
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάζοντας ξανά τον Μπράντμπερι
Πάμε στον Αρη για να σώσουμε τη Γη, και γιατί έχουμε
την εξερεύνηση στο DNA μας. Διαβάζοντας κάποιος
σήμερα τον Μπράντμπερι «Τα Χρονικά του Αρη» (εκδ.
Αγρα, μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης, επανέκδοση 2021)
συνειδητοποιεί ότι αυτό που μέχρι χθες ήταν ένα νοητι-
κό πείραμα καλλιτεχνών, σήμερα είναι μια εφικτή προ-
οπτική. Ζωή, σελ. 1
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Η δήλωση του Νίκου Νουρή ότι τον Σεπτέμ-
βριο θα καταθέσει το νομοσχέδιο μεταρ-
ρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με
ουρά την αναβολή των δημοτικών εκλογών,
προκάλεσε συζητήσεις στα πηγαδάκια. Η

αλήθεια είναι όμως πως όλα τα κόμματα,
έστω κι αν δεν το παραδέχονται, συναινούν
σε μία τέτοια διευθέτηση. Ο ΔΗΣΥ θέλει να
πάει στις προεδρικές με μία σειρά πρωτιών
σε εκλογικές μάχες και με το αφήγημα ότι

έχει προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις. ΑΚΕΛ
και ΔΗΚΟ, ενώ εκφράζουν ετοιμότητα για
τη μάχη, στην ουσία ανησυχούν για ένα
ακόμα κακό αποτέλεσμα, που θα φέρει πε-
ραιτέρω εσωστρέφεια. Eτοιμάζονται βεβαίως

για όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς δεν θέλουν
η κυβέρνηση να τους πιάσει στον ύπνο.
Ήδη στους μεγάλους δήμους οι υποψήφιοι
προχωρούν τον προεκλογικό τους και ζητούν
τη στήριξη των κομμάτων. Σελ. 10

Ποιος φοβάται τις δημοτικές εκλογές
Η κυβέρνηση αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία αναβολής τους, ωστόσο όλοι ενδόμυχα το προκρίνουν 

ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη 
θυμίζουν την πανδημία...
Ο Ακης Σακελλαρίου μιλάει στην «Κ»
για το έργο του Ευριπίδη, τον Διόνυσο,
την Επίδαυρο και τη νέα γενιά σκηνο-
θετών. Στην παράσταση πρωταγωνι-
στούν οι Ακης Σακελλαρίου (Διόνυσος),
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Πενθέ-
ας) και Ιωάννα Παππά (Τειρεσίας). Είναι
μία παράσταση όπου κυριαρχούν το πά-
θος, η σύγκρουση, η τελετουργία και η
μουσική των Θραξ Πανκc. Ζωή, σελ. 4

ΒΑΡΩΣΙΑ

Το δίλημμα 
της επιστροφής
και της προσφυγής
Τέσσερις Βαρωσιώτες μιλούν στην
«Κ» για το αδυσώπητο δίλημμα της
επιστροφής στη γενέθλια πόλη,
στην Αμμόχωστο των παιδικών και
νεανικών τους χρόνων. Κανείς δεν
αποκλείει την επιστροφή, ούτε και
την προσφυγή στην επιτροπή περι-
ουσιών. Σελ. 9

Γεώργιος Αρέστης: Δίλημμα ή
ψευδοδίλημμα η επιστροφή;

Ο σκληρός Αύγουστος
του Κυρ. Μητσοτάκη
Τα σχέδια της επόμενης μέρας

Η κινητοποίηση της κρατικής μηχανής στην
Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη. Ομως
μεγάλος είναι και ο φόβος ότι «τα πιο δύ-
σκολα έρχονται». Τον Σεπτέμβριο το νέο
πρόγραμμα για την ενίσχυση του εξοπλι-
σμού και της δομής της Πολιτικής Προ-
στασίας. Ερχονται αυστηρότερες ποινές
για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Σελ. 17

Η συζήτηση για το ποιος θα διαδεχθεί τον
Νίκο Αναστασιάδη το 2023 είχε ξεκινήσει
από την ημέρα που εξελέγη για δεύτερη
φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσο
όμως και αν το προεδρικό κοστούμι υφαι-
νόταν εδώ και καιρό από κάποιους, πλέον
γίνονται διαβουλεύσεις παρασκηνιακώς.
Οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστο-
δουλίδης είναι οι κύριοι διεκδικητές, με

την κόντρα τους να μην κρύβεται πλέον.
Ήδη στήνονται στρατόπεδα, διεξάγονται
έρευνες δημοτικότητας και εγείρονται
ερωτήματα για τη στάση του Προεδρικού.
Υπάρχουν όμως και σενάρια για τον τρίτο
δρόμο. Μιας υποψηφιότητας που θα μπο-
ρέσει να συνενώσει τον χώρο, θα απο-
φευχθούν ανεξάρτητες υποψηφιότητες
και φυγόκεντρες δυνάμεις. Σελ. 8

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Περιβάλλον 
στο κόκκινο

Ολόκληρος ο πλανήτης κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου, από την Καλι-
φόρνια έως τη Σιβηρία. Πιο κοντά μας,
οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελ-
λάδα, που κατακαίνε πυκνά δάση απ’
άκρου εις άκρον της χώρας, οι φονικές
φωτιές στην νοτιοανατολική Τουρκία,
οι πρόσφατες πυρκαγιές στην ορεινή
Λάρνακα και Λεμεσό, που άφησαν πί-
σω τους τέσσερις νεκρούς και επέφε-
ραν τεράστιο περιβαλλοντικό πλήγμα,
αποδεικνύουν ότι η περιβαλλοντική
καταστροφή είναι πλέον αδιαμφισβή-
τητη πραγματικότητα και δεν χωράνε
καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων. Η
προστασία του περιβάλλοντος και η
συνεργασία με τις χώρες της περιοχής
μας θα πρέπει να αρχίσει να απασχολεί
την Πολιτεία σοβαρά. 

AOZ

Δεύτερη κάθοδος 
των Πορθητών 
στην Κύπρο
Η Τουρκία θα επιστρέψει τέλος του χρόνου
και στο πρώτο εξάμηνο του 2022 πέριξ
της Κύπρου. Αρχής γενομένης από μια θα-
λάσσια περιοχή, εντός τουρκικών χωρικών
υδάτων, όπου η TPAO έχει ήδη εξασφαλίσει
άδειες και προετοιμάζεται για γεωτρήσεις
επί τριών στόχων. Σελ. 7

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Συνομοσπονδία 
η «ύστατη υποχώρηση»
Το Λονδίνο διερευνά συνάντηση Αναστα-
σιάδη-Τατάρ, στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο, τη
στιγμή που η συνομοσπονδία αποτελεί
την ύστατη υποχώρηση Ερντογάν. Σελ. 6

Μάχη επικράτησης στη Δεξιά 
Η κόντρα Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη δεν κρύβεται πια κάτω από το χαλί

Η Ελλάδα που καίγεται, η Ελλάδα που επιμένει

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες έφεραν τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα
και την αλληλεγγύη. Ανθρώπινες ζωές, ζώα οικόσιτα και δάσους, χιλιάδες στρέμματα δάσους, κόποι ετών, χάθηκαν μέσα στις αδηφάγες φλό-
γες, με εκατοντάδες εθελοντές δασοπυροσβέστες, ένας μάλιστα έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, να ρίχνονται στη μάχη της πυ-
ρόσβεσης. Ο Μάικλ Ομπερστάινερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, λέει στην «Κ» ότι
υύτε οι πιο προηγμένες οικονομίες δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν τους αναδυόμενους συστημικούς κινδύνους». Σελ. 4, 5

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΩΚΗ

Διακοπή στήριξης
θα φέρει λουκέτα

Χωρίς συνέχιση της
στήριξης του τουριστι-
κού τομέα θα χαθούν
επιχειρήσεις και χιλιά-
δες θέσεις εργασίας,
τονίζει η αντιπρόεδρος

του ΣΤΕΚ Δήμητρα Καραντώκη. Επι-
σημαίνει ότι χάθηκε η φετινή χρονιά
και ότι δεν πρέπει να χαθεί και η
επόμενη. Οικονομική, σελ. 4

ΔΙΕΘΝΗ

Στην αντεπίθεση
οι Ταλιμπάν
Η κατάσταση στο Αφγανιστάν λίγο
πριν από την αποχώρηση των Αμερι-
κανών στρατιωτών διαγράφεται
εφιαλτική. Οι Ταλιμπάν πολιορκούν
τρία αστικά κέντρα της χώρας. Σελ. 22  
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΑ: Ρώμη
– Ο Γερμανός καγκελ-
λάριος κ. Μπρύνιγκ και
ο υπουργός των Εξω-
τερικών κ. Κούρτιους
έφθασαν ενταύθα σή-
μερον την πρωίαν. Κα-
τά την άφιξίν των οι
δύο Γερμανοί υπουρ-
γοί έτυχον εγκαρδίου
υποδοχής.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ: Ο Πρό-
εδρος Χίνδεμπουργκ έδωσε προς δημοσίευσιν δήλωσιν διά της
οποίας αποκηρύσσει την πρωτοβουλίαν της Πρωσσικής κυβερνήσε-
ως όπως επιβάλη εις όλας τας εν Πρωσσία εκδιδομένας εφημερίδας
να δημοσιεύσουν το μανιφέστον της κατά του δημοψηφίσματος διά
την διάλυσιν της πρωσσικής Διαίτης. Οι επίσημοι κύκλοι κρίνουν την
πρωτοβουλίαν ταύτην ως αποτελούσαν σφάλμα δυνάμενον να έχη
τας σοβαροτέρας των συνεπειών. Ως γνωστόν διά της προκηρύξεώς
της η Γερμανική Κυβέρνησις συνίστα εις τον λαόν να ψηφίση κατά
του δημοψηφίσματος, την προκήρυξίν της δε ταύτην επέβαλεν εις
όλας τας εν Πρωσσία εκδιδομένας εφημερίδας ανεξαρτήτως κομμα-
τικής αποχρώσεως να δημοσιεύσουν διά μεγάλων στοιχείων εις την
πρώτην σελίδαν των.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εις το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ελήφθη μα-
κροσκελής έκθεσις του παρά την ελληνική ελευθέρα ζώνη Θεσσα-
λονίκης κυβερνητικού επιτρόπου κ. Μαυροκορδάτου εις την οποίαν
τονίζεται ότι η εμπορική κίνησις της σερβικής ελευθέρας ζώνης ηυ-
ξήθη σημαντικώς εν συγκρίσει προς την κίνησιν της ημετέρας ζώ-
νης, η οποία αντιθέτως ηλαττώθη σημαντικώς. [...] δύο είνε τα κύρια
αίτια της σημαντικής προόδου την οποίαν εσημείωσεν η σερβική
ελευθέρα ζώνη εις βάρος της ημετέρας ταύτης. 1) Διότι οι Σέρβοι
δύνανται να διαθέσουν το κρηπίδωμά των και τας επ’ αυτού αποθή-
κας διά την φόρτωσιν των μεταλλευμάτων, όπερ ημείς αδυνατούμεν
να πράξωμεν, και 2) διότι από τινος εγένοντο εν Σερβία συστάσεις
προς τους εξαγωγείς όπως χρησιμοποιούν την σερβικήν ζώνην.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
8.8.1931
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ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Αποτροπιασμό προκαλούν τα συμ-
περάσματα της έκθεσης σχετικά
με τις ειδεχθείς συμπεριφορές του
κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Αν-
τριου Κουόμο, που δημοσιοποίησε
η γενική εισαγγελέας της πολιτείας,
Λετίτια Τζέιμς. 

Η έκθεση, με έκταση 165 σελί-
δων, συντάχθηκε μετά τις κατα-
θέσεις 179 συνεργατών του Κουόμο
και περιγράφει με κάθε λεπτομέ-
ρεια την ανάρμοστη συμπεριφορά
του. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει
όλες τις καταγγελίες εναντίον του
για σεξουαλική παρενόχληση,
όπως ο υπερβολικά θερμός εναγ-
καλισμός και η θωπεία του στήθους
μιας βοηθού του. Οι καταθέσεις
των μαρτύρων σκιαγραφούν ένα
αφόρητο εργασιακό περιβάλλον
στο γραφείο του κυβερνήτη, κα-
κοποιητικό και εκδικητικό. Το πό-
ρισμα της έκθεσης καταλήγει ότι
ο Κουόμο παρενόχλησε 11 γυναί-
κες, μεταξύ των οποίων και μια
πολιτειακή αστυνομικό, την οποία
είχε αποσπάσει ο ίδιος στην ασφά-
λειά του παρά την απειρία της.
Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε η
Τζέιμς, «η έρευνα αποκάλυψε συμ-
περιφορές που διαβρώνουν πλήρως
τον ιστό και τον χαρακτήρα της
πολιτειακής κυβέρνησης».

Η διερεύνηση της συμπεριφο-
ράς του κυβερνήτη της Νέας Υόρ-
κης ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες
γυναικών ότι είχαν υποστεί ανε-
πίτρεπτες χειρονομίες και είχαν
γίνει αποδέκτριες σχολίων με έν-
τονο σεξουαλικό περιεχόμενο.
Μια βοηθός του είχε καταγγείλει
ότι τη θώπευσε ενώ βρισκόταν
στην έπαυλή του. Μεταξύ των κα-
ταγγελιών που επαληθεύθηκαν
είναι ο ισχυρισμός ότι ο κυβερνή-

της θώπευσε τα οπίσθια εργαζο-
μένης σε άλλη πολιτειακή υπηρε-
σία, ότι έκανε σχόλια με έντονους
σεξουαλικούς υπαινιγμούς σε νε-
αρή βοηθό του και γενικότερα ότι
άγγιζε ανάρμοστα γυναίκες που
δεν ανήκαν στο εργατικό δυναμικό
της πολιτείας. 

Τα σχόλιά του, καταλήγει η έκ-
θεση, συνιστούν σεξουαλική πα-
ρενόχληση. Στη νεαρή πολιτειακή

αστυνομικό, π.χ., είχε δηλώσει με
νόημα ότι το κριτήριό του για την
ιδανική σύντροφο είναι «η αντοχή
στον πόνο».  Σε μια βοηθό του,
επίσης, είχε προτείνει να κάνει
τατουάζ στα οπίσθιά της, ενώ είχε
ρωτήσει μια άλλη αν ήταν πρόθυμη
να απατήσει τον σύντροφό της. 

Η Τζέιμς απέφυγε να προβλέψει
κατά πόσον, μετά τις αποκαλύψεις,
ο Κουόμο θα παραιτηθεί, επιση-
μαίνοντας ότι η απόφαση είναι
δική του. Η εισαγγελία της Νέας
Υόρκης, πάντως, δεν πρόκειται να
ασκήσει διώξεις εναντίον του, αλλά
θα δημοσιοποιήσει το πλήρες πε-
ριεχόμενο της έκθεσης.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά
του ο Αντριου Κουόμο δεν φάνηκε
να αισχύνεται από τις αποκαλύψεις,
τονίζοντας ότι θα παραμείνει στο
αξίωμά του, ενώ υπεραμύνθηκε

της φήμης του λέγοντας ότι πα-
ραμένει υπέρμαχος των γυναικών
και των θυμάτων σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης. «Τα πραγματικά συμ-
βάντα είναι πολύ διαφορετικά από
αυτά που περιγράφονται», δήλωσε.
«Δεν είμαι αυτός που σκιαγράφησε
η γενική εισαγγελέας», είπε ενώ
αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι
είχε θωπεύσει το στήθος της βοη-
θού του. «Αυτό δεν συνέβη ποτέ»,
τόνισε υποστηρίζοντας ότι οι κα-
ταγγέλλουσες προσπάθησαν «να
μετατρέψουν σε όπλο την καθη-
μερινή αλληλεπίδραση». 

Το μόνο που παραδέχθηκε είναι
ότι επιδεικνύει ιδιαίτερη, ίσως
υπερβολική, θέρμη όταν χαιρετά
άνδρες και γυναίκες στο περιβάλ-
λον του. Επίσης δεσμεύθηκε ότι
θα φέρει κάποιον «ειδικό» για να
εκπαιδεύσει τον ίδιο και τους συ-

νεργάτες του στα θέματα σεξουα-
λικής παρενόχλησης. Ποιες θα
είναι οι πολιτικές συνέπειες των
αποκαλύψεων για την ειδεχθή
συμπεριφορά του κυβερνήτη της
Νέας Υόρκης μένει να το δούμε.
Ηδη, όμως, από χθες, πριν από τη
δημοσιοποίηση της έκθεσης, τρεις
Δημοκρατικοί βουλευτές της Νέας
Υόρκης τον κάλεσαν σε παραίτηση,
όπως έπραξαν και οι δύο Δημο-
κρατικοί γερουσιαστές της πολι-
τείας. «Ο πολιτισμός που διέπνεε
τον χώρο εργασίας του κυβερνήτη
της Νέας Υόρκης ήταν γεμάτος με
εκφοβισμό, φόβο και τρομοκρατία
από τη μια και από την άλλη ακα-
τάσχετες ερωτοτροπίες και σε-
ξουαλικά υπονοούμενα», κατέληξε
ο Γουν Κιμ, πρώην εισαγγελέας
της Νέας Υόρκης.  

REUTERS, A.P.

Εχω και κότερο,
πάμε μια βόλτα;
Θα αναπαλαιωθεί το σκάφος του
Γλαύκου Κληρίδη για να γίνει μου-
σείο στη Μαρίνα Λάρνακας... τώρα
τι θα εκτίθεται εκεί είναι μυστήριο
και γιατί να ξοδέψουμε χρήματα
όταν μάλιστα η χώρα έχει αλλού
ανάγκες, είναι απορίας άξιον. Πάν-
τως, δεν θυμάμαι να έδειξαν την
ίδια σπουδή όταν κατεδαφίστηκε το
σπίτι του, στη Λευκωσία, που αν μη
τι άλλο θα μπορούσε να αξιοποι-
ηθεί καλύτερα... Πραγματικά, δεν
ξέρω τι σκέφτηκαν στο Υπουργικό
Συμβούλιο, και μάλλον και η κόρη
του Καίτη Κληρίδη δεν έχει καταλά-
βει, αφού όπως είπε στην εκπομπή
της Κατερίνας Ηλιάδη «Πρωινή Επι-
θεώρηση» θεωρεί λανθασμένη την
απόφαση του Υπουργικού και πως
«τα χρήματα που θα
δαπανηθούν, θα μπορούσαν να δο-
θούν για ένα άλλο πιο καλό σκοπό».
Εγώ θα έλεγα να κοιτάξουμε το έρ-
μο το Μουσείο Λευκωσίας, που στο
τέλος οι μακέτες του θα γίνουν
μουσειακές.

Το ρίξιμο το έχουμε 
πάνω-πάνω
Και μιας και λέμε για πολιτιστικά,
δεν έγινε πολύς ντόρος για την
απόφαση του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου να κατεδαφίσει παλαιά κτή-
ρια στην Πανεπιστημιούπολη. Μία
απόφαση που μετά πάρθηκε πίσω
βέβαια. Ο Γιώργος Μεσαρίτης, σε
ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, ανέδειξε το θέμα και
αρκετοί πολίτες λειτούργησαν προ-
ληπτικά και τελικά σώθηκαν κτήρια
που αν μη τι άλλο είναι πιο ενδια-
φέροντα από το πρώην σκάφος του

Γλαύκου Κληρίδη. Αυτό που μου
κάνει εντύπωση είναι πώς το σκέ-
φτηκαν να κατεδαφίσουν κτήρια
που αν μη τι άλλο με καλή αναστή-
λωση μπορούν να γίνουν σπουδαίοι
χώροι, τους οποίους το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου μπορεί να αξιοποιήσει
ποικιλοτρόπως. Αλήθεια, με εκείνα
τα κατεδαφισμένα της οδού Ισο-
κράτους τι γίνεται; Τα κόμματα που
τόσο ελυπήθησαν από την κατεδά-
φιση των διατηρητέων τι κάνουν;
Καλά; Πάντα καλά!

Κάλπες σε αναμονή...
Αυτές τις έρμες τις δημοτικές εκλο-
γές τελικά ποιος και γιατί δεν τις
θέλει; Υπάρχει και ένα θεματάκι με
τις ήττες και το όποιος καίγεται
στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι,
αλλά και στην έλλειψη ικανών για
να γεμίσουν τις καρέκλες των δη-
μάρχων και των κοινοταρχών.. Στον
ΔΗΣΥ λένε, άφησέ το για παρακά-

τω, δεν είναι καιρός για αναμετρή-
σεις, πήραμε τόνωση από τις βου-
λευτικές... αλλά επειδή οι δημοτι-
κές είναι πιο ύπουλες, άφησε να
κάνουμε κάβα μεταρρυθμίσεων και
το 2023 να πάμε με πλήρες πακέτο.
Το δε ΑΚΕΛ σκέφτεται να πάω στις
εκλογές και μετά, αν χάσω δήμους
και κοινότητες που δεν θα έπρεπε,
να μπω πάλι σε συζητήσεις; Άστο
για παρακάτω. Το ΔΗΚΟ κάπως έτσι
σκέφτεται επίσης, έχοντας και τη
ΔΗΠΑ να της κάνει στενό μαρκάρι-
σμα, και φοβάται μη βρεθεί στα Δη-
μοτικά Συμβούλια αντιμέτωπο με
άλλα δημοκρατικά όντα. Διαβάστε
και το ρεπορτάζ της Μαρίνας Οικο-
νομίδου (σελ. 10) σήμερα να κατα-
λάβετε περισσότερα! 

Μια γνωμάτευση...
Δεν φτάνουν οι δημοτικές εκλογές,
έχουμε και τις επιχορηγήσεις των
κομμάτων, τις γνωματεύσεις, τα

χρήματα που πρέπει να διανεμη-
θούν, τα ποσοστά, τα εξάμηνα και
τόσα άλλα... Κατανοητό ότι σε μια
δημοκρατία τα κόμματα θα πρέπει
να επιχορηγούνται, αλλά γιατί να
γίνεται κάθε φορά ένα μπάχαλο για
το τι δικαιούται το καθένας, ποιο
κόμμα πρέπει να επιστρέψει χρή-
ματα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρημα-
τοδότησης; Εδώ και τόσα χρόνια
εκλογών δεν έχουμε πια μάθει τι
μπορεί να φέρει η κάλπη; Νομίζω
ότι καλά θα κάνει η πρόεδρος της
Βουλής να το κοιτάξει και σε συνεν-
νόηση με τα κόμματα να το λύσουν
μια και καλή. Κάθε τόσο γνωμάτευ-
ση από τον γενικό εισαγγελέα δεν
είναι λύση. Και γίνεται και προκλη-
τικό και για τους πολίτες, να ακούν
κάθε τόσο τα κόμματα να σφάζον-
ται για το χρήμα...

Πολιτιστικός οργασμός με κυρίαρχο στοιχείο το νερό, το τελευταίο διάστημα, υποβρύχια πάρκα, σκάφη αξιοθέα-
τα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και μία πολιτιστική διαδρομή από το σκάφος του Γλαύκου Κληρίδη στα αυτοκίνη-
τα του Μακαρίου Γ΄.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

<<<<<<<

Σε 165 σελίδες 
περιγράφεται με κάθε
λεπτομέρεια η ανάρμο-
στη συμπεριφορά του –
Παρενόχλησε 
σεξουαλικά 11 γυναίκες.

Καταπέλτης 
το πόρισμα για
τον κυβερνήτη 
της Νέας Υόρκης 

Η αξία της καταγγελίας
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Προτού προλάβει να στεγνώσει το
μελάνι από τα ρεπορτάζ για τις πο-
λύκροτες γυναικοκτονίες στα Γλυκά
Νερά και στη Φολέγανδρο, ακόμα
δύο συμβάντα, απίστευτης αγριό-
τητας, έλαβαν χώρα τις προηγού-
μενες μέρες στην Ελλάδα. Με φο-
νικό όπλο ένα μαχαίρι δύο άνδρες
επιτέθηκαν στις συζύγους τους –
η μία γυναίκα κατέληξε στα χέρια
του δράστη, η δεύτερη σώθηκε
χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της
Αστυνομίας. 

Η βίαιη συμπεριφορά κρυβόταν
ανέκαθεν πίσω από τις κλειστές
πόρτες, θα ισχυριστούν οι παλαι-
ότεροι. Αυτό, όμως, που τώρα αλ-
λάζει είναι η στάση των άλλων,
που πλέον δεν αρκούνται στο να

κρυφακούν τους τσακωμούς από
τον από πάνω όροφο και να κάνουν
τον σταυρό τους, αλλά αναλαμβά-
νουν δράση, καλούν το «100» ή
γνέφουν με νόημα στο θύμα «αν
χρειαστείς κάτι, εγώ είμαι εδώ».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το Σάβ-
βατο 31 Ιουλίου έγιναν 30 καταγ-
γελίες για ενδοοικογενειακή βία
και ακολούθως 14 συλλήψεις. «Την
Κυριακή 1η Αυγούστου οι καταγ-
γελίες έφτασαν τις 41 και οι συλ-
λήψεις τις 29», αναφέρει στην «Κ»
η κ. Σοφία Κυριάκου, επικεφαλής
του Τμήματος Αντιμετώπισης Εν-
δοοικογενειακής Βίας της Διεύ-
θυνσης Γενικής Αστυνόμευσης
του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Υπεν-
θυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του
2019 ιδρύθηκε το εν λόγω τμήμα,
με 73 παραρτήματα σε όλη τη χώρα,
ενώ έχει ανακοινωθεί η έναρξη

λειτουργίας πιλοτικών γραφείων
εντός των Α.Τ. με στόχο την κα-
λύτερη διαχείριση των περιστατι-
κών. Η ερμηνεία της αύξησης των
καταγγελιών είναι πολυπαραγον-
τική· το κίνημα #MeToo έχει βοη-
θήσει να «ανοίξουν τα στόματα»,
αλλά ταυτόχρονα οι συνθήκες της
πανδημίας έχουν πυροδοτήσει πε-
ραιτέρω βίαιες συμπεριφορές. «Ο
Ιούλιος του 2020 ήταν ο μήνας με
τις περισσότερες καταγγελίες –
618», προσθέτει η ίδια, «ωστόσο
αν συγκρίνουμε το πρώτο πεντά-
μηνο του 2020 με εκείνο του 2021
δυστυχώς σημειώθηκαν περισσό-
τερες ανθρωποκτονίες σε ενδοοι-
κογενειακό πλαίσιο, δώδεκα έναντι
οκτώ». 

Ποιες είναι, όμως, οι κινήσεις
στις οποίες πρέπει να προχωρή-
σουμε αν αντιληφθούμε ότι κάποι-
ος/α βρίσκεται σε κίνδυνο; «Αν
αυτό που θέλετε να καταγγείλετε
συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, καλείτε
το 100, ώστε η παρέμβαση να είναι
άμεση», απαντά η ίδια. «Σεβόμαστε
την ανωνυμία του καταγγέλλοντος,
αλλά χρειαζόμαστε κάποιες συν-
τεταγμένες για να δράσουμε, π.χ.
μια οδό και ένα κουδούνι των εμ-
πλεκομένων». Αν, ωστόσο, θέλετε
να καταγγείλετε κάτι που δεν έχει
χαρακτήρα κατεπείγοντος, μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε στο εξειδι-
κευμένο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. που δια-
θέτει σχετική τεχνογνωσία. «Πολλοί
άνθρωποι αμφιταλαντεύονται, διότι
ως αυτήκοοι μάρτυρες δεν έχουν
πλήρη γνώση της κατάστασης και
δεν νιώθουν σίγουροι για την κα-
ταγγελία», επισημαίνει η κ. Κυριά-
κου. «Ακούν π.χ. δυνατές φωνές
γονιού προς παιδί, αλλά δεν γνω-
ρίζουν αν ταυτόχρονα ασκείται
και σωματική βία». Η κ. Κυριάκου
πιστεύει στη συμβολή της καταγ-
γελίας, ακόμα και μακροπρόθεσμα.
«Στην Αστυνομία λέτε όσα γνωρί-
ζετε και εμείς θα προχωρήσουμε
σε διερεύνηση βάσει πρωτοκόλ-
λου», εξηγεί. 

Ο Σταύρος Χριστοδούλου απουσιάζει.

<<<<<<<

Τα μακροπρόθεσμα 
οφέλη και τα 
αντανακλαστικά 
των πολιτών απέναντι 
σε περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας.

H γενική εισαγγελέας της πολιτείας, Λετίτια Τζέιμς απέφυγε να προβλέ-
ψει κατά πόσον, μετά τις αποκαλύψεις, ο Κουόμο θα παραιτηθεί, επισημαί-
νοντας ότι η απόφαση είναι δική του. 
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Το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 
πέντε, βγαίνοντας από το Κλειστό 
Γυμναστήριο της Ολυμπίας όπου 
περάσαμε αρκετές ώρες σε ένα σε-
μινάριο εντατικής εκγύμνασης με 
τους Fighting Monkey (την ομάδα 
της Λίντας Καπετανέα και του Γιό-
ζεφ Φρούσεκ), αντικρίσαμε έναν 
κατάμαυρο ουρανό με πορτοκαλο-
κόκκινα ξέφτια φωτιάς. Το μέτωπο 
βρισκόταν δέκα χιλιόμετρα από την 
Ολυμπία, πίσω από τα βουνά ακόμα, 
αλλά o πυκνός, βαρύς καπνός είχε 
σκοτεινιάσει το στερέωμα. Σύντο-
μα έφτασε το πρώτο μήνυμα της 
Πολιτικής Προστασίας για εκκέ-
νωση γειτονικών χωριών. Στους 
Fighting Monkey μαθαίνεις, μετα-
ξύ άλλων, να έχεις ψυχραιμία και 
καλό συντονισμό. Αξιοποιήσαμε 
αυτές τις αρετές φτιάχνοντας γρή-
γορα και σιωπηλά τις αποσκευές 
μας. Κατεβήκαμε στην εκκλησία του 
χωριού για να περιμένουμε οδηγί-

ες. Η εκκλησία είχε το χαρακτηρι-
στικό χρώμα του κρόκου που δίνει 
στους άσπρους τοίχους η αντανά-
κλαση της φωτιάς. Οι κάτοικοι έρι-
χναν νερό με τα λάστιχα στα πεζο-
δρόμια μπροστά στα σπίτια τους. 
Οι χορευτές της ομάδας, πενήντα 
νέα παιδιά που είχαν φτάσει στην 
αρχαία Ολυμπία απ’ όλο τον κόσμο 
κι ήταν τις προηγούμενες μέρες η 
προσωποποίηση της ζωτικότητας 
και της ευελιξίας, στέκονταν στη 

μέση της πλατείας σοβαροί, σαν 
χορός αρχαίας τραγωδίας.

 
Πέντε μέρες πριν είχε ανέβει στη 
Μικρή Επίδαυρο το έργο μου «Η 
Φαίδρα καίγεται». Για τις ανάγκες 
του θεατρικού είχα χρησιμοποιήσει 

το ποίημα του Τάκη Σινόπουλου «Ο 
καιόμενος», το οποίο, εν μέσω σι-
ωπής και καπνού, είχε αποκτήσει 
άλλες συνδηλώσεις. «Στην εποχή 
μας, όπως και σε περασμένες επο-
χές, άλλοι είναι μέσα στη φωτιά κι 
άλλοι χειροκροτούνε. Ο ποιητής 

μοιράζεται στα δυο». Μοιρασμένη 
κι εγώ ανάμεσα στον δικό μου φό-
βο και στην παρατήρηση του φό-
βου των άλλων, έστρεφα το βλέμμα 
πότε στους μουδιασμένους ανθρώ-
πους, πότε στα κυπαρίσσια και στον 
ουρανό.

 
Σταματήσαμε ένα περιπολικό που 
περνούσε αργά, αναγνωριστικά, 
για να ρωτήσουμε αν πρέπει να 
φύγουμε και προς τα πού. Ο οδη-
γός σήκωσε τους ώμους, δεν ήξερε, 
είχαν έρθει κι αυτοί για ενισχύσεις. 
Πήραμε μαζί μας στο αυτοκίνητο 
τη Μάρθα Φριντζήλα και τον Βα-
σίλη Μαντζούκη –συνιδρυτές του 
Αττικού Σχολείου Αρχαίου ∆ράμα-
τος και του Baumstrasse– και οδη-
γήσαμε ως το πιο κοντινό βενζινά-
δικο. Το νέο μήνυμα της Πολιτικής 
Προστασίας έλεγε να κατευθυνθού-
με προς Μουριές. «Οχι», μας είπε ο 
βενζινάς δείχνοντας τον μπαρουτο-
καπνισμένο ουρανό, δίνοντάς μας 
τη μόνη αξιόπιστη πληροφορία της 

ημέρας. «∆ε βλέπετε ότι οι Μου-
ριές καίγονται; Να πάτε αντίθετα, 
προς Κρέστενα». Αποφασίσαμε να 
εμπιστευτούμε τον βενζινά, όπως 
στα παραμύθια εμπιστεύεσαι τον 
σοφό μάγο. Στο βουνό συναντήσα-
με τρεις πυροσβέστες με χαμένο 
βλέμμα. «Παιδιά, από εδώ πάει για 
Κρέστενα;» «Μάλλον», απάντησαν. 
«Κανένα GPS δεν έχετε;» Περάσαμε 
το φράγμα του Αλφειού – τα νερά 
ασήμιζαν από τις αντανακλάσεις 
της φωτιάς, σαν χυμένο πετρέλαιο. 
Yστερα Κρέστενα, Ζαχάρω. Κατά 
μήκος του κόλπου της Κυπαρισσί-
ας, τα μέτωπα της φωτιάς διαγρά-
φονταν στον ορίζοντα – αμέτρητες 
πορτοκαλί γλώσσες έγλειφαν τον 
μαύρο ουρανό.

 
Βγήκαμε στην Εθνική για Κόρινθο. 
Είχαμε φίλους και οικογένεια εκεί 
για να περάσουμε το βράδυ. Το προ-
ηγούμενο απόγευμα η Μάρθα μάς 
έκανε εκγύμναση φωνής, δίνοντας 
μια ποιητική οδηγία για σωστή ει-

σπνοή, κάτι σαν αυτοσχέδιο χαϊκού: 
«Εισπνεύστε τη μυρωδιά γιασεμιού 
που έρχεται από πολύ μακριά». Τώ-
ρα εισπνέαμε τη μυρωδιά κάπνας 
που έρχεται από πολύ κοντά. ∆εν 
είχαμε ακόμη διαμεσολαβημένη 
εμπειρία – τηλεοράσεις, Ιντερνετ, 
αριθμούς, εικόνες ανθρώπων και 
ζώων. Τα μικρά δράματα των τε-
λευταίων ωρών –στραμπουλήγμα-
τα δαχτύλων και πόνοι μυών, ένα 
βραχιόλι που χάθηκε στη βιαστική 
αποχώρηση, ο καύσωνας– έμοια-
ζαν εντελώς ανούσια μπροστά στην 
ευρύτερη εικόνα καταστροφής και 
απόγνωσης. Οπως ακριβώς το είπε 
ο ποιητής. «∆ιστάζω. Λέω να πάω 
εκεί. Να τον αγγίξω με το χέρι μου./ 
Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένος 
να παραξενεύομαι./ Ποιος είναι εκεί-
νος που αναλίσκεται περήφανος;/ 
Το σώμα του το ανθρώπινο δεν τον 
πονά;» Φυσικά και τον πονά.

 
* Η κ. Αμάντα Μιχαλοπούλου είναι 
συγγραφέας.

Ο ποιητής μοιράζεται στα δυο

Μικρό χρονικό 
της φωτιάς 
στην Αρχαία Ολυμπία.

Περάσαμε το φράγμα του Αλφει-
ού – τα νερά ασήμιζαν από τις αντα-
νακλάσεις της φωτιάς, σαν χυμένο 
πετρέλαιο.

Προσπαθούσαν να μοιράζουν τη μέρα 
στη μέση. ∆ώδεκα ώρες βάρδιας στα 
εναλλασσόμενα μέτωπα της φωτιάς 
στην Αττική και άλλες τόσες στα με-
τόπισθεν εν αναμονή για το επόμενο 
σήμα, αλλά υπό τις παρούσες συνθή-
κες ακόμη και αυτό το πρόγραμμα 
έμοιαζε αδύνατο. Στη Νέα Ερυθραία, 
στον σταθμό της Ομάδας Εθελοντών 
∆ασοπυροσβεστών ∆ιασωστών, όσο 
η φωτιά συνέχιζε την προέλασή της 
ανεξέλεγκτη μέσα σε δάση και οικι-
σμούς, ένιωθες ότι δεν υπήρχε πε-
ριθώριο για παύση. Το έβλεπες στις 
καπνισμένες στολές και στις φθαρ-
μένες μπότες όσων επέστρεφαν από 
την πρώτη γραμμή, αλλά και στα ξά-
γρυπνα μάτια ολόγυρα. Το άκουγες 
και στον ασύρματο που δεν σιγούσε. 
Κάθε τόσο διαβιβάζονταν εντολές για 
νέα κινητοποίηση. «∆ύο φορές εγκλω-
βιστήκαμε», λέει ο Χριστόφορος Πα-
ναγόπουλος για μία από τις πολύωρες 
μάχες που έδωσαν στις 5 Αυγούστου. 
«∆εκαεπτά χρόνια εθελοντής, νόμιζα 
ότι εδώ τελειώνουν όλα».

Εστιάτορας στο επάγγελμα, ο κ. 
Παναγόπουλος έχει κληθεί μαζί με 
άλλους εθελοντές της ομάδας να 
ενισχύσει συμπληρωματικά το μό-
νιμο προσωπικό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας σε πολλές μεγάλες φω-
τιές στο παρελθόν. Αυτές τις ημέρες 
όμως, όπως είχε πλέον εξελιχθεί η 
πυρκαγιά στην Αττική, το μέτωπο 
στο οποίο έπρεπε να δράσουν έμοια-
ζε αχανές. «Παρότι δεν είχε αέρα, 
η φωτιά διαμόρφωνε το δικό της 
μικροκλίμα. Σε μια επιχείρηση την 
κυνηγούσαμε για τρεις ώρες. Μόλις 

στήναμε σε ένα σημείο γύριζε και 
άλλαζε κατεύθυνση», λέει. «Το πυρο-
θερμικό φορτίο ήταν φοβερό. Κάθε 
δεύτερη βολή ήταν αυτοπροστασί-
ας. Εριχνα μία στο μέτωπο και μία 
βολή διαβροχής για να μην καούμε».

Η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι 
η μόνη που βοηθάει με όσες δυνά-
μεις διαθέτει την Πυροσβεστική. 
Αντίστοιχα εθελοντικά κλιμάκια 
έχουν κινητοποιηθεί στη Ροδόπο-
λη, στις Αφίδνες, στον Αγιο Στέφα-
νο, στην Εύβοια και στην Αρχαία 
Ολυμπία, αλλά και σε όλα τα ανοιχτά 
πύρινα μέτωπα της χώρας. Οι πυρ-
καγιές συνέχιζαν ακάθεκτες το έρ-
γο τους επί ημέρες καίγοντας δεκά-

δες χιλιάδες στρέμματα σε όλη την 
επικράτεια, ενώ ένας 38χρονος εθε-
λοντής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία 
έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 
από πτώση στύλου της ∆ΕΗ. Οι εθε-
λοντές επιχειρούσαν υπό αντίξοες 
συνθήκες, με ελάχιστο ύπνο, εκτε-
θειμένοι στον κίνδυνο. Οπως έγινε 
γνωστό από το υπουργείο Υγείας, 
δύο εθελοντές δασοπυροσβέστες 
άλλης ομάδας που βρίσκονταν στο 
Κρυονέρι διακομίσθηκαν το βράδυ 
της Πέμπτης στο ΚΑΤ, διασωληνώ-
θηκαν και νοσηλεύονταν στη Μονά-
δα Εντατικής Θεραπείας. Εφεραν κυ-
ρίως αναπνευστικά εγκαύματα από 
εισπνοή καπνού. Ο ένας εξ αυτών 
ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση κα-

θώς είχε και εξωτερικά εγκαύματα. 
Αλλοι δύο εθελοντές νοσηλεύονταν 
στο ίδιο νοσοκομείο την Παρασκευή 
με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.

Οι εθελοντές στον σταθμό της 
Νέας Ερυθραίας, όπως και άλλοι σαν 
και αυτούς ανά την Ελλάδα, έχουν 
αφήσει τις δουλειές τους ή έχουν 
διακόψει τις διακοπές τους για να 
ριχτούν στη μάχη. Στην Ομάδα Εθε-
λοντών ∆ασοπυροσβεστών ∆ιασω-
στών που επισκέφθηκε η «Κ» στη 
Νέα Ερυθραία αριθμούν συνολικά 
58 μέλη, εκ των οποίων έξι είναι γυ-
ναίκες. Οι περισσότεροι είναι ιδιω-
τικοί υπάλληλοι σε εταιρείες, ένας 
εργάζεται ως τσαγκάρης και αρκε-
τοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από 
δύο δεκαετίες από φίλους που τότε 
ήθελαν να προστατέψουν το δά-
σος Μορτερό και άλλους πνεύμονες 
πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως λέει ο Γιώργος ∆ερτιλής, 
ένας εκ των εθελοντών, στο ξεκί-
νημα ήταν «μια παρέα με τζιν και 
κοντομάνικα» και στην πορεία απέ-
κτησαν όλο τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό και την εξειδίκευση. ∆ιαθέτουν 
τρία οχήματα πυρόσβεσης και ένα 
πιο ευέλικτο 4x4, ικανό για πρώτη 
προσβολή στη φωτιά, ενώ σε κάθε 
εθελοντή αντιστοιχούν δύο στολές. 
Εχουν όλοι εκπαιδευτεί, ορισμένοι 
εξ αυτών και στο εξωτερικό. Αυτές 
τις ημέρες μεγάλη είναι και η προ-

σφορά που δέχονται από πολίτες. 
Τους φέρνουν νερά, σάντουιτς και 
ηλεκτρολύτες. Κατά την παραμονή 
της «Κ» στον σταθμό τους δέχονταν 
και τηλεφωνήματα από άτομα που 
ρωτούσαν πώς γινόταν να προσφέ-
ρουν έμπρακτα, αλλά τους εξηγού-
σαν ότι μόνο εκπαιδευμένα μέλη 
μπορούν να επιχειρήσουν.

Ο κ. ∆ερτιλής είναι 27 ετών και 
συμμετέχει στην ομάδα εδώ και μία 
δεκαετία. Την πρώτη φορά που μπή-
κε σε όχημα όπως λέει, στα 17 του, 
ήταν με την έγγραφη συναίνεση των 
γονέων του. Το πρωί που τον συνα-
ντάμε έχει κλείσει μόλις δύο ώρες 
ύπνου. Ολη τη νύχτα μέχρι και την 

αυγή επιχειρούσε κοντά στην εθνι-
κή οδό. Προσπαθούσε μαζί με τους 
υπόλοιπους εθελοντές και τα μέλη 
άλλων κλιμακίων να συγκρατήσει 
τη φωτιά για να μην περάσει από 
την πλευρά της ∆ροσοπηγής προς 
τον Αγιο Στέφανο. «Ούτε εκεί που 
ήμασταν επαρκούσαν οι δυνάμεις. 
Πέρασε η φωτιά και επικεντρωθήκα-
με στο να σώσουμε κάποια σπίτια. 
Σώσαμε δύο», λέει. «Αυτή η φωτιά 
είναι σαν να μην έχει έναν μπούσου-
λα. Αν βάλεις κάτω τον χάρτη και 
δεις τι έχει καεί είναι αδιανόητο».

Ο Κίμωνας Παντελίδης, πρόεδρος 
της εθελοντικής ομάδας, περιγράφει 
πώς ενήργησαν στη νέα πυρκαγιά 
που είχε ξεσπάσει την Πέμπτη στα 

Βασιλικά Πάρνηθας. Λέει ότι αρ-
χικά προσπάθησαν να βρουν ένα 
στρατηγικό σημείο για να τοποθε-
τηθούν. «Τα περισσότερα οχήματα 
είχαν προσεγγίσει από μια αντιπυρι-
κή ζώνη από το Κρυονέρι και υπήρχε 
συνωστισμός. Οταν εμείς επιχειρή-
σαμε να ανέβουμε θεωρήσαμε ότι 
ήταν επικίνδυνο εκεί και καταλήξα-
με στην οδό Ρέρα στις Αφίδνες, εκεί 
όπου τελείωναν τα πεύκα και ξεκι-
νούσε ο οικισμός. Θεωρήσαμε ότι 
ήταν πιο στρατηγικό σημείο γιατί 
είχε χαμηλή βλάστηση για να προ-
σπαθήσουμε να περιορίσουμε την 
πυρκαγιά εκεί και να μην επεκταθεί 
στα σπίτια», λέει.

Οπως εξηγεί, βρήκαν ένα σπί-
τι στα σύνορα με το δάσος, άντλη-
σαν νερό από την πισίνα του για να 
έχουν συνεχή παροχή και προσπα-
θούσαν να ελέγξουν την περίμετρο 
της οικίας για να μην καεί. Αλλες 
δυνάμεις είχαν διασπαρεί σε δια-
φορετικά σημεία. Ο κ. Παντελίδης 
λέει ότι κατάφεραν να σώσουν ένα 
σπίτι, όμως σε άλλα σημεία πέρασαν 
οι φλόγες και κάηκαν κατοικίες. Ο 
εθελοντής δασοπυροσβέστης Απόλ-
λων Γερόλυμπος που επιχειρούσε 
μαζί του μιλάει για το πόσο χαμηλή 
ήταν η υγρασία και πόσο γρήγορα 
άρπαζε και προχωρούσε η φωτιά. 
«Τα εναέρια που επιχειρούσαν δεν 
είχαν μέγιστο αποτέλεσμα. Είχε με-
γάλη δυναμική η πυρκαγιά και από 
τη στιγμή που αναπτύχθηκε και είχε 
ανοίξει, κάναμε damage control στα 
σημεία που μπορούσαμε να ελέγξου-
με με πιο χαμηλή βλάστηση», λέει ο 
κ. Παντελίδης. Η κουβέντα μας δια-
κόπτεται απότομα όταν λαμβάνουν 
ένα σήμα για απεγκλωβισμό πολίτη. 
Αφού ολοκληρώσουν αυτή την απο-
στολή δεν επιστρέφουν στη βάση, 
ένα νέο σήμα τους καλεί ξανά στη 
φωτιά, πρέπει να σπεύσουν σε ακό-
μη μία αναζωπύρωση.

«Νόμιζα ότι εδώ τελειώνουν όλα»
Η αδιάκοπη μάχη των εθελοντών δασοπυροσβεστών στα μέτωπα της φωτιάς, όπως την αφηγούνται οι ίδιοι στην «Κ»

«Παρότι δεν είχε 
αέρα, η φωτιά 
διαμόρφωνε το δικό της 
μικροκλίμα. 
Σε μια επιχείρηση 
την κυνηγούσαμε 
για τρεις ώρες».

«Το πυροθερμικό φορτίο 
ήταν φοβερό. Κάθε δεύ-
τερη βολή ήταν αυτοπρο-
στασίας. Εριχνα μία 
στο μέτωπο και 
μία βολή διαβροχής 
για να μην καούμε».

Από μέτωπο σε μέτωπο εθελοντές δασοπυροσβέστες συνέδραμαν την Πυροσβεστική στις προσπάθειες κατάσβεσης στην Αττική. Στις Αφίδνες τροφοδοτούσαν με νερό το όχημά τους από πισίνα σπιτιού για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες. 

Η μάχη με τη φωτιά ήταν αδιάκοπη αυτές τις μέρες και η καταστροφή ανυ-
πολόγιστη, όπως φαίνεται στην εικόνα με τα καμένα αυτοκίνητα στις Αδάμες.
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Είναι ένας από τους κορυφαίους 
επιστήμονες διεθνώς στα ζητήμα-
τα που συνδέονται με την κλιμα-
τική κρίση. Με περισσότερα από 
250 ερευνητικά επιστημονικά άρ-
θρα, ο Μάικλ Ομπερστάινερ, διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Περιβαλ-
λοντικής Αλλαγής (Environmental 
Change Institute) του Πανεπιστη-
μίου της Οξφόρδης, έχει αναπτύ-
ξει μια ολιστική προσέγγιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα, οι οποίες εκτείνο-
νται από την προστασία των οι-
κοσυστημάτων, τη γεωργία και τη 
δασοπονία έως τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις θεσμικές και 
οικονομικές αποφάσεις που είναι 
απαραίτητες για την προσαρμογή 
των κοινωνιών σε έναν κόσμο αυ-
ξανόμενης κλιματικής αστάθειας. 
Ο Μάικλ Ομπερστάινερ απάντη-
σε στις ερωτήσεις της «Κ» για τη 
σοβαρότητα της κλιματικής κρί-
σης όπως διαμορφώνεται σήμερα 
και για τις συγκεκριμένες προκλή-
σεις που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η Ελλάδα. 
– Μέχρι πρόσφατα, η συζήτηση 

για το κλίμα περιστρεφόταν γύ-

ρω από την εκτίμηση ότι η κρί-

ση θα ερχόταν το 2060 ή το 2100. 

Φαίνεται όμως ότι η κλιματική 

αλλαγή ήδη προκαλεί ακραία φαι-

νόμενα παγκοσμίως. Μπορού-

με να πούμε ότι οι καύσωνες, 

οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και οι 

πλημμύρες γίνονται ταχύτατα η 

«νέα κανονικότητα»;

– Τα κλιματικά μοντέλα δημι-
ουργήθηκαν για να αποδίδουν τα 
κλιματικά φαινόμενα κατά τη δι-
άρκεια χιλιετιών. ∆εν κατασκευά-
στηκαν για να προβλέψουν και να 
αξιολογήσουν γεγονότα ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Ωστόσο, το 
σημερινό κλίμα αυξάνει την πιθα-
νότητα εκδήλωσης ακραίων και-
ρικών φαινομένων. Εχουμε αυξα-
νόμενες ενδείξεις ότι υπάρχει ήδη 
σύνδεση ανάμεσα στο κλίμα, στον 
καύσωνα και στις ξηρασίες. Η «νέα 

κανονικότητα» είναι ήδη εδώ. Και 
είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα 
επιδεινωθεί. Η κλιματική αλλαγή 
συνεχίζεται, αφού οι χώρες δεν 
έχουν αποφασίσει να σταματήσουν 
να εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου.
– Θα πρέπει να αναμένουμε ότι 

η μεγάλη αναστάτωση που θα 

προκληθεί από τα συνεχή κλι-

ματικά γεγονότα θα προκαλέσει 

αταξία, εντάσεις και συγκρούσεις 

σε παγκόσμια κλίμακα; Εχουμε 

εισέλθει σε μια εποχή όπου η αυ-

ξανόμενη αστάθεια του κλίματος 

μεταφέρεται στα κοινωνικά, οι-

κονομικά και εθνικά συστήματα;

– Υπάρχει μια αυξανόμενη 
επιστημονική βιβλιογραφία που 
αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές 
αναταραχές και γεγονότα όπως 

οι μετακινήσεις προσφύγων συ-
σχετίζονται αιτιωδώς με φυσικές 
καταστροφές που είναι απότοκα 
της κλιματικής αλλαγής. Περισσό-
τεροι κλιματικοί κίνδυνοι, καθώς 
συσσωρεύονται σε ένα λιγότερο 
ανθεκτικό παγκόσμιο σύστημα, 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
νέα προβλήματα μεγάλης κλίμα-
κας – από την εξάπλωση ένοπλων 
συγκρούσεων μέχρι την αδυναμία 
ενσωμάτωσης νέων μεταναστευτι-
κών ρευμάτων. Ολα αυτά θα προ-
καλέσουν μεγάλο ανθρώπινο πό-
νο. Εκείνο που είναι ανησυχητικό 
είναι ότι ούτε οι πιο προηγμένες 
οικονομίες δεν είναι έτοιμες να 
διαχειριστούν τους αναδυόμενους 
συστημικούς κινδύνους που προ-
κύπτουν από καταστάσεις εκτά-
κτου ανάγκης οι οποίες σχετίζο-
νται με το κλίμα.
– Η Ελλάδα κατέχει κεντρική θέ-

ση στην Ανατολική Μεσόγειο, 

για την οποία τα κλιματικά μο-

ντέλα είχαν ήδη προβλέψει σο-

βαρές ξηρασίες σε συνδυασμό με 

σημαντική άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας μέσα στις επόμε-

νες δεκαετίες. Τι πρέπει να κά-

νουμε για να μετριάσουμε τις 

συνέπειες; Καθώς το Ινστιτού-

το Κλιματικής Αλλαγής της Οξ-

φόρδης διερευνά στρατηγικές 

αντιμετώπισης της κλιματικής 

κρίσης, ποια θα ήταν η καλύτε-

ρη στρατηγική για την Ελλάδα;

– Η Ελλάδα είναι πράγματι πο-
λύ εκτεθειμένη στους εντεινόμε-
νους καιρικούς κινδύνους και ταυ-
τόχρονα έχει κάνει ελάχιστα για 
να μειώσει τα τρωτά σημεία. Για 
παράδειγμα, τόσο τα συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης για τον 
εντοπισμό και την πρόβλεψη δα-
σικών πυρκαγιών όσο και οι δυνα-
τότητες ενεργού καταπολέμησης 
των πυρκαγιών απέχουν πολύ από 

το ιδανικό επίπεδο. Αυτό έχει πα-
ρατηρηθεί από όλους μας τα τε-
λευταία χρόνια. Η κλιματική προ-
στασία των βασικών τομέων της 
οικονομίας, από τη γεωργία και 
τον τουρισμό έως την προσαρμο-
γή των υποδομών για τον ναυτι-
λιακό κλάδο, απαιτεί λεπτομερή 
σχεδιασμό και αξιολόγηση έναντι 
των νέων κινδύνων που σχετίζο-
νται με το μεταβαλλόμενο κλίμα. 
Αυτό απαιτεί μεγάλες επενδύσεις 
και συγκέντρωση τεχνογνωσίας, 
που δεν έχουν ακόμη γίνει. Συνι-
στάται στην Ελλάδα να επωφελη-
θεί από τους Ευρωπαίους εταίρους 
της για την κατάρτιση και εφαρμο-
γή σχεδίων προσαρμογής σε όλα 
τα επίπεδα.
– Είμαστε σίγουροι ότι η μηδε-

νική εκπομπή ρύπων (net zero) 

θα μπορούσε να γυρίσει πίσω το 

ρολόι στο κλίμα; Εάν όχι, μπο-

ρεί η ανθρωπότητα να ελπίζει σε 

επαναστατικές επιλογές, όπως εί-

ναι τα συστήματα γεωμηχανικής 

που υποτίθεται πως θα μπορού-

σαν εύκολα να απορροφήσουν 

την περίσσεια CO
2
 από την ατμό-

σφαιρα; Υπάρχει ή όχι αυτό που 

θα λέγαμε «μαγική λύση»;

– Η επίτευξη καθαρής μηδενι-
κής εκπομπής ρύπων έως το 2050, 
όπως έχει προγραμματιστεί, στην 
πράξη σημαίνει ακόμα περισσότε-
ροι ρύποι και ακόμη περισσότερη 
θέρμανση (σε σύγκριση με αυτό 
που βλέπουμε σήμερα) για τα επό-
μενα 30 χρόνια! Και μετά το 2050 
ο κόσμος θα πρέπει να αφαιρέσει 
από την ατμόσφαιρα το υπερβάλ-
λον CO2 για να περιορίσει την αύ-
ξηση της παγκόσμιας θερμοκρα-
σίας στον 1,5 βαθμό έως το 2100. 
Ισως ανακαλύψουμε σύντομα ότι 
αυτή είναι μια παρακινδυνευμένη 
και άρα ελάχιστα επιθυμητή στρα-
τηγική. Ωστόσο, όταν μελετούμε 
τι σχεδιάζουν οι χώρες με τις με-
γαλύτερες εκπομπές ρύπων, τότε 
διαπιστώνουμε ότι δεν θα είμαστε 
καν σε θέση να επιτύχουμε περιο-
ρισμό της αύξησης της παγκόσμιας 
μέσης θερμοκρασίας κατά μόνο 2 
βαθμούς έως το 2100. ∆εδομένης 
της τρέχουσας πολιτικής βούλη-
σης των χωρών για την επίλυση 
του παγκόσμιου κλιματικού προ-
βλήματος, μπορεί κανείς να προ-
βλέψει ότι οδεύουμε προς ένα ση-
μαντικά διαταραγμένο κλιματικό 
σύστημα. Η προετοιμασία για πολύ 
αντισυμβατικές νέες τεχνολογίες, 
όπως οι τεχνικές γεωμηχανικής 
που αναφέρατε, φαίνεται να είναι 
πολύ ορθολογική στρατηγική για 
την ανθρωπότητα. Πρέπει να λη-
φθούν σοβαρότερα υπόψη και να 
προετοιμαστούμε καλύτερα για την 
ανάπτυξή τους. ∆εν πρέπει να τις 
χρησιμοποιήσουμε σαν αδοκίμα-
στα εμβόλια. Πρέπει οι τεχνολογί-
ες αυτές να δοκιμαστούν σε μικρή 
κλίμακα και στη συνέχεια πρέπει 
να εισαχθούν όλα τα δεδομένα μέ-
σα σε υπολογιστικά μοντέλα ψη-
φιακής απεικόνισης του γήινου 
συστήματος (digital twins). Ετσι 
θα εκτιμήσουμε ποιες θα ήταν οι 
συνέπειες εάν αναπτύξουμε αυ-
τές τις τεχνολογίες σε μεγαλύτερη 
κλίμακα. Κάτι ανάλογο πρέπει να 
κάνουμε και για τον προγραμματι-
σμό της κλιματικής προσαρμογής.

Xώρα εκτεθειμένη σε καιρικούς κινδύνους
Ο Μάικλ Ομπερστάινερ, διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μιλάει στην «Κ»
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Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

«Το σημερινό κλίμα αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Εχουμε όλο και περισσότερες ενδεί-
ξεις ότι υπάρχει ήδη σύνδεση ανάμεσα στο κλίμα, στον καύσωνα και στις ξηρασίες», επισημαίνει ο κορυφαίος επιστήμονας.

«Κλιματική εκτροπή» στην Ελλάδα 
με αύξηση της θερμοκρασίας έως 
και 5 βαθμούς έως το τέλος του 
αιώνα και αλυσιδωτές βαριές επι-
πτώσεις «προβλέπουν» τα στοι-
χεία, τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μα-
νώλης Πλειώνης. 
– Βρισκόμαστε μπροστά στις 

συνέπειες της κλιματικής αλλα-

γής; Με ποιον τρόπο συνδέεται 

με την αύξηση της συχνότητας 

και της έντασης των πυρκαγιών;

– Οι επιστήμονες, που εδώ και 
δεκαετίες έχουν κρούσει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τα δραμα-
τικά αποτελέσματα που θα έχει 
η κλιματική αλλαγή, δυστυχώς 
δικαιώνονται καθημερινά. ∆εν 
μιλάμε πλέον για το μέλλον, αλλά 
για το παρόν. Η κλιματική αλλα-
γή, που οφείλεται στην ταχύτα-
τη αύξηση της ποσότητας των 
θερμοκηπιακών αερίων και δη 
του CO2, προκαλεί συστηματική 
αύξηση της θερμοκρασίας του 
εδάφους και των ωκεανών, επι-
τάχυνση της αύξησης της στάθ-
μης της θάλασσας και της τήξης 
των πάγων, διάβρωση των ακτών, 
ερημοποίηση και ξηρασίες, έντο-
νες βροχοπτώσεις και πλημμύρες 
και αύξηση των δασικών πυρκα-
γιών. Η αύξηση της μέσης θερ-
μοκρασίας αλλά και των περιό-
δων παρατεταμένου καύσωνα 
δημιουργούν προϋποθέσεις ανά-
φλεξης και γρήγορης επέκτασης 
των πύρινων μετώπων. Τα φαι-
νόμενα αυτά έχουν δραματικές 
επιπτώσεις στην πανίδα και τη 
χλωρίδα, τη βιοποικιλότητα, την 
ποιότητα του αέρα, τη γεωργία 
και τις καλλιέργειες. Τα αποθέ-

ματα γλυκού νερού λιγοστεύουν 
λόγω μόλυνσης του υδροφόρου 
ορίζοντα με εισροή θαλασσινού 
νερού. Επίσης, αναμένεται αύ-
ξηση των ασθενειών που προ-
καλούνται από φορείς. 
– Η μέση θερμοκρασία του πλα-

νήτη έχει ήδη αυξηθεί και πόσο; 

Ποια είναι τα δεδομένα για την 

Ελλάδα και τις χώρες του Νότου;

– Φυσικά! Τα στοιχεία είναι 

αδιάσειστα. Η παγκόσμια θερ-
μοκρασία έχει αυξηθεί κατά μέ-
σο όρο περίπου 1 βαθμό από την 
προ-βιομηχανική εποχή, με ρυθμό 
που αυξάνει τις τελευταίες 10ετί-
ες. ∆υστυχώς στην Ελλάδα και 
γενικότερα στη Nοτιοανατολική 
Μεσόγειο, η αύξηση αυτή είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. Η Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειος είναι μια από 
τις πιο ευάλωτες περιοχές στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. Οι μετρήσεις του ιστορι-
κού μετεωρολογικού σταθμού του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, που λειτουργεί αδιαλείπτως 
από τα τέλη του 19ου αιώνα, δεί-

χνουν ότι τα τελευταία 40 χρόνια 
η αύξηση της μέσης θερμοκρασί-
ας στην Αττική είναι 1,5 βαθμός, 
όταν μεσοσταθμικά η παγκόσμια 
αύξηση θερμοκρασίας στην ίδια 
περίοδο ήταν 0,5. Για την Ελλάδα 
οι μελέτες του Ινστιτούτου Ερευ-
νών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών προβλέπουν 
σε ένα «μέσο» σενάριο κλιματι-
κής αλλαγής (Α1Β), αύξηση της 
θερμοκρασίας περί τους 3,5-5 0C 
μέχρι το τέλος του αιώνα με ση-
μαντική μείωση της χειμερινής 
βροχόπτωσης έως και κατά 30%. 
Η εκτεταμένη ξηρασία οδηγεί σε 

αύξηση των πυρκαγιών, με δρα-
ματικές επιπτώσεις στην κοινω-
νία και την οικονομία. 
– Από τα δεδομένα που έχετε 

στη διάθεσή σας, τα καλοκαίρια 

μας γίνονται όλο και πιο θερμά;

– ∆εν είναι μόνο ότι τα καλο-
καίρια είναι θερμότερα, αλλά ολό-
κληρες οι χρονιές. Η δεκαετία 
2010-2020 υπήρξε η θερμότερη 
καταγεγραμμένη δεκαετία στον 
πλανήτη μας από την προ-βιο-
μηχανική περίοδο, με θερμότε-
ρες χρονιές το 2020 και το 2016. 
Το 2020 ο πλανήτης μας βίωσε 
το φαινόμενο La Nina, που προ-
καλεί μείωση της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας, δηλαδή καταλα-
βαίνουμε ότι το 2020 υπό κανο-
νικές συνθήκες θα ήταν ακόμα 
θερμότερο. Το μετεωρολογικά 
στοιχεία που συλλέγονται στο 
ΕΑΑ και από τον ιστορικό μας 
σταθμό πιστοποιούν το γεγονός 
αυτό. Το 2021 βιώνουμε στη Νό-
τια Ευρώπη παρατεταμένους καύ-
σωνες και εκτεταμένες δασικές 
πυρκαγιές. Θα περιμένουμε το 
τέλος του 2021 για να κάνουμε 
αποτίμηση του έτους, ωστόσο 
πιθανότατα θα είναι ακόμα θερ-
μότερο από το 2020.
– Η Ελλάδα αλλάζει λοιπόν κλί-

μα μόνιμα σε σχέση με όσα γνω-

ρίζουμε; 

– Είναι ρητορική η ερώτησή 
σας, φαντάζομαι. Πριν από λίγες 
εβδομάδες ζήσαμε τις πρωτόγνω-
ρες βροχοπτώσεις και πλημμύ-
ρες στην Κεντρική Ευρώπη και 
τώρα την έξαρση των δασικών 
πυρκαγιών σε όλη τη νότια Ευ-
ρώπη. Οι επιπτώσεις στην καθη-
μερινότητά μας, στο περιβάλλον, 
στην οικονομία είναι μεγάλες και 
θα είναι ακόμα μεγαλύτερες στο 
κοντινό μέλλον αν δεν πάρουμε 
δύσκολα και επίπονα μέτρα για 
να μειωθεί η παραγωγή αερίων 
του θερμοκηπίου. Επιβάλλεται, 
όχι μόνο να ελαχιστοποιήσουμε 
τη χρήση ορυκτών καυσίμων αλ-
λά να αλλάξουμε το παραγωγικό 
μοντέλο της οικονομίας, από αυτό 
όπου το πρόσκαιρο κέρδος είναι 
η ύψιστη αξία, σε ένα άλλο όπου 
η κοινωνική και περιβαλλοντική 
αλληλεγγύη θα κυριαρχούν. Αν 
δεν αναστραφεί η κλιματική αλ-
λαγή και οι ορατές και αόρατες 
επιπτώσεις της, το όχι μακρινό 
μέλλον της ανθρωπότητας θα εί-
ναι δυστοπικό.

Η Μεσόγειος, από τις πιο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή
Συνέντευξη στην ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

«Ούτε οι πιο προηγμένες οικονο-
μίες δεν είναι έτοιμες να διαχειρι-
στούν τους αναδυόμενους συστη-
μικούς κινδύνους», αναφέρει ο κ. 
Ομπερστάινερ.

Μανώλης Πλειώνης, πρόεδρος 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η Ελλάδα πρέπει 
να επωφεληθεί από 
τους Ευρωπαίους εταί-
ρους της για την κατάρτι-
ση και εφαρμογή 
σχεδίων προσαρμογής 
σε όλα τα επίπεδα.

«Εκτροπή» με αύξηση 
της θερμοκρασίας έως 
και 5 βαθμούς έως το 
τέλος του αιώνα στην 
Ελλάδα, με αλυσιδωτές 
βαριές επιπτώσεις.
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η λύση συνομοσπονδίας, με βάση
δύο «κυρίαρχα κοινοτικά κρατίδια»
που προτείνει η Βρετανία, αποτελεί
πλέον την «ύστατη υποχώρηση»
του Ταγίπ Ερντογάν στο Κυπριακό,
καθώς η διεθνής κοινότητα, ΟΗΕ
και Ε.Ε. έχουν επιδείξει προκλητική
δεκτικότητα στα τετελεσμένα που
έχει επιβάλει η Άγκυρα στην Κύπρο
το τελευταίο διάστημα, με επίκεν-
τρο τη λύση δύο χωριστών κρατών
και το πιλοτικό άνοιγμα των Βα-
ρωσίων. Όχι μόνο δεν τράβηξαν
το αφτί της Τουρκίας, αλλά εν γνώ-
σει τους εξέθρεψαν την προσπάθεια
εγκαθίδρυσης μιας νέας κατάστα-
σης πραγμάτων, η οποία αντικει-

μενικά προκαλεί άνεση στην Άγ-
κυρα και στον Ερντογάν, ενόψει
των δρομολογούμενων εξελίξεων
τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας πα-
ράλληλα την ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά αγκαλιά με το Κυπριακό, χωρίς
κανένα μοχλό πίεσης. Όπως δε
πληροφορούμαστε, το Λονδίνο
πρωτοστατεί σε διερευνητικές επα-
φές για μια κοινή συνάντηση Ανα-
στασιάδη-Τατάρ, υπό τον Αντόνιο
Γκουτέρες στο περιθώριο της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον
Σεπτέμβριο, ενώ την «ιδέα» αυτή
είχε μοιραστεί και ο γενικός γραμ-
ματέας των Ηνωμένων Εθνών με
τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον
Ερσίν Τατάρ, τον περασμένο Ιούνιο,
στο πλαίσιο των χωριστών συναν-
τήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί
στις Βρυξέλλες. Ο κ. Τατάρ είχε μά-

λιστα εκλάβει ως δεδομένη τη δρο-
μολογούμενη συνάντηση του Σε-
πτεμβρίου στη Νέα Υόρκη με τον
Νίκο Αναστασιάδη, λέγοντας στον
Αντόνιο Γκουτέρες ότι θα τα πουν
τον Σεπτέμβριο…

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα
της εν λόγω δρομολογούμενης-πι-
θανολογούμενης συνάντησης, είναι
εκ των πραγμάτων υπέρ του Ταγίπ
Ερντογάν και συνεπώς και του Ερ-
σίν Τατάρ. Άλλωστε, μέσα σε 3-4
μήνες, ο  Τούρκος ηγέτης έχει εξα-
σφαλίσει την ανοχή της διεθνούς
κοινότητας στην «άτυπη» πρόταση
λύσης δύο χωριστών κρατών, με
τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αν-
τόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι θα
επιχειρήσει να «τετραγωνίσει τον
κύκλο», υπαναχωρώντας από τους
όρους εντολής του για λύση διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Και λίγο αργότερα, ο Ερντογάν εξα-
σφάλισε ότι το πιλοτικό άνοιγμα
του 3,5% της περίκλειστης πόλης
των Βαρωσίων, θα απολάμβανε
ανάλογης ανοχής από τη διεθνή
κοινότητα, τόσο σε επίπεδο ΟΗΕ
όσο και σε επίπεδο Ε.Ε., παρά τις
φραστικές κορώνες και υποδείξεις
για αναστροφή των κινήσεων της
Τουρκίας, ακόμη και στην παραλία
της περίκλειστης πόλης.

Με άλλα λόγια, η δρομολογού-
μενη συνάντηση του Σεπτεμβρίου,
την οποία «προετοιμάζουν» οι Βρε-
τανοί και στην οποία ο γενικός
γραμματέας θα επιδιώξει, εάν είναι
δυνατόν, να οικοδομήσει μια νέα
προσπάθεια για λύση του Κυπρια-
κού, θα έχει εκ των πραγμάτων μια
αφετηρία η οποία εξυπηρετεί απο-
κλειστικά την τουρκική πλευρά.
Γιατί απλούστατα, ο κ. Ερντογάν
και το ψευδοκράτος δεν πρόκειται
να υποστούν το παραμικρό κόστος,
εάν εμμείνουν (σ.σ. που θα εμμεί-
νουν, γιατί δεν έχουν λόγο να μην
εμμείνουν) σε λύση δύο κρατών.
Ή δύο κυρίαρχων κοινοτικών κρα-
τιδίων («ύστατη υποχώρηση»), κόν-
τρα στα περί Κύπρου ψηφίσματα
του Σ.Α. του ΟΗΕ. Αντίθετα, εάν η

ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συ-
ναινέσει σε λύση του Κυπριακού,
με βάση τους όρους παιχνιδιού της
τουρκικής πλευράς, τότε θα «λου-
στεί» τα τετελεσμένα που ήδη έχει

επιβάλει ο Ερντογάν και τα οποία
έχει ανεχθεί η διεθνής κοινότητα.
Τόσο στο Κυπριακό, όσο και στο
ζήτημα των Βαρωσίων, στο οποίο
όπως πληροφορείται η «Κ», η Άγ-

κυρα συνεχίζει στη βάση του σχε-
διασμού της, γράφοντας στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων της τόσο
την προεδρική δήλωση του Σ.Α.
ΟΗΕ, όσο και την δήλωση της Ε.Ε.,
που τοποθετήθηκαν απλώς για να
πουν κάτι...

Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα
η ελληνοκυπριακή πλευρά; Με βάση
τα υφιστάμενα δεδομένα, η απάν-
τηση είναι μάλλον αρνητική. Άλ-
λωστε, η όποια προσπάθεια της
Λευκωσίας να αποκομίσει κάποιο
πλεονέκτημα και να το αξιοποιήσει
κυρίως εντός Ε.Ε., σταμάτησε στο
Βερολίνο και στην Άγκελα Μέρκελ.
Ο ΥΠΕΞ, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε
ορθώς επιχειρήσει να εξασφαλίσει
ένα λεκτικό στη δήλωση της Ε.Ε.
για τα Βαρώσια, το οποίο να δρο-
μολογεί την προοπτική επιβολής
ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος
της Τουρκίας, εάν δεν αναστρέψει
τις ενέργειές της. Ωστόσο, η απάν-

τηση της Ιταλίας, προφανέστατα
υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας,
ήταν τραγική. Εάν και όταν το Σ.Α.
ΟΗΕ επιβάλει κυρώσεις στην Τουρ-
κία, να δεσμευθούμε ως Ε.Ε. να
ενεργήσουμε ανάλογα, εισηγήθηκε
η Ιταλία, κόβοντας την όρεξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία
απλώς διεκδικούσε ένα πλαίσιο
άσκησης ευρωπαϊκής πίεσης προς
τον Ερντογάν, προκειμένου να ευ-
θυγραμμιστεί με τις υποδείξεις της
Κοινότητας. Το μοναδικό που εν-
δεχομένως μπορεί να κάνει η Κυ-
πριακή Δημοκρατία θα είναι να επι-
χειρήσει για άλλη μια φορά να αξιο-
ποιήσει τις συζητήσεις για αναβάθ-
μιση της Τελωνειακής Ένωσης της
Τουρκίας, προκειμένου να επιβάλει
τις θέσεις της στο Κυπριακό. Κάτι
πάντως που μέχρι στιγμής δεν έχει
καταφέρει, καθώς το Βερολίνο απέρ-
ριψε επανειλημμένα κάθε προσπά-
θεια «εργαλειοποίησης» (όπως είπε)
της θετικής ατζέντας της Ε.Ε. για
την Τουρκία.  

Τι θα μεσολαβήσει μέχρι την πι-
θανολογούμενη συνάντηση Γκου-
τέρες, Αναστασιάδη και Τατάρ στη
Νέα Υόρκη; Με βάση την ισχύουσα
ατζέντα, στις 2-3 Σεπτεμβρίου, οι
ΥΠΕΞ της Ε.Ε θα συναντηθούν στο
πλαίσιο του Συμβουλίου Γκίμνιχ. Ο
Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει την
ευκαιρία να ενημερώσει τους ομο-
λόγους του για το Κυπριακό και το
Βαρώσι, αλλά αποφάσεις δεν είναι
δυνατόν να ληφθούν λόγω του άτυ-
που χαρακτήρα του εν λόγω Συμ-
βουλίου. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι,
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
ακόμη και να υπήρχε η ευκαιρία
λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο,
η Γερμανία που 23 μέρες αργότερα
θα οδηγηθεί στις κάλπες (26 Σε-
πτεμβρίου), δεν θα επέτρεπε τη
δρομολόγηση κυρώσεων εις βάρος
της Τουρκίας, για προφανείς λόγους.
Κάτι άλλωστε που έπραξε και προ
μερικών εβδομάδων, αφήνοντας
στο απυρόβλητο τον Ερντογάν και
βάζοντας τη Λευκωσία σε μια πολύ
δύσκολη θέση. 

Δ ιάβαζα τις προάλλες ότι μετά
από μήνες συζητήσεων, 17
Ρεπουμπλικάνοι γερουσια-

στές συναίνεσαν ώστε να προχω-
ρήσουν οι διαδικασίες τελικής συ-
νομολόγησης και έγκρισης του νο-
μοσχεδίου-μαμούθ, ύψους 1,2 τρισ.
δολαρίων, με το οποίο η κυβέρνηση
των Δημοκρατικών θα εκσυγχρο-
νίσει βασικές δημόσιες υποδομές
στις ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι, με-
ταξύ άλλων και ο πρώην συνεργάτης
του προέδρου Τραμπ, Μιτς Μακ-
κόνελ, υπερψήφισαν μαζί με τους
50 γερουσιαστές των Δημοκρατικών
για την προκαταρκτική έγκρισή
του, αποτρέποντας την περαιτέρω
άσκοπη διαβούλευση. «Έχει όλες
τις πιθανότητες να αποτελέσει (το
νομοσχέδιο) ένα success story για
τη χώρα» δήλωσε αμέσως μετά την
ψηφοφορία ο κ. Μακκόνελ, που
μετά το εκρηκτικό κλίμα διχασμού
της προεδρίας Τραμπ, η κίνησή του
στέλνει πολλαπλά μηνύματα.

Ας πάμε τώρα στα δικά μας. Σε
κάθε ζήτημα που καλούμαστε να
διαχειριστούμε, γινόμαστε μάρτυρες
ανταλλαγής κλισέ συνθημάτων, κα-
τάθεσης μη ρεαλιστικών προτάσεων
και αλληλοκατηγορίες οπαδικού χα-
ρακτήρα, με αποτέλεσμα η πόλωση

και ο διχασμός να διαχέονται σε
κοινωνικό επίπεδο. Να πιάσουμε
την πανδημία, τα μέτρα αποστα-
σιοποίησης και τους εμβολιασμούς;
Το ΓεΣΥ που συζητούνταν 30 χρόνια;
Την κρίσιμη μεταρρύθμιση στην
τοπική αυτοδιοίκηση που κατάντησε
κωμωδία ή το Κυπριακό που πάει
από ήττα σε ήττα; Παντού μετράμε
υπέρμαχους και πολέμιους, χωρίς
να παρεμβαίνει μια θεσμική φωνή
της λογικής που να επαναφέρει τον
ορθολογισμό στον δημόσιο διάλογο.
Τρανταχτό παράδειγμα η πρόσφατη
απεργία στο λιμάνι Λεμεσού. Για
την ιστορία, οι εκπρόσωποι των ερ-
γαζομένων είχαν συμφωνήσει –μάλ-
λον ανεπισήμως– με την εταιρεία
DP World να τους δοθεί συλλογική
σύμβαση εργοδότησης. Εν τέλει η
εταιρεία φέρεται να αρνήθηκε να
υπογράψει μια τέτοια σύμβαση ή
επιμέρους όρους της, με αποτέλεσμα
να οδηγήσει τους λιμενεργάτες στη
λήψη δυναμικών μέτρων. Στη συ-
νέχεια παρενέβη η ΟΕΒ, που επα-
νέφερε την πρότασή του για ρύθμιση
του δικαιώματος στην απεργία σε
ζωτικούς τομείς της οικονομίας. Από
κει ξεκίνησε ένα αμετροεπές μπαράζ
ανακοινώσεων, δίνοντας την εντύ-
πωση πως ο καθένας διαπραγμα-

τεύεται μόνος του. Ότι το δικαίωμα
των εργαζομένων στην απεργία
είναι ιερό και αναφαίρετο είναι η
μία σταθερά της υπόθεσης. Από την
άλλη, κανένα δικαίωμα και καμιά
ελευθερία δεν προστατεύεται με
απόλυτο τρόπο. Μέχρι πρότινος,
κανείς μας δεν θα μπορούσε να φαν-
ταστεί για παράδειγμα, ότι η επίδειξη
ταυτότητας θα ήταν προαπαιτού-
μενο για να μπούμε στο τελευταίο
μπαράκι της γειτονιάς, αλλά βεβαίως
συμβιβαστήκαμε –προσωρινά– για
σκοπούς εξυπηρέτησης του αγαθού
της δημόσιας υγείας. Η Διεθνής
Χάρτα των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου, προνοεί ότι τα συμβαλλό-
μενα κράτη οφείλουν να προστα-
τεύσουν το δικαίωμα στη σύσταση
συνδικάτων και το δικαίωμα του
προσώπου στην προσχώρηση σε
συνδικάτο της επιλογής του. Στο
άρθρο 8, διευκρινίζεται ότι το πιο
πάνω δικαίωμα δεν επιδέχεται πε-
ριορισμούς, παρά μόνο τους προ-
ερχόμενους από νόμους που προ-
στατεύουν τα δικαιώματα των ελευ-
θεριών, την εθνική ασφάλεια και
τη δημόσια τάξη. Συνεπώς είναι
καλό να γνωρίζουμε ότι η σύσταση
συντεχνίας ρυθμίζεται ήδη και στην
Κύπρο με νομοθεσία, ενώ υπάρχουν

ειδικές δικλίδες για το κάλεσμα σε
στάση εργασίας. Σηκώνει λοιπόν
περαιτέρω περιορισμούς το δικαίωμα
στην απεργία, όπως ισχυρίστηκε η
ΟΕΒ; Το λιμάνι ως κανάλι τροφοδο-
σίας της χώρας είναι όντως ζωτικής
σημασίας. Μια επ’ αόριστον απεργία
σε συνθήκες κρίσης, ενέχει σοβαρά
ρίσκα για τη διατροφική μας ασφά-
λεια. Ρεαλιστικά, όμως, η 24ωρη
απεργία που αποφάσισαν αρχικά
οι λιμενεργάτες επ’ ουδενί απείλησε
την αλυσίδα τροφοδοσίας, αλλά μο-
νάχα προκάλεσε ταλαιπωρία, κόστος
και διαφυγόντα κέρδη για την εται-
ρεία. Συνεπώς οι απειλές και τα προ-
κλητικά δημοσιέυματα για κατάρ-
γηση του δικαιώματος στην απεργία,
μόνο έλλειψη διάθεσης συνεννόη-
σης έδειχναν. 

Η εταιρεία εν τέλει υποχώρησε
και υπέγραψε τη συμφωνημένη συλ-
λογική σύμβαση. Θα μπορούσε βε-
βαίως να αποφύγει την όλη ταλαι-
πωρία και το κόστος, αν είχε τη διά-
θεση να φτάσει σε μια συμβιβαστική
λύση εξ αρχής. Οι εργοδοτικές ορ-
γανώσεις θα πρέπει να ξαναδιαβά-
σουν πρωτίστως τους δικούς τους
κώδικες και αρχές. Η ελεύθερη αγορά
της προσφοράς και της ζήτησης,
ισχύει και στην περίπτωση της αγο-

ράς εργασίας. Αν θεωρεί για παρά-
δειγμα μια εταιρεία, ότι μπορεί να
βρει στο πι και φι έμπειρους υπαλ-
λήλους για να της παρέχουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες με μισθούς πεί-
νας, ας το δοκιμάσει. Η εμπειρία
όμως δείχνει ότι ο αυταρχισμός στις
εργασιακές σχέσεις μόνο κόστος
προκαλεί στον εργοδότη, τόσο σε
επίπεδο αντικατάστασης του έμ-
πειρου προσωπικού, όσο και σε απώ-
λεια της καλής φήμης και πελατείας
του. Πόσοι εργάτες είναι διαθετει-
μένοι να εργαστούν με κατώτατο
μισθό σε άθλιες συνθήκες; Οπότε
λοιπόν ναι η συλλογική σύμβαση,
με την παροχή κινήτρων-πλεονε-
κτημάτων και αξιοπρεπή εισοδή-
ματα, είναι ένα καλό εργαλείο προ-
σέλκυσης ικανού και έμπειρου προ-
σωπικού.Υπάρχει βεβαίως το προ-
ηγούμενο της τουριστικής βιομη-
χανίας, που κατά την κρίση του
2013 εν μέσω τεράστιας ανεργίας
κι ενώ ο τουρισμός ελάχιστα πλή-
γηκε, η ασυδοσία έδινε κι έπαιρνε.
Τα ατομικά συμβόλαια συχνά υπε-
ρέβεναν κατά 80% των συλλογικών
συμβάσεων. Όλα αυτά μέχρι που
άνοιξε η αγορά και κανείς δεν ήταν
διαθετειμένος να παραμείνει σ’ έναν
δύσκολο κλάδο, όπου δεν έβλεπε

ανέλιξη, ούτε πρόσφορο έδαφος να
κτίσει μια αξιοπρεπή καριέρα. Χωρίς
προσωπικό όμως δεν παρέχεται κα-
μία ποιοτική υπηρεσία φιλοξενίας.
Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό
οδήγησαν τους εργοδότες σε συμ-
φωνία για ενσωμάτωση των βασικών
προνοιών της συλλογικής σύμβασης
στην νομοθεσία, βελτιώνοντας έτσι
σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες ερ-
γοδότησης. Ο σεβασμός του αδύ-
ναμου μέρους και η υιοθέτηση της
αρχής του «win-win», είναι βασικά
συστατικά στοιχεία μιας επιτυχούς
διαπραγμάτευσης για το κοινό καλό.
Όσο ισχυρός κι αν αισθάνεται κανείς,
ποτέ δεν θα είναι ικανός να επιτύχει
το μέγιστο, χωρίς την αγαστή συ-
νεργασία και τον σεβασμό όλων
των εμπλεκόμενων μερών. Κοντο-
λογίς, πολιτειακοί αξιωματούχοι,
θεσμικοί παράγοντες και πολιτικά
κόμματα, έχουν την ευθύνη να ανα-
λύουν επαρκώς ένα ζήτημα, να ενη-
μερώνουν τους πολίτες και να ηγούν-
ται σοβαρών πρωτοβουλιών για συ-
ναινετικές λύσεις, αντί να τους δι-
χάζουν, σε κερκίδες υπέρμαχων και
πολέμιων.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονο-
μολόγος.

Συνομοσπονδία η «ύστατη υποχώρηση»
Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προχωράει χωρίς κανένα κόστος, με την πίεση να επικεντρώνεται κυρίως στην ε/κ πλευρά 

ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Συναίνεση, μια άγνωστη λέξη

<<<<<<<

Το Λονδίνο πρωτοστατεί
σε διερευνητικές επαφές
για μια κοινή συνάντηση
Αναστασιάδη-Τατάρ, 
στο περιθώριο της Γενι-
κής Συνέλευσης του
ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο. Ο «από μηχανής θεός»...

Το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί, αφενός με την ετοιμότητα του γενι-
κού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες να «τετραγωνίσει τον κύκλο» στο
Κυπριακό (με φόντο την τουρκική πρόταση για δύο κράτη) και αφετέ-
ρου με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας στο ζήτημα των Βαρω-
σίων, εκτιμάται ότι δημιουργεί δυνατότητες για «συμβιβαστικές πα-
ρεμβάσεις». Και συνεπώς παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς στο
τραπέζι προτάσεων και ιδεών, όπως αυτές που έχει υποβάλει «ατύ-
πως» (πάντοτε) η Βρετανία για λύση στη βάση δύο κυρίαρχων κοινο-
τικών κρατιδίων, προς όφελος της Άγκυρας και εις βάρος της Λευκω-
σίας. Το Λονδίνο, το οποίο επιχειρείται να εμφανιστεί ως ο «από μη-
χανής θεός», εξακολουθεί να ζητά από τα μέρη «ελαστικότητα» σερ-
βίροντας τη γνωστή του φόρμουλα, η οποία διασφαλίζει το βασικό
αίτημα της τουρκικής πλευράς (και όχι μόνο), παρέχοντας μεταξύ άλ-
λων, κυρίαρχο καθεστώς στο κατοχικό ψευδοκράτος. 

Μέσα σε 3-4 μήνες, ο  Τούρκος ηγέτης έχει εξασφαλίσει την ανοχή της διεθνούς κοινότητας στην «άτυπη» πρόταση λύ-
σης δύο χωριστών κρατών, με τον γ.γ. του ΟΗΕ να δηλώνει ότι θα επιχειρήσει να «τετραγωνίσει τον κύκλο», υπαναχω-
ρώντας από τους όρους εντολής του για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
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Του ΝIΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

«Από τώρα και στο εξής για εμάς
δεν υφίσταται διαχωρισμός βόρει-
ας-νότιας Κύπρου. Θα καταβάλλου-
με κάθε είδους προσπάθεια για την
άμεση αναγνώριση του Τουρκικού
Κράτους της Κύπρου». Η συγκε-
κριμένη δήλωση έρχεται από τον
πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν λίγο μετά την επίσκεψή
του στα Κατεχόμενα πριν από με-
ρικές εβδομάδες. Στην Άγκυρα, κα-
λά ενημερωμένες πηγές, αποδίδουν
ιδιαίτερη σημασία στην παραπάνω
τοποθέτηση του προέδρου Ερντο-
γάν, με το σκεπτικό ότι συνοψίζει
τα νέα βήματα της τουρκικής δι-
πλωματίας που αφορούν το Κυ-
πριακό. Ο κ. Ερντογάν από την μια
σπεύδει να προβάλλει τον ισχυρισμό
ίσης κυριαρχίας των Τ/κ σε ολό-
κληρο το νησί και από την άλλη
αναφέρεται στο ενδεχόμενο της
αναβάθμισης της «ΤΔΒΚ» στο διε-
θνές σκηνικό. Πρόκειται για ένα
εγχείρημα που δεν αφορά αποκλει-
στικά τα γνωστά κεφάλαια του Κυ-
πριακού, αφού η τουρκική διπλω-
ματία αναπτύσσει νέα σχέδια για
το νησί, λαμβάνοντας υπόψη της
και τις εξελίξεις στη θάλασσα, και
κυρίως την αναμενόμενη εντατι-
κοποίηση των εργασιών στην κυ-
πριακή ΑΟΖ προς τα τέλη του 2021.
Και σε αυτό το πεδίο απώτερος
στόχος της Άγκυρας είναι ένας: Η
προβολή των υποτιθέμενα ίσων
κυριαρχικών δικαιωμάτων των Τ/κ
παράλληλα με την εξασφάλιση των
υδάτινων συνόρων της περίφημης
τουρκικής «Γαλάζιας Πατρίδας» σε
περιοχές που διεκδικούν Κύπρος
και Ελλάδα. 

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που
η Λευκωσία, η Ε.Ε. και ο διεθνής
παράγοντας εξακολουθήσουν να
απορρίπτουν το συνομοσπονδιακό
μοντέλο λύσης, το οποίο εισηγείται
σήμερα το δίδυμο Τουρκίας - Τατάρ;
Σύμφωνα με τους συνομιλητές μας
η Τουρκία θα εστιάσει στο μοντέλο
Ταϊβάν και θα καταβάλλει προσπά-
θειες για την αναβάθμιση των οι-
κονομικών, πολιτισμικών, αθλητι-

κών σχέσεων με σειρά χωρών που
σήμερα διατηρούν στενές και φι-
λικές σχέσεις με την Τουρκία. «Δεν
μας ενδιαφέρει η πλήρης αναγνώ-
ριση του Τουρκικού Κράτους της
Κύπρου, αλλά η ενσωμάτωσή του
στη διεθνή κοινότητα με τρόπο
που θα κατοχυρώσει τα ίσα κυριαρ-
χικά δικαιώματα των Τ/κ σε ολό-
κληρη την Κύπρο και περιοχή»,
καταλήγουν οι πηγές της «Κ». Αναμ-
φισβήτητα η τοποθέτηση: «η εν-

σωμάτωσή του Τουρκικού Κράτους
της Κύπρου στη διεθνή κοινότητα
με τρόπο που θα κατοχυρώσει τα
ίσα κυριαρχικά δικαιώματα των τ/κ
σε ολόκληρη την Κύπρο», η οποία
έρχεται από μια πρώην τουρκική
διπλωματική πηγή με μεγάλη εμ-
πειρία στα ελληνοτουρκικά και στο
Κυπριακό, καθώς και τα τελευταία
σχετικά μηνύματα της τ/κ ηγεσίας
και της Άγκυρας, εντείνουν το κλίμα
προβληματισμού που επικρατεί το
τελευταίο διάστημα στη Λευκωσία.
Όπως μας επισημαίνει και η πηγή
μας, ο προβληματισμός του προ-
έδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-
στασιάδη και των συνεργατών του
είναι «βάσιμος» και αιτιολογημένος,
«καθώς ακολουθούν σημαντικές
εξελίξεις τόσο στο Κυπριακό όσο
και στις θάλασσες της Κύπρου». 

Πρόκειται για ένα ζήτημα για
το οποίο η Άγκυρα δεν βιάζεται να
ανοίξει τα χαρτιά της. Σχετικά με
τις νέες εργασίες και γεωτρήσεις

της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κύ-
πρου, τόσο το Υπουργείο Εξωτερι-
κών όσο και το Υπουργείο Ενέργειας
της Τουρκίας επιβάλλουν συσκό-
τιση στα τουρκικά μέσα και περιο-
ρίζουν τις διαρροές. Παρόλα αυτά,
το σκεπτικό της κυβέρνησης Ερν-
τογάν για τις εξελίξεις που ακολου-
θούν στο ζήτημα της ΑΟΖ, το τε-
λευταίο διάστημα αρχίζει να εμ-
φανίζεται στις επίσημες τοποθε-
τήσεις και αναλύσεις της τουρκικής
πλευράς. Σε αυτό το πεδίο και στο
πλαίσιο του εγχειρήματος της προ-
βολής της τ/κ συγκυριαρχίας και
στη θάλασσα της Κύπρου, από
τουρκικής πλευράς ξεχωρίζουν τρία
σημεία. 

Πρώτο, η τουρκική πλευρά θε-
ωρεί πλέον δεδομένη τη σταδιακή
κορύφωση της έντασης στις θά-
λασσες του νησιού προς τα τέλη
του 2021 και αυτό διότι η Λευκωσία
ανακοίνωσε ήδη τις νέες εργασίες
της αμερικανικής εταιρίας «Exxon

Mobil». Απέναντι σε αυτήν την
ανακοίνωση, η Άγκυρα θεωρεί ότι
δεν έχει άλλη επιλογή παρά να
«απαντήσει» με δικές της κινήσεις
στην υποτιθέμενη αδιαλλαξία της
Λευκωσίας. 

Δεύτερο, η τουρκική πλευρά δεν
αποκλείει το 2022 να είναι το έτος
που το ζήτημα των υδρογονανθρά-
κων θα βρεθεί για ακόμη μία φορά
στο προσκήνιο του Κυπριακού και
των σχέσεων Τουρκίας - Ε.Ε. - ΗΠΑ.
Για να υποστηρίξουν αυτήν τη
θέση, στην Άγκυρα καλά ενημε-
ρωμένες πηγές υπενθυμίζουν ότι
πριν από σύντομο χρονικό διάστη-
μα η τουρκική εταιρία ΤΡΑΟ, που
στο παρελθόν διεξήγαγε εργασίες
στην Ανατολική Μεσόγειο, έλαβε
άδεια για έρευνες για πετρέλαιο.
Σε πρώτη φάση, η τουρκική εταιρία
θα πιάσει δουλειά στα ανοιχτά της
Μερσίνης. 

Τέλος, οι επικείμενες κινήσεις
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ
εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο
της τουρκικής ρητορικής περί ίσης
κυριαρχίας. Με άλλα λόγια, όπως
χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι
πηγές της «Κ», η Τουρκία ετοιμά-
ζεται να παρουσιάσει τη σημαία
του ίσου κυρίαρχου Τουρκικού Κρά-
τους της Κύπρου και στις θάλασσες
της Κύπρου, με τρόπο που θα απο-
δεικνύει ότι στην Κύπρο υπάρχουν
δύο κυρίαρχες οντότητες με ίσα
δικαιώματα τόσο στο έδαφος όσο
και στη θάλασσα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άκρως
προβληματική για πολλές απόψεις
παραπάνω εισήγηση της Άγκυρας
έρχεται σε μια στιγμή που όπως
στο Κυπριακό έτσι και στο ζήτημα
της ΑΟΖ, η τουρκική διπλωματία
εξακολουθεί να εισηγείται διπλω-
ματικό διάλογο, φυσικά με όρους
και προϋποθέσεις που θέτει η ίδια.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας σε πρό-
σφατες σχετικές τοποθετήσεις του
επανέλαβε την τουρκική πρόταση
για μια διάσκεψη της Ανατολικού
Μεσογείου. Η Άγκυρα εισηγείται
την αυτόνομη εκπροσώπηση της
τ/κ πλευράς στη σχεδιαζόμενη διά-
σκεψη.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Παρά τη φαινομενική ηρεμία, εκ
μέρους της Τουρκίας, στην Ανατο-
λική Μεσόγειο –στο πλαίσιο και
της λεγόμενης θετικής ατζέντας με
την Ε.Ε.– οι ισχυρές ενδείξεις που
θέλουν την Άγκυρα να προχωράει
σε κινήσεις νέων τετελεσμένων
στον θαλάσσιο χώρο πέριξ της Κύ-
πρου, αυξάνονται. Απορρέουν μά-
λιστα και από τις διακηρύξεις της
Λευκωσίας για συνέχιση, προς τα
τέλη του χρόνου, των ερευνητικών
δραστηριοτήτων γεώτρησης στο
τεμάχιο «10» (διάβαζε Exxon Mobil)
αλλά και από μια σιωπηρή στρα-
τηγική πρόληψης τυχόν αντιμέτρων
–σε ευρωπαϊκό επίπεδο– των εμ-
πλεκομένων τουρκικών εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των εξορύξεων, όπως η τουρκική
κρατική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ. 

Αυτό που συγκλίνουσες πληρο-
φορίες υποδεικνύουν στην «Κ» είναι
πως η Τουρκία θα επιστρέψει δυ-
ναμικά στα τέλη του χρόνου και
στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στη
θαλάσσια περιοχή πέριξ της Κύπρου.
Αρχής γενομένης από μια θαλάσσια
περιοχή, εντός τουρκικών χωρικών
υδάτων, στον κόλπο της Μερσίνας
(ακτές της Σελεύκειας) όπου η TPAO
έχει ήδη εξασφαλίσει άδειες και
προετοιμάζεται για γεωτρήσεις επί
τριών στόχων. Το σκεπτικό που η
Τουρκία δείχνει να επεξεργάζεται
σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με
την προβολή ισχύος στην Ανατολική
Μεσόγειο εδράζεται σε μια περαι-
τέρω ενδυνάμωση του αφηγήματος
περί δύο κρατών –μετά και τα τε-
τελεσμένα στο Βαρώσι. Η αποτύ-
πωση αυτού επί των θαλασσίων
ζωνών στην Κύπρο θα μπορούσε
να μεταφραστεί, επί του πεδίου, σε
μια ισοδύναμη κίνηση εκ μέρους

της Άγκυρας αμέσως μετά την επά-
νοδο της Exxon Mobil στο τεμάχιο
«10». Μια γεώτρηση της ΤΡΑΟ εντός
ή εκτός αδειοδοτημένου τεμαχίου
στην κυπριακή ΑΟΖ «για λογαρια-
σμό της ‘ΤΔΒΚ’» θα δημιουργούσε
τον ισχυρό συμβολισμό μιας ντε
γιούρε και μιας ντε φάκτο γεώτρη-
σης. Ως εκ τούτου, η Τουρκία στους
γνωστούς χάρτες που κυκλοφορεί
διεθνώς για τα θαλάσσια σύνορα
πέριξ της Κύπρου αλλά και στην
Ανατολική Μεσόγειο έχει γκριζάρει,
για λογαριασμό της, αλλά και της
«ΤΔΒΚ» ένα σύνολο περιοχών τόσο

ΒΑ της Κύπρου όσο και δυτικά –
στα όρια του τριεθνούς με την Ελ-
λάδα και την Αίγυπτο– καλύπτοντας
έτσι ολιστικά το σύνολο σχεδόν
των αδειοδοτημένων τεμαχίων της
Κ.Δ. σε ξένες εταιρείες. Η έκπληξη,
σε σχέση με την ανακάλυψη κοι-
τάσματος στην Κύπρο, που πολλοί
ερμήνευσαν σε σχέση με τις δηλώ-
σεις Ερντογάν πριν από την επί-
σκεψή του στην Κύπρο τον περα-
σμένο Ιούλιο μετατίθεται συνεπώς
για το άμεσα προσεχές διάστημα,
ανοίγοντας έτσι έναν νέο κύκλο τε-

τελεσμένων μετά το Βαρώσι. Μια
λογική τετελεσμένων, για το Κυ-
πριακό από πλευράς Άγκυρας, «σε
στεριά και θάλασσα». 

Μπάτζετ ρεκόρ
Η έντονη δραστηριότητα της

TPAO το τελευταίο διάστημα με γε-
ωτρήσεις αλλά και εύρεση κοιτα-
σμάτων στη Μαύρη Θάλασσα ανέ-
δειξε την ανάγκη για απευθείας
στήριξη της κυβέρνησης Ερντογάν
προς την κρατική εταιρεία κάτι που
αποτυπώθηκε και στον ετήσιο τουρ-
κικό προϋπολογισμό για το 2021.
Η TPAO έλαβε φέτος το ποσό ρεκόρ
των 1,9 δισ. δολαρίων (13,4 δισ.
τουρκικές λίρες), ποσό που δεν θα
διατεθεί μόνον για τις ανάγκες της
στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και για
την επαναδραστηριοποίηση στην
Ανατολική Μεσόγειο. Σε σχέση με
την πρώτη περίπτωση πάντως και
μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων
στo «Sakarya «(σ.σ. το πλωτό γεω-
τρύπανο «Kanuni» άναψε φλόγα
επί του στόχου Türkali-2 την πε-
ρασμένη εβδομάδα) καλά ενημε-
ρωμένες πηγές αναφέρουν πως η
ΤPAO αναζητεί περίπου 3,2 δισ. για
να καταστήσει, με στόχο το 2023,
εμπορικά αξιοποιήσιμες τις ποσό-
τητες που ανακάλυψε στην περιοχή.
Επί τούτου, η TPAO φέρεται να βρί-
σκεται σε προχωρημένες επαφές
με μεγάλους κολοσσούς που δεί-
χνουν ζωηρό ενδιαφέρον για το
υποσύστημα της Μαύρης Θάλασσας
–πέραν των έκνομων γεωτρήσεων
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ
την περίοδο 2018-2019. Αξίζει να
σημειωθεί πως στο παρελθόν, με
την ΤΡΑΟ στην εν λόγω περιοχή,
συνεργάστηκαν όλοι οι γνωστοί
ενεργειακοί κολοσσοί, συμπεριλαμ-
βανομένης της Exxon Mobil, της
BP και της Royal Dutch Shell.

