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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μεταξύ
κυριαρχίας 
και ανάγκης 
για βοήθεια
O Βρετανός συγγραφέας
Αμπντουλραζάκ Γκούρνα,
που τιμηθείς με το Νομπέλ
Λογοτεχνίας 2021, λέει στην
«Κ» πως είναι ωραίο να μα-
θαίνεις νέα πράγματα, αλλά
η συγγραφή χωρίς να είναι
ευχάριστη και η ανάγνωση
χωρίς ευχαρίστηση δεν αξί-
ζουν τον κόπο. Ζωή, σελ. 1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τρεις εκθέσεις στο NIMAC
Τo NiMAC διοργανώνει και παρουσιάζει τις εκθέσεις: Project Ro-
om #7, Frenk Bey, Fortress and the Thing του Hasan Aksayg n, Σύγ-
χρονες Φωτογραφικές Πρακτικές #2, Sensing is believing, belie-
ving is seeing του Άδωνη Αρχοντίδη και One Hundred Fifty Eight
Attempts for Revision του Νικόλα Λαμπούρη. Ζωή, σελ. 4

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ

Η επόμενη ημέρα
στο κόμμα δεν τον
αφήνει αδιάφορο 

«Εκ των πραγμά-
των θα υπάρξουν
εξελίξεις στην κο-
ρυφή της ηγεσίας
του ΔΗΣΥ την επο-
μένη των προεδρι-
κών εκλογών» λέει

στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νου-
ρής και καλεί του συναγερμικούς
να στηρίξουν την υποψηφιότητα
Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο κ. Νουρής
παραδέχεται πως δεν τον αφήνει
αδιάφορο η επόμενη μέρα στο
κόμμα. Σελ. 8

ΚΑΝΤΡΙ ΣΙΜΣΟΝ

Οι νέες πηγές 
ενέργειας το μέλλον 
«Η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατό-
τητες όσον αφορά την παραγωγή
ηλιακής και αιολικής ενέργειας, και
οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς
μπορούν να φέρουν σημαντικά
οφέλη» λέει στην «Κ» η Επίτροπος
Ενέργειας Κάντρι Σίμσον. Σελ. 16

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Το μεγάλο παζάρι
του Τούρκου Προέδρου
Ο Ερντογάν φρενάρει τις αιτήσεις
Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη
στο ΝΑΤΟ. Αφενός, διεκδικώντας
νέα ανταλλάγματα και αφετέρου
επαναφέροντας πάγια αιτήματα, τό-
σο έναντι στην Ε.Ε., όσο και έναντι
στις ΗΠΑ. Σελ. 4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣOΓΕΙΟΣ

Θερμό Ιούλη
ετοιμάζει η Αγκυρα
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για
το «5» αλλά και της επανόδου της
Total-ENI, η Τουρκία ετοιμάζεται να
επαναφέρει τη δραστηριότητά της
στην Ανατολική Μεσόγειο με γεω-
τρήσεις πέριξ της Κύπρου. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

«Σχέδια» προσγείωσης
των πρώτων F-35 
Με βάση και τον δημοσιονομικό σχε-
διασμό, η διετία 2028-2030 θα πρέ-
πει να θεωρείται η περίοδος κατά
την οποία τα πρώτα F-35 θα προσγει-
ωθούν σε ελληνικό έδαφος. Σελ.  19

«Οχι» Μπάιντεν σε
δύο κράτη στην Κύπρο
Οι στόχοι της επίσκεψης στις ΗΠΑ
Ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά την επί-
σκεψή του στην Ουάσιγκτον ανέδειξε με
απτά στοιχεία την τουρκική επιθετικότητα
στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και αναφέρ-
θηκε και στην ανελαστική στάση που τηρεί
η Αγκυρα στο Κυπριακό. Σελ. 18

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Οι επικοινωνιολόγοι
δεν φέρνουν την άνοιξη
Η περίπτωση Φλέσσα και τα κοινά σημεία
στην εξαγγελία Χριστοδουλίδη με αυτή
του Κασουλίδη άνοιξαν τη μεγάλη συ-
ζήτηση του ρόλου των επικοινωνιολόγων
στον εκάστοτε προεκλογικό. Σελ. 10

