
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο
βιογραφούμενος
Ο συγγραφέας της βιογραφίας του Γιάννη Αν-
τετοκούνμπο, Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας, μιλάει
στην «Κ». «Η “επίσημη ιστορία” λέει ότι ο Γιάν-
νης ερωτεύτηκε το μπάσκετ από την πρώτη
στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια», λέει ο κ.
Πουέρτας. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 30
Ιουνίου από τις εκδόσεις Κάκτος. Ζωή, σελ. 1 

ΘΕΑΤΡΟ

Φεστιβάλ Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΚΚΔΙΘ Χρίστος
Γεωργίου μιλάει στην «Κ» για το Διεθνές Φεστι-
βάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2021. Ο κ. Γε-
ωργίου εξηγεί τη φιλοσοφία του φεστιβάλ και
λέει ότι πρέπει να φέρουμε νέο κοινό στο θέα-
τρο γενικότερα, ενώ εξηγεί και τους λόγους
που έμεινε εκτός η Πάφος. Ζωή, σελ. 4 

Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα www.kathimerini.com.cy   |  €2,90

ΤΗΣ ΚΥ ΡΙΑΚΗΣ

D E F Y 
I N V E N T O RT H E  F U T U R E  S I N C E  1 8 6 5

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 • Eτος 13ο • Aρ. φύλλου 668

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δριμύ κατηγορώ
το πόρισμα για ΚΕΠ
Στις 786 σελίδες του τελικού πορί-
σματος της Ερευνητικής Επιτροπής
για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφή-
σεις αποκαλύπτεται σε όλη του τη
διάσταση το σκάνδαλο που στήθηκε.
Τα όσα αναφέρονται παραπέμπουν
σε λεηλασία του προγράμματος στα
18 χρόνια ζωής του. Σελ. 7
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Απαραίτητη η ολική
άρση του εμπάργκο
από τις ΗΠΑ

Την πλήρη άρση του
εμπάργκο πώλησης
όπλων από τις ΗΠΑ
βάζει στο τραπέζι ο
ΥΠΑΜ σε συνέντευξή
του στην «Κ». Ο Χαρά-
λαμπος Πετρίδης ανα-

φέρει πως η συνεργασία με τις ΗΠΑ
βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπε-
δο. Αποκαλύπτει πως η Ε.Φ. δεν μέ-
νει απλός θεατής στη στάθμευση
Drones στο Λευκόνοικο. Σελ. 9

Εξετάζεται διπλής
αξίας απολυτήριο
Αλλάζει η στράτευση στην Ελλάδα

Σχέδιο για την αντιστοίχηση» μεταξύ των
δεξιοτήτων όσων προσέρχονται να υπη-
ρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους και
των θέσεων και αναγκών των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ελλάδας έχουν αναλάβει
το υπουργείο Αμυνας και υπουργείο Ψη-
φιακής Πολιτικής. Σελ. 17

Η αύξηση των κρουσμάτων και του δείκτη
θετικότητας, απειλούν εκτός από την
υγεία και τη θέση της Κύπρου στον του-
ριστικό χάρτη και κατά συνέπεια την οι-
κονομία. Ξενοδόχοι και άλλοι τουριστικοί
φορείς εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι
επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας
της χώρας θα έχει σοβαρό κόστος και στις

όποιες ελπίδες για επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου.Κρατούν μικρό καλάθι
για τις ναυλωμένες της Ρωσίας, ενώ στα
ξενοδοχεία τρέχουν να εμβολιάσουν. Η
αναβάθμιση της Κύπρου, το νέο ξενοδοχείο
Robinson’s και οι νέες πτήσεις από TUI
μας φέρνουν πιο κοντά στην γερμανική
αγορά. Οικονομική, σελ. 5

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το νέο στοίχημα
Ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης ευ-
ρείας κοινωνικής και πολιτικής απο-
δοχής τελικά δεν κατέστη δυνατός,
αφού οι πολιτικές δυνάμεις της αντι-
πολίτευσης δεν θέλησαν είτε να ερ-
γαλειοποιηθούν είτε να παρεξηγηθούν.
Έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
προχώρησε σε έναν μάλλον ανώδυνο
ανασχηματισμό, που όμως έχει τη
δική του πολιτική σημειολογία και
σημασία. Ωστόσο, στην παρούσα φάση
την κοινωνία αρχίζει και πάλι να την
απασχολεί πολύ περισσότερο η εμ-
φάνιση ή όχι ενός τέταρτου κύματος
της πανδημίας. Το στοίχημα, λοιπόν,
που πρέπει να κερδίσει η ανασχημα-
τισμένη κυβέρνηση και δη ο νέος
υπουργός Υγείας είναι να πειστεί η
σκεπτικιστική μερίδα της κοινωνίας
να σπεύσει στα εμβολιαστικά κέντρα,
ώστε συνεχίσει η χώρα να ζει κανονικά.  

Μπορεί να κερδήθηκε η μάχη για
την αποφυγή των χειρότερων σε-
ναρίων, με τη θέση της Ε.Ε. πως
δεν θα αποδεχθεί λύση δύο κρατών
και πως η μόνη επιλογή για τη διε-
θνή κοινότητα παραμένει η ΔΔΟ

με πολιτική ισότητα, ωστόσο, οι
προσδοκίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές
για ανακίνηση του Κυπριακού.
Στις συναντήσεις που είχαν ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης και ο Τ/κ ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ με τον γ.γ. του

ΟΗΕ στις Βρυξέλλες ξεκαθάρισε
πως μία δεύτερη άτυπη διάσκεψη
είναι απομακρυσμένο σενάριο, με
τα βλέμματα να στρέφονται στο
πώς θα κινηθεί ο Τούρκος πρόεδρος
κατά την άφιξή του στο Βαρώσι.

Συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και
για το παρασκήνιο όσων εκτυλίχ-
θηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
όπως και μία δεύτερη ανάγνωση
για το τι κέρδισε και τι έχασε η
Λευκωσία. Σελ. 3, 4, 5

Μάχη 
εξουσίας 
σε ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ 
Η ατζέντα και τα στρατόπεδα

Ξεκινά ένα μπρα ντε φερ εξουσίας σε
ΔΗΣΥ Προεδρικό και ΑΚΕΛ. Στο ΑΚΕΛ
αναπόφευκτα πάνε σε εκλογικό συνέδριο
με σίγουρους δύο δελφίνους Λουκαΐδη
και Στεφάνου. Στήνονται ήδη στρατόπεδα
και συμμαχίες στο παρασκήνιο. Από την
άλλη, ο ανασχηματισμός στην κυβέρνηση
προκαλεί νέα δεδομένα. Κατέδειξε ποιοι
παίκτες μπαίνουν στο προσκήνιο και ποιες
είναι οι επιδιώξεις των πρωταγωνιστών.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη ξεκινήσει
προεκλογικό και ο Χάρης θέλει το δακτυλίδι
του κόμματος. Σελ. 6, 8
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Ο ιός απειλεί πάλι τον τουρισμό
Ανησυχία από τις αλυσίδες μετάδοσης - Ελπίδες από τη Γερμανία

ΔΙΕΘΝΗ

Η κομμουνιστική Κίνα
γίνεται 100 ετών
Τον Ιούλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Κίνας συμπληρώνει έναν αιώνα
ζωής. Παρ’ όλη την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί, η διαφθορά αποδει-
κνύεται Λερναία Υδρα στην Κίνα του
Σι Τζινπίνγκ. Σελ. 22

Χαμηλή πολιτική για το μη χείρον
Στις Βρυξέλλες αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καταγράφηκε μη πρόσφορο έδαφος για νέα διάσκεψη

Ο «Γαστρονόμος» βράβευσε την ποιότητα

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου έγιναν τα Βραβεία Ποιότητας Γαστρονόμος 2020. Βραβεύτηκαν τα κα-
λύτερα προϊόντα της κυπριακής γης από εννέα κατηγορίες. Κάθε προϊόν και μια πραγματική ιστορία επιχειρηματικού ήθους και προσήλωσης
σε αξίες αναλλοίωτες από τον χρόνο. Ζωή, σελ. 3

<<<<<<<

Ο αναβρασμός στα
Κατεχόμενα, με τις 
παρεμβάσεις Aγκυρας και 
η διαφωνία Τατάρ-Ερντογάν. 
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Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

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

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ENOXOI: Από το
Παλέρμον [φωτ.]
της Σικελίας
αναγγέλλεται ότι
ετελείωσεν επί
τέλους η επί εν
ολόκληρον έτος
διαρκέσασα δίκη
των μελών της
περιβοήτου Μα-
φίας. Απαντες οι
κατηγορούμενοι

εκηρύχθησαν ένοχοι υπό του δικαστηρίου και κατεδικάσθησαν.
Ουδείς απηλλάγη «λόγω αμφιβολιών».

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Σόφια – Ο πρωθυπουργός κ. Λιάπτσεφ υπέβαλεν επι-
σήμως την παραίτησιν της υπ’ αυτόν κυβερνήσεως. Αύριον ο κ. Λιά-
πτσεφ θα γίνη τυπικώς δεκτός παρά τω βασιλεί. Μετ’ αυτόν, ανερχό-
μενος εις τα ανάκτορα ο κ. Μαλίνωφ, θα υποβάλη τον κατάλογον των
υπουργών της νέας κυβερνήσεως. Μετά την έγκρισιν αυτού θα ορκι-
σθή η νέα κυβέρνησις. Η κατανομή των υπουργείων θα γίνη ως εξής:
Δημοκρατικοί (Μαλίνωφ) τρία υπουργεία, Αγροτικοί τρία, Εθνικοφι-
λελεύθεροι δύο και Ριζοσπαστικοί εν. Το υπουργείον των Εξωτερι-
κών θ’ αναλάβη ο πρωθυπουργός κ. Μαλίνωφ.

ΚΑΥΣΩΝ: Πού να εφαντάζοντο οι ατυχείς Αθηναίοι οι οποίοι μέχρι
προ τινος εδυσανασχέτουν διά τον παρατεινόμενον εαρινόν χειμώ-
να, [...] ότι το φρικτόν καμίνι των τελευταίων ημερών που χθες
έφθασε εις το αποκορύφωμά του οφείλεται εις τας ιδιοτροπίας ενός
μετεωρολογικού... ματς, η επίδρασις του οποίου αντανακλά ατυχώς
και εις τους μη φιλάθλους των συμπολιτών. [...] – Η χθεσινή θερμο-
κρασία, μας λέγει ο κ. Τμηματάρχης σκουπίζων θρόμβους ιδρώτος
παρά τους ανεμιστήρας, ήτο πράγματι η ανωτέρα εξ όσων εσημει-
ώθησαν κατά το διανυόμενον έτος. Το θερμόμετρον του Αστεροσκο-
πείου μας εσημείωσε περί την 2αν μ.μ. υπό σκιάν 41 βαθμούς, την
μεγίστην δηλαδή της ημέρας και του έτους!... Σημειώσατε δε ότι εις
την πόλιν, λόγω της ακτινοβολίας της ασφάλτου, των οικιών κ.λπ.,
πρέπει να ήτο ακόμη μεγαλειτέρα, τουλάχιστον κατά 4-5.

Ο  Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή και επιμέλεια:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.6.1931

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

« Όλα τα βρίσκει η Τότα» υπερθε-
μάτισε η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλ-
σον, κοιτώντας απαξιωτικά προς το
μέρος μου. Η τελευταία προφητεία
άλλωστε της αδελφής Πουλχερίας,
κατά κόσμον Τότας, δικαιώθηκε με
τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. “Θα
είναι σαν λάμψη, αλλά θα είναι φω-
τιά που την κατάπιε η μητέρα των
δράκων” είχε πει και να που επαλη-
θεύτηκε. «Μπροστά στο νέο
Υπουργικό του Αναστασιάδη ωχριά
η Φωσκολιάδα» σχολίασε η χήρα.
«Λάμψη και γοητεία» τόλμησα να
προτείνω τον ρηξικέλευθο τίτλο της
νέας κυβερνητικής σαπουνόπερας
και το καρέ, εν τη μεγαθυμία του,
επισφράγισε τη δημιουργική ιδέα
μ’ ένα ακόμα Gin and Tonic.

Το σήριαλ ξεκίνησε δυναμικά όταν
η υπουργός Πρετ α Πορτέ Άνοιξη
Καλοκαίρι 2021 τα βρόντηξε και
έφυγε. Έξαλλη με τα κυκλώματα
που δεν επέτρεψαν στο πολιτικό
άστρο μια πλούσιας και πανέμορ-
φης νέας να λάμψει. Η εκδίκηση
της ξανθιάς, αλλά σε φτηνή βερ-
σιόν εγχώριας τηλεοπτικής παρα-
γωγής. Με την ενζενί Έμιλυ να εγ-
καταλείπει το υπουργικό γραφείο
πυροβολώντας κι έπειτα ν’ αναζητά
καταφύγιο στο φυσικό της χώρο: τη
φιλόξενη αγκαλιά της κοσμικής Μυ-
κόνου. «Και πολύ που τους ανέχτη-
κε!» θριαμβολογούσαν οι σοσιαλιτέ
της βραχονησίδας, καθώς για πρώ-
τη φορά μία του είδους τους περ-
πάτησε με τα ψηλοτάκουνα Loubo-
utin της πάνω στα κυβερνητικά
αποκαΐδια. Πλην όμως, όσοι βιά-
στηκαν να πανηγυρίσουν δεν υπο-
λόγισαν τον άσο που έκρυβε ο πρό-
εδρος στο μανίκι του. «Μια αυθεντι-
κή κυρία Δράκου!» σχολίασε η Ιου-
λία, εμφανώς εντυπωσιασμένη.

Οι συνειρμοί ήταν βεβαίως αναπό-
φευκτοι. Όχι μόνο γιατί η Στέφη
Δράκου έχει το ίδιο επίθετο με τη
Βίρνα στο απαράμιλλο φωσκολικό
έπος, αλλά και για την καρμική σχέ-

ση των δύο γυναικών με τη Δικαιο-
σύνη. Εισαγγελέας η αδέκαστη Βίρ-
να– νομικός και υπουργός Δικαιοσύ-
νης η Στέφη. Η Ιουλία, πλημμυρι-
σμένη από τις αναμνήσεις, απευ-
θύνθηκε στο γκαρσόνι του Pralina
με μια από τις πιο εμβληματικές
ατάκες της Λάμψης: «Βάλε κι άλλη
από αυτή την ηλεκτρική γόμωση στο
ποτήρι μου, Γιάγκο» είπε κι ένας
κόμπος συγκίνησης έφραξε τον λαι-
μό της.

«Βίρνα, θέλεις να πεις ότι έχεις
εραστή;» «Ναι, Γιάγκο, αυτό θέλω
να σου πω, ότι έχω εραστή.» «Δη-
λαδή εννοείς ότι έχεις εραστή;»
«Γιάγκο, δεν μπορώ να στο κρύβω

άλλο, έχω εραστή». «Πώς είναι δυ-
νατόν, Βίρνα, να έχεις εραστή;». Η
Ιουλία θυμήθηκε έναν από τους
κλασικούς διαλόγους του ζεύγους
Δράκου και το καρέ χειροκρότησε
ενθουσιασμένο. Την έκπληξη όμως
έκανε η συνταξιούχος φιλόλογος
Ευγενία Καλαμαρού, η οποία απήγ-
γειλε με τρεμάμενη φωνή τον διά-
λογο ανάμεσα στην πλουσία πλην
τίμια Βίρνα και τον πλούσιο πλην
αδίστακτο Γιάγκο: «Γιατί με έκανες
να νιώθω άχρηστη, άσχημη, παρο-
πλισμένη, γριά, μόλις στα 36 μου
χρόνια;» «Γιατί οι άντρες είμαστε
όλοι κτήνη». Ένα δάκρυ αυλάκωσε
τις La Prairie των κυριών. Μονάχα η
αριστερή (με την καλή έννοια)

Κουλλίτσα Κυριακού κατάφερε να
ψελλίσει «όλα είναι βγαλμένα μέσα
από τη ζωή» και οι υπόλοιπες συγ-
κατένευσαν.

«Κύριε Πρόεδρε, μου προτείνετε
να γίνω υπουργός;». «Ναι, Στέφη,
αυτό θέλω να σου πω, ότι σου προ-
τείνω να γίνεις υπουργός». «Δηλα-
δή το εννοείτε, θέλετε να γίνω
υπουργός;». «Στέφη, δεν μπορώ
να κρύβομαι άλλο πια. Ναι, θέλω
να γίνεις υπουργός». «Πώς είναι
δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να προ-
σπεράσω την πρότασή σας να γίνω
υπουργός…». Σύμφωνα με το έγ-
κυρο ρεπορτάζ της Ιουλίας Παλαι-
ολόγου Ουίλσον η σκηνή κράτησε

τόσο όσο επιβάλλουν τα αστικά
ήθη της σύγχρονης πολιτικής σα-
πουνόπερας. Σε αντίθεση με τον
Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ο οποίος
ερωτήθηκε λίγο πριν από την ανα-
κοίνωση του ανασχηματισμού «Θέ-
λεις να γίνεις υπουργός;» και εκεί-
νος απάντησε μονολεκτικά «Ναι».
Λίγο αργότερα, έμαθε ότι η πρότα-
ση αφορούσε στο χαρτοφυλάκιο
του υπουργείου Υγείας…

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ως πα-
λιά καραβάνα, γνώριζε ότι πολιτική
σαπουνόπερα χωρίς ζεν πρεμιέ δεν
γίνεται. Από τα πολλά βιογραφικά,
διάλεξε εντέλει τον Κυπραίο Βασι-
λάκη Καΐλα. Ένα τίμιο παλικάρι που

όπως διαβάζουμε στο βιογραφικό
του «Από την εφηβική του ηλικία
εργαζόταν τα καλοκαίρια για το χαρ-
τζιλίκι του. Τον τελευταίο χρόνο της
φοίτησής του στο λύκειο εργαζόταν
μόνιμα ως ντελίβερι». Ακόμα πα-
λεύει να συνέλθει η αστική Λευκω-
σία από το εγκεφαλικό, αφού εκτός
από το παράσημο του ντελίβερι ο
νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος
«ως άτομο που διψούσε για μάθη-
ση» σπούδασε εξ αποστάσεως στο
University of Manchester. Η αποκά-
λυψη πάντως ότι το πτυχίο του δεν
είναι από το πανεπιστήμιο που δη-
λώνει στο βιογραφικό του, αλλά από
το Manchester Metropolitan Univer-
sity, δεν κατάφερε να θαμπώσει την
εικόνα του ελληνόψυχου νέου για
τον οποίο στο μέλλον σίγουρα θα
έχουμε να πούμε πολλά.

«Ενδιαφέρον κυβερνητικό σχήμα,
αλλά ελλιπές» αποφάνθηκε η ηγε-
ρία της πολιτικής επικοινωνίας Ιου-
λία Παλαιολόγου Ουίλσον. «Μια χα-
ρισματική προσωπικότητα του κέν-
τρου θα έκανε τη διαφορά» συμ-
πλήρωσε με νόημα. Όλες βεβαίως
κατάλαβαν σε ποιαν αναφερόταν. Η
συνέντευξη της Αντιγόνης Παπαδο-
πούλου εξάλλου, με τον εύγλωττο
τίτλο «Είμαι το κέντρο του κέν-
τρου», σχολιάστηκε πολύ τις τελευ-
ταίες ημέρες. «Δεν βγαίνουν τέτοι-
ες προσωπικότητες πια μάνα μου»
είπε η Ευγενία η Καλαμαρού και για
του λόγου το αληθές τους διάβασε
μερικούς στίχους της ταλαντούχας
Αντιγόνης…

« Ίσως τώρα που η μαυρίλα πέτρω-
σε τις καρδιές/και ο άνθρωπος τον
άνθρωπο αναζητά με το φανάρι
/ ίσως ξεκινά η αντίστροφη μέτρη-
ση για να ανθίσει το χαμόγελο / και
η ψυχή να βρει την αθωότητα που
χάθηκε στο πέρασμα της καταιγί-
δας». «Chapeau, Αντιγόνη» αναφώ-
νησε εν χορώ το καρέ.

Λάμψη και γοητεία

Eξαλλη η τέως υπουργός Πρετ α Πορτέ Άνοιξη Καλοκαίρι 2021 Έμιλυ Γιολίτη, με τους αγνώμονες χωρκατοκυπραίους, κατέφυγε στην πάντα φιλόξενη Μύκονο. 

stavros.christodoulou@gmail.com

Ανασχηματισμός… DIY
Λίγο ακόμα και εγώ θα πειθόμουν
ότι θα φτιάχναμε στη χώρα οικου-
μενική κυβέρνηση, ή έστω κυβέρ-
νηση ευρείας αποδοχής, από αυτές
που τις έχεις και λες, τώρα μάλιστα,
και τα τρένα έρχονται στην ώρα
τους! Και πριν αλέκτορα φωνήσαι…
τα πρόσωπα δεν βρισκόντουσαν, η
κα Γιολίτη είχε κλείσει εισιτήρια για
Dior, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ήθε-
λε να αποδεσμευτεί και επισήμως,
στο Λόφο ερίφια από τη μία αρνιά
από την άλλη, και το ρολόι έμοιαζε
να είναι ξεκούρδιστο και έτσι έκλει-
σε εν ριπή οφθαλμού ο ανασχημα-
τισμός, έγιναν οι εσωτερικές ανα-
κατατάξεις και τώρα όλα λειτουρ-
γούν ρολόι ελβετικό, και όχι τίποτα
κραν-μοντανάρικο ή μον-πελερίτι-
κο, από τα καλά, από αυτά με τους
κούκους. 

Ανασχηματισμός… DIY (ΙΙ)
Και μιας και πιάσαμε τον ανασχη-
ματισμό, δεν σας έκανε εντύπωση
ο διορισμός του κου Χατζηπαντέ-
λα στο υπουργείο Υγείας; Εμένα
με ξένισε, πάντως. Είχες υπουργό
τον Γιώργο Παμπορίδη που σου
έφτιαξε το ΓεΣΥ, επιτυχία πρώτη,
μετά τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο
οποίος χειρίστηκε με σοβαρότητα
την πανδημία του Covid-19, επιτυ-
χία δεύτερη. Και αντί να κάνεις το
τρία στα τρία, το παίζεις στη ρου-
λέτα; Μπορεί να αποδειχθεί ικα-
νότατος ο κ. Χατζηπαντέλας, αλλά
γιατί χρειάζεται τόση οικονομολο-
γία στο υπουργείο Υγείας; Εκτός
αν προβλέπεται αγώνας ντέρμπι
για την επόμενη περίοδο της παν-
δημίας και το τέταρτο κύμα μας
πάει μονότερμα, οπότε θα χρει-

αστούν οι ποδοσφαιρικές του
γνώσεις. 

Ποιος τα φέρνει τα μωρά;
Ο πελεκάνος ή ο πελαργός, τι Λο-
ζάνη, τι Κοζάνη. Γενικά, υπάρχει μια
αμφιθυμία, και διάχυτος ο προβλη-
ματισμός για τον νέο κυβερνητικό
εκπρόσωπο, τον Μάριο Πελεκάνο,
ο οποίος προτού καν αναλάβει έγι-
νε υπέρ το δέον γνωστός ακόμα και
σε όσες και όσους δεν παροικούν

την Ιερουσαλήμ, ούτε τη Ρώμη, ού-
τε την Κωνσταντινούπολη, ούτε κα-
νένα άλλο λόφο. Πάντως, αυτή η
αμφιθυμία νομίζω ότι ταιριάζει σε
έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Μπορεί να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις χωρίς να έχει δώσει κα-
μία απάντηση. Πυθία, τρέμε. Τώρα
για κλειστά κέντρα, για απελάσεις,
για μεταναστευτικό και λοιπά παρό-
μοια, απευθυνθείτε στον κ. Νουρή,
τον καθ’ ύλην υπουργό!

Σήμερα γάμος γίνεται!
Θυμάστε κάτι παλιές ταινίες που
κάτι πλούσιοι πάντρευαν τα παιδιά
τους για να ενώσουν τις περιουσίες
τους; Ή κάτι βασιλικές οικογένειες
που πάντρευαν πρίγκιπες και πριγ-
κίπισσες, ακόμα κι αν ήταν συγγε-
νείς, για να ενώσουν τα βασίλειά
τους; Έτσι και η ΕΔΕΚ με τη Συμμα-
χία Πολιτών ξεκίνησαν τις συζητή-
σεις προκειμένου να συγχωνευ-
θούν, να ενώσουν τα πολιτικά τους
βασίλεια, τις ψήφους τους και μετά
ποιος τους πιάνει. Τώρα που έρχον-
ται οι δημοτικές, και το 2023 έχου-
με τις προεδρικές. Τώρα που γυρί-
ζει! Μόνο και του δικού μας βασι-
λιά, του Ιανού, άλλη του είπανε ότι
θα πάρει και άλλη του στείλανε!

Καρπουζάκι να κεράσω; 
Εντάξει, ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου
δεν θα έπρεπε να είναι αρχηγός
κόμματος, δεν θα έπρεπε να είναι
τίποτε άλλο, εκτός από μόνιμο
υπουργό Γεωργίας, τι σε τρακτέρ
ανεβαίνει, τι με κοτοπουλάκια παί-
ζει, τι κεράσια μαζεύει, τι καρπού-
ζια σηκώνει, είναι ο πρωτογενής
τομέας προσωποποιημένος. Πάν-
τως, λίγο μετά από κάθε πολιτική νί-
κη ο κ. Αβέρωφ μια γεωργική επί-
σκεψη θα την κάνει. Καλά λένε,
λοιπόν, ότι η φύση εμπνέει. Εγώ,
πάντως, θα προτείνω στα επόμενα
Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονό-
μου να γίνει κάποια σχετική διευ-
θέτηση, σε βραβείο, σε Key Note
Speech, δεν ξέρω, κάτι θα σκεφτώ,
ώστε ο κ. Νεοφύτου να βραβευθεί
για την προσφορά του στην προ-
ώθηση γεωργικών προϊόντων.

Στην Αργάκα ξέρουν από καλό χαλλούμι, και είμαι βέβαιος ότι θα ξέρουν
και από καλό καρπούζι, το καλοκαιρινό απόλυτο ζευγάρι.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy
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Σε χαμηλές πτήσεις κινούνται οι προσδοκίες 
Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται η δεύτερη άτυπη Πενταμερής τον Σεπτέμβριο, «ψήνεται» ωστόσο Τριμερής

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ξεκάθαρο ήταν για ακόμα μία φορά
το μήνυμα από τις Βρυξέλλες προς
κάθε ενδιαφερόμενο πως η λύση
δύο κρατών δεν θα γίνει αποδεκτή
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
κράτη μέλη και πως μόνη επιλογή
για τη διεθνή κοινότητα παραμένει
η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Ωστόσο,
αυτό που προκύπτει από τις χωρι-
στές συναντήσεις που είχαν ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης και ο Τ/κ ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ με τον γ.γ. του
ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, με αφορμή
την επίσκεψη του Αντόνιο Γκου-
τιέρες για να συμμετάσχει στη σύ-

νοδο της Πέμπτης, είναι πως το εν-
δεχόμενο για μια δεύτερη άτυπη
πενταμερή σύνοδο στη Γενεύη είναι
απομακρυσμένο καθώς τίποτα δεν
έχει αλλάξει από τη συνάντηση της
Γενεύης.

Αυτό άλλωστε διαφάνηκε τόσο
στις επαφές της προσωρινής απε-
σταλμένης του γ.γ. του ΟΗΕ Τζέιν
Χολ Λουτ στη Λευκωσία την περα-
σμένη εβδομάδα, αλλά και από τις
συζητήσεις που είχε την Παρασκευή
ο κ. Γκουτιέρες με τους δύο ηγέτες.

Και οι δύο ηγέτες στις δηλώσεις
τους παρέπεμψαν σε επαφές τον
Σεπτέμβριο - ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης δήλωσε έτοιμος για τριμερή
συνάντηση με τον γ.γ. του ΟΗΕ και
τον Τ/κ ηγέτη εφόσον το ζητήσει
ο κ. Γκουτιέρες, κάτι που όπως είπε

έχει βοηθήσει στο παρελθόν. Ο κ.
Τατάρ από την άλλη παρέπεμψε,
μέσω ανακοίνωσης της «προεδρίας»,
σε πιθανή συνάντηση με τον κ.
Γκουτιέρες στη Νέα Υόρκη την πε-
ρίοδο της Γενικής Συνέλευσης,
χωρίς να κάνει λόγο για τριμερή.
Με άλλα λόγια, στην κλασική φόρ-
μουλα των επαφών στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών (όπου παραδο-
σιακά η συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη
γίνεται αμέσως μετά τη Γενική Συ-
νέλευση).

Υποσχέσεις με επιτήρηση
Την ίδια στιγμή, η διαδικασία

εξομάλυνσης των σχέσεων της Ε.Ε.
με την Τουρκία διασυνδέεται πλέον
με την συμπεριφορά της Άγκυρας.
Πριν από μερικές εβδομάδες, Ευ-
ρωπαίος διπλωμάτης δήλωνε στην
«Κ» υπό το καθεστώς της ανωνυμίας
πως στις Βρυξέλλες γίνεται αντιλη-
πτό πως ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους
πριν από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια
για να εξακριβώσει μέχρι πού μπορεί
να κινηθεί χωρίς να προκαλέσει
αντίδραση.Τα μηνύματα που δί-
νονται στα συμπεράσματα που αφο-
ρούν την Τουρκία κινούνται σε
αυτή την κατεύθυνση. Στο ότι η
Τουρκία μπορεί να αναμένει συζή-
τηση της Τελωνειακής Ένωσης και
προετοιμασία για διαλόγους υψηλού
επιπέδου, αλλά αυτό περνά μέσα
από την συνέχιση της αποκλιμά-
κωσης με την Ελλάδα, την αποφυγή
νέων προκλήσεων απέναντι στην
Κύπρο, αλλά και την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που υπάρχουν
με την μη εφαρμογή της Τελωνει-
ακής Ένωσης με όλα τα κράτη μέλη
(δηλαδή και την Κύπρο).

Σε αυτό το πλαίσιο προστίθεται
τώρα και η σημασία της διατήρησης
του καθεστώτος των Βαρωσίων. Η
μπάλα σε αυτό το θέμα βρίσκεται

στον κ. Ερντογάν και τα βλέμματα
στρέφονται στην επίσκεψή του στο
Βαρώσι στις 20 Ιουλίου. Η Τουρκία
βρίσκεται στο μικροσκόπιο και για
το κράτος δικαίου στο εσωτερικό
της χώρας, αλλά και για πρακτικές
«εργαλειοποίησης» των μεταναστών
«για πολιτικούς σκοπούς» από τρίτες
χώρες, αναφορά που παραπέμπει
στα περσινά περιστατικά στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα.

«Δεν θα τον ακούσουν»
Η προσπάθεια που έγινε από Ευ-

ρωπαϊκής πλευράς με τη συνδρομή
και της Ελλάδας, ήταν να δοθεί το
μήνυμα στον κ. Τατάρ πως η πρό-
ταση για δύο κράτη ή για προσεγ-
γίσεις που δεν συνάδουν με τα ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
και τις ευρωπαϊκές αρχές και το κε-
κτημένο δεν θα ακουστούν καν.

Καθόλου τυχαία δεν ήταν και η
πολύ συγκεκριμένη αναφορά της
Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν μετά την ολοκλή-
ρωση της συνάντησης, όταν τόνισε
πως «η ΕΕ δεν θα δεχθεί ποτέ λύση
δύο κρατών για την Κύπρο».

Η κ. Φον ντερ Λάιεν μάλιστα
εστίασε και στην επικείμενη επί-
σκεψη Ερντογάν στο Βαρώσι, και
ρητά ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα παρακολουθεί τις ενέρ-
γειες και τις δηλώσεις του Τούρκου
προέδρου. Όσον αφορά τις επαφές
του Τ/κ ηγέτη, χαρακτηριστικές
ήταν οι δηλώσεις του Έλληνα πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
ο οποίος φρόντισε δύο φορές να
αναφέρει πως μόνη αποδεκτή λύση
είναι η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε στους
Έλληνες ανταποκριτές πως «με τη

λύση δύο κρατών δεν πρόκειται να
πάμε πουθενά» καθώς απορρίπτεται
από όλους, και πως στις Βρυξέλλες
ο κ. Τατάρ «δεν πρέπει να μιλάει
για δύο κράτη διότι κανείς δεν θα
τον ακούσει, η συζήτηση σταματάει
εν τη γενέσει της». Ερωτηθείς για
φωτογραφία της συνομιλίας Μη-
τσοτάκη - Τατάρ παρουσιάστηκε
από την τ/κ πλευρά ως συνάντηση
του Έλληνα πρωθυπουργού με τον
Τ/κ ηγέτη, ο πρωθυπουργός δήλωσε
πως αυτό δεν ίσχυε καθώς, όπως
είπε, «διασταυρωθήκαμε στο πρωινό
του ξενοδοχείου». 

Βεβαίως οι τυχαίες ανεπίσημες
συναντήσεις σε διαδρόμους είναι
συχνά εργαλείο πολιτικής και δη-
μιουργίας εντυπώσεων, όπως ήταν
το συναπάντημα του Τούρκου και
του Κύπριου ΥΠΕΞ σε χώρο όπου
συχνάζουν οι αντιπροσωπείες κατά
την τελευταία Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ.

Εξόργισε η Ουγγαρία
Πάντως, την ευρωπαϊκή επικαι-

ρότητα μονοπώλησαν αυτή τη φορά
θέματα πέραν των ευρωτουρκικών
σχέσεων (για τις οποίες εξ αρχής
δεν υπήρχαν πολλές προσδοκίες).Το
πρώτο ήταν η απόφαση της Ουγ-
γαρίας να εισαγάγει νομοθεσία, η
οποία, με τη δικαιολογία της προ-
στασίας των ανηλίκων από τη «ΛΟ-
ΑΤΚΙ ιδεολογία», απαγορεύει την
επαφή των παιδιών με εικόνες και
ιδέες που παραπέμπουν στην ομο-
φυλοφιλία ή την αλλαγή φύλου.Το
ζήτημα δεν βρισκόταν αρχικά στην
ατζέντα, ωστόσο, οι έντονες αντι-
δράσεις από αρκετά κράτη μέλη
οδήγησαν στη συμπερίληψή του
στη συζήτηση με ηγέτες να δίνουν
το μήνυμα στον Ούγγρο πρωθυ-
πουργό πως τέτοιες διακρίσεις μέσω
ασαφών νομοθεσιών είναι απαρά-
δεκτες, καθώς στοχοποιούν συγ-

κεκριμένες ομάδες πολιτών. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τα όσα μεταδό-
θηκαν, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε ρώτησε τον κ. Ορμπάν
γιατί δεν επιδιώκει την έξοδο από
την Ε.Ε. εφόσον δεν αποδέχεται
τις κοινοτικές νομοθεσίες και αρχές
που απαγορεύουν τις διακρίσεις
στη βάση του σεξουαλικού προσα-
νατολισμού. 

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξή-
γησε τη θέση της κυβέρνησής του,
αν και σύμφωνα με αναλυτές φαί-
νεται να πέτυχε αυτό που ήθελε,
δημιουργώντας μια συζήτηση την
οποία αναμένεται να εργαλειοποι-
ήσει στις βουλευτικές εκλογές του
ερχόμενου Απριλίου, στην οποία η
αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να
τον αντιμετωπίσει με συμμαχία έξι
κομμάτων. Το άλλο ζήτημα που
απασχόλησε τη Σύνοδο και εν μέρει
επισκιάστηκε, ήταν η πρόταση της
Γαλλίας και της Γερμανίας για σύ-
νοδο μεταξύ της Ε.Ε. και της Ρωσίας,
κάτι που προκάλεσε έντονη αντί-
δραση από πλευράς της Πολωνίας
και των Βαλτικών χωρών. Πριν από
την αναχώρησή της για τις Βρυξέλ-
λες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ είχε αναφερθεί στην πρό-
ταση, όπως και ο Γάλλος πρόεδρος
Εμάνουελ Μακρόν, παραπέμποντας
στο γεγονός πως οι ΗΠΑ προχώ-
ρησαν με συνάντηση Μπάιντεν -
Πούτιν, και πως είναι στις δύσκολες
σχέσεις που χρειάζεται διάλογος.
Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
που παραδοσιακά είναι εξαιρετικά
καχύποπτες απέναντι στη Ρωσία
λόγω του ιστορικού της σοβιετικής
περιόδου (όπως είναι άλλωστε και
η Κύπρος απέναντι στην Τουρκία)
διαφώνησαν λέγοντας πως μια πρό-
σκληση σε σύνοδο θα έστελνε το
λάθος μήνυμα από τη στιγμή που
η Ρωσία δεν δείχνει εποικοδομητική
στάση.

<<<<<<

Απομακρυσμένο σενάριο
η επανέναρξη συνομι-
λιών καθώς τίποτα δεν
έχει αλλάξει από την 
Γενεύη και μετά.

Πριν από μερικές εβδομάδες, Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωνε στην «Κ» πως
ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους πριν από τα Ευ-
ρωπαϊκά Συμβούλια για να εξακριβώσει μέχρι πού μπορεί να κινηθεί χωρίς
να προκαλέσει αντίδραση.
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

Η Λευκωσία «έσωσε την παρτίδα»
της Συνόδου Κορυφής, διατηρών-
τας εν πολλοίς τα κεκτημένα της,
με επίκεντρο την διασφάλιση της
δυνατότητας άσκησης βέτο στο
μείζον ζήτημα της αναβάθμισης
της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρ-
κίας, ενώ παράλληλα κατάφερε να
ενισχύσει εν μέρει τις αναφορές
για το Κυπριακό και το Βαρώσι.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία «πήρε με το χέρι της»
όσα καταγράφουν τα Συμπερά-
σματα της Συνόδου Κορυφής, τα
οποία αποτελούν προϊόν συμβιβα-
σμού. Βασικός αντίπαλος της Λευ-
κωσίας ήταν η Γερμανία, η οποία
δεν επέτρεψε διασύνδεση της θε-
τικής ατζέντας της Τουρκίας με το
Κυπριακό, το οποίο συνεπώς δεν
αποτελεί προϋπόθεση για τα ευ-

ρωπαϊκά δώρα που θα εξασφαλίσει
η Άγκυρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στα πλέον αξιοσημείωτα περιλαμ-
βάνεται και μια σημαντική απώλεια
που κατέγραψε η Κύπρος, καθώς
ένα από τα μεγάλα στηρίγματα στο
οποίο είχε επενδύσει, η Γαλλία,
έκανε στροφή 180 μοιρών, συμ-
πλέοντας με τη Γερμανία, στο πλέον
κρίσιμο σημείο. Οι λογαριασμοί
Λευκωσίας-γερμανικού άξονα «πα-
ραμένουν ανοικτοί» και εκ των
πραγμάτων η λήψη οριστικών απο-
φάσεων για τη «θετική ατζέντα»
της Τουρκίας, με ουσιαστικό αν-
τικείμενο την αναβάθμιση της Τε-
λωνειακής Ένωσης, παραπέμπεται
το φθινόπωρο ή/και αργότερα.
Εξαίρεση αποτελεί η χρηματοδό-

τηση για το προσφυγικό, η οποία
δρομολογείται πλέον, παρά τα πρα-
κτικά προβλήματα που είχαν προ-
κληθεί σε τρία κράτη-μέλη και τα
οποία επηρέασαν τον γενικότερο
σχεδιασμό του Βερολίνου για τη
θετική ατζέντα (βλέπε πιο κάτω).

Ας δούμε όμως πρώτα «τα συν»
των Συμπερασμάτων της Συνόδου
για τη Λευκωσία: 

Το σημαντικότερο που κατάφερε
να εξασφαλίσει η Κύπρος είναι η
συντήρηση του «επιπρόσθετου κα-
θοδηγητικού ρόλου του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου» σε σχέση με την
αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένω-
σης της Τουρκίας, διατηρώντας εν
ζωή τη δυνατότητά της να ασκήσει
βέτο, κάτι που είχε «εξαφανιστεί»
στα δύο πρώτα προσχέδια Συμπε-
ρασμάτων που είχε βάλει στο τρα-
πέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Επίσης,
θετική είναι η υπόδειξη για εφαρ-
μογή της υφιστάμενης Τελωνειακής
Ένωσης έναντι όλων των κρατών-
μελών, η οποία πάντως επαναλαμ-
βάνεται εδώ και 16 σχεδόν χρόνια
προς την Τουρκία, χωρίς κανένα
αποτέλεσμα. 

Σημαντική επίσης είναι η βελ-
τίωση των Συμπερασμάτων, με την
επισήμανση για λύση του Κυπρια-
κού «στη βάση μιας διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας, με πολι-
τική ισότητα σύμφωνα με τα σχε-
τικά ψηφίσματα του Σ.Α. ΟΗΕ».

Εξίσου σημαντική είναι και η
επισήμανση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου σε σχέση με «το καθεστώς
των Βαρωσίων» και το γεγονός ότι
«καλεί σε πλήρη σεβασμό των ψη-
φισμάτων του Σ.Α. ΟΗΕ και ειδι-
κότερα των ψηφισμάτων 550 και
789».

Επαναβεβαιώνεται ότι η θετική
ατζέντα προς την Τουρκία τελεί
υπό την αίρεση των προϋποθέσεων
που τέθηκαν τον περασμένο Μάρ-
τιο και οι οποίες καθιστούν σαφές
ότι σε περίπτωση νέων προκλήσεων
εκ μέρους της Άγκυρας, η Ε.Ε. θα
χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις
επιλογές που έχει στη διάθεσή της
για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά
των κρατών-μελών της.

«Τα πλην» των Συμπερασμάτων,
τα οποία επέβαλε το Βερολίνο:

Η απουσία οποιασδήποτε δια-
σύνδεσης της παραχώρησης της
θετικής ατζέντας της Τουρκίας και
δη της αναβάθμισης της Τελωνει-
ακής Ένωσης, με το Κυπριακό ή/και

με το Βαρώσι, κάτι που προφανώς
αποτελεί το μεγαλύτερο κενό των
Συμπερασμάτων και επιβλήθηκε
από τον γερμανικό άξονα, που επι-
θυμεί τα ευρωπαϊκά δώρα που προ-
ορίζει για την Άγκυρα «να μην ερ-
γαλειοποιηθούν» από τη Λευκω-
σία… 

Η αποφυγή διατύπωσης επικρί-
σεων κατά της Τουρκίας στο ζήτημα
της λύσης του Κυπριακού, παρά
τη γραπτή τουρκική πρόταση για

δύο χωριστά κράτη. Τα Συμπερά-
σματα αρκούνται να εκφράσουν
«λύπη γιατί η άτυπη διάσκεψη της
Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
δεν άνοιξε τον δρόμο για επανά-
ληψη των διαπραγματεύσεων». 

Η αναφορά σύμφωνα με την
οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«σημειώνει την έναρξη εργασιών
σε τεχνικό επίπεδο προς την κα-
τεύθυνση όρων εντολής για ανα-
βάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης

της Τουρκίας», αντανακλά τη με-
θοδική οικοδόμηση του σχεδιασμού
του Βερολίνου. Κάτι που αναμφι-
σβήτητα θα συνεχιστεί για υλοποί-
ηση του εν λόγω στόχου, διά της
γνωστής τακτικής επιβολής από
το Βερολίνο, παρά την οχύρωση
της Λευκωσίας πίσω από την άσκη-
ση ενός ενδεχομένου βέτο (το οποίο
όπως προαναφέραμε διατηρείται
ως δυνατότητα).

Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται
κατανοητό ότι η Λευκωσία εξα-
σφάλισε ό,τι μπορούσε, δίνοντας
άνιση μάχη με το Βερολίνο. Όπως
δε πληροφορείται η «Κ», την τε-
λευταία βδομάδα το Παρίσι, που
είχε επανειλημμένα στηρίξει τις
θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας,
άλλαξε ρότα, υιοθετώντας πολιτική
Βερολίνου σε σχέση με την Τουρ-
κία. Τόσο ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας Je-
an-Yves Le Drian, όσο και ο υπουρ-
γός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
χώρας, Clement Beaune, δεν άρ-
θρωσαν λέξη για την Τουρκία στις
συζητήσεις που είχαν γίνει, τις τε-
λευταίες μέρες πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής. Οι ίδιες πληροφορίες
αποδίδουν μάλιστα τη στροφή της
Γαλλίας στη συνάντηση Μέρκελ-
Μακρόν πριν από δέκα περίπου
μέρες, κάτι που αποτυπώθηκε και
στις προπαρασκευαστικές συζη-
τήσεις, λίγο πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής, καθώς όπως είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, η Γαλλία χα-
ρακτήρισε «ισορροπημένο» το δεύ-
τερο προσχέδιο Συμπερασμάτων
που έβαλε στο τραπέζι ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ
Μισέλ, ταυτιζόμενη πλήρως με τη
Γερμανία. Για να γίνει αντιληπτό
ενδεχομένως το εύρος της διαφο-

ροποίησης της στάσης της Γαλλίας,
θα πρέπει να επισημανθεί ότι το
δεύτερο προσχέδιο Μισέλ, όπως
και το πρώτο προσχέδιο, καταρ-
γούσε τη δυνατότητα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας να ασκήσει βέτο
στο ζήτημα της αναβάθμισης της
Τελωνειακής Ένωσης της Τουρ-
κίας, καθώς αρκείτο να αναφέρει
ότι «σημειώνει» την έναρξη των
εργασιών σε τεχνικό επίπεδο, δη-
μιουργώντας την εντύπωση μιας
πολιτικής συναίνεσης όλων των
κρατών-μελών, η οποία πάντως
δεν υπήρχε, δεδομένων των εν-
στάσεων της Λευκωσίας. Σε κάθε
περίπτωση, είναι προφανές ότι η
στάση του Παρισιού δεν μπορεί
και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται
ως δεδομένη από τη Λευκωσία,
κάτι που θα πρέπει να προσμετρη-
θεί, όταν το ζήτημα της «θετικής
ατζέντας» της Τουρκίας επανέλθει
στο προσκήνιο, για λήψη οριστικών
αποφάσεων. 

Σημειώνεται ότι στήριξη στην
Κυπριακή Δημοκρατία παρείχαν
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία,
το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο,
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των
κρατών-μελών, περιλαμβανομένης
και της Γαλλίας, ακολούθησε τη
γραμμή που χάραξε η Γερμανία. 

Με βάση το αποτέλεσμα της Συ-
νόδου Κορυφής, η Λευκωσία θα
εξακολουθήσει να έχει «ανοικτούς
λογαριασμούς» με τον γερμανικό
άξονα, οι οποίοι πλέον παραπέμ-
πονται το φθινόπωρο ή/και αργό-
τερα και εστιάζονται σχεδόν απο-
κλειστικά στο ζήτημα της αναβάθ-
μισης της Τελωνειακής Ένωσης
της Τουρκίας.

Σώθηκε 
η παρτίδα,
ανοικτοί 
λογαριασμοί
Το Βερολίνο δεν επέτρεψε διασύνδεση 
Κυπριακού-θετικής ατζέντας

Στόχος της Άγκελα Μέρκελ ήταν
όπως η Σύνοδος Κορυφής στις 24-
25 Ιουνίου, άναβε πράσινο φως για
την οικονομική στήριξη της Τουρ-
κίας στο προσφυγικό και παράλληλα
να δρομολογούσε την αναβάθμιση
της Τελωνειακής Ένωσης της υπο-
ψήφιας χώρας. Με αυτήν ακριβώς
τη σειρά. Ωστόσο, πρακτικά κυρίως
ζητήματα έπληξαν τους σχεδια-
σμούς του Βερολίνου, προκαλώντας
καθυστέρηση στην έγκριση της νέ-
ας χρηματοδότησης της Άγκυρας,
κάτι που εκ των πραγμάτων περιό-
ρισε και τις πιέσεις στο έτερο ζή-
τημα, αυτό της αναβάθμισης της
Τελωνειακής Ένωσης, παρέχοντας
χρόνο και οξυγόνο στη Λευκωσία.
Η πρώτη δυσκολία που αντιμετώ-
πισε ο σχεδιασμός του Βερολίνου
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
διαφωνίες κρατών-μελών, αναφο-
ρικά με τη γραμμή εκταμίευσης της
οικονομικής βοήθειας προς την
Τουρκία. Τα πλείστα κράτη-μέλη
ευνοούσαν όπως η οικονομική στή-

ριξη εκταμιευθεί στο σύνολό της
από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
2021-2027, κάτι που σύμφωνα με
την Κομισιόν ήταν αδύνατο. Ως
αποτέλεσμα, ζητήθηκε από την
πρόεδρο του Σώματος, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, να υποβάλει προ-
τάσεις, προκειμένου να συμφωνηθεί
η γραμμή εκταμίευσης της οικονο-
μικής βοήθειας και να συμφωνηθεί
στη Σύνοδο του Ιουνίου. Ωστόσο,
η διαδικασία καθυστέρησε και οι
εισηγήσεις φον ντερ Λάιεν ήταν
έτοιμες λίγες μόνο μέρες πριν από
τη Σύνοδο. Ως αποτέλεσμα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Κ», τρία
κράτη-μέλη ενημέρωσαν τις Βρυ-
ξέλλες ότι αδυνατούσαν πλέον να
εγκρίνουν στον εναπομείναντα
χρόνο την οποιανδήποτε οικονο-
μική βοήθεια. Πρόκειται για τη
Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ολ-
λανδία, οι οποίες αν και στήριζαν
την οικονομική βοήθεια προς την
Τουρκία για το προσφυγικό, δεν εί-
χαν πλέον τη «χρονική πολυτέλεια»

για να εγκρίνουν τις προτάσεις της
Κομισιόν, καθώς οι εθνικές τους
διαδικασίες προβλέπουν κοινοβου-
λευτικό έλεγχο και έγκριση πριν
δώσουν τη συγκατάθεσή τους σε
κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, η έγ-
κριση των προτάσεων της Κομισιόν
δεν ήταν πλέον εφικτή λόγω στε-
νότητας χρόνου από τη μέρα γνω-
στοποίησής τους, μέχρι και τη Σύ-
νοδο Κορυφής.

Οι προτάσεις της Κομισιόν, που
αρχικά αποτυπώθηκαν σε non pa-
per, προβλέπουν την παραχώρηση
3 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την
Τουρκία από το 2022 μέχρι και το
2024, ενώ στην παρούσα φάση η
χώρα στηρίζεται με επιπλέον ποσό
535 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός
που ανεβάζει τη συνολική βοήθεια
με ορίζοντα τριετίας στα 3,5 περίπου
δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο non
paperτης Κομισιόν προτείνει οικο-
νομική βοήθεια 2,2 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για την Ιορδανία, τον
Λίβανο και τη Συρία.

<<<<<<<

Η Λευκωσία θα εξακο-
λουθήσει να έχει 
«ανοικτούς λογαρια-
σμούς» με τον γερμανικό
άξονα, οι οποίοι πλέον
παραπέμπονται το 
φθινόπωρο ή/και αργό-
τερα και εστιάζονται 
σχεδόν αποκλειστικά
στο ζήτημα της αναβάθ-
μισης της Τελωνειακής
Eνωσης της Τουρκίας.

«Ικανοποίηση» εξέφρασε ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης για το κεί-
μενο των Συμπερασμάτων της
Συνόδου Κορυφής, παραπέμπον-
τας τόσο στο ζήτημα διασφάλισης
του δικαιώματος άσκησης βέτο
της Κύπρου, όσο και στην ενί-
σχυση των παραγράφων για το
Κυπριακό και το Βαρώσι. Σύμ-
φωνα με γραπτή δήλωση του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Κυριά-
κου Κούσιου, ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης «χαιρετίζει» το γεγο-
νός ότι τα Συμπεράσματα καθι-
στούν σαφές ότι «προκειμένου
να δοθεί εντολή για εκσυγχρο-
νισμό της ισχύουσας συμφωνίας
(σ.σ. Τελωνειακής Ένωσης) θα
πρέπει στο μέλλον να υπάρξει
ομόφωνη απόφαση (καθοδήγη-
ση) από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο», η οποία διατηρεί το δικαίω-
μα άσκησης βέτο των κρατών-
μελών. 

Σύμφωνα με τη γραπτή ανα-
κοίνωση, ο πρόεδρος Αναστασιά-

δης χαιρετίζει επίσης την «προ-
σήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε μια συνολική λύση του Κυ-
πριακού στο πλαίσιο των ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένου
του ψηφίσματος 1251». Ως επίσης
και την επισήμανση της «σημα-
σίας του καθεστώτος των Βαρω-
σίων» και την έκκληση «να επι-
δειχθεί πλήρης σεβασμός προς
τα σχετικά ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
πιο συγκεκριμένα τα ψηφίσματα
550 και 789».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο,
στη διάρκεια της συζήτησης, ο
πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρ-
θηκε εκτενώς στην επιδιωκόμενη
μορφή λύσης του Κυπριακού, και
«εξέφρασε ευχαριστίες προς τους
ομολόγους του για ομόφωνη»,
όπως είπε, «καταδίκη της απα-
ράδεκτης λύσης ‘δύο κρατών’ που
το τελευταίο διάστημα υποστη-
ρίζει η τουρκική πλευρά».

Πώς «καθυστέρησε» ο σχεδιασμός ΜέρκελΙκανοποιημένος ο πρόεδρος

O πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε
ικανοποίηση» για το κείμενο των Συμ-
περασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Βολές Aγκυρας κατά της Ε.Ε.

Προειδοποιήσεις κατά της Ε.Ε. επιστράτευσε το τουρκικό ΥΠΕΞ,
στο πλαίσιο γραπτής ανακοίνωσης για τα αποτελέσματα της Συνό-
δου Κορυφής. «Η Ε.Ε. αγνόησε για ακόμη μία φορά τους Τουρκο-
κύπριους και αγνόησε επίσης τα ίσα δικαιώματά τους. Όσο συνεχί-
ζεται αυτή η στάση της Ε.Ε. δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εποικο-
δομητική συμβολή στο Κυπριακό», προειδοποίησε η Άγκυρα.
Φρόντισε δε, επί τη ευκαιρία, να προβεί σε έκκληση προς την Ε.Ε.
«να δει τις πραγματικότητες στο νησί, να αναγνωρίσει τους Τουρ-
κοκύπριους και τα κεκτημένα ίσα δικαιώματά τους και να εκπλη-
ρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε το 2004», παραπέμποντας προ-
φανώς στο απευθείας εμπόριο και στην ταϊβανοποίηση της κατε-
χόμενης Κύπρου. 
Στη γραπτή ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι οι «οι απο-
φάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το κεφάλαιο «Τουρκία» στη Σύ-
νοδο Κορυφής» της Ε.Ε., «απέχουν πολύ από τα αναμενόμενα και
απαραίτητα βήματα. Η Τουρκία έχει εκπληρώσει με το παραπάνω τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μείωση των εντάσεων και την
έναρξη διαλόγου και συνεργασίας», ισχυρίζεται το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Αποδίδει δε τακτική κωλυσιεργίας στην Ε.Ε., σημειώνοντας ότι αν
και τα Συμπεράσματα των «27» αναγνωρίζουν τη μείωση της έντα-
σης, διαπιστώνεται καθυστέρηση στη λήψη συγκεκριμένων αποφά-
σεων για την εφαρμογή της θετικής ατζέντας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της αναβάθμισηςτης Τελωνειακής Ένωσης. Το τουρκικό ΥΠΕΞ
αποδίδει τη στάση της Ε.Ε. σε «τακτική καθυστέρησης, έλλειψη
βούλησης και εκμετάλλευσή της», από ένα-δύο κράτη-μέλη, φωτο-
γραφίζοντας ευκρινώς την Κύπρο και την Ελλάδα.

Στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία παρείχαν σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών ακολούθησε τη γραμμή που χάραξε η Γερμανία.
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Βέτο Τατάρ στον «πρωθυπουργό» της Aγκυρας
Πολιτικός αναβρασμός στα Κατεχόμενα το τελευταίο διάστημα με τις διαιωνιζόμενες πολιτικές παρεμβάσεις της Τουρκίας

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού έδωσε
νέες διαστάσεις στο μεγάλο κοινω-
νικοοικονομικό αδιέξοδο στα Κα-
τεχόμενα και ενάμιση χρόνο μετά
την έναρξη της κρίσης του Covid
19 αρχίζει να διαφαίνεται ακόμη
μία μεγάλη κρίση, αυτήν τη φορά
καθαρά πολιτική. Οι τελευταίες πο-
λιτικές εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα
δείχνουν ότι τόσο η «νομοθετική»
όσο και η «εκτελεστική» εξουσία
βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με
μια βαθιά συστημική κρίση. Για με-
γάλο χρονικό διάστημα οι εργασίες
της «Βουλής» σκοντάφτουν πάνω
στο πρόβλημα της απαρτίας. Τα
ίδια τα στελέχη της «κυβερνητικής»
συμμαχίας μποϊκοτάρουν τη «Βου-
λή» και προκαλούν μεγάλο πονο-
κέφαλο στον «πρωθυπουργό» και
στους συνεργάτες του. Την ίδια
ώρα, ρωγμές αρχίζουν να εμφανί-
ζονται και στο εσωτερικό της τρι-
κομματικής «κυβέρνησης» μειοψη-
φίας, η οποία σχηματίστηκε στα
τέλη του προηγούμενου έτους ύστε-
ρα από σειρά παρεμβάσεων της Άγ-
κυρας. Όλα δείχνουν ότι οι τουρ-
κικές παρεμβάσεις διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγέ-
θυνση της πολιτικής κρίσης των
Κατεχομένων. 

Τον Οκτώβριο του 2020, στη δεύ-
τερη αναμέτρηση των «προεδρικών
εκλογών», η Άγκυρα εξασφάλισε
το αποτέλεσμα που επιθυμούσε χά-
ρη στις παρεμβάσεις που πραγμα-
τοποίησε στην «εκλογική» διαδι-
κασία, όπως γράψαμε την περα-
σμένη Κυριακή. Αυτές οι παρεμβά-
σεις άνοιξαν τον δρόμο για την
«εκλογή» του ηγέτη της τ/κ Δεξιάς,
Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τ/κ
κοινότητας. Μετά τη νίκη του κ.
Τατάρ, δηλαδή την τοποθέτηση
στο «Προεδρικό» μιας εθνικιστικής
ηγεσίας, η οποία στο Κυπριακό
ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένη με
τη νέα γραμμή της Τουρκίας, η Άγ-
κυρα έστρεψε την προσοχή της στο
εγχείρημα της εκ νέου εξασφάλισης
του ελέγχου της «εκτελεστικής»
εξουσίας, δηλαδή της «κυβέρνησης».
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη προσπά-
θεια της Άγκυρας και τον σχημα-
τισμό της τρικομματικής «κυβέρ-
νησης» μειοψηφίας του Ερσάν Σα-
νέρ, τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν η Τουρκία και οι σύμμαχοί

της στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο δεν
επιλύθηκαν και αυτό διότι τόσο η
«εκλογική» βάση όσο και η ίδια η
ηγεσία του μεγαλύτερου κόμματος
της τ/κ Δεξιάς, του Κόμματος Εθνι-
κής Ενότητας (ΚΕΕ), δεν αποδέχ-
θηκαν την ηγεσία και την «πρωθυ-
πουργία» του κ. Σανέρ. Επίσης, το
ΚΕΕ εκφράζει έντονο προβληματι-
σμό για την αποτυχία της τρικομ-
ματικής «κυβέρνησης» σε διάφορα
πεδία της «διακυβέρνησης». 

Οι πληροφορίες της «Κ» από διά-
φορες καλά ενημερωμένες πηγές
δείχνουν ότι τον παραπάνω προ-
βληματισμό των στελεχών του ΚΕΕ
τον συμμερίζεται και ο κ. Τατάρ.
Μπορεί στο Κυπριακό και στις σχέ-
σεις με την Άγκυρα, ο κ. Τατάρ να

βρίσκεται καθημερινά στο προσκή-
νιο της κυπριακής επικαιρότητας
ως ένας από τους πιο ένθερμους
υποστηρικτής της τουρκικής κυ-
βέρνησης, ωστόσο παρασκηνιακά
η πραγματικότητα είναι πολύ πιο
διαφορετική. Ο κ. Τατάρ, όχι μονάχα
δεν θεωρεί ορθή την επιλογή του
κ. Σανέρ για το αξίωμα του «πρω-
θυπουργού», αλλά ταυτοχρόνως
εκφράζει προβληματισμό για τις δι-
αιωνιζόμενες παρεμβάσεις της Άγ-
κυρας στα εσωτερικά πολιτικά δρώ-
μενα των Τ/κ. Με αυτό το σκεπτικό,

στις τελευταίες επαφές του με την
τουρκική πλευρά, ο κ. Τατάρ εκ-
πέμπει το μήνυμα ότι «στο επικεί-
μενο συνέδριο του ΚΕΕ τα στελέχη
του κόμματος θα πρέπει να είναι
σε θέση να αναδείξουν την ηγεσία
του κινήματος». 

Σημειώνεται ότι η αμφισβήτηση
της «πρωθυπουργίας» και ηγεσίας
του κ. Σανέρ, δηλαδή η κρίση στην
«εκτελεστική» εξουσία έρχεται την
ώρα που η «Βουλή» αντιμετωπίζει
το πρόβλημα της απαρτίας. Εκτός
από την αντιπολίτευση, τα ίδια τα

στελέχη της «κυβέρνησης», απέ-
χοντας από τις εργασίες της «Βου-
λής», εξωτερικεύουν την απογοή-
τευσή τους για την τροπή των πο-
λιτικών εξελίξεων. Την ίδια στιγμή,
σύσσωμη η τ/κ αντιπολίτευση αμ-
φισβητεί όλες τις αποφάσεις και
πρωτοβουλίες της τρικομματικής
«κυβέρνησης». 

Εμπλοκή Aγκυρας στο ΚΕΕ
Υπό τη σκιά των προαναφερό-

μενων εξελίξεων η τ/κ κοινότητα
οδηγείται σε κρίσιμες πολιτικές εξε-
λίξεις. Το φθινόπωρο, ενδεχομένως
στα τέλη του Οκτωβρίου ή στις αρ-
χές του Νοεμβρίου, το ΚΕΕ αναμέ-
νεται να οδηγηθεί σε μεγάλο συ-
νέδριο, στο οποίο θα αναδειχθεί ο
νέος ηγέτης της τ/κ Δεξιάς, ο οποίος
λογικά, μέχρι τις «βουλευτικές εκλο-
γές» θα βρεθεί και στο αξίωμα του
«πρωθυπουργού». 

Παρά την επιμονή της Άγκυρας
για την ηγεσία του κ. Σανέρ, κορυ-
φαία στελέχη του ΚΕΕ εξακολου-
θούν να διεκδικούν την ηγεσία του
κόμματος. Ένας από αυτούς είναι
ο Φαΐζ Σουτζούογλου. Καλά ενημε-
ρωμένες πηγές θέλουν την Άγκυρα
να έχει χαρακτηριστικά «διαγράψει»
την υποψηφιότητα του κ. Σουτζούο-
γλου για την ηγεσία του ΚΕΕ με το
σκεπτικό ότι «δεν βρίσκεται κοντά
στο τουρκικό κυβερνών κόμμα».
Σημειώνεται ότι νέα τ/κ έκθεση που

εστιάζει στην «καλπονοθεία» των
«προεδρικών εκλογών» «φωτογρα-
φίζει» τον κ. Σουτζούογλου ως το
άτομο που έδωσε στη δημοσιότητα
πληροφορίες για τις παρεμβάσεις
της Άγκυρας στις «προεδρικές εκλο-
γές». Μαζί με τον κ. Σουτζούογλου
την ηγεσία του ΚΕΕ εξακολουθεί
να διεκδικεί και ένα υψηλόβαθμο
στέλεχος της εθνικιστικής παρά-
ταξης, ο Χασάν Τατσόι. 

Μαζί με το αναμενόμενο συνέ-
δριο του ΚΕΕ, Τ/κ αναλυτές και δη-
μοσιογράφοι εστιάζουν και στο εν-
δεχόμενο πρόωρων «βουλευτικών
εκλογών», λίγο πριν ή μετά από την
ανάδειξη της νέας ηγεσίας του «κυ-
βερνώντος» κόμματος. Οι πηγές
της «Κ» χαρακτηρίζουν το συγκε-
κριμένο ενδεχόμενο ως «απομα-
κρυσμένο», προσθέτοντας ταυτό-
χρονα ότι στο σημείο που έχουν
φτάσει σήμερα οι εξελίξεις στο τ/κ
πολιτικό προσκήνιο κανείς δεν είναι
σε θέση να προβλέψει το τι ακο-
λουθεί κατά την επόμενη περίοδο. 

Σημειώνεται ότι παράλληλα με
το εσωτερικό του ΚΕΕ, κρίσιμες
εξελίξεις «τρέχουν» και στο εσω-
τερικό των δύο μικρότερων κομ-
μάτων της τ/κ Δεξιάς που συγκρο-
τούν την «κυβέρνηση» μειοψηφίας.
Σε μικρότερο βαθμό και αυτές οι
εξελίξεις επισκιάζουν το έργο της
«κυβέρνησης» Σανέρ. Σύμφωνα με
ορισμένους Τ/κ αναλυτές δεν απο-
κλείεται αυτές οι εξελίξεις το επό-
μενο διάστημα να προκαλέσουν τη
διάλυση του σημερινού «κυβερνη-
τικού» σχήματος. Οι υποστηρικτές
αυτής της άποψης αποδίδουν ιδι-
αίτερη σημασία στην παραίτηση
του «υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης», Κοράλ Τσαγ-
μάν, η οποία εκτός από την κρίση
στο εσωτερικό της «κυβέρνησης»
σχετίζεται με τον αναβρασμό που
επικρατεί στο εσωτερικό του Δη-
μοκρατικού Κόμματος (ΔΚ). Την
ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν το γε-
γονός ότι το μέχρι πρότινος ανερ-
χόμενο αστέρι της τ/κ πολιτικής
σκηνής, ο πολιτικός σχηματισμός
των εποίκων, το Κόμμα Αναγέννη-
σης (ΚΑ), σήμερα τελεί υπό καθε-
στώς διάλυσης. Μια μερίδα των
στελεχών του κόμματος χωρίζουν
τους δρόμους τους με τον Αντιπρό-
εδρο της «κυβέρνησης Ερχάν Αρίκλι
και βάζουν πλώρη για τη δημιουργία
ενός νέου κόμματος.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Όταν την περασμένη εβδομάδα,
στην Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., οι
Ευρωπαίοι εταίροι «εξέφρασαν τη
λύπη τους» που η Άτυπη Πεντα-
μερής της Γενεύης «δεν άνοιξε τον
δρόμο για επίσημες διαπραγματεύ-
σεις» στο Κυπριακό, κατέστη σαφές
πως το τελευταίο ούτε αποτελεί
βασικό συστατικό της συνεχιζό-
μενης προσπάθειας αποκλιμάκω-
σης, εκ μέρους των Βρυξελλών, της
έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και ούτε εντάσσεται στη με-
γάλη εικόνα των ευρωτουρκικών
σχέσεων –και της συνεχιζόμενης
προσπάθειας για τον ορισμό του
επόμενου σημαντικού βήματος
στις σχέσεις τους. Έμπειροι παρα-
τηρητές υπογραμμίζουν πως στην
παρούσα συγκυρία το διάστημα
μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν θα είναι
και το ιδανικότερο για τη Λευκωσία.
Οι ίδιοι παρατηρητές πάντως θα
έπαιζαν τα ρέστα τους στο ότι δύ-
σκολα η κ. Λουτ θα συγκαλέσει μια
νέα διάσκεψη για το Κυπριακό και
πως τόσο στο Βερολίνο όσο και
στο Παρίσι αναμένουν, με τους
πρώτους να βρίσκονται και στην
κορύφωση της προεκλογικής τους
περιόδου,να δουν και να ακούσουν
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από
την κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, στις
20 του Ιούλη. 

Στρατηγική αποσύνδεση
Αυτό που πολύ έξυπνα και τα-

κτικά έχει πετύχει στην παρούσα
φάση η εξωτερική πολιτική της

Τουρκίας στο Κυπριακό είναι να το
αποσυνδέσει από τον γεωγραφικό
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου
ως πεδίο εντάσεων, της περιόδου
2018-2020, στο πλαίσιο του δίπολου
ελληνοτουρκικά-Κυπριακό, που πα-
ραδοσιακά προωθούσε ως πακέτο
διαπραγμάτευσης για πολλές δε-
κατίες. Ο διάλογος Αθήνας και Άγ-
κυρας και η απευθείας ένταξή του
στο διαπροσωπικό επίπεδο Μητσο-
τάκη-Ερντογάν δείχνει, χωρίς να
υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα,
πως δουλεύει χάριν της επικοινωνίας
και του διαλόγου –αυτόν καθ’ εαυ-
τόν– τη στιγμή που Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι αδυνατούν, τέσ-
σερα χρόνια μετά το Κραν Μοντάνα,
να συμφωνήσουν στη βάση του τι
συζητούν προκειμένου να υπάρξει
επανέναρξη των συνομιλιών στο
Κυπριακό. Η τουρκική τακτική δεί-
χνει να περπατά εντός των ευρω-
παϊκών πρωτευουσών που σαφώς
σταθμίζουν μια ένταση, όπως την
κρίση του Έβρου στις αρχές του
2020 ή τη στρατιωτική παρουσία
ελληνικών και τουρκικών πλοίων
στο Αιγαίο ως σημαντικότερες απει-
λές για τις ευρωτουρκικές σχέσεις
παρά «από το άλυτο Κυπριακό».
Την ίδια στιγμή και ενώ η Λευκωσία,
που η ίδια ζήτησε στο παρελθόν...ta-
sking, υπονόησε δις εντός της Ε.Ε.
περί βέτο και αναζήτησε σημαντικές
κυρώσεις για πρόκληση κόστους
στην Τουρκία για τις έκνομες γεω-
τρήσεις που δεν πήρε, έτεινε μετά
το 2017 να πιστέψει πως το κλειδί
για την λύση του Κυπριακού είναι
μια απευθείας συννενόηση με την

Άγκυρα. Αντίληψη που η Τουρκία
ντρίμπλαρε με την ανάδειξη του
Τατάρ στην ηγεσία των Τουρκοκυ-
πρίων και την εργαλειοποίηση του
αφηγήματος για δύο κράτη. Η Ε.Ε.
μπορεί να μην αποδέχεται το τε-
λευταίο, ωστόσο, αυτό που δείχνει
να προκρίνει είναι τη βελτίωση των
ευρωτουρκικών σχέσεων με ή χωρίς
διευθέτηση του Κυπριακού, υπεν-
θυμίζοντας το κυνικό πλέγμα συμ-
φερόντων της αλλά και την γεωπο-

λιτική σημασία της Τουρκίας στην
παρούσα συγκυρία (μεταναστευτικό,
τελωνειακή ένωση, μέλλον σχέσης). 

Η παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στα Κατεχόμενα στις 20
Ιουλίου αποτελεί μιας πρώτης τάξης
ευκαιρία για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων για το πού θα κινηθεί
το Κυπριακό τους επόμενους μήνες.

Δεν είναι μόνον το τι θα εξαγγείλλει
και τι θα πράξει ο Τούρκος πρόεδρος
–επί τούτου πλέον είναι ξεκάθαρο
το πού θα κινηθεί περίπου– αλλά
πως αυτό θα γίνει αποδεκτό κυρίως
σε διεθνές και περιφερειακό επί-
πεδο. Η Τουρκία δημιούργησε στα-
διακά όχι μόνον προηγούμενα επί
του εδαφικού και της κυπριακής
ΑΟΖ αλλά και μια διαπραγματευτική
τακτική, η οποία δείχνει να έχει
εξουδετερώσει και το blame game
της ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά
και τον τρόπο πρόσληψης του Κυ-
πριακού ως αναπόσπαστου μέρους
του αναδυόμενου υποσυστήματος
της Ανατολικής Μεσογείου. Και
παρά τις δυσκολίες που δείχνει να
διέρχεται η Τουρκία στο εσωτερικό,
το Κυπριακό συντηρείται ως ένα
on-offαντικείμενο εργαλειοποίησης
για το οποίο η Άγκυρα θα μπορούσε
να ξεδιπλώσει πολλαπλά οφέλη τό-
σο στις ευρωτουρκικές σχέσεις και
αμερικανοτουρκικές σχέσεις, όσο
και στις σχέσεις της σε περιφερει-
ακό επίπεδο, στον διπλωματικό
στίβο της Ολομέλειας της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ και στον αρα-
βο-μουσουλμανικό κόσμο. Η Άγ-
κυρα σιωπηρά κλείνει το μάτι στην
Αίγυπτο, όταν πρόκειται για την
Λιβύη και ομοίως στο Ισραήλ, όταν
ανεβάζει τους τόνους για τον εποι-
κισμό της Δυτικής Όχθης –τη στιγ-
μή που διατηρεί στάση αναμονής
τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο
και στην καθυστέρηση της προ-
σφυγής των Παλαιστινίων εναντίον
του Ισραήλ στη Χάγη που θα προ-
κύψει για παράδειγμα από μια πι-

θανή προσφυγή της Κ.Δ. για το Βα-
ρώσι. Οι επόμενοι μήνες θα είναι
δύσκολοι για το Κυπριακό, γιατί
διαχρονικά η Άγκυρα έχει αποκρυ-
πτογραφήσει τη «διεθνή διπλωμα-
τία διαφώτισης» της Λευκωσίας.
Και κυριότερα έχει βγάλει το τζίνι
από το μπουκάλι: Ήτοι, μετά το
2017 δημιούργησε προηγούμενα,

έθεσε περαιτέρω ζητήματα (φυσικό
αέριο και Βαρώσι) στο τραπέζι στο
πλαίσια της πάγιας διαπραγματευ-
τικής προσέγγισης του «cherry pic-
king» και διατηρεί, διά επίσημων
δηλώσεων περί προσάρτησης των
Κατεχομένων, και plan B έναντι
του αφηγήματος περί λύσης δύο
κρατών.

Αρχίζουν τα δύσκολα στο Κυπριακό 
Σε αχαρτογράφητα νερά η διαδικασία - Tα εμπόδια και η ανάγνωση της Aγκυρας 

Ουσία και όχι επικοινωνία
Η παρουσία του Ερντογάν στα Κατεχόμενα συνδέεται τόσο με το Βα-
ρώσι όσο και με την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην περί-
πτωση της περίκλειστης πόλης η τουρκική τακτική αποσκοπεί όχι μό-
νον να δώσει μια διάσταση εδαφικού/περιουσιακού, αλλά και να δι-
χάσει την ελληνοκυπριακή κοινή γνώμη και δη την κοινότητα των Αμ-
μοχωστιανών. Στην περίπτωση της ενέργειας στην Ανατολική Μεσό-
γειο ο Ερντογάν θα επιχειρήσει και ένα περιφερειακό signalling, αλ-
λά και θα προσδώσει τη διάσταση της πολιτικής ισότητας/συγκυριαρ-
χίας επί των φυσικών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου –ζήτημα που
έθεσε και στην κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ. Η έλευση του Ερντογάν στα Κατεχόμενα θα είναι περισσότερο ου-
σίας παρά επικοινωνίας και αναπόφευκτα εντάσσει το Κυπριακό σε
μια πολύ δύσκολη πορεία για τους επόμενους μήνες. 

<<<<<<<

Η τουρκική τακτική δεί-
χνει να περπατά εντός των
ευρωπαϊκών πρωτευου-
σών, που σταθμίζουν μια
ένταση όπως την κρίση
του Εβρου το 2020 ή την
παρουσία ελληνικών και
τουρκικών πλοίων στο Αι-
γαίο, ως σημαντικότερες
απειλές για τις ευρωτουρ-
κικές σχέσεις παρά «από
το άλυτο Κυπριακό».

Η παρουσία Ερντογάν στα Κατεχόμενα τον προσεχή Ιούλη αναμένεται να εγ-
καινιάσει μια δύσκολη περίοδο για το Κυπριακό στους επόμενους μήνες.

<<<<<<<

Ο κ. Τατάρ, όχι μονάχα
δεν θεωρεί ορθή την επι-
λογή του κ. Σανέρ για το
αξίωμα του «πρωθυπουρ-
γού», αλλά ταυτοχρόνως
εκφράζει προβληματισμό
για τις διαιωνιζόμενες
παρεμβάσεις της Άγκυ-
ρας στα εσωτερικά πολι-
τικά δρώμενα των Τ/κ.

Λύση δύο κρατών;
«Δεν χρειαζόμαστε τους Ελληνοκύπριους γείτονές μας για να θέ-
σουμε το ερώτημα “πόσο μας πείθει η λύση των δύο κρατών”; Η τ/κ
ηγεσία προτείνει την κυριαρχική ισότητα ως βάση λύσης του Κυπρια-
κού τη στιγμή που στον βορρά της Κύπρου οι τρεις εξουσίες βιώνουν
μια βαθιά συστημική κρίση. Η Άγκυρα επεμβαίνει στη δικαιοσύνη
μας. Η Βουλή μας βιώνει επανωτά εμφράγματα. Και η εκτελεστική
μας εξουσία δεν εκτελεί τα καθήκοντά της. Υπό αυτές τις συνθήκες
μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι το μέλλον του τ/κ κρά-
τους είναι εξασφαλισμένο;», όπως είπε στην «Κ» έμπειρο στέλεχος
της τ/κ Δεξιάς. Σύμφωνα με την πηγή μας, «για να καταστεί αξιόπιστη
η τ/κ πρόταση λύσης των δύο κρατών, πρώτα από όλα η τ/κ πλευρά
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μεγάλη, πολυδιάστατη πολιτική κρίση
που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια». Σε διαφορετική περίπτωση,
εκτός από τους Ε/κ και τη διεθνή κοινότητα, μεγάλες μερίδες της
ίδιας της τ/κ κοινότητας θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν στο
μέλλον με καχυποψία την ιδέα της εδραίωσης μιας ξεχωριστής «κρα-
τικής» δομής στα εδάφη της Κύπρου. 

Μετά τη νίκη του κ. Τατάρ, δηλαδή την τοποθέτηση στο «Προεδρικό» μιας εθνικιστικής ηγεσίας, η οποία ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη γραμμή της Τουρ-
κίας, η Aγκυρα έστρεψε την προσοχή της στο εγχείρημα της εκ νέου εξασφάλισης του ελέγχου της «εκτελεστικής» εξουσίας, δηλαδή της «κυβέρνησης».
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το βράδυ των εκλογών, ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός είχε λάβει
την πρωτιά και τα ποσοστά των
κομμάτων της Αντιπολίτευσης κα-
τέρρεαν, στον Λόφο είχε ξεκινήσει
να δημιουργείται ένα κλίμα πανη-
γυρικό. Πολιτικά πρόσωπα μπαι-
νόβγαιναν χαμογελαστά στον χώρο,
η Προεδρία παράγγελνε σουβλάκια
και ποτά για να γιορτάσει το απο-
τέλεσμα, ενώ ο πρόεδρος ήταν ιδι-
αίτερα ευδιάθετος. Τόσο, που οι
στενοί του συνεργάτες παραδέ-
χονταν πως δεν τον είχαν δει έτσι
ούτε στις κρίσιμες προεδρικές εκλο-
γές του 2018. Μάλιστα, σε αντίθεση
με το 2016, όταν βγήκε μία λιτή
ανακοίνωση για το αποτέλεσμα –
στην οποία περιορίζεται λόγω του
θεσμού του- ο πρόεδρος, επέλεξε
να κάνει ένα βήμα παραπάνω και
να προχωρήσει σε πανηγυρική δή-
λωση. Όλο αυτό, σε συνδυασμό με
το «ουδέν σχόλιο» στο ερώτημα
Βικέτου αν αναθεωρεί για το 2023,
έκαναν πολλούς και ιδιαίτερα τον
στενό του κύκλο να δηλώνουν βέ-
βαιοι πως ο πρόεδρος θα διεκδικήσει
μία τρίτη θητεία. «Όσοι ήμασταν
σίγουροι για επαναδιεκδίκηση της
προεδρίας εκείνη τη νύχτα αλλά-
ξαμε γνώμη μέσα σε λίγες μόλις
μέρες», αναφέρει πηγή που βρί-
σκεται στον στενό πυρήνα του προ-
έδρου. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί
να πει με σιγουριά, δεδομένου ότι
και το 2017, ήταν πολλοί εκείνοι
που εκτιμούσαν πως ο πρόεδρος
δεν ενδιαφέρεται να επαναδιεκδι-
κήσει –είχε μπει πολύ αργά στην
κούρσα προετοιμασίας. Αυτό θα
εξαρτηθεί, όπως σημειώνουν κύκλοι
του στενού του περιβάλλοντος και
από το τι θα θέλει ο στενός του πε-
ρίγυρος. Ήδη στην περιρρέουσα
σημειώνεται πως στενότατο μέλος
της οικογένειας, λέει πως αν είναι
υγιής για ποιο λόγο να μην επανα-
διεκδικήσει. Το σίγουρο είναι πως
μία σειρά δελφίνων προεξάρχοντος
του Αβέρωφ Νεοφύτου, ήδη προ-
ετοιμάζεται να διεκδικήσει ή να
αλλάξει θέση στη σκακιέρα της δε-
ξιάς παράταξης και αυτό θα εξαρ-
τηθεί από το πότε θα λάβει τις τε-
λικές του αποφάσεις και κυρίως
πότε θα τους τις ανακοινώσει ο
πρόεδρος. 

Εισέπραξε όχι
Ήταν ο ανασχηματισμός όμως

μία κίνηση που καταδείκνυε τις
προθέσεις για το 2023; «Φτάσαμε
να πούμε πως θα κάνουμε ανασχη-
ματισμό και κάναμε» έλεγαν στο
περιθώριο κύκλοι που βρίσκονται
στον περίγυρο Αναστασιάδη. Αφορ-
μή για τον ανασχηματισμό έδωσε
η δεδηλωμένη πρόθεση του Κων-
σταντίνου Ιωάννου να παραιτηθεί
μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση
στην πανδημία. Ενημέρωσε τον
πρόεδρο λίγες μέρες πριν από τις

εκλογές και του το επιβεβαίωσε,
όπως είχε καταγράψει η «Κ» αμέσως
μετά. Με αφορμή την επιθυμία του
κ. Ιωάννου, ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης αποφάσισε να προχωρήσει
εσπευσμένα σε ανασχηματισμό.
Ανέσυρε από το συρτάρι του δη-
μοσκόπηση της Πινδάρου που έδει-
χνε τελευταίους σε δημοτικότητα
τους Γιολίτη, Κούσιο και Προδρόμου
και εκεί σκέφτηκε πως είναι καλή
σκέψη μαζί με την αντικατάσταση
Ιωάννου και η αλλαγή των εν λόγω
προσώπων. Όπως λέγεται τα περί
κοινής συναίνεσης Προεδρικού-
Γιολίτη για αποχώρηση της δεύτε-
ρης προέρχονταν από το στόμα
του ιδίου, εξ ου και η κα Γιολίτη
ζήτησε εξηγήσεις. Στο περιβάλλον
του προέδρου εκτιμούν πως τελικά
δεν θα προχωρούσε σε αντικατά-
στασή της, αν δεν αποχωρούσε,
πυροβολώντας, όπως άλλωστε δεν
άλλαξε την υστάτη και τον Πρό-
δρομο Προδρόμου. Το αποτέλεσμα
βεβαίως είναι γνωστό. 

Οι προσδοκίες για τον ανασχη-
ματισμό είχαν υψωθεί τόσο, που

το αποτέλεσμα πέρασε πολύ κάτω
από τον πήχη. Ενδεικτικό το ότι ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μι-
λήσει για κυβέρνηση ευρείας απο-
δοχής με το ένα πρόσωπο που διαρ-
ρέετο πως θα αναλάμβανε το νευ-
ραλγικό πόστο του υπουργού Υγείας
ήταν ο μέχρι προσφάτως δεύτερος
τη τάξει και στέλεχος της αντιπο-
λίτευσης Αδάμος Αδάμου. Κάτι τέ-
τοιο δεν θα ήταν μόνο ένα καίριο
πλήγμα στο ΑΚΕΛ, αλλά και η αί-
σθηση πως ο Νίκος Αναστασιάδης
όχι μόνο δεν έχει πληγεί από το
σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων,
αλλά τυγχάνει πλέον ευρείας απο-
δοχής. Ο κ. Αδάμου πιέστηκε από
τις αντιδράσεις που είδε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και ενημέ-
ρωσε την τελευταία στιγμή πως δεν
θα είναι στο κυβερνητικό σχήμα,
με αποτέλεσμα την αντικατάστασή
του από τον Μιχάλη Χατζηπαντέλα,
ο οποίος ρωτήθηκε τα τελευταία
λεπτά και είπε αμέσως ναι. Η ίδια
ευκολία εξεύρεσης αξιωματούχων
δεν υπήρξε και για άλλες θέσεις.
Για το Προεδρικό ο πρόεδρος εισέ-
πραξε πολλά όχι. Η αρχική σκέψη
ήταν ένας έμπειρος δημοσιογράφος
–ρωτήθηκαν μία γυναίκα γνωστή
και έμπειρη δημοσιογράφος και
δύο άλλοι γνωστοί δημοσιογράφοι
με τον ένα να προτείνεται και στο

παρελθόν– και είπαν όχι. Κάπως
έτσι κατέληξαν στην τριάδα Πελε-
κάνου-Παρισσινού και Ιωσήφ. Για
τη θέση της αναπληρώτριας κυ-
βερνητικού εκπροσώπου προτάθηκε
η πρώην αναπληρώτρια εκπρόσω-
πος τύπου του ΔΗΣΥ και υποψήφια
στις ευρωεκλογές Τζιώρτζια Πανα-
γιώτου, η οποία δεν αποδέχτηκε. 

«Πολλοί δεν ήταν έτοιμοι να θυ-
σιάσουν τη δουλειά τους για 18
μήνες», έλεγαν την επομένη του
ανασχηματισμού κυβερνητικά στε-
λέχη, προσπαθώντας να δικαιολο-
γήσουν τις πολλές αρνήσεις που
οδήγησαν σε έναν ανασχηματισμό
κατώτερο των περιστάσεων. Αυτό
βεβαίως έχει τη δική του σημασία.
Αφενός δεν ήθελαν να ταυτιστούν
με την εν λόγω κυβέρνηση και αφε-
τέρου δεν βλέπουν πως το κόμμα
μπορεί εύκολα να κερδίσει μία
τρίτη θητεία –ίσως με άλλον υπο-
ψήφιο– και να αξιοποιηθούν και
εκεί. Το σίγουρο είναι πως αυτό
είναι το σχήμα που επελέγη τελικώς
και εκείνο με το οποίο ο Νίκος Ανα-
στασιάδης θα ολοκληρώσει τη δεύ-
τερη θητεία του και αυτό θα αν-
τανακλά στο έργο του. 

Όμως, η όλη διεργασία του ανα-
σχηματισμού είχε πολλά άλλα πα-
ρελκόμενα και πολλές αναγνώσεις.
Στον σχηματισμό διακυβέρνησης

το 2018 ήταν πολύ διαφορετικά τα
άτομα που είχαν πρώτο λόγο στο
ποιοι θα αναλάβουν. Κάθισαν τότε
σε ένα γραφείο στον Λόφο, ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νίκος Χριστοδουλίδης και ο τότε
σύμβουλος επικοινωνίας του προ-
έδρου Ανδρέας Χατζήκυριακος. Σή-
μερα η κατάσταση ήταν αρκετά
διαφοροποιημένη. Πρώτο λόγο είχε
ή τουλάχιστον φαινόταν πως είχε
ο Χάρης Γεωργιάδης, με τον οποίο
συμφωνούσε πλήρως, όπως λέγεται
και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο ανα-
πληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέ-
λεξε μαζί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου
τον Μιχάλη Χατζηπαντέλα –είχε
βοηθήσει στην προεκλογική του
Χάρη Γεωργιάδη και αυτό έχει τη
δική του σημασία και για τις πολι-
τικές που ενδεχομένως να λαμβάνει
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΓεΣΥ ο
διάδοχος του κ. Ιωάννου. Ο Χάρης
Γεωργιάδης επέλεξε τη συμμαθή-
τρια του Νιόβη Παρισσινού, αλλά
κυρίως τον Μάριο Πελεκάνο στη
θέση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που. Με τον Μάριο Πελεκάνο υπάρ-
χει εδώ και καιρό καλή σχέση. Μά-
λιστα, ο μηχανισμός του ΔΗΣΥ τις
τελευταίες μέρες προωθούσε ανοι-
κτά τις υποψηφιότητες Χάρη-Πε-
λεκάνου, με τους δύο να κάνουν

κοινές εμφανίσεις και εκδηλώσεις.
Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των
δύο είναι ένα ζήτημα ανοικτό επί
του παρόντος. Υπάρχουν συναγερ-
μικοί κύκλοι που σημειώνουν πως
υπάρχει χημεία των δύο, υπάρχουν
και εκείνοι που λένε πως τις ίδιες
«συντηρητικές» θέσεις με τον Μά-
ριο Πελεκάνο εκφράζει στην ουσία
και ο Χάρης Γεωργιάδης. Το ερώ-
τημα είναι για ποιο λόγο ο Χάρης

Γεωργιάδης θέλησε να έχει τόση
εμπλοκή σε αυτό τον ανασχημα-
τισμό. Αυτό τυγχάνει δύο αναγνώ-
σεων, 1) Είναι στενός συνεργάτης
του Νίκου Αναστασιάδη και από
τη στιγμή που του ζήτησε βοήθεια
στην επιλογή προσώπων το έκανε
και 2) Θέλει να δημιουργήσει έναν
δικό του περίγυρο σε Προεδρικό
και Πινδάρου, καθώς στόχος του
είναι η ανάληψη του κόμματος το
επόμενο διάστημα. Το ίδιο έκανε
άλλωστε και το 2017 (στήριξη Σά-
βιας Ορφανίδου στην κόντρα με
τον γενικό ελεγκτή και στενές σχέ-
σεις με στελέχη), όταν διαδιδόταν
πως ήθελε να αναλάβει από τότε
το κόμμα. 

Βεβαίως, σε όλη αυτή την εξί-
σωση ποιος είναι ο ρόλος του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου; Δεν συνηθίζει μέχρι
τώρα να βρίσκεται μακριά από τέ-
τοιες διαδικασίες ή να έχει ρόλο
δεύτερου βιολιού. Όπως σημει-
ώνουν στενοί του συνεργάτες, ο
ίδιος θέλει να στείλει το μήνυμα
προς τα έξω πως δεν είναι κατ’ εξο-
χήν δικές του επιλογές, ωστόσο τα
πλείστα νέα πρόσωπα στο κυβερ-
νητικό σχήμα, όπως λένε οι ίδιες
πηγές, νιώθουν υποχρεωμένοι ιδι-
αίτερα στον συναγερμικό πρόεδρο.
Υπάρχει όμως και η ανάγνωση από
συναγερμικούς κύκλους, ότι η πλή-

ρης συναίνεση στις επιλογές Χάρη
Γεωργιάδη καταδεικνύει πως οι
δύο βρίσκονται σε άριστη πλέον
συνεργασία. Άριστη συνεργασία
που μεταφράζεται με το ότι ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στρώνει το χαλί του
για το 2023 και δίνει το δακτυλίδι
του κόμματος στον Χάρη Γεωργιά-
δη. Ήδη πάντως ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου έχει ξεκινήσει τον προεκλο-
γικό του από την επόμενη μέρα
των εκλογών. Καθόλου τυχαίες οι
περιοδείες στα χωριά, οι πόζες, οι
αναρτήσεις και η επικέντρωσή του
στη βάση. Υπάρχουν κύκλοι στην
κυβέρνηση που εκτιμούν πως ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη συζη-
τήσει το θέμα του 2023 με τον Νίκο
Αναστασιάδη, με τον τελευταίο να
του ξεκαθαρίζει πως δεν θα επα-
ναδιεκδικήσει. Σε αυτό λοιπόν το
πλαίσιο ξεκίνησε κανονικά τον
δικό του προεκλογικό ο Αβέρωφ
Νεοφύτου και αν ο Νίκος Αναστα-
σιάδης αλλάξει γνώμη στην πορεία
–όπως λένε πολλοί– τότε δεν έχει
τίποτα να χάσει, πέραν του τρένου
για το 2023. Είναι η υποψηφιότητα
για την Προεδρία άλλωστε κάτι για
το οποίο έχει τον πρώτο λόγο βάσει
καταστατικού. Το κόμμα μόνο μία
φορά υποστήριξε κάποιον που δεν
ήταν ήδη πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας ή ο αρχηγός του κόμματος
στην περίπτωση Κασουλίδη. Κάτι
τέτοιο, δεν αποκλείεται επί του πα-
ρόντος, αλλά απομακρύνεται. 

Το μοντέλο Κασουλίδη
Ποιος, όμως, θα ήταν σε ένα τέ-

τοιο σενάριο ο νέος Κασουλίδης;
Σε ένα τέτοιο ερώτημα πολλοί στρέ-
φουν το βλέμμα στον νυν υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη,
ο οποίος στις δημοσκοπήσεις –ακό-
μα και στην πρόσφατη του κόμμα-
τος– ήταν πρώτος σε δημοτικότητα.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν εντελώς
αμέτοχος πάντως αυτή τη φορά
στην όλη διαδικασία επιλογής νέων
προσώπων για το υπουργικό σχήμα.
Για κάποιους αυτό μεταφράζεται
ότι έτσι δεν θα έχει και την ευθύνη
των όσων θα ακολουθήσουν από
την επιλογή των εν λόγω προσώπων.
Για άλλους, αποτελεί διακριτική
αποστασιοποίηση από τα όσα συμ-
βαίνουν στο Προεδρικό.

Παιχνίδι
εξουσίας 
σε Λόφο και
Πινδάρου
Tα νέα δεδομένα  δείχνουν ποιοι έχουν 
επιρροή και τι σκέφτονται για το 2023

<<<<<<

Το χωρίς σκέψη 
«ναι» του Μιχάλη 
Χατζηπαντέλα και πώς
από τη σκέψη έμπειρων
δημοσιογράφων κατέλη-
ξαν σε ένα εγχείρημα
υψηλού ρίσκου.

<<<<<<

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
ετοιμάζεται για 
το 2023 ανοικτά 
χωρίς, ωστόσο, 
να αποκλείεται 
ο Νίκος Αναστασιάδης
να κάνει την έκπληξη.

Η θυσία Βίκτωρα και η θέση Δημητρίου 
Η κατάσταση στο Προεδρικό εδώ και καιρό θεωρείται τοξική για
πολλούς. Αποκαλύφθηκε μετά την άτακτη αποχώρηση τριών προ-
σώπων από τον Λόφο που είχαν να κάνουν με την επικοινωνιακή ει-
κόνα του προέδρου. Μία κίνηση που εκλήφθηκε ως η επίρριψη ευ-
θύνης στα εν λόγω άτομα για την εικόνα του κ. Αναστασιάδη. Η αλή-
θεια, ωστόσο, είναι πως δεν υπήρχαν οι καλύτερες σχέσεις στις δύο
ομάδες που δημιουργήθηκαν εντός Προεδρικού. Κάποιοι μιλούν για
διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, άλλοι για διαφορετικές
ατζέντες. Η «Κ» είχε αποκαλύψει εδώ και καιρό πως στενοί πλέον
συνεργάτες τους οποίους ακούει ο πρόεδρος είναι οι Παντελής
Παντελίδης, Λοΐζος Αντωνίου αλλά κυρίως ο διευθυντής του γρα-
φείου του προέδρου Πέτρος Δημητρίου. Ο κ. Δημητρίου φέρεται να
έχει σημαντικό έρεισμα στον Λόφο, να χαίρει εκτίμησης από τον
πρόεδρο, ενώ σε συνεχή επικοινωνία βρίσκεται όπως λέγεται και με
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και σίγουρα με τον Χάρη
Γεωργιάδη. Η «θυσία» του Βίκτωρα με την απόσπασή του στο
υπουργείο Εξωτερικών θεωρείται πως ήταν αποτέλεσμα της έντα-
σης που επικρατούσε μεταξύ του και του κ. Δημητρίου, με τον πρό-
εδρο να δείχνει την προτίμησή του τελικά. 

Ο Πέτρος Δημητρίου διαδραματίζει πλέον τον δικό του ρόλο σε Πινδάρου και Προεδρικό, ενώ ο Χάρης Γεωργιάδης βγαίνει μπροστά, φτιάχνει τη δική του
ομάδα διεκδικώντας δακτυλίδι του κόμματος το 2023.
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Σκιές για ΠτΔ 
και Υπουργικό
Συμβούλιο
Στο τελικό πόρισμα τα μέλη της Ερευνητικής Επι-
τροπής ενώ δεν αποφεύγουν την επίρριψη ευθυνών
σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2007 και μετά, επι-
κεντρώνονται λόγω του δυσανάλογου όγκου πολι-
τογραφήσεων, στην περίοδο μετά το 2013. Κατα-
γράφουν ως ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία τη μη
ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου τα πρώτα
χρόνια εφαρμογής του ΚΕΠ, από τις κυβερνήσεις
των αείμνηστων Προέδρων Τάσσου Παπαδόπουλου
και Δημήτρη Χριστόφια και περιγράφουν μια νοσηρή
κατάσταση που συνεχίσθηκε μέχρι το τέλος του
ΚΕΠ. Το πόρισμα διαπιστώνει την απουσία ουσια-
στικού ελέγχου από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφή-
νοντας σκιές για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη και δύο πρώην μέλη
της κυβέρνησής του, το Μάριο Δημητριάδη και
Σάββα Αγγελίδη. Στα ζητήματα ενδεχόμενης σύγ-
κρουσης συμφερόντων που εγείρονται στο πόρισμα
και στον αντίλογο ότι τα μέλη του Υπουργικού δεν
είχαν γνώση των φακέλων που ενέκριναν, η Ερευ-

νητική διαπιστώνει: «Τα
μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου ουδέποτε
εφάρμοσαν τη Χάρτα
και γεγονός παραμένει
το ότι το Υπουργικό
Συμβούλιο δεν εφάρμο-
ζε την αρχή της αμερό-
ληπτης κρίσης, η οποία
προβλεπόταν από τη
Χάρτα Δεοντολογίας
του Υπουργικού Συμ-
βουλίου». Η Ερευνητική
Επιτροπή υποδεικνύει
πως οι επηρεαζόμενοι
πρώην Υπουργοί όφει-
λαν να προβούν σε όλες
τις δέουσες ενέργειες

προκειμένου να τύχουν ενημέρωσης από τη «Γενική
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι ώστε
να απέχουν από οποιαδήποτε διαδικασία λήψης
απόφασης αναφορικά με αιτήσεις που υποβλήθηκαν
από συνδεδεμένα με αυτούς γραφεία, με απώτερο
σκοπό τη διασφάλιση τόσο της αρχής της διαφάνειας
όσο και αυτή της αμεροληψίας, υποκειμενικής και
αντικειμενικής και η αποφυγή οποιασδήποτε σύγ-
κρουσης συμφέροντος». Το ίδιο σκεπτικό αναπτύσ-
σεται και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το
Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου, όπως τονίζεται,
ενέκρινε αιτήσεις που προωθούσε το δικηγορικό
γραφείο που φέρει το όνομά του. «Το γεγονός ότι
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει δικαίωμα
ψήφου, κατά την άποψη μας δεν απαλλάσσει τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την υποχρέωση και
αυτός να ενεργεί με απόλυτη αμεροληψία και να
φαίνεται ότι ενεργεί κατ’ αυτό τον τρόπο».

Απουσία
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
Από διαφορετική σκοπιά το πόρισμα σκιαγραφεί
με αρνητικό τρόπο το ρόλο της νομοθετικής εξου-
σίας στο ΚΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τους διακριτούς
πολιτειακούς ρόλους, η Ερευνητική Επιτροπή εν-
τόπισε επίσης, διαχρονικές ευθύνες της Βουλής
στο κομμάτι ελέγχου και διαχείρισης του ΚΕΠ από
την εκτελεστική εξουσία. Επί του προκειμένου,
χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της κατάθεσης
του πρώτου ΥΠ.ΕΣ της κυβέρνησης Νίκου Ανα-
στασιάδη, Σωκράτη Χάσικου, το οποίο έχει συμ-
περιληφθεί στο τελικό πόρισμα. «Μέσα σε αυτήν
τη διαδικασία συμμετείχε και η Βουλή, η οποία
Βουλή ας σημειωθεί ουδέποτε μα ουδέποτε έκαμε
οποιανδήποτε παρατήρηση πριν να πάρει ο υπουρ-
γός στο Υπουργικό Συμβούλιο τις αιτήσεις για έγ-
κριση ή απόρριψη, αλλά ούτε και προγενέστερα,
ούτε και μεταγενέστερα, δηλαδή εγώ θέλω να
είμαι επιεικής, μπορεί να μην είχαν τον χρόνο
στη Βουλή να εξετάσουν τις αιτήσεις πριν, είχαν
όμως όλο τον χρόνο μεταγενέστερα να δουν και

αν είχαν οποιανδή-
ποτε παρατήρηση να
την κάμουν, ουδέπο-
τε, ενώ ήταν μέρος
της διαδικασίας, η
Βουλή των Αντιπρο-
σώπων ουδέποτε, μα
ουδέποτε, έκαμε οποι-
ανδήποτε παρατήρη-
ση». Η διαπίστωση
της Επιτροπής είναι
πως από το 2007 έως
και την κατάργηση
του ΚΕΠ τον Αύγου-
στο του 2020, η ενη-
μέρωση της Βουλής
ήταν τυπική και χωρίς
ουσιαστική παρέμβα-

ση και η Επιτροπή σημειώνει: «Είναι φανερό ότι
είχε τη δυνατότητα να συμβάλει στην ορθοτόμηση
μέτρων, τα οποία να καθιστούν τις εν λόγω πολιτικές
περισσότερο συμβατές με τις έννοιες του μέτρου,
της ποιότητας και των οικονομικών σκοπών που
επιδίωκαν να πετύχουν οι σχετικές πολιτικές». Η
ορθοτόμηση μέτρων όπου αναφέρεται η Επιτροπή,
έχει να κάνει με την απουσία ενίσχυσης του νο-
μοθετικού πλαισίου, όπως την ψήφιση κανονισμών
για τα κριτήρια των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφή-
σεων. Στις ελλείψεις προστίθενται οι αναφορές
για το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων τεσ-
σάρων βουλευτών μετά το 2013, που ονοματίζονται.
Πρόκειται για τους Νικόλα Παπαδόπουλο, Γεώργιο
Γεωργίου, Πανίκο Λεωνίδου και Χριστάκη Τζιοβάνη.
Ειδική αναφορά γίνεται στον πρώην πρόεδρο της
Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη και τη σχέση συγγε-
νικού του εξ αγχιστείας προσώπου με το ΚΕΠ.

Κριτήρια 
«à la carte» 
από το ΥΠΕΣ
Τα όσα περιλαμβάνονται στο πόρισμα για το ρόλο
των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών πε-
ριγράφουν μια ζοφερή εικόνα που επικρατούσε και
σε διοικητικό επίπεδο διαχείρισης του προγράμματος.
Επιχειρώντας να ακτινογραφήσει το ΚΕΠ επί του
εδάφους, η Ερευνητική Επιτροπή στη βάση καταθέ-
σεων από πρόσωπα της μονάδας διαχείρισης του
ΚΕΠ, διαπίστωσε ουσιώδεις ελλείψεις που όπως ανα-
φέρεται στο πόρισμα «θα καθιστούσαν τον έλεγχό
της πορείας του προγράμματος ευκολότερο και πιο
αποδοτικό. Έτσι ώστε να επιτρέπεται κατά καιρούς
η λήψη διορθωτικών μέτρων και η βελτίωσή του.
Κατά την γνώμη μας, αυτό καταδεικνύει μια τεράστια
ανεπάρκεια στους διοικητικούς μηχανισμούς του
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την περίοδο 2007 –
2020». Από τη γενική διαπίστωση η Ερευνητική Επι-
τροπή εξαιρεί τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, «ο οποίος
μόλις ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εσωτερικών,
φρόντισε μεταξύ άλλων να ενημερωθεί για τη λει-
τουργία και τα προβλήματα που παρουσίαζε το Κυ-

πριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα, να τροχοδρο-
μήσει συναντήσεις με
τις εμπλεκόμενες υπη-
ρεσίες και το Υπουργείο
Οικονομικών και να προ-
ωθήσει σημαντικές τρο-
ποποιήσεις που εισήγα-
γαν 186 κάποιες, έστω
καθυστερημένα, ασφα-
λιστικές δικλίδες στο
πρόγραμμα. Επί υπουρ-
γίας Πετρίδη το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών απέ-
κτησε πρόσβαση στη
βάση δεδομένων World-
check και επιπλέον υλο-
ποιήθηκε συμφωνία με

τρεις εταιρείες, οι οποίες διεξάγουν πλέον τον έλεγχο
δέουσας επιμέλειας για τους προτεινόμενους επεν-
δυτές». Κατά τ’ άλλα στο πόρισμα γίνεται λόγος για
αιτήσεις που προωθήθηκαν προς το Υπουργικό Συμ-
βούλιο παρότι δεν πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια,
ή δεν είχαν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται λόγος για παρα-
πλανητικές πληροφορίες προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
Μια τέτοια περίπτωση που αναφέρεται στο πόρισμα,
είναι πολιτογράφηση του 2018 για την οποία «το
ΥΠΕΣ δεν διερεύνησε τους λόγους που πρόβαλε ο
επενδυτής ή/και ο promoter για τη χορήγηση παρά-
τασης όσον αφορούσε την υπογραφή του Πιστοποι-
ητικού Πολιτογράφησης του επενδυτή, την οποία και
ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε. Εάν προέβαινε σε
έλεγχο τον κατάλληλο χρόνο μέσω World Check ή/και
μέσω διαδικτύου, θα αντιλαμβανόταν ότι ο επενδυτής
από XXXXXX τελούσε υπό κράτηση».

Από το 2014 
η Κομισιόν
ζητούσε αλλαγές
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θίγει, με
προσοχή, το πόρισμα είναι οι νουθεσίες των Βρυ-
ξελλών για το ΚΕΠ. Από στοιχεία που εξασφάλισε
η Ερευνητική Επιτροπή προκύπτει πως η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή από το 2014 ξεκίνησε την υποβολή
εισηγήσεων προκειμένου να τροποποιηθεί το
ΚΕΠ ώστε να πολιτογραφούνται αλλοδαποί που
διατηρούν δεσμούς με τη χώρα, κάτι που φαίνεται
να αγνόησε η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στο
πόρισμα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και την
περίοδο 2015-2016, όταν όργανα της Ε.Ε. ζήτησαν
διευκρινίσεις με τη Νομική Υπηρεσία να ενημερώνει
(σε δύο περιπτώσεις) το Υπουργείο Εσωτερικών
ότι «η πολιτογράφηση μελών της οικογένειας των
επενδυτών νομικά έπασχε, πλην όμως η κυβέρνηση
δεν προέβη σε καμιά ενέργεια προς θεραπεία του
προβλήματος». Η Ε.Ε. επανήλθε για το ΚΕΠ τον
Νοέμβριο του 2019, ζητώντας από τη Λευκωσία
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και ει-
δικότερα για τις διαδικασίες αποστέρησης της

κυπριακής υπηκοό-
τητας από 26 πρόσω-
πα που η κυβέρνηση
δήλωσε, τότε, ότι θα
εξέταζε. Και εδώ η
απάντηση που δόθη-
κε ήταν γενική και
παρέπεμπε στο διο-
ρισμό Ad-Hoc τριμε-
λούς επιτροπής για
τις πολιτογραφήσεις,
που θα εξέταζε το θέ-
μα και θα απαντού-
σαν ένα προς ένα τα
ερωτήματα της Ε.Ε.
Στο πόρισμα αναφέ-
ρεται, επίσης, πως ο
νυν ΥΠ.ΕΣ Νίκος

Νουρής πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με τον
αρμόδιο της Ε.Ε., Didier Reynders τον Φεβρουάριο
2020. Ο κ. Νουρής προσπαθούσε να καθησυχάσει
τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι η κυβέρνηση βρισκόταν
τότε σε διαδικασία έκδοσης κανονισμών, οι οποίοι
θα θωράκιζαν και θα αυστηροποιούσαν το πρό-
γραμμα και δεν θα συνέτρεχε κανένας λόγος ανη-
συχίας εκ μέρους της Ε.Ε. Παρά τις προσπάθειες
του κ. Νουρή, ο κ. Reynders επέμενε να δοθεί
απάντηση στο αν η κυβέρνηση προτίθετο να τερ-
ματίσει το πρόγραμμα. Η απάντηση που πήρε,
τότε, ήταν πως οι αλλαγές που προωθούνταν ήταν
αρκετές και δεν υπήρχε λόγος τερματισμού του
ΚΕΠ. «Από τη στάση των Υπουργών Εσωτερικών
κατά τον ουσιώδη χρόνο διαφαίνονται ευθύνες
για τους Υπουργούς και την Κυβέρνηση γενικότερα,
που αγνοούσαν τις εισηγήσεις της Ε.Ε.», είναι το
σχόλιο της Ερευνητικής.

