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Σηκώνει αυλαία το 16ο Φεστιβάλ Λεμεσού
Σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου ξεκινάει το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, με προβολές
δημιουργικών ντοκιμαντέρ που προβάλλονται για πρώτη φορά
στην Κύπρο και έχουν βραβευθεί σε μερικά από τα πιο σημαντι-
κά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Ο Γιάγκος Χατζηγιάννης
καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Λεμεσού μιλάει στην «Κ». Ζωή, σελ. 5
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Οι εξελίξεις στο Βαρώσι, σε συν-
δυασμό με τη δεδηλωμένη από-
φαση του Νίκου Αναστασιάδη να
μην επαναδιεκδικήσει τρίτη θη-
τεία, ανάβουν το πράσινο φως για
την προεδρολογία του 2023. Στο

κυβερνητικό στρατόπεδο δεν είναι
μόνο ένας ο κύριος διεκδικητής.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει δικαιω-
ματικά τον πρώτο λόγο, όμως στο
κάδρο βρίσκεται εδώ και καιρό ο
Νίκος Χριστοδουλίδης με σοβαρές

εξελίξεις να αναμένονται το φθι-
νόπωρο. Ενδιαφέρον προκαλεί το
ποια θα είναι η στάση του Νίκου
Αναστασιάδη. Ο Αχιλλέας Δημη-
τριάδης φαίνεται έτοιμος για το
μεγάλο βήμα, ενώ βλέψεις θεω-

ρείται πως έχει και ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης, με τη στήριξη
ΑΚΕΛ. Υπάρχουν και πρόσωπα
που προτείνονται από διάφορους
κύκλους και μπορεί να παίξουν
τον δικό τους ρόλο, ανατρέποντας

δεδομένα, όπως ο Χρίστος Στυ-
λιανίδης και ο Γιώργος Παμπορί-
δης. Σελ. 10

Αρχισαν τα σύννεφα στον πέμπτο
όροφο του ΔΗΚΟ. Σελ. 9 

Το Βαρώσι άνοιξε τον προεκλογικό
Ο Νίκος Αναστασιάδης αφυπηρετεί και αυτό δίνει το πράσινο φως κινήσεων στους δελφίνους για το 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μια ζεστή
συνάντηση 
στο Ηρώδειο
Στις 4 Αυγούστου, ο Ρότζερ
και ο Μπράιαν Ινο, οι οποίοι μι-
λούν στην «Κ» θα παρουσιά-
σουν στο Ηρώδειο προσωπι-
κές δουλειές, ολοκαίνουργιο
υλικό, αλλά και αποσπάσματα
από το πρώτο ολοκληρωμένο
άλμπουμ που ηχογράφησαν
μαζί, το «Mixing Colors». Αυτή
είναι η πρώτη τους συναυλία
στην Ελλάδα, κάτω από την
Ακρόπολη. Ζωή, σελ. 1

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Βεβαίως και
με ενδιαφέρουν
οι εκλογές του 2023

Βεβαίως και με ενδια-
φέρουν οι προεδρικές
εκλογές και το σκέ-
φτομαι, λέει στη συ-
νέντευξή του στην «Κ»
ο Αχιλλέας Δημητριά-

δης, προετοιμάζοντάς μας για ανα-
κοινώσεις τον Σεπτέμβριο. Ψέγει
τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο
Βαρώσι και  λέει πώς μπορούν να
αποτραπούν τα τετελεσμένα. Σελ. 8

Η ελληνική επιστολή 
στον γ.γ. του ΟΗΕ
Καταρρίψη τουρκικών θέσεων  
Η «Κ» παρουσιάζει την επιστολή της μόνιμης
αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ Μα-
ρίας Θεοφίλη, με ημερομηνία 27 Ιουλίου
προς τον γ.γ. του Οργανισμού Αντόνιο
Γκουτιέρες, με την οποία η ελληνική πλευρά
καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της Αγκυρας
για τα νησιά του Αιγαίου, θεωρώντας έωλες
τις τουρκικές απαιτήσεις. Σελ. 5

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει σχετικά
με το κακόβουλο λογισμικό Pegasus της
ισραηλινής εταιρείας NSO Group, έναν
ηλεκτρονικό κοριό (spyware), δεν αφήνει
ανεπηρέαστη ούτε τη χώρα μας (άλλωστε
η Κύπρος έχει ονομαστεί ως το «νησί
των κατασκόπων») και τώρα καλείται να
καθαρίσει το όνομά της και να αποδείξει
πως δεν χρησιμοποιήθηκε το έδαφός της

ως ενδιάμεσος κόμβος. Μέχρι σήμερα,
ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη το-
ποθέτηση ή αντίδραση της Λευκωσίας,
σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Κάτι που
ενδεχομένως να αναγκαστεί να το πράξει
πρώτα και κύρια η κυβέρνηση, αν ληφθεί
υπόψη πως το θέμα φουντώνει σε επίπεδο
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Σελ. 6, 7

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Νέο θεσμικό ήθος
Όπως φαίνεται μεταλλάξεις δεν υπάρ-
χουν μόνο στον ιό COVID-19, αλλά
και στο μείζον εθνικό πρόβλημα της
χώρας, το Κυπριακό, μετά και από τις
τουρκικές εξαγγελίες για άνοιγμα τμή-
ματος του Βαρωσιού. Αυτή η μείζονα
αλλαγή φέρνει και ανακατατάξεις στο
πολιτικό σκηνικό, μιας και αρχίζει έν-
τονα η προεδρολογία, ενώ ταυτόχρονα
δοκιμάζεται πολλαπλώς και η κοινω-
νική συνοχή και συνεχώς ταλανίζεται
από μία ανώφελη δυαδικότητα. Τώρα
είναι η ώρα να δημιουργηθεί και να
εμπεδωθεί στην κοινωνία ένα νέο θε-
σμικό ήθος, το οποίο θα εμπνέει στον
πολίτη εμπιστοσύνη και ασφάλεια,
μακριά από κούφιες ρητορείες και
ανούσιες αντιπαραθέσεις. Ο νέος ηγέ-
της που χρειάζεται η Δημοκρατία θα
πρέπει να είναι έμπλεος οράματος.   

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Το παρασκήνιο
του «όχι» 
στις κυρώσεις 
Ερμητικά την πόρτα έκλεισε η Άγκελα Μέρ-
κελ στη λήψη «αποφάσεων» από τους ΥΠΕΞ
των «27» για επιβολή κυρώσεων. Βάσει
των τελευταίων εξελίξεων,  η Ε.Ε. μπορεί
μεν «να συζητήσει ή να εξετάσει» κυρώσεις,
αλλά όχι και να τις «αποφασίσει». Σελ. 4

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Mακρινό σενάριο 
οι συνομιλίες το '21
Απομακρυσμένο θεωρείται το ενδεχόμενο
συνομιλιών εντός του 2021, λένε τ/κ πηγές,
προσθέτοντας πως ο Τατάρ δεν κάνει βήμα
πίσω από τη λύση δύο κρατών. Σελ. 3 

EP
A

Από το Γαλιλαίος στο Pegasus
Η Κύπρος δεν διαθέτει το κακόβουλο λογισμικό της ισραηλινής NSO

Ο εφιάλτης των Ταλιμπάν απειλεί να επιστρέψει

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν φαίνεται ότι ανοίγει ξανά τις πόρτες στον ολοκληρωτισμό των Ταλιμπάν, με τον
αφγανικό στρατό να μην είναι σε θέση να ανασχέσει τους μαχητές της οργάνωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν
κάνει τα δικά του σχέδια για τον έλεγχο της χώρας, εμφανιζόμενοι και ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Καμπούλ και στους Ταλιμπάν. Σελ. 22 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Κοινές δράσεις με
τουριστικά οφέλη

Στη συνεργασία Κύ-
πρου - Ελλάδας στον
τουρισμό, με κοινά
οφέλη, αναφέρεται η
υφυπ. Τουρισμού της
Ελλάδας Σοφία Ζαχαρά-

κη σε συνέντευξη στην «Κ». Διατυ-
πώνει τις εκτιμήσεις της για την πο-
ρεία του τουρισμού, τις νέες τάσεις
και τη Μύκονο. Οικονομική, σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Βάζουν πλώρη
για ψηφιακό κράτος
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης μιλάει
στην «Κ» για τη μάχη που δόθηκε
ώστε το ελληνικό κράτος να μεταβεί
στην ψηφιακή εποχή. Σελ. 18
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Πολύ
ενωρίς εις την
ζωήν μου ησθάν-
θην την έλξιν των
περιπετειών. Η τά-
σις αυτή υπήρχεν
αναμφιβόλως μέ-
σα εις το αίμα της
οικογενείας μου
και είχεν εκδηλω-

θεί ήδη πολλάκις εις το παρελθόν υπό πολλών εκ των προγόνων
μου. Προ 300 περίπου ετών, εις εκ των προγόνων αυτών, ο οποίος
μάλιστα ήτο κληρικός, είχε προείπει ότι εις τον Βόρειον Πόλον θα
ημπορούσε να επιχειρηθή ένα ταξείδιον με υποβρύχιον [Χ. Ουίλ-
κινς, επικεφαλής της εξερευνητικής αποστολής στον Βόρειο Πόλο].

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ: Δέκα επτά δισεκατομμύρια και τετρακόσια εκα-
τομμύρια χρυσών μάρκων εις μετρητά και εις είδη κατέβαλεν η Γερ-
μανία εις τους Συμμάχους από της εφαρμογής των Συνθηκών Ειρή-
νης [στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου] μέχρι σήμερον. Αν ήδη
υπολογίσωμεν την τιμήν εκάστου μάρκου προς δραχμάς δέκα οκτώ
και λεπτά πενήντα, ευρίσκομεν έναν αριθμόν αστρονομικόν, ιλιγγιώ-
δη, φανταστικόν, απίστευτον. Είνε λοιπόν εύλογον να φαντασθή κα-
νείς κατόπιν τούτου πώς περιήλθεν η Γερμανία οικονομικώς εις τόσο
δυσχερή θέσιν και πόσο βαθύ είναι το τραύμα το οποίον υπέστη η
όλη οικονομία του γερμανικού έθνους.

ΚΕΝΑ: Διά διατάγματος της Ιταλικής Διοικήσεως [Δωδεκανήσων] αι
κενούμεναι διδασκαλικαί θέσεις θα πληρούνται εφεξής διά διδα-
σκάλων της Μητροπόλεως (δηλαδή Ιταλών), εφόσον δεν θα υπάρ-
χουν εντόπιοι συγκεντρούντες τα υπό του νόμου απαιτούμενα προ-
σόντα, δίπλωμα δηλαδή του Πανεπιστημίου της Πίζης, ελαστικότη-
τα συνειδήσεως, ευκαμψίαν χαρακτήρος και ευλυγισίαν της σπον-
δυλικής στήλης. Και είναι αληθές ότι το διάταγμα ομιλεί περί κενου-
μένων θέσεων, η πείρα όμως μας έχει διδάξει ότι, όταν οι φίλοι μας
Ιταλοί λέγουν «αι κενούμεναι θέσεις» υπονοούν ότι αι θέσεις θα
κενωθούν δι’ άλλων μέτρων, τα οποία παραλλήλως και συγχρόνως
θα λάβουν.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
1.8.1931

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Λυπηθείτε μας επιτέλους! Έχουμε
γίνει ο περίγελος των Φιλοπτώχων
του Αγίου Αντρέα, του Αγίου Δομε-
τίου ΚΑΙ των Αγίων Ομολογητών.
Πάμε στη φρουταρία της Μυρούλας
και δεν έχουμε μούτρα να αντικρύ-
σουμε τα νεκταρίνια! Πρέπει οπωσ-
δήποτε να μιλήσω στον πρόεδρο!»
ωρυόταν η Ευγενία η Καλαμαρού,
μισό βήμα πριν από το nervus bre-
akdown. Ένα γέλιο ακούστηκε στην
άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμ-
μής. Κι έπειτα, μια ανδρική φωνή
ξεστόμισε το αδιανόητο: «Ε, πε αλ-
λόνα, ρε Μάκη!».

«Καλά, πήρες τηλέφωνο στο Προ-
εδρικό και νόμισαν ότι υποδυό-
σουν… τον Μάκη;» ρώτησε η Ιου-
λία, εμφανώς εντυπωσιασμένη από
την καλπάζουσα φαντασία εκεί στο
Λόφο. «Τον Μάκη του ΔΗΚΟ που
όλοι αγαπήσαμε και λατρέψαμε;»
συνέχισε να ρίχνει αλάτι στην πλη-
γή. «Τα ύστερα του κόσμου!» παρε-
νέβη η αριστερή (με την καλή έν-
νοια) Κουλλίτσα Κυριακού καθότι,
ως αληθινή κυρία, τον ιδεολογικό
εχθρό τον θέλει όρθιο και όχι να
σέρνεται στα πατώματα. Κι ευθύς
αμέσως, σαν να ένωσε τις τρεις γυ-
ναίκες η πολιτική κακογουστιά που
κατακυρίευσε τον τόπο, τραγούδη-
σαν το άσμα ασμάτων της Άντζελας:
«Συντρίμμια η ζωή μου – Έλεος!
Θυσία η αντοχή μου – Έλεος!». 

Κατάπιε πολλά η Καλαμαρού τα τε-
λευταία 8 χρόνια αλλά σώπαινε.
«Για το καλό της παράταξης» λέγα-
νε μεταξύ τους οι παλαιές καραβά-
νες της ΓΟΔΗΣΥ. Μια φορά μονάχα,
όταν βοούσε ο τόπος για το εμπόριο
των χρυσών διαβατηρίων, τόλμησε
η Ευγενία να μιλήσει για ρεζιλίκια,
αλλά πέσανε να τη φάνε. «Θα μας
κάνει τώρα μαθήματα ηθικής και η
Καλαμαρού;» σχολίασε μια ξινή, σε
ένα τσάι στη Γλάδστωνος. Η Ευγε-
νία την πλησίασε και μίλησε αρκετά
δυνατά ώστε να την ακούσουν
όλες: «Γεροθόδωρου», είπε.

Ευγενία Γεροθόδωρου του Θεμι-
στοκλέους και της Ισμήνης. Αρι-
στούχος Αρσακειάδα, πτυχιούχος
φιλόλογος και «ερωτική μετανά-
στις». Το τελευταίο ήταν το μοναδι-
κό πικάντικο που άρθρωσε η Ευγε-
νία, όταν διορίστηκε στο Θηλέων
Κύκκου, με διευθύντρια τη δεσποι-
νίδα Ουρανία Κοκκίνου. Πολύ σύν-
τομα, ουδείς θυμόταν το Γεροθό-
δωρου. Η αστική Λευκωσία τη βά-
φτισε Καλαμαρού κι ούτε το επίθε-
το του συζύγου της δεν συγκράτη-
σε, καθώς ο Κύπρος Κυπραίου εγ-
κατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο
νωρίς. «Γέρασα σε αυτόν τον τόπο
και δεν περνάει μέρα που να μη

μου θυμίζετε ότι για εσάς είμαι μια
ξένη» είπε με παράπονο η Ευγενία
στο καρέ. «Μη γίνεσαι μελοδραμα-
τική, χρυσή μου. Εδώ ζούμε τον
επικοινωνιακό Αρμαγεδδών» είπε
η Ιουλία και τους έδειξε το πρωτο-
σέλιδο της Espresso.

Μπορεί να είναι μια λαϊκή φυλλά-
δα, αλλά ο τίτλος τσακίζει κόκκαλα:
«Δεν ξεχνώ με show και… όπα»
ανέγραφε το πρωτοσέλιδο, με φω-
τογραφία του προεδρικού ζεύγους
να γλεντάει στον Ζαχαράτο και την
Άντζελα. «Ούτε μια βδομάδα δεν
πέρασε από τις εξαγγελίες Ερντο-
γάν για το Βαρώσι» ξέσπασε η Κα-
λαμαρού και προτού προλάβουν οι

άλλες ν’ αντιδράσουν πήρε τηλέ-
φωνο στο Προεδρικό και τραγούδη-
σε με υποδειγματικό ταπεραμέντο
το εμβληματικό σουξέ της Λαίδης:
«Ήθελα να ’ξερα... δεν ντρέπε-
σαι;».

«Ποιος να ντραπεί, μάνα μου;», πή-
ρε φόρα η Κουλλίτσα Κυριακού. «Οι
θυγατέρες Αναστασιάδη δεν ήταν
που μετά το κούρεμα καταθέσεων
διασκέδαζαν στα μπουζούκια; Και
μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά,
δικό τους δεν ήταν το θεματικό κου-
βανέζικο πάρτι; Κατά κόρες, κατά
κύρη. Πετά η Λεμεσός! Κατά τ΄ άλ-
λα η Έμιλυ τους χάλαγε την εικόνα
τους». Από τον καιρό που δεχόταν

bullying για τη διακυβέρνηση Χρι-
στόφια ονειρευόταν η Κουλλίτσα
εκείνη τη στιγμή. Κιχ δεν ακούστη-
κε στο καρέ. Μόνο αναστεναγμοί,
ώσπου η Σβετλάνα Αλεξάντροβα
σέρβιρε τα κοκτέιλ. «Ο πρόεδρος
να διασκεδάζει στην Άντζελα και ο
Αβέρωφ να κάνει διακοπές στις
Μαλδίβες. Στην υγειά μας, ρε παι-
διά!» είπε η Ιουλία και οι κυρίες σή-
κωσαν ανόρεχτα τα ποτήρια τους.

«Κάτι άλλο δεν συνέβη αυτό το μα-
κρύ, ζεστό, καλοκαίρι;» ρώτησε η
ξαδέλφη Ευφημία Παλαιολόγου
Τσαμπά, από το μετερίζι του Κολω-
νακίου, η οποία παρακολουθούσε
τα τεκταινόμενα μέσω Skype. «Τί-

ποτε το συγκλονιστικό, Έφη μου. Η
Ραμόνα μόνο, σε μια στιγμή νο-
σταλγικής έξαρσης, θυμήθηκε τις
ρίζες της και ανέβασε ένα βίντεο
που τραγουδά ένα δημώδες ρουμά-
νικο τραγούδι, φορώντας μια παρα-
δοσιακή φορεσιά. Είναι ομολογου-
μένως εξαιρετική» είπε η Ιουλία εν
τη μεγαθυμία της και οι κυρίες συμ-
φώνησαν, επαναλαμβάνοντας
«κούκλα, κούκλα!». 

«Η μοναδική νόστιμη στιγμή ήταν
το τρολάρισμα που έκανε ένας υπέ-
ροχος τύπος στους αντιεμβολια-
στές» συνέχισε η Ιουλία την αντα-
πόκριση από το μέτωπο. «Εμφανί-
στηκε στη συγκέντρωσή τους με
ένα παγωτατζίδικο και άρχισε να
τους αραδιάζει θεωρίες συνωμο-
σίας. « Όταν ο άνθρωπος πήγε στο
φεγγάρι υπήρχαν εκεί βήματα του
Χριστού που πήγε πριν να πάει ο
άνθρωπος» παρλάριζε και το πλή-
θος χειροκροτούσε εκστασιασμέ-
νο. Μετά τους απήγγειλε και κάτι
στίχους των Metallica, σκέτη από-
λαυση...». Οι κυρίες συμφώνησαν
ότι αυτή ήταν με διαφορά η πιο ευ-
φυής στιγμή μιας βδομάδας κατά
την οποία υποτιμήθηκε βάναυσα
τόσο η νοημοσύνη, όσο και το γού-
στο μας. 

«Η αλήθεια είναι πως δεν με πειρά-
ζει που όλοι με ξέρουν ως Καλαμα-
ρού» είπε η Ευγενία, όταν πια έπε-
σε το σούρουπο και ετοιμάζονταν
να διαλύσουν το καρέ. «Για την
ακρίβεια, ελάχιστα θυμάμαι πια
εκείνο το κορίτσι, την Ευγενία Γερο-
θόδωρου του Θεμιστοκλέους και
της Ισμήνης. Γι’ αυτό οργίζομαι και
θλίβομαι. Γιατί, ως κατ’ επιλογήν
Κυπραία, βλέπω να μην έχει σταμα-
τημό ο πολιτικός κατήφορος. Την
ώρα που χάνεται το Βαρώσι, δεν γί-
νεται να γλεντοκοπάει ο πρόεδρος
στην Άντζελα. Μάλλον αξίζουμε κά-
τι καλύτερο από αυτό...» ψιθύρισε.

Στην υγειά μας, ρε παιδιά

Το ποτήρι ξεχείλισε και η Ευγενία η Καλαμαρού απευθύνθηκε στον Λόφο με τα αυθεντικά λόγια της Λαίδης Άντζελα: «Ήθελα να ’ξερα… δεν ντρέπεσαι;».

stavros.christodoulou@gmail.com

Oσο βαρούν τα σίδερα!
Σίγουρα δεν ήταν η πιο σοφή από-
φαση του προέδρου της Δημοκρα-
τίας να πάει στο Θέατρο Άλσος
στην Αθήνα. Ουδέν μεμπτόν κατά
τη γνώμη της στήλης ότι είδε το
σόου του Τάκη Ζαχαράτου. Ο καθέ-
νας έχει τα γούστα του. Το μεμπτόν
είναι στο ότι αποφάσισε να ξεσκά-
σει ενόσω έβραζε ο τόπος από την
επίσκεψη Ερντογάν, από την απώ-
λεια της Αμμοχώστου... καλά, εν-
τάξει, του 3,5 τοις εκατόν της περί-
κλειστης και του ζητήματος της
πανδημίας. Είναι ο Ιούλιος και ο
Αύγουστος για τους πολιτικούς μας
μήνες δύσκολοι και κανείς δεν λέει
ότι θα πρέπει να μένουν εσώκλει-
στοι, αλλά λίγο τα προσχήματα,
ιδίως αν είσαι πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. 

Αν με πίστευες λιγάκι,
θα ’ταν όλα αληθινά
«Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη
ακρογιαλιά...» ο τίτλος της αντικα-
τοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμ-
μοχώστου, διακρίνω έλλειψη έμ-
πνευσης, μα και τόλμης στους λει-
τουργούς του Δήμου. Εγώ, αν
ήμουν στη θέση τους θα την ονόμα-
ζα «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγά-
λα». Θα ήταν πιο κοντά στην πραγ-
ματικότητα που ζούμε και πιο αλη-
θινό. Διότι, τι σημαίνει χάρτινο το
φεγγαράκι; Ποια είναι η ψεύτικη
ακρογιαλιά; Η Αμμόχωστος εάλω,
τίποτα πιο συμπαγές και αληθινό
από αυτό. Είναι καιρός πια να δού-
με κατάματα τις πραγματικότητες
στον χάρτη, και όλοι μαζί να καθί-
σουν οι ταγοί μας για να δουν τι θα
κάνουν. Εκτός και αν περιμένουν
άλλους να νομοθετήσουν, πάντως

απορώ δεν βαρέθηκαν κάποιοι ευ-
φράδειες και δημηγορίες;

Θέσεις υπάρχουν,
αν θέλεις κενές
Δεν σχολίασα τα Διοικητικά Συμ-
βούλια που διορίστηκαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες και ιδίως σε αυ-
τά που με ενδιαφέρουν περισσότε-
ρο, δηλαδή του Θεατρικού Οργανι-
σμού Κύπρου (ΘΟΚ) και της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ).
Όπως πάντα, έγιναν οι σωστές μοι-
ρασιές στα κόμματα, πώς το λέει ο
πασχάλιος λόγος; «Ο μόσχος πολύς,
μηδείς εξέλθη πεινών». Μα και με-
ρικές και μερικοί που δεν τα κατά-
φεραν στις πρόσφατες βουλευτι-
κές δεν έμειναν χωρίς διάφορο.
Πάντως, στον ΘΟΚ συνεχίζουμε να
μην έχουμε ούτε και ένα πρόσωπο

που να ασχολείται με τα θεατρικά,
με εξαίρεση τον κ. Ξενάκη Κυριακί-
δη. Πάντως, από όλα τα υπόλοιπα
έχουμε, άσχετα με το θέατρο, αλλά
δε βαριέσαι, θεσούλα να υπάρχει.
Στη ΣΟΚ τα πράγματα είναι λίγο κα-
λύτερα, εκτός από την κα Έλενα
Μουζάλα, που είναι και πιανίστα
διεθνούς φήμης (εμ πώς!), τη κα
Χριστίνα Κάττου και την Αθηνά Ξε-
νίδου, έχουμε τραπεζικούς, διευ-
θυντικά στελέχη, τραπεζικούς, οι-
κονομολόγους και έτσι για το καλό
τον καλλιτέχνη Νικόλα Λαδόμματο.

Τα Διεθνή μάς πάνε
Και μιας και πιάσαμε τα πολιτιστικά,
ελπίζω το νέο Δ.Σ. της Κυπριακής
Βιβλιοθήκης σύντομα να σηκώσει
μανίκια, και να δρομολογήσει εξε-
λίξεις για την Κυπριακή Βιβλιοθή-

κη, να αρχίσει να αλλάζει την εικό-
να της στο κοινό, να την καταστήσει
εν τέλει φάρο και κιβωτό γνώσης,
αλλά και εφαλτήριο για τη γνώση
του αύριο. Επίσης, πώς πάνε οι
ετοιμασίες για το Διεθνές Φεστιβάλ
Κύπρια; Είναι όλα εντάξει; Έχουμε
τίποτα εκκρεμότητες; Θα έρθουν τα
σχήματα κανονικά όπως ανακοινώ-
θηκαν; Είναι όλα έτοιμα στις Πολιτι-
στικές Υπηρεσίες; Διότι δεν μένει
πολύς καιρός, ένας μήνας μόνο. Μα
κάτι ακούω και για αλλαγές στα Κύ-
πρια... δεν ξέρω, από Σεπτέμβριο
τα σπουδαία και ελπίζω να αρχίσει
και η συζήτηση για το Υφυπουργείο
Πολιτισμού. Δεν νομίζω ότι οι κ.
Ερντογάν και Τατάρ θα ασχοληθούν
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Υπηρεσία λίρα 100
Το έχω γράψει και παλαιότερα ότι
αν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες λει-
τουργούσαν όπως το Κέντρο Αιμο-
δοσίας στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης
θα ήμασταν πιο μπροστά και από
τον ήλιο. Αιμοδότες πολλοί, ουρά,
εργαζόμενοι λίγο λιγότεροι από το
σύνηθες, φαντάζομαι λόγω των κα-
νονικών αδειών του προσωπικού.
Πρόβλημα; Κανένα. Κενό ασφαλεί-
ας ή προχειρότητα; Ουδεμία. Ευγέ-
νεια προσωπικού παρά τον φόρτο
εργασίας; Αδιαμφισβήτητη. Ο διευ-
θυντής του Κέντρου; Στο γραφείο
του, και στις αίθουσες του Κέντρου.
Με λίγα λόγια, αν η Επιτροπή Δημό-
σιας Υπηρεσίας θέλει να δει πώς θα
πρέπει να δουλεύει το Δημόσιο, θα
πρέπει να πάει από εκεί και να δει
τι σημαίνει εξυπηρέτηση και ευχα-
ριστημένος πολίτης.

«Ο λαός... τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα, χόρεψε το τσιφτετέλι
κι όλα πια βλαστήμα τα»!

kouroupakisa@kathimerini.com.cy
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Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 22413500, επισκεφθείτε το site μας celestyal.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

*Τιμή ανά άτομο σε εσωτερική καμπίνα (κατηγορίας ΙΑ). Η προσφορά ισχύει έως 31/8/21. Η προσφορά “Τα Παιδιά Ταξιδεύουν Δωρεάν” σημαίνει δωρεάν κρουαζιέρα (χρεώνονται μόνο 
φόροι και λιμενικά τέλη) για τον 3ο και τον 4ο επιβάτη που η ηλικία τους την ημερομηνία αναχώρησης είναι 11 ετών και κάτω, με κράτηση στην ίδια καμπίνα με τους δύο πρώτους επιβάτες. 

Αυτό το καλοκαίρι αφεθείτε σε στιγμές που θα μαγέψουν τις αισθήσεις σας.
Από τον Ιούλιο του 2021 επιβιβαστείτε στην κρουαζιέρα μας «Μυθικό Αρχιπέλαγος»,

με αναχώρηση από Λεμεσό και εξερευνήστε την Ελλάδα και τα Ελληνικά νησιά.
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Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Εκτός απροόπτου, ενός θαύματος
που θα δημιουργούσε κοινό έδαφος
πάνω στο οποίο, θα μπορούσαν
να “πατήσουν” οι δύο πλευρές, οι
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
δεν πρόκειται να ξεκινήσουν στο
άμεσο μέλλον, τουλάχιστον εντός
του 2021», σημειώνουν στην «Κ»
καλά ενημερωμένες τ/κ πηγές.
Προσθέτουν δε πως ο κ. Τατάρ
δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει
«ούτε ένα βήμα» από τη λύση δυο
κρατών. 

Οι πηγές της «Κ» σε Κατεχόμενα
και Τουρκία επιμένουν στη σημα-
σία της λύσης των δύο κρατών,
εκπέμποντας το μήνυμα ότι η λύση
των δύο κρατών δεν ανοίγει αυ-
τομάτως τον δρόμο για τη διχοτό-
μηση του νησιού, αλλά αντιθέτως
δημιουργεί το κατάλληλο έδαφος
για τη συνεργασία των δύο κοινο-
τήτων σε ένα «de facto» διχοτο-
μημένο νησί. Όσο η ε/κ πλευρά
δεν κατανοεί αυτή την πραγματι-
κότητα, οι επίσημες διαπραγμα-
τεύσεις στο Κυπριακό δεν πρόκειται
να ξεκινήσουν, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Όσο ο Νίκος Αναστασιά-
δης εξακολουθεί να παραγνωρίζει
τη σημασία της ριζικής αναθεώ-
ρησης του μοντέλου λύσης του
Κυπριακού από την δική μας πλευ-
ρά, δεν θα πρέπει να αναμένουμε
θαύματα στο Κυπριακό», καταλή-
γουν οι πηγές της «Κ».

Σε ό,τι αφορά τη λύση των δύο
κρατών, τ/κ πλευρά, διεθνής κοι-
νότητα και Ε/κ καλούνται να ανα-
γνωρίσουν την ίση κυριαρχία των
Τ/κ στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Η κατοχύρωση της τ/κ κυριαρχίας
στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου
δεν σηματοδοτεί την επίσημη ανα-
γνώριση της «ΤΔΒΚ». Ωστόσο, κα-
τοχυρώνει διεθνώς το ίσο πολιτικό

και διπλωματικό στάτους των Τ/κ.
Εφόσον εξασφαλιστεί η «ισορρο-
πία» στο Κυπριακό μέσα από την
αναγνώριση της αρχής της κυ-
ριαρχικής ισότητας, στο Κυπριακό
θα ξεκινήσουν συνομιλίες για ένα
νέο πλαίσιο χαλαρής συνομοσπον-
δίας. Σε αυτό το ζήτημα, οι πηγές
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο
μιας «κυπριακής συνομοσπονδίας»,
η οποία θα προϋποθέτει μια κοινή,
διεθνή «σκέπη».

Σύμφωνα πάντα με την τουρ-
κική ανάγνωση της «κυπριακής
συνομοσπονδίας», το τουρκικό
σχέδιο δεν οδηγεί την Κύπρο σε
τελική διχοτόμηση. «Σε πρακτικό
επίπεδο η Κύπρος δεν είναι ήδη
διαιρεμένη από τα μέσα του 1974;»,
αναρωτιούνται οι πηγές της «Κ»,

οι οποίες προβάλλουν την άποψη
ότι με το τουρκικό σχέδιο ανοίγει
ο δρόμος για την «επαναρρύθμιση
της συνοριακής γραμμής», την
αναθεώρηση του συστήματος
ασφάλειας και τη δημιουργία των
κατάλληλων δομών για δικοινοτική
συνεργασία. Σύμφωνα με την τουρ-
κική πλευρά, εκτός από αυτές τις
πρόνοιες, το τουρκικό σχέδιο αν-
τιμετωπίζει και τις ανησυχίες των
Ε/κ σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές

σχέσεις της Κύπρου με την Τουρ-
κία, καθώς «ξεκαθαρίζει» τα πεδία
και την ακτίνα των δράσεων και
των δύο κοινοτήτων.

Η τουρκική έκθεση Seta
Η νέα έκθεση του «Seta» με τίτ-

λο «Νέα Πραγματικότητα στην
Κύπρο» εκπέμπει τρία σημαντικά
μηνύματα. Πρώτον, η υπογραμμίζει
ότι στη νέα περίοδο του Κυπρια-
κού, η Άγκυρα επιλέγει το συνο-

μοσπονδιακό μοντέλο, τονίζοντας:
«Κάθε πολιτικό σύστημα που εγ-
γυάται την ισότητα των δύο κοι-
νοτήτων όσον αφορά την κυριαρ-
χία και το διεθνές καθεστώς στην
Κύπρο είναι πλέον προτιμότερο
για την ΤΔΒΚ και την Τουρκία. Με
άλλα λόγια, ελλείψει συμφωνίας
μεταξύ των δύο πλευρών, προτι-
μάται η συνέχιση της de facto κα-
τάστασης των δύο κρατών στο νη-
σί, ενώ η δημιουργία μιας συνο-

μοσπονδιακής δομής στην Κύπρο,
με την οποία θα διαμορφωθούν
δύο ίσα συστατικά κράτη όσον
αφορά το εθνικό και διεθνές κα-
θεστώς, μπορεί επίσης να είναι
ένα εφικτό σενάριο σύμφωνα με
την τρέχουσα θέση της ΤΔΒΚ και
της Τουρκίας».

Δεύτερον, το «Seta» εκπέμπει
μήνυμα απαισιοδοξίας ως προς το
μέλλον του συνομοσπονδιακού
μοντέλου στην Κύπρο, το οποίο

εισηγείται η ίδια η τουρκική πλευ-
ρά. Στα συμπεράσματα της σχε-
τικής έκθεσης, ξεχωρίζει η εξής
ενδιαφέρουσα, απαισιόδοξη δια-
πίστωση: «Είναι αμφίβολο το κατά
πόσο θα διαρκέσει μια συνομο-
σπονδία στην Κύπρο. Εάν τα δύο
κυρίαρχα συστατικά κράτη ακο-
λουθήσουν διαφορετικές πολιτικές,
οι ήδη χαλαροί δεσμοί μεταξύ τους
μπορούν εύκολα να αποκοπούν.
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός
ότι σήμερα αυτό το μοντέλο δεν
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
στον κόσμο και ότι το κράτος της
Σερβίας-Μαυροβουνίου, το οποίο
αποτελεί το πλησιέστερο παρά-
δειγμα μέχρι σήμερα, επέζησε μό-
λις για τρία χρόνια. Ως εκ τούτου,
στο πλαίσιο των σημερινών θέσε-
ων της ΤΔΒΚ και της Τουρκίας,
παρατηρείται ότι η μόνη βιώσιμη
λύση στην Κύπρο είναι τα δύο ανε-
ξάρτητα κράτη».

Τέλος, για το αν η Άγκυρα σή-
μερα είναι σε θέση να προβάλλει
αποτελεσματικά διεθνώς την ιδέα
των δυο ξεχωριστών κρατών της
Κύπρου, επισημαίνει: «Υπό τις ση-
μερινές συνθήκες που η διεθνής
πολιτική σκηνή είναι γεμάτη με
κρίσεις και αβεβαιότητες, οι διε-
θνείς πρωταγωνιστές δεν πρόκειται
να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους
για το Κυπριακό. Ως εκ τούτου, εί-
ναι κατανοητό ότι η ΤΔΒΚ θα συ-
νεχίσει να μην αναγνωρίζεται από
την διεθνή κοινότητα για κάποιο
χρονικό διάστημα και το στάτους
κβο των δύο κρατών (στην Κύπρο)
θα συνεχίσει να υπάρχει για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Θα ήταν πιο
αποτελεσματική στρατηγική για
την Τουρκία λοιπόν, να αναλάβει
πρωτοβουλίες για την άρση του
συνεχιζόμενου διεθνούς εμπάργκο
στους τ/κ σε οικονομικούς και κοι-
νωνικούς τομείς».

«Δεν θα πραγματοποιήσουμε ούτε ένα βήμα προς τα πίσω», επισημαίνουν
τ/κ πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι το σχέδιο της ίσης κυριαρχίας είναι ιδέα
της ηγεσίας Τατάρ, η οποία «ωρίμασε» αρχικά στην Κύπρο και στη συνέχεια
υιοθετήθηκε από την Άγκυρα.

Δεν ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις το 2021
Επιμένουν Τατάρ και Aγκυρα στην αναγνώριση της ίσης κυριαρχίας ώστε να αρχίσει ένα νέο πλαίσιο χαλαρής συνομοσπονδίας

<<<<<<<

Οι πηγές της «Κ» σε Κα-
τεχόμενα και Τουρκία
επιμένουν στη σημασία
της λύσης των δύο κρα-
τών, εκπέμποντας το μή-
νυμα ότι η λύση των δύο
κρατών δεν ανοίγει αυτο-
μάτως τον δρόμο για τη
διχοτόμηση του νησιού.

Προς «θερμό» 
Νοέμβριο
Το ζήτημα των υδρογοναν-
θράκων η Άγκυρα και η ηγε-
σία Τατάρ αναμένουν την
«επιτάχυνση των εξελίξεων»
προς τα τέλη αυτού του
έτους, ενδεχομένως τον Νο-
έμβριο που αναμένεται η
επανέναρξη των εργασιών
για το φυσικό αέριο στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. 
Για το όλο ζήτημα, η τουρκι-
κή πλευρά προειδοποιεί ότι
η Άγκυρα είναι αποφασι-
σμένη να ακολουθήσει πιο
επιθετική γραμμή, προβάλ-
λοντας τόσο τα δικά της κυ-
ριαρχικά δικαιώματα όσα και
αυτά των τ/κ στα περίχωρα
του νησιού. Το συγκεκριμέ-
νο μήνυμα της τουρκικής
πλευράς έρχεται σε μια
στιγμή που όπως έχει ενη-
μερώσει τους αναγνώστες
της η «Κ», σε Άγκυρα και τ/κ
επικρατεί ιδιαίτερος προ-
βληματισμός σχετικά με τις
νέες εξαγγελίες της Λευκω-
σίας για το θέμα του φυσι-
κού αερίου.
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Τίτλους τέλους σε κάθε σενάριο
επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων
προς την Τουρκία «ρίχνει» η Άγκελα
Μέρκελ, καθιστώντας σαφές ότι
η νέα τουρκική κίνηση στην πε-
ρίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου,
εξασφαλίζει αν μη τι άλλο την ανο-
χή του Βερολίνου, το οποίο αρκείται
και εξαντλείται σε φραστικές μόνο
υποδείξεις, προς το καθεστώς Ερν-
τογάν. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
η Γερμανίδα καγκελάριος έκλεισε
ερμητικά την πόρτα στη λήψη
«αποφάσεων» από τους ΥΠΕΞ των
«27» για επιβολή κυρώσεων. Ξε-
περνώντας κάθε προηγούμενο, το
Βερολίνο κατάφερε να επιβάλει
προς την Ε.Ε. ότι μπορεί μεν «να
συζητήσει ή να εξετάσει (discuss
or examine)» κυρώσεις, αλλά όχι
και να τις «αποφασίσει (decide)»,
γεγονός που παραπέμπει σε κο-
ροϊδία, εκθέτει τη Γερμανία και
την Ε.Ε. στο σύνολό της, ενώ αφή-
νει στο απυρόβλητο για ακόμη μία
φορά τον Ερντογάν, ο οποίος απο-
κτά κάθε δικαίωμα να αποθρασυν-
θεί ακόμη περισσότερο… 

Η στάση που τήρησε το Βερο-
λίνο, παραπέμπει σε «πολιτικό κού-
ρεμα» των φιλοδοξιών της Λευκω-
σίας, η οποία πάντως έκανε ό,τι
κυριολεκτικά μπορούσε για να εξα-
σφαλίσει εκ μέρους της Ε.Ε., είτε
την επιβολή της αναστροφής των
τουρκικών εξαγγελιών στο Βαρώσι,
είτε την άμεση δρομολόγηση κυ-
ρώσεων. Παρά τις προσπάθειες του
ΥΠΕΞ, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν
από πρωτοφανή ενεργοποίηση και
ένταση (βλέπε άλλη στήλη), οι εταί-
ροι της Κύπρου στην Ε.Ε., υπό την
«εποπτεία» της Γερμανίας, οδήγη-
σαν τις εξελίξεις σε μια δήλωση η
οποία είναι υποφερτή, για την αξιο-
πρέπεια της Ε.Ε. Ωστόσο, επί της
ουσίας, διατηρεί μόνο σε φραστικό
επίπεδο ανοικτό το ενδεχόμενο
«εξέτασης ενεργειών» κατά της Άγ-
κυρας, αποτρέποντας ουσιαστικά
τη λήψη «απόφασης».

Ας δούμε όμως τι ζήτησε η Κύ-
προς και πώς αντέδρασε η Γερμα-
νία, η οποία θύμισε ότι οποτεδή-

ποτε θέλει μπορεί να επιβάλει κού-
ρεμα, είτε αυτό είναι οικονομικό
(όπως το 2013), είτε σχετίζεται με
τις πολιτικές φιλοδοξίες ενός κρά-
τους-μέλους, ακόμη και εάν αυτό
το κράτος μάχεται για την επιβίωσή
του, όπως συνέβη με την Κυπριακή
Δημοκρατία και στις δύο περιπτώ-
σεις:

Στην επίμαχη παράγραφο 6 του
προσχεδίου δήλωσης Μπορέλ εκ
μέρους των 27 κρατών-μελών της
Ε.Ε., η Κύπρος, με εντολές του ΥΠΕΞ
Νίκου Χριστοδουλίδη, ζήτησε δι-
καίως όπως περιλαμβανόταν ανα-
φορά προκειμένου η Ε.Ε. να «απο-
φασίσει ενέργειες» (decide actions),
«στην περίπτωση κατά την οποία
η Τουρκία δεν αναστρέψει τις (σ.σ.
δικές της) ενέργειες που βρίσκονται
σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του
Σ.Α. ΟΗΕ 550/84 και 789/92». Τόσο
αναφορικά με το πιλοτικό άνοιγμα
του 3,5% της περίκλειστης πόλη

της Αμμοχώστου, όσο και σε σχέση
με το άνοιγμα μέρους της παραλίας.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», την εν λόγω θέση της Κύπρου
στήριξε μεγάλος αριθμός κρατών,
περιλαμβανομένων της Ελλάδας,
της Σλοβενίας, της Αυστρίας, της
Κροατίας, της Ιρλανδίας, της Σουη-
δίας και του Λουξεμβούργου. Στη
συνέχεια, υπέρ των κυπριακών θέ-
σεων τοποθετήθηκαν και η Φιν-
λανδία, η Σλοβακία και η Λετονία.

Στην ίδια γραμμή με την Κύπρο
συνέπλευσε και η Γαλλία, η οποία
παρεμβαίνοντας με γραπτά σχόλια
επί του προσχεδίου δήλωσης, χα-
ρακτήρισε ως «αναγκαία» την ανα-
φορά περί «απόφασης ενεργειών»
από την Ε.Ε. σε βάρος της Τουρκίας,
για το Βαρώσι. 

Ωστόσο, η Γερμανία απέρριψε
κάθετα και κατηγορηματικά το ρή-
μα «αποφασίζω», καθιστώντας σα-

φές ότι δεν προτίθεται να συναι-
νέσει στη λήψη οποιασδήποτε
«απόφασης» εις βάρος της Άγκυρας.
Το Βερολίνο αντιπρότεινε το ρήμα
«συζητώ» (discuss), το οποίο όλως
τυχαίως περιλαμβανόταν στο πρώτο
προσχέδιο που έβαλε στο τραπέζι
ο ύπατος εκπρόσωπος Γιοσέπ Μπο-
ρέλ... Με άλλα λόγια, το Βερολίνο
δεχόταν να «συζητάει» μέτρα κατά
της Τουρκίας... «αλλά όχι και να τα
αποφασίσει», με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. Στο πλευρό της Γερμανίας
τάχθηκαν όπως πληροφορούμαστε
η Ισπανία, η Ρουμανία, η Μάλτα
και η Πολωνία. 

Το παιχνίδι της Γερμανίας σε
βάρος της Κύπρου συνέπραξε και
η Ιταλία, η οποία όπως πληροφο-
ρείται η «Κ» ζήτησε και τη δια-
σύνδεση της λήψης απόφασης για
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας από την Ε.Ε., με ενδεχόμενη

λήψη ανάλογης απόφασης από το
Σ.Α. ΟΗΕ. Δηλαδή, σύμφωνα με
τη Ρώμη, η Ε.Ε. θα αποφασίσει κυ-
ρώσεις κατά της Τουρκίας μόνο
εάν και όταν λάβει ανάλογη από-
φαση το Σ.Α. ΟΗΕ. Κάτι που προ-
φανώς γνωρίζει ότι δεν θα γίνει
ποτέ, δεδομένης της ασπίδας προ-
στασίας που μονίμως έχει υψωμένη
το Λονδίνο προς όφελος της Άγ-
κυρας στον ΟΗΕ... Αυτός είναι
προφανώς ένας από τους λόγους
για τον οποίο η πρόταση της Ρώμης
απορρίφθηκε εν τη γενέσει της
από τη Λευκωσία.

Η Λευκωσία πρότεινε αντί της
επισήμανσης ότι η Ε.Ε. θα «απο-
φασίσει ενέργειες» (decideactions)»
ότι «θα καθορίσει ενέργειες (de-
termine actions)», η οποία όμως
επίσης απορρίφθηκε από το Βερο-
λίνο, για ευνόητους λόγους. 

Δεδομένων των διαφωνιών, η

ΕΥΕΔ ενημέρωσε το βράδυ της Δευ-
τέρας, 26 Ιουλίου, ότι ανέστειλε τη
διαδικασία διαβούλευσης για την
έκδοση ευρωπαϊκής δήλωσης για
το Βαρώσι, καθώς είχε ουσιαστικά
καταρρεύσει (βλέπε άλλη στήλη).

Μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη
27 Ιουλίου και μετά από παρασκη-
νιακές παρεμβάσεις της Ελλάδας
(σε συνεννόηση με την Κύπρο),
υποβλήθηκε συμβιβαστική πρότα-
ση ούτως ώστε η Ε.Ε. να «εξετάσει
ενέργειες (examine actions)» εις
βάρος της Τουρκίας. Κάτι που έγινε
αποδεκτό από τη Γερμανία και τις
χώρες που την ακολουθούν, δεδο-
μένου ότι η «εξέταση» δεν συνε-
πάγεται λήψη «αποφάσεων» εις βά-
ρος της Άγκυρας και του Ταγίπ Ερν-
τογάν.

Υπό το φως του παρασκηνίου
που εκτυλίχθηκε και κυρίως της
στάσης της Γερμανίας και όχι μό-
νον, θεωρείται ότι εκτός συγκλο-
νιστικότατου απροόπτου, ζήτημα
ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος
της Άγκυρας δεν τίθεται ούτε για
το Βαρώσι. Άλλωστε, κάτι τέτοιο
προϋποθέτει ομόφωνη απόφαση
των 27 κρατών-μελών. 

Η δήλωση των 27 κρατών της
Ε.Ε. προβαίνει μεταξύ άλλων, σε
φραστικές υποδείξεις, ζητώντας
αναστροφή των τουρκικών ενερ-
γειών στο Βαρώσι και καθιστώντας
σαφές ότι τα ψηφίσματα 550 και
789 αποτελούν πυξίδα  για την
Ένωση. Οι 27 επαναλαμβάνουν
τη θέση τους υπέρ της λύσης δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας,
με πολιτική ισότητα όπως καθο-
ρίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα
του Σ.Α. και αρκούνται να αναφέ-
ρουν ότι η Ε.Ε. θα «εξετάσει ενέρ-
γειες», εάν η Τουρκία δεν αναστρέ-
ψει τα όσα έχει εξαγγείλει και εφαρ-
μόσει στην περίκλειστη πόλη των
Βαρωσίων. 

Τίτλοι τέλους
στις κυρώσεις
προς Τουρκία
από Βερολίνο
Η Αγκελα Μέρκελ μπλόκαρε αναφορά 
για «απόφαση ενεργειών» από την Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ /  Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

Ο σα κάνει η Τουρκία, δημι-
ουργώντας νέα σοβαρά τε-
τελεσμένα στο Κυπριακό,

είναι απαράδεκτα και προκλητικά,
όμως και απολύτως προβλεπτά.
Ήταν αναμενόμενο ότι θα τα προ-
καλούσε από τη στιγμή που δεν
χρεώνεται το αδιέξοδο στο Κυ-
πριακό. Έτσι έκανε και σε προ-
ηγούμενες περιόδους του Κυπρια-
κού, ακόμα και όταν απλώς δεν
της επιρρίπτονταν ευθύνες, πόσο
μάλλον τώρα που για πρώτη φορά
πήρε και επαίνους από τον γ.γ.
για τη στάση της στο Κραν Μον-
τάνα. Γι’ αυτό η ελληνοκυπριακή
πλευρά θα έπρεπε να ήταν προ-
ετοιμασμένη. Όμως για ακόμη μία
φορά δεν ήταν, αφού θεωρούσε
τις τουρκικές απειλές «μπλόφες»
και «επικοινωνιακά παιχνίδια».
Δεν έμαθε προφανώς από όσα
προηγήθηκαν με τις τουρκικές
προκλήσεις και παρανομίες στην
κυπριακή ΑΟΖ. Και τότε οι κυβερ-
νώντες απέδιδαν τις απειλές σε
επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά η
Τουρκία προχώρησε. 

Τα τετελεσμένα που προκαλεί
η Τουρκία είναι αποτέλεσμα της
μη λύσης και του διαπραγματευ-

τικού κενού σε συνδυασμό με την
απαλλαγή της από την ευθύνη. Οι
αντιδράσεις της ελληνοκυπριακής
πλευράς και εν γένει της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην παραβίαση των
σχετικών Ψηφισμάτων του ΟΗΕ
είναι και απαραίτητες και αναγκαίες.
Όπως και τα διαβήματα προς τη
διεθνή κοινότητα για να απαιτηθεί
η καταδίκη των ενεργειών της Τουρ-
κίας. Αυτά όμως δεν είναι ικανά να
αλλάξουν την κατάσταση από τη
στιγμή που η πηγή των προβλη-
μάτων –η τουρκική κατοχή– θα
παραμένει. Αν υπό το βάρος της
διεθνούς αντίδρασης η Τουρκία
δεν προχωρήσει τελικά στην υλο-
ποίηση των εξαγγελιών της τώρα,
μπορεί να το κάνει στο επόμενο
χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας
άλλη χρονική συγκυρία. Η Τουρκία
πάντοτε έχει την πολυτέλεια του
χρόνου, παράγοντα που εκμεταλ-
λεύεται με επιμονή και υπομονή
για να παγιώνει τα κατοχικά δεδο-
μένα μέχρι να καταστήσει τη δι-
χοτόμηση αναπόδραστη και ορι-
στική. 

Απέναντι σε αυτή την τακτική
της κατοχικής δύναμης και ενόψει
της εντατικοποίησης των ενεργειών

της για παγίωση της διχοτόμησης,
μία είναι η μόνη εφικτή διέξοδος
της ελληνοκυπριακής πλευράς, να
επικεντρωθεί στην προσπάθεια
για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων από το σημείο που δια-
κόπηκαν το 2017 στη βάση του
Πλαισίου του γ.γ. του ΟΗΕ και δια-
φυλάσσοντας τις επιτευχθείσες
συγκλίσεις. 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
δηλώνει ότι αυτό κάνει, πλην όμως
δεν είναι πειστικός στη διεθνή πο-
λιτική κονίστρα, γιατί ο ίδιος ήδη
έχει αποσύρει σημαντικές συγκλί-
σεις στο θέμα της πολιτικής ισό-
τητας, του πολιτεύματος και των
ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων με
την επιμονή του για αποκεντρω-
μένη ομοσπονδία. 

Αυτές οι θέσεις του προέδρου
συγκρούονται με τις κενές περιε-
χομένου διακηρύξεις του ότι επι-
θυμεί επανέναρξη των συνομιλιών
από το σημείο που διακόπηκαν και
έτσι υποσκάπτει την αξιοπιστία
του. Το έλλειμμα αξιοπιστίας και
πειστικότητας που υπάρχει το επι-
σημαίνουν ακόμα και στενοί συ-
νεργάτες του και αυτό θα έπρεπε
τουλάχιστον να τον προβληματίσει.

Αντ’ αυτού συνεχίζει στον ίδιο δρό-
μο, γεγονός που αφήνει χώρο στην
Τουρκία να κάνει παιχνίδι χωρίς
ουσιαστικό κόστος.  

Είναι ασφαλώς απαράδεκτη η
προϋπόθεση που θέτει η τουρκική
πλευρά για αποδοχή της κυριαρ-
χικής ισότητας για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων και καλώς
πράττει ο πρόεδρος που την απορ-
ρίπτει. 

Από εκεί και πέρα όμως, τι κάνει;
Αντί να προχωρήσει ένα βήμα μπρο-
στά, με μια καθαρή πολιτική πρω-
τοβουλία, περιορίζεται στην πρό-
τασή του για συζήτηση ΜΟΕ την
οποία η διεθνής κοινότητα δεν
συμμερίζεται. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ δεν αναφέρεται
καν σε αυτή στην τελευταία του
Έκθεση. Η συνταγή των μεγαλε-
πήβολων ΜΟΕ δοκιμάστηκε και το
1993 και απέτυχε με αποτέλεσμα
η διαδικασία να οδηγηθεί σε αδιέ-
ξοδο. Αντί να συζητούμε τότε την
ουσία, συζητούσαμε ΜΟΕ. Αυτό
που έχουμε σήμερα είναι να συζη-
τήσουμε την ουσία για επίτευξη
λύσης. 

Σήμερα έχουμε το εξής σκηνικό:
η τουρκική πλευρά επιμένει στην

κυριαρχική ισότητα και η ελληνο-
κυπριακή πλευρά στα ΜΟΕ. Το
αδιέξοδο συνεχίζεται και καμία
προοπτική δεν φαίνεται στον ορί-
ζοντα για επανέναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων. Από αυτή την κατά-
σταση επωφελείται η Τουρκία και
όλοι όσοι προωθούν τη διχοτόμηση.
Είναι φανερό ότι κάτι διαφορετικό
πρέπει να γίνει. Το ΑΚΕΛ έχει πρό-
ταση για το τι άλλο μπορεί να γίνει.
Είναι μια πρόταση που μπορεί να
βγάλει την ελληνοκυπριακή πλευρά
από τη γωνιά. 

Η πρότασή μας, την οποία δώ-
σαμε στον πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας από τον περασμένο Δεκέμβριο,
έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά
στην επανέναρξη των συνομιλιών,
όπως αναλύεται πιο πάνω, ενώ το
δεύτερο συναντά τη θέση των Ηνω-
μένων Εθνών για αξιοποίηση των
υδρογονανθράκων ως καταλύτη
για λύση. Αυτό το γεγονός προσδίδει
στην πρόταση μας αξιοπιστία έναν-
τι του διεθνούς παράγοντα. Αν ο
πρόεδρος κινηθεί προς την κατεύ-
θυνση που προτείνει το ΑΚΕΛ, τότε
θα κερδίσει αξιοπιστία που σήμερα
δεν έχει και θα γίνει πειστικός σχε-
τικά με τη βούληση του για λύση.

Η Τουρκία θα δεχθεί πίεση να αν-
ταποκριθεί στην κίνηση της ελλη-
νοκυπριακής πλευράς και είτε θα
το κάνει, με αποτέλεσμα είτε να
επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
είτε θα εκτεθεί ως το αδιάλλακτο
μέρος. 

Αν η πρόταση αυτή ευοδωθεί
δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε
εκ των προτέρων. Εκείνο όμως που
ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι
αν υιοθετηθεί θα δημιουργήσει νέα
δυναμική και θα βάλει την ελλη-
νοκυπριακή πλευρά στο τιμόνι των
πρωτοβουλιών. 

Η δική μας συνείδηση δεν αν-
τέχει να βλέπει την Κύπρο να εγ-
κλωβίζεται σταδιακά και βασανι-
στικά στους σχεδιασμούς της Άγ-
κυρας. Ελπίζουμε κανενός η συ-
νείδηση να μην το αντέχει και ο
πρόεδρος, αυτός που έχει την ευ-
θύνη των κινήσεων και των χειρι-
σμών, να πράξει αυτό που πρέπει.
Πριν να είναι εντελώς αργά, αφού
βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από
την οριστική διχοτόμηση. Το αν-
τιλαμβάνεται αυτό ο πρόεδρος; 

Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είναι γενικός
γραμματέας ΚΕ ΑΚΕΛ.

Πριν να είναι εντελώς αργά...

Υπό το φως του παρασκηνίου που εκτυλίχθηκε και κυρίως της στάσης της Γερμανίας και όχι μόνον, θεωρείται ότι εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου, ζήτη-
μα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Άγκυρας δεν τίθεται ούτε για το Βαρώσι.

<<<<<<

Η Λευκωσία έδωσε 
μάχη και πήρε 
ό,τι καλύτερο μπορούσε
υπό τις περιστάσεις.

Στα άκρα
Γερμανία-
Κύπρος
Η διπλωματική αντιπαράθεση
μεταξύ Γερμανίας-Κύπρου στο
ζήτημα της δήλωσης της Ε.Ε. για
το Βαρώσι, οδήγησε την ΕΥΕΔ
να αναστείλει τη διαδικασία, το
βράδυ της 26ης Ιουλίου. Πληρο-
φορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
το χάσμα μεταξύ των θέσεων
των δύο πλευρών ήταν τέτοιο,
ώστε κρίθηκε ότι δεν υπήρχε πε-
ριθώριο έκδοσης ευρωπαϊκής
δήλωσης κατά των τουρκικών
προθέσεων, για την περίκλειστη
Αμμόχωστο. Από τη μία η Γερ-
μανία εξαντλούσε το ζήτημα
στην έκδοση μιας φραστικά επι-
κριτικής δήλωσης και στη «συ-
ζήτηση» ενδεχομένων ενεργειών
και από την άλλη η Κυπριακή
Δημοκρατία, διά του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη επέμεινε δικαίως σε
μια «απόφαση» λήψης συγκεκρι-
μένων ενεργειών. Το γεγονός και
μόνον ότι το ΥΠΕΞ της Κύπρου
δεν δίστασε να συγκρουστεί σε
διπλωματικό επίπεδο μέχρι τέ-
λους, επιχειρώντας να διασφα-
λίσει τα ζωτικά συμφέροντα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κατα-
γράφηκε στις Βρυξέλλες. Εν τέλει
οδήγησε σε μια δήλωση, η οποία
έχει και ένα θετικό στοιχείο, παρά
την απουσία της δρομολόγησης
κυρώσεων. Για πρώτη φορά, το
ζήτημα των Βαρωσίων εισάγεται
στα ευρωπαϊκά θέματα για τα
οποία η Τουρκία τίθεται υπό πα-
ρακολούθηση, πέραν δηλαδή
των έκνομων της ενεργειών σε
Αν. Μεσόγειο και κυπριακή ΑΟΖ. 

Παιχνίδι με ατζέντα-χρονοδιαγράμματα
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι η Άγκελα Μέρκελ και το γερμα-
νικό ΥΠΕΞ φρόντισαν να «παίξουν» με την ευρωπαϊκή ατζέντα και τα
χρονοδιαγράμματά της, μεταθέτοντας την ενδεχόμενη ουσιαστική
«εξέταση» του θέματος των Βαρωσίων, μετά από τρεις περίπου μή-
νες, στις 18 Οκτωβρίου, όταν ο χρόνος που θα διαρρεύσει, αποδυνα-
μώσει τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις. Σημειώνεται ότι η επόμενη σύ-
νοδος των ΥΠΕΞ της Ε.Ε θα λάβει χώρα στο άτυπο Συμβούλιο Γκίμνιχ,
στις 2-3 Σεπτεμβρίου, όπου ακόμη και να μπορούσαν να δρομολογη-
θούν αποφάσεις (κάτι που δεν δέχεται η Γερμανία και αριθμός κρατών
που την ακολουθούν), ο άτυπος χαρακτήρας της εν λόγω συνόδου του
Συμβουλίου, δεν το επιτρέπει. Σημειώνεται ότι η δρομολόγηση ενδε-
χόμενης εξέτασης των Βαρωσίων τον Οκτώβριο, λαμβάνει υπόψη ότι
η Ε.Ε. στην παρούσα χρονική στιγμή θα είναι «πολιτικά παράλυτη», κα-
θώς είθισται, μετά από γερμανικές εκλογές (26 Σεπτεμβρίου) να μη
λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι τον
σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο. Πόσω μάλλον να τεθεί
ζήτημα επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Επιπλέον, η Γερμανία
έχει συνυπολογίσει ότι τον Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι ερ-
γασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο περιθώριο της οποίας
εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό… 
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Η επιστολή της μόνιμης αντιπρο-
σώπου στον ΟΗΕ Μαρίας Θεοφί-
λη προς τον γ.γ. του Οργανισμού 
Αντόνιο Γκουτέρες με ημερομη-
νία 27 Ιουλίου 2021 συνιστά ένα 
κείμενο το οποίο μπορεί να είναι 
τυπικό ως προς τις διατυπώσεις 
έναντι παγίων προκλήσεων και 
απαιτήσεων από την τουρκική 
πλευρά, παράλληλα όμως αποτε-
λεί ένα πολύ διακριτό μήνυμα της 
Αθήνας προς τη διεθνή κοινότητα 
για τα επιμέρους χαρακτηριστικά 
του αναθεωρητισμού της Αγκυρας. 
Εν ολίγοις, η Αθήνα δηλώνει στη 
διεθνή κοινότητα ότι ο τουρκικός 
αναθεωρητισμός δεν εξαντλήθη-
κε στους θερινούς ερευνητικούς 
πλόες του «Ορούτς Ρέις» το 2020.

Κατ’ αρχάς η επιστολή της κ. 
Θεοφίλη (απάντηση στην επιστο-
λή του Τούρκου ομολόγου της Φε-
ριντούν Σινιρλίογλου από 13 Ιου-
λίου) θέτει το ζήτημα του έωλου 
χαρακτήρα που έχει η απαίτηση 
της Αγκυρας για αποστρατιωτικο-
ποίηση των νησιών αλλά και της 
σταθερής, πλέον, πρακτικής χα-

ρακτηρισμού ελληνικών νησιών 
ως αμφισβητούμενης κυριαρχίας. 
Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλά-
δας τονίζει ότι με το άρθρο 12 της 
Συνθήκης της Λωζάννης (1923) το 
σύνολο των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου πέρασε στην Ελλάδα δίχως 
καμία υποχρέωση αποστρατιωτικο-
ποίησης. Στην επιστολή θίγονται 

και έμμεσες πλην σαφείς τουρκικές 
επιθετικές αναφορές, όπως η πα-
ραδοσιακή θέση περί νησιών που 
«επικάθονται» στην τουρκική υφα-
λοκρηπίδα. Θέσεις όπως αυτή για 
νησιά που βρίσκονται  στην προέ-
κταση της ενδοχώρας της Ανατολί-
ας και είναι σχετικά με την άμυνα 
και την ασφάλεια της τελευταίας, 

καταδεικνύουν την πρόθεση της 
Τουρκίας να αμφισβητήσει την κυ-
ριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νη-
σιά, σημειώνεται στην επιστολή.

Στο παρακάτω κείμενο –μετα-
φρασμένο από τα αγγλικά (τα κεί-
μενα της μόνιμης αντιπροσώπου 
εκδίδονται πάντα στις δύο επίσημες 
γλώσσες του ΟΗΕ, δηλαδή αγγλικά 

και γαλλικά)– υπάρχουν αρκετές 
πάγιες διατυπώσεις, αλλά και χρή-
ση αρκετά σκληρής διπλωματικής 
γλώσσας. Οπως για παράδειγμα ο 
χαρακτηρισμός ως «αστήρικτης, 
αβάσιμης και κακή τη πίστει», της 
τουρκικής διασύνδεσης ανάμεσα 
στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίη-
σης και κυριαρχίας των νησιών του 

Αιγαίου. Αυτή η αποστροφή βρίσκε-
ται στην καρδιά των ελληνικών επι-
χειρημάτων για τον τουρκικό ανα-
θεωρητισμό, ο οποίος φαίνεται ότι 
είναι σε φάση μετεξέλιξης σε πιο 
επιθετικό ύφος και περιεχόμενο.  

Η διπλωματική αποστολή της 
Ελλάδας στον ΟΗΕ παρείχε αδιά-
ψευστα επιχειρήματα για την ορ-
θότητα των θέσεων της Αθήνας 
στο θέμα των θαλάσσιων ζωνών, 
αναδεικνύοντας ως παραδείγματα 
τις διαρκείς παραβιάσεις του Εθνι-
κού Εναέριου Χώρου αλλά και των 
υπερπτήσεων ελληνικού εδάφους 
από τουρκικά μαχητικά και –κυρί-
ως– το τουρκολιβυκό μνημόνιο που 
συνήφθη ανάμεσα στην Αγκυρα 
και την κυβέρνηση Εθνικής Ενό-
τητας της Λιβύης με γνώμονα την 
αυθαίρετη παραδοχή ότι τα ελλη-
νικά νησιά δεν έχουν ΑΟΖ και υφα-
λοκρηπίδα.

Στην επιστολή εγείρεται, ακόμη, 
η απειλή πολέμου («casus belli») 
από πλευράς της Τουρκίας από το 
1995 σε περίπτωση που η Ελλά-
δα ασκήσει «το νόμιμο δικαίωμά 
σε συμφωνία με το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
για επέκταση των χωρικών υδάτων 
της από 6 σε 12 ναυτικά μίλια». Η 
επιστολή κλείνει με την υπόμνη-
ση ότι η Τουρκία έχει εισβάλει σε 
τουλάχιστον τρεις χώρες (Κύπρος, 
Συρία, Ιράκ) και διατηρεί δυνάμεις 
και μισθοφόρους στη Λιβύη. Ως εκ 
τούτου το δικαίωμα της Ελλάδας 
να λάβει όλα τα απαραίτητα προ-
ληπτικά μέτρα ώστε να μπορέσει 
να εξασκήσει το δικαίωμά της στη 
νόμιμη άμυνα είναι απολύτως αιτι-
ολογημένο.

Νέα Υόρκη, 27 Ιουλίου 2021

Εξοχότατε,
Αναφερόμενοι στην επιστολή 

του μόνιμου αντιπροσώπου της 
Τουρκίας στα Ηνωμένα Εθνη, υπ’ 
αριθ. A/75/961-S/2021/651, με ημε-
ρομηνία 13 Ιουλίου 2021, που απευ-
θύνεται στην εξοχότητά σας, επιθυ-
μούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

 
Κατ’ αρχάς, τα επιχειρήματα που πε-
ριέχονται στην παραπάνω τουρκική 
επιστολή ότι η κυριαρχία επί των ελ-
ληνικών νησιών του Αιγαίου και της 
Ανατολικής Μεσογείου παραχωρή-
θηκε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη της 
Λωζάννης της 24ης Ιουλίου 1923 και 
τη Συνθήκη των Παρισίων της 10ης 
Φεβρουαρίου 1947 «...υπό τον ειδι-
κό και αυστηρό όρο να παραμείνουν 
αποστρατιωτικοποιημένα», είναι όχι 
μόνο προδήλως αβάσιμα και ατεκμη-
ρίωτα, αλλά και νομικά και ιστορικά 
εσφαλμένα. Για άλλη μια φορά επι-
θυμούμε να επαναλάβουμε ότι η κυ-
ριαρχία επί των νησιών, νησίδων και 
βράχων του Αιγαίου παραχωρήθηκε 
οριστικά και άνευ όρων στην Ελλάδα 
με τις παραπάνω Συνθήκες και οποια-
δήποτε ερμηνεία ενάντια στο γράμμα 
ή το πνεύμα αυτών των θεμελιωδών 
Συνθηκών θα ισοδυναμούσε με μη 
εξουσιοδοτημένη προσπάθεια μονο-
μερούς αναθεώρησης και τροποποί-
ησής τους.

Πιο συγκεκριμένα:
 

1. Οσον αφορά τη Συνθήκη Ειρή-
νης της Λωζάννης της 24ης Ιουλί-
ου 1923, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
η κυριαρχία της Ελλάδας επί των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επι-
κυρώθηκε επίσημα με το άρθρο 12 
της Συνθήκης, η ελληνική κυριαρ-
χία επί των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου, σύμφωνα με το εν λόγω άρ-
θρο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε υποχρέωσης απο-
στρατιωτικοποίησής τους.
 
2. Επίσης, στο άρθρο 13 της ίδιας 
Συνθήκης δεν υπάρχει καμία αναφο-
ρά στους όρους «αποστρατιωτικοποι-
ημένη», «αποστρατιωτικοποίηση» ή 
«καθεστώς αποστρατιωτικοποίη-
σης» – αντίθετα, το εν λόγω άρθρο 
κάνει αναφορά σε συγκεκριμένους 
στρατιωτικούς περιορισμούς και 
μόνο σε σχέση με τέσσερα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή 
τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και 
την Ικαρία.

 
Επιπλέον, το γεγονός ότι τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου θεωρούνται 
ψευδώς στην ανωτέρω επιστολή ως 
«κείμενα στην προέκταση» της ηπει-
ρωτικής χώρας της Μικράς Ασίας και 
ως συνδεόμενα με την «άμυνα και 
ασφάλεια» της τελευταίας, είναι εν-
δεικτικό της πρόθεσης της Τουρκίας 
να αμφισβητήσει την κυριαρχία της 
Ελλάδας επί των εν λόγω νησιών.
 
3. Οσον αφορά ειδικότερα τα ελλη-
νικά νησιά της Λήμνου και της Σα-
μοθράκης, πρέπει να τονιστεί ότι τα 
νησιά αυτά είχαν υπαχθεί σε καθε-
στώς αποστρατιωτικοποίησης, μαζί 
με τα τουρκικά νησιά της Ιμβρου και 
της Τενέδου, δηλαδή στο καθεστώς 
των Στενών, βάσει των άρθρων 4 
και 6 της Συνθήκης της Λωζάννης 
του 1923 περί του καθεστώτος των 
Στενών. Αυτό το καθεστώς αποστρα-
τιωτικοποίησης καταργήθηκε πλή-
ρως, δεδομένου ότι η προαναφερ-
θείσα Συνθήκη αντικαταστάθηκε 
στο σύνολό της από τη Συνθήκη 
του 1936 του Μοντρέ, η οποία ρυθ-
μίζει το ίδιο θέμα. Συγκεκριμένα, το 
προοίμιο της εν λόγω Συνθήκης ορί-
ζει ρητά ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
«ont résolu de substituer la présente 
Convention à la Convention signée à 
Lausanne le 24 juiilet 1923». Η Συν-
θήκη του Μοντρέ δεν προβλέπει την 
αποστρατιωτικοποίηση ή οποιονδή-
ποτε άλλο στρατιωτικό περιορισμό 
στα νησιά αυτά.
 
Η Τουρκία έχει αναγνωρίσει επίσημα 
το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλά-
δας να στρατιωτικοποιήσει τη Λή-
μνο και τη Σαμοθράκη, inter alia, 
με επίσημη επιστολή (αρ.7894/65), 
με ημερομηνία 6 Μαΐου 1936, την 
οποία απηύθυνε ο τότε Τούρκος 
πρέσβης στην Αθήνα στον Ελληνα 
πρωθυπουργό, καθώς και με σχετι-
κή δήλωση που έκανε ενώπιον της 
τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 31 

Ιουλίου 1936 ο τότε Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών R. Aras, με αφορμή 
την επικύρωση της Σύμβασης του 
Μοντρέ. Συνεπώς, δεν υφίσταται 
υποχρέωση αποστρατιωτικοποίη-
σης της Λήμνου και της Σαμοθρά-
κης και, ως εκ τούτου, τα όποια επι-
χειρήματα περί του αντιθέτου είναι 
ψευδή και παραπλανητικά.
 
4. Οσον αφορά τα ∆ωδεκάνησα, 
θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων 
του 1947 με την Ιταλία παραχώρη-
σε πλήρη και άνευ όρων κυριαρ-
χία στην Ελλάδα επί αυτών και των 
παρακείμενων νησίδων. Θα πρέπει 
επιπλέον να σημειωθεί ότι οι δια-
τάξεις της εν λόγω Συνθήκης, συ-
μπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν την αποστρατιωτικοποί-
ηση, αποτελούν res inter alios acta 
και δεν μπορούν να επικαλεστούν 
από την Τουρκία, η οποία δεν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω 
Συνθήκης. Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από το άρθρο 89 της ανωτέρω Συν-
θήκης, σύμφωνα με το οποίο οι δια-
τάξεις της δεν παρέχουν δικαιώματα 
και οφέλη σε κράτη που δεν είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της.
 
5. Με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα 
απορρίπτει όλους τους τουρκικούς 
ισχυρισμούς που περιέχονται στην 
προαναφερθείσα επιστολή σχετικά 
με την υποτιθέμενη «ουσιώδη πα-
ραβίαση των υποχρεώσεών της για 
αποστρατιωτικοποίηση», καθώς και 

τους ισχυρισμούς ότι η κυριαρχία 
της Ελλάδας επί των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου εξαρτάται από 
την αποστρατιωτικοποίησή τους, ως 
εντελώς αβάσιμους, αυθαίρετους και 
κακόπιστους. Στο σημείο αυτό, η 
Ελλάδα δεν μπορεί παρά να αδρά-
ξει την ευκαιρία να αναφερθεί στα 
πολυάριθμα περιστατικά παραβία-
σης του ελληνικού εναέριου χώρου 
πάνω, μεταξύ άλλων, από ελληνικά 
νησιά, από μη εξουσιοδοτημένα 
τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη 
– οι πράξεις αυτές, ούτως ή άλλως 
παράνομες καθαυτές, παραβιάζουν, 
inter alia, τη σχετική απαγόρευση 
του σημείου (2) του άρθρου 13 της 
Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης.
 
Η Τουρκία, συνδέοντας αβάσιμα –με 
νομικούς όρους– τους ισχυρισμούς 
περί δήθεν υποχρέωσης αποστρα-
τιωτικοποίησης των ελληνικών νη-
σιών, με το δικαίωμα των νησιών 
αυτών σε θαλάσσιες ζώνες, επιβε-
βαιώνει ότι επιχειρεί να αρνηθεί 
την υφαλοκρηπίδα και την απο-
κλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 
των ελληνικών νησιών, σε αντίθε-
ση με το άρθρο 121 παράγραφος 2 
της UNCLOS, το οποίο αντικατο-
πτρίζει το διεθνές εθιμικό δίκαιο 
και το οποίο προβλέπει ρητά το δι-
καίωμα των νησιών σε όλες τις θα-
λάσσιες ζώνες. Οι προθέσεις αυτές 
έγιναν ακόμη πιο διαφανείς όταν η 
Τουρκία συνήψε με την κυβέρνη-
ση εθνικής συμφωνίας της Λιβύης, 
στις 27 Νοεμβρίου 2019, το άκυρο 

και ανυπόστατο «μνημόνιο συνεν-
νόησης» για την «Οριοθέτηση των 
περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας 
στη Μεσόγειο» [βλ. επιστολή του 
μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλά-
δας, με ημερομηνία 9 ∆εκεμβρίου 
2019, η οποία επισυνάπτεται στην 
επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 
2020 (A/74/706)].
 
Επιπλέον, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι 
οι υποτιθέμενες υποχρεώσεις για 
αποστρατιωτικοποίηση «...καθορί-
στηκαν προς το συμφέρον της δια-
τήρησης της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας», απηχώντας προφανώς 
το άρθρο 13 της Συνθήκης Ειρήνης 
της Λωζάννης. Ωστόσο, η Τουρκία 
διατηρεί μια μεγάλη στρατιωτική 
δύναμη με επιθετική στάση κατά 
μήκος των ακτών της απέναντι από 
τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, πραγματοποιώντας ταυ-
τόχρονα στρατιωτικές αποβατικές 
ασκήσεις στην περιοχή. Επιπλέον, 
η Τουρκία είναι η χώρα που εισέβα-
λε στην Κυπριακή ∆ημοκρατία το 
1974 και έκτοτε κατέχει το βόρειο 
τμήμα του νησιού, όπου δημιούρ-
γησε μια αποσχιστική οντότητα με 
υποτιθέμενη κρατική υπόσταση, 
που αναγνωρίζεται μόνο από την 
Αγκυρα, ενώ εξακολουθεί να δια-
τηρεί 37.000 στρατιώτες εκεί. Την 
ίδια στιγμή, αμφισβητεί την ελλη-
νική κυριαρχία σε μια σειρά από 
νησιά και παραβιάζει, σχεδόν σε 
καθημερινή βάση, τα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα και τον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο – επιχειρεί να σφετεριστεί 
κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών 
νησιών στις θαλάσσιες ζώνες τους 
μέσω της σύναψης παράνομων συμ-
φωνιών, όπως η προαναφερθείσα, 
ή της διενέργειας παράνομων σει-
σμικών ερευνών στην υφαλοκρηπί-
δα της Ελλάδας. Τέλος, η Τουρκία 
είναι η χώρα που εξακολουθεί να 
έχει ρητή και επίσημα διακηρυγ-
μένη απειλή πολέμου (casus belli) 

σε ισχύ από το 1995 εναντίον της 
Ελλάδας, σε περίπτωση που η χώρα 
μου επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα 
πέραν του σημερινού ορίου των 6 
ναυτικών μιλίων, ασκώντας το νό-
μιμο δικαίωμά της σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο για επέκταση μέχρι 
το όριο των 12 ναυτικών μιλίων. Μια 
τέτοια στάση, εκτός του ότι δεν ευ-
νοεί την ειρήνη, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 13, προβάλλει ξεκάθαρα 
τη μακροχρόνια επιθετική στάση 
της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας.
 
Επίσης, και για να ολοκληρωθεί το 
περιφερειακό προφίλ της χώρας, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Τουρ-
κία έχει εισβάλει και κατέχει παρά-
νομα, εκτός από ένα τμήμα της Κύ-
πρου, και τμήματα του Ιράκ και της 
Συρίας, ισχυριζόμενη ότι το έκανε 
με γνώμονα την ασφάλειά της. Επι-
πλέον, εξακολουθεί να αρνείται να 
αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνά-
μεις και τους μισθοφόρους της από 
τη Λιβύη, αψηφώντας τις σχετικές 
επίμονες εκκλήσεις ολόκληρης της 
διεθνούς κοινότητας, στο πλαίσιο 
των προσπαθειών αυτής για ειρη-
νική επίλυση της λιβυκής κρίσης.
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα επα-
ναλαμβάνει τη θέση της ότι είναι 
απολύτως δικαιολογημένο να λάβει 
όλα τα στοιχειώδη προληπτικά μέ-
τρα για να διασφαλίσει ότι θα είναι 
σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο 
δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, βά-
σει του άρθρου 51 του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δεδομένης 
της προαναφερθείσας συμπεριφο-
ράς της Τουρκίας από το 1974. Ως εκ 
τούτου, η Ελλάδα απορρίπτει όλους 
τους τουρκικούς ισχυρισμούς που 
περιέχονται στην προαναφερθείσα 
επιστολή της ως νομικά και πραγ-
ματικά αβάσιμους, αυθαίρετους και 
κακόπιστους.
 
Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν φροντί-
ζατε η παρούσα επιστολή να κυκλο-
φορήσει ως έγγραφο της Γενικής Συ-
νέλευσης, στο πλαίσιο του σημείου 
76 (α) της ημερήσιας διάταξης και 
του Συμβουλίου Ασφαλείας.

 
Μαρία Θεοφίλη
Πρέσβης
Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Α.Ε. κ. António Guterres
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών
Ηνωμένα Εθνη, Νέα Υόρκη

Απάντηση στον τουρκικό επεκτατισμό

Το κείμενο της ελληνικής επιστολής προς τον Αντόνιο Γκουτέρες

Η ελληνική επιστολή προς τον γ.γ. του ΟΗΕ καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της Αγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου

Ενα πολύ διακριτό μή-
νυμα της Αθήνας προς 
τη διεθνή κοινότητα για 
τα επιμέρους χαρακτη-
ριστικά του αναθεωρητι-
σμού της Τουρκίας.

Στο άρθρο 13 της Συνθή-
κης της Λωζάννης δεν 
υπάρχει καμία αναφορά 
στους όρους «αποστρα-
τιωτικοποιημένη», «απο-
στρατιωτικοποίηση» ή 
«καθεστώς αποστρατιω-
τικοποίησης».

Η συνθήκη του 1936 
του Μοντρέ δεν προβλέ-
πει την αποστρατιωτικο-
ποίηση ή οποιονδήποτε 
άλλο στρατιωτικό περιο-
ρισμό στα ελληνικά 
νησιά της Λήμνου 
και της Σαμοθράκης.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στην επιστολή που απέστειλε προς τον γ.γ. του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες (στη φωτ. με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη) η μόνιμη αντιπρόσω-
πος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη, κάνει χρήση αρκετά σκληρής διπλωματικής γλώσσας.



6 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ Κυριακή 1 Αυγούστου  2021

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Κύπρος επέστρεψε, με αφορμή
τις αποκαλύψεις του διεθνούς Τύ-
που για το κακόβουλο λογισμικό
Pegasus της ισραηλινής εταιρείας
NSO Group, στο επίκεντρο του διε-
θνούς ενδιαφέροντος με φόντο την
κατασκοπεία και τις παρακολου-
θήσεις. Μια υπόθεση που λαμβάνει
διεθνώς διαστάσεις χιονοστιβάδας
εξαιτίας της χρήσης του spyware
για παγιδεύσεις κινητών τηλεφώ-
νων –από δημοσιογράφους και αν-
τιπολιτευόμενους ακτιβιστές μέχρι
αρχηγούς κρατών, όπως στην πε-

ρίπτωση του Γάλλου προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν. Η Κύπρος ωστόσο,
ως περιοχή σε ένα νευραλγικό γε-
ωπολιτικό υποσύστημα, ποτέ δεν
έλειψε από το ενδιαφέρον των in-
telligence communities μιας και
στον 20ό αιώνα, και δη στο απο-
κορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου,
κέρδισε το προσωνύμιο του «νησιού
των κατασκόπων». Κατασκοπεία
για πολιτικούς και οικονομικούς
λόγους, συλλογή στρατιωτικών
πληροφοριών με φόντο τη Μέση

Ανατολή και την Ανατολική Με-
σόγειο και μεταφορά –επί κυπρια-
κού εδάφους– των ανταγωνισμών
ξένων μυστικών υπηρεσιών δημι-
ούργησαν ένα εξωτικό σκηνικό
στην Κύπρο των περασμένων δε-
καετιών με σκηνικά που ξεπηδούν
από τις σελίδες των έργων του John
le Carré. 

Το κατάλοιπο του ’60 
Η ιστορία της κυπριακής ανε-

ξαρτησίας σφραγίστηκε, μετά το
1960, από τη μόνιμη στρατιωτική
παρουσία των Βρετανών μέσω των
κυρίαρχων βάσεών τους. Οι Βρε-
τανοί, από την εποχή του Β΄ ΠΠ,
εκτίμησαν τη γεωγραφική θέση
της Κύπρου ως βάσης για τη συλ-
λογή πληροφοριών από τα ευαί-
σθητα υποσυστήματα του Καυκά-
σου και της Μέσης Ανατολής. Οι
βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέ-
λεια –και δη ο σταθμός στον Άγιο
Νικόλαο– αποτέλεσαν τη ραχοκο-
καλιά της βρετανικής SIGINT(Signal
Intelligence) κατά τη διάρκεια του
Ψυχρού Πολέμου για την υποκλοπή
σημάτων από διάφορες πηγές που
μεταφέρονταν απευθείας στο πο-
λιτικοστρατιωτικό σύμπλεγμα του
Ηνωμένου Βασιλείου (το λεγόμενο
και GCHQ, Government Commu-
nications Headquarters). H γεω-
πολιτική σημασία της Κύπρου ανα-
δείχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του
20ού αιώνα στο πλαίσιο του αντα-
γωνισμού Δύσης-Σοβιετικής Ένω-
σης για επιρροή στη Μέση Ανατολή
αλλά και λόγω των αραβοϊσραηλι-
νών συγκρούσεων (1967, 1973) και
συνεχίστηκε αμείωτα –σε επίπεδο
πληροφοριών– στον Πόλεμο του
Κόλπου (1991) και στην αμερικανική
επέμβαση στο Ιράκ (2003). Μάλιστα,

το νήμα της κατασκοπείας, σε σχέ-
ση με τις βρετανικές βάσεις στην
Κύπρο, δημιούργησε και ένα από
τα μεγαλύτερα κατασκοπευτικά
θρίλερ, το μεγαλύτερο μέχρι τότε
δικαστικώς, στην ιστορία των Βρε-

τανών τη διετία 1983-1984: Την
περίφημη «Δίκη των Επτά» (ή «Δίκη
των Οκτώ») που στον βρετανικό
Τύπο ονομάστηκε και «το κατα-
σκοπευτικό δαχτυλίδι της Μάτα
Χάρι». Στην περίπτωση των επτά

Βρετανών –με βάση την Κύπρο–
είχαμε να κάνουμε με μια κλασική
περίπτωση κατασκοπείας για λο-
γαριασμό του εχθρού και δη των
Σοβιετικών. Σύμφωνα με την δίκη,
δύο Βρετανοί στρατιωτικοί που
υπηρετούσαν στη συλλογή πλη-
ροφοριών (Signal Corps) και πέντε
συνάδελφοί τους από τη RAF (Royal
Air Force) εμπλέκονταν σε σεξουα-
λικό σκάνδαλο οργίων το αποτέ-
λεσμα του οποίου ήταν η μεταφορά
κρατικών μυστικών σε δίκτυο Σο-
βιετικών. Την υπόθεση έκανε πιο
κινηματογραφική η παρουσία εμ-
πλεκόμενης γυναίκας, ουγγρικής
καταγωγής συζύγου Λιβανέζου επι-
χειρηματία, την οποία οι αγγλικές
tabloid της εποχής έσπευσαν να
χαρακτηρίσουν «Μάτα Χάρι». H
δίκη απασχόλησε έντονα τη βρε-
τανική κοινή γνώμη, δικαστικά κό-
στισε πέντε εκατ. στερλίνες, και
οδήγησε σε σειρά «ξηλωμάτων»
στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. 

Από τη Δίκη
των Επτά 
στον 11ο Ρώσο
κατάσκοπο
Πολύ πριν από την NSO η Κύπρος 
γνώρισε τη δράση ξένων πρακτόρων

Μια, άγνωστη σε πολλούς, ιστορία
βιομηχανικής κατασκοπείας με φόν-
το την Κύπρο αφορά στην υπόθεση
δύο ινδικής καταγωγής Αμερικανών
και της εξωτικής τους ιστορίας με
φάρμακα υψηλής τεχνολογίας και
προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία!
Ο Subrahmanyam Kota και ο Aluru
Prasadμπορεί να φαίνονταν ως επι-
τυχημένοι επιστήμονες κι επιχει-
ρηματίες, με έδρα τη Βοστώνη των
ΗΠΑ, μεταξύ όμως του 1985 και
του 1990 δούλευαν για τη σοβιετική
υπηρεσία της KGB, μεταφέροντας
πληροφορίες για προηγμένη στρα-
τιωτική τεχνολογία. Οι δύο επιστή-
μονες μετέφεραν στις ρωσικές μυ-
στικές υπηρεσίες απόρρητες πλη-
ροφορίες για ανιχνευτές πυραύλων
τελλουριούχου υδραργύρου, τεχνο-
λογία επίστρωσης, τύπου stealth,
για απορρόφηση ακτίνων ραντάρ
και συστήματα υπέρυθρης παρα-
κολούθησης πυραύλων. Όλες αυτές
οι απόρρητες πληροφορίες, μετα-
φέρονταν έναντι αμοιβής στον Ρώσο

πράκτορα Vladimir Galkin σε συ-
ναντήσεις τους επί τρίτων χωρών.
Η Κύπρος, καθ’ όλη τη διάρκεια του
1990, αποτέλεσε τον φυσικό χώρο
συνάντησης των δύο μερών για τη
μεταφορά των εν λόγω απόρρητων
στρατιωτικών πληροφοριών. Ένα
ταξίδι του Galkin από την Κύπρο
στη Νέα Υόρκη θα αποτελούσε την
αρχή του τέλους για το εν λόγω δί-
κτυο βιομηχανικής κατασκοπείας
που λίγα χρόνια αργότερα, την πε-
ρίοδο 1995-1996, θα οδηγούσε στην
καταδίκη των δύο ινδικής καταγω-
γής επιστημόνων για κατασκοπεία.
Παρεμφερής χρήση της Κύπρου ως
εδάφους για τη συνάντηση κατα-
σκόπων αποτέλεσε και η περίπτωση
της δράσης του διπλού πράκτορα
της CIA, Ηarold Nicholson. Ο Ni-
cholson δουλεύοντας ουσιαστικά
και για τους Ρώσους εκπαίδευσε
τον γιο του, Nathaniel, στο να συ-
ναντά τους Ρώσους πράκτορες με
τους οποίους συνεργάζονταν και
να μαζεύει τις αμοιβές του. Τη διετία

2006-2008, ο Nathaniel Nicholson
συναντιόνταν σε διάφορες πόλεις,
ανά τον κόσμο, με τους Ρώσους χει-
ριστές του πατέρα του. Μεταξύ αυ-
τών και η παλιά πόλη της Λευκωσίας.
Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης
Ισραηλινών-Παλαιστινίων –αμέσως
μετά τα γεγονότα του Μονάχου το

1972, κλιμάκια των αραβικών και
ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών
όχι μόνο δραστηριοποιούνταν έν-
τονα στην Κύπρο αλλά ενίοτε συγ-
κρούονταν με ηχηρές απώλειες και
θεαματικούς τρόπους. Ο κύκλος αί-
ματος αραβικών και ισραηλινών
μυστικών υπηρεσιών επί κυπριακού
εδάφους ξεκίνησε με τη δολοφονία
του Χουσεΐν Μπασίρ το 1973. Ακο-
λούθησαν οι δολοφονίες  τριών Ισ-
ραηλινών στη μαρίνα της Λάρνακας
το 1985, η βομβιστική επίθεση στην
πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκωσία
το 1988 (με δύο νεκρούς και 18
τραυματίες) και η επίθεση στο
πλοίο «Σολ Φρύνη» στη Λεμεσό,
την ίδια χρονιά. Πολύ πριν από
την NSO και το αποτύπωμα της
στην Κύπρο, Ισραηλινοί πράκτορες
έδρασαν στην Κύπρο σε δύο υπο-
θέσεις με αρκετό ενδιαφέρον: Το
1992, τέσσερις Ισραηλινοί επιχεί-
ρησαν, ανεπιτυχώς, να εγκατα-
στήσουν εντός της ιρανικής πρε-
σβείας σύστημα υποκλοπών! Το

2008, δύο Ισραηλινοί φέρεται να
εμπλέκονταν σε υπόθεση κατα-
σκοπείας σε βάρος στρατιωτικών
εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρου-
ράς στο Ζύγι. Και στις δύο περι-
πτώσεις οι υποθέσεις έκλεισαν
αμέσως. Η τελευταία, συναρπα-
στική, ιστορία με κατασκόπους
στην Κύπρο εκτυλίχθηκε το 2010.
Αφορά στην ιστορία του λεγόμενου
και «11ου Ρώσου κατασκόπου»,
Robert Christopher Metsos, o οποί-
ος εμπλέκονταν σε μεγάλο δίκτυο
κατασκοπείας, επί αμερικανικού
εδάφους, υπέρ των Ρώσων διαδρα-
ματίζοντας μάλιστα τον ρόλο του
«ταμία» στο εν λόγω δίκτυο. O Μe-
tsos συνελήφθη στην Κύπρο με
πλαστό διαβατήριο Καναδά και λί-
γες ώρες μετά εξαφανίστηκε. Η
απόδρασή του πιθανόν μέσω Κα-
τεχομένων έκλεισε κι έναν κατα-
σκοπευτικό κύκλο δέκα ατόμων
με έντονο το στοιχείο της ψυχρο-
πολεμικής αντιπαράθεσης μεταξύ
Ουάσινγκτον και Μόσχας.

Η πλούσια δράση μυστικών υπηρεσιών στην Κύπρο
<<<<<<<

Το 1992, τέσσερις Ισραη-
λινοί επιχείρησαν, ανε-
πιτυχώς, να εγκαταστή-
σουν εντός της ιρανικής
πρεσβείας σύστημα
υποκλοπών, ενώ το 2008,
δύο Ισραηλινοί φέρεται
να εμπλέκονταν σε υπό-
θεση κατασκοπείας σε
βάρος στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων της Ε.Φ.

Στην εποχή 
του 5G
Η Κύπρος βρέθηκε ξανά
στο επίκεντρο της διε-
θνούς δημοσιότητας λόγω
της δραστηριότητας του
διαβόητου κατασκοπευτι-
κού βαν αλλά και εξαιτίας
των όσων είδαν το φως
της δημοσιότητας με τις
αποκαλύψεις για το spy-
ware Pegasus. Οι καιροί
αλλάζουν ως προς τις πα-
ρακολουθήσεις, τη συλλο-
γή ευαίσθητων πληροφο-
ριών και τον τρόπο δρα-
στηριοποίησης των εμπλε-
κομένων με την ανάδειξη
του κυβερνοχώρου ως
ενός νέου πεδίου δράσης
–συχνά με επιθετικό και
κακόβουλο τρόπο. Η Κύ-
προς δείχνει να αποτελεί
όχι μόνον πεδίο κυβερνο-
επιθέσεων αλλά και ένα
σημείο στο οποίο η γεω-
πολιτική της θέση, γεω-
γραφικά και στρατηγικά,
δεν έχει απωλέσει την
αξία της ως πεδίου ή βά-
σης για ηλεκτρονική κατα-
σκοπεία. Δεδομένων των
εξ ορισμού δύσκολων συν-
θηκών, λόγω και της τουρ-
κικής κατοχής, οι  προτε-
ραιότητες παραμένουν οι
ίδιες: Η δημιουργία ενός
ξεκάθαρου πλαισίου ελέγ-
χου τυχόν παραβιάσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
η καλλιέργεια κουλτούρας
ασφάλειας σε σχέση με
την κυβερνοασφάλεια και
τις κυβερνοαπάτες (σ.σ.
λόγω και της αύξησης κα-
ταγγελιών τα τελευταία
χρόνια για περιστατικά και
θύματα από αυτές) και φυ-
σικά η αποφυγή εμπλοκής
σε «γκρίζες» ζώνες από τις
οποίες πλήττεται το κύρος
της ίδιας της Κυπριακής
Δημοκρατίας. 

<<<<<<<

Στο αποκορύφωμα του
Ψυχρού Πολέμου, 
η έντονη δραστηριότητα
στον τομέα των απόρρη-
των πληροφοριών επί
κυπριακού εδάφους, 
χάρισε στην Κύπρο το
προσωνύμιο του «νησι-
ού των κατασκόπων».

Σκίτσο από τη δίκη του δικτύου των δέκα κατασκόπων στην Νέα Υόρκη. Ο
«11ος Ρώσος κατάσκοπος» απέδρασε μέσω Κύπρου, το 2010.

Tο αρχηγείο του GCHQ (Government Communications Headquarters) στο Τσέλντεναμ της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι βάσεις στο
Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια –και δη ο σταθμός στον Άγιο Νικόλαο– αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της βρετανικής SIGINT (Signal Intelligence) για την υποκλοπή
σημάτων από διάφορες πηγές που μεταφέρονταν απευθείας στο GCHQ.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία
πέντε χρόνια που η Κύπρος βρί-
σκεται στο μάτι διεθνώς εμπλεκό-
μενη σε παιχνίδια κατασκοπείας.
Οι αποκαλύψεις για τον ηλεκτρο-
νικό κοριό, γνωστό ως Pegasus,
έρχεται να ρίξει νέες σκιές σε ένα
ζήτημα που κατά διαστήματα έχει
φέρει τη χώρα σε δύσκολη θέση.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση τα όσα έρχονται στην επι-
φάνεια, ενδεχομένως να προσλά-
βουν διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη
πως ο ισραηλινός κοριός δεν έκανε
διακρίσεις στα υποψήφια θύματά
του. Η επιβεβαίωση πως το Pegasus
είχε «μολύνει» κινητά τηλέφωνα
ηγετών άλλων χωρών, εκ των πραγ-
μάτων δίνει μια άλλη διάσταση
στη συγκεκριμένη υπόθεση, με
την Κύπρο να καλείται να καθαρίσει
το όνομά της και να αποδείξει πως
δεν χρησιμοποιήθηκε το έδαφός
της, ως ενδιάμεσος κόμβος για την
πλούσια, όπως αποδεικνύεται, δρα-
στηριότητα του Pegasus. Στη Λευ-
κωσία ήδη επικρατεί μια ανήσυχη

ηρεμία όχι τόσο για τη δραστηριό-
τητα της εταιρείας που κατασκεύα-
σε τον ηλεκτρονικό κοριό (spywa-
re), αλλά για πιθανές νέες αποκα-
λύψεις που θα αγγίζουν ευαίσθητες
κρατικές υπηρεσίες που εκ φύσεώς
τους κινούνται στην αθέατη πλευ-
ρά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση
και δεν μπορεί να περάσει απαρα-
τήρητο είναι πως μέχρι σήμερα
δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέ-
τηση ή αντίδραση της Λευκωσίας,
σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Κάτι
που ενδεχομένως να αναγκαστεί
να το πράξει πρώτα και κύρια η
κυβέρνηση, αν ληφθεί υπόψη πως
το θέμα φουντώνει σε επίπεδο θε-
σμικών οργάνων της Ε.Ε.

«Εμπλοκή» Κύπρου
Οι αποκαλύψεις για τον αριθμό

των μολυσμένων κινητών, ανά-
μεσα σε αυτά και ηγετών κρατών
όπως του προέδρου της Γαλλίας,
με το Pegasus εκτός από την κα-
τασκευάστρια εταιρεία του λογι-
σμικού NSO Group, έχουν βάλει
στο παιχνίδι και χώρες. Σύμφωνα
με τα όσα είναι γνωστά μέχρι σή-
μερα, διατυπώνεται ο ισχυρισμός
πως στην Κύπρο υπάρχει τεχνο-

λογική υποδομή της NSO Group
από την οποία «διέρρευσε» το Pe-
gasus, κάτι που διαψεύδεται από
την ισραηλινή εταιρεία. Το δεύτερο
στοιχείο που εμπλέκει την Κύπρο
στα παιχνίδια κατασκοπείας είναι
η δραστηριότητα που έχει η NSO
Group επί κυπριακού εδάφους.
Σύμφωνα με πληροφόρηση από
πηγές που θέλησαν να διατηρή-
σουν την ανωνυμία τους, η NSO
έχει παρουσία εδώ τα τελευταία
χρόνια, όταν αγόρασε την εταιρεία
Circles ιδιοκτησίας του εβραϊκής
καταγωγής Tal Dilian, γνωστού
από την υπόθεση με το ισραηλινό
βαν το 2015. Η NSO πήρε ως προίκα
την εταιρεία Circles προκειμένου
να αγοράσει ένα λογισμικό σύστη-
μα εντοπισμού στόχου που είχε
αναπτύξει η εταιρεία του Dilian,
προφανώς για να ολοκληρώσει
την ανάπτυξη του Pegasus. Η Cir-
cles σήμερα έχει παροπλιστεί πλή-
ρως. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, από κυπριακές πηγές,
απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι έγι-
νε εξαγωγή του λογισμικού, προς
τρίτους, από την Κύπρο. Προς τού-
το μάλιστα γίνεται παραπομπή
στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εμπορίου στις οποίες
δεν εντοπίσθηκε σχετική άδεια
εξαγωγής. Απορρίπτεται δε κατη-
γορηματικά ότι οι δραστηριότητες
της NSO, επί κυπριακού εδάφους,
επεκτείνονται στην ανάπτυξη λο-
γισμικών (software) κάτι που γί-
νεται στο Ισραήλ. Το κομμάτι ερ-
γασιών της NSO στην Κύπρο λέ-
γεται πως περιορίζεται στο hard-
ware. Ένα τρίτο ζήτημα που εν-
τείνει τις διεθνείς αντιδράσεις και
τις σκιές πάνω και από την Κύπρο
φέρεται να είναι οι αγοραστές του
λογισμικού παγίδευσης κινητών
τηλεφώνων. Επίσημα, η NSO δια-
τείνεται πως πελάτες της είναι
μόνο στρατιωτικές και αστυνομικές
αρχές, καθώς και κρατικές υπηρε-
σίες πληροφοριών. Ωστόσο, δη-
μοσιογραφικές πληροφορίες υπο-
στηρίζουν πως ένα χρόνο πριν από
τη δολοφονία η NSO έκανε επίδειξη
του Pegasus, στη Λεμεσό σε αξιω-
ματούχους του Βασιλείου της Σα-
ουδικής Αραβίας. Πληροφορία για
την οποία δεν έχει υπάρξει επίσημη
τοποθέτηση από κυπριακής πλευ-
ράς. Το ενδεχόμενο πολιτικής ευ-
θύνης από κράτη, στην εξαγωγή
του Pegasus άνοιξε ζητήματα και
με την Κομισιόν. Ολλανδή ευρω-
βουλευτής ζήτησε ενημέρωση για
ενδεχόμενη χρηματοδότηση της
Ε.Ε. για δραστηριότητες της NSO
σε Κύπρο και Βουλγαρία. Η ευρω-
βουλευτής αναδεικνύει την πιθανή
ευθύνη των κυπριακών αρχών
στην κυκλοφορία του Pegasus εν-
τός της Ένωσης, αφού η προμήθειά
του αντιμετωπίζεται ως στρατιω-
τική, απαιτώντας δηλαδή αυξημέ-
νες φροντίδες ελέγχου για κάθε
πράξη αγοραπωλησίας του και εξα-
γωγής του.

Μ ε τέτοιες λοιπόν ιδέες δια-
ποτισμένοι οι «διαφωτι-
σμένοι» λόγιοί μας, θεώ-

ρησαν το Βυζάντιο, μια σκοτεινή
περίοδο του Έθνους. Και βέβαια
αν αυτή η θέση πήγαζε από μελέτη
της «πραγματικότητας» που συ-
νιστούσαν οι έντεκα αιώνες του
Βυζαντίου, τότε θα ήταν αρετή.
Διότι είναι αρετή να έχεις την τόλ-
μη να παραδεχτείς ό,τι είναι κακό
(αν υπάρχει) στην ιστορία σου.
Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι,
και ούτε είναι ακόμα έτσι, μέχρι
σήμερα. Και θα έλεγα ότι πιθανή
αιτία είναι και ο τρόπος που οι Έλ-
ληνες, μεταπρατικά βεβαίως, θω-
ρούμε το Βυζάντιο.

Πράγματι, η θεώρηση του Βυ-
ζαντίου γινόταν πάντα ιστορικά
ή το πολύ κοινωνιολογικά. Και οι
θεολόγοι ακόμα, μελετώντας το
χριστιανικό του πνεύμα, δεν μπό-
ρεσαν να ξεπεράσουν την ιστορική
ή τη φιλολογική αντιμετώπιση
των δογμάτων. Αυτά όμως δεν
μπορούν να ερμηνεύσουν τον πο-
λιτισμό του Βυζαντίου, καθώς δεν

αποκαλύπτουν το πνεύμα που το
συνέχει. Και το πνεύμα αυτό δεν
είναι οι πολιτικοί ηγέτες που το
εκφράζουν ούτε τα κοινωνικά συ-
στήματα. Δεν είναι ούτε ο Θεμι-
στοκλής, ούτε ο Περικλής, ούτε ο
Αλέξανδρος που διαμόρφωσαν το
αρχαίο πνεύμα... Γι’ αυτό και όταν
ο Αλέξανδρος θέλησε να εξελλη-
νίσει την Ασία, πέτυχε να διασπεί-
ρει βέβαια τον ελληνικό πολιτισμό,
αλλά δεν μπόρεσε ν’ αλλάξει ούτε
στο ελάχιστο τη «φύση» της ασια-
τικής ψυχής. 