Η αποστολή του επικοινωνιολόγου. Σελ. 4

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Πού σκαλώνει
η στήριξη Νίκου
Ο απόηχος της εξαγγελίας Χριστοδουλίδη,
με τα ξεσηκωμένα σημεία από παλαιότερη
ομιλία Κασουλίδη, όπως και η επιμονή
του να δηλώνει συναγερμικός προκάλεσαν
κραδασμούς στον Ενδιάμεσο. Σελ. 9

Ο,τι σπείρεις θα θερίσεις. Σελ. 16

Επικίνδυνο κοκτέιλ για αύξηση των κόκκινων
δανείων συνθέτουν η ακρίβεια, ο πληθω-
ρισμός και η επικείμενη αύξηση των επι-
τοκίνων. Οι τράπεζες χαρακτηρίζουν δια-
χειρίσιμη την κατάσταση στο παρόν στάδιο.
Οπως μεταφέρουν στην «Κ», οι νέες καθυ-
στερήσεις που παρατηρούνται στις απο-
πληρωμές δανείων είναι περιορισμένες και

δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως
είναι αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέ-
σεων και της ακρίβειας. Τονίζουν, ωστόσο,
ότι βρίσκονται σε συνεχή επαγνύπνηση.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ώστε
να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελ-
θόντος και εκτροπή των ΜΕΔ, τονίζουν χα-
ρακτηριστικά. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ενεργειακοί 
σχεδιασμοί

Η εισβολή στην Ουκρανία έφερε ολό-
κληρη την Ευρώπη –και όχι μόνο–
ενώπιον ενεργειακών ερωτηματικών,
τα οποία οι κυβερνήσεις θα πρέπει
να απαντήσουν το ταχύτερο δυνατόν,
και κανείς δεν θα ήθελε να αντιμετω-
πίσει ζητήματα όπως αυτή τη στιγμή
η Σρι Λάνκα. Απαιτείται αξιοποίηση
νέων μορφών ενέργειας, φιλικότερες
προς το περιβάλλον, συντονισμένες
ενέργειες για απεξάρτηση από τα ρω-
σικά ορυκτά καύσιμα και φυσικό αέριο,
και εύρεση νέων ενεργειακών δια-
δρόμων. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπο-
ρεί και πρέπει να διαδραματίσει σο-
βαρό ρόλο στους νέους ενεργειακούς
σχεδιασμούς της Ευρώπης, αρκεί να
αντιμετωπίσει την κατάσταση με τη
δέουσα σοβαρότητα και οξυδέρκεια.

Η νέα πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν (η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό από το 1992) μηχανικός στο επάγγελμα, έχει υπάρξει
διαδοχικά υπουργός Μεταφορών, Οικολογίας και Εργασίας, εφαρμόζοντας πιστά τη φιλελεύθερη πολιτική του Γάλλου προέδρου. Αν κάτι τη χα-
ρακτηρίζει, υπογραμμίζουν δημοσιογράφοι που έχουν συνεργαστεί μαζί της, είναι η σοβαρότητα, η εργατικότητα και οι ικανότητες στη διαχείρι-
ση. Δεν είναι πάντως ο άνθρωπος που θα «γράψει» στις κάμερες, που θα μαγέψει τα πλήθη ή τους συνομιλητές της. Σελ. 23

Οικολογία: Προτεραιότητα της γαλλικής προεδρίας

Υπό έλεγχο τα ΜΕΔ της ακρίβειας
Διαχειρίσιμη η κατάσταση στο παρόν στάδιο, λένε οι τράπεζες

«Δεν ζητώ εν λευκώ στήριξη» 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μιλάει στην «Κ» για τη συνεργασία με τον Πρόεδρο και τη σύμπλευση με το ΑΚΕΛ
«Ο διαπραγματευτής δεν είναι ούτε κομμα-
τική τοποθέτηση, ούτε μέλος της κυβέρ-
νησης» εξηγεί στην «Κ» ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης. Αποκαλύπτει για πρώτη φορά
πως έγινε μία κουβέντα για τον διαχωρισμό
της ΑΟΖ στην οποία ήταν πλήρως αντίθετος

και τη θεώρησε ως μη γενομένη. Μιλώντας
για τη διαπραγματευτική μας δεινότητα
αποκαλύπτει πως από τη στιγμή που ο γ.γ.
του ΟΗΕ υπέβαλε έγγραφο για την εφαρμογή
της λύσης ως τη μόνη προϋπόθεση για να
καταργηθούν εγγυήσεις, δεν έπρεπε να