ΚΕΠ: Σειρά αυθαιρεσιών ή άλλων παρανομιών
Τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα του τελικού πορίσματος για την 18χρονη διαχείριση του προγράμματος πολιτογραφήσεων

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Μνημείο καταστρατήγησης κάθε
έννοιας χρηστής διαχείρισης, από
κάθε άποψη, αποτελεί το τελικό
πόρισμα, 786 σελίδων, της Ερευ-
νητικής Επιτροπής για τις κατ’
εξαίρεση πολιτογραφήσεις. Τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν και πε-
ριλαμβάνονται στο πόρισμα χωρίς
αμφιβολία κατατάσσουν το Κυ-
πριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

(ΚΕΠ) στην ίδια κατηγορία με άλλα
σκάνδαλα που ταλάνισαν το δη-
μόσιο βίο τα τελευταία 30 χρόνια.
Στην περίπτωση του ΚΕΠ, όπως
σαφέστατα αποκαλύπτεται από
την έρευνα, αυτό που κάνει την
διαφορά είναι η διαπίστωση των
μελών της Επιτροπής για την χρο-
νική του διάρκεια και την απουσία
πολιτικής και θεσμικής βούλησης
να διαφυλαχτεί το κύρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κατά τη δια-

χείριση ενός επενδυτικού προ-
γράμματος που προέκυψε ως ανάγ-
κη για εισροή ζεστού χρήματος σε
μια δύσκολη χρονική συγκυρία για
τον τόπο. Στο τελικό πόρισμα ο
αναγνώστης εντοπίζει τις χρόνιες
παθογένειες του ΚΕΠ, από εφαρ-
μογής του τον Ιούλιο του 2007 έως
τον Αύγουστο του 2020, οπότε και
κατέρρευσε υπό το βάρος των απο-
καλύψεων του αραβικού δικτύου
Al Jazeera. Το πόρισμα βάζει στο

κάδρο των ευθυνών τις τρείς κυ-
βερνήσεις που διαχειρίστηκαν το
ΚΕΠ, από το 2007 και εντεύθεν.
Περιγράφει την παθογένεια του
νομοθετικού πλαισίου από εφαρ-
μογής του, τη διαχρονική απουσία
πολιτικής βούλησης να ενισχυθεί
το νομοθετικό πλαίσιο, την απουσία
ουσιαστικής παρέμβασης από την
εκτελεστική και νομοθετικής εξου-
σία και την ανοχή απέναντι σε φαι-
νόμενα διαπλοκής και διαφθοράς

που σε κάποιες περιπτώσεις ξε-
περνούν κατά πολύ την διάπραξη
ποινικών αδικημάτων, ενώ δεν πε-
ριποιούν τιμή για ένα κράτος δι-
καίου. Η εικόνα του ΚΕΠ περιγρά-
φεται συνοπτικά μέσα σε μια πα-
ράγραφο του τελικού πορίσματος.
«Προφανώς, η κατά συρροή αδυ-
ναμία των τριών κυβερνήσεων,
που διαχειρίστηκαν το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα, να προ-
χωρήσουν στην εφαρμογή της από-

φασης 65.824 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ημερομηνίας 11.07.2007
που προβλέπει ότι: «Τα πιο πάνω
κριτήρια/όροι θα ισχύουν μέχρι
την οριστική διαμόρφωση σχετικού
τροποποιητικού ή σχεδίου κανο-
νισμών…,» συνέβαλε τα μέγιστα
και κατά τρόπο καθοριστικό στη
δημιουργία αριθμού εκτός νόμου
πολιτογραφήσεων και /ή σειράς
αυθαιρεσιών και/ή άλλων παρα-
νομιών». 

Σε ένα σκηνικό όπως αυτό που πε-
ριγράφεται στο πόρισμα, οι έξωθεν
παρεμβάσεις φαίνεται να ήταν ο κα-
νόνας και όχι η εξαίρεση. Χαρακτη-
ριστική περί «πολέμου» πέριξ του
ΚΕΠ ήταν η κατάθεση του Κύπρου
Κυπριανού, πρώην γ.δ. ΥΠΕΣ και
δεν ήταν η μοναδική. «Οι παρεμβά-
σεις και οχλήσεις γίνονταν σε όλα

τα επίπεδα της ιεραρχίας των Υπουρ-
γείων και άλλων τμημάτων του Κρά-
τους χωρίς διάκριση, από τον λει-
τουργό, μέχρι τον γενικό διευθυντή
του Υπουργείου, τον υπουργό και
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προ-
σπαθώντας να επέμβουν στη δια-
δικασία εξέτασης της αίτησης» είναι
το συμπέρασμα της Ερευνητικής

Επιτροπής. Η Άννα Σιακαλλή, τέως
διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
ανέφερε πως οι παρεμβάσεις «γί-
νονταν πιο ψηλά από μένα, όχι σε
εμένα, διότι εγώ απλά εκτελούσα
οδηγίες και επομένως η παρέμβαση
σε εμένα ήταν αχρείαστη». Στο πό-
ρισμα περιλαμβάνονται δύο χαρα-

κτηριστικές περιπτώσεις παρεμβά-
σεων. Η μία αφορούσε επιστολή του
2014 από το Προεδρικό Μέγαρο που
περιείχε τον ακόλουθο ισχυρισμό:
«Ο κ. Πρόεδρος μου ζήτησε να σου
στείλω τα ονόματα των προσώπων
που υπέβαλαν αίτηση για πολιτο-
γράφηση για να του τα παραδώσεις.
Η υπόθεση βρίσκεται στο Υπ.Οικο-

νομικών ενώπιον της XXXXX». Η
άλλη αφορούσε, επίσης επιστολή
του 2014 τέως Δημάρχου XXXXXXX
προς τους υπ.  Εσωτερικών (Σωκράτη
Χάσικο) και Οικονομικών (Χάρη Γε-
ωργιάδη), ο οποίος διατύπωνε πα-
ράκληση «όπως για το δημόσιο οι-
κονομικό συμφέρον» δώσουν «οδη-
γίες για σύντομη εξέταση της πιο

πάνω αίτησης ώστε να καταστεί δυ-
νατή η όλη επένδυση, η οποία θα
βοηθήσει τόσο το Δήμο μας [...].
Ευελπιστώ στην κατανόηση σας και
παράλληλα στην σύντομη θετική
εξέταση της ανωτέρω αίτησης για
το κοινό δημόσιο όφελος». Το Υπουρ-
γικό αποφάσισε για τη χορήγηση
κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης.

Πρώην γενικός διευθυντής Yπ. Εσωτερικών: Γινόταν πόλεμος παρεμβάσεων

Το πόρισμα επιβεβαιώνει πως η έγκριση των πολιτο-
γραφήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο γινόταν με
συνοπτικό τρόπο.

Το πόρισμα βγάζει από το κάδρο των ευθυνών δύο
βουλευτές για τους οποίου θεωρεί ότι δεν παραβία-
σαν τον κανονισμό δεοντολογίας της Βουλής.

<<<<<<<

Στο πόρισμα γίνε-
ται λόγος για κατα-
στρατήγηση της
Χάρτας Δεοντολο-
γίας Υπουργών
που εισήγαγε ο
Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, αμέσως
μετά την εκλογή
του το 2013.

<<<<<<<

Eυθύνες στη Βου-
λή επειδή δεν επι-
διώχθηκε ενίσχυ-
ση του νομοθετι-
κού πλαισίου 
και περιοριζόταν
σε τυπικό έλεγχο
των πολιτογραφή-
σεων που πήγαι-
ναν για έγκριση.

<<<<<<<

Στο πόρισμα 
αναφέρεται 
πως το Υπουργείο
Οικονομικών 
έδωσε το πράσινο
φως για αριθμό
πολιτογραφήσεων
που δεν πληρού-
σαν τα κριτήρια
των σχεδίων.

<<<<<<<

Την ώρα που 
η Κομισιόν πίεζε
για κατάργηση του
προγράμματος, η
κυβέρνηση δια μέ-
σου του Υπουργού
Εσωτερικών απαν-
τούσε πως δεν
συντρέχουν λόγοι
τερματισμού του.

Tο πόρισμα αναφέρεται σε ορισμένους ΥΠΕΣ που εν-
δεχομένως να ευθύνονται για την προώθηση προτάσε-
ων χωρίς να ικανοποιούνται τα καθορισμένα κριτήρια.

Οι δύο συναντήσεις Νίκου Νουρή με Didier 
Reynders πραγματοποιήθηκαν, η πρώτη στην Κροα-
τία και η δεύτερη στις Βρυξέλλες.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η φωτογραφία του μακρινού 2009,
όταν ο τότε υποψήφιος για τη Γε-
νική Γραμματεία του ΑΚΕΛ Νίκος
Κατσουρίδης πόζαρε με αυτοπε-
ποίθηση στον φακό μπροστά από
την κάλπη για την ανάδειξη του
επόμενου αρχηγού της Αριστεράς,
ενώ ακολουθούσε πίσω του χαμο-
γελαστός ο Άντρος Κυπριανού,
ήταν σημειολογική της νέας εποχής
που προδιαγραφόταν στο κόμμα,
όπου η νέα γενιά του κόμματος πα-
ραμόνευε να λάβει τα ηνία από την
παλιά φρουρά. Δώδεκα χρόνια μετά,
πάντως, από αυτή τη φωτογραφία,
ο άλλοτε κραταιός άντρας της Αρι-
στεράς, τον οποίο  πολλοί θεωρού-
σαν επικρατέστερο διάδοχο του
Χριστόφια, αποτελεί ξένο σώμα για
το κόμμα, ενώ ο τότε φρέσκος και
πολλά υποσχόμενος Άντρος Κυ-
πριανού, που αποτελούσε το ιδανικό
προφίλ ηγέτη της Αριστεράς για
τον Δημήτρη Χριστόφια, παραδίδει
κουρασμένος τη σκυτάλη της γ.γ.
του ΑΚΕΛ, μετά από ένα βουνό ατυ-
χών συγκυριών για τον ίδιο και λα-
θών από το κόμμα. Την ερχόμενη
εβδομάδα το ΑΚΕΛ εκλέγει τον επό-
μενο γ.γ.  του ΑΚΕΛ στη σκιά της
μεγάλης εκλογικής ήττας και τα
βλέμματα στρέφονται στον κοινο-
βουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ
Γιώργο Λουκαΐδη και τον εκπρό-
σωπο Τύπου του κόμματος Στέφανο
Στεφάνου. Η διαδικασία είναι εσω-
στρεφής και ιδιόμορφη. Υπάρχουν
ανατροπές, υπάρχουν εκπλήξεις,
υπάρχει αλλαγή στρατοπέδου μέχρι
και την τελευταία στιγμή για την
ανάδειξη του νέου γενικού γραμ-
ματέα του ΑΚΕΛ.

Θυμίζει εκλογή Πάπα
Η διαδικασία εκλογής νέου γε-

νικού γραμματέα στο ΑΚΕΛ δεν εί-
ναι και η πιο εύκολη, ούτε η πιο
κατανοητή για τα υπόλοιπα αστικά
κόμματα. Θυμίζει περισσότερο τις
διεργασίες για εκλογή Πάπα, με
μυστικισμούς, παρασκηνιακές δια-
βουλεύσεις και τους πιστούς να
αναμένουν στην πλατεία τον άσπρο
καπνό. Κανείς δεν έχει άλλωστε
εξαγγείλει δημοσίως, όπως άλλωστε
συμβαίνει σε κάθε άλλο αστικό
κόμμα είτε μέσω συνεντεύξεων
είτε μέσω δηλώσεων, απλώς υπο-
θέτουμε ποιοι είναι οι επικρατέ-
στεροι. Ούτε υπάρχουν δημόσιες
κόντρες των δελφίνων. Υπογείως,
βεβαίως, μπορούν να γίνουν πολλά,
μερικές φορές και χειρότερα από
άλλα εξωστρεφή κόμματα. Το Σάβ-
βατο, οι σύνεδροι –που έχουν επι-
λεχθεί από το περασμένο φθινό-
πωρο, όταν ανακοινώθηκε η διε-
ξαγωγή του συνεδρίου– θα κληθούν
να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επι-
τροπή που αποτελείται από 105

μέλη. Η σύνθεση της Κεντρικής
Επιτροπής θα γίνει γνωστή την
επόμενη μέρα και κατά τη διάρκεια
της σύγκλησης του σώματος θα
κατατεθούν οι υποψηφιότητες για
τη Γενική Γραμματεία. Αυτό μπορεί
να γίνει με δύο τρόπους: 1) Να εκ-
δηλώσει κάποιος το ενδιαφέρον
του για τη Γενική Γραμματεία από
μόνος του και 2) Να προταθεί από
άλλο μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής. Στο ενδεχόμενο που οι υπο-
ψήφιοι θα είναι πέραν των δύο –
υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα και
μιας τρίτης υποψηφιότητας– θα
υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία με
τους δύο που συγκεντρώνουν τους
περισσότερους σταυρούς προτί-
μησης. Σε διάστημα λίγης ώρας θα
ξεκαθαρίσει ποιος είναι και ο επό-
μενος αρχηγός της Αριστεράς. Όλο
αυτό διαδραματίζεται σε μία κλειστή
αίθουσα και μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας.

Ιδιάζουσα περίπτωση
Τόσο ο Στέφανος Στεφάνου, όσο

και ο Γιώργος Λουκαΐδης έχουν ξε-
καθαρίσει στην Κεντρική Γραμμα-
τεία ότι θα είναι υποψήφιοι για τη
Γραμματεία του κόμματος, ωστόσο,
επί του παρόντος, δεν έχει γίνει
στο παρασκήνιο συζήτηση για το
ποιο στέλεχος θα στηρίξει ποιον.
Έχει όμως ξεκινήσει στο παρασκή-
νιο η διαβούλευση για τους αντι-
προσώπους που θα εκλέξουν την
Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα δια-
φανεί ποιον από τους δύο θέλει η
πλειοψηφία των εκλεγμένων μελών.
Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι
διαφορετικά από άλλες εκλογικές
μάχες για τη Γενική Γραμματεία.
Στις περιπτώσεις Χριστόφια-Δίγκλη
και στη συνέχεια Κυπριανού-Κα-
τσουρίδη υπήρχαν σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των δυάδων. Διαφο-
ρές που ήταν κυρίως προσωπικές,
ωστόσο, είχαν την ιδεολογική επι-
κάλυψη. Αυτή η προσωπική δια-
μάχη με την ιδεολογική επικάλυψη
ήταν ανέκαθεν η παθογένεια των
αριστερών κινημάτων (Τρότσκι -
Λένιν, Τρότσκι-Στάλιν). Αυτή τη
φορά και οι δύο υποψήφιοι είναι
της ορθόδοξης γραμμής του κόμ-
ματος, έχουν τις ίδιες περίπου θέσεις
στο Κυπριακό είναι και οι δύο
πρώην γ.γ. της ΕΔΟΝ (αποτελεί
προσόν για τη διαδοχή) και στην
ουσία έχουν κοινές αφετηρίες. Αυτό
κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ξε-
κάθαρη θέση των πρωτοκλασάτων
στελεχών για το ποιον από τους
δύο θα στηρίξουν. Σε αντίθεση μά-
λιστα με το 2009, όταν ο τότε γ.γ.
του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας
φωτογράφισε ως επιθυμητή λύση
για τον ίδιο τον Άντρο Κυπριανού
και όχι τον Νίκο Κατσουρίδη, με
αποτέλεσμα να διευκολύνει στελέχη
να πάρουν ανοικτά θέση, ο Άντρος

Κυπριανού δεν φαίνεται διατεθει-
μένος να στηρίξει –τουλάχιστον
επίσημα– κάποιον από τους δύο
και εδώ εξηγείται η συστολή πολλών
να μιλήσουν ανοικτά. Δεν αποκλεί-
εται βεβαίως την υστάτη να γείρει
την πλάστιγγα ή στο παρασκήνιο
να στηρίξει μέσω των δικών του
ατόμων-αντιπροσώπων κάποιον
εκ των δύο.

Ο ρόλος της παλιάς φρουράς
Μαζί με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ μία

σειρά στελεχών θα διαδραματίσουν
σημαίνοντα ρόλο. Μεταξύ τους εί-
ναι η παλιά φρουρά που χαίρει
εκτίμησης και έχει το δικό της έρει-
σμα στον ευρύτερο πυρήνα που
θα κληθεί να εκλέξει τη νέα Κεν-
τρική Γραμματεία, όπως ο Ανδρέας
Χρίστου και ο Κίκης Καζαμίας. Ο
γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης
παίζει τον δικό του ρόλο στην όλη
διαδικασία, ωστόσο, σύμφωνα με
πηγές, θα διατηρήσει ουδέτερη
στάση. Αν αυτή η ουδέτερη στάση
σημαίνει απλώς πως δεν θα στη-

ρίξει κάποιον εκ των δύο δημοσίως,
αλλά υπογείως θα διαφανεί το επό-
μενο διάστημα. Ανοικτό βεβαίως
είναι και το τι θα κάνει ο Νίκος Κα-
τσουρίδης, ο οποίος έχει απομα-
κρυνθεί από τα κομματικά δρώμε-
να, αλλά έχει τη δική του δυναμική
εντός κόμματος. Ούτε με τον Στέ-
φανο Στεφάνου πάντως, ούτε με
τον Γιώργο Λουκαΐδη έχει ιδιαίτερα
καλές σχέσεις και αυτό έχει τη δική
του σημασία. Αν δηλαδή θα προ-
ωθήσει μία τρίτη υποψηφιότητα.  

Η περίπτωση Στεφάνου
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ

Στέφανος Στεφάνου ήλθε δεύτερος
σε σταυρούς προτίμησης –μετά
την Ειρήνη Χαραλαμπίδου– και
στις βουλευτικές του 2016 αλλά και
σήμερα. Αυτό από μόνο του κατα-
δεικνύει πως έχει μία ευρεία απο-
δοχή από τον κόσμο της Αριστεράς.
Ήταν άλλωστε κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος του Δημήτρη Χριστόφια
κατά τη δύσκολη πενταετία 2008-
2013 και φέρεται να μην πλήγηκε
καθόλου η εικόνα του από ό,τι ακο-
λούθησε. Μάλιστα, χαίρει εκτίμη-
σης ακόμη και από πολλά συνα-
γερμικά στελέχη. Την επικράτησή
του βλέπουν θετικά κόμματα άλλων
χώρων και συγκεκριμένα του Εν-
διάμεσου, καθώς θεωρούν πως
υπάρχει περισσότερος χώρος συ-
νεννόησης μαζί του, είτε για ζητή-
ματα που αφορούν τη Βουλή, είτε
για συνεργασίες σε εκλογές, παρά
με τον Γιώργο Λουκαΐδη. Ο ίδιος
ανήκει σε μία σχολή σκέψης που
θεωρεί πως το ΑΚΕΛ θα πρέπει να

επιδιώκει συνεργασίες και να απο-
κτήσει μία πιο σύγχρονη και συ-
ναινετική φωνή σε ό,τι αφορά την
οικονομική πολιτική.Το τι πιστεύει
πάντως η ευρύτερη κατάσταση δεν
έχει καμία απολύτως σημασία κα-
θώς δεν είναι αυτοί που θα τον
εκλέξουν στη θέση του γενικού
γραμματέα, αλλά τα μέλη της Κεν-
τρικής Επιτροπής. Ο Στέφανος Στε-
φάνου είναι ηλικιακά μεγαλύτερος
από τον Γιώργο Λουκαΐδη και αυτό
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη
σύναψη συμμαχιών από νεαρότερα
στελέχη που φιλοδοξούν να διεκ-
δικήσουν τη θέση του γ.γ. τα επό-
μενα χρόνια. Κοντά στον Στέφανο
Στεφάνου βρίσκεται μία σειρά πρω-
τοκλασάτων στελεχών, όπως η Ελέ-
νη Μαύρου,ο βουλευτής Λευκωσίας
Άριστος Δαμιανού η πρώην υπουρ-
γός Εργασίας και όπως λέγεται νέα
γ.γ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμ-
πους και ο οικονομικός διευθυντής
και μέλος της Γενικής Γραμματείας
Νίκος Ιωάννου (Πόλεμος). Με τους
δύο τελευταίους ήταν συμφοιτητής
στην κομματική σχολή στη Σόφια.
Ο Νεοκλής Συλικιώτης έχει ιδιαίτερα
καλή σχέση με τον Στέφανο Στε-
φάνου, ωστόσο, η στήριξή του δεν
είναι δεδομένη, καθώς πολιτικά
πρόσκειται περισσότερο στις θέσεις
Γιώργου Λουκαΐδη. 

Το κεφάλαιο Λουκαΐδης 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης θε-
ωρείται πως έχει ένα σημαντικό
έρεισμα στον σκληρό πυρήνα του
κόμματος. Δεν πέρασε απαρατήρητο
πως στο εκλογικό συνέδριο του
2015 ήρθε πρώτος σε σταυρούς
προτίμησης και αυτό έχει τη δική
του σημασία. Αν ο ίδιος έχει ση-
μαντικό έρεισμα στους συνέδρους
που θα εκλέξουν τα 105 μέλη της
Κεντρικής Επιτροπής, τότε αποκτά
δυναμική.  Ο κ. Λουκαΐδης ανελίχ-
θηκε κατά την περίοδο διακυβέρ-
νησης Δημήτρη Χριστόφια, αντι-
καθιστώντας τον Σταύρο Ευαγόρου
στη θέση του εκπροσώπου Τύπου
του κόμματος. Είναι θιασώτης μιας
πιο ιδεολογικά καθαρής προσέγγι-
σης στο κόμμα και αυτό περιλαμ-
βάνει και τις διεργασίες και συμ-
μαχίες για το μέλλον.Υπήρξε έντονος
υποστηρικτής του Σχεδίου Ανάν
και ενάντια στην υποστήριξη της
υποψηφιότητας Τάσσου Παπαδό-
πουλου. Αυτό έχει τη δική του ση-

μασία για το μέλλον των συμμαχιών,
αν και κατά τις διεργασίες εκλογής
προέδρου της Βουλής προκάλεσε
έκπληξη ότι υποστήριξε μία συνερ-
γασία με το ΔΗΚΟ. Ο ίδιος έχει πολύ
καλές προσωπικές σχέσεις με μία
σειρά στελεχών ιδιαίτερα από τη
νέα γενιά. Για παράδειγμα, στενή
συνεργασία και σχέση έχει με τον
επαρχιακό γραμματέα Αμμοχώστου
Χρύσανθο Ζαννέτο, ενώ πιο κοντά
του σε θέμα προσωπικής επαφής
βρίσκονται στελέχη που προέρχον-
ται από την Αθήνα όπως οι Λεόντιος
Φιλοθέου, Γιώργος Κουκουμάς αλλά
και ο Χρίστος Χριστόφιας που είναι
της πιο ορθόδοξης γραμμής και της
ιδεολογικής καθαρότητας. Ενδια-
φέρον θα έχει ποιον από τους δύο
θα στηρίξει η οικογένεια Χριστόφια.
Πολύ καλές προσωπικές σχέσεις
διατηρούν με τον Γιώργο Λουκαΐδη,
ωστόσο μπορεί να επηρεάσει η
πολύ καλή προσωπική σχέση που
είχε ο Στέφανος Στεφάνου με τον
Δημήτρη Χριστόφια. Άλλο βέβαια
οι προσωπικές σχέσεις και άλλο τι
θα κάνει ο καθένας στην κάλπη.
Κομματικά στελέχη σημειώνουν
πως θα αποφασίσουν με βάση το
ποιος είναι πιο έτοιμος για τις αλ-
λαγές που απαιτούνται στο κόμμα.
Ο Τουμάζος Τσελεπής φέρεται να
πρόσκειται πιο κοντά στον Γιώργο
Λουκαΐδη –ιδιαίτερα στο Κυπρια-
κό– ωστόσο δεν έχει ανοίξει τα χαρ-
τιά του για την επομένη μέρα. 

Σ ε έναν από τους πλέον διδα-
κτικούς μύθους του Αισώπου,
μια αλεπού, ανεβασμένη σ’

έναν τοίχο, κοροΐδευε ένα λιοντάρι,
επειδή καταλάβαινε πως δεν μπο-
ρούσε να την τιμωρήσει ένεκα
ύψους. Το δε «καημένο» το λιοντάρι
της είπε τη σοφή ρήση «ου συ με
λοιδορείς, αλλ’ ο τόπος». Ο τόπος
δηλαδή που ήταν η «δύναμή» της
και η «αδυναμία» του λιονταριού.

Φαίνεται ότι ορισμένοι δεν
έχουν ακόμα πρόθεση να διδα-
χτούν. Κρατάνε τη «δύναμη» που
απέκτησαν πριν και στηρίζονται
σ’ αυτήν και μόνον, λοιδορώντας
όλους τους άλλους, θεωρώντας ότι
ποτέ δεν θα κατέβουν από τον τοί-
χο. Όμως, οι εκλογές του 2021 απέ-

δειξαν ότι η δύναμη των πολιτών
μπορεί να γκρεμίσει και τοίχους
και κάστρα, αναγνωρίζοντας και
αναδεικνύοντας τη σύνεση, τη
διάθεση για συνεργασία και τις
ορθολογιστικές προτάσεις προς
όφελος των πολιτών. Για αυτό και
όλα τα μεγάλα και δυνατά κόμματα
είχαν τεράστιες απώλειες σε πραγ-
ματικούς αριθμούς, ανεξάρτητα
αν κάποιοι επιχαίρουν με την πρω-
τιά ή με τη διατήρηση των εδρών
τους. Αντί, όμως, να διδαχθούν
από το αποτέλεσμα, στηρίζονται
σε ευτελείς δικαιολογίες ή αδόκιμα
«κέρδη».

Ο μεγάλος χαμένος, το ΑΚΕΛ,
επέτεινε την ξύλινη γλώσσα του,
παρασυρμένο από την άμετρη υπε-

ροψία του ΔΗΚΟ, προβαίνοντας
σε αποφάσεις άκαιρες και άσχετες
με την ουσία, όπως η καταψήφιση
του προϋπολογισμού του κράτους.
Αυτό, μαζί με άλλα κατακριτέα,
θωράκισε τον κομματικό πατριω-
τισμό του ΔΗΣΥ, που επιχαίρει μό-
νο για την πρωτιά. Ο έτερος με-
γάλος χαμένος είναι το αιώνια αμα-
θές ΔΗΚΟ, που στηρίχτηκε μόνο
στο καθημερινό «γιαλέλι» με τα
διαβατήρια, αρνούμενο να ψηφίσει
τον προϋπολογισμό και απαρνού-
μενο να παραδεχτεί τις δικές του
ενοχές στα πλείστα των σκανδά-
λων.

Και ενώ όλοι οι άλλοι δηλώνουν
ότι θα προβούν σε αυτοκριτική
για το τι έφταιξε για τις απώλειές

τους, το ΔΗΚΟ προσπαθεί να δι-
καιολογήσει την απώλεια του 3,2%
του ποσοστού του με δύο τρόπους.
Ο ένας είναι η διατήρηση των
εδρών. Συγκεκριμένα είχαν 14,5
στρέμματα με 9 πεύκα, έχασαν
3,2 στρέμματα και χαίρονται γιατί
έχουν τα 9 πεύκα! Ο δεύτερος είναι
η ΔΗΠΑ. Μιλούν για διπλή από-
σχιση, πρώτα από τις διαγραφές
(οι ίδιοι τις έκαναν) και ύστερα
από την αποχώρηση των 5 στελε-
χών τους (που τους βαρέθηκαν).
Μιλούν για το ότι πέρασαν από
«χίλια μύρια κύματα» για επιθέσεις
από όλους, αλλά κατηγορούν μόνο
τη ΔΗΠΑ! Εδώ αξίζει να σημειωθεί
ότι η ανάδειξη της ΔΗΠΑ αναγνω-
ρίζεται ότι οφείλεται στη νηφα-

λιότητα της πολιτικής της, τη συ-
ναίνεση και τις προτάσεις της.
Παρ’ όλ’ αυτά σημειώνουμε ότι,
ενώ ουδέποτε εκπέμφθηκε οποι-
αδήποτε τοξικότητα από τη ΔΗΠΑ
προς το ΔΗΚΟ, εντούτοις σύσσωμο
το ΔΗΚΟ κατηγορούσε τη Δημο-
κρατική Παράταξη από τη γέννησή
της μέχρι και την ημέρα των εκλο-
γών. Μας αποκαλούσαν «φαντά-
σματα» και ότι χωράμε σε μια πο-
λυκατοικία της Λάρνακας! Μας
αποκαλούσαν «αποστάτες» και
«προδότες». Διατείνονταν ότι δεν
μας υπολογίζουν και πως δεν τους
προκαλούμε οποιαδήποτε ζημιά.
Ακόμα και πρόσφατα, μετά την
αποχώρηση των 5, έλεγαν ότι δεν
τους αγγίζει, διότι τις ελάχιστες

απώλειες τις αναπληρώνουν με
τις εισροές από άλλα κόμματα. Και
τώρα παραπονιούνται για τις απώ-
λειές τους. Έλεος.

Κύριοι, τα χέρια μας δεν είναι
λερωμένα, το όνομά μας είναι πεν-
τακάθαρο, η πολιτική μας ξεκά-
θαρη και ο στόχος μας η εξυπη-
ρέτηση του πολίτη και η επανα-
φορά του στην ενεργό δράση για
πραγματική τιμωρία όλων των ενό-
χων για το φαγοπότι και τη δια-
πλοκή. Όλα τα άλλα τα προσπερ-
νούμε και κοιτάμε το μέλλον των
πολιτών και της πατρίδας μας.

Ο κ. Χαράλαμπος Δημητρίου είναι μέ-
λος της Διοικούσας Επιτροπής της Δη-
μοκρατικής Παράταξης.

ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ου συ με λοιδορείς...

Δελφίνοι και
υποομάδες
στο ΑΚΕΛ 
Tα στρατόπεδα Λουκαΐδη και Στεφάνου 
στη μάχη για τη Γενική Γραμματεία

<<<<<<<

Οι προσωπικές σχέσεις
παίζουν τον δικό τους
ρόλο, ωστόσο στελέχη
παραδέχονται στην «Κ»
πως θα σκεφτούν 
ορθολογικά τι είναι 
το καλύτερο για το 
ΑΚΕΛ της νέας εποχής.

Σενάρια 
ανατροπών

Ως το Σάββατο πάντως που θα
εκλεγεί η νέα Κεντρική Επιτρο-
πή δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξουν ανατροπές σε συμμαχίες.
Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα
ήταν το 2009, όταν η Ανδρούλα
Γκιούρωφ, στενή συνεργάτιδα
του Νίκου Κατσουρίδη και δε-
δομένη υποστηρίκτρια της
υποψηφιότητάς του, σηκώθη-
κε στην Κεντρική Επιτροπή και
πρότεινε τον Άντρο Κυπρια-
νού. Πολλά λοιπόν μπορούν να
αλλάξουν και τον δικό του ρόλο
θα παίξει ποιοι θέλουν να ανα-
λάβουν νέες θέσεις είτε στο
Πολιτικό Γραφείο είτε στην
Κεντρική Γραμματεία.

Λουκαΐδης και Στεφάνου είναι της ορθόδοξης γραμμής, έχουν κοινές αφετηρίες και όλο δυσκολεύει να εκδηλωθούν ανοικτά τα υπόλοιπα στελέχη.

Ο Άντρος Κυπριανού δεν θα πάρει τουλάχιστον ανοικτά οποιαδήποτε θέση,
ενδιαφέρον όμως έχει πού και αν θα κατευθύνει τους δικούς του ανθρώπους.
Ο Πάμπης Κυρίτσης θα τηρήσει δημοσίως ουδέτερη στάση, ενώ ερώτημα εί-
ναι τι θα κάνει η παλιά φρουρά του ΑΚΕΛ.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΕΤΡΟΥ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Περί πολιτικής ευθιξίας και πολιτικής δεοντολογίας ο λόγος

Π ολιτική ευθιξία είναι η πολύ
ευαίσθητη αντιμετώπιση
ενός συμβάντος, που οδηγεί

κάποιο πολιτικό πρόσωπο σε πα-
ραίτηση για κάποιο συμβάν ή γε-
γονός για το οποίο δεν έχει άμεση
ευθύνη ή φταίξιμο. Απλώς, με την
παραίτησή του από ευθιξία ανα-
λαμβάνει την πολιτική ευθύνη για
συμβάν που έχει σχέση με το υπουρ-
γείο του οποίου προΐσταται, χωρίς
ο ίδιος να ευθύνεται προσωπικά ή
να έχει επιδείξει κάποια αμέλεια.
Αυτή την πολιτική ευθιξία έδειξε
ο κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης με την
παραίτησή του, όταν δραπέτευσε
ο Κίτας. Ο ίδιος δεν έφερε καμιά
ευθύνη, ούτε έδειξε κάποια αμέλεια.
Όμως η ηθική δεοντολογία της πο-
λιτικής ευθιξίας του υπέβαλε, ότι
έπρεπε να παραιτηθεί, αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη ως υπουργός
Δικαιοσύνης.

Αυτή η ευθιξία είναι σχεδόν ανύ-
παρκτη στην Κύπρο. Πολιτικά πρό-
σωπα ευθύνονται για γεγονότα και

συμβάντα, τους αποδίδονται πολι-
τικές και ποινικές ευθύνες από αρ-
μόδια όργανα και αυτοί αρκούνται
να δηλώσουν ότι δεν φταίνε ή στην
καλύτερη περίπτωση δηλώνουν ότι
αναλαμβάνουν την ευθύνη, μόνο
λεκτικά, χωρίς παραίτηση, μέχρι
να ξεχαστεί η ευθύνη τους. Η πο-
λιτική δεοντολογία της παραίτησης
από ευθιξία είναι ανύπαρκτη στην
Κύπρο. Όμως η πολιτική δεοντο-
λογία ισχύει και πρέπει να ισχύει
σε κάθε πολιτική δραστηριότητα
ή πολιτική εκδήλωση ή γεγονός. Η
πολιτική δεοντολογία συνίσταται
από άγραφους κανόνες, που τους
καθορίζει η κοινή λογική και που
πρέπει να ακολουθεί κάθε πολιτικό
πρόσωπο. Δυστυχώς, στην Κύπρο
έχουμε σωρεία ενεργειών και πρά-
ξεων πολιτικών προσώπων, όπου
η πολιτική δεοντολογία είναι κα-
τηργημένη. Έχει, μάλιστα, τόσο
πολύ παρακαμφθεί, πού και ο μέσος
πολίτης δεν την αναγνωρίζει ή τη
θεωρεί ρομαντική γραφικότητα ή

χειρότερα αγνοεί, ότι υπάρχει αυτή
η δεοντολογία.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει
από χρόνια γράψει την πολιτική
δεοντολογία στα παλιά του τα πα-
πούτσια. Κάμνει ενέργειες, που η
πολιτική δεοντολογία τις θεωρεί
απαράδεκτες, αλλά αυτός τις χρη-

σιμοποιεί για να πλήξει αντίπαλα
κόμματα και εξευτελίζοντας στελέχη
κομμάτων, τα οποία απολαμβάνουν
αυτές τις ενέργειες, που τις θεωρούν
καταξίωση και επιτυχία. Υπάρχουν
αρκετά τέτοια παραδείγματα, που
διάφορα πρόσωπα απολαμβάνουν
θέσεις και αξιώματα στο προεδρικό
και αλλού, ως αποτέλεσμα καταπά-
τησης της πολιτικής δεοντολογίας.

Κλασικό παράδειγμα καταπάτη-
σης της πολιτικής δεοντολογίας
είναι ο για μέρες τεκταινόμενος
διορισμός του κ. Αδάμου στο υπουρ-
γείο Υγείας. Σύμφωνα με την πολι-
τική δεοντολογία: α) Ο ΠτΔ δεν
έπρεπε ούτε να σκεφτεί να προτείνει
διορισμό στον κ. Αδάμου, που μέχρι
προχθές και για είκοσι χρόνια ήταν
πρωτοκλασάτο στέλεχος κόμματος
της αντιπολίτευσης, με θητεία ευ-
ρωβουλευτή, βουλευτή και ΠτΒ, β)
ο κ. Αδάμου θα έπρεπε να απορρίψει
αμέσως την πρόταση και μάλιστα
να νιώσει θιγμένος, επειδή ο ΠτΔ
αποπειράτο να χρησιμοποιήσει τη

γενική αναγνώρισή του για να πλή-
ξει το κόμμα με το οποίο συνεργα-
ζόταν για 20 χρόνια και γ) το ΑΚΕΛ
έπρεπε να εκφράσει την απαρέσκειά
του για την ενέργεια του ΠτΔ, που
αποτελούσε καταπάτηση της πο-
λιτικής δεοντολογίας. Η ενέργεια
αυτή θα ήταν πολιτικά ορθότερη
από τη δήλωση του κ. Κυπριανού,
που θεωρήθηκε ως προειδοποίηση
προς τον κ. Αδάμου.

Όσοι κρίνουν την πρόταση πο-
λιτικά δεοντολογική και ως αξιο-
ποίηση των ικανοτήτων του κ. Αδά-
μου, ας σκεφτούν τα εξής: Ολόκλη-
ρος ο ΔΗΣΥ ή ολόκληρη η παράταξη,
όπως αρέσκεται να την αποκαλεί
ο κ. Νεοφύτου, δεν διαθέτει πρό-
σωπο με ανάλογες ικανότητες; Αν
θεωρεί ότι μόνο ο κ. Αδάμου έχει
αυτές τις ικανότητες, είναι πολύ
προσβλητικό και για τον ΔΗΣΥ και
για τα στελέχη του. Μήπως η πρό-
θεση του ΠτΔ ήταν ο διεμβολισμός
του ΑΚΕΛ και η μετεγγραφή ενός
σημαντικού στελέχους του στην

κυβέρνηση, στην οποία αρνήθηκε
να συμμετάσχει;

Όσες ικανότητες και αν έχει ο
κ. Αδάμου, που δεν έχει κανένας
άλλος, τι μπορεί να κάνει σε δεκαο-
κτώ μήνες; Αν η πρόθεση του ΠτΔ
ήταν απλώς η αξιοποίηση του κ.
Αδάμου και των μοναδικών ικανο-
τήτων του, γιατί δεν τον διορίζει
πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Κ.Υπ.Υ. Άλ-
λωστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τη
διάσωση των δημόσιων νοσηλευ-
τηρίων είναι ο Ο.Κ.Υπ.Υ. και τα στε-
λέχη του και όχι ο υπουργός Υγείας.
Μάλιστα, ο διορισμός του κ. Αδάμου
στη θέση του προέδρου του
Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν θα ενοχλούσε κανένα,
δεν θα υπήρχε πρόβλημα πολιτικής
δεοντολογίας και θα παρείχε αρκετό
χρόνο στον κ. Αδάμου για να επι-
τελέσει έργο της αρμοδιότητας και
των ικανοτήτων του, απαλλαγμένος
από πολιτικά βαρίδια. Φαίνεται
όμως ότι ο ΠτΔ άλλα είχε στο νου
όταν παραβίαζε την πολιτική δε-
οντολογία.

Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το
πώς κινείται η Κυπριακή Δημο-
κρατία για αντιμετώπιση της απει-
λής, από τη μόνιμη στάθμευση μη
επανδρωμένων αεροσκαφών (Dro-
nes) στο κατεχόμενο Λευκόνοικο,
είναι ο υπουργός Άμυνας στη συ-
νέντευξή του στην «Κ». Ο Χαρά-
λαμπος Πετρίδης, σχολιάζοντας
τις εξαγγελίες του τούρκου προ-
έδρου, ξεκαθαρίζει πως η Εθνική
Φρουρά δεν τις παρακολουθεί ως
απλός θεατής, αφήνοντας να εν-
νοηθεί ξεκάθαρα ότι οι αμυντικοί
σχεδιασμοί αλλά και τα εξοπλιστικά
προγράμματα προσαρμόζονται
στη λογική των αντιμέτρων. Ο κ.
Πετρίδης κάνει μια θετική ανα-
σκόπηση των σχέσεων της Κύπρου
με τις ΗΠΑ, θεωρώντας απαραίτητη
την ολική άρση του εμπάργκο πώ-
λησης όπλων. 
–Πώς αντιμετωπίζει το Υπουρ-
γείο Άμυνας και η Εθνική Φρου-
ρά τις προκλητικές κινήσεις της
Τουρκίας για ενίσχυση των κα-
τοχικών δυνάμεων;

–Παρακολουθούμε προσεκτικά
τις δραστηριότητες στα Κατεχό-
μενα. Οι στρατιωτικές κινήσεις που
γίνονται από πλευράς Τουρκίας –
κάποιες ανακοινώθηκαν και κάποιες
όχι– για εξοπλισμό και ενίσχυση
των κατοχικών δυνάμεων δεν είναι
κάτι πρωτόγνωρο, ούτε διαφορο-
ποιεί τα υφιστάμενα δεδομένα. Στο
Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική
Φρουρά συνεχίζουμε απρόσκοπτα
την υλοποίηση των προγραμμάτων
μας.Την ίδια στιγμή, θωρακίζουμε
και προστατεύουμε τα συμφέροντα
της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
της αμυντικής διπλωματίας. Με
την Ελλάδα είμαστε σταθερά σε
κοινή γραμμή. Παράλληλα, εντεί-
νουμε τις διπλωματικές μας δράσεις
για ενίσχυση υφιστάμενων και σύ-
ναψη νέων αμυντικών συμφω-
νιών.Διευρύνουμε τις συνεργασίες
μας στον τομέα της Άμυνας και
Ασφάλειας τόσο με φίλια και γει-
τονικά κράτη, όσο καιμε κράτη εν-
τός ή εκτός της Ε.Ε.
–Οι εξαγγελίες του Τούρκου προ-
έδρου για μόνιμη στάθμευση
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο δη-
μιουργούν νέα δεδομένα στο
ισοζύγιο δυνάμεων της περιο-
χής; Έχουν μελετηθεί αντίμετρα
και αν ναι σε ποια κατεύθυνση
μπορεί να κινηθούν;

–Η Εθνική Φρουρά έχει υποχρέ-
ωση να προσαρμόζεται σε κάθε νέο
εξοπλιστικό σύστημα που ενσωμα-
τώνουν οι κατοχικές δυνάμεις. Το
ίδιο συμβαίνει και με την πρόθεση
της Τουρκίας για μόνιμη στάθμευση
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
στο Λευκόνοικο. Το παρακολου-
θούμε στενά και προσαρμόζουμε
τους αμυντικούς σχεδιασμούς μας

και με το σενάριο να βρίσκονται
τα αεροσκάφη μόνιμα στην Κύπρο,
περιλαμβανομένων και των αντι-
μέτρων. Επιτρέψτε μου να μην επε-
κταθώ περαιτέρω. Το βέβαιο είναι
ότι η Εθνική Φρουρά δεν παρακο-
λουθεί ως απλός θεατής αυτές τις
ενέργειες.
–Σε ποιο βαθμό έχει υλοποιηθεί
ο σχεδιασμός στο κομμάτι των
εξοπλιστικών προγραμμάτων;
Στο κομμάτι ενίσχυσης της αν-
τιαεροπορικής ομπρέλας έχουν
γίνει σημαντικά αθόρυβα βήμα-
τα. Είναι αρκετά ή υπάρχουν
σκέψεις και για άλλα;

–Οι σχεδιασμοί για τον εξοπλι-
σμό της Εθνικής Φρουράς συνεχί-

ζονται. Υπάρχει ως βάση το πολυε-
τές εξοπλιστικό πλάνο το οποίο
προσαρμόζεται ανάλογα με τις
ανάγκες που προκύπτουν. Ακόμη
και στην πρόσφατη δύσκολη πε-
ρίοδο, το εξοπλιστικό πρόγραμμα
της Ε.Φ. όχι μόνο δεν έχει επηρε-
αστεί αλλά σημειώθηκε αύξηση
των πιστώσεων που διατέθηκαν
για εξοπλιστικά προγράμματα. Την

περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε τον δεύτερο
συμπληρωματικό προϋπολογισμό
στον οποίο περιλαμβάνεται κονδύλι
ύψους 46 εκατ. ευρώ για αμυντική
θωράκιση που αφορά στην ανα-
βάθμιση υφιστάμενων και προμή-
θεια νέων εξοπλιστικών συστημά-
των. Τα προγράμματα που υλοποι-
ούνται προσδίδουν πρωτόγνωρες

δυνατότητες στην Ε.Φ. Μεταξύ άλ-
λων, αφορούν στην ενίσχυση των
δυνατοτήτων έγκαιρης προειδο-
ποίησης, συλλογής πληροφοριών
και επίγνωσης της κατάστασης,
καθώς επίσης και προσβολής στό-
χων με ακρίβεια σε μεγάλες απο-
στάσεις. Επιπρόσθετα, το ΥΠΑΜ
εργάζεται για την ενίσχυση των
δυνατοτήτων της Ε.Φ. για αντιμε-

τώπιση των απειλών που προέρ-
χονται από τον αέρα, συμπεριλαμ-
βανομένων των UAVs, τη θάλασσα
και τον χερσαίο χώρο και αφορούν
κυρίως το αρματικό δυναμικό των
κατοχικών δυνάμεων.
–Ένα σημαντικό πρόγραμμα για
την Εθνική Φρουρά είναι αυτό
της ηλεκτρονικής επιτήρησης
της πράσινης γραμμής. Υπάρχει
τελική συμφωνία; Πότε υπολο-
γίζεται ότι θα είναι επιχειρη-
σιακά έτοιμο;

–Το σύστημα επιτήρησης της
γραμμής αντιπαράταξης βελτιώνει
τη δυνατότητα επιτήρησης της
Προκεχωρημένης Γραμμής Άμυνας
και συμβάλλει στην έγκαιρη προ-
ειδοποίηση και επίγνωση της κα-
τάστασης. Το Υπουργείο Άμυνας
έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία
με την ανάδοχο εταιρεία. Το όλο
θέμα ευελπιστούμε να προχωρήσει
άμεσα με τη θετική ανταπόκριση
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Άμυνας της Βουλής. 
–Με την ηλεκτρονική επιτήρηση
της πράσινης γραμμής πιστεύετε
πως θα κλείσουν τα τυφλά ση-
μεία που υπάρχουν;

–Η εγκατάσταση και λειτουργία
του συστήματος επιτήρησης δεν
θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες της
Εθνικής Φρουράς. Από τη λειτουργία
του θα επωφεληθούν και άλλες υπη-
ρεσίες, όπως η Αστυνομία και η Πυ-
ροσβεστική. Το σύστημα αναμένε-
ται να διαδραματίσει καταλυτικό
ρόλο στην πάταξη του λαθρεμπο-
ρίου και την αντιμετώπιση της πα-
ράνομης εισόδου άτυπων μετανα-
στών, καθώς επίσης και στον έγ-
καιρο εντοπισμό εστιών πυρκα-
γιάς.
–Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η
συνεργασία με τη Γαλλία στο
στρατιωτικό σκέλος;

–Οι εξαιρετικές σχέσεις Κύπρου
και Γαλλίας σε όλους τους τομείς
έχουν την αντανάκλασή τους στην
υποδειγματική συνεργασία μας
στον τομέα της Άμυνας και Ασφά-
λειας με σκοπό την ασφάλεια και
τη σταθερότητα στην περιοχή. Η
υλοποίηση της αμυντικής συμφω-
νίας που έχουμε με τη Γαλλία απο-
δεικνύεται εμπράκτως με τις κοινές
ασκήσεις, τις συνεκπαιδεύσεις προ-
σωπικού και άλλες κοινές δραστη-
ριότητες μεταξύ των Ενόπλων Δυ-
νάμεων των δύο κρατών. Είδατε
πρόσφατα το γαλλικό αεροπλανο-
φόρο «Charles de Gaulle» να κατα-
πλέει στην Κύπρο και να συμμετέχει
σε κοινές ασκήσεις με μέσα και
προσωπικό της Εθνικής Φρουράς.Τα
γαλλικά μαχητικά Rafale του αερο-
πλανοφόρου συμμετείχαν σε δύο
ασκήσεις ελέγχου των συστημάτων
αεράμυνας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ενώ συχνά οι γαλλικές φρε-
γάτες που πλέουν στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου συμμε-
τέχουν σε κοινές ασκήσεις με την
Εθνική Φρουρά.

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Αντίμετρα από την Ε.Φ. για τα τουρκικά UΑVs
Απαραίτητη η ολική άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων – Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο η συνεργασία ΚΔ με ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΑΜ

Tο ΥΠΑΜ εργάζεται 
για την ενίσχυση 
των δυνατοτήτων της
Ε.Φ. για αντιμετώπιση
των απειλών που προ-
έρχονται από τον αέρα,
συμπεριλαμβανομένων
των UAVs, τη θάλασσα
και τον χερσαίο χώρο. 

–Με μια Τουρκία να ενισχύεται στρα-
τιωτικά στην περιοχή θεωρείτε πως
είναι αναγκαία η ολική άρση του
αμερικανικού εμπάργκο στην Κύ-
προ;
–Η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι ει-
λικρινής και διαρκώς αναπτυσσό-
μενη. Εδράζεται στην κοινή θεώ-
ρηση που έχουμε για τα δεδομέ-
να στην περιοχή μας, σε κοινά
συμφέροντα αλλά και κοινές
αξίες: ειρήνη, ασφάλεια, συνερ-
γασία και ευημερία για όλους
τους λαούς της περιοχής μας με
βάση το διεθνές δίκαιο. Επικεν-
τρώνουμε κάθε φορά στο επόμε-
νο βήμα που ενισχύει τη συνερ-
γασία αυτή και κτίζουμε περαιτέ-
ρω. Βεβαίως, θεωρώ την ολική
άρση του αμερικανικού εμπάργκο
απαραίτητη, αλλά στο μεταξύ
έχουμε μια σειρά από σημαντικές
κοινές πρωτοβουλίες που ανα-

λαμβάνουμε και οι οποίες δυνα-
μώνουν τη σχέση μας.Τα όσα
συμφωνήσαμε πέρασαν πλέον
στο στάδιο της υλοποίησης. Το
προσεχές διάστημα αναχωρούν
για την Αμερική οι πρώτοι 8 αξιω-
ματικοί που θα συμμετάσχουν στη
Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση (IMET), στο πλαίσιο
της συνεργασίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ. Η συνερ-
γασία Κυπριακής Δημοκρατίας –
ΗΠΑ βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό
επίπεδο, κάτι που καταδεικνύεται
από τις πολλές εξελίξεις τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, όπως το EastMe-
dAct, η πρόσβαση στο IMET, η με-
ρική άρση του εμπάργκο όπλων
για μη θανατηφόρο υλικό μέσω
ITAR, η καθιέρωση CYCLOPS και η
συνεχής πρόοδος σε διάφορες
άλλες συμφωνίες έχουν δημιουρ-
γήσει ένα πολύ ελπιδοφόρο και

φιλόδοξο πλαίσιο για την αμυντι-
κή και στρατιωτική συνεργασία
μεταξύ των δύο χωρών. Επιπρό-
σθετα, διεξάγονται κοινές ασκή-
σεις, εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες και συνεκπαιδεύσεις προσω-
πικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
ενώ πρόσφατα, μέλη των ειδικών
δυνάμεων συμμετείχαν σε κοινή
άσκηση με συναδέλφους τους
από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Επί-
σης, οι ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά
σε πολυεθνικές ασκήσεις που διε-
ξάγονται στην Κύπρο.
–Σε μια τέτοια περίπτωση η αμερι-
κάνικη αγορά θα ενδιέφερε την Εθνι-
κή Φρουρά;
–Την Εθνική Φρουρά την ενδια-
φέρουν οι αγορές όλων των προ-
ηγμένων στρατών και ειδικότερα
των χωρών με τις οποίες υπάρχει
μακροπρόθεσμη αμυντική συνερ-
γασία.

Ελπιδοφόρα και φιλόδοξη η συνεργασία με τις ΗΠΑ

Προσαρμογή των αμυντικών σχεδιασμών για αντιμετώπιση του σεναρίου μόνιμης στάθμευσης μη επανδρωμένων σκαφών στο Λευκόνοικο, προαναγγέλλει
ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης στη συνέντευξή του στην «Κ».

<<<<<<<

O διορισμός του κ. Αδά-
μου στη θέση του προ-
έδρου του Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν
θα ενοχλούσε κανένα,
δεν θα υπήρχε πρόβλη-
μα πολιτικής δεοντολο-
γίας και θα παρείχε αρ-
κετό χρόνο στον κ. Αδά-
μου για να επιτελέσει
έργο, απαλλαγμένος
από πολιτικά βαρίδια.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ως ένα δίμηνο διάλειμμα μπορεί
να θεωρηθεί η εκπληκτική καθί-
ζηση των επιδημιολογικών δεικτών,
αν ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις
και οι ανησυχίες που εκφράζονται
από την επιστημονική κοινότητα,
για την πορεία της ινδικής μετάλ-
λαξης του ιού τύπου Delta, σε τοπικό
και παγκόσμιο επίπεδο. Η απότομη
εκτίναξη των ημερήσιων δεικτών,
στο διπλάσιο το τελευταίο διάστη-
μα, σε σχέση με τα σημάδια στα-
θεροποίησης από το Πάσχα και με-
τά, έρχεται να υπενθυμίσει τις από-
ψεις εκείνες που υποστηρίζουν πως
υπάρχει μεγάλος δρόμος μέχρι την
αποτελεσματική καταπολέμηση
της πανδημίας. Μια προσπάθεια
η οποία περιγράφεται ως επίπονη
και το κυριότερο χρονοβόρα. Μά-
λιστα, εάν λάβουμε υπόψη τους ει-
δικούς, σε τοπικό επίπεδο, αλλά
και τις προειδοποιήσεις του ECDC
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε κάλ-
λιστα το συμπέρασμα που εξάγεται
είναι πως η σημερινή επιδημιολο-
γική εικόνα μπορεί να είναι ακόμα
και η κορυφή του παγόβουνου.
Τουτέστιν, εάν τα επιδημιολογικά
δεδομένα των επόμενων ημερών
επιβεβαιώσουν τις απόψεις αυτές,
οι χώρες θα βρεθούν μπροστά στο
ενδεχόμενο να αναγκαστούν να
αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους,
με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται
για την καθημερινότητα των πο-
λιτών αλλά και τις άλλες δραστη-
ριότητες.

Αξιολόγηση απειλής
Μια εικόνα για τη μετάλλαξη

τύπου Delta δίνει το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων (ECDC) στην τελευταία αξιο-
λόγηση για τις επιπτώσεις από την

εξάπλωση της παραλλαγής του
SARS-CoV-2 Delta, ημερομηνίας
23 Ιουνίου. Στο γενικό συμπέρασμα
που αφορά τα κράτη μέλη της Ε.Ε,
ο ECDC θεωρεί ως πολύ υψηλή την
πιθανότητα το SARS-CoV-2 Delta
VOC να εξαπλωθεί τάχιστα. Λαμ-
βάνοντας ως δεδομένο το εκτιμώ-
μενο πλεονέκτημα μετάδοσης της
παραλλαγής Delta, ο ECDC κατα-
λήγει στη διαπίστωση πως το 70%
των νέων μολύνσεων SARS-CoV-
2 στην Ε.Ε από τις αρχές Αυγού-
στου, αναμένεται να οφείλεται σε

αυτήν την παραλλαγή. Κατά συ-
νέπεια, καταλήγει η αξιολόγηση
απειλής, «υπάρχει πολύ μεγάλη πι-
θανότητα ότι θα υπάρξει αύξηση
των λοιμώξεων του SARS-CoV-2
στην κοινότητα». Διευκρινίζοντας
πως η συγκεκριμένη αξιολόγηση
βασίσθηκε στα δεδομένα της πε-
ριόδου δημοσίευσης, οι διαπιστώ-
σεις του ECDC ουσιαστικά συγκλί-
νουν με την ημερήσια εικόνα που
καταγράφει η πανδημία και στην
Κύπρο. Παρά τη γενική αίσθηση
εφησυχασμού που υπήρχε το τε-

λευταίο διάστημα για την πορεία
της πανδημίας, οι ειδικοί εμφανί-
ζονται να θεωρούν πως η σημερινή
εικόνα της πανδημίας ήταν ανα-
μενόμενη, παρά τις θετικές ημε-
ρήσιες αξιολογήσεις.

Στο εύλογο ερώτημα για τους

λόγους που παρατηρείται αναστρο-
φή της επιδημιολογικής πορείας,
από επιστημονικής πλευράς υπο-
στηρίζεται πως έχουν διαφοροποι-
ηθεί οι παράγοντες που επηρέασαν
θετικά την εξέλιξή της μετά το Πά-
σχα. Οι χαλαρώσεις που υπήρξαν

θεωρούνται από τους επιστήμονες
ένας από τους σοβαρούς λόγους
που ανέκοψαν τη θετική πορεία.
Σε αυτές συγκαταλέγονται το κλεί-
σιμο των σχολείων, η έξοδος του
κόσμου από τις οικίες λόγω καιρι-
κών συνθηκών και οι κοινωνικές
εκδηλώσεις. Ωστόσο, το πιο ση-
μαντικό που επιβεβαιώνεται από
τους επιστήμονες και επισημάνθηκε
στη πρώτη συνάντηση του Υπουρ-
γού Υγείας με τον διάδοχό του,
είναι η χαλάρωση των υγειονομικών
ελέγχων από την Αστυνομία και
τις άλλες αρμόδιες αρχές. Οι δυο
αυτοί παράγοντες, όπως υποστη-
ρίζεται, ήλθαν να προστεθούν στην
απουσία δεδομένων για την μετα-
δοτικότητα του στελέχους της ιν-
δικής μετάλλαξης.

Τι μέλλει γενέσθαι
Ένα ζήτημα που προβληματίζει

ήδη σε πολιτικό και επιδημιολογικό
επίπεδο είναι το τι γίνεται στην
περίπτωση που η επιθετική συμ-
περιφορά της ινδικής μετάλλαξης
δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Σε
πολιτικό επίπεδο, όπως είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε, η άποψη
που υπάρχει είναι πως ένας ημε-
ρήσιος αριθμός ύψους 400 κρου-

σμάτων το επόμενο διάστημα, δεν
είναι το ίδιο με τον αντίστοιχο
αριθμό του περασμένου Ιανουα-
ρίου, ο οποίος οδήγησε στη λήψη
περιοριστικών μέτρων. Η διαφορά
που εντοπίζεται, έγκειται στην
αξιολόγηση των ηλικιακών ομάδων
που προσβάλλει τώρα η ινδική με-
τάλλαξη. Όπως εκτιμάται, τώρα
προσβάλλονται νεαρότερες ηλικίες
οι οποίες δεν χρήζουν μεγάλου
χρόνου νοσηλείας. Σε επιστημονικό
επίπεδο προβάλλεται ως επιτακτική
ανάγκη ο τερματισμός του κλίματος
χαλαρότητας και η αυστηρή τή-
ρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων. Η αυστηροποίηση των
ελέγχων παρουσιάζεται ως το πρώ-
το βήμα που θα δώσει μια εικόνα
για τα επόμενα που θα πρέπει να
γίνουν, εάν και εφόσον παραστεί
ανάγκη. Το άλλο ισχυρό εργαλείο
που θεωρείται ότι θα ανακόψει την
διασπορά της μετάλλαξης είναι τα
εμβόλια. Στο Υπουργείο Υγείας θε-
ωρούν τον μήνα Ιούλιο ως καθο-
ριστικό για την αύξηση του ποσο-
στού εμβολιασμού, μιας και υπάρ-
χουν ενδείξεις πως θα επιταχυνθεί
το εμβολιαστικό πρόγραμμα με
την άφιξη των φοιτητών για τις
καλοκαιρινές διακοπές.

Καραδοκεί 
ο εφιάλτης 
επιστροφής 
στα μέτρα
Tι τροφοδοτεί την αυξητική τάση 
των επιδημιολογικών δείκτών

Με ταχείς ρυθμούς η εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα» παγκοσμίως
Mε ιλιγγιώδη ταχύτητα κερδίζει
έδαφος η μετάλλαξη «Δέλτα» παγ-
κοσμίως, προκαλώντας ανησυχία
για την πιθανότητα ακόμα ενός
πανδημικού κύματος. Ηδη στη Βρε-
τανία ανιχνεύεται πλέον στο 96%
των νέων λοιμώξεων, ενώ χθες ο
πρωθυπουργός της Ουαλίας, Μαρκ
Ντρέικφορντ, δήλωσε ότι και εκεί
η μετάλλαξη εξαπλώνεται ανεξέ-
λεγκτη. 

Στον κλοιό της «Δέλτα» βρίσκε-
ται ολόκληρη η Ευρώπη. Ο Γερμα-
νός υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν,
δήλωσε χθες ότι «η μετάλλαξη “Δέλ-
τα” θα έχει το πάνω χέρι φέτος το
καλοκαίρι και η επικράτησή της
δεν είναι θέμα μηνών, αλλά εβδο-
μάδων», τονίζοντας ότι σε αυτήν
οφείλεται ήδη το 15% των νέων
κρουσμάτων στη Γερμανία. Επίσης
κάλεσε τους Γερμανούς να τηρούν
ευλαβικά τα μέτρα ατομικής προ-

στασίας. Στον ίδιο τόνο και ο επι-
κεφαλής του επιδημιολογικού Ιν-
στιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, Βίλερ Λό-
ταρ, ο οποίος υπογράμμισε ότι το
καλύτερο όπλο έναντι της νέας με-
τάλλαξης είναι ο πλήρης εμβολια-
σμός. Γερμανοί αξιωματούχοι, πάν-
τως, αναφέρουν ότι οι μαθητές στα
σχολεία της χώρας θα εξακολου-
θήσουν να φορούν μάσκες και να
υποβάλλονται σε τακτικά διαγνω-
στικά τεστ COVID, τουλάχιστον
μέχρι την επόμενη άνοιξη.

Την απόλυτη αναγκαιότητα του

εμβολιασμού καταδεικνύουν, επί-
σης, τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων των
ΗΠΑ (CDC), καθώς φανερώνουν
ότι η συντριπτική πλειονότητα
όσων καταλήγουν λόγω COVID-19
είναι ανεμβολίαστοι. Από τον Μάιο
μέχρι σήμερα, στις ΗΠΑ πέθαναν
18.000 άνθρωποι από κορωνοϊό,
εκ των οποίων μόνο 150 είχαν εμ-
βολιαστεί πλήρως, δηλαδή ποσοστό
0,8%. Στις αρχές του μήνα, εξάλλου,
ο πρώην σύμβουλος της αμερικα-
νικής κυβέρνησης σε θέματα CO-
VID, Αντι Σλάβιτ, είχε δηλώσει ότι
το 98% έως 99% των πρόσφατων
θυμάτων από COVID δεν είχε εμ-
βολιαστεί.

Πυρά κατά Τζόνσον
Η επικαιροποίηση της βρετανι-

κής «πράσινης λίστας» έφερε νέους
πονοκεφάλους στον Μπόρις Τζόν-

σον, καθώς αεροπορικές εταιρείες
και τουριστικοί πράκτορες καταγ-
γέλλουν την κυβέρνηση ότι το
άνοιγμα που έκανε ήταν άτολμο
και προκάλεσε στους πολίτες σύγ-
χυση ως προς τον προγραμματισμό
των διακοπών τους. Ο διευθύνων
σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λί-
ρι, τόνισε ότι η απόφαση της κυ-
βέρνησης δεν έχει καμία επιστη-
μονική βάση και απαίτησε να μάθει
γιατί δεν έγιναν «πράσινοι προορι-
σμοί» τα ελληνικά νησιά.

Στην αντίπερα όχθη, οι αξιωμα-
τούχοι των Βαλεαρίδων Νήσων,
που μπήκαν, μόνες απ’ όλη την
Ισπανία, στην «πράσινη λίστα»,
απηύθυναν έκκληση στη Μαδρίτη
να ενισχύσει τους ελέγχους των
Βρετανών τουριστών που φθάνουν
στην Ισπανία, απαιτώντας αρνητικό
τεστ COVID για την είσοδο στη χώ-
ρα, όπως γίνεται σε όλη την Ε.Ε.

<<<<<<<

Στη συντριπτική 
πλειονότητά τους 
όσοι καταλήγουν λόγω
COVID-19 στις ΗΠΑ 
είναι ανεμβολίαστοι.

H οικογένεια του Ζε Γκοτίνια, μασκότ της εκστρατείας εμβολιασμού στη Βρα-
ζιλία, υποδέχεται ένα φορτίο εμβολίων της Johnson & Jonson από τις ΗΠΑ.

<<<<<<<<

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων στην τελευταία
αξιολόγησή του για την
εξάπλωση της παραλλα-
γής του SARS-CoV-2
Delta, εκτιμά πως μέχρι
τον Αύγουστο το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των νέων
κρουσμάτων θα είναι της
ινδικής μετάλλαξης.

Στην Κύπρο η εξέταση δειγμάτων 
Στο υποθετικό σενάριο μη αποτελεσματικής αναχαίτησης της υψη-
λής μεταδοτικότητας της ινδικής μετάλλαξης και περαιτέρω αύξησης
των κρουσμάτων, η επιστημονική κοινότητα δεν αποκλείει το ενδεχό-
μενο να παραστεί ανάγκη επιστροφής σε περιοριστικά μέτρα. Όπως
μας είπε μέλος της ομάδας που διαχειρίζεται την πανδημία, μια ενδε-
χόμενη αύξηση των κρουσμάτων εκ των πραγμάτων θα πιέσει ώστε
να τεθεί στο τραπέζι η επιλογή των μέτρων. Ένας από τους παράγον-
τες που εκτιμάται ότι επιβραδύνουν την αντίδραση των υγειονομικών
αρχών απέναντι στην ινδική μετάλλαξη, είναι η αποσπασματική και
καθυστερημένη, όπως λέγεται, αλληλουχία της μετάλλαξης από τον
ECDC. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως τα κρούσματα ινδικής
μετάλλαξης που ανακοινώθηκαν στις 24 Ιουλίου, αφορούν δείγματα
που αποστάλθηκαν στον ECDC στις 25 Μαΐου. Στην τελευταία αξιολό-
γηση απειλής από τον ECDC η Κύπρος συγκαταλέγεται στην κατηγο-
ρία των χωρών που δεν δίνουν στοιχεία και δεν πραγματοποιεί επαρ-
κείς και έγκαιρους ελέγχους. Στη Λευκωσία η καθυστέρηση αποδίδε-
ται στο σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα με την αποστολή δειγμά-
των στον ECDC, κάτι που θα διαφοροποιηθεί με την εμπλοκή και του
Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας στην εξέταση των δειγμάτων.
Εμπλοκή που αναμένεται να μειώσει την καθυστέρηση σε ένα βαθμό. 

Σε επιστημονικό επίπεδο, οι νουθεσίες για το τι μέλλει γενέσθαι αφορούν την ανάγκη επιστροφής σε ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων των μέτρων περιορι-
σμού της πανδημίας, τα οποία από το Πάσχα και μετά έχουν ατονήσει.
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Συντηρητικός ανασχηματισμός 
« Όπως έχω πει και το βράδυ των εκλο-
γών, θεωρώ καθήκον μου να καλέσω
τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κομμάτων προκειμένου να διερευνηθεί
το ενδεχόμενο μιας ευρύτερα αποδε-
κτής κυβερνήσεως, όχι με στόχο το δια-
μοιρασμό εξουσίας αλλά για να δούμε
πώς μπορούμε συνεργαζόμενοι να
βρούμε συγκλίσεις έτσι ώστε με το σχέ-
διο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να
πετύχουμε στόχους που αφορούν την
Κύπρο του αύριο και τη νέα γενιά», έλε-
γε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λίγο
μετά την εκλογή προέδρου της Βουλής.
Δεν ξέρω για σας, αλλά η στήλη νιώθει
ήδη βαθιά στο πετσί της και την ευρεία
αποδοχή και τις συγκλίσεις που δεν
έχουν να κάνουν με διαμοιρασμό εξου-
σίας. Πώς το είχε πει προτού βάλει τον
Κούσιο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον
Νουρή υπουργό Εσωτερικών και προτού
στείλει τον ανεπαρκή Χαμπιαούρη –με
το αζημίωτο–στα βουνά; Όταν θα τον
εξαγγείλω θα αντιληφθείτε και την
έκταση και το βάθος και τη σκοπιμότη-
τα». Αυτό ακριβώς.

••••
Πολλά τα όχι
Η στήλη μαθαίνει πως αμέσως μετά την
εγχείρηση σπονδύλων που είχε ο πρό-
εδρος και το εξιτήριο που έλαβε έσπευσε
στο Προεδρικό και άρχισε τα τηλέφωνα.
Διαπίστωσε πολύ νωρίς τη δυσκολία να
σχεδιάσει μία ευρύτερα αποδεκτή κυ-
βέρνηση. Ο ένας μετά τον άλλο του έλε-
γαν όχι. Τον μόνο που θεωρούσε κλειδω-
μένο, ήταν τον Αδάμο Αδάμου, ο οποίος
την έκανε με ελαφρά την υστάτη. Ο συμ-
παθής γιατρός και πολιτικός αντιλήφθηκε
πως θα του φόρτωναν όλα τα κακά του Γε-
ΣΥ παρά τις αγνές του προθέσεις να σώ-
σει τα δημόσια νοσηλευτήρια. Και αυτή τη
φορά δεν θα είχε μία Ανθούση να χειρι-
στεί δυσκολίες, αλλά ένα καθόλα εχθρικό
περιβάλλον. Σκέφτηκαν λοιπόν για λίγο
και ο Αβέρωφ Νεοφύτου σήκωσε το τη-
λέφωνο και πήρε τον Μιχάλη Χατζηπαν-
τέλα, ο οποίος χωρίς δισταγμό, μάλλον με
ενθουσιασμό είπε το μεγάλο ναι. Υπουρ-
γός υγείας, λοιπόν, χωρίς καμία εμπειρία
και με όσες επιφυλάξεις μπορεί να μας
προκαλεί το ότι είναι άνθρωπος του Χάρη
και του συναγερμικού προέδρου που
έχουν δεδηλωμένη θέση για το ΓεΣΥ.
Εμείς παρόλα αυτά θα του ευχηθούμε κα-
λή τύχη. 

••••

Από την απειρία…στην απειρία 
Όμως η απειρία δεν αφορά αποκλειστικά
τον κ. Χατζηπαντέλα. Τρόμος προκλήθηκε
στον μισό Συναγερμό όταν αντιλήφθηκε
τη σύνθεση της νέας ομάδας στο Προεδρι-
κό. Και λέμε τρόμος δεδομένου ότι ο πέμ-
πτος όροφος στην Πινδάρου θα αναλάβει
να γράφει ανακοινώσεις για πολύ καιρό
αν λάβουμε υπόψη όσα διαβάζουμε.
Όμως ας μην ανησυχούμε, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος πήγε για tv training στην
Αθήνα και έρχεται πίσω πλήρως ενήμερος
για το πώς θα στήνεται και ποια κάμερα θα
κοιτάζει όταν τον ρωτούν για το Κυπριακό,
τα σκάνδαλα και το ταμείο ανάκαμψης. Το
τι θα λέει δεν έχει και πολλή σημασία. Στο
training του Γερακάκη περιλαμβάνονται
και τα sos για την κυπριακή πολιτική σκη-
νή; Καλή τύχη να ευχηθούμε λοιπόν και
στον κ. Πελεκάνο. Όπως και σε όλους μας. 

••••
Το ξεκαθάρισμα
Βεβαίως, το ολικό λίφτινγκ στην Προεδρία
το θεωρούσαν πολλοί αναμενόμενο καθώς
ο πρόεδρος είχε εκφράσει ουκ ολίγες φο-
ρές τη δυσφορία του για τον τρόπο που
ενεργούσε ο Κυριάκος Κούσιος. Ο Πανα-
γιώτης Σεντώνας επέλεξε να κινηθεί δια-
κριτικά, μπροστά στις δύο φυλές που δημι-
ουργούνταν εντός του Λόφου, δυσφορού-
σε και ζήτησε ο ίδιος να μετακινηθεί. Αυτό
που προκάλεσε εντύπωση είναι η απόσπα-
ση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου. Δεν ήταν
αναμενόμενη. Αφορμή στάθηκε το δημο-
σίευμα του «Πολίτη» και της συναδέλφου
Κατερίνας Ηλιάδη το οποίο αναφερόταν σε
παραμάγαζο και φάγωμα Σεντώνα- Κούσι-
ου από τον Πέτρο Δημητρίου. Όπως μαθαί-
νει η στήλη, ο Πέτρος Δημητρίου έγινε

έξαλλος όταν διάβασε το δημοσίευμα κατά
τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο
στην παρουσία τον Αβέρωφ Νεοφύτου και
Χάρη Γεωργιάδη, εκτιμώντας πως πηγή
ήταν ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος. Εκεί
ακριβώς ο πρόεδρος πήρε την απόφασή
του να αποσπάσει τον αγαπημένο του Βί-
κτωρα ως άλλη Ιφιγένεια και να τον πάρει
απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ούτως
ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Από όλο
αυτό καταγράφεται η επιρροή που έχει
πλέον ο Πέτρος Δημητρίου στον πρόεδρο.
Άλλοι λένε πως είναι εξαιτίας της ανασφά-
λειας και της απομόνωσης του προέδρου
αυτή η στενή συμμαχία, άλλοι υποστηρί-
ζουν πως ο Πέτρος Δημητρίου το κέρδισε
με τον σπαθί του, καθώς δουλεύει από το
πρωί μέχρι το βράδυ.

Ανακατώνεται η τράπουλα στην κυβερνώσα παράταξη 

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ έτοιμος από καιρό ξεκινά τον προεκλογικό του. Είναι τόσο εύκολη η διαδρομή, όση με την ευκολία που μαζεύει
τα καρπούζια; Θα το δούμε στη συνέχεια.

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ο Κυριάκος Κούσιος 

Ο Κυριάκος Κούσιος διορίστηκε με
την ελπίδα να γίνει ο νέος Κούρος,
δεν τα κατάφερε για μία σειρά λό-
γων και απήλθε. Καταγράφεται πάν-
τως η αξιοπρεπής αποχώρησή του
από την πολιτική, παρά τα πισώπλα-
τα μαχαιρώματα που δέχτηκε καθ’
όλη τη σύντομη πορεία.

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

Δεν είναι κρίμα τόσες πολλές χιλιάδες
ακόλουθοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
σε ειδικές σελίδες θαυμαστών του γενικού
ελεγκτή να μην ανταποκρίνονται στα οργι-
σμένα tweet του; Πηγή μου από την Ελεγ-
κτική Υπηρεσία μού είπε πως ο Οδυσσέας-
Τσακ Νόρις έλπιζε ότι θα είχε πολύ μεγα-
λύτερη αποδοχή και σίγουρα πολλά πιο
πολλά like, η ανάρτηση που έκανε με τη
15σέλιδη απάντηση στην Επιτροπή Νικολά-
του για το γνωστό πόρισμα. 
Πραγματικά, όμως, η ανταπόκριση που
βρήκε η νέα καμπάνια του Οδυσσέα-Τσακ
Νόρις κατά της Επιτροπής Νικολάτου ήταν
όντως απογοητευτική, έως ανύπαρκτη.
Στην πρώτη του ανάρτηση στο Twitter στις
22 Ιουνίου ,που επεσήμανε την ανάγκη να
ενημερώσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο για
την…αδικία εις βάρος του, έλαβε μόνο 17
«μου αρέσει», στην δεύτερη ανάρτησή του
στις 23 Ιουνίου που περιλάμβανε τη 15σέ-
λιδη απάντησή του η ανταπόκριση ήταν
χειρότερη. Μόνο 13 «μου αρέσει». Στην
τρίτη ανάρτησή του στις 24 Ιουνίου τα πήγε
καλύτερα με 45 «μου αρέσει», ενώ η τέ-
ταρτη ανάρτησή του για το θέμα φαίνεται
πως θα έχει την τύχη των πρώτων αναρτή-
σεων και δεν θα καταφέρει να αγγίξει καν
τα 20 «μου αρέσει». Είναι φανερό πως κάτι
πια δεν αρέσει στους οπαδούς του άλλοτε
λαοπρόβλητου Οδυσσέα-Τσακ Νόρις.Δεν
ξέρω εάν στην εκατοστή του ανάρτηση για
το θέμα η ανταπόκριση θα αλλάξει. Μα κα-
λά ούτε ο Νικόλας, ούτε τα μέλη του πολιτι-
κού γραφείου δεν κάνουν πια like; Ούτε
καν ο Χασαπόπουλος;

Σε δύο κόμματα ετοιμάζονται πυρετωδώς
για τη νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης
Αναστασιάδη και ειδικά σε κάποια πρόσω-
πα που έχουν διοριστεί στο Υπουργικό. Απ’
ό,τι άκουσα από αξιόπιστη πηγή, σε ένα
από τα δύο κόμματα έχουν επικεντρωθεί
στον Μάριο Πελεκάνο, τον νέο κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο. Και «ξεσκονίζουν» τα πάν-

τα που τον αφορούν, ιδιαίτερα τα όσα έχει
δηλώσει δημόσια ή αναρτήσει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για το Κυπριακό και
το μεταναστευτικό. Κάποιος μάλιστα φέρε-
ται να κάνει και ειδική έρευνα για τα πτυ-
χία του…

Τόσο στα ΜΜΕ όσο και στα σόσιαλ μίντια
έγινε πρόσφατα πολύ φασαρία για μία δή-
λωση του Στέφανου Στεφάνου για τις ψή-
φους του ΕΛΑΜ με τις οποίες έχει εκλεγεί
η Αννίτα πρόεδρος της Βουλής. Ήταν στην

εκπομπή χωρίς περιστροφές του Γιαννά-
κη Καρεκλά, ο οποίος ρώτησε τον Στεφά-
νου: « Έχετε υποψήφιο πρόεδρο, οποιοσ-
δήποτε, αλλά για να βγει απαιτούνται ψή-
φοι του ΕΛΑΜ. Αν σας ψηφίσει θα τις δε-
χτείτε;». Η πρώτη φράση της απάντησης
του Στεφάνου έγινε viral: «Εν να τους
πούμε εν τις θέλουμε;» Αμέσως μετά
έσπευσε να προσθέσει: «Εν θα πάμε να
τους τις ζητήσουμε», σημειώνοντας πως:
«Το 2018 ο Νίκος Αναστασιάδης πήγε και
ζήτησε τις 20.000 ψήφους του ΕΛΑΜ, ο

Μαλάς δεν καταδέχτηκε να συζητήσει καν
μαζί τους. Αυτή είναι η διαφορά». Και
πρόσθεσε πως όταν προσπαθούμε κάποι-
οι να πούμε στο ΕΛΑΜ ότι η ατζέντα που
έχει είναι αντιδημοκρατική και επικίνδυνη
για τη χώρα, για το Κυπριακό, για το μετα-
ναστευτικό και τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα, κάποιοι που χρειάζονται τις ψήφους
ερωτοτροπούν μαζί τους, βεβαίως η ακρο-
δεξιά θα γίνει όπως έγινε τελικά σε χώρες
της Ευρώπης. Όπου έγιναν μέρος κυβερ-
νήσεων και διοικούν και χώρες. «Αν δεν το

καταλαβαίνουμε αυτό, τότε ζήτω που καή-
καμε» συμπλήρωσε. 

Το σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε πο-
λύ στα σόσιαλ μίντια με τον Στεφάνου να
λέει «Εν να τους πούμε εν τις θέλουμε;»
προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις όχι μόνο
εκτός ΑΚΕΛ αλλά και εντός του κόμματος.
Κάτι που οδήγησε τον ίδιο να κοινοποιήσει
άλλο βίντεο με ολόκληρη την απάντησή
του με όσα αναφέρονται πιο πάνω.Φαίνε-
ται, ωστόσο, πως ούτε το νέο βίντεο δεν
κατάφερε να βελτιώσει κατά πολύ την ει-
κόνα που αρχικά δημιουργήθηκε και να
περιορίσει τα σχόλια. 

Όπως έλεγε ΑΚΕΛικό στέλεχος, η αναφο-
ρά του Στεφάνου στον Μαλά επιβεβαίωσε
ότι η απόσταση από το ΕΛΑΜ για να πείθει
θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και χωρίς κα-
μία έκπτωση. 

«Δεν γίνεται το ΑΚΕΛ να σκίζει τα ιμάτιά του
για την ενδυνάμωση του ΕΛΑΜ, να ζητάει
να μην του δοθεί προεδρία κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής, να μποϊκοτάρει την επιτροπή
στην οποία θα προεδρεύει αλλά να δέχεται
τις ψήφους του για να εκλέξει δικό του πρό-
εδρο. Και ιδιαίτερα να κατηγορεί άλλους
που τις δέχτηκαν για να εκλέξουν τον δικό
τους υποψήφιο, στην προκειμένη την Αννί-
τα», ανέφερε το ΑΚΕΛικό στέλεχος. Και δει-
κτικά πρόσθεσε: «Αν δεν το καταλαβαίνου-
με αυτό, τότε ζήτω που καήκαμε». 

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι επικρατεί αναβρα-
σμός μεταξύ υπαλλήλων της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας μετά το άδειασμα που έγινε
από τον γενικό ελεγκτή για τους λειτουρ-
γούς που εξέτασαν την υπόθεση των δια-
βατηρίων στο υπουργείο Εσωτερικών; Και
ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο αναβρα-
σμός να βρει διέξοδο εκτός των κλειστών
θυρών της υπηρεσίας, παρά τις πιέσεις για
το αντίθετο;

«Μα υπάρχει κάποιος που σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να αρνηθεί ψήφους;».

Oταν ο Οδυσσέας ψάχνει ακόλουθους και ο Στεφάνου... ψήφους 

Η μύγα 
στον τοίχο

Ας αγνοήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης
τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στον
ανασχηματισμό του. Θα σας πω σε λίγο
γιατί. Ας κάνει όμως μια αυτο-αξιολόγηση.
Ίσως το σοκ τον αφυπνίσει. Ας συγκρίνει
τον προεδρικό περίγυρο της πρώτης με τη
δεύτερη θητεία. Ξεκίνησε με Κωνσταντί-
νο Πετρίδη, Χρήστο Στυλιανίδη, Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, Μιχάλη Σοφοκλέους και θα
τελειώσει με Πέτρο Δημητρίου, Μάριο
Πελεκάνο, Βασίλη Πάλμα, Ανδρέα Ιωσήφ.
Βλέπεις καμία ομοιότητα, πρόεδρέ μου;
Γι’ αλλού κινήσαμε, γι’ αλλού… Χαριτολο-
γώντας (διότι μόνο έτσι αντέχεται η σύγ-
κριση), ο Αναστασιάδης έριξε στο γήπεδο
δευτεράντζες μπας και δεήσει η αντιπολί-
τευση να μπει ξανά στο παιχνίδι. Μάταια
όμως. Το μόνο που βρήκε να σχολιάσει το
ΑΚΕΛ ήταν τον μισθό του Βίκτωρα. Τι τα
θες! Τόσο μπορούν τελικά οι σύντροφοι.
Προ κενής εστίας, αντί να σκοράρουν δια-
μαρτύρονται ότι είναι εκτός προδιαγρα-
φών οι κάλτσες των αντιπάλων. 

Κλωθώ
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Τα νέα πρόσωπα συγκεντρώνουν φυσικά το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο για τη σημει-
ολογία, όσο και για τους συμβολισμούς των
επιλογών που έκανε ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Προτού πάμε όμως εκεί, έχει αξία να
πούμε δυο λόγια γι’ αυτούς που φεύγουν. Οι

οποίοι, είτε το επέλεξαν οι ίδιοι (Ιωάννου, Γιολίτη), είτε πα-
ραιτήθηκαν κακήν κακώς (Γιαννάκη) είτε αποχώρησαν αξιο-
πρεπώς (Κούσιος). Ο τελευταίος, προς τιμήν του, απέδειξε
ότι δεν μπήκε στην πολιτική για την καρέκλα. Επέστρεψε
λοιπόν στο δικηγορικό του γραφείο, καθώς το Προεδρικό
ξήλωνε την επικοινωνιακή ομάδα λες και εκεί είναι το
πρόβλημα. Για τη Γιολίτη τα έχουμε πει, η περίπτωσή της
εξάλλου δεν πιστεύω πως αντέχει σε σοβαρή ανάλυση. Όταν
υποβάλλεις παραίτηση με τόσο σοβαρές καταγγελίες, αν θες
να είσαι στοιχειωδώς σοβαρή, δεν πας κατευθείαν για γλέντι
στη Μύκονο. Στον αντίποδα αυτής της ελαφρότητας βρίσκεται
ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων
που κατάφερε όσοι δεν τον γνώριζαν να τον μάθουν για τους
σωστούς λόγους: Σοβαρός, μετρημένος και αποτελεσματικός.
Ένας τεχνοκράτης που κατάφερε να διαχειριστεί τόσο τη
βαριά κληρονομιά του προκατόχου του Γιώργου Παμπορίδη
(ΓεΣΥ) όσο και μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που γνώρισε
ποτέ ο τόπος (πανδημία). Σε αυτή την πορεία μπορεί να έκανε
και λάθη, όμως η οικειοθελής αποχώρησή του από την κυ-
βέρνηση σημαδεύεται με θετικό πρόσημο. 

Γι’ αυτούς που μένουν δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ανα-
μενόμενο ήταν ομάδα που κερδίζει να μην αλλάξει. Και όπως
απέδειξε το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, στους
κερδισμένους κατατάσσονται η Αιμιλιανίδου του Εργασίας,
ο Πετρίδης του Οικονομικών, ακόμα και ο Καδής του Γεωργίας.
Οι υπόλοιποι χωρίς να έχουν καταγράψει σημαντικές αποδόσεις
δεν αποτελούν πάντως και παθητικό για την κυβέρνηση. Με
εξαίρεση τον Προδρόμου, ο οποίος είναι εντελώς χρεοκο-
πημένος στη συνείδηση της κοινής γνώμης και απαξιωμένος
από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ομολογώ ότι δεν αντιλαμ-
βάνομαι την πολιτική λογική της μη αναδόμησής του, εκτός
από την έκδηλη αμηχανία του προέδρου να βρει ικανούς αν-
τικαταστάτες.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εισέπραξε πολλά όχι, από πολλούς.
Και δεν αναφέρομαι στην παιδαριώδη εξαγγελία για οικουμενική
κυβέρνηση, η οποία όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου έφαγε
πόρτα από όλα τα κόμματα. Ούτε καν για την απόρριψη του
Υγείας από τον Αδάμου, ο οποίος σοφά εντέλει δεν πρόσβαλε
τον πολιτικό χώρο που τον εξέλεγε επί 20 χρόνια για μία
ακόμα θέση εξουσίας. Το πραγματικά αμήχανο με τον νέο
ανασχηματισμό είναι η ανικανότητα της κυβέρνησης να
αξιοποιήσει αξιόλογα πρόσωπα του ευρύτερου συναγερμικού
χώρου, στέλνοντας το μήνυμα ότι διαθέτει εφεδρείες. Αν
εξαιρέσουμε την κατά γενική ομολογία ικανή Αναστασία
Ανθούση, δίπλα στα υπόλοιπα ονόματα υπάρχουν ερωτη-
ματικά.

Θα γεμίσει αλήθεια ο παράγοντας του ποδοσφαίρου και
λογιστής Μιχάλης Χατζηπαντέλας την καρέκλα του υπουργού
Υγείας; Πρώτο και άμεσο τεστ θα είναι το νέο κύμα της παν-
δημίας αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το ΓεΣΥ, που έκλεισε
αισίως αυτό τον μήνα δύο χρόνια ζωής. Ο εκλεκτός της
ηγεσίας του ΔΗΣΥ θα στηρίξει άραγε τον κοινωνικό χαρακτήρα
της μεταρρύθμισης; Να ένα καλό ερώτημα, το οποίο ο νέος
υπουργός έμπρακτα θα πρέπει να απαντήσει ώστε να πείσει
και τους πλέον καχύποπτους. 

Στην περίπτωση πάλι του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου,
το βάρος της απόδειξης για τις πολιτικές προθέσεις δεν πέφτει
στον ίδιο αλλά στον πρόεδρο που τον διόρισε. Ο Μάριος Πε-
λεκάνος είναι δηλωμένα ενάντια στους μετανάστες, με εθνι-
κιστικές εξάρσεις που φλερτάρουν με τη γραφικότητα.
Απόδειξη ότι τα νέα μυαλά δεν συνάδουν κατ’ ανάγκην με
το νεαρό της ηλικίας. Γιατί τι άλλο από γερασμένα μυαλά
είναι οι αναρτήσεις με τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τη στο-
χοποίηση της Αριστεράς για εθνομηδενισμό ή ακόμα χειρότερα
τις ξενοφοβικές εκκλήσεις για κλειστά κέντρα και απελάσεις; 

Με τούτα και μ’ εκείνα η σούμα του ανασχηματισμού
οδηγεί στο μάλλον χλιαρό συμπέρασμα: «Πολύ κακό για το
τίποτα». Με τη διόλου αμελητέα υποσημείωση βέβαια, ότι
οι τελευταίοι 18 μήνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη θα κυ-
λήσουν σε ένα δρόμο σπαρμένο με εκατομμύρια (4,4 δισ.
του Σχεδίου Ανάκαμψης) οπότε τα πρόσωπα ίσως να μην
έχουν τελικά και τόση σημασία. 

Ανασχηματισμός
χαμηλών προσδοκιών

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Προφανώς αποτύχαμε να συνειδητο-
ποιήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Συμπιέσαμε
την πανδημία στα μέτρα, στις ενδεχό-
μενες παραλείψεις, στην αποτελεσμα-
τικότητα της διαχείρισής της και στις
επιπτώσεις της. Και χάσαμε την ουσία

της. Που είναι η ίδια η ευθραυστότητα της ζωής. Και
η ανάγκη να την προστατεύσουμε με μια ποιότητα η
οποία να αρμόζει στην πολυτιμότητά της. Όταν ένα
τέτοιο συμβάν, υπαρξιακής υφής, έρχεται και μας ανα-
τρέπει τις όποιες εσφαλμένες βεβαιότητες ή ψευδαι-
σθήσεις και μας αναγκάζει να γυμνωθούμε απέναντι
σε αλήθειες που μας υπερβαίνουν, τότε δεν αρκεί ο
περιορισμός της σκέψης μας στα μέχρι χθες τετραγωνικά
της μέτρα. Επιβάλλεται να υπερβούμε το πλαίσιο ανα-
φοράς μέσα στο οποίο κινούμαστε προκειμένου να
κοιτάξουμε κατάματα την μεγάλη εικόνα, μήπως έτσι
αντιληφθούμε τα μηνύματα τα οποία η ίδια η ζωή και
κατ’επέκταση ο εκτροχιασμός μας από την ουσία της
έρχεται να μας υπαγορεύσει. Προκειμένου να ανεβά-
σουμε τον πήχη εκεί όπου ορίζονται οι αξίες μακριά
από αγκυλώσεις που δεν μας χρησιμεύουν να ζήσουμε
με συνείδηση (προσωπική και ιστορική). Και κάτω
από μια τέτοια τρομαχτική συνθήκη πέρα από τους
προσωπικούς μας απολογισμούς, οφείλαμε σαν πολίτες
να απαιτήσουμε από τους κυβερνώντες και λοιπούς
πολιτικούς να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα. Προκει-
μένου όμως να διεκδικήσουμε αυτή την απαίτηση,
θα έπρεπε εμείς πρώτα να κάνουμε ένα ιστορικό απο-
λογισμό ώστε να συνειδητοποιήσουμε τις παθογένειές
μας και την ευθύνη που φέρουμε ο καθένας στη συν-
τήρησή τους, για να κατανοήσουμε ότι αυτό που
σήμερα θεωρούμε έκπτωση αξιών είναι συνομήλικο
της ανεξαρτησίας μας. Άρα εκείνο το οποίο πρωτίστως
θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε είναι πως δεν αρκεί
η αλλαγή προσώπων ή κομμάτων, αλλά επείγει η
αλλαγή της δικής μας νοοτροπίας προκειμένου να γλι-
τώσουμε από διεφθαρμένα μυαλά. Κι αν ήμασταν
εστιασμένοι στη μεγάλη εικόνα σαν άνθρωποι και
σαν πολίτες τότε θα επιδιώκαμε την υπέρβαση, που
οφείλαμε να κάνουμε από αυτό τον χρεοκοπημένο
τρόπο σκέψης. Και που αυτή υπαγόρευε να απαιτήσουμε
από τους ταγούς μας να ενώσουν δυνάμεις προκειμένου
να αποδείξουν πως επιτέλους προέχει η χώρα και ο
κάθε πολίτης που ζει σ’αυτήν και όχι το κόμμα και οι
οπαδοί του. Και πως μόνο μέσα από αυτή την υπέρβαση
αποδεικνύουν ότι έχουν συναίσθηση των τραγικών
λαθών τους που έφεραν τη χώρα στη σημερινή της
κατάντια. 

Διάβαζα προχθές μια σειρά άρθρων που είχε γράψει
ο πατέρας μου μεταξύ 2001-2003. Αν έκρυβα με το δά-
χτυλο μου τη χρονολογία, το περιεχόμενο των άρθρων
θα μπορούσε να είναι σημερινό με ελαφρές τροπο-
ποιήσεις σε ό,τι αφορούσε το όνομα των σκανδάλων
αλλά με καμία σε ό,τι αφορούσε την πολιτική αγυρτεία.
Απομονώνω μια παράγραφο για του λόγου το αληθές:
«…Φθείρεται και διαφθείρεται το περιβάλλον μας από
ποικιλία σκανδάλων που κρημνίζουν την κλίμακα των
κοινωνικών αξιών και ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό.
Και το μεγαλύτερο κακό δεν είναι ότι υπάρχουν μεγάλα
σκάνδαλα που υπονομεύουν τη ζωή μας. Το μεγαλύτερο
κακό είναι η ανεπάρκεια με την οποία τα αντιμετωπί-
ζουμε…». Σήμερα, 20 σχεδόν χρόνια μετά, κι αφού
έχουν μεσολαβήσει τα τέρατα συν μια τρομαχτική
πανδημία εμείς τι καταφέραμε; Να παραμείνουμε στη
μικρή εικόνα του μαύρου και του άσπρου, της κυβέρ-
νησης και της αντιπολίτευσης, των μεν και των δε,
χωρίς να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση
να αλλάξει όλο το σύστημα που συντηρούσαν όλοι
αυτοί μαζί. Και οι οποίοι προκειμένου να το συντηρούν,
μας δίχαζαν ύπουλα ώστε να μην αποτελέσουμε μια
ενωμένη δυνατή φωνή εναντίον της σαπίλας. Η σύγ-
χρονη ωστόσο πολιτική σκέψη δεν στηρίζεται στην
αντιπαράθεση αλλά στη συμπόρευση, διότι μόνο έτσι
τίθεται η χώρα πάνω από το κόμμα. Άρα αφού η παν-
δημία δεν κατάφερε να μας ενώσει μήπως να ανοίξουμε
τα αρχεία των εφημερίδων και να πάμε πίσω ώστε να
συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το μπροστά; Και να
αναζητήσουμε την ποιότητα που αρμόζει στην πολυ-
τιμότητα της ζωής κάνοντας τις υπερβάσεις που προ-
ϋποθέτει;

Η μεγάλη εικόνα
Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Όλα τα μέσα επιστρατεύει η
Άγκυρα, προσδοκώντας να
επιβάλει αναβάθμιση της ει-
κόνας της λεγόμενης «Τουρ-
κικής Δημοκρατίας Βόρειας
Κύπρου (ΤΔΒΚ)», με βάση

την «κυριαρχική ισότητα» που επιδιώκει
να εξασφαλίσει το ψευδοκράτος, «ως προ-
ϋπόθεση» για μια ενδεχόμενη λύση του
Κυπριακού. Το τουρκικό ΥΠΕΞ έβαλε στο
τραπέζι της Γενεύης τα αιτήματά του,
μέσω γραπτού υπομνήματος του Ερσίν
Τατάρ, εξασφαλίζοντας την προκλητικό-
τατη ανοχή του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες και της διεθνούς κοινότητας,
περιλαμβανομένων και σημαινόντων κύ-
κλων της Ε.Ε., κάτι που θα πρέπει να προ-
βληματίσει ιδιαίτερα τη Λευκωσία. 

Πριν από μερικές μέρες, η Άγκυρα
έστρωσε και επικοινωνιακό χαλί για υλο-
ποίηση των σχεδιασμών της, στο Antalya
Diplomatic Forum, επιδιώκοντας να πε-
ράσει μηνύματα σε δύο κατευθύνσεις:
Τόσο για λύση «δύο χωριστών κυρίαρχων

οντοτήτων» στην Κύπρο, όσο και για υλο-
ποίηση του σχεδιασμού που παραπέμπει
σε εποικισμό της περίκλειστης πόλης των
Βαρωσίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα
προσκάλεσε τον «πρόεδρο» και τον «υπουρ-
γό εξωτερικών» της κατοχικής οντότητας,
επιδιώκοντας να εργαλειοποιήσει το φό-
ρουμ και προς την κατεύθυνση της ανα-
βάθμισης της εικόνας του ψευδοκράτους
και των «θεσμικών αξιωματούχων» του...

Το γεγονός έθεσε σε συναγερμό τη Λευ-
κωσία, η οποία κατάφερε να αποτρέψει
αρκετές επαφές και συναντήσεις που προ-
γραμματίζονταν για τους Ερσίν Τατάρ και
Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, συγκρατώντας
σε σημαντικό βαθμό τις απώλειες που εκ
των πραγμάτων προκαλεί η προσπάθεια
οικοδόμησης εικόνας κράτους της ούτω
καλούμενης «ΤΔΒΚ». Δεν είναι προφανώς
τυχαίο ότι ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου διατύπωσε παράπονα για
παρεμβάσεις και για προσπάθεια σαμποτάζ
του Antalya Diplomatic Forum, την οποία
απέδωσε στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση»,

όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Τελικά, ο λεγόμενος «πρόεδρος» του

ψευδοκράτους είχε συναντήσεις με τους
ΥΠΕΞ του Πακιστάν και της Νιγηρίας και
ο ούτω καλούμενος «υπουργός εξωτερικών»
του κατοχικού μορφώματος, με τους ΥΠΕΞ
της Σομαλίας και του Αζερμπαϊτζάν, ενώ
στην ομιλία του στο διπλωματικό φόρουμ
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν
έδωσε σαφέστατο στίγμα για λύση δύο
κυριαρχικών οντοτήτων, στην Κύπρο. 

«Παρών» στο φόρουμ δήλωσε και ο
ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. και αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν, Γιοσέπ Μπορέλ, κά-
νοντας άλλο ένα φάουλ, από τα πολλά που
μας έχει συνηθίσει από τη μέρα ανάληψης
των καθηκόντων του. «Όλως τυχαίως»
και αυτό υπέρ της Άγκυρας και εις βάρος
της Λευκωσίας. Ο κ. Μπορέλ ενημέρωσε
πάντως την Κυπριακή Δημοκρατία ότι
έκανε «μόνο κάποιες επαφές» με την πο-
λιτειακή ηγεσία της Άγκυρας, αποφεύ-
γοντας να πάει στο δείπνο του φόρουμ,
προκειμένου να μην παρεξηγηθεί η εκεί

παρουσία του και προφανώς να «μην πέσει
πάνω» στον Ερσίν Τατάρ. Σε κάθε πάντως
περίπτωση, το γεγονός ότι ο κ. Μπορέλ,
ως ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε., επικε-
φαλής της ΕΥΕΔ, παρευρέθηκε στο Antalya
Diplomatic Forum, αποτελεί μια αρνητική
εξέλιξη που στέλνει σαφή μηνύματα για
τον ρόλο που τείνει να διαδραματίσει η
Ε.Ε., κάτι που θα πρέπει να ηχήσει καμ-
πανάκι και να οδηγήσει τη Λευκωσία σε
ουσιαστικές και αποφασιστικές παρεμβά-
σεις. 

Πόσω μάλλον αν στην παρουσία Μπο-
ρέλ στην Αττάλεια, συνυπολογιστούν και
κινήσεις που γίνονται από διάφορους κοι-
νοτικούς κύκλους, κυρίως της ΕΥΕΔ, οι
οποίοι όπως πληροφορείται η «Κ», επιδιώ-
κουν αυτονόμηση των σχέσεων των Βρυ-
ξελλών με το κατοχικό ψευδοκράτος. Και
για να μην ξεχνιόμαστε, θα πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι η διευθύνουσα σύμ-
βουλος της ΕΥΕΔ Αγγελίνα Άιχορστ (An-
gelina Eichhorst), πριν από μερικά χρόνια
και ενώ στο τιμόνι της ΕΥΕΔ βρισκόταν

η προκάτοχος Μπορέλ, Φεντερίκα Μογ-
κερίνι, τοποθετήθηκε ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για το Κυπριακό και
μας είπε ότι στην Κύπρο υπήρχαν «δύο
πρόεδροι». Υπό το βάρος των αντιδράσεων
των Κυπρίων ευρωβουλευτών, η κ. Άιχορστ
ανασκεύασε, χωρίς βεβαίως αυτό να «ανα-
σκευάζει» και την τάση που φαίνεται να
υπάρχει σε κάποιους σημαίνοντες κύκλους
της Ε.Ε.

Σημείωση: Στο Antalya Diplomatic Forum
είχαν προσκληθεί τόσο η πρώην ΥΠΕΞ της
Ελλάδας Ντόρα Μπακογιάννη, όσο και ο
πρώην Επίτροπος της Ελλάδας Δημήτρης
Αβραμόπουλος. Και οι δύο, με αναρτήσεις
τους στο Twitter, ακύρωσαν τη συμμετοχή
τους, κάτι που απέδωσαν στην παρουσία
του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ,
υπό την ιδιότητα του λεγόμενου «προέδρου
ΤΔΒΚ». Ο κ. Μπορέλ όμως και η ΕΥΕΔ, δεν
καταλαβαίνουν τίποτα… 

Χαλί αναβάθμισης της «ΤΔΒΚ»
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Ο Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης Wynton Marsalis κατά τη διάρκεια του «LOTOS Jazz Festival
23rd Bielska Zadymka Jazzowa».
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Όταν το 2013 ο Νίκος Αναστα-
σιάδης εκλεγόταν πρόεδρος της
Δημοκρατίας με το σύνθημα «Η
κρίση θέλει ηγέτη», επέλεγε στο
νευραλγικό πόστο του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου του τον Χρή-

στο Στυλιανίδη. Πρόσωπο με μετριοπαθή λόγο,
με δεδηλωμένη την προσήλωσή του στη λύση
του Κυπριακού, ενώ η αποχώρησή του από
το κυβερνητικό σχήμα Κληρίδη εξαιτίας της
περίπτωσης Ντίνου Μιχαηλίδη προϊδέαζε
έστω και σημειολογικά πως ο νέος πρόεδρος
επεδίωκε σε αυτή τη θητεία αξιοκρατία και
διαφάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απο-
τελεί άλλωστε την αντανάκλαση της εικόνας
που θέλει να έχει ο κάθε αρχηγός κράτους.
Το είδαμε με την έμφαση στην ανανέωση,
που επεδίωξε  ο Γλαύκος Κληρίδης, όταν διόρισε
στο εν λόγω πόστο τον Ιωάννη Κασουλίδη και
ο Δημήτρης Χριστόφιας με την επιλογή του
ανερχόμενου Στέφανου Στεφάνου. Είδαμε και
τη σημειολογία όταν ο Γλαύκος Κληρίδης της
δεύτερης θητείας, απεγκλωβισμένος από την
πυραυλολογία, επέλεξε τον Μιχάλη Παπαπέ-
τρου. Όμως στο διά ταύτα που είναι η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη: Σήμερα, λοιπόν, ο Νίκος
Αναστασιάδης επιλέγει να ολοκληρώσει τον
πολιτικό του κύκλο, έχοντας ως αντανάκλασή
του τον Μάριο Πελεκάνο και αυτό από μόνο
του έχει τη δική του σημειολογία. 

Το θέμα με τον Μάριο Πελεκάνο βεβαίως
δεν είναι προσωπικό, αλλά καθαρά πολιτικό.
Έχει σημασία το γεγονός ότι ο πρόεδρος επέλεξε
ένα πρόσωπο εντελώς άπειρο τη στιγμή που
τα δύσκολα έρχονται για το Κυπριακό, την οι-
κονομία αλλά και τα θέματα διαφθοράς. Αν η
συνταγή του νέου και άπειρου απέτυχε με τον
Κυριάκο Κούσιο για ποιο λόγο θεωρεί πως θα
πετύχει με τον κ. Πελεκάνο; Το θέμα είναι πο-
λιτικό, ουσιώδες και ξεπερνά την απειρία. Μία
ανασκόπηση αν έκανε του σύντομου πολιτικού
του βίου θα τον κατατόπιζε για τις θέσεις του
στο μεταναστευτικό. Θέσεις που πέρα από την
ξενοφοβία όζουν επικίνδυνο λαϊκισμό.

Ο λαϊκισμός όμως είναι η παθογένεια των
καιρών. Τον είδαμε να εξαπλώνεται σε όλη
την Ευρώπη με εθνικιστικά και λαϊκίστικα κι-
νήματα, να προχωρούν σε ξενοφοβικά και μι-
σαλλόδοξα συνθήματα. Και ενώ τα κόμματα
του δημοκρατικού τόξου όφειλαν να πολεμή-
σουν κάθε είδους επικίνδυνο λαϊκισμό, είδαμε
με απορία τις θέσεις τους να αγκαλιάζονται
από κόμματα του συστήματος. Στόχος προ-
φανώς ήταν να επιβιώσουν πολιτικά ή να κερ-

δίσουν το ακροατήριο που άρχισαν να χάνουν.
Όμως, η ροπή της κοινωνίας στον λαϊκισμό
είναι πρόσκαιρη  και έχει ημερομηνία λήξης.
Ημερομηνία λήξης με άγνωστες βεβαίως τις
προεκτάσεις που αφήνουν οι πολιτικές τους
για την ίδια την κοινωνία. Γιατί στην Ανατολική
Ευρώπη μετά την παταγώδη αποτυχία των
λαϊκιστών να χειριστούν κρίσιμα ζητήματα,
άρχισαν να υπαναχωρούν και να ξεφουσκώνουν. 

Στην κρίσιμη στιγμή, ο ΔΗΣΥ δεν βρέθηκε
στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ενώ φοβέριζε
και προειδοποιούσε προεκλογικά για τον «ανεύ-
θυνο λαϊκισμό», που θα καταλάβει το κοινο-
βούλιο, είδαμε πώς αυτό τον λαϊκισμό να πε-
ριορίζεται μόνο σε πόλεμο εναντίον της Άννας
Θεολόγου. Για το ΕΛΑΜ ούτε κουβέντα. Και
αν επέλεγε τη σιωπή απέναντι στον φασισμό
θα ήταν ένα θέμα. Καταγράφηκε και το νεύμα
Αβέρωφ στο ΕΛΑΜ για να υψώσει το χέρι και
να ψηφίσει την πρόεδρο της Βουλής. Φάνηκε
και με τη μάχη που έδωσε για να κερδίσει επι-
τροπή στη Βουλή.  Όμως η εικόνα του προέδρου
να συνδιαλέγεται στο Προεδρικό με τον πρόεδρο
του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου αφήνοντας ανοικτή
την πόρτα να συγκυβερνήσουν, μόνο τρόμο
μπορεί να προκαλέσει για τη συνέχεια. Αν δη-
λαδή ο Χρίστος Χρίστου αποδεχόταν την πρό-
ταση θα είχαμε μία συγκυβέρνηση ΔΗΣΥ-
ΕΛΑΜ; 

Ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση έχουν επιλέξει
τον δρόμο τους. Έχουν επιλέξει και ποια πο-
λιτική θα ακολουθούν και ποια πρόσωπα θα
τους αντιπροσωπεύουν. Ο Ευθύμιος Δίπλαρος,
ο Νίκος Νουρής, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, ο
Μάριος Πελεκάνος και ο Χάρης Γεωργιάδης
του νέου ρεαλισμού. Και σε αυτό τον δρόμο,
χώρο δεν έχει η φιλελεύθερη τάση..

