
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Μπάιντεν πήρε
μια ιστορική απόφαση

Ο Αμερικανός δημοσιογράφο Ρομπ
Κοξ του πρακτορείου Reuters μιλάει
στην «Κ» για τη Δύση, το Αφγανι-
στάν, την κρίση του πολιτισμού και
για την πανδημία. Ζωή, σελ. 1

ΕΚΘΕΣΗ

Η «Νέα γυναίκα»
πίσω από την κάμερα

Η πρωτοποριακή έκθεση του MET
της Νέας Υόρκης ξεκινά με μια επι-
λογή εξαιρετικών αυτοπροσωπο-
γραφιών, στις οποίες συχνά απεικο-
νίζεται η φωτογράφος. Ζωή, σελ. 4
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Επιστολή προς τον γ.γ. των ΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, υπογραμμίζοντας την
ετοιμότητά του για λύση στη βάση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα

και στη βάση των κατευθύνσεων της κοινής
διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014 με
τον τότε Τ/κ ηγέτη Ντερβίς Έρογλου. Ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί την 18η
Σεπτεμβρίου για τη Νέα Υόρκη και κύριος

στόχος, όπως σημειώνουν στην «Κ» διπλω-
ματικές πηγές, είναι να διασφαλιστούν δι-
μερείς επαφές με άλλους αρχηγούς κρατών.
Στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας  χαιρετίζει παράλληλα και

την πρόθεση του Αντόνιο Γκουτέρες να διο-
ρίσει ειδικό απεσταλμένο για το Kυπριακό,
πρόθεση που εκφράστηκε στην τελευταία
διάσκεψη στη Γενεύη, με την διαφωνία της
τουρκικής πλευράς. Σελ. 5

Κάλεσμα Αναστασιάδη στον Γκουτέρες
Η «Κ» αποκαλύπτει το περιεχόμενο της τελευταίας επιστολής που απέστειλε ο Πρόεδρος στον ΟΗΕ 

Φανερωμένη: Eνα κομμάτι ιστορίας
Το σχολείο που σημάδευσε τη Λευκωσία, βάζει λουκέτο για τους μαθητές 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Έχει και θετικά 
η πρόταση του ́ 60 

Τη θέση πως η πρόταση
για το Σύνταγμα του ́ 60
ενέχει και θετικά στοι-
χεία, εξέφρασε ο πρώην
υπ. Εξωτερικών Ιωάννης

Κασουλίδης σε συνέντευξή του
στην «Κ».  Όπως σημειώνει, αφότου
επιδιώξουμε μία στρατηγική συμ-
φωνία, να εφαρμοστεί μεταβατικά
μέχρι τα δημοψηφίσματα. Απαντά
παράλληλα και για τα περί υποψη-
φιότητάς του το 2023. Σελ. 7

«Κλειδί» για τη νέα
πολιτική Μητσοτάκη
Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της
νέας πολιτικής περιόδου, καθώς θα καταστεί
σαφής η δυναμική της πανδημίας και συ-
νακόλουθα οι επιπτώσεις της στην οικονομία,
ενώ θα πρέπει να ανακτηθεί και το χαμένο
έδαφος από τις «παρενέργειες» του πρό-
σφατου ανασχηματισμού. Σελ. 20 

Πυρετωδώς εργάζεται το υπουργείο Οικο-
νομικών προκειμένου να καταθέσει ενώπιον
του Υπουργικού Συμβουλίου για συζήτηση
εντός Σεπτεμβρίου τον κρατικό προϋπο-
λογισμό για το 2022. Οπως δήλωσε στην
«Κ» ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης, το 2022 ο προϋπολογισμός, ο
οποίος διέπεται από μια ιδιαίτερα αναπτυ-

ξιακή πνοή, σηματοδοτεί το ότι περνάμε
δυνατά  στην εποχή της ανάπτυξης. Είναι
ένας επεκτατικός προϋπολογισμός, ο οποίος
θα χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή άρση
των σχεδίων στήριξης, σε αναπτυξιακά
έργα και μεταρρυθμίσεις που θα έχουν με-
σοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο
όφελος για τη χώρα». Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Περί εγωισμού
Η ιστορία είναι εδώ για να μας θυμίζει
πως ο εγωισμός αποτελούσε ανέκαθεν
έναν κακό σύμβουλο. Μπορεί να κάψει
πρόσωπα, να χαλάσει καριέρες, αλλά
κυρίως να ανατρέψει το μέλλον ενός
τόπου. Τα όσα διαρρέονται γύρω από
τον χειρισμό της πρότασης για το Σύν-
ταγμα του ΄60 στέλνουν το μήνυμα
πως η κυβέρνηση έχει χάσει την ψυ-
χραιμίας της αλλά κυρίως τη μεγάλη
εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα, ότι για την
επίλυση του Κυπριακού χρειάζεται,
μεταξύ άλλων, συνέπεια και ειλικρίνεια.
Ο εγωισμός, οι τακτικισμοί και οι σκο-
πιμότητες που συνδέονται με οτιδήποτε
άλλο από την επίλυση του εθνικού, δεν
θα έπρεπε να είχαν την οποιαδήποτε
θέση, ούτε στο μυαλό των κυβερνών-
των, αλλά ούτε και στην επικαιρότητα. 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Σε τρία φάρμακα 
δίδεται άδεια
από Οκτώβριο 
Τρία φάρμακα, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», βρίσκονται στο στάδιο δοκιμών με
στόχο ο ΕΟΦ να προχωρεί τον Οκτώβριο
στις πρώτες αδειοδοτήσεις. Μια από τις
φαρμακευτικές εταιρείες που βρίσκονται
στο προπαρασκευαστικό στάδιο προετοι-
μασίας είναι η Pfizer, η οποία ξεκίνησε τη
2η φάση των κλινικών δοκιμών. Σελ. 9

ΔΗΣΥ

Εριδες και ατζέντες
στο κυβερνών κόμμα 
Η κόντρα Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ θε-
ωρείται γεγονός, ενώ η μάχη στο Συναγερμό
είναι σε δύο μέτωπα. Ποιος θα διεκδικήσει
το 2023 και ποια η στάση στελεχών για
την επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ. Σελ. 8

Επεκτατικός ο προϋπολογισμός 
Πετρίδης: Δυνατά στην εποχή της ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων

O οικουμενικός Μίκης Θεοδωράκης

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Χάρτινες οι πολιτικές 
της Ευρωπ. Ένωσης
Η Ε.Ε. φαίνεται κατώτερη των περι-
στάσεων και αδύναμη να αντιμετω-
πίσει μιαν ενδεχόμενη μεταναστευ-
τική κρίση. Καταλήγει σε μια χάρτι-
νη, μονή ζώνη άμυνας, η οποία συνί-
σταται στη χορήγηση κονδυλίων σε
«κάποιες χώρες», ούτως ώστε να
συγκρατήσουν τις μεταναστευτικές
ροές στο έδαφός τους. Σελ. 4

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ψάχνοντας
διάδοχο της Μέρκελ
Σε εκλογές προσωπικότητας παρά
αξιών παίζονται πλέον οι γερμανι-
κές εκλογές, καθώς η μακρά διακυ-
βέρνηση Μέρκελ οδηγεί τους ψη-
φοφόρους να ψάχνουν πρώτα το
πρόσωπο που έχει τα προσόντα να
την αντικαταστήσει. Σελ. 15

Η εμβληματική μορ-
φή της σύγχρονης
Ελλάδας, έφυγε την
Πέμπτη από τη ζωή,
σηματοδοτώντας με
τον θάνατό του το τέ-
λος μιας εποχής.
«Μία από τις πηγές
της έμπνευσής μου
είναι η πρόκληση.
Όταν άκουγα κάτι το
οποίο με ενδιαφέρει,
κάτι που δεν μπορού-
σα να κάνω ή που
έπρεπε να κάνω, αυ-
τό με έβαζε μπροστά
και έκανα κάτι ακόμα
καλύτερο. Πρέπει να
πω ότι αυτό το αίσθη-
μα το είχα με λίγους
διεθνείς συνθέτες
σύγχρονους, και με
τον Χατζιδάκι» είχε
αναφέρει σε συνέν-
τευξή του στον Αλέξη
Παπαχελά ο Μίκης
Θεοδωράκης. Αναζη-
τούσε πάντα την
«πνοή του λαού» και
το γεγονός  ότι η μου-
σική του ακουγόταν
από τα μπαλκόνια της
γειτονιάς μετά τον
θάνατό του, αποτελεί
ίσως τον καλύτερο
για τον ίδιο αποχαι-
ρετισμό. Σελ. 20, 21 

Παιδικές φωνές και χαμόγελα θα κατακλύσουν τις
επόμενες μέρες τα σχολεία. Ωστόσο, η πόρτα ενός
από τα αρχαιότερα σχολεία της Κύπρου θα παραμείνει
για πρώτη φορά κλειστή, αφήνοντας πίσω της τοίχους
βουβούς, μια ιστορία 172 χρόνων αλλά και πολλά
αναπάντητα ερωτήματα. Ένα κεφάλαιο κλείνει και
ένα ανοίγει για το ιστορικό σχολείο της Φανερωμένης
στην καρδιά της Λευκωσίας, που θα στεγάζει πλέον
την αρχιτεκτονική σχολή. Σελ. 16
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΞΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Η Δωδεκανησιακή νεολαία απηύθυνε χθες προς τον
Ελληνικόν Λαόν την κάτωθι έκκλησιν επί τη ευκαιρία της αφίξεως
των επτακοσίων Ιταλών φασιστών. Ελεύθεροι Ελληνες αδελφοί!
Τους επτακοσίους Φασίστας που μας εξαποστέλλει ο κ. Μουσσολίνι,
σας θερμοπαρακαλούμεν να υποδεχθήτε όπως επιβάλει η έμφυτος

εις την Ελληνικήν
φυλήν ευγένεια και
η πανθομολογουμέ-
νη Ελληνική φιλοξε-
νία. […] Δώσατε εις
κάθε σας εκδήλωσιν
την σφραγίδα του
εθνικού πόνου και
της φρικτής αγωνίας
που πλημμυρίζουν
την ψυχήν σας, εξ αι-

τίας της μαύρης δουλείας των μαρτύρων και των πιέσεων, των αν-
θελληνικών διωγμών και των εξιταλιστικών βασάνων, που υφιστά-
μεθα δέκα εννέα ολόκληρα χρόνια ημείς οι ομαίμονες αδελφοί σας
Δωδεκανήσιοι από τους Κυβερνήτας της Ιταλίας. Κάθε σας ζητω-
κραυγή ας είναι και μία φωνή πόνου και αγανακτήσεως διά τον επι-
διωκόμενον συστηματικόν και ανένδοτον εξιταλισμόν των δυσμοί-
ρων αδελφών σας Δωδεκανησίων.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Τα τελευταία γεγονότα της Ουγγαρίας, τα οποία κατέ-λη-
ξαν εις την παραίτησιν του κόμητος Στεφάνου Μπέτλεν καιτον σχη-
ματισμόν νέας Κυβερνήσεως, υπό την προεδρείαν του κόμητος Ιου-
λίου Καρολύι, εμφανίζουν αναμφιβόλως την κρισιμωτέραν ιστορι-
κήν περίοδον της Ουγγαρίας μετά τον πόλεμον. Και προφανώς θα
έχουν μεγάλον αντίκτυπον επί της πολιτικής ολοκλήρου της Κεντρι-
κής Ευρώπης.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ: Κατά τα εκ Βαρκελώνης τηλεγραφήματα, κατόπιν
της κηρυχθείσης χθες γενικής απεργίας επικρατεί τρομοκρατία εις
την πόλιν και πυροβολισμοί αντηχούν εις όλας τας συνοικίας. Αι αρ-
χαί χρησιμοποιούν πολυβόλα κατά των απεργών. Αι κυριώτεραι οδοί
ηρημώθησαν, καθώς και η πλατεία Καταλούνα, διότι οι απεργοί και η
αστυνομία πυροβολούν πάντα διερχόμενον. Επειδή υπάρχει έλλει-
ψις άρτου, αι αρχαί ενήργησαν την επίταξιν των ιδιωτικών οχημάτων
διά την μεταφοράν άρτου.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
5.9.1931
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα
στην Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον,
καθώς κατευθυνόταν προς την βε-
ράντα του Pralina, της Στασικρά-
τους, όπου την περίμενε το καρέ.
Φορούσε ένα σιέλ καφτάνι, τα
υπερμεγέθη κοκάλινα γυαλιά της κι
ένα εντυπωσιακό κολιέ από κοράλ-
λια…«Υπάρχουν καλά και κακά νέα.
Από πού θέλετε να ξεκινήσω;» μπή-
κε αμέσως στο θέμα, κηρύσσοντας
έτσι την έναρξη της σεζόν Φθινόπω-
ρο – Χειμώνας 21-22. «Από τα κα-
λά!» απάντησαν εν χορώ οι κυρίες,
ενώ ο σερβιτόρος έδινε οδηγίες για
να ετοιμαστούν τα gin and tonic. 

«Η αγαπημένη μας Iris Apfel έσβη-
σε 100 κεράκια! Άντε και στα δικά
μας» ευχήθηκε, καθώς οι υπόλοι-
πες υπερθεμάτιζαν με επιφωνήμα-
τα θαυμασμού και υπερβολές του
τύπου «ίνδαλμα», «είδωλο» και
«θεάρα»! Όλες βεβαίως γνώριζαν
τον βίο και την πολιτεία της “μεγα-
λύτερης έφηβης του πλανήτη” η
οποία, έπειτα από μια σπουδαία κα-
ριέρα ως interior designer και αφού
δούλεψε για 9 ενοίκους του Λευ-
κού Οίκου, στα 84 της χρόνια απο-
φάσισε να στραφεί στο χώρο της
μόδας! «Το να δουλεύω με πάθος
είναι αυτό που με κρατάει νέα. Γι’
αυτό δεν σταμάτησα ποτέ να εργά-
ζομαι», διάβασε την πρόσφατη δή-
λωσή της η Ιουλία. «Στη δική σου
περίπτωση πάντως, που δεν δούλε-
ψες ούτε και μια μέρα στη ζωή σου,
θα έπρεπε να σου ευχηθούμε καλά
σαράντα» σχολίασε, με μια μάλλον
ατυχή απόπειρα κακού χιούμορ, η
Φώφη Κούταλου. Ακολούθησε πα-
γωμάρα. «Winter is coming» ψέλλι-
σε η Ευγενία η Καλαμαρού και
ένευσε στο γκαρσόνι για ένα δεύ-
τερο γύρο gin and tonic. 

« Άλλα νέα;» είπε η αριστερή (με
την καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυρια-
κού, σε μια προσπάθεια να σπάσει
τον πάγο. «Δεν υπάρχουν άλλα καλά
νέα» απάντησε ψυχρά η Ιουλία, κοι-

τώντας επίμονα την Κούταλου. Το
βλέμμα της είχε κάτι μεταλλικό που
προκαλούσε ανατριχίλα. Το χειρότε-
ρο όμως ήταν το ανασήκωμα του
φρυδιού της, μια κίνηση που παρέ-
πεμπε στις ανατριχιαστικές λεπτο-
μέρειες του ρεπορτάζ για την πρό-
σφατη συνεδρία του Εθνικού Συμ-
βουλίου. « Ίδια ο Νίκαρος» ψιθύρισε
έντρομη η Καλαμαρού. «Θεός φυ-
λάξοι!» εξεμάνη η Κουλλίτσα και
χτύπησε το χέρι της στο τραπέζι.

Καιρό είχαμε να διαβάσουμε πολι-
τικό ρεπορτάζ με τόσο γλαφυρές
περιγραφές καθώς ο Στεφάνου,
στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο,

ανέβασε όχι μόνο τους τόνους αλλά
και την πίεση του Προέδρου στο 18.
Ο Αναστασιάδης παρέμενε ψύχραι-
μος, όσο ο άλλος τον προκαλούσε
να ξεκαθαρίσει τις παλινωδίες για
την επιστροφή στο Σύνταγμα του
’60, πλην, όμως, η προσπάθειά του
κατέρρευσε όταν o Στέφανος έβα-
λε στο τραπέζι την πρόσφατη συ-
νέντευξη  Μαυρογιάννη. Τότε, ο
παλιός γνωστός Νίκαρος ύψωσε το
φρύδι του, συνειδητοποιώντας για
πρώτη φορά ότι η αλλαγή στην ηγε-
σία του ΑΚΕΛ μπορεί ν’ αποδειχτεί
εντέλει μεγάλος μπελάς.

«Το σωσίβιο που πέταξε ο Νίκος

Χριστοδουλίδης στον Πρόεδρο, με
τη δήλωσή του για το “σχήμα λό-
γου”, έμεινε στα αζήτητα» σχολία-
σε η Ιουλία. «Μα τόση εμπιστοσύνη
πια στον Μάριο Πελεκάνο;» ψιθύρι-
σε συντετριμμένη η Καλαμαρού.
«Μπορεί ο νέος Βασιλάκης Καΐλας
της πολιτικής μας ζωής, ανάμεσα
στα πολλά επαγγέλματα που έκανε,
να υπήρξε ΚΑΙ ναυαγοσώστης» εί-
πε η Ιουλία, κοιτώντας την Φώφη
Κούταλου με υψωμένο το ένα της
φρύδι, σαν να έφταιγε εκείνη για το
μελοδραματικό βιογραφικό του νέ-
ου κυβερνητικού εκπροσώπου. 

«Χωρίς να θέλω να ξύσω πληγές,

αναρωτιέμαι, ο Αβέρωφ είναι Κύ-
προ;» έθεσε το βαθύ φιλοσοφικό
ερώτημα η αριστερή (με την καλή
έννοια) Κουλλίτσα Κυριακού. « Όχι
μόνο κυκλοφορεί ανάμεσά μας, αλ-
λά διαπρέπει στα μαρμαρένια αλώ-
νια των κοινωνικών δικτύων» πλη-
ροφόρησε την ομήγυρη η Ιουλία.
«Τουτέστιν;». « Έσωσε μια νεαρή
πράσινη χελώνα και το βίντεο έκα-
νε τον γύρο του διαδικτύου».
«Αφού με τίποτα δεν σώζεται η κυ-
βέρνηση, τουλάχιστο ας φανεί χρή-
σιμος με άλλο τρόπο» έριξε το φαρ-
μάκι της η Κούταλου.

Η κατάσταση ζεν στην οποία βρί-

σκεται ο Φούλης τροφοδοτεί το πο-
λιτικό κουτσομπολιό στα δημοσιο-
γραφικά και πολιτικά πηγαδάκια.
Ευθύνονται άραγε οι διακοπές στις
Μαλδίβες για όλη αυτή την αποστα-
σιοποίηση από το νέο επικοινωνια-
κό τιτανικό που προκάλεσε ο Ανα-
στασιάδης; Επιπλέον, σαν να μην
έφτανε αυτό, προστέθηκε και ένα
ακόμα υπαρξιακό ερώτημα: Τι λέει
ο Αβέρωφ Νεοφύτου για το άδει-
ασμα του ΟΚΥπΥ από τον Μιχάλη
Χατζηπαντέλα; Είναι γνωστό ότι ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαθέτει στε-
νότατες και θερμές σχέσεις τόσο με
τον νέο υπουργό Υγείας όσο και με
τον ΟΚΥπΥ. Το πρωτοσέλιδο της πε-
ρασμένης Κυριακής στον «Πολίτη»
προκάλεσε πολλά ερωτηματικά για
την ανοχή του Αβέρωφ σε αυτή την
μάλλον απρόσμενη μετωπική σύγ-
κρουση. «Cherchez la femme», σχο-
λίασε με νόημα η Ιουλία, εννοών-
τας βεβαίως ότι πίσω από το δυνα-
μικό μπάσιμο Χατζηπαντέλα βρί-
σκεται η σιδηρά κυρία του υπουρ-
γείου Υγείας.

Η Καλαμαρού, σε μια ύστατη κίνηση
αντιπερισπασμού, πήρε τον λόγο
ανακοινώνοντας με στεντόρεια φω-
νή: «Με τόσα δυσοίωνα που συμβαί-
νουν, ευτυχώς που υπάρχει και ο Νί-
κος Νουρής». Και εν συνεχεία, ενη-
μέρωσε το καρέ ότι ο υπουργός
Εσωτερικών διαμήνυσε στην Κομι-
σιόν την πρόθεση της Κύπρου να
δεχθεί…μια οικογένεια Αφγανών με
τρία παιδιά. Οι κυρίες παρέμειναν
για λίγο σιωπηλές κι ύστερα η Ιουλία
απευθύνθηκε ψύχραιμα στη φίλη
της: «Σαν πολύ δεν ξανοιγόμαστε;
Γιατί δεν τους είπαμε ΕΝΑ Αφγανό,
που θα κάνει και πιο πολύ εφέ;». «Ε,
δεν τον ξέρεις τώρα τον Νουρή; Εί-
ναι large ο άνθρωπος». «Άρχοντας!»
σάρκασε η Ιουλία, ενώ δεν σταμάτη-
σε να κοιτάει απαξιωτικά την Φώφη
Κούταλου με το φρύδι της σταθερά
υψωμένο. 

Υπάρχουν καλά και κακά νέα

Τα καλά νέα της εβδομάδας εξαντλούνται στο εξής ένα: Η κυρία Iris Apfel έκλεισε αισίως τα 100 παραμένοντας, κατά την Ιουλία, «εκτυφλωτικά fabulous».

stavros.christodoulou@gmail.com

Το εμβληματικό έργο «Mauthausen»,
σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και
ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη, το
οποίο πρωτοερμήνευσε η Μαρία
Φαραντούρη, προσεγγίζει εκ νέου
ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, με την
άδεια του συνθέτη Μίκη Θεοδω-
ράκη και την εμπιστοσύνη της κό-
ρης του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Κα-
τερίνας. Τα τέσσερα τραγούδια της
καντάτας του «Mauthausen», τα
«Άσμα ασμάτων», «Ο Αντώνης»,
«Ο δραπέτης», «Άμα τελειώσει ο
πόλεμος», ερμηνεύονται από τον
Αρίσταρχο με τη συνοδεία βιολον-
τσέλου από τον Άρη Ζέρβα, στο
πλαίσιο ενός δημιουργικού μουσι-
κού διαλόγου. Στα νέα ηχογραφή-
ματα περιλαμβάνεται επιπλέον, το
εύρημα της εισαγωγής με ερμηνεία
αποσπασμάτων από το χρονικό
«Mauthausen» του Ιάκωβου Καμ-
πανέλλη (Εκδόσεις Κέδρος), που
σχετίζονται άμεσα με την ιστορία
του κάθε τραγουδιού. Η αναπαρα-
γωγή των αποσπασμάτων γίνεται
με την ευγενική παραχώρηση της
Κατερίνας Καμπανέλλη και των
Εκδόσεων Κέδρος.

Ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, ανα-
φερόμενος στην εμπειρία της νέας
αυτής ηχογράφησης, λέει πως ερ-
μηνεύοντας την καντάτα του «Ma-
uthausen», έγινε το ποιητικό πα-
ραμιλητό του Μάριαν Μπόγκους,
ο λυγμός των κοριτσιών του Άου-
σβιτς, του Νταχάου, του Μαουτ-
χάουζεν και του Μπέλσεν, η κραυγή
του Εβραίου, η εντολή του Γερμα-
νού, η παλικαριά του Αντώνη, ο
σπαραγμός του Γιάννου Μπέερ, η

λυρική μαρτυρία του Ιάκωβου. Σχε-
τικά με την άδεια να ερμηνεύσει
τα κομμάτια ο κ. Παπαδανιήλ λέει:
«Ευχαριστώ εκ βαθέων τον κορυ-
φαίο μας συνθέτη Μίκη Θεοδωρά-
κη, για την ύψιστη τιμή της άδειάς
του σε αυτή τη νέα ερμηνευτική
προσέγγιση του αριστουργηματικού
του μουσικού έργου, “Mauthausen”.
Ευχαριστώ θερμά την κόρη του Ιά-
κωβου Καμπανέλλη, Κατερίνα, για
την εμπιστοσύνη και την υποστή-
ριξή της».

Τα τέσσερα τραγούδια της νέας
εκτέλεσης του μνημειώδους έργου
«Mauthausen» κυκλοφόρησαν ψη-
φιακά από την εταιρεία Syllipsis,
ανήμερα των γενεθλίων του Μίκη
Θεοδωράκη, στις 29 Ιουλίου 2021,
και θα περιληφθούν σε ειδική έκ-
δοση, που προγραμματίζεται να
κυκλοφορήσει στις 2 Δεκεμβρίου

2021, ημερομηνία γέννησης του
Ιάκωβου Καμπανέλλη (1921-2011),
με αφορμή τη συμπλήρωση 100
ετών από τη γέννηση του σπου-
δαίου δημιουργού. 

Θεοδωράκης και Κύπρος
Οι σχέσεις  του Μίκη Θεοδωράκη

με την Κύπρο χρονολογούνται ήδη
από τη δεκαετία του 1940, όταν έλα-
βε μέρος σε διαδήλωση υπέρ της
Κύπρου στην Αθήνα το 1945, τότε
είναι που κατά δήλωσή του «αρρα-
βωνιάστηκε» μαζί της. Επόμενη
ημερομηνία σταθμός η 24η Μαΐου
1964, όταν το ΡΙΚ μετέδωσε πρώτο
το εμβληματικό έργο «Άξιον Εστί».
Το έργο παρουσιάστηκε αργότερα,
τον Οκτώβριο του 1964 στην Αθήνα,
στο Θέατρο Κοτοπούλη – Ρεξ. Μετά
από δύο χρόνια, το 1966, ο Μίκης
Θεοδωράκης, μαζί με τους Μαρία

Φαραντούρη, Γιάννη Πουλόπουλο
και Δημήτρη Μητροπάνο κ.ά. πραγ-
ματοποίησε μεγάλη συναυλία ελ-
ληνικών λαϊκών τραγουδιών. Στα
χρόνια που ακολούθησαν ο Μίκης
Θεοδωράκης επισκέφθηκε πολλές
φορές την Κύπρο, δίνοντας συναυ-
λίες (1969, 1973). Μεγαλειώδης δε
ήταν και η συναυλία που διοργα-
νώθηκε στο Στάδιο Καραϊσκάκη
στις 9 Οκτωβρίου 1974 από τον Θε-
οδωράκη. Το ίδιο εντυπωσιακή και
σημαδιακή και η συναυλία υπέρ
των προσφύγων στις 9 Ιουλίου 1975
στο ΓΣΠ, στην παρουσία του αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου. Στο πλαίσιο
της συνέντευξης που παραχώρησε
στον δημοσιογράφο Δημήτρη Αν-
δρέου είχε πει: «Είναι για μένα μια
δύσκολη ώρα, από τη μια είναι με-
γάλη χαρά που γυρίζω στο νησί σας
[...] όμως από την άλλη μεριά είναι
η πίκρα μου πολύ μεγάλη, γιατί έρ-
χομαι κάτω από αυτές τις συνθήκες
και ακόμα γιατί ξέρω πολύ καλά ότι
την ελευθερία που κερδίσαμε στην
Ελλάδα μετά από εφτά χρόνια δι-
κτατορίας την πληρώσατε εσείς
τόσο πολύ ακριβά». Δική του είναι
και η σύνθεση, σε στίχους Λεωνίδα
Μαλένη, του τραγουδιού «Χρυσο-
πράσινο Φύλλο» που ερμήνευσε ο
Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αρχικά, το
τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για το
ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ «Νησί της
Αφροδίτης». Ο Λεωνίδας Μαλένης
ενεχείρησε τους στίχους του, το
1972 στον Μίκη Θεοδωράκη και
έκτοτε το «Χρυσοπράσινο φύλλο»
έμεινε να τραγουδιέται εν είδει σή-
ματος κατατεθέντος. 

Μίκης Θεοδωράκης - Ιάκωβος Καμπανέλλης: «Mauthausen»
ερμηνευμένο από ανδρική φωνή & βιολοντσέλο

Στα νέα ηχογραφήματα περιλαμβάνεται επιπλέον, το εύρημα της εισαγωγής
με ερμηνεία αποσπασμάτων από το χρονικό «Mauthausen» του Ιάκωβου
Καμπανέλλη (Εκδόσεις Κέδρος), που σχετίζονται άμεσα με την ιστορία του
κάθε τραγουδιού.
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Η δήλωση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη στα πλαίσια της
απάντησής του προς τον ηγέ-

τη των Τ/κ και των εποίκων κ. Ερσίν
Τατάρ για επιστροφή στο σύνταγμα
της Ζυρίχης (1960) προκάλεσε ση-
μαντικές αναταράξεις στη κυπριακή
πολιτική ζωή. Η αρχική δήλωση
του ΠτΔ έγινε προφορικά και είχε
έκταση μία παράγραφο. Μετά τις
αντιδράσεις του ΑΚΕΛ, μετατράπηκε
σε γραπτή και έγινε πολύ πιο εκτε-
νής από τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο. Μάλιστα δηλώθηκε ότι πρό-
κειται για πρόταση που θα υποβλη-
θεί και στην κα Λούτ αν αυτή επι-
σκεφθεί τη Κύπρο. Στη συνέχεια ο
ΥΠΕΞ κ. Νίκος Χριστοδουλίδης,
υπό το βάρος τόσο της δημόσιας
κριτικής ίσως και των ενδεχόμενων

σοβαρών πολιτικών προεκτάσεων
στο Κυπριακό, επιχείρησε να δια-
σκεδάσει τις εντυπώσεις. Μίλησε
για σχήμα λόγου. Το τελευταίο θα
ήταν αποδεκτό αν την προφορική
δήλωση δεν ακολουθούσε η γραπτή.
Αν επίσης για το όλο θέμα δεν είχαμε
τη σύγκληση τόσο της διαπραγμα-
τευτικής ομάδας όσο και του Εθνι-
κού Συμβουλίου. Στα πλαίσια των
δύο συνεδριάσεων ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης επέμεινε στα περί πρό-
τασης ανατρέποντας πλήρως την
εκδοχή Χριστοδουλίδη. Το ΑΚΕΛ
τοποθετήθηκε αρνητικά και έντονα
απέναντι στηνουσία της πρότασης.
Διαφορετική και πολύ πιο ήπια ήταν
η στάση του ΔΗΣΥ και των κομμά-
των της αντιπολίτευσης. 

Αν τελικά πρόκειται περί πρό-

τασης και όχι σχήματος λόγου τότε
τίθενται πολλά ερωτήματα. Πρώτο,
γιατί αυτή η πρόταση δεν έτυχε
κατάλληλης προετοιμασίας από
την καθ ύλη αρμόδια διαπραγμα-
τευτική ομάδα και άλλες ομάδες
εργασίας που υποστηρίζουν το
Εθνικό Συμβούλιο. Δεύτερο, γιατί
συγκρούεται με τις μέχρι σήμερα
θέσεις μας για τις εγγυήσεις, τα
βέτο κλπ. Τρίτο, γιατί υπάρχουν
κενά σε σημαντικά θέματα όπως
ποιες θα είναι οι εξουσίες των δι-
οικήσεων των δύο περιοχών, τι θα
γίνει με το περιουσιακό, την Εθνική
Φρουρά, τα στρατεύματα κατοχής,
το υπουργείο Παιδείας κ.λπ. 

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι
η συγκεκριμένη πρόταση του έμ-
πειρου Προέδρου Αναστασιάδη

δεν ήταν καθόλου τυχαία (σχήμα
λόγου) και ενδεχομένως να έγινε
με πολλαπλή στόχευση. Από τη
μία, απέβλεπε στο να καταδείξει
την ανειλικρίνεια του κ. Τατάρ.
Από την άλλη, ενδεχομένως να είχε
ως στόχο την αποστασιοποίηση
από την ΔΔΟ ως απάντηση στη
νέα θέση των Τ/κ για λύση δύο κρα-
τών, ώστε να αποφευχθούν ή και
να απαντηθούν οι κινήσεις για τε-
τραγωνισμό του κύκλου από Βρε-
τανούς και γραμματεία ΟΗΕ. Αλλά
στην όλη εξίσωση είναι δυνατόν
να μπαίνει και μία τρίτη χρησιμό-
τητα που έχει να κάνει με τις επι-
κείμενες προεδρικές εκλογές του
2023. Η πρόταση Αναστασιάδη
αποτελεί στην ουσία άνοιγμα στις
πολιτικές δυνάμεις που έχουν ανά-

λογες αντί-ομοσπονδιακές θέσεις
όπως η ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ, μερικώς
οι Οικολόγοι και κάποια από τα μι-
κρά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα,
όπως η Αφύπνιση και η Πνοή Λαού.
Σημειωτέον ότι η όλη επιβολή μέ-
τρων κατά της τ/κ ηγεσίας βρίσκει
σύμφωνα όλα τα κόμματα της αν-
τιπολίτευσης ενώ το ΑΚΕΛ έχει
ισχυρές επιφυλάξεις. Πληροφορίες
μάλιστα φέρουν το πρόεδρο Ανα-
στασιάδη να ανησυχεί έντονα για
το μέλλον του την επομένη της λή-
ξης της θητείας του εξαιτίας των
ευθυνών που του καταλογίζονται
από την νυν αντιπολίτευση στην
υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων.
Η επανεξέταση της απόφασής του
για μη διεκδίκηση μίας τρίτης προ-
εδρικής θυσίας δεν θα εξέπληττε.

Σε μία τέτοια περίπτωση η χρήση
του εθνικού θέματος ως κοινής βά-
σης για σύμπηξη μίας προεκλογικής
συνεργασίας είναι ένα λογικό εν-
δεχόμενο που δεν θα πρέπει να
αποκλειστεί. Αυτό εξάλλου έχει
συμβεί στο παρελθόν όταν ο Γλαύ-
κος  Κληρίδης εγκατέλειψε τις ιδέες
Γκάλι για να συνεργαστεί με το ΔΗ-
ΚΟ και τον Σπύρο Κυπριανού. Απο-
τέλεσμα εκείνης της συνεργασίας
ήταν η εκλογή του Κληρίδη στην
προεδρία το 1993. Οι επόμενοι μή-
νες θα μας επιτρέψουν να κατα-
νοήσουμε καλύτερα τις πραγματικές
στοχεύσεις της κίνησης του Προ-
έδρου Αναστασιάδη. 

* Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολό-
γος

Πρόταση, σχήμα λόγου ή προεκλογικός ελιγμός;
ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ*

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Ανορθόδοξες αποφάσεις, οι οποίες
βασίζονται σε τρίτες χώρες, πολύ
πέρα από τον έλεγχο της Ε.Ε., δρο-
μολογούν τα 27 κράτη-μέλη για να
αντιμετωπίσουν τις διαφαινόμενες
μεταναστευτικές ροές από το Αφ-
γανιστάν. Η Ε.Ε. φαίνεται για μια
ακόμη φορά κατώτερη των περι-
στάσεων και αδύναμη να αντιμε-
τωπίσει «ευρωπαϊκά» μιαν ενδε-
χόμενη, επικείμενη μεταναστευ-
τική κρίση και δείχνει να καταλήγει
σε μια χάρτινη, μονή ζώνη άμυνας,
η οποία συνίσταται στη χορήγηση
κονδυλίων σε «κάποιες χώρες» που
περιβάλλουν το Αφγανιστάν, ούτως
ώστε να συγκρατήσουν τις μετα-
ναστευτικές ροές στο έδαφός τους.
Δεύτερη ουσιαστική γραμμή άμυ-
νας, ωστόσο, δεν έχει προβλεφθεί
από την Ε.Ε., η οποία αποφεύγει
να αγγίξει τη «καυτή πατάτα» της
κοινής ευρωπαϊκής διαχείρισης
ενδεχόμενων ροών που ενδέχεται
να φτάσουν στην επικράτειά της,
στο πλαίσιο μιας ίσης κατανομής
βαρών των κρατών-μελών, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις χώρες
«πρώτης γραμμής», όπως η Κύπρος
και η Ελλάδα. 

Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός της
Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς έχει
φροντίσει να κόψει την όρεξη όσων
θεωρούν ότι έφτασε η ώρα για μια
ευρωπαϊκή απόφαση που θα λαμ-
βάνει υπόψη και την έννοια της
αλληλεγγύης. Κατέστησε σαφές
ότι η χώρα του δεν θα στηρίξει ένα
σύστημα αναλογικής κατανομής
προσφύγων από το Αφγανιστάν
στην Ε.Ε., ενώ στην ίδια γραμμή
αναμένεται να κινηθούν οι «Vise-
grad 4» (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλο-
βακία, Τσεχία). 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που
έλαβαν οι «27», στην έκτακτη Σύ-
νοδο των ΥΠΕΣ, η Ε.Ε. δεσμεύεται
να στηρίξει «γειτονικές χώρες και
χώρες διέλευσης» και όπως ανα-
φέρουν πληροφορίες, επενδύει κυ-
ρίως στο Πακιστάν, το Ουζμπεκι-
στάν και το Τατζικιστάν, θεωρώντας
προφανώς ότι τα ευρωπαϊκά κον-
δύλια θα οδηγήσουν τις εν λόγω
γειτονικές χώρες να φρενάρουν τις
ροές, εκ μέρους της Ε.Ε, και να τις
συγκρατήσουν στο έδαφός τους.
Η συνταγή αυτή, πέραν της ανορ-
θόδοξης προσέγγισης και των «ηθι-
κών κενών» που εκ των πραγμάτων
αναδεικνύει (ήδη εκδηλώθηκαν
αντιδράσεις ανθρωπιστικών οργα-
νώσεων-βλέπε άλλη στήλη), «μπά-
ζει». Αφενός, γιατί το Ιράν που επί-
σης συνορεύει με το Αφγανιστάν
(φιλοξενεί ήδη 780 χιλιάδες εγγε-
γραμμένους Αφγανούς, ενώ ο συ-
νολικός αριθμός εκτιμάται ότι ξε-
περνά τα 2 εκατομμύρια), υπόκειται
στο πλέον φορτωμένο καθεστώς
κυρώσεων της Ε.Ε. και κάποιοι εγεί-
ρουν ήδη ερωτηματικά κατά πόσον
θα μπορούσαν να διατεθούν στην
εν λόγω χώρα κοινοτικά κονδύλια.
Και αφετέρου γιατί το Πακιστάν,
που διαθέτει το μεγαλύτερο συνο-
ριακό μέτωπο με το Αφγανιστάν,
εμφανίστηκε ήδη αρνητικό, στο
πλαίσιο βολιδοσκόπησης που έκανε
το Βερολίνο, ενεργώντας για άλλη
μια φορά εκ μέρους της Ε.Ε. Αξίζει

να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα που
οι ΥΠΕΣ της Ε.Ε. υποτίθεται ότι συ-
ζητούσαν τρόπους αντιμετώπισης
των προβλεπόμενων μεταναστευ-
τικών ροών, η Γερμανία είχε ήδη
αποφασίσει τον τρόπο διαχείρισης
του ζητήματος και έστειλε τον
ΥΠΕΞ Χάικο Μάας στην Ισλαμαμ-
πάντ. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ συναντή-
θηκε με τον Πακιστανό ομόλογό
του, Shah Mahmood Qureshi, ο
οποίος όμως εμφανίστηκε αρνητι-
κός στον γερμανικό σχεδιασμό,
υποδεικνύοντας ότι το Πακιστάν
έχει φιλοξενήσει πέραν των 3 εκα-
τομμυρίων Αφγανών τα τελευταία
χρόνια και σημειώνοντας ότι δεν
έχει τη δυνατότητα να απορροφή-
σει περισσότερους.

Η Ε.Ε. θεωρεί προφανώς ότι τα
κονδύλια που θα διαθέσει επαρκούν
ώστε να κάμψουν τις όποιες εν-
στάσεις εκδηλώνονται. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι είχαν προβλεφθεί
ποσά ύψους 200 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, ενώ εν συνεχεία αφέθηκε να
διαρρεύσει ότι η Ένωση είναι έτοι-
μη να διαθέσει 600 εκατομμύρια
ευρώ (Financial Times), ποσά πάν-
τως που δεν φαίνονται ικανά να
δελεάσουν. Συνεπώς, γίνεται πλέον
λόγος για κονδύλια που ξεπερνούν
το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, χωρίς
να έχει τοποθετηθεί «ταβάνι», έστω
και ανεπισήμως. Ο ΥΠΕΣ της Γερ-
μανίας Χόρστ Ζεχόφερ, ο οποίος
ρωτήθηκε εάν ένα ποσό της τάξης
των 600 εκατομμυρίων ευρώ αρκεί
για να στηρίξει τους στόχους της
Ε.Ε., συγκρατώντας τις ροές στις

χώρες που περιβάλλουν το Αφγα-
νιστάν, απάντησε ότι «εάν αυτό
είναι αρκετό, εξαρτάται από τις
γειτονικές χώρες». 

Είναι προφανές ότι η Ε.Ε., δε-
δομένης της αδυναμίας της να δια-
χειριστεί τις προβλεπόμενες προ-

σφυγικές και μεταναστευτικές ροές,
θα βάζει το χέρι στην τσέπη όσο
«απαιτείται», πληρώνοντας τρίτες
χώρες, για να κάνουν αυτό που η
ίδια αδυνατεί να πράξει. Πρόκειται
για την ίδια ακριβώς συνταγή που
είχε ακολουθήσει η Ε.Ε. και το 2016

πληρώνοντας την Τουρκία (μέχρι
στιγμής 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ,
ενώ θα διατεθούν άλλα 3 δισεκα-
τομμύρια ευρώ)  για να φρενάρει
τις προσφυγικές /μεταναστευτικές
ροές από τη Συρία, με τα γνωστά
αποτελέσματα εργαλειοποίησης
του ζητήματος. Η Ίλβα Γιόχανσον,
η οποία ρωτήθηκε εάν τελικά η
Ε.Ε. προκρίνει τη συνταγή της συμ-
φωνίας με την Τουρκία και στην
περίπτωση του Αφγανιστάν, απάν-
τησε ότι δεν είναι σωστό να αντι-
γραφεί επακριβώς (copy-paste) η
ευρωτουρκική συμφωνία και ότι η
Ε.Ε. θα πρέπει να επικεντρωθεί σε
μια λύση στα μέτρα της συγκεκρι-
μένης περίπτωσης.  

Το μετέωρο βήμα Frontex
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δή-

λωση των ΥΠΕΣ των «27», αναφέ-
ρεται ότι «η Ε.Ε και τα κρατη-μελη
της, με την υποστηριξη του Fron-
tex, παραμενουν αποφασισμενοι
να προστατευσουν αποτελεσματικα
τα εξωτερικα συνορα της Ε.Ε. και
να αποτρεψουν τις μη εξουσιοδο-
τημενες εισοδους, καθως και να
συνδραμουν τα κρατη-μελη που

επηρεαζονται περισσοτερο». Η
αναφορά αυτή ηχεί μεν θετικά στα
αυτιά των χωρών της πρώτης-γραμ-
μής, περιλαμβανομένης και της
Κύπρου, αλλά επί της ουσίας θε-
ωρείται αμφίβολο εάν ο Frontex
θα μπορέσει να αναχαιτίσει ροές
που θα κατευθυνθούν από το Αφ-
γανιστάν, μέσω τρίτων χωρών,
προς την Κύπρο. Άλλωστε, η επι-
τυχία κρίνεται εκ του αποτελέσμα-
τος και οι αριθμοί των τελευταίων
ετών, καταδεικνύουν ότι ούτε ο
Frontex αλλά ούτε και οι εταίροι
της Λευκωσίας στην Ε.Ε. κατάφε-
ραν να λειτουργήσουν ουσιαστικά
για να αποτρέψουν μεταναστευ-
τικές ροές από τη Συρία, μέσω
Τουρκίας (και κατεχομένων), προς
την Κύπρο, δεδομένης και της πα-
ρελκυστικής στάσης της Άγκυρας
που οργανωμένα διοχετεύει πα-
ράτυπους μετανάστες στη νήσο.
Η Κύπρος κατέγραψε τα τελευταία
χρόνια διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ
πρωτιάς στις αιτήσεις ασύλου, σε
όλη την Ε.Ε. (κατ’ αναλογία πλη-
θυσμού), με ό,τι αυτό συνεπάγεται
και για την οικονομία της νήσου. 

Μαλλιά-κουβάρια 
Την παράσταση του έκτακτου

Συμβουλίου των ΥΠΕΣ της Ε.Ε.,
έκλεψε η δριμεία αντιπαράθεση
για το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης
Αφγανών, το οποίο έθεσε επιτακτικά
ο υπουργός Εξωτερικών, Μετανά-
στευσης και Ασύλου του Λουξεμ-
βούργου, Ζαν Άσελμπορν, γεγονός
που προκάλεσε μετωπική σύγκρου-
ση με τους ΥΠΕΣ της Αυστρίας, της
Σλοβενίας και της Γερμανίας. Ο βε-
τεράνος Λουξεμβούργιος πολιτικός
υπέδειξε την ανάγκη να στηριχθούν
Αφγανοί που κινδυνεύουν να χά-
σουν τη ζωή τους και πλέον δεν
ζουν ελεύθερα και ζήτησε να κα-
θοριστούν αριθμοί για μετεγκατά-
σταση Αφγανών στην Ε.Ε. (κατά
το πρότυπο της Βρετανίας που ανα-
κοίνωσε ότι θα δεχθεί 20 χιλιάδες).
Ο πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι
η διάσωση ανθρώπων που κινδυ-
νεύουν και όχι η διασφάλιση των
ευρωπαϊκών συνόρων, είπε ο κ.
Άσελμπορνσημειώνοντας ότι «αυτή
δεν είναι συμπεριφορά που πρέπει
να έχει η Ε.Ε. σήμερα». Ωστόσο, η
Αυστρία για λόγους ουσίας και η
Σλοβενία και η Γερμανία, πιθανό-
τατα για λόγους τακτικής, απέρρι-
ψαν κάθε σκέψη για περίληψη αριθ-
μητικής αναφοράς ή έστω μιας προ-
οπτικής μετεγκατάστασης στη δή-
λωση των «27», η οποία τελικά αφέ-
θηκε σε «εθελοντική» βάση, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται… 

Οι πληροφορίες που διέρρευσαν
από τη συνάντηση των ΥΠΕΣ ανα-
φέρουν ακόμη ότι ο κ. Άσελμπορν
επιστράτευσε την άσκηση βέτο,
προειδοποιώντας με μπλοκάρισμα
της δήλωσης των ΥΠΕΣ της Ε.Ε.,
κάτι πάντως που τελικά απέσυρε,
αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η
αρμόδια Επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον
θα συγκαλέσει ειδική σύσκεψη
των «27» για το ζήτημα «μετεγκα-
τάστασης», τις προσεχείς βδομάδες,
πιθανότατα τον Οκτώβριο και σε
κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές
της 26ης Σεπτεμβρίου, στη Γερ-
μανία. 

Χάρτινες αποφάσεις Ε.Ε. για αφγανικές ροές
Γραμμή άμυνας με κονδύλια προς Πακιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν για να προφυλαχθούν τα ευρωπαϊκά σύνορα

Θεωρείται αμφίβολο εάν ο Frontex θα μπορέσει να αναχαιτίσει ροές που θα κατευθυνθούν από το Αφγανιστάν, μέσω τρίτων χωρών, προς τη Κύπρο.

Την ίδια ώρα που οι ΥΠΕΣ της Ε.Ε. υποτίθεται ότι συζητούσαν τρόπους αντιμετώπισης των προβλεπόμενων μετανα-
στευτικών ροών, η Γερμανία είχε ήδη αποφασίσει τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος και έστειλε τον ΥΠΕΞ Χάικο
Μάας στην Ισλαμαμπάντ.
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Ούτε λόγος για αλληλεγ-
γύη και ίση κατανομή
βαρών που ζητούν οι
χώρες «πρώτης γραμ-
μής» περιλαμβανομένης
της Κύπρου. 

Η «Διεθνής Αμνηστία» έχει ήδη
επικρίνει τις δρομολογούμενες
αποφάσεις της Ε.Ε. και κυρίως
την πρόθεση μετάθεσης της ευ-
θύνης για τους Αφγανούς πρό-
σφυγες σε τρίτες χώρες, με στό-
χο τη διασφάλιση των ευρωπαϊ-
κών συνόρων. Η διεθνής οργά-
νωση απέστειλε επιστολή προς
την αρμόδια Επίτροπο της Ε.Ε.,
Ίλβα Γιόχανσον, σημειώνοντας,
μεταξύ άλλων, ότι η Ε.Ε. και τα
κράτη-μέλη της θα πρέπει να
απόσχουν από εξαιρετικά επι-
βλαβείς αποφάσεις που δίνουν
έμφαση στη διασφάλιση των ευ-
ρωπαϊκών συνόρων και προτεί-
νουν ή υιοθετούν μέτρα που με-

ταθέτουν την ασφάλεια των προ-
σφύγων στους ώμους τρίτων χω-
ρών. Σύμφωνα με τη Διεθνή
Αμνηστία, η Ε.Ε. οφείλει να πα-
ράσχει στους Αφγανούς που
φτάνουν στο έδαφός της, πρό-
σβαση σε δίκαιες και αποτελε-
σματικές διαδικασίες ασύλου και
επαρκείς συνθήκες υποδοχής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η διεθνής
οργάνωση κάλεσε την Ε.Ε. να
αναγνωρίσει όλες τις γυναίκες
και τα κορίτσια από το Αφγανι-
στάν ως «εκ πρώτης φύσεως
πρόσφυγες» (prima facie refu-
gees), δεδομένων των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν στη χώρα
τους.

Καρφιά για την ηθική διάσταση 
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ΤηςΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Επιστολήπρος τον γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρεςαπέστειλε
την περασμένη βδομάδαο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης, υπογραμμίζοντας την ετοιμό-
τητά του για λύση στη βάση διζω-
νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με
πολιτική ισότητα και στη βάση των
κατευθύνσεων της κοινής διακήρυ-
ξης της 11ης Φεβρουαρίου 2014 με
τον τότεΤ/κ ηγέτη ΝτερβιςΈρογλου.
Η επιστολή ακολούθησε τη δεδη-
λωμένη απόφαση της Τζέην Χολ
Λουτ πως δεν θα έρθει στην Κύπρο
για επαφέςτουλάχιστον πριν από

την γενική συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών στη Νέα Υόρκη, την
θέση του Προέδρου περί επιστροφής
στο Σύνταγμα του ́ 60, αλλά και την
απόφαση γιαανάκληση των διαβα-
τηρίων Τ/κ αξιωματούχων που εμ-
πλέκονται στο άνοιγμα μέρους της
περίκλειστης πόλης, ως μέτρο. Ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί
την 18η Σεπτεμβρίου για τη Νέα
Υόρκη και κύριος στόχος, όπως ση-
μειώνουν στην «Κ» διπλωματικές
πηγές, είναι να διασφαλιστούν δι-
μερείς επαφές με άλλους αρχηγούς
κρατών. 

Στην επιστολή που απέστειλε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει
παράλληλα και την πρόθεση του
Αντόνιο Γκουτέρεςνα διορίσει ειδικό
απεσταλμένο για το Κυπριακό. Η

πρόθεση Γκουτέρεςγια διορισμό ει-
δικού απεσταλμένου των Ηνωμένων
Εθνών για το Κυπριακό εκφράστηκε
στην τελευταία διάσκεψη στη Γε-
νεύη, με την διαφωνία της τουρκικής
πλευράς. Η «Κ» είχε αποκαλύψει,
από την περασμένη Κυριακή, πως
η συνάντηση των τριών στην Νέα
Υόρκη βρίσκεται στον αέρα, δεδο-
μένου ότι δεν έχει γίνει καμία απο-
λύτως προετοιμασία, αλλά και γιατί
οι σχέσεις των δύο ηγετών βρίσκον-
ται στα άκρακαι αυτό επιβεβαιώθηκε
στο εθνικό συμβούλιο. Ενδεικτικός
ο πόλεμος ανακοινώσεων ένθεν και
ένθεν που είχε ως αποτέλεσμα τα
περί επιστροφής στο Σύνταγμα του
΄60. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε και
η κα Λουτείχε ξεκαθαρίσει πως δεν
υπάρχει λόγος καθόδου στην Κύπρο

καθώς υπάρχει διάσταση θέσεων
μεταξύ των δύο πλευρών. Τις δυ-
σκολίες επιβεβαίωσε και ο Ε/κ δια-
πραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης κατά τη διάρκεια του εθνικού
συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη.
Όπως είπε κατά τις τρεις συνδιαλέξεις
που είχε με την ΤζέηνΧολ Λουτ, του
ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν προ-
οπτικές για μία νέα άτυπη συνάντηση
5+1, καθώς είναι ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικός ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει στείλει
πολλές φορές το μήνυμα άλλωστε
πως δεν θέλει να προχωρήσει σε
ακόμη μία συνάντηση που θα οδη-
γήσει σε αποτυχία.

Νέα διακήρυξη 
Αυτό πάντως που συζητείται εν-

τόνως, είναι το ενδεχόμενο μίας
νέας διακήρυξης στο πρότυπο της
11ης Φεβρουαρίου μεταξύ των δύο
ηγετών. Κίνηση για την οποία δεν
είναι ακόμα σίγουρη η Τζέην Χολ
Λουτ. Αυτή την προσέγγιση φαίνεται
να ακολουθούν οι Βρετανοί, βάσει
και της ενημέρωσης που έδωσε ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης στους πο-
λιτικούς αρχηγούς. Ο επικεφαλής
για το Κυπριακό του Foreign Office
Ajay Sharma, έχει ήδη δώσει ένα
κείμενο για μελέτη στον Ε/κ δια-
πραγματευτή ως βάση επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων για μία νέα
σύνοδο 5+1. Για να γίνει, ωστόσο,
μία νέα σύνοδος, ο κ. Sharma εξή-
γησε πως πρέπει να υπάρξει μία συ-
ναντίληψη. Στο εν λόγω κείμενο,
περιλαμβάνονται έξι στοιχεία τα

οποία επί του παρόντος απορρίφθη-
καν από τον Ανδρέα Μαυρογιάν-
νη.