Συγκυριαρχία στη θάλασσα θέλει η Aγκυρα
Το ζήτημα της ΑΟΖ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο του Κυπριακού, με την κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ να επιστρέφει 

Η κάθοδος καινούργιων «Πορθητών» στην Κύπρο 
Η τουρκική εταιρεία θα επαναδραστηριοποιηθεί στην Αν. Μεσόγειο και λαμβάνει μέτρα για τη διεξαγωγή ερευνητικών διατρήσεων 

To προηγούμενο της ένταξης δύο
σημαντικών στελεχών της ΤΡΑΟ,
των «Mehmet Ferruh Akalin και
Ali Coscun Namoglu, σε κατάλογο
κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης λόγω των έκνομων γεωτρή-
σεων της Τουρκίας στην Κύπρο
μπορεί να μη συνάντησε τις προσ-
δοκίες της Λευκωσίας για πρόκλη-
ση κόστους στην Τουρκία ή απο-
τροπή της από τις έκνομες γεω-
τρήσεις, ωστόσο θορύβησε την
τουρκική κρατική εταιρεία, η οποία
αναδιαμόρφωσε –στο πλαίσιο μιας
προσέγγισης στάσης αναμονής–
το modus operandi της μετά τις
έξι γεωτρήσεις της στην Κύπρο,
την περίοδο 2018-2020. Μέρος αυ-
τής της στρατηγικής, όπως ανέ-
λυσε στο παρελθόν η «Κ», ήταν
μια στρατηγική λιγότερης εξάρ-
τησης από ξένο προσωπικό σε ζη-

τήματα τεχνογνωσίας και στελέ-
χωσης των πλοίων της. Στο πλαίσιο
αυτής της συνεχιζόμενης στρα-
τηγικής προσαρμογής –ενδεικτικής
του ότι η Τουρκία δεν έκλεισε το
κεφάλαιο Κύπρος και γεωτρήσεις
παρά τον συνεχιζόμενο διάλογο
με την Ε.Ε. και τη λεγόμενη «θετική
ατζέντα»– το τελευταίο βήμα έγ-
κειται στον επαναπατρισμό των
σχετικών εταιρειών επί τουρκικού
εδάφους. Η συζήτηση αυτή ξεκί-
νησε στην Τουρκία στα τέλη του
2020 και ολοκληρώθηκε τον πε-
ρασμένο Ιούλιο με την ουσιαστική
μεταφορά των εταιρειών TPIC (Tur-
kish Petroleum International) και
της, επίσης κρατικής, ETI Maden
Isletmeleri Genel Mudurlugu επί
τουρκικού εδάφους ως προς τη δι-
οικητική τους έδρα. Η TPIC, συγ-
κεκριμένα, αποτέλεσε τον διεθνή

«βραχίονα» της ΤΡΑΟ με παρουσία
πέραν των 14 χωρών σε ΗΠΑ, Ε.Ε.
και αλλού και διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην εξεύρεση προ-
σωπικού για τα γεωτρύπανα «Fa-
tih» (Πορθητής) και «Yavuz» που
έδρασαν, παρανόμως, επί της κυ-
πριακής Αποκλειστικής Οικονο-
μικής Ζώνης. Έμπειροι παρατη-
ρητές σημειώνουν στην «Κ» πως
η εν λόγω κίνηση της Τουρκίας
ουσιαστικά εξουδετερώνει την τα-
κτική της Λευκωσίας για ένταξη,
σε κατάλογο κυρώσεων, περισσό-
τερων στελεχών της ΤΡΑΟ ή σε
σχέση με την αποτροπή πολιτών,
ευρωπαϊκής υπηκοότητας, που θα
μπορούσαν να εργαστούν σε τουρ-
κικά γεωτρύπανα που θα ερευ-
νούσαν, παρανόμως, εντός αδει-
οδοτημένων τεμαχίων της κυπρια-
κής ΑΟΖ.

Το πλωτό γεωτρύπανο «Kanuni» άναψε φλόγα πάνω από το κοίτασμα «Sakarya» στη Μαύρη Θάλασσα την περα-
σμένη εβδομάδα. Η Τουρκία κυνηγάει την ίδια φλόγα και στην Κύπρο.

<<<<<<<

Η TPΑO έλαβε φέτος το
ποσό ρεκόρ των 1,9 δισ.
δολαρίων (13,4 δισ. τουρ-
κικές λίρες), ποσό που
δεν θα διατεθεί μόνον 
για τις ανάγκες της στη
Μαύρη Θάλασσα, αλλά
και για την επαναδρα-
στηριοποίηση στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ντριμπλάρουν τις κυρώσεις της Ε.Ε.

<<<<<<<

Για την προβολή της 
αρχής της ίσης κυριαρ-
χίας και στην κυπριακή
ΑΟΖ ετοιμάζεται η Τουρ-
κία. Το σκεπτικό και ο
οδικός χάρτης της Aγκυ-
ρας για το κρίσιμο 2022.

Εάν Λευκωσία και διεθνής παράγοντας απορρίψουν το συνομοσπονδιακό μοντέλο, η Τουρκία θα εστιάσει στο μοντέ-
λο Ταϊβάν και θα καταβάλει προσπάθειες για αναβάθμιση των σχέσεων του νέου «κράτους» με φιλικές χώρες.

«Θα εγγυηθούμε
την ενότητα»
«Αυτό το κράτος έχει ίσα δι-
καιώματα με την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, η οποία από τον Δε-
κέμβριο του 1963 τελεί υπό
καθεστώς ε/κ κατοχής» επιση-
μαίνουν τουρκικές διπλωματι-
κές πηγές, οι οποίες προσθέ-
τουν τα εξής: «Η εισήγησή μας
είναι απλή. Προτείνουμε το
εξής στους Ε/κ γείτονές μας:
Ελάτε πρώτα να αναγνωρίσου-
με επισήμως την υφιστάμενη
κατάσταση, την ύπαρξη δύο
ίσων και κυρίαρχων κρατικών
οντοτήτων στα εδάφη του νη-
σιού. Αμέσως μετά από αυτήν
την αναγνώριση θα ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις για το κλεί-
σιμο όλων των ανοιχτών κεφα-
λαίων, με τρόπο που θα εξυπη-
ρετούνται τα συμφέροντα
όλων των πλευρών. Οι Ε/κ
έχουν να κερδίσουν πολλά από
αυτήν τη διαδικασία, λ.χ. την
επιστροφή εδαφών, περιου-
σιών, τη μείωση των στρατευ-
μάτων κ.ά. Με μια διαδικασία
“win-win” θα δημιουργήσουμε
στο νησί έναν νέο συνεταιρι-
σμό, μια κοινή διεθνή σκέπη.
Με άλλα λόγια θα εγγυηθούμε
την ενότητα του νησιού που
επιθυμούν οι E/κ φίλοι με μια
νέα, ισχυρή κοινή δομή».
Όπως πληροφορείται η «Κ»
από την Άγκυρα, οι Τούρκοι και
Τ/κ διπλωμάτες και ειδικοί
προσεγγίζουν την ίση κυριαρ-
χία πολυδιάστατα. Από τη σκο-
πιά της τουρκικής διπλωματίας,
στην Κύπρο εξακολουθούν να
υφίστανται περιθώρια διπλω-
ματικών ελιγμών για μια κοι-
νώς αποδεκτή λύση. Για να
συμβεί αυτό, η τουρκική πλευ-
ρά ζητάει από την ε/κ και τον
διεθνή παράγοντα την αναγνώ-
ριση των τετελεσμένων στο νη-
σί, της περιόδου 1963-1974.



Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τη φράση «ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω
ο βασιλιάς» ήταν αυτό που κυριάρ-
χησε στα κομματικά πηγαδάκια,
ενόσω διάβαζαν τον Νίκο Αναστα-
σιάδη να ξεκαθαρίζει προ ημερών
και συγκεκριμένα 18 μήνες πριν
από τις προεδρικές πως δεν πρό-
κειται να επαναδιεκδικήσει την
προεδρία, το 2023. Αυτό βεβαίως
δε σημαίνει πως το ράψιμο του
κουστουμιού δεν είχε αρχίσει να
υφαίνεται πολύ πριν για τους δελ-
φίνους και τον περίγυρό τους. Μά-
λιστα, για τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, όσο και για τα κομματικά
στελέχη, η διαδοχή ήταν το κύριο
ζητούμενο που κυριαρχούσε από
τη νύχτα της ανακήρυξης του Νί-
κου Αναστασιάδη ως προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας για
δεύτερη πενταετία. Καθ’ όλη την
πενταετία φάνηκαν ατζέντες, κι-
νήσεις και τακτικές που έβγαλαν
στο προσκήνιο τους ενδιαφερο-
μένους αλλά και το ακροατήριό
τους, έστω κι αν κάποιοι εξ αυτών
κρατούν ακόμη επιφυλάξεις για
το τι θα κάνει ο πρόεδρος. Από το
φθινόπωρο πάντως θα παρακο-
λουθήσουμε να διαγράφεται μία
καινούργια σελίδα στο κόμμα της
Δεξιάς. Θα μπει σε μία διαδικασία
του ποιος θα επικρατήσει είτε για
να πάρει το δακτυλίδι είτε για να
κερδίσει το συναγερμικό και όχι
μόνο ακροατήριο, με κύριους παί-
κτες τον Αβέρωφ Νεοφύτου και
τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η αρχή του κακού
Δεν είναι βεβαίως αστικός μύθος

το γεγονός ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου
και ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχουν
εδώ και καιρό μία υπόγεια κόντρα.
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν είχε

δείξει δημοσίως την ενόχλησή του,
όταν δημοσιεύματα έδειχναν τον
υπουργό Εξωτερικών ως τον επι-
κρατέστερο για να κερδίσει το χρί-
σμα του ΔΗΣΥ, αγνοώντας πλήρως
τον ίδιο που είχε ως εκ της θέσεώς
του προτεραιότητα. Αντιθέτως, εί-
χαν προλάβει να αντιδράσουν νε-
αρότερα στελέχη, όπως ο άλλοτε
κραταιός Χάρης Γεωργιάδης και
ο Κωνσταντίνος Πετρίδης με τον
πρώτο να έχει βλέψεις και για την
Πινδάρου ίσως και ψηλότερα. Εκεί-
νες οι επιδιώξεις Χάρη ήταν η προ-
τεραιότητα τότε του συναγερμικού
προέδρου. Φρόντισε βεβαίως να
δείξει τη διαφωνία του ως προς
την προσέγγιση και την πολιτική
Χριστοδουλίδη στη συνέχεια. Απα-
σφάλισε κατά την περιβόητη χει-
ραψία Χριστοδουλίδη - Τσαβού-
σογλου στους διαδρόμους της Γε-
νικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών. Διαμήνυσε από τη Λευκω-
σία πως δεν κερδίζουμε στη διεθνή
σκηνή με το να κρατούμε ένα μι-
κρόφωνο όλοι μας και να προσπα-
θούμε να καταγράψουμε πόντους
για εσωτερική κατανάλωση». Εκεί-
νη η δήλωση σε συνδυασμό με άλ-
λες κινήσεις που έστελναν το μή-
νυμα πως διαφοροποιείται από
την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από
τον τρόπο που χειρίζεται την εξω-
τερική πολιτική ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης, ήταν αρκετά για να προ-
καλέσουν ψύχρα στις σχέσεις των
δύο. «Όταν τα νερά είναι ήρεμα
όλοι είναι ασφαλείς καραβοκύρη-
δες, αλλά όταν τα κύματα κτυπούν
στα βράχια χάνονται όλοι» έλεγε
με νόημα σε συνέντευξη στη συ-
νέχεια ο συναγερμικός πρόεδρος,
υπογραμμίζοντας πως πολλοί «είναι
κρυμμένοι στο αμπάρι» και οι πιο
καλόπιστοι είδαν ότι στοχεύει στον
Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όλες αυτές οι τοποθετήσεις του
Αβέρωφ Νεοφύτου δεν πέρασαν
βεβαίως απαρατήρητες από τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Η κόντρα
ωστόσο βγήκε κάτω από το χαλί
κατά τον προεκλογικό. Στην Πιν-
δάρου θεώρησαν τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη απόντα από την όλη εκλο-
γική διαδικασία, πως «κρύφτηκε
στο αμπάρι» φοβούμενος το ενδε-
χόμενο να καεί. Δεν ήταν τυχαίο
ότι στον πέμπτο όροφο συζητούσαν
δηκτικά το γεγονός ότι σε συνάν-
τηση στην Πάφο που παρευρέθη-
καν καθηκόντως οι δύο άντρες, ο
Νίκος Χριστοδουλίδης κράτησε
αποστάσεις ασφαλείας από τον συ-
ναγερμικό πρόεδρο. Από το περι-
βάλλον Χριστοδουλίδη ωστόσο έλε-
γαν ακριβώς το αντίθετο, πως δη-
λαδή ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σε αν-
τίθεση με τις αναδημοσιεύσεις συ-
ναντήσεων που είχε με άλλους
υπουργούς, εκείνη φρόντισε να
κρύψει από τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Η «Κ» είχε σημειώνει πως
ο ίδιος ο υπουργόςεξέφρασε την
ετοιμότητά του να βοηθήσει στον

προεκλογικό, ακόμα και να παρευ-
ρεθεί σε εκδηλώσεις υποψηφίων.
«Αυτό έλειπε να μην είναι έτοιμος
να βοηθήσει», σημείωναν στελέχη
κοντά στον Αβέρωφ Νεοφύτου που
την επομένη των εκλογών φρόν-
τισαν να ανακινήσουντην περι-
βόητη φωτογραφία του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Μία φωτογραφία, που
τον δείχνει την παραμονή των εκλο-
γών να παίζει uno με την κόρη του. 

Το ποιος βεβαίως κρύφτηκε τε-
λικώς στις φουρτούνες, επιδέχτηκε

διαφόρων ερμηνειών την επομένη
των εξαγγελιών του Τούρκου προ-
έδρου. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο
οποίος δήλωνε λίγο πριν από τη
διάσκεψη στη Γενεύη πως είναι
έτοιμος να πάει και κολυμπώντας
στη Γενεύη για να λύσει το Κυ-
πριακό, είχε εξαφανιστεί από την
Κύπρο. Αν και στελέχη του ΔΗΣΥ
σημειώνουν πως αποκλείεται να
βρισκόταν σε διακοπές, καθώς δεν
είναι του χαρακτήρα του, πολλοί
ήταν εκείνοι που διαβεβαίωναν
πως βρισκόταν στις εξωτικές Μαλ-
δίβες. Κίνηση που ήγειρε ερωτή-
ματα για το πού το πάει ο Αβέρωφ
Νεοφύτου. Αν αυτή η ηχηρή απου-
σία του είχε να κάνει με μία επι-
κοινωνιακή γκάφα, αν ήθελε να
αποφύγει την όποια διαφοροποίηση
με τον Νίκο Αναστασιάδη, ή αν
ήθελε να στείλει κάποιο άλλο μή-
νυμα. Το σίγουρο από όλο αυτό, εί-
ναι ότι μπορεί η διαχείριση των
εξαγγελιών Ερντογάν να μην είχαν
θετικό αντίκτυπο αλλά σίγουρα δεν
έκαψαν πολιτικά το χαρτί Χριστο-
δουλίδη, όπως πολλοί ανέμεναν. 
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Μάχη 
επικράτησης
στη Δεξιά 
για το 2023
Δεν κρύβεται πλέον η κόντρα Αβέρωφ 
Νεοφύτου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

<<<<<<<

Στελέχη του ΔΗΣΥ 
πιστεύουν σε ένα 
τρίτο σενάριο, αυτό 
της διεκδίκησης της
προεδρίας από τον
Ιωάννη Κασουλίδη, 
ο οποίος θα λειτουργή-
σει και ως συνενωτική
κόλλα στον χώρο.

Το μεγάλο ερώτημα για πολλούς
βεβαίως είναι πώς θα λειτουργήσει
ο Νίκος Αναστασιάδης. Είναι γνω-
στό πως οι σχέσεις του με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη είναι άριστες, έστω
και αν κατά διαστήματα υπήρξαν
αντιδράσεις. Όπως σημειώνουν
κομματικοί κύκλοι, ο Νίκος Ανα-
στασιάδης δεν έχει επί του παρόν-
τος δώσει το πράσινο φως σε κα-
νέναν εκ των δύο. Είναι ενήμερος
ωστόσο για τις επιδιώξεις και τις
κινήσεις που γίνονται παρασκη-
νιακά. Οι κινήσεις Αβέρωφ Νεο-
φύτου μετά και τις εκλογές κατα-
δεικνύουν πως για τον ίδιο έχει
ξεκινήσει ο προεκλογικός, θέλοντας
να προλάβει και να καλύψει έδαφος.
Και οι κινήσεις πάντως του Νίκου
Χριστοδουλίδη καταδεικνύουν
πως προετοιμάζεται για παν ενδε-
χόμενο. Δεν είναι μόνο ότι η επι-
κοινωνιακή ομάδα του υπουργείου
Εξωτερικών δουλεύει υπερωρίες,
δίδοντας έμφαση στον ίδιο, είναι
και ο τρόπος λειτουργίας του Προ-
εδρικού. Δεν πέρασαν απαρατή-
ρητες οι δηλώσεις Πελεκάνου που
είχαν κύρια έμφαση στον Νίκο
Χριστοδουλίδη κατά τις εξαγγελίες
Ερντογάν. Δηλώσεις που έστειλαν
σε πολλούς το μήνυμα πως το Προ-
εδρικό δουλεύει ήδη παρασκηνιακά
για την ενδυνάμωση της υποψη-

φιότητας Χριστοδουλίδη. Το ζή-
τημα βεβαίως είναι κατά πόσο η
εύνοια Αναστασιάδη θα αποτελεί
προσόν ή βαρίδι μέχρι και το τέλος
της θητείας του, δεδομένου ότι οι
εξαγγελίες Ερντογάν και η διαχεί-
ριση από πλευράς Αναστασιάδη
ενέτεινε την οργή της κοινωνίας.
Αυτό που λέγεται από κύκλους πέ-
ριξ του Προεδρικού, είναι πως ο
πρόεδρος θα θέλει με κάθε τρόπο
να στηρίξει εκείνη την υποψηφιό-
τητα που θα κερδίσει τη μάχη, ανε-
ξαρτήτως συμπαθειών. Και θέλει
να κερδίσει, γιατί θεωρεί πως αυτό
θα κλειδώσει και τη δική του υστε-
ροφημία. 

Το σενάριο Νικόλα
Βεβαίως ο πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας λέει επισήμως πως την
απόφαση θα τη λάβουν τα συλ-
λογικά όργανα του κόμματος. Η
αλήθεια είναι πως ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ βάσει καταστατικού έχει
και τον πρώτο λόγο στο τι θα γίνει.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ελέγχει πλή-
ρως τον κομματικό μηχανισμό
και έχει στο πλευρό του μία σειρά
στελεχών, που είτε πιστεύουν
στην πολιτική του δεινότητα είτε
έχουν προσωπικό όφελος από τη
διεκδίκηση της προεδρίας. Δεν
είναι ωστόσο διατεθειμένος να

εκτεθεί αν δει πως η υποψηφιό-
τητά του δεν θα έχει πιθανότητες
εκλογής. Σε αυτό θα παίξει ρόλο
σίγουρα το ποιοι θα είναι οι αν-
τίπαλοι και αν θα καταφέρουν τε-

λικά ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ να συνεργα-
στούν. Ήδη στο παρασκήνιο πάν-
τως ακούγεται εντόνως ότι συζητά
πλέον με τον Νικόλα Παπαδόπου-
λο, για τον οποίο έκλεισε το σε-
νάριο διεκδίκησης για το 2023
και αναμένεται αναθέρμανση των
σχέσεων. Μία τέτοια εξέλιξη δη-
μιουργεί άλλα δεδομένα και προ-
οπτικές. Από την άλλη, αναμένεται
πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης είτε
δεν θα διεκδικήσει είτε θα διεκ-
δικήσει εντός των συλλογικών
οργάνων απέναντι από τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Στην κατάσταση
που βρίσκονται οι σχέσεις των
δύο θεωρείται πολύ δύσκολο ο

Αβέρωφ Νεοφύτου να τον χρίσει
ως τον εκλεκτό του κόμματος. Και
σίγουρα το να διεκδικήσει ο Νίκος
Χριστοδουλίδης απέναντι από τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, σε ένα σώμα
που ελέγχει πλήρως ο συναγερ-
μικός πρόεδρος θεωρείται ιδιαί-
τερα παράτολμο για τον συγκρα-
τημένο Χριστοδουλίδη. 

Ο ίδιος βεβαίως έχει ξεκινήσει
επαφές με κόσμο και φαίνεται βά-
σει ερευνών να συγκεντρώνει ένα
ακροατήριο πέραν του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού και δεν απο-
κλείεται να κάνει κινήσεις που
θα προκαλέσουν έκπληξη στους
Συναγερμικούς.

Στο καμίνι του προεκλογικού Σφήνα Κασουλίδη

Το ερώτημα είναι ποιος από
τους δύο θα αποτελέσει τον
εκλεκτό του κόμματος. Ήδη
στελέχη του κόμματος θεω-
ρούν πως πρέπει να βρεθεί
ένας τρίτος δρόμος για το
2023, αποφεύγοντας και την
υποψηφιότητα Χριστοδουλί-
δη αλλά και αυτή του Αβέ-
ρωφ. Σε αυτό το πλαίσιο κά-
ποιοι έχουν ήδη βολιδοσκο-
πήσει τον Ιωάννη Κασουλίδη,
ο οποίος όπως λένε θα απο-
τελέσει τη συνενωτική γόμα
του κόμματος σε μία κρίσιμη
χρονική συγκυρία. Θα απο-
φευχθούν έτσι και σενάρια
φυγόκεντρων δυνάμεων,
όπως είναι αυτά του Στυλιανί-
δη και ιδιαίτερα του Παμπορί-
δη, που αποτελεί έναν από τα
πνευματικά του παιδιά. Το αν
βεβαίως η συνένωση του χώ-
ρου θα παίξει τέτοιο ρόλο ού-
τως ώστε να σκεφτεί ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών ένα
σενάριο επανόδου του, είναι
βεβαίως εντελώς ανοικτό. 

Το φθινόπωρο προβλέπεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην δεξιά παράταξη καθώς όλοι σχεδόν θα βάλουν κάτω τα δεδομένα τους και θα διαφανεί αν το κόμμα
κατακερματίζεται ενόψει προεδρικών ή θα βρει τη χρυσή τομή.

Φυγόκεντρες
δυνάμεις 
Αυτό που δεν θα πρέπει να αγνοη-
θεί είναι το τι πρόκειται να κάνουν
δύο δυνατά χαρτιά του χώρου, ο
Χρίστος Στυλιανίδης και ο Γιώργος
Παμπορίδης. Αμφότεροι παρακο-
λουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις
κινήσεις τους, καθώς μπορεί να
ξεσηκώσουν εκτός ΔΗΣΥ όλους
εκείνους τους δυσαρεστημένους
ψηφοφόρους, είτε σε θέματα δια-
φθοράς είτε στο Κυπριακό. Ήδη
για τον Χρίστο Στυλιανίδη έχει κι-
νητοποιηθεί ομάδα πολιτών, βο-
λιδοσκοπώντας κυρίως το ΑΚΕΛ
για μία τέτοια κίνηση. Δεν πέρασε
απαρατήρητη η κίνηση του προ-
έδρου του ΟΠΕΚ Παύλου Παύλου
σε αρθρογραφία του στον «Πολίτη»
να στηρίξει μία τέτοια υποψηφιό-
τητα. Το ίδιο και στην «Αλήθεια»,
προκαλώντας συζητήσεις στο κομ-
ματικό παρασκήνιο. 

Ο ίδιος πάντως βρίσκεται στις
Βρυξέλλες και όπως λένε δικοί του
άνθρωποι μόνο μπροστά στο εν-
δεχόμενο προοπτικής για το Κυ-
πριακό είναι έτοιμος να ριχτεί στη
μάχη και να πάρει το ρίσκο. Στο
κάδρο και ο Γιώργος Παμπορίδης,
ο οποίος έχει ήδη μία δική του ομά-
δα που ευνοεί και προωθεί την ανε-
ξάρτητη υποψηφιότητά του που
θα μπορεί να αγκαλιαστεί από τον
ευρύτερο χώρο. Αν κάποιος εκ των
δύο θα κάνει το μεγάλο βήμα, αυτό
παραμένει φυσικά ανοικτό. Το σί-
γουρο σε αυτή την περίπτωση είναι
πως δεν πρόκειται και οι δύο να
κατέλθουν στη μάχη ως ανθυπο-
ψήφιοι.

Ο σιβυλλικός ρόλος
του προέδρου 
Αναστασιάδη

Ο Νίκος Αναστασιάδης δημοσίως έχει πει πως θα τηρήσει αποστάσεις. Διατηρεί, ωστόσο, εξαίρετη σχέση με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη και όπως λέγεται στο παρασκήνιο θα κάνει ό,τι περνά για να διεκδικήσει η νικητήρια υποψηφιότητα.

<<<<<<<

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
λέγεται πως τείνει να ανα-
θερμάνει τις σχέσεις με
τον Νικόλα Παπαδόπου-
λο, ο οποίος φέρεται να
έχει πάρει απόφαση πως
δεν διεκδικεί για το 2023.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Οι τουρκικές και τ/κ ενέργειες, που
έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο
του 2019 για το σταδιακό άνοιγμα
της περίκλειστης πόλης των Βα-
ρωσίων, αρχίζουν πλέον να δημι-
ουργούν νέες συνθήκες για το Κυ-
πριακό, φέρνοντας ταυτόχρονα και
τους Αμμοχωστιανούς πρόσφυγες
ενώπιον σημαντικών διλημμάτων,
για το τι μέλλει γενέσθαι για τις πε-
ριουσίες τους, αλλά και για την επι-
στροφή τους στην πόλη τους. Η
«Κ» μίλησε με μερικούς Αμμοχω-
στιανούς, οι οποίοι καταθέτουν
τους προβληματισμούς τους και
την επιθυμία τους για επιστροφή
στα σπίτια τους.

Φυσικά θα ζητήσω 
την περιουσία μου
Ο κ. Μιχαλάκης Ζαννετίδης έμενε
στην οδό Δημοφώντος 17, στην
ενορία Αγίου Νικολάου, όπου βρί-
σκεται το πατρικό του σπίτι, καθώς
και τα υπόλοιπα σπίτια της οικο-
γένειας. Ο κ. Ζαννετίδης είπε ότι
επιθυμία του είναι να επιστρέψει,
ωστόσο λόγω του ότι η κατάσταση
δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα η επι-
στροφή του εξαρτάται από τις συν-
θήκες που θα δημιουργηθούν συν
τω χρόνω. Στην ερώτησή μας αν
θα διεκδικήσει μέσω της Επιτροπής
την περιουσία του ήταν απόλυτος:
«Φυσικά θα ζητήσω την περιουσία
μου», όσο για το αν σκέφτηκε ότι
έτσι γίνεται συνεργός της τουρκι-
κής προπαγάνδας ο κ. Ζαννετίδης
είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό το θε-
ωρώ πολύ μεγάλη προσβολή, προς
όλους τους Αμμοχωστιανούς. Πε-
ριμένω να αποσυρθεί. Καθόλου
δεν φοβάμαι ότι θα γίνω συνεργός,
πώς θα γίνω εγώ συνεργός, ένας
απλός πολίτης;» συμπληρώνοντας:
«Και αν δεν μου τη δώσουν τι θα
γίνει περισσότερο; Με το τέμπο
που πάνε οι κυβερνήσεις μας, και
οι προηγούμενες και η σημερινή
και οι επόμενες, έχω εγώ προοπτι-
κή να πάρω πίσω την περιουσία
μου από τις ενέργειες του κράτους
μου; Όχι. Αν έχω λοιπόν έστω και
1% ευκαιρία να την πάρω πίσω θα
τη διεκδικήσω», λέγοντας επίσης
ότι οι περισσότεροι Αμμοχωστιανοί
θέλουν να διεκδικήσουν την πε-
ριουσία τους, σκεπτόμενοι ακριβώς
το ίδιο πράγμα, τι περισσότερο
έχουν να χάσουν αν τη διεκδική-
σουν, αφού για 47 χρόνια δεν την
ορίζουν. Ο κ. Ζαννετίδης είπε επί-
σης ότι δεν έχει προσεγγιστεί από
κανέναν για την περιουσία του,
και δεν νομίζει ότι θα το κάνουν,
αφού όπως λέει η περιοχή αυτή
δεν προσφέρεται ακόμα τουλάχι-
στον για επενδύσεις.

Στη μέγγενη του διλήμματος η επιστροφή
Στην «Κ» τέσσερις Αμμοχωστιανοί για το ενδεχόμενο να πάνε πίσω στα Βαρώσια και την προσφυγή στην Επιτροπή Περιουσίων

Ο ι Αμμοχωστιανοί έχουν δυ-
στυχώς τεθεί, με τις παρο-
τρύνσεις διαφόρων, προ του

διλήμματος αν θα προσφύγουν στην
Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας
για να διασφαλίσουν δήθεν την
επιστροφή τους στις περιουσίες
τους υπό τουρκική διοίκηση για
να αποφύγουν την υφαρπαγή των,
εφόσον δεν δείχνουν ενδιαφέρον
γι’ αυτές. Ειλικρινά πιστεύω ότι
ουσιαστικά δεν υπάρχει δίλημμα.
Εάν η Τουρκία έχει αποφασίσει να
εποικίσει την πόλη, θα το πράξει
εφόσον δεν υπάρχει πολιτική λύση,
είτε προσφύγει κάποιος στην Επι-
τροπή, είτε όχι. Το δίλημμα είναι
αν θα παραχωρήσω την περιουσία
μου με την υπογραφή μου ή χωρίς.
Εάν η Τουρκία πραγματικά ενδια-
φέρεται για επιστροφή των Αμμο-
χωστιανών στην πόλη και στις πε-
ριουσίες τους, θα μπορούσε κάλ-
λιστα να σεβαστεί τα Ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας 550
και 789 που προβλέπουν την επι-
στροφή στους νόμιμους κατοίκους
της υπό τη διοίκηση των Η.Ε. Η
Αμμόχωστος για την Τουρκία ήταν
πάντοτε ένα καλό διαπραγματευ-
τικό χαρτί για να επιτύχει τους
στόχους της που είναι η εφαρμογή
των διχοτομικών της σχεδίων.

Διαχρονικός στόχος της Τουρκίας
μετά το 1974 ήταν να καταπατήσει
τα περιουσιακά δικαιώματα των
Ελληνοκυπρίων που εγκατέλειψαν
τις κατεχόμενες περιοχές. Το λεγό-
μενο σύνταγμα του ψευδοκράτους
είναι απόλυτα σαφές. Προβλέπει
ότι όλες οι εγκαταληφθείσες, εγώ
προσθέτω διά της βίας των όπλων,
περιουσίες, περιέρχονται στην ιδιο-
κτησία του ψευδοκράτους. Υπάρχει,
μάλιστα, πρόνοια ότι ο ιδιοκτήτης
μπορεί να απευθυνθεί στα δικα-
στήριά τους για διεκδίκηση απο-
ζημιώσεων. Το σύνταγμά τους δεν
μιλά για άλλο είδος θεραπείας, μιλά
μόνο για αποζημίωση. Για να επι-
τύχουν απόφαση του ΕΔΑΔ με την
οποία να εγκρίνεται η παραπομπή
των προσφυγών των Ελληνοκυ-
πρίων στην Επιτροπή, έχουν θε-
σπίσει νομοθεσία, η οποία πέραν
από την αποζημίωση παρέχει τη
θεραπεία της ανταλλαγής και της
αποκατάστασης της περιουσίας.
Όντως με την απόφαση Δημόπου-
λος το έχουν κατορθώσει. Όμως,
στόχος τους είναι η επιδίκαση απο-
ζημιώσεων για εξαγορά της περι-
ουσίας όπως το προβλέπει ο υπέρ-
τατος νόμος τους, δηλαδή το σύν-
ταγμά τους. Αυτό έχει αποδειχθεί
στην πράξη και ενώ προσφεύγει

κάποιος στην Επιτροπή, με αίτημα
την επιστροφή και αποζημίωση για
απώλεια χρήσης, εκδίδουν απόφαση
αποζημίωσης για εξαγορά της σε
εξευτελιστικά χαμηλά ποσά. Έχω
υπ’ όψη μου τουλάχιστον το παρά-
δειγμα φιλικού μου προσώπου, το
οποίο απευθύνθηκε στην Επιτροπή
για την επιστροφή περιουσίας εκα-
τομμυρίων και αποζημίωση γι’ απώ-
λεια χρήσης στην Κερύνεια, και
αντί αυτού του πρόσφεραν 165.000
ευρώ για εξαγορά. Αναφέρω, επίσης,
την περίπτωση της συζύγου μου,
που έλαβε απόφαση από το ΕΔΑΔ
για ένα σεβαστό ποσό αποζημίωσης
γι’ απώλεια χρήσης και επιστροφή
της περιουσίας στην περίκλειστη
πόλη. Η Τουρκία 15 χρόνια μετά,
ουδέν εφάρμοσε. Όμως, όπως είπα
επανειλημμένα, έχω επιστολή Τουρ-
κοκύπριου δικηγόρου την οποία
απέστειλε στους Ελληνοκύπριους
πελάτες του, στους οποίους είχε
παραπεμφθεί από Ελληνοκύπριο
δικηγόρο, στην οποία σαφώς ανα-
φέρεται ότι, κατά κανόνα, η θερα-
πεία την οποία παραχωρεί η Επι-
τροπή είναι αποζημίωση όχι για
απώλεια χρήσης, αλλά για απαλλο-
τρίωση σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσά.
Ο ίδιος, μάλιστα, προσθέτει ότι αμ-
φιβάλλει αν το ΕΔΑΔ σε περίπτωση

προσφυγής θα ασχοληθεί με το
ύψος της αποζημίωσης και θα ανα-
τρέψει την απόφαση της Επιτροπής. 

Στην περίπτωση της περίκλει-
στης πόλης, τα πράγματα είναι χει-
ρότερα, γιατί πέραν των πιο πάνω
κινδύνων, η Τουρκία ήγειρε και
θέμα διεκδικήσεων ελληνοκυπρια-
κών περιουσιών από το ΕΦΚΑΦ.
Με απόφαση του λεγόμενου Επαρ-
χιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου
το 2005 δηλώθηκε ότι το μεγαλύτερο
μέρος των ελληνοκυπριακών περι-
ουσιών στην περίκλειστη πόλη ανή-
κει στο ΕΦΚΑΦ. Κάποιοι αναμένουν
ότι αυτό θα αποσαφηνιστεί ενώπιον
του ΕΔΑΔ. Η δική μου άποψη είναι
ότι το ΕΔΑΔ δεν θα επιλύσει το θέμα
και θ’ αφήνεται να επιλυθεί στα δι-
καστήρια του ψευδοκράτους. 

Ας υποθέσουμε ότι τα πιο πάνω
προβλήματα που έθεσα θα υπερ-
πηδηθούν και ότι αποδίδεται στον
Αμμοχωστιανό η περιουσία του.
Ποια η προοπτική να παραμείνει
και να την αξιοποιήσει; Αν στόχος
της Τουρκίας είναι να την υφαρ-
πάξει, μπορεί κάλλιστα να το πράξει
με απαλλοτρίωση ή ακόμα εξαναγ-
κάζοντας τον ιδιοκτήτη να την εγ-
καταλείψει με τις γνωστές μεθόδους
που γνωρίζει. Αυτές που εφάρμοσε
στην περίπτωση της Καρπασίας,

όπου το 1975 υπήρχαν 14.000 κά-
τοικοι, με κατοχυρωμένα δικαιώ-
ματά με Συμφωνία Κληρίδη - Ντεν-
κτάς και τις ευλογίες των Η.Ε. Σή-
μερα παραμένουν μόνο μερικές
εκατοντάδες. Αλλά υπάρχουν και
άλλα ερωτήματα, εάν δεν φτάσουμε
σ’ αυτό το χείριστο αποτέλεσμα,
σε περίπτωση Αμμοχωστιανού που
επιστρέφει. Θα βρίσκεται κάτω από
τη δικαιοδοσία των αστυνομικών,
των πολεοδομικών και άλλων διοι-
κητικών αρχών και των δικαστηρίων
τους. Για να μην αναφέρω το πρό-
βλημα χρηματοδότησης για αξιο-
ποίηση της περιουσίας. Κάποιος,
απαντώντας σ’ αυτήν την τοποθέ-
τησή μου, είπε ότι το κάνω επειδή
είμαι εναντίον της Δ.Δ.Ο. Απαντώ
ότι είναι άλλο θέμα η επιστροφή
στο τουρκοκυπριακό ομόσπονδο
κρατίδιο ύστερα από μια λύση όπου
θα υπάρχουν εγγυήσεις για την
εφαρμογή της, και άλλο να επιστρέ-
φεις χωρίς λύση υπό την κατοχή
της Τουρκίας. 

Τέλος θέλω να προβληματίσω
τους συμπολίτες μου θέτοντας το
εξής απλό ερώτημα: Αν η Τουρκία
γνήσια επιθυμεί την επιστροφή
των Αμμοχωστιανών, γιατί τους
παραπέμπει στις αγκάλες της Επι-
τροπής; Θα μπορούσε να διαπιστώ-

σει ποιοι ενδιαφέρονται να επιστρέ-
ψουν και ποια η περιουσία τους με
απλές διοικητικές διαδικασίες, όπου
τα εγειρόμενα θέματα μπορούν να
επιλυθούν από τεχνοκράτες, και
όχι από μια Επιτροπή που είναι το
άκρον άωτον της αυθαιρεσίας. Το-
νίζω όμως ότι στην απόφαση Δη-
μόπουλος αποφασίστηκε ότι δεν
υποχρεούται κάποιος να προσφύγει
στην Επιτροπή, αλλά μπορεί ν’ ανα-
μένει μια πολιτική λύση. 

Τελειώνοντας, θέλω να υπογραμ-
μίσω ότι είμαι φανατικός Αμμοχω-
στιανός, με περιουσία στην περί-
κλειστη πόλη και δεν έχω κανένα
άλλο κίνητρο παρά την αγάπη μου
για την αδικοχαμένη πόλη στην
οποία έζησα τα 29 καλύτερα χρόνια
της ζωής μου. Φτάνω στο τέλος της
σταδιοδρομίας μου έχοντας υπη-
ρετήσει τη Δικαιοσύνη για πάνω
από 40 χρόνια από υψηλά δικαστικά
σώματα και δεν έχω καμία φιλοδο-
ξία, ούτε κανένα άλλο συμφέρον.
Μόνο να επιστρέψω στην πόλη μου
υπό συνθήκες ασφάλειας, και να
μην τη χαρίσω στην Τουρκία με
την υπογραφή μου. 

Ο κ. Γεώργιος Αρέστης είναι πρώην δι-
καστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και
τέως δικαστής του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Δίλημμα ή ψευδοδίλημμα;
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΕΣΤΗ

Ο κ. Παύλος Ιακώβου με κατοικία
στην οδό Τυράς στην ενορία αγίας
Τριάδας, λέει ότι τους προσεγγίζουν
ορισμένοι επιτήδειοι Ε/κ και Τ/κ
για τις περιουσίες τους, «προσέγγιση
έχει γίνει σε αρκετούς Αμμοχωστια-
νούς, για πώληση ή βολιδοσκόπη-
ση». Ο κ. Ιακώβου λέει ότι έχει ήδη
κάνει προσφυγή, διεκδικώντας την
περιουσία του, τονίζοντας: «Είναι
το μόνο χαρτί που έχουμε για να
διεκδικήσουμε ό,τι μας άφησαν οι

γονείς μας. Είναι και οι αναμνήσεις
μας...», όσο για αν του πέρασε από
το μυαλό ότι έτσι γίνεται συνεργός,
ο κ. Ιακώβου λέει: «Ποιος βοήθησε
τους πρόσφυγες όλα αυτά τα χρόνια;
Κανείς. Πλέον ο καθένας θα απο-
φασίσει για το τι θα κάνει και πώς
θα χειριστεί το όλο θέμα. Είναι κα-
θαρά προσωπικό θέμα... Η κυβέρ-
νηση είναι ένα καράβι στον ωκεανό
δίχως καπετάνιο... Παρά τις πολ-
λαπλές υποσχέσεις ότι θα γυρίσουμε

πίσω, οκτώ φορές μέχρι σήμερα, οι
βαλίτσες είναι στο αυτοκίνητό μας
ακόμη...». Το θέμα της επιστροφής
στην πόλη, όπως λέει ο κ. Ιακώβου
έχει συζητηθεί στην οικογένεια...
«πρέπει πρώτα να δούμε υπό ποιους
όρους θα επιστρέψουμε, αλλά και
σε ποια πόλη, πότε θα γίνει αυτό...
Δεν υπάρχει πόλη... είναι μια έρημη
λεηλατημένη πόλη, καταλαβαίνετε
ότι για να πάμε πίσω θα χρειαστεί
πολύς κόπος και χρόνος».

Από την πλευρά του ο κ. Άκης Λόρ-
δος, λέει ότι τον είχαν πλησιάσει
ήδη από το 2019 για την πώληση
των ξενοδοχειακών μονάδων που
είχε στην κατοχή της η οικογένειά
του, ο οποίος είχε απαντήσει από
τότε με τη χαρακτηριστική φράση:
«Ούτε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ»
και τονίζει πώς έχει προσφύγει για
ολόκληρη την περιουσία του τόσο
στο Βαρώσι, όσο και σε άλλες πε-
ριοχές στα Κατεχόμενα, «είναι ο
μόνος τρόπος να εξασφαλίσω την
περιουσία μου, αφού όπως λένε αν

θεωρηθούν εγκαταλειφθείσες πε-
ριουσίες θα χαθούν οριστικά, με
τον κίνδυνο να δοθούν σε εποίκους
ή άλλα πρόσωπα και αργότερα να
χαρακτηριστούν ως χρήστες. Εγώ
δεν έκανα προσφυγή για να τα που-
λήσω, αλλά για να πάνε τα παιδιά
μου στο ΕΔΑΔ, να τα κατοχυρώσω
κατά κάποιο τρόπο» όσο για το συ-
νεργός ο κ. Λόρδος, όντας ιδιαίτερα
έντονος «όταν εγώ απάντησα από
το 2019 ούτε για ένα δισεκατομμύ-
ριο, δεν μπορεί κανείς να μου πει
πως είμαι συνεργός». Οικογενειακό

θέμα συζήτησης και για τον κ. Λόρδο
η επιστροφή στην πόλη... «Δεν θα
είχα πρόβλημα να επιστρέψω, η γυ-
ναίκα μου μάλιστα λέει ότι θα πάρει
τριάντα λίτρα μπογιά για να βάψει
το σπίτι μας και θα μένει στην πόλη
τρεις μέρες και τις υπόλοιπες στη
Λεμεσό!», βέβαια όπως λέει υπάρ-
χουν πρακτικά προβλήματα «δεν
φοβάμαι να επιστρέψω, η επιθυμία
μου είναι πολύ έντονη. Δεν θα είχα
πρόβλημα να πάω... και αν η Τουρκία
είναι τόσο γενναιόδωρη και μου
φτιάξει το σπίτι ακόμα καλύτερα!

Δεν φοβάμαι να επιστρέψω, η επιθυμία μου είναι πολύ έντονη

Οκτώ φορές ήμασταν έτοιμοι να επιστρέψουμε

Η Θέα από την οικία του κ. Λόρδου. Το πατρικό του κ. Κάρουλλα είναι σε περιοχή από ακόμη ελέγχει ο στρατός.

Η δεξιά οικία είναι το πατρικό του Μιχαλάκη Ζαννετίδη, αριστερά το διώροφο είναι ένα από τα άλλα ακίνητα της
οικογένειας. Και τα δύο επί της οδού Δημοφώντος.

Η οικογένεια του κ. Ιακώβου ήταν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Φλώριδα. Το
σπίτι τους ήταν μέσα στο ξενοδοχείο. Ένα διαμέρισμα τριών δωματίων. 

Χρειάζεται κουλτούρα κοινής πατρίδας

Ο κ. Νίκος Κάρουλλας, δημοτικός
σύμβουλος του κατεχόμενου Δή-
μου Αμμοχώστου, επίσης, λέει ότι
δεν έχει προσεγγιστεί από επεν-
δυτές, αφού το πατρικό του είναι
σε περιοχή από ακόμη ελέγχει ο
στρατός. Στο ερώτημά μας αν θα
επέστρεφε στην πόλη λέει: «Δεν
το ψάχνω ποτέ, γιατί θεωρώ ότι με
τον τρόπο που πάει να γίνει είναι
εντελώς απαράδεκτο. Νομίζω ότι
κανείς δεν θα πάρει τώρα την από-
φαση, αλλά όταν θα έρθει η στιγ-
μή που θα σου πουν έλα να μεί-
νεις. Είναι ένα θεωρητικό ερώτη-
μα...» και συνεχίζει λέγοντας επι-
τακτικά ότι πρέπει να βάλουμε στο
παιχνίδι και τους Τ/κ, «να εμπεδώ-
σουμε την κουλτούρα της κοινής
πατρίδας». Ο κ. Κάρουλλας λέει
ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα
συνεχίσουν να ζητούν από τους
Τούρκους να φύγουν από την Αμ-
μόχωστο, «εμείς θέλουμε να πάμε
πίσω, με όποιο κόστος». Όσο για
το αν θα προσέφευγε στην Επι-
τροπή, λέει ότι ακόμα δεν έχει
αποφασίσει, και θεωρεί ότι δεν

μπορεί και να συμβουλεύσει κα-
νέναν για το τι πρέπει να κάνει, λέ-
γοντας πως είναι τραγικό το δίλημ-
μα που βιώνουν. Σημειώνει πως
αν η πόλη γίνει επενδυτικό κέντρο
τελείωσε το Κυπριακό... «όλα όσα
κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν
για να μη λυθεί ποτέ, θα καταρ-
ρεύσουν. Φτάνει να δείτε πόσο
γρήγορα έκαναν τις εργασίες ανοι-
κοδόμησης, σε μια πόλη που ήταν
εγκαταλελειμμένη...». Όσο για
την προτροπή του προέδρου να μη
γίνουν οι Αμμοχωστιανοί συνεργοί
ο κ. Κάρουλλας λέει: «Αυτό που με
ενοχλεί είναι ότι μετά από 47 χρό-
νια δεν έχεις δικαίωμα να λες κάτι
τέτοιο σε κανέναν» και συμπλη-
ρώνει πως το κλειδί για μια ενδε-
χόμενη επιστροφή είναι να υπάρ-
ξουν οι συνθήκες εκείνες που θα
έχουν δημιουργήσει μια ατμό-
σφαιρα ειλικρινών προθέσεων,
«δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέ-
πει να εμπνεύσουμε και τους Τ/κ
και αυτοί που θα πάνε υπό τ/κ δι-
οίκηση, αν πάει κάποιος, θα τους
υποστηρίξει η ντόπια κοινότητα».
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μπορεί υποψήφιοι δήμαρχοι και
δημοτικοί σύμβουλοι να εξαγγέλ-
λουν υποψηφιότητα, να παρουσιά-
ζουν το προεκλογικό τους πρόγραμ-
μα, να κάνουν κανονικό προεκλο-
γικό και να ξοδεύουν χρήμα και
χρόνο, όμως η δήλωση του υπουρ-
γού Εσωτερικών Νίκου Νουρή ότι
στην πρώτη συνεδρία της Επιτρο-
πής Εσωτερικών η κυβέρνηση θα
επαναφέρει το ζήτημα για μεταρ-
ρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
έφερε στο προσκήνιο και τη φημο-
λογία που υπάρχει το τελευταίο διά-
στημα στο παρασκήνιο, περί ανα-
βολής των δημοτικών εκλογών. Θα
καταψηφιστεί η μεταρρύθμιση της
τοπικής αυτοδιοίκησης από την
πλειοψηφία της Βουλής, θα ψηφιστεί
από την πλειοψηφία με ορίζοντα
αλλαγών την επόμενη πενταετία ή
θα πάρουν αναβολή οι εκλογές μέχρι
και τον Ιούνιο του 2024 για να γίνουν
οι κατάλληλες αλλαγές που προνοεί
το νομοσχέδιο; Όλα τα σενάρια
μπαίνουν στο τραπέζι το τελευταίο
διάστημα ιδιαίτερα υπό μορφή βο-
λιδοσκόπησης της κυβέρνησης
προς τους άλλους πολιτικούς χώ-
ρους. Όσο όμως και αν τα σενάρια
δίνουν και παίρνουν, το σίγουρο
είναι πως χρόνος δεν υπάρχει ούτε
για περαιτέρω διαβούλευση ούτε
για επιπλέον σκέψεις. Ο Σεπτέμβριος
αποτελεί το τελικό ορόσημο και
τότε θα ξεκαθαρίσει, πρώτα αν προ-
χωρά η μεταρρύθμιση και κατά δεύ-
τερο αν θα γίνουν τον Δεκέμβριο
οι τοπικές εκλογές χωρίς αναβολή. 

Το επιχείρημα
Πώς προέκυψε όμως λίγους μή-

νες πριν από τις εκλογές θέμα ανα-
βολής και επιτακτικής ψήφισης της
μεταρρύθμισης; Επιχείρημα της
κυβέρνησης είναι πως η μεταρρύθ-
μιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι κάτι που δε μπορεί πλέον να
καθυστερεί, καθώς αποτελεί πλέον
προϋπόθεση για την άντληση κον-
δυλίων από το σχέδιο ανάκαμψης.
Βάσει του σχεδίου, όπως είχε εξη-
γήσει ο Νίκος Νουρής, θα πρέπει
να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση
μέχρι τον Μάιο του 2024, διαφορε-
τικά θα επηρεαστεί το σύνολο των
κονδυλίων του ταμείου. Σε αυτό το
διάστημα λοιπόν των δυόμισι χρό-
νων, η κυβέρνηση φιλοδοξεί πως
θα μπορέσει να υλοποιήσει τις απα-
ραίτητες μεταβατικές διεργασίες.
Είναι συνεπώς ένα πολύ καλό επι-
χείρημα για να δεχτούν τα κόμματα
να συναινέσουν. Κάποιος βεβαίως
μπορεί να θυμηθεί πως ενοποιήσεις
τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας
που αποτελούσαν προϋπόθεση για
το μνημόνιο, πήραν πολύ περισ-
σότερο χρόνο να υλοποιηθούν από
δυόμισι χρόνια και συνεπώς η ενο-
ποίηση δήμων και διαδικασιών απο-
κλείεται να υλοποιηθεί σε τόσο σύν-
τομο χρονικό διάστημα. 

Το πώς βεβαίως θα συνδεθεί η
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτο-

διοίκησης με το ταμείο ανάκαμψης
είναι ακόμη συγκεχυμένο. Η «Κ»
επιχείρησε να εντοπίσει πόσα χρή-
ματα συνδέονται με την εν λόγω
μεταρρύθμιση ωστόσο αρμόδιες
πηγές σημειώνουν πως δεν είναι
απόλυτα συνδεδεμένες συγκεκρι-
μένες εκταμιεύσεις με συγκεκρι-
μένες μεταρρυθμίσεις. Όπως ση-
μειώνεται ωστόσο, για συγκεκρι-
μένες μεταρρυθμίσεις ίσως «πατή-
σουν πόδι» στις Βρυξέλλες και να
κόψουν σημαντικά κονδύλια. Η με-
ταρρύθμιση της τοπικής αυτοδι-
οίκησης ήταν άλλωστε στις δε-
σμεύσεις της Κύπρου για το μνη-
μόνιο και έκτοτε επαναλαμβάνεται
ως σύσταση κάθε έξι μήνες από
την Κομισιόν στις εκθέσεις της για
την Κύπρο με απόλυτα ξεκάθαρο
τρόπο.

Τις βολιδοσκοπήσεις ξεκίνησε
η κυβέρνηση με πολιτικούς χώρους
και η αλήθεια είναι πως ενώ όλοι
επισήμως μιλούν για την ανάγκη
διεξαγωγής των εκλογών, ενδόμυχα
όλοι οι χώροι παραδέχονται πως η
αναβολή τους συμφέρει. Ο ΔΗΣΥ
θέλει να κλειδώσει το ζήτημα της
μεταρρύθμισης, γιατί θα μπορεί να
κατέλθει σε εκλογές με το αφήγημα
ότι η κυβέρνηση του Νίκου Ανα-
στασιάδη μεταρρύθμισε την Κύπρο
(ΓεΣΥ, ΕΕΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση).
Ήταν άλλωστε μέσα στις προεκλο-
γικές δεσμεύσεις και μία τέτοια εξέ-
λιξη θα αποτελεί απάντηση στην
πολεμική της αντιπολίτευσης για
τη διαφθορά και τον ενταφιασμό
του Κυπριακού. Ωστόσο, ο Δημο-
κρατικός Συναγερμός δεν επιθυμεί
παράλληλα να ρισκάρει μία ενδε-
χόμενη ήττα, αλλά να κατέλθει στις
προεδρικές ως θριαμβευτής έξι συ-
νεχόμενων πρωτιών. Στην Πινδάρου
πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν θα
πρωτοπορήσουν στον αγώνα ανα-
βολής, αλλά θα θέλουν να παρου-
σιαστεί ως αναβολή κοινής αποδο-
χής από όλα τα κόμματα. 

Σκέψεις και συζητήσεις
Πέραν όμως από την κυβέρνηση

που βλέπει ευνοϊκά την αναβολή
των εκλογών και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης φαίνεται να ευνοούν
ενδόμυχα ένα τέτοιο σενάριο. Το
ΑΚΕΛ έχει επισήμως αποφασίσει
στο Πολιτικό Γραφείο ότι πρέπει
να γίνουν οι εκλογές τον Δεκέμβρη,
ωστόσο εντός του κόμματος επι-
κρατεί μία σχετική ανησυχία για
το ενδεχόμενο να συρθεί σε μία
ακόμη ήττα. Συζητήσεις, βολιδο-
σκοπήσεις και σκέψεις για υποψη-
φίους έχουν γίνει, ωστόσο κομμα-
τικοί κύκλοι εκτιμούν πως σε αυτή
τη συγκυρία ο Στέφανος Στεφάνου
θα πρέπει να επικεντρωθεί στην
επανάκτηση των ποσοστών του.
Μία ακόμη ήττα θεωρείται πως θα
προκαλέσει επιπλέον ζητήματα και
την πρώτη σκιά στη νέα κατάσταση
πραγμάτων στην Εζεκία Παπαϊωάν-
νου. Θεωρείται επίσης πως μία ακό-
μα ήττα μετά από συνεργασίες
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ μπορεί να ενταφιάσει

την όποια προοπτική για το 2023.
Υπάρχει βεβαίως και η εκτίμηση
πως ο Στέφανος Στεφάνου θα πρέπει
να μπει από τώρα στη μάχη για να
δείξει και τις προθέσεις του για τη
θέση του κόμματος στο μέλλον. Με
ανησυχία βεβαίως βλέπουν και στο
ΔΗΚΟ μία νέα εκλογική μάχη. Ο
Νικόλας Παπαδόπουλος δεν φαί-
νεται ιδιαίτερα θερμός στο να μπει
σε μία νέα εκλογική μάχη. Ιδιαίτερα
μετά και την ήττα των βουλευτικών
εκλογών, ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος
έχει μπει σε μία διαδικασία περι-
συλλογής για το ποια θα είναι τα
επόμενα στρατηγικά βήματα. Τόσο
σε θέμα συνεργασιών όσο και προ-
σωπικά για το ποιες θα είναι οι κι-
νήσεις του. Αυτό που έστω και εκ
των υστέρων άρχισε να απασχολεί
το ΔΗΚΟ είναι η δυναμική που απέ-
κτησε η ΔΗΠΑ και φάνηκε στις
εκλογές του Μάη. Το τελευταίο λοι-
πόν που θα ήθελαν ήταν η δυναμική
παρουσία του νεοσυσταθέντος κόμ-
ματος στην τοπική αυτοδιοίκηση,
καθώς, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη
καλές ρίζες. Με έναν καλό αριθμό
δημοτικών συμβούλων σημαίνει
πως θα μπορεί να «κάνει κόκαλο».
Η αναβολή θα απομακρύνει και το
ενδεχόμενο περαιτέρω τριβών στο
εσωτερικό του κόμματος που ενι-
σχύθηκε ιδιαίτερα το τελευταίο διά-
στημα και μετά από την ήττα και
ενδεχομένως να του δώσει χρόνο
να τα λύσει. Το ίδιο ισχύει και για
την ΕΔΕΚ, η οποία θα θέλει να προ-

ετοιμαστεί για το εκλογικό συνέδριο
που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021
και αποτελεί τη μάχη των μαχών.
Κανείς βεβαίως δεν θέλει να πάρει
πάνω του την αναβολή των εκλογών
και αναμένει από την κυβέρνηση
τις οποίες κινήσεις, η οποία ήδη
βολιδοσκοπεί στο παρασκήνιο. Ζή-
τημα το οποίο θα πρέπει να απαν-
τηθεί είναι για ποιο λόγο έμεινε το
θέμα να συζητείται στο παρά ένα
της έναρξης του προεκλογικού.
Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο
κατατέθηκε εδώ και καιρό, με τα
κόμματα της αντιπολίτευσης να
αντιπροτείνουν διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος με αποτέλεσμα η κυ-
βέρνηση να το αποσύρει. 

Ο Φάκας και οι άλλοι…
Πάντως, η όλη συζήτηση δεν

σταματά τις όποιες επιδιώξεις των
υποψήφιων δημάρχων και δεν φαί-
νεται να διακόπτει τον προεκλογικό
μέχρι να ληφθούν και επίσημα οι
αποφάσεις. Τόσο στο ΑΚΕΛ όσο και
στο ΔΗΚΟ προχωρούν κανονικά,
καθώς δεν αποκλείουν τα περί ανα-
βολής των εκλογών να είναι μπλόφα
από την κυβέρνηση και τον Αβέρωφ
Νεοφύτου ούτως ώστε να πιάσει
«στον ύπνο» το ενδεχόμενο συνερ-
γασίες των δύο κομμάτων. Το κύριο
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους
μεγάλους δήμους όπου ξεκίνησε
ήδη ο προεκλογικός. Με τον Κων-
σταντίνο Γιωρκάτζη να έχει ήδη
ξεκαθαρίσει πως μία τρίτη θητεία
δεν τον αφορά, ανοίγει η συζήτηση
για τη διαδοχή του. Ο δημοτικός
σύμβουλος του ΔΗΣΥ Χρύσανθος
Φάκας φρόντισε να εξαγγείλει από
πολύ νωρίς, με κάποιους να σημει-
ώνουν πως ήθελε να προλάβει κα-
ταστάσεις, δεδομένου ότι πολλά
ακούγονταν περί υποψηφιότητας
Κωνσταντίνου Πετρίδη. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Κ» ο ίδιος
είχε δημοσιοποιήσει από νωρίς το

ενδιαφέρον του στον Αβέρωφ Νε-
οφύτου, όταν ακόμα στηνόταν το
ψηφοδέλτιο για τις Bουλευτικές,
ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήθελε να
συμμετάσχει, καθώς στόχος του
ήταν η δημαρχία Λευκωσίας. Ξε-
κάθαρο σινιάλο στήριξης δεν φαί-
νεται πάντως να του έδωσε ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ κατά τη συνομιλία
τους. Στον ΔΗΣΥ έβλεπαν θετικά
το ενδεχόμενο μιας προσωπικότη-
τας που να έχει μεγαλύτερο έρεισμα
στην κοινωνία και να μην αλιεύει
ψήφους καθαρά από τον στενό πυ-
ρήνα. Έγιναν κάποιες σκέψεις για
την υποψηφιότητα ενός υπουργού,
όπως ο Νίκος Νουρής και ο Κων-
σταντίνος Πετρίδης, με τον τελευ-
ταίο να κλείνει ένα τέτοιο σενάριο
μετά και τη συνομιλία που είχε με
τον πρόεδρο Αναστασιάδη, όταν
ενισχυθήκαν οι φήμες. Ένα σενάριο
αναβολής ενδεχομένως να ευνοεί
πρόσωπα όπως ο κ. Πετρίδης και
Νουρής, οι οποίοι θα έχουν ολο-
κληρώσει την υπουργική τους θη-
τεία και γιατί όχι να διεκδικήσουν
δημαρχία σε ένα πολύ μεγαλύτερο
δήμο και κατ’ επέκταση με πολύ
μεγαλύτερη δύναμη.

Η περίπτωση Παναγιώτου 
Από πλευράς πάντως της αντι-

πολίτευσης συζητείται εντόνως το
όνομα του πρώην προέδρου της
ΝΕΔΗΚ Γιάννη Παναγιώτου για
διεκδίκηση της δημαρχίας της πρω-
τεύουσας. Την υποψηφιότητά του
έχει προτείνει το ΔΗΚΟ και συναινεί
το ΑΚΕΛ, δεδομένου ότι θα υπάρξει
μία συνολική συνεργασία ΑΚΕΛ-
ΔΗΚΟ σε δήμους που θέλει να διεκ-
δικήσει και το κόμμα της Αριστεράς
τη δημαρχία. Για τη Λευκωσία υπήρ-
ξαν και άλλα πρόσωπα που θέλησαν
να διεκδικήσουν, όπως ο νυν δη-
μοτικός σύμβουλος του ΔΗΚΟ Στέ-
λιος Ιερωνυμίδης, ενώ ακούστηκε
και το όνομα του πρώην διευθυντή
του Γραφείου του προέδρου του
ΔΗΚΟ Γιώργου Σολωμού. Και στο
ΑΚΕΛ και στο ΔΗΚΟ συμφώνησαν
πάντως πως ο κ. Παναγιώτου μπορεί
να τύχει ευρύτερης αποδοχής, κα-
θώς μπήκε και στο κάδρο του ΑΚΕΛ
ως προεδρικός υποψήφιος το 2018.
Την υποψηφιότητά του βλέπουν
αρχικά θετικά, τόσο η ΕΔΕΚ όσο
και το Κίνημα Οικολόγων. Πάντως,
η επαναδραστηριοποίηση του Γιάν-
νη Παναγιώτου θεωρείται πως μπο-
ρεί να φέρει κοντά μία νεαρότερη
ομάδα ΔΗΚΟϊκών μετριοπαθών
στο κόμμα. Σε αυτή την ομάδα ανή-
κουν οι Νεόφυτος Χαραλαμπίδης
που εξελέγη πρόσφατα ως αντι-
πρόεδρος του ΔΗΚΟ και ο Ολύμπιος
Χριστοφή, ο οποίος ήταν υποψή-
φιος στις βουλευτικές και το όνομά
του ακούγεται για τη θέση του εκ-
προσώπου Τύπου. 

Οι κινήσεις 
Αρμεύτη
Πέραν της Λευκωσίας
έχουν ήδη ξεκινήσει συζη-
τήσεις και στη Λεμεσό. Δε-
δομένη θεωρείται η επα-
ναδιεκδίκηση του δήμου
από τον Νίκο Νικολαΐδη, με
τον ΔΗΣΥ όπως όλα δεί-
χνουν να συναινεί στη στή-
ριξή του. Υποψηφιότητα
έχει εξαγγείλει από νωρίς
και ο αρχιτέκτονας Γιάννης
Αρμεύτης. Ο κ. Αρμεύτης,
μέλος του ΔΗΚΟ, είχε θέ-
σει εαυτόν εκτός κόμματος
«μέχρις ότου αλλάξει η
ηγεσία» για τη στάση που
τήρησε το κόμμα του Κέν-
τρου στο ενωτικό δημοψή-
φισμα. Η ηγεσία βεβαίως
δεν άλλαξε ακόμα, όμως
σε συνέντευξη που έδωσε
στον «Πολίτη» εξέφρασε
τη θέση πως είναι κοντά
στο κόμμα. Το ΔΗΚΟ βε-
βαίως κρατά ακόμη κλει-
στά χαρτιά για το αν θα
στηρίξει τον κ. Αρμεύτη,
καθώς προτεραιότητα,
όπως έλεγαν, είχε το αν θα
διεκδικούσε ο νυν αντιδή-
μαρχος και αντιπρόεδρος
του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαρα-
λαμπίδης. Στήριξη πάντως
στην υποψηφιότητα Αρ-
μεύτη δίνει ανοικτά ο
πρώην δήμαρχος Ανδρέας
Χρίστου, ωστόσο αυτό δεν
σημαίνει πως συναινεί το
ΑΚΕΛ σε κάτι τέτοιο. Υπήρ-
ξε από κάποια στελέχη η
ενόχληση ότι ο Ανδρέας
Χρίστου προκατέβαλε κα-
ταστάσεις με τη στάση του,
ωστόσο δεν αποκλείεται
το κόμμα λόγω απουσίας
άλλων επιλογών να στηρί-
ξει την υποψηφιότητα Αρ-
μεύτη. Στη Λάρνακα το
ΑΚΕΛ επαναδιεκδικεί με
τον Ανδρέα Βύρα και φαί-
νεται πως θα έχει τη στήρι-
ξη των πλείστων κομμά-
των. Στον ΔΗΣΥ πάντως αι-
σθάνονται σχετική αμηχα-
νία στην εν λόγω πόλη. Όχι
μόνο της δυναμικής που
έχει αποκτήσει ο Ανδρέας
Βύρας, αλλά και της απου-
σίας επιλογών. Αν και το
θέμα δεν συζητήθηκε επί-
σημα, δεν αποκλείεται η
διεκδίκηση του δήμου από
τον δημοτικό σύμβουλο
του ΔΗΣΥ Μανώλη Θεολό-
γο (Φώλος).   

Τον Σεπτέμβρη θα ξεκαθαρίσει αν αναβάλλεται η εκλογική μάχη των δημοτικών μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

<<<<<<<

Ο ΔΗΣΥ θέλει με κάθε
τρόπο να ολοκληρωθεί 
η μεταρρύθμιση, καθώς
αυτό θα αποτελέσει ένα
καλό αφήγημα στον
προεκλογικό του 2023.

Ο Γιάννης Αρμεύτης έχει ήδη τη
στήριξη του πρώην δημάρχου του
ΑΚΕΛ Ανδρέα Χρίστου και επιδιώκει
στην επίσημη στήριξη της Εζεκία
Παπαϊωάννου.

Ο Γιάννης Παναγιώτου φαίνεται
να κλειδώνει ως υποψήφιος δήμαρ-
χος Λευκωσίας για ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ,
ενώ θετικά τον βλέπουν Οικολόγοι
και ΕΔΕΚ.

Kανένας δεν 
θέλει τη μάχη
των δημοτικών
εκλογών
Ο ΔΗΣΥ θέλει να διατηρήσει τις πρωτιές, 
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ φοβούνται νέες περιπέτειες
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Εν μέσω θέρους 
Νέες αποκαλύψεις συζητείται πως
θα έχουμε στο μέσο του θέρους,
από το γνωστό ειδησεογραφικό
πρακτορείο Al Jazeera. Ο Ιανός μα-
θαίνει πως οι πρωταγωνιστές είναι
λίγο πολύ οι ίδιοι. Αυτή τη φορά
φαίνεται να εμπλέκεται λίγο περισ-
σότερο λειτουργός του υπουργείου
Εσωτερικών. Το σίγουρο είναι πως
με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν
θα πλήξουμε.  

••••
Με μέτρα στη Βουλή
Και τη Βουλή άρχισε να προβλημα-
τίζει το ζήτημα των ανεμβολίαστων
παροίκων της. Ο Ιανός σάς είχε
ενημερώσει την προηγούμενη
εβδομάδα για τον επαναστάτη Αν-
δρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος
αποφάσισε να παρευρίσκεται σε
Επιτροπές, αγνοώντας επιδεικτικά
τους κανόνες και παραλείποντας
να φορά τη μάσκα του. Είναι άλλω-
στε πολιτική θέση του ΕΛΑΜ να
χαϊδεύει τα αφτιά των αντιεμβολια-
στών, με τον Χρίστο Χρίστου να δη-
λώνει πρώτος και καλύτερος ότι
δεν εμβολιάστηκε ακόμα. Την κα-
τάσταση φαίνεται να εντόπισε η
πρόεδρος της Βουλής η οποία με
ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη
και λειτουργούς, τονίζει ότι θα τη-
ρηθεί αυστηρά το διάταγμα και δεν
θα μπαίνει κανένας εντός Βουλής
χωρίς safe pass, rapid test και σί-
γουρα χωρίς μάσκες. Έχουν άλλω-
στε καταργηθεί τα δωρεάν rapid
test εντός της Βουλής…

••••
Οι πρυτάνεις…
Ξεκίνησε από νωρίς η προεδρολο-
γία, με τα ονόματα να δίνουν και
να παίρνουν. Αίσθηση προκάλεσε
δημοσίευμα του 24news που θέλει
στο κάδρο τους δύο πρυτάνεις του
Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην και
νυν. Αυτό που συζητήθηκε βεβαί-
ως, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης φρόντισε να αναδημοσι-
εύσει το εν λόγω ρεπορτάζ, κατα-
δεικνύοντας πως ενδιαφέρεται
για τη μάχη. Το πόσο ισχύει βεβαί-
ως κάτι τέτοιο και για τον νυν πρύ-
τανη Τάσο Χριστοφίδη είναι ανοι-
κτό. Όπως γνωρίζει η στήλη, το
όνομά του έβλεπε θετικά το ΑΚΕΛ
επί ηγεσίας Άντρου Κυπριανού. Το
αν ο ίδιος ήθελε ποτέ ή αν ενδια-
φέρεται πλέον μένει αναπάντητο
επί του παρόντος.

••••
Το πρόβλημα στην Πάφο 
Βεβαίως πριν ξεκινήσει η προεδρο-
λογία, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει

πρώτα το τι θα γίνει με τις δημοτικές
εκλογές. Όλοι τις φοβούνται αλλά
κανείς δεν είναι έτοιμος να πει ευ-
θαρσώς ότι θέλει να αναβληθούν.
Στο πλαίσιο του φόβου, πανικός
όπως μαθαίνουμε επικρατεί στην

επαρχία Πάφου, όπου το ΑΚΕΛ δεν
βρίσκει δικό του υποψήφιο δήμαρ-
χο. Μάλιστα, σκέφτηκαν κάποιοι
πως μεταξύ Κωστάκη Κωνσταντίνου
και Φαίδωνα Φαίδωνος, ίσως είναι
καλύτερα να στηρίξουν τον πρώην

βουλευτή του ΔΗΣΥ, για να τελει-
ώνουν με τον νυν μια και καλή.

••••
Παρασκηνιακές
συνεννοήσεις 
Σάλο κατά τη διάρκεια της θερινής
ραστώνης προκάλεσε το ζήτημα της
κρατικής χορηγίας των κομμάτων.
Το θέμα ανέδειξε η Δημοκρατική
Παράταξη, η οποία ζητάει στην ου-
σία να επιστραφούν χρήματα που
έχουν δοθεί σε κόμματα από την
αρχή της χρονιάς ως χορηγία για το
2021 και δεν ανταποκρίνονται στα
ποσοστά που έλαβαν τον Μάιο. Η
νομοθεσία προνοεί πρόσθετο ποσό
για νεοεισερχόμενα κόμματα και
μάλλον αυτό αναμένεται να γίνει,

ούτως ώστε να μην μπουν όλα τα
κόμματα στη διαδικασία επιστρο-
φών. Αυτό βεβαίως που έκανε ιδι-
αίτερη αίσθηση στην όλη συζήτηση,
είναι η στάση του ΔΗΚΟϊκού προ-
έδρου. Κατά τη συζήτηση στη σύ-
σκεψη αρχηγών ανέμιζε επιστολή
του γενικού ελεγκτή την οποία δεν
είχαν υπόψη τους τα υπόλοιπα μέ-
λη και ενίσχυσε τη φημολογία περί
μυστικής συνεννόησης Οδυσσέα
και ΔΗΚΟ. Ίσως βέβαια να είναι κα-
λό για τον Νικόλα να ξανασκεφτεί
κατά πόσο θέλει να συνδέεται με
τον γενικό ελεγκτή. Γιατί αν λάβου-
με υπόψη το αποτέλεσμα των τε-
λευταίων εκλογών, όλη αυτή η σύν-
δεση δεν του βγήκε σε πολύ καλό. 

Eνας πύρινος Αύγουστος

Με αφορμή τις πυρκαγιές του Ιουλίου, τις σημερινές εικόνες αποκάλυψης στην Ελλάδα και τις επισημάνσεις των επιστημόνων ότι το άμεσο μέλλον μας
επιφυλάσσει μεγάλες φυσικές καταστροφές, το κράτος θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητά του την πρόληψη από αυτό τον κίνδυνο και να κάνει αμέσως
ένα πλάνο σωστής πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών κρίσεων.

Περιζήτητο καθίσταται το ερευνη-
τικό έργο της ομάδας WWA, που
ιδρύθηκε το 2014 και αποσκοπεί
στη διερεύνηση των αιτίων της
σφοδρότητας πρόσφατων ακραίων
καιρικών φαινομένων.

Δύο εβδομάδες πριν από τις
πλημμύρες στη Γερμανία, η ομάδα
έθετε το ερώτημα αυτό για τον
καύσωνα που έπληττε τις ΒΔ ΗΠΑ.
Αυτή την εβδομάδα, δασικές πυρ-
καγιές εκδηλώθηκαν σε Ελλάδα,
Ιταλία και Τουρκία. Η ομάδα κα-
λείται τώρα να διαπιστώσει εάν η
κλιματική αλλαγή ή άλλοι παρά-
γοντες ευθύνονται για τα φαινό-
μενα αυτά, σύμφωνα με άρθρο των
Financial Times.

Η απόδειξη, όμως, ότι τα πρό-
σφατα ακραία καιρικά φαινόμενα
σχετίζονται με την κλιματική αλ-
λαγή απέχει ακόμη στο μέλλον.
Πολλοί παράγοντες μπορεί να ευ-
θύνονται για τα πρόσφατα φαινό-
μενα, όπως η μορφολογία του εδά-
φους, η απόφαση των κατοίκων
να διαμένουν σε επικίνδυνες ζώνες
και οι τοπικές κλιματικές συνθήκες.
Ακόμη και χωρίς το φαινόμενο της
υπερθέρμανσης του πλανήτη,
ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπως
οι καύσωνες, θα συνεχίζουν να εμ-
φανίζονται.

Η κλιματική αλλαγή, όμως, κα-
θιστά τα ακραία φαινόμενα πιο

συχνά και έντονα. «Ο συσχετισμός
αυτός έχει αποδειχθεί. Τα επιστη-
μονικά δεδομένα, όμως, γίνονται
πιο περίπλοκα όταν εξετάσουμε
ξεχωριστά κάθε φαινόμενο και
αναρωτηθούμε εάν οφείλεται κυ-
ρίως στην κλιματική αλλαγή και
πώς η μεταβολή του κλίματος επη-
ρέασε την εμφάνιση ή την έντασή
του», λέει ο Πίτερ Στοτ, ειδικός
του γήινου κλίματος στη μετεω-
ρολογική υπηρεσία της Βρετανίας.

«Δεν μας είναι δυνατό να απο-
δώσουμε τα πρόσφατα ακραία και-
ρικά φαινόμενα στην κλιματική
αλλαγή, καθώς τα μαθηματικά μον-
τέλα μας δεν είναι ικανά να τα υπο-
λογίσουν. Τα όργανα στη διάθεσή
μας δεν είναι επαρκή. Την ίδια
ώρα, θα ήταν σφάλμα να πω ότι η
κλιματική αλλαγή δεν σχετίζεται
με τα ακραία φαινόμενα», λέει ο
καθηγητής Φυσικής της Οξφόρδης,
Τιμ Πάλμερ. 

Η δημιουργία τέτοιων μαθημα-
τικών προτύπων καθίσταται, όμως,
επιτακτική. «Χρειαζόμαστε μεγάλες
επενδύσεις στις κλιματικές έρευνες.
Η ικανότητά μας να κατανοούμε
και να προβλέπουμε την κλιματική
αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που τη συνοδεύουν περιο-
ρίζεται μόνο από την αδυναμία των
σύγχρονων υπολογιστών να προ-
βούν σε τόσο περίπλοκους υπολο-

γισμούς», λέει ο καθηγητής Φλάβιο
Λένερ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Στην εκτίμησή της για τον καύ-
σωνα στις ΒΔ ΗΠΑ, η επιστημονική
ομάδα WWA ανέφερε ότι οι θερ-
μοκρασίες υπήρξαν τόσο ακραίες
και απροσδόκητες, που θα μπο-
ρούσαν να αποτελούν επίπτωση
«μη γραμμικής» κλιματικής αλλα-
γής, όπου ακραία φαινόμενα δεν
εκδηλώνονται στον ίδιο χρόνο με
την αύξηση της θερμοκρασίας,
έχοντας –αντίθετα– αιφνιδιαστικό
και ακόμη πιο ακραίο χαρακτήρα.
Η συμβουλευτική ομάδα της βρε-

τανικής κυβέρνησης για την κλι-
ματική αλλαγή ανέφερε ότι ο καύ-
σωνας στη βόρεια Αμερική και οι
πλημμύρες στην Ευρώπη δεν μπο-
ρούν να ερμηνευθούν με την άνοδο
της μέσης θερμοκρασίας. «Η κλι-
ματική αλλαγή συμβαίνει ταχύτερα
από ό,τι περιμέναμε. Η ταχεία θέρ-
μανση και η τήξη των πάγων μπο-
ρεί να προκάλεσαν νέα δεδομένα
στην εξέλιξη του φαινομένου, επι-
ταχύνοντας την κλιματική αλλαγή»,
λέει ο επικεφαλής των επιστημο-
νικών συμβούλων της βρετανικής
κυβέρνησης, σερ Ντέιβιντ Κινγκ.

Τι προκαλεί ακραία
καιρικά φαινόμενα

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει
ακουστεί σε διαφορετικές περι-
πτώσεις τις τελευταίες βδομάδες
να επαναλαμβάνει ότι η μοναδική
λύση που μπορεί να περάσει από
ένα δημοψήφισμα στην ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα είναι αυτή των
δύο κρατών. Ο λόγος όπως ο ίδιος
εκτιμά είναι ότι αυτή η λύση δια-
σφαλίζει τη συνέχιση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, κάτι που αποτε-
λεί την ισχυρή επιθυμία της συν-
τριπτικής πλειοψηφίας των Ελλη-
νοκυπρίων. Είναι άγνωστο βέβαια
αν οι συνεργάτες του έχουν τρέξει
έρευνες κοινής γνώμης γι’ αυτό το
θέμα. 
Πάντως, μέχρι τη λήξη της θητείας
του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης
φαίνεται να έχει συμβιβασθεί με
την ιδέα να ακολουθήσει την πεπα-
τημένη στο Κυπριακό, επικαλούμε-
νος ψηφίσματα του ΟΗΕ, Συμπερά-
σματα Ε.Ε. κτλ., κτλ. Όπως με νόη-
μα ερωτούν άνθρωποι του κύκλου
του προέδρου, «γιατί ο Αναστασιά-
δης να διαφοροποιηθεί από όλους
τους προκατόχους του στο Κυπρια-
κό; Γιατί να μην το παραδώσει στον
επόμενο ακριβώς όπως το παρέλα-
βε από τον προηγούμενο; Άλυτο». 
Στα χαρτιά άλυτο, αφού επί του
εδάφους η διευθέτηση που ξεκί-
νησε το 2003 με το άνοιγμα των
οδοφραγμάτων ριζώνει. Μιλώντας
για τον ιστορικό του μέλλοντος,
στις προεδρικές του 2023 θα έχουν
δικαίωμα ψήφου και όσοι ήταν
αγέννητοι, στο δημοψήφισμα του
2004, γνωστό και ως το «μεγάλο
τσιμέντωμα». 
Στον ορίζοντα δεν διαφαίνονται
εξελίξεις που να «απειλούν» να
ανατρέψουν την απόλυτη ηρεμία
στο Κυπριακό, έστω κι αν τον πρό-
εδρο Αναστασιάδη ένα άγχος τον
διακατέχει για το τι μπορεί να του
πει ή να του ζητήσει ο Αντόνιο
Γκουτέρες, στη συνάντησή τους
τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ. Οι ψύχραιμοι πα-
ρατηρητές των εξελίξεων όμως
προβλέπουν ότι όλοι οι εμπλεκό-
μενοι, άμεσα και έμμεσα, μοιάζουν
να βολεύονται με την αδράνεια στο
Κυπριακό, αρκεί η Τουρκία να χα-
μηλώσει τη ρητορική της για τα Βα-
ρώσια, η Κύπρος να εγκαταλείψει
έστω και τις έμμεσες αναφορές σε
άσκηση βέτο στη θετική  ατζέντα
της Άγκυρας με την Ε.Ε. και ο ενερ-
γειακός σχεδιασμός να παραμένει
ανενεργός. Αυτό το τελευταίο ίσως
να τους χαλάσει τη συνταγή. 

Η Κλωθώ

Η μύγα 
στον τοίχο

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

O Oνασαγόρας απουσιάζει.

Ψηφιακός πόλεμος για 
τις πυρκαγιές στην Τουρκία
Εντονες επικρίσεις δέχεται ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ερντογάν για τη δια-
χείριση της κρίσης των πυρκαγιών
αυτής της εβδομάδας στη δυτική
Τουρκία. Οι πυρκαγιές έδωσαν τρο-
φή στην αντιπολίτευση προκειμέ-
νου να συστήσει άτυπο μέτωπο
κατά του προέδρου. Η ένταση έχει
κορυφωθεί, με το κοινό να αποδίδει
ήδη στην κυβέρνηση τη διαφθορά
και την κακοδιαχείριση της κρίσης
του κορωνοϊού. Μέχρι στιγμής,
οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους από τις πυρκαγιές. Η κατα-
στροφή έχει επηρεάσει κυρίως τις
επαρχίες της ΝΔ Τουρκίας στα πα-
ράλια του Αιγαίου, όπου κυριαρχεί
το κόμμα CHP της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. Τοπικοί δήμαρχοι
κατήγγειλαν ότι οι κρατικές υπη-
ρεσίες δεν προσέφεραν την ανα-
γκαία βοήθεια σε εναέρια μέσα πυ-
ρόσβεσης και προσωπικό. Μεταξύ
των επικρίσεων που αντιμετωπίζει
ο Ερντογάν, ο παροπλισμός των
πυροσβεστικών αεροσκαφών και
η αντικατάστασή τους με μόλις
τρία ρωσικά αεροσκάφη είναι από
τις πιο διαδεδομένες και σοβαρές.
Ο Ερντογάν φιλοδοξεί να επανε-
κλεγεί σε δύο χρόνια και ενώ πα-
ραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός
στην Τουρκία, η δημοτικότητά του
σημειώνει υποχώρηση στις σφυγ-
μομετρήσεις. Οπαδοί και αντίπαλοι
της κυβέρνησης διεξάγουν τώρα
ψηφιακό πόλεμο στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, με τους φιλοκυ-
βερνητικούς χρήστες να κάνουν
λόγο για απόπειρα αποσταθερο-
ποίησης του κράτους και τους αν-
τιπάλους του προέδρου να καταγ-
γέλλουν διαχειριστική αδυναμία. 

Ο επικεφαλής του CHP Κεμάλ
Κιλιτσντάρογλου ένωσε τη φωνή
του στις επικρίσεις κατά του Ερν-
τογάν, κατηγορώντας τον Τούρκο
πρόεδρο για απουσία σχεδίου αν-
τιμετώπισης των δασικών πυρκα-
γιών, προειδοποιώντας ότι η Τουρ-
κία οφείλει να είναι έτοιμη για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
«Οταν άνθρωποι που έχασαν τα
πάντα ζητούν βοήθεια, η κυβέρ-
νηση, αντί να τους ακούσει, σπεύδει
να τους χαρακτηρίσει τρομοκράτες.
Αυτό είναι κάτι που μόνο μια ανί-
κανη κυβέρνηση θα έκανε», είπε
ο Κιλιτσντάρογλου. Ο Ερντογάν,
από τη μεριά του, επέλεξε να πα-
ραμείνει αποστασιοποιημένος από
την αντιπαράθεση, αρκούμενος να
υποσχεθεί βοήθεια στους πυρό-
πληκτους και να ευχαριστήσει τις
ξένες χώρες για τη βοήθειά τους
σε εξοπλισμό και ειδικευμένο πυ-
ροσβεστικό προσωπικό. Κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι
του Ερντογάν προσπαθούν να απο-
κρούσουν τις επικρίσεις, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι οι πυρκαγιές απο-
τελούν έργο δολιοφθοράς.

H ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ελένη 
Αρτυματά 
Όχι  μόνο για το
νέο παγκύπριο
ρεκόρ, αλλά και
για το ήθος την
επιμονή και το
ψυχικό της
σθένος. 

Οι πλημμύρες στη Γερμανία, ο καύσωνας που έπληξε τις ΒΔ ΗΠΑ και οι δα-
σικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία, στο μικροσκόπιο της ερευ-
νητικής ομάδας WWA.
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Κ άποιοι δημοσιογράφοι και ένα συγκεκριμένο κόμμα
με αφορμή την απαράδεκτη βρετανική στάση στο
Συμβούλιο Ασφαλείας κατά των συμφερόντων της

Κ.Δ. ζητούν να τεθεί άμεσα από την Κ.Δ. θέμα Βάσεων.
Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν η πατρίδα μας έχει
υποστεί μεγάλες καταστροφές εξαιτίας της αναντιστοιχίας
των μέσων που διαθέταμε και των στόχων που επιδιώκαμε.
Χαρακτηριστική περίπτωση όταν με τα το 1960 αντί του
εφικτού (ανεξαρτησία) στοχεύαμε στο ευκταίο δηλαδή
αυτό που επιθυμούσαμε (ένωση). 

Έχω την άποψη ότι η αδύναμη Κ.Δ. δεν έχει την πολυ-
τέλεια να θέσει θέμα Βάσεων όσο διαρκεί η τουρκική
κατοχή του βόρειου τμήματος της πατρίδας μας. Οι λιγοστοί
πόροι και τα μέσα μας, πολιτικά, νομικά, διπλωματικά και
ανθρώπινα, δεν περισσεύουν για να διατεθούν σε άλλα
μέτωπα. Σίγουρα η βρετανική στάση σε μία σειρά από
θέματα που μας αφορούν ήταν και είναι από ενοχλητική
μέχρι και απαράδεκτη. Αυτό όμως μπορούμε να το δια-
χειριστούμε χωρίς να θέσουμε θέμα Βάσεων και να οδη-
γηθούμε σε άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου που σήμερα
δεν υπάρχει. Αντίθετα τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει γίνει
σημαντική πρόοδος στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
Ειδικότερα το θέμα των Βάσεων έχει πάρει νέες διαστάσεις
μετά το 2013. Τη χρονιά εκείνη η Κ.Δ. από μόνη της προ-
σφέρθηκε να προστατεύσει με τα αντιβαλλιστικά της συ-
στήματα (Tor M1, Buk M2) τις δύο βρετανικές βάσεις που
απειλούνταν τότε με πυραυλικές επιθέσεις από τη Συρία.
Η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε αφάνταστα από το βρετανικό
υπουργείο Άμυνας και τη Βρετανία. Έκτοτε οι αμυντικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί τα μέγιστα.
Έχουμε ανταλλαγές επίσημων επισκέψεων των υπουργών
Άμυνας και των αρχηγών των γενικών επιτελείων, υπήρξε
διορισμός στρατιωτικών ακολούθων, διεξήχθησαν κοινές
ασκήσεις ειδικών δυνάμεων και πολλά άλλα. 

Να σημειωθεί πως μέχρι τότε οι Βρετανοί θεωρούσαν
και αντιμετώπιζαν την Ε.Φ. ως παραστρατιωτική οργάνωση.
Πέρα της σημαντικής βελτίωσης των αμυντικών σχέσεων
είχαμε και την ιστορική συμφωνία Κάμερον - Αναστασιάδη
του 2014. Με αυτή οι Βρετανοί αποδέχθηκαν την αξιοποίηση
από τους Κυπρίους πολίτες των περιουσιών τους που ευ-
ρίσκονται στο 77% του εδάφους των Βάσεων που δεν χρη-
σιμοποιείται από τους ίδιους για στρατιωτικούς σκοπούς.
Η συμφωνία αυτή υλοποιείται με την έγκριση και εφαρμογή
των νέων πολεοδομικών ζωνών. 

Να προσθέσω και ένα σημείο που αξίζει ιδιαίτερα να
προσεχθεί. Ο προηγούμενος Βρετανός ύπατος αρμοστής
Μάθιου Κιντ σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία του
τότε Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. είχε παραδεχθεί
ότι η φιλία και η συνεργασία της Κ.Δ. είναι πολύ μεγαλύτερης
αξίας για τη Βρετανία από ό,τι οι ίδιες οι Βάσεις. Παρά τις
προσπάθειες που το Γεωστρατηγικό Συμβούλιο κατέβαλε,
με γραπτές και προφορικές παρεμβάσεις του προς το ΥΠΕΞ
και το ΠτΔ, δεν έγινε δυνατή η αξιοποίηση από την Κ.Δ.
της συγκυρίας του Brexit ώστε να πετύχουμε την παρα-
χώρηση στην Κ.Δ. πρόσθετων εξουσιών (effective control)
στο 77% του εδάφους των Βάσεων. Δεν πρέπει επίσης να
ξεχνάμε ότι όταν το Ισλαμικό Κράτος πλησίαζε απειλητικά
τις ακτές της Μεσογείου οι Βρετανικές Βάσεις λειτούργησαν
θετικά για την προστασία της Κύπρου από αυτή την απειλή
εκτοξεύοντας επιθέσεις κατά των τζιχαντιστών. Θετική
ήταν και η στάση της Βρετανίας (γραπτή ανακοίνωση του
Φόρεϊν Όφις) στα πρώτα στάδια των τουρκικών παρεμ-
βάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ που δυστυχώς δεν αξιοποι-
ήσαμε. Συγκεκριμένα η Βρετανία είχε υποστηρίξει τότε
ότι η Κ.Δ. μπορούσε να αξιοποιήσει την οριοθετημένη
της ΑΟΖ και ότι η Τουρκία δεν νομιμοποιείτο να χρησι-
μοποιήσει βία ή απειλή χρήσης βίας και να παρεμβαίνει
στις μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες. Άρα η βρετανική
πολιτική έναντι της Κ.Δ. δεν είναι μονίμως αρνητική πόσο
μάλλον εχθρική. Άρα δεν υπάρχει κανένα μέτωπο που
άνοιξαν οι Βρετανοί εναντίον μας. 

Η βρετανική πολιτική έναντι της Κ.Δ. περιέχει κατά
καιρούς τόσο θετικά στοιχεία όσο και αρνητικά στοιχεία.
Τα πρώτα θα πρέπει να τυγχάνουν αξιοποίησης και διεύ-
ρυνσης. Τα δε δεύτερα ισχυρής αντιμετώπισης και προ-
σπάθειας για ανακοπή ή και αντιστροφή τους. Η υπεράσπιση
της Κ.Δ. και των συμφερόντων της απαιτεί ορθολογισμό.
Τα συνθήματα και οι συναισθηματικές αντιδράσεις μόνο
ζημιά μπορούν να προκαλέσουν. 

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.

Δεν είναι η ώρα να
θέσουμε θέμα Βάσεων 

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Με αυτές τις θερμοκρασίες λιώνουν οι
σκέψεις σαν τα παγάκια και αγωνίζεσαι
να δροστιστείς από το απόσταγμά τους
αλλά εις μάτην. Και δεν φταίνε μόνο οι
θερμοκρασίες. Περάσαμε και ακόμα περ-
νάμε μια εμπειρία πρωτόγνωρη. Με την

πανδημία να καθορίζει την καθημερινότητά μας και
τις ψυχολογικές και πρακτικές της παρενέργειες να
εμφανίζονται όλο και πιο απειλητικές κάτω από το φως
του ήλιου. Διαβάζεις ένα σωρό ειδήσεις και σε πιάνει
ένας κόμπος στον λαιμό, αλλιώτικος, που μοιάζει σχεδόν
με τρόμο, τρόμο για το πού πάμε, για το πώς σκεφτόμαστε,
για το αν σκεφτόμαστε ή αν τελικά έχουμε παρανοήσει
για τα καλά. Περιφέρονται οι λέξεις και οι έννοιες κενές
γύρω μας και εμείς δεν μπορούμε πια ούτε να συνεν-
νοηθούμε μεταξύ μας, αρπαζόμαστε από αυτές σαν
σωσίβιες λέμβους για να μην πνιγούμε μέσα στο προ-
σωπικό μας θυμό χωρίς να μπορούμε καν να εντοπίσουμε
τι ακριβώς μας θυμώνει. Και ούτε καν μπορούμε πια
να διακρίνουμε αν αυτό που σήμερα μας θυμώνει υφί-
σταται πολύ απλά γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε θυμώσει
αρκετά. Δεν αφήνουμε όμως τη σκέψη μας να διευρυνθεί
τόσο ώστε να εμβαθύνουμε στα γενεσιουργά αίτια, αν-
τιθέτως, βάζουμε και σε αυτή περιοριστικά μέτρα, ώστε
να εξυπηρετεί το ένστικτό μας αντί τη λογική ή την
αναζήτηση έστω μιας λογικής εμβάθυνσης. Κλεισούρα,
μοναξιά, και ένα σωρό παρανοήσεις να μετατρέπονται
σε όχημα για να δραπετεύσουμε δήθεν από την παραδοχή
των όποιων αυτοεγκλωβισμών μας (ηθελημένων και
μη), οι οποίοι εκ των συνθηκών ξεγυμνώνονται και μας
ξεγυμνώνουν. Και για μήνες εμπιστευόμαστε το ακόνισμα
της κρίσης μας σε ό,τι μας λέει η τηλεόραση και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν,
αυτό που λέμε διακοπές, να του δώσουμε μια άλλη πιο
ουσιαστική διάσταση; Και αντί μόνο να γυρεύουμε
ήλιο και θάλασσα παράλληλα να επιζητήσουμε και μια
παύση από την τοξικότητα που μας περιβάλλει και
στην οποία συμβάλουμε όλοι μας, μήπως έτσι μπορέ-
σουμε και καθαρίσουμε τη σκέψη και το βλέμμα μας;
Μήπως και αρχίσουμε επιτέλους να αναζητούμε τη με-
γάλη εικόνα με συνειδητή προσπάθεια να απαλλαχθούμε
από τα περιοριστικά μέτρα της μικρής;

Σκόρπιες σκέψεις κάπως θεωρητικές θα μου πείτε.
Κι όμως. Καθόλου δεν είναι έτσι. Ζούμε σε μια εποχή
που μας αποκαλύπτει καθημερινά την αμορφωσιά μας,
την έλλειψη ιστορικής συνείδησης, την απουσία
ανάγκης να καλλιεργήσουμε το κριτήριό μας, την έλ-
λειψη κάθε θέλησης για ενδοσκόπηση, τις επιλεκτικές
μας ευαισθησίες, την αδυναμία μας να γίνουμε ευέλικτοι
προκειμένου να λειτουργήσουμε συλλογικά, τον ατο-
μικισμό μας (κρυφό και φανερό), την πολιτιστική μας
ένδεια, την παραχάραξη των πάντων, την πολιτική
ανεπάρκεια και αγυρτεία και τη συσσωρευμένη τοξι-
κότητα που επιτηδευμένα μας διοχετεύουν αυτοί που
τάχα μου παριστάνουν πως γνοιάζονται για το καλό
του τόπου. Και εμείς αντί να κάνουμε μια παύση και
να κοιτάξουμε γύρω μας και να συλλογιστούμε, πα-
ραδιδόμαστε στην ελαφρότητα των κάθε λογής «ηθι-
κολόγων», «σωτήρων» και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο,
παρασυρόμαστε από τα σόσιαλ και την «αλήθεια» των
τηλεοράσεων και επιτρέπουμε έτσι να διαβρώνεται
το μυαλό μας. Διάβαζα τις προάλλες μια συνέντευξη
της συγγραφέως Σώτης Τριανταφύλλου στον Γιάννη
Χατζηγεωργίου, η οποία πολύ εύστοχα έλεγε το εξής:
«Πρέπει να φροντίζεις να μαθαίνεις• όχι να προσκολ-
λάσαι σε κληρονομημένες ιδέες, κλισέ, κοινοτοπίες,
γενικεύσεις, διαδεδομένα ψέματα, υπεραπλουστεύσεις
και συνθήματα. Εξέλιξη σημαίνει να μην αφήνεις τη
σκέψη να φτωχαίνει. Στα σόσιαλ μίντια δεν εκφράζονται
γνώμες, εκφράζονται ένστικτα. Η ψευδαίσθηση ότι
μπορούμε να έχουμε “γνώμη” για όλα, είναι στοιχείο
κοινωνικής αναταραχής και διάλυσης. Φθείρεται η
έννοια της γνώσης, η έννοια της ειδίκευσης, η ιεραρχία
και ο κύκλος των αρμοδιοτήτων του καθενός μας,
καθώς και τα ίδια τα όρια της ελευθερίας». 

Μήπως λοιπόν τώρα που πρόκειται να πάμε διακοπές,
να τα σκεφτούμε επιτέλους όλα αυτά για να επιστρέψουμε
αλλιώς; Διότι η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε κάποια
στιγμή να επιστρέψουμε αλλιώς.

«Γνώμη» για όλα 
και σκέψη καμία

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Αγκυρα και ψευδοκράτος δεν
διστάζουν να εκμεταλλευ-
θούν ακόμη και την πανδη-
μία για να επιβάλουν την
αναβάθμιση του κατοχικού
μορφώματος και την αυτο-

νόμηση σχέσεων με την Ε.Ε. Ακόμη και
στα ζητήματα των εμβολίων, των εμβολια-
σμών και της έκδοσης πιστοποιητικών, η
τουρκική πλευρά επιλέγει μια προσέγγιση,
η οποία δεν αφήνει αμφιβολία για τις προ-
θέσεις της, διεκδικώντας έκδοση δικού της
πιστοποιητικού «διεθνούς ισχύος», ενώ
όπως πληροφορούμαστε, εκφράζει και πα-
ράπονα για την παραχώρηση από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία εμβολίων AstraZeneca,
τα οποία προφανώς δεν συμπίπτουν με τις
προτιμήσεις του κατοχικού καθεστώτος...

Ειδικότερα, στο ζήτημα των εμβολίων,
οι αρχές του ψευδοκράτους ισχυρίστηκαν
ότι έλαβαν 51.000 εμβόλια από την Ε.Ε, δη-
μιουργώντας την εντύπωση ότι έχει εγκα-
θιδρυθεί ένα απευθείας κανάλι μεταξύ Βρυ-

ξελλών και των δομών των Κατεχομένων,
όπως ακριβώς δηλαδή ισχύει με τα 27 κρά-
τη-μέλη της Ένωσης για το συγκεκριμένο
ζήτημα. Η θέση της τουρκικής πλευράς
δεν αντανακλά ωστόσο την πραγματικό-
τητα. Η νέα ποσότητα των 51.000 εμβολίων
δόθηκε στην τουρκοκυπριακή κοινότητα
από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως είθισται.
Πρόκειται για 40.000 εμβόλια AstraZeneca,
10.000 Pfizer/Biontech και 1000 δόσεις του
μονοδοσικού εμβολίου Johnson and John-
son. Πληροφορίες της «Κ» μάλιστα αναφέ-
ρουν ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξέ-
φρασε δυσφορία για τα εμβόλια της Astra-
Zeneca και δεν έχασε ευκαιρία να επικρίνει
την Κυπριακή Δημοκρατία και σε ξένους
διπλωματικούς κύκλους, θεωρώντας ότι θα
έπρεπε να είχε εξασφαλίσει περισσότερα
εμβόλια της δικής της προτίμησης. Με άλλα
λόγια, η τουρκική πλευρά εκμεταλλεύεται
ακόμη και τη χορήγηση εμβολίων, διατυ-
πώνοντας τον ισχυρισμό ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία (που πληρώνει και αγοράζει

τα εμβόλια), «τη ρίχνει» στη μοιρασιά. Όπως
ισχυρίζεται και στα ζητήματα του φυσικού
αερίου και του χαλλουμιού...

Οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς
καθίστανται εμφανείς και στο ζήτημα των
εμβολιασμών και κυρίως της έκδοσης πι-
στοποιητικού, το οποίο είναι απαραίτητο
προκειμένου να ταξιδεύουν οι Τουρκοκύ-
πριοι ή να φοιτούν στην Ε.Ε. ή/και στη Βρε-
τανία. Η λεγόμενη «υφυπουργός» Υγειας
Ντερεν Οιγκαρ ειπε οτι επιδιώκεται να εκ-
δοθεί πιστοποιητικο εμβολιασμου με διεθνη
ισχυ, ενώ ο Εργκιούν Ολγκιούν υποστήριξε
ότι καταβαλλονται προσπαθειες ωστε ο
τουρκοκυπριακος «λαος», που βρισκεται
ακομη υπο «απομονωση», να μην ελθει αν-
τιμετωπος με ακομη ενα νεο προβλημα.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία είναι «πλήρως έτοιμη»
να υποδεχθεί στοιχεία και δεδομένα που
θα της σταλθούν από την τουρκοκυπριακή
κοινότητα, προκειμένου το πιστοποιητικό
να εκδίδεται κάτω από την ομπρέλα του

νόμιμου κράτους-μέλους της Ε.Ε. Το οποίο
πιστοποιητικό είναι ευρωπαϊκό και συνεπώς
η κάθε περιοχή ενός κράτους, είτε αξιώνει
αυτονομία, είτε όχι, δεν μπορεί να το εκδίδει
μόνη της. Δηλαδή η Καταλονία δεν μπορεί
να εκδώσει το δικό της πιστοποιητικό, πα-
ρακάμπτοντας την Ισπανία, ούτε η Φλάνδρα
να πράξει ανάλογα, παρακάμπτοντας το
Βέλγιο. Πόσω μάλλον το ψευδοκράτος, το
οποίο συστάθηκε παράνομα και τα ίδια τα
ψηφίσματα του Σ.Α. ΟΗΕ ζητούν από όλους
να μη συνδράμουν τις αποσχιστικές τουρ-
κικές προσπάθειες σε βάρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Το πλέον ενδεχομένως προ-
κλητικό στοιχείο της όλης ιστορίας είναι
ότι η Άγκυρα και το ψευδοκράτος διεκδικούν
αυτονόμηση σχέσεων με την Ε.Ε. στο ζή-
τημα των εμβολίων, τα οποία πληρώνει η
Κυπριακή Δημοκρατία (μέχρι στιγμής
119.000 δόσεις) και κατά συνέπεια ο φο-
ρολογούμενος πολίτης και για τα οποία η
Άγκυρα και οι κατοχικές αρχές δεν δίνουν
ούτε σεντ. Δηλαδή, δεν τους φτάνει ότι η

ελληνοκυπριακή πλευρά πληρώνει όχι μόνο
για τα εμβόλια των Τουρκοκυπρίων αλλά
και για αυτά των εποίκων. Και ζητούν τα
εμβόλια αυτά να φτάνουν απευθείας από
την Ε.Ε. στη λεγόμενη «ΤΔΒΚ», η οποία να
είναι μάλιστα και σε θέση να εκδίδει και
πιστοποιητικό «διεθνούς ισχύος», που να
αναγνωρίζεται από όλους. Με βάση όλα
αυτά, πόσο λογικό είναι κάποιος να θεωρήσει
ή έστω να ελπίζει ότι η τουρκική πλευρά
επιθυμεί λύση του Κυπριακού; 

Σημείωση: Προσανατολιζόμουν να ρω-
τήσω εάν ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευ-
τής, ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης «ανησυχεί
πολύ» και για την προσπάθεια αυτονόμησης
του ψευδοκράτους μέσω εμβολιασμών-πι-
στοποιητικών, στα πρότυπα της «ανησυ-
χίας» του για την Αμμόχωστο. Αλλά, δεν
θα το κάνω. Παρεμπιπτόντως, το ΑΚΕΛ
πότε θα λάβει αποφάσεις για τις προεδρικές
εκλογές; 

Αναγνώριση δομών «ΤΔΒΚ» και μέσω εμβολιασμών
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Εφιαλτικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά στην Αττική. Στη φωτογραφία καμένα δέντρα δίπλα σε σπίτια
στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.
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Oταν την 3η Αυγούστου συμπλη-
ρώνονταν 44 χρόνια από τον θά-
νατο του Μακαρίου, η φωτογραφία
του γινόταν viral στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης από τα πρωτο-
κλασάτα στελέχη του ΔΗΚΟ, αλλά

και στελέχη του ευρύτερου Κέντρου. Κάποιοι
ένιωσαν την ανάγκη να υμνήσουν την προσφορά
του «μεγάλου εθνάρχη» στην κυπριακή πολιτική
σκηνή, πολλοί αναδημοσίευσαν τα λόγια της
Οριάνα Φαλάτσι που κατέγραφε πως είναι «από
τους λίγους αρχηγούς κρατών που αξίζει να γο-
νατίσεις στο πέρασμά τους», ενώ ακόμα και το
ΑΚΕΛ δεν απέφυγε τις υπερβολές στην ανα-
κοίνωσή του. Ότι δηλαδή ο Μακάριος «ένωσε
σχεδόν ολόκληρο λαό, από την Αριστερά μέχρι
τη δημοκρατική Δεξιά, στη γραμμή της ενιαίας
και ανεξάρτητης Κύπρου». 