Είναι λοιπόν αδιανόητο να νο-
μίζουμε ότι γνωρίζουμε το πνεύμα
του Βυζαντίου, επειδή γνωρίζομε
την ιστορία των αυτοκρατόρων,
ή το δόγμα της θρησκείας του. Η
φιλοσοφική θεώρηση του φαινο-
μένου είναι που μπορεί ν’ αποκα-
λύψει το πνεύμα του λαού που το
δημιούργησε. Και τέτοιου είδους
θεώρηση για το Βυζάντιο στην ου-
σία δεν υπήρξε. Πολύ λιγότερο
υπήρξε φιλοσοφική θεώρηση αυ-
τού που συγκρότησε τη βυζαντινή
στάση απέναντι στα έσχατα προ-

βλήματα της ζωής, του ορθόδοξου
δηλαδή τρόπου της χριστιανικής
Εκκλησίας. Όσοι νομίζουν ότι είναι
το «φιλιόκβε» που προκάλεσε το
Σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής
Εκκλησίας, ή όσοι πιστεύουν πως
είναι πολιτικοί οι λόγοι του χωρι-
σμού εκείνου, θεμελιακά σφάλ-
λουν. Αν φιλοσοφικά θεωρήσουν
το πρόβλημα, θα δουν ποιο χάσμα
χωρίζει το ευρωπαϊκό πνεύμα από
το ελληνικό, τέτοιο που καθιστούσε
αναπόφευκτο τον χωρισμό, και το
Σχίσμα την τυπική πράξη που πι-
στοποιούσε αυτό το γεγονός. Και
θα ξαφνιαστούνε τότε σαν διαπι-
στώσουν, πως είναι το ίδιο ακριβώς
χάσμα που εμπόδιζε την Αναγέν-
νηση να γίνει Αρχαία Ελλάδα, πα-
ρόλο που αλήθεια τόσο το πόθη-
σε...

Αν στην προσπάθειά μας να
διερευνήσουμε τον Νέο Ελληνισμό,
βρισκόμαστε να μιλάμε για το Βυ-
ζάντιο, δεν είναι το γεγονός τυχαίο.
Διότι εκείνο το εφόδιο που ακριβώς
στερήθηκε ο Νέος Ελληνισμός,
στην προσπάθειά του να μορφώσει

συνείδηση του εαυτού του είναι
το Βυζάντιο. Κι αν εγώ επιμένω
στη μελέτη του σε βάθος, είναι
διότι έτσι θα φανεί η ελληνικότητά
του και μάλιστα όχι στον τομέα
της γλώσσας ή των εξωτερικών
μορφών (δεν είναι η καθαρεύουσα
ούτε τα μερικά ελληνικά κιονό-
κρανα στους βυζαντινούς ναούς
που δείχνουν ότι το Βυζάντιο το
δημιούργησε ο ελληνικός λαός),
αλλά στον χώρο του πνεύματος,
τον υπερβατικό και ελεύθερο, εκεί
όπου η λαϊκή ψυχή δεν επιτηδεύε-
ται. Κι αυτή όμως η απόδειξη της
ελληνικότητας του Βυζαντίου θα
είχε σχετική μόνο αξία, αν ο Νέος
Ελληνισμός δεν συλλάβει το βα-
θύτερό της νόημα. που είναι πως
η ελληνική πνευματική παρουσία
στην Ιστορία αποτελεί γεγονός
ενιαίο. Τότε θα μπορέσει να γνω-
ρίσει τη συμπεριφορά του ελλη-
νικού πνεύματος στις μεταβατικές
περιόδους. Εκεί όπου το πνεύμα
μεταπίπτει απ’ τη θεοκεντρική
στην ανθρωποκεντρική στάση
απέναντι στα έσχατα προβλήματα

της Ζωής. Εκεί, όπου η Κρήτη γί-
νεται Αρχαία Ελλάδα, και η Αρχαία
Ελλάδα γίνεται Βυζάντιο. Και ίσως
εκεί όπου το Βυζάντιο γίνεται Νέος
Ελληνισμός!

Έτσι θεωρημένο το ελληνικό
πνεύμα, συνεχές και αναπτυσσό-
μενο μέσα σε διαφορετικές εσχα-
τολογικές στάσεις του πνεύματος
(σ’ αντίθεση με ότι συμβαίνει με
άλλους πολιτισμούς όπου οι φάσεις
τους, γένεση, ακμή, παρακμή, δια-
γράφονται στην ίδια κατηγορικά
εποχή) και το ίδιο τοποθετείται
στις αληθινές του διαστάσεις, αλλά
και τον Νέο Ελληνισμό βοηθά: Να
γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό.
Όλα τα πνευματικά χαρακτηρι-
στικά πού συνθέτουν την ψυχική
του φύση, τόσο τα αρχαιοελληνικά
όσο και τα βυζαντινά, και ιδίως
αυτά, που τόσο παραγνωριστήκαν
ως τώρα. Τότε θα ελευθερωθεί ο
Νέος Ελληνισμός από τα συμπλέγ-
ματα που του δημιούργησε, ο Δια-
φωτισμός και η αλόγιστη μανία
του ΙΘ΄ αιώνα. Τότε θα σταματήσει
και η περιπλάνησή του, όπου τον

οδήγησαν οι «διαφωτισμένοι» λό-
γιοί του. Και μη νομιστεί πως θε-
ωρεί ο γράφων ότι λέει κάτι πρω-
τότυπο. Προηγήθηκε ο μεγάλος
Ελύτης, που μιλώντας στο πανε-
πιστήμιο τη Οκλαχόμα το 1980,
είπε: «Εγώ και η γενιά μου, επι-
χειρήσαμε να ανακαλύψουμε το
αληθινό πρόσωπο της Ελλάδας.
Αυτό ήταν αναγκαίο, γιατί μέχρι
τότε το αληθινό πρόσωπο της Ελ-
λάδας (μας) παρουσιαζόταν όπως
το είχαν δει οι Ευρωπαίοι».                                   

Για να επιζήσει λοιπόν ο Νέος
Ελληνισμός από την περιπλάνησή
του είναι επείγουσα ανάγκη να
στραφεί στη φύση του λαού του!
Που σαν ομοιόμορφα απλωθεί μέ-
σα στην ενιαία γη του, και σ’ αυτήν
που δημιουργεί τόσο βυζάντια όσο
και αρχαίες Ελλάδες τροφοδοτεί
το δέντρο του πολιτισμού του, που
υπήρξε πάντοτε πρωτότυπο. Εκ-
μαγείο και όχι έκτυπο. Και λιγό-
τερο, κακέκτυπο... 

Ο κ. Χάρης Φεραίος είναι διδάκτωρ του
ΕΜΠ.

Στα μετέωρα κύματα του κοριού η Κύπρος  
Η Λευκωσία προς το παρόν τηρεί στάση αναμονής και καλείται να αποδείξει πως δεν έγινε χρήση του Pegasus στο έδαφός της

H περιπλάνηση του Νέου Ελληνισμού (Δ΄) - Η αισθητική θεώρηση
ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΙΟΥ

<<<<<<<

Η φερόμενη εμπλοκή
της Κύπρου με το ισραη-
λινό κακόβουλο λογισμι-
κό παγίδευσης κινητών
επικεντρώνεται σε ζητή-
ματα εξαγωγής του προς
τρίτες χώρες και όχι αν
είναι στην διάθεση των
υπηρεσιών ασφαλείας.

Μια απλοϊκή διερεύνηση για τις
δυνατότητες του κακόβουλου λο-
γισμικού δικαιολογεί πλήρως το
εύρος και την ένταση των αντι-
δράσεων διεθνώς. Αυτό που κάνει
τους πάντες να νιώθουν μια τε-
ράστια ανασφάλεια είναι ότι το
λογισμικό Pegasus, στην κυριο-
λεξία αλώνει το κατ’ εξοχήν ερ-
γαλείο επικοινωνίας της εποχής
που είναι το κινητό τηλέφωνο.
Ουσιαστικά πρόκειται για έναν
«Δούρειο Ίππο» που εισβάλλει
στα λειτουργικά των κινητών τη-
λεφώνων (iOS ή Android), υπο-
κλέπτοντας κωδικούς πρόσβασης,
μηνύματα κάθε είδους, διαλόγους
στα social media, φωτογραφίες
και ηλεκτρονική αλληλογραφία,
ό,τι περιεχόμενο δηλαδή υπάρχει
στο κινητό. Η διαφορά του λογι-
σμικού Pegasus με άλλα παλαι-
ότερα λογισμικά hacking είναι

πως το κινητό τηλέφωνο λειτουρ-
γεί με διπλούς χρήστες. Ο δράστης
παγίδευσης ενός κινητού  με το
Pegasus, ουσιαστικά ακούει κάθε
συνομιλία που γίνεται ενώ έχει
τη δυνατότητα να έχει και εικόνα
μέσω της κάμερας του κινητού.
Αυτό σημαίνει πως το κινητό τη-
λέφωνο, εν αγνοία του κατόχου

του, μετατρέπεται σε Μεγάλο
Αδελφό καταγράφοντας τα πάντα.
Όσο και να προκαλούν τρόμο οι
γνωστές δυνατότητες του Pegasus,
υπάρχουν και οι άγνωστες με τους
ειδικούς να ισχυρίζονται πως ο
όρος «παρακολουθείται» δεν μπο-
ρεί να προσδιορίσει με ακρίβεια
τις δυνατότητες του Pegasus. Υπο-
στηρίζεται δε πως τα λογισμικά
των κινητών (iOS ή Android) δεν
έχουν αναπτύξει ικανοποιητικό
τείχος προστασίας απέναντι στο
συγκεκριμένο λογισμικό. Εδώ μά-
λιστα η Διεθνής Αμνηστία ισχυ-
ρίζεται πως έχει καταγραφεί επί-
θεση σε iPhone 12 ενημερωμένο
με τις τελευταίες αναβαθμίσεις
στο λειτουργικό του που δεν στά-
θηκαν ικανές να αντιμετωπίσουν
το Pegasus το οποίο παράκαμψε
τα αμυντικά συστήματα του κι-
νητού.

Δεν διαθέτει η χώρα
το σύστημα Pegasus

Ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει εκ
των πραγμάτων στρέφει την προ-
σοχή και σε τοπικό επίπεδο και στο
κατά πόσο οι κρατικές υπηρεσίες
ασφαλείας είναι σε θέση να έχουν
στην κατοχή τους ένα τέτοιο σύ-
στημα. Αποτελεί πάγια πολιτική
των υπηρεσιών ασφαλείας, όχι μό-
νο στην Κύπρο, να μη σχολιάζουν
ανάλογα ζητήματα και σε πολιτικό
επίπεδο να επαναλαμβάνεται στε-
ρεότυπα ότι αποστολή τους είναι
μόνο θέματα εθνικής ασφάλειας.
Πηγές, ανεπίσημα, έλεγαν στην
«Κ» πως οι υπηρεσίες ασφαλείας
στην Κύπρο δεν διαθέτουν προηγ-
μένη τεχνολογία συλλογής πληρο-
φοριών. Μάλιστα, ισχυρίζονται
πως το κόστος απόκτησής τους εί-
ναι τεράστιο σε σχέση με τους ετή-
σιους προϋπολογισμούς των υπη-
ρεσιών αυτών που λόγω και της οι-
κονομικής κρίσης ψαλιδίστηκαν.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται, οι
υπηρεσίες ασφαλείας με τις υπο-
δομές που διαθέτουν έχουν προ-
σφέρει πολύτιμη βοήθεια τα τε-
λευταία χρόνια, μιας και έχουν κα-
ταστεί ένα σημαντικό εργαλείο
στην άσκηση διπλωματίας με ση-
μαντικές επιτυχίες, όπως λέγεται
χαρακτηριστικά. Σε μια προσπά-
θεια καθησυχασμού παρουσιάζε-
ται το νομοθετικό πλαίσιο που διέ-
πει τη λειτουργία των υπηρεσιών
ασφαλείας στο οποίο ενσωματώ-
θηκαν οι βέλτιστες διεθνώς πρα-
κτικές σε θέματα δημοκρατικού
ελέγχου των Υπηρεσιών Πληρο-
φοριών.

Μεγάλες οι δυνατότητες του λογισμικού

Tο λογισμικό Pegasus αλώνει το κατ’ εξοχήν εργαλείο επικοινωνίας της εποχής, που είναι το κινητό τηλέφωνο. 

<<<<<<<

Eχει καταγραφεί 
επίθεση σε iPhone 12
ενημερωμένο με τις 
τελευταίες αναβαθμί-
σεις στο λειτουργικό
του που δεν στάθηκαν
ικανές να αντιμετωπί-
σουν το Pegasus. 

Οι αποκαλύψεις για τον αριθμό των μολυσμένων κινητών, ανάμεσα σε αυτά και ηγετών κρατών όπως του προέδρου της Γαλλίας, με το Pegasus εκτός από
την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού NSO Group, έχουν βάλει στο παιχνίδι και ολόκληρες χώρες. 
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Συνέντευξη στη 
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Βεβαίως και με ενδιαφέρουν οι
προεδρικές εκλογές» λέει στην «Κ»
ο γνωστός νομικός Αχιλλέας Δη-
μητριάδης, σημειώνοντας πως θα
τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβρη για
το που πάει η όλη υπόθεση. Σημει-
ώνει πως θέλει να διευρύνει το «τί-
μιο κράτος» και αφού μάθει από
τον κόσμο τι πιστεύει και τι θεωρεί
καλό, ενδεχομένως να αποτελέσει
ένα πολιτικό μανιφέστο. Επικρίνει
σφόδρα τους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης στην υπόθεση του Βα-
ρωσιού και αντιπροτείνει ως μέτρο
αποτροπής των τετελεσμένων τη
νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ και πολι-
τική αντεπίθεση συμπλέοντας με
την Ε.Ε. 
–Σε πρόσφατη ανάρτησή σας
μετά τις τουρκικές εξαγγελίες
επιρρίψατε ευθύνες στην τριαν-
δρία Αναστασιάδη – Χριστο-
δουλίδη - Μαυρογιάννη. Για
ποιο λόγο να φταίει η πλευρά
μας για τις τουρκικές προκλή-
σεις; 

–Εκ των πραγμάτων, το Βαρώσι
χάνεται και γι’ αυτό το άνοιγμα εί-
χαμε προειδοποιήσεις από τον Ιού-
νιο του 2019. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών είπε πως ήταν ένα προεκλο-
γικό πυροτέχνημα και αυτή τη λο-
γική ακολούθησαν μέχρι και τον
Οκτώβριο του 2020, όταν άνοιξε
μέρος της περιφραγμένης πόλης.
Αυτοί κρατούν τα ηνία του κράτους
και θα έπρεπε να κάνουν ό,τι έπρεπε
να γίνει, για να αποτραπεί αυτή η
κατάσταση. 
–Μπορούσαν να κάνουν κάτι
δεδομένης και της χλιαρής αν-
τίδρασης της διεθνούς κοινό-
τητας; 

–Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η
διεθνής κοινότητα είναι ιδιαίτερα
χλιαρή; Είναι γιατί έχουμε χάσει
την αξιοπιστία μας διεθνώς. Θα
μπορούσαμε να μπούμε στη δια-
δικασία να λύσουμε το Κυπριακό,
αν όχι στο Κραν Μοντάνα, τότε

τον Μάρτιο του 2018 όταν ο κ. Ακιν-
τζί ζήτησε να συνυπογράψει με
τον πρόεδρο Αναστασιάδη τα Έξι
Σημεία Γκουτιέρες ως πλαίσιο στρα-
τηγικής συμφωνίας. Δεν το έπραξε.
Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, να
δω μία λύση ΔΔΟ με πολιτική ισό-
τητα πάνω στα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών με τις συγκλίσεις
των ηγετών μέχρι σήμερα και να
αρχίσουμε πάνω στο Πλαίσιο Γκου-
τιέρες με μία σταυροειδή διαπραγ-
μάτευση. Δυστυχώς απέτυχε η κυ-
βέρνηση (κρίνοντας από το απο-
τέλεσμα) καθώς δεν απέτρεψε τα
νέα δεδομένα στην Αμμόχωστο.
Όταν από απραξία ή αμέλεια πά-
θαμε ζημιά δεν φταίει ο υπεύθυνος
της βάρδιας; 
–Βάζετε βεβαίως στο κάδρο και
τον Ανδρέα Μαυρογιάννη...

–Είναι ο διαπραγματευτής, ασχέ-
τως του ότι δεν είχαμε διαπραγμα-
τεύσεις για τέσσερα χρόνια. Δια-
πραγματευτή είχαμε. 
–Είχε προειδοποιήσει τι γίνεται
στην Αμμόχωστο πριν από ενά-
μιση χρόνο.

–Έστω πριν από ενάμιση χρόνο.
Από το 2017 τι έκαναν; Εδώ χάνουμε

το Βαρώσι. Δεν είμαι Βαρωσιώτης,
νιώθω όμως φοβερά έντονα, διότι
το Βαρώσι είναι ο φάρος της λύσης.
Τώρα με το Βαρώσι να σβήνει, χά-
νεται η πορεία της λύσης και πάμε
κατευθείαν στα βράχια της διχο-
τόμησης. 
–Αναδιαμορφώνεται όντως το
Κυπριακό με τα νέα δεδομένα
στην Αμμόχωστο; 

–Αν αύριο το πρωί ξεκινήσουμε
συνομιλίες πάνω στα έξι σημεία
του Πλαισίου, το εδαφικό και το
περιουσιακό (ως διαπραγματευτικά
κεφάλαια) θα ήταν θέμα προς συ-
ζήτηση. 
–Είχαμε διάσκεψη της Γενεύης
και αποκεντρωμένη και δεν έγι-
ναν αποδεκτά από την Τουρκία. 

–Αυτά έχουν σχέση με εκείνα
που συμφωνήθηκαν στο Κραν Μον-
τάνα το 2017. Η αποκεντρωμένη
ομοσπονδία τι σχέση έχει; 
–Προέκυψε στο πλαίσιο των νέ-
ων ιδεών που ζήτησε ο Αντόνιο
Γκουτιέρες.

–Αυτό δεν ήταν αίτημα του γ.γ.
αλλά του προέδρου Αναστασιάδη.
Γιατί αλλάξαμε εμείς; Δυστυχώς,
δεν θέλαμε αρκετά να λυθεί το Κυ-
πριακό. Εξου και από το 2017 στο
Κραν Μοντάνα δεν κάναμε αρκετά
δυνατές κινήσεις για να αρχίσουμε
τις συνομιλίες. Αποτέλεσμα, η τουρ-
κική αδιαλλαξία και η δική μας
απραξία να φέρει το άνοιγμα του
Βαρωσιού, για το οποίο προειδο-
ποιηθήκαμε από τον Ιούνιο του
2019. Κατά τα άλλα μιλούσαμε για
προεκλογικό πυροτέχνημα…
–Υπάρχει τρόπος αποτροπής
νέων τετελεσμένων; 

–Με νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ
και πολιτική αντεπίθεση συμπλέ-
οντας με την Ε.Ε., αφού ανακτή-
σουμε τη χαμένη αξιοπιστία μας,
με προορισμό τη διαπραγμάτευση
για τη λύση στο Πλαίσιο Γκουτιέρες
στα Η.Ε. 
–Μα αν έχουμε χάσει την αξιο-
πιστία μας πώς θα την επανα-
κτήσουμε; Να περιμένουμε για
αλλαγή ηγεσίας;

–Όταν λέμε χάσαμε την αξιο-
πιστία μας, σημαίνει πως δεν μας
πιστεύουν οι ξένοι ότι θέλουμε αρ-
κετά να λύσουμε το Κυπριακό. Σε
επίπεδο Ε.Ε. δεν μας λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη, γιατί γίναμε ρεν-
τίκολο και με την υπόθεση των
«χρυσών» διαβατηρίων και του
ΦΠΑ.
–Άρα να αναμένουμε αλλαγή
ηγεσίας για τις όποιες αλλαγές…

–Μπορούμε να διορθώσουμε τα
πράγματα αύριο το πρωί, αν πούμε
ότι θέλουμε να ξεκινήσουν οι συ-
νομιλίες τώρα. Βεβαίως η αναπλη-
ρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος
μάς είπε πως αν δεν αρθούν τα τε-
τελεσμένα δεν πάμε σε συνομιλίες.
Όμως αν δεν πάμε σε συνομιλίες,
τι θα γίνει με το Βαρώσι; Εγώ λέω
πως το χάνουμε. Πρέπει να πούμε
στην Ε.Ε. πως θέλουμε να λύσουμε
το Κυπριακό, πως θέλουμε να εί-
μαστε μέρος της λύσης και όχι του

προβλήματος, πως θέλουμε θετική
ατζέντα με την Τουρκία, θέλουμε
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και
πως είναι απαράδεκτη η θέση των
δύο κρατών. Θα αλλάξει ο τρόπος
που μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι,
γιατί θα είμαστε κομμάτι της λύσης
και όχι κομμάτι του προβλήματος.
Βεβαίως, ο πρόεδρος θέτει συχνά
το χαρτί του βέτο. Για μένα το βέτο
είναι απόδειξη της αποτυχίας. Για
να βάλεις βέτο σημαίνει πως δεν
κατάφερες να πείσεις κανέναν.
Ούτε καν την Ελλάδα!
–Συνεπώς θεωρείτε πως με την
επανέναρξη των συνομιλιών
τερματίζονται και οι όποιες προ-
κλήσεις στο Βαρώσι; 

–Με την επανέναρξη είναι πιο
πολλές οι πιθανότητες ότι δεν θα
προχωρήσουν στο Βαρώσι παρά
αν δεν αρχίσουν οι συνομιλίες.
–Με την περίκλειστη πόλη τι
θα γίνει; Επειδή ακούγεται ότι

δεν έχουν σκοπό να επιστρέ-
ψουν τις περιουσίες. 

–Η άμυνά μας είναι καθαρά νο-
μική. Διεκδικούμε στο ΕΔΑΔ. Το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ο χώ-
ρος στο οποίο είχαμε νίκες. Η Τιτίνα
Λοϊζίδου κέρδισε.
–Προέκυψε όμως η Επιτροπή
Αποζημιώσεων...

–Ήταν η φυσική εξέλιξη των
πραγμάτων καθώς με την υπόθεση
Δημόπουλος η Τουρκία δέχτηκε
ότι εκείνη είναι υπεύθυνη για τα
Κατεχόμενα. Ξεχάστε το επιχείρημα
ότι πηγαίνοντας στην Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας υπάρχει εν-
δεχόμενο αναγνώρισης, καθώς η
Τουρκία παραδέχεται πως η επι-
τροπή είναι δική της. Για να κάνεις
προσφυγή δεν σημαίνει πως πρέπει
να πας να ζήσεις στα Κατεχόμενα.
Η έννοια της νομικής κατοχής της
περιουσίας είναι μέρος της διεκδί-
κησης. 

Βεβαίως και 
με ενδιαφέρουν 
οι προεδρικές 
εκλογές του 2023
Μέσα στον Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε, καθώς θέλω να ακούσω 
τον κόσμο τι έχει να πει, λέει στην «Κ» ο Αχιλλέας Δημητριάδης

Με νομική άμυνα 
στο ΕΔΑΔ και πολιτική 
αντεπίθεση συμπλέ-
οντας με την Ε.Ε., αφού
ανακτήσουμε την χαμέ-
νη αξιοπιστία μας, με 
προορισμό την διαπραγ-
μάτευση για τη λύση 
στο Πλαίσιο Γκουτιέρες
στα Η.Ε. θα αποτρέψου-
με τα τετελεσμένα.

–Βρίσκονται σε ένα τραγικό δί-
λημμα οι Βαρωσιώτες;

–Είναι ψευδοδίλημμα. Το άρθρο
159 του συντάγματος της υποτε-
λούς τοπικής διοίκησης ισχυρίζεται
πως οι εγκαταλειφθείσες περιουσίες
περιέρχονται στην κυριότητα της
διοίκησης. Συνεπώς η τουρκική
θέση είναι πως αν οι ιδιοκτήτες
στην περιοχή του 3,5% δεν διεκ-
δικήσουν την περιουσία τους, τότε
θα ισχυριστούν πως όλοι αυτοί οι
πρόσφυγες δεν θέλουν να πάνε πί-
σω και θα περιέλθει η περιουσία
τους στην υποτελή τοπική διοίκη-
ση. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς
όταν πάρουν κατοχή αυτής της πε-
ριουσίας οι Τούρκοι, επειδή οι Ε/κ
δεν έκαναν αίτηση; Εμείς το πήραμε
στραβά και θεωρούμε πως έτσι δή-
θεν είναι αναγνώριση. Αντιθέτως,
αν δεν διεκδικήσει ο πρόσφυγας
την περιουσία του, οι περιουσίες
αυτές θα θεωρηθούν από την υπο-
τελή διοίκηση ότι είναι εγκαταλει-
φθείσες και θα διαμοιραστούν
στους τρίτους όπως έκαναν τις
υπόλοιπες περιουσίες στα Κατε-
χόμενα. Και όταν διαμοιραστούν
και αναπτυχθούν θα γίνει Λας Βέγ-
κας. Όταν γίνει Λας Βέγκας νομίζετε
οι πιθανότητες να μας δοθεί το Βα-
ρώσι πίσω σε περίπτωση λύσης
αυξάνονται ή μειώνονται; Η μαγκιά
εδώ είναι να διεκδικήσουμε, για

να απαντήσουμε στον Ερντογάν
που θεωρεί πως δεν θα πάμε πίσω.
Αν πάμε με τη νομική οδό και οι
36 γίνουν 600 (όσα δηλαδή και τα
τεμάχια) και διεκδικήσουν επι-
στροφή στις περιουσίες τους, σας
λέω ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο
να μην το ανοίξουν ειδικά τώρα
που δεν υπάρχει ΕΒΚΑΦ. 
–Το Κυπριακό ωστόσο είναι εξό-
χως πολιτικό όχι νομικό θέμα.

–Η αλήθεια είναι στη νομική
ανάλυση. Νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ
και πολιτική αντεπίθεση συμπλέ-
οντας με την Ε.Ε. Η δημιουργική
θέση είναι να συνδυάσουμε τα
δύο. Να παίρνουμε τα νομικά όπλα
ή τη νομική άμυνα που εδραιώνει
τη βάση μας και σε αυτή να κτί-
σουμε την πολιτική μας θέση, όπου
βεβαίως το Κυπριακό είναι πολιτικό
θέμα για επίλυση.
–Όλα αυτά όμως χρειάζονται
χρόνια…

–Έχουμε άλλη επιλογή; Αν το
θέμα είναι πόσο γρήγορα θα ανα-
κτήσουμε την αξιοπιστία μας, τότε
πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα.
Όχι να αλλάξετε τους κανόνες. Τα
νομικά μας βγαίνουν, τα πολιτικά
είναι που μας στοιχίζουν.
–Ξέρετε όμως τι λένε. Ότι κά-
νατε καριέρα και έχετε προ-
σωπικό συμφέρον από το ζή-
τημα των προσφυγών. 

–Εδώ και 32 χρόνια είναι η δου-
λειά μου να κάνω υποθέσεις στο
ΕΔΑΔ για διάφορα θέματα. Οι δι-
κηγόροι αμείβονται για τη δουλειά
τους. Αν θεωρείτε όμως πως κάνω
καλά τη δουλειά μου αλλά το θέμα
είναι τα, δήθεν, ιδιοτελή συμφέ-
ροντα, μπορώ να φύγω. Κανονικά
το κράτος έπρεπε να είχε έρθει
με νομική αρωγή. Αν είχε την ελά-
χιστη φαντασία το κράτος, θα έδι-
νε νομική αρωγή για διεκδίκηση
αυτού του είδους των υποθέσεων.
Με αυτή τη νομική αρωγή θα μπο-
ρούσαν να γίνουν πολλά. Θα μπο-
ρούσε ο Δήμος, οι Βαρωσιώτες
δικηγόροι, οι Βαρωσιώτες εκτι-
μητές να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Και αναλαμβάνω να τους εκπαι-
δεύσω, δωρεάν, να κάνουν αυτή
τη δουλειά. Το μείζον δεν είναι
να κερδίζω εγώ τις υποθέσεις. Το
μείζον είναι να κάνουμε σωστή
νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ (με ή χω-
ρίς τη βοήθεια του κράτους) για
να διασφαλίσουμε τις περιουσίες
μας, θωρακίζοντάς τες ούτως ώστε
στο μέλλον να μπορούμε να διεκ-
δικήσουμε επιστροφή του Βαρω-
σιού ως περιοχή «την οποία ρίζουν
οι Ε/κ» και να μη χάσουμε την κα-
τοχή της. Αλλοίμονο αν αφήσουμε
το ΤΟΚΙ να μπει στο Βαρώσι να
το κατεδαφίσει και να το ξανα-
κτίσει από την αρχή.

–Το συζητήσαμε και στο πα-
ρελθόν το ενδεχόμενο υποψη-
φιότητάς σας το 2023. Τελικά
σας ενδιαφέρει; 

–Βεβαίως με ενδιαφέρει και το
σκέφτομαι. Μέσα στον Σεπτέμβρη
να κάνουμε ακόμα μια συνέντευξη
για να δούμε πού πάμε. 
–Είναι το πολιτικό σας μανιφέ-
στο το τίμιο κράτος ο ενδεκά-
λογος που δημοσιεύσατε στο
παρελθόν; 

–Δεν είναι πολιτικό μανιφέστο,
ήταν το τι αισθανόμουν εγώ για το
πώς η κοινωνία μας πρέπει να ορ-
θοποδήσει με ορίζοντα το μέλλον.
Στόχος πρέπει να είναι το 2035, τα
75 χρόνια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Τι θα κάνουμε; Πώς θα
δουλεύει το σύστημα; Τι διαφάνεια
θα δώσουμε στο κράτος. Θέλω να
διευρύνω το «τίμιο κράτος», αφού
μάθω από τον κόσμο τι πιστεύει
και τι θεωρεί καλό. Αφού ακούσω
και διαμορφώσουμε άποψη, θα
μπορούσε να λεχθεί πως θα γίνει
ένα πολιτικό μανιφέστο.
–Έχετε προσεγγιστεί από κόμ-
ματα και ομάδες πολιτών;

–Δεν θα το έλεγα. Υπάρχει όμως
κόσμος που με ρωτά αν θα βάλω
υποψηφιότητα. Αν θα γίνει αυτή
η δουλειά θα πρέπει να γίνει με
σοβαρότητα. Κάποιος που θα ανα-
λάβει κάτι τέτοιο πρέπει να ξέρει

πως στόχος είναι να προσφέρει,
ακολούθως να αφουγκραστεί την
κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία και
να κάνει σύνθεση. Αυτή θα πρέπει
να την παρουσιάσει στον κόσμο
για να δουν αν αυτή τη σύνθεση
μπορούν να την υποστηρίξουν
κόμματα και διάφορες ομάδες. Ως
τον Σεπτέμβρη θα δούμε πώς πάμε
και ελπίζω να ακολουθήσουμε αυτό
το πρόγραμμα. 
–Ιδεολογικά πού ανήκετε; 

–Έχω μια βαθιά αίσθηση του τι
είναι δίκαιο. Και δεν φοβήθηκα
ποτέ να πω και να αγωνιστώ για
το δίκαιο. Θυμάμαι όταν το 1989
άρχισα την υπόθεση Μοδινού τα
πράγματα δεν ήταν καθόλου εύ-
κολα. Θεωρούσα όμως σωστό ότι
στην ιδιωτική ζωή του πολίτη δεν
χωρούσε παρέμβαση του κράτους.

Το σωστό καθοριζόταν και από τη
νομολογία του δικαστηρίου. Τόλ-
μησα λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο και το περίεργο της υπόθε-
σης είναι ότι ρωτούσαν τη μακα-
ρίτισσα τη γιαγιά μου αν είμαι ομο-
φυλόφιλος, επειδή ανέλαβα αυτή
την υπόθεση. Τότε, μόλις είχα αρ-
ραβωνιαστεί. Άνθρωποι όπως τον
Αλέκο ζητούν την αλλαγή. Άνθρω-
ποι σαν εμένα φέρνουν τον μηχα-
νισμό για να επιτευχθεί η αλλαγή.
Αυτή την αίσθηση του δικαίου, της
ισότητας, της διεκδίκησης είναι
που έχω στο μυαλό μου λόγω δου-
λειάς και λόγω πεποίθησης. Δεν
έχω θέση δεξιά ή αριστερά...
–Θα ανέμενε κανείς μέχρι τώρα
όμως να είχατε μία προσέγγιση
είτε δεξιά είτε αριστερά. Γιατί
το δίκαιο είναι έννοια γενική...

–Αν θα μπει κάποιος σε έτσι
αγώνα θα πρέπει να δεχτεί αυτούς
τους όρους που χαρακτηρίζουν
την κοινωνία, αλλά παρακαλώ δε-
χτείτε κι εσείς ότι μέχρι τώρα ήμουν
ακομμάτιστος. Δεν φοβάμαι τη
σύγκρουση, δεν φοβάμαι να δοκι-
μάσω να αλλάξω πράγματα τα
οποία είναι κακώς έχοντα και ναι
έχω απόψεις για να βοηθήσω τους
πολίτες να ζήσουν καλύτερα και
να προοδεύσει ο τόπος μας.Θα τα
πούμε όμως αυτά σε μία επόμενη
συνέντευξη...

Τα περί ιδιοτελών συμφερόντων... Δεν έχω θέση δεξιά ή αριστερά

Θέλω να διευρύνω 
το «τίμιο κράτος» 
αφού μάθω από 
τον κόσμο τι πιστεύει 
και τι θεωρεί καλό.

Δεν έχω θέση δεξιά ή αριστερά, αλλά με αφορά κυρίως το δίκαιο, αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Αχιλλέ-
ας Δημητριάδης.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Τουλάχιστον ο Νικόλας δεν θα
έχει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων
και το πρόβλημα πως κάποιος μπο-
ρεί να τον αμφισβητήσει αυτή τη
στιγμή εντός ΔΗΚΟ» δήλωναν ΔΗ-
ΚΟϊκά στελέχη την επομένη των
εκλογών και των απογοητευτικών
ποσοστών. Όμως, όσο η εσωκομ-
ματική αντιπολίτευση ενυπήρχε
εντός του κόμματος, όσο κάποιο
στέλεχος διεκδικούσε στο παρα-
σκήνιο να αναλάβει την προεδρία
και όσο ο στενός του περίγυρος
δούλευε για να εγκατασταθεί στον
πέμπτο όροφο, το κόμμα διατη-
ρούσε ένα καλό ποσοστό. Ήταν
απόρροια του ανταγωνισμού και
κατ’ επέκταση διατηρούσε με αυτό
τον τρόπο τον ρόλο του ρυθμιστή.
Ήταν οι πρώτες βουλευτικές εκλο-
γές σε ένα καθαρό τοπίο από εσω-
κομματική αντιπολίτευση, όμως
αυτό προκάλεσε αλυσιδωτές αντι-
δράσεις, ίσως και να ενέτεινε τα
προβλήματα, έστω και αν δεν υπάρ-
χει κάποιος να αμφισβητήσει επί
του παρόντος τον Νικόλα Παπα-
δόπουλο. Η χρόνια αποχή από την
εξουσία, η μία ήττα που διαδέχεται
την άλλη (προεδρικές, βουλευτικές
και προεδρία της Βουλής) έχουν
προκαλέσει σοβαρά ρήγματα, ακό-
μη και γκρίνια εντός της στενής
ομάδας του Νικόλα Παπαδόπουλου
που άλλοτε αποτελούσε το μεγάλο
ατού του ΔΗΚΟϊκού προέδρου. 

Επικοινωνία - οργανωτικό 
O προεκλογικός στο ΔΗΚΟ δεν

ήταν ένας απογευματινός και υγι-
εινός εν πολλοίς περίπατος όσο και
αν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το
κόμμα ψηλά και την πολιτική ενάν-
τια στη διαφθορά να αποτελεί το
ισχυρό όπλο του κόμματος του Κέν-
τρου. Η ηγεσία έδωσε όλο το βάρος
της στην επικοινωνιακή τακτική,
με κύρια έμφαση τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και την πολεμική
εναντίον της κυβέρνησης. Ξέχασε
όμως να δώσει την απαραίτητη έμ-
φαση στο οργανωτικό, καθώς η
προσωπική επαφή είναι που φέρνει
ψήφους. Σε αυτό το κομμάτι υστέ-
ρησαν, υποτιμώντας τον κύριο αν-
τίπαλό τους που δεν ήταν ο ΔΗΣΥ,
από τον οποίο επιχειρούσαν να αλι-
εύσουν ψήφους, αλλά η Δημοκρα-
τική Παράταξη. Η ΔΗΠΑ απέδειξε
πως κάθε άλλο από κόμμα φάντασμα
είναι, όπως έλεγε δημοσίως ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος. Στο ΔΗΚΟ
αντιλαμβάνονται πως το πρόβλημα
είναι πλέον βαθύτερο, καθώς δεν
κατάφεραν να εντοπίσουν τις φυ-
γόκεντρες δυνάμεις και να τις κρα-
τήσουν κοντά. Αντί δηλαδή να δώ-
σουν έμφαση στα περί αποστασίας
και να κάνουν επίκληση στον κομ-
ματικό πατριωτισμό, αγνόησαν
πλήρως τη δύναμη της ΔΗΠΑ. Εν-
δεικτικό ότι είχαν στελέχη όπως ο
αντιπρόεδρος της επαρχιακής Λάρ-
νακας, ο οποίος βρέθηκε κοινοβου-
λευτικός συνεργάτης του βουλευτή
πλέον της ΔΗΠΑ Μιχάλη Γιακουμή. 

Σήμερα το πρόβλημα που έχει
να αντιμετωπίσει το ΔΗΚΟ είναι

το πρόβλημα ταυτότητας, καθώς
τον ρόλο του επιδιώκει να «κλέψει»
η ΔΗΠΑ. Όλο αυτό το διάστημα
το κύριο επιχείρημα των στελεχών
που είχαν αποχωρήσει είναι πως
το ΔΗΚΟ έχει χάσει την ταυτότητά
του και δεν έχει σχέση με τα όσα
πρέσβευε στο παρελθόν. Αυτή η
επιχειρηματολογία κατάφερε να
ενισχυθεί και από την εικόνα του
κόμματος. Το γραφείο Τύπου για
παράδειγμα αποτελείται από κα-
θαρά νέα στελέχη που δεν έχουν
καμία σχέση με το «παλιό ΔΗΚΟ»,
αλλά αν κρίνουμε από τους Μυλωνά
και Λαδά που προέρχονταν από
τη Συμμαχία Πολιτών μάλλον αυτό
ρέπει δεξιότερα. Ο Παύλος Μυλω-
νάς ως εκπρόσωπος Τύπου, και οι
κυρίες Κατερίνα Χριστοφίδου και
Νικολέττα Λαδά έστειλαν το μή-
νυμα πως το κόμμα έχει αλλάξει
χαρακτήρα και ενδεχομένως να
απομάκρυναν τον παλιό ΔΗΚΟϊκό
ψηφοφόρο.

Η στενή ομάδα 
Βεβαίως αυτά μπορεί να απο-

τελούν και προφάσεις εν αμαρτίαις

για το ΔΗΚΟ. Το δυνατό χαρτί του
Νικόλα Παπαδόπουλου, μέχρι και
τις προεδρικές εκλογές, ήταν σύμ-
φωνα με τους αντιπάλους η στενή
ομάδα που είχε κτίσει και η οποία
ήταν έτοιμη να μπει στη φωτιά για
να τον στηρίξει. Σε αυτήν περι-
λαμβανόταν ο Άθως Αντωνιάδης,
ο Χρύσης Παντελίδης, ο Γιώργος
Σολωμού και κατά κάποιον τρόπο
και η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Για
άλλους βεβαίως η ομάδα αυτή απο-
τελούσε κόκκινο πανί. Δαιμονο-
ποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό με την
καταγγελία ότι αποτελούσαν ένα
κλειστό κλαμπ που δεν άφηναν
άλλους να μπουν μέσα στο κόμμα
που έπληξε και τα ίδια τα στελέχη
τελικώς και το κόμμα. 

Σήμερα, σε αντίθεση με το 2014
και το 2018, όταν δηλαδή αυτά τα
πρόσωπα δούλευαν υπερωρίες για
να κτίσουν δυνατό προφίλ αλλά
και για τη νίκη του Νικόλα Παπα-
δόπουλου, οι πλείστοι διεκδικούσαν
αξίωμα δίδοντας πλέον έμφαση
και στην δική τους πολιτική κα-
ριέρα, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθούν νέα δεδομένα και να προ-
κληθούν εντάσεις. Ο μόνος που
έμεινε εκτός κούρσας από την ομά-
δα και ανέλαβε εσωκομματικά κα-
θήκοντα κατά την διάρκεια του
προεκλογικού ήταν ο Άθως Αντω-
νιάδης. Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
για παράδειγμα δεν είδε καθόλου
θετικά την υποψηφιότητα του συ-
ναγωνιστή της Χρύση Παντελίδη
στην επαρχία Λευκωσίας και το
έδειξε ξεκάθαρα. Μάλιστα, το γε-
γονός ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος
επέλεξε τον Χρύση Παντελίδη να
τον συνοδεύσει προεκλογικά στην
Αθήνα, προκάλεσε τέτοια μήνι

στην αναπληρώτρια πρόεδρο, που
όπως λέγεται οι φωνές της στο γρα-
φείο του ΔΗΚΟϊκού προέδρου
ακούγονταν σε όλο τον όροφο. O
tempora o mores θα έλεγε βεβαίως
κάποιος, υπογραμμίζοντας το πα-
ράδοξο και ενδεχομένως την ει-
ρωνεία από το γεγονός για τη δική
της εκλογή το 2016, είχε εργαστεί
εντατικά η συγκεκριμένη ομάδα,
όπως και το 2018, όταν διεκδίκησε
τη θέση του αναπληρωτή προεξάρ-
χοντος του κ. Παντελίδη. Στήριξη
που προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση τότε του ανθυποψηφίου
της Μαρίνου Μουσιούττα. 

Βεβαίως, ο Χρύσης Παντελίδης
μένει ένα βήμα πίσω μετά τις εκλο-
γές, αφήνοντας όπως λέγεται τον
ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο να πάρει τις δι-
κές του αποφάσεις. Έχει άλλωστε
πλέον να χειριστεί και την προ-
σφυγή της Ξένιας Κωνσταντίνου
που διεκδικεί στην ουσία την έδρα
του, ζήτημα που προκαλεί αλυσι-
δωτές πολιτικές προεκτάσεις, με
κύκλους να θεωρούν πως αποτελεί
ένα ακόμα κτύπημα Αβέρωφ απέ-
ναντι στον Νικόλα Παπαδόπουλο

και το ΔΗΚΟ για την προεκλογική
τους στάση. Δυσαρεστημένος είναι
βεβαίως ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ
Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος είχε
προσδοκίες να εκλεγεί και δεν τα
κατάφερε. Του έχει ήδη προταθεί
να διεκδικήσει τη δημαρχία Στρο-
βόλου ωστόσο αρνήθηκε. Αποστα-
σιοποιημένος θεωρείται και ο τέως
διευθυντής του γραφείου του προ-
έδρου του ΔΗΚΟ Γιώργος Σολωμού.
Ο τελευταίος έχει άλλωστε παραι-
τηθεί από το πόστο του, όταν απο-
φάσισε να διεκδικήσει έδρα στη
Βουλή και αυτή τη στιγμή είναι
ένα ζήτημα πώς θα κινηθεί πολιτικά
και τι ρόλο θα έχει. Το όνομά του
είχε συζητηθεί για το ενδεχόμενο
να διεκδικήσει τη δημαρχία της
Λευκωσίας, ωστόσο η πλειοψηφία
της γραμματείας του ΔΗΚΟ, θεώ-
ρησε σοφότερη επιλογή τον πρώην
πρόεδρο της ΝΕΔΗΚ Γιάννη Πα-
ναγιώτου. Θέση με την οποία δια-
φώνησε ο κ. Σολωμού στην Γραμ-
ματεία του κόμματος. Τον κ. Πα-
ναγιώτου τον θέλει άλλωστε και
το ΑΚΕΛ με το οποίο διατηρεί άρι-
στη σχέση. Το όνομα του κ. Σολω-
μού ακούγεται έντονα πάντως για
τη θέση του εκπροσώπου Τύπου
μαζί με αυτό του Ολύμπιου Χρι-
στοφή. 

Μια μετέωρη παραίτηση
Το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί

τίθεται ένα ζήτημα εκπροσώπου
Τύπου στο ΔΗΚΟ, δεδομένου ότι
εκπρόσωπος του κόμματος είναι
ο Παύλος Μυλωνάς. Ο Παύλος Μυ-
λωνάς ωστόσο είχε υποβάλει την
παραίτησή του εδώ και καιρό από
το εν λόγω πόστο, χωρίς βεβαίως
να γίνει αποδεκτή από τον πρόεδρο.

Έστω όμως κι αν δεν έγινε απο-
δεκτή, ο ίδιος δεν συμμετέχει καν
στο γκρουπ του γραφείου Τύπου
στο WhatsApp ούτε βεβαίως έχει
κάνει τελευταίως την οποιαδήποτε
παρέμβαση ως εκπρόσωπος του
κόμματος. 

Αντιθέτως, εντός της Βουλής
εκφράζεται ως ξεχωριστή μονάδα
αντί ως μέρος του συνόλου του
ΔΗΚΟ και φροντίζει να το υπο-
γραμμίζει. Ενδεικτική η διαφωνία
του με την πρόεδρο της Βουλής,
όταν του στέρησε τον λόγο, καθώς
τοποθετήθηκε εκ μέρους του κόμ-
ματος ο Πανίκος Λεωνίδου. 

Οι λόγοι ποικίλλουν για τη στάση
Μυλωνά. Δεν είναι μόνο ότι αντιδρά
με πολιτικές του κόμματος, όπως
για παράδειγμα το ενδεχόμενο συ-
νεργασίας με το ΑΚΕΛ, ασχέτως
αν προεκλογικά σε συνέντευξή
του στην «Κ» δεν έδειχνε να ενο-
χλείται με κάτι τέτοιο. Είναι και
το ότι νιώθει ξένο σώμα, ιδιαίτερα
μετά τη διαδικασία για την εκλογή
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
Για την εν λόγω θέση υπήρξε έν-
τονη αντιπαράθεση με τον Πανίκο
Λεωνίδου, με τον τελευταίο να
απειλεί μέχρι και να φύγει από το
κόμμα, εάν δεν επανεκλεγόταν
στη θέση του κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου. Για να ικανοποιηθεί,
τόσο ο κ. Λεωνίδου όσο και ο κ.
Μυλωνάς, δόθηκε στον τελευταίο
η προεδρία της επιτροπής Παιδείας,
ωστόσο είναι ανοικτό αν κλείνει
το όλο θέμα. Όσοι παρακολουθούν
τη Βουλή διαπιστώνουν πως οι Μυ-
λωνάς και Κουλίας ακολουθούν
τον δικό τους δρόμο και πως οι Λε-
ωνίδου και Μυλωνάς βρίσκονται
σε ανοικτή κόντρα.  

Aρχισαν τα σύννεφα στον πέμπτο όροφο
Οι διαδοχικές εκλογικές ήττες στο ΔΗΚΟ προκάλεσαν τριβές ακόμη και μεταξύ της στενής ομάδας του Νικόλα Παπαδόπουλου
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Ι ούλιος 2021, κύμα καύσωνα και
ξηρασίες στην Κύπρο, πρωτο-
φανείς πλημμύρες στην κεν-

τρική Ευρώπη, πυρκαγιές σε διά-
φορα μέρη της γης, το κόστος τε-
ράστιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
ο κόσμος γίνεται πιο ασταθής και
ζεστός. Σύμφωνα με την έκθεση
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού για το 2020 (WMO), η
παγκόσμια μέση επιφανειακή θερ-
μοκρασία ήταν περίπου 1,2 °C θερ-
μότερη από την προ-βιομηχανική
(1850-1900), ενώ η δεκαετία, 2011
και 2021 ήταν η θερμότερη. Και
παρόλο που οι εκπομπές CO2 που
σχετίζονται με την ενέργεια μει-
ώθηκαν πέρυσι κατά 5,8% ως απο-
τέλεσμα της πανδημίας COVID-19,
οι συνολικές παγκόσμιες εκπομπές
θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυ-
ξάνονται. 

Ο ακραίος καιρός και οι φυσικές

καταστροφές αποτελούν μέρος της
ζωής στη Γη, απλώς ρωτήστε τους
δεινόσαυρους. Ωστόσο, πολλά δε-
δομένα δείχνουν ότι η κλιματική
αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα
και τη σοβαρότητα ορισμένων φαι-
νομένων όπως τα κύματα θερμό-
τητας, η ξηρασία και οι πλημμύρες.
Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και
οι θερμότερες θάλασσες παρέχουν
το «καύσιμο» στους τυφώνες και
τις έντονες καταιγίδες. Περίοδοι
ξηρασίας, φέρνουν δασικές πυρ-
καγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις.

Η Oxfam εκτιμά ότι ο αριθμός
των καταστροφών που σχετίζονται
με το κλίμα έχει τριπλασιαστεί τα
τελευταία 30 χρόνια και ότι περισ-
σότεροι από 20 εκατομμύρια άν-
θρωποι εξαναγκάζονται να φύγουν
από τα σπίτια τους εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής κάθε χρόνο.
Το ανθρώπινο και οικονομικό κό-

στος είναι συγκλονιστικό: το Πρό-
γραμμα Περιβάλλοντος των Ηνω-
μένων Εθνών (UNEP) εκτιμά ότι οι
αναπτυσσόμενες χώρες ξοδεύουν
ήδη 70 δισεκατομμύρια δολάρια
τον χρόνο για να προσαρμοστούν
στην κλιματική αλλαγή και αναμέ-
νεται αύξηση του σε 280-500 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων το 2050.

Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέ-
ον μια επικείμενη απειλή. Το πώς
θα επιλέξουμε όμως να ανταποκρι-
θούμε τα επόμενα χρόνια θα κα-
θορίσει το μέλλον της ανθρωπό-
τητας. Ακόμη και αν η παγκόσμια
κοινότητα επιτύχει τους στόχους
εκπομπών που περιγράφονται στη
Συμφωνία του Παρισιού του 2015,
οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να
αισθάνονται τις επιπτώσεις της αλ-
λαγής του κλίματος, συμπεριλαμ-
βανομένων των φυσικών κινδύνων,
για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό

σημαίνει ότι, ενώ αντιμετωπίζουμε
τις αιτίες της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, θα πρέπει να προσπα-
θούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον
αντίκτυπό της. Αυτή η προσέγγιση
είναι γνωστή ως ανθεκτικότητα
του κλίματος. Τι μπορούμε να κά-
νουμε για να μειώσουμε και να δια-
χειριστούμε τον αντίκτυπο της κλι-
ματικής αλλαγής αυτήν τη στιγμή;

Η ανθεκτικότητα στην αλλαγή
του κλίματος είναι η ικανότητα
πρόβλεψης, προετοιμασίας και από-
κρισης σε επικίνδυνα γεγονότα,
τάσεις ή διαταραχές που σχετίζον-
ται με το κλίμα, έτσι ώστε να προ-
στατευτούμε για να έχουμε τον
χρόνο να δράσουμε. Καλλιέργειες
ανθεκτικές στην ξηρασία, τεχνο-
λογίες εξοικονόμησης νερού, υπο-
δομές ανθεκτικές σε πλημμύρες
και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οιακραίες καιρικές καταστροφές

πλήττουν όλες τις χώρες, πλούσιες
και φτωχές. Καθώς αντιμετωπίζουμε
ένα μέλλον με αυξημένους κινδύ-
νους, είναι κρίσιμο να αντιμετω-
πίσουμε την πραγματικότητα εκεί-
νων που φέρουν το βάρος του με-
ταβαλλόμενου κλίματος μας. Αυτό
αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης, αφού
όσοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας
πλήττονται περισσότερο από την
κλιματική αλλαγή παρόλο που είναι
οι λιγότερο υπεύθυνοι για την κρίση.
Οι άνθρωποι στις φτωχότερες χώρες
είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές
πιο πιθανό να εκτοπιστούν από
ακραίες καιρικές συνθήκες από ό,τι
οι άνθρωποι σε πλούσιες χώρες.

Καθώς η ανθρωπότητα αντιμε-
τωπίζει έναν αγώνα ενάντια στον
χρόνο για να μειώσει τις εκπομπές
και να προσαρμοστεί στα νέα δε-
δομένα οφείλουμε ταυτόχρονα να
βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους

να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές
επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν
ήδη και θα κλιμακωθούν τα επόμενα
χρόνια. Η ικανότητα των ανθρώπων
να προσαρμόζονται σε δύσκολες
συνθήκες έχει αποδειχθεί. Όσον
αφορά τη βιολογική ικανότητα του
ανθρώπου να προσαρμοστεί σε
έναν θερμότερο κόσμο, είναι πιθανό
να εξελιχθούμε για να είμαστε πιο
ανθεκτικοί στη θερμότητα. Για να
πραγματοποιηθούν όμως αυτές θα
χρειαστούν πολλά χρόνια, όπως
γνωρίζουμε, η εξέλιξη συμβαίνει
σε γενιές μέσω της διαδικασίας της
φυσικής επιλογής.Η κλιματική προ-
σαρμογή είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο από τη βιολογία, και η εξέλιξη
δεν είναι συνώνυμη με την πρόοδο. 

Η κα Χριστίνα Νικολάου είναι περιβαλ-
λοντολόγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΕΛ.

Η ανάγκη για ανθεκτικότητα

<<<<<<<

Ο Χρύσης Παντελίδης
μένει ένα βήμα πίσω με-
τά τις εκλογές, ο Γιώργος
Σολωμού έχει αποστα-
σιοποιηθεί, ενώ η 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
έχει εκφράσει την ενό-
χλησή της κατά τη διάρ-
κεια του προεκλογικού.

<<<<<<<

Η παραίτηση του 
Παύλου Μυλωνά, που
δεν έγινε αποδεκτή,
αλλά στην ουσία 
ισχύει, ανοίγει ζήτημα 
αντικατάστασης με 
κύριους διεκδικητές
τους Γιώργο Σολωμού
και Ολύμπιο Χριστοφή.

Οι φόβοι 
του Νικόλα

Ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος βρί-
σκεται τελευταίως σε μία
διαδικασία περισυλλογής
μετά το αποτέλεσμα. Κύκλοι
που βρίσκονται στον περίγυ-
ρό του θεωρούν πως το κα-
λύτερο θα ήταν να απο-
φευχθούν οι δημοτικές
εκλογές, καθώς το κόμμα
δεν σηκώνει ακόμη μία ήττα.
Στις σκέψεις τους είναι και
το γεγονός ότι η αίσθηση
πως το κόμμα του Κέντρου
συμπλέει πλήρως με το
ΑΚΕΛ έκανε ζημιά. Βεβαίως
το ερώτημα είναι τι μπορεί
να κάνει πλέον και με ποι-
ους να συνεργαστεί, καθώς
βρίσκεται σε στρατηγικό
αδιέξοδο. Ήδη στελέχη του
κόμματος θεωρούν πως θα
πρέπει να κάνει ένα βήμα
πίσω και σίγουρα να μη
διεκδικήσει το 2023, καθώς
κάτι τέτοιο θα αποτελέσει
την τελική βολή για την πο-
λιτική του πορεία και θα
πρέπει να συναινέσει στο να
στηρίξει κάποιον άλλον. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έχει κάποιον που να εποφθαλμιεί επί του παρόντος τη θέση του, ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραιτήτως καλό, όπως όλα δεί-

χνουν για τον ίδιο και για τα ποσοστά του κόμματος.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη εβδομάδα
ο Νίκος Αναστασιάδης απαντούσε
μέσω συνέντευξής του στον «Φι-
λελεύθερο» στις προκλήσεις του
Τούρκου προέδρου στο Βαρώσι
κανείς στο Προεδρικό δεν ανέμενε
πως αυτές οι δηλώσεις θα επι-
σκιάζονταν από μία άλλη συνέν-
τευξη που δημοσιευόταν την ίδια
μέρα στον «Πολίτη», αυτή του
Ε/κ διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. Ο κ. Μαυρογιάννης μο-
νοπώλησε τη συζήτηση, καθώς
διπλωματικά και με το γάντι, έθεσε
θέμα αξιοπιστίας της πλευράς
μας διεθνώς, άφησε ανοικτό το
περί αναποτελεσματικής πολιτι-
κής και έκανε έμμεση παραδοχή
των βολιδοσκοπήσεων Αναστα-
σιάδη για άλλες μορφές λύσης.
Ποιος ήταν ο στόχος του κ. Μαυ-
ρογιάννη; Αυτό ήταν το κύριο
ερώτημα που τέθηκε στα πηγα-
δάκια εκείνη την Κυριακή με κά-
ποιους να σημειώνουν πως προ-
σπαθεί την υστάτη να σώσει ό,τι
μπορεί να διασωθεί στο Κυπριακό,
καθώς ήταν ο πρώτος που έκρου-
σε τον κώδωνα του κινδύνου για
το Βαρώσι, άλλοι ότι προσπαθεί
να διαχωρίσει τη θέση του από
τους κακούς χειρισμούς της κυ-
βέρνησης και άλλοι πως προετοι-
μάζεται για τις προεδρικές εκλογές
του 2023. Η επισκίαση των όσων
είπε ο Νίκος Αναστασιάδης από
τον διαπραγματευτή του ωστόσο,
είχε και μία άλλη ανάγνωση, πως
με τη δρομολόγηση της αφυπη-
ρέτησής του από την πολιτική,
ο πρόεδρος περνά σε δεύτερη
μοίρα και πως το ενδιαφέρον επι-
κεντρώνεται, όχι τόσο στον ίδιο,
αλλά στους δελφίνους. Τα πρό-
σωπα δηλαδή που διεκδικούν να
τον διαδεχθούν έχουν πλέον ση-
μασία. Η αλήθεια είναι πως πολλοί
φαίνεται να έχουν μαζευτεί ως
πιθανοί διεκδικητές. Κάποιοι ορ-
γανώνονται ήδη, για άλλους βο-
λιδοσκοπεί πολιτικούς χώρους
το στενό τους περιβάλλον, ενώ
στην κυβερνώσα παράταξη προ-
βλέπεται πως το προσεχές εξά-
μηνο θα είναι ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον σε ό,τι έχει να κάνει με την
τελική επιλογή του υποψηφίου. 

Ο κύκλος που κλείνει
Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε πει

επανειλημμένως πως δεν πρόκει-
ται να επαναδιεκδικήσει την προ-
εδρία για τρίτη θητεία. Μία δή-
λωση βεβαίως που κανείς εκ των
ενδιαφερόντων δεν έδεσε κόμπο
μέχρι τώρα. Ιδιαίτερα όταν ο ίδιος
θέλησε να κάνει ζωντανή τοπο-
θέτηση μετά και το αποτέλεσμα
των βουλευτικών εκλογών, απο-
φεύγοντας ουδόλως διακριτικά
να απαντήσει αν αυτή η νίκη ανα-
τρέπει τα σχέδια αφυπηρέτησής
του. Η πρόσφατη βεβαίως τοπο-
θέτησή του, λίγο μετά την πρωτιά
των βουλευτικών εκλογών και 18
μήνες πριν από τις προεδρικές
εκλογές, ξεκαθαρίζει το τοπίο και
λύνει τα χέρια των συναγερμικών
δελφίνων να κινηθούν με σχετική
άνεση μέχρι και τις εξαγγελίες.
Κάποιοι βεβαίως δεν ανέμεναν
την τοποθέτησή του στον «Φιλε-
λεύθερο» για να κάνουν τις κινή-
σεις τους, καθώς ο ίδιος ο πρόεδρος
είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις
του εδώ και λίγο καιρό σε ενδια-
φερόμενους και μη. Το ερώτημα
είναι ποιον θα στηρίξει τουλάχι-
στον ανεπίσημα για το χρίσμα ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας και
κατά πόσο η στήριξή του θα συμ-

βάλει θετικά ή αρνητικά στη δια-
δικασία, δεδομένης και της τε-
λευταίας γκάφας του προέδρου
με την παρουσία του στο σόου
του Ζαχαράτου στην Αθήνα.

Ο παίκτης Αβέρωφ 
Το πρόσωπο που δικαιωματικά

μπορεί να διεκδικήσει από τον
ΔΗΣΥ είναι ο πρόεδρος του κόμ-
ματος Αβέρωφ Νεοφύτου. Δικαιω-
ματικά καθώς βάσει καταστατικού
έχει τον πρώτο λόγο και ελέγχει
πλήρως τα εσωκομματικά όργανα.
Για να είμαστε ακριβείς, ουδέποτε
πλην της περίπτωσης Κασουλίδη
διεκδίκησε με άλλον υποψήφιο
ο ΔΗΣΥ, εκτός από τις περιπτώσεις
που στήριζε τον προερχόμενο
από τον ΔΗΣΥ πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας (1996 Γλαύκος Κληρί-
δης -2018 Αναστασιάδης). Πέραν
όμως του καταστατικού, το ερώ-
τημα είναι πόσες πιθανότητες
έχει ο συναγερμικός πρόεδρος
να βγει νικητής. Οι βουλευτικές
εκλογές και κυρίως οι χειρισμοί
για την Προεδρία της Βουλής
εδραίωσαν την αντίληψη πως ο
Αβέρωφ Νεοφύτου χειρίζεται με
μαεστρία το πολιτικό παιχνίδι και
ενίοτε ως πιόνια τους πολιτικούς
του αντιπάλους. Ήταν άλλωστε
για πολλούς ο μεγάλος νικητής
του παιχνιδιού. Έχει εδώ και και-
ρό, κρατήσει αποστάσεις ασφα-
λείας από τους χειρισμούς της
κυβέρνησης και ιδιαίτερα από
τον υπουργό Εξωτερικών για το
Κυπριακό, ψέγοντας με το γάντι
χειρισμούς και καταστάσεις. Το
γεγονός βεβαίως, ότι απουσίαζε
πλήρως από τις εξαγγελίες στο
Βαρώσι –οι οποίες αναμένονταν
από κυβέρνηση και ΔΗΣΥ– προ-
καλεί ερωτήματα για τις τελικές
προθέσεις και ερωτήματα κατά

πόσο αυτό θα βοηθήσει ή όχι το
προφίλ του πολιτικού που επιχει-
ρεί να κτίσει. Αυτού που μπαίνει
στη φωτιά και δεν διστάζει να
τσαλακωθεί για το κοινό καλό.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ» υπάρχει άτυπη συνεννόηση
με τον Χάρη Γεωργιάδη για τη
συνέχεια των δύο με τον τελευταίο
να στηρίζει πλήρως το ενδεχόμενο
υποψηφιότητάς του. Είτε γιατί
συμφωνεί μαζί του είτε γιατί θε-
ωρεί πως μία υποψηφιότητα Αβέ-
ρωφ του ανοίγει τον δρόμο για
την προεδρία του ΔΗΣΥ. Ερώτημα
είναι βεβαίως αν θα μπορεί να
έχει τη στήριξη ενός ευρύτερου
από τον Συναγερμό ακροατηρίου
και ιδιαίτερα άλλων πολιτικών
χώρων. Ως γνωστόν, ο συναγερ-
μικός πρόεδρος μελετά με συνέ-
πεια τις δημοσκοπήσεις και οι κι-
νήσεις του θα είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικές, καθώς δεν είναι διατε-
θειμένος, αν νιώσει πως η υπο-
ψηφιότητά του δεν έχει προοπτι-
κή νίκης, να καεί πολιτικά. Αφενός
γιατί μία τέτοια κατάσταση θα
του κλείσει τον δρόμο για τις όποι-
ες επιδιώξεις στο μέλλον και αφε-
τέρου γιατί θα αρχίσει την επό-

μενη μέρα η αμφισβήτησή του
εντός του ΔΗΣΥ.

Το έρεισμα ΥΠΕΞ
Λέγεται πως η ιστορία Κασου-

λίδη δεν αποκλείεται να αναβιώσει,
αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου κρίνει
πως δεν μπορεί να κερδίσει το
παιχνίδι και εκεί θα αναγκαστεί
να λύσει την εμφανή κόντρα που
έχουν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
και να τον ρίξει στη μάχη. Το κατά
πόσο βεβαίως ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης θα περιμένει να λάβει το
πράσινο φως από τον κ. Νεοφύτου
είναι ένα ζήτημα που σηκώνει συ-
ζήτηση. Και αυτό γιατί αν δει κά-
ποιος την επικοινωνιακή πολιτική
των τελευταίων ημερών τόσο από
το υπουργείο Εξωτερικών, όσο
και από το Προεδρικό θα κατέληγε
στο συμπέρασμα πως ο προεδρι-
κός μηχανισμός «δουλεύει» υπέρ
του Νίκου Χριστοδουλίδη και της
υποψηφιότητάς του. Το αποτέλε-
σμα των βουλευτικών εκλογών
βεβαίως διέψευσε όσους διαβε-
βαίωναν πως την επομένη των
βουλευτικών εκλογών ξεκινά και
ο προεκλογικός Χριστοδουλίδη
για το 2023 και επιβεβαιώθηκε

πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι
δυνατός αντίπαλος. Ο υπουργός
Εξωτερικών όμως είναι –αν όχι ο
πιο δημοφιλής– ένα από τα δη-
μοφιλέστερα πολιτικά πρόσωπα
βάσει δημοσκοπήσεων και αυτό
δεν αγνοείται από την Πινδάρου.
Έχει δεχτεί πλήγμα από τις εξε-
λίξεις στο Κυπριακό, ωστόσο μετά
την ανατροπή στο Συμβούλιο
Ασφαλείας –που σίγουρα δεν είναι
και για πανηγυρισμούς– ο ίδιος
κατάφερε να μην καεί ως προεδρι-
κή υποψηφιότητα. Ιδιαίτερα τη
στιγμή που ο κύριος εσωκομμα-
τικός του αντίπαλος Αβέρωφ Νε-
οφύτου ήταν απών. Δεν αποκλεί-
εται μία υποψηφιότητα Χριστο-
δουλίδη να προλάβει άλλες εξελί-
ξεις για παράδειγμα να κατέλθει
ως μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα,
δεδομένου ότι υπάρχουν στελέχη
και σε άλλους χώρους που βλέπουν
θετικά μία τέτοια εξέλιξη πραγ-
μάτων, όπως για παράδειγμα στε-
λέχη στη Δημοκρατική Παράταξη.
Επί του παρόντος πάντως και ιδι-
αίτερα τον προσεχή μήνα ο Νίκος
Χριστοδουλίδης κρατά κλειστά τα
χαρτιά του και οι όποιες εξελίξεις
αναμένονται από το φθινόπωρο. 

Αναψε πράσινο για την προεδρολογία 
Η πολιτική συνταξιοδότηση του Νίκου Αναστασιάδη άνοιξε επίσημα την πόρτα στους δελφίνους για να διεκδικήσουν τον θώκο

Η συνέντευξη του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη έκανε πολλούς να κα-
ταλήξουν στο συμπέρασμα πως
ο έμπειρος διπλωμάτης δεν πρέπει
να αγνοείται από την εξίσωση
των προεδρικών. Ο ίδιος άλλωστε
εδώ και καιρό προειδοποιούσε
για νέα τετελεσμένα στην Αμμό-
χωστο. «Προειδοποιεί ποιους ακρι-
βώς;» αναρωτιόνταν βεβαίως δι-
πλωματικοί κύκλοι, σημειώνοντας
πως ο ίδιος είναι μέρος της δια-
δικασίας και κατ’ επέκταση του
προβλήματος μη λύσης του Κυ-
πριακού. Σίγουρα όσα είπε προ-
κάλεσαν έντονη αντίδραση στον
Λόφο και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο,
με κάποιους πολιτικούς κύκλους
να εκτιμούν πως στόχος Μαυρο-
γιάννη ήταν να εκδιωχθεί από
τη θέση του διαπραγματευτή από
τον πρόεδρο, ούτως ώστε να απο-
τινάξει το κύριο βαρίδι που βλέπει

πως έχει το ΑΚΕΛ και να τον στη-
ρίξει για την προεδρία. Στο ΑΚΕΛ
πάντως δεν απορρίπτουν μία τέ-
τοια εξέλιξη πραγμάτων. Όπως
δεν έχουν απορρίψει το ενδεχό-
μενο Αχιλλέα Δημητριάδη. Ο γνω-
στός νομικός ξεκαθαρίζει στην
«Κ» (σελ. 8) πως ενδιαφέρεται για

τις προεδρικές εκλογές, ωστόσο,
δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες
που έχει η «Κ» ότι έχει ήδη ορ-
γανωθεί και εξαγγέλλει τον Σε-
πτέμβριο. Οι ίδιες πληροφορίες
θέλουν τον κ. Δημητριάδη να έχει
τη στήριξη μέρους των Οικολόγων
αλλά και μιας τάσης από την Αρι-
στερά. Το κατά πόσο θα στηριχθεί
από κόμματα όπως το ΔΗΚΟ, δε-
δομένης και της θέσης του για
άμεση επανέναρξη των συνομι-
λιών στη βάση των έξι σημείων
Γκουτιέρες είναι κάτι που θα δια-
φανεί το επόμενο διάστημα. Για
τις προεδρικές φαίνεται να προ-
ετοιμάζεται ήδη ο νομικός Μάριος
Ηλιάδης, θεωρώντας πιθανή τη
στήριξή του από το ΑΚΕΛ, ενώ
από το κάδρο δεν φαίνεται να
απουσιάζει ούτε η πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου
Μαρκουλλή.

<<<<<<<

Ο Χρίστος Στυλιανίδης
στο κάδρο από κύκλους
της Αριστεράς, ενώ 
ο κύκλος Παμπορίδη
φέρεται να έχει ρίζες
κοντά και στον 
ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο.

Υποψηφιότητες 
από δεξιά...

Όσο κι αν οι Αβέρωφ Νεοφύτου και
Νίκος Χριστοδουλίδης θεωρούνται
οι κύριοι διεκδικητές του προεδρι-
κού θώκου, από το κάδρο δεν πρέ-
πει να παραλείπονται, δύο ακόμα
πρόσωπα που προέρχονται από τον
ίδιο χώρο: ο Χρίστος Στυλιανίδης
και ο Γιώργος Παμπορίδης. Ο Χρί-
στος Στυλιανίδης θεωρείται από
πολλούς η συνέχιση του Γιάννου
Κρανιδιώτη. «Είναι βεβαίως πιο τολ-
μηρός από τον Κρανιδιώτη» απαν-
τούν οι καλά γνωρίζοντες το κομμα-
τικό σκηνικό που δεν αποκλείουν
τον τέως επίτροπο να κάνει το βήμα
και να διεκδικήσει τελικώς την προ-
εδρία. Για μία τέτοια εξέλιξη βεβαί-
ως εργάζονται κύκλοι τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
οι οποίοι θεωρούν πως για την ανά-
κτηση της αξιοπιστίας της χώρας
χρειάζεται ένα πρόσωπο που τυγ-
χάνει διεθνώς εκτίμησης και αυτό
το πρόσωπο όπως σημειώνουν εί-
ναι ο κ. Στυλιανίδης. Όπως γνωρίζει
η «Κ» ο Στέφανος Στεφάνου έχει
δεχτεί κρούση για στήριξη του κ.
Στυλιανίδη όπως και ο Άντρος Κυ-
πριανού με κάποια πρωτοκλασάτα
στελέχη του ΑΚΕΛ να ευνοούν μία
τέτοια εξέλιξη. Υπάρχουν και εκεί-
νοι βεβαίως οι κύκλοι που λένε πως
έμεινε αρκετό καιρό μακριά και αν
επιδιώκει να μπει στην εκλογική
μάχη θα πρέπει να αναθερμάνει τη
σχέση του με τη βάση το συντομό-
τερο δυνατό. Ο ίδιος πάντως κρατά
τα χαρτιά του κλειστά, επικεντρώ-
νεται στα νέα του καθήκοντα στις
Βρυξέλλες και δεν έχει ξεκαθαρί-
σει πώς θα κινηθεί, αν και κύκλοι
του στενού του περιβάλλοντος ση-
μειώνουν πως μόνο με προοπτική
επίλυσης του Κυπριακού μπορεί να
μπει στη μάχη. Πέραν όμως των
προοδευτικών κύκλων του ΑΚΕΛ
και της φιλελεύθερης τάσης του
ΔΗΣΥ που επιδιώκει λύση, τόσο
στην Εζεκία Παπαϊωάννου όσο και
σε άλλους κομματικούς χώρους
φαίνεται να ανησυχούν πως η υπο-
ψηφιότητά του ενδεχομένως να
ταυτιστεί με τον ΔΗΣΥ. Από την άλ-
λη πλευρά κανείς δεν αγνοεί το εν-
δεχόμενο μιας ανεξάρτητης υπο-
ψηφιότητας από πλευράς του
πρώην υπουργού Γιώργου Παμπο-
ρίδη. Ο ίδιος φρόντισε στο παρελ-
θόν και να διαχωρίσει τη θέση του
και να ψέξει πολλές φορές χειρι-
σμούς της κυβέρνησης, τόσο σε ό,τι
αφορά τη διαφθορά όσο και στο Κυ-
πριακό. Ο ίδιος δεν έχει εκφραστεί
ποτέ ανοικτά, ωστόσοκ κύκλοι από
το στενό του περιβάλλον θεωρούν
πως μπορεί να είναι μία υποψηφιό-
τητα που θα αγκαλιαστεί και από
δυσαρεστημένους συναγερμικούς,
αλλά και από ψηφοφόρους άλλων
χώρων, λόγω και του έργου που
έχει κάνει με το ΓεΣΥ. Έχει άλλω-
στε επαφές και στενές σχέσεις
ακόμα και από το στενό οικογενει-
ακό περιβάλλον του Νικόλα Παπα-
δόπουλου, ενώ στο πλευρό του θε-
ωρείται πως είναι για όποιες πολιτι-
κές κινήσεις και ο στενός του φίλος
και τέως υπουργός Υγείας Κων-
σταντίνος Ιωάννου. Στο ΑΚΕΛ πάν-
τως αν και λόγω ΓεΣΥ βλέπουν θετι-
κά τον κ. Παμπορίδη έχουν επιφυ-
λάξεις για τις θέσεις του στο Κυ-
πριακό. Αντίθετα στο ΔΗΚΟ φέρε-
ται να βρίσκονται πιο κοντά του στο
Κυπριακό, έστω και αν οι σχέσεις
τους επί υπουργίας του πέρασε από
σαράντα κύματα. 

Ο διπλωμάτης και ο νομικός 
<<<<<<<

Ο Μαυρογιάννης προ-
κάλεσε την οργή Ανα-
στασιάδη με τις δηλώ-
σεις του, ενώ ο Αχιλλέας
Δημητριάδης προετοι-
μάζεται για εξαγγελίες
τον Σεπτέμβρη. Και 
τους δύο δεν βλέπει 
αρνητικά το ΑΚΕΛ.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδειξε πως είναι δυνατός παίκτης στις βουλευτικές που θεωρείτο για πολλούς δεδομένη η ήττα του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από
την άλλη κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά μετά το τσουνάμι Βαρώσι.
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Το σκέφτεται ο Νικόλας
Σε παρατεταμένη κρίση βρίσκεται το τελευταίο
διάστημα το ΔΗΚΟ και μαζί του ο ΔΗΚΟϊκός πρό-
εδρος. Η ήττα φέρνει κόλαση, αλλά κυρίως γκρίνια.
Γκρίνια σε τέτοιο σημείο που ακόμα και στη στενή
ομάδα του Νικόλα υπάρχουν συντροφικά μαχαιρώ-
ματα και εντάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον ο ΔΗΚΟϊ-
κός πρόεδρος φέρεται να σκέφτεται διπλά και τρι-
πλά αν τον συμφέρει να γίνουν οι δημοτικές εκλο-
γές. Όπως λέγεται, θα προτιμούσε να είχαν ανα-
βληθεί με κάποιον τρόπο, χωρίς ωστόσο η απόφα-
ση να βαραίνει το ίδιο το κόμμα. 

••••
Με Παναγιώτου στη Λευκωσία
Πάντως, αν αυτή τη στιγμή αναβληθούν οι δημοτι-
κές εκλογές, κάθε άλλο από θετικά θα εκληφθεί
από την κοινωνία, έστω κι αν ο ισχυρισμός θα είναι
η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως
εδώ που τα λέμε και στο ΑΚΕΛ βλέπουν με σχετική
ανησυχία τις εκλογές και το ενδεχόμενο μιας ακό-
μη ήττας. Κανένας βεβαίως δεν κινείται προς αυτή
την κατεύθυνση, καθώς κανένας δεν θέλει να υπο-
στεί το κόστος. Η μπάλα βρίσκεται βεβαίως στην
κυβέρνηση για μία τέτοια απόφαση. Το ενδιαφέ-
ρον πάντως είναι πως ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ φαίνεται να
συμφωνούν σε κάποιους δήμους. Ένας από αυτούς
είναι ο Δήμος Λευκωσίας με το πρόσωπο που φέ-
ρεται να κλειδώνει να είναι ο πρώην πρόεδρος της
ΝΕΔΗΚ Γιάννης Παναγιώτου. Ο ίδιος διατηρεί εξαι-
ρετικές σχέσεις με το ΑΚΕΛ. Ενδεικτικό ότι είχε
προταθεί ως υποψήφιος για τις προεδρικές εκλο-
γές το 2018 από ΑΚΕΛικά στελέχη. Λέμε φέρεται,
καθώς για το ΑΚΕΛ σημαντικό είναι να υπάρξει μία
συνολική διευθέτηση συνεργασιών που να περι-
λαμβάνει κι άλλους δήμους και όχι μόνο αυτόν της
πρωτεύουσας. 

••••
Η παρέμβαση Αναστασίας
Συζήτηση προκάλεσε στα κομματικά πηγαδάκια η
είδηση ότι ο Χρύσης Παντελίδης αποχωρεί από το
Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος. Κάποιοι
εκτίμησαν πως μένει ένα βήμα πίσω μετά τις εντά-
σεις που προκλήθηκαν στον προεκλογικό. Άλλοι
βεβαίως σημείωσαν πως ήταν προκαθορισμένο δε-
δομένου ότι ο ίδιος δεν ήθελε να χαρακτηρίζεται
ως διπλοθεσίτης. Η Αναστασία Παπαδοπούλου θέ-
λησε να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του
στο Κέντρο Μελετών, βάζοντας με αυτό τον τρόπο
και τελεία στη φημολογία ότι οι σχέσεις της οικογέ-
νειας με τον βουλευτή Λευκωσίας ψύχραναν. 

••••
Χωρίς μάσκα και βουλευτές 
Πρώτα ήταν οι επανειλημμένες υπερβάσεις του
ορίου ταχύτητας, οι οποίες ένιωθε πως δεν τον
άγγιζαν καθότι ήταν βουλευτής. Το δικαστήριο
όμως είχε άλλη άποψη και τον έκρινε ένοχο, κα-
θώς έκανε ράλι στους δρόμους του νησιού. Ο λό-
γος για τον πρώην βουλευτή ΔΗΣΥ και νυν βου-
λευτή ΕΛΑΜ Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Σήμερα,
βρήκε άλλο τρόπο να προκαλέσει, καθώς τριγυρ-
νά στη Βουλή και στην Ολομέλεια χωρίς μάσκα. Το
ερώτημα είναι γιατί δεν αντέδρασαν ακόμη οι άλ-
λοι πολιτικοί χώροι.

Προεδρολογία παρά θιν’ αλός

Λέτε να σκέφτονται στο ΔΗΚΟ μετά το κάζο των βουλευτικών εκλογών, σύμπλευση πλέον με τον ΔΗΣΥ; Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου πάντως διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
Νίκο Τορναρίτη.

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κύπρος Νικολαΐδης

Σε μία εποχή που η επιστήμη χρειάζεται όσο
άλλοτε και που πολεμάται από διάφορους, ο
δρ Κύπρος Νικολαΐδης τιμήθηκε με τον Με-
γαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄ ως
ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και εκτίμησης
της επιστημονικής ανθρωπιστικής και κοινω-
νικής προσφοράς του. 

Του AURELIEN BREEDEN
THE NEW YORK TIMES

Οταν η γαλλική κυβέρνηση εγκαι-
νίασε εφαρμογή κινητού τηλεφώ-
νου η οποία προσέφερε κουπόνι
300 ευρώ σε όλους τους 18χρονους
της χώρας για αγορά βιβλίων, μου-
σικής και εισιτηρίων για πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, οι περισσότεροι
νέοι δεν έσπευσαν να αγοράσουν
μυθιστορήματα του Μαρσέλ Προ-
υστ ή εισιτήρια για παράσταση
του Μολιέρου. Αντίθετα, η γαλλική
νεολαία έτρεξε προς τα ιαπωνικά
κόμικς μάνγκα. «Η πρωτοβουλία
είναι πολύ σωστή. Αγοράζω συ-
στηματικά κόμικς και μάνγκα και
το κουπόνι μού είναι πολύ χρήσι-
μο», λέει η 18χρονη Ζιλιέτ Σεγκά,
που ζει σε μικρή κωμόπολη της νο-
τιοανατολικής Γαλλίας. Τα βιβλία
αντιπροσώπευαν ποσοστό 75%
των αγορών με το κουπόνι, που
ονομάζεται «πολιτιστικό πάσο»,
μετά την εισαγωγή του τον Μάιο.
Σχεδόν τα δύο τρίτα από τα βιβλία
αυτά είναι μάνγκα.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης
κάνουν λόγο για «φαινόμενο μάνγ-
κα», παραβλέποντας το γεγονός
ότι οι πολιτιστικοί χώροι και οι συ-
ναυλίες παρέμεναν απαγορευμένες
τον Μάιο, όταν εγκαινιάστηκε η
εφαρμογή. Την ίδια στιγμή, τα ια-
πωνικά μάνγκα ήταν ήδη ιδιαίτερα
δημοφιλή στη Γαλλία. 

Η έμφαση των σχολιαστών στα

κόμικς αποκαλύπτει, όμως, την
απογοήτευση των δημιουργών του
κουπονιού, οι οποίοι ήλπιζαν ότι η
εφαρμογή θα οδηγούσε μέρος των
18χρονων σε πιο εκλεπτυσμένες
μορφές τέχνης. Κάθε 18χρονος
μπορεί να ενεργοποιήσει την εφαρ-
μογή αποκτώντας κουπόνι 300 ευ-
ρώ, ισχύος δύο ετών, για περισσό-
τερες από 8.000 επιχειρήσεις και
ιδρύματα. Οι νέοι μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν το πάσο για να αγο-
ράσουν προϊόντα από βιβλιοπωλεία,

καταστήματα δίσκων, μουσικών
οργάνων ή ειδών ζωγραφικής. Μπο-
ρούν επίσης να αγοράσουν μέσω
της εφαρμογής εισιτήρια για θέατρο,
συναυλίες, μουσεία και να εγγρα-
φούν σε μαθήματα χορού, ζωγρα-
φικής και σχεδίου.

Μιλώντας στα εγκαίνια της εφαρ-
μογής, τον Μάιο, ο πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν χαρακτήρισε το πρό-
γραμμα «καταπληκτική νίκη», που
θα οξύνει την κριτική σκέψη των
νέων και την αγάπη τους για τον

πολιτισμό. Οι επικριτές του κου-
πονιού, όμως, υποστηρίζουν ότι η
προσφορά χρημάτων σε 825.000
εφήβους δεν πρόκειται να τους
οδηγήσει μακριά από τον εμπορικό
κινηματογράφο και τα ιαπωνικά
κόμικς, κάνοντας λόγο για διασπά-
θιση δημόσιων κεφαλαίων. Ο Ζαν-
Μισέλ Τομπελέμ, βοηθός καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης,
λέει ότι η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης υπήρξε αξιέπαινη, αλλά θα
ευνοήσει κυρίως τους μεγάλους εκ-

δοτικούς οίκους και τις δισκογρα-
φικές εταιρείες. «Δεν υπάρχει λόγος
πανικού. Ενας 18χρονος μπορεί να
γνωρίσει την κορεατική κουλτούρα
και τον πολιτισμό μέσα από μουσική
K-pop. Το πάσο δεν πρόκειται, όμως,
να επιτύχει κάτι τέτοιο, καθώς η
ίδια η εφαρμογή δεν προσφέρει κί-
νητρα για επιλογή πιο απαιτητικών
θεαμάτων και δραστηριοτήτων»,
σημειώνει ο Τομπελέμ.

O Oνασαγόρας απουσιάζει.

Οι Γάλλοι έφηβοι δεν αγόρασαν Προυστ, αλλά κόμικς

Ξεκάθαρο κλείσιμο του ματιού στον
Αβέρωφ Νεοφύτου για το 2023
ήταν οι τοποθετήσεις του προέδρου
Αναστασιάδη στη συνέντευξή του
στον «Φιλελεύθερο» την περασμέ-
νη Κυριακή. Η απόφασή του, είπε,
να μη διεκδικήσει τρίτη θητεία «εί-
ναι συνειδητή, τελική, οριστική και
αμετάκλητη», ενώ δεν άφησε χα-
ραμάδα ανοικτή, εάν οι τότε συνθή-
κες δικαιολογούν αναθεώρηση:
«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες». 
Και να ήταν μόνο αυτά! Στην ερώτη-
ση εάν θα υποδείξει τον υποψήφιο
διάδοχό του, απάντησε αρνητικά,
παραπέμποντας στον ΔΗΣΥ. «Υπάρ-
χει κόμμα με συντεταγμένες και
δημοκρατικές διαδικασίες και αυτό
αποφασίζει. Δεν πρόκειται με κανέ-
ναν τρόπο να παρέμβω. Είναι θέμα
του παγκύπριου συνεδρίου του
κόμματος η επιλογή προεδρικού

υποψηφίου». Με άλλα λόγια, οι εν-
διαφερόμενοι για το χρίσμα πρέπει
να το διεκδικήσουν στον κομματικό
στίβο. 
Πιο σαφής δεν θα μπορούσε να εί-
ναι. Γι’ αυτό είναι αξιοπερίεργο γιατί
ακόμη ανησυχεί ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του για τις προεδρικές προθέσεις. 
Τι είναι λοιπόν αυτό που συνεχίζει
να προκαλεί ανησυχία στον Αβέ-
ρωφ; Πρώτον, λένε πηγές στην Πιν-
δάρου, «ο Αναστασιάδης είναι ο
Αναστασιάδης» και ο νοών νοείτω.
Δεύτερον, οι κινήσεις και οι κουβέν-
τες της νέας επικοινωνιακής ομάδας
στον Λόφο, οι οποίες δεν συνάδουν
με τις ξεκάθαρες δηλώσεις του προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Και αν οι κι-
νήσεις αυτές περιορίζονταν στην
ομάδα των πολιτικά αμούστακων του
Προεδρικού, λίγοι θα έδιναν σημα-
σία. Προέρχονται όμως από τον εξ

Ελλάδος νέο επικοινωνιολόγο του
Προέδρου και μέλος της επικοινω-
νιακής ομάδας στο Μαξίμου, Θωμά
Γεράκη. 
Οι σχεδιασμοί Γεράκη είναι μακράς
πνοής και καμία σχέση δεν έχουν
με την υστεροφημία Αναστασιάδη,
στην οποία λογικά θα έπρεπε να
επικεντρώνεται η διαχείριση της ει-
κόνας ενός πολιτικού, που απο-
στρατεύεται (σύμφωνα με τα δικά
του λεγόμενα) σε 19 μήνες, μετά
από μισό αιώνα έντονης πολιτικής
δράσης.
Άρα, είτε ο Αναστασιάδης άλλα λέει
και για άλλα προετοιμάζεται, είτε οι
σχεδιασμοί Γεράκη δεν αφορούν
τον Αναστασιάδη, αλλά κάποιον άλ-
λο φιλόδοξο πολιτικό και τακτικό
συνομιλητή του Ελλαδίτη επικοινω-
νιολόγου στο Κλεινόν Άστυ. 

Κλωθώ

<<<<<<<

Από 300 ευρώ έλαβαν
οι 18χρονοι Γάλλοι
για αγορές βιβλίων. 
Οι περισσότεροι 
ξόδεψαν το ποσό 
από το «πολιτιστικό 
πάσο» σε ιαπωνικά 
κόμικς μάνγκα.

Oι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πάσο για να αγοράσουν προϊόντα από βιβλιοπωλεία, καταστήματα δίσκων, μουσικών οργάνων ή ειδών ζωγραφικής.

Η μύγα στον τοίχο

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ
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Συγκλονισμένοι. Και οργισμένοι βεβαίως και
προβληματισμένοι φυσικά και αποφασισμένοι
οπωσδήποτε. Κυρίως όμως συγκλονισμένοι.
Αυτό αισθανόμαστε, ξαφνικά φέτος το κα-
λοκαίρι. Αν προσπαθήσουμε να προσεγγί-
σουμε την ιστορία του Κυπριακού με συ-

ναισθηματικούς όρους, θα διαπιστώσουμε ότι επί 47
συναπτά έτη παθαίνουμε αλλεπάλληλους συγκλονισμούς,
αλλά με ένα θαυμαστό τρόπο καταφέρνουμε κάθε φορά
να αναγεννιόμαστε μέσα από τις στάχτες μας. Η πολιτική
μας ηγεσία πρωτίστως και από δίπλα οι δημοσιογράφοι,
οι κάθε λογής δημοσιολόγοι και το μέγα πλήθος στα κοι-
νωνικά δίκτυα που δίνει πλέον τον τόνο. Αν ήμασταν λίγο
πιο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας θα ανοίγαμε αυτή την
ενδοσκοπική συζήτηση, ξεκινώντας από το «ξαφνικά». Τι
ακριβώς συνέβη δηλαδή «ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι»;
Οι Τούρκοι εξήγγειλαν ότι θα υλοποιήσουν το χειρότερα
φυλαγμένο μυστικό του κατοχικού τους σχεδιασμού: Να
παίξουν κυνικά το χαρτί της Αμμοχώστου, δημιουργώντας
νέα τετελεσμένα. Όσο εμείς σφυρίζαμε ανέμελα, εκείνοι
προειδοποιούσαν. Μιλούσαν για δύο κράτη και μεθόδευαν
το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης με βασικό τους σύμμαχο
τον αμείλικτο χρόνο.

Συγκλονιστήκαμε λοιπόν και έπειτα πράξαμε τα δέοντα:
Εμείς συνεχίσαμε τις διακοπές μας και ο πρώτος πολίτης
της Δημοκρατίας πήγε να πνίξει τον συγκλονισμό του στα
μπουζούκια. Να μην ξεσκάσει ο άνθρωπος; ρωτάνε κάποιοι.
Όχι, να μην ξεσκάσει. Μόλις μία βδομάδα μετά τις εξαγγελίες
του Ερντογάν για το Βαρώσι θα έπρεπε να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων. Δεν αγγίζω καν το κεφάλαιο πολιτισμός.
Μετά από οκτώ χρόνια άλλωστε το εμπεδώσαμε ότι ο πρό-
εδρός μας είναι του ελαφρολαϊκού. Εν προκειμένω και ένα
σκαλί παρακάτω – «Φωτιά στα σαββατόβραδα» την ώρα
που πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ας μείνουμε όμως στα
αμιγώς πολιτικά όπου το γελοίον του πράγματος δεν εξαντ-
λείται στα σουξέ της Άντζελας. 

Πόσο σοβαρά αλήθεια πρέπει να πάρουμε έναν πρόεδρο
που στις μαύρες επετείους επιλέγει τα μπουζούκια και εν
συνεχεία ανεμίζει τα λάβαρα του αγώνα; Δεν πρόκειται να
γίνουν δεκτές οι απαράδεκτες αξιώσεις και εξαγγελίες της
Τουρκίας είχε δηλώσει στην εκδήλωση μνήμης και τιμής
των πεσόντων της τουρκικής εισβολής, προσθέτοντας ότι
«είμαι βέβαιος πως κανένας Βαρωσιώτης δεν θα ήθελε να
γίνει συνεργός στους σχεδιασμούς και τους στόχους της
Τουρκίας». Αφού φρόντισε να μεταθέσει το βάρος της απο-
τυχημένης πολιτικής μας στους ώμους των πολιτών και
μετά το μουσικοχορευτικό διάλειμμα στην Αθήνα, έκανε
μια μαγκιά ακόμα στο Euronews ώστε να μην ξεχνάμε την
καθιερωμένη πατριωτική μας γυμναστική: Άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο άσκησης βέτο στη θετική ατζέντα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία και την υιοθέτηση
νέων κυρώσεων εναντίον της. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε
ότι μια ανατριχίλα διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ενώ κρύος ιδρώτας έλουσε τον Ταγίπ Ερν-
τογάν. Έτσι είναι αυτά. Ή να είσαι ηγέτης ή να μην είσαι.
Η Άντζελα που έχει τραγουδήσει αλήθειες βγαλμένες μέσα
από τη ζωή το είπε θαυμάσια: «... είναι κάτι χαρακτήρες
που στήνουν τις παρτίδες, πειραγμένα έχουν ζάρια και
σου κλέβουν τα φεγγάρια». Δικό σας!

Ενώ αυτά συμβαίνουν λοιπόν ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι
και ενώ τα μπάνια του λαού συνεχίζονται, προκύπτει το
βαθύ φιλοσοφικό ερώτημα: Ποιος είναι ο εχθρός του γελοίου;
Μα το γελοιωδέστερο φυσικά. Η Άννα Μαραγκού σε μια
ανάρτησή της τα λέει αρκετά αψά, αν και δεν νομίζω να
ιδρώνει το αφτί πολλών στη χώρα των Λωτοφάγων: «Για
το χάρτινο φεγγαράκι και τη ψεύτικη ακρογιαλιά του Δήμου
Αμμοχώστου. Είναι ντροπή ενώ η Αμμόχωστος χάνεται
και οι Βαρωσιώτες σκουπίζουν τα δάκρυά τους και κρατούν
στα χέρια τους την απελπισία, να οργανώνεται εκ μέρους
του κύριου εκπροσώπου (δυστυχώς) της πόλης μας μουσική
εκδήλωση με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που
μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα. Αν ζούσε ο Μάνος Χα-
τζιδάκις θα σας απαγόρευε τη χρήση αυτού του τραγουδιού.
Αν είστε ανίκανοι για οποιαδήποτε πράξη σωτηρίας της
πόλης μας, ας είναι και κατόπιν εορτής, η σιωπή θα ήταν
το σημαντικότερο σας επίτευγμα. Ντρέπομαι, ντρέπομαι
για τον Πρόεδρο μας στα σκυλάδικα και για τον Δήμο της
Αμμοχώστου που εξευτελίζει κάθε έννοια αξιοπρέπειας
που του έχει μείνει».

Ξαφνικά φέτος 
το καλοκαίρι

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΤ ο 2020 ήταν η χρονιά όπου η αβεβαιότητα από την
πανδημία έθεσε σε αναμονή ολόκληρο τον κόσμο,
πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση στην παγ-

κόσμια οικονομία που δεν άφησε καμία αγορά ανεπηρέαστη.
Σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων, η Κύπρος προχωρά
με ένα νέο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο σε μια μακροχρόνια
στρατηγική που στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου
που θα εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη: μια ανθεκτική, αν-
ταγωνιστική οικονομία βασισμένη στην καινοτομία, την
τεχνολογία, την εξωστρέφεια και τον ψηφιακό και περι-
βαλλοντικό μετασχηματισμό. Είναι επομένως επιτακτική
ανάγκη η κυπριακή κυβέρνηση να παραμείνει προσηλωμένη
απαρέγκλιτα στην εφαρμογή των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.
Η Κύπρος βρίσκεται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της
δικαιοσύνης, προωθώντας μια σειρά δυναμικών μεταρρυθ-
μίσεων, με στόχο την αναδιαμόρφωση του δικαστικού πλαι-
σίου, βελτιώνοντας και επιταχύνοντας την απονομή της
Δικαιοσύνης. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Εμ-
πορικού Δικαστηρίου, το οποίο θα είναι καθ’ ύλην αρμόδιο
για ιδιωτικές συμβατικές διαφορές. Αυτό θα συμβάλει αναμ-
φίβολα στην προώθηση της Κύπρου διεθνώς ως φόρουμ.
Η ισχυρή εκτελεστότητα και εφαρμογή των εμπορικών
συμβάσεων ενισχύει ένα αξιόπιστο και σταθερό επιχειρη-
ματικό περιβάλλον. Με τη λειτουργία του Εμπορικού Δικα-
στηρίου θα προωθηθεί περαιτέρω το κυπριακό δίκαιο ως
εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συμβάσεις. Πρέπει επομένως
να επιμείνουμε στην αγγλική γλώσσα ως επιτρεπόμενη
γλώσσα δικαστικών διαδικασιών και ακροάσεων, εάν και
εφόσον οι διάδικοι το επιλέξουν. Χρειάζεται ωστόσο συν-
ταγματική τροποποίηση και έκδοση Κανονισμού από το
Ανώτατο Δικαστήριο. Όμως, μόνο έτσι θα καρπωθούμε
πλήρως τα οφέλη από τη σύσταση του Εμπορικού Δικα-
στηρίου. Η εξωστρέφεια του νέου οικονομικού μοντέλου
συνδέεται άμεσα με την καινοτομία και την τεχνολογία.
Απαιτείται συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω κινήτρων
προς τα ιδιωτικά κεφαλαία. Η Κύπρος έχει συγκριτικό πλε-
ονέκτημα στην περιοχή, φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό μι-
κρομεσαίων εταιρειών ξένων συμφερόντων. Ως εκ τούτου,
προσφέρεται έδαφος προς δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη κα-
τεύθυνση είναι η προσέλκυση περισσότερων εταιρειών
ξένων συμφερόντων. Θα πρότεινα τη δημιουργία βιομη-
χανικού πάρκου καινοτομίας με παροχή κινήτρων για φι-
λοξενία νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups), αξιοποιήσιμο
και ως ιδανική τοποθεσία εταιρικής έδρας (headquartering).
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η παροχή κινήτρων προς συγ-
χώνευση υφιστάμενων εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις
στην έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού. Και ενώ το όραμα
ακούγεται σίγουρα συναρπαστικό, η γραφειοκρατία του
δημόσιου τομέα και ο αργός ρυθμός στη λήψη και εφαρμογή
διοικητικών αποφάσεων, δημιουργεί μια αντίσταση στην
αλλαγή, που δυσχεραίνει τη μετουσίωση του οράματος σε
πράξη. Αναντίρρητα, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα
για την ψηφιοποίηση (digitization) και τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό (digitalization) στη δημόσια υπηρεσία, όμως
η γραφειοκρατία πρέπει να εκριζωθεί εντελώς και άμεσα.
Διαφορετικά όχι μόνο ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας
δεν θα συμβαδίσουν ποτέ μαζί χέρι-χέρι αλλά ο δημόσιος
τομέας θα αποτελεί και μόνιμη τροχοπέδη στην πρόοδο.

Οι πρόσφατες αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως η
G7, η G20 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτές που λαμ-
βάνονται μονομερώς από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία,
η Κίνα και η Ρωσία, δεν μπορούν να παραγνωρισθούν. Αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την πρά-
σινη ανάπτυξη, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και
τη φορολογική διαφάνεια. Η Κύπρος με δυναμικές μεταρ-
ρυθμίσεις, ανασυγκροτείται ως επιχειρηματικό κέντρο, στη
βάση ενός νέου σύγχρονου και ολοκληρωμένου σχεδίου
ανάπτυξης, με αρχιτέκτονα το Συμβούλιο Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου και με την καθοριστική
συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) συμμετέχει ενεργά
και εργάζεται προληπτικά και σε συνεργασία με άλλους
επαγγελματικούς φορείς προς τον κοινό στόχο: την έγκαιρη
υιοθέτηση ενός νέου ανθεκτικού και ανταγωνιστικού επι-
χειρηματικού μοντέλου, συνθέτοντας αποφασιστικά το
puzzle της προόδου. 

Η κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου–Παναγιώτου είναι δικηγόρος, μέλος Συμ-
βουλίου/Εκπρόσωπος Τύπου Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

H Eλένη Ξένου απουσιάζει

Το puzzle της προόδου
Της ΤΖΩΡΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, ο δεύτερος
τη τάξει αξιωματούχος της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
δεν θα πρέπει να έχει στοι-
χειώδεις γνώσεις Κυπρια-

κού; Να είναι επαρκώς ενημερωμένος για
αυτά που συμβαίνουν στο προσκήνιο και
στο παρασκήνιο και να αξιοποιεί τη θέση
του για να προωθεί ζωτικά συμφέροντα
της Κυπριακής Δημοκρατίας; Δεν θα έπρε-
πε να εκδηλώνει παρεμβάσεις, να τολμά
να τοποθετηθεί και εάν απαιτηθεί να επι-
κρίνει όσους τραβούν το χαλί κάτω από
τα πόδια της Κυπριακής Δημοκρατίας,
στοχεύοντας στην κατάλυση ενός κράτους,
το οποίο έχει ταχθεί και εκ της θέσεώς
του να υπηρετεί; Ακόμη και εάν ο πρόεδρος
της Βουλής είναι άνθρωπος εκ φύσεως
ευγενικός, φαντάζομαι ότι θα μπορεί να
βρει έναν εύσχημο τρόπο να τοποθετηθεί
χωρίς περιστροφές για να υπερασπίσει
τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, χωρίς να θίγει δημοσίως τον συνο-

μιλητή του. Ή μήπως κάνω λάθος και ο
πρόεδρος της κυπριακής Βουλής πρέπει
να έχει απλώς διακοσμητικό, ανούσιο
ρόλο; 

Η δημόσια τοποθέτηση που ακολού-
θησε τη συνάντηση της προέδρου της
Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας
Δημητρίου με τον ύπατο αρμοστή της
Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Stephen Lillie,
με ξένισε. Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-
νωση «η πρόεδρος της Βουλής ευχαρί-
στησε τον κ. Lillie για τη διαχρονική στή-
ριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις προ-
σπάθειες επίλυσης του κυπριακού προ-
βλήματος, ως μονίμου μέλους του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και μιας
εκ των εγγυητριών δυνάμεων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας».

Εξαιρετικά! Η κ. Αννίτα Δημητρίου
βλέπει «διαχρονική στήριξη της Κύπρου
από τη Βρετανία». Τις ίδιες ακριβώς μέρες
που η Κύπρος βούιζε για τις τρικλοποδιές
που έβαζε το Λονδίνο στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία και για το ζήτημα του Βαρωσιού.

Όταν το Λονδίνο ύψωνε ασπίδα προστα-
σίας στον Ερντογάν, αρνούμενο να κα-
τονομάσει στο προσχέδιο προεδρικής δή-
λωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, την
Τουρκία και τους εγκάθετούς της στα Κα-
τεχόμενα, ως αυτούς που κατάλυσαν πλή-
ρως τα ψηφίσματα του Σ.Α. για την περί-
κλειστη Αμμόχωστο, έχοντας δρομολο-
γήσει «πιλοτικό άνοιγμα» του 3,5% των
Βαρωσίων και έχοντας ήδη ανοίξει και
μέρος της παραλίας. 

Πρόκειται για την ίδια «διαχρονική
στήριξη» που μας παρείχε η Βρετανία με
τις προτάσεις της για «δύο κοινοτικά κυ-
ρίαρχα κράτη» στην Κύπρο, τα οποία
είχαν προκαλέσει τις αντιδράσεις του
προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-
στασιάδη και του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστο-
δουλίδη, από το κόμμα των οποίων προ-
έρχεται και η κ. Αννίτα Δημητρίου. 

Πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι χει-
ρότερο. Η κ. Αννίτα Δημητρίου να μην
έχει ενημερωθεί από την κυβέρνηση και
τον ΔΗΣΥ, στον οποίο ανήκει; Ή έστω

από τα ΜΜΕ, τα πλείστα των οποίων με-
τέδωσαν όλα όσα είχαν κάνει οι Βρετανοί
στον ΟΗΕ;  Ή να έχει ενημερωθεί και
να αυτοσχεδίασε, ευχαριστώντας τη Βρε-
τανία για τη «διαχρονική στήριξη» της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί να απορ-
ρίψει τις αποδεδειγμένες προσπάθειες
υπόσκαψης του κυπριακού κράτους από
το Λονδίνο;

Αν δεν της μίλησε κανένας, ίσως να
πρέπει να το κάνει τώρα. Κάποιος θα πρέ-
πει επιτέλους να της πει ότι η Βρετανία
επεχείρησε να διαβρώσει και το ψήφισμα
του Σ.Α., με βάση τη θέση που εξήγγειλε
ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόν-
σον, σημειώνοντας ότι: Η λύση του Κυ-
πριακού «θα βασίζεται στο διεθνώς απο-
δεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα και
στις υφιστάμενες παραμέτρους όπως αυτές
ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Βρετανία πι-
στεύει ότι αυτές είναι αρκετά ευρείες
ώστε να περιλαμβάνουν μια σειρά από

λύσεις» διευκρίνισε ο κ. Τζόνσον φωτο-
γραφίζοντας συνομοσπονδία ευκρινώς
και δημοσίως. Τόσο δημοσίως όσο και οι
ευχαριστίες της προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπωνστη «διαχρονική στή-
ριξη» που μας παρέχει η Βρετανία… 

Θα ήθελα να ανέμενα από την κ. Αννίτα
Δημητρίου να εξηγήσει στον κ. Stephen
Lillie ότι εάν του αρέσει τόσο πολύ το
μοντέλο της συνομοσπονδίας, ώστε να
θέλει να το επιβάλει στην Κύπρο, θα ήταν
ίσως ορθό να το προτείνει «πιλοτικά», σε
πρώτη φάση στην πρωθυπουργό της Σκω-
τίας Νίκολα Στέρτζον που ως γνωστόν
ζητάει δημοψήφισμα για ανεξαρτητοποί-
ηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σημ. Ο ρόλος του ΔΗΣΥ και της ηγεσίας
του θα έπρεπε να ξεκινά με την εκλογή
της κ. Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία
της Βουλής. Και όχι να τελειώνει με τους
πανηγυρισμούς για την εκλογή της… 

Η υψηλή πολιτική της Αννίτας και η Βρετανία... 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Νεαροί Ορθόδοξοι Εβραίοι παίζουν σε σιντριβάνι κοντά στον Πύργο του Δαβίδ, που βρίσκεται
πλησίον της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Τους διαδικτυακούς ολοφυρμούς
πολιτικών προσώπων για την
επέτειο της εισβολής, τις δα-
κρύβρεχτες αναρτήσεις για τις
σειρήνες που μας ξύπνησαν
άλλη μια φορά, ομολογώ πως

τις έβλεπα πάντα με σχετική επιφύλαξη. Η
ιστορία είναι εκεί και μας θυμίζει άλλωστε
πως θα έπρεπε να κρατάμε μικρό καλάθι
μπροστά σε αυτούς που νιώθουν την ανάγκη
να διαφημίζουν τον πατριωτισμό τους. Όπως
μικρό καλάθι έπρεπε να κρατούσαμε και
κατά τον προεκλογικό με όλους τους υπο-
ψηφίους που καπηλεύτηκαν φωτογραφίες
ηρώων του 55-59 για να βάλουν από κάτω
τις υπογραφές τους, νιώθοντας πως έτσι θα
κερδίσουν πόντους. Μικρό καλάθι γιατί απο-
τελεί μία σύγχρονη τυμβωρυχία. Όπως τυμ-
βωρυχία επιτελούν όσοι όψιμα θυμήθηκαν
σήμερα το Βαρώσι. Όλοι αυτοί που κλαίνε
επί των ερειπίων, αφότου δηλαδή χάθηκε
και φροντίζουν με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο είτε να βγάλουν την ουρά τους εκτός
αποστασιοποιημένοι είτε να αποκτήσουν
από όλο αυτό πολιτικούς πόντους. Ο πατριω-
τισμός αποδεικνύεται από την πολιτική συ-
νέπεια, την ειλικρίνεια λόγων και πράξεων
χωρίς περαιτέρω θορύβους. 

Υπάρχει, ωστόσο, μια χρυσή τομή μεταξύ
των όψιμων συναισθηματικών εξάρσεων
και της παντελούς έλλειψης ενσυναίσθησης
στην πολιτική. Όσοι ετοιμάζονται να πουν
πως είναι υποκριτικό 47 χρόνια μετά την ει-
σβολή και τη στιγμή που όλοι συνεχίζουν
τη ζωή τους κανονικά να αναμένουμε από
τον πρόεδρο να πενθεί θα απαντήσουμε πως
στην πολιτική όλα έχουν και τον συμβολισμό
και τη χρονική τους συγκυρία. Ιδιαίτερα
όταν οι συμβολισμοί μιας πολιτικής συμπε-
ριφοράς παράγουν πολιτική σκέψη και κοι-
νωνική συνείδηση.

Ο πρόεδρος και ο περίγυρός του έχουν
αποδείξει πολλές φορές την παντελή έλλειψη
ενσυναίσθησης. Από τα μπουζούκια των θυ-
γατέρων αμέσως μετά το κούρεμα, την ανάρ-
τηση του γαμπρού «μη βιάζεστε, έχει αρκετά
για όλους» όταν στήνονταν ουρές έξω από
τις ATM μετά το κούρεμα καταθέσεων, μέχρι
και το κουβανέζικο πάρτι της Ινώς, αμέσως
μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα. Λίγες
ώρες μετά δηλαδή που ο Αντόνιο Γκουτιέρες
ευχόταν καλή τύχη σε Κύπριους του Βορρά
του Νότου και προϊδέαζε για τις τραγικές
εξελίξεις που θα εκτυλίσσονταν. 

Ακολούθησαν οι αναρτήσεις ξεφαντώ-
ματος στις Σεϋχέλλες, όταν οι εκπαιδευτικοί
μαζεύονταν σωρηδόν έξω από το Προεδρικό
και προκαλούσαν την πρώτη κρίση της δεύ-
τερης διακυβέρνησης Αναστασιάδη, μέχρι
και τη spectacular ανάπτυξη της Λεμεσού
που διαφήμιζε ο κ. Μισιρλής, την ώρα που
η Κύπρος γινόταν διεθνώς περίγελος με τα
χρυσά διαβατήρια. 

Είχαμε ωστόσο την αίσθηση πως σε όλο
αυτό το ρεζίλεμα και του θεσμού και του
τόπου έβαλε τελεία μετά και την αποκάλυψη
της στιχομυθίας του προέδρου με την Έμιλυ
Γιολίτη πως η ίδια και ο τρόπος ζωής της
πλήττουν την εικόνα του. Οι φωτογραφίες
του ωστόσο να ξεφαντώνει το περασμένο
Σάββατο στα μπουζούκια της Αθήνας, ήταν
η αντανάκλαση της θεσμικής παρακμής.
Όχι μόνο για τη θλιβερή επιλογή διασκέδα-
σης, αλλά και για τη χρονική συγκυρία. 

Και μένουμε στη συγκυρία όχι γιατί ήταν
μία ακόμη επέτειος της τουρκικής εισβολής.
Ήταν γιατί λίγες μέρες προηγουμένως, ο
Τούρκος πρόεδρος εξήγγειλε το πιλοτικό
άνοιγμα του 3,5% της περίκλειστης πόλης.
Ήταν γιατί ο πρόεδρος μία μέρα πριν από
το γλέντι απαιτούσε από τη διεθνή κοινότητα
να δει τις τουρκικές εξαγγελίες ως μία ακόμη
εισβολή. 

Το πιο προκλητικό, ωστόσο, είναι ότι προ-
τού αποχωρήσει φρόντισε να διχάσει την
κυπριακή κοινωνία, σε Βαρωσιώτες και
άλλους πρόσφυγες. Φρόντισε μάλιστα να
παραδώσει μαθήματα πατριωτισμού στους
πρώτους, ότι αν επιλέξουν να επιστρέψουν
θα γίνουν εν πολλοίς συνεργοί του κατοχικού
καθεστώτος και τους έβαλε ενώπιον τραγικών
διλημμάτων. 

Ο πρόεδρος λοιπόν στον Τάκη Ζαχαράτο
και την Άντζελα Δημητρίου, ενώ λίγες ώρες
προηγουμένως προσπαθούσε να πείσει τους
ξένους για τη σοβαρότητα της κατάστασης
και ενόσω ο Τούρκος πρόεδρος προκαλούσε
νέα τετελεσμένα. 

Και αν ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του
θέλουν να λήξουν τη θητεία τους, θυμίζοντας
τον Ανδρέα Παπανδρέου της παρακμής είναι
δικό τους θέμα. Ίσως και να μην ασχολού-
μασταν καν, αν δεν ήμασταν συνιδιοκτήτες
αυτού του τόπου. Ενός Βαρωσιού που χάνεται
και ενός τόπου που κινδυνεύει με την οριστική
διχοτόμηση.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο Ανδρέας τον καιρό της παρακμής

economidoum@kathimerini.com.cy stavros.christodoulou@gmail.com
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Σ υμφωνώ. Η επαναφορά της
υποχρεωτικής διδασκαλίας
των Λατινικών στο λύκειο και

η ένταξή τους στην εξεταστέα ύλη
δεν σημαίνει απολύτως τίποτε από
μόνη της. Ακόμη και στον καιρό
μου, που ήταν απαραίτητο μάθημα
στο «Κλασικό», το μόνο βέβαιο είναι
ότι η επαφή μας μαζί τους ήταν εν-
τελώς επιφανειακή. Ηταν εύκολο
μάθημα τα Λατινικά και έπρεπε να
είσαι εντελώς αδιάφορος, ή σκρά-
πας, για να μην πάρεις καλό βαθμό.
Επί τη ευκαιρία: υπάρχει η έννοια
του «σκράπα» στους σημερινούς
εφήβους ή μήπως την έχουν πα-
ρασύρει κι αυτήν τα άπλυτα της
δημοκρατικής μετριοκρατίας;

Αποστηθίζαμε κλίσεις, συζυγίες
και ερχόμασταν σε επαφή με απο-
σπάσματα κειμένων γραμμένων
για να υπηρετήσουν τα γραμματικά
και συντακτικά φαινόμενα. Δεν θυ-
μάμαι αν υπήρχε ανάμεσα σ’ αυτά
και κάποιο γνήσιο λατινικό κείμενο.
Ισως κάποιος Κορνήλιος Νέπος που
εντυπωσιάζει πάντα με την απλό-
τητά του. Και μερικά αποσπάσματα
από τον Ιούλιο Καίσαρα ενδεχομέ-
νως. Η πρώτη φράση που μαθαί-
ναμε, όπως το «πιστεύω τω φίλω»
στα Αρχαία, ήταν το «Regina rosas
amat» – «rosae rosarum rosis rosis
rosas rosas», που λέει και το τρα-
γούδι του Ζακ Μπρελ. Η σειρά των
πτώσεων για τους Γάλλους δεν είναι

σαν τη δική μας. Δεν μας ενδιέφερε
αν η Regina ήταν τραγουδίστρια
στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ή βα-
σίλισσα. Δεν ξέρω αν οι υποψήφιοι
της Νομικής κόπιαζαν για να δια-
βάσουν Κικέρωνα. Εμάς πάντως
μας έφτανε να πλατσουρίζουμε στα
ρηχά, φορώντας και μπρατσάκια
μάλιστα, τα περίφημα βοηθήματα.
Εν πάση περιπτώσει, ενώ στα Λα-
τινικά είχα είκοσι στο απολυτήριο,
ένα χρόνο μετά, στο πανεπιστήμιο
στο Παρίσι, όταν βρέθηκα αντιμέ-
τωπος με ένα κείμενο του Τίτου Λί-
βιου, αισθάνθηκα άοπλος. Σημει-
ωτέον ότι σπούδαζα Σύγχρονη Συγ-
κριτική Λογοτεχνία, όμως και τα
Λατινικά και τα Αρχαία Ελληνικά
ήσαν υποχρεωτικά μαθήματα. Πα-
ρωχημένοι καιροί, θα μου πείτε.
Σήμερα θα έχουν αντικατασταθεί
από τη μελέτη των έμφυλων ταυ-
τοτήτων ή του αφρικανικού αν-
θρωπισμού. Exeunt οι Κικέρωνες
και η ρητορική τους δεινότητα.

Στο σχολείο επίσης, παρότι δι-
δασκόμασταν Λατινικά, δεν είχαμε
ιδέα από τον ρωμαϊκό πολιτισμό.
Μαθαίναμε ότι ενώ οι Ρωμαίοι κα-
τέκτησαν τους Ελληνες κατακτή-
θηκαν απ’ αυτούς και ότι, σε γενικές
γραμμές, η Ρώμη δεν δημιούργησε
τίποτε. Ο,τι αξίζει από τη Ρώμη
είναι αντίγραφο. Και βέβαια δεν
μαθαίναμε ποτέ ότι η ρωμαϊκή πε-
ρίοδος καλύπτει μερικούς αιώνες

ελληνικής ιστορίας, κρίσιμους κατά
τα λοιπά, αφού αυτοί δημιούργησαν
το πέρασμα από την ελληνιστική
περίοδο στη βυζαντινή και αυτοί
σημαδεύτηκαν από την επικράτηση
του χριστιανισμού.

Φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν
έχουν αλλάξει και πολύ από τότε.
Οταν πριν από μερικά χρόνια η δι-
δασκαλία των Λατινικών αντικα-
ταστάθηκε από τη διδασκαλία της
Κοινωνιολογίας δεν άνοιξε μύτη.
Το αντίθετο, αντιμετωπίσθηκε ως
μια ακόμη προοδευτική χειρονομία
που φέρνει πιο κοντά τον έφηβο
στις ανάγκες του σύγχρονου κό-
σμου. Και τώρα που το υπουργείο
Παιδείας τα επαναφέρει, οι περισ-
σότεροι τα αντιμετωπίζουν ως πα-
ραφερνάλιο μιας «συντηρητικής»
μεταρρύθμισης, η οποία στοχεύει
στην αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών ή στην ελάχιστη βάση εισα-
γωγής. Είναι, ας πούμε, η απαισιό-
δοξη εκδοχή. Γίνεται ακόμη πιο
απαισιόδοξη αν σκεφτούμε ότι το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
υπόσχεται την αναβάθμιση της δι-
δασκαλίας των Λατινικών χωρίς
να λαμβάνει υπόψη του την αδυ-
ναμία του εκπαιδευτικού προσω-
πικού να την υπηρετήσει. Το πρό-
βλημα είναι πραγματικό. Οπως
πραγματικό πρόβλημα είναι και η
αδυναμία ενός μεγάλου μέρους του
εκπαιδευτικού προσωπικού να δι-

δάξει τη νεοελληνική γραμματεία.
Το αντίστοιχο με τη γραμματικο-
συντακτική αποστήθιση των Λα-
τινικών είναι οι συνταγές των εγ-
χειριδίων των Ελληνικών. Τι Κικέ-
ρων, τι Βιζυηνός. Ολοι στο ίδιο κα-
ζάνι βράζουν.

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτο-
μέρειες. Και η αισιόδοξη εκδοχή
της μεταρρύθμισης κρύβεται στη
λεπτομέρεια, στα Λατινικά. Η επα-
ναφορά της διδασκαλίας τους δεί-
χνει όντως την πρόθεση του υπουρ-
γείου Παιδείας να ενισχύσει τις
κλασικές σπουδές; Αν ναι, αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία. Ειδικά σε
μια περίοδο όπου ο δυτικός κόσμος
κάνει ό,τι μπορεί για να ελαχιστο-
ποιήσει τη σημασία τους. Εχει τη
δύναμη η ελληνική εκπαίδευση να
υποδεχθεί τους πολιτισμικούς πρό-
σφυγες της Δύσης, να γίνει πόλος
έλξης για όσους εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι ο πολιτισμός μας,
για να συνεχίσει να ζει, χρειάζεται
και τον Πλάτωνα και τον Κικέρω-
να;

Ονειρα θερινής νυκτός, θα μου
πείτε. Προς το παρόν η Ελλάδα
είναι πόλος έλξης για τους οικονο-
μικούς μετανάστες της Ανατολής.
Ομως, με τέτοιες θερμοκρασίες, το
δικαίωμα στο όνειρο φέρνει κάποια
δροσιά.

ttheodoropoulos@kathimerini.gr

Τι Κικέρων, τι Βιζυηνός
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οταν το 1932 κυκλο-
φόρησε το μυθιστό-
ρημα «Γενναίος νέος
κόσμος» του Βρετα-
νού συγγραφέα Αλν-
τους Χάξλεϊ, ο εφιαλ-

τικός κόσμος που περιέγραφε αν-
τιμετωπίσθηκε για πολλά χρόνια
ως συναρπαστικό ανάγνωσμα επι-
στημονικής φαντασίας. Σήμερα
κάποιοι θεωρούν το μυθιστόρημα
αυτό ως προφητεία που καθημε-
ρινώς επιβεβαιώνεται. Στη δυστο-
πική του κοινωνία, ο Χάξλεϊ πε-
ριγράφει ένα αξιοκρατικό ιδεώδες
στην πλέον γκροτέσκ μορφή, όπου
η ελίτ των αρίστων –των Alfa– διά
της ολοκληρωτικής κοινωνικής
χειραγωγήσεως «καλύπτει» όλες
τις ανάγκες των μαζών, διασφαλίζει
την καλή διάθεσή τους με το πα-
ραισθησιογόνο χάπι soma και χά-
ρις στη διαρκή επαγρύπνησή της
προστατεύει τους πολίτες από άτο-
μα που υπονομεύουν το σύστη-
μα.

Ο συσχετισμός του μυθιστο-
ρηματικού κόσμου του Χάξλεϊ με
τη σημερινή κοινωνία δεν γίνεται
από μαρξιστές και λενινιστές, που
ακλόνητα πιστεύουν στην ανα-
γκαιότητα των ελίτ, αρκεί να εξυ-
πηρετούν τους στόχους τους.

Είναι κάποιοι συντηρητικοί θε-
ωρητικοί –κυρίως αγγλοσαξονικής
διαμορφώσεως– αλλά πρωτίστως
φιλελεύθεροι αυτοί που ανησυχούν
για τη διόγκωση της ισχύος του
κράτους, τον έλεγχο που επιβάλλει
στους πολίτες, την παραβίαση του
ατομικού χώρου, λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Ομως ο κο-
ρωνοϊός δεν είναι η γενεσιουργός
αιτία αυτών των φαινομένων.
Απλώς επιτάχυνε –χάρις στην εξέ-
λιξη της τεχνολογίας– διαδικασίες
ανιχνεύσεως των κινήσεων του
ατόμου, των ενδιαφερόντων του,
των ιατρικών του δεδομένων, που

κάθε ένας εξ ημών αποκαλύπτει
οικειοθελώς, κάνοντας χρήση των
κινητών, των τάμπλετ, του ηλε-
κτρονικού του υπολογιστή.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν,
είναι σαφές ότι δεν πρόκειται κα-
νείς να παύσει να χρησιμοποιεί
τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες
του, από όπου ανιχνεύεται τι αγο-
ράζουμε και από πού, εάν ταξι-
δεύουμε και πού. Τα πάντα είναι
ανιχνεύσιμα, αρκεί το άτομο να
κινήσει το ενδιαφέρον κάποιας
Αρχής. Βάσιμες οι ανησυχίες ασφα-
λώς, αλλά δίχως αυτά τα μέσα –
αυτά τα όργανα που συνθέτουν
την «κοινωνική μας δυστοπία»–
το πέρασμα του κορωνοϊού από
την ανθρωπότητα θα άφηνε απεί-
ρως περισσότερους νεκρούς από
ό,τι η χολέρα του Μεσαίωνα ή η
ισπανική γρίπη των αρχών του
20ού αιώνα. Βεβαίως τα θύματα
εκείνα είχαν διατηρήσει το απα-
ραβίαστο του ατομικού τους χώ-
ρου. Αλλά τι το όφελος σε τελική
ανάλυση.

Η πανδημία του κορωνοϊού δια-
τάραξε την ψυχική σταθερότητα
των πολιτών σε όλον τον πλανήτη.
Οι οικονομικές συνέπειες θα είναι
τραγικές. Οι ασκούντες την εξουσία
πολιτικοί –ή μάλλον οι λογογράφοι
τους–, σε αγορεύσεις παρηγορη-
τικές προς τους πολίτες, θα ανα-
φέρονται στις νέες προοπτικές.
Οι εξ επαγγέλματος θεωρητικοί
θα επιχειρούν να προσδιορίσουν
την εφεξής πορεία της ανθρωπό-
τητος. Και ασφαλώς θα υπάρχει
μια «αξιοκρατική ελίτ» που θα με-
ριμνά για την ευτυχία των μαζών,
όπως ακριβώς μεριμνούσε και η
ελίτ της «σοσιαλιστικής ουτοπίας»,
έως ότου εξέπεσε. Η διαφορά με
την ελίτ των αρίστων του Χάξλεϊ
είναι ότι έχει διαχρονική απόλυτη
ισχύ, ενώ η σημερινή εκπίπτουσα
μεταλλάσσεται.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε από-
φασή του να επεκτείνει την
άδεια ελεύθερης εισόδου

«στο παραλιακό μέτωπο των Βα-
ρωσίων» (στην Αμμόχωστο Κύπρου)
παραβιάζοντας σειρά αποφάσεων
- ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η ενέργειά
του δηλώνει έμπρακτα ότι είναι
συγκυρίαρχος στη μεγαλόνησο και
αδιαφορεί παγερά για τις όποιες
διεθνείς συνθήκες - αποφάσεις θα
ήθελαν να χαλιναγωγήσουν την
αυθαιρεσία των τουρκικών φιλο-
δοξιών.

Στο Ελλαδέξ, τηλεοράσεις και
ραδιόφωνα θριαμβολογούν με εν-
θουσιασμό, επειδή τη σατραπική
αυθαιρεσία του Ερντογάν την επέ-
πληξαν με δηλώσεις τους αξιωμα-
τούχοι των ΗΠΑ, της Ε.Ε., του ΟΗΕ.
Ξέρουμε όλοι, ακόμα και οι αφελέ-
στεροι μικρονοϊκοί, ότι οι επιπλήξεις
της Δύσης δεν πτόησαν ούτε ανα-
χαίτισαν ποτέ, μα ποτέ, την ακό-
ρεστη κατακτητική απληστία των
Τούρκων. Επιπλέον, οι Τούρκοι
ήταν και θα είναι πάντοτε το «χαϊ-
δεμένο παιδί» της Δύσης, η Δύση
θα χρωστάει πάντοτε στους Τούρ-
κους ευγνωμοσύνη, επειδή την
απάλλαξαν από τον μέγα, μισητό
της αντίπαλο: το λεγόμενο στη Δύ-
ση, ψευδωνύμως, «Βυζάντιο».

Δεν δίστασε ποτέ η Δύση να δι-
καιώσει ή και να αμείψει τα οποι-
αδήποτε «εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας» είχαν τους Τούρκους
αυτουργούς: Τη σφαγή και τον ξε-
ριζωμό των Ελλήνων της Μικρασίας
και του Πόντου –αδίστακτες κτη-
νώδεις γενοκτονίες, που άλλαξαν

τις πολιτισμικές ισορροπίες στην
Ευρώπη– μαζί και η σφαγή των Αρ-
μενίων, που η Δύση «των Φώτων»
προκλητικά τις παράβλεψε και τις
«αξιοποίησε». Τόσο στον Πρώτο
όσο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο η Ελλάδα πολέμησε με το
μέρος των νικητών, η Τουρκία τάχα
και ουδέτερη – όμως ο Ελληνισμός
έχασε τις πανάρχαιες κοιτίδες του:
Μικρασία, Πόντο, Ιμβρο, Τένεδο,
Βόρεια Ηπειρο, Ανατολική Θράκη,
Βόρεια Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία,
ενώ η απόλεμη Τουρκία τα κέρδισε
όλα.

Γιατί ποτέ Ελλαδίτης πρωθυ-
πουργός ή υπουργός Εξωτερικών
δεν τόλμησε να ψελλίσει αυτή την
κατάφωρη πιστοποίηση; Γιατί ποτέ
δεν τολμήθηκε μια ελάχιστη κίνηση
αξιοπρέπειας του Ελληνισμού: σή-
μερα πια, που ο σοβιετικός εφιάλτης
έχει οριστικά τελειώσει, να παρα-
χωρήσει η Ελλάδα ένα λιμάνι μι-
κρού, αιγαιοπελαγίτικου νησιού
για διευκόλυνση αμυντικής οργά-
νωσης της Ρωσίας του Πούτιν; Επι-
τέλους να καταλάβει κάποτε η Δύση
ότι δεν μπορεί να χαϊδολογεί μο-
νίμως την ισλαμική Τουρκία και
να στραπατσάρει σαδιστικά την
Ελλάδα με συνεχείς ταπεινώσεις
και κατάφωρες αδικοπραγίες. Η
Τουρκία κερδίζει κύρος και αξιο-
πρέπεια στη διεθνή σκηνή, έστω

και με την οιηματική συμπεριφορά
της. Η Ελλάδα ταπεινώνεται στον
μονόδρομο της αναξιοπρέπειας,
του θελημένου (εθελόδουλου) αυ-
τεξευτελισμού.

Η πολιτική των κομμάτων και
των πολιτικών μας, όπως και η δη-
μοσιογραφία των δημοσιογράφων
μας, καλλιεργούν την εικόνα ή εν-
τύπωση ότι είμαστε λαός πολύ χα-
μηλής πια νοητικής καλλιέργειας
και, κυρίως, λαός παραιτημένος
από τον αυτοσεβασμό και την αξιο-
πρέπεια. Για να γλιτώσουμε από
τις φαιδρότητες του «ελληναρά»
και του πεισματικού παντογνώστη,
κλειστήκαμε «ανεπαισθήτως από
τον κόσμον έξω»: στο περιθώριο
της Ιστορίας, εξευτελιστικά υπό-
δουλοι σε δανειστές - τυράννους.
Με αποφασιστικό καταλύτη για
την παγίωση του ενδοτισμού μας
ένα «ασήμαντο» ή «άσχετο» γεγο-
νός: Οτι, χρόνια τώρα, στην Ελλάδα,
τα φροντιστήρια υποκαθιστούν τα
σχολεία και η αποδημία την εγχώρια
σοβαρή σπουδή και την έρευνα.
Πληρέστερος αυτεξευτελισμός δεν
υπάρχει.

Μια κόλαση οικονομικής αδικίας
η Ελλάδα, διωγμού της ανθρώπινης
ποιότητας, τυραννικής αυθαιρεσίας
του κάθε κόμματος που συμπτω-
ματικά φτάνει στην εξουσία χάρη
στα τεχνάσματα των διαφημιστών
και υποσχέσεις ρητορικής κενολο-
γίας. Σε ποια άλλη χώρα, τόσοι πολ-
λοί πολίτες εντοπίζουν με σιγουριά
ποιος υπουργός διορίστηκε από
ποια ξένη πρεσβεία, στην κυβέρ-
νηση; Ποιος ολοφάνερα καθυστε-

ρημένος διανοητικά υπουργεύει
και ποιος χαρισματικά προικισμένος
δέχεται να υφυπουργεύει σε άσχετο
με τα ταλέντα του υπουργείο;

Δεν έχουν τελειωμό οι ενδείξεις
που προδιαγράφουν το επερχόμενο
ιστορικό τέλος του Ελληνισμού. Το
κοινό γνώρισμα των ενδείξεων είναι
ότι όλες βεβαιώνουν μικρόνοια και
εθελοτυφλία. «Τυφλός τυφλόν εάν
οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πε-
σούνται». Γι’ αυτό και δεν έχουν
καμιά σημασία τα συμπτώματα,
απόλυτη προτεραιότητα έχει η αιτία
των συμπτωμάτων. Η νεκρόφιλη
δημοσιοϋπαλληλία, η νέκρα της
αντιγραφής δάνειων οργανωτικών
μοντέλων (υπουργείων, δημόσιων
οργανισμών, θεσμών εξουσίας), ο
πιθηκισμός αλλογενών ιδεολογιών,
ο «εκσυγχρονισμός» ως πιθηκισμός
της παγκοσμιοποιημένης μηχανο-
ποίησης της πληροφορίας, δηλαδή
η υποκατάσταση της σχέσης από
την κατανόηση. Ολη αυτή η φριχτή
παγωνιά της επερχόμενης ιστορικής
μας εξαφάνισης, μόνο στο σχολειό
(Δημοτικό και Γυμνάσιο) μπορεί να
αναχαιτιστεί.

Μια τέτοια προκλητική βεβαι-
ότητα πιστοποίησης, ποια κρίσιμη
μάζα βουλευτών την αντιλαμβά-
νεται, ποιο ποσοστό στελεχών της
γιγάντιας κυβερνητικής μηχανής
μπορεί να την ελέγξει; Γι’ αυτό και
η τόλμη μεταρρυθμίσεων είναι
κάτι άγνωστο στην έκπνοη πια Ελ-
λάδα, τα λειτουργήματα της εξου-
σίας υπηρετούν μόνο εντυπώσεις,
όχι στόχους κοινωνικούς, όχι ορά-
ματα.

Ηδονικοί αυτόχειρες

Η δυστοπική κοινωνία

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Στρατηγικό αδιέξοδο
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η Ιστορία απαιτεί
υπομονή και ψυ-
χραιμία. Κανείς δεν
μπορεί να βγάλει
συμπεράσματα βια-
στικά, πριν τα γεγο-

νότα «στεγνώσουν» αρκετά για
να μπορούν να καταγραφούν με
μια σχετική αντικειμενικότητα.
Ούτε βέβαια όταν η όποια συζή-
τηση διεξάγεται σε συνθήκες
ακραίου πάθους και φανατισμού.

Ομολογώ ότι βρίσκω την κα-
τάσταση στην Κύπρο σήμερα πάρα
πολύ στενάχωρη. Εχοντας ασχο-
ληθεί πολλά χρόνια με αυτό το θέ-
μα και καθώς τελειώνω τη συγ-
γραφή ενός βιβλίου, βλέπω στον
ορίζοντα να διαγράφεται ένα στρα-
τηγικό αδιέξοδο. Η διχοτόμηση
έχει παγιωθεί. Η ελληνοκυπριακή
πλευρά δεν μπορεί να περιμένει
κάποιο εδαφικό αντάλλαγμα στο
πλαίσιο μιας συμβιβαστικής φόρ-
μουλας. Κάθε σκέψη για ένα «βε-
λούδινο διαζύγιο», που θα αντάλ-
λασσε κάποιου είδους αναγνώριση
με έδαφος, ανήκει στο παρελθόν.
Ακόμη και αν υπήρχε μια συμφω-
νία σήμερα, θα ήταν πιθανότατα
τόσο περίπλοκη και δυσεφάρμοστη
(ακόμη περισσότερο και από το
σχέδιο Αναν) που δύσκολα θα περ-
νούσε από ένα δημοψήφισμα.

Οι καταδικαστικές δηλώσεις
από τις ΗΠΑ είναι θετικές και ση-
μαντικές, σε αντίθεση με τις ευ-
ρωπαϊκές, που θα τις χαρακτήριζε
κάποιος χλιαρές. Δεν πρόκειται
όμως να αλλάξουν κάτι στην πρά-
ξη. Αν μετρούσαμε τα ψηφίσματα
και τις δηλώσεις των τελευταίων
60 και κάτι ετών, το ισοζύγιο θα
ήταν θετικό για την ελληνική πλευ-
ρά. Αν μετρήσουμε τι ακριβώς
συμβαίνει στο έδαφος του πολυ-
τάραχου νησιού, το ισοζύγιο μόνο
θετικό δεν είναι. Το κλισέ πως το
Κυπριακό είναι μια ιστορία χαμέ-
νων ευκαιριών είναι από τα λίγα
που δικαιολογείται πλήρως. Ο ελ-
ληνισμός είχε ευκαιρίες στο Κυ-
πριακό, τις οποίες όμως δεν άδραξε
λόγω προσωπικών εγωισμών και
παιχνιδιών, ενός αέναου νεοβυ-
ζαντινού μπρα ντε φερ μεταξύ
Αθήνας και Λευκωσίας και του κα-
ταραμένου πολιτικού κόστους.

Αυτό που το 1964 θα φιγουράριζε
σαν «προδοσία» στα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων, σήμερα φαντάζει
μια πολύ καλή λύση. Το Κυπριακό
ήταν το πρώτο και μείζον ζήτημα
που βρέθηκε στο «μάτι» του φαι-
νομένου του μεταπολεμικού αρι-
στεροδεξιού λαϊκισμού και δεν
άφησε πολλά περιθώρια ψυχρών
χειρισμών. Ο Γιώργος Καλπαδάκης,
στο εξαιρετικό πρόσφατο βιβλίο
του «Κυπριακό 1954-74», μιλάει
πολύ εύστοχα για τον «αιώνιο δη-
ληγιαννισμό». Ηταν πολλές οι πε-
ριπτώσεις όπου με λίγη ψυχραιμία,
εθνική συνεννόηση και λιγότερο
αυτάρεσκες προσωπικές συμπε-
ριφορές ορισμένων πρωταγωνι-
στών θα είχαμε επιτύχει τους εθνι-
κούς στόχους της εποχής. Δεν
ήταν εύκολες ασφαλώς οι αποφά-
σεις και οι συμβιβασμοί. Δεν θα
ήθελα να βρίσκομαι στη θέση εκεί-
νων που έπρεπε να αποφασίσουν,
αμέσως μετά την τουρκική εισβο-
λή, εάν έπρεπε να δεχθούν ένα
συμβιβασμό με επιστροφή εδά-
φους και επαναφορά προσφύγων
στα σπίτια τους ή εάν ήταν σοφό-
τερη η απόρριψη κάθε τέτοιας ιδέ-
ας ώστε να μη νομιμοποιηθεί η
τουρκική κατοχή στο νησί. Ούτε
μπορώ να απαντήσω στο εάν έπρε-
πε να έχουμε δεχθεί μία από τις
πολλές προτάσεις επιστροφής των
Βαρωσίων με αντάλλαγμα τη νο-
μιμοποίηση των τετελεσμένων.

Αυτά όλα ίσως μικρή σημασία
έχουν σήμερα, αν και πρέπει να
απαντηθούν. Πρώτα απ’ όλα από
τους ίδιους τους Ελληνοκυπρίους,
που πλήρωσαν το τίμημα και άρ-
γησαν να αποδομήσουν κάποιους
μύθους. Αλλά και από εμάς στην
Ελλάδα, γιατί ο χειρισμός του Κυ-
πριακού είναι εμβληματικός στο
πώς αντιλαμβανόμαστε την άσκη-
ση εξωτερικής πολιτικής. Δείχνει
πόσο εύκολα εγκλωβιζόμαστε σε
συναισθηματισμούς και στις κλα-
σικές μάχες προδοτών εναντίον
πατριωτών. Η μεγάλη επιτυχία
στο Κυπριακό ήταν άλλωστε προ-
ϊόν ρεαλισμού και συνετής απο-
φασιστικότητας, η ένταξη της Κύ-
πρου στην Ε.Ε., που σήμερα την
καθιστά ασφαλή και στέρεη σαν
μια κυρίαρχη ευρωπαϊκή χώρα.
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Η εθελόδουλη υποταγή
στους «συμμάχους» μας
συνιστά αυτοχειρία.
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Ο διαπραγματευτής
Α. Μαυρογιάννης
σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα
«Πολίτης» (25/7) ση-
μείωσε πως «η διε-

θνής κοινότητα φέρει ευθύνη,
διότι σηκώνει τα χέρια. Είναι άνω
ποταμών το να παραιτείσαι από
την ευθύνη σου για τη διαφύλαξη
της διεθνούς ειρήνης και ασφά-
λειας». Χωρίς αμφιβολία ο πρέσβης
γνωρίζει πολύ καλά το πλαίσιο
λειτουργίας του ΟΗΕ (όρια, μη-
χανισμοί, δομικές ισορροπίες) και
είναι πραγματικά εντυπωσιακό
πως πρόσωπα με εμπειρίες και
επαφές με τη διεθνή κοινότητα,
αντί να βελτιώνουν τη γενικότερη
πληροφόρησή μας, τη δυσκο-
λεύουν περαιτέρω. Ο ίδιος πρέσβης
πρόσθεσε δε πως «η δική μας πλευ-
ρά ουδέποτε υπέβαλε ιδέες ή κα-
τέθεσε πρόταση για δύο κράτη.
Μπορεί ο πρόεδρος, όπως λέτε,
εμπιστευτικά να μίλησε με πολ-
λούς ανθρώπους, εν είδει ιδεο-
θύελλας, εκφράζοντας την από-
γνωση και τον σκεπτικισμό του
και αναζητώντας διεξόδους». Τα
πιο πάνω προφανώς δεν ακούγον-
ται ως σοβαρά, αν δεν προκαλούν
και θυμηδία. Οι παράγοντες που
ασχολούνται με το Κυπριακό,
έχουν σχηματίσει την άποψη πως
είναι η ε/κ πλευρά που φέρει τις
κύριες ευθύνες για το ναυάγιο των
συνομιλιών, και, μεταξύ άλλων,
χρεώνουν στον Ν. Αναστασιάδη
την πρωτοβουλία να μιλήσει στον
Μ. Τσαβούσογλου περί της «ιδε-
οθύελλας» των δύο κρατών. Έτσι
η φράση του προέδρου Αναστα-
σιάδη την επομένη (26/1) ότι «επα-
ναλαμβάνω την αποφασιστικό-

τητα, ετοιμότητα και πολιτική
βούληση να συμμετάσχω σε ένα
διάλογο που θα επαναρχίσει από
το σημείο που σταματήσαμε στον
Κραν Μοντάνα» δεν είναι σε θέση
να βελτιώσει οτιδήποτε. Τα γραπτά
μένουν και εξηγούν συμπεριφορές
και επιλογές. Ο Μ. Ακιντζί στις 2
Μαΐου 2018 δήλωσε πως «αν η ε/κ
πλευρά αποδεχτεί το Πλαίσιο Γκου-
τιέρες χωρίς να το διαλύσει, αυτό
θα ανακοινωθεί ως στρατηγική
συμφωνία». Την ίδια ημέρα ο Ν.
Αναστασιάδης απάντησε πως «εάν
ο κ. Ακιντζί αποδέχεται το Πλαίσιο
Γκουτιέρες όπως αυτό διαμορφώ-
θηκε οριστικά στις 4 Ιουλίου 2017,
αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη».
Βέβαια, ο ΟΗΕ βεβαίωσε επανει-
λημμένως πως κανένα «Πλαίσιο
Γκουτιέρες» με ημ. 4 Ιουλίου δεν
υπήρχε, αλλά μόνο ένα με ημ. 30
Ιουνίου 2017. Η αναφορά Ανα-
στασιάδη για επιδίωξη «επανέ-
ναρξης του διαλόγου με κοινό έδα-
φος τα ψηφίσματα των Η.Ε.» δεν
προσφέρει κάτι πειστικό, κάτι που
να διαφοροποιεί την κατάσταση.
Κοινό έδαφος, βέβαια, δεν είναι
τα γενικόλογα ψηφίσματα του
ΟΗΕ. Κοινό έδαφος είναι το «πα-
ράγωγο δίκαιό» τους, το από Έξι
Σημεία «Πλαίσιο Γκουτιέρες»- αυτό
που ο ίδιος ο Ν Αναστασιάδης με
τους χειρισμούς του ακύρωσε,
πρώτα εγκαταλείποντας το Κραν
Μοντάνα και εν συνεχεία απορ-
ρίπτοντας την πρόταση Ακιντζί. 

Το Σ.Α. του ΟΗΕ, πολύ ορθά
πράττοντας, με ειδικό ψήφισμά
του, καταδίκασε τις ενέργειες της
Τουρκίας και της τ/κ ηγεσίας σε
σχέση με το Βαρώσι, (23/7). Ταυ-
τόχρονα, κάνοντας σαφή τη θέση
απέναντι σε όλους, «επιβεβαίωσε

τη δέσμευσή του για μια διαρκή,
συνολική και δίκαιη διευθέτηση
βασισμένη σε μια δικοινοτική, δι-
ζωνική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά
ψηφίσματα του Σ.Α., και την υπο-
στήριξή του για τις προσπάθειες
του γ.γ.».  

Μπροστά στο στρατηγικό αυτό
αδιέξοδο ο πρόεδρος Αναστασιά-
δης επαναφέρει στην ατζέντα ζή-
τημα «βέτο» στην Ε.Ε. με τη φράση:
«Τίποτε δεν αποκλείεται σε οτι-
δήποτε θα προκαλεί κόστος, είτε
αυτό είναι βέτο στη θετική ατζέντα,
είτε αυτό είναι μέτρα που θα πρέπει
να υιοθετηθούν από πλευράς της
Ευρώπης», Euronews, 28/7. Τι έχει
η Κύπρος στο χέρι για να προκα-
λέσει κόστος στην Τουρκία; Σί-
γουρα ένα ψήφισμα. Τι έχει η Τουρ-
κία στο χέρι; Σίγουρα ότι μπορεί
απορροφήσει κάθε κύρωση σε 24
ώρες και να τιμωρήσει πολλαπλά-
σια την Κύπρο-Βαρώσι, ΑΟΖ, στρα-
τιωτική υπεροχή, ισοζύγια ισχύος.
Στην παρούσα φάση, κάθε κύρωση
κατά της Τουρκίας ισούται με πε-
ρισσότερες απώλειες για την ε/κ
πλευρά γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι
στο Κυπριακό έκανε σημαντικά
βήματα για την επίλυσή του (2004,
2017) και διεθνώς κέρδισε πόντους.
Σήμερα αν χάσει κάποιους (Βαρώσι,
άνοιγμα της περιφραγμένης πόλης
στο 3,5%), είναι σε θέση να θυμίσει
σε όλους πόσο αναγκαία τούς είναι,
καθώς η Ε.Ε. άντεξε την μετανα-
στευτική κρίση, χάρις στην εκτε-
ταμένη συμβολή της Τουρκίας με
τη φιλοξενία 4 εκατ. προσφύγων. 

Ο φαύλος κύκλος έχει όνομα:
ζητάει η Κύπρος κυρώσεις στην
Ε.Ε.;  Την πληρώνει το Βαρώσι για
να αχρηστευτεί το «project» Ανα-

στασιάδη. Προχωρούν οι λεγόμε-
νες τριμερείς, τετραμερείς κ.λπ.;
Την πληρώνει η «ΑΟΖ μας» με τον
πλήρη έλεγχό της από τουρκικά
πλοία για να αχρηστευτεί το «pro-
ject» Χριστοδουλίδη. Σε αυτό το
πολύπλοκο παζλ, μπροστά στη
γενικότερη οπισθοδρόμηση, μπο-
ρούμε να αναζητήσουμε τη διέ-
ξοδο. Η «διπλωματία των διασυν-
δέσεων» είναι η μόνη πολιτική
που μπορεί να διασφαλίσει πρόοδο
και λύσεις. Η «διπλωματία των
διασυνδέσεων» βασίζει την ανά-
λυσή της στον πολλαπλασιασμό,
όχι στην αφαίρεση. Κερδίζω-κερ-
δίζεις, win- win, kazan- kazan ση-
μαίνει πολιτικές που οδηγούν στο
αμοιβαίο όφελος. Αυτό σημαίνει
να διαμορφώσεις ένα πεδίο συ-
νεννόησης μέσα στο οποίο όλοι
οι παίκτες να κερδίζουν:

Κύπρος, επίλυση, πλαίσιο Γκου-
τιέρες. 

Τουρκία, Τελωνειακή Ένωση,
μεταναστευτικό, βίζα, ενταξιακά
κεφάλαια στο μέλλον. 

Ε.Ε., παράγοντας σταθερότητας
και ασφάλειας στην Α. Μεσόγειο. 

Σε πολλούς φαίνεται ότι έτσι
«δίνουμε στην Τουρκία». Στην
πραγματικότητα η Κύπρος δεν
έχει κάτι να δώσει, μόνο να κερ-
δίσει έχει. Η Ε.Ε. είναι εκείνη η
οποία σε αυτήν την ισορροπία θα
«δώσει» και έτσι θα δημιουργήσει
το περιβάλλον για να πάρει η Κύ-
προς. Αυτή η πολιτική εφαρμό-
στηκε και νίκησε, 1999, 2004. Κατά
συνέπεια, η στροφή στη «διπλω-
ματία των διασυνδέσεων» συνιστά
τη δική μας θετική ατζέντα με
πρώτο ωφελημένο την Κύπρο. 

Ιδεοθύελλα χωρίς πυξίδα! 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Στις σύγχρονες θεω-
ρίες για τον ορισμό
της ηγεσίας επικρά-
τησε, ιδίως μετά τη
δεκαετία του ’70, η
θεωρία της ανταλ-

λαγής ηγέτη-μέλους. Σύμφωνα με
τη θεωρία, η αλληλεπίδραση του
ηγέτη με τον οργανισμό, κράτος,
σύνολο, κ.λπ., θεωρήθηκε ως μια
σειρά κατακόρυφων δυάδων, κα-
τηγοριοποιημένων σε δύο διαφο-
ρετικούς τύπους: Όσες σχέσεις
ηγέτη-μελών ήταν διευρυμένες και
περισσότερο προσωπικές ονομά-
στηκαν ενδο-ομαδικές, ενώ όσες
σχέσεις ήταν τυπικές και επίσημες
ονομάστηκαν εξω-ομαδικές. Τα
μέλη της ενδο-ομάδας, επειδή ταί-
ριαζαν με τον ηγέτη και ήταν πρό-
θυμα να αναλάβουν περισσότερες
ευθύνες, είχαν περισσότερες δι-
ευκολύνσεις, όπως επιρροή, ευ-
καιρίες και αμοιβές, ενώ τα μέλη
της εξω-ομάδας λάμβαναν τις βα-
σικές παροχές για την εργασία
τους. H LMX ως θεωρία εστίασε

στην έννοια της παραγωγής ηγε-
σίας η οποία αναπτύσσεται με την
πάροδο του χρόνου και περιλαμ-
βάνει τη φάση των αγνώστων, τη
φάση της γνωριμίας και την ώριμη
φάση της συνεργασίας. Οι οπαδοί,
με το να αναλαμβάνουν περισσό-
τερες ευθύνες, μετακινούνται ανά-
μεσα στις φάσεις για να καταλήξουν
στις πιο ώριμες σχέσεις με τον ηγέ-
τη, με υψηλό επίπεδο αμοιβαίας
εμπιστοσύνης, σεβασμού και υπο-
χρέωσης, κάτι το οποίο έχει θετικά
αποτελέσματα τόσο στους ίδιους,
όσο και στην αποτελεσματική λει-
τουργία του οργανισμού, κράτους,
συνόλου, κοκ. 

Συχνά, με αφορμή το Κυπριακό,
στην κυπριακή δημόσια σφαίρα
συζητάμε για την έννοια της πο-
λιτικής βούλησης σε σχέση με την
επίλυσή του, επικαλούμαστε την
ανάγκη (ή την έλλειψη) ηγεσίας
σε σχέση με την τελευταία, ενώ
αναζητούμε, διαχρονικά μεταξύ
των όσων πέρασαν από τον προ-
εδρικό θώκο, το μοντέλο εκείνο
της ηγεσίας που τους περιγράφει,
είτε για να επεξηγήσουμε του πόσο
σθεναρά αντισταθήκαμε στις τουρ-
κικές επιβολές είτε για να αποτι-
μήσουμε του τι πήγε στραβά και
δεν κατορθώσαμε να βρούμε τη
φόρμουλα εκείνη που θα μας απαλ-
λάξει από την τουρκική κατοχή.
Και μοιραία, η LMX έρχεται να μας
υπενθυμίσει το πώς οι ενδο-ομα-
δικές και εξω-ομαδικές σχέσεις του
εκάστοτε Ελληνοκύπριου προέδρου

(και ηγέτη στο επίπεδο των συνο-
μιλιών του Κυπριακού) με διάφορα
συστατικά που απαρτίζουν το Κυ-
πριακό συγκείμενο –από τις πολι-
τικές και οικονομικές ελίτ μέχρι
τον λαό και τους διεθνείς δρών-
τες– λειτούργησαν σε συγκεκρι-
μένο χρόνο και τόπο. Οι ελληνο-
κυπριακές ηγεσίες –σε σχέση με
το Κυπριακό– πέρασαν έντονα τις
φάσεις των αγνώστων, της γνωρι-
μίας και την ώριμη φάση της συ-
νεργασίας. 

Οι ηγέτες ωστόσο παραμένουν
σε επίπεδο δημόσιας πρόσληψης
πάνω κάτω οι ίδιοι αναφορικά με
το Κυπριακό: Ο «αθάνατος εθνάρ-
χης» Μακάριος, ο «πατριωτικά ρε-
αλιστής» Γλαύκος Κληρίδης, ο «ηγέ-
της του μεγάλου «ΟΧΙ» Τάσσος Πα-
παδόπουλος, ο «παρολίγον να το
λύσει» Γιώργος Βασιλείου, ο «διεκ-
δικητικός» Σπύρος Κυπριανού και
ο «άτυχος» Δημήτρης Χριστόφιας.
Πρόεδροι που οι σχέσεις τους ανα-
φορικά με το μοντέλο ηγέτης-μέλος
όχι μόνο διαμόρφωσαν δεδομένα
στη μακρά ιστορία του Κυπριακού
και των συνομιλιών αλλά και που,
αναπόφευκτα, πέρασαν από τη βά-
σανο της παραγωγής ηγεσίας, ως
μοντέλου εσωτερικής διακυβέρ-
νησης και επιβιωσιμότητας  και
όχι σε σχέση με την παραγωγή
απτών αποτελεσμάτων ως προς
την επίλυσή του. Ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, όπως και οι προκάτοχοί
του, θα κριθεί με όποιο μοντέλο
ηγεσίας επιθυμεί ο ιστορικός του
μέλλοντος. Και στα επόμενα χρόνια
θα γραφτούν σίγουρα αρκετά για
τον ρόλο που διαδραμάτισε στο
Κυπριακό και το παράδειγμα ηγε-
σίας που επέλεξε να ακολουθήσει.
Λογικά, θα είναι και ο τελευταίος
Ελληνοκύπριος ηγέτης που επί της
θητείας του το Κυπριακό, με προ-
οπτικές επίλυσης, αποτέλεσε βα-
σικό πολιτικό κεφάλαιο. 

Χωρίς το Κυπριακό ωστόσο, με
το στάτους κβο να έχει αλλάξει
άρδην και όχι προς το συμφέρον
μας, το μοντέλο ηγεσίας ως προς
την θεωρία της ανταλλαγής ηγέ-
τη-μέλους θα πεθάνει, αρχής γε-
νομένης από το 2023 και τις προ-
εδρικές. Οι ενδο-ομαδικές και εξω-
ομαδικές σχέσεις δεν θα έχουν
πλέον καμία απολύτως σημασία
ενώ η φάση των αγνώστων, η φάση
της γνωριμίας και η ώριμη φάση
της συνεργασίας μεταξύ του εκά-
στοτε Ελληνοκύπριου ηγέτη και
των πολιτών δεν θα αφήνει τα πε-
ριθώρια του παρελθόντος ως προς
πολιτικούς ελιγμούς: Το Κυπριακό
στην φάση που διανύουμε και στα
επόμενα χρόνια θα αποτελέσει
την αφορμή για να αλλάξει το μον-
τέλο της ηγεσίας στην Κύπρο. Και,
εξ ορισμού, η αναζήτηση ενός χα-
ρισματικού ηγέτη θα επανέλθει
στο προσκήνιο αλλά και στο ντιμ-
πέιτ στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχει
άραγε; H κρίση θέλει ηγέτη αλλά
η επερχόμενη κρίση μπορεί να
χρειαστεί και κάτι παραπάνω από
αυτό. 

H κρίση θέλει ηγέτη
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

«Οι ηγέτες μας σκέ-
φτονται αγγλικά και
μεταφράζουν ελλη-
νικά» έλεγε σπουδαί-
ος διανοητής και φι-
λόσοφος τη δεκαετία

του 1980, επί παντοδυναμίας Αντρέα
Παπανδρέου στην Ελλάδα. Επέμενε
ότι όσοι γνωρίζουν αρχαία ελληνικά,
μπορούν ακόμη και σήμερα να κά-
νουν τα πάντα στη ζωή τους. Τότε
υπήρχε το παραλήρημα του «Αν-
τρέα» και η Βουλή των Ελλήνων,
για πρώτη φορά στην ιστορία της
ανθρωπότητας, διέγραψε με νόμο
στις λέξεις τους τόνους, τις περι-
σπωμένες, τα πνεύματα και τις υπο-
γεγραμμένες, στο όνομα μιας επα-
νάστασης χωρίς αιτία, ενός υποτι-
θέμενου εκσυγχρονισμού και της
προετοιμασίας, τάχα της χώρας,
για να εισέλθει στην εποχή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Τότε ακούγονταν φωνές, ότι η
λειτουργία των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών στηριζόταν στα αρχαία

ελληνικά, αλλά ήταν «εις ώτα μη
ακουόντων». Τότε και η Κύπρος αν-
τίγραψε πολύ απλά, όλα όσα συνέ-
βαιναν στην Ελλάδα, χωρίς αντι-
δράσεις. Εξάλλου δεν είχε και άλλη
επιλογή, αφού τα βιβλία προέρχον-
ταν από την Ελλάδα και οι εκπαι-
δευτικοί σπούδαζαν στην Ελλάδα.
Στην εποχή της «τρέλας με αριθμό
μηδέν…» ήταν πολλοί οι σοφοί άν-
θρωποι, οι οποίοι πρόβαλαν το πα-
ράδειγμα της Γαλλίας, η οποία δια-
τηρεί ακόμη και σήμερα τα «σημα-
δάκια» στις λέξεις. Ακόμη και το
παράδειγμα της Κίνας όπου τα ιδε-
ογράμματα απαιτούν πολλά χρόνια
διδασκαλίας. Ωστόσο, οι Κινέζοι
επιμένουν και λένε ότι όποιος μάθει
την κινέζικη γραφή μπορεί να κάνει
τα πάντα στη ζωή του.

Τη δεκαετία του 1980 υπήρχε η
δικαιολογία, ότι οι «φτωχοί» Έλλη-
νες, οι «ραγιάδες» της μεταπολί-
τευσης, οι νικητές της δικτατορίας,
απολάμβαναν για πρώτη φορά στην
ιστορία τους, ψωμί χωρίς να σκέ-

φτονται το αύριο, πολυτέλειες χωρίς
να γνοιάζονται για τις συνέπειες
και διασκέδαζαν μέχρι σκασμού,
χωρίς να φαντάζονται πού οδηγούν
οι κραιπάλες. Ήταν τότε που συ-
νειδητά ή ασυνείδητα οι νεοέλληνες
ξημεροβραδιάζονταν στα μπουζού-
κια. Τα κονδύλια έρχονταν από τις
Βρυξέλλες, με τα περίφημα μεσο-
γειακά προγράμματα, από τη μη-
χανή η οποία «έκοβε» δραχμές, η
οποία δεν ζητούσε ούτε και «ρέστα». 

Οι «κουτόφραγκοι» έστελναν
χρήματα για να γίνουν δρόμοι, ερ-
γοστάσια, να αναπτυχθεί η γεωργία
και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα
διακυβέρνησης. Ωστόσο, τα χρή-

ματα από τους «κοντόφθαλμους»
Έλληνες, έφευγαν και επέστρεφαν
στη Γαλλία και τη Γερμανία, για
αγορές αυτοκινήτων, τηλεοράσεων
και ψυγείων, ενώ ένα μεγάλο πο-
σοστό «κάηκε» στα τσιγάρα, τα
ποτά και τα ξενύχτια. Οι παραδο-
σιακές βιομηχανίες έκλειναν η μία
μετά την άλλη και η ελληνική οι-
κονομία κατανάλωνε μόνο, αντί να
έχει κέρδη. Ο παγκοσμίου φήμης
οικονομολόγος, ο Αντρέας Παπαν-
δρέου, απογοητευμένος από τη δια-
φθορά και τη διαπλοκή, το έριξε
και αυτός στα όργια και αν δεν ήταν
τυχερός θα κατάληγε και στη φυ-
λακή με το σκάνδαλο «Κοσκωτά». 

Στην Κύπρο, ο κοσμάκης τότε
ξέφευγε δειλά-δειλά από τον πόνο
και τον οδυρμό της κατοχής, των
νεκρών και των αγνοουμένων. Ήταν
τότε που ήρθαν και τα πρώτα αι-
ματοβαμμένα δολάρια από τον Λί-
βανο και άλλες εμπόλεμες περιοχές
και ο κοσμάκης ένοιωσε τις τσέπες
του να «βαρούν». Ήταν και η εποχή

της τρέλας των «γυμνόστηθων»
στις παραλίες, η οποία δεν ήταν
απλά μια πράξη «ηδονοβλεψίας».
Ήταν γενικά ένα ασυνείδητο κίνημα
αντίδρασης και μια πρώτη νίκη επί
του πόνου της καταστροφής του
πολέμου, έστω και αν τα συνθήματα
περί «Δεν Ξεχνώ» επέμεναν να κυ-
ριαρχούσαν στους πολιτικούς. Ήταν
τότε, που για πρώτη φορά Έλληνας
πρωθυπουργός, ο Αντρέας Παπαν-
δρέου πατούσε το πόδι του στο
νησί και έδιδε ελπίδες ότι θα έρ-
χονταν καλύτερες μέρες. Ωστόσο,
αυτό το οποίο κυριαρχούσε σε όλο
τον Ελληνισμό ήταν το ρητό: «Φά-
γωμεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνή-
σκομεν...».

Σήμερα τα Greeklish, δηλαδή η
αναγραφή ελληνικών λέξεων, με
αγγλικούς χαρακτήρες, στα σύντομα
μηνύματα των κινητών τηλεφώνων
δεν αποτελεί μόδα για τους νεαρούς,
αλλά αποτελεί πάθος και για πολλούς
ηγέτες. Η ελληνική γλώσσα είναι
λογική. Οι συλλαβές ενώνονται και

δημιουργούν λέξεις και οι λέξεις
συνταιριάζονται για να φτιάξουν
προτάσεις. Η σύνδεση γίνεται με
βάση γραμματικούς και συντακτι-
κούς κανόνες. Η χρήση των Gree-
klish δεν «σκοτώνει» μόνο τη δομή
της ελληνικής γλώσσας, αλλά σκο-
τώνει και τον τρόπο με τον οποίο
σκέφτονται οι Έλληνες. Η λογική
τίθεται στο περιθώριο και όλα κι-
νούνται γύρω από «άναρθρες» ατά-
κες και αλλοπρόσαλλες προτάσεις.
Αποτέλεσμα είναι ο λόγος να κα-
ταντά πολλές φορές άλογος και όταν
οι ηγέτες ξεχνούν την λογική, τότε
και τα αποτελέσματα των έργων
τους είναι κατά κανόνα άλογα. Τα
σκάνδαλα και η διαφθορά, οι ανη-
θικότητες και οι παλαβομάρες, γεν-
νιούνται όχι μόνο από το ορμέμφυτο
του ανθρώπου, αλλά και από την
αλογία του λόγου. Αποτέλεσμα «γαία
πυρί μιχθήτω...» και ο «Θεός να
βάλει το χέρι του...»

Greeklish ηγέτες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

EP
A/

GI
U

SE
PP

E 
LA

M
I

Οι υπουργοί Πολιτισμού των G20 συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Κολοσσαίο στη Ρώμη. 

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

<<<<<<<

Η λογική τίθεται στο πε-
ριθώριο και όλα κινούν-
ται γύρω από «άναρ-
θρες» ατάκες και αλλο-
πρόσαλλες προτάσεις. 

<<<<<<<

Ο Νίκος Αναστασιάδης,
λογικά, θα είναι και ο τε-
λευταίος Ελληνοκύπριος
ηγέτης που επί της θη-
τείας του το Κυπριακό,
με προοπτικές επίλυ-
σης, αποτέλεσε βασικό
πολιτικό κεφάλαιο. 
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O λοι πρέπει να το έχουν δια-
πιστώσει και να το έχουν κα-
τανοήσει. Τελικός στόχος της

Τουρκίας είναι ο έλεγχος ολόκληρης
της Κύπρου στην αρχή και η επα-
νάκτησή της στο μέλλον. Όσοι δεν
το κατανοούν ή εθελοτυφλούν ή
κάτι άλλο τους κρατά κλειστά τα
μάτια της κριτικής σκέψης. Αυτός
είναι ο τελικός στόχος, που το επι-
διώκει αδιαλείπτως από το 1956.
Όμως ξέρει ότι για να πετύχει τον
τελικό στόχο πρέπει πρώτα να επι-
τύχει έναν ενδιάμεσο στόχο. Και
αυτός δεν είναι άλλος από την κα-
τάργηση της Κ.Δ. και την αντικα-
τάστασή της με ένα άλλο κράτος,
στο οποίο η Κ.Δ. θα υποβιβαστεί
σε συνιστώσα πολιτεία ομοσπον-
διακού ή συνομοσπονδιακού κρά-
τους.

Οι προσπάθειες κατάλυσης της
Κ.Δ. άρχισαν με την τουρκοανταρ-
σία του 1963. Απέτυχαν παταγωδώς
και ο ΟΗΕ αναγνώρισε την Κ.Δ. με
μόνη νόμιμη κυβέρνηση την κυ-
βέρνηση του προέδρου Μακαρί-
ου.

Η δεύτερη προσπάθεια έγινε το
1974 με την τουρκική εισβολή και
την κατάληψη του 36% του εδάφους
της Κ.Δ. Και πάλι απέτυχε, επειδή
ο ΠτΔ εθνάρχης Μακάριος διασώ-
θηκε από το πραξικόπημα και ο
ΟΗΕ συνέχισε να αναγνωρίζει την
κυβέρνησή του ως τη νόμιμη κυ-
βέρνηση.

Οι επόμενες προσπάθειες της
Τουρκίας ήταν χωρίς θερμά επει-
σόδια, αλλά με διπλωματικές προ-

σπάθειες, που τις οργάνωνε και
προσπαθούσε να τις διεκπεραιώσει
η βρετανική δολιότητα. Αυτές οι
προσπάθειες ήταν όλα τα βρετανικά
κυρίως σχέδια επίλυσης του Κυ-
πριακού. Σκοπός τους ήταν να επι-
λύσουν, δήθεν, το Κυπριακό, αλλά
κυρίως να επιβάλουν μια διχοτομική
λύση, που θα καταργούσε την Κ.Δ.
Αποκορύφωμα αυτών των προσπα-
θειών ήταν το σχέδιο του λόρδου
Χάνυ, που πήρε το όνομα σχέδιο
Ανάν και που το απέρριψε ο κυ-
πριακός Ελληνισμός με ποσοστό
76%.

Η τελευταία προσπάθεια είναι
η απαίτηση για λύση δυο κρατών.
Ξέρει πως αυτό δεν το εγκρίνουν
ούτε τα Η.Ε., ούτε η Ε.Ε. Η Τουρκία
φυσικά δεν θέλει δύο κράτη στην
Κύπρο. Θέλει κατάργηση της Κ.Δ.
και έλεγχο των δύο συνιστώντων
κρατών μιας συνομοσπονδίας. Μέ-
σω της απαίτησης για δύο κράτη
και της παγίδας στην περίκλειστη
περιοχή Αμμοχώστου επιδιώκει να
πετύχει την κυριαρχική ισότητα
των δύο κοινοτήτων, που θα απο-
τελέσουν τα δύο κρατίδια. Την προ-
σπάθεια αυτή ενορχηστρώνει η
Βρετανία με τη μοναδική της ικα-
νότητα στη διατύπωση ιδεών με
εποικοδομητική ασάφεια. Έτσι η
παγίδα άρχισε να στήνεται.

Στην άτυπη συνάντηση της Γε-
νεύης, με απούσα την Κ.Δ. η Τουρκία
πρόβαλε την απαίτηση για δύο κρά-
τη και την κατάργηση των ψηφι-
σμάτων του Σ.Α. που κατοχυρώνουν
την Κ.Δ. Ο γ.γ. του ΟΗΕ ένιψε τας

χείρας ως τέλειος σύγχρονος Πιλά-
τος, ενώ έπρεπε να αντιδράσει δυ-
ναμικά. Αντίθετα, άρχισε να σκέ-
φτεται τον όρο «αυτοδιοικούμενες
περιοχές» για να ικανοποιήσει τα
τουρκικά αιτήματα με βρετανική
δολιότητα. Η τελευταία εισβολή
της Τουρκίας στο περίκλειστο τμήμα
της Αμμοχώστου είναι προσπάθεια
κατάργησης των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ, αφού πρώτα συνεργήσουν
στην αδρανοποίησή τους οι κάτοικοι
Αμμοχώστου, που θα επιστρέψουν
υπό τουρκική διοίκηση. Δεν χάνου-
με τώρα την Αμμόχωστο. Τη χάσαμε,
όπως και όλη την κατεχόμενη Κύπρο
το 1974. Τώρα οι Τούρκοι προσπα-
θούν να τη μετατρέψουν σε εργαλείο
εφαρμογής των σχεδίων τους για
κατάργηση των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ, κατάργηση της Κ.Δ. και συ-
νεργασία δύο «αυτοδιοικούμενων
περιοχών» με κυριαρχική ισότητα.

Προβλέπω ότι στην επόμενη
άτυπη πενταμερή, που κάποιες ηγε-
σίες τη θεωρούν πανάκεια, η δο-
λιότητα της Βρετανίας με την ανοχή
και τη συνεργασία του γ.γ., θα προ-
σπαθήσουν να δημιουργήσουν κοι-
νό έδαφος. Η Τουρκία με μεγαλό-
ψυχη διπλωματική κίνηση θα υπο-
χωρήσει από την απαίτηση για δύο
κράτη και θα περιοριστεί στην κυ-
ριαρχική ισότητα, που θα επενδυθεί
με βρετανική εποικοδομητική ασά-
φεια, την οποία πιθανώς να παρου-
σιάσει ο γ.γ. ως το νέο πλαίσιό του.
Και τότε θα αρχίσουν οι πιέσεις
προς την ελληνική κοινότητα να
κάμει και αυτή υποχωρήσεις, να

αποδεχτεί «την κυριαρχική ισότητα
των αυτοδιοικούμενων περιοχών»,
για να «επανέλθει και η Τουρκία
στη λύση της ΔΔΟ με κυριαρχική
πολιτική ισότητα», σύμφωνα με το
πλαίσιο του γ.γ. Πιθανόν ο γ.γ. να
ζητήσει και την υπογραφή μιας
στρατηγικής συμφωνίας με άμεση
εφαρμογή και συνέχιση των συνο-
μιλιών για διαπραγμάτευση των λε-
πτομερειών.

Αν ο Νίκος Αναστασιάδης πέσει
στην παγίδα ή θεωρήσει ότι βρήκε
την ευκαιρία να ανταποδώσει το
χαστούκι του «Όχι» στο σχέδιο
Ανάν με 76% και αποδεχθεί τη στρα-
τηγική συμφωνία με την κυριαρχική
ισότητα, τότε μπορούμε με βεβαι-
ότητα να πούμε «καληνύχτα Κ.Δ.»
σε πρώτο στάδιο και «καληνύχτα,
ελληνισμέ, της Κύπρου» σε επόμενο
στάδιο. Μετά τις εκλογές ο Νίκος
Αναστασιάδης νιώθει αθωωμένος,
δυνατός και θεωρεί ότι ο κυπριακός
λαός θα τον ακολουθήσει στη λύση
που επιδιώκει. 

Φυσικά πολλοί και κυρίως οι ηγε-
σίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ θα
χειροκροτήσουν και θα πανηγυρί-
σουν τη λύση και την απελευθέρωση
και επανένωση της Κύπρου.

Δυστυχώς, αυτήν την ηγεσία
έχουμε. Και ακόμα δυστυχώς ο κυ-
πριακός λαός έχει το κόμμα και την
ηγεσία του πάνω από την Κύπρο
και τη σωτηρία της.

Η μόνη ελπίδα μας είναι το δη-
μοψήφισμα. Και δεν πρέπει με κα-
νένα τρόπο να επιτρέψουμε την
παράκαμψή του.

Το τελειωτικό κτύπημα με την κυριαρχική ισότητα
Του ΠΕΤΡΟΥ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Ωρα για πρακτική 
εφαρμογή 

των ψηφισμάτων 
για τα Βαρώσια

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

H ρθε η ώρα που πέρα από
τα συνθήματα και τις κα-
ταδίκες της Τουρκίας να

προχωρήσουμε σε πρακτικά βή-
ματα για την Αμμόχωστο. Κεν-
τρικός μας άξονας θα πρέπει να
είναι η εφαρμογή των ψηφισμά-
των 550 και 789. Πριν μπούμε
στην καρδιά της πρότασης που
θέλω να παρουσιάσω, ας δούμε
το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο.
Τα νέα τουρκικά τετελεσμένα
στα Βαρώσια αποτελούν τμήμα
ενός σχεδίου κλιμακωτών βημά-
των σε θάλασσα (ΑΟΖ) και ξηρά
που πρωταρχικό στόχο έχουν να
εκβιάσουν την πλευρά μας να
δεχθεί τις νέες τουρκικές θέσεις
για συνολική λύση, στέλλοντας
το μήνυμα ότι το βολικό για εμάς
στάτους κβο έπαψε να είναι στα-
θερό και θα επιδεινωθεί. Παράλ-
ληλα επιχειρείται η διάσπαση
των Ε/κ και η άσκηση εσωτερικής
πίεσης από υποστηρικτές της
άποψης για μία όποια λύση ώστε
να μη χαθεί η Αμμόχωστος. Δευ-
τερευόντως επιδιώκεται από την
Τουρκία και η επίλυση του πε-
ριουσιακού στην Αμμόχωστο
που συνιστά το μεγαλύτερο κομ-
μάτι του θέματος. 

Υπάρχει η άποψη πως ο τερ-
ματισμός της διαδικασίας στα-
διακού ανοίγματος της περιφραγ-
μένης περιοχής μπορεί να γίνει
εφικτός μόνο με την άμεση επα-
νέναρξη διαπραγματεύσεων για
λύση ΔΔΟ. Παραγνωρίζεται όμως
το γεγονός ότι αυτή είναι ανέ-
φικτη, γιατί η Τουρκία έχει απο-
μακρυνθεί από το διαπραγμα-
τευτικό κεκτημένο του Κραν
Μοντάνα. Κάποιο αναλυτές άφη-
σαν να εννοηθεί πως πιθανώς
να χρειαστεί να εξετάσουμε πε-
ραιτέρω βήματα στο θέμα της
κυριαρχίας έτσι ώστε να καταστεί
η επανέναρξη των συνολικών
διαπραγματεύσεων εφικτή. Η
επιλογή μιας ενδιάμεσης λύσης
είτε με την παραχώρηση αυτο-
νομίας (πρόταση Πολυβίου) στους
Τ/κ είτε με συνδιαχείριση του
φυσικού αερίου και επιστροφή
εδαφών περιλαμβανομένων των
Βαρωσίων είναι επίσης ανέφικτη
στην παρούσα φάση. Ο λόγος εί-
ναι ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί
στη φάση αυτή να επιστρέψει
εδάφη στην Κύπρο, γιατί έτσι
θα απολέσει την τόσο απαραί-
τητη στήριξη του από τον Μπα-
χτσελί. 

Η επαναφορά από τον πρό-
εδρο Αναστασιάδη, στα πλαίσια
των ΜΟΕ, της παλιάς πρότασης
για Βαρώσια έναντι του αερο-
δρομίου της Τύμπου (Ερτζιάν)

έχει ήδη απορριφθεί από τους
Τ/κ. Η ικανοποιητική για τους
Τ/κ λειτουργίας του «Ερτζάν» και
η προοπτική μετατροπής του λι-
μανιού της Αμμοχώστου σε μα-
ρίνα, στα πλαίσια του αναπτυ-
ξιακού σχεδίου της ευρύτερης
περιοχής, δεν κάνουν ελκυστική
την πρόταση αυτή για τους Τ/κ.
Ισχυρές ενστάσεις υπάρχουν και
στην πλευρά μας για το σε ποιο
κράτος θα ανήκει το συγκεκρι-
μένο αεροδρόμιο κάτι που θα
ρωτήσει ο ICAO για να δεχθεί
την απόδοση σε αυτό καθεστώ-
τος διεθνούς αεροδρομίου. Η
πλευρά μας έχει οδηγηθεί εκ των
πραγμάτων στην οδό της εξα-
σφάλισης καταδικαστικών δη-
λώσεων από ΟΗΕ και Ε.Ε. Τα κεί-
μενα που εξασφαλίστηκαν, παρά
την ισχυρή αντίδραση των Βρε-
τανών και τις ειρωνείες κάποιων
Ε/κ, κρίνονται ως ικανοποιητικά.
Να σημειωθεί και η έντονη αν-
τίδραση της αμερικανικής κυ-
βέρνησης διά του ΥΠΕΞ κ. Μπλίν-
κεν. Εκτιμώ πως δεν πρέπει να
αρκεστούμε σε αυτά. Θα πρέπει
να συνεχίσουμε την προσπάθεια
για ένα ανάλογο ψήφισμα και
από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. 

Πέραν όμως των πιο άνω χρει-
άζεται να υπάρξει απειλή κυρώ-
σεων ή και κυρώσεις σε βάρος
της Τουρκίας. Δεν είναι εύκολη
υπόθεση, καθώς χώρες όπως η
Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία
δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Ό,τι κα-
ταφέρουμε θα είναι κέρδος. Θε-
ωρώ πως το αρνητικό κλίμα στις
ευρωτουρκικές σχέσεις που θα
δημιουργηθεί αρκεί από μόνο
του να αποθαρρύνει νέες ευρω-
παϊκές και ξένες επενδύσεις στην
Τουρκία (βλέπετε περίπτωση
επένδυσης 1 δισ. ευρώ από τη
VW). Η συνέχιση της αρνητικής
πορείας της τουρκικής οικονομίας
θα έχει σοβαρές αρνητικές επι-
πτώσεις στη δημοτικότητα του
Ερντογάν. Οι κυρώσεις όμως δεν
είναι αυτοσκοπός. Αποτελούν
σοβαρό μοχλό πίεσης για να πει-
στεί η Τουρκία να αναστείλει τα
νέα τετελεσμένα της στα Βαρώ-
σια και να συζητήσει τη μεταβί-
βαση της περιφραγμένης περιο-
χής στη διοίκηση του ΟΗΕ. Εμείς
από την πλευρά μας θα πρέπει
να καταθέσουμε συγκεκριμένη
πρόταση για εγκαθίδρυση στην
περιοχή αυτή μιας διοίκησης των
Ηνωμένων Εθνών στα πρότυπα
της αντίστοιχης στην πόλη Μπρί-
τσκο της Βοσνίας. 

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνο-
λόγος. 

Οι Daren Acemoglu
και James Robinson
δημοσίευσαν το
2019 μια σημαντική
έρευνα πάνω στους
ιστορικούς και πολι-
τικούς λόγους για

τους οποίους μόνο στην Ευρώπη
ευδοκίμησε η κατάλληλη δέσμη
πολιτικών, οικονομικών και πολι-
τισμικών θεσμών. Αναπτύχθηκε
έτσι μια ελεύθερη κοινωνία και ένα
κράτος δικαίου. Το έργο τους «Ο
στενός διάδρομος» περιγράφει την
πορεία προς το φιλελεύθερο δημο-
κρατικό καθεστώς ως το αποτέλε-
σμα της πάλης ανάμεσα στην κοι-
νωνία των πολιτών και το κράτος.
Αποτελεί στην ουσία τον δεύτερο
τόμο του έργου τους «Γιατί απο-
τυγχάνουν τα έθνη» (2012) και θα
μπορούσε κάλλιστα να έχει τίτλο:
«Γιατί επιτυγχάνουν τα έθνη». «Η
σύγκρουση μεταξύ κράτους και
κοινωνίας, όπου το κράτος εκπρο-
σωπείται από θεσμούς και την ελίτ
των ηγετών, δημιουργεί έναν στενό
διάδρομο στον οποίο ευδοκιμεί η
ελευθερία», λέει ο Acemoglu. «Είναι
αναγκαίο αυτή η σύγκρουση να εί-
ναι ισορροπημένη. Μια ανισορρο-

πία είναι επιζήμια για την ελευθερία.
Αν η κοινωνία είναι πολύ αδύναμη,
αυτό οδηγεί στον δεσποτισμό. Αλλά
από την άλλη πλευρά, αν η κοινωνία
είναι πολύ ισχυρή, αυτό οδηγεί σε
αδύναμα κράτη που δεν είναι σε
θέση να προστατεύσουν τους πο-
λίτες τους». 

Για τους Acemogluκαι Robinson,
η ουσία του θέματος είναι ότι τα
φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη
ευδοκιμούν όταν καταφέρνουν να
ισορροπήσουν ανάμεσα στις εναλ-
λακτικές πολιτικές δυνατότητες
της ανομίας και της τυραννίας. Το
ισχυρό κράτος είναι απαραίτητο
για να προστατεύει τους πολίτες
του από τη φυσική και ιδεολογική
βία που μπορούν να ασκήσουν πά-
νω τους οργανωμένες ομάδες ή με-
μονωμένα άτομα. Το κράτος όμως
μπορεί την ίδια στιγμή να μετα-
τραπεί σε όργανο βίας και κατα-
στολής. Η ελευθερία διευρύνεται
τόσο όταν οι κοινωνικές ομάδες
αμφισβητούν την κρατική εξουσία
και αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής
διαμαρτυρίας για να βοηθήσουν
τους απλούς πολίτες, περιφρου-
ρώντας τις ατομικές ελευθερίες,
όσο και όταν το κράτος παρεμβαίνει

για να εμποδίσει την κυριαρχική
επιρροή ομάδων και ατόμων πάνω
στην κοινωνία. Το τελευταίο μπορεί
να συμβεί με πολλαπλούς τρόπους:
μέσω της υφαρπαγής της πολιτικής
εξουσίας από πολιτικά «επαναστα-
τικά» κινήματα, ή μέσω της συγ-
κέντρωσης ισχυρής οικονομικής
εξουσίας στα χέρια μιας αστικής
ολιγαρχίας, αλλά και μέσω της πνευ-
ματικής τύφλωσης που μπορούν
να προκαλέσουν σε μεγάλη μερίδα
του λαού ιδεολογικά, θρησκευτικά
ή παραθρησκευτικά δόγματα. Ακο-
λουθώντας το παράδειγμα του Νι-
κολό Μακιαβέλι, οι συγγραφείς
φρονούν ότι η πολιτική ελευθερία
προέρχεται από τον κοινωνικό αγώ-
να. Δεν υπάρχει καθολικό πρότυπο
για την ελευθερία, το οποίο αν το
ακολουθήσουν τα έθνη θα κατα-
φέρουν να αποκτήσουν κράτος δι-
καίου. Δεν υπάρχουν συνθήκες
που να γεννούν αναγκαστικά την
ελευθερία, ούτε ιστορική εξέλιξη
που να οδηγεί αναπόφευκτα σε αυ-
τήν. Η ελευθερία δεν σχεδιάζεται
από αριστοκρατικές, πολιτικές ή
κοινωνικές ελίτ, αλλά μάλλον ανα-
δύεται ως αποτέλεσμα κοινωνικών
και πολιτικών ζυμώσεων μέσα από

την πάλη του κράτους με την κοι-
νωνία. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρ-
χει καμία εγγύηση ότι η ελευθερία
κατακτιέται άπαξ δια παντός σε
μια ιστορική κοινωνία, ακόμη και
όταν κατοχυρώνεται στο νομικό
πλαίσιο ή είναι δεμένη στην άγκυρα
μιας ισχυρής παράδοσης και ενός
πολιτικού πολιτισμού μερικών εκα-
τοντάδων ετών.

Η πάλη ανάμεσα στους «αντιεμ-
βολιαστές» (antivax) και τις κρα-
τικές εξουσίες σε όλη την Ευρώπη
είναι μια σημαντική μάχη για τη
φιλελεύθερη δημοκρατία. Πολλοί
θα σπεύσουν να πάρουν θέση στη
μάχη αυτή, κάτι το οποίο είναι
απόλυτα θεμιτό και πρέπει να εν-
θαρρύνεται. Άλλοι θα υποστηρί-
ξουν τα ατομικά δικαιώματα των
«αντιεμβολιαστών» και άλλοι την
υποχρέωση των πολιτών για κοι-
νωνική αλληλεγγύη. Τα κράτη θα
χρειαστεί να δράσουν για να κα-
ταπολεμήσουν όσο πιο αποτελε-
σματικά μπορούν την πανδημία
με τη χρήση του «υπερόπλου των
εμβολίων». Οι κοινωνικές ομάδες
θα καταγγείλουν τη βίαιη εφαρμογή
μέτρων που εργαλειοποιούν το σώ-
μα τους και θα αντιδράσουν μέσω

φυσικών και διαδικτυακών κινη-
τοποιήσεων. Ο μελετητής των πο-
λιτικών φαινομένων καλείται να
δει σε αυτή την κοινωνική ανατα-
ραχή όχι ένα πρόβλημα αλλά μια
πολύτιμη για την ελευθερία πολι-
τική ευκαιρία. Στους «Λόγους» του
πάνω στην ιστορία της Ρώμης του
Τίτου Λίβιου, ο Μακιαβέλι υποστη-
ρίζει ότι οι συγκρούσεις μεταξύ
του λαού και της αριστοκρατίας
εξασφάλιζαν το μεγαλείο της Ρώ-
μης. Παράλληλα καθιστά σαφές
ότι ο πολιτικός στοχαστής πρέπει
επίσης να εξετάσει τις περιπτώσεις
ανεξέλεγκτης κοινωνικής ανομίας
και την ανάγκη για ισχυρή εξουσία
για τον έλεγχό τους. Ως εκ τούτου,
ο αγώνας για την ελευθερία δεν
ζημιώνεται από τις κοινωνικές ανα-
ταραχές και την κοινωνική ανυπα-
κοή συγκεκριμένων ομάδων· ούτε
από την ισχυρή παρέμβαση του
Λεβιάθαν να επιβάλει την καλύτερη
κατ’ αυτόν λύση σε ένα βιο-ιατρικό
πρόβλημα με βαρύτατες κοινωνικές
και οικονομικές επιπτώσεις στο
σύνολο της κοινωνίας των πολιτών.
Αντίθετα, φαινόμενα όπως αυτά
που ζούμε καθημερινά πλέον τον
τελευταίο καιρό, που τείνουν να

μετατραπούν σε γενικευμένη κοι-
νωνική διένεξη, συμβάλλουν στη
«λεπτή ρύθμιση»(fine tuning) της
κρατικής μηχανής. Η τελευταία κα-
λείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε
έναν δεσποτικό και έναν ασθενή
Λεβιάθαν. Από την έκβαση της πά-
λης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη
και το «αντιεμβολιαστικό» κίνημα
(antivax) θα εξαρτηθεί αν θα ισχυ-
ροποιηθεί ο φιλελεύθερος και δη-
μοκρατικός χαρακτήρας της ευρω-
παϊκής κοινωνίας ή αν θαυπανα-
χωρήσουμε προς τον δεσποτισμό
ή προς την ανομία, θέτοντας σε
κίνδυνο έτσι τα ευρωπαϊκά πολιτικά
και κοινωνικά μας κεκτημένα. Όπως
χαρακτηριστικά γράφουν οι δύο
συγγραφείς: «Η επίτευξη της ορθής
πολιτικής ισορροπίας και η κινη-
τοποίηση της κοινωνίας, χωρίς να
αποδυναμώνονται οι νόμοι και οι
θεσμοί, είναι οι σημαντικές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουμε σή-
μερα».

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

Ο στενός διάδρομος
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ
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Ενάμιση χρόνο από τότε που ο ιός,
γνωστός ως COVID-19, επελαύνει
ανά το παγκόσμιο, οι επιστήμονες
είναι περισσότερο σοφότεροι για
τη νέα υγειονομική απειλή. Η ανα-
κάλυψη εμβολίων μέσα σε χρόνο
ρεκόρ σίγουρα αποτελεί μια τερά-
στια επιτυχία της επιστημονικής
κοινότητας ωστόσο υπάρχουν και
πτυχές της πανδημίας που παρα-
μένουν στην αθέατη πλευρά. Όπως
οι επιπτώσεις σε όσους έχουν μο-
λυνθεί και αναρρώσει. Πρόκειται
για την κατηγορία ασθενών γνωστή
και ως Long COVID. Εδώ τα βήματα
που έχουν γίνει φαίνονται να είναι
λιγοστά, ωστόσο όπως ήδη υπο-
στηρίζεται από τους επιστήμονες,
το αποτύπωμα του ιού δεν πρόκειται
να εξαφανισθεί όταν τα εμβόλια
θα πετύχουν το στόχο της δημι-
ουργίας ισχυρού τείχους ανοσίας.
Με ζητούμενο στην παρούσα φάση
την εμβολιαστική θωράκιση του
πληθυσμού, το επόμενο ζήτημα
που εκ των πραγμάτων θα καταστεί
μέρος της καθημερινότητας, είναι
το τι θα αφήσει πίσω της η πανδη-
μία σε βάθος χρόνου. Ήδη ένα κομ-
μάτι της επιστημονικής κοινότητας,
σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνει όλο
και περισσότερη προσοχή. Παρά
ταύτα όσα είναι γνωστά βρίσκονται
σε πρώιμο στάδιο. Με βάση όσα
είναι σε θέση να γνωρίζουν οι επι-
στήμονες, ένα 10% όσων μολύν-
θηκαν από τον ιό και ανάρρωσαν,
θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται
για απροσδιόριστο χρονικό διά-
στημα. Παρόμοια φαίνεται να είναι
και η κατάσταση στην Κύπρο, η
οποία εμφανίζεται να μην έχει ξε-
κάθαρη εικόνα για τους ασθενείς
COVID που συγκαταλέγονται στην
κατηγορία των μακροχρόνιων ασθε-
νών. Τα μόνα στοιχεία που υπάρ-
χουν είναι αποσπασματικά και προ-

έρχονται από ανεπίσημες πηγές.
Και δεν είναι μόνο το υγειονομικό
κομμάτι. Ήδη γίνεται λόγος για γε-
νικότερες επιπτώσεις που επεκτεί-
νονται σε προσωπικό, οικογενειακό,
κοινωνικό και επαγγελματικό επί-
πεδο. Από την άγνωστη εξίσωση
του ιού δεν μπορούν να αγνοηθούν
οι επιπτώσεις στα συστήματα υγεί-

ας, τα οποία εκτός των άλλων θα
έχουν να αντιμετωπίσουν την επό-
μενη μέρα μια ιδιαίτερη επιβάρυν-
ση. Τι είναι γνωστό και τι όχι για
τους «Long COVID» στην Κύπρο,
εξηγούν στην «Κ» επιστήμονες που
παρακολουθούν σε ημερήσια βάση
την επιδημία. 

1 Τι είναι η «Long COVID»; Υπάρχουν
διάφορες ονομασίες, αλλά δεν

έχει οριστικοποιηθεί ο τελικός ορι-
σμός. Είναι μια κατάσταση όπου
συμπτώματα που εμφανίσθηκαν
κατά την οξεία λοίμωξη παραμέ-
νουν και επιμένουν, πάνω από το
αναμενόμενο χρονικό διάστημα
ίασης της λοίμωξης. Κάποια συμ-
πτώματα εμφανίζονται μετά και
συσχετίζονται με το ότι ο ασθενής
νοσηλεύθηκε με COVID-19. Τα
συμπτώματα παραμένουν για χρο-
νικό διάστημα πέραν των τεσσά-
ρων εβδομάδων.

2 Ποια είναι τα συμπτώματα του
«Long COVID»; Τα συμπτώματα

μπορούν να εμφανίζονται και σε
άλλα συστήματα, όχι κατ’ ανάγκη
το αναπνευστικό. Συνήθως παρα-
μένει η δύσπνοια και η κόπωση.
Μπορεί να εμφανίζονται αρρυθμίες,
αίσθημα παλμών, στο κεντρικό
νευρικό σύστημα διαταραχή προ-
σοχής, διαταραχή συγκέντρωσης,
εξασθενημένη μνήμη, διαταραχές
ύπνου, συνεχόμενο άγχος και κα-
τάθλιψη. Υπάρχουν και άλλα πιο
συστηματικά συμπτώματα όπως
αδυναμία, καταβολή, μυαλγίες που
μπορεί να επιμένουν. Διαταραχή
στη γεύση και στην όσφρηση για
περισσότερο από 6 μήνες. Εμφά-
νιση εξανθημάτων, πονοκέφαλοι,
εμπύρετη κατάσταση χωρίς αιτία.

3 Πότε εντοπίσθηκε το «Long COVID»;
Οι πρώτες αναφορές εμφανί-

σθηκαν το φθινόπωρο του 2020. 

4 Όσοι ασθενήσουν, βιώνουν το
φαινόμενο «Long COVID»; Είναι

μια διαδικασία που προσπαθούμε
να γίνουμε σοφότεροι με διάφορες
μελέτες και καταγραφές. Δεν είναι
ακόμα ξεκάθαρο. Οι Αμερικάνοι
διαχωρίζουν τους ασθενείς σε διά-
φορες κατηγορίες ανάλογα με τις
επιπτώσεις. Είναι μια κατηγορία
ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε
ΜΕΘ στους οποίους παραμένουν
επιπτώσεις στο αναπνευστικό και
αδυναμία του οργανισμού. Υπάρχει
άλλη κατηγορία ασθενών που νό-
σησαν και δεν νοσηλεύτηκαν. Πα-
ρουσιάζουν συμπτωματολογία στην
όσφρηση και τη γεύση που μπορεί
να παραμείνει για χρονικό διάστη-
μα ακόμα και μεγαλύτερο των έξι
μηνών. Γίνονται καταγραφές για
να διαπιστωθεί ποιους ασθενείς
αφορά το «Long COVID» και ποια
είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε
ομάδας.

5 Έχει εμφανισθεί σε εμβολιασμένους;
Υπάρχει μια μελέτη που δεν έχει

τεκμηριωθεί σε μεγάλους αριθμούς.
Φαίνεται ότι μετά την έναρξη των
εμβολιασμών έχουν μειωθεί οι επι-
πτώσεις μετά τη νοσηλεία. 

6 Ένας «Long COVID» τι αντιμετωπίζει
στην καθημερινότητά του; Εμπο-

δίζεται να επιστρέψει στις καθη-
μερινές δραστηριότητες. Υπάρχει
μια συμπτωματολογία που επιμένει,
άσχετα αν δεν απειλεί άμεσα τη
ζωή, που τον κρατά μακριά από
την λειτουργικότητά του. Απ’ όλους
με Long Covid ένα 70%, σύμφωνα
με μια τελευταία μελέτη δεν έχει
επιστρέψει πλήρως στην καθημε-
ρινή ομαλότητα.

7 Ποιες είναι οι επιπτώσεις σε ασθε-
νείς «Long COVID»; Η συμπτω-

ματολογία συνήθως είναι μια συ-
νεχόμενη κατάσταση με κάποια
διάστημα ύφεσης. Σε βάθος χρόνου
όμως επηρεάζει και ψυχολογικά,
κατάθλιψη – στρες , γιατί ο ασθενής
νιώθει ότι δεν είναι καλά και δεν
υπάρχει άμεση θεραπεία.

8 Μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική
διάρκεια της «Long COVID»; Η μέ-

γιστη διάρκεια δεν έχει προσδιο-
ριστεί. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό
που ξεπερνά τους 7 μήνες. Υπάρ-
χουν αναφορές ότι η πλειοψηφία
των ασθενών «Long COVID» στους
10 μήνες έχουν ξεπεράσει την πα-
ρατεταμένη συμπτωματολογία. 

9 Οι «Long COVID» μεταδίδουν το
ιό; Όχι. Δεν έχουν να κάνουν

με οξεία λοίμωξη.

10 Υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια για
«Long COVID». Ποιες ομάδες εί-

ναι ευάλωτες; Αυτό δεν έχει ξεκα-

θαρίσει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες,
αλλά δεν είναι πλήρως τεκμηριω-
μένες. Με τα στοιχεία που έχουμε
οι μεγάλες ηλικίες βιώνουν συχνό-
τερα το «Long COVID».

11 Γενικότερες επιπτώσεις από την
«Long COVID»; Ένας που νό-

σησε π.χ. στο αναπνευστικό του,
θα χρήζει μακροχρόνιας παρακο-
λούθησης, χρειάζεται να πραγμα-
τοποιεί συχνές φυσιοθεραπείες,
δεν θα μπορεί να επιστρέψει σε
πλήρη λειτουργικότητα, άρα θα
αντιμετωπίσει δυσκολίες και στις
επαγγελματικές του δραστηριότη-
τες. Κάποιος που έχει διαταραχές
στον ύπνο ή του προκαλείται έν-
ταση στην καθημερινότητά του
μπορεί να βιώσει κατάθλιψη και
να χρειασθεί παρακολούθηση.

12 Για το σύστημα υγείας τι σημαίνει
αυτή η κατηγορία ασθενών; Οι

άνθρωποι αυτοί από ασθενείς με
μια οξεία λοίμωξη εξελίσσονται σε
χρόνιους ασθενείς. Όσο θα παρα-
κολουθούνται, θα υπάρξει επιβά-
ρυνση για το σύστημα υγείας, όχι
τόσο σε νοσηλείες, όσο σε εξωνο-
σοκομειακή φροντίδα από διάφορες
ειδικότητες. Δημιουργείται έτσι μια
νέα κατηγορία χρόνιων ασθενών.

13 Στην Κύπρο πόσοι ασθενείς χα-
ρακτηρίζονται «Long COVID»;

Δεν υπάρχουν στοιχεία. Αυτό πρέ-
πει να το δει το σύστημα υγείας
γιατί αφορά δικαιούχους του. Θα
πρέπει να καταγραφούν.

14 Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν
στοιχεία; Σύμφωνα με κάποιες

μελέτες οι «Long COVID» υπολο-
γίζονται στο 10% με 20% όσων μο-
λύνθηκαν ή νόσησαν.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
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Long COVID: Η άγνωστη πλευρά της πανδημίας
Δεκατέσσερις απαντήσεις για όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις όσων μολύνθηκαν και ανάρρωσαν
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Σε παγκόσμιο επίπεδο 
οι ασθενείς Long COVID
ανέρχονται στο 10% με
20% όσων μολύνθηκαν
και δεν νόσησαν. Στην
Κύπρο δεν υπάρχουν κα-
ταγραφές Long COVID.

Η πανδημία, σύμφωνα με τις επιστημονικές αναφορές, δημιούργησε μια
νέα κατηγορία μακροχρόνιων ασθενών. Επί του παρόντος η συμπτωματολο-
γία μετά την ίαση ασθενών COVID είναι διάρκειας από 7 έως 10 μήνες.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το συμπληρωματικό πακέτο μέτρων
που αποφασίσθηκε την περασμένη
Παρασκευή στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο, πρέπει να θεωρείται το τε-
λευταίο για το φετινό καλοκαίρι,
εάν η ανάγνωση των επιδημιολο-
γικών δεδομένων δεν διαψεύσει
τους επιδημιολόγους. Η συνεχιζό-
μενη υποχώρηση που παρατηρείται
στους ημερήσιους δείκτες των
νέων κρουσμάτων προκαλεί ευ-
φορία σε κυβέρνηση και επιδημιο-
λόγους ότι το 4ο κύμα της πανδη-
μίας, με τη μετάλλαξη «Δέλτα»
έπιασε οροφή και άρχισε η υπο-
χώρηση. Μοναδικό μελανό σημείο
παραμένει ο αριθμός των νοση-
λειών που συνεχίζουν να κινούνται
στην κόκκινη ζώνη με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται για τις υπο-
δομές COVID, των νοσοκομείων.
Οι εκτιμήσεις των ειδικών, έτσι
όπως αυτές μεταφέρονται στο
Υπουργείο Υγείας, βλέπουν το πο-
τήρι μισογεμάτο, τουτέστιν στα-
διακή εκτόνωση της κατάστασης
το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, στο
κομμάτι των νοσηλειών υπάρχει
και μια διαφορετική ανάγνωση πιο
συντηρητική. Χωρίς να παρατη-
ρείται διγνωμία για την επιδημιο-
λογική τάση εκτόνωσης το επόμενο
διάστημα, οι λιγότερο αισιόδοξες
φωνές των ειδικών φαίνεται να
προβληματίζονται από απρόβλε-
πτες εξελίξεις που έχουν να κάνουν
με το αίσθημα χαλαρότητας που
προκαλεί ο μήνας Αύγουστος, λόγω
διακοπών. Οι ίδιες φωνές εκφρά-
ζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία,
κάνοντας απόλυτο συσχετισμό της
αποτελεσματικότητας των μέτρων
που έχουν ληφθεί με τα επίπεδα
ελέγχου και των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, τις επόμενες 20 με 30
ημέρες. Ωστόσο, από το Υπουργικό
Συμβούλιο που πάει διακοπές μετά
την ερχόμενη Τρίτη, γίνεται σαφές
πως οποιαδήποτε έκτακτη σύγ-
κλησή του μέχρι τις 23 Αυγούστου
θα αφορά την πανδημία και τη
συμπλήρωση του πακέτου μέτρων.

Πριν η αισιοδοξία επιστρέψει

σε ένα κομμάτι της ομάδας διαχεί-
ρισης της πανδημίας, η κατάσταση
στα νοσοκομεία παρουσιαζόταν
παρόμοια με περιόδους που είχε
σημάνει συναγερμός. Ιατρικό προ-
σωπικό που προσφέρει υπηρεσίες
σε θαλάμους COVID περιέγραφε
στην «Κ» μια κατάσταση αρκούντως
ανησυχητική με έντονο το στοιχείο
του φόβου για το τι μέλλει γενέσθαι
εάν δεν υπάρξει ανακοπή της αυ-
ξητικής πορείας. Εικόνα που επι-
βεβαιώνεται και από τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα ο
υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζη-

παντέλας, μετά την ανακοίνωση
του τελευταίου πακέτου μέτρων.
Πάνω από 400 άτομα απεβίωσαν
από τη νόσο COVID-19, πάνω από
80 νοσηλεύονται στα νοσηλευτήρια
σε σοβαρή κατάσταση, πέραν των
40 έχουν εισαχθεί σε Μονάδες Εν-
τατικής Θεραπείας. Αριθμός ρεκόρ,
και πρωτόγνωρα ψηλός για τα δε-
δομένα της Κύπρου κατά τον κ.
Χατζηπαντέλα.

Οι μονάδες COVID
Σύμφωνα με την εικόνα που δί-

νεται από το Υπουργείο Υγείας, η
κατάσταση της πανδημίας και κατ’
επέκταση των νοσηλειών είναι
διαχειρίσιμη. Οι προβλέψεις των
ειδικών είναι πως το επόμενο δε-
καήμερο θα υπάρξει διόρθωση του
αριθμού των νοσηλειών, προς τα
κάτω, με τον αριθμό των νέων
κρουσμάτων τα οποία αντιπροσω-
πεύουν το 3% των νοσηλειών. Από
τις ημερήσιες παρακολουθήσεις
των Μονάδων COVID προκύπτουν
τα ακόλουθα. Από την περασμένη

Παρασκευή άνοιξε ο θάλαμος CO-
VID του Γενικού Νοσοκομείου Πά-
φου, ο οποίος προσθέτει άλλες 40
κλίνες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμ-
μοχώστου, στον υφιστάμενο θά-
λαμο COVID, υπάρχουν διαθέσιμες
5 κλίνες συν άλλες 5 από εξιτήρια,
εάν παραστεί ανάγκη. Επιπλέον
το ΓΝΑ έχει στη διάθεσή του άλλες
30 κλίνες στη νέα πτέρυγα. Στη
Λάρνακα η κατάσταση εμφανίζεται
καλύτερη από πλευράς διαθεσιμό-
τητας κλινών. Στη Λευκωσία η κα-
τάσταση παρουσιάζεται να μην εί-
ναι πιεστική. Οι εισαγωγές ασθενών
είναι λιγότερες από τα εξιτήρια.
Στη Λεμεσό τέλος έχει επέλθει εξι-
σορρόπηση εισαγωγών με εξιτήρια
με ελαφρύ μείωση, κάποιες μέρες,
των εισαγωγών ασθενών. Σύμφωνα
με τον υπουργό Υγείας το σύστημα
υγείας δεν δέχεται πίεση αυτή την
περίοδο μιας και δεν υπάρχουν
ασθενείς σε αναμονή, όπως υπο-
στηρίζεται. Πίεση φαίνεται να
υπάρχει στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και ο λόγος είναι ότι

αυξημένος αριθμός ασθενών του
4ου κύματος της μετάλλαξης «Δέλ-
τα» που χρειάζεται νοσηλεία σε
ΜΕΘ. Και εκεί όμως, υποστηρίζεται
πως υπάρχουν περιθώρια κλινών. 

Στελέχωση
Στο κομμάτι κάλυψης των κενών

που υπήρχαν με νοσηλευτικό προ-
σωπικών των θαλάμων COVID, η
κατάσταση φαίνεται να έχει εκτο-
νωθεί σημαντικά. Η συμφωνία με
τους νοσηλευτές για ελκυστικές
απολαβές υπερωριακής απασχόλη-
ση σε μονάδες COVID, παρουσιά-
ζεται να είχε αποτελέσματα παρά
το αίτημα του κλάδου για επέκταση
της συμφωνίας και εκτός μονάδων
COVID, αίτημα το οποίο δεν ικα-
νοποιήθηκε. Παράλληλα με την
υπερωριακή απασχόληση ο ΟΚΥπΥ
προχώρησε και σε μετακινήσεις
αριθμού νοσηλευτών από άλλα πό-
στα όπως η θερμομέτρηση στις ει-
σόδους των νοσοκομείων, έργο που
ανατέθηκε στο προσωπικό ασφα-
λείας, και από τα εξωτερικά ιατρεία.

Τελευταίο πακέτο μέτρων, εκτός ανατροπών
Βλέπουν εκτόνωση των πιέσεων στις νοσοκομειακές υποδομές COVID από τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών
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Στα νέα κρούσματα συνε-
χίσθηκε η τάση των τε-
λευταίων ημερών με νέα
μείωση (635) την Παρα-
σκευή. Κάτω από το 1%
για δεύτερη μέρα το 
ποσοστό θετικότητας.

Ποια η στόχευση 
Πίσω από τα επιπρόσθετα μέ-
τρα, αποκαλύπτεται η προσπά-
θεια αντιμετώπισης φαινομέ-
νων χαλαρότητας μέσα στον Αύ-
γουστο, ενδεχόμενο που προ-
βλημάτιζε έντονα την ομάδα
διαχείρισης της πανδημίας. Οι
πολιτικές αποφάσεις εν πολ-
λοίς βασίστηκαν στις αξιολογή-
σεις των ειδικών για τα σημεία
συνεχιζόμενης διασποράς του
ιού. Η απόφαση για υποχρεωτι-
κή εξέταση PCR ή rapid test αν-
τιγόνου από την 7η ημέρα από
την ημερομηνία άφιξης όσων
δεν διαμένουν μόνιμα στη Δη-
μοκρατία, στόχο έχει να περιο-
ρίσει τα εισαγόμενα κρούσματα
ενόψει και των αισιόδοξων
προβλέψεων για αυξημένο
αριθμό επισκεπτών κατά τον
μήνα Αύγουστο. Από εκεί και
πέρα επεκτάθηκε η υποχρεωτι-
κή χρήση του SafePass και σε
άλλους χώρους όπως είναι τα
νοσοκομεία. Τα μέτρα για τους
οίκους ευγηρίας και κλειστές
δομές για πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού ή ανάρρωσης από τη
νόσο εντός των τελευταίων 180
ημέρων ή αρνητικού αποτελέ-
σματος από εξέταση PCR με
ισχύ 72 ωρών από όλα τα άτομα
ηλικίας 12 ετών και άνω, βασί-
σθηκαν στα επιδημιολογικά
στοιχεία που έδειχναν διασπο-
ρά του ιού από τους συγκεκρι-
μένους χώρους. Οι πρόνοιες για
μείωση του μέγιστου αριθμού
ατόμων στα καταστήματα, κα-
θώς και οι περιορισμοί στην διε-
ξαγωγή πανηγυριών στόχο
έχουν να αποτρέψουν φαινό-
μενα χαλαρότητας . Ο εμβολια-
σμός ατόμων ηλικίας 12 ετών
και άνω, σε εθελοντική βάση,
εντάσσεται στο πυρήνα της κυ-
βερνητικής πολιτικής για αύξη-
ση των ποσοστών εμβολιασμού,
ως ένα εργαλείο αναχαίτησης
των νέων κρουσμάτων.

Εάν δεν παραστεί ανάγκη η επόμενη επιδημιολογική αξιολόγηση, σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου στην αυγου-
στιάτικη συνεδρία του κυβερνητικού σώματος, στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.



BARS
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«Τους επόμενους 12 μήνες θα δημι-
ουργηθούν ακόμα περισσότερες 
υπηρεσίες από όσες είδαμε μέχρι 
σήμερα αθροιστικά», λέει στην «Κ» 
ο υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης. Καθώς 
κλείνει δύο χρόνια στη θέση αυτή, 
τονίζει ότι οι ψηφιακές διαδικασί-
ες στο gov.gr, από 501 που ήταν 
το καλοκαίρι του 2019, ξεπερνούν 
σήμερα τις 1.200. Θα περίμενε κα-
νείς ότι το ψηφιακό κράτος θα συ-
ναντούσε αξεπέραστες αντιδράσεις 
από τους «σφραγιδοκράτορες». Και 
όμως, πηγές του υπουργείου Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης διαβεβαιώ-
νουν ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς 
και τα κόμματα στηρίζουν αυτή τη 
μεταβολή. «Σήμερα οι πολίτες αγα-
νακτούν όταν βλέπουν ότι κάτι δεν 
γίνεται ψηφιακά. Τα θέλουν όλα ψη-
φιακά εδώ και τώρα. Ομως οι δημό-
σιοι υπάλληλοι δεν μπλοκάρουν το 
ψηφιακό κράτος. Απλώς χρειαζόμα-
στε ακόμα 12 μήνες για να ολοκλη-
ρώσουμε τον τριετή προγραμματι-
σμό του 2019», λένε στο υπουργείο. 
Οι συνδικαλιστικές και κομματικές 
αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν προ 
μηνών στον ΕΦΚΑ οφείλονταν στη 
διαφωνία των εργαζομένων απέ-
ναντι στην ανάθεση της έκδοσης 
συντάξεων σε λογιστές και δικη-
γόρους. Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, 
από την άλλη πλευρά, στηρίζουν 
τον εκσυγχρονισμό του συστήμα-
τος «ΑΤΛΑΣ», που έως το τέλος του 
έτους θα μπορεί να διεκπεραιώνει 
το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτή-
σεων συνταξιοδότησης.