Φάνηκε και από το ποιοι προωθήθηκαν να
εκλεγούν, φάνηκε και από τους διορισμούς
στο νέο σχήμα. Η φιλελεύθερη τάση  αγνοείται.
Οι φιλελεύθεροι δεν έχουν χώρο σε μία πολιτική
στρατηγική που παραδίδει μικρότερη πατρίδα,
απαξιώνουν πολιτικαντισμούς των προσωπικών
επαφών και του γρήγορου κέρδους, στέκονται
απέναντι στη μισαλλοδοξία. Και επειδή ο επό-
μενος καιρός κρίνεται κρίσιμος, επειδή απαι-
τείται ορθολογισμός, είτε η φιλελεύθερη τάση
θα διεκδικήσει ένα ξεκαθάρισμα σε ιδεολογι-
κοπολιτικό συνέδριο, ή αν θέλει να επικρατήσει
η σοβαρότητα, θα πρέπει να βρει άλλους τρό-
πους δημόσιας έκφρασης. Γιατί σε αυτόν τον
ΔΗΣΥ, ο φιλελευθερισμός δεν έχει πια θέση. 

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Φιλελευθερισμός, αγνοείται

economidoum@kathimerini.com.cy stavros.christodoulou@gmail.com
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Η είδηση ανέφερε την αντίθεση του
Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζομέ-
νων Διαμερισμάτων και Δωματίων
Ψαχνών στο κλείσιμο δύο τμημάτων
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
στην Εύβοια. Τι ακριβώς είναι αυτά
τα δύο τμήματα που αναστάτωσαν
τον δραστήριο, όπως θα δούμε στη
συνέχεια, σύλλογο; Περιλαμβάνον-
ται σε έναν κατάλογο 37 τμημάτων
που ιδρύθηκαν το 2019 από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ολα (πλην ενός)
υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Σε όλες
τις περιπτώσεις, χωρίς εξαίρεση,
δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ίδρυ-
σή τους ακαδημαϊκά κριτήρια, ούτε
υπήρξαν μελέτες σκοπιμότητας ή
βιωσιμότητας. Επί παραδείγματι,
ουδείς αναρωτήθηκε πώς θα επη-
ρεάσει η ίδρυση τμήματος «διατρο-
φής και διαιτολογίας» στα Ψαχνά
τα εννέα αντίστοιχα πανεπιστη-
μιακά τμήματα που λειτουργούν
ήδη στη χώρα. Για να γίνει πιο συγ-
κεκριμένο: τι συνέπειες θα έχει για
το υψηλού επιπέδου τμήμα «τρο-
φίμων και διατροφής» του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, που λειτουργεί
στη Λήμνο, η λειτουργία ενός τμή-
ματος με το ίδιο αντικείμενο μόλις
90 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας;

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επι-
σημανθεί κάτι που αποσιωπάται
σχετικά με την άκριτη σπορά πα-
νεπιστημιακών τμημάτων το 2019:
καταλήξαμε στην περαιτέρω γι-
γάντωση των ΑΕΙ που βρίσκονται

στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώ-
ρας εις βάρος κυρίως ακριτικών πα-
νεπιστημίων. Εν μια νυκτί το 2019,
και μέσω βουλευτικών τροπολογιών
της τελευταίας στιγμής, διεγράφη-
σαν εθνικές στρατηγικές δεκαετιών
που βρίσκονταν πίσω από την ίδρυ-
ση πανεπιστημίων όπως αυτά του
Αιγαίου ή του Δημοκριτείου στη
Θράκη. Ηταν σε αυτό το πλαίσιο
που βρέθηκε και το Πανεπιστήμιο
Αθηνών –ένα όνομα-κράχτης ως
προς την ποιότητα και την επιστη-
μονική βαρύτητα– στα Ψαχνά Ευ-
βοίας. Εκεί είχε ιδρυθεί το 1986 το
ΤΕΙ Χαλκίδας, που το 2013 έγινε
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και το 2019
εντάχθηκε στο ΕΚΠΑ. Ο σύλλογος
ιδιοκτητών των ενοικιαζομένων
στα Ψαχνά που διαμαρτύρεται για
τα δύο τμήματα έχει μια ιστοσελίδα
στο Διαδίκτυο (psachna.gr) που
δείχνει υψηλό επαγγελματισμό.
Εκεί βρίσκονται καταγεγραμμένα
όλα τα ακίνητα των μελών του συλ-
λόγου που προσφέρονται προς ενοι-
κίαση στην περιοχή με φωτογρα-
φίες και στοιχεία. Είναι σαφές ότι
οι άνθρωποι κάνουν με σοβαρότητα
τη δουλειά τους. Είναι περισσότερο
σαφές, όμως, ότι παρά τον επαγ-
γελματισμό τους δεν δικαιούνται
να έχουν άποψη για τα ακαδημαϊκά
κριτήρια αποφάσεων που αφορούν
την τύχη ενός πανεπιστημιακού
τμήματος.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται
από την παρέμβαση του συλλόγου

είναι τι είδους ανάπτυξη περιμέ-
νουμε από ένα πανεπιστημιακό
τμήμα. Σε μικρές πόλεις είναι σαφές
ότι οι τοπικές κοινωνίες προσβλέ-
πουν στα οφέλη που συνδέονται
αποκλειστικώς με τη διαμονή και
την εστίαση. Είναι χαρακτηριστική
η φράση πολλών δημοτικών αρ-
χόντων που ζητούν την ίδρυση πα-
νεπιστημιακών τμημάτων λέγοντας:
«Εμείς ένα τμήμα θέλουμε ας δια-
λέξει το υπουργείο Παιδείας τι τμήμα
θα μας στείλει».

Το πανεπιστήμιο δεν είναι, ωστό-
σο, μόνο καφετέριες και ενοικια-
ζόμενα για τους φοιτητές. Είναι χα-
ρακτηριστικό το παράδειγμα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας. Βρίσκεται σε μια περιοχή που
καλείται να αλλάξει εντελώς το μον-
τέλο αναπτύξεως που βασίστηκε
επί δεκαετίες στον λιγνίτη. Το ΑΕΙ
μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό πυ-
λώνα αναπτύξεως. Το επιστημονικό
δυναμικό και οι απόφοιτοί του απο-
τελούν εκ των πραγμάτων πόλο έλ-
ξεως εταιρειών. Εάν μάλιστα γίνει
δεκτή από την Ε.Ε. η επενδυτική
πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την ανάπτυξη τε-
χνολογίας υδρογόνου και την ευρεία
καθημερινή χρήση του στην πε-
ριοχή, το πανεπιστήμιο θα έχει βα-
σικό ρόλο στην υλοποίηση.

Γενικότερα, πάντως, η πιο καλή
απάντηση για τον τρόπο που μπο-
ρούν να συμβάλουν τα πανεπιστή-
μια στην ανάπτυξη όλης της χώρας

είναι οι διατάξεις για τις εταιρείες
τεχνοβλαστούς που περιέχονται
σε νομοσχέδιο που βρίσκεται στο
στάδιο διαβουλεύσεως. Συντάχθηκε
από το υπουργείο Ανάπτυξης (Χρί-
στος Δήμας) και το υπουργείο Παι-
δείας. Οι εταιρείες τεχνοβλαστοί
έχουν στόχο να αξιοποιήσουν εμ-
πορικά τα ερευνητικά αποτελέσμα-
τα, τις ευρεσιτεχνίες που παράγον-
ται στα πανεπιστημιακά και ερευ-
νητικά κέντρα της χώρας. Η χώρα
μας είναι ουραγός στην εκμετάλ-
λευση αυτής της γνώσεως. Με το
νομοσχέδιο απλοποιούνται διαδι-
κασίες, διευκολύνονται οι ερευνη-
τές, ξεκαθαρίζεται η ιδιοκτησία επί
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας, δίνονται κίνητρα σε ερευ-
νητές να κάνουν το επόμενο βήμα
αξιοποιώντας την έρευνά τους. Ου-
σιαστικά, ενθαρρύνεται κατά πολύ
η δημιουργία νέων εταιρειών τε-
χνοβλαστών. Εάν όλα πάνε καλά,
την επόμενη δεκαετία ο σύλλογος
ιδιοκτητών ενοικιαζομένων κάποιας
περιοχής θα γνωρίζει ότι, εκτός
από τους φοιτητές, θα προσβλέπει
και στους εργαζομένους στις επι-
χειρήσεις που θα έχουν ιδρυθεί με
πυρήνα τη γνώση που θα έχει πα-
ραχθεί στο πανεπιστήμιο.

* Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι υφυπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων, βου-
λευτής Ν.Δ. Α΄ Αθηνών, αν. καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολι-
τικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΑΕΙ: ενοικιαζόμενα ή τεχνοβλαστοί;
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Ούτε αναμενόταν ούτε σημειώθη-
κε κάποια σπουδαία αλλαγή στη
στάση της Ευρώπης απέναντι
στην Τουρκία κατά την τελευταία
Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Στον βαθμό που έχουν
σημασία οι –συχνά «νερόβρα-
στες»– διατυπώσεις των Ευρω-
παίων όταν ασχολούνται με τις
προκλήσεις του Ερντογάν, περι-
λάμβαναν κάποια πιο «προωθη-
μένα» σημεία σχετικά με την Ανα-
τολική Μεσόγειο και την «εργα-
λειοποίηση» του προσφυγικού /
μεταναστευτικού, σαφώς πιο συγ-
κεκριμένη ήταν η θέση της Ευ-
ρώπης στο Κυπριακό, αλλά τα
πάντα θα κριθούν από το αποτέ-
λεσμα που θα έχουν επί της συμ-
περιφοράς της Αγκυρας. Από την
άλλη πλευρά, έγινε σαφές για
άλλη μία φορά ότι η Μέρκελ έδωσε
μάχη, πρώτον, για να χρηματο-
δοτηθεί η Τουρκία με 3,5 δισ.
ευρώ έως το 2024, ως «φύλακτρα»
για τα εκατομμύρια προσφύγων
στο έδαφός της (σωστό), δεύτερον,
για να είναι ήπιες οι σχετικές δια-
τυπώσεις των συμπερασμάτων
της Συνόδου. Το ομολογούν και
οι γερμανικές εφημερίδες, επι-
σημαίνοντας ότι στόχος της ήταν
να μην ενοχληθεί ο Ερντογάν.
Κάποια στιγμή πάντως η Ευρώπη
πρέπει να ζητήσει από την Τουρ-
κία να «φράξει» τα σύνορά της
σε μετανάστες από μουσουλμα-
νικές χώρες, τους οποίους σήμερα
διευκολύνει με την πολιτική της
να επιχειρούν είσοδο σε ευρω-
παϊκό χώρο μέσω των εδαφών
της.

Αυτή τη φορά η Σύνοδος Κο-
ρυφής ασχολήθηκε ιδιαίτερα με
τις ευρωρωσικές σχέσεις, που όν-
τως διανύουν ψυχρή περίοδο. Σε
επίπεδο Βρυξελλών κυρίως, καθώς
σε εθνικό επίπεδο ποικίλλουν.
Διαφορετική η σχέση Βερολίνου

- Μόσχας, και τελευταία απόδειξη
ήταν η άρνηση των Γερμανών να
δώσουν όπλα στην Ουκρανία, άλ-
λη η σχέση Βαρσοβίας - Μόσχας.
Οι Μέρκελ και Μακρόν πάντως
διέγνωσαν ότι η πρόσφατη συ-
νάντηση Μπάιντεν - Πούτιν ση-
ματοδότησε μια εκτόνωση της
έντασης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.
Λαμβάνοντας υπόψη επίσης την
άρση των κυρώσεων για τον Nord
Stream 2 από τις ΗΠΑ και την
απόσυρση στρατευμάτων από τα
σύνορα με την Ουκρανία από τη
Ρωσία, οι δύο θεώρησαν ότι το
κλίμα ευνοούσε την πραγματο-
ποίηση συνόδου κορυφής Ευρώ-
πης - Ρωσίας. Διαψεύστηκαν οι-
κτρά, καθώς έπεσαν πάνω στο
«τείχος» των πρώην ανατολικών,
ιδιαίτερα της Πολωνίας και των
Βαλτικών χωρών, με τον βαθιά
ριζωμένο αντιρωσισμό, δικαιολο-
γημένο ή όχι. Η αντίδρασή τους
ματαίωσε κάθε σκέψη ευρωρω-
σικής προσέγγισης και καταγρά-
φηκε με σκληρές διατυπώσεις στα
συμπεράσματα της Συνόδου. Η
αλήθεια είναι ότι ο αντιρωσισμός
και η ρωσοφοβία αυτών των χω-
ρών καλλιεργήθηκε και ενισχύ-
θηκε συστηματικά από την Ουά-
σιγκτον και μετά την κατάρρευση
των κομμουνιστικών καθεστώτων.
Αναμφίβολα συντηρήθηκε και
από τις ρωσικές αντιδράσεις και
τον αυταρχικό χαρακτήρα του κα-
θεστώτος Πούτιν. Ωστόσο, παρα-
μένει ακλόνητη η εκτίμηση ότι
αναγκαία συνθήκη για την Ευρώ-
πη είναι η στενότερη δυνατή σχέ-
ση με τη Ρωσία, αν θέλει να κα-
ταστεί δύναμη με ουσιαστική πα-
ρέμβαση στις γεωστρατηγικές δι-
ευθετήσεις στο μέλλον. Ασχέτως
αν «ευνοεί» την Ελλάδα η ανησυ-
χία των ΗΠΑ για την προσέγγιση
Ερντογάν - Πούτιν στη σημερινή
συγκυρία.

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Ο πολιτισμός μας (τρόπος του βίου)
σήμερα, γέννημα της Δυτικής Ευ-
ρώπης και παγκοσμιοποιημένος πια,
θεμελιώνεται στην προτεραιότητα
των ατομικών επιλογών, όχι στην
προτεραιότητα των σχέσεων κοινω-
νίας. Η φράση αυτή αρκεί για να εγ-
καταλείψει η πλειονότητα των ανα-
γνωστών την ανάγνωση της επιφυλ-
λίδας. Θα συνοδεύει την εγκατάλειψη
κάποιος μορφασμός ή και ο ψίθυρος:
«φιλοσοφίες»! – λέξη, που στην πε-
ρίπτωση αυτή σημαίνει: φλυαρίες
νοηματικών αναλύσεων, άχρηστη
ενασχόληση της σκέψης με διασα-
φηνίσεις δίχως χρηστικό (ωφέλιμο)
αποτέλεσμα. 

Δεν έχουμε βοήθεια σήμερα, ούτε
καν πρόκληση να αντιληφθούμε ότι
η επιλογή είναι ενέργημα που προ-
ϋποθέτει μόνο την ατομική, νοητική
και βουλητική, ικανότητα – αποφα-
σίζεται και ενεργείται από το άτομο:
τη νόηση, βούληση, ενστικτώδη επι-
θυμία του ατόμου. Τον ανεμπόδιστο,
άσχετο, εγωτικό χαρακτήρα της επι-
λογής τον χαρακτηρίζουμε σήμερα
«ελευθερία». Ο τρόπος του συλλογικού
μας βίου (ο «πολιτισμός» μας) υπη-
ρετεί, πριν από κάθε τι άλλο, την
απεριόριστη δυνατότητα ατομικών
επιλογών, την κατασφαλίζει ως «δι-
καίωμα» – και αυτό το λέμε «ελευ-
θερία»: Να μπορώ να διαλέγω τις
επαγγελματικές μου δραστηριότητες,
την ιδεολογία και το κόμμα που με
γοητεύει, τις ηθικές μου προτιμήσεις,
τις μεταφυσικές μου παραδοχές –
ό,τι προκρίνει η επιθυμία μου και
καταξιώνει η λογική μου.

Η εμπειρία των γενεών, από κα-
ταβολής του ανθρώπινου είδους,
μάλλον βεβαίωνε ότι η κάθε ατομική
θέληση λειτουργεί με αυτονομία και
χωρίς περιορισμούς, είναι ένα «ξέ-
φραγο αμπέλι» ορμών, επιθυμιών,
ορέξεων. Επομένως, η συνύπαρξη
των ανθρώπων, αναγκαία και κοινά
επιθυμητή για λόγους κυρίως χρη-
στικούς, γινόταν αδύνατη, χωρίς
αμοιβαίες παραιτήσεις από συγ-
κρουόμενες επιθυμίες. Για να συνυ-
πάρξουμε οι άνθρωποι, έχουμε ανάγ-
κες διαιτησίας, συμβάσεων, οριοθε-
τήσεων τουλάχιστον της συμπερι-
φοράς. Ετσι ώστε να κοινωνηθεί η
ανάγκη, να γίνεται η συνύπαρξη σχέ-
ση. Γεννήθηκαν λοιπόν οι συμβάσεις,
οι νομοθεσίες, τα συστήματα (θεσμοί)
Δικαίου, οι ποινές, τα «σωφρονιστή-
ρια», η κωδικοποίηση της Ηθικής.
Εξαίρεση, σε αυτή την πανανθρώπινη
απαίτηση κωδικής χρησιμοθηρίας,
ήταν οι Ελληνες: ο μόνος λαός που
κατάλαβε και προσέλαβε τις σχέσεις,
όχι σαν οριοθέτηση (περι-ορισμό)
της εγωτικής αυθαιρεσίας, αλλά ως
θελημένο και επιδιωκόμενο τρόπο
(«τάξη») αρμονικής («λογικής») συ-
νύπαρξης. Για πρώτη φορά στην αν-
θρώπινη ιστορία οι νόμοι - κανόνες
της οργανωμένης συμβίωσης απέ-
βλεψαν στην πραγματοποίηση όχι
του χρησίμου, αλλά του αληθούς.

Αληθινό για τους Ελληνες δεν
είναι το ακριβές, αυτό που ορίζεται
από κάποια αυθεντία ή με σύμβαση
ως ορθό, γνήσιο, πρέπον. Αληθινό
είναι «το κοινή πάσι φαινόμενον»,
αυτό που όλοι εμπειρικά γνωρίζουν

και αναγνωρίζουν την υπαρκτική
του ταυτότητα. Οι Ελληνες ήταν ο
μόνος λαός που κατάλαβε το γεγονός
της σχέσης, όχι σαν οριοθέτηση της
εγωτικής αυθαιρεσίας με προκαθο-
ρισμένους και συντονισμένους φραγ-
μούς, αλλά ως τον «τρόπον της του
παντός διοικήσεως» (Ηράκλειτος),
τρόπο σοφής αρμονίας και τάξης,
που καθιστά το σύμπαν «κόσμον» –
κόσμημα θαυμαστό. Και το κάλλος
(ο τρόπος της συμπαντικής αρμονίας
και τάξης) δεν μεταβάλλεται, δεν
φθείρεται, δεν πεθαίνει – δηλαδή
«αληθεύει», είναι η «κατ’ αλήθειαν»
ύπαρξη.

Η ελληνική μοναδικότητα μέσα
στην ιστορία σαρκώνεται σε τρόπο
βίου: νοηματοδότησης του βίου και
θεσμών λειτουργίας του βίου. Δεν
έχει να κάνει με συναισθηματισμούς
και φολκλορικές γραφικότητες. Αυτή
η συνείδηση της ελληνικότητας απο-
δείχθηκε, για δύο αιώνες τώρα, δυ-
σεπίτευκτος στόχος, ακατόρθωτος,
δυσεκπλήρωτος – η πολιτική αφελ-
ληνισμού των Ελλήνων ασκήθηκε
με όλη την απανθρωπία που χαρα-
κτηρίζει τη Δύση στις επιδιώξεις της.
Κορυφαίο επίτευγμα αυτής της πο-
λιτικής, ισοδύναμο (σε «άλλο» πεδίο)
με τη Μικρασιατική Καταστροφή,
είναι η συναίνεση των Ελλαδιτών
για την ιστορική τους εξαφάνιση,
διά στόματος Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή λέγοντος: «Να γίνουμε Ευρω-
παίοι, για να γίνουμε επιτέλους άν-
θρωποι».

Σαράντα επτά χρόνια μετά την
απαλλαγή από τη μικρονοϊκή Δικτα-

τορία των Συνταγματαρχών, μια με-
ρίδα της (ακόμα ή περίπου) ελληνό-
φωνης ελλαδικής κοινωνίας ξέρει
πια να αναγνωρίζει, πόσοι και ποιοι
υπουργοί κάθε κυβέρνησης εξυπη-
ρετούν ξένα συμφέροντα. Ποιοι πα-
νάσχετοι με την εκπαιδευτική λει-
τουργία της κοινωνίας και τον σχε-
διασμό των προοπτικών του κράτους
αναλαμβάνουν να υπουργήσουν την
Παιδεία, να καθορίσουν την ποιότητα
του μέλλοντος των Ελλήνων. Γιατί
κάθε κυβέρνηση από τις αρχές της
δεκαετίας του ’50 έως και τον ΣΥΡΙΖΑ
διεκπεραιώνει την ακόρεστη βουλιμία
«συμμάχων» μας για «στρατιωτικές
βάσεις» στην Ελλάδα – στη Σούδα
της Κρήτης, στη Λάρισα, στον Βόλο,
στην Αλεξανδρούπολη, στο Ακτιο.

Και το ακραία προκλητικό: Αυτή
η εκούσια (ερήμην της λαϊκής βού-
λησης) ειλωτεία προσφέρεται χωρίς
το παραμικρό αντάλλαγμα εγγύησης
της ακεραιότητας και ασφάλειας του
χερσαίου, θαλάσσιου και εναέριου
ελληνικού χώρου. Σύμμαχοι οι Ελ-
ληνες της Entente στον Α  ́Παγκόσμιο
και οι Τούρκοι αντίπαλοί της, όμως
βγήκαμε εμείς με χαμένη τη Μικρα-
σία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη
– στο περιθώριο, οριστικά της Ιστο-
ρίας. Ιδια ακριβώς επανάληψη και
στον Β΄ Παγκόσμιο: σύμμαχοι εμείς
των νικητών, «ουδέτεροι» οι Τούρκοι,
όμως βγήκαμε με χαμένη τη μισή
Κύπρο, τη Βόρεια Ηπειρο, τη Βόρεια
Μακεδονία.

Η πολιτική στην Ελλάδα, παρά
τις εξαιρέσεις, αποκλείει την αξιο-
πρέπεια.

Αποκλείει η πολιτική την αξιοπρέπεια;

«Hπιες» και «σκληρές» 
διατυπώσεις

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Αφήνοντας τη μιζέρια
και την κακία στην άκρη

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Εχουμεμια παλιά συ-
νήθεια σε αυτόν τον
τόπο. Οταν κάποιος
προσπαθεί να κάνει
κάτι πραγματικά με-
γάλο και σημαντικό,

τον σταυρώνουμε. Οταν τα κατα-
φέρνει και αφήνει κάτι πολύτιμο
πίσω για την πατρίδα του, έρχεται
ενίοτε η αναγνώριση. Σπάνια,
όμως, η συγγνώμη όσων πολέμη-
σαν με λύσσα για να μη γίνει.

Τις τελευταίες ημέρες έγινε μια
κλασική... ανούσια συζήτηση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
το Costa Navarino. Με αυτή την

αφορμή μού ήλθε στο μυαλό ο
καπετάν Βασίλης Κωνσταντακό-
πουλος. Ενας άνθρωπος αυτοδη-
μιούργητος, ο οποίος είχε πετύχει
απόλυτα στη ναυτιλία όταν απο-
φάσισε να κάνει κάτι μεγάλο στον
τόπο του. Οι τεχνοκράτες τού έλε-
γαν να μην μπλέξει, γιατί κανένας
εφοπλιστής δεν κατάφερε να κάνει
κάτι επιτυχημένο στη στεριά. Οι
δυσκολίες που συνάντησε ήταν
αδιανόητες.  Η γραφειοκρατία τού
έδειξε τα δόντια της, ένα κομμάτι
της Αριστεράς πολέμησε το έργο
με μανία και μέρος της τοπικής
κοινωνίας το είδε ως απειλή. Οι
θεωρίες συνωμοσίας έδιναν κι
έπαιρναν: «Τα χρήματα δεν είναι
δικά του, αλλά των Εβραίων», «θέ-
λει να κάνει σανατόριο για φυμα-

τικούς». Το ρεπερτόριο δεν είχε
τέλος. Κρατικοδίαιτοι χρεοκοπη-
μένοι ανταγωνιστές έκαναν ό,τι
μπορούσαν για να το εμπλουτί-
σουν. Ευτυχώς ήταν πριν από την
εποχή των κανιβάλων του Διαδι-
κτύου. Στο τέλος τα κατάφερε.
Με πολύ πείσμα και αρκετή μεσ-
σηνιακή διπλωματία, μπόρεσε να
ξεπεράσει όλους τους σκοπέλους.

Με τα χρόνια συνέβη κάτι πα-
ράδοξο, για τα παραδοσιακά ήθη
και έθιμά μας. Η αναγνώριση ήλθε,
και από τον ίδιο του τον τόπο και
από την κοινωνία συνολικά. Πέ-
τυχε ωστόσο κάτι εξαιρετικά πο-
λύτιμο: τράβηξε μια ολόκληρη πε-
ριοχή προς τα πάνω. Της έδωσε
όραμα, ταυτότητα, σχέδιο για να
γίνει καλύτερη.  Οι τοπικοί επι-
χειρηματίες, που τον έβλεπαν σαν
απειλή, κατάλαβαν ότι και οι ίδιοι
έχουν μόνο να κερδίσουν από την
αναβάθμιση του brand.

Κανείς δεν θυμάται τώρα τον
πόλεμο που υπέστη, ούτε τις δυ-
σκολίες που συνάντησε. Ούτε είπε
κάποιος μια συγγνώμη, έστω εκ
των υστέρων. Δεν νομίζω, βέβαια,
να τον απασχολεί, καθώς θα βλέπει
από εκεί όπου είναι πόσο μπόρεσε
να αλλάξει τον τόπο του. Και αυτό
γιατί, σαν κάθε άνθρωπος που κα-
ταφέρνει πολλά, ήξερε να εστιάζει
στον στόχο του και στη θετική
πλευρά της ζωής, αφήνοντας τη
μιζέρια και την κακία στην άκρη.

Εχει όμως σημασία να μάθου-
με κάτι από την εμπειρία του.
Σκεφθείτε πόσα άλλα έργα, όπως
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, πο-
λεμήθηκαν με μανία και σήμερα
τα αναγνωρίζει η συντριπτική
πλειονότητα της κοινωνίας, πέρα
από κόμματα και τάξεις, για την
αξία τους. Σκεφθείτε πού θα ήταν
η Ελλάδα σήμερα εάν το ελληνικό
κράτος και τα διαχρονικά «πο-
λυβόλα του ακραίου λαϊκισμού»
μάς άφηναν να πετύχουμε αυτά
που μπορούμε ως Ελληνες, ως
χώρα.
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Πολύτιμα έργα ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας, που
πολεμήθηκαν με λύσσα
από το ελληνικό κράτος
και τα «πολυβόλα του
ακραίου λαϊκισμού»,
αναγνωρίστηκαν εκ
των υστέρων από την
κοινωνία.
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Δύο επιλογές παραμένουν ενώ-
πιον της ελληνοκυπριακής ηγε-
σίας, και κατ’ επέκταση της ε/κ
κοινωνίας. Η μια λέει «μάχες για
να προκαλέσουμε κόστος στην
Τουρκία», στη νεότερη εκδοχή

του λέγεται «κυρώσεις». Αυτή η συνταγή δοκι-
μάστηκε τα τελευταία χρόνια και απέτυχε πα-
νηγυρικά. Η άλλη πολιτική πρόταση εισηγείται
να σχεδιάσουμε στο «γήπεδο Ε.Ε.» με διπλω-
ματικά εργαλεία, που μας προσφέρει η συμμετοχή
μας σε αυτήν. Τι λέει η εμπειρία όταν εφαρμό-
στηκε αυτή η πολιτική; Ότι ήταν η μόνη που
άλλαξε συσχετισμούς και έφερε χειροπιαστά
κέρδη. Παράδειγμα το Ελσίνκι Νο1,1995- κα-
θορισμός ημερομηνίας για έναρξη της Τελω-
νειακής Ένωσης  (ΤΕ) Ε.Ε.-Τουρκίας από 1 Ια-
νουαρίου 1996 με αντάλλαγμα τον καθορισμό
χρονοδιαγράμματος για έναρξη ενταξιακών συ-
νομιλιών με την Κύπρο. Ύστερα το Ελσίνκι Νο
2, 1999 - έναρξη ενταξιακών συνομιλιών Ε.Ε.-
Τουρκίας με αντάλλαγμα την ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε., χωρίς η επίλυση να είναι προαπαι-
τούμενο. Γιατί πέτυχε αυτή η πολιτική; Γιατί
οδηγούσε σε μεγιστοποίηση του οφέλους για
όλους του παίκτες της εξίσωσης και γιατί προ-
ωθούσε το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον ταυτό-
χρονα και σε διαφορετικά επίπεδα. Όπως ΤΕ,
πρόσδεση της Τουρκίας στο άρμα Ε.Ε., ένταξη
της νήσου στην Ε.Ε. ώστε αυτή να καταστεί
καταλύτης για την επίλυση. 

Οι αριθμοί γύρω από τις εμπορικές συναλλαγές
μεταξύ Ε.Ε.-Τουρκίας ομιλούν από μόνοι τους:
για το 2020 έφτασαν τα 132,5 δισ. Προσθέτω
ότι το 41% των εξαγωγών της Τουρκίας πάει
σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. Ταυτόχρονα η Ε.Ε. είναι
η μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων στην Τουρκία
με 58,5 δισ.- με στοιχεία του 2018. Αλλά και 80
χιλιάδες γερμανο-τουρκικές επιχειρήσεις δρα-
στηριοποιούνται στην Τουρκία, ενώ η Γερμανία
παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τουρκικών
προϊόντων- 16,6 δισ. για το 2019. Επιπρόσθετα,
η Τουρκία διαθέτει ισχυρό γεωπολιτικό εκτό-
πισμα. Ειδικότερη αναφορά καλύπτει την κοινή
προσπάθεια Ε.Ε.- Τουρκίας απέναντι στην τρο-
μοκρατία, τη διασύνδεση συμφερόντων για

την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών,
τη Συρία, τις εξελίξεις στον Καύκασο, τις ανα-
κατατάξεις στην τριγωνική σχέση Αρμενία-
Αζερμπαϊτζάν-Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Αφγα-
νιστάν, επίσης, με ειδικότερο ρόλο στην προ-
στασία του αεροδρομίου της Καμπούλ από τουρ-
κικές δυνάμεις με τη συναίνεση του ΝΑΤΟ. Στις
24 Ιουνίου διεξήχθησαν συνομιλίες ΗΠΑ-Τουρ-
κίας στην Άγκυρα για τους όρους εμπλοκής. 

Στη Λευκωσία οι συναντήσεις Λουτ με Ανα-
στασιάδη και Τατάρ στις 22 Ιουνίου είχαν ως
σκοπό την «προσπάθεια εξεύρεσης κοινού εδά-
φους μεταξύ των πλευρών». Η προσπάθεια οδη-
γείται σε μηδενικό αποτέλεσμα και απομακρύ-
νεται ακόμα περισσότερο και αυτή ακόμα η
χλωμή ιδέα για νέα «άτυπη». Γιατί μηδενικό
αποτέλεσμα;

Πρώτο, επειδή οι συγκυρίες παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο, αν χαθεί το μομέντουμ, χάνεται
η δυναμική για να φτάσει ένα θέμα στην επίλυσή
του. Χάθηκε στο Κραν Μοντάνα το μομέντουμ
του Πλαισίου Γκουτιέρες, μετά άλλαξαν οι συν-
θήκες, έχουμε νέα δεδομένα. 

Δεύτερο, επειδή ο Ν. Αναστασιάδης μίλησε
για «αποκεντρωμένη ομοσπονδία» αλλά ουδείς
γνωρίζει τι σημαίνει –ποτέ και πουθενά δεν
την επεξήγησε. Διαχειρίζεται με δύο γλώσσες
το ζήτημα της πολιτικής ισότητας και ουδείς
γνωρίζει τι αποδέχθηκε, τι αποδέχεται και γιατί
κάθε λίγο αλλάζει θέση στα γκολπόστ. 

Τρίτο, επειδή η διαχείριση Αναστασιάδη
στα πιο πάνω σημεία, έφερε τον Τατάρ στην
εξουσία, ανεξαρτήτως του τι λένε καθημερινά
οι τενόροι των πρωινών ραδιοφώνων. 

Τέταρτο, επειδή ο ΟΗΕ μέσω Λουτ επιχειρεί
να βρει μέσες λύσεις ανάμεσα στην υποκριτική
αποδοχή Αναστασιάδη της ΔΔΟ και της απα-
ράδεκτης θέσης Τατάρ για «κυριαρχική ισότητα»
- οι δύο πλευρές να δώσουν κάτι από το «πε-
ρίσσευμα κυριαρχίας», να ξεκινήσουν δηλαδή
από κάτω προς τα πάνω για να βρουν νέα συ-
νισταμένη στο ζήτημα της κυριαρχίας που,
ίσως, βοηθήσει στη δημιουργία μιας μελλοντικής
ομοσπονδιακής δομής. 

Πέμπτο, επειδή η επίσκεψη Λουτ επιτρέπει
στον Ν. Αναστασιάδη να καταγγέλλει την τουρ-

κική αδιαλλαξία μέχρι την ολοκλήρωση της θη-
τείας του, αφού πρώτα «διέσωσε» την Κυπριακή
Δημοκρατία από το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Αλλά
αυτή η αναζήτηση Λουτ δεν ενοχλεί ούτε τον
Τατάρ, αφού έθεσε τα «δύο κράτη» στο τραπέζι,
τώρα βλέπει με ικανοποίηση ότι η κλίνη του
Προκρούστη άρχισε να γέρνει προς την πλευρά
του. 

Μόνο με αλλαγή στον τρόπο αναζήτησης
της επίλυσης έχουμε δυνατότητες ανατροπής
του σημερινού στάτους κβο. Το υλικό για αυτή
την αλλαγή υπάρχει, αν και με λιγότερο πολιτικό
βάρος σε σχέση με άλλες εποχές: σήμερα τίθεται
το αίτημα για ανανέωση της Τελωνειακής  Ένω-
σης Ε.Ε.-Τουρκίας, το αίτημα για απελευθέρωση
της βίζας για Τούρκους υπηκόους, το μετανα-
στευτικό, και η ανοικτή ενταξιακή προοπτική
της Τουρκίας για επόμενο χρονικό στάδιο. Υπάρ-
χει μια σημαίνουσα δυσκολία και διαφορά: άλλο
να λέει κάτι λ.χ. η Αυστρία, άλλο να ηγείται μιας
προσπάθειας πάνω στη στρατηγική αυτή η Κύ-
προς. Μόνο έτσι (με στρατηγική τύπου Ελσίνκι)
επιστρέφει η συζήτηση πάνω στην ουσία του
Κυπριακού και σε διασύνδεση με το Πλαίσιο
Γκουτιέρες. Μπορεί να αναπτύξουμε ένα «νέο
Ελσίνκι» εφόσον αποκτήσουμε Κπριο ηγέτη
που να θέλει και να μπορεί, έναν που να διαθέτει
αξιόπιστη εικόνα. Έρευνα της Ε.Ε. με την ονο-
μασία Global Corruption Barometer (GCB) –
EU, δείχνει ότι «οι Κύπριοι απάντησαν πως η
διαφθορά έχει αυξηθεί σε ποσοστό 65% και
βρίσκονται στην πρώτη θέση της σχετικής μέ-
τρησης» (εφ.«Ο Φιλελεύθερος» 16/6). 

Αυτή την ευκαιρία για αλλαγή προσφέρει η
επόμενη εκλογική αναμέτρηση για τις προεδρικές
στις αρχές του 2023. Η Κύπρος σπατάλησε τε-
ράστιο πολιτικό κεφάλαιο στα τεχνάσματα και
στη διγλωσσία. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν
πρόεδρο για τα ίδια ή και τα παρόμοια. Η Κύπρος
χρειάζεται ηγέτη που να ξέρει να παίξει με τους
κανόνες του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, έτοιμο να
διαπραγματευτεί με εντιμότητα και ειλικρίνεια
έναν βιώσιμο συμβιβασμό μέσα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο. 

Είναι εφικτό ένα νέο Ελσίνκι; 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Από την «Αντιγόνη»
του Σοφοκλή μέχρι
τη Δικαιοσύνη «ως
ακριβοδικία», με τον
τρόπο που την όρισε
ο Τζον Ρωλς, ο σύγ-

χρονος νομικός πολιτισμός –ως δι-
καϊκή φιλοσοφία αλλά και ως πρα-
κτική απονομής δικαιοσύνης στα
εκάστοτε συστήματα απονομής
των χωρών του δυτικού κόσμου–
απέκλεισε την αυτοδικία. Το να
παίρνει κάποιος τον Νόμο στα χέρια
του και με προσωπικό, κι εκδικητικό,
τρόπο να αποδίδει δικαιοσύνη θυ-
μίζει άλλες εποχές. Σκοτεινές και
λιγότερο ανεπτυγμένες. Ο ανιδιο-
τελής τιμωρός μπορεί να είναι μια
ωραία εικόνα ως προς την αισθητική
των Αμερικανών κουκουλοφόρων
ηρώων φαντασίας της δεκαετίας
του Μεσοπολέμου ή μια βιβλική
μορφή, ωστόσο, επί του πρακτέου,
ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα
αλλά ούτε και, κυριότερα, αποτρέπει
τον επόμενο από το να τελέσει ένα
έγκλημα. Στην Γκόθαμ Σίτυ, οι κακοί
δεν σταματούν ποτέ την δράση
τους –ακόμη και αν ο Μπάτμαν κυ-
κλοφορεί κάθε βράδυ– και συχνά,
ακόμη κι όταν πεθαίνουν ή τιμω-
ρούνται, επανέρχονται. 

Η αυτοδικία, στο περιθώριο της
κοινωνίας, παρήγαγε κύκλους αέ-
ναης βίας και αντεκδίκησης σε αν-
τίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές και
πρακτικές ενός κράτους δικαίου.
Αρχές και πρακτικές για τις οποίες
πέρασαν αιώνες ωρίμανσης από
την κοινωνία, χιλιάδες αγώνες και
κατανόηση των καταστροφών που
προέκυψαν από την προσωπική εκ-
δίκηση. Στην εποχή μας τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, η επιείκεια, ο σω-
φρονισμός αντί της τιμωρίας, η κα-
τάργηση της θανατικής ποινής ή
των βασανιστηρίων είναι έννοιες
για τις οποίες όχι μόνο αισθανόμα-
στε υπερήφανοι ως ανθρωπότητα
αλλά και που –λίγο πολύ– θεωρούν-
ται δεδομένες στην ευρωπαϊκή
κουλτούρα. Και αντικατοπτρίζονται
τόσο στο πνεύμα όσο και στο γράμ-
μα του ευρωπαϊκού νομικού πολι-
τισμού αλλά και της ίδιας της νο-
μοθεσίας της Ε.Ε. 

Όσο οπαδοί του Διαφωτισμού
και του ανθρωπισμού και αν είμα-
στε, άλλο τόσο όλες αυτές οι ιδέες,
που καταργούν στην πράξη την
αυτοδικία, προϋποθέτουν ένα απο-
τελεσματικό σύστημα θεσμών και
κουλτούρας. Χωρίς την εφαρμογή
τους οι ιδέες αυτές καταργούνται
στην πράξη από το κράτος εκείνο
που δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό
του και δεν σέβεται το περί δικαίου
αίσθημα των πολιτών του. Παρα-
μένουν θεωρίες για φιλοσοφική
και ακαδημαϊκή συζήτηση. Οι πο-
λίτες πάντα θα διψούν για αίμα,
εκδίκηση και θα συμπεριφέρονται
με άγρια ένστικτα, όταν το σωρευ-
τικό αποτέλεσμα της αποτυχίας ως
προς την απονομή δικαιοσύνης
επικρατήσει. Το είδαμε σε πολλές
κοινωνίες, πιο προηγμένες από την
κυπριακή, να συμβαίνει. Γιατί η
κοινωνική μηχανική σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις πάντα θα προτάσσει την

αυτοδικία όσο και αν η ανθρωπό-
τητα προοδεύει. 

Στην Κύπρο η αίσθηση τελευ-
ταίως είναι πως Δικαιοσύνη δεν
αποδίδεται. Σε μεγάλη μερίδα του
κόσμου εκεί έξω αυτό το αίσθημα
επικρατεί. Το είδαμε στην περίπτω-
ση του γυναικοκτόνου serial killer
αλλά το είδαμε και την ημέρα της
επεισοδειακής παραίτησης της κ.
Γιολίτη. Την ίδια μέρα, ο «Φιλελεύ-
θερος», στο πρωτοσέλιδό του είχε
ως κύριο θέμα την υπόθεση του
εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου.
Η κ. Γιολίτη έφυγε πυροβολώντας,
αγνοώντας –έτσι σαν legacy του
υπουργείου που άφηνε– να κάνει
έστω μια παραμικρή αναφορά στην
τραγική ιστορία του επαναπατρι-
σθέντΟς Κύπριου που δολοφονή-
θηκε. Έτσι για την υστεροφημία
της. 

Η ιστορία είναι εξοργιστική.
Ένας Κύπριος της Αυστραλίας ήρθε
στην Κύπρο, στα 26 του, να υπη-
ρετήσει στην Εθνική Φρουρά. Με-
τριοπαθής και ώριμος για την ηλικία
του. Όποιος έκανε «αρφάς» γνω-
ρίζει. Οι «τριμηνίτες» και «εξαμη-
νίτες» φαντάροι συχνά αντιμετω-
πίζουν την αντιπάθεια των νεαρών
πλήρους θητείας. Φαντάσου να εί-
σαι αδύναμος και μη συγκρουσιακός
–σαν χαρακτήρας. Ο Θανάσης Νι-
κολάου βρέθηκε νεκρός κάτω από
μια γέφυρα. Σαν να είχε αυτοκτο-
νήσει. Η μάνα του δεν το πίστεψε
ποτέ. Δεκάξι χρόνια μετά αποδεί-
χτηκε ότι ο Θανάσης έπεσε θύμα
δολοφονίας. Δεν χρειάζεσαι να
είσαι ούτε ο Ηρακλής Πουαρώ αλλά
ούτε και η Αγκάθα Κρίστι για να
καταλάβεις ότι σε μια τέτοια υπό-
θεση οι βασικοί ύποπτοι πρέπει να
βρίσκονται πέριξ του στενού πε-
ριβάλλοντός του. Συνάδελφοί του
στρατιώτες ίσως; Η ιστορία είναι
εξοργιστική γιατί δεκάξι χρόνια
μετά οι δολοφόνοι του Θανάση Νι-
κολάου κυκλοφορούν εκεί έξω ελεύ-
θεροι. Κάποιοι τους κάλυψαν μη
σεβόμενοι τη ζωή ενός ανθρώπου
που επέστρεψε στην Κύπρο για να
υπηρετήσει, εν καιρώ ειρήνης, στις
ένοπλες δυνάμεις της ημικατεχό-
μενης πατρίδας του. Η Κυπριακή
Δικαιοσύνη, οι αστυνομικές Αρχές
και η Εθνική Φρουρά οφείλουν να
ανοίξουν ξανά τον φάκελο της δο-
λοφονίας του Θανάση Νικολάου.
Και οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί,
να καταλήξουν στην φυλακή. 

Τι θα συμβεί, αργά ή γρήγορα,
στην Κύπρο αν τέτοιες υποθέσεις
συνεχίσουν να κουκουλώνονται;
Το αυτονόητο: Κάποια στιγμή ένας
πατέρας, αδερφός, σύζυγος ή γιος
του επόμενου αθώου θύματος δεν
θα έχει την αξιοπρέπεια της τρα-
γικής μάνας του Θανάση. Θα πάρει
ένα G3 θα εισβάλει εκεί που πιστεύει
πως βρίσκονται οι θύτες και όποιον
πάρει ο Χάρος. Στη γενικευμένη
ανομία, σαν αυτή που πάει να βιώσει
η Κύπρος εσχάτως, δεν ρωτάς αν
θα βρεθεί κάποιος να πάρει τον
Νόμο στα χέρια του, αλλά το πότε.
Αυτό θέλουμε ως κοινωνία; 

Για να μην γίνουμε 
καουμπόηδες 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

« Έλα εδώ κοντά, να
σου δώσω ένα φιλά-
κι, έλα μη μου κλαις,
άσπρο μου χελιδο-
νάκι. Ο Θεός να μας
φυλάει, από μάτι που

κοιτάει πονηρά. Ο Θεός να μας
σκεπάζει, όταν η ψυχή τρομάζει
την χαρά. Πες μου, τι σε πολεμά-
ει;…». Το συγκλονιστικό τραγούδι
της Χαρούλας Αλεξίου, το οποίο
γράφτηκε για την Αναστασία, το
ορφανό παιδάκι του Τάσου Ισαάκ,
του ηρωομάρτυρα της Δερύνειας,
ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996
από τους Τούρκους, έρχεται και
ξανάρχεται βασανιστικά στο μυαλό
και τη σκέψη όλων των ταπεινών
ανθρώπων. Η Λυδία, από τα Γλυκά
Νερά της Ελλάδας, το ορφανό βρέ-
φος του Μπάμπη και της Καρολάιν,
οι οποίοι στο όνομα ενός ονείρου
απατηλού, ενός χαμένου έρωτα,
έκαναν πράξη τους στίχους του

Βασίλη Τσιτσάνη: «Η καρδιά μου
συννεφιάζει. Τρέχουν τα δάκρυα
βροχή, σίγουρα θα πάμε, μια και
φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο χώμα κι
εγώ στη φυλακή…».

Ο εφιάλτης είναι πλέον ζωντα-
νός, μέσα από την τρέλα θανάτου
των γονιών της Λυδίας. Το βρέφος
πριν ακόμη αντιληφθεί σε ποιο κό-
σμο τον έφεραν οι γονιοί του, ει-
σήλθε σε μια θάλασσα προβλημά-
των. Τα όνειρα της Λυδίας από τα
Γλυκά Νερά θα είναι εφιαλτικά,
τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο,
μέχρι να μπορέσει να πατήσει γερά
στα πόδια της και να μετατρέψει
τον πόνο σε χαρά. Και το μόνο σί-
γουρο είναι ότι ο Θεός δεν ξεχνά
τα ορφανά και φροντίζει με ανυ-
πόκριτη και απέραντη αγάπη, για
την ανατροφή τους. 

Το φρικτό φονικό αφήνει πικρή
γεύση και στις ψυχές όλων των
καλών ανθρώπων. Ο Μπάμπης

Αναγνωστόπουλος για 37 μέρες
έπαιζε το θέατρο του παραλόγου,
συνεπικουρούμενος από τους αστυ-
νομικούς και τους εγκληματολό-
γους, οι οποίοι λένε σήμερα ότι
γνώριζαν από την πρώτη μέρα τον
δράστη του εγκλήματος. Στο ίδιο
έργο θεατές, οι ψυχολόγοι και οι
ψυχίατροι, οι οποίοι αλληλοαναι-
ρούνταν με τις αναλύσεις και τις
γνωματεύσεις τους. Μεγάλα θύματα
οι συγγενείς και οι φίλοι της Κα-
ρολάιν, οι οποίοι συνεχίζουν να
ολοφύρονται γοερά και να κατα-
ριούνται τους δολοφόνους. Κομ-
πάρσοι στο δράμα, τα κανάλια, τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και
οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι για
βδομάδες «βγάζουν» το ψωμί τους,
συγκλονίζοντας τους θεατές, τους
ακροατές και τους αναγνώστες, οι
οποίοι αδημονούν να ακούσουν
όλες τις λεπτομέρειες. 

Όλες αυτές τις μέρες ακούστη-

καν πολλά και φοβερά, για την ψυ-
χολογία του δράστη και του θύμα-
τος, καθώς και για τα ανομολόγητα
οικογενειακά προβλήματα του ζευ-
γαριού, τα οποία βρίσκονταν καλά
κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρ-
τες. Μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία
λέχθηκε μεν, αλλά δεν έκανε πά-
ταγο, ήταν η πτυχή της επιλόχειας
κατάθλιψης, η οποία για κάποιους
σοβαρούς ψυχολόγους και ψυχιά-
τρους, αποτέλεσε την πραγματική
αιτία του δράματος. Η Καρολάιν
μετά την πρώτη αποτυχημένη εγ-
κυμοσύνη και μετά τη γέννηση
της Λυδίας εισήλθε στον φαύλο
κύκλο της κατάθλιψης και αυτό
καταδεικνύεται από το ημερολόγιό
της και τις μαρτυρίες συγγενών,
όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν
στα Μέσα Ενημέρωσης. 

Η ψυχολογική αυτή «κατάρα»
είναι πολύ δύσκολο να γίνει απο-
δεκτή ως ασθένεια, τόσο από τον

ασθενή, όσο και από τους συγγενείς
του. Αποτέλεσμα είναι να μη ζητείται
βοήθεια από τους ειδικούς και η
κατάσταση να χειροτερεύει μέρα
με τη μέρα και τελικά να οδηγεί σε
δράματα. Από την μια ο εγωισμός,
ότι εμένα δεν με αγγίζει η αόρατη
κατάρα και από την άλλη ο φόβος
του κοινωνικού στιγματισμού, δη-
μιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.  

Το θλιβερό φονικό αποκάλυψε
και πόσο «γυμνό» είναι το σύστημα
σεξουαλικής αγωγής, όπως αυτό
και αν ορίζεται και πόση άγνοια
έχουν οι νέοι για τις σωματικές και
ψυχολογικές μεταπτώσεις του έρω-
τα, του γάμου, αλλά και της παι-
δοποιίας. Η κατάσταση στα σχολεία
με τις σεξουαλικές παρεκτροπές
και τις βασανιστικές ενοχές, ξε-
περνά κάθε όριο, με τη βοήθεια
και του αχαλίνωτου διαδικτύου.
Αρκεί μια κουβέντα με διευθυντές
σχολείων ή με καθηγητές, για να

αντιληφθεί κάποιος πόσο δραμα-
τική είναι η κατάσταση. Επιτέλους,
πρέπει να εισέλθει με επιστημονικό
και σοβαρό τρόπο στα σχολεία, το
μάθημα της σεξουαλικής αγωγής.
Δεν είναι ανάγκη να αποτελέσει
ένα ακόμη μάθημα, το οποίο θα
βαθμολογούνται οι μαθητές, ούτε
και είναι ανάγκη να ανατεθεί σε
μια μόνο ειδικότητα εκπαιδευτικών.
Θα μπορούσε να διδάσκεται από
πολλές ειδικότητες, όπως φυσικούς,
γυμναστές ακόμη και θεολόγους,
αλλά και από γιατρούς. Σημασία
έχει τα παιδιά να μαθαίνουν, χωρίς
να ταλαιπωρούνται και σίγουρα
το αντικείμενο από μόνο του, θα
έχει τεράστιο ενδιαφέρον από τα
παιδιά. Στο τέλος της ημέρας είναι
να εισέρχονται οι νέοι στην «καλή
περιπέτεια» της ζωής, χωρίς ένα
σωρό ενοχικά βαρίδια.   

Ο εφιάλτης της Λυδίας από τα Γλυκά Νερά
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Η κατάσταση σήμερα στην Αμμό-
χωστο είναι πιο τραγική από ποτέ.
Μετά το ναυάγιο στο Κραν Μον-
τάνα το 2017, η Τουρκία νιώθει
ακόμα πιο αποθρασυσμένη και
συμπεριφέρεται ακόμα πιο προ-
κλητικά. Παραβιάζει βάναυσα το
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας στην κυπριακή ΑΟΖ,
άνοιξε τμήμα της περίκλειστης πε-
ριοχής των Βαρωσίων και απειλεί
ανοιχτά για εποικισμό του, παρα-
βιάζοντας ουσιαστικά τα ψηφίσμα-
τα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ 550 (1984) και 789 (1992).

Το καθεστώς της περίκλειστης
περιοχής είναι γεγονός ότι δεν
ήταν ποτέ στατικό μετά το 1974.
Διαχρονικά, ίσως πιο έντονα μετά
το 2004, η τουρκική πλευρά με τη
μέθοδο της σαλαμοποίησης και
τις πλείστες φορές χωρίς ιδιαίτερες
τυμπανοκρουσίες, προχωρούσε σε
κινήσεις που τροποποιούσαν το
στάτους κβο επί του εδάφους. Εδώ
και δύο χρόνια που οι κινήσεις αυ-
τές, αλλά και δηλώσεις Τούρκων
και Τουρκοκυπρίων αξιωματούχων
είχαν ενταθεί, ακούγαμε συνεχώς
την επίσημη ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά να ισχυρίζεται ότι όλα αυτά γί-
νονται για λόγους εντυπωσιασμού,
για εσωτερική κατανάλωση ή για
λόγους προεκλογικών εντυπώσεων.
Το άνοιγμα μέρους της περίκλει-
στης, καθώς και η επίσκεψη του
Τούρκου προέδρου τον περασμένο
Νοέμβριο για πικνίκ, άλλαξαν άρ-
δην τα δεδομένα και διέψευσαν
πανηγυρικά όλους όσοι προσπα-
θούσαν να δημιουργήσουν μια
ωραιοποιημένη εικόνα, ιδιαίτερα
ανάμεσα στους Αμμοχωστιανούς.

Από τότε, οι εργασίες του κα-
τοχικού καθεστώτος εντός της πε-
ρίκλειστης, συνεχίζονται ασταμά-
τητα, με εξαίρεση μια μικρή πε-
ρίοδο λόγω των μέτρων της παν-
δημίας. Καθαρίζονται και ασφαλ-
τοστρώνονται δρόμοι, δημιουρ-
γούνται υποδομές ηλεκτροφώτισης,
δημιουργούνται υποδομές τουρι-
στικής επισκεψημότητας (παγκά-
κια, ενοικιαζόμενα ποδήλατα, κιό-
σκια, προστατευτικά κιγκλιδώματα
κ.ά.). Και δεν είναι μόνο αυτά. Η
παραλία του περιβόητου πικνίκ,
άνοιξε ως οργανωμένη παραλία,
και περιμένει τους επισκέπτες της,
μέσα στην καρδιά της κουφαρια-
σμένης πόλης.

Δυστυχώς, η παρατεταμένη στα-
σιμότητα από το 2017, και η απο-
τυχία της άτυπης πενταμερούς τον
περασμένο Απρίλιο, δυσχεραίνουν
ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ
δύσκολη κατάσταση στην Αμμό-
χωστο. Η δημιουργία νέων τετε-
λεσμένων από πλευράς Τουρκίας
πρέπει πλέον να θεωρείται δεδο-
μένη, με ορατό όσο ποτέ άλλοτε
το ενδεχόμενο οι νόμιμοι ιδιοκτή-
τες, τους οποίους– ειρήσθω εν πα-
ρόδω- η Τουρκία αποκαλεί «παλαι-
ούς χρήστες», να κληθούν να επι-

στρέψουν υπό τουρκοκυπριακή ή
τουρκική διοίκηση. Ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο, θα δημιουργήσει πολ-
λαπλές επιπλοκές στον πολιτικό
στόχο της λύσης, θα δημιουργήσει
διχόνοια ανάμεσα στους Βαρωσιώ-
τες, και δυστυχώς θα μας φέρει
ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην
οριστική διχοτόμηση.

Τι πρέπει να κάνουμε; Θεωρώ
πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα
πρέπει άμεσα να προβεί σε κινήσεις
που να στέλνουν το μήνυμα, έστω
και τώρα, της έμπρακτης ετοιμό-
τητάς μας για επάνοδο στο τραπέζι
του διαλόγου με τρόπο που να οδη-
γηθούμε σύντομα, και όχι σε βάθος
χρόνου, σε μια στρατηγική συναν-
τίληψη επί των έξι σημείων που ο
ίδιος ο Αντόνιο Γκουτιέρες έθεσε
ως πλαίσιο στους δύο ηγέτες στις
30 Ιουνίου 2017 στο Κραν Μοντάνα. 

Πέραν τούτου, χωρίς ευσεβο-
ποθισμούς αλλά με λίγη καλή θέ-
ληση και από τις δύο πλευρές, η
Αμμόχωστος θα μπορούσε να απο-
τελέσει το σημείο αναπτέρωσης
της ελπίδας για συνολική επίλυση
του Κυπριακού. Εάν η τουρκική
πλευρά αποδεχόταν να γίνει μια
κίνηση καλής θέλησης, π.χ. με τη
δημιουργία μιας δικοινοτικής Τε-
χνικής Επιτροπής η οποία θα προ-
ετοιμάσει το άνοιγμα της πόλης
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μέχρι την
τελική επίλυση, είτε ως ένα δυνατό
ΜΟΕ, που να προνοεί επιστροφή
της περίκλειστης στον ΟΗΕ, με
ταυτόχρονο ξεπάγωμα ενταξιακών
κεφαλαίων της Τουρκίας που η Κυ-
πριακή Δημοκρατία κρατά κλειστά
και το άνοιγμα του λιμανιού Αμ-
μοχώστου για εμπορικές σχέσεις
με την Ε.Ε., ή ακόμα μια κίνηση
που θα αφορούσε τη μελλοντική
διαχείριση του φυσικού πλούτου
της Κύπρου στη βάση της σχετικής
σύγκλισης, θα δημιουργούσε χωρίς
αμφιβολία μια τέτοια δυναμική
που θα βοηθούσε αφάνταστα στην
προσπάθεια εξεύρεσης συνολικής
λύσης. 

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
όμως χρειάζονται πρωτοβουλίες
εκ μέρους της πλευράς μας για τις
οποίες δυστυχώς ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης δεν φαίνεται διατεθει-
μένος. 

Η μόνη διέξοδος, λοιπόν, για να
σωθεί το Βαρώσι είναι να βρεθεί
ένας έντιμος συμβιβασμός με τους
Τουρκοκύπριους στη βάση της
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, όπως
την περιγράφουν τα Η.Ε. Ένας
συμβιβασμός που θα δημιουργήσει
ξανά συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας
και ευημερίας για όλους τους κυ-
πρίους. Εδώ που φτάσαμε, ίσως η
Αμμόχωστος να είναι το κλειδί της
λύσης του Κυπριακού. Εάν χαθεί,
θα χαθεί δυστυχώς για πάντα και
η υπόλοιπη κατεχόμενη Κύπρος.

Ο κ. Χρύσανθος Ζαννέττος είναι αντιδή-
μαρχος Αμμοχώστου.

Κι όμως! Αλλότρια νοήματα προ-
σπάθησαν να δώσουν στον αγώνα
του ελληνικού λαού για ελευθερία,
και με σχήματα αλλότρια προσπά-
θησαν να ντύσουν τον ελεύθερό
του βίο, εκείνοι που αυτο-διορί-
στηκαν παιδαγωγοί του, και πριν
αλλά και ύστερα απ’ την απελευ-
θέρωσή του.

Λέγοντας παιδαγωγούς του ελ-
ληνικού λαού δεν εννοώ βέβαια
άλλους, παρά τους Έλληνες λό-
γιους, που στην εποχή ιδίως του
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, και με
την κατά τα άλλα άγια διάθεση
να δώσουν «πνευματικό» υπόβα-
θρο στον προετοιμαζόμενο αγώνα
του για ελευθερία, στράφηκαν,
αντί να γυρίσουν στις ρίζες τουελ-
ληνικού λαού, στα ευρωπαϊκά
πράγματα.  Έτσι άρχισε η πολύ-
χρονη περιπλάνηση του Ελληνι-
σμού στα στείρα χώματα των, ξέ-
νων προς τη φύση του, ιδεών του
Διαφωτισμού, και η απαλλοτρίωση
απ’ την ορθόδοξη ελληνική πα-
ράδοση της προσωπικής εμπειρι-
κής θεώρησης του κόσμου, με πιο
άμεση και ψηλαφητή επίπτωση,
την αδυναμία του, για 200 τώρα
χρόνια, να ζήσει σταθερό πολιτικό
βίο.

Για να είναι κανένας δίκαιος,
θα πρέπει βέβαια να παραδεχτεί
πως στρεφόμενοι στα ευρωπαϊκά
πράγματα, οι λόγιοι του έθνους,
νόμιζαν ότι στρέφονταν στις ρίζες

του Ελληνισμού. Έκαναν όμως σ’
αυτό δύο λάθη που ήταν βασικά.

Πρώτα, διότι το διαβόητο πνεύ-
μα της Ευρώπης, και εκείνο της
Αναγέννησης πρώτα, και εκείνο
του Διαφωτισμού ύστερα, είναι
μεν το πνεύμα της Αρχαίας Ελλά-
δας που, εκ πρώτης όψεως, το «δια-
μόρφωσε», με μία όμως ουσιώδη
διαφορά: Πως εκείνο που διαμόρ-
φωσε (όχι δημιούργησε) την Ανα-
γέννηση και το Διαφωτισμό είναι
ό,τι οι Ευρωπαίοι φαντάστηκαν
ότι είναι το ελληνικό πνεύμα! Και
λέω φαντάστηκαν διότι ένας λαός,
ή αν θέλετε μια ομάδα λαών, με
εντελώς αλλιώτικη από τους Έλ-
ληνες πνευματική συγκρότηση,
αλλά και διαφορετικές συνεπώς
πολιτισμικές κατευθύνσεις, είναι
φυσικό να οδηγήσει εκείνα τα «ξέ-
να» στοιχεία του ελληνικού πολι-
τισμού στα δικά του μέτρα. Έτσι
αυτό που έλεγαν οι Ευρωπαίοι
αναγέννηση Αρχαίου Ελληνικού
πνεύματος και το καυχιόνταν, δεν
ήταν άλλο παρά τροπή του ευρω-
παϊκού πνεύματος σε νέες αξίες
ιστορικά επιβεβλημένες, που δη-
μιούργησαν ένα πολιτισμό μορ-
φολογικά όμοιο, όσο ήταν δυνατόν,
με εκείνον του αρχαίου πνεύματος
(Αυτό με άκρα επιείκεια και συγ-
καταβατικά βεβαίως...).

Μια εξήγηση του νοήματος της
τελευταίας παραγράφου είναι νο-
μίζω απαραίτητη. Αλλιώτικα κιν-

δυνεύει να φανεί προκλητική,
ιδίως για τους Έλληνες. Οι νέες
αξίες στις οποίες έγινε η στροφή
του ευρωπαϊκού πνεύματος, επι-
βεβλημένες άλλωστε από το ιστο-
ρικό «πλήρωμα» του χρόνου, μέσα
στον οποίο ανακυκλώνεται το αν-
θρώπινο πνεύμα, ήταν οι αξίες
του «ανθρωπισμού», ή για να χρη-
σιμοποιήσουμε αισθητικούς-φι-
λοσοφικούς ορισμούς πιο ακριβείς,
ήταν οι αξίες τουανθρωποκεντρικά
τοποθετημένου απέναντι στα
έσχατα προβλήματα της ζωής, αν-
θρώπινου πνεύματος. Αξίες δηλαδή
που είναι διαλεκτικά αντίθετες,
απ’ εκείνες του θεοκεντρικά το-
ποθετημένου απέναντι στα ίδια
προβλήματα ανθρώπινου πνεύ-
ματος. Υποστηρίζοντας την άποψη
αυτή, ξεκινώ από τη θέση ότι Θε-
οκρατία και Ανθρωποκρατία, είναι
οι βασικές συμβολικές μορφές που
παίρνουν στον νου του ανθρώπου
τα έσχατα προβλήματα της ζωής
–ο Κόσμος, ο Θεός, ο Άνθρωπος–
και ότι θεοκεντρική και ανθρω-
ποκεντρική «στάση» του ανθρώ-
πινου πνεύματος, είναι οι δύο βα-
σικές καταστάσεις, στις οποίες
περιοδικά μεταπίπτει το ανθρώ-
πινο πνεύμα, μέσα στον ιστορικό
χρόνο. Η διαδικασία ως να μετα-
πέσει το ανθρώπινο πνεύμα απ’
τη μια κατάσταση στην άλλη, δη-
μιουργεί τις διάφορες φάσεις του
Πολιτισμού.

Αν λοιπόν το ευρωπαϊκό πνεύ-
μα οδηγήθηκε γύρω στον ΙΕ΄αι-
ώνα, στις ανθρωπιστικές αξίες,
αυτό δεν οφείλεται βέβαια στην
«ανακάλυψη των αρχαίων Ελλή-
νων». Τις κινήσεις του πνεύματος
δεν τις προκαλούν οι πολιτισμοί
άλλων εποχών, όσο μεγάλοι κι αν
είναι. Οι κινήσεις αυτές είναι αι-
ώνια φαινόμενα, και καθορίζονται
από τη φύση της ανθρώπινης ψυ-
χής, που βρίσκεται σ’ ένα αστα-
μάτητο γίγνεσθαι. Εκείνο που
μπορούν οι μεγάλοι πολιτισμοί
να προσφέρουν σε άλλες εποχές
μεταγενέστερες είναι να τις παι-
δαγωγήσουν στο ν’ αποκρυσταλ-
λώσουν τις ιδέες τους, όταν βρε-
θούν στην ίδια εσχατολογική κα-
τάσταση, ακριβέστερα φάση, μαζί
τους.

Έτσι, όταν το ευρωπαϊκό πνεύ-
μα, μέσα στην πορεία του οδη-
γήθηκε στη στάση της ανθρωπο-
κεντρικής θεώρησης των εσχάτων
προβλημάτων της ζωής,  «ανακά-
λυψε» και την ομοιοτροπία του
με το πνεύμα της Αρχαίας Ελλά-
δας. Τότε θαύμασε την αξία της
και την αποδέχτηκε παιδαγωγό
του. Κι αν σταματούσε ώς εκεί,
θα ήταν υγιής ή πορεία του ευ-
ρωπαϊκού πνεύματος. Όμως δεν
σταμάτησε!

Ο κ. Χάρης Φεραίος είναι αρχιτέκτο-
νας και διδάκτορας του ΕΜΠ.

H περιπλάνηση του Νέου Ελληνισμού (II)
Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΙΟΥ

Η Αμμόχωστος το μεγάλο
θύμα της στασιμότητας

Του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ

Γιατί άραγε λαμβάνει
χώρα αυτή η ανελέ-
ητη επίθεση κατά
της κλασικής αρχαι-
ότητας και της αρ-
χαιογνωσίας; Γιατί

αυτή η απροκάλυπτη απαξίωση
των κλασικών γραμμάτων από τη
ριζοσπαστική ελίτ των αμερικανι-
κών Πανεπιστημίων; Σύμφωνα με
τα ίδια τα επιχειρήματά τους, πρό-
κειται για μια μάταιη προσπάθεια
να αρνηθούν αυτό που δεν υπήρξαν
ποτέ, δηλαδή «απόγονοι» και «κλη-
ρονόμοι» του Ελληνορωμαϊκού πο-
λιτισμού. Δείχνει επίσης πόσο ανώ-
φελο είναι έγκριτοι λόγιοι να θε-
ωρούν ότι κατανοούν τους Αρχαί-
ους και ότι έχουν διαποτισθεί από
τις «ανώτερες» αξίες τους και τα
ιδανικά τους. Οι περισσότεροι δια-
βάζουν τα αρχαία κείμενα από σύγ-
χρονες μεταφράσεις, χωρίς να
έχουν πρόσβαση στο ελληνικό ή
στο λατινικό πρωτότυπο. Με τον
τρόπο αυτό όμως δεν κατανοούν
τη «γλώσσα» των Αρχαίων, δεν αν-
τιλαμβάνονται πόσο ξένη τούς
είναι ή πόσο λίγο μπορούν να δι-

εισδύσουν στην ψυχή και στο μυα-
λό ενός άγνωστου λαού της μακρι-
νής αρχαιότητας. Μέσω της μετά-
φρασης δίνεται στο αναγνωστικό
κοινό μια έντονη αίσθηση οικειό-
τητας με τους Αρχαίους. Όπως χα-
ρακτηριστικά έλεγε ο Νίτσε για τις
μεταφράσεις των έργων του Πλά-
τωνα, σε αυτές δίνεται η εντύπωση
ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο Πλά-
τωνας ή ο Σωκράτης, φοράνε τις
παντόφλες τους για να πάνε για
ύπνο μετά την απογευματινή τους
συζήτηση στο κλαμπ, όπως οι αστοί
της εποχής του. Υπάρχει κάτι όμως
στην ίδια τη γλώσσα, στην αρχαία
γλώσσα, που αντιστέκεται στην
όποια μετάφραση, κάτι που δύ-
σκολα γίνεται αντιληπτό ακόμη
και από όσους «γνωρίζουν» την
αρχαία γλώσσα, διότι και αυτοί
την κατανοούν μέσα από τη με-
τάφραση στα νοητικά σχήματα
της εποχής τους.

Στο σημείο αυτό στάθηκε σε
ένα άρθρο της η Βιρτζίνια Γουλφ,
«Σχετικά με το ότι δεν γνωρίζουμε
ελληνικά» (1925): «Διότι είναι μάταιο
και ανόητο να μιλάμε για γνώση

της [αρχαίας] ελληνικής γλώσσας,
τη στιγμή που η άγνοιά μας μάς
τοποθετεί στην τελευταία θέση
οποιασδήποτε τάξης από μαθη-
τούδια. Δεν ξέρουμε πώς ακούγον-
ταν οι λέξεις ή πού ακριβώς πρέπει
να γελάσουμε ή πώς έπαιζαν οι
ηθοποιοί και μεταξύ αυτού του ξέ-
νου λαού και ημών δεν υπάρχει μό-
νο διαφορά φυλής και γλώσσας
αλλά και ένα τεράστιο ρήγμα πα-
ράδοσης». Το ρήγμα αυτό φανε-
ρώνει τη διαφορετικότητα του μα-
κρινού εκείνου λαού που έζησε κά-
ποτε στις όχθες του Αιγαίου με τους
«πολιτισμένους» λαούς της Δύσης
σήμερα. Υπάρχει μια ωμότητα και
μια τραχύτητα στην αρχαία γλώσσα,
σκέψη, τέχνη και ποίηση, μια πρω-
τόγονη συνείδηση και έκφραση
συναισθημάτων, πραγματικότητες
παντελώς ξένες σε αυτό που είμαστε
εμείς σήμερα. Συνεχίζει η Βιρτζίνια
Γουλφ: «Ωστόσο, δεν είναι επειδή
μέσα από τα έργα αυτά μπορούμε
να αναλύσουμε συναισθήματα που
μας εντυπωσιάζουν. Σε έξι σελίδες
του Προυστ μπορούμε να βρούμε
μεγαλύτερη ποικιλία συναισθημά-

των, πιο περίπλοκων απ’ ό,τι σε
ολόκληρη την «Ηλέκτρα». Στην
«Ηλέκτρα» όμως ή στην «Αντιγόνη»
μάς κάνει αίσθηση κάτι διαφορε-
τικό, κάτι ίσως πιο εντυπωσιακό –
ο κατεξοχήν ηρωισμός, η ακέραιη
πίστη. Παρά τον κόπο και τη δυ-
σκολία να το κατανοήσουμε είναι
αυτό ακριβώς που στρέφει ξανά
και ξανά την προσοχή μας στους
Έλληνες. Εκεί βρίσκεται το στα-
θερό, το αμετάβλητο, το αυθεντικό
ανθρώπινο ον. Χρειάζονται βίαια
συναισθήματα για να ωθήσουν τον
άνθρωπο στη δράση. Αλλά όταν η
Αντιγόνη, ο Αίας και η Ηλέκτρα τα-
ράζονται σε τέτοιο βαθμό από τον
θάνατο, την προδοσία ή από κάποια
άλλη αρχέγονη συμφορά, συμπε-
ριφέρονται όχι μόνο όπως θα έπρε-
πε να συμπεριφερόμαστε εμείς,
όταν δεχόμαστε παρόμοια πλήγ-
ματα, αλλά και όπως συμπεριφέ-
ρονταν ανέκαθεν όλοι οι άνθρωποι.
Έτσι τους κατανοούμε πιο εύκολα
και πιο άμεσα από ό,τι κατανοούμε
τους χαρακτήρες στις «Ιστορίες
του Καντέρμπουρι». Στους Αρχαίους
έχουμε τα πρωτότυπα, στον Chau-

cer βρίσκουμε τις ποικιλίες του αν-
θρώπινου είδους». Με άλλα λόγια,
η επαφή μας με τους Αρχαίους δεν
μας κάνει πιο «πολιτισμένους»,
αλλά πιο άγριους, πιο πρωτόγονους.
Μας πλησιάζει σε μια κατάσταση
της ανθρώπινης κοινωνίας που δεν
ήξερε ακόμη να υποκρίνεται και
να αυτολογοκρίνεται, που δεν είχε
μάθει να κρύβει τα συναισθήματά
της προκειμένου να γίνει αποδεκτή
από την όποια κοινωνική ή πολιτική
ορθότητα. Η γλώσσα των Αρχαίων
μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά
με την κοινωνία τους: δεν εκφράζει
τον άνθρωπο στο πρώιμο στάδιο
του Δυτικού πολιτισμού, αλλά τον
άνθρωπο γυμνό από κάθε πολιτι-
σμό, στην ωμότητα και την αυθεν-
τικότητα των παθών του. 

Όποιος μελετά τα αρχαία ελλη-
νικά δεν μαθαίνει αρχαία ελληνικά.
Η τριβή και η επίπονη ενασχόληση
με τα αρχαία κείμενα δεν του μα-
θαίνει τη «γλώσσα» τους. Αντίθετα
του καθιστά σαφές ότι ούτε γνω-
ρίζει, ούτε και πρόκειται ποτέ να
μάθει τη γλώσσα των Αρχαίων συγ-
γραφέων, ποιητών, φιλοσόφων.

Όποιος πραγματικά μελετά αρχαίες
γλώσσες δεν επαίρεται ότι έχει
γίνει συνέστιος των Αρχαίων. Αν-
τίθετα αντιλαμβάνεται την από-
σταση που τον χωρίζει από εκεί-
νους. Μελετάμε αρχαία όχι για να
αποκτήσουμε εγγύτητα με τους
Αρχαίους, αλλά για να αντιληφθού-
με το χάος που μας χωρίζει από αυ-
τούς. Η κατάργηση της διδασκαλίας
των αρχαίων γλωσσών, όπως συ-
νέβη στο Princeton, καταδικάζει
τις επερχόμενες γενεές λογίων να
μελετούν τα κείμενα σε μια σύγ-
χρονη γλώσσα, οικεία και καθημε-
ρινή. Στον βαθμό που μόνο η αρ-
χαιογνωσία οδηγεί στην πολιτισμι-
κή και ηθική αποστασιοποίηση
από τους Αρχαίους, η απουσία της
ωθεί τα δυτικά έθνη να θεωρούν
τους Αρχαίους ένα είδος σύγχρονων
προγόνων τους και να επαίρονται
για κάτι που σίγουρα δεν αξίζουν. 

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευ-
ρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημί-
ου του Στρασβούργου.

Περί αρχαιογνωσίας -  «Σχετικά με το ότι δεν γνωρίζουμε ελληνικά»
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr
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Λίγες φορές τα τελευταία χρόνια 
ένα έγκλημα συγκλόνισε την κοινή 
γνώμη τόσο όσο η δολοφονία της 
20χρονης Καρολάιν, ενώ απασχόλη-
σε πολλά μέσα ενημέρωσης και στο 
εξωτερικό. Το έγκλημα στα Γλυκά 
Νερά, που αρχικά αποδόθηκε από 
τον σύζυγο της άτυχης κοπέλας, τον 
33χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπου-
λο, σε ληστεία, είχε από την πρώτη 
στιγμή συγκλονίσει τους πολίτες. 

Και ενώ η αστυνομία είχε πέ-
σει «πάνω» στο έγκλημα από την 
πρώτη στιγμή και τα μέσα ενημέ-
ρωσης σχεδόν καθημερινά μετέδι-
δαν πληροφορίες για τις αστυνομι-
κές έρευνες, εμφανίζοντας και τον 
χαροκαμένο σύζυγο να συνδράμει 
τις Αρχές, η ανατροπή των δεδο-
μένων προσέδωσε στην υπόθεση 
μοναδικά εγκληματολογικά χαρα-
κτηριστικά.

Εβδομάδες μετά τη στυγερή δο-
λοφονία της Καρολάιν, ο Μπάμπης 
Αναγνωστόπουλος, ο οποίος δημό-
σια θρηνούσε τον χαμό της συζύγου 
του και ευχόταν τη σύλληψη των 
ληστών, συγκέντρωσε τις υποψίες 
της αστυνομικής έρευνας και ομο-
λόγησε προκαλώντας νέα παγωμά-
ρα στην κοινή γνώμη.

Η σκηνοθεσία της ληστείας, που 
ο δράστης του ειδεχθούς εγκλήμα-
τος επέλεξε για να συγκαλύψει την 
αποτρόπαια πράξη του, η μεθοδι-
κότητα των ενεργειών του, η παρα-
πλάνηση των Αρχών και η εξαπά-
τηση της κοινής γνώμης σόκαραν 
τους πολίτες.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπου-
λος, επιβεβαιώνοντας τις εγκλη-
ματολογικές προσεγγίσεις για τους 
εγκληματίες «υπεράνω πάσης υπο-
ψίας», επιχείρησε να δικαιολογήσει 
το στυγερό έγκλημα επικαλούμε-
νος βρασμό ψυχής, χωρίς να πείσει 
ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι 
αποφάσισαν, όπως ήταν αναμενό-
μενο, την προσωρινή κράτησή του.

Για το έγκλημα στα Γλυκά Νε-
ρά γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολ-
λά. Εκείνο όμως που προκάλεσε το 
σοκ στους πολίτες ήταν όχι μόνον 

η αποτρόπαιη πράξη του δράστη, 
που επιφύλαξε στην 20χρονη σύ-
ζυγό του ένα βασανιστικό θάνατο, 
αλλά και ότι σκηνοθέτησε μια ανύ-
παρκτη ληστεία για να αποκρύψει 
τον φόνο, φθάνοντας στο σημείο 
να θανατώσει με πρωτοφανή σκλη-
ρότητα τον σκύλο της οικογένειας 

για να πείσει ότι μπήκαν ληστές 
στο σπίτι.

∆ύσκολα μπορούσε κανείς να 
εξηγήσει το τραγικό αποτέλεσμα 
μιας σχέσης δύο νέων ανθρώπων 
που ξεκίνησαν πριν από λίγα χρό-
νια την κοινή ζωή τους με τους 
καλύτερους οιωνούς. Και όμως η 
καταστροφή σφράγισε τη ζωή της 
20χρονης, ενώ δύο οικογένειες βρί-
σκονται πια στο έλεος των ερωτη-
μάτων και της οδύνης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ένα 
ακόμη θύμα, εκτός από την άτυχη 
Καρολάιν, συμπληρώνει την εικό-
να της οικογενειακής τραγωδίας. 
Το έντεκα μηνών κοριτσάκι τους, 
η Λυδία, που ο δράστης τοποθέ-
τησε δίπλα στο άψυχο σώμα της 
μητέρας του προκειμένου να κα-
ταστήσει αληθοφανή την εκδοχή 
της ληστείας...

Η τύχη της μικρής, που αιφνι-
δίως βρέθηκε χωρίς τη μητέρα της 
και με τον πατέρα της στη φυλακή, 
απασχολεί ήδη τις εισαγγελικές αρ-
χές, που καλούνται πολύ σύντομα 
να αποφασίσουν ποιοι είναι κατάλ-
ληλοι για να αναλάβουν την επιμέ-
λειά της, προσπαθώντας να βρουν 
την καλύτερη λύση, μέσα στη βαριά 
οικογενειακή ατμόσφαιρα που έχει 
καθοριστεί από ένα φονικό.

Οι γονείς του συζυγοκτόνου, που 
έχουν το κοριτσάκι στο σπίτι τους, 
με αίτησή τους ζητούν συνεπιμέ-
λεια με την οικογένεια της άτυχης 
Καρολάιν, προτείνοντας όσο η Λυ-
δία είναι μικρή να μένει στην Αθή-
να με την οικογένεια Αναγνωστό-
πουλου από τον Οκτώβριο έως τον 
Απρίλιο και τους υπόλοιπους μήνες 
με τους γονείς της Καρολάιν στην 
Αλόννησο. Αντιθέτως, η μητέρα 

της Καρολάιν ζητάει αποκλειστική 
επιμέλεια του παιδιού.

Η απόφαση είναι θέμα ολίγων 
ημερών. Η Εισαγγελία Ανηλίκων 
θα καθορίσει προσωρινά ποιοι θα 
έχουν την επιμέλεια της μικρής, 
ενώ την οριστική απόφαση θα λά-
βει το δικαστήριο, το οποίο μπορεί, 
εάν τεθεί κάτι τέτοιο, να αποφασί-
σει, με γνώμονα το συμφέρον του 
ανηλίκου, εάν θα μπορεί ο πατέ-
ρας του να επικοινωνεί με το παιδί 
όντας στη φυλακή, απόφαση εξαι-
ρετικά σύνθετη.

Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές 
έρευνες που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη για να αναδείξουν και να φωτί-
σουν όλες τις πτυχές της εγκληματι-
κής δράσης του Αναγνωστόπουλου, 
ο ανακριτής εξετάζει τα αιτήματα 
που υπέβαλε η υπεράσπισή του, δί-
δοντας προτεραιότητα στην πραγ-

ματογνωμοσύνη που θα αποδείξει 
πότε –στοιχείο πολύ κρίσιμο– αφαι-
ρέθηκε η κάρτα από τη κάμερα που 
ήταν στο σαλόνι του σπιτιού. Αν 
αφαιρέθηκε πριν από τη δολοφο-
νία της Καρολάιν, θα εκλείψει και 
το τελευταίο επιχείρημα του δρά-
στη, που ισχυρίζεται ότι δεν είχε 
προμελετήσει το έγκλημά του. Το 
αντίθετο θα προσδώσει άλλη διά-
σταση στην υπόθεση, χωρίς ωστό-
σο να ανατρέψει το κατηγορητήριο 
που αποδίδει στον δράστη ανθρω-
ποκτονία από πρόθεση, η οποία 
τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατά-
σταση. Ανεξαρτήτως του αν ο Ανα-
γνωστόπουλος αποφάσισε εκείνο 
το μοιραίο βράδυ να διαπράξει το 
έγκλημά του ή το είχε αποφασίσει 
μέρες πριν.

Οι απαντήσεις

Η ανάκριση άλλωστε περιστρά-
φηκε ακριβώς στο να διακριβωθεί 
το πιο ουσιώδες: Αν ο Αναγνωστό-
πουλος ήταν σε ήρεμη ψυχική κα-
τάσταση όταν έφθασε στο στυγε-
ρό έγκλημα ή αν βρέθηκε, όπως ο 
ίδιος λέει, σε βρασμό ψυχής. Γι’ αυ-
τό ρωτήθηκε επισταμένως τι έκανε 
όταν κατάλαβε ότι η άτυχη σύζυγος 
του δεν αντιδρούσε. Προσπάθησε 
να κάνει κάτι, έστω και την τελευ-
ταία στιγμή; Πήρε τον σφυγμό της, 
έκανε κάποια κίνηση έστω και αν 
αυτή δεν θα είχε αποτέλεσμα; Oι 
αρνητικές απαντήσεις του συνε-
κτιμήθηκαν πολύ σοβαρά, μαζί με 
άλλα στοιχεία, για την απόφαση 
ανακριτή και εισαγγελέα περί της 
προσωρινής κράτησής του. 

Το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά 
Νερά για άλλη μία φορά κατέδειξε 
τη βασιμότητα των εγκληματολο-
γικών προσεγγίσεων, που από δε-
καετίες έχουν καταλήξει πως η αν-
θρώπινη ψυχή είναι άβυσσος, με 
ανεξερεύνητες περιοχές και πάντως 
η κόκκινη γραμμή της λογικής, της 
ενσυναίσθησης και των συναισθη-
μάτων μπορεί να ξεπεραστεί από 
ανθρώπους οι οποίοι δεν ανταπο-
κρίνονται στα εγκληματολογικά 
πρότυπα που η κοινωνία σε κάθε 
εποχή διαθέτει.

Η κρίσιμη απόφαση για τη μικρή Λυδία
Τις επόμενες ημέρες η Εισαγγελία Ανηλίκων θα καθορίσει προσωρινά ποιοι θα έχουν την επιμέλεια του παιδιού

Αν διαπιστωθεί ότι η 
κάρτα από την κάμερα 
αφαιρέθηκε πριν από τη 
δολοφονία της Καρολάιν, 
θα καταπέσει ο ισχυρι-
σμός Αναγνωστόπουλου 
ότι δεν είχε προμελε-
τήσει το έγκλημα.
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Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που έχουν τη Λυδία στο σπίτι τους, με αίτησή τους ζητούν συνεπιμέλεια με την οικογένεια της άτυχης Καρολάιν. Αντιθέ-
τως, η μητέρα του θύματος ζητάει αποκλειστική επιμέλεια.

Είχε πάθος με τη μηχανολογία από 
μικρός. Οταν ήταν 15 ετών, επει-
δή οι γονείς του δεν του επέτρε-
παν να αγοράσει μηχανάκι, μετέ-
τρεψε ολομόναχος το ποδήλατό 
του σε μοτοσικλέτα! Στη συνέχεια 
άρχισε να αγοράζει παλιές μοτο-
σικλέτες, να τις βελτιώνει και να 
τις πουλάει. Το να σπουδάσει, λοι-
πόν, μηχανολόγος ήταν αναμενό-
μενο για εκείνον τον «ανήσυχο» 
έφηβο. Αυτό που εντυπωσιάζει εί-
ναι η πορεία του μετά το πτυχίο. 
Ο Γιώργος Καλλίγερος ξεκίνησε 
την καριέρα του ως σχεδιαστής 
στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην 
Bentley Motors, στη Μεγάλη Βρε-
τανία. Μετά εργάστηκε στην Tesla 
του Ελον Μασκ. Στα μέσα της πε-
ρασμένης δεκαετίας, μαζί με τον 
Νταν Κιν, ίδρυσαν την Pushme, 
ένα πρωτοπόρο δίκτυο άμεσης επα-
ναφόρτισης μικρών ηλεκτρικών 
οχημάτων (ηλεκτρικά ποδήλατα 
και σκούτερ), με 4.500 σταθμούς 
σε 85 ευρωπαϊκές πόλεις σήμερα. 
Από το Λονδίνο όπου ζει και εργά-
ζεται, ο 27χρονος επιχειρηματίας 
–είναι διευθυντής Hardware στην 
TIER Mobility, εταιρεία ενοικίασης 
ηλεκτρικών πατινιών– αφηγήθη-
κε στην «Κ» την πορεία του και 
μοιράστηκε τη χαρά του για μία 
ακόμη διάκριση: συμπεριλήφθηκε 
στη λίστα του περιοδικού Forbes 
με τους τριάντα νέους, κάτω των 
30 ετών, που ξεχωρίζουν σε διά-
φορους τομείς. Ο Γιώργος είναι η 
μοναδική ελληνική παρουσία στο 
πεδίο της βιομηχανίας.

 
– Πώς μπορεί μια δημιουργική 

ιδέα να μετατραπεί σε επιτυχη-

μένο επιχειρηματικό μοντέλο;

– Ο δρόμος είναι μακρύς, αβέ-
βαιος και με πολλές παγίδες. Ο 
πρώτος κανόνας είναι ότι πρέ-
πει να χτίσεις κάτι που ο πελάτης 
χρειάζεται. Είναι προφανές, αλλά 
πολλές νεοφυείς εταιρείες επικε-
ντρώνονται στην καινοτομία και 
φτιάχνουν προϊόντα χωρίς αγορά. 
∆εύτερον, πολλές startups στε-
ρεύουν από χρήμα πριν καταφέ-
ρουν να γίνουν κερδοφόρες ή να 
λάβουν επενδύσεις· η εξέλιξη ενός 
καινούργιου προϊόντος είναι πο-
λύ κοστοβόρα υπόθεση. Τρίτον, 
πολλές εταιρείες ταλανίζονται από 
εσωτερικές τριβές μεταξύ των συ-
νιδρυτών τους και αναγκάζονται να 
κλείσουν πρόωρα. Οι διαφωνίες εί-
ναι δεδομένες και αναπόφευκτες – 
σημασία έχει πώς θα τις χειριστεί 
η ομάδα. Οσο πιο καινοτόμος είναι 
μια ιδέα, τόσο περισσότερες ανα-
πάντητες ερωτήσεις θα υπάρξουν 
στην πορεία. Αν αποφευχθούν τα 
βασικά λάθη, αν στηθεί ένα προϊ-

όν με απήχηση στην αγορά και αν 
διασφαλιστεί πορεία αύξησης εσό-
δων, τότε είσαι στον δρόμο προς 
την επιτυχία.

 
– Ποια είναι τα «συστατικά» μιας 

επιτυχημένης πορείας;

– ∆εν υπάρχει συνταγή, όμως 
σημαντικά στοιχεία είναι η σκλη-
ρή δουλειά, το πάθος και η τύχη. 
Η σκληρή δουλειά σού επιτρέπει 
να αξιοποιήσεις το ταλέντο που δι-

αθέτεις στο έπακρο, το πάθος σε 
βοηθά να υπομένεις τις δυσκολίες 
της διαδρομής και η τύχη χρειάζε-
ται γιατί καμιά φορά, ασχέτως του 
πόσο προσπαθείς, οι εξωτερικοί 
παράγοντες είναι πέρα από τον 
έλεγχό σου.

 
– Η Tesla ήταν ένα «σχολείο» για 

εσάς; Τι κρατάτε από όσα μάθα-

τε εκεί;

– Μεγάλο σχολείο και πηγή 

έμπνευσης για τη μετέπειτα πο-
ρεία μου. Η φιλοδοξία των Αμερι-
κανών μού ταίριαξε πολύ και στην 
Tesla ένιωσα για πρώτη φορά πως 
τα καλύτερα μυαλά του κόσμου 
δούλευαν με πάθος πάνω σε ένα 
πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ενώ στην 
παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχα-
νία ο σχεδιασμός ενός νέου αυτο-
κινήτου είναι θέμα διαδικασίας, 
στην Tesla ήταν θέμα χρόνου. Οι 
διαδικασίες επιταχύνονταν, οι μη-
χανικοί μπορούσαν να παίρνουν 
αποφάσεις γιατί απολάμβαναν την 
εμπιστοσύνη των ανωτέρων τους 
κι έτσι η δουλειά έρρεε. Επίσης, 
φρόντιζαν να προσλαμβάνουν το 
καλύτερο διαθέσιμο ανθρώπινο 
δυναμικό· η φιλοσοφία ήταν ότι 
το προϊόν θα είναι τόσο καλό όσο 
και οι άνθρωποι που το σχεδιά-
ζουν. Τέλος, εκεί έμαθα πως για 
να πετύχει μια startup πρέπει να 
κάνει απίστευτα πολλή δουλειά, 
ώστε να φτάσει και στη συνέχεια 
να ξεπεράσει τους εδραιωμένους 
παίκτες.

 
– Ποιος είναι ο ορισμός σας για 

την καινοτομία;

– Καινοτομία είναι ένας και-
νούργιος, καλύτερος τρόπος να 
υλοποιήσεις κάτι. ∆εν προϋποθέ-
τει απαραιτήτως κάτι τεχνολογικό, 
αλλά συνήθως η τεχνολογία είναι 
αυτή που «ξεκλειδώνει» έναν και-
νούργιο τρόπο για να λυθεί ένα 
υπάρχον πρόβλημα.

 
– Θα μπει, τελικά, στην κουλ-

τούρα του Ελληνα το ποδήλατο;

– Η αρχή έχει γίνει. Η έλλειψη 
ασφάλειας είναι το μεγαλύτερο 
εμπόδιο στη χρήση ποδηλάτου 
στην Ευρώπη γενικότερα. Τα δε-
δομένα δείχνουν στενό συσχετι-

σμό μεταξύ αυξημένης χρήσης 
ποδηλάτου και ύπαρξης εκτετα-
μένου και προστατευόμενου πο-
δηλατικού δικτύου. 

Στην Αγγλία λένε πως «αν το 
χτίσεις, οι ποδηλάτες θα έρθουν» 
και εν μέσω πανδημίας, όπου πολ-
λές πόλεις αναγκάστηκαν να αυξή-
σουν τα ποδηλατικά τους δίκτυα, 
αυτό αποδείχθηκε. Στην Ελλάδα 
τα ποδηλατικά δίκτυα είναι υποτυ-
πώδη, αλλά υπάρχει εθνική στρα-
τηγική για την αύξησή τους, και 
με τον καιρό πιστεύω ότι θα γίνει. 
Στο θέμα της κουλτούρας, πράγ-
ματι, ο Ελληνας δεν είναι εξοι-
κειωμένος με το ποδήλατο, δεν 
υπάρχει «κριτική μάζα» χρηστών 
που θα το καθιερώσουν ως μέσο 
καθημερινής μεταφοράς. Ταυτό-
χρονα, ως λαός έχουμε ιδιαίτερη 
αγάπη για το αυτοκίνητο. Στα επό-
μενα χρόνια πιστεύω ότι αυτό θα 
αρχίσει να αλλάζει: η αύξηση της 
κίνησης θα καταστήσει το αυτοκί-
νητο λιγότερο χρηστικό και τους 
διαθέσιμους ποδηλατόδρομους 
πολύ πιο πρακτικούς, κάνοντας 
το ποδήλατο μια πολύ δελεαστι-
κή λύση.

 
– Είναι μονόδρομος η φυγή κάθε 

«ανήσυχου» νέου στο εξωτερικό;

– Η εκτός Ελλάδας εμπειρία 
είναι κάτι θετικό –και για έναν 
επιστήμονα, και για τη χώρα μας, 
αρκεί να υπάρξει επιστροφή–, 
ένα μονοπάτι που θα πρότεινα 
σε όλους να ακολουθήσουν. Εί-
μαι βέβαιος ότι θα είχα προσπα-
θήσει το ίδιο εάν είχα μείνει στην 
Ελλάδα. Ομως, τα ερεθίσματα και 
οι εμπειρίες που αποκόμισα από 
τις χώρες όπου έχω ζήσει και ερ-
γαστεί είναι ανεκτίμητα και ανα-
ντικατάστατα.

Από την Tesla στη λίστα του Forbes
O 27χρονος μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Καλλίγερος, πρωτοπόρος στον κλάδο της βιομηχανίας, μιλάει στην «Κ»

Ο Γιώργος Καλλίγερος συμπεριελήφθη στη λίστα του περιοδικού Forbes 
με τους τριάντα νέους, κάτω των 30 ετών, που ξεχωρίζουν σε διάφορους το-
μείς. Είναι η μοναδική ελληνική παρουσία στο πεδίο της βιομηχανίας.

Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η εκτός Ελλάδας 
εμπειρία είναι κάτι 
θετικό –και για έναν 
επιστήμονα, και για 
τη χώρα μας, αρκεί 
να υπάρξει επιστροφή–, 
ένα μονοπάτι που 
θα πρότεινα σε όλους 
να ακολουθήσουν.
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Το οικονομικό και πολιτικό σκάν-
δαλο με επίκεντρο τη δράση του 
Τούρκου επιχειρηματία Σεζγκίν 
Μπαράν Κορκμάζ, που με την 
ανοχή κάποιων Τούρκων αξιω-
ματούχων είχε εμπλακεί σε υπό-
θεση «ξεπλύματος» μαύρου χρή-
ματος, προκαλεί τριγμούς στην 
Αγκυρα. Σύμφωνα με τον τουρ-
κικό Τύπο, στην υπόθεση εμπλέ-
κεται και το όνομα του υπουργού 
Εσωτερικών της Τουρκίας Σου-
λεϊμάν Σοϊλού.

Οι ΗΠΑ ήδη έχουν ζητήσει 
την έκδοση του Κορκμάζ, ο οποί-
ος συνελήφθη στην Αυστρία, κα-
θώς κατηγορείται για συνεργασία 
σε «ξέπλυμα» χρήματος μαζί με 
Αμερικανούς επιχειρηματίες. Στο 
κατηγορητήριο των Αμερικανών 
εισαγγελέων υπάρχει ομολογία 
συνεργατών του Κορκμάζ, που 
αναφέρουν πως ο Τούρκος επι-
χειρηματίας υποστήριζε πως ένας 
πολιτικός με την κωδική ονομα-
σία «ο παππούς» θα φρόντιζε να 
μην τους αγγίξει κανένας. Στην 
Τουρκία ήδη αποκαλύπτονται 
σχέσεις κυβερνητικών αξιωμα-
τούχων μαζί του, που του παρεί-
χαν βοήθεια.

Ο Κορκμάζ τον ∆εκέμβριο του 
2020 διέφυγε από την Τουρκία, 
χωρίς να γνωρίζει κανένας τον 
προορισμό του. Λίγους μήνες 
πριν είχε εκδοθεί εις βάρος του, 
από την Αρχή Ερευνών Οικονομι-
κού Εγκλήματος, απόφαση απα-
γόρευσης εξόδου από τη χώρα 
και «παγώματος» κάποιων τρα-
πεζικών λογαριασμών του.

Η διαφυγή του είχε προκα-
λέσει κάποιες συζητήσεις, αλ-
λά το ζήτημα πήρε μεγαλύτερες 
διαστάσεις όταν ο Τούρκος μα-
φιόζος Σεντάτ Πεκέρ, σε ένα από 
τα γνωστά πλέον βίντεο που πα-
ρουσιάζει, είχε ισχυριστεί πως ο 
Κορκμάζ, μία ημέρα πριν διαφύ-
γει, είχε επισκεφθεί τον υπουργό 
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού 
στο γραφείο του. Σύμφωνα πά-
ντα με τον ισχυρισμό, ο υπουρ-
γός ζήτησε από τον Κορκμάζ να 
διαγράψει χρέη 34 εκατ. δολα-
ρίων που έπρεπε να εισπράξει 
από κάποιον επιχειρηματία και 
τον προειδοποίησε πως ενδέχε-
ται να συλληφθεί. Την επομένη ο 
Κορκμάζ διέφυγε στο εξωτερικό, 
ενώ, όπως αναφέρει η εφημερίδα 
Karar, ξαφνικά τα χρέη του Ινάν 
Καράτς προς τον ίδιο μειώθηκαν 
από 40 εκατ. σε 6 εκατ. δολάρια. 
Ο υπουργός Εσωτερικών, σε τη-
λεοπτικές συνεντεύξεις του, δεν 
διέψευσε καμία από τις πληρο-
φορίες.

Ηχητικά ντοκουμέντα

To ζήτημα γιγαντώθηκε από 
ηχητικά ντοκουμέντα που δημο-
σίευσαν την περασμένη εβδο-
μάδα δημοσιογράφοι του τηλε-
οπτικού δικτύου HaberTurk. Σε 
συνομιλία του Τούρκου επιχειρη-
ματία με τον παρουσιαστή του 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων του 
συγκεκριμένου δικτύου, Βεγίς 
Ατές, ο τελευταίος υποσχόταν 
να μεσολαβήσει με «κάποιον με-
γάλο» στην Αγκυρα και ανέφερε 
στον Κορκμάζ πως αν του έδινε 

10 εκατ. δολάρια «η υπόθεσή του 
θα καθάριζε». Αμέσως μετά τη 
δημοσίευση της συνομιλίας, ο 
Βεγίς Ατές παραιτήθηκε.

Ο Κορκμάζ συνελήφθη την 
περασμένη εβδομάδα στην Αυ-
στρία, όπου διέμενε το τελευταίο 
διάστημα, καθώς εντοπίστηκε 
από τις αρχές των ΗΠΑ. Το κατη-
γορητήριο εις βάρος του αφορά 
τη συνεργασία του με τους επι-
χειρηματίες Ιακομπ και Ισαΐαχ 
Κίνγκστον, οι οποίοι με πλαστά 
τιμολόγια εξαπάτησαν τις αμερι-
κανικές αρχές, εισέπραξαν επιδο-
τήσεις ύψους 500 εκατ. δολαρίων, 
εκ των οποίαν 135 εκατ. δολάρια 
έστειλαν σε λογαριασμούς του 
Κορκμάζ για να τα «εξαφανίσει». 
Στο κατηγορητήριο, τα αδέλφια 
Κίνγκστον εμφανίζονται να λένε 
πως ο Τούρκος επιχειρηματίας 
τούς είχε αναφέρει έναν πολιτι-
κό, τον «παππού» (grandfather), 
που θα φρόντιζε να μην υπάρχει 
κανένα πρόβλημα στην υπόθεσή 
τους. Στην έκθεση των εισαγγε-
λέων δεν γίνεται αναφορά στην 
εθνικότητα του «παππού».

Ο Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ, 

έως και πριν από λίγους μήνες, 
θεωρούνταν το «αστέρι» της επι-
χειρηματικότητας. Τα φιλοκυ-
βερνητικά ΜΜΕ τον παρουσί-
αζαν ως αυτοδημιούργητο και 
φιλάνθρωπο που βοηθούσε τους 
φτωχούς της Τουρκίας. Ο επι-
χειρηματικός όμιλός του, SBK, 
διαθέτει αεροπορική εταιρεία, 
φαρμακευτικές και εμπορικές 
εταιρείες, ένα από τα μεγαλύ-
τερα και πολυτελέστερα ξενοδο-
χεία της Τουρκίας, το Paramount 
Hotel, στο οποίο διέμεναν πολ-
λοί πολιτικοί, ανάμεσά τους και 
ο πρώην πρωθυπουργός της χώ-
ρας Μπιναλί Γιλντιρίμ, αλλά και 
εισαγγελείς.

Τουρκικές εφημερίδες υπο-
στηρίζουν πως ο Κορκμάζ, σε πε-
ρίπτωση που εκδοθεί στις ΗΠΑ 
και αρχίσει να μιλάει για τη δρά-
ση του και τις πιθανές σχέσεις 
του με μέλη της τουρκικής κυ-
βέρνησης, θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί ανάλογη περίπτωση με 
τον Τουρκοϊρανό επιχειρηματία 
Ρεζά Ζαράμπ. Ο συγκεκριμένος, 
σε συνεργασία με την τουρκική 
κρατική τράπεζα Halkbank, είχε 
βρει τον τρόπο να παρακάμπτει 
το οικονομικό εμπάργκο εναντί-
ον τoυ Ιράν. Αργότερα, σε ένα 
από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ συ-
νελήφθη, ομολόγησε πολλά και 
βρίσκεται στα χέρια των αμερι-
κανικών αρχών. Ο Κορκμάζ, πά-
ντως, μέχρι στιγμής δηλώνει πως 
δεν θα μιλήσει όπως ο Ζαράμπ 
και αναφέρει πως επιθυμεί να 
δικαστεί στην Τουρκία.

Τριγμοί στην Αγκυρα
μετά τη σύλληψη 
«φίλου» επιχειρηματία

Ο Σεζγκίν Μπαράν 
Κορκμάζ, που κρα-
τείται στην Αυστρία, 
μέχρι πρόσφατα πα-
ρουσιαζόταν από τα 
φιλοκυβερνητικά 
ΜΜΕ ως αυτοδημι-
ούργητος και φιλάν-
θρωπος.

Οσα πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνη-
τική θητεία του δεν τα κατάφερε ως 
ριζοσπαστική Αριστερά. Το κόμμα 
οδηγήθηκε σχετικά γρήγορα στις 
ατραπούς του ρεαλισμού. Και η ανά-
ληψη της εξουσίας, όμως, δεν στη-
ρίχθηκε σε έναν ορθολογικό πολιτι-
κό λόγο, αλλά στο αντιμνημονιακό 
κύμα της εποχής. Τα δύο πρόσωπα 
του κόμματος και η αντιπολιτευτι-
κή τακτική που θα διαλέξει η ση-
μερινή αξιωματική αντιπολίτευση 
συνεχίζουν να διχάζουν την Κου-
μουνδούρου. Κάποιοι υποστηρίζουν 
πως πρέπει να γίνει αναλυτική και 
ουσιαστική συζήτηση για τις αιτίες 
της ήττας του 2019. Οι περισσότε-
ροι πιστεύουν πως αυτά είναι παρελ-
θόν και το κόμμα οφείλει να κοιτάξει 
μπροστά και να βρει τρόπο να ηγη-
θεί μιας νέας μεγάλης κοινωνικής 
πλειοψηφίας. Το τελευταίο Πολιτικό 
Συμβούλιο, που έγινε για άλλη μια 
φορά μέσω τηλεδιάσκεψης, έβγαλε 
από την ντουλάπα τα καλά κρυμμένα 
«εσωκομματικά φαντάσματα», λίγες 
ημέρες πριν από την προγραμματι-
κή συνδιάσκεψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», το σκηνικό για τη Fraport, με 
την άρνηση της «Ομπρέλας» να ενι-
σχυθεί οικονομικά η εταιρεία εξαι-
τίας της πανδημίας και την εκ δια-
μέτρου αντίθετη, θετική στάση των 
«προεδρικών», είχε στηθεί πριν από 
τη θυελλώδη συνεδρίαση του Πο-
λιτικού Συμβουλίου. Στον «πρωινό 
καφέ», μια εβδομάδα πριν, το θέ-
μα είχε θέσει από την πλευρά της 

εσωκομματικής αντιπολίτευσης ο 
∆ημήτρης Βίτσας. Η απόφαση του 
άτυπου οργάνου ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να 
υπερψηφίσει το νομοσχέδιο στη 
Βουλή. Στη σύσκεψη της Τετάρτης 
οι «οκτώ» (Ν. Φίλης, Ν. Βούτσης, Ευ. 
Τσακαλώτος, Π. Σκουρλέτης, ∆. Βί-
τσας, Θ. ∆ρίτσας, Τ. Χριστοδουλο-
πούλου, Π. Λάμπρου) επανήλθαν 
αποφασισμένοι και εξέφρασαν την 

αντίθεσή τους. Αποτέλεσμα; Προ-
έκυψε ένα ζήτημα που δεν αφορά 
μόνο τα στενά όρια των 14 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων. 

Μέλος της πλειοψηφίας εξηγού-
σε στην «Κ» πως πρόκειται για αρ-
κετά σοβαρή υπόθεση, καθώς στε-
λέχη του κόμματος δεν τιμούν τις 
υπογραφές στις οποίες προχώρησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. «Είναι αρι-
στερό να εξαπατάς τον επενδυτή;» 
φέρεται να ακούστηκε μέσα στη συ-
νεδρίαση, και περίπου 30 μέλη του 
οργάνου συμφώνησαν πως μείζον 
θέμα είναι η αξιοπιστία και η πο-
λιτική συνέπεια. Ο αντίλογος των 
στελεχών της «Ομπρέλας» ανέφερε 
πως η χώρα πρέπει να θέτει προτε-
ραιότητες για το πού κατευθύνει τα 

λεφτά της σε μια δύσκολη περίοδο, 
συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί 
μια μεγάλη εταιρεία να χρηματοδο-
τείται με 177 εκατ. ευρώ τη στιγμή 
που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
φυτοζωούν.

Η συμβιβαστική λύση τού «πα-
ρών» από τον Αλέξη Τσίπρα μπο-
ρεί να έριξε τους τόνους, ωστόσο ο 
Νίκος Φίλης, σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, δεν έκανε πίσω. Οι σχέσεις 
των δύο «πάγωσαν» μετά τον ανα-
σχηματισμό του 2016. Οσα στελέ-
χη μίλησαν στην «Κ» απέφυγαν να 
αναφερθούν στο συγκεκριμένο πε-
ριστατικό, θέλοντας να αφήσουν 
πίσω την πολύ έντονη συζήτηση 
που παρακολούθησαν μέσα από 
τους υπολογιστές τους. Οταν ο το-
μεάρχης Παιδείας φέρεται να τόνισε 
προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως 
η τεκμηρίωσή του για το «παρών» 
αποτελεί τη λογική τού «ναι», ο Αλέ-
ξης Τσίπρας έκανε λόγο, σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, για προ-
ειλημμένες αποφάσεις που παίρ-
νονται από κάποιους το τελευταίο 
διάστημα, πριν καν γίνει συζήτηση 
στα όργανα. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως 
άφησε αιχμές για την εσωκομμα-
τική αντιπολίτευση που ασκείται 
προς εκείνον, με τον Νίκο Φίλη να 
φέρνει την κουβέντα στον τρόπο 
που λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τη 
συμμετοχή των οργάνων και κατά 
πόσον έχει αποκτήσει χαρακτηρι-
στικά που προσομοιάζουν σε κόμμα-
τα άλλων εποχών. Ζήτησε να γίνει 
ψηφοφορία, και στην «Ομπρέλα» 
κρατούν ως κέρδος το γεγονός ότι 

το αρχικό «ναι» έγινε «παρών». Πά-
ντως, τα στελέχη της εσωκομματι-
κής αντιπολίτευσης δεν έμειναν 
συμπαγή έως το τέλος, αφού τρεις 
επέμειναν στο «όχι» και τρεις επέ-
λεξαν να απέχουν.