Βεβαίως αυτά τα διαπιστευτήρια πίστεως,
ίσως να ήταν και τα πιο ψύχραιμα αν λάβουμε
υπόψη τα όσα φαιδρά, έγιναν γύρω από τη ζωή
και τον θάνατο του Μακαρίου όλα αυτά τα
χρόνια. Όσοι γεννηθήκαμε το ’80 θυμόμαστε
τη φωτογραφία του να δεσπόζει τις σχολικές
τάξεις, ακόμα και σπίτια. Θυμόμαστε τις επι-
κλήσεις και τις δοξολογίες σε σχολικές γιορτές
και στις τάξεις. Θυμόμαστε όμως και τα πιο μα-
κάβρια όταν η καρδιά του φυλασσόταν για χρόνια
σε φορμόλη, εις ένδειξη πίστης και αγάπης. 

Την ίδια όμως μέρα με την επέτειο του θα-
νάτου του Μακαρίου, βγήκε στο προσκήνιο και
μία άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία. Η σκέψη του
Υπουργικού Συμβουλίου να συντηρήσει το πλοι-
άριο «Καίτη ΙΙ», που ανήκε στον πρώην πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτικό ηγέτη
του ΔΗΣΥ Γλαύκου Κληρίδη, μετατρέποντάς
το σε έκθεμα. Η φθορά του πλοιαρίου από τον
χρόνο προκαλούσε την ενόχληση και τη στε-
ναχώρια φίλων και συνεργατών του –ασχέτως
ότι είχε πωληθεί πριν από τον θάνατο του πρώην
Προέδρου– όταν το έβλεπαν καθήμενοι στη
μαρίνα Λάρνακας, με αποτέλεσμα να κάνουν
τις ανάλογες ενέργειες για αποκατάστασή του. 

Προς τιμήν της η Καίτη Κληρίδου είπε το
αυτονόητο. Όμως επειδή στην εποχή που ζούμε
ακόμα και το αυτονόητο πρέπει να εκτιμάται
και να καταγράφεται αξίζει να επαναληφθεί:
ότι το σκάφος ως σκάφος δεν έχει καμία ιστορική
αξία. Όσα πράγματα είχαν ιστορική αξία όπως
βιβλία έργα τέχνης, ενθυμήματα, συνεντεύξεις

και φωτογραφίες, έχουν ήδη δοθεί στο Κέντρο
Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. 

Σημείωσε, σε συνέντευξή της στον «Πολίτη»,
πως η ίδια δεν συμφωνεί με το να συντηρηθεί
το «Καίτη ΙΙ», καθώς τα χρήματα θα μπορούσαν
να δοθούν για κάποιον άλλο σκοπό τη δεδομένη
δύσκολη χρονική συγκυρία. 

Ούτε και ο πατέρας της είπε θα ήταν σύμ-
φωνος με κάτι τέτοιο. Και από μία σύντομη με-
λέτη των πολιτικών και της ιδιοσυγκρασίας του
Γλαύκου Κληρίδη –σε αντίθεση με τον Μακά-
ριο– μπορεί κάποιος με ευκολία να συμπεράνει
πως πολλές σημερινές υπερβολές θα του προ-
καλούσαν δυσφορία. Από τη μετονομασία του
διεθνούς αερολιμένα Λάρνακας σε «Γλαύκος
Κληρίδης», στη μετατροπή της λεωφόρου Ακα-
δημίας στην Αγλαντζιά σε λεωφόρο Γλαύκος
Κληρίδης και τις προτομές του στο ισόγειο της
Πινδάρου. Ίσως και να μειδιούσε με το γεγονός
ότι η κληριδική σχολή σκέψης έγινε λάστιχο.
Να γελούσε με τα στελέχη που ερίζουν για το
ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής του. Από τον
βουλευτή του ΕΛΑΜ Ανδρέα Θεμιστοκλέους
που τον επικαλείται, στον Χάρη Γεωργιάδη του
νέου ρεαλισμού. Και στον Νίκο Αναστασιάδη
που τον επικαλείται για τις νέες ιδέες στο Κυ-
πριακό. Δυστυχώς, ο Γλαύκος Κληρίδης έφτασε
στα όρια της προσωπολατρίας σε ένα κόμμα
που επικαλείται κατά τα άλλα τον φιλελευθερισμό
και τον εκσυγχρονισμό. 

Η ιστορία είναι εκείνη που έχει χρέος να
κρίνει πρόσωπα και στιγμές, πιο αντικειμενικά
και ενίοτε πιο δίκαια από τους ανθρώπους και
πολιτικά τέκνα. Η ιστορία θα κρίνει πόσο ρεα-
λιστής ήταν ο Κληρίδης του ενιαίου αμυντικού
δόγματος και της πυραυλολογίας και πόσο συ-
ναινετικός ο Μακάριος των 13 σημείων της Κο-
φίνου και της μεραρχίας. Το κυριότερο όμως
που θα πρέπει να αντιληφθούν οι νέοι πολιτικοί
που καταθέτουν διαπιστευτήρια στο μακρινό
παρελθόν, είναι πως η ιστορία μας μαθαίνει
πολλά, όμως το παρόν είναι ο καλύτερος από
όλους τους δυνατούς κόσμους. Και σε αυτό θα
πρέπει να επικεντρωθούν. Όχι σε τσιτάτα και
τυπολατρίες που εκθέτουν τα πολιτικά πρόσωπα
που εκτιμούν. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η
ευρύτερη κοινωνία, όχι αυτή του κλειστού ακρο-
ατηρίου της, τα θεωρεί όλα αυτά ξένα.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Eνα ακροατήριο που φθίνει

economidoum@kathimerini.com.cyelenixenou11@gmail.com
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Κ οινόχρηστες οι λέξεις τρα-
γωδία και τα παράγωγά της
έχουν χάσει το βάρος της ση-

μασίας τους. Τραγωδία στην κα-
θημερινότητά μας χαρακτηρίζεται
οποιοδήποτε δυσμενές γεγονός.
Τραγωδία το αυτοκινητικό δυστύ-
χημα, τραγικοί ήρωες τα θύματα,
«τραγικές» φιγούρες οι συγγενείς
τους. Τραγωδία η αρρώστια, τρα-
γωδία και ο θάνατος. Και όσο κι αν
οι νεκροί δεδικαίωνται δεν είναι
όλοι τους τραγικοί ήρωες. Κι όταν
πάμε να δούμε «τραγωδία» στην
Επίδαυρο στο μυαλό μας έρχεται
μια υπόθεση γεμάτη με όλη τη δυ-
στυχία της ανθρώπινης ύπαρξης.
Κάτι χειρότερο και από το ίδιο το
κακό. Ανθρωποι που τσακώνονται
μεταξύ τους, φωνάζουν, βγάζουν
τα μάτια τους, δολοφονούν και γε-
νικά ασχημονούν κατά της ηρεμίας
μας.

Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο
δεν αφορά μόνον τη χρήση της λέ-
ξης στα ελληνικά. Στις τρεις ευρω-
παϊκές γλώσσες που γνωρίζω ισχύει
το ίδιο. Γι’ αυτό δεν το αποδίδω
στη δική μας γλωσσική αμέλεια και
στην έμφυτη τάση μας να υπερ-
βάλλουμε. Οφείλεται περισσότερο
στην κυρίαρχη νοοτροπία της σύγ-
χρονης εποχής είτε αυτή εκφράζεται
μέσα από τις μεγάλες ιδεολογικές
κατασκευές του εικοστού αιώνα,
είτε από τη μετανεωτερικότητα.

Οι ιδεολογικές κατασκευές υπο-
σχέθηκαν την επεξεργασία της αν-
θρώπινης φύσης με στόχο την απά-
λειψη των εγγενών της αντιθέσεων,
κοινώς τη βελτίωσή της. Απέτυχαν
παταγωδώς, όμως τις διαδέχθηκε
η μετανεωτερικότητα η οποία υπο-
σχέθηκε την κατάργηση των ορίων
της ανθρώπινης φύσης. Ο άνθρωπος
θα ζήσει καλύτερα αν καταργήσει
τα όρια που δεσμεύουν την ύπαρξή
του, φυλετικά, θρησκευτικά, ακόμη
και σωματικά όπως υπόσχεται η
θεωρία περί «κοινωνικού φύλου».

Ωσπου έρχεται η φύση για να
υπενθυμίσει στον άνθρωπο τα όριά
του. Η πανδημία του κορωνοϊού
μας υπενθυμίζει πως η επιστήμη
είναι δυνατή όχι επειδή η δύναμή
της δεν έχει όρια, αλλά επειδή έχει
τη δύναμη να ξεπερνάει τα όρια
που της θέτει η φύση. Μην ξεχνάμε
ότι μια επιδημία αναγκάζει τον Οι-
δίποδα να αρχίσει την έρευνα που
θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη
των ορίων της ζωής του. Οι ανεξέ-
λεγκτες πυρκαγιές, τα παλιρροϊκά
κύματα, οι μεγάλοι σεισμοί επανα-
φέρουν τις ανθρώπινες κοινωνίες
στην τάξη των ορίων τους. Τον Ιπ-
πόλυτο του Ευριπίδη τον κατασπα-
ράζει ένα τέρας που ξεπήδησε μέσ’
από τα κύματα του Ποσειδώνα.
Τσουνάμι θα λέγαμε σήμερα.

Παραφράζοντας τον Μαλρώ που
έγραψε ότι ο 21ος αιώνας ή θα είναι

πνευματικός ή δεν θα υπάρξει, θα
έλεγα ότι ο αιώνας μας ή θα είναι
τραγικός ή δεν θα υπάρξει. Η ελ-
ληνική τραγωδία, μαζί με το κλη-
ροδότημα των λογοτεχνικών αρι-
στουργημάτων κατέθεσε και μια
συγκροτημένη αντίληψη για την
ανθρώπινη ύπαρξη. Επειδή δεν
είναι διατυπωμένη σε φιλοσοφικό
σύστημα, αλλά με τη γλώσσα της
ποίησης που οργανώνει τη σκέψη
της μαζί με το αίσθημά της, θα μπο-
ρούσαμε να την αποκαλέσουμε το
«αίσθημα του τραγικού». Το μετα-
τρέψαμε σε κοινοτοπία επειδή πι-
στεύαμε πως η δύναμή μας δεν έχει
όρια, κοινώς ότι μπορούμε να τι-
θασεύσουμε τη φύση, και μέσα στη
φύση και τη δική μας. Πόσο όμως
σύγχρονη ακούγεται η αποστροφή
του Θουκυδίδη «έως η ανθρωπείη
φύσις η αυτή είη»; Οσα μέσα κι αν
διαθέτουμε, όση τεχνολογία κι αν
ενεργοποιήσουμε ο φόβος που αι-
σθανόμαστε απέναντι στη φωτιά
δεν διαφέρει από τον φόβο του αρ-
χαίου ανθρώπου που πίστευε πως
τους κεραυνούς τους ρίχνει ο Δίας.

Για δεκαετίες ερμηνεύαμε τις
πυρκαγιές με ιδεολογικά και πολι-
τικά κριτήρια. Καταπατητές, η βου-
λιμική δόμηση, οι βοσκοί, πράκτο-
ρες σκοτεινών δυνάμεων. Σίγουρα
έπαιξαν τον ρόλο τους στην κατα-
στροφή. Οπως και η αδιαφορία της
αμέλειας, οι χωματερές, τα κενά

της άμυνας. Τα γνωστά οικεία δεινά.
Ηταν η θεωρία που πρόβαλε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ για τα αυθαίρετα στο Μάτι.
Είναι η θεωρία του Ερντογάν που
αποδίδει τις πυρκαγιές στα μικρα-
σιατικά παράλια σε εμπρηστικές
ενέργειες των Κούρδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αντιμετώπιζε τα μεσαία στρώματα
όπως ο Ερντογάν τους Κούρδους.
Ομως όταν βλέπεις τον χάρτη της
NASA με τις πυρκαγιές σε όλον τον
πλανήτη, κι όταν ακούς ότι μέσα
σε μια μέρα υπάρχουν ενενήντα
μέτωπα σε όλη την Ελλάδα ανα-
ρωτιέσαι μήπως κάπου αλλού είναι
το πρόβλημα. Είναι καθησυχαστικό
να αποδίδεις σε ανθρώπινη ενέργεια
τις καταστροφές. Βρίσκεις τον ένοχο
και ξεμπερδεύεις με το φαινόμενο.
Είναι ακριβώς το πρόβλημα που
θέτει η τραγική σκέψη.

Δεν έχω καμία διάθεση να πα-
ραβλέψω τις ευθύνες της κυβέρ-
νησης και του κρατικού μηχανι-
σμού. Ελλείψεις, παραλείψεις, λάθος
χειρισμοί. Ομως δεν μπορώ να μη
δω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου.
Η πανδημία, οι πυρκαγιές είναι εδώ
για να μας υπενθυμίζουν τα όρια
της ανθρώπινης παντοδυναμίας.
Να μας υποδεικνύουν την επικαι-
ρότητα του τραγικού αισθήματος.
Ναι, όταν καίγεται ολόκληρη η Με-
σόγειος μπορείς να μιλήσεις για
τραγωδία. Κι ας έχει χάσει η λέξη
τη σημασία της.

Το αίσθημα του τραγικού
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οταν επί δεκαετίες,
κάθε χρόνο, τέτοια
εποχή, η χώρα πα-
ραδίδεται στις φλό-
γες, σημαίνει ότι η
Ελλάδα μπορεί να

είναι μία μοναδική, λαμπρή ιδέα
–ή όπως αποφασίσει να την προσ-
διορίσει κάποιος– αλλά δεν είναι
ακόμη κράτος. Τόσο απλά. Διότι
κράτος είναι μηχανισμός που εκ-
πονεί με βάση την προτέρα εμ-
πειρία σχέδια αντιμετωπίσεως κρί-
σεων, που επαναλαμβάνονται με
εφιαλτική συχνότητα.

Υποστηρίζουν κάποιοι ότι δεν
είναι τώρα η ώρα ασκήσεως κρι-
τικής εις την κυβέρνηση. Και έχουν
απολύτως δίκαιο. Αλλά εκ συστή-
ματος αυτό ακριβώς συμβαίνει
από την εκάστοτε αντιπολίτευση,
η οποία αναδεικνύει το χάος που
προκύπτει από ένα ανεξέλεγκτο
φαινόμενο, προσδοκώντας κομ-
ματικά οφέλη. Ουδείς αναμάρτητος
σε αυτόν τον τόπο.   

Ωστόσο, οι προσδοκούντες πως
η κυβέρνηση έχει αγγίξει τα όρια
της καταρρεύσεως ας έχουν υπόψη
ότι το 2007, και διαρκούσης της
προεκλογικής περιόδου, η Ελλάς
φλεγόταν στην κυριολεξία από
άκρη σε άκρη, αλλά εντέλει η κάλ-
πη ανέδειξε πρωθυπουργό εκ νέου
τον κ. Κώστα Καραμανλή.

Το θέμα δεν είναι συνεπώς ποιο
κόμμα ασκεί την εξουσία, αλλά το
γεγονός ότι οι νέοι ηγέτες μας,
εδώ και χρόνια, τυρβάζουν περί
τα υψηλά και μεγαλειώδη, παρα-
μερίζοντας τα απλά και τετριμμένα,
που είναι και τα ουσιώδη αλλά
προϋποθέτουν σκληρή και συστη-
ματική εργασία.

Επί δεκαετίες διατυπώνεται ευ-
θέως ή υπό μορφήν υπαινιγμών
πως πράκτορες ξένων δυνάμεων,
αδίστακτοι εμπρηστές αποφασί-
ζουν κάθε καλοκαίρι να πυρπο-
λήσουν την Ελλάδα με στόχο την
αποσταθεροποίηση της χώρας ή
προσδοκώντας οικονομικά οφέλη
διά της «αναπτύξεως» σε περιοχές
αποτεφρωμένων δασών. Αλλά οι
εμπρηστές παρέμειναν ασύλλη-
πτοι. Τα ίδια ακούγονται και σή-
μερα. 

Ας μην ελεεινολογούμε όμως
τη σημερινή πολιτική τάξη πραγ-
μάτων. Μεγαλορρήμονες υπήρξαν

πάντα οι πολιτικοί ηγέτες μας. «Το
πρότυπο Βασίλειο της Δύσεως
στην Ανατολή» φιλοδοξούσαν να
οικοδομήσουν από τα πρώτα χρό-
νια της ανεξαρτησίας μας, αλλά
ακόμη αγωνιζόμεθα να αντιγρά-
ψουμε –άτεχνα και αδέξια– τα
πρότυπα της Δύσεως.

Ο εκσυγχρονισμός ήταν το μέγα
ζητούμενον όχι μόνον των πολι-
τικών ανδρών που κυβέρνησαν
αυτή τη χώρα, αλλά και σε όλον
τον κόσμο. Ολως τυχαίως η δια-
δικασία του εκσυγχρονισμού άρ-
χισε με διαφορά λίγων ετών στην
Ιαπωνία και στην Ελλάδα. Η δια-
φορά είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις

που εισήγαγε ο αυτοκράτορας
Μέιτζι από το 1868 ανέδειξαν την
Ιαπωνία σε Μεγάλη Δύναμη μετά
τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Αντίθετα, η μεταρρυθμι-
στική προσπάθεια του Χαριλάου
Τρικούπη στην Ελλάδα οδήγησε
στη χρεοκοπία το 1893. Ακολού-
θησε ο ολέθριος πόλεμος του 1897,
το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου βρήκε τη χώρα μας στη δίνη
του φρικτού Διχασμού.

Κάποιοι εθεώρησαν ότι εντασ-
σόμενη στο σύστημα της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως η Ελλάς θα επι-
τύγχανε τον ανεκπλήρωτο στόχο
της. Επειτα από τριάντα πέντε
χρόνια οικτράς διαχειρίσεως κοι-
νοτικών πόρων δισεκατομμυρίων,
η Ελλάς χρεοκόπησε το 2010 και
εξακολουθεί να βιώνει τις συνέ-
πειες έως σήμερα. Αλλά έτσι προ-
χωρά η χώρα μας και είναι αλήθεια
πως κάτι καταφέραμε σε αυτά τα
χρόνια.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο,τι ονομάζουμε σήμερα «κοινω-
νικό» γεγονός, πραγματικότητα και
τρόπο συνύπαρξης, συλλογικότητας
των ανθρώπων, μοιάζει απήχημα
της βιβλικής εικόνας του «Πύργου
της Βαβέλ»: Υπάρχει ολοφάνερη
μια σύγχυση γλωσσών, οι λέξεις
και οι έννοιες δεν παραπέμπουν
σε σημαινόμενα της κοινής - κοι-
νωνούμενης εμπειρίας, απηχούν
τη νοητική του καθενός ατομική
επιλογή, μια εγωτική ή ομαδικών
συμφερόντων προτίμηση. Ο καθέ-
νας ονομάζει «δημοκρατία» ή «φι-
λοπατρία» ή «πολιτισμό» ή «έρωτα»
ή «Tέχνη» τόσο διαφορετικές πραγ-
ματικότητες, ώστε αποκλείεται ο
ρεαλισμός της συν-εννόησης, η
κοινή παραδοχή σήμανσης του
αληθινού - πραγματικού. Οι λέξεις
παραπέμπουν σε τόσες ανόμοιες
βεβαιότητες όσες και τα άτομα που
διεκδικούν την «ορθή» κατανόησή
τους.

Παραδείγματα ενδεικτικά σύγ-
χυσης γλωσσών, ασυνεννοησίας
τύπου Βαβέλ, προσφέρονται πάμ-
πολλα κάθε μέρα. Η γλώσσα είναι
αμπέλι ξέφραγο, κανένας δεν μπορεί
να εμποδίσει τον δολοφόνο που
έπνιξε την «αγαπημένη» του να μι-
λάει για το πόσο «ερωτευμένος»
ήταν μαζί της και κανένας δεν μπο-
ρεί να εμποδίσει έναν «βιβλιοκρι-
τικό» να λιβελογραφεί για βιβλίο,
του οποίου τη γλώσσα (εκφραστική)
ολοφάνερα δεν κατανοεί. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ο μύθος της Βαβέλ και
η «σύγχυση γλωσσών» φωτίζουν
εναργέστατα ένα καίριο ανθρωπο-
λογικό πρόβλημα συχνό, δυστυχώς

και επίκαιρο. Σκεφθείτε π.χ. τι θα
πει «σύγχυση γλωσσών» στο πεδίο
του φιλοσοφικού - ανθρωπολογικού
προβληματισμού: Να θέλει κάποιος
να ερμηνεύσει - παρουσιάσει βιβλίο
του Βιτγκενστάιν με τη γλώσσα
(ορολογία και «λογική») του Καντ
ή βιβλίο του Λακάν με τη γλώσσα
του Χέγκελ. Λάθος που δεν αντι-
μετωπίζεται ούτε με κριτικές υπο-
δείξεις ούτε με «κανονιστικές αρχές»
της εκφραστικής.

Πρόσφατο, ανάμεσα σε πολλά,
παράδειγμα, το τεύχος 695
(23.7.2021) του περιοδικού, ελεύ-
θερης διανομής, LIFO. Δημοσίευσε
εκτενή κατάκριση του βιβλίου που
εξέδωσα, στις αρχές του καλοκαι-
ριού, στις εκδόσεις «Ικαρος», με
τίτλο Γρίφος θάνατος. Αυτουργός
της βιβλιοκρισίας ο συγγραφέας
και κριτικός Δ. Δημητριάδης. Η
ανάγνωση του Δ.Δ. συνιστά εγχεί-
ρημα παγιδευμένο, από την αρχή
ώς το τέλος, κατά τη γνώμη μου
(την δίχως εγκυρότητα – ως κρι-
νομένου) σε καταφανή σύγχυση
γλωσσών.

Τολμώ να σχολιάσω αυτή τη μη-
δενιστική βιβλιοκρισία (μηδενίζει
a priori το κρινόμενο βιβλίο με αφο-
ρισμούς, δεν το αντιμάχεται), επειδή
με συν-εκίνησε. Οχι συναισθημα-
τικά, προφανώς. Ενεργοποίησε ο
Δ.Δ. την ανάγκη μου για διασάφηση
του ανοιχτού ερωτήματος της πα-
νανθρώπινης εμπειρίας: Γιατί η εν-
στικτώδης οργή για τον θάνατο
γεννάει νομοτελειακά έναν απερί-
σκεπτο μηδενισμό; Γιατί ο κηρυγ-
ματικός - ιδεολογικός «χριστιανι-

σμός» τρέφει την οργή του ανθρώ-
που για τον θάνατο παίζοντας χα-
μένο παιχνίδι στο γήπεδο των «πε-
ποιθήσεων» και της ψυχολογίας,
ενώ το «σώμα» της κοινωνίας των
σχέσεων, το εκκλησιαστικό γεγονός,
παραμένει περιθωριακός «κόκκος
σινάπεως» και «ελάχιστη ζύμη»;

Τέτοια ερωτήματα δεν μπορούν
να τίθενται σήμερα, δεν μπορούν,
γιατί δεν γεννιώνται, και δεν γεν-
νιώνται, επειδή στον παγκοσμιο-
ποιημένο «τρόπο» ή «πολιτισμό»
της Νεωτερικότητας, μοιάζει να
έχουν εξαλειφθεί οι εμπειρικές προ-
ϋποθέσεις τέτοιων ερωτημάτων.
Θα έλεγα, με επικίνδυνη σχηματο-
ποίηση, ότι ο σημερινός «πολιτι-
σμός» μας ταυτίζει τη γνώση (οποι-
αδήποτε) με την ατομική κατανόη-
ση, άλλοι πολιτισμοί άλλων εποχών
(ο ελληνικός π.χ. αρχαίος και με-
σαιωνικός) λογάριαζαν τη γνώση
ως προϊόν της εμπειρίας των σχέ-
σεων. Η κατανόηση είναι ατομικό
κεκτημένο, εξουσιαστικό και εμ-
πορεύσιμο, ενώ η σχέση είναι άθλη-
μα που κερδίζεται ή χάνεται – συλ-
λογικό («πολιτικόν») άθλημα, μήτρα
που γεννάει την πόλιν και την εκ-
κλησία.

Αυτός ο εγκλωβισμός της γνώσης
στη μονοτροπία και στεγανότητα
της κατανόησης μεταστοιχειώνει
τον σύνολο βίο της συλλογικότητας,
την οριστική της ταυτότητα: Δεν
μιλάμε πια για «κοινωνία», μιλάμε
για societas, δηλαδή «εταιρισμόν
επί κοινώ συμφέροντι», όχι για
κοινό άθλημα αυθυπέρβασης και
αυτοπροσφοράς, που θέλει τη ζωή

να κοινωνείται, να «μετέχεται υπό
πάντων ενικώς». Η κοινωνία γεννάει
την πόλιν, την πολιτική, τον πολι-
τισμό, δηλαδή στόχους «ποιότητας»
τού υπάρχειν, η societas παράγει
νομικές συμβάσεις, κώδικες Δικαίου,
χρησιμοθηρία που θωρακίζει το
εγώ και νομιμοποιεί τις απαιτήσεις
του, στο πλαίσιο της αγέλης.

Φυσικά και δεν έχει κανένα ρε-
αλιστικό αποτέλεσμα η νομική κα-
τασφάλιση ατομικών και συλλογι-
κών συμβάσεων – αυτή είναι η τρα-
γωδία της societas. Αλλά ταυτό-
χρονα μοιάζει πια χαμένη και κάθε
«αίσθηση» (εμπειρική γνώση) του
κοινού αθλήματος της κοινωνίας
των σχέσεων (η γνώση του έρωτα,
της πολιτικής, της λειτουργικής,
αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας,
του σχολείου που παιδαγωγεί στη
χαρά της φιλίας και της άμιλλας,
όχι στον καταναγκασμό της χρη-
σιμότητας). Εχει χαθεί η εκκλησια-
στική ενορία, που μας μαθαίνει τη
σχέση, όχι σαν ατομική κατασφά-
λιση εγωκεντρικής αξιομισθίας, αλ-
λά σαν αιτία και στόχο υπαρκτικής
πληρότητας. Ολες αυτές οι απώλειες
συνοδεύουν την απάρνηση ή ολο-
σχερή άγνοια της ελληνικής εμπει-
ρίας και παράδοσης.

Η αλογία του θυμού για τον «χρι-
στιανισμό» που παρήγαγε ο «εξευ-
ρωπαϊσμός» μας των Ελλήνων, είναι
δικαιολογημένη και φυσιολογική.
Για να δούμε «με άλλο μάτι», εμείς
που πιθηκίζουμε την ανθελληνική
δύση «Νεοέλληνες», τον γρίφο -
θάνατο, ίσως χρειαζόμαστε γερή
δόση Ντοστογιέφσκι και T.S. Eliot.

Για τον «γρίφο θάνατο»

Κάθε καλοκαίρι

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Απαιτείται σχεδιασμός
και σύστημα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Στενοχώρια, ανα-
σφάλεια, απελπι-
σία... Τα νιώθουμε
όλα μαζί και πολύ
έντονα, καθώς βλέ-
πουμε μεγάλα κομ-

μάτια της πατρίδας μας να καί-
γονται. Η μαυρίλα στον ουρανό
και η έντονη μυρωδιά του καμένου
στον αέρα δεν αφήνουν περιθώρια
για να ξεφύγει κανείς από τη σκλη-
ρή πραγματικότητα. Είμαστε αν-
τιμέτωποι με κάτι που μας ξεπερ-
νάει, που δεν εξηγείται εύκολα
ούτε και έχει εύκολες απαντήσεις.
Οι πυρκαγιές είναι όμως ένας ακό-
μη κρίκος σε μια δοκιμασία που
δεν λέει να τελειώσει. Ξεκίνησε
με την οικονομική και κοινωνική
κρίση, πήρε τη σκυτάλη η παν-
δημία και τώρα αυτό. Μόλις λέμε
να πάρουμε μια ανάσα, να βγά-
λουμε όλοι μαζί το κεφάλι πάνω
από το νερό, κάποιο αόρατο χέρι
μάς βουλιάζει πάλι. Το νιώθουμε
όλοι, αλλά περισσότερο απ’ όλους
το νιώθουν οι ευάλωτοι αυτής της
κοινωνίας. Δικαιολογημένο το
«γιατί;» κοιτώντας τον ουρανό.
Δικαιολογημένο και το συχνό βου-
βό κλάμα, καθώς μία ακόμη σκηνή
απελπισίας εκτυλίσσεται στις τη-
λεοπτικές μας οθόνες.

Φοβάμαι όμως ότι οι μεγάλες
πυρκαγιές θα ρίξουν άλλο ένα
στουπί γεμάτο καύσιμη ύλη στο
ποτάμι της παράνοιας που τρέχει
με ορμή γύρω μας. Η πανδημία
το φούσκωσε για τα καλά και δο-
κιμάζει τα αναχώματα λογικής
που προσπαθούμε οι υπόλοιποι
να ορθώσουμε στις κοίτες του.
Τώρα όμως ξεχειλίζει από οργή,
από αβεβαιότητα και –ναι– από

μεγάλα αποθέματα τοξικότητας.
Θέλει προσοχή, γιατί κανένας λο-
γικός, καμία «σοβαρή» πολιτική
παράταξη δεν κερδίζει όταν το
εκμεταλλεύεται. Η νέα δοκιμασία
εμπιστοσύνης θα βγάλει πρωτό-
γνωρα τέρατα στη σκηνή. Ας εί-
μαστε έτοιμοι γι’ αυτό.

Και εν τω μεταξύ, ας επικεν-
τρωθούμε στα ερωτήματα της
επόμενης ημέρας. Να δούμε αν ο
κρατικός μηχανισμός έχει πραγ-
ματικά ετοιμαστεί. Να δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε οι πολίτες

ως κοινωνία και πώς θα σοβαρευ-
τούν τα στελέχη της αυτοδιοίκη-
σης, ώστε να ειδικευτούν σε έργα
και όχι στα τηλεπαράθυρα. Να
δώσουμε οριστικές απαντήσεις
σε όλα όσα συζητούμε 40 χρόνια,
από τη συντήρηση του δικτύου
ηλεκτρισμού έως τη χρησιμότητα
των πευκοφυτεύσεων.

Η εποχή μας και οι περιστάσεις
απαιτούν ψυχραιμία, πρακτικό-
τητα, σχεδιασμό, σύστημα. Ολα
αυτά είναι είδη εν ανεπαρκεία σε
αυτόν τον τόπο. Και κινδυνεύουν
να χαθούν μέσα σε ένα τοπίο ανε-
ξέλεγκτης οργής και αχαλίνω-της
τοξικότητας.

ΣΚ
ΙΤ

ΣΟ
 Τ

ΟΥ
 Δ

Η
Μ

Η
ΤΡ

Η
 Χ

ΑΝ
ΤΖ

Ο
Π

ΟΥ
ΛΟ

Υ

<<<<<<<

Είναι είδη εν ανεπαρ-
κεία σε αυτόν τον 
τόπο και κινδυνεύουν
να χαθούν μέσα σε 
ένα τοπίο ανεξέλεγκτης
οργής και αχαλίνωτης
τοξικότητας.

<<<<<<

«Το πρότυπο Βασίλειο
της Δύσεως στην Ανα-
τολή» φιλοδοξούσαν 
να οικοδομήσουν από
τα πρώτα χρόνια της
ανεξαρτησίας μας, αλλά
ακόμη αγωνιζόμεθα να
αντιγράψουμε –άτεχνα
και αδέξια– τα πρότυπα
της Δύσεως.



14 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Ε Σ Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Η υφυπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ,
αρμόδια για Πολιτι-
κές Υποθέσεις, Β.
Νούλαντ, ομιλεί
στην Επιτροπή Εξω-

τερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
και αναλύει τις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις. Σε τρία επίπεδα:

1. Στα θέματα που «μοιραζόμα-
στε κοινές απόψεις και συνεργα-
ζόμαστε». Εξηγεί: ΝΑΤΟ, αποστο-
λές ΝΑΤΟ σε διάφορες περιοχές
του κόσμου, οικονομική συνερ-
γασία- ο όγκος του διμερούς εμ-
πορίου ξεπερνά τα 20 δισ. δολάρια,
καταπολέμηση τρομοκρατίας, πα-
ρεμπόδιση επιρροής της Ρωσίας
και του Ιράν στη Μέση Ανατολή,
στήριξη στην εδαφική ακεραιότη-
τα της Ουκρανίας και Γεωργίας
και η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Κά-
λυψη στο αεροδρόμιο της Καμ-
πούλ. Προστασία 4 εκατ. προσφύ-
γων στο έδαφός της. 

2. Σε θέματα που δεν έχουμε
την ίδια προσέγγιση αλλά «επι-
χειρούμε να βρούμε λύσεις». Λιβύη:
ταυτόχρονη αποχώρηση των μι-
σθοφόρων από Τουρκία και Ρωσία.
Επίλυση διαφορών μέσω διπλω-
ματίας, όχι μέσω προκλητικών
ενεργειών ή ρητορικής. Υπενθύ-
μισε την καταδίκη των δηλώσεων
Ερντογάν «σχετικές με το άνοιγμα
κάποιων περιοχών των Βαρωσίων». 

3. Σε θέματα που οι ΗΠΑ έχουν
«βαθιές διαφορές» με την τουρκική
κυβέρνηση. Στην κορυφή S-400,
«συνεχίζουμε να διαφωνούμε για
την αγορά και ανάπτυξή τους. Συ-
ζητούμε διάφορες διεξόδους». 

Η ουσία από την ανάλυση Νού-
λαντ: «Κυρίαρχη ιδέα να κρατή-
σουμε την Τουρκία στο δυτικό
μπλοκ εναντίον της Ρωσίας. Να
ενδυναμώσουμε τη θέση της Τουρ-

κίας στη διατλαντική οικογένεια».
Πηγή: hurriyetdailynews.com

Είναι σημαντικό να έχουμε μια
συνολική εικόνα για τις αμερικα-
νοτουρκικές σχέσεις. Έτσι εξη-
γούμε καλύτερα την παραπλανη-
τική διπλωματία που αναπτύσ-
σεται εδώ και καιρό ότι αμερικα-
νοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται
σε ελεύθερη πτώση και επομένως
η Κύπρος μπορεί να γίνει ο νέος
παίκτης μιας «νέας σταθερότητας»
στην Ανατολική Μεσόγειο. Είτε
με τρίγωνα με Ελλάδα, Ισραήλ.
Είτε με τετράγωνα με Αίγυπτο,
Ιορδανία. Ενίοτε και με πεντάγωνα
με την προσθήκη των ΗΑΕ. Αυτή
η παραπλανητική διπλωματία
περί της κατάρρευσης ενός άξονα
και της δημιουργίας ενός άλλου
στην περιοχή, συνιστά λαθρανά-
γνωση της γεωπολιτικής της πε-
ριοχής. 

Η ε/κ ηγεσία μετέτρεψε την
Ε.Ε. σε «κουτί παραπόνων» και
ανέδειξε τη λαθρανάγνωση σε
δήθεν εναλλακτική διπλωματία.
Η «ανάγνωση» Νούλαντ, όμως,
ομιλεί αφ’ εαυτής: ότι η Κύπρος
μόνο με ευρηματική σύμπλευση
με την Ε.Ε. έχει σημαντικές δυ-
νατότητες. Αλλιώς, θα γυρίζει γύ-
ρω από τον εαυτό της, οδηγώντας
τα πάντα σε ακόμα πιο μεγάλα
αδιέξοδα. 

Ο Ν. Αναστασιάδης στο Euro-
news (27/7) μίλησε για βέτο ή μέ-
τρα κατά Τουρκίας: «Θα πρέπει
να είμαστε αρκετά προσεκτικοί,
γιατί και στην Ευρώπη δυστυχώς
υπάρχουν υπεράνω των αρχών
και των αξιών τα συμφέροντα».
Λίγες μέρες πιο πίσω, ο δήμαρχος
Αμμοχώστου Σ. Ιωάννου ανέφερε
πως ο πρόεδρος Αναστασιάδης
είπε στο Δ.Σ. Αμμοχώστου πως
«υπάρχουν χώρες που έχουν με-

γάλα συμφέροντα με την Τουρκία
και είναι δύσκολο να ασκήσουν
πίεση προς την Τουρκία - Ε.Ε. και
ΗΠΑ». 6/7 

Βέβαια, είναι οι ίδιες χώρες που
ψήφισαν υπέρ της ένταξης της
Κύπρου στην Ε.Ε.! Τον Ιούνιο του
1999 όλες οι χώρες ήταν εναντίον
(πρώτα λύση, μετά ένταξη), πλην
μιας. Τον Δεκέμβριο του 1999 και
οι 15 ψήφισαν υπέρ της ένταξης
της νήσου, με ή χωρίς την επίλυση.
Προφανώς τότε δεν είχαν «συμ-
φέροντα». Δεν μπορούσε λ.χ. ο Γ.
Φίσερ να πει «λύστε το πρώτα και
μετά ελάτε»; Δεν μπορούσε λ.χ. ο
Ρ. Κουκ, ως ΥΠΕΞ του κακού δαί-
μονα, να ζητήσει από τη Βουλή
των Κοινοτήτων να καταψηφίσει
την ένταξη; 

Λοιπόν, οι εταίροι έπαιξαν την
Κύπρο έντιμα, τήρησαν όλες τις
δεσμεύσεις τους και έτσι η νήσος
έγινε πλήρες - μέλος, ενώ θα μπο-
ρούσαν όλα να μείνουν στη θέση
του Ιούνη του 1999. 

Τα σκληρά αδιέξοδα στο Κυ-
πριακό επέφεραν ανακατατάξεις
στο εσωτερικό πεδίο. Ήδη ο Ν.
Αναστασιάδης ανακοίνωσε τη μη
επαναδιεκδίκηση άλλης θητείας,
δίνοντας έτσι τροφή για νέες συ-
ζητήσεις για τις επόμενες προ-
εδρικές εκλογές. Είναι απολύτως
κυπριακό φαινόμενο πως οι δύο
πιο πιστοί υπηρέτες της πολιτικής
Αναστασιάδη, ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστο-
δουλίδης και ο διαπραγματευτής
Α Μαυρογιάννης, δεν λένε όχι στη
συμπερίληψή τους σε έναν μακρύ
κατάλογο από δυνητικούς υπο-
ψήφιους που κυκλοφορεί δεξιά
και αριστερά για τις προεδρικές
του 2023. Με μια αξιοσημείωτη
απουσία αυτογνωσίας και οι δύο
φιλοδοξούν να συνεχίσουν την
πολιτική Αναστασιάδη από εκεί

που θα την αφήσει το 2023! 
Ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης χα-

ρακτήρισε την ανακοίνωση Κ.
Οζερσάι για είσοδο εμπειρογνω-
μόνων στην Αμμόχωστο ως «πυ-
ροτέχνημα και κίνηση εντυπωσια-
σμού στη διπλωματική σκακιέρα»,
πηγή: ant1.com.cy/news/19/6/2019

Ο διαπραγματευτής Α. Μαυρο-
γιάννης δήλωσε ότι «η δική μας
πλευρά ουδέποτε υπέβαλε ιδέες
ή κατέθεσε πρόταση για δύο κρά-
τη. 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» (πηγή,
«Πολίτης», 25/7).

Οι κριτικές παρατηρήσεις,
ωστόσο, είναι αναγκαίες. Κάθε
ενδιαφερόμενος για την ηγεσία
του κράτους, οφείλει να απαντά
στα στοιχειώδη: Ποιος είναι ο
απολογισμός ενός έργου που ανέ-
λαβε και αφορά δημόσιες υποθέ-
σεις; Πού βρισκόταν το Κυπριακό
το 2017 και πού βρίσκεται σήμερα;
Πού βρίσκονταν οι προαναφερ-
θέντες δύο, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, όταν σκαλί-σκαλί οδεύαμε
από την ομοσπονδία στα «δύο
κράτη»; Προφανώς υπηρετούσαν
την πολιτική της «ιδεοθύελλας»
χωρίς να διαφωνήσουν σε κάτι.
Τώρα, κατά ένα ιδιάζοντα τρόπο,
εργάζονται για να κατασκευάσουν
προεδρικό κοστούμι πάνω στα
συντρίμμια. Η σιωπή, τα μισόλογα
και τα εκ των υστέρων εφευρή-
ματα δεν διαθέτουν πειστικότητα.
Στη δημόσια σφαίρα μόνο η γνώ-
μη που εκφράζεται δημόσια και
στην κατάλληλη στιγμή έχει ου-
σιαστική αξία.

Με άξονες και πυροτεχνήματα! 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Καθώς το Κυπριακό
θα εισέρχεται σε μια
χρονική συγκυρία
αβεβαιότητας με τη
διχοτόμηση ante por-
tas και τις ελληνοκυ-

πριακές πολιτικές ελίτ σε αμηχανία,
ο δρόμος για τις προεδρικές εκλογές
του 2023 θα ξεδιπλώνεται ως ο μο-
ναδικός τρόπος επιβίωσης για το
ισχύον σύστημα εξουσίας. Είτε
μέσω της αναπαραγωγής των γνω-
στών αφηγημάτων επιτυχίας, είτε
της επιλεκτικής αποστασιοποίησης,
είτε μιας –άνευ ουσίας πολιτικά
αλλά χρήσιμης επικοινωνιακά– καμ-
πάνιας περί αναβάθμισης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, ηρωικών
βέτο και σκληρών κυρώσεων για
την Τουρκία. Η κυβέρνηση και η
αντιπολίτευση από τον προσεχή
Σεπτέμβριο και για όσους μήνες
χρειαστεί μέχρι την άνοιξη του 2023

θα επιδίδονται σε ένα σκληρό προ-
εκλογικό αγώνα με φόντο την κα-
τάληξη στους προεδρικούς υποψή-
φιους, τις συμφωνίες για τον δεύτερο
γύρο και τη νομή της πίτας, την
επόμενη ημέρα.

Το Κυπριακό θα λάβει σε αυτή
τη συζήτηση τη θέση που του αρ-
μόζει: Με μία σχεδόν παγιωμένη
διχοτόμηση ως προς τα δεδομένα
του εδάφους και τις επιδιώξεις των
πολιτικών ελίτ. Με μια εργαλειοποί-
ησή του ως προς το timing των προ-
εδρικών εκλογών ανάλογη του
ύφους του «αμέσως μετά τις εκλογές
να συνομιλήσουμε» και με μια το-
ξικότητα ως προς τα επιμέρους στοι-
χεία του –αρχής γενόμενης με τους
πρόσφυγες με καταγωγή από την
Αμμόχωστο και το πώς θα κινηθούν
σε σχέση με τις περιουσίες τους.
Σε αυτές τις τρεις του μορφές το
Κυπριακό θα εισέλθει, ανεπιστρεπτί,
την επόμενη της ανάδειξης του
νέου προέδρου της Κ.Δ. στην νέα
του περίοδο. Η τελευταία θα έχει
κλείσει οριστικά και τον κύκλο του
Κυπριακού όπως τον γνωρίσαμε
την περίοδο 1977-2017, μια ιστορική
περιοδολόγηση από τις συμφωνίες
που διαμόρφωσαν ως μορφή λύσης
την Ομοσπονδία, μέχρι το ναυάγιο
των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα. 

Για το πολιτικό DNA της πλει-
οψηφίας των πολιτών ελίτ η επόμενη
του 2023 –με το στάτους κβο να
προχωράει σε βάρος μας με περαι-
τέρω τετελεσμένα από το Βαρώσι
μέχρι το διεθνές στάτους των Κα-
τεχομένων– δείχνει πιο προβλέψιμη
από ποτέ: Ή θα επιχειρήσουν μια
νέα διαπραγμάτευση τύπου «4/10
σημείων» αλά Βιέννης (1977) και
Λευκωσίας (1979) για να συζητούν
το Κυπριακό, σε μια άλλη βάση, για
ακόμη 40 χρόνια, ή, υπό το βάρος

διαφόρων αφόρητων πιέσεων, θα
συναινέσουν με την υπογραφή τους
σε ένα βελούδινο διαζύγιο –δυστυ-
χώς με τα ελάχιστα δυνατά δια-
πραγματευτικά οφέλη, είτε θα βιώ-
σουν –ελέω Τουρκίας– μια ακόμη
χειρότερη εκδοχή του Κυπριακού:
Ένα Κυπριακό 2.0 όπου η νεκρή
ζώνη θα έχει καταστεί σκληρό σύ-
νορο με μια χώρα των 80 και πλέον
εκατομμυρίων και μια μερίδα Τουρ-
κοκυπρίων, με το ισχύον καθεστώς
εγγυήσεων, θα ζει στα εδάφη της
Κ.Δ. –ενίοτε ευάλωτη σε εν δυνάμει
πράξεις πολιτικής βίας από τους
«αντιεμβολιαστές» της περιόδου.
Και την ίδια στιγμή θα αναζητούν
μεθόδους για πολιτικό και οικονο-
μικό κόστος στην Τουρκία. 

Κοιτώντας κανείς τη δεξαμενή
υποψηφίων από τον χώρο της Δεξιάς
–στη βάση της ονοματολογίας που
παίζει μέχρι στιγμής– καθίσταται
απόλυτα προβλέψιμη η τοποθέτηση
εκάστου ως προς τα όριά του σε
σχέση με το Κυπριακό με τα ισχύον-
τα δεδομένα μετά το 2023. Τόσο
προβλέψιμη που προκαλεί θυμηδία.
Το ίδιο ισχύει βέβαια και για μέρος
της αντιπολίτευσης –για να είμαστε,
απολύτως, δίκαιοι. Το Κυπριακό,
χωρίς σοβαρές προοπτικές επιστρο-
φής στις προ του 2017 συνθήκες
λύσης, θα συνεχίσει να απασχολεί
ένα σύστημα αναπαραγωγής της
εξουσίας που δεν ενδιαφέρεται, ου-
σιαστικά, για την παραγωγή απτών
αποτελεσμάτων στο εθνικό θέμα
αλλά για τη διενέργεια δημόσιων
σχέσεων και για την προεδρική κα-
ρέκλα, κατ’ επέκταση. Η τραγωδία
εδράζεται βέβαια στο ότι ο μέσος
Κύπριος πολίτης δεν βρίσκεται στην
κριτική κατάσταση ανίχνευσης αυ-
τού του φαινομένου, αλλά μάλλον
αρέσκεται στο να καταναλώνει, ώς
το 2023, τον προεκλογικό σανό που
θα του σερβίρεται. Μετά το 2023
και με την εμπέδωση των κατα-
στροφικών συνεπειών λόγω της
τροπής που παίρνει το Κυπριακό
ίσως κληθεί να το συνειδητοποιήσει,
αλλά με έναν βιωματικό τρόπο άσχη-
μο. Η ζωή εξάλλου συνεχίζεται.

Το κρίσιμο ερώτημα στην τροπή
που παίρνουν τα πράγματα στην
Κύπρο είναι αν υπάρχει εναλλα-
κτική. Η απάντηση στο ερώτημα
δεν εδράζεται στη διαμορφωτική
ως προς τα χείριστα δεδομένα του
Κυπριακού περίοδο 2023-2028 –με
γνώμονα το 2023 και τις προεδρικές
εκλογές. Αλλά ποιος θα έχει το σθέ-
νος, πολιτικά, το 2028 να επανι-
δρύσει το κράτος. Να βελτιώσει
τους θεσμούς του, να πατάξει τη
διαφθορά και την κακιστοκρατία
και αφού καταφέρει κάτι σε όλα
αυτά να κοιτάξει και προς την πα-
τρίδα, και αν αυτή σώζεται. Αυτός
που θα συνειδητοποιήσει τα ως
άνω πρέπει να έχει στο πίσω μέρος
του μυαλού του δύο δεδομένα: Πως
καμιά φορά για να αρχίσεις το ταξίδι
απέναντι σε κάτι, πραγματικά, νέο
πρέπει να χτυπήσεις τον πάτο του
βαρελιού. Και πως η εξουσία αλλάζει
τον άνθρωπο.

Στον πάτο του βαρελιού
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Πονηρός βυζαντινο-
λάτρης έλεγε ότι η με-
γαλύτερη αποτυχία
του εμβολιαστικού
προγράμματος για
τον κορωνοϊό, ήταν

«το μούχτιν», η παραχώρηση δω-
ρεάν των εμβολίων, αλλά και μέχρι
πρόσφατα των τεστ ανίχνευσης
της νόσου. Όταν σου προσφέρουν
κάτι δωρεάν, ακόμη και φαγητό,
αμέσως γεννιούνται υποψίες ότι
κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από
την προσφορά. Ιδιαιτέρως στην
περίπτωση της «αμαρτωλής» Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και της συχνά
πυκνά ύποπτης για ένα σωρό «λα-
μογιές» κυπριακής πολιτείας, τότε
οι υποψίες πολλαπλασιάζονται. 

Στην κουβέντα του καφενέ, πο-
λυδιαβασμένος ελληνολάτρης έφερε
το παράδειγμα του μεγάλου Ιωάννη
Καποδίστρια, του πρώτου κυβερ-
νήτη της Ελλάδας, ο οποίος δοξά-
ζεται μέχρι σήμερα στην Ελβετία,
για την εδραίωση του συστήματος

το οποίο έκανε πάμπλουτη την χώ-
ρα. Ο ίδιος άνθρωπος όταν ανέλαβε
την εξουσία στην Ελλάδα, δολο-
φονήθηκε από τους κατά τα άλλα
ήρωες της επανάστασης του 1821.
Πάντως, ο Ιωάννης Καποδίστριας
πρόλαβε και κατάφερε να χορτάσει
τους πεινασμένους Έλληνες με τις
πατάτες. 

Η ιστορία λέει ότι ο Ιωάννης
Καποδίστριας, εισήγαγε πατάτες
από ευρωπαϊκές χώρες και πρό-
σφερε δωρεάν τους αγρότες για
να τις φυτέψουν. Ωστόσο, οι φι-
λύποπτοι χωρικοί, πέταξαν στα
σκουπίδια τις πατάτες. Τότε εφάρ-
μοσε ένα πολύ έξυπνο κόλπο για
πείσει τους πεισματάρηδες Έλλη-
νες. Έβαλε τις πατάτες σε μια απο-
θήκη και έβαλε φρουρά να τις φυ-
λάνε μέρα νύκτα. Αποτέλεσμα ήταν
σε μια εβδομάδα να μη μείνει ούτε
μία πατάτα στην αποθήκη. Φρουροί
και αγρότες άρπαξαν στα μουλωχτά
τα πολύτιμα φυτά και τότε άρχισε
η καλλιέργεια της χορταστικής λι-

χουδιάς σε όλη τη χώρα. Στον κα-
φενέ και βρετανοσπουδαγμένος,
ο οποίος ξεκίνησε να μιλάει για τα
καταστήματα για τους φτωχούς,
τα οποία λειτουργούν με μεγάλη
επιτυχία εδώ και δεκαετίες στη
Βρετανία, με πρωτοβουλία και ευ-
θύνη των δήμων. Το μυστικό στα
εν λόγω καταστήματα είναι ότι τί-
ποτα δεν προσφέρεται δωρεάν,
αλλά όλα τα προϊόντα πωλούνται
για μία λίρα. Εκεί οι φτωχοί μπο-
ρούν αγοράσουν τρόφιμα, τα οποία
συνήθως κοντεύουν να λήξουν,
ρούχα δεύτερη επιλογής, αλλά και
προϊόντα καθημερινής χρήσης, τα
οποία προσφέρουν εταιρίες και
οργανισμοί. Απαράβατος κανόνας
είναι η τήρηση όλων των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας, οι οποίοι
διέπουν και όλα τα άλλα προϊόντα,
τα οποία πωλούνται σε ακριβά πο-
λυκαταστήματα.

Στην κουβέντα ήρθαν πονεμέ-
νες στιγμές της προσφυγιάς, με
τις «βλοσυρές και χοντρές κυρίες»,

οι οποίες με ύφος χιλίων καρδινα-
λίων, πρόσφεραν βοήθεια σε κου-
πόνια στα φοβισμένα μικρά προ-
σφυγόπουλα. Όποιο παιδάκι δεν
στεκόταν προσοχή στη γραμμή,
κινδύνευε όχι να χάσει το κουπόνι,
αλλά να ακούσει τον «εξάψαλμο»,
από τις κατά τα άλλα ευγενείς και
καλοντυμένες κυρίες. Χειρότερες
οι εμπειρίες με τα συσσίτια για τα
προσφυγόπουλα. Ένα κουλουράκι
και ένα τυρί τριγωνάκι, όλο το κο-
λατσιό στο διάλειμμα των μαθη-
μάτων. Τα φτωχόπαιδα στην ουρά
και τα πλουσιόπαιδα στην καντίνα
για το δικό τους σάντουιτς. Τα ψυ-
χολογικά κατάλοιπα στοιβάζονταν,
άλλοτε κάνοντας τα παιδιά «θηρία»
για να πολεμήσουν στη ζωή και
άλλοτε «μυρμηγκάκια» για να επι-
βιώσουν δουλεύοντας μέρα και νύ-
κτα. Σε καμία όμως περίπτωση κα-
νένα προσφυγόπουλο, δεν έγινε
«κακορίζικο». 

Στην Κύπρο, της «ευλογίας» του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-

τος και με τις στρατιές των δημο-
σίων υπαλλήλων, ακόμη λειτουρ-
γούν Κοινωνικά Παντοπωλεία. Αλή-
θεια, γιατί θα πρέπει να ταπεινώ-
νονται καθημερινώς τόσοι άνθρω-
ποι, για να λάβουν ένα πιάτο φα-
γητό, όταν θα μπορούσαν τα «δή-
θεν» παντοπωλεία, να μετατραπούν
όπως στη Βρετανία σε παντοπωλεία,
τα οποία θα σέβονται την αξιοπρέ-
πεια των ανθρώπων. Δεν θα ήταν
καλύτερα οι εργαζόμενοι στα κοι-
νωνικά παντοπωλεία, να βοηθή-
σουν τους πτωχούς – ίσως και στο
πνεύμα – να ενταχθούν στο σύ-
στημα του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος. Καλό θα είναι αντί
κουπόνια στου φτωχούς να δίδεται
μια πιστωτική κάρτα, περιορισμέ-
νης χρήσης, ώστε να αποφεύγονται
και φαινόμενα άσκοπης σπατάλης
των χρημάτων. Με άλλα λόγια να
εφαρμόσουν την ιστορία του ψαρά,
ο οποίος αντί να προσφέρει ψάρια
στους φτωχούς, μάθαινε τους φτω-
χούς να ψαρεύουν, ώστε να έχουν

πάντα φαγητό. Ο νέος υπουργός
Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας
έδειξε από τις πρώτες μέρες ότι
έχει το «τσαγανό» να βάλει τάξη
με τους «παντοδύναμους» γιατρούς
και το «χαώδες» σύστημα αντιμε-
τώπισης του κορωνοϊού. Φαίνεται
ότι πρέπει να πέρασε από τους κα-
φενέδες και έχει επαφή με τις πραγ-
ματικές ανάγκες των πολιτών. Η
νέα και πρώτη υφυπουργός Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Αναστασία Αν-
θούση μπήκε και αυτή στα βαθιά
για να ανορθώσει το «ταλαιπωρη-
μένο» σύστημα προστασίας των
αδύναμων ή και άτυχων πολιτών.
Και οι δύο αξιωματούχοι δείχνουν
ότι κουβαλούν μια νέα «ταπεινή»
νοοτροπία, η οποία αποτελεί και
την καλύτερη συνταγή για επιτυχία
στο δύσκολο έργο το οποίο ανέλα-
βαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το
«μούχτιν» δεν είναι η καλύτερη
επιλογή. 

Τα «μούχτιν» εμβόλια δεν πουλούν
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

EP
A/

ES
TE

BA
N

BI
BA

Η Ισπανία δώρισε στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας 201.600 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, βάσει της συμφωνίας με τον μηχανισμό Covax, τον
ΠΟΥ και τη βρετανική φαρμακευτική εταιρία. 

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

kaparispan@yahoo.gr

<<<<<<<

O μέσος Κύπριος 
πολίτης μάλλον 
αρέσκεται στο να κατα-
ναλώνει, ώς το 2023, 
τον προεκλογικό σανό
που θα του σερβίρεται. 
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Περί της συνομιλίας Τζόνσον Ρασκ, του 1964
Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΙΟΥ

Ανάπτυξη 
των αγροτικών 

περιοχών
Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο ι επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού είναι τερά-
στιες για την οικονομία, τη

δημόσια υγεία και την κοινωνία
των πληγεισών χωρών. Η πανδη-
μία έχει πλήξει ιδιαίτερα την του-
ριστική βιομηχανία και τον αγρο-
τικό κόσμο, αφού λόγω του μει-
ωμένου αριθμού τουριστών, αρ-
κετά γεωργοκτηνοτροφικά προ-
ϊόντα παραμένουν αδιάθετα.
Ο τομέας της υγείας έχει δοκιμα-
στεί έντονα, λόγω της μη ετοιμό-
τητας κάποιων χωρών να αντι-
μετωπίσουν την ταχεία εξάπλωση
του ιού με νοσηλευτήρια να κλεί-
νουν ή να μην μπορούν να δε-
χτούν εξωτερικούς ασθενείς. Η
δημιουργία ιατρικών κέντρων ή
νοσοκομείων αναφοράς που εξυ-
πηρετούν μόνο ασθενείς με κο-
ρωνοϊό αναγκάζει αρκετούς πο-
λίτες να ζητούν νοσηλεία σε ιδιω-
τικά νοσηλευτήρια ή ιατρικά κέν-
τρα σε άλλες επαρχίες.

Οι αγροτικές περιοχές πέραν
του σοβαρού οικονομικού πλήγ-
ματος που δέκτηκαν, μαστίζονται
επίσης από το φαινόμενο της
αστικοποίησης και της εγκατά-
λειψής τους από τα νέα ζευγάρια.
Ο πληθυσμός στις αγροτικές, απο-
μακρυσμένες, ορεινές ή απομο-
νωμένες περιοχές, όχι μόνο γερ-
νάει αλλά νοσεί και πιο εύκολα.

Όταν ο πληθυσμός γερνάει
και δεν μπορεί να απολαμβάνει
καλές υπηρεσίες υγείας, τότε το
κράτος θα πρέπει να δώσει κίνη-
τρα ούτως ώστε, οι ηλικιωμένοι
να ζουν μια καθωσπρέπει ζωή και
για να παραμείνουν οι νέοι στα
χωριά, στις κοινότητες και στους
αγροτικούς δήμους. Αυτά τα κί-
νητρα αφορούν κυρίως τη συν-
δεσιμότητα των αγροτικών πε-
ριοχών με τα αστικά κέντρα, τη
βελτίωση και δημιουργία καλού
οδικού δικτύου, την προώθηση
συχνών και σταθερών δρομολο-
γίων και την εύκολη πρόσβαση
σε κρατικές υπηρεσίες υγείας,
στο τραπεζικό σύστημα, στα τα-
χυδρομεία, στις υπηρεσίες ασφα-
λείας και εξυπηρέτησης του πο-
λίτη κ.ο.κ. Οι πολίτες έχουν εξοι-
κειωθεί πλέον με τη χρήση της
τεχνολογίας, όμως σε αρκετές
αγροτικές και απομακρυσμένες
περιοχές υπάρχει κακή ή αδύνατη
πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι
που δυσχεραίνει περισσότερο τη
διαβίωση σε απόκεντρες περιοχές.
Οι εταιρείες παροχής δικτύου κι-
νητής τηλεφωνίας και διαδικτύου
θα πρέπει να εντάξουν στους σχε-
διασμούς τους όλες τις περιοχές,
μηδεμιάς εξαιρουμένης, ενισχύον-
τας το προσφερόμενο διαδίκτυο
υπηρεσιών και αναβαθμίζοντας
τις ταχύτητές του.

Οι παράγοντες που συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και στην πα-
ραμονή τους στις ακριτικές πε-
ριοχές είναι πολλοί, όπως η πα-
ροχή υπηρεσιών, η στέγαση, η
εκπαίδευση, η προσβασιμότητα,
η συνδεσιμότητα, τα συστήματα
υγείας, ασφάλειας κ.ά. Το κάθε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) οφείλει να περιο-
ρίσει την ερήμωση των αγροτικών
περιοχών και να προσφέρει όλες
τις απαιτούμενες υπηρεσίες στους
κατοίκους, για να αποφευχθεί η
περαιτέρω γήρανση του πληθυ-
σμού και η αστικοποίηση.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωρ-
γικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης μπορούν να εξασφαλι-
στούν κονδύλια για έργα υποδο-
μής που δεν έχουν να κάνουν μό-
νο με τη γεωργία και την κτηνο-
τροφία, αλλά να αναβαθμίζουν
τις αγροτικές περιοχές καθιστών-
τας τις περιβαλλοντικά καθαρές
και πολιτιστικά αναπτυγμένες. Η
προώθηση του αγροτουρισμού,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
παράδοση, στον πολιτισμό, στα
ήθη και στα έθιμα, τον τοπικό χα-
ρακτήρα, αλλά και η διαμονή σε
ένα καθαρό, φυσικό γεωργικό πε-
ριβάλλον, σε συνδυασμό με την
πολιτιστική κληρονομιά, θα μπο-
ρούσαν να ωθήσουν την ανάπτυ-
ξη των αγροτικών περιοχών.

Η σωστή εκπαίδευση και κα-
τάρτιση των πολιτών στις αγρο-
τικές περιοχές και η προσφορά
εργασίας και ίσων ευκαιριών για
εξ αποστάσεως σπουδές ή επι-
μόρφωση θα αναζωογονήσουν
τις παραμελημένες περιοχές. Οι
αγροτικές περιοχές αξίζουν να
αναπτυχθούν σε ιδανικούς τόπους
διαβίωσης, οι οποίοι να μην υστε-
ρούν σε υπηρεσίες, αλλά αντιθέτως
να προσφέρουν στους κατοίκους
τους ένα υγιεινό τρόπο ζωής, μα-
κριά από τα καυσαέρια, την ηχο-
ρύπανση και τις ατέλειωτες ουρές
κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι αγροτικές και ημιαστικές
περιοχές αντιπροσωπεύουν το
88% της επικράτειας της Ε.Ε.,
όπως αναφέρθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,
και φιλοξενούν το 55% του συ-
νολικού πληθυσμού της. Η αγρο-
τική ανάπτυξη αποτελεί σημαν-
τικό στόχο των αγροτικών τοπι-
κών αρχών, αφού οι περιοχές αυ-
τές μπορούν να εξελιχθούν σε
πρότυπα περιβαλλοντικής ομορ-
φιάς, εύκολης πρόσβασης στην
εργασία και ιδανικών συνθηκών
για δημιουργία οικογένειας.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δή-
μαρχος Δερύνειας.

Ο Walter Benjamin,
ο Γερμανο-εβραίος
φιλόσοφος με την
τραγική κατάληξη,
περιέγραφε με απο-
καλυπτικό ύφος την
αφύπνιση της αν-

θρωπότητας μπροστά στα επεί-
γοντα αιτήματα του μέλλοντος.
Θεωρούσε ότι οι Ευρωπαίοι ζούσαν
μέσα σε μια πλαστή «φαντασμα-
γορία» και ότι η ιστορία θα τους
ξυπνούσε από το απατηλό όνειρο
της όμορφης καθημερινότητας
τους και από την ψευδαίσθηση
ασφάλειας και βεβαιότητας για το
μέλλον τους. Το ξύπνημα αυτό θα
τους επανέφερε βίαια στην εφιαλ-
τική πραγματικότητα, την οποία
οι ίδιοι δημιούργησαν με τα υλικά
των ονείρων τους. Το ξύπνημα
στον εφιάλτη της πραγματικότητας
μας φέρνει τώρα αντιμέτωπους με
την πύρινη λαίλαπα, η οποία κα-
ταστρέφει ανελέητα τα τοπικά οι-
κοσυστήματα σε Κύπρο, Ελλάδα
και Ιταλία, αλλά και στην Τουρκία,
τον Καύκασο, την Αφρική και την
Καλιφόρνια. Οι ίδιες εφιαλτικές ει-
κόνες πυρκαγιών που καταπίνουν
τα δάση του πλανήτη στην Αυ-

στραλία, στη Βραζιλία, στον Αμα-
ζόνιο, και την τάιγκα της Σιβηρίας
παρέλασαν στις οθόνες μας και
πέρυσι. 

Οι καταστροφές στο επίπεδο
των τοπικών οικοσυστημάτων είναι
αποτέλεσμα του φαινομένου της
«κλιματικής αλλαγής» που απειλεί
το πλανητικό οικοσύστημα. Επι-
στήμονες παρακολουθούν εδώ και
δεκαετίες την εξέλιξη του και έχουν
ήδη επισημάνει ότι έχει κλονίσει
σοβαρά την ισορροπία του παγκό-
σμιου οικοσυστήματος. Αποτέλεσμα
της κλιματικής αλλαγής είναι, για
παράδειγμα, οι χρόνιες ανομβρίες
και οι όλο και πιο παρατεταμένες
περίοδοι καύσωνα που εξαντλούν
τα αποθέματα νερού και μετατρέ-
πουν τα δάση σε εύφλεκτη ύλη και
τις εξοχικές κατάφυτες κατοικίες
σε παγίδες θανάτου. Το επιδεινού-
μενο αυτό φαινόμενο μας καλεί
πλέον να αντιδράσουμε σε πλανη-
τικό επίπεδο. Πρόσφατα στοιχεία
δείχνουν ότι το σύστημα του ρεύ-
ματος του Κόλπου (Gulf Stream)
αποσταθεροποιείται, γεγονός που
έχει συστημικό αντίκτυπο στα το-
πικά κλίματα από το Μεξικό μέχρι
τη Σκανδιναβία και την Αρκτική.

Την περασμένη εβδομάδα στη Γροι-
λανδία, μια απότομη τήξη πάγου
δημιούργησε αρκετό νερό για να
καλύψει τη Φλόριντα με πέντε εκα-
τοστά νερού. Τι πρέπει να κάνουμε
μπρος σε αυτή την ραγδαία επιδεί-
νωση της κατάστασης; Πώς μπο-
ρούμε να παρέμβουμε αποτελε-
σματικά ώστε να επιβραδύνουμε
το φαινόμενο και να προλάβουμε
τις ακόμη καταστροφικότερες συ-
νέπειές του;  

«Ενεργήστε με τέτοιο τρόπο
ώστε τα αποτελέσματα της δράσης
σας να είναι συμβατά με τη μονι-
μότητα μιας αυθεντικά ανθρώπινης
ζωής στη Γη»: αυτό συμβούλευε
το 1979, o Γερμανός φιλόσοφος
Χανς Γιόνας. «Η αρχή της ευθύνης»
(Prinzip Verantwortung) ήταν το
πρώτο μεγάλο φιλοσοφικό έργο
για την οικολογία. Καλούσε σε μια
ριζική αλλαγή στη νοοτροπία του
δυτικού ανθρώπου, σε μια ρήξη
με τον τρόπο σκέψης και τα προ-
τάγματα που δημιούργησαν τον
δυτικό υλικοτεχνικό πολιτισμό.
Ουσιαστικά, ο Hans Jonas πιστεύει
ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την
προγονική ηθική, η οποία βασί-
ζεται στον άνθρωπο που ζει σε

«πόλεις», αυτόνομα κάστρα όπου
ο άνθρωπος δημιουργεί τον κόσμο
του και την ηθική του, χωρίς να
αγγίζει πραγματικά την ύπαρξη
του κόσμου. Αυτή η αρχαία ηθική
του διαχωρισμού της φύσης από
την πόλη είναι η ηθική του πα-
ρόντος, διαπιστώνει ο Jonas. Διέπει
τόσο τη σχέση μας με το φυσικό
μας περιβάλλον όσο και τις δια-
προσωπικές, τις κοινωνικές και
τις οικονομικές μας σχέσεις. Ενώ
για παράδειγμα σε όλες τις σαμα-
νιστικές θρησκείες η φύση είναι
ένα σύνολο από «πνεύματα» και
μικρές και μεγάλες θεότητες, στο
ηθικό σύστημα του δυτικού αν-
θρώπου είναι απλά πρώτη ύλη και
μέσον για την επίτευξη των σκο-
πών του. Οι νεράιδες που κατοι-
κούσαν στις πηγές και τα ξωτικά
του δάσους, αν και μυθικά πλά-
σματα, αποτελούσαν μέρος ενός
άλλου ηθικού συστήματος, στο
οποίο η φύση έχει «πρόσωπο».
Έτσι δεν αποτελεί αντικείμενο
προς εκμετάλλευση, αλλά υποκεί-
μενο με το οποίο ο άνθρωπος συν-
διαλέγεται. Η τωρινή ηθική του
διαχωρισμού που καθιστά τη φύση
αντικείμενο στα χέρια του ανθρώ-

που είναι πλέον ξεπερασμένη. 
Βασισμένη σε αυτό το εσφαλ-

μένο ηθικό σύστημα, η ανθρώπινη
τεχνο-επιστημονική μέγγενη των
νεότερων χρόνων αλλάζει την
ισορροπία της «μάχης» του αν-
θρώπου ενάντια στη φύση. Η εφαρ-
μογή στη φύση της προηγμένης
επιστήμης και τεχνολογίας για την
παραγωγή υλικού πλούτου από τη
βιομηχανική επανάσταση και έπει-
τα είναι όχι απλά καταστροφική
για τη φύση αλλά αυτοκαταστρο-
φική για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
και οι παγκοσμιοποιημένες σήμερα
πολιτείες του κυριαρχούν πάνω
στη φύση και οδηγούν τον κόσμο,
όπως πλέον γνωρίζουμε, στον μο-
νόδρομο του εφιάλτη. Είναι επι-
τακτική ανάγκη να αλλάξει το ηθι-
κό σύστημα, να επαναπροσδιορι-
στεί η σχέση μας με τη φύση και
να στραφεί εκ νέου η τεχνο-επι-
στημονική δραστηριότητα από
την εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων στην αποκατάσταση της
ισορροπίας του πλανητικού οικο-
συστήματος. Η ηθική πρέπει να
εγκαταλείψει το παρόν και το ατο-
μικό και να προβάλει τον εαυτό
της στο μέλλον και στο συλλογικό.

Μολονότι δεν πιστεύουμε στα ξω-
τικά, δεν είναι δύσκολο να ενερ-
γούμε έτσι ώστε να αντιμετωπί-
ζεται η φύση ως υποκείμενο και
σκοπός της πράξης μας και όχι ως
αντικείμενο και μέσο. Οφείλουμε
να δράσουμε με συναίσθηση της
ευθύνης της καθημερινής μας πρά-
ξης απέναντι σε ένα άλλο ζωντανό
ον. Ο νέος προσανατολισμός της
τεχνολογίας και οι αντίστοιχες με-
τατοπίσεις στην παγκόσμια οικο-
νομία και πολιτική είναι αναγκα-
στικά έργο για την παγκόσμια κοι-
νότητα, όχι για τα εθνικά κράτη.
Η όποια δράση σε εθνικό επίπεδο
πρέπει να έχει ως γνώμονα την
καθολική αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας στον πλανήτη. Η χάραξη
ωστόσο ενός πλαισίου κοινής δρά-
σης έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί
ανέφικτη λόγω των αρνητών της
κλιματικής αλλαγής, όπως οι Τραμπ
και Μπολσονάρο και οι ομοϊδεάτες
τους.    

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευ-
ρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημί-
ου του Στρασβούργου.
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Σ την «Καθημερινή» (25/7/21)
δημοσιεύτηκε ένα εξόχως ση-
μαντικό άρθρο της Μαριάννας

Κακαουνάκη. «Εξόχως σημαντικό»
το άρθρο, όχι μόνο για το περιεχό-
μενό του, αλλά και για έναν άλλο
λόγο. Ας με διορθώσει αν σφάλλω
κάποιος, αλλά έχω την αίσθηση
πως είναι η πρώτη φορά, που Ελ-
λαδίτης αρθρογράφος, αποφασίζει
να ερευνήσει σοβαρά απόρρητα
αμερικανικά έγγραφα των πρωτα-
γωνιστών του Κυπριακού δράματος
του 1964. Διότι το τι εξελισσόταν
στην Κύπρο τότε, ήταν ένα «αθέ-
ατο» δράμα. Και επειδή ακριβώς,
η ηγεσία του έθνους, ως αθέατο το
αντιμετώπιζε, (και το αντιμετωπίζει
ακόμα) μια δεκαετία αργότερα,
(1974) ήταν φυσικό να εξελιχθεί
σε θεαματική τραγωδία. 

Η κα Κακαουνάκη ομιλεί, και
ορθώς, για μιαν «αποκαλυπτική
εξάλεπτησυνομιλία τουΑμερικανού
προέδρου Τζόνσον με τον υπουργό
Εξωτερικών Ρασκ για τη διαχείριση
μιας εκρηκτικής συγκυρίας». Εκρη-
κτική δε συγκυρία, το πρόβλημα
που εξελισσόταν το 1964 στην Κύ-
προ. Η συνομιλία (Σημ. Χ.Φ. έγινε
στις 9/6/1964) στην οποία, ειρήσθω,
ο αθυρόστομος Τζόνσον, και αφού
πρώτα διαολοστέλνει (sic) εαυτόν
που ασχολήθηκε μ’ αυτό το θέμα,
καταλήγει με την «τραγική», θα
έλεγα, «κραυγή», την οποία κατα-
γράφει και η κα Κακαουνάκη, όπου
αναφερόμενος στον Ινονού, λέει
«Αυτός θα έρθει εδώ αναζητώντας
τον παράδεισο και θα βρει κόλαση»!
(He will come over here looking
for heaven and he will find hell).

Πλην όμως, ούτε η εκτεταμένη
ανάλυση της κας Κακαουνάκη,
αλλά ούτε και το περιεχόμενο της
συζήτησής του με τον Ρασκ, ερμη-
νεύουν τη συγκεκριμένη έκρηξη
του Τζόνσον. Η οποία όμως έχει
την ερμηνεία της, όπως συμπεραί-
νεται από άλλα αμερικανικά μυ-
στικά έγγραφα, στα οποία θα γίνει
αναφορά πιο κάτω. Αυτήν θα επι-
χειρήσω να εξηγήσω εγώ, με όλη
την αγάπη μου στη Μαριάννα Κα-
καουνάκη.

Η ιστορία πάει πίσω στο 1962.
Τη χρονιά εκείνη, αρχές καλοκαι-
ριού, προσκαλεσμένος επίσημα,
επισκέφθηκε τον πρόεδρο Κέννεντυ
στις ΗΠΑ ο Μακάριος Γ΄. Σε αντα-
πόδοση αυτός, προσκάλεσε τον
Κέννεντυνα επισκεφθεί την Κύπρο,
πρόσκληση που έδειξε πως ευχα-
ρίστως αποδέχτηκε εκείνος. Πλην
όμως στην επίσκεψη, που πραγ-
ματοποιήθηκε τον ίδιο χρόνο προς
το φθινόπωρο, ο Κέννεντυ δεν ήλθε
ο ίδιος, αλλά έστειλε να επισκεφθεί
τον Κύπριο πρόσεδρο, ο αντιπρό-
εδρός του Λίντον Τζόνσον. Ο Μα-
κάριος Γ΄ φυσικά δεν ανέχθηκε τέ-
τοια «προσβολή»! Αντέδρασε στέλ-
νοντας στο αεροδρόμιο, τότε, της
Λευκωσίας, να υποδεχθεί τον Τζόν-
σον, τον δικό του, κι αυτός, αντι-
πρόεδρο! 

Αντιπρόεδρος όμως στην Κύπρο
ήταν Τούρκος, ο κ. Κιουτσούκ. Ο
καθένας αντιλαμβάνεται, τι θα είπε
στον Αμερικανό ο Τούρκος στη
διαδρομή για το ξενοδοχείο (Λήδρα
Πάλας) όπου θα διέμενε. Για συμ-
πλήρωση δε της «προεδρικής» πα-
τάτας, ο Μακάριος Γ΄ έστειλε την

άλλη μέρα πάλι τον Κιουτσούκ, να
συνοδεύσει τον Αμερικανό αντι-
πρόεδρο, στο προεδρικό του μέ-
γαρο. Ανεξέλεγκτος πια ο Κιου-
τσούκ, πέρασε τον Τζόνσον μέσα
από την τούρκικη συνοικία της
Λευκωσίας, όπου φρόντισε να του
επιφυλαχθεί «προεδρική» υποδοχή,
με εύγλωττες επιγραφές στα τερά-
στια πλακάτ, να κολακεύουν τα
αφτιά του ενθουσιασμένου πια
Αμερικανού, καρφώνοντας ταυτό-
χρονα τους Έλληνες συγκάτοι-
κους... (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ=ΚΟΜΜΟΥ-
ΝΙΣΜΟΣ, ΕΞΩ ΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ,
ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΜΕΝ ΤΟ Ν.Α.Τ.Ο.
κ.λπ.) Και σαν συμπλήρωμα της
κρατικής πατάτας, τα «συγκυβερ-
νώντα» παλληκάρια του ΑΚΕΛ πε-
ρίμεναν την αυτοκινητοπομπή του
Τζόνσον, και εκεί λίγο πριν την,
τότε, πλατεία Μεταξά, τον γιουχάι-
σαν μεγαλειωδώς, με συνοδεία
δαιμονισμένων κτυπημάτων σε
άδειους γκαζοτενεκέδες... Τέτοιος
διπλωματικός θρίαμβος...

Συνεχίζοντας βέβαια το ταξίδι
του ο Τζόνσον, πήγε μετά στην Άγ-
κυρα, όπου, μέσα σε παρόμοια υπο-
δοχή, γνώρισε την προσωπικότητα
του Ινονού. Έκτοτε έτρεφε για εκεί-
νον θαυμασμό, φιλία και συγκινη-
τική συμπάθεια. 

Φυσικά, φτάνοντας στην Ουά-
σινγκτον, την εμπειρίααυτήο Τζόν-
σον δεν την κράτησε για τον εαυτό
του. Μερικούς δε μήνες αργότερα
δεν χρειαζόταν να τη μοιραστεί με
άλλον, διότι, με τη δολοφονία Κέν-
νεντυ, ήταν πια εκείνος πρόεδρος
των ΗΠΑ!Γι’αυτόκαι όταν ξέσπασε
το πρόβλημα της Κύπρου (φθινό-

πωρο 1963), ο Τζόνσον αρνιόταν
πεισματικά,να αναμιχθεί η Αμερική
σ’ αυτό. Κι όταν, με ένα άλλο τώρα
τηλεφώνημα, (25/1/1964) ο Μπολ
αυτή τη φορά, του εξήγησε πως εί-
ναι αναγκασμένος πια, αντί των
Άγγλων, να αναλάβει η Αμερική το
θέμα, ο Τζόνσον πείστηκε, βρίζον-
τας όμως χυδαία, τους Εγγλέζους
τώρα!

Μέχρι την τηλεφωνική όμως συ-
νομιλία με τον Ρασκ (9/6/1964) έν-
τονη η δραστηριότητα της αμερι-
κανικής διπλωματίας είχε αλλάξει
το κλίμα πλήρως.  Προσανατολί-
ζονταν πια οι Αμερικανοί, με την
πρόταση κυρίως του πρέσβη τους
στην Κύπρο, Τέυλορ Μπέλτσερ
(7/4/64)  πως μόνο ένωση Κύπρου-
Ελλάδας προσφέρει εθνική ασφά-
λεια (sic) στις ΗΠΑ, αποκλείοντας
παράλληλα κάθε ιδέα διχοτόμησης
ή ομοσπονδίας που ζήταγαν οι
Τούρκοι!

Με όλα αυτά μπροστά του πια
ο Τζόνσον, και έχοντας ήδη από
καιρό καλέσει τονΙνονού στην Ουά-
σινγκτον, μην μπορώντας και να
ακυρώσει ας πούμε την επίσκεψη,
αντιλήφθηκε πως βρέθηκε σε αδιέ-
ξοδο, και διεκτραγωδούσε στον
Ρασκ, ό,τι αναφέρει και η κα Κα-
καουνάκη, «... τι στο διάολο ήθελε
ο Λίντον Τζόνσον και φέρνει αυτό
το μπλέξιμο επάνω του...» Διότι βε-
βαίως ερχόταν στην Αμερική (φίλος
του) ο Ινονού «... αναζητώντας τον
παράδεισο...» και αυτός δεν έχει να
τουπροσφέρει παρά «την κόλαση»! 

Ο κ. Χάρης Φεραίος είναι διδάκτωρ του
ΕΜΠ.



Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Την απόφαση να χρησιμοποιηθούν
όλα τα νόμιμα μέσα επέλεξε η κυ-
βέρνηση ούτως ώστε να πείσει
ένα μεγαλύτερο μέρος των μέχρι
τώρα ανεμβολίαστων να οδηγηθεί
στα κέντρα εμβολιασμού. Αν και
το προηγούμενο διάστημα είχαν
συζητηθεί διάφορες μέθοδοι για
κίνητρα και αντικίνητρα, επί του
παρόντος επικράτησε η λογική
του safe pass. Με τα κρούσματα
να αυξάνονται ωστόσο και τα νο-
σοκομεία να εκπέμπουν σήμα κιν-
δύνου, δεν αποκλείεται την 23η
Αυγούστου, όταν θα συγκληθεί το
Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα. 

Οι κατηγορίες των ανεμβολία-
στων ποικίλουν βεβαίως. Είναι οι
νέοι όπως λένε οι οποίοι αμελούν
να εμβολιαστούν, είναι οι πολίτες
που φοβούνται ή ανησυχούν για
τις επιπτώσεις και είναι οι αρνητές
του εμβολιασμού και της πανδη-
μίας. Για την τρίτη κατηγορία το
υπουργείο Υγείας έχει σηκώσει τα

χέρια ψηλά και αντιλαμβάνεται
πως είναι πολύ δύσκολο να πείσει
την εν λόγω ομάδα.

Στο πλάνο της κυβέρνησης είναι
να εντοπίσει την κάθε ομάδα και
να την πείσει διά της επιστημο-
νικής μεθόδου. Το επόμενο διά-
στημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στα άτομα που λόγω θρησκείας
έχουν συστολές στο να εμβολια-
στούν. Δεν πέρασε απαρατήρητη

άλλωστε και από την κυβέρνηση
αλλά και από την ευρύτερη κοι-
νωνία η στάση του μητροπολίτη
Μόρφου στο δικαστήριο, όταν πή-
γε χωρίς τη χρήση μάσκας. Όλο

αυτό θεωρείται από πολιτικούς
κύκλους ότι δυσκολεύει την όλη
κατάσταση. Σημειώνεται ωστόσο
πως θα δοθεί έμφαση στο να καμ-
φθούν οι ανησυχίες των πιστών.

Με ποιο τρόπο βεβαίως, είναι ακό-
μη ανοικτό. 

Με τον ίδιο τρόπο αναμένεται
να λύσουν το επόμενο διάστημα
και τις ανησυχίες μερίδας των πο-

λιτών που αρνείται να εμβολιαστεί
φοβούμενοι τις επιπτώσεις. Όπως
σημειώνουν ανώτατοι κύκλοι του
υπουργείου Υγείας, τα μεγαλύτερα
ποσοστά προέρχονται από γυναί-
κες που ανησυχούν για θέματα
που αφορούν τη μητρότητα. Γι’
αυτή τη μερίδα των πολιτών έχει
ήδη φροντίσει το υπουργείο να
ενημερώσει το επόμενο διάστημα
τεκμηριωμένα. 

Οι νέοι
Στο υπουργείο θεωρούν πως η

χρέωση των rapid test ενίσχυσε
το ποσοστό των προσώπων που
εμβολιάζονται. Σε αυτό όπως λέει
το υπουργείο συνέβαλε και η στά-
ση που τήρησαν τα πανεπιστήμια,
τα οποία ζητούν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή pcr test. Όπως ση-
μειώνεται αυτό συνέβαλε στη μα-
ζική προσέλευση των νέων που
αμελούσαν να οδηγηθούν στα κέν-
τρα εμβολιασμού. Τον δικό του
ρόλο στο να καμφθούν οι αντιστά-
σεις έπαιξε και ο οικογενειακός

περίγυρος. Όπως σημειώνεται σε
οικογένειες που υπήρξε πρόσωπο
το οποίο νόσησε με κορωνοϊό αυτό
συνέβαλε δραστικά στο να εμβο-
λιαστεί στη συνέχεια όλη η οικο-
γένεια. 

Τη ζωή δύσκολη; 
Όπως σημειώνουν κύκλοι του

υπουργείου, το πλάνο της κυβέρ-
νησης είναι να γίνει δύσκολη η
ζωή των ανεμβολίαστων. Δεν απο-
κλείεται μετά τη χρέωση των rapid
test να υπάρξει το ενδεχόμενο
πρόσβασης σε εσωτερικούς χώ-
ρους αποκλειστικά για εμβολια-
σμένους όπως έγινε σε άλλες χώ-
ρες. Αυτό δεν αποκλείεται να λη-
φθεί ως μέτρο στη συνέχεια. Στο
Υπουργικό Συμβούλιο πάντως εί-
χαν συζητηθεί διάφορα άλλα μέ-
τρα, όπως το ενδεχόμενο επιπλέον
χρέωσης στο Γενικό Σύστημα Υγεί-
ας, όσων επιμένουν να μην εμβο-
λιάζονται. Αυτό είχε μελετηθεί
από το υπουργείο ωστόσο κρίθηκε
αντισυνταγματικό.
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Κάθε κατηγορία
και άλλος 
τρόπος πειθούς
Η κυβέρνηση θα ασκήσει όλα τα νόμιμα 
μέσα για να αυξήσει τους εμβολιασμούς

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Στην κάθε πρωτεύουσα εναπόκειται
το πώς θα προσεγγίσει το ζήτημα
της επαρκούς εμβολιαστικής κά-
λυψης και το ερώτημα του πώς αν-
τιμετωπίζεται το πρόβλημα όσων
μπορούν αλλά αρνούνται να εμβο-
λιαστούν, με τις Βρυξέλλες να ση-
μειώνουν επίσημα και ανεπίσημα
πως το μόνο που μπορούν να κά-
νουν είναι να παρέχουν το «όπλο»
της επιστημονικής τεκμηρίωσης
στις εθνικές καμπάνιες.

Το δίλημμα που έχουν να αν-
τιμετωπίσουν όλες οι κυβερνήσεις
της Ευρώπης καθώς αρχίζουν να
φτάνουν τους εμβολιαστικούς στό-
χους τους είναι κατά πόσο θα προ-
χωρήσουν στην χαλάρωση των
περιοριστικών μέτρων εξαιρώντας
τους ανεμβολίαστους, ή αν θα δώ-
σουν προτεραιότητα και προνόμια
στους εμβολιασμένους (μέσω της
πρόσβασης σε δημόσιους χώρους,
εστιατόρια, καφέ και ούτω καθε-
ξής).

Και οι δύο προσεγγίσεις είναι
πλευρές του ίδιου νομίσματος και
οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι
η μόνη λύση που δίνει τέλος σε
αυτά τα ηθικά και πολιτικά διλήμ-
ματα είναι ο εμβολιασμός ενός
επαρκούς ποσοστού του πληθυ-
σμού ώστε η ύπαρξη μη εμβολια-
σμών (για λογικό ή παράλογο λόγο)
να μην αποτελεί πρόβλημα για τους
υπόλοιπους. 

Η τάση στην Ευρώπη - και στην
Κύπρο - πλέον είναι μια εκστρατεία
να καταστεί ο εμβολιασμός πιο
ελκυστικό μέσω της χαλάρωσης
των μέτρων για όλους μέσω του
«πράσινου πάσου», το οποίο βε-
βαίως αποκτάται πιο εύκολα από
τους εμβολιασμένους από ότι από

όσους δεν έχουν εμβολιαστεί και
χρειάζονται τακτικά τεστ για να
κινηθούν πιο ελεύθερα.

Κοινή συνισταμένη το πάσο
Από την Παρασκευή, η Ιταλία

ζητάει την παρουσίαση αποδει-
κτικού εμβολιασμού ή αρνητικού
τεστ για την είσοδο σε εσωτερικούς
χώρους εστιατορίων ή μουσεία.
Παρόμοια μέτρα έχουν θεσπιστεί
στη Γαλλία και τίθενται σε εφαρ-
μογή σταδιακά, καθώς το Ανώτατο
Δικαστήριο της χώρας τα έκρινε
συμβατά με το σύνταγμα, θέτοντας
το «πράσινο πάσο» ως όρο για εί-
σοδο σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ,
εμπορικά κέντρα και τρένα από
τις 9 Αυγούστου, ενώ οι νοσηλευτές
θα πρέπει να εμβολιαστούν αναγ-
καστικά. Στη Γερμανία αποτελεί
ανοιχτή συζήτηση κατά πόσο το
πάσο θα παίξει τον ίδιο ρόλο, κάτι
που έχει απορρίψει η Άγκελα Μέρ-
κελ, χωρίς όμως να αποκλείεται η
επιβολή μεγαλύτερων περιορισμών
για τους μη εμβολιασμένους. Το
όλο θέμα έχει ήδη γίνει κεντρικό
αντικείμενο της προεκλογικής εκ-
στρατείας ενόψει των εκλογών του
Σεπτεμβρίου, και κυβέρνηση και
ο υποψήφιος του κυβερνώντος
CDU, Άρμιν Λάσετ, στέλνουν αν-
τικρουόμενα μηνύματα.

Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται
βεβαίως με την πρόοδο του εμβο-
λιαστικού προγράμματος σε κάθε
χώρα. Στην Ισπανία, όπου έχει εμ-
βολιαστεί πλήρως το 60% του ενή-
λικου πληθυσμού, δεν έχουν συμ-
φωνηθεί κίνητρα για τους εμβο-
λιασμένους. Σε αυτό το πλαίσιο η
Κύπρος, της οποίας το εμβολια-
στικό πρόγραμμα προχωρεί και
πάλι μετά τη ανησυχία που προ-
κάλεσε το νέο κύμα μολύνσεων,
και φιλοδοξεί να φτάσει τους στό-

χους τον Σεπτέμβριο, δεν φαίνεται
να προσανατολίζεται στον αναγ-
καστικό εμβολιασμό του νοσηλευ-
τικού προσωπικού σύμφωνα με
πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού
Υγείας. Ταυτόχρονα η Κύπρος επι-
λέγει να ενθαρρύνει τον εμβολια-
σμό, καταργώντας τα δωρεάν rapid
test, με εξαιρέσεις για ορισμένες
ομάδες. Για το θέμα της τρίτης δό-
σης, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε

πως η κυβέρνηση παρέπεμψε εμ-
μέσως στις εισηγήσεις του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΜΑ). Την Παρασκευή ο (ΕΜΑ)
απέφυγε να προχωρήσει σε σύ-
σταση για χορήγηση τρίτης ενι-
σχυτικής δόσης, παρά τις ανακοι-
νώσεις χωρών όπως η Γερμανία
και η Γαλλία πως θα ξεκινήσουν
με τους πιο ευάλωτους τον Σε-
πτέμβριο.

Διαφορετικές περιπτώσεις
Όταν ρωτιούνται για το θέμα

των ανεμβολίαστων, οι εκπρόσω-
ποι Τύπου της Κομισιόν στις Βρυ-
ξέλλες αλλά και ανεπίσημες πηγές
παραπέμπουν στα επιστημονικά
στοιχεία και υπενθυμίζουν πως
τα κράτη μέλη είναι αυτά που λαμ-
βάνουν τις αποφάσεις. Αυτό που
γίνεται αντιληπτό στις Βρυξέλλες
είναι πως το πρόβλημα των χαμη-
λών εμβολιασμών σε ορισμένα
κράτη μέλη και η επιβράδυνση
της εκστρατείας εμβολιασμού σε
όλες σχεδόν τις χώρες, προκύπτουν
από διαφορετικούς παράγοντες

σε κάθε περίπτωση. Η ομάδα των
ειδικών των 27 που βρίσκεται σε
συνεχή επαφή έχει συζητήσει,
σύμφωνα με τα όσα πληροφορείται
η «Κ», πιθανές στρατηγικές προς
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Κοινή συνισταμένη για όλες τις
χώρες φαίνεται να είναι η ανάγκη
καλύτερης επικοινωνίας των επι-
στημονικών δεδομένων στο κοινό.
Το κλειδί σε αυτή την  προσπάθεια
είναι η τεκμηριωμένη απάντηση
και επεξήγηση των δεδομένων σε
όσους ανησυχούν, δικαίως ή αδί-
κως. Όπως τονίζεται στην έδρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συ-
νωμοσιολόγοι και ακραίοι μαχητές
κατά των εμβολίων είναι μια μει-
οψηφία παρά τον θόρυβο που προ-
καλούν.

Η πλειοψηφία όσων διστάζουν
σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις
αφορά κόσμο που είτε δεν μπορεί
να εμβολιαστεί για λόγους υγείας,
είτε αμφιβάλλουν για την αποτε-
λεσματικότητα και την ασφάλεια
των συγκεκριμένων εμβολίων (χω-
ρίς να απορρίπτουν την ύπαρξη

του ιού ή την αποτελεσματικότητα
των εμβολίων γενικά) λόγω της τα-
χύτητας με την οποία αναπτύχθη-
καν. Οι αμφιβολίες αυτές εντείνον-
ται από την παραπληροφόρηση
που προωθούν οι αντιεμβολιαστές
και ακόμα και ξένες κυβερνήσεις,
κυρίως η Ρωσία και η Κίνα που φέ-
ρονται, σύμφωνα  με έκθεση της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης, να εντατικοποίησαν τις
εκστρατείες διασποράς ψευδών
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μεταξύ του περασμένου Δεκέμβρη
και του Απρίλη (με στόχο την ενί-
σχυση της αξιοπιστίας των δικών
τους εμβολίων στα μάτια της κοινής
γνώμης).

Την περασμένη εβδομάδα, εκ-
πρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε
στους δημοσιογράφους κατά την
ημερήσια ενημέρωση του Τύπου
πως τα κράτη μέλη έχουν συμφω-
νήσει από τον περασμένο Οκτώβριο
σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές
για το θέμα της ενημέρωσης των
πολιτών και την καταπολέμηση
της παραπληροφόρησης.

Χωρίς κοινή
συνταγή 
η Ευρωπαϊκή
Ενωση
Επικεντρώνεται στην πειθώ της επιστήμης 
στο ζήτημα της εμβολιαστικής κάλυψης

Στοχευμένη 
πληροφόρηση

Αυτή τη στιγμή, ειδικοί ση-
μειώνουν στις συζητήσεις
που γίνονται πως τα κράτη
μέλη θα πρέπει να πραγμα-
τοποιήσουν πιο στοχευμέ-
νες εκστρατείες πληροφό-
ρησης, εστιάζοντας στις
ομάδες που έχουν τις μεγα-
λύτερες ανησυχίες σε κάθε
κράτος μέλος. Για παρά-
δειγμα, οι εκστρατείες μπο-
ρούν να εστιάσουν σε γυ-
ναίκες των οποίων ανησυ-
χίες για πιθανές επιπτώσεις
στην εγκυμοσύνη τους
έχουν ενισχυθεί από συμ-
βουλές των γιατρών τους, ή
προς τους νεαρότερους που
θεωρούν πως αν μολυνθούν
με κορωνοϊό δεν θα νοσή-
σουν σοβαρά ή που δεν
λαμβάνουν υπόψη το ότι
θέτουν σε κίνδυνο περισσό-
τερο ευάλωτες ομάδες.
Ακόμα ένα στοίχημα είναι το
κατά πόσο το γεγονός πως
οι μη εμβολιασμένοι κινδυ-
νεύουν περισσότερο από το
να νοσήσουν σοβαρά ή και
να καταλήξουν –ανεξαρτή-
τως ηλικίας– θα αποτελέσει
αρκετά ισχυρό κίνητρο για
τους ανεμβολίαστους. Ειδι-
κά όταν έρχονται αντιμέτω-
ποι με περιστατικά συγγε-
νών και φίλων στην πραγμα-
τική τους ζωή. 

<<<<<<<

Το δίλημμα που έχουν
να αντιμετωπίσουν οι
κυβερνήσεις είναι κατά
πόσο θα προχωρήσουν
σε χαλάρωση των 
μέτρων, εξαιρώντας 
τους ανεμβολίαστους, 
ή αν θα δώσουν προτε-
ραιότητα και προνόμια
στους εμβολιασμένους.

Το κλειδί είναι η τεκμηριωμένη επεξήγηση των δεδομένων σε όσους ανησυχούν, δικαίως ή αδίκως. Όπως τονίζεται
στις Βρυξέλλες, οι ακραίοι μαχητές κατά των εμβολίων είναι μια μειοψηφία παρά τον θόρυβο που προκαλούν.

Κρίση στον ιατρικό χώρο
Το τελευταίο διάστημα πάντως υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης
για γιατρούς οι οποίοι προέτρεπαν τους ασθενείς τους να περιμέ-
νουν ακόμα λίγο και να μην εμβολιαστούν επί του παρόντος. Το όλο
ζήτημα έκανε γνωστό ο πνευμονολόγος Χάρης Αρμεύτης καταγγέλ-
λοντας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για απάθεια. Όπως είπε
στο κρατικό ραδιόφωνο την περασμένη Παρασκευή υπάρχουν μέλη
του ΠΙΣ οι οποίοι παρασύρουν άτομα να μην εμβολιαστούν. Η περί-
πτωση του γιατρού που εξέδωσε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού
ήταν αρκετό για να ανοίξει τη συζήτηση για το τι συμβαίνει από πλευ-
ράς ιατρικού προσωπικού. Ήδη πάντως το υπουργείο Υγείας δηλώ-
νει έτοιμο να τιμωρήσει όσους γιατρούς προτρέπουν τον κόσμο να
μην εμβολιαστεί και γι’ αυτό ακριβώς θα βρίσκεται σε επικοινωνία με
τον ΟΑΥ για τα επόμενα βήματα. 

<<<<<<<

Eγινε σκέψη για επιπλέ-
ον χρέωση στο ΓεΣΥ 
για τους ανεμβολίαστους
ωστόσο εγκαταλείφθηκε
καθώς κρίθηκε 
αντισυνταγματικό. Η κυβέρνηση θα μελετήσει το επόμενο διάστημα και το ενδεχόμενο στους

εσωτερικούς χώρους να εισέρχονται μόνο οι εμβολιασμένοι.



Ε Λ Λ Α Δ Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  17Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Δεν υπήρξε κυβέρνηση στην Ελ-
λάδα που να μη φοβήθηκε το κα-
λοκαίρι. Η διαχρονική αδυναμία 
του κρατικού μηχανισμού να 
προλάβει μια δασική πυρκαγιά 
εν τη γενέσει της, με άνεμο ή 
χωρίς, προκαλούσε πάντα φό-
βο στην πλευρά της πλειοψη-
φίας. Το έργο γνωστό. Στα τέλη 
της άνοιξης παρουσιάζονται με 
τυμπανοκρουσίες ο επιχειρησι-
ακός σχεδιασμός, τα κονδύλια 
για τις δράσεις πυροπροστασίας 
στους δήμους, η ενίσχυση του 
Πυροσβεστικού Σώματος και τον 
Αύγουστο αποδεικνύεται η γύ-
μνια του συστήματος. Την τε-
λευταία εικοσαετία, τα έτη 2000, 
2007, 2009, 2012, 2017 και 2018 
καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες 
καταστροφές και τραγωδίες, με 
την εκάστοτε αντιπολίτευση να 
κατηγορεί κατά κανόνα την κυ-
βέρνηση για ολιγωρία, αναπο-
τελεσματικότητα και εγκλημα-
τικά λάθη.

Η φετινή περίπτωση των εν 
εξελίξει πυρκαγιών είχε σε κομ-
ματικό επίπεδο μια ιδιαιτερότη-
τα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να ισορρο-
πήσει ανάμεσα στην υπεύθυνη 
κριτική και στη «βαριά κληρονο-
μιά» που κουβαλάει εξαιτίας της 
πολύνεκρης πυρκαγιάς στο Μά-
τι, την οποία και επικοινωνιακά 
είχε χειριστεί καταστροφικά. 
Με τη βοήθεια και της τεχνο-
λογίας ο Αλέξης Τσίπρας είναι 
σε συνεχή επικοινωνία όλες τις 
τελευταίες ώρες τόσο με τους 
στενούς του συνεργάτες όσο και 
με επιστήμονες. «Eχει αίσθηση 
της κατάστασης, γιατί έχει αντι-
μετωπίσει πραγματική κατα-
στροφή», τόνιζε στενός συνερ-
γάτης του στην «Κ». Αυτό που 
βλέπουν στην Κουμουνδούρου 
είναι μια προσπάθεια αντίκρου-
σης της κριτικής που ασκούν τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης με 
βάση προηγούμενες καταστρο-
φές και ανθρώπινα θύματα. Για 
τον ΣΥΡΙΖΑ το Μάτι και οι 102 
νεκροί αποτελούν το προηγού-
μενο, το οποίο επιβάλλει έναν 
ιδιαίτερα προσεκτικό χειρισμό, 
καθώς οι μνήμες είναι πολύ νω-
πές και τόσο το κόμμα του Αλέ-
ξη Τσίπρα όσο και ο ίδιος πα-
ραμένουν εύκολοι στόχοι και 
ευάλωτοι στην κριτική.