επιτρέψουμε στη συζήτηση να αποπροσα-
νατολιστεί. Ξεκαθαρίζει για ποιο λόγο δεν
παραιτήθηκε από τη θέση του διαπραγμα-
τευτή και υποστηρίζει πως έγνοια του είναι
η αποτροπή της διχοτόμησης. Αναφέρει
πως είναι μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα

που κινείται στον προοδευτικό χώρο, ενώ
με αφορμή την περίπτωση της εξαγγελίας
Χριστοδουλίδη θυμήθηκε το ποίημα του
Καβάφη που λέει «μήτε βαθύς στες σκέψεις
ήταν, μήτε τίποτε. Ένας τυχαίος αστείος
άνθρωπος». Σελ. 7
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΔΙΑΛΥΣΗ: Ο πολύς κόσμος ήκουσε με αρκετήν περιέργειαν την διά-
λυσιν της θεατρικής Οικουμενικής Μαρίκας - Κυβέλης - Μελά. Εν
τούτοις η είδησις είνε φαινομενικώς και μόνον αποθαρρυντική διά
τους φίλους του θεάτρου. Θα ημπορούσε μάλιστα να ειπή κανείς ότι
ο χωρισμός Μαρίκας - Κυβέλης θ’ αποβή ωφέλιμος διά το Ελληνικόν

θέατρον, όπως απέβη
ωφέλιμος και η συνερ-
γασία των. Ποία όμως
υπήρξεν η αιτία της δια-
κοπής μιας τόσον επω-
φελούς συνεργασίας και
πώς μία τόσον σοβαρά
απόφασις ελήφθη χωρίς
πολλάς αμφιταλαντεύ-
σεις; [...] Ο κ. Λογοθετί-
δης εις τον θίασον Μαρί-
κας - Κυβέλης ενεφανί-

σθη εις την γνωστήν κωμωδίαν του Μπέρναρ Σώου «Το επάγγελμα
της κ. Γουώρεν» παίζων τον ρόλον ενός Αββά. Ο Αββάς όμως αυτός
ενώ ικανοποίει την κ. Κοτοπούλη δεν ικανοποίει την κ. Κυβέλην, η
οποία εζήτησε την αντικατάστασιν του κ. Λογοθετίδη δι’ άλλου ηθο-
ποιού. Η κ. Κοτοπούλη ηρνήθη και από τότε ήρχισεν η ψυχρότης.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: «Υπό τοιούτους όρους, κύριοι βουλευταί, εσχημάτισα
την πεποίθησιν ότι η περαιτέρω παραμονή της Κυβερνήσεως εις την
αρχήν δεν ημπορεί πλέον να εξυπηρετήση τα συμφέροντα της χώ-
ρας τόσον μάλλον καθόσον έχει την πεποίθησιν όπως εξειλίχθησαν
τα πράγματα ότι και εάν εψηφίζετο το νομοσχέδιον αυτό υπό τους
όρους υπό τους οποίους θα εψηφίζετο, υπό τας διαμαρτυρίας συσ-
σώμου της αντιπολιτεύσεως, θα ήτο απολύτως αδύνατον να μου
χρησιμεύση όπως επιτύχω τον επιδιωκόμενον σκοπόν. Διότι είνε
ανάγκη να διακηρυχθή από του βήματος τούτου με όλην την επιση-
μότητα, την οποίαν δίδει εις την φωνήν μου και η θέσις την οποία κα-
τέχω ακόμη και αυτήν την στιγμήν, είνε ανάγκη να διακηρυχθή από
του βήματος τούτου ότι η χώρα φέρεται προς όλεθρον αν συνεχισθή
κατά την αυτήν αντίληψιν η οποία επικρατεί σήμερον η λεγομένη
ελευθερία του Τύπου» (Ελ. Βενιζέλος).

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
22.5.1932

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

1 Στο περίστροφο. Τράβηξε το
44αρι του ο Αβέρωφ και έριξε

μια ριπή στο θείο βρέφος. Οι σφαί-
ρες δώρο από τον Γιώργο Φλέσσα
με τα 44 copy paste της ομιλίας. Θα
δείξει αν τα κτυπήματα ήταν θανατη-
φόρα ή απλώς δημιούργησαν σοβα-
ρές ζημιές.