Αυτό που ενώνει τον ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι ο δρόμος της προγραμματικής 
αντιπολίτευσης που έχει ακολου-
θήσει με τις συνεχείς παρουσιάσεις 
των προτάσεών του, ως απάντηση 
στην ασκούμενη κυβερνητική πολι-
τική. Αφήνοντας πίσω τις εντάσεις, 
ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει 
αύριο το πλάνο του κόμματος για 
τα εργασιακά, που πέρα από την 
κατάργηση του νόμου Χατζηδά-
κη βασίζεται σε τέσσερις βασικούς 
άξονες:

• Αυξήσεις στους μισθούς.
• Ισχυρό σύστημα συλλογικών 

συμβάσεων.
• Αποτελεσματικός ελεγκτικός 

μηχανισμός.
• Ενεργητικές πολιτικές καταπο-

λέμησης της ανεργίας και στήριξης 
των ανέργων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 751 ευρώ, δημιουργία 
ενός πλαισίου που θα ενισχύει τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργα-
σίας, επαναφορά του βάσιμου λόγου 
απόλυσης, στήριξη της συμμετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασί-
ας, καθιέρωση Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, 
ριζικές τομές για εργαζομένους με 
επισφαλείς μορφές απασχόλησης, 
ρύθμιση της τηλεργασίας κ.ά.

«Είναι αριστερό να 
εξαπατάς τον επενδυτή;» 
φέρεται να ακούστηκε 
στη συνεδρίαση του 
Πολιτικού Συμβουλίου 
για τη Fraport.

Το «κίνημα των 8» και η κόντρα Τσίπρα - Φίλη

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Ενα φιλόδοξο σχέδιο που θα οδη-
γεί τους στρατευσίμους σε «διπλό 
απολυτήριο» με την ολοκλήρωση 
της στρατιωτικής θητείας τους 
δρομολογεί η κυβέρνηση. Στον 
πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η 
αντίληψη ότι οι μήνες της στρα-
τιωτικής θητείας θα πρέπει να 
αξιοποιούνται για την ανάπτυξη 
πρόσθετων επαγγελματικών δε-
ξιοτήτων προς όφελος των στρα-
τευσίμων, αλλά και προκειμένου 
οι Ενοπλες ∆υνάμεις και συνολικά 
η κρατική μηχανή να επωφελού-
νται από τα προσόντα και τις γνώ-
σεις των έφεδρων στελεχών τους.

Το εγχείρημα, που αναμένεται 
να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, 
έχουν αναλάβει, μετά το πράσινο 
φως του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, το υπουργείο 
Αμυνας και ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος, ενώ ρόλο «τεχνικού 
συμβούλου» θα έχει το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη. Στην πλήρη 
ανάπτυξή του το σχέδιο περιλαμ-
βάνει την κατά το δυνατόν ακρι-
βέστερη «αντιστοίχηση» μεταξύ 
των δεξιοτήτων όσων προσέρχο-
νται να υπηρετήσουν τη στρατι-
ωτική θητεία τους και των θέσε-
ων και αναγκών των Ενόπλων 
∆υνάμεων. ∆ηλαδή, με βάση τα 
στοιχεία που θα προσκομίζουν οι 
νεοσύλλεκτοι, θα δημιουργείται 
μια μεγάλη βάση δεδομένων. Στη 
συνέχεια θα «ματσάρονται» σε 
ανάλογους τομείς, ώστε με την 
ολοκλήρωση της θητείας τους 
να έχουν αποκτήσει πρόσθε-
τη εμπειρία και πιστοποιημένα 
προσόντα. Μάλιστα, σύμφωνα με 
πληροφορίες, ειδική πρόνοια θα 
προβλέπεται για όσους κατατάσ-
σονται στον στρατό διαθέτοντας 
ιδιαίτερες δεξιότητες και τίτλους 
σπουδών, με βάση και το αντί-
στοιχο «μοντέλο Ισραήλ».

Συγκεκριμένα, όπως λέγεται:
• Αριστούχοι πληροφορικάρι-

οι θα μπορούν να τοποθετούνται 
στη ∆ΙΚΥΒ (∆ιεύθυνση Κυβερνο-
άμυνας του ΓΕΕΘΑ).

• Αριστούχοι της Νομικής, στα 

νομικά γραφεία του υπουργού 
Αμυνας και των υφυπουργών ή 
σε διευθύνσεις που έχουν ως αρ-
μοδιότητα τις στρατιωτικές συμ-
βάσεις.

• Αριστούχοι μηχανικοί, σε 
χώρους παραγωγής ή συντήρη-
σης οπλικών συστημάτων, όπως 
η ΕΑΒ.

Διπλό όφελος

Με τον συγκεκριμένο σχεδι-
ασμό το όφελος, όπως προανα-
φέρθηκε, θα είναι διπλό: τόσο για 

τους κληρωτούς, καθώς η θητεία 
τους θα αποτελεί και τμήμα «πρα-
κτικής άσκησης» σε αντικείμενα 
που μπορεί να αποτελέσουν πε-
δίο επαγγελματικής ενασχόλη-
σης στη συνέχεια· όσο και για 
τις ίδιες τις Ενοπλες ∆υνάμεις, 
που θα μπορούν να αξιοποιήσουν 
με καλύτερο τρόπο τους στρα-
τευσίμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
πρόγραμμα θα αρχίσει να «μπαί-
νει σε ράγες» με την υπογραφή 
«μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ 
των υπουργείων Αμυνας και Ψη-
φιακής Πολιτικής από τις αρχές 
του νέου χρόνου, καθώς απαι-
τούνται διαγωνισμοί για τη δια-
μόρφωση του συστήματος που 
θα «ματσάρει» δεξιότητες των 
στρατευσίμων και θέσεις. Ομως, 
νωρίτερα θα δρομολογηθεί μια 
βραχυπρόθεσμη λύση ενίσχυσης 
των γνώσεων όσων υπηρετούν τη 
θητεία τους. Ειδικότερα, εξετάζε-
ται να προσφέρονται vouchers 
–κυρίως για την απόκτηση ψη-

φιακών δεξιοτήτων– κατά τη δι-
άρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Ιός και διευκολύνσεις

Εν τω μεταξύ, σε μεγάλη προ-
τεραιότητα για την κυβέρνηση 
έχει εξελιχθεί η επιτάχυνση του 
προγράμματος εμβολιασμού, ει-
δικά μετά και τη διάδοση της με-
τάλλαξης «∆έλτα», που εκφράζο-
νται φόβοι πως είναι πλέον θέμα 
χρόνου να κυριαρχήσει και στην 
Ελλάδα. Η κυβέρνηση εκτιμά πως, 
με βάση τους εμβολιασμούς που 
έχουν ήδη γίνει και τα προγραμ-
ματισμένα ραντεβού, στο τέλος 
του καλοκαιριού θα υπάρχει κά-
λυψη περίπου του 60% του ενή-
λικου πληθυσμού. 

Ομως, προκειμένου να διασφα-
λιστεί στις αρχές του φθινοπώ-
ρου το λεγόμενο «τείχος ανοσί-
ας», το συγκεκριμένο ποσοστό 
θα πρέπει να αυξηθεί κατά 20 
μονάδες περίπου. Το εγχείρημα 
χαρακτηρίζεται δύσκολο, καθώς 
στις μεγαλύτερες ηλικίες –άνω 
των 60– φαίνεται πως όσοι δεν 
έχουν εμβολιαστεί ακόμη, ανή-
κουν σε μεγάλο ποσοστό στον 
σκληρό πυρήνα των λεγόμενων 
«αρνητών». Ενώ, παράλληλα, στις 
νεότερες ηλικίες η συμμετοχή 
δύσκολα θα είναι πολύ μεγάλη, 
καθώς σε μερίδα της νεολαίας 
έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως 
οι κάτω των 35 δεν κινδυνεύουν 
ιδιαίτερα από τον κορωνοϊό.

Η κυβέρνηση διαμηνύει πως 
στη χώρα δεν πρόκειται να επι-
βληθεί νέο γενικευμένο lockdown 
μετά το καλοκαίρι και τα όποια 
περιοριστικά μέτρα θα αφορούν 
συγκεκριμένες περιοχές ή τους 
μη εμβολιασμένους. Υπό αυτή 
την έννοια, ο χρόνος μετράει 
αντίστροφα για τις διευκολύνσεις 
στους εμβολιασμένους. Μεταξύ 
άλλων, εξετάζεται σε εστίαση και 
ψυχαγωγία η χωρητικότητα να 
είναι μεγαλύτερη εάν φιλοξενού-
νται μόνο εμβολιασμένοι, το εν-
δεχόμενο όσοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί να καταβάλλουν οι ίδιοι 
το κόστος για μοριακά και rapid 
tests, ακόμη και οικονομικά κί-
νητρα τύπου λοταρίας.

Σχέδιο στρατιωτικής θητείας
με «διπλό» απολυτήριο 
Απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής στο στράτευμα

Παρουσιάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά με τέσσερις βασικούς άξονες

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοσή του

Εξετάζεται «μοντέλο 
Ισραήλ» όπου, για 
παράδειγμα, άριστοι 
πληροφορικάριοι 
θα τοποθετούνται 
στη Διεύθυνση 
Κυβερνοάμυνας 
του ΓΕΕΘΑ. 

Με βάση τα στοιχεία δεξιοτήτων που θα προσκομίζουν, οι νεοσύλλεκτοι θα 
«ματσάρονται» σε ανάλογους τομείς, ώστε με την ολοκλήρωση της θητείας 
τους να έχουν αποκτήσει πιστοποιημένα προσόντα (φωτ. αρχείου).
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Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Κορκμάζ για συνεργασία με Αμερικανούς επι-
χειρηματίες σε υπόθεση με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ
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Πρωτοποριακό αμυντικό σύστημα 
αναχαίτισης ιπτάμενων απειλών, 
από ρουκέτες και όλμους μέχρι μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη drones, 
δοκιμάζει με επιτυχία το υπουργείο 
Αμυνας του Ισραήλ. Παρότι η τε-
χνολογία για συστήματα εντοπι-
σμού εχθρικών drones γνωρίζει 
ακμή, μόνο το Ισραήλ έχει πετύ-
χει μέχρι στιγμής να παρουσιάσει 
αξιόπιστο σύστημα κατάρριψης 
σμήνους μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών. 

Το μικρό μέγεθος, η μικρή τα-
χύτητα πτήσης των drones και η 
ικανότητά τους να αλλάζουν από-
τομα πορεία καθιστά ανίσχυρα τα 
συμβατικά αντιαεροπορικά μέσα, 
με πολλά κράτη να στρέφονται 
προς τα ηλεκτρονικά αντίμετρα, 
που εξουδετερώνουν το λογισμι-
κό του ιπτάμενου συστήματος. 
Τέτοια αντίμετρα δεν θεωρούνται, 
όμως, ακόμη αρκετά αξιόπιστα. Σε 
πρόσφατη δοκιμή σε αεροπορική 
βάση της Φλόριντα, το Πεντάγωνο 
παρουσίασε σύστημα αναχαίτισης 
drones βασισμένο σε μη εκρηκτι-
κά αντίμετρα. Μικρά ελικόπτερα 
drones αναχαιτίζουν την απειλή, 
εκτοξεύοντας δίχτυα στο ουραίο 
τμήμα του και διακόπτοντας την 
πτήση του.

Στο Ισραήλ, όμως, οι πρώτες 
δοκιμές του συστήματος λέιζερ 
πέτυχαν την κατάρριψη σμήνους 
drones αλλά και μικρού επιβατι-
κού αεροσκάφους Τσέσνα – πολ-
λά από αυτά σε απόσταση μεγαλύ-
τερη του ενός χιλιομέτρου πάνω 
από τη Μεσόγειο, όπως αναφέρει 
σε δημοσίευμά της η εφημερίδα 
Times of Israel. Σύμφωνα με τον 
επικεφαλής του προγράμματος, 
ταξίαρχο Γιανίβ Ροτέμ, πλήρως 
λειτουργικό πρωτότυπο του συ-
στήματος, που μεταφέρεται από 
αεροσκάφος, θα είναι έτοιμο εντός 
του 2024. Το σύστημα εντοπισμού 
των στόχων λειτουργεί ήδη χάρη 
σε κινητή μονάδα επίγειου λέιζερ, 
ικανού να καταρρίπτει ρουκέτες, 
όλμους, μικρά κατασκοπευτικά 
drones, καθώς και τα μεγάλα βομ-
βαρδιστικά αεροσκάφη. Το καινο-
τόμο ισραηλινό σύστημα, εφόσον 
αποδειχθεί αποτελεσματικό, μπο-
ρεί να ανατρέψει τα δεδομένα στο 
πεδίο της μάχης, απειλώντας την 
όψιμη πρωτοκαθεδρία που απέ-
κτησαν τα drones σε πρόσφατες 
συρράξεις, όπως στην Υεμένη και 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Το Ισραήλ ανησυχεί ιδιαίτε-
ρα για τη στήριξη που προσφέ-
ρει το Ιράν στη σιιτική οργάνωση 
Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Παρότι 
η Χεζμπολάχ έχει αποφύγει την 

όξυνση στο σύνορα Λιβάνου - Ισ-
ραήλ, αρνούμενη να αξιοποιήσει 
τα ισχυρά οπλικά συστήματα που 
διαθέτει χάρη στο Ιράν, το Ισρα-
ήλ εκτιμά ότι η σιιτική οργάνωση 
έχει την ικανότητα να εξαπολύσει 
επιθέσεις με drones εναντίον ισ-
ραηλινών οικισμών στη μεθόριο, 
αλλά και να χρησιμοποιήσει την 
καινοτόμο αυτή αεροπορία ενα-
ντίον ενδεχόμενης νέας στρατιω-
τικής επέμβασης της Τσαχάλ στο 
εσωτερικό του Λιβάνου. Ο πόλε-
μος στην Υεμένη, από τη μεριά 
του, απέδειξε τη χρησιμότητα των 
drones στο πεδίο της μάχης. Οι 
ελλιπώς εξοπλισμένοι αντάρτες 
Χούτι, υποστηριζόμενοι από το 
Ιράν, έχουν καταφέρει να τρομο-
κρατήσουν τη Σαουδική Αραβία, 
πραγματοποιώντας επιτυχημένες 
βομβιστικές επιδρομές με drones 
εναντίον διυλιστηρίων στα δυτικά 

του βασιλείου των Σαούντ.
«Θα ολοκληρώσουμε τις δοκι-

μές μέχρι το τέλος του χρόνου και 
αφού βεβαιωθούμε ότι είναι λει-
τουργικό, θα έχουμε το λέιζερ στην 
περιοχή της Γάζας μέσα σε τρία 
χρόνια», είπε ο ταξίαρχος Ροτέμ 
μιλώντας τη ∆ευτέρα σε δημοσιο-
γράφους. Το ισραηλινό υπουργείο 
Αμυνας υποστηρίζει ότι σημαντι-
κό όφελος του λέιζερ αναχαίτισης 
είναι το χαμηλό κόστος. Κάθε πύ-
ραυλος αναχαίτισης του αντιπυ-
ραυλικού συστήματος «Σιδερένιος 
Θόλος», που καλύπτει το Ισραήλ, 
κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, 
ενώ κάθε βολή του ραντάρ έχει 
αμελητέο κόστος. Οσο υπάρχει 
μάλιστα αξιόπιστη πηγή ενέργει-
ας κοντά στο λέιζερ, το σύστημα 
δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει 
έλλειψη πυρομαχικών. Σημαντικό 
μειονέκτημα του πειραματικού συ-
στήματος είναι ότι δεν λειτουργεί 
καλά σε συνθήκες χαμηλής ορα-
τότητας, όπως με πυκνή συννεφιά 
ή κακοκαιρία. Το προσαρμοσμένο 
σε αεροσκάφος λέιζερ, όμως, θα 
δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, 
μεταφέροντας το σύστημα πάνω 
από τα σύννεφα.

Το επίγειο αμυντικό σύστημα, 

συμπαραγωγή του υπουργείου 
Αμυνας με την εταιρεία αμυντι-
κού εξοπλισμού Rafael, δεν πρό-
κειται να αντικαταστήσει τον «Σι-
δερένιο Θόλο», ούτε και τις άλλες 
υποδομές αεράμυνας του Ισραήλ. 
Σκοπός του είναι να ενισχύσει τα 
υπάρχοντα συστήματα, έχοντας ως 
κύρια αποστολή την καταστροφή 
μικρότερων στόχων, αφήνοντας 
τους μεγαλύτερους από αυτούς 
στους πυραύλους του «Θόλου». 
Στις δοκιμές του αερομεταφερό-
μενου λέιζερ, που πραγματοποιή-
θηκαν την περασμένη εβδομάδα, 
το πρωτοποριακό οπλικό σύστημα 
τοποθετήθηκε σε εκπαιδευτικό 
αεροσκάφος της αεροπορίας, το 
οποίο απογειώθηκε για να εντο-
πίσει και να καταρρίψει περίπου 
δέκα drones. Το λέιζερ αξιοποίη-
σε αυτόνομο σύστημα εντοπισμού 
και εγκλωβισμού στόχων, το οποίο 
δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέμβα-
ση. «Αναχαιτίσαμε επιτυχώς πολλά 
τέτοια αεροσκάφη, σε απόσταση 
μικρότερη του ενός χιλιομέτρου. 
Η τεχνολογική αυτή καινοτομία εί-
ναι κρίσιμη για τη δημιουργία του 
αερομεταφερόμενου λέιζερ. Αυτή 
είναι η πρώτη φορά που το Ισρα-
ήλ πέτυχε κάτι τέτοιο και νομίζω 

ότι είμαστε από τους λίγους στον 
κόσμο που το έχουν πετύχει», εί-
πε ο Ροτέμ. Το αερομεταφερόμενο 
λέιζερ θα είναι σύντομα ικανό να 
καταρρίπτει στόχους σε απόστα-
ση δεκάδων χιλιομέτρων.

Σε αρχικό στάδιο

Ο Ισραηλινός ταξίαρχος προ-
ειδοποίησε όμως ότι τα ενθαρρυ-
ντικά αυτά στοιχεία αφορούν τις 
αρχικές δοκιμές του συστήματος. 
«Παρότι η προσπάθεια στέφθηκε 
με επιτυχία, βρισκόμαστε ακόμη 
στα πρώτα στάδια και θα χρεια-
στεί πολλή δουλειά για να έχουμε 
ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα 
στα χέρια μας», είπε. Το λέιζερ αξι-
οποιεί προηγμένο σύστημα οπτικής 
στόχευσης, ικανό να ακολουθεί 
τον στόχο και να προβλέπει την 
πορεία του με μεγάλη ακρίβεια. 
Σε βίντεο, που δημοσιοποίησε το 
ισραηλινό υπουργείο Αμυνας, το 
λέιζερ φαίνεται να έχει εγκλωβίσει 
τον στόχο του και να ανοίγει τρύπα 
στην άτρακτο μικρού αεροσκάφους 
Τσέσνα, χωρίς χειριστές, το οποίο 
καταλήγει λίγα δευτερόλεπτα αρ-
γότερα στα νερά της Μεσογείου.
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Ισραηλινό λέιζερ - φονέας drones
Οι πρώτες δοκιμές καινοτόμου οπλικού συστήματος, ικανού να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ρουκέτες και όλμους

Τον Δεκέμβριο του 2018, 
ο τότε υπουργός Αμυνας, 
Αβίγκντορ Λίμπερμαν, δι-
έταξε το υπουργείο να 
ενισχύσει τις επενδύσεις 
στην τεχνολογία των λέι-
ζερ, σε μια προσπάθεια να 
επιταχυνθεί η κατασκευή 
βιώσιμου πρωτοτύπου. Την 
περασμένη ∆ευτέρα, ο ση-
μερινός υπουργός Αμυνας, 
Μπένι Γκαντζ, εξήρε την 
επιτυχημένη δοκιμή του 
αερομεταφερόμενου λέι-
ζερ. «Οφείλω να συγχα-
ρώ τη διεύθυνση εξοπλι-
σμών του υπουργείου και 
την εταιρεία Elbit για την 
τεχνολογική επανάστα-
ση που προκάλεσαν. Μας 
φέρατε πιο κοντά σε ακό-
μη μία σημαδιακή ημέρα 
στην ανάπτυξη πολλαπλού 
δικτύου αεράμυνας για το 
Ισραήλ. Το λέιζερ θα προ-
σφέρει ακόμη μία εγγύηση 
ασφάλειας εναντίον κάθε 
είδους απειλής», είπε ο 
Γκαντζ. Η λιβανική σιιτι-
κή οργάνωση Χεζμπολάχ 
είναι αυτή που προκαλεί 
τη μεγαλύτερη ανησυχία 
στους αξιωματούχους του 
ισραηλινού υπουργείου 
Αμυνας. Η οργάνωση φέ-
ρεται να διατηρεί οπλοστά-
σιο 130.000 ρουκετών, πυ-
ραύλων και όλμων, που θα 
μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν σε μελλοντικό 
πόλεμο με το Ισραήλ. Οι 
δύο μεγαλύτερες ένοπλες 
οργανώσεις στη Λωρίδα 
της Γάζας, η Χαμάς και η 
Ισλαμική Τζιχάντ, διαθέ-
τουν και αυτές χιλιάδες 
ρουκέτες και όλμους, έχο-
ντας εκτοξεύσει περισσό-
τερα από 4.000 βλήματα 
εναντίον του Ισραήλ στην 
κρίση του Μαΐου. Παρά το 
σφυροκόπημα του ισρα-
ηλινού πυροβολικού και 
τον από αέρος βομβαρδι-
σμό της Γάζας, με δεκάδες 
άμαχους Παλαιστινίους 
νεκρούς, τα πυρά ρου-
κετών δεν σταμάτησαν, 
αποδεικνύοντας τον ατε-
λέσφορο χαρακτήρα της 
επιθετικής προσέγγισης 
από μέρους των ισραηλι-
νών δυνάμεων.

Φιλοδοξία ετών

Αυτόνομα μάχιμα ρομπότ και 
drones, που θα πλοηγούνται χάρη 
στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί 
να αξιοποιηθούν σε πεδία μαχών 
με στόχο ανθρώπους, σύμφωνα 
με πρόσφατη δημοσίευση στην 
επιστημονική επιθεώρηση New 
Scientist. Βασισμένη σε έκθεση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ από τις αρχές Μαρτίου, η επι-
στημονική δημοσίευση περιγράφει 
τον τρόπο με τον οποίο αυτόνομα 
drones χρησιμοποιήθηκαν σε πε-
δία μαχών της Λιβύης, επιλέγοντας 
στόχους χωρίς την παραμικρή αν-
θρώπινη παρέμβαση.

Η 556 σελίδων έκθεση αναφέρε-
ται, μεταξύ άλλων, στην επιχείρη-
ση «Καταιγίδα ειρήνης», την οποία 
εξαπέλυσαν στις 27 Μαρτίου 2020 
οι προσκείμενες στον Λίβυο πρω-
θυπουργό Φαγέζ αλ Σαράζ δυνάμεις 
με έδρα την Τρίπολη. Η επιχείρηση 
επέτρεψε στις δυνάμεις του Σαράζ 
να απωθήσουν τους άνδρες του 
στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, που 
απειλούσαν την Τρίπολη. «Τα οχή-
ματα ανεφοδιασμού του Χαφτάρ 
εντοπίστηκαν και υποχρεώθηκαν 
σε αναδίπλωση εξαιτίας του βομ-
βαρδισμού που υπέστησαν από 
drones και άλλα αυτόνομα οπλι-
κά συστήματα, όπως το Kargu-2 
και άλλα πυρομαχικά τελευταίας 
τεχνολογίας. Τα αυτόνομα αυτά 
συστήματα αποδείχθηκαν ικανά 
να επιλέγουν στόχους και να τους 
εξοντώνουν, χωρίς επαφή μεταξύ 

του χειριστή και της ιπτάμενης 
συσκευής. Επρόκειτο για πραγμα-
τικά αυτόνομα όπλα», αναφέρει η 
έκθεση του ΟΗΕ.

Τα προηγμένα αυτά πυρομα-
χικά, γνωστά με το ακρωνύμιο 
LM (loitering munitions) ή και 
ως «drones καμικάζι», υπερίπτα-
νται πάνω από το πεδίο της μάχης 
για να πραγματοποιήσουν κάθετη 
εφόρμηση σε στόχο, τον οποίο εξο-
ντώνουν χάρη στα εκρηκτικά που 
μεταφέρουν. Το τουρκικής κατα-

σκευής Kargu-2 ζυγίζει 7 κιλά και 
πετά με ταχύτητα 72 χλμ. την ώρα. 
Η αυτονομία του είναι της τάξης 
των 30 λεπτών και η ακτίνα δρά-
σης του είναι πέντε χιλιόμετρα. 
Το αεροσκάφος, η κατασκευή του 
οποίου είναι ιδιαίτερα οικονομική, 
είναι εξοπλισμένο με εκρηκτική 
γόμωση και μπορεί να πλοηγείται 
από χειριστή ή να κινείται αυτό-
νομα με τη βοήθεια καμερών «εξο-
πλισμένων με λογισμικό τεχνητής 
νοημοσύνης, ικανό να εντοπίζει 
και να αναγνωρίζει στόχους στο 
έδαφος», αναφέρει η επιθεώρηση 

New Scientist. Η χρήση του τουρ-
κικού drone στη Λιβύη χαρακτηρί-
στηκε σημαντική καινοτομία από 
αμυντικούς αναλυτές. Εδώ και πε-
ρίπου είκοσι χρόνια, συντεταγμέ-
να στρατιωτικά σώματα, αλλά και 
ανταρτικές οργανώσεις, όπως οι 
Χούτι στην Υεμένη, χρησιμοποι-
ούν drones για αναγνωριστικές 
αποστολές, αλλά και για τον βομ-
βαρδισμό στόχων. Τη μέθοδο αυτή 
χρησιμοποιούν κατά κόρον οι αμε-
ρικανικές μυστικές υπηρεσίες για 
την εξουδετέρωση τρομοκρατικών 
στόχων στη Νότια Ασία και το Κέ-

ρας της Αφρικής, ενίοτε με τραγι-
κές συνέπειες για αμάχους. Στόχοι 
αμερικανικών drones έχουν γίνει 
στελέχη των Πακιστανών Ταλι-
μπάν, των Αφγανών «συντρόφων» 
τους, καθώς και της ισλαμικής ορ-
γάνωσης αλ Σαμπάμπ στη Σομα-
λία και την περιοχή των κρατών 
του Σαχέλ. Μέχρι στιγμής, όμως, 
οι επιχειρήσεις αυτές πραγματο-
ποιούνταν με ανθρώπινο χειρισμό.

Το 2020, κατά τη διάρκεια του 
πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερ-
μπαϊτζάν για τον έλεγχο του Να-
γκόρνο-Καραμπάχ, το υπουργείο 

Αμυνας του Μπακού κόμπασε για 
τις μεγάλες απώλειες «σε ψυχές 
και υλικό», που οι αζερικές δυνά-
μεις είχαν προκαλέσει στους Αρ-
μενίους. Ερωτηθείς από τουρκικό 
ειδησεογραφικό δίκτυο, ο πρόε-
δρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλί-
γεφ, είπε ότι «χάρη στην τεχνολο-
γία αιχμής των τουρκικών drones, 
ένοπλων και μη, αποφύγαμε σημα-
ντικό αριθμό απωλειών των δυνά-
μεών μας». 

Μιλώντας στην εφημερίδα Le 
Monde, ο ερευνητής του Πανεπι-
στημίου Κινγκς του Λονδίνου, Τζακ 
Μακντόναλντ, υπογραμμίζει τις 
ανακρίβειες της έκθεσης του ΟΗΕ. 
«Κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύ-
ει ότι βομβαρδιστικά drones ή άλ-
λα πυρομαχικά τελευταίας γενιάς 
έπληξαν στρατιώτες ή οχήματα. 
Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τον 
βαθμό αυτονομίας των αεροσκα-
φών αυτών», λέει ο Μακντόναλντ. 
Από τη μεριά της, η Ούλρικε Φράν-
κε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
∆ιεθνών Σχέσεων και ειδικευμένη 
στα drones και την τεχνητή νοη-
μοσύνη, λέει στην εφημερίδα Le 
Monde: «Η έκθεση του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας δεν περιλαμβάνει λε-
πτομέρειες για τα αυτόνομα οπλικά 
συστήματα. Επισημαίνει απλά την 
ύπαρξη προηγμένων πυρομαχικών, 
όπως το τουρκικό drone Kargu-2, 
παράλληλα με άλλα συστήματα, 
όπως βομβαρδιστικά drones αμερι-
κανικής κατασκευής. Η έκθεση δεν 

εξηγεί, όμως, τον βαθμό αυτονομί-
ας των συστημάτων αυτών και τη 
χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον 
χειρισμό τους. ∆εν καταλαβαίνω 
γιατί το περιστατικό που περιγρά-
φεται στην έκθεση απασχόλησε σε 
τέτοιο βαθμό τα μέσα ενημέρωσης, 
ενώ γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι 
τέτοια συστήματα αξιοποιούνται 
σε πολλές ζώνες κρίσης». Ηδη από 
το 2016, κατά τη διάρκεια συνορι-
ακών «επεισοδίων» με το Αζερμπα-
ϊτζάν, ο εκπρόσωπος Τύπου του 
υπουργείου Αμυνας της Αρμενίας 
είχε κάνει λόγο για «drone τύπου 
Harop, ισραηλινής κατασκευής, το 
οποίο λειτουργεί σαν καμικάζι, για 
να αυτοκαταστραφεί μόλις πέσει 
στον στόχο του».

«Η έκθεση θεωρεί ότι κάθε τηλε-
χειριζόμενο οπλικό σύστημα είναι 
αυτόνομο. Αυτό συμβαίνει επειδή 
ο ΟΗΕ προσπαθεί από το 2014 να 
εντάξει όλα αυτά τα οπλικά συστή-
ματα, έστω κι αν δεν είναι πραγ-
ματικά αυτόνομα, σε καθεστώς 
αυστηρότερου διεθνούς ελέγχου», 
λέει η Φράνκε. Τον κίνδυνο που 
δημιουργούν τα αυτόνομα οπλι-
κά συστήματα υπογραμμίζει η αν-
θρωπιστική οργάνωση Παρατηρη-
τήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 
που εγκαινίασε εκστρατεία «κατά 
των φονικών ρομπότ», στην οποία 
υποστηρίζει ότι τέτοια όπλα είναι 
ανίκανα να υπακούσουν στους κα-
νόνες της ανθρωπιάς και της επι-
χειρησιακής αναγκαιότητας.

Εκρηκτικό μείγμα: μάχιμα ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη

Τα συμπεράσματα 
της 556 σελίδων 
σχετικής έκθεσης 
του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το 2020, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν 
για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, τα τουρκικά drones Bayraktar έγει-
ραν την πλάστιγγα υπέρ των Αζέρων.
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Το αμερικανικό 
Πεντάγωνο δοκιμάζει 
σύστημα αναχαίτισης 
drones, που βασίζεται σε 
μη εκρηκτικά αντίμετρα.
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Από μια άποψη, ο Ζόραν Ζάεφ με το 
να αποκαλεί δημόσια τη χώρα του 
«σκέτο Μακεδονία» παραβιάζει την 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρε-
σπών και λογικά θα έπρεπε με βά-
ση το διάταγμα («δόγμα») Μπάι-
ντεν για τα ∆υτικά Βαλκάνια να 
μπει στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ. 
Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται και ού-
τε θα ήταν λογικό για ένα «λεκτι-
κό ολίσθημα», όπως ο ίδιος παρα-
δέχθηκε, να επιβληθούν κυρώσεις 
σε έναν εκ των βασικών συντελε-
στών μιας εκ των σημαντικότερων 
συμφωνιών στα μεταπολεμικά ∆υ-
τικά Βαλκάνια. Πολύ περισσότερο, 
όταν τέτοιου είδους «εκτροπές» του 
πρωθυπουργού της Βόρειας Μακε-
δονίας δεν έχουν ως κίνητρο την 
εξουδετέρωση της συμφωνίας, αλλά 
τη δική του πολιτική επιβίωση, η 
οποία δοκιμάζεται και γι’ αυτό το 
ζήτημα στο εσωτερικό.  

Ομως, οι Αμερικανοί δεν παύ-
ουν να καταγράφουν την πορεία 
της Συμφωνίας των Πρεσπών και, 
όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «θα επιβληθούν 
κυρώσεις σε πρόσωπα τα οποία, 
μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνα ή 
συμμετέχουν στην παρεμπόδιση 
της εφαρμογής της Συμφωνίας των 
Πρεσπών του 2018 και της ειρηνευ-
τικής Συμφωνίας της Οχρίδας του 
2001, της ειρηνευτικής Συμφωνί-
ας του Ντέιτον του 1995 και του 
ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ για το καθε-
στώς του Κοσόβου».

Η «μαύρη λίστα»

Εχει ενδιαφέρον, ότι ερωτηθείς 
σχετικά («Voice of America») «εάν 
η διοίκηση Μπάιντεν σχεδιάζει 
να επεκτείνει τις κυρώσεις και 
προς πρόσωπα από άλλες χώρες, 

και συγκεκριμένα από την Ελλά-
δα, η οποία ως υπογράφουσα της 
Συμφωνίας των Πρεσπών υπόκει-
ται σε ορισμένες υποχρεώσεις ως 
προς την εφαρμογή της», απά-
ντησε πως «όσοι αντιστρατεύο-
νται τη Συμφωνία των Πρεσπών 
και σε χώρες έξω από τα ∆υτικά 
Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, θα υπάρχει η δυνα-
τότητα να βρεθούν στη ''μαύρη 
λίστα'' των ΗΠΑ».

Στην Αθήνα η παρέμβαση προ-
κάλεσε δυσφορία σε όλους εκεί-
νους που εναντιώθηκαν σφόδρα 

στη συμφωνία και ουδέποτε αποδέ-
χτηκαν το pacta sunt servanta του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξελήφθη 
ως «ωμός εκβιασμός» ενόψει της 
κύρωσης από την ελληνική Βουλή 
τριών μνημονίων που απορρέουν 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών 
και τα οποία βουλευτές της Νέας 
∆ημοκρατίας «διέρρεαν» ότι δεν 
θα ψηφίσουν. Το εάν όσοι κατα-
ψήφιζαν τα μνημόνια θα έμπαιναν 
στη «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ και 
θα τους επιβάλονταν κυρώσεις, 
είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε 
σύντομα, αφού με αφορμή το «ατό-
πημα Ζάεφ» να μιλήσει για «ποδο-
σφαιρική ομάδα της Μακεδονίας», 

χωρίς το συμφωνημένο «Βόρειας», 
έβγαλε από τη δύσκολη(;) θέση τον 
πρωθυπουργό, που μετέθεσε για το 
μέλλον την κύρωσή τους.

Ομως, η «βόμβα» Μπάιντεν δεν 
αφορούσε μόνο (και κυρίως) τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, όπως επιλε-
κτικά αναδείχθηκε από τους προ-
αναφερόμενους κύκλους, αλλά και 
την εθνικιστική αντιπολίτευση του 
VMRO DPMNE στη Βόρεια Μακεδο-
νία, που ανέβηκε στα κεραμίδια κα-
ταγγέλλοντας αμερικανικά σχέδια 
εξουδετέρωσης της τακτικής του 
να την «παγώσει» στην πράξη, υπο-
σχόμενο πως θα την καταργήσει 
εάν και εφόσον γίνει κυβέρνηση.

Στο κείμενο αναφέρονται ρη-
τά, εκτός από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών (2018), η συμφωνία 
Αλβανών - Σλαβομακεδόνων της 
Οχρίδας (2001) για αποτροπή γε-
νικευμένου εμφυλίου, το ψήφισμα 
1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ για τον τερματισμό της 
σύγκρουσης στο Κόσοβο (1999) 
και οι συμφωνίες του Ντέιτον 
(1995), διά των οποίων τερματι-
ζόταν ο αιματηρός εμφύλιος στη 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Υπερβαίνει, 
λοιπόν, το διάταγμα Μπάιντεν τη 
διένεξη Ελλάδας - Βόρειας Μακε-
δονίας για την ονομασία και αφο-
ρά όλες εκείνες τις συμφωνίες με 

τις οποίες δέθηκαν η ειρήνη και 
η σταθερότητα στα μεταπολεμι-
κά ∆υτικά Βαλκάνια και είναι ένα 
μήνυμα προς όλους όσοι απεργά-
ζονται ή ονειρεύονται επανασχε-
διασμούς του βαλκανικού συνορι-
ακού χάρτη, ότι τα αμερικανικά 
συμφέροντα δεν ευνοούν ούτε 
θα επιτρέψουν αλλαγές.

∆εν είναι μυστικό ότι τα τελευ-
ταία χρόνια με το χάος Τραμπ, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τα... 
μάζευαν για να φύγουν από τα Βαλ-
κάνια, αφήνοντας άλλους γεωπολι-
τικούς ανταγωνιστές (Ρωσία, Κίνα, 
Τουρκία) να προωθούν τις δικές 
τους επιδιώξεις εις βάρος της δυτι-
κής επιρροής και των δυτικών συμ-
φερόντων. Σε αυτό το κενό ισχύος 
που πήγαινε να διαμορφωθεί, ένε-
κα απουσίας των ΗΠΑ και αδυνα-
μίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης να 
προωθήσει την ένταξη των φτω-
χών και αδύναμων κρατών στους 
κόλπους της, τα θεμέλια των τεσ-
σάρων συμφωνιών - πυλώνων επί 
των οποίων στηρίζεται η ειρήνη 
είχαν αρχίσει να τρίζουν.

Στα παρασκήνια

Ιδέες για επαναχάραξη των συ-
νόρων και οριστική διευθέτηση 
ιστορικών ζητημάτων σε εθνική 
βάση, όπως το σερβικό, αλβανικό, 
που διαχρονικά αιματοκύλισαν τα 
(δυτικά κυρίως) Βαλκάνια, διακι-

νούνταν στα παρασκήνια, προ-
θέσεις επ’ αυτού ιχνηλατούνταν 
σε συναντήσεις αξιωματούχων, 
non papers με σενάρια ανταλλα-
γής εδαφών –με πλέον τρανταχτό 
παράδειγμα το ανεπίσημο έγγρα-
φο του Σλοβένου πρωθυπουργού 
(ο ίδιος το διέψευσε αλλά ο Εντι 
Ράμα δήλωσε ότι το διάβασε) προς 
τις Βρυξέλλες για μοιρασιά του Κο-
σόβου και της Βοσνίας– και την 
ανάδυση Μεγάλης Αλβανίας και 
Μεγάλης Σερβίας κ.ά. κατέφθα-
ναν στις διπλωματικές αποστολές 
και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες 
ή διέρρεαν για να καταγραφούν 
αντιδράσεις.

Μια περίεργη οσμή, που θύμι-
ζε κάπως παραμονές της διάλυσης 
της Γιουγκοσλαβίας, διαχεόταν στη 
γεωπολιτική ατμόσφαιρα. Αλλά για 
να επανασχεδιαστεί ο (δυτικο)βαλ-
κανικός χάρτης θα χρειαζόταν να 
κατεδαφιστούν οι (προαναφερό-
μενες) υφιστάμενες συμφωνίες, 
ίσως και με αίμα. Για να προκύψει 
όμως τι; ∆ύο ή το πολύ τρεις πό-
λοι ισχύος στη Βαλκανική: Μεγά-
λη Σερβία, Μεγάλη Αλβανία αλλά 
και Μεγάλη Βουλγαρία, δεδομένου 
ότι όπως έδειξε και το πρόσφατο 
βέτο της Σόφιας στην ενταξιακή 
πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, 
ο βουλγαρικός εθνικισμός δεν έχει 
απεμπολήσει τις επιδιώξεις του επί 
της Βόρειας Μακεδονίας.

Το «δόγμα»
Μπάιντεν
για τα Δυτικά 
Βαλκάνια
Η δυναμική επιστροφή των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον απαιτεί 
την τήρηση όλων 
των συμφωνιών που 
προασπίζουν την ειρήνη 
στην πολύπαθη περιοχή 
και καθιστά σαφές ότι 
οι διακινητές σεναρίων 
επαναχάραξης συνόρων 
θα τη βρουν απέναντι.

«Ειρήνη υμίν». Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζητεί την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών (2018), της συμφωνίας Αλβανών - Σλαβομακεδόνων 
της Οχρίδας (2001) για αποτροπή γενικευμένου εμφυλίου, του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον τερματισμό της σύγκρουσης 
στο Κόσοβο (1999) και των συμφωνιών του Ντέιτον (1995), διά των οποίων τερματιζόταν ο αιματηρός εμφύλιος στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Ποιος από τους λοιπούς βαλκανικούς παίκτες (Ελλάδα, Τουρκία, Ρου-
μανία, κ.ά.) θα ανεχόταν νέους, ετεροβαρείς συσχετισμούς στην όμορη 
γειτονιά του και ποια θα ήταν η αντίδρασή τους; Με την άνοδο Μπάιντεν 
στην προεδρία, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε πως τα 
∆υτικά Βαλκάνια άπτονται της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πο-
λιτειών και ήταν αυτή η πρώτη τροχιοδεικτική βολή που σηματοδότησε 
την επιστροφή τους στην περιοχή και την αποτροπή επαπειλούμενου 
χάους. Οι Αμερικανοί διαμήνυσαν ότι δεν θα αφήσουν Ρώσους, Τούρ-
κους και Κινέζους να αλωνίζουν εκτοπίζοντας τους ίδιους, όπως και 
τους Ευρωπαίους, από μια υπερευαίσθητη περιοχή που γειτνιάζει με 
την επιθετική κατ’ εκείνους Ρωσία και προορίζεται από τους Κινέζους 
ως πύλη τους στην Ευρώπη. Στις 9 Ιουνίου ο πρόεδρος Μπάιντεν εξήγ-
γειλε το δόγμα του για τα ∆υτικά Βαλκάνια, στο οποίο η τήρηση των ει-
ρηνευτικών συμφωνιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη σταθερότητα.    

Μήνυμα σε Ρώσους, Τούρκους, Κινέζους

Η πολυτάραχη ιστορία των Βαλκανί-
ων έχει δείξει ότι η σταθερότητα 
και η ασφάλεια της περιοχής είναι 
από τα σημαντικότερα διακρατι-
κά δημόσια αγαθά που πρέπει να 
υπερασπιζόμαστε. Ταυτόχρονα, ότι 
οφείλουμε να διασφαλίσουμε για 
την περιοχή ένα δικαιότερο, καλύ-
τερο μέλλον με κοινωνική συνοχή, 
ασφάλεια, ανάπτυξη και διάχυση 
των νέων τεχνολογιών, καλύτερα 
εκπαιδευτικά και υγειονομικά συ-
στήματα. Για να πραγματωθούν 
όλα αυτά, χρειάζεται τα κράτη της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συ-
ντονίζονται και να συνεργάζονται. 
Να διαμορφώσουν μια σχέση αλλη-
λοεμπιστοσύνης και φιλίας.

 
Στην προώθηση των πιο πάνω, υπήρ-
ξε τα τελευταία 20 χρόνια σειρά 
από θετικές ενέργειες, συμφωνί-
ες, κοινές δράσεις. Η Συμφωνία 
των Πρεσπών ήταν μια θεμελια-
κή περίπτωση αυτών των νέων 
συνθηκών. Στόχευε να λύσει ένα 
πρόβλημα «ταυτότητας» και «αλυ-
τρωτισμού». Στη Συμφωνία αντι-
τάχθηκαν η ακροδεξιά, η Ν.∆. (όχι, 
πλέον, όλη), το ΚΙΝΑΛ (όχι πια με 
την ίδια ένταση), το ΚΚΕ και τμήμα 
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστε-
ράς. Ιδιαίτερα οι πρώτες δυνάμεις 
είχαν και έχουν την ίδια συνθη-
ματολογία και στόχευση όπως η 
Ακροδεξιά και το VMRO στη Βόρεια 
Μακεδονία και Βουλγαρία. Αλλη-
λοτροφοδοτούνται. Κάθε πλευρά 
επικαλείται τις αρνητικές ενέργειες 

της άλλης, προκειμένου από κοινού 
να «δικαιολογήσουν» την εχθρό-
τητά τους προς τις Πρέσπες. Επί 
παραδείγματι, σε αθηναϊκή εφη-
μερίδα –που μετά μανίας στήριξε 
τους «μακεδονομάχους» της περι-
κεφαλαίας στην Ελλάδα– δημοσι-
εύονται σε καθημερινή βάση φω-
τογραφίες ακροδεξιών της Βόρειας 
Μακεδονίας που περιφέρονται με 
περικεφαλαίες και με κασκόλ που 
γράφουν «Μακεδονία», προκειμέ-
νου να τεκμηριωθεί η μη εφαρμο-
γή της Συμφωνίας. Λες και οι δια-
κρατικές συμφωνίες για να τύχουν 
εφαρμογής θα πρέπει να έχουν τη 
σύμφωνη γνώμη μειοψηφικών ομά-
δων στην κοινωνία τους, όπως των 
φασιστών και ακροδεξιών.

 
Οι δυνάμεις αυτές σκέφτονται μόνο 
πόσο κακό τους κάνει κάθε φορά 
που η χώρα δεν παραμένει αδρανής 
και λύνει προβλήματα με τους βό-
ρειους γείτονές της. ∆εν σκέφτονται 
ότι με τη στάση τους υπονομεύουν 
τη θέση της χώρας στην περιοχή και 
ότι συμβάλλουν, ακόμα και άθελά 
τους, στη γενικότερη αποσταθερο-
ποίηση και ανασφάλεια. Oτι η υπο-

στήριξη των ακραίων εθνικιστών 
σε Βουλγαρία (τέτοιο φιλοβουλγα-
ρισμό δεν τον είχε δει η Ελλάδα ούτε 
την εποχή που οι «νέοι» σύγχρονοι 
εφιάλτες είχαν προσχωρήσει στους 
Βούλγαρους κομιτατζήδες του 19ου 
αιώνα) και της Βόρειας Μακεδονίας, 
μπορεί να διευκολύνει την αλληλο-
τροφοδοσία με επιχειρήματα, αλλά 
όλοι μαζί υπονομεύουν τις προοπτι-
κές της περιοχής.

 
Προκειμένου ο Μπορίσοφ να παρα-
μείνει στην εξουσία στη Βουλγα-
ρία, συμμάχησε με το ακροδεξιό 
και ακραία εθνικιστικό κόμμα της 
χώρας του. Ταυτόχρονα, συγκρίνο-
ντας τις «Πρέσπες» και τη δική του 
συμφωνία με τη Βόρειο Μακεδονία 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
ίδιος δεν έκανε καλή διαπραγμά-
τευση. Ο συνδυασμός αυτών των 
δύο πτυχών της πολιτικής του, κα-
θώς και ότι βρισκόταν σε προεκλο-
γική περίοδο, τον οδήγησε σε μια 
προσπάθεια υπονόμευσης της προ-
οπτικής ένταξης της Βόρειας Μα-
κεδονίας στην Ε.Ε. Η κίνηση αυτή 
εκδηλώθηκε με τα γνωστά συνθή-
ματα του βουλγαρικού μεγαλοσο-
βινισμού, σφραγίστηκε από την 
επαναφορά του χάρτη του Αγίου 
Στεφάνου, τότε που η Ρωσία προ-
σπάθησε να χαρίσει στη Βουλγαρία 
τη μισή Βαλκανική, «στηρίχτηκε» 
σε διεκδικήσεις εις βάρος όλων των 
όμορων κρατών, πλην της Τουρκί-
ας. Στην ίδια γραμμή, ακριβώς όπως 
έκαναν οι κομιτατζήδες, αρνήθηκε 
ότι οι Σλαβομακεδόνες, ένας νοτιο-
σλαβικός λαός, πραγματοποίησε στο 

πλαίσιο της Ο.∆. της Γιουγκοσλαβί-
ας την εθνογένεσή του, και εξαιτίας 
της σκληρής κατοχής τους από τον 
βουλγαρικό φασισμό.

 
Η επιθετικότητα του βουλγαρικού με-
γαλοσωβινισμού, που με τίποτα δεν 
εκφράζει τα πραγματικά φιλειρηνι-
κά αισθήματα της πλειοψηφίας του 
φίλου βουλγαρικού λαού, έστρωσε 
το χαλί για να κινηθεί ο σωβινισμός 
στη Βόρεια Μακεδονία που, όπως 
συνήθως, διοχέτευσε τις ακρότη-
τές του αμυντικά προς τη Βουλγα-
ρία και επιθετικά προς την Ελλάδα. 
Ολοι μας είδαμε τους ακροδεξιούς 
Σλαβομακεδόνες στις εξέδρες του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού πρωτα-
θλήματος, που με πανό, κασκόλ και 
περικεφαλαίες τάχθηκαν για άλλη 
μια φορά ενάντια στη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Συμφωνία που είναι 
διακρατική και ασφαλώς δεν αναφέ-
ρεται σε ιδιώτες που αντιπολιτεύ-
ονται τη δημοκρατία και τις «Πρέ-
σπες». Αυτούς τους ακραίους στις 
δύο αυτές χώρες βγήκε και στήριξε 
με πάθος η ελληνική ακροδεξιά και 
μερίδα του νεοδημοκρατικού τύπου 
με όλα τους τα τρολ.

 
Η πρακτική αντίθεση της βορειομακε-
δονικής ακροδεξιάς θεωρήθηκε από 
κύκλους στην Ελλάδα ως «απόδειξη» 
των προβλημάτων της διακρατικής 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Σκόπιμα 
αγνοήθηκε ότι αυτή η Ακροδεξιά εί-
ναι εχθρική απέναντι στις Πρέσπες, 
στην κυβέρνηση Ζάεφ, στην ειρήνη 
και στη σταθερότητα της περιοχής, 
στην Ελλάδα. Το κύριο για τους υπο-

στηρικτές τους στην Ελλάδα είναι 
να εμφανίζουν την Ακροδεξιά της 
Βόρειας Μακεδονίας και τα σωβινι-
στικά τους συνθήματα, ως προϊόν 
της Συμφωνίας και όχι ως προϊόν 
της εχθρότητάς τους απέναντί της.

 
Η αναβίωση των δράσεων των σω-
βινιστικών δυνάμεων σε γειτονι-
κές χώρες με την υποστήριξη «των 
ανόητων των Αθηνών» δεν διακρί-
νει ότι η συνεχής υιοθέτηση των θέ-
σεων αυτών των δυνάμεων οδηγεί 
σε καθυστερήσεις τη διαδικασία 
ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας 
στην Ε.Ε. και κατά προέκταση στη 
διαμόρφωση νέου πεδίου κοινωνι-
κών εντάσεων στο εσωτερικό της.

 
Δεν καταλαβαίνουν, επίσης, ότι αυτή 
η αναβολή «θάβει» τις ελπίδες του 
αλβανικού παράγοντα στην περιο-
χή να συναντήσει τα διαφορετικά 
του τμήματα ειρηνικά σε έναν κοι-
νό τόπο: την Ε.Ε. Οτι η αφαίρεση 
μιας τέτοιας προοπτικής θα σήμαινε 
ένταση των εθνοτικών αντιθέσεων 
στη Βόρεια Μακεδονία, κινδύνους 
διάσπασής της και διαμελισμού της 
προς όφελος των κρατών Αλβανίας 

και Βουλγαρίας που με τόσο χαζό 
πάθος υποστηρίζουν «οι Ελληνες 
υπερεθνικιστές της ανοησίας». Εξέ-
λιξη που ασφαλώς κανένας σώφρων 
πατριώτης δεν θα επιθυμούσε.

 
Οι «ανόητοι των Αθηνών» δεν έχουν 
καταλάβει ακόμα ότι το μέγιστο 
συμφέρον της Ελλάδας είναι να 
συμβάλλει αποφασιστικά στη στα-
θερότητα της περιοχής. Οτι μέσα 
από έναν τέτοιο ρόλο αναβαθμίζε-
ται ο ρόλος της. Ενώ αντίθετα, εάν η 
Ελλάδα επανέλθει στο φοβικό σύν-
δρομο, στην υποταγή στους γύρω 
σοβινισμούς θα βγει ηττημένη από 
αυτούς που σήμερα οι ανόητοι στη-
ρίζουν και επικαλούνται.

 
Μία ακόμα τελευταία παρατήρηση: 
άκουσα υπουργό της κυβέρνησης 
της Ν.∆. που, προκειμένου να κά-
νει πολεμική στις Πρέσπες, αντί 
να καταγγείλει τις προκλήσεις εις 
βάρος της Συμφωνίας και να εξη-
γήσει τις συνέπειες, προσπάθησε 
να δικαιολογήσει και να απαλλά-
ξει ευθυνών εκείνους που την πα-
ραβιάζουν με το επιχείρημα ότι οι 
«Πρέσπες» έχουν γκρίζες περιοχές. 
Είναι ο ίδιος που λόγω άγνοιας του 
διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, δεν 
δίστασε να δικαιολογήσει τις θεω-
ρίες των γκρίζων ζωνών της Τουρ-
κίας στα έξι μέχρι τα δώδεκα μίλια 
των χωρικών μας υδάτων. Φαίνεται 
ότι επιθυμεί να είναι «ο εργολάβος 
των γκρίζων ζωνών»!

 
* O κ. Νίκος Κοτζιάς είναι πρώην 
υπουργός Εξωτερικών.

Το μέγιστο συμφέρον 
της Ελλάδας είναι 
να συμβάλλει αποφασι-
στικά στη σταθερότητα 
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 

Η αφαίρεση της ευρω-
παϊκής προοπτικής για 
τη Βόρεια Μακεδονία θα 
σήμαινε ένταση των εθνο-
τικών αντιθέσεων και κιν-
δύνους διαμελισμού της.

Α Π Ο Ψ Η

Ακραίος εθνικισμός και η γεωπολιτική της περιοχής
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ*
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Σε άμεση απειλή για το άνοιγμα της 
Ευρώπης εξελίσσεται η παραλλαγή 
«∆έλτα» του νέου κορωνοϊού. Η ιν-
δικής προέλευσης παραλλαγή προ-
καλεί τριγμούς στο εσωτερικό της 
Ε.Ε., καθώς η Γερμανία και η Γαλλία 
πιέζουν για συντονισμένη επιβολή 
καραντίνας σε αφίξεις από χώρες 
εκτός του μπλοκ, όπου η «∆έλτα» 
τείνει να επικρατήσει.

Την περασμένη Τετάρτη, το Ευ-
ρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημά-
των (ECDC), στη νεότερη έκθεση 
αξιολόγησης απειλής που εξέδωσε, 
έστειλε μια ηχηρή προειδοποίηση. 
Οπως ανέφερε, εκτιμάται ότι έως τις 
αρχές Αυγούστου το 70% των κρου-
σμάτων στην Ε.Ε. και στον Ευρω-
παϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) θα 
αφορά τη «∆έλτα», ποσοστό που θα 
αυξηθεί στο 90% έως το τέλος Αυ-
γούστου. Οποιαδήποτε χαλάρωση 
των μη φαρμακευτικών μέτρων πε-
ριορισμού της μετάδοσης (μάσκες, 
κοινωνική απόσταση κ.ο.κ.) σε σχέ-
ση με τα ισχύοντα στις αρχές Ιου-
νίου, σημειώνει το ECDC, «θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε ταχεία και 
σημαντική αύξηση στα ημερήσια 
κρούσματα σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, με συνοδευτική αύξηση 
στις νοσηλείες και στους θανάτους, 
δυνητικά φτάνοντας τα επίπεδα του 
φθινοπώρου του 2020».

Σε αποκλειστική δήλωσή της 
στην «Κ», η επίτροπος Υγείας Στέλ-
λα Κυριακίδου υπογραμμίζει ότι φέ-
τος, «αντίθετα από την περυσινή 
χρονιά, έχουμε στη διάθεσή μας 
ασφαλή και αποτελεσματικά εμβό-
λια και γι’ αυτό πρέπει να χορηγή-
σουμε κάθε διαθέσιμη δόση το συ-
ντομότερο δυνατόν». Η μετάλλαξη 
«∆έλτα», σημειώνει η κ. Κυριακίδου, 
«μεταδίδεται ραγδαίως και μέχρι 
να επιτύχουμε υψηλότερα επίπεδα 
πλήρους εμβολιασμού και έως ότου 
προστατευθούν όλοι και ιδιαίτερα 
οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτες μας, 
πρέπει να πάρουμε μέτρα για να 

συγκρατήσουμε τη μετάδοσή της 
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο». 
Η επίτροπος Υγείας υπενθυμίζει ότι 
ο πλήρης εμβολιασμός «από οποιο-
δήποτε από τα εμβόλια που έχουν 
αδειοδοτηθεί από τον ΕΜΑ, παρέ-
χει υψηλή προστασία έναντι της 
μετάλλαξης».

Ειδικά απέναντι στη «∆έλτα», η 
αποτελεσματικότητα των δύο δόσε-
ων φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύ-
τερη από αυτή της μιας δόσης (60% 
έναντι 33% στην περίπτωση της 
AstraZeneca, 88% έναντι 33% στην 
περίπτωση των Pfizer-BioNTech). 
Ωστόσο, πηγές της Κομισιόν ανα-
φέρουν στην «Κ» ότι προκαλεί ανη-
συχία η ταχύτητα εξάπλωσης της 
νέας παραλλαγής και το ακόμη χα-
μηλό ποσοστό (30% περίπου) των 

πλήρως εμβολιασμένων Ευρωπαί-
ων. Σημειώνουν ιδιαίτερα τη ση-
μασία επιτάχυνσης του εμβολια-
σμού ευάλωτων ηλικιακών ομάδων 
(υπενθυμίζεται πως το ποσοστό των 
εμβολιασμένων άνω των 80 ετών, 
έστω και με μία δόση, στην Ελλά-
δα παραμένει κάτω από το 70%). Οι 
καταυλισμοί προσφύγων και μετα-
ναστών, όπου ο εμβολιασμός στην 
Ελλάδα ξεκίνησε πολύ αργότερα, 
είναι ένα ακόμη τρωτό σημείο απέ-
ναντι στη «∆έλτα».

Κριτική Μέρκελ

Στη Σύνοδο Κορυφής την Πέ-
μπτη, η καγκελάριος Μέρκελ άσκη-

σε κριτική στην Ελλάδα για την πο-
λιτική της απέναντι σε τουρίστες 
από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές 
επιτρέπουν την είσοδο στη χώ-
ρα ατόμων εμβολιασμένων με το 
ρωσικό Sputnik, παρότι το συγκε-
κριμένο εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (EMA) και παρότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την αποτε-
λεσματικότητά του έναντι της νέ-
ας, υπερμεταδοτικής παραλλαγής. 
Η Ρωσία, σημειώνεται, είναι μετα-
ξύ των χωρών όπου η «∆έλτα» έχει 
επικρατήσει πλήρως, αποτελώντας 
το 99% των νέων κρουσμάτων βά-

σει των πιο πρόσφατων εβδομαδι-
αίων στοιχείων. Ερωτώμενη για 
το ζήτημα στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε την Παρασκευή, 
η καγκελάριος δήλωσε δυσοίωνα: 
«∆εν γνωρίζω αν διευθετήθηκε ή 
αν θα πρέπει να το συζητήσου-
με ξανά».

Νωρίτερα την περασμένη εβδο-
μάδα, η κ. Μέρκελ –η οποία είχε 
την πλήρη στήριξη του Εμανουέλ 
Μακρόν στο θέμα αυτό στη σύνο-
δο– είχε επικρίνει την επιλογή της 
Πορτογαλίας να ανοίξει τα σύνορά 
της σε τουρίστες από τη Βρετανία, 
όπου η διασπορά της «∆έλτα» έχει 
οδηγήσει σε επίπεδο κρουσμάτων 

(άνω των 16.000 ημερησίως) που 
έχει να καταγραφεί από τις αρχές 
Φεβρουαρίου και σε απόφαση για 
αναβολή της τελικής φάσης χαλά-
ρωσης των περιοριστικών μέτρων, 
που ήταν προγραμματισμένη για 
τις 21 Ιουνίου.

Η Γερμανία επιβάλλει 14 ημέρες 
καραντίνα σε αφίξεις από το Ηνω-
μένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των πλήρως εμβολιασμέ-
νων. Η γερμανική πλευρά αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποί-
ησης του «φρένου εκτάκτου ανά-
γκης» έναντι κρατών-μελών της 
Ε.Ε. που θεωρεί ότι δεν λαμβάνουν 
επαρκή μέτρα θωράκισης απέναντι 
στη νέα παραλλαγή. Πρακτικά, αυ-
τό θα σήμαινε ότι Γερμανοί τουρί-
στες προς αυτές τις χώρες θα ήταν 
υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε 
καραντίνα κατά την επιστροφή 
τους στη Γερμανία.

Ραγδαία εξάπλωση

Ορισμένα στοιχεία είναι εν-
δεικτικά για την ταχύτητα με την 
οποία εξαπλώνεται η νέα παραλ-
λαγή. Στην ευρύτερη περιοχή της 
Λισσαβώνας αφορούσε το 70% των 
κρουσμάτων που καταγράφηκαν 
τον Ιούνιο (έως τις αρχές της πε-
ρασμένης εβδομάδας), έναντι 10% 
τον Μάιο. Στη Γερμανία, μέσα σε 
πέντε εβδομάδες από τις αρχές Μα-
ΐου το ποσοστό των κρουσμάτων 
της παραλλαγής αυξήθηκε από 3% 

σε 15%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η 
επικράτηση της νέας παραλλαγής 
είναι σχεδόν απόλυτη: αποτελεί 
πλέον το 98% των νέων κρουσμά-
των. Στις ΗΠΑ, που έχει συμπεριλη-
φθεί επισήμως στη «λευκή λίστα» 
της Ε.Ε. για τουριστικά ταξίδια, το 
ποσοστό της παραλλαγής «∆έλτα», 
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσι-
μα στοιχεία, φτάνει το 31%.

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέ-
σιμα στοιχεία της GISAID και του 
ΠΟΥ (περίοδος αναφοράς: 14-20/6), 
η παραλλαγή «Αλφα» (βρετανική) 
παραμένει κυρίαρχη, αποτελώντας 
το 84% των κρουσμάτων στη Γη-
ραιά Ηπειρο – αλλά χάνει έδαφος. 
Η «∆έλτα» έχει ανέλθει στο 5,8% 
και έχει εντοπιστεί σε 23 χώρες της 
Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου.

Κρίσιμης σημασίας είναι η δια-
φορά στην κλίμακα της γενετικής 
παρακολούθησης στις διάφορες 
χώρες. Σύμφωνα με τα νεότερα 
στοιχεία του ECDC, μόνο 13 από 
τις χώρες των Ε.Ε./ΕΟΧ (στα οποία 
δεν συγκαταλέγεται η Ελλάδα) εί-
χαν φτάσει τον στόχο του γενετι-
κού ελέγχου του 10% ή του από-
λυτου αριθμού των 500 θετικών 
δειγμάτων. Σύμφωνα με ανάλυ-
ση των Financial Times, οι Βρετα-
νοί ελέγχουν το 30% των θετικών 
κρουσμάτων, οι Γερμανοί το 8%, οι 
Βέλγοι το 6%, οι Ιταλοί το 2% και 
οι Γάλλοι μόλις το 1%.

Η «Δέλτα»
απειλεί
το άνοιγμα
της Ευρώπης 
Εκκληση Κομισιόν για εμβολιασμό

Εκτιμάται ότι έως τις 
αρχές Αυγούστου
το 70% των κρουσμάτων 
σε Ε.Ε. και Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο
θα αφορά τη «Δέλτα», 
ποσοστό που θα αυξηθεί 
στο 90% έως το τέλος 
Αυγούστου.

Η Γερμανία επιβάλλει 14 ημέρες καραντίνα σε αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο –συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως εμβολιασμένων– στο οποίο η δια-
σπορά της «∆έλτα» έχει οδηγήσει σε επίπεδο κρουσμάτων που έχει να καταγραφεί από τις αρχές Φεβρουαρίου (φωτ. αρχείου).
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Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Θετικά, εν τω μεταξύ, είναι τα σημάδια ότι το τείχος άρνησης απένα-
ντι στον εμβολιασμό στην Ευρώπη είναι λιγότερο ανθεκτικό από ό,τι 
έμοιαζε. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε 
στις 17 Ιουνίου, 79% των Ευρωπαίων είτε έχουν ήδη εμβολιαστεί, είτε 
προτίθενται να το κάνουν άμεσα, είτε έχουν σκοπό να το κάνουν εντός 
του 2021. Το 6% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι σκοπεύει να εμβολι-
αστεί «αργότερα», ενώ μόνο 9% δηλώνουν αποφασισμένοι να μην εμ-
βολιαστούν ποτέ. Ακόμη και στις νεότερες ηλικίες, τα ποσοστά είναι εν-
θαρρυντικά: για την ομάδα 15-24 ετών, το 56% έχει ήδη εμβολιαστεί ή 
προτίθεται να το κάνει άμεσα και το 17% εντός του έτους· για τα άτομα 
25-39 ετών, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 54% και 15%. Τα υψηλότερα 
ποσοστά εμβολιασμένων και όσων προτίθενται να εμβολιαστούν άμεσα 
ή εντός του 2021 καταγράφονται στη Μάλτα (91%), στην Ισπανία (89%) 
και στη Γερμανία (84%). Ουραγός είναι η Βουλγαρία με μόλις 47% – και 
με 23% να δηλώνουν σκληροπυρηνικοί αρνητές.

Ενθαρρυντικές ενδείξεις

Καθώς η πανδημία υποχωρεί, ανοί-
γει και στην Ελλάδα η συζήτηση 
για τη δημιουργία ενός συστήμα-
τος υγείας που θα μπορεί να αντι-
μετωπίζει αποτελεσματικά ανά-
λογες υγειονομικές κρίσεις, θα 
ανταποκρίνεται στις καθημερι-
νές ανάγκες των πολιτών και θα 
είναι βιώσιμο. Η συγκυρία είναι μο-
ναδική, καθώς η χρηματοδότηση 
αντίστοιχων πολιτικών αποτελεί 
προτεραιότητα για τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές ηγεσίες. Ο διάλογος 
έχει ήδη ανοίξει, με τους εμπλεκο-
μένους να καταθέτουν προτάσεις, 
συνήθως εκ των προτέρων διαμορ-
φωμένες, αν και υποστηρίζονται με 
παραδείγματα από την πανδημία. 
Αντίθετα, η αντικειμενική ανάλυ-
ση και ορθολογική ερμηνεία του 
τρόπου διαχείρισης της πανδημί-
ας αποτελούν τη μόνη προσέγγι-
ση για την εξαγωγή ασφαλών συ-
μπερασμάτων.

 
Η αντιμετώπιση της πανδημίας στη-
ρίχθηκε κυρίως στο δημόσιο σύστη-
μα υγείας (μεγάλα νοσοκομεία ΕΣΥ, 
πανεπιστημιακές κλινικές και εργα-
στήρια), το οποίο επέδειξε ετοιμό-
τητα και στελέχωσε τις επιτροπές 
διαχείρισης που καθοδήγησαν τη 
μάχη κατά της COVID-19. Ειδικότε-
ρα, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διέ-
θεσε όλες τις κλινικές, εργαστήρια 

και μονάδες της για τη νοσηλεία 
ασθενών, για τη διενέργεια προ-
ηγμένων εξετάσεων, για την παρα-
γωγή επιστημονικής γνώσης πάνω 
σε μια νόσο εν πολλοίς άγνωστη 
και για τη σωστή ενημέρωση των 
πολιτών. Οι περιφερειακές δομές 
του ΕΣΥ λειτούργησαν με πολλά 
προβλήματα, αναδεικνύοντας τη 
στρεβλή ανάπτυξη, την ανορθο-
λογική κατανομή ανθρώπων και 
πόρων και τις μικροκομματικές νο-
οτροπίες που κατατρύχουν το ΕΣΥ 
από τη δημιουργία του. Ο ιδιωτι-
κός τομέας είχε ρόλο περιορισμένο 
σε διάρκεια και κάλυψη, επέδειξε 
όμως επάρκεια και συνεργασία σε 
ό,τι του ζητήθηκε, λειτουργώντας 
επικουρικά και συμπληρωματικά 
του δημόσιου συστήματος υγείας.

 
Λαμβάνοντας τα ανωτέρω υπόψη, 
ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας θα πρέπει να είναι ασθενο-
κεντρικό, να επενδύει στην πρόλη-
ψη, να βασίζεται στην πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη, να παρέχει εύκολη 

πρόσβαση σε επείγουσες και βασι-
κές υπηρεσίες και να διαθέτει εξει-
δικευμένα κέντρα αναφοράς. Καθώς 
η τεχνολογία παρέχει πλέον λύσεις 
που ελαχιστοποιούν τις περιττές 
μετακινήσεις και την ταλαιπωρία 
του ασθενούς, θα πρέπει οι τοπικές 
κοινωνίες να κατανοήσουν και οι 
πολιτικές ηγεσίες να αποφασίσουν 
ότι «όταν όλα τα κάνουν όλοι και γί-
νονται παντού», η περίθαλψη είναι 
μέτρια σε ποιότητα και ακριβή σε 
κόστος. Προτεραιότητες θα πρέπει 
να είναι τα ακόλουθα:

 
1. Επαναχάραξη του υγειονομικού 
χάρτη της χώρας με συγχώνευση 
δομών υγείας, αποκέντρωση υπη-
ρεσιών και ανάπτυξη καινούργιων 
κλάδων της ιατρικής επιστήμης, 
που συνεχώς εξελίσσεται.

 
2. Κτιριακός και τεχνολογικός εκσυγ-
χρονισμός των δημόσιων δομών 
υγείας, με εισαγωγή νέων τεχνο-
λογιών διάγνωσης και θεραπείας, 
δημιουργία μητρώου ασθενών, ηλε-
κτρονικού φακέλου, αξιοποίηση 
των εφαρμογών της 4ης βιομηχα-
νικής επανάστασης, της τεχνικής 
νοημοσύνης και εισαγωγή της τη-
λεϊατρικής στην καθημερινή κλι-
νική πράξη.

 
3. Δημιουργία κέντρων αριστείας σε 
τριτοβάθμια νοσοκομεία ΕΣΥ και 
πανεπιστημιακά, που θα συγκε-

ντρώνουν τα σπάνια νοσήματα και 
θα παρέχουν εξειδικευμένες και 
υψηλού κόστους θεραπείες, με δι-
επιστημονική προσέγγιση.

 
4. Δημιουργία μονάδων πρόληψης 
των πλέον συχνών νοσημάτων 
στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας 
και ένταξη της πρόληψης στα προ-
γράμματα σπουδών των ιατρικών 
σχολών της χώρας.

 
5. Δημιουργία μονάδων επειγόντων 
περιστατικών για την αποτελε-
σματική αξιολόγηση και προώθη-
σή τους για νοσηλεία, με βάση την 
καλύτερη περίθαλψη του ασθενούς, 
αλλά και την πληρότητα των δο-
μών υποδοχής (κάποια νοσοκομεία 
λειτουργούν με πληρότητα 150%, 
όπως π.χ. το «Αττικό», ενώ άλλα, 
στην ίδια υγειονομική περιφέρεια, 
με πληρότητα μόνο 25%).

 
6. Στενή συνεργασία μεταξύ των νο-
σοκομείων ΕΣΥ και πανεπιστημι-
ακών νοσοκομείων, κλινικών και 
εργαστηρίων, για τη συνεχή ανταλ-
λαγή γνώσης, την υποστήριξη της 
ιατροβιολογικής έρευνας, την εκ-
παίδευση των ειδικευόμενων ια-
τρών και την εφαρμογή προγραμ-
μάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης του ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού τους. Ενίσχυση 
της κλινικής και μεταφραστικής 
έρευνας, ώστε οι ασθενείς να έχουν 

δωρεάν και πρώιμη πρόσβαση σε 
καινοτόμες θεραπείες, και χορήγη-
ση κινήτρων στη φαρμακοβιομη-
χανία για επενδύσεις στην ιατρική 
έρευνα, με διαφανείς και επιβλέψι-
μες διαδικασίες.

 
7. Προσλήψεις μόνιμου υγειονομι-
κού προσωπικού, ώστε να καλυ-
φθούν τα μεγάλα κενά που δημι-
ουργήθηκαν από την εφαρμογή 
των μνημονίων. Ενδεικτικά, η Ια-
τρική Σχολή του ΕΚΠΑ έχει απολέ-
σει 300 θέσεις από το 2010, λόγω 
συνταξιοδοτήσεων, που δεν έχουν 
αντικατασταθεί. Ο σχεδιασμός θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την 
ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης του 
υπάρχοντος δυναμικού, ενώ με αξι-
οκρατικές διαδικασίες και κίνητρα 
επιστημονικής και επαγγελματικής 
εξέλιξης να προσελκύει το υψηλής 
κατάρτισης ιατρικό δυναμικό που 
βρίσκεται στην αλλοδαπή, ώστε να 
αναστραφεί η «εξαγωγή» των νέων 
επιστημόνων μας.

 
8. Ριζική αναθεώρηση των εργασι-
ακών σχέσεων του υγειονομικού 
προσωπικού ΕΣΥ και πανεπιστημί-
ου, ώστε να του παρέχεται η δυνα-
τότητα εργασίας και στον ιδιωτικό 
τομέα, ανάλογα με τη βαθμίδα, την 
εξειδίκευση και την αξιολόγηση 
του έργου του στον δημόσιο τομέα.

 
9. Ο δημόσιος τομέας (πανεπιστή-

μιο και ΕΣΥ) οφείλει να αναδείξει 
την αποστολή του και τις βασικές 
αξίες που τον διέπουν με μετρή-
σιμους στόχους, αντικειμενικούς 
μηχανισμούς αξιολόγησης και επι-
βράβευσης των εργαζομένων του, 
ταυτόχρονα με την εξασφάλιση 
και δίκαιη κατανομή των αναγκαί-
ων οικονομικών, ανθρώπινων και 
υλικοτεχνικών πόρων. Ο ιδιωτικός 
τομέας θα πρέπει επίσης να αξιο-
λογείται, να πιστοποιείται και να 
ενθαρρύνεται ώστε να δρα συμπλη-
ρωματικά και όχι ανταγωνιστικά 
με τον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει 
να οριστεί σαφώς το πλαίσιο της 
συνεργασίας των δύο τομέων, να 
καθιερωθούν πρότυπα ποιότητας 
και να εφαρμοστούν ελεγκτικοί και 
ρυθμιστικοί μηχανισμοί.

 
Αν η διεπιστημονική συνεργασία όλων 
(σύλλογοι ασθενών, υγειονομικοί, 
κοινωνικοί φορείς, πολιτεία, πάρο-
χοι υγείας κ.ά.) είναι ο μόνος δρό-
μος για τον σχεδιασμό ενός αξιόπι-
στου, σύγχρονου και ανθρώπινου 
συστήματος υγείας, η υλοποίησή 
του απαιτεί συναίνεση και θαρρα-
λέες πολιτικές αποφάσεις, μακριά 
από ιδεοληψίες και μικροκομματι-
κές διευθετήσεις. Η ευκαιρία δεν 
πρέπει να χαθεί.

 
* Ο κ. Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος είναι 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, διευθυντής Τομέα Παθολογίας.

Οταν όλα τα κάνουν 
όλοι και γίνονται παντού, 
η περίθαλψη είναι 
μέτρια σε ποιότητα 
και ακριβή σε κόστος.

Α Π Ο Ψ Η

Η πανδημία, ευκαιρία για επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της χώρας
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΣΥΡΙΓΟΥ*
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Τρίτη 22 Ιουνίου. Είναι η ώρα που ο 
∆ημήτρης Μπάρκογλου θα γυμνά-
σει τη μνήμη του. Η ψυχολόγος 
που τον επισκέπτεται στο σαλόνι 
του σπιτιού του αναφέρεται αρχικά 
σε γεγονότα που συνέβησαν «σαν 
σήμερα». Λέει ότι το 1973 η Τζέ-
νη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος 
ανέβασαν στο θέατρο «Αθήναιον» 
το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλ-
λη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Οτι το 
1837 γεννήθηκε ο Γερμανός αρχι-
τέκτονας Ερνέστος Τσίλλερ και το 
1949 η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέ-
ριλ Στριπ. Κάποια πρόσωπα δεν του 
είναι άγνωστα. Θα ακολουθήσουν 
ασκήσεις προσοχής και συγκέντρω-
σης σε ένα τάμπλετ. Εμβόλιμα θα 
τεθούν και άλλες ερωτήσεις σε μια 
χαλαρή, ευχάριστη κουβέντα. Ακό-
μη και όταν προκύπτουν αμήχα-
νες παύσεις πριν από τις ολιγόλο-
γες απαντήσεις, η ψυχολόγος δεν 
σπεύδει να δώσει η ίδια τη λύση.

Ο κ. ∆ημήτρης θα πει από ποιο 
χωριό κατάγεται, σε ποιο νομό 
ανήκει και με ποιους συνορεύει. 
Θα θυμηθεί χωρίς πολλή σκέψη 
τα χρώματα στις εμφανίσεις με-
γάλων ποδοσφαιρικών ομάδων, 
τις ονομασίες των γηπέδων στα 
οποία αγωνίζονται, καθώς και χα-
ρακτηριστικά τοπωνύμια σε διά-
φορες πόλεις της Ελλάδας. Η μια 
ερώτηση οδηγεί στην άλλη, συν-
θέτοντας ένα αόρατο πλέγμα συ-
νειρμών. Πληροφορίες που πολλοί 
μπορεί να έχουμε μέσα μας αποθη-
κευμένες, γνώσεις που ίσως προ-
σπερνάμε στην καθημερινότητα 
ως αυτονόητες, πλέον αποκτούν 
άλλη σημασία, λειτουργούν κατά 
κάποιο τρόπο ως σημεία αναφοράς 
στο τώρα. Ο κ. ∆ημήτρης είναι 68 
ετών και μετράει ήδη έξι χρόνια 
από τότε που διαγνώστηκε με τη 
νόσο Αλτσχάιμερ.

«Περιμένω αυτές τις συναντή-
σεις, ανυπομονώ να έρθουν οι ψυ-
χολόγοι. Είναι και χαρούμενα παι-
διά. Θα τα πούμε, θα μιλήσουμε, 
μια φορά βάλαμε και ποντιακά, 
σηκώθηκε και ο ∆ημήτρης και χο-

ρέψαμε», λέει για το πρόγραμμα 
«Φροντίδα στο σπίτι» της Εταιρεί-
ας Alzheimer Αθηνών η σύζυγος 
του κ. ∆ημήτρη, Ελένη Μπάρκο-
γλου. «Οπως μας έχουν πει, το κα-
λύτερο φάρμακο είναι η κοινωνι-
κοποίηση».

Οι περιορισμοί μετακινήσε-
ων και η απομόνωση που επέβα-
λε τους προηγούμενους μήνες η 
πανδημία της COVID-19 έχουν 
επηρεάσει τους ασθενείς με άνοια 
και τους φροντιστές τους. Ο ανα-
γκαστικός εγκλεισμός και η αιφ-
νιδιαστική ανατροπή της προη-
γούμενης ρουτίνας επιτάχυναν σε 
κάποιες περιπτώσεις την έκπτωση 
της μνήμης στους πάσχοντες και 

αύξησαν το φορτίο που επωμίζο-
νται οι άνθρωποι πλάι τους. Εί-
ναι ένας σημαντικός αντίκτυπος 
της πανδημίας, που όμως περνά-
ει απαρατήρητος στο ευρύ κοινό, 
γιατί αποτυπώνεται σε ιστορίες οι 
οποίες συχνά δεν ακούγονται πέ-
ρα από τους τοίχους ενός σπιτιού 
ή τα στενά όρια μιας γειτονιάς.

Η καραντίνα

Η κ. Μπάρκογλου λέει ότι πριν 
από τον Φεβρουάριο του 2020 ο 
σύζυγός της οδηγούσε ακόμη το 
αυτοκίνητο υπό τη συνοδεία της, 
διαχειριζόταν έως ένα βαθμό χρή-
ματα, ήταν περισσότερο δραστήρι-
ος στην καθημερινότητα. Η καρα-
ντίνα του πρώτου κύματος, όμως, 
τους έκλεισε στο διαμέρισμα, χω-
ρίς βόλτες ή επισκέψεις από παιδιά 
και εγγόνια. Υπό τον φόβο της δια-

σποράς του ιού, ακόμα και τα ψώ-
νια παραδίδονταν στην εξώπορτά 
τους. «Η πανδημία επιτάχυνε τη 
νόσο, κατέβαλε και εμένα», λέει 
η κ. Μπάρκογλου και περιγράφει 
πώς έχουν αλλάξει πλέον οι συνή-
θειες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της ημέρας ο σύζυγός της προτι-
μάει να κάθεται στον καναπέ ή να 
ξαπλώνει, με εκείνη να του κρα-
τάει παρέα.

«Η αύξηση των ερεθισμάτων, 
η επαφή με άλλους ανθρώπους 
βοηθούν και νοητικά, αλλά και 
στη διάθεση», λέει στην «Κ» η 
Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-
ψυχίατρος, πρόεδρος της Εται-
ρείας Alzheimer Αθηνών και του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 
Ανοια και τη νόσο Alzheimer. «Ξέ-
ρετε πόσοι ανοϊκοί μας είπαν ότι 
θέλουν να δουν τα εγγόνια τους; 

Ανθρωποι που όταν τους εξηγείς 
τι έχει συμβεί εξαιτίας της παν-
δημίας, έπειτα από λίγο το έχουν 
ξεχάσει και αναρωτιούνται γιατί 
δεν βλέπουν τους συγγενείς τους. 
Είναι μια κατάσταση εγκλεισμού 
από μόνη της η άνοια. Στην παν-
δημία οι κοινωνικές επαφές καταρ-
γήθηκαν ή περιορίστηκαν δραμα-
τικά, όπως και η φυσική κίνηση. 
Με τη βοήθειά μας, τα ερεθίσματα 
και την αλληλεπίδραση, οι ανοϊκοί 
ανακαλύπτουν ξανά τον κόσμο».

Οι μελέτες

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
έχει πραγματοποιήσει δύο μελέτες 
για την επίδραση της νόσου στις 
οικογένειες ατόμων με άνοια στη 
χώρα μας. Στην πρώτη έρευνα, η 
οποία έγινε σε δείγμα 204 οικογε-
νειών από τον Φεβρουάριο μέχρι 

τον Ιούνιο του 2020, διαπιστώθηκε 
ότι η πανδημία επιδείνωσε τη δια-
νοητική κατάσταση και τη συμπε-
ριφορά στο 78% των ασθενών με 
άνοια. Παράλληλα οι φροντιστές 
βίωσαν αυξημένο σωματικό φορτίο 
σε ποσοστό 64% και πρόσθετο ψυ-
χολογικό βάρος σε ποσοστό 79%.

Η δεύτερη μελέτη διεξήχθη 
από τον Νοέμβριο του 2020 έως 
τον Απρίλιο του 2021 σε δείγμα 
339 οικογενειών. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συλλέχθηκαν, το 86% 
των ατόμων με άνοια εμφάνισε 
σημαντική συνολική επιδείνωση 
της κατάστασής του εξαιτίας της 
μακράς περιόδου απομόνωσης. 
Ακόμη, το 57,4% των ερωτηθέ-
ντων ανέφερε ότι η επιβάρυνση 
ήταν μεγαλύτερη κατά το δεύτε-
ρο lockdown.

«Η απασχόληση, η κοινωνικο-

ποίηση, η ψυχαγωγία και η ενεργο-
ποίηση είναι πολύ σημαντικές για 
τη διατήρηση της ψυχικής υγείας 
και την αποφυγή της επιδείνωσης 
της άνοιας. Αυτό που εξετάζουμε 
πάντα στη μεγάλη ηλικία είναι το 
κοινωνικό δίκτυο και αυτό λόγω 
της πανδημίας εκ των πραγμάτων 
μειώθηκε», παρατηρεί ο Κωστής 
Προύσκας, ψυχολόγος-δρ Γερο-
ντολογίας και ειδικός γραμματέας 
της Ελληνικής Γεροντολογικής και 
Γηριατρικής Εταιρείας. Η κ. Σακ-
κά επισημαίνει ότι η απόσυρση, 
η απάθεια είναι συμπτώματα της 
άνοιας. «Μόνο με κινητοποίηση 
και δραστηριότητες καταπολεμά-
ται. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι 
οι ανοϊκοί δύσκολα κάνουν κά-
τι μόνοι τους. Πρέπει κάποιος να 
τους πάρει από το χέρι, να τους 
δείξει, να παίξει μαζί τους», λέει.

Τα εμπόδια
της καραντίνας
και η θεραπεία
της παρέας
Ο διαρκής αγώνας των ασθενών με άνοια

Η εκγύμναση της μνήμης. Ο ∆ημήτρης Μπάρκογλου και η σύζυγός του Ελένη, η οποία τον φροντίζει, συμμετέχουν σε ασκήσεις με τη βοήθεια ψυχολόγου, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Φροντίδα στο σπίτι» για τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους.

Ορισμένες ασκήσεις γίνονται σε τάμπλετ και περιλαμβάνουν τον εντοπισμό διαφορών ή ομοιοτήτων σε εικόνες. Λόγω της πανδημίας το πρόγραμμα «Φροντί-
δα στο σπίτι» της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών επεκτάθηκε για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων οικογενειών.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν 
από άνοια στην Ελλάδα. Η νόσος 
Αλτσχάιμερ ευθύνεται για το 60%-
70% των περιπτώσεων άνοιας της 
τρίτης ηλικίας. Πρόκειται για μια εκ-
φυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, 
η οποία μπορεί να περάσει απαρα-
τήρητη κατά τα πρώτα στάδια τόσο 
από τον πάσχοντα όσο και από τα 
μέλη της οικογένειάς του. Ξεκινάει 
με απώλεια της πρόσφατης μνήμης, 
δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, 
μειωμένο ενδιαφέρον για ασχολίες 
και εξελίσσεται σταδιακά επηρεάζο-
ντας και άλλες νοητικές λειτουργί-
ες, καθώς και δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής.

Η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη 
διάγνωση παίζει κομβικό ρόλο. «∆ί-
νει την ευκαιρία στις οικογένειες να 
εκπαιδευτούν, να διαχειριστούν κα-
λύτερα την κατάσταση, να βάλουν 
ένα πρόγραμμα στη ζωή τους και 
να βρουν πηγές βοήθειας», λέει η κ. 
Σακκά. «Το έχω σκεφτεί και εγώ, θα 
ήθελα να ξέρω εάν έχω Αλτσχάιμερ 
ή όχι από νωρίς για να ρυθμίσω τις 
υποθέσεις μου, όπως να πάω ένα 
ταξίδι που πάντοτε ονειρευόμουν 
και ανέβαλα».

Η κ. Μπάρκογλου λέει ότι εντόπι-
σε τα πρώτα σημάδια στον σύζυγό 
της όταν εκείνος ήταν 62 ετών. Αρ-
χικά επαναλάμβανε πανομοιότυπες 
ερωτήσεις μέσα στην ημέρα, ή ξε-
χνούσε πού πάρκαρε το αυτοκίνητο. 
Επισκέφθηκαν νευρολόγο και όπως 

θυμάται, σε ένα από τα πρώτα δια-
γνωστικά τεστ στα οποία υποβλή-
θηκε ο κ. ∆ημήτρης έπρεπε μεταξύ 
άλλων να μετρήσει αντίστροφα ανά 
επτάδες από το 100, να επαναλάβει 
αυτούσιες προτάσεις που έλεγε ο 
ειδικός, ή να πει δέκα λέξεις που 
αρχίζουν από το γράμμα Χ.

«Ολοι ξέρουν για τη νόσο, δεν 
έχουμε κρύψει τίποτα, δεν υπάρ-
χει λόγος», λέει η κ. Μπάρκογλου, 
η οποία έχει και την αμέριστη υπο-
στήριξη των παιδιών της. Το στίγ-
μα πάντως εξακολουθεί να υπάρχει. 
∆εν μιλούν όλοι τόσο εύκολα ή ανοι-
χτά. «∆υστυχώς η νόσος Αλτσχάιμερ 
είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι 
κάτι που κάποιος επιλέγει, αλλά κά-
τι που του συμβαίνει. Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν οικογένειες που 
βγαίνουν προς τα έξω, συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες των εταιρειών 
Αλτσχάιμερ. Αργά αλλά σταθερά αυ-
ξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων 

με άνοια που παραμένουν ενεργοί 
κοινωνικά», λέει ο κ. Προύσκας. Ο 
ίδιος επισημαίνει την ανάγκη να 
στηρίζονται οι φροντιστές έμπρα-
κτα από την πολιτεία (ενδεχομένως 
με τη δυνατότητα ασφάλισης, πα-
ροχής επιδομάτων, ή πιο ελαστι-
κών όρων εργασίας), εφόσον ανα-
λαμβάνουν έναν ρόλο που σε άλλες 
χώρες ασκείται κατά βάση από ένα 
κράτος πρόνοιας.

Φροντίδα στο σπίτι

Κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας η φυσική παρουσία ασθενών και 
φροντιστών στα Κέντρα Ημέρας Αλ-

τσχάιμερ δεν ήταν εφικτή. Ωστόσο 
αναζητήθηκαν άλλες λύσεις. Στην 
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, όπως 
και σε άλλους αντίστοιχους μη κερ-
δοσκοπικούς οργανισμούς στην 
Ελλάδα, βασίστηκαν σε διαδικτυ-
ακές συνεδρίες, στις οποίες υπήρ-
χε μεγάλη και θερμή ανταπόκριση. 
Παράλληλα, στην Αττική το πρό-
γραμμα «Φροντίδα στο σπίτι» με 
τις κατ’ οίκον επισκέψεις ειδικών 
επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει 
και άλλες οικογένειες.

Η Μαρία Σταματέλου είναι η ψυ-
χολόγος που επισκέπτεται τους τε-
λευταίους μήνες τον κ. ∆ημήτρη 

στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος. Εξηγεί ότι κάθε πρόγραμμα 
είναι εξατομικευμένο, προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες κάθε ασθε-
νούς. Μια συντονίστρια λαμβάνει 
τα αιτήματα των οικογενειών, στην 
πρώτη επίσκεψη καταγράφεται το 
περιστατικό και οι ανάγκες του και 
οργανώνεται μετά το πλάνο φρο-
ντίδας. Στις ομάδες του προγράμ-
ματος μετέχουν διάφορες ειδικό-
τητες επαγγελματιών υγείας, όπως 
γιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός 
λειτουργός. Η κ. Σταματέλου βλέπει 
ηλικιωμένους που μπορεί να ήταν 
γιατροί προτού συνταξιοδοτηθούν 

και άλλους που φοίτησαν μόνο σε 
δύο τάξεις του δημοτικού. Κάποιοι 
είναι πιο σοβαροί, άλλοι πιο εύθυ-
μοι, δεν έχουν όλοι τις ίδιες συνο-
δές παθήσεις. 

«Προσαρμόζεις τη διάθεση και 
το κλίμα ανάλογα με τον ασθενή», 
λέει. Το πρώτο βήμα φυσικά είναι 
να τους γνωρίσει και η ίδια. Τους 
ρωτάει αρχικά για τη ζωή τους, για 
τη μουσική που ακούν, τους τρα-
γουδιστές που προτιμούν. Ο σκο-
πός του προγράμματος είναι και εκ-
παιδευτικός. «Να δείξω κάτι στον 
φροντιστή που θα μπορεί μετά να 
κάνει και μόνος του», σημειώνει.

Μόλις έχει ολοκληρωθεί η επί-
σκεψή της στο σπίτι του κ. ∆ημή-
τρη και η σύζυγός του φέρνει στο 
τραπέζι του σαλονιού άλμπουμ με 
παλιές φωτογραφίες και κιτρινι-
σμένα αποκόμματα εφημερίδων. 
Στα νιάτα του ο κ. ∆ημήτρης ήταν 
δεινός ποδοσφαιριστής. Επαιξε για 
χρόνια στη Β΄ Εθνική φορώντας 
τη φανέλα του Πανελευσινιακού. 
«∆εξί εξτρέμ», λέει όταν ρωτάμε 
τη θέση που είχε στην ομάδα. Πα-
ράλληλα δούλευε και στα ναυπη-
γεία, στα τέλη της δεκαετίας του 
’70 δεν αρκούσε το ποδόσφαιρο 
για βιοπορισμό. Ξεφυλλίζει τα άλ-
μπουμ με τις ασπρόμαυρες εικό-
νες από τα χωμάτινα γήπεδα και 
εντοπίζει σε καθεμιά τον νεότερο 
εαυτό του. «Πώς περνάει ο καιρός, 
σαν νεράκι», λέει.

«Ολοι ξέρουν για τη νόσο, δεν έχουμε κρύψει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος»

Επισημαίνεται η ανάγκη 
να στηρίζονται οι φρο-
ντιστές από την πολιτεία 
εφόσον αναλαμβάνουν 
ρόλο που σε άλλες χώ-
ρες ασκείται κατά βάσιν 
από το κράτος πρόνοιας. Ο κ. Δημήτρης ξεφυλλίζει με τη σύζυγό του παλιά άλμπουμ με φωτογραφίες από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής.
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«Η απασχόληση, η κοι-
νωνικοποίηση, η ψυ-
χαγωγία και η ενερ-
γοποίηση είναι πολύ 
σημαντικές για τη διατή-
ρηση της ψυχικής υγεί-
ας και την αποφυγή της 
επιδείνωσης της άνοιας».
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Τον Ιούλιο του 1921 η Κίνα μαστιζό-
ταν από εσωτερικό χάος και διεθνείς 
ταπεινώσεις. Μεγάλο μέρος της εν-
δοχώρας βρισκόταν στο έλεος αλ-
ληλοσφαζόμενων πολέμαρχων και 
σημαντικές παράκτιες ζώνες ελέγ-
χονταν από αποικιοκρατικές δυνά-
μεις της Ευρώπης. Εκείνο τον μήνα, 
σε ένα ταπεινό οίκημα του γαλλικού 
τομέα, στη Σαγκάη, δεκατρείς Κινέ-
ζοι μαρξιστές, με τις ευλογίες εκπρο-
σώπων των Ρώσων μπολσεβίκων, 
αποφάσιζαν να ιδρύσουν Κομμου-
νιστικό Κόμμα. Ανάμεσά τους ήταν 
κι ένας νεαρός δάσκαλος αγροτικής 
καταγωγής από την επαρχία Χου-
νάν, το όνομα του οποίου είχε ήδη 
γίνει γνωστό από τη θητεία του στο 
φοιτητικό κίνημα: Μάο Τσετούνγκ.

Την ερχόμενη Πέμπτη το ΚΚ Κί-
νας θα γιορτάσει με πανηγυρικό 
τρόπο τη συμπλήρωση ενός αιώνα 
από την ίδρυσή του. Εδώ και μή-
νες ο Σι Τζινπίνγκ, ο ισχυρότερος 
Κινέζος ηγέτης μετά τον Μάο, έχει 
δώσει τον τόνο με επανειλημμένες 
περιοδείες σε χώρους-μνημεία της 
επαναστατικής κληρονομιάς ανά τη 
χώρα, ενθαρρύνοντας τον «κόκκινο 
τουρισμό», οργανωμένες επισκέψεις 
κομματικών μελών, σχολείων και 
ομάδων πολιτών. Σε όλα τα αστικά 
κέντρα δεσπόζουν γιγαντοαφίσες 
με τα 100 αποφθέγματα του Σι για 
τη μεγάλη επέτειο. Ενα μικρό δείγ-
μα: «Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο 
την κόκκινη κληρονομιά μας, ας 
περάσουμε τα κόκκινα γονίδια και 
την κόκκινη χώρα μας από γενιά σε 
γενιά». Οι πατριωτικές ταινίες στις 
κινηματογραφικές αίθουσες και τα 
τηλεοπτικά αφιερώματα συμπληρώ-
νουν το εορταστικό σκηνικό.

Ο ιστορικός απολογισμός του 
μακροβιότερου κόμματος εξουσί-
ας στον κόσμο είναι εντυπωσιακός. 
Μέσα στα 28 πρώτα χρόνια της ζω-
ής του, το ΚΚ Κίνας εξελίχθηκε από 
μικρός όμιλος μαρξιστών σε ηγετική 
δύναμη του λαϊκού αγώνα εναντίον 
της γιαπωνέζικης κατοχής, νίκησε 
στον εμφύλιο την εθνικιστική Κουο-
μιτάνγκ και θεμελίωσε τη Νέα Κίνα 
το 1949. Στις επόμενες τρεις δεκαε-
τίες, υπό την ηγεσία του Μάο, κατά-
φερε, παρά το τεράστιο κόστος του 
«Μεγάλου άλματος προς τα εμπρός» 
και της Πολιτιστικής επανάστασης, 
να θέσει τις βάσεις για τη μετατρο-

πή μιας καθυστερημένης, αγροτικής 
χώρας σε αυτόνομη βιομηχανική και 
στρατιωτική δύναμη. Ο τρίτος ιστο-
ρικός κύκλος, υπό την ηγεσία του 
Ντενγκ Σιαοπίνγκ, σημαδεύεται από 
το άνοιγμα στην αγορά και την τα-
χύτατη οικονομική μεγέθυνση, κάτι 
που μέχρι τότε μόνο δύο χώρες του 
τρίτου κόσμου είχαν γνωρίσει – η 
Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Το 2009 
η Κίνα έγινε η πρώτη εξαγωγική δύ-
ναμη παγκοσμίως, ξεπερνώντας τη 
Γερμανία, ενώ τον επόμενο χρόνο 
υπερσκέλισε την Ιαπωνία ως η δεύ-
τερη, μετά τις ΗΠΑ, οικονομία του 
πλανήτη, ευελπιστώντας βάσιμα ότι 
δεν θα αργήσει να πάρει τα πρωτεία.

Ωστόσο, η ταχύτατη μεταμόρ-
φωση συνοδευόταν από μεγάλες, 
ανοιχτές πληγές. Η πιο εντυπωσι-
ακή, για θεωρητικά κομμουνιστική 
χώρα, ήταν η γιγάντωση των κοινω-
νικών ανισοτήτων. Στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας η Κίνα ξε-
περνούσε, με βάση τον διεθνώς απο-
δεκτό συντελεστή Gini, τις ΗΠΑ σε 
αυτόν τον τομέα, ενώ μεγάλα κομ-

μάτια του πληθυσμού ήταν αποκλει-
σμένα από τη δημόσια παιδεία και 
υγεία. Το πρόβλημα γινόταν ακόμη 
περισσότερο προκλητικό λόγω της 
ενδημικής διαφθοράς, που έφτασε 
και στα ανώτατα κομματικά κλιμά-
κια, όπως έδειξε η πολύκροτη υπόθε-
ση του Μπο Σιλάι, για ένα διάστημα 
υποψήφιου ηγέτη του ΚΚ. ∆ιεθνείς 
αναλυτές βρήκαν κάποιες αναλογί-
ες με την αμερικανική «Επίχρυση 
εποχή» (Gilden Age) στο τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα, μια περί-
οδο εκθετικής συσσώρευσης του 
πλούτου, αλλά και των ανισοτήτων 
και της διαφθοράς. Στην Αμερική, 
την «Επίχρυση εποχή» διαδέχθηκε 
η «Προοδευτική» (Progressive Era), 
δύο δεκαετίες σοβαρών μεταρρυθμί-
σεων που ενίσχυσαν τα κοινωνικά 

και πολιτικά δικαιώματα, εισάγο-
ντας ταυτόχρονα αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία για τη συγκράτηση της 
συσσώρευσης πλούτου και ισχύος. 
Αρκετοί αναλυτές διερωτήθηκαν 
μήπως και η Κίνα, φυσικά με άλ-
λους τρόπους, θα έμπαινε σε πα-
ρόμοια τροχιά.

Είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα 
που αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας 
ο Σι Τζινπίνγκ, το 2012, όταν διατυ-
πώνει το δικό του «κινεζικό όνειρο». 
Από την πρώτη στιγμή εξαπολύει 
ανηλεή εκστρατεία κατά της δια-
φθοράς – οι κακές γλώσσες είπαν 
ότι, πέραν των άλλων, ήταν και ένας 
πόλεμος εναντίον των ευνοούμε-
νων του πρώην ηγέτη της χώρας, 
Ζιανγκ Ζεμίν, και άλλων στελεχών 
που θα μπορούσαν να τον αμφι-

σβητήσουν. Στους στόχους του Σι 
με ορίζοντα δεκαετίας περιλαμβά-
νονται η μεταμόρφωση της Κίνας 
σε χώρα μέσου επιπέδου ευημερί-
ας, σε υπερδύναμη του Ιντερνετ 
και του ∆ιαστήματος, όπως και η 
καταπολέμηση των αναδυόμενων 
μονοπωλίων.

Αντιφατικός απολογισμός 

Εννέα χρόνια αργότερα ο απο-
λογισμός είναι αντιφατικός. Η Κίνα 
έγινε όντως υπερδύναμη της ψηφι-
ακής οικονομίας και ειδικά της τε-
χνητής νοημοσύνης, προκαλώντας 
τεράστια ανησυχία στις ΗΠΑ, ενώ 
το προηγούμενο δίμηνο εντυπω-
σίασε με τις αποστολές της στον 
Αρη και στον δικό της διαστημικό 
σταθμό. Οι κοινωνικές ανισότητες 

υποχώρησαν και τα αντιμονοπω-
λιακά μέτρα έπληξαν μεγιστάνες, 
όπως ο ιδρυτής της Alibaba Τζακ 
Μα. Ωστόσο, η διαφθορά αποδεί-
χθηκε Λερναία Υδρα, το μέσο ει-
σόδημα ανέβηκε μεν στα 11.000 
δολάρια αλλά παραμένει μακριά 
από τα επίπεδα της ∆ύσης και το 
δημογραφικό πρόβλημα έχει απο-
κτήσει τεράστιες διαστάσεις, όπως 
έδειξε η πρόσφατη αλλαγή πολιτι-
κής της ηγεσίας για τρία παιδιά ανά 
νοικοκυριό.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του 
Τζο Μπάιντεν έχει θέσει ως πρώτο 
στόχο της εξωτερικής πολιτικής της 
την ανάσχεση της Κίνας και ήδη 
σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες, 
όπως έδειξαν οι πρόσφατες σύνο-
δοι κορυφής της ομάδας G7 και του 

ΝΑΤΟ. Παρότι η Ε.Ε. είχε υπογρά-
ψει τον ∆εκέμβριο προκαταρκτική 
συμφωνία επενδύσεων με την Κίνα, 
σε μια ψυχρολουσία για τον πρό-
εδρο εν αναμονή Μπάιντεν, ήρθε 
τώρα, έστω και με βαριά καρδιά, να 
την «παγώσει» επικαλούμενη την 
καταστολή στο Χονγκ Κονγκ και το 
Σινγιάνγκ. Ακόμη και η Αυστραλία 
βρίσκεται πλέον σε οικονομικό και 
πολιτικό πόλεμο με την Κίνα, παρό-
τι η τελευταία αντιπροσωπεύει τον 
υπ’ αριθμόν ένα εμπορικό εταίρο 
της. Εν ολίγοις, ήρθε η ώρα να βιώ-
σει και η Κίνα τη σκληρή αλήθεια, 
που λέει ότι όσο πιο ψηλά ανεβαί-
νεις στο βουνό, τόσο πιο απειλητι-
κοί θα είναι οι άνεμοι. Παραμένει 
αβέβαιο ότι είναι καλά προετοιμα-
σμένη για να τους αντιμετωπίσει.

Από τη νίκη
του Μάο
στο όνειρο
του Σι
Εκατό χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΚ

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η πυρηνική συμφωνία του 2015, που 
εξασφάλιζε ότι το Ιράν δεν θα απο-
κτήσει πυρηνικά όπλα, εγκαταλεί-
φθηκε από τον τέως πρόεδρο των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το αν η 
συμφωνία αυτή θα επανέλθει σε 
ισχύ εξαρτάται, σύμφωνα με ανα-
λυτές, σχεδόν αποκλειστικά από 
τους χειρισμούς της αμερικανικής 
κυβέρνησης, ενώ η εκλογή του 
νέου σκληροπυρηνικού προέδρου 
Εμπραΐμ Ραϊσί στο Ιράν δεν αλλάζει 
το βασικό αυτό δεδομένο. Η ιρανι-
κή ηγεσία, στα υψηλότερα κλιμά-
κιά της, φαίνεται αποφασισμένη 
να επανέλθει στη συμφωνία και 
οι πρώτες δηλώσεις του Ραϊσί μετά 
την εκλογή του επιβεβαίωσαν την 
εκτίμηση αυτή. Η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, στέλ-
νει αντικρουόμενα μηνύματα, όπως 
φάνηκε από την απόφαση των αμε-
ρικανικών υπουργείων ∆ικαιοσύνης 
και Εμπορίου να μπλοκάρουν πε-
ρίπου 30 ιστοσελίδες του Ιράν και 

των περιφερειακών συμμάχων του, 
μεταξύ αυτών και του αγγλόφωνου 
ειδησεογραφικού δικτύου PressTv, 
που μετέδιδε στο διεθνές κοινό την 
ιρανική οπτική για τις πυρηνικές 
συνομιλίες. Η «τιμωρία» των ιστο-
σελίδων «εξαιτίας της λειτουργίας 
τους ως προπαγανδιστικών μηχανι-
σμών» ήταν ένα κατάλοιπο της πο-
λιτικής Τραμπ απέναντι στο Ιράν, 
η οποία συνίστατο στην επιβολή 
κυρώσεων σε όλους τους τομείς 
προκειμένου να «γονατίσει» και 
να υποχωρήσει σε μια σειρά αιτη-
μάτων των ΗΠΑ.

Υπό την παρότρυνση και του Ισ-
ραήλ, ο υπουργός Αμυνας του οποί-
ου επισκέφθηκε αυτή την εβδο-
μάδα την Ουάσιγκτον, ο Λευκός 
Οίκος φαίνεται ότι δεν έχει απο-
φασίσει οριστικά να εγκαταλείψει 
τα διευρυμένα αυτά αιτήματα και 
να επιστρέψει στο υπάρχον κείμε-
νο της συμφωνίας. Από τους Ρώ-
σους και Ευρωπαίους διπλωμάτες 
που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι 
στις διαπραγματεύσεις, στη Βιέν-

νη, πληροφορούμαστε ότι ο έκτος 
γύρος, που έληξε την περασμένη 
εβδομάδα, εξάντλησε όλα τα όρια 
της διπλωματικής γλώσσας και τώ-
ρα απαιτείται η λήψη πολιτικών 
αποφάσεων. Ο Ρώσος διαπραγμα-
τευτής, Μιχαήλ Ουλιάνοφ, υπο-
στήριξε ότι ο έβδομος γύρος ίσως 
είναι ο τελευταίος και ότι «αν δεν 
συμβεί κάτι πολύ αρνητικό» θα 
υπάρξουν αποτελέσματα έως τα 
μέσα Ιουλίου.

Η θητεία του Ραϊσί στην προε-
δρία ξεκινά στις 8 Αυγούστου και 
ο νέος πρόεδρος θα ήθελε να έχει 
ήδη απαλλαγεί από τις βαρύτερες 
κυρώσεις, όπως θα συμβεί αν τεθεί 
ξανά σε ισχύ η συμφωνία, ώστε να 
αρχίσει με καλύτερους όρους. Η 
εκλογή του, αν και φάνηκε ως ενί-
σχυση του θεοκρατικού κατεστη-
μένου, ήταν από πολλές απόψεις 
η αντίδραση στην εξαιρετική αδυ-
ναμία στην οποία βρέθηκε το Ιράν 
τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική 
κρίση που προκάλεσε ο αποκλει-
σμός της Τεχεράνης από το διεθνές 

τραπεζικό σύστημα και από τις δι-
εθνείς αγορές πετρελαίου, η σφο-
δρή υγειονομική κρίση εξαιτίας 
του κορωνοϊού και οι παθογένειες 
του συστήματος (κακοδιαχείριση, 
διαφθορά) οδήγησαν σε πολιτική 
κρίση που φορτώθηκε στις πλά-
τες των Ιρανών μεταρρυθμιστών. 
Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά 
χρόνια, στις φετινές προεδρικές 
εκλογές δεν ήταν υποψήφιος με 
αξιώσεις ούτε ένας μεταρρυθμι-
στής, ενώ η νίκη του Ραϊσί, εκλε-
κτού του ανώτατου θρησκευτικού 
ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ήταν 
προδιαγεγραμμένη εδώ και μή-
νες. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο 
στην Ισλαμική ∆ημοκρατία, όπου 
τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλο-
γές συχνά άγγιζαν το 80% και οι 
διαμάχες ήταν παραδοσιακά ζωη-
ρές. Οι μεταρρυθμιστές δεν απο-
κλείστηκαν απλώς από το ισχυρό 
εποπτικό όργανο που «φιλτράρει» 
τις υποψηφιότητες, έχασαν και στη 
συνείδηση των Ιρανών, καθώς η 
μεταρρυθμιστική κυβέρνηση Ρου-

χανί δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη 
ραγδαία πτώση του βιοτικού επι-
πέδου και αντιμετώπισε με σφαί-
ρες στο ψαχνό όσους διαδήλωναν.