Πολιτική ευθύνη

Η βασική κατηγορία της 
Κουμουνδούρου προς την κυ-
βέρνηση είναι πως δεν μπορεί 
να υποστηρίζει ότι όλα έγιναν 
υποδειγματικά από μια φωτιά 
που ξέφυγε μέσα σε κατοικημέ-
νες περιοχές με ανέμους 2 και 
3 μποφόρ. Προκύπτουν, όπως 
τονίζουν, ζητήματα πολιτικής 
ευθύνης για τη μη ενεργοποίη-
ση και υλοποίηση της Εθνικής 
Στρατηγικής Πρόληψης μέσα 
σε κλιματικές συνθήκες για τις 
οποίες υπήρχε σαφής εκτίμηση 
από τον Ιούλιο. Κομματικές πη-
γές υποστηρίζουν πως με το δι-
άγγελμά του ο πρωθυπουργός 
«προαναγγέλλει ολοκληρωτική 
καταστροφή θέλοντας να χαμη-
λώσει τον πήχυ που ο ίδιος έχει 

ανεβάσει με την προεκλογική 
τυμβωρυχία του». Τον κατηγο-
ρούν πως επαναλαμβάνει συνε-
χώς τη φράση «τα σπίτια ξανα-
χτίζονται» σε μια προσπάθεια 
να δικαιολογήσει γιατί εγκατα-
λείπει στο έλεος της φωτιάς οι-
κίες, επιχειρήσεις και ολόκλη-
ρες περιουσίες. Οι ίδιες πηγές 
ξεκαθαρίζουν πως προτεραιότη-
τα αποτελεί η ανθρώπινη ζωή, 
επισημαίνουν, ωστόσο, πως η 
κυβέρνηση λοιδόρησε προει-
δοποιήσεις ειδικών επιστημό-
νων και του Αλέξη Τσίπρα για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για 
τους εργαζόμενους, για την ηλε-
κτροδότηση και τη γενικότερη 
προετοιμασία του κρατικού μη-
χανισμού.

Είναι σίγουρο πως στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ δίπλα στη διαχείριση για 
τον κορωνοϊό θα βάλουν πολύ 
ψηλά στην ατζέντα τις φετινές 
πυρκαγιές για το γεγονός, όπως 
ισχυρίζονται, πως στο Μαξίμου 
δημιούργησαν «επικοινωνιακές 
νίκες», έστειλαν το μήνυμα και 
στις δύο κρίσεις πως ήλεγχαν 
την κατάσταση, ενώ στην πε-

ρίπτωση των πυρκαγιών «θυ-
μήθηκαν την κλιματική αλλαγή 
όταν πλέον η κατάσταση τους 
είχε ξεφύγει εντελώς». Oσοι επέ-
μεναν στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση πως ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης δεν έχει βγάλει από 
το μυαλό του το ενδεχόμενο να 
τρέξει τις πολιτικές εξελίξεις συ-
νεχίζουν να μην το αποκλείουν. 
Ορισμένοι μάλιστα το θεωρούν 
ακόμα πιο πιθανό. Τι θυμούνται; 
Ο Κώστας Καραμανλής προκή-
ρυξε εκλογές στις 17 Αυγούστου 
2007, με τις φονικές πυρκαγιές 
στην Πελοπόννησο να εκδηλώ-
νονται μία εβδομάδα μετά. Παρ’ 
όλα αυτά ο τότε πρωθυπουργός 
κέρδισε στις κάλπες. Και μπορεί 
να έχασε 13 βουλευτές σε σχέ-
ση με το 2004, όμως είχε βάλει 
το ΠΑΣΟΚ σε έναν κύκλο εσω-
στρέφειας. Οι συνθήκες στην 
οικονομία, βέβαια, το οδήγησαν 
και πάλι στην εξουσία το 2009. 

Επιμύθιο: Το μόνο σίγουρο 
είναι πως ο εκλογικός συναγερ-
μός στον οποίο έχει βάλει το 
κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας δεν 
λήγει, αλλά συνεχίζεται ίσως 
και σε πιο εντατικούς ρυθμούς. 
Εκτιμούν, επίσης, ότι το φθινό-
πωρο γίνεται ακόμα πιο δύσκο-
λο για την κυβέρνηση, καθώς 
στο εσωτερικό της γαλάζιας πα-
ράταξης θα υπάρξει γκρίνια για 
τη διαχείριση των πυρκαγιών. 
Υποστηρίζουν, δηλαδή, πως ο 
πρωθυπουργός πολύ δύσκολα 
θα μπορέσει να αποφύγει την 
απόδοση ευθυνών για το μέγε-
θος της καταστροφής.

Πολιτικό «καύσωνα»
διαρκείας προκαλούν
οι πυρκαγιές

Είναι σίγουρο πως 
στον ΣΥΡΙΖΑ δίπλα 
στη διαχείριση 
για τον κορωνοϊό 
θα βάλουν πολύ 
ψηλά στην ατζέντα 
τις φετινές πυρκαγιές.

Ο φετινός Αύγουστος αποδείχθηκε 
πολύ διαφορετικός από τον αντί-
στοιχο μήνα της περυσινής κορύ-
φωσης της ελληνοτουρκικής κρί-
σης στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Πέρυσι, σε επιχειρησιακό 
επίπεδο ετέθησαν πέραν πάσης αμ-
φιβολίας οι παλαιές διεκδικήσεις της 
Αγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο 
(ανατολικά του 28ου μεσημβρινού). 
Φέτος –παρά τις φρούδες ελπίδες πε-
ρί αναβίωσης της «διπλωματίας των 
σεισμών», αυτή τη φορά με αφορμή 
τις καταστροφικές μεγάλες πυρκα-
γιές και στις δύο πλευρές του Αιγαί-
ου– η Αγκυρα θέτει νέες διεκδική-
σεις, συνδέοντας ζητήματα τα οποία 
είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους 
(π.χ. κυριαρχία νησιών και αποστρα-
τιωτικοποίηση). Ετσι, η Αθήνα έχει 
το βλέμμα στραμμένο προς τον Σε-
πτέμβριο, όταν και αναμένεται μια 
σειρά από εξελίξεις, με κύρια την 
επανέναρξη της διαδικασίας των 
διερευνητικών επαφών.

Στην Αθήνα αναμένουν με εν-
διαφέρον τι ακόμη μπορεί έως τό-
τε να προστεθεί στην ατζέντα των 
τουρκικών διεκδικήσεων. Ως εκ τού-
του είναι πράγματι πιθανό το ενδε-
χόμενο, παρά τις καθυστερήσεις 
στην επικοινωνία από την πλευρά 
της Αγκυρας, να δοθεί στην Αθήνα 
μια ημερομηνία εντός του πρώτου 
φθινοπωρινού μήνα για την πραγ-
ματοποίηση του επόμενου, 63ου 
γύρου των διερευνητικών επαφών, 
που έχει οριστεί να γίνει στην Κων-
σταντινούπολη, ενώ παράλληλα θα 
διευρύνεται η ατζέντα των θεμάτων 

που θα θέσει η Αγκυρα σε αυτές. Εν 
ολίγοις, διάλογος μαζί με παράλλη-
λη ρητορική και –σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις– επιχειρησιακή ένταση, 
όπως φάνηκε από τις διάφορες πα-
ρεμβάσεις του τουρκικού ναυτικού 
στα ανατολικά της Κρήτης.  

Παρά, πάντως, τις υφιστάμενες 
δυσκολίες και την εξαιρετικά κα-
κόπιστη δράση της Αγκυρας (π.χ. 
η προσπάθεια να «φορτωθεί» στην 
Αθήνα φερόμενο περιστατικό δο-
λοφονίας ενός Τούρκου διακινητή 
στην τουρκική πλευρά των συνόρων 

στον Εβρο ή οι νυχτερινές μαζικές 
πτήσεις μαχητικών F-16 τη στιγμή 
που μαινόταν η πυρκαγιά στη Βα-
ρυμπόμπη), κάποιοι διπλωματικοί 
δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν 
ανοιχτοί και λειτουργικοί. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι στην Αθήνα επικρατεί 
εφησυχασμός. Αντιθέτως, το χρονι-
κό διάστημα που ακολουθεί υφίστα-
ται ανησυχία για τις επιλογές που 
μπορεί να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, ο οποίος, παρά την προσπά-
θεια ομαλοποίησης των σχέσεων με 
τη ∆ύση στην οποία έχει αποδυθεί, 
αντιμετωπίζει ολοένα και πιο μεγε-

θυμένα προβλήματα στο εσωτερικό.
Η κατακραυγή κατά της κυβέρ-

νησης Ερντογάν για την αποτυχία 
να ενεργοποιήσει αποτελεσματικά 
τον κρατικό μηχανισμό προκάλεσε 
σοβαρές αντιδράσεις και αρκετά πιο 
δημόσιες απ’ ό,τι θα ανέμενε κά-
ποιος για μια χώρα που λειτουργεί 
υπό καθεστώς συνολικής και εκτε-
ταμένης λογοκρισίας στον Τύπο και 
στα λογής κοινωνικά δίκτυα. Αρκε-
τοί εκτιμούν ότι αυτές οι αντιδρά-
σεις μπορεί να αποδειχθούν πολύ 
πιεστικές για το καθεστώς, ωστόσο 
οι περισσότεροι συγκλίνουν στην 
άποψη ότι ο κ. Ερντογάν θα κατορ-
θώσει να ξεπεράσει και αυτή την 
καμπή χωρίς περισσότερα προβλή-
ματα από τα αναμενόμενα.

Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα συ-
νεχίζονται οι συζητήσεις και για ζη-
τήματα που αφορούν τον πυρήνα 
των ελληνοαμερικανικών σχέσε-
ων και συγκεκριμένα την ανανέω-
ση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυ-
ντικής Συνεργασίας (MDCA), που 
κατά το σύνηθες ολοκληρωνόταν 
περίπου αυτή την εποχή κάθε χρό-
νο. Οι διαπραγματεύσεις για την 
MDCA, που από το 1990 και έπειτα 
ανανεώνεται κάθε Νοέμβριο, συνή-
θως ολοκληρώνονταν τον Αύγουστο. 
Ωστόσο, φέτος φαίνεται ότι θα διαρ-
κέσουν κάπως περισσότερο από το 
σύνηθες, καθώς οι δύο πλευρές εξα-
κολουθούν να έχουν απόσταση σε 
αρκετά σημεία. ∆ιαφορά υπάρχει σε 
τρία θέματα. Πρώτον, στη διάρκεια 
της MDCA, η οποία αυτή τη στιγμή 
είναι μονοετής, αλλά από την αμε-
ρικανική πλευρά υπάρχει επιθυμία 
για περισσότερα χρόνια. ∆εύτερον, 

εκκρεμότητα υπάρχει στις τοποθε-
σίες που θα χρησιμοποιούνται είτε 
για σταθερή είτε για εκ περιτροπής 
παρουσία από τις αμερικανικές ένο-
πλες δυνάμεις. Από την Αθήνα είχαν 
μπει στο τραπέζι αρκετές τοποθεσί-
ες, με την Ανδραβίδα, τη Σκύρο, το 
Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης και την 
Ξάνθη να είναι οι πιο στρατηγικές. 
Το τρίτο σημείο το οποίο έως αυτή 
τη στιγμή παρέμενε υπό συζήτηση 
ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά τη 
φύση του κειμένου της συμφωνίας. 
Για την Αθήνα θα ήταν θεμιτή μια 
προσθήκη ενός είδους «πολιτικού 
προοιμίου», δίχως χρωματισμούς, 
αλλά με τη σημείωση ότι η σχέση 
ΗΠΑ και Ελλάδας είναι στρατηγικού 
χαρακτήρα, κάτι που θα συνιστούσε 
ενός είδους πολιτική δέσμευση από 
μέρους της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, 
από την αμερικανική πλευρά υπάρ-
χει, σύμφωνα με πληροφορίες, επι-
μονή στην ανάγκη το κείμενο στο 
οποίο θα καταλήξουν Αθήνα και Ου-
άσιγκτον να είναι αυστηρά τεχνικό. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, αρ-
μόδιες πηγές αναφέρουν στην «Κ» 
ότι η συμφωνία ίσως αυτή τη χρο-
νιά σπάσει την άτυπη «παράδοση» 
της ολοκλήρωσής της πριν έρθει το 
φθινόπωρο. Σημειώνεται ότι προη-
γούμενες χρονιές είχε βρεθεί στην 
Ελλάδα για την επισημοποίηση της 
συμφωνίας (καθαρά τυπικό σκέλος, 
δεν περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις) 
ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. 
Αυτή τη χρονιά δεν αποκλείεται το 
ενδεχόμενο να μεταβεί στην Ουάσι-
γκτον ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
∆ένδιας προκειμένου να υπογράψει 
τη νέα συμφωνία.

Παρά την εξαιρετικά 
κακόπιστη δράση 
της Αγκυρας, κάποιοι δι-
πλωματικοί δίαυλοι επι-
κοινωνίας με την Αθή-
να παραμένουν ανοιχτοί 
και λειτουργικοί.

Με το βλέμμα σε Τουρκία και ΗΠΑ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Αντιμέτωπη με την ασύμμετρη απει-
λή που συνιστούν όχι μόνο για την 
Ελλάδα, αλλά και για γειτονικά κρά-
τη, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασί-
ες και οι ισχυροί άνεμοι, που έχουν 
θέσει πολλές περιοχές της χώρας σε 
πύρινο κλοιό, βρίσκεται η κυβέρνη-
ση. Η κινητοποίηση του συνόλου 
της κρατικής μηχανής παραμένει 
ιδιαίτερα μεγάλη. Ομως μεγάλος εί-
ναι και ο φόβος ότι «τα πιο δύσκολα 
έρχονται». Οπως αναφέρουν κυβερ-
νητικά στελέχη:
• Η κλιματική κρίση βρίσκεται ήδη 
εδώ και το αποτύπωμά της θα εί-
ναι πιθανότατα έντονο όλο τον μή-
να, καθιστώντας σειρά από δασικές 
περιοχές πραγματικές πυριτιδαπο-
θήκες.
• Τα υφιστάμενα πυροσβεστικά μέ-
σα –και ειδικά τα εναέρια– παρότι 
έχουν ενισχυθεί σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια είναι πάντα απέ-
ναντι σε τέτοιας έκτασης φυσικά 
φαινόμενα «πεπερασμένα».
• Η αρωγή από το εξωτερικό δεν 
είναι ικανοποιητική, αφού ο ευρω-
παϊκός μηχανισμός βοήθειας είναι 
ανεπαρκής και πολλές γειτονικές 
χώρες αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα ανάλογα της Ελλάδας.

Κριτική και αυτοκριτική

Η κυβέρνηση, επί του παρόντος, 
δίνει τη μάχη του περιορισμού των 
πύρινων μετώπων, παρότι όπως εί-
πε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, που προεδρεύει συνε-
χώς σε συσκέψεις διαχείρισης της 
κρίσης, θα έλθει και η ώρα της αυ-
τοκριτικής και της κριτικής. Η τε-
λευταία εστιάζεται στην αναζωπύ-
ρωση, την Πέμπτη, του μετώπου 
στην Αττική. Αναγνωρίζεται πως 
οι δυνάμεις που κλήθηκαν να το 
διαχειριστούν ήταν περιορισμένες. 
Ομως, στον αντίποδα επισημαίνε-
ται πως με τις πυρκαγιές στην Εύ-
βοια και την Ηλεία να μαίνονται 
εκτός ελέγχου, δεν ήταν δυνατόν 
να κρατηθούν «εφεδρείες», όταν 
η κατάσταση γύρω από την πρω-
τεύουσα έμοιαζε να έχει ελεγχθεί. 
Γενικότερα είναι προφανές πως τα 
διαθέσιμα μέσα πρέπει να σταλούν 

σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα, 
με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται 
η ισχύς τους.

Ως προς τη συνολικότερη αντιμε-
τώπιση της πύρινης λαίλαπας των 
τελευταίων ημερών, συνεργάτες του 
κ. Μητσοτάκη επισημαίνουν πως 
παρότι σε πολλές περιπτώσεις η φω-
τιά πέρασε μέσα από κατοικημένες 
περιοχές, μέχρι την Παρασκευή το 

βράδυ δεν είχαν τεθεί σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές. Οπως αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά, «η υπηρεσία 
112 λειτουργεί καθοριστικά για την 
έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών. 
Παράλληλα λειτουργεί το σχέδιο 
που έχει εκπονηθεί για την εκκένω-
ση των οικισμών με ασφάλεια, κάτι 
που προϋποθέτει υψηλό επίπεδο συ-
ντονισμού. Η εκκένωση γίνεται είτε 
από τη στεριά ή σε παραθαλάσσια 
μέρη και από θαλάσσης. Γι’ αυτό σε 
συνθήκες ακραίες και μέσα στον 
αστικό ιστό δεν υπήρξαν θύματα».

Επίσης τονίζεται πως η χώρα δεν 
έφθασε απροετοίμαστη στη θερινή 
περίοδο, παρότι το πρόβλημα εμφα-
νίζεται μεγαλύτερο του αναμενο-
μένου. Ειδικότερα, όπως λέγεται, 
«στην τρέχουσα αντιπυρική περί-
οδο μισθώθηκαν τα περισσότερα 
μέσα, εγκαίρως. Εχουν μισθωθεί 
συνολικά 31 πτητικά μέσα για την 
αεροπυρόσβεση (10 Ε/Π βαρέος τύ-
που, 12 Ε/Π μεσαίου τύπου, 1 Α/Φ 

Beriev, 6 Α/Φ Air Tractor και 2 Α/Φ 
Β-142 μεταφοράς προσωπικού και 
αεροπυρόσβεσης), με κόστος μόνο 
για την εγκατάσταση 49.149.200 ευ-
ρώ, χωρίς το κόστος του πτητικού 
έργου που υπολογίζεται στο ίδιο 
ύψος, όταν το έτος 2019 μισθώθη-
καν συνολικά 18 πτητικά μέσα (6 
Ε/Π βαρέος τύπου και 12 Ε/Π με-
σαίου τύπου), με συνολικό κόστος 
για εγκατάσταση και πτητικό έργο 
31.390.000 ευρώ, και το 2020 μισθώ-
θηκαν συνολικά 21 πτητικά μέσα 
(9 Ε/Π βαρέος τύπου και 12 Ε/Π με-
σαίου τύπου), με κόστος μόνο για 
την εγκατάσταση, χωρίς το πτητι-
κό έργο, ύψους 31.565.000 ευρώ». 
Πάντως, εν μέσω της αγωνίας για 
τη διαχείριση των πολλαπλών με-
τώπων αλλά και γενικότερα για τον 
«δύσκολο» Αύγουστο που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση στρέ-
φει την προσοχή της σε ευρύτερες 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 
θεομηνιών όπως η τρέχουσα, καθώς 
είναι πλέον σαφές ότι με δεδομένες 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής, τα παραδοσιακά «όπλα» δεν 
επαρκούν ούτε στην Ελλάδα ού-
τε στον πλανήτη γενικότερα. Eτσι 
έχει εκπονηθεί ένα νέο μεγάλο πρό-
γραμμα για την ενίσχυση της δομής 
και του εξοπλισμού της Πολιτικής 
Προστασίας, που αναμένεται να 
παρουσιαστεί στις αρχές Σεπτεμ-
βρίου από τον κ. Μητσοτάκη και 
θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 1,71 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα 
προβλέπει τη δημιουργία 13 Περιφε-
ρειακών Επιχειρησιακών Κέντρων 
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και 
την αγορά σύγχρονων μέσων δια-
χείρισης των πυρκαγιών. Ειδικότε-
ρα σχεδιάζεται η προμήθεια υπερ-
σύγχρονων ευφυών συστημάτων 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, η 
αγορά σμηνών drones για εναέριο 
συντονισμό, παρακολούθηση και 
καταγραφή δεδομένων και, τέλος, η 
προμήθεια επιπλέον αεροσκαφών - 
ελικοπτέρων, νέων πυροσβεστικών 
οχημάτων και εξοπλισμού. Επίσης, 
εντός του μηνός θα τεθεί σε δημό-
σια διαβούλευση η νέα διάταξη για 
την αυστηροποίηση των ποινών 
σε περιπτώσεις εμπρησμού δασών 
και περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Η δύσκολη μάχη του Αυγούστου
και τα σχέδια της επόμενης μέρας
Προτεραιότητα για την κυβέρνηση να μην υπάρξουν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές

Σε πρώτο πλάνο οι κινήσεις Ερντογάν και η ανανέωση της Αμυντικής Συμφωνίας

Ασκήσεις ισορροπίας από Αλ. Τσίπρα

Τον Σεπτέμβριο το νέο 
πρόγραμμα για την ενί-
σχυση του εξοπλισμού 
και της δομής της Πολι-
τικής Προστασίας – 
Ερχονται αυστηρότερες 
ποινές για περιβαλλο-
ντικά εγκλήματα 
και εμπρηστές. 

Ως προς τη συνολικότερη αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας των τελευ-
ταίων ημερών, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη επισημαίνουν πως παρότι σε 
πολλές περιπτώσεις η φωτιά πέρασε μέσα από κατοικημένες περιοχές, μέχρι 
την Παρασκευή το βράδυ δεν είχαν τεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Ο Αλέξης Τσίπρας «έχει αίσθηση της κατάστασης, γιατί έχει αντιμετω-
πίσει πραγματική καταστροφή», τόνιζε στενός συνεργάτης του στην «Κ».

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Α
Π

Ε-
Μ

Π
Ε 

/ 
Ο

Ρ
ΕΣ

ΤΗ
Σ 

Π
Α

Ν
Α

ΓΙ
Ω

ΤΟ
Υ



Ε Λ Λ Α Δ Α18 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Το υγειονομικό «αποτύπωμα» του ∆ε-
καπενταύγουστου στην εξέλιξη της 
πανδημίας, που θα κρίνει εν πολλοίς 
το φετινό φθινόπωρο και τον βαθμό 
ελευθερίας μας, περιμένουν οι ειδι-
κοί επιστήμονες. Το καλό σενάριο 
θα είναι να μείνει σταθερός ο αριθ-
μός των κρουσμάτων στα τωρινά, 
υψηλά επίπεδα, όπου κατά μέσο όρο 
καταγράφονται 2.650 νέα κρούσμα-
τα σε καθημερινή βάση. Η κορύφω-
ση ωστόσο της κινητικότητας του 
πληθυσμού, οι εορτασμοί και τα 
πανηγύρια του ∆εκαπενταύγουστου 
και το πολύ μεταδοτικό στέλεχος 
«∆έλτα» προϊδεάζουν για αύξηση 
των κρουσμάτων το αμέσως επόμε-
νο διάστημα, η οποία πάντως δεν 
θα είναι εκθετική και θα μπορεί να 
τη διαχειριστεί το σύστημα υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί επι-
στήμονες απευθύνουν νέα έκκλη-
ση σε όσους δεν έχουν εμβολια-
σθεί να προγραμματίσουν ακόμα 
και τώρα ραντεβού για εμβόλιο, 
συνιστούν τη χρήση μάσκας ακό-
μα και στα πανηγύρια του ∆εκα-
πενταύγουστου και εφιστούν την 
προσοχή όσων επιστρέφουν από 
τις διακοπές, να περιορίζουν τις 
επαφές τους για τουλάχιστον μία 
εβδομάδα στις απολύτως απαραί-
τητες και να κάνουν τουλάχιστον 
δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ τη 2η 
και την 5η ημέρα μετά την επιστρο-
φή, για να διασφαλίσουν ότι μαζί 
με τα σουβενίρ των διακοπών δεν 
έφεραν και τον κορωνοϊό.

Ο φετινός Αύγουστος είναι πο-
λύ διαφορετικός από τον περυσι-
νό. Από τη μια οι επιδημιολογικοί 
δείκτες είναι χειρότεροι, από την 
άλλη το οπλοστάσιο είναι μεγα-
λύτερο με εμβόλια, τεστ αλλά και 
εμπειρία. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στις 5 Αυγούστου 2020 είχαν 
καταγραφεί 124 κρούσματα της 
COVID-19 –μόλις ένα στις Κυκλά-
δες–, ένας θάνατος ασθενή με κο-
ρωνοϊό, 13 ασθενείς νοσηλεύονταν 
διασωληνωμένοι και είχαν διενερ-

γηθεί 9.874 τεστ. Αντίστοιχα, την 
περασμένη Πέμπτη 5 Αυγούστου, 
καταγράφηκαν 2.800 νέα κρούσμα-
τα -86 στις Κυκλάδες-, 12 θάνατοι, 
192 διασωληνωμένοι και διενερ-
γήθηκαν 105.525 εργαστηριακά 
τεστ. Επιπροσθέτως, δηλώθηκαν 
τη συγκεκριμένη ημέρα ηλεκτρο-
νικά τα αποτελέσματα 87.943 αυ-
τοδιαγνωστικών τεστ, 5.767.713 
πολίτες είχαν εμβολιαστεί έστω με 
μία δόση και το πολύ πιο μεταδο-
τικό στέλεχος «∆έλτα» αφορούσε 
τουλάχιστον το 70% των πρόσφα-
των λοιμώξεων. 

«Τις τελευταίες ημέρες παρατη-
ρούμε μια σταθεροποίηση της επι-

δημίας αλλά σε υψηλά επίπεδα, της 
τάξης των 2.650 ημερήσιων κρου-
σμάτων. Το ευχάριστο είναι ότι σε 
δημοφιλείς τουριστικούς προορι-
σμούς, όπως η Μύκονος, η Θήρα, 
η Πάρος, η Τήνος, βλέπουμε τώρα 
μία μικρή αποκλιμάκωση της επι-
δημίας. Το ίδιο παρατηρείται και 
στην Αττική, όπου η αποκλιμάκω-
ση οφείλεται σε μείωση του πλη-
θυσμού λόγω των διακοπών», ση-
μειώνει στην «Κ» ο αναπληρωτής 
καθηγητής Επιδημιολογίας - Προ-
ληπτικής Ιατρικής στο Εργαστήριο 
Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρι-
κής Στατιστικής του ΕΚΠΑ, μέλος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, 
∆ημήτρης Παρασκευής. Οπως επι-
σημαίνει, «το στοίχημα είναι πώς 
θα εξελιχθεί το κύμα μέσα στον 

Αύγουστο και κυρίως τον ∆εκαπε-
νταύγουστο, όπου παρατηρείται δι-
αχρονικά μεγάλη κινητικότητα του 
πληθυσμού σε όλη την επικράτεια, 
υπάρχει χαλάρωση στην τήρηση 
των μέτρων, ενώ φέτος διοργανώ-
νονται εορτασμοί και πανηγύρια 
που πέρυσι είχαν απαγορευτεί». 

Ο κ. Παρασκευής τονίζει πως «η 
εκτίμηση είναι ότι είτε θα δούμε 
σταθεροποίηση της επιδημίας στα 
σημερινά υψηλά επίπεδα είτε μία 
ήπια σχετικά αύξηση των επιδημι-
ολογικών δεικτών». Και εξηγεί: «Το 
τέταρτο κύμα οφείλεται κυρίως σε 
άτομα μικρής ηλικίας, στη μεγάλη 
πλειονότητά τους ανεμβολίαστα 
που συγχρωτίστηκαν σε κέντρα 
διασκέδασης με εκατοντάδες ή και 
χιλιάδες θαμώνες. Στον εορτασμό 

του ∆εκαπενταύγουστου συμμετέ-
χουν παραδοσιακά και πιο μεγάλης 
ηλικίας άτομα, που σε έναν σχετικά 
μεγάλο βαθμό είναι εμβολιασμένα. 
Αν και ο κίνδυνος διασποράς πα-
ραμένει υψηλός, δεν θα υπάρξουν 
παρόμοιες συνθήκες με αυτές που 
παρατηρήθηκαν στις αρχές Ιουλί-
ου και οι οποίες προκάλεσαν το 4ο 
κύμα και τη ραγδαία εξέλιξή του. 
Επιπλέον, εφαρμόζεται ένα πιο αυ-
στηρό πλαίσιο στους ελέγχους με 
εργαστηριακά τεστ για τους ανεμ-
βολίαστους στις μετακινήσεις με 
πλοίο και στους εργαζομένους 
στον τουρισμό και την εστίαση. 
∆εν μπορεί φυσικά να αποκλείσει 
κάποιος περιστατικά υπερμετάδο-
σης, αλλά το μεγάλο κύμα εξόδου 
του Αυγούστου δεν αναμένεται να 

οδηγήσει σε γενικευμένη ραγδαία 
αύξηση, αλλά περισσότερο σε το-
πικές εξάρσεις».

Την εκτίμηση ότι η αύξηση των 
κρουσμάτων λόγω του ∆εκαπενταύ-
γουστου δεν θα είναι εκθετική και 
δεν θα επιφέρει μεγάλη πίεση στο 
ΕΣΥ, εκφράζει στην «Κ» και ο καθη-
γητής Παθολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, μέλος της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος. Οπως 
επισημαίνει, «η εκτίμηση αυτή βα-
σίζεται στο ότι η διασπορά του κο-
ρωνοϊού σε αυτή τη φάση παρα-
μένει στην ηλικιακή ομάδα των 
25 με 35 ετών, τα άτομα μεγαλύ-
τερης ηλικίας είναι εμβολιασμένα 
σε ένα σχετικά μεγάλο βαθμό και 
το ΕΣΥ έχει την εμπειρία στη δια-
χείριση της πανδημίας. Από την 
άλλη, τα πανηγύρια του ∆εκαπε-
νταύγουστου είναι ένα πρόβλη-
μα. Η τήρηση του πρωτοκόλλου 
που προβλέπεται για την αποφυ-
γή της διασποράς είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και θα πρέπει να γίνει 
πολύ σωστός χειρισμός από τους 
διοργανωτές, τους επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται σε αυτά 
και από την Πολιτεία που οφείλει 
να ελέγξει ότι τηρούνται». 

Οι κ. Γώγος και Παρασκευής 
προτρέπουν τους πολίτες να προ-
γραμματίσουν τον εμβολιασμό τους 
άμεσα. Επίσης, όπως τονίζουν, θα 
πρέπει όλοι να τηρήσουν τις οδη-
γίες για τα τεστ πριν μπουν στο 
πλοίο, τόσο της αναχώρησης για 
διακοπές όσο και της επιστροφής, 

να κάνουν χρήση της μάσκας ακό-
μα και στα πανηγύρια και όσο γί-
νεται να αποφεύγουν τις καταστά-
σεις συγχρωτισμού. Οφείλουν να 
αποφύγουν την επαφή και μάλιστα 
χωρίς μέτρα προστασίας με άτομα 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού, ανεξαρτήτως του εάν 
έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Και επι-
στρέφοντας από τις διακοπές να 
ελαχιστοποιήσουν τις επαφές τους 
με άλλους για μία εβδομάδα και να 
κάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ, 
δύο και πέντε ημέρες μετά το τα-
ξίδι του γυρισμού.

Η ανοσοποίηση

Σκοπός είναι η μετάβαση στο 
φθινόπωρο με όσο το δυνατόν κα-
λύτερες συνθήκες. «Αυτό το κύ-
μα που είναι σε εξέλιξη συνέβαλε 
στην ανοσοποίηση πολλών νεα-
ρών ατόμων και στην αύξηση της 
εμβολιαστικής κάλυψης. Αν και 
το ποσοστό των εμβολιασμένων 
ατόμων δεν είναι ικανοποιητικό, 
ωστόσο σίγουρα συμβάλλει στο να 
μην αναμένουμε μεγάλη πίεση στο 
ΕΣΥ. Από την άλλη, το φθινόπωρο 
θα επαναλειτουργήσουν τα σχο-
λεία και θα αρχίσουν σταδιακά οι 
δραστηριότητες και σε κλειστούς 
χώρους, που αυξάνουν την πιθα-
νότητα διασποράς του ιού», ση-
μειώνει ο κ. Παρασκευής. Ο ίδιος 
ξεκαθαρίζει: «Καθολικά μέτρα για 
όλον τον πληθυσμό δεν θα υπάρ-
ξουν. Οσα μέτρα ληφθούν θα είναι 
τοπικά ή στοχευμένα σε ανεμβολί-
αστο πληθυσμό».

Εμβολιασμοί
και... εορτασμοί
θα κρίνουν
το φθινόπωρο 
Βαρόμετρο ο Δεκαπενταύγουστος

Μάσκα στα πανηγύρια, 
συνεχή τεστ και περιο-
ρισμένες επαφές 
τις ημέρες αμέσως μετά 
την επιστροφή από 
τις διακοπές συστήνουν 
οι ειδικοί για να συγκρα-
τηθεί –κατά το δυνατόν– 
η διασπορά του ιού.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

«Ενόψει του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει ευρείας κλίμακας εμβολια-
σμός φοιτητών και μαθητών, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η διά 
ζώσης εκπαίδευση χωρίς προβλήματα», τονίζει στην «Κ» ο καθηγητής 
Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Χαράλαμπος Γώγος. Και προ-
σθέτει: «Θα πρέπει επίσης να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες και όλα 
τα άτομα άνω των 50 ετών, δηλαδή οι ομάδες πληθυσμού που έχουν τις 
περισσότερες πιθανότητες να απασχολήσουν το σύστημα υγείας εφόσον 
νοσήσουν από COVID-19, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε 
επαφή με το κοινό, δηλαδή όσοι εργάζονται σε μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, στην εστίαση και σε καταστήματα όπως σούπερ μάρκετ. Και φυσικά 
θα πρέπει να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν το τείχος ανοσίας μέσω 
του εμβολιασμού. Εως ότου γίνει αυτό θα επιβάλλεται η αυστηρή τήρη-
ση μέτρων προστασίας, με έμφαση στη χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους 
όπου δεν διακρίνεται ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος ανεμβολία-
στος, όπως π.χ. σε καταστήματα λιανικής πώλησης».

Φοιτητές και μαθητές

Η μείωση του ρυθμού των εμβολια-
σμών, η οποία ξεκίνησε από τα 
τέλη του περασμένου Μαΐου, σε 
συνδυασμό με το πλήρες άνοιγ-
μα της οικονομίας τον Μάιο και 
τον Ιούνιο, είχε ως αποτέλεσμα 
να ξεκινήσει το νέο παρόν κύμα 
της πανδημίας μετά την 21η Ιου-
νίου, που επετεύχθη ο χαμηλότε-
ρος ημερήσιος αριθμός κρουσμά-
των του προηγούμενου κύματος 
(206). Το νέο κύμα οφείλεται στη 
μείωση του ρυθμού των εμβολια-
σμών που ξεκίνησε από την 25η 
Μαΐου, με εμβολιασμένο με δύο 
δόσεις λιγότερο από το 20% του 
πληθυσμού, και παράλληλα στη 
μη τήρηση των στοιχειωδών μέ-
τρων προστασίας (μάσκα σε εξω-
τερικούς χώρους συνωστισμών, 
μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, 
τήρηση αποστάσεων, πλύσιμο 
χεριών, απολυμάνσεις κ.λπ.). Η 
άρση της μάσκας στους εξωτερι-
κούς χώρους στη χώρα μας έγινε 
με εμβολιασμένο με δύο δόσεις 
το 31% του πληθυσμού. Τον πε-
ρασμένο Μάρτιο είχαμε προβλέ-
ψει ότι στο τέλος Ιουνίου θα εί-
χε εμβολιαστεί με δύο δόσεις το 
35% του πληθυσμού. Πράγματι, 
την 30ή Ιουνίου είχε εμβολιαστεί 
το 35,2% του πληθυσμού. Οπότε 
ήταν αναμενόμενη μια αύξηση 
των κρουσμάτων, καθώς τα μέ-

τρα δεν τηρούνταν και το ποσο-
στό των εμβολιασμένων ήταν 
πολύ χαμηλό. Η ανάλυση των 
παγκόσμιων δεδομένων δείχνει 
ότι ο ιός βρίσκεται συνεχώς έξω 
και περιμένει να προσβάλει κυ-

ρίως όποιον δεν τηρεί τα μέτρα 
προστασίας και δεν έχει εμβο-
λιαστεί.

 
Η έλευση της μετάλλαξης «∆έλτα», 
η οποία άρχισε να εξαπλώνεται 
κυρίως μετά το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Ιουλίου και εντέλει κυρι-
άρχησε με ποσοστά 70%-90%, 
είχε ως αποτέλεσμα να εκτο-
ξεύσει τα ημερήσια κρούσματα. 
Οπως φαίνεται στο διάγραμμα, 
τις τελευταίες τέσσερις εβδομά-
δες τα κρούσματα ταλαντώνο-
νται γύρω από τις 2.500, με ένα 
εύρος συν-πλην 1.000 κρούσμα-
τα. Η ταλάντωση αυτή είναι πολύ 
ανησυχητική, καθώς δείχνει μια 

επιμονή των κρουσμάτων για 4η 
εβδομάδα.

 
Η τυχόν χαλάρωση της τήρησης 
των στοιχειωδών μέτρων θα οδη-
γήσει σε συνέχιση των ταλαντώ-
σεων σε αρκετά υψηλότερα επί-
πεδα από τα τωρινά. Είναι πιθανή 
μια άνοδος του επιπέδου ταλά-
ντωσης γύρω από τις 3.500-4.000 
κρούσματα με εύρος συν-πλην 
1.000 κρούσματα. Στην κατεύ-
θυνση αυτή συνηγορεί η μεγάλη 
κινητικότητα ατόμων που παρα-
τηρείται τον Αύγουστο, που είναι 
ο μήνας των διακοπών. Τον Σε-
πτέμβριο επίσης αναμένεται ση-
μαντική κινητικότητα, καθώς θα 

είναι μήνας διακοπών και ανοίγ-
ματος των σχολείων.

Τα δεδομένα μάς δείχνουν ότι θα 
εισερχόμαστε συνεχώς σε νέα 
κύματα, βραχυχρόνια ή μακρο-
χρόνια, έως ότου επιτευχθεί, εί-
τε με εμβολιασμό είτε με φυσική 
ανοσία, ποσοστό ανοσίας πάνω 
από 90% που απαιτείται για να 
επιτευχθεί το τείχος ανοσίας. Το 
ποσοστό εμβολιασμένων παρα-
μένει πολύ μικρό – είχε εμβολι-
αστεί με δύο δόσεις το 48% μέ-
χρι την 31η Ιουλίου. Σε μια άλλη 
πρόβλεψή μας, το τρίτο 10ήμε-
ρο του Ιουνίου είχαμε εκτιμήσει 
ότι το ποσοστό εμβολιασμένων 

θα φθάσει στο 55%-58% στο τέ-
λος Αυγούστου. ∆υστυχώς είναι 
δύσκολο να περάσουμε το πο-
σοστό αυτό, καθώς με μία δόση 
έχει εμβολιαστεί το 53%. ∆ηλαδή 
η διαφορά είναι 5% (53-48=5%). 
Το ποσοστό των εμβολιασμένων 
με μία δόση τον Ιούλιο μειώθηκε 
στο 8% έναντι 10% τον Ιούνιο. 
Ακόμα και εάν το ποσοστό της 
μιας δόσης του Ιουλίου αναλο-
γικά προστεθεί στον Αύγουστο, 
το ποσοστό των πλήρως εμβολι-
ασμένων θα φθάσει 48+8=56%.

 
Η εξάπλωση των κρουσμάτων θα 
είναι σίγουρη σε εκδηλώσεις 
γάμων, βαπτίσεων και τοπικών 

πανηγυριών, όπου δεν τηρείται 
κανένα μέτρο πλέον. Περαιτέρω 
αύξηση των κρουσμάτων θα επι-
δεινώσει την τουριστική κίνηση. 
Η έλλειψη αγαθών εξαιτίας της 
απορρύθμισης των εφοδιαστι-
κών αλυσίδων οδηγεί σε αυξή-
σεις των τιμών των προϊόντων. 
Οι οικονομικές συνέπειες από την 
αύξηση των τιμών επηρεάζουν 
τόσο τους εμβολιασμένους όσο 
και τους ανεμβολίαστους.

 
Η επίσπευση των εμβολιασμών εί-
ναι η μοναδική επιλογή για να 
αντιμετωπιστεί η εκρηκτική κα-
τάσταση των κρουσμάτων και 
οι οικονομικές συνέπειες. Μια 
εκστρατεία πειθούς για την αύ-
ξηση των εμβολιασμένων ίσως 
αποτρέψει την ευρεία εξάπλωση 
της μετάλλαξης «∆έλτα» και μας 
προστατεύσει από τυχόν άλλες 
μεταλλάξεις περισσότερο επικίν-
δυνες. Εν τω μεταξύ θα αναμένου-
με πότε θα εμφανιστούν ασθενέ-
στερες μεταλλάξεις του ιού, είτε 
ως προς τη μεταδοτικότητα είτε 
ως προς τη θνητότητα, οι οποίες 
θα σηματοδοτήσουν την έναρξη 
της πτωτικής καμπύλης του κύ-
κλου ζωής του κορωνοϊού.

 
* Ο κ. Γιώργος Ατσαλάκης είναι 
αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο 
Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. 

Η επίσπευση των εμβο-
λιασμών είναι η μοναδι-
κή επιλογή για να αντι-
μετωπιστεί η εκρηκτική 
κατάσταση των κρου-
σμάτων και οι οικονο-
μικές συνέπειες.

Α Π Ο Ψ Η

Η τυχόν χαλάρωση των μέτρων θα εκτοξεύσει τα κρούσματα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΤΣΑΛΑΚΗ*
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Τα σημάδια στο πρόσωπό του από 
το βιτριόλι εμφανή. Ο μητροπολί-
της Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού 
και Μαραθώνος Κύριλλος ήταν με-
ταξύ των μητροπολιτών που μετεί-
χαν στο Συνοδικό ∆ικαστήριο, όταν 
κατηγορούμενος ιερέας πέταξε βι-
τριόλι, σπέρνοντας τρόμο και πόνο 
στους συνοδικούς. Ωστόσο, μάλλον 
για εκείνον είναι μία ακόμη σελίδα, 
σε μια ζωή πλούσια στους κόλπους 
της Εκκλησίας. «Νιώθω σαν να είδα 
τον θάνατο δύο φορές», λέει στην 
«Κ», καθώς έχει νοσήσει και από 
κορωνοϊό. 

Τα τελευταία 11 χρόνια σχοινο-
βατεί, όπως τονίζει, σε μια ενορία 
ιδιαίτερα δύσκολη, με ένα ποίμνιο 
«πολυσυλλεκτικό», καθώς στους 
κόλπους του υπάρχουν πολλές συ-
ντηρητικές εκκλησιαστικές οργα-
νώσεις με ακραίες θέσεις. Μάλιστα, 
πολλοί εξ αυτών των πιστών είναι 
κατά του εμβολιασμού για τον κο-
ρωνοϊό και επιχειρούν να τορπιλί-
σουν την προσπάθεια. Πρόσφατα ο 
κ. Κύριλλος, στην πρώτη δημόσια 
εμφάνισή του μετά την επίθεση 
που δέχθηκε με καυστικό υγρό, ξέ-
σπασε λέγοντας προς τους πιστούς 
ότι είναι ελεύθεροι να πράξουν ό,τι 
θέλουν ως προς τον εμβολιασμό 
τους, αλλά ας μην του ζητούν να 
μεσολαβήσει για ένα κρεβάτι σε 
ΜΕΘ στην περίπτωση που, ανεμ-
βολίαστοι, νοσήσουν. 

«Το είπα, χωρίς να φοβάμαι τις 
πιθανές αντιδράσεις από τους πα-
ρισταμένους. Πώς να ξέρω ποιος 
ήταν στο εκκλησίασμα!», λέει, προ-
σθέτοντας: «Οταν νόσησα φοβήθη-
κα, ανθρώπινο δεν είναι;». Ευτυχώς 
το πέρασε σπίτι με φαρμακευτική 
αγωγή. «Τώρα έχω άλλη θεώρηση 
της ζωής, δεν ξέρεις ποτέ τι τροπή 
θα έχει», λέει.

«Η αλήθεια είναι ότι οι ιερείς της 
ενορίας μου διάβασαν την εγκύκλιο 
“Προς τον λαό” της ∆ιαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, στην οποία δίνονται εξη-
γήσεις για τα εμβόλια, ώστε να πα-
ρακινηθούν και οι πιστοί αλλά και 
οι ιερείς να εμβολιαστούν. Ομως, 
να σας πω ότι όταν διαβάστηκε η 
εγκύκλιος, αρκετός κόσμος απο-
χώρησε από τους ναούς ως ένδει-
ξη διαμαρτυρίας», αναφέρει στην 
«Κ» ο 58χρονος μητροπολίτης Κη-
φισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και 
Μαραθώνος. Πολλοί ξεσηκώνουν 

και τον υπόλοιπο κόσμο κατά του 
εμβολιασμού. Ο ίδιος, έμπειρος μη-
τροπολίτης και κοντά στον παλμό 
του ποιμνίου του, μετρά τις αντι-
δράσεις του κόσμου στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και το Ιντερνετ. 
Είναι χαρακτηριστικό, όπως έλε-
γαν στην «Κ» γνωρίζοντες τα της 
Μητρόπολης Κηφισίας, ότι στελέ-
χη της αξιολογούν τα σχόλια που 

συγκεντρώνουν τα βίντεο των λό-
γων του μητροπολίτη Κυρίλλου 
στις κυριακάτικες λειτουργίες, οι 
οποίες αναρτώνται στο YouTube. 
Σε πολλές παρεμβάσεις του υπέρ 
των εμβολίων, όπως και στην τε-
λευταία του έκρηξη, τα... dislikes 
σχεδόν συναγωνίζονται αριθμητι-
κά τα likes. 

«Η μανία των αντιεμβολιαστών 
είναι άνευ προηγουμένου», παρα-
τηρεί με ένταση και απορία στη 
φωνή του ο κ. Κύριλλος. Εκτιμάται 
ότι στις ομάδες των αντιεμβολια-
στών μετέχουν πολίτες με ιδεολο-
γικές θέσεις και από τα δύο άκρα. 
Μαζί με αυτούς υπάρχουν και πολ-
λοί υπερσυντηρητικοί της Εκκλη-
σίας, φανατικοί ζηλωτές. Η Μη-
τρόπολη Κηφισίας δεν κρύβει την 
ανησυχία της για το αλλοπρόσαλλο 
αυτό μέτωπο, «ένα μικρό συνονθύ-
λευμα που δρα με ένταση», όπως 
λέει ο μητροπολίτης.

Μάλιστα, ο ίδιος παρατηρεί πως 

δεν λείπουν εκείνοι που ενώ έχουν 
νοσήσει από κορωνοϊό συνεχίζουν 
να είναι αρνητές του εμβολιασμού, 
έχοντας γίνει ακόμη πιο φανατικοί, 
«σαν γενίτσαροι» όπως λέει. Ο ίδιος 
όμως τους καλεί να αναλογιστούν 
τις απόψεις τους, βλέποντας την 
κατάσταση στα νοσοκομεία της 
χώρας μας. «Νόσησα από κορωνοϊό, 
ευτυχώς ήπια. Ωστόσο εξακολου-
θώ να φοβάμαι», παραδέχεται τώ-
ρα, αλλά εστιάζει σε εκείνους που 
δηλώνουν αντιεμβολιαστές. «Με 
τρομάζουν οι αντιδράσεις τους, με 
φοβίζει αυτό το αντιεπιστημονικό 
κύμα. Την ίδια στιγμή, δεν μασάω 
τα λόγια μου», λέει στην «Κ».

Μερίδα γιατρών

Ενδεικτικό είναι ότι ο κ. Κύ-
ριλλος εκφράζει ευθέως την αντί-
δρασή του για τη στάση μερίδας 
γιατρών. Οπως εξηγεί, υπάρχουν 
γιατροί που προκαλούν την Εκ-
κλησία για τη θέση της υπέρ των 

εμβολιασμών, ενώ η Εκκλησία για 
τις συμβουλές που δίνει στους πι-
στούς της βασίστηκε στις απαντή-
σεις που πήρε από τους αρμοδίους, 
ύστερα από τη συνάντηση που 
είχαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας και ο καθηγητής της Ια-
τρικής Αθηνών Σωτήρης Τσιόδρας 
με τα μέλη της ∆ΙΣ. Προτείνει αυ-
στηρές ποινές κατά των γιατρών 
αυτών και επιμένει ότι ο ιατρικός 
κόσμος πρέπει να βγει δυναμικά 
να ενημερώσει τους πολίτες. Ο 
ίδιος συνεχίζει να επαναλαμβάνει 
προς τους πιστούς σε όλους τους 
τόνους: «Μην ψάχνετε να βρείτε 
θεολογία στα εμβόλια. Μην παρερ-
μηνεύετε τον Αγιο Πορφύριο ούτε 
τον Αγιο Παΐσιο και μη διαβάζετε 
αυτά που γράφει ο καθένας στο 
∆ιαδίκτυο. Και μην κάνουμε σχί-
σματα. ∆εν θα μας κρίνει ο Θεός 
εάν φοράμε μάσκα. Καλύτερα να 
βγάλουμε το ψεύτικο προσωπείο 
που έχουμε».

Σαν να είδα τον θάνατο δύο φορές...
Ο μητροπολίτης Κύριλλος, θύμα του «βιτριολιστή ιερέα», μιλάει στην «Κ» για τους αρνητές και τους «γενίτσαρους»  
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα με 
καταγωγή από την Ηπει-
ρο. Οι πρώτες του σπουδές 
ήταν στη Νομική Αθηνών 
τη δεκαετία του ’80. Ακο-
λούθησαν οι σπουδές στη 
Θεολογία. Εξ ου και ότι διε-
τέλεσε γραμματέας της Συ-
νοδικής Επιτροπής ∆ογμα-
τικών και Νομοκανονικών 
Ζητημάτων από το 1993, 
δύο χρόνια μετά τη χειροτο-
νία του ως διάκονος. «Εχω 
διακονήσει τρεις αρχιεπι-
σκόπους και έχω μετάσχει 
σε πάμπολλες δίκες. Εχω 
ζήσει απίστευτα επεισόδια 
με αντιδράσεις ιερέων. Εχω 
δει κατηγορουμένους να 
πετούν μπουκάλια, έδρα-
να, δικογραφίες», διηγείται 
στην «Κ». Ωστόσο, το επει-
σόδιο στις 23 Ιουνίου ήταν 
μακράν το πιο σοκαριστικό. 
Ιερέας κατηγορούμενος ότι 
είχε εμπλακεί σε υπόθεση 
με ναρκωτικά, δικαζόταν 
στο δευτεροβάθμιο συνο-
δικό δικαστήριο, το οποίο 
εξέταζε την οριστικοποί-
ηση της ποινής καθαίρε-
σής του. Οταν άκουσε την 
καταδικαστική απόφαση 
έβγαλε από την τσέπη του 
βιτριόλι και το πέταξε στους 
άναυδους μητροπολίτες 
και τους υπαλλήλους της 
∆ΙΣ. Επικράτησε πανικός. Ο 
κ. Κύριλλος τραυματίστη-
κε στο πρόσωπο, ευτυχώς 
ελαφρά. Σήμερα η θερα-
πεία με το μάτι του πηγαί-
νει καλά. «Ηταν σοκαριστι-
κό, δεν ξέραμε τι έκανε σε 
κλάσματα δευτερολέπτου», 
λέει σήμερα. «∆εν έγινε 
έλεγχος στις κάμερες για 
το τι έφερε μαζί του ο ιε-
ρέας. Ωστόσο, ευρύτερα 
προβληματίζει ποιους χει-
ροτονούμε. Πρέπει να αξι-
ολογούνται με αυστηρότη-
τα οι υποψήφιοι. Πρέπει να 
οριστούν προϋποθέσεις για 
το ποιοι γίνονται ιερείς, οι 
οποίοι αποτελούν το “πρό-
σωπο” της Εκκλησίας στους 
πιστούς».

Προβληματισμός

Είναι ένα ζευγάρι υπερηλίκων, εκεί-
νος 97 χρόνων και εκείνη 94. ∆εν 
έχουν υποκείμενα νοσήματα, εμ-
βολιάσθηκαν μαζί τον Φεβρουάριο· 
η σύζυγος βρέθηκε με 450 αντι-
σώματα μετά τον δεύτερο εμβο-
λιασμό, ενώ ο σύζυγος με μόνο 
24. «Χρειάζεσθε και τρίτη δόση», 
είπε τότε ο γιατρός του κ. Κώστα 
Ζ., «κάποια στιγμή στο τέλος του 
καλοκαιριού».

Ολα αυτά συνέβησαν πριν κά-
νει την εμφάνισή της η μετάλλα-
ξη «∆έλτα». Αυτή την εβδομάδα ο 
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμι-
στοκλέους επιβεβαίωσε ότι η πο-
λιτεία είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
την καμπάνια για την τρίτη δόση, 
ωστόσο περιμένει να δει τι θα κά-
νουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και ο ΕΜΑ, όπως εξήγησε ο ίδιος. 
Είναι βέβαιον ότι άτομα όπως ο κ. 
Κώστας Ζ. και η σύζυγός του που 
εμβολιάσθηκαν νωρίς, στην αρχή 
της εμβολιαστικής εκστρατείας, θα 
έχουν προτεραιότητα στις συστά-
σεις της επιτροπής εμβολιασμού 
και τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Η Ελλάδα διαθέτει επάρκεια εμ-
βολίων παρά το γεγονός ότι κυρίως 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 
το εμβόλιο της Pfizer/BioΝΤech. 
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε η «Κ», εξαιτίας της επιβρά-
δυνσης των ρυθμών εμβολιασμού 
λόγω των διακοπών, στα ψυγεία 
υπάρχουν πάνω από ένα εκατομ-
μύριο δόσεις εμβολίου της συγκε-
κριμένης κοινοπραξίας. Μέχρι τις 
15 Αυγούστου η Pfizer θα έχει πα-
ραδώσει 10 εκατομμύρια δόσεις 

συνολικά στο ελληνικό κράτος από 
την έναρξη της εμβολιαστικής κα-
μπάνιας. Πηγές της εταιρείας υπο-
λογίζουν ότι το ελληνικό ∆ημόσιο 
πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει πε-
ρί τις 8,5 εκατομμύρια δόσεις. Tην 
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 
η Ελλάδα είχε λάβει 8.854.950 δό-
σεις του συγκεκριμένου εμβολίου 
και είχαν γίνει 7.602.071 εμβολια-
σμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ECDC. Αν παραλάβει έως τις 15 Αυ-

γούστου άλλο 1,2 εκατ. δόσεις θα 
έχει απόθεμα για να αρχίσει την 
τρίτη δόση, αλλά οι αρμόδιοι της 
εμβολιαστικής εκστρατείας υπο-
λογίζουν τα εξής:
1. Οτι θα ενταθεί ο ρυθμός των εμ-
βολιασμών καθώς οι πολίτες θα 
επιστρέφουν στις πόλεις από τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές (ενώ 
σταδιακά «εξαντλούνται» τα ρα-
ντεβού της α΄ δόσης).
2. Θα αυξηθεί ο αριθμός των μα-
θητών και φοιτητών που θα εμβο-
λιάζονται ενόψει της έναρξης του 
εκπαιδευτικού έτους.

Οι «πρώτοι»

Χρονολογικά, η πρώτη κατη-
γορία των πολιτών που εμβολιά-

σθηκαν ήταν οι γιατροί και νοση-
λευτές του ΕΣΥ – ήταν κατά 80% 
εμβολιασμένοι πριν ακόμα ισχύ-
σουν οι διατάξεις για την αναστο-
λή των συμβάσεων εργασίας στις 
16 Αυγούστου. Ειδικότερα οι για-
τροί, μαζί με εκείνους που ασθέ-
νησαν, σχεδόν όλοι έχουν εμβο-
λιασθεί, αλλά στο νοσηλευτικό 
προσωπικό και στους διοικητικούς 
τα ποσοστά είναι 74% και 72% 
αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μια 
ελαφρά άνοδο μετά τη νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης για 
την αναστολή των συμβάσεων για 
όσους δεν εμβολιάζονται.

«∆εν θα κάνουμε ανακοινώσεις 
για τρίτη δόση σε όσους έχουν 
εμβολιασθεί, πριν ολοκληρωθεί ο 

κύκλος αυτός στις 16 Αυγούστου», 
είπε στην «Κ» κυβερνητική πηγή, 
διευκρινίζοντας ότι θα ήταν «κά-
πως παράδοξο κάποιοι υγειονο-
μικοί να κάνουν την τρίτη δόση, 
ενώ άλλοι δεν έχουν εμβολιασθεί 
καν με την πρώτη!». Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που συγκέντρωσε η 
«Κ», υπάρχουν μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις πλήρως εμβολιασμένων 
υγειονομικών αλλά και προσωπι-
κού μονάδων χρόνιας φροντίδας 
ηλικιωμένων που έχουν βρεθεί θε-
τικοί στον κορωνοϊό και ένας - δύο 
που έχουν ασθενήσει με πιο βαριά 
συμπτώματα. Αντίστοιχη εμπειρία 
υπάρχει και σε άλλες χώρες, στις 
οποίες η εμβολιαστική καμπάνια 
έχει προχωρήσει περισσότερο απ’ 

ό,τι στην Ελλάδα (ΗΠΑ, Ισραήλ, 
Γερμανία).

Aυτήν τη στιγμή καμία ευρω-
παϊκή χώρα δεν έχει αποφασίσει 
τι θα κάνει με την τρίτη δόση. Η 
πολιτεία της Νέας Υόρκης που εξέ-
διδε το εμβολιαστικό πιστοποιη-
τικό για έξι μήνες, παρέτεινε τη 
διάρκειά του. Ο κ. Θεμιστοκλέους 
είπε χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ 
αναθεωρεί την πολιτική του για το 
εξάμηνο μέσα στο οποίο θα πρέ-
πει να προχωρήσει η τρίτη δόση. 
Η μόνιμη εμβολιαστική επιτροπή 
της Γερμανίας επαναξιολογεί τα 
δεδομένα σχετικά με την τρίτη 
δόση και ελπίζει ότι, όπως και η 
Ελλάδα, θα μπορεί να έχει τελική 
σύσταση μετά τις 20 Αυγούστου. 

«∆εν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία 
που να δείχνουν πως δεν πρέ-
πει να γίνει», είπε πηγή της στην 
«Κ». Νεότερα δεδομένα από τις 
μελέτες της κλινικής δοκιμής της 
BioNTech/Pfizer δείχνουν ότι μία 
εβδομάδα έως δύο μήνες μετά τον 
εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση 
προστατεύεται το 96,2% των εμ-
βολιασμένων στο «μάξιμουμ» της 
προστασίας, από δύο έως τέσσε-
ρις μήνες το ποσοστό πέφτει στο 
90,1% και μετά τον τέταρτο μήνα 
στο 83,7%.

Ευπαθείς ομάδες

Κρίσιμο θέμα, σύμφωνα με τα 
μέλη της εθνικής επιτροπής εμβο-
λιασμών στην Ελλάδα, είναι η λε-
γόμενη κυτταρική ανοσία, δηλαδή 
η «μνήμη» που δημιουργείται στα 
κύτταρα έτσι ώστε να αναπτύσ-
σουν άμυνα στον ιό. Τα ευρήματα 
για αυτού του είδους την ανοσία 
είναι ακόμα ασαφή, αλλά δείχνουν 
ότι όσο υπολείπονται ανοσοκατε-
σταλμένοι και π.χ. μεταμοσχευ-
μένοι σε αντισώματα υστερούν 
και σε κυτταρική ανοσία, όπως 
έδειξε πρόσφατη μελέτη του ΕΚ-
ΠΑ (∆ημόπουλος, Ντάνασης, Μα-
λανδράκης και Ψαλτοπούλου) που 
δημοσιεύθηκε στο Lancet. Παρά 
το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς 
τους πολίτες δεν έχουν συμπλη-
ρώσει καν το εξάμηνο από τότε 
που εμβολιάσθηκαν με τη δεύτερη 
δόση ως μέλη ευπαθών ομάδων, η 
πολιτεία αναμένεται να τους δώσει 
το δικαίωμα της τρίτης δόσης αμέ-
σως μετά το άνοιγμα της σχετικής 
διαδικασίας, καθώς όλα τα δεδο-
μένα δείχνουν ότι τη χρειάζονται 
περισσότερο απ’ όλους.

Οι τελικές αποφάσεις για τον εμβολιασμό με τρίτη δόση

H πολιτεία είναι έτοιμη 
να ξεκινήσει τη σχετική 
καμπάνια, ωστόσο 
περιμένει να δει πώς 
θα κινηθούν άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες 
και ο ΕΜΑ.

Αμέσως μόλις ανοίξει η διαδικασία της τρίτης δόσης, προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες, ακόμα και αν δεν έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από τότε που έκαναν τη δεύτερη δόση.
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«Είπα στους πιστούς 
ότι είναι ελεύθεροι 
να πράξουν ό,τι 
θέλουν, αλλά ας μη 
ζητούν μεσολάβηση 
για ένα κρεβάτι σε 
ΜΕΘ στην περίπτωση 
που, ανεμβολίαστοι, 
νοσήσουν».

Το μήνυμα του μητροπολίτη Κυρίλλου προς τους πιστούς: «Μην ψάχνετε να βρείτε θεολογία στα εμβόλια. Μην παρερμηνεύετε τον Αγιο Πορφύριο ούτε τον 
Αγιο Παΐσιο (...) ∆εν θα μας κρίνει ο Θεός εάν φοράμε μάσκα. Καλύτερα να βγάλουμε το ψεύτικο προσωπείο που έχουμε».

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ
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Η θερμοκρασία στην Αττική έσπασε 
κάθε ρεκόρ από το 1858, όταν ξεκί-
νησαν οι μετρήσεις – και ανάλογα 
φαινόμενα σημειώθηκαν σε πολλές 
άλλες περιοχές της χώρας. Το 1987 
και το 2007 –όταν εκδηλώθηκαν 
οι δύο πιο σφοδροί καύσωνες στη 
ζωντανή μνήμη– μοιάζουν τώρα με 
«καλοκαιράκια». Ο πρωτοφανής σε 
διάρκεια και ένταση καύσωνας πολ-
λαπλασίασε τις εστίες πυρκαγιάς σε 
όλη τη χώρα και κατέστησε αντιλη-
πτό σε όλους ότι η Ελλάδα βρίσκεται 
ήδη στην πρώτη γραμμή της κλιμα-
τικής κρίσης, λόγω της θέσης της 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η 
οποία θερμαίνεται διαρκώς.

Στην Ελλάδα των αρχών του 
20ού αιώνα εκδηλωνόταν ένας καύ-
σωνας περίπου κάθε δεκαετία, ενώ 
εδώ και μερικά χρόνια βιώνουμε 
μία περίοδο καύσωνα σχεδόν κάθε 
χρόνο. Η κλιματική κρίση προφα-
νώς δεν σταματάει το φθινόπωρο. 
Οι 10 στους 12 πιο άνυδρους χει-
μώνες από το 1902 στη Μεσόγειο 
έχουν καταγραφεί μέσα στα τελευ-
ταία 20 χρόνια. Η Μεσόγειος πλήτ-
τεται από ξηρασία, γεγονός που 
εξηγεί γιατί μεγάλες περιοχές από 
την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιτα-
λία μέχρι την Ελλάδα και την Τουρ-
κία εισέρχονται σε περίοδο ερη-
μοποίησης, η οποία περιλαμβάνει 
σε πρώτο στάδιο τις ανεξέλεγκτες 

πυρκαγιές – εμφανείς και φέτος σε 
όλη την ευρύτερη περιοχή. Η πυρ-
καγιά του καλοκαιριού «σιγοκαίει» 
ήδη μέσα στον άνυδρο χειμώνα. Ο 
χειμώνας δεν εμπόδισε δασικές πε-
ριοχές σε τόπους όπως η Σιβηρία ή 
ο Καναδάς, παραδοσιακά συνδεδε-
μένους με το ψύχος, να καίγονται 

για εβδομάδες. Παράλληλα, χώρες 
με άριστη οργάνωση, όπως η Γερ-
μανία, βρέθηκαν πρόσφατα απρο-
ετοίμαστες μπροστά σε σφοδρές 
πλημμύρες που άφησαν πίσω τους 
εκατοντάδες θύματα. Πώς εξηγού-
νται τα ακραία καιρικά φαινόμενα; 
Μέχρι πρότινος η δημόσια συζή-
τηση διεθνώς ήταν ότι τα ακραία 
φαινόμενα θα μας απασχολούσαν 
σε μερικές δεκαετίες, εάν δεν αλλά-
ζαμε ενεργειακό υπόδειγμα προκει-
μένου να μειώσουμε δραστικά τις 
εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα.

Πώς βρεθήκαμε ξαφνικά στο 
μέλλον; Οπως έχει εξηγήσει ο κα-

θηγητής Επιστημών της Ατμόσφαι-
ρας και διευθυντής του Κέντρου 
Επιστήμης Γεωσυστήματος (Earth 
System Science Center) του πανε-
πιστημίου Penn State των ΗΠΑ, 
Μάικλ Μαν, «τα μοντέλα πρόβλε-
ψης της κλιματικής αλλαγής επι-
βεβαιώθηκαν, αλλά μάλλον υποτί-
μησαν την επίδραση που θα είχε 
η κλιματική μεταβολή επάνω σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα». Με 
απλά λόγια, ένα ακραίο φαινόμενο 
που ούτως ή άλλως θα συνέβαινε, 
τώρα εγκλωβίζεται για περισσότε-
ρο χρόνο μέσα στην επιβαρυμένη 
ατμόσφαιρα και αντί να «εξανεμί-
ζεται» φυσιολογικά, οξύνεται ση-
μαντικά. Το μέγεθος της καταστρο-
φής πολλαπλασιάζεται.

Ο καύσωνας προκαλεί πυρκα-

γιές που αφανίζουν τα άνυδρα δά-
ση. Στη συνέχεια κατηφορίζουν 
προς τις πόλεις ασυγκράτητα ύδα-
τα από τις καταιγίδες και διευκολύ-
νονται οι πλημμύρες, που η κλιμα-
τική κρίση καθιστά περισσότερες 
και σφοδρότερες. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος σε συνεργασία με το Κέ-
ντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμό-
σφαιρας και Κλιματολογίας της Ακα-
δημίας Αθηνών και τον καθηγητή 
Χρήστο Ζερεφό έχουν μελετήσει 
όλα τα πιθανά σενάρια. Εχει υπο-
λογιστεί το κόστος που θα επιφέρει 
το πλήγμα της κλιματικής κρίσης 
μέσα στις επόμενες δεκαετίες ανά-
λογα με τον βαθμό που θα ανταπο-
κριθούμε στην πρόκληση για την 
αντιμετώπισή του. Στην καλύτερη 
περίπτωση θα επιβαρυνθούμε με 

εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Αλλά, 
όπως είπαμε, ο χρόνος επιταχύνεται.

Τα περιβαλλοντικά μοντέλα δεί-
χνουν προοδευτική ερημοποίηση 
μεγάλων περιοχών της χώρας, όπως 
και άλλων γειτονικών χωρών. Το 
φαινόμενο αυτό θα απειλήσει την 
αγροτική παραγωγή και θα δημι-

ουργήσει νέες προκλήσεις για τη 
δημόσια υγεία και τη διαβίωση. 
Τι θα συμβεί π.χ. με την επάρκεια 
νερού; Η διασφάλιση της λειτουρ-
γίας των αστικών κέντρων σε θερ-
μοκρασίες άνω των 40 βαθμών το 
καλοκαίρι ή υπό την επίδραση χιο-
νοπτώσεων τον χειμώνα απαιτεί 
έργα και πρόνοιες χωρίς καθυστέ-
ρηση. Οι μεταβολές του κλίματος 
θα προκαλέσουν νέα μεταναστευ-
τικά κύματα στην ευρύτερη περι-
οχή της Μεσογείου, την ώρα που 
εμείς δεν θα είμαστε αρκετά ψύ-
χραιμοι για να τα διαχειριστούμε.

Μεταναστευτικά κύματα και συ-

γκρούσεις μπορεί να προκληθούν 
και στο εσωτερικό της χώρας. Η Ελ-
λάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτο-
γραμμή στην Ευρώπη σε έναν κόσμο 
όπου η στάθμη των υδάτων αυξά-
νεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
NASA, η στάθμη της θάλασσας σε 
όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί κατά 20 
εκατοστά τα τελευταία 100 χρόνια. 
Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διπλασι-
αστεί ο ρυθμός αύξησης. Εάν η κλι-
ματική αλλαγή δεν αντιμετωπιστεί 
(όχι μόνο γιατί είμαστε αδρανείς, 
αλλά και γιατί π.χ. το κλίμα δεν θα 
επιστρέψει στην προηγούμενη ισορ-
ροπία ακόμα κι αν επιτύχουμε μη-
δενικές καθαρές εκπομπές ρύπων), 
τότε πολλές παραλιακές περιοχές θα 
βρεθούν κάτω από τη θάλασσα. Θα 
αλλάξει δραματικά η ακτογραμμή σε 
μεγάλο τμήμα της χώρας. Το πού θα 
ζούμε σε 20 χρόνια, σε τι κατοικίες, 
σε τι πόλεις, θα αρχίσει να μας απα-
σχολεί πολύ σύντομα. Ηδη στις ΗΠΑ 
επιστήμονες απευθύνουν εκκλήσεις 
στην κυβέρνηση να ενθαρρύνει την 
απομάκρυνση των κατοίκων από 
τις ακτές και ταυτόχρονα να επιλέ-
ξει ποιες πόλεις θα πρέπει να προ-
στατευτούν με φράγματα και άλλα 
έργα. Για παράδειγμα, συζητείται 
αν πρέπει ή όχι να προστατευτεί η 
Νέα Υόρκη. Στην Ελλάδα σχεδιάζε-
ται το φιλόδοξο παραλιακό μέτωπο 
της Αθήνας από το Φάληρο έως τη 
Βάρκιζα. Θα μείνει αλώβητο από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας;

Οι τεράστιες πυρκαγιές της φετινής 
καλοκαιρινής περιόδου, από την 
Αχαΐα, τη Βαρυμπόμπη, την Εύβοια, 
την Ολυμπία κ.λπ. έως τον δυτικό 
Καναδά, είναι μία ακόμη υπενθύμι-
ση ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Αν 
κάποιος δεν είναι ακόμη σίγουρος, 
φτάνει να σκεφτεί την αυξανόμενη 
συχνότητα των πρόσφατων κατα-
στροφικών πυρκαγιών στη χώρα 
μας: από την Ηλεία (όπου έχασαν 
τη ζωή τους 63 άνθρωποι) το 2007, 
την Αττική (στο Μάτι έχασαν τη ζωή 
τους 102 άνθρωποι) το 2018 και τις 
φετινές καταστροφικές πυρκαγιές, 
που ελπίζουμε να μην έχουν θύμα-
τα. Οι πυρκαγιές είναι μία μόνο από 
τις ηχηρές καμπάνες της κλιματικής 
κρίσης, που μας καλούν να αλλάξου-
με ρότα τώρα και να κατευθύνου-
με τις προσπάθειές μας σε δράσεις 
προσαρμογής στις αναπόφευκτες 
συνέπειές της και τη μετάβαση σε 
χαμηλού άνθρακα δραστηριότητες. 
Εχουμε ξεπεράσει τα όρια κατανά-
λωσης πόρων και το οικοσύστημα 
μας προειδοποιεί: οι καμπάνες της 
κλιματικής κρίσης ηχούν ήδη δυνα-
τά, αλλά δεν είναι η μόνη κρίση: η 
κατάρρευση της βιοποικιλότητας, η 
υγεία –συμπεριλαμβανομένων των 
πανδημιών– και η ποιότητα ζωής 
λαμβάνουν συνεχώς χαρακτήρα 
αυξανόμενης κρίσης.

Η πρώτη προφανής αντίδραση 
είναι να στρέψουμε το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης για την 
ανάκαμψη στην αντιμετώπιση των 
κρίσεων, με προτεραιότητα στην 

προσαρμογή και τον μετριασμό της 
κλιματικής κρίσης, όπως είχαμε επι-
χειρηματολογήσει πριν από περίπου 
έναν χρόνο σε άρθρο μας (Καθημε-
ρινή, 25.07.2020). Πέρα όμως από τις 
επενδύσεις απαιτούνται και πολιτι-
κές παρεμβάσεις για την προώθηση 
αλλαγών στη συμπεριφορά επιχειρή-
σεων και ατόμων (όρια εκπομπών, 
επιδοτήσεις νέων τεχνολογιών, φο-
ρολόγηση καυσίμων), που θα οδη-
γήσουν στην απαιτούμενη μείωση 
παραγωγής και κατανάλωσης νέων 
υλικών αγαθών. Η επιτυχία όμως 
τόσο των επενδύσεων όσο και των 
πολιτικών εξαρτάται από την κοινω-
νική αποδοχή τους, όπως δείχνουν 
για παράδειγμα οι αντιδράσεις κατά 
των ανεμογεννητριών στην Ελλάδα 
και τα Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία. Οι 
επενδύσεις δεν πρέπει να περιορι-
στούν στην ενίσχυση του μεγάλου 
κεφαλαίου και οι πολιτικές θα πρέ-
πει να έχουν απολύτως προοδευτι-
κό χαρακτήρα, κατανέμοντας δικαι-
ότερα τα κόστη και τα οφέλη από 
τη μετάβαση. Ο σχεδιασμός των 
επενδύσεων θα πρέπει να είναι τέ-
τοιος, ώστε όχι μόνο να επιτρέπει, 
αλλά να προσκαλεί και να ενισχύει 

την ανάληψη επενδύσεων από μι-
κρές μονάδες, τοπικούς φορείς, ορ-
γανώσεις και συνεταιρισμούς. Και 
θα πρέπει να καλύπτουν το σύνο-
λο των τομέων της οικονομίας, από 
τον ενεργειακό έως τον αγροδια-
τροφικό. Αντίστοιχα, οι πολιτικές 
θα πρέπει να σχεδιαστούν με τρό-
πο ώστε το κύριο βάρος να πέφτει 
στα υψηλά εισοδήματα –και κυρίως 
στην υψηλή κατανάλωση διαρκών 
κατά βάση υλικών αγαθών– και όχι 
τόσο στη χρήση τους (που δεν μπο-
ρεί να έχει μεγάλες διακυμάνσεις 
με το εισόδημα).

Επομένως, η αλλαγή ρότας θα 
πρέπει να γίνει τώρα και να είναι 
διπλή: στις επενδύσεις και τις πολι-
τικές, αλλά και στην κατανομή του 
κόστους και των ωφελειών. Οι αλ-
λαγές αυτές απαιτούν αλλαγές κοι-
νωνικών αξιών και στόχων, δηλαδή 
επαναπροσδιορισμό των πηγών της 
ευημερίας και της ευτυχίας. Καθώς 
οι πολλαπλές κρίσεις που αντιμετω-
πίζουμε έχουν παγκόσμιο χαρακτή-
ρα, οι απαιτούμενες αλλαγές ανα-
γκαστικά έχουν παγκόσμιο και όχι 
μόνο εθνικό χαρακτήρα: Ενα σημα-
ντικό ποσοστό του παγκόσμιου πλη-
θυσμού που ζει γύρω από το όριο 
της φτώχειας, δικαιωματικά προσ-
δοκά να αυξήσει την πρόσβασή του 
σε υλικά αγαθά. Αλλά και εντός των 
ανεπτυγμένων χωρών υπάρχει ση-
μαντικός αριθμός πολιτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας. Από 
την άλλη μεριά, η κατανάλωση υλι-
κών αγαθών από όσους υπερκατα-
ναλώνουν, αναγκαστικά πρέπει να 
μειωθεί, επαναπροσδιορίζοντας την 
ευημερία πέρα και πάνω από τη συ-

νεχή αύξηση κατανάλωσης υλικών 
αγαθών. Επομένως, οι κοινωνίες 
που έχουν υπερκαλύψει τις βασικές 
τους ανάγκες θα πρέπει να ξεπερά-
σουν τη μονομανία με την κατανά-
λωση υλικών αγαθών και να μοιρα-
στούν τον υλικό τους πλούτο, με 
στόχο την εξάλειψη της φτώχειας, 
την εξασφάλιση της πρόσβασης 
στα βασικά υλικά αγαθά (πόσιμο 
νερό, τροφή, στέγη και ηλεκτρι-
σμό), την υγειονομική περίθαλψη 
και την εκπαίδευση.

Στα παραπάνω, κυρίως ηθικά, 
επιχειρήματα όσον αφορά τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου, θα πρέπει να 
προσθέσουμε και μερικά δεδομένα: 
τα οφέλη από την καύση ορυκτών 
καυσίμων, όχι μόνο δεν μοιράστη-
καν ισόποσα μεταξύ των χωρών, 
αλλά πολλές φτωχές χώρες έχουν 
υποστεί ήδη τεράστιες βλάβες από 
την αύξηση της θερμοκρασίας που 
προκύπτει από την καύση των ορυ-
κτών καυσίμων (Diffenbaugh and 
Burke, 2019). Το ίδιο συνέβη και σε 
εθνικό επίπεδο: για παράδειγμα, οι 
Garbinti, Goupille-Lebret και Piket-
ty (2018) δείχνουν ότι στη Γαλλία το 
πλουσιότερο 1% έχει απορροφήσει 
πάνω από το 20% της αύξησης του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(ΑΕΠ) των τελευταίων δεκαετιών, 
το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 
μερίδιο που έλαβε το 50% των φτω-
χότερων εισοδημάτων. Είναι προ-
φανώς προκλητικό να περιμένουμε 
να αναλάβουν σημαντικό μέρος της 
λύσης του προβλήματος της κλιμα-
τικής αλλαγής οι φτωχότερες χώρες 
ή εντός των πλουσιότερων χωρών 
τα φτωχότερα στρώματα, όπως για 

παράδειγμα με μια αύξηση της τιμής 
των καυσίμων: ούτε οι διεθνείς δια-
πραγματεύσεις μπορεί να προχωρή-
σουν ούτε οι πολιτικές εντός των χω-
ρών θα μπορέσουν να εφαρμοστούν.

Απαραίτητη για την παρακολού-
θηση και αξιολόγηση τόσο των επεν-
δύσεων όσο και των πολιτικών είναι 
η δημιουργία δεικτών, πέρα από το 
ΑΕΠ. Στην κατεύθυνση αυτή έχει 
ήδη γίνει σημαντική προεργασία, 
τόσο στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ όσο και 
της Ε.Ε. Οπως πολύ ξεκάθαρα πλέ-
ον δείχνει μια σειρά εργασιών (πα-
ράδειγμα Sen, Fitoussi and Stiglitz, 
2010 και οι πρόσφατες OECD, 2019 
και EC, 2021), το ΑΕΠ δεν είναι κα-
λός δείκτης ούτε καν της οικονομι-
κής αποτελεσματικότητας, καθώς 
–μεταξύ άλλων– δεν λαμβάνει υπό-
ψη την κατανομή του εισοδήματος 
και του πλούτου, αποτυπώνει μόνο 
ροές εισοδήματος και όχι τα απο-
θέματα (φυσικών κυρίως) κεφαλαί-
ων που τα παράγουν, δεν μπορεί να 
εκτιμήσει αγαθά και υπηρεσίες που 
δεν περνούν από αγορές (φυσικό πε-
ριβάλλον και όχι μόνο), αγνοεί την 
απλήρωτη εργασία και αποτυγχάνει 
να μετρήσει την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Εχει ήδη γίνει ση-
μαντική δουλειά για την ανάπτυξη 
«πράσινων εθνικών λογαριασμών» 
και «εθνικών λογαριασμών διανο-
μής», δηλαδή εθνικών στατιστικών 
που παρακολουθούν, όχι μόνο την 
αύξηση του ΑΕΠ αλλά και την επί-
δραση στο περιβάλλον, στους φυσι-
κούς πόρους και τον τρόπο κατανο-
μής του πλούτου.

Η αναγκαιότητα μετάβασης σε 
κοινωνική και οικονομική οργάνω-
ση που θα στοχεύει, όχι μόνο στη 
μείωση χρήσης άνθρακα και την 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, 
αλλά και στην εξάλειψη της φτώ-
χειας και τη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου είναι προφανής. Τα ερ-
γαλεία πολιτικής υπάρχουν, όπως 
επίσης και οι επενδυτικοί πόροι. 
Τέλος, οι δείκτες μέτρησης της απο-
τελεσματικότητάς τους έχουν ήδη 
διαμορφωθεί. Αυτό που μένει είναι 
η υιοθέτηση του νέου αυτού πλαισί-
ου (στόχοι, εργαλεία πολιτικής και 
επενδύσεων και δείκτες μέτρησης) 
τώρα. Είτε θα πετύχουμε αυτή την 
ολιστική μετάβαση είτε θα οδηγη-
θούμε στη «βραζιλιανοποίηση» και 
την ταχύτατη έκπτωση των κοινω-
νιών μας. Προφανώς η επιλογή δι-
αδρομής έχει παγκόσμιο χαρακτή-
ρα, αλλά οι επιλογές κάθε χώρας τις 
επόμενες μία με δύο δεκαετίες θα 
προσδιορίσουν εν πολλοίς και τη 
θέση τους στο δίπολο αυτό.

 
* Ο κ. Ε. Σ. Σαρτζετάκης είναι καθηγητής 
Οικονομικών του Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
** Ο κ. Ν. Χαραλαμπίδης είναι διευθυντής 
Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

Αλλαγή ρότας, τώρα

Στην Ελλάδα των αρχών 
του 20ού αιώνα εκδηλω-
νόταν ένας καύσωνας πε-
ρίπου κάθε δεκαετία, ενώ 
τα τελευταία χρόνια βιώ-
νουμε μία περίοδο καύ-
σωνα σχεδόν κάθε χρόνο.

Εάν η κλιματική αλλαγή 
δεν αντιμετωπιστεί, τότε 
πολλές παραλιακές πε-
ριοχές θα βρεθούν κάτω 
από τη θάλασσα. Θα αλ-
λάξει δραματικά η ακτο-
γραμμή της χώρας.

Εχουμε ξεπεράσει 
τα όρια κατανάλωσης 
πόρων και το οικοσύ-
στημα μας προειδοποιεί: 
οι καμπάνες της κλιμα-
τικής κρίσης ηχούν 
ήδη δυνατά.

Η κατάρρευση της βιο-
ποικιλότητας, η υγεία –
συμπεριλαμβανομένων 
των πανδημιών– και 
η ποιότητα ζωής λαμβά-
νουν συνεχώς χαρακτήρα 
αυξανόμενης κρίσης.

Ο χειμώνας δεν εμπόδισε δασικές περιοχές σε τόπους όπως η Σιβηρία ή ο Καναδάς να καίγονται για εβδομάδες, ενώ χώρες με άριστη οργάνωση, όπως η Γερμανία, βρέθηκαν πρόσφατα απροετοίμαστες μπροστά σε σφοδρές πλημμύρες.
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Των Ε. Σ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ* 
και Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ**

Γιατί η κλιματική κρίση ξέσπασε σήμερα
Πώς εξηγούνται τα ακραία καιρικά φαινόμενα και γιατί ο καύσωνας του 2021 αλλάζει όλους τους σχεδιασμούς για το αύριο

Α Π Ο Ψ Η

Πολλοί εκτιμούσαν ότι η στάθμη των θαλασσών δεν θα απασχολήσει 
αυτή τη γενιά. Ομως, σύμφωνα με τη NASA, από το 1993 έως το 2019 η 
Γροιλανδία και η Ανταρκτική έχαναν αντίστοιχα 279 και 148 δισεκατομμύ-
ρια τόνους πάγου κάθε χρόνο. Προ ημερών το γερμανικό Ινστιτούτο του 
Πότσδαμ για την Ερευνα των Κλιματικών Επιδράσεων (Potsdam Institute 
for Climate Impact Research) ανακοίνωσε ότι εντοπίζονται σημάδια σο-
βαρής κάμψης του ρεύματος του κόλπου του Μεξικού στον Ατλαντικό 
ωκεανό. Εάν η υποχώρηση συνεχιστεί, θα προκληθούν ακραία φαινόμε-
να σε όλη τη Γη. Οι τροπικές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και 
όσα ακολούθησαν είναι μια προειδοποίηση. Ολες οι χώρες αλλά και ο 
καθένας ξεχωριστά πρέπει να προνοήσουμε. Η Ελλάδα του 2030 (και όχι 
του 2100) πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να αντέχει στην κλιματική κρίση.

Η στάθμη των θαλασσών

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Η πανδημία της CΟVID-19 έπιασε 
απροετοίμαστη την ανθρωπότητα, 
με αποτέλεσμα τους πρώτους μήνες 
να μην υπάρχουν ούτε οι ελάχιστες 
αναγκαίες ποσότητες σε μάσκες και 
αναπνευστήρες. Η λόγω χαμηλού 
κόστους παραγωγή μόνο στην Κί-
να ανέδειξε τόσο τις αδυναμίες και 
την έλλειψη προνοητικότητας της 
∆ύσης όσο και χαρακτηριστικά ση-
μεία αδυναμίας του υφιστάμενου 
μοντέλου παγκοσμιοποίησης. Ενα 
μοντέλο που είναι πια αποδεκτό ότι 
πρέπει να μετασχηματιστεί από τη 
δομή του Shareholder Capitalism 
(καπιταλισμός των μετόχων, με απο-
κλειστικό ενδιαφέρον το κέρδος) 
σε Stakeholder Capitalism (καπιτα-
λισμός των συμ-μετόχων, δηλαδή 
ισότιμο ενδιαφέρον για περιβάλλον, 
κοινωνία, μετόχους).

 
Ομως, η ήδη παρούσα κλιματική κρί-
ση, με πολλαπλάσιες αρνητικές συ-
νέπειες σε σχέση με την πανδημία, 
δεν επιτρέπεται να μας πιάσει ξα-
νά «αδιάβαστους». Τα μηνύματα εί-
ναι σαφή εδώ και αρκετές δεκαετίες 
και οξύνονται τα τελευταία χρόνια. 
Η Washington Post και το περιοδι-
κό της Οξφόρδης BiοScience δημο-
σιοποίησαν πρόσφατα μελέτη την 
οποία υπογράφουν 14.000 επιστή-
μονες από 188 χώρες, σύμφωνα με 
την οποία από τα 31 «ζωτικά» σημεία 
του πλανήτη που εξασθενούν, τα 18 
βρίσκονται ήδη σε αρνητικά σημεία 
ρεκόρ: Τα αέρια του θερμοκηπίου, 
μετά την κατά περίπου 7% μείωση 
στη διάρκεια του 2020, βρίσκονται 
πλέον ξανά στα ύψη, το πάχος των 
παγετώνων μειώνεται κατά 31% πιο 
γρήγορα από ό,τι πριν από 15 χρό-
νια και στην αποψίλωση δασών ο 
Αμαζόνιος σημειώνει ήδη αρνητικό 
υψηλό 12ετίας.

 
Η Μεσόγειος, και προφανώς η Ελλά-
δα, είναι από τις περιοχές που θα 
πληγούν περισσότερο από άλλες, 
από περισσότερους και πιο έντο-
νους καύσωνες και ταυτόχρονα από 
περισσότερες και πιο έντονες πλημ-
μύρες. Ηδη, φαινόμενα που τα ανα-
μέναμε τα επόμενα 30 χρόνια, εμφα-
νίζονται πλέον στη χώρα σήμερα.

 
Η κλιματική κρίση είναι βέβαιο ότι θα 
πλήξει πολύ περισσότερο τις φτω-
χότερες χώρες, καθώς και τα φτω-
χότερα κοινωνικά στρώματα των 
ανεπτυγμένων κοινωνιών, διαμορ-
φώνοντας έτσι την τραγική «τριπλή 
αδικία»: τις χειρότερες συνέπειες 
θα τις υποστούν οι πιο ευάλωτοι, 
οι λιγότερο υπεύθυνοι για τη δημι-
ουργία τους, αυτοί που οι ήδη αβίω-
τες συνθήκες τους θα γίνουν ακόμα 
χειρότερες.

 
Σύμφωνα με τη World Bank (2018), 
τα επόμενα χρόνια, λόγω κλιματι-
κής αλλαγής, οι κλιματικοί μετανά-
στες από τη Λατινική Αμερική, τη 
ΝΑ Ασία και την Υποσαχάρια Αφρική 
(περιοχή Σαχέλ) θα ξεπεράσουν τα 
140 εκατομμύρια. Οι συνέπειες για 
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία είναι προ-
φανείς. Την ίδια στιγμή, καμία από 
τις ανεπτυγμένες χώρες του G20 
δεν είναι συνεπής με τις δεσμεύ-

σεις της σε σχέση με τη Συμφωνία 
των Παρισίων. Οι πιο συνεπείς στις 
δεσμεύσεις είναι Γερμανία και Γαλ-
λία (70%) και οι λιγότερο συνεπείς 
είναι Ρωσία και Σαουδική Αραβία 
(20%). Το σχετικό διάγραμμα του 
BloombergNEF (2021) είναι χαρα-
κτηριστικό.

 

Η πολυπαραμετρική
παγκόσμια εξίσωση

Η Ε.Ε., πρωτοπόρος σε παγκό-
σμιο επίπεδο, φιλοδοξεί να γίνει 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. 
Στο ενδιάμεσο, για την επόμενη 
δεκαετία, φιλοδοξεί μέχρι το 2030 
να υλοποιήσει το περίφημο «fit for 
55», που σημαίνει κατά 55% μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου σε σχέση με το 1990. Ολα 
αυτά σε μια παγκόσμια κοινότητα 
στην οποία εκτιμάται ότι μέχρι το 
2050 θα έχουν διπλασιαστεί τα με-
γέθη της παγκόσμιας οικονομίας, θα 
έχουν προστεθεί άλλα 2 δισ. κάτοι-
κοι στον πλανήτη (φθάνοντας συ-
νολικά τα 10 δισ., κυρίως σε Αφρική 

και Ινδία), ενώ ταυτόχρονα θα πρέ-
πει να έχει μειωθεί και η ενεργειακή 
κατανάλωση κατά 8%. 

Για να έχουμε μια αίσθηση μεγέθους 
των δυσκολιών του παγκόσμιου αυ-
τού εγχειρήματος, να θυμηθούμε 
ότι όλο το 2020, στη διάρκεια των 
παγκόσμιων εγκλεισμών με το στα-
μάτημα μετακινήσεων, παραγωγής 
κ.ά., η συνολική μείωση του διοξει-
δίου του άνθρακα δεν ξεπέρασε το 
7%, ενώ, σύμφωνα με τον παγκό-
σμιο οργανισμό ενέργειας ΙΕΑ, για 
να υπάρξει κλιματική ουδετερότητα 
έως το 2050 θα πρέπει να υπάρχει 
μέση ετήσια παγκόσμια μείωση των 
εκπομπών κατά 6,7%(!) για όλα τα 
επόμενα 30 χρόνια.

 
Η παγκόσμια αυτή εξίσωση είναι η πιο 
πολυπαραμετρική, με τους περισσό-
τερους αγνώστους και τις περισσότε-
ρες αβεβαιότητες που κλήθηκε ποτέ 
να επιλύσει η ανθρωπότητα, και μά-
λιστα στον συγκλονιστικά ελάχιστο 
ιστορικό χρόνο των μόλις 30 ετών.

 
Προκειμένου να διατηρηθεί η αύξηση 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω 
των 2° C εκτιμάται ότι στον τομέα 
της ενέργειας θα χρειαστούν επεν-
δύσεις 78-130 τρισ. δολαρίων έως 
το 2050. Με άλλα λόγια, από το ση-
μερινό 1,5 τρισ. δολάρια/χρόνο, να 
φθάσουμε σε υπερδιπλασιασμό, με 
μέσο όρο 3-4 τρισ./χρόνο!

 
Δεδομένης της παγκόσμιας κατεύ-
θυνσης all green electricity σε όλους 
τους τομείς (ενέργεια, μεταφορές, 
κατασκευές κ.ά.), θα πρέπει οι εγκα-
ταστάσεις φωτοβολταϊκών και αιο-
λικών πάρκων που απαιτούνται για 
το πρασίνισμα των ηλεκτρικών συ-
στημάτων να τετραπλασιαστούν σε 

σχέση με το παγκόσμιο ρεκόρ που 
επιτεύχθηκε το 2020.

 
Ετσι, για τα επόμενα 10 χρόνια, πρέ-
πει η παραγωγή πράσινου υδρογό-
νου να 100πλασιαστεί, οι πωλήσεις 
ηλεκτρικών οχημάτων να 20πλασια-
στούν και οι επενδύσεις σε πράσινη 
ηλεκτρική ενέργεια (παραγωγή και 
δίκτυα) να 4πλασιαστούν. Το αντί-
στοιχο διάγραμμα του ΙΕΑ είναι επί-
σης χαρακτηριστικό.

 

Η γεωπολιτική
των πρώτων υλών

Η νέα διοίκηση Μπάιντεν στις 
ΗΠΑ συμβαδίζει πλέον σε κλιματι-
κές φιλοδοξίες με την Ε.Ε., γεγονός 
που δημιουργεί σοβαρές προοπτι-
κές αισιοδοξίας για την επίτευξη 
των φιλόδοξων παγκόσμιων κλιμα-
τικών στόχων.

 
Ο δίδυμος διεθνής μετασχηματισμός 
προς οικονομίες πράσινων και ψη-
φιακών παραγωγικών μοντέλων, 
εκτός από την αναγκαία πολιτική 
βούληση, εκτός από τον πακτωλό 
των αναγκαίων δημόσιων και ιδιωτι-
κών επενδύσεων, εξαρτάται επιπλέον 
και από ένα συντελεστή εξαιρετικά 
σημαντικής γεωπολιτικής σημασίας: 
την ύπαρξη, εξόρυξη, επεξεργασία 
και διανομή των αναγκαίων κρίσι-
μων ορυκτών πρώτων υλών (κΟΠΥ). 
Τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί ο εξαπλασιασμός στην εξό-
ρυξη κΟΠΥ, όπως: χαλκός, πυρίτιο, 
κοβάλτιο, νικέλιο, σπάνιες γαίες κ.ά.

 
Η μέχρι σήμερα κατά 40% εξάρτηση 
της Ευρώπης από το ρωσικό πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να μετασχηματι-

στεί σε αντίστοιχη εξάρτηση από 
την Κίνα ή κάποιες άλλες χώρες οι 
οποίες διαθέτουν τα αντίστοιχα κοι-
τάσματα. Οι πρώτες ύλες πρέπει να 
διατίθενται διεθνώς με αυστηρούς 
περιβαλλοντικούς όρους, με επάρ-
κεια, με αξιοποίηση ανακύκλωσης 
και ασφαλώς σε τιμές προσιτές, δι-
αφορετικά το επιπλέον κόστος θα το 
πληρώσει ο τελικός καταναλωτής.

 
Τρία χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα δείχνουν το μέγεθος του προ-
βλήματος:
1. Ενα συμβατικό αυτοκίνητο απαιτεί 
για την κατασκευή του 30 kg κΟΠΥ, 
ενώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που 
είναι το μέλλον της αυτοκίνησης, 
απαιτεί υπερεξαπλάσιες ποσότη-
τες της τάξεως των 200 kg/όχημα.
2. Τo 70% των φωτοβολταϊκών panels 
κατασκευάζεται στην Κίνα και ένα 
άλλο επιπλέον 15% σε χώρες της ΝΑ 
Ασίας, από κινεζικές εταιρείες. Κατά 
συνέπεια, το 85% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής φωτοβολταϊκών βρίσκεται 
σε κινεζικά χέρια.
3. Η εξάρτηση της Ευρώπης από ει-
σαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών γί-

νεται ακόμη πιο δυσεπίλυτη λόγω 
της υπερσυγκέντρωσης των πρώ-
των υλών σε συγκεκριμένες χώρες. 
Το 98% των εισαγωγών στην Ε.Ε. 
σπάνιων γαιών (π.χ. για offshore αι-
ολικά) γίνεται από την Κίνα, το 98% 
εισαγωγών βορικού άλατος (χημική 
βιομηχανία) από την Τουρκία, το 78% 
εισαγωγών λιθίου (μπαταρίες) από τη 
Χιλή, το 71% της πλατίνας (ηλεκτρι-
κός εξοπλισμός) από τη Νότια Αφρι-
κή, το 68% του κοβαλτίου (μπαταρίες) 
από το Κογκό (όπου μάλιστα υπάρχει 
και η τραγική έξαρση της εξοντωτι-
κής και προφανώς παράνομης παιδι-
κής εργασίας) και το 64% του βωξίτη 
(αλουμίνιο) από τη Γουινέα.

 

Για να μην κλαίμε
στο χυμένο γάλα

Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες 
(Ε.Ε., ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς κ.ά.) 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
το όραμα για έναν βιώσιμο πλανή-
τη χωρίς κλιματικές καταστροφές 
και το όραμα για σύγχρονα ψηφι-
ακά και πράσινα οικονομικά και 
παραγωγικά μοντέλα στηρίζεται 
στη χωρίς εξαρτήσεις τροφοδοσία 
των οικονομιών τους με τις ανα-
γκαίες πρώτες ύλες για την κατα-
σκευή των αναγκαίων εξοπλισμών. 
Με άλλα λόγια, συνιστά υπαρξιακή 
προτεραιότητα όλων των αναπτυξι-
ακών σχεδιασμών των φιλελεύθε-
ρων δημοκρατιών η διαμόρφωση, 
ο συντονισμός και η άσκηση ενιαί-
ων στρατηγικών, προμήθειας και 
επεξεργασίας, των κρίσιμων για τη 
μετάβαση ορυκτών πρώτων υλών, 
στο πλαίσιο πάντα του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

 
Η αδιαμφισβήτητη αυτή αναγκαιότητα 
μπορεί να θεωρηθεί αδύνατο να επι-
τευχθεί και –όπως πολλές φορές έχει 
κάνει η ∆ύση, σε πολλά γεωστρατη-
γικά θέματα– να στρουθοκαμηλίσει 
κρύβοντας το κεφάλι της στην άμ-
μο, αρκούμενη στην ύπαρξη πολλών 
κονδυλίων για την αγορά έτοιμου και 
εισαγόμενου πράσινου και ψηφιακού 
εξοπλισμού (από ημιαγωγούς και 
μπαταρίες μέχρι smartphones και 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα), αγνοώντας 
τις πηγές και τις αλυσίδες τροφο-
δοσίας πρώτων υλών για την κατα-
σκευή αυτού του εξοπλισμού.

 
Στους βολεμένους χειροκροτητές των 
εύκολων κοντόφθαλμων λύσεων θέ-
λω να θυμίσω ένα σημαντικό ευ-
ρωπαϊκό επίτευγμα συνεργασίας. 
Αναφέρομαι στην εξαιρετικά επιτυ-
χημένη συνεργασία γαλλικών, γερ-
μανικών, ισπανικών, αγγλικών και 
άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών της 
αεροναυπηγικής στη δημιουργία 
της Airbus, η οποία αποτελεί έναν 
από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους 
παίκτες (μαζί με την Boeing) στην 
παραγωγή κορυφαίων ποιοτικών 
αεροσκαφών.

 
Για να μην κλαίμε αργότερα πάνω από 
το χυμένο γάλα, ας διδαχθούμε από 
τις δικές μας καλές πρακτικές.

 
* Ο κ. Γιάννης Μανιάτης είναι πρώην 
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα
με πρόσφατη μελέτη 
την οποία υπογράφουν 
14.000 επιστήμονες,
από τα 31 «ζωτικά» 
σημεία του πλανήτη 
που εξασθενούν, 
τα 18 βρίσκονται 
ήδη σε αρνητικά 
σημεία-ρεκόρ.

Τα επόμενα χρόνια,
οι κλιματικοί μετανάστες
από τη Λατ. Αμερική, 
τη ΝΑ Ασία και την Υπο-
σαχάρια Αφρική θα 
ξεπεράσουν τα 140 
εκατομμύρια. Οι συνέ-
πειες για Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία 
είναι προφανείς.

Τα γεωπολιτικά μυστικά της περιβαλλοντικής καταστροφής
Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ*

Υπό σκληρή δοκιμασία έθεσαν ο καύ-
σωνας και τα πολλαπλά πύρινα μέ-
τωπα ανά την επικράτεια το ηλεκτρι-
κό σύστημα της χώρας. Tα υψηλά 
φορτία ζήτησης που έφτασαν σε 
επίπεδα ιστορικού ρεκόρ (άνω των 
10.000 MW) ανέδειξαν τα προβλή-
ματα επάρκειας του συστήματος και 
την ανάγκη ενός επανασχεδιασμού 
της ενεργειακής μετάβασης στη βά-
ση ρεαλιστικών δεδομένων, ενώ οι 
πολλαπλές βλάβες στο δίκτυο μετα-
φοράς και διανομής, όπως και στην 
περίπτωση της «Μήδειας» πριν από 
μερικούς μήνες, το πόσο εκτεθειμέ-
νο και ευάλωτο είναι σε ακραία φυ-
σικά φαινόμενα, η συχνότητα των 
οποίων επιταχύνεται λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής.

Τις ημέρες του καύσωνα φάνηκε 
η απόλυτη εξάρτηση του ηλεκτρι-
κού συστήματος της χώρας από τον 
«βρώμικο» και ακριβό, λόγω εκπο-
μπών CO2, λιγνίτη και τις εισαγω-
γές. Το μερίδιο του λιγνίτη έφτασε 

στο 15%-17% και των εισαγωγών 
στο 13%-19% και κάποιες ώρες στο 
26%. Αντίθετα, το μερίδιο των ΑΠΕ, 
παρά τη μεγάλη διείσδυση, περιο-
ρίστηκε τις κρίσιμες ημέρες στο 
5%-7%, καθώς η άπνοια περιόρισε 
την παραγωγή των αιολικών, ενώ 
με τη δύση του ηλίου τις βραδινές 
ώρες άρχισαν να σβήνουν τα φω-
τοβολταϊκά.