2 Στη ζωγραφική. Αν το θείο βρέ-
φος έλεγε μια συγγνώμη, «έκα-

να λάθος» και δεν έκανε μακιγιάζ
της ασχήμιας με τις «πινελιές», οι
σφαίρες θα περνούσαν ξυστά από
το κεφάλι του. Ένας πίνακας που θα
μπει στο κάδρο. Ένα μνημείο κακής
επικοινωνίας. 

3 Στο ντόμινο. Δεν έφτανε αυτό,
ανοίγουν και άλλο κομμάτι στα

Βαρώσια οι Τουρκοκύπριοι. Ναι, εί-
ναι αυτοί που «μπλόφαραν» κατά το
θείο βρέφος – ΥΠΕΞ.

4 Στα όργανα. Άρχισαν λοιπόν οι
δημοσκοπήσεις στα κανάλια,

άρχισαν και οι αρλούμπες για
όσους ξέρουν να τις διαβάζουν.
Δεν μπορώ αλλιώς να εξηγήσω δη-
μοσκόπηση εννέα μήνες πριν από
τις εκλογές που δηλώνει ΜΟΝΟ το
3% πως δεν θα ψηφίσει. Ενώ διά
του αποτελέσματος γνωρίζουμε

πως στις εκλογές έχουμε σταθερά
πάνω από 30% αποχή. Άσε που
έχει (μόνο) 8% αναποφάσιστους.
Τουλάχιστον αυτοί στο Sigma βά-
ζουν ταυτότητα έρευνας.

5 Στα παλαβά. Αμ! το άλλο; Με βά-
ση τη δημοσκόπηση του Sigma o

Αχιλλέας Δημητριάδης, εμφανίζεται
να κάνει «πάρτι» σε ΔΗΠΑ και Οικο-
λόγους! Οι ναινέκοι με τους σκλη-

ρούς του Μαϊάμι. Σε λίγο θα δούμε
τον Αβέρωφ να στηρίζει Χριστοδου-
λίδη και τον Μαυρογιάννη να στηρίζει
Αβέρωφ. Όχι ο Χριστοδουλίδης δεν
μπορεί να στηρίξει άλλον, το απαγο-
ρεύει η Άγγελα Μέρκελ του σπιτιού,
και θα τις φάει με το μαδράτζιν. 

6 Το λαχματζιούν. Το Αρφούιν μα-
θαίνουμε πως μπαινοβγαίνει σαν

Ζορό στα πολιτικά σπίτια της Λευκω-

σίας και της Λεμεσού ψάχνοντας
υποψήφιο κοινής αποδοχής. Η μέρα
φεύγει το Αρφούιν έρχεται.

7 Στην ευθυγράμμιση. Ως ο μονα-
δικός πολιτικός εκτός του Heal-

thy που έχει υπομονή, το Αρφούιν
βλέπει τα άστρα να ευθυγραμμίζον-
ται μπροστά στον φόβο της δημοτι-
κότητας του θείου βρέφους. ΔΗΣΥ,
ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ με κοινό υποψήφιο; Το
Lexotanil μου, που θα έλεγε και ο
Σπύρος.

8 Στη συνάντηση. Μπαίνει λοιπόν
στο παιχνίδι και ο Πρόεδρος αγα-

πούλλας, για να διαχειριστεί τα
αδιέξοδα, όπως λέει και ο Μπαστιάν,
ο Σεφ του ICON. Αγάπη μου, Φούλη
μου, αγάπη μου, έλα να δούμε τι θα
κάνουμε.

9 Στην ηγεσία. Η Ομιλία Μητσοτά-
κη στο Κογκρέσο ήταν ό,τι καλύ-

τερο έζησε ο ελληνισμός μετά το
2004. Σε ένα άψογο timing, όπου ο
Ταγίπ με τη στάση απέναντι στη
Σουηδία, έχυσε την καρδάρα με το
γάλα που μάζεψε από το Ουκρανικό.

1 0 Στη δύναμη. Κράτα γερά Ζέτα
της καρδιάς μας. Σύντομα σι-

δερένια ευχόμαστε.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο ηγέτης αποκτά κύρος με το να είναι είτε αληθινός φίλος είτε πραγματικός
εχθρός. Αυτή η τακτική έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από την ουδετε-
ρότητα. Νικολό Μακιαβέλλι.