Μετά τις εκλογές οι σκληροπυ-
ρηνικοί ελέγχουν πλέον όλα τα 
κέντρα εξουσίας, ενώ η ανάδειξη 
στην προεδρία του Ραϊσί παραπέ-
μπει στις πιο αυταρχικές σελίδες 
της ιστορίας της ιρανικής θεοκρα-
τίας: το 1988, πριν ανέλθει στην 
ιεραρχία του δικαστικού σώμα-
τος, ο Ραϊσί φαίνεται ότι μετείχε 
στο δικαστήριο που έστειλε στην 
αγχόνη δεκάδες χιλιάδες Iρανούς 
αντιφρονούντες. Φυσικά στην προ-
εκλογική εκστρατεία ο Ραϊσί δεν 
αναφερόταν στις εποχές αυτές, 
αλλά αναδείκνυε τους αγώνες του, 
μέσα από το δικαστικό σύστημα, 
για την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς. Πάντως, ως «στυλοβάτης» του 
καθεστώτος, έχει τα διαπιστευτή-
ρια ώστε να ανέλθει ενδεχομένως 
στο ύπατο αξίωμα, που δεν είναι η 
προεδρία αλλά το αξίωμα του ανώ-
τατου θρησκευτικού ηγέτη. 

Σε κρίσιμη φάση η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν
Αλλαγή σκηνικού στην Τεχεράνη με την εκλογή του σκληροπυρηνικού Εμπραΐμ Ραϊσί στο τιμόνι της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ 
προκάλεσαν πολιτική 
φθορά στον μετριοπαθή, 
απερχόμενο πρόεδρο 
Χασάν Ρουχανί.

Η θητεία του Ραϊσί στην προεδρία 
ξεκινά στις 8 Αυγούστου.
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Παρά την εκστρατεία 
του Σι, η διαφθορά απο-
δεικνύεται Λερναία 
Υδρα, ενώ η προσπά-
θεια ανάσχεσης της Κί-
νας από την κυβέρνηση 
Μπάιντεν αποδίδει τους 
πρώτους καρπούς.

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ 
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Mία από τις απολαύσεις του «καιρού 
της πανδημίας», όταν συναντήσεις 
με συγγενείς και φίλους απαγορεύ-
ονταν, ήταν οι μακρές τηλεφωνι-
κές συζητήσεις. Με χαροποιούσε 
ιδιαίτερα η τηλεφωνική επικοινω-
νία με τη Μάργκαρετ Σράιερ, μία 
94χρονη γυναίκα, που χήρεψε δύο 
φορές. Τη γνώρισα το 1963, λίγο 
αφού σκοτώθηκε ο πρώτος της σύ-
ζυγος, θύμα ενός μεθυσμένου οδη-
γού. Μαζί συζητάμε τα πάντα, από 
τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τις 
θεατρικές παραστάσεις που μας 
εντυπωσίασαν και βέβαια, διάφο-
ρα φιλοσοφικά θέματα. Από τις 
συζητήσεις μας δεν εξαιρούνται 
τα οικογενειακά μας, οι χαρές, οι 
προσδοκίες και τα προβλήματά 
μας. Απολαμβάνω τη σοφία της 
ηλικιωμένης φίλης και ακούω τις 
συμβουλές της. Είναι εντυπωσιακό 
ότι, παρά την προχωρημένη ηλικία 
της, διατηρεί πλήρως τη διανοητι-
κή της διαύγεια και τις γνωσιακές 
ικανότητες, σαν να μην έχει περά-
σει ούτε μία ημέρα από τα τεσσα-
ρακοστά γενέθλιά της.  

Λιγότεροι από το 1% των Αμε-
ρικανών θα καταφέρουν να γιορ-
τάσουν τον έναν αιώνα ζωής τους. 
Οπως διαπιστώθηκε σε πρόσφατη 
ολλανδική μελέτη, όσοι φτάνουν 
στο ορόσημο με πλήρη διαύγεια, θα 
εξακολουθήσουν να «τα έχουν τε-
τρακόσια» μέχρι την τελευταία τους 
αναπνοή, ακόμα και αν ο εγκέφα-
λός τους γεμίσει με πλάκες β-αμυλο-
ειδούς, την «υπογραφή» της νόσου 
Αλτσχάιμερ. Οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι η συγκεκριμένη έρευνα ανοίγει 
τον δρόμο που θα μας επιτρέψει να 
γίνουμε όλοι «σούπερ παππούδες 
και γιαγιάδες», όπως θεωρούνται 
οι υπερήλικες που, παρότι πλησι-
άζουν το τέλος της ζωής τους, δια-
θέτουν τις διανοητικές ικανότητες 
ενός ατόμου 30 χρόνια νεότερου.

Μελλοντικά, όποιος καταφέρει 
να φτάσει τα εκατό σε καλή φυσι-
ολογική κατάσταση, θα μπορεί να 
διατηρήσει και διαύγεια σκέψης. 
Μελετώντας τους αιωνόβιους, οι 
επιστήμονες ελπίζουν ότι θα απο-
κρυπτογραφήσουν το μυστήριο της 
«διανοητικής μακροζωίας» και θα 
αναπτύξουν θεραπείες ώστε όλοι 

να φτάσουμε σε βαθύ γήρας με 
πλήρη διαύγεια. Υπάρχουν πολλά 
που μπορούμε να κάνουμε μέχρι 
τότε, ώστε να διατηρήσουμε τον 
εγκέφαλο και τις διανοητικές μας 
ικανότητες σε άριστη κατάσταση 
για πάντα. Αυτή την ελπίδα γεννά 
η ολλανδική μελέτη, στην οποία 
συμμετείχαν 340 Ολλανδοί ηλικίας 
εκατό ετών, που παρέμεναν ανε-
ξάρτητοι και αυτόνομοι στην καθη-

μερινότητά τους, και στην έναρξη 
της μελέτης διατηρούσαν πλήρως 
τις διανοητικές τους ικανότητες. 
Οι 79 εθελοντές που παρέμειναν 
στη ζωή και δεν εγκατέλειψαν την 
έρευνα, υποβλήθηκαν επανειλημ-
μένα σε γνωσιακές εξετάσεις για 
μία περίοδο 18 μηνών.

Η έρευνα του Eλεύθερου Πανε-
πιστημίου του Αμστερνταμ, που 
δημοσιεύθηκε στο Jama Network 
Open τον Ιανουάριο, διαπιστώνει 
ότι κανείς από τους υπερήλικες 
που εξετάστηκαν δεν παρουσία-
σε επιδείνωση της διανοητικής 
του ικανότητας, πέραν μιας ήπιας 
έκπτωσης της μνήμης. Ολοι, αντι-
θέτως, διατήρησαν αναλλοίωτη 
την ικανότητα λήψης αποφάσεων, 
προγραμματισμού και υλοποίησης 
των σχεδίων, την ικανότητα ανα-
παραγωγής μιας εικόνας που είχαν 
δει, όπως και απαρίθμησης ζώων 
ή αντικείμενων, τα ονόματα των 

οποίων αρχίζουν με συγκεκριμένο 
γράμμα, σαν να ήταν τριάντα χρό-
νια νεότεροι. Ταυτόχρονα η προ-
σοχή τους παρέμενε απερίσπαστη 
όταν εκτελούσαν κάποια εργασία 
και δεν έχαναν τον δρόμο τους επι-
στρέφοντας σπίτι. Ακόμα και εκεί-
νοι που είχαν γενετική προδιάθε-
ση για την εμφάνιση Αλτσχάιμερ 
κατέγραψαν θαυμάσιες επιδόσεις 
σε όλα τα τεστ. Το 33% των εθελο-
ντών συμφώνησαν να δωρίσουν, 
μετά θάνατον, τον εγκέφαλό τους 
στην ιατρική. Οπως διαπιστώθηκε 
από τη νεκροτομική τους εξέταση, 
44 εγκέφαλοι συμμετεχόντων εί-
χαν παρόμοια νευροπαθολογική 
εικόνα με αυτή πασχόντων από 
Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, οι συμμετέ-
χοντες στην έρευνα είχαν διατη-
ρήσει πλήρη διανοητική διαύγεια 
μέχρι τον θάνατό τους, χωρίς να 
εμφανίσουν ποτέ συμπτώματα της 
εκφυλιστικής νόσου. 

Ο δρ Τόμας Περλς, γηρίατρος 
στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης 
και επικεφαλής ανάλογης έρευνας 
που εκπονείται στις ΗΠΑ, υπογραμ-
μίζει ότι οι Ολλανδοί υπερήλικες εί-
χαν αποτρέψει την εκδήλωση της 
νόσου Αλτσχάιμερ κατά είκοσι ή 
τριάντα χρόνια. Είτε λοιπόν ήταν 
ανθεκτικοί στη νόσο και διέθεταν 
βιολογικούς μηχανισμούς που επι-
βράδυναν την εγκεφαλική γήρανση 
και την εμφάνιση συμπτωμάτων 
της νόσου, είτε με κάποιο τρόπο 
είχαν διατηρήσει τη διανοητική 
τους διαύγεια, παρότι ο εγκέφαλός 
τους παρουσίαζε φθορές και βλάβες 
παρόμοιες με αυτές που προκαλεί 
το Αλτσχάιμερ. Ο Γιακόφ Στερν, 
νευροψυχολόγος του Κολεγίου Ια-
τρών και Χειρουργών του Πανε-
πιστημίου Κολούμπια, επισημαί-
νει ότι η διατήρηση της διαύγειας 
και γνωσιακής οξύτητας, παρά τις 
εγκεφαλικές φθορές, οφείλεται σε 

πληθώρα παραγόντων, μεταξύ των 
οποίων και κάποιοι που αφορούν 
τον τρόπο της ζωής μας, όπως η κα-
λύτερη μόρφωση και υψηλότερου 
επιπέδου εκπαίδευση, η απασχόλη-
ση σε επαγγέλματα που απαιτούν 
διαχείριση πολύπλοκων στοιχείων 
και αριθμών, η μεσογειακή διατρο-
φή, οι δραστηριότητες, η κοινωνι-
κή συναναστροφή και η τακτική 
άσκηση. «Ερευνες έχουν αποδείξει 
ότι η σωματική άσκηση βελτιώνει 
τη διανοητική ικανότητα», εξηγεί 
ο δρ Στερν και προσθέτει: «Αυτό 
συμβαίνει όχι μόνο επειδή το αίμα 
κυκλοφορεί καλύτερα, αλλά επειδή 
προκαλεί πάχυνση του φλοιού και 
αύξηση του όγκου του εγκεφάλου 
και των μετωπιαίων λοβών, που 
συνδέονται με τις γνωσιακές λει-
τουργίες». 

Ακοή και όραση

Ο δρ Περλς υπογραμμίζει ότι 
«το Αλτσχάιμερ δεν είναι φυσικό 
επόμενο της γήρανσης. Ακόμα και 
όσοι έχουν γενετική προδιάθεση 
μπορούν να καθυστερήσουν ή να 
αποτρέψουν ολοκληρωτικά την εμ-
φάνισή του, κάνοντας πράγματα 
που γνωρίζουν ότι είναι υγιεινά, 
όπως η τακτική σωματική άσκη-
ση, η διατήρηση του σωστού σω-
ματικού βάρους, ο περιορισμός του 
κόκκινου κρέατος στη διατροφή, η 
ενασχόληση με δραστηριότητες 
που οξύνουν τις γνωσιακές διερ-
γασίες, όπως η εκμάθηση μιας νέ-
ας ξένης γλώσσας ή ενός μουσικού 
οργάνου». Ομως ο δρ Περλς, ένας 
60χρονος που ήδη φοράει ακου-
στικό βοήθημα, υπογραμμίζει ότι 
εξίσου σημαντική είναι η διατήρη-
ση της ακοής. «Η διασύνδεση της 
ακοής με τη γνωσιακή λειτουργία 
είναι άρρηκτη. Το να είναι κάποιος 
πείσμων και να αρνείται να φορέ-
σει ακουστικό είναι απλώς γελοίο. 
Η απώλεια της ακοής καταλήγει σε 
απώλεια των γνωσιακών δεξιοτή-
των, επειδή στην πραγματικότητα 
όταν δεν ακούς χάνεις τα πάντα, 
χάνεις την επαφή με το περιβάλ-
λον», υπογραμμίζει. Αναμφίβολα 
σημαντική είναι η διατήρηση της 
όρασης, ιδιαίτερα σε ανθρώπους 
που ήδη εμφανίζουν κάποιο γνω-
σιακό έλλειμμα. «Η κακή όραση 
επιδεινώνει τα γνωσιακά μας προ-
βλήματα», καταλήγει.

Σε ακρόαση της Γερουσίας για τις 
προσπάθειες καταπολέμησης του 
κορωνοϊού τον περασμένο μήνα, ο 
γερουσιαστής του Κεντάκι Ραντ Πολ 
ρώτησε τον κορυφαίο εμπειρογνώ-
μονα για τις μολυσματικές ασθένειες 
στις ΗΠΑ, δρα Αντονι Φάουτσι, εάν 
τα εθνικά ινστιτούτα υγείας χρη-
ματοδότησαν έρευνα «αυξημένης 
λειτουργικότητας» για τους κορω-
νοϊούς στην Κίνα. «Η έρευνα για 
τη βελτίωση της λειτουργίας, όπως 
γνωρίζετε, ενισχύει τους ιούς που 
προέρχονται από τα ζώα για να μο-
λύνει ανθρώπους», δήλωσε ο γε-
ρουσιαστής. Ο Φάουτσι απέρριψε 
κατηγορηματικά τον ισχυρισμό. Η 
συζήτηση αυτή πυροδότησε αντι-
δράσεις τις τελευταίες εβδομάδες, 
κυρίως από όσους πιστεύουν ότι 
ο κορωνοϊός ίσως δημιουργήθηκε, 
αντί να μεταδόθηκε από τα ζώα σε 
ανθρώπους, και έστρεψε την προσο-
χή σε μια μακρά συζήτηση σχετικά 
με το κατά πόσον μια έρευνα αυξη-
μένης λειτουργικότητας είναι πολύ 
επικίνδυνη για να επιτραπεί και για 
τους αναγκαίους περιοριστικούς κα-
νόνες στην ερευνητική πολιτική.

Τη δεκαετία του 1970, οι ερευ-
νητές για πρώτη φορά μετακίνη-
σαν γονίδια από έναν οργανισμό 

σε άλλο για να κάνουν τα βακτήρια 
να παράγουν ανθρώπινη ινσουλί-
νη. Εξαρχής, οι επικριτές ανησυ-
χούσαν ότι τέτοια πειράματα θα 
μπορούσαν κατά λάθος να δημι-
ουργήσουν θανατηφόρα παθογό-
να εάν διέφευγαν από τα εργαστή-
ρια. Η μετακίνηση γονιδίων, όμως, 
δεν είναι ο μόνος τρόπος που ένας 
επιστήμονας μπορεί να δώσει σε 
έναν οργανισμό νέες ικανότητες. 
Οι ερευνητές μπορούν να πραγμα-
τοποιήσουν εξελικτικά πειράματα, 
στα οποία τα παθογόνα αναπτύσσο-
νται στα κύτταρα ενός άλλου είδους 
ξενιστή. Στην αρχή δεν αναπαρά-
γονται καλά, ωστόσο νέες μεταλλά-
ξεις μπορούν να τους βοηθήσουν 
να προσαρμοστούν, βελτιώνοντας 
σταδιακά την απόδοσή τους. 

Την προηγούμενη δεκαετία, οι 
ερευνητές χρησιμοποίησαν τη δι-
αδικασία των πολλαπλών «διαβάσε-
ων» για να μάθουν πώς εξελίσσονται 
νέα στελέχη της γρίπης. ∆ύο ομά-
δες ερευνητών, από το Πανεπιστή-
μιο του Ουισκόνσιν και το Ιατρικό 
Κέντρο Ερασμος στο Ρότερνταμ, 
σχεδίασαν πειράματα για να προσ-
διορίσουν ποιες γενετικές μεταλλά-
ξεις ήταν απαραίτητες για ένα επι-
τυχημένο άλμα των στελεχών από 
τα πουλιά στους ανθρώπους. Οταν 
αυτά έγιναν γνωστά στα τέλη του 
2011, ορισμένοι επικριτές δήλωσαν 
ότι η έρευνα ήταν απερίσκεπτη και 

δεν πρέπει να δημοσιευθεί, επειδή 
φοβούνται πως άλλοι θα την αντι-
γράψουν και θα απελευθερώσουν 
κατά λάθος νέο πανδημικό στέλεχος 
της γρίπης. Ενα χρόνο αργότερα, 
το αμερικανικό υπουργείο Υγείας 
και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) 
πραγματοποίησε μια συνάντηση 
για να εξετάσει αυτό που ονόμασε 
«έρευνα αυξημένης λειτουργικότη-
τας». Η κυβέρνηση παρουσίασε την 
πολιτική του πλαισίου P3CO, για 
έρευνες σχετικά με τα «ενισχυμένα 

πιθανά πανδημικά παθογόνα», το 
2017. Η πολιτική αυτή απαιτεί από 
τους οργανισμούς υπό το HHS τη 
διεξαγωγή ειδικής εξέτασης των αι-
τήσεων επιχορήγησης για οποιαδή-
ποτε έρευνα σχετικά με «μια πηγή 
πιθανής μελλοντικής πανδημίας».

Η πολιτική P3CO έχει ένα ση-
μαντικό μειονέκτημα, σύμφωνα με 
τον μικροβιολόγο στο Πανεπιστή-
μιο του Στάνφορντ και μέλος του 
Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβου-
λίου Επιστήμης των ΗΠΑ για τη Βι-
οασφάλεια Ντέιβιντ Ρέλμαν, καθώς 
ισχύει μόνο για τη διαδικασία επι-
χορήγησης σε εταιρείες που αποτε-
λούν μέρος του HHS. Ο δρ Ρέλμαν 
σε συνεδρίαση του συμβουλίου, τον 
Ιανουάριο του 2020, αντιτάχθηκε 
στην έλλειψη πληροφοριών σχετικά 
με τον τρόπο έγκρισης δύο ερευνη-
τικών προτάσεων. Ωστόσο, η φύση 
της διαδικασίας δεν ήταν το μεγα-
λύτερο πρόβλημα, δήλωσε ο μορια-

κός βιολόγος στο Rutgers Ρίτσαρντ 
Ιμπραϊτ αλλά το ότι η έρευνα δεν 
εξετάστηκε σύμφωνα με την πολι-
τική που καθορίζει το HHS, η οποία 
περιλαμβάνει το Εθνικό Ινστιτούτο 
Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημά-
των, που διευθύνεται από τον δρα 
Φάουτσι.

Ο δρ Ρέλμαν προειδοποιεί ότι οι 
νομικοί περιορισμοί μπορούν επί-
σης να δημιουργήσουν προβλήμα-
τα. Η τρέχουσα πολιτική του HHS 
δεν προσφέρει αρκετές κατευθυντή-
ριες γραμμές για τη συνεργασία με 
επιστήμονες άλλων χωρών. Ορισμέ-
να κράτη έχουν διαφορετικές πολι-
τικές σχετικά με την έρευνα αυξη-
μένης λειτουργικότητας, ενώ άλλα 
δεν έχουν θεσπίσει νομοθεσία. Κατά 
ειρωνικό τρόπο, η πανδημία καθυ-
στερεί τις συζητήσεις για τα θέματα 
αυτά, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία 
πως ο κορωνοϊός θα επηρεάσει τη 
μορφή της συζήτησης.

Πολλά πειράματα αυξη-
μένης λειτουργικότητας 
δεν θα αποτελούσαν πο-
τέ υπαρξιακή απειλή, ενώ 
αντιθέτως έχουν προσφέ-
ρει τεράστια οφέλη στην 
ανθρωπότητα. Το 1937, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
όταν πέρασαν τον ιό του κί-
τρινου πυρετού μέσω των 
κυττάρων κοτόπουλου αυ-
τός έχασε την ικανότητα να 
προκαλεί ασθένεια στους 
ανθρώπους – μια ανακάλυ-
ψη που οδήγησε στο εμβό-
λιο για τον κίτρινο πυρετό. 
Ομοίως, οι ιοί του έρπητος 
έχουν σχεδιαστεί για να 
αποκτήσουν μια καινούργια 
λειτουργία, που τους επι-
τρέπει να επιτίθενται στα 
καρκινικά κύτταρα και απο-
τελούν πλέον εγκεκριμένη 
θεραπεία για το μελάνω-
μα. Ωστόσο, τα πειράματα 
της γρίπης των πτηνών από 
δύο διαφορετικές ερευ-
νητικές ομάδες έθεσαν 
ανησυχίες πως ορισμένες 
μελέτες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν έναν μικρό 
αλλά πραγματικό κίνδυνο 
εξάπλωσης επικίνδυνων 
μολύνσεων λόγω διαρροής 
των παθογόνων από τα ερ-
γαστήρια. Το 2014, αξιωμα-
τούχοι των ΗΠΑ ανακοίνω-
σαν ότι θα τεθούν σε παύση 
18 τέτοιου είδους μελέτες, 
των οποίων τα πειράματα 
δεν αφορούσαν μόνο τους 
ιούς της γρίπης, αλλά και 
τους κορωνοϊούς που προ-
κάλεσαν τις νόσους SARS 
και MERS.

Yπέρ και κατά

Τα μυστικά της διανοητικής διαύγειας 

Σήμα κινδύνου
για τις επικίνδυνες
βιολογικές έρευνες

Νέες έρευνες για την εκπληκτική αντοχή των πνευματικών ικανοτήτων ανθρώπων που προσεγγίζουν τα εκατό χρόνια ζωής

Ποιος ελέγχει τα εξελικτικά πειράματα;

Ο γηρίατρος Τόμας 
Περλς πιστεύει ότι ακό-
μα και όσοι έχουν γε-
νετική προδιάθεση για 
Αλτσχάιμερ μπορούν 
να καθυστερήσουν ή να 
αποτρέψουν ολοκληρω-
τικά την εμφάνισή του.

Ανησυχία στην 
Αμερική, στον απόηχο 
της συζήτησης 
για ενδεχόμενη διαφυγή 
του κορωνοϊού από επι-
στημονικό εργαστήριο.

Yπάρχει και η άλλη πλευρά. Οι ιοί του έρπητος, π.χ., ανασχεδιάστηκαν για να αποκτήσουν καινούργια λειτουργία, 
που τους επιτρέπει να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα. Αποτελούν πλέον εγκεκριμένη θεραπεία για το μελάνωμα.
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Της JANE BRODY
THE NEW YORK TIMES

Καλύτερη μόρφωση, απασχόληση σε επαγγέλματα που απαιτούν διαχείριση πολύπλοκων στοιχείων και αριθμών, μεσογειακή διατροφή, δραστηριότητες, 
κοινωνική συναναστροφή και τακτική άσκηση βοηθούν στη διατήρηση της πνευματικής διαύγειας, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς.

Των CARL ZIMMER
και JAMES GORMAN
THE NEW YORK TIMES 
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Αναρωτιέσαι αν υπάρχει άλλος τέτοιος
χώρος τόσο προνομιακός, όπως είναι αυτός
του ποδοσφαίρου για ν’ αναδειχθείς κοι-
νωνικά, να δραστηριοποιηθείς επιχειρη-
ματικά και να επωφεληθείς οικονομικά.
Όλα τα καλά της κοιλιάς τους έχουν οι πα-
ράγοντες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
έχουν για τα καλά ριζώσει στο χώρο και
δεν το κουνάνε, μάλλον όχι τυχαία. Και αν
στα παλαιότερα χρόνια, πολλοί ήταν αυτοί
που πέρασαν από τον παραγοντισμό του

ποδοσφαίρου και «μάτωσαν» προσωπικά, οικονομικά και
κοινωνικά, πλέον τα δεδομένα είναι τέτοια που δύσκολα
θα επαναληφθούν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και όλα
αυτά γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα
πέπλο προστασίας πάνω από τα κεφάλια τους, απολαμβά-
νοντας έτσι όλων των ειδών τις πολυτέλειες. Με πρώτη και
καλύτερη την ίδια την Ομοσπονδία, εύπορη και πλούσια
ως είναι, για χρόνια τώρα βοηθά τις ομάδες, σε σημείο που
εμπλέκεται άμεσα στις οικονομικές δραστηριότητές τους.
Πέραν των χορηγιών που εξαγγέλλει κάθε τόσο προς τα
σωματεία, δεν ήταν λίγες οι φορές που η ΚΟΠ λειτουργεί
ως δανειοδότης στις ομάδες βοηθώντας τις να ξεπερνούν
τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης που κάνουν διαχρονικά.
Και άμα καμιά φορά διαβαθμιστεί η ομάδα, δεν έχει κανένα
ενδοιασμό σε μια άτυπη Γενική Συνέλευση ωσάν και είναι
στον καφενέ, να αναδιαρθρώσει τα πλάνα της για να πα-
ραμείνει το σωματείο στην Α’ κατηγορία. Φυσικά το αντίτιμο
υπάρχει. Θα το παρατηρήσετε στις εκλογές που γίνονται
ανά τέσσερα χρόνια πια ή και σε προσωπικό επίπεδο. 

Όσον αφορά δε, την αντιμετώπιση που έχουν οι ομάδες
από το κράτος, ούτε και στα καλύτερα των ονείρων τους
δεν τυγχάνουν τέτοιας αντιμετώπισης οι πολίτες της χώρας.
Η ατιμωρησία που απολαμβάνουν είναι τέτοια, που τα τε-
λευταία δέκα χρόνια μολονότι έχουμε ένα από τα πιο διε-
φθαρμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης κανείς εκ των πα-
ραγόντων δεν έχει πάει ούτε για κατάθεση. Βόμβες, επιθέσεις,
οικονομικό έγκλημα και  κανείς δεν αντιμετωπίστηκε ούτε
καν σαν ύποπτος. Και άμα οι ομάδες δεν καταφέρνουν ν’
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις προς το κράτος, σ’ αν-
τίθεση με την πλειοψηφία των πολιτών, οι γκράντε παρά-
γοντες μας θα τύχουν μετά από «σκληρές» διαπραγματεύσεις
φοροαπαλλαγής, φορ εκπτώσεων ή και γιατί όχι «κούρεμα»
χρέους. Και άμα λάχει και είναι και καλά παιδιά, θα λάβουν
και κρατική γη συνοδευμένη με επιχορήγηση για να τους
φτιάξει το κράτος ένα γήπεδο σύγχρονο. Όλα τα καλά της
κοιλιάς τους διαθέτουν οι ποδοσφαιροπαράγοντες του
νησιού, οι οποίοι καμιά φορά κλαίνε και εκλιπαρούν για
τα αιτήματά τους όπως τα κακομαθημένα, που ζητάνε πα-
ραμένοντας ανικανοποίητα ό,τι και αν τους προσφέρει
κανείς. Έχουν να λεν ότι υπηρετούν όμως το ποδόσφαιρο
και τον αθλητισμό γενικότερα. Και κάπου εδώ γελάμε!

Oταν η γλώσσα ή το keyboard
βγαίνουν περίπατο

Μεταγραφική περίοδο διανύουμε, λογικό
είναι, πολύ λιγότερα απ’ όσα ακούγονται,
λέγονται ή γράφονται, να αποδεικνύονται
στο τέλος αληθινά και ανεξάρτητα από
την τελική κατάληξη της όποιας μεταγρα-
φικής ιστορίας. Φυσιολογικό επίσης και
το στοιχείο της υπερβολής. Συνήθως όλες
οι μεταγραφές είναι καλές, όλοι οι νεοα-
ποκτηθέντες είναι ικανοί να πρωταγωνι-
στήσουν, αν και μερικές φορές, σε περι-
πτώσεις μετακινήσεων ποδοσφαιριστών

από μία κυπριακή ομάδα σε άλλη, το κριτήριο αξιολόγησης,
αν και ποδοσφαιρικό, αλλάζει, όπως αλλάζει το χρώμα της
φανέλας κάποιου ποδοσφαιριστή… Τις περισσότερες φορές
οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις ή ακόμη και οι μηδενιστικές
αναφορές, αυτής της περιόδου, μένουν εκτεθειμένες. Της…
μόδας, τα τελευταία χρόνια, τέτοιες εποχές, οι πιο επίσημες
τοποθετήσεις και ειδικά από ποδοσφαιριστές. Κάποτε απο-
χαιρετώντας μια ομάδα, κάποιες φορές οι πρώτες δηλώσεις
στη νέα ομάδα και γενικότερα τοποθετήσεις σε σχέση με
την καριέρα τους. Αυτές μένουν και καλό είναι να υπάρχει
μια καλύτερη διαχείριση. Επαγγελματικό είναι πλέον το
ποδόσφαιρο και ανάγκη δεν υπάρχει, προκειμένου να πείσει
ένας επαγγελματίας του χώρου, ειδικά ξένος, πως το κριτήριο
επιλογής του είναι άλλο από το οικονομικό. Αναφορές τύ-
που… ήρθα στη μεγαλύτερη ή την καλύτερη ομάδα, ήρθα
γιατί θέλω τίτλους και ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά
στον κόσμο της νέας μου ομάδας, λίγους μπορεί να πείσουν,
ειδικά όσους θυμούνται ή εύκολα μπορεί να βρουν στο δια-
δίκτυο, ανάλογες δηλώσεις για την προηγούμενη ομάδα…

Σε μια μεταγραφική περίοδο, το στοιχείο της υπερβολής,
το… παραφούσκωμα σε κάποια θέματα ή ακόμη και η
ανάγκη των εντυπώσεων στο επικοινωνιακό κομμάτι δι-
καιολογούν σε μεγάλο βαθμό τέτοιες δηλώσεις, υπάρχουν
ωστόσο ζητήματα που μόνο ζημιά προκαλούν. Όταν για
παράδειγμα ποδοσφαιριστές δηλώνουν επιθυμία να αγω-
νιστούν σε πρωτάθλημα άλλης χώρας ή να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους και λίγες μέρες αργότερα αποδεικνύεται
πως η αλλαγή έχει να κάνει μόνο στο χρώμα φανέλας κυ-
πριακής και πάλι ομάδας. Σχετικό και το κομμάτι των Μέσων
Ενημέρωσης με απαραίτητη τη διευκρίνιση για τη μεγάλη
διαφορά των ΜΜΕ και των Social Media. Παρατηρείται,
ωστόσο και στο κομμάτι της ενημέρωσης το στοιχείο της
υπερβολής αλλά και της ευκολίας με την οποία μια πληρο-
φορία, μια φήμη, υιοθετείται, δημοσιεύεται αλλά πολλές
φορές δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Και έχουμε
ακόμη δρόμο στη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε,
έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Οι κυπριακές ομάδες, με πρώτες όσες
θα έχουν από τον Ιούλιο ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις, ξεκίνησαν την προ-
ετοιμασία τους ενόψει της νέας αγω-
νιστικής περιόδου. Με τα μέχρι τώρα
δεδομένα φαίνεται πως υπάρχουν
καλές προϋποθέσεις για να δούμε
ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνι-
στικό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια
Ομόνοια είναι το πρώτο φαβορί αφού
έχει κάνει και τις λιγότερες αλλαγές,
ενώ διαθέτει μεγάλη δυναμική και
άριστη ψυχολογία. Οι άλλες «μεγάλες»
ομάδες προχώρησαν σε αρκετές αλ-
λαγές με την φιλοδοξία να φτάσουν
στην κορυφή του ποδοσφαίρου μας.
Ας δούμε αναλυτικά πως οι έξι «με-
γάλοι» ξεκινούν δουλειά για τη νέα,
πολύ απαιτητική και ιδιαίτερη, νέα
σεζόν που θα φέρει και την επιστροφή
των φιλάθλων (σε ποσοστό 50% της
πληρότητας), στα γήπεδα. 

ΟΜOΝΟΙΑ

Το πρώτο φαβορί
Η ομάδα του «τριφυλλιού», ούσα πρω-
ταθλήτρια, διαθέτει την καλύτερη
δυναμική των τελευταίων δέκα χρό-
νων, ενώ η ψυχολογία και η αυτοπε-
ποίθηση που υπάρχουν στο περιβάλ-
λον της ομάδας (στενότερο και ευ-
ρύτερο) είναι στα ύψη. Επίσης, για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια,
εισέρχεται στο πρωτάθλημα υπό την
ιδιότητα του πρώτου φαβορί για τον
τίτλο. Από πλευράς οικονομικής υγείας
βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση
από κάθε άλλο ανταγωνιστή στην
υπόθεση τίτλος. Αυτό που δεν βλέ-
πουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον και
είναι αλήθεια ότι κρατά σε αγωνία
τους οπαδούς της ομάδας της Λευ-
κωσίας είναι η πρέπουσα ενίσχυση.
Η Ομόνοια για την ώρα δεν έχει ανα-
βαθμίσει ποιοτικά το υλικό της σε
σχέση με το περσινό. 

Εισέρχεται στη σεζόν 2021-22 με
στόχο τη διατήρηση των κεκτημένων
και το κάτι καλύτερο από το περσινό
ή τουλάχιστον το ίδιο στην Ευρώπη.
Ήλθαν οι Εκτορ Γιούστε και Πάρις
Ψάλτης.Έφυγαν οι Χάρης Μαυρίας,
Μιχαέλ Λούφτνερ, Ερνστ Ασάντε,
Τιάγκο Φερέιρα.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ 

ΑΠOΛΛΩΝ

Μοντέρνος και
διεκδικητικός 
Νέα εποχή, νέα δεδομένα, νέα στοιχεία,
αλλιώτικη φιλοσοφία, επιπλέον συ-
στατικά... Στο περίπου, όταν ανακοι-
νώθηκε ο νέος προπονητής του Απόλ-
λωνα, Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ, αυτά
ελέχθησαν από την ομάδα της Λεμε-
σού, αλλά και από τον ίδιο τον Γερ-
μανό. Μία φιλοσοφία η οποία θα ανε-
βάσει επίπεδο τον Απόλλωνα και να
τον κάνει πιο… μοντέρνο αγωνιστικά
και να τον χαίρεται ο κόσμος του. Και
φυσικά, να δημιουργηθεί τέτοια ομά-
δα, η οποία θα είναι σε θέση να διεκ-
δικήσει τίτλους. Λόγω εκτοπίσματος
της ομάδας της Λεμεσού και των πρω-
ταγωνιστικών πορειών της τα τελευ-
ταία χρόνια, ήταν αναπόφευκτο να
μην γίνει κουβέντα για διεκδίκηση
του πρωταθλήματος, όμως, κανείς
δεν το διατυμπανίζει στο βαθμό που
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η
διεκδίκηση τίτλων είναι κάτι το οποίο
εννοείται για τον Απόλλωνα, του οποί-
ου στο DNA υπάρχουν συστατικά
πρωταγωνιστή. 

Ο Τσόρνιγκερ, με το που πάτησε
το πόδι του στην Κύπρο, απηύθυνε
κάλεσμα στον κόσμο λέγοντας έμμεσα
«ελάτε και θα το απολαύσετε». Δείγμα
της σιγουριάς του ότι ο Απόλλωνας
θα είναι απολαυστικός και διεκδικη-
τής. Και αυτό μόνο αισιόδοξα μηνύ-
ματα στέλνει… Στην λήξασα σεζόν,
ασχέτως αν η ομάδα της Λεμεσού
διεκδικούσε τον τίτλο, της έλειπε…
αυτό το κάτι για να καταφέρει, που
πολλοί το χαρακτηρίζουν «mentality»,
το οποίο οι κυανόλευκοι χρειάζεται
να αποκτήσουν για να φτάσουν στην
πηγή, να γεμίσουν τη στάμνα τους
και να πιουν από αυτήν να ξεδιψάσουν

χωρίς να τους πέσει και να χυθεί το
νερό. Χάρης Μαυρίας, Μπασέλ Ζράντι,
Ίσραελ Κολ, Μουσταφά Αμινί, Ρεβάζ
Ιντζία, Ουέλιγκτον Νασιμέντο και
Αμίν Χαμάς είναι οι εφτά προσθήκες
του Απόλλωνα έως τώρα, ενώ απο-
χώρησαν οκτώ παίκτες. Οι Έκτορ Γι-
ούστε, Εστεμπάν Σακέτι, Γιάννης
Γιαννιώτας, Τσάρλισον Μπένσοπ,
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Φλορεντίν Ματέι,
Ζοάο Πέδρο και Γιώργος Βασιλείου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΕΛ

Απ’ εκεί 
που έμεινε…
Τη σεζόν που τελείωσε είχε ξεκινήσει
σεμνά και ταπεινά, χωρίς φανφάρες,
πολλά λόγια και μεγαλεπήβολους στό-
χους. Βλέποντας, βεβαίως, ότι τον βα-
σικό της στόχο τον είχε υλοποιήσει
προ πολλού, η όρεξή της άνοιξε, έστω
κι αν στο τέλος δεν μπόρεσε να εξαρ-
γυρώσει την υπεράνω προσδοκιών
αγωνιστική της εικόνα στο μεγαλύτερο
κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου
με κάποιο τίτλο.

Τη σεζόν που έρχεται, ωστόσο, η
ΑΕΛ ανεβάζει τον πήχη στο ύψος που
μερικές εβδομάδες πριν το τέλος της
χρονιάς έδειξε ότι μπορούσε να φτάσει
και φέτος. Η εξασφάλιση ενός ευρω-
παϊκού εισιτηρίου δεν θα της είναι
αρκετή πια, αφού οι βλέψεις της επε-
κτείνονται και φτάνουν πλέον την
επαναδιεκδίκηση και την κατάκτηση
ενός τίτλου.

Με εγγύηση τη σταθερά που υπάρ-
χει στην τεχνική της ηγεσία και με
βάση της τον κορμό που έχει διατη-
ρήσει όχι μόνο σε σχέση με πέρσι,
αλλά τα τελευταία χρόνια γενικότερα,
οι «γαλαζοκίτρινοι» προχώρησαν σε
λίγες, προσεγμένες κινήσεις με σκοπό
να ενισχυθούν εκεί που «πονούσαν»
πέρσι, ώστε να παρουσιαστούν ακόμα
καλύτεροι και, κατά συνέπεια, πιο
απαιτητικοί.

Ριστέφσκι και Σωτηρίου έρχονται
για να δώσουν στην καρδιά της οπι-
σθοφυλακής ό,τι της είχε λείψει πέρσι
εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού
που ταλαιπώρησαν τον Μπουνόζα
και την αγωνιστική αναξιοπιστία του
Πσισέ (πέραν των δύο έφυγε επίσης
και ο Πάντιτς, η μετακίνηση του οποί-
ου από τη Δόξα είχε ούτως ή άλλως
ημερομηνία λήξης). Ο δε Μάζαν έρ-
χεται για να δώσει σταθερότητα και
ισορροπία στο αριστερό άκρο της
άμυνας. Από τον Μάζουρεκ ο Κέρκεζ
επιδιώκει να πάρει το κάτι παραπάνω
σε σχέση με τον Αντάμοβιτς, ενώ το
μεγαλύτερο στοίχημα είναι προφανώς
ο Στέφαν Τσέποβιτς, από τον οποίο

η ΑΕΛ περιμένει να πάρει τουλάχιστον
όσα της είχε δώσει ο Μαέ. Απ’ εκεί
και πέρα, Έβορα, Μανέ και Ρέινολντς
αποκτήθηκαν κυρίως για να δώσουν
βάθος και περισσότερες επιλογές σε
μια χρονιά που προμηνύεται πιο απαι-
τητική και, κατ’ επέκταση, δύσκολη
σε σχέση με τη φετινή.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Με μεγαλύτερες
φιλοδοξίες
Η σεζόν 2020/2021 τελείωσε με τις
καλύτερες προϋποθέσεις για την
Ανόρθωση και η επόμενη θα αρχίσει
με αυξημένες απαιτήσεις. Η κατά-
κτηση των δύο εγχώριων τίτλων, αλλά
και η πρόκριση σε ευρωπαϊκό όμιλο
είναι οι μεγαλεπήβολοι στόχοι που
τέθηκαν από διοίκηση και τεχνική
ηγεσία. Μάλιστα, για να γίνουν αυτά
εφικτά, ο προϋπολογισμός για τη νέα
σεζόν αυξήθηκε, μετά από εντολή
του Τιμούρ Κετσπάγια. Το συμβόλαιο
του Γεωργιανού τεχνικού ανανεώθηκε
για άλλες δύο σεζόν, μετά από δια-
πραγματεύσεις που κράτησαν αρκετό
καιρό. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός
ήδη άρχισε να μπαίνει σε πλήρη εφαρ-
μογή, με το κυπριακό στοιχείο να κυ-
ριαρχεί, επί του παρόντος.

Αποκτήθηκαν ήδη οι Μάριος Αν-
τωνιάδης, Ανδρέας Αβραάμ και Ονη-
σίφορος Ρουσιάς ως ελεύθεροι από
την κυπριακή αγορά, ενώ οι προσθή-
κες των Μίλος Ντέλετιτς και Κάιλ Λά-
φερτι προσθέτουν ποιότητα στον με-
σοεπιθετικό χώρο. Προ των πυλών
του «Αντώνης Παπαδόπουλος» βρί-
σκεται και ο Λάζαρος Χριστοδουλό-
πουλος, του οποίου η μετακίνηση
στην Ανόρθωση ήρθε με... λίγους μή-
νες καθυστέρηση. Επέστρεψαν από
τον δανεισμό τους οι Ιωάννου, Νεο-
φύτου, Γεωργαλλίδης και Κατσιαράβα.
Από την άλλη, μια δεκάδα ποδοσφαι-
ριστών αποχώρησε από την ομάδα
για διάφορους λόγους. Οι Οκριασβίλι,
Κβιλιτάια και Νταουσβίλι πήγαν στον
ΑΠΟΕΛ, ενώ αποχώρησαν και οι
Τζουρ, Γκαλίτσιος, Σέλιν, Βργκοτς,
Μαργκάσα, Μανιάς, Μίχα και Πηλέας.
Στο πλάνο είναι η απόκτηση ενός
τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β’,
ενός κεντρικού αμυντικού, ενός ή
δύο κεντρικών μέσων, αλλά και ενός
ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο
της επίθεσης. Στην πορεία, δεν απο-
κλείεται το πλάνο να διαφοροποιηθεί,
ανάλογα και με τις ανάγκες που θα
προκύψουν. Το μόνο σίγουρο είναι
πως η ομάδα της Αμμοχώστου αρχίζει
τη νέα σεζόν, με την προοπτική της
να είναι ξεκάθαρα πρωταγωνιστική.

ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

ΑΕΚ

Κρατούν… 
«μικρό καλάθι»
Η επιστροφή του Τσάβι Ρόκα φέρνει
την ΑΕΚ να κινείται ξανά με το μον-
τέλο του τεχνικού διευθυντή. Ο Ισπα-
νός ποντάρει και πάλι στην εμπειρία
και στην αγορά της πατρίδας του με
μονάδες όπως ο αμυντικός Γκαρσία,
ο τερματοφύλακας Μαρτίνεθ και ο
μέσος Γκουστάβο. Ματιές βέβαια ρί-
χνει και στην τόπια αγορά με προ-
σθήκες όπως οι Τιάγκο, Χριστοφόρου,
Παρασκευά, Ρομό και Ολατούντζι. Ο
επανασχεδιασμός του ρόστερ φέρνει
και την ανάλογη προσαρμογή στους
στόχους της φετινής ΑΕΚ, η οποία
προσεγγίζει τη σεζόν με… μικρότερο
καλάθι. Ρεαλιστικός στόχος είναι η
έξοδος στην Ευρώπη όπως επίσης
και το να τεθούν οι βάσεις για μια
νέα ομάδα. 

Στον πάγκο θα βρεθεί ο Νταβίντ
Καταλά, ο οποίος, όπως και παλαιότερα
οι Τόμας Κρίστιανσεν και Άντονι Ιρα-
όλα, θα προπονήσει για πρώτη φορά
στην καριέρα του πρώτη ομάδα. Από
τις «παλιοσειρές» στο ρόστερ παρα-
μένουν μονάδες όπως οι Τρισκόφσκι,
Γκονζάλες, Τρουγιόλς και Ακοράν,
ενώ οι Ραμίρες και Τολεμές αποχαι-
ρέτησαν μετά από πολλά χρόνια πα-
ρουσίας. Όσον αφορά το κυπριακό
στοιχείο, οι αποχωρήσεις ήταν αρκετές
καθώς Σπόλιαριτς, Αντωνιάδης, Χρι-
στοδούλου και Ιωάννου θα συνεχί-
σουν αλλού την καριέρα τους. Η «Αρέ-
να» θα αποτελέσει για άλλη μια φορά
όπλο με τη συνεχή της αναβάθμιση
φτάνοντας στην κατηγορία 4 της
ΟΥΕΦΑ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΦΗΣ

ΑΠΟΕΛ

Εξιλέωση... 
με κορυφή
Η περσινή σεζόν ήταν η χειρότερη
στη νεότερη ιστορία του πολυπρω-
ταθλητή ΑΠΟΕΛ. Ο Σάββας Πουρσαϊ-
τίδης, σε συνεργασία με την διοίκηση
Πρόδρομου Πετρίδη, είναι αποφασι-
σμένος να χτίσει σωστά εκ βάθρων
μια νέα ομάδα ικανή όχι μόνο να επι-
στρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
αλλά και στην κορυφή του ποδοσφαί-
ρου μας. 

Για την ενίσχυση των «γαλαζοκι-
τρίνων» ο Ελλαδίτης προπονητής
προχώρησε σε λύσεις που δεν έχουν
μεγάλο ρίσκο. Απέκτησε παίκτες που
γνωρίζουν το ποδόσφαιρο μας και
έχουν αποδείξει την αξία τους. Η τριά-
δα των Γεωργιανών διεθνών που έπαι-
ζαν στην Ανόρθωση, Κβιλιτάι, Οκρια-
σβίλι και Νταουσβίλι, εγγυούνται την
ουσιαστική ενίσχυση μεσοεπιθετικά
γι’ αυτό και η απόχτηση τους δημι-
ούργησε ενθουσιασμό στις τάξεις
των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. 

Γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχει
πληρότητα σε ορισμένες θέσεις,
όπως το κέντρο της άμυνας και οι
ακραίοι επιθετικοί, καθώς και οι σέν-
τερ φορ, αλλά είναι…ορατή η «τρύ-
πα» δεξιά στην άμυνα που δεν πε-
ριλαμβάνει ούτε και ένα κλασικό
παίκτη, όπως και η απουσία του πο-
δοσφαιριστή που θα κληθεί να ανα-
λάβει το ρόλο του οργανωτή στον
κεντρικό διάδρομο.

Εξαιρετική κρίνεται και η προσθή-
κη του Κύπριου διεθνούς Ανδρέα Κα-
ρώ, ο οποίος επιστρέφει πιο ώριμος
στα πάτρια εδάφη. Η επόμενη προ-
σθήκη θα είναι ο 24χρονος Κύπριος
διεθνής Δημήτρης Θεοδώρου που ξε-
χωρίζει για την εκρηκτικότητα του.
Θα γίνουν άλλες δύο προσθήκες. Είναι
μεγάλη ανάγκη η απόχτηση παίχτη
για το δεξί άκρο της άμυνας καθώς
επίσης και η προσθήκη μέσου που
θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο του
οργανωτή στον κεντρικό διάδρομο.
Στη νέα προσπάθεια που γίνεται είναι
πολύ σημαντικό για το ΑΠΟΕΛ να
έχει ξανά στο πλευρό του και το πολύ
απαιτητικό αλλά και ιδιαίτερα εκδη-
λωτικό, κοινό του. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

«Κακομαθημένα...» 
Το φαβορί και οι άλλοι διεκδικητές 
Με ποιες προϋποθέσεις άρχισαν δουλειά οι έξι «μεγάλοι» του κυπριακού ποδοσφαίρου

Η πρωταθλήτρια Ομόνοια είναι το πρώτο φαβορί αφού έχει κάνει τις λιγότερες
αλλαγές, ενώ διαθέτει μεγάλη δυναμική. Στον ΑΠΟΕΛ, διοίκηση και προπονητής
δείχνουν αποφασισμένοι να χτίσουν σωστά μια νέα ομάδα ικανή να επιστρέψει
στην κορυφή του ποδοσφαίρου μας. 



ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

3,45%

Dow JonesΜεταβολές εβδομάδας

X.A.
-0,23% 2,32%

Nasdaq

-0,58%

Nikkei

-1,62%

Dax

-1,54%

FTSE 100

3,11%

Πετρέλαιο

0,15%

 €  /$

X.A.K.
-2,65%

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

Τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη
στην Ευρωζώνη κατατείνουν σε
μια περίοδο βιώσιμης ανάπτυξης
ισχυρότερης από όσο είχαμε προ-
βλέψει έως τώρα. Αναβαθμίζουμε
την πρόβλεψή μας και προβλέ-
πουμε πως το ΑΕΠ της Ευρωζώνης
θα αναπτυχθεί το 2022 κατά 4,9%,
ενώ η προηγούμενη εκτίμηση
ήταν για 4,6%. Εκτιμούμε πως φέ-
τος η Ευρωζώνη θα σημειώσει
ανάπτυξη 4,7% ανακάμπτοντας
από τη βαθιά ύφεση 6,7% που
γνώρισε το 2020. Συνολικά βλέ-
πουμε συμπαγή ανάπτυξη και
σταδιακή επιστροφή σε πληθω-
ρισμό γύρω στο 1,5% στα τέλη
του 2022 και εκτιμούμε πως έτσι
θα σημειωθεί περαιτέρω άνοδος
των μετοχών και των αποδόσεων
των ομολόγων. Προβλέπουμε επί-

σης ενίσχυση του ευρώ στο 1,30
δολ. στα τέλη του 2022. Βάσει των
στοιχείων για το οικονομικό κλίμα,
τις αυξημένες παραγγελίες και
την εμπιστοσύνη των καταναλω-
τών, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα
επανέλθει στα προ της πανδημίας
επίπεδα το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Στην περίπτωση αυτή θα είχε μεί-
νει πίσω μόνο κατά ένα τρίμηνο
σε σύγκριση με την αμερικανική
οικονομία, που έχει τονωθεί από
μια άνευ προηγουμένου δέσμη
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης
και η οποία τείνει ήδη να υπερβεί
τα προ της πανδημίας επίπεδά
της από το δεύτερο τρίμηνο του
έτους. Εξαιτίας δύο παραγόντων,
όμως, η Ευρωζώνη μάλλον θα φτά-
σει σε αυτό το σημείο το τέταρτο
τρίμηνο:

Η τουριστική περίοδος στις
μεσογειακές χώρες θα κινηθεί
ανάμεσα στο 50% και στα 2/3
του συνήθους επιπέδου της φέ-
τος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένοι
περιορισμοί που αποτρέπουν την
πλήρη επιστροφή στην κανονι-
κότητα εξαιτίας και της νέας έξαρ-
σης της μετάλλαξης Δ σε Βρετανία
και Ρωσία αλλά και στην Πορτο-
γαλία.

Τα προβλήματα στις μεταφο-
ρές και οι ελλείψεις σε κρίσιμες
προμήθειες περιορίζουν την πα-
ραγωγή στον μεταποιητικό τομέα
και στον κατασκευαστικό κλάδο.
Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να
παράγουν όσα θα μπορούσαν να
πουλήσουν.

Τα προβλήματα στην εφοδια-
στική αλυσίδα αναβάλλουν την
παραγωγή για το μέλλον. Μόλις
έχουν τις απαιτούμενες προμή-
θειες, οι επιχειρήσεις θα δουλέ-
ψουν ακούραστα και θα παρα-
γάγουν όσα έχουν παραγγείλει
οι πελάτες τους. 

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και δε-
δομένης της πρόβλεψής μας για
αύξηση ΑΕΠ κατά 7,1% φέτος
και κατά 4,6% το 2022, αλλά και
με κάποια επιτάχυνση του πλη-

θωρισμού, εκτιμούμε πως η Fed
θα αυξήσει το βασικό επιτόκιό
της κατά 25 μονάδες βάσης το
τελευταίο τρίμηνο του 2022 και
ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο
αυξήσεις επίσης κατά 25 μ.β.
μέσα στο 2023. Εως τώρα προ-
βλέπαμε την πρώτη αύξηση επι-
τοκίων στις ΗΠΑ για τις αρχές
του 2023, αλλά η συζήτηση για
ανάκληση των μέτρων στήριξης
έχει ήδη αρχίσει στη Fed. Το πι-
θανότερο είναι να ανακοινώσει
στα τέλη του καλοκαιριού ή στις
αρχές του φθινοπώρου σχέδιο
για σταδιακή μείωση των αγορών
ομολόγων από τις αρχές του 2022.

* Ο κ. Holger Schmiedingείναι οικονο-
μολόγος της τράπεζας Berenberg
Bank.

Ανάπτυξη ταχύτερη της αρχικώς αναμενoμένης

Τα clusters
δίνουν γροθιά
στον τουρισμό
Αισιοδοξία από Γερμανία

Η αύξηση των κρουσμάτων και
του δείκτη θετικότητας, απει-
λούν εκτός από την υγεία και
τη θέση της Κύπρου στον του-
ριστικό χάρτη και κατά συνέπεια
την οικονομία. Εκφράζονται
ανησυχίες ότι επιδείνωση της
επιδημιολογικής εικόνας της
χώρας θα έχει σοβαρό κόστος
και στις όποιες ελπίδες για επι-
μήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου. Μικρά βήματα προόδου
από τη γερμανική αγορά. Σελ. 5

Αυξάνονται 
οι «servicers» 
στην Κύπρο
Ανέλαβε και η «Themis»
Ολοένα και περισσότεροι δια-
χειριστές – εξυπηρετητές δανεί-
ων (servicers) προσεγγίζουν την
Κύπρο. Στους ήδη πολλούς δια-
χειριστές προβληματικών δα-
νείων του νησιού προστέθηκε
και η «Themis» της Pimco. Από
το 2014 μέχρι και σήμερα τα τρα-
πεζικά ιδρύματα της Κύπρου
έχουν μειώσει τα ΜΕΔ τους κατά
22,2 δισ. ευρώ. Σελ. 4

ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεφάλαια δύο δισ. για 
αγορές πρώτης κατοικίας
Κεφάλαια 2 δισ.  θα κληθεί να δαπανή-
σει ο επενδυτής που θα αναλάβει τον
φορέα, ο οποίος θα αγοράζει, μέσω
πλειστηριασμών και στην εμπορική
τους αξία, τα ακίνητα που είναι πρώτη
κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών και
θα τους επιτρέπει να μένουν σε αυτά
έναντι ενοικίου. Σελ. 12

ΤΖΑΝΕΤ  ΓΕΛΕΝ

Καμπανάκι
για το όριο
δανεισμού
των ΗΠΑ

Σελ. 10

Πρόκληση η επιστροφή στις δόσεις
Κρατήστε μικρό καλάθι προειδοποιούν οι επόπτες και καλούν τις τράπεζες να βρίσκονται σε εγρήγορση

Σαφές μήνυμα προς τις τράπεζες
να μην προχωρούν σε πρόωρους
πανηγυρισμούς για την επόμενη
ημέρα της αναστολής των δόσεων
(μορατόριουμ), έχουν αποστείλει
οι εποπτικές αρχές εντός και εκτός.
Οι «χαμηλές πτήσεις» του τουρι-

σμού, αλλά και το τέλος των προ-
γραμμάτων οικονομικής στήριξης
από την κυβέρνηση θα διαδρα-
ματίσουν καθοριστικό ρόλο για
την πορεία των δανείων για τα
οποία έγινε αναστολή δόσεων.
Επισημαίνουν ότι ο μεγαλύτερος

επιχειρηματικός τομέας που είχε
ζητήσει αναστολή δόσεων, αυτός
της φιλοξενίας και εστίασης, μέχρι
και σήμερα δεν έχει ανακάμψει.
Την ίδια ώρα, εκείνο που είναι
εξαιρετικά σημαντικό στην εξί-
σωση της οικονομίας και κατ’ επέ-

κταση των τραπεζών, είναι ότι τα
προγράμματα οικονομικής στή-
ριξης της κυβέρνησης «έτρεξαν»,
δίνοντας τη δική τους ώθηση και
κρατώντας ζωντανούς τους πλεί-
στους κλάδους. H οικονομία θα
πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμε-

τωπίσει μια καινούργια πρόκληση,
αυτή της επιβίωσης των μισθών
των υπαλλήλων και των εταιρειών
δίχως τη βοήθεια του κράτους.
Πιθανό οι τράπεζες να προχωρή-
σουν σε αναδιάρθρωση πάνω στην
αναδιάρθρωση. Σελ. 3

Ενώ τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μέσο πληρωμών στην Ελβετία, η πανδημία έστρεψε πολλούς στο «πλαστικό
χρήμα» αλλά και σε εφαρμογές ψηφιακών πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιούν τις καθημερινές συναλλαγές τους. Περίπου το 43% των
εφάπαξ πληρωμών σε σούπερ μάρκετ αλλά και σε εστιατόρια, πραγματοποιείται ακόμη με μετρητά, ωστόσο φαίνεται πως το πιο προσφιλές
μέσο πληρωμών έχει αρχίσει να χάνει τη λάμψη του. Σελ. 11

Κύπρος 0,31% 0,01%

Γερμανία -0,18% 0,02%

Γαλλία 0,19% 0,04%

Ιταλία 0,89% 0,07%

Ισπανία 0,45% 0,03%

Ιρλανδία 0,22% 0,04%

Ελλάδα 0,81% 0,04%

Ην. Βασίλειο 0,78% 0,01%
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ομολόγων 

Βαθμολογία 
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Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι ξένες αεροπορικές
επιστρέφουν στην Ελλάδα
Με τον τουριστικό κλάδο να αναμένει
βελτιωμένες επιδόσεις, ιδίως από τον
Ιούλιο και μετά, όχι μόνο στην Ελλάδα
και την Κύπρο, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι ξένες αεροπορικές εταιρεί-
ες πυκνώνουν τις πτήσεις τους από και
προς ελληνικούς τουριστικούς προορι-
σμούς. Σελ. 6

ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ

Στάσιμες οι μικρομεσαίες
Ελληνικές επιχειρήσεις
Σημαντική υστέρηση εμφανίζουν οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, η
λεγόμενη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής
οικονομίας, έναντι των μεγάλων, αλλά και
των αντίστοιχων της Ευρώπης. Χαρακτη-
ρίζονται από εσωστρέφεια, χαμηλή πα-
ραγωγικότητα, παλαιά συστήματα και έλ-
λειμμα καινοτομίας. Σελ. 8

Η πανδημία σβήνει τη λάμψη των μετρητών στην Ελβετία

<<<<<<

Το ΑΕΠ της Ευρωζώ-
νης θα επανέλθει
στα προ πανδημίας
επίπεδα το τρίτο 
τρίμηνο του 2021.
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Το διαζύγιο των Γκέιτς
και ο Γουόρεν Μπάφετ

Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν
Μπάφετ δεν είναι πια μέλος της
επιτροπής εποπτών του φιλαν-
θρωπικού ιδρύματος Μπιλ και
Μελίντα Γκέιτς, που κλονίζεται
εξαιτίας του πολύκροτου διαζυ-
γίου τους. Την ίδια στιγμή, ο βα-
θύπλουτος επενδυτής βρίσκεται
στο επίκεντρο της διαμάχης για
την επιβολή φόρων στον μεγάλο
πλούτο. 

«Οι στόχοι μου είναι 100%
ταυτόσημοι με τους στόχους
του ιδρύματος» δήλωσε χθες ο
90χρονος Μπάφετ στη σχετική
ανακοίνωσή του. Μέσα στα τε-
λευταία 15 χρόνια, ο Μπάφετ
έχει συνεισφέρει σχεδόν 33 δισ.
δολάρια από την περιουσία του

στο φιλανθρωπικό ίδρυμα των
Γκέιτς. Είναι, άλλωστε, το ένα
από τα τρία μέλη του Δ.Σ. του
ιδρύματος μαζί με τον Μπιλ
Γκέιτς και τη Μελίντα Γκέιτς, οι
οποίοι τον περασμένο μήνα ανα-
κοίνωσαν ότι χωρίζουν έπειτα
από 27 χρόνια γάμου. Ο Μπάφετ
δεν ανέφερε το διαζύγιο ως αιτία
της παραίτησής του, αλλά ανα-
φέρθηκε πολύ γενικότερα στο
ζήτημα της φιλανθρωπικής δρα-
στηριότητας, στους φόρους και
στον πλούτο των δυναστειών.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει
δεχθεί επικρίσεις όταν δόθηκε
στη δημοσιότητα η έκθεση της
ProPublica για τους ελάχιστους
φόρους που καταβάλλουν οι βα-
θύπλουτοι, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος
ως πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου Berkshire. Ο
ίδιος υποστήριξε πως τα 41 δισ.
δολάρια εισφορές του σε πέντε
φιλανθρωπικά ιδρύματα δεν του

έχουν προσφέρει παρά μόλις 40
σεντς έκπτωση φόρου για κάθε
1.000 δολάρια εισφοράς. Στη
σχετική ανακοίνωσή του απο-
δίδει την τόσο μικρή έκπτωση
φόρου στο ότι έχει «συγκριτικά
μικρό εισόδημα». «Ο πλούτος
μου παραμένει σχεδόν εξ ολο-
κλήρου τοποθετημένος σε επι-
χειρήσεις που καταβάλλουν φό-
ρους, ενώ η Berkshire επανε-
πενδύει τακτικά τα κέρδη της
σε περαιτέρω αύξηση της πα-
ραγωγής της, της απασχόλησης
και των εσόδων», τόνισε στη
σχετική ανακοίνωση. Σε ό,τι
αφορά τα έσοδά του από άλλα
περιουσιακά του στοιχεία, υπο-
στήριξε ότι απλώς του επιτρέ-
πουν να ζει με τον τρόπο που
θέλει. Προσέθεσε, τέλος, ότι το
Κογκρέσο είναι συνετό να ανα-
θεωρεί από καιρού εις καιρόν
τη φορολογική πολιτική που
εφαρμόζει στις εισφορές σε φι-
λανθρωπικά ιδρύματα, ιδιαιτέ-
ρως όταν διαπιστώνει πως ορι-
σμένοι δωρητές αποδεικνύονται
ιδιαιτέρως «ευφάνταστοι».

Ο μεγαλοεπενδυτής και δι-
ευθύνων σύμβουλος της Berk-
shire αποφάσισε το 2006 να δω-
ρίσει το μεγαλύτερο μέρος του
πλούτου του στο φιλανθρωπικό
ίδρυμα Γκέιτς, με το σκεπτικό
ότι σε μεγάλο βαθμό το ζεύγος
Γκέιτς «κάνει καλύτερη δουλειά»
απ’ ό,τι θα μπορούσε να κάνει
ο ίδιος σχετικά με τις φιλανθρω-
πικές δραστηριότητες. Σύμφωνα,
πάντως, με πηγές σχετικές με
τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, η
παραίτηση του Μπάφετ σχετί-
ζεται έμμεσα με το διαζύγιο των
Γκέιτς. 

Τα τρία μέλη του Δ.Σ. του
ιδρύματος είναι πολύ λίγα για
έναν οργανισμό του μεγέθους
του. Σύμφωνα με τον Γκρεγκ
Βλιτκόφσκι, συνεργάτη του Πα-
νεπιστημίου Κολούμπια για θέ-
ματα μη κερδοσκοπικών οργα-
νισμών, το διαζύγιο τον έφερε
σε δύσκολη θέση, καθώς ο ρόλος
του Μπάφετ στο Δ.Σ.  του ιδρύ-
ματος θα προσελάμβανε ανα-
πόφευκτα πολύ μεγάλη σημασία
και θα βρισκόταν στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος.

Νικητές ο αρνητισμός 
και η επιθετικότητα
Ο αρνητισμός, η επιθετικότητα και η χλεύη
κερδίζουν την πολιτική αντιπαράθεση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι
πιο επικερδές να εμφανισθεί κάποιος
μέσω των σχολίων του επικριτικός, ει-
ρωνικός και απαξιωτικός παρά να εισφέρει
κάτι θετικό σε μια διαδικτυακή πολιτική
αντιπαράθεση. Τα αρνητικά σχόλια έχουν
πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερ-
δίσουν το «παιχνίδι της δημοφιλίας» και
να γίνουν viral. Σε αυτό το συμπέρασμα
κατέληξε μελέτη του Πανεπιστημίου του
Κέμπριτζ, που δημοσιεύεται στην επι-
στημονική επιθεώρηση Proceedings of
the National Academy of Sciences. Προ-
κειμένου να καταλήξουν σε σαφή συμ-
περάσματα, οι επιστήμονες ανέλυσαν
2,7 εκατ. αναρτήσεις σε Twitter και Fa-
cebook. Οπως διαπίστωσαν, τα αρνητικά,
χλευαστικά ή υποτιμητικά σχόλια κατά
πολιτικών αντιπάλων ή απόψεων ήταν
εξαιρετικά δημοφιλέστερα συγκριτικά
με τα θετικά. Ειδικότερα, κάθε πρόσθετη
λέξη επιθετικού περιεχομένου έχει κατά
67% περισσότερες πιθανότητες να ανα-
παραχθεί από άλλους χρήστες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή ακριβώς η
τάση, η επιβράβευση και επικυριαρχία
του αρνητισμού, διαπιστώνεται σε ολό-
κληρο το πολιτικό φάσμα. 

Το λεγόμενο «τρολάρισμα», σχόλια
δηλαδή με ειρωνικό, υποτιμητικό και
χλευαστικό περιεχόμενο, έχουν επτα-
πλάσιες πιθανότητες να γίνουν viral συγ-
κριτικά με όσα αποτυπώνουν θετική διά-
θεση και συναισθήματα. Οπως φαίνεται,
οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης λατρεύουν το τεταμένο κλίμα
των διαδικτυακών αντιπαραθέσεων. 

Οι θετικές αναρτήσεις για πολιτικούς
με τους οποίους ο χρήστης ταυτίζεται
συγκεντρώνουν πολύ λιγότερες θετικές
αντιδράσεις συγκριτικά με τις επιθετικές
αναρτήσεις κατά πολιτικών αντιπάλων,

που μοιάζουν να συσπειρώνουν τους
χρήστες. Οπως διαπιστώνεται, οι αρνη-
τικές αναρτήσεις έχουν κατά 14% πε-
ρισσότερες πιθανότητες να αναπαραχ-
θούν συγκριτικά με όσες έχουν θετικό
περιεχόμενο. 

Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της διαδικτυακής πραγματικότητας επι-
σημαίνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης Τζέι Βαν Μπάβελ, δη-
λαδή, η ενίσχυση και διάδοση του αρ-
νητισμού, της επιθετικότητας και της
διχαστικής γλώσσας, είναι πιθανό να
επιφέρει ζημιά τόσο στην κοινωνία όσο
και στην πολιτική ζωή και στον διάλογο.
Μοναδική λύση κατά της πόλωσης στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμούν
οι επιστήμονες, είναι οι διαχειριστές
τους να μην αποθαρρύνουν απλώς τη
δημιουργία σχετικού κλίματος, αλλά και
να λαμβάνουν τιμωρητικά μέτρα ώστε
να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα.

H διαδικτυακή τάση επικυριαρχίας του
αρνητισμού διαπιστώνεται σε ολόκληρο
το πολιτικό φάσμα. 

Σύσταση UNESCO για Κοραλλιογενή Υφαλο 
ΚΑΜΠΕΡΑ. Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Υφα-
λος πρέπει να ενταχθεί στη λίστα με τα
μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που
κινδυνεύουν, σύμφωνα με σύσταση αξιω-
ματούχων του ΟΗΕ. Ο οργανισμός καλεί
μάλιστα την Αυστραλία να αναλάβει «ταχεία
δράση σε όλα τα πιθανά επίπεδα» για την
κλιματική αλλαγή. Η UNESCO αναφέρει
πως ο μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος
στον κόσμο πρέπει να καταχωρισθεί στη
σχετική λίστα κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον
Ιούλιο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση
της αυστραλιανής κυβέρνησης. Στην πε-
ρίπτωση που η επιτροπή ακολουθήσει τη

σύσταση, θα είναι η πρώτη φορά που ένα
μνημείο φυσικής παγκόσμιας κληρονομιάς
καταχωρίζεται στη λίστα μνημείων «σε
κίνδυνο», κυρίως εξαιτίας των επιπτώσεων
της κλιματικής κρίσης. 

Η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας
λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων οδή-
γησε σε τρία γεγονότα μαζικής λεύκανσης
των κοραλλιών του υφάλου από την τε-
λευταία φορά που αξιολογήθηκε από την
επιτροπή, το 2015. Η UNESCO συνέστησε
επίσης να ξεκινήσει μια αποστολή η οποία
θα παρακολουθεί τα «διορθωτικά μέτρα»
που λαμβάνονται, ενώ ζήτησε από το
Κουίνσλαντ και τις ομοσπονδιακές κυβερ-
νήσεις να υποβάλουν μία έκθεση έως τον
Φεβρουάριο του 2022, όπου θα περιγρά-
φονται νέα βήματα για την προστασία του
υφάλου. Η υπουργός Περιβάλλοντος της
Αυστραλίας, Σούζαν Λέι, δήλωσε πως μαζί
με την υπουργό Εξωτερικών, Μαρίς Πέιν,

κάλεσαν ήδη τη γενική διευθύντρια της
UNESCO, Οντρεϊ Αζουλάι. Η Λέι είπε ότι
η κυβέρνηση «θα αντιταχθεί σθεναρά»
στη σύσταση, ισχυριζόμενη πως οι αξιω-
ματούχοι της έχουν μείνει έκπληκτοι,
καθώς o ΟΗΕ τους είχε διαβεβαιώσει ότι
αυτό το βήμα δεν θα γινόταν φέτος. 

Η Αυστραλία υποψιάζεται ότι η Κίνα
μπορεί να έχει εμπλακεί στην τελευταία
σύσταση της UNESCO, καθώς η χώρα προ-
εδρεύει της Επιτροπής Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς και θα φιλοξενήσει τη συνεδρίαση
στις 16 Ιουλίου, όπου και θα εξεταστεί το
σχέδιο σύστασης. Σύμφωνα με τη Λέι, η
κλιματική κρίση είναι σίγουρα η μεγαλύ-
τερη απειλή για τον ύφαλο, αλλά η Επι-
τροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν είναι
το κατάλληλο φόρουμ για «να καταδείξει»
την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν περισ-
σότερα από 80 μνημεία παγκόσμιας κλη-
ρονομιάς που η UNESCO αναγνωρίζει ότι
απειλούνται από την κλιματική κρίση. Η

υπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση μπο-
ρεί να το δεχόταν εάν η επιτροπή αποφά-
σιζε να τα αναφέρει όλα στη λίστα των
μνημείων «σε κίνδυνο», ωστόσο η ειδική
μνεία στον ύφαλο την κάνει να υποψιάζεται
πολιτικό κίνητρο. 

Ο επικεφαλής των ωκεανών της WWF
Australia, Ρίτσαρντ Λεκ, δήλωσε ότι οι
Αυστραλοί θα σοκαριστούν από τη σύ-
σταση της UNESCO, αλλά αυτή αποτελεί
«ένα ισχυρό μήνυμα» ότι η κυβέρνηση
πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον
τομέα της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι
για τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου
της Αυστραλίας δεν έχουν αλλάξει από το
2015. Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον αν-
τιστάθηκε στη διεθνή πίεση να υιοθετήσει
έναν σταθερό, καθαρό στόχο για μείωση
των εκπομπών έως το 2050, γεγονός που
έχει πυροδοτήσει τις αντιδράσεις κυβερ-
νήσεων και περιβαλλοντικών οργανώσεων
παγκοσμίως.

Θα είναι η πρώτη φορά που ένα μνημείο φυσικής παγκόσμιας κληρονομιάς καταχωρίζεται
«σε κίνδυνο» εξαιτίας κυρίως της κλιματικής κρίσης.

Απαγόρευση 
Λίστα με 26 χώρες από τις οποίες απαγορεύεται
η είσοδος στην χώρα συμπεριλαμβανομένης της
Βρετανίας ανακοίνωσε το Βέλγιο.  Η απόφαση
λήφθηκε λόγω ανησυχιών για το στέλεχος δέλτα
της covid19, γνωστή και ως ινδική μετάλλαξη. Με
βάση την οδηγία, το Βέλγιο δεν δέχεται την είσο-
δο σε οποιονδήποτε έχει επισκεφθεί μια από αυ-
τές τις χώρες,14 μέρες πριν την προγραμματισμέ-
νη άφιξή του στην χώρα. Εξαιρέσεις ισχύουν για
όσους έχουν την οικογένειά τους στο Βέλγιο αλ-
λά και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τε-
θούν σε καραντίνα για 14 μέρες ακόμα και αν εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένοι. Για χώρες εκτός της
λίστας γίνονται αποδεχτοί όσοι έχουν εμβολια-
στεί με εγκεκριμένα από την ΕΕ εμβόλια. 

••••
Προβλέψεις 
Καθώς τερματίζονται οι περιορισμοί, η οικονομι-
κή ανάπτυξη θα ενισχυθεί στο δεύτερο τρίμηνο
του έτους εκτιμά η ΕΚΤ. Βραχυπρόθεσμα όμως
παραμένουν αβεβαιότητες που σχετίζονται με
την εξέλιξη της πανδημίας. Η ανάπτυξη του δευ-
τέρου εξαμήνου θα συνοδευθεί και από περαιτέ-
ρω αύξηση των τιμών πριν ο πληθωρισμός υπο-
χωρήσει εντός του 2022. Η ανάπτυξη του δευτέ-
ρου εξαμήνου δυνατόν να απειληθεί από άνοδο
των επιτοκίων που θα σημάνει περιορισμό των
χρηματοδοτήσεων, γεγονός που ενισχύει την πε-
ποίθηση για συνέχιση της υποστηρικτικής πολιτι-
κής από την ΕΚΤ. Όσον αφορά στην παγκόσμια
οικονομία, η ΕΚΤ σημειώνει την απόκλιση που
παρουσιάζει η ανάκαμψη στον βιομηχανικό κλά-
δο σε σχέση με τον κλάδο των υπηρεσιών όπου
τα δεδομένα είναι σαφώς υπέρ του πρώτου. 

••••
Τετραήμερο 
Η μετά covid 19 εποχή βρίσκει την κυβέρνηση
της Ιαπωνίας να ενθαρρύνει την τετραήμερη ερ-
γασία σε μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί η
επαγγελματική και προσωπική ζωή στην χώρα με
τους κατά ομολογία πιο σκληρά εργαζομένους
στον κόσμο. Το επόμενο στάδιο είναι να καταφέ-
ρουν οι πολιτικοί να πείσουν τους επιχειρηματίες
να εφαρμόσουν το μέτρο. Στην προσπάθεια τους
αυτή, τα μέλη της κυβέρνησης εξηγούν ότι οι επι-
χειρήσεις με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να
κρατήσουν αξιόλογα στελέχη που υπό άλλες
συνθήκες θα είχαν παραιτηθεί είτε για να φτιά-
ξουν οικογένεια ή να φροντίσουν ηλικιωμένους.
Στις πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση περι-
λαμβάνεται σε μόνιμη βάση και η εξ αποστάσεως
εργασία. Στα θετικά της τετραήμερης εργασίας
προβάλλεται και η προοπτική ενίσχυσης της κα-
τανάλωσης αφού ο κόσμος πλέον θα αποκτήσει
περισσότερο ελεύθεροχρόνο. 

••••

Ανταγωνισμός 

Στην πρόσφατη αναθεώρηση της πράσινης λί-
στας των Βρετανών περιλαμβάνεται η ένταξη
της ανταγωνιστικής από τουριστικής άποψης
αγοράς της Μάλτας. Παράλληλα, το συμβούλιο
των υπουργών εξετάζει την πιθανότητα να εξαι-
ρεθούν από την καραντίνα οι πλήρως εμβολια-
σμένοι βρετανοί που επιστρέφουν από χώρες
της πορτοκαλί λίστας όπως είναι η Κύπρος. Αυτό
όμως δεν αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή

πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας γεγονός
που επηρεάζει δυσμενώς την άφιξη τουριστών
από την μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου του-
ρισμού της Κύπρου.

••••
Πρωτιά
H πρώτη ανεξάρτητη ψηφιακή τράπεζα στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ονομάζεται Zand
και ετοιμάζεται να προσφέρει επιτόκια καταθέ-
σεων ύψους 2% προκειμένου να αποκτήσει
πελατολόγιο σε μια αγορά 10 εκατομμυρίων κα-
τοίκων, όπου λειτουργούν συνολικά 48 τράπε-
ζες. Στην παρούσα φάση τα επιτόκια καταθέσε-
ων κυμαίνονται από 0,02% έως 0,2%, γεγονός
που προκαλεί ανησυχία στον ανταγωνισμό.
Στους πελάτες λιανικής η Zand θα προσφέρει
υπηρεσίες αντίστοιχες της Revolut ενώ στους
επιχειρηματικούς πελάτες ετοιμάζει κάποιες
καινοτομίες. Πρόεδρος της τράπεζας θα είναι ο
μεγιστάνας των κατασκευών Mohamed Alab-
bar, γνωστός από το The Dubai Mall και Burj
Khalif. 

••••
Windows11 
Έξι χρόνια μετά την έκδοση 10 των Windows, η
Microsoft ανακοίνωσε την βδομάδα που μας πέ-
ρασε την έκδοση 11 του πλέον δημοφιλούς λει-
τουργικού στον κόσμο που «μετρά» 1,3 δισ. εγ-
καταστάσεις. Η πρώιμη μορφή της νέας έκδο-
σης του λειτουργικού θα είναι διαθέσιμη για δο-
κιμή από την ερχόμενη εβδομάδα. 

Έντονο προβληματισμό και απογοήτευση για την πορεία, μιας ούτως ή άλλως, εύθραυστης
τουριστικής περιόδου προκαλεί η νέα έξαρση της πανδημίας.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Υποτίμηση νομίσματος
Υποτίμηση ενός νομίσμα-
τος καλείται η μείωση της
αξίας του σε σχέση με κά-
ποιο άλλο νόμισμα, αφού
απαιτείται μικρότερη ποσό-
τητα του ενός για απόκτη-
ση μιας μονάδας του άλ-

λου. Στην αγορά συναλλάγματος αναφέρε-
ται ως μείωση της συναλλαγματικής ισοτι-
μίας, δηλαδή της τιμής σύμφωνα με την
οποία ανταλλάσσονται τα νομίσματα.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Bu-
siness School

<<<<<<

Η Αυστραλία αντιδρά στην
ένταξή του στη λίστα με τα
μνημεία παγκόσμιας κληρο-
νομιάς που κινδυνεύουν.

<<<<<<

Γιατί ο 90χρονος
μεγαλοεπενδυτής 
παραιτήθηκε από το
Δ.Σ. του φιλανθρωπι-
κού ιδρύματος των
Μπιλ και Μελίντα
Γκέιτς.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μήνυμα να μην προχωρούν σε πρό-
ωρους πανηγυρισμούς για την επό-
μενη ημέρα της αναστολής των δό-
σεων (μορατόριουμ) οι τράπεζες,
έχουν αποστείλει οι εποπτικές αρχές.
Οι «χαμηλές πτήσεις» του τουρισμού
παγκοσμίως που πλήττουν και τη
χώρα μας, αλλά και το τέλος των
προγραμμάτων οικονομικής στή-
ριξης από την κυβέρνηση, θα δια-
δραματίσουν καθοριστικό ρόλο για
την πορεία των δανείων για τα οποία
έγινε αναστολή καταβολής δόσεων
για αποπληρωμή τους. Όπως πλη-
ροφορείται η «Κ», εντός και εκτός
επόπτες έχουν αποστείλει προει-
δοποιήσεις προς τις κυπριακές τρά-
πεζες να μην πανηγυρίζουν πρόωρα
βασισμένες στα δεδομένα που έχουν
ενώπιόν τους, καθώς ο μεγαλύτερος
επιχειρηματικός τομέας που είχε
ζητήσει αναστολή δόσεων, αυτός
της φιλοξενίας και εστίασης, μέχρι
και σήμερα δεν έχει ανακάμψει. Ο
τουρισμός είναι ένα μεγάλο ερω-
τηματικό για τη χώρα μας, διότι το
60% των κρατήσεων του 2019 για
τον τουρισμό, φαντάζει πλέον ένα
ουτοπικό σενάριο. Οι εκτιμήσεις
για την τουριστική χρονιά του 2021
είναι ότι ενδεχομένως να κινηθεί
ανάμεσα στα δεδομένα της τουρι-
στικής χρονιάς του 2020 και του
2019, δηλαδή γύρω στο 30% - 40%
του τουριστικού ρεύματος του 2019.

Την ίδια ώρα, εκείνο το δεδομένο
που είναι εξαιρετικά σημαντικό
στην εξίσωση της οικονομίας και
κατ’ επέκταση των τραπεζών, είναι
ότι τα προγράμματα οικονομικής
στήριξης της κυβέρνησης «έτρεξαν»,
δίνοντας τη δική τους ώθηση και
κρατώντας ζωντανούς τους πλεί-
στους κλάδους. H κυπριακή οικο-
νομία θα πρέπει να είναι έτοιμη να
αντιμετωπίσει μια καινούργια πρό-
κληση, αυτή της επιβίωσης των μι-

σθών των υπαλλήλων και των εται-
ρειών δίχως τη βοήθεια του κράτους.
Πολύ σημαντικό δε, η στήριξη του
κράτους να συνεχίσει για τον τομέα
της φιλοξενίας και της εστίασης,
ιδίως στην περίπτωση που ο του-
ρισμός δεν μπορέσει να ανακάμψει
για ακόμα μια χρονιά. Οι τράπεζες
έχουν να αντιμετωπίσουν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια που έμειναν
από το 2013 και ομολογουμένως
πολύ δύσκολα εξυγιαίνονται, αλλά
και τη δημιουργία νέων, από αυτούς
που αιτήθηκαν αναστολή δόσεων.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια της
Τράπεζας Κύπρου στο τέλος Μαρ-

τίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής
καταβολής πληρωμών κεφαλαίου
και τόκων που έληξε, ανήλθαν σε
5,1 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με 5,3
δισ. ευρώ στο τέλος του 2020), από
τα οποία 4,2 δισ. ευρώ (82%) είχαν
καταβολή δόσεων μέχρι τις 14 Μαΐ-
ου 2021 και η απόδοση τους χαρα-
κτηρίστηκε από την τράπεζα«καλή».
Το 95% αυτών δεν παρουσίασε κα-
θυστερήσεις (εκ των οποίων 0,26
δισ. ευρώ έχουν τύχει αναδιάρθρω-
σης) και 5% παρουσίασε καθυστε-
ρήσεις. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια
σε ιδιώτες στο τέλος Μαρτίου 2021
υπό καθεστώς αναστολής καταβο-
λής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων
που έληξε, ανήλθαν σε 1,86 δισ. ευ-
ρώ, από τα οποία το 96% είχε κα-
ταβολή δόσεων μέχρι τις 14 Μαΐου
2021. Το 91% αυτών δεν παρουσίασε
καθυστερήσεις (εκ των οποίων τα
20 εκατ. ευρώ έχουν τύχει αναδιάρ-
θρωσης) και το 9% παρουσίασε κα-
θυστερήσεις. Αντίστοιχα, τα εξυ-
πηρετούμενα δάνεια σε επιχειρήσεις
στο τέλος Μαρτίου 2021 υπό καθε-
στώς αναστολής καταβολής πλη-
ρωμών κεφαλαίου και τόκων που
έληξε, ανήλθαν σε 3,22 δισ. ευρώ,
από τα οποία το 74% είχε δόση
μέχρι τις 14 Μαΐου 2021. Το 98%
αυτών δεν παρουσίασε καθυστε-
ρήσεις (εκ των οποίων τα 0,24 δισ.
ευρώ έχουν τύχει αναδιάρθρωσης,
κυρίως στον τομέα τουρισμού) και
το 2% παρουσίασε καθυστερήσεις.

Από την άλλη, στην Ελληνική
Τράπεζα, το ποσό των μεικτών χο-
ρηγήσεων σε πελάτες που υπόκειν-
ται σε μορατόριουμ που έληξε,
ανήλθε στο τέλος Μάρτη 2021 σε
2,7 δισ. ευρώ (τέλος 2020: 2,8 δισ.

ευρώ), αποτελούμενο από μεικτές
χορηγήσεις σε νοικοκυριά ύψους
1,4 δισ. ευρώ (τέλος 2020: 1,5 δισ.
ευρώ) και μεικτές χορηγήσεις σε
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
ύψους 1,2 δισ. ευρώ (τέλος 2020:

1,3 δισ. ευρώ). Όπως αναφέρει η
Ελληνική, μετά τη λήξη της πρώτης
αναστολής δόσεων, η συμπεριφορά
στις πληρωμές η οποία παρακο-
λουθείται σε εβδομαδιαία βάση συ-
νεχίζει να είναι ενθαρρυντική, με
τις αποπληρωμές να καλύπτουν το
95% αυτών των δανειοληπτών (εξαι-
ρουμένων των χορηγήσεων που
καλύπτονται από το Asset Protec-
tion Scheme) που συμμετείχαν
στην πρώτη αναστολή δόσεων και
είχαν μία πληρωμή δόσης μέχρι το
τέλος Απριλίου 2021. «Η Τράπεζα
συνεχίζει να υιοθετεί μια κατάλληλα
συνετή προσέγγιση και είναι σε
ετοιμότητα όσον αφορά τις διαδι-
κασίες παρακολούθησης και την
καθημερινή διαχείριση των λογα-
ριασμών για την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση των καθυστερήσεων. Το
συνολικό εξυπηρετούμενο χαρτο-
φυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας
που είναι σε καθυστέρηση παρα-
μένει σε χαμηλά επίπεδα σε σύγ-
κριση με τα επίπεδα πριν από την
πανδημία του κορωνοϊού (COVID-
19), στα τέλη Απριλίου 2021», κα-
ταλήγει.

Οχι σε πρόωρους
πανηγυρισμούς 
για μορατόριουμ
Προειδοποίηση των εποπτικών αρχών προς τις τράπεζες

<<<<<<

Οι επιπτώσεις πιθανόν
να φανούν το 2022 
και όχι το 2021 όπως 
αναμενόταν.

Οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έμειναν από το 2013 και ομολογουμένως
πολύ δύσκολα εξυγιαίνονται, αλλά και τη δημιουργία νέων, από αυτούς που αιτήθηκαν αναστολή δόσεων.

Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει
ήδη σε αρκετές αναδιαρθρώσεις
δανείων πριν από τη λήξη του
προγράμματος της αναστολής δό-
σεων, τον Δεκέμβρη του 2020.
Ωστόσο, πολύ πιθανό να χρει-
αστούν αναδιάρθρωση πάνω στην
αναδιάρθρωση κάποιες κατηγο-
ρίες δανειοληπτών, όπως για πα-
ράδειγμα οι ξενοδόχοι και το ερώ-
τημα είναι πως θα χειριστούν με
τη σειρά τους οι επόπτες αυτές τις
κινήσεις των τραπεζών. Στο σχέδιο
αναστολής δόσεων μπήκε εξάλ-
λου ένα δυσθεώρητο ποσό δανεί-
ων, στα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ
και η Κύπρος είχε τη μεγαλύτερη
συμμετοχή σε σχέση με όλες τις

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπεν-
θυμίζεται πως η Κύπρος είχε αιτή-
σεις δανείων βάσει επίσημων
στοιχείων της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών στο 48% και η δεύτερη
κατά σειρά χώρα με τις μεγαλύτε-
ρες αιτήσεις δανείων, ήταν η Ουγ-
γαρία με 23%. Αναστολή δανείων
αιτήθηκαν στην Κύπρο 50.586 δα-
νειολήπτες, οι 44.428 αφορούσαν
νοικοκυριά και οι 6.158 επιχειρή-
σεις. Από τα εταιρικά δάνεια, το
μεγαλύτερο ποσό για τα οποία ζη-
τήθηκε αναστολή δόσεων, αφο-
ρούσαν τον τομέα φιλοξενίας και
εστίασης με μικτή αξία 1,8 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, από συνολικά 728
δανειολήπτες.

Αναδιάρθρωση στην αναδιάρθρωση
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Είναι πλέον καλά εδραιωμένη ως
θεμελιώδης αρχή της ενωσιακής
έννομης τάξης, «η αρχή της υπε-
ροχής του κοινοτικού δικαίου»,
σύμφωνα με την οποία το ευρω-
παϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού
δικαίου  των κρατών μελών (ακόμη
και του Συντάγματος αυτών). Ως εκ
τούτου, τα κράτη μέλη, συμπερι-
λαμβανομένης ασφαλώς και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπο-
ρούν να εφαρμόσουν εθνικό κανόνα
που αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δί-
καιο. Αξίζει δε να υπομνησθεί ότι
η  αρχή αυτή αποτελεί επιτακτική
υποχρέωση όχι μόνο για τις εθνικές
κυβερνήσεις αλλά και για τα εθνικά
δικαστήρια και τις εκάστοτε διοι-
κητικές αρχές των κρατών μελών. 

Στην θεωρία, η αρχή αυτή φαν-
τάζει ως «δεδομένη» υπό την έννοια
ότι δεν δύναται να τύχει οποιασ-
δήποτε αμφισβήτησης. Τι γίνεται
όμως στην περίπτωση που με από-
φαση του, το Ανώτατο Δικαστήριο
έχει ήδη αποφανθεί τελεσιδίκως,
ως προς μία νομική κατάσταση, ο
οποία όμως ευρίσκεται σε αντίθεση
με το δίκαιο της ένωσης; Πως αν-
τιδρά ο πρωτόδικος εθνικός Δικα-
στής, όταν το επίδικο θέμα που έχει
αχθεί ενώπιον του, έχει κριθεί, κατά
τελεσίδικο τρόπο από την Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι απο-
φάσεις του οποίου αποτελούν δε-
σμευτικό προηγούμενο για το ίδιο,
σύμφωνα με την ιεραρχία των Δι-
καστηρίων; 

Σαφώς δεν θα έπρεπε να χωρεί
αμφισβήτησης, ότι η αρχή της υπε-
ροχής επιτελεί σκοπό άρσης των
συγκρούσεων εσωτερικού και κοι-
νοτικού δικαίου, καθώς αναπτύσσει
τα έννομα αποτελέσματα της εφό-
σον υπάρχει σύγκρουση μεταξύ
ενός ενωσιακού και ενός εθνικού

κανόνα. Στην περίπτωση αυτή, κα-
θιστά αυτοδικαίως ανεφάρμοστους
τους προγενέστερους εθνικούς κα-
νόνες και κωλύει την έγκυρη έκδοση
αντίθετων εθνικών κανόνων (από-
φαση Simmenthal, C-106/77). Βάσει
της ανωτέρω αρχής, ο εθνικός δι-
καστής βαρύνεται με την υποχρέ-
ωση να εφαρμόσει στο ακέραιο το
κοινοτικό δίκαιο και να προστατέψει
τα δικαιώματα που το τελευταίο
προσφέρει στους ιδιώτες ως απόρ-
ροια του καθήκοντος συνεργασίας
(άρθρο 4 παρ.3 ΣΛΕΕ)1, αφήνοντας
ανεφάρμοστη κάθε προγενέστερη
ή μεταγενέστερη αντίθετη διάταξη
του εσωτερικού δικαίου. Εξερχό-
μενος λοιπόν του παραδοσιακού
του ρόλου, ο εθνικός δικαστής τάσ-
σεται στην υπηρεσία δύο εννόμων
τάξεων, της κοινοτικής και της εθνι-
κής, καθώς ελέγχει τον εθνικό νο-
μοθέτη, εκτός από την αντισυνταγ-
ματικότητα των νόμων, και για την
αντικοινοτικότητά τους. Μάλιστα,
σύμφωνα με πάγια νομολογία του
ΔΕΕ, η δικονομική αυτονομία των
κρατών μελών υποχωρεί όταν η
εφαρμογή της θα οδηγήσει σε σαφή
παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου,
με την υπεροχή του τελευταίου να
καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή
του. 

Παρά τη σαφή νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, εντούτοις, μελέτη της εθνικής
μας νομολογίας, αναδεικνύει ότι ο
πρωτόδικος Δικαστής, ο οποίος ευ-
λόγως ευρίσκεται προ διλήμματος,
ως προς την επίλυση της σύγκρου-
σης ενωσιακού και εθνικού δικαίου,
επιδεικνύει ιδιαίτερη διστακτικό-
τητα ως προς τον τρόπο δράσης
του. Με αποτέλεσμα τελικώς, να
ακολουθεί τον δρόμο που έχει ήδη
χαράξει με σχετική επί του θέματος

νομολογία του το Ανώτατο Δικα-
στήριο, αφήνοντας τελικώς την κρί-
ση αν πρέπει να υπάρξει μεταστρο-
φή της νομολογίας, στο ίδιο το Ανώ-
τατο Δικαστήριο.  

Συγκεκριμένα, μέσα από σειρά
αποφάσεων τόσο του Διοικητικού
Δικαστηρίου όσο και του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, δύναται να εξαχθεί
το συμπέρασμα ότι η υπεροχή του
Ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι δε-
δομένη για τα Κυπριακά πρωτόδικα
Δικαστήρια, τα οποία διστάζουν να
αποστούν από μία πάγια νομολογία
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ακόμα
και αν έχουν περίπτωση εφαρμογής
ευρωπαϊκού δικαίου. Τέτοια διστα-
κτικότητα εφαρμογής της αρχής
της υπεροχής του ευρωπαϊκού δι-
καίου έναντι αποφάσεων του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου υπήρξε και πρό-
σφατα σε αποφάσεις του Διοικητι-
κού Δικαστηρίου με την αιτιολογία
ότι το ζήτημα «κρίθηκε κατά τελε-
σίδικο τρόπο από την Ολομέλεια
του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι απο-
φάσεις του οποίου αποτελούν δε-
σμευτικό προηγούμενο για το παρόν
Δικαστήριο, σύμφωνα με την ιε-
ραρχία των Δικαστηρίων». Με την
«ανατρεπτική» θα λέγαμε απόφαση
της, η Έντιμη Δικαστής Ζερβού,
στην πολύ πρόσφατη υπόθεση αρ.
298/2016, ΧΑΤΖΗΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ v.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ημερ.
16/06/2021, εφάρμοσε το αυτονόητο:
ήτοι την υπεροχή του κοινοτικού
δικαίου, χωρίς να αναμένει την ανα-
θεώρηση των τελεσίδικων αποφά-
σεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου
από την ίδια την Ολομέλεια του
Ανώτατου Δικαστηρίου. Εφαρμό-
ζοντας την αρχή αυτή, το Δικαστή-
ριο δεν δίστασε να αποστεί από τις
τελεσίδικες αποφάσεις του Ανώτα-
του Δικαστηρίου, στην βάση ακρι-
βώς των αρχών που καθιερώθηκαν
μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ.

Το Δικαστήριο, αναφερόμενο
συγκεκριμένα στη Sigma Radio TV
Ltd v Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύ-
πρου (2011) 3 Β Α.Α.Δ. 667, στην
οποία κρίθηκε ότι με δεδομένη την
ενασχόληση και απόφανση επί του
ίδιου θέματος της Πλήρους Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
δεν νοείται οποιαδήποτε παρέκ-
κλιση από αυτήν, παρατήρησε και
επισήμανε ότι αυτή (Sigma Radio
TV Ltd) δεν αφορούσε σε εφαρμογή
κοινοτικού δικαίου στη βάση ευ-
ρωπαϊκής Οδηγίας. 

Η υπόθεση Χατζησοφοκλέους
(ανωτέρω) αφορούσε Κύπρια πολίτη,
η οποία έκανε χρήση του δικαιώ-
ματος της ελεύθερης διακίνησης
και εγκατάστασης εντός της Κοι-
νότητας, ήτοι στην Ελλάδα, από
όπου και έλαβε πτυχίοΠολιτικού
Μηχανικού. Ερειδόμενη στις  δια-
τάξεις τις οδηγίας 2005/36/ΕΚ οι
οποίες της απονέμουν «κεκτημένα
δικαιώματα» (ως η ίδια η Οδηγία
τα αποκαλεί) ζήτησε την απόδοση
αυτών. Προσέκρουσε όμως στην
αρνητική απάντηση του Ε.Τ.Ε.Κ.
το  οποίο υπέβαλε ότι η εν λόγω
Οδηγία αφορά πολίτες (άλλων) κρα-
τών μελών και δεν τυγχάνει εφαρ-
μογής σε κύπριους πολίτες, επικα-
λούμενο την πάγια επί του θέματος
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου (Φλωρίδης2 και Βαρνάβα3). 

Στη συγκεκριμένη απόφαση, το
Διοικητικό Δικαστήριο επισήμανε,
με παραπομπή στη συναφή νομο-
λογία του Δικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, την επιταγή για
σύμφωνη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο
ερμηνεία και εφαρμογή του εθνικού
δικαίου από τα Δικαστήρια των
Κρατών Μελών. 

Όπως αναφέρει και ρητώς το Δι-
οικητικό Δικαστήριο, «βάσει της

αρχής της υπεροχής, σε περίπτωση
που είναι αδύνατη η σύμφωνη προς
τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένω-
σης ερμηνεία της εθνικής νομοθε-
σίας, το εθνικό δικαστήριο στο
οποίο έχει ανατεθεί στο πλαίσιο
της αρμοδιότητας του, η εφαρμογή
των διατάξεων του δικαίου της Ένω-
σης έχει την υποχρέωση να δια-
σφαλίζει την πλήρη αποτελεσμα-
τικότητα τους, αφήνοντας εν ανάγ-
κη αυτεπαγγέλτως ανεφάρμοστη
κάθε αντίθετη διάταξη της εθνικής
νομοθεσίας, έστω και μεταγενέστε-
ρη, χωρίς να υποχρεούται να ζητήσει
ή να αναμένει την προηγούμενη
εξαφάνιση της είτε διά της νομο-
θετικής οδού είτε μέσω οποιασδή-
ποτε άλλης συνταγματικής διαδι-
κασίας». Η απόφαση αυτή συνιστά
ύψιστης σημασίας, αφού για πρώτη
φορά, κατώτερο Δικαστήριο απο-
φάσισε να αποστεί από δεσμευτική
νομολογία του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου, διαγιγνώσκοντας το ίδιο την
αντίθεση της νομολογίας αυτής με
πρόνοιες της εκεί επίδικης ευρω-
παϊκής οδηγίας, ως αυτές έχουν ερ-
μηνευτεί και από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο. Αυτό άλλωστε ευρίσκεται
σε πλήρη σύμπνοια και με τις αυ-
στηρές επιταγές που απορρέουν
από την ένταξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην ΕΕ, με θεμελιώδη
την αρχή της υπεροχής του ευρω-
παϊκούδικαίου. 

* Έλενα Ρήγα και Κρίτων Διονυσίου,
ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ. 

1. ΔΕΕ, 34/67, Luck.
2. Φλωρίδης ν. ΕΤΕΚ, Αναθ. Έφεση αρ.
27/2011, ημερ. 3.11.2016. 
3. ΕΤΕΚ ν Βαρνάβα, ECLI:CY:AD:2018:C4,
Αναθ. Έφεση αρ. 109/2012, ημερ.
11.01.2018).

Ratiodecidendi ή Υπεροχή του Κοινοτικού Δικαίου: Το δίλημμα των Πρωτόδικων Δικαστηρίων*
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Εφαρμόζοντας την αρ-
χή της υπεροχής του
κοινοτικού δικαίου, το
Δικαστήριο δεν δίστασε
να αποστεί από τις τελε-
σίδικες αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστηρίου,
στην βάση ακριβώς των
αρχών που καθιερώθη-
καν μέσα από τις απο-
φάσεις του ΔΕΕ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στη χώρα που έφτασε στο αρνητικό
ρεκόρ των 27,3 δισεκατομμυρίων
ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων το 2014, ως απότοκο της τερά-
στιας οικονομικής κρίσης του 2013,
ήταν φυσικό και επόμενο να προ-
σεγγίσουν την Κύπρο ολοένα και
περισσότεροι διαχειριστές – εξυ-
πηρετητές δανείων (servicers).
Πλέον έχουμε 2021, βρισκόμαστε
στα μέσα της χρονιάς, εν μέσω
επίσης μίας μεγάλης κρίσης (αυτή
τη φορά υγειονομικής), με τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια να ανέρ-
χονται στα 5,14 δισ. ευρώ. Από το
2014 μέχρι και σήμερα τα τραπε-
ζικά ιδρύματα της Κύπρου έχουν
μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα
δάνειά τους κατά 22,2 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, μειώσεις που έχουν
επιτευχθεί είτε με πωλήσεις δα-
νείων, είτε με τη μέθοδο ανταλ-
λαγής χρέους με ακίνητη περιου-
σία, είτε οργανικά, είτε με απο-
πληρωμές (cash payments), είτε
με διαγραφές. Εστιάζοντας ωστόσο
στο κομμάτι των πωλήσεων των
δανείων, την περασμένη εβδομάδα
γνωστοποιήθηκε πως η καινούργια
εταιρεία του επενδυτικού ταμείου
που είναι και μεγαλομέτοχος της
Ελληνικής Τράπεζας και που αγό-
ρασε τα πακέτα μη εξυπηρετού-
μενων δανείων της Τράπεζας Κύ-
πρου με το όνομα «Helix 2 και
Helix 2 B», η Pimco, θα ονομάζεται
«Themis». H «Themis» θα είναι
ένα ακόμα κομμάτι του «παζλ» των
διαχειριστών δανείων στην Κύπρο,
διαχειριστών που στην περίπτωση
της Pimco έχει τα δάνεια αυτά που
θα διαχειρίζεται στην κυριότητά
της. Ωστόσο, υπάρχουν και εται-
ρείες διαχείρισης οι οποίες δεν
έχουν στην κυριότητά τους τα δά-
νεια και απλά σκοπός τους είναι
να τα διαχειρίζονται. Οι διαχειρι-
στές δανείων που ειδικεύονται
στη διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων στην Κύπρο
πλέον –από ότι φαίνεται παρακά-
τω- είναι αρκετοί.

Το deal της Pimco
Από το τελευταίο μεγάλο «deal»

πώλησης δανείων μεταξύ της Pim-
co και της Τράπεζας Κύπρου προ-
έκυψε η «Themis». Η Τράπεζα Κύ-
πρου συμφώνησε με την Pimco
το καλοκαίρι του 2020 να αποκτή-
σει πακέτο μη εξυπηρετούμενων
δανείων, το λεγόμενο «Helix 2».
Το «Helix 2» της Τράπεζας Κύπρου
προνοούσε την πώληση χαρτοφυ-
λακίου μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων με μεικτή λογιστική αξία
ύψους 916 εκατ., όμως, λίγους μή-
νες μετά, η Τράπεζα Κύπρου ανα-
κοίνωσε πως η πράξη είχε και συ-
νέχεια. Η Pimco απέκτησε και ένα
δεύτερο χαρτοφυλάκιο ονόματι
«Helix 2 B’», με τη συμφωνία να

προνοεί την πώληση πρόσθετου
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετού-
μενων δανείων (Χαρτοφυλάκιο Β΄)
με μεικτή λογιστική αξία ύψους
545 εκατ. ευρώ.

Η ανάθεση στην Altamira
Μεγάλο «deal» για εξυπηρέτηση

δανείων είχε συνάψει η πρώην
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,
συμφωνία που συνέχισε να υφί-
σταται, αλλά πλέον διαφοροποι-
ήθηκε, μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Alta-
mira. Tο 2018 χαρακτηρίστηκε
από την πώληση συγκεκριμένων
περιουσιακών στοιχείων και υπο-
χρεώσεων της Συνεργατικής Κυ-
πριακής Τράπεζας προς την Ελ-
ληνική Τράπεζα και τη μετατροπή
της πρώτης σε εταιρεία εξαγοράς
πιστώσεων, αφού έχει να διαχει-
ριστεί μη εξυπηρετούμενες χορη-
γήσεις (που δεν μεταφέρθηκαν
στην Ελληνική Τράπεζα) ύψους 7
δισ. περίπου. Τα δάνεια ανέλαβε
να εξυπηρετεί η ισπανική Altamira,

εντούτοις η ΚΕΔΙΠΕΣ γνωστοποί-
ησε πως έχει επιτευχθεί συμφωνία
επί αναθεωρημένων βασικών οι-
κονομικών όρων της Συμφωνίας
Διαχείρισης με την Altamira τον
Απρίλιο του 2021. Στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων προηγήθηκε
συμφωνία επί του επιχειρηματικού
πλάνου ανακτήσεων, το οποίο στο-
χεύει πλέον στη σταδιακή αλλά
πλήρη αποπληρωμή του ποσού
της κρατικής βοήθειας προς την
πρώην ΣΚΤ το 2018 ύψους 3,54
δισ. ευρώ.

ΜΕΔ της Astrobank
Η Qualco συνήψε συμφωνία με

την AstroΒank για τη διαχείριση
του 75% του προβληματικού της
χαρτοφυλακίου και βάσει της συμ-
φωνίας, η AstroBank θα συνεχίζει
να ελέγχει το 25,1% της Trusset
Asset Management Limited, εται-
ρείας που είχε συστήσει η Astro-
Βank. Η συμφωνία αφορούσε μόνο
τη διαχείριση των προβληματικών

δανείων της τράπεζας και όχι την
πώλησή τους.

Πρώτη μεγάλη πώληση
Η Τράπεζα Κύπρου το 2018 γνω-

στοποίησε την πώληση του πρώτου
μεγάλου πακέτου Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων στην Κύπρο, στην
Apollo, γνωστό και ως «Helix». Η
συμφωνία προέβλεπε την αγορά
και τη διαχείριση των Μη Εξυπη-
ρετούμενων Δανείων από την εται-
ρεία που θα δημιουργούσε το επεν-
δυτικό Ταμείο Apollo, της γνωστής
πλέον, Gordian. Το 100% του κε-
φαλαίου της Gordian ελέγχεται
από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά
κεφάλαια που χειρίζονται θυγα-
τρικές εταιρείες της Apollo, και η
πράξη μεταξύ Τρ. Κύπρου και Apol-
lo αφορούσε στην αγορά δανειακού
χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική
αξία ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Αναθεώρηση των όρων
Η Ελληνική Τράπεζα το 2017

συμφώνησε με την τσεχική APS
για τη διαχείριση των στοιχείων
ακίνητης περιουσίας και την εξυ-
πηρέτηση του συνολικού χαρτο-
φυλακίου των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων της Τράπεζας. Δημι-
ουργήθηκε εταιρεία στην οποία
η Ελληνική είχε το 49% των με-
τοχών, ενώ η APS Recovery Cyprus
κατείχε το 51%. Η Ελληνική Τρά-
πεζα ωστόσο και η APS Holding
Cyprus Ltd κατέληξαν σε συμφω-
νία στις 7 του Αυγούστου 2020 για
την αναθεώρηση των συμφωνιών
που συνήψαν τον Ιανουάριο του
2017, επιτρέποντας στην Ελληνική
Τράπεζα να αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση και το λειτουργικό έλεγχο
της Εταιρείας. Όταν συνήψαν τη
συμφωνία η Ελληνική είχε 2,5 δισ.
ΜΕΔ και τώρα έχει 1,5 δισ. 

Παράλληλα, η APS αγόρασε τον
Ιούνιο 2019, χαρτοφυλάκιο μη εξυ-
πηρετούμενων και μη εξασφαλι-
σμένων δανείων κυρίως λιανικής
τραπεζικής, συμβατικής αξίας 245

εκατ. και μεικτής λογιστικής αξίας
34 εκατ. μέσα στο 2019, γνωστό
ως Project Velocity 1.

Άνοιξε το χορό
Η εταιρεία Β2 Kapital Cyprus

αγόρασε από την Ελληνική Τρά-
πεζα πακέτο ΜΕΔ αξίας 145 εκα-
τομμυρίων ευρώ στις αρχές του
2018. Δύο χρόνια μετά, τον Ια-
νουάριο του 2020, η Τράπεζα Κύ-
πρου συνήψε συμφωνία με την
B2 Kapital Cyprus, για την πώληση
ενός χαρτοφυλακίου μη εξασφα-
λισμένων ΜΕΔ κυρίως λιανικής
τραπεζικής, συμβατικής αξίας 398
εκατ. και μεικτής λογιστικής αξίας
144 εκατ., γνωστό ως Project Ve-
locity 2.

Το «carve-out»
H doBank, που διαθέτει το 85%

της ισπανικής Altamira Asset Ma-
nagement συμφώνησε με την Al-
phaBank για την διαχείριση των
προβληματικών δανείων της Al-
phaBank Κύπρου στο 4ο τρίμηνο
του 2019, ύψους 3.2 δισ. ευρώ. Τον
Ιανουάριο του 2021, είχε ανακοι-
νώσει η «μαμά» εταιρεία πως στο
επόμενο διάστημα θα προχωρούσε
το «carve-out» προβληματικών δα-
νείων ύψους 2 δισ. ευρώ στο πλαί-
σιο της συμφωνίας που είχε κλείσει
τον Οκτώβριο του 2019 με την do-
Value.