Το ηλεκτρικό σύστημα άντεξε 
όσον αφορά την επάρκεια, εξαντλώ-
ντας κάθε διαθέσιμη πηγή ενέρ-

γειας, αλλά και τη δυναμικότητα 
των εισαγωγών από τα βόρεια σύ-
νορα, αφού η διασύνδεση με την 
Ιταλία ήταν και παραμένει μέχρι 
τις 13 Αυγούστου εκτός λειτουργί-
ας λόγω συντήρησης. Οι λιγνιτικές 
μονάδες αποδείχθηκαν απολύτως 
αναγκαίες, θέτοντας ερωτήματα ως 
προς τον σχεδιασμό της πρόωρης 
απόσυρσης χωρίς να έχει δρομο-
λογηθεί ένα αποτελεσματικό σχέ-
διο διείσδυσης των ΑΠΕ που θα 
στηρίξει τον εθνικό στόχο για την 
ενεργειακή μετάβαση και την κλι-
ματική αλλαγή. 

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
δεν διασφαλίζει την αξιοπιστία του 
ηλεκτρικού συστήματος χωρίς την 
υποστήριξη από μονάδες αποθή-
κευσης και ευέλικτες μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής, αλλά και εργαλεία 
όπως η διαχείριση ζήτησης, που 
προϋποθέτει ψηφιοποίηση δικτύου 
και έξυπνους μετρητές. Το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλί-
μα (ΕΣΕΚ) προβλέπει επενδύσεις 
που προσεγγίζουν τα 44 δισ. ευρώ 

έως το 2030. Επίσης, από το Ταμείο 
Ανάκαμψης περίπου το 38% των 
πόρων θα διοχετευθεί σε δράσεις 
για τον πράσινο μετασχηματισμό 
της οικονομίας. Το ποσό των επι-
χορηγήσεων για έργα στον τομέα 
της ενέργειας ανέρχεται σε 4,5 δισ. 
ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον 
για έργα ΑΠΕ και αποθήκευση έχει 
ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη θε-
σμικό πλαίσιο για έργα αποθήκευ-
σης, όπως και για υπεράκτια αιολι-
κά, ενώ το συνολικότερο πλαίσιο 
για τους όρους σύνδεσης στο δί-
κτυο δεν ευνοεί τις μεγάλης κλί-
μακας επενδύσεις ΑΠΕ, που μπο-
ρούν πράγματι να καταστήσουν 
εφικτούς τους εθνικούς στόχους για 
την κλιματική αλλαγή και την πλή-
ρη απόσυρση του λιγνίτη, με τρόπο 
που να μην καθιστά επισφαλές το 
ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. «Τα 
συμπεράσματα του παρατεταμένου 
καύσωνα δεν πρέπει να οδηγήσουν 
σε αφορισμό τεχνολογιών αλλά σε 
βέλτιστο μακροχρόνιο σχεδιασμό», 

τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κα-
θηγητής Αθανάσιος ∆αγούμας.

Σε αντίθεση με την επάρκεια 
ρεύματος, το δίκτυο μεταφοράς και 
διανομής αντιμετώπισε τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο τις ημέρες του καύσω-
να και έφερε το ηλεκτρικό σύστημα 
της Αττικής στα πρόθυρα του μπλακ 
άουτ. Μεγάλο μέρος των γραμμών 
υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης 
διέρχονται μέσω των δασών και εί-
ναι εκτεθειμένες στα καιρικά φαινό-
μενα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν 
συχνά εκτός λειτουργίας είτε γιατί 
πέφτουν πάνω τους κλαδιά, όπως 
συνέβη στη «Μήδεια», είτε γιατί 
καίγονται, όπως συμβαίνει τώρα 
με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις 
πυρκαγιές. Οι τεχνικοί του Α∆ΜΗΕ 
έδιναν μάχη για να κρατήσουν στο 
σύστημα κρίσιμες γραμμές μεταφο-
ράς στο ΚΥΤ του Αγ. Στεφάνου, που 
αποτελεί την πιο κρίσιμη υποδομή 
για την ηλεκτροδότηση της Αττικής 
και των διασυνδεδεμένων νησιών 
των Κυκλάδων, Σύρου, Πάρου, Νά-

ξου και Μυκόνου. Εως και αργά την 
Παρασκευή, το ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου 
εξακολουθούσε να είναι επισφαλές. 

Οι συνεχείς απώλειες κρίσιμων 
κυκλωμάτων υποχρέωσαν την 
Παρασκευή τον Α∆ΜΗΕ να δώσει 
εντολή στον ∆Ε∆∆ΗΕ εφαρμογής 
προγράμματος εκ περιτροπής δια-
κοπών ρεύματος σε ολόκληρη την 
Αττική, για να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος μπλακ άουτ. Ελλείψεις επεν-
δύσεων σε συντήρηση κρίσιμων 
υποδομών τα προηγούμενα χρό-
νια καθιστούν το σύστημα ακόμη 
πιο ευάλωτο. Σκληρή μάχη για την 
αποκατάσταση των βλαβών συνεχί-
ζουν να δίνουν και οι τεχνικοί του 
∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς από τις πυρκαγιές 
καταστράφηκαν πάνω από 2.000 
στύλοι και δεκάδες μετασχηματι-
στές στις πληγείσες περιοχές. Η 
επίσπευση του προγράμματος υπο-
γειοποίησης του δικτύου από τον 
∆Ε∆∆ΗΕ και οι άμεσες προσλήψεις 
τεχνικού προσωπικού καθίστανται 
αδήριτη ανάγκη για τη θωράκιση 
του δικτύου.

Οι πυρκαγιές κατέδειξαν την ανάγκη θωράκισης του δικτύου της ΔΕΗ

«Τα συμπεράσματα
του καύσωνα δεν πρέπει 
να οδηγήσουν σε αφο-
ρισμό τεχνολογιών, αλλά 
σε βέλτιστο μακροχρόνιο 
σχεδιασμό», τονίζει
στην «Κ» ο πρόεδρος 
της PAE Αθ. Δαγούμας.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ
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Η μείωση του διοξειδίου του άν-
θρακα δεν είναι αρκετή για την 
επίλυση της κλιματικής κρίσης. 
Oι ειδικοί προειδοποιούν πως ο 
κόσμος πρέπει να δράσει γρήγορα 
ενάντια σε ένα άλλο ισχυρό αέριο 
θερμοκηπίου, το μεθάνιο, για να 
σταματήσει την αύξηση των πα-
γκόσμιων θερμοκρασιών. Κορυ-
φαίοι επιστήμονες του κλίματος 
θα απευθύνουν τη ∆ευτέρα την 
πιο επείγουσα προειδοποίηση ότι 
οδεύουμε στα πρόθυρα της κλιμα-
τικής καταστροφής σε μια έκθε-
ση-ορόσημο. Η ∆ιακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλ-
λαγή (IPCC) θα δημοσιεύσει την 
έκτη έκθεση αξιολόγησής της, μια 
ολοκληρωμένη ανασκόπηση της 

παγκόσμιας γνώσης για την κλι-
ματική κρίση και πώς οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες επηρεάζουν 
τον πλανήτη. 

Ενα από τα βασικά σημεία δρά-
σης για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής είναι πιθανώς η προει-
δοποίηση ότι το μεθάνιο παίζει 
όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Το 
πλούσιο σε άνθρακα αέριο που 
παράγεται από την κτηνοτροφία, 
τα πηγάδια σχιστολιθικού αερίου 
και από την κακή διαχείριση των 
συμβατικών εξορύξεων πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, θερμαίνει 
τον κόσμο πολύ πιο αποτελεσμα-
τικά από το διοξείδιο του άνθρα-
κα. Εχει «δυνατότητα θέρμανσης» 

πάνω από 80 φορές από εκείνη 
του CO2 αλλά και μια συντομότε-
ρη ζωή στην ατμόσφαιρα, καθώς 
παραμένει για περίπου μια δεκαε-
τία προτού υποβαθμιστεί σε CO2. Ο 
πρόεδρος του Ινστιτούτου ∆ιακυ-
βέρνησης και Αειφόρου Ανάπτυξης 
και επικεφαλής αναθεωρητής για 
την IPCC, Ντούργουν Ζέλκε, δήλω-
σε στην εφημερίδα Guardian ότι 
οι μειώσεις μεθανίου είναι ίσως ο 
μόνος τρόπος για να αποφευχθεί 
η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 
1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Πέρα 
από τον 1,5 βαθμό, θα αυξηθούν 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και 
θα φτάσουμε σε σημεία «χωρίς επι-
στροφή». «Η μείωση του μεθανίου 

είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για 
επιβράδυνση της θέρμανσης από 
τώρα έως το 2040». 

Κατά τον Ζέλκε, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής πρέπει να λά-
βουν υπόψη τα ευρήματα της IPCC 
για το μεθάνιο πριν από τις συνο-
μιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στην 
Cop26, στη Γλασκώβη τον Νοέμ-
βριο. Η μείωση του μεθανίου μπο-
ρεί να εξισορροπήσει τον αντίκτυ-
πο της σταδιακής εξάλειψης του 
άνθρακα. Ωστόσο, η χρήση άν-
θρακα έχει μια αντίθετη κλιματική 
επίδραση όπου τα σωματίδια θεί-
ου που παράγει προστατεύουν τη 
Γη από ορισμένη θέρμανση εκτρέ-
ποντας λίγο ηλιακό φως. Αυτό ση-
μαίνει ότι η άμεση επίδραση της 

μείωσης του άνθρακα μπορεί να 
είναι η αύξηση της θέρμανσης, 
αν και θα προστατέψει το κλίμα 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα. Ο Ζέλκε ανέφερε ότι η μεί-
ωση μεθανίου θα μπορούσε να 
αντισταθμίσει αυτή την αύξηση. 
«Η κλιματική αλλαγή μοιάζει με 
τον μαραθώνιο – πρέπει να παρα-
μείνουμε στον αγώνα. Η μείωση 
του διοξειδίου του άνθρακα δεν 
θα οδηγήσει σε ψύξη τα επόμενα 
10 χρόνια, και από εκεί και πέρα η 
ικανότητά μας να αντιμετωπίσου-
με την κλιματική αλλαγή θα υπο-
νομευθεί τόσο σοβαρά που δεν θα 
μπορούμε να συνεχίσουμε. Η μείω-
ση του μεθανίου μάς δίνει χρόνο».

GUARDIAN

Το μεθάνιο θερμαίνει τον κόσμο 
πολύ περισσότερο από το διοξείδιο 
του άνθρακα. 

Τρεις εβδομάδες πριν από την απο-
χώρηση και των τελευταίων Αμερι-
κανών στρατιωτών από το Αφγα-
νιστάν, η κατάσταση διαγράφεται 
εφιαλτική για τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, τους συμμάχους τους και κυ-
ρίως για τον άμαχο πληθυσμό της 
χώρας, η οποία επιβεβαιώνει για 
ακόμη μία φορά τη φήμη της ως 
«νεκροταφείο των υπερδυνάμεων» 
καταβάλλοντας τεράστιο τίμημα. 
Εχοντας καταλάβει τους τελευταί-
ους μήνες το μεγαλύτερο μέρος της 
αφγανικής υπαίθρου, κατά κανόνα 
χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση από τον 
κυβερνητικό στρατό, οι Ταλιμπάν 
πολιορκούν τρία σημαντικά αστι-
κά κέντρα: την Κανταχάρ, δεύτε-
ρη σε μέγεθος πόλη της χώρας και 
ιστορικό τους προπύργιο, τη Χεράτ, 
κοντά στα σύνορα με το Ιράν, και 
τη Λασκάρ Γκαχ, πρωτεύουσα της 
επαρχίας Χελμάντ, στο νότιο τμή-
μα της χώρας. 

Οταν γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές, η τύχη της Λασκάρ Γκαχ βρι-
σκόταν επί ξυρού ακμής, με τις οδο-
μαχίες να μαίνονται στο κέντρο της 
πόλης και τους κεντρικούς δρόμους 
να είναι στρωμένοι από πτώμα-
τα Ταλιμπάν και ανδρών του κυ-
βερνητικού στρατού. Ενδεχόμενη 
πτώση της πόλης θα αποτελούσε 
στρατηγική νίκη των Ταλιμπάν, 
συμβολικά και ουσιαστικά: η Χελ-
μάντ ήταν, στα 20 χρόνια αυτού 
του άδοξου πολέμου, το βασικό 
ορμητήριο των αμερικανικών και 
βρετανικών στρατευμάτων, ενώ 
παραμένει βασικό πεδίο της παρα-
γωγής οπίου που γεμίζει τα ταμεία 
των φονταμενταλιστών. 

Την ίδια στιγμή, η Καμπούλ συ-
γκλονιζόταν από μια παράτολμη 
επίθεση στο πιο θωρακισμένο τμή-
μα της πρωτεύουσας, δίπλα από την 
Πράσινη Ζώνη, όπου στεγάζονται 
η αμερικανική πρεσβεία και οι πιο 
νευραλγικές κρατικές υπηρεσίες. 
Κομάντος των Ταλιμπάν επιτέθη-
καν στην κατοικία του υπουργού 
Αμυνας Μπισμπιλάχ Μοχαμαντί, 
αφήνοντας πίσω τους οκτώ νεκρούς 
και 20 τραυματίες, αν και δεν πέτυ-
χαν τον βασικό στόχο τους. Ο φόβος 
της επικείμενης επιστροφής των 
Ταλιμπάν στην εξουσία έχει προ-
καλέσει πανικό στους αντιπάλους 
τους, τροφοδοτώντας ένα διογκού-
μενο κύμα φυγής από τη χώρα που 
έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τον Ταγίπ 
Ερντογάν, καθώς η Τουρκία είναι 
πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει ένα 
νέο, μεγάλων διαστάσεων μετανα-
στευτικό κύμα μετά το συριακό.

Είναι πιθανόν το τελευταίο κε-
φάλαιο αυτού του πολέμου να μην 
ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα. Οι 
κυβερνητικές δυνάμεις του προ-
έδρου Ασραφ Γάνι που υποστη-
ρίζεται από τις ΗΠΑ, διατηρούν 
το μονοπώλιο της αεροπορικής 
ισχύος και επίλεκτες ομάδες με 
μεγάλη δύναμη πυρός. Αλλωστε, 
οι Ταλιμπάν είχαν καταλάβει και 
στο παρελθόν, το 2016, μια επαρ-
χιακή πρωτεύουσα, την Κουντούζ, 
αλλά αναγκάστηκαν σύντομα να 
την εγκαταλείψουν. Σε κάθε περί-

πτωση, όμως, σχεδόν όλοι οι διε-
θνείς και περιφερειακοί παίκτες 
αναγνωρίζουν ότι το σκοταδιστι-
κό κίνημα που προσέφερε άσυλο 
στον Οσάμα μπιν Λάντεν θα είναι 
ο ισχυρότερος, αν όχι ο μοναδικός 
πόλος ισχύος στο Αφγανιστάν της 
επόμενης μέρας. Καιρό τώρα οι 
Αμερικανοί διαπραγματεύονται 
επίσημα με τους Ταλιμπάν στην 
Ντόχα του Κατάρ, ενώ πρόσφα-
τα άνοιξαν επίσημες συνομιλίες 
μαζί τους η Μόσχα και το Πεκίνο.

Η στρατηγική τους υπήρξε ιδι-
αίτερα ευέλικτη και υπομονετική. 

∆εν βιάστηκαν να επιτεθούν στα 
αστικά κέντρα, αλλά τα έθεσαν 
υπό ασφυκτική πολιορκία, κερδί-
ζοντας τον έλεγχο όλων των βασι-
κών οδικών αρτηριών και περιμέ-
νοντας να ολοκληρωθεί η έξοδος 
των Αμερικανών για να περάσουν 
στην τελική φάση. Στο μεταξύ, 
έδωσαν δείγματα αποτελεσμα-
τικής διαχείρισης στις περιοχές 
της υπαίθρου και στις κωμοπό-
λεις που ελέγχουν, μαζεύοντας 
επιμελώς τα σκουπίδια, λειτουρ-
γώντας τις δημόσιες υπηρεσίες, 
καταπολεμώντας τη διαφθορά και 
αποφεύγοντας εκτεταμένες πρά-
ξεις ρεβανσισμού. Το μήνυμα που 
προσπάθησαν να περάσουν ήταν 
ότι έχουν αλλάξει, ότι δεν θα επι-
στρέψουν με το φανατικό, σκο-
ταδιστικό και τρομοκρατικό πρό-
σωπο που γνώρισαν οι ομοεθνείς 
τους πριν από 20 χρόνια, αλλά ως 
δύναμη εθνικής απελευθέρωσης 

από τους ξένους εισβολείς χωρίς 
διάθεση εκδίκησης – κάτι για το 
οποίο, βέβαια, υπάρχουν άπειροι 
λόγοι να αμφιβάλλει κανείς.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν αποτελούν πολι-
τική καταστροφή για τις ΗΠΑ που 
έχασαν περίπου 2.500 στρατιώτες 
και ένα τρισ. δολάρια πολεμώντας 
σε μια χώρα που δεν μπορούσαν 
να καταλάβουν, υποτιμώντας την 
επιρροή των Ταλιμπάν στον πλη-
θυσμό των Παστούν, την καταλυ-
τική επιρροή του Πακιστάν και το 
σύνολο των περιφερειακών διενέ-
ξεων. Οι Σοβιετικοί είχαν πιστέψει 
ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να σπαρ-
θεί στις κακοτράχαλες οροσειρές 
του Αφγανιστάν από τα πυροβόλα 
των τανκς. Οι Αμερικανοί πίστε-
ψαν ότι η δημοκρατία μπορεί να 
πέσει από την κοιλιά των F-16. Και 
οι δύο αντιμετώπισαν, κάποια μέ-
ρα, τη Νέμεσι της αλαζονείας τους.

Οι Ταλιμπάν ετοιμάζονται
για τον τελικό γύρο
Περικυκλώνουν πόλεις περιμένοντας την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών

Πολιτική καταστροφή 
για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ο άδοξος, 
εικοσαετής πόλεμος 
στο Αφγανιστάν.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Οξεία πολιτική αντιπαράθεση και 
φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης 
προκαλούν η υποχρεωτικότητα 
του εμβολιασμού συγκεκριμέ-
νων κατηγοριών εργαζομένων 
και οι διακρίσεις που έχουν ήδη 
θεσμοθετηθεί σε πολλές δυτι-
κές χώρες εις βάρος όσων δεν 
έχουν εμβολιασθεί.

Αμερικανικές εταιρείες από 
κάθε κλάδο παρουσίασαν στα μέ-
σα της εβδομάδας τα σχέδιά τους 
για υποχρεωτικό εμβολιασμό μέ-
ρους του εργατικού δυναμικού 
τους. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν 
η Disney, η αεροπορική Delta 
Airlines, η Facebook, η Ford, 
η Netflix και οι Times της Νέ-
ας Υόρκης. Ορισμένοι από τους 
μεγαλύτερους εργοδότες των 
ΗΠΑ, όπως η εταιρεία συσκευ-
ασμένων τροφίμων Tyson Foods, 
ανακοίνωσαν ότι οι εργαζόμενοι 
θα πρέπει να εμβολιασθούν εάν 
επιθυμούν να διατηρήσουν τις 
δουλειές τους. Αντίθετα, εταιρεί-
ες όπως ο κολοσσός της λιανικής 
πώλησης Walmart επέβαλαν τον 
εμβολιασμό των στελεχών, αλλά 
όχι των εκατομμυρίων εργαζο-
μένων «πρώτης γραμμής», στις 
αποθήκες και στα ταμεία των 
καταστημάτων. Τέτοιες πρωτο-
βουλίες διευρύνουν τις εργασι-
ακές ανισότητες και αποθαρρύ-
νουν τους αναποφάσιστους από 
τον εμβολιασμό. Στο μεταξύ, η 
πρώτη πολιτεία η οποία απαιτεί 
πιστοποιητικό εμβολιασμού για 
την είσοδο σε εστιατόρια, γυ-
μναστήρια και άλλες επιχειρή-
σεις έγινε αυτή την εβδομάδα 
η Νέα Υόρκη.

Εντονες αντιδράσεις προκα-
λεί, την ίδια ώρα, στη Γαλλία η 
ψήφιση νομοσχεδίου υγειονο-
μικής ασφάλειας που επεκτείνει 
τη χρήση του «υγειονομικού πά-
σου» και καθιστά υποχρεωτικό 
τον εμβολιασμό για πολυπληθείς 
κατηγορίες εργαζομένων. Αντί-
παλοι του νόμου, που διαδήλω-
σαν την περασμένη εβδομάδα 
σε όλη τη Γαλλία, από κοινού 
με οπαδούς θεωριών συνωμο-
σίας και αντιεμβολιαστές, κα-
ταγγέλλουν την υποχρεωτικό-
τητα εκτιμώντας ότι παραβιάζει 
το σύνταγμα της χώρας. Σε εν-

στάσεις κατά του νόμου, που 
έχουν κατατεθεί στο συνταγμα-
τικό συμβούλιο, υποστηρίζεται 
ότι η υποχρεωτική αναστολή 
εργασίας για τους ανεμβολία-
στους περιέχει νομικά επικίν-
δυνες ασάφειες. Το υγειονομικό 
προσωπικό, από τη μεριά του, 
ετοιμαζόταν την Πέμπτη να κα-
τέβει σε απεργία ενός μήνα, κα-
ταγγέλλοντας την υποχρεωτική 
φύση του εμβολιασμού.

Βαθιά διχασμένη εμφανίζε-
ται η κοινή γνώμη στη Γερμα-
νία όσον αφορά την προειδο-
ποίηση του προσωπάρχη της 
καγκελαρίας, Χέλγκε Μπράουν, 
για την ανάγκη περιορισμών 
στις δραστηριότητες μη εμβο-
λιασμένων πολιτών εάν το πο-
σοστό μολύνσεων με COVID-19 
συνεχίσει να αυξάνεται με τον 
σημερινό ρυθμό. Ο Μπράουν 
αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 

πελάτες εστιατορίων, πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων και αθλητι-
κών διοργανώσεων, οι οποίοι 
θα απαιτείται να εμφανίζουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού για 
την είσοδό τους σε αυτές. Η υπο-
χρεωτικότητα του εμβολιασμού 
προκαλεί αντιπαραθέσεις ακό-
μη και στο εσωτερικό των Χρι-
στιανοδημοκρατών της Μέρκελ, 
με τον υποψήφιο του κόμματος 
για την καγκελαρία, Αρμιν Λά-
σετ, να δηλώνει ότι αντιτίθεται 
«για την ώρα» σε κάθε άμεση ή 
έμμεση απαίτηση εμβολιασμού. 
«∆εν πιστεύω στον υποχρεωτι-
κό εμβολιασμό και δεν πιστεύω 
ότι πρέπει να ασκούμε άμεσες ή 
έμμεσες πιέσεις στους πολίτες 
προκειμένου να εμβολιασθούν. 
Σε μια ελεύθερη χώρα υπάρχουν 
δικαιώματα και ελευθερίες, που 
δεν αφορούν μόνο συγκεκριμέ-
νες ομάδες πολιτών», είπε ο Λά-
σετ την προηγούμενη Κυριακή.

 REUTERS

Πολιτική ένταση
για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων

Αντιδράσεις σε ΗΠΑ 
και Ευρώπη και για 
τα μέτρα που ευνοούν 
τους εμβολιασμένους.

Διαδήλωση στο Παρίσι κατά του νομοσχεδίου υγειονομικής ασφάλειας 
που επεκτείνει τη χρήση του «υγειονομικού πάσου» και καθιστά υποχρε-
ωτικό τον εμβολιασμό για πολυπληθείς ομάδες εργαζομένων.

Μείωση του μεθανίου, «όπλο» στη μάχη για κλιματική κρίση
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Οι κυβερνοεπιθέσεις για απόσπαση 
λύτρων εξελίσσονται σε καθημερι-
νό φαινόμενο τον τελευταίο καιρό. 
Τα συμβάντα ψηφιακής πειρατείας 
είναι πολλά. Τον Ιούνιο, η JBS, πα-
ραγωγός κρέατος που προμηθεύει 
το 20% του βοδινού που κατανα-
λώνεται στις ΗΠΑ, κατέβαλε σε χά-
κερ λύτρα 7,8 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για να ανακτήσει τον έλεγχο 
του συστήματος υπολογιστών της. 
Τον ίδιο μήνα, ο μεγαλύτερος δια-
χειριστής αγωγών καυσίμων στις 
ΗΠΑ, η Colonial Pipeline, κατέβα-
λε 3,1 εκατομμύρια δολάρια στους 
χάκερ που είχαν αποκλείσει την 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά της 
συστήματα. Η επίθεση προκάλεσε 
ελλείψεις καυσίμων και παράλυση 
στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. 
Τον Ιούλιο, άλλοι χάκερ εξαπέλυ-
σαν επίθεση κατά της εταιρείας 
λογισμικού Kaseya, απαιτώντας 
λύτρα 50 εκατομμυρίων δολαρί-
ων. Συνέπεια της επίθεσης ήταν 
το κλείσιμο εκατοντάδων σούπερ 
μάρκετ στη Σουηδία, καθώς οι τα-
μειακές μηχανές τους δεν λειτουρ-
γούσαν. 

Το μόνο που χρειάζονται οι ψη-
φιακοί εκβιαστές για να δράσουν 
είναι πρόσβαση σε συστήματα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών που συν-
δέονται στο ∆ιαδίκτυο. Οταν το πε-
τύχουν, απλώς «κλειδώνουν» τον 
νόμιμο ιδιοκτήτη εκτός, αποκλεί-
οντάς τον από τα ηλεκτρονικά του 
συστήματα. Στη συνέχεια, αφού ει-
σπράξουν τα λύτρα, που καταβάλ-
λονται σε κρυπτονομίσματα, παρέ-
χουν στο θύμα τους το κλειδί για 
την αποκρυπτογράφηση. Στο στό-
χαστρο τέτοιων κυβερνοεπιθέσεων 
έχουν βρεθεί σχολεία, νοσοκομεία, 
αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες, 
διαχειριστές πετρελαϊκών αγωγών, 
πανεπιστήμια, ασφαλιστικές εται-
ρείες, διανομείς χημικών και κατα-
σκευαστές όπλων. Παρότι κανείς 

δεν είναι άτρωτος, αυξημένο κίν-
δυνο αντιμετωπίζουν οι μεσαίες 
επιχειρήσεις που παράγουν αρκε-
τό εισόδημα ώστε να θεωρηθούν 
«επωφελείς στόχοι», αλλά δεν είναι 
αρκετά μεγάλες ώστε να διαθέτουν 
εξειδικευμένη υπηρεσία κυβερνο-
ασφάλειας. «Οποιος χρησιμοποιεί 
συστήματα που συνδέονται στο 
∆ιαδίκτυο είναι ευάλωτος», επι-
σημαίνει ο δρ Χερμπ Λιν, ειδικός 
σε θέματα κυβερνοασφάλειας στο 
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Συνήθως, οι συμμορίες του 
ψηφιακού εγκλήματος εδρεύουν 
στη Ρωσία ή στο Ιράν. Η κυριλλι-
κή γραφή χρησιμοποιείται συχνά 
για τους κωδικούς που απαιτούνται 
σε αυτού του είδους τις επιθέσεις. 
Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη 

εμπλοκής της ρωσικής κυβέρνη-
σης, επισημαίνει ο δρ Λιν. Αναμφί-
βολα υπάρχει μεταξύ τους σιωπηρή 
συμφωνία: οι ψηφιακές συμμορίες 
μπορούν να «δραστηριοποιούνται» 
εκτός Ρωσίας και το επίσημο κρά-
τος «θα κάνει τα στραβά μάτια». 
Αν, όμως, στραφούν εναντίον ρω-
σικών συμφερόντων, τότε έχουν 
πρόβλημα. «Οι ρωσικές αρχές εί-
ναι τόσο επιεικείς διότι πιστεύω 
ότι ο πρόεδρος Πούτιν εισπράττει 
μερίδιο της λείας των ψηφιακών 
εκβιαστών», υποστηρίζει ο δρ Λιν.

Στην πραγματικότητα, οι ψηφι-
ακές συμμορίες δρουν όπως το ορ-
γανωμένο έγκλημα στον πραγματι-

κό κόσμο: κάποια μέλη της ομάδας 
εντοπίζουν τους πιο ευάλωτους στό-
χους και αποκτούν πρόσβαση σε 
αυτούς, ενώ άλλα χειρίζονται τις 
διαπραγματεύσεις για τα λύτρα. Κά-
ποιοι ψηφιακοί εγκληματίες δίνουν 
ακόμα και συνεντεύξεις. Εκπρόσω-
πος της διαβόητης συμμορίας κυ-
βερνοεκβιαστών RΕvil πρόσφατα 
παραδέχθηκε ότι «αρκετοί “συνά-
δελφοι” έχουν πρόσβαση σε συστή-
ματα εκτόξευσης πυραύλων. Είναι, 
λοιπόν, εφικτό να ξεκινήσουν ακό-
μα και μια πολεμική σύρραξη. Ομως, 
δεν αξίζει να το κάνουν, επειδή κά-
τι τέτοιο δεν είναι προσοδοφόρο». 
Τον τελευταίο καιρό οι συμμορίες 

του διαδικτυακού εγκλήματος άλ-
λαξαν στόχευση περνώντας από τις 
εταιρείες στα μεμονωμένα άτομα. 
Αν το θύμα δεν καταβάλει το ποσό 
που απαιτούν, τα προσωπικά του δε-
δομένα διοχετεύονται ή δημοπρα-
τούνται στο «σκοτεινό ∆ιαδίκτυο». 
Ακόμα όμως και αν καταβληθούν 
τα λύτρα, είναι άκρως αμφίβολο 
ότι τα προσωπικά στοιχεία του δεν 
έχουν ήδη πωληθεί. Κάποιες συμ-
μορίες χάκερ, που εκβίαζαν ανεπι-
τυχώς τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Invenergy, Μάικλ Πόλσκι, προ-
ειδοποίησαν στο ιστολόγιό τους στο 
«σκοτεινό ∆ιαδίκτυο»: «Γνωρίζουμε 
τα μυστικά του, θα δημοσιεύσουμε 

αηδιαστικές φωτογραφίες του και 
ενδιαφέροντα περιστατικά από την 
προσωπική του ζωή».

Η περίοδος της πανδημίας υπήρ-
ξε χρυσή για τις ψηφιακές συμμορί-
ες. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρεί-
ας κυβερνοασφάλειας Bitdefender, 
οι κυβερνοεπιθέσεις για λύτρα αυξή-
θηκαν την περασμένη χρονιά κατά 
485%. «Οι διαδικτυακές εγκληματι-
κές δραστηριότητες απογειώθηκαν 
εξαιτίας της COVID-19, καθώς όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι εργά-
ζονταν από τα σπίτια τους», επιση-
μαίνει η Σοφία, σύμβουλος επιχει-
ρήσεων που έχουν στοχοποιηθεί 
από τους διαδικτυακούς εκβιαστές.

Οι περισσότεροι πληρώνουν 

Πόσο επικερδείς είναι οι κυβερ-
νοεπιθέσεις για λύτρα; Οι ειδικοί 
συμφωνούν ότι τα περισσότερα 
θύματα καταβάλλουν το ποσό που 
ζητούν οι εγκληματίες. Συχνά στις 
διαπραγματεύσεις με τους ηλεκτρο-
νικούς πειρατές συμμετέχουν και 
εξειδικευμένοι διαπραγματευτές. 
«Είναι μια κανονική συναλλαγή», 
εξηγεί ο Νικ Κλάιν, ειδικός κυβερνο-
ασφάλειας της αυστραλιανής εται-
ρείας CyberCX. 

«Πρέπει οι χάκερ να κατανοή-
σουν ότι είσαι πρόθυμος να ολοκλη-
ρώσεις την οικονομική συναλλαγή 
μαζί τους και συνάμα πρέπει να εί-
ναι ρεαλιστές και να καταλήξουν σε 
μια συμφωνία, αμοιβαίως επωφελή», 
εξηγεί. Παρότι πολλά από τα θύμα-
τα καταβάλλουν τα λύτρα, και σε 

αυτή την εγκληματική δραστηριό-
τητα ισχύει ο νόμος της σιωπής και 
κανείς τους δεν υπεισέρχεται στις 
λεπτομέρειες της οδυνηρής εμπειρί-
ας. Μόνο πρόσφατα οι κυβερνήσεις 
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το μέ-
γεθος του κινδύνου. Στη Βρετανία, 
η αρμόδια υπηρεσία κυβερνοασφά-
λειας της κυβέρνησης προειδοποι-
εί ότι οι ηλεκτρονικές επιθέσεις με 
σκοπό την απόσπαση λύτρων απο-
τελούν μεγαλύτερη απειλή ακόμα 
και από τα εχθρικά κράτη. Στις ΗΠΑ, 
ο πρόεδρος Μπάιντεν συνέστησε 
ειδική «ομάδα κρούσης» γι’ αυτές 
τις επιθέσεις. Παραδόξως τον μή-
να που πέρασε η διαβόητη RΕvil, 
για άγνωστο λόγο, εξαφανίστηκε 
από το ∆ιαδίκτυο. ∆εν αποκλείε-
ται η πανστρατιά κυβερνητικών 
δυνάμεων κυβερνοασφάλειας να 
διαδραμάτισε κάποιο ρόλο. 

Τη στιγμή που οι κυβερνήσεις 
αναζητούν λύσεις, οι επιχειρήσεις 
προσπαθούν να θωρακιστούν. «Πά-
ντα προειδοποιώ τους πελάτες μου 
να προετοιμαστούν για το πιο εφι-
αλτικό σενάριο», εξηγεί η Σοφία. 
Αυτό βέβαια απαιτεί επιστροφή σε 
ορισμένες απλές και ασφαλείς πρα-
κτικές του παρελθόντος. «Πρέπει τα 
πάντα να υπάρχουν και σε χαρτί, 
παρότι υπάρχουν και ηλεκτρονικοί 
τρόποι προστασίας», τονίζει. Τελικά, 
στον ψηφιακό κόσμο η καλύτερη 
ασπίδα έναντι των κακοποιών του 
μέλλοντος είναι η επιστροφή στο 
αναλογικό παρελθόν. 

REUTERS, THE GUARDIAN

Μάστιγα
οι επιθέσεις
χάκερ
για λύτρα
Με θύματα κυρίως επιχειρήσεις

Οι ψηφιακοί εκβιαστές 
θα μπορούσαν 
να πυροδοτήσουν ακόμη 
και πολεμική σύρραξη 
αν ήταν οικονομικώς 
επωφελής.

Τον Ιούνιο, ο μεγαλύτερος διαχειριστής αγωγών καυσίμων στις ΗΠΑ, η Colonial Pipeline, κατέβαλε 3,1 εκατομμύρια δολάρια στους χάκερ που είχαν αποκλεί-
σει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά της συστήματα. Η επίθεση προκάλεσε ελλείψεις καυσίμων και παράλυση στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Μπορεί οι ηλεκτρονικοί εκβιαστές να είναι τετραπέρατοι, αλλά φαίνε-
ται ότι η κληρονομιά των πανδημικών μηνών διευκολύνει τις προσπά-
θειές τους. Ερευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Tessian διαπίστω-
σε ότι το 56% των επικεφαλής εταιρικών τομέων κυβερνοασφάλειας 
πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι εξαιτίας της πολύμηνης εξ αποστάσεως ερ-
γασίας απέκτησαν κακές συνήθειες και επισφαλείς συμπεριφορές όσον 
αφορά τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Τη δυσάρεστη πραγματι-
κότητα παραδέχεται, άλλωστε, το 39% των εργαζομένων που ομολό-
γησαν ότι τα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας που ακολουθούν από το 
σπίτι είναι πολύ πιο χαλαρά από αυτά που συνήθως εφαρμόζουν στον 
χώρο εργασίας. Ενα βασικό λάθος των τηλεργαζομένων ήταν η μεταφο-
ρά εταιρικών δεδομένων και πληροφοριών σε προσωπικούς λογαρια-
σμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθιστώντας τα εύκολη λεία στους 
επίδοξους ψηφιακούς εκβιαστές. Tαυτόχρονα, η πανδημία αποτέλεσε 
χρυσή ευκαιρία για την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων με τη βοήθεια 
επιστολών «ηλεκτρονικού ψαρέματος» που υπόσχονταν άμεσα ραντε-
βού για εμβολιασμό κ.ά.

Σύμμαχός τους η πανδημία

Καθώς οι μαθητές θα επιστρέψουν 
στα θρανία τις επόμενες εβδομάδες, 
η προσοχή θα στραφεί στην κα-
τάσταση της ψυχικής υγείας τους. 
Πολλά προβλήματα θα αποδοθούν 
στην πανδημία, αλλά στην πραγ-
ματικότητα πρέπει να κοιτάξουμε 
πίσω, στο 2012, για να εντοπίσου-
με τη ρίζα τους. Εννέα χρόνια πριν 
από σήμερα, τα ποσοστά εφηβικής 
κατάθλιψης, μοναξιάς, αυτοτραυ-
ματισμού και αυτοκτονίας άρχισαν 
να αυξάνονται κατακόρυφα. Μέχρι 
το 2019, λίγο πριν από την πανδη-
μία, τα ποσοστά κατάθλιψης στους 
εφήβους σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Οταν αρχίσαμε να βλέπουμε αυ-
τές τις τάσεις στη δουλειά μας, ως 
ψυχολόγοι που μελετούσαμε την 
Gen Z (όσους γεννήθηκαν από το 
1996 και μετά), μπερδευτήκαμε. Η 
αμερικανική οικονομία βελτιωνό-
ταν σταθερά, οπότε δεν έφταιγαν 
τα οικονομικά προβλήματα της 
ύφεσης του 2008. Ηταν δύσκολο 
να σκεφθούμε οποιοδήποτε γεγο-
νός από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2010 που συνεχίστηκε μέσα 
στα επόμενα δέκα χρόνια. Τελικά 
και οι δύο υποψιαστήκαμε τους 
ίδιους ενόχους: τα έξυπνα κινητά 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Η Τζιν ανακάλυψε ότι το 2012 ήταν 
η πρώτη χρονιά που η πλειονότη-
τα των Αμερικανών είχε έξυπνο κι-

νητό και έως το 2015 τα δύο τρίτα 
των εφήβων το χρησιμοποιούσε. 
Αυτή ήταν επίσης η περίοδος που 
η χρήση των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης γινόταν από όλους πλέον 
τους εφήβους. Ο Τζόναθαν έμαθε 
ότι οι μεγάλες πλατφόρμες κοινω-
νικών μέσων άλλαξαν ριζικά από 

το 2009 έως το 2012, καθώς έγρα-
φε μια έκθεση με τον τεχνολόγο 
Τομπίας Ρόουζ-Στόκουελ. Το 2009, 
το Facebook πρόσθεσε το κουμπί 
«μου αρέσει», το Twitter πρόσθεσε 
την αναδημοσίευση και τα επόμε-
να χρόνια οι ροές των χρηστών έγι-
ναν αλγοριθμικές με βάση κυρίως 
την ικανότητα μιας ανάρτησης να 
προκαλεί συναισθήματα. Μέχρι το 
2012, οι κύριες πλατφόρμες δημι-
ούργησαν μια οργή που έκανε τη 
ζωή στο ∆ιαδίκτυο πολύ πιο άσχη-
μη, αγχωτική και πολωμένη. Ορι-
σμένοι ειδικοί λένε ότι τα έξυπνα 
κινητά και τα κοινωνικά δίκτυα 
βλάπτουν τους εφήβους, ενώ άλ-
λοι απορρίπτουν αυτές τις ανησυ-

χίες ως ακόμη έναν ηθικό πανικό, 
που δεν διαφέρει από εκείνους που 
συνόδευσαν την άφιξη των βιντε-
οπαιχνιδιών, της τηλεόρασης, ακό-
μη και των κόμικς. Ενα ισχυρό επι-
χείρημα των σκεπτικιστών είναι το 
εξής: το έξυπνο κινητό υιοθετήθη-
κε σε πολλές χώρες περίπου ταυ-
τόχρονα, οπότε γιατί οι έφηβοι σε 
άλλες χώρες δεν αντιμετωπίζουν 
περισσότερα προβλήματα ψυχικής 
υγείας όπως οι Αμερικανοί; 

Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτη-
ση, επειδή δεν υπάρχει παγκόσμια 
έρευνα για την ψυχική υγεία των 
εφήβων με δεδομένα πριν από το 
2012 μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, 
το Πρόγραμμα για τη ∆ιεθνή Αξι-

ολόγηση των Μαθητών (PISA) έχει 
πραγματοποιήσει 15ετείς έρευνες 
ηλικίας σε δεκάδες χώρες κάθε 
τρία χρόνια από το 2000. Σε όλες 
τις χώρες εκτός από δύο, η έρευνα 
περιελάμβανε έξι ερωτήσεις σχε-
τικά με τη μοναξιά στο σχολείο. 
Η μοναξιά σίγουρα δεν είναι το 
ίδιο με την κατάθλιψη, αλλά τα 
δύο προβλήματα συσχετίζονται. 
Σε έγγραφο που δημοσιεύσαμε στο 
The Journal of Adolescence αναφέ-
ρουμε ότι σε 36 από τις 37 χώρες 
η μοναξιά στο σχολείο έχει αυξη-
θεί από το 2012. Ομαδοποιήσαμε 
τις χώρες σε τέσσερις γεωγραφι-
κές και πολιτιστικές περιοχές και 
βρήκαμε το ίδιο μοτίβο σε όλες. 

Η εφηβική μοναξιά ήταν σχετικά 
σταθερή μεταξύ 2000 και 2012, 
με λιγότερο από το 18% να ανα-
φέρει υψηλά επίπεδα μοναξιάς. 
Αλλά στα έξι χρόνια μετά το 2012 
τα ποσοστά αυξήθηκαν δραματι-
κά. ∆ιπλασιάστηκαν περίπου στην 
Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και 
τις αγγλόφωνες χώρες και αυξήθη-
καν κατά περίπου 50% στην Ανα-
τολική Ασία.

Αυτή η συγχρονισμένη παγκό-
σμια αύξηση υποδηλώνει μια οι-
κουμενική αιτία και ταιριάζει χρο-
νικά με τη θεωρία μας. Για να την 
επιβεβαιώσουμε αναζητήσαμε δε-
δομένα για πολλές παγκόσμιες τά-
σεις που μπορεί να έχουν αντίκτυ-
πο στην εφηβική μοναξιά, όπως 
μείωση του μεγέθους της οικογέ-
νειας, αλλαγές στο ΑΕΠ, αύξηση 
της εισοδηματικής ανισότητας, 
αύξηση της ανεργίας, καθώς και 
περισσότερη πρόσβαση σε έξυ-
πνα κινητά και περισσότερες ώρες 
χρήσης του ∆ιαδικτύου. Μόνο η 
πρόσβαση στα έξυπνα κινητά και 
η αυξημένη χρήση του ∆ιαδικτύου 
επηρέασαν τόσο έντονα την εφη-
βική μοναξιά. 

∆εν μπορούμε να γυρίσουμε τον 
χρόνο πίσω στην εποχή πριν από 
τα έξυπνα κινητά, ούτε θα το θέ-
λαμε, δεδομένων των αναντίρρη-
των πλεονεκτημάτων τους. Μπο-
ρούμε όμως να κάνουμε κάποια 
βήματα για να βοηθήσουμε τους 
εφήβους. Ενα σημαντικό βήμα εί-
ναι να απελευθερωθούν τα παιδιά 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα κάθε μέρας από τις συσκευές 
τους. Τα τηλέφωνα πρέπει να είναι 
κλειδωμένα κατά τη διάρκεια της 
σχολικής ημέρας, ώστε οι μαθητές 
να μπορούν να εξασκήσουν τη χα-
μένη τέχνη τού να δίνουν πλήρη 
προσοχή στους ανθρώπους γύρω 
τους. Ενα άλλο βήμα είναι να κα-
θυστερήσουμε την ηλικία εισόδου 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
ιδανικά κρατώντας την εντελώς 
εκτός δημοτικού και γυμνασίου. 
Ταυτόχρονα, οι πλατφόρμες θα 
πρέπει τουλάχιστον να θεωρούνται 
νομικά υπεύθυνες για την επιβολή 
της ελάχιστης ηλικίας των 13 ετών 
και να υποχρεούνται να εφαρμό-
ζουν την επαλήθευση ηλικίας και 
ταυτότητας για όλα τα νέα μέλη. 
Ακόμα και πριν από τον κορωνοϊό, 
οι έφηβοι ένιωθαν ολοένα και πε-
ρισσότερο μόνοι. Επειτα από σχε-
δόν 18 μήνες lockdown και εκπαί-
δευσης εξ αποστάσεως, οι μαθητές 
θα μπορέσουν άραγε να αφήσουν 
τα τηλέφωνα και να επιστρέψουν 
στην παραδοσιακή άμεση κοινω-
νικοποίηση, τουλάχιστον στις σχο-
λικές ώρες; Μας παρουσιάζεται μια 
ιστορική ευκαιρία για να τους βο-
ηθήσουμε να το κάνουν.

 
* Ο κ. Jonathan Haidt είναι κοινωνικός 
ψυχολόγος στο Stern School of 
Business του Πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης και η κ. Jean M. Twenge είναι 
καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Κρατικό 
Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.

Μοναξιά και κατάθλιψη στα παιδιά λόγω smartphones
Η πανδημία προσφέρει την ιστορική ευκαιρία να ξαναδώσουμε στους μικρούς τη χαμένη τους κοινωνικοποίηση

Ενα βήμα είναι να καθυ-
στερήσουμε την ηλικία 
εισόδου στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, ιδανι-
κά κρατώντας την εντε-
λώς εκτός δημοτικού 
και γυμνασίου.

Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά που η πλειονότητα των Αμερικανών είχε έξυ-
πνο κινητό και έως το 2015 τα δύο τρίτα των εφήβων το χρησιμοποιούσαν.
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Δεν υπάρχουν λόγια και δυστυχώς ούτε και
όρεξη ν’ ασχοληθείς με κάτι που ομολογου-
μένως δεν μοιάζει και ούτε είναι σημαντικό
σε σχέση με αυτά που βιώνουμε γύρω μας,
τούτο το καλοκαίρι. Ύψιστος σεβασμός
προς τους αθλητές και τις προσπάθειές
τους, δεν αποτελούν όμως προτεραιότητα
για κανένα και κάποιοι εκ των αθλητών εν-
δεχομένως να το κατανοούν. 

Σε σχέση δε με τις μέρες που διανύουμε,
έτσι όπως εκτυλίσσονται τα γεγονότα αδιάφορες σχεδόν κα-
θίστανται οι πορείες των ομάδων μας στην Ευρώπη και πως
θα κινηθούν στο κομμάτι της ενίσχυσης έως ότου λήξει η
μεταγραφική περίοδος στο τέλους του Αυγούστου.  Μηχανικά
γίνεται η δουλειά όλες αυτές τις ημέρες, όχι απαραίτητα γιατί
το καθήκον μας το επιβάλλει… μάλλον γιατί ψάχνουμε μια
διέξοδο μήπως και αποφύγουμε όσο γίνεται την τραγικότητα
τούτης της περιόδου.  Φωτιές και πυρκαγιές αφήνουν πίσω
καμένη γη, όπως δηλαδή μοιάζει η ψυχή του ανθρώπου τις
τελευταίες δεκαετίες. Καμένη. Χωρίς ζωή, χρώμα, αρμονία
και καλαισθησία, η ψυχή μας αντανακλάται στο τοπίο που
αφήνει πίσω της πυρκαγιά. 

Μας λεν και το υιοθετήσαμε ότι τα σπουδαιότερα του αν-
θρώπου είναι η οικονομική ισχύς, η δόξα και η εξουσία και
ο καθένας μας προσπαθεί να το διαχειριστεί τηρουμένων
των αναλογιών. Και ακριβώς η δυσκολία της κατάστασης
μας ωθεί στην αυτοπυρπόληση.  Κανείς δεν μας λέει πια ότι
ο απόλυτος στόχος του ατόμου άρα και της κοινωνίας γενι-
κότερα είναι η αρμονική τοποθέτηση του με το περιβάλλον
που κατοικεί. Στο σπίτι ή στην γειτονιά, στην πόλη ή στην
χώρα, στην ήπειρο, στον πλανήτη και το σύμπαν που ανήκουμε.
Μας λεν για περηφάνιες και την υπεροχή που πρέπει να
έχουμε ενώπιον των άλλων και δεν μας λεν ότι εξαρτόμαστε
ο ένας από τον άλλο. Ότι όλοι ανήκουμε σ’ ένα είδος που η
εξέλιξη του δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη.  Δεν μπορεί
για δεκαετίες η εξέλιξη του ανθρώπου να εστιάζει στην τε-
χνολογία και όχι στην διεύρυνση της συνείδησης και για το
πώς θα ζήσει σ’ αυτό τον πλανήτη σεβόμενος τους κανόνες
της φύσης.  Το μέλλον δεν είναι ευοίωνο και δεν θα είναι,
έως ότου ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι χάραξε λάθος
πορεία εξέλιξης. Και για συμβεί αυτό, θα πρέπει να καταρρεύσει
το σύστημα ιδεών που κάνει πια κουμάντο, το οποίο κάποιοι
αρνούνται ότι μας έφτασε στο σημείο μηδέν.  Όπως και σε
πολλές περιπτώσεις, έτσι και στο κεφαλαιώδες θέμα της επι-
βίωσης μας στον πλανήτη, τίθεται σε λειτουργία ο πρωτογενής
αμυντικός μηχανισμός που εντοπίστηκε στον άνθρωπο από
την επιστήμη της ψυχολογίας. 

Η άρνηση. Για την οποία έγραψε αριστοτεχνικά ο Γιώργος
Σεφέρης, μια βασική μορφή της νεοελληνικής ποίησης και
του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού.
Στο περιγιάλι το κρυφό / κι άσπρο σαν περιστέρι / διψάσαμε το
μεσημέρι / μα το νερό γλυφό. / Πάνω στην άμμο την ξανθή /
γράψαμε τ’ όνομά της / ωραία που φύσηξεν ο μπάτης / και
σβήστηκε η γραφή. / Mε τι καρδιά, με τι πνοή, / τι πόθους και τι
πάθος, / πήραμε τη ζωή μας λάθος! / κι αλλάξαμε ζωή.

Κρίμα, να απαξιώνεται
το Κόνφερενς Λιγκ 

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Η νέα διοργάνωση της ΟΥΕΦΑ, το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ,
είναι ευτυχία για χώρες και ομάδες μεσαίων κυβικών. Και
με αυτό δεν εννοώ κατ’ ανάγκη την Κύπρο και τις Κυπριακές
ομάδες διότι είμαστε ακόμη αρκετά μακριά από το να κοι-
τάζουμε μακριά όταν καταφέρνουμε να κερδίζουμε θέσεις
σε όμιλο οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μεσαίου κυβισμού χώρες και ομάδες στο μυαλό μου έρ-
χονται το Βέλγιο, η Κροατία, η Σερβία, η Ουκρανία, η Ελλά-
δα… Κι όμως – αυτό είναι ανεξήγητο- δεν είναι λίγοι σε
Ελλάδα και Κύπρο που την υποτιμούν λες και έχουν γεμίσει
οι βιτρίνες των ομάδων τους με Κύπελλα Τσάμπιονς Λιγκ
και Γιουρόπα Λιγκ. Αυτή η υποτίμηση, η με το ζόρι συμμε-
τοχή… με το στανιό, η μισή χαρά ή αν θέλετε μέχρι και
ντροπή για ορισμένους να αγωνίζεται η ομάδα τους, στους
ομίλους του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ, στην τρίτη διοργάνωση
της ΟΥΕΦΑ είναι εκνευριστικά άτοπη, άστοχη από κάθε
άποψη. Τουλάχιστον από ποδοσφαιρικής άποψη είναι
παντελώς άσχετη. Το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ θα έλεγα
για την Κύπρο είναι κάτι σαν αθλητική ευλογία (και για την
Ελλάδα) αφού παρέχεται η ευκαιρία στις ομάδες μας να συμ-
μετέχουν πρώτα απ’ όλα με αντίπαλους λίγο πάνω, λίγο κάτω
στα δικά τους κυβικά. Εντάξει υπάρχουν και αυτές  που είναι
εξαιρετικά δύσκολα να τα βάλεις μαζί τους αλλά οι περισσότερες
είναι κάπου εκεί στις μικρές δικές μας υπερβάσεις. 

Ίσως τα χρήματα στο Τσάμπιονς Λιγκ να είναι πολύ πε-
ρισσότερα, αλλά σε σύγκριση με εκείνα του Γιουρόπα δεν
είναι και τόσο μεγάλες οι διαφορές. Στο κάτω κάτω, αν κάποιος
κάνει τη σούμα η είσοδος στους ομίλους είναι σχεδόν στα
τρία εκατομμύρια ευρώ. Και με εκείνα των προκριματικών
φάσεων ξεπερνούν τα τέσσερα, έξω τα τηλεοπτικά, εισιτήρια
αγώνων, τα μπόνους από τους βαθμούς.  Αλλά πέραν τούτων
είναι και το πρεστίζ ότι αγωνίζεσαι μέχρι το Δεκέμβριο και
αν είσαι καλός μπορείς και πάρα πέρα, μαζεύεις βαθμούς, η
καλή βαθμολογία σε βοηθά να αποφύγεις δύσκολους αντί-
παλους και οι καλύτερες κληρώσεις σου παρέχουν την
ευκαιρία να φτάνεις πιο κοντά σε προκρίσεις και πάει λέγοντας.
Αυτός είναι ο ενάρετος κύκλος. Ας προσπαθήσουμε πρώτα
απ’ όλα να τον εκμεταλλευτούμε. Και αν είσαι μάγκας φτάσε
και στον τελικό, πριν τον απαξιώσεις και ικανοποιείσαι μόνο
με τα μεγαλεία του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η άρνηση

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Με την 15η θέση που είχε πάρει η
Κύπρος στην βαθμολογία της UEFA,
θα εκπροσωπηθεί με πέντε ομάδες
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της
αγωνιστικής περιόδου 2022-23. 

Αυτό σημαίνει ότι:
l Ο πρωταθλητής θα αγωνιστεί

στον 2ο προκριματικό γύρο του Ch-
ampions League.

l Ο δεύτερος στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο του Champions League

l Ο Κυπελλούχος στον 3ο προκρι-
ματικό γύρο του Europa League

l Ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο
προκριματικό γύρο του Europa Con-
ference League.

Ο πρωταθλητής της νέας αγωνι-
στικής περιόδου 2021 – 2022, έχει
πιθανότητες σε πολύ ψηλό ποσοστό,
πέραν του 95% να ξεκινήσει από τον
3ο προκριματικό γύρο του Champions
League, αν η ομάδα που θα κατα-
κτήσει το Champions League αυτής
της σεζόν, εξασφαλίσει θέση μέσω

του πρωταθλήματος της χώρας της,
κάτι που είναι πολύ πιθανόν. Ελάχι-
στες είναι οι πιθανότητες να γίνει
πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα που
δεν θα εξασφαλίσει θέση στην διορ-
γάνωση και μέσω του εγχώριου πρω-
ταθλήματος. Μόνο μια φορά έχει
συμβεί αυτό από τότε που ισχύει ο
σχετικός κανονισμός. Την περίοδο
2011 – 2012 όταν πρωταθλήτρια Ευ-
ρώπης ήταν η Τσέλσι η οποία στην
Premier League, τερμάτισε στην 6η
θέση. Εκτός λοιπόν συγκλονιστικού
απροόπτου, ο πρωταθλητής μας για
την περίοδο 2021 – 2022 θα ξεκινήσει
το Ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 3ο
προκριματικό γύρο του Champions
League.

Σε μια τέτοια, πολύ πιθανή περί-
πτωση, αν αποκλειστεί θα συνεχίσει
στα play off του Europa League. Αν
και πάλι αποκλειστεί θα αγωνιστεί
στους ομίλους του EuropaConference
League.

Η προοπτική και η ευκαιρία του νέου πρωταθλητή Κύπρου

Ο πρωταθλητής μας στην επόμενη σεζόν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα
αρχίσει από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League!

Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σοκ έχει
προκαλέσει η απόφαση της Μπαρ-
τσελόνα να μην προχωρήσει τελικά
στην ανανέωση του συμβολαίου του
Λιονέλ Μέσι. Είναι δεδομένο πλέον
ότι ο Αργεντινός σταρ «θυσιάστηκε»
από την Μπάρτσα και τη διοίκησή
της στον βωμό της European Super
League, της οποίας τη δημιουργία
δεν έχουν βγάλει από το μυαλό τους
οι Καταλανοί. Στην «απολογητική»
του συνέντευξη Τύπου, ο Ζοάν Λα-
πόρτα ουσιαστικά ανέλαβε την ευ-
θύνη για το άκομψο τέλος της συ-
νεργασίας των δύο πλευρών, τόνισε
πως ο Μέσι ήθελε να παραμείνει, ενώ
έριξε το... ανάθεμα στη La Liga. Οπως
παραδέχτηκε, οι Καταλανοί δεν θέ-
λησαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο
του 34χρονου Αργεντινού σούπερ
σταρ καθώς δεν επιθυμούν να λάβουν
το δάνειο των 2,7 δισεκατομμυρίων
ευρώ που συμφώνησε η La Liga με
τη CVC και συνεπώς δεν έχουν τα
χρήματα που χρειάζονταν για να τον
κρατήσουν. Αν υπέγραφαν θα είχαν
τη δέσμευση να παραμείνουν στη

Λίγκα για 50 χρόνια –όσα θα διαρκέσει
η αποπληρωμή– βάζοντας από μόνοι
τους «ταφόπλακα» στη συμμετοχή
τους στην European Super League,
αν και όποτε αυτή τελικά δημιουρ-
γηθεί. Αλλωστε πολλοί υποστηρίζουν
στην Ισπανία πως με αυτή την από-
φαση η Μπαρτσελόνα πιέζει ή ακόμα
και εκβιάζει τη La Liga να αλλάξει
τους νέους οικονομικούς όρους, καθώς

είναι σίγουρο πως η αποχώρησή του
δεν «πληγώνει» μόνο τον σύλλογο,
αλλά μειώνει και την εμπορική αξία
του πρωταθλήματος.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία ανέ-
φεραν μάλιστα ότι η Μπαρτσελόνα
άλλαξε εσκεμμένα ορισμένους από
τους όρους του συμβολαίου σε σχέση
με αυτά που είχαν συμφωνηθεί προ-
φορικά, οδηγώντας αναγκαστικά σε

ναυάγιο τη διαπραγμάτευση, παρά
το γεγονός ότι η υπογραφή του νέου
συμβολαίου έμοιαζε μέχρι εκείνη τη
στιγμή περισσότερο με τυπική δια-
δικασία. Κάτι που αποδεικνύεται και
από τη «σιωπή» του Μέσι, ο οποίος
για αρκετές ώρες μετά το «διαζύγιο»
δεν είχε προχωρήσει σε επίσημη δή-
λωση αποχαιρετισμού κυρίως προς
τους οπαδούς της ομάδας.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στην
επόμενη μέρα, καθώς η αποχώρηση
του Μέσι από την Μπαρτσελόνα αλ-
λάζει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο. Η Παρί Σ.Ζ. και η Μάν-
τσεστερ Σίτι είναι τα δύο φαβορί για
να τον «υποδεχτούν», καθώς είναι οι
μόνες ομάδες που μπορούν να ση-
κώσουν το συμβόλαιό του. Οι Γάλλοι
ίσως να έχουν και ένα μικρό προβά-
δισμα, εξαιτίας της παρουσίας του
Νεϊμάρ, ο οποίος μάλιστα μπορεί να...
έδειξε το μέλλον ανεβάζοντας στο
Instagram φωτογραφία όπου είναι
αγκαλιά με τον Μέσι, έχοντας μαζί
τους Ντι Μαρία, Βεράτι και Παρέδες.

Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Θυσία στον βωμό της European Super League ο Μέσι

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Το μαύρο σύννεφο καπνού, κατα-
στροφής, θλίψης και απόγνωσης
«τρύπωσε» μέσα στο κολυμβητικό
κέντρο του Τατσούμι, στο Τόκιο, και
δεν άφησε την Εθνική Ελλάδας πόλο
των ανδρών να πανηγυρίσει, όπως
θα έπρεπε, την ιστορική νίκη της
επί της Ουγγαρίας με 9-6. Μια νίκη
που έστειλε για πρώτη φορά το αν-
τιπροσωπευτικό συγκρότημα σε τε-
λικό Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα
(10.30) τα «δελφίνια» του Θοδωρή
Βλάχου θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία
στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.

«Μπορεί εδώ να ζούμε την επί-
τευξη του ονείρου μας, αλλά την ίδια
ώρα τα όνειρα πολλών συμπατριωτών
μας γίνονται στάχτη», μας είπε ο Θο-
δωρής Βλάχος, ο οποίος μετά την
ιστορική επιτυχία της ομάδας που
ηγείται έβαλε τα κλάματα. Συγκλο-
νιστική ήταν η δήλωση του αρχηγού
της Εθνικής, Γιάννη Φουντούλη: «Ζη-
τάμε συγγνώμη για τη χαρά μας»,
τόνισε. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αγ-
γελος Βλαχόπουλος: «Είμαστε πολύ
επηρεασμένοι από αυτά που συμ-
βαίνουν στην Ελλάδα. Θα θέλαμε
να ζήσουμε αυτές τις στιγμές χαράς,
αλλά το μυαλό μας είναι εκεί. Μακάρι
να μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να
βοηθήσουμε. Ελπίζω με αυτή την
επιτυχία να κάναμε τους Ελληνες
λίγο χαρούμενους σε αυτές τις δύ-
σκολες στιγμές», δήλωσε στην «Κ»
ο Αγγελος Βλαχόπουλος και όταν
τον ρωτήσαμε για τη Σερβία πρό-
σθεσε: «Ισως είναι η καλύτερη ομάδα

που αγωνίζεται στο ολυμπιακό τουρ-
νουά. Διαθέτει μεγάλους παίκτες.
Είναι η “χρυσή” ολυμπιονίκης του
Ρίο και το να εκθρονίσεις μια “χρυσή”
ολυμπιονίκη αποτελεί τεράστια πρό-
κληση». 

Οι νίκες των «πλάβι» επί της Ιτα-
λίας, αρχικά, με 10-6 και επί της
Ισπανίας, στη συνέχεια, με 10-9
έδειξαν ότι οι Σέρβοι, παρά τις «μέ-
τριες» εμφανίσεις στους αγώνες στη
φάση των ομίλων, βρίσκονται σε
άριστη αγωνιστική κατάσταση. Η
Εθνική Ελλάδας έχει βρεθεί απέναντι

από τους Σέρβους συνολικά 30 φο-
ρές. Η Ελλάδα έχει έξι νίκες, τρεις
ισοπαλίες και 21 ήττες. Στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Ρίο είχαν έρθει
ισόπαλες (9-9). 

«Στον τελικό των Ολυμπιακών
Αγώνων θα βρούμε απέναντί μας μία
από τις καλύτερες ομάδες, εάν όχι
την καλύτερη, της τελευταίας δεκαε-
τίας. Ξέρουμε τη δυναμική της, αλλά
δεν παύει να είναι ένας τελικός. Εί-
μαστε χαρούμενοι που εξασφαλίσαμε
ένα μετάλλιο, αλλά εδώ που φτάσαμε
μοναδικός στόχος μας είναι το χρυσό
και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέ-
πει να νικήσουμε αυτή την πολύ με-
γάλη ομάδα», δήλωσε στην «Κ» ο
Αλέξανδρος Παπαναστασίου. 

<<<<<<<

Επικράτησε της Ουγγα-
ρίας (9-6) και θα διεκδι-
κήσει το χρυσό μετάλλιο
κόντρα στη Σερβία. 

Αχτίδα χαράς από το Τόκιο
Η εθνική πόλο της Ελλάδας αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων

«Ζητάμε συγγνώμη για τη χαρά μας», τόνισε ο αρχηγός της Εθνικής Γιάννης
Φουντούλης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους δοκιμά-
ζονται από τις πυρκαγιές.

Φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα περίλυποι έξω από το «Καμπ Νου», λίγο μετά την
ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Λιονέλ Μέσι. 
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Πριν ακόμα λήξει η τρέχουσα χρο-
νιά, η Ευρωζώνη θα έχει ανακάμ-
ψει πλήρως. Επειτα από πολύμη-
νους περιορισμούς, οι άνθρωποι
αδημονούν να ταξιδέψουν, να
φάνε στο εστιατόριο, να συναν-
τηθούν με φίλους στο μπαρ και
να αγοράσουν καινούργια ρούχα.
Χωρίς να απέχει πολύ από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες
απολαμβάνουν υπερβολικά γεν-
ναιόδωρα δημοσιονομικά μέτρα
στήριξης και έφθασαν στα προ
πανδημίας επίπεδα ανάπτυξης
ήδη από το δεύτερο τρίμηνο, η
Ευρωζώνη φαίνεται έτοιμη να
πράξει το ίδιο πριν τελειώσει το
2021. Αλλωστε, συνηγορεί υπέρ
αυτού και το ότι τον Ιούλιο στις
χώρες - μέλη της το οικονομικό
κλίμα εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή

επίπεδα των 119 μονάδων, προ-
οιωνίζοντας ευνοϊκή ανάπτυξη
το τρίτο τρίμηνο και πέραν αυτού.
Οι οικονομίες του ευρωπαϊκού
Νότου υπερέβησαν τις εκτιμήσεις
σε τριμηνιαία ποσοστιαία βάση
το δεύτερο τρίμηνο, όπως τις
είχαν διατυπώσει οικονομολόγοι
του Bloomberg: η Ιταλία αναπτύχ-
θηκε 2,7% (1,4%), η Ισπανία 2,8%
(2,4%), η Πορτογαλία 4,9% (3,8%),
ενώ της Γερμανίας η απόδοση
ήταν κάπως απογοητευτική. Ανα-
πτύχθηκε κατά 1,5%, ρυθμός ο
οποίος σαφώς και είναι δυναμικός,
αλλά απέχει του προβλεπόμενου
2,1%. Η απόκκλιση αυτή στη με-
γαλύτερη βιομηχανική δύναμη
της Ευρώπης πιθανώς να οφεί-
λεται στα προσωρινά προβλήματα
της διεθνούς εφοδιαστικής αλυ-

σίδας. Οικονομίες με εκτεταμένο
βιομηχανικό τομέα, όπως η Γερ-
μανία, οι οποίες έχουν καίρια πλη-
γεί από τα ζητήματα προμηθειών,
ίσως να αποδώσουν εξαιρετικά
τα επόμενα τρίμηνα, αφ’ ης στιγ-
μής αποκατασταθεί η ομαλή ροή
τροφοδοσίας. Το πόσο θα διαρ-

κέσει αυτό δεν μπορεί ακόμα να
ξεκαθαριστεί. Εάν παραμείνει πο-
λύ έντονη η ζήτηση, τότε τα κω-
λύματα πιθανώς να μη διευθετη-
θούν εντελώς έως τις αρχές του
2022 σε κλάδους όπως τα ενδιά-
μεσα αγαθά και οι μεταφορές –
εκεί οι επιπτώσεις είναι δριμείες.
Ωστόσο, ακόμα και εάν εξελιχθούν
έτσι τα πράγματα, στο μεγαλύτερο
ποσοστό της η παραγωγή απλώς
θα καθυστερήσει και δεν θα χαθεί,
παρά το ότι οι παρατεταμένες ελ-
λείψεις αγαθών μπορεί να κατα-
τείνουν σε επίταση των πληθω-
ριστικών πιέσεων.

Παρά τη ραγδαία οικονομική
ανάκαμψη, η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα πιθανολογείται πως
θα εξακολουθήσει επιθετικά να
παράσχει στήριξη με διάθεση

ρευστότητας σε οικονομίες και
αγορές, έως ότου η οικονομική
δραστηριότητα επανέλθει του-
λάχιστον στα προ πανδημίας επί-
πεδα και η οξεία φάση της πα-
ρέλθει. Παρά το ότι οι πληθωρι-
στικοί κίνδυνοι εντείνονται, οι
αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενδεχο-
μένως να αποσύρουν κατά τι τα
μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Αναμένουμε, κατά βάση, την ΕΚΤ
να ξεκινήσει να μειώνει τις αγορές
περιουσιακών στοιχείων αργότερα
μέσα στο 2021, αλλά να τις δια-
κόψει πλήρως μόνο τον Σεπτέμ-
βριο του 2023 και προ της πρώτης
αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο
του ιδίου έτους. 

* Οικονομολόγοι της επενδυτικής τρά-
πεζας Berenberg Bank

Ραγδαία η ανάκαμψη της Ευρωζώνης

Να συνεχισθεί
η στήριξη για
να ανακάμψει
ο τουρισμός
Συνέντευξη Δ. Καραντώκη

Χωρίς συνέχιση
της στήριξης του
τουριστικού το-
μέα, θα χαθούν
επιχειρήσεις και
χιλιάδες θέσεις
εργασίας, τονίζει
η αντιπρόεδρος του ΣΤΕΚ Δή-
μητρα Καραντώκη.  Επισημαίνει
ότι είναι χαμένη και η φετεινή
χρονιά για τον τουρισμό και υπο-
γραμμίζει ότι δεν πρέπει να χαθεί
η επόμενη. Αναφέρεται ακόμα
στη σημασία της εμβολιαστικής
κάλυψης της ξενοδοχειακής βιο-
μηχανίας για να παραμείνει αν-
ταγωνιστική και τονίζει την ανάγ-
κη για επικέντρωση στον ποι-
οτικό τουρισμό. Σελ. 4

Ψωνίζουν online
από σούπερ μάρκετ
στην Ελλάδα
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον
για ηλεκτρονικές αγορές από
σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
Ωστόσο, το 59% παραμένει πι-
στό στις αγορές από το φυσικό
κατάστημα. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Ξένα  funds   αναζητούν
τετράστερα για εξαγορά 
Το πολύ και φθηνό χρήμα που υπάρχει
στις διεθνείς αγορές διατηρεί αμείωτο το
ενδιαφέρον για εξαγορές ξενοδοχείων
στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκ-
δηλώνεται για οικογενειακές επιχειρή-
σεις τεσσάρων αστέρων, που μπορούν
εύκολα να αναβαθμιστούν και να δώσουν
υπεραξίες. Σελ. 12

ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Υποχώρησε
ο πληθωρισμός
ελπίδες για
την ανάκαμψη
Σελ. 11

Αρνητικά επιτόκια για πελάτες λιανικής
Οι κυπριακές τράπεζες θα χρεώνουν όσους έχουν καταθέσεις πέραν των 100.000 από το 2022
Μετά την εφαρμογή των αρνητι-
κών επιτοκίων ή αλλιώς τελών
χρέωσης σε μεγάλους εταιρικούς
πελάτες, έπεται η εφαρμογή του
μέτρου και για τους πελάτες λια-
νικής. Το όριο που θα τεθεί θα
είναι σύμφωνα με πληροφορίες

οι 100 χιλιάδες ευρώ, άρα για κα-
ταθέτες οι οποίοι έχουν στους
λογαριασμούς τους πάνω από αυ-
τό το ποσό θα χρεώνονται. Οι κυ-
πριακές τράπεζες, όπως διαφαί-
νεται, εντός ολίγων μηνών, θα
«αντιγράψουν» τραπεζικές πρα-

κτικές που εφαρμόζονται για αρ-
κετά χρόνια σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη και έτσι θα μετακυλήσουν
το κόστος της φύλαξης των κα-
ταθέσεων, το οποίο αρχικά επω-
μίζονταν τα τραπεζικά ιδρύματα,
στους ίδιους τους πολίτες από το

2022. Η εφαρμογή του μέτρου
της επιβολής χρεώσεων – τελών
σε μεγάλους εταιρικούς καταθέτες
αρχές του 2020, όχι μόνο δεν μεί-
ωσε τις καταθέσεις, αλλά τις αύ-
ξησε. Τραπεζικοί μιλούν επίσης
για τον όρο της «ασφάλειας των

καταθέσεων», που αν και το μέτρο
της επιβολής χρέωσης για να σου
κρατά την κατάθεση η τράπεζα
είναι «αλμυρό», ωστόσο, προσ-
δίδει μια «ασφάλεια» για την κα-
τάθεση που διατηρείς σε εκείνη
την τράπεζα. Σελ. 3

Το παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να πλήττεται από τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές,
με το κόστος και τον χρόνο παράδοσης σε ανοδική πορεία εν μέσω θεαματικής αύξησης της ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος της
φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα έχει πενταπλασιαστεί, από περίπου 3.000 δολάρια στις 15.000 έκαστο. Σελ. 9

ΚΥΠΡΟΣ 0,11% 0,17%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ        -0,50% -0,06%

ΓΑΛΛΙΑ -0,15% -0,07%

ΙΤΑΛΙΑ Ο,54% -0.08%

ΙΣΠΑΝΙΑ 0,20% 0.07%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ          -0.06% 0%

ΕΛΛΑΔΑ 0,52% 0.07%

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0,52% 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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα κέρδισε
το στοίχημα Ιουλίου
Απολύτως ικανοποιητική χαρακτηρίζεται
η τουριστική κίνηση του Ιουλίου στην Ελ-
λάδα. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών
ξεπέρασε τα 2,36 εκατ., σημειώνοντας
αύξηση 70% σε σχέση με πέρυσι και
ανακτώντας το 65,5% των επιδόσεων του
Ιουλίου του 2019. Αισιοδοξία για τον Αύ-
γουστο. Σελ. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Θα χορηγούν δάνεια
20 δισ. ευρώ το χρόνο
Τα δάνεια που θα χορηγήσουν οι ελληνι-
κές τράπεζες αναμένεται να ξεπεράσουν
τα 20 δισ. ευρώ ετησίως, ή το 12% του
ΑΕΠ το 2022-2024, όπως εκτιμά η
JPMorgan. Αυτό σε συνδυασμό με τη συ-
νέχιση της μείωσης των ΜΕΔ θα αποτε-
λέσουν τους καταλύτες για το αφήγημα
των τραπεζών. Σελ. 3

«Αγκάθι» τα μεταφορικά για το εμπόριο

<<<<<<<

Η ανάπτυξη 
των οικονομιών 
του ευρωπαϊκού 
Νότου το δεύτερο
τρίμηνο ξεπέρασε 
τις προσδοκίες 
των οικονομολόγων. 
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Δύο - τρία χρόνια ευφορίας
ή πραγματική ανάπτυξη;

Λεφτά, λοιπόν, υπάρχουν. Μέσα
στα επόμενα δύο - τρία χρόνια
θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι
πόροι του ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης, τα γνωστά 32,5 δισ.
ευρώ, τα οποία, μαζί με τα ιδιω-
τικά κεφάλαια που θα προσελ-
κύσουν, θα σχηματίσουν ένα
χρηματοδοτικό πακέτο της τάξης
των 57 δισ. Σε αυτά θα προστεθεί
το ΕΣΠΑ 2021-27 που (με τα 5,3
δισ. ευρώ της εθνικής συμμετο-
χής) φτάνει στα 26,1 δισ. και,
μαζί με την προβλεπόμενη ιδιω-
τική συμμετοχή, θα σχηματίσει
ένα χρηματοδοτικό πακέτο της
τάξης των 34 δισ. ευρώ. Μέσα
στα λίγα επόμενα χρόνια, σε μια
οικονομία που έχει επενδυτικό
κενό περίπου 100 δισ. ευρώ, μπο-
ρεί να διοχετευτούν πάνω από
90 δισ. ευρώ. Κι όχι μόνο.

Θα ήταν λογικό να προστεθεί
σε αυτά κι ένα μέρος από τα 19,3
δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα
μας τα επόμενα χρόνια, μέχρι το
2027, μέσω της νέας Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Βεβαίως,
ό,τι κι αν λέγεται, ένα μέρος τους
θα πάει σε εισοδηματικές ενι-
σχύσεις (ας μην ξεχνιόμαστε, το
μισό ετήσιο εισόδημα του Ελληνα
αγρότη είναι ευρωπαϊκές επιδο-
τήσεις...). Ωστόσο και από αυτά
τα 19,3 δισ. μπορεί να μείνει ένα
εντονότερο αναπτυξιακό αποτύ-
πωμα, καθώς το κέντρο βάρους
της νέας ΚΑΠ μετατοπίζεται από
την απλή ενίσχυση του αγροτικού
εισοδήματος στη στήριξη της
παραμονής στην επαρχία, σε
συνδυασμό με την παραγωγή δη-
μόσιων αγαθών – περιβάλλον,
ασφάλεια τροφίμων κ.λπ.

Από χέρι, λοιπόν, περίπου 110
δισ. ευρώ θα πέσουν στην ελλη-
νική οικονομία μέσα στα επόμενα
λίγα χρόνια. Οι προκλήσεις είναι
μεγάλες.

Από τις πιο «τεχνικές», όπως
αυτή που προκύπτει επειδή ο όγ-
κος των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ
και του Ταμείου Ανάκαμψης θα
διοχετευτούν σε πολιτικές και
δράσεις που είναι παρεμφερείς
ή ταυτίζονται, με συνέπεια να
υπάρχει κίνδυνος επικαλύψεων
και, τελικά, σπατάλης πόρων.
Εως τις πιο πολιτικές: Θα μπο-
ρέσουν ο κρατικός και ο ιδιωτικός
τομέας να προλάβουν να απορ-
ροφήσουν τους πόρους με τρό-
πους που θα πιάνουν τόπο, σε
προγράμματα, έργα, δράσεις που
θα αναβαθμίζουν την ποιότητα
της κρατικής παρέμβασης, την
ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων με κριτήρια βιωσιμότη-
τας, τις ικανότητες του ανθρώ-

πινου δυναμικού; Στο τέλος της
ημέρας θα έχει αναπτυχθεί ένα
διαφορετικό παραγωγικό πρότυ-
πο ή θα διαιωνίζεται η βασιλεία
του σημερινού, παρασιτικού μον-
τέλου;..

Το καλό σενάριο είναι να αλ-
λάξει η χώρα τροχιά, η ελληνική
κοινωνία να εκσυγχρονιστεί και
να γίνει πιο δίκαιη, η ελληνική
οικονομία να κερδίσει μια νέα,
αναβαθμισμένη θέση στον διεθνή
καταμερισμό εργασίας.

Το κακό σενάριο είναι να ξο-
δευτούν αυτοί οι πόροι χωρίς να
λυθούν χρόνια διαρθρωτικά προ-
βλήματα και χωρίς να ανατρα-
πούν οι κακές παραδόσεις της
συναλλαγής και των πελατειακών
σχέσεων. Να περάσουμε, δηλαδή,
δύο - τρία χρόνια (περίπου τόσα,
όσο θα γίνεται η κατανομή των
110 δισ.) σε κλίμα επίπλαστης
ευφορίας, με συνοδευτικές φού-
σκες στα ακίνητα, ίσως αργότερα
και στο Χρηματιστήριο, με την
οικονομική μεγέθυνση να αφήνει
πολλούς απέξω, να μη διαχέονται
τα οφέλη της ευρύτερα και οι
ανισότητες να διευρύνονται. Οι-
κονομική μεγέθυνση δεν συνε-
πάγεται αυτομάτως μείωση των
ανισοτήτων, πολλές φορές και
ιδιαίτερα βραχυ- και μεσοπρό-
θεσμα μπορεί να συντείνει στη
διεύρυνσή τους. Κι αυτό είναι
πολύ σημαντικό.

Είναι πολύ διαφορετικό και με
τελείως διαφορετικά αποτελέ-
σματα αν ένας ρυθμός μεγέθυν-
σης προκληθεί από την επενδυ-
τική/επιχειρηματική δραστηριό-
τητα πολύ λίγων μεγάλων επιχει-
ρηματικών ομίλων, με σχετικά
περιορισμένη κινητοποίηση εσω-
τερικών πόρων και με υψηλές ει-
σαγωγές, και διαφορετικό αν ο
ίδιος (ή, ακόμα, κι ένας ελαφρώς
μικρότερος) ρυθμός μεγέθυνσης
επιτυγχάνεται με την ευρεία κι-
νητοποίηση επιχειρήσεων, ερ-
γασίας και πρώτων υλών στο εσω-
τερικό της χώρας. Η διάχυση του
οφέλους της μεγέθυνσης τής
προσδίδει σταθερότητα και, ταυ-
τόχρονα, ενισχύει την κοινωνική
συνοχή. Η ιδιοποίηση του οφέ-
λους της μεγέθυνσης από λίγους
διαχέει το αίσθημα της αδικίας,
εντείνει την κοινωνική δυσφορία,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται πολιτικά,
και, τελικά, αποδυναμώνει το ίδιο
το αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Αυτά δεν τα έχουμε αποφύγει
ούτε στο σχετικά πρόσφατο πα-
ρελθόν. Θα φανεί αν μάθαμε από
τα παθήματα.

kallitsiskostas@yahoo.com

Πολλά ζώα χάνουν τον δρόμο τους εξαιτίας της φωτορρύπανσης
Του JOSHUA SOKOL
THE NEW YORK TIMES

Η ζωολόγος Μαρί Ντάκε και ο Ερικ
Ουάραντ, ερευνητές του Πανεπι-
στημίου του Λουντ στη Σουηδία,
προχώρησαν σε απροσδόκητη ανα-
κάλυψη πριν από δέκα χρόνια στη
Νότια Αφρική. Παρατηρώντας νυ-
χτόβιους σκαραβαίους στην έρημο
διαπίστωσαν ότι τα έντομα αυτά
καθοδηγούνταν από την αχνή αν-
ταύγεια του γαλαξία μας.

Ερευνητές όπως η δρ Ντάκε υπο-
πτεύονται ότι σημαντική μερίδα
του ζωικού βασιλείου πλοηγείται
συχνά χάρη στα άστρα, χάνοντας
τον προσανατολισμό της όταν έρ-
χεται αντιμέτωπη με τη φωτορρύ-
πανση που προκαλούν τα ηλεκτρικά
φώτα των πόλεων.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000,
η φώκια Νικ, έγινε η πρώτη αστρο-
νόμος του είδους της, χάρη σε πεί-
ραμα του ωκεανολόγου Γκίντο Ντέν-
χαρτ. Ο Νικ εκπαιδεύθηκε να πιέζει
ένα κουμπί κάθε φορά που έβλεπε
ένα άστρο μέσα από αυτοσχέδιο
τηλεσκόπιο, που κατασκεύασε ει-
δικά για τη φώκια η επιστημονική
ομάδα.

Το επόμενο στάδιο του πειρά-
ματος οδήγησε τον Νικ και τον πιο
εύστροφο αδελφό του, Μάλτε, στο
εσωτερικό μικρού πλανηταρίου,
το οποίο δημιούργησαν οι επιστή-
μονες στην πισίνα του ζωολογικού

κήπου της Κολωνίας, όπου διέμεναν
οι δύο φώκιες. Στον θόλο του ιδιό-
τυπου πλανηταρίου, οι ερευνητές
εμφάνισαν περισσότερες από 6.000
διαφάνειες αστερισμών. «Είδα τα
ζώα να κολυμπούν γεμάτα ενθου-
σιασμό. Αναγνώριζαν υπαρκτούς
αστερισμούς. Η πορεία τους τις
έφερνε πάντα προς τον Σείριο. Ανε-
ξάρτητα από την κατεύθυνση της
προβολής, ήταν πάντα ικανές να
κολυμπήσουν προς τον Σείριο»,
λέει ο δρ Ντένχαρτ.

Σε επιστημονική δημοσίευσή
τους το 2008, οι ερευνητές απέ-
δειξαν ότι οι φώκιες που ταξι-
δεύουν στην ανοικτή θάλασσα
έχουν την ικανότητα να εντοπί-
ζουν συγκεκριμένους αστερισμούς
και να χαράζουν πορεία χάρη στη
θέση τους στον νυχτερινό ουρανό.
Η φώκια Νικ, θεωρούμενη λιγότερο
«οξυδερκής», χρειάστηκε μόλις
έντεκα επισκέψεις στο αυτοσχέδιο
πλανητάριο για να εντοπίσει και
να ακουμπήσει με τη μουσούδα
της τον Σείριο στο χείλος της οθό-
νης, εξασφαλίζοντας μικρό δώρο,
με τη μορφή φρέσκου ψαριού. Ο
Μάλτε τα κατάφερε με την πρώτη.
«Ο Μάλτε ήταν μια εντυπωσιακά
έξυπνη φώκια», αναφέρει ο δρ
Ντένχαρτ.

Πολλά πουλιά έχει αποδειχθεί
ότι χρησιμοποιούν τα άστρα για
τον προσανατολισμό τους, σύμ-
φωνα με έρευνα του Στίβεν Εμλεν.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960,
ο Εμλεν είχε την ιδέα να πάρει
μαζί του αποδημητικούς σπίνους
σε πλανητάριο, όπου διαπίστωσε
ότι τα πουλιά ήταν ικανά να ανα-
γνωρίσουν τον Βορρά και πολλούς
αστερισμούς, ορατούς από τη Γη.
Ο Εμλεν έδειξε ότι όταν «έσβηνε»
τους βόρειους αστερισμούς (Πολικό
Αστέρα, Μεγάλη Αρκτο, Κασσιό-
πεια) από τον θόλο του πλανητα-
ρίου, τα πουλιά δεν μπορούσαν
να προσανατολιστούν. Η ικανό-
τητα αυτή των σπίνων είναι επί-
κτητη και μαθαίνεται από τους

γονείς στα νεογνά, πριν από την
πρώτη τους αποδημία.

Τα σκαθάρια της Νότιας Αφρικής
στην έρευνα των Ντάκε και Ουά-
ραντ ακολουθούν τη «γαλακτική
οδό», τη φωτεινή συγκέντρωση
άστρων του γαλαξία μας, που μοι-
άζει να σχηματίζει τόξο στον γήινο
νυχτερινό ουρανό. Τα σκαθάρια,
όμως, αντιμετώπιζαν σοβαρά προ-
βλήματα προσανατολισμού, μόλις
πλησίαζαν σε πόλεις, καθώς η φω-
τορρύπανση δεν επέτρεπε στα αν-
θεκτικά έντομα να εντοπίσουν τη
γαλακτική οδό και να προσανατο-

λισθούν χάρη σε αυτή. Το φαινό-
μενο αυτό καθίσταται εντονότερο
εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης
φώτων τεχνολογίας LED, με μεγα-
λύτερη φωτεινότητα. Σχεδόν τέσ-
σερις στους πέντε Αμερικανούς
και δύο στους τρεις Ευρωπαίους
ζουν σήμερα σε σημείο με έντονο
ηλεκτρικό φωτισμό, ο οποίος απο-
κρύπτει τα άστρα του γαλαξία μας.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται μάλιστα
σταθερά κάθε χρόνο.

Προσέλκυση σκαθαριών
Σε μελέτη που δημοσιεύεται

στην επιθεώρηση Current Biology,
η δρ Ντάκε έδειξε ότι μια ισχυρή
πηγή φωτός, όπως ένας φανοστά-
της, προκαλεί απόλυτη σύγχυση
στα σκαθάρια, τα οποία κατευθύ-
νονται προς την πηγή αυτή. Η συγ-
κέντρωση των σκαθαριών δεν απο-
τελεί ευχάριστο γεγονός, καθώς η
συρροή αυτή προκαλεί φονικές αν-
τιπαραθέσεις μεταξύ των αρσενι-
κών εντόμων. Σε συνθήκες σκότους,
τα σκαθάρια γνωρίζουν πώς να επι-
λέγουν εναλλακτικές πορείες, βα-
σισμένες στα άστρα, αποφεύγοντας
απρόσμενες και επικίνδυνες συ-
ναντήσεις με «ξαδέρφια» τους. Οι
παρατηρήσεις αυτές ισχύουν και
για άλλα είδη, όπως οι φώκιες, που
έχουν αποδείξει την ικανότητά
τους να πλοηγούνται χάρη στα
άστρα του ουρανού πάνω από τη
Βαλτική Θάλασσα.

Χάσμα
Η απόφαση του Ισραήλ και της Ουγγαρίας να
ξεκινήσουν τη χορήγηση της τρίτης δόσης του
εμβολίου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
από τις αρχές Αυγούστου, προκάλεσε την πα-
ρέμβαση του ΠΟΥ, ο οποίος ζήτησε να δοθεί πε-
ρισσότερος χρόνος και να γίνει καλύτερος προ-
γραμματισμός του εγχειρήματος. Η παρέμβαση
έγινε προκειμένου να μην προχωρήσει η τρίτη
δόση πριν διασφαλιστεί ότι περίπου το 10% του
παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί.
Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματι-
σμό, την τρίτη δόση του εμβολίου προγραμμάτι-
ζαν να χορηγήσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου
η Γερμανία και η Αγγλία. Το χάσμα μεταξύ χω-
ρών αναλόγως εισοδήματος είναι τεράστιο,
αφού στις χώρες με υψηλό εισόδημα έχουν χο-
ρηγηθεί 100 δόσεις του εμβολίου για κάθε 100
πολίτες ενώ το αντίστοιχο νούμερο στις χώρες
με χαμηλό εισόδημα βρίσκεται στο 1,5. 

••••
Eφηβοι 
Ενώ η οδηγία για εμβολιασμό των ηλικιών 16 και
17 χρονών θα γίνεται χωρίς περιορισμούς στο
Ηνωμένο Βασίλειο, για τις ηλικίες 12 έως 15
ισχύει η προτροπή για εμβολιασμό μόνο σε
όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα
με τον εθνικό οργανισμό υγείας της Αγγλίας, ο
εμβολιαστικός κύκλος στους ανήλικους θα ολο-
κληρώνεται στον μέγιστο χρόνο που είναι οι 12
εβδομάδες. Στους ανήλικους με υποκείμενα νο-
σήματα διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται οι
ανοσοκατεσταλμένοι και τα άτομα με σοβαρές
μαθησιακές δυσκολίες.

••••
Διάκριση
Καθώς από τις αρχές Ιουνίου η ΕΕ έχει επιτρέ-
ψει τις αφίξεις ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ στο ευ-
ρωπαϊκό έδαφος, το ανάποδο δεν φαίνεται να

συμβαίνει με ανάλογο τρόπο. Σύμφωνα με την
πρόεδρο της Κομισιόν, θα πρέπει να ισχύουν
ανάλογες ρυθμίσεις για τις δύο περιπτώσεις και
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ρυθμιστεί το
συντομότερο. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδο-
μένα, οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που
προέρχονται από τις ΗΠΑ δεν έχουν υποχρέωση
να αυτοπεριοριστούν, κάτι που δεν ισχύει για
την αντίθετη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, προκειμένου να τεκμηριώσει τη θέση ότι
δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις,
ανάφερε ότι στην Ευρώπη ποσοστό του πληθυ-
σμού της τάξης του 59,3% έχει λάβει τη μια δό-
ση του εμβολίου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις
ΗΠΑ βρίσκεται στο 57,8%. 

••••
Πληθωρισμός 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρω-
ζώνη για τον μήνα Ιούλιο κατέγραψε τη μεγαλύ-
τερη ετήσια αύξηση από το 2006, καθώς ολοέ-
να και περισσότεροι κλάδοι, συμπεριλαμβανο-

μένων των υπηρεσιών, έχουν επαναλειτουργή-
σει ως αποτέλεσμα της αύξησης στην εμβολια-
στική κάλυψη. Όμως, τα προβλήματα στις εφο-
διαστικές αλυσίδες και η μεγάλη απώλεια θέσε-
ων εργασίας έχουν εκτινάξει τις τιμές των πρώ-
των υλών στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας
εικοσαετίας. Μια συνθήκη που για πολλούς θα
συνεχιστεί όσο καλπάζει ανεξέλεγκτη η μετάλ-
λαξη Δέλτα, προκαλώντας ανεπιθύμητες εξελί-
ξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. 

••••
Μετασχηματισμός
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πλήρης μετασχηματι-
σμός της γερμανικής Commerzbank, η οποία σε
αντίθεση με τις τάσεις του κλάδου «γύρισε» τα
κέρδη του πρώτου τριμήνου σε ζημίες κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση, η καθαρή ζημιά ύψους €527 εκατ.
είναι το αποτέλεσμα της αναγνώρισης εξόδων
αναδιάρθρωσης τριμήνου ύψους €511 εκατ. ενώ
άλλα €200 εκατ. ζημιών προέκυψαν λόγω δια-
κοπής συγκεκριμένων εργασιών. Από την ανα-
κοίνωση ξεχωρίζει, επίσης, η ετήσια πτώση ει-
σοδημάτων κατά 18% και η αύξηση κατά 11%
στα συνολικά έξοδα. 

••••
Μπλοκάρισμα
Έναν χρόνο σχεδόν μετά την ανακοίνωση της
πρόθεσης για εξαγορά της βρετανικής Arm από
την αμερικανική Nvidia, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού της Βρετανίας φαίνεται, σύμφωνα με διαρ-
ροές πληροφοριών, να ετοιμάζεται να απορρί-
ψει τελεσίδικα την ολοκλήρωση της συναλλα-
γής. Η συναλλαγή αφορά στο συνολικό τίμημα
ύψους $40 δισ. και είναι η μεγαλύτερη που έχει
επιχειρηθεί στον τομέα των ημιαγωγών. Σύμφω-
να με την ίδια πηγή, οι βρετανικές αρχές θα επι-
καλεστούν για το μπλοκάρισμα λόγους εθνικής
ασφάλειας που αφορούν στην ίδια τη Βρετανία.

Αισιοδοξία για τον Αύγουστο και ελπίδες για τον Σεπτέμβριο συνθέτουν το σκηνικό της τουριστικής δραστηριότητας στο επόμενο διάστημα.

H  Λ E Ξ H
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Επιτόκιο Επανεπένδυσης
Επιτόκιο επανεπένδυσης
καλείται το επιτόκιο με το
οποίο θα επανατοκιστεί μια
επένδυση μετά την πρώτη
λήξη της. Το επιτόκιο αυτό
χρησιμοποιείται για σκο-
πούς σύγκρισης επενδύσε-

ων με διαφορετική ημερομηνία λήξης.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus 
Business School
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Ερευνητές υποπτεύον-
ται ότι σημαντική 
μερίδα του ζωικού 
βασιλείου πλοηγείται
συχνά χάρη στα άστρα,
χάνοντας τον προσανα-
τολισμό της από 
τα ηλεκτρικά φώτα 
των μεγαλουπόλεων.

Ο Τζέιμς Φόστερ και η Μαρί Ντάκε διεξάγουν πειράματα με σκαθάρια σε αγροτική περιοχή της Νότιας Αφρικής.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την εφαρμογή των αρνητικών
επιτοκίων ή αλλιώς τελών χρέωσης
σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες,
έπεται η εφαρμογή του μέτρου και
για τους πελάτες λιανικής. Το όριο
που θα τεθεί θα είναι σύμφωνα με
πληροφορίες οι 100 χιλιάδες ευρώ,
άρα για καταθέτες οι οποίοι έχουν
στους λογαριασμούς τους πάνω
από αυτό το ποσό θα χρεώνονται.
Οι κυπριακές τράπεζες, όπως δια-
φαίνεται, εντός ολίγων μηνών, θα
«αντιγράψουν» τραπεζικές πρα-
κτικές που εφαρμόζονται για αρ-
κετά χρόνια σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη και έτσι θα μετακυλήσουν
το κόστος της φύλαξης των κατα-
θέσεων των πολιτών στους ίδιους
τους πολίτες από το 2022. Έτσι,
δηλαδή, όπως έγινε αρχές του 2020
με το κόστος φύλαξης των κατα-
θέσεων σε μεγάλους εταιρικούς
πελάτες. Όπως εξηγούν τραπεζικές
πηγές που έχουν γνώση του θέμα-
τος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα επιβάλλει αρνητικά επιτόκια
στις τράπεζες (όχι μόνο στις κυ-

πριακές) για να φυλάει τη ρευστό-
τητα των πελατών τους. Στην Ευ-
ρώπη οι μεγάλοι τραπεζικοί κο-
λοσσοί, αλλά και μικρότερες τρά-
πεζες, εφαρμόζουν αρνητικά επι-
τόκια εδώ και καιρό, αφού είναι
πλέον η νέα πραγματικότητα. Μέ-
χρι το 2020 στην Κύπρο το κόστος
αυτό της φύλαξης το επωμίζονταν
οι τράπεζες, αλλά πλέον το τραπε-
ζικό περιβάλλον δεν επιτρέπει το
επιπλέον κόστος να συνεχίσουν
να το απορροφούν. Η αρχή έγινε
με τους μεγάλους εταιρικούς πε-
λάτες, με τα όρια να έχουν «στε-
νέψει» και να χρειάζεται η εφαρ-
μογή του μέτρου να γίνει και για
τους πελάτες λιανικής. Συμπλη-
ρώνουν πως το περιβάλλον των

χαμηλών επιτοκίων που πρακτικά
είναι ο φθηνός δανεισμός και το
αυξημένο κόστος των εποπτών για
να συνεχίζουν να λειτουργούν, δη-
μιουργούν μία εξίσωση που «δεν
βγαίνει» δίχως την επιβολή χρεώ-
σεων. Ποια τράπεζα θα το εφαρ-
μόσει πρώτη δεν έχει και πολύ ση-
μασία, διότι είναι σίγουρο πως θα
ακολουθήσουν και όλες οι άλλες.
Όπως έγινε με την επιβολή χρέωσης
σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες
το 2020. Οι πληροφορίες της «Κ»
θέλουν η πρώτη που θα αρχίσει τις
σχετικές χρεώσεις να είναι η Ελ-
ληνική Τράπεζα, τράπεζα που είναι
και λογικό διότι μετά την απορρό-
φηση του Συνεργατισμού έχει κα-
ταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα λια-

νικής τραπεζικής στην Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι και το 2020 για
τους εταιρικούς πελάτες πάλι η Ελ-
ληνική το είχε εφαρμόσει, ωστόσο
σχεδόν αμέσως ακολούθησαν και
άλλες κυπριακές τράπεζες. 

Απαντώντας με προϊόντα
Την ίδια ώρα, η πρόθεση των

κυπριακών τραπεζών που θα εφαρ-
μόσουν χρεώσεις και στους πελά-
τες λιανικής τραπεζικής δεν έχουν
μόνες επιλογές είτε να αποσύρουν
τις καταθέσεις τους από τις τρά-
πεζες και να τις φέρουν σε άλλες,
είτε να τις κρατήσουν στην εν
λόγω τράπεζα και να αρχίσουν να
χρεώνονται. Οι τράπεζες έχουν
εναλλακτικές μεθόδους για να χρη-

σιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους
ή μέρος των καταθέσεών τους οι
πελάτες που βρίσκονται εντός της
περιμέτρου που θα εφαρμοστεί η
χρέωση. Επί παραδείγματι, οι τρά-
πεζες μαζί με την επιστολή που
θα πρέπει να αποστέλλουν σε
όλους τους πελάτες τους που επη-
ρεάζονται θα συνοδεύεται με προ-
τάσεις που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιήσουν τα χρήματα άνω
των 100 χιλιάδων ευρώ που δια-
τηρούν στην τράπεζα. Βλέπε,
ασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικά
και ούτω καθεξής, προϊόντα τα
οποία θα είναι βεβαίως σε συνερ-
γασία με την τράπεζα. Αυτός είναι
κιόλας ένας από τους λόγους που
οι κυπριακές τράπεζες τα τελευταία

δύο χρόνια έχουν συνάψει συμ-
φωνίες με άλλους ομίλους, ή έχουν
δημιουργήσει εναλλακτικά προ-
ϊόντα επένδυσης κεφαλαίου, ώστε
να είναι προετοιμασμένες για αν-
τιπροτάσεις στους πελάτες τους.
Η παραδοσιακή τραπεζική, εξάλ-
λου, τύπου δανεισμού για να αγο-
ράσει ένας πελάτης ένα ακίνητο
και να περιμένει η τράπεζα να βγά-
λει κέρδος από τα επιτόκια που
παράγει αυτός ο δανεισμός, είναι
παρωχημένη, έχει μετά βίας παρόν
και σίγουρα δεν έχει μέλλον.

Περίεργη αντίδραση
Εφαρμόζοντας ένα μέτρο επι-

βολής χρεώσεων – τελών σε μεγά-
λους εταιρικούς καταθέτες αρχές

του 2020 κανείς θα φανταζόταν
πως οι καταθέσεις θα έπεφταν ρα-
γδαία από τις κυπριακές τράπεζες
και θα μεταφέρονταν σε τράπεζες
κρατών που ακόμα δεν εφαρμόζουν
αυτό το μέτρο. Τουναντίον, τα δε-
δομένα έδειξαν όχι απλώς να μει-
ώνονται οι καταθέσεις σε κυπριακές
τράπεζες που εφάρμοσαν το μέτρο,
αλλά τελικώς να αυξάνονται παρά
το αρχικό «μούδιασμα». Τραπεζικοί
μιλούν εξάλλου για τον όρο της
«ασφάλειας των καταθέσεων», που
αν και το μέτρο της επιβολής χρέ-
ωσης για να σου κρατά την κατά-
θεση η τράπεζα είναι «αλμυρό»,
ωστόσο προσδίδει μια «ασφάλεια»
για την κατάθεση που διατηρείς
σε εκείνη την τράπεζα. 

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τα δάνεια που θα χορηγήσουν οι
ελληνικές τράπεζες αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ ετησίως,
ή το 12% του ΑΕΠ το 2022-2024,
όπως εκτιμά η JP Morgan, και αυτό
σε συνδυασμό με τη συνέχιση της
εκτέλεσης των σχεδίων μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
θα αποτελέσουν τους μεγάλους κα-
ταλύτες για το ισχυρό επενδυτικό
αφήγημα των ελληνικών τραπεζών. 