� Ίσα εγγενή δικαιώματα
� Συνιδρυτές
� Συνιδιοκτήτες 
� Αυτοδιοικούμενες οντότητες 
� Καμία από τις οντότητες δεν

θα ασκεί κυριαρχία επί της άλλης
� Δύο κράτη εσωτερικά, ένα κρά-

τος εξωτερικά 
Αυτά τα στοιχεία, όπως επεσή-

μανε ο Ε/κ διαπραγματευτής στο
εθνικό συμβούλιο, ήταν εκείνα που
επιχειρήθηκαν να περιληφθούν
στην έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών, προκαλώντας τεράστιες αν-
τιδράσεις από πλευράς της Λευκω-
σίας. Όπως ενημέρωσε ο Ε/κ δια-
πραγματευτής, το κείμενο που πα-
ρουσιάστηκε από πλευράς Sharma,
επιχειρείται να υιοθετηθεί στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας με τρεις τρόπους: 

� Μέσω ψηφίσματος
� Μέσω προεδρικής δήλωσης 
� Ή να περιληφθεί στην έκθεση

του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών 
Η Λευκωσία πάντως έχει εκφρά-

σει την αντίθεσή της, χαρακτηρί-
ζοντας τα εν λόγω στοιχεία απαρά-
δεκτα, ασχέτως ότι υπάρχουν ήδη
φωνές που δεν θεωρούν απαράδεκτα
όλα τα στοιχεία. Ενδεικτική η στάση
του πρώην υπουργού Εξωτερικών
Γιαννάκη Κασουλίδη όπου σε συ-
νέντευξήτου στην «Κ» υπογραμμίζει
πως οισυνιδιοκτήτες, οι συνιδρυτές
και τα ίσα εγγενή δικαιώματα, υπάρ-
χουν σε κάθε έγγραφο, όπως για
παράδειγμα στο κοινό ανακοινωθέν
της 11ηςΦεβρουαρίου. Αξίζει πάντως
να σημειωθεί πως η θέση του κ. Κα-
σουλίδη για μέτρα οικοδόμησης εμ-
πιστοσύνης που αφορούν Βαρώσι
έναντι αεροδρομίου Τύμπου έχουν
θετικό αντίκτυπο στη διεθνή κοι-
νότητα και ιδιαίτερα στους Βρετα-
νούς, με την ε/κ πλευρά να το συ-

ζητεί, νοουμένου ότι δεν «θα απο-
τελεί όχημα για αναγνώριση».  

Η παλινδρόμηση
Βεβαίως τα περί συνέχισης των

συνομιλιών «από εκεί που μείναμε»
και στη βάση λύσης διζωνικής δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας τα οποία
καταγράφονται σε επιστολή, έρχον-
ταιβάσει διπλωματικών κύκλων σε
αντίθεση, με τις συζητήσεις που γί-
νονται το τελευταίο διάστημα περί
επιστροφής στο Σύνταγμα του ́ 60.
Μία θέση που προκάλεσε τεράστιες
αντιδράσεις, ακόμα και εντός της
κυβέρνησης, με τον υπουργό Εξω-
τερικών να προσπαθεί να βάλει
τελεία στο όλο ζήτημα. 

Έστω πάντως κι αν ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης επιχείρησε να στείλει
το μήνυμα πως είναι σχήμα λόγου,
ο Πρόεδρος φρόντισε να το συντη-
ρήσει και να υπεραμυνθεί της θέσης
στο εθνικό συμβούλιο της περασμέ-
νης Τετάρτης. Όπως εξήγησε στους
πολιτικούς αρχηγούς, με δεδομένο
ότι ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ επι-
καλείται τη συνθήκη εγκαθίδρυσης,
ο Πρόεδρος φρόντισε να καταθέσει
σε αυτό το πλαίσιο «πρόταση-πρό-
σκληση» για να επιστρέψουν οι Τ/κ
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως
εξήγησε, με αυτό τον τρόπο θα εφαρ-
μοστούν οι διατάξεις του Συντάγ-
ματος του ́ 60 και θα ξεκινήσει τον
διάλογο. «Δεν εγκαταλείπουμε τα
συμφωνηθέντα ούτε επαναφέρουμε
εγγυήσεις του ΄60 και βέτο», ξεκα-
θάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμ-
πληρώνοντας πως ο στόχος του ήταν
να στείλει το μήνυμα πως απαγο-
ρεύεται η απόσχιση μέρους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με αυτό τον
τρόπο, απορρίπτεται η πρόταση Τα-
τάρ για λύση δύο κρατών και δια-
σφαλίζεται η συνέχιση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 

Ζήτησε τριμερή από Γκουτέρες ο Αναστασιάδης
Η «Κ» αποκαλύπτει την τελευταία επιστολή του Προέδρου προς τον γ.γ. των Ην. Εθνών και οι προεκτάσεις της Βρετανικής ιδέας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί την 18η Σεπτεμβρίου για τη Νέα Υόρκη και οι κύριες προσπάθειες στρέφον-
ται για διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών μελών. 

������

Ενισχυμένο ρόλο αποκτά
το κοινό ανακοινωθέν
της 11ης Φεβρουαρίου
του 2014 στις περαιτέρω
συνομιλίες. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ*

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο τρόπος αποχώρησης των Αμερι-
κανών από το Αφγανιστάν φαίνεται
πως όχι μόνον δημιούργησε ένα
κενό ισχύος στην περιοχή, αλλά
και πως απέστειλλε ένα ισχυρό μή-
νυμα με πολλαπλούς αποδέκτες,
κυρίως στην Μέση Ανατολή. Ως
εκ τούτου, είναι γνωστή και η πάγια
απόφαση της αμερικανικής ηγεσίας
για ολοκλήρωση της αποχώρησης
από το Ιράκ όπως και η μικρή –
αλλά σημαντική για σειρά λόγων-
αμερικανική στρατιωτική παρουσία
επί του εδάφους, στην Συρία. Το
μήνυμα αυτό φαίνεται να επιτα-
χύνει διεργασίες στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής δεδομένων και
δύο πολύ ενδιαφέρουσων πολιτι-
κών διεργασιών αλλαγής παρα-
δείγματος που συντελέστηκαν:
των νέων κυβερνήσεων σε Ισραήλ
και Ιράν. Με το μεν πρώτο, να ομα-
λοποιεί προ μηνών τις σχέσεις του
με κράτη του αραβομουσουλμα-
νικού κόσμου στην Μέση Ανατολή
και το Μαγκρέμπ και να εστιάζει
στην ανάσχεση του πυρηνικού
προγράμματος του Ιράν (σ.σ. ακόμη
και με μια συζήτηση για προλη-
πτικό χτύπημα) και της στρατιω-
τικής παρουσίας του τελευταίου
στην Συρία και με το Ιράν να απο-
κτάει μια πιο συντηρητική, από
την προηγούμενη, κυβέρνηση εν-
τείνοντας την πολεμική του ανά-
μιξη στην Υεμένη και αναζητώντας
διάλογο με την ΕΕ και την Δύση
για την «παγωμένη» συμφωνία για
τα πυρηνικά (JCPO). Μέσα σε αυτό
το έντονα ρευστό και μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, η ανατολική Με-
σόγειος δεν μένει ανεπηρέαστη,
και κατ’ επέκταση η Κύπρος, με
την Τουρκία να αποτελεί μέρος
της μεγάλης εικόνας των πιθανών
εξελίξεων: Ως προς το Αφγανιστάν
σε σχέση με τον ρόλο που διαδρα-
ματίζει στο προσφυγικό και στον
μεγάλο άξονα δημιουργίας κενών
ισχύος, ως χώρα του ΝΑΤΟ που θα
μπορούσε να διαδραματίσει στα-
θεροποιητικό ρόλο (σ.σ. όπως εί-
δαμε στην περίπτωση της Καμ-
πούλ). Εξάλλου η Τουρκία έχει
στρατιωτικό αποτύπωμα, επί του
εδάφους, στην Συρία, το Ιράκ και
την Λιβύη. Ποιες είναι όμως οι εξε-
λίξεις, υπό το βάρος των νέων δε-

δομένων, που θα μπορούσαν να
αποκτήσουν ξεχωριστή σημασία
για την Κύπρο; 

Τουρκία-ΗΑΕ
Το πρώτο ενδιαφέρον πεδίο

συννενόησης δείχνει να συντελεί-
ται μεταξύ της Τουρκίας και των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
δύο χωρών που μετά το 2016 πά-
γωσαν τις σχέσεις τους, ενώ συγ-
κρούστηκαν έντονα στην Λιβύη
αλλά και λόγω των κατηγοριών
Ερντογάν για ανάμιξη του Άμπου
Ντάμπι στο πραξικόπημα της Τουρ-
κίας. Οι δύο χώρες, σε επίπεδο αρ-
χής, εκπροσωπούν δύο διαφορετικά
μοντέλα διακυβέρνησης που συγ-
κρούονται αέναα στον αραβομου-
σουλμανικό κόσμο: την μοναρχία
και το πολιτικό Ισλάμ. Ωστόσο,
την περασμένη εβδομάδα ο ισχυρός
άντρας των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν
Ζαγιέντ, είχε τηλεφωνική συνομιλία
με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν,

εξέλιξη η οποία έτυχε ιδιαίτερης
σημασίας από διεθνείς αναλυτές
και ΜΜΕ. Είχε προηγηθεί η συ-
νάντηση Ερντογάν με το νο. 2 στην

ιεραρχία των ΗΑΕ, σεΐχη Ταχνούν
μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, τον σύμ-
βουλο ασφάλειας του Εμιρατιανού
διαδόχου ο οποίος όχι μόνον έχει
ενεργό ανάμιξη στις σχέσεις των
δύο χωρών λόγω της παρουσίας
του γνωστού μαφιόζου, Σεντάτ Πε-
κέρ, επί εμιρατιανού εδάφους αλλά
πρωταγωνίστησε και στην ομαλο-
ποίηση των σχέσεων ΗΑΕ-Ισραήλ.
Η αποκατάσταση των σχέσεων
ΗΑΕ-Τουρκίας δεν θα προσέφερε
μόνον πολύτιμες επενδύσεις για
την δοκιμαζόμενη τουρκική οικο-
νομία, αλλά θα άνοιγε τον δρόμο
και για ουσιαστική αποκλιμάκωση
στην Λιβύη και θα απέστελλε και
ισχυρά μηνύματα της Άγκυρας για
πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων
της τελευταίας με την Δύση. 

Τουρκία-Αίγυπτος
Στο επίπεδο των διμερών σχέ-

σεων Καΐρου - Άγκυρας δείχνει να
έχει επενδυθεί αρκετός διπλωμα-

τικός δρόμος ως προς την αποκα-
τάσταση των διαρρηχθεισών σχέ-
σεων μετά την ανατροπή με πρα-
ξικόπημα του Προέδρου Μοχάμεντ
Μόρσι από τον Σίσι, το 2013 –εξέ-
λιξη που ενέτεινε την σύγκρουση
Σίσι-Ερντογάν σε προσωπικό και
ιδεολογικό επίπεδο λόγω της στή-
ριξης του δεύτερου στην αιγυπτια-
κή Μουσουλμανική Αδελφότητα.
Ο διάλογος εδώ συντελείται σε επί-
πεδο υπουργείων Εξωτερικών με
την συμμετοχή τεχνοκρατών, ενώ
η φαινομενική πλήρης αποκατά-
σταση των διμερών σχέσεων περ-
νάει κι από τον διαμεσολαβητικό
ρόλο του Κατάρ, με τον εμίρη του
Κατάρ, αλ Θάνι να συναντιέται,
για πρώτη φορά από το 2015, με
τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, Σίσι στο
Ιράκ στα πλαίσια της Συνάντησης
της Βαγδάτης που έλαβε χώρα προ
ημερών. Η αποκατάσταση των σχέ-
σεων Αιγύπτου-Τουρκίας φέρει έν-
τονα το αποτύπωμα της ανατολικής
Μεσογείου (οικονομικά, ενέργεια,
Λιβύη) και συνδέεται άρρηκτα με
το end game των δύο χωρών τόσο
στην Υεμένη όσο κι αναφορικά με
τις εξελίξεις, στο εγγύς μέλλον, με
το Ιράν και το Παλαιστινιακό. Επι-
πλέον, αποτελεί και ένα ενδιάμεσο
βήμα για να ακολουθήσει και μια
πιθανή αποκατάσταση των διμε-
ρών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και
Τουρκίας, δεδομένου ότι το Τελ
Αβίβ παρακολουθεί πολύ στενά κι
ενημερώνεται επί τούτου για την
διπλωματική αυτή άσκηση Καΐ-
ρου-Άγκυρας. 

Προκλήσεις 
Η Κυπριακή Δημοκρατία πόν-

ταρε μεγάλο, και σημαντικό, δι-
πλωματικό κεφάλαιο στα σχήματα
των Τριμερών δίνοντας έμφαση
στην οικονομία αλλά και χτίζοντας
το αφήγημα –φωτογραφίζοντας
την Τουρκία- πως τα εν λόγω σχή-
ματα δεν στρέφονται εναντίον κα-
μιάς άλλης χώρας στην περιοχή.
Στην πραγματικότητα ωστόσο φαί-
νεται πως πόνταραν στην πίεση
ή στον απομονωτισμό της Τουρ-
κίας –λόγω και των εξελίξεων στο
Κυπριακό- εμβαθύνοντας ουσια-
στικά, μετά το 2015, σε διμερείς
σχέσεις με κράτη της περιοχής
που δεν διατηρούσαν –επί της ου-
σίας- αγαστές σχέσεις με την Άγ-

κυρα. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ
αποτελούν χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα όπως και η Σαουδική
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα τα τελευταία δύο χρόνια.
Η ενδιαφέρουσα πρόκληση που
προκύπτει σε αυτό το επίπεδο πε-
ριφερειακής συνεργασίας είναι
πως μια πιθανή αποκατάσταση
των σχέσεων αυτών των χωρών
με την Τουρκία θα επηρεάσει τον
ανταγωνισμό ισχύος –και κατ’ επέ-
κταση την συνεργασία- στην πε-
ριοχή δεδομένου πως το Κυπριακό
δείχνει να οδεύει προς ένα worst
case scenario και οι επιπτώσεις
από το power vacuum της αμερι-
κανικής αποχώρησης από την πε-
ριοχή δημιουργεί ένα εν δυνάμει
χαοτικό σκηνικό που κλείνει δύο
δεκαετίες επεμβατικής πολιτικής
από την Ουάσινγκτον μετά το Αφ-
γανιστάν, το 2001, και το Ιράκ, το
2003. Το αν η Κύπρος θα βρεθεί
χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την επίλυση του Κυπριακού –ως
άλυτου ζητήματος στην ανατολική
Μεσόγειο, και χωρίς ιδιαίτερη στή-
ριξη λόγω της νέας φάσης των
αμερικανοτουρκικών κι ευρωτουρ-
κικών σχέσεων –μέσω μιας κυνικά
ανταλλακτικής real politik που θα
επαναφέρει τις εν λόγω σχέσεις
σε λειτουργική βάση- είναι κάτι
που θα διαφανεί έντονα τα επό-
μενα δύο χρόνια. Δεδομένων και
των σχεδιασμών της Τουρκίας για
επάνοδο σε έκνομες γεωτρήσεις
στις κυπριακές θάλασσες και σε
σχέση, βέβαια, με την πολύπλοκη
στρατηγική της σε σχέση με το
Κυπριακό που εκτείνεται σε ένα
μεγάλο εύρος επιλογών που φτά-
νουν μέχρι και το σενάριο της εν-
σωμάτωσης των Κατεχομένων. Το
μόνο σίγουρο δεδομένο, σε κάθε
περίπτωση, αποτελεί το γεγονός
πως μια πιθανή εξομάλυνση των
σχέσεων της Τουρκίας με την Αί-
γυπτο, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα οφείλει, πρωτί-
στως, να ιδωθεί από την Λευκωσία
και ως ένα ενδιάμεσο βήμα για
την εξομάλυνση των σχέσεων της
με την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Και ως μια
υπενθύμιση του ρευστού υποσυ-
στήματος στο οποίο βρισκόμαστε,
αναπόσπαστο μέρος του οποίου
είναι η επόμενη ημέρα στο Κυ-
πριακό. 

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί
την έναρξη της εργασιακής
χρονιάς και την εντατικο-

ποίηση των δράσεων σε μια σειρά
κλάδων και τομέων της δημόσιας
ζωής. Η πολιτική δράση δεν απο-
τελεί εξαίρεση και σε αυτήν κα-
τατάσσονται και όλες οι διεργασίες
ή εξελίξεις, που σχετίζονται με το
Κυπριακό. Αυτή η πραγματικότητα
ενισχύεται διαχρονικά και από το
γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος είναι
ο μήνας διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών, η οποία αξιοποιείται
στον μέγιστο βαθμό από τους έχον-
τες ρόλο και εμπλοκή στο εθνικό
μας πρόβλημα, που αναζητεί λύση
εδώ και 47 χρόνια. 

Έχει διαχρονικό ενδιαφέρον,
αλλά και σημασία, να αξιολογούμε
τις προθέσεις και τη γενικότερη
κατάσταση των βασικών εμπλε-
κομένων μερών στο Κυπριακό,

δηλαδή της τουρκικής πλευράς,
η οποία αποτελείται από την Τουρ-
κία και τον κατοχικό ηγέτη, των
Ηνωμένων Εθνών και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και της ελληνο-
κυπριακής κοινότητας περιλαμ-
βανομένης σε αυτήν.

Η τουρκική πλευρά, η οποία
δημιούργησε και κρατά άλυτο το
Κυπριακό, άγει την πιο αλαζονική
και επιθετική περίοδο των τελευ-
ταίων δεκαετιών. 

Η νεο-σουλτανική παρουσία
Ερντογάν, η απροθυμία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης να σταθεί απέ-
ναντί του στο ύψος που επιβάλλουν
οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, ο
κομβικός και διαρκώς αναβαθμι-
σμένος ρόλος της Τουρκίας στη
Μέση Ανατολή και στην Ασία, η
γενικότερη επεκτατική κουλτούρα
της τουρκικής εξωτερικής πολιτι-
κής, αλλά και η αποτυχημένη πο-
λιτική του κατευνασμού, που εφαρ-

μόζεται για αρκετά χρόνια στην
Κύπρο και στην Ελλάδα, οδηγούν
στην τουρκική στάση, την οποία
βιώνουμε στο απόγειό της αυτή
την περίοδο: απόλυτη αδιαλλαξία,
επίσημη διεκδίκηση διχοτόμησης
μέσω «λύσης δύο κρατών», εποι-
κισμός περίκλειστης, κατεχόμενης
πόλης της Αμμοχώστου, παραβιά-
σεις στην κυπριακή ΑΟΖ και στη
«νεκρή» ζώνη, απειλητικές και
προκλητικές δηλώσεις σε συχνή
βάση.

Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν
τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου πα-
ραβιάζοντας μια βασική αρχή που
διέπει την ύπαρξή τους και η οποία
ορίζει πως τα Ηνωμένα Έθνη οφεί-
λουν να είναι αμερόληπτα αλλά
όχι ουδέτερα. Η ουδετερότητα των
Ηνωμένων Εθνών, απέναντι στην
διαχρονική επιθετική και υπονο-
μευτική στάση της Τουρκίας εναν-
τίον της Κυπριακής Δημοκρατίας,

αλλά και απέναντι στις τουρκικές
αξιώσεις στο Κυπριακό, οι οποίες
παραβιάζουν τα ψηφίσματα, τις
συμφωνίες υψηλού επιπέδου και
τους όρους εντολής του Γενικού
Γραμματέα, αδικεί την Κυπριακή
Δημοκρατία και την ελληνοκυ-
πριακή κοινότητα και ουσιαστικά
υπονομεύει την προοπτική επί-
τευξης μιας σωστής λύσης. Αυτή
η ουδετερότητα διαπιστώνεται,
δυστυχώς, στον μέγιστο δυνατό
βαθμό, αυτό ακριβώς το διάστημα,
καθώς η Τουρκία προβάλλει επι-
σήμως τη «λύση δύο κρατών», η
οποία είναι έξω και πέρα από κάθε
παράμετρο του Οργανισμού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και η
ελληνοκυπριακή κοινότητα βρί-
σκονται, δυστυχώς, εγκλωβισμένες
στην αποτυχημένη πολιτική η
οποία ακολουθείται τα τελευταία,
αρκετά χρόνια. Μια αποτυχημένη
πολιτική, η οποία όχι μόνο δεν

οδήγησε σε κάποια λύση του Κυ-
πριακού – αν και είναι η Τουρκία
που φέρει την ευθύνη για τη μη
λύση – αλλά έχει, άθελά της, εν-
θαρρύνει την τουρκική πλευρά να
προβάλλει, για πρώτη φορά και με
επισημότητα, τη «λύση δύο κρα-
τών» και να εργάζεται με ζήλο για
την αναβάθμιση του κατοχικού
ψευδοκράτους και την υποβάθμιση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυ-
τόχρονα, η Κυπριακή Δημοκρατία
και η ελληνοκυπριακή κοινότητα
βρίσκονται εγκλωβισμένες στην
αναξιοπιστία του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, ο οποίος με τις πολυά-
ριθμες, αλλοπρόσαλλες και αντι-
φατικές δηλώσεις των τελευταίων
χρόνων, «καταφέρνει» να ενισχύει
την καχυποψία ντόπιων και ξένων
για τις προθέσεις του, να εξασθε-
νίζει τη διαπραγματευτική του θέ-
ση και να βάζει τον εαυτό του σε
θέση άμυνας, την ώρα που θα έπρε-

πε να αλωνίζει διπλωματικά την
Ευρώπη και τον κόσμο για ανά-
δειξη της αδιάλλακτης στάσης της
Τουρκίας.

Είναι προφανές ότι η κατάστα-
ση είναι άσχημη. Είναι όμως ηλίου
φαεινότερον, ότι επιβάλλεται ενό-
τητα, επιβάλλεται νηφαλιότητα,
επιβάλλεται σωφροσύνη, επιβάλ-
λεται σκέψη, επιβάλλεται επιστη-
μοσύνη, επιβάλλεται ειλικρίνεια,
επιβάλλεται ευθυκρισία, επιβάλ-
λεται υπευθυνότητα, προκειμένου
να εφαρμόσουμε, ως πολίτες και
ως πολιτική ηγεσία, την πιο ορθή,
την πιο συλλογική, την πιο απο-
τελεσματική πολιτική που θα απε-
λευθερώσει το νησί μας, θα δια-
σώσει την Κυπριακή Δημοκρατία
και θα καταστήσει τη χώρα μας
ισχυρή και ευημερούσα. 

*Βουλευτής Λευκωσίας 
του Δημοκρατικού Κόμματος

Αξιολόγηση Σεπτεμβρίου 2021

Κινήσεις Ερντογάν με φόντο την Μεσόγειο 
Τι σηματοδοτεί για την Λευκωσία η αποκατάσταση σχέσεων Άγκυρας - κρατών περιοχής που επιδιώκει ο Τούρκος Πρόεδρος
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Μέσα σε αυτό το έντονα
ρευστό και μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον, η ανα-
τολική Μεσόγειος δεν
μένει ανεπηρέαστη, και
κατ’ επέκταση η Κύπρος,
με την Τουρκία να απο-
τελεί μέρος της μεγάλης
εικόνας των υπό εξέλιξη
επιμέρους ομαλοποι-
ήσεων των διμερών σχέ-
σεων των κρατών της πε-
ριοχής.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση Ερντογάν με τον Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τη θέση ότι θα μπορούσαν να προ-
κύψουν θετικά από την πρόταση-
πρόσκληση του Νίκου Αναστασιάδη
για εφαρμογή του Συντάγματος του
΄60, εξέφρασε σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο πρώην υπουργός Εξω-
τερικών Ιωάννης Κασουλίδης, κα-
θώς όπως είπε κακώς δόθηκε έμ-
φαση στη μία πτυχή. «Το Σύνταγμα
του ΄60, που για μένα πρέπει να
εφαρμοστεί μετά την κατάληξη σε
στρατηγική συμφωνία», αναφέρει
ο κ. Κασουλίδης,  διασφαλίζει τις
ανησυχίες των Τ/κ. «Ούτε στο κενό
μένουν, ούτε απομονώνονται και
δίνει τη λύση. Αν εμείς δεν θελή-
σουμε στο τέλος να δεχτούμε τη
λύση με στρατηγική συμφωνία,
τότε θα τους μείνει και η κατοχή
αλλά και τα προνόμια του ΄60».  Ο
ίδιος δεν θεωρεί απαράδεκτα τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
βρετανική φόρμουλα. Όπως σημει-
ώνει τα εγγενή ίσα δικαιώματα, τη
συνιδιοκτησία και τη συνίδρυση
δεν τα θεωρεί κακά στοιχεία. «Αν
πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε σε
λύση αποδεκτή στη βάση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα πρέ-
πει να πάρουμε απόφαση ότι δη-
μιουργούμε δύο κοινότητες με συ-
νίδρυση, με συνιδιοκτησία και με
αναγνωρισμένα τα εγγενή ίσα δι-
καιώματα, τα οποία δεχτήκαμε σε
όλα τα έγγραφα, ακόμα και στη συμ-
φωνία του Φεβρουαρίου του 2014,
μεταξύ Αναστασιάδη - Έρογλου»,
σημειώνει χαρακτηριστικά. 

-Με τα όσα συμβαίνουν το τε-
λευταίο διάστημα στο Κυπριακό,
δίδεται σε πολλούς η αίσθηση
της ασυνέπειας από πλευράς
κυβέρνησης. Είναι άδικη εκτί-
μηση αυτή; 

Δε νομίζω πως η εικόνα που δί-
νουμε είναι αυτή της ασυνέπειας
αλλά η εικόνα των παλινδρομήσεων.
Το γεγονός δηλαδή ότι στο Κραν
Μοντανά θεωρηθήκαμε εξίσου
υπεύθυνοι –δικαίως ή αδίκως- της
αποτυχίας, το γεγονός ότι στη συ-
νέχεια πέρασαν τόσα χρόνια και
δεν έγινε τίποτα, έστειλε το μήνυμα
σε κάποιους πως είμαστε συνυπεύ-
θυνοι. Υπεύθυνη είναι χωρίς αμφι-
βολία η Τουρκία και η αδιαλλαξία
της. Εμείς ωστόσο, τι κάναμε για
να αποδείξουμε στον διεθνή παρά-
γοντα ότι ειλικρινά εργαζόμαστε
για να σπάσει το αδιέξοδο; 
-Τι θα μπορούσε να γίνει; 

-Θα μπορούσαμε να αναλάβουμε
κάποιες πρωτοβουλίες και να στα-
ματήσουμε να είμαστε κολλημένοι

και κατά κάποιο τρόπο εγκλωβι-
σμένοι στις προδιαγραφές ενός κου-
τιού. Οι αντιδράσεις της διεθνούς
κοινότητας μετά τις εξελίξεις στα
Βαρώσια ήταν πολύ καλές. Δεν αρ-
κούν όμως για να σπάσουμε το αδιέ-
ξοδο και να δημιουργηθεί το πλαίσιο
εκείνο που θα μας επιτρέψει να ξε-
κινήσουμε συνομιλίες. Το να λέμε
πως θέλουμε να ξεκινήσουμε από
εκεί που μείναμε είναι μεν σωστή
θέση, όμως από τη στιγμή που η
τουρκική πλευρά προτάσσει ανα-
βάθμιση του καθεστώτος Τατάρ σε
ισότιμο και κυρίαρχο ανεξάρτητο
κράτος, πρέπει να βρούμε τους τρό-
πουςνα επιστρέψουμε στο τραπέζι
των συνομιλιών και να αποτρέψουμε
από το να περάσουν αυτές οι τουρ-
κικές αξιώσεις. 

Βρετανική φόρμουλα…
-Υπάρχει η βρετανική πρωτο-
βουλία που λέει στην ουσία να
τα βρούμε κάπου στη μέση…

-Δεν πιστεύω ότι οι βρετανικές
προτάσεις είναι όπως τις διαβάζω.
Εμείς στην Κύπρο κρίνουμε πρώτα
ποιος λέει κάτι και ύστερα τι λέει…
-Έχουμε αρνητική προδιάθεση
γιατί προέρχεται από τους Βρε-
τανούς; 

-Μου θυμίζει τη στάση που είχαν
κάποιοι έναντι του αγγλοαμερικα-
νικοκαναδικού σχεδίου που ουσια-
στικά το ώθησαν στην απόρριψη
όχι για το περιεχόμενο, αλλά γιατί
ήταν τάχα ιμπεριαλιστικής προ-
έλευσης. Είναι το ίδιο πράγμα που
συμβαίνει τώρα με το βρετανικό
σχέδιο. Για παράδειγμα γράφτηκε
και κατακρίθηκε ότι προωθούνται
κάποιοι όροι από τους Βρετανούς
οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Από
αυτά τα έξι σημεία, εγώ τα τρία δεν
τα θεωρώ κακά…
-Ποιά; 

-Τα εγγενή ίσα δικαιώματα, τη
συνιδιοκτησία και τη συνίδρυση.
Αν πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε
σε λύση αποδεκτή στη βάση διζω-
νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
θα πρέπει να πάρουμε απόφαση
ότι δημιουργούμε δύο κοινότητες
με συνίδρυση, με συνιδιοκτησία
και με αναγνωρισμένα τα εγγενή
ίσα δικαιώματα, τα οποία δεχτήκαμε
σε όλα τα έγγραφα, ακόμα και στη
συμφωνία του Φεβρουαρίου του
2014, μεταξύ Αναστασιάδη - Έρο-
γλου. Εκεί αναφέρεται πως η νέα
κατάσταση πραγμάτων πηγάζει
από Ε/κ και Τ/κ.  
-Αν κτίσουμε πάνω στο κοινό

ανακοινωθέν, αν χρησιμοποι-
ήσουμε και τα τρία αυτά στοι-
χεία μπορεί να υπάρξει ανακί-
νηση του Κυπριακού; 

-Το ζητούμενο είναι να πάμε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
την τουρκική πλευρά να εγκατα-
λείπει την αξίωση των δύο κυρίαρ-
χων κρατών και με την πρόθεση
να καθίσουμε και οι δύο πλευρές
στοχεύοντας σε μία διζωνική δι-
κοινοτική ομοσπονδία με βάση τα
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 
-Δεν ανοίγει έτσι η πόρτα για
τη συνομοσπονδία; 

-Είναι από τη μέρα που ασχο-
λούμαι με την πολιτική που ακούω
ότι το α ή το β σημείο οδηγεί σε
συνομοσπονδία. Το ίδιο ίσχυε και
για το σχέδιο Ανάν. 

Η μεταβατική εφαρμογή…
-Θεωρείτε πως η όλη συζήτηση
με το Σύνταγμα του ΄60 βοηθά
προς αυτή την κατάσταση; 

-Εγώ βρίσκω ότι πολλά θετικά
μπορεί να προκύψουν αν αυτή πρό-
ταση αποκτήσει συνοχή. Η πρότα-
ση-απάντηση, που προφανώς και
έγινε πρόχειρα, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί από μας και από τον διε-
θνή παράγοντα στη συνέχεια. Η

πρόταση αυτή έχει δύο σκέλη. Κα-
κώς είδαμε το ένα σκέλος επιστρο-
φής στο Σύνταγμα του ‘60. Υπάρ-
χουν οι συνομιλίες με βάση τα ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών,
συνομιλίες δηλαδή για επιδίωξη
συμφωνίας για μία λύση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας αφού
συμπεριληφθούν δηλαδή το εδα-
φικό, το περιουσιακό, η αντιπρο-
σώπευση στην Ε.Ε και η ασφάλεια.
Οι συνθήκες εγγυήσεως και συμ-
μαχίας που είναι άλλες συνθήκες
από το Σύνταγμα του ́ 60. Εδώ πρέ-
πει να επιδιώξουμε μία στρατηγική
συμφωνία. Να πούμε ότι θα γίνει
αυτή η στρατηγική συμφωνία και
τότε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα
του ́ 60 μέχρι τα δημοψηφίσματα. 
-Γιατί; 

-Διότι διασφαλίζεται ότι από το
Σύνταγμα του ́ 60 μετεξελισσόμαστε
σε ένα σύνταγμα διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας. Προσφέρεται
για να γίνει αναθεώρηση του Συν-
τάγματος του ‘60 σε διζωνικό δικοι-
νοτικό σύνταγμα. Διασφαλίζεται
και η συνέχεια ενώ απαντά στα
τουρκικά επιχειρήματα που εγείρουν
το ερώτημα του τι θα γίνει αν εγ-
καταλείψουν την αξίωση για δύο
κυρίαρχα διεθνώς ισότιμα κράτη,

έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών
σε αναζήτηση ΔΔΟ και τελικά δεν
υπάρξει κατάληξη. Το επιχείρημα
της τουρκικής πλευράς που έχει πεί-
σει μέρος της διεθνούς κοινότητας
είναι η ανησυχία ότι θα μείνουν
κατ’ επέκταση στο κενό, αν δεν
υπάρξει κατάληξη. Αυτά τα ερωτή-
ματα  οδηγούν τους ξένους σε όρους
όπως ότι καμία πολιτεία δε μπορεί
να έχει κυριαρχία επί της άλλης.
Άρα δεν έχει «επί τοις άλλης», αλλά
έχει μόνη της. Αυτό είναι κακό και
απορρίπτεται. Όπως για μας απορ-
ρίπτεται ο όρος δύο εσωτερικά κράτη
και ένα εξωτερικό. Καταλαβαίνω
βεβαίως τι θέλουν να πουν, αλλά ας
το πουν με όρους μη πονηρούς. Όλα
αυτά τα κάνουν για να διασκεδάσουν
αυτούς τους φόβους των Τ/κ. Το
Σύνταγμα του ́ 60, που για μένα πρέ-
πει να εφαρμοστεί μετά την κατά-
ληξη σε στρατηγική συμφωνία, τους
διασφαλίζει. Ούτε στο κενό μένουν,
ούτε απομονώνονται και δίνει τη
λύση. Αν εμείς δεν θελήσουμε στο
τέλος να δεχτούμε τη λύση με στρα-
τηγική συμφωνία, τότε θα τους
μείνει και η κατοχή αλλά και τα προ-
νόμια του ́ 60. 
-Δεν προκαλεί σύγχυση όλο αυτό
περί επιστροφής στο Σύνταγμα
του ́ 60; 

-Άστε την επικοινωνία. Είναι σί-
γουρα σημαντική για το εσωτερικό
μέτωπο, όμως στόχος μας πρέπει
να είναι πώς θα μπορέσουμε να ξα-
νασπάσουμε το αδιέξοδο για φτά-
σουμε τις συνομιλίες στη σωστή
βάση και στα σωστά πλαίσια τα
οποία έχουν ήδη καθοριστεί. Αν
καταφέρουμε τον διεθνή παράγοντα
να πει στην τουρκική πλευρά που
άνοιξε όλη αυτή τη συζήτηση να
επιστρέψουν μεταβατικά στο Σύν-
ταγμα του ΄60 πριν να ετοιμαστεί
το νέο σύνταγμα και το δημοψή-
φισμα, τότε όλοι οι φόβοι τους δια-
σκεδάζονται.   
-Συνεπώς συμφωνείτε πως το
Σύνταγμα του ́ 60 θα μπορούσε
να αποτελεί μία πρόταση;

-Θα μπορούσε. Δεν λέω εκ προ-
οιμίου ότι μπορεί να γίνει, αλλά
είναι ένα παράδειγμα που μπορεί
να οδηγήσει τον γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών να έρθει με ένα πλαίσιο που
να μπορούν να διασφαλίζουν ότι
θα ξεκινήσουμε χωρίς την απαίτηση
των δύο χωριστών κυρίαρχων κρα-
τών, με αποτέλεσμα να απομακρυν-
θούμε από τον κίνδυνο της διχο-
τόμησης. Αν δεν γίνει τίποτα, πάμε
προς την διχοτόμηση. Και αν δεν
γίνει τίποτα για να αλλάξει η θέση
των δύο κυρίαρχων κρατών, ανοίγει
η πύλη για την προσάρτηση των
Κατεχομένων στην Τουρκία.  

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Μπορούν να προκύψουν θετικά
από το Σύνταγμα του ́ 60

Αφότου επιδιώξουμε μία στρατηγική συμφωνία, να εφαρμοστεί μεταβατικά μέχρι τα δημοψηφίσματα

-Υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο
κινητικότητας τώρα; Επειδή η
Λουτ δεν έρχεται…

-Εγώ βλέπω ότι το ορόσημο του
τέλους Σεπτεμβρίου ως επισφαλές.
Αν γίνει συνάντηση Αναστασιάδη
– Τατάρ - Γκουτέρεςκαι συνεχίσουν
ως έχει, τότε σίγουρα θα αποτύχει.
Και ξέρετε, η κάθε αποτυχία δεν
είναι χωρίς συνέπειες. Ίσως να
είναι καλύτερο να προετοιμαστούμε
καταλλήλως με τον διεθνή παρά-
γοντα να οδηγήσει στο να είναι
μία συνάντηση έτοιμη για επιτυχία
και όχι αποτυχία. 
-Για να το κάνει αυτό η διεθνής
κοινότητα θα πρέπει να έχουμε
και κάποια αξιοπιστία.

-Δεν αξίζει η τιμωρία μας να
είναι τα δύο χωριστά κυρίαρχα κρά-
τη που ζητούν οι Τούρκοι. 
-Και η προετοιμασία για σας είναι
η πρόταση για το Σύνταγμα του
΄60; 

-Μπορεί να μην είναι το Σύν-
ταγμα του ́ 60 αλλά τα καλά στοιχεία
-που θα μας διευκολύνουν- του Συν-
τάγματος του ΄60. Το σύνταγμα

ήταν δικοινοτισμός, είχε πολιτική
ισότητα το σύνταγμα και οι συμ-
φωνίες και οι συνθήκες αποκλείουν
τη διχοτόμηση μέρους ή όλου του
κράτους με άλλο κράτος, ένωση ή
προσάρτηση. 
-Μέχρι να γίνει καλή προετοι-
μασία ωστόσο ο χρόνος προχωρά
και δημιουργούνται νέα τετελε-
σμένα, όπως στην περίπτωση
του Βαρωσιού. Τι μπορούμε να
κάνουμε; 

-Βγήκαν τα ψηφίσματα, αλλά
αυτά δεν αποτρέπουν κάτι…
-Αποτρέπει η ανάκληση διαβα-
τηρίων; 

-Όχι. 
-Τότε για ποιο λόγο έγινε; 

-Διότι ένιωθαν οι Κύπριοι, το εί-
δατε και στην πρόσφατη δημοσκό-
πηση, την ανάγκη να κάνουν κάτι.
Όμως εκείνο το κάτι δεν βοηθά
στο να σταματήσουν οι εξελίξεις.
Η μόνη θεραπεία για να σταματήσει
η εξέλιξη στην Αμμόχωστο, να στα-
ματήσει η πρόκληση νέων τετελε-
σμένων είναι να πετύχουμε να
μπούμε σε συνομιλίες οι οποίες θα

εννοούν ότι και οι δύο έχουμε την
πολιτική βούληση για την κατάληξη. 
-Πάντως ξέρετε τι λένε. Ότι ο
Νίκος Αναστασιάδης έχει απο-
φασίσει να ολοκληρώσει τη θη-
τεία του χωρίς να κάνει οποι-
αδήποτε κίνηση στο Κυπριακό. 

-Δεν είμαι μέσα στο μυαλό του

ούτε μπορώ να ισχυριστώ μία τέ-
τοια τοποθέτηση. Μόλις όμως κάνει
κάποιες πρωτοβουλίες πολλοί είναι
εκείνοι που τον επικρίνουν. Όταν
χρειάστηκε να κάνω κριτική στον
Αναστασιάδη δεν δίστασα να την
κάνω αλλά όταν προσπαθεί να κι-
νηθούν τα λιμνάζοντα νερά πάλι
αρχίζουμε τις προβλέψεις μέσα
από το κουτί.
-Εκτός κουτιού ήταν τα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης; 

-Ναι, πάνω στα οποία έκτισα κι
εγώ την εισήγηση για παράδοση
του αεροδρομίου της Τύμπου στα
Ηνωμένα Έθνη για να λειτουργεί
πλέον νόμιμα, κάτι το οποίο θα οδη-
γήσει στην άρση του εμπάργκο με
αντάλλαγμα την παράδοση της πόλης
της Αμμοχώστου στην διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών όπως προνοούν
τα ψηφίσματα 550 και 789.Αυτόως
ιδέα μπορεί να σοκάρει πολλούς,
από τη άλλη, αν αυτή η πρόταση
κάνει τους Τούρκους να παγώσουν
τις εξελίξεις στην Αμμόχωστο τότε
θα σώσουμε την Αμμόχωστο. Η Αμ-
μόχωστος είναι τεράστιας σημασίας,

όχι μόνο γιατί χάνουμε ένα ακόμη
έδαφος αλλά γιατί χάνουμε και οποι-
οδήποτε προοπτική να αξίζει τον
κόπο να διαπραγματευτούμε το εδα-
φικό. Μένει η Μόρφου. 
-Ήταν πάντα αναγνώριση έναντι
εδάφους…

-Ε, δεν θα υπάρχει έδαφος πλέ-
ον.
-Ξέρετε όμως φτάνουμε στο ση-
μείο να συζητούμε θέματα που
πριν από την διακυβέρνηση Ανα-
στασιάδη ήταν δεδομένα. 

-Στο θέμα της Τύμπου, θα πρέπει
να δούμε ποιο είναι το κόστος και
ποιο το όφελος. Αν το κόστος υπερ-
τερεί του οφέλους να απορρίψουμε
την εν λόγω πρόταση. Αν όμως έρ-
θουν και πουν ότι δέχονται να δώ-
σουν την Αμμόχωστο στα Ηνωμένα
Έθνη, όπως προνοεί το 789 τότε
νομίζω ότι το όφελος υπερτερεί το
κόστους. 
-Η όλη συζήτηση για την Αμμό-
χωστο προκαλείκατά την άποψή
σας ένα ηθικό δίλημμα μεταξύ
των Βαρωσιωτών;

-Δεν είμαι πατερναλιστής για να

πω στον κάθε ένα τι θα κάνει. Μόνος
του ο Βαρωσιώτης θα αποφασίσει
τι πρέπει να κάνει με την περιουσία
του. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι
προσωπικό θέμα πώς θα κινηθούν
όπως ήταν πάντα. Αν με ρωτάτε τι
θα έκανα εγώ αν είχα περιουσία,
πιθανόν να σκεφτόμουν πως κά-
νοντας αυτή την κίνηση που μας
προσκαλούν να κάνουμε να χάσω
την περιουσία μου και πάλι γιατί
ένα τεράστιο ποσοστό παρουσιά-
ζεται ότι ανήκει στο ΕΦΚΑΒ. 
-Φαντάζομαι πως έχετε ακούσει
ότι το όνομά σας παίζει στα συ-
ναγερμικά πηγαδάκια για τις
προεδρικές εκλογές του 2023…
Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο στο
μυαλό σας; 

-Έχω επανειλημμένα απαντήσει
ότι δεν βρίσκομαι πλέον στις τάξεις
της ενεργού πολιτικής. Είμαι μόνο
ενεργός πολίτης. 
-Το όραμα της λύσης δεν θα ήταν
αρκετός λόγος για να διεκδική-
σετε; 

-Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι
είμαι ο από μηχανής θεός. 

Επισφαλές το ορόσημο το Σεπτέμβριο - Η πρόταση για την Τύμπου

Η Αμμόχωστος είναι τε-
ράστιας σημασίας, όχι
μόνο γιατί χάνουμε ένα
ακόμη έδαφος αλλά για-
τί χάνουμε και οποιαδή-
ποτε προοπτική να αξί-
ζει τον κόπο να διαπραγ-
ματευτούμε το εδαφικό.
Μένει η Μόρφου.

Αν πιστεύουμε ότι θα
καταλήξουμε σε λύση
αποδεκτή στη βάση
ΔΔΟ, θα πρέπει να πά-
ρουμε απόφαση ότι δη-
μιουργούμε δύο κοινό-
τητες με συνίδρυση, με
συνιδιοκτησία και με
αναγνωρισμένα τα εγγε-
νή ίσα δικαιώματα.

Δεν πιστεύω ότι οι βρε-
τανικές προτάσεις είναι
όπως τις διαβάζω. Εμείς
στην Κύπρο κρίνουμε
πρώτα ποιος λέει κάτι
και ύστερα τι λέει…

Έχω επανειλημμένα απαντήσει ότι δεν βρίσκομαι πλέον στις τάξεις της ενεργού πολιτικής. Είμαι μόνο ενεργός πολί-
της, ανέφερε ο Ιωάννης Κασουλίδης στην «Κ» κλείνοντας τα σενάρια υποψηφιότητάς του για το 2023.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μέχρι και το προηγούμενο δεκαή-
μερο, στην Πινδάρου επικρατούσε
ανήσυχη ηρεμίακαθώς τόσο οΠρό-
εδρος του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού όσο και ο αναπληρωτής Πρό-
εδρος βρίσκονταν σεδιακοπές διαρ-
κείας. Οι συνεδρίες του εκτελεστικού
τελείωναν συνοπτικά με τον κοινο-
βουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Τορ-
ναρίτη να κάνει ανά διαστήματα
την βόλτα του στο κτήριο για να
διαπιστώσει αν όλα βαίνουν καλώς,
ενώη θέρμηπλειάδας των στελεχών
που μέχρι τον Μάιο έδιναν μάχη σε
ραδιόφωνα και τηλεοράσειςγια «να
σώσουν τον τόπο» μπήκε σε ρύθμιση
πτήσης. Όσο όμως κι αν κάποια
στελέχη είχαν παραδοθεί στην θε-
ρινή ραστώνη, οι εξελίξεις στο πα-
ρασκήνιο έδιναν και έπαιρναν. Όχι
μόνο γιατί το Κυπριακό βρισκόταν
πρώτο στην ατζέντα μετά τις εξαγ-
γελίες του ΤούρκουΠροέδρουστην
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου,
αλλά γιατί ηπροεδρολογίαξεκίνησε
λίγο πιο νωρίς από ό,τιαναμενόταν.
Το Κυπριακό σε συνδυασμό με το
ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση
από το 2023 και μετά, ανοίγει ένα
νέο κύκλο διαμάχης, στήνει στρα-
τόπεδα εντός της κυβερνώσας πα-
ράταξης και βγάζει στην επιφάνεια
νέους τακτικισμούς. Η μάχη πλέον
που δίδεται είναι σε δύο μέτωπα:
Το πρώτο είναι ποιος θα είναι τελικά
ο υποψήφιος που θα στηρίξει το
κόμμα για την προεδρία το 2023 και
το δεύτερο, ποια θα είναι η επόμενη
μέρα εντός κόμματος, με στελέχη
να επικεντρώνονται ήδη σε συμ-
μαχίες.

Η κάτω βόλτα
Η εμφανής σε όλους διαμάχη

αυτή τη στιγμή, δεν είναι άλλη με-
ταξύ του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη
και από εκεί ξεκινούν όλα τα πα-
ρελκόμενα. Ποιος θα είναι ο υπο-
ψήφιος του ΔΗΣΥ το 2023, ποιος
θα κερδίσει ευρύτερες συμμαχίες
και σίγουρα ποιος θα έχει την εύνοια
Αναστασιάδη. Το είχε καταγράψει
άλλωστε η «Κ» από τον καιρό που

μαινόταν ο προεκλογικός, ότι η σχέ-
ση των δύο έχει πάρει την κάτω
βόλτα. Σε όλη αυτή την κόντρα,
αυτό που αντιλαμβάνονται πολλοί
είναι πως στο τέλος θα καεί το χαρτί
και των δύο με τον ΔΗΣΥ να οδη-
γείται σε μία τρίτη υποψηφιότητα
που επί του παρόντος δεν μπαίνει
στον χάρτη.

Ο νέος εξ απορρήτων
Μέχρι να ξεκαθαρίσει ωστόσο

το σκηνικό, πολλοί είναι εκείνοι που
άρχισαν να εμπλέκονται στη δια-
δικασία σχηματίζοντας στρατόπεδα.
Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα ήταν
την περασμένη βδομάδα, όταν ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης θέλησε να βάλει τελεία
στα όσα διακινούνταν γύρω από
την περιβόητη πρόταση για το Σύν-
ταγμα του ́ 60, παρουσιάζοντάς το
ως σχήμα λόγου παρά ως ξεκάθαρη
πρόταση. Κίνηση που σίγουρα δεν
άρεσε στους νέους παροίκους του
Προεδρικού, οι οποίοι ένιωσαν θιγ-
μένοι από το άδειασμα. Εμπνευστής
της ιδέας σίγουρα ήταν ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, ενώ τον τόνο  –ότι
δηλαδή ο Πρόεδρος το εννοεί- έδω-
σαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Μάριος Πελεκάνος και ο διευθυντής
του γραφείου του Προέδρου Πέτρος
Δημητρίου. Ο τελευταίος, φαίνεται
να κερδίζει έδαφος στην επιρροή
που έχει πάνω στον Πρόεδρο. Κα-

θόλου τυχαία και η εμπλοκή του
στον νέο ανασχηματισμό και που
ενέτεινε τη ψιθυρολογία στους δια-
δρόμους πως ο Πέτρος Δημητρίου
θέλει να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι
εκπαραθυρώνοντας άλλους στενούς
συνεργάτες που έχουν άμεση πρό-
σβαση στον Πρόεδρο. Από το πε-
ριβάλλον του ωστόσο χαρακτηρίζουν
αστεία τέτοια ζητήματα καθώς ο
ίδιος δεν φιλοδοξεί να γίνει πολιτικό
πρόσωπο, αλλά να κάνει απλώς τη
δουλειά του. Το σίγουρο είναι πως
έχει εξαιρετική σχέση και με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το τε-
λευταίο έχει τη δική του σημασία
για την επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ. 

Το περιβόητο άδειασμα
Στο πλαίσιο αυτό Συναγερμικοί

κύκλοι σημειώνουν πως ο Πελεκά-
νος αλλά κυρίως ο Δημητρίου έθε-
σαν ευσχήμως στον Πρόεδρο ότι

ο Νίκος Χριστοδουλίδης τον άφησε
εκτεθειμένο, προκαλώντας την ενό-
χληση του Προέδρου. Στην ενό-
χληση του Προέδρου πρέπει να συ-
νέβαλαν και τα δημοσιεύματα που
ήθελαν τον υπουργό Εξωτερικών
να «αδειάζει» τον Πρόεδρο ή να
προσπαθεί να προσεγγίσει την κλη-
ριδικήσχολή. Όλο αυτό δεν πέρασε
απαρατήρητο από τον Συναγερμικό
Πρόεδρο. Που αν και διαφωνούσε,
κράτησε χαμηλότερους τόνους αρ-
χικά παραπέμποντας τους δημο-
σιογράφους στον κυβερνητικό εκ-
πρόσωπο να εξηγήσει τη θέση περί
επιστροφής στο Σύνταγμα του ́ 60.
Μετά την κίνηση Χριστοδουλίδη,
άνοιξε εκ νέου το ζήτημα, με τον
Πρόεδρο, το Προεδρικό αλλά και
την Πινδάρου να επιμένουν ότι
μπορεί να σταθεί η πρόταση. Το
γεγονός ότι η Πινδάρου, η οποία
ήθελε αρχικά να τηρήσει αποστά-
σεις πήρε θέση υπέρ της πρότασης
έχει τη δική της σημασία. Πολλοί
εντός του ΔΗΣΥ αλλά και εντός της
κυβέρνησης είχαν ενοχληθεί στο
παρελθόν από την στενή-ως και
πατρική- σχέση Αναστασιάδη-Χρι-
στοδουλίδη. Θεωρούν ότι η αποκοπή
του ομφάλιου λώρου θα στοιχίσει
στον Νίκο Χριστοδουλίδη και ίσως
γι’ αυτό τον λόγο να δόθηκε όπως
λένε κάποιοι προτεραιότητα στο
να «αδειάσουν» τελικώς τον υπουρ-
γό Εξωτερικών. Υπάρχουν ωστόσο

και κύκλοι που κατέγραψαν θετικά
τη στάση Χριστοδουλίδη ως ένδειξη
ωρίμανσης και σε αντίθεση με τα
όσα λένε στην Πινδάρου, πως είναι
έτοιμος να τσαλακωθεί. Γιατί όχι,
να κερδίσει και την μερίδα των Κλη-
ριδικώνπου παρακολουθούν πλέον
αποσβολωμένοι τα όσα συμβαίνουν
στην κυβερνώσα παράταξη. 