Το «καθάρισμα»
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

(Κύπρου) ανακοίνωσε εντός του
2020 ότι υπέγραψε σύμβαση για
την πώληση του 100% της θυγα-
τρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώ-
σεων στην Κύπρο, CAC Coral Ltd,
η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλά-
κιο μη εξυπηρετούμενων εταιρικών
δανείων, δανείων προς μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης
και καταναλωτικών και στεγαστι-
κών δανείων συνολικής λογιστικής
αξίας 325 εκατ. ευρώ (περίπου 200
εκατ. διασφαλιστική αξία ακινή-
των), με την επενδυτική εταιρεία
Bain Capital. Η πράξη αναμένεται
να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του
2021 βάσει των διαθέσιμων στοι-
χείων.

Αυξάνονται οι «servicers» στην Κύπρο
Προστέθηκε και η «Themis» της Pimco στους ήδη πολλούς διαχειριστές προβληματικών δανείων του νησιού

<<<<<<

Από το 2014 μέχρι και
σήμερα τα τραπεζικά
ιδρύματα της Κύπρου
έχουν μειώσει τα μη
εξυπηρετούμενα δά-
νειά τους κατά 22,2 δισ.
ευρώ. Στη χώρα που έφτασε στο αρνητικό ρεκόρ των 27,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων το

2014, ήταν λογικό να την προσεγγίσουν ολοένα και περισσότεροι διαχειριστές – εξυπηρετητές δανείων.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την ώρα που την προσοχή της πλει-
οψηφίας στον τουριστικό κλάδο
μονοπωλούν οι μάλλον δυσοίωνες
εξελίξεις στις αγορές της Βρετανίας
και της Ρωσίας, μικρά βήματα προ-
όδου καταγράφονται σε σχέση με
άλλες αγορές και δη την γερμανική. 

Η είδηση ότι η χώρα έχει κατα-
τάξει την Κύπρο στους ασφαλείς
προορισμούς για ταξίδια από την
Κυριακή 13 Ιουνίου δεν είχε φυσικά
την απήχηση που θα είχε ανάλογη
εξέλιξη στην περίπτωση της Βρε-
τανίας. Είναι, ωστόσο, σημαντική
αφού πρόκειται για αγορά στην
οποία η Κύπρος στοχεύει,  θεωρη-
τικά τουλάχιστον, τα τελευταία
χρόνια. Τις ίδιες μέρες ο όμιλος

TUI ξεκίνησε ναυλωμένες πτήσεις,
ενώ εγκαινιάστηκε και το πρώην
ξενοδοχείο Aldiana στην Αλαμινό,
το οποίο πλέον φέρει την επωνυμία
Robinson – διεθνής αλυσίδα ξενο-
δοχείων μέλος του ομίλου TUI. Το
ξενοδοχείο απευθύνεται πρωτίστως
στην γερμανική αγορά και θεω-
ρείται δεδομένο ότι θα έχει καλές
πληρότητες, εκτιμά ο Υφυπουργός
Τουρισμού.  

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο
Σάββας Περδίος, παρουσιάζεται
ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προ-
οπτικές ενίσχυσης στις αφίξεις
των Γερμανών τουριστών το επό-
μενο διάστημα, εφόσον φυσικά

δεν διαφοροποιηθεί η κατάσταση
λόγω της επιδημιολογικής εικόνας
της Κύπρου.  Με πολύ θετικό φακό
βλέπει την εξέλιξη και ο κλάδος
των ξενοδοχείων, ο οποίος βλέπει
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
οφέλη από την έκθεση της Κύπρου
στο γερμανικό κοινό, όπως θα προ-
κύψει από την λειτουργία του νέου
ξενοδοχείου.  

Το 1ο Robinson στην Κύπρο
Ακόμα και πριν την μετονομα-

σία του σε Robinson, το συγκε-
κριμένο ξενοδοχείο στην Αλαμινό
είχε συνδεθεί με την γερμανική
αγορά. Θεωρείται βέβαιο ότι μετά
την αλλαγή της επωνυμίας του, οι
κρατήσεις θα αυξηθούν, καταρχάς
λόγω του brand engagement και
κατά δεύτερο λόγω της αύξησης
της συνδεσιμότητας που θα προ-
σφέρει η TUI, η οποία πλέον έχει
ένα επιπλέον κίνητρο να φέρνει
κόσμο στην Κύπρο. Πάντως, αυτή
την στιγμή οι πληρότητες του ξε-
νοδοχείου κυμαίνονται στο 50%,
ενώ από τον Ιούλιο θα αγγίξουν
το 95%, δήλωσε στην «Κ» ο γενικός
διευθυντής του ξενοδοχείου Walter
Kril. Στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί
μέχρι και τον Οκτώβρη, όπως ση-
μείωσε. Το ξενοδοχείο είναι χω-
ρητικότητας 740 κλινών. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του κ. Kril, οι
κρατήσεις στο ξενοδοχείο κυμαί-
νονται μεταξύ 15-16 χιλιάδες ετη-
σίως. «Υπάρχουν κρατήσεις κάθε
μέρα και είμαι πολύ αισιόδοξος
ότι αυτό θα είναι μια προώθηση
για τους Γερμανούς τουρίστες,
μαζί με την αύξηση των πτήσεων
από την Γερμανία». 

Ενώ η πλειοψηφία των επισκέ-
ψεων αφορά τουρίστες από την
γερμανική αγορά, υπάρχει και
αριθμός κρατήσεων τόσο από την
Αυστρία όσο και την Φινλανδία,
ενώ κρατήσεις μπορούν να γίνουν
φυσικά και από τον εγχώριο του-
ρισμό. Το ξενοδοχείο προσφέρει

πακέτα premium full board, τα
οποία περιλαμβάνουν πρόγευμα,
γεύμα και δείπνο. Κάποιες υπη-
ρεσίες ωστόσο δεν καλύπτονται
στο πλαίσιο του πακέτου και έτσι
δίνεται η δυνατότητα στους πε-
λάτες του ξενοδοχείου να κυκλο-
φορήσουν και εκτός του καταλύ-
ματος.  

Περισσότερες πτήσεις
Η αεροπορική συνδεσιμότητα

των δύο χωρών είναι κλειδί στην
αύξηση των τουριστικών ροών
από την Γερμανία στην Κύπρο
υπογράμμισε ο κ. Kril. Αυτή την
στιγμή οι πτήσεις από Γερμανία
από την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου
ανέρχονται σε 23 και αυξάνονται
σε 37 την πρώτη εβδομάδα Αυ-

γούστου. Πάντως, η TUI Γερμανίας
έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιου-
νίου τις ναυλωμένες πτήσεις από
το Ντύσελντορφ, το Ανόβερο και
την Φρανκφούρτη της Γερμανίας
προς την Κύπρο. Τέσσερις πτήσεις
προσφέρονται από την πρώτη
εβδομάδα Ιουλίου, ενώ αυξάνονται
σε έξι πτήσεις την τελευταία εβδο-
μάδα Ιουλίου.

Στοιχεία και αριθμοί
Το 2017 έφτασαν στην Κύπρο

188.826 τουρίστες από την Γερ-
μανία, 189.200 το 2018 ενώ ο αριθ-
μός αυτός μειώθηκε κατά 20% το
2019, που ενώ ήταν χρονιά ρεκόρ
στις αφίξεις, οι Γερμανοί μειώθη-
καν στους 151.500 χιλιάδες. Η Γερ-
μανία ήταν στις χώρες από τις

οποίες αντλήσαμε επισκέπτες ακό-
μα και κατά το 2020, εν μέσω κο-
ρωνοϊού με 60,4 χιλιάδες επισκέ-
πτες.Η μέση διάρκεια παραμονής
των Γερμανών βάσει στοιχείων
του 2019 είναι 9,5 μέρες, ενώ συγ-
κριτικά, οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες
έρχονται περισσότερες μέρες (9,9).
Η μέση συνολική κατά κεφαλή δα-
πάνη των γερμανών τουριστών
ανέρχεται στα 824.8 ευρώ και σε
86,8 ευρώ ανά ημέρα. Επίσης οι
οργανωμένοι Γερμανοί ταξιδιώτες
δαπανούν περισσότερα χρήματα
για τη διαμονή τους σε σχέση με
τους μεμονωμένους, ενώ γενικό-
τερα οι δαπάνες τους είναι περισ-
σότερες από τους τουρίστες άλλων
αγορών, όπως για παράδειγμα οι
Ρώσοι και οι Βρετανοί. 

Τρία βήματα πιο κοντά στους Γερμανούς
Η αναβάθμιση της Κύπρου, το ξενοδοχείο Robinson’s και οι νέες πτήσεις από TUI μας φέρνουν πιο κοντά στην γερμανική αγορά

<<<<<<

Η Γερμανία ήταν στις
χώρες από τις οποίες
αντλήσαμε επισκέπτες
ακόμα και κατά το
2020, εν μέσω κορω-
νοϊού με 60,4 χιλιάδες
επισκέπτες.

Οι οργανωμένοι Γερμανοί ταξιδιώτες δαπανούν περισσότερα χρήματα για τη διαμονή τους σε σχέση με τους
μεμονωμένους, ενώ γενικότερα οι δαπάνες τους είναι περισσότερες από τους τουρίστες άλλων αγορών όπως για
παράδειγμα, οι Ρώσοι και οι Βρετανοί. 

Ποιοτικοί 
τουρίστες

Οι Γερμανοί τουρίστες γενι-
κότερα θεωρούνται ποιοτι-
κοί τουρίστες, οι οποίοι αρέ-
σκονται να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες και να μα-
θαίνουν περισσότερα για
τον προορισμό που επισκέ-
πτονται. 
Απολαμβάνουν το μεσογει-
ακό κλίμα και τον μεσογει-
ακό τρόπο ζωής, ενώ θεω-
ρούν την Κύπρο ένα ασφαλή
προορισμό. Ωστόσο, πολύ
μικρό ποσοστό των Γερμα-
νών τουριστών επιλέγει τε-
λικά την Κύπρο για τις διακο-
πές του. Ως ένα βαθμό, οι αι-
τίες είναι στην μικρή προβο-
λή της Κύπρου στην γερμα-
νική αγορά, σε σχέση με
αγορές όπως Βρετανία και
Ρωσία, κάτι που αναμένεται
ότι θα αλλάξει στην προσεχή
καμπάνια. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες το μερίδιο στην
πίτα της προβολής της χώ-
ρας στις βασικές μας μέχρι
σήμερα αγορές, περιορίζε-
ται περίπου στο 20%.  Επί-
σης, ιδιαίτερα σημαντική
εξέλιξη θεωρείται και η
έναρξη του προγράμματος
αυθεντικών εμπειριών από
τον Σεπτέμβρη. Μιλώντας
στην «Κ» ο πρόεδρος του
ΠΑΣΥΔΙΞΕ Χρίστος Αγγελί-
δης, τόνισε ότι αγορές όπως
η γερμανική δεν κερδίζον-
ται με μεμονωμένες προ-
σπάθειες που περιορίζονται
σε τουριστικές εκθέσεις και
κάποια διαφημιστικά, αλλά
χρειάζονται πολυετή και με-
θοδική δουλειά και προσπά-
θεια σε εθνικό επίπεδο. 

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ένα μήνα κράτησε η βελτίωση της
επιδημιολογικής εικόνας της Κύ-
πρου η οποία έδωσε ανάσες αλλά
και ελπίδες για καλές επιδόσεις
στον τουριστικό τομέα. Ωστόσο,
η εικόνα των προηγούμενων ημε-
ρών έχει αλλάξει τα δεδομένα. Την
ώρα που στο εξωτερικό είναι στην
αναμονή για να κλείσουν ταξίδια
της τελευταίας στιγμής ενώ έχουν
ήδη αρχίσει τις κρατήσεις για το
2022, η εικόνα της Κύπρου στο επι-
δημιολογικό κομμάτι δεν είναι και
η καλύτερη. Η αύξηση των κρου-
σμάτων τις τελευταίες μέρες και
του δείκτη θετικότητας, απειλούν
εκτός από την υγεία και την θέση
της Κύπρου στον τουριστικό χάρτη
και κατά συνέπεια και την οικονο-
μία. Εκφράζονται επίσης ανησυχίες
ότι επιδείνωση της επιδημιολογικής
εικόνας της χώρας θα έχει σοβαρό

κόστος και στις όποιες ελπίδες για
επιμήκυνση της τουριστικής πε-
ριόδου. Πρόκειται για σειρά προ-
βληματισμών που απασχολούν τις
τελευταίες μέρες όλο το φάσμα της
τουριστικής βιομηχανίας. Ήδη ο
ΠΑΣΥΞΕ θεωρεί ως απομακρυσμένο
το καλό σενάριο του 50% του 2019,
αφού και οι όποιες καλές εξελίξεις
έχουν καταγραφεί το τελευταίο
διάστημα, κινδυνεύουν να ανατρα-
πούν. Η τελευταία απόφαση της
Βρετανίας για να διατηρήσει την
Κύπρο στην πορτοκαλί κατηγορία

δεν αποτέλεσε έκπληξη για κανένα
ενώ υπό την σκιά της επιδείνωσης
της επιδημιολογικής εικόνας της
χώρας, την Δευτέρα αναμένονται
οι ανακοινώσεις των Ρώσων για
την επανέναρξη των ναυλωμένων
πτήσεων τους. Πάντως, δεν φαί-
νεται να δίνουν στοιχεία για τις
προθέσεις τους, είτε θετικά είτε
αρνητικά. Τα υφιστάμενα δεδομένα
σε κάθε περίπτωση αναμένεται να
επιβαρύνουν την εικόνα της χώρας
στις επόμενες αξιολογήσεις χωρών,
όπως η Βρετανία καθώς και στην

αξιολόγηση χωρών του ECDC, στην
οποία αυτή την στιγμή η Κύπρος
είναι από τις λίγες πορτοκαλί εξαι-
ρέσεις σε έναν ως επί το πλείστον
πράσινο ευρωπαϊκό χάρτη. 

Περισσότερους ελέγχους
Το τελευταίο διάστημα υπάρχει

το αίσθημα ότι οι έλεγχοι για το
safe pass έχουν ατονήσει, ενώ ίσως
υπήρξαν κενά και κατά τον έλεγχο
των απαραίτητων εγγράφων για
είσοδο Κυπρίων κυρίως, επιβατών
στην χώρα. Εντατικοποίηση των

ελέγχων για περιορισμό της δια-
σποράς ζητά ο Σύνδεσμος διευθυν-
τών ξενοδοχείων, τα μέλη του οποί-
ου ζουν καθημερινά από κοντά την
προσπάθεια του προσωπικού να
κρατήσει «υγιείς» τις ξενοδοχειακές
μονάδες στη βάση των πρωτοκόλ-
λων. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό.
Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος
του ΠΑΣΥΔΙΞΕ Χρίστος Αγγελίδης,
τονίζει εμφατικά τους τρεις άξονες
στους οποίους πρέπει να κινηθούμε
προκειμένου να μην χαθεί καιφέτος
το τρένο του τουρισμού : αυστηρή

εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε
όλο το φάσμα της τουριστικής βιο-
μηχανίας όχι μόνο στα ξενοδοχεία,
εντατικοποίηση των ελέγχων και
ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού
για συμμόρφωση στα μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Την ίδια
ώρα καλεί σε μια οργανωμένη εκ-
στρατεία για εμβολιασμό.

Επιτόπιοι εμβολιασμοί
Προς αυτή την κατεύθυνση συ-

νεχίζονται οι διεργασίες για εφαρ-
μογή ενδεχομένως και μέσα στην

επόμενη εβδομάδα, επιτόπιων εμ-
βολιασμών σε ξενοδοχειακές μο-
νάδες από κινητές μονάδες- μια
κίνηση υπουργείου Υγείας και ξε-
νοδόχων. Αυτή την στιγμή και μέ-
χρι την προσεχή Τρίτη θα κατα-
γράφονται σε όλα τα ξενοδοχεία
ο αριθμός των εμβολιασμένων ανά
μονάδα ώστε να διαμορφωθεί και
το πρόγραμμα των κινητών μονά-
δων σε όλες τις επαρχίες. Εφόσον
γίνει και απαραίτητος προγραμ-
ματισμός, τότε οι κινητές μονάδες
θα μπορούν να ξεκινήσουν τις επι-
σκέψεις στα ξενοδοχεία ακόμα και
μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
Δεν αποκλείεται, επίσης, ο κατά-
λογος των επιχειρήσεων στον του-
ριστικό κλάδο να διευρυνθεί. «Είναι
πολύ σημαντικό για να θωρακιστεί
η βιομηχανία και η δημόσια υγεία
αφού διαφάνηκε ότι ο μόνος τρόπος
για αντιμετώπιση της πανδημίας
είναι ο εμβολιασμός και αν έχουμε
καμιά υποτροπή από μη εμβολια-
σμένους, αυτό θα έχει ανυπολόγι-
στες ζημιές όχι μόνο για τη μονάδα
αλλά και για την τουριστική βιο-
μηχανία», επισημαίνει ο γενικός
διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυ-
προς Ρουσουνίδης. Έχει εκφραστεί
επίσης και η σκέψη, από μερίδα
ξενοδόχων, να προτιμήσουν να
εργαστούν με προσωπικό το οποίο
έχει εμβολιαστεί, ώστε να μην θέ-
σουν σε κίνδυνο τόσο την επιχεί-
ρηση τους όσο και τους πελάτες
τους. Αυτή την στιγμή εκτιμάται
ότι οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι
στα ξενοδοχεία δεν ξεπερνούν το
50%. Σύμφωνα με την πληροφό-
ρηση από τον σύνδεσμο ξενοδόχων
πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει κα-
ταγραφεί cluster κορωνοϊού σε ερ-
γαζόμενους στα ξενοδοχεία, κάτι
που αποδίδεται στην αυστηρή
εφαρμογή των πρωτοκόλλων λει-
τουργίας που ακολουθούνται μέσα
στα ξενοδοχεία. 

Τα clusters που βυθίζουν ξανά τον τουρισμό
Ανησυχούν για την διασπορά, κρατούν μικρό καλάθι για τις ναυλωμένες της Ρωσίας, τρέχουν να εμβολιάσουν στα ξενοδοχεία

Αν συνεχιστούν αυτές οι επιδόσεις τότε η Κύπρος θα μεταπηδήσει εύκολα στην κόκκινη κατηγορία εντός και εκτός ECDC με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται για
τις αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό. 

<<<<<<

Η επιδείνωση τώρα
στην επιδημιολογική 
εικόνα της Κύπρου θα
έχει επιπτώσεις και στις
επιδόσεις του 2022.
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Με τον τουριστικό κλάδο να ανα-
μένει βελτιωμένες επιδόσεις, 
ιδίως από τον Ιούλιο και μετά, 
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ξένες 
αεροπορικές εταιρείες πυκνώ-
νουν τις πτήσεις τους από και 
προς ελληνικούς τουριστικούς 
προορισμούς. Η τάση αυτή δεν 
επιβεβαιώνεται μόνο από την 
επιστροφή των ξένων αερομε-
ταφορέων στα ελληνικά αερο-
δρόμια, αλλά και από τα στοιχεία 
του ευρωπαϊκού οργανισμού για 
την ασφάλεια της αεροναυτιλί-
ας Eurocontrol. Το φετινό κα-
λοκαίρι, δηλαδή, ο αριθμός των 
αεροπλάνων που παραμένουν 
σταθμευμένα στα αεροδρόμια 
της Ευρώπης είναι ο πιο μικρός 
από την έναρξη της πανδημικής 
κρίσης. Αυτή τη στιγμή, σε σχέ-
ση με τον Μάιο, υπάρχουν 800 
λιγότερα αεροσκάφη παρκαρι-
σμένα στα ευρωπαϊκά αεροδρό-
μια, δηλαδή συνολικά 3.300. Η 
υποχώρηση αυτή του αριθμού 
των σταθμευμένων αεροπλάνων 
απεικονίζεται, σε μεγάλο βαθμό, 
στην επανέναρξη των πτήσεων 
από και προς την Ελλάδα.

Σταδιακή επιστροφή των ξέ-
νων αεροπορικών καταγράφει το 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-

λος», όπου οι αφίξεις αερομετα-
φορέων του εξωτερικού περιλαμ-
βάνουν την ισπανική Volotea, 
που ενεργοποιεί τη βάση της 
Αθήνας, και την Gulf Air, που 
πραγματοποιεί, από τις 18 Ιου-
νίου, απευθείας πτήσεις από την 
Αθήνα προς τη Λάρνακα.

Επίσης, τη ρουμανική Blue Air 
που έχει προσθέσει το Μπακάου 
στους νέους προορισμούς της, 
την American Airlines που συνδέ-
ει ξανά το Σικάγο και τη Φιλαδέλ-
φεια, αλλά και την Delta Airlines, 
η οποία ύστερα από μία δεκαετία 
επιχειρεί από και προς την Ατλά-
ντα, έχοντας επαναφέρει τα δρο-
μολόγια από και προς το αερο-
δρόμιο «Τζον Κένεντι» της Νέας 
Υόρκης. Η United Airlines έχει 
προσθέσει στους προορισμός της 
την Ουάσιγκτον και η Emirates 
από την 1η Ιουνίου έχει επαναφέ-
ρει τις καθημερινές πτήσεις της 
από την Αθήνα προς το Newark 
Liberty International Airport της 
Νέας Υόρκης.

Η Fraport Greece, που δια-
χειρίζεται τα 14 μεγαλύτερα ελ-
ληνικά περιφερειακά αεροδρό-
μια, έκανε γνωστό ότι η Cyprus 
Airways, ο εθνικός αερομεταφο-
ρέας της Κύπρου, συνδέει εκ νέου 
την Κύπρο με τη Θεσσαλονίκη, 
ενώ θα πραγματοποιεί πτήσεις 
από και προς το Ηράκλειο, την 

Πρέβεζα και τη Σκιάθο. Η λίστα 
των αεροπορικών που επαναφέ-
ρουν τις πτήσεις τους από και 
προς την περιφέρεια περιλαμβά-
νει τη Volotea, που συνδέει, από 
τις αρχές Ιουνίου, τη Ζάκυνθο με 
τη Θεσσαλονίκη, όπως και την 

ιρλανδική Ryanair, η οποία δη-
μιούργησε τρεις νέες βάσεις σε 
Κέρκυρα, Χανιά και Ρόδο. Επίσης, 
η γερμανική Lufthansa έχει προ-
σθέσει, από τις 21 Μαΐου, επτά 
νέους προορισμούς, δηλαδή το 
Ακτιο, τα Χανιά, την Κέρκυρα, 
την Καβάλα, την Κω, τη Μύκο-
νο και τη Ζάκυνθο. Η στροφή 
των ταξιδιωτών προς περιφερει-
ακούς προορισμούς για λόγους 
υγειονομικής ασφάλειας και η 
συρρίκνωση των μεγάλης διάρ-
κειας ταξιδιών (long haul) ευνο-
ούν τα σχέδια των αεροπορικών. 
Αυτό εξάλλου είναι και το σκε-
πτικό της Aegean, που έχει ενι-
σχύσει, το φετινό καλοκαίρι, τη 
συνδεσιμότητα νησιωτικών και 
περιφερειακών προορισμών με 
το εξωτερικό.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Πυκνώνουν
τα δρομολόγιά τους 
American Airlines, 
Delta και United, 
ενεργοποιούν
τη βάση τους
στην Αθήνα Volotea 
και Gulf Air.

Επιστρέφουν
οι ξένες
αεροπορικές
στην Ελλάδα
Ξεκίνησαν πτήσεις προς Αθήνα

και περιφερειακούς προορισμούς 

Η Cyprus Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, συνδέει εκ 
νέου την Κύπρο με τη Θεσσαλονίκη, ενώ θα πραγματοποιεί πτήσεις από 
και προς το Ηράκλειο, την Πρέβεζα και τη Σκιάθο.

Στο στάδιο της υποβολής δεσμευ-
τικών προσφορών εισέρχεται 
το έργο ανάπτυξης υποδομών 
υπερυψηλής ευρυζωνικότητας 
Ultra-Fast Broadband (UFBB), 
ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του ανταγωνιστικού 
διαλόγου, όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι καθορίζουν τις παραμέτρους 
του έργου. Η έναρξη υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών εκκί-
νησε με απόφαση του υπουργού 
Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακά-
κη, με κύριο του έργου τη Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων και αναθέτουσα 

αρχή την Ειδική Υπηρεσία ∆ια-
χείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών.

Το UFBB αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνι-
ακά έργα - Συμπράξεις ∆ημό-
σιου Ιδιωτικού Τομέα στην Ευ-
ρώπη. Εχει προϋπολογισμό 700 

εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με τα 
300 εκατ. ευρώ να προέρχονται 
από δημόσια χρηματοδότηση. 
Το UFBB δημιουργεί περισσότε-
ρες από 750.000 συνδέσεις τα-
χύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, 
με δυνατότητα αναβάθμισης σε 
1Gbps και στοχεύει στην επιτά-
χυνση της επίτευξης των στό-
χων συνδεσιμότητας του ευρω-
παϊκού σχεδίου της «κοινωνίας 
των Gigabit». 

Η Σ∆ΙΤ αποσκοπεί στην κάλυ-
ψη του συνόλου του πληθυσμού 
των περιοχών παρέμβασης σε 
ποσοστό άνω του 99%, με υπη-
ρεσία τουλάχιστον 100 Mbps. 

Στόχος είναι η κάλυψη της πλει-
ονότητας των περιοχών της χώ-
ρας οι οποίες σήμερα δεν κα-
λύπτονται από τους παρόχους, 
κινητοποιώντας ιδιωτικές επεν-
δύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Η πρόσκληση, που θα ισχύει 
μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, απευ-
θύνεται στα σχήματα που εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον, δηλαδή τις 
τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
(ΟΤΕ, Vodafone και Wind), τη 
∆ΕΗ, τις κοινοπραξίες της ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή με την Grid Telecom, 
της Μυτιληναίος με τη ΜΕΤΚΑ 
EGN και τις δύο κατασκευαστι-
κές εταιρείες Αβαξ και Intrakat.

Καθώς το καλοκαίρι ξεκίνησε και 
η Ευρώπη σταδιακά ανοίγει ξανά 
τα σύνορά της έπειτα από πολ-
λούς μήνες περιοριστικών μέτρων 
και lockdowns, το ενδιαφέρον για 
ταξίδια έχει αυξηθεί αξιοσημείω-
τα, με τα 2/3 των Ευρωπαίων να 
προγραμματίζουν να ταξιδέψουν 
έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2021. 
Μόνο ένα 15% παραμένει αβέβαιο 
αλλά και ένα επίσης 15% που δεν 
θέλει να ταξιδέψει. 

Τα στοιχεία αυτά, όπως και η 
περαιτέρω ανάλυσή τους, δείχνουν 
σημαντικές πιθανότητες για επιμή-
κυνση της φετινής τουριστικής πε-
ριόδου, σενάριο που εφόσον επα-
ληθευτεί θα σημάνει και τη θετική 
έκπληξη στις προβλέψεις για τα 
έσοδα της ελληνικής οικονομίας 
από τον τουρισμό το 2021. Πόσω 
μάλλον που η Ελλάδα εμφανίζεται 
4ος δημοφιλέστερος προορισμός 
ανάμεσα σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, 
συν της Τουρκίας.

Οι Ευρωπαίοι έχουν τη διάθεση 
να ταξιδέψουν σύντομα και εκδη-
λώνουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό 
για την περίοδο του καλοκαιριού: 
το 31% προγραμματίζει να ταξιδέ-
ψει εντός Ιουνίου και Ιουλίου και 
το 41% στη διάρκεια του Αυγού-

στου και του Σεπτεμβρίου. Ενα 
16% σκοπεύει να κάνει ένα ταξί-
δι το φθινόπωρο.

Αυτά προκύπτουν από έρευ-
να της European Travel Commis-
sion, δηλαδή της ευρωπαϊκής ένω-

σης των Οργανισμών Τουρισμού 
που διενήργησε στα τέλη Μαΐου 
η Mindhaus με τίτλο «Παρακο-
λουθώντας το κλίμα για ταξίδια 
εντός και εκτός των χωρών της 
Ε.Ε.», και η οποία καταγράφει τις 
διαθέσεις των Ευρωπαίων για τα-
ξίδια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι Ευρωπαίοι που θα επιλέξουν 
φέτος ταξίδια στο εξωτερικό προ-
τιμούν προορισμούς του ευρωπαϊ-
κού Νότου, όπως Ισπανία (11,4%), 
Ιταλία (8,9%), Γαλλία (7%), Ελλά-
δα (6,5%), Πορτογαλία (5,9%), αλ-
λά και Γερμανία (4,8%), Κροατία 
(4,7%), Τουρκία (4%), Μεγάλη Βρε-
τανία (3,7%) και Ολλανδία (2,8%). 

Αυτό είναι και το top 10 των δημο-
φιλέστερων προορισμών ταξιδίου 
των Ευρωπαίων μεταξύ 35 χωρών-
προορισμών, συν της Τουρκίας, 
σύμφωνα πάντα με την έρευνα 
της European Travel Commission.

Οσον αφορά τον προγραμμα-
τισμό, το 42% όσων σκοπεύουν 
να ταξιδέψουν τους προσεχείς έξι 
μήνες έχει ήδη κάνει κράτηση για 
το σύνολο ή μέρος του ταξιδιού 
τους, το 40% έχει επιλέξει προο-

ρισμό, αλλά δεν έχει κάνει ακόμη 
κράτηση, και το 19% είναι ακόμη 
αναποφάσιστο.

Η ταχύτητα των εμβολιασμών 
σε συνδυασμό με την εισαγωγή 
του ψηφιακού πιστοποιητικού για 
την COVID-19 έχουν τονώσει τη 
διάθεση των Ευρωπαίων για ταξί-
δια, ενόψει των καλοκαιρινών δια-
κοπών. Το 70% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι έχουν ήδη οργανώσει 
τα σχέδιά τους να ταξιδέψουν τους 
επόμενους έξι μήνες, ποσοστό αυ-
ξημένο από το 56% του Φεβρουα-
ρίου αλλά και το υψηλότερο από 
τον Αύγουστο του 2020.

Επίσης, περίπου το 57% των 
Ευρωπαίων αισθάνονται πιο αι-
σιόδοξοι για να οργανώσουν τα-
ξίδια τους προσεχείς μήνες χάρη 
στους εμβολιασμούς. Ενα ποσοστό 
25% παραμένει αδιάφορο, ενώ ένα 
18% δεν έχει ακόμη πειστεί ότι οι 
συνθήκες είναι κατάλληλες. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο εμ-
βολιασμός έχει άμεσο αντίκτυπο 
στον προγραμματισμό για ταξί-
δια, με το 54% να δηλώνουν ότι 
θα κλείσουν για διακοπές όταν θα 
εμβολιαστούν.

Αντίστοιχα, και οι ενέργειες 
της Ε.Ε. για εναρμονισμό των κα-
νονισμών και επανεκκίνηση των 
ταξιδιών σε ολόκληρη την Ενωση 

φαίνεται πως έχουν αποβεί ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές. Η υιοθέ-
τηση του ψηφιακού πιστοποιητι-
κού, μια πρωτοβουλία του Ελληνα 
πρωθυπουργού, τυγχάνει ευρείας 
αποδοχής από τους Ευρωπαίους: 
το 57% απάντησαν ότι το πιστο-
ποιητικό θα διευκολύνει την ορ-
γάνωση του επόμενου ταξιδιού 
τους, ενώ μόνο ένα 18% εξέφρα-
σε αντίθετη άποψη.

Ωστόσο, ενώ το κλίμα για ταξί-
δια έχει βελτιωθεί σημαντικά, το 
19% των ερωτηθέντων εκφράζουν 
ανησυχία για πιθανά απρόβλεπτα 
μέτρα καραντίνας κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού τους και ακόμα 
περισσότερο κατά την επιστρο-
φή τους. Τα αεροπορικά ταξίδια 
παραμένουν το πιο ανησυχητικό 
μέρος του όλου ταξιδιού για το 
18% των ερωτηθέντων, οι οποί-
οι επικαλούνται λόγους υγείας 
και ασφάλειας. Παρότι αποτελεί 
το πιο ελκυστικό μέσο για να τα-
ξιδέψουν, ειδικά όσοι δεν έχουν 
πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, η 
επιλογή των αεροπλάνου (47%) 
έχει μειωθεί κατά 11% από τον 
Φεβρουάριο, καθώς ένα ποσοστό 
39% προτιμά το αυτοκίνητο, το 
οποίο έχει αυξηθεί κατά 23% ως 
προτιμώμενο μέσο μετακίνησης 
την ίδια περίοδο.

Τέταρτος δημοφιλέ-
στερος προορισμός 
η Ελλάδα, σύμφωνα με 
έρευνα της European 
Travel Commission.

Ταξίδια έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2021 προγραμματίζουν οι Ευρωπαίοι
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Το ενδιαφέρον και της πολυεθνικής 
Shell φαίνεται να έχει κεντρίσει η 
εγχώρια αγορά των ΑΠΕ. Ο πετρε-
λαϊκός κολοσσός, που προ τριετίας 
αποχώρησε από τη λιανική αγορά 
φυσικού αερίου όπου δραστηριο-
ποιούνταν από τις αρχές του 2001, 
πουλώντας τη συμμετοχή του στην 
ΕΠΑ Αττικής στη ∆ΕΠΑ, αλλά επα-
νήλθε συμμετέχοντας στον διαγω-
νισμό για την ιδιωτικοποίηση της 
∆ΕΠΑ Εμπορίας, στρέφεται τώρα 
και στην αγορά των ΑΠΕ προετοι-
μάζοντας δυναμική είσοδο στα υπε-
ράκτια αιολικά. 

Στελέχη της ολλανδικής πολυε-
θνικής, σύμφωνα με πηγές της αγο-
ράς, βρίσκονται στην Ελλάδα και βο-
λιδοσκοπούν ελληνικές εταιρείες για 
συνεργασία στον τομέα των υπερά-
κτιων αιολικών, ενώ έχουν ανοίξει 
δίαυλο επικοινωνίας και με το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
προκειμένου να ενημερωθούν για το 
θεσμικό πλαίσιο που προετοιμάζεται 
αυτή την περίοδο και –σύμφωνα με 
τα όσα έχουν ανακοινωθεί από πλευ-
ράς του υπουργείου– αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. 

Οι βασικοί του άξονες θα αφο-
ρούν τη χωροθέτηση και αδειοδό-
τηση των υπεράκτιων πάρκων, τις 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις με το σύ-
στημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και τον τρόπο αποζημίωσης 
των επενδυτών με δημοπρασίες και 
σε μεταβατικό στάδιο με σταθερή 
τιμή. Ομως, όπως αναφέρουν καλά 
πληροφορημένες πηγές, υπάρχουν 
ακόμη πολλές ανοιχτές εκκρεμότη-
τες, με επίκεντρο το κεφάλαιο που 
αφορά στις παραχωρήσεις θαλάσσι-
ων περιοχών για την ανάπτυξη των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Το 
επιτελείο του ΥΠΕΝ αναζητεί ένα 
σύστημα που θα διασφαλίζει τη με-
θοδική και περιβαλλοντικά ελεγχό-
μενη ανάπτυξη χωρίς να στερεί τον 
ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Εν αναμονή του θεσμικού πλαισί-
ου, θέση στη νέα αγορά αρχίζουν να 
παίρνουν μεγάλοι ξένοι και εγχώρι-

οι όμιλοι. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει 
ανακοινώσει συμφωνία συνεργασί-
ας με την Ocean Winds (κοινοπρα-
ξία των εταιρειών EDP Renewables 
και ENGIE) για την από κοινού ανά-
πτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων στις ελληνικές θάλασσες. 
Η συμφωνία της ΤΕΡΝΑ Ενεργεια-
κή προβλέπει την ανάπτυξη έργων 
συνολικής δυναμικότητας άνω του 
1,5 GW σε βάθος δεκαετίας, αφού 
προσδιοριστούν οι καταλληλότερες 
περιοχές. Πολύ κοντά σε συμφωνία 
με μεγάλη ξένη εταιρεία του κλάδου 
βρίσκεται η Mytilineos, όπως και ο 
ομιλος Κοπελούζου. Σε συζητήσεις 
με ξένες εταιρείες για συνεργασία 
στον τομέα των υπεράκτιων αιολι-

κών βρίσκεται και η ∆ΕΗ Ανανεώ-
σιμες, η οποία έχει «σκανάρει» ήδη 
θαλάσσιες περιοχές με πλούσιο αιο-
λικό δυναμικό και τις αξιολογεί. Από 
πλευράς ξένων εταιρειών ενδιαφέ-
ρον για υπεράκτια αιολικά πάρκα 
στις ελληνικές θάλασσες έχουν εκ-
φράσει η νορβηγική Equinor (μετε-
ξέλιξη του πετρελαϊκού κολοσσού 
Statoil), η οποία έχει καταθέσει σχέ-
διο για την περιοχή των Κυκλάδων, 
η δανική Copenhagen Offshore Part-
ners, η ισπανική Iberdrola, η Ideol, 
η Innogy, η πορτογαλική Principal 
Power και οι αμερικανικές Quantum 
και BlueFloat.

Μελέτη της Navigant για την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει το 
διαθέσιμο θαλάσσιο δυναμικό για 
πλωτά αιολικά στη χώρα μας στα 263 
GW. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, 
το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικά στο Αιγαίο θα 
είναι 76 ευρώ/MWh το 2030 και θα 
μειωθεί στα 46 ευρώ/MWh το 2050.

Ενδιαφέρον
για υπεράκτια αιολικά
και από τη Shell

Στελέχη της ολλανδι-
κής πολυεθνικής 
βολιδοσκοπούν 
ελληνικές εταιρείες 
για συνεργασία.

Εν αναμονή του θεσμικού πλαισίου, θέση στη νέα αγορά αρχίζουν να παίρνουν 
μεγάλοι ξένοι και εγχώριοι όμιλοι. 

Τα πρώτα ίχνη δειλής ανάκαμψης της τουριστικής δραστηριότη-
τας δείχνουν τα στοιχεία του Απριλίου που εμφανίζονται μεν υψηλά, 
πλην όμως σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 κατά τον 
οποίο ολόκληρη η Ευρώπη τελούσε πρακτικά σε καραντίνα. Τον Απρί-
λιο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 
211,0% και διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ 
τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ αύξηση κατά 273% παρατηρή-
θηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2021: 33 εκατ. ευρώ, 
Απρίλιος 2020: 9 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία για το ταξι-
διωτικό ισοζύγιο πληρωμών που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο 
της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 185,6%, καθώς και στην 
αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,9%. Για ολόκληρο το 
πρώτο τετράμηνο του έτους, δηλαδή την περίοδο Ιανουαρίου - Απρι-
λίου 2021, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 29 εκατ. ευ-
ρώ έναντι πλεονάσματος 206 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2020. Πρόκειται για περίοδο του 2020, βάσει σύγκρισης δηλαδή, που 
περιλαμβάνει το περσινό πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, 
οπότε και οι αφίξεις σημείωναν νέα ρεκόρ. Μείωση κατά 481 εκατ. 
ευρώ (-79,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο πρώτο 
τετράμηνο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 126 εκατ. ευρώ, ενώ πτώ-
ση κατά 304 εκατ. ευρώ (-75,9%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτι-
κές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ.

Σημάδια ανάκαμψης

Στην εκκίνηση το έργο για το δίκτυο οπτικών ινών

Στις δεσμευτικές 
προσφορές 
περνά το ΣΔΙΤ 
των 700 εκατ. ευρώ .

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ



ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λατομικής
βιομηχανίας η Κύπρος, με την πρόσφατη
εκλογή του Αντώνη Αντωνίου Λατούρου,
προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου
Σκυροποιών και Διευθύνοντος Συμβούλου
του ομίλου M.S.C. Latouros Investments
Ltd, στην προεδρία του Πανευρωπαϊκού
Συνδέσμου Λατομείων UEPG. Μια εκλογή
η οποίαπέραν του ότι τιμά και αναδεικνύει
την Κύπρο και το έργο της στη λατομική
βιομηχανία, συνοδεύεται και με μια σειρά
μεγάλων προκλήσεων. Ως μεγαλύτερη,
θεωρείται η πρόσβαση σε πρώτες ύλες
όπως περιγράφει ο κ. Αντωνίου ο οποίος
απαριθμεί τις προτεραιότητες του με την
ανάληψη των καθηκόντων του, τη συμβολή
του κλάδου στην κυκλική οικονομία καθώς
και την σημασία του χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος της βιομηχανίας.

-Πώς προέκυψε η εκλογή σας στο
πηδάλιο του Πανευρωπαϊκού Συνδέ-
σμου Λατομείων UEPG; Τι σημαίνει
αυτό  για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Σκυροποιών και την Κύπρο, αν ανα-
λογιστεί κάποιος τα ευρωπαϊκά με-
γέθη; 

-Ο UEPG έχει κάθε χρόνο τη Γενική
του Συνέλευση η οποία διεξάγεται περί
τα τέλη Μαΐου - μέσα Ιουνίου, κάθε φορά
σε διαφορετική χώρα.  Κάθε τρίτο χρόνο
η Συνέλευση είναι εκλογική και φέτος
έγινε στο  Κίελο της Γερμανίας, στις 18
Ιουνίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και κατ’ επέκταση το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, όπως επίσης και οι
προεδρίες των διαφόρων επιτροπών του
UEPG, εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-
λευση για τριετή θητεία. Όσον αφορά
τη διαδικασία, το απερχόμενο ΔΣ κάνει
τις προτάσεις του για όλες τις θέσεις στην
ιεραρχία και στη συνέχεια η Γενική Συ-
νέλευση τις επικυρώνει. Ως είθισται, ο
απερχόμενος Α’ Αντιπρόεδρος (θέση που
κατείχα από το 2018) προτείνεται ως ο
επόμενος Πρόεδρος. Προσωπικά έχω τρι-
βή με τον UEPG από το 2010, όταν έγινε
μέλος του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σκυ-
ροποιών επί προεδρίας του κ. Πέτρου
Κυθρεώτη και από το 2012, όταν έγινα
μέλος του ΔΣ. Στην Κύπρο έχουμε μόλις
24 λατομεία ενώ κάτω από την ομπρέλα
του UEPG υπάρχουν 26.000, άρα το να
μας εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι την
Προεδρία του Συνδέσμου, σημαίνει πολλά
για την Κύπρο. Επίσης, είναι μεγάλη
αναγνώριση του έργου που επιτελείται
στη λατομική βιομηχανία της Κύπρου
και ιδιαίτερα από τον Παγκύπριο Σύν-
δεσμο Σκυροποιών. Τα οφέλη για την
Κύπρο από την ανάληψη της προεδρίας
είναι πολλαπλά. Εκτός από την αναγνώ-
ριση είναι και το γεγονός ότι η Κύπρος
θα ακούγεται πλέον παντού, σε ότι αφορά
τα διάφορα θέματα με τα οποία ασχολείται
ο UEPG. Κι’ αυτό διότι ο Πρόεδρος έχει
συναντήσεις με θεσμικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όπως Επιτρόπους,
Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπών, Ευρω-
βουλευτές κλπ. Επίσης, η κυπριακή λα-
τομική βιομηχανία θα έχει τη μεγάλη
ευκαιρία να παρουσιάσει και να εκφράσει
τους προβληματισμούς, τα θέλω και τις
εισηγήσεις της, σε ευρωπαϊκό πλέον επί-
πεδο.
-Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εκλογή;
Ποιες οι προτεραιότητες σας για τα
επόμενα τρία χρόνια κατά τη διάρκεια
των οποίων θα ηγηθείτε του οργα-
νισμού;

-Αυτή η εκλογή δεν μπορεί παρά να
μου προκαλεί μεγάλη χαρά και υπερη-
φάνεια αλλά την ίδια στιγμή όμως, μου
προκαλεί και ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης
αφού όλα αυτά τα χρόνια έχω συνεργαστεί
με τέσσερεις διαδοχικούς Προέδρους
(Jim O’Brien – Ιρλανδία 2009-2012, Arnaud
Colson – Γαλλία 2012-2015, Jesus Ortiz
– Ισπανία 2015-2018 και Thilo Juchem
– Γερμανία 2018-2021) ο καθένας από
τους οποίους άφησε το δικό του στίγμα
στον Σύνδεσμο και όλοι μαζί τοποθέτησαν
τον πήχη πάρα πολύ ψηλά σε επίπεδα
που εγώ όχι μόνο πρέπει να διατηρήσω
αλλά να ανεβάσω ακόμη περισσότερο.
Είναι πολλά και πολύπλευρα τα θέματα
που απασχολούν τη λατομική βιομηχανία.
Σαν UEPG θα επιδιώξουμε να διασφαλί-
σουμε τα υψηλότερα πρότυπα για υγιείς,
ασφαλείς και ανθεκτικούς σε πανδημία
χώρους εργασίας στη βιομηχανία. Επίσης,
θα προωθήσουμε τη συμβατότητα/συ-
νύπαρξη υπεύθυνης εξόρυξης αδρανών
υλικών και προστασίας/διαχείρισης του
περιβάλλοντος. Θα καταδείξουμε το χα-
μηλό ανθρακικό αποτύπωμα της βιομη-
χανίας και τη συμβολή του στον μετρια-
σμό και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Θα συμβάλουμε στην κυκλική
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
της προόδου στην αποδοτικότητα και

την ανακύκλωση των πρώτων υλών. Επί-
σης, θα προσπαθήσουμε να διασφαλί-
σουμε την ποιότητα μέσω βελτίωσης των
τεχνικών προτύπων, ενώ θα προωθή-
σουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κα-
λύτερων ευκαιριών απασχόλησης στην
αειφόρο εξόρυξη, την βιοποικιλότητα
και την αποκατάσταση λατομείων. Προ-

ωθώντας την καλύτερη εφαρμογή και
επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσουμε
τη συνεργασία με άλλους βιομηχανικούς
τομείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και
ενδιαφερόμενους φορείς μέσω συγχρη-
ματοδοτούμενων έργων. Επιπρόσθετα,
θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τη σύγ-
χρονη επικοινωνία, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
για να τονίσουμε τη σημασία των αδρα-
νών υλικών στην οικονομική ανάπτυξη
και την καθημερινή ζωή. Δεν μπορούμε
να ζήσουμε χωρίς αδρανή υλικά και
πρέπει να βοηθήσουμε, μέσω των δρά-
σεων μας, την κοινωνία να το αναγνωρίσει
και παράλληλα να το εκτιμήσει.

Οι προκλήσεις
-Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύ-
τερες προκλήσεις στον κλάδο; Υπάρ-
χουν συγκεκριμένες εισηγήσεις ώστε
να διεξέλθει ο κλάδος τα όποια προ-
βλήματα έχουν προκύψει ένεκα παν-
δημίας;

-Η μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου
είναι η πρόσβαση στις πρώτες ύλες.  Από
τη μια ο ανταγωνισμός από τις άλλες
αναπτύξεις και από την άλλη το NIMBY
effect (Not In My Back Yard) επιδρούν
στο να περιορίζονται οι δυνητικές πε-
ριοχές λατόμευσης. Πρέπει να γίνει αν-
τιληπτό ότι τα αδρανή υλικά αγκαλιάζουν
την καθημερινότητά μας και βρίσκονται

παντού γύρω μας. Δρόμοι, λιμάνια, αε-
ροδρόμια, στάδια, σχολεία, νοσοκομεία,
τα σπίτια μας! Πρέπει όλοι να αναγνω-
ρίσουν την αξία τους και τη σημασία του
να τα έχεις διαθέσιμα. Η κατάσταση με
την πανδημία δεν επηρέασε ουσιαστικά
τον κλάδο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
ούτε και τοπικό.  Το 2020 παρατηρήθηκε
μια μείωση στην αγορά των αδρανών
υλικών της τάξης του 3-4% και αυτή λόγω
κυρίως των lock down, ενώ το 2021 ανα-
μένουμε αυτή η μείωση να καλυφθεί και
να φτάσουμε τα επίπεδα του 2019. Προ-
κειμένου ο κλάδος να αντιμετωπίσει απο-
τελεσματικά τις προκλήσεις που σχετί-
ζονται με τη διαχείριση της πανδημίας
στους χώρους εργασίας των λατομείων,
ο UEPG, μέσω της επιτροπής του για την
Ασφάλεια & Υγεία, ετοίμασε και κυκλο-
φόρησε καθοδηγητικό έγγραφο για τη
διαχείριση της πανδημίας. Αυτό το έγ-
γραφο βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές
και πρωτόκολλα από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες και είναι συγκεκριμένο για δια-
φορετικούς τύπους μονάδων εργασίας
κλάδου. Ο σκοπός αυτού του εγγράφου
είναι για να δώσει ειδική καθοδήγηση
για το τι πρέπει να γίνεται στους χώρους
εργασίας των λατομείων.

Ασφάλεια και περιβάλλον
-Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια και
η υγεία κατά την παραγωγή αδρανών
υλικών και ποιες πολιτικές προωθούν-
ται σε επίπεδο UEPG; 

-Η Υγεία & Ασφάλεια υπήρξε ένας από
τους κύριους πυλώνες του UEPG από τότε
που δημιουργήθηκε, διότι είναι εξαιρετικά
σημαντικό να διατηρήσουμε την υγεία
του εργατικού δυναμικού μας και να δια-
σφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα καλύτερα
διαθέσιμα μέτρα για την ασφάλειά τους.
Μια από τις τέσσερεις κύριες επιτροπές
που έχει ο UEPG είναι και η επιτροπή
Υγείας και Ασφάλειας η οποία απαρτίζεται
από  ειδικούς επί του θέματος από όλη
τη Ευρώπη. Απόδειξη της αποτελεσμα-
τικότητας της Επιτροπής Υγείας και Ασφά-
λειας της UEPG είναι η συνεχώς βελτιω-
μένη κατάσταση υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων στον κλάδο των αδρα-
νών προϊόντων τις τελευταίες δεκαετίες.
Σήμερα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε
αυτές τις πτυχές, για να μην υπάρχουν
ατυχήματα στη βιομηχανία μας.
-Επίκεινται αλλαγές στα ευρωπαϊκά
κέντρα λήψης αποφάσεων στον τομέα
των αδρανών υλικών και πώς αυτά
επηρεάζουν τους παραγωγούς;

-Όλη η Ευρώπη έχει πλέον στο μυαλό
τη Κλιματική Αλλαγή, την Κυκλική Οι-
κονομία και φυσικά την Πράσινη Συμ-
φωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Euro-
pean Green Deal).  Αυτά σαφώς και επη-
ρεάζουν όλες της βιομηχανίες όπως επίσης
και τον κλάδο μας.  Όπως έχω ήδη ανα-
φέρει στις προτεραιότητες μου, σαν UEPG
έχουμε αυτά τα καυτά θέματα ψηλά στην
ατζέντα μας, σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
Ειδικότερα, εκτός από τις τέσσερεις κύριες
επιτροπές: Υγείας & Ασφάλειας, Περι-
βάλλοντος, Τεχνική, Οικονομική, έχουμε
και τις υπεπιτροπές: Ανακύκλωσης και
Κυκλικής Οικονομίας, Προσαρμογή &
Μείωση της Κλιματικής Αλλαγής.  Όλες
αυτές οι επιτροπές απαρτίζονται από ει-
δικούς σ’ όλη την Ευρώπη.

Αντώνης Αντωνίου Λατούρος

Με αίσθημα ευθύνης στην ηγεσία του UEPG
Η Κύπρος σε ρόλο πρωταγωνιστή στην Ευρώπη, με την εκλογή του στο πηδάλιο του Πανευρ. Συνδέσμου Λατομείων 

-Μιλήστε μας λίγο για τον Όμιλο
M.S.C. Latouros Investments Ltd
και για το πώς θα ανταπεξέλθετε
με τα καθήκοντα σας τόσο στον
UEPG όσο και στον όμιλο.

-Η πρώτη εταιρεία μας, η Λατομεία
Λατούρος Λτδ, η οποία ιδρύθηκε
από τον πατέρα μου, Κώστα Λατούρο,
δραστηριοποιείτο στην εξόρυξη και
επεξεργασία φυσικών αμμοχάλικων
σε διάφορες περιοχές των χωριών
Μαζωτός και Άγιος Θεόδωρος από
το 1977. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, όπου ξεκίνησα την καριέρα
μου στην λατομική βιομηχανία, λει-
τουργήσαμε το νέο μας λατομείο
στην περιοχή Δάλι – Άγιος Σωζόμε-
νος.  Έκτοτε, μέσα από ανοδική πο-
ρεία, φτάσαμε σήμερα η μητρική
μας εταιρεία, η M.S.C. Latouros In-
vestments Ltd, να δραστηριοποιείται
με άμεση ή έμμεση συμμετοχή στις
εταιρείες: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΥΡΟΣ
ΛΤΔ, ΕΛΜΕΝΙ (ΛΑΤΟΜΕΙΑ) ΛΤΔ (λα-
τομεία ασβεστολιθικού ψαμμίτη),
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΛΤΔ (λατομείο
διαβασικού πετρώματος), LATOUROS
GYPSUM LTD (λατομείο γύψου),
VELTIA LABS CYPRUS LTD (χημικό
αναλυτικό εργαστήριο), RECYCLING
POINT - LATOUROS & XENIS BROS
LTD (διαχείριση αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ
με βάση την άδεια της Λατομεία
Λατούρος Λτδ). Άρχισα να σχεδιάζω
και να προετοιμάζω τη διαδοχή μου
εδώ και δύο χρόνια. Επειδή μέσα
από τις εμπειρίες μου έμαθα ότι ο
πιο σημαντικός πυλώνας στην επι-
τυχία είναι η εμπιστοσύνη προς τα
στελέχη της ομάδας μου και επειδή
πιστεύω στη δύναμη της ομαδικό-
τητας, δημιούργησα μια εκτελεστική
επιτροπή, η οποία διευθύνει ολό-
κληρη την επιχείρηση και ενεργεί
ως διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.
Μέλη της είμαστε εγώ, ο Χρίστος
Ζαπίτης, με πολυετή εμπειρία σε
επιχειρηματικά και χρηματοοικο-
νομικά θέματα, απόφοιτος του Im-
perial College Λονδίνου, μέλος του
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου και Fellow Chartered Ac-
countant του ICAEW. Ο Κυριάκος
Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός
με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση
Έργων Κατασκευής, που έχει την
ευθύνη ελέγχου ποιότητας των τε-
λικών προϊόντων του Ομίλου και η
Μαρία Αντωνίου Λατούρου, που εκ-
προσωπεί τη νέα γενιά της οικογέ-
νειας. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ, πτυ-
χιούχος Industrial and Business En-
gineering του Oregon State Univer-
sity, με μεταπτυχιακό στο Business
Management του CASS Business
School. Η δημιουργία αυτής της επι-
τροπής μου αφήνει χρόνο να επι-
κεντρωθώ πλήρως στα νέα μου κα-
θήκοντα ως πρόεδρος του UEPG.
Επίσης, για να είμαι αφοσιωμένος
στα καθήκοντα της προεδρίας, έχω
την κατανόηση και υποστήριξη της
συζύγου μου Ελένης, καθώς θα τα-
ξιδεύω συχνά στις Βρυξέλλες και
την Ευρώπη γενικότερα.

-Ποιος ο ρόλος, το όραμα και η αποστολή του συνδέσμου;
-Ο UEPG από το 1987 εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή λατομική βιομηχανία

στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται και η έδρα του, με γραφεία έναντι του κτιρίου
της Ευρωβουλής. Μέλη του είναι σύνδεσμοι από 26 χώρες και ασκεί πιέσεις
σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αρμόδιους φορείς για θέματα που απασχολούν
τη λατομική βιομηχανία. Όραμα του Συνδέσμου, να είναι ο ισχυρότερος υπο-
στηρικτής της λατομικής βιομηχανίας, εκπροσωπώντας προληπτικά τα συμ-
φέροντα της, ευαισθητοποιώντας ταυτόχρονα την κοινή γνώμη για την ανα-
γκαιότητα των αδρανών υλικών. Αποστολή του, η διασφάλιση της ασφάλειας
και υγείας και της ποιότητας. Η αειφορία είναι υψίστης σημασίας για την πα-
ραγωγή αδρανών υλικών, το ίδιο και η διαμόρφωση της πολιτικής και νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου ενδέχεται να επηρεαστεί ο τομέας.
-Ποια είναι η υφιστάμενη εικόνα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αδρανών
υλικών;

-Η λατομική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι μακράν η μεγαλύτερη εξορυκτική
βιομηχανία και καλύπτει ζήτηση τριών δισεκατομμυρίων τόνων αδρανών
υλικών ετησίως (αξίας περίπου 27 δισεκατομμυρίων ευρώ), που παράγεται
σε 26.000 λατομεία (κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις), απασχολεί δε 200.000
άτομα. Όπως έχω ήδη αναφέρει, η κατάσταση με την πανδημία δεν επηρέασε
τόσο, αφού η μείωση (3-4%) που είχαμε το 2020 αναμένεται να καλυφθεί το
2021 και ο κλάδος να έχει αύξηση της τάξης του 2-3% τα επόμενα χρόνια.

«Ο πιο σημαντικός πυλώνας στην επιτυχία είναι η εμπιστοσύνη προς τα στελέχη της ομάδας μου» δηλώνει ο Αντώνης Αντωνίου Λατούρος, λίγο μετά την εκλογή του ως ο νέος πρό-
εδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Λατομείων UEPG.

Η κατάσταση με την 
πανδημία δεν επηρέασε 
ουσιαστικά τον κλάδο 
ούτε σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο ούτε και τοπικό.  

Τρία δισεκατομμύρια τόνοι
αδρανών υλικών ετησίως
(αξίας περίπου 27 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ), παράγον-
ται σε 26.000 ευρωπαϊκά 
λατομεία κάθε χρόνο.
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Εσωστρεφείς, χαμηλής παραγω-
γικότητας, με απαρχαιωμένες 
λειτουργίες και συστήματα και 
ελάχιστα καινοτόμες. Είναι δυ-
στυχώς τα βασικά χαρακτηρι-
στικά αυτού που στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζουμε «ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας», δηλαδή οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εάν 
η «ραχοκοκαλιά της οικονομίας» 
είναι τόσο προβληματική, τό-
τε πάσχει η ίδια η οικονομία. Η 
πανδημία ανέδειξε ίσως ακόμη 
περισσότερο τα σημαντικά μει-
ονεκτήματα των ελληνικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και δι-
εύρυνε το χάσμα με τις μεγάλες.

Είναι όμως η πανδημία και για 
την ακρίβεια μία από τις συνέ-
πειές της, όπως είναι το Ταμείο 
Ανάκαμψης, μία ευκαιρία –ίσως 
η τελευταία, καθώς τα κοινοτικά 
πλαίσια στήριξης που προηγήθη-
καν δεν διόρθωσαν τα προβλή-
ματα– για την ενίσχυση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω 
της μεγέθυνσής τους, είτε αυτή 
προέλθει οργανικά λόγω επεν-
δύσεων είτε μέσω συμμετοχής 
τους σε συνεργατικά σχήματα 
(clusters).

Το μέγεθος της υστέρησης 
των ελληνικών ΜμΕ έναντι 
των μεγάλων επιχειρήσεων αλ-
λά και έναντι των ευρωπαϊκών 
ΜμΕ αποκαλύπτει η μελέτη της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
με τίτλο «Μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις: το Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι η μεγάλη ευκαιρία για τις 
ελληνικές ΜμΕ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
μελέτης, οι ελληνικές ΜμΕ υστε-
ρούν σε παραγωγικότητα εργασί-
ας κατά 73% σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες επιχειρήσεις στην 
Ε.Ε. Συγκεκριμένα, η προστιθέ-
μενη εργασία ανά εργαζόμενο σε 
ελληνική ΜμΕ είναι 10.000 ευρώ 
έναντι 38.000 ευρώ στην Ε.Ε. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι υστέρηση κα-
ταγράφεται και στις μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών, απλώς 
αυτή είναι μικρότερη (54% και 
34% αντιστοίχως). Ανάλογη εί-

ναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά 
τις κεφαλαιακές επενδύσεις, με 
τις ελληνικές ΜμΕ να υστερούν 
κατά 33% έναντι των ευρωπαϊ-
κών ΜμΕ.

Τα πλέον αδύνατα σημεία των 
ΜμΕ και δη των βιομηχανικών 
έναντι των μεγάλων επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα, παρά το γεγο-
νός ότι οι πρώτες λόγω του μεγέ-

θους τους θα μπορούσαν να είναι 
πιο ευέλικτες, είναι ο χαμηλός 
βαθμός εξωστρέφειας, καινοτο-
μίας και ψηφιοποίησης. Το τε-
λευταίο, άλλωστε, αναδείχθηκε 
με τον πλέον οδυνηρό τρόπο στη 
διάρκεια της πανδημίας. Σύμφω-
να, λοιπόν, με τη μελέτη της ΕΤΕ 
οι εξαγωγές αποτελούν μόλις το 
14% των πωλήσεων των ΜμΕ 
έναντι 38% που είναι το αντί-
στοιχο ποσοστό στις μεγάλες 
επιχειρήσεις. Το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο ποσοτικό, αλλά και 
ποιοτικό. Και αυτό διότι οι ΜμΕ 
εξάγουν τα προϊόντα τους κυρίως 
στις βαλκανικές χώρες και στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις που έχουν καλύτερη 
πρόσβαση σε χώρες της ∆υτικής 
Ευρώπης, εκεί όπου τα περιθώρια 
κέρδους είναι υψηλότερα.

Η τεχνολογία δεν εντάσσεται 
στη στρατηγική του 40% των μι-
κρών επιχειρήσεων (έναντι μό-
λις 20% των μεγάλων), οι οποίες 
υστερούν σε χρήση ψηφιακών 
εργαλείων – ειδικά όσον αφο-
ρά εξειδικευμένα συστήματα 
εσωτερικής λειτουργίας που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την πα-
ραγωγικότητά τους (όπως είναι 
η ανάλυση δεδομένων, συστή-
ματα διαχείρισης πελατολογίου 
κ.ά.). Το εξαιρετικά αρνητικό 
είναι ότι σημαντικό μέρος από 
αυτό το 40% που δεν εντάσσουν 
την τεχνολογία στη στρατηγική 
τους είναι διότι θεωρούν πως 
δεν προσδίδει στην επιχείρησή 
τους ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα. Μόλις το 31% των ΜμΕ ανα-
πτύσσουν νέα προϊόντα, έναντι 
50% των μεγάλων, ενώ παράλ-
ληλα η χαμηλή αξιοποίηση συ-
νεργασιών με πανεπιστήμια ή 
ερευνητικά κέντρα (περίπου 
10% των μικρών επιχειρήσεων 
έναντι 25%-30% των μεγάλων 
χρησιμοποιούν σχετικά κανά-
λια) δεν επιτρέπει να ξεκλειδώ-
σουν δυνατότητες εξωγενούς 
καινοτομίας. 

Με βάση τα παραπάνω, τα 
οποία αφορούν αντιλήψεις στην 
προ κορωνοϊού εποχή, δεν εί-
ναι τυχαίο ότι οι ΜμΕ δέχθηκαν 
ισχυρότερο πλήγμα από την παν-
δημία. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τη μελέτη, το 72% των πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων αντιμετώ-
πισε σοβαρά προβλήματα λό-
γω των lockdowns, έναντι 55% 
των μικρών και 43% των μεσαί-
ων. Το 53% των πολύ μικρών 
αδυνατούσε να κάνει εξαγωγές, 
έναντι 24% των μικρών και 26% 
των μεσαίων.

Μερικά από τα εργαλεία του 
Ταμείου Ανάκαμψης είναι, ενδει-
κτικά, επιδοτήσεις 375 εκατ. ευ-
ρώ για ψηφιοποίηση λειτουργιών 
των ΜμΕ, αλλά και φορολογικά 
κίνητρα για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό τους, χρηματοδότη-
ση 100 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις 
ΜμΕ που αφορούν σε καινοτό-
μους ψηφιακούς τομείς, φορο-
λογικά κίνητρα για εξαγορές και 
συγχωνεύσεις κ.ά.

Ορατό ήταν το στίγμα της παν-
δημίας στις άμεσες ξένες επεν-
δύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες 
υποχώρησαν κατά 28,83% το 
2020 σε σύγκριση με το 2019, 
υποχώρηση πάντως αρκετά μι-
κρότερη από αυτή που κατα-
γράφηκε σε ευρωπαϊκό και πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Παγκόσμιας Εκθε-
σης Επενδύσεων της UNCTAD 
(πρόκειται για τον οργανισμό 

εμπορίου και ανάπτυξης του 
ΟΗΕ), οι άμεσες ξένες επεν-
δύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα δια-
μορφώθηκαν το 2020 σε 3,572 
δισ. δολάρια έναντι 5,019 δισ. 
δολαρίων το 2019. 

To 2020 μπορεί ουσιαστι-
κά να ανέκοψε την αυξητι-
κή πορεία των ΑΞΕ, η οποία 
ήταν εμφανής την τελευταία 
πενταετία, όμως, παρά τη μεί-
ωση που σημειώθηκε πέρυσι, 
οι ΑΞΕ είναι μεγαλύτερες από 
τα επίπεδα του 2017 (3,485 δισ. 
δολάρια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
πτώση των ΑΞΕ στην Ελλά-
δα είναι χαμηλότερη σε σύ-
γκριση με αυτήν που καταγρά-
φηκε παγκοσμίως την πρώτη 
χρονιά της πανδημίας και δη 
35%, στο 1 τρισ. ευρώ από 1,5 
τρισ. ευρώ το 2019. Επίσης, εί-
ναι πολύ χαμηλότερη από τη 
μείωση των ΑΞΕ στην Ευρώ-
πη, όπου καταγράφηκε μείω-
ση 80%, και γενικότερα από τη 
μείωση των ΑΞΕ στις ανεπτυγ-
μένες χώρες, η οποία ήταν της 
τάξης του 58%. 

Παρά τα προβλήματα που 
προκάλεσε η πανδημία σε συν-
δυασμό με τη σημαντική εξάρ-
τηση της παγκόσμιας οικονο-
μίας από την Κίνα και εν γένει 
την Ασία, οι ΑΞΕ στην Ασία αυ-
ξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση 
με το 2019 κατά 4%.

Οι επενδύσεις ελληνικών 
κεφαλαίων σε άλλες χώρες δια-
μορφώθηκαν, σύμφωνα με την 
έκθεση της UNCTAD, σε 703 
εκατ. δολάρια το 2020 έναντι 
642 εκατ. δολαρίων το 2019, 
καταγράφοντας αύξηση 9,5%. 
Το απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλά-
δα το 2020 διαμορφώθηκε σε 
51,8 δισ. δολάρια το 2020 από 
35,02 δισ. δολάρια το 2019. Το 
απόθεμα των εξερχόμενων από 
την Ελλάδα ΑΞΕ διαμορφώθη-
κε το 2020 σε 21,86 δισ. δολά-
ρια έναντι 42,62 δισ. δολαρίων 
το 2019.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οι ελληνικές ΜμΕ 
υστερούν
σε παραγωγικότητα 
εργασίας κατά 73%
σε σχέση
με τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Υπό δοκιμασία θέτει ο καύσωνας που 
έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα τις 
αντοχές του ηλεκτρικού συστήμα-
τος. Η αδιάλειπτη χρήση των κλιμα-
τιστικών έχει αυξήσει τη ζήτηση για 
την κάλυψη της οποίας ο Α∆ΜΗΕ 
έχει αρχίσει να «επιστρατεύει» τον 
λιγνίτη, θέτοντας υποχρεωτικά σε 
λειτουργία μονάδες που ήταν εκτός 
αγοράς. Χθες, σε καθεστώς υποχρε-
ωτικής ένταξης λειτούργησε η μο-
νάδα 4 του Αγ. ∆ημητρίου, ενώ για 
σήμερα ο Α∆ΜΗΕ προγραμμάτιζε να 
εντάξει υποχρεωτικά στο σύστημα 
δύο λιγνιτικές μονάδες πέραν των 
δύο που η ∆ΕΗ είχε εντάξει από μό-
νη της στην αγορά. Η αγωνία για 
την ευστάθεια του συστήματος συν-
δέεται αφενός με τη χαμηλή συμ-
μετοχή των ΑΠΕ στην αγορά λόγω 
άπνοιας και αφετέρου με το γεγονός 
ότι έχουν αποσυρθεί τέσσερις λιγνι-
τικές μονάδες της ∆ΕΗ στο πλαίσιο 
του προγράμματος απολιγνιτοποίη-
σης (Αμύνταιο 1 και 2, Καρδιά 3 και 
4). Σε σχέση πάντως με την περίοδο 
της κακοκαιρίας τον Φεβρουάριο, η 
αξιοπιστία του συστήματος υψηλής 
τάσης έχει ενισχυθεί καθώς εδώ και 
μερικές ημέρες λειτουργεί με πλή-
ρη φορτία το κέντρο υπερυψηλής 
τάσης Κουμουνδούρου.

Ο Α∆ΜΗΕ πάντως έχει ζητήσει 
από τις 10 Ιουνίου αυξημένη ετοι-
μότητα από τους ιδιώτες παραγω-
γούς και τη ∆ΕΗ καλώντας τους να 
διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
των μονάδων παραγωγής καθόλη 
τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά 
και αυξημένη μέριμνα και επαγρύ-
πνηση προκειμένου να αντεπεξέλ-
θει το σύστημα, καθώς λόγω παν-
δημίας δεν έγιναν οι απαραίτητες 
συντηρήσεις. 

Ζήτησε επίσης από τους παρα-
γωγούς οι πραγματικές δυνατότη-
τες λειτουργίας των μονάδων να 
αντανακλούν τα πραγματικά χα-
ρακτηριστικά τους, καθώς επίσης 
να ενημερωθεί άμεσα σε σχέση με 
τις εργασίες συντήρησης. Παράλ-
ληλα, ενημέρωσε και τη ΡΑΕ για 
να επιβλέψει εκ του ρόλου τους 
τομείς της αρμοδιότητάς της για 
τη διασφάλιση της επάρκειας του 
συστήματος σε φυσικό αέριο.

Αν και δεν εκφράζεται από πλευ-
ράς των αρμοδίων φορέων κάποια 

σοβαρή ανησυχία, η ετοιμότητα 
από χθες είναι αυξημένη καθώς 
η ζήτηση αυξήθηκε στις 144,060 
MWh και σήμερα αναμένεται να 
φτάσει στις 151,264 MWh. Στα ύψη 
εκτοξεύτηκε χθες και η χονδρεμπο-
ρική τιμή ρεύματος, η οποία σκαρ-
φάλωσε στα 90,86 ευρώ η μεγαβα-
τώρα και σήμερα διαμορφώνεται 
στην αγορά της επόμενης ημέρας 
στα 99,86 ευρώ η μεγαβατώρα με 
μέγιστη τιμή στις 8 και 9 το βράδυ 
στα 127,82 ευρώ η μεγαβατώρα. Η 
μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύμα-
τος είναι αυξημένη σε σχέση με 
χθες κατά 10% και η ζήτηση κατά 
5%. Στην κάλυψη της ζήτησης συμ-
μετέχει με ποσοστό 56% το φυσικό 
αέριο, 6% τα υδροηλεκτρικά, 19% 
οι ΑΠΕ, 4% ο λιγνίτης και 15% οι 
εισαγωγές. Σε υψηλά επίπεδα δι-
αμορφώνονται η χονδρεμπορική 
τιμή ρεύματος και στις γειτονικές 
χώρες με τις οποίες είναι διασυν-
δεδεμένο το ελληνικό ηλεκτρικό 
σύστημα.

Σε δοκιμασία θέτει
ο καύσωνας τις αντοχές
του ηλεκτρικού δικτύου

Αντιπαραγωγικές, εσωστρεφείς
και ελάχιστα καινοτόμες

Μειώθηκαν κατά 28,83%
οι άμεσες ξένες επενδύσεις
στην Ελλάδα το 2020

Η πανδημία διεύρυνε το χάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη 
επιστρατεύσει 
λιγνιτικές μονάδες
που ήταν εκτός αγοράς 
για να εξασφαλίσει 
την ευστάθεια 
του συστήματος.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η αυξημένη ζήτηση εκτοξεύει και 
την τιμή του ρεύματος στη χονδρε-
μπορική αγορά.

Η αξία τους 
διαμορφώθηκε
στα 3,572 δισ. 
δολάρια έναντι
5,019 δισ. δολαρίων 
το 2019.
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«Πρωταθλήτρια» για μία ακόμη χρο-
νιά ήταν η Ελλάδα σε ό,τι αφορά 
τις χρεώσεις των τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών, χρεώσεις που το 
2020 ήταν, όχι μόνο οι υψηλότερες 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και 
κατά 73% υψηλότερες από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο. Υπενθυμίζεται 
ότι βάσει ανάλογων στοιχείων της 
Eurostat –και όχι μόνο– είχε προ-
κληθεί η παρέμβαση του Μεγάρου 
Μαξίμου, καθώς και της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. Το ζήτημα δε των 
χρεώσεων στις τηλεπικοινωνίες, συ-

μπεριλαμβανομένων των υπηρεσι-
ών παροχής Ιντερνετ, αποκτά ακό-
μη μεγαλύτερη σημασία μετά την 
εκδήλωση της πανδημίας, καθώς 
το ∆ιαδίκτυο έγινε κάτι παραπάνω 
από απαραίτητο λόγω της τηλερ-
γασίας, της τηλεκπαίδευσης, αλλά 
και απλώς της διατήρησης της επι-
κοινωνίας με συγγενείς και φίλους.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο ήταν το 2020 στην Ελλάδα και 
οι τιμές των τροφίμων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, τάση 
που μένει να δούμε εάν θα εντα-
θεί το 2021, καθώς ήδη έχουν εμ-

φανιστεί πληθωριστικές πιέσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, οι 
τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα 
ήταν το 2020 κατά 2,1% υψηλότε-
ρες από τον μέσο όρο της Ε.Ε., κα-
θιστώντας τη χώρα μας τη 12η πιο 
ακριβή σε αυτή την ομάδα αγαθών. 
Ακριβώς στην ίδια θέση, με επίσης 
τιμές 2,1% υψηλότερα από τον μέσο 
όρο, βρίσκεται η Γερμανία. 

Φθηνή στην ένδυση
Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., 

αλλά σε μικρή απόσταση από αυ-
τόν, ήταν το 2020 οι τιμές στα είδη 

ένδυσης και υπόδησης. Συγκεκρι-
μένα, ήταν χαμηλότερα κατά 2,8% 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόλις 
1,2% κάτω από τον μέσο όρο της 
Ε.Ε.-27 ήταν το 2020 οι τιμές των 
επίπλων και ευρύτερα του οικιακού 
εξοπλισμού. 

Κατά 3,2% χαμηλότερα από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν την πε-
ρασμένη χρονιά οι τιμές σε αλκοο-
λούχα ποτά και καπνικά προϊόντα, 
ενώ κατά 7,7% χαμηλότερα από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε.-27 ήταν οι τιμές 
των αυτοκινήτων. 

Χαμηλότερα κατά 10% και πλέ-

ον από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
διαμορφώθηκαν οι τιμές στην Ελ-
λάδα το 2020 στα ακόλουθα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες: ξενοδοχεία 
και εστίαση στο 86,7% του μέσου 
ευρωπαϊκού όρου ή κατά 13,3% 
χαμηλότερα από αυτόν, βιβλία - δι-
ασκέδαση - ψυχαγωγία κατά 13% 
χαμηλότερα, μεταφορές επιβατών 
(οδικές, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, 
σιδηροδρομικές) κατά 24,8% χαμη-
λότερα από τον μέσο όρο. 

Το κόστος στέγασης το οποίο 
περιλαμβάνει ενοίκια, λογαρια-
σμούς ∆ΕΚΟ, κόστος συντήρησης 
(πρόκειται για την ομάδα υπηρε-
σιών - αγαθών) διαμορφώθηκε το 
2020 σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 
35% από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. 

Συνολικά το επίπεδο τιμών στην 
Ελλάδα το 2020 διαμορφώθηκε στο 
86% του μέσου όρου της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης, κατατάσσοντας την 
Ελλάδα στη 18η θέση μεταξύ των 
«27», ξεκινώντας από την ακριβό-
τερη προς τη φθηνότερη. Η ακρι-
βότερη χώρα ήταν η ∆ανία, με τις 
τιμές να διαμορφώνονται σε επίπε-
δα 41% πάνω από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, ενώ στη δεύτερη θέση 
κατατάσσονται η Ιρλανδία και το 
Λουξεμβούργο, όπου και στις δύο 
χώρες οι τιμές διαμορφώθηκαν σε 
επίπεδα 36% πάνω από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο. 

Οι πιο φθηνές χώρες της Ε.Ε., 
από την άλλη, είναι η Πολωνία, η 
Ρουμανία και η Βουλγαρία, με τις 
τιμές να διαμορφώνονται κατά 42%, 
45% και 44% αντιστοίχως, κάτω από 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Η Ελλάδα, ακριβότερη χώρα στις τηλεπικοινωνίες
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το 2020

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Το ζήτημα των χρεώσεων στις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών παροχής Ιντερνετ, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την 
εκδήλωση της πανδημίας, καθώς το διαδίκτυο έγινε κάτι παραπάνω από απα-
ραίτητο λόγω της τηλεργασίας, της τηλεκπαίδευσης,

Πάνω από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο 
ήταν το 2020 στην 
Ελλάδα και οι τιμές των 
τροφίμων.
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Η επιστροφή του κορωνοϊού στην 
Κίνα φέρνει μαζί της και τις ατε-
λείωτες ουρές πλοίων στα λιμά-
νια της, ένα νέο  «μποτιλιάρισμα» 
πλοίων στη νότια πλευρά της χώ-
ρας. Επαναλαμβάνεται, έτσι, το 
σενάριο που γνωρίσαμε πέρυσι 
με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις 
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσί-
δες. Η νέα, μεγάλη κυκλοφοριακή 
συμφόρηση πλοίων, τα οποία με-
ταφέρουν διεθνή εμπορευματοκι-
βώτια στα νότια της Κίνας, φαίνε-
ται μάλιστα να είναι χειρότερη 
από όσα προκάλεσε προ μηνών 
ο αποκλεισμός της ∆ιώρυγας του 
Σουέζ. Αυτό ανέφερε ο Βίνσεντ 
Κλερκ, διευθύνων σύμβουλος της 
ναυτιλιακής Μάερσκ με έδρα τη 
∆ανία, σε συνέντευξη Τύπου στα 
μέσα Ιουνίου. Σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Bloomberg, περίπου 130 
πλοία-κοντέινερ από όλον τον κό-
σμο βρίσκονται αγκυροβολημένα 
αυτήν την περίοδο στο κινεζικό 
λιμάνι Σενζέν-Γιαντιάν, ένα από 
τα σημαντικότερα λιμάνια της Κί-
νας για το διεθνές εμπόριο. Η αι-
τία έγκειται στη νέα έξαρση του 
κορωνοϊού στο νότιο τμήμα της 
επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όπου 
βρίσκεται το λιμάνι, μολονότι το 
νέο αυτό κύμα της πανδημίας εί-
ναι περιορισμένης γεωγραφικής 
εμβέλειας. Οι τοπικές αρχές έχουν 
διατάξει ήδη το κλείσιμο του λι-
μανιού λόγω κορωνοϊού για λό-
γους προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Και το αποτέλεσμα είναι 
βέβαια διεθνή εμπορικά πλοία να 
μην μπορούν να αποπλεύσουν. 
Αναπόφευκτη συνέπεια είναι και ο 
εκτροχιασμός των διεθνών εφοδι-
αστικών αλυσίδων. Οι γερμανικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή αναφέρουν ότι οι 
χώροι αποθήκευσης εμπορευμά-
των στην ευρύτερη περιοχή είναι 
ήδη υπερπλήρεις. Οπως αναφέ-
ρει ωστόσο ο οικονομολόγος Νικ 
Μάρο από την Economist Intel-
ligence Unit, με έδρα το Χονγκ 
Κονγκ: «Η κατάσταση στην Γκου-
ανγκντόνγκ φαίνεται να τίθεται 
ξανά υπό έλεγχο. Αλλά οι καθυ-
στερήσεις ενδέχεται να επηρεά-
σουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες 
για πολλές εβδομάδες ακόμη».

Οι υλικοτεχνικές καθυστερή-
σεις αποτελούν πρόβλημα, ειδικά 
για τη βιομηχανία τεχνολογίας και 
ηλεκτρονικών ειδών. 

Περίπου το 90% των παγκό-
σμιων εξαγωγών του κλάδου διέρ-
χονται από το λιμάνι Σενζέν-Για-
ντιάν. Σύμφωνα με τον Νικ Μάρο, 

πολλοί φοβούνται ότι η κατάστα-
ση θα επιδεινωθεί σε περίπτωση 
νέας έξαρσης της πανδημίας από 
το φθινόπωρο και δεδομένης της 
εξάρτησης της ∆ύσης από κινε-
ζικά εμπορεύματα. Ο ίδιος τονί-
ζει, άλλωστε, ότι έως τώρα δεν 
υπάρχει ένδειξη μειωμένης ζή-
τησης για εμπορεύματα και κα-
ταναλωτικά αγαθά. Σε ό,τι αφο-
ρά τον δυτικό κόσμο, σε πολλές 
χώρες συνήθως αναπληρώνο-
νται τα αποθέματά τους τελευ-
ταίους μήνες του έτους.

Αυτό διασφαλίζει υψηλή εμπο-
ρική δραστηριότητα. Αλλά αυτό 
σημαίνει επίσης ότι οι κλυδωνι-
σμοί που βλέπουμε τώρα στις εφο-
διαστικές αλυσίδες ενδέχεται να 
χαλαρώσουν μόνο προς το τελευ-
ταίο τρίμηνο του έτους», παρατη-

ρεί, τέλος, ο Νικ Μάρο. Υπενθυμί-
ζεται ότι πέρυσι, όταν επιβλήθηκε 
το πρώτο lockdown στο μεγαλύτε-
ρο μέρος του πλανήτη, η καραντί-
να και η παραμονή στο σπίτι προ-
κάλεσαν άμεσα ανατροπές στην 
κατανάλωση. 

Οι παραγγελίες επίπλων γρα-
φείου για τη δουλειά από το σπίτι 
υπερέβαιναν τα διαθέσιμα εμπο-
ρευματοκιβώτια στην Ασία. 

Παράλληλα, τα αμερικανικά 
προϊόντα που προορίζονταν για 
εξαγωγές έμεναν καθηλωμένα στα 
λιμάνια. Το πρόβλημα είχε αρχί-
σει να γίνεται αισθητό τον Ιούνιο 
του περασμένου έτους στα λιμά-
νια του Λος Αντζελες, τον Ιούλιο 
στο Λονγκ Μπις και τον Αύγουστο 
στα λιμάνια της Νέας Υόρκης και 
του Νιου Τζέρσεϊ.

Η επιστροφή του ιού έφερε νέο
μποτιλιάρισμα πλοίων στην Κίνα
Μεγάλες καθυστερήσεις στις  παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναφέρουν ότι οι χώροι αποθήκευσης εμπο-
ρευμάτων.

Κονδύλια ύψους 14,7 δισ. ευρώ μέ-
σω του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» θα επενδύσει η Ευρώπη 
την περίοδο 2021-2022 σε έρευνα 
και καινοτομία. Οπως αναφέρει ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος, 
οι πρώτες προσκλήσεις υποβο-
λής προτάσεων θα ανοίξουν στη 
διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις χρηματο-
δοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
στις 22 Ιουνίου. 

Οι εν λόγω επενδύσεις θα επι-
ταχύνουν την πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση και θα συμ-
βάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη 
από την πανδημία του κορωνοϊού, 
καθώς και στην ανθεκτικότητα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι 
μελλοντικών κρίσεων. Επίσης, 
θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους 
ερευνητές μέσω υποτροφιών, 
κατάρτισης και ανταλλαγών, θα 
οικοδομήσουν πιο συνδεδεμένα 
και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικο-
συστήματα καινοτομίας και θα 
δημιουργήσουν ερευνητικές υπο-
δομές παγκοσμίου κύρους. 

Επιπλέον, θα ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή ερευνητών απ’ όλη 
την Ευρώπη και απ’ όλο τον κό-
σμο, ενισχύοντας παράλληλα τον 
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Πιο συ-
γκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ΣΕ-
ΠΕ, περισσότερα από τέσσερα 
στα δέκα ευρώ –περίπου 5,8 δισ. 
ευρώ συνολικά– θα επενδυθούν 
στην έρευνα και στην καινοτο-
μία, με σκοπό τη στήριξη της ευ-
ρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας 
και της δέσμευσης της Ενωσης 
να καταστήσει την Ε.Ε. την πρώ-
τη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο 
στον κόσμο έως το 2050. Με τα 
κονδύλια που θα διατεθούν, θα 
στηριχθούν έργα που προάγουν 

την επιστημονική έρευνα σχετι-
κά με την κλιματική αλλαγή και 
αναπτύσσουν λύσεις για τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

Οι σχετικές δράσεις θα επιτα-
χύνουν τη μετάβαση προς την 
καθαρή ενέργεια και την κινη-
τικότητα με βιώσιμο τρόπο, θα 
συμβάλουν στην προσαρμογή 
των συστημάτων τροφίμων και 
θα στηρίξουν την κυκλική οικο-
νομία και τη βιοοικονομία.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ, η ανά-
πτυξη των βασικών ψηφιακών τε-
χνολογιών θα ενισχυθεί με περί-
που 4 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2021-2022. Το να καταστεί η δε-
καετία αυτή η ψηφιακή δεκαετία 
της Ευρώπης και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι βάσεις για νέες ψη-
φιακές επιχειρήσεις στο μέλλον, 
αποτελούν επίσης βασικούς στό-
χους του προγράμματος, η υλοποί-
ηση των οποίων θα εξασφαλίσει 
σημαντική αύξηση των επενδύ-
σεων στον τομέα αυτόν.

Πακέτο 14,7 δισ. ευρώ
από Ε.Ε. για επενδύσεις
σε έρευνα, καινοτομία

Οι επενδύσεις θα επι-
ταχύνουν την πράσινη 
και την ψηφιακή 
μετάβαση.
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Ο παγκόσμιος πόλεμος εναντίον των 
κυρίαρχων τεχνολογικών κολοσ-
σών έχει αρχίσει εδώ και καιρό. 
Τώρα όμως επιταχύνεται και συντο-
νίζεται σε πολλά γεωγραφικά μήκη 
και πλάτη και προπαντός στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού, ιδιαιτέ-
ρως μετά και τις χθεσινές εξελίξεις 
στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η επι-
τροπή Ανταγωνισμού της Βουλής 
των Αντιπροσώπων ενέκρινε και-
νούργια και επιθετική νομοθεσία 
που στοχεύει ευθέως κατά της δε-
σπόζουσας θέσης που έχουν στην 
παγκόσμια αγορά οι τεχνολογικοί 
κολοσσοί Amazon, Alphabet –μη-
τρική της Google–, Facebook και 
Apple. Σύμφωνα, βέβαια, με την 
αμερικανική εφημερίδα Wall Street 
Journal, οι επισταμένες πιέσεις που 
άσκησαν παρασκηνιακά οι ενδια-
φερόμενες εταιρείες καθυστέρησαν 
τις σχετικές εργασίες της επιτρο-
πής και δεν αποκλείεται να επηρε-
άσουν και την επικείμενη μάχη επί 
του θέματος στη Γερουσία. Κεντρι-
κό στοιχείο της νέας νομοθεσίας 
είναι ότι θα απαγορεύει στους τε-
χνολογικούς κολοσσούς μια σειρά 
από κινήσεις με τις οποίες ευνοούν 
τα δικά τους προϊόντα ή τις δικές 
τους υπηρεσίες στις πλατφόρμες 
τους ή θέτουν σε μειονεκτική θέση 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 

ανταγωνιστών τους. Παράλληλα δι-
ευρύνει τις εξουσίες της ομοσπον-
διακής Επιτροπής Εμπορίου ώστε 
να θέτει εφεξής τις προδιαγραφές 
που θα πρέπει να ακολουθούν οι 
τεχνολογικοί κολοσσοί. Το σχετικό 
νομοσχέδιο πρέπει βέβαια να ψηφι-
στεί από το σύνολο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, με ασαφές ακόμη 
το χρονοδιάγραμμα για την τελική 
ψηφοφορία. Και μολονότι υπήρξαν 
διαρροές τόσο από ∆ημοκρατικούς 
όσο και από Ρεπουμπλικανούς, που 
προέβαλαν κάποιους προβληματι-
σμούς, είναι βέβαιο ότι τα πράγμα-
τα δυσκολεύουν στην υπερδύναμη 
τόσο για την Google όσο και για 
τη Facebook. 

Παράλληλα, όμως, η Ε.Ε. αλλά 
και η Βρετανία ανακοίνωσαν προ 
ημερών την έναρξη νέων ερευνών 
κατά της Apple και της Google για 
μονοπωλιακή συμπεριφορά, ενώ 
τελευταία έχει προσχωρήσει και 
η Ινδία στην ομάδα των χωρών 
που τους ασκούν πιέσεις. Οπως, 
άλλωστε, επισημαίνει το αμερικα-
νικό δίκτυο CNN, είναι σε εξέλιξη 
στις αίθουσες των δικαστηρίων 
διαφόρων ειδών αγωγές κατά των 
τεχνολογικών κολοσσών, από την 
έκβαση των οποίων θα κριθεί και 
πόσο αποτελεσματική είναι η υφι-
στάμενη αμερικανική νομοθεσία 

κατά της μονοπωλιακής συμπερι-
φοράς. Μιλώντας στο CNN ο Νίκο-
λας Χίετ, αναλυτής στη Hargreaves 
Lansdown, τόνισε πως οι τεχνολο-
γικοί κολοσσοί διατρέχουν κατη-
γορηματικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
τώρα και οι εξελίξεις «μάλλον θα 
περιορίσουν σε κάποιον βαθμό το 
τι θα μπορούν να κάνουν οι μετο-
χές τους». Οι εταιρείες υψηλής τε-

χνολογίας κινούνται παρασκηνιακά 
ασκώντας πιέσεις κατά της θέσπι-
σης της σχετικής νομοθεσίας στις 
ΗΠΑ, καθώς αν τεθεί σε εφαρμογή 
θα μεταβάλει σημαντικά τον τρό-
πο που λειτουργούν. Η Amazon, 
για παράδειγμα, θα κληθεί να επι-
λέξει αν θα λειτουργεί μια αγορά 
για άλλες επιχειρήσεις λιανικής ή 
θα προτιμήσει να επιστρέψει στην 
εποχή που μόνον εκείνη πουλούσε 
προϊόντα στην πλατφόρμα της. Η 
Google ενδέχεται να κληθεί από 
το δικαστήριο να εκποιήσει είτε 
το YouTube είτε τμήματα των δια-
φημιστικών της δραστηριοτήτων. 
Και ο κολοσσός του λογισμικού, η 
Apple, ίσως αναγκαστεί να αλλάξει 
την πολιτική της έναντι των εται-
ρειών που εκπονούν τις εφαρμογές.

Αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι έτσι κι 
αλλιώς η μόνη χώρα που ασκεί πι-
έσεις στους τιτάνες της τεχνολο-
γίας. Η ρυθμιστική αρχή Ανταγω-
νισμού στη Βρετανία ανακοίνωσε 

ότι διεξάγει έρευνες σχετικές με 
τη δεσπόζουσα θέση των Apple 
και Google στα λειτουργικά συ-
στήματα των κινητών τηλεφώνων, 
στα καταστήματα εφαρμογών και 
στους browsers για τη σύνδεση 
στο διαδίκτυο. Στο μεταξύ, η Ε.Ε. 
έχει εγκαινιάσει έρευνες σχετικά 
με τις δραστηριότητες της Google 
στη διαφήμιση. Στις αρχές Ιουνίου 
η αρχή Ανταγωνισμού της Γαλλί-
ας επέβαλε στην Google πρόστιμο 
ύψους 220 εκατ. ευρώ για «κατα-
χρηστική εκμετάλλευση δεσπόζου-
σας θέσης» στην αγορά της online 
διαφήμισης.

Και βέβαια οι τιτάνες της Silicon 
Valley έχουν εμπλακεί σε μάχες 
με τις ρυθμιστικές αρχές της Ιν-
δίας. Επειτα από μια μεγάλη κα-
θυστέρηση και μια παρατεταμέ-
νη αναμονή για την έγκριση των 
συστημάτων πληρωμών της στη 
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία 
της Ασίας, η εφαρμογή WhatsApp 

του Facebook υπέβαλε αγωγή κα-
τά της κυβέρνησης της Ινδίας και 
των νέων κανόνων που αυτή θέ-
σπισε και της επιβάλλουν περιο-
ρισμούς, μεταξύ άλλων και στην 
κρυπτογράφηση. Οπως κι αν εξε-
λιχθούν τα πράγματα, φαίνεται 
πως το Facebook τουλάχιστον δεν 
θα μπορεί πλέον να εξαγοράζει 
μικρότερους ανταγωνιστές του, 
όπως έκανε, για παράδειγμα, με 
το Instagram το 2012.  Οπως τόνι-
σε ο Νίκολας Χίετ, ορισμένες από 
τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας 
μάλλον θα υποστούν πολύ μεγα-
λύτερες πιέσεις από τις ρυθμιστι-
κές αρχές σε σύγκριση με άλλες. 
Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις έρχο-
νται, άλλωστε, σε μια στιγμή που 
μερίδα των επενδυτών επιλέγει 
να αποσύρει τα κεφάλαιά του από 
τις μετοχές των τεχνολογικών κο-
λοσσών και να τα τοποθετήσει σε 
μετοχές τις οποίες θεωρεί υποτι-
μημένες εξαιτίας της πανδημίας.

Οι νέες ρυθμίσεις
στοχεύουν ευθέως 
κατά της δεσπόζου-
σας θέσης που έχουν 
στην παγκόσμια αγορά 
οι Amazon, Alphabet, 
μητρική της Google, 
Facebook και Apple.

Παγκόσμιες
οι πιέσεις κατά
των κολοσσών
της τεχνολογίας
Επιθετική νομοθεσία στις ΗΠΑ,

έρευνες εν εξελίξει σε Ε.Ε. και Βρετανία

Η Google ενδέχεται να κληθεί από το δικαστήριο να εκποιήσει είτε το YouTube είτε τμήματα των διαφημιστικών της δραστηριοτήτων αν το σχετικό νομοσχέ-
διο ψηφισθεί από το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την υπόθεση πως η άνοδος του πλη-
θωρισμού θα οδηγήσει σε αύξηση 
των επιτοκίων απέκρουσε η Τρά-
πεζα της Αγγλίας, δηλώνοντας πως 
η βρετανική οικονομία χρειάζεται 
στήριξη για να ανακάμψει από την 
πανδημία. Την ίδια στιγμή, αποφά-
σισε να κρατήσει αμετάβλητα στο 
0,1% τα επιτόκιά της, διατηρώντας 
παράλληλα το πρόγραμμα αγοράς 
ομολόγων. Η κεντρική τράπεζα προ-
ειδοποίησε ενάντια σε μία πρόωρη 
σκλήρυνση της νομισματικής πολι-
τικής, μιλώντας με πιο αυστηρό τόνο 
για την ανάγκη διατήρησης μέτρων 
τόνωσης της πολιτικής αυτής. Οι 
συγκεκριμένες δηλώσεις ήρθαν σε 
αντίθεση με τις προβλέψεις της τρά-
πεζας για ισχυρή αύξηση του πλη-
θωρισμού, με τους αξιωματούχους 
να εκτιμούν πως αυτός θα ανέλθει 
στο 3%, δηλαδή λίγο πιο πάνω από 
τις προβλέψεις που πραγματοποιή-
σαν πριν από έξι εβδομάδες. 

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά 
του το Bloomberg, την προηγού-
μενη εβδομάδα, η ομοσπονδιακή 
τράπεζα των ΗΠΑ μετέφερε νωρί-
τερα τις εκτιμήσεις της για την αύ-
ξηση των επιτοκίων, ενώ οι κεντρι-

κές τράπεζες της Ουγγαρίας και της 
Τσεχίας έχουν ήδη ξεκινήσει να 
αυξάνουν το κόστος δανεισμού. «Η 
απόφαση της επιτροπής ενισχύ-
ει την πεποίθηση ότι η κεντρική 
τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει 
νομισματική στήριξη κατά τη διάρ-
κεια της οικονομικής επανεκκίνη-
σης», επεσήμανε ο Πολ Βίβεκ, επικε-
φαλής στρατηγικής στo BlackRock 
Investment Institute. Ετσι, οι αξιω-
ματούχοι ψήφισαν ομόφωνα να δι-
ατηρήσουν αμετάβλητο το επιτόκιο 
δανεισμού στο 0,1% ενώ, την ίδια 
στιγμή, η επιτροπή νομισματικής 
πολιτικής ψήφισε 8-1 τη διατήρηση 
του προγράμματος αγοράς ομολό-
γων στοχεύοντας σε αγορές τίτλων 

ύψους 895 δισ. στερλινών μέχρι το 
τέλος του χρόνου. 

Η λίρα σημείωσε πτώση έναντι 
του δολαρίου και του ευρώ μετά τη 
γνωστοποίηση της απόφασης της 

κεντρικής τράπεζας, ενώ οι μετοχές 
σημείωσαν άνοδο. Παράλληλα, η 
απόδοση του δεκαετούς βρετανικού 
ομολόγου σημείωσε πτώση, με τις 
αγορές να αναβάλλουν τουλάχιστον 

για δύο μήνες το ενδεχόμενο η κε-
ντρική τράπεζα της Αγγλίας να αυ-
ξήσει τα επιτόκια. «Oι υπολογισμοί 
των χρηματιστηριακών αγορών για 
την πορεία του πληθωρισμού δεί-
χνουν πως η άνοδός του σε μεσο-
πρόθεσμο ορίζοντα αναμένεται να 
είναι προσωρινή», τόνισε χαρακτη-
ριστικά σε ανακοίνωσή της η Τρά-
πεζα της Αγγλίας. 

Σύμφωνα με το Bloomberg, μέ-
λη της επιτροπής νομισματικής πο-
λιτικής επεσήμαναν ότι η οικονο-
μία χρειάζεται ακόμη στήριξη για 
να αρχίσει να ανακάμπτει από την 
επιβολή μέτρων περιορισμού που 
ανάγκασαν πολλές επιχειρήσεις να 
αναστείλουν τη λειτουργία τους. Η 
κεντρική τράπεζα επανέλαβε πως 
δεν έχει πρόθεση να σκληρύνει τη 
νομισματική της πολιτική μέχρι να 
καταστεί σαφές πως ο πληθωρισμός 
θα παραμείνει πάνω από τον στόχο 
για μια συνεχόμενη περίοδο. 

Σημειώνεται πως για πρώτη φο-
ρά τον προηγούμενο μήνα σε διά-
στημα δύο ετών, ο πληθωρισμός 
ξεπέρασε τον στόχο της τράπεζας 
του 2%, δημιουργώντας έτσι απο-
ρίες σχετικά με την περίοδο που 

θα περιοριστεί η χαλαρή νομισμα-
τική πολιτική. Μάλιστα, σύμφω-
να με το Bloomberg, ένας όλο και 
αυξανόμενος αριθμός οικονομολό-
γων αναμένει κάποια στιγμή μέσα 
στον επόμενο χρόνο μία αύξηση 
των επιτοκίων. «Ολοι προσπαθούν 
να καταλάβουν εάν η άνοδος του 
πληθωρισμού είναι προσωρινή ή 
εάν ήρθε για να μείνει», ανέφερε 
η Αλεζ Μάντοξ, αναλύτρια αγορών 
και επικεφαλής ψηφιακών υπηρε-
σιών στην Kensington Mortgages. 
Στο μεταξύ, η τράπεζα αναθεώρησε 
προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για 
την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 5,5% 
το δεύτερο τρίμηνο από 4,25% που 
εκτιμούσαν τον Μάιο. 

Οπως αναφέρει το Bloomberg, oι 
υπεύθυνοι χάραξης της νομισματι-
κής πολιτικής αναμένεται να αναθε-
ωρήσουν τις προβλέψεις τους τον 
Αύγουστο, ενώ τον προηγούμενο 
μήνα εκτίμησαν πως μία απότομη 
ανάκαμψη της βρετανικής οικονο-
μίας, το δεύτερο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους, θα οδηγήσει σε πλη-
θωρισμό κοντά στο 2,5% στο τέλος 
του χρόνου.

BLOOMBERG

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με 
τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής 
του χρέους τους και με μια νέα οι-
κονομική κρίση μέχρι τη διακοπή 
των εργασιών του Κογκρέσου τον 
Αύγουστο, αν τα μέλη του Σώματος 
δεν επισπεύσουν την αύξηση του 
ορίου ομοσπονδιακού δανεισμού. 

Στην προειδοποίηση αυτή προ-
έβη η Αμερικανίδα υπουργός Οι-
κονομικών Τζάνετ Γέλεν, όταν σε 
ακρόασή της ενώπιον της Γερουσί-
ας τόνισε πως η αδυναμία πληρω-
μής των υποχρεώσεων του αμερικα-
νικού χρέους θα ήταν «αδιανόητη» 
και «θα είχε απολύτως καταστροφι-
κές οικονομικές συνέπειες».

Η κ. Γέλεν προσέθεσε ότι προ-
κειμένου να αποφευχθεί η αστάθεια 
στις χρηματοοικονομικές αγορές, το 
Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει νέα 
νομοθεσία σχετικά με το όριο δα-
νεισμού – επιτρέποντας στο υπουρ-

γείο Οικονομικών να παρατείνει τον 
δανεισμό του πριν από την εκπνοή 
της τελευταίας αναστολής στις 31 
Ιουλίου. Σύμφωνα με την κ. Γέλεν, 
σε περίπτωση αδυναμίας πληρω-
μής των υποχρεώσεων του χρέους 
της αμερικανικής κυβέρνησης «θα 
ακολουθήσει οικονομική κρίση που 
θα θέσει σε κίνδυνο θέσεις εργασί-
ας αλλά και τις αποταμιεύσεις των 
Αμερικανών ενώ ανακάμπτουμε 
ακόμη από την πανδημία».

«Θα κινητοποιηθώ για να προ-
στατεύσω τη φερεγγυότητα και την 
πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, 

αναλαμβάνοντας δράση για την αύ-
ξηση ή την αναστολή του ορίου δα-
νεισμού το συντομότερο δυνατό», 
δήλωσε η Αμερικανίδα ΥΠΟΙΚ. Το 
υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 
είχε στο παρελθόν τη δυνατότητα 
να αποτρέπει ενδεχόμενη αδυνα-
μία πληρωμής για αρκετούς μήνες. 
Ανέστειλε, για παράδειγμα, την κα-
ταβολή των εισφορών του κράτους 
στα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Οπως υπογράμμισε η Αμερικα-
νίδα υπουργός Οικονομικών, οι 
ΗΠΑ «δεν μπορούν να δεχθούν 
οποιαδήποτε πιθανότητα αδυναμί-
ας πληρωμών για το κυβερνητικό 
χρέος και υπάρχει μεγάλη αβεβαι-
ότητα. Κι όμως θα μπορούσαμε να 
φτάσουμε στο σημείο αυτό, όταν 
το Κογκρέσο θα βρίσκεται σε δια-
κοπές τον Αύγουστο, ενώ θα συνι-
στούσα να ληφθούν άμεσες ενέρ-
γειες για την αύξηση του ορίου 

δανεισμού ή να ανασταλεί η ισχύς 
αυτού του ορίου». 

Σύμφωνα με τον νομοθετικό 
προγραμματισμό της Γερουσίας 
και της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, οι φετινές διακοπές του Αυ-
γούστου θα έχουν διάρκεια από τις 
9 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμ-
βρίου για τη Γερουσία και από τις 
30 Ιουλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 
για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
με τις ομάδες εργασίας των επι-
τροπών να έχει προγραμματιστεί 
να εργαστούν αρκετές ημέρες στις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Αν το όριο δα-
νεισμού εμποδίσει το υπουργείο Οι-
κονομικών να προχωρήσει σε νέο 
δανεισμό, η κυβέρνηση θα πρέπει 
να στηριχθεί μόνο στα έσοδα από 
τους φόρους για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών της, καθιστώντας 
αδύνατη τη μερική αποπληρωμή 
του χρέους.

Είναι νωρίς για αύξηση των επιτοκίων, εκτιμά η Tράπεζα της Αγγλίας

«Καμπανάκι» Γέλεν για το όριο δανεισμού των ΗΠΑ

Στη συνεδριασή της 
κράτησε αμετάβλητα 
στο 0,1% τα επιτόκιά 
της, διατηρώντας πα-
ράλληλα το πρόγραμ-
μα αγοράς ομολόγων.

Αν δεν αυξηθεί, 
υπάρχει κίνδυνος 
αδυναμίας πληρωμής 
του χρέους. 

«Oι υπολογισμοί των χρηματιστηριακών αγορών για την πορεία του πλη-
θωρισμού δείχνουν πως η άνοδός του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αναμένε-
ται να είναι προσωρινή», επεσήμανε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η 
Τράπεζα της Αγγλίας.

Η μη πληρωμή των υποχρεώσεων του αμερικανικού χρέους είναι «αδια-
νόητη», τόνισε η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν.
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Ενώ τα μετρητά εξακολουθούν να 
αποτελούν το κυρίαρχο μέσο πλη-
ρωμών στην Ελβετία, η πανδημία 
έστρεψε πολλούς στο «πλαστικό 
χρήμα» αλλά και σε εφαρμογές 
ψηφιακών πληρωμών προκειμέ-
νου να πραγματοποιούν τις κα-
θημερινές συναλλαγές τους. Σύμ-
φωνα με σχετικό ρεπορτάζ του 
πρακτορείου ειδήσεων Reuters, 
που επικαλείται έρευνα της κε-
ντρικής τράπεζας της Ελβετίας 
(Swiss National Bank), τα μετρητά 
παραμένουν ο βασιλιάς των πλη-
ρωμών στη χώρα, ωστόσο η χρήση 
τους έχει αρχίσει να περιορίζεται. 

Περίπου το 43% των εφάπαξ 
πληρωμών σε σούπερ μάρκετ αλλά 
και σε εστιατόρια πραγματοποι-
είται ακόμη με μετρητά, ωστό-
σο φαίνεται πως το πιο προσφι-
λές μέσο πληρωμών έχει αρχίσει 
να χάνει τη λάμψη του, καθώς το 
αντίστοιχο ποσοστό κινούνταν 
στα επίπεδα του 70% σε προη-
γούμενη έρευνα της τράπεζας το 
2017. «Κρίνοντας από τον αριθ-
μό των συναλλαγών, τα μετρητά 
συνεχίζουν να αποτελούν το πιο 
συχνό μέσο πληρωμών για τους 
Ελβετούς», επεσήμανε ο αντιπρό-
εδρος της Swiss National Bank, 
Fritz Zurbruegg. 

«Συγκρίνοντας με το 2017, η 
χρήση του έχει μειωθεί σημαντι-
κά. Η πανδημία του κορωνοϊού 
έχει δώσει περαιτέρω ώθηση σε 
αυτήν τη μετάβαση από συναλ-
λαγές με μετρητά σε συναλλαγές 
χωρίς μετρητά». Βάσει των τελευ-
ταίων στοιχείων, πλέον το 1/3 των 
συναλλαγών πραγματοποιείται 
μέσω χρεωστικών καρτών, όταν 
το αντίστοιχο ποσοστό πριν από 
περίπου τέσσερα χρόνια ήταν της 
τάξεως του 22%. 

Παράλληλα και οι συναλλαγές 
με πιστωτικές κάρτες έχουν αρχί-
σει να αποτελούν ένα πιο διαδε-
δομένο μέσο πληρωμών, γεγονός 
που οφείλεται και στην άνοδο των 
ανέπαφων συναλλαγών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 

Στο μεταξύ, μέσω των εφαρμο-
γών ψηφιακής πληρωμής, όπως 
το Twint και το Paypal, πραγμα-
τοποιείται το 5% των συναλλα-
γών στην Ελβετία, όταν το 2017 
το αντίστοιχο ποσοστό κινού-
νταν σε σχεδόν μηδενικά επίπε-
δα. «Πλέον οι πληρωμές χωρίς 
μετρητά θεωρούνται τουλάχιστον 
έως έναν βαθμό πιο εύκολες στη 
χρήση σε σχέση με τα μετρητά», 
σημειώνει χαρακτηριστικά η έκ-
θεση της τράπεζας, η οποία δι-
ενεργήθηκε μεταξύ Αυγούστου 
και Νοεμβρίου 2020. 