Μείωση NPEs
Τον τελευταίο χρόνο, οι προ-

οπτικές για τις ελληνικές τράπεζες
έχουν ενισχυθεί σημαντικά, όπως
επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα
η οποία δηλώνει πολύ αισιόδοξη
για τον κλάδο. Ακόμα και κατά τη
διάρκεια της πανδημίας το περα-
σμένο έτος, τα NPEs μειώθηκαν
κατά περίπου 17 δισ. ευρώ, ή το
ένα τέταρτο του επιπέδου του 2019
και τα 65 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται
να μειωθούν κατά 40 δισ. ευρώ πε-
ραιτέρω το 2021-2022, με τους δεί-
κτες NPEs να υποχωρούν σε μονο-
ψήφια επίπεδα από τις αρχές του
επόμενου έτους και να «ισοφαρί-
ζουν» αυτούς των ευρωπαϊκών τρα-
πεζών. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον
δρόμο για ομαλοποίηση του κό-
στους κινδύνου, με πρόσθετη ώθη-
ση στην κερδοφορία από την επι-
τάχυνση της αύξησης των χορη-
γήσεων, τις περαιτέρω ευκαιρίες
στο μέτωπο των εσόδων από προ-
μήθειες και τα κέρδη λειτουργικής
αποδοτικότητας. Τα εκτεταμένα

μέτρα δημοσιονομικής και νομι-
σματικής στήριξης έχουν περιορίσει
τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-
19, κάτι το οποίο μαζί με τα σταθερά
βήματα για το άνοιγμα της οικο-
νομίας σημαίνει ότι η αγορά θα
πρέπει να στραφεί προς τις προ-
οπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των
τραπεζών και τη μεσοπρόθεσμη
τάση της απόδοσης ιδίων κεφα-
λαίων (ROTE), επισημαίνει.

Οπως τονίζει η JP Morgan, οι
αγορές υποτιμούν τη δυναμική
ανάπτυξης και απόδοσης των ελ-
ληνικών τραπεζών αυτή τη στιγμή.
Επειτα από χρόνια απομόχλευσης,
η ανάπτυξη των χορηγήσεων ανα-

μένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα
έτη με υγιέστερους ισολογισμούς,
βελτίωση της ζήτησης για επιχει-
ρηματικά δάνεια και την εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων και την ενί-
σχυση επενδύσεων στο πλαίσιο
του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». 

Η αμερικανική τράπεζα αναμένει
ότι τα χαρτοφυλάκια εξυπηρετού-
μενων δανείων των ελληνικών τρα-
πεζών θα αυξηθούν σε μέσο όρο
ετησίως κατά 7% το 2020-2023,

έναντι 3% μείωσης που καταγρά-
φηκε το 2016-19. Συγκεκριμένα,
εκτιμά πως τα νέα δάνεια φέτος θα
διαμορφωθούν στα 18,7 δισ. ευρώ,
το 2022 στα 20,4 δισ. ευρώ, το 2023
στα 22,8 δισ. ευρώ και το 2024 στα
24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή κοντά στο
12% του ΑΕΠ ετησίως. 

Ενίσχυση εσόδων
Η αύξηση των δανείων θα δώσει

σημαντική ώθηση στα έσοδα των

ελληνικών τραπεζών, τα οποία σε
άλλη περίπτωση θα δέχονταν πιέ-
σεις από τα χαμηλά επιτόκια και
τον καθαρισμό των NPEs, και η
αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι
αυτή η ώθηση θα προσθέσει έως
και 2% κατά μέσον όρο στα ROTE
έως το 2023. Σε συνδυασμό με την
ομαλοποίηση του κόστους κινδύ-
νου και τις περαιτέρω αυξήσεις
στα κέρδη από προμήθειες και
στους δείκτες αποδοτικότητας, τα

ROTE θα φτάσουν το 8%-9% έως
το 2023.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις
των μετοχών των ελληνικών τρα-
πεζών, η JP Morgan σημειώνει ότι
κινούνται 40% χαμηλότερα σε σχέ-
ση με αυτές των τραπεζών της Ευ-
ρωζώνης, κάτι που σε καμία περί-
πτωση δεν δικαιολογείται τη στιγμή
που έχουν παρόμοια προφίλ ROTE
για το 2022-2023. Οπως τονίζει, οι
ελληνικές τράπεζες έχουν δημι-

ουργήσει ένα σταθερό ιστορικό
εκτέλεσης των στόχων τους τα τε-
λευταία χρόνια, και η υλοποίηση
των σχεδίων μετασχηματισμού
αναμένεται να συνεχιστεί, η οποία
σε συνδυασμό με τα πρώτα σημά-
δια βιώσιμης κερδοφορίας θα μει-
ώσει την πίεση στο κόστος ιδίων
κεφαλαίων.

Ισχυρές προοπτικές
H JP Morgan θεωρεί ότι οι τέσ-

σερις ελληνικές συστημικές τρά-
πεζες προσφέρουν μια ενδιαφέ-
ρουσα διαφοροποίηση στα επεν-
δυτικά χαρτοφυλάκια, δεδομένων
των ισχυρών προοπτικών ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας αλλά
και των χαρακτηριστικών που έχει
καθεμιά ξεχωριστά. 

«Μας αρέσουν ιδιαίτερα οι προ-
οπτικές της Alpha Bank και της
Eurobank καθώς είναι προσανα-
τολισμένες στην ανάπτυξη και στη
διεθνή παρουσία τους, ο αμυντικός
ισολογισμός και η “άνεση” των κε-
φαλαίων της Εθνικής Τράπεζας
και το ιστορικό της Τράπεζας Πει-
ραιώς σε ό,τι αφορά την υλοποίηση
του μετασχηματισμού της», όπως
σημειώνει. 

Η συνέχιση της εκτέλεσης των
σχεδίων μείωσης των NPEs, η επι-
τάχυνση της αύξησης των δανείων
με την έναρξη του σχεδίου «Ελλάδα
2.0», καθώς η περαιτέρω άνοδος
των αποτιμήσεων των τραπεζών
της Ευρωζώνης, αναμένεται να
λειτουργήσουν ως καταλύτες για
τις ελληνικές τράπεζες, καταλήγει
η αμερικανική τράπεζα.

Αρνητικά επιτόκια στους μεγάλους καταθέτες
Οι σκέψειςτων κυπριακών τραπεζών μετουσιώνονται σε πράξεις, με πιθανή ημερομηνία εκκίνησης των χρεώσεων το 2022

<<<<<<<

Οι κυπριακές τράπεζες
τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν συνάψει συμφω-
νίες με άλλους ομίλους,
ή έχουν δημιουργήσει
εναλλακτικά προϊόντα
επένδυσης κεφαλαίου,
ώστε να είναι προετοιμα-
σμένες για αντιπροτάσεις.

Αυξήθηκαν 
οι καταθέσεις
Σύμφωνα με τα τελευταία δη-
μοσιευμένα δεδομένα της Κεν-
τρικής Τράπεζας της Κύπρου,
οι συνολικές καταθέσεις τον
Ιούνιο 2021 κατέγραψαν καθα-
ρή αύξηση 432,4 εκατ. ευρώ,
σε σύγκριση με καθαρή αύξη-
ση 330,1 εκατ. ευρώ το Μάιο
του 2021. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής έφτασε στο 4,4%,
σε σύγκριση με 3,7% τον Μάιο
2021, ενώ το υπόλοιπο των κα-
ταθέσεων τον Ιούνιο 2021
έφθασε στα 49,5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ. Οι συνολικές κατα-
θέσεις τον Ιούνιο 2020 είχαν
παρουσιάσει καθαρή αύξηση
106,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με καθαρή μείωση 30,8 εκατ.
ευρώ το Μάιο 2020. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής είχε φτάσει
στο -0,7%, σε σύγκριση με -
0,8% τον Μάιο 2020, ενώ το
υπόλοιπο των καταθέσεων τον
Ιούνιο 2020 είχε φτάσει στα
47,8 δισ. ευρώ. Συνεχίζοντας
την σύγκριση, οι συνολικές κα-
ταθέσεις τον Ιούνιο 2019 είχαν
παρουσιάσει καθαρή αύξηση
46 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με
καθαρή αύξηση 688,3 εκατ.
ευρώ το Μάιο του 2019. Ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής είχε
ανέλθει στο 3,3%, σε σύγκριση
με 1,7% το Μάιο του 2019 και
το υπόλοιπο των καταθέσεων
τον Ιούνιο του 2019 είχε φτά-
σει στα 48,4 δισ. ευρώ.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει αρνητικά επιτόκια στις τράπεζες (όχι μόνο στις κυπριακές) για να φυλάει τη ρευστότητα των πελατών τους.

Δάνεια 86 δισ. θα χορηγήσουν οι ελληνικές τράπεζες έως και το 2024 

<<<<<<<

Πολύ αισιόδοξη 
για τον κλάδο δηλώνει 
η JP Morgan – Ακόμη
και στη διάρκεια της
πανδημίας, τα NPEs 
μειώθηκαν κατά 17 δισ. Οι αγορές υποτιμούν τη δυναμική ανάπτυξης και απόδοσης των ελληνικών τραπεζών, εκτιμά η αμερικανική τράπεζα.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΊΑ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Επιπρόσθετη στήριξη για τον του-
ριστικό τομέα προτίθεται να ζη-
τήσει  ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου από τον
Υπουργό Οικονομικών, με την αν-
τιπρόεδρό του κα  Δήμητρα Κα-
ραντώκη να τονίζει ότι χωρίς συ-
νέχιση της στήριξης, θα χαθούν
επιχειρήσεις και χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Την ίδια ώρα, υπογραμ-
μίζει την σημασία της εμβολια-
στικής κάλυψης της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας ώστε να μπορεί να
παραμείνει ανταγωνιστική. Πάν-
τως αυτή την στιγμή, οι πληρότη-
τες παραμένουν σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, ενώ, όπως αναφέρει, το
σχέδιο ενίσχυσης του εγχώριου
τουρισμού δεν αλλάζει δραματικά
την κατάσταση. Η κα. Καραντώνη
δίνει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα
που επικρατεί στα ξενοδοχεία αυτή
την στιγμή : όσα ξενοδοχεία δια-
θέτουν υψηλό ποσοστό απευθείας
κρατήσεων (individual bookings)
έχουν υψηλότερες πληρότητες αυ-
τήν την περίοδο, ενώ σημαντικός
αριθμός τουριστών υψηλής εισο-
δηματικής στάθμης φιλοξενείται
αυτή την περίοδο σε ξενοδοχεία
πολυτελείας. Μετά τον Αύγουστο,
ωστόσο, η αβεβαιότητα επιστρέφει. 
-Ποια είναι η εικόνα αυτή την
στιγμή με τις κρατήσεις στα ξε-
νοδοχεία- μέλη του συνδέσμου
σας;

-Τον Ιούλιο ήταν σχετικά κα-
λύτερα τα δεδομένα από τον Ιού-
νιο. Αν και βρισκόμαστε στον Αύ-
γουστο, μήνα κατά τον οποίο οι
περισσότεροι Κύπριοι πραγματο-
ποιούν τις διακοπές τους, εντού-
τοις, τα μέχρι στιγμής στοιχεία
δείχνουν πως οι πληρότητες είναι
χαμηλότερες. Καθώς οδεύουμε
προς το τέλος της κύριας τουρι-
στικής περιόδου, μπορούμε να

πούμε με σχετική βεβαιότητα πως
και το 2021 είναι μία χαμένη χρονιά
για τον τουρισμό. 
-Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μο-
νάδες σε Πάφο και Λεμεσό οι
οποίες έχουν αυτή την περίοδο
ιδιαίτερα ψηλές πληρότητες
καθώς δουλεύουν με τουρίστες
υψηλών εισοδημάτων, ενώ η
ευρύτερη εικόνα στα ξενοδοχεία
είναι διαφορετική. Υπάρχει αυ-
τή την στιγμή τουρισμός δύο
ταχυτήτων ένεκα πανδημίας;

-Δεν θα το έλεγα. Ας μην ξεχνά-
με πως αντιμετωπίζουμε μία παγ-
κόσμια υγειονομική κρίση η οποία
δεν διακρίνει εισοδηματικές τάξεις.
Σίγουρα όσοι έχουν την οικονομική
άνεση, τους είναι πιο εύκολο να
ταξιδέψουν αλλά πάντα έτσι ήταν.
Άλλωστε, η μεγάλη πλειοψηφία
των ξενοδοχειακών μονάδων, με-
λών του ΣΤΕΚ, που είναι κυρίως
τεσσάρων και πέντε αστέρων,
έχουν χαμηλές πληρότητες. Υπάρ-
χουν και κάποια ξενοδοχεία τα
οποία προσελκύουν υψηλής εισο-
δηματικής στάθμης τουρίστες, τα
οποία έχουν πιο υψηλές πληρό-
τητες μέχρι και τον Αύγουστο,
αλλά από τον Σεπτέμβριο και μετά
η αβεβαιότητα είναι η ίδια για όλα
τα ξενοδοχεία. Ας μην ξεχνάμε
επίσης πως τα ταξίδια για επαγ-
γελματικούς λόγους είναι ακόμα
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, άρα τα
ξενοδοχεία πολυτελείας υποφέ-
ρουν κι από αυτό το φαινόμενο.
Από την εμπειρία μας, βέβαια, γνω-
ρίζουμε πως τα ξενοδοχεία που
έχουν υψηλό ποσοστό απευθείας
κρατήσεων (individual bookings)
έχουν υψηλότερες πληρότητες αυ-
τήν την περίοδο. Γενικότερα, το
ζήτημα δεν είναι ο ανταγωνισμός
εντός Κύπρου, ο οποίος αν είναι
υγιής είναι και θεμιτός, αλλά ο πό-
λεμος τιμών μεταξύ τουριστικών
προορισμών στη Μεσόγειο. Στην

προσπάθεια της κάθε χώρας να
κερδίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο
κομμάτι από τη μικρή πίτα της φε-
τινής χρονιάς, ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται και στην τιμολόγηση. Και
δυστυχώς υπάρχουν προορισμοί
τους οποίους δεν μπορούμε να αν-
ταγωνιστούμε, αφού τα κόστη λει-
τουργίας τους είναι πολύ χαμηλά. 

Αύξηση προϋπολογισμών
- Υπάρχουν συγκεκριμένες προ-
τάσεις από τον ΣΤΕΚ για αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας στην τουριστική
βιομηχανία;

-Όσον αφορά τις υγειονομικές
επιπτώσεις, ξεκάθαρα οι θέσεις
μας υποστηρίζουν την επιτάχυνση
του εμβολιαστικού προγράμματος,
την τήρηση των πρωτοκόλλων και
την εφαρμογή του Safe Pass από

τις επιχειρήσεις και την πιστή
εφαρμογή των μέτρων ατομικής
προστασίας. Ζητούμε απ’ όλους
να συμβάλουν στις προσπάθειες
τις κυβέρνησης για αύξηση της
εμβολιαστικής κάλυψης. Για εμάς,
δεν είναι δυνατό  να υπάρχουν ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια που οι
εργαζόμενοι να μην είναι εμβο-
λιασμένοι αν θέλουμε να επιβιώσει
αυτό το καίριο κομμάτι της οικο-
νομίας. Είναι ενδεικτικό πως σε
κάποιες χώρες, για μερικές επι-
χειρήσεις, κατέστη υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός για τους εργαζό-
μενους τους. Πρέπει όλοι επιτέλους
να αντιληφθούν πως δεν υπάρχουν
μαγικές λύσεις κατά της πανδημίας.
Όσον αφορά τις οικονομικές επι-
πτώσεις, και πάλι δεν υπάρχουν
μαγικές λύσεις. Λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι και το 2021 θα είναι μία ιδι-
αίτερα προβληματική χρονιά, θε-
ωρούμε αναγκαία τη συνέχιση των
κρατικών μέτρων στήριξης των
εργαζομένων του τομέα. Κατά την
πρόσφατη αναβάθμιση της κυ-
πριακής οικονομίας από τον οίκο
Moody’s, έγινε ιδιαίτερη αναφορά
στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση
και είχαν ως αποτέλεσμα τη δια-
τήρηση περίπου 26.000 θέσεων
εργασίας. Δυστυχώς, χωρίς συνέ-
χιση της στήριξης, μερικές χιλιάδες

από αυτές τις θέσεις θα χαθούν,
καθώς πολλές επιχειρήσεις, μετά
από δύο χαμένες χρονιές, δεν μπο-
ρούν να διατηρήσουν το προσω-
πικό τους χωρίς στήριξη. Παράλ-
ληλα, θα πρέπει να επιλυθεί το
σημαντικό ζήτημα που έχει δημι-
ουργηθεί με την δυσκολία εξεύ-
ρεσης προσωπικού, αλλιώς κινδυ-
νεύει η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Ως ΣΤΕΚ, προτιθέμεθα
να ζητήσουμε από τον υπουργό
Οικονομικών επιπρόσθετη στήριξη
για τις επιχειρήσεις του τομέα
ώστε να μπορέσουν να αντεπε-
ξέλθουν στην αύξηση των ζημιών
των τελευταίων ετών. Επίσης, επει-
δή βρισκόμαστε σε περίοδο ετοι-
μασίας των κρατικών προϋπολο-
γισμών της επόμενης χρονιάς, θε-
ωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να
αυξηθούν τα κονδύλια που σχετί-

ζονται με τον τουρισμό, τόσο του
αρμόδιου Υφυπουργείου όσο κι
αυτά που σχετίζονται με τα σχέδια
κινήτρων για αεροπορικές εται-
ρείες και οργανωτές ταξιδιών.  
- Μπορεί να γίνει πρόβλεψη για
το 2022; Πότε αναμένεται η ανά-
καμψη της τουριστικής βιομη-
χανίας;

-Πλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς πρέπει να στρέψουμε το
βλέμμα στο 2022. Τρεις συνεχό-
μενες χαμένες χρονιές θα οδηγή-
σουν στην οικονομική καταστροφή
πολλών επιχειρήσεων στην του-
ριστική βιομηχανία. Ωστόσο, η
αβεβαιότητα δεν μας επιτρέπει να
κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις.
Αβεβαιότητα η οποία είναι κατά
κύριο λόγο υγειονομική καθώς
βλέπουμε διαρκώς νέες μεταλλάξεις
του ιού να εμφανίζονται διεθνώς.
Το 2021 κάποιοι ανέμεναν πως θα
ήταν μια πιο  καλή χρονιά, ωστόσο,
η πραγματικότητα είναι πολύ δια-
φορετική. Ευελπιστούμε πως το
2022 θα αρχίσει να βελτιώνεται η
κατάσταση, αν και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού έχει εκτι-
μήσει πως η πλήρης ανάκαμψη
του τομέα δεν θα επέλθει πριν από
το 2024 και δεν θεωρούμε πως η
Κύπρος θα αποτελέσει την εξαί-
ρεση.

Χαμένη 
και η φετινή 
χρονιά για 
τον τουρισμό 
Δήμητρα Καραντώκη: Καταστροφικό 
σενάριο αν χαθεί και το 2022

- Η πανδημία ανέδειξε για άλλη
μια φορά το πρόβλημα της εξάρ-
τησης της Κύπρου από δύο συγ-
κεκριμένες αγορές και το κενό
χρόνων στις τουριστικές σχέ-
σεις με άλλες ευρωπαϊκές αγο-
ρές. Σε ποιες αγορές συγκεκρι-
μένα θα πρέπει να επενδύσουμε
κατά την άποψή σας και  τι γί-
νεται από τον ιδιωτικό τομέα
προς αυτή την κατεύθυνση;

-Όντως έχουμε διαχρονική
εξάρτηση από την Βρετανική και
τη Ρωσική αγορά, αλλά δεν θα
έλεγα πως αυτό είναι κάτι που
ανέδειξε η πανδημία. Ακόμα κι
να είχαμε τη δυνατότητα προσέλ-
κυσης τουριστών από κάθε χώρα
του κόσμου αυτήν την περίοδο,
λόγω της επιδημιολογικής μας ει-
κόνας και πάλι τους ίδιους αριθ-
μούς τουριστών θα προσελκύαμε.
Διαχρονικά, όμως, όντως, έχουμε
ζήτημα με την εξάρτησή μας τόσο
από τις δύο προαναφερόμενες
αγορές τις οποίες διαχειρίζεται
ένας μικρός αριθμός οργανωτών
ταξιδιών. Τα τελευταία χρόνια έγι-
ναν οργανωμένες προσπάθειες
από το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα

και την Hermes Airports για ενί-
σχυση της συνδεσιμότητας και
με άλλους προορισμούς αλλά δυ-
στυχώς η πανδημία διέκοψε απρό-
οπτα αυτήν την εν εξελίξει προ-
σπάθεια. Το υφυπουργείο Τουρι-
σμού προσπαθεί, ταυτόχρονα με
τη διαχείριση της κατάστασης
της πανδημίας, να συνεχίσει την
υλοποίηση της Εθνικής Στρατη-
γικής Τουρισμού 2030 ώστε στα-
διακά να επιλυθούν διάφορα θέ-
ματα, όπως η εποχικότητα, η γε-
ωγραφική κατανομή των επισκε-
πτών, η αύξηση των εσόδων και
όχι απλώς των επισκεπτών. Ο ιδιω-
τικός τομέας, από την πλευρά του,
τα τελευταία χρόνια έχει προβεί
σε σημαντικές επενδύσεις: ανα-
βάθμιση/εκσυγχρονισμός και κα-
τασκευή νέων ξενοδοχειακών μο-
νάδων, εμπλουτισμός παρεχόμε-
νων υπηρεσιών, εισαγωγή ψηφια-
κών λύσεων και δαπάνες δεκάδων
εκατομμυρίων σε ενέργειες μάρ-
κετινγκ και επικοινωνίας. Αυτό
που παρατηρούμε ιδιαίτερα έν-
τονα τα τελευταία χρόνια, είναι
πως ενώ καταγράφηκαν ρεκόρ
στις αφίξεις τουριστών, εντούτοις,

η πορεία των τουριστικών εσόδων
δεν ήταν αντίστοιχη. Αυτό κατα-
δεικνύει την ανάγκη που υπάρχει
για πραγματική στροφή και προ-
σέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Η
παλινδρόμηση μεταξύ ποιοτικού
και ποσοτικού τουρισμού πρέπει

να σταματήσει και να επικεντρω-
θούμε στον ποιοτικό τουρισμό.
- Ποιο είναι το προφίλ των του-
ριστών αυτή την περίοδο;

-Με βάση τα στοιχεία που δη-
μοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία,
τα οποία προκύπτουν από επεξερ-
γασία των στοιχείων της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας “Cyprus Flight
Pass”, οι περισσότεροι τουρίστες
που έχουμε σήμερα, προέρχονται
από τη Ρωσία. Ένα αριθμό τουρι-
στών είχαμε και από το Ισραήλ,
ωστόσο, μετά την απόφαση της
ισραηλινής κυβέρνησης για απα-
γόρευση των ταξιδιών στην Κύπρο,
προφανώς και οι αριθμοί έχουν
σχεδόν μηδενιστεί αφού υπήρξαν
και ακυρώσεις κρατήσεων. Είμαστε

σε αναμονή για να δούμε ποια θα
είναι η ανταπόκριση των Βρετανών
τουριστών μετά την απόφαση για
άρση της καραντίνας για όσους
επιστρέφουν από χώρες που βρί-
σκονται στην «πορτοκαλί» κατη-
γορία, ανάμεσά τους και η Κύπρος.
Μικρότερους αριθμούς τουριστών
έχουμε και από άλλες ευρωπαϊκές
και σκανδιναβικές χώρες. Εντο-
πίζουμε επίσης πως υπάρχει ση-
μαντικός αριθμός τουριστών υψη-
λής εισοδηματικής στάθμης σε ξε-
νοδοχεία πολυτελείας. Γενικότερα,
ας μην ξεχνάμε πως αναφερόμαστε
σε μία περίοδο κατά την οποία οι
αφίξεις τουριστών είναι μειωμένες
κατά περίπου 80% σε σχέση με
την αντίστοιχη, κανονική, περίοδο

του 2019, άρα οι όποιες αναλύσεις
ως προς το προφίλ των τουριστών,
είναι παρακινδυνευμένες. Όσον
αφορά τον εγχώριο τουρισμό, το
κρατικό σχέδιο επιχορήγησης για
εμβολιασμένους είναι μεν υπο-
βοηθητικό, αλλά δεν αποτελεί τί-
ποτα περισσότερο από μία ικμάδα
των τουριστικών εσόδων μίας κα-
νονικής τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με υπολογισμούς μας,
για την περίοδο εφαρμογής του,
το Σχέδιο για τους εμβολιασμένους
θα αυξήσει τα οποιαδήποτε έσοδα
κατά 12 εκατ. ευρώ περίπου σε
σύγκριση με περίπου 640 εκατ.
ευρώ συνολικά την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019 (μέσα Ιουλίου-τέλος
Αυγούστου).

«Δεν  είναι δυνατό να υπάρχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια που οι εργαζόμενοι να μην είναι εμβολιασμένοι, αν θέλουμε να επιβιώσει αυτό το καίριο
κομμάτι της οικονομίας», διαμηνύει η αντιπρόεδρος του ΣΤΕΚ.

<<<<<<<

θα πρέπει να επιλυθεί
το ζήτημα  με την 
δυσκολία εξεύρεσης
προσωπικού, αλλιώς
κινδυνεύει η ποιότητα
των υπηρεσιών.

<<<<<<<

Χιλιάδες θέσεις 
εργασίας θα χαθούν 
και επιχειρήσεις 
θα κλείσουν 
αν δεν συνεχιστεί 
η στήριξη του τομέα.

Πρέπει να 
επικεντρωθούμε 
στον ποιοτικό
τουρισμό

<<<<<<<

Το Σχέδιο για τους εμ-
βολιασμένους θα αυξή-
σει κατά 12 εκατ. τα
έσοδα σε σύγκριση με
640 εκατ. την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019.

Να σταματήσει η παλινδρόμηση μεταξύ ποιοτικού και ποσοτικού τουρισμού και να επικεντρωθούμε στον ποιοτικό τουρισμό τονίζει η  κ. Καραντώκη.
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Πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό 
του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού, όσων δηλαδή εργάζονται ή 
αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, 
σε σχέση τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. «Το στοιχείο αυτό, ενώ 
από τη μια είναι αρνητικό, από 
την άλλη σημαίνει ότι η Ελλάδα 
έχει περιθώρια να αντισταθμί-
σει τις αρνητικές συνέπειες της 
δημογραφικής γήρανσης, βάζο-
ντας περισσότερους ανθρώπους 
στην αγορά εργασίας, είτε με τη 
μείωση της ανεργίας είτε με την 
αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών», τονίζει ο Βύρων Κο-
τζαμάνης, καθηγητής ∆ημογρα-
φίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας και επιστημονικός υπεύθυνος 
του ερευνητικού προγράμματος 
«∆ημογραφικά προτάγματα στην 
έρευνα και πρακτική στην Ελλά-
δα» (ΕΛΙ∆ΕΚ).

Οπως επισημαίνει, τα δημο-
γραφικά δεδομένα τα οποία χρη-
σιμοποιούνται συνήθως δεν δεί-
χνουν όλη την αλήθεια για το τι 
συμβαίνει στην οικονομία και 
την αγορά εργασίας και διαφέ-
ρουν αρκετά από τους αντίστοι-
χους οικονομικούς δείκτες που 
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν. 
Μετράμε συνήθως πόσοι είναι 
αυτοί που ανήκουν στην ηλικι-
ακή ομάδα από 20-64, οπότε εί-
ναι και ο εν δυνάμει εργαζόμε-
νος πληθυσμός σε σχέση με τα 
παιδιά και τους συνταξιούχους. 
Ομως, την ίδια στιγμή υπάρχουν 
συνταξιούχοι που εργάζονται και 
«νέοι» που εξαρτώνται οικονο-
μικά από άλλους, όπως για πα-
ράδειγμα πολλές γυναίκες στην 
Ελλάδα οι οποίες δεν εργάζονται, 
ενώ βρίσκονται στην κατεξοχήν 
παραγωγική ηλικία. 

«Ομως, εκτός από τα στοιχεία 
που μετράμε για τις συντάξεις ή 
το ασφαλιστικό, ο πλούτος σε 
μια χώρα παράγεται από εκεί-
νους που εργάζονται και όχι από 
εκείνους που βρίσκονται στην 

κατάλληλη ηλικία για να εργα-
στούν», τονίζει ο κ. Κοτζαμάνης. 
Στην Ελλάδα, μόνο το 73,4% του 
πληθυσμού που βρίσκεται στην 
ηλικιακή ομάδα μεταξύ των 20-
64 ετών είναι οικονομικά ενερ-
γό (εργάζεται ή αναζητεί εργα-
σία). Χαμηλότερα από την Ελλάδα 
βρίσκονται η Κροατία –ποσοστό 
71,2% του πληθυσμού 20-64 εί-
ναι οικονομικά ενεργό–, η Ιταλία 
–ποσοστό 70,8%– και η Πολωνία 
με ποσοστό 70%. Αντίθετα, στη 

Σουηδία το 87,6% των πολιτών 
από τη συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα είναι οικονομικά ενεργό, 
στην Ισλανδία και την Ελβετία 
το 85,9% και στην Εσθονία το 
83,5%.

Οπως αναφέρεται στα δεδο-
μένα του ερευνητικού προγράμ-
ματος.

Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός της 
το 2019 κατανεμόταν με βάση τις 
εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ ως εξής: 
0-19 ετών 2,08 εκατ., 20-64 ετών 
6,28 εκατ. και 65+ 2,36 εκατ. (σύ-
νολο 10,72 εκατ.). Οι δημογραφι-
κοί λόγοι δίδουν:

1) 37,5 περίπου άτομα 65 ετών 
και άνω αντιστοιχούν σε 100 άτο-
μα 20-64 ετών.

2) 71 σχεδόν άτομα ηλικίας 65 
και άνω και 0-19 ετών αντιστοι-
χούν σε 100 άτομα 20-64 ετών. 
«Οι λόγοι αυτοί δεν διαφέρουν 
σημαντικά από αντίστοιχους μέ-

σους όρους στην Ε.Ε., όπου αντι-
στοιχούν 34 άτομα 65 ετών και 
άνω σε 100 άτομα 20-64 ετών και 
68,5 άτομα ηλικίας 65 και άνω 
+ 0-19 ετών σε 100 άτομα 20-64 
ετών» επισημαίνει ο κ. Κοτζα-
μάνης. 

Με βάση τα ποσοστά ενεργού 
οικονομικά πληθυσμού, όμως η 
αναλογία είναι πολύ δυσμενέστε-
ρη για την Ελλάδα. Ωστόσο, εξη-
γεί, υπάρχει κάτι θετικό: «Υπάρ-
χουν και μεγάλα περιθώρια για 
την ανόρθωση των αναλογιών 
αυτών, ανόρθωση που αν επι-
τευχθεί θα επιτρέψει σε μεγά-
λο βαθμό την “απόσβεση” των 
επιπτώσεων των δημογραφικών 
εξελίξεων των αμέσως επόμενων 
δεκαετιών», με την αύξηση της 
απασχόλησης ομάδων πληθυ-
σμού που παραμένουν οικονο-
μικά εξαρτώμενοι ή με τη μείω-
ση της ανεργίας.   

Βελτίωση των επιδόσεών τους βλέ-
πουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
όπως προκύπτει από τον ∆είκτη 
Εξαγωγικών Προσδοκιών που κα-
ταρτίζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία 
με την εταιρεία DHL.

Ο δείκτης για το α΄ εξάμηνο του 
2021 διαμορφώθηκε σε 138,8 μο-
νάδες έναντι 123,0 μονάδων του 
β΄ εξαμήνου του 2020 και 86,8 μο-
νάδων του α΄ εξαμήνου του 2020 
και είναι η καλύτερη επίδοση από 
το 2016.

Αναλυτικά:
– Σε θετικά επίπεδα διαμορφώθη-
καν οι εκτιμήσεις των ερωτηθέ-

ντων αναφορικά με τις εξαγωγές 
για άλλο ένα εξάμηνο, με το 58% 
των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι 
αναμένει αύξηση στο α΄ εξάμηνο 
του 2021 και το 34% σταθερότη-
τα, ενώ μόλις το 8% αναμένει ότι 
θα μειωθούν.
– Οσον αφορά τις διεθνείς οικονο-
μικές συνθήκες, τα αποτελέσματα 
δείχνουν μια μικρή βελτίωση σε 
σχέση με το προηγούμενο εξάμη-
νο, με το 51% να αναμένει βελτίω-
ση και το 24% σταθερότητα. Αντί-
στοιχα, το ποσοστό αυτών που 
αναμένουν επιδείνωση μειώθηκε 
σε 25% από 34% στο β΄ εξάμηνο 
του 2020.

– Ιδιαίτερα αισιόδοξοι παραμένουν 
οι εξαγωγείς και για τις εγχώρι-
ες πωλήσεις τους, καθώς το 59% 
αναμένει αύξηση, ενώ μόλις το 
7% παρουσιάζεται απαισιόδοξο 
και δηλώνει ότι, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του, οι εγχώριες πωλή-
σεις θα μειωθούν. Το 34% αναμέ-
νει σταθερότητα.
– Συγκρατημένη αισιοδοξία επι-
κρατεί και για τις εγχώριες οικο-
νομικές συνθήκες, με το 50% των 
ερωτηθέντων να αναμένει βελτί-
ωση, ωστόσο το ποσοστό είναι 
μειωμένο συγκριτικά με το προη-
γούμενο εξάμηνο κατά 2 ποσοστι-
αίες μονάδες. Τη «σταθερότητα» 

επέλεξε ως απάντηση στη σχετική 
ερώτηση το 27% του δείγματος και 
την «επιδείνωση» το 23%.

Ως προς το πώς επηρέασε η 
πανδημία τις εξαγωγές των επι-
χειρήσεων των συμμετεχόντων, 
το 44% απάντησε αρνητικά, το 
32% «καθόλου» και το 24% θετι-
κά. Ενδιαφέρον έχει πως το 73% 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν 
έχει online πλατφόρμες εξαγωγι-
κών πωλήσεων, είτε σε επιχειρή-
σεις είτε απευθείας στους κατα-
ναλωτές. Ωστόσο, οι μισές (51%) 
προτίθενται να συμμετάσχουν σε 
ψηφιακές δράσεις με σκοπό την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Καθοριστικής σημασίας αποδεικνύε-
ται για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις 
της «Σκλαβενίτης» η συνεργασία με 
την efood, όχι μόνο διότι μέσω αυ-
τής υπερβαίνει τα όρια της Αττικής, 
αλλά και διότι αποκτά ακόμη μεγα-
λύτερη αναγνωρισιμότητα το ηλε-
κτρονικό του κανάλι. Την ίδια ώρα 
αποδεικνύεται ότι παρά την εκρη-
κτική αύξηση των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων ειδών σούπερ μάρκετ, 
οι αγορές στη συνείδηση του κατα-
ναλωτή παραμένουν άμεσα συνδε-
δεμένες με το φυσικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά απο-
τελέσματα της έρευνας που πραγ-
ματοποίησαν πρόσφατα η Convert 
Group και το Ινστιτούτο Ερευνας 
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγα-
θών (ΙΕΛΚΑ) για τον κλάδο των ηλε-
κτρονικών σούπερ μάρκετ, το πλέον 
αναγνωρίσιμο μεταξύ των κατανα-
λωτών είναι το ηλεκτρονικό κατά-
στημα της «ΑΒ Βασιλόπουλος», το 

οποίο λειτουργούσε αρκετά χρόνια 
πριν από την εκδήλωση της πανδη-
μίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 
αναγνωρίζει το 81% των ερωτηθέ-
ντων. Στη δεύτερη θέση με ποσο-
στό 64% βρίσκεται το ηλεκτρονικό 
κατάστημα της «Σκλαβενίτης», με 
την αναγνωρισιμότητά του, όμως, 
να εκτοξεύεται στο 82% όταν προ-
στεθεί το ποσοστό όσων ξέρουν ότι 
διενεργεί ηλεκτρονικές πωλήσεις 
μέσω της efood. 

Αντιθέτως, η συνεργασία που 
έχει η «ΑΒ Βασιλόπουλος» με την 
πλατφόρμα delivery.gr, λίγο προ-
σθέτει σε αναγνωρισιμότητα, κα-

θώς αυτή αυξάνεται στο 84%.
Ο λόγος, βεβαίως, είναι ότι το 

emarket της «Σκλαβενίτης» εξυπη-
ρετεί για την ώρα μόνο την Αττική, 
με την επέκταση στη Θεσσαλονίκη, 
η οποία αρχικά είχε προγραμματι-
σθεί να γίνει μέχρι το Πάσχα –το αρ-
γότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 
2021– να έχει καθυστερήσει και πλέ-
ον να εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί 

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες της «Κ», της επέκτασης 
στη Θεσσαλονίκη θα προηγηθεί η 
επέκταση σε δύο άλλες πόλεις. Ο λό-
γος αυτής της καθυστέρησης, σύμ-
φωνα με αρμόδιες πηγές, είναι ότι η 
εταιρεία θέλει να έχει ολοκληρώσει 
και να έχει οργανώσει πλήρως τις 
υποδομές που απαιτούνται, ώστε 

να μην εμφανιστούν προβλήματα 
και δυσλειτουργίες. 

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της πλατ-
φόρμας efood η «Σκλαβενίτης» εξυ-
πηρετεί ηλεκτρονικές παραγγελίες 
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Λάρισα, 
Πάτρα, Σέρρες και Τρίκαλα.

Τρίτο σε αναγνωρισιμότητα ηλε-
κτρονικό κατάστημα είναι αυτό της 
αλυσίδας MyMarket (55%), ενώ στην 
τέταρτη θέση βρίσκεται το μοναδικό 
αμιγώς ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ, 
το e-fresh.gr (52%).

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της 
«ΑΒ Βασιλόπουλος» είναι αυτό από 
το οποίο έχουν ψωνίσει οι περισσό-
τεροι καταναλωτές στο παρελθόν 
(44%), ακολουθεί το κατάστημα της 
«Σκλαβενίτης» (36%), ενώ στην τρί-
τη θέση με ποσοστό 21% βρίσκεται 
το ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ της 
MyMarket, στην τέταρτη θέση το 
e-fresh.gr με 17% και στην πέμπτη 
θέση με 16% το ηλεκτρονικό σού-
περ μάρκετ της «Μασούτης». Και 

σε αυτή την περίπτωση η συνερ-
γασία με την efood αποδεικνύεται 
καθοριστική για τη «Σκλαβενίτης», 
καθώς προσθέτει ακόμη ένα 34% 
καταναλωτών που έχουν ψωνίσει 
μέσω της πλατφόρμας. Αντιθέτως, 
πολύ μικρότερο είναι το επιπλέον 
όφελος για την «ΑΒ Βασιλόπουλος» 
από τη συνεργασία με την delivery.
gr (+5%), καθώς και αυτό που έχουν 
η «Μασούτης» και η «Κρητικός» από 
τη συνεργασία με την BOX.

Ενα άλλο στοιχείο που δείχνει 
το πόσο ακόμη επιδρούν στους κα-
ταναλωτές οι συνήθειες που έχουν 
από τις αγορές από το φυσικό κα-
τάστημα, είναι ότι το 59% παραμέ-
νει επιφυλακτικό στο να αγοράσει 
μέσω ∆ιαδικτύου φρέσκα προϊόντα. 
Επίσης, βασικό κριτήριο για την επι-
λογή ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ 
είναι η ποιότητα όταν οι αγορές αφο-
ρούν τρόφιμα, ενώ για τις λοιπές κα-
τηγορίες (χαρτικά, απορρυπαντικά, 
καλλυντικά κ.ά.) βασικό κριτήριο 
είναι οι προσφορές.

Η Ελλάδα έχει περιθώρια να αντισταθμίσει τις σοβαρές συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, είτε με τη μεί-
ωση της ανεργίας είτε με την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών», τονίζει ο Βύρων Κοτζαμάνης, καθηγητής 
∆ημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μόνο το 73,4% 
του πληθυσμού ηλικίας 
20-64 ετών είναι 
οικονομικά ενεργό, 
δηλαδή εργάζεται 
ή αναζητεί εργασία.

Το 59% των καταναλω-
τών παραμένει επιφυ-
λακτικό στο να αγορά-
σει μέσω Διαδικτύου 
φρέσκα προϊόντα.

Αντίδοτο στο δημογραφικό η ένταξη
περισσοτέρων στην αγορά εργασίας 

Στην εποχή των ηλεκτρονικών πωλήσεων οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Ενισχύονται οι προοπτικές εξαγωγικών επιχειρήσεων

Πολύ χαμηλό το ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα

Βασικό κριτήριο για την επιλογή ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ είναι η ποιό-
τητα, όταν οι αγορές αφορούν τρόφιμα.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η επανεξέταση των όρων του Συμ-
φώνου Σταθερότητας, η γρήγορη 
και αποτελεσματική λειτουργία 
του Ταμείου Ανάκαμψης, η επι-
τάχυνση της τραπεζικής ένωσης 
και το ψηφιακό ευρώ αποτέλεσαν 
τα σημεία όπου επικεντρώθη-
καν ο υπουργός Οικονομικών Χρ. 
Σταϊκούρας με τον πρόεδρο του 
Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου. 

Η συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε την προηγούμενη εβδομά-
δα και οπως ανέφερε ο υπουρ-
γός, πρόκειται για τις τέσσερις 
προκλήσεις για το μέλλον της 
Ευρώπης. Από την πλευρά του 
ο Π. Ντόναχιου, αναφερόμενος 
στις προοπτικές ανάκαμψης στην 
Ε.Ε. και στην ελληνική οικονομία, 
τόνισε τη σημασία των εμβολι-
ασμών. Οπως είπε, πάνω από το 
65% των πολιτών έχει εμβολια-
στεί τουλάχιστον με την πρώτη 
δόση του εμβολίου. Οι εμβολια-
σμοί δημιουργούν θετικές προ-
οπτικές ανάπτυξης στην Ε.Ε. 
που εκτιμάται στο 4,8% φέτος 
και 4,5% το 2022. Βρισκόμαστε, 
όπως τόνισε, σε μια πρώιμη φάση 
ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης 
για την Ε.Ε. και τα ίδια σημάδια 
δείχνει και η ελληνική οικονομία 
για την οποία προβλέπεται οικο-
νομική μεγέθυνση 4,3% το 2021 
και 6% το 2022. Ειδικότερα, οι 4 
μεγάλες προκλήσεις είναι: 
• Γρήγορη και αποτελεσματική λει-
τουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η 
έγκριση των 12 πρώτων εθνικών 
σχεδίων από το Ecofin την περα-
σμένη εβδομάδα αποτέλεσε μια 
συλλογική επιτυχία. Οπως είπε ο 
υπουργός, «το μεγάλο «στοίχημα» 
είναι οι ευρωπαϊκές και εθνικές 
διαδικασίες να κυλήσουν χωρίς 
καθυστερήσεις, ώστε οι πολίτες 
και οι οικονομίες της Ευρώπης να 
εισπράξουν τα οφέλη του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης το συντομότερο 
δυνατό. Για τον σκοπό αυτό, η 
Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να θέ-
τει σε εφαρμογή το συνεκτικό 
και ρεαλιστικό σχέδιό της, προ-
ωθώντας τα 12 πρώτα έργα, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1,42 
δισ. ευρώ.
• Επιτάχυνση τραπεζικής ένωσης. 
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και 
φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο 
η Ελλάδα στηρίζει με συνέπεια, 
καθώς θα βοηθήσει ουσιαστικά 
στη σταθεροποίηση του τραπε-
ζικού συστήματος στην Ευρώπη.
• Προοπτική ψηφιοποίησης του ευ-
ρώ. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η  
ψηφιοποίηση του ενιαίου νομί-
σματος θα πρέπει να συμβαδίζει 
με τη νομισματική πολιτική και 
τη χρηματοπιστωτική σταθερό-
τητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
διατηρώντας την αξιοπιστία του 
ενιαίου νομίσματος.
• Επανεξέταση των όρων του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της 
υιοθέτησης αλλαγών που θα δι-
ασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 
διατηρησιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών, θα δίνουν τη δυνα-
τότητα προσαρμογής της δημοσι-
ονομικής πολιτικής σε κάθε πε-
ρίσταση, προσφέροντας ευελιξία 
στην αντιμετώπιση κρίσεων, θα 
προστατεύουν και θα ενθαρρύ-
νουν τις επενδύσεις. 

Μεταρρυθμίσεις
Ο πρόεδρος του Eurogroup 

συναντήθηκε και με τον πρωθυ-
πουργό Κυρ. Μητσοτάκη. Ο πρω-
θυπουργός σημείωσε στον Π. Ντό-
ναχιου ότι «παρά την πανδημία 
και όλες τις δυσκολίες, δεν στα-
ματήσαμε ποτέ να εφαρμόζουμε 
πραγματικές μεταρρυθμίσεις, κάτι 
το οποίο πιστεύω ότι μας τοποθε-
τεί στο κατάλληλο σημείο ώστε 
να μπορέσουμε να επωφεληθού-
με από την επικείμενη ανάπτυξη 

που θα έχει επίδραση και στην ελ-
ληνική οικονομία. Και για εμάς, 
η πρόκληση δεν είναι απλώς η 
ανάπτυξη, αλλά μια ανάπτυξη που 
θα έχει καλύτερα χαρακτηριστι-
κά, θα έλεγα, μια ανάπτυξη που 
θα στηρίζεται σε μια διαφορετι-
κή σύνθεση, η οποία θα εστιάζει 
περισσότερο στις εξαγωγές, στις 
επενδύσεις, στην καινοτομία και 
λιγότερο στην κατανάλωση. Και 
πιστεύω ότι έχουμε θέσει τα θε-
μέλια για το άνοιγμα ενός μακρο-
πρόθεσμου κύκλου ανάπτυξης για 
την οικονομία». 

Εύσημα στην κυβέρνηση
Ο πρόεδρος του Eurogroup 

αναφέρθηκε με κολακευτικά λό-
για για την πρόοδο που έχει συ-
ντελεστεί στην οικονομία. «Μοι-
ράζομαι απολύτως, κι εγώ, την 
αισιοδοξία σας για την ελληνική 
οικονομία. Βλέποντας την πρόοδο 
που έχετε σημειώσει μέχρι τώρα 
και κοιτώντας την ανάπτυξη που 
θα σημειωθεί εδώ στην Ελλάδα 
για το τρέχον και για το επόμε-
νο έτος, αυτό αποτελεί σημάδι 
της ανθεκτικότητας της οικονο-
μίας. Και είναι επίσης ένα σημά-
δι για την αξία όλων των αποφά-
σεων που η κυβέρνησή σας έχει 
ήδη λάβει. Και η ανάπτυξη αυ-
τή θα επιταχυνθεί από το Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRP), το οποίο πιστεύουμε ότι εί-
ναι από τα καλύτερα αντίστοιχα 
σχέδια στην Ευρώπη», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Οι 4 προκλήσεις
της ευρωπαϊκής
οικονομίας

Στη γρήγορη και 
αποτελεσματική 
λειτουργία του Ταμείου 
Ανάκαμψης εστίασαν 
ο υπ. Οικονομικών 
Χρ. Σταϊκούρας 
και ο πρόεδρος 
του Eurogroup 
Π. Ντόναχιου.
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 Tα νέα μοντέλα και τις τάσεις του 2021

Ποιες ήταν οι προκλήσεις της πανδημίας; 
   Κορυφαία στελέχη διάσημων οίκων απαντούν

Πόσο πράσινες είναι οι ωρολογοποιίες; 
   Η αειφορία σε πρώτο πλάνο

ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8
ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αντοχές επέδειξε ο κλάδος της ζυ-
θοποιίας στη χώρα το 2020, καθώς 
παρά τη μείωση των πωλήσεων, 
απότοκο κυρίως του γεγονότος ότι 
έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα κλειστή η εστίαση, αντιστάθμι-
σε εν μέρει τις απώλειες από την 
αύξηση των πωλήσεων στο κανάλι 
του σούπερ μάρκετ, αλλά και από 
τις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν 
σε σύγκριση με το 2019. Οι αντοχές 
αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
και στην ανάπτυξη που έχει επέλ-
θει στον κλάδο τα προηγούμενα 
χρόνια, τόσο μέσω των συνεχών 
επενδύσεων που πραγματοποίη-
σαν οι ισχυροί παίκτες της ζυθο-
ποιίας, όσο και μέσω της ραγδαίας 
ανάπτυξης της μικροζυθοποιίας. 
Ενδεικτικό του παραπάνω είναι 
ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Brewers of Europe, της ευρωπαϊ-
κής συνομοσπονδίας των ενώσε-
ων ζυθοποιίας, ενώ στην Ελλάδα 
το 2013 λειτουργούσαν 20 ζυθο-
ποιίες, το 2019 είχαν φτάσει να 
λειτουργούν 57.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσίευσε η Eurostat με αφορμή το 
γεγονός ότι σήμερα 6 Αυγούστου 
είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μπίρας, 
αυτή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε 

το 2020 σε 411,38 εκατ. λίτρα ένα-
ντι 397,69 εκατ. λίτρων το 2019, 
καταγράφοντας αύξηση 3,44%. Θα 
πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι 
το 2018 η παραγωγή μπίρας είχε 
φτάσει περίπου τα 449 εκατ. λίτρα. 
Με την παραγωγή αυτή η Ελλά-
δα καθίσταται το 2020 ο 15ος πα-
ραγωγός μπίρας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ας σημειωθεί ότι το 2013 η 
παραγωγή κυμαινόταν κοντά στα 

επίπεδα των 370 εκατ. λίτρων. Στην 
υψηλότερη θέση βρίσκεται φυσι-
κά η Γερμανία, η οποία το 2020 
παρήγε 7,5 δισ. λίτρα μπίρας, πο-
σότητα που αντιστοιχεί στο 24% 
της συνολικής παραγωγής μπίρας 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε αντί-
θεση με ό,τι συνέβη στην Ελλάδα, 
η συνολική παραγωγή μπίρας στην 
Ε.Ε. μειώθηκε κατά 8% το 2020 σε 
σύγκριση με το 2019.

Η Ελλάδα αύξησε και τις εξα-
γωγές της σε μπίρα το 2020, κά-

τι που συνδέεται σε σημαντικό 
βαθμό με το γεγονός ότι λόγω της 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας δεν διαταράχθηκε σημαντι-
κά η παραγωγή σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβη σε άλλες χώρες. Σύμ-
φωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της 
Eurostat, οι εξαγωγές μπίρας από 
την Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 
2020 σε 62,35 εκατ. λίτρα έναντι 
46,94 εκατ. λίτρων το 2019, κατα-
γράφοντας αύξηση περίπου 33%. 

Την ίδια ώρα, υποχώρησαν οι ει-
σαγωγές, εξέλιξη αναμενόμενη, 
λόγω και της σημαντικής μείω-
σης του τουρισμού. Ειδικότερα, 
οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν το 
2020 σε 25,75 εκατ. λίτρα ένα-
ντι 33,8 εκατ. λίτρων το 2019. Ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας μπίρας 
στην Ε.Ε. είναι η Ολλανδία, εκεί 
όπου εδρεύει και η Heineken, με 
τη χώρα να εξάγει το 2020 1,9 δισ. 
λίτρα μπίρας. Ακολουθεί το Βέλ-
γιο με εξαγωγές 1,7 δισ. λίτρων 

και στην τρίτη θέση η Γερμανία 
με εξαγωγές 1,5 δισ. λίτρων τη 
χρονιά που πέρασε. Οι πωλήσεις 
μπίρας στην Ελλάδα υποχώρησαν 
συνολικά κατά περίπου 19%, λό-
γω κυρίως της μείωσης του όγκου 
πωλήσεων, ενώ μεγάλη πίεση δέ-
χθηκαν και τα κέρδη, ειδικά καθώς 
μειώθηκαν πολύ οι πωλήσεις στο 
κανάλι της εστίασης, όπου τα πε-
ριθώρια κέρδους είναι πολύ υψηλό-
τερα σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
της λιανικής.

Ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην 
ελληνική αγορά, η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία, είδε τις καθαρές πωλήσεις της 
(μη συμπεριλαμβανομένου δηλαδή 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης) 
να υποχωρούν κατά 18% και να δι-
αμορφώνονται σε 179 εκατ. ευρώ 
έναντι 216,78 εκατ. ευρώ το 2019. 
Οι πωλήσεις του έτερου μεγάλου 
«παίχτη», της Ολυμπιακής Ζυθο-
ποιίας, υποχώρησαν κατά 31% και 
διαμορφώθηκαν το 2020 σε 109,3 
εκατ. ευρώ.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είδε τις καθαρές πωλήσεις της (μη συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης) το 2020 να υποχωρούν κατά 18% και να δια-
μορφώνονται σε 179 εκατ. ευρώ, έναντι 216,78 εκατ. ευρώ το 2019.

15ος παραγωγός 
μπίρας η Ελλάδα 
στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση κατά 
την περυσινή χρονιά.

Αύξηση 
παραγωγής 
και εξαγωγών  
στη ζυθοποιία
Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 19%
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Από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι ο ημερήσιος 
μέσος όρος πτήσεων θα κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500.

Παρά την επανάκαμψη της πανδη-
μίας λόγω της μετάλλαξης «∆έλτα» 
αλλά και τις συνεχείς μεταβολές 
πολιτικής των κυβερνήσεων στις 
μεγάλες αγορές από τις οποίες η 
Ελλάδα έλκει επισκέπτες, ο ελλη-
νικός τουρισμός εξακολουθεί, του-
λάχιστον προσώρας, να υπερβαίνει 
ακόμα και τις πιο αισιόδοξες εκτιμή-
σεις. Ωστόσο, οι ταξιδιωτικές οδη-
γίες από Ηνωμένες Πολιτείες και 
Ισραήλ το τελευταίο 48ωρο απει-
λούν να ανακόψουν την ιδιαίτερα 
θετική πορεία των αφίξεων που 
καταγράφηκε τον Ιούλιο.

Οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις 
του ελληνικού τουρισμού είναι εμ-
φανέστατες στα οριστικά στοιχεία 
για τις αφίξεις του Ιουλίου που εξα-
σφάλισε από το υπουργείο Τουρι-
σμού η «Κ». Ειδικότερα, τον Ιούλιο 
του 2019 –τελευταίο κανονικό έτος 
πριν από την πανδημία και χρονιά 
ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό– 
οι αφίξεις έφτασαν τα 3,6 εκατομ-
μύρια ταξιδιώτες. Τον Ιούλιο του 
2020 περιορίστηκαν στο 1,4 εκα-
τομμύριο, ήτοι περίπου στο 38% 
της δραστηριότητας του 2019. 

Φέτος ξεπέρασαν τα 2,36 εκα-
τομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 
70% σε σχέση με πέρυσι και ανα-
κτώντας το 65,5% των επιδόσεων 
του Ιουλίου του 2019. Να σημειω-
θεί ότι συνολικά μέχρι στιγμής στη 
χώρα (τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και 
Ιούλιο) έχουν έρθει από το εξωτερι-
κό 3,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Πέ-
ραν των στατιστικών αυτών, πλη-
θαίνουν οι αναφορές από Ελληνες 
ξενοδόχους πως σημειώνουν φέτος 
μεγέθη παρόμοια και σε κάποιες 
περιπτώσεις ακόμα και καλύτερα 
από αυτά του 2019.

Αλλά τώρα οι ΗΠΑ (από τις οποί-
ες τον Ιούλιο ήρθαν στην Ελλάδα 
80.955 ταξιδιώτες) αποφάσισαν να 
θέσουν τη χώρα στην υψηλότερη 
κλίμακα κινδύνου (κατηγορία 4), 
καλώντας παράλληλα τους Αμερι-
κανούς να αποφύγουν τα ταξίδια 
προς τους ελληνικούς προορισμούς. 
Επίσης, το Ισραήλ έβαλε τη χώρα 
σε καθεστώς «αυστηρής προειδο-

ποίησης»— γνωστή και ως «πορ-
τοκαλί» λίστα. Οι δύο αυτές χώρες 
συνολικά έχουν δώσει μέχρι στιγ-
μής μικρό αριθμό επισκεπτών στο 
σύνολο των φετινών αφίξεων, αλλά 
αφενός υπήρχαν προσδοκίες για με-
γαλύτερους αριθμούς το επόμενο 
διάστημα και αφετέρου «οι συστά-
σεις από αυτές διαμορφώνουν ένα 
κλίμα όχι εποικοδομητικό», σχολι-
άζουν κύκλοι της ελληνικής τουρι-
στικής βιομηχανίας.

Μιλώντας στην «Κ» ο υπουργός 

Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης εξηγεί 
πως «η κατηγορία 4 των ΗΠΑ είναι 
κατηγορία σύστασης και πιστεύ-
ουμε ότι η αυξημένη ζήτηση των 
Αμερικανών τουριστών για τη χώρα 
μας θα συνεχιστεί ανεπηρέαστη. 

Το ουσιαστικό γεγονός είναι ένα: 
μέσω του εμβολιασμού, μέσω της 
τήρησης των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, θα μπορέσουν να συ-
γκρατηθούν τα κρούσματα και τέ-
τοιου είδους αρνητικές εξελίξεις θα 
καταστούν προσωρινές. Για αυτό 
από την πρώτη στιγμή το μήνυμά 
μας ήταν ασφάλεια και υγειονομι-
κή εγρήγορση». 

Μέχρι πρότινος η Ουάσιγκτον 
τοποθετούσε την Ελλάδα στην κα-
τηγορία 3 και τώρα μπήκε στην 
ανώτατη κλίμακα κινδύνου (κατη-
γορία 4 - «κόκκινο») εξαιτίας της αύ-
ξησης των ημερήσιων κρουσμάτων. 
«Αποφύγετε τα ταξίδια στην Ελλά-
δα. Εφόσον πρέπει να επισκεφθεί-
τε τη χώρα, βεβαιωθείτε ότι είστε 
πλήρως εμβολιασμένοι πριν ταξιδέ-

ψετε» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, 
στην ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, η οποία επικαλεί-
ται σχετική εισήγηση του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(CDC). Σε κάθε περίπτωση, οι αμε-
ρικανικές αεροπορικές εταιρείες, 
που την περίοδο αυτή πραγματο-
ποιούν ημερησίως επτά απευθείας 
πτήσεις από αεροδρόμια των Ηνω-
μένων Πολιτειών προς την Ελλάδα, 
δεν έχουν προβεί σε οποιαδήπο-
τε αλλαγή του προγραμματισμού 
τους. Οπως εκτιμούν παράγοντες 
της αγοράς, «όλα δείχνουν πως οι 
κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεν 
θα ματαιωθούν από αυτή την εξέ-
λιξη. Εξάλλου, οι περισσότεροι επι-
σκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες είναι εμβολιασμένοι, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση θα είχαν 
να αντιμετωπίσουν καραντίνα πολ-
λών ημερών κατά την επιστροφή 
τους, η οποία δεν ισχύει ούτε τώ-
ρα που η χώρα κατατάχθηκε στην 
“κόκκινη” λίστα».

Τη στιγμή που ο τουρισμός στη 
χώρα ανακάμπτει, μια σειρά μέ-
τρων εις βάρος ταξιδιωτών που 
επισκέπτονται ελληνικά νησιά ή 
την ενδοχώρα –ακόμη κι αν είναι 
εμβολιασμένοι– προκαλεί προ-
βληματισμό στην Αθήνα. Μετά 
τα αμερικανικά κέντρα για τον 
έλεγχο και την πρόληψη ασθε-
νειών (CDC), που συνέστησαν 
να αποφεύγονται οι επισκέψεις 
στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και 
το Ιράν, λόγω της αύξησης των 
κρουσμάτων COVID-19 και το Ισ-
ραήλ εξήγγειλε 7ήμερη καραντί-
να για όσους επιστρέφουν από τη 
χώρα μας. Το μέτρο της καραντί-

νας αφορά 18 πρόσθετες χώρες 
που δεν περιλαμβάνονταν μέχρι 
σήμερα στον κατάλογο (Ελλάδα, 
ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία 
μεταξύ άλλων) και τίθεται σε ισχύ 
από τις 11 Αυγούστου. Από τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία όσοι 
εισέρχονται στο Ισραήλ από τις 
χώρες αυτές θα πρέπει να αυτοα-
πομονώνονται για μια εβδομάδα, 
ακόμη κι αν έχουν εμβολιαστεί ή 
έχουν νοσήσει. Επιπλέον περιο-
ριστικά μέτρα που αφορούν τα 
νησιά του νότιου Αιγαίου ανα-
κοίνωσε το ευρωπαϊκό κέντρο 
πρόληψης και ελέγχου ασθενειών 
(ECDC).  Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του κέντρου, τα ελληνικά νησιά 
εντάχθηκαν στην κατηγορία του 
κόκκινου μετά την αύξηση των 
καταγεγραμμένων κρουσμάτων 
σε πάνω από 500 ανά 100.000 κα-
τοίκους τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες. Στην κατηγορία με το βαθύ 
κόκκινο χρώμα έχουν συμπερι-
ληφθεί 13 εξαιρετικά δημοφιλείς 
προορισμοί, όπως η Σαντορίνη, 
η Μύκονος, η Σάμος, η Πάρος 
και η Νάξος. 

Η απόφαση του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ μετά τη σχετική ανα-
κοίνωση του αμερικανικού CDC 
αποτελεί ουσιαστικά ταξιδιωτική 
οδηγία κατά της Ελλάδας, αφού 

«αναβάθμισε» τη χώρα μας στο 
επίπεδο 4 – τις χώρες δηλαδή στις 
οποίες είναι καλό να μην ταξιδεύ-
ουν οι Αμερικανοί.

Στις αρχές Απριλίου το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ είχε εντάξει μόνο 
34 χώρες στην κατηγορία, αλλά 
στη συνέχεια πρόσθεσε πάνω από 
100, για να συμμορφωθεί με τις 
εκτιμήσεις του CDC. Κι ενώ από 
τον Ιούνιο πολλές χώρες αφαι-
ρέθηκαν, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει 
πάλι να προσθέτουν χώρες εξαι-
τίας της εξάπλωσης της μετάλ-
λαξης «∆έλτα». Αυτή τη στιγμή 
η σχετική λίστα αριθμεί περίπου 
90 χώρες. 

Ο αριθμός των κρουσμάτων ανε-
βαίνει ξανά στην Ελλάδα, επι-
σημαίνει σε ρεπορτάζ της η γερ-
μανική εφημερίδα Handelsblatt. 
Βασική αιτία της αύξησης είναι η 
εμφάνιση της μετάλλαξης «∆έλ-
τα», η οποία ευθύνεται επί του 
παρόντος για το 80% των κρου-
σμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη 
γερμανική εφημερίδα, ένας ακό-
μη λόγος είναι και η νυχτερινή 
ζωή στη χώρα. Πολλά νυχτερινά 
κέντρα που άνοιξαν γεμίζουν κά-
θε βράδυ με νέους οι οποίοι πα-
ραμένουν ανεμβολίαστοι. Για να 
το αντιμετωπίσει αυτό, η κυβέρ-
νηση έθεσε μια νέα απαγόρευση: 
Οι επισκέπτες απαγορεύεται να 
χορεύουν και επιτρέπεται μόνο 
να κάθονται στα μπαρ και στα νυ-
χτερινά κέντρα. Επιπλέον, μόνο 
οι εμβολιασμένοι επιτρέπεται να 
παραμένουν στους εσωτερικούς 
χώρους εστιατορίων, μπαρ, κινη-
ματογράφων και θεάτρων.

Από την 1η Αυγούστου άλλα-
ξε όμως και ο γερμανικός κανο-
νισμός εισόδου. Σύμφωνα με τον 
νόμο, οι «απλές» περιοχές κινδύ-
νου, στις οποίες εντασσόταν η 
Ελλάδα, δεν ισχύουν πλέον, ενώ 
μία ακόμη αλλαγή είναι η υποχρε-
ωτική παροχή αποδεικτικών για 
όλους όσους θέλουν να εισέλθουν 
στη Γερμανία με αεροπλάνο, αυ-
τοκίνητο ή τρένο. 

Εάν κάποιος θέλει να ταξιδέ-
ψει από τη Γερμανία στην Ελ-
λάδα, πρέπει να υποβάλει είτε 

αρνητικό τεστ PCR (έως 72 ώρες 
πριν) είτε, εναλλακτικά, αρνητι-
κό rapid test (έως 48 ώρες πριν), 
απόδειξη ανάρρωσης ή πλήρους 

εμβολιασμού όταν επιστρέψει στη 
Γερμανία. 

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό 
υπουργείο Εξωτερικών, δεν υφί-

σταται καραντίνα για όλους όσοι 
εισέρχονται στη χώρα.

Πριν εισέλθουν στην Ελλάδα, 
οι επισκέπτες από 12 ετών και 
άνω πρέπει να δώσουν τα στοι-
χεία τους σε έναν κυβερνητικό 
ιστότοπο και να λάβουν έναν κω-
δικό QR έως και μία ημέρα πριν 
από την άφιξή τους. Αν δεν συ-
μπληρώσουν και δείξουν τη δια-
δικτυακή φόρμα, οι επισκέπτες 
κινδυνεύουν να πληρώσουν πρό-
στιμο 500 ευρώ. Ολοι οι ταξιδιώ-
τες πρέπει να έχουν έγκυρο αρνη-
τικό αποτέλεσμα πριν εισέλθουν 
στη χώρα. Τα τεστ PCR είναι έγκυ-
ρα έως και 72 ώρες, ενώ τα rapid 
tests ισχύουν μέχρι και 48 ώρες 
μετά την πραγματοποίησή τους. 
Είναι σημαντικό τα τεστ να γί-
νουν σε αναγνωρισμένα εργα-
στήρια της χώρας αναχώρησης 
και το πλήρες όνομα του ατόμου 
να ταιριάζει με το όνομα στο έγ-
γραφο ταυτοποίησής του.  

Οι κανονισμοί αυτοί δεν ισχύ-
ουν για ταξιδιώτες με αποδεικτι-
κό πλήρους εμβολιασμού. Το ίδιο 
ισχύει και για όσους ανέρρωσαν, 
ωστόσο το πιστοποιητικό ανάρ-
ρωσης πρέπει να εκδίδεται το νω-
ρίτερο 30 ημέρες μετά το πρώτο 
θετικό αποτέλεσμα από πιστο-
ποιημένο εργαστήριο ή δημόσια 
αρχή. Το πιστοποιητικό ισχύει 
έως και 180 ημέρες. Οι ταξιδιώτες 
από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και της 
Ζώνης Σένγκεν που είτε είναι εμ-
βολιασμένοι είτε ανέρρωσαν είτε 
παρείχαν αρνητικό αποτέλεσμα 
δεν υποχρεούνται να μπουν σε 
καραντίνα. Οι υπόλοιποι πρέπει 
να περάσουν επταήμερη καρα-
ντίνα στο σπίτι. Οι πτήσεις ή τα 
ακτοπλοϊκά ταξίδια στα ελληνι-
κά νησιά απαιτούν έγκυρο πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού, αρνητικό 
τεστ PCR ή επίσημο πιστοποιη-
τικό υγείας για άτομα ηλικίας 12 
ετών και άνω.

Τον Ιούλιο του 2019 –χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό– οι αφίξεις έφτασαν τα 3,6 εκατομμύρια ταξιδιώ-
τες. Φέτος ξεπέρασαν τα 2,36 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με πέρυσι.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Οι ταξιδιωτικές 
οδηγίες από ΗΠΑ και 
Ισραήλ δημιουργούν 
προβληματισμό, 
αν και οι επισκέπτες 
από τις δύο χώρες 
είναι περιορισμένοι.

Ρεπορτάζ 
της Handelsblatt 
προετοιμάζει 
τους τουρίστες ως προς 
τι θα συναντήσουν 
στη χώρα μας.

Στο 90% του 2019 αναμένεται να 
διαμορφωθεί ο αριθμός των πτή-
σεων στην Ελλάδα, σταδιακά, έως 
τις 12 Σεπτεμβρίου, όπως προκύ-
πτει από την περιοδική έκθεση 
του Eurocontrol για την εξέλιξη 
της κυκλοφορίας των αεροσκα-
φών στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 
στις χώρες-μέλη του ευρωπαϊκού 
οργανισμού για την ασφάλεια της 
αεροναυτιλίας. Ο ανοδικός ρυθμός 
αύξησης των πτήσεων συγκλίνει 
με τις βελτιωμένες επιδόσεις του 
τουρισμού και τα υψηλά ποσο-
στά πληρότητας των ξενοδοχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Eurocontrol, τον Αύγουστο, στις 
42 –ως επί το πλείστον– χώρες 
της Ευρώπης που καλύπτει ο φο-
ρέας, η κυκλοφορία των αεροπλά-
νων τοποθετείται στο 74% αυτής 
του 2019, με ημερήσιο μέσο όρο 
25.500 έως 26.000 πτήσεις, που 
αυξάνονται σε 28.000 τις Παρα-
σκευές. Τον Σεπτέμβριο, βάσει του 
αριθμού των προγραμματισμένων 
αφίξεων - αναχωρήσεων, η κυκλο-
φορία τοποθετείται στο 79% του 
2019, ενώ όλα θα εξαρτηθούν από 
την πορεία της πανδημίας.

Τι φανερώνουν τα στοιχεία για 
την Ελλάδα; Για το διάστημα από 
τη ∆ευτέρα 2 Αυγούστου μέχρι 
και τις 29 Αυγούστου, ο αριθμός 
των πτήσεων τοποθετείται από 
80% έως 90% του 2019. Τα ποσο-
στά αυτά αναμένεται από τις 30 
Αυγούστου μέχρι τις 12 Σεπτεμ-
βρίου να ξεπεράσουν το 90% του 
2019, με τον ημερήσιο μέσο όρο 
πτήσεων να κυμαίνεται από 1.500 
έως 2.500 κατά το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεκά-
δα των χωρών με τα υψηλότερα 
ποσοστά αύξησης πτήσεων ένα-
ντι του 2019. Σύμφωνα με τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία για 
την Τετάρτη 28 Ιουλίου, συγκρι-
τικά με την ίδια ημέρα του 2019, 
οι πτήσεις παραμένουν χαμηλό-
τερες κατά 16%, έχοντας αυξηθεί 

κατά 11%, στις 1.866, σε σχέση με 
πριν από δύο εβδομάδες.

Σχετικά με τη χωρητικότητα 
του «Ελ. Βενιζέλος», διαμορφώνε-
ται στο 75% του 2019 μέχρι τις 9 
Αυγούστου, με το αεροδρόμιο να 
είναι σε θέση να προσαρμόζεται 
βάσει της ζήτησης. «Κλειδί» για 
τις επιδόσεις του τουρισμού και 
των αερομεταφορών είναι όμως 
το ποσοστό πληρότητας των αε-
ροσκαφών, με την επιβατική κίνη-
ση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να 
είναι τον Ιούλιο, έναντι του 2019, 
χαμηλότερη κατά 37,8%. 

Σύμφωνα με τον ∆ιεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών, το αποτέλεσμα αυ-
τό είναι ενδεικτικό μιας βαθμιαίας 
βελτίωσης σε σχέση με τους προ-
ηγούμενους μήνες, με την άρση 
των περιορισμών μετακινήσεων 

από τα μέσα Μαΐου και την περί-
οδο αιχμής των θερινών διακο-
πών να υποστηρίζουν μια σταδι-
ακή ανάκαμψη. Η βελτίωση αυτή 
ήταν πιο εμφανής στην εγχώρια 
κίνηση, όπου η επιβατική κίνη-
ση ήταν κατά 26,1% μειωμένη σε 
σχέση με το 2019, με τη διεθνή 
επιβατική κίνηση να παρουσιά-
ζει επίσης σημάδια ανάκαμψης, 
με μείωση κατά 43% σε σύγκρι-
ση με το 2019. 

Συνολικά κατά την περίοδο Ια-
νουαρίου - Ιουλίου, η κίνηση του 
αεροδρομίου διαμορφώθηκε σε 
4,5 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας 
πτώση της τάξεως του 5,7% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2020 και 68,3% σε σχέση 
με τον Ιούλιο του 2019, λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας από 
τον Μάρτιο του 2020 και μετά.

Μεγάλη αύξηση
πτήσεων προς Ελλάδα
αναμένεται τον Αύγουστο

Ο ελληνικός τουρισμός κέρδισε
το στοίχημα για τον Ιούλιο

Πώς κυλούν για τους Γερμανούς επισκέπτες οι διακοπές τους στην Ελλάδα

Συστάσεις από ΗΠΑ, καραντίνα από Ισραήλ

Στο 65,5% των μεγεθών του 2019 διαμορφώθηκαν οι αφίξεις ξένων τουριστών

Υπολογίζεται 
να αγγίξουν το 90% 
του 2019 μέχρι 
το πρώτο δεκαήμερο 
του Σεπτεμβρίου.

Πέραν της μετάλλαξης «∆έλτα», ένας ακόμη λόγος για την αύξηση των κρου-
σμάτων στην Ελλάδα είναι και η νυχτερινή ζωή, τονίζει η γερμανική εφημερίδα.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
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Το παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί 
να πλήττεται από τα προβλήματα 
που προκάλεσε η πανδημία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα και στις με-
ταφορές με το κόστος και τον χρό-
νο παράδοσης σε ανοδική πορεία 
εν μέσω θεαματικής αύξησης της 
ζήτησης. Οι ελλείψεις σε επεξεργα-
στές εξακολουθούν, άλλωστε, να 
αποτελούν τροχοπέδη στην παρα-
γωγή των αυτοκινητοβιομηχανιών, 
οι πλέον κερδοφόρες των οποίων 
προειδοποιούν για τις επιπτώσεις.

Σύμφωνα με πηγές της κινεζικής 
εξαγωγικής βιομηχανίας που μίλη-
σαν στο αμερικανικό ειδησεογρα-
φικό δίκτυο CNBC, το κόστος της 
φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων 
έχει πενταπλασιαστεί από περίπου 
3.000 δολάρια στις 15.000 έκαστο. 
Παράλληλα, ο χρόνος για τη μετα-
φορά των προϊόντων στις αγορές 
της Ευρώπης από το «εργαστήριο 
του κόσμου», όπως έχει χαρακτη-
ριστεί η Κίνα, έχει πλέον παρα-
ταθεί κατά μία εβδομάδα. Και τα 
αίτια βρίσκονται, βέβαια, στα πα-
ρεπόμενα της πανδημίας, ως επί 
το πλείστον, αλλά και σε αστάθμη-
τους παράγοντες που συνέπεσαν 
με τη δύσκολη αυτή περίοδο: από 
τον αποκλεισμό της ∆ιώρυγας του 
Σουέζ τον Μάρτιο έως και τη νέα 
έξαρση της πανδημίας στο κινεζικό 
λιμάνι της Γκουαντζού που αναγκα-
στικά έκλεισε μέσα στο καλοκαίρι. 
Σχολιάζοντας σχετικά ο Αλεξάντερς 
Κλος, διευθυντικό στέλεχος της κι-
νεζικής βιομηχανίας ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων Aiways, τόνισε πως 
αυτό που συμβαίνει στην Ευρώ-
πη αλλά και σε όλον τον κόσμο, 
δεν θα το χαρακτήριζε ακριβώς 
χάος αλλά αλυσίδα ρωγμών στο 
σύστημα logistics και στην εφο-

διαστική αλυσίδα. Ο ίδιος προσέ-
θεσε πως οι εξαγωγικές βιομηχα-
νίες αναγκάζονται να αλλάζουν το 
πρόγραμμα των φορτώσεων και να 
τις αναβάλλουν λόγω ανεπάρκειας 
μεταφορικών πλοίων και μεγάλων 
ελλείψεων εμπορευματοκιβωτίων. 
Και κατέληξε πως «αυτό έχει αντί-
κτυπο στις βιομηχανίες». Ετσι, πολ-
λές κινεζικές βιομηχανίες και ειδι-
κότερα όσες δραστηριοποιούνται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν 

καταφύγει στην ενοικίαση μεγάλων 
αποθηκευτικών χώρων στις χώρες 
στις οποίες εξάγουν, προκειμένου 
να αποφύγουν τις καθυστερήσεις 
στην παράδοση.

Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ η ζή-
τηση για κινεζικές εξαγωγές εξακο-
λουθεί να αυξάνεται, όπως προκύ-
πτει από επίσημα κρατικά στοιχεία 
και από τις παραγγελίες επιχειρήσε-
ων. Στη διάρκεια του πρώτου εξα-
μήνου οι εξαγωγές της Κίνας στην 
Ε.Ε. αυξήθηκαν 35,9% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 
και προς τις ΗΠΑ σημείωσαν άλμα 
42,6%. Μείζων επιβαρυντικός παρά-
γων παραμένει, άλλωστε, ακόμα η 
έλλειψη επεξεργαστών που προκά-
λεσε η πανδημία σε παγκόσμιο επί-
πεδο, όταν με το πρώτο lockdown οι 

βιομηχανίες «πάγωσαν» τις παραγ-
γελίες τους για να αρχίσουν να πα-
ραγγέλνουν πυρετωδώς όταν χαλά-
ρωσαν οι περιορισμοί και ξεκίνησε 
η ανάκαμψη. Ετσι, οικονομολόγοι 
του Bloomberg προεξοφλούν τώ-
ρα ότι θα αποδειχθεί υπερβολικά 
αισιόδοξη η πρόβλεψη της Federal 
Reserve για αύξηση του αμερικανι-
κού ΑΕΠ κατά 7% στο σύνολο του 
έτους. Εκτιμούν πως η ανάπτυξη 
της υπερδύναμης δεν θα υπερβεί 
φέτος το 6,3% και η αιτία δεν θα 
είναι η μετάλλαξη «∆έλτα» αλλά 
τα προβλήματα στο επίπεδο της 
προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την έλ-
λειψη μικροεπεξεργαστών, το μεγα-
λύτερο πλήγμα έχει δεχθεί ο κλάδος 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως 
προδίδουν οι χθεσινές ανακοινώ-
σεις των Toyota Motor και Honda 
Motor. Οι δύο ιαπωνικές αυτοκινη-
τοβιομηχανίες ανακοίνωσαν χθες 
κέρδη-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμη-
νο. Προειδοποίησαν όμως ότι η έλ-
λειψη μικροεπεξεργαστών θα εξακο-
λουθήσει να πλήττει τον κλάδο για 
καιρό, επιβάλλοντας αναγκαστική 
μείωση της παραγωγής. Η παραγω-
γή των δύο αυτοκινητοβιομηχανι-
ών, άλλωστε, έχει μειωθεί στην Κίνα 
εξαιτίας του νέου κύματος της παν-
δημίας που αντιμετωπίζει η δεύτερη 
οικονομία στον κόσμο. Οπως ανα-
φέρει το Reuters, η Honda αναγκά-
στηκε να αναστείλει την παραγω-
γή της στη μονάδα της στην πόλη 
Γουχάν, από την οποία ξεκίνησε η 
πανδημία στα τέλη του 2019, και 
η Toyota έκανε το ίδιο στην πόλη 
Γκουαντζού στην οποία έχει εκδη-
λωθεί τελευταία νέο κύμα με επι-
κρατούσα τη μετάλλαξη «∆έλτα».

REUTERS

Το κόστος της φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων έχει κυριολεκτικά πε-
νταπλασιαστεί από περίπου 3.000 δολάρια στις 15.000 έκαστο.

Μείζων επιβαρυντικός 
παράγων παραμένει 
η έλλειψη 
επεξεργαστών.

Το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει
να πλήττεται από την πανδημία
Αυξάνεται το κόστος μεταφοράς, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

ΑΝΑΛΥΣΗ
Των EMILY COCHRANE, CHRISTOPHER FLAVELLE και ALAN RAPPEPORT

Ο οργανισμός σιδηροδρόμων των 
ΗΠΑ, Amtrak, θα γίνει αποδέ-
κτης της μεγαλύτερης επένδυ-
σης στα χρονικά, από τότε που 
οι αρμόδιοι συνέλαβαν την ιδέα 
δημιουργίας του πριν από 50 
χρόνια. Τα ειδικά προγράμματα 
για την ανθεκτικότητα απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή θα χρη-
ματοδοτηθούν με τα υψηλότερα 
κονδύλια που έχουν λάβει ποτέ, 
ενώ το δίκτυο ηλεκτροδότησης  
θα αναβαθμιστεί με κεφάλαια 
73 δισ. δολαρίων.  

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1 
τρισ. δολαρίων, το οποίο επεξεργά-
ζεται η Γερουσία  και το οποίο συ-
νιστά τις πιο ουσιαστικές κρατικές 
δαπάνες προς όφελος του γερασμέ-
νου συστήματος δημοσίων έργων 
στη χώρα από το 2009. Συν τοις 
άλλοις, εμπεριέχει και μικρότερα 
έργα και προτεραιότητες, οι οποίες 
αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημε-
ρινότητας, όπως το να επιτρέπεται 
σε οχήματα μεταφοράς αίματος να 
χρησιμοποιούν τις λωρίδες εκεί-
νες που προβλέπονται π.χ για τα 
ασθενοφόρα. Η όλη πρωτοβουλία 
αποτελεί σημαντικό τμήμα της οι-
κονομικής ατζέντας του προέδρου 
Τζο Μπάιντεν, ενώ η διακομματι-
κή συμφωνία που επετεύχθη ήταν 
κομβική στο πλαίσιο της επιδίωξής 
του για τέτοιες συναινέσεις. Επι-
πλέον είναι αξιοσημείωτη και λόγω 
των συμβιβασμών στους οποίους 
ο ίδιος υποχρεώθηκε να προβεί, 
όπως τα μειωμένα κονδύλια για 
έργα καθαρής ενέργειας, για ανα-
νέωση κεντρικών αγωγών και για 
μέτρα που αφορούν κοινότητες, οι 
οποίες παραδοσιακά δεν εξυπηρε-
τούνταν επαρκώς.

Ορισμένες από τις εν λόγω ρυθ-
μίσεις ίσως να ήταν δυνατόν να 
ενταχθούν στο προσχέδιο προϋ-
πολογισμού των ∆ημοκρατικών, 

το οποίο εκτιμάται πως θα ανέλθει 
στα 3,5 τρισ. δολάρια και θα ακο-
λουθήσει μετά την ολοκλήρωση 
του νομοσχεδίου για τις υποδομές. 

Το νομοσχέδιο των υποδομών, 
το οποίο καταρτίστηκε από δια-
κομματική ομάδα 10  Ρεπουμπλι-
κανών και ∆ημοκρατικών, εν-
δεχομένως να τροποποιηθεί τις 
προσεχείς ημέρες, μια και οι γε-
ρουσιαστές επιθυμούν να αφή-
σουν τη σφραγίδα τους σε αυτό. 
Και έχουν ευκαιρία να το κάνουν, 
αφού η Γερουσία ξεκίνησε στις 
αρχές της εβδομάδας να επεξερ-
γάζεται τις υποβληθείσες τρο-
ποποιήσεις. Κι ενώ οι πολιτείες 
βρίσκονται ενώπιον ακόμα μιας 
χρονιάς επιδεινούμενων φυσι-
κών καταστροφών που ποικίλουν, 
από παγοθύελλες έως πυρκαγιές, 
η σχετική πρωτοβουλία προβλέ-
πει δισεκατομμύρια δολάρια σε 
μέτρα  θωράκισης της χώρας ένα-
ντι των επιπτώσεων της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη, αλλά και 
για την αναβάθμιση του δικτύου 
ηλεκτροδότησης – και είναι η με-
γαλύτερη μεμονωμένη επένδυση 
του κράτους στην Ιστορία ύψους 
73 δισ. δολαρίων για το δίκτυο. 
Ακόμα προβλέπονται κονδύλια 
7,5 δισ. δολαρίων για μη ρυπογό-
να λεωφορεία και φέρι μποτ, ενώ 
αντίστοιχα κεφάλαια θα δοθούν 
για σταθμούς φόρτισης οχημάτων 
σε όλη τη χώρα. 

Τέλος, υπάρχει ρύθμιση για 15 
δισ. δολάρια που θα αφορούν ανα-
νέωση των αγωγών υδροδότησης 
–όταν είχε αιτηθεί 45 δισ.  ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος–, άνω των 300 
εκατ. δολαρίων για την τεχνολο-
γία δέσμευσης διοξειδίου του άν-
θρακα και 6 δισ. δολάρια για τη 
στήριξη των προβληματικών πυ-
ρηνικών αντιδραστήρων.

THE NEW YORK TIMES

Τα έργα υποδομών αναμένεται
να αλλάξουν τις ΗΠΑ
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Οι πιέσεις του Τούρκου προέδρου 
για νέα μείωση των επιτοκίων 
της τουρκικής λίρας αναμένε-
ται να μη βρουν προς το παρόν 
ευήκοα ώτα στην Τράπεζα της 
Τουρκίας, καθώς ο πληθωρισμός 
στη γειτονική χώρα επιταχύνθη-
κε για δεύτερο συναπτό μήνα 
τον Ιούλιο. Συμπιέζοντας, έτσι, 
περαιτέρω την αγοραστική δύ-
ναμη της μεγάλης πλειονότητας 
των Τούρκων, ο δείκτης αύξησης 
των τιμών καταναλωτή υπερέβη 
και τις πλέον απαισιόδοξες εκτι-
μήσεις, καθώς αγγίζει πλέον το 
19%. Επιταχύνθηκε τον περα-
σμένο μήνα στο 18,95%, από το 
17,53% στο οποίο βρισκόταν τον 
Ιούνιο, κι ενώ οι εκτιμήσεις των 
οικονομολόγων συνέκλιναν σε 
μια επιτάχυνσή του στο 18,6%.

Καθοριστικός παράγοντας 
στάθηκε η άνοδος των τιμών 
της ενέργειας, που στην Τουρκία 
έφτασε στο 21,51% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του πε-
ρασμένου έτους. Το αυξημένο κό-
στος της ενέργειας ανάγκασε την 
κυβέρνηση Ερντογάν να αυξή-
σει τα τιμολόγια του ηλεκτρικού 
ρεύματος και του φυσικού αερίου 
τον περασμένο μήνα. Εξίσου κα-
θοριστική ήταν όμως και η αύξη-
ση των τιμών των τροφίμων, που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 
των καταναλωτικών δαπανών και 
σημείωσαν άνοδο κατά 24,92% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους.

Η είδηση προκάλεσε άμεση 
αντίδραση στην αγορά συναλλάγ-
ματος και η τουρκική λίρα υπο-
χώρησε εκ νέου, με την ισοτιμία 
της να διαμορφώνεται στις 8,3357 
λίρες ανά δολάριο. Το τουρκικό 
νόμισμα έχει υποτιμηθεί κατά πε-
ραιτέρω 15% από τα τέλη Μαρ-
τίου, οπότε ανέλαβε καθήκοντα 
ο διοικητής της Τράπεζας της 
Τουρκίας, Σαχάπ Καβτσίογλου, 
αντικαθιστώντας εν μια νυκτί τον 
προκάτοχό του, Νατσί Αγκμπάλ. 
Γνωστός υπέρμαχος των ανορ-
θόδοξων θεωριών του Τούρκου 
προέδρου ότι τα υψηλά επιτό-

κια προκαλούν πληθωρισμό, ο 
κ. Καβτσίογλου είναι θεωρητικά 
πρόθυμος να προχωρήσει σε χα-
λάρωση της νομισματικής πολιτι-
κής, αν και με την ανάληψη των 
καθηκόντων του υποσχέθηκε να 
παραμείνει πιστός στην πολιτική 
που χάραξε ο προκάτοχός του. 
Από τον διορισμό του τον  Μάρ-
τιο έχει διατηρήσει αμετάβλητο 
το βασικό επιτόκιο στο 19%. Εχει, 

άλλωστε, υποσχεθεί να επιμείνει 
σε περιοριστική νομισματική πο-
λιτική μέχρις ότου αποκλιμακω-
θεί ο πληθωρισμός κοντά στον 
στόχο της Τράπεζας για αυξήσεις 
τιμών 5%. Οι εξελίξεις δεν φαίνε-
ται, όμως, να του επιτρέπουν να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
Τούρκου προέδρου που επιμένει 
στην πολιτική του φθηνού χρή-
ματος για να διατηρεί υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από 
τον εκτεταμένο δανεισμό. 

Προς το παρόν η κεντρική 
τράπεζα αρκείται σε αισιόδο-
ξες προβλέψεις περί σταδιακής 
αποκλιμάκωσης του πληθωρι-
σμού τους επόμενους μήνες. Την 
περασμένη εβδομάδα προεξό-
φλησε βέβαια την επιτάχυνση 
του δείκτη, αλλά τόνισε πως οι 

πληθωριστικές πιέσεις θα υπο-
χωρήσουν στη διάρκεια του τέ-
ταρτου τριμήνου του έτους. Ο 
Σαχάπ Καβτσίογλου προβλέπει 
τώρα πως ο δείκτης τιμών κατα-
ναλωτή θα περιορισθεί σε ένα 
14,1% στο σύνολο του τρέχο-
ντος έτους, ενώ οι οικονομικοί 
αναλυτές δεν συμμερίζονται τις 
εκτιμήσεις του, τις οποίες και 
θεωρούν υπεραισιόδοξες. Μι-
λώντας στο Bloomberg η Νιχάν 
Ζίγια Εντέμ, οικονομολόγος και 
αναλύτρια της Garanti BBVA Se-
curities, προέβλεψε πως ο πλη-
θωρισμός στη γειτονική χώρα θα 
κυμανθεί ανάμεσα στο 17% και 
το 19% στη διάρκεια του έτους, 
για να υποχωρήσει γύρω στο 
16% στα τέλη του έτους.

BLOOMBERG

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανί-
ζονται οι μέτοχοι του βρετανικού 
πετρελαϊκού κολοσσού της ΒΡ, 
εφόσον η διοίκησή της αποφάσι-
σε τη διοχέτευση σε αυτούς 1,4 
δισ. δολαρίων, ήτοι 1 δισ. στερ-
λινών, με τη μέθοδο της επανα-
γοράς μετοχών. Συν τοις άλλοις 
πρόκειται, όπως υποσχέθηκε, να 
αυξήσει το μέρισμα κατά 4% σε 
ετήσια βάση έως το 2025, ενώ 
προηγουμένως είχε προβλέψει 
μια βραχείας διάρκειας άνοδο 
των τιμών του «μαύρου χρυσού» 
– και αυτή η εξέλιξη συνδυάζε-
ται με το ότι η μετάβαση και με-
ταστροφή σε καθαρότερες μορ-
φές ενέργειας διενεργείται πιο 
γρήγορα από το αναμενόμενο. 
Εν τω μεταξύ, η μέχρι σήμερα 
άνοδος των τιμών συνέδραμε 
τον πετρελαϊκό όμιλο να εμφα-
νίσει κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων 
το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου, 
όταν την ίδια περίοδο πριν από 
ένα χρόνο είχε υπέρογκες ζημί-
ες 6,68 δισ. δολαρίων, όπως ανα-
φέρει σχετικά σε δημοσίευμά 
της η βρετανική εφημερίδα The 
Guardian. Το 2020 η πανδημία 
είχε υποχρεώσει τις κυβερνήσεις 
να επιβάλουν περιορισμούς και 
διακοπή επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων, ώστε να ανασχε-
θεί η μετάδοση του ιού.

Ειδικότερα, η ΒΡ σχεδιάζει 
να χρησιμοποιήσει τις ταμεια-
κές της ροές, που συγκέντρωσε 
κατά το πρώτο εξάμηνο, για να 
εγκαινιάσει το πρόγραμμα εκ νέ-
ου αγοράς ιδίων μετοχών αξίας 
1,4 δισ. δολαρίων. Επιπροσθέ-
τως, όπως διευκρίνισε, θα συνε-
χίσει την επαναγορά μετοχών 1 
δισ. δολαρίων κάθε τρίμηνο μαζί 
με την αύξηση μερίσματος κα-

τά 4% τον χρόνο. Το μέρισμα, 
που το είχε κατά το ήμισυ μει-
ώσει στα 5,25 σεντς ανά μετοχή 
τον Ιούλιο του 2020, φέτος κατά 
το δεύτερο τρίμηνο το ενίσχυ-
σε κατά 4% στα 5,46 σεντς ανά 
μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ο βρετανικός όμιλος ενέργειας 
ήδη το τελευταίο δωδεκάμηνο 
εφαρμόζει το σχέδιο μετασχη-
ματισμού του σε μια εταιρεία 
της νέας εποχής. Το υπόλοιπο 
της δεκαετίας του 2020 προβλέ-
πει διόγκωση τιμών στην αγορά 
πετρελαίου, ενώ σε πιο μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα προβλέπει 
μείωση, δεδομένου ότι οι κυβερ-
νήσεις σε όλο τον κόσμο σπεύ-
δουν να μειώσουν πιο γρήγορα 
από τον αρχικό τους σχεδιασμό 
τις εκπομπές ρύπων. Οπως παρα-
τηρεί ο Guardian, o ενεργειακός 
όμιλος της ΒΡ εκτιμά ότι τους 
εναπομείναντες μήνες η τιμή 
του αργού τύπου Brent κατά μέ-
σον όρο θα διαμορφωθεί στα 60 
δολάρια το βαρέλι, όταν σε προ-
ηγούμενη πρόβλεψη είχε γίνει 
λόγος για 55 δολάρια το βαρέλι. 
Αναφορικά με τα επόμενα χρόνια 
έως το 2030, η ΒΡ αναμένει να 
παραμείνει στα εν λόγω επίπε-
δα, αποτυπώνοντας βραχυπρό-
θεσμα προβλήματα προμηθειών.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου 
έως το 2040 η εταιρεία προβλέπει 
55 δολάρια το βαρέλι και 45 δο-
λάρια το βαρέλι έως το 2050, δι-
ότι η διοίκησή της αναμένει πως 
σε παγκόσμιο επίπεδο η μετάβα-
ση της οικονομίας σε λιγότερο 
ρυπογόνες μορφές ενέργειας θα 
επισπευσθεί. Συγκριτικά πάντως 
με την ΒΡ, η ανταγωνίστρια ολ-
λανδική Royal Dutch Shell έχει 
θέσει λιγότερο μεγαλόπνοους 
κλιματικούς στόχους, ενώ την 
περασμένη εβδομάδα αναθεώ-
ρησε προς το καλύτερο το μέρι-
σμά της κατά περίπου 40%. Επι-
προσθέτως, τέλος, επανεκκινεί 
το πρόγραμμα αγοράς μετοχών 
της ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Καθοριστικός 
παράγοντας στάθηκε 
η άνοδος στις τιμές 
της ενέργειας και 
των τροφίμων.

Ανακοίνωσε αύξηση 
του μερίσματος 
κατά 4% σε ετήσια 
βάση έως το 2025.

Ο αγώνας δρόμου για τη δραστι-
κή περικοπή των εκπομπών ρύ-
πων στο σύστημα της τροφοδοτι-
κής αλυσίδας σε όλον τον κόσμο 
επεκτείνεται από τα οδικά δίκτυα 
στους αιθέρες, όπως σχετικώς ανα-
φέρει σε δημοσίευμά του το ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Bloomb-
erg. Η DHL, θυγατρική εταιρεία 
μεταφοράς εμπορευμάτων της 
Deutsche Post, έδωσε παραγγε-
λία για 12 πλήρως ηλεκτροκίνητα 
αεροσκάφη, ώστε να συμπληρώ-
σει τον στόλο ηλεκτρικών ποδη-
λάτων και φορτηγών που διαθέτει. 
Τη ναυπήγηση των αεροσκαφών 
έχει αναλάβει η Eviation Aircraft, 
ενώ η επωνυμία του μοντέλου είναι 
«Αλίκη» (Alice). Θα έχει τη δυνατό-
τητα να μεταφέρει φορτίο 1.179 κι-
λών και ενεργειακή αυτάρκεια για 
απόσταση 440 ναυτικών μιλίων. 
«Η “Αλίκη” μπορεί να φορτίζεται 
και κατά τη φόρτωση και κατά την 
εκφόρτωση», αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η DHL, προσθέτοντας ότι 
η διαδικασία αυτή απαιτεί 30 λε-
πτά. Αναμένεται, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της εταιρείας, να 
εμπλουτίσει τον στόλο της με τα 
ηλεκτρικά αεροσκάφη το 2024 και 
να χρησιμοποιηθούν για εκτέλεση 
δρομολογίων εντός της πολιτείας 
της Καλιφόρνιας.

Είναι χαρακτηριστικά όσα επι-
σημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, Τζον Πίρσον: «Η με-
τάβαση στην ηλεκτροκίνηση για 
τις μεταφορές και κάθε έκφανσή 
τους διαδραματίζει πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην εκπλήρωση του συ-
νολικού και γενικευμένου στόχου 
για τις μηδενικές εκπομπές ρύπων 
των αερίων του θερμοκηπίου». Η 
επιχειρηματική κίνηση αγοράς των 
«πράσινων» αεροσκαφών είναι εν-
δεικτική των εντονότατων πιέσεων 
που υφίστανται οι όμιλοι οι οποί-
οι δραστηριοποιούνται στην κα-

τασκευή μέσων μεταφοράς, από 
πλευράς τόσο των επενδυτών όσο 
και των αρμοδίων εθνικών αρχών, 
να μειώσουν τους ρύπους τους και 
να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώ-
σεις στην κλιματική αλλαγή. Αξίζει 
να σημειωθεί πως το 2020 ο αμε-
ρικανικός κολοσσός ηλεκτρονι-
κού εμπορίου έλαβε την αναγκαία 
έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές 
να χρησιμοποιεί στόλο με μη στε-
λεχωμένα αεροσκάφη για τις πα-
ραδόσεις παραγγελιών, τα οποία 
κινούνται με μπαταρίες και φορ-
τίζονται με χρήση ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας.  Επισημαίνεται 
πως η τεχνολογία η οποία απαιτεί-

ται για την κίνηση των ηλεκτρικών 
αεροσκαφών υστερεί σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη των αυτοκινή-
των, και ο βασικός λόγος είναι τα 
προβλήματα που πρέπει να επι-
λυθούν στη χρήση βαρέων μπα-
ταριών. Παρά το γεγονός ότι ορι-
σμένοι κατασκευαστές μπαταριών 
αναζητούν λύσεις, η ναυπήγηση 
αεροσκαφών πολιτικής αεροπορί-
ας απέχει ακόμα αρκετά χρόνια. Ο 
Αϊβο Μπόσκαρολ, ιδιοκτήτης της 
πρωτοπόρου εταιρείας ηλεκτρικών 
αεροσκαφών Pipistrel, έχει δηλώ-
σει ότι είναι πιο εφικτός ο στόχος 
των αεροσκαφών μεταφοράς αγα-
θών από τα αστικά εναέρια ταξί, 
λόγου χάριν, τα οποία κατασκευ-
άζουν ορισμένες εταιρείες.

BLOOMBERG

12 ηλεκτροκίνητα
αεροσκάφη
παρήγγειλε η DHL 

Επιτάχυνση του πληθωρισμού
στην Τουρκία τον Ιούλιο

Κέρδη 2,8 δισ. δολ. το β΄ τρίμηνο για την ΒΡ

Εφτασε μια ανάσα από το 19%, από το 17,53% στο οποίο βρισκόταν τον Ιούνιο

Θα έχουν τη δυνατό-
τητα να μεταφέρουν 
φορτίο 1.179 κιλών 
και ενεργειακή αυτάρ-
κεια για απόσταση 
440 ναυτικών μιλίων.

Το τουρκικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί κατά περαιτέρω 15% από τα τέλη Μαρτίου, οπότε ανέλαβε καθήκοντα ο 
διοικητής της Τράπεζας της Τουρκίας, Σαχάπ Καβτσίογλου. Προς το παρόν, η κεντρική τράπεζα αρκείται σε αισιό-
δοξες προβλέψεις περί σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.

Ο ενεργειακός όμιλος  εκτιμά ότι τους εναπομείναντες μήνες του 2021 η τι-
μή του αργού τύπου Brent κατά μέσο όρο θα διαμορφωθεί στα 60 δολ. το βα-
ρέλι, όταν σε προηγούμενη πρόβλεψη είχε γίνει λόγος για 55 δολ. το βαρέλι.
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Στα επίπεδα πωλήσεων του 2019 
έχει επανέλθει ήδη το 17% των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ 
ένα 50% εκτιμά ότι θα επανακάμ-
ψει εντός της επόμενης διετίας. 
Αυτό προκύπτει από έρευνα της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
στην ουσία δείχνει ότι τα μέτρα 
στήριξης που εφάρμοσε η κυβέρ-
νηση για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της πανδημίας πρόσφε-
ραν ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας» στις 
επιχειρήσεις –τουλάχιστον έως τώ-
ρα– και απέτρεψαν τα χειρότερα. Η 
ανάκαμψη πάντως για το 1/3 των 
ΜμΕ εκτιμάται ότι θα επέλθει σε 
περισσότερο από τρία χρόνια, με 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να 
επηρεάζονται εντονότερα καθώς 
το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνες 
αγγίζει το 41% (έναντι 33% τόσο 
για τις μικρές όσο και για τις με-
σαίες επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ, 
το 52% των ΜμΕ κατάφερε μέσω 
των μέτρων να εξασφαλίσει επαρκή 
ρευστότητα προκειμένου να συνε-
χίσει τη λειτουργία του, ενώ σε ικα-
νοποιητικό βαθμό ωφελήθηκε άλλο 
ένα 15%. Μόλις 17% των ΜμΕ δήλω-
σε ότι δεν βοηθήθηκε επαρκώς, ενώ 
έκανε χρήση των μέτρων. Αθροι-
στικά τα μέτρα στήριξης κάλυψαν 
το 84% των ΜμΕ (έναντι 80% του 
μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ). 
Η προτίμηση των ΜμΕ ως προς τον 
τρόπο άντλησης ρευστότητας εμ-
φανίζει αποκλίσεις αναλόγως του 
μεγέθους της επιχείρησης, με τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις να προ-
τιμούν την επιστρεπτέα προκατα-
βολή και τις μεσαίες τον δανεισμό 
με ευνοϊκούς όρους.

Η αποτελεσματική στήριξη 
που έλαβαν οι ΜμΕ από τα μέ-
τρα επιβεβαιώνεται και από άλ-
λους δείκτες χρηματοοικονομικής 
αντοχής, όπως:
– Το ποσοστό επιχειρήσεων με 
έντονο πρόβλημα ρευστότητας 

διατηρήθηκε σχετικά σταθερό εν 
μέσω πανδημίας (της τάξης του 
15%), με μικρή επιδείνωση σε μι-
κρές επιχειρήσεις – οι οποίες παρέ-
μειναν ωστόσο σε καλύτερη θέση 
συγκριτικά με τα επίπεδα της προ-
ηγούμενης οικονομικής κρίσης.
– Τις χρεοκοπίες επιχειρήσεων, 
καθώς βάσει επίσημων στοιχείων 
το 2020 (έτος που το ΑΕΠ μειώθη-
κε κατά 8,2%) καταγράφηκαν 23% 
λιγότερες λήξεις επιχειρήσεων σε 
σχέση με το 2019.