Πόσο καιρό περίμενε η Καλαμαρού
αυτή την ευκαιρία; Από τότε που
σερνόταν η φήμη για την υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη. Αν το με-
τρήσουμε σε πολιτικό χρόνο, πάν-
τως, θα ήταν ολόκληρος αιώνας!
Αλλά νά τελικά που η τύχη ευνοεί
τους υπομονετικούς. Γλαφυρή από-
δειξη το ρεσιτάλ ερμηνείας που
έδωσε η Ευγενία, με το μπρίο της
συνταξιούχου φιλολόγου, απαγγέλ-
λοντας με στόμφο τους στίχους του
Άγγελου Βλάχου στην κατάμεστη
σάλα του Pralina της οδού Στασι-
κράτους.

«Ξεύρεις την γη που ανθεί φαιδρά
πορτοκαλέα και κοκκινίζει η σταφυ-
λή και θάλλει η ελαία;» απήγγειλε
με τρεμάμενη φωνή η Καλαμαρού.
Συμπληρώνοντας, μια παράφραση
του στίχου, φιλολογική αδεία: «Ω!
δεν την αγνοεί κανείς, είναι η γη η
κυπριακή». Στο άκουσμα των εμ-
βληματικών στίχων οι ψίθυροι στα
γύρω τραπέζια σταμάτησαν μεμιάς.
Μόνο μια παλαιά ΔΗΚΟϊκιά, του κύ-
κλου επιρροής της Ζωζώς, τόλμησε
να ρωτήσει: «Τι εννοεί η ποιήτρια;».
Κι άνοιξε τον ασκό του Αιόλου! 

«Το 1963 αγαπητές φίλες ήταν μια
χρονιά που σφράγισε ανεξίτηλα τη
νεότητά μας. Γιατί δεν ήταν μόνο οι
αιματοβαμμένες διακοινοτικές συγ-
κρούσεις που συγκλόνισαν τη μι-
κρή μας Κύπρο. Ούτε τα “Κόκκινα
Φανάρια” της Μαντάμ Παρί και η
σπαρακτική κραυγή “θα φαρμακω-
θώ, Ντορή” που συντάραξε το κλει-
νόν άστυ. Ήτο και το μεγαλειώδες
“I have a dream” που εκφώνησε ο
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Ουά-
σινγκτον…».

«Πού θες να καταλήξεις; Μη μας
κρατάς άλλο σε αγωνία, γερόντισ-
σα!» τη διέκοψε η παλαιά ΔΗΚΟϊ-
κιά. «Θέλω να καταλήξω αγαπητές
φίλες στην ανατριχίλα που έμελλε
να διαπεράσει τη ραχοκοκαλιά της
Ιστορίας, 60 ολόκληρα χρόνια αρ-
γότερα. Ποιος να το φανταζόταν ότι

το πολυδιαφημισμένο “ Έχω ένα
όνειρο” εν όψει των προεδρικών
2023 θα ήταν ένα καταγέλαστο κεί-
μενο αντιγραφής! Τουτέστιν, θέλα-
τε Χριστοδουλίδη for president;
Πάρτε ένα déjà vu σε Κασουλίδη
του 2008 και περαστικά σας!».

Ξεσάλωσε κανονικά η Ευγενία η
Καλαμαρού! Γυρνούσε με θριαμ-
βευτικό ύφος από τραπέζι σε τρα-
πέζι κι ανάγκαζε τις κυρίες να δουν
το βίντεο με τις “πινελιές” από την
ομιλία Κασουλίδη στην εξαγγελία
Χριστοδουλίδη. Σαράντα επτά (47)
τον αριθμό, που οδήγησαν στην
πρώτη παράπλευρη απώλεια των
προεδρικών εκλογών, το φάγωμα

του επικοινωνιολόγου Φλέσσα,
προτού καν ξεκινήσει επίσημα η
προεκλογική περίοδος. 

Το χειρότερα κρυμμένο συναγερ-
μικό μυστικό είναι πως όσο ο Χρι-
στοδουλίδης κοιτάει αφ’ υψηλού
τον Αβέρωφ στις δημοσκοπήσεις,
τόσο τα νεύρα στην Πινδάρου γί-
νονται τσατάλια. Η αστική Λευκω-
σία βοά για τις υστερικές αντιδρά-
σεις του περιβάλλοντος Αβέρωφ,
οι οποίες θυμίζουν πλέον σκηνές
ζηλοτυπίας. Από τη νεύρωση ποιος
κάνει like στις αναρτήσεις του τέως
ΥΠΕΞ, μέχρι τον έλεγχο της λίστας
καλεσμένων σε ιδιωτικά πάρτι!
« Ένας είναι ο εχθρός» ωρύεται το

περιβάλλον Φούλλη (sic) και τα συ-
ναγερμικά στελέχη προσπαθούν να
παραμείνουν ψύχραιμα, καταφεύ-
γοντας στις αναπνοές γέννας.