Ο Χάρης και ο Δημήτρης
Μιλώντας ωστόσο για την κυ-

βερνώσα παράταξη, ένα ζήτημα εί-
ναι ποιος ελέγχει το παιχνίδι. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου έχει καταφέρει-
ακόμα και σε κύκλους που τον αν-
τιπαθούν- να περάσει το μήνυμα
μετά και την προεδρία της βουλής
πως ξέρει να κυβερνήσει.  Έχει πα-
ράλληλα καταφέρει να ελέγχει το
κόμμα. Η παλιά έχθρα που υπήρχε
με τον Χάρη Γεωργιάδη έχει πλέον
σβήσει, έστω κι αν ο τελευταίος
διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
Νίκο Αναστασιάδη και με τη νέα
κατάσταση πραγμάτων στον Λόφο.
Σίγουρα σε μία εξίσωση Αβέρωφ ή
Χριστοδουλίδης ο αναπληρωτής
πρόεδρος του κόμματος θα διάλεγε
με ευκολία τον πρώτο. Δεν ήταν
μόνο η κόντρα που τους στιγμάτισε
για το ποιος θα πάρει το υπουργείο
Εξωτερικών, αλλά και το γεγονός
ότι η υποψηφιότητα Νίκου Χριστο-
δουλίδη του κλείνει τον δρόμο για
άλλα αξιώματα. Αντίθετα, η υπο-

ψηφιότητα Αβέρωφ, του δίδει τη
δυνατότητα να διεκδικήσει το κόμ-
μα, είτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου κερ-
δίσει τις εκλογές είτε τις χάσει κατά
το εκλογικό συνέδριο που θα ακο-
λουθήσει. Από αυτή την εξίσωση
ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείπει
ακόμα έναν παράγοντα. Ο εκπρό-
σωπος τύπου του ΔΗΣΥ και πρώτος
σε σταυρούς προτίμησης Δημήτρης
Δημητρίου φαίνεται να ενδιαφέρεται
για την επόμενη μέρα του κόμματος.
Αν και πολλοί βλέπουν να διεκδικεί
την αντιπροεδρία, αν η Αννίτα Δη-
μητρίου την παραχωρήσει λόγω
των νέων της καθηκόντων, υπάρ-
χουν και εκείνοι οι κύκλοι που τον
θέλουν πιο ψηλά. Ο Δημήτρης Δη-
μητρίου, αν και διαχώρισε τη θέση
του από την επίσημη του κόμματος
σε ό,τι αφορά τα διαβατήρια των
Τ/κ –με τα οποία συμφώνησε ο Χά-
ρης Γεωργιάδης- δεν φαίνεται πως
θα μπει σε κάποιο στρατόπεδο, είτε
υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη είτε
υπέρ του Αβέρωφ Νεοφύτου, έστω
κι αν με τον τελευταίο διατηρούν
πολύ καλές σχέσεις. Αναμένεται
βεβαίως να παίξει πιο ενεργό ρόλο
στο κόμμα ενώ τον δικό της ρόλο
αποκτά και η Αννίτα Δημητρίου,
της οποίας το έρεισμα ξεκίνησαν
πολλοί εντός του ΔΗΣΥ να βλέπουν
με ανησυχία και δεν αποκλείουν
να διεκδικήσει στη συνέχεια και
υψηλότερα αξιώματα.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ 

Τον νέο ηγέτη της τ/κ Δεξιάς ανα-
μένεται να αναδείξει το επόμενο
διάστημα η τ/κ κοινότητα καθώς
το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)
οδηγείται σε μεγάλο συνέδριο για
την αντικατάσταση του ΕρσίνΤατάρ
στην ηγεσία του. Στα τέλη του προ-
ηγούμενου έτους, οι παρασκηνιακές
μεθοδεύσεις της Άγκυρας είχαν ως
αποτέλεσμα την προσωρινή ανά-
δειξη του Ερσίν Σανέρ στην ηγεσία
του μεγαλύτερου κόμματος της τ/κ
κοινότητας. Στο συνέδριο του ΚΕΕ,
το οποίο εκτός απροόπτου θα λάβει
χώρα στις 24 Οκτωβρίου, ο κ. Σανέρ
θα επιχειρήσει να κρατηθεί στην
εξουσία και να δώσει μόνιμο χαρα-
κτήρα στην θητεία του στο τιμόνι
της τ/κ Δεξιάς. Το πόστο του αρχη-
γού του ΚΕΕ διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο στην τ/κ πολιτική σκηνή, κα-
θώς ο αρχηγός του μεγαλύτερου
τ/κ κόμματος κατέχει την θέση του
«πρωθυπουργού». 

Σανέρ και Άγκυρα
Πέραν του κ. Σανέρ, και άλλα

υψηλόβαθμα στελέχη της τ/κ Δεξιάς
διεκδικούν το πόστο που κατείχε
μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 ο κ.
Τατάρ. Το ηθικό του κ. Σανέρ ανα-
πτερώνει η υποστήριξη της Άγκυ-
ρας, η οποία σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες πληροφορίες επιμένει στην
διαιώνιση της παρουσίας του κ. Σα-
νέρ στην ηγεσία των Τ/κ. 

Από την τροπή των εξελίξεων
στο εσωτερικό του ΚΕΕ θα εξαρτηθεί
σε μεγάλο βαθμό η ημερομηνία
πραγματοποίησης των πρόωρων
«βουλευτικών εκλογών». Σύμφωνα

με τις τελευταίες πληροφορίες της
«Κ», εάν αλλάξει ο ηγέτης του ΚΕΕ
τότε η τ/κ κοινότητα αναμένεται
να οδηγηθεί στις «κάλπες» εντός
των επόμενων μηνών με το αργό-
τερο χρονοδιάγραμμα, τις αρχές
του νέου έτους. 

Την παρούσα στιγμή την ηγεσία
του μεγαλύτερου κόμματος της τ/κ
Δεξιάς διεκδικούν τουλάχιστον τέσ-
σερα υψηλόβαθμα στελέχη της εθνι-
κιστικής παράταξης. Έχοντας εξα-
σφαλίσει την υποστήριξη του Αν-

τιπροέδρου της Τουρκίας και των
συνεργατών του τουρκικού προ-
εδρικού, ο «Πρωθυπουργός» Σανέρ
εμφανίζεται έτοιμος και πρόθυμος
να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα
μέσα και να παραμείνει στο τιμόνι
του ΚΕΕ. Με μπούσουλα αυτόν τον
στόχο, ο κ. Σανέρ οδήγησε πρό-
σφατα το κόμμα του σε αλλαγή κα-
ταστατικού. Με βάση το νέο κατα-
στατικό του ΚΕΕ, στο επικείμενο
συνέδριο του κόμματος αναμένεται
να συμμετάσχει ακόμη μεγαλύτερος
αριθμός συνέδρων. Σύμφωνα με
τους Τ/κ αναλυτές αυτή η εξέλιξη
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κ.
Σανέρ και έχει την έγκριση μιας
ομάδας Τούρκων ειδικών που έφτα-
σε στα κατεχόμενα από την Άγκυρα
για να κατευθύνει την «προεκλο-
γική» εκστρατεία του κ. Σανέρ. 

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του

κ. Σανέρ για την ηγεσία του ΚΕΕ
είναι ο Φαίζ Σουτζούογλου. Πρό-
κειται για ένα παλιό και πολύ έμ-
πειρο στέλεχος της τ/κ Δεξιάς, το
οποίο διατηρεί σχέσεις και διάλογο
με την τουρκική αξιωματική αντι-
πολίτευση και τις εθνικιστικές τουρ-
κικές πολιτικές δυνάμεις που αντι-
πολιτεύονται την κυβέρνηση του
Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν. Οι πολι-
τικοί αναλυτές στα κατεχόμενα επι-
σημαίνουν ότι το τουρκικό Προ-
εδρικό δεν επιθυμεί να δει τον κ.
Σουτζούογλου στο τιμόνι της τ/κ
Δεξιάς, εξαιτίας των δεσμών του
με την τουρκική αντιπολίτευση.
Ακόμη, προσθέτουν ότι φήμες θέ-
λουν τον κ. Σουτζούογλουνα έδωσε
στην δημοσιότητα τις προηγούμενες
παρασκηνιακές μεθοδεύσεις του
τουρκικού Προεδρικού στο τ/κ πο-
λιτικό προσκήνιο. 

Πηγές που βρίσκονται κοντά
στον κ. Σουτζούογλου ισχυρίζονται
ότιεάντερματιστούν οι παρεμβάσεις
της Άγκυρας στο εσωτερικό του
ΚΕΕ, τότε το έμπειρο στέλεχος του
κόμματος ενδέχεται να βγει νικητής
από τον πρώτο γύρο της αναμέτρη-
σης για την νέα ηγεσία του κόμμα-
τος. «Δίχως τις παρεμβολές της Άγ-
κυρας, αναμένουμε ένα ποσοστό
της τάξης του 60%. Σημαντικές το-
πικές οργανώσεις του κόμματος,
σε Λευκωσία, Αμμόχωστο και Καρ-
πασία βρίσκονται στο πλευρό μας.
Σημαντικά στελέχη του κινήματος
δεν συμφωνούν με την στρατηγική
που ακολουθούν ορισμένοι Τούρκοι
αξιωματούχοι στις σχέσεις της Τουρ-
κίας με την κοινότητα μας», επε-
σήμαναν την προηγούμενη εβδο-
μάδα τ/κ πηγές σχετικά την υπο-
ψηφιότητα του κ. Σουτζούογλου. 

Στο συνέδριο του Οκτωβρίου
υποψηφιότητα αναμένεται να ανα-
κοινώσουν και άλλα υψηλόβαθμα
στελέχη της τ/κ εθνικιστικής πα-
ράταξης. Ένας εξ αυτών είναι ο
Χασάν Τατσόϊ, ο οποίος παρασκη-
νιακά φέρεται να συμμερίζεται την
πικρία και την απογοήτευση του
κ. Σουτζούογλου σχετικά με τις τε-
λευταίες κινήσεις του τουρκικού
Προεδρικού στον άξονα Άγκυρας-
τ/κ κοινότητας. 

Εκτός από τους κ. Σουτζούογλου
και κ. Τατσόϊ, την ηγεσία του ΚΕΕ
διεκδικεί και ο τέως αντιπρόεδρος
της «Βουλής», ΖορλούΤορέ, ο οποίος
είναι γνωστός για την εθνικιστική
ρητορική του. Ο κ. Τορέ τις προ-
ηγούμενες ημέρες εξέφρασε έντονη
δυσαρέσκεια για την αλλαγή του
καταστατικού του ΚΕΕ αλλά και για
τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτε-
ρικό του κόμματός του. Κατά την
άποψή του, μεθοδεύσεις και παρα-
σκηνιακές παρεμβολές επισκιάζουν
σήμερα τον δημοκρατικό χαρακτή-
ρα του μεγάλουσυνεδρίου του ΚΕΕ. 

Οι πληροφορίες της «Κ» θέλουν
μεγάλες μερίδες του ΚΕΕ να συμ-
μερίζονται τον προβληματισμό των
κ. Σουτζούογλου, κ. Τατσόϊ και κ.
Τορέ για την τροπή των εξελίξεων
στο εσωτερικό της μεγαλύτερης
τ/κ πολιτικής παράταξης και κυρίως
στον άξονα Άγκυρας-τ/κ κοινότητας.
Για τον συγκεκριμένο προβλημα-
τισμό οι πηγές της «Κ» προσθέτουν
ότι «για πρώτη φορά μεγάλες μερίδες
της τ/κ Δεξιάς αμφισβητούν στο
σύνολο τους όλες τις πρωτοβουλίες
που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα
η τουρκική κυβέρνηση για τους
Τ/κ». «Ακόμη και στο ζήτημα της

προβολής της λύσης των δυο κρα-
τών, υπάρχουν κορυφαία στελέχη
του ΚΕΕ και της τ/κ Δεξιάς που αμ-
φισβητούν την αποφασιστικότητα
και τα κίνητρα της τουρκικής κυ-
βέρνησης», καταλήγουν οι πηγές
της «Κ». 

Υπάρχουν και κύκλοι ωστόσο
που δεν είναι σίγουροι για το αν θα
διεξαχθεί τελικά το συνέδριο του
ΚΕΕ. Σύμφωνα με την πηγή της
«Κ», ακόμη και αν το συνέδριο πραγ-
ματοποιηθεί κανονικά τον επόμενο
μήνα, η συμμετοχή των αντιπάλων
του κ. Σανέρστην κούρσα διαδοχής
του κ. Τατάρδεν πρέπει να θεωρείται
δεδομένη και αυτό εξαιτίας των με-
θοδεύσεων και πιέσεων που ασκεί
η Άγκυρα. «Η περίοδος των Τ/κ ηγε-
τών οι οποίοι όταν υπήρχε ανάγκη
ύψωναν το ανάστημά τους στην
Άγκυρα, πέρασε. Σήμερα δεν δια-
θέτουμε πια πολιτικούς όπως τους
αείμνηστους Φαζίλ Κιουτσούκ και
Ραούφ Ντενκτάς. Για αυτό τον λόγο
δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι
για την τροπή των εξελίξεων», κα-
ταλήγει η πηγή. 

Τ/κ δημοσιογράφοι τηρούν επι-
φυλακτική στάση και ως προς το
ζήτημα των «βουλευτικών εκλογών».
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-
φορίες, εάν αλλάξει τελικά η ηγεσία
του ΚΕΕ τότε θα πρέπει να αναμέ-
νουμε πρόωρες «βουλευτικές εκλο-
γές» με ένα νέο, μεταβατικού χα-
ρακτήρα, «κυβερνητικό» σχήμα εν-
τός σύντομου χρονικού διαστήμα-
τος. Διαφορετικά, με τον κ. Σανέρ
να παραμένει στην «Πρωθυπουρ-
γία», η Άγκυρα δεν αποκλείεται να
επιχειρήσει να καθυστερήσει τις
«εκλογές». 

Ενα μωσαϊκό διαφορετικής ατζέντας ο ΔΗΣΥ 
Εντείνονται οι έριδες με αφορμή το Κυπριακό και φτάνουν μέχρι τα εσωκομματικά του ’23 - Πως μπαίνουν στο κάδρο Χάρης - Δημητρίου

������

Νέος εξ απορρήτων του
Προέδρου φέρεται πως
έχει γίνει ο Πέτρος Δη-
μητρίου και εμπλέκεται
όπως λένε στην ενόχλη-
ση του Προέδρου με τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Ανοίγει η διαδοχή στην τουρκοκυπριακή Δεξιά 
Στα χαρακώματα για την ανάδειξη του νέου ηγέτη στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας με ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρων «εκλογών»
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Η περίπτωση Σανέρ
και τα άλλα υψηλόβαθ-
μα στελέχη.

Η κόντρα Αβέρωφ - Χριστοδουλίδη δεν κρύβεται πλέον, με πολλούς να θεωρούν ότι οι προεκτάσεις που λαμβάνει, ενδεχομένως να κάψει και τους δύο ως υποψήφιους του ΔΗΣΥ. 

Από την τροπή των εξελίξεων στο εσωτερικό του ΚΕΕ θα εξαρτηθεί σε μεγά-
λο βαθμό η ημερομηνία πραγματοποίησης των πρόωρων «βουλευτικών
εκλογών».



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     9Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑΚυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Μ έσα σε αυτό το κλίμα αβε-
βαιότητας, σύγχισης και
απογοήτευσης που κυριαρ-

χεί στην κοινωνία τόσο λόγω των
παρατεταμένων αδιεξόδων στο Κυ-
πριακό όσο και της εικόνας που δί-
νει η πολιτική ηγεσία του τόπου,
οφείλουμε να αναλάβουμε ξανά
την πρωτοβουλία των κινήσεων
προκειμένου να επαναρχίσει ο διά-
λογος και να οδηγηθούμε στην
λύση του εθνικού μας θέματος.

Ειδικά στην παρούσα συγκυρία,
εμείς οι Κεντρώοι της Δημοκρατικής
Παράταξης θέτουμε τρία βασικά
θέματα ως προτεραιότητα: εν πρώ-
τοις,  θεωρούμε πως πριν την κα-
τάθεση οποιασδήποτε νέας πρό-
τασης, ιδέας και προσέγγισης στο
τραπέζι των συνομιλιών θα πρέπει
να προηγείται συνεννόηση, διά-
λογος και συνδιαβούλευση. Είμαστε
σε μια ιδιαίτερα καθοριστική καμπή
και χρειάζεται συλλογικότητα  και
συνευθύνη. Εκπλήξεις και διφο-
ρούμενες πρωτοβουλίες δεν βοη-
θούν.

Κατά δεύτερο, καλέσαμε τις πο-
λιτικές δυνάμεις του τόπου να απο-
φεύγουν τις από αέρος διαπραγ-
ματεύσεις για το Κυπριακό. Οι με-
ταξύ μας δημόσιες αντιπαραθέσεις
και αντεγκλήσεις δεν ωφελούν. Ζη-
μιώνουν. Και στέλνουν ακόμη πιο

πολλά λανθασμένα μηνύματα στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ας
κατεβάσουμε, λοιπόν, τα κομματικά
λάβαρα και ας αποφύγουμε το το-
ξικό κλίμα για τα θέματα του Κυ-
πριακού.

Η τρίτη θέση που προβάλλουμε
είναι πως το σημερινό αδιέξοδο
στο Κυπριακό, το οποίο οφείλεται
στη στάση της τουρκικής πλευράς
που για να επανέλθει στο τραπέζι
των συνομιλιών αξιώνει αποδοχή
απαράδεκτων θέσεών της, απαιτεί
από εμάς ανάληψη πρωτοβουλιών
και εφαρμογή πολύπλευρης στρα-
τηγικής. Συγκεκριμένα θέσαμε τον
προβληματισμό για υιοθέτηση ηχη-
ρών ΜΟΕ τα οποία υπό την αιγίδα
του ΟΗΕ θα αντιστρέψουν το κλίμα
και θα οδηγήσουν τις δύο πλευρές
σε διαπραγματεύσεις.

Γνωρίζουμε, βέβαια, πως κατά
το πρόσφατο παρελθόν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, είχε προτείνει
συγκεκριμένα ΜΟΕ (με πρώτο και
πιο βασικό την επιστροφή των Βα-
ρωσιών) αλλά δυστυχώς οι προ-
σπάθειές του δεν βρήκαν αποτέ-
λεσμα. Όμως θα πρέπει να θυμί-
σουμε πως ο ίδιος ο Γεν. Γραμματέας
του ΟΗΕ  στις τελευταίες του εκ-
θέσεις καλεί τις δύο πλευρές να
εξετάσουν σοβαρά το θέμα των
ΜΟΕ καθώς αναγνωρίζει την δυ-

ναμική που μπορεί να δώσουν στις
εξελίξεις. Στην παρούσα συγκυρία,
μάλιστα, φαίνεται πως και τρίτοι
παράγοντες που θα έχουν συμφέ-
ροντα από την λύση του Κυπριακού,
είναι έτοιμοι να ανοίξουν την συ-
ζήτηση για εφαρμογή των ΜΟΕ

και να βοηθήσουν στις συνεννοή-
σεις με την τουρκική πλευρά.  

Ας μην έχουμε αυταπάτες: το
Κυπριακό δεν θα λυθεί εαν περι-
μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια
ένα σχέδιο λύσης από τον άγνωστο
από μηχανής θεό. Η Τουρκία είναι

εντός , εδώ και τέσσερις δεκαετίες.
Δεν έχει λόγο να βιάζεται για την
λύση. Είναι κυρίαρχη της de facto
κατάστασης στα κατεχόμενα και
κάθε μέρα που περνά εδραιώνεται
ακόμη περισσότερο. Έχουν περάσει
47 χρόνια από την εισβολή. Πέρα

από κάποια μέτρα με συμβολικό
χαρακτήρα , πιστεύουμε ειλικρινά
πως αν για παράδειγμα κλείσουμε
το οδόφραγμα της Δερύνειας (όπως
προτάθηκε από ορισμένους) η Τουρ-
κία θα έχει σοβαρό κόστος με απο-
τέλεσμα να αναγκαστεί να προ-
σέλθει σε συνομιλίες;  

Αν συνεχίσουμε να μιλούμε με-
ταξύ μας είτε για να λέμε πόσο δί-
καιο έχει η πλευρά μας, είτε για να
συνθηματολογούμε, δεν θα οδη-
γηθούμε πουθενά.   Χρειαζόμαστε
ένα «θετικό σοκ» στο Κυπριακό:
εφαρμογή και υλοποίηση ΜΟΕ που
θα αναδείξουν τις προοπτικές της
επανενωμένης Κύπρου. Για να το
επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει μέσα
στα πλαίσια των προπαρασκευα-
στικών συζητήσεων του ΟΗΕ, να
ενεργοποιήσουμε συμμάχους και
χώρες που έχουν συμφέροντα από
την λύση του Κυπριακού. Η ατζέντα
θα πρέπει να αλλάξει: να χαμηλώ-
σουν οι τόνοι της έντασης και να
επενδύσουμε στην θετική προοπτι-
κή και στα πολλά που έχουμε όλοι
να κερδίσουμε (της Τουρκίας συμ-
περιλαμβανομένης) αν επιτευχθεί
μόνιμη και σταθερή λύση στην Κύ-
προ μας. 

Ο κ. Μρίνος Κλεάνθους είναι Εκπρόσω-
πος Τύπου της ΔΗΠΑ.

Η θετική ατζέντα του Κυπριακού
ΑΡΘΡΟ /  Του ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με τα ποσοστά εμβολιαστικής κά-
λυψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να
κινούνται κατά μέσο όρο κοντά
στο 60% και την Τρίτη δόση των
εμβολίων να αποτελεί πραγματι-
κότητα, οι επόμενοι δυο μήνες κρί-
νονται σημαντικοί για την έκβαση
των προσπαθειών καταπολέμησης
της πανδημίας. Όπως συνέβη και
με τα εμβόλια, σε σύντομο χρόνο
στον αγώνα αναχαίτησης του CO-
VID-19 αναμένεται να εισέλθουν
και τα θεραπευτικά σκευάσματα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προοπτική
ενός φαρμάκου κατά του ιού δεν
πρέπει να θεωρείται απομακρυ-
σμένη, αν ληφθούν υπόψη οι προ-
χωρημένες διεργασίες από κάποιες
φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και
ο στόχος που έχει τεθεί από πλευράς
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ» από τις
Βρυξέλλες, τα αρμόδια ευρωπαϊκά
όργανα που διαχειρίζονται σε κεν-
τρικό επίπεδο την πανδημία ανα-
μένουν πως τον ερχόμενο Οκτώβριο
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά-
κων (ΕΜΑ) θα προχωρήσει στις
πρώτες αδειοδοτήσεις θεραπευτι-
κών σκευασμάτων. Τα συγκεκρι-
μένα φάρμακα, τρία τον αριθμό,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών
και τα στοιχεία που προκύπτουν
αποστέλλονται στον ΕΜΑ για αξιο-
λόγηση. Στην έδρα της Ε.Ε. θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο πως τον ερ-
χόμενο Οκτώβριο ο ΕΜΑ θα προ-
χωρήσει στις πρώτες αδειοδοτή-
σεις.

Η Pfizer
Μια από τις φαρμακευτικές εται-

ρείες που βρίσκονται στο προπα-
ρασκευαστικό στάδιο προετοιμα-
σίας ενός αντιικού σκευάσματος
για τον κορωνοϊό είναι η Pfizer, η
οποία, όπως ανακοινώθηκε στα μέ-
σα της περασμένης εβδομάδας από

τον διευθύνοντα σύμβουλό της
Άλμπερτ Μπουρλά, ξεκίνησε τη
δεύτερη φάση των κλινικών δοκι-
μών. Το υπό δοκιμή φαρμακευτικό
σκεύασμα φέρει την κωδική ονο-
μασία PF-07321332 και ήδη λήφθη-
κε η πρώτη δόση από τον πρώτο
εθελοντή. Στις κλινικές δοκιμές
του σκευάσματος της Pfizer θα λά-
βουν μέρος περίπου 1140 εθελοντές
προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφά-
λεια και η αποτελεσματικότητα του
φαρμάκου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι
εθελοντές θα λαμβάνουν το υπό δο-
κιμή φάρμακο ή ένα εικονικό φάρ-
μακο κάθε 12 ώρες για πέντε μέρες.
Το σκεύασμα θα χορηγείται από το
στόμα σε ενήλικες ασθενείς που εμ-
φανίζουν συμπτώματα του ιού, δεν
τυγχάνουν νοσηλείας και δεν δια-
τρέχουν κίνδυνο να νοσήσουν σο-
βαρά και να χρειασθούν νοσηλεία.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις
των ερευνητών, εάν το σκεύασμα
αποδειχθεί αποτελεσματικό, θα επι-
τρέψει τη λήψη του από πρόσωπα
που παρουσιάζουν τα πρώτα συμ-
πτώματα της λοίμωξης χωρίς να
είναι απαραίτητη η νοσηλεία τους.
Όπως ανακοίνωσε ο Άλμπερτ
Μπουρλά, ενδεχομένως να προκύψει
ανάγκη συνδυαστικής εφαρμογής
εμβολίου και φαρμάκου για αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του ιού. 

Οι ανησυχίες
Εν αναμονή των πρώτων αδει-

οδοτήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
καταγράφεται μια έκδηλη ανησυχία
για την εξέλιξη της πανδημίας τους
μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ανη-
συχία που πηγάζει από το άνοιγμα
των σχολείων αφενός και από τα
κενά που φαίνεται να προκύπτουν
με την προστατευτική ανοσία σε
ανασοκατεσταλμένουςκαι ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού αφετέρου.
Από την ευρωπαϊκή εξίσωση η Κύ-
προς δεν αποτελεί εξαίρεση, όπως
σαφέστατα προκύπτει και από το

πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση. Παρά την τάση στα-
θεροποίησης των ημερήσιων επι-
δημιολογικών δεικτών, ο μήνας Σε-
πτέμβριος χαρακτηρίζεται από τους
επιδημιολόγους κρίσιμος, που εν
πολλοίς θα καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό το περιβάλλον με τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. Όπως και
στην Κύπρο, έτσι και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες τα νέα περιστατικά
παρουσιάζουν σταθεροποιητική
τάση, κάτι που δεν συμβαίνει με
τις νοσηλείες και τα σοβαρά περι-
στατικά. Η επιφυλακτικότητα που
εκφράζεται για το άνοιγμα της εκ-
παίδευσης αλλά και τις νοσηλείες,
είναι ο παράγοντας που ώθησε την
κυβέρνηση να παρατείνει μέχρι
τις 22 Σεπτεμβρίου τα υφιστάμενα
υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία,
όπως όλα δείχνουν, θα διατηρηθούν

μέχρι τέλος του μήνα. Η αναφορά
του υπουργού Υγείας Μιχάλη Χα-
τζηπαντέλα πως «οποιαδήποτε ση-
μάδια εφησυχασμού θα είναι κα-

ταστροφικά» αποκαλύπτει το εύρος
ανησυχίας που υπάρχει, παρά το
γεγονός ότι νέα κρούσματα και νο-
σηλείες έχουν υποχωρήσει σημαν-
τικά.

Η τρίτη δόση
Με βάση την πληροφόρηση που

δόθηκε από πλευράς Κύπρου σε
ευρωπαϊκά όργανα, η τρίτη δόση
θα ξεκινήσει από ανοσοκατεσταλ-
μένους και κλειστές δομές. Επιλογή
που βασίζεται στην αξιολόγηση
που έχει γίνει ότι οι συγκεκριμένες
ομάδες, εάν νοσήσουν, συγκατα-
λέγονται στην κατηγορία των σο-
βαρών περιστατικών που τροφο-
δοτούν τις πιέσεις στις υποδομές
COVID. Ένας επιπλέον παράγοντας
που ώθησε τα περισσότερα κράτη
μέλη να προχωρήσουν στην τρίτη
δόση χωρίς τις συστάσεις ΕΜΑ και

ECDC, είναι οι διαπιστώσεις των
δυο οργανισμών πως η τρίτη δόση
πρέπει να προχωρήσει προς αντι-
μετώπιση και των περιστατικών
εκείνων που χαρακτηρίζονται post
covid και αναφέρονται σε ασθενείς
που δεν είναι μεταδοτικοί, αλλά
χρήζουν ιατρικής υποστήριξης, και
των Long covid ασθενών, που νο-
σηλεύτηκαν, πήραν εξιτήριο και
παρουσιάζουν παρατεταμένη συμ-
πτωματολογία από 7 έως 10 μήνες
μετά. 

Η εκπαίδευση
Και ως προς την εκπαίδευση, οι

επιδημιολόγοι βρίσκονται σε κα-
τάσταση αναμονής προκειμένου
να διαπιστωθεί, εάν ο συγκεκριμέ-
νος χώρος συνεχίζει να είναι εστία
διασποράς του ιού στην κοινότητα.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα
πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται αυ-
στηρά παρά την αφαίρεση του μο-
ριακού τεστ (PCR) ως προϋπόθεση
για φυσική παρουσία στα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα. Υπό τον φόβο
χαλάρωσης, το υπουργείο Υγείας
εξισορρόπησε τα υγειονομικά μέτρα
μειώνοντας το ποσοστό φυσικής
παρουσίας από 80% στα 2/3 της
χωρητικότητας των αιθουσών δι-
δασκαλίας, με απαραίτητη επίδειξη
SafePass από τους φοιτητές, τους
ακαδημαϊκούς και το άλλο προσω-
πικό. Για τις υπόλοιπες βαθμίδες
της εκπαίδευσης, λύκεια, γυμνάσια
και δημοτικά, το περσινό μοντέλο
υγειονομικών μέτρων κρίθηκε επαρ-
κές και θα εφαρμοστεί και τη φετινή
χρονιά.

Η Τουρκία είναι εντός, εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Δεν έχει λόγο να βιάζεται για την λύση. Είναι κυρίαρχη της de
facto κατάστασης στα κατεχόμενα και κάθε μέρα που περνά εδραιώνεται ακόμη περισσότερο. 

Άδεια σε
τρία φάρμακα
για COVID
τον Οκτώβριο
Αποφασιστικό βήμα για καταπολέμηση
της πανδημίας στο στάδιο της δεύτερης
φάσης των δοκιμών ένα από αυτά

������

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
παρατηρείται μια σταθε-
ροποίηση των κρουσμά-
των νέων περιστατικών.
Από την άλλη καταγρά-
φεται μια αύξηση στις
νοσηλείες και ειδικότερα
στις σοβαρές, που σε
συνδυασμό με το άνοιγ-
μα των σχολείων προκα-
λεί ανησυχίες.

Ήδη η Pfizer, όπως η ίδια ανακοίνωσε, προχώρησε στη δεύτερη από τις τρεις φάσεις κλινικών δοκιμών του φαρμακευτικού σκευάσματος κατά του COVID –
19. Συνολικά ο ΕΜΑ τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να αδειοδοτήσει τρία φάρμακα.

Βαρόμετρο ο Σεπτέμβρης για τα υγειονομικά μέτρα
Η συντηρητική τακτική κυβέρνη-
σης και επιδημιολόγων στην άρ-
ση των περιοριστικών μέτρων εί-
ναι βέβαιο πως θα συνεχισθεί
μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.
Στην περίπτωση που οι επιδημιο-
λογικοί δείκτες δεν παρουσιά-
σουν αυξητικές τάσεις και δεν
επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πολύ
πιθανό τέλος του μήνα να γίνουν
τα πρώτα δειλά βήματα αποκλι-
μάκωσης των μέτρων. Συγκεκρι-
μένα για τα μοριακά τεστ στα πα-

νεπιστήμια η αφαίρεσή τους από
τα υγειονομικά πρωτόκολλα προ-
χώρησε σε δοκιμαστική βάση.
Εάν διαπιστωθεί αύξηση της με-
τάδοσης του ιού στα πανεπιστή-
μια, θεωρείται βέβαιο πως θα
επανακάμψουν στην επόμενη
αξιολόγηση στις 22 Σεπτεμβρίου.
Όπως είχε γράψει η «Κ», όλα θα
κριθούν τέλος Σεπτεμβρίου με
τους επιδημιολόγους να υποστη-
ρίζουν πως τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα κινούνται στην κόψη του
ξυραφιού, αφού ουδείς είναι σε

θέση να εκτιμήσει την εξέλιξη
της πανδημίας μετά από ένα μή-
να. Επί του παρόντος μόνο υπο-
θέσεις μπορούν να γίνουν, όπως
σημειώνεται χαρακτηριστικά. Στο
σενάριο επιδείνωσης σημειώνε-
ται πως το σύνολο των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων θα διατηρη-
θούν. Σε αντίθετη περίπτωση και
μετά από προσεκτική αξιολόγη-
ση, ίσως να υπάρξουν κάποιες
χαλαρώσεις κυρίως στους χώ-
ρους εστίασης ή στις δημόσιες
συναθροίσεις.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Προς το τέλος της οδεύει η δεκαε-
ξάμηνη  «αγρανάπαυση» των ενερ-
γειακών κολοσσών στην κυπριακή
ΑΟΖ ένεκα της πανδημίας. Με βάση
τους προγραμματισμούς που έχουν
γίνει από πλευράς εταιρειών και
την ενημέρωση που έχει γίνει στο
υπουργείο Ενέργειας,  το φθινόπωρο

είναι η περίοδος άρσης του άτυπου
εμπάργκο που επέβαλε στις ενερ-
γειακές δραστηριότητες η πανδη-
μία. Η αρχή, όπως έχει γράψει η
«Κ» από το περασμένο καλοκαίρι
και επιβεβαίωσε στη συνέχεια η
υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πη-
λείδου, θα γίνει από την ExxonMo-
bil-Qatar Petroleum, κοινοπραξία
που έχει τα δικαιώματα έρευνας
και εκμετάλλευσης του τεμαχίου
10 της ΑΟΖ. Ο αμερικανικός  κο-
λοσσός θα επιστρέψει στην περιοχή
έχοντας προγραμματίσει μια σειρά
εργασιών εντός του τεμαχίου 10,
που επεκτείνονται πέραν του κοι-
τάσματος «Γλαύκος» στο οποίο έχει
πραγματοποιήσει μια ερευνητική
γεώτρηση, αρχές του 2019, τα απο-
τελέσματα της οποίας είναι ενθαρ-
ρυντικά. Το ενεργειακό παζλ δρα-
στηριοποίησης εντός της ΑΟΖ συμ-
πληρώνει η κοινοπραξία Γάλλων
και Ιταλών, η οποία θα ακολουθήσει
την ExxonMobil επιστρέφοντας
στα τεμάχια που της έχουν παρα-
χωρηθεί αρχές του 2022. 

Η ExxonMobil
Το ποδαρικό της αμερικάνικης

εταιρείας σύμφωνα με τους προ-
γραμματισμούς που έχουν γίνει
και για τους οποίους είχε γράψει η

«Κ» από τον περασμένο Ιούλιο, θα
γίνει μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο
Νοεμβρίου. Ήδη η εταιρεία έχει
προχωρήσει  στην υπογραφή συμ-
βολαίου για το τρυπάνι που θα χρη-
σιμοποιηθεί στις εργασίες τις οποίες
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει προς
το τέλος του τρέχοντος έτους. Το
τρυπάνι βρίσκεται σε άλλο έργο,
όχι της περιοχής, και αναμένεται
να είναι στο τεμάχιο 10 τον ερχό-
μενο Νοέμβριο. Το πιο σημαντικό
των σχεδιασμών, που  ενδεχομένως
επιβεβαιώνει τα ενθαρρυντικά ευ-
ρήματα της γεώτρησης στον «Γλαύ-
κο», είναι πως η εταιρεία έχει απο-
φασίσει να προσπεράσει τη δεύτερη
φάση των ερευνών, δηλαδή την
επιβεβαιωτική γεώτρηση. Οι αξιο-
λογήσεις των δεδομένων οδηγούν
απευθείας στην τρίτη φάση, που
είναι η αξιολόγηση του εντοπισμέ-
νου κοιτάσματος, το οποίο σύμ-
φωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις
κυμαίνεται μεταξύ 5 tcf και 8 tcf.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες  οι
επικείμενες εργασίες ουσιαστικά
παραπέμπουν σε μια διαδικασία
πρώτης δοκιμής ανόρυξης των εν-
τοπισμένων υδρογονανθράκων.
Πρόσωπο  με γνώσεις σε σχετικές
εργασίες εξηγεί πως αυτό που πρό-
κειται να γίνει, θα είναι παρόμοιο

με ό,τι έγινε  στο κοίτασμα «Αφρο-
δίτη» το Σεπτέμβριο του 2013. Το
άναμμα της φλόγας στο κοίτασμα
«Γλαύκος» είναι προγραμματισμένο
για τον ερχόμενο Ιανουάριο-Φε-
βρουάριο. Από τα στοιχεία που θα
προκύψουν θα εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα για το βαθμό δυ-
σκολίας μεταφοράς των υδρογο-
νανθράκων από τον βυθό στην επι-
φάνεια και κατά συνέπεια για το
οικονομικό κόστος.

Νέα κοιτάσματα
Στην ExxonMobil φαίνεται να

έχουν καταλήξει να πραγματοποι-
ηθεί  η γεώτρηση προς δοκιμή του
κοιτάσματος που έχει ανακαλυφθεί
σε άλλο σημείο από αυτό της αρ-
χικής γεώτρησης. Ωστόσο, το γε-
ωτρύπανο που θα έλθει στην πε-
ριοχή, δε θα χρησιμοποιηθεί μόνο
για το άναμμα της φλόγας. Στα πλά-
να της εταιρείας για τον ερχόμενο
Νοέμβριο υπάρχουν και εργασίες
σχετικές με νέους στόχους πάντα
εντός του τεμαχίου 10. Οι πληρο-
φορίες της «Κ» λένε πως υπάρχουν
σεισμικά δεδομένα τα οποία έχουν
αξιολογηθεί θετικά και αξίζουν πε-
ρισσότερης διερεύνησης. Στο πνεύ-
μα αυτό το γεωτρύπανο της Ex-
xonMobil αναμένεται να πραγμα-

τοποιήσει έρευνες σε άλλους στό-
χους, για τους οποίους εταιρεία και
Υπουργείο Ενέργειας δεν δίνουν
περισσότερα στοιχεία.

ΕΝΙ-TOTAL
Οι επικείμενες εργασίες της κοι-

νοπραξίας ΕΝΙ-TOTAL στην ΑΟΖ
ήταν προγραμματισμένες για τον
Απρίλιο του 2020. Η κοινοπραξία
επιστρέφει στην περιοχή με μικρή
απόκλιση χρόνου από τους σχε-
διασμούς λόγω του παγώματος ένε-
κα της πανδημίας. Οι δυο εταιρείες
με βάση την ενημέρωση που έχουν
κάνει στο Υπουργείο Ενέργειας,
θα έλθουν στην περιοχή τον ερχό-
μενο Ιανουάριο. Εάν και εφόσον
δεν υπάρξουν αστάθμητοι παρά-
γοντες, η εταιρεία έχει σχεδιάσει
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασιών
για το 2022 με την διεξαγωγή αριθ-
μού γεωτρήσεων σε τεμάχια της
ΑΟΖ τα οποία της έχουν παραχω-
ρηθεί. Όπως είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, η αρχή θα γίνει με δυο
γεωτρήσεις σε ισάριθμα τεμάχια.
Εργασίες που αναμένεται να επε-
κταθούν το δεύτερο εξάμηνο του
2022. Η επάνοδος θα ξεκινήσει από
το τεμάχιο 6, στο οποίο η ερευνη-
τική γεώτρηση που πραγματοποι-
ήθηκε αρχές του 2018,  έδειξε την

ύπαρξη ενός κοιτάσματος που σύμ-
φωνα με επίσημες τοποθετήσεις
της ιταλικής ΕΝΙ,  κυμαίνεται από
6 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά
πόδια. Κάποιες πληροφορίες ανα-
φέρουν πως η γεώτρηση που θα
γίνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο,
θα είναι επιβεβαιωτική, ενώ κάποιες
άλλες κάνουν λόγο για νέα γεώ-
τρηση σε άλλο σημείο, το οποίο
γειτνιάζει με το τεμάχιο 7. Όπως
και η ExxonMobil, έτσι και η κοι-
νοπραξία Γάλλων και Ιταλών δεν
φαίνεται να ασχολείται με τη δρα-
στηριότητα που υπήρχε εντός του
τεμαχίου 6 από το τουρκικό τρυπάνι
«Γιαβούζ», το οποίο πραγματοποί-
ησε έρευνες για μεγάλο χρονικό
διάστημα περί τα τέλη του 2020. 

Η Τουρκία
Η αναμενόμενη κινητικότητα

στην κυπριακή ΑΟΖ είναι πιθανό
να συνοδευτεί από ανάλογες κινή-
σεις από πλευράς Τουρκίας. Ήδη
η Άγκυρα μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα, επέστρεψε στην προ-
σφιλή τακτική της με τη δέσμευση
περιοχών για έρευνες. Η αρχή έγινε
την περασμένη εβδομάδα με την
έκδοση Navtex για περιοχή από το
Καστελόριζο μέχρι και δυτικά της
Κύπρου. Η γνωστή τακτική της
Τουρκίας στην παρούσα φάση δεν
φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα, τόσο για την Κυπριακή
Δημοκρατία όσο και για τις εται-
ρείες. Στις περιοχές που κινείται η
Τουρκία με τα δυο γεωτρύπανά
της, αν και παραβιάζεται η κυπριακή
ΑΟΖ, δεν φαίνεται να επηρεάζεται
το έργο των εταιρειών. Η παρουσία
του «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 6,  που
έχει δοθεί στην κοινοπραξία Γάλλων
και Ιταλών,  τοποθετείται σε σημείο
που δεν είναι στη σφαίρα ενδια-
φέροντος της ΕΝΙ και TOTAL. Ένας
άλλος λόγος έχει να κάνει με τα
αποτελέσματα τους τουρκικών γε-
ωτρήσεων. Παρά τα όσα διέρρεαν
κυβερνητικοί κύκλοι στην Άγκυρα
για εντοπισμό κοιτάσματος στην
περιοχή, οι πληροφορίες που υπάρ-
χουν δεν επιβεβαιώνουν τις διαρ-
ροές. Στη Λευκωσία υπάρχουν ισχυ-
ρές ενδείξεις πως οι τουρκικές ανα-
καλύψεις εμπορικά είναι μη αξιο-
ποιήσιμες.

Το φθινόπωρο ζεσταίνει τα ενεργειακά 
Εκκίνηση των εργασιών από την ExxonMobil στο τεμάχιο 10 και αναμονή με το νέο χρόνο της Γάλλο-ιταλικής κοινοπραξίας

Μ ε μεγάλη μου αγανάκτηση
διαπιστώνω ότι η λειτουρ-
γία της δημοκρατίας στην

ιδιαίτερή μου πατρίδα την Κύπρο
πάσχει ανίατα, όπως ένας δύσμοι-
ρος ασθενής, με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, ευρισκόμενος στην
επιθανάτιό του κλίνη. Αυτό συμ-
βαίνει διότι τα δύο ουσιαστικά στοι-
χεία και βασικά θεμέλια στη λει-
τουργία μιας υγιούς δημοκρατίας,
δυστυχώς, υποσκάπτονται επικίν-
δυνα. Το πρώτο αφορά τα κόμματα
τα οποία, όταν σε εκλογές διεκδι-
κούν την εξουσία, πρέπει απαραί-
τητα να παρουσιάζουν με κάθε λε-
πτομέρεια και κατανοητό τρόπο
ποια είναι η διαφορετική ιδεολογία
τους.

Δηλαδή, όταν κερδίσουν στις
εκλογές και πάρουν την εξουσία,
τι πρόγραμμα θα εφαρμόσουν, για
να περάσουν κυρίως υλικά καλά
και γενικότερα καλά οι πολίτες τους
στη ζωή αυτή. Το δεύτερο αφορά
τους εθνικούς στόχους για την επι-
βίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας,

για τους οποίους στόχους απαιτεί-
ται, όπως όλα τα κόμματα έχουν
ομόνοια και κοινή γραμμή και όχι
καυγάδες ανελέητους. Δυστυχώς,
όμως, τα κόμματα ούτε το πρώτο,
ούτε το δεύτερο πράττουν, και το
μόνο που πράττουν είναι να χαϊ-
δεύουν τα αυτιά των ψηφοφόρων.

Όσον αφορά το πρώτο πρόβλη-
μα, στη λειτουργία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τα κόμματα, επιτέ-
λους, ας μιμηθούν τις θρησκείες,
οι οποίες με κάθε λεπτομέρεια και
κατανόηση από τον απλό άνθρωπο,
παρουσιάζουν την ιδεολογία τους
– ας μου επιτραπεί να την ονομάσω
θρησκευτική ιδεολογία – δηλαδή,
τι πρέπει να πράξουν οι άνθρωποι
σ’ αυτήν τη ζωή, για να περάσουν
καλά μετά θάνατο στην αιώνια.
Όπως, είναι γνωστό, κατά τη λει-
τουργία της δημοκρατίας, έχουν
επικρατήσει κόμματα με τις πιο
κάτω ιδεολογίες, τις οποίες δυστυ-
χώς, δεν τις παρουσιάζουν στον
λαό, αλλά τις πετάνε στον κάλαθο
των αχρήστων.

Α. Το δεξιό κόμμα έχει τη δεξιά
ιδεολογία, σύμφωνα με την οποία
το κράτος πρέπει να απόσχει από
την παραγωγή υλικών αγαθών και
υπηρεσιών, και τις οποίες παρα-
γωγές, πρέπει να τις πράττει ελεύ-
θερα ο λαός, διότι, όταν η παραγωγή
υλικών αγαθών και υπηρεσιών
πραγματοποιείται ελεύθερα από
τους πολίτες, δημιουργείται έντονος
ανταγωνισμός, και αναπόφευκτα,
με τον ανταγωνισμό, δημιουργούν-
ται υλικά αγαθά ποιοτικά καλύτερα
και φθηνότερα και υπηρεσίες ποι-
οτικά καλύτερες και φθηνότερες.

Β. Το κεντρώο κόμμα έχει την
κεντρώα ιδεολογία, σύμφωνα με
την οποία, για το συμφέρον του
λαού, πρέπει το ίδιο το κράτος να
παράγει λίγα υλικά αγαθά και υπη-
ρεσίες και θα πρέπει να αναφέρει,
λεπτομερώς, εάν αναλάβει στο μέλ-
λον την εξουσία, ποια υλικά αγαθά
και υπηρεσίες θα παράγει το κράτος
και όχι οι πολίτες.

Γ. Το σοσιαλιστικό κόμμα έχει
τη σοσιαλιστική ιδεολογία, σύμ-

φωνα με την οποία, για το συμφέρον
του λαού, πρέπει, το ίδιο το κράτος
να παράγει περίπου το ήμισυ των
υλικών αγαθών και υπηρεσιών, και
επίσης, θα πρέπει να αναφέρει, λε-
πτομερώς, εάν λάβει στο μέλλον
την εξουσία, ποια υλικά αγαθά και
υπηρεσίες θα παράγει το κράτος,
και όχι οι πολίτες και

Δ. Το κομμουνιστικό κόμμα έχει
την κομμουνιστική ιδεολογία, σύμ-
φωνα με την οποία το κράτος το
ίδιο πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης
της γης, να παράγει όλα τα υλικά
αγαθά, μηδενός εξαιρουμένου, και
όλες τις υπηρεσίες μηδεμιάς εξαι-
ρουμένης, και ό,τι οικονομικά εξα-
σφαλίζεται να το μοιράζονται εξίσου
όλοι οι πολίτες.

Η κομμουνιστική αυτή ιδεολογία
είναι μια ιδεολογία άψογα και κα-
θαρά χριστιανική, η οποία επιδιώκει
να εφαρμόσει στην πράξη, την εν-
τολή του Υψίστου «Αγαπάτε Αλλή-
λους», η οποία αποτελεί ένα από
τα βασικά θεμέλια της χριστιανικής
θρησκείας.

Δυστυχώς, όμως, εκεί όπου εφαρ-
μόστηκε η ιδεολογία αυτή, π.χ.
στην πρώην Σοβιετική Ένωση,
στην εφαρμογή της απέτυχε πα-
ταγωδώς το πιο πάνω σημαντικό
χριστιανικό θεμέλιο, και επέτυχε
το γνωστό τραγούδι «τα πήρες όλα
κι έφυγες...». Ίσως η αποτυχία αυτή
οφείλεται, στην ύπαρξη μυαλού
στην κεφαλή των ανθρώπων, το
οποίο, συνήθως, χρησιμοποιούν
αποκλειστικά για τα συμφέροντά
τους.

Ένα παράδοξο γεγονός, όσον
αφορά την κομμουνιστική ιδεολο-
γία, συνέβη όταν το έτος 2009 εξε-
λέγη στην προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας ο μ. Δημήτρης Χρι-
στόφιας, ένας άνθρωπος, ο οποίος,
μέχρι την εκλογή του, ήταν επικε-
φαλής των οπαδών της κομμουνι-
στικής ιδεολογίας.

Κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων του, ως πρόεδρος, άλλα πί-
στευε «ψυχή τε και σώματι» και
άλλα έπραττε. Εάν σύμφωνα με το
Σύνταγμα και τη νομοθεσία της

Κυπριακής Δημοκρατίας, εμποδί-
ζετο να εφαρμόσει την κομμουνι-
στική ιδεολογία, στην οποία πί-
στευε, έπρεπε να παραιτηθεί και
να προκηρυχθούν νέες εκλογές.
Διεκδικώντας την προεδρία στις
νέες εκλογές ο μ. Χριστόφιας θα
έπρεπε, αν μπορούσε, είτε να επι-
διώξει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα
και η Νομοθεσία, ώστε, η κομμου-
νιστική ιδεολογία να είναι συνταγ-
ματική και νόμιμη, είτε έπρεπε, να
αλλάξει την κομμουνιστική του
ιδεολογία, ώστε να προσέλθει στις
εκλογές με νόμιμη ιδεολογία. Επί-
σης, αν η νέα ιδεολογία του μ. Χρι-
στόφια διέφερε από την ιδεολογία
των Νέων Δυνάμεων και επειδή οι
νέες εκλογές θα ήταν πρώτες εκλο-
γές, ακυρουμένων των πρώτων, θα
έπρεπε ο μ. Χριστόφιας να εξασφά-
λιζε διαζύγιο από τις Νέες Δυνά-
μεις.

Ο κ. Μιχάλης Κ. Δαμιανός είναι δικηγό-
ρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο
της Επικρατείας της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ /  Του ΜΙΧΑΛΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Η δημοκρατία στην Κύπρο είναι μια σαλάτα άνευ ελαίου και χωρίς έλεος

�������

Η κοινοπραξία ENI-TO-
TAL θα επιστρέψει στην
κυπριακή ΑΟΖ τον Ια-
νουάριο με δυο γεωτρή-
σεις. Η μια στο τεμάχιο 6,
όπου έχει να καλυφθεί
εμπορεύσιμη ποσότητα
στο κοίτασμα «Καλυψώ».

9 συμβόλαια
έρευνας
εντός της ΑΟΖ 
Παρά τις δυσκολίες πριν από
την πανδημία και παρά τα προ-
βλήματα μετά την πανδημία,
σε ισχύ βρίσκονται εννέα συμ-
βόλαια έρευνας και αναλογι-
κού καταμερισμού παραγω-
γής σε ισάριθμα ερευνητικά
τεμάχια. Συμβόλαια που
έχουν προκύψει στο πλαίσιο
των διαδικασιών χορήγησης
αδειών έρευνας υδρογοναν-
θράκων  εντός της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης
(ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημο-
κρατίας από  τα έτη 2007,
2012, 2016 και 2018, βρίσκον-
ται σε ισχύ το 2021 με τις  εται-
ρείες-κοινοπραξίες:

-ENI / KOGAS/ TOTAL: Ερευ-
νητικά Τεμάχια 2, 3 και 9 (τα
Συμβόλαια υπογράφηκαν το
2013).

-ENI /TOTAL:
Ερευνητικό Τεμάχιο 6 (το Συμ-
βόλαιο υπογράφηκε το 2017).

-TOTAL / ENI:
Ερευνητικό Τεμάχιο 7 (το Συμ-
βόλαιο υπογράφηκε το 2019).

-ENI / TOTAL:
Ερευνητικό Τεμάχιο 8 (το Συμ-
βόλαιο υπογράφηκε το 2017).

-ExxonMobil/
Qatar Petroleum:
Ερευνητικό Τεμάχιο 10 (το
Συμβόλαιο υπογράφηκε το
2017).

-TOTAL / ENI:
Ερευνητικό Τεμάχιο 11 (το
Συμβόλαιο υπογράφηκε το
2013).

-Chevron / Delek / Shell:
Ερευνητικό Τεμάχιο 12 (το
Συμβόλαιο υπογράφηκε το
2008).