Η χρήση εναλλακτικών με-
θόδων πληρωμής οφείλεται και 
στην ανάπτυξη του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, καθώς όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές πλη-
ρώνουν είτε με πλαστικό χρήμα 
είτε με τη χρήση κάποιας εφαρμο-
γής κινητού τηλεφώνου. Βέβαια, 

παρά τη στροφή των Ελβετών σε 
εναλλακτικά μέσα πληρωμών, ο 
αριθμός των μετρητών που είναι 
σε κυκλοφορία σημειώνει άνοδο. 
Σύμφωνα με την έρευνα της τρά-
πεζας, κάτι τέτοιο δείχνει πως οι 

Ελβετοί στρέφονται στην αποτα-
μίευση μετρητών. 

Περίπου το 70% του πληθυ-
σμού διατηρεί μετρητά σε χώρο 
του σπιτιού ή σε κάποια θυρίδα 
ασφαλείας, ενώ το 77% έχει στην 
κατοχή του 1.000 ελβετικά φρά-
γκα για να αντιμετωπίσει απρό-
βλεπτα έξοδα ή για να έχει κάποιο 
μακροπρόθεσμο αποθεματικό. 
Οπως αναφέρει στην έκθεσή της 
η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, 
τα αρνητικά επιτόκια δεν αποτε-
λούν παράγοντα για τις αλλαγές 
στις μεθόδους πληρωμών, επει-
δή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
επηρεάστηκαν άμεσα από αυτά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη 
στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδη-
μία αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός 
των ανθρώπων ανά τον κόσμο 
που αντιμετωπίζουν τα έξυπνα 
κινητά ως μέσο πληρωμής, ως 
ένα ψηφιακό πορτοφόλι, και ως 

έναν πιο ασφαλή και πιο βολικό 
τρόπο διαχείρισης των χρημάτων. 
Η τάση αναμένεται μάλιστα να 
ενταθεί και να συνεχιστεί. 

Σύμφωνα με στοιχεία της 
Trading Platforms, μέσα στο 
2021 ο αριθμός των ανθρώπων 
που χρησιμοποιούν αυτά τα ψη-
φιακά πορτοφόλια θα φτάσει στο 
1,5 δισ. άτομα. Το 2020, οπότε 
εκδηλώθηκε η πανδημία, οι πλη-
ρωμές μέσω κινητού ήταν η πιο 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος συ-
ναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με μερίδιο αγοράς 21,5%. 

Μέχρι το 2024, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Trading 
Platforms, τα «ψηφιακά πορτοφό-
λια» θα γίνουν ακόμη πιο δημο-
φιλή και οι πληρωμές μέσω κινη-
τού θα αντιπροσωπεύουν το 1/3 
(33,4%) όλων των συναλλαγών 
POS παγκοσμίως.

REUTERS

Βάσει των τελευταίων στοιχείων, πλέον το ένα τρίτο των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω χρεωστικών καρτών, 
όταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ήταν της τάξεως του 22%.

Ο αριθμός όμως
των μετρητών
που είναι σε κυκλο-
φορία σημειώνει άνο-
δο – Περίπου το 70% 
του πληθυσμού
διατηρεί χρήματα 
σε χώρο του σπιτιού 
ή σε κάποια θυρίδα 
ασφαλείας.

Η πανδημία σβήνει τη λάμψη
των μετρητών στην Ελβετία
Περιορίζεται η χρήση τους, στροφή σε εναλλακτικά μέσα πληρωμών

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
στην περιοχή της Ευρωζώ-
νης επιταχύνθηκε και έφθα-
σε σε υψηλό 15ετίας τον 
Ιούνιο καθώς τα μέτρα πε-
ριορισμών άρχισαν να αίρο-
νται, απελευθερώνοντας τη 
ζήτηση και ενισχύοντας τον 
κυρίαρχο κλάδο των υπηρε-
σιών. Την ίδια στιγμή, σχε-
τική έρευνα δείχνει πως η 
ανάπτυξη αυτή οδήγησε και 
σε άνοδο των πληθωριστι-
κών πιέσεων. 

Καθώς ο κορωνοϊός εξα-
πλωνόταν με ραγδαίο ρυθμό, 
οι κυβερνήσεις επέβαλλαν πε-
ριορισμούς, ενθαρρύνοντας 
τους πολίτες να παραμεί-
νουν στα σπίτια τους, ανα-
γκάζοντας παράλληλα το με-
γαλύτερο μέρος του κλάδου 

των υπηρεσιών να παραμεί-
νει κλειστό. Ενώ στην αρχή 
το πρόγραμμα εμβολιασμού 
στην Ευρωζώνη ξεκίνησε με 
αργούς ρυθμούς, έπειτα άρ-
χισε να επιταχύνεται και το 
βάρος των υπηρεσιών υγείας 
περιορίστηκε, επιτρέποντας 
έτσι να αρθούν κάποιοι περι-
ορισμοί που επιβλήθηκαν σε 
επιχειρήσεις του κλάδου των 
υπηρεσιών. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε 
άνοδο του σύνθετου δείκτη 
μεταποίησης PMI της εταιρεί-
ας ερευνών IHS Markit, που 
αποτελεί ένδειξη για την ευ-
ρωστία της οικονομίας. Ετσι, 
ο δείκτης ανήλθε στις 59,2 
μονάδες από 57,1, σημειώ-
νοντας τη μεγαλύτερη άνοδο 
από τον Ιούνιο του 2006. «Η 
επιτάχυνση των εμβολιασμών 
και η πτώση του αριθμού των 
κρουσμάτων επιτρέπουν την 
άρση των περιορισμών και 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να έχουν πε-
ρισσότερη αυτοπεποίθηση» 
επεσήμανε ο Γουίλεμ Σελς, 
επικεφαλής του κλάδου των 
επενδύσεων στην HSBC. «Οι 
υπηρεσίες και συγκεκριμένα 
ο κλάδος της κατανάλωσης 
έχουν δείξει ισχυρή δυναμική 
και τώρα αποτελούν τη βασι-

κή μηχανή για την οικονομι-
κή ανάπτυξη της Ευρώπης». 
Ο σύνθετος δείκτης flash PMI 
για τον κλάδο των υπηρεσι-
ών ανέβηκε στις 58 μονάδες 
από 55,2 μονάδες, καταγρά-
φοντας τη μεγαλύτερη άνοδο 
από τον Ιανουάριο του 2018. 

Η άνοδος αυτή ήταν με-
γαλύτερη από τις 57,8 μονά-
δες που είχε προβλέψει το 
Reuters. Σημειώνεται ότι η 
τελευταία άρση των περιο-
ρισμών στη Γερμανία και τη 
Γαλλία, τις δύο μεγαλύτερες 
οικονομίες της Ευρωζώνης 
και τις μοναδικές χώρες που 
δημοσίευσαν τον δείκτη flash 
PMI, οδήγησε σε μια άνθηση 
του κλάδου των υπηρεσιών. 
Την ίδια στιγμή, στη Βρετα-
νία η ανάπτυξη του ιδιωτικού 
τομέα επιβραδύνθηκε ελα-
φρώς έπειτα από μία ενίσχυ-
ση που έφθασε σε ιστορικό 
υψηλό τον Μάιο, όταν περισ-
σότεροι περιορισμοί άρχισαν 
να αίρονται. 

Παράλληλα, ο δείκτης 
που επηρεάζει τις τιμές κα-
ταναλωτή (index measuring 
output) ανέβηκε στις 62,4 
μονάδες από 62,2 μονάδες, 
ενώ ο δείκτης τιμών παρα-
γωγού αυξήθηκε στις 88 μο-
νάδες από 87,1 μονάδες, ση-
μειώνοντας τη μεγαλύτερη 
άνοδο από τότε που ξεκί-
νησε η μέτρηση του συγκε-
κριμένου δείκτη, τον Ιούνιο 
του 1997. «Οι πληθωριστικές 
πιέσεις συνέχισαν να αυξά-
νονται καθώς οι τιμές πα-
ραγωγού συνέχισαν να κι-
νούνται ανοδικά τον Ιούνιο» 
επεσήμανε ο Bert Colijn της 
ING. «Σε αυτές τις έρευνες το 
πρόβλημα είναι ότι μετρούν 
τον αριθμό των επιχειρήσε-
ων που επισημαίνουν την 
άνοδο των τιμών, και όχι τον 
βαθμό ανόδου τους. 

Σε αυτήν τη φάση ανοίγ-
ματος της αγοράς, κάτι τέ-
τοιο μπορεί να διογκώνει τις 
εκτιμήσεις που αφορούν τον 
ρυθμό του πληθωρισμού». 

Σύμφωνα με έρευνα που 
διεξήγαγε νωρίτερα φέτος το 
Reuters, η ΕΚΤ είναι πιθανόν 
να εξετάσει αυτές τις πλη-
θωριστικές πιέσεις και να 
διατηρήσει τη νομισματική 
της πολιτική χαλαρή φέτος, 
ώστε να παράσχει στήριξη 
στην οικονομία. Εν μέσω 
μιας γενικότερης ελπίδας 
πως τα χειρότερα της παν-
δημίας η Ευρωζώνη τα έχει 
αφήσει πίσω της, αυτή η αι-
σιοδοξία έφθασε στα υψηλό-
τερα επίπεδα από τότε που η 
IHS Markit άρχισε να συγκε-
ντρώνει στοιχεία, τον Ιούλιο 
του 2012.

Οι υπηρεσίες
και συγκεκριμένα
ο κλάδος
της κατανάλωσης 
αποτελούν
τη βασική μηχανή 
για την οικονομική 
ανάπτυξη
της Ευρώπης.

Σε υψηλό 15ετίας 
η ανάπτυξη επιχειρήσεων 

στην Ευρωζώνη

Του JONATHAN CABLE / REUTERS
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και ώρα 9πμ στη Δημοσιογραφική Εστία 
(δίπλα από το Αρχηγείο Αστυνομίας) στη Λευκωσία, θα διεξαχθεί

Πλειστηριασμός που θα περιλαμβάνει 123 οχήματα της Αστυνομίας Κύπρου
όπως ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ML, SUBARU IMPREZA, TOYOTA LANDCRUIZER, HONDA
CRV, ΒΑΝ, ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ, MITSUBISHI PAJERO, KIA MAGENTIS, ISUZU
TROOPER, FORD MONDEO & FOCUS, διάφορα RENAULT, ΚΙΑ, PEUGEOT, 

AUDI Α4, 2 Λεωφορεία DAF και διάφορα άλλα.
Θα περιλαμβάνει επίσης Μοτοσυκλέτες HONDA XL1000VA, CBR1000RR,

SUZUKI GSX750PW, GSX-R1000, DL1000K3 και άλλες.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να εξετάσουν τα οχήματα 
που βρίσκονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας στην Αγλαντζιά, Λευκωσία, 

από την Τετάρτη 30/6/21 μέχρι και την Παρασκευή 2/7/21 μεταξύ των ωρών
8πμ-1μμ καθώς και το πρωί του πλειστηριασμού μεταξύ 7.30-8.30πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάλογους απευθύνεστε 
στους Δημοπράτες�

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
Τ. Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία

(Απέναντι από ξενοδοχείο “ΑΣΤΥ”)
ΤΗΛ.  99639733, 22778751

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου
«www.ucm.org.cy», η προκήρυξη για την πλήρωση της 

θέσης Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της Ένωσης Δήμων Κύπρου στον σύνδεσμο

http://ucm.org.cy/prokiryksi-gia-ti-thesi-grammatea-enosis-
dimon-kyprou/, όπου θα βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες
για το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης αυτής, το έντυπο της

αίτησης και πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι
την 12.00 μ. ώρα της Παρασκευής, 23 Ιουλίου 2021, και οι

αιτητές που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα
προσκληθούν σε γραπτή εξέταση στο ειδικό θέμα.

Ζητείται Receptionist

για μόνιμη απασχόληση σε ξενοδοχείο στην Λάρνακα,

με γνώσεις  της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

και καλή χρήση Η/Υ. Προηγούμενη πείρα θα 

θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 24400888 Λάρνακα.

Ζητείται Night Receptionist

για μόνιμη απασχόληση σε ξενοδοχείο στην Λάρνακα,

με γνώσεις της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

και καλή χρήση Η/Υ. Προηγούμενη πείρα θα 

θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 24400888 Λάρνακα.
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Το ότι βιώνουμε (και πάλι) πρωτό-
γνωρες συνθήκες είναι πασιφανές.
Το γεγονός ότι μια σοβαρή μάζα
ατόμων εξακολουθεί να κάνει free
riding σε σχέση με τους εμβολια-
σμούς, άρχισε ήδη να δείχνει τα
δόντια του με αύξηση των κρου-
σμάτων και το τέταρτο κύμα φαί-
νεται από κάποια απόσταση.  Τι
να πούμε; Αυτοί είμαστε.

Οι 16 μήνες ελαχιστοποιημένης
οικονομικής και κοινωνικής δρα-
στηριότητας, ο μηδαμινός τουρι-
σμός, η διασάλευση της παγκό-
σμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η
αύξηση στο κόστος των πρώτων
υλών αλλά και όλων των υλικών
που περιλαμβάνονται στην κατα-
σκευαστική αλυσίδα, έχουν επη-
ρεάσει τόσο την προσφορά, όσο
και τη ζήτηση ακινήτων.

Παρόλο που μέχρι τώρα και παρά
τα πιο πάνω δεδομένα, η αγορά
των ακινήτων κινήθηκε αξιοπρε-
πώς με αυξημένες σε αριθμό συ-
ναλλαγές μεν και με λογική (θα
έλεγα) μείωση στην αξία συναλ-
λαγών δε, είναι αναπόφευκτο να
επικρατεί σύγχυση πίσω από κάθε
απόφαση – είτε αυτή προέρχεται
από την πλευρά της ζήτησης ή
από την πλευρά της προσφοράς.

Και είναι λογικό να επικρατεί
σύγχυση επειδή μια απόφαση αγο-
ράς ή κατασκευής ακινήτου προ-
ϋποθέτει μακροχρόνια οικονομική
δέσμευση ενός σοβαρού κεφαλαίου
είτε πρόκειται για τον αγοραστή,

είτε πρόκειται για τον κατασκευα-
στή/ πωλητή.  Άρα υπό συνθήκες
αβεβαιότητας όπου τα πάντα ρει,
δεν είναι εύκολο να ληφθεί μια τέ-
τοια δέσμευση.

Το τελευταίο διάστημα είδαμε
δεδομένα που γενικά είναι ενθαρ-
ρυντικά τέτοιων μεγαλεπήβολων
σχεδιασμών.  Για παράδειγμα, τα
χαμηλά επιτόκια δανεισμού, την
αυξημένη ρευστότητα, την αύξηση
των νέων στεγαστικών δανείων,
την μείωση στις διαθέσιμες νεόδ-
μητες μονάδες, την διαδικασία πε-
ραίωσης κατασκευαστικών έργων,
την μείωση της δράσης του προ-
εκλογικού κλίματος επί της αβε-
βαιότητας κλπ.

Από την άλλη, το άνοιξε – κλείσε
της οικονομίας αναλόγως της πο-
ρείας των κρουσμάτων τα οποία
ειρήσθω εν παρόδω είναι ένα τυ-
χαίο γεγονός, το οποίο συμβαίνει

αναλόγως του ποιοι πείθονται και
εμβολιάζονται και του ποιοι έχουν
αρκετή νοημοσύνη και πειθαρχία
να τηρούν τα μέτρα, δεν δημιουρ-
γεί συνθήκες σταθερότητας αλλά
αντίθετα αυξάνει την αβεβαιότη-
τα.

Με αυτή την αβεβαιότητα – δη-
λαδή αυτήν που μας κάνει εξαρ-
τώμενους από την επιδημιολογική
εικόνα – δύσκολα πειθόμαστε να
δεσμευτούμε μακροπρόθεσμα και
με σοβαρό κεφάλαιο και να ρισκά-
ρουμε να έχουμε μίαν αγορά κλει-
στή, κρατικές υπηρεσίες και τρά-
πεζες να υπολειτουργούν, τα έξοδα

να τρέχουν, τα εισοδήματα μας
να είναι σε ελεύθερη πτώση και
να περιμένουμε πολιτικές αποφά-
σεις για το αν θα ανασταλούν τόκοι,
φόροι, εκποιήσεις και τα ρέστα
καλούδια, για να δούμε τι φως θα
φέξει αν και όταν η πανδημία τε-
λειώσει… Το έργο το είδαμε πρό-
σφατα.

Είναι όμως τέτοιες οι συνθήκες
που να προκαλείται πανικός;

Ο πανικός στην προκειμένη πε-
ρίπτωση θα σημαίνει παρατετα-
μένο μηδαμινό ενδιαφέρον για
νέες αγορές τόσο από επενδυτές
όσο και από επιχειρηματίες ανά-

πτυξης γης, μαζικές πωλήσεις ακι-
νήτων από υφιστάμενους επεν-
δυτές με χαοτικό τρόπο και πάγωμα
ακολουθούμενο από μεγάλη συ-
στολή της κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας.  

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα δεν παρατηρείται κανένα τέ-
τοιο φαινόμενο πανικού.  Και πα-
ρόλο που θεωρητικά μια παρατε-
ταμένη κατάσταση αβεβαιότητας
θα μπορούσε να οδηγήσει σε πα-
νικό, πιστεύω πως τόσο η κτημα-
ταγορά, όσο και οι άλλοι τομείς
της οικονομίας που την περιβάλ-
λουν είναι προς το παρόν αρκούν-

τως θωρακισμένοι για να ρουφή-
ξουν το εν εξελίξει σοκ.  Άλλωστε
υπήρξαν χειρότερα σοκ και «τέ-
λειες καταιγίδες» στο πρόσφατο
παρελθόν και η κτηματαγορά ανα-
προσαρμόστηκε όπως έπρεπε να
αναπροσαρμοστεί: από συνθήκες
φούσκας σε λογικά επίπεδα αξιών·
δεν πήγε στα τάρταρα όπως κά-
ποιοι ευελπιστούσαν.

Τώρα αν το επόμενο διάστημα
δούμε μια δυστοκία στον τρόπο
τιμολογήσεων των μονάδων λόγω
των υπέρμετρων αυξήσεων στο
κόστος κατασκευής και μια μείωση
της προσφοράς και της ζήτησης,
τότε αναλόγως των μεταβολών
της προσφοράς και της ζήτησης
και της σχετικής ευαισθησίας σε
μεταβολές στις τιμές και στα ει-
σοδήματα, θα δούμε και τον τελικό
επηρεασμό στις τιμές των μονά-
δων.  Η αγορά σε κάθε περίπτωση
θα αυτορυθμιστεί στα νέα δεδο-
μένα.

Το γεγονός είναι ότι στο μεσο-
διάστημα όλοι ζούμε ένα έργο κα-
τηγορίας δράματος/ δράσης/ θρί-
λερ/ τρόμου, όντας δέσμιοι των
αρνητών των εμβολίων οι οποίοι
πιστεύουν ότι βλέπουν κωμωδία.
Το αν τελικά θα κλαίμε επί ερειπίων
αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά
από αυτούς και κανένα άλλο.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Αβεβαιότητα ή πανικός στην αγορά ακινήτων

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κεφάλαια 2 δισ. ευρώ θα κληθεί να
δαπανήσει ο επενδυτής που θα ανα-
λάβει να λειτουργήσει τον Φορέα
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει τα
ακίνητα που είναι πρώτη κατοικία
των ευάλωτων νοικοκυριών και θα
τους επιτρέπει να μένουν σε αυτά
έναντι ενοικίου. Αυτό προβλέπει
το σχέδιο διαγωνισμού που προωθεί
το υπουργείο Οικονομικών και το
οποίο θα δοθεί προς διαβούλευση
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές να καταθέσουν τις προ-
τάσεις τους ενόψει της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας που θα αναδείξει
τον προτιμητέο επενδυτή. Στόχος
είναι ο διαγωνισμός να διενεργηθεί
τον Σεπτέμβριο και ο φορέας να
συσταθεί και να λειτουργεί στις αρ-
χές του επόμενου χρόνου. 

Τι προβλέπει ο νόμος
Η δημιουργία ενός φορέα στον

οποίο θα μπορούν τα ευάλωτα νοι-
κοκυριά να μεταβιβάσουν την πρώ-
τη τους κατοικία, όταν έχουν κόκ-
κινα δάνεια στις τράπεζες, προ-
κειμένου να αποφύγουν την έξωση,
προβλέπεται στον νόμο για τη ρύθ-
μιση οφειλών και την παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας (πτωχευτικός νό-
μος). Με αυτόν τον τρόπο θα μπο-
ρούν να συνεχίσουν να διαμένουν
στο σπίτι που είναι η πρώτη τους
κατοικία, αφού όμως προηγουμέ-
νως χάσουν την κυριότητα του
ακινήτου τους.  Οπως προβλέπεται
στον νόμο, τα νοικοκυριά αυτά θα
έχουν το δικαίωμα να επαναγορά-
σουν το ακίνητο μετά 12 χρόνια
και εφόσον στο μεσοδιάστημα
είναι συνεπή στην καταβολή του
ενοικίου που θα πρέπει να πληρώ-
νουν στον φορέα. Η αγορά του
ακινήτου από τον φορέα θα γίνεται
βάσει της εμπορικής αξίας του,
ενώ το ενοίκιο που θα πρέπει να
πληρώνει ο ευάλωτος δανειολή-
πτης θα προκύπτει επίσης βάσει
της εμπορικής αξίας του ακινήτου,
διαιρεμένης για 12 χρόνια και με
επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός
στεγαστικού δανείου.

Επιδότηση ενοικίου
Ο Φορέας Απόκτησης και Επα-

ναμίσθωσης Ακινήτων θα χρημα-

τοδοτηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια
και θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω
πλειστηριασμών στην εμπορική
αξία τους. Το κράτος θα παρεμ-
βαίνει επιδοτώντας το ενοίκιο που
θα πρέπει να πληρώνει ο δανει-
ολήπτης στον φορέα προκειμένου

να μένει στο ακίνητο που του έχει
παραχωρηθεί. Το ύψος του επι-
δόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ
και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο
όριο έως 210 ευρώ, ανάλογα με
τον αριθμό των προστατευόμενων
μελών του κάθε νοικοκυριού. Η
κρατική επιδότηση με τη μορφή
επιδόματος στέγασης θα διασφα-
λίζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του αρμόδιου υπουργείου, ότι το
ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε
θέση να πληρώνει το ενοίκιο που
θα συμφωνηθεί με τον φορέα, δια-
σφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο
σταθερές πηγές εσόδων για τον
ιδιώτη που θα πρέπει να αποσβέ-
σει το επενδυμένο κεφάλαιο. Ο
δανειολήπτης θα χάνει το δικαίω-

μα να διαμένει στο ακίνητο ή να
επαναγοράσει το σπίτι εφόσον
καθυστερήσει να καταβάλει τρία
ενοίκια.

Οπως σαφώς ορίζεται στο σχέ-
διο της πρόσκλησης, «κάθε υπο-
ψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι
έχει πρόσφατη προηγούμενη επεν-
δυτική εμπειρία κατά τα τελευταία
10 χρόνια», δηλαδή θα πρέπει να
διαθέτει 10ετή εμπειρία στη δια-
χείριση ακινήτων. Περαιτέρω, «το
σύνολο των κεφαλαίων που μέσω
της σύμβασης παραχώρησης θα
δεσμευτεί να δαπανήσει ο φορέας
σε αγορές πρώτων κατοικιών ευά-
λωτων οφειλετών είναι έως και 2
δισ. ευρώ». Στο σχέδιο της πρό-
σκλησης διευκρινίζεται ότι «το

ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί
στην Πρόσκληση Υποβολής Δε-
σμευτικών Προσφορών», αφήνον-
τας ανοιχτό το ενδεχόμενο το πο-
σό αυτό να αυξηθεί εφόσον η αξία
των ακινήτων που θα κληθεί να
αγοράσει είναι υψηλότερη. 

Οι προδιαγραφές
Με βάση τις προδιαγραφές που

ορίζονται, «η ιδία συμμετοχή του
αναδόχου στα επενδυμένα κεφά-
λαια του φορέα, η οποία μπορεί
να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια
μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρ-
χεται στο 20% τουλάχιστον σε κά-
θε χρονική στιγμή επί των συνο-
λικών κεφαλαιακών αναγκών, ενώ
το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του

φορέα θα ανέρχεται κατ’ ελάχι-
στον σε 9 εκατ. ευρώ». Πέραν της
ιδίας συμμετοχής, ο φορέας θα
δύναται να χρηματοδοτεί τις αγο-
ρές ακινήτων και την εν γένει δρα-
στηριότητά του με δανειακά κε-
φάλαια από αποδεκτές πηγές χρη-
ματοδότησης που θα καθοριστούν
στην επόμενη φάση, δηλαδή αφού
ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα
της διαβούλευσης με τους υπο-
ψήφιους επενδυτές. Οπως ρητά
αναφέρεται, «το Δημόσιο δεν θα
παρέχει οποιαδήποτε απευθείας
χρηματοδοτική συμβολή στα κε-
φάλαια του φορέα». Αντίθετα «θα
μπορεί κατά την απόλυτη διακρι-
τική του ευχέρεια να επιλέξει να
παρέχει εγγυήσεις προς τον φο-
ρέα», το είδος, το ύψος, η έκταση
καθώς και το αντάλλαγμα των
οποίων θα καθοριστούν επίσης
στην επόμενη φάση και αφού λη-
φθούν υπόψη τα αποτελέσματα
της διαβούλευσης με τους υπο-
ψήφιους επενδυτές.

Τέλος, τα ειδικότερα και επι-
μέρους κριτήρια ανάθεσης της
σύμβασης παραχώρησης, τα οποία
μένει να οριστικοποιηθούν στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτι-
κών Προσφορών, θα περιλαμβά-
νουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλου-
θα:

• Το ύψος ανάληψης κινδύνου
από πλευράς του Δημοσίου.

• Την έκπτωση επί του τιμή-
ματος επαναγοράς της κύριας κα-
τοικίας κατά τη λήξη της μίσθω-
σης.

• Το ζητούμενο ύψος του μι-
σθώματος επιπλέον της απόδοσης
που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο
ιδιώτης προκειμένου να συμμε-
τάσχει στη διαγωνιστική διαδι-
κασία.

• Τη διασφάλιση επαρκούς χρη-
ματοδότησης του επιχειρηματικού
σχεδίου.

• Την ευχέρεια του μισθωτή
για παράταση της συμβατικής
διάρκειας της μίσθωσης για κα-
θορισμένο χρονικό διάστημα πέ-
ραν της δωδεκαετίας, εφόσον αυ-
τός δεν ασκήσει το δικαίωμα επα-
ναγοράς στη λήξη της μίσθωσης.

• Το διάστημα επίδειξης ανο-
χής σε περίπτωση υπερημερίας
καταβολής μισθωμάτων πριν από
την αποστολή όχλησης.

Το σχέδιο για τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη κατοικιών
Ακίνητα 2 δισ. οφείλει να αγοράσει ο επενδυτής που θα αναλάβει τον φορέα για τις κατοικίες υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Υπό συνθήκες αβεβαιότητας όπου τα πάντα ρει, δεν είναι εύκολο να ληφθεί απόφαση αγοράς ή κατασκευής ακινή-
του, καθότι αυτό προϋποθέτει μακροχρόνια οικονομική δέσμευση σοβαρού κεφαλαίου είτε πρόκειται για τον αγορα-
στή, είτε πρόκειται για τον κατασκευαστή/ πωλητή.  

<<<<<<

Τα νοικοκυριά μπορούν
να επαναγοράσουν το
ακίνητο μετά 12 έτη,
εφόσον στο μεσοδιά-
στημα πληρώνουν ενοί-
κιο στον φορέα.

<<<<<<

Η κτηματαγορά, όσο
και οι άλλοι τομείς της
οικονομίας που την πε-
ριβάλλουν είναι προς
το παρόν αρκούντως
θωρακισμένοι για να
ρουφήξουν το εν εξε-
λίξει σοκ.  

Το ενοίκιο που θα πρέπει να πληρώνει ο ευάλωτος δανειολήπτης θα προκύπτει βάσει της εμπορικής αξίας του ακινήτου, διαιρεμένης για 12 χρόνια και με
επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.
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Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, λίγο μετά τις 
10 το βράδυ, η είδηση που εμφα-
νίστηκε στη Solobasket, ισπανική 
«μπασκετική» ιστοσελίδα, είχε τίτ-
λο «Ο Ελληνας Μάτζικ Τζόνσον», 
ανακοινώνοντας την ένταξη του 
18χρονου Γιάννη Αντετοκούνμπο 
στην ομάδα της Σαραγόσα. Μετά 
τα πρόσφατα επαινετικά σχόλια του 
Τζόνσον για την απόδοση του Γιάν-
νη, ο τίτλος θα μπορούσε σήμερα 
να χαρακτηριστεί προφητικός. Τότε 
όμως η τολμηρή παρομοίωση έκανε 
αρκετούς αθλητικογράφους και φιλά-
θλους της καλαθοσφαίρισης να μιλή-
σουν για υπερβολές. Επιφυλακτικός 
ήταν και ο Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας 
όταν διάβασε την είδηση. «Αυτή εί-
ναι η πρώτη ανάμνηση που έχω από 
τον Γιάννη και νομίζω το ίδιο ισχύ-
ει και για τον περισσότερο κόσμο», 
μας λέει σήμερα ο Ισπανός αθλητι-
κογράφος και συγγραφέας από την 
οθόνη του υπολογιστή του. 

Τα πρώτα χρόνια
Από τότε ο κ. Πουέρτας παρακο-

λουθεί την ανοδική πορεία του Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο, την ένταξή του 
στους Μιλγουόκι Μπακς, τις διακρί-
σεις του και τη ζωή του που άλλαξε 
σχεδόν μέσα σε μία νύχτα. Ο 26χρο-
νος σούπερ σταρ του αμερικανικού 
πρωταθλήματος μπάσκετ μοιάζει να 
έχει ζήσει δύο ζωές, πριν και μετά 
την είσοδό του στο NBA, και αυτή, 
η πρώτη του ζωή, τα πρώτα χρόνια, 
ήταν η αφορμή για το βιβλίο του 
Ισπανού συγγραφέα. «Νομίζω ότι η 
ιστορία του είναι εντυπωσιακή από 
μόνη της. Για μένα όταν άρχισα να 
γράφω το βιβλίο, το πιο εντυπωσι-
ακό ήταν που ανακάλυψα τα πρώ-
τα 18 χρόνια της ζωής του Γιάννη», 
λέει από το παράθυρο της ανοιχτής 
μας σύνδεσης. 

«Κάποιοι λένε ότι ένας άνθρωπος 
στα 26 του χρόνια δεν αξίζει μια βιο-
γραφία», συμπληρώνει, «το καταλα-
βαίνω, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται 
για μια πολύ σπουδαία ιστορία εξαι-
τίας όλων αυτών που συνέβησαν στη 
ζωή του». Ο τρόπος που έφτασε στο 
NBA είναι μια ιστορία που «αξίζει 
να ειπωθεί», λέει με σιγουριά ο συ-
νομιλητής μου και βέβαια δεν είναι 
ο μόνος που το πιστεύει. Οπως εί-
ναι γνωστό, η Disney γυρίζει ταινία 
για τη ζωή του αυτήν την περίοδο 
στην Ελλάδα.

Η βιογραφία του Χοσέ Μανουέλ 
Πουέρτας με τίτλο «Γιάννης - Γράφο-
ντας Ιστορία», που θα κυκλοφορήσει 
στις 30 Ιουνίου από τις εκδόσεις Κά-
κτος, βασίζεται σε πρωτότυπες συνε-
ντεύξεις του συγγραφέα με πρόσωπα 
που ανήκαν στο στενό περιβάλλον 
του Greek Freak –το επίσημο αμερι-
κανικό παρατσούκλι του, αναφορά 
στις μεγάλες διαστάσεις του-– και σε 
δευτερογενές υλικό από συνεντεύ-
ξεις του Ελληνα αθλητή, συναθλητών 
του και άλλων προσώπων σε εφημε-
ρίδες και μέσα ενημέρωσης. Από τις 
σελίδες του βιβλίου περνούν γνωστά 

πρόσωπα, όπως οι προπονητές Σπύ-
ρος Βελλινιάτης και Τάκης Ζήβας, πα-
λιοί γνώριμοι της οικογένειας, όπως 
ο Γιάννης Τζίκας, οι πρώην συμπαί-
κτες του Γιαννούλης Λαρεντζάκης 
και Χρήστος Σαλούστρος, αλλά και 
ο Γουίλι Βιγιάρ, ο αθλητικός διευθυ-
ντής της Σαραγόσα που είδε τις δυ-
νατότητες του Αντετοκούνμπο σε 
ένα βίντεο, ήρθε στην Αθήνα και 
ενώ τον «έκλεισε» δεν τον είδε ποτέ 
να παίζει στα ισπανικά παρκέ λόγω 
της επιλογής του από τους Μπακς. Το 
βιβλίο ακολουθεί τον Γιάννη από τα 
Σεπόλια στο NBA μέχρι και το 2020, 
τη δεύτερη χρονιά ανακήρυξής του 
ως MVP. Ο συγγραφέας, αν και το 
ζήτησε, δεν είχε πρόσβαση στα μέ-
λη της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

Μέσα από το βιβλίο και την ανα-
λυτική περιγραφή των πρώτων χρό-
νων της πορείας του Ελληνα αθλητή, 
ο κ. Πουέρτας ήθελε να αναδείξει τα 
πρόσωπα που πίστεψαν στις δυνατό-
τητές του αλλά και τις αρχικές επιφυ-
λάξεις που είχε ο ίδιος ο Γιάννης για 
το μέλλον του στο μπάσκετ. «Κατά 
την άποψή μου ο Γιάννης δεν είναι 
“αυτοδημιούργητος”, με την έννοια 
ότι είχε τη βοήθεια πολλών ανθρώ-
πων για να βελτιωθεί. Φυσικά έχει το 
ταλέντο, το πάθος και την εργασια-
κή ηθική, αλλά χρειάστηκε πολλούς 
ανθρώπους γύρω του για να τον βο-
ηθήσουν να φτάσει στο σημείο που 
είναι. Αυτός είναι το κλειδί φυσικά, 
αλλά δεν τα έκανε όλα μόνος του», 
τονίζει ο συγγραφέας.

Για τον κ. Πουέρτας ένα από τα 
πρόσωπα-κλειδιά σε αυτήν την πο-
ρεία είναι ο προπονητής που τον 
ανακάλυψε στα γήπεδα των Σεπο-
λίων. «Νομίζω ότι ο Σπύρος Βελλι-
νιάτης, ο οποίος έχει απομακρυν-
θεί τώρα από την όλη ιστορία, που 
νομίζω ότι είναι λίγο άδικο, παίζει 
σημαντικό ρόλο. Ο Τάκης Ζήβας επί-
σης αλλά και κάποιοι ακόμα που τον 
βοήθησαν όταν ξεκίνησε να παίζει 
μπάσκετ», μας λέει. Στο βιβλίο περι-
γράφει τη μέρα του 2007, όταν ο κ. 
Βελλινιάτης είδε τα αδέλφια Αντε-
τοκούνμπο, ανάμεσά τους και τον 
Γιάννη, να παίζουν στο γήπεδο του 
Τρίτωνα και ζήτησε να μιλήσει με 
τους γονείς τους. Ο προπονητής, 
χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση, έκα-
νε μια «μπλόφα», όπως περιγράφει 
ο συγγραφέας. Προσέφερε δύο θέ-
σεις εργασίας, που μέχρι τότε ήταν 
ανύπαρκτες, στους γονείς των αδελ-
φών με αντάλλαγμα οι μεγαλύτεροι, 
ο Θανάσης και ο Γιάννης, να ξεκινή-
σουν να αγωνίζονται στον Φιλαθλη-
τικό. Οταν ο Τσαρλς και η Βερόνικα 
Αντετοκούνμπο δέχτηκαν, ο κ. Βελ-
λινιάτης έψαξε και βρήκε τις θέσεις 
στην εταιρεία του προέδρου του Φι-
λαθλητικού, Γιάννη Σμυρλή.

Κομβικά γεγονότα
Στο μεγάλο μέρος του βιβλίου που 

καλύπτει τα δύσκολα νεανικά χρόνια 
του Γιάννη, οι αναγνώστες θα δια-
βάσουν περιστατικά που μαρτυρούν 
τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες 
της οικογένειας, που είχαν ως απο-
τέλεσμα ο νεαρός αθλητής να χάνει 
προπονήσεις ή να μην τρέφεται σω-
στά. Στο βιβλίο καταγράφεται, για 
παράδειγμα, ένα περιστατικό από 
τις πρώτες εξετάσεις αίματος που 
έκανε ο Γιάννης στα 16 του και απο-
κάλυψαν τιμές που αντιστοιχούσαν 
σε ένα άτομο 70 ετών και «ένα εξαι-
ρετικά γερασμένο συκώτι». Ο συγ-
γραφέας αναδεικνύει τα προβλήματα 
με το καθεστώς παραμονής του στη 
χώρα, τα ρατσιστικά παραληρήματα 
της Χρυσής Αυγής που τον είχε βάλει 
στο στόχαστρο και το παρασκήνιο 
με τον ανταγωνισμό για την απόδο-
ση ιθαγένειας μεταξύ Ελλάδας, Νιγη-
ρίας αλλά και Ισπανίας. Η τελευταία 
δεν έκανε επισήμως τέτοια πρότα-

ση, αλλά υπήρξε ως σκέψη, αφού ο 
Γιάννης είχε υπογράψει συμβόλαιο 
με τη Σαραγόσα. 

Στις σελίδες του αναφέρονται και 
οι επιφυλάξεις του αθλητή για το 
μέλλον του στο ίδιο το άθλημα. «Η 
“επίσημη ιστορία” λέει ότι ο Γιάν-
νης ερωτεύτηκε το μπάσκετ από την 
πρώτη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι 
αλήθεια», λέει ο κ. Πουέρτας. «Επαιζε 
μπάσκετ, αλλά είχε αμφιβολίες, δεν 
πήγαινε συχνά στις προπονήσεις 
λόγω προβλημάτων στην οικογένειά 
του, τα πρώτα χρόνια ήθελε να γίνει 
ποδοσφαιριστής», προσθέτει. Σε μία 
από τις μεγάλες απουσίες του από τις 
προπονήσεις, ο Πουέρτας γράφει ότι 
ο Βελλινιάτης τού αγόρασε τη βιογρα-
φία του Μαραντόνα για να τον κάνει 
να πιστέψει στις δυνάμεις του και 
να τονώσει την αυτοεκτίμησή του.

Γιατί όμως δεν τον πρόσεξαν πο-
τέ οι μεγάλες ελληνικές ομάδες; «Για 
μένα ήταν κάτι που δεν μπορούσα 
να το πιστέψω, επειδή στην Ισπα-
νία οι ομάδες της πρώτης κατηγο-
ρίας προσπαθούν να βρουν όλα τα 
νέα ταλέντα που μπορούν, αλλά στο 
τέλος, συζητώντας με αρκετούς αν-
θρώπους στην Ελλάδα, πιστεύω ότι 
το καλύτερο για τον Γιάννη ήταν 
να μείνει στον Φιλαθλητικό όσο πιο 
πολλά χρόνια μπορούσε για να παί-
ζει ελεύθερα», λέει ο κ. Πουέρτας. 

Η βιογραφία κλείνει με την προ-
σπάθεια που κάνει ο Γιάννης Σίνα - 
Ούγκο Αντεντοκούνμπο να συνδεθεί 
με τις νιγηριανές ρίζες του. Ο Greek 
Freak, γράφει ο συγγραφέας, «θέλει 
να είναι πολύ περισσότερα από το 
ελληνικό θαύμα» και προσπαθεί να 
γίνει περισσότερο γνωστός στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του. «Ακόμα δεν έχει 
μεγάλη επιρροή στη Νιγηρία γιατί 
δεν έζησε ποτέ εκεί, αλλά είναι σε 
μια τέτοια διαδικασία. Πήρε νιγη-
ριανό διαβατήριο και προσπαθεί να 
είναι σε επαφή με τη νιγηριανή κλη-
ρονομιά του. Αν κερδίσει το δαχτυ-
λίδι, όλα θα είναι καλύτερα».

Αγγίζοντας την κορυφή
Ο συγγραφέας της βιογραφίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας, μιλάει στην «Κ»

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ο Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας είναι 
αθλητικός συντάκτης.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 30 
Ιουνίου από τις εκδόσεις Κάκτος.

«Κάποιοι λένε ότι ένας άνθρωπος στα 26 του χρόνια δεν αξίζει μια βιογραφία, το καταλαβαίνω, όμως πρόκειται για μια 
σπουδαία ιστορία εξαιτίας όλων αυτών που συνέβησαν στη ζωή του», λέει για τον Γιάννη ο Χοσέ Μανουέλ Πουέρτας.

Επαιζε μπάσκετ, 
αλλά είχε αμφιβολίες, 
δεν πήγαινε συχνά 
στις προπονήσεις 
λόγω προβλημάτων 
στην οικογένειά του, 
τα πρώτα χρόνια ήθελε 
να γίνει ποδοσφαιριστής.

A
P

 /
 M

O
R

R
Y

 G
A

SH



Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ

Κυριακή 27 Ιουνίου 20212 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Τρία κεφαλαία Φ 
ή ο Γιαπάνης 
ζωγραφίζει
Της ΝΕΝΑΣ ΦΙΛΟΥΣΗ

Η Φασούλα είναι μικρό χωριό βόρεια της 
Λεμεσού, εδώ ανεσκάφη αρχαίος οικισμός 
με πιο γνωστό εύρημα το πέτρινο κεφάλι 
του Λαβράνιου ∆ία, το οποίο βρίσκεται στο 
αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Η κοινό-
τητα έχει προστάτες αγίους τους Ορέστη 
και Ρηγίνο, στον τάφο των οποίων γίνεται 
πανήγυρις κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρί-
ου. Επίσης, το σχολείο έχει κλείσει, αλλά 
οι ταβέρνες ευημερούν. Εδώ ήταν ο πρώ-
τος μου διορισμός.

Ο Φίλιππος από την Αμμόχωστο ζει στη 
Φασούλα και φτιάχνει γλυπτά μικρά, μεγά-
λα και τεράστια. Τα χέρια του είναι εξαιρε-
τικά επιδέξια και με αυτά έχει δημιουργήσει 
ένα ολόκληρο συγκρότημα – χώρο τέχνης, 
αξιοθέατο για κάθε υποψιασμένο ή μη επι-
σκέπτη. Η αισθητική του και η συμβολή της 
Μαρίας συγκροτούν μια δυναμική σχέση 
με το περιβάλλον: τέχνη, φύση, ήχοι, αρώ-
ματα. Τελευταίως έχει πιάσει πινέλο με μια 
σχεδόν άγρια μανία και ζωγραφίζει πυρετω-
δώς. Του αρέσει να διηγείται ιστορίες από 
τη ζωή του. Η Μικρή 
Σαλαμίνα έγινε από 
καημό και πόθο, όχι 
από όνειρο. 

Ο Φίφης είναι η  
persona που κυρι-
αρχεί στις ζωγρα-
φιές του Γιαπάνη 
και σταδιακά αυ-
τονομείται, φιγου-
ράρει σίγουρος για 
τον εαυτό του, πότε 
μειδιώντας αινιγμα-
τικά, πότε θλιβόμε-
νος και άλλοτε πο-
νηρός σαν σάτυρος. 
Ο Φίφης είναι ψάρι 
και πρωταγωνιστεί 
ως μετωνυμία του 
σύγχρονου ανθρώ-
που, του κοσμοπο-
λίτη που συνοπτικά 
σε μερικές δεκάδες 
έργα, δημιουργήθη-
κε, αναζήτησε σύ-
ντροφο, απέκτησε απογόνους, επλήθυνε 
τη γη με τη φαντασία του, τα λάθη του, την 
απρονοησία, την απληστία του και κυρίως 
τον φόβο του για το τέλος. ∆ιότι ο θάνατος 
δεν ξεπερνιέται ακόμα κι όταν η έμπνευση 
τον καθηλώνει σε ένα σταυρό ή τον καταρ-
ρίπτει σε τρικυμίες ή σε ερήμους. Παντού 
βέβαια, λανθάνοντα και φανερά στοιχεία 
της στροφής προς τους μητρικούς κόλπους. 
Λεπτομέρειες με ποικίλες σημασίες. 

Πρωταρχική ύλη των έργων του Φίλιπ-
που Γιαπάνη είναι η καθόλα ερωτική elan 
vital του Bergson σε έναν απολύτως κατα-
ληπτό νοηματικό κώδικα. ∆υνατά χρώματα, 
αλλεπάλληλοι συμβολισμοί και αλληγορίες, 
αδρά στοιχεία που επαναλαμβάνονται και 
επενδύονται λιβιδινικά, προβάλλοντας δι-
αρκώς τη δημιουργική φύση της ερωτικής 
ενόρμησης. Με τόλμη επιχειρεί να φανερώ-
σει απωθήσεις και το υλικό τους, με την εμ-
μονή να λέει αλήθειες πικρές και ενάντιες. 

Η ματιά του καλλιτέχνη, ολόσωμη, απο-
καλυπτική, πνευματωμένη αλλά ένυλη προ-
σχώνεται στις καμπύλες των φαντασιώσε-
ων, ακκίζεται στα ακρόπρωρα των ορμών, 
με πρωτόγονη ειλικρίνεια, ενίοτε επιθετική. 
Σε φωτεινά έργα, τάχα μου μυθοπλασίας, 
έχουν εισχωρήσει βιώματα, μνήμες, όνειρα, 
επιθυμίες, ανάγκες, κίνδυνοι, θλίψεις, μα-
στοί εν είδει κορυφών, σύννεφα που γίνο-
νται φαλλοί, κόλποι φιλόξενοι, η θάλασσα 
μια απέραντη θηλυκή άβυσσος. Ο Φίφης 
και η Φίφη συνουσιάζονται όπως προσεύ-
χονται: υλικά, πραγματικά, κλείνοντας το 
μάτι στην αθανασία. Παρέχουν στον «ανα-
γνώστη» το άλλοθι να απολαμβάνει χωρίς 
καμιά ενοχή ή ντροπή κάθε φαντασίωση 
ή διασαλευμένη εσώτερη οπτική.   

Οι ιστορίες του Γιαπάνη αποτελούν ομο-
λογία και αναζήτηση, συμπαθαίνουν, συν-
θλίβονται, συνομιλούν με μητρώες φωνές 
και πατρώες άλοκες. Το βλέμμα του διεμ-
βολίζει τον κόσμο των νεκρών και των ζω-
ντανών με την ίδια παρρησία ή το ίδιο θρά-
σος. Οι δίνες του ασυνείδητου οδηγούν 
το χέρι του, η ανάγκη του για δημιουργία 
παραμένει αχόρταγη, λες και κάτι χρωστά, 
κάτι οφείλει, σε ποιον και γιατί άγνωστο. 

Μια γρήγορη ματιά σε όλα τα έργα, στην 
αυλή και στις αίθουσες, καταλήγει στην 
εντύπωση πως η αλληλοεναντίωση των 
ενορμήσεων του έρωτα και του θανάτου, 
αμβλύνεται και φτάνει στο όριο της συζυ-
γίας. Γλυπτά νεκρών έξω, μεγάλων διαστά-
σεων, ερωτευμένων μέσα ζωντανών· ψάρια 
και άνθρωποι διαφεύγουν των καμβάδων 
και συναρθρώνονται σε ένα πλέγμα όπου 
επιθυμίες και ηδονή εμμεσοποιούνται και 
δηλώνονται διαρκώς.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Περί σκουπιδιών ο λόγος, και δη θεα-
τρικών σκουπιδιών, τα οποία πάνε 
στην Πάφο, όπως πρόσφατα είπε ο 

δήμαρχος της πόλης, Φαίδωνας Φαίδωνος. 
Μάλιστα, τα σκουπίδια αυτά τα μετέφε-
ρε εκεί το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 
∆ράματος, το οποίο φεστιβάλ, όπως είπε 
επίσης ο δήμαρχος, ενδιαφερόταν μόνο 
για το κέρδος. Αυτό ακριβώς, το κέρδος. 
Τώρα τι εννοούσε ο δήμαρχος είναι άγνω-
στο, διότι ως γνωστόν το θέατρο και μάλι-
στα θέατρο αυτού του είδους χρήματα δεν 
φέρνει –όχι πως δεν θα μπορούσε βέβαια, 
αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση και δεν 
την κάνουμε εν καιρώ. Ένα πράγμα σκέ-
φτομαι εγώ, τι εννοεί ο δήμαρχος όταν λέει 
σκουπίδια θεατρικές παραστάσεις; Ήταν 
κακές οι μεταφράσεις; Ήταν τα σκηνικά 
τσίπικα; Οι ερμηνείες των ηθοποιών ήταν 
κάκιστες έως απαράδεκτες; Τα κοστούμια 
ήταν αλλοπρόσαλλα; Ή μήπως οι σκηνο-
θεσίες ήταν μετέωρες και εκτός εντελώς 
από το πνεύμα του κειμένου; 

Αλήθεια, τι εννοεί ο κ. Φαίδωνος; Έκρι-
νε ο ίδιος ότι αφού δεν είναι ελλαδικές 
παραγωγές είναι και σκουπίδια; ∆ηλαδή 
και τις κυπριακές που ανέβηκαν από το 
Φεστιβάλ τις θεωρεί και αυτές σκουπίδια; 
Κάθισε ως άνθρωπος του θεάτρου και 
αξιολόγησε μία προς μία τις αλλοδαπές 
παραγωγές και τις έβγαλε όλες της οκάς; 

Ανέθεσε σε ειδικούς να τις δουν και να 
τις αξιολογήσουν και από εκεί αντλεί τη 
σιγουριά ότι είναι σκουπίδια; Αυτά δεν εί-
ναι σοβαρά πράγματα και τοποθετήσεις 
τέτοιου είδους δεν βοηθάνε τις καταστά-
σεις που είναι ήδη τεταμένες. Ρίχνουν λάδι 
στη φωτιά και δεν το έχουμε και πολύ να 
λαμπαδιάσουμε και γι’ αυτό ο κ. Φαίδω-
νος θα πρέπει να είναι περισσότερο προ-
σεκτικός, όταν θέλει να κάνει εντύπωση.

Είναι γνωστό ότι Πάφος και περιοχή 
ελεύθερης Αμμοχώστου στα πολιτιστικά 
ζητήματα βρίσκονται πιο πίσω από τη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό. Η δε Λάρνακα 
βρίσκεται σε μία ιδιόμορφη πολιτιστική 
κατάσταση, ούτε άνυδρη, ούτε εύφορη, 
μια γεννά, μια μπαίνει σε αγρανάπαυση. 
Οι δύο πρώτες όμως περιοχές είναι πραγ-
ματικά άνυδρες και ας με συγχωρέσουν 

οι φίλοι που το θέτω έτσι ωμά. Σαφώς 
και δεν θεωρώ ότι και οι κάτοικοι είναι 
πολιτιστικά άνυδροι, είμαι βέβαιος ότι 
πολλοί θα διψούν και για βιβλιοπαρου-
σιάσεις, και για εκθέσεις ζωγραφικής, 
και για καλό θέατρο, και για καλή μουσι-
κή, αλλά δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν 
έχουν σε σταθερή βάση και περιμένουν 
το καλοκαίρι να διοργανωθεί κανένα φε-
στιβάλ μπας και ακούσουν μουσική ή 
δουν κάποια παράσταση. Εδώ έρχεται η 
ευθύνη των τοπικών αρχών, να δώσουν 
κίνητρα για πολιτιστική δημιουργία, να 
φροντίσουν να δημιουργήσουν πολιτι-
στικούς χώρους, θέατρα, αίθουσες θεα-
μάτων, εκθεσιακούς χώρους. Να ενισχύ-
σουν τις διοικητικές δομές τους ώστε οι 
υπηρεσίες πολιτισμού τους να αρχίσουν 
να παράγουν έργο. Φυσικά και είναι πολύ 
καλό ότι στην Πάφο επιτέλους αποφάσι-
σαν να συνεχίσουν ό,τι συνεχίζεται από 
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πάφος17. 
Αν και μιλώντας με διάφορους συμμερί-
ζομαι την αγωνία τους ότι ο νέος οργανι-
σμός θα αποδειχθεί μη λειτουργικός και 
σε μερικά χρόνια θα πρέπει να ξαναστη-
θεί. Φοβάμαι ότι και πάλι τα κόμματα και 
οι νοοτροπίες του παρελθόντος θα κατα-
φέρουν να πιέσουν τόσο πολύ την κατά-
σταση που δεν θα έχουμε πετύχει τίποτε 
ουσιαστικό. Μακάρι να κάνω λάθος και ο 

νέος φορέας που θα δημιουργηθεί να πά-
ει πολλά βήματα παρακάτω την πόλη και 
γιατί όχι ολόκληρη την περιοχή. 

Όσο δε για την περιοχή της ελεύθε-
ρης Αμμοχώστου τα πράγματα είναι μα-
κάρια, ουδεμία δημοτική ή κοινοτική ή 
άλλη αρχή δεν ασχολείται, πάει ο ΘΟΚ 
στη ∆ερύνεια, γίνεται κανένα φεστιβάλ 
κολοκασιού στη Σωτήρα, στην Αγία Νάπα 
στο μοναστήρι κανένα συνέδριο για τον 
Σεφέρη και είμαστε εντάξει. ∆εν χρειάζο-
νται κάτι άλλο εκεί. Βέβαια, και αυτό δεν 
το ξέρουμε, γιατί δεν δοκίμασε και κανείς 
ποτέ να μάθει, αν θέλουν και κάτι άλλο οι 
κάτοικοι. ∆ιότι αν δεν δοκιμάσεις, δεν ξέ-
ρεις αν σου αρέσει. Κι εγώ για να αποφα-
σίσω ότι δεν μου αρέσει ο τραχανάς και 
το πουργούρι μου πήρε χρόνια, δοκίμα-
σα και αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν

 Έτσι είναι και το θέατρο, η μουσική, 
η τέχνη γενικά, αν δεν τα δοκιμάσεις δεν 
ξέρεις αν σου αρέσουν. Επίσης, για να τα 
δοκιμάσεις πρέπει να υπάρχουν και για 
να υπάρχουν στην πόλη σου, στην κάθε 
πόλη, πρέπει να έχεις χώρο να τα βάλεις. 
Άρα, ας αφήσουν τις κρίσεις περί σκουπι-
διών οι τοπικές αρχές και ας ξεκινήσουν 
με το να ενισχύουν τις πολιτιστικές δο-
μές τους.

Τα σκουπίδια και τ’ απίδια

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη 
Η έναρξη της φετινής διοργάνωσης του «∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος», 
θα πραγματοποιηθεί με την εξαιρετικά αιχμηρή και άκρως επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφά-
νη, Εκκλησιάζουσες, σε μια πρωτότυπη εκδοχή σύγχρονης, λαϊκής οπερέτας σε μετάφραση, 
λιμπρέτο και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. Η συμπα-
ραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αποτελεί μια 
νέα πρόταση πάνω στο κλασικό κείμενο, που παρουσιάζεται από έναν πολυμελή θίασο ηθο-
ποιών-τραγουδιστών και με τριμελή ζωντανή μουσική. Στο ρόλο της Πραξαγόρας η σπουδαία 
ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου και στο ρόλο του Βλέπυρου ο διεθνούς φήμης βαρύτονος Χρι-
στόφορος Σταμπόγλης. Μέσα από τον μουσικό πάντα κώδικα, αναδεικνύονται τόσο η πολιτική 
όσο και η βαθιά ποιητική πλευρά της αριστοφανικής κωμωδίας: αυτό το ονειρικό, υπερβατικό 
στοιχείο που τόσο περίτεχνα μπλέκει ο Αριστοφάνης με την τρέλα που χαρακτηρίζει το κω-
μικό του σύμπαν. Παραστάσεις: Παρασκευή 2 Ιουλίου και Σάββατο 3 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου, ώρα 9:00. Πληροφορίες: 7000 2414, www.greekdramafest.com. Για τη διευκόλυν-
ση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Θέα-
τρο Κουρίου, για την παρακολούθηση των παραστάσεων (αγορά εισιτηρίων λεωφορείου μέ-
σω της www.soldoutticketbox.com).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Νηρηίδες» 
της Λουκίας Χατζηγιάννη
Το nOise παρουσιάζει την προσωπική έκθεση αναλογι-
κής φωτογραφίας της Λουκίας Χατζηγιάννη με τίτλο «Νη-
ρηίδες». Πρόκειται για μια συλλογή από ασπρόμαυρες 
αναλογικές φωτογραφίες της νεαρής Κύπριας φωτογρά-
φου που έχουν ως θέμα το γυναικείο σώμα και το θαλασ-
σινό τοπίο της Κύπρου. Η έκθεση είναι μια εξερεύνηση 
του γυναικείου βλέμματος, της θηλυκότητας και του σώ-
ματος. Οι ‘Νηρηίδες΄ σηματοδοτούν την πρώτη ατομική 
της έκθεση και την απόφασή της να εμβαθύνει τη σχέση 
της με τον χώρο της φωτογραφίας. Το nOise είναι ένας 

νέος καλλιτεχνικός χώρος που παρουσιάζει το έργο σύγχρονων Κυπρίων φωτογρά-
φων. Στον χώρο είναι διαθέσιμες φωτογραφίες σε ψηφιακή εκτύπωση, dark room 
prints, postcards καθώς και βιβλία φωτογραφίας. Αυτή είναι η πρώτη ατομική έκθε-
ση που παρουσιάζεται στον χώρο από την έναρξη λειτουργίας του τον Απρίλιο του 
2021. Εγκαίνια: Τρίτη 29 Ιουνίου και Τετάρτη 30 Ιουνίου, 7:00 μ.μ. ∆ιάρκεια έως τις 
15 Ιουλίου. Instagram: @loukiaa, @noisecy, www.loukiah.com.

27.6 - 3.7.2021

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιέρωμα στον 
Charlie Parker 

Ενα αφιέρωμα στον θρύλο της 
τζαζ Charlie Parker με το έργο 
του «Bird with Strings» για κου-
αρτέτο τζαζ και σύνολο εγχόρ-
δων, όμποε, άρπας και γαλλικό 
κόρνο παρουσιάζει η Συμφω-
νική Ορχήστρα Κύπρου. Η ηχο-
γράφηση του θρυλικού άλμπουμ 
έγινε στο διάστημα 1949-50 
και αποτέλεσε έναυσμα για μια 
νέα μόδα όπου στο παραδοσια-
κό τζαζ section ενσωματώνονται 
κλασικά έγχορδα.Το Κουαρτέτο 
Χάρης Ιωάννου μαζί με τη Σ.Ο.Κ. 
αποτίουν φόρο τιμής σε αυτό το 
ρεπερτόριο. Συναυλίες Τετάρτη 
30 Ιουνίου, Λευκωσία, Θέατρο 
Παλλάς (τηλ.) 22410181). Πέ-
μπτη 1η Ιουλίου, Πάφος, Μαρκί-
δειο ∆ημοτικό Θέατρο (τηλέ-
φωνο 26222286), Παρασκευή 
2 Ιουλίου, Λεμεσός, Θέατρο Ρι-
άλτο (τηλέφωνο 77777745) ώρα 
έναρξης 8:30 μ.μ. Πληροφορί-
ες/εισιτήρια cyso.interticket.
com και rialto.interticket.com.

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση εκδόσεων
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής και 
ο Όμιλος Φίλων ∆ημοτικής Βιβλιοθή-
κης Στροβόλου διοργανώνουν εκδή-
λωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι 
έντυπες εκδόσεις του Ομίλου. Την πα-
ρουσίαση για το βιβλίο «Καβάφης και 
Κύπρος» θα κάνει ο Γιώργος Β. Γεωργί-
ου, φιλόλογος και διδάκτωρ Γλωσσο-
λογίας, Ε.Κ.Π.Α., και για το «Τάσεις και 
αναζητήσεις στην ποίηση της Γενιάς 
της Εισβολής», ο φιλόλογος και συγ-
γραφέας Γιώργος Μύαρης. Τον συντο-
νισμό θα έχει ο δρ Κυριάκος Ιωάννου, 
αντιπρόεδρος ΟΛΚ. Πολιτιστικό Κέντρο 
∆ήμου Στροβόλου, λεωφ. Αρχ. Κυπρι-
ανού 34, Στρόβολος. Τρίτη, 29 Ιουνίου, 
ώρα 7:30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μέρες μέχρι την Ενάτη: Ιούλιος 1821
Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής και ο ∆ήμος Στροβόλου 
παρουσιάζουν το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Μέρες μέχρι την 
Ενάτη: Ιούλιος 1821», παραγωγής Alpha Square, σε σκηνοθεσία 
Ανδρέα Αραούζου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για 
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την Εθνική Πα-
λιγγενεσία. Το κυπριακό έργο «Μέρες μέχρι την Ενάτη: Ιούλιος 
1821», το οποίο έγραψε η Ανθή Ζαχαριάδου, πραγματεύεται την 
ταραγμένη περίοδο και τις δραματικές ημέρες πριν από την 9η 

Ιουλίου του 1821, στη βάση ιστορικά τεκμηριωμένων γεγονότων, εστιάζοντας στη μορ-
φή του Εθνομάρτυρα αρχιεπίσκοπου Κυπριανού. Ο Βαρνάβας Κυριαζής θα υποδυθεί 
τον εμβληματικό Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Πρώτη παράσταση στο ∆ημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου, την Παρασκευή 2 Ιουλίου, ώρα 8:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει ακόμη μία πα-
ράσταση την Κυριακή 4 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Επιπρό-
σθετες παραστάσεις θα δοθούν το φθινόπωρο, συμπεριλαμβανομένων και πρωινών 
παραστάσεων για Σχολεία. Πληροφορίες, για την παράσταση στο ∆ημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου απαραίτητη η προκράτηση θέσεων στο 22 470341. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΘΕΣΗ

Τώρα μάτια μου, μάτια μου, διχαστήκαμε
Η γκαλερί eins παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Φάνου Κυριάκου με τίτλο «Γεια, Κα-
λωσόρισες στην Έκθεση». Γνωρίζω ότι είσαι ο αναγνώστης, η αναγνώστρια, και εγώ είμαι η 
συγγραφέας, αλλά, για την ώρα, προτείνω να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη δυαδική σχέση. 
Αναζητώντας κοινό έδαφος, είμαστε και οι δύο άτομα που έχουν σταθεί μπροστά από αυτά 
τα έργα, υποκείμενα μπροστά σε αντικείμενα, που γεμίζουμε εκείνον τον χώρο ανάμεσα 
στη δική μας και τη δική τους παρουσία με τις εμπειρίες, τις αναφορές, τις φαντασίες και τις 
επιθυμίες μας. Αυτές οι σύντομες ημερολογιακές σημειώσεις περιέχουν γεμίσματα και υπο-
κειμενικά πλάνα, συναισθήματα, σκέψεις, και ανεκδοτολογικές ιστορίες που ενδεχομένως 
να προσθέσουν κάτι στην εμπειρία σου. Από 26 Ιουνίου μέχρι τις 24 Ιουλίου. Γκαλερί eins, 
Θέμιδος 28, Λεμεσός. Πληροφορίες www.einsgallery.com.

Τοποθετήσεις τέτοιου 
είδους ρίχνουν λάδι 
στη φωτιά και γι’ αυτό 
ο κ. Φαίδωνος θα πρέπει 
να είναι περισσότερο 
προσεκτικός, όταν θέλει 
να κάνει εντύπωση.

Η ματιά του καλ-
λιτέχνη Φίλιππου 
Γιαπάνη, ολόσωμη, 
αποκαλυπτική, πνευ-
ματωμένη αλλά ένυ-
λη προσχώνεται στις 
καμπύλες των φα-
ντασιώσεων, ακκίζε-
ται στα ακρόπρωρα 
των ορμών, με πρω-
τόγονη ειλικρίνεια, 
ενίοτε επιθετική.
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΤF RANKING 153ΡΑΛΟΥΚΑ

ΣΕΡΠΑΝ
WTA RANKING 342

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΣΕΖΟΝ
ΑΡΧΙΣΑΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΙ ΕΓΓΡΡΑΑΦ
ΤΗΣ ΝΕΕΑΑΣ

ΣΣΣΕΕΖΟΝ
ΑΡΡΧΧΙΣΑΝΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ
ΙΘΜΟΣ ΘΕΣ

ΠΕ
ΑΡ

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD 
Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp 
Τηλ: 99515526, Email: healthylifestylecamp@gmail.com 

HEALTHY HEALTHY 
LIFESTYLELIFESTYLE

CAMP CAMP 

15-20
Ιουλίου 2021

Ξενοδοχείο 
RODON 
HOTEL 
ΑΓΡΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν παιδιά ηλικίας 

10-14 χρόνων

Έχοντας ως απόλυτη 
προτεραιότητα την υγεία όλων 
μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι 
τηρούμε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας, για covid-19 
σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας.

Κάτω από την στήριξη του Συνδέσμου
 Διαιτολόγων & Διαρτοφολόγων Κύπρου

 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ | 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη 
Τετάρτη τα Βραβεία Ποιότητας Γα-
στρονόμος 2020, στον πολύ όμορφο 
εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου του ∆ήμου Στροβόλου, και 
όλοι όσοι παρευρέθηκαν είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν, εκτός από 
τους βραβευθέντες παραγωγούς και 
τα προϊόντα τους, την ίδια την Κύ-
προ και τη γη της, η οποία χαρα-
κτηριζόταν παλαιότερα ως έχουσα 
αφθονία σε κάθε αγαθό. Η πλούσια 
γη της πρόσφερε στους κατοίκους 
της όλα όσα είχαν ανάγκη, και συν 
τω χρόνω, και όσο τα καράβια μά-
κραιναν ολοένα και περισσότερο, η 
Κύπρος πλουτιζόταν από νέα προϊό-
ντα, και όσο οι εποχές άλλαζαν και 
κατακτητές ερχόντουσαν άλλαζε και 
εμπλουτιζόταν η κουζίνα της. Έτσι, 
σήμερα, εν έτει 2021 η γαστρονο-
μική παράδοση είναι τόσο πλούσια 
που ολοένα και ανακαλύπτει κανείς 
ποικιλίες, γεύσεις, συνταγές, προϊό-
ντα. Για όλα αυτά και για πολλά πε-
ρισσότερα μίλησαν οι κατηγορίες 
των Βραβείων διά των προϊόντων 
που η επιτροπή γευσιγνωσίας επέ-
λεξε ως τα καλύτερα από τα πολύ 
καλά που είχε ενώπιόν της. 

 Οίνος ευφραίνει καρδίαν
Από τις σημαντικές κατηγορίες 

των Βραβείων Ποιότητας του Γα-
στρονόμου είναι αυτές που αφορούν 
το κρασί, μιας και βραβεύουν κρασιά 
των κυπριακών αμπελώνων, αναδει-
κνύουν ξεχασμένες γηγενείς ποικι-
λίες και δείχνουν ότι υπάρχει και ο 
επιχειρηματικός δρόμος του πρωτο-
γενή τομέα. Τα οινοποιεία στην Κύ-
προ πια δεν είναι απλές βιοτεχνίες 
εμφιάλωσης κρασιού, αλλά αποτε-

λούν τρόπον τινά εργαστήρια παρα-
γωγής υψηλής ποιότητας οίνου. Οι 
αμπελώνες σε παραδοσιακές οινο-
παραγωγικές περιοχές της Κύπρου 
αρχίζουν και επαναφέρουν το τοπίο 
σε μία πρότερη μορφή, ωστόσο οι 
παραδοσιακές μέθοδοι συντήρησής 
του, πολλές φορές αντιεπιστημο-
νικές, πλέον έχουν δώσει τη θέση 
τους σε διαδικασίες που αποβαίνουν 
προς όφελος του αμπελιού. Αυτές οι 
νέες μέθοδοι εισάγονται στην Κύ-
προ, από τη νέα γενιά γεωργών, οι-
νοποιών, χημικών και άλλων σχετι-
κών με την οινοποιία. Στο κυπριακό 
κρασί έχουμε το εξαιρετικό πάντρε-
μα της παράδοσης με την πρόοδο, 
έτσι ώστε πλέον να μιλάμε για ένα 
προϊόν, το οποίο μπορεί να σταθεί 
δίπλα σε άλλα ευρωπαϊκά κρασιά 
ισότιμα. Μάλιστα, για πρώτη φορά 
μέσα στα επτά χρόνια των Βραβεί-
ων Ποιότητας του Γαστρονόμου, δύο 
κρασιά ισοψήφησαν στη γευσιγνω-
σία, δύο ροζέ κρασιά από δύο διαφο-
ρετικά οινοποιεία βραβεύτηκαν για 
την υψηλή ποιότητά τους.

Νικητές στις κατηγορίες οίνου 
ήταν:

● Βραβείο Λευκού Οίνου - «Πετρί-
της», του Οινοποιείου Κυπερούντας 

● Βραβείο Ροζέ Οίνου -«Ρόδινος», 
από το Οινοποιείο Τσιάκκας –και 
«Μαραθεύτικο», από το Κτήμα Γε-
ρόλεμο

● Βραβείο Ερυθρού Οίνου - «Όμη-
ρος», του Οινοποιείου Άης Αμπέλης 

Χαλλούμι
Ένα προϊόν μετωνυμικό της 

Κύπρου, το χαλλούμι ανάγιωσε και 
σπούδασε και έζησε χιλιάδες οικογέ-
νειες στο νησί. Το κυπριακό χαλλού-
μι είναι από τα προϊόντα εκείνα που 
ο κάθε παραγωγός γαλακτοκομικών 

προϊόντων θεωρεί ως κορωνίδα του 
τυροκομείου του. Ένα πολύπαθο δι-
οικητικά τυρί, το οποίο εδώ και αιώ-
νες παράγεται από άκρη σε άκρη του 

νησιού, σχεδόν με την ίδια συνταγή, 
με τις τοπικές παραλλαγές βέβαια, 
να το διαφοροποιούν. Το χαλλούμι 
εκτός από ένα σημαντικό κτηνοτρο-
φικό προϊόν, μπορεί να αναλυθεί 
και ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, 
το οποίο συνήθως ένωνε όχι μόνο 
συγγενικές οικογένειες μεταξύ τους, 
αλλά και την κοινωνία ενός ολόκλη-
ρου χωριού. Το χαλλούμι αποτελούσε 
και εν πολλοίς ακόμα ισχύει, γυναι-
κεία επιχειρηματική δραστηριότη-
τα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 
γαλαταρκές, ένας άτυπος συνεται-
ρισμός των γυναικών στα χωριά με 
προεξάρχουσα τη «γαλαταρκά», τη 
γυναίκα δηλαδή με τις περισσότερες 
αίγες και που άρχιζε πρώτη το πήξι-

μο του γάλακτος. Αυτή η σύμπραξη 
γυναικών αποσκοπούσε στην καλύ-
τερη αξιοποίηση του γάλακτος, την 
ταχύτερη παρασκευή χαλλουμιού 
προς όφελος όλων των οικογενει-
ών και τη διατήρηση της κοινωνι-
κής και οικογενειακής συνοχής σε 
κάθε χωριό. 

● Βραβείο Χαλλουμιού - Αιγοπρό-
βειο Λυγίας, Γαλακτοκομικά Προϊ-
όντα Λυγίας

Γιαούρτι – Ντομάτες – Λάδι
Η αγροτο-κτηνοτροφική παρα-

γωγή σήμερα έχει αρχίσει να απο-
κτά τη χαμένη αίγλη περασμένων 
αιώνων, όταν δεν ήταν χαμηλότε-
ρου κοινωνικού στάτους να είναι 
κανείς αγρότης ή κτηνοτρόφος. Η 
καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων 
στις μέρες μας απαιτεί εξειδικευμέ-
νες γνώσεις, κόπο μα προπάντων 
αγάπη για τη γη, για αυτή τη γη 
που όταν ξέρεις να την περιποι-
είσαι ξέρει να γεννά τα αντίδωρά 
της. Στα Βραβεία Ποιότητας του 
Γαστρονόμου 2020 υπήρχαν οι κα-
τηγορίες «Παραδοσιακό Προϊόν», 
«Γεωργικής Καλλιέργειας» και «Πα-
ραγωγής Ελαιόλαδου», και ουσια-
στικά πρόκειται για τρία βραβεία 
που τιμούν την ίδια την κυπριακή 
γη. Το γιαούρτι, μαζί με το χαλλού-
μι, είναι νομίζω το γαλακτοκομικό 
προϊόν εκείνο που δεν λείπει από 
κανένα κυπριακό σπίτι, με το πρό-
βειο γιαούρτι να είναι από τα πιο 
διαδεδομένα γιαούρτια, άλλωστε 
πρόβατα πολλά, σε όλο το νησί. 
Όσο για το λάδι και τις ντομάτες, 
αυτά είναι κυρίαρχα συστατικά της 
μεσογειακής διατροφής και της εν 
γένει γαστρονομικής κουλτούρας 
της περιοχής. Σας μύρισε πομηλο-
ροτηανιά μήπως; 

● Βραβείο Παραδοσιακού Προϊόντος 
- Πρόβειο γιαούρτι «Αρχοντικόν», 
Ηadjigeorgiou Dairies «Αγροτικόν» 

● Βραβείο Γεωργικής Καλλιέργειας 
- Ντομάτες Οδού, οργάνωση παρα-
γωγών «Βασιλική Γη», 

● Βραβείο Παραγωγής Ελαιόλαδου - 
7 Ελιές, Atsas organic farm 

Από τη γη στο πιάτο μας
Οι κατηγορίες «Προϊόν Ευρείας 

Κατανάλωσης» και «Κυπριακής Ποι-
οτικής Κουζίνας» που έχουν εντάξει 
τα Βραβεία του Γαστρονόμου είναι 
ουσιαστικά ο καθρέπτης των προϊ-
όντων στην κοινωνία. Σχετικά με το 
πρώτο κυριαρχεί εν πολλοίς η άπο-
ψη ότι οτιδήποτε μαζικό και βιομη-
χανοποιημένο χάνει από ποιότητα. 
Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα αλή-
θεια, αφού όταν παραγωγή γίνεται 
με γνώμονα το άρωμα του προϊό-
ντος, όταν ο επιχειρηματίας θέλει 
να θυμάται από πού ξεκίνησε για 
να δει πόσο μακριά μπορεί να φτά-
σει, τότε η ευρεία κατανάλωση γίνε-
ται αγώνας ποιότητας και ήθους. Η 
ποιοτική κουζίνα θα πρέπει να είναι 
το ζητούμενο κάθε εστιατορίου που 
σέβεται τον εαυτό του και τους πε-
λάτες του. Όταν δε η κουζίνα θέλει 
να αποκτήσει και πρόσωπο και δη 
άρωμα εντοπιότητας θα πρέπει να 
ξέρει όχι μόνο πού θα ψάξει για την 
καλύτερη πρώτη ύλη, αλλά και ποιο 
είναι το άρωμά της, να μπορούν οι 
συνταγές του να ξυπνούν μνήμες 
και να ανοίγουν γαστριμαργικούς 
δρόμους.

● Βραβείο Προϊόντος Ευρείας Κα-
τανάλωσης - Αλλαντικά Γρηγορίου, 
Γρηγορίου Β.Ε. ΛΤ∆

● Βραβείο Κυπριακής Ποιοτικής Κου-
ζίνας - Εστιατόριο «Μπέμπα», Λευ-
κωσία

 Αφθονη σε αγαθά, περίσσια σε ποιότητα
Τα Βραβεία Ποιότητας Γαστρονόμος αποτελούν έναν ολοκληρωμένο θεσμό που υμνεί την κυπριακή γη και τους ανθρώπους της

Η ευφορία της 
κυπριακής γης θα 
πρέπει να αποτελέσει για 
την Πολιτεία πρόκληση 
και συνάμα ευκαιρία 
για την ανάπτυξη μιας 
άλλης επιχειρηματικής, 
πράσινης Κύπρου.

Εν έτει 2021 η γαστρονομική παράδοση της Κύπρου είναι τόσο πλούσια που 
ολοένα και ανακαλύπτει κανείς ποικιλίες, γεύσεις, συνταγές, προϊόντα και 
στόχος των Βραβείων Ποιότητας του Γαστρονόμου είναι να συνεχίζει να ανα-
καλύπτει ποιοτικά προϊόντα.
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Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μετά από διάλειμμα ενός χρόνου, 
εξαιτίας της πανδημίας, το ∆ιε-
θνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 
∆ράματος 2021, που συνδιοργα-
νώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσί-
ες, το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιε-
θνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και 
το Υφυπουργείο Τουρισμού επι-
στρέφει με πέντε παραγωγές και 
σε δύο σκηνές (Κούριο και Σκαλί 
Αγλαντζιάς)… αφού η Πάφος τε-
λικά έμεινε εκτός προγράμματος. 
Ο Χρίστος Γεωργίου, εκτελεστι-
κός διευθυντής του Κυπριακού Κέ-
ντρου του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 
Θεάτρου, μιλάει στην «Κ» για το 
φεστιβάλ, τις προκλήσεις και το 
ζήτημα που ανέκυψε με τη δημο-
τική αρχή της Πάφου, που τελικά 
άφησε την πόλη έξω από τον προ-
γραμματισμό.
–Απουσία ενός χρόνου… 

–Μου έλειψε το φεστιβάλ πέ-
ρυσι, που δεν πραγματοποιήθηκε, 
αλλά είχαμε τον χρόνο να μελετή-
σουμε και άλλες παραμέτρους, να 
δούμε και άλλα πράγματα, αν και 
οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. 
Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα 
να αλλάξουμε, οφείλουμε να εξε-
λισσόμαστε.
–Πώς χτίστηκε το φετινό πρό-

γραμμα;

–Το φετινό πρόγραμμα είναι ένα 
ιδιαίτερο πρόγραμμα. Οι τρεις από 
τις πέντε παραγωγές που συμμε-
τέχουν επελέγησαν σε συνέχεια 
της πρώτης ανοικτής υποβολής 
προτάσεων το 2020, και θα συμ-
μετείχαν στο Φεστιβάλ του 2020. 
Βέβαια, μετά την ακύρωση του φε-
στιβάλ εξαιτίας της πανδημίας, που 
ήταν μια σοφή και σωστή απόφα-
ση, προτείναμε στα θεατρικά σχή-
ματα που θα ερχόντουσαν πέρυσι, 
να έρθουν φέτος, όπως και έγινε. 
Βέβαια, δεν είχαμε την κυπριακή 
συμμετοχή, οπότε έγινε ξανά ανοι-
κτή πρόσκληση και υποβλήθηκαν 
τέσσερις προτάσεις από κυπριακά 
σχήματα, και επιλέχθηκε η μία. 
Για την επιλογή του προγράμμα-
τος η επιτροπή έχει συγκεκριμένα 
καλλιτεχνικά κριτήρια, και φυσικά 
λαμβάνονται υπ’ όψη και οικονομι-
κά ζητήματα αλλά και θέματα τε-
χνικού εξοπλισμού, αν μπορεί να 

παρασταθεί δηλαδή στην Κύπρο. 
–Κωμωδία, τραγωδία, πώς επιλέ-

γονται οι παραγωγές σας;

–Κατ’ αρχάς θέλουμε οι παρα-
στάσεις να αφορούν τον σημερινό 
θεατή. Πάντα θέλουμε να έχουμε 
κωμωδία, όμως έχουν υπάρξει χρο-
νιές που δεν είχαμε, όπως το 2015 
ή και 2017. Ο βασικός άξονας είναι 
να έχουμε παραστάσεις από τους 
τρεις βασικούς τραγικούς ποιητές 
και από τον Αριστοφάνη. Έχουμε 
παραστάσεις που μπορεί να είναι 
πιο εμπορικές, δηλαδή «Μήδεια», 
«Αντιγόνη», «Βάκχες», «Τρωάδες», 
αλλά προσπαθούμε να έχουμε και 
έργα που δεν έχουν ανέβει για χρό-
νια στην Κύπρο, όπως έγινε με την 
«Άλκηστη» το 2018, ή όπως φέτος 
έχουμε τον «Προμηθέα ∆εσμώτη», 
θέλουμε να θυμηθούμε αυτό το κεί-
μενο. Γοητεύει τον θεατή η σκηνο-
θετική προσέγγιση, η μεθοδολογία, 
που θα χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε 
σκηνοθέτης. Αυτό είναι το βασικό 
κομμάτι που δημιούργησε το φε-
στιβάλ, και αυτό, αν θες, ήταν και 
το όραμα του Νίκου Σιαφκάλη. Το 
Φεστιβάλ επεδίωκε και συνεχίζει 
να επιδιώκει έναν ευρύ διάλογο 
πειραματισμού, να δοθεί δηλαδή 
το βήμα δημιουργίας και παρου-
σίασης της κουλτούρας κάποιων 
χωρών… Πώς για παράδειγμα ο 
Σλοβένος θα προσεγγίσει το μοι-
ρολόι της Εκάβης στις «Τρωάδες», 
πώς ο Παλαιστίνιος βλέπει το μοι-

ρολόι της Αντιγόνης. Αυτό είναι 
το ωραίο που έχει το φεστιβάλ και 
αυτή είναι η μοναδικότητα του φε-
στιβάλ, παρουσιάζει παραστάσεις 
αρχαίου ελληνικού δράματος όχι 
μόνο από ελληνόφωνα σχήματα, 
αλλά και από διεθνή.
–Φεστιβάλ και κυπριακή δημι-

ουργία... πώς τα παντρέψατε; 

–Μέχρι και πριν από περίπου 

δέκα χρόνια παραστάσεις αρχαίου 
ελληνικού δράματος είχε την πο-
λυτέλεια, αν θες, να παρουσιάζει 
μόνο ο ΘΟΚ. ∆εν δόθηκε κάποιο 
ιδιαίτερο βήμα στα ελεύθερα θέα-
τρα, αν και είχαν γίνει κάποιες με-
μονωμένες προσπάθειες. Το Φεστι-
βάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ράματος, 
λοιπόν, έδωσε βήμα δημιουργίας 
στις κυπριακές παραγωγές, αρχι-

κά με ένα συμβολικό ποσό αγοράς 
παράστασης –σας σημειώνω εδώ 
ότι το Φεστιβάλ δεν επιχορηγεί 
παραστάσεις. Σταδιακά το ποσό 
αυξήθηκε και με αυτόν τον τρό-
πο προσπαθούμε να ενισχύσουμε 
την κυπριακή δημιουργία και να 
δώσουμε την ευκαιρία στα κυπρι-
ακά σχήματα να πειραματιστούν 
και να μελετήσουντο αρχαίο ελ-
ληνικό δράμα.
–Είστε ευχαριστημένοι με ό,τι 

έως σήμερα έχουν δώσει τα κυ-

πριακά σχήματα; 

–Έχουν γίνει και καλές ποιοτικά 
παραστάσεις, αλλά και λιγότερο κα-
λές. Βέβαια, εδώ υπεισέρχεται και το 
κριτήριο του καθενός. Κάθε πρότα-
ση που κατατίθεται στο αρχαίο ελ-
ληνικό δράμα μπορεί να συνδράμει 
στην εξέλιξη της θεατρικής παιδεί-
ας και κουλτούρας της χώρας μας. 
Και πάνω σε αυτό όλοι οι φορείς θα 
πρέπει να επενδύσουμε. 
–Το κάνουμε;

–Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να 
αναλογιστούμε τη σημασία του θε-
άτρου, πρέπει να καταλάβουμε ότι 
θέλουμε νέο κοινό, οφείλουμε δε 
να κρατήσουμε τον κόσμο που μας 
ακολουθεί, προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας καλλιτεχνικές παραγω-
γές, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τον 
πολιτισμό στη χώρα μας. Ετσι, ανα-
βαθμίζεται και ο πολιτιστικός του-
ρισμός μας. 
–Τι αντίκτυπο έχει το Διεθνές Φε-

στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δρά-

ματος της Κύπρου

–Πριν από ενάμιση χρόνο το 
Φεστιβάλ μας διακρίθηκε στα 20 
καλύτερα θεατρικά φεστιβάλ από 
την American Express, έχουμε την 
πιστοποίηση του EFFE (Europe 
For Festivals Festivals for Europe), 
έχουμε την εκτίμηση του ∆ιεθνούς 
Ινστιτούτο Θεάτρου. Το Φεστιβάλ 
μας κατάφερε και έβαλε την Κύ-
προ στον θεατρικό φεστιβαλικό 
χάρτη. Ο Νίκος Σιαφκάλης κατά-
φερε, με τις ενέργειές του, με το 
πείσμα του,  να κάνει γνωστή την 
Κύπρο μέσα από το Κέντρο Θεά-
τρου, με το Φεστιβάλ Ελληνικού 
∆ράματος αλλά και με το Συμπό-
σιο. Μπορούμε να σταθούμε αντά-
ξια σε ένα ευρωπαϊκό, σε ένα πα-
γκόσμιο φεστιβάλ.
–Ποιες είναι οι προκλήσεις για 

το 2021, αλλά και για το μέλλον;

–Φέτος μάς απασχολεί πάρα πο-
λύ το ζήτημα της χωρητικότητας 
του 50%, αλλά ευελπιστώ ότι θα 
μας επιτρέψουν, αν και τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν 
βέβαια, να πάμε από το 50% στο 
70%. Το Φεστιβάλ φέτος έβαλε σε 
πρώτη προτεραιότητα την ασφά-
λεια και την τήρηση των υγειονο-
μικών κανόνων για όλους, θεατές, 
καλλιτέχνες, τεχνικούς, ανθρώπους 
της διοργάνωσης. Για το 2022 έχου-
με πράγματα στα σκαριά, αλλά αυ-
τά θα τα συζητήσουμε αμέσως μό-
λις τελειώσει το φετινό φεστιβάλ.
–Απευθύνεστε σε συγκεκριμέ-

νους θεατές;

–Απευθυνόμαστε σε όλους και 
φυσικά πάντοτε θέλουμε και νέο 
κοινό… όχι μόνο ηλικιακά. Και τα 
προηγούμενα χρόνια επενδύσαμε 
στην προσέλκυση νέου κοινού και 
νομίζω πως τα έχουμε καταφέρει. 
Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις 
έφηβους/ες και εικοσάχρονους να 
έχουν παρακολουθήσει μια παρά-
σταση αρχαίας τραγωδίας. Βέβαια, 
αυτούς τους νέους θεατές καλού-
μαστε να τους κρατήσουμε. Οφεί-
λουμε να «επενδύσουμε» όλοι στον 
αυριανό θεατή. Τα θεωρώ υποχρέ-
ωσή μας, διότι ο πολιτισμός είναι 
το Α και το Ω σε μια κοινωνία, πρέ-
πει να το καταλάβουμε όλοι αυτό.
–Τι περιμένετε από το Φεστιβάλ 

του 2021;

–Να θυμηθούμε την ανθρώπι-
νη επαφή, να δούμε τους θεατές 
ξανά στο θέατρο και να ζήσουμε 
ό,τι μας έλειψε το 2020. Το πιο συ-
γκινητικό κομμάτι για εμένα εί-
ναι να βλέπεις το κοινό να γεμίζει 
το Κούριο, να βλέπεις το στήσιμο 
και το λύσιμο ενός σκηνικού, να 
παρακολουθείς μια πρόβα, το χει-
ροκρότημα των θεατών. Χτίζουμε 
φιλίες με όλα τα σχήματα που συ-
νεργαζόμαστε και αυτό είναι πολύ 
σημαντικό και αυτό είναι μεγάλο 
κέρδος για το φεστιβάλ μας. Φέτος, 
για παράδειγμα επανέρχεται μετά 
από 11 χρόνια το Εθνικό Θέατρο 
της Ελλάδας, έρχεται ξανά ο βρα-
βευμένος σκηνοθέτης Ντανιέλε 
Σάλβο, ο οποίος το 2014 είχε σκη-
νοθετήσει «Χοηφόροι, Ευμενίδες», 
φέτος κάνει Προμηθέα ∆εσμώτη. 
Πάντως, η μεγαλύτερη χαρά είναι 
να δούμε παλιούς και νέους θεατές 
στις θέσεις τους!

Θέλουμε να ξαναπάμε στην Πάφο το 2022
Ο Χρίστος Γεωργίου από το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου μιλάει για το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

–Με την Πάφο τι έγινε τελικά; 

–Το θέμα του αρχαίου ωδείου 
Πάφου ήταν μία ακόμη πρόκληση 
που κληθήκαμε να αντιμετωπίσου-
με το 2021. Η τελική απόφαση να 
μη στηριχθεί το Φεστιβάλ από τον 
∆ήμο Πάφου με κανέναν τρόπο 
(οικονομικά, τεχνικά) μας έκανε 
να αποφασίσουμε με τα δεδομέ-
να που είχαμε και τα διαχρονικά 
προβλήματα που υπάρχουν στον 
χώρο (μη ύπαρξη τεχνολογικού 
εξοπλισμού, χώρος για τους ηθο-
ποιούς, η χωρητικότητα του 50% 
κ.ά.), ως διοργανωτές να μην πά-
με στην Πάφο. Θα ήταν ζημιά, αν 
πηγαίναμε, και σας διαβεβαιώ ότι 
δεν ήταν μια ειλημμένη απόφαση 
που πήραμε εμείς… Στο πρόγραμ-
μα του φεστιβάλ συμπεριλαμβανό-
ταν η Πάφος, μέχρι και πριν από 
15 ημέρες…
–Και τι συνέβη τελικά;

–Μετά από δύο μήνες που εί-
χαμε στείλει επιστολή στον ∆ήμο 
Πάφου για να έχουμε οικονομική 
στήριξη, με ένα συγκεκριμένο πό-
σο της τάξης των 5.000 ευρώ, αλ-
λά και συνεργασία μαζί τους, και 
μετά από πολλές ενοχλήσεις μας, 
λάβαμε απάντηση ότι δεν τους εν-
διαφέρει η παρουσίαση μη ελλαδι-
κών παραστάσεων, γιατί θεωρούν 
ότι οι μη ελλαδικές παραστάσεις 
δεν είναι ποιοτικές, οπότε δεν αφο-
ρούν την πόλη της Πάφου και γιατί 
οι ελλαδικές παραστάσεις να πα-
ρουσιάζονται μόνο στο Κούριο… 
–Γιατί δεν πήγατε και τις ελλα-

δικές στην Πάφο;

–Το Κούριο έχει τις υποδομές 
να φιλοξενήσει παρόμοιες παρα-
στάσεις, και σε εξοπλισμό και σε 

καμαρίνια και σε χωρητικότητα… 
Εμείς, από το 2014 τονίζουμε την 
ανάγκη για αναβάθμιση των υπο-
δομών στο αρχαίο ωδείο Πάφου, 
σεβόμενοι φυσικά τον αρχαιολο-
γικό χαρακτήρα του χώρου. Με 

τον οργανισμό «Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα Πάφος 2017» είχαμε μια 
εξαιρετική συνεργασία, αυξήθηκε 
για παράδειγμα η τάση του ρεύμα-
τος. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν 
σκοπός μας να φύγουμε από την 
Πάφο, από την πόλη που ο Νίκος 
Σιαφκάλης ξεκίνησε το φεστιβάλ.
–Για άλλες πόλεις έγιναν προ-

σπάθειες; Για τη Λάρνακα ή τη 

Δερύνεια; 

–Ναι, έγιναν προσπάθειες, αλ-
λά ημερολογιακά δεν συνέκλιναν 
στις παραστάσεις. Είναι δύσκολο 
ένα φεστιβάλ να το ανοίγεις σε 
πολλές πόλεις, κοστίζει πάρα πολύ. 
–Το 2022 θα επιμείνετε να επι-

στρέψετε στην Πάφο;

–Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
ναι. ∆εν είναι πρόθεσή μας να μη 
συμπεριλαμβάνεται ούτε το 2022 
η Πάφος. Και οι τρεις διοργανωτές 
θέλουμε να ανοίξουμε έναν γόνιμο 
διάλογο και να συζητήσουμε ξανά 
όλα αυτά που συζητάμε χρόνια και 

επιτέλους να εισακουστούμε, αλλά 
την ίδια στιγμή, εγώ προσωπικά 
δεν επιτρέπω σε κανέναν να υπο-
βαθμίζει τον θεσμό του Φεστιβάλ, 
δεν δημιουργήθηκε χθες, ξεκίνησε 
το 1997. Είναι αθέμιτο και αισχρό 
να θέλει κάποιος να υποβαθμίσει 
έναν ολόκληρο θεσμό για τα δικά 
του θέλω. Σχετικά με τη δήλωση 
του δημάρχου Πάφου στον «Πολί-
τη» την Πέμπτη, δυστυχώς αυτή 
η δήλωση είναι προσβολή τόσο 
προς τους τρεις διοργανωτές και 
όσους δουλεύουν για τη διοργά-
νωση του Φεστιβάλ, αλλά πρώτι-
στα για τα θεατρικά σχήματα που 
έχουν παρουσιάσει παραστάσεις 
στην Πάφο, θέατρα με πολύχρονη 
ιστορία πίσω τους, όπως το Θέατρο 
Ένα, η ΕΘΑΛ, το Σατιρικό, αλλά 
και προς ηθοποιούς όπως ο Κώστας 
Βήχας, Ευτύχιος Πουλλαΐδης, Σπύ-
ρος Σταυρινίδης, σκηνοθέτες όπως 
ο Νίκος Χαραλάμπους, ο Μηνάς 
Τίγκιλης, ο Ανδρέας Χριστοδου-

λίδης, ο Πάρις Ερωτοκρίτου, όσον 
αφορά την κυπριακή δημιουργία. 
Βέβαια, την ίδια στιγμή παρουσιά-
στηκαν και παραστάσεις από Εθνι-
κά Θέατρα άλλων χωρών και από 
διεθνή Φεστιβάλ, όπως το Εθνικό 
Θέατρο της Κροατίας, το Εθνικό 
Θέατρο της Σλοβενίας, το διεθνές 
Φεστιβάλ Merida της Ισπανίας, από 
το Βέλγιο, από το Φεστιβάλ Συρα-
κουσών. Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί 
να χαρακτηρίζει τη δουλειά τους 
ως σκουπίδια.

Πληροφορίες: ∆ιεθνές Φε-
στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού 

∆ράματος 2021, από 2 έως 30 Ιουλί-
ου. www.greekdramafest.com

* Η συνέντευξη είναι αφιερωμένη στον 
Νίκο Σιαφκάλη, ο οποίος διοργάνωσε 
για πρώτη φορά το Διεθνές Φεστιβάλ 
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος το 1997 
και έφυγε από τη ζωή στις 18 Ιουνίου 
2017.

Θέλουμε νέο κοινό, 
οφείλουμε δε να 
κρατήσουμε τον κόσμο 
που μας ακολουθεί, 
προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας καλλιτεχνικές 
παραγωγές, έτσι ώστε 
να αναπτύξουμε τον 
πολιτισμό στη χώρα μας. 
Ετσι, αναβαθμίζεται και 
ο πολιτιστικός τουρισμός.

Το Φεστιβάλ φέτος έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την 
τήρηση των υγειονομικών κανόνων για όλους, θεατές, καλλιτέχνες, τεχνι-
κούς, ανθρώπους της διοργάνωσης, λέει ο Χρίστος Γεωργίου.

Εγιναν προσπάθειες να πάμε και σε άλλες πόλεις Αγώνας η εύρεση
χορηγιών

–Για τι οικονομικά μεγέθη μι-
λάμε, κ. Γεωργίου;
–Ο προϋπολογισμός του Φε-
στιβάλ κινείται περίπου στις 
350.000 ευρώ και υπάρχει η 
σημαντική χορηγία, η μεγα-
λύτερη, από το ΥΠΠΑΝ και τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες, που 
ανέρχεται στις 230.000 για φέ-
τος, έχουμε 20.000 ευρώ από 
το Υφυπουργείο Τουρισμού…
–Πώς καλύπτεται η διαφορά;
–Γίνεται μια τεράστια προσπά-
θεια για να εξασφαλιστούν χο-
ρηγίες, που πολλές φορές δεν 
εξασφαλίζονται… συναντάμε 
πολλές κλειστές πόρτες. Και σε 
αυτό το σημείο θα ήθελα να σας 
πω ότι θα μπορούσε η νέα Βου-
λή να ψηφίσει μια νέα νομοθε-
σία, με την οποία τα ποσά χορη-
γιών για πολιτιστικά γεγονότα να 
απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. 
–Τα εισιτήρια φέρνουν έσοδα;
–Να πούμε κατ’ αρχάς ότι και 
φέτος παραμείναμε στις χαμη-
λές τιμές της περασμένης χρο-
νιάς, γιατί βασικός στόχος μας 
είναι ο καθένας, ανεξαρτήτως 
της οικονομικής του κατάστα-
σης, να μπορεί να παρακολου-
θήσει όσες περισσότερες πα-
ραστάσεις αρχαίου ελληνικού 
δράματος μπορεί με την οικο-
γένειά του, με τους φίλους του. 
Οι τιμές των εισιτηρίων του Φε-
στιβάλ Αρχαίου Ελληνικού ∆ρά-
ματος σε σχέση με φεστιβάλ 
στο εξωτερικό ή άλλες διοργα-
νώσεις στη χώρα είναι εντελώς 
διαφορετικές. 

Δεν είναι πρόθεσή μας 
να μη συμπεριλαμβάνε-
ται ούτε το 2022 
η Πάφος. Και οι τρεις 
διοργανωτές θέλουμε να 
ανοίξουμε έναν γόνιμο 
διάλογο και επιτέλους 
να εισακουστούμε.

Γοητεύει τον θεατή η σκηνοθετική προσέγγιση, η μεθοδολογία, που θα χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε σκηνοθέτης. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που δημιούργη-
σε το φεστιβάλ, και αυτό, αν θες, ήταν και το όραμα του Νίκου Σιαφκάλη, λέει ο Χρίστος Γεωργίου.
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Η έκθεση «Foreign Bodies» του Σπύ-
ρου Προκοπίου βασίζεται πάνω σε 
έρευνα σχετικά  με την παραμόρ-
φωση. Συναντήθηκα με τον νεαρό 
καλλιτέχνη Σπύρο Προκοπίου για 
να αντιληφθώ μέσα από τον ίδιο 
λίγο καλυτέρα τα έργα και το σκε-
πτικό του πίσω από τη δημιουργία 
της συλλογής. Όπως μου εξήγησε 
ο ίδιος μέσα από τα βιώματά του 
γεννιέται η δημιουργία. Ίσως το να 
είναι «διαφορετικός» όχι μόνο δεν 
τον εμπόδισε στη ζωή αλλά του δί-
νει ώθηση για την τέχνη του. Με 
τον Σπύρο κουβεντιάσαμε πολύ, για 
την τέχνη, τη ζωή στο εξωτερικό, 
για τον άνθρωπο γενικά αλλά και 
για το πώς ο ίδιος νιώθει «ξένος» εί-
τε βρίσκεται στην Αμερική ή στην 
Κύπρο, καταλήγοντας ότι εκεί που 
ανήκει ίσως δεν είναι μια χώρα ή 
ένας τόπος αλλά είναι στην τέχνη. 
–Ερωτισμός, η τερατογένεση και 

ο θάνατος μίλησε μου λίγο για 

αυτά τα κομμάτια που παίζουν 

ρόλο στη δουλειά σου.

–Ήμουν πάντα γοητευμένος με 
την ανθρώπινη φιγούρα. Μεγαλώ-
νοντας παρατηρούσα συνεχώς το 
ανθρώπινο σώμα, τις κινήσεις και 
τις αντιδράσεις του. Η εικαστική 
ιδέα ξεκινά ως λεπτή γραμμή που 
ορίζει τον θάνατο και τον ερωτισμό, 
με το σώμα ως σημείο αναφοράς. Εί-
ναι μια έρευνα που βασίζεται στην 
παραμόρφωση, τους ανθρώπινους 
πειραματισμούς και τις τερατογε-
νείς μορφές, όπου το ερευνητικό 
πεδίο άλλαξε από την ενσωμάτω-
ση του θέματος στην αποδοχή προ-
σωπικών πληροφοριών και έπειτα 
μεταλλάχτηκε σε συλλογή ξένων 
πληροφοριών που ενώθηκαν και 

δημιούργησαν μια νέα ιστορία όπου 
κατάφερα ως δημιουργός να συνδε-
θώ και άφησα για πρώτη φορά τον 
θεατή να συνδεθεί μαζί μου. Όλα 
τα στοιχεία παρουσιάζονται μέσα 
από το κυρίαρχο θέμα της ανάμει-
ξης σωμάτων και εικόνων.
–Η αποδοχή του εαυτού σου μέ-

σα από την τέχνη σου. Η τέχνη 

σου σε βοήθησε στο να αποδε-

χτείς και να αγαπήσεις τον εαυ-

τό σου;

–Θέλω να πιστεύω! Η τέχνη μου 
υπήρξε αυτοθεραπευτικός συνδυα-
σμός για να μελετήσω, κατανοήσω 
και αποδεχτώ σωματικές ανασφά-
λειες και όχι μόνο. Μέσω της τέ-
χνης μου αναφέρομαι σε αναμνή-
σεις, υπενθυμίσεις και αποδοχές. Η 
αποδοχή του διαφορετικού, η απο-
δοχή του ποιοι είμαστε, με βάση 
τις αναμνήσεις μας καθίσταται ο 

πυρήνας της ερευνητικής μου προ-
σέγγισης. Επίσης, αναφέρομαι στις 
μειονότητες και σε όσους αισθάνο-
νται «διαφορετικοί» ή μοναδικοί. Η 
ιστορία πίσω από κάθε έργο τέχνης 

μετατρέπεται σε θετικό, καθώς κα-
ταλήγουμε να μιλάμε για τη μονα-
δικότητα όλων μας – είμαστε όλοι 
διαφορετικοί και αυτή είναι η ομορ-
φιά της ζωής. 
–Τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις 

ως ένας Κύπριος καλλιτέχνης 

στη Αμερική;

–Θεωρώ ότι αυτή την περίοδο 
όλοι είχαμε παρόμοιες δυσκολίες, 
καλλιτέχνης ή όχι, Αμερική ή κά-
που αλλού. Ζήσαμε τις διαμαρτυρί-
ες και διαδηλώσεις με το Black Life 
Matters και στη συνέχεια το AAPI 
Hate. Ζήσαμε τον εγκλεισμό και 
την απαγόρευση κυκλοφορίας λό-
γο Covid. Οι γκαλερί είχαν κλείσει, 
οι εκθέσεις είχαν αναβληθεί. Κατά-
φερα, όμως, να είμαι συγκεντρωμέ-
νος στο να ολοκληρώσω τη νέα σει-
ρά έργων που παρουσιάζω σήμερα 
στην Κύπρο. Ζούμε σε στιγμές που 

η πραγματοποίηση και η εμπειρία 
των φυσικών εκθέσεων δεν μπορεί 
πλέον να θεωρηθεί δεδομένη, καθώς 
όλα πλέον κινούνται ηλεκτρονικά. 
Γι’ αυτό είμαι ακόμη πιο ευγνώμων 
για την ευκαιρία της πρώτης ατομι-
κής μου έκθεσης.
–Πώς βίωσες την πρώτη σου 

ατομική έκθεση στην Κύπρο, 

τι είναι αυτό περίμενες και τι 

είναι αυτό που πήρες;

–Μετά από μια 20ωρη πτήση από 
Αμερική, και με μία πανδημία που 
έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα, 
κατάφερα να φτάσω λίγες ώρες πριν 
από το άνοιγμα της έκθεσης. Εγώ 
με τζετ λαγκ και ο κόσμος με πολλά 
ερωτήματα για την τέχνη μου, τις 
ιδέες μου, τις τεχνικές μου και γε-
νικά ερωτήσεις για τη ζωή μου στο 
εξωτερικό. Η σημαντικότητα της 
έκθεσης αυτής για μένα, εκτός ότι 

είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση 
ζωγραφικής, είναι ότι γίνεται στην 
Κύπρο. Είναι μία ευκαιρία να παρου-
σιάσω τις εμπειρίες μου ενόσω ζω 
μακριά από την πατρίδα μου μέσω 
της εικαστικής δουλειάς που δημι-
ουργήθηκε από διάφορες επιρροές.
–Τι διάφορες βρίσκεις στα εικα-

στικά δρώμενα της Κύπρου σε 

σχέση με εκείνα της Αμερικής;

–Είναι λίγο άδικό να συγκρίνω 
τα εικαστικά δεδομένα της Κύπρου 
με μία Αμερική που ακόμα και η 
ίδια διαφοροποιείται σε ποικίλες 
κατατάξεις μέσα στην ίδια τη χώ-
ρα. Υπάρχουν μεν οι κοινοί παρονο-
μαστές στο τι κινείται στην τέχνη 
εκεί, αλλά ο θεατής θα συναντήσει 
άλλα δρώμενα στη Νέα Υόρκη, άλ-
λα στην Καλιφόρνια, άλλα στο Σι-
κάγο και πάει λέγοντας. Στην Αμε-
ρική όλα κινούνται τόσο γρήγορα 
που ακόμα και η τέχνη υλοποιείται 
με γρήγορους ρυθμούς και αλλάζει 
με ακόμη πιο γρήγορους, έτσι ο θε-
ατής θέλει να καταλάβει αλλά όχι 
αναγκαία να αντιληφθεί τι του πα-
ρουσιάζεται. Η ευρωπαϊκή σχολή, 
όπου κατατάσσω την Κύπρο, αγγί-
ζει μια πιο εννοιολογική διάθεση, με 
τον θεατή να αποζητάει μια σύνδε-
ση με τα βιωματικά του δεδομένα, 
αλλά και με την απολυτότητα μιας 
εικόνας που μπορεί να αντιληφθεί 
χωρίς απαραίτητα να πρέπει να την 
κατανοήσει. Η ιστορία κάθε τόπου 
παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς ο 
καλλιτέχνης εκφράζεται, και πώς 
ο θεατής αντιλαμβάνεται.

The O Gallery, Τετάρτη 9- Τε-
τάρτη 30 Ιουνίου 2021. Γλάδ-

στωνος 11, κατάστημα 3, Λάρνακα. 
Τηλέφωνο 99659202.

Η διαφορετικότητα μέσα από την τέχνη
Ο νεαρός εικαστικός Σπύρος Προκοπίου από τη Νέα Υόρκη στην πρώτη του ατομική έκθεση στη The O Gallery στη Λάρνακα

Η τέχνη μου υπήρξε 
αυτοθεραπευτικός 
συνδυασμός για να 
μελετήσω, κατανοήσω 
και αποδεχτώ 
σωματικές ανασφάλειες 
και όχι μόνο.

«Στην Αμερική όλα κινούνται τό-
σο γρήγορα που ακόμα και η τέχνη 
υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς 
και αλλάζει με ακόμη πιο γρήγο-
ρους, έτσι ο θεατής θέλει να κατα-
λάβει αλλά όχι αναγκαία να αντιλη-
φθεί  τι του παρουσιάζεται» λέει ο 
εικαστικός στην «Κ».
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Γράφει Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το Χόλιγουντ και η Αμερική
του 20ού αι. σε 6.000 «κλικ»

Η προέκταση του ποταμού Νείλου στον ουρανό

Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, 
όταν τα μεγάλα στούντιο του Χό-
λιγουντ αναπροσαρμόζονταν σε 
νέες συνθήκες παραγωγής, η κλη-
ρονομιά της «χρυσής εποχής» ήταν 
διαθέσιμη σε χαμηλές τιμές, αδια-
νόητες για τα σημερινά δεδομένα. 
Ορισμένοι, όπως ο ιστορικός του κι-
νηματογράφου Τζον Κόμπαλ (1940-
1991), ήταν παθιασμένοι συλλέκτες 
του κλασικού Χόλιγουντ και συγκέ-
ντρωναν το φωτογραφικό υλικό που 
ήταν στα αζήτητα. Ολοι οι μεγάλοι 
αστέρες από το 1916 έως τη δεκα-
ετία του ’60, σε εξαίρετες πόζες ή 
πορτρέτα, συχνά από μεγάλους φω-
τογράφους, ήταν εκεί, διαθέσιμο 
υλικό για νοσταλγούς. Αλλά ο Κό-
μπαλ ήταν αποφασισμένος και μπο-
ρούσε να δει μακριά. ∆ημιούργησε 
μια μοναδική συλλογή την οποία 
κληροδότησε στο ίδρυμα που φέ-
ρει το όνομά του. Ηδη σε ηλικία 24 
ετών είχε οργανώσει στο Μουσείο 
Βικτόρια και Αλμπερτ, εν έτει 1974, 
την πρώτη έκθεση για το κλασικό 
Χόλιγουντ. Ατυχώς, πέθανε στα 51 
του από πνευμονία ως επιπλοκή του 
ιού HIV πριν από την εμφάνιση της 
αντιρετροϊκής αγωγής. Σήμερα, το 
Ιδρυμα Τζον Κόμπαλ ολοκλήρωσε 
την πώληση αυτής της καταπλη-
κτικής συλλογής στο Μουσείο Τέ-
χνης Hood, που λειτουργεί στους 
κόλπους του Κολεγίου Ντάρτμουθ, 
στο Χάνοβερ του Νιου Χαμσάιρ. Οι 
επαφές διήρκεσαν αρκετά χρόνια 
και η πώληση εγκρίθηκε καθώς το 
Μουσείο Hood θα διαθέσει το σύ-
νολο του υλικού για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Το Ιδρυμα Τζον Κόμπαλ 
με τα χρήματα που εισπράττει θα 
ενισχύσει τον νέο προσανατολισμό 
του για υποτροφίες νέων καλλιτε-
χνών. Οι περίπου 6.000 φωτογρα-
φίες από τις απαρχές της κινημα-
τογραφικής βιομηχανίας έως τα 
μεταπολεμικά χρόνια είναι ένα πα-
νόραμα προσώπων και ταινιών, αλ-
λά και δημιουργίες γνήσιας φωτο-
γραφικής τέχνης. Εχει ενδιαφέρον 
ότι η ερευνητική ματιά του Τζον 
Κόμπαλ προχώρησε έως την ταυτο-
ποίηση των «ανώνυμων» φωτογρά-
φων των μεγάλων στούντιο. Εδωσε 
όνομα σε εξαίρετους καλλιτέχνες 
που μας κληροδότησαν μοναδικά 
πορτρέτα ή σκηνές γυρισμάτων. 
Το Μουσείο Hood έχει υποδεχθεί 
με ενθουσιασμό αυτό το υλικό και 
σχεδιάζει να το αξιοποιήσει στα-
διακά ποικιλοτρόπως, καθώς μια 
νέα, περισσότερο επεξεργασμένη 
ανάγνωση αυτών των φωτογρα-
φικών τεκμηρίων παραδίδει εντέ-
λει μια ακτινογραφία της ίδιας της 
Αμερικής. Και επιπλέον μπορεί να 
φωτίσει ακόμη περισσότερο τον 
τρόπο με τον οποίο τα παντοδύνα-
μα στούντιο του παρελθόντος δια-
μόρφωναν τις κυρίαρχες κοινωνικές 
τάσεις, το δημόσιο γούστο και την 
κλίμακα των αξιών μέσα από τη θε-
ματολογία των ταινιών αλλά και τη 
δημόσια εικόνα των κινηματογρα-
φικών αστέρων. Από την εποχή του 
βωβού σινεμά έως τη δεκαετία του 
’30 και από τον Μάρλον Μπράντο 
έως την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, 
παρελαύνει όλη η Αμερική.