«Είναι δυνατόν να στηρίξετε ένα
κοινό αντιγραφέα;» επιτέθηκε η Κα-
λαμαρού στην παλαιά ΔΗΚΟϊκιά.
«Ηρέμισε, χρυσή μου, και είσαι σε
κρίσιμη ηλικία…». «Πώς να ηρεμίσω,
μάνα μου, που τα πήρε όλα παραμά-
ζωμα; Από το όραμα και τα ποσοστά
μας, μέχρι την Πίτσα μας που ήταν το
πετράδι του συναγερμικού στέμμα-
τος!». « Όλη αυτή η συναισθηματική
έκθεση δεν βοηθά» παρενέβη η Ιου-
λία. «Γιατί δεν παίρνετε ως παρά-
δειγμα την πολιτική… δωρικότητα

του Κρις Τριανταφυλλίδη;». 

Η Ιουλία ως συνήθως είχε δίκαιο.
Μέσα στο σύστριγγλο των μικροπο-
λιτικών μας συγκρούσεων καλό εί-
ναι να παραδειγματιζόμαστε από τα
τζάκια που σιγοκαίνε ακόμα στην
αστική Λευκωσία.  «Επέκρινα πρό-
σφατα τον Έλληνα πρωθυπουργό
για την παράλειψη του να αναφερ-
θεί στη Τουρκική εισβολή στη Κύ-
προ. Τον συγχαίρω διότι κατά την
επίσκεψη του στις ΗΠΑ η αναφορά
του στη καταδίκη της Τουρκικής ει-
σβολής στη Κύπρο και τερματισμό
της κατοχής ήταν ξεκάθαρη. Να συ-
νεχίσει» έγραψε ο Κρις και με αυτό
το μεγαλόψυχο σινιάλο η ελληνική

εξωτερική πολιτική παρέμεινε στις
ράγες.

«Κύριος!» σχολίασε η Ιουλία, κοι-
τώντας την Καλαμαρού με νόημα,
σαν να ήθελε να της πει σταματή-
στε να ασχολείστε με τα likes εάν
θέλετε να σταυρώσετε καμιά ψή-
φο. Το overdose από το διάγγελμα
Χριστοδουλίδη εξάντλησε τις αντο-
χές των κυριών. Δεν άντεχαν άλλα
πολιτικά νέα πια, ούτε καν την
μπλαζέ συνέντευξη του Μάρκου
Κυπριανού στην Κατερίνα Ηλιάδη, η
οποία ανέβασε την αδρεναλίνη του
παλαιού ΔΗΚΟ. « Όταν λες μπλαζέ;»
θέλησε να μάθει η Ιουλία. «Του τύ-
που με θέλουν όλοι αλλά εγώ έχω
καλύτερα πράγματα να κάνω από το
να σώσω τον τόπο. Θεούλης!». 

Στα πιο ελαφρολαϊκά νέα την τιμητι-
κή του είχε βεβαίως ο διαγωνισμός
της Eurovision και πιο συγκεκριμένα
το στιλιστικό υπερθέαμα. Η Ιουλία
λύγισε μπροστά στο μεγαλείο της
ζώνης του Ρουμάνου και υποκλίθη-
κε μπροστά στο υπερχλιδάτο μιλιτέρ
σακάκι του Χάματσου. «Με τον Λου-
κά δεν πλήττουμε ποτέ» ομοφώνη-
σε το καρέ, αποφεύγοντας τα σχόλια
για «την καημένη την κορούδα που
στείλαμε να μας εκπροσωπήσει».
Μόνο η αριστερή (με την καλή έν-
νοια) Κουλλίτσα Κυριακού είπε πως
«αλλού πατούσε τη νότα και αλλού
βρισκόταν» αλλά το σχόλιό της απο-
δόθηκε σε ευρω-μηδενισμό.