Το άναμμα της φλόγας στο τεμάχιο 10 με βάση τους σχεδιασμούς της ExxonMobil θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο
Ιανουάριο-Φεβρουάριο και θα αποσκοπεί στην πρώτη δοκιμή ανόρυξης του φυσικού αερίου. 
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Οι αντιπρόεδροι...
Φαίνεται πως ο Ευθύμιος Δίπλαρος, όχι
μόνο δεν θα μας κάνει να πλήξουμε, όσο
βρίσκεται στην πολιτική αρένα, αλλά με τις
τοποθετήσεις του ο ΔΗΣΥ τείνει να χάσει
όποιον νούσιμο ψηφοφόρο έχει. Αφότου
μας ενημέρωσε πως ο Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός συμφωνεί πλήρως με την πρό-
ταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για
επιστροφή στο ́ 60, επιχείρησε μέσα από
την μεσημβρινή εκπομπή του SIGMA να
μας την εξηγήσει. Όπως είπε, κοιτώντας
αμήχανα τις σημειώσεις του, ο Πρόεδρος
προσκάλεσε την τουρκική πλευρά να γυρί-
σει στο Σύνταγμα του ́ 60, με τις εξουσίες
που είχαν τότε οι Τ/κ και «να καθίσουμε να
συζητήσουμε τις εδαφικές αναπροσαρμο-
γές». Προφανώς ο Ευθύμιος Δίπλαρος,
που είναι και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, δεν
αντιλήφθηκε ότι με το Σύνταγμα του  ‘60
μιλάμε για ενιαίο κράτος, όπου δεν τίθεται
ζήτημα εδαφικών αναπροσαρμογών. Αν ο
ΔΗΣΥ θέλει να περισώσει λίγη από τη σο-
βαρότητά του, καλό είναι να περιορίζει τον
αντιπρόεδρό του στο να τοποθετείται για
τις αιμομιξίες των αγρινών και να κάνει τα
μικρορουσφέτια του έξω από το υπουρ-
γείο Υγείας. Το Κυπριακό ας το αφήσει σε
άλλους. Τρομάζουμε δε για το τι μπορεί να
είπε στην «χαλαρή και εφ’ όλης της ύλης
συζήτηση» που είχε όπως μας ενημέρωσε
με τον Αμερικανό γερουσιαστή Bob Me-
nendez. Γιατί από ό,τι μαθαίνει η στήλη, οι
γνώσεις του στο Κυπριακό, δεν είναι οι μό-
νες που πάσχουν. 
Βεβαίως, ο Ευθύμιος Δίπλαρος δεν είναι ο
μόνος αντιπρόεδρος που προκαλεί πονο-
κέφαλο στην Πινδάρου. Είναι και ο πρώην
βουλευτής Αμμοχώστου Γιώργος Γεωργί-
ου. Δεν ήταν μόνο η εμπλοκή του δικηγο-
ρικού γραφείου του ιδίου και του νυν βου-
λευτή Νίκου Γεωργίου στα διαβατήρια, εί-
ναι και το δημοσίευμα της «Χαραυγής» την
περασμένη Τετάρτη που αποκαλύπτει πως
η οικογένεια Γεωργίου επωφελείται από
την εξασφάλιση τ/κ ακινήτου τεράστιας
εμπορικής αξίας στις Φοινικούδες. Μία κί-
νηση που δεν είναι παράνομη, αλλά σίγου-
ρα εγείρει ηθικά ζητήματα. Εκεί στην Πιν-
δάρου τι λένε για όλα αυτά; 

••••
Όταν δεν εκλέγεσαι…
Ο Αντρέας Κυπριανού που απέτυχε να
εκλεγεί αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, απέτυχε
να επανεκλεγεί βουλευτής Λεμεσού και
απασχόλησε όσο λίγοι την επικαιρότητα
επί ημερών του, διορίστηκε την περασμέ-

νη Πέμπτη Επίτροπος Αγροτικών Πληρω-
μών. Είναι αυτό που λέμε, πως όποιος
αποτυγχάνει να εκλεγεί με αυτή την κυ-
βέρνηση, κάπου διορίζεται. Την όλη κατά-
σταση πάντως, δεν πήρε καθόλου καλά ο
Τίμης Ευθυμίου, ο οποίος εγκαταλείπει
την θέση με τη διφορούμενη ανάρτηση :
«Θέλει κότσια να είναι ντόμπρος, τίμιος
και αληθινός. Κατάλαβες Πρόεδρε;». Για
τον Πρόεδρο δεν ξέρουμε αν κατάλαβε,
αλλά εμείς σίγουρα μείναμε με απορίες. 

••••
Και ο Τσιμίλλης
Μπορεί στο Κίνημα Οικολόγων να μιλού-
σαν στο παρασκήνιο θετικά για την υπο-
ψηφιότητα του Γιάννη Παναγιώτου στον
Δήμο Λευκωσίας, ωστόσο κάποιοι στο πα-
ρασκήνιο εργάζονται παράλληλα για την
υποψηφιότητα του νυν δημοτικού σύμ-
βουλου Κυριάκου Τσιμίλλη. Ήδη, αν και
επισήμως ζητούν ακροάσεις από τους εν-
διαφερόμενους για τη δημαρχία, παρα-
σκηνίως, σε πολιτικές δυνάμεις βάζουν
στο τραπέζι ως επιλογή και τον κ. Τσιμίλλη. 

••••
Κλείνουν υπέρ των δημοτικών
Στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχει έντονη
συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να
γίνουν τελικά οι δημοτικές εκλογές ή αν
θα πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο
της αναβολής. Επικρατεί η αντίληψη σε
όλα τα στελέχη πως το κόμμα συμφέρει η
αναβολή τους, καθώς σε αυτές τις συγκυ-
ρίες μία ακόμα ήττα ή η ενίσχυση της ΔΗ-
ΠΑ θα προκαλέσει περαιτέρω τριγμούς.
Την ίδια ώρα υπάρχουν και έντονες αντι-
δράσεις από στελέχη πως δεν θα έπρεπε
το ΔΗΚΟ να συμπορευθεί μόνο του με τον
ΔΗΣΥ σε μία τέτοια κίνηση. Σε αυτό το
πλαίσιο δεν αποκλείεται και παρά τους
ενισχυμένους φόβους να απορρίψουν το
σενάριο αναβολής. 
Την οργή του ενδιάμεσου χώρου προκά-
λεσε η ενημέρωση του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη στο εθνικό συμβούλιο για την βρε-
τανική φόρμουλα. Ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος μίλησε για υποχθόνιες πρωτοβουλίες,
ο Μαρίνος Σιζόπουλος για συμφέροντα
που δεν τον εκπλήττουν. Ο Μαρίνος Κλε-

άνθους της Δημοκρατικής Παράταξης από
την άλλη επέλεξε να μην δαιμονοποιήσει
τους «κακούς Βρετανούς», βλέποντας θε-
τικά την ιδέα για τα μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης. 

••••
Η Λεμεσός πετά; 
Μάλιστα στο Δημοκρατικό Κόμμα έχουν
ήδη συζητήσει για το πώς θα χειριστούν
τον Δήμο Λεμεσού. Όπως μαθαίνουμε
έχουν ήδη προσεγγίσει τον νυν αντιδή-
μαρχο και αντιπρόεδρο του κόμματος Νε-
όφυτο Χαραλαμπίδη για το πόσο επιθυμεί
να διεκδικήσει την δημαρχία, με τον ίδιο
να σημειώνει πως ένα σενάριο και δικής
του υποψηφιότητας, απλώς θα ανοίξει
τον δρόμο επανεκλογής του Νίκου Νικο-
λαϊδη. Έχουν ήδη συγκλίνει, στο να στη-
ρίξουν την υποψηφιότητα Αρμεύτη. Πάν-
τως την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση
ψάχνει τον κατάλληλο υποψήφιο για τη
δημαρχία Λεμεσού, σε έρευνα κοινής
γνώμης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,
σε περίπτωση που διεξαχθούν κανονικά
οι δημοτικές εκλογές, ο Νικολαΐδης φαί-
νεται να έχει καθαρό προβάδισμα έναντι
των δυνητικά αντιπάλων του, έχοντας
υποστήριξη από πολλούς κομματικούς
χώρους. Λέτε, παρά τις αντιδράσεις που
καταγράφονται στα κοινωνικά μέσα δι-
κτύωσης να τους εκπλήξει ο νυν δήμαρ-
χος και να επανεκλεγεί;  

Σε νέες περιπέτειες το φθινόπωρο 

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

Η συζήτηση για την πρόταση μη πρόταση
ακόμα συνεχίζεται. Αντί ο Αναστασιάδης να
την τερματίσει με μια σύντομη δήλωση, ξε-
καθαρίζοντας το τοπίο, η σύγχυση συνεχί-
ζεται. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του
ΥΠΕΞ και άλλων στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο να πείσουν πως επρόκειτο για μια
απάντηση, σχήμα λόγου, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος συνεχίζει να δηλώνει ότι πρό-
κειται για απάντηση-πρόταση και ότι αυτή
θα τεθεί και ενώπιον του ΟΗΕ, της Λουτ και
του 

Κρύβεται άραγε κάποια σκοπιμότητα πίσω
από την επιμονή του Προέδρου και του εκ-
προσώπου να υποστηρίζουν ότι πρόκειται
για μια πρόταση ή μήπως είναι ξεκάθαρα
αδυναμία χειρισμού μιας λανθασμένης κί-
νησης, η οποία κινδυνεύει να μετατραπεί
σε πολιτική  χιονοστιβάδα; 
Τις τελευταίες ημέρες τέθηκε επανειλημ-
μένα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο η ερώ-
τηση, τι θα γινόταν εάν η τουρκοκυπριακή
πλευρά αποδεχόταν την πρόταση Αναστα-
σιάδη; Εάν δηλαδή είμαστε έτοιμοι να επι-
στρέψουμε στο σύνταγμα του 1960, με
τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο και τα δικαιώ-
ματα για βέτο; Και με την παρουσία των
τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων; Έστω
μέχρι να συζητηθεί η μετεξέλιξη του κρά-
τους σε ομοσπονδιακό μοντέλο; 
Αντιλαμβάνονται όσοι αφήνουν να συνεχί-
ζεται η συζήτηση για επιστροφή στο πα-
ρελθόν και δη στο 1960 το ανώφελο του
πράγματος και τη ζημιά που έχει αρχίσει να
προκαλείται; 

Μπορεί φαινομενικά οι προεδρικές του
2023 να απέχουν ακόμα αρκετά, αλλά οι
διεργασίες που γίνονται και έντονες είναι
και πολύ συγκεκριμένες. Δύο πολύ ισχυροί
υποψήφιοι βρίσκονται στην τελική αξιολό-
γηση της κατάστασης και ετοιμάζονται να
εξαγγείλουν την υποψηφιότητά τους. Και
πρόκειται για υποψηφιότητες που θα προ-
καλέσουν μεγάλη ένταση και αναστάτωση
σε συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Γι’ αυτό

και οι κινήσεις των δύο ενδιαφερομένων εί-
ναι πολύ προσεκτικές. Ωστόσο, ο χρόνος
δεν τους παίρνει άλλο και έφτασε η στιγμή
για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, ανε-
ξαρτήτως εάν θα καθυστερήσουν λίγο ακό-
μα την εξαγγελία της υποψηφιότητάς τους. 
Στο αμέσως επόμενο διάστημα εξαγγέλλει
υποψηφιότητα και ο Αχιλλέας Δημητριάδης
προσδοκώντας την υποστήριξη του ΑΚΕΛ,
χωρίς όμως να είναι σίγουρη, όπως και ο
ίδιος το γνωρίζει. 

Παράλληλα αναμένονται να πέσουν πιο έν-
τονα στη δημοσιότητα άλλα δύο ονόματα,
τα οποία συζητούνται στο παρασκήνιο. Ο
ένας βρίσκεται στον χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης και προετοιμάζει το επιτελείο
του. Ο άλλος με πολιτική εμπειρία, βρίσκε-
ται εκτός του νησιού και γι’ αυτόν εργάζε-
ται επιτελείο με έδρα τη Λευκωσία.
Παράλληλα σε έντονες συζητήσεις βρί-
σκονται και τα κομματικά επιτελεία για το
ενδεχόμενο συνεργασιών με την ονοματο-

λογία να περιλαμβάνει τα γνωστά ονόματα,
χωρίς όμως να έχουν ακόμα ληφθεί απο-
φάσεις. Ούτε καν να έχουν υπάρξει προ-
σεγγίσεις.

Σπίθες έβγαζε ο Τίμης Ευθυμίου όταν ανα-
κάλυψε ότι τα δημοσιεύματα που τον ήθε-
λαν εκτός του θεσμού του Επιτρόπου Αγρο-
τικών Πληρωμών που υπηρετούσε τα τε-
λευταία έξι χρόνια,   επαληθεύτηκαν. Ο αν-
τικαταστάτης του Ανδρέας Κυπριανού, τέ-

ως βουλευτής του ΔΗΣΥ, ανακοινώθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς ο Τίμης
να ενημερωθεί επίσημα. Το έμαθε δηλαδή
από τις εφημερίδες ότι θα αντικατασταθεί.
Ο ίδιος δήλωσε πως ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης του είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι
θα τον επαναδιορίσει, εξού και τα νεύρα…
Η πρώτη του αντίδραση ήταν έντονη έως
προκλητική. Με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης έγραψε : «Θέλει κό-
τσια να είσαι NTΟΜΠΡΟΣ, ΤΙΜΙΟΣ και ΑΛΗ-
ΘΙΝΟΣ… κατάλαβες πρόεδρε;». (τα κεφα-
λαία δικά του). Στην ίδια ανάρτηση ευχαρί-
στησε τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οι-
κολόγους για την άψογη συνεργασία που
είχαν μαζί του, χωρίς να ευχαριστήσει τον
ΔΗΣΥ. Όταν αργότερα ρωτήθηκε γιατί δεν
ευχαρίστησε τον ΔΗΣΥ και τον πρόεδρό
του, απάντησε ότι ευχαρίστησε τα κόμματα
τα οποία κάθε χρόνο επισκέπτονταν τον ορ-
γανισμό μαζί με το Αρχηγό τους για να ενη-
μερωθούν και να ενισχύσουν το έργο του
οργανισμού. Ο μόνος πρόεδρος που δεν
πήγε στα έξι χρόνια της θητείας του ήταν ο
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. «Άρα τι να ευχαριστή-
σω; Που δεν ήρθε ποτέ στον οργανισμό;»
διερωτήθηκε. Με τη συγκεκριμένη απάν-
τηση οριστικοποίησε τη ρήξη του και με τον
ΔΗΣΥ και τον Φούλη αλλά και το Προεδρι-
κό. 

Και ίσως αυτό να μην είναι καθόλου τυ-
χαίο, αφού ο Τίμης φρόντισε να ενημερώ-
σει ότι θα συνεχίσει την εμπλοκή του στα
κοινά και ότι σύντομα θα κάνει τις σχετικές
εξαγγελίες. Αρκετοί συνδέουν τις εξαγγε-
λίες του με τις προεδρικές.

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι ο Φούλης, παρά τα
όσα δηλώνονται δημόσια έχει δώσει ξεκά-
θαρα τη θέση του στον Πρόεδρο για το θέ-
μα της πρότασης για επιστροφή στο παρελ-
θόν του ‘60; Και ότι είναι από αυτούς που
επιθυμούν όσο λίγοι τον τερματισμό της
συζήτησης και την προώθηση νέας διαδι-
κασίας διαλόγου ακόμα κι αν χρειαστεί να
ληφθούν «γενναίες» αποφάσεις; 

«Τρία πράγματα δεν κάνεις στην πολιτική: δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου» -Ναπολέων Βοναπάρτης.

Το γινάτι, οι προεδρικές, το παρασκήνιο και τα νεύρα του Τίμη

«Η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί ένας ηγεμόνας είναι αυτή που δίνουν οι άνθρωποι
που τον περιστοιχίζουν», Μακιαβέλι.

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

Η μύγα 
στον τοίχο

Ήμουν κρυμμένη πίσω από την off white
ρολοκουρτίνα, δίπλα στην βιβλιοθήκη,
πάνω από το χοντροκομμένο επιδαπέδιο
κλιματιστικό στο λιτό γραφείο του γ.γ. του
ΑΚΕΛ. Κρυφοκοίταζα τον Στέφανο Στεφά-
νου ν’ αναζητεί τα πατήματά του, έχοντας
να διαχειριστεί με το καλημέρα, κρίσιμα
ντέρμπι, κατά την προσφιλή του ποδο-
σφαιρική ορολογία. 
Το κατεπείγον είναι οι δημοτικές εκλογές:
Να εμπιστευθεί ή όχι τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου που δηλώνει έτοιμος για εκλογές,
αλλά κάνει μυστικές συναντήσεις για ανα-
βολή τους; Ο Στέφανος πρωτίστως θέλει
να αποφύγει γκολ από τα αποδυτήρια ,
όπως εκείνο που σκόραρε ο Αβέρωφ
στην εκπνοή της θητείας του Άντρου Κυ-
πριανού, με την εκλογή της Αννίτας. Μόνο
αν φοβάται τις εκλογές λιγότερο από την
αλεπού της Αργάκας μπορεί να ελπίζει. 
Το άλλο ντέρμπι είναι ο υποψήφιος για το
’23. Η καρδιά του Στέφανου λέει «Αχιλλέ-
ας Δημητριάδης». Τον ξέρει, τον εκτιμά
και τον εμπιστεύεται. Κι ο Αχιλλέας δεί-
χνει να το λέει η ψυχή του. Έστησε μία
πολύ-ταξική ομάδα γύρω του, θα εξαγγεί-
λει οσονούπω και υπόσχεται να αναλάβει
το οικονομικό βάρος της εκστρατείας. Τι
κρατά πίσω τον Στέφανο; Το ότι ο Δημη-
τριάδης, λόγω Κυπριακού δεν ελκύει άλ-
λες πολιτικές δυνάμεις πλην μιας μερίδας
Οικολόγων και μιας αστών Λευκωσιατών,
με στοιχεία επικάλυψης. 
Αυτός που πασχίζει να δημιουργήσει δυνα-
μική στον χώρο του ΑΚΕΛ είναι ο Γιώργος
Παμπορίδης. Ο πρώην υπουργός Υγείας
και μέλος του ΔΗΣΥ, αναμένει να του ορί-
σουν συνάντηση με τον Στέφανο, ο οποίος
αναγνωρίζει ότι ο Παμπορίδης συνδυάζει
αναγνωρισιμότητα, δυναμισμό και τον
απαιτούμενο λαϊκισμό, ενώ δεν τον απο-
κλείουν ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι. 
Δημητριάδης και Παμπορίδης είναι σήμε-
ρα οι πραγματικές επιλογές ενώπιον του
ΑΚΕΛ. Ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης «αυτοπυρπολείται» διαδίδον-
τας ο ίδιος μια ευφάνταση θεωρία συνω-
μοσίας που δήθεν σκαρφίστηκαν όσοι φο-
βούνται την υποψηφιότητά του για να την
«σκοτώσουν». Άβυσσος…
Ο Χρίστος Στυλιανίδης, τέλος, έχει τη
συμπάθεια συναγωνιστών του στο ΑΚΕΛ
από τον καιρό του δημοψηφίσματος του
2004, αλλά νεαρότερα ΑΚΕΛικά στελέχη
του καταλογίζουν απουσία από την κυ-
πριακή πραγματικότητα την τελευταία
επταετία. 

Κλωθώ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ελλάδα και Κύπρος αποχαιρετούν
την εμβληματική μορφή της σύγχρο-
νης Ελλάδας. Τον άνθρωπο που έβα-
λε τις βάσεις για τη γέννηση του σύγ-
χρονου ελληνικού ήχου, τον τελευ-
ταίο των μύθων. 

Μίκης Θεοδωράκης
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Ποιων εκλογών; είναι το ερώτημα. Γιατί αν
μιλάμε για το αυτονόητο, των επικείμενων
δημοτικών εκλογών, φαίνεται πως θα πρέπει
να βάλουμε μια άνω τελεία. Την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα αποτύπωσε γλαφυρά ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, κατά τον συνήθη εξωστρεφή του

τρόπο: «Εδώ στην Κύπρο, κάθε έξι μήνες, δεν έχουμε άλλη
δουλειά, κάνουμε εκλογές. Για εμάς προέχει η μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης», δήλωσε. Το γεγονός ότι η δη-
μοκρατία δεν αναστέλλεται, μάλλον αξιολογείται ως επουσιώδης
λεπτομέρεια η οποία εύκολα μπορεί να παραμεριστεί από
την πρεμούρα για την μεταρρύθμιση. Για να είμαστε πάντως
δίκαιοι, τα περί αναβολής εάν στηρίζονταν μόνο από το κυ-
βερνητικό στρατόπεδο η οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέ-
ματος θα πλεόναζε. Κανείς δεν θέλει τις δημοτικές, αυτή
είναι η αλήθεια. Οι πληγές που άνοιξαν οι βουλευτικές είναι
ακόμα νωπές. Μια εκλογική αναμέτρηση, λοιπόν, μόνο πο-
νοκέφαλο θα προκαλέσει στα κομματικά επιτελεία. Στις 9
Σεπτεμβρίου, όταν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή, αναγκαστικά
θα ξεκαθαρίσουν όλα. Προς το παρόν, όπως μου είπε και μια
παλιά καραβάνα της πολιτικής, φοβάται ο Γιάννης το θεριό
και το θεριό τον Γιάννη.

Το παράδοξο είναι ότι την ώρα που οι εκλογές του 2021
οδεύουν προς αναβολή, ξεκίνησε και επίσημα η κούρσα για
τις προεδρικές εκλογές του 2023! Είχαμε μάλιστα τις εξαγγελίες
δύο ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων, από δύο επιφανείς νομικούς:
τον Μάριο Ηλιάδη και τον Αχιλλέα Δημητριάδη. Ο πρώτος,
με υπουργικό παρελθόν, ελπίζει προφανώς ότι το ρηξικέλευθο
εγχείρημα του σχεδόν συνομήλικού του Τζο Μπάιντεν μπορεί
να επαναληφθεί. Ο δεύτερος, χωρίς προηγούμενη εμπλοκή
στην πολιτική, ελπίζει ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για ένα
άφθαρτο πρόσωπο με καθαρό δημόσιο λόγο. Σε κάθε περίπτωση
είμαι βέβαιος πως και οι δύο αντιλαμβάνονται ότι οι υποψη-
φιότητές τους δεν θα «περπατήσουν» εάν δεν καταφέρουν
να εξασφαλίσουν κομματική στήριξη. Κάπου εδώ ξεκινά και
η αληθινή κούρσα για το 2023, όπως αποτυπώνεται τις τε-
λευταίες βδομάδες στο πολιτικό ρεπορτάζ: με συγκεκριμένα
ονόματα να διακινούνται, άλλα από ευσεβοποθισμό, άλλα
για να ζυγίσουν αντιδράσεις και άλλα γιατί όντως έχουν την
πιθανότητα να συζητηθούν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Τίποτε στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει ακόμα, πέρα
από βολιδοσκοπήσεις και σενάρια επί χάρτου. Στην αντίπερα
όχθη, πάντως, μαθαίνω ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει
κανένα λόγο να βιάζεται. Χωρίς να κρύβει τη φιλοδοξία του
να είναι ο ίδιος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας,
το κόμμα του δεν θα λάβει αποφάσεις πριν από την Άνοιξη
του 2022. Η κάκιστη σχέση τους με τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
είναι αλήθεια ότι ευνοεί στην εκπόνηση «παράλληλων σε-
ναρίων», όμως καλό είναι να μην βιαζόμαστε να εξάγουμε
επιπόλαια συμπεράσματα.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και περιμένοντας να ξεκαθαρίσει
το σκηνικό των υποψηφιοτήτων, δεν θα ήταν καθόλου κακή
ιδέα οι πολίτες να προβληματιστούμε για το αληθινό διακύβευμα
του 2023. Κάνοντάς το αυτό, μοιραία θα ξεκαθαρίσουν και
τα χαρακτηριστικά που οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν.
Το ζητούμενο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να κάνει επιτέλους
τη διαφορά. Δεν το λέω ρομαντικά, αν και γνωρίζω πως όποτε
επικαλούμαστε έννοιες όπως ηθική και τιμιότητα, κάποιοι
υπομειδιούν επικαλούμενοι τον ωμό πολιτικό ρεαλισμό. Έχω
την πεποίθηση ότι απέναντι σε αυτό τον κυνισμό, πρέπει
να αντιτάξουμε την επιθυμία μας να κυβερνήσει τον τόπο
ένα πρόσωπο που μπορεί να μας εμπνεύσει. Θα πρέπει να
είναι έντιμο, καθαρό από κάθε λογής συναλλαγές, επιτυχημένο
επαγγελματικά και αυτόφωτο, με πρόθεση να κάνει τομές
και μεταρρυθμίσεις στο φθαρμένο κράτος του ’60. Αν είναι
δεξιός ή αριστερός, άντρας ή γυναίκα, δεν είναι το μείζον.
Το σημαντικό είναι ο λόγος του να μπορεί να σηκώσει όλες
αυτές τις χιλιάδες κόσμου που παραμένουν καθηλωμένοι
στον καναπέ τους. Τους απογοητευμένους από τη διαφθορά
και τη διαπλοκή. Αυτούς που δεν κατάφερε κανείς ακόμα να
συνεγείρει. 

Τα πιο πάνω ενδεχομένως να παραπέμπουν σε ευχολόγιο
αλλά, αν το σκεφτούμε ψύχραιμα, συνιστούν ένα απολύτως
ρεαλιστικό «briefing». Στα κόμματα πέφτει το βάρος να
λύσουν σπαζοκεφαλιά. Εμείς αυτό που έχουμε υποχρέωση
να κάνουμε, είναι να τους στείλουμε τα σωστά μηνύματα.

Η κούρσα 
των εκλογών

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Επιλέγω σήμερα, σαν ένα προσωπικό
αντίο στον Μίκη Θεοδωράκη, κάποια
αποσπάσματα από την συνομιλία μας
όταν συναντηθήκαμε το φθινόπωρο
του 1999. Γιατί αισθάνομαι πως δεν
αρκεί μόνο να τον εξυμνούμε αλλά οφεί-

λουμε να γνωρίζουμε και τις πικρές του αλήθειες και
ειδικά εκείνες που εμπεριέχουν κομμάτια του δικού
μας καθρέφτη.

Όταν πια γράφετε μουσική ποιος αισθάνεστε ότι
είναι ο συνομιλητής σας; Eίναι λιγότεροι πια οι συ-
νομιλητές μου. Kι’ αυτό με κάνει να παραδεχθώ πως
αλλιώς το ΄χα φανταστεί. Πώς το είχατε φανταστεί;
Ήθελα συνομιλητής μου να ’ναι ο ελληνικός λαός.
Περίμενα σ’ αυτή την ηλικία να ’χω την δυνατότητα,
όλο αυτό τον πλούτο, που έχω μέσα μου να τον δίνω
στον κόσμο. Όπως κάποτε το πέτυχα με πολύ μεγάλα
έργα, όπως το «Άξιον Eστί». Σήμερα, όμως, ο κόσμος
έχει διαπαιδαγωγηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μου
γυρίζει τις πλάτες. Πότε άρχισε ο κόσμος να σας
γυρίζει τις πλάτες; Όταν μπήκαν πια άλλα πράγματα
στην μέση και ο διάλογός μου μαζί του δεν ήταν ομα-
λός. Aπό κείνο το σημείο δεν μπορούσα να κάνω
τίποτα άλλο παρά να στραφώ ξανά στην παλιά μου
αγάπη, την συμφωνική μουσική, έχοντας απέναντί
μου ως συνομιλητές, πολύ λιγότερους από αυτούς
που θα επιθυμούσα. Γράφετε πια για τον εαυτό σας;
Eμένα συνομιλητής μου ήταν πάντα ο λαός, από
αυτόν εμπνεόμουν. Aλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα
πια. Γράφω και για τον εαυτό μου και γι’ αυτούς τους
λίγους που έχουν απομείνει. Γιατί όταν π.χ. κάνω
ένα δίσκο όπως την Bεατρίκη και δεν τον παίζει
κανένα ραδιόφωνο στην Eλλάδα, τι μπορώ να κάνω.
Eίναι δυνατόν μια Eλλάδα να έχει ένα Θεοδωράκη
και μια Φαραντούρη και να μην έχει καν την περιέργεια
να ακούσει τι λένε; Aισθάνεστε στ’ αλήθεια ότι πια
είστε ο «μεγάλος άγνωστος»; Πρόσφατα δώρισα το
έργο μου στη βιβλιοθήκη του Mεγάρου και εξ αφορμής
έκανα ένα απολογισμό για να συνειδητοποιήσω
τελικά ότι από αυτό μόνο ένα 30% γνωρίζει ο ελληνικός
λαός. Κι αυτό σημαίνει ότι ζω σε μια μικρή χώρα
όπου κατά καιρούς ξεσπάνε ορισμένα πάθη, είτε πο-
λιτικά, είτε ιδεολογικά, τα οποία έχουνε άμεση απή-
χηση στα πρόσωπα, δηλαδή είτε τα κατεβάζουν, είτε
τα ανεβάζουν, είτε τα αγαπούν, είτε τα μισούν. Kι
αυτό δεν είχε ποτέ άμεση σχέση με το έργο μου. Aν
ήταν λοιπόν ομαλά τα πράγματα στην Eλλάδα, θα
ήταν πολύ διαφορετικές οι σχέσεις οι δικές μου με
το ευρύ κοινό. Kαι δεν θα φτάνατε στο σημείο να
διερωτάστε αν πράγματι υπήρξατε; Mα είναι να μην
διερωτώμαι; Eσάς δεν σας κάνει εντύπωση που τόσα
χρόνια κανείς δεν μιλάει για τη μουσική μου; Δεν
υπάρχει ο Θεοδωράκης; Mε βγάλανε από παντού
επειδή πάντα έλεγα την αλήθεια. Kαι ακόμη τη
λέω.Ποιοι είναι αυτοί που ενοχλούνται από την αλή-
θεια; Kόμματα με μεγάλη αξία και με μεγάλη επιρροή
στην νεολαία, όταν έβλεπαν πως έχω δημοτικότητα
αλλά δεν είμαι μαζί τους, έκαναν συστηματική την
απαγόρευσή μου. Κάνανε πλύση εγκεφάλου σε στρα-
τιές ολόκληρες της νεολαίας, για μένα, τη μουσική
μου, την ηθική μου, την στάση μου. Aισθάνεστε
πικρία για όλα αυτά; Aισθάνομαι πως πρέπει κάποια
στιγμή να αποκαλυφθούν αυτά τα κέντρα των κομ-
μάτων- τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα, από την
άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά- που διαπαιδαγω-
γούσαν τον κόσμο να μου γυρίσει την πλάτη. Δεν
θέλω να περάσουν ατιμώρητα και δεν το κάνω για
μένα. Για ποιον το κάνετε; Tο κάνω γιατί δεν είναι
δυνατόν να μπερδεύουμε τα δύο πράγματα, δεν μπο-
ρούμε για λόγους καθαρά πολιτικούς ή κομματικούς
να κακοποιούμε μια οποιαδήποτε πολιτιστική αξία.
Πρέπει να αφήσουμε επιτέλους τους ανθρώπους του
πολιτισμού να έχουν το δικαίωμα να σκέφτονται ό,τι
θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν και το έργο τους να
το κρίνουμε από την αξία του την πολιτιστική, όχι
με το τι μας συμφέρει.

Πικρές αλήθειες
του Μίκη

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

«Τον Δεκέμβριο του 2019, το
Συμβούλιο καθόρισε στρα-
τηγικές προτεραιότητες με
στόχο να ενισχυθεί ακόμη
περισσότερο το πλαίσιο της
Ε.Ε. για την καταπολέμηση

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας», ενώ τον Μάιο του
2020, η Κομισιόν υπέβαλε σχέδιο δράσης
που οφείλουν να ακολουθούν τα 27 κρά-
τη-μέλη, περιλαμβανομένης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Την περασμένη Τρίτη, οι
ΥΠΕΣ της Ε.Ε., σε έκτακτη συνεδρία του
Συμβουλίου, εξέφρασαν έντονη ανησυχία
για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και υπο-
γράμμισαν ότι πρέπει να διασφαλιστεί
ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν θα στα-
ματήσει όλους τους δεσμούς και τις πρα-
κτικές με τη διεθνή τρομοκρατία και ότι
η χώρα δεν θα καταστεί ξανά καταφύγιο
για τρομοκράτες και οργανωμένες εγκλη-
ματικές ομάδες. Η ανησυχία της Ε.Ε. δεν
είναι άσχετη με τα γεγονότα των τελευ-
ταίων δεκαετιών, τα οποία καταμαρτυρούν
ότι οι Ταλιμπάν οργάνωσαν εκκολαπτήριο

τρομοκρατών, το οποίο υποστήριζαν οι-
κονομικά, με τη παραγωγή και διακίνηση
ναρκωτικών. 

Και ενώ σε 6 μέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου,
συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη τρο-
μοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ, η οποία άλ-
λαξε τον κόσμο και τις ζωές όλων μας, η
νέα αμερικανική διοίκηση του Τζο Μπάιν-
τεν αποφάσισε να αποχωρήσει «ατάκτως»
από το Αφγανιστάν, που εξακολουθεί να
θεωρείται σφηκοφωλιά ριζοσπαστικοποί-
ησης και «εκπαίδευσης» τρομοκρατών
και γι΄ αυτό, άλλωστε, προκαλεί ανησυχία
στην Ε.Ε. Δικαίωμα των Αμερικανών να
αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν, στο
οποίο φέρονται να έχουν ξοδέψει 2,3 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 20
χρόνια (χωρίς να έχουν υπολογιστεί απο-
ζημιώσεις, θεραπείες κλπ). Ποσό μαμούθ,
αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο του
επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε, για
όλα τα 27 κράτη-μέλη 2021-2027, είναι
1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβα-
νομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης από
τη πανδημία (Covid-19). 

Υπάρχει όμως κι ένα τεράστιο κενό,

το οποίο δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά
και συνειρμούς για τον τρόπο με τον οποίο
αποχώρησαν οι Αμερικανοί, αφήνοντας
πίσω ελικόπτερα Black Hawk, πολεμικά
αεροσκάφη, άρματα μάχης και οπλικά
συστήματα κόστους δεκάδων δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, κάτι που καθιστά πλέον
τους Ταλιμπάν μια πολύ υπολογίσιμη δύ-
ναμη και εκ των πραγμάτων τρέφει το
θεριό της τρομοκρατίας, από το οποίο οι
Αμερικανοί έλεγαν ότι προσπαθούσαν να
απαλλαγούν. Και το οποίο οι ευρωπαίοι
τρέμουν…

Αναλύσεις και στοιχεία που δημοσι-
εύονται και στα πλέον έγκυρα έντυπα,
παραπέμπουν σε μια εξωφρενικά επικίν-
δυνη εικόνα που δημιούργησε ο τρόπος
με τον οποίο επέλεξε να αποχωρήσει η
αμερικανική διοίκηση. Οι δε αριθμοί είναι
τρομακτικοί:  33 ελικόπτερα UH-60 Black
Hawk, 33 Mi-17, 43 MD530,  23 αεροπλάνα
Embraer EMB 314/A29 superTucano, 28
Cessna 208, 10 CessnaAC-208, 4 C-130,
δεκάδες χιλιάδες οχήματα μεταφοράς
προσωπικού και εκατοντάδες τεθωρακι-
σμένα, αντιαεροπορικά και μισό περίπου

εκατομμύριο ατομικά πυροβόλα όπλα και
πιστόλια, δεκάδες χιλιάδες ασύρματοι και
διόπτρες/συστήματα νυχτερινής όρασης
βρίσκονταν στο Αφγανιστάν, με τη συν-
τριπτική πλειοψηφία τους, να έχει πέσει
στα χέρια των Ταλιμπάν. 

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
εάν το «προίκισμα» των Ταλιμπάν, απο-
δίδεται σε εξωφρενική αμέλεια της αμε-
ρικανικής διοίκησης ή κατά πόσον εξυ-
πηρετεί κάποιους στόχους. Σε κάθε πάντως
περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι τραγικό,
καθώς ο εξοπλισμός των Ταλιμπάν με τε-
λευταίου τύπου οπλικά συστήματα, απο-
τελεί πλέον πραγματικότητα.

Συνεπώς, τα όποια μέτρα επεχείρησε
και επιχειρεί να επιβάλει η Ε.Ε., για μπλο-
κάρισμα της νομιμοποίησης παράνομων
εσόδων και για αναχαίτιση της στήριξης
της τρομοκρατίας, καθίστανται μάλλον
άνευ αντικειμένου. Όταν δεδηλωμένοι
τρομοκράτες  έχουν εξασφαλίσει προίκα
δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε
είδος, με τελευταίου τύπου οπλικά συ-
στήματα, τα οποία δεν διαθέτουν καν
προηγμένες χώρες, τότε τι νόημα έχουν

οι αποφάσεις της Ε.Ε.; Μιαν Ε.Ε., την
οποία προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη κα-
νένας. Και κυρίως οι Αμερικανοί εταίροι
της. 

Πριν από 10 χρόνια, σε ανύποπτο τότε
χρόνο, ο Τζούλιαν  Ασάνζ, εκ των εννέα
συνιδρυτών τηςWikileaks που δημοσίευσε
δεκάδες χιλιάδες διαβαθμισμένα έγγραφα
για το Αφγανιστάν, είχε αποδώσει ευθέως
σκοπιμότητες τη διαιώνιση του πολέμου,
στη χώρα. Ο στόχος όπως είχε πει το 2011
ο Ασάνζ, «είναι να υπάρχει ένας πόλεμος
χωρίς τέλος και όχι ένας αποτελεσματικός
πόλεμος», προκειμένου «να ξεπλένονται
χρήματα έξω από το φορολογικό πλαίσιο
των ΗΠΑ και έξω από το φορολογικό πλαί-
σιο των χωρών της Ε.Ε., στα χέρια της
διακρατικής ελίτ ασφαλείας». Με άλλα
λόγια, το Αφγανιστάν, είναι σύμφωνα με
τον Ασάνζ, μέσο ξεπλύματος χρημάτων,
μεταφέροντας τεράστια κονδύλια από τις
τσέπες φορολογούμενων πολιτών, στους
τραπεζικούς λογαριασμούς μεγιστάνων
βιομηχανιών οπλικών συστημάτων. 

Η αμερικανική «προίκα» των Ταλιμπάν
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Το Εθνικό Μουσείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας θα ανοίξει μέρος των συλλογών του το 2022,
για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας. Το μουσείο είχε καταστραφεί
από πυρκαγιά πριν από τρία χρόνια. 
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Μεγαλοφυήςδημιουργός και ταυτόχρονα πολιτικό
πρόσωπο σημαντικής απήχησης σε όλη τη ζωή
του ο Μίκης Θεοδωράκης, κατάφερε και με τον
θάνατό του να επηρεάσει, έστω πρόσκαιρα, το
πολιτικό προσκήνιο. Επήλθε σε μια στιγμή που
η κυβέρνηση βρισκόταν σε δύσκολη θέση
εξαιτίας του «φιάσκου» Αποστολάκη στον ανα-
σχηματισμό και λειτούργησε σαν αντιπερισπα-
σμός. Απέσπασε πλήρως την προσοχή και το
ενδιαφέρον του κοινού και των μίντια από τα
«πολιτικά δρώμενα», τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν, η κυ-
βέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από
την Τρίτη ώς την Πέμπτη η σορός του θα εκτεθεί
σε λαϊκό προσκύνημα, τότε θα γίνει η κηδεία
του. Που σημαίνει ότι ώς την επόμενη Παρασκευή
ο Μίκης Θεοδωράκης θα μονοπωλεί και με τον
θάνατό του την επικαιρότητα, κάτι που του
αξίζει με το παραπάνω λόγω του παμμέγιστου
μεγέθους του και που άλλωστε ο ίδιος πάντα
επιθυμούσε σαν καλλιτέχνης, αλλά και σαν πο-
λιτική προσωπικότητα. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση
βρήκε τον χρόνο και τη σχετική άνεση να κα-
ταλήξει στο πρόσωπο που θα αναλάβει το πο-
λυδιαφημισμένο νεοσύστατο υπουργείο Πολι-
τικής Προστασίας –με την προσδοκία ότι αυτή
τη φορά η επιλογή της θα αποδειχθεί επιτυχη-
μένη–, ενώ το ερχόμενο Σάββατο ο πρωθυπουρ-
γός θα κάνει στα εγκαίνια της ΔΕΘ τις αναμε-
νόμενες εξαγγελίες του, ιδιαίτερα στο οικονομικό
πεδίο. Ελπίζοντας έτσι ότι θα έχουν ξεπεραστεί
επικοινωνιακά οι αστοχίες του ανασχηματισμού
και θα εξακολουθεί να διατηρεί την... υπεροχή
του, όταν η πολιτική ζωή ξαναβρεί την ελληνική
«κανονικότητά» της, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχουν απαλειφθεί
πλήρως οι εντυπώσεις, τα ερωτήματα και οι δυ-
σαρέσκειες που προκλήθηκαν με τις τελευταίες
αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, πέραν φυσικά
του «φιάσκου» Αποστολάκη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα, το μεγαλύτερο «ατού» της σημε-
ρινής κυβέρνησης είναι η σύγκρισή της με την
προηγούμενη, την κυριολεκτικά απερίγραπτη
κυβέρνηση Συρανέλ, καθώς δεν μπορεί ακόμη
να ξεχαστεί η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ούτε
οι επιδόσεις τους. Αυτή ακριβώς η σύγκριση,
που ήταν και παραμένει καταλυτική σε όλα τα
επίπεδα υπέρ του σχήματος που τώρα κρατάει
τα ηνία, έφερε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε και εκφράζει

αυτή την υπεροχή, καθώς κατόρθωσε να πείσει
για τις προθέσεις του περί εκσυγχρονισμού, με-
ταρρυθμίσεων και αξιοκρατίας, προσελκύοντας
στις τάξεις των ψηφοφόρων την πλειοψηφία
των κεντρώων ψηφοφόρων, στους οποίους πε-
ριλαμβανόταν επίσης το λεγόμενο «εκσυγχρο-
νιστικό ΠΑΣΟΚ». Με λίγα λόγια, η παραδοσιακή
Δεξιά δεν θα βρισκόταν σήμερα στην εξουσία
χωρίς τους κεντρώους πολίτες και τον πραγματικά
προοδευτικό κόσμο (όχι εκείνους που διατείνονται
ψευδώς ότι τον εκπροσωπούν). Η ηγεσία της
παράταξης δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό, ούτε
επί της ουσίας ούτε επί της φυσιογνωμίας!

Οπως έγινε ο ανασχηματισμός, έδωσε την
εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση
διακατέχονται από αδικαιολόγητη ανησυχία
και σπουδή. Επιχειρήθηκε να δοθεί ένα κτύπημα
στον Αλ. Τσίπρα με την επιλογή Αποστολάκη
και αστόχησε πλήρως, έγιναν αλλαγές στο υπουρ-
γείο Υγείας, ίσως δικαιολογημένες επί της ουσίας
για τους γνώστες προσώπων και πραγμάτων,
που όμως προκάλεσαν ερωτήματα στο πλατύ
κοινό για τη μέχρι τώρα αντιμετώπιση της παν-
δημίας από την κυβέρνηση, εκδηλώθηκε σαφής
πρόθεση ενίσχυσης της παρουσίας της παλαι-
οκομματικής Δεξιάς στους υπουργούς και υφυ-
πουργούς, υπήρξε μέριμνα ώστε να μην προ-
κληθούν αναταράξεις στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα και στο κόμμα της Ν. Δ. εξαιτίας των
«κομμένων». Από την άλλη πλευρά, η αντικα-
τάσταση του αρκούντως επιτυχημένου Μιχ.
Χρυσοχοΐδη, έστω και με τη δικαιολογία ότι
«πλήρωσε» αναγκαστικά τις συγγνώμες του
πρωθυπουργού, δυσαρέστησε έναν κόσμο. Σε
συνδυασμό μάλιστα με την είσοδο του Αθ.
Πλεύρη στην κυβέρνηση. Λογικό...

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση εκτιμά πως
όλα θα παιχθούν στο πεδίο της οικονομίας
και οι προσδοκίες της βασίζονται στις καλές
προοπτικές που διαγράφονται, σύμφωνα με
πλήθος στοιχείων, μετά τις απρόσμενα θετικές
εξελίξεις στον τουρισμό και ενόψει των κον-
δυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το
ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί όμως να μη λαμβάνει υπόψη
ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην παν-
δημία, ή να παραβλέπει πιθανές κοινωνικές
συνέπειες εξαιτίας θεαματικών ανατιμήσεων
σε προϊόντα και ενέργεια διεθνώς. Ούτε να
αγνοεί τα εντελώς διαφορετικά κριτήρια των
εκατοντάδων χιλιάδων νέων ψηφοφόρων.
Πρόκειται κυριολεκτικά για παράγοντα «Χ».

Tου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ 

Η απώλεια επισκίασε 
τον ανασχηματισμό

stavros.christodoulou@gmail.com
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Ημασταν ατίθασοι μαλλιάδες και
ροκάδες. Με δύο συμμαθητές μου
είχα πάει στη συναυλία των Στό-
ουνς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
το 1967. Δευτέρα βράδυ, υποτί-
θεται ότι διαβάζαμε ο ένας στο
σπίτι του άλλου. Ωσπου ο Τζάγκερ,
τραγουδώντας το Lady Jane, αν
θυμάμαι καλά, είχε την έμπνευση
να μοιράσει κάτι κόκκινα λουλού-
δια στο κοινό. Η αστυνομία θεώ-
ρησε τη χειρονομία επαναστατική,
παρενέβη και όλα τέλειωσαν μ’
ένα τρεχαλητό. Την Παρασκευή
ξύπνησα με τα εμβατήρια της
χούντας στο ραδιόφωνο. Ηταν η
τελευταία ημέρα πριν τις πασχα-
λινές διακοπές. Πώς να μη γίνεις
αριστερός; Στην πρώιμη εφηβεία
μου η μαλλούρα μου, που προ-
σπαθούσα να την συμμαζέψω στο
σχολείο, με μπριγιαντίνη, και την
απελευθέρωνα στα πάρτι του σαβ-
βατόβραδου, ο Τζάγκερ, μπερ-
δευόταν αρμονικά με τα πρώτα
διαβάσματα, γενιά του τριάντα,
Καζαντζάκης, Σεφέρης, Καβάφης,
και κάτι βιβλία του Λένιν και του
Μαρξ που κυκλοφορούσαν σαν
σκληρά ναρκωτικά. Ολα ένα νε-

φέλωμα. Δεν σε ένοιαζε τι έλεγαν.
Σε ένοιαζε ότι κάτι ήθελαν να σου
πουν, κάτι διαφορετικό απ’ αυτό
που ζούσες γύρω σου.

Εκ των υστέρων όλ’ αυτά δεν
έχουν σημασία. Σημασία έχει το
υποδόριο αίσθημα που δούλευε
στο ασυνείδητό μας. Ο ατίθασος
μαλλιάς του καιρού εκείνου που
σήμερα τον αντιμετωπίζω χωρίς
καμία νοσταλγία, κουβαλούσε μέσα
του ένα βάρος. Κι αυτό το βάρος
τον βοήθησε να ξεδιαλύνει το νε-
φέλωμα της νιότης του. Ηταν ένα
βάρος που μου το είχε περάσει η
οικογένειά μου, αλλά και ορισμένοι

δάσκαλοί μου στο σχολείο. Το βά-
ρος μιας αξίας που υπερβαίνει τις
δυνάμεις σου. Οποιος κι αν ήμουν,
ό,τι κι αν ήμουν, μεγάλωσα με την
ιδέα ότι υπάρχουν αξίες που με
ξεπερνούν. Κι αν θέλω να τις κάνω
δικές μου οφείλω να ξεπεράσω τις
δικές μου δυνάμεις. Διαβάζαμε Σε-
φέρη. Μας άγγιζε αλλά δεν τον κα-
ταλαβαίναμε. Αν όμως δεν τον κα-
ταλαβαίναμε το πρόβλημα ήταν
δικό μας. Δεν ήταν του Σεφέρη.
Μάθαμε τον κόσμο μέσα από το
δέος και τον σεβασμό που μας προ-
καλούσαν οι αξίες του. Μάθαμε
να σεβόμαστε τη δημιουργία, τον
στοχασμό. Για μας η δυσκολία κα-
τανόησης του Σεφέρη, ή όποιου
Σεφέρη, ήταν ένα εμπόδιο στον
δρόμο της απελευθέρωσης από τις
δουλείες της ζωής μας.

Εχω μιλήσει πολλές φορές για
την αναγκαιότητα των κλασικών
σπουδών στο γυμνάσιο και το λύ-
κειο. Ακόμη χειρότερα, για τη δι-
δασκαλία των αρχαίων ελληνικών
κειμένων στο πρωτότυπο. Η με-
τανεωτερική νεύρωση και ο αρι-
στερός κομφορμισμός την έχουν
ταυτίσει με τους εκάστοτε γλωσ-

σαμύντορες. Αχρηστος χρόνος η
διδασκαλία τους. Απέναντι σε ποι-
ον χρήσιμο χρόνο άραγε; Δεν βλέ-
πουν, ή παραβλέπουν, τον πυρήνα.
Μου χρειάστηκαν χρόνια για να
αντιληφθώ ότι τον σεβασμό και
το δέος απέναντι στη δημιουργία
και τους δημιουργούς τα χρωστού-
σα κυρίως σε όσους δασκάλους
πάλευαν να με μυήσουν στα μυ-
στικά της κλασικής αρχαιότητας.
Στα μυστικά του κλασικού κόσμου.
Τι σημαίνουν όλ’ αυτά; Σημαίνουν,
πολύ απλά, ότι στη σκέψη σου οι-
κοδομείται μια ιεραρχία που σου
δίνει τη δυνατότητα να κρίνεις τις
απόψεις σου. Οπως λέει ο Μονταί-
νιος αν συναντούσε έναν Σωκράτη
στους καιρούς του θα δυσκολευό-
ταν να τον αναγνωρίσει. Γι’ αυτό
και μας χρειάζεται να ξέρουμε τον
Σωκράτη του Πλάτωνα ή του Ξε-
νοφώντα.

Είναι το ζητούμενο. Ποιες είναι
οι αξίες οι οποίες θα μας επιτρέ-
ψουν να αποτιμήσουμε τις απόψεις
μας; Γιατί το ξέρουμε. Ο κόσμος
μας παράγει περισσότερες απόψεις
από όσες μπορούν να χωρέσουν
οι αξίες του.

Απ’ τους Στόουνς στον Σωκράτη
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε περιόδους κρίσε-
ως με χρονική διάρ-
κεια μακρά, όπως
αυτή που διέρχεται
ακόμη η Ελλάς από
το 2010, είναι απο-

λύτως λογικό να επέρχεται η ρι-
ζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας
και της πολιτικής.

Εκφραση μιας αρχέγονης ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς ήταν ο κ.
Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ που
εκτινάχθηκε στην εξουσία το 2015,
κάτω από ειδικές συνθήκες. Οπως
έκφραση ενός ιδιόμορφου ριζο-
σπαστικού φιλελευθερισμού είναι
αντίστοιχα η σημερινή κυβέρνηση
του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το τι περιεχόμενο έχουν αυτές
οι λέξεις στην Ελλάδα είναι άλλο
θέμα, καθώς αποτελούν δάνεια
από τη Δύση, που μηχανιστικά ει-
σάγονται στη χώρα μας και πλημ-
μελώς τίθενται σε εφαρμογή κατά
κανόνα.

Αλλά ας αφήσουμε τους πολι-
τικούς ηγέτες μας και ειδικότερα
των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων
να ασχοληθούν με τα του οίκου
τους και κατ’ επέκταση περί του
μέλλοντός μας.

Δεν είναι αυτό το θέμα, όμως,
αλλά η ιδιαιτερότητα του ελληνικού
πολιτικού συστήματος, που ενώ
αγωνίζεται με πείσμα να αποκτήσει
δυτικότροπα χαρακτηριστικά, κι-
νείται εκτός του ευρωπαϊκού ρυθ-
μού, ακόμη και όταν αναγκάζεται
βιαίως να προσαρμοσθεί στη σι-
δηρά πειθαρχία της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως.

Από τα πρώτα χρόνια της με-
ταπολιτεύσεως η προσομοίωση
με τα ευρωπαϊκώς ισχύοντα ήταν
ο διακεκηρυγμένος στόχος της
Κεντροδεξιάς. Στο ιδεολόγημα
αυτό αντέδρασε βιαίως ο Ανδρέας
Παπανδρέου έως ότου επί του δια-
δόχου του κ. Κώστα Σημίτη επήλθε
τύποις μια ερζάτς προσαρμογή.
Η ευφορία που δημιουργήθηκε

υπήρξε πρόσκαιρη και ακολούθησε
ο οικονομικός Αρμαγεδδών.

Πέραν αυτού, από την πρώτη
στιγμή της αποκαταστάσεως του
κοινοβουλευτισμού, οι τότε πολι-
τικοί ηγέτες μας δεσμεύθηκαν να
ιδρύσουν «κόμματα αρχών» κατά
τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρα-
τών, όπου έζησαν οι περισσότεροι
εξ αυτών στα χρόνια της δικτα-
τορίας. Εις μάτην όμως.

Η Ελλάς είναι η μόνη χώρα που
κυβερνάται από μια πολιτική ολι-
γαρχία, όπου η εξουσία μεταβιβά-
ζεται περίπου κληρονομικώ δικαίω.
Τον κανόνα παραβίασε ο κ. Τσί-
πρας ως «αυτοδημιούργητος»,
αλλά οι εντυπώσεις που άφησε
στην πλειονότητα των πολιτών
ήταν εξόχως απωθητικές.

Το κυριότερο ίσως είναι ότι ο
Ελληνας πολιτικός δεν ηγείται
απλώς ενός κόμματος, αλλά κυρίως
λειτουργεί ως φύλαρχος. Εξαίρεση
αποτέλεσε μόνο η περίπτωση του
πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου
Ράλλη, που συστηματικώς υπο-
νομεύθηκε από το κόμμα του, ως
μη ανταποκρινόμενος στο «μα-
χητικό πνεύμα» των οπαδών της
Ν.Δ.

Αλλά η εγγενής ανάγκη προ-
σομοιώσεως με τα ευρωπαϊκώς
ισχύοντα δεν είναι σημερινό φαι-
νόμενο. Τα τρία κόμματα που εμ-
φανίσθηκαν μετά την ανεξαρτησία
μας ήταν το Αγγλικό, το Γαλλικό
και το Ρωσικό. Κανείς από τους
λαμπρούς ήρωες της Επαναστά-
σεως δεν σκέφθηκε να ιδρύσει Ελ-
ληνικό Κόμμα.