Ασφαλώς, στο πρώτο εξάμηνο 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη εκ-
δηλώθηκαν αντιδράσεις. «Για να 
μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά το 
πιστοποιητικό γέννησης, έπρεπε 
να ενημερωθούν και να πειστούν 
από το υπουργείο όχι μόνο οι λη-
ξίαρχοι, αλλά και όλα τα μαιευτή-
ρια της χώρας, ένα προς ένα», λέ-
ει στέλεχος του υπουργείου που 
ενεπλάκη ενεργά στο θέμα αυτό. 
Στη συνέχεια όμως ήρθε ο κορω-
νοϊός και σάρωσε κάθε αντίδρα-
ση και επιφύλαξη. «Η ταχύτατη 
ψηφιοποίηση και απλούστευση 
των διαδικασιών δεν ήταν μόνο 
προϋπόθεση για τη συνέχεια της 
λειτουργίας του κράτους και της 
οικονομίας, αφού οι πολίτες έπρε-

πε πάση θυσία να εξυπηρετούνται 
εξ αποστάσεως, αλλά ήταν και μια 
κύρια στρατηγική για την αντιμε-
τώπιση του ιού, αφού η μείωση 
των φυσικών επαφών κατέστη 
απαραίτητη για τον περιορισμό 
της μόλυνσης», λέει ο κ. Πιερρα-
κάκης. Οι δημόσιες υπηρεσίες κα-
τέβασαν ρολά και οι υπάλληλοι 
άρχισαν να εργάζονται από τα 
σπίτια τους, με αποτέλεσμα να 
σημειωθεί αύξηση των προσδοκι-
ών πολιτών και υπαλλήλων για να 
πραγματοποιούνται ψηφιακά όλο 
και περισσότερες υπηρεσίες. Με 

άλλα λόγια, ο κορωνοϊός άρχισε 
να σκοτώνει τη γραφειοκρατία, 
τις ουρές και τη «χαρτούρα» και 
στη συνέχεια το ψηφιακό κράτος 
άρχισε να χτυπάει τον κορωνοϊό! 
Στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης αξιοποίησαν την έκτα-
κτη συνθήκη για να «σαρώσουν» 
το κράτος με ψηφιακές αλλαγές.

Βεβαίως, αν ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν γνώριζε ήδη από 
τη θητεία του στο υπουργείο ∆ι-
οικητικής Μεταρρύθμισης, στην 
κυβέρνηση Σαμαρά, ακριβώς τι 
πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός και 
αν δεν επέλεγε τον Κυριάκο Πιερ-
ρακάκη, προσφέροντάς του από-
λυτη εμπιστοσύνη και στήριξη 
μέσα και από θεσμικές μεταβολές 
ενίσχυσης του υπουργείου, η γρα-
φειοκρατία θα είχε ανοσία ακόμα 
και στον κορωνοϊό. Αντί γι’ αυτό, 
έχουμε το πρόγραμμα εμβολια-

σμού και το αντίστοιχο πιστοποι-
ητικό να αποτελούν παραδείγματα 
επιτυχίας σε ευρωπαϊκό και πα-
γκόσμιο επίπεδο. «Η ψηφιοποίη-
ση του κράτους είναι χώρος παρα-
γωγής συναινέσεων», παρατηρεί 
ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι 
πρόκειται για ένα κοινωνικό αίτη-
μα που έχει την υποστήριξη της 
συντριπτικής πλειονότητας. «Το 
ψηφιακό κράτος μειώνει τις ανι-
σότητες και ενδυναμώνει τους ερ-
γαζομένους». Και σαφέστατα επι-
ταχύνει την ανάπτυξη, πατάσσει 
τη διαφθορά και αναβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής για όλους. 

Η ασφάλεια των δεδομένων

Ολα αυτά ασφαλώς υπό την προ-
ϋπόθεση της ασφάλειας των δε-
δομένων, για την οποία ακολου-
θούνται στο υπουργείο μέτρα και 
διαδικασίες που εγγυώνται την 
υψηλότερη εμπιστοσύνη.

Παρά την ταχύτητα των αλλα-
γών, θα χρειαστεί τουλάχιστον άλ-
λο ένα έτος για να ολοκληρωθεί η 
πρώτη φάση της οικοδόμησης του 
ψηφιακού κράτους και να ανοίξει 
το νέο κεφάλαιο του εκσυγχρονι-
σμού των υποδομών, που ισοδυ-
ναμεί με την πραγματική έλευση 
της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης (αισθητήρες παντού, λεωφό-
ροι αυτόνομης οδήγησης, μοντέ-
λα τρισδιάστατης εκτύπωσης κ.ά.).

Τους επόμενους 12 μήνες θα 
έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή με-
ταβολή σε διαδικασίες όπως:

•Ανανέωση διπλώματος οδήγη-
σης (ψηφιακά από τον Οκτώβριο).
•Μεταβίβαση αυτοκινήτων και 
σκαφών (από τον Οκτώβριο).
•Μεταβίβαση ακινήτων (ο συμβο-
λαιογράφος θα αντλεί τα έγγραφα 
από μία πλατφόρμα στον υπολο-
γιστή του, χωρίς ταλαιπωρία του 
πολίτη).
•∆ήλωση γεννήσεων στο Ειδικό 
Ληξιαρχείο (για Ελληνες του εξω-
τερικού).
•Εκδοση συντάξεων (προωθείται 
ο εκσυγχρονισμός των υποδομών 
βάσει μοντέλου εργασίας που δο-
κιμάστηκε και πέτυχε στην οργά-
νωση του εμβολιασμού).
•Ιατρικός φάκελος με όλες τις ια-
τρικές πράξεις του ασφαλισμένου, 
ο οποίος θα συνδέεται με την ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση. Μά-
λιστα αναμένεται εντός του καλο-
καιριού –ακόμα και την προσεχή 
εβδομάδα– ο πολίτης να αποκτή-
σει πρόσβαση στον προσωπικό του 
φάκελο στην ηλεκτρονική συντα-
γογράφηση με ό,τι του έχει συντα-
γογραφηθεί διαχρονικά.

Βεβαίως, όλα τα παραπάνω συ-
σχετίζονται με τον μοναδικό αριθ-
μό, που έχει ήδη ψηφιστεί στον νό-
μο 4727/20 και εκκρεμεί η τεχνική 
εφαρμογή του, και θα εξασφαλίζε-
ται με αυτόν πλήρης εξυπηρέτηση 
από το κράτος, χωρίς να χρειάζεται 
να θυμάται κανείς και τον ΑΦΜ 
και τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό της 
ταυτότητάς του. Μια διαδικασία η 
οποία συσχετίζεται με την έκδοση 
των νέων ταυτοτήτων, διαγωνι-
σμός που βαίνει προς ολοκλήρω-
ση από το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα «πριν και μετά» της εφαρμογής 
όλων αυτών των καινοτομιών είναι 
ο πολίτης που επισκέπτεται ένα 
νοσοκομείο για εμβολιασμό και ο 
ίδιος πολίτης που μπορεί να επισκε-
φθεί νοσοκομείο για ιατρικό θέμα. 
Στη μία περίπτωση τα πάντα εξε-
λίσσονται οργανωμένα, μεθοδικά 
και γρήγορα, ενώ στην άλλη συχνά 
παρουσιάζονται τα αναμενόμενα 
γνωστά προβλήματα και δυσλει-
τουργίες. Κατά συνέπεια, το στοί-
χημα του επόμενου δωδεκαμήνου 
είναι η εμπειρία του πολίτη από 
το ∆ημόσιο να είναι ενιαία και να 
εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην πρώ-
τη κατηγορία.

Είτε προοδευτικός, είτε ριζοσπαστι-
κός, είτε δυναμικός, ο ρεαλισμός 
που προτάσσει ο Αλέξης Τσίπρας 
στις ομιλίες του από τον Μάιο και 
μετά αποτελεί τη νέα «συνταγή» 
με την οποία επιχειρεί να αφήσει 
πίσω του τα δέκα χρόνια της κρί-
σης που πέρασαν. Είναι το σημείο 
ρήξης που επιχειρεί να αναδείξει 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας 
το σύνθημα στην κοινωνία πως τα 
μνημόνια, η πανδημία και η κλιμα-
τική κρίση επιβάλλουν μια απότομη 
στροφή. Με λίγα λόγια, υποστηρί-
ζει πως τα πράγματα δεν μπορούν 
να είναι όπως παλιά και αυτή είναι 
η «κόκκινη γραμμή» του προοδευ-
τισμού από το συντηρητικό μπλοκ.

Μπορεί οι εξαμηνιαίες εκλο-
γικές τάσεις που δημοσίευσε το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς (Κ. 
Πουλάκης - ∆αν. Κολτσίδα) για το 
διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι 
τον Ιούλιο να δείχνουν υποχώρη-
ση του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου και 
όσον αφορά την καταγραφή των 
συναισθημάτων των πολιτών το 
70% να είναι αρνητικά, ωστόσο 
η διαφορά με τη Νέα ∆ημοκρα-
τία εξακολουθεί να βρίσκεται στις 
12,1 μονάδες. Ο Αλέξης Τσίπρας 
έχει μπροστά του 30 ημέρες για 
να καταφέρει να μπει «με το δεξί» 
στο φθινόπωρο, με πρώτο στόχο η 
ψαλίδα με τη «γαλάζια» παράταξη 
να πέσει σε μονοψήφια ποσοστά. 
Αυτό θα είναι για πολλά κορυφαία 

στελέχη της Κουμουνδούρου η με-
γάλη νίκη του καλοκαιριού, που 
θα αποτελεί σημάδι για ανατροπή 
του κλίματος με την παράλληλη 
συγκρότηση ενός αντικυβερνη-
τικού μετώπου.

Είναι γεγονός ότι η πανδημία 
περιορίζει τις δυνατότητες τα-
κτικών ελιγμών και ο πολιτικός 
χρόνος είναι, λόγω συνθηκών, 
ιδιαιτέρως πυκνός. Μετά την 

προγραμματική συνδιάσκεψη ο 
Αλέξης Τσίπρας έχει για σύμμαχο 
το καλό κλίμα που υπάρχει μέσα 
στο κόμμα, με τις τάσεις να «ξε-
κουράζονται». Η διεξαγωγή ή όχι 
του συνεδρίου θα αποτελέσει το 
επίδικο της επόμενης περιόδου, 
ωστόσο και αυτό θα εξαρτηθεί από 
τις πολιτικές εξελίξεις και την πο-
ρεία της πανδημίας. Το μόνο θέμα 
που ξυπνά την εσωστρέφεια στο 
κόμμα αυτή την περίοδο είναι οι 
παρεμβάσεις του Παύλου Πολάκη 

και η διγλωσσία που φαίνεται να 
παρουσιάζει το κόμμα στο θέμα 
του εμβολιασμού. Πάντως, ακό-
μα και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που 
ουκ ολίγες φορές έχει φέρει σε πο-
λύ δύσκολη θέση την ηγεσία του 
κόμματος με τον ριζοσπαστισμό 
που παρουσιάζει, πήρε ξεκάθαρα 
θέση μέσα στην εβδομάδα. Με 
τη δική της εκστρατεία να είναι 
σε εξέλιξη και το 5ο εναλλακτικό 
κάμπινγκ που ολοκληρώνεται αύ-
ριο, δηλώνει πως «ο εμβολιασμός 

αποτελεί πράξη κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και ευθύνης».

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως ο 
εκλογικός συναγερμός, στον οποίο 
έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας το 
κόμμα, ήταν μια ευφυής κίνηση 
ανεξαρτήτως της απόφασης που 
θα πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
για εξάντληση ή μη της τετραετί-
ας. Από το περιβάλλον του προέ-
δρου ισχυρίζονται πως το κόμμα 
συσπειρώθηκε και απέκτησε μια 
δυναμική εξωστρέφειας. Οι περι-

οδείες του αρχηγού της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης βοήθησαν, 
η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
άνω των προσδοκιών, όπως ση-
μειώνουν, και για αυτό τον λόγο 
θα συνεχιστούν και τον Αύγου-
στο. Με αυτό τον τρόπο είναι σε 
πλήρη εγρήγορση και οι βουλευ-
τές και τα στελέχη του κόμματος, 
που γνωρίζουν πολύ καλά πως με 
την είσοδο νέων προσώπων θα 
πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητες, 
αν θέλουν να πετύχουν την εκλο-

γή τους στη νέα Βουλή. Η εντολή 
που υπάρχει είναι σαφής: να μην 
αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ να πέσει τίποτα 
κάτω από όσα κάνει η κυβέρνη-
ση. Ενδεικτικός είναι ο «καβγάς» 
που προκλήθηκε με αφορμή τον 
καύσωνα της ∆ευτέρας και την 
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κη-
ρυχθεί αργία.

∆ύο διλήμματα θέτει ο Αλέξης 
Τσίπρας επιτακτικά το τελευταίο 
διάστημα. Στο εξωτερικό, τη συ-
νεργασία των προοδευτικών δυνά-
μεων με ζητούμενο η Αριστερά, οι 
Ευρωσοσιαλιστές και οι Πράσινοι 
να βρουν τα απαραίτητα σημεία 
σύγκλισης. Στο εσωτερικό προτάσ-
σονται οι ανισότητες που, όπως 
υποστηρίζουν, προωθεί η κυβέρ-
νηση. Κατάργηση οκταώρου, ελα-
φρύνσεις μόνο στις μεγάλες επι-
χειρήσεις, εφαρμογή ελάχιστης 
βάσης εισαγωγής με αποκλεισμό 
άνω των 20.000 υποψηφίων, εφαρ-
μογή του πτωχευτικού κώδικα για 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικί-
ας. Ψηλά στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ 
παραμένει στα ελληνοτουρκικά το 
«νέο Ελσίνκι». ∆ηλαδή, όπως το-
νίζει συνεχώς ο Γιώργος Κατρού-
γκαλος, η ανάγκη διασύνδεσης της 
έναρξης διαπραγμάτευσης για ανα-
βάθμιση της τελωνειακής ένωσης 
Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας με 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το 
Κυπριακό και την υποχρέωση να 
προσφύγει στη Χάγη μαζί με την 
Ελλάδα για τις θαλάσσιες οικονο-
μικές ζώνες.

«Oλα ψηφιακά, εδώ και τώρα»   

Ρεαλισμός και εκλογικός συναγερμός στον ΣΥΡΙΖΑ 

Οι αρχικές αντιδράσεις, τα συμφέροντα και η μάχη με τον χρόνο – Ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης μιλάει στην «Κ»

Η «συνταγή» του Αλέξη Τσίπρα για να κλείσει τη δημοσκοπική ψαλίδα με τη Ν.Δ. και να συσπειρώσει το κόμμα

«Πρόκειται για ένα 
κοινωνικό αίτημα που 
έχει την υποστήριξη 
της συντριπτικής 
πλειονότητας».

Ερχεται από 
τον Οκτώβριο 
η ψηφιακή μεταβίβαση 
αυτοκινήτων, σκαφών 
και ακινήτων.

Η εντολή που υπάρχει 
είναι σαφής: να μην πέ-
φτει τίποτα κάτω από όσα 
κάνει η κυβέρνηση 
– Ενδεικτικός είναι 
ο «καβγάς» που προκλή-
θηκε με αφορμή τον καύ-
σωνα της Δευτέρας.

Οι περιοδείες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (φωτ. από τη συνάντησή του με συλλόγους αλιέων, στη 
Σκάλα Καλλονής, στη Λέσβο, την περασμένη ∆ευτέρα) θα συνεχιστούν όλο τον Αύγουστο.
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Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι διαδικασίες τις οποίες μπορεί να ολοκληρώσει κανείς στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων gov.gr (στη φωτ. στιγμιότυπο από την παρουσί-
ασή της στο Μέγαρο Μαξίμου, τον ∆εκέμβριο του 2020) ξεπερνούν σήμερα τις 1.200. Το καλοκαίρι του 2019 ήταν 501.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
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Δέκα απαντήσεις
σε αβάσιμα 
επιχειρήματα 

Στο καθοριστικό σημείο όπου θα 
πρέπει να πεισθούν οι διστακτι-
κοί ώστε να κλείσουν ραντεβού 
και να εμβολιαστούν έναντι της 
COVID-19 βρίσκεται η επιχείρηση 
«Ελευθερία». Εως και την Παρα-
σκευή είχε εμβολιαστεί το 64% 
των ενηλίκων, ενώ ο ρυθμός των 
εμβολιασμών έχει μειωθεί σε πε-
ρίπου 50.000 με 60.000 την ημέ-
ρα, αριθμός που αναμένεται να 
μειωθεί περαιτέρω τις επόμενες 
δύο εβδομάδες και λόγω των δι-
ακοπών του Αυγούστου. Ωστόσο 
είναι σαφές ότι πλέον το πρόγραμ-
μα έχει πλησιάσει τον πιο σκληρό 
πυρήνα των διστακτικών και των 
αρνητών των εμβολίων. Και ενώ 
για τους αρνητές οι ειδικοί ση-
μειώνουν ότι δεν υπάρχει δίαυ-
λος επικοινωνίας, οι διστακτικοί 
με τη σωστή πληροφόρηση και 
το χτίσιμο της εμπιστοσύνης θα 
μπορούσαν να πάρουν την καλύ-
τερη γι’ αυτούς απόφαση. 

«Εκτιμώ ότι το ποσοστό των αρ-
νητών στη χώρα μας δεν ξεπερνά 
το 7%-8%. Με τους αρνητές δεν 
υπάρχει επικοινωνία. ∆εν θα ακού-
σουν ό,τι τους πούμε. Οι υπόλοιποι 
από τους πολίτες που δεν έχουν 
ακόμα εμβολιαστεί διστάζουν. Αλ-
λά είναι επίμονοι στον δισταγμό 
τους», σημειώνει στην «Κ» η ομό-
τιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και 
πρόεδρος της Ελληνικής Επιτρο-
πής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδω-
ρίδου. Ο φόβος για παρενέργειες 
και για ενδεχόμενες μακροχρόνι-
ες επιπτώσεις, η τάση του ατόμου 
να προτιμά τη θεραπεία από την 

πρόληψη, που εκφράζεται και με 
αμφιβολία ως προς την αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων, υπο-
δαυλίζονται από την παραπλη-
ροφόρηση μέσω ∆ιαδικτύου, η 
οποία, όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η κ. Θεοδωρίδου, «συνδέει 
τέρατα και σημεία με τα εμβόλια». 
Και είναι ο ρόλος των ειδικών να 
προσεγγίσουν τους διστακτικούς 
με συγκεκριμένη διαδικασία και 
«σκαλοπάτια». 

«Πρώτα πρέπει να δεις εάν το 
άτομο θέλει να ακούσει τι έχεις να 
του πεις. Μετά θα πρέπει να τον 
αφήσεις να εκφράσει το προβλη-
ματισμό του. Αφού το κάνει αυτό, 
του δίνεις τις απαντήσεις που ζη-
τεί στα θέματα που τον απασχο-
λούν. Και τέλος, του δίνεις τον 
χρόνο που χρειάζεται να επεξεργα-
στεί αυτά που έχει ακούσει ώστε 
να αποφασίσει σε δεύτερο χρόνο 
τι θα κάνει. ∆εν επιζητούμε με μία 
συνάντηση να αποδεχθεί ο διστα-
κτικός τον εμβολιασμό», τονίζει η 
κ. Θεοδωρίδου. 

«Μια σημαντική παράμετρος 
για να αποφασίσει κάποιος να κά-
νει το εμβόλιο είναι πώς εκτιμά 
ο ίδιος τον κίνδυνο. Η εκτίμηση 
του κινδύνου από το κάθε άτομο 
είναι διαφορετική και συχνά δεν 
προσεγγίζεται με τη λογική. Ποιο 
είναι πιο λογικό επιχείρημα από το 
ότι κινδυνεύει κάποιος να πεθάνει 
από την COVID-19 εάν δεν εμβολι-
αστεί; Οταν το 30% των ηλικιωμέ-
νων που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν 
πείθεται από αυτό το επιχείρημα, 
δεν ξέρω τι μπορεί να το πείσει», 
επισημαίνει στην «Κ» ο καθηγητής 
Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας 
στο Perelman School of Medicine 
και διευθυντής του μεταπτυχιακού 
προγράμματος Κλινικής Επιδημιο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο της Πεν-
σιλβάνια, Θεοκλής Ζαούτης. 

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «θε-
ωρούμαστε ένα κράτος της ∆ύσης 
που έχει με επιτυχία εξαφανίσει 
μέσω εμβολιασμού πολλά λοιμώ-
δη νοσήματα, με αποτέλεσμα να 
μην έχουμε δει τις καταστροφικές 

τους επιπτώσεις. Ακόμα και για-
τροί που δεν έχουν δει την “άλ-
λη πλευρά”, δεν κάνουν σωστή 
εκτίμηση του κινδύνου. Ακούω 
από γονείς ως επιχείρημα ότι τα 
παιδιά δεν νοσούν σοβαρά, οπότε 
δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. 
Την ίδια όμως στιγμή θεωρούν 
δεδομένο ότι θα εμβολιάσουν τα 
παιδιά έναντι της πολιομυελίτι-
δας, η οποία έχει πλέον εξαφανι-
στεί. Η πιθανότητα θρομβώσεων 
μετά τη χορήγηση του εμβολίου 
της AstraZeneca είναι μία-δύο στο 
εκατομμύριο εμβολιασμών, όταν 
με τη χρήση αντισυλληπτικών οι 
πιθανότητες είναι 500 έως 1.000 
ανά εκατομμύριο και με το κά-
πνισμα 1.700 ανά εκατομμύριο». 

Στη στάση των διστακτικών 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
οι γιατροί, και όπως τονίζουν οι 
καθηγητές Θεοδωρίδου και Ζα-
ούτης θα πρέπει να εκπέμπουν 
ένα κοινό μήνυμα. «Ενα άτομο 
διστάζει όταν βλέπει ανθρώπους 
που λόγω της ιδιότητάς τους θα 

έπρεπε να γνωρίζουν για τα εμβό-
λια, να υποστηρίζουν ανυπόστα-
τες θεωρίες για παρενέργειες ή 
να δίνουν διαφορετικές οδηγίες», 
επισημαίνει η κ. Θεοδωρίδου. Ο κ. 
Ζαούτης σημειώνει «έχω ακούσει 
τρελά πράγματα. Μια γιατρός δεν 
άφηνε γυναίκα που θηλάζει να εμ-
βολιαστεί, λέγοντας ότι αυτή είναι 
η άποψή της, και σε αντίθεση με 
τις συστάσεις των καθ’ ύλην αρ-
μοδίων. Γιατρός προέτρεπε άτομο 
που λαμβάνει αντιβιοτικό λόγω 
ωτίτιδας να αναβάλει τον εμβολι-
ασμό. Και σε κάποια εμβολιαστι-
κά κέντρα δίνονται οδηγίες για 
την αποφυγή αλκοόλ για κάποιες 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό. ∆εν 
υπάρχει ούτε μία αναφορά από 
επίσημες πηγές για το αλκοόλ και 
το εμβόλιο! Και μπορεί η σύσταση 
αυτή να μην αποτρέψει κάποιον 
να εμβολιαστεί, αλλά όταν ένα 
άτομο λαμβάνει αντικρουόμενα 
μηνύματα, αυτό δημιουργεί την 
υποψία ότι υπάρχει κενό στη γνώ-
ση μας για τα εμβόλια».

Τα εμβόλια έναντι της COVID-19 δεν 
είναι πειραματικά, δεν επηρεάζουν 
τη γονιμότητα, δεν μένουν στον 
οργανισμό ώστε να επιδράσουν 
μακροπρόθεσμα, ενώ ο κίνδυνος 
από τη νόσο από την οποία προ-
στατεύουν είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερος από τις σπάνιες παρενέρ-
γειες, οι οποίες μάλιστα μπορούν 
να αντιμετωπιστούν, τονίζουν επα-
νειλημμένως οι ειδικοί επιστήμονες 
σε μια προσπάθεια να άρουν τις 
επιφυλάξεις πολιτών ως προς τον 
εμβολιασμό. Η «Κ» με τη βοήθεια 
της ομότιμης καθηγήτριας Παιδι-
ατρικής και προέδρου της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρίας 
Θεοδωρίδου απαντά στα δέκα συ-
χνότερα επιχειρήματα όσων δι-
στάζουν να εμβολιαστούν έναντι 
της COVID-19.

1«Φοβάμαι 
τις παρενέργειες»

Οπως εξηγεί η κ. Θεοδωρίδου, «ο 
φόβος για τα εμβόλια αφορά από 
τις απλές αντιδράσεις όπως είναι 
ο χαμηλός πυρετός, η κόπωση, οι 
μυαλγίες και στις οποίες αρκετοί 
έχουν χαμηλή ανοχή γιατί τους 
απορρυθμίζει την καθημερινότη-
τα, έως τις σοβαρές, σπάνιες πα-
ρενέργειες. Και όσο κι αν φαίνεται 
απλό, υπάρχουν άνθρωποι που φο-
βούνται ακόμα και την ένεση του 
εμβολίου». Σύμφωνα με την καθη-
γήτρια, για τις συνήθεις αντιδρά-
σεις η απάντηση είναι ότι ναι μεν 
είναι ενοχλητικές, αλλά δεν είναι 
τίποτα μπροστά στο όφελος. Για 
τις σπάνιες παρενέργειες, ο βασι-
κός φόβος αφορά το ενδεχόμενο 
εκδήλωσης σοβαρών περιπτώσεων 
θρόμβωσης. Υπενθυμίζεται ότι η 
πιθανότητα εμφάνισης αυτής της 
παρενέργειας είναι μόλις μία-δύο 
ανά εκατομμύριο εμβολιασμών, 
και εξαιρετικά μικρότερη από την 
πιθανότητα θρομβώσεων λόγω της 
ίδιας της COVID-19, ενώ πλέον με 
τη σωστή ενημέρωση για τα συ-
μπτώματα μπορεί να εντοπιστεί 
εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί 
από τους ειδικούς γιατρούς. 

2 «Το εμβόλιο βγήκε 
πολύ γρήγορα»

Το εμβόλιο όντως αναπτύχθηκε 
γρήγορα γιατί η τεχνολογία έχει 
προοδεύσει, υπήρξε παγκόσμια 
συνεργασία των επιστημόνων για 
την ανάπτυξή του, υψηλή χρη-
ματοδότηση αλλά και μεγάλος 
αριθμός εθελοντών που συμμε-
τείχαν στις κλινικές μελέτες. Επί-
σης υπήρξε επιτάχυνση των γρα-
φειοκρατικών διαδικασιών, αλλά 
χωρίς καμία έκπτωση στο θέμα 
της ασφάλειας του εμβολίου. «Το 
“πειραματικό εμβόλιο”, όπως εντε-
λώς λανθασμένα το χαρακτηρίζουν 

κάποιοι, σήμερα έχει χορηγηθεί 
σε πολλές εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ανθρώπους», σημειώνει η 
κ. Θεοδωρίδου.

3 «To εμβόλιο παρέχει 
μόνο βραχυπρόθεσμη 
προστασία»

Είναι σίγουρο ότι ακόμα δεν γνω-
ρίζουμε πόσο διαρκεί η ανοσία που 
παρέχει το εμβόλιο. Η σωστή επι-
στημονική πληροφόρηση για το 
θέμα αυτό εμφανίζεται σαν αβε-
βαιότητα της επιστήμης. Αυτό που 
ξέρουμε όμως είναι ότι τα αντισώ-
ματα που παράγονται μετά τον 
εμβολιασμό διαρκούν για τουλά-
χιστον έξι μήνες, ενώ υπάρχουν 
μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί 
να ξεπερνούν το έτος. Εκτός όμως 
από τη χημική ανοσία (παραγωγή 
αντισωμάτων) υπάρχει και η κυτ-
ταρική ανοσία (Τ λεμφοκύτταρα) 
που δεν αποκλείεται να διαρκεί 
περισσότερο. Οπως και να έχει, 
ακόμα και έξι μήνες να διαρκεί η 
ανοσία αξίζει να κάνει κάποιος το 
εμβόλιο, καθώς όσο μένει ανεμβο-
λίαστος κινδυνεύει να μολυνθεί 
και να νοσήσει σοβαρά. 

4 «Μολύνονται 
και οι εμβολιασμένοι»

Κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 
100% προστασία. Το ανοσιακό σύ-
στημα και των εμβολιασμένων έχει 
πεπερασμένες δυνατότητες και 
δεν μπορεί το εμβόλιο να εξασφα-
λίσει πλήρη προστασία, ιδιαίτε-
ρα όταν ο εμβολιασμένος εκτίθε-
ται σε περιβάλλον με υψηλό ιικό 
φορτίο. Και για τον λόγο αυτόν 
είναι απαραίτητη η τήρηση των 
μέτρων προστασίας από τον ιό, 
όπως η χρήση της μάσκας και η 
τήρηση των αποστάσεων. Ομως 
το εμβόλιο μειώνει σημαντικά την 
πιθανότητα σοβαρής νόσησης και 
νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας αλλά και την πιθανότη-
τα να μεταδώσει ο εμβολιασμένος 
τον ιό σε άλλους, αφού φέρει χα-
μηλότερο ιικό φορτίο σε σχέση με 
τον ανεμβολίαστο. Και αυτό οδηγεί 
σε μείωση των κρουσμάτων στην 
κοινότητα.

5 «Θα επηρεάσει 
τη γονιμότητά μου» 

Πρόκειται για λανθασμένη άπο-
ψη. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολι-
ασμών και η Ελληνική Μαιευτι-
κή και Γυναικολογική Εταιρεία 
συστήνουν τον εμβολιασμό των 
εγκύων γυναικών ανεξαρτήτως 
τριμήνου κύησης, κατά προτίμη-
ση με mRNA εμβόλιο. Μάλιστα 
δεν συστήνεται τροποποίηση του 
προγραμματισμού εγκυμοσύνης 
με βάση τον εμβολιασμό και φυσι-

κά ούτε διακοπή της κύησης λόγω 
εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός όχι 
απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλ-
λεται και για τις θηλάζουσες. Σε 
πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι το γενετικό υλικό του εμβολί-
ου δεν ανιχνεύεται στο μητρικό 
γάλα. Επιπλέον έχει αποδειχθεί 
με μελέτες ότι ο εμβολιασμός δεν 
επηρεάζει οποιαδήποτε παρά-
μετρο που αφορά την υγεία του 
σπέρματος. 

6 «Μακροπρόθεσμα, θα 
έχει βλαπτικές αντιδράσεις 
στον οργανισμό» 

Η τεχνολογία των εμβολίων στη-
ρίζεται στη στρατηγική να δοθεί 
στο κύτταρο το ερέθισμα ώστε να 
παραγάγει προστατευτικά αντισώ-
ματα έναντι του ιού. Παρέχεται η 
πληροφορία στο κύτταρο για να 
κατασκευάσει την πρωτεΐνη-ακί-
δα του ιού, η οποία στη συνέχεια 
θα οδηγήσει στην παραγωγή των 
προστατευτικών αντισωμάτων. Τα 
εμβόλια, αφού δώσουν το ερέθι-
σμα, διαλύονται και αποβάλλονται 
από τον οργανισμό σε λίγες ημέ-
ρες. ∆εν μένει η ουσία τους ώστε 

να πολλαπλασιαστεί και να επι-
δράσει μακροπρόθεσμα. 

7 «Εχω κάποιο πρόβλημα 
υγείας και δεν πρέπει 
να εμβολιαστώ»

Οχι μόνο δεν ισχύει αυτό, αλλά, 
αντίθετα, τα άτομα με υποκείμενα 
προβλήματα υγείας προηγήθηκαν 
στην εξέλιξη του προγράμματος 
εμβολιασμού του πληθυσμού. «∆εν 
υπάρχουν ασθένειες που να αποτε-
λούν αντενδείξεις για το εμβόλιο, 
εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις 
δυσχερών αλλεργικών αντιδρά-
σεων. Αλλά ακόμα και σε αυτό το 
ζήτημα υπάρχει υπερεκτίμηση του 
ρόλου των αλλεργιών που έχει οδη-
γήσει σε δισταγμό. Η αλήθεια εί-
ναι ότι ψάχνουμε ως επιστήμονες 
στο δάχτυλο του ενός χεριού για 
να βρούμε παθήσεις που μπορεί 
να είναι αντενδείξεις για το εμβό-
λιο», σημειώνει η κ. Θεοδωρίδου.

8 «Νομίζω ότι έχω 
περάσει τη νόσο»

Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε 
αυτό το επιχείρημα. Αλλά ακόμα 

και να ισχύει, υπενθυμίζεται ότι 
ο εμβολιασμός συστήνεται και σε 
όσους έχουν νοσήσει. Ατομα που 
αποδεδειγμένα έχουν νοσήσει στο 
παρελθόν, έξι μήνες μετά τη διά-
γνωση θα πρέπει να κάνουν μία 
δόση του εμβολίου ως ενισχυτική 
της ανοσίας που μπορεί να έχουν. 
Ακόμα οι επιστήμονες δεν γνωρί-
ζουν πόσο διαρκούν τα αντισώματα 
που παράγονται λόγω της φυσικής 
νόσησης από την COVID-19. Ξέρου-
με ότι οι αναπνευστικοί ιοί κάνουν 
βραχεία ανοσία, σε αντίθεση με 
άλλους ιούς όπως της ιλαράς όπου 
εφόσον κάποιος νοσήσει κάνει μα-
κροπρόθεσμη ανοσία. 

9 «Προτιμώ να περιμένω 
το φάρμακο»

Οπως επισημαίνει η κ. Θεοδωρί-
δου, «ο άνθρωπος επιζητεί περισ-
σότερο τη θεραπεία και είναι λιγό-
τερο κοντά στην πρόληψη. Και το 
εμβόλιο είναι πρόληψη. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας υπάρχει 
διαρκώς μια μεγάλη “παραφιλολο-
γία” για φάρμακα που προστατεύ-
ουν. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται 
προσπάθειες για την ανακάλυψη 

ενός φαρμάκου που να αντιμετωπί-
ζει τον SARS-CoV-2, αλλά τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα δεν δείχνουν 
ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να 
έχουμε μια αποτελεσματική θερα-
πεία. Υπάρχουν βέβαια σκευάσμα-
τα που μπορεί να βοηθήσουν στην 
καλύτερη έκβαση του ασθενούς, 
αλλά φάρμακο που να δίνει λύση 
δεν υπάρχει. Ετσι, προς το παρόν, 
το καλύτερο όπλο που έχουμε είναι 
η πρόληψη, δηλαδή το εμβόλιο».

10 «Εάν εμβολιαστούν 
οι άλλοι θα προστατευθώ 
κι εγώ» 

Αυτή τη θέση εκφράζουν αυτοί που 
οι ειδικοί ονομάζουν «λαθρεπιβά-
τες της ανοσίας». Οπως τονίζει η κ. 
Θεοδωρίδου, «πρόκειται για στάση 
που είτε οφείλεται σε μια γενικότε-
ρη νοοτροπία, είτε σε μη ορθή ενη-
μέρωση. Οσοι εκφράζουν αυτή την 
άποψη και περιμένουν τους άλλους 
να τους προστατέψουν, μπορεί να 
μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
αποτελούν μονάδες ενός συνόλου. 
Και ως μονάδες του συνόλου θα 
πρέπει να δράσουν ώστε να χτιστεί 
η συλλογική ανοσία». 

Τη μάχη θα κρίνουν οι διστακτικοί
Επιστήμονες εξηγούν στην «Κ» πώς η σωστή πληροφόρηση θα πείσει επιπλέον συμπολίτες μας να εμπιστευθούν τον εμβολιασμό

«Το ποσοστό των αρνη-
τών στη χώρα μας δεν 
ξεπερνά το 7%-8%. Με 
αυτούς δεν υπάρχει επι-
κοινωνία. Δεν θα ακού-
σουν ό,τι τους πούμε». 

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Ο ένας ήρθε από την ερειπωμένη 
Συρία και ο άλλος είχε καταφθά-
σει από τις ζούγκλες της Αφρικής. 
Και οι δύο ταξίδεψαν από σημεία 
του πλανήτη όπου οι χριστιανικοί 
πληθυσμοί δοκιμάζονται σκληρά. 
Από το βήμα της ∆ιακοινοβουλευ-
τικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, στα 
Χανιά, ο μητροπολίτης Αρκαδίας 
του Πατριαρχείου Αντιοχείας, Βα-
σίλειος, μετέφερε την αγωνία των 
ξεχασμένων(;) χριστιανών της Συ-
ρίας, οι οποίοι, παρότι σίγησαν τα 
όπλα, δίνουν τώρα αγώνα επιβίω-
σης με αντίπαλο τούτη τη φορά 
όχι το Ισλαμικό Κράτος, αλλά τη 
φτώχεια και την πείνα. Και ο ορθό-
δοξος χριστιανός βουλευτής στην 
Ουγκάντα, Θεόδωρος Σεκικούμπο, 
αποτύπωσε την εικόνα της εξάπλω-
σης του ισλαμικού εξτρεμισμού στη 
Μαύρη Ηπειρο και την απειλή που 
συνιστά η εγκληματική του δράση 
για τους χριστιανούς.

Μίλησαν και οι δύο στην «Κ», 
με τον μητροπολίτη Βασίλειο να 
μας αποκαλύπτει συγκινημένος, 
για πρώτη φορά, ότι είχε εκπο-
νήσει σχέδιο αγοράς εκτάσεων 
στην Ελλάδα για να φτιάξει εκεί 
μια «Κιβωτό Σωτηρίας» χριστια-
νών της Συρίας! «Ηταν το 2015 
και οι τρομοκράτες του Ισλαμικού 
Κράτους (ISIS) είχαν φτάσει στην 
είσοδο της Κοιλάδας των Χριστια-
νών, στα σύνορα με τον Λίβανο, 
όπου είχαν καταφύγει για να γλι-
τώσουν χριστιανοί από όλη τη Συ-
ρία», αφηγήθηκε. «Αυτοί του ISIS 
είχαν καταλάβει ένα μουσουλμα-
νικό χωριό, το μοναδικό στην κοι-
λάδα, και το είχαν μετατρέψει σε 
ορμητήριο για τις επιθέσεις ενα-
ντίον των χριστιανών. Προκλή-
θηκε μεγάλη ανησυχία, πανικός, 
καθώς μαθαίναμε για τις αγριό-
τητες των τρομοκρατών εναντί-
ον των χριστιανών αλλά και των 
μουσουλμάνων που δεν ήταν μαζί 
τους. Κάποιοι που είχαν συγγενείς 
στο εξωτερικό έφευγαν για να φι-
λοξενηθούν από τους δικούς τους 
στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Με-
ρικοί όμως δεν είχαν πού να πάνε, 
ούτε την οικονομική δυνατότητα 
να ταξιδέψουν. Τότε, λοιπόν, από 
κοινού με τους δύο βοηθούς μου 
αρχιμανδρίτες, Ηλία και ∆ημήτριο, 
σχεδιάσαμε αθόρυβα να αγοράσου-
με στην Εύβοια στην αρχή, αλλά 
καταλήξαμε τελικά στην Πελοπόν-
νησο, μια έκταση και είπαμε ότι αν 
δεν αναγκαστούμε να φύγουμε, θα 
ήταν μια λύση να τη νοικιάζαμε 
και να εισπράττουμε χρήματα από 
τις ελιές για να βοηθήσουμε τον 
κόσμο. Αλλά χρειαζόταν να φύγει 
ο κόσμος στο τέλος, διότι οι τρο-
μοκράτες είχαν φτάσει μέχρι την 
πόρτα της Κοιλάδας των Χριστια-
νών. Αυτούς που δεν είχαν συγγε-
νείς έξω θα τους λέγαμε, ελάτε να 
εγκατασταθείτε εδώ μέχρι να πε-
ράσει η φουρτούνα. Να τους σώ-
σουμε δηλαδή. ∆όξα τω Θεώ όμως 
οι τρομοκράτες δεν μπόρεσαν να 
καταλάβουν την κοιλάδα, και έτσι 
έμειναν οι χριστιανοί και αποφα-
σίσαμε να ξοδέψουμε εκεί τα χρή-
ματα για να τους βοηθήσουμε».

Με το που σίγησαν στη Συρία 
και στο Ιράκ τα κανόνια και το ISIS 
ηττήθηκε επί του πεδίου, οι προ-
βολείς του παγκόσμιου ενδιαφέρο-

ντος για την τύχη του χριστιανικού 
στοιχείου στο περίφημο Λεβάντε 
(Συρία, Ιράκ, Λίβανος) μονομιάς 
έσβησαν, ωσάν να μην εκδιώχθη-
καν, ξεσπιτώθηκαν, δολοφονήθη-
καν χιλιάδες εξ αυτών. Ζήτησα, 
λοιπόν, από τον γεννημένο στη 
Συρία, με ελληνική αλλά και λιβα-
νέζικη υπηκοότητα, ιεράρχη να 
μου περιγράψει την κατάσταση, 
μεταπολεμικά, των χριστιανών στις 
περιοχές της Βίβλου.      

«Το θέμα δεν είναι πώς είναι η 
κατάσταση των χριστιανών στη 
Συρία και στο Ιράκ, αλλά πώς εί-
ναι η κατάσταση στη Συρία και 
στο Ιράκ, διότι είμαστε πολίτες 
αυτών των χωρών, όπως και οι 
αδελφοί μας μουσουλμάνοι. Ναι 
μεν είναι πλειονότητα οι μουσουλ-
μάνοι και εμείς μειονότητα, αλλά 
είμαστε όλοι πολίτες της ίδιας χώ-
ρας, έχουμε θρησκευτικά τα ίδια 
δικαιώματα, ανοίγουμε εκκλησίες, 
μοναστήρια, διδάσκουμε τα θρη-
σκευτικά μας, γινόμαστε υπάλλη-
λοι, βουλευτές, υπουργοί σε αυτές. 
Μετά τον πόλεμο ήρθε η φτώχεια 
και η πείνα, διότι με το εμπάργκο 
της ∆ύσης δεν υπάρχει οικονομία. 
Υπάρχει πείνα, η οικονομία στη 
Συρία είναι αναιμική. Και όσοι 
έχουν χρήματα δεν βρίσκουν προ-
ϊόντα να αγοράσουν. ∆εν επιτρέ-
πουν την εισαγωγή προϊόντων οι 
δυτικοί αλλά και οι Αραβες. Ενα 
άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 
πολλοί χριστιανοί με τον πόλεμο 
μετέφεραν τα λεφτά τους σε τρά-

πεζες στον Λίβανο. Ομως τώρα οι 
τράπεζες αυτές έχουν σχεδόν φα-
λιρίσει και έχασαν τις οικονομίες 
τους. Πεινάει ο κόσμος...».

Ο μητροπολίτης Αρκαδίας το-
νίζει επ’ αυτού τη βοήθεια που 
η Εκκλησία παρέχει στους δοκι-
μαζόμενους χριστιανούς: «Η Εκ-
κλησία έπαιξε και εξακολουθεί να 
παίζει σημαντικό ρόλο, βοηθάει 
πολύ σε όλη την επικράτεια της 
Συρίας. ∆ιανέμουμε τρόφιμα στα 
σπίτια, βοηθάμε στην περίθαλ-
ψη, στις επισκευές των σπιτιών, 
αγοράζουμε βιβλία και υλικό για 
τους μαθητές. Υστερα, και κάποιοι 
που έχουν φύγει στο εξωτερικό και 
επιστρέφουν, δίνουν χρήματα σε 
συγγενείς τους και σε όσους έχουν 
περισσότερο ανάγκη. Βοηθάμε ο 
ένας τον άλλο, για να επιβιώσουμε. 
Οι αδελφοί μας στη ∆ύση δεν δεί-
χνουν να έχουν αντιληφθεί πλή-
ρως την κατάστασή μας...».

Ο κ. Βασίλειος μιλάει για την 
τύχη των εκκλησιών και των μο-
ναστηριών που καταστράφηκαν 
στον πόλεμο, αλλά και για τους 
χριστιανούς που εγκατέλειψαν τη 
Συρία. «Σε εμάς του ορθοδόξους 
καταστράφηκε ένα μοναστήρι, 
της Αγίας Θέκλας, στη Μααλούλα. 
Οι μοναχές επέστρεψαν, με τη βο-
ήθεια της Ελλάδας και της Ρωσί-

ας, επισκευάστηκε το μοναστήρι, 
και νομίζω ότι μερικές εκκλησίες 
στα προάστια της ∆αμασκού επι-
σκευάστηκαν ήδη. Μερικές πά-
ντως, ενώ δεν έπαθαν ζημιές, δεν 
έχουν πλέον πιστούς, γιατί έφυγαν 
προς περιοχές που δεν είχαν κα-
ταληφθεί από τους τρομοκράτες, 
όπως η Ταρτούς, η Λαοδίκεια κ.ά., 
ή προς το εξωτερικό. Σιγά σιγά, 
επισκευάζονται όσες υπέστησαν 
ζημιές. Παράλληλα, φτιάχνουμε 
και άλλες εκκλησίες...».

«Εχετε εικόνα για το πόσοι χρι-
στιανοί μπορεί να έφυγαν από τη 
Συρία;», τον ρώτησα. «Τουλάχι-
στον 400.000 από το 1.700.000 ορ-
θοδόξων και καθολικών. Αρκετοί 
πολέμησαν για να σώσουν τα σπί-
τια, τις οικογένειές τους, τα ιερά 
τους. Στην Κοιλάδα των Χριστια-
νών πρόσφεραν τουλάχιστον 120 
μάρτυρες. Εγιναν στις αρχές σκλη-
ρές μάχες εκεί, αλλά δεν μπόρεσαν 
να την καταλάβουν διότι δεν είχαν 
προσβάσεις στο εσωτερικό της κοι-
λάδας». Οσο για την εικόνα από το 
Ιράκ, που ανήκει στη δικαιοδοσία 
του Πατριαρχείου Αντιοχείας, λέ-
ει: «Πρώτα πρώτα, ορθόδοξοι στο 
Ιράκ δεν υπάρχουν, ζήτημα αν με-
τριούνται περισσότερες από εκατό 
οικογένειες. Αλλά οι Ιακωβίτες, οι 
Σύροι και οι άλλοι οι Συροχαλδαίοι 

και οι παλιοί Ασσύριοι, αυτοί έμει-
ναν τουλάχιστον 250.000 από δύο 
τρία εκατομμύρια που ήταν. Είχαν 
μεγάλες απώλειες».

«Τι έκανε ένας ορθόδοξος χρι-
στιανός μητροπολίτης στον πόλε-
μο;» ήταν μια άλλη ερώτησή μου. 
«Στην περιοχή της Αρκαδίας, ο πό-
λεμος δεν ήταν τόσο σκληρός αλ-
λά οπωσδήποτε ήταν επικίνδυνα. 
Εγώ μετακινούμουν για να βοη-
θάω και να εμψυχώνω χριστιανούς 
στα χωριά. Καθώς η μητρόπολή 
μου είναι ακριβώς στα σύνορα με 
τον Λίβανο, μπαινόβγαινα τις μέ-
ρες του πολέμου στην κοιλάδα. 
∆εν ήταν εύκολο, αλλά αισθανό-
μουν ότι ήταν χρέος μου. Πολλοί 
με παρότρυναν “μην το κάνεις, δεν 
ακούς τις βόμβες που πέφτουν;”. 
Ο ηγέτης όμως πρέπει να είναι κο-
ντά στους πιστούς που δοκιμάζο-
νται. Ο μητροπολίτης δεν πρέπει 
να φοβάται, αλλά και αν φοβάται 
δεν πρέπει να το δείχνει, διότι θα 
φοβηθεί και ο κόσμος».

Αγνοούμενοι μητροπολίτες

Μοιραία, η συζήτησή μας έφτα-
σε κάποια στιγμή στην εξαφάνι-
ση των δύο ορθόδοξων μητροπο-
λιτών, Παύλου και Ιωάννη, στον 
δρόμο από την Τουρκία προς το 
Χαλέπι, στις 22 Απριλίου 2013, και 

τον ρώτησα εάν για την Εκκλησία 
έχει κλείσει η σκοτεινή και ανεξι-
χνίαστη αυτή υπόθεση, που έγινε 
πρωτοσέλιδο παγκοσμίως. «Οχι, 
όχι, για εμάς παραμένει ανοιχτή. 
Περιμένουμε από τις ορθόδοξες 
και τις άλλες χριστιανικές χώρες 
να εργαστούν πιο ενεργά και απο-
φασιστικά για την εξιχνίασή της 
και αν αποδειχθεί ότι έχουν δολο-
φονηθεί, θα ομολογήσουμε ότι έγι-
ναν μάρτυρες της Εκκλησίας μαζί 
με όλους τους άλλους που σφαγι-
άστηκαν γιατί αρνήθηκαν να αλ-
λαξοπιστήσουν. Γι’ αυτό μέχρι τώ-
ρα δεν εκλέξαμε αντικαταστάτες 
τους στη μητρόπολη Χαλεπίου».

«Ελπίζετε σ’ ένα θαύμα;» ρωτώ. 
«Χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να 
ζήσουμε και να προχωρήσουμε 
στο μέλλον. Αυτό που απορώ είναι 
ότι ο Πατριάρχης Ιωάννης μίλησε 
με Ελληνες, Τούρκους, Αμερικα-
νούς, Ρώσους, Ρουμάνους, όπου 
πήγαινε το κύριο θέμα που έθετε 
ήταν αυτό. Κανείς, μα κανείς δεν 
του είπε ότι ξέρει κάτι. Μια φορά 
ο πατριάρχης είπε στην πρέσβει-
ρα των ΗΠΑ στον Λίβανο: “Κα-
λά εσείς μπορείτε να δείτε από 
τους δορυφόρους μια φιάλη αε-
ρίου επτά ορόφους κάτω από τη 
γη, δεν είδατε τίποτα το τι έγινε 
μέρα μεσημέρι κάτω από τον ήλιο 
σε μια καυτή περιοχή, στον εθνι-
κό δρόμο με την πομπή των δύο 
μητροπολιτών;”. Του απάντησε 
ότι ήταν κάτι ξαφνικό, δυστυχώς 
δεν γνωρίζουν κάτι». Του ζήτη-
σα να σχολιάσει τις πληροφορί-
ες που μεταδίδονται διεθνώς για 
επιστροφή του ISIS, με πολεμι-
κές επιχειρήσεις και τρομοκρα-
τικές ενέργειες στη Συρία και αν 
ανησυχεί το χριστιανικό στοιχείο. 
«Αληθεύει ότι επανεμφανίστηκαν 
οι τρομοκράτες, αλλά όχι στην 
κεντρική Συρία, εκεί στα σύνορα 
με το Ιράκ, όπως και στη Σαουδι-
κή Αραβία και σε άλλα κράτη. Η 
προσπάθειά τους να μας διώξουν 
απέτυχε, τώρα δεν μπορούν πια 
να το κάνουν...».

O μητροπολίτης Αρκαδίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας, Βασίλειος, και ο 
ορθόδοξος χριστιανός βουλευτής στην Ουγκάντα, Θεόδωρος Σεκικούμπο.

Οι ξεχασμένοι χριστιανοί της Συρίας
Κατάφεραν, με απώλειες, να επιβιώσουν από το Ισλαμικό Κράτος, αλλά τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια και την πείνα

Ο μητροπολίτης 
Βασίλειος αποκαλύπτει 
στην «Κ» ότι είχε 
εκπονήσει σχέδιο για 
να φτιάξει στην Ελλάδα 
«Κιβωτό Σωτηρίας» 
χριστιανών της Συρίας.

O,τι απέμεινε από εκκλησία στο Ταλ Νάσρι της βόρειας Συρίας μετά την αποχώρηση των ανδρών του Ισλαμικού Κράτους από την περιοχή.
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορ-
θοδοξίας εργάζεται για την αλλη-
λοκατανόηση των λαών και την 
καταλλαγή με στόχο την ειρηνική 
συνύπαρξη. Ως διεθνής διακοινο-
βουλευτικός θεσμός επιδιώκουμε 
τον διαπολιτισμικό και ενθαρρύ-
νουμε τον διαθρησκειακό διάλογο, 
προκειμένου να... απομονωθούν 
φαινόμενα εργαλειοποίησης της 
θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς, 
όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφί-
ας στην Πόλη σε τζαμί.

 
Στη γενική μας συνέλευση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κρήτη με τη 
συμμετοχή δεκάδων βουλευτών 

από 17 χώρες και εκπροσώπων δι-
εθνών οργανισμών είχαμε ενδια-
φέρουσες ανταλλαγές απόψεων 
για το μέλλον της Ευρώπης, συμ-

βάλλοντας ενεργά στον διάλογο 
που εγκαινίασαν τα θεσμοθετη-
μένα όργανα της Ε.Ε. Κοινή ήταν 
η συνισταμένη ότι η Ευρώπη για 
να επιβιώσει πρέπει να ξανασυνα-
ντήσει τις χριστιανικές της ρίζες, 
που τις απαρνήθηκε για ένα ασα-
φές πολυπολιτισμικό όραμα, που 
όπου εφαρμόστηκε οδήγησε σε 
βαβέλ –γκετοποίηση μεταναστών 
που δεν ενστερνίζονται τις ευρω-
παϊκές αξίες– προκαλώντας ανα-
βίωση ολοκληρωτικών ιδεολογιών 
που πιστεύαμε πως είχαν καταλήξει 
στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.

 
Ταυτόχρονα, διευρύναμε τον διάλο-
γο με άλλους διεθνείς θεσμούς και 
οργανισμούς, όπως το ∆ιεθνές ∆ί-

κτυο των Καθολικών Νομοθετών, ο 
Οργανισμός Ισλαμικής ∆ιάσκεψης, 
η Παγκόσμια Μουσουλμανική Λί-
γκα και ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, με 
στόχο την αποτροπή φαινομένων 
θρησκευτικού φανατισμού που οδη-
γεί σε ριζοσπαστικοποίηση και σε 
φαινόμενα βίαιου εξτρεμισμού.

 
Χριστιανοί και μουσουλμάνοι, πα-
ρά τους κατά καιρούς «ιερούς πο-
λέμους» και τις «σταυροφορίες», 
μπορέσαμε να συνυπάρξουμε για 
αιώνες. Αυτόν τον δρόμο της συ-
νεννόησης με τις φωνές της λογι-
κής στον ισλαμικό κόσμο οφείλου-
με να βρούμε για να αποτρέψουμε 
την εξάλειψη των χριστιανών από 

το λίκνο του χριστιανισμού, τη Μέ-
ση Ανατολή, αλλά και τις σφαγές σε 
διάφορες περιοχές όπου επικρατεί 
ο ισλαμικός φονταμενταλισμός. Ο 
δρόμος σίγουρα δεν είναι εύκολος, 
αλλά εκ των πραγμάτων είμαστε 
υποχρεωμένοι να τον βαδίσουμε 
για να βρούμε κοινούς κώδικες επι-
κοινωνίας τόσο για την προστασία 
των χριστιανών όπου είναι μειονό-
τητες, αλλά και των θρησκευτικών 
μνημείων και των δύο αβρααμικών 
μονοθεϊστικών θρησκειών, όπου 
αυτά απειλούνται με καταστροφή 
ή αλλοίωση του χαρακτήρα τους.            

 
* O κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

Οφείλουμε να βρούμε 
τον δρόμο της συνεννό-
ησης με τις φωνές της 
λογικής στον ισλαμικό 
κόσμο για να αποτρέ-
ψουμε την εξάλειψη των 
χριστιανών από το λίκνο 
του χριστιανισμού, 
τη Μέση Ανατολή.

Πέρα από «ιερούς πολέμους» και «σταυροφορίες»
Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*

Με την ήττα του 
Ισλαμικού Κράτους 
(ISIS), χιλιάδες ένοπλοι 
ισλαμιστές πέρασαν από 
τη Συρία και το Ιράκ στην 
Αφρική για να συνεχίσουν 
την εξτρεμιστική δράση 
τους. Μερικοί στο βόρειο 
τμήμα της (Λιβύη, 
Αίγυπτος, Αλγερία κ.α.) 
και άλλοι ενισχύοντας τη 
διαβόητη Μπόκο Χαράμ 
στις κάτω του Νίγηρα 
περιοχές. Ο Θεόδωρος 
Σεκικούμπο, χριστιανός 
ορθόδοξος βουλευτής 
στο Κοινοβούλιο της 
Ουγκάντας, μας είπε για 
την ισλαμική απειλή στην 
Αφρική: «Είναι μια ομάδα 
φονταμενταλιστών που 
αγωνίζεται να επιβάλει 
το καθαρό, το σκληρό 
Ισλάμ. Θέλουν όλος ο 
κόσμος να είναι υπό την 
ηγεμονία τους. Είναι 
μια ομάδα που έχει ως 
βάση της το Κονγκό, 
αλλά συνεργάζεται 
με τις υπόλοιπες 
γειτονικές χώρες, Μάλι, 
Μοζαμβίκη, έχουμε και 
στην Ουγκάντα τέτοιους. 
Η βάση τους είναι το 
Κονγκό, μια μεγάλη χώρα, 
και συνεργάζονται με 
φανατικούς και στις γύρω 
περιοχές. Στόχος τους 
στην Ουγκάντα είναι να 
ανατρέψουν βίαια την 
κυβέρνηση, αλλά δεν 
βλέπω να έχουν καμία 
τέτοια δυνατότητα. ∆εν 
παύουν όμως να είναι 
εξτρεμιστές που θέλουν 
να επιβάλουν διά της βίας 
τη θρησκευτική 
τους πίστη». Ο Θεόδωρος 
Σεκικούμπο εκλέγεται 
βουλευτής σε μια χώρα 
με πληθυσμό γύρω 
στα 60.000.000, όπου 
δεν υπάρχει επίσημη 
θρησκεία και  οι χριστιανοί 
αποτελούν το 7% του 
πληθυσμού, με τους 
ορθοδόξους να αριθμούν 
γύρω στις 25.000 ψυχές. 
«Εχουμε ένα μοναστήρι 
και πενήντα εκκλησίες. 
Με τους μουσουλμάνους, 
που είναι φιλήσυχοι 
άνθρωποι, έχουμε 
άριστες σχέσεις και 
γενικά ασκούμε ελεύθερα 
και ανεμπόδιστα τα 
θρησκευτικά μας 
καθήκοντα. Οχι, δεν 
είναι δύσκολο να είναι 
κανείς χριστιανός στην 
Ουγκάντα».

Η κατάσταση
στην Αφρική
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O ανθυποσμηναγός Θωμάς Σκαμπαρ-
δώνης ήταν φρεσκοπαντρεμένος. 
Είχε μόλις πάρει άδεια και περνού-
σε κάποιες ήσυχες ημέρες μαζί με 
τη γυναίκα του, έγκυο στο πρώτο 
τους παιδί, όταν άκουσε στο ρα-
διόφωνο τις ειδήσεις. 

Ο τουρκικός στρατός είχε κά-
νει απόβαση στην Κύπρο και η 
Ελλάδα κήρυξε γενική επιστρά-
τευση. «Hταν 20 Ιουλίου 1974. 
Χωρίς να με ειδοποιήσουν, πήρα 
το αυτοκίνητο και πήγα αμέσως 
στο κέντρο στην Αγχίαλο. Μπή-
κα κατευθείαν σε επιφυλακή». Ο 
27χρονος τότε πιλότος δεν ένιω-
θε ιδιαίτερο φόβο για αυτό που 
θα ακολουθούσε.

Σήμερα, 47 χρόνια μετά, αντι-
πτέραρχος εν αποστρατεία πλέ-
ον, μιλάει στην «Καθημερινή» για 
την πιο επικίνδυνη αερομαχία της 
ζωής του, η οποία εκτυλίχθηκε 
εκείνες τις ημέρες πάνω από το 
Αιγαίο με αντιπάλους δύο τουρ-
κικά μαχητικά.

Παιδικό όνειρο

Ο Θωμάς Σκαμπαρδώνης ήθελε 
να γίνει αεροπόρος από τότε που 
έβλεπε τα αεροπλάνα να πετούν 
πάνω από το μικρό χωριό των 400 
κατοίκων, στη λίμνη Πλαστήρα 
όπου ζούσε. «Ηταν μεράκι. Ηταν 
ο στόχος από τότε που ήμουν 10 
ετών», θυμάται. Στα 21 του χρόνια, 
έδωσε στη Σχολή Ικάρων, αψηφώ-
ντας τους φόβους της μητέρας του, 
και πέρασε, ξεκινώντας την καριέ-
ρα του στην Πολεμική Αεροπορία. 
Η γενική επιστράτευση τον βρή-
κε στην αρχή της πορείας αυτής. 

«Μόλις είχα βγει ετοιμοπόλε-
μος. Μετά τη Σχολή Ικάρων, τοπο-
θετείσαι σε μια μοίρα μαχητικών 
αεροσκαφών και περνάς ένα στά-
διο που ονομάζουμε πολεμικό». 
Τον Ιούλιο του 1974, ο 27χρονος 
ανθυποσμηναγός είχε μόλις κά-
ποιους μήνες που είχε ολοκληρώ-
σει την εκπαίδευση αυτή.

Φτάνοντας στην Αεροπορική 
Βάση της Νέας Αγχιάλου, 111 Πτέ-
ρυγα Μάχης, μπήκε αμέσως σε επι-
φυλακή. «Ημασταν όλοι στα αε-
ροπλάνα και περιμέναμε το “go”. 

Ημασταν δεμένοι στα αεροπλά-
να των 2 λεπτών, όπως τα λέμε. 
[...] Στο Αιγαίο μπαινόβγαιναν οι 
Τούρκοι». Παρά την ένταση των 
ημερών και τις συνεχείς παραβι-
άσεις του εναέριου χώρου, το κλί-
μα στη βάση ήταν καλό και δεν 
υπήρχε φόβος. 

«Πιστεύαμε ότι θα κάνουμε μια 
αναχαίτιση ειρηνικής περιόδου. 
Ούτε ο διοικητής της μονάδας ούτε 
της μοίρας, ούτε το αρχηγείο έδω-
σε οδηγίες ώστε να είμαστε έτοιμοι 

σε περίπτωση που εμπλακούμε με 
Τούρκους, να αμυνθούμε δηλαδή».

Στον αέρα χωρίς ασύρματο

Εχει έρθει η σειρά του να πετά-
ξει. Είναι ζευγάρι μαζί με τον υπο-
σμηναγό Ιωάννη ∆ινόπουλο, που 
ήταν και ο αρχηγός του ζεύγους. 
Είναι 22 Ιουλίου.

«Μας δίνουν την αποδέσμευση: 
το ζευγάρι τάδε να απογειωθεί. Βά-
ζουμε μπροστά τα αεροπλάνα. Ερ-
χεται ο ∆ινόπουλος που ήταν πιο 
πίσω από εμένα. Μόλις φτάνει στο 
ύψος μου, μου κάνει το σήμα ότι δεν 
έχει ασύρματο. Εκείνη την εποχή 
όμως, όταν υπήρχε ένταση ή πόλε-
μος, έπρεπε να απογειωθείς και χω-
ρίς ασύρματο. Μου λέει αυτό και μου 
κάνει νόημα να περάσω μπροστά».

Τα F-5 των Σκαμπαρδώνη και ∆ι-
νόπουλου απογειώνονται. Το ζευγά-

ρι λαμβάνει οδηγίες να κατευθυν-
θεί στο Αιγαίο προς την περιοχή 
της Λήμνου. «Οι αντίπαλοι στόχοι 
ήταν πάρα πολλοί. Με ανεβοκατέβα-
ζαν: “Κατέβα στα 10.000 πόδια, ανέ-
βα στα 18.000 πόδια”. Οταν έφτα-
σα στα 18.000 πόδια, συνάντησα 
δύο τουρκικά αεροπλάνα F-102. Το 
ανέφερα στο ραντάρ και οι εντο-
λές ήταν ειρηνικής περιόδου, να 
μην έχεις δηλαδή τους διακόπτες 
των όπλων σου στη θέση on, προ-
κειμένου να είναι έτοιμα τα όπλα 
για να πολεμήσεις αν χρειαστεί». 
Πρέπει να αναχαιτίσει τα δύο αε-
ροσκάφη. «Κάνω μια στροφή προς 
το μέρος τους και ενώ είχα ανατο-
λική, παίρνω δυτική πορεία. Προς 
στιγμήν λέω ότι εφόσον έδωσα την 
αναφορά μου, είμαι εντάξει. Πονη-
ρεύτηκα όμως και ήθελα να δω τι 
κάνουν αυτοί. Ξαναστρίβω και βλέ-

πω ότι με έχουν πάρει σχεδόν από 
πίσω. Είναι στο πλάι μου και στην 
“ώρα έξι”. Αρχίζω τους ελιγμούς 
αποφυγής. Αναφέρω στο ραντάρ ότι 
έχω εμπλακεί με δύο τουρκικά. Μου 
λένε: “Πρόσεχε”. Πρόσεχε σημαί-
νει ότι πρέπει να τους αποφύγεις». 
Οπως περιγράφει σήμερα ο Σκα-
μπαρδώνης, εκείνη τη στιγμή δεν 
πρόλαβε να νιώσει συναισθήματα, 
είχε στο μυαλό του να ξεφύγει. «Οι 
ελιγμοί που έκανα ήταν ικανοί να 
αποτρέψουν την κατάρριψή μου. 
Αντέδρασα στιγμιαία και γλίτωσα».

Η επέμβαση Δινόπουλου

Εν τω μεταξύ, τα τουρκικά F-102 
δεν είχαν ακόμα εντοπίσει το δεύ-
τερο αεροσκάφος. «Ο ∆ινόπουλος 
από τη στιγμή που απογειωθήκα-
με, πήγε υψηλότερα από εμένα και 
με είχε σε οπτική επαφή. Είδε –εγώ 

δεν το είδα– ότι μου έριξαν βλήμα-
τα, τα οποία λόγω των ελιγμών που 
έκανα, απέτυχαν. Τότε μπήκε από 
πίσω και τους έριξε. Είχε όμως και 
αυτός τους διακόπτες off. Εβαλε 
τους διακόπτες [στο on] αλλά τα 
όπλα, οι [πύραυλοι] σάιντ γουάι-
ντερ, είχαν μια καθυστέρηση στο 
να ζεσταθούν και να λοκάρουν τον 
στόχο. ∆εν το περίμενε αυτό. Το 
πρώτο βλήμα δεν πήγε στον στόχο. 
Το δεύτερο όμως ζεστάθηκε».

Οπως σημειώνει ο Σκαμπαρδώ-
νης, ο ∆ινόπουλος είχε το δικαίωμα 
να ρίξει εφόσον είχε δει από ψηλά 
ότι έριξαν στον συνάδελφό του. «Και 
εγώ να ήμουν, το ίδιο θα έκανα».

Η πτώση

Τη στιγμή όμως που ήταν στον 
αέρα, ο 27χρονος πιλότος δεν ήξερε 
τίποτε από όλα αυτά. Το μόνο που 
πρόλαβε να δει ήταν ένας παφλα-
σμός στη θάλασσα. «Είπα “έριξαν 
τον ∆ινόπουλο”. Μου έδωσαν πο-
ρεία επιστροφής στην οποία έπρε-
πε να τον συναντήσω. Η ημέρα εί-
χε αχλύ. ∆εν είχε καλή ορατότητα. 
Προσπάθησα να τον συναντήσω 
αλλά δεν μπόρεσα». Ο ανθυποσμη-
ναγός προσγειώθηκε με τη σκέψη 
ότι κατέρριψαν το σκάφος του ∆ι-
νόπουλου. Υστερα από λίγο όμως 
στον διάδρομο προσγειώθηκε το 
F-5 του αρχηγού του σχηματισμού. 
«Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη». 
Ο Σκαμπαρδώνης παρατήρησε ότι 
τα βλήματα έλειπαν. Είχε καταλά-
βει ότι ο παφλασμός που είχε δει 
οφειλόταν στην κατάρριψη του 
τουρκικού αεροσκάφους.

Οι καταθέσεις στη Λάρισα

Με το που προσγειώθηκαν, οι 
δύο Ελληνες πιλότοι οδηγήθηκαν 

χωριστά στο αρχηγείο στη Λάρι-
σα για να δώσουν καταθέσεις. Ο 
Σκαμπαρδώνης αναφέρει ότι ούτε 
τους συνεχάρησαν αλλά και ούτε 
τους επέπληξαν μετά την αερομα-
χία. «∆εν μας επέπληξαν για το θέ-
μα, παρότι θα μπορούσε να είχε γί-
νει διπλωματικό επεισόδιο».

Λίγες ημέρες αργότερα, συναντή-
θηκε με τον ∆ινόπουλο και συζήτη-
σαν τι είχε συμβεί. Ο δεύτερος πύ-
ραυλος του ∆ινόπουλου βρήκε τον 
στόχο του και κατέρριψε το τουρκι-
κό αεροσκάφος που έπεσε μαζί με 
τον πιλότο του στη θάλασσα. Μετά 
την πτώση, ο έτερος Τούρκος πιλό-
τος έχασε τον προσανατολισμό του 
και, σύμφωνα με τον Σκαμπαρδώ-
νη, έφτασε μέχρι την Κόρινθο. Εκεί 
αντιλήφθηκε ότι πήρε λάθος πο-
ρεία, επέστρεψε αλλά είχε ξεμείνει 
από καύσιμα και έτσι προσγειώθηκε 
ανώμαλα σε έναν δρόμο της Τουρ-
κίας, με αποτέλεσμα να τραυματι-
στεί βαριά και αργότερα να πεθάνει.

Το συμβάν, όπως υπογραμμίζει ο 
Σκαμπαρδώνης, αποσιωπήθηκε από 
την ηγεσία. «∆εν γράφτηκε ούτε στα 
φύλλα ποιότητάς μας».

Ο ίδιος μίλησε ξανά για αυτό 
όταν χρόνια μετά βρέθηκε με έναν 
Τούρκο συνάδελφό του, αξιωματι-
κό, στα γραφείο του ΝΑΤΟ στη Νά-
πολη. «Με πλησίασε και μου είπε 
“Θωμά, το 1974 σας καταρρίψαμε 
δύο αεροπλάνα”. 

«Αν σου μοιάζω για φάντασμα 
σίγουρα μας έχετε καταρρίψει», του 
απάντησα. «Εγώ είμαι αυτός που 
υποτίθεται ρίξατε. ∆εν με πλησίασε 
ξανά». Οπως υποστηρίζει ο 74χρονος 
πια αντιπτέραρχος, η Τουρκία προ-
σπάθησε τότε να κάνει προπαγάνδα 
ισχυριζόμενη πως αυτή κατάφερε 
να ρίξει τα ελληνικά F-5.

Μια άγνωστη
αερομαχία
το 1974
στο Αιγαίο
Μιλάει στην «Κ» ο Ελληνας πιλότος
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Της ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Η μετέπειτα πορεία του Θωμά Σκαμπαρδώνη στην αεροπορία δεν 
ήταν αυτή που ο ίδιος ήθελε και φανταζόταν. Στη βάση της Νέας 
Αγχιάλου υπηρέτησε μέχρι το 1977. Επειτα πήγε στην Τανάγρα, 
στα Μιράζ F1, από εκεί στην Καλαμάτα στην εκπαίδευση Ικάρων, 
στα γραφεία του ΝΑΤΟ στη Νάπολη για δύο χρόνια και τέλος στο 
Ηράκλειο, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του ως γενικός επιθεω-
ρητής στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Αποστρατεύτηκε παρά 
τη θέλησή του, όπως δηλώνει, έπειτα από 29 χρόνια υπηρεσίας, 
το 1996 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου εν αποστρατεία. Ηταν 
μόλις 48 ετών. Ο Ιωάννης ∆ινόπουλος τελείωσε την καριέρα του με 
χαμηλότερο βαθμό, με βαθμό σμηνάρχου εν αποστρατεία. «Ηταν 
το αντίδωρο της προσφοράς του –και της δικής του και της δικής 
μου– με χιλιάδες ώρες πτήσεων χωρίς ατυχήματα ποτέ. Ερχεται η 
στιγμή που σου λένε “τελείωσε η καριέρα σου, γύρνα σπίτι σου”».
Μέχρι σήμερα ο Θωμάς Σκαμπαρδώνης κρατάει με λεπτομέρειες 
στη μνήμη του το συμβάν της 22ας Ιουλίου. Η «Καθημερινή» επι-
κοινώνησε με τον Ιωάννη ∆ινόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε να μι-
λήσει για το συμβάν αυτό δημόσια.

Από τη Νέα Αγχίαλο έως την αποστρατεία

Οι πρόσφατες προκλητικές ενέργειες 
της Τουρκίας, ιδίως οι εκδηλώσεις 
των νεοοθωμανικών προθέσεων 
στην πόλη της Αμμοχώστου κατά 
την επέτειο της τουρκικής εισβολής 
του 1974, έχουν πυροδοτήσει μια 
αρκετά ζωηρή και αντιφατική δημό-
σια συζήτηση, η οποία, φοβούμαι, 
υποκρύπτει δύο σοβαρούς κινδύ-
νους τους οποίους ας μου επιτραπεί 
να σχολιάσω συνοπτικά.

 
Πρώτον, η συζήτηση των τελευταί-
ων εβδομάδων επαναφέρει στην 
επικαιρότητα το κυπριακό ζήτημα, 
δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς 
να εκφέρουν γνώμες και να προ-
βαίνουν σε παραινέσεις και κρί-
σεις, δημιουργώντας συχνά με τα 
λεγόμενα και τα γραφόμενά τους 
την εντύπωση ότι δεν γνωρίζουν 
περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Το 
κυπριακό ζήτημα για την Ελλάδα 
δεν είναι ένα περιστασιακό περιφε-
ρειακό πρόβλημα, που αναζωπυρώ-
νεται κατά καιρούς προκαλώντας 
ενδεχομένως και κάποια ενόχληση 
ή περισπασμό από άλλα πιεστικό-
τερα προβλήματα και φροντίδες. 
Oπως μπορέσαμε να θυμηθούμε 
πρόσφατα, με την ευκαιρία της 
διακοσιετηρίδος της Ελληνικής 
Επανάστασης και της συμμετο-

χής των Κυπρίων, με μεγάλες θυ-
σίες, σε αυτήν, το κυπριακό ζήτη-
μα ανακύπτει ήδη το έτος 1821 με 
τη δήλωση των διασωθέντων από 
τις σφαγές του Ιουλίου 1821 στην 
Κύπρο, ότι «συμφώνως με τους 
λοιπούς αδελφούς ημών Eλληνας 
θέλομεν προσπαθήσει την ελευ-
θερίαν της ειρηνικής ημών, πάλαι 
μεν μακαρίας ήδη δε τρισαθλίας 
Νήσου Κύπρου».

 
Αυτό είναι το κυπριακό ζήτημα, αί-
τημα ελευθερίας μιας νήσου με πα-
νάρχαιο ελληνικό πολιτισμό, που 
κατόρθωνε να ενσωματώνει τους 
ξένους κατακτητές στην τοπική 
γλωσσική πραγματικότητα και να 
επιβιώνει μέσα στον χρόνο ως το 
ανατολικότερο μέτωπο του ελληνι-
κού κόσμου. Το αίτημα αυτό επα-
ναδιατυπώθηκε ήδη τον Αύγου-
στο του 1828 με την έκκληση των 

ιεραρχών και των προκρίτων της 
Κύπρου προς τον κυβερνήτη Ιω-
άννη Καποδίστρια να μεριμνήσει 
για τη συμπερίληψη της μεγαλο-
νήσου στο υπό δημιουργία ελεύθε-
ρο ελληνικό κράτος. Αυτό υπήρξε 
έκτοτε το κυπριακό ζήτημα, αίτη-
μα ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως 
που διατρέχει τον δέκατο ένατο, 
τον εικοστό και εξακολουθεί να 
παραμένει εκκρεμές και κατά τον 
εικοστό πρώτο αιώνα.

 
Η διεκδίκηση και διαχείριση του αι-
τήματος αυτού από τους Eλληνες 
της Κύπρου υπήρξε σε σημαντικό 
βαθμό ανεπιτυχής, λόγω αστοχιών 
και άκαιρων κινήσεων, που μαρτυ-
ρούσαν φυσικά ανεπαρκή πολιτική 
κρίση. ∆εν είναι όμως η κατάλλη-
λη στιγμή να αναλογιστούμε αυτή 
την ιστορία. Η διεκδίκηση της αυ-
τοδιάθεσης της Κύπρου, πάντως, 
είχε ως σημαντικό επίτευγμα τη 
δημιουργία, το 1960, της Κυπρια-
κής ∆ημοκρατίας ως ανεξάρτητου 
και κυρίαρχου κράτους και ασπίδας 
της επιβίωσης του κυπριακού ελλη-
νισμού στην αρχαία του κοιτίδα. 
Και της Κυπριακής ∆ημοκρατίας η 
ιστορική διαδρομή χαρακτηρίστηκε 
από ανεπαρκή κατανόηση των δι-
αστάσεων του κυπριακού ζητήμα-
τος και από κακούς χειρισμούς που 
οδήγησαν στην τραγωδία του 1974, 

στην τουρκική εισβολή και την κα-
τοχή της βόρειας Κύπρου από την 
Τουρκία. Σε αυτό το σημείο παρέ-
μεινε καθηλωμένο το κυπριακό ζή-
τημα, με αλλεπάλληλες αποτυχίες 
στις απόπειρες επίλυσής του, αλλά 
και μια μεγάλη επιτυχία, την ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Eνω-
ση το 2004, εξέλιξη η οποία αποτε-
λεί πλέον την ισχυρότερη εγγύηση 
της επιβίωσης της Κυπριακής ∆η-
μοκρατίας. Η συμμετοχή στην Ευ-
ρωπαϊκή Eνωση, με την ασφάλεια 
και την ευημερία που προσφέρει, 
συνιστά επίσης και τη μόνη προο-
πτική επανένωσης της Κύπρου, με 
την έλξη που ασκεί στους Τουρκο-
κυπρίους η ευρωπαϊκή Κύπρος, ως 
δυνατότητα επιβίωσης της κοινότη-
τάς τους, η οποία απειλείται με εξα-
φάνιση μέσα στον μαζικό εποικισμό 
από την Τουρκία. Τις δυνατότητες 
αυτές καλείται πρωταρχικά να αξιο-
ποιήσει η Κυπριακή ∆ημοκρατία για 
να εξασφαλίσει την αποκατάσταση 
της ενότητας της νήσου και την 
ύπαρξή της ως κυρίαρχης πολιτικής 
οντότητας. Να πείσουμε τους Τουρ-
κοκυπρίους για την ειλικρίνεια των 
προθέσεών μας να συνυπάρξουμε 
με αυτούς σε μια ενιαία κυπρια-
κή κοινωνία, με απόλυτο σεβασμό 
της ισότητας και των δικαιωμάτων 
τους, αποτελεί την πραγματική δο-
κιμασία η οποία θα κρίνει και την 

επιβίωση της Κυπριακής ∆ημοκρα-
τίας. Αυτή η ευρύτερη εικόνα του 
κυπριακού ζητήματος δεν πρέπει να 
αγνοείται στις σχετικές συζητήσεις, 
ιδίως επειδή μας υπενθυμίζει την 
επιτακτική ανάγκη της πολιτικής 
φρόνησης και της άσκησης πολι-
τικής ευθύνης στον χειρισμό των 
εθνικών θεμάτων.

 
Ο δεύτερος κίνδυνος ο οποίος υπο-
κρύπτεται υπό την τρέχουσα συ-
ζήτηση συνδέεται με την ανάδυση 
στον πολιτικό λόγο και την κοινή 
γνώμη της ιδέας των δύο κρατών, 
της επίσημης δηλαδή διχοτόμη-
σης της Κύπρου, ως συζητήσιμης 
λύσης του Κυπριακού. Αν και οι κυ-
βερνήσεις τόσο της Κυπριακής ∆η-
μοκρατίας όσο και της Ελληνικής 
∆ημοκρατίας απέκλεισαν ρητά την 
τουρκική αξίωση των δύο κρατών 
στην Κύπρο, ήδη στην κοινή γνώμη 
φαίνεται να εμφιλοχωρεί η ιδέα ως 
στροφή στον πολιτικό ρεαλισμό για 
την οριστική υπέρβαση του προβλή-
ματος. Οσοι μάλιστα αντιτίθενται 
στη λύση των δύο κρατών, δηλαδή 
στη διχοτόμηση της Κύπρου, θεω-
ρούνται ή σύντομα θα θεωρηθούν 
ως εμφορούμενοι από αλυτρωτικά 
αισθήματα και άλλες εκδοχές του 
πολιτικού ρομαντισμού. Η προοπτι-
κή των δύο κρατών ή μιας ομοσπον-
δίας με δύο συνιστώσες πολιτείες, 

φορείς ίσων κυριαρχικών δικαιω-
μάτων, κάθε άλλο παρά εγγυάται 
ρεαλιστική λύση του Κυπριακού. 
Απεναντίας ανοίγει τον δρόμο, όχι 
μόνο για τον «εκφινλανδισμό» –για 
να θυμηθούμε έναν όρο της εποχής 
του Ψυχρού Πολέμου– του ελλη-
νοκυπριακού κράτους υπό τη βα-
ριά σκιά της Τουρκίας, η οποία διά 
του τουρκοκυπριακού κράτους, το 
οποίο ως διάδοχο κράτος της Κυ-
πριακής ∆ημοκρατίας θα μετέχει 
πιθανότατα και στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, θα μπορεί περαιτέρω να 
εκβιάζει με κάθε δυνατό τρόπο και 
την ίδια την ενωμένη Ευρώπη, με 
πρώτο αποδέκτη των εκβιασμών, 
βεβαίως, την Ελληνική ∆ημοκρατία.

 
Ας τα σκεφθούν όλα αυτά τα ενδε-
χόμενα όσοι ερωτοτροπούν με την 
ιδέα των δύο κρατών στην Κύπρο. 
Ας σκεφθούν όμως επίσης, ίσως κατ’ 
ιδίαν, με μια συνειδησιακή ενδο-
σκόπηση, κατά πόσον δικαιούται η 
δική μας γενιά μετά τις τρεις χιλιετί-
ες ελληνικής ιστορίας στην Κύπρο, 
να εκχωρήσουμε τα ιστορικά εδάφη 
της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου 
και την Αμμόχωστο ως νόμιμη λεία 
στον εισβολέα. Ποιοι είμαστε εμείς 
για να αποτολμήσουμε κάτι τέτοιο;

 
* O κ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης είναι 
τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Να εξασφαλίσουμε την αποκατάσταση της ενότητας της Κύπρου

Η ανάδυση στον πολιτικό 
λόγο και στην κοινή 
γνώμη της ιδέας των δύο 
κρατών ως συζητήσιμης 
λύσης του Κυπριακού 
ενέχει μεγάλους 
κινδύνους.

Ο παφλασμός που 
είχε δει ο 27χρονος 
Θωμάς Σκαμπαρδώνης 
οφειλόταν 
στην κατάρριψη 
του τουρκικού 
αεροσκάφους.

Δεκαετία ’70. Ελληνικά F-5 απογειώνονται με κατεύθυνση το Αιγαίο. Στις 22/7/1974 η αποστολή δύο Ελλήνων πιλότων προς την περιοχή της Λήμνου εξελίχθηκε 
σε κανονική αερομαχία, με αποτέλεσμα την κατάρριψη ενός τουρκικού F-102 . ∆εξιά, ο ανθυποσμηναγός Θωμάς Σκαμπαρδώνης.

Α Π Ο Ψ Η

Του ΠΑΣΧΑΛΗ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ*
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Το Αφγανιστάν, γνωστό ως «νεκροτα-
φείο αυτοκρατοριών», θα αποτελέ-
σει άραγε και ταφόπλακα των αυτο-
κρατορικών φιλοδοξιών του Ταγίπ 
Ερντογάν στην Κεντρική Ασία; Στις 
ραγδαίες αλλαγές που συντελού-
νται στη χώρα με την αποχώρηση 
των αμερικανικών στρατευμάτων 
και την προέλαση των Ταλιμπάν, 
η Τουρκία επιδιώκει να αποκτή-
σει ρόλο μεσολαβήτριας, εγχείρη-
μα παρακινδυνευμένο, το οποίο 
όμως της αποδίδει πρόσκαιρα πο-
λιτικά οφέλη.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, 
ένα μήνα πριν από την ολοκλήρω-
ση της αποχώρησης των αμερικα-
νικών στρατευμάτων, μπορεί να 
περιγραφεί μόνο ως δραματική. 
Το πιο ενθαρρυντικό που έχουν 
να πουν οι Αμερικανοί επιτελείς 
είναι ότι η επικείμενη κατάληψη 
της χώρας από τους Ταλιμπάν «δεν 
είναι νομοτελειακή». Στην πρά-
ξη ίσως το ερώτημα είναι πόσος 
χρόνος θα χρειαστεί μέχρι οι Τα-
λιμπάν να επικρατήσουν πλήρως 
και ποια εξωτερική δύναμη μπορεί 
να τους επηρεάσει. 

Οι Ταλιμπάν, φορείς αποκρου-
στικών μεσαιωνικών αντιλήψεων, 
είχαν εκδιωχθεί από την εξουσία 
το 2001 με την επέμβαση των ΗΠΑ 
και των συμμάχων τους, ως τιμω-
ρία για τη φιλοξενία που προσέφε-
ραν στον Οσάμα μπιν Λάντεν και 
στην Αλ Κάιντα. Οι ΗΠΑ παρέμει-
ναν στο Αφγανιστάν, στηρίζοντας 
την κυβέρνηση που εγκατέστησαν 
στην Καμπούλ και ελπίζοντας ότι 
μπορεί να υπάρξει σταθερότητα, 
την ώρα που το αντάρτικο εις βά-
ρος τους επέμενε. «∆ιαπράξαμε 
ύβρη», δήλωσε ο επικεφαλής της 
ελεγκτικής υπηρεσίας του Πεντα-
γώνου, Τζον Σόπκο. «Πιστέψαμε 
ότι μπορούμε να πάρουμε μια χώρα 
που ήταν σε απελπιστική κατάστα-
ση το 2001 και να τη μετατρέψου-
με σε μικρή Νορβηγία». 

Μεγάλες φιλοδοξίες τρέφει τώ-
ρα και η Αγκυρα, επιδιώκοντας να 

διατηρήσει στη χώρα δύναμη 500 
ανδρών, η οποία θα φυλάσσει το 
αεροδρόμιο της Καμπούλ και θα 
διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση κιν-
δύνου, οι ξένοι διπλωμάτες θα μπο-
ρούν να διαφύγουν από τη χώρα. 
Αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που 
οι Ταλιμπάν έχουν κάνει «σημαία» 
τους, πέρα από την ίδρυση χαλιφά-
του, είναι η αποχώρηση όλων των 
ξένων στρατευμάτων από τη χώρα. 
Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο στρα-
τιώτες αλλά και μισθοφόρους, όχι 
μόνο ∆υτικούς αλλά και Τούρκους.

Ο Ρασίντ Ντοστούμ

Οι Τούρκοι είναι σουνίτες μου-
σουλμάνοι, όπως και οι Ταλιμπάν, 
αλλά η ιδέα ότι αυτό θα τους κα-
ταστήσει περισσότερο ευπρόσδε-
κτους είναι υπεραπλουστευμένη. Ο 
άνθρωπος της Αγκυρας στο Αφγα-
νιστάν ήταν ο Ουζμπέκος οπλαρ-
χηγός –μετέπειτα στρατηγός, με-
τέπειτα στρατάρχης, μετέπειτα 
αντιπρόεδρος– Ρασίντ Ντοστούμ, 
ένας από τους βασικότερους αντι-
πάλους των Ταλιμπάν. Για την ακρί-
βεια, η λέξη «αντίπαλος» δεν περι-
γράφει το μίσος που τρέφουν οι 
Ταλιμπάν για τον Ντοστούμ, ο οποί-
ος το 2001 ήταν ηγετικό στέλεχος 
της Βόρειας Συμμαχίας που προ-
ήλαυνε υποστηριζόμενη από την 
αεροπορία του ΝΑΤΟ. Ο Ντοστούμ 
είχε πείσει χιλιάδες Ταλιμπάν να 
παραδοθούν και εν συνεχεία τους 
είχε εξοντώσει με φρικτό τρόπο, 
μέσα σε κοντέινερ, σε ένα από τα 
πιο βάρβαρα επεισόδια μιας εικο-
σαετίας που βρίθει από μελανές σε-
λίδες. Το προπύργιο του Ντοστούμ, 
η πόλη Σεμπεργκάν στα σύνορα με 
το Τουρκμενιστάν, καταλήφθηκε 
πρόσφατα από τους Ταλιμπάν, ενώ 
ο ίδιος τους τελευταίους μήνες ζει 
στην Τουρκία. 

Ενδεχομένως, στις συνομιλίες 
τους με Αμερικανούς αξιωματού-
χους, οι Τούρκοι διαφημίζουν τον 
έλεγχο που ασκούν στον Ντοστούμ 
ως «χαρτί» για την πιθανή μελλο-
ντική άσκηση επιρροής (βλ. νέο 
αντάρτικο) στις περιοχές του Αφ-

γανιστάν στις οποίες ζουν συγγενή 
τουρκικά φύλα. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
ο Ερντογάν κάλεσε τους Ταλιμπάν 
«να φύγουν από τα εδάφη των αδελ-
φών τους», δηλαδή από τις περιο-
χές του Αφγανιστάν που κατοικού-
νται από Ουζμπέκους, Τατζίκους 
και Τουρκμένους. Παράλληλα, οι 
Τούρκοι προσπαθούν να προβλη-
θούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα 
στην κυβέρνηση της Καμπούλ και 
στους Ταλιμπάν, αν και η άρνηση 

των Ταλιμπάν να λάβουν μέρος στις 
ειρηνευτικές συνομιλίες που επι-
χείρησε να οργανώσει η Τουρκία 
στην Κωνσταντινούπολη δείχνει 
τα όρια αυτής της ιδέας. Πάντως, 
οι ΗΠΑ φαίνεται να ενδιαφέρονται 
τουλάχιστον για τη διατήρηση της 
τουρκικής δύναμης στο αεροδρόμιο 
και Τούρκοι παρατηρητές θεωρούν 
ότι αυτό εξηγεί τους ηπιότερους 
τόνους της αμερικανικής κυβέρ-
νησης απέναντι στην Αγκυρα τις 
τελευταίες εβδομάδες.  

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάι-
ντεν γνωρίζει τις συνέπειες που θα 
έχει η αμερικανική αποχώρηση και 
η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνη-
σης της Καμπούλ για τα τμήματα 
εκείνα της αφγανικής κοινωνίας, 
κυρίως τα κορίτσια και τις γυναίκες 
των πόλεων, που βελτίωσαν κάπως 
τη θέση τους την τελευταία εικο-
σαετία, βγαίνοντας από το σπίτι 
όπου τις είχαν κλεισμένες οι Ταλι-

μπάν. Ομως θεωρεί ότι το Αφγανι-
στάν είναι μια «μαύρη τρύπα» που 
καταβροχθίζει χρήματα και ζωές, 
χωρίς ορατή διέξοδο. Ακόμη και 
τώρα, που ο αφγανικός στρατός 
κινδυνεύει θανάσιμα, τα χρήματα 
και τα καύσιμα που προορίζονται 
για τον στρατό «χάνονται» πολύ 
συχνά στη διαδρομή.

Τους τελευταίους μήνες, η επι-
χειρησιακή ετοιμότητα της αφγα-
νικής αεροπορίας έχει πέσει κα-
τακόρυφα, καθώς αποχωρούν οι 
μονάδες που συντηρούσαν τα ελι-
κόπτερα και τα αεροσκάφη. Η μάχη 
οπισθοφυλακής που δίδεται τώρα 
στην Ουάσιγκτον αφορά το να δι-
ατηρήσουν οι ΗΠΑ επαρκείς δυ-
νάμεις μισθοφόρων ώστε να μην 
καταρρεύσει αμέσως η αφγανική 
αεροπορία. Την ίδια στιγμή, οι Τα-
λιμπάν δολοφονούν στοχευμένα 
πιλότους. Και μέσα στο στόμα του 
λύκου, η Τουρκία κάνει παιχνίδι. 

Το παιχνίδι
της Τουρκίας
στο στόμα
του λύκου
Τα σχέδια Ερντογάν για το Αφγανιστάν

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Την απόφαση του Λευκού Οίκου να 
διατάξει την απόσυρση των αμε-
ρικανικών στρατευμάτων από το 
Ιράκ χαιρέτισαν αυτή την εβδομά-
δα ισχυρές φιλο-ιρανικές οργανώ-
σεις, καθώς ο πρόεδρος Μπάιντεν 
ικανοποιεί με αυτόν τον τρόπο πά-
γιο και χρόνιο αίτημα της μεγάλης 
πλειοψηφίας των Ιρακινών. Την ίδια 
ώρα, δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι 
η αμερικανική απόσυρση θα ευνοή-
σει τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της 
Τεχεράνης και την προσπάθεια του 
ιρανικού καθεστώτος να καταστήσει 
το Ιράν την κυριότερη περιφερεια-
κή δύναμη της Μέσης Ανατολής.

Μιλώντας την Τρίτη προς τους 
δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια 
της συνάντησής του με τον Ιρακινό 
πρωθυπουργό Μουσταφά αλ Καντί-
μι, ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι οι 
αμερικανικές στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις στο Ιράκ θα έχουν ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. 
Αμερικανοί στρατιώτες θα συνε-
χίσουν να υπηρετούν ως σύμβου-
λοι και εκπαιδευτές του ιρακινού 
στρατού, συμμετέχοντας μάλιστα 
και σε επιχειρήσεις συλλογής πλη-
ροφοριών, δίνοντας έτσι αφορμή 
στους πολιτικούς αντιπάλους του 
Καντίμι να υποστηρίζουν ότι η αμε-
ρικανική αποχώρηση είναι «εικο-
νική». Ιρακινοί πολιτικοί, οι οποίοι 
υποστηρίζονται από το Ιράν, και οι 
ισχυρές σιιτικές πολιτοφυλακές του 
Ιράκ απαιτούν την οριστική και τα-
χεία αποχώρηση των Αμερικανών 
και δεν είναι πρόθυμοι για καμία 

υποχώρηση, μετά τη δολοφονία του 
Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί στη 
Βαγδάτη τον Ιανουάριο του 2020. Σε 
άρθρο του στο BBC, όμως, ο Φρανκ 
Γκάρντνερ υποστηρίζει ότι η αμε-
ρικανική πρωτοβουλία δημιουργεί 
κίνδυνο επανεμφάνισης του Ισλα-
μικού Κράτους. Το 2011, η ανακοί-
νωση από τον πρόεδρο Ομπάμα για 
απόσυρση των αμερικανικών στρα-
τευμάτων από το Ιράκ όξυνε την πο-
λιτική κρίση στη χώρα. Ο εμφύλιος 
στη γειτονική Συρία και η τοξικότη-
τα της ιρακινής πολιτικής σκηνής 
δημιούργησαν τις ιδανικές συνθή-
κες για την εμφάνιση και ενίσχυση 
του Ι.Κ., το οποίο κατέλαβε τελικά 
τη δεύτερη πόλη του Ιράκ, τη Μο-

σούλη, θέτοντας υπό τον έλεγχό του 
μεγάλο μέρος της χώρας. «Κάτι τέ-
τοιο θα μπορούσε άραγε να επανα-
ληφθεί;», αναρωτιέται ο Γκάρντνερ. 
Η ανασύνθεση του Ι.Κ. θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ήττα του ιρακινού 
στρατού, που θα έχει στερηθεί την 
αμερικανική επιχειρησιακή βοήθεια; 
Το ενδεχόμενο αυτό είναι πλέον απί-

θανο, για πολλούς λόγους, όπως την 
απώλεια νομιμοποίησης του Ι.Κ. στα 
μάτια των σουνιτών του Ιράκ και 
όσων έζησαν κάτω από την κυριαρ-
χία του και την τυχοδιωκτική στάση 
της νέας ηγεσίας της ισλαμικής ορ-
γάνωσης, που αποδίδει μεγαλύτερο 
βάρος στις «παραφυάδες» του Ι.Κ. 
στην Αφρική και στο Αφγανιστάν.

Μόνο το Ιράν βγαίνει κερδισμένο 
από την αμερικανική αποχώρηση. 
Από την εποχή της ισλαμικής επανά-
στασης του 1979, το θεοκρατικό κα-
θεστώς της Τεχεράνης προσπάθησε 
να εκδιώξει τους Αμερικανούς από 
τη Μέση Ανατολή, καταφεύγοντας 
ενίοτε και σε βίαια μέσα, όπως με 
τον βομβαρδισμό των αμερικανικών 

στρατώνων στη Βηρυτό το 1983. Η 
Τεχεράνη απέτυχε να συστήσει αντι-
αμερικανική συμμαχία με κράτη του 
Περσικού Κόλπου εξαιτίας της κα-
χυποψίας που προκαλεί το ιρανικό 
καθεστώς σε όλη την περιοχή, αλ-
λά και λόγω της παρουσίας ισχυρών 
αμερικανικών στρατιωτικών δυνά-
μεων σε έξι κράτη του Περσικού.

Η πτώση του Σαντάμ 

Η ανατροπή του καθεστώτος του 
Σαντάμ Χουσεΐν χάρη στην αμερικα-
νική εισβολή του 2003 αφαίρεσε το 
πιο αποτελεσματικό εμπόδιο στην 
εξάπλωση της ιρανικής επιρροής. 
Η Τεχεράνη ενίσχυσε τις σιιτικές 
πολιτοφυλακές του Ιράκ, εντάσσο-
ντας τα σώματα αυτά στις κρατικές 
δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι σύμμα-
χοι του Ιράν διαθέτουν ισχυρότατη 
φωνή στο Κοινοβούλιο της Βαγδά-
της. Ο εμφύλιος στη Συρία άνοιξε 
τον δρόμο για μόνιμη και ισχυρή 
παρουσία του Ιράν στη χώρα, ενώ 
στον γειτονικό Λίβανο η σύμμαχος 
του Ιράν, Χεζμπολάχ, αναδείχθηκε 
κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώ-
ρας. Το Ιράν επέλεξε μακροπρόθε-
σμη στρατηγική. Η ηγεσία του ελ-
πίζει ότι εάν διατηρήσει την πίεση 
στη Μέση Ανατολή, η περιοχή θα 
αποδειχθεί υπερβολικά δαπανηρή 
για τις ΗΠΑ, πείθοντας την Ουάσι-
γκτον να αποσυρθεί ή να περιορίσει 
την παρουσία της σε αυτή.

Η αποχώρηση των αμερικανικών 
δυνάμεων από το Ιράκ δεν μοιά-
ζει σε τίποτα με αυτήν από το Αφ-

γανιστάν. Στο Ιράκ, η αποχώρηση 
υπήρξε σταδιακή και βασίζεται στην 
αντικατάσταση μάχιμων μονάδων 
από εκπαιδευτές. Στο Αφγανιστάν, η 
Ουάσιγκτον δεν σχεδιάζει να αφήσει 
μάχιμο προσωπικό, πέρα από τάγ-
μα πεζοναυτών για την προστασία 
της πρεσβείας και άλλων αμερικανι-
κών εγκαταστάσεων. «Στο Ιράκ θα 
παραμείνουν μικρά τμήματα αμε-
ρικανικών ειδικών δυνάμεων. Οι 
“σύμβουλοι” αυτοί θα μπορούν να 
βαφτιστούν εκπαιδευτές ή ό,τι άλλο 
εξυπηρετεί καλύτερα τον Καντίμι», 
λέει ο πρώην αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέμα-
τα Ιράν και Ιράκ, Αντριου Πικ.

Η πρώην αναλύτρια της NSA Κίρ-
στεν Φόντενροουζ πιστεύει ότι Κίνα, 
Ρωσία και Ιράν θα εκμεταλλευθούν 
πολιτικά την αμερικανική αποχώρη-
ση από Αφγανιστάν και Ιράκ, εμφα-
νίζοντας τις ΗΠΑ ως αναξιόπιστο 
αμυντικό εταίρο. «Η Ουάσιγκτον 
διοχέτευσε, όμως, σημαντικά μέσα 
στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ 
και του Αφγανιστάν, δίνοντάς τους 
την ικανότητα να προστατεύσουν 
–εφόσον το επιθυμούν– τις χώρες 
τους. Κίνα και Ρωσία ουδέποτε θα 
έκαναν κάτι τέτοιο, καθώς προτι-
μούν οι υπηρεσίες ασφαλείας και 
πληροφοριών των συμμάχων τους 
να είναι αναποτελεσματικές και αδύ-
ναμες, έτσι ώστε να μην αμφισβη-
τείται η υπεροχή των ρωσικών υπη-
ρεσιών στις χώρες-οικοδεσπότες», 
καταλήγει η Φόντενροουζ. 

REUTERS

Η απόσυρση των στρα-
τευμάτων της υπερδύνα-
μης θα ευνοήσει τις γεω-
πολιτικές επιδιώξεις 
της Τεχεράνης, 
σύμφωνα με αναλυτές.

O Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Ιρακινό πρωθυπουρ-
γό Μουσταφά αλ Καντίμι στον Λευκό Οίκο και ανακοίνωσε το πέρας των αμε-
ρικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ μέχρι το τέλος του χρόνου.
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Ο αφγανικός 
στρατός έχει ηττηθεί 
σε πολλές μάχες 
από τους Ταλιμπάν, 
στα χέρια των οποίων 
απειλείται να πέσει 
ολόκληρη η χώρα. 