Όταν το τηλέφωνο κτύπησε και
στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η
Μαίρη Ουίλσον, λυμένη στα γέλια
με τις «πινελιές Κασουλίδη στην
εξαγγελία Χριστοδουλίδη», το καρέ
βεβαιώθηκε ότι η φιλενάδα τους
έπαθε εμμονή. «Καλά, μάνα μου,
έστειλες το βίντεο ΚΑΙ στην ξινή την
Εγγλέζα;». «Για να ενημερωθεί ο
διεθνής παράγοντας» ψέλλισε η
Ευγενία η Καλαμαρού και τότε η
Ιουλία σφύριξε τη λήξη. 

Η γη της φαιδράς πορτοκαλέας 

stavros.christodoulou@gmail.com

Τα χιουμοριστικά νέα έφτασαν και στο μακρινό Λονδίνο όπου κι αυτή ακόμα η Μαίρη Ουίλσον, η αενάως αγέλαστη κουνιάδα της Ιουλίας, τα βρήκε
ξεκαρδιστικά.

Με άριστα το1010
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΡΩΣΣΙΔΗ

Η αποστολή του επικοινωνιολόγου
Την εξαγγελία του Νίκου Χριστο-
δουλίδη και την όποια συζήτηση
θα μπορούσε να ακολουθήσει για
το concept που επέλεξε, αναπό-
φευκτα επισκίασε η αποκάλυψη
πως μεγάλο μέρος της ομιλίας του
ήταν copy-pasteαντίστοιχης ομιλίας
του Ιωάννη Κασουλίδη το 2008. Ο
σάλος που προκλήθηκε, κυρίως
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
σε συνδυασμό με την άμεση από-
λυση του επικοινωνιολόγου του,
Γιώργου Φλέσσα, εγείρουν μια σειρά
από ερωτήματα σχετικά με τις ευ-
θύνες των επικοινωνιολόγων σε
μια προεκλογική εκστρατεία, αλλά
και ευρύτερα. Ποιος είναι ο ρόλος
και τα καθήκοντα των επικοινω-
νιολόγων; Παράγουν πολιτική; Δια-
μορφώνουν το όραμα των υποψη-
φίων; Ποια είναι τα όρια της απο-
στολής τους; Μπορούν να αναδεί-
ξουν τον οποιονδήποτε σε πρωτα-
γωνιστή της πολιτικής σκηνής, αν
ο ίδιος δεν συγκεντρώνει εκείνα
τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο
ρόλος ή η θέση που διεκδικεί; 

Εκ των πραγμάτων, η επικοινω-
νία είναι θεμελιώδες στοιχείο της
πολιτικής και αναγκαία για κάθε
στάδιο ανάπτυξής της. Είτε αφορά
τη χάραξη, την εφαρμογή και τη
διάχυση, είτε τη διαχείριση. Ανα-
πόσπαστο στοιχείο είναι επίσης
το επιχείρημα. Μπορεί να σταθεί
επιχείρημα χωρίς επικοινωνία; Κάθε
πολιτικός ή φορέας, συνεπώς, κατά
κάποιον τρόπο φέρει μαζί του και
την επικοινωνία του. Είτε αυτή με-
ταδίδεται ως εικόνα, είτε μέσω γρα-
πτού ή προφορικού λόγου, είτε μέ-
σω body ή sign language. 

Στο διά ταύτα, οι επικοινωνιο-
λόγοι μπορούν να συμβουλεύσουν
έναν πολιτικό, όμως δεν είναι ευθύνη
τους η παραγωγή πολιτικής. Δεν
διαμορφώνουν τις θέσεις και το όρα-
μα των υποψηφίων. Μπορούν να
το επεξεργαστούν και να το επιμε-
ληθούν για να γίνει πιο εύκολα απο-
δεκτό ή αντιληπτό από την κοινωνία.
Ο πολιτικός προσανατολισμός, το
όραμα και οι προγραμματικές θέσεις
είναι ευθύνη των υποψηφίων και

των κομμάτων. Οι σύμβουλοι επι-
κοινωνίας καλούνται να αναδείξουν
το έργο και τις θέσεις των υποψη-
φίων. Καλούνται να βελτιώσουν τη
δυνατότητά τους να επικοινωνήσουν
σωστά τα μηνύματά τους, αλλά και
να αντιπαρέλθουν τα επιχειρήματα
των αντιπάλων τους. 