Θα έλεγε κανείς ότι ενσωμα-
τούμενοι στην Ε.Ε. θα βρίσκαμε
την ησυχία μας. Το αντίθετο συμ-
βαίνει, διότι μάλλον ήμασταν και
παραμένουμε οι «εξωτικοί» της
ευρωπαϊκής ηπείρου, πάντα ευ-
ρηματικοί και ανήσυχοι. Και ως
εκ τούτου εν μέρει απροσάρμοστοι.
Εχει και αυτό τη γοητεία του και
τις συνέπειές του φυσικά.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα πέτυχε
να χωρίσει την κοινωνία από τη
θρησκεία. Αιώνες ολόκληρους (τους
«μέσους» ή «σκοτεινούς» αιώνες)
οι κοινωνικοί θεσμοί, ο πολιτικός
βίος, κάθε μορφή οργάνωσης της
συλλογικότητας στη Δύση, είχε αυ-
τονόητα υποταχθεί στην κυρίαρχη
θρησκευτική ιδεολογία – συχνά και
στη θεσμική εκπροσώπηση της
θρησκείας. Ηταν για τον δυτικό άν-
θρωπο μια ιστορική εμπειρία άκρως
αρνητική, πρώτη εμπειρία ολοκλη-
ρωτισμού (:αστυνόμευσης των ηθών
και των πεποιθήσεων).

Από αντίδραση σε αυτή την εμ-
πειρία, η θρησκεία στη δυτική νε-
ωτερικότητα έγινε ιδιωτική υπόθε-
ση. Είναι ατομική επιλογή, αφορά
σε ατομικές πεποιθήσεις, ατομική
ηθική, ατομικές συναισθηματικές
ικανοποιήσεις. Δεν έχει τίποτα να
κάνει με την οργάνωση της συλλο-
γικότητας, δεν πρέπει να επηρεάζει,
ούτε στο ελάχιστο, τους κοινωνικούς
θεσμούς, τον πολιτικό βίο. Βασικό
γνώρισμα των δυτικού τύπου κοι-
νωνιών είναι ο χωρισμός θρησκείας
και εξουσίας, Εκκλησίας και κράτους,
«ιερού» και «κοσμικού».

Αποτέλεσμα του χωρισμού και
συνέπεια της ιδιωτικοποίησης
είναι η ραγδαία παρακμή των θρη-
σκειών στα πλαίσια των δυτικού
τύπου κοινωνιών. Ειδικά ο Χρι-
στιανισμός, που ήταν η κυρίαρχη
στη Δύση θρησκεία, εμφανίζει
δραματική συρρίκνωση. Δεν πρό-
κειται για θριαμβευτική νίκη του
αθεϊσμού, πρόκειται για πλημμυ-
ρίδα αδιαφορίας: για το φαινόμενο
«θρησκευτικού αποχρωματισμού

των μαζών», όπως χαρακτηριστικά
ονομάστηκε.

Οι θρησκευτικοί θεσμοί προ-
σπάθησαν πανικόβλητοι να αντι-
δράσουν. Δεν διανοήθηκαν, βε-
βαίως, να αντισταθούν στην ιδιω-
τικοποίηση της θρησκείας – ο δυ-
τικός Χριστιανισμός, με πρωτοπό-
ρους τον Αυγουστίνο, τον Αλκουίνο,
τον Ανσελμο, είχε «εσωτερικεύσει»
την πίστη, δηλαδή την είχε μετα-
βάλει από εκκλησιαστικό (κοινω-
νούμενων σχέσεων) γεγονός σε
ατομοκεντρικών επιτευγμάτων
(ορθοφροσύνης και αυτοκυριαρ-
χίας) επίτευγμα. Ηταν αγωνιώδης
η προσπάθεια να προσαρμοστεί
και ο Χριστιανισμός, ως ατομική
θρησκευτική επιλογή, στους όρους
της Νεωτερικότητας: Να εξορθο-
λογιστεί, να βάλει στην άκρη τα
«μυθολογικά» του στοιχεία (En-
tmythologisierung), να αποδείξει
τη χρηστική του ωφελιμότητα.

Ετσι, ο λόγος του νοήματος της
ύπαρξης και της ελευθερίας που
γνωρίζεται ως ερωτική αυθυπέρβαση
και αυτοπροσφορά, αλλοτριώθηκε
σε χρησιμοθηρικό κήρυγμα, σε υστε-
ρικά «πρέπει» και «οφείλεις», δηλαδή
σε ουτοπική δεοντολογία. Εγινε λό-
γος ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός, κα-
ταιγισμός έντυπης προπαγάνδας
στην υπηρεσία διόρθωσης των κοι-
νωνικώς εσφαλμένων. Αγνοήθηκε
προκλητικά κάθε εμπειρικό έρεισμα
της μεταφυσικής ελπίδας.

Φυσικά, ο «εκσυγχρονισμός» του
κηρύγματος δεν ανέκοψε τη ραγδαία
επέκταση του ορθολογικού μηδε-
νισμού και αμοραλισμού, την πε-
ριφρόνηση της θρησκείας. Ποιος

αξιοπρεπής άνθρωπος δέχεται να
παρηγορήσει την υπαρξιακή του
αγωνία με το γεγονός ότι η «θρη-
σκεία» του έχει θαυμαστή φιλαν-
θρωπική δραστηριότητα και ηθι-
κοπλαστικές πρωτοβουλίες; Ποιος
δέχεται να εξαρτήσει την εντιμότητά
του και το ήθος του από την «κα-
θοδήγηση» ιδεόληπτων προπαγαν-
διστών; Ποιο νέο παιδί θα δεχθεί
να «ψυχαγωγηθεί» τραγουδώντας
γλυκερά θρησκευτικά ασμάτια σε
μουσική ροκ;

Στην Ελλάδα, την πραγματικό-
τητα του θρησκευτικού αποχρωμα-
τισμού, πραγματικότητα της «εκ-
κοσμίκευσης», τη συσκοτίζει και
την αποκρύβει μια εθνικιστική ρη-
τορεία, τελευταίο απομεινάρι του
επίσημου κρατικού μας πατριωτι-
σμού. Αποτύχαμε ολοφάνερα στο
πρόταγμα, να έχει ο αρχαίος και ο
μεσαιωνικός Ελληνισμός οργανική
συνέχεια ιστορικής ύπαρξης στη
Νεωτερικότητα. Μπήκαμε στη Νε-
ωτερικότητα συναινώντας στη ριζική
και ολοκληρωτική αλλαγή της ιστο-
ρικής μας υπόστασης και ταυτότητας
– αρνηθήκαμε την πόλη-κράτος και
τη μεσαιωνική της συνέχεια: τις αυ-
τοδιαχειριζόμενες κοινότητες, δεχ-
θήκαμε να υποκατασταθεί η πολιτική
κοινωνία των σχέσεων με τις συμ-
βατικές κατασφαλίσεις των «ατο-
μικών δικαιωμάτων».

Οι «ηγετικές» κοινωνικές ομάδες
(πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πανεπι-
στημιακοί, καλλιτέχνες) δείχνουν
να ξέρουν για την «εκκλησία του
δήμου» και την «εκκλησία των πι-
στών» μόνο αφελείς παιδαριωδίες
ή τυποποιημένα ιδεολογήματα, που

τους άφησε ως ανάμνηση ένα ανιαρό
μάθημα «θρησκευτικών» στο σχο-
λείο. Αλλά, μια σοβαρή μελέτη των
φαινομένων τόσο του «θρησκευτι-
κού αποχρωματισμού» της κοινωνίας
όσο και της παράλληλης «εκκοσμί-
κευσης» των εκκλησιαστικών θε-
σμών, μπορεί να γίνει με βάση το
υλικό του «επίσημου» κηρυγματικού
και κατηχητικού λόγου. Να μελε-
τηθούν, λ.χ., οι εγκύκλιοι και τα επί-
σημα περιοδικά της Ιεράς Συνόδου
και των επιμέρους επισκοπών και
«μητροπόλεων», συνεντεύξεις και
αρθρογραφία επισκόπων, προγράμ-
ματα εκκλησιαστικών ραδιοφωνικών
σταθμών.

Ισως μια δημοσκόπηση, με προ-
κλητικά ερωτήματα, ειδικά στους
επισκόπους, θα μπορούσε να κατα-
δείξει το πραγματικό μέγεθος της
αλλοτρίωσης: «Τι ακριβώς σημαίνει
για σας η “αιώνια ζωή” που κηρύτ-
τετε; Σημαίνει μιαν επ’ άπειρον πα-
ράταση κάθε ατομικής ύπαρξης;
Δεν νιώθετε πανικό στη σκέψη να
υπάρχετε ατελεύτητα, για δισεκα-
τομμύρια χρόνια, έστω πανευτυχείς;
Γιατί κάποτε η Εκκλησία μιλούσε
για “αλλαγή” του “τρόπου της ύπαρ-
ξης”; Ποια εμπειρία του χρόνου και
ποια του χώρου προεικονίζει η εκ-
κλησιαστική λατρεία και Τέχνη;
Ποια η διαφορά του εκκλησιαστικού
γεγονότος της “σωτηρίας” από την
ατομική σωτηρία της θρησκευτικής
φλυαρίας; Τι είδους “σωτηρία” θα
απολαμβάνει μια μάνα αν το παιδί
της κολάζεται;».

Τα κηρύγματα σήμερα μιλάνε
μόνο για κανόνες συμπεριφοράς
και όχι για πληρότητα της ύπαρξης;

A-νόητη ύπαρξη και συνύπαρξη

Εμείς οι εξωτικοί

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ελληνοτουρκική παρτίδα
στη διεθνή σκακιέρα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η Αθήνα, παίζοντας
σωστά τα «χαρτιά»
της, έχει κάνει μια
συστηματική προ-
σπάθεια να ενισχύ-
σει τη χώρα έναντι

της Τουρκίας. Στον αμυντικό τομέα
ελήφθησαν αποφάσεις για ζητή-
ματα που εκκρεμούσαν και άρχισε
η υλοποίηση εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων με γρήγορο ρυθμό.
Στον διπλωματικό η Ελλάδα ψάχνει
πάντοτε έναν πολλαπλασιαστή
ισχύος μέσα από τις συμμαχίες
της με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και,
τελευταία, τα Εμιράτα. Οι συμμα-
χίες αυτές είναι εξαιρετικά ση-
μαντικές, χωρίς όμως να αποτελούν

κάποια εγγύηση για απτή βοήθεια
σε μια δύσκολη στιγμή στις σχέσεις
μας με την Τουρκία.

Η Αγκυρα είχε βοηθήσει πολύ
την εξωτερική μας πολιτική ανοί-
γοντας όσα περισσότερα μέτωπα
μπορούσε. Από εκεί που διαφήμιζε
το δόγμα Νταβούτογλου για «μη-
δενικές τριβές με όλους τους γεί-
τονες» κατάφερε να τις προκαλέσει
με γείτονες αλλά και μακρινούς
γεωπολιτικούς παίκτες.

Κάτι άλλαξε όμως εδώ και με-
ρικούς μήνες. Ο Ερντογάν κατά-
λαβε ότι έφτασε στα όρια των αν-
τοχών του και πως ήταν ανάγκη
να αρχίσει να κλείνει γρήγορα μέ-
τωπα. Μπορεί να είναι ένας υπερ-
φιλόδοξος και απομονωμένος ηγέ-
της, ξέρει όμως πώς να κινηθεί

πρακτικά και να διορθώσει τα
λάθη του όταν αισθάνεται απει-
λούμενος. Εχει επιδοθεί σε μια δι-
πλωματική εκστρατεία που ξεκι-
νάει από τη Γαλλία και φθάνει στο
Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα Εμι-
ράτα. Η καμπάνια είναι μεθοδική
και κινείται πάνω και κάτω από
το ραντάρ. Σε μερικές περιπτώσεις
έχει φέρει αποτελέσματα. Σε άλλες,
σε σχέση με το Κάιρο και την Ιε-
ρουσαλήμ για παράδειγμα, ο Ερν-
τογάν κάνει ό,τι μπορεί χωρίς να
έχει πετύχει κάτι ιδιαίτερο έως
τώρα.

Κεντρικός στόχος πάντως είναι
η αποκατάσταση της σχέσης με
την Ουάσιγκτον. Είναι εξαιρετικά
ενδιαφέρον και παράδοξο πως ο
Τραμπ, παρά την προσωπική τους
σχέση, αποσταθεροποιούσε τον
Ερντογάν. Ισως επειδή ήταν απρό-
βλεπτος και μιλούσε την ίδια
«γλώσσα». Ο μηχανισμός εξωτε-
ρικής πολιτικής έχει ξαναποκτήσει
τώρα την ισχύ του και παίζει τον
παραδοσιακό του ρόλο. Ταυτό-
χρονα μοιάζει να επιστρέφει στην
κλασική πολιτική των ισορροπιών
και ίσων αποστάσεων μεταξύ Ελ-
λάδος και Τουρκίας. Ο Ερντογάν
έχει βέβαια ισχυρούς εχθρούς
στις ΗΠΑ και η Ελλάδα σημαντι-
κούς φίλους, με πρώτο τον γε-
ρουσιαστή Μενέντεζ. Ο Τούρκος
πρόεδρος όμως έχει καταφέρει
να μπει σε ένα πάρε-δώσε με την
κυβέρνηση Μπάιντεν με αφορμή
τις εξελίξεις στην Καμπούλ και
άλλα ζητήματα.

Η Ελλάδα θα χρειαστεί να κάνει
τη δική της εκστρατεία και να πεί-
σει τους διάφορους παίκτες ότι
μπορεί να φέρει στο τραπέζι γερά
«χαρτιά» που να μετράνε. Μαζί με
μια καμπάνια δημόσιας και ιδιω-
τικής διπλωματίας θα πρέπει να
φτιάξει τα δικά της αναχώματα
πέρα από δηλώσεις και συναντή-
σεις που καταλήγουν συνήθως σε
ευχολόγια. Το παιχνίδι του πόκερ
στη γειτονιά μας συνεχίζεται και
θα έχει ακόμη πολλές εκπλήξεις.
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Η Ελλάδα θα χρειαστεί
να κάνει τη δική της
εκστρατεία και να 
πείσει τους διάφορους
παίκτες ότι μπορεί 
να φέρει στο τραπέζι
γερά «χαρτιά» που 
να μετράνε.

�������

Οποιος κι αν ήμουν,
ό,τι κι αν ήμουν, μεγά-
λωσα με την ιδέα ότι
υπάρχουν αξίες που με
ξεπερνούν. Κι αν θέλω
να τις κάνω δικές μου
οφείλω να ξεπεράσω
τις δικές μου δυνάμεις.
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Ο Ν. Αναστασιάδης
πραγματοποίησε
σύσκεψη της δια-
πραγματευτικής
ομάδας στις 31 Αυ-
γούστου και του

Εθνικού Συμβουλίου την 1η Σε-
πτεμβρίου σε σχέση με την «πρό-
ταση που υπέβαλε στον κ. Τατάρ».
Για να είναι σε όλους σαφής η
ατζέντα, έγραψε ο ίδιος την σχε-
τική ανακοίνωση ότι «η Ε/Κ κοι-
νότητα είναι απόλυτα έτοιμη να
αποδεχτεί την αποκατάσταση της
συνταγματικής τάξης με την επά-
νοδο των Τ/Κ, τόσο στην εκτελε-
στική, τη νομοθετική, τη δικα-
στική εξουσία όσο και στις υπό-
λοιπες των Υπηρεσιών, με βάση
τις διατάξεις του Συντάγματος
του 1960». Ταυτόχρονα, εξέδωσε
οδηγίες προς ναυτιλλομένους
ώστε (προ της συνεδρίασης) «να
αποφύγουν τις όποιες δηλώσεις
προ της πλήρους ενημέρωσής
τους για το τι επακριβώς περιλαμ-
βάνει η εν λόγω πρόταση...προς
αποφυγή αχρείαστων αντιπαρα-
θέσεων» (!!!). 

Σε τι αποσκοπεί η νέα ευφάν-
ταστη πρωτοβουλία Αναστασιάδη;
Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία
έχει ως κύριο στόχο τον εξοβελισμό
της έννοιας της πολιτικής ισότη-
τας, όπως προνοείται στα κείμενα
του ΟΗΕ και στις συμφωνημένες
συγκλίσεις. Από τη μια, μιλά για
«αποκεντρωμένη» ομοσπονδία,
από την άλλη κάνει πρόταση για
επιστροφή στο σύνταγμα του
1960. Από τη μια, ζητά να τερμα-
τιστούν τα επεμβατικά δικαιώματα,
από την άλλη ζητά επιστροφή σε
αυτά. Πίσω από τις συνεχείς αλ-
λαγές θέσεων, βρίσκεται η απο-

φασιστική στάση μιας Ε/Κ μει-
οψηφικής ελίτ που θέλει να μο-
νοπωλεί την εξουσία και τα προ-
νόμιά της στη μισή Κύπρο-από
τα τραπεζικά μέχρι τα διαβατήρια,
από τις αναπτύξεις γης μέχρι το
μονοπώλιο των διορισμών. Οι Τ/Κ
να διοικούνται «δίπλα», να μην
έχουν παρουσία στο ομοσπονδια-
κό κράτος και γι’ αυτό η πρόταση
Αναστασιάδη (για επιστροφή στο
1960) περιλαμβάνει τη φράση «με
ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών
για καθορισμό των περιοχών που
η κάθε μια των κοινοτήτων θα
έχει την ευθύνη διοίκησης, σύμ-
φωνα και με βάση τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών». Έτσι εξη-
γείται το γιατί σηκώθηκε και έφυγε
από το Κραν Μοντάνα (2017). Γιατί
η συνολική λύση ήταν εκεί, πάνω
στο τραπέζι και προνοούσε ένα
ενωμένο κράτος, με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσω-
πικότητα, με βάση την διζωνική/
δικοινοτική ομοσπονδία, με πο-
λιτική ισότητα. 

Τι έκανε ο Ν. Αναστασιάδης
από το 2017 μέχρι σήμερα; Μια
σύντομη επανάληψη των κινή-
σεών του αυτής της περιόδου
είναι αρκούντως αποκαλυπτική
των επιδιώξεών του: 

1. Ψευδώς ισχυρίστηκε ότι ο
ΟΗΕ έχασε τα πρακτικά των συ-
νομιλιών. 

2. Ψευδώς ισχυριζόταν ότι
υπήρχαν δύο Πλαίσια Γκουτέρες. 

3. Ψευδώς συμπάθησε την
«αποκεντρωμένη ομοσπονδία»,
στην οποία ομοσπονδία ο ίδιος
πρόσθεσε ακόμα 10 αρμοδιότητες. 

4. Αληθώς συνάντησε τον Μ.
Τσαβούσογλου στον Κραν Μον-
τάνα για μια ώρα και 15 λεπτά

προτείνοντάς του «δύο κράτη». 
5. Αληθώς σε Ε/Κ συνομιλητές

του μιλούσε για δύο κράτη και
τον έδωσε στην δημοσιότητα ο
αρχιεπίσκοπος. 

6. Αληθώς στη διάρκεια της
βόλτας με τα δύο κράτη, απέρριπτε
κάθε διαβούλευση με τον Ακιντζί,
για τριάμισι χρόνια. 

7. Τώρα θυμήθηκε την «επι-
στροφή στο σύνταγμα του 1960»
και πολλοί απορούν γιατί την ανα-
κάλυψε τώρα. Οι συσκέψεις στις
31/8 και 1/9 δεν είχαν απολύτως
κανένα νόημα. Πρακτικά συνι-
στούν ένα ακόμα παιχνίδι με τον
χρόνο, ένα ακόμα παιχνίδι για
παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
Ο ΥΠΕΞ  Ν. Χριστοδουλίδης θε-
ώρησε την πρόταση Αναστασιάδη
ως «σχήμα λόγου», κάτι που διέ-
ψευσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος λέγοντας ότι  «είναι
πρόταση/απάντηση προς τον κ.
Τατάρ» και σύμφωνα με τον ίδιο
«η πρόταση συνδέεται απόλυτα
με τις Συμφωνίες Κορυφής, τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο». Ο ΔΗΣΥ άλ-
λαξε το τροπάρι υποστηρίζοντας
ότι «το ζητούμενο είναι να συνε-
χίσουμε τις προσπάθειες για να
βρεθεί τρόπος επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων για την επί-
λυση του Κυπριακού, εντός του
πλαισίου που καθορίζουν τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και της συμ-
φωνημένης βάσης λύσης». Αλλά,
βέβαια, ο ΔΗΣΥ δεν μάς εξήγησε
από ποιους θα γίνουν οι «προ-
σπάθειες» και πώς θα «συνεχί-
σουμε». Με την πρόταση Ανα-
στασιάδη για επιστροφή στο 1960;
Με το «σχήμα λόγου» του Χρι-
στοδουλίδη; Ή με το «κεκτημένο»

της μηδενικής διαπραγμάτευσης
επί τετραετίαν; 

Η απόφαση Αναστασιάδη μετά
το Κραν Μοντάνα  ήταν καθαρή:
δεν θα πάει ξανά σε συνομιλίες
με βάση την ΔΔΟ, παραπλανών-
τας, κατά φάση, την κοινή γνώμη,
με αναφορές στα πιο πάνω επτά
σημεία. Αλλά είχε δύο ζητήματα
προς επίλυση: πρώτο να φύγει ο
Ακιντζί από τη μέση, και, δεύτερο,
πώς να διαχειρίζεται την Ε/Κ κοινή
γνώμη, κάτι για το οποίο βρέθηκε
η «λύση», καθώς έχει πρόθυμους
βοηθούς μερικούς ιδιοκτήτες
ΜΜΕ. 

Η αναφορά για επιστροφή στο
σύνταγμα του 1960 διαβάστηκε
με ευκρίνεια από την Γραμματεία
του ΟΗΕ και γι’ αυτό ακυρώθηκε
η έλευση Λουτ στο νησί. Είναι ιδι-
αιτέρως απογοητευτικό πως έβαλε
τη Διαπραγματευτική Ομάδα να
συζητά επί διόμισι ώρες και το
Εθνικό Συμβούλιο άλλες τόσες για
ένα τίποτα! Όλα είναι πεταμένος
χρόνος γιατί δεν έχει καμιά πρό-
θεση να πάει ούτε στο σύνταγμα
του 1960, ούτε στην αποκεντρω-
μένη, ούτε να συνεχίσει την δια-
πραγμάτευση «από εκεί που μεί-
ναμε στο Κραν Μοντάνα».  Όλα
είναι «ενορχηστρωμένα» στο βωμό
της διάλυσης της διαπραγματευ-
τικής βάσης, ώστε να καταστήσει
με τους χειρισμούς του την μη λύ-
ση ως «αναπόφευκτη» λύση, την
οποία θα αποδίδει στον βολικό
(γι’ αυτόν) Τατάρ. Η γραμμή του
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και
ο χρόνος για να ηττηθεί δεν είναι
απεριόριστος. Πρακτικά όλα γυ-
ρίζουν γύρω από μια συγκυρία!

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Επανάστασηάνευ προ-
ηγουμένου, θεωρεί-
ται για τους παροι-
κούντες στα δώματα
της εξουσίας και για
όσους «οσμίζονται»

τα τεκταινόμενα στο «βαθύ κράτος»
της δημόσιας διοίκησης, η απόφαση
για ανέγερση τριών πύργων, τριών
πολυώροφων κτηρίων, για να στε-
γαστούν τα Υπουργεία Εσωτερικών,
Δικαιοσύνης και Μεταφορών. Η
πρωτοβουλία του,πολύπειρου και
αποτελεσματικού, Νίκου Νουρή,
πρέπει να θεωρείται ισάξια και ισο-
δύναμη, με την «μάχη» για ενοποί-
ηση των «αμαρτωλών» των Δήμων
και των Κοινοτήτων, η οποία καλά
κρατεί εδώ και μια δεκαετία και
κανείς δεν ξέρει πόσο ακόμη θα
κρατήσει.

Το «πάμπλουτο» κράτος, κατά
παράβαση κάθε έννοιας οικονομίας
κλίμακας και κοινής λογικής, εδώ
και δεκαετίες, είτε αγοράζει προ-
βληματικά υποστατικά, είτε ενοι-

κιάζει πανάκριβα γραφεία, σύμφωνα
και με τις κατά καιρούς καταγγελίες
του Γενικού Ελεγκτή. Τραγικό είναι
ότι τα χρήματα των φορολογουμέ-
νων πάνε και σε κτήρια χωρίς τε-
λικές εγκρίσεις, χωρίς επαρκείς χώ-
ρους στάθμευσης, χωρίς μέτρα
ασφάλειας και κυρίως χωρίς τους
κατάλληλους γραφειακούς χώρους.
Τα κτήρια, συνήθως κτίζονταν για
άλλους σκοπούς, μένουν «απούλη-
τα» και έρχεται το «χαζό» κράτος,
να «ξελασπώσει» διάφορους ημέ-
τερους επιχειρηματίες. Αποτέλεσμα
είναι απλά, το ένα σκάνδαλο να
ακολουθεί το άλλο, πάντα χωρίς
τιμωρία και πάντα με την αναμονή
της θείας δίκης.

Τραγικό και εξωφρενικό είναι
το γεγονός ότι υπηρεσίες Υπουρ-
γείων, να είναι διάσπαρτες και δεν
μπορούν να ελεγχθούν ουσιαστικά
και επί συνεχούς βάσης, από την
κεντρική διοίκηση. Το χειρότερο
είναι ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτες,
οι οποίοι αναγκάζονται να χάνουν

πολύτιμες εργατοώρες και πολλά
αποθέματα υπομονής, για να εξα-
σφαλίσουν υπογραφές και εγκρί-
σεις. Και όλα αυτά, ενώ η πολυδια-
φημιζόμενη «ηλεκτρονική υπογρα-
φή» είναι ακόμη στα συρτάρια.

Μεγάλη παγίδα αποτελεί και η
απομόνωση μεταξύ των εργαζομέ-
νων, η οποία θεωρητικά αποτελεί
την καλή επιθυμία κάθε Διευθυντή
και κάθε υπαλλήλου, ώστε να ερ-
γάζεται τάχα χωρίς ενοχλήσεις.
Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, μέσα
από την απομόνωση των γραφείων
και την φυσική απόσταση, γεννι-
ούνται ένα σωρό ψυχολογικά και
άλλα προβλήματα, τα οποία πλη-
ρώνουν με τον χειρότερο τρόπο,
όλοι οι τάχα «προνομιούχοι» δημό-
σιοι υπάλληλοι. Αποτέλεσμα οι χρυ-
σοπληρωμένοι διευθυντές να αδυ-
νατούν να εκτελέσουν τα καθήκον-
τά τους, αφού δεν έχουν επαφή και
γνώση της δουλειάς των υφιστα-
μένων τους και οι εργαζόμενοι να
μην εμπιστεύονται ή απλά να κο-

ροϊδεύουν με τον δικό τους τρόπο,
τους προϊσταμένους τους. Φυσικά
αυτός ο οποίος πληρώνει την νύμφη,
είναι ο πολίτης, ο οποίος θέλει απλά
να κάνει την δουλειά του. 

Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί και
ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λει-
τουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.
Βουλευτής, πρώην δημόσιος υπάλ-
ληλος, έλεγε ότι το πιο τραγικό κομ-
μάτι της σύγχρονης διοίκησης,
είναι η μηχανογράφηση, η οποία
αντί να μειώνει την γραφειοκρατία,
αντιθέτως την μεταφέρει στους
υπολογιστές, δημιουργώντας δαι-
δαλώδεις διαδικασίες, με κυριότερο
παράδειγμα την ιλαροτραγική ιστο-
ρία με τα ραντεβού για εμβολιασμό
για κορωνοϊό. Αποτέλεσμα οι με-
γαλύτεροι στην ηλικία να μην μπο-
ρούν να ακολουθήσουν τους ρυθ-
μούς και οι μικρότεροι, απλά να
σκοτώνουν την ώρα τους. 

Πριν από μερικά χρόνια μια ομά-
δα βουλευτών βρέθηκε για ένα οι-
κονομικό συνέδριο στην Σλοβενία

και ζήτησαν να δουν τον Διευθυντή
του Φόρου Εισοδήματος. Προς με-
γάλη τους έκπληξη, η συνάντηση
έγινε σε καφετέρια, την ώρα εργα-
σίας του Διευθυντή. Ο άνθρωπος
τούς εξήγησε ότι απλά το γραφείο
του, είναι ένας φορητός υπολογι-
στής και με αυτό ελέγχει τους υφι-
σταμένους τους. Ο νεαρός Διευ-
θυντής ανέφερε στους βουλευτές
ότι κανένας δεν χρησιμοποιεί χαρτί
και όλες οι συναλλαγές με τον Φόρο
Εισοδήματος, γίνονται μέσω δια-
δικτύου. Οι μισθοί δηλώνονται
απευθείας από τους εργοδότες και
οι αποκοπές ή επιστροφές, γίνονται
αυτόματα σε τραπεζικούς λογαρια-
σμούς. Η παραγωγικότητα των
υπαλλήλων καταγράφεται, ελέγ-
χεται και αξιολογείται συνεχώς,
ενώ κανείς δεν χρειάζεται να κτυπά
κάρτες και να ελέγχεται πού βρί-
σκεται.

Καλό είναι, τώρα που θα γίνει ο
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για
τους τρεις νέους πύργους, να ακου-

στούν όχι μόνο τα αιτήματα των
δημοσίων υπαλλήλων, όχι μόνο οι
ιδέες των αρχιτεκτόνων, αλλά και
να κληθούν ειδικοί στην διοίκηση,
ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα,
για να καταθέσουν τις προτάσεις
τους. Καλό είναι, να υπάρξει προ-
βληματισμός και για την δημιουργία
γραφείων «ανοικτού πλάνου», όπου
όλοι οι εργαζόμενοι στην ίδια υπη-
ρεσία, να εργάζονται σε μια μεγάλη
αίθουσα, χωρίς κατ’ ανάγκη ο κα-
θένας να έχει το δικό του γραφείο,
αλλά όλοι να μπορούν να εργαστούν
σε γραφείο και από δικό τους προ-
σωπικό υπολογιστή. Τελικά δεν εί-
ναι θέμα χρημάτων ο εκσυγχρονι-
σμός της δημοσίας υπηρεσίας και
η απλοποίηση των διαδικασιών.
Λίγη καλή θέληση χρειάζεται και
θα γίνει το θαύμα και να ανθίσει
το χαμόγελο στα πρόσωπα των δη-
μοσίων υπαλλήλων.

Επανάσταση η ανέγερση κτηρίων του δημοσίου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Οι ζημιές που άφησε ο τυφώνας Ιντα στις ανατολικές ΗΠΑ ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Στη φωτογραφία κατεστραμμένο αυτοκίνητο στο
Κουίνς της Νέας Υόρκης. 

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Η σπουδή του Προ-
έδρου Αναστασιάδη
για επιστροφή στο
Σύνταγμα του ’60,
οι επακόλουθες δι-
ευκρινίσεις από τον

κυβερνητικό εκπρόσωπο, Μάριο
Πελεκάνο, η αμηχανία της ηγεσίας
του ΔΗΣΥ και η τελική παρέμβαση
του υπουργού Εξωτερικών, Χρι-
στοδουλίδη –που αναφέρθηκε σε
«σχήμα λόγου»,- δεν αφήνει μόνο
την άσχημη εντύπωση μιας ανα-
κόλουθης κυβέρνησης που πα-
σχίζει να διαχειριστεί το αδιέξοδο
στο Κυπριακό, μέρος του οποίου
προκάλεσε με την στάση της. Δη-
μιουργούν την εντύπωση πως η
κυβέρνηση αναζητεί εκείνο το
παιχνίδι εναντίον του χρόνου,
προκειμένου να εξαντλήσει την
θητεία της, το 2023, προκειμένου
να ανασυνταχθεί και να επανα-
διεκδικήσει την εξουσία. Σε αυτό
το λεπτό ως προς τις ισορροπίες
damage control, η ουσία εδράζεται
στο ότι κανείς δεν μπορεί, στα
αλήθεια, να λάβει σοβαρά υπόψη
του μια τέτοια εικόνα. Ιδίως στο
εξωτερικό όπου ο διεθνής παρά-
γοντας θα κληθεί να πάρει σοβα-
ρές αποφάσεις σε σχέση με την
Τουρκία, που αναπόφευκτα θα
επηρεάσουν άμεσα το μέλλον όχι
μόνο των ευρωτουρκικών κι αμε-
ρικανοτουρκικών σχέσεων αλλά
και το Κυπριακό –ως άλυτο πρό-
βλημα εντός του αναδυόμενου
υποσυστήματος της ανατολικής
Μεσογείου. 

Σε αυτή την κατάσταση τύπου
«μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί
η δεξιά σου», στην οποία έχει πε-
ριέλθει η κυβέρνηση, διακρίνονται
ήδη οι δύο βασικές πολιτικές συμ-
περιφορικές στις οποίες επιδίδον-
ται οι βασικοί δελφίνοι της Κεν-
τροδεξιάς (ή τέλος πάντων ό,τι
απέμεινε εξ αυτής) –που προαλεί-
φονται για την εξουσία: είναι η
ισόποση εναλλαγή μεταξύ της
επιλεκτικής εισόδου κι εξόδου
από την επικαιρότητα μέσω της
πολιτικής επικοινωνίας. Υπερ-
προβολή εαυτών, όπως και στο
πεδίο που μπορεί ο καθείς, όταν
δεν υπάρχει κάποια καυτή πατάτα
στην επικαιρότητα που να ανα-
δεικνύει το μέγεθος της κρισιμό-
τητας στο Κυπριακό και το αντί-
στοιχο «χώσιμο» όταν οι συνθήκες
δυσκολεύουν ή τα επικοινωνιακά
αφηγήματα αποτυγχάνουν, τονί-
ζοντας τις επιμέρους ανακολου-
θίες. Ένας έμπειρος παρατηρητής
θα διέκρινε πως η εν λόγω εναλ-
λαγή θα αποτελέσει μοτίβο μέχρι
το 2023 –όταν ο υποψήφιος του
ΔΗΣΥ για την προεδρία θα, όπως
προτάσσει η λογική, υπεραμυνθεί
του έργου της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη κι ακολούθως θα πα-
ρουσιάσει ένα χοντρό file με τα
προεκλογικά bullets του για την
περίοδο 2023-2028. Ένας κυνι-
κότερος παρατηρητής θα μειδίαζε
ειρωνικά με αυτή την πολιτική
συμπεριφορική αν τελικά το 2023
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διεκ-
δικήσει μια τρίτη θητεία –όσες
φορές κι αν το διέψευσε σαν εν-

δεχόμενο. 
Αυτή η ξεχαρβαλωμένη μηχανή

που δεν μπορεί να συντονιστεί
ως προς το τι ακριβώς είπε ο Πρό-
εδρος όταν ζήτησε –άκουσον,
άκουσον - επιστροφή στο Σύν-
ταγμα του ’60 –με τουρκοκυπριακό
βέτο, εγγυήσεις και με το ψήφισμα
186 του 1964 που αναγνωρίζει
την ΚΔ χωρίς τους Τουρκοκύπρι-
ους στον κάλαθο- θυμίζει το πώς
δουλεύουν τα politics στην Κύπρο
κάθε φορά που οι πολιτικές ελίτ
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κα-
τάσταση, όπως στην προκείμενη
το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει
το Κυπριακό, και πλησιάζουν οι
προεδρικές εκλογές. Η φάση θυ-
μίζει το τέρας του Φρανκενστάιν
από την νουβέλα της Μαίρης Σέ-
λεϊ: Η ατάκα, η επίκληση στο συ-
ναίσθημα, οι εξυπνάδες, οι τακτι-
κισμοί αλλά και το κλασικό κυ-
πριακό περιπαίξιμο μοιάζουν με
τα νεκρά μέλη, με τα οποία ο Βί-
κτορ Φρανκεστάιν έστησε το τέ-
ρας του. Γύρω από το τέρας, που
όπως σε κάθε γοτθικό μυθιστό-
ρημα στο τέλος της δράσης θα
χαθεί, οι υπόλοιποι πρωταγωνι-
στές της ιστορίας. Με τα pr τους
και το «μπες-βγες» στην επικαι-
ρότητα προκειμένου να πρωτα-
γωνιστήσουν στην συνέχεια στο
επόμενο horror show της σύγ-
χρονης κυπριακής πολιτικής ζωής.
Την περίοδο 2023-2028, που απλά
θα εμπεδώσει την διχοτόμηση. 

Το τραγικό στην ιστορία αυτή
του «Σύγχρονου Προμηθέα» (σ.σ.
ο εναλλακτικός τίτλος του «Φραν-
κεστάιν») που διανύουμε είναι
και η τραγική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η αντιπολί-
τευση. Το ΔΗΚΟ μάλιστα χαιρέ-
τισε την ανάκληση του διαβατη-
ρίου του Τκ ηγέτη Τατάρ ως εφαρ-
μογή της «Νέας Στρατηγικής»,
αλλά παράλληλα επισήμανε πως
οποιαδήποτε απομάκρυνση από
το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυ-
σης –με αφορμή την πρόταση για
το Σύνταγμα του ’60- αποτελεί
επικίνδυνη πολιτική. Σαν την συ-
νομιλία του Φρανκεστάιν με το
τέρας του –όταν αυτό έμαθε στα
βουνά να μιλά. Το ΑΚΕΛ, εκτός
απροόπτου, δείχνει να αναζητεί
τον επόμενο… Μαλά. Οι Οικολό-
γοι δεν διαφοροποιήθηκαν υπό
την ηγεσία του Θεοπέμπτου, ενώ
η ΕΔΕΚ έχει, διαχρονικά, τα δικά
της. Η απουσία εναλλακτικής για
το 2023 είναι εμφανής για μια με-
ρίδα πολιτών με προοδευτικές και
φιλελεύθερες απόψεις. Το Κυπρια-
κό έχει καταντήσει ένα κολλάζ
από νεκρά μέλη: το πλαίσιο Γκου-
τέρες, η αποκεντρωμένη ομο-
σπονδία, το Σύνταγμα του ’60, το
Βερολίνο, η συζήτηση περί δύο
κρατών, η ΔΔΟ. Αυτό που οι πο-
λιτικές ελίτ δεν υπολόγισαν είναι
πως αν συνδέσεις όλα αυτά τα μέ-
λη, ο Φρανκεστάιν που θα προ-
κύψει πολύ πιθανόν να μας φάει
όλους, αρχής γενομένης από το
2023. 

Το τέρας του Φρανκεστάιν
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Ο Μίκης Θεοδωράκης
δεν ήταν απλά ένας
οικουμενικός μουσι-
κοσυνθέτης αλλά και
ένας καθολικός στο-
χαστής. Ο βίος του

ταυτίζεται σε τέτοιο βαθμό με την
ιστορία του τελευταίου αιώνα που
δε θα μπορούσαμε να βρούμε συγ-
κυρία από την οποία να απουσιάζει
το μουσικό και στοχαστικό του
αποτύπωμα. Η περιήγησή του εκτεί-
νεται από τον ισπανικό εμφύλιο
και το ολοκαύτωμα ως την Κουβα-
νική επανάσταση και τη Λατινική
Αμερική και από τη μεταπολεμική
Ελλάδα, τον αντιδικτατορικό αγώνα
και τη μεταπολίτευση ως τους αγώ-
νες του Κυπριακού λαού.

Η μουσική του δημιουργία είναι
ταυτισμένη με την πολιτική και
κοινωνική του στράτευση. Όπως
χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος στους
«Δρόμους του αρχάγγελου», την
πεντάτομη αυτοβιογραφία του, δη-
μοσιευμένη στον Κέδρο από το
1986 έως το 1995, ο κομμουνισμός
ήταν η επιθυμία να αλλάξουν οι
τυραννικές συνθήκες της εποχής
της πρώτης του στράτευσης και

να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς δι-
καιοσύνης και ισότητας. Δεν χρει-
αζόταν καν να αναρωτηθεί κανείς
τι είδους κομμουνισμός ήταν αυτός
στον οποίον πίστευε τότε, γράφει
ο Μίκης (τ.2, 1986, σ.131). Ήταν
φτιαγμένος με τα υλικά, τις αρετές
και τα οράματα της ποίησής του.
Ο κομμουνισμός του Μίκη ήταν
ένα όραμα κοινωνικής αρμονίας
μακριά από δογματισμούς και κομ-
ματικές πειθαρχίες.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστι-
κά ο ίδιος, η Χούντα τον εδίωκε ως
σύμβολο του κομμουνισμού και,
με τη μεταπολίτευση, η ΚΝΕ τον
χαρακτήρισε όργανο του αντικομ-
μουνισμού. 

Το όραμα του Μίκη για την κοι-
νωνική αρμονία πήρε σάρκα και
οστά αργά αλλά σταθερά μέσα στο
πλαίσιο της καλλιτεχνικής του δη-
μιουργίας. Στη δεκαετία του 1960,
η τέχνη της κοινωνικής εναρμό-
νισης βρίσκει την έκφρασή της
στη μελοποίηση έργων λόγιων ποι-
ητών, όπως του Γιώργου Σεφέρη
και του Οδυσσέα Ελύτη, αλλά και
προλεταριακών ποιητών, όπως του
Γιάννη Ρίτσου και του Κώστα Βάρ-

ναλη. Ενσωματώνοντας τη λόγια
ποίηση στη λαϊκή μουσική και τις
διαφορετικές μορφές που της έδω-
σε ο ίδιος, όπως το λαϊκό ορατόριο
ή τη μετασυμφωνική μουσική, κα-
τάφερε να συμβάλει στην αρμονική
συμμετοχή των μαζών στην ποί-
ηση. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε
τη συλλογική απογείωση από την
τετριμμένη και δύσκολη καθημε-
ρινότητα προς μια νέα φαντασιακή
πραγματικότητα. Όπως ο ίδιος πα-
ρατηρεί (τ.1, 1986, σ.142), στόχος
της μουσικής του στράτευσης ήταν
η σωτηρία του ατόμου στο πλαίσιο
της απελευθέρωσης του κοινωνικού
συνόλου.

Με αυτά τα δύο στοιχεία, την
ατομική σωτηρία και την κοινωνική
απελευθέρωση, πίστευε ότι θα μπο-
ρούσε να επιτευχθεί πιο γρήγορα
και πιο ουσιαστικά η κοινωνική
αρμονία. Η κοσμολογική αρχή της
αρμονίας καθοδηγεί το έργο του.
Γράφει σχετικά ο Μίκης (τ.4, 1988,
σ.272) ότι η δημιουργία πνευμα-
τικών έργων είναι πνοή ζωής. Κάτι
τέτοιο καθιστά τον δημιουργό έναν
μικρό θεό που έχει τη δύναμη να
δημιουργήσει το δικό του σύμπαν,

από τον μικρόκοσμο μέχρι τον
άπειρο κόσμο, φτιάχνοντας τους
δικούς του γαλαξίες, ήλιους, αστε-
ρισμούς και πλανήτες. Για τους
συνθέτες, αυτοί οι γαλαξίες και οι
πλανήτες είναι τα εκατομμύρια
των ήχων που συνθέτουν το μου-
σικό έργο. Και όπως ακριβώς στο
σύμπαν η κίνηση και οι σχέσεις
των άστρων καθορίζονται από τον
νόμο της αρμονίας, έτσι και στη
μουσική ο ίδιος νόμος της αρμονίας
καθορίζει την κίνηση και τις σχέ-
σεις των ήχων. Τίποτα άλλο στη
ζωή του ανθρώπου δεν είναι πιο
κοντά στο μεγάλο μυστήριο της
δημιουργίας, της αρχής και του τέ-
λους, εκτός από το μουσικό σύμπαν,
το οποίο ο συνθέτης σαν θεός δη-
μιουργεί, ανασύροντάς το από το
χάος με το φιλί της ζωής.

Η ίδια αρχή της αρμονίας διέπει
και την κοινωνική πραγματικότητα,
ρίχνοντας γέφυρες ανάμεσα σε
άτομα και ομάδες προωθώντας την
ομόνοια του κοινωνικού όλου. Η
μουσική έκφραση έχει έναν πολύ
ιδιαίτερο χαρακτήρα, κάτι που
έχουν προσέξει όλοι οι μεγάλοι φι-
λόσοφοι, από τον Πλάτωνα ως τον

Hegel. Έχει τη δύναμη να μιλάει
κατευθείαν στην ανθρώπινη ψυχή,
να κατευθύνει τη δύναμη και τη
θυμική της διάθεση και να επιδρά
στα βάθη της συλλογικής συνεί-
δησης και της ψυχής των λαών.
Μετουσιώνει έτσι τους στίχους και
τα λόγια σε ατομική και συλλογική
βούληση και πράξη. Τέτοιος είναι
και ο ρόλος της λαϊκής μουσικής,
η οποία απλώνεται ανεπαίσθητα
με παρόμοιο τρόπο σε πρωτόγονες
φυλές και σε θρησκευτικές ή εθνι-
κές κοινότητες (τ.1, 1986, σ.62). Η
λαϊκή μουσική δημιουργείται και
εξελίσσεται αργά, απελπιστικά αρ-
γά, θα μπορούσε να πει κανείς.
Διαμορφώνει τη δική της μορφή
σταδιακά, και δημιουργεί τα δικά
της αισθητικά πρότυπα. Γεννιούν-
ται έτσι ανά τον κόσμο διαφορε-
τικές τυπικές παραλλαγές ανάλογα
με τις υπάρχουσες γεωγραφικές,
κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες.
Η λαϊκή μουσική, λέει ο Μίκης,
έχει γενικά συντηρητικό χαρακτή-
ρα, αντιμετωπίζει τις ξένες επιρροές
με σκεπτικισμό και τις αποδέχεται
με μεγάλη δυσκολία.

Ως αποτέλεσμα, όταν διαμορ-

φωθεί μια λαϊκή μουσική μορφή,
για παράδειγμα ένας ρυθμός ή μια
μελωδική ταυτότητα, μπορεί να
μείνει ανέπαφη για δεκαετίες ή
και για αιώνες. Ο Μίκης συνέβαλε
αποφασιστικά στη δημιουργία μιας
παγκόσμιας λαϊκής μουσικής, εναρ-
μονίζοντας ήχους και ρυθμούς από
λαϊκούς πολιτισμούς μακρινούς
στον χώρο και στον χρόνο με την
ιστορικά βιωμένη πραγματικότητα.
Βυζαντινές αρμονίες και νεοελλη-
νικό λαϊκό άσμα, μουσική των Ίν-
κας και μελωδίες από τη Χιλή και
την Κούβα συναντούν την ποίηση
του Pablo Neruda, του Λεωνίδα
Μαλένη και του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη αποκρυσταλλώνοντας την
Ιστορία σε μουσικές μορφές.Αυτές
οι μουσικές μορφές διατρέχουν
τον ιστορικό χρόνο διαμορφώνον-
τας την παγκόσμια λαϊκή τέχνη
και σφυρηλατώντας την ανθρώπινη
ψυχή.   

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

Οι δρόμοι του αρχάγγελου
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ 

Πάνω στην προσωπικότητα των
υποψήφιων για τη θέση του καγ-
κελάριου παίζονται πλέον οι γερ-
μανικές εκλογές της 26ης Σεπτεμ-
βρίου, καθώς τα 16 χρόνια κυριαρ-
χίας της Άγκελα Μέρκελ οδηγούν
τους ψηφοφόρους να ψάχνουν για
αυτόν ή αυτήν που έχει τα προ-
σόντα να την αντικαταστήσει και
λιγότερο για το κόμμα με το καλύ-
τερο πρόγραμμα διακυβέρνησης.

Μετά από μήνες δημοσκοπή-
σεων στις οποίες οι Πράσινοι (Gru-
ne) πλησίασαν έως και άγγιξαν την
πρώτη θέση, οι Σοσιαλδημοκράτες
(SPD) έχουν περάσει στην πρώτη
θέση και οι κυρίαρχοι μέχρι πρό-
σφατα Χριστιανοδημοκράτες της
Άγκελα Μέρκελ (συμμαχία
CDU/CSU) διατήρησαν μεν τη δεύ-
τερη θέση, αλλά σημείωσαν και το
χαμηλότερο ποσοστό τους από το
1949, σύμφωνα με την τελευταία
τακτική δημοσκόπηση της κρατικής
τηλεόρασης ARD που παρουσιά-
στηκε την Πέμπτη.

Οι Σοσιαλιστές συγκεντρώνουν
25%, οι Χριστιανοδημοκράτες 20%
και οι Πράσινοι 16%. Ακολουθούν
με 13% οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι
οποίοι μετά από την άνοδο που εί-
χαν τους τελευταίους μήνες μπο-
ρούν να είναι σχεδόν βέβαιοι πως
θα συμμετάσχουν στην επόμενη
κυβέρνηση, με 12% το ακροδεξιό
Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)
το οποίο μέχρι σήμερα ως επί το
πλείστον απορρίπτεται ως εταίρος
από το δημοκρατικό τόξο, και με
6% η Αριστερά (Linke).

Μιλώντας στην «Κ», η ανταπο-
κρίτρια της ARD στις Βρυξέλλες,
Γκουντρούν Ένγκελ, εκτίμησε πως
οι μεταβολές στη δύναμη των κομ-
μάτων σχετίζονται με την εικόνα
που έχουν στην κοινή γνώμη οι
τρεις υποψήφιοι για την καγκελαρία:
Άρμιν Λάσετ (Χριστιανοδημοκρά-
τες), Όλαφ Σολτς (Σοσιαλδημοκρά-
τες) και Αναλένα Μπέρμποκ (Πρά-
σινοι). «Για πρώτη φορά οι εκλογές
δεν αφορούν το περιεχόμενο των
πολιτικών προγραμμάτων, αλλά
τους υποψήφιους», σημείωσε η κ.
Ένγκελ, κάνοντας λόγο για μια
προεκλογική που θύμισε... αμερι-
κανικές εκλογές, με τους ψηφοφό-
ρους να αποφασίζουν στη λογική
του μη χείρον βέλτιστον.

Για του λόγου το αληθές παρα-
πέμπει στο πιο χτυπητό εύρημα
της δημοσκόπησης της Πέμπτης:
στο ερώτημα ποιος υποψήφιος θε-
ωρούν πως έχει τα προσόντα να
αναλάβει τον ρόλο του καγκελάριου,
ο κ. Σολτς, υπουργός οικονομικών
της κ. Μέρκελ και αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης, λαμβάνει 55%, ο
κ. Λάσετ λαμβάνει 14% και η κ.
Μπέρμποκ μόλις 7%.

Το κλειδί πλέον για την κατεύ-
θυνση που θα πάρουν οι διαπραγ-

ματεύσεις για σχηματισμό κυβέρ-
νησης μετά τις εκλογές είναι ποιος
θα κόψει πρώτος το νήμα και πώς
θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί
δυνάμεων. Το σίγουρο είναι πως
οι ψηφοφόροι εξακολουθούν να
αποστρέφονται τους Χριστιανο-
δημοκράτες μετά από 16 χρόνια
στην εξουσία, παρά τις έντιμες προ-
σπάθειες της κ. Μέρκελ να ενισχύ-
σει την προεκλογική Λάσετ, κάτι
που μειώνει τις πιθανότητες ενός
νέου συνασπισμού με τους Σοσιαλ-
δημοκράτες και τη βοήθεια των
Φιλελεύθερων (γνωστού στη Γερ-
μανία ως «Γερμανικός συνασπι-
σμός» λόγω των χρωμάτων των
τριών κομμάτων που συνάδουν με
αυτά της σημαίας της χώρας - μαύ-
ρο, κόκκινο και κίτρινο), και ενισχύει
τα σενάρια για συνασπισμό που
να αποκλείει τους Χριστιανοδημο-
κράτες μέσω μιας συμμαχίας Σο-
σιαλιστών - Πράσινων και Φιλε-
λευθέρων (ή συνασπισμό «φώτα
τροχαίας», δηλαδή κόκκινο, κίτρινο
και πράσινο).

Λάσετ και Μπέρμποκ
Η απουσία μιας ισχυρής προ-

σωπικότητας στη γερμανική πολι-
τική όπως η κ. Μέρκελ και ιδιαίτερα
οι αδυναμίες των Λάσετ και Μπέρμ-
ποκ, όπως αναδείχθηκαν κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-

τείας, φαίνονται να οδηγούν τους
ψηφοφόρους προς δοκιμασμένα
έστω πρόσωπα, με τους Λάσετ και
Μπέρμποκ να μην καταφέρνουν
να πείσουν. Ο κ. Λάσετ ειδικά πλή-
γηκε από μια σειρά από γκάφες
μετά τις πλημμύρες που επηρέασαν
κυρίως την πολιτεία της οποίας
ηγείται, τη Βόρεια Ρηρανία - Βε-
στφαλία, όπως όταν οι κάμερες τον
«έπιασαν» να γελά για ένα άσχετο
αστείο την ώρα που ο Γερμανός
Πρόεδρος μιλούσε για την κατα-
στροφή. Ιδιαίτερα άσχημη εντύ-

πωση άφησε και η δήλωσή του, ως
απάντηση στις επικρίσεις κατά της
κυβέρνησης, πως μια πλημμύρα
δεν σημαίνει πως η χώρα θα αλλάξει
περιβαλλοντική πολιτική από τη
μια μέρα στην άλλη.