Πέρα από την καθαρά αν-
θρωπιστική διάσταση του 
ζητήματος, κάθε χώρα ανη-
συχεί για τις εξελίξεις στο 
Αφγανιστάν από διαφο-
ρετική σκοπιά. Οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
φοβούνται ότι, αν καταρ-
ρεύσει η κυβέρνηση της 
Καμπούλ, μέσα σε λίγους 
μήνες εκατοντάδες χιλιά-
δες Αφγανοί πρόσφυγες 
θα ζητούν ασφαλές κατα-
φύγιο στην Ευρώπη. Η Ρω-
σία ανησυχεί ότι η πιθανή 
επικράτηση των Ταλιμπάν, 
τους οποίους συνεχίζει να 
κατατάσσει στις τρομοκρα-
τικές οργανώσεις, μπορεί 
να ενισχύσει τους τζιχα-
ντιστές στις χώρες της Κε-
ντρικής Ασίας. Αντίστοιχα 
η Κίνα δεν θέλει να ενι-
σχυθούν οι φονταμενταλι-
στές Ουιγούροι και η Ινδία 
φοβάται για τις επιπτώσεις 
στο Κασμίρ. Με την εξαί-
ρεση κύκλων των πακιστα-
νικών υπηρεσιών ασφα-
λείας, καμία χώρα, μικρή ή 
μεγάλη, δεν καλωσορίζει 
τις εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν. Κάποιες όμως σπεύ-
δουν να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντά τους, όπως 
έκανε η Κίνα υποδεχό-
μενη με όλες τις τιμές το 
ηγετικό στέλεχος των Τα-
λιμπάν, μουλά Αμπντούλ 
Γκανί Μπαραντάρ, ο οποίος 
φωτογραφήθηκε με τον 
Κινέζο υπουργό Εξωτερι-
κών Γουάνγκ Γι. Νωρίτερα, 
ο Κινέζος πρόεδρος Σι είχε 
τηλεφωνήσει στον Αφγα-
νό πρόεδρο Ασράφ Γκανί, 
τηρώντας τις ισορροπίες. 
∆ιαπραγματευόμενοι με τις 
ΗΠΑ στην Ντόχα, με τη με-
σολάβηση του Κατάρ, οι Τα-
λιμπάν έδειξαν ότι διαθέ-
τουν ένα ελάχιστο απόθεμα 
πραγματισμού. Υπάρχει 
άραγε κάποια εξωτερική 
δύναμη που θα μπορού-
σε να τους πείσει να μην 
ανοίξουν έναν νέο κύκλο 
αίματος, αλλά να διαπραγ-
ματευτούν μια λύση με την 
κυβέρνηση της Καμπούλ; 
Ή θα μεθύσουν (τρόπος του 
λέγειν, το οινόπνευμα απα-
γορεύεται) από την επικρά-
τησή τους στα πεδία των 
μαχών –από το γεγονός ότι 
οι Αμερικανοί έφυγαν κυρι-
ολεκτικά νύχτα από τη βά-
ση Μπαγκράμ– και από τη 
μανία εκδίκησης θα μετα-
τρέψουν το Αφγανιστάν σε 
κόλαση επί της Γης; 

Aνησυχία

Οι Αμερικανοί φεύγουν από το Ιράκ, χαμόγελα στο Ιράν
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Ο Ντέιβ Σκοτ δεν υπήρχε περίπτωση 
να περάσει μπροστά από μια ενδι-
αφέρουσα πέτρα χωρίς να σταμα-
τήσει. Στις 31 Ιουλίου του 1971, ο 
Σκοτ μαζί με τον Τζιμ Ιρβιν ήσαν 
αυτοί που οδήγησαν στο φεγγάρι 
την αποστολή «Apollo 15». Επει-
τα από την 6ωρη πρώτη τους εκ-
δρομή με το νέο σεληνιακό όχημα 
Lunar Rover, κατευθύνονταν πίσω 
στο σκάφος τους, το Falcon, όταν 
ο Σκοτ έκανε μια μη προγραμματι-
σμένη στάση. ∆υτικά του κρατήρα 
Ρίσλινγκ, ο Σκοτ βγήκε από το όχη-
μα και πήρε μια μαύρη πέτρα από 
λάβα γεμάτη τρύπες. Λόγω της γε-
ωλογικής τους εκπαίδευσης, ο Σκοτ 
και ο Ιρβιν γνώριζαν ότι η πέτρα θα 
ήταν πολύτιμη για τους επιστήμο-
νες στη Γη. Γνώριζαν επίσης ότι 
εάν ζητούσαν άδεια για να σταμα-
τήσουν και να την πάρουν, οι επι-
κεφαλής της αποστολής θα έλεγαν 
«όχι». Ετσι, ο Σκοτ σκαρφίστηκε μια 
ιστορία, ότι σταμάτησαν το όχημα 
επειδή προσπαθούσε να φτιάξει τη 
ζώνη ασφαλείας του (seatbelt στα 
αγγλικά). Το δείγμα αποκαλύφθηκε 
όταν οι αστροναύτες επέστρεψαν 
στη Γη. Το «seatbelt rock» (η «πέ-
τρα της ζώνης»), όπως ονομάστη-
κε το πέτρωμα λόγω της ιστορίας, 
έγινε ένα από τα πιο πολύτιμα γε-
ωλογικά ευρήματα της αποστολής 
«Apollo 15». 

Οπως πολλά άλλα σεληνιακά 
δείγματα που επέστρεψαν στη 
Γη από τις αποστολές «Apollo», 
αυτή η πέτρα δεν θα είχε ποτέ 
συλλεχθεί αν οι αστροναύτες δεν 
είχαν φέρει το σεληνιακό όχημα 
μαζί τους. Οι αποστολές της NASA 
«Apollo 11» και «Apollo 13» τεί-
νουν να είναι πιο γνωστές, ωστό-
σο, στην 50ή επέτειο της αποστο-
λής «Apollo 15», που ξεκίνησε στις 
26 Ιουλίου 1971, ορισμένοι λάτρεις 
του ∆ιαστήματος, ιστορικοί και 
συγγραφείς, τιμούν το σεληνια-
κό όχημα ως ένα από τα πιο δια-
χρονικά σύμβολα του αμερικανι-
κού προγράμματος εξερεύνησης 
της Σελήνης.

Αναδιπλούμενο και ανθεκτικό, 
κατασκευασμένο από την Boeing 
και την General Motors, το όχη-
μα θεωρείται από ορισμένους ότι 
έκανε στις τρεις τελευταίες απο-

στολές τα κορυφαία επιτεύγματα 
της εποχής των «Apollo». «Κάθε 
αποστολή στο επανδρωμένο δια-
στημικό πρόγραμμα που χρονολο-
γείται από την πρώτη πτήση του 
Αλαν Σέπαρντ, έθεσε τις βάσεις 
για τις τρεις τελευταίες αποστο-
λές του “Apollo”», δήλωσε ο Ερλ 
Σουίφτ, συγγραφέας ενός νέου βι-
βλίου για το σεληνιακό όχημα με 
τίτλο «∆ιασχίζοντας τις ανάερες 
άγριες περιοχές: Το όχημα και ο 

θρίαμβος των τελικών προσγειώ-
σεων της Σελήνης».

Μόλις το μικρό βήμα του Νιλ 
Αρμστρονγκ ικανοποίησε τους 
γεωπολιτικούς στόχους του προ-
γράμματος «Apollo», η NASA εστί-
ασε στην επιστήμη, δήλωσε η Τί-
ζελ Μούιρ - Χάρμονι, επιμελήτρια 
των συλλογών «Apollo» στο Εθνικό 
Μουσείο Αεροπορίας και ∆ιαστή-
ματος του Ινστιτούτου Σμισθόνιαν 
στην Ουάσιγκτον. Ενώ οι πρώτοι 
περιπατητές του φεγγαριού συνέ-
λεξαν δείγματα κοντά στα σημεία 
προσγείωσής τους, οι επιστήμονες 
ήλπιζαν σε ένα σεληνιακό οδικό 
ταξίδι που υποσχόταν σπάνια γε-
ωλογικά ευρήματα. Τα σχέδια για 
ένα σεληνιακό όχημα έλαβαν τελι-
κά το πράσινο φως μόλις δύο μή-
νες πριν περπατήσουν οι πρώτοι 
άνθρωποι στο φεγγάρι. Αν και το 
σεληνιακό αμάξι βρισκόταν στο 
μυαλό των ερευνητών για πολλά 
χρόνια, η οδήγηση ενός οχήματος 
στο φεγγάρι είναι πιο περίπλοκη 

από ό,τι ακούγεται. Τη δεκαετία 
του 1960 οι μηχανικοί μελέτησαν 
μια ποικιλία από σχέδια και τελικά 
επιλέχθηκε το όχημα που έμοιαζε 
με αυτοκίνητο. Για να ταξιδέψει 
μαζί με τους αστροναύτες, αντί 
να χρησιμοποιήσει ξεχωριστό πύ-
ραυλο, το όχημα έπρεπε να ζυγίζει 
λιγότερο από 227 κιλά, αλλά και 
να μπορεί να κουβαλήσει μεγάλο 
βάρος. Στο φεγγάρι έπρεπε να λει-
τουργήσει σε αλλαγές θερμοκρα-
σίας άνω των 260 βαθμών Κελσίου 
στις ηλιόλουστες και τις υπό σκιά 
περιοχές και να αντέχει τη σκό-
νη και τα μικρο-μετεωροειδή που 
ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις 
σφαίρες και καλύπτουν μια τραχιά 
επιφάνεια με βουνά, κρατήρες και 
χαλίκια. Οι μηχανικοί προσπάθη-
σαν να ολοκληρώσουν τον σχεδι-
ασμό τους εγκαίρως για τις τελευ-
ταίες αποστολές «Apollo» υπό τις 
απειλές ότι η NASA θα ακυρώσει 
το πρόγραμμα του οχήματος πριν 
φύγει ο πύραυλος από το έδαφος.

Οι Ιρβιν και Σκοτ ενίσχυσαν τον 
ενθουσιασμό για το όχημα όταν 
έφτασαν με αυτό στη Σελήνη. Τη 
δεύτερη ημέρα της αποστολής, οι 
αστροναύτες έφθασαν στον κρα-
τήρα Σπουρ, όπου βρήκαν έναν 
μεγάλο λευκό κρυσταλλικό βρά-
χο, ένα είδος ορυκτού στις λίστες 
επιθυμιών των γεωλόγων, επειδή 
μπορεί να παρείχε ενδείξεις για την 
προέλευση του φεγγαριού. 

Ο Βράχος της Γένεσης

Οι αστροναύτες δεν μπορούσαν 
να συγκρατήσουν τη χαρά τους: 
«Κοίτα πώς λάμπει!», είπε ο Ιρβιν. 
«Μαντέψτε τι βρήκαμε μόλις!» εί-
πε ο Σκοτ προς τη Γη. «Νομίζω ότι 
βρήκαμε αυτό για το οποίο ήρθα-
με!». Ο λευκός βράχος ονομάστη-
κε αργότερα Βράχος της Γένεσης», 
επειδή οι επιστήμονες πίστευαν 
αρχικά ότι χρονολογείται από τον 
σχηματισμό της Σελήνης. 

«Τα πληρώματα των “Apollo” 
κάλυπταν μεγαλύτερες αποστά-

σεις σε κάθε αποστολή, καθώς 
αυξήθηκε η αυτοπεποίθηση της 
NASA. Οι αστροναύτες βρήκαν 
πιο ενδιαφέροντα βράχια, επιτρέ-
ποντας στους επιστήμονες να δη-
μιουργήσουν νέα ερωτήματα», 
δήλωσε η Μπάρμπαρα Κόεν, πλα-
νητική επιστήμονας στο διαστη-
μικό κέντρο Goddard της NASA. 
Οι επιστήμονες εξακολουθούν να 
συζητούν πώς δημιουργήθηκε το 
φεγγάρι και ποιες ήταν οι συνθή-
κες εκεί, και κατ’ επέκταση στη 
Γη, τα πρώτα δισεκατομμύρια χρό-
νια. Η δρ Κόεν είναι μεταξύ αρκε-
τών επιστημόνων που ετοιμάζο-
νται να ανοίξουν άθικτα δείγματα 
από την αποστολή «Apollo 17». Η 
γεωλόγος στο αμερικανικό ναυτι-
κό ερευνητικό εργαστήριο στην 
Ουάσιγκτον, Κάθριν Μπέρτζες θα 
μελετήσει επίσης τα ανέγγιχτα 
δείγματα για να μετρήσει πώς η 
ακτινοβολία του ηλιακού ανέμου 
επηρεάζει τα επίπεδα υδρογόνου 
και ηλίου στη σκόνη του φεγγα-
ριού. Οι μελλοντικές αποστολές 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν το 
σεληνιακό ήλιο ως πηγή καυσίμου 
για πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική 
γενιά σεληνιακών οχημάτων μπο-
ρεί να τροφοδοτείται από υλικό 
που η πρώτη γενιά ανακάλυψε 
πριν από μισό αιώνα.

Η επιστήμη οδηγεί τη σημε-
ρινή NASA περισσότερο από τη 
γεωπολιτική, αλλά ο οργανισμός 
εξακολουθεί να προωθεί και να 
πραγματοποιεί επανδρωμένα δι-
αστημικά ταξίδια για λόγους που 
υπερβαίνουν την αναζήτηση πε-
τρωμάτων. Η Μούιρ - Χάρμονι εί-
πε ότι τα σεληνιακά οχήματα του 
«Apollo» και οι σύγχρονοι διάδο-
χοί τους, αντιπροσωπεύουν αυτή 
την ανάγκη για περιπέτεια. «Η επι-
στήμη είναι ένα σημαντικό απο-
τέλεσμα των “Apollo”, αλλά είναι 
σημαντικό να αναγνωρίσουμε σε 
τι επικεντρώνεται το κοινό. Η γο-
ητεία του σεληνιακού οχήματος 
συνδέεται με εκείνη των επανδρω-
μένων διαστημικών πτήσεων, η 
οποία δείχνει τη χαρά του κοινού 
και την αίσθηση μιας συμμετοχής, 
έστω από απόσταση». Είναι εξάλ-
λου δύσκολο να αντισταθεί κανείς 
στην περιπέτεια της οδήγησης στη 
Σελήνη, το μεγαλύτερο οδικό τα-
ξίδι όλων των εποχών.

Ας υποθέσουμε ότι είστε ο Τζεφ Μπέ-
ζος, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του 
κόσμου. Εχετε, λοιπόν, επενδύσει 
δισεκατομμύρια δολάρια στη δημι-
ουργία μιας εταιρείας αεροδιαστη-
μικής, η οποία τελικά σας μεταφέ-
ρει, με άλλους τρεις, στα όρια του 
∆ιαστήματος. Θεωρείστε αστρο-
ναύτης; Η απάντηση είναι αρνητι-
κή, τουλάχιστον για την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των 
ΗΠΑ, η οποία μόλις προ εβδομά-
δος αναθεώρησε τα απαιτούμενα 
κριτήρια. Παραδόξως, η απάντη-
ση στο ίδιο ερώτημα ενδέχεται να 
είναι καταφατική στην περίπτωση 
του Ρίτσαρντ Μπράνσον, ενός ακό-
μα δισεκατομμυριούχου που έκανε 
τη βόλτα του μέχρι τα όρια του «τε-
λευταίου συνόρου», με το διαστημι-
κό αεροπλάνο της εταιρείας Virgin 
Galactic, που ο ίδιος ίδρυσε. 

Η έλευση της εποχής του διαστη-
μικού τουρισμού γέννησε ένα εννοι-
ολογικό ερώτημα: η λέξη «αστρο-
ναύτης» περιγράφει τον τόπο όπου 
βρέθηκε κάποιος, δηλαδή το ∆ιά-
στημα, ή την επαγγελματική του 
δραστηριότητα, όπως συμβαίνει 
στις λέξεις πιλότος και ναυτικός;

Η NASA έχει στο «μισθολόγιό» 
της πολλούς αστροναύτες που ακό-
μα περιμένουν να πραγματοποι-
ήσουν το πρώτο τους διαστημικό 
ταξίδι. Ταυτόχρονα, κάποιος που θα 
ταξιδέψει με αεροπλάνο από τη Νέα 

Υόρκη στο Λος Αντζελες δεν θεωρεί-
ται πιλότος. Η υπηρεσία πολιτικής 
αεροπορίας των ΗΠΑ εισήγαγε το 
εμπορικό πρόγραμμα «αστροναυτι-
κών διασήμων», δηλαδή «διακριτι-
κών» το 2004, μετά τη θέσπιση του 
βραβείου X Prize. Ο ομώνυμος δι-
αγωνισμός προσέφερε χρηματικό 
έπαθλο 10 εκατ. δολαρίων σε μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς που 
θα εκτόξευαν ένα επαναχρησιμο-
ποιούμενο επανδρωμένο διαστη-
μόπλοιο, σε ύψος 99,8 χλμ. από την 
επιφάνεια του πλανήτη, ύψος που 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως όριο του 
∆ιαστήματος. Ορος για την εκταμί-
ευση του επάθλου ήταν η επανάλη-
ψη του εγχειρήματος, έπειτα από 
περίοδο δύο εβδομάδων. Το βρα-
βείο κέρδισε το SpaceShipOne της 
Virgin Galactic και η υπηρεσία πο-
λιτικής αεροπορίας απένειμε στους 
δύο χειριστές του τα αστροναυτικά 
διάσημα. Για να λάβει κανείς την τι-
μητική διάκριση πρέπει να φτάσει 
σε υψόμετρο 80 χλμ. από την επι-
φάνεια της Γης, ύψος στο οποίο, 
παλιότερα, τοποθετούσε τα όρια το 
∆ιαστήματος η πολεμική αεροπορία 
των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, όμως, πρέ-
πει να ελέγχει το πτητικό μέσο. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, ακόμα και αν 
ο ενδιαφερόμενος φτάσει στο απαι-
τούμενο υψόμετρο, δεν θεωρείται 
αστροναύτης, αλλά «συμμετέχων 
σε διαστημική πτήση».

Μετά την απονομή της διά-
κρισης στους δύο πιλότους του 
SpaceShipOne, η αμερικανική 

υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας 
δεν προχώρησε σε άλλη απονομή 
μέχρι το 2019, όταν βραβεύτηκαν 
οι δύο χειριστές του επόμενου δι-
αστημικού αεροπλάνου της Virgin 
Galactic, SpaceShipTwo.

To διαστημικό σκάφος New 
Shepard που κατασκεύασε η Blue 
Origin του Τζεφ Μπέζος, είναι πλή-
ρως αυτοματοποιημένο και οι επι-
βαίνοντες δεν έχουν να κάνουν 

τίποτα άλλο από το να απολαύ-
σουν την πτήση και τα λίγα λεπτά 
έλλειψης βαρύτητας. Κατά συνέ-
πεια, ο Τζεφ Μπέζος και οι τρεις 
συνεπιβάτες του, η 82χρονη πρω-
τοπόρος της αεροπορίας Μαίρη 
Ουάλας Φανκ, ο 18χρονος Ολλαν-
δός φοιτητής Ολιβερ Ντέμεν και 
ο αδελφός του μεγιστάνα, Μαρκ 
Μπέζος, δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που απαιτούνται για να 
τους απονεμηθούν τα διάσημα και 
να θεωρηθούν αστροναύτες. 

Την ημέρα που ο Μπέζος έκανε 
τη διαστημική του βόλτα, η υπηρε-
σία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ 
προσέθεσε ένα ακόμα κριτήριο για 
την απονομή της διάκρισης: την 
«πραγματοποίηση δραστηριοτή-
των κατά τη διάρκεια της πτήσης, 
που είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη δημόσια ασφάλεια και συμ-
βάλλουν στην ασφάλεια των επαν-

δρωμένων διαστημικών αποστο-
λών».  Οι επιβαίνοντες στο New 
Shepard δεν ασχολήθηκαν με τί-
ποτα κατά τη διάρκεια της πτήσης 
στα όρια του ∆ιαστήματος, και ο 
εκπρόσωπος της Blue Origin δεν 
απάντησε αν ο Τζεφ Μπέζος και 
οι συνταξιδιώτες του θα είναι υπο-
ψήφιοι για τη διάκριση της αμερι-
κανικής υπηρεσίας πολιτικής αε-
ροπορίας. Εκπρόσωπος της Virgin 
Atlantic, αντιθέτως, δήλωσε ότι 
η εταιρεία ήδη συμπληρώνει τις 
απαραίτητες αιτήσεις και έγγρα-
φα προκειμένου να απονεμηθούν 
στον Μπράνσον τα αστροναυτικά 
διάσημα, όπως και σε άλλους δύο 
από τους συνεπιβάτες του, οι οποί-
οι αποτέλεσαν το πλήρωμα στην 
πτήση και πραγματοποίησαν έρευ-
να ώστε να διαπιστώσουν πώς θα 
αισθάνονται οι μελλοντικοί δια-
στημικοί τουρίστες.

Η ανατολή της νέας δια-
στημικής εποχής που εισή-
γαγαν οι δύο πρόσφατες 
πτήσεις στα όρια του ∆ια-
στήματος από τον Ρίτσαρντ 
Μπράνσον και τον Τζεφ 
Μπέζος, ανάγκασε την Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας των ΗΠΑ να θεσμο-
θετήσει μία νέα διάκριση 
η οποία θα απονέμεται 
στους «επίτιμους αστρο-
ναύτες», εκείνους τους ιδι-
ώτες δηλαδή που «συνέβα-
λαν ή παρείχαν εξαιρετικές 
υπηρεσίες στον τομέα των 
εμπορικών διαστημικών 
πτήσεων». Οι δύο πρωτα-
γωνιστές στον τομέα του 
διαστημικού τουρισμού, 
η Blue Origin και η Virgin 
Galactic, αναμφίβολα δεν 
μπορούσαν να αφήσουν 
παραπονεμένη την εκλεκτή 
πελατεία τους και έτσι δημι-
ούργησαν τα δικά τους δια-
κριτικά σήματα, με τα οποία 
θα επιβραβεύουν κάθε τολ-
μηρό. Παρόμοια διάσημα 
δημιούργησε και η Ενωση 
Εξερευνητών του ∆ιαστή-
ματος ως αναγνώριση σε 
όποιον πραγματοποιήσει δι-
αστημικό ταξίδι. Μάλιστα, η 
Ενωση για να μην αναγκα-
στεί να διακρίνει με τη σει-
ρά της μεταξύ πραγματικών 
αστροναυτών και επίτιμων, 
θεωρεί όσους αφήσουν πί-
σω τους, ακόμα και για λίγο, 
τη γήινη ατμόσφαιρα «δια-
στημικούς ταξιδιώτες» και 
τους επιβραβεύει.

Tα «διάσημα»
και οι επίτιμοι

Το πρώτο όχημα που πήγε στο φεγγάρι

Είναι αστροναύτες
οι δισεκατομμυριούχοι 
του Διαστήματος;

50 χρόνια από την αποστολή «Apollo 15», που άνοιξε νέους δρόμους για την εξερεύνηση του δορυφόρου της Γης

Οδηγώντας επί έξι ώρες 
το σεληνιακό όχημα 
Lunar Rover, οι Ντέιβ 
Σκοτ και Τζιμ Ιρβιν 
ανακάλυψαν και έφεραν 
στη Γη μια πολύτιμη για 
τους επιστήμονες μαύρη 
πέτρα από λάβα.

Το ότι κάποιος έφτασε 
ώς εκεί δεν αρκεί· για 
παράδειγμα, κάποιος 
που θα ταξιδέψει με 
αεροπλάνο από τη Νέα 
Υόρκη στο Λος Αντζελες 
δεν θεωρείται πιλότος.

Από αριστερά: Ο Ολιβερ Ντέμεν, ο Μαρκ Μπέζος, ο Τζεφ Μπέζος και η 82χρονη Μέρι Ουάλας Φανκ στη συνέντευ-
ξη Τύπου μετά την πτήση τους στα όρια του ∆ιαστήματος.
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Tου KENNETH CHANG
THE NEW YORK TIMES

O Τζιμ Ιρβιν και το πρωτοποριακό όχημα των Boeing και General Motors στη Σελήνη, στις 31 Ιουλίου 1971. Στο βάθος δεσπόζει το όρος Χάντλεϊ.
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Ούτε σκάνδαλο δεν μπορεί να προκύψει
πια στο νησί, αφού το σύνολο των πολιτών
δεν νιώθει πια να προκαλείται, πιθανότατα
γιατί ένα σύννεφο απάθειας σκιάζει τη
σκέψη του, μ’ αποτέλεσμα μια ολόκληρη
κοινωνία να βρίσκεται στο σκοτάδι. Και μες
στηστραβομάρα της κραυγάζει απελπισμένα,
τρομαγμένη και ανήμπορη να βρει μια χα-
ραμάδα φωτός. Σημεία και τέρατα συμβαί-
νουν στη ζωή μας, την πραγματική ζωή και

άλλοι ανυψώνουν σταυρούς για να σκοτώσουν κυνηγώντας
τα τέρατα του νου τους, άλλοι κάθονται αναπαυτικά στον
καναπέ παρακολουθώντας μυθοπλασία, άλλοι απλώς
ψάχνουν να βρουν την πίτα με το μέλι για να βουτήξουν
το δάκτυλό τους και κάποιοι πολύ λιγότεροι απολαμβάνουν
την πίτα.Ολοένα και το πράγμα χειροτερεύει αφού οι πολίτες,
ανίκανοι πια να αξιολογήσουν τι είναι σοβαρό και τι όχι,
δημιουργούν ένα συνονθύλευμα γεγονότων και καταστάσεων
που παραπέμπουν σε μια χαώδη πραγματικότητα. 

Ανάμεσα στα πολλά, μόλις πριν από λίγες μέρες διαπι-
στώθηκε ότι τα προσωπικά δεδομένα συμπολιτών μας πα-
ρέμεναν για μέρες εκτεθειμένα στον όποιο αργόσχολο ή
μη σερφάρει στο διαδίκτυο. Μέσα από μια αξιόλογή δημο-
σιογραφική έρευνα συμπεράναμε ότι ο άγνωστος Χ, μπορεί
ν’ αλιεύσει πληροφορίες για τη διεύθυνση, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας μας και
μέσω της ιστοσελίδας που εκδίδει την περιβόητη «κάρτα
φιλάθλου» θα μπορούσε να δει και την μούρη του κατόχου
στη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε. Και όμως επί ενός
τέτοιου σοβαρού θέματος, κεφαλαιώδες για την «ηλεκτρονική
ασφάλεια», οι αντιδράσεις είναι από μηδαμινές έως και
ανύπαρκτες. Η δημοσιογραφική κάλυψη ήταν εκ μέρους
της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ άφαντη, ενώ η
Πολιτεία, η οποία εμμέσως εμπλέκεται αφού η «Κάρτα φι-
λάθλου» που εκδίδει διά του ΚΟΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής
στο να παράσχει προστασία στους κατόχους, πέραν της
παρέμβασης της αρμόδιας Επιτρόπου δεν ευαισθητοποιήθηκε
διόλου. Η Βουλή και οι αρμόδιες επί των θεμάτων Επιτροπές
της, πιθανότατα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές
τους ενώ οι βουλευτές απέδειξαν ακόμη μία φορά την ανι-
κανότητάτους να υπερασπιστούν τοννόμο και τα δικαιώματα
των πολιτών. Ακόμη και τα «θύματα» δεν φαίνεται να έχουν
ενοχληθεί, αφού δεν υπάρχει κάποια ατομική ή συλλογική
αντίδραση. Στην «αφηρημένη» μέθοδο αξιολόγησης των
σημαντικών και ασήμαντων θεμάτων που υιοθετεί η
κοινωνία μας, η ανεπάρκεια του κράτους να παρέχει
ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα φαίνεται να μην είναι
σημαντική. Με βάση δε την αντίληψη πολλών και όπως
διαφαίνεται μέσα από την υποβάθμιση που έτυχε το θέμα,
μια μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ ή η πρόκριση της Ομόνοιας
στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα ήταν μακράν
σοβαρότερη υπόθεση. Για τα προσωπικά μας δεδομένα άλ-
λωστε ποιος νοιάζεται; Εξ όσων φαίνεται πολύ λίγοι.

Το «πρότζεκτ Ζίλινα» 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο ταν ο Απόλλωνας κληρώθηκε στον Β΄ προκριματικό
του Conference Leagueμε τη Ζίλινα πολλοί πιστέψαμε,
με όσα λίγα γνωρίζαμε τότε για την τσέχικη ομάδα,

ότι ο εκπρόσωπός μας ήταν το φαβορί για την πρόκριση.
Την Πέμπτη (29/7), το βράδυ οι «μπέμπηδες» της Ζίλινα
ολοκλήρωσαν την έκπληξη παίρνοντας με ισοπαλία 2-2
την πρόκριση για τον Γ΄ γύρο της διοργάνωσης (είχαν
κερδίσει με 3-1 στο ΑΕΚ Αρένα, στον πρώτο αγώνα). Μα-
θαίνοντας καλύτερα το ξεχωριστό «πρότζεκτ Ζίλινα», αν-
τιληφθήκαμε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η νέα επιτυχία της
τσέχικης ομάδας, η οποία ξεχωρίζει στην Ευρώπη αλλά και
παγκόσμια για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που δείχνει στα
δικά της παιδιά. Να υπενθυμίσουμε ότι για να προκριθούν
στον Β΄ γύρο είχαν ρίξει πέντε τέρματα στους Γεωργιανούς
της Ντίλα! Εδώ και δεκαπέντε χρόνια η Ζίλινα λειτουργεί
με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Κάνει ελάχιστες προσθήκες,
προτιμώντας να δώσει ευκαιρίες στα δικά της «βλαστάρια».
Δημιούργησε έτσι μια πολύ καλή ομάδα αποτελούμενη
σχεδόν εξ ολοκλήρου από παίκτες της ακαδημίας της. Αρ-
κετούς από αυτούς (Σκρίνιαρ, Ντουμπράβκα, Χούμποτσαν),
τους πώλησε βάζοντας στο ταμείο της εκατομμύρια. Συ-
στηματικά, εδώ και μια δεκαπενταετία, οι σκάουτ της Ζίλινα
σαρώνουν την Τσεχία για να εντοπίσουν ταλαντούχα παιδιά.
Τους εντάσσουν σε ένα σύστημα που επιβάλλει σε όλες
τις ομάδες της ακαδημίας να παίζουν με τον ίδιο τρόπο και
την ίδια τακτική. Στα 18 τους χρόνια τους ενσωματώνουν
στην πρώτη ομάδα. Ανάμεσα σε άλλες 418 ομάδες της Ευ-
ρώπης η Ζίλινα είναι στην πρώτη θέση ανάδειξης και αξιο-
ποίησης παικτών από την ακαδημία της! Με τον μέσο όρο
ηλικίας να ξεπερνά οριακά τα 21 χρόνια, το ρόστερ της
ήταν πέρσι το τρίτο πιο νεανικό στον κόσμο (ανάμεσα σε
999 ομάδες σε 71 διαφορετικά πρωταθλήματα). 

Οι διοικούντες τη Ζίλινα κάνουν μεταγραφές μόνο αν
διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει ένα παιδί δικό τους για τη
συγκεκριμένη θέση. Στην τελευταία διετία απέκτησε μόνο
τον Νιγηριανό στράικερ Τζιμπρίλ. Κανέναν άλλον. Όπως
εμπιστεύονται τα δικά τους παιδιά, δίνουν ευκαιρίες και
σε νέους άπειρους προπονητές που γνωρίζουν τη γενικότερη
φιλοσοφία τους. Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση
με τη δική μας ποδοσφαιρική νοοτροπία και πραγματικότητα.
Το «πρότζεκτ Ζίλινα» αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα
και «οδηγό» για τους παράγοντές μας. Έχουν όμως την
τόλμη να αλλάξουν τρόπο σκέψης και δράσης; Πολύ αμφι-
βάλλουμε. 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2020 συνεχί-
ζονται στο Τόκιο, κεκλεισμένων των
θυρών για τους φιλάθλους. Το θέαμα,
θλιβερό, καταθλιπτικό, πολύ διαφο-
ρετικό από τις εικόνες των γεμάτων
γηπέδων, χαράς και αισιοδοξίας των
προηγούμενων διοργανώσεων, όταν
σχεδόν όλες οι θέσεις στα γήπεδα,
ήταν γεμάτες από ένα ενθουσιώδες
κοινό. 

Άποψή μας είναι ότι οι φίλαθλοι
είναι σημαντικό στοιχείο στους Αγώ-
νες. Ο ρόλος τους ήταν σημαντικός
από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή
μας. Οι ψυχολόγοι με ειδικότητα τον
Αθλητισμό υποστηρίζουν ότι η επι-
τυχία των αθλητών εξαρτάται σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό από την ψυ-
χολογία τους. Κάποιοι μάλιστα υπο-
στηρίζουν ότι το ποσοστό επίδρασης
του παράγοντα ψυχολογίας στην
προσπάθεια για τη νίκη, ξεπερνά
κατά πολύ το 50%. 

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που
υποστηρίζουν ότι οι αθλητές είναι
απαραίτητοι για τους αγώνες και όχι
ο κόσμος. Ο συνάδελφος Αντώνης
Καρπετόπουλος γράφει στο προσω-
πικό blog του το ακόλουθο άρθρο με
τίτλο «Οι αθλητές είναι απαραίτητοι,
όχι ο κόσμος...».

Ακούω και διαβάζω δυο – τρεις
μέρες τώρα ότι «οι Ολυμπιακοί Αγώνες
χωρίς κόσμο είναι χάλια» - χρησιμο-
ποιώ τη λέξη «χάλια» ως πιο ένα είδος
ήπιας έκφρασης καθώς λέγονται και
γράφονται χειρότερα. Δεν μου κάνει
εντύπωση – η συντριπτική πλειοψη-
φία του κόσμου πιστεύει ότι οι Αγώνες
γίνονται για τον κόσμο, δηλαδή για
την πάρτη του. Θα λέγανε όλοι ακρι-
βώς το ίδιο αν στο Τόκιο υπήρχε κό-
σμος στα γήπεδα και δεν υπήρχε για
κάποιο μυστήριο λόγο τηλεοπτική
κάλυψη. Πάλι θα ακούγαμε για τους
Αγώνες τα χειρότερα, ενώ πάλι στο
Τόκιο η μεγάλη πλειοψηφία των προ-
ικισμένων αθλητών θα έδινε καθη-
μερινές μάχες για ένα μετάλλιο.

Δεν θα υπήρχαν εξέδρες
Είναι χρήσιμος ο κόσμος στα γή-

πεδα; Σίγουρα ναι, αλλιώς στα γήπεδα
δεν θα υπήρχαν εξέδρες. Οι αθλητές
πρώτοι από όλους θέλουν τον κόσμο,
δηλαδή την υποστήριξη και το χει-
ροκρότημά του. Σίγουρα όταν το
κοινό είναι ζεστό, δίνουν κάτι παρα-
πάνω και σίγουρα σε κάποιους η
απουσία του κοινού θα στοιχίσει.
Αλλά μην μπερδεύουμε τα πράγματα:
δεν είναι ο κόσμος ο πρωταγωνιστής.
Το κοινό είναι υποστηρικτικό και
χρήσιμο – όχι απαραίτητο.

Τα σπορ χωρίς κοινό δεν είναι και
λίγα: πρώτα, πρώτα όλα τα περίφημα

θαλάσσια σπορ κόσμο και εξέδρες
δεν έχουν. Παντού όπου υπάρχει κοι-
νό, αυτό που αποκαλούμε στα γήπεδα
«κόσμος» δεν είναι παρά ένα συμ-
πληρωματικό ντεκόρ. Ζωντανό, όμορ-
φο, χρήσιμο. Αλλά όχι απαραίτητο.
Απαραίτητοι είναι στους Αγώνες μόνο
οι αθλητές.

Χιλιάδες λόγια αποθέωσης
Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν

πολλοί που θα διαφωνήσουν. Ζούμε
άλλωστε σε μια χώρα που έχουν ξο-
δευτεί χιλιάδες λόγια αποθέωσης του
κοινού πρώτα από όλα από τους ίδιους
τους αθλητές που σε κάθε περίπτωση

δεν χάνουν την ευκαιρία να το ευ-
χαριστήσουν. Μάθαμε να χρησιμο-
ποιούμε εκφράσεις όπως ο «περή-
φανος κόσμος», να μιλάμε για «έκτους
και δωδέκατους παίκτες», να θεω-
ρούμε το «καυτό γήπεδο» μυστικό
επιτυχίας. 

Χιλιάδες πιστεύουν πως τα ματς
τα κερδίζουν αυτοί επειδή ουρλιάζουν
ή χοροπηδάνε στις εξέδρες κι όχι
όσοι αγωνίζονται: πρόκειται για ψύ-
χωση που συχνά υποδαυλίζεται από
ομάδες και παράγοντες. Το αποτέ-
λεσμα είναι ότι τα έχουμε κάνει «όλα
ποδόσφαιρο»: σε κάθε γήπεδο, ανε-
ξάρτητα από το άθλημα που σε αυτό
βλέπουμε, υιοθετούμε ποδοσφαιρικές
συμπεριφορές – δεν είναι αποκλει-
στικά δικό μας το λάθος καθώς συμ-
βαίνει παγκοσμίως. Αλλά όλο αυτό
είναι μια συμπεριφορά οπαδίστικη
που ελάχιστη σχέση έχει με τα σπορ
γενικότερα.

Το πιο αστείο είναι ότι όλοι αυτοί
που κλαίγονται για την απουσία του
κόσμου στα γήπεδα του Τόκιο, ελά-
χιστα στεναχωριούνται για το γεγονός
ότι ακόμα και πριν από την πανδημία
πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου
γίνονται σε άδεια γήπεδα και ότι σε
ματς του πόλο, του βόλεϊ, του χάν-
τμπολ, ακόμα και του μπάσκετ τα
άδεια καρεκλάκια είναι πολλά περισ-

σότερα από τα γεμάτα. Γενικά το γε-
γονός ότι λείπει ο κόσμος από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες ακούγεται σαν
να ήμασταν όλοι έτοιμοι να πάμε
εκεί και μας χάλασαν την εκδρομή,
ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα
θυμάμαι π.χ. τα παρακάλια για να γε-
μίσει το ΟΑΚΑ στα παγκόσμια πρω-
ταθλήματα στίβου ή τις άδειες που
μας δίνανε στον στρατό για να πάμε
σε κάποιο κλειστό ειδικά, όταν έπαιζε
κάποια Εθνική. Όχι γιατί οι διοικητές
του ΚΕΒΟΠ αγαπούσαν τα σπορ,
αλλά για να γλυτώσει η χώρα το ρε-
ζιλίκι.

Το λατρεμένο ντεκόρ
Μακάρι όλα αυτά τα δεικτικά σχό-

λια για την απουσία του κόσμου να
σημαίνουν όχι απλά ότι μας έλειψε
το κοινό στις εξέδρες, αλλά ότι συ-
νειδητοποιήσαμε ξαφνικά πόσο ωραί-
ος είναι ο αθλητισμός και ορκιστή-
καμε ότι τα γήπεδα θα τα ξαναγεμί-
σουμε – αλλά μεταξύ μας δεν το βλέ-
πω. Οι αναφορές αυτές έχουν να κά-
νουν κυρίως με το ότι μας χαλάει το
άδειο γήπεδο το λατρεμένο ντεκόρ:
αν οι Ιάπωνες είχαν σκεφτεί κάποιο
κόλπο για να δημιουργήσουν ψη-
φιακό κοινό θα ήμασταν μάλλον ευ-
χαριστημένοι. 

Έτσι και αλλιώς κατά βάθος θε-
ωρούμε δεδομένο ότι το γιαπωνέζικο
κοινό δεν είναι «περήφανος κόσμος»
και «δωδέκατος και έκτος παίκτης»
κι άλλα τέτοια. Μας χαλάει η απουσία
του γιατί βλέπουμε μια παράσταση
χωρίς σκηνικό και η λιτότητα δεν
μας αρέσει. Το ότι ακόμα και τους
Αγώνες της Αθήνας οι πιο πολλοί
τους είδαμε από την τηλεόραση είναι
μια λεπτομέρεια: είχαν πάει άλλοι
για να δώσουν το πατριωτικό παρόν.
Εμείς κομπάρσοι δεν είμαστε….

Φυσικά και μένα με χαλάει που
δεν έχουν κόσμο τα γήπεδα. Αλλά
για αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκω ότι
αυτοί οι Αγώνες είναι κάτι το μονα-
δικό: οι πρώτοι στους οποίους οι
αθλητές μπορεί να κάνουν κατανοητό
το μεγαλείο της μοναξιάς τους. Αλλά
και οι πρώτοι που κάνουν κατανοητό
πως μολονότι στα γήπεδα υπάρχει
κοινό (και ζωντανό και παθιασμένο
πολλές φορές), ο αθλητισμός δεν
είναι ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, αλλά
κάτι άλλο: είναι μια μάχη του ανθρώ-
που να ξεπεράσει τα όριά του – μάχη
που δίνει μόνος ή με συμπαίκτες που
έχουν ανάλογο στόχο. Το αν κάποιοι
την παρακολουθούν ή δεν την πα-
ρακολουθούν είναι άσχετο με την
προσπάθεια. Αυτή από μόνη της είναι
πάντα άξια σεβασμού. Ενίοτε και
θαυμασμού.

Προσωπικά δεδομένα
και ποιος νοιάζεται;

Απαραίτητοι μόνο οι αθλητές
Aυτοί είναι οι πρωταγωνιστές στους αγώνες, ενώ το κοινό είναι υποστηρικτικό και χρήσιμο 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

<<<<<<<

Τα σπορ χωρίς κοινό δεν
είναι και λίγα: πρώτα,
πρώτα όλα τα περίφημα
θαλάσσια σπορ κόσμο και
εξέδρες δεν έχουν. Παν-
τού όπου υπάρχει κοινό,
αυτό που αποκαλούμε στα
γήπεδα «κόσμος» δεν εί-
ναι παρά ένα συμπληρω-
ματικό ντεκόρ. 

Aυτοί οι Αγώνες είναι κάτι το μοναδικό: οι πρώτοι στους οποίους οι αθλητές μπορεί να κάνουν κατανοητό το μεγαλείο της μοναξιάς τους. Αλλά και οι πρώτοι που κά-
νουν κατανοητό πως μολονότι στα γήπεδα υπάρχει κοινό (και ζωντανό και παθιασμένο πολλές φορές), ο αθλητισμός δεν είναι ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, αλλά κάτι άλ-
λο: είναι μια μάχη του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όριά του.

Σίγουρα όταν το κοινό είναι ζεστό, οι αθλητές δίνουν κάτι παραπάνω και σίγουρα
σε κάποιους η απουσία του κοινού θα στοιχίσει. Αλλά μην μπερδεύουμε τα
πράγματα: δεν είναι ο κόσμος ο πρωταγωνιστής.
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Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαί-
τερα μετά την παγκόσμια κρίση
του 2008, οι εποπτικές απαιτή-
σεις στον χρηματοοικονομικό
τομέα έχουν αυξηθεί κατακό-
ρυφα. Λαμβάνοντας υπόψη το
οικονομικό και πολιτικό κόστος,
και στην προσπάθειά τους να
προστατεύσουν τους πολίτες
τους από τους κίνδυνους που
ελλοχεύουν από απότομες και
απρόβλεπτες κοινωνικοοικονο-
μικές μεταλλάξεις, πολλές κυ-
βερνήσεις έχουν προωθήσει
αριθμό νομοθετικών και άλλων
εποπτικών ρυθμίσεων για τρά-
πεζες, επενδυτικές εταιρείες,
ασφαλιστικούς οργανισμούς,
ταμεία προνοίας, κ.τλ.

Το ιδεολογικό υπόβαθρο και
η αναγκαιότητα για αυστηρή
εποπτεία είναι δύσκολο να αμ-
φισβητηθούν. Ωστόσο, η ερώ-
τηση που χρήζει απάντησης είναι

σε ποιο βαθμό η εποπτεία προ-
ωθείται με αναλογικό τρόπο και
εξυπηρετεί το σκοπό για τον
οποίο δημιουργήθηκε, εάν οι
προθέσεις δηλαδή οδηγούν στο
ανάλογο αποτέλεσμα και συμ-
βάλουν στην οικονομική ανά-
πτυξη. Για να απαντηθεί το ερώ-
τημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη
τρεις παράγοντες:

Πρώτο, κατά πόσον το αυξη-
μένο κόστος που απαιτείται για
τη συμμόρφωση με τις εποπτικές
απαιτήσεις είναι ανάλογο με τα
πλεονεκτήματα. 

Δεύτερο, κατά πόσο οι απαι-
τήσεις δημιουργούν συνθήκες
που ευνοούν μεγαλύτερες εται-
ρείες ή και κράτη περιορίζοντας
τον υγιή ανταγωνισμό. Για πα-
ράδειγμα, στην ΕΕ οι εποπτικές
απαιτήσεις ισχύουν με πανομοι-
ότυπο τρόπο για όλα τα κράτη
μέλη, από την οικονομικά ισχυρή

Γερμανία μέχρι τις μικρότερες
χώρες.

Τρίτο, η παγκοσμιοποίηση
επιτρέπει πρόσβαση σε πολλα-
πλές δικαιοδοσίες, δημιουργών-
τας δυνητικά συνθήκες ασύμ-
μετρου ανταγωνισμού εφόσον
δεν υφίστανται κοινώς αποδεκτά
εποπτικά πλαίσια σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Είναι πρόδηλο ότι απαιτείται
εξισορρόπηση διαφορετικών
στόχων. Τα τελευταία χρόνια
έχει διαφανεί ότι μια οικονομία
δεν μπορεί, από βραχυπρόθεσμης
και μεσοπρόθεσμης οπτικής, να
είναι ταυτόχρονα ανοικτή και
να αναπτύσσεται με γοργούς
ρυθμούς σε συνθήκες οικονομι-
κής σταθερότητας. Η διεθνής
εμπειρία επιβεβαιώνει ότι, από
τα τρία αυτά χαρακτηριστικά,
μόνο δύο μπορούν να ισχύουν
ταυτόχρονα. Μια οικονομία η

οποία είναι ανοικτή και σταθερή
παρουσιάζει κατά κανόνα σχε-
τικά χαμηλό ρυθμό οικονομικής
ανάπτυξης. Η οικονομία που ανα-
πτύσσεται γοργά και παρουσιάζει
σταθερότητα χαρακτηρίζεται
συνήθως από εμπορικούς περιο-
ρισμούς, όπως για παράδειγμα
αυτή της Κίνας. Τέλος, μια οικο-
νομία που είναι ανοικτή και ανα-
πτύσσεται γρήγορα χαρακτηρί-
ζεται από αστάθεια, όπως παρα-
τηρήθηκε πολλές φορές στην
πράξη π.χ. στις ΗΠΑ. Η ενδει-
κνυόμενη προσέγγιση σε ό,τι
αφορά το τελευταίο παράδειγμα
είναι η αυστηρή εποπτεία, η
οποία δε φαίνεται να επηρεάζει
με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τις
προοπτικές οικονομικής ανά-
πτυξης. 

Καταληκτικά, η απάντηση
στο πιο πάνω τρίλημα φαίνεται
να είναι η ισορροπημένη και ορ-

θολογιστική προσέγγιση. Το ζη-
τούμενο πρέπει να είναι ένα σύ-
στημα το οποίο στοχεύει σε μια
ανοικτή οικονομία με ένα λογικό
ρυθμό ανάπτυξης στη βάση ενός
σταθερού εποπτικού πλαισίου.
Στην Κύπρο, οφείλουμε να λά-
βουμε υπόψη τα μαθήματα του
παρελθόντος και να λειτουργούμε
στη βάση μιας σταθερής μακρο-
πρόθεσμης στρατηγικής που να
συγκεράζει το αναπτυξιακό όρα-
μα και την οικονομική σταθερό-
τητα στα πλαίσια ενός σύγχρονου
εποπτικού και επιχειρηματικού
πλαισίου. 

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύ-
νων σύμβουλος της Pricewaterhouse
Coopers Investment Services.

Εποπτεία και οικονομική ανάπτυξη

Κοινές δράσεις 
Κύπρου-Ελλάδας
στον τουρισμό
με πολλά οφέλη
Συνέντευξη Σ. Ζαχαράκη
Στα οφέλη από τη συνεργασία
Κύπρου- Ελλάδας στον τουρισμό
αναφέρεται η υφυπ. Τουρισμού
της Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη.
Σε συνέντευξη στην «Κ» αναφέ-
ρει ότι σχεδιάζονται κοινές δρά-
σεις στον θρησκευτικό και στον
γαστρονομικό-αγροτουρισμό, με
έμφαση στις αυθεντικές εμπει-
ρίες. Διατυπώνει επίσης τις εκτι-
μήσεις για την πορεία του του-
ρισμού, τις νέες τάσεις και το
lockdown στη Μύκονο. Σελ. 4

Η «Δέλτα» απειλεί
με αύξηση χρέους
Προειδοποίηση Moody’s
Οι χαμηλοί δημοσιονομικοί πολ-
λαπλασιαστές στις ευρωπαϊκές
χώρες υποδηλώνουν πως οποι-
αδήποτε περαιτέρω αύξηση των
μέτρων στήριξης της οικονο-
μίας, λόγω της μετάλλαξης «Δέλ-
τα», θα οδηγήσει σε νέα αύξηση
των δεικτών χρέους,προειδο-
ποιεί η Moody’s. Σελ. 6

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αυξήθηκαν έως και 10%
οι τιμές των κατοικιών
Ανεβάζει στροφές η αγορά κατοικίας
στην Ελλάδα. Η επιστροφή της οικονο-
μίας στην κανονικότητα έχει «ανοίξει και
τις ορέξεις» των ιδιοκτητών, οι οποίοι
ανέβασαν τις ζητούμενες τιμές πώλησης
και ενοικίασης κατοικιών. Στην Αττική η
αύξηση ζητούμενων τιμών φτάνει το
10,1%. Σελ. 12

ΔΙΕΘΝΗ

Ανάπτυξη 6%
της παγκόσμιας
οικονομίας
βλέπει το ΔΝΤ

Σελ. 10

Οι πτήσεις δεν ανέβασαν τις πληρότητες
Γεμάτα τα πεντάστερα, σε χαμηλά επίπεδα τα υπόλοιπα ξενοδοχεία - Προτίμηση σε επαύλεις
Ενώ η επιβατική κίνηση στα αε-
ροδρόμια φτάνει το 50% του
2019, οι πληρότητες στα ξενο-
δοχεία περιγράφονται ως χαμη-
λές και ασταθείς.  Ο ΠΑΣΥΞΕ
εκτιμά ότι οι μέσες πληρότητες
Ιουλίου κυμάνθηκαν γύρω στο
25% και ήταν μειωμένες κατά

75% σε σχέση με αυτές του 2019.
Ξεκαθαρίζεται ότι τα στοιχεία
της Hermes για διακίνηση περί
των 700 χιλιάδων επιβατών στα
αεροδρόμια τον Ιούλιο δεν αφο-
ρούν μόνο αφίξεις. Σε πιο χαμηλά
επίπεδα κρατήσεων κινούνται
οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι

οποίες αντλούσαν τουρισμό μέσα
από συνεργασίες με διοργανωτές
ταξιδίων. Υπάρχουν επίσης ξε-
νοδοχεία δύο ταχυτήτων. Αυτά
δηλαδή τα οποία καταγράφουν
ψηλές πληρότητες (παραλιακά
και πολυτελή πεντάστερα) και
άλλα που κινούνται σε μονοψή-

φιους αριθμούς. Αυτές οι διαφο-
ρές στην εικόνα που μεταφέρεται
από την τουριστική βιομηχανία,
αποδίδονται σε νέες τάσεις του
τουρισμού, εκτίμηση την οποία
εκφράζει ο υφυπουργός Τουρι-
σμού Σάββας Περδίος.  Σχολιά-
ζοντας το πόσες αφίξεις κατα-

λήγουν τελικά στις ξενοδοχειακές
μονάδες, ανέφερε ότι αριθμός
τουριστών επιλέγουν να κάνουν
τις διακοπές τους είτε σε τουρι-
στικές επαύλεις, είτε σε αυτοε-
ξυπηρετούμενα καταλύματα,
είτε σε αγροτουριστικά καταλύ-
ματα. Σελ. 5

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες στον κόσμο συγκλίνουν στο να επιβληθεί ένας ενιαίος φόρος στα κέρδη των πολυεθνικών, οι τελευταίες
εξακολουθούν να πληρώνουν αναλογικά λιγότερα: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), οι διεθνούς βεληνεκούς όμιλοι ευνοούνται από την παρατεταμένη μείωση των φορολογικών συντελεστών και συνεχίζουν να
μετακινούν τα κέρδη μεταξύ διαφορετικών χωρών και μονάδων για να ελαττώσουν περισσότερο τους καταβαλλόμενους φόρους τους – ο μέσος
φορολογικός συντελεστής του 28,3% το 2000, σήμερα έχει υποχωρήσει στο 20%. Σελ. 11

ΚΥΠΡΟΣ 0.28% -0,14%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,44% -0,03%

ΓΑΛΛΙΑ -0,08% 0%

ΙΤΑΛΙΑ 0,62% -0,01%

ΙΣΠΑΝΙΑ 0,27% 0%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,06% 0,02%

ΕΛΛΑΔΑ 0.59% -0.09%

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0.56% -0,04%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Βραχυ-
Αξιολόγησης πρόθεσμο πρόθεσμο

Χρέος Χρέος

DBRS ΒBB (low) R-2 (middle)
Fitch BΒΒ- F3
Moody’s Ba1 NP
S&P BBΒ- Α-3

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΕΛΛΑΔΑ

Hλεκτροκίνηση
και στις μεταφορές
Στην αντικατάσταση 2.000 παλαιών τα-
ξί και 220 λεωφορείων με ισάριθμα ηλε-
κτρικά οχήματα και εγκατάσταση 8.656
σταθμών φόρτισης μέσα στις πόλεις στο-
χεύει το πρόγραμμα «Πράσινες μεταφο-
ρές» ύψους 356 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύ-
τερο μέρος του θα καλυφθεί από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Σελ. 2

ΑΥΞΗΣΗ 113%

Αλμα στις παραβιάσεις
προσωπικών δεδομένων
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία
προσωπικών δεδομένων, γνωστός ως
GDPR, έχει συμπληρώσει τριετία εφαρ-
μογής, ωστόσο οι παραβιάσεις του αυξά-
νονται. Τους τελευταίους 12 μήνες έχει
αυξηθεί κατά 113%.Το 2020 ο αριθμός
των προστίμων ήταν 332 ενώ φέτος
ανήλθε στα 709. Σελ. 11

Στο 20% ο παγκόσμιος φορολογικός συντελεστής 
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Τα πλημμυρικά φαινόμενα
και οι αναγκαίες επενδύσεις

Εάν η κλιματική αλλαγή μπορεί
να παρομοιαστεί με έναν καρχα-
ρία, τότε το νερό θα είναι τα δόντια
του. Κι αυτό έγινε απολύτως σαφές
μετά τις δολοφονικές πλημμύρες
μέσα στον Ιούλιο σε περιοχές της
Γερμανίας, της Κίνας και στο Λον-
δίνο – αν και σε μικρότερο βαθμό.
Οι πλημμύρες βύθισαν τα πάντα,
από τα ορυχεία έως τον υπόγειο
σιδηρόδρομο, ενώ προξένησαν
τη διακοπή λειτουργίας υδροη-
λεκτρικών σταθμών παραγωγής
ενέργειας. Οι καταστροφές που
προκλήθηκαν έκαναν πολλούς
ανθρώπους, αξιωματούχων συμ-
περιλαμβανομένων, να αρχίσουν
να ζητούν την κατασκευή περισ-
σοτέρων φραγμάτων και δεξαμε-
νών νερού. Μεταξύ αυτών συγ-
καταλέγεται και ο υποψήφιος να
διαδεχθεί στην καγκελαρία την
Αγκελα Μέρκελ, Αρμιν Λάσετ.
Ωστόσο, πέραν αυτών των εναλ-
λακτικών υπάρχουν και άλλες εξυ-
πνότερες. Οι παραδοσιακές υπο-
δομές, όπως είναι τα φράγματα,
λόγου χάριν, υπό τις παρούσες
συνθήκες ενδεχομένως να μη δύ-
νανται να αντεπεξέλθουν σε
ακραίες βροχοπτώσεις. Στην πε-
ρίπτωση της Νέας Νότιας Ουαλ-
λίας στην Αυστραλία, οι τοπικές
αρχές σχεδιάζουν να αυξήσουν
το ύψος του τείχους στο φράγμα
Γουαραγκάμπα κοντά στο Σίδνεϋ.
Ωστόσο, οι ισχυρότατες πλημμύ-
ρες που σημειώθηκαν πριν από
λίγο καιρό, θα είχαν διαλύσει ακό-
μα και τη νέα υψηλότερη κατα-
σκευή. Και κάτι ακόμα: αυτού του
είδους οι υποδομές γεννούν μια
επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας,
όπερ σημαίνει ότι θα έδιναν το
περιθώριο ακόμα περισσότεροι
άνθρωποι, αλλά και οικονομικές
δραστηριότητες, να μετακινηθούν
σε πλημμυρικές περιοχές.

Αξίζει να αναφερθεί πως ήδη
σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλον τον πλανήτη διαμέ-
νουν σε περιφέρειες οι οποίες αν-
τιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πλη-
γούν από πλημμυρικά φαινόμενα,
σύμφωνα με τα στοιχεία και τις
εκτιμήσεις του οργανισμού The
Nature Conservancy. Επιπλέον,
το 25% της συνολικής καλλιερ-
γήσιμης γης του πλανήτη, όπερ
σημαίνει το 45% στην Ινδία και
το 31% στην Κίνα, εντοπίζεται

σε τέτοιου είδους περιοχές. Η άνο-
δος της θερμοκρασίας της Γης
αυξάνει τις πιθανότητες να συμ-
βούν ακόμα δριμύτερα φυσικά
φαινόμενα και ανάλογες καται-
γίδες. Παρά ταύτα, όπως συμπέ-
ρανε ο μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός CDP, ο οποίος συνδράμει
εταιρείες και κρατικούς φορείς
να αποτιμήσουν τις περιβαλλον-
τικές επιπτώσεις της δράσης τους,
λιγότερο από το 1/5 των 800 πό-
λεων που συμμετείχαν σε σχετική
έρευνα, έχει αναλάβει να εκπο-
νήσει μελέτες για τη χαρτογρά-
φηση των πλημμυρών. Πάντως,
με τη χρήση της κατάλληλης τε-
χνολογίας μπορεί να γίνει καλύ-
τερη εκτίμηση ως προς το πού θα
εκδηλωθούν πλημμύρες. Κι αυτός
είναι ένας από τους λόγους που
παρακίνησαν την εταιρεία Auto-
desk –με αποτίμηση 66 δισ. δο-
λαρίων– να πληρώσει προ μηνών
ποσόν 1 δισ. δολαρίων για να απο-
κτήσει την Innovyze. Η τελευταία
παρέχει λογισμικό υδάτινων υπο-
δομών, ενώ τα δεδομένα που δια-
θέτει θα αποδειχθούν χρήσιμα
τόσο για κυβερνήσεις όσο και για
επιχειρήσεις, επενδυτές, καθώς
και ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η επέκταση ή η αποκατάσταση
υδροβιότοπων και δασών θα λει-
τουργούσε βοηθητικά, καθώς και
η εγκατάσταση αμυντικών συ-
στημάτων, όπως τα δίκτυα απορ-
ροής και το διαπερατό τσιμέντο
εντός των πόλεων και πέριξ αυτών.
Τέτοιες πρωτοβουλίες θα έδιναν
στους ποταμούς περισσότερο πε-
δίο ροής, χωρίς, ωστόσο, να προ-
ξενούν καταστροφές. Ορισμένα
εκ των μέτρων αυτών δυνητικά
θα μπορούσαν επίσης να αποθη-
κεύσουν νερό, πράγμα χρήσιμο,
αφής στιγμής στις ίδιες αυτές πε-
ριοχές είναι σύνηθες φαινόμενο
η ξηρασία. Ακόμα ένα πλεονέ-
κτημα είναι ότι η κατασκευή των
προαναφερθέντων συστημάτων
απαιτεί λιγότερο χρόνο από όσο
τα φράγματα και οι δεξαμενές,
ενώ και το κόστος είναι χαμηλό-
τερο. Η θωράκιση της ινδικής πό-
λης Τσενάι από τις πλημμύρες,
που ανέλαβαν Ολλανδοί, κόστισε
το ένα τρίτο από το 1,5 δισ. δο-
λάρια για τον προϋπολογισμό ενός
παραδοσιακού μηχανολογικού
έργου.

«Γκάζι» στην ηλεκτροκίνηση με το σχέδιο «Πράσινες μεταφορές»
Πρόγραμμα του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας για την αντικατάσταση 2.000 ταξί και 220 λεωφορείων

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Στην αντικατάσταση 2.000 παλαιών
ταξί με 2.000 νέα ηλεκτρικά οχή-
ματα μπαταρίας (BEV) πανελλα-
δικά, στην αντικατάσταση 220 πα-
λαιών λεωφορείων με ισάριθμα
ηλεκτρικά λεωφορεία (175 στην
Αθήνα και 63 στη Θεσσαλονίκη)
και στην εγκατάσταση 8.656 δη-
μόσια προσβάσιμων σημείων φόρ-
τισης σε στρατηγικές αστικές και
προαστιακές τοποθεσίες εντός πό-
λεων και σε σημεία ενδιαφέροντος
(π.χ. αεροδρόμια, αυτοκινητόδρο-
μοι, λιμάνια και ιδιωτικοί χώροι
στάθμευσης) στοχεύει το πρό-
γραμμα «Πράσινες μεταφορές».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του
υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας συνολικού προϋπολο-
γισμού 356 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων 220 εκατ. (272,8 εκατομ-
μύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) θα καλυφθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης. 

Στόχος, η αντιμετώπιση των
προκλήσεων που σχετίζονται με
τη μεγάλη εξάρτηση των μεταφο-
ρών από τα ορυκτά καύσιμα και
την αντίστοιχη συσσώρευση εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στις
αστικές περιοχές. Ο λόγος που επι-
κεντρώνεται στην αντικατάσταση
οχημάτων ταξί και αστικών λεω-
φορείων είναι ότι προκύπτει με-
γαλύτερο όφελος από την αντικα-
τάστασή τους σε σχέση με την
αντικατάσταση συμβατικών Ι.Χ.
με ηλεκτρικό όχημα. 

Σύμφωνα με μελέτη, η αντικα-

τάσταση ενός ταξί με ηλεκτροκί-
νητο μπορεί να αποφέρει έως και
3 φορές μεγαλύτερο όφελος από
ό,τι η αντικατάσταση ενός συμ-
βατικού Ι.Χ., καθώς εξοικονομούν-
ται 85 τόνοι CO2 έναντι 30 τόνων
στην περίπτωση του Ι.Χ. στη διάρ-
κεια της ζωής τους.  

Στο πρόγραμμα μπορούν να εν-
ταχθούν ταξί που έχουν υπερβεί
το όριο ηλικίας των 18, 21, 24 ετών
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη
και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντί-
στοιχα, και πρόκειται να αποσυρ-

θούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Δεδομένου ότι η μέση τιμή των
πιο διακεκριμένων επιλογών ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων που είναι
κατάλληλα για ταξί είναι στις
41.000 ευρώ (προ φόρων) και η μέ-
ση ενδεικτική τιμή ενός αντίστοι-
χου συμβατικού οχήματος 16.000
ευρώ (προ φόρου) δημιουργείται
ένα κενό κόστους περί τις 25.000
ευρώ που θα πρέπει να καλυφθεί
με επιδότηση. 

Η πρωτοβουλία «Πράσινα ταξί»,
που έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης και έχει εγκριθεί από
την Κομισιόν, θα επιδοτήσει πε-
ρίπου 6% του υπάρχοντος στόλου

ταξί στην Ελλάδα με battery elec-
tric vehicles (BEVs), ποσοστό που
θεωρείται ζωτικής σημασίας για
την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συ-
στήματος μεταφορών στη χώρα,
καθώς η συντριπτική πλειονότητα
των ταξί είναι άνω των 12 ετών.
Οι επιδοτήσεις για αντικατάσταση
συμβατικού ταξί θα δίνονται τόσο
σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες.
Η επιδότηση θα συνδυαστεί με
επιχορήγηση θραύσης του παλιού
ταξί. Μάλιστα, προβλέπεται ρητά
ότι η διάλυση και η καταστροφή
του παλαιού ρυπογόνου ταξί θα
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την πρόσβαση στις διαθέσιμες

επιδοτήσεις και αυτή η διαδικασία
θα πραγματοποιηθεί από μια εξου-
σιοδοτημένη υπηρεσία.

Η πρωτοβουλία «Πράσινες δη-
μόσιες συγκοινωνίες» στοχεύει
στην αντικατάσταση των παλαιών
αστικών λεωφορείων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Τα δημόσια αστι-
κά λεωφορεία διανύουν κατά μέ-
σον όρο 199,11 χλμ. ανά ημέρα,
ανάλογα με την κατηγορία καλύ-
πτουν αποστάσεις από 147,43 χλμ.
έως 247,02 χλμ. ανά ημέρα και,
εκτός από τα υψηλά επίπεδα εκ-
πομπών, η πολύ υψηλή μέση ηλικία
του στόλου οδηγεί σε υψηλό κό-
στος λειτουργίας και συντήρησης.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά,
η υψηλή ζήτηση ανταλλακτικών
και η υψηλή κατανάλωση καυσί-
μων υπονομεύει τη βιωσιμότητα
των μεταφορικών εταιρειών και
μεταφέρει περιττά έξοδα στους
επιβάτες. 

Δίκτυα φόρτισης
Η πρωτοβουλία «Φόρτιση παν-

τού» (Charge Everywhere) θα έχει
τη μορφή ενός συστήματος επι-
δότησης που θα παρέχει επιχορη-
γήσεις για την κάλυψη μέρους του
αρχικού κόστους για τον εξοπλι-
σμό, την εγκατάσταση και τη σύν-
δεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από προσβάσιμα στο κοινό
σημεία φόρτισης. Θα παρέχει επί-
σης επιχορηγήσεις για την κάλυψη
μέρους του αρχικού κόστους για
την ανάπτυξη αυτόνομων συστη-
μάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης που
θα συνοδεύουν την υποδομή φόρ-
τισης. Στόχος είναι η ανάπτυξη
8.656 σταθμών φόρτισης έως το
τέλος του 2025, με τους πρώτους
να τοποθετούνται εντός του 2022.
Για την εγκατάσταση φορτιστών
στις πόλεις θα χρησιμοποιηθεί
από τους δήμους ένα μοντέλο πα-
ραχώρησης, στο οποίο ένας ή πε-
ρισσότεροι παραχωρησιούχοι θα
επιλεγούν μέσω μιας διαδικασίας
υποβολής προσφορών, με κριτήριο
επιλογής την τιμή με την οποία
θα χρεώνεται ο καταναλωτής για
την υπηρεσία φόρτισης. Οι ΟΤΑ
θα δημιουργήσουν σχέδια εγκα-
τάστασης για την απαιτούμενη
υποδομή φόρτισης στην επικρά-
τειά τους. Μετά την ολοκλήρωση
των σχεδίων χωροθέτησης, οι ΟΤΑ
θα μπορούν να προκηρύσσουν
διαγωνισμούς για να επιλέξουν
τους παραχωρησιούχους που θα
είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
του δικτύου εντός καθορισμένου
χρονικού πλαισίου. Οι ιδιωτικές
εταιρείες που θα αιτηθούν χρη-
ματοδότηση θα πρέπει να ανα-
πτύσσουν δημόσια προσβάσιμα
δίκτυα φόρτισης. Οι επιδοτήσεις
θα μπορούν να καλύπτουν μέρος
του αρχικού κόστους για τον εξο-
πλισμό, την εγκατάσταση και τη
σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
ηλεκτρικών προσβάσιμων σημείων
φόρτισης.

Αερογραμμές
Οι πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει ο κλάδος των αερογραμμών αποτελούν ευ-
θεία απειλή για τη νέα Alitalia, που ανοίγει τα
φτερά της πολύ σύντομα καθώς η κυβέρνηση
της Ιταλίας κατάφερε να «πείσει» ότι η νέα εται-
ρεία δεν έχει καμία σχέση με την παλιά. Στα μέ-
σα Οκτωβρίου θα επέλθει η νέα τάξη πραγμάτων
με το οριστικό τέλος της παλιάς εταιρείας μετά
από: 75 χρόνια ζωής, έξι σχέδια διάσωσης και
δέκα δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις – και
όλα αυτά από το 2008 όταν ιδιωτικοποιήθηκε. Η
νέα εταιρεία θα λάβει κρατική «προίκα» ύψους
τριών δισεκατομμυρίων ευρώ και η πρώτη της
ενέργεια θα είναι να εξαγοράσει το λογότυπο
της παλιάς εταιρείας που ο κόσμος γνωρίζει όλα
αυτά τα χρόνια.  

••••
Μάσκες 
Η μετάλλαξη Δέλτα επαναφέρει τη χρήση μά-
σκας από όλους (εμβολιασμένους και μη) στους
εσωτερικούς δημόσιους χώρους, σύμφωνα με
τις οδηγίες του αμερικανικού κέντρου πρόλη-
ψης λοιμώξεων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανα-
τρέπει προηγούμενες σχετικές οδηγίες, καθώς
η μεταδοτικότητα της νέας μετάλλαξης όπως και
η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ εμ-
βολιασμένων και μη δεν αφήνει πολλά περιθώ-
ρια. Η συγκεκριμένη οδηγία ισχύει και για τα
σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτήν την
περίοδο, οι ΗΠΑ βρίσκονται στην «πρωτοκαθε-
δρία» των νέων μολύνσεων με 57 χιλιάδες περι-
στατικά ημερησίως, από τα οποία τα 24 χιλιάδες
χρήζουν νοσηλείας. 

••••
Κέρδη 
Η πανδημία αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθει-
ες υπέρ των προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολο-
γίας, στρέφοντας την προσοχή των καταναλω-
τών στην αντικατάσταση κινητών συσκευών και
την αναβάθμιση των πλάνων αποθηκευτικού χώ-
ρου. Σε αυτό το τρίμηνο, λοιπόν, βλέπουμε δι-
πλασιασμό των κερδών της Apple στα σχεδόν 22
δισ. δολάρια ενώ τα αντίστοιχα της Microsoft εί-
ναι στα 16,5 δισ. δολάρια, με ετήσια αύξηση
47%. Η Google ανακοινώνει κέρδη ρεκόρ, κατα-
γράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στις ψηφια-
κές διαφημίσεις όπως είναι η περίπτωση της
YouTube με διπλασιασμό των σχετικών εσόδων
στα 7 δισ. δολάρια σε σχέση πέρυσι. 

••••
Διευκολύνσεις 
Διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους Ευρω-
παίους και Αμερικανούς ταξιδιώτες προωθεί η
Βρετανία με την πρόθεση να επιτρέψει την είσο-

δο στη χώρα χωρίς υποχρεωτικό αυτοπεριορι-
σμό. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε τα χαμόγε-
λα στις αερογραμμές που βλέπουν βελτίωση της
αεροπορικής κίνησης σε έναν από τους πλέον
δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Η ανακοί-
νωση, πάντως, έτυχε θετικής υποδοχής από τα
χρηματιστήρια με άνοδο στις μετοχές της Easy-
Jet και British Airways. Η χαλάρωση ξεκινά από
αύριο και όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν θα
πρέπει να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα αρνη-
τικά τεστ πριν την αναχώρηση. 

••••
Ρεκόρ
Ενα ιδιαίτερα θετικό τρίμηνο ανακοίνωσε η Pfi-
zer με τις πωλήσεις που σχετίζονται με το εμβό-
λιο να βρίσκονται στα 7,8 δισ. δολάρια, ανεβά-
ζοντας την εκτίμηση για το έτος στα 33,5 δισ. δο-
λάρια από 26 δισ. δολάρια προηγουμένως. Η αύ-
ξηση στις εκτιμήσεις σχετίζεται με την συζήτηση
για τη δυνατότητα χορήγησης τρίτης ενισχυτικής
δόσης για αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα
που βρίσκεται αυτήν τη περίοδο σε έξαρση. Τα
συνολικά έσοδα της εταιρείας, σύμφωνα με τις
αναθεωρημένες εκτιμήσεις, υπολογίζονται να
προσεγγίσουν το ύψος ρεκόρ των 80δις δολα-
ρίων με τις κύριες σειρές προϊόντων να παρου-
σιάζουν άνοδο.  

••••
Αισιοδοξία
Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα τον Ιούλιο
ανακοίνωσε η Deutsche Bank κατά τη δημοσιο-
ποίηση των αποτελεσμάτων της, περιλαμβανο-
μένης ακόμη μιας κερδοφόρας χρήσης, αιφνι-
διάζοντας θετικά τους αναλυτές. Αξιοσημείωτη,
ωστόσο, είναι η μείωση του κύκλου εργασιών
των τμημάτων επενδυτικής τραπεζικής, τα οποία
παραδοσιακά «οδηγούσαν» την κερδοφορία της
τράπεζας. Αν και τα συνολικά έσοδα παραμέ-
νουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, η κερδοφορία
φαίνεται να είναι αποτέλεσμα συγκράτησης των
εξόδων. Σε σχέση με το δανειακό χαρτοφυλάκιο
οι τριμηνιαίες ζημιές για τις οποίες έχουν σχημα-
τισθεί προβλέψεις ανέρχονται στα €75 εκατ.
Όσον αφορά στη συνέχεια, η τράπεζα «βλέπει»
με αισιοδοξία το υπόλοιπο της χρονιάς. 

Καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει, η απόσυρση των μέτρων στήριξης της πανδημίας αποτελεί σημείο
τριβής μεταξύ οικονομολόγων.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Αγοραία τιμή
αγαθών/υπηρεσιών

Με τον όρο αγοραία τιμή
ενός αγαθού ή μιας υπηρε-
σίας εννοούμε την τιμή που
διαμορφώνεται στην αγορά
από τις δυνάμεις της ζήτη-
σης και της προσφοράς, και
εξισορροπεί τη ζητούμενη

και την προσφερόμενη ποσότητα σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ονομάζε-
ται και τιμή ισορροπίας και υποδηλώνει
συμφωνία μεταξύ αγοραστών και προμη-
θευτών για συγκεκριμένη ποσότητα του
αγαθού ή της υπηρεσίας σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus 
Business School

<<<<<<

Παράλληλα θα
εγκατασταθούν 8.656
σταθμοί φόρτισης σε
στρατηγικές τοποθε-
σίες εντός των πόλεων.

Για την εγκατάσταση φορτιστών στις πόλεις θα χρησιμοποιηθεί από τους δήμους ένα μοντέλο παραχώρησης, στο
οποίο ένας ή περισσότεροι παραχωρησιούχοι θα επιλεγούν μέσω μιας διαδικασίας υποβολής προσφορών, με
κριτήριο επιλογής την τιμή με την οποία θα χρεώνεται ο καταναλωτής για την υπηρεσία φόρτισης. 



Ο ΣΕΛΚ στα 60 χρόνια ζωής του πρω-
τοστατεί στην εξέλιξη και ανάπτυξη 
της κυπριακής οικονομίας, κάτι που 
θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλ-
λον. Αυτό αναφέρει ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) κ. Πιερής Μάρκου, 
προσθέτοντας ότι «με άξονα δράσης 
την εξυπηρέτηση των μελών του και 
όραμα να συνεισφέρει στην οικονομι-
κή ανάπτυξη της Κύπρου, ο ΣΕΛΚ απο-
τελεί ένα δυναμικό φορέα με ενεργό 
παρέμβαση στα επιχειρηματικά και 
οικονομικά δρώμενα του τόπου». Στη 
συνέντευξη του ο κ. Μάρκου αναφέ-
ρεται στις νέες δράσεις που προγραμ-
ματίζει ο ΣΕΛΚ, στις εκτιμήσεις του 
για την πορεία της οικονομίας και σε 
ειδικότερα θέματα που ενδιαφέρουν 
τον Σύνδεσμο και τα μέλη του. 

Η συνέντευξη του κ. Μάρκου είναι η 
ακόλουθη: 
Ποια η εκτίμηση σας για την πο-
ρεία της οικονομίας και ποιες οι 
προβλέψεις σας για το μέλλον;
Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούμε να 
επαναφέρουμε την οικονομία στην 
κανονικότητα, όμως οι πληγές που 
άφησε πίσω της η πανδημία είναι 
πάρα πολλές. 
Ως γενική παρατήρηση, η οικονομία 
βρίσκεται υπό ανακατάταξη και ανα-
διαμόρφωση και απαιτούνται ουσια-
στικές παρεμβάσεις και ανατρεπτικές 
ιδέες για να επανέλθει η ισορροπία 
και σταδιακά η ανάπτυξη. 
Δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση 
από οποιονδήποτε ότι, η οικονομική 
βοήθεια από σχέδια και προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
έλαβε η Κύπρος τους τελευταίους 15 
μήνες ήταν καταλυτική για τη παρο-
χή ενός ικανοποιητικού και αξιοπρε-
πούς επιπέδου προστασίας σε επιχει-
ρήσεις και άτομα. Ανεξάρτητα, όμως, 
της ευρωπαϊκής βοήθειας, το κράτος 
αναγκάστηκε να συνάψει νέα δάνεια 
συνολικού ύψους 6,5 δις ευρώ, εκτο-
ξεύοντας το δημόσιο χρέος στο 120% 
του ΑΕΠ. Μεγάλη αρνητική απόκλιση 
παρουσιάζει και το μέγεθος του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος. Οι δύο 
αυτές παράμετροι μας ανησυχούν τα 
μέγιστα, διότι επαναφέρουν δυστυ-
χώς τα δημοσιονομικά προβλήματα 
στην οικονομία. Ανησυχητική είναι 
και η αύξηση της ανεργίας που κινεί-
ται κοντά στο 8%.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η οικονομία 
εισήλθε σε νέο στενωπό και χρειάζο-
νται μέτρα και παρεμβάσεις για να 
επαναφέρουμε τους κύριους δείκτες 
της σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Παρ’ 
όλα τα προβλήματα και τον ανηφορι-
κό δρόμο που έχουμε μπροστά μας, 
είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι 
για την πορεία της οικονομίας το 
2021 και το 2022. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις τόσο της κυβέρνησης, όσο 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικο-
νομία αναμένεται να αναπτυχθεί με 
ρυθμούς γύρω στο 3,5% - 4.00% του 
ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή η 
πρόβλεψη είναι ενθαρρυντική, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα επισυμβεί 
οποιαδήποτε άλλη αρνητική εξέλιξη. 
Στη σημαντική ώθηση της οικονο-
μίας προς τα εμπρός αναμένεται να 
συμβάλει και το Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας που προβλέπει 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
Κύπρο της τάξης των 1,2 δις ευρώ. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπο-
ρέσουμε να απορροφήσουμε τους 
πόρους αυτούς. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση ασφαλώς, είναι η υλοποίηση 
των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας έναντι του Σχεδίου, εφαρ-
μόζοντας τις μεταρρυθμίσεις που 
περιλαμβάνονται σε αυτό. Είναι ίσως 
η πρώτη φορά που έχουμε τη μονα-
δική ευκαιρία να διορθώσουμε και να 
μεταρρυθμίσουμε την οικονομία, και 
να έχουμε άμεσο χρηματοοικονομικό 

όφελος για αυτό! Ο ΣΕΛΚ δηλώνει την 
ετοιμότητα του να συνδράμει καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο προς την επιτυχή 
έκβαση των προνοιών του Σχεδίου. 

Ποιες οι εισηγήσεις του ΣΕΛΚ για 
ανασύνταξη και εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας, ενόψει της επόμε-
νης μέρας της πανδημίας; 
Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα εί-
ναι πολύ διαφορετική για όλους μας. 
Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στην 
παγκόσμια οικονομία, νέες μεθοδο-
λογίες αναπτύχθηκαν στις αγορές, 
νέες επιπτώσεις θα επηρεάζουν τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, νέες 
νοοτροπίες απόκτησαν οι κοινωνίες. 
Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις, με 
αιχμή του δόρατος την τεχνολογική 
επανάσταση, θα διαμορφώσουν ένα 
νέο σκηνικό για όλο τον πλανήτη. 
Η Κύπρος, ως μικρή, και ευάλωτη 
σε έξωθεν επενέργειες, δεν μπορεί 
να μείνει ανέπαφη από τις ανακατα-
τάξεις που συντελούνται διεθνώς. 
Άλλωστε, η ιδιότητα της ως πλήρες 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
καθιστά αυτόματα υποκείμενη σε 
κάθε πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια με-
τεξέλιξη.
Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται να προ-

• Επικέντρωση σε θέματα τεχνολο-
γίας και ψηφιακού μετασχηματι-
σμού.

• Επικέντρωση στις ευκαιρίες και 
προοπτικές που διανοίγονται από 
την πράσινη και αειφόρο ανάπτυ-
ξη. 

•   ςόμσιταμηχσατεμ ςόκιγολοροΦ
στα πλαίσια μακροχρόνιας στρα-
τηγικής.

• Ανάδειξη των συγκριτικών και 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.

• Επένδυση σε νέες υποδομές, πε-
ριορισμός της γραφειοκρατίας και 
ενίσχυση της εξυπηρέτησης που 
προσφέρεται σε διεθνείς επενδυ-
τές και μεγάλους οργανισμούς που 
επιθυμούν να επιχειρήσουν στην ή 
από την Κύπρο. 

• Συμπόρευση του μοντέλου οικονο-
μικής ανάπτυξης με το αντίστοιχο 
μοντέλο κοινωνικής πολιτικής.  

Ποια είναι η άποψη σας και ποιες 
οι εισηγήσεις σας για το φορολογι-
κό πλαίσιο της Κύπρου;
Ως Κύπρος, συνεχίζουμε να λειτουρ-
γούμε στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
φορολογικού καθεστώτος το οποίο 
θεσπίστηκε το 2002, για σκοπούς 
εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό κεκτη-

  ςίρωχ ιακ ανέμγατετνυσ εμυοσήρωχ
χρονοτριβή σε περαιτέρω θωράκιση 
της οικονομίας μας, ώστε, αφ’ ενός να 
εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα και 
αφ’ ετέρου να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί σε όλες τις προκλήσεις που θα 
κληθεί να διαχειριστεί.
Κατά τη γνώμη μας, σε πρώτη φάση 
υπάρχει η ανάγκη να επουλωθούν οι 
πληγές που άφησε η πανδημία και η 
σταδιακή επιστροφή της οικονομίας 
και της κοινωνίας στην κανονικότητα. 
Σε δεύτερη φάση, η έμφαση θα πρέ-
πει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και στη διάνοιξη νέων 
προοπτικών για το μέλλον.
Και για τις δύο αυτές φάσεις, τα προ-
απαιτούμενα που θα πρέπει να ικα-
νοποιηθούν περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων:
• Στενή συνεργασία Κυβέρνησης–

Βουλής–Ιδιωτικού τομέα για επι-
τάχυνση του μεταρρυθμιστικού 
προγράμματος που αφορά κύρια 
στη δημόσια υπηρεσία, τη δικαιο-
σύνη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
την ψηφιακή διακυβέρνηση. 

• Αυστηρή τήρηση της δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας για να μην υπάρξει 
άλλη απόκλιση στους δημοσιονο-
μικούς δείκτες. 

• Αποκατάσταση της φήμης της χώ-
ρας στο διεθνές επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

• Ολοκλήρωση της εργασίας για την 
εκπόνηση του νέου μακροπρόθε-
σμου στρατηγικού σχεδιασμού για 
την οικονομία της χώρας.

μένο κατά την ένταξη της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι, 
το πλαίσιο αυτό έχει βελτιωθεί και 
εμπλουτιστεί από τότε, όμως μεταφέ-
ρει τα προβλήματα και τις αδυναμίες 
του που το καθιστούν ανεπαρκές για 
να διαχειριστεί επιτυχώς τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως 
ένας διεθνής επιχειρηματικός και 
επενδυτικός προορισμός.
Οι διεθνείς εξελίξεις και άλλες μετα-
βολές όπως διαμορφώνονται, αφο-
ρούν, κατά κύριο λόγο, το αντικείμε-
νο της φορολόγησης σε τομείς όπως 
οι πολυεθνικές εταιρείες, η πράσινη 
ανάπτυξη και το περιβάλλον, η κα-
ταπολέμηση του επιθετικού φορο-
λογικού σχεδιασμού, η φορολογική 
διαφάνεια και εναρμόνιση, καθώς και 
η τεχνολογία και η ψηφιακή φορολό-
γηση. Ενδεικτικές είναι οι αποφάσεις 
οργανισμών όπως οι G7 και G20, o 
ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς 
και χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία 
που προκρίνουν τις μεταβολές αυτές, 
η Ρωσία που ακολουθεί δική της πο-
λιτική, καθώς και η Κίνα, η οποία φαί-
νεται να διατηρεί διαφορετική στάση.
Λειτουργώντας λοιπόν ως προμηθείς, 
υποβάλαμε τη γραπτή μας εισήγηση 
προς τον Υπουργό Οικονομικών για 

να αρχίσει διάλογος και προετοιμα-
σία σε σχέση με τη μετεξέλιξη του 
φορολογικού συστήματος της χώρας 
μας, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς 
εξελίξεις που βρίσκονται καθοδόν και 
τις δυνατότητες του υφιστάμενου 
φορολογικού συστήματος να εξυπη-
ρετήσει τη χώρα ως ένα σύγχρονο κέ-
ντρο παροχής υπηρεσιών, ως επίσης 
και το νέο στρατηγικό μακροπρόθε-
σμο οικονομικό μοντέλο που τυγχά-
νει επεξεργασίας από το Συμβούλιο 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. 
Διατηρούμε έντονη την πεποίθηση 
ότι, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου 
να μελετηθεί σοβαρά η εκπόνηση 
νέου ολοκληρωμένου φορολογικού 
πλαισίου για την Κύπρο.
Η εισήγηση μας ασφαλώς δεν πε-
ριορίζεται μόνο στο στενό επίπεδο 
της  φορολογικής πολιτικής και των 
συναφών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
αλλά επεκτείνεται και σε λειτουργι-
κές και διοικητικές ρυθμίσεις, καθώς 
και στην εφαρμογή των τελευταίων 
τεχνολογιών και εργαλείων ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης. Είναι για αυτό 
το λόγο που χαρακτηρίζουμε την 
εργασία αυτή ως «μετασχηματισμό» 
του υφιστάμενου φορολογικού συ-
στήματος, αφού στην πράξη σημαίνει 
την μετεξέλιξή του και όχι απλά την 

κατάργησή και αντικατάσταση του 
υφιστάμενου.    
Έχουμε ξεκάθαρη άποψη ότι, για ένα 
έργο όπως αυτό, το οποίο θεωρούμε 
ότι αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώ-
δη μεταρρυθμιστικά και αναπτυξιακά 
έργα για την Κύπρο, είναι απαραίτητη 
η μετάκληση στην Κύπρο εξειδικευμέ-
νων εμπειρογνωμόνων. Την ίδια στιγ-
μή είναι εκ των ων ουκ άνευ η ανά-
γκη για συνεργασία του Κράτους με 
όλους του αρμόδιους παραγωγικούς 
φορείς της οικονομίας.
Υπογραμμίζουμε ξανά ότι ο «φορολο-
γικός μετασχηματισμός» θα πρέπει να 
συνάδει και με τις δεσμεύσεις της Κύ-
πρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη της οικονομίας.

Ποια η συνεισφορά του ΣΕΛΚ στα 
οικονομικά δρώμενα του τόπου τα 
τελευταία 60 χρόνια; 
Όπως, ίσως θα γνωρίζετε, ο ΣΕΛΚ 
ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1961 από 
μια αρχική μικρή ομάδα πρωτοπό-
ρων συναδέλφοων, οι οποίοι πρόβλε-
ψαν την ανάγκη για τη συγκρότηση 
ενός επαγγελματικού σώματος που 
θα εκπροσωπούσε τους εγκεκριμέ-
νους λογιστές της Κύπρου. 
Με άξονα δράσης την εξυπηρέτηση 
των μελών του και όραμα να συνει-
σφέρει στην οικονομική ανάπτυξη 
της Κύπρου, ο ΣΕΛΚ εξελίχθηκε σ’ ένα 
δυναμικό φορέα με ενεργό παρέμβα-
ση στα επιχειρηματικά και οικονομικά 
δρώμενα του τόπου. 
Στην πορεία των 60 χρόνων ζωής 
του, ο ΣΕΛΚ αφήνει ανεξίτηλο το απο-
τύπωμα του στην κυπριακή οικονο-
μία. Με τις πολλές πρωτοβουλίες και 
την πλούσια δράση του όλα αυτά τα 
χρόνια, ο ΣΕΛΚ πρωτοστάτησε στη 
μετεξέλιξη της αγροτικής οικονο-
μίας μας σε μια δυναμική και υπο-
σχόμενη οικονομία υπηρεσιών. Με 
επινοητικές ιδέες και αποφασιστικές 
παρεμβάσεις, προώθησε την Κύπρο 
ως περιφερειακό επιχειρηματικό κέ-
ντρο και ως έδρα προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων.
Την ίδια ώρα, αξιοποιώντας το θε-
σμικό ρόλο που του εμπιστεύτηκε η 
Πολιτεία, συνέβαλε στην προώθη-
ση μεταρρυθμίσεων και τομών στο 
φορολογικό πλαίσιο της χώρας, στη 
σύναψη συμφωνιών για αποφυγή 
διπλής φορολογίας με τρίτες χώρες, 
στον εκσυγχρονισμό του οικονομι-
κού μοντέλου της χώρας και γενικά 
στη διαχρονική ανάπτυξη του τόπου. 
Ιδιαίτερα σημαντικός υπήρξε ο ρόλος 
του ΣΕΛΚ στα πέτρινα χρόνια μετά 
την τουρκική εισβολή του 1974. Τόσο 
ο ΣΕΛΚ, όσο και τα μέλη του μεμονω-
μένα, σήκωσαν πραγματικά τα μανί-
κια πάνω και έδωσαν σκληρές μάχες 
τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου για 
να ανατρέψουν τα αρνητικά δεδομέ-
να και να επαναφέρουν την οικονο-
μία σε αναπτυξιακή τροχιά. 
Η μεγάλη συνεισφορά του ΣΕΛΚ συ-
νεχίστηκε και στα πρόσφατα χρόνια. 
Με σωστούς σχεδιασμούς και υψηλά 
επίπεδα επαγγελματισμού, διαχειρι-
στήκαμε τις μεγάλες προκλήσεις που 
αφορούσαν στην έξοδο της χώρας 
από το Μνημόνιο με την Τρόικα, τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου για τις εταιρείες, την προώθηση 
μέτρων για καταπολέμηση του ξεπλύ-
ματος βρώμικου χρήματος, το Brexit 
και τώρα την πανδημία.
Για τη μεγάλη συνεισφορά του επαγ-
γέλματος μας σ’ αυτά τα κομβικά ση-
μεία της ιστορίας του τόπου, είμαστε 
πολύ υπερήφανοι. Ο ΣΕΛΚ και τα 
μέλη του απέδειξαν ότι δεν είμαστε 
απλά ένας επαγγελματικός σύνδε-
σμος, αλλά ένας από τους κύριους 
στυλοβάτες της οικονομίας και της 
Κύπρου ως σύνολο. 

Ο ΣΕΛΚ για 60 χρόνια πρωτοστατεί 
στην ανάπτυξη της οικονομίας

• Σημαντικές οι 
στρατηγικές 
επιδιώξεις μας για 
το μέλλον

• Να προχωρήσει 
το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και 
Ανασυγκρότησης 
και οι 
μεταρρυθμίσεις

Ποιες είναι οι στρατηγικές επι-
δίωξης σας για το μέλλον;
Ο τρέχων Στρατηγικός μας Προ-
γραμματισμός εδράζεται πάνω 
στους ακόλουθους άξονες: 
• Την ενδυνάμωση του ρόλου, 

του κύρους και της αξιοπιστίας 
του Συνδέσμου

• Την ενδυνάμωση του λογιστι-
κού επαγγέλματος, στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό.

• Την ενίσχυση της οικονομίας 
της χώρας και της θέσης της 
ως ένα αξιόπιστο επιχειρημα-
τικό κέντρο.

• Την ενδυνάμωση της οργα-
νωτικής δομής και αποτελε-
σματικότητας της λειτουργίας 
του Συνδέσμου, με τη συνεχή 
αναβάθμιση της οργανωτικής 
δομής και στελέχωσης του, με 
την υιοθέτηση διαδικασιών κα-

λύτερης διακυβέρνησης και με 
την εφαρμογή μηχανογραφι-
κών συστημάτων για την αυτο-
ματοποίηση και ψηφιοποίηση 
των εργασιών και διαδικασιών 
του

• Τη συνεχή και περαιτέρω ανα-
γνώριση του ΣΕΛΚ από την Πο-
λιτεία και την κοινωνία ως το 
αρμόδιο επαγγελματικό σώμα 
για το λογιστικό επάγγελμα. 

Στρατηγικές επιδιώξεις ΣΕΛΚ

Πόσο σας ανησυχεί η κατάργηση 
του επενδυτικού προγράμματος 
της Κύπρου; 
Είναι πολύ νωπά τα σημάδια από τις 
επιπτώσεις που αφορούν στο Κυ-
πριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που 
οδήγησαν στον τερματισμό του. 
Ο ΣΕΛΚ υποστηρίζει τη λειτουργία 
ενός ευρύτερου προγράμματος, νο-
ουμένου ότι αυτό θα εφαρμόζεται 
σύμφωνα με ξεκάθαρες, διαφανείς 

και αδιάβλητες διαδικασίες, οι οποί-
ες να διασφαλίζουν την ποιότητα 
των επενδυτών και των επιχειρήσε-
ων που θα επιλέξουν την Κύπρο ως 
επενδυτικό ή επιχειρηματικό προο-
ρισμό.
Το Πρόγραμμα αυτό θα πρέπει επί-
σης να είναι συνδεδεμένο με την 
ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, στη βάση του μακροπρόθε-
σμου στρατηγικού σχεδιασμού της.

Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ χαιρετίζει την 
εγκαθίδρυση του θεσμού της Οικο-
νομικής Διπλωματίας που προωθεί 
το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο ΣΕΛΚ, 
ήδη έχει εκφράσει την αποφασιστι-
κότητα του για στήριξη αυτού του 
θεσμού και για συμμετοχή του σε 
αποστολές και άλλες πρωτοβουλίες 
που θα αναληφθούν στο πλαίσιο 
της Οικονομικής Διπλωματίας.

Tο επενδυτικό πρόγραμμα

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Πιερής Μάρκου υπογραμμίζει:

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τεράστια τα οφέλη από μια συνερ-
γασία Κύπρου- Ελλάδας στον τομέα
του τουρισμού, τονίζει η Υφυπουρ-
γός Τουρισμού της Ελλάδας Σοφία
Ζαχαράκη και αναφέρεται στην
συνεργασία των δύο χωρών στον
τουρισμό κρουαζιέρας, τον θρη-
σκευτικό και τον γαστρονομικό-
αγροτουρισμό. Σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Κ» η κυρία Ζα-
χαράκη περιγράφει ένα σαφές πλαί-
σιο εξόδου από την κρίση στον το-
μέα του τουρισμού. Σαν πρώτο βή-
μα, είναι η υγειονομική θωράκιση
του προορισμού, ενώ στις βασικές
προτεραιότητες είναι, όπως τονίζει,
ο εμπλουτισμός αγορών και του
τουριστικού προϊόντος. 
-Στις αρχές του έτους υπήρχε
η εκτίμηση για τουριστικές επι-
δόσεις της τάξης του 40-50%
του 2019 τόσο σε Κύπρο όσο
και σε Ελλάδα. Πλέον, με τα δε-
δομένα όπως διαμορφώνο-νται,
είναι αυτό εφικτό; Ποια η απο-
τίμηση της κατάστασης; 

-Τα τωρινά στοιχεία δείχνουν
ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ
καλύτερη χρονιά από το 2020 και
να αρχίσουμε να χτίζουμε την επι-
στροφή στα εξαιρετικά νούμερα
του 2019 τις επόμενες χρονιές. Εί-
ναι σίγουρο ότι φέτος θα έχουμε
ένα τουριστικό μαραθώνιο και θα
περιμένουμε το τέλος του έτους
για να δούμε τα αποτελέσματα.
Μέχρι τον Ιούνιο φέτος είχαμε
φτάσει το 40% του Ιουνίου του ‘19
και τον Ιούλιο δείχνουμε να ξε-
περνάμε το 50% του Ιουλίου της
προπερσινής χρονιάς με καλές
προοπτικές για Αύγουστο και προ-
οπτικές επιμήκυνσης της περιόδου.
Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε
ότι το 2019 ήταν ιστορικά το έτος-
ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό,
άρα συγκρινόμαστε με έναν πολύ
υψηλό πήχη. Αν συγκρίνουμε μά-
λιστα με το δραματικό 2020, η βελ-
τίωση είναι κατακόρυφη. Στις 11
Ιουλίου είχαμε 2.300.000 αφίξεις
σε σχέση με μόλις 600.000 πέρσι,
προφανώς σε διαφορετικό περι-
βάλλον ημερομηνίας έναρξης και
ανοίγματος χωρών, ενώ ειδικά στις
αεροπορικές αφίξεις από το εξω-
τερικό, καταγράφεται άνοδος την
τάξης του 1.250%. Σχεδόν όλες
μας οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι
φέτος ανοιχτές σε αντίθεση με το
2020, όταν χιλιάδες μονάδες δεν
είχαν λειτουργήσει καν. Η μέση
πληρότητα των ξενοδοχείων τον
Ιούλιο κυμαίνεται μεταξύ 55% και
65%, ανάλογα με τον προορισμό.
Η αύξηση σε πληρότητα κυμαίνε-
ται περίπου στο 5% ανά εβδομάδα.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες , ο
ελληνικός τουρισμός, αντικειμε-
νικά, πάει αρκετά καλά. Θα τολ-
μήσω να πω ιδιαίτερα καλά αν συ-
νυπολογίσει κανείς το πρόβλημα
της μετάλλαξης Δ.  Και μπορούμε
να φανταστούμε την ακόμα δυ-
ναμικότερη ανάκαμψη αν δεν εί-

χαμε αυτή τη δυσκολία. Όμως η
ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις,
γράφεται με επιλογές και πράξεις.
Το χρυσό τρίπτυχο πρέπει να είναι
η πιστή τήρηση των μέτρων, η εν-
τατικοποίηση των ελέγχων και βε-
βαίως ο εμβολιασμός, το μεγάλο
δώρο της επιστήμης στη μάχη
εναντίον της πανδημίας. Γνωρίζω
ότι και στην Κύπρο έγιναν και γί-
νονται οι αντίστοιχες προσπάθειες.
Είμαστε άλλωστε σε συνεχή συ-
νεργασία και ανταλλάσσουμε από-
ψεις τόσο με τον κ. Περδίο όσο
και με τους τουριστικούς φορείς,
ενώ πρόσφατα βρέθηκα στο συ-
νέδριο του παγκύπριου συνδέσμου
ξενοδόχων και συζητήσαμε με
στοιχεία και ευρεία συμμετοχή
των φορέων για την πορεία και
τις προοπτικές του τουρισμού. Δεν
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την κρι-
σιμότητα της τουριστικής βιομη-
χανίας για τις χώρες μας, η οποία

δεν περιορίζεται στην μεγάλη συμ-
βολή στο εθνικό εισόδημα. 
-Κατά την εδώ παρουσία σας
είχατε αναφερθεί στις κοινές
πρωτοβουλίες Ελλάδας- Κύπρου
στα θέματα προώθησης του
τουριστικού προϊόντος των δύο
χωρών. Σε πρακτικό επίπεδο,
τι σημαίνει αυτό και τι θα δούμε
το επόμενο διάστημα; 

-Οι ισχυροί αδελφικοί και ιστο-
ρικοί δεσμοί των δύο πυλώνων
του ελληνισμού δημιουργούν ένα
ευρύτατο πεδίο συνεργασίας και
στον τουρισμό. Ήδη εγκαινιάστη-
κε μία νέα περίοδος σύνδεσης
στην κρουαζιέρα και με τον Υφυ-
πουργό κ. Περδίο αποφασίσαμε
τον συντονισμό προσπαθειών στην
προβολή της κρουαζιέρας στο εξω-
τερικό. Βλέπουμε την αργή αλλά
σταθερή επανεκκίνηση της κρουα-
ζιέρας στις χώρες μας με σημαντικά
οφέλη από το home porting των
κρουαζιερόπλοιων. Στην Ελλάδα

θα υποδεχτούμε περισσότερα από
40 κρουαζιερόπλοια στο Αιγαίο
τον Αύγουστο και είναι περισσό-
τερα αυτά που κάνουν Home por-
ting από αυτά που περνάνε transit,
κάτι που είχε να συμβεί από το
1971. 

Στον θαλάσσιο και παράκτιο
θα έχουμε κοινές δράσεις μέσω
του Κέντρου Έρευνας και Παρα-
κολούθησης Βιώσιμου Παράκτιου
και Θαλάσσιου Τουρισμού του
ΠΟΤ που ιδρύεται στην Ελλάδα,
ενώ στον ορίζοντα σχεδιάζουμε
περαιτέρω δράσεις συνεργασίας
στο θρησκευτικό τουρισμό μέσω
του προγράμματος Ιnterreg, στον
γαστρονομικό-αγροτουρισμό με
έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες
αλλά και σε άλλους τομείς. Πιστεύω
πολύ στην συνεργασία Ελλάδας
και Κύπρου στον τουρισμό. Όχι
μόνο για τα πάρα πολλά και ση-
μαντικά τα οποία μας ενώνουν,
αλλά και επειδή αυτή η συνεργασία
δημιουργεί τεράστια οφέλη και
στις δύο χώρες μας. Αρχή φόρμας

Νέες τάσεις και προκλήσεις
-Ποια κατάλοιπα θα αφήσει
στον τουρισμό η πανδημία του
κορωνοϊού;

- Είναι σαφές ότι πλέον όλοι οι
τουρίστες θα δίνουν αυξημένη ση-
μασία στο υγειονομικό προφίλ της
κάθε χώρας. Ιδιαίτερα οι τουρι-
στικές χώρες θα πρέπει να κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να θωρακιστούμε
καλύτερα απέναντι σε κάθε ενδε-
χόμενο: να τηρούμε τα μέτρα και
να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι η
μόνη οδός που μπορεί να οδηγήσει
στην έξοδο από την κρίση και ο
μόνος τρόπος για να χτίσουμε την
πολυπόθητη νέα κανονικότητα,
και να κάνουμε, με αφορμή τη δο-
κιμασία που περάσαμε, ένα συνο-
λικό rethink & restart του τουρι-
σμού για τις επόμενες δεκαετίες.
Ακόμη περισσότερο από την ώρα
που λόγω της ραγδαίας τεχνολο-
γικής προόδου και του ψηφιακού
μετασχηματισμού των κοινωνιών
μας, οι μεταβολές αναμένεται να
είναι δραστικές και ριζικές σε κάθε
επίπεδο ανθρώπινης δραστηριό-
τητας. Η ψηφιοποίηση θα είναι
ένα σημαντικό κομμάτι μετασχη-
ματισμού των υπηρεσιών εντός
και εκτός ξενοδοχείου και των άλ-
λων τουριστικών υπηρεσιών.  Μια
άλλη τάση που παρατηρούμε και
μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί
είναι αυτή του slow tourism, αλλά
και της επιθυμίας για επαφή με
την ύπαιθρο. Ήδη έχει μετρηθεί
σε μελέτες που έγιναν εντός της
πανδημίας ότι το 70%  όσων ερω-
τήθηκαν επιθυμούσαν να κάνουν
διακοπές σε συνδυασμό με δρα-
στηριότητες υπαίθρου. Μια άλλη
τάση που παρατηρείται είναι οι
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής,
αλλά αυτό είναι παροδικό φαινό-
μενο. καθώς και η διάθεση για
κρατήσεις μέχρι και Οκτώβριο,
και αυτό ελπίζουμε να έχει συνέ-
χεια. Αρχή φόρμας

-Ποιες μορφές τουρισμού κερ-
δίζουν έδαφος μετά την παν-
δημία; Ποιες είναι πλέον οι ανάγ-
κες και το προφίλ του τουρί-
στα;

- Η πανδημική κρίση, στερών-
τας μας πολλά πράγματα τα οποία
μέχρι χθες θεωρούσαμε αυτονόητα
και πάνω απ’ όλα την ελευθερία
μας, οδήγησε όλους στο να επα-
νεξετάσουμε τις ανάγκες και τις
προτεραιότητές μας. Αυτό πού
διαπιστώνουμε, είναι ότι ο τουρί-
στας αναζητά ακόμα περισσότερο
ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες,
μακριά από τα συνηθισμένα.  Πα-
ράλληλα μια ψυχική αναζωογόνη-
ση, ως αντίδοτο στην δοκιμασία
της πανδημίας και του εγκλεισμού.
Αυτά ακριβώς μπορούν να προ-
σφέρουν οι ειδικές μορφές  του-
ρισμού. Ο εναλλακτικός τουρισμός,
όπως συχνά αποκαλείται, είναι το
κλειδί για την ποιοτική αναβάθμιση

ενός προορισμού. Έτσι, παράλληλα
με το κλασικό μοντέλο τουρισμού
του «ήλιου και της θάλασσας» που
θα είναι πάντα στην προμετωπίδα
του ελληνικού τουρισμού και ο
βασικός πυλώνας της τουριστικής
μας αναγνωρισιμότητας διεθνώς,
επενδύουμε στον εμπλουτισμό
του τουριστικού μας προϊόντος
με περαιτέρω διαφοροποιημένες
επιλογές, για να πετύχουμε τον
τριπλό μας στόχο: αύξηση της μέ-
σης κατά κεφαλήν δαπάνης του
τουρίστα, διαφοροποίηση των αγο-
ρών και κοινών στα οποία απευ-
θυνόμαστε, επιμήκυνση της του-
ριστικής περιόδου. Έχουν ήδη εγ-
κριθεί οι προτάσεις που υποβάλαμε
στο Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαί-
σιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα
2.0» ύψους 300 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, για αναβάθμιση των υποδομών
στον γαστρονομικό τουρισμό και
αγροτουρισμό, στον ορεινό, στον

καταδυτικό, στον αναρριχητικό
και τον τουρισμό ευεξίας. Μεταξύ
άλλων επικεντρωνόμαστε  στο αν-
θρώπινο δυναμικό, με προγράμ-
ματα επανακατάρτισης και ανα-
βάθμισης δεξιοτήτων (reskilling
& upskilling) με στόχο να επιμορ-
φώσουμε 20.000 ανέργους και ερ-
γαζομένους με επιδοτούμενα σε-
μινάρια 3 μηνών, ενώ συγχρόνως
ενώνουμε δυνάμεις με το ξενοδο-
χειακό επιμελητήριο Ελλάδας για
την επιμόρφωση και των επιχει-
ρηματιών του τουριστικού κλάδου. 
- Έχει πλέον θέση η στόχευση
και η εξάρτηση από μία ή δύο
τουριστικές αγορές σε αυτή την
επόμενη μέρα για τον τουρισμό;
Πρόκειται για μια πρακτική η
οποία ακολουθείται στην Κύ-
προ.