Από την έρευνα της ΕΤΕ προ-
κύπτει ότι τα μέτρα στήριξης εί-
χαν ως αποτέλεσμα οι ΜμΕ να 
παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό 
ανθεκτικές, με το 67% να είναι 
πλέον ικανό να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα δίχως την παροχή 
στήριξης και το οποίο παράγει 
τα 4/5 της προστιθέμενης αξίας 

του τομέα. «Υπό αυτές τις συν-
θήκες δημιουργούνται καλύτερες 
προοπτικές όσον αφορά την ανα-
πτυξιακή πορεία των ΜμΕ μετά 
το τέλος της πανδημίας, καθώς 
διασφαλίζεται ότι δεν θα παρεκ-
κλίνουν σημαντικά από τα μα-
κροπρόθεσμα σχέδιά τους και θα 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες της επόμενης μέρας», 
τονίζεται στην έρευνα.

Πρόσφατη μελέτη πάντως, επί-
σης της ΕΤΕ, κατέδειξε ότι αν και 
δημιουργούνται σημαντικές ευκαι-
ρίες ανάπτυξης των ΜμΕ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, υπάρχει τεράστιο 
έλλειμμα ενημέρωσης, καθώς μό-
λις το 14% των ΜμΕ δηλώνει πλή-
ρη γνώση των επιμέρους δράσεων 
του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης.

Τα μέτρα στήριξης 
στην Ελλάδα κάλυψαν 
το 84%  των μικρομεσαίων 

Το 17% των ΜμΕ
έχει επανέλθει 
στα επίπεδα 
πωλήσεων του 2019.
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Στα 16,5 τρισ. δολάρια έχει φτάσει 
πλέον η αξία των ομολόγων με αρ-
νητική απόδοση, καθώς συνεχί-
ζεται το ράλι, με τους επενδυτές 
να επιστρέφουν ενθουσιωδώς στο 
κρατικό χρέος μεγάλων οικονομιών 
και ιδιαιτέρως στα ομόλογα ΗΠΑ, 
Γερμανίας, Ιαπωνίας και Γαλλίας. 
Οπως τονίζει σχετικό ρεπορτάζ των 
Financial Times, η αξία του κρατι-
κού χρέους με αρνητική απόδοση 
έχει πλέον φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων έξι μη-
νών, μετά τις μαζικές αγορές που 
οδηγούν σε αρνητικό έδαφος τις 
αποδόσεις όλο και μεγαλύτερου 
όγκου χρέους. Εχει αυξηθεί σημα-
ντικά τους τρεις τελευταίους μή-
νες περίπου από τα επίπεδα των 
12 τρισ. δολαρίων στα οποία βρι-
σκόταν τον Μάιο και πλησιάζει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
ρεκόρ των 18 τρισ. δολαρίων στα 
οποία βρισκόταν τον ∆εκέμβριο, 
όπως προκύπτει από στοιχεία της 
Barclays. Εν ολίγοις, οι επενδυτές 
πληρώνουν για να δανείσουν όλο 
και περισσότερες χώρες για όλο 
και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση 
έχουν σημειώσει οι αποδόσεις 
των ομολόγων του αμερικανικού 
δημοσίου, αλλά σημαντικό όφε-
λος αντλούν παράλληλα οι χώρες 
της Ευρωζώνης και η Ιαπωνία, οι 
δύο κυριότερες εστίες χρέους με 
αρνητικές αποδόσεις. Μέσα στην 
εβδομάδα τα δεκαετή ομόλογα της 
Ιαπωνίας υποχώρησαν σε αρνητι-
κό πρόσημο για πρώτη φορά μετά 
τον ∆εκέμβριο. Σε ό,τι αφορά την 
Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη οικο-
νομία, τη Γερμανία, να ηγείται του 
ράλι, επωφελούνται τα μέγιστα και 
οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώ-
νης, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, που δανείζεται με αρ-
νητική απόδοση έως και για επτά 
έτη, όπως ακριβώς και η Ιταλία. Οι 
αποδόσεις των δεκαετών ομολό-

γων της Γερμανίας έχουν υποχω-
ρήσει στο -0,51%, καταγράφοντας 
το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρ-
χές Φεβρουαρίου, ενώ σε αρνητικό 
έδαφος βρίσκεται και η απόδοση 
του τριακονταετούς ομολόγου του 
γερμανικού δημοσίου. Εν ολίγοις, 
έχει αρνητική απόδοση το σύνολο 
του γερμανικού χρέους, που –όπως 
τονίζουν οι FT– αποτελεί σημείο 
αναφοράς για όλα τα κρατικά ομό-
λογα της Ευρωζώνης. Γι’ αυτό και 
συμπαρασύρει τις αποδόσεις του 
χρέους λιγότερο ασφαλών χωρών, 

όπως της Γαλλίας, για παράδειγμα, 
την οποία πληρώνουν οι επενδυτές 
για να τη δανείσουν μέχρι και για 
12 έτη και της Ισπανίας μέχρι και 
για 9 έτη. Η βρετανική εφημερίδα 
επισημαίνει πως διαψεύδονται έτσι 
οι προβλέψεις για μεγάλη πτώση 
των κρατικών ομολόγων συνεπεία 
της ανάκαμψης από την πανδημία.

Παραμένοντας σε πτωτική πο-
ρεία εδώ και πολλές εβδομάδες, οι 
αποδόσεις των κρατικών ομολό-
γων έχουν καταλάβει εξ απήνης 
μερίδα των επενδυτών, που είχαν 
προεξοφλήσει πως η ανάκαμψη 
της παγκόσμιας οικονομίας από 
την ύφεση της πανδημίας –και ιδι-
αιτέρως σε συνδυασμό με τον επι-
ταχυνόμενο πληθωρισμό– θα προ-
καλούσε κύμα μαζικών πωλήσεων 
κρατικών ομολόγων, οδηγώντας σε 
άνοδο το κόστος δανεισμού πολ-
λών χωρών. Η προθυμία των επεν-
δυτών να υποστούν ζημία για να 
τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε 
κρατικό χρέος αντανακλά μερικώς 
την ανησυχία για τον ενδεχόμενο 

αντίκτυπο της μετάλλαξης «∆έλτα» 
στην ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας. Οπως, πάντως, επιση-
μαίνουν οικονομικοί αναλυτές και 
διαχειριστές κεφαλαίων, οι αρνη-
τικές αποδόσεις, που θεωρητικά 
κατατείνουν σε μια απαισιόδοξη 
εκτίμηση για το μέλλον της οικο-
νομίας, μάλλον δεν αντανακλούν 
ακριβώς την οικονομική πραγμα-
τικότητα. Αποτελούν μάλλον παρε-
πόμενο της πολιτικής των κεντρι-
κών τραπεζών και ειδικότερα των 
προγραμμάτων αγορών ομολόγων, 
που συμπιέζουν επιθετικά το κό-
στος δανεισμού των χωρών. Σημει-
ωτέον ότι τον περασμένο μήνα η 
ΕΚΤ προχώρησε σε αγορές ομολό-
γων αξίας άνω των 80 δισ. ευρώ, 
που ήταν το επίπεδο των αγορών 
της τους προηγούμενους τρεις μή-
νες. Οπως επισημαίνει στη βρετανι-
κή εφημερίδα ο Αντουάν Μπουβέ, 
αναλυτής της ING, ο αντίκτυπος 
αυτών των αγορών ήταν εμφανής 
στις αποδόσεις του κρατικού χρέ-
ους των χωρών της Ευρωζώνης.

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας έχουν υποχωρήσει στο -0,51%, καταγράφοντας το χαμηλό-
τερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρίσκεται και η απόδοση του τριακονταετούς 
ομολόγου του γερμανικού δημοσίου.

Η κατάσταση αντανα-
κλά μερικώς την ανη-
συχία των επενδυτών 
για τον ενδεχόμενο 
αντίκτυπο της «Δέλτα» 
στην παγκόσμια 
ανάκαμψη. 

Ξεπέρασε τα 16 τρισ. δολ. η αξία
των ομολόγων με αρνητικά επιτόκια
Πρωταγωνιστούν οι κρατικοί τίτλοι ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας και Ιαπωνίας

ΑΝΑΛΥΣΗ

Kάτι παράξενο συνέβη στη Νά-
πολη τις προάλλες, κάτι που λέει 
πολλά για τη μαγικά χαοτική πό-
λη που κείται στη σκιά του επι-
βλητικού όρους του Βεζούβιου. 
∆εν έχει πάντως να κάνει ούτε 
με τη διάσημη πίτσα της πόλης 
ούτε με τους διαβόητους γκάν-
γκστερ της Καμόρα. Αντιθέτως, 
είναι κάτι χαμηλόφωνο αλλά δυ-
νητικά πολύ σημαντικό στη μά-
χη κατά της κλιματικής αλλαγής, 
δεδομένου ότι η Σαουδική Αρα-
βία ενώνει τις δυνάμεις της με 
τη χορεία των χωρών υπέρ του 
περιβάλλοντος. Προ δύο εβδομά-
δων οι υπουργοί Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος των κρατών της 
«Ομάδας των Είκοσι» συναντή-
θηκαν στη Νάπολη για να συζη-
τήσουν τις βασικές δεσμεύσεις 
τους αναφορικά με την αλλαγή 
του κλίματος. Κι ενώ έχει σημει-
ωθεί πρόοδος, το τελικό ανακοι-
νωθέν φανέρωνε πως δεν είχε 
υπάρξει συναίνεση σε δύο καίρια 
σημεία, ήτοι το να οριστεί χρο-
νοδιάγραμμα για την εξάλειψη 
της χρήσης γαιάνθρακα και να 
δοθούν υποσχέσεις για περιορι-
σμό της ανόδου της θερμοκρα-
σίας του πλανήτη στον 1,5 βαθ-
μό Κελσίου. 

Ωστόσο, με μια πιο προσε-
κτική ματιά θα μπορούσαμε να 
διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν 
λόγοι να ελπίζουμε ότι ακόμα 
και όσοι κωλυσιεργούν στη με-
τάβαση σε μια φάση μακράν των 
υδρογονανθράκων, τελικώς θα 
πεισθούν. Τις επιφυλάξεις τους 
διατηρούν Ινδία και Κίνα, αλλά 
όχι οι Σαουδάραβες, οι αδιαμφι-
σβήτητοι βασιλείς των υδρογο-
νανθράκων, με αποθέματα σε 
πετρέλαιο της τάξεως των 267 
δισ. βαρελιών. Πέραν τούτου, 
κατά τη διάρκεια των διαπραγ-
ματεύσεων στη Νάπολη, οι Σα-
ουδάραβες διαδραμάτισαν έναν 
μη συμβατικό για τα δεδομένα 

τους ρόλο, αποπειρώμενοι να 
μεταπείσουν τους δύσπιστους 
ρυπαντές – τελικώς η θέση του 
Ινδού πρωθυπουργού δεν άλλα-
ξε. Ούτε και η χώρα του συμμε-
τείχε σε σημαντική συνάντηση 
που έγινε νωρίτερα στο Λονδίνο 
ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ για 
το Κλίμα τον Νοέμβριο. Η προφα-
νής μεταστροφή της Σαουδικής 
Αραβίας δεν μεταφράζεται μόνον 
ως μια ευφυής κίνηση έναντι της 
Ουάσιγκτον καθώς και μια προ-
σπάθεια να αποκατασταθεί διε-
θνώς η φήμη της μετά τον δια-
μελισμό του διαφωνούντος με το 
καθεστώς δημοσιογράφου Τζα-
μάλ Κασόγκι κατόπιν εντολών 
του πρίγκιπα της χώρας. 

Εχει επίσης να κάνει με τη βε-
βαιότητα πως η Σαουδική Αραβία 
μπορεί να διαχειριστεί την πα-
γκόσμια ενεργειακή μετάβαση 
και να κερδίσει από αυτήν. Κατ’ 
αρχάς, η τιμή του πετρελαίου πέ-
ραν των 70 δολαρίων το βαρέλι 
λειτουργεί πάντα ευνοϊκά για τη 
διάθεση στο Ριάντ. Πέραν τού-
του, η χώρα έχει πολύ νέο πληθυ-
σμό. Σχεδόν τα δύο τρίτα των 33 
εκατομμυρίων δεν είναι ούτε καν 
35 ετών και ενδιαφέρονται για 
την κλιματική αλλαγή. Εξ ου και 
η Σαουδαραβική Πράσινη Πρω-
τοβουλία, η οποία αποτελεί μέρος 
του γενικότερου σχεδίου για το 
μέλλον, προβλέπει η μισή ενέρ-
γεια έως το 2030 να παράγεται 
από μη ρυπογόνες πηγές, καθώς 
και να φυτευτούν 10 δισεκατομ-
μύρια δέντρα. Επίσης, το Ριάντ 
έχει πρόσβαση σε νερό. ∆ιαθέτει 
όλα τα συστατικά και μπορεί να 
παράγει υδρογόνο μέσω ηλεκτρό-
λυσης, η οποία διαχωρίζει τα μό-
ρια υδρογόνου και οξυγόνου σε 
νερό με χρήση ηλιακής και αιο-
λικής ενέργειας. Το υδρογόνο εί-
ναι καύσιμο του μέλλοντος και η 
Σ. Αραβία βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των εξελίξεων αυτών.

Η «πράσινη» στροφή
της Σαουδικής Αραβίας

Του ROB COX / REUTERS

Η εκτίμηση που εξέφρασε επανει-
λημμένως και επίμονα τους τε-
λευταίους μήνες η ΕΚΤ διά στό-
ματος της προέδρου της, Κριστίν 
Λαγκάρντ, ότι η άνοδος του πλη-
θωρισμού θα είναι παροδική στην 
Ευρωζώνη δικαιώνεται από τα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό-
τητα ο ΟΟΣΑ. Ενώ στο σύνολο των 
χωρών του ΟΟΣΑ ο πληθωρισμός 
επιταχύνθηκε στο 4,1% τον Ιούνιο 
από 3% τον Μάιο, στην Ευρωζώ-
νη υποχώρησε για πολλοστή φο-
ρά κάτω από τον στόχο, στο 1,9%, 
από 2% στο οποίο ήταν τον Μάιο. 
Αφήνει, έτσι, στην ΕΚΤ ελεύθερο 
το πεδίο για να διατηρήσει την 
άκρως αναπτυξιακή πολιτική της 
και το πρόγραμμα αγοράς ομολό-
γων. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο 

πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον 
Ιούνιο στο 1%.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της 
Eurostat φέρουν, βέβαια, τον πλη-
θωρισμό της Ευρωζώνης να επιτα-
χύνεται τον Ιούλιο στο 2,2% και να 
υπερβαίνει τον στόχο του 2%. Η 
επιτάχυνση αυτή οφείλεται, ωστό-
σο, στις αυξήσεις που σημείωσαν 
οι τιμές στη Γερμανία καθώς έλη-
ξε η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, 
ενός εκ των έκτακτων μέτρων του 
Βερολίνου για την αντιμετώπιση 

του οικονομικού αντικτύπου της 
πανδημίας. Στον αντίποδα βρί-
σκονται, όμως, οι άλλες μεγάλες 
οικονομίες, με τις ΗΠΑ να κατα-
γράφουν πλέον επιτάχυνση του 
πληθωρισμού στο 5,4% από 5% 
τον Μάιο και τη Βρετανία παρομοί-
ως στο 2,4% από 2,1% τον Μάιο. 
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και 
τις εκτιμήσεις οικονομολόγων, οι 
τιμές αναμένεται να σημειώσουν 
περαιτέρω άνοδο καθώς ανακά-
μπτουν οι οικονομίες και οι επι-

χειρήσεις σχεδιάζουν νέες επενδύ-
σεις. Ακόμη και αφαιρουμένων των 
ευμετάβλητων τιμών της ενέργει-
ας, που σημείωσαν μεγάλη άνοδο 
τους τελευταίους μήνες, αλλά και 
των εξίσου ασταθών τιμών των 
τροφίμων, στο σύνολο του ΟΟ-
ΣΑ ο πληθωρισμός επιταχύνθη-
κε τον Ιούνιο στο 3,2% από 2,9% 
τον Μάιο. 

Οπως επισημαίνουν οικονομι-
κοί αναλυτές, οι εξελίξεις στο μέ-
τωπο του πληθωρισμού εξωθούν 

τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να 
εξετάζουν πώς θα αποσύρουν στα-
διακά τα έκτακτα μέτρα στήριξης 
των οικονομιών τους. Ανάμεσά 
τους και η αμερικανική Federal 
Reserve που συνεδρίασε την πε-
ρασμένη εβδομάδα και άφησε να 
εννοηθεί ότι προσανατολίζεται σε 
αλλαγή πολιτικής. Ο Ζερόμ Πάου-
ελ, επικεφαλής της Fed, παραδέ-
χθηκε μάλιστα ότι ο πληθωρισμός 
διαμορφώνεται στην υπερδύνα-
μη «σε επίπεδα σημαντικά υψη-
λότερα από τις προβλέψεις». Το 
Bloomberg αναφέρει μάλιστα ότι 
οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συζήτη-
σαν γύρω από το ενδεχόμενο μιας 
αλλαγής στην πολιτική της Fed 
στη συνεδρίαση του Ιουλίου, στο 
πλαίσιο της οποίας αποφασίσθη-
κε η αναβάθμιση του στόχου για 
τον πληθωρισμό στο 2%.

Καθοριστικός παράγοντας που 
εξωθεί ανοδικά τον πληθωρισμό 
είναι οι τιμές των πρώτων υλών 
που παραμένουν σε ανησυχητικά 
υψηλά επίπεδα. Σχετικό ρεπορτάζ 
του Reuters τονίζει μάλιστα ότι 
απέβησαν ατελέσφορες οι προ-
σπάθειες του Πεκίνου να ανακό-
ψει το ράλι των πρώτων υλών που 
αυξάνει διαρκώς το λειτουργικό 
κόστος των βιομηχανιών και των 
εξαγωγών της χώρας. Από τον 
χαλκό μέχρι τον λιθάνθρακα οι 
τιμές σημειώνουν διαρκή άνοδο 
από τις αρχές του έτους, έχοντας 
οδηγήσει τις τιμές παραγωγού 
στην Κίνα στα υψηλότερα επί-
πεδα από το 2008. Σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, τον Ιούνιο βρίσκονταν 
στο 2,5% και αναμένεται να επι-
ταχυνθούν στο 2,7% τον Ιούλιο.

ΟΟΣΑ, BLOOMBERG, REUTERS

Οπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, οι εξελίξεις στο μέτωπο του πλη-
θωρισμού εξωθούν τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να εξετάζουν πώς θα 
αποσύρουν σταδιακά τα έκτακτα μέτρα στήριξης των οικονομιών τους.

Τι θα μπορούσαμε άραγε να θυσιά-
σουμε εάν ως αντάλλαγμα είχαμε 
το να εργαζόμαστε για πάντα από 
το σπίτι; Σε τελευταία έρευνα για 
το θέμα αυτό, πολλοί Αμερικανοί 
και Αμερικανίδες έδειξαν πως είναι 
πρόθυμοι να λαμβάνουν μειωμένες 
αποδοχές, να ξεχάσουν τα ρεπό ή 
να εργάζονται περισσότερο, αρκεί 
να μπορούν να εργάζονται αποκλει-
στικά από το οικιακό γραφείο τους. 
Η ασφαλιστική εταιρεία Breeze, ένα 
χρόνο μετά το πείραμα της τηλερ-
γασίας λόγω πανδημίας, διεξήγαγε 
ψηφιακή έρευνα και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το 65% των συμμε-
τεχόντων, που απάντησαν πως τα 
καθήκοντά τους μπορούν να εκτε-
λεσθούν πλήρως εξ αποστάσεως, 
θα συμβιβαζόταν με μείωση μισθού 
5%, η οποία ισοδυναμεί με αυξή-
σεις αρκετών ετών, ώστε να παρα-
μείνει κατ’ οίκον. Ισως αυτό, όπως 
αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα 
του ειδησεογραφικού πρακτορείου 
Bloomberg, να μοιάζει με μια λογι-
κή ανταλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη 
το κόστος των μετακινήσεων. Με-
λέτη του 2020 υπολόγισε ότι όσοι 
τηλεργάζονταν εξοικονομούσαν 
εκατοντάδες δολάρια τον μήνα σε 
κόστος μεταφοράς.

Σήμερα, και αφού πέρασε περισ-
σότερο από ένας χρόνος από την 
πλήρη ή μερική εφαρμογή της τη-
λεργασίας σε πολλούς κλάδους μη 
βιομηχανικούς, οι εργοδότες προ-
σπαθούν να επιστρέψουν στα γρα-
φεία τους οι εργαζόμενοι, παρά το 
ότι στις ΗΠΑ η μετάλλαξη «∆έλτα» 
εξαπλώνεται. Ορισμένες επιχειρή-
σεις, για να δώσουν κίνητρα, ορ-
γανώνουν πάρτι για την επάνοδο 
στη δουλειά, χορηγούν βραβεία, 
προσφέρουν δωρεάν γεύματα ή 
φύλαξη παιδιών ή και μαθήματα 
γιόγκα. Ορισμένοι υπάλληλοι, όμως, 

δεν ενθουσιάζονται με την προο-
πτική, είτε διότι ανησυχούν για την 
υγεία τους, είτε διότι οι οικογενει-
ακές υποχρεώσεις τούς κρατούν 
στο σπίτι, είτε απλώς επειδή δεν 
θέλουν να επανέλθουν σε ένα δυ-
σάρεστο πλαίσιο μετακίνησης από 
και προς την εργασία. Στο πλαί-
σιο της έρευνας, που διεξήχθη το 
διάστημα 20-21 Ιουλίου και στην 
οποία συμμετείχαν 1.000 υπάλλη-
λοι, οι περισσότεροι έκαναν λόγο 
για μείωση 5%, ενώ ένα ποσοστό 
15% απάντησε πως ήταν διατεθει-
μένο να θυσιάσει και το 25% των 
αποδοχών για να εξασφαλίσει τη-

λεργασία. Το 46% είπε ότι θα εκ-
χωρούσε το 25% των ρεπό και το 
15% τόνισε ότι θα θυσίαζε όλες 
τις πληρωμένες ημέρες άδειας για 
τον σκοπό αυτό. Η Breeze απηύ-
θυνε και μια λίγο πιο εναλλακτική 
ερώτηση, τι άλλο θα εκχωρούσαν 
με αντάλλαγμα την τηλεργασία. 
Οι μισοί και παραπάνω ανέφεραν 
το Netflix, την Amazon και τα κοι-
νωνικά δίκτυα για ένα χρόνο, ενώ 
το ένα τρίτο των συμμετεχόντων 
έφθασε στο σημείο να απαντήσει 
ότι θα θυσίαζε το δικαίωμα ψήφου 
σε όλες τις μελλοντικές εκλογές, 
εθνικές και τοπικές.

BLOOMBERG

«Ναι» σε μείωση
μισθού με αντάλλαγμα
τη μόνιμη τηλεργασία

Υποχώρησε ο πληθωρισμός 
στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο
Διαμορφώθηκε στο 1,9%, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ επιταχύνθηκε στο 4,1%

Οι Αμερικανοί μπορούν 
να θυσιάσουν 5%
των αποδοχών τους, 
αρκεί να εργάζονται 
αποκλειστικά
από το οικιακό 
γραφείο τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις 
της Eurostat φέρουν 
τον δείκτη καταναλω-
τή της Ε.Ε. τον Ιούλιο 
στο 2,2%.
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Είδαμε πριν από λίγες μέρες δύο
τρόπους που μπορεί να μετατρέ-
ψουμε την «κύρια κατοικία» μας
σε μια πιο αποδοτική επένδυση,
όταν νιώσουμε πως έφτασε η ώρα
που πλέον δεν εξυπηρετεί απόλυτα
τους σκοπούς για τους οποίους την
αποκτήσαμε ή/ και δεν αποτελεί
τη βέλτιστη επενδυτική επιλογή
να την ενοικιάσουμε σε κάποιον
άλλο που μπορεί να μπει στα δικά
μας παπούτσια και να τη χρησιμο-
ποιεί ως τέτοια. 

Όπως είπαμε, αφού πρώτα απο-
χαρακτηριστεί σαν «κύρια κατοι-
κία», μπορεί αφενός να μετατραπεί
με πολύ χαμηλό κόστος σε ένα υπο-
στατικό «κοινής συμβίωσης», όπως
για παράδειγμα ενοικιαζόμενα δω-
μάτια με κοινόχρηστους χώρους,
ή αφετέρου να ενοικιάζεται βρα-
χυπρόθεσμα ως κατάλυμα διακο-
πών.

Είναι όμως αυτές οι επιλογές οι
μόνες σαν ιδιοκτήτης της κατοικίας;
Σίγουρα όχι. Υπάρχουν πολυάριθμες
λύσεις νοουμένου ότι πάντα κι-
νούνται στο πλαίσιο της νομιμό-
τητας. Η νομιμότητα καθορίζεται
τόσο από το πλέγμα νομοθεσιών,
όσο και από τα τοπικά σχέδια ή/
και σχέδια ανάπτυξης στα οποία
εμπίπτει το υποστατικό μας. Εκεί
καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρή-
σεις και το πλαίσιο πλεύσης που
σκοπό έχουν την αποτροπή της
αναρχίας, της οχληρίας, της στέ-
ρησης των ανέσεων των περιοίκων
κ.λπ. Ενόσω τηρούνται τα προανα-
φερθέντα, η όποια ελεύθερη σύμ-
βαση μεταξύ μερών (θεωρητικά)
μπορεί να ισχύσει.

Με την οικονομική κρίση του

2012 - 2013, αλλά και μετέπειτα
κάποιοι εν δυνάμει αγοραστές κα-
τοικιών ρωτούσαν αν μπορούσαν
να ενοικιάσουν πρώτα μια κατοικία
και στην πορεία να την αγοράσουν,
αν τους άρεσε. Το «catch» σε αυτή
την περίπτωση ήταν πως αν η απάν-
τηση ήταν θετική, εννοούσαν πως
τα ενοίκια τα οποία πλήρωναν μέχρι
η ενοικίασή τους να μετατραπεί
σε αγορά, να συνυπολογίζονταν
ότι πληρώθηκαν έναντι του τιμή-
ματος αγοράς. Μπορεί να ισχύσει
κάτι τέτοιο; Όχι ακριβώς με αυτόν
τον τρόπο, αλλά δείτε πιο κάτω.

Το «concept» του «rent-to-buy»
δεν είναι καινούργιο ή πρωτόγνωρο
στη διεθνή αγορά των ακινήτων.
Αντίθετα σε χώρες όπως για παρά-
δειγμα οι ΗΠΑ είναι ένα εξελιγμένο
επενδυτικό προϊόν με πολλούς εν-
διαφερόμενους και λίγους που το
προσφέρουν. Είναι άλλη μια επιλογή
των συμβαλλομένων μερών για να
κάνουν μπίζνες.

Σκεφτείτε ένα νεαρό ζευγάρι που
ζει σε μια πολιτεία των ΗΠΑ, το

οποίο ακόμη δεν έχει δημιουργήσει
ένα θετικό credit score που να είναι
ικανό να του ανοίξει τις πόρτες σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για
να αποκτήσουν χρηματοδότηση
για να αγοράσουν το σπίτι τους.
Επιπλέον, δεν έχουν το 20% ή το
30% ή ακόμη και το 40% της προ-
καταβολής με ίδια μέσα που απαι-
τούν οι τράπεζες. Τι επιλογές έχουν;
Εφόσον δεν είναι Κύπριοι για να
ποντάρουν με ασφάλεια σε βοήθεια
από τους γονείς και στα «ξημερώ-
ματα» από τον γάμο τους, οι μόνες
εναλλακτικές επιλογές είναι πρώτον

να ενοικιάζουν μέχρι να μπορέσουν
να κάνουν το επόμενο βήμα, και
δεύτερον να κάνουν μια συμφωνία
ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς.

Πώς λειτουργεί αυτή η επιλογή;
Αφού βρουν το σπίτι που τους αρέ-
σει και το οποίο προσφέρεται κάτω
από ένα τέτοιο σχέδιο, υπογράφουν
με τον ιδιοκτήτη ταυτόχρονα δύο
παράλληλες συμφωνίες. Η πρώτη
είναι η συμφωνία μίσθωσης για μια
περίοδο – ας πούμε – 5 χρόνια με
συμφωνημένο ενοίκιο. Το ενοίκιο
είναι είτε αγοραίο οπότε 0% πη-
γαίνει έναντι του τιμήματος αγοράς,

ή είναι ψηλότερο κατά ένα ποσοστό
(ας πούμε 20%), οπότε το ποσοστό
αυτό συσσωρεύεται για να συνυ-
πολογιστεί έναντι του τιμήματος
αγοράς (rent credit). Η δεύτερη
συμφωνία είναι μια συμφωνία που
τους δίνει το δικαίωμα (option) αγο-
ράς. Βάσει αυτής της συμφωνίας
προκαταβάλλουν στον ιδιοκτήτη
ένα μη επιστρεπτέο ποσό το οποίο
κυμαίνεται μεταξύ 1% και 5% του
τιμήματος αγοράς. Ταυτόχρονα,
καθορίζεται το τίμημα αγοράς. Το
τίμημα αγοράς μπορεί είτε να κλει-
δώσει με απτό νούμερο και συνήθως
είναι ένα υψηλότερο νούμερο από
την τρέχουσα αγοραία του αξία, ή
μπορεί να κλειδώσει ο τρόπος κα-
θορισμού του, όπως για παράδειγμα
να καθορίζεται πώς θα ισχύσει η
αξία του κατά την λήξη της μίσθω-
σης (στο παράδειγμά μας στα πέντε
χρόνια).

Ο ενοικιαστής του παραδείγματός
μας έχει μια περίοδο πέντε χρόνια
για να βελτιώσει το credit score
του, να βελτιώσει τα οικονομικά
του, ακόμη και να συσσωρεύσει
ένα ποσό προκαταβολής. Στα πέντε
χρόνια έχει να εξασφαλίσει δάνειο
για να προβεί στην αγορά του σπι-
τιού που ενοικίαζε. Αν μέχρι τότε
δεν μπορεί να εξασφαλίσει δάνειο,
ή αν μετανιώσει, τότε χάνει το ποσό
του option που προπλήρωσε και
τα λεφτά που συσσώρευσε με το
rent credit, και δεν έχει καμία άλλη
υποχρέωση έναντι του ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης από την άλλη, παίρ-
νει μπροστά το ποσό του δικαιώ-
ματος αγοράς, το οποίο δεν οφείλει
να επιστρέψει και κατά τη διάρκεια
της ενοικίασης εισπράττει το ενοί-

κιό του και μεταφέρει όλο το κόστος
συντήρησης του κτηρίου στον ενοι-
κιαστή, εφόσον ο ενοικιαστής είναι
ο εν δυνάμει νέος ιδιοκτήτης. Αν
ο ενοικιαστής εξασκήσει το δικαίω-
μα στο τέλος της περιόδου ενοι-
κίασης, τότε ο ιδιοκτήτης «χάνει»
το σπίτι, αν όμως ο ενοικιαστής
δεν εξασκήσει το δικαίωμα, τότε
του μένουν τα ενοίκια, τα χρήματα
του δικαιώματος αγοράς, τα συσ-
σωρευμένα χρήματα της πίστωσης
ενοικίου που θα πήγαιναν σαν προ-
καταβολή έναντι του τιμήματος
αγοράς και φυσικά το σπίτι.

Είναι μια επιλογή που θεωρητικά
έχει δύο κερδισμένους, είναι δηλαδή
win-win. Ο βαθμός κέρδους και το
ποιος κερδίζει περισσότερο έχει
να κάνει με την πορεία της αγοράς
κατά την περίοδο της μίσθωσης,
τους όρους και τις υποσημειώσεις
των δύο συμβολαίων και τις προ-
σωπικές περιστάσεις των συμβαλ-
λομένων. Το πιο πάνω διαφέρει ου-
σιαστικά αν αντί συμφωνία δικαιώ-
ματος αγοράς, υπογραφτεί συμφω-
νία μελλοντικής αγοράς. Η πρώτη
δίνει δικαίωμα που μπορεί να μην
εξασκηθεί, η δεύτερη δίνει υπο-
χρέωση αγοράς και έχει τις ανάλο-
γες συνέπειες. Μία παράλλαξη αυ-
τής της τεχνικής που περιέγραψα
πιο πάνω είχα εισηγηθεί από τον
Μάρτιο του 2013 για να δοθεί ένα
πραγματικό πλέγμα προστασίας
της πρώτης κατοικίας σε περιπτώ-
σεις κόκκινων δανείων. Είμαστε
στο 2021…

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Αναζωπύρωση της επενδυτικής δρα-
στηριότητας στα ξενοδοχειακά ακί-
νητα αναμένουν για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2021 στελέχη της αγοράς,
αλλά και σύμβουλοι που ειδικεύονται
στον κλάδο της φιλοξενίας. Το χαμηλό
χρηματοοικονομικό κόστος, ο μεγάλος
όγκος διαθέσιμης ρευστότητας και η
ύπαρξη πολλών επενδυτικών funds
που αναζητούν υψηλές αποδόσεις και
επενδυτικές ευκαιρίες, συνθέτουν
ένα τοπίο λίαν ευνοϊκό για τη σημαν-
τική αύξηση των επενδύσεων. Σύμ-
φωνα με σχετική ανάλυση της εται-
ρείας Xenium Advisors, που ειδικεύε-
ται στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον τομέα της φιλοξενίας,
ο χαμηλός όγκος των συναλλαγών ξε-
νοδοχειακών ακινήτων, κατά τη διάρ-
κεια του προηγούμενου χρόνου, ευνοεί
ακόμα περισσότερο την αύξηση των
αγοραπωλησιών φέτος.

Ηδη έχουν καταγραφεί σημαντικές
κινήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού
πρώτου εξαμήνου. Πρόσφατα, η Hotel
Investment Partners (HIP), μέλος του
επενδυτικού ομίλου Blackstone και
ένας από τους μεγαλύτερους ιδιο-
κτήτες ξενοδοχειακών μονάδων στην
ευρύτερη περιοχή της νότιας Ευρώ-
πης, προχώρησε σε συμφωνία για
την απόκτηση του ξενοδοχείου Elo-
unda Blu από τη Ledra Hotels & Villas,
μια εταιρεία συμφερόντων της οικο-
γένειας Γ. Σπανού. Το Elounda Blu
είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέ-
ρων και δυναμικότητας 183 δωματίων
στην Ελούντα της Κρήτης, με τον
ισπανικό όμιλο HIP να έχει ήδη γνω-
στοποιήσει την πρόθεσή του να επεν-
δύσει επιπλέον έξι εκατ. ευρώ για
την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
του ξενοδοχείου και τη μετατροπή
σε ένα θέρετρο πέντε αστέρων. Ση-
μειωτέον ότι το ξενοδοχείο θα πα-
ραμείνει υπό τη διαχείριση της Ledra
Hotels & Villas.

Πρόκειται για τη δεύτερη κίνηση
της HIP στην ελληνική αγορά, μετά

την εξαγορά πέντε ξενοδοχείων του
ομίλου Louis Group τον Νοέμβριο
του 2019. Μαζί με την απόκτηση του
Elounda Blu και τις επενδύσεις ανα-
βάθμισης που υλοποίησε στις μονάδες
που έχει αποκτήσει, υπολογίζεται ότι
έχει τοποθετήσει στην ελληνική αγο-
ρά κεφάλαια της τάξεως των 250 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση της
Xenium, ο τουριστικός κλάδος εξα-
κολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της

πανδημίας και δεν προβλέπεται να
επιστρέψει στο επίπεδο του 2019 πριν
από το 2023. Ωστόσο, καθώς οι αβε-
βαιότητες σταδιακά αίρονται, οι επεν-
δυτές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν
και να τοποθετούνται στον κλάδο
ενόψει της ανάκαμψης. Τη μεγαλύ-
τερη ζήτηση καταγράφουν μεγάλες,
παραθαλάσσιες μονάδες σε δημοφι-
λείς τουριστικούς προορισμούς, που
όμως προσφέρουν περιθώριο μελλον-
τικών υπεραξιών μέσω επενδύσεων
αναβάθμισης και μιας πιο επαγγελ-
ματικής και σύγχρονης προσέγγισης
στη διαχείριση. Κατά κανόνα, προ-
τιμώνται οικογενειακές επιχειρήσεις
τεσσάρων αστέρων, που να μπορούν
εύκολα να αναβαθμιστούν σε πέντε
αστέρων.

Μία ακόμη σημαντική κίνηση που
έγινε πρόσφατα αφορά την ανάδειξη

του αμερικανικού ομίλου ακινήτων
Hines σε πλειοδότη για το ξενοδοχείο
Capsis στην Κρήτη. Ο λόγος για το
τουριστικό συγκρότημα «Out of the
Blue Capsis Elite Resort», που βρί-
σκεται στην περιοχή της Αγίας Πε-
λαγίας, το οποίο φέρονται να διεκδί-
κησαν επίσης η Prodea Investments
και η Τρ. Πειραιώς. Η Hines σε συ-
νεργασία με τη Henderson Park εκτι-
μάται ότι προσέφεραν 125 εκατ. ευρώ.
Πριν από ένα χρόνο, οι δύο επενδυτές
είχαν αποκτήσει και ένα χαρτοφυλάκιο
πέντε ξενοδοχείων, επίσης στην Κρή-
τη. Το συγκρότημα Capsis προσφέρει
μοναδικά χαρακτηριστικά, λόγω της
τοποθεσίας του σε μια ιδιωτική χερ-
σόνησο με απρόσκοπτη θέα στο Αι-
γαίο, ενώ προσφέρει 1.155 δωμάτια
και συνολική δομημένη επιφάνεια
45.255 τ.μ.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για
ξενοδοχειακά ακίνητα στην Ελλάδα
Στελέχη της αγοράς aναμένουν αύξηση εξαγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021

Ανθεκτική η αγορά
παρά την πανδημία
Καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της ανοδικής πορείας
των τιμών πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα το 2020
διαδραμάτισαν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και
των νοικοκυριών που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση
λόγω της πανδημίας. Σε σχετική έκθεσή του ο οίκος
πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS σημειώνει ότι «τα
μέτρα για τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών
της πανδημίας συνέβαλαν στην ηπιότερη επίδρασή
της και στην αγορά ακινήτων». Μεταξύ άλλων, υιο-
θετήθηκαν προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας,
φοροαπαλλαγών και δανειακών εγγυήσεων, τα οποία
μαζί με τις πρωτοβουλίες των τραπεζών αναφορικά
με τις οφειλές δανείων (π.χ. αναστολές πληρωμών δό-
σεων σε κλάδους που επλή-
γησαν περισσότερο, όπως ο
τουριστικός) προσέφεραν ση-
μαντική στήριξη στα εισο-
δήματα νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να καταγραφούν ιδι-
αίτερες αντοχές και στις τιμές
των κατοικιών, οι οποίες αυ-
ξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 4,6%, ενώ, με
βάση τα προσωρινά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση κατά 3,3% παρα-
τηρήθηκε και το φετινό πρώτο τρίμηνο. Αντίστοιχα,
η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 8% το
2020, αλλά και κατά 13,7% κατά τους πρώτους τρεις
μήνες του 2021. Σύμφωνα με την DBRS, ένας ακόμα
λόγος που αποτράπηκε μια πτώση των τιμών το 2020
είναι και η εκτίμηση ότι τα μέτρα περιορισμού της
πανδημίας, όπως οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, θα
είναι προσωρινά και ότι σύντομα θα αποκατασταθεί
η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό. Οι επιδόσεις αυτές
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές αν συνεκτιμηθεί ότι
το 2020 απουσίασε ο «κινητήριος μοχλός» της ζήτησης,
δηλαδή οι ξένοι αγοραστές. Οπως σημειώνουν οι ανα-
λυτές, η επίδραση της πανδημίας και το κλείσιμο των
συνόρων, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω
της πανδημίας, είχαν ως αποτέλεσμα την κατά 40%
μείωση των καθαρών άμεσων ξένων επενδύσεων
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2020. Ωστόσο, ήδη
από το φετινό πρώτο τρίμηνο έχει αρχίσει να κατα-
γράφεται ανάκαμψη των ροών κεφαλαίων από το εξω-
τερικό για την απόκτηση κατοικίας. Πάντως, όπως
σημειώνει και η DBRS, το μεγάλο αγοραστικό ενδια-
φέρον από το εξωτερικό (και το αντίστοιχα περιορισμένο
εγχώριο ενδιαφέρον) έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρ-
φωση μιας αγοράς δύο ταχυτήτων, όπου οι τιμές στις
περιοχές υψηλής ζήτησης από ξένους καταγράφουν
έντονα ανοδική πορεία σε σχέση με την ηπιότερη
τάση των τιμών στις υπόλοιπες περιοχές. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αξίες στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια
προάστια, όπως επίσης και σε δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς, καταγράφουν έντονα ανοδική πορεία
έναντι των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.

<<<<<<<

Σύμφωνα με
την DBRS, συ-
νέβαλαν τα μέ-
τρα στήριξης
της ελληνικής
οικονομίας. 

<<<<<<<

Τη μεγαλύτερη ζήτηση 
καταγράφουν μεγάλες,
παραθαλάσσιες μονάδες
σε δημοφιλείς τουριστι-
κούς προορισμούς.

Πρόσφατα, η Hotel Investment Partners, μέλος του επενδυτικού ομίλου Blackstone και ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες
ξενοδοχειακών μονάδων στη νότια Ευρώπη, προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του ξενοδοχείου Elounda Blu.

Αν ο ενοικιαστής εξασκήσει το δικαίωμα στο τέλος της περιόδου ενοικία-
σης, τότε ο ιδιοκτήτης «χάνει» το σπίτι, αν όμως ο ενοικιαστής δεν εξασκήσει
το δικαίωμα, τότε του μένουν τα ενοίκια, τα χρήματα του δικαιώματος αγο-
ράς, τα χρήματα της πίστωσης ενοικίου και φυσικά το σπίτι.

<<<<<<<

Το «concept» δεν είναι
καινούργιο στη διεθνή 
αγορά των ακινήτων.
Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ
είναι ένα εξελιγμένο
επενδυτικό προϊόν με
πολλούς ενδιαφερόμε-
νους και λίγους που 
το προσφέρουν. 
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Κλείστε τα μάτια κι αφήστε τη φα-
ντασία σας ελεύθερη. Είναι «ένα 
καλοκαιρινό σούρουπο στον ήρε-
μο εύκρατο πλανήτη Αρη», όπως 
το περιέγραψε το 1950 ο Ρέι Μπρά-
ντμπερι στο φωτοβόλο μυθιστόρη-
μά του «Τα Χρονικά του Αρη» (εκδ. 
Αγρα, μτφρ. ∆ημήτρης Αρβανίτης, 
επανέκδοση 2021). «Στα κανάλια 
του πράσινου κρασιού παρασύρο-
νταν αργά βάρκες λεπτοκαμωμένες 
σαν μπρούτζινα λουλούδια. Στις μα-
κριές κι ατέλειωτες κατοικίες που 
απλώνονταν στους λόφους σαν κοι-
μισμένα φίδια, εραστές ψιθύριζαν 
ξαπλωμένοι τεμπέλικα σε δροσερά 
κρεβάτια. Μικρά παιδιά έτρεχαν στα 
δρομάκια που φωτίζονταν από πυρ-
σούς, κρατώντας χρυσές αράχνες 
που ύφαιναν λεπτούς ιστούς. Εδώ 
κι εκεί, κάποιο καθυστερημένο δεί-
πνο σε τραπέζια όπου έβραζε σιγο-
σφυρίζοντας η ασημένια λάβα. Στα 
αμφιθέατρα εκατοντάδων πόλεων 
στη νυχτερινή πλευρά του Αρη μα-
ζεύονταν νωχελικά οι μπρούτζινοι 
Αρειανοί με τα χρυσά στρογγυλά 
μάτια τους, συγκεντρώνοντας την 
προσοχή τους στις σκηνές, όπου οι 
μουσικοί έπαιζαν μια γαλήνια μου-
σική που ξεχυνόταν σαν άρωμα αν-
θέων στη σιωπηλή ατμόσφαιρα. Σε 
μια σκηνή τραγουδούσε κάποια γυ-
ναίκα. Το ακροατήριο ανασάλεψε».

∆ιαβάζοντας κάποιος σήμερα 
τον Μπράντμπερι –τις εικόνες και 
τις καταστάσεις που σμίλεψε η φα-
ντασία του πάνω στο άγονο και 
σκληρό τοπίο του Κόκκινου Πλα-
νήτη– συνειδητοποιεί ότι αυτό που 
μέχρι χθες ήταν ένα νοητικό πεί-
ραμα καλλιτεχνών, σήμερα είναι 
μια εφικτή προοπτική. Τους τελευ-
ταίους μόνο μήνες έχουμε δει ένα 
αμερικανικό ελικοπτεράκι να κάνει 
πτήσεις στον Αρη, το Perseverance 
να παράγει εκεί οξυγόνο, και τη 
∆ιαστημική Κινεζική Υπηρεσία να 
προσεδαφίζει ένα δικό της όχημα 
στην επιφάνειά του. Ειδήσεις μας 
πληροφορούν για την πιθανότητα 
να έχουμε ήδη μολύνει με μικρόβια 
τον Αρη, μέσω των μη επανδρωμέ-

νων σκαφών που έχουμε στείλει. 
Την ίδια στιγμή, γινόμαστε μάρ-

τυρες του ανταγωνισμού των δι-
σεκατομμυριούχων της τεχνολο-
γίας, οι οποίοι διαγκωνίζονται για 
το ποιος θα φτάσει εκεί πρώτος. Το 
∆ιάστημα, και κυρίως ο Αρης, έρ-
χεται όλο και πιο κοντά στο προ-
σκήνιο της ανθρωπότητας ως ένα 
πιθανό ενδεχόμενο, μια αφιλόξε-
νη μεν, αλλά προσιτή επικράτεια 
για τη συνέχιση του είδους μας. Η 
επιστήμη βλέπει τα αινίγματα της 
τέχνης σαν προκλήσεις, και επι-
χειρεί να τα αντιμετωπίσει πρακτι-
κά. Με πειράματα που έχουν υλική 
υπόσταση, και εξερευνητικές απο-
στολές. Το φανταστικό εισχωρεί 
στο πραγματικό και παράγει νέες 
προκλήσεις. Εκεί που κάποιοι έβλε-
παν μόνο αδυνατότητες, έρχονται 
τώρα άλλοι και βλέπουν κολοσ-
σιαίες ευκαιρίες.

«Θέλω οι Αμερικανοί να 
βγουν νικητές στον αγώνα 
για τις ανακαλύψεις που δη-
μιουργούν θέσεις εργασί-

ας… Θέλω να ανοιχτού-
με στο ηλιακό σύστημα όχι 
μόνο για να το εξερευνήσου-
με αλλά και για να το κατοική-
σουμε». Μ’ αυτά τα λόγια του 
πρώην προέδρου των ΗΠΑ, 
Μπαράκ Ομπάμα, ξεκινάει το 
μικρό αλλά περιεκτικό βιβλίο 
με τον τίτλο που δεν αφή-
νει περιθώρια παρερμηνειών, 
«Πώς θα ζήσουμε στον Αρη» 

(εκδ. Key Books, μτφρ. Εριέττα Βα-
σιλείου-Σγουρού, 2021). Ο συγγρα-
φέας και δημοσιογράφος Στέφαν 
Πέτρανεκ κυριολεκτεί. Θεωρεί ότι 
ο αποικισμός του Αρη είναι ζήτη-
μα χρόνου. Επικαλείται τον «άν-
θρωπο-ρουκέτα», τον Ελον Μασκ, 
ο οποίος έχει δηλώσει ότι το αργό-
τερο ώς το 2050 θα έχουν διανύσει 
την απόσταση των 55 εκατ. χιλιο-
μέτρων, και θα έχουν φτάσει στον 
Αρη αρκετές χιλιάδες ανθρώπων. Ο 
ίδιος βέβαια έχει πει ότι οι πρώτοι 
θαρραλέοι που θα κάνουν το ταξίδι 
των έξι με εννέα μηνών, θα πρέπει 
να είναι «έτοιμοι να πεθάνουν». Οι 
πρώτες απόπειρες βηματισμού του 
είδους μας πάνω στον πλανήτη θα 
μοιάζουν πιθανώς με την περιπέ-

τεια που σκηνοθέτησε 
στο μυθιστόρη-

μά του «Αν-

θρωπος στον Αρη», ο Αντι Γουέιρ 
(εκδ. Παπαδόπουλος, μτφρ. Κώστας 
Χαρβάτης, 2014). Στο φανταστικό 
αυτό σενάριο που έγινε ταινία από 
τον Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστή 
τον Ματ Ντέιμον, ο αστροναύτης 
εξερευνητής επιχειρεί ολομόνα-
χος να δαμάσει τη φύση του ξένου 
πλανήτη και να επιβιώσει ενάντια 
στους νόμους του σύμπαντος, με 
μόνο του σύμμαχο την τεχνολο-
γία. Με κάποιο τρόπο μοιάζει με 
κονκισταδόρ.

Ο Πέτρανεκ λέει ότι «παρά τα 
κοινά χαρακτηριστικά με τους 
εξερευνητές του παρελθόντος, οι 
πρωτοπόροι εξερευνητές του ∆ια-
στήματος είναι από κάθε άποψη ση-
μαντικότεροι από όλους τους προη-
γούμενους. Η παρουσία τους στον 
Αρη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 
επίτευγμα της ανθρώπινης διάνοι-

ας». Στο εντυπωσιακά απαιτητικό 
–απ’ όλες τις απόψεις– πλάνο, που 
αρχίζει σταδιακά να ξεδιπλώνεται, 
βλέπουμε τον θρίαμβο της επιστή-
μης και της τεχνολογίας. Τα ηθικά, 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα 
μπαίνουν δυστυχώς σε δεύτερη 
μοίρα. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι το αναπόφευκτο της επιτυχί-
ας, το ξεπέρασμα των δυσθεώρη-
των εμποδίων που μας θέτει η ύλη. 

«Οταν οι πρώτοι άνθρωποι πατή-
σουν στον Αρη, η στιγμή εκείνη θα 
είναι για την τεχνολογία, τη φιλοσο-
φία, την ιστορία και τις εξερευνή-
σεις η πιο σημαντική απ’ οτιδήποτε 
έχει προηγηθεί, επειδή θα πάψου-
με πλέον να είμαστε ένα είδος που 
υπάρχει σε έναν μόνο πλανήτη», 
γράφει ο Πέτρανεκ με κάποιο βερ-
μπαλισμό. Ο αποικισμός πλαισιώ-

νεται ποικιλοτρόπως. Είμαστε 
ένα ακραία φιλόδοξο είδος 
που επιζητεί διαρκώς το νέο. 
Φοβόμαστε την καταστρο-
φή, και προνοούμε. Ο Αρης 
μπορεί να γίνει το «δεύτερο 

σπίτι» μας, και εμείς ένα 
«δια-πλανητικό είδος». Ο 
φουτουριστής Μίτσιο Κά-
κου διαβεβαιώνει ότι «η 
Γη δεν είναι ασφαλές μέ-

ρος. Οι δεινόσαυροι δεν είχαν 
διαστημικό πρόγραμμα», λέει. Πάμε 
στον Αρη για να σώσουμε τη Γη, 
και γιατί έχουμε την εξερεύνηση 
στο DNA μας. Θέλουμε αενάως να 
επεκτείνουμε τα όρια της γνώσης 
και της κατανόησής μας. Ας αρχί-

σουμε να βλέπουμε την υπόθεση 
πιο σοβαρά, προτρέπει ο Πέτρανεκ. 

Στο ντοκιμαντέρ του Μά-
ικλ Μπαρνέτ «Η γενιά του Αρη» 
(Netflix, 2017) βλέπουμε ενθουσιώ-
δεις εφήβους να κάνουν πειράματα 
σε μια διαστημική κατασκήνωση 
της NASA και να μιλούν για το τα-
ξίδι προς τον Aρη με τη βεβαιότητα 
ότι μια μέρα θα το ζήσουν. Τα παι-
διά που είναι σήμερα στο δημοτικό, 
ίσως μια μέρα, όταν θα είναι ενή-
λικα πια, να μη χρειάζεται να κλεί-
σουν, ως ουρανοβάμονες, τα μάτια 
προκειμένου να φανταστούν τον 
Κόκκινο Πλανήτη. Iσως αντίθετα 
να πρέπει να τα έχουν ορθάνοιχτα.

Στους αντίποδες, υπάρχει βέβαια 
και η εύλογη κριτική. «Η ιδεολογία 
αυτών των διαστημικών θεαμάτων 
συνδέεται βαθιά με την ιδεολογία 
της βιομηχανίας της τεχνητής νοη-
μοσύνης», γράφει η Κέιτ Κρόφορντ 
στο διεισδυτικό βιβλίο της «Atlas of 
AI» (Yale University Press, 2021)». 
«Ο ακραίος πλούτος και η εξουσία 
που έχουν παραγάγει οι τεχνολο-
γικές εταιρείες, τώρα επιτρέπει σε 
μια μικρή ομάδα ανδρών να επεκτα-
θούν στη δική τους ιδιωτική κούρ-
σα. Βασίζονται στην εκμετάλλευση 
της γνώσης και των υποδομών των 
δημόσιων διαστημικών προγραμμά-
των του εικοστού αιώνα, ενώ πολύ 
συχνά εξαρτώνται από κρατικές 
χρηματοδοτήσεις και φορολογικά 
κίνητρα. Ο στόχος τους είναι να 
μην περιοριστούν στην εξόρυξη 
και στην ανάπτυξη αλλά να επε-
κταθούν σε όλο το ηλιακό σύστη-
μα. Στην πραγματικότητα, αυτές οι 
προσπάθειες αφορούν περισσότερο 
το φαντασιακό του ∆ιαστήματος, 
την ατέρμονη ανάπτυξη, και την 
αθανασία, παρά τις αβέβαιες και δυ-
σάρεστες προοπτικές του αληθινού 
διαστημικού αποικισμού». Προς το 
παρόν, και όσο η ώρα ενός «καλο-
καιρινού σούρουπου στον ήρεμο 
εύκρατο πλανήτη Aρη» είναι ακό-
μα μακριά, ας αναλογιστούμε πώς 
αντιμετωπίζουμε τώρα εμείς το δικό 
μας καλοκαιρινό σούρουπο, στον 
ταραγμένο και βασανισμένο πλα-
νήτη που ονομάζεται Γη.

Καλοκαιρινό σούρουπο στον Αρη
Σκέψεις για την προοπτική της αποίκισης του Κόκκινου Πλανήτη, που αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο εφικτή
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Oσο η ώρα ενός «καλοκαιρινού σούρουπου στον ήρεμο εύκρατο πλανήτη Aρη» είναι ακόμα μακριά, ας αναλογιστούμε πώς αντιμετωπίζουμε τώρα εμείς το δικό μας καλοκαίρι, στον βασανισμένο πλανήτη που ονομάζεται Γη.

Πάμε στον Αρη για 
να σώσουμε τη Γη, 
και γιατί έχουμε 
την εξερεύνηση στο 
DNA μας. Θέλουμε 
αενάως να επεκτεί-
νουμε τα όρια της 
γνώσης και της 
κατανόησής μας.

Ο φουτουριστής 
Μίτσιο Κάκου 
διαβεβαιώνει
ότι «η Γη δεν είναι 
ασφαλές μέρος.
Οι δεινόσαυροι 
δεν είχαν 
διαστημικό 
πρόγραμμα».

«Οταν οι πρώτοι 
άνθρωποι πατήσουν 
στον Αρη, η στιγμή εκεί-
νη θα είναι η πιο ση-
μαντική από οτιδήποτε 
έχει προηγηθεί, επειδή 
θα πάψουμε πλέον να 
είμαστε ένα είδος που 
υπάρχει σε έναν μόνο 
πλανήτη», γράφει 
ο Στέφαν Πέτρανεκ.

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ
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Π
ολιτισμός είναι οι άνθρωποι και ακο-
λούθως το έργο τους κατά τη δική 
μου αντίληψη. Φυσικά και ένα έρ-

γο μπορεί να είναι ψηλότερο από τον 
άνθρωπο που το δημιούργησε, να είναι 
πλήρες και φωτεινό, ενώ ο δημιουργός 
του λειψός συναισθηματικά και σκοτει-
νός. Όταν δε και ο άνθρωπος και το έργο 
του στέκουν πλάι-πλάι ανταγωνίζονται, 
τότε τα πράγματα είναι σχεδόν θεϊκά. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου-καλ-
λιτέχνη θεωρώ πως είναι και ο Χαμπής 
ο Χαράκτης, και παίρνω το θάρρος να 
γράψω για τον Χαμπή, αν και δεν θα το 
ήθελε ο ίδιος, γιατί αισθάνομαι τη συνέ-
πεια των λόγων του με τις πράξεις του. 
Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που 
όταν στέκεσαι δίπλα του αναπνέεις την 
αλλοτινή Κύπρο, που πασχίζει να δώσει 
νέα πράγματα, να ξεκολλήσει από την 
πεπατημένη, που έχει όραμα για το αύ-
ριο του τόπου. 

Όταν ήταν να εκδώσει το «Το βασιλό-
πουλλον της Βενεδιάς», όταν του έδωσε 
το παραμύθι ο μεγάλος δάσκαλος Κώστας 
Προυσσής, και από αυτή τη στήλη το έχω 
ξαναεπισημάνει, αναζήτησαν και οι δύο 
χρηματοδότηση, και επειδή ήθελαν και ο 
Χαμπής και ο Προυσής η έκδοση να είναι 
αψεγάδιαστη –κάτι που το πέτυχαν– και 
βλέποντας ότι οι δυσκολίες είναι πολλές 

έγραψε στον Προυσή: «Εγιώ άννοιξα έναν 
φάκελλον για τα οικονομικά της έκδοσης 
τζ’ έγραψα πό ’ξω ‘Ζηθκιαννιόν για το ‘Βα-
σιλόπουλλον της Βενεδιάς’. Μόνον που τον 
τίτλον του φακέλλου φαίνεται η αλήθκεια 
για μιαν καλλιτεχνικήν έκδοσην ποιότη-
τας στην Κύπρον». Φυσικά, αυτή τη φορά 
ο Χαμπής δεν ζητιανεύει και όπως ο ίδιος 
έγραψε στον λογαριασμό του στο facebook 
«Ευχαριστώ σας ’που τα βάθη της καρκιάς 
μου τζαι διαβεβαιώ σας ότι η πράξη μου 
έννεν ούτε απελπισία ούτε ζηθκιαννιόν... 
Εν χαρά μου να μοιράζουμαι τα έργα μου 
με πλάσματα με τα οποία αγαπκιούμαστιν. 
Αρέσκει μου να διώ τζαι να ανταποδίδω». 
Καθόλου έκπληξη δεν μου έκανε λοιπόν 

όταν ο Χαμπής έβαλε προς πώληση διά-
φορα χαρακτικά του, για να χρηματοδο-
τήσει την έκδοση του βιβλίου του, ιδίοις 
αναλώμασι, η τέχνη που δημιούργησε είχε 
κόπο και έξοδα, και δεν είναι παρά καλό 
ότι δεκάδες έργα του θα κοσμούν σπίτια 
και γραφεία, και γιατί όχι και δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως ας πούμε τα γραφεία 
της Ακαδημίας μας, ή των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών, ή του Προεδρικού. 

Μα ο Χαμπής που σήμερα ξεπουλάει 
έργα του, αφού περίπου είναι ό,τι φτάνει 
η τσέπη σου δώσε μου, παλιότερα έδινε 
έργα του στα παιδιά για να τα σκίσουν, 
στον ∆ημόσιο Κήπο Λεμεσού. Στις 2 Ιου-
νίου 1991 ο Χαμπής έδινε σε παιδιά 200 
έργα του, τα οποία θα τα έσχιζαν στον 
∆ημόσιο Κήπο, ο οποίος διαφημίζοντας 
τη δράση του έλεγε: «Ξιφορτώννουμαι τα 
έργα μου τζαι διώ τα στους μιτσιούς να τα 
σσίσουν τζαι να κάμουν τζινούρκα», εξη-
γώντας την πράξη του: «Το σσίσμαν των 
έργων μου ’έννεν θανάτωση τους, αλλά 
γεννά τζινούρκα». Η πράξη ενός αναγνω-
ρισμένου καλλιτέχνη να δώσει σε παιδιά 
να σκίσουν έργα του είναι πράξη επανα-
στατική, είναι ιδωμένη και μελετημένη... 
μα και σε εμένα τον ίδιο έχει δηλώσει 
πολλές φορές, ότι η χαρακτική είναι το 
«παιξίμιν» του, και το λέει συνεχώς... ξέ-
ρετε πόσο λυτρωτικό είναι να ακούς από 

κάποιον ότι αυτό που κάνει είναι ένα παι-
χνίδι; Και όταν γνωρίσεις τον άνθρωπο, 
καταλαβαίνεις πόσο σοβαρά παίρνει αυτό 
το παιχνίδι και τότε λες, χαρά στο κουρά-
γιο σου, Χαμπή. 

Ναι, αν είχαμε περισσότερους νέους 
και οραματιστές όπως είναι ο Χαμπής, θα 
είχαμε καλύτερες προοπτικές για το πολι-
τιστικό αύριό μας ως Πολιτεία, ως άνθρω-
ποι. Ο Χαμπής σε χρόνια δύσκολα πήρε 
τον πολιτισμό και τον πήγε στα Πλατα-
νίσκια, να φτιάξει μουσείο και σχολή Χα-
ρακτικής, πού; Στο τσουγκρί του κόσμου, 
μετά ο Γιώργος και ο Γιάννος πήγαν στη 
Σαλαμιού της Πάφου, για να κάνουν φε-
στιβάλ Animation και όπως οι ίδιοι ομο-
λογούν «Η ρίζα του φεστιβάλ βρίσκεται 
στη στιγμή που ο χαράκτης Χαμπής έκα-
νε πράξη την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός 
είναι αγαθό για όλους, μεταφέροντας την 
τέχνη στην κυπριακή ύπαιθρο και στους 
ανθρώπους της». 

Πολιτιστική αποκέντρωση σε μόνιμη 
βάση εκτός των αστικών κέντρων, πολι-
τιστική αποκέντρωση στα μυαλά μας, πο-
λιτιστική αποκέντρωση και εξακτίνωση, 
πολιτιστική αποκέντρωση για να επιστρέ-
ψει η τέχνη στον κόσμο, γιατί τελικά είχε 
φως στην Αλταμίρα.

«Με την αγάπην μου τζαι τα έργα μου» 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ΕΚΘΕΣΗ

Λήδρα Πάλας: 
χορεύοντας σε μια γραμμή 
Η έκθεση παρουσιάζει τη «χρυσή εποχή» του εμβληματικού ξενοδοχείου 
της πρωτεύουσας Λήδρα Πάλας και την ενδιαφέρουσα κοινωνική ιστορία 
που το περιβάλλει. Παράλληλα, αναδεικνύει το ξενοδοχείο ως ένα μέσον 
με το οποίο μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία 
της Κύπρου. Αντικείμενα, προσωπικές μαρτυρίες αλλά και σπάνιο αρχεια-
κό υλικό, σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, θα προ-
σφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική μουσειακή εμπειρία. Την έκθεση 
επιμελήθηκαν η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, η Αντιγόνη Ηρακλείδου, 
και η Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, ενώ τον γενικό συντονισμό είχαν η 
διευθύντρια του Λεβέντειου ∆ημοτικού Μουσείου Λευκωσίας ∆ήμητρα 
Θεοδότου Αναγνωστοπούλου και η έφορος Μαρία Πατσαλοσαββή. Λεβέ-
ντειο ∆ημοτικό Μουσείο Λευκωσίας – Κέντρο Αριστείας CYENS, διάρκεια 
έκθεσης έως31 Οκτωβρίου 2021. Λεβέντειο ∆ημοτικό Μουσείο Λευκωσί-
ας, Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων, Ιπποκράτους 15-17, ώρες λειτουργί-
ας: Τρίτη-Κυριακή, 10:00-16:30.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Εκκλησιαστικοί ύμνοι
Κυκλοφόρησε η συλλογή βυζαντινών εκκλησιαστικών ύμνων 
από τη Νεκταρία Καραντζή (http://www.nektariakarantzi.com), 
μία από τις σημαντικότερες φωνές της γυναικείας ιερής υμνω-
δίας διεθνώς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ύμνους πρωτοχριστια-
νικούς, όπως το «Φως Ιλαρόν» και το «Χριστός Ανέστη» , ύμνους 
αφιερωμένους στη Θεοτόκο – ρεπερτόριο στο οποίο έχει αφιε-
ρώσει τη μελέτη της η Καραντζή τα τελευταία χρόνια. Το άλμπουμ 
«Byzantine» έχει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνώς κατα-
ξιωμένου Βασίλη Τσαμπρόπουλου και κυκλοφορείται, σε φυσι-
κή μορφή, στην Ευρώπη και την Αμερική στις 6 Αυγούστου 2021 
από την MSO Records – Musica Sacra Series και την ολλανδική 
Challenge Records (https://bit.ly/3A4Ykuu). ∆ιατίθεται επίσης 
διαδικτυακά σε όλες τις γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες. Το άλ-
μπουμ περιλαμβάνει booklet με πληροφορίες των έργων και στί-
χους στην αγγλική γλώσσα.
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16o διεθνές 
φεστιβάλ Λεμεσού

Η κινηματογραφική εβδομά-
δα ολοκληρώνεται την Κυρια-
κή 8 Αυγούστου 2021 για το 16ο 
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Λεμεσού, με την προβολή του 
κυπριακού ντοκιμαντέρ «The 
Stray Story: A Dogumentary» της 
Χριστίνας Γεωργίου. Στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ, διοργανώνεται ερ-
γαστήρι με τον Στέφανο Σεβέρη 
με θέμα τη θετική εκπαίδευση 
σκύλων. Έχοντας μεταβεί από 
την εφαρμογή της παραδοσιακής 
εκπαίδευσης σκύλων στη θετι-
κή εκπαίδευσή τους, ο Στέφα-
νος Σεβέρης αφηγείται πώς αυτή 
η μετάβαση μεταμόρφωσε όχι 
μόνο τη σχέση του με τους σκύ-
λους, αλλά και με τον ίδιο του τον 
εαυτό. Η είσοδος στο εργαστήρι 
είναι ελεύθερη. Εργαστήρι Θετι-
κής Εκπαίδευσης στις 6:30 μ.μ. 
και στις 8:30 μ.μ. η ταινία λήξης. 
Ceronia Hall - Χαρουπόμυλος Λα-
νίτη, Λεμεσός. www.filmfestival.
com.cy | Instagram | Facebook @
lemesosdocfest.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Tσιαττιστά 
και μαντινάδες
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πο-
λιτιστικής Αποκέντρωσης 2021 που 
πραγματοποιείται για έκτη συνεχόμενη 
χρονιά από τις Πολιτιστικές Υπηρεσί-
ες παρουσιάζεται η διάλεξη με θέμα 
τα τσιαττιστά και τις μαντινάδες στις 
τοπικές παραδόσεις της Κύπρου, της 
Κρήτης και των ∆ωδεκανήσων, από τον 
Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού, με τίτλο 
«Ποιητικοί ∆ιάλογοι. Μαντινάδες και 
Τσιαττίσματα: Κύπρος – Κρήτη – ∆ωδε-
κάνησα». Κυριακή 8 Αυγούστου στον 
Λουβαρά, χώρος εκδηλώσεων και τη 
∆ευτέρα 9 Αυγούστου στον Άγιο Τύχω-
να, στο Θέατρο «Ονήσιλος», ώρα 8:00 
μ.μ. Πληροφορίες τηλ 99545629.

ΒΙΒΛΙΟ

Αθαλάσσα, του Κώστα Λυμπουρή
Κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τις εκδόσεις Το Ροδακιό το 
νέο μυθιστόρημα του Κώστα Λυμπουρή, με τίτλο «Αθαλάσσα». 
Είναι η πρώτη φορά που η λογοτεχνία αγγίζει το ιδιαίτερα ευ-
αίσθητο θέμα των ασθενών του ψυχιατρικού αυτού ιδρύματος. 
Το μυθιστόρημα αναφέρεται στη ζωή εντός του ψυχιατρεί-
ου κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε (1964-1974), σκιαγρα-
φεί αυτή την άλλη μικροκοινωνία, στην οποία αντανακλώνται 
και προσλαμβάνονται με διαφορετικούς όρους – ανάμεσα στο 
παράλογο και το κοινώς νοούμενο λογικό- τα όσα συμβαίνουν 
και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο: ο έρωτας, το καλό, το κα-
κό, η πολιτική, η ειρήνη, ο πόλεμος. Στο εξώφυλλο έργο της 
ζωγράφου Νίτσας Χατζηγεωργίου (λεπτομέρεια). Θα διατίθε-
ται από τα βιβλιοπωλεία Πάργα σ’ όλη την Κύπρο, από το Σο-
λώνειον στη Λευκωσία και το βιβλιοπωλείο Περιδιάβαση στην 
Ορόκλινη.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Η χώρα των νομάδων, στο Κωνστάντια
Συνεχίζονται οι θερινές προβολές στο Κωνστάντια με την ταινία «Η χώρα των νομάδων» της 
Κλόι Ζάο, η οποία κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας & Πρώτου 
γυναικείου ρόλου για την Φράνσις Μακντόρμαντ, Golden Globes Καλύτερης Ταινίας & Κα-
λύτερης Σκηνοθεσίας, Bafta, όλα τα προαναφερθέντα + Καλύτερης Φωτογραφίας. Η ταινία 
είναι βασισμένη στο βιβλίο Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, και 
εστιάζει σε μία εργάτρια, τη Φερν (Φράνσις ΜακΝτορμαντ) που έχοντας χάσει τον άντρα της 
πρόσφατα, μένει άνεργη καθώς η βιομηχανία που δούλευε για χρόνια κλείνει. Η Φερν είναι 
σχεδόν 60 ετών, έτσι αποφασίζει να πουλήσει όλα της τα υπάρχοντα και με το βανάκι της να 
γυρίσει την Αμερική, ζώντας ως άστεγη νομάς ελπίζοντας να βρει κάποια δουλειά, έστω πε-
ριστασιακή. Η εμπειρία της περιήγησης θα τη φέρει κοντά σε ανθρώπους με τους οποίους 
θα μοιραστεί μια νέα φιλοσοφία ζωής. Προβολή Παρασκευή 13 Αυγούστου.

ΜΥΡΤΩ ΑΖΙΝΑ ΧΡΟΝΙΔΗ

Μια εμπνευσμένη 
λογοτέχνης,
ένας σπάνιος 
άνθρωπος
Του ΒΑΚΗ ΛΟΪΖΙΔΗ

Τη Μυρτώ Αζίνα Χρονίδη τη γνώρισα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, στο σπίτι 
των λογοτεχνών Ντίνας και Γιάννη Κα-
τσούρη. Από την πρώτη αυτή συνάντηση, 
μού έκανε εντύπωση η πραότητά της, η 
αγάπη της για τη λογοτεχνία και το ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον της για τους νέους 
λογοτέχνες της Κύπρου. Γρήγορα διαπί-
στωσα πως πρόκειται για σπάνιο άνθρω-
πο με θετική ενέργεια και ζεστασιά, που 
θα είχε τη δική της, ιδιαίτερη συμβολή 
στο λογοτεχνικό μου ταξίδι.

∆ιάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον τα πρώ-
το της βιβλίο «Παθολογία» και αργότερα το 
βιβλίο της «Ραχήλ». Της έστελνα που και 
που δικά μου ποιήματα. Η Μυρτώ εμπι-
στευόταν τα γραφτά της στους φίλους της 
και της άρεσε να τα συζητά πριν ακόμα τα 
δημοσιεύσει. Με αυτό τον τρόπο ένιωθε να 
προχωρά και να μοιράζεται τις ανησυχίες 
της με ουσιαστικό τρόπο. 

Η Μυρτώ υπήρξε πρωτοπόρος για τα 
δεδομένα της κυπριακής λογοτεχνίας, ιδι-
αίτερα στην εισαγωγή του ευσύνοπτου 
αφηγήματος με ιδιαίτερο συγκινησιακό 
φορτίο, που στις μέρες μας κατέχει  μια 
σημαντική θέση στην παγκόσμια λογοτε-
χνία. Χαρακτηριστικό είναι το αφήγημα 
της με τον τίτλο «Κουμπί» που διδάσκεται 
στα κυπριακά γυμνάσια. 

Η Μυρτώ δεν αναλωνόταν σε δημόσιες 
σχέσεις για την προβολή του έργου της, γι’ 
αυτό ίσως να μην είναι τόσο γνωστή στο 
ευρύ κοινό όπως λιγότερο σημαντικοί λο-
γοτέχνες. Για τη Μυρτώ η λογοτεχνία ήταν 
κατάθεση ψυχής. Αγωνία, ανάγκη.

Η στάση της στη ζωή δεν διέφερε από 
τη στάση της στα γραφτά που μας άφησε. 
Υπήρξε βαθιά πνευματικός άνθρωπος με δυ-
ναμική παρουσία ως γυναίκα κάτι που εντο-
πίζει κανείς και στο συγγραφικό της έργο.

Είναι πραγματικά δύσκολο να διαχω-
ρίσεις τη λογοτέχνη Μυρτώ Αζίνα από τη 
γιατρό Μυρτώ Αζίνα. Η άσκηση του λει-
τουργήματος του γιατρού ήταν πολύ ση-
μαντική για την ίδια και αποτελούσε πηγή 
έμπνευσης και για το λογοτεχνικό της έργο.

Η Μυρτώ έζησε από κοντά τα γεγονότα 
που σημάδεψαν τη νεότερη κυπριακή ιστο-
ρία, δίπλα στον πατέρα της, Αντρέα Αζίνα. 
Πολλές φορές με τα βιώματά της έφερνε στο 
φως αθέατες πτυχές της κυπριακής τραγω-
δίας. Το ημερολόγιό της που δημοσίευσε 
σε νεανική ηλικία, συνεχίζει να προκαλεί 
συγκίνηση για την ευαισθησία και την ει-
λικρίνεια με την οποία αποτυπώνει τα δι-
κά της βιώματα.

Με τη Μυρτώ είχα την ευκαιρία να συ-
νεργαστώ και επαγγελματικά. Με το που 
προσερχόταν σε επαγγελματικές συναντή-
σεις ως ιατρικός λειτουργός, άλλαζε η διά-
θεση των παρευρισκόμενων. Είχε τον τρό-
πο να πείθει για τις καινοτόμες ιδέες της. 
Έγνοια της ήταν ο τόπος και η σωματική 
και ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Ποτέ δεν επιβάρυνε τους άλλους με τα 
δικά της θέματα υγείας. Αντίθετα ακόμα 
και σε δύσκολες στιγμές, συνέχιζε να τους 
βοηθά. Η Μυρτώ αφήνει κοινωνικό έργο 
πίσω της με τη δραστηριοποίησή  της σε 
σημαντικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα συ-
νεχίσουν να λειτουργούν και να την έχουν 
ως παράδειγμα. Η Μυρτώ έβαλε το δικό της 
λιθαράκι στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται 
προληπτική ιατρική. Η αγάπη της για τους 
νέους λογοτέχνες ήταν εκπληκτική. Μελε-
τούσε και παρουσίαζε τα βιβλία τους, ανά-
πτυσσε ουσιαστικό διάλογο μαζί τους. ∆εν 
είναι εξάλλου τυχαίο ότι η τελευταία δημό-
σια παρουσία της αφορούσε παρουσιάσεις 
βιβλίων και συζητήσεις με νέους ποιητές 
όπως η Αυγή Λίλλη, ο Αντρέας Τιμοθέου  
και ο Κωσταντίνος Παπαγεωργίου.

O Χαμπής ο Χαράκτης 
είναι από εκείνες τις περι-
πτώσεις που όταν στέκεσαι 
δίπλα του αναπνέεις την 
αλλοτινή Κύπρο, που πασχί-
ζει να δώσει νέα πράγματα, 
να ξεκολλήσει από την 
πεπατημένη, που έχει όραμα 
για το αύριο του τόπου. 

Η Μυρτώ δεν αναλωνόταν σε δημόσιες σχέ-
σεις για την προβολή του έργου της, γι’ αυτό 
ίσως να μην είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοι-
νό όπως λιγότερο σημαντικοί λογοτέχνες. 
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Στις 27 Ιουλίου 2021, στις δέκα το 
πρωί, λίγοι «συγγενείς τε και φίλοι» 
προπέμψαμε, στο Α΄ Νεκροταφείο 
της Αθήνας, τον ποιητή Νίκο Φωκά, 
στην έξοδό του από τη ζωή. Στις 26 
Απριλίου 2003, ξημερώνοντας Με-
γάλο Σάββατο, ένα βαρύ εγκεφαλι-
κό τον κατεδάφισε. Eζησε από τότε, 
καταργημένος ποιητικά, δεκαοκτώ 
ολόκληρα χρόνια, στο σπίτι του, μέ-
σα σε μεγάλη φροντίδα και αγάπη 
από τη γυναίκα του Αγγέλα Φωκά. 
Πρόλαβε, πριν αρρωστήσει, να πά-
ρει στα χέρια του τη συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιημάτων του («Ποι-
ητικές συλλογές, 1954-2000», ύψι-
λον/βιβλία, 2002). Ευτυχώς, το έργο 
του Φωκά, ο οποίος εκτός από την 
ποίηση άσκησε και την τέχνη του 
δοκιμίου και της μετάφρασης, έχει 
στο μεγαλύτερο μέρος του συγκε-
ντρωθεί και εκδοθεί είτε από τον 
ίδιο είτε από φίλους του. Το 2005 
εκδόθηκαν τα πεζοποιήματά του: 
«Ελεύθερο θέμα» (Εστία).Μετά την 
έκδοση, το 2013, της συλλογής «Κο-
ντή σκιά» (ύψιλον/βιβλία), ποιητι-
κά υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Στους 
τρεις τόμους δοκιμίων του, με στα-
θερό θέμα την ποίηση, τη γλώσ-
σα και τον Παπαδιαμάντη, ήρθε να 
προστεθεί, το 2015, ένας τέταρτος: 
«Η μοναξιά της ποίησης» (Νεφέλη). 
Απομένουν αθησαύριστα σε βιβλίο 
ορισμένα κριτικά κείμενά του, ικα-
νά να απαρτίσουν έναν ακόμη τόμο 
δοκιμίων. Το αρχείο του απόκειται 
στη Γεννάδειο.

Ο θάνατος του σημαντικότερου 
ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής 
γενιάς άφησε ασυγκίνητα τα ποικί-
λα ενημερωτικά μέσα· τόσα χρόνια 
άρρωστος και βουβός είχε σχεδόν 
ξεχαστεί, κάποιοι ίσως να τον θεω-

ρούσαν και πεθαμένο. Μα και όσο 
ζούσε ο Φωκάς δεν είχε την ανα-
γνώριση που του άξιζε. Βρέθηκαν 
βέβαια άνθρωποι που πρόσεξαν την 
ποίησή του και την εκτίμησαν. Θα 
αναφέρω δύο μόνο, που δεν βρίσκο-
νται και αυτοί στη ζωή, τον Ανδρέα 
Μπελεζίνη και τον Aρη Μπερλή. 
Θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε 
πολλούς λόγους για αυτή την παρα-
γνώριση. Ο κυριότερος πάντως εί-
ναι πως για μεγάλο διάστημα μετά 
το 1974 η ιδεολογική κυριαρχία της 

Αριστεράς είναι τόσο απόλυτη, ώστε 
ένας ποιητής, όπως ο Φωκάς εν προ-
κειμένω, που δεν ανήκε σε αυτήν 
ή δεν συμμεριζόταν την ιδεολογία 
της, να μη βρίσκει απήχηση. Ας με-
τρήσει ο αναγνώστης την αποδοχή 
του Αναγνωστάκη, του Πατρίκιου 
και άλλων αριστερών ποιητών της 
γενιάς αυτής, και ας τη συγκρίνει 
με του Φωκά. 

Eνας άλλος λόγος είναι πως η 
ποίησή του είναι αποφασιστικά και 
επίμονα αντισυναισθηματική, τόσο 

που να φαίνεται σε πρώτη προσέγ-
γιση ψυχρή και εγκεφαλική. Χρει-
άζεται γερή ποιητική εκγύμναση 
για να μπορείς να αναγνωρίζεις το 
κάρβουνο που καίει κάτω από την 
ψυχρή επιφάνεια. Ο συναισθηματι-
σμός, όπως έγραψε στα σκληρά δο-
κίμιά του κατά του Ρίτσου, δεν είναι 
αίσθημα, «είναι η απομίμηση του 
αισθήματος, είναι η απάθεια που 
υποκρίνεται το πάθος, είναι ακριβώς 
η ψυχρότητα που προσποιείται τη 
θερμότητα», και συνοδεύεται πά-

ντα από ρητορικότητα, ωραιολογία 
και λαϊκισμό («Επιχειρήματα για τη 
γλώσσα, για τη λογοτεχνία» Εστία, 
1982, σ. 79 και 76). Η ποίηση του 
Φωκά είναι ακραία ατομική, μακριά 
και πέρα από συλλογικούς μύθους 
και κοινά αισθήματα, τραγικά ενί-
οτε μοναχική: «Ω η εκκλησιά τόσο 
κοντά κι εγώ να κάθομαι σπίτι, / Η 
πύλη της ανοιχτή κι εγώ να μην 
μπορώ να μπω, / Να χτυπούν οι κα-
μπάνες / Κι εγώ να τις ακούω απ’ το 
γραφείο μου, / Να ψάλλονται τ’ ανα-
στάσιμα / Κι εγώ να γράφω τη δική 
μου ποίηση!» («Η κάθε μέρα ως θαύ-
μα», «Ποιητικές συλλογές», σ. 241).

Ο Φωκάς στην ποίησή του τα μέ-

τρησε όλα με το μέτρο του θανάτου, 
το ότι θα πεθάνουμε μια μέρα αυτό 
είναι το κοινό μυστικό μας («Σε συ-
νομήλικο», σ. 232). Ο κόσμος είναι 
εξαρχής και αμετάκλητα τραγικός, 
και πάνω σε αυτήν ακριβώς τη με-
ταφυσική τραγικότητα γεννιέται η 
ποίηση: «Είναι μια μήτρα που βγάζει 
γύπες, γενιά προς γενιά, / Μ’ όλες τις 
λεπτομέρειες απαράλλαχτες: τις αρ-
πάγες, το ράμφος. / Είναι μια μήτρα 
που βγάζει γερανούς – κοινότατους, 
στερεότυπους γερανούς. / Αθώες εί-

ναι οι μήτρες, άβουλα σκεύη. Οποιος 
έπλασε τις μήτρες έχει την ευθύνη 
της τραγωδίας» («Γερανός και γύ-
πας», σ. 128). Η αγριότητα είναι το 
ανεξάλειπτο συστατικό αυτού του 
κόσμου: «Αυτό ’ναι το κουνέλι που, 
/ ένα απομεσήμερο σαν τ’ άλλα, / 
Καθιστό στα πισινά, / χωρίς εστία 
στο βλέμμα, / Με την κληρονομική 
τρεμούλα του είδους συνεχή, / Ενι-
ωσε αιφνίδια στην κοιλιά / (Καρφω-
μένο πάνω του σαν βέλος / ξαπολυ-
μένο από τη λόχμη) / Το κουνάβι…» 
(«Κουνέλια», σ. 189). 

Σε αυτόν τον αμετάθετο ορίζο-
ντα του θανάτου και της τραγικό-
τητας, ο Φωκάς βλέπει τη ζωή στην 
πιο καθημερινή εκδοχή της, με πι-
κρή τρυφερότητα: «Ω εσείς φτωχοί 
θαμώνες αιθουσών κονσέρτων, σας 
παρατηρώ / Την ώρα που αφου-
γκράζεστε μια σύνθεση στο πιά-
νο / Απάνω στους βραχίονες του 
καθίσματος να ψευτοπαίζετε / Με 
πονεμένα δάχτυλα σκεβρά κι αρ-
θριτικά / Μιμούμενοι, ω δυστυχι-
σμένοι, τον σπουδαίο σολίστα στη 
σκηνή / Ή πίσω απ’ τον σολίστα 
τον διάσημο συνθέτη. / Να ψευ-
τοπαίζετε τη μελωδία ή να κρατά-
τε τον ρυθμό / Με το κεφάλι ή με 
το πόδι, σάμπως να διευθύνετε. // 
Τι ματαιωμένοι αλήθεια σολίστες 
ή συνθέτες είμαστε όλοι μας· / Τι 
ματαιωμένοι στην πραγματικότητα 
εραστές / –Παρά τους τόσους έρω-
τες που πιθανό να ’χουμε ζήσει– / 
Ματαιωμένοι, αλλ’ όχι και παραι-
τημένοι, παίζοντας / Ως τα βαθιά 
μας γηρατειά στα μπράτσα του κα-
θίσματος / Ή και το ξύλο ακόμα 
του τελευταίου μας κρεβατιού την 
ίδια μελωδία / Σαν ανταπόκριση σ’ 
ένα ανεκπλήρωτο όνειρο / Απάνω 
σε μιαν ύλη που δεν απαντάει στα 
δάχτυλά μας» («Εραστές», σ. 387).

Η ποιητική κληρονομιά ενός παραγνωρισμένου
«Βουβό» αντίο στον σημαντικότερο ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς Νίκο Φωκά, που έφυγε» στις 27 Ιουλίου

«Ο συναισθηματισμός 
δεν είναι αίσθημα, 
είναι η απομίμηση 
του αισθήματος, είναι 
η απάθεια που υπο-
κρίνεται το πάθος, 
είναι ακριβώς η ψυχρό-
τητα που προσποιείται 
τη θερμότητα».

Ο Νίκος Φωκάς «έφυγε» αθόρυβα στις 27 Ιουλίου. ∆εξιά, η συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιημάτων του, «Ποιητικές συλλογές, 1954-2000» (ύψιλον/βι-
βλία, 2002) και η τελευταία του συλλογή «Κοντή σκιά» (ύψιλον/βιβλία, 2013).
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Παρατηρώ προσεκτικά την υπέρο-
χη τοιχογραφία. ∆εν τη χορταίνω. 
Φαντάζομαι τη σκηνή να ζωντα-
νεύει στα μάτια μου. Ενα ορεινό 
τοπίο κατάφυτο από κρόκους. Μια 
ενήλικη γυναίκα δείχνει με λεπτές, 
προσεκτικές κινήσεις στη νεαρή 
κοπέλα δίπλα της πώς να συλλέγει 
τους στήμονες του πολύτιμου άν-
θους, δουλειά δύσκολη, επίπονη, 
πιεστική· μια μάχη με τον χρόνο. 
Αν τα λουλούδια δεν μαζευτούν 
ταχύτατα, η ίνα τους θα μαραθεί, 
το «κόκκινο χρυσάφι» της γης θα 
θαμπώσει. Η δασκάλα παραδίδει 
μαθήματα, η μαθήτρια θέλει την 
επιδοκιμασία της. Οι εκφράσεις 
των προσώπων τους μάς λένε πολ-
λά για την αυστηρότητα της μιας 
και την αγωνία της άλλης. 

Στον οικισμό του Ακρωτηρίου 
της 2ης χιλιετίας, οι κάτοικοι αγα-

πούσαν τον κρόκο. Οι περίφημες 
«Κροκοσυλλέκτριες» που αποκα-
λύφθηκαν στον θαμμένο κάτω από 
την ηφαιστειακή τέφρα οικισμό, και 
παρουσιάζονται εδώ και λίγες μέ-
ρες μαζί με άλλες σημαντικές τοι-
χογραφίες στο Μουσείο Προϊστορι-

κής Θήρας, μαρτυρούν πολλά αλλά 
και γεννούν την περιέργεια. Αραγε 
χρησιμοποιούσαν τον κρόκο μόνον 
ως βαφικό υλικό σε τοιχογραφίες 
και αγγεία, και ως αρωματικό; Ή 
μήπως με αυτό καταπολεμούσαν το 
hangover από την υπερβολική κα-
τανάλωση κρασιού και την αϋπνία; 
Ο ∆ιοσκουρίδης είχε καταγράψει τις 
φαρμακευτικές χρήσεις του κρόκου. 
Τον θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντι-
κό ανάμεσα στα φυτικά ιάσματα, 
αποτελεσματικό αντιφλεγμονώδες, 
αντισηπτικό και αναλγητικό, ενώ 
είχε σημειώσει και τις αφροδισια-
κές του ιδιότητες. 

Βλέποντας τις «Κροκοσυλλέκτρι-
ες» του Ακρωτηρίου, ο σημερινός 
επισκέπτης της Σαντορίνης μένει 
πραγματικά έκθαμβος. ∆εν μπορεί 
παρά να θαυμάσει μια κοινωνία που 
όπως λένε οι αρχαιολόγοι ήταν οι-

κονομικά ισχυρή, είχε υψηλό πο-
λιτισμικό επίπεδο και χαρακτήρα 
κοσμοπολίτικο. Είναι σπουδαίο γε-
γονός η έκθεση στη Σαντορίνη. Οχι 
μόνο για την ευκαιρία που δίνει στο 
κοινό να θαυμάσει μια σειρά τοιχο-
γραφιών, πολλές από τις οποίες δεν 
έχουν εκτεθεί μέχρι σήμερα, αλ-
λά και γιατί τα συγκεκριμένα έργα 
δεν παρουσιάζονται ως ζωγραφι-
κοί πίνακες, αλλά ανασυντίθενται 
ολόκληρα τα εικονογραφικά τους 
προγράμματα όπως αυτά αναπτύσ-
σονταν στα μικρού μεγέθους, τα-
πεινά δωμάτια των προϊστορικών 
κτιρίων. Ετσι αντιλαμβάνεται κα-
νείς καλύτερα το πολύπλοκο νο-
ηματικό περιεχόμενο των έργων, 
αναγνωρίζει το μέτρο, την αρμονία, 
την απλότητα. Πολύτιμα μαθήμα-
τα από το παρελθόν στη σύγχρονη 
Σαντορίνη. 

Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ 

Μαθήματα από το παρελθόν

MISE EN PLACE

Οι «Κροκοσυλλέκτριες», τοιχογραφία από το κτίριο «Ξεστή 3» του Ακρω-
τηρίου Θήρας.

Οι περίφημες 
«Κροκοσυλλέκτριες» 
αποκαλύφθηκαν στον 
θαμμένο κάτω από την 
ηφαιστειακή τέφρα 
οικισμό του Ακρωτηρίου 
και παρουσιάζονται 
στο Μουσείο 
Προϊστορικής Θήρας.

«Η ουσία της τέχνης σε φέρνει σε 
κάποια όρια τόσο δελεαστικά που 
όταν σου λείπουν, νιώθεις σαν να 
κόπηκε ένα κομμάτι της ζωής σου. 
Για τον κόσμο του θεάτρου είναι 
ανάσα η σκηνή». Ετσι περιγράφει ο 
Ακης Σακελλαρίου το αίσθημα της 
αναγκαστικής απουσίας όλο το δι-
άστημα που κράτησε το lockdown 
για το θέατρο, αλλά και την επι-
στροφή στη σκηνή με τις «Βάκχες» 
του Ευριπίδη που παρουσιάζονται 
σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά 
και σκηνοθεσία της Νικαίτης Κο-
ντούρη (παίζουν: Ακης Σακελλα-
ρίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπου-
λος, Ιωάννα Παππά, Κωνσταντίνα 
Τάκαλου, ∆ημήτρης Πετρόπουλος, 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης).

«Η πρώτη παράστασή μας δό-
θηκε στη Χαλκίδα και όλοι νιώσα-
με αυτό που λέμε μυσταγωγία στο 
θέατρο. Υπήρχε μια διάχυτη σιγή 
και μια προσήλωση, λες και το κοι-
νό ήθελε να νιώσει με όλες του τις 
αισθήσεις», λέει ο πρωταγωνιστής 
στην «Κ», ενώ ετοιμάζεται για την 
Επίδαυρο. Παραγωγή της Εταιρείας 
Τέχνης «Αrs Aeterna» και του ∆Η-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων, οι «Βάκχες» θα 
παρουσιαστούν στις 13, 14 και 15 
Αυγούστου στο αργολικό θέατρο. 
Μια παράσταση όπου κυριαρχεί το 
πάθος, η σύγκρουση, η τελετουρ-
γία και η μουσική των Θραξ Πανκc, 
ενός σχήματος από τη Θράκη που 
σμίγει τις θρακιώτικες λύρες με τις 
ηλεκτρικές κιθάρες. Η λέξη «παν-
κοπανηγυροψυχεδέλεια» περιγρά-
φει τον ήχο της μπάντας.

Η Επίδαυρος αυξάνει το άγχος 
του ηθοποιού; «Προφανώς», λέει 
γελώντας ο πρωταγωνιστής. «Ως 
Θεσσαλονικιός είχα κι εγώ παλιά 
την αντίληψη “ωχ μωρέ αυτοί οι 
Αθηναίοι, πηγαίνουν στην Επί-
δαυρο, σχολιάζουν, κρίνουν αφ’ 
υψηλού και λένε ο καθένας το μα-
κρύ και το κοντό του”. Ομως, όταν 
έπαιξα για πρώτη φορά εκεί, πριν 
από δέκα χρόνια, ένιωσα το μεγα-
λείο του χώρου». Βέβαια, στο ξεκί-
νημα της καριέρας του, στα μέσα 
της δεκαετίας του ’80, δίπλα στον 

Θόδωρο Τερζόπουλο, είχε γυρίσει 
σχεδόν όλα τα αρχαία θέατρα της 
χώρας, εκτός από το αργολικό θέα-
τρο, και μάλιστα με τον ίδιο ρόλο 
που υποδύεται και τώρα. Οι «Βάκ-
χες», λοιπόν, του είναι γνώριμες. 
«Η παράσταση του 1986 ήταν βα-
σισμένη σε μια βιοδυναμική διερ-
γασία που τότε ήταν πρωτόφαντη. 
Το υλικό των Βακχών που σχετίζε-
ται με την έκσταση και το χάσιμο 
των ανθρώπινων ορίων, ήταν μια 
παράσταση που αποτέλεσε σταθ-
μό στην πορεία μου και γενικότε-

ρα άφησε γερό αποτύπωμα στο 
θέατρο». 

Ηταν από τις πρώτες του ερμη-
νείες μετά το πτυχίο της Νομικής 
και τη δραματική σχολή της Ρού-
λας Πατεράκη στη Θεσσαλονίκη, 
καθώς και τις θεατρικές σπουδές 
στη σχολή της Στέλλας Αντλερ και 
το HB Studio στην Αμερική. Εκεί 
γνώρισε τον Θόδωρο Τερζόπου-
λο. Επιστρέφοντας ξεκίνησαν τις 
«Βάκχες», μια παράσταση που επί 
δέκα χρόνια παρουσιάστηκε σε 
όλο τον κόσμο. Επειτα, ο κύκλος 

εκείνος έκλεισε, άνοιξαν άλλοι για 
τον καταξιωμένο σήμερα ηθοποιό.

«Αλλαξαν πολλά έκτοτε, ωστό-
σο το σώμα έχει δική του ζωή και 
μνήμη και θυμόταν την κινησιο-
λογία που ακολουθούσαμε τότε, 
παρότι στα χρόνια που μεσολά-
βησαν έκανα διαφορετικά πράγ-
ματα στο θέατρο. Η Ν. Κοντούρη 
είχε ζήσει όλη τη διαδικασία τό-
τε. Τα σκηνικά-κοστούμια εκείνης 
της παραγωγής τα έκανε ο Γιώρ-
γος Πάτσας –βασικός συντελεστής 
της παράστασης– και ως σύζυγός 
του η Νικαίτη, τα γνώριζε όλα από 
πρώτο χέρι».

Ποιες διαφορές βλέπει στον ρό-
λο του ∆ιόνυσου που ερμηνεύει 
και πάλι; «Στη σημερινή παράστα-
ση ο ∆ιόνυσος παρουσιάζεται πιο 
ανθρώπινος, πιο οικείος. Βασική 
ορμή για μας τώρα είναι η μουσι-
κή των Θραξ Πανκc, ενώ τότε ήταν 
οι ήχοι. Η μουσική για μένα είναι 
βασικός άξονας. Είναι παιδιά που 
μεταφέρουν με υγεία και φρέσκια 
ματιά την τεράστια δεξαμενή της 
παράδοσης. Το αρχέγονο στοιχείο 
των θρακιώτικων ρυθμών, των πιο 
παγανιστικών, έδεσε με την αρ-
χέγονη διάσταση της Βακχείας». 
Ο ∆ιόνυσος, ο γνωστός θεός του 
κρασιού, της μέθης και του θεά-
τρου, «ενδύεται» το αρχέγονο και 
αινιγματικό του πρόσωπο, που εί-
ναι εξαιρετικά σύνθετο και σκοτει-
νό. Γιος του ∆ία και της Σεμέλης, ο 
μύθος λέει πως, ενώ τον γεννούσε 
πρόωρα η μάνα του, ο ∆ίας τον δι-
έσωσε φτιάχνοντας στον μηρό του 
μια δεύτερη μήτρα και τον έστειλε 
να δει το φως στη μακρινή Ασία. 

Οι «Βάκχες» θυμίζουν την πανδημία...
Ο Ακης Σακελλαρίου μιλάει στην «Κ» για το έργο του Ευριπίδη, τον Διόνυσο, την Επίδαυρο και τη νέα γενιά σκηνοθετών

Μια παράσταση όπου 
κυριαρχούν το πάθος, 
η σύγκρουση, η τελε-
τουργία και η μουσική 
των Θραξ Πανκc, ενός 
σχήματος από τη Θράκη 
που σμίγει τις θρακιώτι-
κες λύρες με τις ηλεκτρι-
κές κιθάρες.

Ο Ακης Σακελλαρίου (Διόνυσος), ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος (Πενθέας) και η Ιωάννα Παππά (Τειρεσίας) πρωταγωνιστούν στις «Βάκχες» του Ευριπί-
δη που θα παρουσιαστούν στις 13, 14 και 15 Αυγούστου στο αργολικό θέατρο.

Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Από τα ιδιαίτερα έργα του Ευριπίδη, 
οι «Βάκχες» γράφτηκαν όταν βρι-
σκόταν αυτοεξόριστος στο παλάτι 
του Αρχέλαου στη Μακεδονία (406-
405 π.Χ.). Είναι από τα κείμενα που 
δημιούργησαν προβλήματα στους 
μελετητές, κυρίως γιατί «υπάρχει 
μια ακραία εκδικητική διάσταση, η 
οποία φαντάζει παράταιρη στον δυ-
τικό πολιτισμό. Σε αυτή την ακρότη-
τα ο Ευριπίδης κατά κάποιον τρόπο 
περιγράφει τα τελευταία χρόνια πριν 
φύγει από τη ζωή, τους λοιμούς και 
τις ανθρώπινες απώλειες του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου. Εκτός από 
την εκδικητική ακρότητα του ∆ιο-
νύσου παρουσιάζει και το πεπρω-
μένο: η ευμάρεια και η απόλαυση 
ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή». 

Εδώ ο ∆ιόνυσος φτάνει στη Θή-
βα, πατρίδα της μητέρας του, με τις 
ακολούθους του, με σκοπό να επι-
βάλει τη δική του θρησκεία και να 
εκδικηθεί όσους τον αμφισβητούν. 
«Ερχεται μια καινούργια θρησκεία 
για να ανατρέψει το απολλώνειο και 
το λογικό που υπήρχε μέχρι τότε στα 
κράτη. Ο ∆ιόνυσος αντιπροσωπεύ-

ει το πάθος και την κατάλυση των 
ορίων, τον κόσμο του ενστίκτου, 
τον διονυσιακό κόσμο, ενώ ο βασι-
λιάς Πενθέας αντιπροσωπεύει το 
κατεστημένο, το ορθολογικό, τους 
νόμους». Στις «Βάκχες», την ύβριν 
διαδέχονται η τιμωρία, η δικαιο-
σύνη και η κάθαρση. Η σκηνοθέ-
τις Νικαίτη Κοντούρη παρομοίασε 
πρόσφατα όσα θίγονται στο έργο 
με την έλευση ενός ιού που χτυπά 
μια οργανωμένη κοινωνία. «Θυμίζει 
ό,τι βιώσαμε στην πανδημία», συμ-
φωνεί ο Ακης Σακελλαρίου και προ-
σθέτει: «Ο,τι μας συμβαίνει σε έναν 
σεισμό ή μια πλημμύρα που κανείς 
δεν τα περιμένει, αλλά έρχονται να 
μας τονίσουν ότι στη ζωή μας μπορεί 
ξαφνικά να ανατραπούν τα πάντα. 
Ποιος περίμενε πριν από δύο χρό-
νια όταν εμφανίστηκε η πανδημία 
ότι θα είχε αυτά τα αποτελέσματα;».

Οι δυσκολίες του ρόλου; «Επρε-
πε να βρεθεί ένας συγκεκριμένος 
κώδικας μεταξύ εμού του ∆ιονύσου 
και των κοριτσιών του χορού, των 
Μαινάδων. Καθώς κι ένας κώδικας 
που θα περνούσε και στους υπόλοι-

πους ρόλους. Ομως σε αυτό το έργο 
υπάρχει κάτι μαγικό που με έκανε να 
θυμηθώ και την πρώτη μου εμπει-
ρία: έχει τόσα στοιχεία τελετουρ-
γίας, τα οποία επαναλαμβάνοντάς 
τα καθημερινά καταλαβαίνεις ότι 
όλα αυτά ενώνονται. Ενώνονται κι-
νήσεις και ήχοι που διαπνέουν τις 
“Βάκχες”, κάτι που δεν συμβαίνει 
και μάλιστα τόσο έντονα σε άλλες 
τραγωδίες. Εδώ ενώνονται κομμά-
τια όλων των ρόλων. ∆εν το είχαμε 
βρει στις πρώτες πρόβες, το βρήκα-
με όμως στην επανάληψη. Ολοι οι 
ρόλοι αποκτούν μια κοινή γλώσσα 
κυρίως με τη μεταστροφή του Πεν-
θέα σε Βάκχη, τη γυναικεία συμπε-

ριφορά που γελοιοποιείται και σχε-
τίζεται με το εξιλαστήριο θύμα που 
υπάρχει σε κάθε κοινωνία».