Από την άλλη, η κ. Μπέρμποκ
έχει χάσει την αρχική δυναμική
της καθώς η προεκλογική ανέδειξε
την απειρία στην παρουσία της
στα ΜΜΕ, αλλά και έφερε στην επι-
φάνεια κατηγορίες για λογοκλοπή
σε βιβλίο το οποίο έγραψε στο πα-
ρελθόν και για ανακρίβειες στο βιο-

γραφικό της. Ο κ. Σολτς θεωρείτο
μέχρι πρόσφατα πως δεν θα κατα-
λήξει στην καγκελαρία λόγω του

ότι οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν χά-
σει την επαφή τους με τους παρα-
δοσιακούς ψηφοφόρους τους.
«Ήταν το κόμμα της εργατικής τά-
ξης και των συντεχνιών, όμως έχα-
σαν πολύ στήριξη τα τελευταία
χρόνια λόγω της συνεργασίας με
τους Χριστιανοδημοκράτες» ανα-
φέρει η κ. Ένγκελ, η οποία αποδίδει
την ενίσχυση των Σοσιαλδημοκρα-
τών στην σωστή επιλογή υποψη-
φίου.Τόσο οι Χριστιανοδημοκράτες
όσο και οι Πράσινοι δεν επέλεξαν
τον υποψήφιο ο οποίος είχε μεγα-
λύτερο έρεισμα στην κοινή γνώμη,
επισημαίνει η κ. Ένγκελ. Η κεν-
τροδεξιά δεν επέλεξε τον Μάρκους
Σόντερ, πολιτικό ιδιαίτερα δημοφιλή
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,
ενώ η άλλη επιλογή των Πρασίνων,
ο συμπρόεδρος του κόμματος Ρόμ-
περτ Χάμπεκ, έχει ξεχωρίσει με τις
εμφανίσεις του στα ΜΜΕ της χώ-
ρας.

Νέες προκλήσεις
Οι πολιτικές τάσεις στη Γερμανία

μετασχηματίζονται εν μέρει και
από την στροφή των νεαρότερων
ψηφοφόρων μακριά από τους Χρι-
στιανοδημοκράτες, μεταξύ άλλων
και λόγω της αδυναμίας τους να
αγγίξουν το θέμα της κλιματικής
αλλαγής με πειστικό τρόπο για την
κοινή γνώμη. Στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης το σύνθημα είναι «πείτε

στους παππούδες τους να ψηφίσουν
Πράσινους αν θέλουν να έχετε μέλ-
λον», σημειώνει η κ. Ένγκελ, προ-
σθέτοντας πως η εικόνα των Χρι-
στιανοδημοκρατών ως του κόμμα-
τος που έφερε την έκρηξη ανάπτυ-
ξης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
έχει φθαρεί μετά και από 16 χρόνια
διακυβέρνησης.

Πράσινοι και Τουρκία
Όσον αφορά τα θέματα στενού...

Κυπριακού ενδιαφέροντος, οι πο-
λιτικοί σε Λευκωσία, Αθήνα και
φυσικά Άγκυρα παρακολουθούν
στενά τις θέσεις και τις προθέσεις
των Πράσινων για τα ευρωτουρκικά,
καθώς πρόκειται για νέο παράγοντα
στον αστερισμό της γερμανικής
εξωτερικής πολιτικής.

Αν και μειώνονται οι πιθανότη-
τες να αναδειχθεί σε καγκελάριο,
η κ. Μπέρμποκ θεωρείται σχεδόν
βέβαιο πως θα έχει σημαίνοντα
ρόλο την επόμενη της ψηφοφορίας,
και υποστηρίζει μια πιο σκληρή
στάση απέναντι στη Ρωσία και την
Κίνα σε σχέση με την παραδοσιακή
συντηρητική στάση της χώρας,
ενώ το κόμμα της επικρίνει συχνά
τις αυταρχικές τάσεις Ερντογάν
και τον ρόλο του στη Μέση Ανα-
τολή. Ωστόσο, σύμφωνα με την κ.
Ένγκελ, ανάδειξη των Πράσινων
σε ρυθμιστικό ρόλο δεν σημαίνει
απαραίτητα και αλλαγή της προ-
σέγγισης της Γερμανίας όσον αφορά
την σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο. Όπως επεσήμανε, ο ση-
μερινός ΥΠΕΞ της χώρας προέρ-
χεται από τους Σοσιαλιστές, ενώ
οι Πράσινοι είχαν αναλάβει το ΥΠΕΞ
και με τον Γιόσκα Φίσερ.

Η τάση στη Γερμανία αυτή τη
στιγμή, σύμφωνα με την κ. Ένγκελ,
είναι η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων
πολιτικών σε ορθολογιστικά κρι-
τήρια και λιγότερο σε κομματική
βάση, όπως φάνηκε και από το
άνοιγμα της κ. Μέρκελ στους πρό-
σφυγες από τη Συρία το 2015.

Ψάχνοντας τον διάδοχο της Μέρκελ
Σε εκλογές προσωπικοτήτων, παρά ιδεών, εξελίσσεται η αναμέτρηση στη Γερμανία - Ποια τα δυνατά χαρτιά της μάχης

Η τάση στη Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι η υιοθέτηση μακροπρόθεσμων πολι-
τικών σε ορθολογιστικά κριτήρια και λιγότερο σε κομματική βάση, όπως φάνη-
κε και από το άνοιγμα της κ. Μέρκελ στους πρόσφυγες από τη Συρία το 2015.
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Μπροστά περνούν οι Σο-
σιαλδημοκράτες λόγω
του πλεονεκτήματος της
εμπειρίας του Σολτς, τις
γκάφες Λάσετ και την
απειρία Μπέρμποκ.
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Δύσκολα αυτές
οι εκλογές θα αλλάξουν
τη στάση της Γερμανίας
στην εξωτερική
πολιτική και την Τουρ-
κία κατ΄ επέκταση. 

«Για πρώτη φορά οι εκλογές δεν
αφορούν το περιεχόμενο των πολι-
τικών προγραμμάτων, αλλά τους
υποψήφιους», σημείωσε στην «Κ» η
ανταποκρίτρια της ARD στις Βρυξέλ-
λες, Γκουντρούν Ένγκελ.
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Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδικές φωνές και χαμόγελα θα
κατακλύσουν τις αμέσως επόμενες
μέρες τα σχολεία του τόπου, οι πόρ-
τες των οποίων θα ανοίξουν για να
υποδεχτούν πίσω στα θρανία χι-
λιάδες μαθητές και μαθήτριες.
Ωστόσο, η πόρτα ενός από τα αρ-
χαιότερα σχολεία της Κύπρου θα
παραμείνειγια πρώτηφορά κλειστή,
αφήνοντας πίσω της τοίχους βου-
βούς, μια ιστορία 172 χρόνων αλλά
και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Κι αυτό γιατί ένα καινούργιο κε-
φάλαιο αναμένεται να ξεκινήσει
για το ιστορικό σχολείο της Φανε-
ρωμένης, στην καρδιά της Λευκω-
σίας. Τον Ιούνιο το σχολείο έκλεισε
για πάντα τις πόρτες του σε δεκάδες
παιδιά με μεταναστευτική βιογρα-
φία προκειμένου να αρχίσει τις
προετοιμασίες για να υποδεχθεί
τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
H εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει
ανάμικτες αντιδράσεις στους εμ-
πλεκόμενους φορείς και τους αν-
θρώπους που έζησαν εκεί τα μα-
θητικά τους χρόνια, καθώς πρό-
κειται για ένα σχολείο - ορόσημο
για την παιδεία της Κύπρου, η συμ-
βολή του οποίου ξεκίνησε τον 19ο
αιώνα. Αποτελεί, μάλιστα, ένα από
τα κατ΄εξοχήν σπουδαιότερα σχο-
λεία για την γυναικεία εκπαίδευση,
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην
«Κ» ο ιστορικός Πέτρος Παπαπο-
λυβίου, αφού το 1860 λειτούργησε
ως παρθεναγωγείο, έναν χώρο όπου
φοίτησαν πολλές γενιές Κυπρίων
κορασίδων, εκφράζοντας την ελ-
πίδα πως με τη λειτουργία της αρ-
χιτεκτονικής σχολής η παράμετρος
αυτή θα αναδειχθεί. Χαρακτηρι-
στικό είναι και το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια το σχολείο της
Φανερωμένης αποτέλεσε ένα πο-
λυπολιτισμικό σχολείο, με μαθητές
τόσο από την Κύπρο όσο και από
χώρες μεταναστών. 

«Ένα έμψυχο μωσαϊκό»
Μετά τα τραγικά γεγονότα του

1974 το Παρθεναγωγείο Φανερω-
μένης μεταφέρθηκε στον χώρο της
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου
και μετά από ένα χρόνο επαναλει-
τούργησε ως Μικτό Γυμνάσιο Φα-
νερωμένης για να υποδεχθεί πολ-
λούς πρόσφυγες στα θρανία του.
Ωστόσο, η τουρκική εισβολή και
η μικρή απόσταση από την πράσινη
γραμμή εξανάγκασε πολλούς κα-
τοίκους της περιοχής να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους μετατρέ-
ποντας έτσι το άλλοτε αστικό και
εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας,
τη Φανερωμένη, σε παραμεθόρια
περιοχή και συνεπώς τη μείωση
των μαθητών που φοιτούν στο σχο-

λείο. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που
μετανάστευσαν στην Κύπρο βρή-
καν στέγη στα εγκαταλελειμμένα
από τους κατοίκους τους σπίτια
της περιοχής, με αποτέλεσμα το
συγκρότημα των σχολείων Φανε-
ρωμένης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο) να μετατραπεί σε ένα
«πολυπολιτισμικό» σχολείο στο
οποίο φοιτούσαν παιδιά με σύγ-
χρονη μεταναστευτική βιογραφία,
με ελάχιστο ποσοστό Κυπρίων.
«Σχεδόν το κάθε παιδί είχε τη δική
του γλώσσα, θρησκεία και πολιτι-
σμό και όλα μαζί σχημάτιζαν ένα
πολύχρωμο έμψυχο μωσαϊκό», ανέ-
φερε στη «Κ» η Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Αποφοίτων Παγκυπρίου
Γυμνασίου Φανερωμένης κ. Ανα-
στασία Ασλανίδου, κληθείσα να
σχολιάσει το πολυπολιτισμικό πε-
ριβάλλον που άρχισε να δημιουρ-
γείται στο σχολείοκατά τη δεκαετία
του 2000. «Ακόμη και τα παιδιά
που δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά
κατάφερναν να επικοινωνούν με-
ταξύ τους με τον δικό τους κώδικα
και μέχρι το τέλος του πρώτου τρι-
μήνου να κατέχουν την ελληνική
αρκετά καλά», συμπλήρωσε. 

Η συμβολή των δασκάλων 
Καθοριστικής σημασίας για την

ενσωμάτωση, προσαρμογή και στή-
ριξη των παιδιών με σύγχρονη με-
ταναστευτική βιογραφία ήταν η
συμβολή των δασκάλων του σχο-
λείου της Φανερωμένης. Σύμφωνα
με την κ. Ασλανίδου, το 2003 ει-
σήχθη στο σχολείο ο θεσμός Ζ.Ε.Π.
(Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραι-
ότητας) με σκοπό τη βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς
και της επίδοσης των μαθητών. Στο
πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
οι υπεύθυνοι καθηγητές παρατη-
ρούσαν τις ανάγκες των μαθητών
εντός και εκτός του σχολείου, ει-
σηγούνταν λύσεις και αναλάμβαναν
δράσεις προς επίλυση των προβλη-

μάτων και βελτίωσης του μαθησια-
κού κλίματος, αλλά και άλλων δυ-
σκολιών που σχετίζονται κυρίως
με την εγκατάσταση σε ξένο τόπο.
Ο μικρός αριθμός των μαθητών επέ-
τρεπε καλύτερο έλεγχο από την
πλευρά των εκπαιδευτικών καθώς
και συνεχείς επαφές με τους γονείς.
Το απόγευμα υπήρχαν προγράμ-
ματα με διάφορες δραστηριότητες
που αξιοποιούσαν δημιουργικά τις
ελεύθερές τους ώρες και συνέβαλαν
στην επίλυση διαφόρων κοινωνικών
και άλλων προβλημάτων στα πλαί-
σια του εθελοντισμού, της αλλη-
λεγγύης και της προσφοράς. 

Σοβαρές διαφωνίες
Η απόφαση του Υπουργικού

Συμβουλίου και η συμφωνία Αρ-
χιεπισκοπής, Υπουργείου Οικονο-
μικών, Δήμου Λευκωσίας και Πα-
νεπιστημίου Κύπρου να μεταστε-
γαστεί το Τμήμα Αρχιτεκτονικής
στο εν λόγω κτήριο έχουν προκα-
λέσει ποικίλες αντιδράσεις από
άμεσα επηρεαζόμενους και διάφο-
ρους φορείς, με πολλούς να κάνουν
λόγο για καταπάτηση των δικαιω-
μάτων των παιδιών και άλλους να
υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή
θα συμβάλει στην ανάπτυξη της
περιοχής. Το θέμα άλλωστε ανα-
μένεται να απασχολήσει και τη
Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο.
Μεταξύ άλλων, η Επίτροπος Προ-
στασίας των Δικαιωμάτων του Παι-
διού Δέσπω Μιχαηλίδου διατύπωσε
τη θέση ότι το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας (ΥΠΠΑΝ) «απέτυχε να μελε-
τήσει τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες
που προκύπτουν από κάθε αλλαγή
και ιδίως σε σχέση με τους δεσμούς
που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των
μαθητών του σχολείου». 

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι από
σχετική ενημέρωση που έλαβε από
το ΥΠΠΑΝ δεν προκύπτει αν άλλες
Αρχές/αρμόδιες Υπηρεσίες ή ο Δή-

μος Λευκωσίας πριν τη λήψη της
απόφασης διερεύνησαν τις πολε-
οδομικές και περιβαλλοντικές συν-
θήκες στη γύρω περιοχή και τις
συνέπειες υποδοχής μιας νέας χρή-
σης που θα επιφέρει αλλοίωση του
χαρακτήρα της περιοχής, ούτε κατά
πόσον αξιολογήθηκαν οι συνέπειες
που ενδεχομένως θα επιφέρει η
μελλοντική απουσία ενός εκπαι-
δευτικού ιδρύματος δημοτικής και

μέσης εκπαίδευσης στην περιοχή. 
Κατά της εν λόγω απόφασης

τάχθηκαν και οι εκπαιδευτικές ορ-
γανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ. Σε
κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν
στα τέλη Μαρτίου, εξέφρασαν την
έντονη διαφωνία τους με τον «εκτο-
πισμό 120 μαθητών Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης από το σχολείο
τους», χωρίς καμία διαβούλευση
και διάλογο με τους άμεσα επηρε-
αζόμενους. 

Από την πλευρά τους, οι Σύνδε-
σμοι Γονέων των Σχολείων Φανε-
ρωμένης πραγματοποίησαν δια-
μαρτυρία στα μέσα Απριλίου φω-
νάζοντας για τα όσα «απαράδεκτα
συνεχίζουν να διαδραματίζονται
πίσω από κλειστές πόρτες», χωρίς
την δική τους συμμετοχή και ενη-
μέρωση και μη ξέροντας το γιατί
και το πώς πάρθηκε αυτή η από-
φαση και με ποιους παράγοντες. 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Παγ-
κυπρίου Γυμνασίου Φανερωμένης
υποστήριξε στην «Κ» ότι το σχολείο
είναι που θα βοηθήσει στην ανά-
πτυξη της Λευκωσίας και όχι το
Πανεπιστήμιο. Εισηγήθηκε όπως
το Σχολείο παραμείνει και γίνει και
η Αρχιτεκτονική στον ίδιο αρχιτε-
κτονικό ρυθμό, αφού αυτό είναι
που θα στηρίξει την ανάπτυξη. «Αν
θες να δημιουργήσεις ή να ανα-
πτύξεις μια περιοχή, το πρώτο πράγ-
μα που θα ιδρύσεις είναι το Σχολείο

και τιμητικά να το εξελίξεις. Δεν
είναι τα κτήρια που ‘σώζουν’ τις
περιοχές αλλά οι ψυχές, η Ιστορία,
ο Πολιτισμός, η Ταυτότητα», τόνισε. 

Αναγέννηση της πόλης  
Από την πλευρά του,στο πλαίσιο

των συναντήσεων που πραγματο-
ποίησε με διάφορες οργανώσεις
για την αναβάθμιση του ιστορικού
κέντρου της πρωτεύουσας, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών χαρακτήρισε αδι-
καιολόγητες τις αντιδράσεις για το
κλείσιμο των σχολείων της Φανε-
ρωμένης, υποστηρίζοντας ότι πρό-
κειται για ένα ευρύτερο θέμα ανα-
γέννησης και αναζωογόνησης μιας
πόλης, όπως έγινε και σε ιστορικά
κέντρα πόλεων του εξωτερικού.
Μέλημά μας, τόνισε, είναι και η
αναβάθμιση των γύρω σχολείων,
τα οποία θα φιλοξενήσουν τους λι-
γοστούς μαθητές που φοιτούν σή-
μερα στη Φανερωμένη. Διευκρίνισε
μάλιστα ότι το όλο εγχείρημα εν-
δεχομένως να πάρει δυο ή τρίαχρό-
νια. Παράλληλα, θα έχουν εξαγγελθεί
τα μέτρα για τις φοιτητικές εστίες
που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μνημόνιο
Συναντίληψης, που υπογράφηκε
μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας, του
Υπουργείου Οικονομικών, του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής για την ανάπλαση
και την αναζωογόνηση της εντός
των τειχών Λευκωσίας, προνοεί:

• Τη μεταφορά της Αρχιτεκτο-
νικής Σχολής στο κτήριο της Φα-
νερωμένης (πρώην παρθεναγω-
γείο).

• Την εξέταση κατάλληλων κτη-
ρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή
και άλλων ιδιοκτητών και τρόποι
αξιοποίησής τους με το Δήμο ή το
Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία
φοιτητικών εστιών, πανεπιστημια-
κών σχολών ή και άλλων εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών λειτουρ-
γιών.

• Τη σύνδεση του ιστορικού πυ-
ρήνα με τους χώρους του Πανεπι-
στημίου στη λεωφόρο Καλλιπόλεως
και της Πανεπιστημιούπολης στην
Αγλαντζιά, μέσω της επέκτασης
του δικτύου των μικρών λεωφορεί-
ων του Δήμου.

Πώς η Φανερωμένη
μετατράπηκε
σε κομμάτι ιστορίας 
Το σχολείο, βάζει λουκέτο, μετατρέπεται σε αρχιτεκτονική σχολή 

Το σχολείο της Φανερωμένης ρίχνει αυλαία ως σχολείο φέτος και ανοίγει ως αρχιτεκτονική σχολή.

Σε Άγ. Αντώνιο και Άγ. Δομέτιο οι μαθητές 
Tα σχολεία της γύρω περιοχής ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Σε-
πτέμβριο τους περίπου 120 μαθητές των σχολείων Φανερωμένης. Συγ-
κεκριμένα, τα παιδιά του Δημοτικού θα μεταφερθούν στο σχολείο του
Αγίου Αντωνίου, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως υποχρεωτικό
Ολοήμερο. Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαί-
δευσης Μάριος Στυλιανίδης σημείωσε ότι έγιναν και κάποιες διευθετή-
σεις ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να μοιραστούν την ίδια τάξη με τους φί-
λους τους. Τα παιδιά του Γυμνασίου, κατά συντριπτική πλειοψηφία, θα
πάνε στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου. Όπως διευκρίνισε στην «K» ο Διευ-
θυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Δρ Κυπριανός Λούης, το Υπουργείο
Παιδείας έχει διευθετήσει τους χώρους μέσα στους οποίους τα παιδιά
αυτά θα ενταχθούν ομαλά. Τα υπόλοιπα παιδιά, πρόσθεσε,  μετά από δι-
κή τους επιθυμία, τους προσφέρθηκε η δυνατότητα να πάνε στα πέριξ
Γυμνάσια όπως το Γυμνάσιο Ακροπόλεως, Αγλαντζιάς, Παλλουριώτισσας
κ.λπ. Σημειώνεται ότι  το Υπουργείο Παιδείας θα αναλάβει τόσο τη μετα-
φορά όσο και τη σίτιση των παιδιών αυτών. 

1859: Ιδρύθηκε από τον Αρ-
χιεπίσκοπο Κύπρου Μακά-
ριο Α΄.

1933: Λειτουργεί ως ημιγυ-
μνάσιο.

1935: Παράρτημα του Παγ-
κύπριου Γυμνασίου (φοι-
τούν μόνο μαθήτριες).

1961: Μετατροπή του σε
Παγκύπριο Γυμνάσιο Θη-
λέων Φανερωμένης.

1975: Επαναλειτουργεί ως
μεικτό γυμνάσιο Φανερω-
μένης.

1980: Μετονομασία σε Β’
Γυμνάσιο Φανερωμένης. 

2003: Ενταγμένο στη Ζώνη
Εκπαιδευτικής Προτεραι-
ότητας Φανερωμένης μαζί
με το Δημοτικό και το Νη-
πιαγωγείο Φανερωμένης.

Τα τελευταία χρόνια η Φανερωμένη αποτέλεσε ένα πολυπολιτισμικό σχο-
λείο. Ο τρόπος που λήφθηκε η απόφαση για μεταφορά των μαθητών σε άλλα
σχολεία προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις. 

Μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων Φανερωμένης. 
Υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες, η αυλή της Φανερωμένης θα γέμιζε με παιδικές φωνές, πλέον γίνονται οι διεργασίες για τη μεταστέγαση της αρχιτε-
κτονικής σχολής η οποία για πολλούς θα βοηθήσει στην αναγέννηση της πόλης. 
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Η διαδρομή
των τριών προς
τα υπουργικά
έδρανα
Αδ. Γεωργιάδης, Θ. Πλεύρης, Μ. Βορίδης

Από την ακραία
πολιτική τους νιότη
στον ΛΑΟΣ, κατέληξαν 
να είναι βασικά στελέχη 
σε ένα κόμμα εξουσίας 
που αρχικώς τους έβλεπε 
με καχυποψία.
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Το «βατράχι» που τάραξε τα νερά της πολιτικής
Η πορεία του Ευάγγελου Αποστολάκη έως την αναδίπλωση της υπουργοποίησής του στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πέρα από τη μακρό-
χρονη πορεία του 
σε θέσεις ηγεσίας 
στις Ενοπλες Δυνάμεις, 
είχε επιδείξει και πολι-
τικά αντανακλαστικά.

Ο αρχικός         -
  . O .    ,   

     ,     
          .

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
Μ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η Σ  1 9 2 5 - 2 0 2 1

Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το σμίξιμο      ( ) ,        M  ,             
.                  20   –     .

Προκάλεσε μεγάλες 
ανακατατάξεις 
στο ελληνικό τραγούδι, 
το οποίο μιλάει πια και 
για πολιτικοκοινωνικές 
καταστάσεις, θίγοντας 
θέματα που λίγο-πολύ 
του ήταν ξένα ή και 
ταμπού μέχρι τότε.

* Το κείμενο βασίζεται στην εργασία 
«Το όραμα του Μάνου Χατζιδάκι και 
του Μίκη Θεοδωράκη για την ελληνική 
μουσική - ώς το 1967» με την οποία ο 
υπογράφων μετείχε στο Επιστημονικό 
Συμπόσιο: «1949 - 1967: Η εκρηκτική 
εικοσαετία» που οργάνωσε το 2000 
η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 
(Σχολής Μωραΐτη). Σελ. 125 έως 137 
στον ομότιτλο τόμο (έκδοση 2002), 
όπου και οι αναγκαίες υποσημειώσεις 
και παραπομπές.

Με τη Μαίρη Λίντα.   -
   , « -

»   « ».

Μανώλης Χιώτης,  ,  .

Η «εισβολή» 
στο λαϊκό
τραγούδι
το 1960 
Ενας «Επιτάφιος» ως ανατρεπτική πράξη*
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Παρίσι 19/4/77

Θα πρέπει πρώτα απ’ 
όλα εμείς οι αριστεροί, 
που χτες και προχτές 
τους πολεμήσαμε
μέσα από τις γραμμές
του ΚΚΕ,
να διακηρύξουμε
και μεις επίσημα
ότι ο εμφύλιος έληξε.

Aφού παραδεχτούμε 
ότι η δημοκρατική 
Δεξιά ούτως ή άλλως 
θα κυβερνήσει, τότε 
να βοηθήσουμε με την 
πολιτική μας ώστε η 
διακυβέρνηση αυτή να 
γίνει προοδευτικότερη.
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Για έναν ελληνικό ιστορικό συμβιβασμό
Κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» στις 3-4 Μαΐου 1977

Ο πρωθυπουργός        ,    
    9  1975.
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* Ο κ. Ακης Σκέρτσος είναι υπουργός 
Επικρατείας.

O Σεπτέμβριος, «κλειδί» για τις εξελίξεις

Αλλάξαμε πολλά υπέρ των πολλών και συνεχίζουμε

Καθοριστικές οι επόμενες εβδομάδες για οικονομία και πανδημία – Στην παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επενδύει το Μαξίμου

Υπό εξέταση το voucher 
στους νέους για την επι-
δότηση δραστηριοτήτων, 
αλλά και περαιτέρω μεί-
ωση των εισφορών ως 
αντιστάθμισμα στις ανα-
μενόμενες ανατιμήσεις. 

Θα προχωρήσουμε 
στον ανασχεδιασμό 
του υγειονομικού 
χάρτη με αιχμή 
την πρωτοβάθμια 
φροντίδα και 
την καθιέρωση ατομικού 
φακέλου ασθενούς.

Η παρέμβαση     ( .     )     :   ,           
,        ,           .
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Του ΑΚΗ ΣΚΕΡΤΣΟΥ*
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Η απειλή μιας νέας... 11ης Σεπτεμβρίου
Είκοσι χρόνια και τέσσερις προέδρους μετά, ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας δεν έχει τελειώσει ακόμη
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Δύσκολα διλήμματα για τη Δύση στο Αφγανιστάν

Πώς να αποφευχθεί 
μια επικίνδυνη αποστα-
θεροποίηση, που θα ευ-
νοήσει τη διεθνή τρομο-
κρατία, χωρίς να δοθεί 
νομιμοποίηση 
σε ένα θεοκρατικό, 
καταπιεστικό καθεστώς.
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Φεύγοντας από 
το Αφγανιστάν 
οι Αμερικανοί άφησαν 
πίσω ένα αποτυχημένο 
κράτος και τους 
Ταλιμπάν, οι οποίοι 
εξακολουθούν να έχουν 
σχέσεις με την Αλ 
Κάιντα, στην εξουσία. 

Αμερικανοί ,  2  2002,             .
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Η «Αϊντα»    
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Η συσχέτιση
με το κλίμα

Ο δύσκολος δρόμος για το υπερεμβόλιο 

Τυφώνες όπως η «Αϊντα»
θα εξακολουθούν
να μας νικούν, αν...

Επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σκεύασμα που θα αντιμετωπίζει τις πιθανές μεταλλάξεις του κορωνοϊού

Το καταστροφικό πέρασμά της

Τρία υποψήφια εμβόλια 
δεν έχουν ακόμη 
δοκιμαστεί 
σε ανθρώπους, 
αλλά αυτό θα γίνει 
στο εγγύς μέλλον.

Αποδεικνύεται ότι 
η λύτρωση δεν βρίσκεται 
στα φράγματα και τα 
άλλα τεχνικά έργα, αλλά 
στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής.
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Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Του ROBERT S. YOUNG*
THE NEW YORK TIMES
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Χιούμορ, δράμα,
φαντασία και άρωμα
από Σπέτσες στο μενού

Η Μόστρα δίνει ξανά ζωή στη Βενετία
Μπορεί η φετινή διοργάνωση να μην έχει την αίγλη των παλαιότερων χρόνων, αλλά κηρύττει την πολυπόθητη ανάκαμψη
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Αποστολή ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ
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Με τα χέρια          .         ( ),     ( )  .

Από αριστερά προς τα δεξιά:            «Dune».     -
             . 

Ενας ψηλός τοίχος 
ορθώνεται ανάμεσα 
στους περαστικούς και 
στην παρέλαση των σταρ 
και ο μόνος τρόπος να 
τους δει ο κοινός θνητός 
είναι από τις γειτονικές 
γιγαντοοθόνες.

Εξαιρετικές ταινίες,
που «φλερτάρουν» 
με τον φετινό 
Χρυσό Λέοντα.

JO
E

L 
C 

R
YA

N
/I

N
V

IS
IO

N
/A

.P
.

YA
N

N
IS

 D
R

A
KO

U
LI

D
IS



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  5  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ  2 0 2 1

Λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί
παραπλανητικά στο μυαλό των περισ-
σοτέρων, η διαφωνία που υπήρχε, υπάρχει
και θα εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά
με την «κάρτα οπαδού». 

Ακριβώς αυτό το μπέρδεμα προκάλεσε
ακόμη περισσότερη σύγχυση στην έτσι
και αλλιώς αμάθητη κυπριακή κοινωνία
να συζητεί, να επιχειρηματολογεί και να
καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Ανεξαρτήτως του τρόπου σκέψης του
ατόμου, τα πολιτικά του πιστεύω και πολύ περισσότερο
την αντίληψή του για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο
έλεγχος σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα του κα-
θενός, η συζήτηση που έγινε γύρω από τη χρησιμότητα
ή καλύτερα τη νομιμότητα της «κάρτας οπαδού» μόνο
εποικοδομητική δεν ήταν. 

Αντιθέτως, επιχειρήματα του τύπου «μα μέχρι και
στους φούρνους βγάζουμε κάρτα» ή «εγώ δεν πάω γήπεδο
για να μην φακελωθώ», υποβίβαζαν την ποιότητα της
κουβέντας που επί της ουσίας ξεφεύγει κατά πολύ από
τα αθλητικά στεγανά. 

Το θέμα με την «κάρτα οπαδού» δεν ήταν και δεν
πρέπει να είναι η κάρτα, το φακέλωμα, ο Bill Gates ή ο
Big Brother του Όργουελ, αλλά το νομικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο εμπίπτει η ανάγκη έκδοσης της κάρτας και
το οποίο εμπνεύστηκε, συνέταξε και πέρασε στη Βουλή
ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. 

Ο νόμος περί της πρόληψης και καταστολής της βίας
στους αθλητικούς χώρους, περιλαμβάνει διατάξεις που
ενδεχομένως να αποτελούν απειλή για την παραβίαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η δε υπερεξουσία που παραχωρείται στα εποπτικά
όργανα παραπέμπει σε καταστάσεις «λειψής» δημοκρατίας,
που λειτουργούν απειλητικά για τον καθένα ξεχωριστά
και ενδεχομένως να υποβιβάζει το νομικό πολιτισμό…
αν διαθέτουμε ως κοινωνία. 

Με αφορμή τη συζήτηση, που διεξάγεται κυρίως πα-
ρασκηνιακά, ενόψει του ξεκινήματος της ποδοσφαιρικής
σεζόν για πιθανότητα άρσης του μέτρου, καλό θα ήταν
έστω και καθυστερημένα να επανεξεταστεί το όλο ζήτημα,
και επιτέλους να τεθεί στην σωστή βάση του. 

Ποιος θα το περίμενε, πως ο Σωφρόνης
Αυγουστή θα αναλάμβανε την τεχνική
ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Πόσοι όμως θεω-
ρούσαν εφικτό στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ
να βρεθεί κάποτε ο Τιμούρ Κετσπάγια;
Και όμως έγινε και αυτό. Γιατί στο πο-
δόσφαιρο όλα γίνονται, και στο ποδο-
σφαιρικό ΑΠΟΕΛ η πιθανότητα εκπλή-
ξεων ή απρόσμενων εξελίξεων είναι ακό-
μη μεγαλύτερη.

Το ερώτημα των προηγούμενων μηνών, αν δηλαδή
ο Σάββας Πουρσαϊτίδης, με μικρή προπονητική εμπειρία,
μπορούσε να φέρεις εις πέρας την αποστολή του, μετα-
τράπηκε πλέον στο κατά πόσο ο Σωφρόνης Αυγουστή
είναι ο κατάλληλος για να οδηγήσει το ΑΠΟΕΛ ξανά στην
κορυφή, πετυχαίνοντας ό,τι δεν μπόρεσε, αν και πλησίασε
σε τρεις περιπτώσεις, φορώντας την προπονητική φόρμα
του Απόλλωνα. 

Μπορεί λοιπόν ο Σωφρόνης Αυγουστή να αποδειχθεί
πετυχημένος προπονητής στο ΑΠΟΕΛ; Αυτή μάλλον
είναι η πιο σωστή διατύπωση της ερώτησης. Και πάλι
όμως, η απάντηση εύκολη δεν είναι. Γιατί, επιχειρώντας
κάποιος να απαντήσει, θα πρέπει πρώτα να καθορίσει
το κριτήριο αξιολόγησης για ένα προπονητή στο ΑΠΟΕΛ.
Η κατάκτηση του τίτλου θα μπορούσε να ήταν το πιο
σημαντικό κριτήριο. 

Από το ΑΠΟΕΛ, ωστόσο, έφυγαν προπονητές πρω-
ταθλητές ή πρωταθλητές στο παρά κάτι, δύο ή τρεις αγω-
νιστικές πριν το τέλος. Δικαιούται (εντός ή εκτός εισα-
γωγικών η λέξη) ένας προπονητής στο ΑΠΟΕΛ να χάσει
ένα παιγνίδι, θεωρείται φυσιολογικό στην ομάδα της
Λευκωσίας να προκύψει μια περίοδος κάμψης ως φυσιο-
λογική εξέλιξη στο ποδόσφαιρο; Λογικά η απάντηση
είναι ναι, στο ΑΠΟΕΛ όμως, τα δεδομένα πολλές φορές
αποδείχθηκαν διαφορετικά.

Θα λειτουργήσουν αλλιώς τα πράγματα αυτή τη φορά;
Θα υπάρξει μεγαλύτερη υπομονή ή και εμπιστοσύνη
στη νέα τεχνική ηγεσία. Έχοντας ήδη η διοίκηση κατα-
γράψει μία αλλαγή προπονητή, θα μπορούσε κάποιος
να υποστηρίξει τα πιο πάνω, η εμπειρία, ωστόσο, των
τελευταίων χρόνων άλλα λέει και λίγες πιθανότητες
αφήνει για αλλαγή του σκηνικού…

Ίσως τελικά να υπάρχει απάντηση στο ερώτημα περί
των πιθανοτήτων επιτυχίας του Σωφρόνη Αυγουστή στο
ΑΠΟΕΛ. Με τα ίδια κριτήρια που τα τελευταία χρόνια η
διοίκηση αξιολογεί τους προπονητές, πολύ δύσκολα επι-
βιώνει κάποιος, είτε Αυγουστή λέγεται, είτε Ίβιτς, Κρί-
στιανσεν, Δώνης και πάει λέγοντας. Εκτός και αν ο απο-
λογισμός για τον κύπριο τεχνικό αγγίξει το τέλειο, εκτός
και αν αποδειχθεί πως πιο έμπειρος πλέον, θα βρει όλα
όσα του έλειψαν και του στοίχισαν τα προηγούμενα
χρόνια. Διαφορετικά, εκπτώσεις στις απαιτήσεις της δι-
οίκησης δεν αναμένονται!

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Η «κάρτα οπαδού»...
δεν είναι το πρόβλημα 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΑΠΟΕΛ - ΜΜΕ
«Εσείς διώχνετε τους προπονητές»
ήταν η απάντηση του Πρόδρομου Πε-
τρίδη στην τελευταία του συνέντευξη
τύπου, πριν από τρεις περίπου μήνες
και απαντώντας σε σχετική ερώτηση
για τις συχνές αλλαγές προπονητών.
Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ανάλογη
απάντηση του σήμερα, με δεδομένη
ήδη μια πρώτη αλλαγή προπονητή,
μετά από ένα μόλις επίσημο παιγνίδι
στη φετινή περίοδο και αφού ο ίδιος
και η διοίκηση του εμπιστεύθηκε το
Σάββα Πουρσαϊτίδη, στην κρίσιμη πε-
ρίοδο που προηγήθηκε, του σχεδια-
σμού και του προγραμματισμού…

* * * * *

Φράνσις Ουζόχο
Αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο
Φράνσις Ουζόχο απέχει πολύ και λό-
γω του σοβαρού τραυματισμού του,
από τον τερματοφύλακα των πρώτων

αγωνιστικών της περιόδου 2019-
2020. Σε μεγάλο βαθμό φυσιολογική
η απορία για την κίνηση της Ομόνοιας
να τον επανεντάξει στο ρόστερ της.
Εύκολη όμως και η απάντηση. Λόγω
Φαμπιάνο, η Ομόνοια μπορεί να περι-
μένει τον Ουζόχο να επανέλθει σε κα-
λή αγωνιστική ετοιμότητα. Αντίθετα,
στο ΑΠΟΕΛ και με το νιγηριανό τερμα-
τοφύλακα στην τωρινή του αγωνιστι-
κή κατάσταση, περιθώρια και πίστω-
ση χρόνου δεν υπήρχαν, στην απου-
σία άλλης έμπειρης επιλογής στη
συγκεκριμένη θέση, ικανής να δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
προσπάθεια υλοποίησης πολύ ψηλών
στόχων...

* * * * *

Χειρότερα δεν γίνεται  
Μπόλικη γκρίνια για την εμφάνιση
αλλά κυρίως την βαριά και αναπάντε-
χη ήττα του αντιπροσωπευτικού μας

συγκροτήματος από τη Μάλτα. Επειδή
πριν από αυτό το ματς η εικόνα ήταν
θετική, ας περιμένουμε να κρίνουμε
τα πράγματα συνολικά. Εννοείται ότι η
εμφάνιση ήταν αυτό που λέμε… χει-
ρότερα δε γίνεται.  

* * * * *

Λοΐ ζος Λοΐ ζου
Τελικά ο Λοΐζος Λοΐζου παρέμεινε
παρά το ότι υπήρχε ενώπιον της Ομό-
νοιας μια κάθε άλλο παρά ευκατα-
φρόνητη πρόταση από τη Βελγική
Μπρυζ. Δεν ήταν άσχημο το timing
αλλά φαίνεται ότι στην Ομόνοια έκρι-
ναν ότι θα υπάρξει καλύτερο. Βεβαί-
ως εγγύηση για καλύτερο timing δεν
δίνεται ποτέ από κανένα. 

* * * * *

Δεν είναι απλό το θέμα
Συνολικά, 16 ποδοσφαιριστές της

Ομόνοιας απουσιάζουν για υποχρεώ-
σεις αντιπροσωπευτικών συγκροτη-
μάτων.
Ασφαλώς και αυτό δείχνει ποιότητα
στο ρόστερ όμως από την άλλη δεν γί-
νεται δουλειά στην ομάδα. Δεν είναι
απλό  το θέμα  και δεν αφορά μόνο
την Ομόνοια. Όπως έχουν τα πράγμα-
τα ούτε οι ποδοσφαιριστές  παίρνουν
ανάσα  και ούτε οι προπονητές μπο-
ρούν να δουλέψουν.

* * * * *

Αυτογκόλ για ΑΠΟΕΛ
Η περίπτωση Φρανσίς Ουζόχο ήταν
ένα αυτογκόλ για το ΑΠΟΕΛ. Έδωσε
το περασμένο καλοκαίρι ένα κάρο λε-
φτά σε Ισπανούς και …μανατζαραίους
πήρε ψίχουλα  (μεγάλη οικονομική
ζημιά)  και ο παίκτης δεν  πρόσφερε
τίποτα. Πάντως από  τερματοφύλακας
ολκής  δεν γίνεται κανείς …πάπλωμα,
έτσι ξαφνικά.  Χρειάζεται…προσπά-
θεια. Που όπως φαίνεται, έγινε. 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Του ΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Υστερα από άλλο ένα «θερμό» καλο-
καίρι με διαφωνίες, αναβολές και εκ-
κρεμότητες, η πολυπόθητη... ανακωχή
συμφωνήθηκε και επιτέλους η μπάλα
στήνεται στη σέντρα. Το Σάββατο 11
Σεπτεμβρίου, το νέο πρωτάθλημα
της Σούπερ Λιγκ 1 κάνει πρεμιέρα,
τουλάχιστον με την ευχή η καθυστε-
ρημένη έναρξη των 20 ημερών να
βρει τις ομάδες πιο έτοιμες από αγω-
νιστικής πλευράς.

Στη Γ.Σ. της Λίγκας υπογράφηκε
ομόφωνα η προκήρυξη του πρωτα-
θλήματος, ενώ με ψήφους 12-2 πέρασε
η καταστατική αλλαγή για υποχρε-
ωτική κεντρική διαχείριση των τη-
λεοπτικών δικαιωμάτων από την πε-
ρίοδο 2023-2024. Το γεγονός πως σε
αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει ομοφω-
νία, σημαίνει στην πράξη πως το μέ-

τωπο των τηλεοπτικών έκλεισε, από
ό,τι φαίνεται όμως προσωρινά...

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
μειοψήφησαν, ενώ ο Αρης, παρά το
γεγονός πως αρχικά είχε ταχθεί εναν-
τίον της κεντρικής διαχείρισης, ψή-
φισε υπέρ.

Οι δύο «αιώνιοι» αντέδρασαν όταν
αποφασίστηκε διά βοής να μην το-
ποθετηθεί η νομική υπηρεσία της
διοργανώτριας για το τι προβλέπει ο
νόμος σε σχέση με τη διαχείριση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων και αν
υπάρχει υποχρέωση κεντρικής δια-
χείρισης, προαναγγέλλοντας κινήσεις
κατά της απόφασης. «Εγινε φίμωση
της νομικής υπηρεσίας. Θεωρώ ότι
όλη αυτή η διαδικασία ήταν κατα-
χρηστική και εκβιαστική. Ενα γκρουπ
ομάδων εκβίασε με την έναρξη του

πρωταθλήματος προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει ιδιοτελή συμφέροντα. Ο
Παναθηναϊκός είναι κάθετα αντίθετος
σε ό,τι έγινε και θα κινηθεί νομικά
κατά της απόφασης», ανέφερε, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλα-
φούζος. Από την πλευρά του και ο
Ολυμπιακός επιφυλάχθηκε για όλες
τις νομικές ενέργειές του στο μέλλον,
ενώ ο νομικός σύμβουλος της Λίγκας,
Γιάννης Οικονομάκης, επιβεβαίωσε
πως υπάρχει δυνατότητα προσφυγής
στα δικαστήρια. «Απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης που είναι αντίθετη
προς τον νόμο και το καταστατικό
είναι άκυρη και υπάρχει δυνατότητα
προσφυγής στα δικαστήρια», όπως
ανέφερε.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίστηκε

μια νίκη των «μικρών», προκειμένου
να εφαρμοστεί η κεντρική διαχείριση,
έστω και από τη σεζόν 2023-24, ωστό-
σο μέχρι τότε θεωρείται σίγουρο πως
θα υπάρξουν νέα επεισόδια, ειδικά
στην περίπτωση που Παναθηναϊκός
και Ολυμπιακός αναζητήσουν τη νο-
μική δικαίωση.

Πάντως, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα,
η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιστεί
την ερχόμενη Πέμπτη. Τα βασικά
κριτήρια με τα οποία θα μοιράζονται
τα χρήματα στις ομάδες, εφόσον
εφαρμοστεί η κεντρική διαχείριση,
θα είναι η βαθμολογία, η ισομέρεια
και η εμπορικότητα των ομάδων.

Σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό μέ-
τωπο, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ΠΑΕ
που παραμένει τηλεοπτικά «άστεγη»
και δεν αποκλείεται μέχρι να υπάρξει

συμφωνία να μεταδοθούν τα παιχνί-
δια του μέσα από το OPEN TV. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο «Δικέφαλος
του Βορρά» είπε «όχι» στην πρόταση
της Νοva ύψους 8 εκατ. ευρώ, ζη-
τώντας τουλάχιστον 9 εκατ., όσα ει-
σέπραξε και ο Παναθηναϊκός από
την Cosmote Tv.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λιγκ 1:

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου: Παναι-
τωλικός - Αστέρας Τρίπολης (18.15 -
Cosmote Tv), Παναθηναϊκός - Απόλ-
λων Σμ. (20.30 - Cosmote Tv). Κυριακή
12 Σεπτεμβρίου: Βόλος - Λαμία  (18.15.
- Cosmote Tv), ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
(19.00), ΑΕΚ - Ιωνικός (20.30 - Cosmote
Tv), Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20.30
- Nova). Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου:
Αρης - ΟΦΗ (19.30 - Nova).

Στη σέντρα με... αγκάθια
Οριστικά πρεμιέρα της Σούπερ Λιγκ 1 στις 11/9 – Δεν θέλουν κεντρική διαχείριση οι «αιώνιοι»

�������

Με ψήφους 12-2 πέρασε
η αλλαγή στα τηλεοπτικά
από το 2023-2024.
Τη νομική οδό
παίρνουν Ολυμπιακός
και Παναθηναϊκός.

Ο Σωφρόνης
του ΑΠΟΕΛ

Δύο αγώνες που θα κρίνουν πολλά για την εθνική Ελλάδας
Η ήττα της Εθνικής στο φιλικό από
την Ελβετία, την περασμένη Τετάρτη
το βράδυ, δεν προβλημάτισε τον Τζον
Φαντ Σιπ. Αντίθετα μάλιστα ο Ολλαν-
δός ομοσπονδιακός τεχνικός έμεινε
ικανοποιημένος από την εικόνα των
διεθνών στον αγώνα της Βασιλείας.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στους
δύο «τελικούς», με το Κόσοβο απόψε
εκτός έδρας και τη Σουηδία την ερ-
χόμενη Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, οι οποίοι
και θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το
μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα
στον Β΄ όμιλο των προκριματικών
του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλωστε

προχθές ο Τζον Φαντ Σιπ θέλησε να
θολώσει και λίγο τα νερά όσον αφορά
τις σκέψεις του ενόψει του αγώνα
στην Πρίστινα, καθώς στο αρχικό
σχήμα κόντρα στους Ελβετούς είχε
και παίκτες που δεν υπολογίζει, όπως
για παράδειγμα ο Ζέκα που είναι τι-
μωρημένος και τη θέση του μεθαύριο
διεκδικεί ο Σιώπης. 

Επίσης στο κέντρο της άμυνας
ήταν οι Χατζηδιάκος - Μαυροπάνος,
αντί των Τζαβέλα και Παπαδόπουλου
που θα παίξουν λογικά την Κυριακή,
ενώ είναι δύσκολο να δούμε ξανά το
δίδυμο Τσιμίκα και Κούτρη στην αρι-

στερή πλευρά. Ακόμα και έτσι πάντως
η Εθνική είχε και τις καλές στιγμές
της, αν και δεν έλειψαν τα εύκολα
λάθη από τα οποία ξεκίνησαν και τα
δύο γκολ των Ελβετών. Η αποστολή
της Εθνικής παραμένει στην Ελβετία,
ενώ για το Κόσοβο θα αναχωρήσει
αύριο, παραμονή της αναμέτρησης.
Ερωτηματικό παραμένει ο Χρήστος
Τζόλης που ακολούθησε ξανά ατομικό
πρόγραμμα, με τον παίκτη και το ια-
τρικό επιτελείο να καταβάλουν προ-
σπάθεια ώστε να προλάβει τουλάχι-
στον τον αγώνα με τη Σουηδία.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ο Τζον Φαντ Σιπ θέλησε στην Ελβετία
να θολώσει λίγο τα νερά όσον αφορά
τις σκέψεις του ενόψει του αγώνα
στην Πρίστινα.

Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης θα ανοίξουν πρώτοι την αυλαία του πρωταθλήματος το επόμενο Σάββατο στις 18.15.
Θα ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα, που θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 20.30.
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του SALOMON FIEDLER*

Τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη
έχουν σωρεύσει σημαντικές
υπερβάλλουσες αποταμιεύσεις
και αυτό συνέβη χάρη στα πα-
ρατεταμένα περιοριστικά μέτρα
για την ανάσχεση της πανδημίας.
Εάν θα αποφασίσουν να δαπα-
νήσουν μεγαλύτερο από το ανα-
μενόμενο τμήμα των χρημάτων
αυτών στην κατανάλωση, τότε
οι πιέσεις επί των τιμών σε με-
σοπρόθεσμο ορίζονταν θα ενι-
σχυθούν περισσότερο. Εντούτοις,
από τη στιγμή που η αρχική αγο-
ραστική μανία εξατμίστηκε και
η ζήτηση αποδυναμώνεται, εμείς
από πλευράς μας θα αναμένουμε
μια μερική αντιστροφή αυτών
των πιέσεων. Πέραν του 2023
διαβλέπουμε ορισμένες τάσεις,
οι οποίες μπορεί να διευκολύνουν

την άνοδο του πληθωρισμού,
τουλάχιστον εν συγκρίσει με τις
υποτονικές δυναμικές των τιμών
που είχαμε παρατηρήσει μέσα
στη δεκαετία του 2010. Η δημο-
γραφική μετάβαση θα σημάνει
ότι τα ποσοστά των παραγωγικών
εργαζομένων επί του συνολικού
πληθυσμού θα βαίνουν μειού-
μενα. Κατά συνέπεια θα ελατ-
τώνεται ο αριθμός των παραγω-
γών, ενώ οι καταναλωτές θα πα-
ραμένουν αμετάβλητοι και τα
αγαθά θα καθίστανται γενικά
σπανιότερα. Επιπροσθέτως, ο
πράσινος μετασχηματισμός της
οικονομίας θα συντελεστεί με
υψηλό τίμημα, το οποίο θα πρέπει
να επωμιστούν οι καταναλωτές
πληρώνοντας έως ένα βαθμό
υψηλότερες τιμές.

O πληθωρισμός στην Ευρω-
ζώνη έχει τώρα υπερβεί κατά πο-
λύ το ανώτατο όριο του 2,6%, το
οποίο είχε προβλέψει η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφο-
ρικά με το τελευταίο τρίμηνο του
2021. Με μια πιθανολογούμενη
περαιτέρω άνοδο του δείκτη έως
τον Νοέμβριο, η ΕΚΤ είναι σχεδόν
βέβαιο πως θα αναθεωρήσει προς
τα πάνω τις προβλέψεις περί πλη-

θωρισμού στη συνεδρίασή της
στις 9 Σεπτεμβρίου. Συνδυάζον-
τας τες με μια σχετικά βελτιωμένη
πρόβλεψη για το πραγματικό ΑΕΠ
από το 4,6% στο 4,9% για το 2021
(όπως το προβλέπουμε εμείς), θα
μπορούσε να δημιουργήσει το
υπόβαθρο για να ανακόψει κατά
το τέταρτο τρίμηνο τον ρυθμό
αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο
του επείγοντος προγράμματος
της πανδημίας – και θα μπορούσε
να επιβραδύνει τον ρυθμό κάπου
ανάμεσα σε εκείνον του πρώτου
τριμήνου και τον πιο γρήγορο
στη συνέχεια.

Οι δε χαμηλές αποδόσεις των
κρατικών ομολόγων θα συνηγο-
ρούσαν υπέρ μιας τέτοιας κίνη-
σης παρά τη διογκούμενη αβε-
βαιότητα για τις επιπτώσεις των

μολύνσεων από τη μετάλλαξη
«Δέλτα» στο κλίμα και στην οι-
κονομική δραστηριότητα. Το
πρόγραμμα επειγουσών αγορών
τίτλων αναμένεται να διαρκέσει
έως τουλάχιστον τον Μάρτιο του
2022. Ωστόσο, κρίνοντας από
τον περιορισμένο αντίκτυπο,
που ακόμα και ο πολύ μεγάλος
όγκος αγορών είχε στο παρελθόν
στον πληθωρισμό, ο σχετικός
δείκτης δεν αναμένεται να με-
ταβληθεί πολύ ως απάντηση σε
μερικά δεκάδες δισεκατομμύρια
ευρώ περισσότερα ή λιγότερα
υπό τη μορφή αγοράς τίτλων, ει-
δικά τώρα που παρήλθε η οξεία
φάση της κρίσης της πανδημίας. 

* Ο κ. Salomon Fiedler είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank.