-Ξεκάθαρα όχι. Ήταν κάτι το
οποίο συζητούσαμε και πριν την
πανδημία, αλλά η κρίση το ανέδειξε
με σαφήνεια: οφείλουμε να δια-
φοροποιούμε τόσο τις χώρες στις
οποίες απευθυνόμαστε όσο και τα
τουριστικά μας κοινά. Και αυτό
κάνουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι
φέτος τον Ιούνιο μια από τις κο-
ρυφαίες θέσεις σε αφίξεις κατείχαν
οι Πολωνοί τουρίστες, προερχό-
μενοι από μία χώρα που δεν εν-
τάσσονταν στις κυριότερες παρα-
δοσιακές μας αγορές. Αντίστοιχη
είναι η περίπτωση του Ισραήλ, με
το οποίο η τουριστική μας συνερ-
γασία έχει ενταθεί και αποκτήσει
μάλιστα και θεσμική μορφή με
την πρόσφατη διμερή συμφωνία.
Έτσι αναπληρώθηκαν σε ένα βαθ-
μό απώλειες από χώρες όπως η
Βρετανία, που επέτρεπαν το ταξίδι
μόνο με καραντίνα κατά την επι-
στροφή. Όλο το προηγούμενο διά-
στημα καταβλήθηκαν συντονι-
σμένες προσπάθειες και από την
αγορά και από το Υπουργείο να
ανοιχτούμε σε νέες χώρες και να
ενισχύσουμε το τουριστικό μερίδιό
μας από αυτές. Αυτή η προσπάθεια
ήδη αποδίδει καρπούς και θα συ-
νεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη έν-
ταση το επόμενο διάστημα.

Ενώνουν δυνάμεις
στον τουρισμό
Κύπρος και Ελλάδα
Εκτιμήσεις για την πορεία του τουρισμού, τις νέες τάσεις και
το lockdown στη Μύκονο από την Ελληνίδα Υφ. Τουρισμού

<<<<<<<

«Η κρίση ανέδειξε με
σαφήνεια ότι οφείλου-
με να διαφοροποιούμε
τόσο τις χώρες στις
οποίες απευθυνόμαστε
όσο και τα τουριστικά
μας κοινά».

<<<<<<<

«Σχεδιάζουμε δράσεις
συνεργασίας στο θρη-
σκευτικό τουρισμό μέ-
σω του προγράμματος
Ιnterreg και στον γα-
στρονομικό-αγροτουρι-
σμό με έμφαση στις αυ-
θεντικές εμπειρίες».

- Η Κύπρος όπως και η Κρήτη,
βρίσκονται στην κόκκινη κα-
τηγορία, παρόλα αυτά βλέπου-
με ότι υπάρχουν αφίξεις και
αριθμός κρατήσεων από ξέ-
νους τουρίστες. Πού αποδίδε-
ται;

-Πιστεύω ότι η εσωτερική δύ-
ναμη και ανθεκτικότητα του του-
ρισμού και των ανθρώπων του,
όπως και ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετώπισαν οι χώρες μας πολύ
σοβαρά την πανδημία από την
αρχή, ήταν οι καταλύτες για να
κτιστεί η εμπιστοσύνη του του-
ρίστα στις χώρες μας.

Ήταν  επίσης κομβικό ότι δώ-

σαμε νωρίς και ξεκάθαρα το σχέ-
διο της επανεκκίνησης. Λάβαμε
όλα τα αναγκαία μέτρα. Υπηρε-
τήσαμε με συνέπεια το σχέδιο
ανοίγματος, όπως είχε διαμορ-
φωθεί με την συμβολή όλων των
συναρμόδιων δημόσιων φορέων
και των επιδημιολόγων μας και
το επικοινωνήσαμε με επισκέψεις
του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη
στις σημαντικές αγορές,  επικαι-
ροποιήσαμε τα πρωτόκολλα,
έχοντας στην πρώτη γραμμή
όλους τους φορείς της τουριστικής
αγοράς. Είναι αναντίρρητο ότι οι
χώρες μας   αποτελούν δύο από
τους πιο επιθυμητούς προορι-

σμούς στον κόσμο. Θάλασσα,
ήλιος, ιστορία και πολιτισμός,
περιβάλλον, φύση και δραστη-
ριότητες υπαίθρου, γαστρονομία
και τόσες αυθεντικές και ποιοτικές
εμπειρίες και υπηρεσίες που πα-
ρέχονται με χαμόγελο από αν-
θρώπους με μεράκι αποτελούν
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. 
-Πώς έχει επηρεάσει τις του-
ριστικές ροές προς την Ελλάδα
το μίνι lockdown στην Μύκονο; 

-Παρά τον θόρυβο που δημι-
ουργήθηκε από την λήψη των
προσωρινών μέτρων, δεν υπήρξε
αξιοσημείωτη κάμψη της τουρι-
στικής κίνησης στο νησί, ή ευ-

ρύτερα στις Κυκλάδες και στη
χώρα. Οι ακυρώσεις δεν ξεπέρα-
σαν το 1%. Οι τελευταίες μάλιστα
ενδείξεις, είναι πως η κίνηση αυ-
ξάνεται και οι πληρότητες είναι
εξαιρετικά υψηλές. Δόθηκε πα-
ράλληλα και ένα μήνυμα ότι η
Ελλάδα είναι αποφασισμένη να
παρέμβει προκειμένου να μην ξε-
φύγει ο κορονοϊός από τον έλεγχο,
που προσδίδει εμπιστοσύνη στη
χώρα. Σε κάθε περίπτωση, οφεί-
λουμε να ισορροπήσουμε μεταξύ
της ανάγκης για έναν ανοιχτό
τουρισμό και της ανάγκης για
προστασία της υγείας όλων χωρίς
καμία έκπτωση. 

Κλειδί στην ποιοτική αναβάθμιση ενός προορισμού ο εναλλακτικός τουρισμός, επισημαίνει η Υφ. Τουρισμού της
Ελλάδας Σοφία Ζαχαράκη.

Η Κύπρος, η Κρήτη και το μίνι lockdown στην Μύκονο

Εμβολιασμένοι  το 70% στην Ευρώπη
- Έχετε εικόνα για το ποσοστό των εμβολιασμένων από το σύνολο
των τουριστών που διακινούνται στην Ευρώπη; 
-Ο αριθμός των εμβολιασμένων ταξιδιωτών είναι ήδη σημαντικός
και αυξάνεται συνεχώς και βέβαια ποικίλλει από χώρα σε χώρα.
Ήδη στην Ελλάδα 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Αντίστοιχα σε χώρες που υποδεχόμαστε τους πο-
λίτες τους τα ποσοστά κυμαίνονται σε ποσοστά περίπου στο 60%
στη Γερμανία και στη Γαλλία και στο 70% της Μεγάλης Βρετανίας.
Όταν βλέπουμε τις φόρμες εισόδου βλέπουμε ότι τα ποσοστά
των εμβολιασμένων είναι υψηλά και φτάνουν  ακόμα και στο
70% των ταξιδιωτών. Η  ασφάλεια που o ίδιος ο εμβολιασμένος
ταξιδιώτης αισθάνεται, όντας πολύ καλύτερα προστατευμένος
έναντι του ιού και των μεταλλάξεών του αλλά και η επιθυμία να
ταξιδέψει μετά από την περίοδο της καραντίνας παίζουν βέβαια
το ρόλο τους. Σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα έπαιξε βέβαια
και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid  (που πρώτοι ως χώρα προ-
τείναμε και πρώτοι εφαρμόσαμε). Προϊόντος του χρόνου, το με-
ρίδιο των εμβολιασμένων στην συνολική ταξιδιωτική κίνηση θα
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, δεδομένης και της προστασίας,
αλλά και της ευελιξίας που το εμβόλιο παρέχει. Ο κορωνοϊός, εί-
ναι η μεγαλύτερη απειλή πρωτίστως για την υγεία μας, την οικο-
νομία και κοινωνική μας ελευθερία, αλλά και για τις ίδιες τις δια-
κοπές μας. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε, να
έχουμε στο μυαλό μας την ανασφάλεια και την ανησυχία όταν
φτιάχνουμε τις βαλίτσες μας.

«Δεν υπήρξε αξιοσημείωτη κάμψη της τουριστικής κίνησης στη Μύκονο από
το μίνι lockdown», αναφέρει η κα Ζαχαράκη.
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Όραμα για ένα κόσμο χωρίς απορρίμματα
Μέχρι το 2030 η The Coca-Cola Company θα συλλέγει και θα ανακυκλώνει κάθε συσκευασία που βάζει στην αγορά παγκοσμίως

Μ ία νέα εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών στα θέ-
ματα της ανακύκλωσης, εξήγ-

γειλε πρόσφατα η Coca-Cola HBC Κύπρου.
Για τους στόχους της νέας εκστρατείας
και για τις δράσεις της εταιρείας προς
αυτή την κατεύθυνση, μιλά στην «Κ» η
∆ιευθύντρια Εταιρικής Εικόνας και Ε-
πικοινωνίας, κα Κάλια Πατσιά.
- Ποια η σημασία της νέας καμπάνιας
της Coca-Cola «Κάθε άδειo μπουκάλι
έχει αξία» και γιατί επιλέξατε αυτό
το θέμα;

- Η νέα μας καμπάνια εντάσσεται στο
παγκόσμιο όραμα της The Coca-Cola
Company για «Έναν Κόσμο Χωρίς Α-
πορρίμματα», το οποίο ανακοίνωσε ο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας, James Quincey, το 2018 στο
Νταβός. Έκτοτε, στόχος μας,  είναι να
σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε
πρωτοβουλίες και δράσεις με γνώμονα
αυτό το όραμα! Στο πλαίσιο αυτό, πραγ-
ματοποιούμε τη νέα αυτή καμπάνια ευ-
αισθητοποίησης με τίτλο «Κάθε άδειo
μπουκάλι έχει αξία» με στόχο την ενη-
μέρωση των πολιτών στις αρχές της κυ-
κλικής οικονομίας, και σωστής ανακύ-
κλωσης των συσκευασιών όπως επίσης
και τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας
για αύξηση των ποσοστών ανάκτησης
και ανακύκλωσης.  
- Πείτε μας λίγα λόγια για το όραμα
σας για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορ-
ρίμματα» 

- Η μεγάλη απόφαση της The Coca-
Cola Company αναδιαμόρφωσε ουσια-
στικά τη συνολική προσέγγιση για τις
συσκευασίες των προϊόντων μας, θέτο-
ντας ως παγκόσμιο στόχο τη συλλογή
και ανακύκλωση μέχρι το 2030, ποσό-
τητας ίσης με το 100% των συσκευασιών
μας. Ο στόχος αυτός είναι ο πυρήνας
του νέου οράματος της Εταιρείας για να
συμβάλλει στη δημιουργία ενός κόσμου
χωρίς απορρίμματα (World Without
Waste). Ουσιαστικά δεσμευτήκαμε ότι
μέχρι το 2030 θα συλλέγουμε και θα α-
νακυκλώνουμε κάθε συσκευασία που
βάζουμε στην αγορά σε όλο τον πλανή-
τη!

Αφετηρία αυτού του πλάνου είναι να
γίνει κατανοητό ότι οι συσκευασίες τρο-
φίμων και ποτών αποτελούν σημαντικό
κομμάτι της σύγχρονης ζωής, αλλά και

ότι πρέπει και μπορούν να γίνουν πολλά
περισσότερα, ώστε να μειωθεί η ποσό-
τητα των συσκευασιών που καταλήγουν
στα σκουπίδια και στις θάλασσες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο η εταιρεία
The Coca-Cola Company όσο και εμείς
ως εμφιαλωτές της, έχουμε θέσει μια
σειρά από βασικές δράσεις στους εξής
πυλώνες: 

Α) Επενδύοντας στον πλανήτη
Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το

2030, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που
θα διαθέτει το Σύστημα της Coca-Cola
σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλο ένα να α-
νακυκλώνεται, έτσι ώστε κάθε συσκευ-
ασία να έχει παραπάνω από μια «ζωή».
Η Εταιρεία επενδύει στο στόχο της συλ-
λογής και ανακύκλωσης του 100% των
συσκευασιών της, μέσα από ενέργειες
marketing, αλλά και μέσα από την αξιο-
ποίηση των δεξιοτήτων της, για να βοη-
θήσει τους καταναλωτές να καταλάβουν
τι, πώς και πού πρέπει να γίνεται η α-
νακύκλωση. Επιπλέον, υποστηρίζει την
ανάγκη συλλογής συσκευασιών σε όλο
το φάσμα της βιομηχανίας, συμπεριλαμ-
βανομένων και των μπουκαλιών ή κου-
τιών άλλων εταιρειών. Το σύστημα της
Coca-Cola συνεργάζεται με τις τοπικές
κοινωνίες, τους εταίρους του κλάδου,
τους πελάτες και τους καταναλωτές για
την αντιμετώπιση του προβλήματος των
θαλάσσιων ρύπων και των απορριμμάτων
που προέρχονται από συσκευασίες.

Β) Επενδύοντας στις συσκευασίες
Για να επιτευχθεί ο στόχος της ανά-

κτησης συσκευασιών, η εταιρεία παράγει
βελτιωμένες συσκευασίες, είτε χρησι-
μοποιώντας μεγαλύτερο ποσοστό ανα-
κυκλώσιμης πρώτης ύλης με βάση τη
φυτική ρητίνη, είτε μειώνοντας το πο-
σοστό πλαστικού σε κάθε μπουκάλι.
Έως το 2030, το σύστημα της Coca-Cola
έχει επίσης ως στόχο να παράγει μπου-
κάλια που να περιέχουν κατά μέσο όρο
50% ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη. Σκοπός
είναι να θέσει νέες προδιαγραφές, σε
παγκόσμιο επίπεδο, για τη συσκευασία
των αναψυκτικών και των μη αλκοολού-
χων ποτών. 

Όπως τόνισε και ο James Quincey
“Τα μπουκάλια και τα κουτάκια δεν πρέ-
πει να βλάπτουν τον πλανήτη μας. Ένας
κόσμος χωρίς απορρίμματα είναι εφικτός.
Εταιρείες σαν τη δική μας πρέπει να η-

γούνται αυτής της προσπάθειας. Οι κα-
ταναλωτές σε όλο τον κόσμο είναι ευ-
αισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος και περιμένουν από
τις εταιρείες να αναλάβουν δράση. Αυτό
ακριβώς πρόκειται να κάνουμε και προ-
σκαλούμε και άλλους να μας ακολουθή-
σουν σε αυτό το τόσο σημαντικό ταξίδι”. 

Γ) Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους
Σε διεθνές επίπεδο η The Coca-Cola

Company συνεργάζεται για την επίτευξη
των στόχων αυτών, με συνεργάτες όπως:
Το Ellen MacArthur Foundation, μέσω
της πρωτοβουλίας του “New Plastics
Economy’’, το The Ocean Conservancy
/Trash Free Seas Alliance και το World

Wildlife Fund (‘’The Cascading Materials
Vision and Bioplastic Feedstock Alliance’’). 

- Ειδικότερα στην Κύπρο τι κάνετε
ως Coca-Cola HBC Κύπρου προς αυτή
την κατεύθυνση;

- Σε τοπικό επίπεδο ακολουθούμε τις
ίδιες βασικές αρχές και ήδη είμαστε σε
καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων μας για το 2030.   --Οι πυλώνες
είναι οι εξής:

Α) Σχεδίαση συσκευασιών από του-
λάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό
έως το 2030 

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχε-
δίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευα-
σιών στην Κύπρο, εστιάζουμε πλέον στη
σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλω-
μένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά
του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκε-
κριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη

χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυ-
κλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%, έ-
χοντας στόχο τουλάχιστον 50% ανακυ-
κλωμένο πλαστικό έως το 2030. Παράλ-
ληλα, συνεχίζουμε να καινοτομούμε με
στόχο την ανάπτυξη συσκευασιών με
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola HBC Κύπρου
κατάργησε τα πλαστικά καλαμάκια από
τα προϊόντα της και προχώρησε σε ε-
πένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την
κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης
στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω
του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™,
μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για
πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκο-
ολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη
χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχε-

δόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.
Β) Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλα-

στικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κου-
τιού, για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην
αγορά έως το 2030

Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της
Green Dot Κύπρου όπου βοηθάμε ου-
σιαστικά στη συλλογή και στην ανακύ-
κλωση, ενώ στηρίζουμε ενεργά τις δρά-
σεις ανακύκλωσης που οργανώνονται
στο νησί μας. Επιπλέον, χαιρετίζουμε
την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος κ. Κώστα Καδή για την εφαρμογή
ενός επιτυχημένου και λειτουργικού Ε-
θνικού Συστήματος Εγγυοδοσίας για τις
συσκευασίες των προϊόντων μας. Θα εί-
μαστε δίπλα στο υπουργείο και στηρί-
ζουμε ενεργά κάθε προσπάθεια που μπο-
ρεί να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε
τους εθνικούς στόχος για συλλογή και
ανακύκλωση. Ένα ενιαίο, αποτελεσμα-
τικό και διαφανές εθνικό σύστημα εγ-
γυοδοσίας για τις συσκευασίες ποτών
θα μας βοηθήσει επίσης να μεταβούμε
ομαλά προς την κυκλική οικονομία.

Γ) Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους
μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα
Zero Waste Beach

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνερ-
γασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο ε-
πίκεντρο, αποτελούν για εμάς το βέλτιστο
όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγ-
ματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, από
το 2018 υλοποιούμε το πρωτοποριακό
και ουσιαστικό πρόγραμμα Zero Waste
Beach σε συνεργασία με το Κέντρο Με-
λετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, ένα πρόγραμ   -
μα-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές
που έχει στόχο την Παρέμβαση, την Εκ-
παίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς,
ώστε οι πολίτες να αλλάξουν τη στάση
τους προς τα απορρίμματα. Στα δύο χρο-
νιά ζωής του, τα αποτελέσματα είναι
πραγματικά εντυπωσιακά και έχουν ξε-
περάσει κάθε προσδοκία μας. Αξίζει μόνο
να αναφέρω ότι μέσω του Προγράμματος,
συγκεντρώθηκαν 1.608 τόνους ανακυ-
κλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν σε
χωματερές, πραγματοποιήθηκαν 33 κα-
θαρισμοί ακτών και 13 καθαρισμοί βυθού,
ενθαρρύνθηκαν 44 αρμόδιοι φορείς και
18 τοπικές αρχές ώστε να υιοθετήσουν
πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης α-
ποβλήτων.

Σε τοπικό επίπεδο
ακολουθούμε τις ίδιες
βασικές αρχές και 
ήδη είμαστε σε καλό
δρόμο όσον αφορά 
την επίτευξη των 
στόχων μας για το 2030.

H Διευθύντρια 
Εταιρικής Εικόνας 
και Επικοινωνίας 
της Coca-Cola HBC 
Κύπρου, Κάλια Πατσιά.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την ώρα που η επιβατική κίνηση
στα αεροδρόμια φτάνει το 50% του
2019 και χαρακτηρίζεται ικανοποι-
ητική υπό τις περιστάσεις, οι πλη-
ρότητες στα ξενοδοχεία περιγρά-
φονται ως χαμηλές και ασταθείς.
Ο ΠΑΣΥΞΕ εκτιμά ότι οι μέσες πλη-
ρότητες Ιουλίου κυμάνθηκαν γύρω
στο 25% και ήταν μειωμένες κατά
75% σε σχέση με τις πληρότητες
του 2019.Ξεκαθαρίζεται ότι τα στοι-
χεία της Hermes για διακίνηση περί
των 700 χιλιάδων επιβατών στα κυ-
πριακά αεροδρόμια τον Ιούλιο δεν
αφορούν μόνο αφίξεις. Ωστόσο, και
πάλι η εικόνα και η εντύπωση που
δημιουργείται στους δύο τομείς του
τουρισμού είναι διαφορετική. Δια-
φορετική είναι επίσης η εικόνα που
καταγράφεται στα ξενοδοχεία τα
Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις
καθημερινές, ενώ σε πιο χαμηλά
επίπεδα κρατήσεων κινούνται οι
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες
αντλούσαν τουρισμό μέσα από συ-
νεργασίες με διοργανωτές ταξιδίων.
Αυτές δηλαδή που γέμιζαν τις κλίνες
τους με οργανωμένους ταξιδιώτες.
Υπάρχουν επίσης ξενοδοχεία δύο
ταχυτήτων. Αυτά δηλαδή τα οποία
καταγράφουν ψηλές πληρότητες
(παραλιακά και πολυτελή πεντά-
στερα) και άλλα που κινούνται σε
μονοψήφιους αριθμούς. Αυτές οι
διαφορές στην εικόνα που μεταφέ-
ρεται από την τουριστική βιομη-
χανία, αποδίδονται σε νέες τάσεις
του τουρισμού, εκτίμηση την οποία
εκφράζει ο υφυπουργός Τουρισμού,
Σάββας Περδίος. 

Σχολιάζοντας το πόσες αφίξεις
καταλήγουν τελικά στις ξενοδοχει-
ακές μονάδες, ανέφερε ότι αριθμός
τουριστών επιλέγουν να κάνουν
τις διακοπές τους είτε σε τουριστικές
επαύλεις, είτε σε αυτοεξυπηρετού-
μενα καταλύματα, είτε σε αγροτου-
ριστικά καταλύματα. Υπάρχει φυ-

σικά και η διαρροή προς τα κατε-
χόμενα, η οποία ωστόσο είναι δύ-
σκολο να ποσοτικοποιηθεί. Ακριβής
εικόνα για τους χώρους διανυκτε-
ρεύσεων των τουριστών, μπορεί
να δοθεί και με την αξιοποίηση των
Cyprus Flight Pass. Πρόκειται για
εργαλείο το οποίο μέχρι στιγμής
δεν έχει αξιοποιηθεί για εξαγωγή
τέτοιων συμπερασμάτων. 

Λιγότερη πολυκοσμία
Προκύπτει πάντως η διαπίστωση

ότι συγκεκριμένες τάσεις οι οποίες
ξεκίνησαν να φαίνονται εν μέσω
πανδημίας, πλέον θα τις δούμε και
στην πράξη- όπως αύξηση μεμο-
νωμένων ταξιδιωτών, επιλογή χώ-
ρου με λιγότερη πολυκοσμία και
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
«Πλέον άλλαξε ο τρόπος σκέψης
του ταξιδιώτη και έχει κόσμο που
επιλέγει να πάει κάπου με λιγότερη
πολυκοσμία», σχολιάζει ο Υφυπουρ-
γός. Ως εκ τούτου, η επιλογή δια-

νυκτέρευσης σε ξενοδοχείο δεν
είναι πλέον ο κανόνας. Έχει αλλάξει
επίσης το ποσοστό των πελατών
που πλέον έρχονται μέσω οργανω-
τών ταξιδίων, σε σχέση με πριν την
πανδημία.  Όπως αναφέρει ο Σάββας
Περδίος, πριν την πανδημία ήταν
το 70% του συνόλου των ταξιδιω-
τών. Πλέον αυτός ο αριθμός έχει
διαφοροποιηθεί. «Πλέον το πολύ
να είναι το 50% των αφίξεων μέσω
πρακτόρων. Αυτό σημαίνει ότι το
50% που είναι μεμονωμένοι ταξι-
διώτες, έχουν την επιλογή να μεί-

νουν και αλλού και όχι μόνο σε ξε-
νοδοχεία». Επισημαίνει ότι από την
εικόνα λείπει προς το παρόν ο Βρε-
τανός τουρίστας, ο οποίος θεωρείται
τουρίστας του οργανωμένου πακέ-
του διακοπών. Στο κάδρο των αλ-
λαγών προστίθεται και η μείωση
της επιλογής των πακέτων all in-
clusive, ως απότοκο της μείωσης
των οργανωμένων διακοπών. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΞΕ,
ενώ τα προηγούμενα χρόνια κυ-
μαινόταν στο 50-60% των πακέτων,
φέτος υπολογίζεται κάτω του 30%.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ
Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, απέ-
δωσε τις μειωμένες πληρότητες
στα ξενοδοχεία, σε δύο παράγοντες.
Πρώτο, ότι αριθμός της επιβατικής
κίνησης αφορά μόνιμους κάτοικους
του νησιού οι οποίοι ταξιδεύουν,
ή Κύπριους του εξωτερικού οι οποίοι
με την άφιξη τους φιλοξενούνται
σε οικεία πρόσωπα. Πρόσθεσε ότι
από το 2019, ο αριθμός των κλινών
στα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί, λόγω
επεκτάσεων και νέων μονάδων. Ως
εκ τούτου, υπάρχει μεγαλύτερη δια-

θεσιμότητα κλινών για λιγότερος
αριθμός τουριστών. 

Στο 25% λοιπόν η μέση πληρό-
τητα Ιουλίου βάσει εκτιμήσεων του
ΠΑΣΥΞΕ, ενώ ως υψηλότερη πλη-
ρότητα κυμαίνεται γύρω στο 60-
65%. Σύμφωνα με τον Ρουσσουνίδη,
τον Αύγουστο λόγω και της μαζι-
κότητας των διακοπών των Κυ-
πρίων, οι μέσες πληρότητες εκτι-
μάται ότι θα ανέλθουν στο 40-45%
και τα Σαββατοκύριακα γύρω στο
70-75%. Ωστόσο, διαφορετική θα
είναι η εικόνα για όσα ξενοδοχεία
συνεργάζονταν με διοργανωτές τα-
ξιδίων κυρίως δε για την αγγλική
αγορά, λόγω αβεβαιότητας που δη-
μιουργεί η επιδημιολογική εικόνα
της Κύπρου. Πάντως, ο δρόμος για
την ανάκαμψη του ξενοδοχειακού
κλάδου είναι μακρύς. Πρόσφατες
έρευνες για την ξενοδοχειακή βιο-
μηχανία διεθνώς εκτιμούν ότι η
πλήρης ανάκαμψη του τομέα δεν
θα έρθει πριν από το 2024.

Χλιαρή εικόνα ανά επαρχία
Η κατάσταση στην Αγία Νάπα,

παρουσιάζει την ίδια χλιαρή εικόνα,
αναφέρει ο δήμαρχος Χρίστος Ζαν-
νέτος με την κίνηση να κινείται γύ-
ρω στο 35% σε σχέση με το 2019.
Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στο μίγμα
των τουριστών που επισκέπτονται
την περιοχή. Τα ηνία κρατεί η ρω-
σική αγορά, αν και παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα, κάποια ροή πα-
ρατηρείται από την σκανδιναβική
αγορά, λιγότερη από την Ευρώπη
και ελάχιστη από ευρωπαϊκές χώρες.
Μέτρια χαρακτηρίζεται επίσης η
τουριστική κίνηση στην Λάρνακα,
η οποία έχει πληγεί σημαντικά μετά
το μπλόκο του Ισραήλ και την μα-
ταίωση του προγράμματος κρουα-
ζιέρας από την γειτονική χώρα.
Όπως περιγράφει η λειτουργός επι-
κοινωνίας της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Να-
νά Ασμένη Παύλου, η εικόνα στα
ξενοδοχεία είναι ασταθής και δια-

φοροποιείται καθημερινά, έτσι είναι
δύσκολο να υπολογιστεί ο μέσος
όρος.  Μεταξύ 25%- 35% κυμαίνον-
ται οι πληρότητες στην Πάφο σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ
Πάφου, Θάνο Μιχαηλίδη. Και αυτό
παρά το γεγονός ότι καταγράφονται
τις τελευταίες μέρες εικόνες πιο
ζωηρής κίνησης από επισκέπτες
της περιοχής σε τουριστικές επι-
χειρήσεις, καθώς και ψηλές πλη-
ρότητες σε πεντάστερα ξενοδοχεία
τα οποία αντλούν κυρίως Ρώσους
τουρίστες. Σχολιάζοντας το 50%
της επιβατικής κίνησης σε σχέση
με το 2019, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε
ότι οι κρατήσεις  στα ξενοδοχεία
δεν αντικατοπτρίζουν αυτή την ει-
κόνα και εξέφρασε την εκτίμηση
ότι αριθμός κρατήσεων αφορά άλ-
λου τύπου καταλύματα και όχι ξε-
νοδοχειακά. Την κατάσταση δεν
σώζει ούτε ο εγχώριος τουρισμός.
Όπως αναφέρει οι διακοπές των
εγχώριων επισκεπτών, ανεβάζουν
την πληρότητα γύρω στο 50% κυ-
ρίως τα Σαββατοκύριακα, ωστόσο
ο μέσος όρος πληρότητας μηνιαίως
παραμένει χαμηλός.

Και Ιορδανοί
Όσο αφορά το προφίλ των του-

ριστών, οι περισσότεροι είναι Ρώσοι
τουρίστες, από Κεντρική Ευρώπη,
ενώ από 5-10% ανέρχεται η παρου-
σία Πολωνών, Σέρβων, Γάλλων, Γερ-
μανών και 10-15% Βρετανών.  Μι-
κρή κινητικότητα καταγράφηκε
από το Ισραήλ το προηγούμενο διά-
στημα, ωστόσο σταμάτησε με την
αλλαγή του στάτους της Κύπρου
επιδημιολογικά. Τις τελευταίες μέ-
ρες, τα εστιατόρια και τις παραλίες
της Πάφου επισκέφθηκαν Ιορδανοί
τουρίστες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
των Κέντρων Αναψυχής της Πάφου
Φίλιππο Γενεθλίου, πρόκειται για
μικρούς αριθμούς, οι οποίοι μπορούν
να καλύψουν μόλις το 10-15% των
αριθμών των Ισραηλινών. 

Αυξημένες οι αφίξεις, χαμηλές οι πληρότητες
Πήγε καλύτερα η κίνηση επιβατών στα αεροδρόμια τον Ιούλιο, σε σχέση με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

<<<<<<<

Στο 50% του 2019 
η επιβατική κίνηση Ιου-
λίου, στο 25% σε επίπε-
δα Ιουλίου οι πληρότη-
τες στα ξενοδοχεία.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Πλέον μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των τουριστικών αφίξεων μέσω του-
ριστικών πρακτόρων και εκτιμάται ότι το 50% είναι μεμονωμένοι ταξιδιώτες.
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Τι χρειάζεται για την επίτευξη οποιου-
δήποτε επιχειρησιακού στόχου 
(Business Strategy); Αν θέλουμε να 
είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, 
απαιτούνται κεφάλαια. Χωρίς τα 
απαιτούμενα κεφάλαια, όσο μεγα-
λόπνοοι και αναλυτικοί στόχοι και 
να τεθούν, στο τέλος θα μείνουν 
απλώς στα χαρτιά και στο στάδιο 
των ιδεών. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (EE) στην προσπάθειά της να 
επιτύχει τους στόχους που έχει θέση 
για Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable 
Development) δίδει ιδιαίτερη έμφα-
ση, ως πρώτη δράση, στην προώθη-
ση της Βιώσιμης Χρηματοδότησης ( 
Sustainable Finance ). Η ΕΕ από το 
2016 εξετάζει τρόπους και μεθόδους 
ενσωμάτωσης ζητημάτων αειφόρου 
ανάπτυξης στο πλαίσιο χρηματοοι-
κονομικής πολιτικής για την κινη-
τοποίηση χρηματοδότησης (flow of 
money) σε βιώσιμες δραστηριότη-
τες με απώτερο σκοπό την βιώσιμη 
ανάπτυξη στα Κράτη-Μέλη.

Εξ ου και από το 2018 έχει υιο-
θετήσει ειδικό στοχευμένο Σχέδιο 
∆ράσης με συγκριμένες νομικοοι-
κονομοτεχικές παραμέτρους για Βι-
ώσιμη Χρηματοδότηση (Financing 
Sustainable Growth /Sustainable 
Finance Action Plan). Σκoπός της 
ΕΕ είναι τα Κράτη Μέλη να υλοποι-
ήσουν τη δέσμευση τους για διοχέ-
τευση ιδιωτικών κεφαλαίων προς 

επενδύσεις οι οποίες να υποστη-
ρίζουν τη Συμφωνία του Παρισιού 
(Paris Agreement 2016) και με αρ-
χική στόχευση την επίτευξη ουδέ-
τερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 
2050, αλλά και παράλληλη επίτευξη 
των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals - 
SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Είναι 
ευρέως παραδεκτό ότι μόνο με στο-
χευμένα έργα θα μπορέσει να υλο-
ποιηθεί και η περίφημη Πράσινη 
Συμφωνία (Global Green Deal/UN) 
η οποία προβλέπει  μία σύγχρονη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση των 
πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. 
Υπενθυμίζεται πως η ΕΕ έχει δεσμευ-
τεί μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας (European Green Deal) 
πως το 1/3 του πακέτου ανάκαμψης 
Next Generation ΕU του 1,8 τρισ. ευ-
ρώ θα κατευθυνθεί προς την υλοποί-
ηση της Πράσινης Συμφωνίας. Η ΕΕ 
επιδιώκει όπως σημαντικά κεφάλαια 
από τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύσουν 
την προσπάθεια προς ένα κλιματικά 
ουδέτερο και αποδοτικό περιβάλλον, 
με σεβασμό στους φυσικούς πόρους 
και δίκαιη κατανομή του οικονο-
μικού οφέλους. Γι’ αυτό και μόλις 
πριν από μερικές βδομάδες, στις 6 
Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή δημοσίευσε την στρατηγική της 
για χρηματοδότηση της μετάβασης 
σε μία Βιώσιμη Οικονομία. 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη λοι-
πόν, είναι φυσικό επακόλουθο να 
αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των 
επενδυτών οι οποίοι λαμβάνουν ση-
μαντικά υπόψη τους παράγοντες 
Περιβάλλον-Κοινωνία-∆ιακυβέρ-
νηση (Environmental, Social and 
Governance -ESG) κατά τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων στον χρη-
ματοπιστωτικό τομέα. ∆εν είναι τυ-
χαίο άλλωστε που δημιουργούνται 
διαρκώς Επενδυτικά Οχήματα μα-
κροχρόνιου ορίζοντα τα οποία επεν-
δύουν σε βιώσιμες οικονομικές δρα-
στηριότητες και έργα. 

Με την ΕE να δίδει τόσο μεγάλη 
έμφαση σε θέματα Βιώσιμης Ανά-
πτυξης και τους επενδυτές να δεί-
χνουν να ανταποκρίνονται σε αρχικό 
στάδιο, είναι ξεκάθαρο πως πλέον η 

προσοχή στρέφεται εξίσου και στην 
εφαρμογή των απαιτούμενων Κανο-
νισμών και Οδηγιών που ήδη προκύ-
πτουν εξελικτικά για να ρυθμίζουν 
τα αλληλοσυνδεόμενα θέματα Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης (Corporate Social 
Responsibility). Ο κανονισμόςτης 
ΕΕ για την ταξινομία (Taxonomy 
Regulation), ο κανονισμός περί 
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών (SFDR) και ο κανονισμός για 
τους δείκτες αναφοράς αποτελούν 
το θεμέλιο για την αύξηση της δι-
αφάνειας, ενώ ταυτόχρονα παρέ-
χουν τα απαιτούμενα εργαλεία στους 
επενδυτές για να εξετάζουν και να 
εντοπίζουν βιώσιμες επενδυτικές 
ευκαιρίες ή και να αποκτούν ολο-

κληρωμένη άποψη για τους ∆ιαχει-
ριστές των Επενδυτικών Κεφαλαίων/
Πιστωτικών/Επενδυτικών Οργανι-
σμών. Οι Κανονισμοί αφορούν και 
καλύπτουν τους εποπτευόμενους 
από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές 
Αρχές, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε-
ζών (European Banking Authority 
– ΕΒΑ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινη-
τών Αξιών και Αγορών (European 
Securities and Markets Authority 
– ESMA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority – 
EIOPA), ανάλογα με την περίπτω-
ση. ∆εν είναι τυχαίο που πρόσφατα 
η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας, Χρηματο-
πιστωτικών Υπηρεσιών και Ένω-
σης Κεφαλαιαγορών Mairéad Mc 
Guinness δήλωσε : «Η βιωσιμότητα 
βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 
επίπεδο ΕΕ», επαναλαμβάνοντας κι 
αυτή με τη σειρά της πως η «ανά-
καμψη πρέπει να είναι πράσινη» και 
πως πρέπει να υπάρξουν σημαντικές 
ιδιωτικές επενδύσεις προς βιώσιμες 
δραστηριότητες.  

Με την Κύπρο να ετοιμάζεται να 
δεχθεί εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ από την ΕΕ η οποία στις 26 
Ιουλίου 2021 έχει  εγκρίνει το Σχέ-
διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

της χώρας, μπορούμε να είμαστε βέ-
βαιοι πως η εφαρμογή των κανόνων 
που αφορούν στη Βιώσιμη Χρημα-
τοδότηση και Ανάπτυξη κάθε άλλο 
παρά πυροτέχνημα είναι. Ούτε και 
πρόκειται να αφήσουν ανεπηρέαστες 
τις κυπριακές επιχειρήσεις που επο-
πτεύονται, εμμέσως από τις προανα-
φερόμενες Αρχές σε συνεργασία με 
τις κυπριακές αρχές. Στο τέλος της 
μέρας, η Βιώσιμη Χρηματοδότηση 
έχει ήδη αρχίσει να καθορίζει εκ νέου 
τις τραπεζικές και τις ευρύτερες χρη-
ματοοικονομικές και χρηματοπιστω-
τικές υπηρεσίες και τον τρόπο που 
όλοι πλέον θα επιχειρούμε. Κλειδί 
πλέον θα είναι οι συνετές στρατη-
γικές αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν 
σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. 
Αν δεν ξεκινήσουμε ως επιχειρήσεις 
και πολίτες να υλοποιούμε δράσεις 
προς την επίτευξη πραγματικής βι-
ώσιμης ανάπτυξης, και συνεχίσουμε 
να βασιζόμαστε σε πρόσκαιρες μη 
βιώσιμες καταστάσεις ή «λύσεις», 
τότε η προσπάθεια προσέλκυσης 
νέων άμεσων και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων θα αποτύχει  και ενδε-
χομένως να χάσουμε και σημαντικά 
κονδύλια από την ΕΕ. 

Η κα Νικόλ Κ. Φινοπούλου είναι 
δικηγόρος, LLB.LLM. LPC. Alumni, 
μέλος Institute for Sustainability 
Leadership, University of Cambridge.

ΑΡΘΡΟ  / Της ΝΙΚΟΛ Κ. ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οι χαμηλοί δημοσιονομικοί πολλα-
πλασιαστές στις ευρωπαϊκές χώ-
ρες υποδηλώνουν πως οποιαδήπο-
τε περαιτέρω αύξηση των μέτρων 
στήριξης της οικονομίας που πι-
θανώς θα φέρει το νέο κύμα της 
πανδημίας, θα οδηγήσει σε νέα 
αύξηση των δεικτών χρέους και 
θα ασκήσει πιέσεις στα κρατικά 
ταμεία, εκτιμά ο οίκος αξιολόγη-
σης Moody’s.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες οι οποίες βρέθηκαν αντι-
μέτωπες με την κρίση που προ-
κάλεσε η πανδημία, έχουν χρη-
σιμοποιήσει τη δημοσιονομική 
πολιτική για τη στήριξη της οικο-
νομικής δραστηριότητας και της 
απασχόλησης, ενώ στην Ευρωζώ-
νη ειδικότερα εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους ότι το Ταμείο Ανά-
καμψης θα ενισχύσει την οικο-
νομική δραστηριότητα και τις 
δαπάνες τα επόμενα χρόνια, ανα-
φέρει ο οίκος. Εάν όμως προκύ-
ψουν περαιτέρω αρνητικά σοκ 
ή η ανάκαμψη της οικονομίας 
είναι χαμηλότερη από ό,τι έχει 
προβλεφθεί, οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις μπορεί να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να παράσχουν πε-
ραιτέρω δημοσιονομικά κίνητρα 
πέρα από τα ήδη ανακοινωθέντα 
σχέδια. Οι υψηλότερες κυβερνη-
τικές δαπάνες μπορεί να ενισχύ-
σουν την οικονομική ανάπτυξη, 
αλλά ο αντίκτυπος στους δείκτες 
του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ θα 
εξαρτηθεί από το πόση πρόσθε-
τη ανάπτυξη δημιουργεί στην οι-
κονομία η επιπλέον δαπάνη, από 
τον γνωστό «δημοσιονομικό πολ-
λαπλασιαστή» δηλαδή, τον οποίο 
ο οίκος υπολογίζει ότι είναι χαμη-
λός, ακόμα και στις μεγαλύτερες 
οικονομίες της περιοχής όπως η 
Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία.  

Ως αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η 
Moody’s, η περαιτέρω δημοσιονο-
μική τόνωση που θα χρηματοδο-
τηθεί από το χρέος, είναι πιθανό 
να αυξήσει τους δείκτες χρέους 
/ ΑΕΠ, αντί να τους μειώσει. ∆ε-
δομένης της ήδη σημαντικής αύ-
ξησης του δημόσιου χρέους που 
παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας τους τελευταίους 
18 μήνες, αυτό θα ενισχύσει τις πι-
στωτικές πιέσεις στους κρατικούς 
ισολογισμούς, όπως προειδοποιεί 
ο οίκος. Η επεκτατική δημοσιονο-
μική πολιτική κατά την περίοδο 
της οξείας φάσης της πανδημίας 
βοήθησε στη στήριξη της οικο-
νομικής δραστηριότητας και της 

πλευράς της προσφοράς των οικο-
νομιών. Σε ό,τι αφορά ωστόσο το 
επόμενο διάστημα, οι εκτιμήσεις 
της Moody’s υποδηλώνουν ότι τα 
περαιτέρω εγχώρια δημοσιονομι-
κά κίνητρα –τα οποία πιθανόν να 
προκαλέσει η εξάπλωση της με-
τάλλαξης «∆έλτα» και ο αντίκτυ-
πός της στη δραστηριότητα– θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση 
των δεικτών χρέους/ΑΕΠ εάν χρη-
ματοδοτηθούν από χρέος.

Αυτό, όπως εξηγεί ο οίκος, εί-
ναι το λογικό συμπέρασμα εάν η 
ανάπτυξη αυξάνεται με χαμηλό-
τερους ρυθμούς σε σχέση με τις 
κρατικές δαπάνες (που χρηματο-
δοτούνται από το χρέος) που τη 
«δημιουργούν», δηλαδή ο δημο-
σιονομικός πολλαπλασιαστής εί-
ναι μικρότερος από το «1», κάτι 
που αποτελεί και την «πραγμα-
τικότητα» στην Ευρώπη αυτή τη 
στιγμή. Αντίθετα, εάν οι κυβερ-
νήσεις «σφίξουν» τη δημοσιονο-
μική πολιτική σε μια προσπάθεια 
μείωσης των δεικτών χρέους, τότε 
οι εκτιμήσεις του οίκου υποδηλώ-
νουν ότι ο ρυθμός μείωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας θα 
ήταν μικρότερος σε σχέση με αυ-
τόν της περικοπής των δαπανών.

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθ-
μιση 50.000 κατοικιών και προϋπο-
λογισμό 632 εκατ. ευρώ, που εκτι-
μάται ότι θα μοχλεύσει ποσό άνω 
του 1 δισ. ευρώ, βγαίνει τον Οκτώ-
βριο στον «αέρα» το νέο πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον». 

Η φιλοσοφία του νέου προγράμ-
ματος διαφέρει σε σχέση με αυτή 
του προηγούμενου, που κινήθηκε 
στη λογική τού «να πέσουν γρήγο-
ρα στην αγορά χρήματα» και με βα-
σικό κριτήριο τη χρονική προτεραι-
ότητα. Το νέο πρόγραμμα θέτει ως 
βασικό κριτήριο αξιολόγησης την 
ενεργειακή εξοικονόμηση (κόστος 
ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα), 
εισάγει εισοδηματικά, κοινωνικά 
αλλά και κλιματικά κριτήρια, ενώ 
προβλέπει και ξεχωριστή - αυτόνο-
μη δράση για φτωχά νοικοκυριά, η 
οποία θα ενισχυθεί με πόρους 100 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, ενσωματώνοντας με τον τρό-
πο αυτό και την ευρωπαϊκή οδηγία 
για την καταπολέμηση της ενερ-

γειακής φτώχειας. «Βασική αρχή 
του προγράμματος είναι η δίκαιη 
κατανομή των πόρων και η αποτε-
λεσματική αναβάθμιση των κατοι-
κιών. Εστιάζουμε πολύ καλύτερα 
πού θα μπουν τα χρήματα για να 
πιάσουν τόπο», ανέφερε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
«Για πρώτη φορά μπαίνει δείκτης 
αξιολόγησης εξοικονόμησης ενέρ-
γειας», τόνισε ο κ. Σκρέκας παρου-
σιάζοντας το πρόγραμμα. 

Είναι γεγονός ότι, ενώ οι πόροι 
του νέου «Εξοικονομώ» είναι μειω-
μένοι σε σχέση με το προηγούμενο 
(632 εκατ. ευρώ έναντι 908,5 εκατ.), 
ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων 
είναι αυξημένος κατά 38% (50.000 
κατοικίες έναντι 36.364) και το σύ-
νολο της εξοικονόμησης ενέργειας 
αυξημένο κατά 43%, με αναπρο-
σαρμοσμένα προς τα κάτω μεσο-
σταθμικά όρια επιδότησης κατά 
18% και συγκεκριμένα από 76% στο 
προηγούμενο, στο 62% στο νέο. 

Τα ποσοστά επιδοτήσεων επα-
νακαθορίζονται με γνώμονα την 
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 

ενέργειας ανά κιλοβατώρα βάσει 
του προτεινόμενου κόστους πα-
ρεμβάσεων. Επίσης, με βάση την 
αποδοτικότερη απορρόφηση κον-
δυλίων, η κατανομή των πόρων θα 
γίνεται ανά νομό και όχι ανά περι-
φέρεια όπως στο παρελθόν.

Με το νέο σύστημα υποβολής 
αιτήσεων καταργείται η χρονική 
προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα 
βαθμολογούνται βάσει ενεργεια-
κών, οικονομικών και κοινωνικών 
κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα 
σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισο-
δήματα, σε ΑμεΑ, μονογονεϊκές οι-
κογένειες, μακροχρόνια ανέργους, 
πολυτέκνους και σε νοικοκυριά με 
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Η 
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας βάσει του προτεινόμενου 
κόστους παρεμβάσεων θα αποτε-
λέσει το σημαντικότερο κριτήριο 
σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το 
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 
σε ποσοστό 15%. Το καθεστώς των 
ωφελουμένων αλλάζει. ∆ικαιούχοι 
μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν 
εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο, 

το οποίο αποτελεί την κύρια κατοι-
κία τους. Στην περίπτωση αυτή το 
ύψος της επιδότησης ξεκινά από 
40% και φτάνει έως 75%, ανάλογα 
με το ατομικό ή οικογενειακό εισό-
δημα, ενώ για την ίδια συμμετοχή, 
όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, σχεδιά-
ζεται ένα ασφαλές χρηματοδοτικό 
εργαλείο ώστε αυτή να καλυφθεί 
με τραπεζικό δανεισμό. ∆ικαίωμα 
συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν 
για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες για 
σπίτια που ενοικιάζουν, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής το 
χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. 
Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση 
είναι οριζόντια (40%) και προσαυ-
ξάνεται κατά 10% εάν υποβληθεί 
αίτημα για όλη την πολυκατοικία. 

Επιλέξιμα, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, θεωρούνται κατοικίες, μο-
νοκατοικίες και διαμερίσματα που 
είναι νόμιμα και δεν έχουν κριθεί 
κατεδαφιστέα, που έχουν κατα-
ταχθεί σε κατηγορία ενεργειακής 
κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ 
και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυ-
τότητα κτιρίου.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ 

Καμπανάκι Moody’s
για αύξηση χρέους
εξαιτίας της «Δέλτα»

Ξεκινά τον Οκτώβριο το νέο
«Εξοικονομώ» για 50.000 κατοικίες
Βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων η ένταξη

Ενδεχόμενη επέκταση 
των μέτρων στήριξης 
θα προκαλέσει έντονες 
πιέσεις στα κρατικά 
ταμεία, προειδοποιεί 
ο οίκος.

Η Ευρωζώνη εναποθέτει τις ελ-
πίδες της για ανάπτυξη στο Ταμείο 
Ανάκαμψης, σημειώνει η Moody’s.

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο στόχος της οικονομικής βιωσιμότητας έχει ήδη ξεκινήσει

Οι κυπριακές χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν άμε-
σα μεγάλα άλματα προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Χρηματοδότησης βασι-
κός  πυλώνας  για επιτυχή Αειφόρο Ανάπτυξη.
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Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση

και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014-2020,

ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (στο εξής «ΚΕΚ»)

για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

(στο εξής «ΚΑΕΠ») σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία. Τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία μπορεί

να υποβληθεί αίτηση, παρουσιάζονται σε πίνακα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Η υποβολή αίτησης από τα ΚΕΚ για την απόκτηση του ρόλου ΚΑΕΠ γίνεται στην ψηφιακή πύλη της

ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ

(www.anad.org.cy) όσο και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy. Σημειώνεται

ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτητή ως οντότητας και η απόκτηση του ρόλου KEK.

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της.  Τα ΚΕΚ, των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί

συμβατές, καλούνται να συμμετάσχουν με τους συντελεστές τους σε πρόγραμμα κατάρτισης.  Όσα 

ΚΕΚ συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται και καλούνται για υπογραφή

συμφωνίας με την ΑνΑΔ για λειτουργία ως ΚΑΕΠ.  Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Οι προϋποθέσεις έγκρισης ενός φορέα ως ΚΑΕΠ για τα επαγγελματικά πεδία στους διάφορους τομείς,

καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών

«Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ): Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)»,

τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο

τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και 

Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)», προγραμματική περίοδος 2014-2020, 

ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα άτομα για υποβολή αιτήσεων για έγκρισή τους ως 

Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων (στο εξής «Αξιολογητές») σε συγκεκριμένα επαγγελματικά 

πεδία. Τα επαγγελματικά πεδία, στα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση, παρουσιάζονται σε πίνακα 

στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκρισή του στον ρόλο του Αξιολογητή. Η υποβολή

αίτησης για την απόκτηση του ρόλου γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑνΑΔ «Ερμής», στην οποία οι

χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) όσο και απευθείας

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermis.anad.org.cy. Σημειώνεται ότι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η

εγγραφή του αιτητή, ως φυσικό πρόσωπο, στην ψηφιακή πύλη «Ερμής». Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές

το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της. Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι αιτήσεις 

έχουν κριθεί συμβατές, δηλαδή ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να συμμετάσχουν

σε πρόγραμμα κατάρτισης. Όσοι συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνονται

και καλούνται για υπογραφή συμφωνίας με την ΑνΑΔ για σκοπούς ανάθεσης αξιολογήσεων

επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σχετικών αιτήσεων. 

Η συμφωνία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Τα κριτήρια έγκρισης των Αξιολογητών για τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) στους

διάφορους τομείς, οι σχετικές επεξηγήσεις για τα απαιτούμενα προσόντα και την επαγγελματική πείρα,

καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών

«Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ): Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων», τον οποίο

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά.

Σημειώνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα ασυμβίβαστα αναφορικά με την απόκτηση του ρόλου του

Αξιολογητή:

•  Άτομα που εργοδοτούνται σε φορέα που έχει εγκριθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών 

    Προσόντων (ΚΑΕΠ) δεν μπορούν να οριστούν ως Αξιολογητές για διενέργεια αξιολόγησης σε αυτό.

•  Οι Αξιολογητές δεν μπορούν να επενεργούν ως εκπαιδευτές στο πλαίσιο Σχεδίων της ΑνΑΔ,

    σε θέμα σχετικό με το ΠΕΠ στο οποίο διενεργούν αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της

    συμφωνίας που έχουν υπογράψει με την ΑνΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο 

τηλέφωνο 22390300 και την ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.

Το πράσινο φως για την αλλαγή του 
νόμου που διέπει την αναβαλλόμε-
νη φορολογία των τραπεζών έδωσε 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, απαλλάσσο-
ντας το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
από τον φόβο να ενεργοποιηθεί η ρή-
τρα ανακεφαλαιοποίησής τους από 
το ∆ημόσιο σε περίπτωση ζημιών.

Ετσι, αφενός μεν οι τράπεζες απο-
κτούν περιθώρια να κάνουν επιθετι-
κότερες κινήσεις για τη μείωση των 
κόκκινων δανείων, αφετέρου δε οι 
δυνητικοί επενδυτές σε τραπεζικές 
μετοχές δεν αντιμετωπίζουν τον κίν-
δυνο της απίσχνασης της συμμετοχής 
τους σε περίπτωση ανακεφαλαιοποί-
ησης από το κράτος. Υστερα από δια-
πραγματεύσεις που κράτησαν τρεις 

μήνες η ΕΚΤ ενέκρινε το σχέδιο δι-
άταξης που υπέβαλε ο υφυπουργός 
Οικονομικών Γ. Ζαββός. Η διάταξη 
προβλέπει πως, αν δεν υπάρχουν 
επαρκή κέρδη ή καταγράφονται ζη-
μίες και δεν είναι δυνατός ο συμ-
ψηφισμός με την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση, μπορεί να 
μετακυλισθεί η διαφορά σε επόμε-
νο φορολογικό έτος στο οποίο θα 
υπάρχει επάρκεια κερδών. Η μετα-
φορά αυτή θα μπορεί να γίνεται σε 
οποιαδήποτε φορολογική χρήση 
εντός της αντίστοιχης 20ετούς πε-
ριόδου απόσβεσης που προβλέπουν 
οι διατάξεις για την απόσβεση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαι-
τήσεων των τραπεζών.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι η εν λόγω τρο-
ποποίηση ήταν απαραίτητη προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι επι-
πτώσεις που μπορεί να προκύψουν 
από την ταχεία απομόχλευση του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

Με το σχέδιο διάταξης βγαίνει 
πλέον από το τραπέζι ο κίνδυνος 
ενεργοποίησης του DTC και δίνε-
ται στις τράπεζες η δυνατότητα να 
προχωρήσουν στην ολική εκκα-
θάριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων από τους ισολογισμούς 
τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν το 

ενδεχόμενο απομείωσης των επο-
πτικών τους κεφαλαίων και της 
καταγραφής ζημιών, η οποία θα 
οδηγούσε σε ενεργοποίηση των 
διατάξεων του αναβαλλόμενου φό-
ρου και σε αναγκαστική είσοδο 
του ∆ημοσίου στο μετοχικό τους 
κεφάλαιο. Ο κίνδυνος ενεργοποί-
ησης του αναβαλλόμενου φόρου 
αποτελούσε «αγκάθι» για την προ-
σέλκυση επενδυτών στις ελληνικές 
τράπεζες. Μετά την έγκριση της 
αλλαγής του νόμου από την ΕΚΤ 
μπορούν πλέον οι τράπεζες να υπο-
στηρίξουν την επίτευξη των στό-
χων τους για τη μείωση των κόκ-

κινων δανείων μέσω του «Ηρακλή 
ΙΙ». Κύκλοι του υπουργείου Οικο-
νομικών σημειώνουν, επίσης, πως 
κλείνει οριστικά η συζήτηση και η 
αβεβαιότητα για το εάν οι ελληνι-
κές τράπεζες θα χρειαστούν πρό-
σθετες λύσεις για να επιτύχουν την 
εκκαθάριση των κόκκινων δανείων.

Επίσης, υπογραμμίζουν πως «με 
τη νέα αυτή επιτυχία της ελληνικής 
κυβέρνησης ενισχύεται η επενδυσι-
μότητα των ελληνικών τραπεζών σε 
μια φάση ιδιαίτερα κρίσιμη για την 
ανάκαμψη και την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέ-
τως, η επιτυχία αυτή θα αποτελέσει 

και ένα σημαντικό βήμα των ελλη-
νικών τραπεζών για την ανάκτηση 
της επενδυτικής βαθμίδας».

Η γνωμοδότηση 
Με την από 29.7.2021 απόφασή 

του, το διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΚΤ εξέδωσε νομική γνωμοδότηση 
που επιτρέπει τη μεταφορά ζημιών 
και αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων (DTA) που προκύπτουν 
από διαφορές χρέωσης.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι η μείωση των 
ΜΕΑ από ελληνικά συστημικά πι-
στωτικά ιδρύματα παραμένει επί του 
παρόντος η κύρια εποπτική προτε-

ραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ 
υποστήριξε ότι ο στόχος του σχεδίου 
τροποποιήσεων που πρότεινε η ελ-
ληνική κυβέρνηση είναι να διευκο-
λύνει τις σημαντικές πρωτοβουλίες 
απομόχλευσης που αναλαμβάνουν 
τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μέ-
σω του προγράμματος «Ηρακλής».

Η ΕΚΤ έκρινε ότι το σχέδιο νό-
μου δεν τροποποιεί το άρθρο 27α 
του ελληνικού φορολογικού κώδικα 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
DTA για μετατροπή σε αναβαλλόμε-
νες πιστώσεις φόρου, διάταξη σχετι-
κή με τις απαιτήσεις του άρθρου 39 
παράγραφος 2 του κανονισμού (Ε.Ε.) 
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου. Στην 

προτεινόμενη ρύθμιση του υπ. Οικο-
νομικών που ενέκρινε η ΕΚΤ θεσπί-
ζεται η εξής σειρά προτεραιότητας: 
σε κάθε έτος συμψηφίζεται πρώτα 
η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής 
διαφοράς από το PSI, στη συνέχεια 
η ετήσια απόσβεση της χρεωστικής 
διαφοράς από διαγραφές ή μεταβιβά-
σεις δανείων και πιστώσεων και μετά 
τυχόν μη συμψηφισθέντα σε προη-
γούμενα έτη υπόλοιπα της τελευ-
ταίας αυτής χρεωστικής διαφοράς, 
με τα προγενέστερα υπόλοιπα να 
προηγούνται των μεταγενέστερων. 
Ακολουθεί ο συμψηφισμός των με-
ταφερόμενων φορολογικών ζημιών.

Βγαίνει από το τραπέζι 
ο κίνδυνος ενεργο-
ποίησης της ρήτρας 
ανακεφαλαιοποίησης 
των τραπεζών 
από το Δημόσιο 
σε περίπτωση ζημιών.

Η ΕΚΤ έκρινε ότι η 
μείωση των ΜΕΑ από 
ελληνικά συστημικά 
πιστωτικά ιδρύματα πα-
ραμένει επί του παρό-
ντος η κύρια εποπτική 
προτεραιότητα. 

Απόφαση-ανάσα της ΕΚΤ για τις τράπεζες
Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την αλλαγή του νόμου – Απαλλάσσονται από τον φόβο ενεργοποίησης του DTC

Η διάταξη προβλέπει πως, αν δεν υπάρχουν επαρκή κέρδη ή καταγράφονται ζημίες και δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός με την αναβαλλόμενη φορο-
λογική απαίτηση, μπορεί να μετακυλισθεί η διαφορά σε επόμενο φορολογικό έτος στο οποίο θα υπάρχει επάρκεια κερδών.
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Η επιχορήγηση για τα καταστήματα εστίασης φτάνει μέχρι το 7% του 
τζίρου που είχε η επιχείρηση το 2019 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
100.000 ευρώ.

Αύξηση των κονδυλίων που θα δια-
χειριστούν οι περιφέρειες της χώ-
ρας κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σχέση 
με την προηγούμενη προγραμμα-
τική περίοδο προβλέπει το νέο ΕΣ-
ΠΑ (2021-2027), το οποίο εγκρίθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σημειώνεται πως είναι το πρώτο 
ΕΣΠΑ κράτους-μέλους που παίρνει 
το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, 
γεγονός που «θα μας επιτρέψει να 
είμαστε και η πρώτη χώρα που 
θα απορροφήσει πόρους από το 
νέο ΕΣΠΑ μέσα στο τρέχον έτος», 
όπως σημείωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης Αδ. Γεωργιάδης.

Το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται, σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό του 
υπουργείου Ανάπτυξης, να ενερ-
γοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο 
με την έγκριση των 9 επιχειρησι-
ακών και των 13 περιφερειακών 
προγραμμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του νέου ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 26,1 
δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβά-
νονται και τα 5,3 δισ. ευρώ της 
εθνικής συμμετοχής. Εκτός από 
τα 8,1 δισ. ευρώ που θα διαχειρι-
στούν οι 13 περιφέρειες της χώρας 
–από 5,9 δισ. κατά την προηγού-
μενη προγραμματική περίοδο–, 
το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει δια-
κριτό πρόγραμμα με ενισχυμένους 
πόρους για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό, την πολιτική προ-
στασία, τη δίκαιη μετάβαση, το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλα-
γή και την ενέργεια με νέες δια-
χειριστικές αρχές, καθώς και νέο 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστι-
κότητα με δράσεις ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 
αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, με συ-
νολικούς πόρους 3,9 δισ. ευρώ, 
ενώ, όπως και στο προηγούμενο 

ΕΣΠΑ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα 
αποτελεί αυτό της αναβάθμισης 
του ανθρώπινου δυναμικού, με 
συνολικά κονδύλια περίπου 4,2 
δισ. ευρώ.

Οι στόχοι πολιτικής του νέου 
ΕΣΠΑ διαρθρώνονται σε πέντε 
άξονες που στοχεύουν σε:
• Μια «εξυπνότερη» Ευρώπη, στό-
χος στον οποίο θα διατεθεί το 20% 
των συνολικών πόρων μέσα από 
δράσεις για την ενίσχυση της και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας, τη 
στρατηγική επένδυση στο τουρι-
στικό οικοσύστημα, την ενίσχυ-

ση παραγωγικών επενδύσεων με 
έμφαση στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και σε φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες και προ-
ϊόντα, την ενίσχυση της συνδεσι-
μότητας με ευρυζωνική πρόσβαση 
υψηλών ταχυτήτων, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα, την προσαρμογή 
δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμι-
κού στο πλαίσιο της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης και τις πα-
ρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσί-
ες με βάση τις αρχές του σχεδίου 
δράσης της Επιτροπής Ηλεκτρο-
νικής ∆ιακυβέρνησης.
• Μια πιο πράσινη Ευρώπη, στό-
χος στον οποίο θα διατεθεί το 27% 
των συνολικών πόρων μέσα από 
δράσεις για την προώθηση της αυ-

τονομίας με χρήση των ΑΠΕ για 
αυτοπαραγωγή και συστημάτων 
αποθήκευσης, τη μετάβαση των 
νησιών σε καθαρές μορφές ενέρ-
γειας, τον εκσυγχρονισμό και την 
ενίσχυση των οδικών αστικών 
συγκοινωνιών, την αντιμετώπι-
ση φυσικών κινδύνων και κατα-
στροφών, τη δημιουργία μονά-
δων ανάκτησης και ανακύκλωσης 
αποβλήτων και την ορθολογική 
και βιώσιμη διαχείριση των υδά-
τινων πόρων.
• Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώ-
πη, στόχος στον οποίο θα διατε-
θεί το 8% των συνολικών πόρων 
μέσα από έργα οδικών, σιδηρο-
δρομικών, θαλασσίων μεταφορών 
και επενδύσεις σε συστήματα δι-
αχείρισης ασφάλειας της εναέριας 
κυκλοφορίας.
• Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, στό-
χος στον οποίο θα διατεθεί το 30% 
των συνολικών πόρων μέσα από 
δράσεις επένδυσης στο ανθρώ-
πινο δυναμικό για την αύξηση 
της απασχόλησης, τη μείωση των 
ανισοτήτων, την ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, την 
ενίσχυση των δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης και την υγειονομική 
κάλυψη με έμφαση στην πρόληψη 
και σε νέες υπηρεσίες μακροχρό-
νιας φροντίδας.
• Μια Ευρώπη πιο κοντά στους 
πολίτες της, στόχος στον οποίο 
θα διατεθεί το 6% των συνολι-
κών πόρων για τη στήριξη τοπι-
κών πρωτοβουλιών βιώσιμης ανά-
πτυξης σε αστικές, αγροτικές και 
νησιωτικές περιοχές.

Απολιγνιτοποίηση
Το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζει το 

νέο Ταμείο για τη ∆ίκαιη Μετά-
βαση με το 7% των συνολικών 
πόρων, μέσα από συγκεκριμένες 
δράσεις για την απεξάρτηση από 

τον λιγνίτη στις περιοχές της ∆υ-
τικής Μακεδονίας, στη Μεγαλό-
πολη και στα νησιά.

Τέλος, με δεδομένες τις διαχει-
ριστικές ανεπάρκειες που έχουν 
εντοπιστεί κατά το παρελθόν, στο 
νέο ΕΣΠΑ έχει προβλεφθεί η ενί-
σχυση και αναβάθμιση του προ-
γράμματος τεχνικής υποστήριξης 
με συνολικούς πόρους 504 εκατ. 
ευρώ για τη θεσμική και διαχει-
ριστική ικανότητα των δικαιού-
χων και των φορέων υλοποίησης.

Το μεγάλο στοίχημα
Οι πολιτικές που θα χρηματο-

δοτήσει το νέο ΕΣΠΑ είναι παρό-
μοιες και συχνά ταυτίζονται με 
αυτές που χρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό πρα-
κτικά σημαίνει πως θα πρέπει από 
φέτος έως το 2029 (που λήγει το 
ΕΣΠΑ) να υλοποιηθούν έργα της 
τάξεως των 90 δισ. ευρώ. Τα κον-
δύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης 
ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων 17,8 δισ. είναι επιχο-
ρηγήσεις και τα 12,7 δισ. δάνεια 
και θα πρέπει να απορροφηθούν 
έως το τέλος του 2026. Μαζί με 
τις ιδιωτικές επενδύσεις θα φτά-
σουν τα 57,6 δισ. ευρώ. Επίσης, 
στα 26,1 δισ. ευρώ δημόσιας δα-
πάνης θα πρέπει να προστεθεί 
και η ιδιωτική συμμετοχή, που θα 
ανεβάσει το συνολικό πακέτο, με 
μετριοπαθείς υπολογισμούς, στα 
33-34 δισ. ευρώ.

Με τα 90 δισ. καλύπτεται σε 
μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κε-
νό στην ελληνική οικονομία, που 
υπολογίζεται σε 100 δισ. ευρώ. 
Υπό την προϋπόθεση ότι ο δη-
μόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα 
μπορέσουν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν εγκαίρως έργα που 
θα έχουν μακροπρόθεσμες θετι-
κές επιπτώσεις.

Την επίδραση της πανδημίας στην 
καταναλωτική συμπεριφορά δεί-
χνουν τα αποτελέσματα έρευνας 
του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Ερευνας 
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών).

Στην έρευνα καταγράφεται σα-
φώς μια σημαντική επίδραση της 
πανδημίας και συγκεκριμένα των 
μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας 
και της παραμονής στο σπίτι στη 
διατροφή των καταναλωτών και 
το σωματικό τους βάρος. Το 38% 
των καταναλωτών δηλώνει ότι τη 
χρονιά που πέρασε αυξήθηκε το 
σωματικό του βάρος, ενώ μόλις 
15% ότι μειώθηκε. Παράλληλα, 
24% δηλώνει ότι τη χρονιά που 
πέρασε χειροτέρεψε η διατροφή 
του, ενώ 14% ότι βελτιώθηκε. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
για τις διατροφικές συνήθειες της 
πανδημίας, το ισοζύγιο θετικών 
και αρνητικών επιδράσεων τείνει 
προς αρνητικό πρόσημο. Παρότι 

κατά τη διάρκεια των lockdowns 
συνήθειες όπως η μαγειρική στο 
σπίτι επέδρασαν θετικά στο κομ-
μάτι της διατροφής, άλλοι παρά-
γοντες, όπως η αύξηση των πα-
ραγγελιών έτοιμου φαγητού και 
η έλλειψη σωματικής άσκησης, 
αντιστάθμισαν τα όποια οφέλη. 
Επομένως, πέρα από την επιστρο-
φή στην κανονικότητα σε σχέση 
με τις αγοραστικές συνήθειες, πλέ-
ον βλέπουμε και την αρχή μιας 
μακράς διαδικασίας επιστροφής 
στην κανονικότητα και για τις δι-
ατροφικές συνήθειες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επι-
στροφή στην κανονικότητα σε 

σχέση με τις αγοραστικές συνή-
θειες είναι δεδομένο ότι θα διαρ-
κέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Μια σειρά  συνηθειών που 
υιοθετήθηκαν λόγω της εμφάνισης 
της κρίσης της COVID-19 αναμένε-
ται να διατηρηθούν από μεγάλες 
ομάδες των καταναλωτών ακόμα 
και το 2022 (ή και να μη σταμα-
τήσουν ποτέ). 
• Μόλις το 12% έχει σταματήσει να 
φοράει μάσκα στα καταστήματα, 
το 19% θα σταματήσει άμεσα και 
το 29% μέσα στο 2021. Το υπόλοι-
πο 61% φαίνεται ότι θα συνεχίσει 
να φοράει μάσκα και μετά το 2021.
• Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας 
στους τρεις θα διατηρήσει την τά-
ση της αποφυγής εξόδου από το 
σπίτι, ακόμα και το επόμενο έτος, 
ενδεικτικό της αίσθησης κινδύνου 
που υπάρχει και σήμερα.
• Μεγάλη διείσδυση στην καθη-
μερινότητα καταγράφεται για τα 
αντισηπτικά, με το 24% του κοινού 

να δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει 
ποτέ να τα κουβαλάει μαζί του.
Αναφορικά με τις συνήθειες που 
αφορούν την επίσκεψη στο σού-
περ μάρκετ και την αποφυγή συγ-
χρωτισμού στα καταστήματα, από 
την έρευνα προκύπτει ότι:
• Το 58% θα συνεχίσει να προσπα-
θεί να επισκεφθεί το κατάστημα 
ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση. 
Μόλις ένα 20% δεν έχει αυτή τη 
συνήθεια σήμερα.
• Το 47% θα συνεχίσει να απο-
φεύγει ουρές και άλλα σημεία συ-
νωστισμού μέσα στο κατάστημα. 
Μόλις το 16% δεν έχει αυτή τη 
συνήθεια σήμερα.

Επίσης, το 16% δηλώνει ότι θα 
συνεχίσει να φοράει μάσκα στα 
καταστήματα τροφίμων, ακόμα και 
μετά την επιστροφή στην κανονι-
κότητα. Ποσοστό 8% δηλώνει ότι 
δεν φοράει σήμερα, το 37% σίγου-
ρα ότι θα σταματήσει και το 38% 
δεν γνωρίζει τι θα κάνει.

Δίνεται έμφαση 
στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, 
στο περιβάλλον, 
στην κλιματική αλλαγή 
και στην ενέργεια.

Τι δείχνει έρευνα για 
τις νέες καταναλωτικές 
συνήθειες που δημι-
ούργησε ο κορωνοϊός. 

Μία ακόμη ευκαιρία στις επιχειρή-
σεις εστίασης, καθώς και στους 
αυτοαπασχολούμενους δικηγό-
ρους προκειμένου να επωφελη-
θούν των ειδικών προγραμμάτων 
επιδότησης δίνει το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τό-
σο οι επιχειρήσεις εστίασης όσο 
και οι αυτοαπασχολούμενοι δι-
κηγόροι που έχουν υποβάλει αί-
τηση ή θα υποβάλουν έως τις 30 
Ιουλίου και ώρα 3 μ.μ., προκειμέ-
νου να επιδοτηθούν από τα ειδι-
κά προγράμματα για προμήθεια 
πρώτων υλών και την αναβάθμιση 
ψηφιακών υποδομών αντιστοίχως 
και η αίτησή τους απορρίφθηκε 
ή θα απορριφθεί, έχουν το δικαί-
ωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτη-
ση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 
και ώρα 3 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση εί-
ναι να έχει εκδοθεί απορριπτι-
κή απόφαση. Το δικαίωμα νέας 
υποβολής παύει να υφίσταται 
σε περίπτωση που η επιχείρηση 
ενταχθεί σε κάποιο από τα δύο 
παραπάνω προγράμματα. ∆ημο-
σιεύθηκαν οι νέες τροποποιήσεις 
των προσκλήσεων για αμφότερα 
τα προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμ-
μα ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
εστίασης αφορά μη επιστρεπτέα 
επιδότηση για την αγορά πρώτων 
υλών, με τον συνολικό προϋπολο-
γισμό της δράσης να ανέρχεται 
σε 330 εκατ. ευρώ. 

Η επιχορήγηση που δίνεται 
φτάνει μέχρι το 7% του τζίρου 
που είχε η επιχείρηση το 2019 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
100.000 ευρώ. Η καταβληθείσα 
προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης 
για την προμήθεια πρώτων υλών 
θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 
την ημερομηνία έναρξης επιλε-
ξιμότητας δαπανών έως τις 31 
∆εκεμβρίου 2021. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.
ependyseis.gr με την ένδειξη 

«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης 
σε επιχειρήσεις εστίασης για την 
προμήθεια πρώτων υλών».

Σε ό,τι αφορά τη δράση για την 
ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων –υπολογίζεται ότι θα 
επωφεληθούν περί τους 16.000 δι-
κηγόρους– συνολικού προϋπολο-
γισμού 20 εκατ. ευρώ, προβλέπο-
νται ενισχύσεις από 500 έως 2.000 
ευρώ αναλόγως των εσόδων που 
είχαν το 2019. Οι ωφελούμενοι οι 
οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 
2020 δύναται να αιτηθούν και να 
λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορή-
γησης ποσό 1.500 ευρώ.

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγ-
χρονισμό των γραφείων των αυ-
τοαπασχολούμενων δικηγόρων 
επιχορηγούνται αποκλειστικά οι 

παρακάτω δαπάνες προμήθειας: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φο-
ρητοί υπολογιστές, routers, web 
κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, 
ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκε-
ψης, scanners/πολυμηχανήματα, 
οθόνες (χωρίς υποδοχή κεραίας 
antenna in)/προβολής τηλεδιά-
σκεψης και λογισμικά απαραίτη-
τα για τον ψηφιακό εκσυγχρο-
νισμό του γραφείου. Επιλέξιμες 
είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων 
στοιχείων για τα οποία το κόστος 
απόκτησης κάθε διακριτού στοι-
χείου εξοπλισμού δεν είναι μεγα-
λύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα 
όρια που αναφέρονται ανωτέρω 
υπό προϋποθέσεις. Ενδεικτικά, 
δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προ-
μήθειες για: κινητά τηλέφωνα, 
tablets, συνδέσεις κινητής τη-
λεφωνίας, servers, καθώς και οι 
κάθε είδους συνδρομές.

Δεύτερη ευκαιρία για
επιδότηση επιχειρήσεων
εστίασης και δικηγόρων

Πράσινο φως από την Κομισιόν
για το νέο ΕΣΠΑ, ύψους 26 δισ. 

Κακή διατροφή, έλλειψη γυμναστικής και παραπάνω κιλά λόγω πανδημίας

Μαζί με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να γίνουν έργα 90 δισ.

Δυνατότητα 
υποβολής νέας 
αίτησης μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου όσων 
έχουν απορριφθεί. 

Το 16% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα συνεχίσει να φοράει μάσκα στα 
καταστήματα τροφίμων, ακόμη και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα.
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To νερό στο αγρόκτημα του Μας 
Μασουμότο στην Καλιφόρνια ρέ-
ει ακόμα. Τα τελευταία 25 χρόνια, 
ωστόσο, ο υδροφόρος ορίζοντας 
έχει υποχωρήσει κατά 10 μέτρα. 
Επειδή, όμως, τα αποθέματα νερού 
δεν αρκούν, ο Αμερικανός αγρό-
της αναγκάστηκε να διακόψει την 
καλλιέργεια στο 25% των εκμεταλ-
λεύσιμων εκτάσεών του. «Φύτεψα 
αυτόν τον αμπελώνα με τον πατέ-
ρα μου», λέει ο ίδιος, συμπληρώ-
νοντας: «Είναι λυπηρό να βλέπω 
τώρα πώς έχει εξελιχθεί. Ετσι θα 
είναι η ζωή πλέον εδώ χωρίς νερό». 
Το αγρόκτημα του Μας Μασουμό-
το βρίσκεται στην κεντρική κοιλά-
δα της Καλιφόρνιας, τον οπωρώνα 
των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως 
αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευ-
μα της Deutsche Welle. Αρκεί να 
σκεφθεί κανείς πως το 80% όλων 
των φρούτων που πωλούνται στις 
ΗΠΑ προέρχεται από αυτήν ακρι-
βώς την περιοχή. Οπως, όμως, και 
σε όλες τις δυτικές πολιτείες, έτσι 
και στην κεντρική κοιλάδα παρα-
τηρείται η χειρότερη ξηρασία των 
τελευταίων 20 ετών εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής. Το νερό γί-
νεται ολοένα και πιο πολύτιμο και  
σπάνιο ως αγαθό.

Κάθε μέρα ο Αμερικανός αγρό-
της λαμβάνει ταχυδρομικά προ-
σφορές από ποικίλους επενδυτές, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγο-
ράσουν τη γη του. «Με βομβαρ-
δίζουν συνεχώς με προσφορές. 
Σκεφθείτε πως μου δίνουν 42.000 
δολάρια για τα τέσσερα στρέμμα-
τα. Οταν ο πατέρας μου αγόρασε 
το αγρόκτημα, είχε πληρώσει για 
την αντίστοιχη έκταση λιγότερα 
από 5.000 δολάρια. Αυτό που τους 
ενδιαφέρει είναι το νερό. Και κάτι 
ακόμα: οι επενδυτές δεν είναι ντό-
πιοι. Θέλουν, πάντως, να διασφα-
λίσουν τα δικαιώματα αξιοποίησης 

των υδάτινων πόρων του αγρο-
κτήματος». Στις δυτικές πολιτείες 
των ΗΠΑ επενδυτές αγοράζουν το 
τελευταίο διάστημα συστηματι-
κά εκτάσεις για καλλιέργεια. Πα-
ράλληλα, ωστόσο, αποκτούν και 
πρόσβαση στο νερό, το οποίο θα 
μπορούσαν να πωλούν στις γύ-
ρω αναπτυσσόμενες πόλεις. «Θέ-
λουν να εξορύξουν νερό, με την 
ίδια λογική που ακολουθούν και 
στην περίπτωση του πετρελαίου», 
τονίζει ο Μας Μασουμότο: «∆εν 
βλέπουν την ξηρασία και τα φυ-
τά που πεθαίνουν, βλέπουν μόνο 
το κέρδος».

Ο Αμερικανός αγρότης ελπί-
ζει ότι οι κυβερνώντες θα θεσπί-
σουν αυστηρότερους κανόνες, 
έτσι ώστε να σταματήσει το εμπό-
ριο νερού. Ανησυχεί, ωστόσο, πως 
όταν η κυβέρνηση αντιδράσει, θα 
είναι πλέον πολύ αργά για τους 
υδάτινους πόρους της Καλιφόρ-
νιας.

Στη Σικελία
Για τον Ιταλό αγρότη και παρ’ 

ολίγον δικηγόρο Αντρέα Πασανίζι, 
η κλιματική αλλαγή έχει διαφορο-
ποιήσει τις καλλιέργειές του. Στις 
εύφορες υπώρειες της Αίτνας στη 
Σικελία έχει φυτέψει αβοκάντο, ένα 

τροπικό φρούτο το οποίο αντικα-
τέστησε τα σταφύλια ως μέσο βιο-
πορισμού, όπως σχετικά αναφέρει 
σε δημοσίευμά της η εφημερίδα 
Financial Times. Η ιδέα προέκυψε 
προ 20ετίας έπειτα από ένα ταξίδι 
του στη Βραζιλία. Επιστρέφοντας 
στη Σικελία αποφάσισε να πειρα-
ματιστεί και να μην ακολουθήσει 
τη δικηγορία, ενώ χρησιμοποίη-

σε τη γη όπου επί πολλές δεκαε-
τίες ο παππούς του και οι προγε-
νέστεροι διατηρούσαν αμπέλια. 
Μαζί με τα αβοκάντο ο Αντρέα Πα-
σανίζι καλλιεργεί και τα κινέζικα 
φρούτα λίτσι, αλλά και λεμονιές. 
«Oι αμπελώνες του παππού ήταν 
παραγωγικοί στο παρελθόν, αλλά 
πλέον στο συγκεκριμένο υψόμε-
τρο η θερμοκρασία έχει ανέλθει 

και καίει τα κλήματα. Οπότε, εάν 
κάποιος ενδιαφέρεται για αυτήν 
την καλλιέργεια πρέπει να κατευ-
θυνθεί υψηλότερα», επισημαίνει. 
Παρά ταύτα, η περιοχή ενδείκνυ-
ται για τροπικούς καρπούς, όπως 
είναι τα αβοκάντο και τα μάνγκο. 
Οι σοβαρές αλλαγές του καιρού 
αλλάζουν τα δεδομένα για αγρότες 
και γεωργικές επιχειρήσεις, ενώ 

παράλληλα η ασφάλεια των προ-
μηθειών συχνά απειλείται. Η άνο-
δος της θερμοκρασίας και η ξηρα-
σία δυσχεραίνουν την καλλιέργεια 
συγκεκριμένων εντόπιων ποικιλι-
ών και καρπών, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την έλευση νέων, 
που σε προηγούμενες εποχές δεν 
θα θεωρούνταν συμφέροντες. Ο 
37χρονος Αντρέα Πασανίζι συ-
μπεριλαμβάνεται μεταξύ ενός 
ολοένα και αυξανόμενου αριθ-
μού καλλιεργητών στη Σικελία, 
οι οποίοι στρέφονται στην εκμε-
τάλλευση τροπικών φρούτων. Αλ-
λωστε, το μικροκλίμα στο Τζιάρε, 
όπου έχει τα κτήματά του, είναι 
ιδανικό για τα τροπικά φρούτα 
και σήμερα κάθε χρόνο παράγει 
1.400 τόνους αβοκάντο – κι αυτό 
χάρη στις πολλές βροχοπτώσεις 
και την υγρασία.

Μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, 
όπως προκύπτει από την έρευνα 
του πανεπιστημιακού Φρανσέσκο 
Βιόλα, η θερμοκρασία της Σικελίας 
λόγω υπερθέρμανσης έχει ανέλ-
θει 1 βαθμό Κελσίου. Τον Ιούνιο 
είχαν καταγραφεί θερμοκρασίες 
της τάξεως των 45 βαθμών Κελσί-
ου. Οπως παρατηρεί ο Ετόρε Πρα-
ντίνι, πρόεδρος της Κολντιρέτι, 
της ένωσης των Ιταλών γεωργών, 
«κάθε χρόνο διαπιστώνουμε με-
γαλύτερης διάρκειας διαλείμματα 
υψηλότατων θερμοκρασιών, οπό-
τε και το κλίμα γίνεται τροπικό». 
Από τα μάγκο, τα αβοκάντο και τις 
μπανάνες, που συνυπάρχουν με 
τα εσπεριδοειδή και τις ελιές, έως 
τα δέντρα που καλλιεργούνται για 
την ξυλεία τους στις Αλπεις στο 
βόρειο μέρος της Ιταλίας, η εικό-
να αλλάζει. Αυτό σημαίνει, τέλος, 
πως πολλοί γεωργοί οι οποίοι δεν 
κατόρθωσαν να προσαρμοστούν 
στα καινούργια δεδομένα, βρέθη-
καν εκτός αγοράς. 

Σε όλες τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ παρατηρείται μεγάλη ξηρασία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Επενδυτές θέλουν 
να εξορύξουν νερό, 
με την ίδια λογική 
που ακολουθούν 
και στην περίπτωση 
του πετρελαίου, 
λέει Αμερικανός 
παραγωγός.

Mάχες για το νερό λόγω κλιματικής αλλαγής
Στις ΗΠΑ παρατηρείται η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 20 ετών - Το νερό γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμο και  σπάνιο
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Τα εμβολιαστικά προγράμματα και 
η χαλιναγώγηση της πανδημίας 
σε μεγάλο βαθμό διατηρούν αμε-
τάβλητες τις προβλέψεις του ∆ιε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου για 
την παγκόσμια οικονομία συνολι-
κά, αν και για πολλές αναπτυσσό-
μενες χώρες οι προοπτικές δεν δια-
γράφονται ευοίωνες. Ειδικότερα, ο 
διεθνής οργανισμός ανέφερε πως 
διατηρεί ως έχει την εκτίμησή του 
για ρυθμό 6% το τρέχον έτος, ενώ 
–σε σύγκριση με τις προοπτικές του 
Απριλίου– αναθεώρησε επί τα βελ-
τίω κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονά-
δας την πρόβλεψη για τις ΗΠΑ και 
τις πλούσιες οικονομίες στο 5,6% 
φέτος. Το ακριβώς αντίθετο, όμως, 
συμβαίνει για τις αναδυόμενες οι-
κονομίες, οι οποίες δεν έχουν ακό-
μα ελέγξει την πανδημία, όπου το 
∆ΝΤ προβλέπει συνολικά ανάπτυξη 
6,3% φέτος από το 6,7% του Απρι-
λίου. Μεταξύ των ανεπτυγμένων 
οικονομιών τη μεγαλύτερη βελτίω-
ση στην πρόβλεψη έχει η Βρετανία, 
εφόσον ο διεθνής οργανισμός κάνει 
λόγο για ρυθμό 7% φέτος, δηλαδή 
αυξημένο κατά 1,7 ποσοστιαία μο-
νάδα από τον Απρίλιο. Για την Ευ-
ρωζώνη προβλέπει ανάπτυξη 4,6% 
το 2021 και 4,3% το 2022, ήτοι μία 
αναβάθμιση κατά 0,3 και 0,5 της πο-

σοστιαίας μονάδας αντιστοίχως. Η 
απόκλιση μεταξύ των μεν και των δε 
ως επί το πλείστον οφείλεται στην 
καλύτερη πρόσβαση σε εμβόλια και 
στη συνεχιζόμενη δημοσιονομική 
στήριξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, 
ενώ οι αναδυόμενες αγορές δυσκο-
λεύονται και στα δύο μέτωπα, όπως 
τόνισε η κορυφαία οικονομολόγος 
του ∆ΝΤ, Γκίτα Γκοπινάθ, στο πλαί-
σιο της παρουσίασης της ενημερω-
μένης έκθεσης του οργανισμού για 
τις οικονομικές προοπτικές. «Σχεδόν 
το 40% του πληθυσμού στις προηγ-
μένες οικονομίες έχει πλήρως εμ-
βολιαστεί εν συγκρίσει με το μόλις 
11% στις αναδυόμενες και ένα ελάχι-
στο ποσοστό στις αναπτυσσόμενες 
χώρες», διευκρίνισε. «Ο ταχύτερος 
από το αναμενόμενο ρυθμός στην 
εφαρμογή των εμβολιαστικών προ-
γραμμάτων και η επιστροφή στην 
κανονικότητα μας οδήγησαν σε ανα-
βαθμίσεις, ενώ το αντίθετο σε ορι-
σμένες χώρες και ειδικά στην Ινδία 
μας κάνουν να αναθεωρούμε προς 
τα κάτω την πρόβλεψη».

Ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες το ∆ΝΤ βελτιώνει σημαντικά τις 
εκτιμήσεις του, αναμένοντας πλέ-
ον να αναπτυχθεί κατά 7% φέτος 
και 4,9% το 2022, δηλαδή 0,6 της 
ποσοστιαίας μονάδας και 1,4 πο-

σοστιαία μονάδα πιο πολύ από την 
προηγούμενη πρόβλεψη. Στη νέα 
προσέγγιση συνεκτιμάται πως το 
Κογκρέσο θα ψηφίσει το πρόγραμ-
μα μέτρων των σχεδόν 4 τρισ. δο-
λαρίων του Αμερικανού προέδρου 
Τζο Μπάιντεν για έργα υποδομής, 
εκπαίδευση και στήριξη των οικο-
γενειών. Οι θετικές επιπτώσεις από 
τις πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον σε 
συνδυασμό με την προσδοκώμενη 

πρόοδο από τον ρυθμό των εμβολι-
ασμών έκαναν το ∆ΝΤ να αναβαθ-
μίσει την εκτίμηση στο 4,9% για το 
2022. Αντιθέτως, στην περίπτωση 
της Ινδίας, η οποία παλεύει με ένα 
κύμα μαζικών κρουσμάτων φέτος, 
αναθεώρησε επί τα χείρω την πρό-
βλεψη κατά 3 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 9,5% το 2021. Κατά 0,3 της 
ποσοστιαίας μονάδας υποβάθμισε 
την εκτίμηση για την Κίνα φέτος, 
επικαλούμενο την αναδίπλωση ως 
προς τις κρατικές επενδύσεις και 
τα συνολικά μέτρα στήριξης της 
εθνικής οικονομίας. Χαμηλότερες 
προοπτικές ανάπτυξης εκτιμά ο δι-
εθνής οργανισμός πως θα έχουν οι 
Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, 
Ταϊλάνδη και Βιετνάμ λόγω του δυ-
σμενούς αντίκτυπου της πρόσφα-
της έξαρσης μολύνσεων, η οποία 
σκιάζει την οικονομική τους δρα-
στηριότητα. Το ∆ΝΤ προβλέπει ότι 
οι αναδυόμενες οικονομίες στη Νο-
τιοανατολική Ασία θα εμφανίσουν 

φέτος 7,5% αύξηση στο ΑΕΠ, ήτοι 
μικρότερη κατά 1,1 ποσοστιαία μο-
νάδα εν συγκρίσει με τον Απρίλιο. 

Ο διεθνής οργανισμός, αναφε-
ρόμενος στο πώς θα καλυφθεί το 
κενό στους εμβολιασμούς μεταξύ 
προηγμένων και αναδυόμενων οι-
κονομιών, καλεί τις πρώτες να μοι-
ραστούν το πλεόνασμά τους σε εμ-
βόλια με τις δεύτερες. Οι πλούσιες 
χώρες μέχρι σήμερα έχουν εμβο-
λιάσει σχεδόν το 40% του πληθυ-
σμού τους. «Απαιτείται πολυμερής 
δράση για να διασφαλιστεί ταχεία 
πρόσβαση στα εμβόλια, στη διάγνω-
ση και στη θεραπεία του κορωνοϊού 
σε παγκόσμια κλίμακα», επισήμανε 
η κ. Γκοπινάθ. 

«Αυτό θα σώσει αμέτρητες ζω-
ές, θα αποτρέψει την εμφάνιση νέ-
ων μεταλλάξεων και θα προσθέσει 
τρισεκατομμύρια δολάρια στην ανά-
πτυξη της παγκόσμιας οικονομίας». 
Τον Μάιο το ∆ΝΤ πρότεινε σχέδιο 
δράσης 50 δισ. δολαρίων για τη λή-

ξη της πανδημίας, στο πλαίσιο του 
οποίου έως το τέλος του 2021 θα 
πρέπει το 40% του πληθυσμού κά-
θε χώρας να είναι εμβολιασμένο.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, αυ-
τός αναμένεται να επανέλθει στην 
προ πανδημίας ζώνη διακύμανσής 
του στις περισσότερες χώρες την 
επόμενη χρονιά, αφ’ ης στιγμής η 
αναστάτωση από την ασθένεια απο-
τυπωθεί στις τιμές, αν και η αβε-
βαιότητα παραμένει εντονότατη. 
Αναθέρμανση στον δείκτη αναμέ-
νεται και σε ορισμένες αναδυόμενες 
και αναπτυσσόμενες οικονομίες εν 
μέρει λόγω των ακριβότερων τρο-
φίμων. Οπως παρατηρεί, τέλος, το 
∆ΝΤ, οι κεντρικές τράπεζες θα πρέ-
πει συνολικά να εξετάσουν τις προ-
σωρινές πληθωριστικές πιέσεις και 
να αποφύγουν τη σκλήρυνση της 
νομισματικής τους πολιτικής, έως 
ότου το τοπίο της δυναμικής των 
τιμών ξεκαθαρίσει πλήρως.

REUTERS, BLOOMBERG

Για την Ευρωζώνη 
εκτιμά ρυθμό 4,6% 
το 2021 και 4,3% 
το 2022, αυξημένο 
κατά 0,3 και 0,5 
της ποσοστιαίας 
μονάδας από 
τον Απρίλιο.

Το ΔΝΤ προβλέπει
6% ανάπτυξη
της παγκόσμιας
οικονομίας
Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων

χωρών και αναδυόμενων οικονομιών

Η απόκλιση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών οφείλεται στην καλύτερη πρόσβαση σε εμβόλια και στην εξακολουθούσα δημοσιονομική 
στήριξη στις πλούσιες χώρες, ενώ οι αναδυόμενες αγορές δυσκολεύονται και στα δύο μέτωπα, όπως τόνισε η κορυφαία οικονομολόγος του ∆ΝΤ, Γκίτα Γκοπι-
νάθ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της ενημερωμένης έκθεσης του οργανισμού για τις οικονομικές προοπτικές.

Από τη μία ήταν ο αντίκτυπος της 
πανδημίας με τις αυξημένες δαπάνες 
που οδήγησαν σε έλλειψη εμπορευ-
ματοκιβωτίων, δημιουργώντας κα-
θυστερήσεις και αύξηση των τιμών 
των ναύλων. Από την άλλη το «Ever 
Given», το οποίο εγκλωβίστηκε στη 
διώρυγα του Σουέζ τον Απρίλιο, δι-
ακόπτοντας την κίνηση σχεδόν μία 
εβδομάδα. Η συγκεκριμένη πλωτή 
οδός είναι μία από τις πιο πολυσύ-
χναστες στον κόσμο, ενώ το περίπου 
12% του διεθνούς εμπορίου διέρχε-
ται από αυτήν. Κι έπειτα, τον Ιούνιο, 
η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊ-
ού στη νότια Κίνα προκάλεσε περισ-
σότερες καθυστερήσεις στα λιμάνια 
της περιοχής, αυξάνοντας και πάλι 
τις τιμές. Οπως γίνεται αντιληπτό, η 
ναυτιλία φέτος έχει ζήσει τεράστιες 
αναταραχές, ενώ και οι πρόσφατες 
πλημμύρες στην Κίνα και την Ευ-
ρώπη αποτελούν το τελευταίο πλήγ-
μα για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές 
αλυσίδες, σύμφωνα με τον διευθύνο-
ντα σύμβουλο της ναυτιλιακής εται-
ρείας Mandarin Shipping. «Σπάνια 
περνάει μία εβδομάδα χωρίς κάτι 

νέο να συμβαίνει στον κλάδο μας», 
ανέφερε ο Τιμ Χάξλεϊ, μιλώντας στο 
αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο 
του CNBC. Οι έντονες βροχοπτώσεις 
και οι πλημμύρες σάρωσαν περιοχές 
ολόκληρες της ∆υτικής Ευρώπης, με 
τα πιο σοβαρά καιρικά φαινόμενα να 
έχουν εκδηλωθεί στη Γερμανία και 
στο Βέλγιο. Επλήγησαν, επιπλέον, 
τμήματα της Ελβετίας, του Λουξεμ-
βούργου και της Ολλανδίας.

«Αυτό θα προκαλέσει ανωμαλία 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, επειδή 
οι σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν 
καταστραφεί», σημείωσε ο κ. Χάξλεϊ. 

Οπως διευκρίνισε, οι καταστροφές 
δικτύων αφορούν σιδηροδρόμους, 
οι οποίοι καλύπτουν δρομολόγια 
από την Τσεχική ∆ημοκρατία και 
τη Σλοβακία έως τα γερμανικά λι-

μάνια του Ρότερνταμ και του Αμ-
βούργου, η λειτουργία των οποίων 
έχει διαταραχθεί σημαντικά. «Και 
έτσι θα καθυστερήσει τις μεταφο-
ρές φορτίου εντός και εκτός και θα 

διαταράξει πραγματικά τη βιομηχα-
νία», προσέθεσε. Εδωσε, μάλιστα, το 
παράδειγμα του γερμανικού πολυ-
εθνικού ομίλου της Thyssenkrupp, 
σημειώνοντας ότι δεν μπορούσε να 
πάρει πρώτες ύλες λόγω των πλημ-
μυρών. «Αυτό τελικά θα έχει αντί-
κτυπο στις δραστηριότητες κλάδων, 
όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι 
οικιακές συσκευές και παρόμοιες 
δραστηριότητες», είπε ο Τιμ Χάξλεϊ.

Η εταιρεία παροχής πληροφο-
ριών για την ενέργεια και τα βα-
σικά προϊόντα της, S&P Global 
Platts, ανέφερε, επικαλούμενη επι-
στολή προς τους πελάτες της, ότι 
η Thyssenkrupp κήρυξε κατάστα-
ση ανωτέρας βίας στις 16 Ιουλίου. 
Ενα γεγονός τέτοιο έχει να κάνει με 
απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση οι φυσι-
κές καταστροφές, οι οποίες εμπο-
δίζουν μια εταιρεία να εκπληρώσει 
τα συμβατικά της καθήκοντα, απαλ-
λάσσοντάς την από τις συνεπαγόμε-
νες κυρώσεις. Πηγές της εταιρείας 
ανέφεραν στην S&P Global Platts 
ότι έχουν αποκοπεί τμήματα του 

σιδηροδρόμου στο Χάγκεν, προσθέ-
τοντας ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο 
από πριν να εξασφαλίσουν φορτηγά 
για παραδόσεις αγαθών. Το Χάγκεν 
είναι πόλη στη δυτική Γερμανία που 
βρίσκεται στις βαρύτερα πληγείσες 
από τις πλημμύρες περιοχές.

Στο μεταξύ, οι βλάβες από τις 
πλημμύρες στην κινεζική επαρχία 
Χενάν επιδεινώθηκαν από το γεγο-
νός ότι η επαρχία είναι περίκλειστη 
από ξηράς, δήλωσε ο κ. Χάξλεϊ. «Η 
διακοπή της λειτουργίας των σιδη-
ροδρόμων πρόκειται σε αυτήν την 
περίπτωση να προκαλέσει σοβαρές 
συνέπειες», είπε. «Προφανώς, αυ-
τό θα έχει αντίκτυπο στη ναυτιλία, 
προξενώντας άνοδο των τιμών στα 
μεταφορικά». 

Τέλος, η διανομή σιταριού και 
γαιάνθρακα έχει επίσης επηρεαστεί, 
σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Mandarin Shipping, ο 
οποίος υπογράμμισε ότι στη Χενάν 
βασίζεται η Κίνα για να εξασφαλίσει 
επάρκεια σε ψωμί – φέτος το καλο-
καίρι η επαρχία παρήγαγε 38 εκα-
τομμύρια τόνους σίτου.

Ανηλεές σφυροκόπημα δέχονταν 
χθες, για τρίτη διαδοχική συνεδρί-
αση, οι μετοχές μεγάλων ομίλων 
φροντιστηρίων στην Κίνα, γεγονός 
που προκαλεί ευρύτερους τριγμούς 
στη χρηματιστηριακή αγορά. Στη 
Σαγκάη ο βασικός δείκτης κατέ-
γραφε ενδοσυνεδριακή πτώση 2,3% 
και στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng 
υποχωρούσε σχεδόν 3% – τελικώς οι 
δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλα-
γές χθες με πτώση 2,49% και 4,22% 
αντιστοίχως. Επιπλέον, κάμψη εί-
χαν και οι μετοχές των κινεζικών 
ομίλων στην αμερικανική αγορά. 
Ο δείκτης Nasdaq Golden Dragon 
China Index παρουσιάζει απώλειες 
15% στις δύο τελευταίες συνεδριά-
σεις και απέχει 45% από τα ιστορικά 
υψηλά επίπεδα του Φεβρουαρίου. 
Το τελευταίο πεντάμηνο οι μετο-
χές των εισηγμένων στην αμερι-
κανική αγορά κινεζικών εταιρειών 
έχουν χάσει 770 δισ. δολάρια από 
την αξία τους, διότι οι αρμόδιες κι-
νεζικές ρυθμιστικές αρχές σφίγγουν 

τον κλοιό γύρω από επιχειρήσεις 
οι οποίες ασκούν ισχυρή επιρροή.

Τα φροντιστήρια είναι ο νέος 
κλάδος που θέτουν στο στόχαστρο, 
μετά τους διαδικτυακούς κολοσσούς 
και τις εταιρείες χρηματοπιστωτικής 
τεχνολογίας. Το Πεκίνο υποχρεώνει 
στο εξής όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευ-
τήρια, που προσφέρουν ενισχυτική 
διδασκαλία μετά το σχολείο, να λει-

τουργούν ως μη κερδοσκοπικοί ορ-
γανισμοί. ∆εν τους απαγορεύει όμως 
μόνο το κέρδος, αλλά και τη δυνατό-
τητα να αντλήσουν κεφάλαια μέσω 
εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο 
ή από ξένους επενδυτές. Πρόκειται 
για ένα καίριο πλήγμα όσον αφορά 
τις δυνατότητες χρηματοδότησής 
τους. Τι κρύβεται, όμως, πίσω από 
αυτή την κίνηση; Το εκπαιδευτικό 
σύστημα της Κίνας είναι εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό και προσανατολι-
σμένο σε πολύ αυστηρές εξετάσεις. 
Για να διασφαλίσουν την πρόσβαση 
των παιδιών τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και σε ένα καλύτερο 
εργασιακό μέλλον, οι περισσότεροι 
γονείς επιλέγουν τη λύση των ιδιω-
τικών φροντιστηρίων. Τα τελευταία 
χρόνια πληθαίνουν οι προειδοποι-
ήσεις των ειδικών για υπερβολική 
ψυχολογική πίεση αλλά και σωμα-
τική κόπωση των μαθητών.

Επισήμως το Πεκίνο ανακοίνωσε 
ότι θέλει να δώσει τέλος στη νοο-
τροπία αυτή, που οδηγεί στην εξά-

ντληση των παιδιών. Αυτό που πρω-
τίστως όμως θέλει να επιτύχει είναι 
να ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη 
για τους γονείς. Η απόφαση της κι-
νεζικής κυβέρνησης για τα φροντι-
στήρια είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την πολιτική του τρίτου παιδιού. 
Καθώς η Κίνα βλέπει ξαφνικά τον 
πληθυσμό της να γηράσκει, γεγο-
νός που απειλεί να ανακόψει την 
ταχύτητα της οικονομίας της, απο-
φάσισε να επιτρέψει στα ζευγάρια 
να κάνουν και τρίτο παιδί. Οταν, 
ωστόσο, ανακοινώθηκε η απόφα-
ση, η κοινή γνώμη και οι ειδικοί 
συμφώνησαν στο ότι δεν πρόκει-
ται να αλλάξουν και πολλά πράγ-
ματα. Μπορεί να επιτρέπεται, αλλά 
τα περισσότερα ζευγάρια δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να με-
γαλώσουν ένα τρίτο παιδί. Πάντως, 
ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εί-
ναι αποφασισμένος να αποδώσει η 
πολιτική αυτή, εξ ου και σχεδιάζει 
μια δέσμη μέτρων και ελαφρύνσε-
ων για τις οικογένειες. 

Νέα πλήγματα για το διεθνές εμπόριο από τις πλημμύρες σε Ευρώπη και Κίνα

«Πόλεμος» στους ομίλους φροντιστηρίων από το Πεκίνο

Οι καταστροφές 
στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο δημιουργούν 
καθυστερήσεις 
στα λιμάνια και ανατα-
ραχή στην εφοδιαστική 
αλυσίδα.

Τους υποχρεώνει 
να λειτουργούν ως 
μη κερδοσκοπικοί ορ-
γανισμοί και τους απα-
γορεύει να αντλήσουν 
κεφάλαια μέσω εισα-
γωγής τους στο χρημα-
τιστήριο ή από ξένους 
επενδυτές.

Οι ζημιές αφορούν σιδηροδρόμους, οι οποίοι καλύπτουν δρομολόγια από 
την Τσεχική ∆ημοκρατία και τη Σλοβακία έως τα λιμάνια του Ρότερνταμ και 
του Αμβούργου, η λειτουργία των οποίων έχει διαταραχθεί σημαντικά.