Κάθε αρχή καλοκαιριού ο κύριος 
Γκρι ανυπομονεί να βρεθεί στην 
παραλία του εξοχικού ή σε κάποια 
άλλη, ενός νησιού, να είναι νύχτα 
χωρίς φεγγάρι και να κοιτάζει ψη-
λά. Στην καρδιά του αστερισμού 
του Τοξότη – που σημαίνει: τον 
Γαλαξία. Σωστά;

«Περίπου», με διορθώνει. «Αυτό 
που βλέπουμε είναι ένα ελάχιστο 
τμήμα ενός ελάχιστου τμήματος 
μιας από τις εξωτερικές σπείρες του 
Γαλαξία, κοιτώντας προς το εσω-
τερικό του. Κι ωστόσο, έχεις την 
αίσθηση ότι κοιτάς το απέραντο – 
όντως κοιτάς το απέραντο». 

Φέτος ο κύριος Γκρι θα έχει έναν 
ιδανικό οδηγό μαζί του: το φρεσκο-
τυπωμένο «Ο ουρανός της Ελλάδας. 
Οδηγός για τα άστρα και τους αστε-
ρισμούς. Καλοκαίρι» (εκδ. Μεταίχ-
μιο) του ∆ιονύση Π. Σιμόπουλου. 

Ξέρω τι θα κάνει: προτού αφή-
σει την υπερυψωμένη βεράντα του 

εξοχικού και κατέβει στη θάλασσα 
με τον φακό, θα διαβάσει μερικές 
σελίδες. Οχι μόνον εκείνες με τους 
αστέρες και τους αστερισμούς που 
ο Σιμόπουλος εξηγεί πού και πότε 
διακρίνονται τους καλοκαιρινούς 
μήνες στον ελληνικό ουρανό, όσο 
τις άλλες, τις πιο λοξές, αναφορές, 
πάντοτε γύρω από τη σπείρα του 
Γαλαξία: 

«Οι αρχαίοι Ελληνες είχαν ονο-
μάσει τη φωτεινή αυτή λωρίδα “Γα-
λαξία Οδό” ή “Κύκλο Γαλακτικό”. 
Ακόμη παλαιότερα, οι Βαβυλώνιοι 
έβλεπαν τον Γαλαξία σαν ένα τερά-

στιο “Φίδι”. Νοτιοδυτικά της Με-
σοποταμίας, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
τον έβλεπαν σαν την προέκταση 
του ποταμού Νείλου στον ουρα-
νό. Ενώ παρόμοια ιδέα είχαν και 
στην Κίνα, όπου ο Γαλαξίας ήταν 
για αυτούς ο “Τιεν Χο”, ο “Ουρά-
νιος Ποταμός”». 

Κατά τον ∆. Σιμόπουλο, για τους 
Βίκινγκ, ο Γαλαξίας ήταν «Το Μονο-
πάτι των Φαντασμάτων», που οδη-
γούσε στη Βαλχάλλα των νεκρών. 
Οι Αζτέκοι, πάλι, έβρισκαν στον 
Γαλαξία μαζεμένη όλη τη «Στάχτη 
των Αστρων», όπως περίπου και 
ορισμένες φυλές της Αφρικής, που 
τον κοιτούσαν τις νύχτες κι έβλε-
παν «στάχτες και σπίθες». 

Οι δε Ινδιάνοι της Βόρειας Αμε-
ρικής τον είχαν ονομάσει «Μονο-
πάτι των Σκιών», διακρίνοντας στις 
αχνές γαλακτικές του υφές το Επέ-
κεινα. Πολύ πιο χαμηλά, στον νότιο 
Ειρηνικό, οι Πολυνήσιοι έβλεπαν 

έναν «Μακρύ Γαλάζιο Καρχαρία» 
που τρώει σύννεφα. 

Ολον αυτόν τον ποιητικό οίστρο 
κατεύνασε το 1609 ο Γαλιλαίος, όταν 
με το πρώτο του τηλεσκόπιο δια-
πίστωσε ότι «η Γαλαξία Οδός δεν 
ήταν παρά μια τεράστια συγκέντρω-
ση δισεκατομμυρίων απόμακρων 
άστρων».

Αλλά ο οίστρος πάντοτε επιστρέ-
φει. Ο κύριος Γκρι θυμάται στη νυ-
χτερινή ακτή μπροστά απ’ το εξο-
χικό, τον συνήθως σιωπηλό πατέρα 
του να του λέει: «Το ήξερες ότι ο 
∆ημόκριτος έδωσε πρώτος την ορ-
θή επιστημονική εξήγηση της σύ-
στασης του Γαλαξία; “Πολλών και 
μικρών και συνεχών αστέρων συμ-
φωτιζομένων αλλήλοις συναυγασμός 
διά την πύκνωσιν”. Ωραίο δεν είναι; 
“Συναυγασμός δια την πύκνωσιν”...». 

Παύση. Κι έπειτα, σαν να ψιθύ-
ριζε στον εαυτό του: «Οι ουρανοί 
είναι μυστήριος τόπος».

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Μητέρα και κόρη
Το καλλιτεχνικό δίδυμο memymom 
είναι ένα φαινόμενο μητέρας και κό-
ρης. Με τις αναλογικές φωτογραφίες 
τους ιστορούν εκδοχές της σχέσης 
ανάμεσα σε μια μητέρα και μια ενή-
λικη κόρη, μιλώντας επί της ουσίας 
για μια σειρά από καταστάσεις. Το 
δίδυμο memymom είναι κομμάτι 
του νέου πολιτισμού που έρχεται 
να σταθεί εκ νέου πάνω στον αυτο-
προσδιορισμό της ταυτότητας. Μια 
νέα έκθεση στις Βρυξέλλες, στην αί-
θουσα τέχνης Botanique, παρουσι-
άζει τη νέα ενότητα «Home Game». 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γκούγκενχαϊμ
Οι φωτογραφίες της Ντιάνα Λόσον 
έχουν τιμηθεί με το βραβείο Hugo 
Boss και αυτή την περίοδο παρουσι-
άζονται στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ 
της Νέας Υόρκης. Η 42χρονη Λόσον 
διερευνά τη μαύρη ταυτότητα για 
να μιλήσει για τις παρακαταθήκες 
στερεότυπων αντιλήψεων και για 
τις εκδοχές της κλασικής προσω-
πογραφίας, της κινηματογραφικής 
τεκμηρίωσης και του καθημερινού 
στιγμιότυπου. Συνθέτει σε αλληλου-
χία μια παράλληλη αφήγηση ενός 
ημιαφανούς αστικού πολιτισμού.

ΚΟΛΩΝΙΑ
Επέκταση στη Γερμανία
Ο μεγάλος οίκος δημοπρασιών 
Sotheby’s επεκτείνει τις δραστηριό-
τητές του στη Γερμανία, ορίζοντας 
την πόλη της Κολωνίας ως έδρα των 
επιχειρήσεών του. Το άνοιγμα της 
δραστηριότητας στη Γερμανία θα 
γίνει τον Σεπτέμβριο και φυσικά 
έχουν ήδη αρχίσει οι ετοιμασίες 
για εγκατάσταση στο εντυπωσιακό 
ανάκτορο Οπενχάιμ στην Κολωνία. 
Η πόλη του Ρήνου θα γίνει ο επόμε-
νος σταθμός για δημοπρασίες μετά 
το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Γενεύη, 
τη Ζυρίχη και το Μιλάνο.

ΑΝΓΚΟΥΛΕΜ
Κόμικς της Αφρικής
Στη Διεθνή Πόλη των Κόμικς, στην 
Ανγκουλέμ στη δυτική Γαλλία, πα-
ρουσιάζεται έκθεση για την παρά-
δοση των κόμικς στη γαλλόφωνη 
Αφρική, έναν κόσμο λίγο γνωστό 
στο ευρύτερο κοινό. Τα κόμικς της 
Αφρικής έχουν τα περιοδικά τους και 
τους δικούς τους ήρωες, που είναι 
μέρος αυτής της έκθεσης ως μία δι-
αδικασία γνωριμίας με την κουλτού-
ρα της σχεδιασμένης εικόνας στην 
ολότητά της. Σε συνεργασία με το 
Φεστιβάλ του Κονγκό και το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο της χώρας.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Με μετρό στα μουσεία
Ο νέος σταθμός μετρό στο Βερολίνο 
είναι η στάση στη Νήσο των Μου-
σείων και παραδίδεται προς χρήση 
στις 9 Ιουλίου. Είναι ο τρίτος νέος 
σταθμός στη νέα γραμμή Ούντερ 
ντεν Λίντεν και αναμένεται με ανυ-
πομονησία στη διάρκεια της τουρι-
στικής περιόδου, καθώς οδηγεί τους 
επισκέπτες απευθείας στα μεγάλα 
μουσεία της γερμανικής πρωτεύ-
ουσας. Η νέα γραμμή μετρό άρχισε 
να παραδίδεται σταδιακά από τον 
περασμένο ∆εκέμβριο έπειτα από 
δέκα χρόνια εργασιών.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για τους Βίκινγκ, ο Γαλαξίας ήταν «Το Μονοπάτι των Φαντασμάτων», που 
οδηγούσε στη Βαλχάλλα των νεκρών. Οι Αζτέκοι, πάλι, έβρισκαν στον Γαλα-
ξία μαζεμένη όλη τη «Στάχτη των Αστρων».

Ο Μάρλον Μπράντο στο «Λεω-
φορείον ο πόθος» (1950), φωτογρα-
φημένος από τον Τζον Ενγκστεντ 
(1908-1983). 

«Πολλών και μικρών 
και συνεχών αστέρων 
συμφωτιζομένων 
αλλήλοις συναυγασμός 
διά την πύκνωσιν».
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Κ
ανείς δεν έπεσε από τα σύννε-
φα, θα θέλαμε φυσικά να είναι 
αλλιώς, να είναι ένας αλλοδα-

πός εγκληματίας, ένας σεσημασμέ-
νος που πήρε τη ζωή του κοριτσιού. 
Και κάπως θα μας ανακούφιζε, ότι 
οι κακοί είναι κακοί, έξω από το 
σπίτι μας, δεν κοιμούνται μαζί μας. 
Και θα γυρίζαμε, άνδρες και γυ-
ναίκες, το άλλο πλευρό, γιατί οι 
άνδρες μας είναι καλοί, και μόνον 
από τον έξω κόσμο κινδυνεύουμε. 
Αλλά ακόμα και έτσι να συνέβαι-
νε, θα έπρεπε να μας ξαγρυπνά 
ένα ερώτημα. Γιατί ο εγκληματίας 
«έφαγε» το κορίτσι;  

Και τελικά τα πράγματα είναι 
ακόμα χειρότερα. Κάθε μέρα, κά-
θε νύχτα. Από καταβολής κόσμου. 
Ο Μπάμπης κάτι μας θυμίζει. Είναι 
αυτό το αγόρι που έχουμε όλοι συ-
ναντήσει στη ζωή μας, τον έχουμε 
ζήσει ως συμμαθητή, τον έχουν 
ερωτευτεί οι φίλες μας ή και εμείς, 
τον βρήκαμε στο πανεπιστήμιο, 
τον συναντήσαμε στο ψυχαναλυ-
τικό γραφείο μας, αλλά δεν κάθισε 
πολύ, προτίμησε να βγει έξω στη 
ζωή, να αδράξει εκεί τις ευκαιρί-
ες του. Σίγουρα τον έχουμε συνα-
ντήσει ή τον έχουμε θαυμάσει σε 
διάφορους χώρους, έχει διακριθεί, 
έχει αναλάβει αξιώματα, είναι πολι-
τικός, είναι δημοσιογράφος, είναι 
καλλιτέχνης, είναι αστέρας του θε-
άτρου. Με διάφορες παραλλαγές, ο 
Μπάμπης ζει ανάμεσά μας. Είναι σί-
γουρα εξ όψεως καλό παιδί, γοητευ-
τικός, ένας πολυσχιδής άνδρας. Ξέ-
ρει να συγκρατεί τα συναισθήματά 
του, είναι καθαρός, φροντισμένος, 
μυρίζει όμορφα, στέλνει λουλού-
δια, κλέβει τις καρδιές με ευκολία, 
ανδρών και γυναικών. Είναι αυτό 
που ονειρεύονται οι μαμάδες για 
τις κόρες τους, είναι αυτός που σε 
πηγαίνει στα ύψη. ∆εν την πάτησε 
μόνον η Καρολάιν, που ήταν μικρό 
κορίτσι, αλλά πάρα πολλές γυναίκες 
ανά την υφήλιο. Λίγα χρόνια πριν, 
η κοινή γνώμη είχε συγκλονιστεί 
στην Αμερική με την περίπτωση 
του Ελληνα Φώτη Ντούλος, που 
η περίπτωσή του θυμίζει τόσο μα 
τόσο τον Μπάμπη. Και δεν είναι 
ο μόνος. Είναι αναρίθμητοι. Είτε 
κάνουν είτε δεν κάνουν σωματικά 
εγκλήματα, είτε αφαιρούν ζωές, αυ-
τοί οι άνδρες που γεννήθηκαν για 
να γοητεύουν τις γυναίκες, και να 
τις «σκοτώνουν» με κάθε τρόπο, 
υπάρχουν εκεί έξω. 

∆εν ήταν έγκλημα πάθους αυ-
τό. Ηταν έγκλημα αλαζονείας. Το 
βλέμμα του είχε τον παγωμένο θυ-
μό του άνδρα που του έθιξαν τον 
ανδρισμό, τον ιδιαίτερα εύθραυστο 
ανδρισμό, που είχε ανάγκη ψηφια-
κές εφαρμογές για να παρακολου-
θεί ανά πάσα στιγμή πού βρίσκε-
ται η νεαρή, έφηβη σύζυγός του. 
Μην τυχόν και το σκάσει από το 
χρυσό κλουβί. Είμαι σίγουρη ότι 
όσο θα περνούσαν τα χρόνια, αυ-
τός θα έκανε χρήση της γοητείας 
του σε αναρίθμητες άλλες γυναί-
κες. Γιατί μία δεν είναι ποτέ αρκε-
τή. Οι δικαιολογίες, πολλές. Γιατί 
θα είχε έλλειμμα αγάπης από το 
σπίτι, γιατί δεν τον καταλάβαινε 
η γυναίκα του, γιατί χρειαζόταν 
φροντίδα. Και θα έδενε στο άρμα 
του και άλλες ψυχές έτοιμες φυ-
σικά και οι ίδιες να εξαπατηθούν 
από τη «θηλυκή» γοητεία αυτού 
του ευαίσθητου άνδρα. Καμία δεν 
θα έβλεπε τον εν δυνάμει δολοφό-
νο, εκτός και εάν μπορούσαμε να 

δούμε τις λεπτομέρειες. Οτι δεν 
τον ενδιέφεραν πραγματικά οι γυ-
ναίκες. Είναι δοχεία χρήσης. Γιατί 
συνήθως αυτοί οι άνδρες ελέγχουν 
πάντα εκείνοι το παιχνίδι. Θυμό-
μαστε άλλωστε τον συγκλονιστι-
κό ήρωα του «Match Point» του 
Γούντι Αλεν. Είναι οι περισσότεροι 
τόσο υπέροχοι «οικογενειάρχες». 
Και αλίμονο αν σηκώσουμε την 
κουρτίνα για να δούμε τη σκοτει-
νιά, την υποκρισία, το ψέμα. Αυτοί 
οι άνδρες ονειρεύτηκαν ότι μόνον 
εκείνοι παίζουν τέτοια παιχνίδια, 
και φυσικά δεν θέλουν να χάσουν. 
∆εν παίζουν ισότιμα. ∆εν ανοίγο-
νται στο παιχνίδι της ζωής. ∆εν θέ-
λουν να βγουν τα άπλυτά τους στη 
φόρα, όπως όλων των υπόλοιπων 
κοινών θνητών. Οι ψυχικές αντιφά-
σεις τους δεν επικοινωνούν μεταξύ 
τους, γι’ αυτό και καταβάλλουν τό-
σο μεγάλη ενέργεια στην οδό της 
γοητείας και της τελειότητας. Για 
να μην υπάρχει τίποτα που να τους 
προδίδει. Αλλά το ασυνείδητό τους 
καταγράφει τη βαθιά επιθετικότη-
τα, ενδεχομένως και τον φθόνο για 
το διαφορετικό, το έτερο. Αυτό που 
τους ελκύει την ίδια στιγμή είναι 
ο εχθρός τους. Είναι αυτό που δεν 
αντέχουν να αφεθούν, είναι αυτό 
που δεν αντέχουν, που δεν έχουν. 
∆εν θα ξεχάσω ποτέ τη συζήτηση 
δύο γνωστών Ελλήνων συγγρα-
φέων που ο ένας έλεγε στον άλλο 
με φοβερή αλαζονεία: «Αφού αρέ-
σουμε στα κορίτσια, να τους χαλά-

σουμε το χατίρι;». Ακόμα γυρίζει το 
στομάχι μου, όχι από την επιθυμία, 
ιδίως από την έλλειψή της. 

Φυσικά, στους Μπάμπηδες ανά 
τον κόσμο οι γυναίκες είναι «τρε-
λές», εύκολες, που χρειάζονται κα-
θοδήγηση ή και σιγαστήρα. Ανάλο-
γα τι λένε και πώς τους εκθέτουν.

«Τι νύχτα και αυτή χωρίς αντι-
κείμενα», γράφει ο Ρίλκε. Πόσος πό-
νος στη μαύρη ψυχή που δεν έχει 
εσωτερικεύσει ένα καλό αντικείμε-
νο, από τη μητέρα, τον πατέρα, από 
την αντοχή και την ανοχή σε όσα 
δεν είμαστε και δεν καταλαβαίνου-
με. Που δεν υπάρχει το έλεος, αυτό 
το μαλακτικό της ψυχής. Ο φόνος 
και ο βιασμός γίνονται από άνδρες. 
Σπανιότατα γίνονται από γυναίκες. 
Ψυχικοί φόνοι, φόνοι συναισθη-
μάτων, γελοιοποίηση, υποτίμηση, 
έλεγχος, αλαζονεία, είναι όλα ανδρι-
κά παιχνίδια. Το ισχυρό φύλο ανα-
δεικνύεται ολοένα και περισσότερο 
ανίσχυρο. Το γνωρίζαμε από πάντα, 
απλώς απαγορευόταν να το πούμε. 
Θα μας κατηγορούσαν. ∆εν θα μας 
ήθελαν. Κάποτε στις προπτυχιακές 
εξετάσεις μου στο πανεπιστήμιο 
του 1997 σε ένα μάθημα μας είχαν 
βάλει ως θέμα τον φθόνο του πέ-
ους. Κλείνοντας την απάντησή μου, 
έγραψα μια φράση: Με τον φθόνο 
της μήτρας πότε θα ασχοληθούμε; 
Ο περίφημος κύριος καθηγητής με 
έκοψε εκείνη τη φορά. 

Το 2021 είμαστε έτοιμοι να ανοί-
ξουμε αυτόν τον διάλογο;

Η Ειρήνη Μουντράκη εί ναι υπεύθυ-
νη δραματολογίου, βιβλιοθή κης, αρ-
χεί ου και διεθνώ ν σχέ σεων στο Εθνι-
κό Θέατρο. Εμπνεύ στρια, δημιουργό ς 
και υπεύ θυνη του Greek Play Project, 
της δί γλωσσης διαδικτυακή ς πλατ-
φό ρμας για τη μελέ τη, ενί σχυση και 
προώ θηση του σύγχρονου ελληνικού 
έργου (greek-theatre.gr). Διδάσκει 
στα μεταπτυχιακά προγράμματα των 
Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών στα 
Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοπον-
νήσου. Το βιβλίο της «Εντός, εκτός 
και επί τα αυτά» κυκλοφόρησε πρό-
σφατα από τις εκδόσεις Αιγόκερως.

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Υπάρχει, όπως πάντα, μια στοίβα 
από θεατρικά έργα Ελλήνων και 
ξένων συγγραφέων που περιμέ-
νουν τη σειρά τους, όπως το μυθι-
στόρημα του Γιάννη Μαυριτσάκη 
«Σακραμέντο» και το καινούργιο 
βιβλίο της Πέλας Σουλτάτου «Η θά-
λασσα δεν είναι μπλε».  
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Από μικρή φανταζόμουν τον εαυτό 
μου ως ηρωίδα κάθε βιβλίου που 
διάβαζα. Σήμερα θα ήθελα να έχω 
τις δυνατότητες εμπειρίας που προ-
σφέρθηκαν στον Φάουστ. 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τε-
θνεώτες;
Τον Τζορντάνο Μπρού-
νο, τον Κρίστοφερ 
Μάρλοου, την Αφρα 
Μπεν, οπωσδήπο-

τε τον Κάρλο Γκολντόνι, τον Αντον 
Τσέχωφ. Θα ήθελα και τον Ευρι-
πίδη. 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα πρώτη φορά;
Τον «Αρχοντα των μυγών» του Γουί-
λιαμ Γκόλντινγκ. 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Επιστρέφω πολύ συχνά στη «Θεία 
Κωμωδία» του ∆άντη, στην «Κερέ-
νια Κούκλα» του Χρηστομάνου, 
στον «Ηλίθιο» του Ντοστογιέφσκι. 
Σ’ αυτά τα έργα νιώθω πως είναι 
συμπυκνωμένα όλα τα ερωτήματα 
της ύπαρξης. 
Ποιος είναι ο στόχος τού «Εντός, 
εκτός και επί τα αυτά»;
Να μιλήσω για συγγραφείς και έρ-
γα, για τάσεις και φαινόμενα, για 
το θέατρο που εγώ αγαπώ. Επιθυ-
μώ να είναι ένα ταξίδι για τον ανα-
γνώστη στον χρόνο και στην ιστορία 
του θεάτρου. 
«Ο δραματολόγος στο ελληνικό θέ-
ατρο είναι ένα μυστήριο», γράφετε. 
Τι εννοείτε;
∆υστυχώς ο δραματολόγος δεν έχει 
βρει ακόμη τον ζωτικό του χώρο στο 
ελληνικό θέατρο. ∆ίνει μάχη για την 
επιβολή του, για την οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων του. Μπορεί να ανα-
λάβει έναν σημαντικό ρόλο που ακό-
μη δεν του έχει αναγνωριστεί.
Τι σας έχει διδάξει –για τον κόσμο 
αλλά και τον εαυτό σας– η ενασχό-
ληση με το θέατρο;
Ολα περιστρέφονται γύρω από 
μια μόνιμη αγωνία: να ανακα-
λύψουμε και να καταλάβουμε 
τον εαυτό μας. Μέσα σε αυτή 
την πορεία κάποιοι γίνονται 
πιο σοφοί γιατί μπορούν να 
βάλουν τον εαυτό τους στη 
θέση του άλλου – το θέ-
ατρο σ’ αυτό είναι μαγι-
κό εργαλείο. Προσπα-
θούμε με κάθε τρόπο 
να κατανοήσουμε και 
να εξυμνήσουμε, μέ-
σω μιας διαδικασίας 
που ξεκίνησε από την 
ανάγκη να εξυμνηθεί 
ο μεγάλος θεός ο ∆ι-
όνυσος, τον μικρό θεό 
τον άνθρωπο, δηλαδή 

εμάς. Τα πράγματα όμως 
είναι απλά και η ζωή μι-
κρή, αρκεί να το κατα-
λάβουμε εγκαίρως. 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Φοίνιξ
εκδ. Γερμανός, 2020, σελ.448 

Ο
ι λέξεις για έναν συγγραφέα 
είναι όπως τα χρώματα του 
ζωγράφου, που μεταφέρονται 

επιλεκτικά από την παλέτα του 
στον καμβά με το πινέλο, για να 
φανερωθεί η πανέμορφη εικόνα 
που έχει ονειρευτεί, κάποτε, όμως, 
δουλεύει με ένα μόνο χρώμα και 
έχει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Κά-
θεται στην ακρογιαλιά βυθίζει το 
βλέμμα του στη γαλάζια, θαλασ-
σιά θάλασσα, τη λουσμένη στο 
αρχέγονο φως, με όλες τις απο-
χρώσεις του μπλε να αναδύονται 
από τα άσπρα κύματα, θαυμάζει 
αυτό το μοναδικό μπλε και ονει-
ρεύεται. Έτσι κι ο συγγραφέας. 
Εδώ, βέβαια, μιλώ για τον Ηλία 
Παντελίδη, στον οποίον ανήκει 
η πιο πάνω περιγραφή του μπλε. 
Κάθεται, λοιπόν, σταυροπόδι δί-
πλα στον γιαλό της αγαπημένης 
θάλασσας της Αιγιαλούσας, κλεί-
νει τα μάτια και χίλιες ιδέες γεν-
νιούνται στο μυαλό του, ανεβαί-
νουν στα επουράνια και χάνονται. 
Αποφασίζει να ζωγραφίσει με ένα 
μόνο χρώμα, να γράψει, δηλαδή, 
με μια μόνο λέξη και, η πρώτη λέ-
ξη γεννιέται: Φοίνιξ. Αργότερα θα 
έρθουν και χιλιάδες άλλες. Είναι, 
όμως, μια λέξη που του δημιουρ-
γεί συναισθήματα οδύνης, καθώς 

παραπέμπει στη λαομίσητη χού-
ντα των Αθηνών, που πρόδωσε και 
παρέδωσε την πατρίδα του στον 
εχθρό. Απ’ εκεί βλέπει το πανέμορ-
φο σπίτι του, που δεν μπορεί πια 
να το χαρεί. Tου το άρπαξαν με τη 
βία, τον έδιωξαν. Την οδύνη του 
απαλύνει η ίδια η λέξη, καθώς συμ-
βολίζει, επίσης, την 
αέναη αναγέννηση. 
Είναι το έμβλημα της 
αγαπημένης «Ανόρ-
θωσης», στην οποία 
ο συγγραφέας υπη-
ρέτησε για πολλά 
χρόνια στο ∆ιοικη-
τικό της Συμβούλιο.

«Φοίνιξ» είναι ο 
τίτλος του μυθιστο-
ρήματος του Ηλία 
Παντελίδη, που κυ-
κλοφόρησε από τις 
εκδόσεις Γερμανός 
το 2020, με ένα συνταρακτικό εξώ-
φυλλο: τον Φοίνικα να αναγεννάται 
από τη στάχτη του, αναδυόμενος 
από τη θάλασσα της Αμμοχώστου, 
κοντά στην αρχαία Σαλαμίνα. 
Όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλ-
λο, στο βιβλίο σμίγει ο μύθος με την 
ιστορία. Το φως νικάει το σκοτάδι 
και ενώνει πρόσωπα φανταστικά 
με συγγραφείς και ποιητές αληθι-
νούς. Ενώνει ράτσες και φυλές, σ’ 
έναν κόσμο αληθινό, φανταστικό 
και ψεύτικο… ο Φοίνιξ αναγεννά-
ται αενάως όχι μόνον στην αρχαία 

Ελλάδα αλλά και στη θαλασσοφί-
λητη Αμμόχωστο. 

Ο «Φοίνιξ» είναι καλογραμμέ-
νος. Το βιβλίο ξεκινά στις 19 Ιουλί-
ου 1974 στο Λονδίνο και τελειώνει 
στις 20 Ιουλίου 1974, κατορθώ-
νει όμως, μέσα στο σύντομο αυτό 
χρονικό διάστημα να συμπυκνώσει 

ιστορία πολλών πα-
ρελθόντων χρόνων. 
Ο Άλεξ και η Γιασε-
μή θα μας πουν την 
ιστορία τους, περι-
πλανώμενοι στον 
χώρο και στον χρόνο. 
Θα ήθελα να πω κάτι 
γι’ αυτό, για το θέμα 
του χρόνου. Ο τρό-
πος μετάβασης από 
το παρελθόν στο πα-
ρόν και αντιστρόφως 
στις διάφορες ιστορί-
ες που αναπτύσσο-

νται είναι, ίσως, το μεγαλύτερο προ-
τέρημα αυτού του βιβλίου, γιατί η 
μετάβαση γίνεται ανάλαφρα χωρίς 
να κουράζει τον αναγνώστη. Οι ημε-
ρομηνίες, βέβαια, δεν είναι τυχαίες. 
Oι μαύρες αυτές μέρες, θα μείνουν 
ανεξίτηλα γραμμένες στη συλλογι-
κή μας μνήμη, γιατί η ιστορία, δυ-
στυχώς, επαναλαμβάνεται και δεν 
διδάσκει: … κι εκεί που όλοι περί-
μεναν τα έργα τα καλά στην πόλη, /
ένας Στασάνωρ βρέθηκε και τα έκα-
νε όλα σκόνη, /και μια σκοτόεσσα 
Αμαθούς μου πήρε το κεφάλι. /∆ο-

κιμάστε απ’ το δικό μου, της προ-
δοσίας το πικρόμελο, /που στάζει 
απ’ το κρανίο μου, για να θυμάστε, 
/πως πρέπει πάντα να φυλάγεστε 
απ’ τους αισχρούς Στασάνορες, /
μα πιο πολύ απ’ τους προδότες Γόρ-
γους. [Από την ποιητική συλλογή 
μου «Πικρόλιθος»]. 

Στις «συναντήσεις» με τους δι-
άφορους συγγραφείς υπάρχουν 
ωραιότατες περιγραφές, μου άρε-
σε ιδιαίτερα η συνάντηση με τον 
Χέμινγουεϊ, και φαίνεται ότι ο συγ-
γραφέας είναι πολυδιαβασμένος 
και πολυταξιδεμένος, άρα υπάρχει 
αλήθεια στις περιγραφές. Μια ασή-
μαντη μόνο παρατήρηση, αν μου 
επιτρέπεται: Οι ονομασίες δρόμων 
και περιοχών δίνονται άλλες στα ελ-
ληνικά και άλλες στα αγγλικά. Κά-
ποτε, κάποιες στα ελληνικά και σε 
αγκύλη στα αγγλικά. Κατά τη γνώ-
μη μου δεν πρέπει να διακόπτεται 
ο αναγνώστης από τέτοιες παρεμ-
βολές αλλά να αφήνεται απερίσπα-
στος να απολαμβάνει το κείμενο. 

Ο «Φοίνιξ» είναι το τελευταίο 
βιβλίο του συγγραφέα μετά τη βελ-
τιωμένη έκδοση «Βιώματα-Κύπρος 
1974» που ακολούθησε τις εκδόσεις 
στα αγγλικά και στα τουρκικά, και 
το δίγλωσσο παιδικό (ελληνικά, αγ-
γλικά) «Το ταξίδι της Αριάδνης». 
Αριάδνη είναι η αγαπημένη του 
εγγονή, που έχει έμμεσα και τον 
τελευταίο λόγο στο τελευταίο του 
μυθιστόρημα.

Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η αέναη αναγέννηση της μνήμης

Οι Μπάμπηδες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Σίγουρα τον έχουμε
συναντήσει 
ή τον έχουμε θαυμάσει 
σε διάφορους χώρους,
έχει διακριθεί, 
έχει αναλάβει αξιώματα, 
ζει ανάμεσά μας.

Ο φόνος και ο βιασμός γίνονται από άνδρες. Σπανιότατα γίνονται από γυναίκες. Ψυχικοί φόνοι, φόνοι συναισθημάτων, 
γελοιοποίηση, υποτίμηση, έλεγχος, αλαζονεία, είναι όλα ανδρικά παιχνίδια.

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τε-
θνεώτες;
Τον Τζορντάνο Μπρού-
νο, τον Κρίστοφερ
Μάρλοου, την Αφρα
Μπεν, οπωσδήπο-

μη δεν του έχει αναγνω
Τι σας έχει διδάξει –γ
αλλά και τον εαυτό σα
ληση με το θέατρο;
Ολα περιστρέφοντα
μια μόνιμη αγωνία:
λύψουμε και να κ
τον εαυτό μας.Μ
την πορεία κάπο
πιο σοφοί γιατί μ
βάλουν τον εαυ
θέση του άλλ
ατρο σ’ αυτ
κό εργαλεί
θούμε με
να κατανο
να εξυμν
σω μιας δ
που ξεκίν
ανάγκη να
ο μεγάλος
όνυσος, το
τον άνθρωπ

εμάς. Τα πρά
είναι απλά κα
κρή, αρκε
λάβουμε 
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Ο τόπος μαρτυρίας των αντιφρονού-
ντων του ∆ία είναι έρημος. Ο Γιάν-
νης Στάνκογλου, ως Προμηθέας 
είναι εγκλωβισμένος ψηλά στον 
μαύρο βράχο. Εκεί οδηγήθηκε από 
το Κράτος και τη Βία, τους πιστούς 
του ανελέητου θεού. ∆εμένος τώρα 
τιμωρείται γιατί έκλεψε τη φωτιά 
και την έδωσε στους ανθρώπους. 
Θύμα του ∆ία και η Ηρώ Μπέζου, 
η οποία ακροβατεί πάνω στην κα-
τασκευή από ζωόμορφα μέλη, στον 
ρόλο της Ιούς. Είναι η κόρη που λι-
μπίστηκε ο ∆ίας, τη μεταμόρφωσε 
σε δαμάλα, και τώρα αγωνιά ποιος 
θα τη σώσει από τον οίστρο που 
της έβαλε η ζηλιάρα Ηρα. 

Ανοιχτή πρόβα στο αίθριο των 
εκπαιδευτηρίων της Ελληνογερμα-
νικής Αγωγής στην Παλλήνη για 
την παράσταση «Προμηθέας ∆ε-
σμώτης» του Αισχύλου που σκηνο-
θετεί ο Αρης Μπινιάρης. Θα κάνει 
πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου στο θέα-
τρο της Ανατολικής Τάφρου στα 
Χανιά για να καταλήξει περιοδεύ-
οντας στις 20, 21, 22 Αυγούστου 

στην Επίδαυρο. Είναι η πρώτη πα-
ραγωγή του θεάτρου «Πορεία» του 
∆ημήτρη Τάρλοου στο αργολικό 
θέατρο του Πολυκλείτου και μάλι-
στα συμπαραγωγή με το ∆ΗΠΕΘΕ 
Κρήτης σε καλλιτεχνική διεύθυνση 
της Εφης Θεοδώρου.

Είναι όλοι τους εκεί, παρακο-
λουθούν, ενώ στα πρόσωπα των 
ηθοποιών που περιμένουν τη σειρά 
τους –Αλέκου Συσσοβίτη, Ιωάννη 
Παπαζήση,  Κωνσταντίνου Γεωρ-
γαλή, ∆αυίδ Μαλτέζε και του 10με-
λούς χορού– είναι διάχυτη η χαρά.

«Αυτονόητο ύστερα από την 
αναγκαστική αποχή», λέει ο Γιάν-
νης Στάνκογλου στην «Κ». «Πέρασα 
κι εγώ διάφορα στάδια στην καρα-
ντίνα. Υπήρχε χρόνος να σκεφτώ, 
να δω τι θέλω να κάνω από δω και 
πέρα, ήμουν και τυχερός γιατί δού-
λεψα τουλάχιστον στην τηλεόραση, 
αλλά τώρα επιστρέφοντας στο θέα-
τρο ένιωσα λες και ξαναγυρίζω στα 
χρόνια της δραματικής σχολής. Τον 
πρώτο καιρό που άρχισα να ασχο-
λούμαι με τον Προμηθέα ήταν σαν 
να είχα χάσει την πορεία μου. Οταν 
ξεκίνησαν οι πρόβες όλα τα αντικα-

τέστησε η ανακούφιση. Ξαναβρε-
θήκαμε με συναδέλφους έπειτα από 
ενάμιση χρόνο». Η χαρά του ήταν 
μεγαλύτερη, γιατί από το 2018 που 
έπαιξε τον Γιούγκερμαν στη σκη-
νή, με τον ίδιο ρόλο συνέχισε μέχρι 
να κλείσουν τα θέατρα, τώρα «θα 
αναμετρηθώ με έναν νέο ήρωα».

Με το αρχαίο δράμα έχει ασχο-
ληθεί κι άλλη φορά. Οχι μόνο στον 

«Αγαμέμνονα» και στους «Επτά επί 
Θήβας». «Μετά τη δραματική σχο-
λή και τα δύο χρόνια στην Αμερική, 
επιστρέφοντας σχεδόν ξεκίνησα με 
το αρχαίο δράμα δίπλα στον Θόδω-
ρο Τερζόπουλο στην ομάδα “Αττις”. 
Ο πρώτος ρόλος που έκανα ήταν ο 
Προμηθέας ∆εσμώτης στα αποσπά-
σματα που παρουσίασε, διάφοροι 
ρόλοι από το έργο του Αισχύλου, 
όπου είχα ένα δεκάλεπτο κομμάτι 
από τον Προμηθέα. Οι τραγικοί συγ-
γραφείς και η ελληνική φιλοσοφία 
με κέρδισαν από τα χρόνια της σχο-
λής όπου είχα δασκάλα την Ελένη 
Χατζηαργύρη. Με συγκινούν πολύ 
αυτά τα κείμενα τα οποία όσες φορές 
κι αν τα μελετήσεις, πάντα θα βρεις 
κάτι που τα συνδέει με το σήμερα».

Ο ίδιος πρότεινε τον «Προμη-
θέα ∆εσμώτη» στον Αρη Μπινιάρη. 
«Γιατί είναι άμεσο και πολύ επίκαι-

ρο έργο. Ενας καθρέφτης που δεν 
παρουσιάζει μόνο την κόντρα του 
Προμηθέα με την εξουσία, τον ∆ία, 
αλλά γίνεται και καθρέφτης του 
εαυτού μας. Είναι έργο στατικό, με 
ουσιώδη λόγο αλλά δεν είναι ξεση-
κωτικό. Αυτό το πετυχαίνει ο Αρης 
με τον τρόπο που δουλεύει τις πα-
ραστάσεις του, ώστε να ακούσει 
ο σύγχρονος θεατής τον λόγο του 
Αισχύλου μέσα από την εξαιρετική 
μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα». 
Υπογραμμίζει ότι η μουσική του 
Φώτη Σιώτα είναι συμπρωταγω-
νίστρια. «Οταν την πρωτάκουσα, 
μου θύμισε τα συναισθήματα που 
ένιωσα στην πρώτη ανάγνωση του 
έργου: θυμός, μοναξιά, πόνος». 

Για τον Προμηθέα που θίγει το 
κατεστημένο έχουν δοθεί πολλοί 
χαρακτηρισμοί: «ο αντάρτης αν-
θρώπινος θεός», «ένας θεός σταυρω-

μένος που πάσχει σαν άνθρωπος», 
σύμφωνα με τον Στάθη ∆ρομάζο, 
«ο πρώτος άγιος και μάρτυρας του 
φιλοσοφικού ημερολογίου» κατά 
τον Μαρξ. «Για μένα ο Προμηθέας 
είναι μια ιδέα που έχει μόνο θετικό 
πρόσημο. Ενα αμετανόητο, άφοβο 
πλάσμα που γνωρίζει ότι έχει δίκιο 
και παλεύει γι’ αυτό. Είναι ο ήρωας 
που αντιστέκεται στον εξουσιαστή, 
τον σκληρό και βασανιστή ∆ία. Εί-
ναι αισιόδοξος ήρωας».

Ο Γ. Στάνκογλου συχνά παίρνει 
θέση για τα κοινά. «Ολοι πρέπει να 
έχουμε άποψη και να τη δηλώνου-
με. Περνάμε δύσκολους καιρούς, 
ειδικά στην Ελλάδα που μετά τα 
μνημόνια, την οικονομική κρίση, 
χτυπήθηκε και από την πανδημία, 
και θεωρώ ότι ειδικά η εξουσία εκ-
μεταλλεύεται με λάθος τρόπο τις 
καταστάσεις».

Ο γνωστός ηθοποιός
θα πρωταγωνιστήσει 
στην παράσταση 
«Προμηθέας Δεσμώτης» 
του Αισχύλου,
που σκηνοθετεί 
ο Αρης Μπινιάρης.

Για τον Γιάννη Στάνκογλου ο Προμηθέας ∆εσμώτης είναι «ένα αμετανόητο, άφοβο πλάσμα που γνωρίζει ότι έχει δίκιο και παλεύει γι’ αυτό».
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Πώς προσεγγίζει έναν χαρακτήρα; 
«∆ιαβάζω κάθε θεωρητικό κείμενο 
που έχει γραφτεί και όλα φιλτρά-
ρονται στο αποτέλεσμα. Εδώ επη-
ρεάζομαι και από τη μουσική του 
Σιώτα. Σίγουρα κάνω πολλές σω-
ματικές ασκήσεις και αναπνοές. Η 
τραγωδία δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση για τον ηθοποιό. Το θέμα μου 
δεν είναι να παίξω τον Προμηθέα 
αλλά να ακουστεί ο λόγος του ποιη-
τή σε μία υπέροχη μετάφραση». Οι 
πειραγμένες εκδοχές του αρχαίου 
δράματος τον αφήνουν αδιάφορο. 
«Με ενοχλεί γενικώς όταν οι σκη-
νοθέτες θεωρούν τον εαυτό τους 
πιο πάνω από τον συγγραφέα και 
μερικές φορές μπορεί να έρθω σε 
κόντρα με συνεργάτες. Ως θεατής 
έχω έρθει σε δύσκολη θέση βλέπο-
ντας έργα που διδάχτηκα στη σχολή 
ή έπαιξα, να γίνονται αγνώριστα και 
να μην κατανοώ ούτε τους χαρα-

κτήρες τους». Σαράντα επτά ετών, 
τα 21 από αυτά στο θέατρο. Αλη-
θεύει ότι υπήρξατε και ποδοσφαι-
ριστής; τον ρωτάω. Γελάει. «Επαιζα 
ποδόσφαιρο στην ΑΕΚ από τσικό 
μέχρι εφηβικό. Επαιζα και μπάσκετ 
στο Σπόρτινγκ. Στο θέατρο πέρασα 
από περιέργεια και μόνο, δεν μπορώ 
να ισχυριστώ ότι ήταν από αγάπη. 
Μπήκα στη δραματική σχολή του 
Γιώργου Κιμούλη. Είπα: “∆εν δίνω 
εξετάσεις αφού δεν ξέρω τι θέλω να 
κάνω στη ζωή μου;”. Τα δύο πρώ-
τα χρόνια δεν είχα κατασταλάξει. 
Συμμετέχοντας στον “Κοριολανό” 
του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Ρό-
μπερτ Στούρουα άλλαξα. Εναν απλό 
πολεμιστή έπαιξα, “κοντάρι”, όπως 
λέμε στο θέατρο, αλλά αισθάνθηκα 
τρομερά. Τότε είπα: “Αυτό μου αρέ-
σει και θα επιμείνω”».

Σίγουρα πάντως στη σχολή δεν 
προετοιμάστηκαν για τη σκοτεινή 

πλευρά του θεάτρου, τις καταγγελίες 
για κακή εργασιακή συμπεριφορά 
ή σεξουαλικές παρενοχλήσεις που 
βγήκαν πριν από λίγους μήνες στο 
φως. «Αυτή η πλευρά σχετίζεται κυ-
ρίως με την παιδεία και μια νοοτρο-
πία η οποία ξεκινάει πολύ πριν από 
τον Κουν, με τα μπουλούκια και το 
πώς συμπεριφερόταν το κοινό στους 
ηθοποιούς. Πολλά παιδιά δυσκολεύ-
ονταν –πριν από τις καταγγελίες– 
να πουν στους γονείς ότι θέλουν να 
γίνουν ηθοποιοί. Τώρα νομίζω ότι 
βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής, 

γίνεται restart. Οι αποκαλύψεις μό-
νο καλό μπορεί να κάνουν και στις 
σχέσεις μας. Πάντως, δεν συμβαί-
νουν μόνο στο θέατρο αυτά και ού-
τε μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. 
Η ∆ικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά 
της και ο χρόνος θα δείξει ποιος αξί-
ζει να παραμείνει στο στερέωμα». 
Οσον αφορά τον Γ. Κιμούλη, «έχω 
ακούσει», λέει, «ότι είναι δύσκολος 
συνεργάτης επί σκηνής, ότι κάνει 
πράγματα που φέρνουν σε δύσκολη 
θέση τον παρτενέρ, αλλά νομίζω ότι 
όλο αυτό το έκανε γιατί έτσι το είχε 
μάθει. Ηταν ο τρόπος του. Εκείνη η 
γενιά ήταν πιο σκληρή. Αν βρισκό-
μουν σε μια τέτοια δύσκολη θέση, 
θα έφευγα από την παράσταση».

Ο Γ. Στάνκογλου είναι από τους 
πιο αγαπητούς ηθοποιούς της γε-
νιάς του, λατρεύοντας τους αντιπα-
θητικούς ήρωες. Οπως ο Κυπραίος 
στις τηλεοπτικές «Αγριες Μέλισ-

σες». Θα ήθελε να παίξει κωμωδία, 
ήδη συζητάει για ένα αριστοφανι-
κό έργο. Προς το παρόν θα δοκιμά-
σει την πρώτη του σκηνοθεσία στο 
θέατρο «Εμπορικόν» τον Οκτώβριο, 
στο «Killer Joe» του Τρέισι Λετς. 
Στον δρόμο συχνά τον σταματούν 
να τον συγχαρούν, να του μιλήσουν, 
κι εκείνος πάντα ανταποκρίνεται. 
«Εχει να κάνει με τον χαρακτήρα 
και τα βιώματά μου. Κατάγομαι από 
τον Εβρο, μεγάλωσα στον Περισσό, 
χάρηκα τις αλάνες, δουλεύω από τα 
14 μου στην οικοδομή με τον πατέ-
ρα μου, και σε πολλές ακόμη δου-
λειές. Εχω μονώσει τους σταθμούς 
Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, 
Σύνταγμα, Σεπόλια, δουλεύοντας 
στις μονώσεις όταν ήταν γιαπί ακό-
μη το μετρό της Αθήνας. Σέβομαι 
την αγάπη του κόσμου». 

Μεγάλη αδυναμία του, τα επικίν-
δυνα σπορ. Ελεύθερες πτώσεις από 

τα 14.000 πόδια. Οταν γίνεται κά-
ποιος πατέρας δεν γίνεται πιο προ-
σεχτικός; Με τη σύζυγό του, σκη-
νοθέτιδα Αλίκη ∆ανέζη - Κνούτσεν, 
έχουν δύο παιδιά. «Εμένα λειτούργη-
σε λίγο ανάποδα. Πάντως, τα εξτρίμ 
σπορ είναι πιο ασφαλή από το να 
οδηγείς με τη μηχανή στη Μεσογεί-
ων...». Τις πτώσεις από τέτοιο ύψος 
μπορεί να μην τις ζηλεύεις, αλλά τα 
ταξίδια του σίγουρα. Αλάσκα, Βραζι-
λία, Κίνα, Ορος Σινά, Γουατεμάλα... 
«Η αδρεναλίνη μου αρέσει, μου αρέ-
σει η ζωή στα άκρα, ίσως γιατί όταν 
ξεπερνώ κάποια όρια νιώθω πιο δυ-
νατός». Την αδρεναλίνη αναζητάει 
και στο θέατρο. «Αυτό που λέμε με 
ποδοσφαιρικούς ρόλους ιδρώνω τη 
φανέλα. Είμαι εχθρός της μανιέρας, 
μου αρέσουν οι μεταμορφώσεις. Το  
δύσκολο για έναν ηθοποιό δεν εί-
ναι να μάθει τα λόγια του αλλά να 
φτιάξει έναν χαρακτήρα».

Η ΑΕΚ, οι αλάνες του Περισσού και η οικοδομή από τα δεκατέσσερα

«Με ενοχλεί γενικώς 
όταν οι σκηνοθέτες 
θεωρούν τον εαυτό τους
πιο πάνω
από τον συγγραφέα».

«Ξεπερνώντας
κάποια όρια
αισθάνομαι
πιο δυνατός»
O Γιάννης Στάνκογλου μιλάει στην «Κ»

Ο ρόλος της ποίησης σε έναν κόσμο έτοιμο να τρελαθεί από την απληστία
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Είναι η καλλιτεχνική έφεση κάτι που 
ταξιδεύει ως γονίδιο μέσα στις γε-
νιές; Πρόκειται απλώς για επιρροές 
και προσλαμβάνουσες όταν τα παι-
διά ενός ζωγράφου, ενός γλύπτη, 
μουσικού ή συγγραφέα ακολουθούν 
και εκείνα τον ίδιο δρόμο; Στην πε-
ρίπτωση της Ελένης Σικελιανού, 
πάντως, είναι σαν το χαμένο νήμα 
της ποίησης, την οποία υπηρέτησε 
με αφοσίωση ο διάσημος προπάπ-
πους της, να βρέθηκε ξανά μέσα σε 
εκείνη, δεκαετίες αργότερα, στην 
άλλη άκρη του κόσμου.

«Οι ιστορίες που άκουγα για τον 
Αγγελο (Σικελιανό) δεν ήταν κά-
ποιου είδους εθνικά αφηγήματα, αλ-
λά οικογενειακές ιστορίες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τραύματα και σχί-
σματα. Η ποιητική ιδιότητα του Αγ-
γελου δεν έπαιξε ρόλο ώστε να ακο-
λουθήσω κι εγώ αυτόν τον δρόμο, 
όμως το συναισθηματικό χάος που 
παρέδωσε στον γιο του, το οποίο με 
τη σειρά του πέρασε στην επόμενη 
γενιά, στον πατέρα μου και σε εμέ-
να, σίγουρα το έκανε  το γράψιμο 

ήταν ένας τρόπος για εμένα ώστε 
να ενώσω τις σπασμένες κλωστές. 
∆εν ήταν εύκολο για τον παππού 
μου, τον Γλαύκο, να είναι γιος του 
Αγγελου. Οπως δεν ήταν εύκολο 
για εμένα να είμαι κόρη του πατέ-
ρα μου, του γιου του Γλαύκου», μας 
λέει η γεννημένη στην Καλιφόρνια 
το 1965 Ελένη Σικελιανού.

Ποιήτρια με έφεση στο «επιστη-
μονικό» ιδίωμα και πανεπιστημι-
ακός, έχει επίσης γράψει το πολύ 
ενδιαφέρον «Βιβλίο του Τζον» (στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη), 
εξιστορώντας τη δύσκολη σχέση με 
τον πατέρα της. 

«Η επιλογή ενός τρόπου ζωής 
του Αγγελου και της Εύας (Πάλμερ) 
έξω ή πέρα από τα συνηθισμένα 
είχε επίσης κάποια επιρροή πάνω 
μου, διότι και αυτό πέρασε στις επό-
μενες γενιές: η πίστη, δηλαδή, πως 
κανείς μπορεί να χαράξει το προ-
σωπικό του μονοπάτι ζωής αντί να 
ακολουθήσει αυτό που κάνουν όλοι 
οι υπόλοιποι. Σαν κληρονομιά αυτό 
κουβαλά μεγάλη ομορφιά αλλά και 
μεγάλες προκλήσεις. Και γνωρίζο-
ντας πως ο προπάππους μου ήταν 

ποιητής (μαζί με άλλους καλλιτέ-
χνες και μποέμ μορφές και στις δυο 
πλευρές της οικογένειας) σίγουρα 
με έκανε να αναγνωρίσω πως κάτι 
τέτοιο ήταν εφικτό».

Τον μήνα που διανύουμε (11 Ιου-
νίου - 11 Ιουλίου) διεξάγονται σε 
έξι περιοχές της χώρας, εκεί όπου 
έζησε και έδρασε ο Σικελιανός, οι 
Ημέρες ∆ελφικής Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς, ένα καινούργιο φεστιβάλ 
που ανακαλεί τις περίφημες ∆ελ-
φικές Εορτές που οραματίστηκε 
στις αρχές του περασμένου αιώνα 
ο ποιητής. Οταν ρωτάμε την Ελένη 
Σικελιανού, η οποία θα βρεθεί στις 
εκδηλώσεις της Αθήνας, τι σημαί-
νει για εκείνη η Ελλάδα, η απάντη-
ση είναι λιτή: «Σημαίνει τα πάντα. 
∆εν αγαπώ τα πάντα στην Ελλάδα, 

όμως είμαι ερωτευμένη μαζί της».
Η ίδια έχει φυσικά και τους αγα-

πημένους της Ελληνες ποιητές, τους 
οποίους διαβάζει μεταφρασμένους: 
«Αγαπώ τον Ρίτσο και την Ελένη 
Βακαλό και με ενδιαφέρουν πολύ 
σύγχρονοι ποιητές όπως η Φοίβη 

Γιαννίση, ο Θεόδωρος Χιώτης και 
άλλοι που συμμετέχουν στο περι-
οδικό “Φάρμακο”. Με έχουν συγκι-
νήσει επίσης τα γραπτά του Γιάν-
νη Στίγκα. Πάρα πολλά εξαρτώνται 
από τον μεταφραστή και την ικανό-
τητά του να μεταφέρει το έργο σε 
μια νέα γλώσσα. Ισως περισσότερο 
από κάθε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, 
νομίζω πως η σύγχρονη ελληνική 
λογοτεχνία υποφέρει από έλλειψη 
σπουδαίων μεταφραστών. Οταν 
σκέφτομαι την προσοχή που δί-
νεται σε Γάλλους ή Ισπανούς συγ-
γραφείς και καλλιτέχνες του 20ού 
και του 21ου αιώνα εδώ στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, προβληματίζομαι 
από το πόσο λίγα είναι γνωστά για 
τα αντίστοιχα ελληνικά ρεύματα».

Τα δώρα
Πόσο «συμβατή» είναι όμως η 

ποίηση με τον σημερινό, ταχύτατο 
κόσμο που αφιερώνει σπάνια την 
προσοχή του σε οτιδήποτε για πά-
νω από μερικά λεπτά; «Προφανώς 
δεν έχουν όλοι το ανοιχτό μυαλό 
ώστε να κατεβάσουν για λίγο ρυθ-
μούς και να συλλάβουν αυτό που 

προσφέρει η ποίηση, όμως εκείνη 
θα περιμένει πάντα με τα δώρα της. 
Οι άνθρωποι δημιουργούν ποίηση 
(και εικόνες) από πάντα κι αυτό θα 
συνεχιστεί ώσπου να μην υπάρχουν 
πια άνθρωποι. Η ποίηση είναι επί-
σης επίκαιρη σε εποχές κρίσης, είτε 
είναι προσωπικές είτε εθνικές είτε 
διεθνείς, και νομίζω πως θα έχου-
με ακόμα μπόλικες τέτοιες στο μέλ-
λον. Ειδικά αυτές που σχετίζονται 
με το περιβάλλον, το κλίμα και τη 
μετανάστευση. Επιπλέον η ποίηση 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο 
μη συναλλακτικό κι έτσι αψηφά τα 
συστήματα εμπορίου και εκμετάλ-
λευσης· για αυτόν τον λόγο και πα-
ραμένει οδηγός για εμένα σε έναν 
κόσμο που κοντεύει να τρελαθεί 
από την ανθρώπινη απληστία. ∆εν 
χρειάζεται να μου πει πώς να κά-
νω κάτι ή πώς να νιώσω, όμως την 
έχω ανάγκη για να μου υπενθυμίζει 
τις άλλες “πραγματικότητες”, τους 
τρόπους με τους οποίους ο ανθρώ-
πινος νους μπορεί να ταξιδέψει, με 
μια γλώσσα που δεν επιδιώκει να 
αποκτήσει κάτι ή να πάει κάπου, 
αλλά απλώς να ανοιχτεί».

Ποιήτρια με έφεση στο «επιστημο-
νικό» ιδίωμα και πανεπιστημιακός, η 
Ελένη Σικελιανού έχει γράψει το πο-
λύ ενδιαφέρον «Βιβλίο του Τζον».

Η γεννημένη στην 
Καλιφόρνια το 1965 
Ελένη Σικελιανού, 
δισέγγονη του μεγάλου 
ποιητή, μιλάει στην «Κ».
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

1991, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και το 
πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας αναμεταδίδει ζωντανή 
εκπομπή με τον ασυνήθιστο τίτλο 
«Στον παράδεισο της μουσικής, η 
τζαζ είναι βασιλιάς». Ο γραφίστας 
∆ημήτρης Θ. Αρβανίτης, λάτρης 
της τζαζ, παρουσιάζει ένα αφιέρω-
μα στον συνθέτη των μιούζικαλ του 
’30, του ’40 και του ’50, τον Αμερικα-
νό τραγουδοποιό Κόουλ Πόρτερ. Η 
αφορμή είναι η συλλογή «Red Hot 
and Blue» – δισκογραφική πρωτο-
βουλία με σκοπό την αφύπνιση του 
κοινού σχετικά με το AIDS: διάση-
μοι ποπ καλλιτέχνες ερμηνεύουν 
γνωστά τραγούδια του κλασικού 
τζαζ ανθολογίου. Η Σινέντ Ο’ Κό-
νορ προσφέρει μια βελούδινη εκδο-
χή του «You do Something to Me», 
οι Νεγκρές Βερτ αποδίδουν με τον 
τσιγγάνικο πανκ τρόπο τους το «I 
Love Paris» και η Ανι Λένοξ κάνει το 
ήδη σπαρακτικό «Everytime we Say 
Goodbye» να σπαράξει ακόμα πιο 
πολύ με μια ερμηνεία που εκτοξεύ-
εται σαν βέλος στην καρδιά.

Ο παραγωγός της εκπομπής όμως 
θέλει να παίξει λίγο ακόμα Κόουλ 
Πόρτερ πέραν αυτής της συλλογής, 
βγαλμένο από κάποια πολύ εκλεκτι-
κά συρτάρια της τζαζ. Στο τέλος του 
προγράμματος διαλέγει να παίξει ένα 
τραγούδι από την εποχή του Β΄ Πα-
γκοσμίου, όπου οι στίχοι μιλούν με 
τη φωνή των κοριτσιών που εύχο-
νται ο σύντροφός τους, που τώρα 
πολεμάει κάπου στην Ευρώπη, να 
γυρίσει σύντομα πίσω: «Θα ήταν 

τόσο ωραία να γύρναγες στο σπίτι, 
θα ήσουν τόσο όμορφος δίπλα στη 
φωτιά...» – λόγια που αποκτούν μια 
επιπλέον στρώση μαγείας επειδή 
τα τραγουδάει μια βραχνή γυναι-
κεία φωνή με ένα σαγηνευτικό γρέζι 
και, απ’ ό,τι φαίνεται, μια απίστευτη 
άνεση στην ερμηνεία. Λέγεται Ελεν 
Μέριλ, μας ενημερώνει ο παραγωγός 
της εκπομπής – και απορεί κανείς 
πώς είναι δυνατόν αυτή η τραγουδί-
στρια να μην έγινε ποτέ εξίσου γνω-
στή με τις πασίγνωστες βασίλισσες 
του χώρου: την Ελλα Φιτζέραλντ, 
την Μπίλι Χόλιντεϊ, τη Σάρα Βον...

Οταν ο τρομπετίστας της μπά-
ντας ξεκινάει απότομα το μικρό 
του σόλο, είναι λες και έως τώρα 
ακούγαμε μια κορυφαία ανθρώπι-
νη μουσική, ενώ τώρα παίρνουμε 
μια μικρή γεύση από τη μουσική 
των θεών. Το σόλο σκάει σαν πυ-
ροτέχνημα και μοιάζει σαν κάτι 
που ήρθε από το ∆ιάστημα, κάτι 
που έφερε ένα μήνυμα από το μέλ-
λον. Τι είναι αυτό το εξωπραγμα-
τικό στοιχείο που έχει αυτή η ερ-
μηνεία που δεν έχει ξανακουστεί 
πουθενά, στις νότες κανενός άλλου 
μουσικού, εκτός ίσως από αυτές 

του Τσάρλι Πάρκερ στο σαξόφω-
νο; Πώς, μέσα σ’ ένα μόνο λεπτό, 
η τρομπέτα αυτή αναπαράγει όλη 
τη μελωδία του τραγουδιού με ένα 
τρόπο τόσο αβίαστα αναπάντεχο, 
τόσο φρέσκα και φωτεινά, πώς κά-
θε χρήση του χρόνου και της αρμο-
νίας μοιάζει να αστράφτει από ιδέες 
και καινοτομία, πώς ο τόνος μοιά-
ζει φιλοπαίγμων και λυρικός μαζί;

Ο Κουίνσι Τζόουνς
Ο μουσικός του σόλο τρομπέτας 

ήταν ο Κλίφορντ Μπράουν, και η 
χρονιά ήταν το 1955. Η ενορχή-
στρωση ήταν του δαιμόνιου παρα-
γωγού Κουίνσι Τζόουνς. Μόλις εί-
κοσι δύο ετών τότε, έχει στα χέρια 
του δύο σεμνά και λαμπερά αστέ-
ρια εν τη γενέσει τους, τη Μέριλ 
και τον Μπράουν. Ηταν και οι δυο 
τους, τότε, μόνο είκοσι πέντε χρό-
νων. Στην ηχογράφηση αυτή, γρά-
φτηκε ένα από το πιο λαμπρά μικρά 
κεφάλαια στην ιστορία μιας τερά-
στιας μουσικής. Κι όμως, ενώ η Μέ-
ριλ ακόμα είναι εν ζωή, ενενήντα 
ετών σήμερα, εξαφανισμένη από 
τα κοινά εδώ και χρόνια, σαν αλη-
θινή ντίβα, ο Μπράουν έμελλε, ένα 
χρόνο μετά τη μνημειώδη εκείνη 
ηχογράφηση, να σκοτωθεί σε ένα 
αυτοκινητικό δυστύχημα (στις 26 
Ιουνίου του 1956). Ηταν λες και το 
ταλέντο και η λάμψη του να ήταν 
τόσο σπάνια, που κυριολεκτικά δεν 
τον χώραγε ο τόπος.

Ο Κλίφορντ Μπράουν κατάφε-
ρε στα μόλις τέσσερα χρόνια που 
ηχογράφησε να αποκτήσει τη φή-
μη του πιο τεχνικού, του πιο άρτιου 

τρομπετίστα στην ιστορία του ιδιώ-
ματος. Σε κάθε κομμάτι που έπαιζε, 
όταν ερχόταν η ώρα του σόλο, επι-
φύλασσε στον ακροατή μια γιορτή 
από μουσικά βεγγαλικά: τα σχόλιά 
του πάνω στα θέματα που ερμήνευε 
έμοιαζαν περισσότερο με νέες συν-
θέσεις παρά με αυτοσχεδιασμούς, 
και η ταχύτητα με την οποία γεν-
νούσε μουσικές φράσεις έκοβε την 
ανάσα. Στις ιστορικές του ζωντανές 
ηχογραφήσεις στην Καλιφόρνια του 
1954, δίπλα στον μεγάλο ντράμερ 
(και επιστήθιο φίλο του) Μαξ Ρόουτς, 
τα σόλο του στα «I Can’t Get Started» 
και «Tenderly» τραβούν τα όρια της 
τζαζ τρομπέτας –και του τζαζ αυτο-
σχεδιασμού– σε οργασμικά επίπεδα.

Και όμως, ακόμα και ερωτοτρο-
πώντας με τα άκρα, ο ήχος του 
ποτέ δεν χάνει σε λυρικότητα, σε 
θερμότητα και μια φωτεινή διάθε-
ση που τον χαρακτηρίζει. Ισως αυ-

τό το φως στον τόνο του να ήταν 
ένα σημάδι του ότι, αντίθετα με 
τους περισσότερους τζαζ μουσι-
κούς της εποχής, δεν υπήρξε πο-
τέ χρήστης ναρκωτικών. Ο ίδιος 
ο κολοσσός Σόνι Ρόλινς είχε πει 
πως αυτός τον ενέπνευσε για να 
βγει από την εξάρτησή του από 
την ηρωίνη και να καταλάβει πως 
μπορούσε να είναι «καθαρός» πα-
ραμένοντας τζαζ μουσικός.

Πράγματι, ο Κλίφορντ ήταν μια 
παραφωνία, ένα σφάλμα του συ-
στήματος: ήταν υγιής και συγκρο-
τημένος, νέος αλλά ήδη τόσο ου-
ρανομήκης, και καλλιτεχνικά ήδη 
τόσο ολοκληρωμένος. Ισως αυτός να 
ήταν και ο λόγος που έμεινε σχετικά 
άγνωστος στο κοινό – αν και πολλοί 
μουσικοί και μουσικοκριτικοί ισχυ-
ρίζονταν πως αν δεν έφευγε τόσο 
πρόωρα, η Ιστορία θα τον τοποθε-
τούσε ανάμεσα στους δύο ή τρεις 

πιο σπουδαίους τρομπετίστες της 
μοντέρνας τζαζ. Ισως γι’ αυτό κιό-
λας ο «Μπράουνι», όπως χαϊδευτικά 
τον αποκαλούσαν, έπαιζε με τόση 
φωτιά, τόση ταχύτητα, τόση ζέση, 
με τέτοια αίσθηση του επείγοντος. 
Οπως είχε πει και ο Αμερικανός τζαζ 
μουσικοκριτικός Whitney Balliet, 
«ήταν λες και μέσα του γνώριζε τον 
περιορισμένο χρόνο που διέθετε και 
ήθελε μέσα σε αυτόν να καταφέρει 
να πει όσα περισσότερα μπορούσε».

Τριάντα χρόνια μετά την εκ-
πομπή εκείνη της ΕΡΑ που ήχησε 
την τρομπέτα του στα ραδιόφωνα 
της Ελλάδας, το ερώτημα μοιάζει 
να απαντάται: ήταν η δημιουργι-
κή αυτή γλώσσα που μας κάνει να 
νιώθουμε πάντα το ίδιο σάστισμα, 
την ίδια έκπληξη, το ίδιο θάμπωμα 
μπροστά στο υπερβατικό, αυτό που 
ξεπερνάει τα βάρη του ανθρώπινου 
και τον ίδιο τον χρόνο.

Σε κάθε κομμάτι που 
έπαιζε, όταν ερχόταν 
η ώρα του σόλο, 
επιφύλασσε στον 
ακροατή μια γιορτή 
από μουσικά βεγγαλικά.

Aντίθετα με τους περισσότερους τζαζ μουσικούς της εποχής, o Μπράουν δεν υπήρξε ποτέ χρήστης ναρκωτικών.

Η τρομπέτα που έπαιζε
τη μουσική των θεών
Κλίφορντ Μπράουν, ένας πρόωρα χαμένος αστέρας της τζαζ
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07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Καμώματα 
 τζι αρώματα, VI - (E) 
 Κωμική σειρά εποχής.
11.00 Κάποτε το ‘80 - (E)
 Κωμική σειρά. 
12.00 Xωρίς αποσκευές - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
12.30 Η ζωή μας 
 ένα τραγούδι - (E)
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 Αμύνεσθαι περί πάτρης 
15.00 Αποτυπώματα - (Ε)
16.15 Σε προσκυνώ γλώσσα-(Ε) 
17.15 Χρονογράφημα, ΙΙΙ - (Ε)
17.45 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
 Πολιτιστική εκπομπή 
 με τη Μαρία Αγγελίδου.
18.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
18.15 Αφανείς ήρωες
 Ιστορίες ανθρώπων  
 που ξεχώρισαν.
18.55 Μουσικό ραντεβού - (Ε) 
 Mε την Αγγελική 
 Νικηφόρου. 
19.20 Λούνα Παρκ - (Ε)  
 Κωμική σειρά.  
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.15 Παραδοσιακή 
 βραδιά - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή με  
 την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.15 Χρονογράφημα - (Ε)
23.45 Αποτυπώματα - (Ε)
00.45 Κάποτε το ‘80 - (E)
01.45 EIΔHΣEIΣ - (E)
03.00 Αμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (E)
03.30 Σε προσκυνώ γλώσσα-(E)

07.30 Το κόκκινο λεωφορείο  
 ταξιδεύει - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
08.15 Παιδική ζώνη
 α. Μάγια η μέλισσα
  β. Το θαυμαστό ταξίδι
      του Νιλς Χόλγκερσον 
 γ. O μικρός Χνουδωτός
 δ. Μπόμπι και Μπιλ 
 ε. Γουίσπερ
 στ. Τα τρενάκια ρομπότ
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη
16.00 Ιστορίες του χωρκού - (E)
 Κωμική σειρά.
16.30 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Kωμική σειρά.
17.00 Χόρτα του κάμπου και  
 του βουνού - (E)
 Ντοκιμαντέρ.  
17.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
18.30 UEFA EURO 2020 -
 (Pregame)
19.00 UEFA EURO 2020 -
 (Tρίτος Αγώνας για τη  
 φάση των «16»)
21.00 EIΔHΣEIΣ 
 (στην Αγγλική)
21.10  EIΔHΣEIΣ 
 (στην Τουρκική)
21.30 UEFA EURO 2020 -
 (Pregame)
22.00 UEFA EURO 2020 -
 (Tέταρτος Αγώνας για τη  
 φάση των «16»)
00.00 ΑrtCafe - (E)
 Πολιτιστική εκπομπή.
00.10 EIΔHΣEIΣ (στην Αγγλική  
 και Τουρκική)
01.20 Χόρτα του κάμπου και  
 του βουνού

06.30 Αστέρια στην άμμο - (Ε)
 Ελληνική σειρά.
08.15 Έλα στη θέση μου - (Ε)
09.30 Εύκολα και σπιτικά
 Eκπομπή μαγειρικής,
 με την Αθηνά Λοϊζίδου.
10.00 Σαββατοκύριακο
 με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή. 
13.00 Oικογενειακές 
 ιστορίες - (Ε)
13.45   Το σόι σου - (Ε)
 Ελληνική κωμική σειρά.
15.00 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα - (E)
 Κωμική σειρά. 
16.00   Τhe Λούης 
 Νight Show - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.45 Έλα στη θέση μου
 Κωμική σειρά.        �
18.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
18.10 Έλα στη θέση μου
 (Συνέχεια)
19.10 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ στον Alpha
 Τalk show, με τον
 Τάσο Τρύφωνος.    �
20.20 ALPHA NEWS
21.20 24 ώρες
 Σειρά ντοκιμαντέρ.   
22.30 Lullaby
 Ξένη ταινία.    
00.30 ΤΕΤ- Α-ΤΕΤ 
 στον Alpha - (Ε) 
01.30 World party - (Ε) 
 Ψυχαγωγική ταξιδιωτική  
 εκπομπή.
03.15 Σαββατοκύριακο
 με τον Μάνεση - (Ε)
 Ενημερωτική εκπομπή.

06.30 Solo Καριέρα - (E)
 Κωμική σειρά.
08.00 Santa Γιολάντα - (E)
 Κωμική σειρά.
09.10 Mamma Mia - (E)
10.10 Taxi - (E)
11.00 Πρώτη σταγόνα - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
 Εκπομπή για την υγεία.
12.50 Eνώπιος Ενωπίω
 Με τον Ν. Χατζηνικολάου.
14.00 Γειτονιές στο πιάτο
 Εκπομπή μαγειρικής, με
 τον ∆ημήτρη Σκαρμούτσο. 
14.50 Casa De Mikel, II - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.30 Ονειροπαγίδα - (Ε)
17.10 Τaxi  
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.10 Πέτα τη φριτέζα - (Ε)
 Κωμική σειρά,.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 You, me and Dupree
 Κωμωδία, με τους 
 Κέιτ Χάντσον, 
 Όουεν Γουίλσον, κ.ά. 
23.00 Αυτοκρατορία
 (Imperium). 
  Αστυνομικό θρίλερ, με 

τους Ντάνιελ Ράντκλιφ,
 Τόνι Κολέτ, κ.ά.              �
00.50 Εργαζόμενη γυναίκα - (E)
 Ελληνική σειρά. 
01.40 ∆ούρειος ίππος - (E)  
 Ελληνική κωμική σειρά.
02.30 Έγκλημα και πάθος - (E)  
 Ελληνική σειρά.
03.20 Tα νέα του ANT1 - (E)  
04.20 Coupling - (E)

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.45 Έλα χαμογέλα
 Ψυχαγωγική επομπή.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.00 Γλυκές αλχημείες
 Εκπομπή με
 τον Στέλιο Παρλιάρο.
16.00 Shopping star - (E)
17.00 Eικόνες
 Ταξιδιωτική εκπομπή 
 με τον Τάσο ∆ούση.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cook Beef - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή .
19.10 Μια του κλέφτη - (Ε)
 Κωμική σειρά.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 FAKATEtous  - (E) 
 Σατιρική εκπομπή.
22.15 Παιχνίδια διαφθοράς 
 (The Corruptor)
  Tαινία δράσης, με τους 

Τσόου Γιουν-Φατ,
 Μαρκ Γουάχλμπεργκ.    �
00.00  Travel time
  Ο Χάρης παίρνει θέση 

σε αεροπλάνα, τρένα και 
καράβια και μέσα από 
την οθόνη, μας γνωρίζει 
νέα μέρη, μας ζωντανεύ-
ει μαγευτικές εικόνες και 
μας μεταφέρει σε κό-
σμους που θα θέλαμε να 
ταξιδέψουμε.

01.00 Έλα χαμογέλα - (E)
03.30 Εικόνες - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
04.30 Style Μe Up - (E)

06.30 Τα χρυσόψαρα - (E)
 Κωμική σειρά.
07.00 Love it - (E) 
 Μαγκαζίνο, με
 την Ιωάννα Μαλέσκου.
08.30 Καλό μεσημεράκι - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.40 Zωή ποδήλατο - (E)
10.15 Dot.
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.15 Άλλα λόγια
 θκειε παπά - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής.
13.10 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
13.40 Happy Traveller - (E)
14.30 Συνταγές ψυχής
 Εκπομπή μαγειρικής.
15.30 Σoυ Κoυ Family
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.30 7 θανάσιμες πεθερές
 Ελληνική κωμική σειρά.
18.00  Tα γεγονότα σε συντομία
18.10 7 θανάσιμες πεθερές
 (Συνέχεια)
20.20  Τομές στα γεγονότα
21.00 Survivor
 Παιχνίδι επιβίωσης,
 με τον Γιώργο Λιανό.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Συνταγές ψυχής - (E)
01.20 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Πρωινό μαγκαζίνο.
02.50 Dot. - (Ε)
03.40 The cooking - (Ε)
 Eκπομπή μαγειρικής, 
 με τον Αλέξανδρο 
 Παπανδρέου.
04.20 Super makeover  - (Ε)

06.00 Οι γαμπροί της Ευτυχίας
07.20 Ο φαντασμένος
09.00 Ταπεινός και 
 καταφρονεμένος
11.45 Μια νύχτα 
 στον παράδεισο
13.00 Το στραβόξυλο
14.40 Ζητείται ψεύτης
16.10 Η Αλίκη δικτάτωρ
18.10 Το αμαξάκι
20.00 Οι γαμπροί της Ευτυχίας
21.20 Ο φαντασμένος
23.00 Η ωραία των Αθηνών
00.30 Ταπεινός και 
 καταφρονεμένος
03.15 Όταν λείπει η γάτα
04.30 Ζητείται ψεύτης
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21.15 Παραδοσιακή βραδιά 19.00 UEFA EURO 2020 09.30 Εύκολα και σπιτικά 21.20 You, me and Dupree 18.10 Cook beef 21.00 Survivor 21.00 Nixon   

16.10 Η Αλίκη δικτάτωρ

06.30 Παιδικές σειρές
09.05 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
13.00 ΑΝΝΙΤΑ κοίτα
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, ΙΙΙ
22.30 Ξένη ταινία
23.55 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

07.45 ∆ιεθνείς Ειδήσεις 
08.00 Μουσικό πρόγραμμα
10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
14.00 Ασημένια φεγγάρια
16.05 Κινημ/φικές 
 επιτυχίες
16.40 Σύντομο Δελτίο
 Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
17.20 Έξυπνες αγορές
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
22.00 Η προδοσία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

07.00 Τηλεαγορά
08.15 Ελληνική ταινία
09.40 Ξένη ταινία
11.35 Τηλεαγορά
12.00 Ελληνική ταινία
13.45 Τηλεαγορά
15.15 Ελληνική ταινία
17.00 Τηλεαγορά
19.15 Ξένη ταινία
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία
01.00 Ξένη ταινία
03.20 Ξένη ταινία

07.10 Hammer
08.35 Tea With The Dames
10.05 Captain Sabertooth And 
 The Magic Diamond
11.35 The Warden
13.15 The Daughter
15.00 Alice In Wonderland
17.00 Theeb
18.50 The Sunchaser
21.00 Nixon   
00.15 Snake Eyes
02.00 RBG
03.45 Ed Wood

Monday ���
ΔΡΑΜΑ (2020)
Σκηνοθεσία: Αργύρης
Παπαδημητρόπουλος
Ερμηνείες: Σεμπάστιαν Σταν, Ντενίζ 
Γκαφ, Γιώργος Πυρπασόπουλος

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

To 2016 ο Αργύρης Παπαδημητρό-
πουλος μας έδωσε το «Suntun», 
ένα φιλμ εκρηκτικής ερωτικής 
έντασης –και εμμονής– που ήταν 
ταυτόχρονα και ένα από τα καλύ-
τερα της πρόσφατης ελληνικής 
παραγωγής. 

Στην επιστροφή του ο έρω-
τας βρίσκεται ξανά εκεί, στη θέ-
ση του οδηγού, με διαφορετικό 
αυτή τη φορά πρόσημο και την 
πρόκληση ενός ξέφρενου Σαβ-
βατοκύριακου, το οποίο όμως 
ακολουθείται από την αναπό-
φευκτη... ∆ευτέρα.

Η δικηγόρος Κλόι και ο ξέ-
γνοιαστος ντιτζέι Μίκι, Αμερι-
κανοί και οι δύο, γνωρίζονται 
σε κάποιο ξέφρενο πάρτι στην 
Αθήνα και ο ερωτικός σπινθήρας 
πυροδοτείται ακαριαία. Το πρωί 
θα τους βρει γυμνούς στην πα-
ραλία υπό τα αυστηρά βλέμματα 
αστυνομικών, ενώ λίγο αργότε-
ρα θα φύγουν για κάποιο αιγαι-
οπελαγίτικο νησί. Καθώς η σχέ-
ση τους βαθαίνει, τελικά εκείνη 
θα αποφασίσει να αναβάλει την 
επιστροφή της στις ΗΠΑ, με τους 
δυο τους να συγκατοικούν πίσω 
στην πρωτεύουσα.

∆ουλεύοντας αντίστροφα από 
το «Suntun», ο Παπαδημητρό-
πουλος ξεκινάει την ταινία του 
στην καρδιά του ελληνικού κα-
λοκαιριού, γεμάτου γλυκούς χυ-
μούς, χορό, σεξ και (προ παν-
δημίας) ξεγνοιασιά, το οποίο 

παρασέρνει τους δύο πρωτα-
γωνιστές και εμάς μαζί τους.

Το νησί ωστόσο εδώ αποτελεί 
απλώς το σκηνικό της σύντομης 
πρώτης πράξης, με τη δράση να 
μεταφέρεται γρήγορα πίσω στην 
Αθήνα. Η ταλαιπωρημένη πόλη, 
που όμως διατηρεί τη δική της 
ακαταμάχητη γοητεία, στέκεται 
επί της ουσίας ως τρίτος πρωτα-
γωνιστής δίπλα στο ζευγάρι, με 
τον Παπαδημητρόπουλο στον 
ρόλο ξεναγού που γνωρίζει κα-
λά το πραγματικό της πρόσωπο.

Από ένα αυθόρμητο πάρτι που 
στήνεται σε μια πλατεία της Κυ-
ψέλης, μέχρι μια ξέφρενη, γυμνή 
βόλτα με μηχανάκι στη μέση του 
χειμώνα, στη –μακράν– καλύτε-
ρη σκηνή της ταινίας, η Αθήνα 
φιλοξενεί τον έρωτα των δύο νέ-
ων ανθρώπων, ο οποίος φυσικά, 
όσο ο καιρός προχωράει, δεν πα-
ραμένει ανέφελος. Αυτή η διαρ-
κής αναμέτρηση με τη «∆ευτέρα» 
(ή με την αναμονή της) είναι και 
το βασικό θέμα ενός φιλμ, που 
προφανώς βασίζει πολλά στη χη-
μεία των διάσημων πρωταγωνι-
στών του.

Ο Σεμπάστιαν Σταν των «Εκ-
δικητών» και η πολυβραβευμένη 
Ντενίζ Γκαφ δημιουργούν ένα 
ηλεκτρισμένο ζευγάρι· γύρω τους 
έχουν πολλές γνώριμες φιγούρες 
του σύγχρονου ελληνικού σινε-
μά, ηθοποιοί και μη, σε ένα κατά 
βάση ανάλαφρο σύνολο, το οποίο 
παραμένει τέτοιο, παρά τις σκο-
τεινές στιγμές του. Αυτή η κάπως 
ρομαντικά επίπεδη προσέγγιση 
είναι ίσως και το σοβαρότερο ψε-
γάδι της ταινίας, η οποία κατά τα 
άλλα είναι γεμάτη από όμορφες 
στιγμές, σαν την τρυφερά αμή-
χανη εκτέλεση της «Συννεφού-
λας» του Σαββόπουλου.

Lupin
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2020)
Δημιουργός: Τζορτζ Κέι
Ερμηνείες: Ομάρ Σι, Λουντβίν Σανιέρ, 
Σουφιάν Γκεράμπ

Η σειρά που αποτέλεσε μία από 
τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις στο 
Netflix μέσα στο διάστημα της 
καραντίνας, επιστρέφει με τον 
δεύτερο κύκλο της, ο οποίος συ-
νεχίζει τη συναρπαστική ιστορία 
του σύγχρονου Αρσέν Λουπέν. Ο 
γιγαντόσωμος Ομάρ Σι που εντυ-
πωσίασε στην πρώτη σεζόν στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο του Ασάν, 
βρίσκεται εδώ να κυνηγάει τους 
απαγωγείς του γιου του. Ταυτό-
χρονα βέβαια τόσο η αστυνομία 
όσο και ένας άσπονδος εχθρός 
του παρελθόντος βρίσκονται στα 
δικά του ίχνη, με την ένταση και 
τις προκλήσεις να κλιμακώνονται 
όσο τα επεισόδια προχωρούν.

Αλλωστε αυτά, όπως συνέβη 
και με τον πρώτο κύκλο, είναι 
μόλις πέντε, ιδανικά δηλαδή για 
συνεχόμενη θέαση, την οποία 
ούτως ή άλλως σχεδόν επιβάλλει 
η γεμάτη σασπένς πλοκή. Αξιο-
σημείωτα είναι τέλος σε αυτή τη 
σεζόν τα φλας μπακ του παρελθό-

ντος, τα οποία μας δίνουν μια πιο 
σφαιρική εικόνα της διαμόρφω-
σης του Ασάν - Λουπέν, εντοπί-
ζοντας τις αρχές της παράνομης 
δράσης του.

 
 

Ολοι θέλουν από λίγο! ���
ΚΩΜΩΔΙΑ (2016)
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ
Ερμηνείες: Μπλέικ Τζένερ,
Τάιλερ Χόχλιχ, Ράιαν Γκούζμαν

Από την πλατφόρμα του Cinobo επι-
λέγουμε ένα φιλμ της συλλογής 
«Masculinity Today», δημιουργη-
μένο από τον σπουδαίο Ρίτσαρντ 
Λινκλέιτερ. Πρόκειται δε ουσια-
στικά για το άτυπο σίκουελ του 
«Dazed and Confused» του ιδίου, 
πιθανότατα της καλύτερης high 
school κωμωδίας που έχουμε δει 
ποτέ. O Αμερικανός σκηνοθέτης 
συνεχίζει το νοσταλγικό ταξίδι 
του στο κολέγιο της δεκαετίας του 
’80, εκεί όπου ο freshman Τζέικ 
καταφθάνει με σκοπό να ενσωμα-
τωθεί στην τοπική ομάδα μπέιζ-
μπολ και βέβαια να αρχίσει την 
περίφημη φοιτητική ζωή. Και αυ-
τό ακριβώς κάνει.

Η ταινία, που παρακολουθεί 

το τελευταίο τριήμερο των νε-
αρών πριν από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους, είναι ένας 
ύμνος στα ατελείωτα πάρτι, στην 
ξεγνοιασιά, στις φιλίες και στους 
ενθουσιώδεις έρωτες που γεν-
νιούνται μέσα σε αυτά τα υπέ-
ροχα χρόνια.

Επειδή βέβαια εδώ έχουμε να 
κάνουμε με Λινκλέιτερ και όχι 
«American Pie», η ταινία δεν πα-
ρουσιάζει μόνο αλκοόλ, σεξ και 
χοντροκομμένα αστεία. Το κοι-
νωνικό και πολιτικό υπόβαθρο 
της Αμερικής –και του κόσμου– 
που αλλάζει καθώς και μία ακόμη 
στροφή του αμερικανικού ονείρου 
είναι επίσης ορατά, αν και στο φό-
ντο της νεανικής ευτυχίας.

Τελευταία αλλά ίσως και μεγα-
λύτερη πρωτοτυπία της ταινίας 
είναι η επιλογή των πρωταγωνι-
στών της. Τη σημερινή εποχή, 
που η μόδα επιβάλλει σχεδόν την 
κινηματογραφική κυριαρχία του... 
σπασίκλα, ο παλιομοδίτης Λιν-
κλέιτερ υιοθετεί τους παραμελη-
μένους αθλητές, τους «ωραίους» 
δηλαδή, οι οποίοι στις παρόμοι-
ου ύφους ταινίες πλέον αγνοού-
νται, αν δεν είναι και οι κακοί 
της υπόθεσης.

Επάνω, ο Ομάρ Σι πρωταγωνιστεί 
και στον δεύτερο κύκλο της σειράς 
«Lupin» (Netflix). Κάτω, σκηνή από 
την ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ 
«Ολοι θέλουν από λίγο!» (Cinobo).

Ο νέος Αρσέν Λουπέν και τα... λυκειόπαιδα

Ενα love story
αντίστασης
στη... Δευτέρα
Με διεθνές καστ η νέα ταινία

του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

Ο Σεμπάστιαν Σταν των «Εκδικητών» και η πολυβραβευμένη Ντενίζ Γκαφ δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο ζευγάρι. Το φιλμ, που βασίζει πολλά στη χημεία 
των πρωταγωνιστών του, έχει ως βασικό θέμα τη διαρκή αναμέτρηση με τη «∆ευτέρα» (ή με την αναμονή της).
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Οσον αφορά τον Εϊβάζοφ, η γεμάτη 
λυρικο-δραματική φωνή του τον κα-
θιστά ιδανικό και για τον βερισμό 
και για τους μεγάλους Βερντιανούς 
ρόλους, όπως ο Ραντάμες στην «Αΐ-
ντα», ο Μανρίκο στον «Τροβατόρε» 
και ο Οθέλλος. Για τον τενόρο, οι 
Βερντιανοί ρόλοι είναι πιο εύκολοι 
ή πιο δύσκολοι από τους ρόλους του 
Πουτσίνι όπως, π.χ., ο Ιππότης Ντε 
Γκριέ στη «Μανόν Λεσκώ» ή ο Κα-
βαραντόσι στην «Τόσκα»;

«∆εν είναι εύκολο να τους συ-
γκρίνεις, γιατί όλοι οι ρόλοι είναι 
δύσκολοι ώσπου να καταλάβεις 
ακριβώς πώς πρέπει να τους τρα-
γουδήσεις. Μετά είσαι Ο.Κ.! Για μέ-
να ασφαλώς ο δυσκολότερος απ’ 
όλους τους ρόλους μου είναι ο Οθέλ-
λος. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί 
μου συμφωνούν πως είναι η αποκο-
ρύφωση, το Εβερεστ του ρεπερτορί-
ου του τενόρου, αλλά υπέροχος και 
τον λατρεύω! Ομως, όσον αφορά το 
τραγούδι αυτό καθαυτό, ο Ιππότης 

Ντε Γκριέ στη “Μανόν Λεσκώ” εί-
ναι πιο εξαντλητικός. Στο τέλος αι-
σθάνεσαι όπως ύστερα από ώρες 
έντονης ενόργανης γυμναστικής!».

Οταν ο Εϊβάζοφ πήγε να τελειώ-
σει τις φωνητικές σπουδές του στην 
Ιταλία, μελέτησε με τον μεγάλο τε-
νόρο Φράνκο Κορέλι και τη Βουλγά-
ρα δραματική σοπράνο Γκένα Ντι-
μίτροβα. Τον ρώτησα αν δούλεψε 
τους Βερντιανούς ρόλους μαζί τους 
και τι έμαθε από τον καθένα. «Με 
τον Κορέλι δεν δουλέψαμε πολύ 

τον Βέρντι γιατί ήμουν ακόμη πο-
λύ νέος και σωστά προτίμησε να 
επικεντρωθούμε γενικά στη φω-
νητική τεχνική. Ηταν εκπληκτικό 
το πώς εξηγούσε τη μηχανική της 
εκφοράς της φωνής – πώς ανοίγεις 
το διάφραγμα, πού να τοποθετείς 
τη γλώσσα σου, πώς να στέκεσαι 
σταθερά ώστε μαζί με τη φωνή να 
πάλλεται και όλο το σώμα σου. Πά-
ντα θυμάμαι και είμαι ευγνώμων 
για όλα αυτά. Η Ντιμίτροβα, από 
την άλλη, ήταν πραγματικά ειδική 
στον Βέρντι, και μία από τις κορυ-
φαίες ερμηνεύτριες της Αμπιγκαΐλε 
στην ιστορία της όπερας».

Μετά την Αθήνα, το ζεύγος θα 
κατευθυνθεί στη Νάπολη και στο 
περίφημο Τεάτρο Σαν Κάρλο –την 
ωραιότερη όπερα της Ιταλίας, και 
50 χρόνια αρχαιότερη από τη Σκάλα 
του Μιλάνου– που πρόσφατα απέ-
κτησε έναν από τους καλύτερους 
διευθυντές διανομών παγκοσμίως, 
τον Ελληνα Ηλία Τζεμπετονίδη, που 

μέχρι πέρυσι μεγαλουργούσε στην 
Οπερα του Παρισιού. Εκεί, στην τε-
ράστια Piazza del Plebiscito τους 
περιμένουν άλλοι Βερντιανοί ρό-
λοι: Η Λεονόρα και ο Μανρίκο στον 
«Τροβατόρε». 

Στο μέλλον τι άλλο θα επιθυμού-
σαν να τραγουδήσουν μαζί; «Ισως 
το “Ρέκβιεμ” του Βέρντι και σίγου-
ρα, κάποτε, την “Ντάμα Πίκα” του 
Τσαϊκόφσκι. Αργότερα ίσως και Βά-
γκνερ; Ποιος ξέρει... Ας ξεμπλέξουμε 
πρώτα με το 2021 και βλέπουμε!».

Πώς χαλαρώνετε ύστερα από μια 
παράσταση; «Με καλό φαΐ, καλό 
κρασί, καλούς φίλους και οικογέ-
νεια, φυσικά!».

 

 Εθνική Λυρική Σκηνή, All Star 
Γκαλά Βέρντι, 10 Ιουλίου 2021 – 

Παναθηναϊκό Στάδιο, 9.30 μ.μ. Αννα 
Νετρέμπκο, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, 
Γιουσίφ Εϊβάζοφ, Δημήτρης Πλατανιάς. 
Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής διευθύνει ο Φιλίπ Ωγκέν.

Η κορυφαία Ρωσίδα υψίφωνος Αννα 
Νετρέμπκο και ο Αζέρος τενόρος 
Γιουσίφ Εϊβάζοφ είναι το σημερι-
νό «χρυσό ζευγάρι» της όπερας – 
το πρώτο μετά την Αντζελα Γκε-
οργκίου και τον Ρομπέρτο Αλάνια 
που, ύστερα από επίσης κεραυνο-
βόλο έρωτα και στην περίπτωσή 
τους αμοιβαία διαζύγια, μεσουρά-
νησαν τη δεκαετία του 1990. Αυτό 
το «χρυσό ζευγάρι» θα εμφανιστεί 
στην Αθήνα, σε ένα ειδικό ρεσιτάλ 
που διοργανώνει η Εθνική Λυρική 
Σκηνή στις 10 Ιουλίου στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο, πλαισιωμένο από 
την Ανίτα Ρατσβελισβίλι και τον 
∆ημήτρη Πλατανιά. 

H Νετρέμπκο και ο Εϊβάζοφ γνω-
ρίστηκαν το 2014 στη Ρώμη, όταν 
τραγούδησαν μαζί στην όπερα «Μα-
νόν Λεσκώ» του Πουτσίνι. Παντρεύ-
τηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 2015 
– ο πρώτος γάμος της Αννας, που 
είχε μακροχρόνιο δεσμό με τον δι-
άσημο Ουρουγουανό μπασο-βαρύ-
τονο Ερβιν Σροτ, με τον όποιο απέ-
κτησε το μοναδικό της παιδί, τον 
Τιάγκο (έρωτας που γεννήθηκε την 
πρώτη δεκαετία του αιώνα στο Κό-
βεντ Γκάρντεν του Λονδίνου, μέσα 
από τις πιο ερωτικά και σεξουαλι-
κά ηλεκτρισμένες παραστάσεις του 
«∆ον Τζιοβάνι» στην ιστορία αυτής 
της όπερας).

Στη σκηνή αλλά και σε συναυ-
λίες, η Νετρέμπκο και ο Εϊβάζοφ 
εμφανίζονται συχνά αλλά (σοφά) 
όχι αποκλειστικά μαζί. Ετσι, από 
τη μια μεριά είναι ελεύθεροι να 
εξελίσσονται καλλιτεχνικά ακο-
λουθώντας την πορεία της φωνής 
τους, και από την άλλη να μειώνε-
ται σημαντικά ο χρόνος που βρί-
σκονται χωριστά.

Πώς διαφέρει η εμπειρία να 
τραγουδούν στη σκηνή με τον σύ-
ντροφό τους, από παραστάσεις με 
άλλους συναδέλφους; «Είναι πιο 
εύκολο να εκφράσουμε τα συναι-
σθήματα των χαρακτήρων που ερ-
μηνεύουμε και βέβαια, σημαίνει ότι 
δεν χρειάζεται να κάνουμε τόσες 
πρόβες, πράγμα επίσης σημαντικό. 
Και ασφαλώς το να μη χωριζόμαστε 
για μεγάλα διαστήματα είναι υπέ-
ροχο! Οσον αφορά την εκμάθηση 
των ρόλων, μελετάμε με τους ίδιους 
δασκάλους, αλλά χωριστά. Εχουμε 
την τύχη να ζούμε στη Βιέννη, πό-
λη γεμάτη με καταπληκτικούς δα-
σκάλους και ειδικούς».

Η Νετρέμπκο βρισκόταν ήδη 
στην κορυφή του οπερατικού στε-
ρεώματος όταν γνώρισε τον Εϊβά-
ζοφ. Η εξαιρετική φωνητική τε-
χνική (που απέκτησε χάρη στην 
ευφυΐα, αυτογνωσία και επιμέ-
λειά της – και χάρη στην αδιάκο-
πη, σκληρή δουλειά) σε συνδυα-
σμό με την έντονη δραματικότητα, 
το αχαλίνωτο πάθος με το οποίο 
«βουτάει» στους ρόλους της, της 
εξασφαλίζουν μια συναρπαστική 
σκηνική παρουσία. Σύμφωνα με 

τον Πίτερ Γκελμπ, γενικό διευθυ-
ντή της Μετροπόλιταν Οπερα, «η 
Αννα Νετρέμπκο είναι ένα ολοκλη-
ρωμένο καλλιτεχνικό πακέτο». Αλ-
λα και «σούπερ σταρ» με εκατομ-
μύρια ακολούθους στο Instagram.

Ο Γιουσίφ Εϊβάζοφ, γεννημένος 
το 1977 στην Αλγερία από Αζέρους 
γονείς και μεγαλωμένος στο Μπα-
κού, μετά την αποφοίτησή του από 
το Ωδείο είχε εγκατασταθεί από το 
1998 στο Μιλάνο, και είχε ήδη ξεκι-
νήσει σταθερά ανερχόμενη καριέ-
ρα στην Ιταλία. Επειτα από πολλές 
εμφανίσεις σε διάφορες ιταλικές 
πόλεις, ήρθε η πρόσκληση να τρα-
γουδήσει στη Ρώμη τον ιππότη Ντε 
Γκριέ στη «Μανόν Λεσκώ» του Που-
τσίνι, ρόλο που ταιριάζει στη lirico 
spinto –δηλαδή βαριά λυρική με τά-
ση προς δραματική– φωνή του. Αυ-

τός ο ρομαντικός και παθιασμένος 
ρόλος ήταν μοιραίο να τον ενώσει 
με την Αννα Νετρέμπκο.

Επειδή η πρώτη εμφάνιση του 
ζεύγους στην Ελλάδα στο προσε-
χές Γκαλά της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, είναι αφιερωμένη στον 
Βέρντι, από τις πρώτες μου ερω-
τήσεις και στους δύο, ήταν ποια εί-
ναι τα χαρακτηριστικά και οι απαι-
τήσεις των Βερντιανών ρόλων σε 
σχέση με τους ρόλους συνθετών 
του «βερισμού» («ρεαλισμού», που 
χρονολογικά ακολούθησε τον Βέρ-
ντι), όπως ο Πουτσίνι, ο Τσιλέα, ο 
Μασκάνι και ο Λεονκαβάλο. Και 
αφού ο Βέρντι είναι εξαιρετικά 
απαιτητικός φωνητικά, γιατί θε-
ωρείται λιγότερο επικίνδυνος από 
τους βεριστές;

«Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώ-

τηση, αν και οι δυο μας δεν θεω-
ρούμε ότι ορισμένοι συνθέτες εί-
ναι πιο επικίνδυνοι από άλλους», 
απαντά η Νετρέμπκο. «Πρόκειται 
για θέμα τεχνικής και πολύ προσε-
κτικής επιλογής ρόλων. Στον Βέρ-
ντι πρέπει να θυμάσαι ότι κρατάει 
πολλά στοιχεία του “μπελκάντο” 
στη μουσική του. Οπότε, πρέπει 
όχι μόνο να εκφράζεις την έντονη 
δραματικότητα των ρόλων του, αλ-
λά να θυμάσαι να τραγουδάς και 
απαλά, με φινέτσα. Αν κοιτάξεις 
μια παρτιτούρα του Βέρντι, θα δεις 
ότι πάντα περιέχει πάρα πολλές 
και συγκεκριμένες οδηγίες για τον 
τραγουδιστή. Βέβαια η μεγαλύτε-
ρη πρόκληση είναι οι δυναμικές 
του ενδείξεις, που απαιτούν από 
σένα ολόκληρη την γκάμα τους».  

Αυτό ισχύει μόνο για την υψίφω-
νο ή και για τον τενόρο; «Σε γενικές 
γραμμές ναι, ισχύει και για τον τε-
νόρο καθώς και για τον βαρύτονο», 
προσθέτει ο Γιουσίφ Εϊβάζοφ. «Ο 
τενόρος, κυρίως, πρέπει να θυμά-
ται ότι η λεία, ομοιογενής γραμμή 
“μπελκάντο” είναι εξίσου σημα-
ντική στον Βέρντι όσο και στον 
Βάγκνερ». 

«Η αλήθεια για όλους τους Βερ-
ντιανούς ρόλους», συνεχίζει η Νε-
τρέμπκο, που έχει τραγουδήσει 
την Τζίλντα στον «Ριγκολέτο», 
τη Βιολέτα στην «Τραβιάτα», τη 
Λαίδη Μακβέθ, τη Λεονόρα στον 
«Τροβατόρε» και τη «∆ύναμη του 
Πεπρωμένου», την Αΐντα και την 
Ελιζαμπέτα ντε Βαλουά στον «∆ον 

Κάρλος», «είναι να αποφασίσεις 
ακριβώς σε ποια μέρη θα πάρεις 
αναπνοή και να μεταχειριστείς 
ολόκληρη την γκάμα από φωνη-
τικά χρώματα και αποχρώσεις που 
διαθέτεις. Από τους δυσκολότε-
ρους γυναικείους ρόλους του είναι 
η  Αμπιγκαΐλε στο “Ναμπούκο”! Ο 
Βέρντι ήταν ακόμη νέος – έμελ-
λε να συνθέσει ακόμη 29 όπερες! 
∆εν μπορείς, π.χ., να συγκρίνεις 
την Αμπιγκαΐλε με την πολύ πιο 
“ώριμη” Αΐντα. Πρόκειται για δύο 
φωνητικά εντελώς διαφορετικούς 
κόσμους. Ομως ο δυσκολότερος 
απ’ όλους τους ρόλους του είναι η 
Ελιζαμπέτα ντε Βαλουά στον υπέ-
ροχο “∆ον Κάρλος”, λόγω της τε-
ράστιάς του δυναμικής γκάμας. 
Εδώ ο Βέρντι απαιτεί από τη σο-
πράνο του τα πάντα. Να είναι λυ-
ρική αλλά και δραματική, γλυκιά 
αλλά και παθιασμένη – κάτι σχε-
δόν αδύνατον, αλλά... με μερική 
από την καλύτερη μουσική που 
έγραψε ποτέ!».

Η πρώτη εντύπωση
Είχα την τύχη να ακούσω την 

Αννα Νετρέμπκο πριν γίνει διεθνώς 
γνωστή, και να συνομιλήσω μαζί 
της στα πεταχτά στην Ουάσιγκτον 
το 1998-99, ύστερα από παράστα-
ση του «Ριγκολέτο» στο Κένεντι 
Σέντερ, με μαέστρο τον Πλάσιντο 
Ντομίνγκο –του ετοίμαζα τότε τη 
βιογραφία–, ο οποίος από το πρωί 
έως τις δύο το μεσημέρι της ίδιας 
μέρας έκανε πρόβα στη Μετροπό-
λιταν Οπερα της Νέας Υόρκης για 
τον ρόλο του Χέρμαν στην «Ντάμα 
Πίκα» του Τσαϊκόφσκι, που θα τρα-
γουδούσε για πρώτη φορά.  

Επρεπε βέβαια όχι μόνο να πα-
ρακολουθώ όλες τις πρόβες αλλά 
και να τον ακούσω να διευθύνει 
τον «Ριγκολέτο». Πώς όμως θα μπο-
ρούσε να γίνει αυτό μέσα στην ίδια 
μέρα, όταν η πρόβα στη Νέα Υόρκη 
τέλειωνε στις 2 και η παράσταση 
στην άλλη πόλη άρχιζε στις 7.30; 
Η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων 
διαρκεί λιγότερο από μία ώρα, αλ-
λά με τις χρονοβόρες διαδικασίες 
στα αεροδρόμια, η έγκαιρη μετά-
βασή μου στην Ουάσιγκτον έμοια-
ζε ακατόρθωτη. «Μην ανησυχείς», 
μου λέει ο Πλάσιντο, «έχω νοικιά-
σει ιδιωτικό αεροπλάνο και θα πά-
με η γυναίκα μου η Μάρτα (από τα 
καλύτερα “αυτιά” στον χώρο της 
όπερας!), εγώ, ο γραμματέας μου κι 
εσύ. Θα φτάσουμε στο τσακ, αλλά 
θα φτάσουμε!».

Κι έτσι έγινε. Φτάσαμε με την 
ψυχή στο στόμα, λίγα λεπτά πριν 
χαμηλώσουν τα φώτα, καθίσαμε 
βιαστικά στο θεωρείο μας και την 
όντως αξέχαστη στιγμή που η νε-
ότατη τότε Αννα Νετρέμπκο τρα-
γούδησε την πασίγνωστη πρώτη 
άρια της Τζίλντας, «Κάρο νόμε», μου 
κόπηκε η ανάσα. Ηταν τέλεια. Το 
ίδιο και σε όλη την υπόλοιπη όπε-
ρα. Ούτε μια νότα, ούτε μια φράση 
δεν θα την ήθελες διαφορετική.

Στη δεξίωση μετά τον «Ριγκολέτο» πήγα να συγχαρώ τη Νετρέμπκο. 
Ηταν συνεσταλμένη, ίσως γιατί δεν ήξερε ακόμη καλά αγγλικά, ίσως και 
γιατί δεν είχε πλήρως αντιληφθεί το επίπεδο τελειότητας που άγγιξε 
εκείνη τη βραδιά. Ευτυχώς όμως όλοι οι παρόντες είχαν πλήρη επίγνω-
ση. Μεταξύ τους και ο διορατικός ατζέντης Τζέφρι βαν ντερ Βιν που την 
ανέλαβε και σχεδίασε μαζί της τα επόμενα βήματα τα οποία σταδιακά 
την προώθησαν στην κορυφή του επαγγέλματός της. Καθοριστικό ρό-
λο για την εξέλιξή της έπαιξε η ευφυής, σωστή και σταδιακή επιλογή 
ρόλων, που καλύπτουν όλη την γκάμα του σοπρανιστικού ρεπερτορίου. 
Στην αρχή κυριαρχούσε ο Μότσαρτ και το μπελκάντο και σιγά σιγά, όσο 
ωρίμαζε και γέμιζε η φωνή ακoλούθησαν πιο δραματικοί ρόλοι και τα 
τελευταία περίπου πέντε χρόνια το πιο βαρύ, βεριστικό ρεπερτόριο.

Οι καθοριστικές επιλογές

Ο Οθέλλος είναι το Εβερεστ στο ρεπερτόριο ενός τενόρου

Μελετάμε με τους 
ίδιους δασκάλους, 
αλλά χωριστά. Εχουμε 
την τύχη να ζούμε στη 
Βιέννη, πόλη γεμάτη 
με καταπληκτικούς 
δασκάλους και ειδικούς.

H Αννα Νετρέμπκο και ο Γιουσίφ Εϊβάζοφ γνωρίστηκαν το 2014 στη Ρώμη, όταν τραγούδησαν μαζί στην όπερα «Μανόν Λεσκώ» του Πουτσίνι. Παντρεύτηκαν 
ένα χρόνο αργότερα, το 2015. Η πρώτη εμφάνιση του ζεύγους στην Ελλάδα, στο προσεχές Γκαλά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι αφιερωμένη στον Βέρντι.

Της ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

To «χρυσό ζευγάρι» της όπερας
Η υψίφωνος Αννα Νετρέμπκο και ο τενόρος Γιουσίφ Εϊβάζοφ μιλούν στην «Κ» με αφορμή την εμφάνισή τους στην Αθήνα

Ο Ιππότης Ντε Γκριέ 
στη «Μανόν Λεσκώ» 
είναι πιο εξαντλητικός. 
Στο τέλος αισθάνεσαι 
όπως ύστερα από ώρες 
έντονης ενόργανης 
γυμναστικής!
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Η Αννα Νετρέμπκο στη Μετροπόλιταν Οπερα της Νέας Υόρκης.

Η αλήθεια για όλους 
τους Βερντιανούς 
ρόλους είναι να 
αποφασίσεις ακριβώς 
σε ποια μέρη θα 
πάρεις αναπνοή και 
να μεταχειριστείς 
ολόκληρη την γκάμα 
από φωνητικά χρώματα 
που διαθέτεις.
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