Η αύξηση του πληθωρισμού δεν θα είναι παροδική

Πεντάστερα
ξενοδοχεία
επέλεξαν
οι τουρίστες
Ρώσοι οι περισσότεροι

Σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέν-
τε αστέρων κατέλυσε το 50%
των τουριστών στο διάστημα 22
Μαΐου - 22 Αυγούστου. Τέσσερις
στους δέκα ήταν Ρώσοι, η πλει-
οψηφία των οποίων επέλεξε Αμ-
μόχωστο. Ενας στους δύο Βρε-
τανούς διανυκτέρευσε στην Πά-
φο, ενώ ενισχύθηκαν και άλλες
αγορές. Οι Γερμανοί επέλεξαν
Αμμόχωστο (30%), Πάφο (30%)
και Λάρνακα (25%). Σελ. 4

Δεν αξιοποιούμε
τον ήλιο και καίμε
την τσέπη μας
Μονόδρομος η χρήση ΑΠΕ

Η Κύπρος δεν φαίνεται να αξιο-
ποιεί επαρκώς το πλεονέκτημα
της ηλιοφάνειας για κάλυψη των
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μπορεί φέτος να καταγράφηκε
κάποια αύξηση, ωστόσο, ο δρό-
μος είναι μακρύς. Οι λογαριασμοί
ηλεκτρικού ρεύματος καταδει-
κνύουν ότι η χρήση ΑΠΕ απο-
τελεί μονόδρομο. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη τα ενοίκια
της φοιτητικής κατοικίας
Ιδιαίτερα τσουχτερό είναι το κόστος δια-
μονής για φοιτητές που θα χρειαστεί να
νοικιάσουν διαμέρισμα στην πόλη που
πρόκειται να φοιτήσουν, ιδίως αν πρό-
κειται για μεγάλο αστικό κέντρο. Στο
κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή για  δια-
μέρισμα 65τ.μ. αγγίζει τα 600 ευρώ το
μήνα. Σελ. 12

ΔΙΕΘΝΗ

Αύξηση 50%
καταγράφει
η τιμή πολλών
ειδών καφέ

Σελ. 9

Επεκτατικός ο προϋπολογισμός 2022
Κωνσταντίνος Πετρίδης: Περνάμε δυναμικά στην εποχή της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων
Πυρετωδώς εργάζεται το υπουρ-
γείο Οικονομικών προκειμένου
να καταθέσει ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου για συ-
ζήτηση εντός Σεπτεμβρίου τον
κρατικό προϋπολογισμό για το
2022. Ακολούθως, θα οδηγηθεί
στη Βουλή για ψήφιση. Οπως

δήλωσε στην «Κ» ο υπουργός
Οικονομικών Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης, οι προϋπολογισμοί το
2020 και 2021 αποτέλεσαν το
πιο αποτελεσματικό όπλο της
κυβέρνησης για αντιμετώπιση
της πανδημίας. «Το 2022 ο προ-
ϋπολογισμός, ο οποίος διέπεται

από μια ιδιαίτερα αναπτυξιακή
πνοή, σηματοδοτεί το ότι περ-
νάμε δυνατά  στην εποχή της
ανάπτυξης. Είναι ένας επεκτα-
τικός προϋπολογισμός, ο οποίος
θα χαρακτηρίζεται από τη στα-
διακή άρση των σχεδίων στή-
ριξης, σε αναπτυξιακά έργα και

μεταρρυθμίσεις που θα έχουν
μεσοπρόθεσμο αλλά και μακρο-
πρόθεσμο όφελος για τη χώρα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά. Την
ίδια ώρα, όμως, θεώρησε ση-
μαντικό να διευκρινίσει ότι «ο
προϋπολογισμός δεν θα θέτει
σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των

δημοσίων οικονομικών, αλλά
θα αποτελεί κι αυτός μια μετα-
βατική περίοδο, αν και ελλει-
ματικός, προς τους ισοσκελι-
σμένους προϋπολογισμούς τους
οποίους οφείλουμε να έχουμε,
και να καταφέρουμε την επό-
μενη τριετία». Σελ. 3

Κύπρος 0,16% 0,01%

Γερμανία -0,39% 0,03%

Γαλλία -0,01% 0,04%

Ιταλία 0,67% 0,02%

Ισπανία 0,31% 0,01%

Ιρλανδία 0,00% 0,03%

Ελλάδα 0,72% 0,05%

Ην. Βασίλειο 0,68% 0,08%

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

ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Ουραγός η Ελλάδα
στην ηλεκτροκίνηση
Ακαρπες αποβαίνουν προς το παρόν, οι
προσπάθειες ενίσχυσης της ηλεκτροκί-
νησης στην Ελλάδα, με πρωταρχικό εμ-
πόδιο το υψηλό κόστος κτήσης των ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων. Τα στοιχεία επι-
βεβαιώνουν ότι η ψαλίδα της ηλεκτροκί-
νησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών
παραμένει μεγάλη. Σελ. 8

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Επενδυτές γίνονται τώρα
οι Ελληνες αποταμιευτές
Τα μηδενικά επιτόκια ωθούν τους αποτα-
μιευτές να γίνουν επενδυτές, αναζητών-
τας καλύτερες αποδόσεις. Από την αρχή
του έτους καταγράφονται εισροές-ρεκόρ
στα αμοιβαία κεφάλαια, ύψους 10 δισ.
ευρώ. Σταθερές εισροές καταγράφουν
και οι τοποθετήσεις σε ασφαλιστικά προ-
ϊόντα. Σελ. 6

Μεγάλα funds επενδύουν σε κινεζικούς τίτλους

Παρά τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσε στον επιχειρηματικό κόσμο η εκστρατεία του Πεκίνου κατά των τεχνολογικών κολοσσών και
γενικότερα κατά όσων αναρριχήθηκαν ραγδαία και απέκτησαν δυσανάλογα μεγάλη επιρροή, οι μεγάλοι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν
την Κίνα. Τα ηχηρότερα ονόματα του κόσμου των επενδύσεων επιμένουν πως είναι ο κατάλληλος καιρός για να τοποθετηθούν σε κινεζικούς
τίτλους. Σελ. 10

������

Δημογραφικό και
πράσινη μετάβαση
συνηγορούν υπέρ της
αύξησης των τιμών 
τα επόμενα χρόνια.
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Μετά τις πυρκαγιές, ορατή
απειλή η ραθυμία

Αν –χτύπα ξύλο– σε έναν μήνα ξε-
σπάσει πυρκαγιά στο υπόλοιπο,
άκαυτο, κομμάτι της Αττικής θα εί-
μαστε έτοιμοι να την αντιμετωπί-
σουμε καλύτερα; Είδατε να έχει κα-
θαρίσει η αυτοδιοίκηση τις ντάνες
ξεραμένα κλαδιά από τη Μήδεια;
Να τρέχουν ν’ ανοίξουν αντιπυρικές
ζώνες και δασικούς δρόμους τα δα-
σαρχεία; Μήπως επέτρεψαν τον
καθαρισμό των οικοπέδων από επι-
κίνδυνα πεύκα ή μήπως άρχισαν
να αραιώνουν τα δάση, όπου είναι
300 ή 500 πεύκα ανά στρέμμα αντί
για 30 που θα ’πρεπε να είναι η μέ-
γιστη πυκνότητα; Μήπως η ΔΕΗ
αντικατέστησε κάποιον απ’ τους
επικίνδυνους μετασχηματιστές;
Μήπως, έστω, βγήκε στη σέντρα
κάποιος από αυτούς που συνεχίζουν

να πετάνε μπάζα στο δάσος; Ή μή-
πως έγινε υποχρεωτική η ασφάλιση
των κτιρίων, για να μην πληρώνει
ο φορολογούμενος τα καμένα σπίτια;
Τίποτα από αυτά. Υπάρχουν προ-
βλήματα που δεν μπορούν να λυ-
θούν και θέματα που δεν μπορούν
να ρυθμιστούν άμεσα – θέλουν με-
λέτη και χρόνο. Υπάρχει όμως και
μια κακή συνήθεια, η αμεριμνησία,
η ραθυμία σε πολλά που είναι γνω-
στά και μπορούν να γίνουν «εδώ
και τώρα», επειδή αυτό είναι εφικτό.
Βεβαίως υπάρχει κλιματική κρίση
εδώ, δεν πρόκειται για κάποιο μελ-
λοντικό ενδεχόμενο, και η αντιμε-
τώπισή της είναι το μείζον θέμα.
Σύνθετο θέμα, επιτάσσει επανα-
στατικές αλλαγές στον τρόπο που
παράγουμε και ζούμε σε όλη την
γκάμα λειτουργιών, προτεραιοτήτων
και, πριν απ’ όλα, αξιών. Δύσκολο
θέμα, προϋποθέτει συγκρούσεις με
κατεστημένα συμφέροντα που εμ-
ποδίζουν την ανάπτυξη νέων αγο-

ρών. Συναφές θέμα είναι η προσαρ-
μογή όλων των υποδομών, ώστε να
καταστούν ανθεκτικές στα ακραία
καιρικά φαινόμενα. 

Η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει
πολλά. Εχει διατυπωθεί η σκέψη
για τη δημιουργία ενός Ταμείου ενί-
σχυσης της ανθεκτικότητας των
ευρωπαϊκών υποδομών, που ούτε
νέες είναι ούτε ανθεκτικές στα
ακραία καιρικά  φαινόμενα. Το Τα-
μείο θα μπορούσε να δανείζεται
από τις διεθνείς αγορές σε ευρώ,
αξιοποιώντας την υψηλή αξιοπιστία
της Κομισιόν και τη διόλου αμελητέα
σε καιρούς μηδενικών επιτοκίων
απόδοση των έργων υποδομής,
ώστε να χρηματοδοτήσει διευρω-
παϊκές υποδομές μεταφορών, επι-
κοινωνιών και ενέργειας. 

Πολλά πρέπει να γίνουν (κι ίσως
γίνουν…) με ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία και αλληλεγγύη. Αλλά η κλι-
ματική κρίση και η ανάγκη ευρω-
παϊκής δράσης δεν μπορούν να γί-
νονται άλλοθι ούτε για τις παραλεί-
ψεις που χαρακτήριζαν τις δημόσιες
πολιτικές επί 10ετίες, παρότι ήταν
γνωστοί οι κίνδυνοι και επανειλημ-
μένες οι καταστροφικές πυρκαγιές:
1,5 εκατ. στρέμματα κάηκαν το
1988, 1,6 εκατ. στρέμματα το 2000,
περίπου 2,7 εκατ. στρέμματα το
2007. Ούτε μπορούν να γίνονται
άλλοθι για την καθ’ ημάς αδράνεια
σε όλη τη γραμμή – να αναβάλλονται
για μεθαύριο αυτά που θα έπρεπε
να είχαν γίνει χθες. Εδώ που τα
λέμε, τα μόνα που γίνονται με τα-
χύτητα είναι οι καταβολές των απο-
ζημιώσεων σε όσους επλήγησαν
από τις πυρκαγιές και κάποιες απευ-
θείας αναθέσεις μελετών και έργων
για πρόληψη πλημμυρών. Πάλι κα-
λά! – θα πει κανείς. Θυμάμαι, πριν
από 31 χρόνια, στις 23 Αυγούστου
1990, στο Ψαροπούλι Ευβοίας, από
μια καταιγίδα τα νερά όρμησαν σαν
καταρράκτες από τα γυμνά βουνά
που είχαν καεί και μέσα σε μια άγρια
νύχτα έπνιξαν 8 ανθρώπους. Πρέπει
να προλάβουμε ανάλογα φαινόμενα.
Και για να γίνει αυτό αποτελεσμα-
τικά, χρειάζεται κάτι παραπάνω
από τη μέριμνα για το άμεσο πολι-
τικό κόστος.

kallitsiskostas@yahoo.com

Μετά τις πυρκαγιές έρχονται οι πλημμύρες
Ομάδα 46 επιστημόνων προειδοποιεί για το ενδεχόμενο κατολισθήσεων και διάβρωσης του εδάφους στις πληγείσες περιοχές

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Αυξημένοκίνδυνο κατολισθήσεων,
διάβρωσης του εδάφους και πλημ-
μυρών θα έχουν η βόρεια Εύβοια,
η λεκάνη απορροής του Κηφισού
και η περιοχή της Βαρυμπόμπης.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει
ομάδα 46 επιστημόνων από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Χα-
ροκόπειο, που μελέτησαν τις πυρ-
καγιές του φετινού καλοκαιριού.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι
πρέπει να δοθεί προσοχή στις
υποδομές των πυρόπληκτων πε-
ριοχών, καθώς οι βροχοπτώσεις

μπορεί να οδηγήσουν στη μετα-
φορά μεγάλων ποσοτήτων φερτών
υλικών. 

Η αναλυτική αποτίμηση των
φετινών πυρκαγιών σε όλη την
Ελλάδα δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό του προγράμματος με-
ταπτυχιακών σπουδών «Στρατη-
γικές διαχείρισης περιβάλλοντος,
καταστροφών και κρίσεων» του
τμήματος Γεωλογίας και Γεωπε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Οπως επισημαίνεται, οι
πυρκαγιές του Αυγούστου ήταν
από τις πιο καταστροφικές των

τελευταίων δεκαετιών, καθώς
προκάλεσαν σημαντικές κατα-
στροφές σε πολλαπλά δασικά οι-
κοσυστήματα αλλά και εκατον-
τάδες ιδιωτικές περιουσίες, επη-
ρεάζοντας έτσι την κοινωνικοοι-
κονομική ζωή στις περιοχές που
επλήγησαν.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα συμπεράσματα
των επιστημόνων σχετικά με την
«επόμενη μέρα» των καταστρο-
φών, ιδίως στη βόρεια Εύβοια,
την Αττική (Βαρυμπόμπη, Βίλια
και Σούνιο) και την Πελοπόννησο
(Ηλεία, Λακωνία, Αρκαδία), όπου

κάηκαν και οι μεγαλύτερες εκτά-
σεις. «Οι πυρκαγιές αναμένεται
να επηρεάσουν σε διαφορετικό
βαθμό (ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες και την ένταση του γε-
γονότος) τις υδρο-γεωμορφολο-
γικές διαδικασίες στις καμένες
περιοχές. Θα πρέπει να αναμέ-
νεται αύξηση της διάβρωσης και
των ρυθμών μεταφοράς φερτών
υλικών, που με τη σειρά τους θα
οδηγήσουν σε αύξηση της συ-
χνότητας των πλημμυρών, της
μεταφοράς υλικών και των κα-
τολισθήσεων, για μια περίοδο

που δεν μπορεί να εκτιμηθεί σα-
φώς, αλλά κυμαίνεται από 2 έως
15 χρόνια», αναφέρει η ομάδα.
Συγκεκριμένα:

– Στη βόρεια Εύβοια, το μεγα-
λύτερο μέρος της πληγείσας πε-
ριοχής χαρακτηρίζεται από υψηλό
και πολύ υψηλό κίνδυνο κατολι-
σθήσεων. Επομένως κρίνεται ως
επιτακτική μια πολυπαραμετρική
διερεύνηση του φαινομένου, με
σκοπό τον μετριασμό των πιθα-
νών επιπτώσεων. 

– Στη βόρεια Αττική, οι περιο-
χές που είναι πιο ευαίσθητες στο

ενδεχόμενο κατολισθήσεων βρί-
σκονται στο βόρειο κομμάτι της
πληγείσας περιοχής και ειδικά
βόρεια της περιοχής της Αγίας
Τριάδας και στη δυτική πλευρά
της πυρόπληκτης ζώνης, κατά
μήκος της Πάρνηθας. 

– Στα Βίλια, το μεγαλύτερο μέ-
ρος της πληγείσας περιοχής θε-
ωρείται ότι έχει από μέσο έως
υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων,
ενώ στη Λαυρεωτική το βόρειο
τμήμα της πληγείσας ζώνης.

– Στην Αιγιάλεια, ο κίνδυνος
κατολισθήσεων είναι χαμηλός
στις περιοχές των Πεύκων και
του Λαμπιρίου και υψηλότερος
στη δυτική πλευρά της πληγείσας
περιοχής, όπου το ανάγλυφο είναι
απότομο και υπάρχουν ενεργά
ρήγματα. 

– Υψηλός είναι ο κίνδυνος κα-
τολισθήσεων και στην Αρχαία
Ολυμπία και τη Γορτυνία, στην
περιοχή βόρεια του Αλφειού. Τα
σοβαρότερα ζητήματα εντοπί-
ζονται στην περιοχή των χωριών
Δάφνη και Λιβαδάκι στη Γορτυνία,
Λάλας και Χελιδόνι στην Ηλεία,
όπου η γεωλογία ευνοεί ανάλογα
φαινόμενα. Οι ειδικοί επισημαί-
νουν την ανάγκη να υπάρξει λε-
πτομερέστερη μελέτη της πλη-
γείσας ζώνης.

– Στη Λακωνία, τέλος, το πρό-
βλημα εστιάζεται στο δυτικό κομ-
μάτι της πυρόπληκτης περιοχής,
στην περιοχή νότια του Ταϋγέ-
του.

Η αποτίμηση των πυρκαγιών
έγινε από μεγάλη ομάδα επιστη-
μόνων, υπό τους καθηγητές Ευ-
θύμιο Λέκκα, Νικόλαο Βούλγαρη
και Στέλιο Λοΐζο.
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Στη μελέτη επισημαί-
νουν ότι ο κίνδυνος εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλός
στη βόρεια Εύβοια λό-
γω της γεωμορφολο-
γίας της.

Καταδίκη 
Τη δεύτερη μεγαλύτερη ποινή για παραβίαση
των αναθεωρημένων κανονισμών για την προ-
στασία της ιδιωτικότητας, θα κληθεί να καταβά-
λει η εταιρεία WhatsApp, για το ποσό των 225
εκ. ευρώ. Η αναθεωρημένη νομική βάση στην
οποία έχει στηριχθεί ο Ιρλανδός ρυθμιστής για
την καταδίκη, έχει εισαχθεί το 2018 και αφορά
στον γενικό κανονισμό περί προστασίας των
δεδομένων (GDPR). Η μεγαλύτερη ποινή μέχρι
στιγμής με τον ίδιο νόμο επιβλήθηκε στην
Amazon, τον περασμένο Ιούλιο από τις αρχές
του Λουξεμβούργου, για το ποσό των 746 εκ.
ευρώ. Η WhatsApp, που είναι εφαρμογή αν-
ταλλαγής μηνυμάτων και βρίσκεται στην ιδιο-
κτησία της Fakebook, έχει αποτύχει, σύμφωνα
με το κατηγορητήριο, να εφαρμόσει τους κανό-
νες διαφάνειας για τον τρόπο που χρησιμοποι-
εί τα προσωπικά δεδομένων των συνδρομητών
της. Πέραν της χρηματικής καταδίκης, η Wha-
tsApp υποχρεούται να διαφοροποιήσει τις δια-
δικασίες χειρισμού των προσωπικών δεδομέ-
νων των χρηστών της για να είναι συμβατές με
τις πρόνοιες του αναθεωρημένου GDPR. 

••••
Γενναιοδωρία 
Σταθεροποιημένες και σε πορεία ανάκαμψης
βρίσκονται οι εθνικές οικονομίες της ευρωζώ-
νης, εκτιμά η Κριστίν Λαγκάρντ, ως αποτέλε-
σμα της έγκαιρης παρέμβασης της ΕΚΤ. Δεν
παραλείπει, όμως, να σημειώσει ότι μεγαλύτε-
ρη έμφαση αυτήν την περίοδο πρέπει να δοθεί
στους κλάδους που έχουν κτυπηθεί περισσό-
τερο από την πανδημία. Όσον αφορά στους εμ-
βολιασμούς, σημειώνει ότι θα πρέπει ο ανα-
πτυγμένος κόσμος να γίνει πιο γενναιόδωρος
και να προσφέρει στις χώρες με χαμηλά εισο-
δήματα τους πόρους για να πετύχουν την απα-
ραίτητη εμβολιαστική κάλυψη. Είναι οξύμωρο,
δήλωσε, ότι δαπανήθηκαν στην πανδημία συ-
νολικά 6 τρισ. δολάρια για στήριξη της οικονο-
μίας, ενώ θα μπορούσε με το 1% αυτού του πο-
σού να εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης.

••••
Απειλή
Η αναφορά της επικεφαλής της ΕΚΤ στους
κλάδους που «πλήρωσαν» βαρύ τίμημα στην
πανδημία αποτελεί σημείο προβληματισμού
για το άμεσο μέλλον, καθώς η κατάσταση πα-
ραμένει οριακή. Η πανδημία έχει δοκιμάσει τις
αντοχές όλων των οικονομικών κλάδων σε
σχέση με τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις
«ψηφιακές» δεξιότητες των εργαζομένων. Δυο
σχεδόν χρόνια μετά την παγκόσμια κατάσταση
πανδημίας, επιβάλλεται η προσαρμογή για
απορρόφηση των κραδασμών. Σύμφωνα με τε-
λευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι τρεις κλάδοι που

«απειλούνται» με οικονομική δυσχέρεια στο
άμεσο μέλλον με την παρούσα συνθήκη είναι
με σειρά κατάταξης, τα ξενοδοχεία και η εστία-
ση, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία και οι μετα-
φορές και η αποθήκευση. 

••••
Μάσκες
Σε μια πρωτοποριακή έρευνα, όπου συμμετεί-

χαν 340.000 ενήλικες από 600 χωριά του
Μπαγκλαντές, δοκιμάστηκε η αποτελεσματι-
κότητα της χρήσης μάσκας για προστασία από
την covid-19. Μετά το πέρας 8 εβδομάδων οι
μονάδες που χρησιμοποίησαν μάσκα προστα-
σίας παρουσίασαν βελτιωμένα αποτελέσματα
κατά 9%, η δωρεάν διανομή μασκών σε μια
περιοχή μαζί με την ενημέρωση για τη χρήση
τους είχε βελτιωμένα αποτελέσματα κατά
29%, ενώ οι χειρουργικές μάσκες αποδείχ-
θηκαν αποτελεσματικότερες από τις υφασμά-
τινες. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας εί-
ναι ότι η χρήση μάσκας προσφέρει αποτελε-
σματική προστασία και μένει να δούμε πώς
θα αξιοποιηθεί αυτή η έρευνα και θα επηρεά-
σει τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι ορ-
γανισμοί.

••••
Εργασία
Οι μεγάλοι οργανισμοί προβληματίζονται για
την προοπτική πλήρους επιστροφής των ερ-
γαζομένων τους στις θέσεις εργασίας μετά
από σημαντική περίοδο εργασίας από το σπί-
τι. Στην προκειμένη περίπτωση, η Google
έχει καθυστερήσει με δυο αναβολές την
ημερομηνία για πλήρη επιστροφή των εργα-
ζομένων της, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κι-
νούνται οι Apple, Amazon και Facebook. Σύμ-
φωνα με έρευνα, το 66% των εταιρειών που
ανήκουν στη λίστα Fortune500 καθυστερούν
την πλήρη επιστροφή των εργαζομένων με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα δεδομέ-
να στην εργασία, που ίσως να αλλάξουν για
πάντα τη μέχρι σήμερα πρακτική διατήρησης
μόνιμων χώρων εργασίας για το σύνολο των
εργαζομένων.

Λεζάντα: Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγάλης αντεπίθεσης
για επαναφορά της οικονομίας στα προ πανδημίας επίπεδα.  

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Συμπληρωματικά
Αγαθά

Συμπληρωματικά κα-
λούνται δύο (ή περισσό-
τερα) αγαθά όταν η αύ-
ξηση στην τιμή του ενός
μειώνει τη ζήτηση του
άλλου. Τα αγαθά αυτά
ικανοποιούν από κοινού

μια ανάγκη του καταναλωτή. Δηλαδή,
πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο
(ή περισσότερα) για την ικανοποίηση
της συγκεκριμένης ανάγκης και αποτε-
λούν σημαντικό προσδιοριστικό παρά-
γοντα της ζήτησης ενός αγαθού.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School
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Πολλά μπορούν και
πρέπει να γίνουν, αν 
μετά την υπερένταση
της καταστροφής 
επέλθη χαλάρωση
όλων των μηχανισμών.

Τα καμένα μπορεί να
καταλήξουν στο Αιγαίο
Στην πυρόπληκτη περιοχή της βόρειας
Εύβοιας υψηλός είναι και ο κίνδυνος
πλημμυρών. Οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στις
περιοχές ανατολικά της Ιστιαίας, στα
Βασιλικά, ανατολικά και δυτικά του Μαν-
τουδίου και στην περιοχή της Λίμνης. Το
χαρακτηριστικό των πιο ευαίσθητων σε
πλημμύρες περιοχών είναι οι απότομες
κλίσεις και οι μικρές πλημμυρικές ζώ-
νες κοντά στην ακτογραμμή. Μάλιστα
επισημαίνεται ο κίνδυνος ρύπανσης της
θάλασσας από τη μεταφορά καμένης
βλάστησης και άλλων αντικειμένων τό-
σο στον βόρειο Ευβοϊκό όσο και στο Αι-
γαίο, καθώς και ο κίνδυνος να επηρεα-
στούν οι θαλάσσιες μεταφορές από
κορμούς και άλλα ογκώδη αντικείμενα
που θα παρασυρθούν στη θάλασσα.
Υψηλό κίνδυνο πλημμύρας εντοπίζουν
οι επιστήμονες και στις περιοχές που
κάηκαν στην Κεντρική Ρόδο. Ιδιαίτερο
πρόβλημα αναμένεται να έχει η ευρύ-
τερη περιοχή του χωριού Θεολόγος,
που παρουσιάζει πλούσιο ιστορικό ανά-
λογων γεγονότων τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, στην Αττική εκτιμάται ότι πρέπει
να δοθεί προσοχή στις λεκάνες του Κη-
φισού και της λίμνης Μαραθώνα. Ειδικά
για τον Κηφισό επισημαίνεται η ανάγκη
προστασίας του σημείου όπου το ποτάμι
μετατρέπεται σε κλειστό αγωγό, καθώς
η φραγή του από μεταφερόμενα υλικά
μπορεί να οδηγήσει στην πλημμύρα της
συγκεκριμένης περιοχής. Οι επιστήμο-
νες εκτιμούν ότι πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν άμεσα αντιπλημμυρικές πα-
ρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το ΥπουργείοΟικονομικών εργάζεται
πυρετωδώς προκειμένου να κατα-
θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμ-
βουλίου για συζήτηση εντός Σε-
πτεμβρίουτον κρατικό προϋπολο-
γισμό για το 2022και έπειτα για να
οδηγηθεί στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων για να εξεταστεί έως ότου
φτάσει η κρίσιμη ώρα της ψήφισής
του. Ο προϋπολογισμός του 2022
είναι ένας προϋπολογισμός που θα
είναι σημαντικός κατά την έξοδο
της χώρας από την πανδημική κρί-

ση, ενώ θα είναι και ο πρώτος ο
οποίος θα έχει και –χρονική- ταύτιση
με την αρχή των τομών του Ταμείου
Ανάκαμψης και των εκταμιεύσεων
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τις μεταρρυθμίσεις. Είναι ένας
προϋπολογισμός που ακολουθεί
τον επεισοδιακό του 2021, που για
πρώτη φορά στην ιστορία της Βου-
λήςκαταψηφίστηκε. Η νέα σύνθεση
της Βουλής, ωστόσο, μετά τις βου-
λευτικές εκλογές προ λίγων μηνών
έχει δημιουργήσει νέες προσδοκίες
και δυναμικές αναφορικά με την
ψήφιση του προϋπολογισμού και
σίγουρα δεν θα θέλει το κυβερνητικό
σχήμα να επαναληφθούν τα περσινά
του προϋπολογισμού του 2021. Από
πλευράς πραγματικής οικονομίας,
σύμφωνα με το βασικό μακροοικο-

νομικό σενάριο που έχει παρουσια-
στεί στο στρατηγικό πλαίσιο του
υπουργείου Οικονομικών για το
2022-2024, το 2022 ο ρυθμός ανά-
πτυξης προβλέπεται να κυμανθεί
γύρω στο 3,8%, ενώ για τα έτη 2023
και 2024 υπολογίζεται στο 3,2% και
2,8% αντίστοιχα. Για το 2021, πάν-
τως, με βάση το μακροοικονομικό
σενάριο που ετοιμάστηκε από το
Υπουργείο Οικονομικών, η κυπριακή
οικονομία αναμένεται να παρου-
σιάσει ανάπτυξη γύρω στο 3,6%. 

Οπως δήλωσε στην «Κ» ο υπουρ-
γός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης, οι προϋπολογισμοί το
2020 και 2021 αποτέλεσαν το πιο
αποτελεσματικό όπλο της κυβέρ-
νησης για αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Όπως τόνισε, τα αποτελέ-

σματα φαίνονται από μόνα τους σε
όλους τους μακροοικονομικούς δεί-
κτες, περιλαμβανομένων του ΑΕΠ,
του διαθέσιμου εισοδήματος και
της ανεργίας. «Το 2022 ο προϋπο-
λογισμός, για τον οποίο πυρετωδώς
προετοιμαζόμαστε, διέπεται από
μια ιδιαίτερα αναπτυξιακή πνοή,
που σηματοδοτεί το ότι περνάμε
δυνατά  στην εποχή της ανάπτυξης.
Είναι ένας επεκτακτικός προϋπο-
λογισμός, ο οποίος θα χαρακτηρί-
ζεται από τη σταδιακή άρση των
σχεδίων στήριξης, σε αναπτυξιακά
έργα και μεταρρυθμίσεις που θα
έχουν μεσοπρόθεσμο αλλά και μα-
κροπρόθεσμο όφελος για τη χώρα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια
ώρα, όμως, ο Υπουργός Οικονομικών
θεώρησε σημαντικό να διευκρινίσει

στην «Κ» ότι «ο προϋπολογισμός
δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη βιωσι-
μότητα των δημοσίων οικονομικών,
αλλά θα αποτελεί κι αυτός μια με-
ταβατική περίοδο, αν και ελλειμα-
τικός, προς τους ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς τους οποίους
οφείλουμε να έχουμε, και να κατα-
φέρουμε την επόμενη τριετία».

Οι εμβολιασμοί
Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαί-

σιο του Υπουργείου για το 2022 –
2024, από το 2021 και μετέπειτα, η
οικονομία αναμένεται να εισέλθει
σε τροχιά ανάκαμψης, παρότι οι
προβλέψεις πραγματοποιούνται σε
σημαντικά αβέβαιο περιβάλλον, το
οποίο εξαρτάται κυρίως από την
εξέλιξη της πανδημίας και το πόσο

αποτελεσματικό θα εξελιχτεί το
πρόγραμμα εμβολιασμού. Επιπλέον,
βασικός καθοριστικός παράγοντας
για τη διαμόρφωση της ανάπτυξης
είναι και ο τουριστικός τομέας, δε-
δομένου της μεγάλης συρρίκνωσης
που υπέστη λόγω της πανδημικής
κρίσης καθώς και η ταχύτητα με
την οποία ο τομέας αυτός θα ανα-
κάμψει. Για το 2021, ο πληθωρισμός
(ΕΔΤΚ) αναμένεται να επιστρέψει
σε θετικά επίπεδα, περίπου στο
1,2%, κυρίως λόγω της αύξησης
στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου
αλλά και της ανάκαμψης της οικο-
νομίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας
το 2021 αναμένεται να σημειώσει
μείωση και να κυμανθεί γύρω στο
7,2% του εργατικού δυναμικού από
το 7,6% του προηγούμενου χρόνου.
Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές της
οικονομίας αναμένονται θετικές,
δεδομένου ότι η διαδικασία εμβο-
λιασμού θα προχωρήσει με ταχείς
ρυθμούς, της σταδιακής επιστροφής
του τουρισμού στα επίπεδα του
2019, της σημαντικής προόδου που
έχει σημειωθεί στην αναδιάρθρωση
του τραπεζικού τομέα και μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επιπρόσθετα, η συνολική εικόνα
της αγοράς εργασίας αναμένεται
να βελτιωθεί σημαντικά. Οι επεν-
δύσεις και η κατανάλωση αναμέ-
νεται να αποτελέσουν τους κύριους
μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης,
υποστηριζόμενοι από την εξωτερική
ζήτηση από το 2022 και μετέπειτα.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της οι-
κονομίας, ο πληθωρισμός (ΕΔΤΚ)
για το 2022 προβλέπεται να κυμανθεί
στο 1,5%, ενώ για τα έτη 2023 και
2024 υπολογίζεται στο 1,5% και 2%
αντίστοιχα. Το ποσοστό ανεργίας
αναμένεται να μειωθεί γύρω στο
6,7% το 2022, ακολούθως το 2023
να περιορισθεί στο 6% και το 2024
να μειωθεί περαιτέρω στο 5,5%.

Με αναπτυξιακή πνοή ο προϋπολογισμός 
Κωνσταντίνος Πετρίδης: Περνάμε δυνατά στην εποχή της ανάπτυξης χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά
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Είναι ένας προϋπολογι-
σμός που ακολουθεί τον
επεισοδιακό του 2021,
που για πρώτη φορά
στην ιστορία της Βου-
λής καταψηφίστηκε.

Το δημόσιο χρέος
Το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυ-
βέρνησης κατά το τέλος του 2020
αυξήθηκε στα €24,8 δισ. ή 118%
του ΑΕΠ σε σύγκριση με €20,9
δισ. ή 94% του ΑΕΠ κατά το τέλος
του προηγούμενου χρόνου. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην
ενίσχυση των ρευστών διαθεσί-
μων του κράτους λόγω της συνε-
χιζόμενης αβεβαιότητας για τις οι-
κονομικές επιπτώσεις της πανδη-
μίας του κορωνοϊού και σε λιγότε-
ρο βαθμό στην αύξηση του ταμει-
ακού ελλείμματος και στην μεί-
ωση του ΑΕΠ (επίδραση παρονο-
μαστή). Σε ποσοστιαίους όρους, η
αύξηση του ΑΕΠ κατά 24 ποσοστι-
αίες μονάδες αποδίδεται στην
ενίσχυση των ρευστών διαθεσί-
μων κατά 13 ποσοστιαίες μονά-
δες, στη μείωση του ΑΕΠ κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες και στην αύ-
ξηση του ταμειακού ελλείμματος
κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
Όπως καταγράφεται στην έκθεση,
με βάση το μακροοικονομικό σε-
νάριο για το 2021 και λαμβάνον-
τας υπόψη το δημοσιονομικό κό-
στος από τα μέτρα για αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της πανδη-
μίας, το οποίο εκτιμάται να ανέλ-
θει στο 3,4% του ΑΕΠ, το δημο-
σιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να
είναι ελλειμματικό ύψους €1.041
εκ. και να ανέλθει σε -4,7% ως
ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με
έλλειμμα €1.213 εκ. (-5,8% του
ΑΕΠ) τον προηγούμενο χρόνο. Το
πρωτογενές ισοζύγιο εκτιμάται να
είναι επίσης αρνητικό ύψους
€594 εκ. (-2,7% του ΑΕΠ) το
2021σε σύγκριση με ελλειμματικό
πρωτογενές ισοζύγιο ύψους €762
εκ. (-3,6% του ΑΕΠ) το 2020.

Οι προϋπολογισμοί το 2020 και 2021 αποτέλεσαν το πιο αποτελεσματικό όπλο της κυβέρνησης για αντιμετώπιση
της πανδημίας, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών.
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Η απόφασηγια αγορά κατοικίας είναι
από τις σημαντικότερες που καλείται
να λάβει ένας καταναλωτής ή μία
οικογένεια. Αν και το βασικό κριτήριο
για τη συγκεκριμένη απόφαση είναι
το οικονομικό, αφού αν δεν έχεις τα
απαιτούμενα χρήματα οτιδήποτε
άλλο είναι άνευ αντικειμένου, εν-
τούτοις υπάρχουν και αρκετοί άλλοι
παράγοντες που θα πρέπει να λαμ-
βάνουν υπόψη τους οι επίδοξοι αγο-
ραστές ακινήτων. 

Πιο κάτω παραθέτουμε μερικούς
από αυτούς με στόχο να βοηθήσουμε
όσους ενδιαφέρονται για απόκτηση
κατοικίας να κάνουν τη βέλτιστη
επιλογή.

Τοποθεσία
Η τοποθεσία ενός ακινήτου είναι

ιδιαίτερα σημαντική και δεν εννο-
ούμε απλώς να έχει ωραία θέα. Θα
πρέπει να μάθετε πώς είναι η γειτονιά
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
Είναι κοντά σε υπηρεσίες και ανέσεις;
Είναι ανεπτυγμένη πλήρως ή μπορεί
μετά από λίγο διάστημα να δείτε να

κτίζετε μία πολυώροφη πολυκατοικία
και σύντομα η θέα σας να είναι η
μπουγάδα του απέναντι; Επίσης,
δεν θέλετε να ξέρετε ποιοι θα είναι
οι μελλοντικοί και ενδεχομένως εφ’
όρου ζωής γείτονές σας; Επιπρόσθε-
τα, προσπαθήστε να επισκεφθείτε
το ακίνητο σε διαφορετικές μέρες
και ώρες της βδομάδας. Να δείτε τα
επίπεδα θορύβου, την κίνηση που
έχει η περιοχή, την ευκολία πρό-
σβασης και ούτω καθ’ εξής. 

Ελέγξτε τα έγγραφα   
Ζητήστε πιστοποιημένα έγγραφα

τα οποία σχετίζονται με το ακίνητο:
τίτλο ιδιοκτησίας (αν υπάρχει), σχε-
τικές άδειες (πολεοδομική, άδεια οι-
κοδομής) και αρχιτεκτονικά σχέδια.
Βεβαιωθείτε ότι το ακίνητο χτίστηκε
με βάση τα σχέδια. Αν σκοπεύετε
να κάνετε αλλαγές, είναι καλά να
ξέρετε εκ των προτέρων ότι μπορεί
νόμιμα να γίνουν.  Ένας εκ των προ-
τέρων έλεγχος από εξειδικευμένο
άτομο σε ηλεκτρομηχανολογικέςεγ-
καταστάσεις πάντα είναι χρήσιμος,

ιδιαίτερα αν το κτίσμα είναι κάποιας
ηλικίας. Του συγκεκριμένου είδους
προβλήματα (καλωδίωση, κεντρική
θέρμανση, ηλιακός κ.τλ.) συνήθως
απαιτούν και χρόνο και πολλά χρή-
ματα για να διορθωθούν και μπορεί
να σας βγάλουν από τη μία στιγμή
στην άλλη εκτός προϋπολογισμού.

Ειδικά τη σημερινή εποχή που
η τάση στρέφεται στην αγορά δια-
μερισμάτων, είναι καλά να έχετε εκ
των προτέρων εικόνα σε σχέση με
το αν οι νέοι σας γείτονες καταβάλ-
λουν τα κοινόχρηστά τους. Ειδικά

για πολυκατοικίες ορισμένης ηλικίας,
οι οποίες θα ξεκινήσουν να χρήζουν
συντήρησης είναι βασικό όλοι οι
ιδιοκτήτες ή ένοικοι διαμερισμάτων
να καταβάλλουν το ποσό που τους
αναλογεί, ώστε να μπορούν να γίνουν
και οι κατάλληλες αναβαθμίσεις ή
επιδιορθώσεις όταν χρειαστεί. 

Μην ξεχνάς την ανακαίνιση
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις

αγοραστών ακινήτων, οι οποίοι θε-
ωρούν ότι έκαναν την τέλεια αγορά
και με μερικές επιπλέον δαπάνες,
θα μετατρέψουν το νέο τους ακίνητο
στην ιδανική κατοικία. Το πρόβλημα
είναι ότι πολλές φόρες δεν κάνουν
καλούς υπολογισμούς και το κόστος
της ανακαίνισης είναι πολύ μεγα-
λύτερο από αυτό που υπολόγιζαν,
π.χ. επειδή η οικοδομή δεν επιτρέπει
την κατασκευή επιπρόσθετου ορό-
φου. Γι’ αυτό και σε τέτοιες περι-
πτώσεις είναι απαραίτητος ο σωστός
υπολογισμός του κόστους, από προ-
ηγουμένως, για να μην βρεθείτε προ
εκπλήξεως.

Το συνολικό κόστος
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω,

πολλές φορές οι αγοραστές ακινήτων
πέφτουν έξω στους υπολογισμούς
τους. Ακόμα κι αν δεν πρόκειται να
ανακαινίσουν, υπάρχουν άλλα κόστη
τα οποία πολλές φορές δεν υπολο-
γίζουν σωστά ή μπορεί να μην τα
υπολογίσουν καν. Δεν αρκεί με το
υφιστάμενο κεφάλαιο που διαθέτετε
και το δάνειο που θα λάβετε από
την τράπεζα να καλύψετε όλα τα
έξοδα. Απλό παράδειγμα, τα μετα-
βιβαστικά τέλη τα οποία επιβαρύ-
νεται ο αγοραστής, έξοδα συμβού-
λων, έξοδα μετακόμισης, κ.τλ. Η
αγορά επίπλων ή συσκευών. Ακόμα
κι αν το διαμέρισμα είναι επιπλω-
μένο, κάτι θα χρειαστεί να αγορά-
σετε, το πιο απλό, πακέτο τηλεπι-
κοινωνίας. 

Προσλάβετε επαγγελματίες
Γνωρίζουμε πως ό,τι εμπεριέχει

επιπρόσθετο κόστος θα προτιμού-
σατε να το αποφύγετε, αλλά στη
συγκεκριμένη περίπτωση αποτε-

λεί… αναγκαίο κακό. Στη δική μας
περίπτωση, μία εκτίμηση του ακι-
νήτου που σας ενδιαφέρει από σο-
βαρό και ανεξάρτητο εκτιμητή, είναι
αναγκαία. Και για να ξέρετε τι αγο-
ράζετε και για να μην σας ξεγελά-
σουν. Αντίστοιχα, ο διορισμός ενός
δικηγόρου για να διαχειριστεί τη
συναλλαγή θα σας δώσει τη διαβε-
βαίωση ότι όλα έγιναν νομότυπα
και όπως πρέπει και θα σας βγάλει
από πολλές πιθανές σκοτούρες μελ-
λοντικά.

Καταληκτικά, ένα στεγαστικό
ακίνητο δεν είναι μόνο επένδυση
ζωής αλλά είναι και δέσμευση ζωής.
Η απόκτησή του θα επηρεάζει για
πολλά χρόνια τον οικονομικό σας
προγραμματισμό, είτε έχετε κάνει
δάνειο είτε ξοδέψατε κεφάλαιο που
είχατε διαθέσιμο. Φροντίστε του-
λάχιστον να αξίζει τον κόπο και να
μην το μετανιώσετε επειδή δεν κά-
νατε κάποια πράγματα που έπρεπε
να είχατε κάνει εκ των προτέρων. 

*Διευθύνων Σύμβουλος, WiREFS

Εφτά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν αγοράζετε ακίνητο
������

Υπάρχουν παγίδες 
και κρυφά κόστη τα
οποία ίσως δεν έχετε
υπολογίσει: η τοποθε-
σία, τα επίπεδα θορύ-
βου, το κόστος ανακαί-
νισης και άλλα.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε
αστέρων προτίμησε ένας στους δύο
τουρίστες, τέσσερις στους δέκα
τουρίστες ήταν Ρώσοι, έξι στους
δέκα Ρώσους επέλεξαν Αμμόχωστο,
ενώ ένας στους δύο Βρετανούς δια-
νυκτέρευσε στην Πάφο. Ενισχύθηκε
παράλληλα η αγορά της Πολωνίας,
ενώ ποσοστά έχουν εν μέσω παν-
δημίας οι Ιταλοί και οι Γάλλοι του-
ρίστες. 

Πρόκειται για στοιχεία που αφο-
ρούν τις τουριστικές αφίξεις στην
Κύπρο το διάστημα από τις 22 Μαΐου
μέχρι τις 22 Αυγούστου και που
προκύπτουν μετά από ανάλυση των
στοιχείων των Cyprus Flight Pass
από πλευράς της εταιρείας Hermes
Airports. Διευκρινίζεται ότι τα στοι-
χεία δεν περιέχουν οποιαδήποτε
προσωπικά δεδομένα.

Επιγραμματικά, για την κυρίως
καλοκαιρινή περίοδο, ανάσα στον
τουρισμό έδωσαν οι Ρώσοι με πο-
σοστό 39%. Σημαντικό είναι να
αναφερθεί ότι η τουριστική πίτα-
σημαντικά συρρικνωμένη- μοιρά-
ζεται σε διάφορες και νέες αγορές,
παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες
δεν είναι και οι πλέον ευοίωνες για
κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα, η υπό-
λοιπη πίτα μοιράζεται σε πολύ μικρά
κομμάτια σε Ηνωμένο Βασίλειο
(10%), Πολωνία (8%), Ουκρανία
(6%), Ισραήλ (4%), Γερμανία και
Ουγγαρία από 3%, Σουηδία και Δα-
νία από 2%. Όπως αναφέρει σχετικά
η Hermes Airports, «υπάρχει εμπι-
στοσύνη στην Κύπρο ως προορι-
σμός και μάλιστα δίνεται η δυνα-
τότητα διείσδυσης σε υφιστάμενες
και νέες αγορές, αφού παρά τους
μειωμένους αριθμούς επισκεπτών
τους τελευταίους 12 μήνες έχουν
προστεθεί πέραν των 30 νέων δρο-
μολογίων στα δύο αεροδρόμια».

Πως μοιράστηκε η πίτα 
Το 47% των ταξιδιωτών στην

Κύπρο επέλεξαν να διαμείνουν στην
Αμμόχωστο, το 27% στην Πάφο,
από 12% μοιράστηκαν σε Λάρνακα
και Λεμεσό και μόλις 1% στην Λευ-
κωσία. Γύρω στο 15% των τουρι-
στών σε Αγία Νάπα και Πρωταρά,
επέλεξαν ξενοδοχεία πέντε αστέ-

ρων, περίπου 35% επέλεξαν ξενο-
δοχεία τεσσάρων αστέρων, 35%
έκαναν διακοπές σε hotel appar-
tments ή μικρότερα ξενοδοχεία 1-
3 αστέρων, ενώ μονοψήφια νούμερα
συγκέντρωσαν οι διαμονές τουρι-
στών σε τουριστικές επαύλεις και
non serviced appartments. 

Εξάλλου, περίπου 7% συγκέν-
τρωσε η κατηγορία other, στην
οποία περιλαμβάνονται τα κατα-
λύματα τύπου Airbnb.  Από τους
τουρίστες που επέλεξαν να μείνουν
Λεμεσό, γύρω στο 37% επέλεξε να
διανυκτερεύσεισε ξενοδοχείο πέντε
αστέρων, ενώ το 50% των τουριστών
της Πάφου έμεινε σε ξενοδοχεία
τεσσάρων και πέντε αστέρων (με
ποσοστά 20% και 30% αντίστοιχα).
Το υψηλότερο ποσοστό σε πολυτελή
ξενοδοχεία συγκεντρώνει η Λεμε-
σός, στο 50% είναι Πάφος και Αμ-
μόχωστος, ενώ η Λάρνακα έχει πο-
σοστό μόλις 27%. Στη Λάρνακα,
μόλις 6% έμειναν σε πεντάστερα
καταλύματα (λόγω και του περιο-
ρισμένου αριθμού πεντάστερων

ξενοδοχείων) και περίπου 20% σε
τετράστερα, ενώ η πλειοψηφία των
τουριστών της Λάρνακας επέλεξε
την κατηγορία others, στην οποία
περιλαμβάνονται τα καταλύματα
Airbnb, με ποσοστό γύρω στο 32%. 

Ρώσοι στην Αμμόχωστο
Σύμφωνα με τις καταχωρήσεις

στα Cyprus Flight Pass,  η Αμμό-
χωστος ξεχωρίζει στις επιλογές των
Ρώσων τουριστών, αφού συγκέν-
τρωσε ποσοστό 61%. Πολύ λιγότεροι
ήταν οι Ρώσοι που διανυκτέρευσαν
σε Πάφο και Λεμεσό με τα ποσοστά
να ανέρχονται σε 17% και 15% αν-
τίστοιχα, ενώ μόλις το 7% των Ρώ-
σων τουριστών έκανε διακοπές
στην Λάρνακα. Τα στοιχεία επιβε-
βαιώνουν αυτά που έχουν κατα-
γραφεί ως εκτιμήσεις της αγοράς,
ότι η πλειοψηφία των Ρώσων ανα-
ζητούν στις διακοπές τους την πο-
λυτέλεια.  Προκύπτει λοιπόν ότι
σχεδόν ένας στους δύο, προτίμησε
σε όλες τις επαρχίες να διανυκτε-
ρεύσει σε ξενοδοχεία τεσσάρων

και πέντε αστέρων. Συγκεκριμένα,
γύρω στο 35% των Ρώσων που έμει-
ναν Αγία Νάπα και Πρωταρά, επέ-
λεξαν ξενοδοχεία τεσσάρων αστέ-
ρων, ενώ ποσοστό 12%  πεντάστερα.
Ρώσους πελάτες ωστόσο είχαν και
τα φθηνότερα ξενοδοχεία της πε-
ριοχής, αφού ποσοστό περίπου 40%
προτίμησε ξενοδοχεία μεταξύ 1-3

αστέρων ή hotel apartments. Από
το 17% των Ρώσων που έμειναν
στην Πάφο, γύρω στο 55% επέλεξε
πεντάστερα και τετράστερα ξενο-
δοχεία. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι τα πεντάστερα της Λεμεσού, εί-
χαν σημαντική παρουσία Ρώσων
τουριστών, αφού ποσοστό περίπου
50% έκανε κράτηση σε πολυτελές
πεντάστερο.  Σημειώνεται εδώ ότι
πέρα από τους Ρώσους, την Αμμό-
χωστο επέλεξαν και οι Ουκρανοί
τουρίστες (48%), με την πλειοψηφία
τους να ξοδεύει λιγότερα για την
διανυκτέρευση, επιλέγοντας είτε
hotel apartments, είτε ξενοδοχεία
μέχρι τριών αστέρων.

Στην Πάφο οι Βρετανοί
Ένας στους δύο Βρετανούς του-

ρίστες, προτίμησε την Πάφο για
τις διακοπές του. Δεύτερη επαρχία
προτίμησης ήταν φυσικά η ελεύ-
θερη Αμμόχωστος, ενώ μονοψήφια
νούμερα συγκεντρώνουν Λεμεσός,
Λάρνακα και Λευκωσία. Αξιοσημεί-
ωτο είναι πάντως ότι το 3% των

Βρετανών τουριστών δήλωσε κα-
ταλύματα στις κατεχόμενες περιο-
χές. Μικρές ροές στα κατεχόμενα
υπήρξαν και από Γερμανούς (2%)
και Γάλλους (1%). Πάντως όσοι Βρε-
τανοί επέλεξαν την Πάφο και την
Αμμόχωστο, διοχετεύτηκαν σε πο-
λυτελή ξενοδοχεία τεσσάρων και
πέντε αστέρων (γύρω στο 55%).
Ψηλά ποσοστά είχε σε Λεμεσό και
Λάρνακα η κατηγορία στην οποία
περιλαμβάνονται τα καταλύματα
Airbnb.

Και οι Πολωνοί
Στην Πάφο διανυκτέρευσε και

το 50% των Πολωνών τουριστών.
Το 37% της συγκεκριμένης αγοράς
επέλεξε διακοπές σε Αγία Νάπα και
Πρωταρά, ενώ μικρότερα ποσοστά
επέλεξαν Λεμεσό και Λάρνακα. Οι
κρατήσεις των επισκεπτών από την
Πολωνία σε Πάφο και Αμμόχωστο,
ήταν κυρίως σε ξενοδοχεία τεσσά-
ρων αστέρων, ενώ ψηλά στις προ-
τιμήσεις τους ήταν τα hotel apar-
tments και τα ξενοδοχεία 1-3 αστέ-
ρων στις επαρχίες Λάρνακας και
Λεμεσού. Σημειώνεται ότι οι Πο-
λωνοί ήταν η τρίτη μεγαλύτερη
ομάδα τουριστών για την Κύπρο.
Ενδεικτικά, το 2019 αποτελούσαν
μόνο το 2% του συνόλου των του-
ριστικών αφίξεων, ενώ τώρα είναι
στο 8%. Παρά το γεγονός ότι η του-
ριστική κίνηση είναι σαφώς μει-
ωμένη σε σχέση με το 2019, έχει
αυξηθεί η συνδεσιμότητα από και
προς την Πολωνία με πέραν των
10 διαφορετικών δρομολογίων.   

Ιταλία και Γαλλία
Κυρίως μεταξύ Πάφου και Αμ-

μοχώστου ήταν και οι ροές των Ιτα-
λών και Γάλλων τουριστών, οι οποίοι
φέτος έκαναν την εμφάνισή τους
στην Κύπρο, μετά την αύξηση στις
πτήσεις που συνδέουν τις χώρες
με τα κυπριακά αεροδρόμια. Σύμ-
φωνα με την ανάλυση των στοιχεί-
ων, προκύπτει ότι πρόκειται για
αγορές με διαφορετικό δημογραφικό
προφίλ και τάση για πιο οικονομικά
καταλύματα. Τέλος, οι Γερμανοί
τουρίστες (μόλις στο 3% παρά τις
προσδοκίες) μοιράστηκαν στα τρία,
μεταξύ Αμμοχώστου (30%), Πάφου
(30%) και Λάρνακας (25%).

Διακοπές πολυτελείας για ένα στους δύο ξένους
Ρώσοι στην Αμμόχωστο και Βρετανοί στην Πάφο, οι προτιμήσεις σε πεντάστερα και καταλύματα Airbnb

Το 47% των ταξιδιωτών στην Κύπρο επέλεξαν να διαμείνουν στην Αμμόχωστο, το 27% στην Πάφο, από 12% μοιράστηκαν σε Λάρνακα και Λεμεσό και μόλις 1% στην Λευκωσία.

������

Το 3% των Βρετανών
τουριστών έφτασαν
στα κυπριακά αεροδρό-
μια και μετέβησαν για
διακοπές στις κατεχό-
μενες περιοχές. Μικρές
ροές στα κατεχόμενα
υπήρξαν και από Γερμα-
νούς (2%) και Γάλλους
(1%). 
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η αυξημένη ηλιοφάνεια στην Κύπρο
αποτελούσε,για δεκαετίες και μέχρι
πρότινος, την βάσηγια την ανάδειξη
του τουριστικού προϊόντος του νη-
σιού, αφού επρόκειτο για πλεονέ-
κτημα της χώρας σε σχέση με άλ-
λους προορισμούς.Στην προκειμένη
περίπτωση και χωρίς ιδιαίτερη προ-
σπάθεια, τα αντανακλαστικά των
αρμόδιων φορέων και των επιχει-
ρηματιών του κλάδου, εκμεταλλεύ-
τηκαν αυτό το πλεονέκτημα. Κάτι
που δεν ισχύει για την δυνατότητα
αξιοποίησης της ηλιοφάνειας για
κάλυψη άλλων βασικών αναγκών
όπως για παράδειγμα, τις ανάγκες
σε ηλεκτρική ενέργεια. Ναι μεν τα
τελευταία χρόνια καταγράφεται αύ-
ξηση των φωτοβολταϊκών συστη-

μάτων στην ιδιοκατοίκηση, ωστόσο
ο δρόμος για ουσιαστική συνεισφο-
ρά της ηλιακής ενέργειας στην τε-
λική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος είναι μακρύς. Τα δεδομένα του
EMBER, ανεξάρτητου οργανισμού
για την ενέργεια και το κλίμα, δεί-
χνουν ότι ελάχιστη πρόοδος έχει
γίνει από το 2018 στην παραγωγή
αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην
Κύπρο. Βάσει των στοιχείων, πε-
ρισσότερη παραγωγή και χρήση
ΑΠΕ και δη ηλιακής ενέργειας,
έχουν χώρες βορειότερα στον ευ-
ρωπαϊκό χάρτη και με λιγότερη
ηλιοφάνεια, όπως για παράδειγμα
η Γερμανία, η οποία παρήγαγε σύμ-
φωνα με τις τελευταίες μετρήσεις
1832 GWh ηλιακή ενέργεια. Παρα-
γωγή ηλιακής ενέργειας καταγράφει
και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία,
το Βέλγιο και η Τσεχία. Την ίδια
ώρα, ο πίνακας δεδομένων δεν κα-
ταγράφει παραγωγή ηλιακής ενέρ-
γειας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα
ίδια στοιχεία κατά τον τελευταίο
μήνα, το μερίδιο σε Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (αιολική και ηλιακή
) στην Κύπρο ήταν στο 3%. Επιπλέον

το μέγιστο μερίδιο της ηλιακής και
της αιολικής ενέργειας καταγράφηκε
τον Μάρτιο του 2021. 