Η απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης για τα φροντιστήρια είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την πολιτική του τρίτου παιδιού.
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Την ώρα που οι περισσότερες χώ-
ρες στον κόσμο συγκλίνουν στο 
να επιβληθεί ένας ενιαίος φόρος 
στα κέρδη των πολυεθνικών, οι 
τελευταίες εξακολουθούν να πλη-
ρώνουν αναλογικά λιγότερα: σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία 
του Οργανισμού για την Οικονο-
μική Συνεργασία και Ανάπτυξη 
(ΟΟΣΑ), οι διεθνούς βεληνεκούς 
όμιλοι ευνοούνται από την παρα-
τεταμένη μείωση των φορολογι-
κών συντελεστών και συνεχίζουν 
να μετακινούν τα κέρδη μεταξύ 
διαφορετικών χωρών και μονά-
δων για να ελαττώσουν περισ-
σότερο τους καταβαλλόμενους 
φόρους τους – ο μέσος φορολο-
γικός συντελεστής του 28,3% το 
2000, σήμερα έχει υποχωρήσει 
στο 20%. Κατά την ετήσια ενη-
μέρωση μιας βάσης δεδομένων, 
που σχεδιάστηκε για να βοηθή-
σει τις κυβερνήσεις να αναλύ-
σουν τις ροές των φορολογικών 
εσόδων και να υποχρεώσουν τις 
επιχειρήσεις να καταβάλουν το 
δίκαιο μερίδιό τους σε φόρους, 
ο ΟΟΣΑ με έδρα το Παρίσι δια-
πιστώνει πως οι συντελεστές για 
τα κέρδη των εταιρειών μέσα στη 
διάρκεια των τελευταίων 20 ετών 
έχουν μειωθεί στις 94 από τις 111 
χώρες του πλανήτη, τις οποίες 
παρακολουθεί. Εν τω μεταξύ, τα 
στατιστικά στοιχεία από τη βάση 
δεδομένων δείχνουν πως υπάρχει 
ανομοιότητα ανάμεσα στον τόπο 
όπου καταγράφουν οι πολυεθνι-
κές εταιρείες τα κέρδη τους και 
το πού ασκείται η πραγματική 
οικονομική τους δραστηριότητα.

Τα ευρήματα αυτά δημιουρ-
γούν έτι εντονότερες πιέσεις 
για την ολοκλήρωση των πολυ-
ετών διαπραγματεύσεων με θέ-
μα την αλλαγή των φορολογικών 
κανόνων για τις παγκόσμιου βε-
ληνεκούς εταιρείες και τον τερ-
ματισμό της προσπάθειας των 
κυβερνήσεων να προσελκύσουν 
επενδύσεις με δέλεαρ τους ολοέ-
να και χαμηλότερους φορολογι-
κούς συντελεστές. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι φέτος οι συνομιλίες 
αυτές υπό την αιγίδα του ΟΟ-
ΣΑ επιταχύνθηκαν, αφότου και 
οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν 
προτάσεις, αποσκοπώντας στο 
να αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με 
τον τρόπο αντιμετώπισης κυρί-
ως των αμερικανικών κολοσσών 
υψηλής τεχνολογίας. Η πανδημία 
του κορωνοϊού επιπλέον έδωσε 
νέα ώθηση στη διαδικασία, διότι 
οι χώρες σε όλο τον κόσμο επιδι-
ώκουν να ενισχύσουν τα έσοδά 
τους, ώστε να μπορέσουν να κα-
λύψουν το κόστος των προγραμ-
μάτων στήριξης των οικονομιών 

τους, που επλήγησαν από τα μέ-
τρα εγκλεισμού.

Ωστόσο, ενώ η ομάδα των 20 
ισχυρότερων χωρών του κόσμου 
ενέκρινε μια επισκόπηση του φο-
ρολογικού σχεδίου προσφάτως 
μέσα στον Ιούλιο, εξακολουθούν 
να εκφράζονται αντιρρήσεις σχε-
τικά με τις λεπτομέρειες του νέ-
ου συστήματος. Εάν μπορέσουν 
να βρεθούν εγκαίρως συμβιβα-
στικές λύσεις ενόψει των δια-
πραγματεύσεων του Οκτωβρί-
ου, τότε ίσως οι νέοι κανόνες 
να τεθούν σε ισχύ το 2023 και 
να υποχρεωθούν οι εταιρείες να 
πληρώσουν περισσότερο φόρο 
στις χώρες όπου δραστηριοποι-
ούνται, καθώς και να θεσπισθεί 
ένας παγκόσμιος ελάχιστος φο-
ρολογικός συντελεστής. Οπως 

ανέφερε ο ΟΟΣΑ, «τα στοιχεία 
αποδεικνύουν τη συνεχή διά-
βρωση της φορολογικής βάσης, 
τη μετατόπιση των εταιρικών 
κερδών, καθώς και τη συνεχή 
πτωτική τάση των νόμιμων φο-
ρολογικών συντελεστών, παρά-
γοντες οι οποίοι επιτάσσουν να 
οριστικοποιηθεί η συμφωνία για 
το ενιαίο φορολογικό σύστημα 
και να αρχίσει να εφαρμόζεται».

Σύμφωνα με τα στοιχεία από 
τη βάση δεδομένων, ο μέσος νό-
μιμος φορολογικός συντελεστής 
εταιρικών κερδών μειώθηκε ξα-
νά φέτος στο 20%. Αρκεί να σκε-
φθεί κανείς πως η καθοδική αυ-
τή πορεία παρατηρείται από το 
2000, οπότε και καταγράφηκε 
ένας μέσος φορολογικός συντε-
λεστής της τάξεως του 28,3%. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
εντούτοις, ο ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι 
οι εταιρείες φορολογούνται με 
ακόμη χαμηλότερο πραγματικό 
συντελεστή, συνεκτιμώντας τα 
διαφορετικά κίνητρα που προ-
σφέρουν και τους φόρους που 
επιβάλλουν οι κυβερνήσεις για 
τα είδη των δραστηριοτήτων ή 
των εσόδων. Υπάρχουν επίσης 
μεγάλες διακυμάνσεις στο πλαί-

σιο αυτών των πραγματικών φο-
ρολογικών συντελεστών, οι οποί-
οι κυμαίνονται από λιγότερο από 
15% σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η 
Ουγγαρία και η Κύπρος, σε άνω 
του 25% στη Γαλλία, τη Γερμανία 
και την Ιαπωνία. Ο ΟΟΣΑ παρου-
σίασε, επίσης, στατιστικές ανά 
χώρα, οι οποίες αποτυπώνουν τις 
χρηματοπιστωτικές και οικονο-
μικές δραστηριότητες περίπου 
6.000 πολυεθνικών εταιρειών. Τα 
συγκεντρωτικά και ανώνυμα σύ-
νολα δεδομένων, τα οποία συμ-
φώνησαν να παράσχουν στον 
διεθνή οργανισμό οι κυβερνή-
σεις το 2015, δείχνουν ακόμα ότι 
οι εταιρείες καταγράφουν πολύ 
υψηλό ποσοστό κερδών σε επεν-
δυτικούς κόμβους σε σύγκριση 
με τους εργαζομένους τους και 
τα ενσώματα περιουσιακά στοι-
χεία τους. Καταλήγοντας ο ΟΟ-
ΣΑ επισημαίνει τα εξής: «Τα νέα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν τη 
συνεχιζόμενη δυσαρμονία μετα-
ξύ της τοποθεσίας όπου καταχω-
ρίζονται τα κέρδη των εταιρειών 
και της τοποθεσίας όπου ασκού-
νται οι αντίστοιχες οικονομικές 
τους δραστηριότητες».

BLOOMBERG

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στο πλαίσιο των πραγματικών φορολογικών συντελεστών, 
οι οποίοι κυμαίνονται το λιγότερο από 15% σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Κύπρος.
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Σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ, 
οι διεθνούς βεληνε-
κούς όμιλοι ευνοού-
νται από την παρα-
τεταμένη μείωση. 

Στο 20% ο μέσος παγκόσμιος
εταιρικός φορολογικός συντελεστής
Η φορολογία των επιχειρήσεων από το 2000 έχει μειωθεί σε 94 χώρες

ΑΝΑΛΥΣΗ

Απογοητεύθηκαν όσοι επενδυτές 
προσδοκούσαν κάποιες σαφείς 
ενδείξεις για το πότε θα αρχίσει 
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ (Fed) να περιορίζει τα μαζι-
κά μέτρα στήριξης της οικονομί-
ας από την ανακοίνωσή της την 
Τετάρτη μετά την ολοκλήρωση 
της συνεδρίασής της. Τώρα στρέ-
φουν το βλέμμα στο συνέδριο 
των κεντρικών τραπεζιτών στο 
Τζάκσον Χολ τον Αύγουστο. Η 
τράπεζα αγοράζει περιουσιακά 
στοιχεία πάγιου εισοδήματος της 
τάξεως των 120 δισ. δολαρίων τον 
μήνα, εκ των οποίων τα 80 δισ. 
δολάρια αφορούν κρατικά ομόλο-
γα και τα 40 δισ. δολάρια ενυπό-
θηκους τίτλους, για να στηρίξει 
την οικονομία ενόσω ανακάμπτει 
από την πανδημία. Τον Ιούνιο ο 
πρόεδρός της Τζερόμ Πάουελ εί-
χε δηλώσει πως είχαν ξεκινήσει 

πρώιμες συζητήσεις για το θέμα 
της αναδίπλωσης. Στην τωρινή 
της συνεδρίαση φάνηκε να ση-
μειώνει πρόοδο ως προς τη δια-
δικασία αυτή, αν και δεν δόθηκε 
κάποιο ξεκάθαρο χρονοδιάγραμ-
μα. «Η Fed έχει ανοίξει την πόρ-
τα για να κάνει το επόμενο βήμα, 
αλλά δεν έχει δεσμευθεί ακόμα», 
παρατηρεί ο Σκοτ Κίμπαλ, συ-
μπρόεδρος του τμήματος παγίου 
εισοδήματος στην BMO Global 
Asset Management. «Ως αποτέ-
λεσμα πλέον η αγορά είναι πιθα-
νόν να επικεντρωθεί κυρίως στο 
εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα 
υπαινιχθεί κάτι περισσότερο στο 
συνέδριο της 26ης - 28ης Αυγού-
στου στο Τζάκσον Χολ σχετικά 
με την πολιτική της να επιτρέψει 
στον πληθωρισμό να επιταχυν-
θεί περισσότερο από το σύνηθες, 
ώστε να αντισταθμίσει τις περι-
όδους χαμηλού πληθωρισμού», 
όπως τόνισε ο κ. Κίμπαλ.

Κατά τον Ρικ Ρίντερ, διευθυ-
ντή επενδύσεων στο τμήμα πα-
γίου εισοδήματος του επενδυ-
τικού ομίλου της BlackRock, «η 
τράπεζα θα αρχίσει να σκιαγρα-
φεί στο Τζάκσον Χολ το πότε θα 

αναδιπλωθεί, αλλά περισσότερα 
στοιχεία θα μας δώσει στη συνε-
δρίασή της τον Σεπτέμβριο». Από 
πλευράς του ο κ. Πάουελ δήλωσε 
ότι επεξεργάζεται την ομιλία του 
για την εκδήλωση, χωρίς περαι-
τέρω λεπτομέρειες. Ο Τζέικ Ρέμ-
λεϊ, διευθυντής διαχείρισης χαρ-
τοφυλακίου της Income Research 
+ Management, παρατηρεί ότι 
«το συνέδριο στο Τζάκσον Χολ 
ίσως αποδειχθεί ακόμα μία ευ-
καιρία για την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ να εξηγήσει 
τον σχεδιασμό της και ίσως μας 
δώσουν κάποιες λεπτομέρειες για 
την απόσυρση των μέτρων στή-
ριξης και για το πώς θα είναι». 
Αλλοι αναλυτές πιστεύουν πως η 
όποια ανακοίνωση θα καθυστε-
ρήσει. Ο Μπράιαν Ρόουζ, υψη-
λόβαθμος οικονομολόγος για τις 
αγορές Β. και Ν. Αμερικής στην 
UBS Global Wealth Management, 
αναμένει λεπτομέρειες στη συ-
νεδρίαση του ∆εκεμβρίου, ενώ 
οι αντιδράσεις της αγοράς στην 
ανακοίνωση της Fed ήταν υποτο-
νικές. Οι αποδόσεις των 10ετών 
αμερικανικών ομολόγων υποχώ-
ρησαν στο 1,228% την Τετάρτη 
μετά την ανακοίνωση της τρά-
πεζας, ενώ προηγουμένως είχαν 
προσωρινά ανέλθει στο 1,278%.

«∆εν αναμέναμε έντονες αντι-
δράσεις μετά την τελευταία συ-
νεδρίαση και αυτό ακριβώς συ-
νέβη», υπογραμμίζει ο Ράιαν 
Ντίτρικ, ανώτατος αναλυτής 
στρατηγικής αγορών της LPL Fi-
nancial. «Η Ομοσπονδιακή Τρά-
πεζα των ΗΠΑ διαπιστώνει πως 
η οικονομία βελτιώνεται μεν, 
εξακολουθεί να χρειάζεται στή-
ριξη δε, οπότε θα διατηρήσουν 
τα επιτόκια δανεισμού αμετά-
βλητα». Ορισμένοι, πάντως, προ-
ειδοποιούν για κινδύνους ενόψει 
μιας αύξησης του κόστους δα-
νεισμού. «Για μένα προσωπικά 
το ζήτημα δεν έχει να κάνει με 
την αναδίπλωση του προγράμ-
ματος αγοράς τίτλων, αλλά με 
τα επιτόκια σε συνθήκες δυνα-
μικής οικονομικής ανάπτυξης», 
επισημαίνει ο Μάρκους Μουρ, 
αναπληρωτής διευθυντής χαρ-
τοφυλακίου της Zeo Capital Ad-
visors. «Αναφορικά με το χαρτο-
φυλάκιο, το οποίο διαχειρίζομαι, 
εκτιμώ πως η αύξηση θα επέλθει 
πολύ γρηγορότερα από όσο η 
αγορά προβλέπει». Τέλος, ορι-
σμένοι αναλυτές τονίζουν πως η 
Fed χρειάζεται να είναι πιο άμεση 
στην επικοινωνία της με τις αγο-
ρές αναφορικά με τα σχέδιά της 
να αποσύρει το πρόγραμμα επεί-
γουσας στήριξης των αγορών.

Αναλυτές περιμένουν 
ότι στο συνέδριο 
στο Τζάκσον Χολ 
η κεντρική τράπεζα 
ίσως δώσει κάποιες 
λεπτομέρειες 
για την απόσυρση 
των μέτρων στήριξης.

Ολα τα βλέμματα
στραμμένα στη Fed

Των DAVID RANDALL και GERTRUDE CHAVEZ-DREYFUS / REUTERS

Ο γενικός κανονισμός για την προ-
στασία προσωπικών δεδομένων, 
γνωστός ως GDPR, έχει συμπλη-
ρώσει τριετία εφαρμογής, ωστόσο 
οι παραβιάσεις του βαίνουν αυξα-
νόμενες. Ο συνολικός αριθμός πα-
ραβιάσεών του έχει αυξηθεί κατά 
113% τους τελευταίους 12 μήνες, 
μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 
2021. Το 2020 ο αριθμός των προ-
στίμων ήταν 332 και αυξήθηκε 
σε 709 φέτος. Την ίδια περίοδο ο 
αριθμός των προστίμων που επι-
βλήθηκε μόνο από τις ρυθμιστικές 
αρχές της Ε.Ε. για τις παραβιάσεις 
αυξήθηκε κατά 125%. Τον Ιούλιο 
του περασμένου έτους τα συνολι-
κά πρόστιμα ανήλθαν σε 131 εκατ. 
ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα φέτος 
έφθασαν στα 294 εκατ. ευρώ. Σε 
παγκόσμια κλίμακα το τελευταίο 
δωδεκάμηνο οι μεγάλοι τεχνολο-
γικοί κολοσσοί κυριαρχούν μετα-
ξύ των εταιρειών, που βαρύνονται 
με τα υψηλότερα των προστίμων, 
εξαιτίας παραβιάσεων του κανο-
νισμού. Οπως προκύπτει από το 
GDPR Enforcement Tracker και τη 
σχετική με τα πρόστιμα έκθεση 
«GDPR Fines 2020» της εταιρείας 

ερευνών και δεδομένων Finbold, 
η Google συγκέντρωνε φέτος τον 
Ιούλιο το μεγαλύτερο μερίδιο των 
προστίμων – 60 εκατ. ευρώ. Στη 
δεύτερη θέση απαντάται η μονά-
δα της στην Ιρλανδία, η Google 
Ireland, με 40 εκατ. ευρώ, ενώ η 
H&M Hennes & Mauritz Online 
Shop της Γερμανίας είναι τρίτη 

με πρόστιμα ύψους 35 εκατ. ευρώ. 
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει 
ότι ανάμεσα στους συνήθεις υπό-
πτους, πέραν των ομίλων υψηλής 
τεχνολογίας, περιλαμβάνονται και 
οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Μά-
λιστα, οι τελευταίες έχουν τιμωρη-
θεί με μερικά από τα μεγαλύτερα 
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέ-
χρι τώρα. «Αυτοί οι όμιλοι κατη-

γορούνται τακτικά για κατάχρηση 
προσωπικών δεδομένων, προκει-
μένου να αποκτήσουν οικονομικό 
και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Γενικά, τόσο ο τομέας της τεχνο-
λογίας όσο και οι τηλεπικοινωνίες 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα 
δεδομένα και συμμετέχουν στην 
επεξεργασία δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας», αναφέρει χαρακτηρι-

στικά η Finbold. Υπενθυμίζεται ότι 
η Ευρωπαϊκή Ενωση ενεργοποίη-
σε τον GDPR στις 25 Μαΐου 2018, 
με στόχο να εξασφαλίσει για τους 
πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζω-
ής τους. Τα αυξανόμενα πρόστιμα 
τον τελευταίο χρόνο φανερώνουν 
την ικανότητα των ρυθμιστικών 
αρχών να εντοπίζουν περιπτώσεις 

παραβίασης προσωπικών δεδο-
μένων. Επιπλέον, δείχνει τη δύ-
ναμη που πλέον έχουν στα χέρια 
τους οι καταναλωτές για να ανα-
φέρουν περιπτώσεις παραβιάσε-
ων δεδομένων. Πάντως, ορισμένα 
από τα επιβληθέντα πρόστιμα δεν 
πληρώνονται πάντα, όπως απαι-
τείται. Κάποιες από τις εταιρείες 
υποβάλλουν μερικές φορές προ-

σφυγές, που οδηγούν είτε στην 
κατάργηση των προστίμων είτε 
στη μείωσή τους. Οπως σημειώ-
νουν οι αναλυτές, η αύξηση των 
παραβιάσεων και των προστίμων 
συνεχίστηκε μέσα στην πανδη-
μία, παρά το γεγονός ότι ορισμέ-
νες ρυθμιστικές αρχές επέδειξαν 
κάποια επιείκεια λόγω της υγειο-
νομικής κρίσης.

Αλμα στις παραβιάσεις 
προσωπικών δεδομένων 

Αυξήθηκαν 113% 
σε ένα χρόνο, μόνο 
φέτος τον Ιούλιο 
επιβλήθηκαν πρόστιμα 
ύψους 294 εκατ. ευρώ.

Η Google συγκέντρωνε φέτος τον Ιούλιο το μεγαλύτερο μερίδιο των προστίμων, στα 60 εκατ. ευρώ.
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Η ζωή μας εδώ κάτω (by default)
είναι σχετικά εύκολη – άσχετα αν
την δυσκολεύουμε κάθε τρεις και
λίγο από μόνοι μας – αλλά δύσκολα
θα την αποκαλούσαμε συναρπα-
στική. Η στεγαστική μας ιστορική
προσέγγιση έχει μια από δύο μορ-
φές: αγοράζω και ιδιοκατοικώ από
τη μία, και ενοικιάζω από την
άλλη. Αν είμαι της πρώτης κατη-
γορίας, μπορώ να αποκαλέσω τον
εαυτό μου επενδυτή. Αποκτώ την
κατοικία μου για να κατοικώ ο
ίδιος μέσα και αν τα πράγματα
πάνε καλά μπορεί να επεκταθώ
στις επενδύσεις μου, αγοράζοντας
και άλλες μονάδες για να τις προ-
σφέρω προς ενοικίαση σε τρίτους.
Αν δεν είμαι σε θέση να αγοράζω
δικό μου σπίτι – πόσο μάλλον και
άλλες μονάδες – τότε μάλλον είμαι
ο πελάτης του επενδυτή, δηλαδή
ο ενοικιαστής του.

Ως ενοικιαστής μπορεί να ονει-
ρεύομαι ότι κάποτε θα αποκτήσω
το δικό μου σπίτι ή/ και να μπορέσω
να έχω και άλλες μονάδες που θα
μου αποφέρουν εισόδημα, αλλά
από το όνειρο στην πραγματικό-
τητα είναι κάποια απόσταση δρό-
μος, ο οποίος δεν είναι και στρω-
μένος με ροδοπέταλα.

Ο επενδυτής σκέφτεται συνεχώς
αν με τη διαχείριση που κάνει με-
γιστοποιεί το κέρδος του. Κανονικά
θα πρέπει να έχει πάντοτε κατά
νουν τη «βέλτιστη δυνατή χρήση»
του ακινήτου του και πώς αυτή
επιτυγχάνεται ανά πάσα στιγμή.
Εμείς εδώ συνήθως έχουμε τη «βέλ-
τιστη δυνατή χρήση» συνυφασμέ-
νη με το κατά πόσο το οικόπεδό

μας έχει αναπτυχθεί, αξιοποιώντας
όλο τον επιτρεπόμενο συντελεστή
δόμησης που του επιτρέπει η πο-
λεοδομική ζώνη στην οποία εμπί-
πτει. Σε πολλές περιπτώσεις μάλι-
στα δεν μας φτάνει αυτή η ολική
κάλυψη και θέλουμε να το «πομ-
πάρουμε» και με άλλο συντελεστή
δόμησης είτε αξιοποιώντας κίνητρα
που δίνει το κράτος (όπως για πα-
ράδειγμα μεταφορά συντελεστή
δόμησης από διατηρητέες οικο-
δομές, ψηλές ενεργειακές αποδό-
σεις κ.λπ.), ή ακόμα και με μπαμ-
πέσικους τρόπους (όπως για πα-
ράδειγμα συγκεντρώνοντας τις κα-
λυμμένες βεράντες σε ένα τμήμα
του κτηρίου όπου βάζοντας και
όλες τις πρόνοιες, το μετατρέπουμε
αύριο, όταν θα βγουν οι τίτλοι πα-
ράνομα σε κανονικό δωμάτιο επει-
δή δεν θα ελέγξει κανένας ή και
να με καρφώσει κάποιος, δεν θα
ιδρώσει το αφτί κανενός).

Η «βέλτιστη δυνατή χρήση» δεν
είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με
την ίδια τη χρήση από μόνη της
(πρέπει να είναι κατάστημα ( ),
πρέπει να είναι γραφείο ( ), πρέπει
να είναι εστιατόριο ( ) ή κάτι άλλο ).
Επιπλέον είναι και ο σκοπός. Για
παράδειγμα αν κτίσω το σπίτι μου
υπό την επικεφαλίδα της «κύριας
κατοικίας», μήπως βάζω τρικλο-
ποδιές στον εαυτό μου  Όταν μετά
από λίγα χρόνια τα παιδιά μου κα-
ταλήξουν στο εξωτερικό τι επιλογές
έχω  Να το πουλήσω, να το ενοι-

κιάσω ή να το μετατρέψω σε κάτι
άλλο  Και τι βαθμός δυσκολίας
υπάρχει στην υλοποίηση της κάθε
επιλογής

Στο παράδειγμα της «κύριας κα-
τοικίας», αν αυτή πάει στην ελεύ-
θερη αγορά προς €300.000 και μπο-
ρώ να την ενοικιάσω προς €1.200/
μήνα επειδή τόσα ενοικιάζεται και
τόσα πουλιέται μια κατοικία των
χαρακτηριστικών της δικής μου
στην περιοχή που βρίσκεται, τότε
το ποσοστό κεφαλαιοποίησης της
είναι μόλις 4,8% και μάλιστα ακα-

θάριστο. Αν αφαιρέσω έξοδα όπως
ασφάλιση, επιδιορθώσεις, έξοδα
διαχείρισης, τοπικές φορολογίες
κ.λπ. η απόδοση πέφτει ακόμη πιο
κάτω. Ένας επενδυτής επιζητά
αποδόσεις πέραν του 10% για να
έχουν νόημα με βάση το ρίσκο που
παίρνει. Αν βάλουμε μέσα στην
εξίσωση ένα μήνα τουλάχιστον
μέχρι να βρεις νέο ενοικιαστή, τότε
η επένδυση σου σε πραγματικούς
όρους πάει στα τάρταρα. Και ακόμα
δεν αναφερθήκαμε σε πιθανό δά-
νειο το οποίο πρέπει να εξυπηρε-
τείται.

Τώρα που μάλλον έλκυσα την
προσοχή σας, ας δούμε τρόπους
που μπορούμε να αυξήσουμε τις
αποδόσεις της «κύριας κατοικίας»
πέραν της ενοικίασής της ως τέτοια
ή πώλησής της.

Το πρώτο πράγμα είναι να απο-
χαρακτηριστεί από «κύρια κατοι-
κία» σε κάτι άλλο. Αυτό το άλλο
μπορεί να είναι ως μια κατοικία
κοινής συμβίωσης. Ένα παράδειγ-
μα είναι ένα είδος φοιτητικής
εστίας. Όσοι ζήσατε στο εξωτερικό
ξέρετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι.
Αντί να ενοικιάζετε ως φοιτητής
μια φοιτητική εστία (ένα δωμάτιο)
μόνος σας και να επωμίζεστε όλα
τα έξοδα, τότε μοιράζεστε ένα σπίτι
με άλλους όπου ο καθένας έχει το
δικό του δωμάτιο και χρησιμοποι-
είτε από κοινού κουζίνα, σαλόνι
και τις υπόλοιπες ανέσεις. Αυτή η
άσκηση μπορεί να σας γλυτώνει
χρήματα ως ενοικιαστή και επι-
πλέον σας δίνει καλύτερο επίπεδο
ζωής, αφού έχετε πιο άνετο δωμά-
τιο, περισσότερο φως, λιγότερο

αυστηρούς κανόνες, ενδεχομένως
ένα κήπο για να κάνετε μπάρμπε-
κιου κ.λπ. 

Ως ιδιοκτήτης της κατοικίας αυ-
ξάνετε κατακόρυφα το εισόδημά
σας, επειδή ενοικιάζετε το σπίτι
σας ανά δωμάτιο και μειώνετε το
ρίσκο σας. Δεν διατρέχετε τον κίν-
δυνο να σας μείνει ο ενοικιαστής
μέσα και να μη φεύγει, επειδή οι
φοιτητές τελικά φεύγουν. Επιπλέον,
οι γονείς τους θα είναι είτε συμ-
βαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή
εγγυητές των παιδιών τους. Στο
πιο πάνω παράδειγμα, μια τέτοια
μετατροπή μπορεί να σας προσφέ-
ρει εισόδημα μέχρι και €2.000/ μή-
να ανεβάζοντας έτσι την (ακαθά-
ριστη) απόδοσή σας στο 8%.

Ένας άλλος τρόπος είναι η ενοι-
κίαση της κατοικίας ως κατάλυμα
διακοπών. Εκεί έχετε την ευχέρεια
να την ενοικιάζετε με την ημέρα.
Εδώ και αν δεν έχετε να ανησυχείτε
για τον αν δεν φεύγει ο ενοικιαστής,
έχοντάς σας και απλήρωτο. Όμως
αν τη διαχειριστείτε σωστά μπορεί
να λαμβάνετε €4.000/ μήνα ανε-
βάζοντας την (ακαθάριστη) από-
δοση σας στο 16%. 

Φυσικά άλλα είναι τα έξοδα στην
κάθε περίπτωση, και δεν είναι όλες
οι κατοικίες που μπορούν να με-
τατραπούν προς τη μία ή την άλλη
εναλλακτική χρήση, γι’ αυτό χρει-
άζεται ψάξιμο. Η ουσία όμως είναι
πως μπορείτε να κάνετε τη ζωή
σας πιο συναρπαστική.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Επένδυση και «βέλτιστη δυνατή χρήση» 

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ανεβάζει στροφές η αγορά κατοικίας,
καθώς η επιστροφή της οικονομίας
στην κανονικότητα φαίνεται πως έχει
«ανοίξει και τις ορέξεις» των ιδιοκτητών
ακινήτων, οι οποίοι έσπευσαν να αυ-
ξήσουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης
και ενοικίασης κατοικιών στην πλει-
ονότητα των περιοχών της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοι-
χείων που προκύπτουν από τον δείκτη
τιμών SPI (Spitogatos Property Index),
που επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονικών
αγγελιών Spitogatos.gr, κατά το φετινό
δεύτερο τρίμηνο του έτους καταγρά-
φεται αύξηση των ζητούμενων τιμών
πώλησης μέχρι και κατά 10,1% στην
περιοχή της Αττικής. Η άνοδος αυτή
αφορά τις κατοικίες που βρίσκονται
στα προάστια του Πειραιά, με τη μέση
ζητούμενη τιμή πώλησης να διαμορ-
φώνεται πλέον σε 1.270 ευρώ/τ.μ., από
1.155 ευρώ/τ.μ. πριν από έναν χρόνο,
αλλά και 1,6% υψηλότερη συγκριτικά
με το φετινό πρώτο τρίμηνο.

Σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση
με 7,9% καταγράφουν τόσο τα βόρεια
όσο και τα δυτικά προάστια, με τη μέση
τιμή να αγγίζει τα 2.430 ευρώ/τ.μ. και
τα 1.407 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Τα νότια
προάστια της Αττικής παραμένουν η
πιο ακριβή περιοχή του λεκανοπεδίου,
με τη μέση τιμή να αυξάνεται κατά
6,4% σε 2.766 ευρώ/τ.μ. κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2021. Αύξηση κατά 6,7%
σημείωσαν τόσο το κέντρο του Πειραιά
(1.540 ευρώ/τμ.) όσο και οι περιφερειακοί
δήμοι του Ν. Θεσσαλονίκης (1.200 ευ-
ρώ/τ.μ.). Στον Δήμο της Θεσσαλονίκης
οι τιμές κατά το φετινό δεύτερο τρίμηνο
καταγράφουν αύξηση κατά 5,9%, σε
1.563 ευρώ/τ.μ. Ανοδικά  κινούνται οι
τιμές πώλησης σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη και σε επίπεδο τριμήνου (δηλαδή
συγκριτικά με τους πρώτους τρεις μήνες
του έτους). Για παράδειγμα, στο κέντρο
της Αθήνας η ετήσια αύξηση αγγίζει
το 1,4%, σε 1.593 ευρώ/τ.μ., αλλά σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο προκύπτει

άνοδος κατά 2% (από 1.545 ευρώ/τ.μ.).
Σύμφωνα με την έκθεση της Τρά-

πεζας της Ελλάδος για τη νομισματική
πολιτική, που δημοσιεύθηκε πριν από
λίγες ημέρες, «το πρώτο πεντάμηνο
του 2021 –και ιδιαίτερα οι δύο τελευ-
ταίοι μήνες– σηματοδοτεί την έναρξη
μιας νέας περιόδου για την αγορά ακι-
νήτων, κατά την οποία ξεκινά ο απο-
λογισμός των επιπτώσεων της παν-
δημίας στην αγορά και η αξιολόγηση
των νέων δεδομένων που έχουν δια-
μορφωθεί. Παρά την επιφυλακτικό-
τητα και τη στάση αναμονής της αγο-
ράς από την έναρξη της υγειονομικής
κρίσης, οι σταθερά θετικές προσδοκίες
για την προοπτική αναχαίτισης της
πανδημίας, ανάκαμψης του τουρισμού
και αποκατάστασης της εξωτερικής

επενδυτικής ζήτησης συνετέλεσαν
στην ανθεκτικότητα των τιμών τόσο
των οικιστικών όσο και των επαγγελ-
ματικών ακινήτων. Μάλιστα, παρά
τα αυξημένα εμπόδια που ανέκυψαν
στην ολοκλήρωση πράξεων και επεν-
δύσεων εξαιτίας της υπολειτουργίας
των σχετικών υπηρεσιών του κράτους,
το υψηλών προδιαγραφών τμήμα της
αγοράς προσέλκυσε έντονο ενδιαφέ-
ρον και σημαντικού ύψους πράξεις
από ιδιώτες, επιχειρήσεις και επεν-
δυτές», αναφέρει η ΤτΕ.

Ανοδική είναι η τάση και στην αγορά
ενοικίων, όπου επίσης προκύπτει αύ-
ξηση τιμών σε σχέση με τους πρώτους
μήνες του 2021. Για παράδειγμα, στα
βόρεια προάστια η μέση ζητούμενη
τιμή ενοικίασης κατά το δεύτερο τρί-

μηνο ανήλθε σε 9,17 ευρώ/τ.μ., υψη-
λότερη κατά 8,4% σε ετήσια βάση και
κατά 4,6% σε σχέση με το πρώτο τρί-
μηνο του τρέχοντος έτους. Αντίστοιχα,
στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ετήσια
βάση προκύπτει διόρθωση των τιμών
των ενοικίων κατά 4,1%, σε επίπεδο
τριμήνου καταγράφεται αύξηση κατά
1,5%. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει
και στην περίπτωση των νοτίων προ-
αστίων, όπου οι τιμές σε ετήσια βάση
είναι χαμηλότερες κατά 3,6%, σε 10
ευρώ/τ.μ., αλλά σε επίπεδο τριμήνου
έχουν διατηρηθεί αμετάβλητες. Τη με-
γαλύτερη άνοδο με 11,5% καταγράφουν
τα ενοίκια των κατοικιών στο υπόλοιπο
Αττικής, με τη μέση τιμή να διαμορ-
φώνεται σε 7,17 ευρώ/τ.μ. από 6,43 ευ-
ρώ/τ.μ. πριν από έναν χρόνο.

Αυξήθηκαν έως και 10% οι τιμές
πώλησης κατοικιών στην Αττική 
Σημαντική άνοδος το δεύτερο τρίμηνο σε Πειραιά, βόρεια και δυτικά προάστια

Το πρώτο πράγμα είναι να αποχαρακτηριστεί από «κύρια κατοικία» σε κάτι
άλλο. Αυτό το άλλο μπορεί να είναι ως μια κατοικία κοινής συμβίωσης, ένα
είδος φοιτητικής εστίας, όπου κάθε φοιτητής θα έχει το δωμάτιό του και θα
μοιράζεται την κουζίνα με τους άλλους.

<<<<<<<

Ο επενδυτής σκέφτεται
συνεχώς αν με τη δια-
χείριση που κάνει μεγι-
στοποιεί το κέρδος του.
Κανονικά θα πρέπει να
έχει πάντοτε κατά νου
τη «βέλτιστη δυνατή
χρήση» του ακινήτου
του και πώς αυτή επι-
τυγχάνεται .

Επένδυση 1 δισ. 
για τη νέα παραλία
του Ελληνικού
Σε 1 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ύψος της συνολικής
επένδυσης για την ανάπλαση του παράκτιου με-
τώπου του Ελληνικού, αναφέρει η Ladma Deve-
lopment, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογρά-
φων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το μεγα-
λύτερο μέρος των έργων του παράκτιου μετώπου
που αρχίζουν το 2022 θα έχει παραδοθεί έως το
2025, αναφέρει η εταιρεία, ενώ στόχος είναι ορι-
σμένα από τα έργα να παραδοθούν και πριν από
το πέρας της πενταετίας. Η μαρίνα του Αγίου
Κοσμά θα αναβαθμιστεί τόσο από πλευράς χωρη-
τικότητας όσο και υπηρεσιών και παροχών. Θα
διαθέτει 400 θέσεις ελλιμενισμού και θα μπορεί
να φιλοξενεί σκάφη έως 80 μέτρα, κερδίζοντας
εξέχουσα θέση στον χάρτη του παγκόσμιου θα-
λάσσιου τουρισμού. Αναφορικά με τη Marina Gal-
leria επισημαίνεται ότι θα εκτείνεται σε συνολικά
22.000 τ.μ. και θα φιλοξενεί περίπου 70 εμπορικά
καταστήματα και 30 χώρους εστίασης. Θα προ-
σφέρει εμπειρίες αγορών, γαστρονομίας αλλά και
ψυχαγωγίας. Οσον αφορά τον χώρο της μόδας,
έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον και υπάρχει
επικοινωνία με κορυφαία brands από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Αντίστοιχα, και στον χώρο της
εστίασης υπάρχουν ήδη προχωρημένες συζητήσεις
με σημαντικά επώνυμα εστιατόρια από το εξωτερικό
αλλά και Ελληνες σεφ και επιχειρηματίες που δρα-
στηριοποιούνται επιτυχημένα σε αυτόν τον χώρο.
Από χθες, στο website της Marina Galleria (www.th-
eellinikonmarinagalleria.com), οι εταιρείες και οι
επαγγελματίες που το επιθυμούν μπορούν να επι-
κοινωνούν και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον
τους μέσω της ειδικής φόρμας. Πρωταρχικής ση-
μασίας είναι η Marina Galleria να αντιπροσωπεύει
τη μοναδικότητα της ελληνικής κουλτούρας. Ιδι-
αίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην προσέλκυση
αναγνωρισμένων ελληνικών brands και Ελλήνων
δημιουργών, καθώς στόχος είναι να αναδειχθούν
τα ελληνικά ονόματα στο διεθνές κοινό. H Marina
Galleria έχει σχεδιαστεί από τον διεθνώς ανα-
γνωρισμένο και βραβευμένο Ιάπωνα αρχιτέκτονα
Kengo Kuma. Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο
ισόγειο συγκεντρώνονται κυρίως εμπορικά κα-
ταστήματα, καφέ και αίθρια, ενώ στον πρώτο
όροφο οι επισκέπτες θα βρουν πληθώρα από βρα-
βευμένα εστιατόρια, κομψά καφέ και μπιστρό με
θέα τη θάλασσα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στα 100-125 εκατ. ευρώ και
θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από τη Lamda De-
velopment. Γενικότερα το ενδιαφέρον που εκδη-
λώνεται είναι έντονο και υπερβαίνει τις προσδοκίες,
αναφέρει η Lamda Development. Εκτιμάται ότι
οι επισκέπτες της Marina Galleria θα ανέρχονται
σε επτά εκατομμύρια κατά το πρώτο έτος λει-
τουργίας της.
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Ας είμαστε ειλικρινείς: ανάμεσα στον 
Μπράιαν και στον Ρότζερ Iνο, εκεί-
νος με τη μεγαλύτερη δημοφιλία, 
με τις πολύ περισσότερες πιθανό-
τητες να έχει μελετηθεί προσεκτικά 
από τον μέσο μουσικόφιλο, είναι ο 
πρώτος, ο κατά έντεκα χρόνια με-
γαλύτερος αδελφός. Αλλωστε μιλά-
με για έναν συνθέτη, παραγωγό και 
θεωρητικό της μουσικής, που πα-
ρότι δεν διέπρεψε σε κάποιο μου-
σικό όργανο, κατάφερε όχι μόνο να 
βαπτίσει, αλλά και να διαμορφώσει 
το ιδίωμα της ambient, καθώς και 
να επηρεάσει τη σύγχρονη μουσι-
κή με τρόπους φανερούς, μα και 
υπόγειους: με τη συμμετοχή του 
ως ειδικός επί των συνθεσάιζερ και 
των ηχητικών εφέ στους πρώιμους 
Roxy Music, με την καθοριστική 
συμβολή του στην περίφημη «τρι-
λογία του Βερολίνου» του Ντέιβιντ 
Μπόουι, με τις παραγωγές του σε 
άλμπουμ των Talking Heads, U2 
και Coldplay, με την ικανότητά του 
να χρησιμοποιεί το στούντιο ως 
κανονικό μουσικό όργανο και φυ-
σικά, με τους θρυλικούς για τους 
μύστες δίσκους του, «Here Come 
the Warm Jets» και «Ambient 1: 
Music for Airports».

Η παράθεση ενός συνοπτικού 
βιογραφικού του Ρότζερ Ινο μοιά-
ζει σαν να το καταδικάζει σε σύ-
γκριση με εκείνο του μεγαλύτερου 
αδελφού. Αξίζει όμως να φανούν οι 
διαφορές τους: ο Ρότζερ Ινο έμα-
θε να παίζει ευφώνιο στα δώδεκά 
του, σπούδασε μουσική και ένα 
διάστημα περιδιάβαινε το Λονδί-
νο ως μουσικός δρόμου. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 ήταν μουσι-
κοθεραπευτής σε ένα νοσοκομείο 
του Σάφολκ, όπου τα δύο αδέλφια 
μεγάλωσαν. Το 1983 ήρθε η πρώ-
τη συνεργασία με τον ήδη διάσημο 
Μπράιαν, ο οποίος ζήτησε από τον 
Ρότζερ να βάλει ένα χεράκι στο άλ-
μπουμ «Apollo: Atmospheres and 
Soundtracks», που ηχογραφήθηκε 
για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ 
με θέμα τα διαστημικά προγράμ-
ματα Apollo. Οι δικές του πρώτες 
δουλειές, όπως τα «Voices» και 
«Between Tides» βασίζονταν σε 
μια ambient ελαφρώς πιο περίπλο-
κη αρμονικά από εκείνη του Μπρά-

ιαν, ενώ αργότερα θα καταπιανό-
ταν με την κλασική μουσική και με 
συνθέτες υποφωτισμένους, όπως 
ο Γερμανός Χανς Φρίντριχ Μίκε-
ελσεν. Συνεισέφερε επίσης μουσι-
κά σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των 
οποίων η «Opera» του Ντάριο Αρ-
τζέντο και το «Dune» του Ντέιβιντ 
Λιντς, στο οποίο επίσης συνεργά-
στηκε με τον αδελφό του. 

Είτε εξαιτίας αυτής της σταθε-
ρότητας στις συνεργασίες τους εί-
τε γιατί η αναγγελία της είδησης 
χαροποίησε αρκετούς μουσικόφι-
λους, είτε, τέλος, επειδή κάθε εγ-
χείρημα που αναλαμβάνεται από 
αδέλφια εκπέμπει μια ακαθόριστη 
ζεστασιά, η συναυλία που ο Μπρά-
ιαν και ο Ρότζερ Ινο θα πραγματο-
ποιήσουν στο Ηρώδειο στις 4 Αυ-
γούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου, μοιάζει 
να αγνοεί οποιεσδήποτε συγκρί-
σεις. Χαρακτηρίζεται κατ’ αρχήν 
ως «ιστορική»: οι δυο τους θα βρε-
θούν για πρώτη φορά επί σκηνής, 
ο ίδιος ο Μπράιαν Ινο δεν έχει ξα-
ναπαίξει στην Ελλάδα (αν και είχε 
παρουσιάσει την ηχητική εγκατά-
σταση «The Ship» στη Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση το 2016), ενώ 

επιπλέον αξία προσδίδουν στο γε-
γονός το Ηρώδειο και η περιζήτη-
τη από τους μουσικούς ακουστι-
κή του. Το βασικό κίνητρο πίσω 
από την παρθενική κοινή συναυ-
λία των δύο αδελφών έχει και αυτό 
τη σημασία του και δεν είναι άλ-
λο από τον πρώτο ολοκληρωμένο 
δίσκο που ηχογράφησαν μαζί: το 
«Mixing Colors» κυκλοφόρησε το 
2020 από τη δισκογραφική εται-
ρεία Deutsche Grammophon και 
ορισμένα αποσπάσματά του θα πα-
ρουσιαστούν στο Ηρώδειο, μαζί με 
κομμάτια από τα προσωπικά άλ-

μπουμ των δύο μουσικών, καθώς 
και ολοκαίνουργιο υλικό. 

Το «Mixing Colors» είναι ένας 
δίσκος στοχαστικός, ήρεμος και 
εσωτερικός, το ακριβώς αντίθετο 
από έναν κόσμο που ενίοτε μοιάζει 
σαν να καταρρέει θορυβωδώς. ∆εν 
είναι παράξενο ότι η προετοιμασία 
του άλμπουμ πήρε 15 χρόνια. Στη 
διάρκειά τους, ο Ρότζερ Ινο ηχο-
γραφούσε τα δικά του μέρη και τα 
έστελνε στον Μπράιαν, για να τα 
«πειράξει». Ηταν σαν μια μουσική 
συνομιλία εξ αποστάσεως, τις λε-
πτομέρειες και το πνεύμα της οποί-
ας τα εξηγούσαν οι αδελφοί Ινο σε 
μια συνέντευξη Τύπου που έδωσαν 
στις αρχές του Ιουλίου ενόψει της 
συναυλίας τους. Οπως έλεγε τότε ο 
Ρότζερ Ινο, τα κομμάτια που συνέ-
θετε, τα έστελνε στον αδελφό του 
εν είδει καρτ ποστάλ. Ο Μπράιαν 
συμπλήρωνε: «Η δική μου συνει-
σφορά έλαβε χώρα μέσα σε τρένα. 
∆ουλεύω πολύ στα τρένα, όταν έχω 
κάποιο ταξίδι. Παρατηρούσα λοι-
πόν την ύπαιθρο και τροποποιούσα 
το κομμάτι ώστε να ταιριάζει με την 
εσωτερική μου κατάσταση. Και η 
μουσική, ένα είδος ταξιδιού είναι, 
παρότι δεν σε οδηγεί πουθενά συ-

γκεκριμένα και δεν έχει μόνο έναν 
σταθμό αποβίβασης».

Οι γνώστες θα παρατηρήσουν 
εδώ ότι και ένα από τα πιο αγαπη-
τά άλμπουμ του Μπράιαν Ινο πα-
ραπέμπει στην έννοια του ταξιδιού: 
Το «Ambient 1: Music for Airports» 
του 1978 θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως η απόπειρα ενός μουσι-
κού να δημιουργήσει το μουσικό 
ισοδύναμο μιας τοπιογραφίας και 
τα ηχοτοπία του έθεσαν τις βάσεις 
της ambient ως κατεξοχήν ατμο-
σφαιρικής και εγκεφαλικά ή και 
πνευματικά προσανατολισμένης 
μουσικής. Η συγγένειά της με την 
κλασική μουσική δεν είναι μακρινή 
και έτσι, μοιάζει φυσική η επιλογή 
της Deutsche Grammophon να κυ-
κλοφορήσει το «Mixing Colors». Το 
εξηγούσε καλύτερα ο Μπράιν Ινο 
σε εκείνη τη συνέντευξη Τύπου: 
«Παρόλο που είναι μια δισκογρα-
φική εταιρεία κλασικής μουσικής, 
πειραματίζεται με πολλά είδη. Η 
πρώτη ηχογράφηση που συμμετεί-
χα ήταν ένας δίσκος του πειραμα-
τικού συνθέτη Κορνίλιους Κάρντι-
ου στην Deutsche Grammophon, 
όταν ήμουν μέλος της ορχήστρας 
του. Πιστεύω ότι η αβανγκάρντ εί-

ναι κλασική μουσική που δεν έχει 
παλιώσει ακόμα».

Τι γίνεται όμως όταν η μουσική 
δεν παλιώνει ακριβώς, αλλά φτάνει 
στους ανθρώπους μέσα από νέα κα-
νάλια και υπό νέες συνθήκες; Αλλαξε 
άραγε η πανδημία τον τρόπο πρό-
σληψης της μουσικής ή και τις χρή-
σεις της, όπως επισημαίνουν όσοι 
εστιάζουν στις θεραπευτικές ιδιότη-
τές της; Για να απαντήσει στην ερώ-
τηση, ο Ρότζερ Ινο είχε αναφερθεί 
στις περιπτώσεις που η τέχνη του 
χρησιμοποιείται με στόχο όχι τη δι-
ασκέδαση, αλλά τη βελτίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων, τον δια-
λογισμό, ακόμα και τη ρύθμιση των 
σφυγμών ενός ανθρώπου. Ο Μπράιαν 
είχε σταθεί σε κάτι γενικότερο: «Η 
μουσική πλέον μας παραδίδεται μέσω 
downloading και streaming. Κάποιοι 
το βλέπουν ως αρνητικό, εγώ όμως 
πιστεύω ότι είναι απλώς μια διαφο-
ρετική προέκταση της σχέσης μας 
με τη μουσική. Οσο για την ambient, 
είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι συνει-
δητοποίησαν ότι όπως αγαπάμε τη 
μουσική που μας ανεβάζει, που μας 
κάνει να χορεύουμε, έτσι μπορούμε 
να αγαπάμε και εκείνη που μας ηρε-
μεί, που μας κάνει να σκεφτόμαστε. 

Είναι ένα ιδεώδες που στην ιστορία 
της ποπ μουσικής χρειάστηκε καιρό 
για να διαδοθεί. Κάποτε η ποπ θεω-
ρούνταν κατάλληλη για να χαρίσει 
ενέργεια και αντοχή σε 19χρονους. 
Εγώ δεν είμαι 19 χρόνων. Προτιμώ 
μια μουσική με ευρύτερη συναισθη-
ματική εμβέλεια». 

Πολλά άλλαξε φυσικά η πανδη-
μία, αν και όχι όσα θα ήθελε ο Ρό-
τζερ Ινο. «Η πρώτη καραντίνα ήταν 
μια ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε 
κάποια πράγματα, όμως απογοητεύ-
τηκα όταν είδα μια ουρά έξι χιλιομέ-
τρων έξω από ένα μπεργκεράδικο. 

Ο κόσμος μπορούσε να αλλάξει, αλ-
λά δεν συνέβη», έλεγε ο μουσικός. 
Ο αδελφός του ήταν λίγο πιο αισιό-
δοξος: «Νομίζω ότι ο κόσμος συνει-
δητοποίησε ποιοι άνθρωποι είναι 
σημαντικοί για τις κοινωνίες μας. 
∆εν είναι οι μάνατζερ των hedge 
funds, αλλά οι επιστήμονες, το νο-
σηλευτικό προσωπικό, οι άνθρωποι 
που εργάζονται στην καθαριότητα 
και συνέβαλαν στην ανάσχεση της 
πανδημίας», ανέφερε. 

Κοινωνικές ανησυχίες
Πολιτικοποιημένοι καθώς είναι 

και οι δύο –ο Μπράιαν είναι και 
μέλος του DiEM25 του Γιάνη Βα-
ρουφάκη– οι αδελφοί Ινο έθιξαν 
πολλά κοινωνικά ζητήματα, μεταξύ 
των οποίων η αύξηση της ανισότη-
τας τη στιγμή που «κάποιοι άνθρω-
ποι γίνονται γελοιωδώς πλούσιοι» 
(Μπράιαν), η συντηρητικοποίηση 
της Βρετανίας με επικεφαλής έναν 
πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόν-
σον, που δηλώνει αυτοδημιούρ-
γητος αλλά όπως και ο Ντόναλντ 
Τραμπ πορεύτηκε με λεφτά του πα-
τέρα του (Ρότζερ), και αρκετά ακό-
μα. Το ∆ιάστημα δεν έλειψε και όχι 
μόνο επειδή η ambient είναι μια 
μουσική ιδανική για αστροπαρα-
τήρηση. «Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο 
διάβολος προσωποποιημένος και 
όλοι νομίζουν ότι αυτό που κάνει 
είναι υπέροχο», έλεγε ο Ρότζερ Ινο. 
Ο Μπράιαν είχε εκφράσει ήδη την 
απογοήτευσή του. «Είναι μια εικόνα 
θλιβερή», παρατηρούσε, «να βλέ-
πεις πάμπλουτους ανθρώπους να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο 
∆ιάστημα, ενώ διοικούν “γαλέρες” 
όπως η Amazon και φοροδιαφεύ-
γουν. Είναι πραγματικά θλιβερό: 
κάνουν επίδειξη ο ένας στον άλλο. 
Από την άλλη, διαστημικά προγράμ-
ματα όπως το Apollo, εγχειρήματα 
σαν το Manhattan Project, παρή-
γαγαν εντυπωσιακά αποτελέσμα-
τα. Θα ήθελα να δω ένα διαστημι-
κό πρόγραμμα που θα φέρνει στο 
προσκήνιο το πρόβλημα της κλιμα-
τικής αλλαγής. ∆εν είμαι εναντίον 
της τεχνολογίας αιχμής, την οποία 
αξιοποιώ, αλλά είμαι εναντίον των 
ανθρώπων που θεωρούν ότι το μέλ-
λον μας είναι στον Αρη, επομένως 
μπορούμε να καταστρέψουμε εντε-
λώς αυτόν τον πλανήτη».

Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Στις 4 Αυγούστου, ο Ρότζερ και ο Μπράιαν Ινο θα παρουσιάσουν στο Ηρώ-
δειο προσωπικές δουλειές, ολοκαίνουργιο υλικό, αλλά και αποσπάσματα από 
το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί, το «Mixing Colors».

«Ο κόσμος συνειδητοποί-
ησε ποιοι είναι σημαντι-
κοί για τις κοινωνίες μας. 
Δεν είναι οι μάνατζερ 
των hedge funds, αλλά 
οι επιστήμονες, το νοση-
λευτικό προσωπικό».

«Είμαι εναντίον 
των ανθρώπων που 
θεωρούν ότι το μέλλον 
μας είναι στον Αρη, 
επομένως μπορούμε να 
καταστρέψουμε εντελώς 
αυτόν τον πλανήτη».
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Ambient, 
Διάστημα 

και Ηρώδειο
Ο Μπράιαν και ο Ρότζερ Iνο ετοιμάζονται 

για την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα, 

κάτω από την Ακρόπολη
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«O
τι την εμήν ηξίουν μηδ’ υπονοη-
θήναι»... αυτή η ρήση, την οποία 
μας παραδίδει ο Πλούταρχος, και 

αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα και αφο-
ρά τη γυναίκα του, η οποία δεν πρέπει να 
είναι τίμια, αλλά να μην τίθεται καν θέμα 
υποψίας ότι δεν είναι τίμια. Έτσι και ο 
πρόεδρος της ∆ημοκρατίας θα έπρεπε να 
είχε σκεφτεί, είτε ο ίδιος είτε οι πέριξ αυ-
τού, ότι λίγο μετά την 20ή Ιουλίου, με τον 
Τούρκο πρόεδρο να έχει έρθει στο νησί, 
και με τον Ερσίν Τατάρ να έχει εξαγγείλει 
το πιλοτικό άνοιγμα των Βαρωσίων, ότι 
δεν είναι πρέπον να πάει στην Αθήνα και 
η έξοδός του να είναι στα μπουζούκια. Θα 
μου πείτε; Τι θα έπρεπε να κάνει; Να είναι 
σε βαρύ πένθος, όχι φυσικά, αλλά να έχει 
υψηλό το αίσθημα της επίγνωσής τι κάνει 
ο πρόεδρος ενός κράτους, το οποίο αντι-
μετωπίζει πολλαπλά προβλήματα σε όλα 
τα επίπεδα. Ο πρόεδρος της ∆ημοκρατί-
ας δεν είναι οποιοσδήποτε πολίτης, είναι 
ο πρώτος τη τάξει των πολιτών, οφείλει 
να είναι και να φαίνεται τίμιος και έχων 
ενσυναίσθηση. Φυσικά και έχει δικαίω-
μα να διασκεδάσει, ούτε και περιμένει 
κανείς να κυκλοφορεί όλο το καλοκαίρι 
με μαύρες πλερέζες, αλλά από το ξεσκάω 
στο «γκρέμιστα-γκρέμιστα» έχει μία κά-
ποια απόσταση. Όσο για τις προτιμήσεις 
του προέδρου τις αφήνω ασχολίαστες. Θα 

μπορούσε όμως στις 24 του Ιούλη να είχε 
πάει στην Ελλάδα και να παρακολουθού-
σε την παράσταση «Εσμέ» του ΘΟΚ, που 
έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επι-
δαύρου. Οι επιλογές που κάνει ο πρόεδρος 
ευρισκόμενος στην Αθήνα είναι λογικό 
ότι θα αποκαλύπτονταν, δεν θα έπρεπε 
λοιπόν να είχε προσέξει λίγο περισσότε-
ρο για την εικόνα του; Αλήθεια, δεν τον 
ενδιέφερε τι θα έβγαινε προς τα έξω; Ο 
Ερντογάν στην Κύπρο, σαν άλλη Αϊσέ και 
ο πρόεδρος στο Θέατρο Άλσος να παρα-
κολουθεί Τάκη Ζαχαράτο; Και επαναλαμ-
βάνω, ουδείς ψόγος για την επιλογή του 
θεάματος, ψόγος για τη χρονική επιλογή. 

Οι μέρες του κυπριακού καλοκαιριού εί-
ναι δύσκολες, όπως και να το κάνουμε. Τα 
47 χρόνια είναι πολλά και τα διατρέξαντα 
ακόμα περισσότερα. Θα πρέπει συλλογικά 
να προσπαθήσουμε να επουλώσουμε τα 
τραύματα εκείνου του καλοκαιριού, διό-
τι, μόνο ένας δεν φτάνει για να σηκώσει 
το επαχθές. Τα δε λόγια παραμυθίας είναι 
βάλσαμο προσωρινό και δεν απαλύνουν 
παρά στιγμιαία τη λύπη όσων έχασαν αν-
θρώπους και τη ζωή τους, είμαι βέβαιος 
όμως ότι είναι προτιμότερο να γευόμαστε 
βάλσαμο παρά χολή. Βάλσαμο, όχι στείρες 
λέξεις που ηχούν 47 χρόνια τώρα το ίδιο 
κενές. Οι ήρωες –εκών άκων– έσπευσαν 
να φυλάξουν Θερμοπύλες, ο καθένας με 
τον τρόπο του και όλοι τους, πεσόντες, 
δολοφονηθέντες και αγνοούμενοι σήκω-
σαν βάρος επαχθές, που άλλων βουλές 
τους φόρτωσαν. Είμαι βέβαιος ότι δεν 
αγαπούσαν τον πόλεμο, θα προτιμούσαν 
να δουν τα μωρά τους να μεγαλώνουν, να 
ζήσουν καταγινόμενοι με έργα ειρηνι-
κά, να ταφούν σεμνοπρεπώς. Αλλά, φευ, 
έμελλε να αφήσουν μέγα κλέος· δεν βαρυ-
γκώμησαν, δεν υπήρξαν ριψάσπιδες, προ 
πάντων ενώπιον του δικού τους ηθικού 
κώδικα. Εκείνου του κώδικα με τον οποίο 
γαλουχήθηκαν, τοις κείνων ρήμασι πει-
θόμενοι, και εκείνοι δεν είναι άλλοι από 
τους γονείς τους. Αυτοί οι γονείς έχασαν 

τα παιδιά τους και ο πόνος τους άφατος, 
αλλά τουλάχιστον γνωρίζουν πως η σπορά 
τους ήταν καλή. Χρησιμοποιώ τις σοφές 
λέξεις του Ομήρου από την «Οδύσσεια», 
άιστους ήθελαν οι εισβολείς τους νεκρούς 
της Κύπρου, να μην αφήσουν ίχνος πίσω 
τους, θέλοντας να κρύψουν την αποκοτιά 
τους οι ιταμοί, μα άπυστοι δεν έμειναν 
οι ήρωες, γιατί τους μνημονεύουμε, δεν 
τους ξεχνάμε. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω 
ούτε για επιστροφή, δεν έχω το δικαίω-
μα να γεμίσω φρούδες ελπίδες κανέναν. 
∆εν μπορώ να μιλήσω για δίκαιη λύση, 
διότι τα συμφέροντα των ισχυρών δεν 
εξαρτιούνται από εμάς. Αυτό που θέλω 
όμως είναι να θυμόμαστε όλοι πάντοτε 
ότι αυτά τα χώματα δεν είναι σπαρμένα 
μόνο με γεννήματα, αλλά και με αίμα, 
λίπαναν τη γη κόκαλα αθώων, από όλες 
τις κοινότητες. Το στοίχημα λοιπόν είναι 
να κρατάμε ανόθευτη τη θυσία τους, μα-
κριά από τη μικροπολιτική καπηλεία. Η 
Κύπρος δεν σηκώνει άλλη διαίρεση, ού-
τε άλλες κούφιες πολιτικές εξαγγελίες, οι 
οποίες σχεδόν υπνωτίζουν τον λαό. Επα-
ναλαμβάνω ο πρόεδρος της ∆ημοκρατί-
ας θα πρέπει να είναι κρυστάλλινο νερό 
γιατί εκτός από το όνομά του, φέρει μαζί 
του και το όνομα μιας ολόκληρης χώρας. 

Και το φαίνεσθαι έχει την αξία του

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ΘΕΑΤΡΟ

Εσμέ του Σπύρου 
Περεσιάδη
Με αφορμή τη 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει στο κοινό 
την «Εσμέ» του Σπύρου Περεσιάδη (1854-1918), σε σκηνοθεσία 
Μαρίνας Βρόντη. Σε ένα χωριό των Καλαβρύτων, κοντά στη μο-
νή της Αγίας Λαύρας, λίγο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, δύο νεαρά παιδιά, ο ∆ρόσος και η Εσμέ, δίνουν όρκο 
αγάπης. Εμπόδιο στον όρκο αυτό είναι η καταγωγή τους. Ο ∆ρό-
σος είναι Έλληνας και η Εσμέ Τουρκοπούλα. Ο έρωτάς τους θα 
συναντήσει τη σθεναρή αντίσταση των δικών τους ανθρώπων και 
θα δοκιμάσει τα όριά του. Παίζουν οι: Προκόπης Αγαθοκλέους, 
∆ημήτρης Αντωνίου, Γρηγόρης Γεωργίου, Έρικα Μπεγέτη, Αθηνά 
Μουστάκα, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Παυλίδου, Ανδρέ-
ας Τσουρής, Βασίλης Χαραλάμπους. Μουσικοί επί σκηνής: Βερό-
νικα Αλωνεύτου, Κώστας Κακογιάννης, Τζόναθαν Μπετίτο, Χαρά-
λαμπος Παντελή Μουσική: Κώστας Κακογιάννης. Στίχοι: Πάμπος 
Κουζάλης. Τελευταίας παραστάσεις στη Λευκωσία Τρίτη 3 και Τε-
τάρτη 4 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄. Πληροφορίες/Ει-
σιτήρια Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77 77 27 17, www.thoc.org.cy.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα Πνεύματα του Δάσους
Το The Island Club, σε συνεργασία με το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμε-
σού, παρουσιάζει το ζωντανό οπτικοακουστικό πρόγραμμα Τα Πνεύματα του ∆ά-
σους, με τη συμμετοχή των μουσικών androula και Mohama Tajalof. To δρώμενο 
διεξάγεται παράλληλα με την έκθεση Τα Πνεύματα του ∆άσους: Μια Φωτογραφι-
κή Καινοτομία στον εκθεσιακό χώρο του The Island Club.  Tο πρόγραμμα Τα Πνεύ-
ματα του ∆άσους περιλαμβάνει την ζωντανή εκτέλεση δύο πρωτοτύπων μουσι-
κών συνθέσεων των androula (Αντρούλα Καφά) και Mohama Tajalof (Βερόνικα 
Γεωργίου), σε διάλογο με το φωτογραφικό αρχείο του ∆ήμα Ευθυβούλου (1924-
2011), ενός πρωτοπόρου Κύπριου φωτογράφου που έζησε στον Αμαζόνιο του 
Περού από το 1979 μέχρι το 1989 επιδιώκοντας να αποτυπώσει τα «πνεύματα της 
ζούγκλας». Οι  συνθέσεις θα αντλήσουν υλικό από το ακουστικό αρχείο του Ευθυ-
βούλου (που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από το τροπικό δάσος και από σαμανι-
στικές τελετουργίες του Αμαζονίου, μεταξύ άλλων) και από ποιητικά και φιλοσο-
φικά κείμενα από το αρχείο των γραπτών του. Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, 6 Αυγούστου, ώρα 8:30 μ.μ.

1.8 - 7.8.2021

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

16ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Λεμεσού

Έναρξη σήμερα Κυριακή για το 
16ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Λεμεσού, με προβολές 
δημιουργικών ντοκιμαντέρ από 
την Κύπρο και τον κόσμο. Το Φε-
στιβάλ διεξάγεται μέχρι και τις 8 
Αυγούστου, στον Χαρουπόμυλο 
Λανίτη (Ceronia Hall), προβάλ-
λοντας ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ 
μεγάλου μήκους, που έχουν 
βραβευθεί σε μερικά από τα 
πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. 
Όλες οι ταινίες προβάλλονται 
για πρώτη φορά στην Κύπρο. 
Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Λεμεσού διοργανώνεται 
από την Brave New Culture και 
στηρίζεται και χρηματοδοτείται 
από τις Πολιτιστικές Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Παιδείας. Το 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Λεμεσού στηρίζει το Ίδρυμα Ευ-
αγόρα και Κάθλην Λανίτη. www.
filmfestival.com.cy Instagram | 
Facebook @lemesosdocfest.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Δεν ξεχνώ 
στα Πλατανίσκια
Με 35 χαρακτικά 14 καλλιτεχνών, και 
με θέμα τα τραγικά γεγονότα στην 
Κύπρο το ’74 και τες συνέπειες τους, 
άνοιξε στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή 
στα Πλατανίσκια η περιοδική έκθεση 
«∆εν ξεχνώ». Η έκθεση θα παραμεί-
νει ανοικτή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. 
Εκτός από το εμβληματικό προσφυγό-
πουλο του Α. Τάσσου, “Κύπρος 1974”, 
τα έργα είναι συγκινητικές και δυνατές 
δημιουργίες Κυπρίων καλλιτεχνών: Τη-
λέμαχου Κάνθου, Λευτέρη Οικονόμου, 
Κώστα Οικονόμου, Κώστα Αβερκίου, 
Άντη Χατζηαδάμου κ.α.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Διόραμα
Κυκλοφόρησε το 37ο τεύχος του περιοδικού «∆ιόραμα» με 
πλούσια και ποικίλη ύλη, που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα 
των τεχνών και του πολιτισμού. Στο τεύχος που κυκλοφόρησε 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τα εικαστικά (επιμέ-
λεια, Κώστας Βασιλείου γιώργος Α. Κωνσταντίνου, Στέλιος Στυ-
λιανού • Γιάννης Βιολάρης Ανδρέας Εφεσόπουλος, «Αμαθούς-
Παλιά Λεμεσός»), ποιητικό αναλόγιο (Ανδρεανή Ηλιοφώτου 
και Χρίστος Αρτεμίδης), κείμενο του εκδότη Ανδρέα Χατζηθω-
μά με τίτλο «Λίλια Μπρικ, η μούσα της ρωσικής avant garde», 
παρουσιάσεις βιβλίων ( Άγγελ Νικολάου - Κονναρή : Παρουσία-
ση Ημερολογίου 2021 Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου , Μόνα 
Σαββίδου-Θεοδούλου: «Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου, Αφόρε-
τα Θαύματα», εκδόσεις Κέδρος 2017, Παναγιώτης Νικολαΐδης: 

«Κώστας Πατίνιος, Όσα ξεφύγαν της σιωπής», εκδόσεις Αρμίδα 2021 κ.ά.). ∆ιαθέσιμο στα 
βιβλιοπωλεία και στον εκδότη: eteandros@hotmail.com.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Windcraft 
Music 
Nest στα 
Κατύδατα
Το Windcraft επιστρέφει στη 
μουσική του φωλιά, στα Κατύ-
δατα της Σολιάς, στις 6, 7 και 
8 Αυγούστου, μετά από έναν 
χρόνο αναγκαστικής απουσί-
ας, για ένα καλοκαιρινό τρι-
ήμερο με ήχους πνευστών. 
Το Windcraft Music Nest θα 
παρουσιάσει το αυθεντικό 
έργο Κυπρίων και ξένων καλ-
λιτεχνών που αναμειγνύουν 
διαφορετικές μουσικές πα-
ραδόσεις και θα προβάλει τα 
πνευστά σε διαφορετικά είδη μουσικής, όπως έθνικ, funk, τζαζ και παραδοσιακή μουσική 
από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η κύρια σκηνή θα φιλοξενήσει αξιόλογα σχήματα από 
την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία, όπως το σχήμα Ermis Michael Electric World, την 
μπάντα Chunky Funky, τους Monsieur Doumani, το τρίο του Fausto Sierakowski, το γερμανι-
κό ντουέτο Weinberg Streun, και το σχήμα ∆υσανατολία. ∆ύο εξειδικευμένα τριήμερα εργα-
στήρια για επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς και δύο μουσικά εργαστήρια για παι-
διά θα ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 
με στόχο μια κοινή συναυλία. Πληροφορίες 22377748, www.windcraftmusicfest.com.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Oταν το Νο 2
χάνει από 
το Νο 42

Η 
μία, σούπερ σταρ στο τένις, άναψε την 
ολυμπιακή φλόγα στην τελετή έναρ-
ξης των Ολυμπιακών του Τόκιο, αλλά 

δεν θα φθάσει στον τελικό. Η 23χρονη Για-
πωνέζα Ναόμι Οσάκα, που βρίσκεται στο 
Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλεί-
στηκε στον τρίτο γύρο. Εχασε μέσα σε 1 
ώρα και 8 λεπτά από την Τσέχα αντίπαλό 
της Μαρκέτα Βοντρούσοβα, η οποία είναι 
στο Νο 42. Πριν από λίγες μέρες μια άλλη 
σούπερ σταρ, της ενόργανης γυμναστι-
κής, η αθλήτρια-σύμβολο της Αμερικής, η 
24χρονη Σιμόν Μπάιλς, αποσύρθηκε έπειτα 
από μία όχι και τόσο επιτυχημένη προσπά-
θειά της στο άλμα. Σε ανάρτησή της στο 
Instagram παραδέχθηκε πως ένιωθε το βά-
ρος όλου του κόσμου στους ώμους της. Σε 
δηλώσεις της η Μπάιλς εξήγησε ότι έκρινε 
πως δεν ήταν στην κατάλληλη ψυχική κα-
τάσταση γι’ αυτόν τον αγώνα. Και αποφά-
σισε να προστατεύσει τόσο την ίδια όσο 
και τις συναθλήτριές της, πιστεύοντας ότι 
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
προσπάθειά τους να βρεθούν στο βάθρο. 

Αρχές Ιουλίου, η Ναόμι Οσάκα είχε γρά-
ψει σε άρθρο της στο Time: «Ελπίζω όλοι 
οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι ok να 
μην είσαι ok και είναι ok να μιλάς γι’ αυτό. 
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοη-
θήσουν και συνήθως υπάρχει φως στο τέ-
λος κάθε τούνελ». Πριν από το Ρολάν Γκα-
ρός, η Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε ότι δεν θα 
δώσει συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του 
τουρνουά –κάτι που αποτελεί υποχρέωση 
για τους τενίστες– επικαλούμενη τις επι-
πτώσεις που έχει αυτή η διαδικασία στην 
ψυχική υγεία των αθλητών. 

Η Σιμόν Μπάιλς, στο Τόκιο, δεν κρύφτη-
κε πίσω από προφάσεις και δικαιολογίες: 
«Ετρεμα και μετά βίας μπορούσα να κοι-
μηθώ. Ποτέ δεν έχω ξανανιώσει έτσι πριν 
από αγώνα και προσπάθησα να βγω εκεί 
έξω και να το διασκεδάσω. (…) Είναι απαί-
σιο όταν παλεύεις με το ίδιο το μυαλό σου. 
Θες να το κάνεις για τον εαυτό σου, αλλά 
ανησυχείς υπερβολικά για το τι θα πουν 
οι άλλοι, τι θα σκεφτούν, για το Ιντερνετ», 
παραδέχθηκε. 

Είναι βέβαιο ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
του Τόκιο θα μείνουν στην Ιστορία για πο-
λύ διαφορετικούς λόγους απ’ ότι συμβαίνει 
συνήθως με αυτήν την παγκόσμια, κορυ-
φαία, συνάντηση. Η πανδημία –όσο περ-
νάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο σαφές– 
έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής μας. ∆εν είναι μόνο ότι 
άλλαξε η καθημερινότητα δισεκατομμυρί-
ων ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη. Είναι 
και ότι κόντυναν οι αντοχές μας, τουλάχι-
στον με τον τρόπο που είχαμε μάθει να τις 
αναγνωρίζουμε και να τις κατατάσσουμε. 
«Είμαστε κι εμείς άνθρωποι», σχολιάζει με 
έμφαση η Σιμόν Μπάιλς, ομολογώντας το 
αυτονόητο: και οι πρωταθλητές δεν είναι 
(μόνο τουλάχιστον) μηχανές παραγωγής με-
ταλλίων. Είναι και άνθρωποι. Εχουν, δηλα-
δή, στιγμές κατάρρευσης, κόπωσης, αδυνα-
μίας, αποτυχίας, άρνησης. Κάνουν –θέλουν 
και πρέπει– λάθος κινήσεις, που σημαίνει 
ότι το βάθρο μπορεί και να μην είναι πά-
ντα η μοναδική επιδίωξή τους. Εχουν μα-
ζί του μια σχέση λατρείας και μίσους. Ορί-
ζει τη ζωή τους, είναι βρόχος και την ίδια 
στιγμή αποθέωση. Οι ρωγμές που προκά-
λεσε στη ρουτίνα η πανδημία φέρνουν και 
ανατροπές: επαναξιολόγηση, ζύγισμα των 
σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών. 
Οι ειδικοί έχουν ήδη γνωματεύσει ότι το 
«εκτός ρουτίνας» για τους αθλητές αυτών 
των Ολυμπιακών δεν είναι χωρίς κόστος. 
Τους λείπει το κοινό, αφού αγωνίζονται 
μπροστά σε άδεια καθίσματα· τους λείπουν 
οι επευφημίες, η στήριξή του, η «συνομι-
λία» μαζί του. Η Ναόμι Οσάκα προσθέτει 
και μία ακόμη παράμετρο: «Ισως θα έπρε-
πε να δώσουμε στους αθλητές το δικαίωμα 
να κάνουν ένα ψυχολογικό διάλειμμα από 
τη διερευνητική ματιά των ΜΜΕ σε σπά-
νιες περιπτώσεις, χωρίς να υπόκεινται σε 
αυστηρές κυρώσεις». Η υπερβολική έκθε-
ση, η δημοσιότητα χωρίς όρους και όρια 
«καίει» τους ανθρώπους, είτε είναι εξοι-
κειωμένοι και μέρος του «παιχνιδιού» εί-
τε βρίσκονται αιφνιδίως στην αρένα χάρη 
ενός συμβάντος, μιας διάκρισης, μιας βρά-
βευσης, ενός ρεκόρ.

Η πανδημία, με την υποχρεωτική παύση 
στους ρυθμούς που επέβαλε, αναποδογύ-
ρισε το «ύφασμα», προδίδοντας τις ραφές 
του. Οι αλλεπάλληλες περιστροφές γύρω 
από το ίδιο πρόσωπο, η υπερεπένδυση 
χρημάτων και δημοσιότητας οδηγεί τους 
σούπερ σταρ στην κατάρρευση. Η μηχανή 
παραγωγής «υπερανθρώπων» χάνει λάδια. 
Και αυτή τη φορά παρακολουθεί τη βλάβη 
όλος ο πλανήτης.

Φυσικά και έχει δικαίωμα 
ο πρόεδρος να διασκεδάσει, 
ούτε και περιμένει κανείς 
να κυκλοφορεί όλο 
το καλοκαίρι με μαύρες 
πλερέζες, αλλά από 
το ξεσκάω στο «γκρέμιστα-
γκρέμιστα» έχει μία 
κάποια απόσταση.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η Φράνι Στόουν, η ηρωίδα του βιβλίου 
«Πριν χαθούν τα πουλιά» της Σάρ-
λοτ Μακόναχι, είναι μια γυναίκα σε 
διαρκή αναζήτηση, πάντα σε κίνη-
ση, ανίκανη να μείνει στο πλευρό 
αυτών που αγαπά. Αποφασίζει να 
ακολουθήσει τα αρκτικά γλαρόνια 
που έχουν απομείνει στον κόσμο, 
στην τελευταία τους ίσως αποδημία 
στην Ανταρκτική. Η Φράνι πείθει 
το πλήρωμα ενός αλιευτικού σκά-
φους να την πάρει μαζί του και να 
πλεύσει στο κατόπι των πουλιών. 
Και όσο η θάλασσα τους περιβάλλει, 
σαν μήτρα και σαν παγίδα μαζί, όσο 
τα τολμηρά γλαρόνια ταξιδεύουν 
προς την ελπίδα μαζί και τον χαμό 
τους, η Φράνι αποκαλύπτεται ότι, 
ακολουθώντας τα ίχνη τους, χαρ-
τογραφεί παράλληλα την ψυχή και 
την πορεία της, μαζί με τη μοίρα 
του πλανήτη και της ανθρωπότη-
τας. Το πρώτο βιβλίο ενηλίκων της 
Αυστραλής Σάρλοτ Μακόναχι (εκ-
δόσεις Μεταίχμιο) ετοιμάζεται να 
κυκλοφορήσει σε δεκαοκτώ χώρες 
ανά την υφήλιο έχοντας ήδη λάβει 
εξαιρετικές κριτικές για τη γραφή, 
τη ματιά της στην ανθρώπινη ψυ-
χοσύνθεση, την ευαισθησία και τη 
σοβαρότητα με την οποία πραγμα-
τεύεται την απειλή της κλιματικής 
αλλαγής.

Η Σάρλοτ Μακόναχι γεννήθηκε 
στο Ντάργουιν της Αυστραλίας. Εως 
τα 21 της χρόνια είχε ζήσει σε ισά-
ριθμα σπίτια σε όλη τη χώρα εξαιτί-
ας των συχνών μετακομίσεων της 
οικογένειάς της. Εχει πτυχίο σεναρι-
ογράφου και έχει εργαστεί για χρό-
νια στον κινηματογράφο και στην 
τηλεόραση. Ηθελε όμως πάντα να 
γίνει συγγραφέας. Αγαπούσε πολύ τα 

βιβλία, θυμάται, «ήμουν συνεχώς με 
τη μύτη χωμένη σε ένα βιβλίο, διά-
βαζα περπατώντας προς το σχολείο 
και συχνά κινδύνευα να με χτυπή-
σει κάποιο αυτοκίνητο». Ξεκίνησε να 
γράφει το πρώτο βιβλίο της στα 14 
και το ολοκλήρωσε στα 17. Ηταν το 
πρώτο βιβλίο που εξέδωσε, το πρώ-
το μιας σειράς βιβλίων φαντασίας για 
παιδιά. Ακολούθησαν ακόμη επτά και 
έπειτα το «Πριν χαθούν τα πουλιά».

Με το περιβάλλον παθιάστηκε, λέ-

ει, τα τελευταία χρόνια. «Οταν ήμουν 
νεότερη, έγραφα σαν μια μορφή από-
δρασης, για να εμπλακώ σε περιπέ-
τειες χωρίς να αφήσω την ασφάλεια 
της κρεβατοκάμαράς μου. Μόνο όταν 
άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το 
βιβλίο ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι 
τον φυσικό κόσμο γύρω μου και πό-
σο με ενέπνεε. Η γραφή μου άρχισε 
να αποκτά μια αίσθηση επείγοντος, 
μια ανάγκη να γράψω για όσα χάσα-
με και όσα έχουμε ακόμη χρόνο να 
σώσουμε». Το βιβλίο «Πριν χαθούν 
τα πουλιά», που ταξίδεψε το όνομά 
της σε πολλές διαφορετικές γωνιές 
της Γης, γεννήθηκε στο μυαλό της 
κομμάτι κομμάτι, θυμάται. 

«Ταξίδευα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
εξερευνώντας το οικογενειακό μου 

παρελθόν και ενθουσιάστηκα με τις 
μακρινές πτήσεις των αποδημητι-
κών πουλιών. Φανταζόμουν πόσο 
εκπληκτικό θα ήταν να κάνω αυτά 
τα ταξίδια μαζί τους. Ετσι γεννήθη-
κε στο μυαλό μου μια γυναίκα που 
έψαχνε για τη θέση της στον κόσμο 
και η οποία αγαπούσε τα πουλιά με 
όλη την καρδιά της και αποφάσισε 
να τα ακολουθήσει στο μακρύ ταξίδι 
τους. ∆εν σκόπευα να γράψω ένα βι-
βλίο για την κλιματική αλλαγή, αλλά 
ήθελα να γράψω για τον δεσμό αυτής 
της γυναίκας με τη φύση και πόσο 
αυτό την έθρεφε, πώς αντικατέστη-
σε την οικογένειά της. Ομως συνει-
δητοποιούσα ξανά και ξανά ότι δεν 
γινόταν να γράψω για τη φύση χω-
ρίς να εξετάσω την ανθρώπινη επί-

δραση σε αυτή. Τότε ξεκίνησα την 
έρευνά μου για την κλιματική αλλα-
γή και έμαθα ότι πάνω από το 70% 
των άγριων ζώων εξαφανίστηκε τα 
τελευταία 50 χρόνια. Κατάλαβα τότε 
ότι έπρεπε το βιβλίο να εκτυλίσσεται 
σε αυτό το δυστοπικό μέλλον όπου τα 
ζώα έχουν εξαφανιστεί». Χρειάστηκε 
να κάνει εκτεταμένη έρευνα για τα 
ρεύματα των ωκεανών, για το ταξίδι 
με αλιευτικό, για το τι συμβαίνει στο 
περιβάλλον, για τους σταθμούς του 
ταξιδιού της Φράνι, για τα αρκτικά 
γλαρόνια και την αποδημία τους.

Αν η ίδια ήταν πουλί, λέει, δεν θα 
ήταν αρκτικό γλαρόνι· «τα αγαπώ, αλ-
λά πετούν τόσο μακριά και για τόσο 
πολύ, και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, 
είμαι τεμπέλα! Αγαπώ την πίστη των 
άλμπατρος, που ζευγαρώνουν για μια 
ζωή. Κι αυτά όμως πετούν πάνω από 
τη θάλασσα για πολύ καιρό και ακού-
γεται και αυτό πολύ εξοντωτικό!».

Τη ρωτώ τι θα ήθελε να αποκο-
μίσουν οι αναγνώστες από αυτό το 
βιβλίο. «Μια αίσθηση ανανεωμένης 
ελπίδας. Είναι πολύ εύκολο να νιώσει 
κανείς απόγνωση ή απάθεια ακούγο-
ντας όσα άσχημα συμβαίνουν. Ομως 
είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 
υπάρχουν τόσο πολλά που ακόμη 
δεν χάσαμε και για τα οποία πρέπει 
να παλέψουμε. Η ελπίδα είναι σημα-
ντική, γιατί δίνει ενέργεια στους αν-
θρώπους και τους οδηγεί στη δράση, 
κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο. Ελπίζω επίσης 
το βιβλίο να μεταδώσει μια αίσθηση 
ενότητας, να ελαφρύνει τη μοναξιά 
και να μας θυμίσει την ομορφιά του 
κόσμου».

Για να γράψει, ομολογεί, πρέπει 
να βρίσκεται στην κατάλληλη διά-
θεση. «Πρέπει να βυθιστώ σε ένα 
συναισθηματικό, λίγο μελαγχολικό 

μέρος και για να το καταφέρω αυ-
τό χρειάζομαι τη σωστή έμπνευση. 
Αυτή μπορεί να έρθει ακούγοντας 
συγκεκριμένη μουσική, παρακολου-
θώντας κάποιες ταινίες, διαβάζοντας 
βιβλία ή πηγαίνοντας έναν περίπα-
το σε κάποιο όμορφο μέρος. Μόλις 
συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε αυτή 
τη συναισθηματική κατάσταση, ξέ-
ρω ότι μπορώ να καθίσω και οι λέξεις 
θα έρθουν. Ολο αυτό όμως είναι μια 
καθημερινή πρόκληση, η οποία γί-
νεται όλο και πιο δύσκολη όσο περ-
νούν τα χρόνια».

Η πανδημία, συμφωνούμε, φέρ-
νει στον νου παραλληλισμούς με τον 
κίνδυνο εξαφάνισης που αντιμετω-
πίζουν πολλά είδη της χλωρίδας και 
της πανίδας. Υπάρχει κάτι να μάθου-
με από αυτή; «Πώς η σκληρή αντι-
μετώπιση που επιφυλάξαμε στην 
άγρια ζωή μάς έχει τελικά επηρεάσει. 
Πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας 
με το περιβάλλον, αλλιώς πανδημίες 
όπως αυτή θα εξακολουθήσουν να 
συμβαίνουν. Νομίζω είναι μια καλή 
στιγμή να σκεφτούμε τι επίδραση 
έχουμε στον κόσμο. Είμαστε φύλα-
κες της Γης, δεν είμαστε εδώ για να 
καταναλώσουμε ώσπου όλα να εξα-
φανιστούν». 

Ευτυχώς, πιστεύει, μάλλον υπάρ-
χει ακόμα ελπίδα να ζήσουμε όλα τα 
πλάσματα του κόσμου μαζί και ευ-
τυχισμένοι. «Για να το καταφέρουμε 
αυτό, θα πρέπει να δράσουμε άμεσα 
και γρήγορα και θα πρέπει να κάνου-
με μεγάλες αλλαγές. Νομίζω ότι όλα 
εξαρτώνται από το να βρούμε τις 
αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε 
στην καθημερινότητά μας, αλλά και 
να ψηφίσουμε τους κατάλληλους αν-
θρώπους οι οποίοι μπορούν πραγμα-
τικά να φέρουν δομικές αλλαγές σε 
μεγάλη κλίμακα».

«Γράφω για όσα μπορούμε να σώσουμε»
Η Αυστραλή συγγραφέας Σάρλοτ Μακόναχι μιλάει στην «Κ» για τα βιβλία, την κλιματική αλλαγή και την πανδημία

«Είναι μια καλή 
στιγμή να σκεφτούμε 
τι επίδραση έχουμε 
στον κόσμο. Είμαστε 
φύλακες της Γης, δεν 
είμαστε εδώ για να 
καταναλώσουμε ώσπου 
όλα να εξαφανιστούν».

«Από την έρευνά μου για την κλιματική αλλαγή έμαθα ότι πάνω από το 
70% των άγριων ζώων εξαφανίστηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Κατάλαβα τό-
τε ότι το βιβλίο μου έπρεπε να εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου 
τα ζώα έχουν εξαφανιστεί», λέει η Σάρλοτ Μακόναχι.

Το πρώτο βιβλίο ενηλίκων της Αυ-
στραλής συγγραφέως θα κυκλοφο-
ρήσει από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
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Στο γαλλικό αρχιτεκτονικό στούντιο 
της Αν Λακατόν και του Ζαν-Φι-
λίπ Βασάλ απονεμήθηκε το φετινό 
Πρίτσκερ, το πιο σημαντικό ίσως 
βραβείο αρχιτεκτονικής. Μετά τις 
Ιρλανδές Ιβόν Φάρελ και Σέλεϊ Μα-
κναμάρα, σειρά έχει ένα ακόμα δί-
δυμο. Η τρίτη φορά, μετά τον Κρι-
στιάν ντε Πορζαμπάρκ (1994) και 
τον Ζαν Νουβέλ (2008), που ένα 
γαλλικό γραφείο βρίσκεται στην 
κορυφή, η πέμπτη που απονέμεται 
σε ομάδα και η έκτη σε γυναίκα.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη 
γαλλική ομάδα ξεχωριστή; Μια αρ-
χιτεκτονική που σέβεται την ιστο-
ρία της πόλης και των κτιρίων, δια-
τηρεί τη μνήμη του τόπου, εστιάζει 
στη βιώσιμη και αποδοτική επα-
νάχρηση, αγαπά την ανακυκλώ-
σιμη υλικότητα, αδιαφορεί για τη 
μορφολογία, αξιοποιεί οτιδήποτε 
χρήσιμο, λειτουργικό και διαθέσι-
μο, σχεδιάζει με ευελιξία από μέσα 
προς τα έξω για τις ανάγκες των 
κατοίκων, ονειρεύεται μια δίκαιη 
κοινωνία, ποντάρει στην κοινωνική 
κατοικία. Χτίζει με τα ελάχιστα τό-
πους ζωντανούς και γεμάτους. Με-
τασχηματίζει την καθημερινότητα 
προσθέτοντας και όχι αφαιρώντας.

Γεννημένοι στη Γαλλία και στο 
Μαρόκο αντίστοιχα, η Αν Λακατόν 
και ο Ζαν-Φιλίπ Βασάλ συναντή-
θηκαν τέλη του ’70 στην Ανωτάτη 
Σχολή Αρχιτεκτονικής και Τοπί-
ου του Μπορντό. Τα πέντε χρόνια 
που πέρασαν στον Νίγηρα, νότια 
της Σαχάρας, προτού ιδρύσουν το 
γραφείο τους Lacaton & Vassal το 
1987 στο Παρίσι, έμαθαν πώς –με 
στοιχειώδη υλικά όπως το ξύλο και 
το ύφασμα– μπορεί κανείς να δημι-
ουργήσει σκιά. «Η έρημος για εμάς 
ήταν σαν δεύτερο σχολείο». Αυτή η 
εμπειρία του ελάχιστου, της απλό-
τητας και του αυτοσχεδιασμού θα 
καθοδηγήσει τις μονοκοντυλιές των 
έργων τους.

Η ανακαίνιση μεταπολεμικών 
κτιρίων κοινωνικής στέγασης και 
εργατικών πολυκατοικιών τούς χά-
ρισε το Παγκόσμιο Βραβείο Βιώ-
σιμης Αρχιτεκτονικής και το Πα-
νευρωπαϊκό Βραβείο Mies van der 
Rohe 2019. Το ενδιαφέρον στην 
περίπτωσή τους είναι ότι δεν τους 
ανατέθηκε να ανακαινίσουν τα κτί-
ρια αυτά. Η αρχική εντολή ήταν να 
γκρεμιστούν και να χτιστούν άλλα 
στη θέση τους. Οι ίδιοι όμως, με το 
μανιφέστο «Plus» (2004), άσκησαν 
πίεση στη γαλλική κυβέρνηση, κα-
ταφέρνοντας να μετασχηματίσουν 
τα δημόσια μπλοκ που απειλούνταν 
με κατεδάφιση σε σύγχρονες κατοι-
κίες, διατηρώντας μάλιστα τα ίδια 
ενοίκια. Η κατεδάφιση είναι γι’ αυ-
τούς σπατάλη ενέργειας, ύλης και 
ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα κουβα-
λάει αρνητικό κοινωνικό αντίκτυ-
πο. «Για εμάς είναι μια πράξη βίας».

Με το μότο: «Ποτέ μην κατεδα-
φίζετε, ποτέ μην αφαιρείτε ή αντι-
καθιστάτε, πάντα να προσθέτετε, 
να μεταμορφώνετε και να επανα-
χρησιμοποιείτε», έστρεψαν την 
αρχιτεκτονική σκέψη στα πεδία 
της επανάχρησης. Χάρη σ’ αυτούς 
αναζωογονήθηκαν ολόκληρες οι-
κιστικές περιοχές και ανανεώθη-
κε η πολιτιστική κληρονομιά του 

μοντερνισμού. Κάτι που θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε και εμείς στα 
ταλαιπωρημένα προσφυγικά της 
Αλεξάνδρας, στα Κουντουριώτικα, 
στο ∆ουργούτι και αλλού.

Το σημαντικότερο έργο τους εί-
ναι η ανακατασκευή τριών μπλοκ 
κοινωνικής κατοικίας σε συγκρό-

τημα 530 κατοικιών του ’60 στο 
Μπορντό, σε συνεργασία με τον 
Φρεντερίκ Ντριό και τον Κριστόφ 
Χουτέν. Με λεπτές παρεμβάσεις, 
διακριτικές και ευφυείς χειρονο-
μίες όπως η επέκταση των υπαρ-
χόντων κουφωμάτων, η προσθή-
κη μπαλκονιών με πολυκαρβονική 
επικάλυψη και η δημιουργία κήπων 
στους ορόφους με τη μορφή κλει-
στών γυάλινων «θερμοκηπίων», 
μεταμόρφωσαν τα διαμερίσματα 
αφήνοντας τον ήλιο να διεισδύσει, 
εξασφαλίζοντας βέλτιστη θερμική 
άνεση και μεγιστοποίηση του κα-
θημερινού ζωτικού ημιυπαίθριου 
χώρου. Η χρήση προκατασκευα-
σμένων στοιχείων βοήθησε στο 
μικρότερο κόστος και στη συντο-
μότερη κατασκευή.

Αντίστοιχο έργο, η ανακατα-
σκευή το 2011 του 16ώροφου πύρ-
γου Tour Bois-le-Prêtre βόρεια του 

Παρισιού, σε αρχικό σχεδιασμό του 
Γάλλου Ρεϊμόν Λοπέζ το 1962. Βελ-
τιώθηκαν τεχνικά 96 διαμερίσματα 
με νέες τυπολογίες που πληρούν τις 
ανάγκες σύγχρονων οικογενειών.

Η αρχιτεκτονική των Λακατόν 
και Βασάλ ανανέωσε «τις νεωτερι-
στικές ελπίδες και τα όνειρα για τη 
βελτίωση της ζωής πολλών», παρά-
γοντας μια «αρχιτεκτονική τόσο 
ισχυρή στις μορφές της όσο και 
στις πεποιθήσεις της, τόσο διαφα-
νή στην αισθητική όσο και στην 
ηθική της», ανέφεραν οι κριτές του 
βραβείου Πρίτσκερ.

Οι νέες χρήσεις των κτιρίων τους 
δυναμιτίζουν ανεκμετάλλευτες προ-
οπτικές, παράγοντας απρόσμενα 
συμβάντα, σ’ έναν σχεδόν αφημέ-
νο τόπο. Από τα πιο ενδιαφέροντα 
έργα τους, αποτέλεσμα αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού, η επανάχρηση 
του εγκαταλελειμμένου εργαστηρί-

ου ναυπηγικής του 1949 στη ∆ουν-
κέρκη. Με περισσή ευαισθησία 
αποκατέστησαν το υπάρχον κτίριο, 
το οποίο πλέον στεγάζει την γκαλε-
ρί τέχνης FRAC Nord-Pas de Calais. 
Αφησαν σχεδόν ανέγγιχτο το εσω-
τερικό του επενδύοντας στην κα-
ταπληκτική μορφολογία του: τον 
τεράστιο, φωτεινό και εντυπωσια-
κό όγκο του, που μπορεί να φιλο-
ξενήσει ποικίλα δρώμενα, εκθέσεις 
και μεγάλης κλίμακας έργα, ενώ 
ταυτόχρονα αφηγείται την ιστορία 
του ως βιομηχανικό κτίριο. 

Παράλληλα, κατασκεύασαν ένα 
δίδυμο νέο κτίριο όπου φυλάσσο-
νται πάνω από 1.500 έργα τέχνης. 
Το κτίριο αυτό, όχι μόνο δεν αντα-
γωνίζεται το υπάρχον, αλλά συνομι-
λεί μαζί του μ’ ένα συμπληρωματι-
κό λεξιλόγιο που περιλαμβάνει μια 
ημιδιαφανή όψη από κυματοειδή 
πολυκαρβονικά φύλλα. Πανομοιό-
τυπων διαστάσεων, προβάλλει ως 
αντικατοπτρισμός του παρακείμε-
νου κτιρίου. Ως μια επανάληψη: το 
αρνητικό του καλουπιού. Το ένα 
στιβαρό και βαρύ, το άλλο ελαφρύ, 
διαφανές και φωτεινό.

Το Palais de Tokyo
Το 2014 αναμόρφωσαν το μου-

σείο Palais de Tokyo στο Παρίσι 
με την προσθήκη ενός ευρύχωρου 
υπόγειου χώρου και με σημειακές 
δυναμικές παρεμβάσεις, ενώ αξι-
οπρόσεκτες είναι και οι κατοικίες 
που έχουν σχεδιάσει. Ενα πρώην 
εργοστάσιο μπισκότων ανακαινί-
στηκε με τα ελάχιστα μέσα για να 
λειτουργήσει ως σπίτι στο Μπορντό 
(1999), το Latapie House (1993) στο 
Φλουαράκ έχει κτιστεί με μεταλλικό 
σκελετό, διαφανή πολυκαρβονικά 
φύλλα και χαμηλό προϋπολογισμό, 
ενώ το Cap Ferret House (1998) με 
θέα στον κόλπο του Αρκασόν στη 
νοτιοδυτική Γαλλία είναι εναλλακτι-
κά «ονειρικό». Συναρμολογώντας 
έναν διακριτικό μεταλλικό σκελε-
τό, διατήρησαν τη μνήμη και την 
ομορφιά του τοπίου: τον αμμόλοφο, 
τις μιμόζες, τις κουμαριές και τα 46 
πεύκα του οικοπέδου, ενσωματώ-
νοντας όσα εγκιβωτίζονται μέσα 
στον όγκο του σπιτιού σε ειδικές 
«θήκες» προσαρμοσμένες στην τα-
λάντευση και στη συνεχή ανάπτυξή 
τους. «Μην κατεδαφίζεις ποτέ, μην 
κόβεις ποτέ δέντρο, μη βγάζεις πο-
τέ μια σειρά από λουλούδια». «Φρο-

ντίστε τη μνήμη των πραγμάτων 
που ήταν ήδη εκεί. Ακούστε τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί».

Οι Λακατόν και Βασάλ σχεδιά-
ζουν μεγάλους και γενναιόδωρους 
εσωτερικούς χώρους, επεκτάσιμους 
και μεταβαλλόμενους. Είτε πρόκει-
ται για την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική 
Σχολή της Ναντ (2009) στις ακτές 
του ποταμού Λούρου, είτε για το 
θέατρο πολλαπλών χρήσεων στη 
Λιλ (2013) σχεδιασμένο με ευελιξία: 
κινητή πρόσοψη, κινητά καθίσμα-
τα, ένα σύστημα με μεγάλες κουρ-
τίνες και πτυσσόμενες πόρτες που 
επιτρέπουν πολλαπλές εσωτερικές 
διαμορφώσεις. Με προσβάσιμη ορο-
φή που λειτουργεί και ως δημόσιος 
ανοικτός κήπος.

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτρο-
πής, Αλεχάνδρο Αραβένα, βραβευ-
μένος με Πρίτσκερ το 2016, από 
τους πρώτους που επανέφεραν στη 
διεθνή συζήτηση τον κοινωνικό 
ρόλο της αρχιτεκτονικής δίνοντας 
πρωτοποριακές λύσεις στο στεγα-
στικό πρόβλημα της Χιλής, τόνισε 
ότι οι Λακατόν και Βασάλ είναι «ρι-
ζοσπαστικοί στην ευαισθησία τους 
και τολμηροί μέσω της λεπτότητάς 
τους, εξισορροπώντας μια σεβαστή 
αλλά απλή προσέγγιση του δομη-
μένου περιβάλλοντος».

Οι Λακατόν και Βασάλ επεξερ-
γάζονται τον ήλιο και τον αέρα, δι-
ερευνούν τον τόπο, αναλύουν τα 
χαρακτηριστικά του, εξερευνούν, 
μαθαίνουν την ιστορία του, κατοι-
κούν τη μνήμη. Πιστεύουν πολύ 
στον άνθρωπο. «Πίσω από τα δωμά-
τια, υπάρχει ζωή». Η αρχιτεκτονική 
τους δεν είναι σε καμιά περίπτωση 
κλασικά ωραία. ∆εν τους νοιάζει η 
«ομορφιά». 

Συναρμολογούν, προσαρμόζουν, 
ανασυνθέτουν. ∆ημιουργούν κολάζ 
από αναμνήσεις, εικόνες και συναι-
σθήματα με νέα σύγχρονα βιομη-
χανικά υλικά: πάνελ αλουμινίου, 
πολυκαρβονικά φύλλα, μεταλλικά 
πλαίσια, στραντζαριστές λαμαρί-
νες, πολυεστερικά φύλλα τύπου 
«ελενίτ». Η ανακυκλώσιμη «κοινω-
νική» υλικότητα των έργων τους 
αντανακλά μια ιδιόρρυθμη αδρή 
αρχιτεκτονική, τραχιά και καλο-
δουλεμένη. Ευαίσθητη και εφευ-
ρετική στις ουσιώδεις συνθετικές 
επιλογές και ταυτόχρονα λειτουρ-
γική, γωνιώδης και δυναμική στις 
επιμέρους λεπτομέρειες.

Οι φετινοί νικητές 
του βραβείου Πρίτσκερ 
χτίζουν με τα ελάχιστα 
τόπους ζωντανούς 
και γεμάτους, 
μετασχηματίζουν 
την καθημερινότητα 
προσθέτοντας 
και όχι αφαιρώντας.

Η Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή της Νάντης. Οι Λακατόν και Βασάλ σέβονται την ιστορία της πόλης και των κτιρίων, 
διατηρούν τη μνήμη του τόπου, εστιάζουν στη βιώσιμη και αποδοτική επανάχρηση.

Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Μην κατεδαφίζεις, μην κόβεις δέντρο»
Η ανακυκλώσιμη «κοινωνική» υλικότητα των έργων του γαλλικού αρχιτεκτονικού γραφείου Λακατόν και Βασάλ
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Η αρχιτεκτονική τους δεν είναι σε καμία περίπτωση κλασικά ωραία. ∆εν τους νοιάζει η «ομορφιά». Συναρμολογούν, προσαρμόζουν, ανασυνθέτουν. Η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων βοηθά στο μικρότερο κόστος.

Η Αν Λακατόν και ο Ζαν-Φιλίπ Βασάλ.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ

ΣΠΟΡ FM 95.0 AKOYN OI AΝΤΡΕΣ

Επίσημη έρευνα ακροαματικότητας
Φεβρουάριος-Απρίλιος 2021

ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΗΛΙΚΙΕΣ  13 – 80 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΚ   21.4% 

ΣΠΟΡ FΜ 95.0   16.3% 
ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ   15.0% 
SUPER SPORT FM   14.7% 
ΚΑΝΑΛΙ 6    14.0% 
ΜIX FM     13.5% 
ANTI1        11.3% 
ΑΣΤΡΑ       10.0%
SFERA          9.9% 
DEEJAY        9.8% 
POLITIS        9.7% 
SUPER FM      9.6%
ΔΙΕΣΗ           9.3% 
ACTIVE        9.0% 
KLICK           8.3% 
KISS             7.8% 

Πολυθεματικές και ενδιαφέρουσες προβολές
Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού στον Χαρουπόμυλο Λανίτη παρουσιάζει την τέχνη του ντοκιμαντέρ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου ξεκι-
νάει το 16ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Λεμεσού, στον Χαρου-
πόμυλο Λανίτη (Ceronia Hall), με 
προβολές δημιουργικών ντοκιμα-
ντέρ που προβάλλονται για πρώτη 
φορά στην Κύπρο και έχουν βραβευ-
θεί σε μερικά από τα πιο σημαντικά 
διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου. Ο 
Γιάγκος Χατζηγιάννης καλλιτεχνικός 
διευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού μάς λέει ότι 
αυτό που ξεχωρίζει στο φετινό ∆ιε-
θνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμε-
σού είναι το ίδιο το πρόγραμμά του, 
αφού και φέτος παρουσιάζουν στο 
κοινό μερικές από τις καλύτερες και 
πιο πολυσυζητημένες ταινίες της 
τρέχουσας χρονιάς. «Πιστεύουμε 
ακράδαντα στη δύναμη που έχει η 
τέχνη του ντοκιμαντέρ για να περνά 
κάποια μηνύματα και να μας κάνει 
καλύτερους ανθρώπους, γι’ αυτό πι-
στεύουμε ότι κάτι καλό και ωφέλιμο 
θα πάρει ο καθένας από μας που θα 
τις παρακολουθήσει» και σημειώνει 
το γεγονός πως φέτος είναι η δεύτε-
ρη χρονιά που το Φεστιβάλ πραγμα-
τοποιείται σε συνθήκες πανδημίας, 
λέγοντας πως αυτή η συνθήκη φέρ-
νει ένα πρόσθετο βάρος και δυσκο-
λία στην παραγωγή, «είμαστε όμως 
αισιόδοξοι ότι όλα θα κυλήσουν ομα-
λά, με τη δέουσα προσοχή στα μέτρα 
και στην ασφάλεια του καθενός».

Στο φετινό φεστιβάλ θα παρου-
σιαστούν δουλειές που περιλαμβά-
νουν φυσικά επίκαιρα κοινωνικά 
θέματα, ζητήματα κοινωνικά και 
ντοκιμαντέρ το σινεμά του πραγ-
ματικού. Πιο συγκεκριμένα δύο ντο-
κιμαντέρ που θα προβληθούν είναι 
προτεινόμενα για Βραβείο Όσκαρ 
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, το χιλι-

ανό «The Mole Agent», των Maite 
Alberdi και Marcela Santibanez, με 
τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Ρομούλο να 
προσλαμβάνει τον 83χρονο Σέρχιο, 
για να διεισδύσει σε ένα γηροκομείο 
ως τρόφιμος και να συλλέξει πληρο-
φορίες για τις συνθήκες διαβίωσης 
των τροφίμων. Επίσης, θα προβλη-
θεί το «Collective», του Alexander 
Nanau, το οποίο καταγράφει τη δι-
αφθορά και τα υγειονομικά σκάν-
δαλα που κλόνισαν τη ρουμάνικη 
κοινή γνώμη το 2015. Το Collective 
τιμήθηκε και από το κοινό της Ευ-
ρώπης αποσπώντας το ευρωπαϊκό 
βραβείο κοινού LUX.