Η συζήτηση στρέφεται και στις 
καταγγελίες στο θέατρο. «Υπάρχει 
μια συμπεριφορά που έχει κάποια 
όρια, στο να προσπαθείς να δημι-
ουργήσεις και στην προσπάθεια αυ-
τή να πιέζεις τον άλλον. Παλαιότε-
ρα σε αυτήν τη διαδικασία υπήρχε 
διάχυτο το κομμάτι της προσβολής, 
η οποία γινόταν στο όνομα της τέ-
χνης. Ευτυχώς που όλα βγήκαν στο 
φως και προχωράμε με μεγαλύτερη 
υγεία». Πάντως, για το θέατρο και 
τις δύο κρίσεις που βίωσε είναι αι-
σιόδοξος. «Ηρθε η στιγμή να φανεί 
η προσπάθεια της προηγούμενης 
δεκαετίας, η οποία βέβαια δεν είχε 
στήριξη από το κράτος. Ολοι αυτοί 
οι σκηνοθέτες που βγήκαν –πιτσι-
ρικάδες πριν από δέκα χρόνια–, 
τώρα θα δείξουν τη νέα θεατρική 
γλώσσα. Τα μικρά πράγματα της 
προηγούμενης δεκαετίας έβαλαν 
θεμέλια για κάτι καλύτερο και δεν 
αφορά μόνο το θέατρο, αλλά και 
το σινεμά, τα χάπενινγκ, τις εικα-

στικές τέχνες. Το νέο στο θέατρο 
έβαλε θεμέλια».

Η συζήτηση κλείνει με την περι-
πέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 
2018, όταν βρέθηκε στην εντατι-
κή έχοντας προσβληθεί από τη νό-
σο των λεγεωναρίων. «Ηταν τέτοια 
εποχή και βρισκόμουν, όπως τώρα, 
σε περιοδεία. Είχα επί δύο εβδομά-
δες έναν πυρετό που δεν κατέβαινε. 
Θυμάμαι τη μία μέρα έπαιζα στην 
Πάτρα και την επομένη διασωληνώ-
θηκα. ∆εν έδωσα σημασία, νόμιζα 
ότι ήμουν ένας μικρός θεούλης και 
ότι μπορούσα να το αντιμετωπίσω. 
Ηταν μεγάλο δίδαγμα αυτή η πε-
ριπέτεια. Αυτό που βίωσα μοιάζει 
με αυτό που μας συμβαίνει με την 
COVID-19. Γι’ αυτό μιλάω διαρκώς 
για ό,τι πέρασα. Υπουλο μικρόβιο, 
όπως ύπουλος είναι ο ιός τώρα. Κά-
ποιοι θεωρούν ότι για όλα φταίνε οι 
άλλοι, ότι μας ψεκάζουν, δεν φοράνε 
μάσκες... Είναι μέχρι να το πάθεις 
για να σε τινάξει. Τώρα η μετάλλαξη 
“∆έλτα” θερίζει. Ελπίζω όταν φύγει 
η πανδημία να θυμόμαστε κάτι απ’ 
όλο αυτό».

«Η ευμάρεια και η απόλαυση ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή» 
«Δεν έδωσα σημασία, 
νόμιζα ότι ήμουν ένας 
μικρός θεούλης και 
ότι μπορούσα να το 
αντιμετωπίσω, μέχρι 
που διασωληνώθηκα...»

Ο θεός ∆ιόνυσος στην παρά σταση 
της Νικαί της Κοντού ρη, παρουσιά ζε-
ται πιο ανθρώ πινος, πιο οικεί ος.
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Ενα παράξενο γλυπτό σαν πτερύγιο 
καρχαρία αναδύθηκε στο υπόγειο 
του χώρου «Οχτώ», απέναντι από 
το Πολυτεχνείο, για να εξαφανιστεί 
ξανά, όπως τόσα έργα που παρου-
σιάστηκαν στο κέντρο της Αθή-
νας, την περίοδο του καλοκαιριού. 
Eκαναν την ολιγοήμερη εμφάνισή 
τους, αφήνοντας το ίχνος τους στη 
μνήμη ενός συγκεκριμένου κύκλου 
επισκεπτών, για να χαθούν στα 
στούντιο όπου φτιάχτηκαν.

Αυτή είναι η μοίρα των ει-
καστικών εκθέσεων: εξαερώνο-
νται. Ειδικά οι ντόπιοι καλλιτέ-
χνες (που δείχνουν πολλοί, μα 
είναι μετρημένοι στα δάχτυλα) 
φαίνεται να έχουν αποδεχτεί την 
αλυσίδα που σέρνουν μόνιμα, δώ-
ρο από το μικροκλίμα της ελλη-
νικής σκηνής. Μπόλικη εργασία, 
ελάχιστη αναγνώριση, μηδαμι-
νή οικονομική στήριξη, απογο-
ήτευση, πείσμα. Ματαιότητα και 
ελευθερία μαζί. Οι συνθήκες εί-
ναι ιδανικές, σχεδόν ασφυκτικά 
ανακουφιστικές.

Βέβαια, το έργο της Φωτεινής 
Παλπάνα, με τίτλο «Islands on my 
mind grow on my back», εξακο-
λουθεί να κινείται παρά το τέλος 
της έκθεσης «Συστήματα, Οργανι-
σμοί, Συμβίωση», αφού ακολουθεί 
τη δική του διαδρομή. Με μια αδι-
αφορία για οτιδήποτε κυλάει πλάι 
του, υπογραμμίζει και τελικά αναι-
ρεί την ιδέα της επιμέλειας: δεν 
νοιάζεται για συμβίωση, ζει μόνο 
του, εκτός συστήματος, κι ενώ θα 
μπορούσε να είναι μέλος ενός ορ-
γανισμού, δεν είναι. Τα καλά έργα 
έχουν την ικανότητα να ξεφεύγουν 

από οποιαδήποτε επιμελητική πρό-
ταση, να τη σβήνουν.

Στην πραγματικότητα, η Φωτει-
νή παρουσίασε δύο μεγάλα κομμά-
τια, δύο πτερύγια, από ένα σύνολο 
τεσσάρων που ετοίμασε στο εργα-
στήριό της, συνεχίζοντας τις δοκι-
μές που είχε ξεκινήσει πέρυσι, με 
συστατικά που χρησιμοποιεί την 
τελευταία πενταετία: τσιμεντοει-
δή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, 
πολυεστερική ρητίνη.

Η Φωτεινή είναι πολύ αδύνατη 
κι αυτός είναι ο λόγος που τα έργα 
της είναι τόσο βαριά, τόσο πολύ-
τιμα. Oταν δουλεύει, τα χέρια της 
δυναμώνουν, γίνονται γιγάντια, 
για να συρρικνωθούν πάλι, με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, σε 
χέρια κοριτσιού. Σε ένα σημείω-
μα που μου έστειλε τις προάλλες, 

έγραφε: «Η κλίμακα και τα βάρη 
δείχνουν τα όρια των δυνατοτή-
των μου. Ιδανικά θα ήμουν πολύ 
δυνατή ή με κάποια υπερδύναμη 
στα χέρια».

Καθώς αποφεύγει κάθε είδους 
θεωρητική ατζέντα, καταφέρνει 
να στέκεται σε μια θέση που οι πε-
ρισσότεροι εικαστικοί έχουν μάθει 
να αγνοούν. Το ανθεκτικό έργο έρ-
χεται μέσα από την επεξεργασία 

του πραγματικού βιώματος, ακό-
μα κι όταν βλασταίνει στο περί-
φημο πεδίο της πολιτικής τέχνης 
– εφόσον υπάρχει τέτοιο πράγμα. 
Ο χρόνος έχει επιβεβαιώσει πως 
η πολιτική τέχνη συντελείται από 
βαθιές τομές στο προσωπικό τραύ-
μα. Αν σκύψει κανείς στην πληγή, 
θα δει ένα πτερύγιο να σουλατσά-
ρει στο αίμα.

Η περίπτωση της Φωτεινής εί-

ναι αξιοπρόσεκτη, μα σίγουρα δεν 
είναι η μόνη. Απλώς για μένα αντι-
προσωπεύει εκείνο το μοντέλο που 
σπανίζει πλέον στην εποχή μας και 
χαρακτηρίζεται από τη σιωπή, τη 
μανία και τη βιαιότητα, βασικές 
ιδιότητες μιας ομάδας ανθρώπων 
που επιμένει να δρα στο περιθώ-
ριο μιας ανιαρής επισημότητας: 
σιωπηλά, βίαια, συγκεντρωμένα. 
Oπως ένα κοπάδι καρχαρίες.

Θυμάμαι πέρυσι είχα συναντή-
σει τη Φωτεινή στο εργαστήριό 
της, στον Σταθμό Λαρίσης. Τότε 
προσπαθούσε να φτιάξει ένα γλυ-
πτό που ν’ απλώνεται στο πάτωμα, 
έναν ανάγλυφο χάρτη. Μια μακέτα 
με πράσινους τσιμεντένιους λό-
φους και κόκκινα νερά που αργό-
τερα χώρισε σε τμήματα. Το ονόμα-
σε «My dream landscapes call for 
electric arms», ίσως επειδή ήταν 

ένα εξωπραγματικό τοπίο το οποίο 
την προέτρεπε ν’ εκδηλώσει τη δύ-
ναμη που κρύβει προσεκτικά στην 
καθημερινή της ζωή. Να αποκαλύ-
ψει, κάτω από τα μανίκια, τα ηλε-
κτρικά της όπλα.

Τις προάλλες επικοινώνησα μαζί 
της. Βρισκόταν στην Πάρο, έστηνε 
ένα παλαιότερο γλυπτό στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Παροικιάς. 
Περίμενε τον γερανό να μεταφέρει 
τα βάθρα –μίμοι βράχων– προκει-
μένου να στηριχτεί ένα μαύρο δί-
χτυ αράχνης, υλοποιημένο σε τρεις 
ενότητες από λαμαρίνα σιδήρου. 
«∆υστυχώς δεν γίνονται όλα με τα 
χέρια», μου εξήγησε. «Θα το προ-
σθέσω στο άρθρο», της είπα. «Μην 
το κάνεις», είπε. Και το έκανα.

H τέχνη του πραγματικού βιώματος
Τα έργα της Φωτεινής Παλπάνα, η οποία επιμένει να δρα στο περιθώριο μιας ανιαρής επισημότητας: σιωπηλά, συγκεντρωμένα

Μπόλικη εργασία, 
ελάχιστη αναγνώριση, 
μηδαμινή οικονομική 
στήριξη, απογοήτευση, 
πείσμα. Ματαιότητα 
και ελευθερία μαζί. 

Eκαναν την ολιγοήμερη εμφάνισή τους, αφήνοντας το ίχνος τους στη μνήμη ενός συγκεκριμένου κύκλου επισκε-
πτών, για να χαθούν στα στούντιο όπου φτιάχτηκαν. Αυτή είναι η μοίρα των εικαστικών εκθέσεων: εξαερώνονται.

Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα καλά έργα έχουν την ικανότητα 
να ξεφεύγουν από οποιαδήποτε επι-
μελητική πρόταση, να τη σβήνουν.
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Γράφει Ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η κουλτούρα 
των λουτροπόλεων 

στην Ευρώπη

Μουσικές του καλοκαιριού #4

Στην πρόσφατη ανακοίνωση της 
UNESCO για τις νέες προσθήκες 
στη λίστα των μνημείων παγκόσμι-
ας κληρονομιάς συγκαταλέγεται 
φέτος και η γοητευτική κατηγορία 
των ευρωπαϊκών λουτροπόλεων. 
Είναι μία από τις όχι συχνές περι-
πτώσεις ένταξης μιας ολόκληρης 
κατηγορίας που διαπερνά τα εθνι-
κά σύνορα και προβάλλεται ως μια 
ενότητα πολιτισμικής κληρονο-
μιάς με στοιχεία τόσο υλικού όσο 
και άυλου πολιτισμού. Η προστα-
σία της UNESCO αναδεικνύει 11 
λουτροπόλεις σε επτά ευρωπαϊκές 
χώρες, κέντρα παραθερισμού των 

αστικών τάξεων της μπελ επόκ, συ-
χνά με ατμόσφαιρα Τόμας Μαν και 
σχεδόν πάντα σε έναν εξαιρετικό 
συνδυασμό μιας συχνά πομπώδους 
και επιβλητικής αρχιτεκτονικής με 
τη φύση που την περιβάλλει. Ολες 
οι πόλεις που ανέπτυξαν τον ιαμα-
τικό τουρισμό αναπτύχθηκαν χά-
ρη στην εγγύτητα σε θερμές πηγές 
και σταδιακά απέκτησαν διεθνή 
πελατεία μέσα σε ένα αυξανόμενο 
κύμα ενδιαφέροντος για έναν ειδι-
κού τύπου κοσμοπολίτικο περιη-
γητισμό. Συχνά τα λουτρά ήταν η 
πρόφαση... Ανάμεσα στις λουτρο-
πόλεις που εντάσσονται σε αυτή 

την κατηγορία βρίσκει κανείς πα-
σίγνωστες λουτροπόλεις, όπως το 
Μπαθ στην Αγγλία, με τις θερμές 
πηγές γνωστές ήδη από τη ρωμαϊ-
κή περίοδο, το Βισί στη Γαλλία, το 
Μπάντεν Μπάντεν στη Γερμανία, 
το Μοντεκατίνι στην Ιταλία... Ενας 
ολόκληρος κόσμος που γνώρισε 
την ακμή του συνοπτικά στη διάρ-
κεια μισού αιώνα και πλέον, από 
το 1880 έως τα τέλη της δεκαετίας 
του 1930. Αλλά η κουλτούρα των 
λουτροπόλεων πάει πολύ πίσω από 
τις πρώτες οργανωμένες εκδηλώ-
σεις της αστικής ζωής στις αρχές 
του 18ου αιώνα, όταν οι εύπορες 

τάξεις είχαν χρόνο και χρήμα να 
μετακινούνται. Γεννήθηκε έτσι 
και μια ευδιάκριτη αρχιτεκτονική 
τυπολογία για πολυτελή σπα και 
κέντρα θεραπείας που εντάσσο-
νταν σε ολόκληρα συγκροτήματα 
με ξενοδοχεία, κιόσκια για μουσι-
κή, εστιατόρια, καζίνο και θέατρα. 
Κοντά στις λουτροπόλεις οργανώ-
θηκαν ζώνες μόνιμης κατοικίας ή 
παραθερισμού, από ιδιώτες ή από 
οικοδομικές εταιρείες, και συχνά 
το αποτέλεσμα ήταν αρχιτεκτονι-
κή μεγαλοαστικής φιλοδοξίας, από 
τις διακοσμημένες προσόψεις της 
Beaux-Arts έως το γραφικό στυλ 

των υβριδικών επαύλεων, και στη 
διάρκεια του Μεσοπολέμου, κατοι-
κίες στο μοντέρνο στυλ. Ολα αυ-
τά συντηρούσαν έναν ολόκληρο 
κόσμο και απηχούσαν μια συγκε-
κριμένη κουλτούρα και ένα ύφος 
εποχής. Ταυτόχρονα αντανακλού-
σαν το ολοένα αυξανόμενο ενδι-
αφέρον των αστών για τις εξελί-
ξεις της Ιατρικής, της επιστήμης 
και της προσωπικής υγιεινής, ενώ 
συνδυάζονταν επίσης με νέες ιδέες 
για τη φροντίδα του σώματος. Στη 
φωτογραφία, κτιριακές εγκαταστά-
σεις στη λουτρόπολη Μαριάνσκε 
Λάζνε στην Τσεχία.

Κ
άποτε ο κύριος Γκρι αγόρα-
σε ένα CD από το μαγαζί της 
αγαπημένης του Τίνας, το πε-

ρίφημο (για έναν κλειστό κύκλο 
μουσικόφιλων) «Gong», στην πλα-
τεία Νυμφών της Γλυφάδας.

Ηταν μια μικρή συλλογή κλα-
σικών αριστουργημάτων από την 
Deutche Grammophon με τον Κλά-
ουντιο Αμπάντο να διευθύνει τη 
Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώ-
νης: «Νυχτερινά. Συμφωνικό τρί-
πτυχο για ορχήστρα και χορωδία» 
του Κλοντ Ντεμπισί, «∆άφνις και 
Χλόη. Συμφωνικά Θραύσματα» του 
Μορίς Ραβέλ και «Το ποίημα της 
έκστασης, έργο 54 για μεγάλη ορ-
χήστρα» του Αλεξάντρ Σκριάμπιν.

Το άκουγε όλο εκείνο το καλο-
καίρι του 1990, που ήταν και το 
καλοκαίρι της αρχής ενός έρω-
τα, νεανικού μεν, πάντως έρωτα.

Ισως να φταίει ο μυστηριακός, 
αισθησιακός, υποβλητικός, άκρως 

ατμοσφαιρικός χαρακτήρας όλων 
των έργων που κάθε ένα ξεχωρι-
στά μα και όλα μαζί ταυτίστηκαν 
μέσα του έκτοτε με το θέρος, ειδι-
κά τις καλοκαιρινές νύχτες. Νύχτες 
όχι εξοντωτικού καύσωνα αλλά με 
ένα ελαφρύ, δροσερό βοριαδάκι 
να ξεπλένει την κάψα της ημέρας.

Μάλλον όμως ευθύνεται η 
ίδια η μουσική και ο τρόπος που 
ο Αμπάντο ένωσε τρεις τελείως 
διαφορετικές μεταξύ τους συνθέ-
σεις, σαν να «είδε» μια υπόγεια, 
ύποπτη, ενιαία «αφήγηση» στη 
διάρθρωση του CD που, εντέλει, 

διαπνέεται από ένα κρεσέντο ερω-
τισμού. Πώς; Ως εξής:
1. Αρχή με τα «Νυχτερινά» του 
Ντεμπισί: μύηση στην επιθυμία, 
υποβολή στη λαγνεία - γεννήτρια 
εσωτερικών, σεισμικών μετατο-
πίσεων. Εδώ έγκειται ο καθαρός, 
ατόφιος, βασανιστικός ερωτισμός 
ασχέτως ολοκλήρωσης, οργασμι-
κού σπασμού. Ο Ντεμπισί πο-
θούσε τα έργα του να διαθέτουν 
ατμόσφαιρα και, πράγματι, ένας 
ολόκληρος κόσμος αναδύεται μέ-
σα από τη μουσική του, είτε πρό-
κειται για τον απόκρυφο κόσμο 
της ονειρικής, αισθησιακής νύ-
χτας, όπως στα «Νυχτερινά», είτε 
για την οργή, την απεραντοσύνη 
και τη γαλήνη του ωκεανού (όπως 
στη «Θάλασσα»).
2. Επειτα, ο Ραβέλ με το μπαλέτο 
«∆άφνις και Χλόη», τον γνωστό 
μύθο ενός αγοριού και ενός κορι-
τσιού κάπου στη Λέσβο, άγρια και 

τα δύο, αφημένα σε ένα μυστηρια-
κό πάθος που μοιάζει να εκτοξεύ-
εται από την ίδια τη φύση του αι-
ώνιου καλοκαιριού: η αστραφτερή 
ενορχήστρωση, ο αρμονικός συν-
δυασμός αισθησιασμού και μυστι-
κισμού, οδηγεί σταδιακά προς την 
κορύφωση. Αλλά ακόμα δεν έχου-
με τελειώσει, καθώς...
3. ...η κορύφωση αφήνεται αποκλει-
στικά στον Ρώσο Σκριάμπιν και στο 
«Ποίημα της έκστασης»: ένας ξέ-
φρενος ύμνος στη σεξουαλικότητα 
(ο αρχικός τίτλος ήταν «Οργιαστικό 
ποίημα»), στον οποίο ο Σκριάμπιν 
ταύτισε απόλυτα ερωτική επιθυμία 
και καλλιτεχνική δημιουργία. Εκ-
πύρωση και πλήρωση, έκρηξη στο 
σώμα και στην ψυχή. Οργιαστικό, 
διονυσιακό, οργασμικό εντέλει, το 
«Ποίημα» φέρνει τον δίσκο κάπου 
στα ουράνια. Για τη Μεγάλη Εκρη-
ξη του (κάθε) καλοκαιριού ευθύνε-
ται (και) η μεγάλη μουσική.

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Στην άκρη του κόσμου
Στη Νάσιοναλ Πόρτρετ Γκάλερι του Εδιμ-
βούργου παρουσιάζεται η έκθεση 
του 75χρονου Αμερικανού φωτο-
γράφου Τόμας Τζόσουα Κούπερ, που 
συστηματικά γυρίζει τον κόσμο και 
έχει ειδικευτεί στην ευρεία κουλ-
τούρα του Ατλαντικού Ωκεανού. Η 
συγκεκριμένη έκθεση στη Σκωτία, 
όπου ο Κούπερ ζει από το 1982, ανα-
φέρεται στις άκρες του κόσμου (Αρ-
κτική και Ανταρκτική) και στις έννοι-
ες του κενού σε συνθήκες ακραίων 
καταστάσεων. Οι φωτογραφίες του 
είναι ποιητικές, σαν εγκαταστάσεις.

ΑΡΛ
Διεθνής προορισμός
Η πόλη Αρλ στη νότια Γαλλία υπο-
δέχεται έως τις 26 Σεπτεμβρίου 
επισκέπτες από όλον τον κόσμο 
για τις περίφημες «Φωτογραφικές 
συναντήσεις», το διεθνές φεστιβάλ 
που έχει αναδείξει αυτή την πόλη 
σε κέντρο της φωτογραφικής τέ-
χνης. Οι εκθέσεις είναι ένα δέλε-
αρ, όπως και το νέο αρχιτεκτονικό 
τοπόσημο της Αρλ, ο πύργος του 
Φρανκ Γκέρι, ένα ανορθόδοξο ψη-
λό κτίριο που δεσπόζει πάνω από 
τις παλιές, κεραμιδένιες στέγες 
της μεσογειακής πόλης.

ΝΑΝΤΗ
Ρίνους βαν ντε Βέλντε
Από τους κορυφαίους της σύγχρονης 
φλαμανδικής σκηνής, ο 38χρονος 
εικαστικός Ρίνους βαν ντε Βέλντε 
παρουσιάζει πρόσφατα έργα εγκαι-
νιάζοντας τους νέους χώρους της 
Frac, στη Νάντη, ένα κέντρο σύγ-
χρονης τέχνης της περιφέρειας 
του Λίγηρα. Η έκθεση αναδεικνύει 
τις πολλές εκφράσεις στην τεχνι-
κή και τη φόρμα του καλλιτέχνη 
(κάρβουνο σε καμβά, εγκαταστά-
σεις βίντεο, κ.ά.) και πλαισιώνεται 
από επιλογή σύγχρονων καλλιτε-
χνών από τις συλλογές της Frac.

ΒΗΡΥΤΟΣ
Πληγές της έκρηξης
Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε 
πως θα αποκαταστήσει οκτώ γυά-
λινα αγγεία, ρωμαϊκά και ισλαμικά, 
τα οποία έσπασαν κατά την έκρηξη 
του 2020 που συντάραξε τη Βηρυτό. 
Ανήκουν στις συλλογές του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου του Αμερικα-
νικού Πανεπιστημίου, στο οποίο 
καταστράφηκαν πολλά εκθέματα 
χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης. 
Από τα 74 γυάλινα αγγεία, μόνο τα 
15 κρίθηκαν ικανά να συντηρηθούν 
και από αυτά μόνο για οκτώ ανε-
λήφθη το ρίσκο της μετακομιδής.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Εβδομάδα φωτογραφίας
Η Γκρέτα Γκάρμπο σε μια φωτογρα-
φία του Τζορτζ Χόινιγκεν-Χένε από 
το 1955, φιγουράρει σε αναγγελίες 
για την επικείμενη Εβδομάδα Φω-
τογραφίας του Βερολίνου, τον κα-
θιερωμένο θεσμό, που φέτος εγκαι-
νιάζεται στις 26 Αυγούστου σε νέο 
χώρο. Το Haubentaucher είναι στο 
κέντρο και συνδυάζει στοιχεία βιο-
μηχανικής και μινιμαλιστικής αρχι-
τεκτονικής, με ημιυπαίθριους χώ-
ρους και μεγάλη πισίνα. Είναι μια 
διεθνής συνάντηση φωτογράφων 
και πρωτοποριακής δημιουργίας. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ερμηνεία των τριών μεγάλων συμφωνικών έργων από τον Κλ. Αμπάντο και τη 
Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστώνης, παραγωγή της Deutsche Grammophon.

Η τοξοστοιχία στη λουτρόπολη Μαριάνσκε Λάζνε (στα γερμανικά Μαρίενμπαντ) στην Τσεχία. 

Οργιαστικό, διονυσιακό, 
οργασμικό εντέλει, 
το «Ποίημα της Εκστα-
σης» οδηγεί τον δίσκο 
προς τα ουράνια. 
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Μ
ε την έλευση του Αυγούστου 
οι περισσότεροι από εμάς 
έχουν ήδη φτάσει ή κατευ-

θύνονται ολοταχώς προς το μέρος 
που θα περάσουν μερικές έστω 
ημέρες διακοπών. Προσωπικά, δύο 
είναι οι αγαπημένοι μου καλοκαι-
ρινοί προορισμοί: αφενός μεν το 
πατρογονικό μου χωριό και αφε-
τέρου το νησί της Σαντορίνης. Σ’ 
αυτό το νησί, που στην αρχαιότητα 
το ονόμαζαν Θήρα, οι αρχαιολόγοι 
έκαναν το 1967 μια εκπληκτική 
ανακάλυψη: μια χαμένη πόλη, πο-
λύ μεγαλύτερη από την Πομπηία. 
Αν και δεν γνωρίζουμε το πραγμα-
τικό της όνομα σήμερα την ονο-
μάζουμε Ακρωτήρι, από το όνομα 
ενός γειτονικού χωριού. Θαμμένα 
κάτω από ηφαιστειακά υλικά δεκά-
δων μέτρων, οι αρχαιολόγοι ανα-
κάλυψαν τα ίχνη ενός πολιτισμού 
που είχε χαθεί εδώ και 36 αιώνες. 
Οι τοίχοι των σπιτιών ήταν δια-
κοσμημένοι με εκπληκτικές τοι-
χογραφίες που αντιπροσώπευαν 
μια μοναδική μορφή τέχνης και 
δημιουργικότητας, η οποία δεν 
συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλ-
λη εκείνης της περιόδου. Και απ’ 
ό,τι φαίνεται, οι υπέροχοι αυτοί δι-
άκοσμοι ήταν αρκετά διαδεδομέ-
νοι, ώστε δεν περιορίζονταν μόνο 
στις ανώτερες τάξεις. Ακόμη και 
ένα απλό μπάνιο ήταν εντυπωσι-
ακά σύγχρονο και διέθετε έως και 
εσωτερική αποχέτευση.

Hταν ένας εκπληκτικός πολιτι-
σμός της Εποχής του Χαλκού, πε-
ρισσότερο ανεπτυγμένος απ’ όσο 
θα μπορούσαμε να φανταστούμε. 
Εικόνες με λιοντάρια, πιθήκους και 
αντιλόπες μαρτυρούν τη λεπτομε-
ρή γνώση που είχαν για μέρη μα-
κρινά. Γιατί η αρχαία Θήρα ήταν 
ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
εμπορίου στη Μεσόγειο. Και μαζί 
με το εμπόριο θα πρέπει να είχαν 
και άριστη γνώση της αστρονο-
μίας και της γεωγραφίας, τα μέσα 
αλλά και το επακόλουθο των θα-
λάσσιων ταξιδιών τους. Αυτή ήταν 
πραγματικά η πρώτη θαλάσσια 
αυτοκρατορία. Στο σταυροδρόμι 
τριών ηπείρων και με μια μεγάλη 
ναυτική αυτοκρατορία, οι κάτοι-
κοι της Θήρας θα χρειαζόταν να 
έχουν μια εμπεριστατωμένη γνώ-
ση της ναυσιπλοΐας και επομένως 
των άστρων και των αστερισμών. 
Hταν ένας πολιτισμός πριν από την 
εποχή του και η εποχή του τελεί-
ωσε γύρω στο 1650 π.Χ. όταν μια 
ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη συ-

νέτριψε το νησί και σταμάτησε 
το ρολόι της ανάπτυξης του δυτι-
κού πολιτισμού για περίπου δύο 
χιλιάδες χρόνια.

Σήμερα πιστεύουμε ότι η έκρη-
ξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν 
η πιο ισχυρή ηφαιστειακή έκρη-
ξη όλων των εποχών. ∆έκα φορές 
πιο ισχυρή από την έκρηξη του Βε-
ζούβιου που έθαψε την Πομπηία 
και 120 φορές πιο ισχυρή από την 
έκρηξη του ηφαίστειου της Αγίας 
Ελένης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
καταστροφική εκείνη έκρηξη εκτί-
ναξε 100 κυβικά χιλιόμετρα ηφαι-
στειακών υλικών στην ατμόσφαιρα 
σχηματίζοντας μια πανύψηλη στή-
λη θανάτου, ίχνη της οποίας εντο-
πίστηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα 
μακριά. Η βίαιη έκρηξη κατέστρε-
ψε το Ακρωτήρι, θάβοντάς το κάτω 
από ένα παχύ στρώμα ηφαιστεια-

κής τέφρας. Σε αντίθεση με την 
Πομπηία, δεν βρέθηκαν μέχρι τώ-
ρα απολιθωμένα σώματα, γεγονός 
που μπορεί και να σημαίνει ότι οι 
κάτοικοί του το είχαν ίσως εγκατα-
λείψει πριν από την τελική έκρηξη.

Περίπου 100 χιλιόμετρα νότια 
της Θήρας, βρίσκεται η Κρήτη. 
Από εκεί, η ανεξέλεγκτη αυτή κα-
ταστροφική μανία της Φύσης θα 
φάνταζε στους κατοίκους της Κνω-
σού σαν το τέλος του κόσμου. Για 
μέρες, ισχυροί σεισμοί κλόνιζαν 
την πόλη και ο ουρανός είχε σκο-
τεινιάσει από τα νέφη τέφρας και 
αερίων, που συνέχιζε να εκτοξεύει 
το ηφαίστειο της Θήρας, ενώ σύ-
ντομα θα έρχονταν τα ακόμη χει-
ρότερα. Η τεράστια μετατόπιση 
νερού, που προκλήθηκε από τους 
σεισμούς και την κατάρρευση του 
ίδιου του ηφαιστείου, δημιούργησε 
μια σειρά παλιρροιακών κυμάτων, 
που άρχισαν να απλώνονται σε όλη 
τη Μεσόγειο και τα βόρεια παράλια 
της Κρήτης. Φτάνοντας στα ρηχά 
νερά της ακτογραμμής, τα κύματα 
άρχισαν να γιγαντώνονται. Τερά-
στιοι τοίχοι νερού, που έφταναν 
έως και τα 20 μέτρα σε ύψος, ξε-
χύθηκαν προς την ενδοχώρα, κα-
ταστρέφοντας στο πέρασμά τους 
σχεδόν τα πάντα. Κι έτσι, με τις πη-
γές πλούτου, τις καλλιέργειες και 
το εμπόριό του κατεστραμμένα, ο 
μινωικός πολιτισμός κατέρρευσε, 
ενώ τα απομεινάρια του πέρασαν 

στα χέρια των Μυκηναίων εισβο-
λέων από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σήμερα ό,τι απέμεινε από τη 
Θήρα είναι το νησί της Σαντορί-
νης. Τα εντυπωσιακά τείχη της 
ηφαιστειακής καλντέρας υψώνο-
νται 300 μέτρα από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Ομως το Ακρωτήρι 
εξακολουθεί να είναι θαμμένο κά-
τω από ηφαιστειακά μπάζα δεκά-
δων μέτρων, αφού οι ανασκαφές 
έχουν φέρει στο φως ένα μικρό μό-
νο τμήμα της πόλης. Κι έτσι ολό-
κληρη η ιστορία περιμένει ακόμη 
να ανακαλυφθεί. Μπορεί, άραγε, 
στο Ακρωτήρι κάτω από τα μπά-
ζα μέσα σ’ ένα σπίτι που δεν έχει 
ανακαλυφθεί ακόμα να βρεθεί μια 
ουράνια σφαίρα, με όλα τα άστρα 
και τους αστερισμούς που είχαν 
καταγραφεί στη Θήρα πριν από 
4.000 χρόνια; Χωρίς αμφιβολία τα 
ίδια άστρα που λαμπυρίζουν σή-
μερα στον νυχτερινό ουρανό της 
Σαντορίνης, κοίταζαν από ψηλά 
εκείνον τον ανερχόμενο τότε πο-
λιτισμό. Ηταν τα ίδια άστρα και οι 
ίδιοι αστερισμοί που χρησιμοποι-
ούσαν οι θαλασσοπόροι της Θήρας. 
Και αυτά, τα ίδια άστρα, φώτιζαν 
επίσης τον ουρανό κι εκείνη την 
τελευταία μοιραία νύχτα πριν γίνει 
η έκρηξη και ξεχαστούν για πάντα.

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

Η ποιήτρια Μαρία Κουλούρη γεννή-
θηκε στη Χαλκίδα το 1975. Από τις 
εκδόσεις Μελάνι έχουν εκδοθεί τα 
βιβλία της: «Μουσείο άδειο», 2013 
(Βραβείο «Γιάννη Βαρβέρη» Πρω-
τοεμφανιζόμενου Ποιητή της Εται-
ρείας Συγγραφέων), «Ρολόγια και 
άλλοι χτύποι», 2015 (Βραβείο «Σω-
τηρίου Ματράγκα» της Ακαδημίας 
Αθηνών), «Καθημερινά κρεβάτια», 
2017. Το «Αστικό ελάφι», 2021, εί-
ναι το τέταρτο βιβλίο της. Από τις 
εκδόσεις Le Miel des Anges έχει εκ-
δοθεί στο Παρίσι η ανθολογία ποιη-
μάτων της «Lits quotidiens», 2018.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το μυθιστόρημα «∆ουβλινιάδα» του 
Ενρίκε Βίλα-Μάτας και το βιβλίο «Το 
σπουργίτι του Γκέρικε» του ποιητή 
Γιαν Βάγκνερ.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Με γοητεύει ο Οράσιο Ολιβέιρα, 
από το «Κουτσό» του Κορτάσαρ, για 
την  πεποίθησή του να ζει χωρίς 
δεσμεύσεις και στεγανά. Ολα είναι 
πιθανά και πεπερασμένα, γι’ αυ-
τό οφείλουμε να ζούμε φτάνοντας 
στον πυρήνα κάθε εμπειρίας.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;
Τον Ερασμο και τον Μπέκετ, για να 
μελετήσουμε την έννοια της ειρω-
νείας, ανυψώνοντας τη μωρία στο 
βάθρο που της αντιστοιχεί. Γεμίσα-
με αυθεντίες, ενώ οι βεβαιότητες 
χάσκουν αβοήθητες.
 

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Από το βιβλίο του Γιάννη Παντε-
λάκη «Los buenos antifascistas» 
έμαθα για την εθελοντική παρου-
σία πολλών Ελλήνων στον ισπανικό 
εμφύλιο, οι οποίοι πολέμησαν με 
αυταπάρνηση. Αρκετοί από αυτούς 
έχασαν τη ζωή τους στη μάχη.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Τη «Θεία Κωμωδία» του ∆άντη.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Ανατρέχω συχνά στην «Ερημη χώ-
ρα» του Τ. Σ. Ελιοτ.
 
Γράφετε: «Από την ανεπάρκεια της 
φαντασίας/ μεγαλύτερη η ανεπάρ-
κεια της γλώσσας/ Μας κάνει αει-
κίνητους μ’ ένα βάρος στο στόμα». 
Ενα σχόλιο;
Ακόμα και η πιο πλούσια γλώσσα 
στον κόσμο κάποιες φορές μοιάζει 
ανήμπορη να ενσαρκώσει σκέψεις 
και συναισθήματα. Ορισμένες φορές 
νιώθουμε κάτι απροσδιόριστο, που 
το φέρουμε ως ασχημάτιστη ιδέα και 
πρακτικά παραμένει άδηλο. Ο,τι δεν 
ειπώνεται φαίνεται να μην υπάρχει, 
ωστόσο καταλαμβάνει όγκο, ο οποί-
ος μας αναγκάζει να κινητοποιηθού-
με για να τακτοποιήσουμε το βάρος 
του. Σκέφτομαι ότι οι στίχοι αυτοί 
είναι ο προσωπικός μου ορισμός για 
την ποίηση. Γράφω για να αντέξω το 
βάρος  όσων δεν μπορούν να ειπω-
θούν με άλλον τρόπο.
 
Είστε σύμβουλος ψυχικής υγείας 
και εμψυχώτρια θεατρικών ομά-
δων ενήλικων ατόμων με αυτισμό. 
Πώς επιδρούν αυτές οι ιδιότητες 
στην ποίησή σας;
Καθημερινά στην εργασία μου έρ-
χομαι σε επαφή με ανθρώπους 
που έχουν ευαίσθητες και συχνά 
ενδιαφέρουσες ιστορίες ζωής. ∆εν 
έχω καταφέρει να μεταφέρω κά-
ποια από αυτές στα ποιήματά 

μου, όμως η υπαρξιακή 
ανησυχία που χαρα-
κτηρίζει την ποίησή 
μου πηγάζει και 
από την πολυετή 
εργασιακή μου 
εμπειρία.

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Σικελικό ειδύλλιο
εκδ. Πατάκη, σελ. 304

 

Σ
ε ένα χωριό της μεταπολεμι-
κής Σικελίας, ένας καραμπι-
νιέρος, ο Λούκα ντε Ματέις, 

και μια δεκαεννιάχρονη κοπέλα, 
η Κοντσέττα, αναπτύσσουν έναν 
τρυφερό δεσμό, που απαλύνει τα 
κρυφά τους τραύματα. Ο αστυνό-
μος, ταγμένος στην εξολόθρευση 
της μαφίας, βλέπει στο πρόσωπο 
του κοριτσιού ένα θετικό αντίβαρο 
στο κακό που λυμαίνεται τον κό-
σμο. Η κόρη του πέθανε από τύφο 
τεσσάρων ετών, η γυναίκα του τον 
εγκατέλειψε. Η μαφία είχε απομεί-
νει το μοναδικό πρόσχημα επιβί-
ωσης. Η Κοντσέττα, στερνοπαίδι 
μιας συντηρητικής πολύτεκνης 
οικογένειας, όταν αρχίζει να εργά-
ζεται ως καθαρίστρια στο αστυνο-
μικό τμήμα ανακαλύπτει στον Ντε 
Ματέις έναν ανέλπιστο προστάτη.

Το μυθιστόρημα της Σώτης Τρι-
ανταφύλλου μοιράζεται ανάμεσα 
στις εναλλασσόμενες αφηγήσεις 
των δύο ηρώων. Ο Ντε Ματέις κα-
ταγράφει μελαγχολικές εξομολογή-
σεις σε ένα μαγνητόφωνο, ενόσω 
η Κοντσέττα φλυαρεί ασύστολα, 
περί ανέμων και υδάτων, κολλη-
μένη στο ηχόχρωμα της παιδικό-
τητας. Φωτορομάντζα, κυριακάτι-

κος κινηματογράφος, ένας βιασμός 
και η δολοφονία του Ντε Ματέις 
συναπαρτίζουν τη βιογραφία της. 
Αλλά δεν ήταν φτιαγμένη για θλί-
ψη. Ούτε ο αστυνόμος είχε κλίση 
στο πένθος. «Σκέφτομαι συχνά 
την αυτοκτονία, αλλά είμαι τεμπέ-
λης κι όλο την αναβάλλω». Οι δύο 
αφηγητές ασφυ-
κτιούν στον σικε-
λικό τους μικρόκο-
σμο. Οι άνθρωποι 
στο Ριβοντόρο εί-
ναι «μπαστουνό-
βλαχοι», αγροίκοι, 
ψωροπερήφανοι, 
μοιρολάτρες και 
μεγαλομανείς, σα-
λεμένοι από τον 
πολύ καθολικισμό. 
Ο αστυνόμος ανα-
πολεί τα νεανικά 
του χρόνια, όταν 
ήταν μέλος της 
φασιστικής νεο-
λαίας και απολάμβανε αμέριμνος 
τις χαρές της νιότης. «Ημασταν φα-
σίστες, αλλά περνούσαμε υπέρο-
χα». «Περνούσαμε υπέροχα επειδή 
ήμασταν τόσο κουτοί». Ο Ντε Μα-
τέις δεν έβγαζε νόημα από τίποτα. 
Οταν οι αποικιοκρατικές φιλοδοξί-
ες της πατρίδας τον έστειλαν στην 
Αιθιοπία, έμεινε έκπληκτος που η 
Μαύρη Αφρική δεν ήταν μαύρη. 

Ομως και η Ερυθρά Θάλασσα «δεν 
ήταν κόκκινη αλλά καταγάλανη». 
Οι Καναδέζες, πάλι, δεν ήταν καλ-
λονές του Καναδά, αλλά στρατιω-
τικά οχήματα. Συν τοις άλλοις, ο 
Ντε Ματέις δεν είχε αντιληφθεί 
τι ακριβώς έκαναν ο Χίτλερ και ο 
Μουσολίνι. Με αυτούς οι Εβραίοι 

κυρίως ασχολού-
νταν. Τους συμπα-
θούσε τους Εβραί-
ους επειδή, όπως 
και ο ίδιος, κουβα-
λούσαν πάνω τους 
μόνο τα απαραί-
τητα. Σκεφτόταν 
«πως υπήρχαν πε-
ρισσότεροι Εβραί-
οι βιολιστές παρά 
πιανίστες. όταν 
τους κυνηγούσαν, 
βούταγαν το βιολί 
και το ’βαζαν στα 
πόδια. ∆εν μπο-
ρείς να το βάλεις 

στα πόδια μαζί με το πιάνο».
Η μέγιστη διανοητική επίτευξη 

του Ντε Ματέις ήταν η προσχώ-
ρηση στον αθεϊσμό. «Εχασα την 
πίστη και κέρδισα την ελευθερία. 
∆εν ήταν δύσκολο, ούτε επώδυνο: 
απαρνήθηκα κάτι που δεν είχε κα-
μιά αξία». Οταν αποκαρδιωνόταν 
από τις απαιτήσεις τής κάθε ημέ-
ρας, τον παρηγορούσε η σκέψη 

ότι «ακόμα και ο Ιησούς δεν είχε 
κάνει τίποτα σπουδαίο μέχρι το 
τριακοστό τρίτο έτος της ηλικί-
ας του». Και ασφαλώς, λόγω της 
αγάπης του για τους Εβραίους, εί-
χε κάνει το Αουσβιτς θεμέλιο λίθο 
της αθεΐας του.

Η Τριανταφύλλου λατρεύει την 
πρόκληση και οπωσδήποτε έχει 
μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιού-
μορ. Παράλληλα χτίζει τις «ιστο-
ρικές» μυθοπλασίες της πάνω σε 
σοβαρή πραγματολογική έρευνα, η 
οποία υποβοηθά την εδώ και χρό-
νια κατακτημένη αφηγηματική 
τεχνική. Οσο και αν ο Ντε Ματέ-
ις και η Κοντσέττα παριστάνουν 
τους χαζούς, η δημιουργός τους 
δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτη-
σης της πνευματικής της αλκής. Η 
ευρεία γνώση τού εκάστοτε θέμα-
τος και η μυθοπλαστική μαστοριά 
είναι απαραγνώριστα κεκτημένα 
της Τριανταφύλλου. Ομως, οι χα-
ριτολογίες, οι αποφθεγματικές ρή-
σεις, οι προβοκατόρικοι αστεϊσμοί, 
η απομίμηση της αφέλειας και η 
ανοϊκή ελαφρότητα καθηλώνουν 
το ύφος γραφής σε μια απωθητι-
κή, για εμένα, προκλητικότητα. Το 
«Σικελικό ειδύλλιο», διόλου αγαπη-
τικό, επαναφέρει στην πεζογραφία 
της Τριανταφύλλου την ασυγκρά-
τητη απέχθειά της για τις ελληνι-
κές αναπηρίες και στρεβλώσεις.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΔΙΟΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Εμμονή στην πρόκληση

Ο πολιτισμός της Θήρας

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Hταν ένας εκπληκτικός 
πολιτισμός της Εποχής 
του Χαλκού, περισσό-
τερο ανεπτυγμένος 
απ’ όσο θα μπορούσαμε 
να φανταστούμε. 
Αυτή ήταν πραγματικά 
η πρώτη θαλάσσια 
αυτοκρατορία.

Το Ακρωτήρι εξακολουθεί να είναι θαμμένο κάτω από ηφαιστειακά μπάζα δεκάδων μέτρων, αφού οι ανασκαφές 
έχουν φέρει στο φως ένα μικρό μόνο τμήμα της πόλης. Κι έτσι, ολόκληρη η ιστορία περιμένει ακόμη να ανακαλυφθεί.
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«Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι στον 
κόσμο που ξέρουν καλύτερα από 
εμένα πώς είναι να απειλείται το 
έργο της ζωής σου από μια μηχα-
νή». Η παραδοχή του Γκάρι Κα-
σπάροφ, από το πιο πρόσφατο βι-
βλίο του «Deep Thinking: Where 
Machine Intelligence Ends and 
Human Creativity Begins» (Βαθιά 
σκέψη: Εκεί όπου τελειώνει η μη-
χανική ευφυΐα και ξεκινάει η αν-
θρώπινη δημιουργικότητα), συμπυ-
κνώνει την υπαρξιακή απειλή την 
οποία η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
συνιστά για τον δημιουργό της. 

Ελάχιστοι μοιάζουν να μοιρά-
ζονται την ανησυχία για την ώρα. 
Ομως από τις 10 Φεβρουαρίου του 
1996, όταν ο Deep Blue της IBM 
κέρδισε για πρώτη φορά τον παγκό-
σμιο πρωταθλητή σε μια παρτίδα 
σκάκι, πτυχές της ΤΝ έχουν μπει 
για τα καλά στην καθημερινότητά 
μας – ακόμα και αν δεν το συνειδη-
τοποιούμε πάντα. Μέχρι να διαβά-
σετε αυτές τις γραμμές, πιθανότατα 
ξεκλειδώσατε το κινητό σας τηλέ-
φωνο με αναγνώριση προσώπου, 
μπήκατε στο Facebook το οποίο 
επιμελήθηκε το προσωποποιημέ-
νο περιεχόμενο του feed σας, ίσως 
και να ξεκινήσατε μια νέα σειρά 
που σας πρότεινε το Netflix με βά-
ση παλαιότερες προτιμήσεις σας.

Ενα τριήμερο συνέδριο του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος φι-
λοδοξεί να ανανεώσει την αντί-
ληψή μας για την ΤΝ στον βαθμό 
που έχει διαμορφωθεί από την ποπ 
κουλτούρα και τη δυστοπική –και 
μάλλον υπερβολικά ανθρωπομορ-
φική– αναπαράστασή της στο πε-
δίο του sci-fi με τον HAL 9000 στο 
«2001: Η Οδύσσεια του ∆ιαστήμα-
τος» ή τον «Εξολοθρευτή». 

Αλλά όχι μόνο. «∆εν θέλουμε 
μόνο να μιλήσουμε για την τεχνη-
τή νοημοσύνη, αλλά για το πώς 
η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται 
με αυτό που ονομάζουμε “ανθρω-
πότητα”· το πώς θα αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανό-
μαστε εμείς τους εαυτούς μας ως 
ανθρώπινα όντα», μας λέει ο Στέλι-
ος Βασιλάκης, γενικός διευθυντής 
Προγραμμάτων και Στρατηγικής 
του Ιδρύματος, ένας εκ των οποίων 
επιμελήθηκαν τη θεματική του SNF 
Nostos Conference 2021: «Ανθρω-
πότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη». 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί 26 με 28 
Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

«∆εν μιλάμε για μια απλή τεχνο-
λογία. Μιλάμε για μια τεχνολογία η 
οποία έχει τη δυνατότητα να επα-
ναπροσδιορίσει οριστικά τι σημαί-

νει να είσαι άνθρωπος. Με όποιες 
θετικές και αρνητικές συνέπειες», 
προσθέτει.

Εκτός από τον Κασπάροφ, πε-
ρίπου 50 ακόμα εμπειρογνώμονες, 
ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και ορα-
ματιστές θα καταθέσουν τις από-
ψεις και τις προβλέψεις τους για 
τον τρόπο με τον οποίο η ΤΝ θα 
μετασχηματίσει την ανθρώπινη 
εμπειρία, αλλά και παραπλεύρως 
τις επιπτώσεις της στις κοινωνί-
ες και στις οικονομίες του μέλλο-
ντος, στη φύση της εργασίας, στην 
τέχνη.

Ο Στ. Βασιλάκης πιστεύει πως η 
συζήτηση έχει ήδη αργήσει. «Η τε-
χνολογία προχωράει με πολύ μεγά-
λη ταχύτητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι 
χειρίζονται αυτά τα εργαλεία –όπως 
γίνεται συνήθως με την τεχνολο-
γία– δεν σταματούν καθόλου για να 
σκεφτούν τις συνέπειές της», λέει.

Ηθικά ζητήματα
Κάποιοι γύρω τους προσπαθούν. 

Υποθέσεις όπως η αμφιλεγόμενη 
απομάκρυνση δύο ερευνητριών 
από το συμβούλιο ηθικής ΤΝ της 
Google μέσα σε διάστημα λίγων μη-
νών ενισχύουν την εντύπωση πως 
η εποπτεία των τμημάτων έρευνας 
και τεχνολογίας στις μεγάλες τε-
χνολογικές εταιρείες της Silicon 
Valley είναι μάλλον προσχηματι-

κή. Σε κάθε περίπτωση, τα ηθικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την 
ΤΝ είναι πλέον καλά τεκμηριωμέ-
να και αρκετά από αυτά παραπέ-
μπουν σε υπερβολικά ανθρώπινες 
αδυναμίες που κληροδοτήθηκαν 
από τους σχεδιαστές τους.

«Υπάρχουν προκαταλήψεις 
στους αλγόριθμους επειδή ακριβώς 
οι αλγόριθμοι φτιάχνονται από αν-
θρώπινα όντα τα οποία έχουν προ-
καταλήψεις», λέει ο κ. Βασιλάκης. 

Σύμφωνα με μελέτη του Πανε-
πιστημίου του Μπέρκλεϊ της Κα-
λιφόρνιας που δημοσιεύθηκε το 
2019, αλγόριθμος που χρησιμοποι-
ούνταν σε νοσοκομεία των ΗΠΑ 
για την παροχή ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης σε περίπου 200 
εκατομμύρια ασθενείς τον χρόνο 
έκανε συστηματική διάκριση εις 
βάρος μαύρων πολιτών. Αντίστοι-
χα μοντέλα χρησιμοποιούνται από 
εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα για την αξιολόγηση υποψηφίων, 
από τράπεζες για την εκτίμηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πε-
λατών τους, και από τις Αρχές για 
προγνωστική αστυνόμευση. Και 
για όποιον δεν ανησυχεί αρκετά 
πως η ΤΝ συγκεντρώνει ακόμα 
περισσότερη ισχύ στα χέρια των 
ήδη ισχυρών, η τεχνολογία βρίσκει 
εφαρμογή στην αμυντική βιομηχα-
νία και στην ανάπτυξη αυτόνομων 
οπλικών συστημάτων.

«Εδώ, θεωρώ, πρέπει να επικε-
ντρωθεί ολόκληρη η προσοχή αυ-
τή τη στιγμή: πώς θα χρησιμοποι-
ηθούν αυτοί οι μηχανισμοί και από 
ποιους;» σημειώνει ο κ. Βασιλάκης.    

∆ιανοούμενοι όπως ο Νικ Μπό-
στρομ, Σουηδός καθηγητής φιλο-
σοφίας στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, προειδοποιούν πως η 
μηχανική νοημοσύνη θα είναι και 
η τελευταία εφεύρεση της ανθρω-
πότητας καθώς από εκεί και πέρα 
οι μηχανές θα είναι ικανότερες από 
εμάς στο να επινοούν νέες εφευρέ-
σεις. Αυτό σημαίνει πως το μέλλον 
θα διαμορφώνεται από τις προτιμή-

σεις της ΤΝ. Αλλά ποιες προτιμή-
σεις θα είναι αυτές; Η λογική λέει 
πως για να πετύχουμε μια σχέση 
ασφαλούς συμβίωσης με την ΤΝ, 
θα πρέπει να διασφαλίσουμε εγκαί-
ρως πως το αξιακό μας σύστημα, τα 
πράγματα που εκτιμούμε περισσό-
τερο στη ζωή δηλαδή, είναι ενσω-
ματωμένα στα νευρωνικά δίκτυα 
μιας μηχανής.  Μακάρι να ήταν 
τόσο απλό. «Ποιο ακριβώς είναι 
το αξιακό μας σύστημα και ποιος 
θα ταξινομήσει τις αξίες μας, όταν 
δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε 
σε βασικά θέματα όπως η κλιματι-
κή αλλαγή ή ο εμβολιασμός;» ανα-
ρωτιέται ο κ. Βασιλάκης.

Τα άμεσα προβλήματα
Ομως πριν ανησυχήσουμε για 

τις επιπτώσεις των αυτοματοποιη-
μένων αλγορίθμων και της ψηφια-
κής υπερ-ευφυΐας, ίσως θα πρέπει 
να σκεφτούμε πιο άμεσα προβλή-
ματα.

«Με απασχολεί το τι θα γίνουν 
τα εκατομμύρια των εργατών τα 
οποία θα βρεθούν χωρίς θέσεις ερ-
γασίας λόγω της ΤΝ. Κάθε τεχνο-
λογική επανάσταση μέχρι τώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της βιο-
μηχανικής, κατέληξε στο να δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 
Ομως αυτή τη φορά πιστεύω πως 
θα έχουμε μια μετατόπιση παρα-

δείγματος. Θα αντιμετωπίσουμε για 
πρώτη φορά το γεγονός ότι μια τε-
χνολογική επανάσταση δεν θα δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, 
αλλά θα καταστρέψει θέσεις εργα-
σίας», λέει ο κ. Βασιλάκης.

Στο βιβλίο του «Homo Deus: Μια 
σύντομη ιστορία του μέλλοντος», ο 
Ισραηλινός στοχαστής και συγγρα-
φέας Γιουβάλ Νόα Χαράρι μιλάει 
για την «άχρηστη τάξη» και ανα-
ρωτιέται τι θα κάνουν οι άνθρωποι 
με συνείδηση όταν θα υπάρχουν 
μη συνειδητοί αλγόριθμοι υψηλής 
νοημοσύνης που θα μπορούν να 
κάνουν σχεδόν τα πάντα καλύτε-
ρα. Ενα χρόνο μετά την ήττα του 
Κασπάροφ από τον υπερυπολογι-
στή της IBM, ένας καθηγητής μου-
σικολογίας από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ, 
ονόματι Ντέιβιντ Κόουπ, παρουσί-
ασε ζωντανά μερικά λουθηρανικά 
κοράλ σε στυλ Μπαχ. Κανείς από το 
κοινό δεν αντιλήφθηκε πως αποτε-
λούσαν συνθέσεις ενός κώδικα ΤΝ 
που είχε γράψει στο Macintosh του 
σπιτιού του. Η υπόθεση ενοχλεί 
όσους προτιμούν να πιστεύουν πως 
οι μορφολογικές δομές που ονομά-
ζουμε μουσική, ή άλλες μορφές τέ-
χνης, αποτελούν την καθαρότερη 
έκφραση των ανθρώπινων συναι-
σθημάτων, αυτό που συχνά απο-
καλούμε «ψυχή». Για τον Κόουπ το 
πραγματικό ερώτημα δεν ήταν αν 
οι υπολογιστές έχουν ψυχή, αλλά 
αν οι άνθρωποι έχουν.

Ο κ. Βασιλάκης από την πλευρά 
του θεωρεί πως η συζήτηση για το 
εάν ο αλγόριθμος μπορεί να είναι 
δημιουργικός είναι εσφαλμένη. Η 
έννοια της δημιουργίας, λέει, είναι 
σχετική: ακόμα και ένας αλγόριθ-
μος που φτιάχνει κάτι, στην ουσία 
«δημιουργεί». Το βασικό ερώτημα, 
αντιτείνει, αφορά τις προθέσεις. 

«Κάποιος μπορεί να πει ότι ακό-
μα και ένα κοτόπουλο το οποίο 
σκαλίζει την άμμο είναι δημιουρ-
γικό. Ομως ένας αλγόριθμος δεν 
μπορεί να έχει καμία απολύτως 
πρόθεση με τον τρόπο που έχει 
πρόθεση ο Μπαχ ή ο Τζάκσον Πό-
λοκ. Και δεν μπορεί να έχει συνεί-
δηση. Εκεί ακριβώς είναι η διαφορά 
των αλγορίθμων από τα ανθρώπι-
να όντα».

 

Ο Γιόσουα Μπέντζιο είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολο-
γιστών και Επιχειρησιακής Eρευνας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, 
καθώς επίσης ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου 
Τεχνητής Νοημοσύνης Mila του Κεμπέκ. Εχει τιμηθεί με το βραβείο 
Τούρινγκ (2018). Ο Βέντελ Γουάλακ είναι σύμβουλος, ειδικός σε θέματα 
ηθικής, μελετητής στο ∆ιεπιστημονικό Κέντρο Βιοηθικής του Πανεπι-
στημίου Γέιλ και ανώτερος σύμβουλος στο ερευνητικό κέντρο βιοηθι-
κής Χέιστινγκς. O Αζίμ Αζάρ είναι βραβευμένος επιχειρηματίας, στρα-
τηγικός αναλυτής και επενδυτής. Είναι παραγωγός του επιδραστικού 
newsletter και podcast Exponential View με θέμα τον αντίκτυπο της 
τεχνολογίας στις οικονομίες και στις κοινωνίες. Η Aνια Κάσπερσεν είναι 
πρώην διευθύντρια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Θέματα 
Αφοπλισμού στη Γενεύη και αναπληρώτρια γενική γραμματέας της ∆ιά-
σκεψης για τον Αφοπλισμό. Ο Γκάρι Κασπάροφ είναι πρώην παγκόσμιος 
πρωταθλητής στο σκάκι, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής. Ο Ντέι-
βιντ Σίμας είναι διευθύνων σύμβουλος του Obama Foundation.

Σημαντικοί ομιλητές του συνεδρίου

Η ανθρωπότητα στο μεταίχμιο
Τριήμερο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις υποσχέσεις και τις πιθανές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης

«Μιλάμε για 
μια τεχνολογία 
η οποία έχει 
τη δυνατότητα 
να επαναπροσδιορίσει 
οριστικά τι σημαίνει 
να είσαι άνθρωπος».

«Για πρώτη φορά 
μια τεχνολογική 
επανάσταση 
δεν θα δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας, 
αλλά θα καταστρέψει 
θέσεις εργασίας».

Διανοούμενοι προειδοποιούν πως η μηχανική νοημοσύνη θα είναι και η τελευταία εφεύρεση της ανθρωπότητας, καθώς από εκεί και πέρα οι μηχανές θα είναι ικανότερες από εμάς στο να επινοούν νέες εφευρέσεις.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής 
στο σκάκι, συγγραφέας και πολιτικός 
ακτιβιστής Γκάρι Κασπάροφ.

Ο γενικός διευθυντής Προγραμμά-
των και Στρατηγικής του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, Στέλιος Βασιλάκης.

H απομάκρυνση δύο ερευνητριών από το συμβούλιο ηθικής ΤΝ της Google 
ενισχύει την εντύπωση πως η εποπτεία των τμημάτων έρευνας στις μεγάλες 
τεχνολογικές εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ είναι μάλλον προσχηματική.
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SNF Nostos Conference 

2021: «Ανθρωπότητα και 

Τεχνητή Νοημοσύνη», 

26-28 Αυγούστου στο 

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυ-

μα Σταύρος Νιάρχος 

(ΚΠΙΣΝ). Για περισσότε-

ρες πληροφορίες σαρώ-

στε το QR code.
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«Πήγα να χορέψω στη βάρκα μου, 
εκεί στην άγρια θάλασσα. Και η θά-
λασσα βρυχώμενη έλεγε ότι πήγα 
να κλέψω το ασύγκριτο φως των 
όμορφων ματιών σου». Η Πορτο-
γαλίδα Ντούλτσε Πόντες παίρνει 
το αυθεντικό, βουτηγμένο στη 
θλίψη, φάδο της συμπατριώτισ-
σάς της Αμάλια Ροντρίγκες, του 
αλλάζει τους στίχους και αφήνει 
μια μικρή ανάσα ελπίδας κρυμμέ-
νη στο δικό της «τραγούδι της θά-
λασσας»: «Ελα να μάθεις αν η θά-
λασσα  έχει δίκιο / Ελα να δεις την 
καρδιά μου να χορεύει / Αν χορέ-
ψω με τη βάρκα μου / ∆εν θα βγω 
στην άγρια θάλασσα / Και δεν θα 
της πω που πήγα να τραγουδήσω 

/ Να χαμογελάσω, να χορέψω, να 
ζήσω, να ονειρευτώ... Μαζί σου».

«Ξέρεις, ποτέ δεν ήμουν τόσο 
ευτυχισμένος όσο εκείνο το πρωί 
/ Περπατούσαμε σε μια παραλία», 
ξεκινάει να χρωματίζει το τοπίο 
του τραγουδιού του ο Τζο Ντασέν. 
Κι ύστερα καταφεύγει σε μια ζω-
γράφο: «Με το μακρύ σου φόρε-
μα, έδειχνες σαν μια υδατογραφία 
της Μαρί Λορανσέν / Και θυμάμαι, 

θυμάμαι πολύ καλά τι σου είχα πει, 
εκείνο το πρωί / Πριν από ένα χρό-
νο, πριν από έναν αιώνα, πριν από 
μια αιωνιότητα». 

Το τραγούδι πηγαίνει να αντα-
μώσει με τα λόγια του Ρεμπό: «Η 
αιωνιότητα είναι η θάλασσα που 
σμίγει με τον ήλιο». Οπως κάνει 
ή προσπαθεί να κάνει σε κάποια 
από τις περίφημες ιμπρεσιονιστι-
κές θαλασσογραφίες του Μονέ. Σαν 

να βλέπεις τα χρωματικά παιχνί-
δια της «θάλασσας» του Ντεμπισί. 
Κι αν οδηγεί τούτη τη «θάλασσα» 
ο Κλαούντιο Αμπάντο (ας βάλου-
με και μια ιταλική νότα σ’ αυτή τη 
γαλλική καλλιτεχνική παροικία) τη 
βλέπεις την ιριδίζουσα χροιά, το 
φως που ξεσπά... Στις συνθέσεις 
του μουσικού αντηχούν οι εικό-
νες του ζωγράφου και στους πίνα-
κες του ζωγράφου αντανακλούν οι 

νότες του μουσικού. Ισως κάπου 
να αχνοφαίνεται και η βάρκα της 
Ντούλτσε Πόντες.

Κοντεύει μισός αιώνας από τότε 
που o Τζο Ντασέν ηχογράφησε το 
(προαναφερθέν) τραγούδι για «Μια 
εποχή που δεν υπάρχει παρά μόνο 
στη Βόρεια Αμερική / Εκεί κάτω την 
ονομάζουν “ινδιάνικο καλοκαίρι”». 
«L’Été indien», ένα από τα πιο οι-
κεία μας γαλλόφωνα τραγούδια. 

Που είναι ιταλικό. Η μουσική του 
φτιάχτηκε από τον Τοσκανέζο Τό-
το Κουτούνιο. Και πρωτοτραγου-
δήθηκε από το συγκρότημά του 
στα αγγλικά. Με τα κύματα που 
γέμιζαν τη μουσική του να φέρ-
νουν μνήμες απ’ την Αφρική. Που 
«οι φυσικοί της ήχοι δεν μπορούν 
ποτέ να συγκριθούν με τον θορυ-
βώδη τεχνητό κόσμο μας».

Τα τραγούδια ταξιδεύουν στις 

χώρες και στα χρόνια. Κάποτε αλ-
λάζουν νόημα. Κάποτε, συχνά, το 
νόημά τους είναι αυτό που εσύ 
αποφασίζεις να είναι. Η θάλασσα 
τα γεμίζει όπως γεμίζει τον πλα-
νήτη μας. Το χρώμα της αλλάζει, 
η λαλιά της αλλάζει, το τραγούδι 
της αλλάζει... Τώρα ακούγεται απ’ 
το Μονακό. Μέσα και από τη φωνή 
του Ζαν-Φρανσουά Μορίς. Ισως τα 
λόγια του να είναι λιγότερο ποιη-
τικά. Περισσότερο καυτά από τη 
θερμοκρασία που περιγράφουν: 28 
βαθμοί υπό σκιάν. Και λιγότερα: 
τα διαφεντεύει ένα «μη λες τίπο-
τα». «Σαν ένα ξανθό κύμα με πα-
ρασέρνεις»... Σε μέρη που μπορεί 
να μην υπήρξαν.

Οπως το Σαραζάν που τραγου-
δούσαν ο Αλ Μπάνο και η Ρομίνα 
Πάουερ. Με αφετηρία τις παιδι-
κές τους αναμνήσεις. Και την ιδέα 
τους για την ελευθερία. Αλλιώτικη 
απ’ αυτήν που ζητωκραύγαζαν τα 
«νέγρικα διαμαρτυρίας». Το καρά-
βι σάλπαρε, μ’ έναν ναύτη απ’ τη 
Σύρα. Επιασε στο Μισισίπι. Το κου-
μαντάρισε ο Στέλιος Βαμβακάρης. 
Που έδωσε τη δική του απόδειξη 
ότι «το ρεμπέτικο είναι το ελληνι-
κό μπλουζ».

Σε διάφορες μουσικές γλώσσες, 
τα κύματά μας ακούστηκαν στα 
πορτογαλικά, στα γαλλικά, στα αγ-
γλικά, στα ιταλικά, και στα ελληνι-
κά. Παντού πάφλασαν με μιαν αγά-
πη. Κι άλλη μία φορά, σε γλώσσες 
πολλές, στη νησιωτική πόλη του 
Κρίστοφερ Κρος που κυριαρχείται 
από το «η αγάπη είναι η αγάπη σε 
κάθε γλώσσα». Και μια τελευταία 
φορά, στο μπαλέτο «Η θάλασσα» 
του Νίκου Σκαλκώτα. Κι ας μην 
ακούγονται τα κύματα. Ή μήπως 
τ’ ακούς;

Θαλασσογραφίες με νότες και ήχους
Τα κύματα ακούστηκαν στα πορτογαλικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα ελληνικά, παντού με μιαν αγάπη

Από την Πόντες και 
τη Ροντρίγκες στους 
Τζο Ντασέν, Ρεμπό 
και Ντεμπισί, από τον 
Αμπάντο, τον Αλ Μπάνο 
και τη Ρομίνα Πάουερ 
στον Βαμβακάρη. «Ελα να μάθεις αν η θάλασσα  έχει δίκιο / Ελα να δεις την καρδιά μου να χορεύει / Αν χορέψω με τη βάρκα μου / ∆εν θα βγω στην άγρια θάλασσα / Και δεν 

θα της πω που πήγα να τραγουδήσω / Να χαμογελάσω, να χορέψω, να ζήσω, να ονειρευτώ... Μαζί σου».

Του ΜΑΝΟΛΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
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09.00 Συναυλία αφιέρωμα  
 Μάνου Λοΐζου - (E) 
10.15 Καμώματα 
 τζι αρώματα, VI - (E) 
11.15 Κάποτε το ‘80 - (E)
12.15 Xωρίς αποσκευές, V - (E)
 12.45 Η ζωή μας 
 ένα τραγούδι - (E)
14.00 1974, Πέμπτη 8   
 Αυγούστου - (E)
 Σειρά μίνι ντοκιμαντέρ.
14.10 Αμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (Ε)
14.45 Κοίτα με στα μάτια - (Ε)
15.00 Αποτυπώματα - (Ε)
16.00 Σε προσκυνώ 
 γλώσσα - (Ε)
17.00 Ο δρόμος έχει τη δική  
 του ιστορία - (Ε)
17.30 Χρονογράφημα - (Ε)
17.55 1974, Πέμπτη 8   
 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 18  
 Ιουλίου - (E)
21.10 Παραδοσιακή 
 βραδιά - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή .
22.55 1974, Πέμπτη 8   
 Αυγούστου - (E)
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Χρονογράφημα - (Ε)
23.30 Αποτυπώματα - (E)
00.30 Κάποτε το ‘80 - (E)
01.30 EIΔHΣEIΣ - (E)

05.30 Τόκιο 2020 
 Καλαθόσφαιρα 
 Τελικός γυναικών.
07.30 Τόκιο 2020 
 Πετόσφαιρα Τελικός  
 γυναικών.
09.30 ∆ομνίτσα 
 η πρωτοπόρος - (E) 
 Ντοκιμαντέρ.
09.45 Ο δρόμος έχει 
 τη δική του ιστορία
10.30 Τόκιο 2020
 Water Polo ανδρών  
 αγώνας για το χρυσό.
12.00 Έρωτας στον πάγο
 (Love on Ice).   
 Αισθηματική τηλεταινία.  
13.30 Power of Sports - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ. 
14.00 Τόκιο 2020
 Τελετή Λήξης. 
17.00 Αθλητικό Ρετρό - (E)
 Ντοκιμαντέρ. 
17.45 Τηλλυρία του έπους 
 και της οδύνης - (E)
 Επετειακό ντοκιμαντέρ.
18.15 Αγία Τηλλυρία
 Αποσπάσματα από τη  
 συναυλία.
18.30 Προσωπογραφίες - (E)
19.10 Χωρίς αποσκευές - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
19.40 EIΔHΣEIΣ 
 (στην Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ
 (στην Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ
 (στη νοηματική)
21.05 Τόκιο 2020
 Σε επανάληψη 
 αγωνίσματα της ημέρας.

06.00   Deal - (Ε)
07.00 Αστέρια στην άμμο - (Ε) 
 ∆ραματική σειρά.
08.45 Έλα στη θέση μου - (Ε)
10.00 60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Οδοιπορικό.
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)
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
 “Ελεονώρα Ζουγανέλη”
 Μουσική εκπομπή.
00.45 10η εντολή - (Ε)
 Αστυνομική σειρά.
01.20 World party - (Ε)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
03.15 Οι ιστορίες του
 αστυνόμου Μπέκα - (Ε)
 Αστυνομική σειρά.
04.15 Εντιμότατοι 
 κερατάδες - (Ε)
 Κωμική σειρά.

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
14.40 Το καφέ της Χαράς - (E)
16.20 Ονειροπαγίδα - (E)
 Αισθηματική σειρά.
17.10 Τaxi 
 Tηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.10 Πέτα τη φριτέζα - (E)
 Κωμική σειρά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Robocop
 Περιπέτεια επιστημονι 
 κής φαντασίας, 
 με τους Πίτερ Γουέλερ, 
 Nάνσι Άλεν, κ.ά.    �
23.00 Football Stories - (E)  
00.00 Ρόκι 5, η 
 γιγαντομαχία  
 (Rocky V). Ταινία δράσης,
  με τους Σιλβέστερ 
 Σταλόνε, Τάλια Σάιαρ. 
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)  
 Κωμική σειρά.

07.00 Σημεία και τέρατα - (E)
08.00 Αλήθειες με τη Ζήνα - (E)
10.00 Χαρούμενος 
 ταξιδιώτης - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
11.00 Green Kitchen 
 by Madame Ginger
 Εκπομπή μαγειρικής.
12.00 Τravel Time - (E)
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.00 Γλυκές αλχημείες 
 Εκπομπή 
 ζαχαροπλαστικής
 με τον Στέλιο Παρλιάρο.
16.00 Dr. Ιπποκράτης - (E) 
 Κυπριακή κωμική σειρά.
17.00 Eικόνες 
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cook Beef 
 Ψυχαγωγική εκπομπή  
 μαγειρικής.
19.10 Μια του κλέφτη - (Ε)
 Κωμική σειρά.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 FAKATEtous  - (E) 
 Σατιρική εκπομπή.
22.15 Το κόκκινο ποτάμι
 ∆ραματική σειρά.
 Tηλεταινία. Μέρος Α’. 
00.00 Ου φονεύσεις  - (E)
 Αστυνομική σειρά.
01.00 Μπάτσο αγάπη μου - (E)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
03.00 Εικόνες - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
04.00 Style Me-Up - (E)
05.00 Ο άντρας των 
 ονείρων μου - (Ε)
 Κωμική σειρά.

06.30 Τα χρυσόψαρα - (E)
07.00 Περί ορέξεως - (E)
08.00 Καλό μεσημεράκι - (E)
09.40 Zωή ποδήλατο - (E)
10.15 Dot. 
 Ψυχαγ. εκπομπή..
11.15 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με την Αργυρώ
 Μπαρμπαρίγου.
12.00 Όταν μεγαλώσω - (Ε)
13.00 Happy Traveller - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή. 
14.50 Συνταγές ψυχής - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή
 μαγειρικής.
15.40 Super makeover - (E)
 Με τη ∆ούκισσα 
 Νομικού.
16.30 Ο γλυκοψεύτης
 Κωμική ταινία, με τους  
 Σωτήρη Μουστάκα,
 Μίμη Φωτόπουλο, κ.ά.   � 
18.00  Tα γεγονότα 
 σε συντομία
18.10 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά,
 με τους Γιώργο Ζένιο,
 Άλκηστη Παυλίδου, κ.ά. 
19.30 Η πεθερά - (Ε)
 Κωμική σειρά, με τους
 Σοφοκλή Κασκαούνια,
 Έλενα Γαλαταριώτη, κ.ά.
20.20  Τομές στα γεγονότα
21.15 Στην υγειά μας
 ρε παιδιά - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller - (Ε)
01.40 Super makeover - (Ε)
02.40 Μόνο μια φορά - (Ε)

06.00 Γαμπρός από το Λονδίνο
07.20 Ο ταυρομάχος προχωρεί
08.40 Μανταλένα
10.15 Η αμαρτία της ομορφιάς 
11.50 Η βίλλα των οργίων
13.20 Κατηγορώ τους ανθρώπους
15.05 Γαμπρός με φούντες
17.10 Η φωνή της καρδιάς
18.40 Μακρυκωσταίοι και 
 Κοντογιώργηδες
20.00 Γαμπρός από το Λονδίνο
21.20 Ο θησαυρός του μακαρίτη
23.00 Το ποντικάκι   
00.30 Φτωχός 
 εκατομμυριούχος
02.00 Οι εχθροί
03.45 Η καρδιά ενός αλήτη
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21.10 Παραδοσιακή βραδιά 14.00 Τόκιο 2020-Τελετή Λήξης 14.30 Τhe Chase 21.20 Robocop 18.10 Cook beef 21.15 Στην υγειά μας ρε παιδιά 21.00 Pride  

20.00 Γαμπρός από το Λονδίνο

06.30 Παιδικές σειρές
08.05 Μικρές κυρίες
 Παιδικό παραμύθι.
08.55 Cook Eat - (Ε)
 Εκπομπή μαγειρικής.
11.00 Τηλεαγορά
13.00 ΑΝΝΙΤΑ κοίτα
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων.
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής
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
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
22.00 Η προδοσία
23.45 Ξένη ταινία
01.30 Απευθείας σύνδεση 
 με  ΜAD TV

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.10 Πληγωμένες καρδιές
 Ελληνική ταινία.
09.45 Οικογενειακοί μπελάδες
 Ξένη ταινία.
12.00 Τάσος στη μουσική - (E)
13.05 Παίξε μπουζούκι μου  
 γλυκό -Ελληνική ταινία.
14.40 Τηλεαγορά
15.25 Ξύπνα κορόιδο
 Ελληνική ταινία.
19.10 Ξένη ταινία
21.00 Η επιλογή - Ξένη ταινία
23.15 Χωρίς ίχνη - Ξένη ταινία

06.20 Fahim
08.15 Theeb
10.00 The Ones Below
11.30 The Wedding Guest
13.20 Wheely
15.00 Giulietta Degli Spiriti 
17.30 Allagash
19.15 McKellen: Playing 
 The Part
21.00 Pride  
23.05 Project Blue Book, ΙΙ
00.00 Being Rose
01.30 Egg

Αδέλφια 
σε σύγκρουση ���
ΔΡΑΜΕΝΤΙ (2020)
Σκηνοθεσία: Τζέρεμι Σιμς
Ερμηνείες: Σαμ Νιλ, Μίκαελ Κάτον, 
Μιράντα Ρίτσαρντσον

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μια οικογενειακή ιστορία με έντο-
νη... βουκολική αύρα μας έρχεται 
αυτή την εβδομάδα από τους «Αντί-
ποδες», με πρωταγωνιστή τον Σαμ 
Νιλ. Ο τελευταίος υποδύεται τον 
Κόλιν, έναν λαμπρό εκτροφέα προ-
βάτων, περήφανο για την εκλεκτή 
ράτσα των ζώων του που σαρώνουν 
τα βραβεία σε μια απομακρυσμένη 
περιοχή της δυτικής Αυστραλίας. 

Σπουδαιότερος ανταγωνιστής 
είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του, 
Λες, με τον οποίο μάλιστα είναι από 
χρόνια αποξενωμένοι, παρότι ου-
σιαστικά οι δυο τους εργάζονται 
πλάι πλάι καθημερινά στις φάρ-
μες τους. Οι ισορροπίες πάντως 
θα ανατραπούν όταν ένα κριάρι 
του Λες διαγιγνώσκεται με έναν 
επικίνδυνο ιό και οι αρμόδιες αρ-
χές διατάζουν τη θανάτωση όλων 
των κοπαδιών της κοιλάδας. Απελ-
πισμένα τα δύο αδέλφια θα βρουν 
τους δικούς τους, διαφορετικούς 
τρόπους αντίδρασης.

∆ιασκευάζοντας ένα ήδη επι-
τυχημένο φιλμ από την Ισλανδία 
(«∆εσμοί αίματος»), ο Αυστραλός 
Τζέρεμι Σιμς μας μεταφέρει στην 
επίσης πολύ ιδιαίτερη επαρχιακή 
πραγματικότητα της πατρίδας του, 
εκεί όπου οι αγροτικές εργασίες 
κυριαρχούν, μαζί με τις πελώρι-
ες αποστάσεις που δημιουργούν 
απομονωμένες κοινότητες και τον 
πανταχού παρόντα τρόμο της κα-
λοκαιρινής πυρκαγιάς. Τα δύο αδέλ-
φια βέβαια ελάχιστα ενδιαφέρονται 
για όλα αυτά, αφού η πραγματική 

εμμονή τους έχει να κάνει με το 
πλούσιο μαλλί των προβάτων και 
τα ερωτικά... προσόντα των τρά-
γων τους.

Μοναδική άλλη έγνοια φαίνε-
ται να είναι η μεταξύ τους κόντρα 
(συγκρούονται εμφανώς όπως τα 
κριάρια), με τις ρίζες της προφανώς 
να βρίσκονται στο παρελθόν, την 
οποία ωστόσο θα χρειαστεί να βά-
λουν στην άκρη όταν η καταστρο-
φή θα τους χτυπήσει την πόρτα. 

Ο Σαμ Νιλ είναι εξαιρετικός στον 
ρόλο του γκρινιάρη αγρότη, το ίδιο 
και ο Μίκαελ Κάτον σε εκείνον του 
Λες, ο οποίος συνεννοείται κυρίως 
με γρυλίσματα, σε ένα φιλμ που γε-

νικότερα κινείται ανάμεσα στην 
κωμωδία και το δράμα, κρατώντας 
τελικά αρκετά καλά την ισορροπία 
και δίχως να ξεπέφτει σε ανόητους 
μελοδραματισμούς ή ελαφρότητες.

Επειτα υπάρχει το πνεύμα της 
κοινότητας. Οι υπόλοιποι αγρότες, 
φίλοι από χρόνια μεταξύ τους, η 
κτηνίατρος και οι νέοι της περιοχής 
είναι όλοι τους ξεχωριστοί χαρα-
κτήρες και ταυτόχρονα μέλη ενός 
συνόλου, το οποίο έχει εν πολλοίς 
κοινή μοίρα, κάτι που θα χρειαστεί 
να το συνειδητοποιήσουν πριν να 
είναι πολύ αργά. Στα αρνητικά, πέ-
ρα από τον κάπως επίπεδο ρυθμό 
και η αρκετά μεγάλη διάρκεια (δύο 
ώρες) που ενδέχεται να κουράσει 
όσους δεν είναι και πολύ φανατι-
κοί της ζωής στην επαρχία.

Ναόμι Οσάκα
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2021)
Δημιουργός: Γκάρετ Μπράντλεϊ
Εμφανίζονται: Ναόμι Οσάκα, Ταμάκι 
Οσάκα, Λέοναρντ Φρανσουά

Ενα από τα σπουδαιότερα σύγχρονα 
είδωλα του αθλητισμού ακολουθεί 
η σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, η 
οποία ωστόσο προχωρά, σκιαγρα-
φώντας και το ψυχικό - πνευματικό 
προφίλ της πρωταγωνίστριάς του. 
Η 23χρονη σήμερα Ναόμι Οσάκα, 
δεν είναι απλώς μια πολύ καλή τε-
νίστρια, αλλά και σύμβολο πολυπο-
λιτισμικότητας, χάρη στις καταβο-
λές και την ιστορία της ζωής της. 
Από την άλλη, πρόσφατα βρέθηκε 
επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος, όταν μίλησε ανοιχτά για το 
χρόνιο άγχος και την κατάθλιψη με 
τα οποία παλεύει εκτός των γραμ-
μών του γηπέδου.

Ολα αυτά είναι φανερά στο ντο-
κιμαντέρ των τριών επεισοδίων, το 
οποίο ακολουθεί στενά την Οσάκα 
από την κατάκτηση του λαμπερού 
US Open μόλις στα 20 χρόνια της, 
μέχρι την προετοιμασία για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η 
διαδρομή περιλαμβάνει φυσικά δό-
ξα, χρήματα, αθλητικές κορυφώσεις 

αλλά και μεγάλες δυσκολίες, αυτο-
αμφισβήτηση, μοναξιά και απογοη-
τεύσεις έπειτα από οδυνηρές ήττες. 
Στο πρόσωπο της Γιαπωνέζας τενί-
στριας καθρεφτίζονται οι ιστορίες 
πολλών ακόμα σύγχρονων αθλη-
τών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτω-
ποι με τεράστιες απαιτήσεις και αν 
δεν είναι ατσαλωμένοι πνευματικά, 
λυγίζουν. «Συχνά νιώθω ότι είμαι 
ένα δοχείο», λέει στο ντοκιμαντέρ 
η Οσάκα και το ανήσυχο βλέμμα 
της σε ακολουθεί για αρκετή ώρα 
έπειτα από τους τίτλους τέλους.

 
Ερωτική επιθυμία (In the 
mood for love) ����
Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι
Ερμηνείες: Τόνι Λιουνγκ, Μάγκι 
Τσενγκ, Τουνγκ Τσενγκ

Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέ-
γουμε το ρομαντικό αριστούργημα 
του δεξιοτέχνη Γουόνγκ Καρ Γουάι, 
το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα 
και σε ψηφιακή επανέκδοση, που 
αναδεικνύει ακόμα περισσότερο 
την αξία του. Τη δεκαετία του 1960 
στη Σαγκάη, ένας άνδρας και μια 
γυναίκα μετακομίζουν σε διπλα-
νά διαμερίσματα, μαζί με τους συ-

ζύγους τους. Σύντομα ωστόσο θα 
αντιληφθούν πως οι τελευταίοι τους 
απατούν, ενώ μεταξύ τους αναπτύσ-
σεται μια όλο και πιο ακαταμάχητη 
ερωτική επιθυμία. Ανήμποροι να 
την ακολουθήσουν μέχρι τέλους, 
εγκλωβίζονται σε μια ανολοκλή-
ρωτη αγάπη.

Μπορεί εδώ να μην υπάρχει 
το σουρεαλιστικό χιούμορ του 
«Chungking Express», ωστόσο 
πρόκειται πιθανότατα για την πιο 
εντυπωσιακή οπτικά ταινία του 
κινηματογραφιστή από το Χονγκ 
Κονγκ, ο οποίος σκηνοθετεί επι-
πλέον με υποδειγματική ακρίβεια. 
Το ταχύτατο, «ελλειπτικό» μοντάζ 
είναι επίσης εκεί, μαζί με τις εξαι-
ρετικές ερμηνείες των δύο πρωτα-
γωνιστών. Το βασικότερο βέβαια 
στοιχείο που ξεχωρίζει την «Ερωτι-
κή επιθυμία» είναι εκείνο του υπαι-
νιγμού. Εδώ δεν υπάρχουν φιλιά και 
αγκαλιές, παρά βλέμματα και αγγίγ-
ματα, ματιές και μισά χαμόγελα· και 
με έναν μαγικό τρόπο, ενδεικτικό 
της δεξιοτεχνίας του Γουόνγκ Καρ 
Γουάι, όλα αυτά φέρουν μέσα τους 
περισσότερη ερωτική ένταση από 
την πλειονότητα των ταινιών του 
είδους που έχουμε δει σε μικρή και 
μεγάλη οθόνη.

Επάνω, η Ναόμι Οσάκα στο ομότιτλο 
ντοκιμαντέρ του Netflix. Κάτω, σκηνή 
από την ταινία «Ερωτική επιθυμία», η 
οποία είναι διαθέσιμη από το Cinobo.

Ακολουθώντας την «ανάβαση» μιας πρωταθλήτριας

Οταν οι δεσμοί
αίματος 
δεν αρκούν
Δύο αδέλφια συγκρούονται 

με φόντο τις κοιλάδες της Αυστραλίας

Ο Σαμ Νιλ (δεξιά) υποδύεται τον Κόλιν και ο Μίκαελ Κάτον τον αδερφό του, Λες. Οι δυο τους βρίσκονται σε μια μόνιμη αντιπαλότητα, όμως οι ισορροπίες μετα-
ξύ τους θα ανατραπούν όταν ένα κριάρι του Λες διαγιγνώσκεται με έναν επικίνδυνο ιό και οι Αρχές διατάζουν τη θανάτωση όλων των κοπαδιών της κοιλάδας.

HOME CINEMA

Το φιλμ κινείται 
ανάμεσα στην κωμωδία 
και το δράμα, δίχως να 
ξεπέφτει σε ανόητους 
μελοδραματισμούς.
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Μία πολλαπλά ενδιαφέρουσα συ-
ναυλία πραγματοποιήθηκε στις 24 
Ιουλίου στο αίθριο του Μορφωτι-
κού Ιδρύματος της Εθνικής Τρά-
πεζας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Αθηνών το σύνολο Ex Silentio και 
ο βαρύτονος ∆ημήτρης Τηλιακός 
πρότειναν ένα ταξίδι κυρίως στην 
Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκινού-
σε στα τέλη του 14ου και έφτανε 
έως τον 18ο αιώνα. Μουσικές που 
αποτύπωναν τις εντυπώσεις του 
ποιητή, συνθέτη και διπλωμάτη 
Οσβαλντ φον Βόλκενσταϊν από τη 
μεσαιωνική Κρήτη και έφταναν 
μέχρι το παραδοσιακό τραγούδι 
«Αυτή η μελαχρινή» από τη Συρία.

Ενας από τους πρώτους που 
είδαν τη Μεσόγειο ως τόπο συ-
νάντησης και όχι ως σύνορο ανά-
μεσα στους λαούς που κατοικούν 
γύρω της, ήταν ο Καταλανός Ζόρ-
ντι Σαβάλ. Εδώ και δεκαετίες έχει 
αναδείξει τις συγγένειες ανάμεσα 
στους μουσικούς πολιτισμούς αυ-
τής της «δικής μας θάλασσας», του 
«mare nostrum» των Ρωμαίων. 
Μουσικές που μαζί με τους λα-
ούς ταξίδεψαν από την Ισπανία 
ώς τη Θεσσαλονίκη και από τη 
Γαλλία ώς την Κύπρο και τη Μέ-
ση Ανατολή. Σε αυτή τη λογική 
κινήθηκε το πρόγραμμα της συ-

ναυλίας των Ex Silentio. Επιπλέον, 
η βραδιά έφερε σε συνομιλία το 
παραδοσιακό με το έντεχνο, τον 
«Ζωναράδικο» από τη Θράκη με 
τον κατά Μοντεβέρντι θρήνο του 
«Θρακιώτη» Ορφέα για την αγα-
πημένη του, ή το τραγούδι «Ερω-
τα, εσύ που έχεις φτερά» του Κα-
τσίνι με το σεφαραδίτικο «Τρεις 
αδερφούλες ήτανε». Πολύ διαφο-
ρετικά μεταξύ τους, άλλη εποχή, 
άλλη γλώσσα, άλλη αισθητική, δι-
αφορετική στόχευση, τα μουσικά 
αυτά κείμενα ήρθαν σε συνομιλία 
χάρη στην απόδοσή τους από τον 
ίδιο τραγουδιστή και το ίδιο μου-
σικό σύνολο.

Το ταλέντο του ∆ημήτρη Τη-

λιακού να ερμηνεύει με την ίδια 
επιτυχία επιβλητικούς ρόλους του 
λυρικού θεάτρου αλλά και χαμη-
λόφωνες εξομολογήσεις του ρο-

μαντισμού, όπως τα γερμανικά 
τραγούδια του 19ου αιώνα, έχει 
επισημανθεί αρκετές φορές. Η κα-
θαρή του άρθρωση, όπως επίσης 

η διεισδυτική ερμηνευτική του 
ματιά, είναι εξαιρετικά σημαντι-
κά στοιχεία όταν αποδίδει στίχους 
του Γκαίτε ή του Χάινε. Εξίσου, 

εμπλουτίζουν λυρικούς ρόλους 
που έχουν σχεδιαστεί με πιο πλα-
τιές πινελιές, όπως ο φιλήδονος 
βαρόνος Σκάρπια στην «Τόσκα» 

του Πουτσίνι ή ο αδίστακτος Μάκ-
βεθ στην ομότιτλη όπερα του Βέρ-
ντι. Προφανώς, στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης βραδιάς, από την 
τέχνη του τραγουδιστή ωφελήθη-
καν κυρίως όσες μουσικές σελίδες 
είχαν προκύψει από χέρι συνθέτη. 
Γιατί όσο και αν στο παραδοσια-
κό θρακιώτικο «Μαύρο μου χελι-
δόνι» ήταν πραγματικά μαγική η 
συνομιλία του Τηλιακού με το ούτι 
του Θύμιου Ατζακά και τη φλογέ-
ρα του ∆ημήτρη Κούντουρα που 
ψιθύριζε στο όριο της σιωπής, εί-
ναι γεγονός ότι η τοποθέτηση της 
φωνής ενός λυρικού τραγουδιστή 
διαφέρει θεμελιωδώς από αυτήν 
κάποιου ο οποίος ερμηνεύει πα-
ραδοσιακά τραγούδια. Είναι μια 
διαφορά μουσικού πολιτισμού και 
συνεπώς αφορά το βαθύτερο πε-
ριεχόμενο άρα και όσα εκφράζει 
κάθε είδος.

Εξοχοι ήταν συνολικά οι μουσι-
κοί, πλάι στους προαναφερθέντες, 
η Φλώρα Παπαδοπούλου (μεσαιω-
νική και αναγεννησιακή άρπα), η 
Φανή Βοβώνη (βιολί και βιέλα), η 
Ηλέκτρα Μηλιάδου (βιόλα ντα γκά-
μπα) και ο Νίκος Βαρελάς (παρα-
δοσιακά κρουστά), δικαιώνοντας 
τον τίτλο της βραδιάς: «Incanto», 
δηλαδή «Μαγεία».

Μουσικές συνομιλίες γύρω από μια θάλασσα που ενώνει

Αμέτρητα χρώματα 
γεννήθηκαν από 
τη μουσική συνομιλία 
του Τηλιακού με 
τα διάφορα όργανα. Μαγική ήταν η συνομιλία του Τηλιακού με το ούτι και τη φλογέρα που ψιθύριζε στο όριο της σιωπής.
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Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Eνας μεγάλος έρωτας ανάμεσα στον 
Πωλ Βερλαίν και τον Αρθούρο Ρεμπώ 
που ξεκινάει το 1871 όταν ο πιτσι-
ρικάς Ρεμπώ δεν έχει κλείσει καλά 
καλά τα 17 του χρόνια και στέλνει 
την πρώτη του επιστολή στον Πωλ 
Βερλαίν. Ο Ρεμπώ, αν και έφηβος, 
έχει ήδη γράψει μερικά σημαντικά 
ποιήματα, ενώ ο Βερλαίν είναι ήδη 
καταξιωμένος ποιητής, είναι μόλις 
παντρεμένος και περιμένει το πρώτο 
του παιδί. Ο έρωτάς τους είναι ακα-
ριαίος και παθιασμένος, ο οποίος συ-
ντηρείται για μερικά χρόνια και μέσα 
από τις επιστολές ως φυγή από την 
πραγματικότητα, ενώ τους οδηγεί 
και τους δύο σε ακρότητες. Αυτή την 
αλληλογραφία ανάμεσα στους δύο 

καταραμένους ποιητές ξεκινούν να 
μελετούν το 2016 δύο νέα παιδιά από 
την Κρήτη. 

Ο Μιχάλης και ο Παντελής Κα-
λογεράκης, δίδυμα αδέρφια, είναι 
μουσικοί, με εξαιρετικά δημιουργι-
κές ευαισθησίες για τη μουσική και 
την ποίηση. Η μελέτη των επιστο-
λών και η συγκίνηση, ίσως και ο θαυ-
μασμός, που τους προκαλεί αυτή η 
σχέση, τους οδηγεί στη μελοποίηση 
στίχων από τα ημερολόγια των δύο 
μεγάλων ποιητών. Τα ρεμπέτικα και 
το ηχόχρωμα της βασανισμένης ελ-
ληνικής ιστορίας που έρχεται από τα 
βάθη της ελληνικότητας για να πα-
ρηγορήσει τα ανείπωτα, επιλέχθη-
καν από τους δύο δημιουργούς ως το 
καλύτερο υφάδι για να στολίσουν τα 
ερωτικά λόγια των Ρεμπώ - Βερλαίν. 

Φέτος το καλοκαίρι οι αδερφοί 
Καλογεράκη γιορτάζουν μια διπλή 
γιορτή. Ο δίσκος αυτός επιτέλους κυ-
κλοφορεί για το κοινό από τη Μικρή 
Aρκτο, και το Φεστιβάλ Νάξου που 
λαμβάνει χώρα στον μαγικό Πύργο 
Μπαζαίου έχει την τύχη να τους φιλο-
ξενεί στις 13 Αυγούστου, στις 21.30, 
σε μια σπάνια μουσική συνάντηση 
με τα «Ρεμπώτικα», όπως τα ονομά-
ζουν παιγνιωδώς. Καλεσμένη τους η 
ηθοποιός, σκηνοθέτις, συγγραφέας 
και ρεμπέτισσα Λένα Κιτσοπούλου, 
που συμμετέχει και στον δίσκο. Η «Κ» 
συνομιλεί με τους δύο δημιουργούς, 
Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.
– Πώς δύο νέα παιδιά εμπνέονται 

από το ρεμπέτικο ηχόχρωμα και 

γιατί συγκινούνται από την πα-

θιασμένη αλληλογραφία των Ρε-

μπώ - Βερλαίν;

– Π.: Το ρεμπέτικο είναι για εμένα 
κάτι σαν urban παραδοσιακό τραγού-
δι, οι μακριές του μελωδικές φράσεις 
και το γεμάτο πάθος περιεχόμενό του, 
αισθάνομαι πως με εμπεριέχει! Οσον 
αφορά την παθιασμένη αλληλογρα-
φία των Ρεμπώ - Βερλαίν, πρόκειται 
για μια επικοινωνία - σχέση που σή-
μερα, 150 χρόνια μετά, φαντάζει πιο 
ρομαντική από ποτέ.

– M.: Τα «Ρεμπώτικα» είναι μια 
πειραματική δουλειά που ενώνει δυο 
μεγάλους κόσμους, αυτόν του Ρεμπώ 
και του ρεμπέτικου. Με γοητεύουν 
τα απλά και μεστά λόγια των τρα-
γουδιών αλλά και η γεμάτη πάθος 
σχέση του Ρεμπώ με τον Βερλαίν. Εί-
ναι μεγάλη μου η χαρά που ο δίσκος 
πλέον κυκλοφορεί, έπειτα από τόσα 
χρόνια που τον ετοιμάζαμε, από τις 
εκδόσεις Μικρή Αρκτος που με τόλμη 
προχώρησαν στην έκδοση. Η ενορχή-
στρωση είναι του Απόστολου Κίτσου 
και ακόμα μεγαλύτερη η τιμή και η 
χαρά που ερμηνεύουν στον δίσκο οι 
δασκάλες μας Ελένη Κοκκίδου, Μάρ-
θα Φριντζήλα και Λένα Κιτσοπούλου, 
καθώς και οι αγαπημένοι συνοδοιπό-
ροι μας που όσο υπάρχουν εκείνοι 
νιώθω ασφαλής για τη μουσική και 
το θέατρο στην Ελλάδα, η Νεφέλη 
Φασούλη, ο Μάνος Πετράκης, ο Πα-
ντελής μου και ο Απόστολος.

«Η ποίηση είναι
η σανίδα σωτηρίας μου, 
η πρώτη ύλη για κάθε 
τέχνη, η ποίηση χαρίζει 
λύσεις, είναι η απόδειξη 
πως η αγάπη θα σώσει 
τον κόσμο».

Το Φεστιβάλ Νάξου φιλοξενεί στις 13 Αυγούστου, στις 21.30, τη μουσική συνάντηση «Ρεμπώτικα», όπως ονομάζουν τα τραγούδια τους οι αδελφοί Καλογεράκη.

Συνέντευξη 

στη ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενώνοντας
το ρεμπέτικο
με τον Ρεμπώ
Οι μουσικοί Μιχάλης και Παντελής

Καλογεράκης μιλούν στην «Κ»

– Πώς είναι να συνεργάζονται 

δύο αδέλφια και μάλιστα δίδυ-

μα; Πού εφάπτεστε και πού τέ-

μνεστε;

– Μ.: Με τον Παντελή δουλεύ-
ουμε μαζί την τέχνη μας από νεα-
ρή ηλικία, συγκεκριμένα 15 χρόνια 
τώρα αναζητούμε το ποίημα εκεί-
νο που θα μας εμπνεύσει ώστε να 
γεννηθεί η μελωδία για να το τρα-
γουδήσουμε. Αν δεν υπήρχε ο Πα-
ντελής, δεν ξέρω αν θα επέμενα 
τόσο στη μελοποιημένη ποίηση. 
Αυτή η δυναμική της σχέσης μας 
μεταφέρει την εμπειρία της πρό-
βας και της παράστασης σε άλλο 
επίπεδο. Εχουμε σχεδόν την ίδια 
αντίληψη για την τέχνη και πιο συ-
γκεκριμένα την ποίηση, με αποτέ-
λεσμα να φτάνουμε στη ρίζα της 
ανάγκης μας όταν αναζητούμε τον 
κατάλληλο ποιητή ή το κατάλληλο 
ποίημα. Μπορείτε να φανταστείτε 
λοιπόν πόσο καταπραϋντικό είναι 
για εμάς το να παρουσιάζουμε μέ-
ρος της δουλειάς μας στον κόσμο.

– Π.: Είναι ωραία, έχουμε πο-
λύ καλή επικοινωνία, στις πρόβες 
συμφωνούμε αυτόματα, ακόμα και 
στη δημιουργία πολλές φορές.
– Η μουσική τι είναι για εσάς; 

Η ποίηση;

– Π.: Η μουσική είναι η ατμό-
σφαιρα της καθημερινότητάς μου. 
Το πρώτο πράγμα που κάνω με το 

που ξυπνήσω είναι να ανοίξω το 
JBL. Η ποίηση είναι η σανίδα σω-
τηρίας μου, η πρώτη ύλη για κάθε 
τέχνη, η ποίηση χαρίζει λύσεις, λό-
για στις σκέψεις και φως στα συ-
ναισθήματά μου, είναι η απόδειξη 
πως η αγάπη θα σώσει τον κόσμο.

– Μ.: Αν η μουσική είναι η θά-
λασσα, η ποίηση είναι η γη.

– Ο έρωτας, ιδίως στη μορφή που 

εκφράζεται στην αλληλογραφία 

των Ρεμπώ - Βερλαίν, θα λέγατε 

ότι είναι υπόθεση της νεότητας;

– Π.:  Οχι, θα έλεγα πως και ο 
έρωτας είναι υπόθεση κι αυτός της 
ποίησης!

– Μ.: Ο έρωτας είναι υπόθεση 
της ελευθερίας. Σκεφτείτε μόνο 

πως η ιστορία των δύο ποιητών 
μας υπήρξε πριν από 150 χρόνια. 
Τόσα χρόνια αισθάνομαι να ζω σε 
μια κοινωνία που οριοθετεί την 
αντίληψη σε σχεδόν ίδια πλαίσια. 
«Πόση στενοκεφαλιά», που γράφει 
και ο Ρεμπώ. Πόσο συντηρητισμό 
να αντέξω. Η πατριαρχία δημιουρ-
γεί μικρές δυσλειτουργικές ομά-
δες δυστυχισμένων ανθρώπων. 
Η εξωστρέφεια και η ελευθερία 
βρίσκονται κάπου μαζί με το χιού-
μορ, τον έρωτα. Κλείνω με αυτόν 
τον υπέροχο στίχο που έγραψε ο 
Κάμινγκς: «Κι ας μην κάνω εγώ τί-
ποτα χρήσιμο / και ας αγαπώ εσέ-
να περισσότερο κι από αληθινά / 
δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιος τό-
σο ανόητος που να μην μπορεί να 
/ τραβήξει όλο τον ουρανό πάνω 
του μ’ ένα χαμόγελο».
– Ο ιστορικός του μέλλοντος τι 

θα βρει από τα δικά μας mail 

ή τα σύντομα μηνύματα μέσω 

Messenger; Θα επιβιώσουν τέ-

τοιες σχέσεις ή το delete είναι 

η καταδίκη μας;

– Μ.: Κι αν δεν επιβιώσουν; Μή-
πως αυτό δεν θα είναι καταδίκη, 
αλλά η σωτηρία μας; Ας μείνει ό,τι 
πραγματικά έχει ουσία, και όχι τα 
μηνύματα στο FB και στο Insta.

– Π.: Είμαι σίγουρος πως επιβι-
ώνουν και θα επιβιώσουν τέτοιου 
μεγέθους σχέσεις!

«Η ελευθερία βρίσκεται κάπου μαζί με το χιούμορ, τον έρωτα»

Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, δίδυμα αδέλφια, είναι μουσικοί 
με εξαιρετικά δημιουργικές ευαισθησίες. Μελοποίησαν στίχους από τα ημε-
ρολόγια των δύο μεγάλων ποιητών, Ρεμπώ και Βερλαίν.
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