Στο 15%
Η «Κ» έχει στη διάθεσή της και

τα τελευταία στοιχεία του διαχει-
ριστή συστήματος μεταφοράς ενέρ-
γειας για το 2021, τα οποία ωστόσο
δίνουν διαφορετική εικόνα. Όπως
καταγράφεται από τα προκαταρ-
κτικά δεδομένα για την περίοδο Ια-
νουαρίου- Μαΐου, η μέση παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, επί
της συνολικής παραγόμενης ενέρ-
γειας, ανήλθε στο 15%. Αναφέρουμε
ενδεικτικά τα ποσοστά. Ο Ιανουάριος
ξεκίνησε με 12,8%, αυξήθηκε στο
14% τον Φεβρουάριο, κινήθηκε σε
επίπεδα 17% Μάρτιο και Απρίλιο
ενώ έπεσε στο 16,7% τον Μάη.

Εθνικοί στόχοι
Είναι γεγονός πάντως ότι κατα-

γράφηκε κάποια αύξηση σε σχέση
με το 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του διαχειριστή συστήματος μετα-
φοράς ενέργειας,  το μέσο ποσοστό
διείσδυσης από ΑΠΕ ετησίως ήταν

11,7%. Ποσοστό 5,8%(αύξηση 1,9%
σε σχέση με το 2019)αφορούσε την
παραγωγή από φωτοβολταϊκά συ-
στήματα επί της συνολικής παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 5%
(αύξηση 0,7% σε σχέση με το 2019)
ήταν το ποσοστό παραγωγή αιολι-
κών πάρκων στο σύστημα μεταφο-
ράς. Επιπλέον, ποσοστό 0,04% αν-
τιστοιχούσε στην παραγωγή αιολι-
κών πάρκων στο σύστημα διανομής
και 0,9% το ποσοστό παραγωγής
των συστημάτων βιομάζας. Υπεν-

θυμίζεται ότι οι εθνικοί στόχοι της
Κύπρου για την πράσινη μετάβαση
μέχρι το 2030 αφορούν ποσοστό
23% Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση
ενέργειας, 1,1% αύξηση των ΑΠΕ
στην θέρμανση και την ψύξη και
14% χρήση των ΑΠΕ στις μεταφορές.
Πάντως οι συζητήσεις των τελευ-
ταίων ημερών για τους φουσκωμέ-
νους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, καταδεικνύουν ότι η χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

αποτελείζητούμενοκαι μονόδρομο,
όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λό-
γους, αλλά και από πλευράςκόστους
για επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου
«Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

θα αρχίσει να μειώνεται μόνο αν
εγκαταλείψουμε το πετρέλαιο. Επί-
σης, εκτιμώ ότι ακόμα και να έρθει
το φυσικό αέριο, δεν πρόκειται να
πέσει η τιμή», σημειώνει ο πρώην
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
ο οποίος εστιάζει στα πεδία ενδια-
φέροντος του σε θέματα πράσινης
ενέργειας. Ο δρ Χριστοφίδης ειση-
γείται, μεταξύ άλλων, την αλλαγή
στο θεσμικό πλαίσιο για την εγκα-
τάσταση των φωτοβολταϊκών πάρ-
κων κατά τρόπο που να επιτεχυθεί
όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανάπτυξη
των ΑΠΕ. Ένα σημαντικό θέμα είναι
φυσικά και το κόστος. Πηγές ανα-
φέρουν στην «Κ» ότι θα θα πρέπει
το κράτος να ενισχύσει τα κίνητρα
και να ξεπεράσει εμπόδια που αφο-
ρούν το κεφαλαιουχικό κόστος. Για
παράδειγμα, ένα χρηματοοικονομικό

εργαλείο, ίσως με την μορφή δανείου,
να έλυνε τα χέρια σε πολλούς ιδιώτες
που θέλουν αλλά δεν μπορούν λόγω
κόστους, να βάλουν φωτοβολταϊκά
στο σπίτι. Μείζον θέμα είναι και
αυτό της αποθήκευσης της ενέρ-
γειας. Διότι μπορεί η Κύπρος να ση-
μείωσε μικρή πρόοδο στην παρα-
γωγή, ωστόσο στο θέμα της απο-
θήκευσης της ενέργειας είναι ακόμη
πιο πίσω. Ως αποτέλεσμα, ακόμα
και να παραχθεί ενέργεια από ΑΠΕ,
αν δεν καταναλωθεί κατά την διάρ-
κεια της ηλιοφάνειας, ή των ψηλών
μποφόρ (στην περίπτωση της αι-
ολικής), τότε πρόκειται ουσιαστικά
για χαμένη ενέργεια. 

Μέχρι χίλια ευρώ
Σημειώνεται ότι από τον Απρί-

λιο και μέχρι τέλος του 2021 τρέχει

το σχέδιο χορηγιών για ενθάρ-
ρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.
Στο πλαίσιο του σχεδίου, δίνεται
ποσό 25 ευρώ/ KW με μέγιστο πο-
σό τα χίλια ευρώ για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού συστήματος με
τη μέθοδο του net metering σε
οικιακούς καταναλωτές. Για ευά-
λωτους καταναλωτές το ποσό
ανέρχεται στα 750 ευρώ/ KW με
μέγιστο ποσό τα 3.750 ευρώ. Ωστό-
σο, είναι σαφές ότι χωρίς αρχικό
κεφάλαιο, δύσκολα κάποιος, και
δη ευάλωτος καταναλωτής, θα κά-
νει τέτοιο άνοιγμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας έχει εξασφαλίσει
χρηματοδότηση μέχρι το 2027 και
προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων
ενεργειακής απόδοσης σε κατοι-
κίες ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, για
ενεργειακή αναβάθμιση ΜμΕ, δή-
μων και κοινοτήτων ποσό 40 εκατ.
ευρώ και 5,4 εκατ. ευρώ για την
διευκόλυνση του ανοίγματος αν-
ταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρι-
σμού.

Πολύ υψηλό το δημοσιονομικό κόστος της πράσινης μετάβασης
Πρόκληση για το υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας οι δαπάνες συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Της ΕΙΡΉΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Το κόστος της συμμόρφωσης με
τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες
για την κλιματική αλλαγή, αλλά και
η πρόληψη και η αποκατάσταση
ζημιών, που προκαλούν οι φυσικές
καταστροφές, είναι το επόμενο με-
γάλο θέμα που θα απασχολήσει το
οικονομικό επιτελείο, όπως μετα-
δίδουν στελέχη του, ενόψει και
των προτεραιοτήτων που θα θέσει
ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οι νέες
προτάσεις της Επιτροπής στο πλαί-
σιο του Fit for 55 για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου στα μέσα Ιουλίου και οι με-
γάλες πυρκαγιές του Αυγούστου

έφεραν στο προσκήνιο το θέμα. Οι
οικονομικές και δημοσιονομικές
διαστάσεις του είναι τεράστιες,
όπως σημειώνουν τα στελέχη του
οικονομικού επιτελείου. Επισημαί-
νουν χαρακτηριστικά ότι η βενζίνη,

που θα αντικατασταθεί σταδιακά
από την ηλεκτροκίνηση των οχη-
μάτων, αποδίδει αυτήν τη στιγμή
στο κράτος έσοδα της τάξης των
6 δισ. ευρώ ετησίως.

Είναι προφανές ότι το ποσό αυτό

πρέπει να υποκατασταθεί με κάποια
άλλη πηγή εσόδων, ένα κόστος που
θα προστεθεί στην πριμοδότηση
της μετάβασης σε εναλλακτικές
πηγές ενέργειας. Οπως επισημαί-
νουν χαρακτηριστικά οι πηγές του

οικονομικού επιτελείου, «το κόστος
μετάβασης στο νέο πλαίσιο θα είναι
πολύ μεγαλύτερο» από την προ-
βλεπόμενη στήριξη, μέσω των δύο
ταμείων για το κλίμα που έχει ανα-
κοινώσει η Επιτροπή. Πρόκειται

για το Κοινωνικό Ταμείο και το Τα-
μείο Εκσυγχρονισμού, από τα οποία
η Ελλάδα προβλέπεται να εισπράξει
5,5 δισ. ευρώ συνολικά, για την πε-
ρίοδο 2025-2032, προκειμένου να
στηριχθούν τα πιο ευάλωτα τμή-
ματα του πληθυσμού (4 δισ. ευρώ)
και να εκσυγχρονισθεί ο ενεργει-
ακός τομέας της (1,5 δισ. ευρώ).

Πέρα από το μεσοπρόθεσμο,
δημοσιονομικό κόστος, εξάλλου,
υπάρχει και το άμεσο ζήτημα της
αποκατάστασης των ζημιών και
της πρόληψης νέων καταστροφών,
που πιθανότατα συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή. Οπως χαρακτη-
ριστικά επισημαίνουν στο οικονο-
μικό επιτελείο, τον τελευταίο χρόνο
είχαμε τέσσερα τέτοια γεγονότα,
πλημμύρες, φωτιές, καύσωνα και
παγετό. Αυτό, σημειώνουν, βάζει
σε σκέψη ότι ίσως οι εξελίξεις προ-
χωρούν ταχύτερα απ’ ό,τι είχε προ-
βλεφθεί και επομένως πρέπει να
γίνει ένας προγραμματισμός για
την προσαρμογή στα νέα αυτά δε-
δομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν,
μπορούν και πρέπει να γίνουν άμε-
σα προσαρμογές στα προγράμματα
που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανά-
καμψης, στον βαθμό που υπάρχει
το περιθώριο. Πολλά από τα προ-
γράμματα αυτά είναι ήδη προσα-
νατολισμένα στην πράσινη μετά-
βαση, αλλά ίσως πρέπει να γίνουν
και άλλες προσαρμογές, υπό το

φως των πρόσφατων γεγονότων.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν τα
προγράμματα για τα δάση, πολιτι-
κής προστασίας, τα αντιπλημμυ-
ρικά, τις υπογειοποιήσεις των κα-
λωδίων της ΔΕΗ, αλλά και την προ-
στασία των μνημείων από την κλι-
ματική αλλαγή, επικαλούμενοι το
Τατόι. Στο υπουργείο Οικονομικών
υποστηρίζουν ότι ναι μεν το φυσικό
αντικείμενο των προγραμμάτων
του Ταμείου Ανάκαμψης έχει κο-
στολογηθεί, αλλά εκτιμούν ότι μπο-
ρούν να γίνουν τροποποιήσεις,
στον βαθμό που δεν αλλάζουν τα
ορόσημα και οι στόχοι. Ηδη έχουν
ξεκινήσει να συζητούνται κάποιες
τέτοιου είδους προσαρμογές.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα
«Αιγίς», που χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, προβλέπει 1,76 δισ. ευρώ
για την πολιτική προστασία, ενώ
πρόσθετους πόρους διαθέτει γι’
αυτόν τον σκοπό και το ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα Fit for 55 σκο-
πεύει στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%,
σε σύγκριση με το 1990, έως το
2030. Βασικό στοιχείο των προτά-
σεων αυτών είναι η επέκταση της
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών,
στις οδικές μεταφορές και στα κτί-
ρια, κάτι που θα έχει απευθείας
επίπτωση στους καταναλωτές και
στα νοικοκυριά.

Οι νέες προτάσεις της επιτροπής στο πλαίσιο του Fit for 55 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
στα μέσα Ιουλίου και οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου έφεραν στο προσκήνιο τους κινδύνους της κλιματικής αλ-
λαγής, αλλά και το κόστος της πράσινης μετάβασης.

������

Μόνο από τη βενζίνη,
που σταδιακά θα αντι-
κατασταθεί από την
ηλεκτροκίνηση, τα ετή-
σια κρατικά έσοδα είναι
6 δισ. ευρώ.

Χαμηλά η Κύπρος στην ηλιακή ενέργεια
Οι χαμηλοί δείκτες σε ανανεώσιμες πηγές που εκτοξεύουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, καταδεικνύουν ότι η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί ζητούμενο και μονόδρομο, όχι
μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και από πλευράς κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ενώ η ανέγερση υποδομών για
έλευση υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου προχωρεί με ορίζον-
τα ολοκλήρωσης τα τέλη του
2022, οι τελευταίες αυξήσεις
που καταγράφηκαν στις τιμές
και του συγκεκριμένου καυσί-
μου, οδηγούν εύλογα στο συμ-
πέρασμα ότι ούτε το φυσικό αέ-
ριο θα αποτελέσει την λύση

στους καταναλωτές. Για παρά-
δειγμα η Ελλάδα, η οποία το
2020 κατέγραφε ρεκόρ στην κα-
τανάλωση του φυσικού αερίου,
είναι αντιμέτωπη με αυξήσεις
έως και 50% στους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος
που αποδίδονται σε μεγάλο
βαθμό στο συνεχιζόμενο ράλι
της τιμής του φυσικού αερίου.

Ούτε με φυσικό αέριο

������

Στο 15% τους μήνες Ια-
νουάριο- Μάιο ανέρχε-
ται το ποσοστό παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ επί της
συνολικής παραγόμε-
νης ενέργειας.

������

Μεγάλο ζήτημα αποτε-
λεί το κεφαλαιουχικό
κόστος για την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων στο σπίτι,
παρά τις χορηγίες του
κράτους. 
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Οκτάμηνο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας
για 25.000 ανέργους

Εντός του Σεπτεμβρίου 
αναμένεται να δημοσιο-
ποιηθεί η προκήρυξη 
για την πρόσληψή τους. 
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Το ενεργητικό
των αμοιβαίων
κεφαλαίων για πρώ-
τη φορά τα τελευταία 
χρόνια ξεπέρασε 
τα 10 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τα δά-
νεια που έχει πάρει
η Ελλάδα από τα κρά-
τη-μέλη της Ε.Ε.

Οι καταθέσεις γίνονται αμοιβαία
και ασφαλιστικά προϊόντα
Στροφή σε εναλλακτικές τοποθετήσεις λόγω καθίζησης των επιτοκίων

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Προωθούνται νέες ρυθμίσεις για 
ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

Συνεργεία «υψηλής τάσης» προ των πυλών

Πέμπτη από το τέλος στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα σε αριθμό φορτιστών  

Οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου από 
τα επιβατικά ηλεκτρικά 
οχήματα είναι κατά 
60%-68% λιγότερες 
για ένα μεσαίο Ι.Χ. 
αυτοκίνητο,
από τα αντίστοιχα 
εσωτερικής καύσης. 

Θα πρέπει να διαθέτουν 
ειδικό χώρο εναπόθε-
σης, επισκευής ή φύ-
λαξης της μπαταρίας 
του οχήματος.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ
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Προτάσεις για αλλαγή
των δημοσιονομικών
κανόνων της Ε.Ε.

Αναγνώριση πλασματικών
ετών με εξαγορά χρόνου
ασφάλισης στον ΟΓΑ

Επτά επισημάνσεις 
από το Γραφείο 
Προϋπολογισμού
του Κράτους 
στη Βουλή.

Το κόστος υπολογίζε-
ται βάσει της τελευ-
ταίας ασφαλιστικής
κατηγορίας
που έχει επιλέξει 
ο ασφαλισμένος.
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Αύξηση έως 
50% διεθνώς 
καταγράφει 
η τιμή του καφέ
Λόγω περιορισμών στις εξαγωγές 
του Βιετνάμ και παγετού στη Βραζιλία

Οι ποικιλίες «Ρομπού-
στα» και «Αράμπικα» 
διαπραγματεύονται 
σε αυξημένες 
τιμές στις αγορές 
εμπορευμάτων.
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Goldman Sachs, Pictet, 
BlackRock και Fidelity 
εξακολουθούν να 
συνιστούν την αγορά 
κινεζικών τίτλων. 

Επιμένουν
να επενδύουν
στην Κίνα
τα funds
Παρά την επίθεση του Πεκίνου
κατά μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών
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Νέο καμπανάκι από HSBC για την αύξηση του δημοσίου χρέους

Ανάπτυξη-ρεκόρ κατέγραψε η οικονομία της Τουρκίας

Η αύξηση των δημο-
σίων δαπανών εξαιτίας 
της πανδημίας έχει σε 
κάποιες περιπτώσεις 
μόνιμο χαρακτήρα.

Η Κίνα           ,  . 
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Η παραγωγή
της ντομάτας
στη Νότια Ιταλία έχει 
μειωθεί κατά 20% , 
των φυτικών ελαίων 
στη Μαλαισία κατά 
30%  και της γαρίδας 
στο Βιετνάμ έως 70%.

Ορατός ο κίνδυνος μιας νέας
παγκόσμιας διατροφικής κρίσης
Εκρηκτικό κοκτέιλ ελλείψεων εργατικών χεριών και προβλημάτων στις μεταφορές
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Λελογισμένες 
κινήσεις για κοινή 
και ισόρροπη 
ανάπτυξη στην Κίνα 
χωρίς να πληγούν 
ανεπανόρθωτα
οι ιδιώτες.

Ο στόχος της αναδιανομής
πλούτου του Πεκίνου

Tου KEVIN YAO / REUTERS
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Ο Αύγουστος ήταν ένας ιδιαίτερα
θερμός μήνας κλιματολογικά.
Ήταν όμως αρκετός λόγος να μην
ασχοληθεί κανένας με επενδύσεις
στο προτιμητέο επενδυτικό μέσο
που είναι τα ακίνητα;

Αν πάμε στιγμιαία  πίσω στην
αρχή του καλοκαιριού, θα θυμη-
θούμε πως ο Ιούνιος επανήλθε αρ-
κετά δυναμικά μετά την άρση των
περισσότερων περιορισμών και
αυτό μας είχε δώσει συγκρατημένη
αισιοδοξία για το επόμενο διάστη-
μα. Ας δούμε τι μας λένε οι αριθμοί
για τις επιδόσεις του Αυγούστου.

Τον Αύγουστο λοιπόν σημει-
ώθηκαν συνολικά 1.139 πωλήσεις
(μεταβιβάσεις) ακινήτων. Συγκρι-
νόμενος με τους άλλους δύο μήνες
του καλοκαιριού (Ιούνιο και Ιούλιο)
η πορεία είναι ελαφρώς πτωτική.
Είναι ανησυχητικό;  Θα υποστήριζα
πως όχι, επειδή πάντα ο μήνας
Αύγουστος παρουσιάζει μειωμένη
δραστηριότητα, μιας και πλείστοι
Κύπριοι πάνε διακοπές και όλα
υπολειτουργούν.  Η κυριότερη κι-
νητήρια δύναμη κατά τον μήνα
Αύγουστο ήταν ιστορικά οι ξένοι,
οι οποίοι κατάκλυζαν την χώρα
μας και έσπρωχναν τις πωλήσεις.
Φέτος ενόψει της μειωμένης κι-
νητικότητας από ξένους, το κύριο
προωθητικό ήταν οι Κύπριοι.

Για σκοπούς σύγκρισης, ο περ-
σινός Αύγουστος σημείωσε 1.116
πωλήσεις και ο Αύγουστος του
2019, 1.027 πωλήσεις.  Άρα ενώ ο
φετινός Αύγουστος συμπεριφέρ-
θηκε όπως ένας τυπικός Αύγουστος
σε σχέση με τους άλλους μήνες

του καλοκαιριού, ήταν συνάμα και
ο καλύτερος Αύγουστος της τριε-
τίας.

Από πλευράς αξίας συναλλαγών,
τον φετινό Αύγουστο αντάλλαξαν
χέρια ακίνητα συνολικής αξίας
της τάξης των €195 εκ.  Αυτή είναι
αισθητά μειωμένη σε σχέση με
την συνολική αξία των €263 εκ.
περίπου του Ιουλίου, όπως επίσης
και με τα €241εκ. του περσινού
Αυγούστου.  Αν πάμε όμως πίσω
στον Αύγουστο του 2019 που κα-
τέγραψε περίπου €192 εκ, ο φετι-
νός είναι οριακά καλύτερος.

Ας κόψουμε τώρα το κέικ για
να δούμε πώς μοιράζεται στην
κάθε επαρχία.

Η Λευκωσία κατέγραψε 352 πω-
λήσεις ή το 31% των συνολικών

πωλήσεων του Αυγούστου με συ-
νολικό όγκο συναλλαγών πέριξ
των €54,5 εκ. ή το 28% του συνο-
λικού τζίρου.  Ο Αύγουστος ήταν
για την Λευκωσία ο δεύτερος χει-
ρότερος μήνας του έτους μέχρι
σήμερα, μετά τον Ιανουάριο.

Η Λεμεσός κατέγραψε 329 πω-
λήσεις ή το 29% των συνολικών
πωλήσεων του Αυγούστου με συ-
νολικό όγκο συναλλαγών πέριξ

των €66εκ ή το 34% του συνολικού
τζίρου.  Ο Αύγουστος ήταν για την
Λεμεσό ένας μέσης απόδοσης μή-
νας αφού είχε και πολύ χειρότερους
όπως και πολύ καλύτερους.

Η Λάρνακα κατέγραψε 193 πω-
λήσεις ή το 17% των συνολικών
πωλήσεων του Αυγούστου με συ-
νολικό όγκο συναλλαγών πέριξ
των €25 εκ. ή το 13% του συνολι-
κού τζίρου.  Ο Αύγουστος ήταν

για την Λάρνακα ο δεύτερος χει-
ρότερος μήνας του έτους μέχρι
σήμερα, μετά τον Ιανουάριο.

Η Πάφος κατέγραψε 205 πω-
λήσεις ή το 18% των συνολικών
πωλήσεων του Αυγούστου με συ-
νολικό όγκο συναλλαγών πέριξ
των €40 εκ. ή το 21% του συνολι-
κού τζίρου.  

Ο Αύγουστος ήταν για την Πάφο
ο δεύτερος καλύτερος μήνας του

έτους μέχρι σήμερα, μετά τον Ιού-
νιο.

Τέλος η Αμμόχωστος κατέγραψε
60 πωλήσεις ή το 5% των συνολι-
κών πωλήσεων του Αυγούστου με
συνολικό όγκο συναλλαγών πέριξ
των €8,5 εκ. ή το 4% του συνολικού
τζίρου.  Ο Αύγουστος ήταν για την
Αμμόχωστο ο δεύτερος χειρότερος
μήνας του έτους μέχρι σήμερα
μετά τον Ιανουάριο, ενώ ήταν στα
σημεία μόνο καλύτερος από τον
Φεβρουάριο.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός
ότι οι τζίροι είναι αισθητά μειωμέ-
νοι.  Αυτή η ασθματική πορεία δεν
μπορεί να συνεχιστεί για πολύ
ακόμα, χωρίς να βλέπουμε πρό-
βλημα στην ευρύτερη οικονομία.
Μπορεί οι μειωμένοι τζίροι να ήταν
αρκούντως ικανοποιητικοί για να
διαβούμε εν μέσω των lockdown,
αλλά από ένα σημείο και μετά δη-
μιουργούν αρνητική ροπή.  Ας ελ-
πίσουμε πως ο Σεπτέμβριος και οι
υπόλοιποι μήνες που θα ακολου-
θήσουν, θα χαρακτηρίζονται από
πιο δυνατούς τζίρους για να απο-
φευχθούν τα χειρότερα.  Πάντως,
οι ελπίδες είναι βάσιμες αν δούμε
στοιχεία νέων δανειοδοτήσεων,
πωλήσεων ακινήτων από τράπεζες
και εταιρείες διαχείρισης περιου-
σιακών στοιχείων, καθώς και προ-
γραμματισμούς νέων έργων ανά-
πτυξης.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πώς «έκλεισε» η αγορά ακινήτων το καλοκαίρι;

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ιδιαίτερα τσουχτερό είναι το κόστος διαμονής
για τους φοιτητές εκείνους που θα χρειαστεί
να νοικιάσουν διαμέρισμα στην πόλη που
πρόκειται να φοιτήσουν, ιδίως αν πρόκειται
για μεγάλο αστικό κέντρο. Οπως προκύπτει
από τα σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε
χθες το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών Spi-
togatos.gr, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, η
μέση ζητούμενη τιμή για την ενοικίαση
ενός διαμερίσματος 65 τ.μ. αγγίζει πλέον τα
600 ευρώ σε μηνιαία βάση, με την τιμή ανά
τ.μ. να διαμορφώνεται σε 11,67 ευρώ/τ.μ.
Για μια γκαρσονιέρα, το αντίστοιχο ύψος
του ενοικίου αγγίζει τα 480 ευρώ, δείγμα
της μεγάλης αύξησης που έχουν σημειώσει
τα ενοίκια τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, όπως προκύπτει, η σημαντική
αύξηση των ενοικίων έχει επιδράσει και
στις ροές φοιτητών, καθώς το κόστος είναι
ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με την έρευνα
του Spitogatos, «με τη μέση ζητούμενη ανά

τ.μ. σε όλη την επικράτεια να κυμαίνεται
στα 7,6 ευρώ/τ.μ., το κόστος της φοιτητικής
ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει
υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα. Στην Αθήνα το κόστος διαμορφώνεται
σε 9,7 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, ακολουθεί
η Θεσσαλονίκη με 8,3 ευρώ/τ.μ., ενώ στην
υπόλοιπη Ελλάδα το κόστος δεν ξεπερνά
τα 6,9 ευρώ/τ.μ.» Σημειωτέον ότι οι τιμές
είναι ζητούμενες και αφορούν διαμερίσματα
μικρότερης επιφάνειας, τα οποία έχουν υψη-
λότερη τιμή ανά τ.μ. σε σχέση με μεγαλύτερης
επιφάνειας ακίνητα στην ίδια περιοχή.

Πάντως, σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση,
οι τιμές δεν παρουσιάζουν σημαντική με-
ταβολή σε σχέση με το 2020, καθώς ναι μεν
η ζήτηση είναι υψηλότερη, λόγω της δια-
φαινόμενης επιστροφής στη διά ζώσης εκ-
παίδευση, όμως από την άλλη πλευρά επι-

κρατεί διστακτικότητα σε σχέση με το κατά
πόσον η απόφαση αυτή θα είναι η τελική
για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, δεδομένης
της αστάθειας και της αβεβαιότητας που
έχει επιφέρει η πανδημία.

Σε κάθε περίπτωση, η πανδημία έχει επη-
ρεάσει θετικά τον διαθέσιμο όγκο των φοι-
τητικών διαμερισμάτων στις περισσότερες
περιοχές της χώρας, ιδίως σε σχέση με το
2019. Πριν από την πανδημία, αρκετές πε-
ριοχές υψηλής ζήτησης από φοιτητές είχαν
ελάχιστα διαθέσιμα φοιτητικά διαμερίσματα,
με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα
κερδοσκοπίας και να δημιουργούνται ση-
μαντικές δυσκολίες στους φοιτητές και στις
οικογένειές τους. Σήμερα, όπως σημειώνει
και ο Δημήτρης Μελαχροινός, διευθύνων
σύμβουλος του Spitogatos, «το απόθεμα
των διαθέσιμων φοιτητικών διαμερισμάτων
κινείται σε παρόμοιο επίπεδο με το αντίστοιχο

περυσινό και είναι αρκετά αυξημένο σε
σχέση με το 2019, μιας και αρκετά διαμερί-
σματα, που προηγουμένως διατίθεντο για
τουριστικές ενοικιάσεις, πλέον είναι διαθέ-
σιμα για μακροπρόθεσμη ενοικίαση». Σύμ-
φωνα με τον κ. Μελαχροινό, «είναι συνήθως
ανακαινισμένα και λίγο πιο ακριβά από τα
παραδοσιακά φοιτητικά διαμερίσματα, ωστό-
σο το θετικό είναι ότι υπάρχουν περισσότερες
επιλογές για τους φοιτητές και η αγορά λει-
τουργεί πιο ισορροπημένα».

Στην Αθήνα, μεταξύ των περιοχών που
καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση φέτος
ξεχωρίζει με 7% η Νέα Σμύρνη, παρότι μά-
λιστα δεν αποτελεί μια παραδοσιακή φοι-
τητική συνοικία. Σταθερές είναι οι τιμές
στου Ζωγράφου (9 ευρώ/τ.μ.), ενώ αύξηση
κατά 7% σημειώνεται και στην περιοχή της
Νίκαιας, παρότι παραμένει από τις πιο
φθηνές, με τη μέση ζητούμενη τιμή ενοι-

κίασης να κυμαίνεται στα 7,14 ευρώ/τ.μ.
Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη

τιμή ενός φοιτητικού σπιτιού μπορεί να κυ-
μανθεί από 6,2 ευρώ/τ.μ. στον Εύοσμο και
να φτάσει μέχρι και τα 9,25 ευρώ/τ.μ. στην
περιοχή Ντεπώ, όπου και καταγράφονται
οι υψηλότερες τιμές φοιτητικών κατοικιών
στη συμπρωτεύουσα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα,
η χαμηλότερη μέση ζητούμενη τιμή ανά τε-
τραγωνικό μέτρο καταγράφηκε στη Σπάρτη
με 4,89 ευρώ/τ.μ., τιμή σταθερή σε σχέση
με πέρυσι. Χαμηλές μέσες ζητούμενες τιμές
καταγράφηκαν επίσης στις περιοχές Αίγιο
(5 ευρώ/τ.μ.), Καστοριά (5 ευρώ/τ.μ.), Σέρρες
(5 ευρώ/τ.μ.) και Φλώρινα (5 ευρώ/τ.μ.). Η
υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στην υπό-
λοιπη Ελλάδα παρατηρήθηκε στα Χανιά με
μέση τιμή 9 ευρώ/τ.μ. Τέλος, η υψηλότερη
αύξηση με 10% σημειώθηκε στις Σέρρες,
στα Τρίκαλα και στην Κόρινθο.

Η αύξηση της προσφοράς «κράτησε»
τα ενοίκια της φοιτητικής κατοικίας
Στα 7,6 ευρώ/τ.μ. το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δίκτυο αγγελιών Spitogatos
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Στα μεγάλα αστικά  κέντρα το
κόστος  ενοικίασης είναι 
υψηλότερο σε σχέση με τη
μέση τιμή στην επικράτεια.

Τον φετινό Αύγουστο αντάλλαξαν χέρια ακίνητα συνολικής αξίας της τάξης των €195 εκ.  Αυτή είναι αισθητά μει-
ωμένη σε σχέση με την συνολική αξία των €263 εκ. περίπου του Ιουλίου, όπως επίσης και με τα €241 εκ. του περσι-
νού Αυγούστου.
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Οι ελπίδες για πιο δυνα-
τούς τζίρους τους επό-
μενους μήνες είναι βά-
σιμες αν δούμε στοιχεία
νέων δανειοδοτήσεων,
πωλήσεων ακινήτων
από τράπεζες και εται-
ρείες διαχείρισης περι-
ουσιακών στοιχείων,
καθώς και προγραμμα-
τισμούς νέων έργων
ανάπτυξης.

Προς την αφετηρία οδεύουν τα
νέα μεγάλα δημόσια έργα, έπειτα
από αρκετά χρόνια καθυστερή-
σεων. Ετσι, μετά το νέο αεροδρό-
μιο στο Καστέλλι της Κρήτης που
ξεκίνησε να υλοποιείται, σειρά
παίρνουν το βόρειο τμήμα του αυ-
τοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλά-
δας Ε65 και η πρώτη φάση της νέ-
ας γραμμής 4 του μετρό της Αθή-
νας. 

Πριν από δύο εβδομάδες η σύμ-
βαση για την κατασκευή του βό-
ρειου τμήματος του Ε65 κυρώθηκε
από τη Βουλή, με την ανάδοχο
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προετοιμάζεται για
την εγκατάσταση των πρώτων ερ-
γοταξίων. Το έργο είναι προϋπο-
λογισμού 442 εκατ. ευρώ και αφορά
την κατασκευή ενός σύγχρονου
αυτοκινητόδρομου, συνολικού
μήκους 70,5 χιλιομέτρων. 

Με την ολοκλήρωση του βό-
ρειου τμήματος θα λάβει την τε-
λική του μορφή ο αυτοκινητόδρο-
μος Ε65, με συνολικό μήκος 181,5
χλμ. 

Ετσι, το ταξίδι από τη Λαμία
μέχρι την Εγνατία Οδό θα διαρκεί
μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, αντί των
3 ωρών και 15 λεπτών που χρει-
άζονται σήμερα. Παράλληλα, η
απόσταση από την Αθήνα μέχρι
τα Γρεβενά δεν θα ξεπερνά τις
τέσσερις ώρες. Ηδη, πριν από λίγες
ημέρες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρέδωσε
και τα πρώτα 14 χιλιόμετρα του
νότιου τμήματος (Λαμία - Ξυνιάδα). 

Εν τω μεταξύ, στο έργο για τη
νέα γραμμή 4 του μετρό της Αθή-
νας, ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ,
η κοινοπραξία των Αβαξ-Ghella-
Alstom έχει ξεκινήσει να τοποθετεί
τα σχετικά εργοτάξια. 

Το πρώτο εξ αυτών, στη Λ. Κα-
τεχάκη, έχει ήδη χωροθετηθεί και
τις επόμενες εβδομάδες το ίδιο
θα συμβεί και με το άλλο εργοτάξιο
(στην άλλη άκρη της γραμμής)
στη Λ. Βεΐκου. 

Εκτιμάται ότι το έργο θα ξεκι-
νήσει να υλοποιείται στις αρχές
του 2022 κι ενώ στο μεσοδιάστημα
θα έχουν εκτελεστεί και οι απαι-
τούμενες πρόδρομες εργασίες.

Ν. Χ. ΡΟΥΣAΝΟΓΛΟΥ

Τόνωση σε
κατασκευές
από νέα έργα
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«Ο πολιτισμός μας περνάει κρίση»
Μια συζήτηση με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ρομπ Κοξ του πρακτορείου Reuters για τη Δύση
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Ενα εικοσιτετράωρο με τη συγγραφέα και μεταφράστρια Στέργια Κάββαλου

Ατζέντα
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Γκαλίνα Σάνκο, «During an Attack», 1943.       .

Ιλσε Μπινγκ, «   Leica», 1931
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Η «Νέα γυναίκα» πίσω από την κάμερα
Εκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης για τις γυναίκες φωτογράφους της περιόδου 1920-1950
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Οι ενδοιασμοί
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Ελειπε το κεντρί, αλλά δεν βαριέσαι
Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Nevermind», η επιρροή του στη μουσική παραμένει αντικείμενο συζήτησης

Ακόμα κι αν οι Nirvana 
απέφυγαν την παγίδα 
του εμπορικού ήχου, 
στην πραγματικότητα 
άνοιξαν τον δρόμο 
για την παρακμή 
του ανεξάρτητου ροκ.

Πρόσφατα    ,     ,  – – -
          ,      .
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Αναλογικές φωτογραφίες
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Ο Πουσέν και ο χορός
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Ενας    : “ , !”. “ , ”, -
  , “          

”». 

Το «Κορίτσι    
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Σε κάθε της ερώτηση, 
η απάντηση «είναι ένα 
ψέμα», αν και η απόλυτα 
«εσφαλμένη απάντηση 
είναι ο χρόνος». 
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Διάψαλμα
εκδ. Εντευκτηρίου, σελ. 102
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Tης ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Τα κενοτάφια του νου

Zωή μέσα στην αλήθεια

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Φέτος κλείνουν δέκα 
χρόνια από τον θάνατο 
του Βάτσλαβ Χάβελ 
και γίνονται εκδηλώσεις 
στη μνήμη του. Εχουν 
προγραμματιστεί 
και στην Αθήνα.

O Bάτσλαβ Χάβελ (1936-2011)    ,  
.      .
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500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

O Γιώργος Κυριακόπουλος γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε 
νομικά και πολιτικές επιστήμες στην 
Αθήνα και στο Λονδίνο, αλλά εργά-
στηκε αποκλειστικά σε επιχειρή-
σεις. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 
2017 με τη συλλογή διηγημάτων «Η 
Τρισεγγονή της Αραπίνας και άλλες 
ιστορίες» (Εστία), η οποία τιμήθηκε 
με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 
το 2018. Φέτος εξέδωσε ένα δοκίμιο 
με τίτλο «Η Αρχαιολογία του χτες: 
Ερειπωμένα σπίτια και υποστατικά 
του Αιγαίου» (Ποταμός), ένα ενδε-
κάχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό 
στα ερείπια τριάντα νησιών του Αι-
γαίου, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρη-
σε το πρώτο του μυθιστόρημα, «Η 
περίληψη» (Εστία).
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;

   , 
     -

      
    
     

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

  ,  
;      

 .
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;

    
 ,   

 ,   ,  

 ,   -
,   ,   
    -

 (      -
),     

    .
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

      
     
    . 
 « »  .

 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά;

 «  ».   
    -

      
. ,    -

  ,    
     

     « -
»   , 

  .
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

     
«   »  -

 . ,   -
  .   

     , 
   .

 
Σίφνος, Χρυσοπηγή, Αρτεμώνας, 
Πουλάτη – μαγικά μέρη που μοιά-
ζουν να πρωταγωνιστούν στο βι-
βλίο σας, ισότιμα με τους ήρωες.

       
  ,   

    -
.     -

  (   -
   ),  

     
     

   .
 
Ποια μνήμη συνδέει αυτή την πα-
ρέα του 1977 στη Σίφνο; 
«  »  . 

,   -
      

 .    , 
     -

  .    
   -

  .
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– Τι σας ώθησε να γράψετε τον 
«Καιρό»;

–    -
       

    
     

  .   
      

      
      -

   ,   -
   . 

 
– Η ηρωίδα σας, η Λίζυ, ζει στη 
Νέα Υόρκη μέσα σε έναν κόσμο 
φόβου εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής. Στο βιβλίο σας όλοι βι-

ώνουν τις συνέπειες της θέρμαν-
σης του πλανήτη, και ζουν γνωρί-
ζοντας ότι ο κόσμος έχει φτάσει 
στο τέλος του. Νιώθετε τον ίδιο 
φόβο για το μέλλον της ανθρω-
πότητας;

–     -
       
      

.     -
     

     
   

        
.     

   
    . 
 

– Η Λίζυ στηρίζει με έναν μονα-
δικό τρόπο τον αδελφό της. Εις 
βάρος της δικής της ζωής. Μερι-
κοί άνθρωποι προσπαθούν να σώ-
σουν τη ζωή κάποιου άλλου, ακό-
μα και εάν αποδεικνύεται μάταιο. 

Ποια δύναμη τους παρακινεί;
–     , 

    -
:        

       
   .  -

   , 
    -

 . 
 

– Το βιβλίο σας είναι γραμμένο σε 
μικρές παραγράφους, σε σύντομα 
σημειώματα, έχει την αίσθηση ο 
αναγνώστης σε κάποιες στιγμές 
ότι διαβάζει προσωπικό ημερολό-
γιο. Ζούμε σε εποχές που οι νε-
ότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουν 
κλασική λογοτεχνία ούτε είναι 
εξοικειωμένοι με τον μακροπε-
ρίοδο λόγο. Το λάβατε υπ’ όψιν 
σας αυτό όταν γράφατε; Εστω και 
ασυνείδητα;

–      -
       

 . -
       -

    
 .   -
      

   -
   ,  

     
    . 
 ,    -

  . 
 

– Το χιούμορ της ηρωίδας σας 
διαπνέεται από ευφυΐα και ενό-
ραση, την ίδια στιγμή όμως απο-
καλύπτει και το υπαρξιακό της 
αδιέξοδο. Τι θέση έχει το χιού-
μορ στη ζωή σας;

–   ,  
      

   -
.     

,    -
,  .    

 ,   
     -

.      
,       

     . 
 

– Κλιματική αλλαγή, δυσλειτουρ-
γικές οικογένειες, ψυχική νόσος: 
οι άνθρωποι ενώ είναι στριμωγμέ-
νοι, μοιάζουν να έχουν συνθλιβεί 
από αυτά και άλλες δυσκολίες, 
ψάχνουν εντούτοις νέα σύμβολα, 
νέες δοξασίες για να πιστέψουν 
σε αυτές. Τι ρόλο παίζει η αγάπη 
σε όλα αυτά;

–      -
    . 

      -
    .

 
– Πώς νιώθετε που το βιβλίο σας 
μεταφράστηκε στα ελληνικά; Φαί-
νεται και από τις παραπομπές στο 
βιβλίο ότι έχετε ασχοληθεί με την 

αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Εσείς 
έχετε επισκεφθεί την Ελλάδα;

–      -
     -
  .   

   ,   
  ,    

   . 
 

– Καμιά φορά σκέφτομαι ότι οι 
λέξεις έχουν χάσει πια το νόημά 
τους, έχουμε φτάσει σε αδιέξο-
δο. Σαν να μην μπορεί με λέξεις 
κανείς πλέον να μετακινηθεί και 
προς καμία κατεύθυνση. Χρεια-
ζόμαστε δράση. Τι μπορούμε στα 
αλήθεια να κάνουμε;

–    ,  -
  .    

   -
      -

     
.     

    -
.     

     -
    

    . 
      
  . 

 
– Και οι δικοί σας φόβοι; Σας βο-
ηθάει το γράψιμο;

– ,      
      

       -
,      

   .   
   -

,      
     

 .    
      

.   .

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΑΝΙ
Η μέρα χωρίς όνομα. Μια υπόθεση 
για τον Γιάκομπ Φρανκ
μτφρ. Μαρία Αγγελίδου
εκδ. Gutenberg, σελ. 360
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΗ

Οι δόσεις της εναλλα-
κτικής πραγματικότητας 
υποστηρίζουν διαφορε-
τικούς κάθε φορά τρό-
πους ανάλυσης των επί 
μέρους πεπραγμένων.

«Είναι                
 »,      « »,      .

«Oι νεκροί     ,    
    . (...)  ,     ».

Συνέντευξη στη 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κανείς μόνος στο σιλό του τρόμου
Η συγγραφέας Τζένι Οφιλ μιλάει για το νέο της βιβλίο και προτείνει τρόπους διαφυγής από τους φόβους που μας κατακλύζουν

Το μυστήριο της αυτοκτονίας της δεκαεφτάχρονης Εστερ
Η λογοτεχνία της ανίχνευσης αναδεικνύεται στο μυθιστόρημα του Γερμανού Φρίντριχ Ανι σε πρωτοκλασάτη γραφή
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Η ηρωίδα   -
      

  .

Πιστεύω ότι το χιούμορ 
είναι μια διέξοδος
στο υπαρξιακό αδιέξοδο 
του ανθρώπου.
Γιατί στα πραγματικά 
καλά αστεία, πάντα 
υπάρχει μια ανατροπή, 
μια έκπληξη.

Εάν δεις κάποιον
να υποφέρει, μπορείς
να σκεφτείς δύο
πράγματα: Ή ότι αυτό 
δεν θα συμβεί σε μένα ή 
ότι αυτός ο άνθρωπος θα 
μπορούσα να είμαι εγώ.
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* Ο κ. Δημήτρης Κελαϊδίτης είναι 
δοκιμιογράφος - μεταφραστής.

Η εκτροπή της «Αρνησης»
Μια ανάγνωση του κλασικού ποιήματος του Γιώργου Σεφέρη, που τόσο τραγουδήθηκε από τον κόσμο

Αυτά λεν, επιχειρώντας 
να πλασάρουν τη μοιρο-
λατρία τους, την παραί-
τηση από κάθε προσπά-
θεια και φιλοδοξία, 
ως σωφροσύνη 
και ωριμότητα.

Mε τον συγκινημένο    « »        ,  
22   1971.          ,  -

     « »  ,  ,  .

«Οι “ανίδεοι και χορτάτοι”  
    ,  

·       
  “ ”», -

  .

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ*
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07.30  
10.30  
  , VI - (E) 
   .
11.30   ‘80 - (E)
  . 
12.30 X  
 , V - (E)
  . 
13.00    
   - (E)
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15  
   - ( ) 
14.45     - ( )
15.15  - ( )
16.15   
  - ( )
17.15    
     - ( )
17.30  - ( )
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.15   - ( )
18.55   - ( )
  ,
    
 . 
19.20   - ( )  
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.05  
  - (E)
   
     -

.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05  - ( )
23.30  - (E)
00.30   ‘80 - ( )
01.30 EI H EI  - ( )

07.30   
  - ( )
09.00  
 .   
 .   
            
 . O  
 .    
 .   
11.00     - ( )
11.30  
16.05  
   - (E)
16.25  
  -( )
16.50   
   - (E)
17.15    
   - ( )
18.00  - (E)
18.45 M  / Birlikte, II - (E)
  .
19.30 EU4U, I I
    .
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05    
    
     
  
   - ( )
22.00  
 (Hostage). ,  
23.50 ravel Diary - (E)
  .
00.20  EIΔHΣEIΣ - 
 (στην Αγγλική   
 και Τουρκική)
00.35  

06.00  Deal - ( )
06.45    - ( ) 
07.30   
09.20 H  - ( )
10.00  
    
13.00  
  - ( )
14.30 he Chase - ( )
 T  ,
    .
15.30    - ( )
  ,  
  
 ,
  , . .
17.00     - ( ) 
  , 
     -

,  , 
. .

18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10    
 ( )
18.30 oy story
    
 .
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00    
  , 
     
 ,   
 , . .
  4  & 5 .       
00.00 10   - ( )
01.30 World party - ( )
  .
03.15   
   - ( )
  ,
  .

05.40 
  - (E)
06.30 40  - (E)
08.00 Santa  - (E)
09.10 Mamma Mia - (E)
10.10   
    - (E)
11.00   
   - (E)
   .
12.00   ’  
    .
12.50   - (E)
14.15    , V-( )
16.00  - (E)
  
17.10 axi - ( ) -  
 ,  
  . 
18.00 T    ANT1  10
18.10    - (E)
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Robocop
  
    
 , 
    , 
  ,  . . 
23.00 Football Stories - (E)  
00.00  2 - (Creed II)
  - 
  , 
    
 ,
  . .   
01.40   - (E)  
  ,
    ,
  , . .
02.30   - (E)  
  

05.30  ,  
  , 
    .
09.45  
  - (E)
  .
10.45 Green Kitchen 
 by Madame Ginger
  ,
    .
11.45 Life is a beach
  ,
    .
13.00    - (E)
15.00  A  - (E)
  ,
  .
16.00 Dr.  - (E) 
17.00 E  
   
    .
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cook Beef 
    
 .
19.10 Joker - (E) 
 T  , 
    .
20.10 OMEGA NEWS
21.15 FAKATEtous  - (E) 
  .
22.15 K   
  
  (Something’s Gotta 

Give).
 P  , 
 με τους Τζακ Νίκολσον,  
 Νταϊάν Κίτον, κ.ά.          
00.15 tal Blackout  - (E)
  .
01.15 Daddy cool - (E)

05.30   - (E)
06.30   - (E)
07.00 Love It - (E)
08.30   - (E)
  ,
    .
09.40 Z   - (E)
10.15    - (E)
  ,
   
 .
11.15   - (E)
  ,
12.30   - ( )
13.00 Happy Traveller - (E)
  ,
    . 
14.30   - (E)
  
 ,
    .
15.15  
17.00   - (E)
  ,
    ,
  , . . 
18.00   Tα γεγονότα σε 

συντομία
18.10  
18.40  
20.20  Τομές στα γεγονότα
21.10 Top Chef - ( )
  .
23.00  
 , 
    , 
  , . .  
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40   - 
02.20 Happy Traveller - ( )
 T  .

07.10   
08.20  
09.45  
12.15 
13.50   
15.10   ! 
16.45    
18.20   
20.00  
21.35    
23.10   
00.45    
   ...
02.20   !
04.00   
05.25     
 ’ 

 ΡΙΚ1 H .: 22862000  ΡΙΚ2 H .: 22862000  ΑLPHA H .: 22212400  ANT1 H .: 22200200  ΟMEGA H .: 22477777  ΣΙΓΜΑ H .: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.05  22.00  18.30 oy story 00.00  2 - (Creed II) 18.10 Cook beef 21.10 Top Chef 17.00 Pretty Woman

20.00  

06.30  
08.05  
09.00 Cook Eat - ( )
11.00 
13.00   - ( )
16.35 
18.30  
19.00  , I  - ( )
19.55  
20.15  
20.20    - (E)
21.30    , 
22.30  
00.05  

07.45   
08.00  
10.05   
10.20   
11.00  
12.30  
13.00  
14.00  
15.35  
16.05 /  
16.10  
16.40 Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
16.45  
17.15  
17.20  
18.05 E  

 CAPITAL H .: 25577577

 PLUS H .: 22259000

EXTRA H .: 25715111

06.55 
08.00 O 
09.45 Pop Star 
11.30 
12.00    - (E)
13.10 H   
14.45 
15.25    
   
17.00 
19.00  
21.00  
23.00 aximum security

06.15 Kickboxer: Vengeance
08.00  We Don’t Live Here 

Anymore
09.45 Playing It Cool
11.30 The Elfkins
13.00  Hello Sister, Goodbye 

Life
15.00 Skjelvet (The Quake)
17.00 Pretty Woman
19.05 The Ones Below
21.00 Alice In Wonderland 
23.00 Project Blue Book, II  
00.00 The Sunchaser

Annette ���
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ (2021)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , -

 ,  
 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Εννέα     
 «Holy Motors»,  -

    -
      

   ,  
    

    , 
   .  

    
   -

    
   ,  -

     
,     : 

   -
 ,   
   -

     
    

     
    . 
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  ...  

,  ,  
      -
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  .
     

    -
   Sparks, 

     
   

 .   , 
   , 

     
 «La La Land»,   

    
   -
      

      
     .
 « »   
    -

,     
    -
    -

 –   –  , 
     

   -
 .   -

     -
,  ,   , 
    
      -

 «The Big Bang Theory», 
 . 
   ,  -

   , 
   ,    

 ,   
 ,   

 ,      
     

   
 .
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 « »   

     
      

  ,  
   , 

  (   ) -
. 
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,    

 ,  -
     

    , 
      

    
 .

Τσερνόμπιλ 1986 ���
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

 ,  

Η δημοφιλέστατη    
 HBO   -
      

   -
.      
    

 Netflix,     -
      -

   . 
    , 

  ,   
     

   -
.     -

      
,     

   ,   
    -

       
  .   -

 ,  -
     

     
     -

,    
   .

     
      

    -
      
   , -

       -
  –   

 –   
     -

  .    
    -

      
,    

     
,    -

      -
     .

 
Φθινοπωρινή 
σονάτα ����
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

 ,  

Από την πλατφόρμα  Ertflix -
     -

 ,     
    

.   -
    -

    , 
   

   -
  . 
    

   
  ,   

 .  ,  
 ,   

    , ,  
      

     
   ,  

     .
   -

    -
,     
     

,     .  
      

 ,  -
      

    .  
   –  -
  ,     

  –  -
      

  auter.

Επάνω,     -
  Netflix «  1986». 
,     

«  »   -
  Ertflix.

Ρομαντική ιστορία με φόντο το φλεγόμενο Τσερνόμπιλ

Σκοτεινό
«La La Land»
μακριά
από κλισέ

Ο Ανταμ Ντράιβερ        –   –  ,        
  .        ,  ,   .

HOME CINEMA

Η νέα ταινία του Λεός Καράξ



Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η      11
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Ρούχα χωρίς «βάρος»
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«    1930    

 ,   
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,  1940  1950,  
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 20     
   1960.
»    1930  
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  2016,   
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39    -
 ,   

   . -
    (   

    
),  T  , o  

    .
     

,    2017,  -
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,    
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  /  2021 

,  ,  -
  «Saharienne»  

 .     -
,  :  

  ,    
. «     
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   », -
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,     
   ,  -
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  ,    
  2,05 .  
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  (   
),   Gucci.

 
* H κ. Eλενα Ματθαιοπούλου, associate 
editor του αγγλικού περιοδικού Οpera 
Νow, στην αρχή της δημοσιογραφικής 
της καριέρας, πριν από την ενασχόλησή 
της με τη μουσική και την όπερα, 
και τη συγγραφή επτά βιβλίων 
για σχετικά θέματα, ήταν συντάκτρια 
μόδας για 6 χρόνια στο περιοδικό 
Tatler, στην εφημερίδα Daily Express 
και στη συνέχεια international 
editor-at-large της Vogue.

«Μόδες πάνε
κι έρχονται,
το στυλ είναι
αιώνιο»

Η εξομολόγηση του Ιβ Σεν Λοράν

«Οι γυναίκες           
     . ’      

            ».

Της ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ*

«Η προσπάθεια 
να είσαι σαγηνευτική 
είναι κίνητρο για να ανα-
καλύψεις τον εαυτό σου, 
να προβάλεις ό,τι 
καλύτερο διαθέτεις 
με τον πιο αποτελε-
σματικό τρόπο».

Με επικεφαλής   
 ,   -
  ,   

      
( )   2,05 . 
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