Για τα δικαιώματα της γυναίκας 
θα παρουσιαστούν το «Sabaya» (Βρα-
βείο Σκηνοθεσίας ∆ιεθνούς Ντοκι-
μαντέρ στο Φεστιβάλ Sundance) του 
Hogir Hirori που αναδεικνύει τις 

προσπάθειες μιας ομάδας Κούρδων 
να διασώσουν από την ISIS νεαρές 
γυναίκες που κρατούνται ως σκλάβες 
«Sabaya» και το Writing with Fire» 
(Βραβείο Κοινού και Ειδικό Βρα-
βείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ 
Sundance 2021) των Rintu Thomas 
και Sushmit Ghosh από την Ινδία, 
που αφορά τη μοναδική εφημερίδα 
που εκδίδεται από γυναίκες Ντάλιτ 
(«κατώτερης κάστας»). 

Η τέχνη στο σινεμά του πραγ-
ματικού θα εκπροσωπηθεί από το 
«The Most Beautiful Boy in the 
World» των Kristina Lindström και 
Kristian Petri συναντά ξανά τον 
πρωταγωνιστή του αριστουργήμα-
τος του Βισκόντι, Θάνατος στη Βενε-
τία (Death in Venice), το «Ailey» της 
Jamila Wignot, η προσωπογραφία 
του ευφυούς και αινιγματικού χο-

ρευτή και χορογράφου Alvin Ailey. 
Επίσης, το «Summer Of Soul» σε 
σκηνοθεσία Questlove, που ερευ-
νά την ιστορία του Harlem Cultural 
Festival το 1969. 

Για τους οικογενειακούς δεσμούς 
το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει το «Radiograph of a 
Family» της Firouzeh Khosrovani 
(1ο Βραβείο στο IDFA 2020, ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Άμστερ-
νταμ), το «He’s My Brother» των Cille 
Hannibal και Christine Hanberg και 
το βραβευμένο ως Καλύτερο ∆ιεθνές 
Ντοκιμαντέρ στο φετινό Hot Docs 
του Καναδά, «Ostrov, Lost Island» 
των Svetlana Rodina και Laurent 
Stoop. Επίσης, το ισπανικό «Magaluf 
Ghost Town» του Miguel Angel 
Blanca (Χρυσός Αλέξανδρος στο ∆ι-
εθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-

σαλονίκης), το We (Nous) της Alice 
Diop (Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμα-
ντέρ στο τμήμα Encounters στη φε-
τινή Berlinale), και οι «Πικροδάφνες» 
της Πάολας Ρεβενιώτη, σε μία βόλτα 
στη νυχτερινή Αθήνα μέσα από τα 
μάτια της ίδιας και της Μπέτυς Βα-
καλίδου και Εύας Κουμαριανού. Στο 
φεστιβάλ επίσης θα προβληθεί το 
«Four Seasons In A Day της Annabel 
Verbeke», το οποίο πραγματεύεται 
τις βαριές συνέπειες του Brexit.

Συμμετοχή από την Κύπρο
Από την Κύπρο θα δούμε μόνο 

το ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Γε-
ωργίου «The Stray Dog Story». Ο κ. 
Χατζηγιάννης σε ερώτησή μας για-
τί μόνο μία συμμετοχή από την Κύ-
προ είπε πως ανέκαθεν είναι λίγες 
οι κυπριακές συμμετοχές και πολύ 

σπάνια είναι πέραν της μιας. «Από 
τη δική μας πλευρά είμαστε πάντα 
ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν έχουμε 
να φιλοξενήσουμε Κυπριακές ταινί-
ες. Ως γνωστό όμως, η παραγωγή δη-
μιουργικού ντοκιμαντέρ στον τόπο 
μας δεν είναι και τόσο διαδεδομένη 
και μακάρι να έρθει η στιγμή που 
να μπορούμε να φιλοξενούμε όλο 
και περισσότερες αξιόλογες κυπρια-
κές παραγωγές». Το «The Stray Dog 
Story» της Γεωργίου αφορά το πολύ 
σοβαρό πρόβλημα των αδέσποτων 
σκυλιώνκαι μας υπενθυμίζει βασι-
κές ανθρώπινες αξίες. 

Τα Πνεύματα του Δάσους
Στο φεστιβάλ, το The Island Club 

θα παρουσιάσει ένα οπτικοακουστι-
κό πρόγραμμα με τίτλο «Τα Πνεύμα-
τα του ∆άσους» που περιλαμβάνει 
δύο ζωντανές μουσικές περφόρ-
μανς με τις androula (Αντρούλα 
Καφά) και Mohama Tajalof (Βερό-
νικα Γεωργίου) μαζί με προβολές 
βίντεο. Συνδιαλέγεται με το αρ-
χείο του ∆ήμα Ευθυβούλου (1924-
2011), ενός Κύπριου φωτογράφου 
που έζησε στον Αμαζόνιο του Πε-
ρού από το 1979 μέχρι το 1989, ο 
οποίος επεδίωξε Όπως λέει ο Γιά-
γκος Χατζηγιάννης η συνεργασία 
του Φεστιβάλ με το The Island Club 
χρονολογείται εδώ και μερικά χρό-
νια και είναι ίσως η πολυτιμότερη 
συνεργασία που έχει το Φεστιβάλ, 
με έναν οργανισμό που είναι τόσο 
πολύ αφοσιωμένος στην παρουσί-
αση σύγχρονης τέχνης και ενός γε-
νικότερου εικαστικού οράματος.

Πληροφορίες: Χαρουπόμυλος 
Λεμεσού, δίπλα από το Μεσαιω-

νικό Κάστρο, 1 - 8 Αυγούστου. Το πρό-
γραμμα είναι αναρτημένο στην ιστο-
σελίδα www.filmfestival.com.cy. 

Η παραγωγή δημιουργικού ντοκι-
μαντέρ στον τόπο μας δεν είναι και 
τόσο διαδεδομένη και μακάρι να έρ-
θει η στιγμή που να μπορούμε να 
φιλοξενούμε όλο και περισσότερες 
αξιόλογες κυπριακές παραγωγές, 
λέει ο Γιάγκος Χατζηγιάννης καλλιτε-
χνικός διευθυντής του φεστιβάλ.

Στο 16ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού είναι το ίδιο το πρόγραμμά του, αφού και φέτος παρουσιάζουν στο 
κοινό μερικές από τις καλύτερες και πιο πολυσυζητημένες ταινίες της τρέχουσας χρονιάς.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μπερνάρντο 
Μπελότο,
ο λιγότερο
διάσημος ανιψιός 
του Καναλέτο

Μουσικές του καλοκαιριού #3

Η έκθεση (έως 31 Οκτωβρίου) στην 
Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον 
μας προσκαλεί να προσέξουμε την 
περίπτωση του Ιταλού ζωγράφου 
Μπερνάρντο Μπελότο (1722-1780), 
ενός καλλιτέχνη που πέρασε από 
πολλές βασιλικές αυλές της Ευρώ-
πης του 18ου αιώνα και έμεινε στην 
ιστορία ως εξαιρετικός τοπιογράφος. 
∆εν απέκτησε, ωστόσο, τη φήμη του 
κατεξοχήν ζωγράφου αστικών από-
ψεων, του θείου του (αδελφός της 
μητέρας του) Καναλέτο, αλλά κάθε 
εποχή δικαιούται και οφείλει να ανα-
σύρει από το ημίφως μορφές και να 
τις επανατοποθετεί στην προθήκη. 

Ο Μπελότο δεν ήταν βεβαίως λησμο-
νημένος, κάθε άλλο, αλλά δεν ήταν 
«πρώτο όνομα». Στην Εθνική Πινα-
κοθήκη της Ουάσιγκτον παρουσιά-
ζεται η επανένωση της σειράς των 
πέντε τοπιογραφιών που ο Μπερ-
νάρντο Μπελότο φιλοτέχνησε στα 
περίχωρα της ∆ρέσδης, στην κοιλά-
δα του Ελβα, στην ακμή της καριέ-
ρας του. Τα έργα αυτά τα δημιούρ-
γησε όταν ήταν στην υπηρεσία του 
Αυγούστου Γ΄, πρίγκιπα διαδόχου 
της Σαξονίας και βασιλιά της Πο-
λωνίας, και θεωρούνται ενδεικτικά 
της κατεύθυνσης προς την οποία ο 
Μπελότο οδήγησε την τοπιογραφία 

του 18ου αιώνα. Ενσωμάτωσε τις 
τεχνικές διδαχές στις οποίες είχε 
εκτεθεί στη Βενετία και τις μετέ-
φερε στα βορειότερα τοπία της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 
με μια διάθεση περισσότερο σκο-
τεινή και ολοένα και πιο συμβατή 
με τα ιδανικά του ρομαντισμού. Ο 
Μπελότο υπηρέτησε ηγεμόνες και 
μέσω των αυλικών υποχρεώσεών 
του ζωγράφισε τοπία και περίχωρα 
πόλεων αλλά και πολλά αστικά κέ-
ντρα, οι απόψεις των οποίων κατά 
τον 18ο αιώνα αποδείχθηκαν πολύ-
τιμα τεκμήρια 200 χρόνια μετά, σε 
δύο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις 

της ∆ρέσδης της Βαρσοβίας, πόλεων 
με τις οποίες ο Μπελότο συνδέθηκε 
στενά μέσα από τη σχέση που είχε 
αναπτύξει με τον Αύγουστο Γ΄. Και 
οι δύο αυτές πόλεις, που γνώρισαν 
ακμή στην περίοδο του μπαρόκ αλλά 
και στην περίοδο του ρομαντισμού, 
καταστράφηκαν στη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα έργα του 
Μπερνάρντο Μπελότο αποδείχθη-
καν πολύτιμα στις περιπτώσεις και 
των δύο αυτών πόλεων, που έπρεπε 
να αναζητήσουν αξιόπιστες πηγές 
για να οργανώσουν εκ νέου τους 
πολεοδομικούς άξονες και τα αρχι-
τεκτονικά σύνολα των παλαιών τμη-

μάτων τους. Τόσο η ∆ρέσδη όσο και 
η Βαρσοβία καταστράφηκαν σχεδόν 
ολοκληρωτικά. Η ∆ρέσδη ανοικοδό-
μησε τα πολύτιμα για την παγκόσμια 
κληρονομιά μνημεία της, όχι όμως 
το σύνολο της πόλης, αλλά η Βαρσο-
βία προχώρησε μεταπολεμικά στην 
πιστή ανοικοδόμηση του ιστορικού 
ιστού, έργο που τιμήθηκε και από 
την Ounesco. Ο Μπελότο υπηρέτησε 
επίσης στη Βιέννη, στην αυλή της 
Μαρίας Θηρεσίας, αλλά και στην 
Πετρούπολη, στην αυλή της Αικα-
τερίνης Β΄. Ηταν ένας άνθρωπος με 
βαθιά καλλιτεχνικά βιώματα από το 
σώμα της Ευρώπης.

Ενα τραγούδι που μιλάει για το όνειρο 
μιας καλοκαιρινής νυκτός στο οποίο 
όμως βρέχει συνέχεια; Κι όμως. Η 
αγγλική βροχή, μια πολυθρόνα πλάι 
στο τζάκι – πόσο πιο χειμωνιάτικο 
μπορεί να είναι ένα σκηνικό; Κι 
ωστόσο, ο σαιξπηρικός απόηχος 
στον τίτλο, το όνειρο θερινής νυ-
κτός που γιατρεύει και μεταμορφώ-
νει, δεν αφήνει πολλά περιθώρια: 
υπάρχει όντως εδώ ένα καλοκαίρι 
καταμεσής του χειμώνα.

Οταν στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80 οι Βρετανοί Stranglers ηχο-
γραφούσαν το «Midnight Summer 
Dream», μάλλον δεν ήξεραν ότι εί-
χαν φτιάξει ένα καθαρόαιμο ποπ τρα-
γούδι που έμελλε να μείνει κλασικό.

Αινιγματικό, ρομαντικό, νυχτε-
ρινό, με ήχο άκρως καλοκαιρινό, 
χορευτικό, ρυθμικό, το τραγούδι 
κυλάει επί έξι συνεχή λεπτά – δυ-
σανάλογα πολλά για ποπ κομμάτι 
της εποχής.

Μια παρλάτα που μοιάζει με 
εσωτερικό μονόλογο ενός ανθρώ-
που που γυρεύει τη μεταμόρφωση. 
Η σαιξπηρική μεταμόρφωση του 
κόσμου των ξωτικών εδώ βρίσκει 
μια πιο σύγχρονη εκδοχή της, μα 
δίχως την παιγνιώδη, ανάλαφρη 
ατμόσφαιρα του Μεγάλου Βάρδου. 
Μένει ο λυρισμός και το βάρος μιας 
μοναξιάς που μοιάζει να μην έχει 
τέλος. Μιας μοναξιάς που φέρνει 
τον οποιονδήποτε αντιμέτωπο με 
το θαύμα της ζωής ή με την πλευ-
ρά της εκείνη που αποκαρδιώνει 
κάθε μέρα που περνάει.

Ο κύριος Γκρι το θυμάται σαν 
ένα αγαπημένο μα αλλόκοτο κομ-
μάτι που δεν ακουγόταν ποτέ στα 
σχολικά πάρτι, αν και όλοι το ήξε-
ραν και σχεδόν όλοι το αγαπού-
σαν. Παιζόταν πολύ όμως τις νύχτες 
στους πειρατικούς σταθμούς. Ετσι 
το ανακάλυψε και ο ίδιος.

Στην αρχή, το πέτυχε κάπου 
στη μέση. ∆εν ήξερε τι ήταν, ποιος 
τραγουδούσε, ποιος μιλούσε, ποιος 
ήταν ο τίτλος. Τα παράσιτα δεν τον 
άφησαν να μάθει τότε (οι πειρατικοί 
σταθμοί είχαν συχνά προβληματική 
λήψη...). Τον είχε όμως συνεπάρει 
με την πρώτη ακρόαση.

Το πέτυχε ξανά, πάλι αργά το 
βράδυ, και αυτή τη φορά σημεί-
ωσε τίτλο και ερμηνευτή. Ηταν η 
εποχή που ηχογραφούσε απευθεί-
ας τις μεταδόσεις των πειρατικών 
σταθμών και το τραγούδι αυτό θα 
το έβαζε ξανά και ξανά για να το 
μάθει απέξω.

Θα το θυμόταν για τα καλά όταν 
πάνω σε μια απογοήτευση για ένα 
κορίτσι απ’ το σχολείο, πήρε ένα 
γράμμα της (πολλά πολλά χρόνια 
πριν από τα γραπτά και τα ηλεκτρο-
νικά μηνύματα στο κινητό...), ένα 
χειρόγραφο γράμμα της ήταν, γραμ-
μένο σε καιρούς ευτυχισμένους και 
για τους δύο, και αφού πετσόκοψε 
τα μπράτσα του με το κοπίδι, ρά-
ντισε το τσαλακωμένο γράμμα και 
της το γύρισε πίσω.

Ηταν μια χαμένη από χέρι θεα-
τρινίστικη σκηνή, αντάξια της με-
λοδραματικής εφηβείας κάθε επο-
χής. Και που φυσικά δεν είχε τα 
αποτελέσματα στα οποία στόχευε: 
το κορίτσι περιέφερε το ματωμένο 
γράμμα σαν τρόπαιο. Αργότερα θα 
γελούσαν παρέα με εκείνες τις αφε-
λείς ρομαντικές εξάρσεις.

Αυτά έχουν όμως τα καλοκαι-
ρινά όνειρα γραμμένα καταμεσής 
του χειμώνα.

ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ
Θίοντορ Ρόζακ
Το Ινστιτούτο Τέχνης της Μινεάπολης 
ανακοίνωσε την απόκτηση περίπου 
800 έργων του Πολωνοαμερικανού 
καλλιτέχνη Θίοντορ Ρόζακ (1907-
1981), ο οποίος είναι κυρίως γνω-
στός για τα γλυπτά του (δικό του 
έργο είναι ο αετός έξω από την πα-
λιά πρεσβεία των ΗΠΑ στην πλατεία 
Γκρόσβενορ, στο Λονδίνο). Είναι 
όμως και εξαίρετος ζωγράφος, και 
στη Μινεάπολη αποκτήθηκαν κυρί-
ως τα ζωγραφικά έργα του, σχέδια 
στο μεταίχμιο κονστρουκτιβισμού 
και ενός ιδιότυπου σουρεαλισμού.

ΡΩΜΗ
Τα όρια της αρχαίας πόλης
Η Ρώμη δεν παύει ποτέ να εκπλήσ-
σει. Στο Μουσείο Ara Pacis, που 
σχεδίασε ο Ρίτσαρντ Μάιερ, θα εκτί-
θεται αυτή την περίοδο το ιδιαίτε-
ρα σημαντικό πρόσφατο εύρημα, 
μια πέτρα που σηματοδοτούσε στο 
εσωτερικό των τειχών τα όρια της 
αρχαίας πόλης. Η πέτρα είναι ενε-
πίγραφη και χρονολογήθηκε στην 
εποχή του αυτοκράτορα Κλαυδίου 
και συγκεκριμένα στο 49 μ.Χ., όταν 
καθορίστηκαν νέες επεκτάσεις της 
Ρώμης. Αργότερα θα εκτεθεί στο 
Μουσείο του Αυγούστου.

ΒΟΣΤΩΝΗ
Εκουα Χολμς
Η 66χρονη εικαστικός Εκουα Χολμς, 
κάτοικος της Βοστώνης, είναι μια 
δυναμική και πολύπλευρη καλλι-
τέχνις που δουλεύει κυρίως με την 
τεχνική του κολάζ. Μέσα από την 
εικονογράφησή της διερευνά σύγ-
χρονα ζητήματα ταυτότητας. Τα έρ-
γα της, που συχνά εικονογραφούν 
βιβλία, είναι εκρήξεις φωτός και 
χρωμάτων και ολοένα και μεγαλύ-
τερο κοινό γνωρίζει αυτή την εικα-
στικό, που παρουσιάζει τη δουλειά 
της στο Μουσείο Καλών Τεχνών 
της Βοστώνης.

ΜΕΝΟΡΚΑ
Σύγχρονη τέχνη
Η διεθνώς δικτυωμένη γκαλερί σύγ-
χρονης τέχνης Hauser & Wirth έθε-
σε σε λειτουργία το νέο της κέντρο 
για εκθέσεις στη Μενόρκα, από τις 
λιγότερο προβεβλημένες Βαλεαρί-
δες Νήσους της Ισπανίας. Η γκα-
λερί και κέντρο τέχνης στεγάζεται 
σε συγκρότημα μεσογειακής αρχιτε-
κτονικής σε νησίδα στην είσοδο του 
λιμανιού, δημιουργώντας ένα δίκτυο 
πολιτισμού και φύσης, καθώς έμφα-
ση έχει δοθεί επίσης στην ενδημική 
χλωρίδα. Ο χώρος εγκαινιάστηκε με 
έκθεση του Μαρκ Μπράντφορντ.

ΣΑΪΤΑΜΑ
Βαν Γκογκ στην Ιαπωνία
Η πορεία μιας υδατογραφίας του Βίν-
σεντ βαν Γκογκ από το 1882 είναι 
η συμπύκνωση της τύχης που ακο-
λουθεί πολλά ελάσσονα αλλά εν-
διαφέροντα έργα μεγάλων δημι-
ουργών. Εντοπισμένη αρχικά σε 
κιβώτιο σε ένα δωμάτιο που νοί-
κιαζε ο Βαν Γκογκ, η ακουαρέλα 
αυτή, που δείχνει ένα τοπίο κοντά 
στη Χάγη, άλλαξε πολλά χέρια, για 
να αγοραστεί τελικά πρόσφατα από 
Ιάπωνα συλλέκτη. Τώρα εκτίθεται 
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
στη Σαϊτάμα, στην Ιαπωνία.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το μουσικό άλμπουμ «Feline» των Stranglers κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο 
του 1983, περιλαμβάνοντας και το «Midnight Summer Dream». 

Ο ρομαντισμός του 18ου αιώνα. Εργο υποβλητικής φύσης και αρχιτεκτονικής από τον Μπερνάρντο Μπελότο (1722-1780).

Το τραγούδι κυλάει 
επί έξι συνεχή λεπτά – 
δυσανάλογα πολλά 
για ποπ κομμάτι 
της εποχής.
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Ο 
Αϊζάια Μπερλίν (Isaiah Berlin) 
ξεκινάει το εξαιρετικό δοκί-
μιό του «Herzen and Bakunin 

on Individual Liberty» («Russian 
Thinkers», Penguin, 2008) με τη 
φράση ότι «από όλους τους Ρώσους 
επαναστατικούς συγγραφείς του 
19ου αιώνα ο Χέρτσεν και ο Μπα-
κούνιν παραμένουν οι πιο συναρ-
παστικοί» (σ. 93). Οταν όμως δια-
βάσεις το δοκίμιο, διαπιστώνεις ότι 
τη δήλωση αυτή την εννοεί κυρίως 
για τον Χέρτσεν (βλ. και σ. 212). Το 
έργο του Χέρτσεν στην Ελλάδα εί-
ναι ουσιαστικά άγνωστο –δεν ξέ-
ρω  αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από 
τα «Ανάλεκτα» που είχε εκδώσει ο 
Κάλβος το 1970–, ενώ το έργο του 
Μπακούνιν, αντίθετα, είναι αρκετά 
γνωστό. Ελειπε όμως μέχρι τώρα η 
περίφημη «Εξομολόγησή» του. Την 
εξέδωσαν πρόσφατα (2021) οι «Εκ-
δόσεις των Συναδέλφων», σε μια 
υποδειγματική έκδοση που όμοιά 
της δεν υπάρχει, όσο ξέρω, σε άλλη 
ευρωπαϊκή γλώσσα. Εξηγούμαι: η 
ελληνική έκδοση περιλαμβάνει όλα 
τα σχόλια του Γιούρι Στεκλόφ, 250 
πολύ πυκνές σελίδες, από την τε-
τράτομη έκδοση έργων του Μπα-
κούνιν που έκανε ο ίδιος το 1926-27 
–δηλαδή, επί Στάλιν!– και τα οποία 
δεν υπάρχουν σε καμία άλλη ευρω-
παϊκή έκδοση της «Εξομολόγησης»! 
Ο Στεκλόφ –μπολσεβίκος, ιστορικός 
και εκδότης, πέθανε το 1938 στις 
σταλινικές φυλακές– γνωρίζει  κυ-
ριολεκτικά τα πάντα για τα επανα-
στατικά κινήματα της Ευρώπης, για 
πρόσωπα εντελώς άγνωστα σήμε-
ρα, για τα έντυπά τους, τις εφημε-
ρίδες, τα φυλλάδια, τις συζητήσεις 
και τις συγκρούσεις τους. 

Από τις 23 Μαΐου 1851, ο Μπα-
κούνιν βρίσκεται φυλακισμένος 
στην Πετρούπολη, έχοντας προ-
ηγουμένως εκτίσει δύο χρόνια σε 
φυλακές της Ευρώπης, και ο τσάρος 
Νικόλαος Α΄ του ζητάει να του ανοί-
ξει την καρδιά του, να του μιλήσει 
με ειλικρίνεια, αντιμετωπίζοντάς 
τον ως ιερέα, ως εξομολόγο, και 
όχι ως ανακριτή. Ο Μπακούνιν θα 
ανταποκριθεί στο αίτημα και του 
γράφει την εξομολόγησή του (βλ. 
σ. 117, 91), ένα κείμενο που έμει-
νε άγνωστο όσο ζούσε ο ίδιος και 
ανακαλύφθηκε το 1917. Απευθύ-
νεται στον τσάρο προσφωνώντας 
τον «Ηγεμόνα μου», αναφέρεται 
στις πράξεις του χαρακτηρίζοντάς 
τες εγκλήματα και αμαρτίες που 
αξίζουν σκληρή τιμωρία, ευχαρι-
στεί τον Θεό και την Πρόνοιά του, 

θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο της 
τσαρικής χάρης, υπογράφει ως «ο 
εν μετανοία αμαρτωλός». Ο τσάρος 
διάβασε την εξομολόγηση του Μπα-
κούνιν, υπογράμμισε χωρία της, 
σχολίασε στο περιθώριο. Ο Μπα-
κούνιν αποσιώπησε τούτο το κεί-
μενό του και δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι θα προτιμούσε να μην το έχει 
γράψει. Το κείμενο όμως είναι εδώ, 
ένα από τα ελάχιστα που έγραψε ο 
Μπακούνιν στη μητρική γλώσσα 
του, και αποτελεί ουσιαστικά αυ-
τοβιογραφία του. 

Η «Εξομολόγηση» διαβάστηκε 
ώς τώρα με δύο ουσιαστικά τρό-
πους. Ο ένας ήταν ότι ο Μπακούνιν 

υποκρίνεται τον μεταμελημένο για 
να σώσει τη ζωή του (έτσι διαβά-
ζει το κείμενο και ο Στεκλόφ), και 
ο άλλος ότι βρίσκεται σε προσω-
πική κρίση και αδυναμία, αναθε-
ωρεί και μετανιώνει – σημειωτέ-
ον ότι την εποχή που γράφει την 
«Εξομολόγηση» ο Μπακούνιν δεν 
είναι ακόμη αναρχικός, αλλά κολυ-
μπάει στα νερά του επαναστατικού 
πανσλαβισμού (βλ. σ. 126). Υπήρξε 
βέβαια και ο τρόπος που διάβασαν 
την «Εξομολόγηση» οι σταλινικοί: 
κατάπτυστο κείμενο προδοσίας και 
υποταγής στον τσάρο. 

Θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί τρό-
ποι ανάγνωσης –τον τρίτο δεν τον 
συζητώ– έχουν ένα κοινό αδύναμο 
σημείο: θεωρούν ότι μπορούμε να 
ξέρουμε τι γίνεται στην ψυχή του 
Μπακούνιν την ώρα που γράφει 
μέσα σε εκείνο το μπουντρούμι 
της Πετρούπολης – πράγμα αδύ-
νατο και ερμηνευτικά αδιέξοδο. 
Πρέπει, πιστεύω, να διαβάσουμε 
το κείμενο θεωρώντας κατ’ αρχήν 
ότι αληθεύει, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα, και να δούμε τι έχει να μας 
πει, σε συνάρτηση με άλλα κείμενα 

του Μπακούνιν, αφήνοντας στην 
άκρη το αναπάντητο ερώτημα αν 
σε κάθε αράδα του ο συγγραφέ-
ας υποκρίνεται ή όχι. Θα εξηγή-
σω αυτό που εννοώ με τρία παρα-
δείγματα. Πρώτον, ό,τι και να ’ναι, 
ειλικρινής ή υποκριτική, η «Εξο-
μολόγηση» είναι το κείμενο ενός 
επαναστάτη. Κατά τον 19ο αιώνα 
και μέχρι τα μέσα του 20ού, ένας 
άνθρωπος μπορούσε να δηλώνει 
επαναστάτης, όπως ένας άλλος 
δήλωνε δάσκαλος ή μηχανικός. Η 
επανάσταση ήταν η δουλειά του, 
έτρεχε παντού, από χώρα σε χώρα, 
με κίνδυνο της ζωής του, αναζητώ-
ντας ή δημιουργώντας εστίες επα-
ναστατικής φλόγας. Η επανάσταση 
ως καθημερινή δουλειά φωτίζεται 
εξαιρετικά στην «Εξομολόγηση»: 
«Εκείνο το διάστημα, έψαχνα ένα 
έρεισμα για δράση. Μη βρίσκοντας 
αυτό το έρεισμα στους Πολωνούς 
[…], άρχισα να το αναζητώ στους 
Σλάβους. Αφού πείστηκα αργότερα 
ότι ούτε στο σλαβικό συνέδριο θα 
έβρισκα τίποτα, άρχισα να μαζεύω 
ανθρώπους εκτός συνεδρίου και 
πήγα να συστήσω μια μυστική εται-
ρεία […]» (σ. 132, βλ. και σ. 129).   

Το δεύτερο που φωτίζεται επί-
σης στην «Εξομολόγηση» είναι η 
ιδέα της εξέγερσης ως γιορτής, κά-
τι που θα χαρακτηρίσει μελλοντικά 
τη σκέψη του Μπακούνιν και θα 
κάνει μεγάλη σταδιοδρομία στα 
εξεγερσιακά κινήματα μέχρι σή-
μερα. Αντιγράφω λίγες αράδες από 
όσα γράφει για το παρισινό 1848: 
«Ηταν μια γιορτή δίχως αρχή και 
τέλος. Εβλεπα τους πάντες και δεν 
έβλεπα κανέναν, επειδή όλοι χάνο-
νταν σε ένα αναρίθμητο πλήθος 
που γλεντούσε. […] Ηταν λες κι ο 
κόσμος όλος αναποδογύρισε. Το 
απίθανο έγινε κοινότοπο, το αδύ-
νατο δυνατό, ενώ το πιθανό και το 
κοινότοπο έγιναν ανούσια» (σ. 89). 

Το τρίτο παράδειγμα που θα φέ-
ρω για όσα μας φωτίζει η «Εξομο-
λόγηση», αν τη διαβάσουμε πέραν 
των αδιάγνωστων προθέσεων του 
συγγραφέα της, είναι η ιδέα της 
επανάστασης ως καταστροφής: 
«Ημουν έτοιμος για οποιοδήποτε 
παράτολμο εγχείρημα, αρκεί να μην 
ήταν ποταπό, και μεταμορφώθηκα 
ολόκληρος σε επαναστατική σκέψη 
και σε πάθος για καταστροφή» (σ. 
140, βλ. και 149-150). Αυτή η ιδέα 
του Μπακούνιν θα εμπνεύσει αργό-
τερα ακραίες επαναστατικές ομάδες 
και τρομοκράτες. Θα μπορούσα να 
πολλαπλασιάσω τα παραδείγματα. 

Ο Σωτήρης Τριβιζάς γεννήθηκε 
στην Κέρκυρα το 1960. Σπούδασε 
φιλολογία και δημοσιογραφία στη 
Θεσσαλονίκη. Eχει εκδώσει περί 
τα είκοσι βιβλία με ποιήματα, με-
ταφράσεις και δοκίμια. Τελευταίο 
του βιβλίο η «Βιβλιογραφία» (δο-
κίμια), εκδόσεις Σοκόλη.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Την «Ανωμαλία» του Ερβέ Λε Τελιέ 
και το «Κορίτσι, γυναίκα, άλλο» της 
Μπερναρντίν Εβαρίστο.
  
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Ο ∆ον Κιχώτης, γιατί ανέκαθεν με 
γοήτευε η μάχη με τους ανεμό-
μυλους.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές και συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Χρειάζομαι περισσότερες από πε-
ντακόσιες λέξεις για ν’ απαντή-
σω στην ερώτηση. Μάλλον δεν 
θα πρόκειται για ένα απλό δείπνο, 
αλλά για μια σωστή δεξίωση. Περι-
ορίζομαι να αναφέρω τους αγαπη-
μένους μου συγγραφείς του μαγι-
κού ρεαλισμού: τον Μπόρχες, τον 
Κορτάσαρ, τον Ρούλφο, τον Μάρ-
κες, τον Κασάρες. Από ποιητές, τον 
Λόρκα και τον Ρίλκε. Και τον Ηλία 
Λάγιο, επειδή έχουμε αφήσει μια 
συζήτηση στη μέση.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Ειλικρινά, δεν μπορώ να θυμηθώ. 
∆ιαβάζω για την απόλαυση της 
ανάγνωσης και όχι για να μάθω.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Τον «Κάσπαρ Χάουζερ» του Γιά-
κομπ Βάσερμαν, που κυκλοφό-
ρησε εσχάτως από τις εκδόσεις 
Σοκόλη.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Τους «Aθλίους» του Βίκτωρος Ου-
γκώ. Oταν ήμουν παιδί, τους διά-
βασα στα «Κλασσικά Εικονογρα-
φημένα». Oταν ήμουν έφηβος, 
τους διάβασα στη νεανική σειρά 
της «Γαλάζιας Βιβλιοθήκης». Eπει-
τα πέρασα στις ιστορικές μετα-
φράσεις του Ιωάννη Σκυλίτση και 
του Γιώργου Κοτζιούλα και, τέλος, 
έφτασα στις νεότερες εκδόσεις του 
Καστανιώτη και του Ζαχαρόπουλου.
 
Ποιος είναι ο πυρήνας που συνδέει 
αυτά τα δοκίμια; Η ίδια η ποίηση ή 
οι ποιητές;
Νομίζω ότι συνεκτικός ιστός είναι 
η εμμονή μου με τα μικρά παρά-
δοξα της λογοτεχνίας μας, καθώς 
επίσης και η αγάπη μου για τους 
αγνοημένους.
 
Ποίηση, παιδικό βιβλίο, δοκίμιο, 
μετάφραση: πώς ακριβώς μοιράζει 
τον χρόνο του ο Σωτήρης Τριβιζάς 
ανάμεσα σε αυτά;
Ανάλογα με το κέφι ή την ανάγκη 
της στιγμής. Πρέπει όμως να εξο-
μολογηθώ ότι γράφω εξαιρετικά 
δύσκολα. Θα προτιμούσα, ας πούμε, 
να έχω γράψει περισσότερα ποιή-
ματα. Συνήθως καταφεύγω στο δο-
κίμιο ή στη μετάφραση όταν η Μού-

σα κωφεύει στις επικλήσεις.
 

Λαπαθιώτης, Καρυωτάκης, 
Aγρας, Πολυδούρη, μεταξύ των 
άλλων στο βιβλίο σας. Είναι η ποί-
ηση της «απαισιοδοξίας»; 
Είναι ο σπαραγμός μιας γενιάς που 
δεν πρόλαβε να ενηλικιωθεί. Η 

ποίηση μιας εποχής που υπο-
βαθμίστηκε εσκεμμένα 
χάριν της επικράτησης 
του μοντερνισμού. Είναι 
καιρός 
ν’ αποδώσουμε
 δικαιοσύνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΣΤΗΣ
«Το ταξίδι μου»
Λουξεμβούργο 2009, σελ. 32

Σ
το τεύχος 13 της «Αγωγής», του 
ετήσιου περιοδικού του «Ελλη-
νικού Γυμνασίου Αμμοχώστου» 

για το σχολικό έτος 1962-1963, μετά 
τις λογοδοσίες και τις αντιφωνήσεις 
ξεκινούν οι εργασίες των μαθητών 
με πρώτο το ποίημα «Αγωνιστές» 
του τελειόφοιτου Γιώργου Αρέστη. 
Πέρασαν από τότε τα χρόνια αλλά 
αυτό το ποίημα δεν ξεχάστηκε από 
τον ποιητή: σαράντα έξι χρόνια με-
τά, το συμπεριέλαβε στην ποιητι-
κή του συλλογή «Το Ταξίδι μου», 
που εξέδωσε στο Λουξεμβούργο 
το 2009, εποχή που ήταν δικαστής 
στο «∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». Ο λόγος που το αναφέρω 
είναι για να τονίσω πως διαβάζοντας 
τους πρώτους κιόλας στίχους του 
ένιωσα ρίγος. Λες και ο μαθητής 
του 1963 το έγραφε για το μαύρο 
1974: «Αφήσαμε τα σπίτια μας / τις 
πόρτες μισάνοιχτες / στους αγρούς 
τα φτυάρια μας / και τα νερά να κυ-
λούν ακυβέρνητα. Περνούσαμε πλα-
γιές και γκρεμούς, / μας τύλιγε ο 
βοριάς και τ’ αγιάζι / Η βροχή μάς 
χτυπούσε κατάμουτρα / κι οι ενά-
ντιοι αγέρηδες μάς πισωγύριζαν... 
Μα ως σιμώναμε ψηλά στην κορφή 
του ανθρώπου το μίσος κι η έχθρη-

τα μάς κεραύνωσαν...». Και το ποί-
ημα τελειώνει με μια ελπίδα: «Της 
λίμνης τα νερά ηρεμήσανε πάλι / 
όμως μέσα η ελπίδα είν’ άσβεστη / 
καίει ο πόθος, φουντώνουν τα όνει-
ρα / ξανά τον αγώνα ν΄ αρχίσουμε 
/ ξανά της ορμής μας ο άνεμος / να 
ρυτιδώσει τα νερά μας τα στάσιμα». 

Από τα υπόλοι-
πα είκοσι τέσσερα 
ποιήματα της συλ-
λογής, πιο πολλά 
από τα μισά ανα-
φέρονται άμεσα 
στην αγαπημένη 
του πόλη, τα υπό-
λοιπα γενικά για 
την πατρίδα του, 
και έχουν γραφτεί 
στη Λευκωσία και 
το Λουξεμβούργο 
από το 1977 μέχρι 
το 2008 εκτός από 
το ποίημα «Καρπα-
σία», που γράφτηκε στην Αμμόχω-
στο τον Αύγουστο του 1974. Όπου 
όμως και να έχουν γραφτεί η σκέψη 
του ταξιδεύει συνεχώς στην αγα-
πημένη Αμμόχωστο, την προδομέ-
νη πόλη. Συνταρακτικό το ποίημα 
«Άλωση ή Αλλοίωση»: μέσα στους 
στίχους του περιγράφεται η θλιβε-
ρή πλην απαστράπτουσα εικόνα της 
πόλης καθώς εγκαταλείπεται από 
τους κατοίκους στις δεκατέσσερις 

Αυγούστου 1974, στριμωγμένοι μέ-
σα σε «κουτιά από λαμαρίνα», αφού 
η «Άλωση έχει συντελεσθεί εκ των 
ένδον». Η ολοκλήρωση της πρώτης 
πράξης και η αβάστακτη διαπίστω-
ση: «ουδέν επιστρέφεται».

Ένα άλλο συνταρακτικό ποί-
ημα είναι το «Αναδρομές ή Ομοι-

ότητες». Ζώντας 
πια στη Λευκωσία, 
κάποιο βράδυ του 
Ιούλη ανατριχιάζει, 
καθώς αισθάνεται 
ότι βιώνει την ίδια 
εικόνα, που περι-
γράφει ο Βασίλης 
Μιχαηλίδης: «Μια 
νύχταν νύχταν σι-
ανήν, τζαιρόν δευ-
τερογιούνην / ... 
Σιανεμιά δεν άκου-
ες δεντρούιν να 
ταράξει» και τότε 
γράφει τους δικούς 

του στίχους: «Ούτε ένα αυτοκίνητο 
στη Λευκωσία / Ούτε ένα θρόισμα, 
ούτε ένα τρίξιμο / Μήτ’ ένα γαύγι-
σμα / Ηρεμία και γαλήνη πυκνή... 
Κι αφουγκράζεσαι βαθύτερα / κι 
ακούς την Αμμόχωστο να θρηνεί 
λυπητερά / στους πύργους του Οθέ-
λου και στες άδειες / πολυκατοικίες 
της Κέννεντυ». 

Η αγάπη του για την πατρίδα και 
την αγαπημένη του πόλη απλώνε-

ται σε όλα τα ποιήματα της συλλο-
γής, και όλο επιστρέφει πεισματικά. 
Αναθυμάται την πανσέληνο της 
Αμμοχώστου, το «ερωτικό φεγγάρι 
της Αμμόχωστος», που αναδύεται 
νωχελικά για αιώνες, και τυλίγει με 
το φως της άλλοτε μιαν Έγκωμη, 
άλλοτε μια Σαλαμίνα, μιαν Κωνστα-
ντία, μιαν Αρσινόη και τώρα μιαν 
Αμμόχωστο «των άδειων κτιρίων, 
των κενών ψυχών». ∆εν υπάρχει μέ-
ρα που να μην ονειρευτεί την πόλη 
του. Αργά τα βράδια, προβάλλει την 
εικόνα της στην οθόνη του μυαλού 
του και τη ζει. Γαληνεύει! Είναι τα 
τρία ποιήματα με τίτλο «Νυχτερινό» 
με τα οποία κλείνει ο κύκλος των 
ποιημάτων της συλλογής.

Το ενδιαφέρον του για την πόλη 
δεν εκφράζεται μόνο στην ποίησή 
του. Ο Γιώργος Αρέστης είναι πά-
ντα παρών, όταν θίγονται τα συμ-
φέροντα της πόλης του. Το απέ-
δειξε πολλές φορές με τις καίριες 
παρεμβάσεις του και τώρα, που η 
πόλη βεβηλώνεται από τον βάρβα-
ρο εισβολέα, αισθάνεται την ανάγκη 
να σταθεί δίπλα στον συμπάσχοντα 
και προβληματιζόμενο συμπολίτη 
του για να του πει τη γνώμη του με 
παρρησία: κλείσε τα’ αφτιά σου στο 
πονηρό κάλεσμα του νεοσουλτάνου 
και των εγκάθετών του. Η Αμμόχω-
στος είναι δική μας. ∆εν τη χαρίζου-
με σε κανέναν! 

Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Η Αμμόχωστος ως εικόνα και ανάμνηση

Αινιγματική εξομολόγηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Ο τσάρος Νικόλαος Α΄ 
ζητάει από τον φυλα-
κισμένο Μπακούνιν 
να του ανοίξει την καρ-
διά του, να του μιλή-
σει με ειλικρίνεια. 
Και αυτός το κάνει.

Την εποχή που γράφει την «Εξομολόγηση», ο Μπακούνιν δεν είναι ακόμη 
αναρχικός, αλλά κολυμπάει στα νερά του επαναστατικού πανσλαβισμού.
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ύλφο, τον Μάρ-
κες, τον Κασάρες. Από ποιητές, τον 
Λόρκα και τον Ρίλκε. Και τον Ηλία
Λάγιο, επειδή έχουμε αφήσει μια 
συζήτηση στη μέση.

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
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Τα τελευταία χρόνια και ενόψει και 
της επετείου των 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση και τη συ-
ζήτηση που αυτή η επέτειος γεν-
νά, υπήρξαν κάποιες αφηγηματικές 
προσπάθειες από συγγραφείς δό-
κιμους που εκδόθηκαν φέτος και 
επιχείρησαν να ξανακοιτάξουν το 
ελληνικό 1821 πέρα από την ανι-
στόρητη, παιδαριώδη και ακραία 
εθνικιστική σχολική εικονογραφία. 
Αναφέρω τρεις από αυτές (έχοντας 
διαβάσει ολοκληρωμένα μόνον την 
τρίτη, για την οποία και θα επε-
κταθώ): το μυθιστόρημα του Κώ-
στα Ακρίβου «Πότε διάβολος, πότε 
άγγελος» με θέμα του μια έμμε-
ση βιογράφηση του Καραϊσκάκη 
(εκδόσεις Μεταίχμιο, 2021), τον 
αφηγηματικό μονόλογο του Θω-
μά Κοροβίνη «Ολίγη μπέσα, ωρέ 
μπράτιμε – Η τελευταία ώρα του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου» (εκδόσεις 
Αγρα, 2019) και τη θεατρική αφή-
γηση του Παντελή Μπουκάλα «Το 
μάγουλο της Παναγίας». Μια «αυ-
τοβιογραφική εικασία του Γεωργί-
ου Καραϊσκάκη» (εκδόσεις Αγρα, 
2021). Προφανής κοινός τόπος και 
στις τρεις αφηγήσεις η στοχοθεσία 
να αναζητηθεί το αίμα των ηρώων 
και όχι ένα έτσι κι αλλιώς υπονο-
μευμένο επετειακό φωτοστέφα-
νο. Στις αφηγήσεις του Κοροβίνη 
και του Μπουκάλα είναι φανερή 
και η θεατρική τους στοχοθεσία 
(στην περίπτωση του Μπουκάλα, 
μάλιστα, είναι και ρητά ομολογη-
μένη: ο μονόλογος προέκυψε κατό-
πιν παρότρυνσης - ανάθεσης του 
σκηνοθέτη Θοδωρή Γκόνη). Επί-
σης αξιοσημείωτο είναι και τούτο: 
μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια 
αντίστοιχη απόπειρα λογοτεχνι-
κής επαναδιαπραγμάτευσης του 
εμφατικότερου πρωταγωνιστή της 
Ελληνικής Επανάστασης – του Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη. Προφανώς 
οι 32.000 σφαγμένοι άμαχοι της 
Ντροπολιτσάς βαραίνουν πολύ και 
προκαλούν πολύτροπη αμηχανία.

Είναι η αλήθεια πως η ζωή του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη ή Καραΐ-
σκου ή Γύφτου υπήρξε τόσο μυ-
θιστορηματική σε όλα τα επίπεδά 
της, ώστε αν κάποιος τη διαβάσει 
ως αφήγηση δίχως να γνωρίζει πως 
πρόκειται για ιστορικό πρόσωπο 
θα τη θεωρήσει μια ανοικονόμη-
τα υπερβολική μυθοπλασία – ή μια 
ελληνική εκδοχή του Αουρελιάνο 
Μπουενδία. Νόθος, απόκληρος και 
κατατρεγμένος από την πρώτη του 
ώρα, υπηρέτης του Αλή Πασά, αρ-
ματολός των Τούρκων, επαναστά-
της και προδότης και προδομένος 
κι έπειτα πάλι επαναστάτης και 
πάλι προδομένος, βαριά άρρωστος 
(μάλλον από φυματίωση) σχεδόν 
σε όλη του την ενήλικη ζωή (μπο-
ρεί κανείς να τον χαρακτηρίσει ως 
«διαρκώς ετοιμοθάνατο»), τετρα-

πέρατος, στρατηγικά μεγαλοφυής, 
εξωπραγματικά άτρομος, ακραία 
φιλόνικος αλλά αθυρόστομος, απε-
ρίγραπτα πειστικός αλλά και επι-
δραστικός, απρόσμενα ερωτικός 
(ανάμεσα στα άλλα ένας γάμος με 
τρία παιδιά αλλά και η θρυλική 
σχέση του με μια Τουρκοπούλα, 
τη Μαριώ, που τον συνόδευε στις 
εκστρατείες ντυμένη άντρας με το 
όνομα «Ζαφείρης» και έμεινε μα-
ζί του μέχρι το τέλος), δαιμονικός, 
διονυσιακός και αυτοκαταστροφι-
κός ο Καραϊσκάκης κατέλαβε στο 
φαντασιακό της νεότερης Ελλάδας 
τη θέση ενός μύθου που παραπέ-
μπει σε μια μάλλον ακαταλόγιστη 
ελληνική ιδιαιτερότητα («Πού πας 
παλικάρι, ωραίος σαν μύθος / και 
ολόισια στον θάνατο κολυμπάς» 
γράφει στην εμβληματική «Ωδή» 
του ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος). Το 
δυστύχημα είναι πως οι μύθοι λει-
τουργούν συνήθως ως στραγγάλη 
αυτοκατάφασης και εξαιρετισμού 
– που με τη σειρά τους θεριεύουν 
τον εθνικισμό και τον ρατσισμό. Ας 
πούμε το πιο προφανές παράδειγμα: 
η θρυλική αθυροστομία του Καρα-
ϊσκάκη (αυτή που κατά τον θρύλο 
έκανε το μάγουλο της εικόνας της 
Παναγίας του Αιτωλικού να κοκκι-
νίσει) μεταγράφηκε συχνά σε θρα-
σύδειλο πρωτοσέλιδο οπαδικών και 
νεοφασιστικών φυλλάδων. Μα έτσι 
εκφυλίζεται (από αντανακλαστικό 
ανυποταξίας γίνεται χυδαία βία) 
και μετασχηματίζεται σε εργαλείο 
οπαδικού ή εθνικιστικού μίσους.

Οσοι παρακολουθούν την πο-
ρεία του Παντελή Μπουκάλα στα 
γράμματα και στον δημόσιο λόγο 
τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες 
ήταν απολύτως βέβαιοι πως ο Κα-
ραϊσκάκης που θα γεννιότανε στις 
σελίδες του θα στέκονταν σε κάθε 
λέξη του και σε κάθε ανάσα του 
απέναντι στη μυθοποιημένη εκ-
δοχή του αυτοκαταφατικού εξαιρε-
τισμού. Και πράγματι, «πιάνοντας 
γραφή» για να γράψει για τον Γύ-
φτο του, ο Μπουκάλας έχει στον 

νου του την ωραιότερη παράδοση 
των δημοτικών τραγουδιών: την 
επικράτεια όπου οι άνθρωποι απο-
καλύπτονται γυμνοί μπροστά στη 
μεγάλη ανθρώπινη αντίφαση, όπου 
το καλό και το κακό μπλέκονται, σε 
ό,τι ονομάσαμε (πολύ υστερότερα) 
βυθό της ανθρώπινης κατάστασης. 
Και από την πρώτη στιγμή το σχολι-
κό κάδρο κατεβαίνει: η σαχλή σχο-
λική αφήγηση δίνει τη θέση της σε 
έναν άνθρωπο που φτιάχνει ο ίδιος 

τον λαβύρινθό του και χάνεται μέ-
σα του βυθισμένος σε αντιφάσεις, 
ενοχές, παράπονα, απελπισία και 
ερημία του πλήθους.

Ο Μπουκάλας στήνει τη θεα-
τρική αφήγησή του σε μια άχρο-
νη σκηνή όπου εμφανίζονται τέσ-
σερις αφηγητές: ο Καραϊσκάκης 
στην ηλικία του θανάτου του, ο 
προσωπικός του γραμματέας ∆η-
μήτριος Αινιάν στα είκοσι πέντε 
του, η σύντροφός του Μαριώ - «Ζα-
φείρης» και ένας γέροντας τυφλός 
λυράρης, «παλιός πολεμιστής του 
Καραϊσκάκη». Φυσικά η φωνή του 
«Καραΐσκου» είναι ο κεντρικός άξο-
νας της αφήγησης – οι άλλοι τρεις 
ρόλοι φωτίζουν όσα οι σιωπές του 
κεντρικού ήρωα υπονοούν. Για τον 
χαρακτήρα της Μαριώς, για την 
οποία έχουμε ελάχιστα στοιχεία, ο 
Μπουκάλας παίρνει την ελευθερία 
να δώσει ένα δικό του σπαρακτι-
κό τέλος, αντάξιο των δημοτικών 
τραγουδιών του έρωτα που τόσο 
αγαπάει: Μόλις καταλαβαίνει πως 

ο Καραϊσκάκης πεθαίνει, η Μαριώ 
ανεβαίνει στο άλογό του και χυμά-
ει στα ντουφέκια των Τούρκων – 
για να την πυροβολήσουν και να 
πεθάνει πριν από αυτόν, «να ανοί-
ξει τόπο καθαρό μέσα στην μού-
χλα» του Αδη, για να πλαγιάσει ο 
εραστής της.

Γιορτή της γλώσσας
Κανείς νομίζω δεν είχε αμφιβο-

λία πως σε μια τέτοια «αυτοβιογρα-
φική εικασία» γραμμένη από τον 
Μπουκάλα η γλώσσα θα γιόρταζε. 
Εχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει 
άλλος συγγραφέας (νιώθω πως ο 
ίδιος θα προτιμούσε το «γραφιάς») 
σήμερα στην Ελλάδα που να έχει 
τέτοια πολύπλευρη γλωσσική επο-
πτεία ώστε να αντεπεξέλθει σε μια 
τέτοια πρόκληση. Η ιδέα να γρα-
φτεί η αφήγηση στο ρουμελιώτικο 
ιδίωμα (στη γλώσσα δηλαδή που 
μιλούσε ο Καραϊσκάκης) εγκατα-
λείφθηκε για τον προφανέστερο λό-
γο: δεν θα την καταλάβαινε κανείς 

σημερινός αναγνώστης. Αντίθετα 
στοχοθετήθηκε ένα πολύμορφα 
λαϊκό αφήγημα όπου θα ενωθούν 
τα τρία πλέον χρυσοφόρα ποτάμια 
του ελληνόγλωσσου 19ου αιώνα: η 
γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού 
(την οποία ο Μπουκάλας μελετάει 
επισταμένα επί δεκαετίες – «η δου-
λειά μου στο δημοτικό τραγούδι με 
έχει εγκαταστήσει σε άλλους αιώ-
νες», γράφει ο ίδιος στον Επίλογό 
του), η ανάσα του Σολωμού, η γλώσ-
σα του Μακρυγιάννη (και, πλάι σε 
αυτήν, η γλώσσα των απομνημο-
νευμάτων των άλλων αγωνιστών). 
Το αποτέλεσμα είναι μια γλωσσι-
κή κιβωτός όπου το παρελθόν του 
ελληνικού λαϊκού λόγου σμίγει με 
τις αθυροστομίες του Γύφτου (που 
ακούγονται νεογέννητες, αποκα-
θαρμένες από τη χυδαιότητα της 
μεταγενέστερης χρήσης τους) αλ-
λά και με την προσωπική, κατα-
κτημένη εδώ και χρόνια, ποιητική 
λαλιά του Μπουκάλα, που νιώθω 
πως ακούγεται καθαρή.

Eνα ήταν για εμένα το ερώτημα 
όταν πήρα στα χέρια μου το βι-
βλίο «Το μάγουλο της Παναγίας»: 
το αν και το πώς ο Μπουκάλας θα 
βάλει στο στόμα του Καραϊσκάκη 
του τις ώρες της ηθικής κατάπτω-
σης, το στέγνωμα της ανθρώπι-
νης συμπόνιας, την προσχώρη-
ση στον φόνο – τις φριχτές ώρες 
που οι εθνικισμοί κρύβουν και οι 
σχολικές εικονογραφίες εξαφανί-
ζουν τις ηθικές πληγές που γεν-
νά η παθολογία του πολέμου και 
η ζοφερή πλευρά της ανθρώπι-
νης κατάστασης. Και ο Μπουκά-
λας δείχνει να ξεκίνησε τη γραφή 
του έχοντας πάρει τις αποφάσεις 
του. Οι «ντροπές» του Καραϊσκά-

κη, όπως τις ονομάζει ο συγγρα-
φέας διά στόματος του ήρωά του, 
βρίσκονται στο κέντρο (ή σε ένα 
από τα κέντρα) της αφήγησής του. 
Ποιες είναι αυτές οι «ντροπές»; Οι 
πολύμορφες συνεργασίες του Κα-
ραϊσκάκη με τους Τούρκους ή και 
η απειλή για επανάληψή τους στις 
θυελλώδεις έριδες του ελληνικού 
στρατοπέδου, η φριχτή πυραμί-
δα με τα κομμένα κεφάλια των 
Τούρκων νεκρών μετά τη μάχη 
της Αράχωβας και, το ακόμη χει-
ρότερο, η σφαγή των Αρβανιτών 
αιχμαλώτων στο Μοναστήρι του 
Αγίου Σπυρίδωνα τον Απρίλιο του 
1827, παρά την αντίθετη υπόσχε-
ση που ο ίδιος είχε δώσει για να 

παραδοθούν. Ο Μπουκάλας δίνει 
σε αυτές τις «εξομολογήσεις» του 
ήρωά του ορισμένες από τις καλύ-
τερες σελίδες του βιβλίου του: ει-
δικά η περιγραφή για το στήσιμο 
του πύργου των κομμένων κεφα-
λιών των Τούρκων στην Αράχω-
βα (όπου στο τέλος πλένει ο ίδιος 
τα κεφάλια των μπέηδων που 

τοποθετεί πλάι στη φριχτή επι-
γραφή) είναι από τις πιο φριχτές 
(αλλά και πιο τίμιες) περιγραφές 
της λογοτεχνίας μας.

Γεννιέται ένα αυτονόητο ερώ-
τημα – που αφορά και όλες τις 
αντίστοιχες αφηγηματικές προ-
σπάθειες: πόση σχέση έχει ο Κα-
ραϊσκάκης που ζωντανεύει στην 
αφήγηση του Μπουκάλα με τον 
αληθινό Καραϊσκάκη. Θα λογάρια-
ζε πράγματι ο αληθινός Καραϊσκά-
κης για «ντροπή» την πυραμίδα 
της Αράχωβας – ή θα την καμά-
ρωνε ως απολύτως φυσικό επα-
κόλουθο μιας νίκης; Το ερώτημα 
μπορεί να απαντηθεί μονάχα εν 
μέρει, καθώς την κρυφή αλήθεια 

ενός ανθρώπου δεν μπορεί να τη 
γνωρίζει ούτε καν ο ίδιος – πόσο 
μάλλον ένας συγγραφέας μετά 200 
χρόνια. Αλλά αυτό που καταθέ-
τει ως ψυχισμό του Καραϊσκάκη 
ο Μπουκάλας σε καμία περίπτω-
ση δεν προκύπτει εν κενώ. Εχου-
με επαρκή ιστορικά δεδομένα για 
την οργή και την απόγνωση του 
Καραϊσκάκη για τη σφαγή του Αγί-
ου Σπυρίδωνα, όπου αποφάσισε 
να εγκαταλείψει τον πόλεμο: «∆εν 
θέλω πια να κυβερνάω ένα τέτοιο 
άπιστο ασκέρι...» Και μπορώ να πω 
πως ο άνθρωπος που σχηματίζεται 
στις σελίδες από το «Μάγουλο της 
Παναγίας» (και ελπίζω σύντομα να 
αναδυθεί και στη σκηνή) διεκδικεί 

θαρρείς λυσσασμένα τη σάρκα και 
το αίμα του. Αρα δεν είναι μπορετό 
για έναν τέτοιο ήρωα, την ώρα του 
απολογισμού του, να μην στρέψει 
τα μάτια του στα ματωμένα χέρια 
του, στις ενοχές του. 

Είναι προφανές ότι στα δικά 
μου μάτια ο Καραϊσκάκης ετούτου 
του βιβλίου λάμπει – κι όχι γιατί 
κατάφερε με τα βρισίδια του να 
κοκκινίσει το μάγουλο της Πανα-
γίας στην εικόνα της στην εκκλη-
σία του Αιτωλικού. Ο Καραϊσκάκης 
του Μπουκάλα λάμπει γιατί έχει 
την τόλμη (ή και το ήθος) να ση-
κώσει τα ματωμένα χέρια του και 
να τα κοιτάξει. Και να δει σε αυτά 
το σκοτεινό αίμα των ανθρώπων.

Ηρωας που λάμπει γιατί έχει το θάρρος να κοιτάξει τις «ντροπές» του

Το σκοτεινό
αίμα
των ανθρώπων
Η αυτοβιογραφική εικασία

του Μπουκάλα για τον Καραϊσκάκη

Αυτό που καταθέτει 
ως ψυχισμό του Καραϊ-
σκάκη ο Μπουκάλας 
σε καμία περίπτωση 
δεν προκύπτει εν κενώ. 

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΡΙΑΡΙΔΗ

Η εικόνα του σχολικού 
κάδρου δίνει τη θέση της 
σε έναν άνθρωπο 
που φτιάχνει ο ίδιος 
τον λαβύρινθό του και 
χάνεται μέσα του βυθι-
σμένος σε αντιφάσεις, 
ενοχές, παράπονα.

Kατά τον θρύλο, η αθυροστομία 
του Καραϊσκάκη έκανε το μάγουλο 
της εικόνας της Παναγίας του Αιτω-
λικού να κοκκινίσει.

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως τον «είδε» ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος: σαν σκιά. Από την ατομική έκθεση «1821, η γιορτή» στο Μουσείο Μπενάκη.
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ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ
Το σκάνδαλο του αιώνα
μτφρ.: Μαρία Παλαιολόγου,
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 408

«Δεν θέλω να με θυμούνται για τα 
“Εκατό χρόνια μοναξιά”, ούτε για το 
βραβείο Νομπέλ, αλλά για την εφη-
μερίδα», έλεγε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία 
Μάρκες, ο οποίος δήλωνε: «Βασικά 
είμαι δημοσιογράφος. Ολη μου τη 
ζωή ήμουν δημοσιογράφος. Τα βι-
βλία μου είναι βιβλία δημοσιογρά-
φου, παρότι δεν φαίνεται και πολύ».

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυ-
κλοφόρησε η ανθολόγηση πενήντα 
δημοσιογραφικών κειμένων του 
κορυφαίου δημιουργού Γκαμπρι-
έλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση 
Μαρίας Παλαιολόγου. Πρόκειται για 
μια σημαντική επιλογή άρθρων του 
Μάρκες, τα οποία δημοσιεύθηκαν 
σε εφημερίδες και περιοδικά από 
το 1950 έως και το 1987 και επι-
λέχθηκαν από το πεντάτομο έργο 
«Obra periodista» του Ζακ Ζιλάρ, 
όπως μας πληροφορεί το εισαγω-
γικό σημείωμα του επιμελητή του 
που συνοδεύει την έκδοση. Σκο-
πός της ανθολόγησης αυτής είναι 
η γνωριμία του αναγνώστη με το 
πνεύμα του Μάρκες, καθώς η ανα-

γνωστική διαδικασία τού επιτρέπει 
να συναντηθεί με τους μαιανδρι-
κούς συλλογισμούς που λειτούργη-
σαν ως βάση της λογοτεχνικής του 
δημιουργίας. Η δημοσιογραφική 
του ενάργεια και ο τρόπος με τον 
οποίο χειρίζεται τα θέματα τα οποία 
αναλύει στον δοκιμιακό του λόγο ο 
Μάρκες γίνονται η αφορμή για μια 
καθολική θεώρηση της πνευματι-
κής του υπόστασης και μας εισά-
γει στην ιδιαίτερη εκείνη σχολή 
δημοσιογραφικού ύφους, γνήσιας 
ρητορικής με στοιχεία λογοτεχνι-
κότητας που ο Γκάμπο υιοθέτησε.

Τα άρθρα επιλέχθηκαν από τον 
Κριστόμπαλ Πέρα, τον επιμελητή 
του Μάρκες. Στο προλογικό του 
σημείωμα ο Πέρα διασαφηνίζει 
ότι σκοπός της ανθολόγησης αυ-
τής είναι να προσφέρει ένα δείγμα 
της δημοσιογραφικής δουλειάς του 
Μάρκες σε εφημερίδες και περιοδι-
κά, που ήταν καρπός του επαγγέλ-
ματος, το οποίο θεωρούσε θεμέλιο 
του έργου του. Η συλλογή δανείζε-
ται τον τίτλο της από ένα σημαντι-
κό ρεπορτάζ που έκανε ο Μάρκες 
και δημοσιεύθηκε σε 13 συνέχειες 
στην εφημερίδα El Espectador τον 
Σεπτέμβριο του 1995. Πολυσέλιδο 
και πολυσχιδές εκτείνεται σε 73 σε-
λίδες και αναφέρεται στην εξαφάνι-
ση και εντέλει, όπως αποδεικνύεται, 

στον θάνατο της Βίλμας Μοντέζι 
το 1953. Γραμμένο σαν ένα αστυ-
νομικό μυθιστόρημα το ρεπορτάζ 
αναλύει τις έρευνες και τα αναπά-
ντητα ερωτήματα που άφησε πίσω 
της η ιστορία αυτή και αναδεικνύει 

το τεράστιο ταλέντο του Μάρκες.
Είναι σημαντικό όμως να σταθεί 

κανείς στους τίτλους των άρθρων 
του, τίτλοι που από μόνοι τους δί-
νουν το στίγμα του μεγάλου συγ-
γραφέα. Ενδεικτικά αναφέρω: «Ο 
δολοφόνος των μοναχικών καρ-
διών», σε ένα από τα αξιοσημεί-
ωτα ρεπορτάζ του, «Βάσανα ενός 
συγγραφέα βιβλίων, «Σαν χαμένες 
ψυχές», «Εντάξει λοιπόν, ας μιλή-
σουμε για τη λογοτεχνία».

Στην ανθολόγηση αυτή περιλαμ-
βάνονται κείμενα νεανικά του συγ-
γραφέα αλλά και άλλα μεταγενέστε-
ρα, σε όλα όμως μπορεί να διακρίνει 
κανείς το πάθος και τη φλόγα που 
υπάρχει στο σύνολο του λογοτεχνι-
κού του έργου. Κείμενα πολιτικής 
ειδησεογραφίας, που εμπεριέχουν 

στοιχεία λαογραφικά της Λατινικής 
Αμερικής –για τη μοίρα της οποίας 
συμπάσχει, αγωνιά και παθιάζεται 
σε όλη του τη ζωή–, που δίνουν 
πληροφορίες για τη Βενεζουέλα, 
την Κολομβία αλλά και την Κούβα 
της επανάστασης, το Μεξικό, την 
Καραϊβική, αλλά και την Ουγγαρία 
και κείμενα πολιτικής επικαιρότη-
τας που ασχολούνται με πολιτικούς, 
όπως ο Μπατίστα, ο Χρουστσόφ, ο 
Αϊζενχάουερ, αλλά και κοινωνικά 
που αναφέρονται στους Beatles, 
είναι μερικά από τα θέματα που 
πραγματεύεται ο Μάρκες.

Σημαντικά είναι τα άρθρα του 
για τη λογοτεχνία, τη συγγραφή 
των βιβλίων, τους συγγραφείς και 
τους μεταφραστές, τις αγαπημένες 
του αναγνωστικές αναφορές επι-

κεντρωμένες στον Μπόρχες, αλλά 
και στον Ιάπωνα Γιασουνάρι Κα-
βαμπάτα που, όπως αποκαλύπτει, 
τον έχει εμπνεύσει σημαντικά. «Η 
συγγραφή βιβλίων είναι αυτοκτονι-
κό επάγγελμα. Κανένα δεν απαιτεί 
τόσο χρόνο, τόση δουλειά, τέτοια 
αφοσίωση σε σχέση με τα άμεσα 
οφέλη. ∆εν νομίζω πως είναι πολλοί 
οι αναγνώστες που, τελειώνοντας 
την ανάγνωση ενός βιβλίου, αναρω-
τιούνται πόσες ώρες και οικιακών 
συμφορών κόστισαν στον συγγρα-
φέα εκείνες οι διακόσιες σελίδες 
και πόσο αμείφθηκε για τη δουλειά 
του», μας εκμυστηρεύεται ενώ σε 
άλλο σημείο αναφέρει: «Ενας καλός 
συγγραφέας θα συνεχίσει να γρά-
φει όπως και να έχει, ακόμα και με 
τρύπια παπούτσια, ακόμα κι αν τα 
βιβλία του δεν πουλάνε».

Για όλους όσοι έχουν αγαπήσει 
τον μεγάλο Κολομβιανό συγγραφέα, 
ο τόμος αυτός είναι μια σημαντική 
αφετηρία για να ανακαλύψουν και 
να εντρυφήσουν στην ομορφιά του 
λόγου του που άλλοτε υπαινικτικός, 
άλλοτε σκωπτικός και άλλοτε γλα-
φυρός είτε δημοσιογραφικός είτε 
λογοτεχνικός, είναι ένας λόγος ου-
σιαστικός που σηματοδότησε τον 
εικοστό αιώνα.

Η συλλογή δανείζεται 
τον τίτλο «Το σκάνδαλο 
του αιώνα» από ένα 
σημαντικό ρεπορτάζ 
του Μάρκες που δημο-
σιεύθηκε σε 13 συνέχειες 
στην εφημερίδα 
El Espectador, το 1995.

«Ενας καλός συγγραφέας θα συνεχίσει να γράφει όπως και να έχει, ακόμα και με τρύπια παπούτσια, ακόμα κι αν τα 
βιβλία του δεν πουλάνε», αναφέρει σε άρθρο του ο Μάρκες.

Τα κείμενα του βιβλίου επιλέχθη-
καν από τον Κριστόμπαλ Πέρα, τον 
επιμελητή του Μάρκες.

Της ΤΕΣΥΣ ΜΠΑΪΛΑ

Ολη μου
τη ζωή ήμουν
δημοσιογράφος
Πενήντα κείμενα από την αρθρογραφία

του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες
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07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Καμώματα 
 τζι αρώματα, VI - (E) 
 Κωμική σειρά εποχής.
11.00 Κάποτε το ‘80 - (E)
 Κυπριακή σειρά. 
12.00 Xωρίς αποσκευές, V - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή. 
 12.30 Η ζωή μας 
 ένα τραγούδι - (E)
13.55 1974, Πέμπτη 
 1η Αυγούστου - (E)
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 Αμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (Ε)
14.45 Κοίτα με στα μάτια - (Ε)
15.00 Επιστήμη 
 και κοινωνία - (Ε)
16.00 Σε προσκυνώ 
 γλώσσα - (Ε)
17.00 Χρονογράφημα - (Ε)
17.55 1974, Πέμπτη 
 1 Αυγούστου - (E)
18.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
18.15 Αφανείς ήρωες - (Ε)
18.55 Μουσικό ραντεβού - (Ε)
19.20 Λούνα Παρκ - (Ε)  
 Κωμική σειρά. 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.05 1974, Πέμπτη 
 1η Αυγούστου - (E)
21.10 Παραδοσιακή 
 βραδιά - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
22.55 1974, Πέμπτη 
 1η Αυγούστου - (E)
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Χρονογράφημα - (Ε)
00.00 Επιστήμη 
 και κοινωνία - (Ε)

03.00 Τόκιο 2020 - Στίβος
05.30 Power of Sports - (E) 
 Nτοκιμαντέρ. 
06.00 Τόκιο 2020 - Τένις 
 τελικός ανδρών
08.30  Τόκιο 2020 - Ιστιοπλοΐα 

Laser τελικός ανδρών
09.00 Κοίτα με στα μάτια
09.30  Τόκιο 2020 - Ιστιοπλοΐα 

Laser τελικός γυναικών
10.00 Τόκιο 2020 - 
 Beach Volley
11.00 Τόκιο 2020 - Πυγμαχία
13.00 Τόκιο 2020 - Στίβος
16.00 Τόκιο 2020 - Καταδύσεις 
 3 μέτρων τελικός 
 γυναικών
17.15 Αθλητικό Ρετρό - (Ε)
18.00 Προσωπογραφίες - (Ε)
18.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
19.30 Γυναίκα
 Πεντάλεπτα αυτοτελή  
 επεισόδια. Αφορούν στη  
  γυναίκα της Κύπρου μέ-

σα από τη μυθολογία και 
την  ιστορία μας. 

 Παρουσίαση: 
 Ελίτα Μιχαηλίδου 
19.40 EIΔHΣEIΣ 
 (στην Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ 
 (στην Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
21.05  Τόκιο 2020 - 
 Aγωνίσματα της ημέρας 
 σε επανάληψη.

06.00   Deal - (Ε)
07.00 Αστέρια στην άμμο - (Ε) 
 ∆ραματική σειρά.
08.45 Έλα στη θέση μου - (Ε)
10.00 60΄ Ελλάδα - (Ε)
11.15 Παραμύθι... αλλιώς - (Ε)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
12.00 ΤΕΤ - Α - ΤΕΤ 
 στον Alpha - (Ε)
 Talk show,
 με τον Τάσο Τρύφωνος.
13.00 Οικογενειακές 
 ιστορίες - (Ε)
 Αυτοτελείς ιστο
14.30 Τhe Chase - (Ε)
 Tηλεπαιχνίδι γνώσεων,
 με τον Τάσο Τρύφωνος.
16.00 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
17.25 Η φαμίλια - (Ε) 
 Κωμική σειρά.
18.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
18.10 Η φαμίλια - (Συνέχεια)
18.50 Μην αρχίζεις 
 τη μουρμούρα - (Ε)
 Κωμική σειρά.
20.20 EIΔHΣEIΣ
21.20 Σπίτι με το MEGA
 “Γλυκερία”
 Μουσική εκπομπή.
00.45 10η εντολή - (Ε)
 Αστυνομική σειρά,
 αυτοτελών επεισοδίων.
01.30 World party - (Ε)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
03.15 Οι ιστορίες του
 αστυνόμου Μπέκα - (Ε)
 Αστυνομική σειρά.
04.15 Εντιμότατοι 
 κερατάδες - (Ε)

06.30 Κος και κα Πελς - (E)
08.00 Santa Γιολάντα - (E)
09.10 Mamma Mia - (E)
10.10 Γειτονιές στο πιάτο - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής, με 
 τον ∆ημήτρη 
 Σκαρμούτσο.
11.00 Πρώτη σταγόνα - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
 Εκπομπή για την υγεία.
12.50 Ενώπιος ενωπίω
  Με τον Νίκο 
 Χατζηνικολάου
14.15 Το καφέ της Χαράς - (E)
16.20 Ονειροπαγίδα - (E)
 Αισθηματική σειρά.
17.10 Τaxi 
 Tηλεπαιχνίδι, με τον
 Αλέξανδρο Τσουβέλα.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.10 Πέτα τη φριτέζα - (E)
 Κωμική σειρά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Πριν έρθεις εσύ
 (Me before you)
 ∆ραματική ταινία,
 με τους Εμίλια Κλαρκ, 
 Σαμ Κλάφλιν, κ.ά. 
23.00 Football Stories - (E)  
00.00 Ρόκι 5, η 
 γιγαντομαχία - (E)  
 (Rocky V). Ταινία δράσης,
  με τους Σιλβέστερ 
 Σταλόνε, Τάλια Σάιαρ κ.ά.
01.40 Η εκδρομή - (E)  
 ∆ραματική σειρά.
02.30 Τα μαχαιρώματα - (E)  
 Κωμική σειρά.
03.20 Tα νέα του ANT1 - (E)  
04.20 Coupling - (E)

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
09.45 Χαρούμενος 
 ταξιδιώτης - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
10.45 Green Kitchen 
 by Madame Ginger
 Εκπομπή μαγειρικής.
11.45 Fars Attack - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
12.45 Τροχός της τύχης - (E)
 Tηλεπαιχνίδι.
15.00 Γλυκές αλχημείες 
 Εκπομπή 
 ζαχαροπλαστικής
 με τον Στέλιο Παρλιάρο.
16.00 Shopping Star  - (E)
 Παιχνίδι μόδας,
 με τη Βίκυ Καγιά.
17.00 Eικόνες - (E) 
 Ταξιδιωτική εκπομπή 
 με τον Τάσο ∆ούση.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cook Beef 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
19.10 Μια του κλέφτη - (Ε)
 Κωμική σειρά.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 FAKATEtous  - (E) 
 Σατιρική εκπομπή.
22.15 Romeo Must Die
 Tαινία δράσης.
00.15 Price Of Glory
 ∆ραματική ταινία, 
 με τους Τζίμι Σμιτς, 
 Μαρία Ντελ Μαρ, κ.ά.   �
02.00 Μπάτσο αγάπη μου - (E)
 Kυπριακή σειρά.
03.30 Εικόνες - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή,
 με τον Τάσο ∆ούση.
04.30 Style Me-Up - (E)

05.30 Οι Αδιάφθοροι - (E)
06.30 Τα χρυσόψαρα - (E)
 Κωμική σειρά.
07.00 Περί ορέξεως - (E)
08.00 Καλό μεσημεράκι - (E)
09.40 Zωή ποδήλατο - (E)
10.15 Dot.
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.15 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με την Αργυρώ
 Μπαρμπαρίγου.
11.40 Στην υγειά μας 
 ρε παιδιά - (E)
14.40 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
15.30 Στο πάρα πέντε - (E)
 Κωμική σειρά.
17.30 Επτά θανάσιμες 
 πεθερές - (Ε)
 Ελληνική κωμική σειρά.
18.00  Tα γεγονότα 
 σε συντομία
18.10 Επτά θανάσιμες 
 πεθερές - (Συνέχεια)
20.20  Τομές στα γεγονότα
21.20 Είσαι το ταίρι μου
 Kωμική σειρά.
22.15 Αfter Dark
 Mε τον Θέμη Γεωργαντά.
23.15 O Hλίας του 16ου 
 Ελληνική ταινία.  
00.45  Γεγονότα σε τίτλους 
00.50 Happy Traveller - (E) 
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
01.40 Super Makeover - (Ε)
02.40 Μόνο μια φορά - (Ε)
 Κυπριακή σειρά.
03.30 Mια κουβέντα 
 δρόμος- (Ε)
 Talk show

06.00 Ξύπνα κορόιδο
07.25 Ο Ηλίας του 16ου
08.55 Βαριά κατάρα ο διχασμός
10.30 Είναι ένας τρελός... 
 τρελός Βέγγος
12.05 Αυτή που δεν λύγισε
13.30 Οι κυρίες της αυλής
15.15 Φωνάζει ο κλέφτης
16.40 ∆έκα μέρες στο Παρίσι
18.15 5000 ψέματα
20.00 Ξύπνα κορόιδο
21.25 Ο Ηλίας του 16ου
22.55 Ο λαγοπόδαρος      �
00.30 Κάθαρμα
02.10 Φωνάζει ο κλέφτης
03.40 5000 ψέματα
05.30 Μακεδονικός γάμος

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400  ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.10 Παραδοσιακή βραδιά 08.30  Ιστιοπλοΐα Laser 14.30 Τhe Chase 21.20 Me before you 18.10 Cook beef 21.20 Είσαι το ταίρι μου 21.00 The Corrupted   

21.25 Ο Ηλίας του 16ου

06.30 Παιδικές σειρές
08.05 Ο γύρος του κόσμου
 σε 80 ημέρες
08.55 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
13.00 ΑΝΝΙΤΑ κοίτα
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (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
00.10 Ξένη ταινία

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
01.30 ΜAD TV

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

06.50 Τηλεαγορά
08.00 Eλληνική ταινία
09.25 Ξένη ταινία
11.10 Τηλεαγορά
12.00 Τάσος στη μουσική - (Ε)
13.10 Eλληνική ταινία
14.45 Τηλεαγορά
15.20 Ελληνική ταινία
17.00 Τηλεαγορά
19.10 Ξένη ταινία
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία
01.00 Ξένη ταινία

06.30 Nixon
09.45 What’s Eating 
 Gilbert Grape
11.45 La Dolce Vita
15.00 Queen Of Earth
16.45 Jexi
18.30 Just 6.5
21.00 The Corrupted   
23.00 Project Blue Book
23.50 The Royal Tenenbaums
01.40 Cobb
03.45 Human Affairs
05.15 Second Best

Old ���
ΘΡΙΛΕΡ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2021)
Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν
Ερμηνείες: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, 
Βίκι Κριπς, Ρούφους Σιούελ

 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Για τις ταινίες του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν 
μπορεί να πει κανείς πολλά, σπανίως 
ωστόσο ότι δεν είναι ενδιαφέρουσες. 
Τον άτυπο κανόνα έρχεται να επι-
βεβαιώσει και η τελευταία του δη-
μιουργία, η οποία μπορεί να αντλεί 
εμφανείς επιρροές από διάφορες 
πηγές, ωστόσο φέρει ανάγλυφη και 
τη δική του χαρακτηριστική σφρα-
γίδα. Αυτή τη φορά, το ταξίδι του 

τρόμου δεν λαμβάνει χώρα σε κά-
ποιο στοιχειωμένο σπίτι ή σκοτεινό 
χωριό, αλλά σε μια εξωτική παραλία 
που μοιάζει με κρυμμένο παράδεισο. 

Μια τετραμελής οικογένεια που 
κάνει διακοπές σε κάποιο πολυτε-
λές θέρετρο θα καταφτάσει εκεί, 
μαζί με λίγους ακόμη εκλεκτούς 
καλεσμένους, με σκοπό να περάσει 
μερικές ξέγνοιαστες ώρες· σύντομα 
όμως θα αποδειχθεί πως κάτι τρο-
μερά αλλόκοτο συμβαίνει στη συ-
γκεκριμένη παραλία, με τον χρόνο 
να περνάει πιο γρήγορα και τους 
ανθρώπους να γερνούν μέσα σε 
διάστημα μερικών μόνον ωρών.

Ο Σιάμαλαν ξεκινά βάζοντάς μας 
στην ατμόσφαιρα, μιμούμενος τις ει-
σαγωγικές σκηνές του «Τζουράσικ 
Παρκ» του Σπίλμπεργκ, για να πε-

ράσει έπειτα ακάθεκτος στην «Πα-
ραλία» του Ντάνι Μπόιλ, τον «Εξο-
λοθρευτή άγγελο» του Μπουνιουέλ 
(οι τουρίστες είναι αδύνατο να φύ-
γουν από την παραλία), αλλά και στις 
κλασικές αναζητήσεις γύρω από τον 
χρόνο που συναντούμε στις ταινίες 
του Κρίστοφερ Νόλαν. Στον πυρή-
να του πάντως το φιλμ είναι δικό 
του, εξερευνώντας τις σχέσεις και 
τις δυναμικές μεταξύ διαφορετικών 
ανθρώπων, μέσα σε ασυνήθιστες, 
υπερφυσικές καταστάσεις. 

Ο χειρισμός της κάμερας είναι 
εδώ εξαιρετικά δυναμικός, αποκρύ-
πτοντας και αποκαλύπτοντας κατά 
βούληση και –κυρίως– καταφέρνο-
ντας συχνά να μετατρέπει τον αχα-
νή χώρο της παραλίας σε κλειστο-
φοβικό κάδρο, που ταιριάζει στις 
νόρμες του θρίλερ. Οι τεχνικές εί-
ναι βέβαια εκεί, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τα ενδιαφέροντα 
και εν πολλοίς διαχρονικά ζητήμα-
τα: τι θα έκανες αν γνώριζες πως 
ο χρόνος που σου απομένει είναι 
πραγματικά ελάχιστος; Πόσο εξαρ-
τώμενες είναι οι σχέσεις αγάπης, 
αφοσίωσης, ευγένειας κ.ο.κ. μεταξύ 
των ανθρώπων από τη «θνησιμότη-
τά» τους; Η πολυσυλλεκτικότητα, 
η οποία εκτός από το επίπεδο του 
καστ επεκτείνεται και σε αυτό του 
σεναρίου, βοηθά να προσεγγιστούν 
τέτοια θέματα μαζί με άλλα, ενώ το 
φινάλε προσθέτει μία ακόμη φιλο-
σοφική πτυχή που έχει να κάνει με 
τον σύγχρονο κόσμο.

Επειδή όμως μιλάμε για Σιάμα-
λαν, όλα τα παραπάνω φτάνουν συ-
χνά σε βαθμό υπερβολής, κάποιες 
τρανταχτές «ευκολίες» δεν αποφεύ-
γονται επίσης, ενώ και οι ερμηνείες 
θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. 
Παρ’ όλα αυτά, το «Old» είναι από 
εκείνες τις ταινίες που σε συνοδεύ-
ουν αρκετή ώρα μετά την έξοδο από 
την αίθουσα.

Ted Lasso
ΚΩΜΩΔΙΑ (2020)
Δημιουργός: Μπρένταν Χαντ, 
Τζο Κέλι
Ερμηνείες: Τζέισον Σουντέικις, 
Τζούνο Τεμπλ, Στίβεν Μάνας

Η καλύτερη κωμική σειρά που 
έχουμε δει πρόσφατα –πλέον 
κάτοχος και αρκετών βραβείων 
Emmy– επιστρέφει για τον δεύ-
τερο πολυαναμενόμενο κύκλο της 
στην Apple TV+. Πρωταγωνιστής 
της φυσικά και πάλι ο απερίγρα-
πτος κόουτς Τεντ Λάσο, ερμηνευ-
μένος από τον Τζέισον Σουντέικις 
(και το μουστάκι του), ο οποίος 
περνάει πλέον στη δεύτερη σεζόν 
του στο βρετανικό ποδόσφαιρο. 
Με την ομάδα στη δεύτερη τη 
τάξει κατηγορία και τον αρχηγό 
του να έχει κρεμάσει τα παπού-
τσια του, η χρονιά ξεκινάει με ένα 
ανεπανάληπτο σερί ισοπαλιών 
και κακοτυχίας. Ταυτόχρονα, ο 
καλύτερος παίκτης αντιμετωπί-
ζει κάποια ψυχολογικά... θεμα-
τάκια, οπότε ο Λάσο αποφασίζει 
να προσλάβει ψυχολόγο για να 
τον βοηθήσει.

Η σειρά συνεχίζει από εκεί 
όπου άφησε την επιτυχημένη 
συνταγή της, αναμειγνύοντας το 
δράμα του αγγλικού ποδοσφαίρου 

με τις πανέξυπνες ατάκες αλλά 
και τη συγκίνηση που παραδοσι-
ακά προσφέρουν οι λόγοι του κό-
ουτς. Πέρα από τον ξανά υπέρο-
χο Σουντέικις, το υπόλοιπο καστ 
βρίσκεται επίσης στις επάλξεις, 
για μια σειρά που χάρη στους τα-
λαντούχους σεναριογράφους της 
φαίνεται πως έχει ακόμα άφθονες 
διασκεδαστικές στιγμές να μας 
προσφέρει.

  
Babyteeth ���
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Σάνον Μέρφι
Ερμηνείες: Ελίζα Σκάνλεν, Μπεν Μέ-
ντελσον, Εσι Ντέιβις

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα διαφορετικό φιλμ 
ενηλικίωσης, το οποίο αποτέλεσε 
και κινηματογραφικό ντεμπού-
το της Αυστραλής Σάνον Μέρφι. 
Πρωταγωνίστριά του είναι η έφη-
βη Μίλα, η οποία είναι σοβαρά 
άρρωστη με καρκίνο. 

Οι εύποροι γονείς της κάνουν 
ό,τι μπορούν για να τη στηρίξουν, 
ωστόσο εκείνο από το οποίο δεν 
μπορούν σίγουρα να την «προ-
στατεύσουν» είναι ο έρωτας για 
τον Μόζες, ένα νεαρό βαποράκι 
–και εθισμένο–, το οποίο θα ει-

σβάλει στις ζωές τους για να τις 
αναστατώσει ακόμη περισσότερο. 
Το ίδιο κάνει και μια καινούργια 
γειτόνισσα.

Ολόκληρο το φιλμ της Μέρφι 
διαπνέεται από έναν (ευπρόσδε-
κτο) άγουρο ρομαντισμό, ο οποίος 
δίνει φρεσκάδα σε μια κατά τα άλ-
λα δραματικά φορτισμένη ιστορία. 

Επιπλέον, η χημεία των δύο 
νεαρών πρωταγωνιστών –εξαι-
ρετικός και βραβευμένος ο Τόμπι 
Γουάλας– λειτουργεί, αφήνοντας 
ταυτόχρονα χώρο και στο δεύτε-
ρο ζευγάρι της ταινίας, που είναι 
ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Πρόκειται φυσικά για τους γο-
νείς της Μίλα, οι οποίοι έχουν τα 
δικά τους σοβαρά ζητήματα, πα-
ρόλο που προσπαθούν να τα πα-
ραμερίσουν για χάρη του άρρω-
στου παιδιού. 

Ο Μπεν Μέντελσον και η Εσι 
Ντέιβις είναι υποδειγματικοί 
στους ρόλους τους, εκείνος ως 
μάλλον αλαζονικός ψυχίατρος 
και εκείνη ως πρώην σπουδαία 
μουσικός που άφησε την καριέ-
ρα της για να αφοσιωθεί στην οι-
κογένεια. Αυτό το εκκρεμές που 
ταλαντεύεται ανάμεσα στις δύο 
σχέσεις είναι ίσως και το πιο θε-
τικό στοιχείο της ταινίας.

Επάνω, ο Τζέισον Σουντέικις απο-
λαυστικός στον ρόλο του προπονη-
τή Τεντ Λάσο, στην ομώνυμη σειρά 
που προβάλλεται από την Apple 
TV+. Κάτω, σκηνή από την ταινία 
«Babyteeth», η οποία είναι διαθέσι-
μη στην πλατφόρμα του Cinobo.

O απερίγραπτος κόουτς Τεντ Λάσο επιστρέφει

Εγκλωβισμένοι
στην παραλία
του τρόμου
Υπερφυσικές καταστάσεις

στο νέο φιλμ του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Στην παραλία του Σιάμαλαν συμβαίνει κάτι αλλόκοτο: ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα και οι άνθρωποι γερνούν μέσα σε διάστημα μερικών μόνον ωρών.
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Τι θα έκανες αν γνώρι-
ζες πως ο χρόνος
που σου απομένει 
είναι ελάχιστος; 



«Πήραμε Χάξλεϊ». Από το 2004, οπό-
τε και έστησε ένα από τα πρώτα ελ-
ληνικά blogs, η οπτική του Μανώλη 
Ανδριωτάκη πάνω στο τοπίο των 
νέων μέσων σταδιακά σκοτεινιάζει. 
Ανήσυχος, ανεξάρτητος και πολυ-
πράγμων, μελετά συστηματικά τις 
εξελίξεις στον χώρο του ∆ιαδικτύου 
και των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, όπως και τις επιπτώσεις τους 
στην ανθρώπινη εξέλιξη. Παράλ-
ληλα διατυπώνει τις σκέψεις του 
σε βιβλία, άρθρα (είναι τακτικός 
συνεργάτης της «Καθημερινής»), 
ντοκιμαντέρ και σεμινάρια.

Ο Ανδριωτάκης μίλησε στην «Κ» 
μέσω Skype με αφορμή το τελευ-
ταίο του βιβλίο, «Homo Automaton: 
Η τεχνητή νοημοσύνη κι εμείς» 
(εκδ. GarageBooks). Είναι η πιο ολο-
κληρωμένη αλλά και πιο ζοφερή 
ματιά του πάνω στο φαινόμενο. 
Ο 47χρονος συγγραφέας παρου-
σιάζει τη λεπτή χειραγώγησή μας 
από τους αλγορίθμους μηχανικής 
μάθησης (machine learning algo-
rithms). Παρακολουθώντας την πα-
ραμικρή κίνησή μας στο ∆ιαδίκτυο, 
τα προγράμματα αυτά φιλτράρουν 
και εξατομικεύουν το περιεχόμενο 
που προβάλλεται στις οθόνες μας 
με σκοπό να μας κάνουν πιο δεκτι-
κούς στο εμπορικό μήνυμα.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το 
βιβλίο, είναι ακραιφνώς δυστοπικό: 
μια κοινωνία εποπτείας που επιδιώ-
κει να προβλέψει –ενώ ταυτόχρονα 
διαμορφώνει– πεποιθήσεις, προτι-
μήσεις και συμπεριφορές. Πολίτες 
με περιορισμένη νοητική αυτονο-
μία και ελευθερία βούλησης. Το λε-
γόμενο «μαύρο κουτί» παραμερίζει 
τον αναλογικό άνθρωπο εξυφαίνο-
ντας έναν θαυμαστό καινούργιο 
ανθρωπολογικό τύπο: τον Homo 
Automaton.

«Τα social media δεν είναι εργα-
λεία διαλόγου», λέει ο Ανδριωτάκης, 
ο οποίος έκλεισε τον λογαριασμό του 
στο Instagram, αποσύρθηκε από το 
Twitter και περιόρισε δραστικά τη 
χρήση του Facebook. «Αν υποθέ-
σουμε ότι η δημοκρατία, οι θεσμοί 
της, οι καταστατικοί κανόνες της 
ευνοούνται από τον διάλογο και τη 
δημοκρατική διαβούλευση», λέει, 
«τότε τα μέσα αυτά δεν ευνοούν τον 
διάλογο. Είναι εργαλεία πειθούς».
– Μελετάς τον χώρο των νέων 

μέσων από την εμφάνισή τους. 

Παρατηρώ μια μετατόπιση στον 

τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα 

πράγματα. Στο τελευταίο σου βι-

βλίο αναδύεται μια πιο απαισιό-

δοξη προοπτική.

– Υπάρχει όντως μια μετατόπι-
ση. Νομίζω δεν είμαι μόνος σε αυ-
τό. Φόβοι και ανησυχίες προϋπήρ-
χαν, ωστόσο η εκλογή Τραμπ, το 
Brexit αλλά και οι εκλογές εδώ το 
2015 έφεραν στην επιφάνεια όχι 
μόνο την τοξικότητα των μέσων, 
αλλά και τα δομικά τους προβλή-
ματα. Μιλάμε για συγκεκριμένες 
πλατφόρμες, συγκεκριμένα επι-
χειρηματικά μοντέλα. Υπάρχει ένα 
νήμα σκέψης που ξεκινά από το 
βιβλίο μου «Η πέμπτη εξουσία» 
(εκδ. Νεφέλη, 2005), το οποίο ανέ-
λυε πώς ο τύπος που βασίζεται στη 
διαφήμιση βλέπει να του υπαγο-
ρεύεται το περιεχόμενο. Αυτό συμ-
βαίνει και τώρα: επιχειρήσεις, που 
είναι σε μεγάλο βαθμό και εκδοτι-
κές επιχειρήσεις, βασίζονται στο 
ίδιο αυτό επιχειρηματικό μοντέ-
λο της διαφήμισης. Ζούμε ένα εί-
δος απομάγευσης των ψηφιακών 
μέσων. 
– Οι κίνδυνοι και οι επιβλαβείς συ-

νέπειες από τη χρήση των μέσων 

δικτύωσης είναι πλέον λεπτομε-

ρώς τεκμηριωμένα και επιβεβαιώ-

νονται ακόμη και από ανθρώπους 

μέσα από το ίδιο το tech industry. 

Γιατί λοιπόν εξακολουθούν να εί-

ναι τόσο δημοφιλή;

– Γιατί απαντούν σε μια ανθρώ-
πινη ανάγκη: την ανάγκη για επι-
κοινωνία. Και προσφέρουν ένα 
πλαίσιο που είναι πολύ ελκυστικό 
και πολύ δουλεμένο. Εχει μεγάλη 
ακρίβεια η στόχευσή τους γιατί έχει 
μεγάλη ακρίβεια η ανάλυσή τους. 
Είναι –τύποις– δωρεάν. Και είναι 
όλοι εκεί. Αυτό καταδεικνύει τη δι-
εισδυτικότητα και τη δομική τους 
σχέση με την πραγματικότητα. Τα 
θέλεις αυτά τα εργαλεία γιατί αυτός 
είναι σήμερα ο κόσμος. 

– Θεωρείς πως οι αλγόριθμοι 

που διέπουν τη λειτουργία των 

social media υπονομεύουν τους 

θεσμούς από τους οποίους εξαρ-

τάται η εύρυθμη λειτουργία της 

δημοκρατίας;

– Σε ένα βαθμό την υπονομεύ-
ουν. Τα social media δεν είναι ερ-
γαλεία διαλόγου. Αν υποθέσουμε 
ότι η δημοκρατία, οι θεσμοί της, οι 
καταστατικοί κανόνες της ευνοού-
νται από τον διάλογο και τη δημο-
κρατική διαβούλευση, τότε τα μέσα 
αυτά δεν ευνοούν τον διάλογο. Είναι 
εργαλεία πειθούς. ∆ιατείνονται ότι 
προτάσσουν τον διάλογο, τη διάδρα-
ση, την επικοινωνία, τη διασύνδε-
ση. Ομως αυτά είναι προσχηματικά, 
γιατί ο στόχος της μηχανής του ΑΙ 
και του machine learning είναι η δι-
αφήμιση, ο εμπορικός σκοπός. Από 
τη στιγμή που μπορεί να τα χρησιμο-
ποιήσει μια εταιρεία για να πουλήσει 
παπούτσια, θα τα χρησιμοποιήσει 
και ένας πολιτικός, ένας ακτιβιστής 
ή ένας θρησκευτικός ηγέτης για να 
προωθήσουν τα δικά τους μηνύμα-
τα. Τα μέσα αυτά δεν υπακούν στους 
κανόνες που διέπουν τα παραδοσι-
ακά μέσα. Οι αλγόριθμοι χρησιμο-
ποιούν το machine learning για να 
προβλέψουν την ανθρώπινη συμπε-
ριφορά. Λειτουργούν λοιπόν υπο-
νομευτικά για τη δημοκρατία γιατί 
δεν ευνοούν τον διάλογο, αλλά τη 
συναισθηματική χειραγώγηση και 
αντίδραση, και με αυτόν τον τρόπο 
απομακρύνουν τον πολίτη από την 
κριτική σκέψη. Τον μετατρέπουν σε 
ένα «αυτόματο».
– Αν όμως μετατράπηκαν συνειδη-

τά σε ένα εργαλείο ελέγχου, τότε 

μιλάμε για ένα πολιτικό πρόβλημα.

– Είναι όντως πολιτικό. Αφή-
νεις μια βιομηχανία να ελέγξει τα 

πάντα. Και δεν είναι μια τυχαία 
βιομηχανία, αλλά μια βιομηχανία 
γνώσης. Μια ελεύθερη κοινωνία 
δεν βασίζει τη φιλοσοφία της στη 
χειραγώγηση των ανθρώπων. Αν 
θέλεις αυτόνομους και ανεξάρτη-
τους πολίτες, δεν ψάχνεις τρόπους 
να τους ελέγξεις, αλλά κοιτάς πώς 
θα τους δώσεις εργαλεία ώστε αυ-
τοί οι ίδιοι να πάρουν τις καλύτερες 
αποφάσεις για τον εαυτό τους. Αν 
θέλεις να διασφαλίσεις ότι θα έχεις 
ελεύθερους και καλά ενημερωμέ-
νους πολίτες, θα πατήσεις πάνω 
σε αυτές τις δομές γνώσης, ενη-
μέρωσης, πληροφόρησης και επι-
κοινωνίας. Είναι τόσο δομικά τα 
χαρακτηριστικά που δεν μπορείς 
να τα αφήσεις ανεξέλεγκτα. Συνε-
πώς έχει νόημα να έχεις καλή δημο-
σιογραφία και καλό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Ειδάλλως καταλήγεις με 
ένα καρότο και ένα μαστίγιο, όχι 
μια ώριμη κοινωνία. 

Νομίζω πως το ζήτημα είναι και 
φιλοσοφικό. Αν δεχτούμε ότι, έστω 
σε ένα βαθμό, υπάρχει ελευθερία 
βούλησης, με τα μέσα αυτά γίνεται 
τεχνικά και σε μαζική κλίμακα εφι-
κτό να τη βγάλεις έξω από την εξί-
σωση, να είναι όλα υπαγορευμένα, 
από τις πιο μικρές στις πιο μεγάλες 
επιλογές. 
– Ποιος έβλεπε πιο καθαρά το μέλ-

λον τελικά; Ο Οργουελ ή ο Χάξλεϊ;

– Πιστεύω πήραμε Χάξλεϊ.
– Υπάρχει περιθώριο χειραφέ-

τησης;

– Πιστεύω στη δύναμη της εκ-
παίδευσης και της παιδείας. Oσο 
δεν αποδεχόμαστε την τελική 
γνώση και όσο πιέζουμε πολιτι-
κά, είμαι αισιόδοξος πως δεν θα 
καταλήξουμε ούτε στο σενάριο 
του Οργουελ ούτε στο σενάριο του 

Χάξλεϊ. ∆ιακρίνω στοιχεία που με 
προβληματίζουν και με ενεργο-
ποιούν. Ομως δεν θέλω αυτό το 
βιβλίο να αντιμετωπιστεί ως ένα 
«call to arms», αλλά ως συμβολή 
σε έναν απαραίτητο διάλογο, που 
δεν γίνεται. Γιατί στο Facebook ο 
διάλογος αυτός δεν μπορεί να γί-
νει. Μπορεί;
– Πιστεύεις πως μπορούν να υπάρ-

ξουν social media χωρίς μηχανή 

χειραγώγησης από πίσω;

– Είμαι βέβαιος ότι θα μπορού-
σαν να υπάρχουν μη εμπορικά κί-
νητρα πίσω από τα δίκτυα και ενδε-
χομένως στο μέλλον τα πράγματα 
να μην είναι όπως σήμερα. Μοιά-
ζει σχεδόν αδύνατο. Βέβαια, πολλά 
άλλα πράγματα έμοιαζαν σχεδόν 
αδύνατα πριν γίνουν. Θα υπάρξει 
κάποια διόρθωση. Καινούργιες τε-
χνολογίες πιθανώς και να αλλάξουν 
ολοσχερώς το τοπίο. 

Ι Δ Ε Ε Σ

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η   ●   11

– Οι Αρχές μοιάζουν καταδικα-

σμένες να παίζουν ένα catch-up 

game με το tech industry. Μπο-

ρούμε να περιμένουμε από τη Σί-

λικον Βάλεϊ να αυτορρυθμιστεί 

ή είναι σαν να περιμένουμε από 

τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα;

– Εκ των πραγμάτων οι εταιρεί-
ες είναι πιο μπροστά. Αλλά δεν κά-
νουν κάτι στα κρυφά, δεν υπάρχει 
κάποια συνωμοσία. Είναι υποχρεω-
μένες από τον νόμο να υποβάλουν 
τις πατέντες τους στα ρυθμιστικά 
όργανα. Είναι θέμα power game σε 
τι βαθμό ασκούν δύναμη πάνω στις 
ρυθμιστικές αρχές, στις πολιτικές 
δυνάμεις, ώστε να εξασφαλίσουν 
ένα είδος ασυλίας. Υπάρχουν και κα-
νόνες τους οποίους το tech industry 
προσπέρασε γιατί είναι προφανώς 

μια βιομηχανία με τρομερές υποσχέ-
σεις κερδών, τρομερές επενδύσεις. 
Yπάρχει και μια διάσταση τεχνο-ου-
τοπιστική που τις ευνοεί, υπάρχει 
δηλαδή μεγάλη επένδυση ελπίδας 
πάνω στον ψηφιακό κόσμο. 

– Ανησυχείς πως οι μηχανισμοί 

παρακολούθησης που αναπτύ-

χθηκαν και εφαρμόστηκαν για 

να περιορίσουν την εξάπλωση 

της COVID-19 θα διατηρηθούν 

και μετά το πέρας της πανδημίας;

– Τα contact tracing apps που 
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας δεν νομίζω πως έχουν 
λόγο να παραμείνουν. Η διελκυστίν-
δα παίζεται στα λογισμικά αναγνώ-
ρισης προσώπων, στο predictive 
policing, στα βιομετρικά δεδομένα. 
Νομίζω πως αν η πανδημία έκανε 
κάτι καλό είναι ότι ευαισθητοποί-
ησε λίγους ανθρώπους παραπάνω 
σε σχέση με τις θετικές διαστάσεις 
των σχετικών τεχνολογιών. Χωρίς 
αυτά τα αδιανόητα εργαλεία, τις βά-
σεις δεδομένων, τις επεξεργαστικές 

δυνατότητες, την ταχύτητα, νομίζω 
πως ούτε η ανάπτυξη του εμβολίου 
ούτε η διαχείριση της πανδημίας θα 
είχαν επιτευχθεί στον βαθμό που 
επιτεύχθηκαν.
– Ομως, ενώ οι ιδιωτικές εταιρεί-

ες –στη Δύση τουλάχιστον– γνω-

ρίζουν πλέον πιο πολλά για εμάς 

από ό,τι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, 

οι υπέρμαχοι των προσωπικών 

ελευθεριών εξακολουθούν να δι-

αδηλώνουν κατά των κυβερνήσε-

ων. Γιατί συμβαίνει αυτό;

– Επειδή είναι οι κυβερνήσεις 
που θα έπρεπε να ελέγχουν αυτές 
τις εταιρείες. Θα έπρεπε με κάποιο 
τρόπο να τους βάζουν όρια, αλλά δυ-
σκολεύονται. Ομως έτσι λειτουργεί 
η δημοκρατία, είναι διαγκωνισμός 
εξουσιών.

Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να ελέγχουν αυτές τις εταιρείες

Τα social 
media δεν 
είναι εργαλεία
διαλόγου
O Mανώλης Ανδριωτάκης μιλάει στην «Κ»

«Υπάρχουν και κανόνες τους οποίους το tech industry προσπέρασε γιατί εί-
ναι προφανώς μια βιομηχανία με τρομερές υποσχέσεις κερδών».
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Ο συγγραφέας και τακτικός συνεργά-
της της «Κ», Mανώλης Ανδριωτάκης.

Συνέντευξη στον 
ΧΑΡΗ ΦΑΝ ΦΕΡΣΕΝΤΑΑΛ

«Δεν θέλω αυτό το βιβλίο να αντιμε-
τωπιστεί ως ένα “call to arms”, αλλά 
ως συμβολή σε έναν απαραίτητο διά-
λογο που δεν γίνεται».

«Τα μέσα αυτά δεν υπακούν στους κανόνες που διέπουν τα παραδοσιακά μέσα. Οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν το machine learning για να προβλέψουν την ανθρώ-
πινη συμπεριφορά». Ο συνομιλητής μας έκλεισε τον λογαριασμό του στο Instagram, αποσύρθηκε από το Twitter και περιόρισε δραστικά το Facebook.

Γίνεται τεχνικά 
και σε μαζική κλίμακα 
εφικτό να βγάλεις 
την ελεύθερη βούληση 
έξω από την εξίσωση, 
να είναι όλα 
υπαγορευμένα, 
από τις πιο μικρές στις 
πιο μεγάλες επιλογές.

Eχει νόημα να έχεις 
καλή δημοσιογραφία 
και καλό εκπαιδευτικό 
σύστημα, ειδάλλως 
καταλήγεις με ένα 
καρότο και ένα 
μαστίγιο, όχι μια 
ώριμη κοινωνία. 

Η διελκυστίνδα 
παίζεται στα λογισμικά 
αναγνώρισης προσώπων, 
στο predictive policing, 
στα βιομετρικά δεδομένα.



NEA 
ΣΕΙΡΑ

H παρέα 
σας για το 
καλοκαίρι!
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