Είναι επομένως σημαντικό για
έναν υποψήφιο να υιοθετήσει σω-
στή επικοινωνιακή πολιτική για
να προσεγγίσει το εκλογικό σώμα,
να συστηθεί στην κοινή γνώμη ως
προς το ποιος είναι, τι επιδιώκει
και σε ποια σημεία υπερτερεί των
αντιπάλων του. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια μιας συνεργασίας, ο επικοι-
νωνιολόγος έχει συμβουλευτικό
ρόλο για μια σειρά από θέματα
όπως η διαμόρφωση της επικοινω-
νιακής στρατηγικής και τακτικής,
η υλοποίηση ενεργειών που ενι-
σχύουν την επιδιωκόμενη εικόνα,
η αποτελεσματική προβολή δρά-
σεων, η καθοδήγηση για αποτελε-
σματική προσέγγιση ψηφοφόρων,
η σωστή προσέγγιση σύγχρονων

και παραδοσιακών Μέσων και η
διαχείριση πιθανής αρνητικής δη-
μοσιότητας. Ένα άλλο, κεφαλαι-
ώδους σημασίας στοιχείο είναι η
αξιοποίηση επιστημονικών ευρη-
μάτων (ποσοτικών / ποιοτικών ερευ-
νών) στη διαδικασία χάραξης / ανα-
προσαρμογής της στρατηγικής.

Τα τελευταία χρόνια κάπου φαί-
νεται να χάθηκε η μπάλα σε σχέση
με την αντίληψη που επικρατεί για
τον ρόλο των επικοινωνιολόγων.
Ίσως η εκλογή Μπαράκ Ομπάμα
και η συζήτηση που ακολούθησε
σε σχέση με τα εργαλεία και τις
πρακτικές που ακολουθήθηκαν, να
επηρέασε την ευρύτερη αντίληψη.
Σε κάποιο βαθμό ίσως η επικοινωνία
να μυθοποιήθηκε. Γι’ αυτή την εξέ-
λιξη ενδεχομένως να ευθύνονται
και οι ίδιοι οι επικοινωνιολόγοι, κα-
θώς ενώ φροντίζουν για την εικόνα
και τη φήμη των συνεργατών τους,
κάπου φαίνεται να αδιαφορούν για
την αντίληψη που επικρατεί για
τους ίδιους ή αφήνουν εντέχνως
να συντηρείται η αντίληψη ότι είναι

κάτι πολύ περισσότερο από αυτό
που πραγματικά είναι (ή που θα
έπρεπε να είναι). 

Είναι αρκετή λοιπόν η πολιτική
επικοινωνία από μόνη της για να
κερδίσει εκλογές; Η διεθνής πρα-
κτική και βιβλιογραφία επιβεβαι-
ώνουν ότι η συνταγή της επιτυχίας
έχει πολλές μεταβλητές και παρα-
μέτρους, όλες εξίσου σημαντικές.
Κατ’ αρχάς η προσωπικότητα και
το υπόβαθρο του υποψηφίου δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο για την
έκβαση της προσπάθειας. Πού βρί-
σκεται ο δείκτης αναγνωρισιμότητας
/ αποδεκτικότητας του κατά την
αφετηρία της προσπάθειας; Είχε
εμπλοκή στα κοινά προηγουμένως
ο υποψήφιος; Μπορεί να εμπνεύσει
τους πολίτες; Έχει καθαρό παρελ-
θόν; Διαθέτει τους οικονομικούς
πόρους; Έχει ικανούς συνεργάτες; 

Ένα δεύτερο στοιχείο, ίσως πιο
σημαντικό και από την επικοινωνία
είναι η οργανωτική ικανότητα. Δια-
θέτει ο υποψήφιος την υποδομή,
τον μηχανισμό και τα εργαλεία για

αποτελεσματική εκστρατεία (door
to door, εθελοντές, λειτουργία call
centre, αξιοποίηση data driven
εφαρμογών κ.ά.); Εν κατακλείδι, οι
επικοινωνιολόγοι είναι εξαιρετικά
χρήσιμοι για οποιονδήποτε υπο-
ψήφιο ή πολιτικό φορέα και μπο-
ρούν να έχουν ουσιαστική συμβολή
στην προσπάθεια εκλογής του. Την
ίδια ώρα, όμως, η αποστολή τους
είναι συγκεκριμένη. Τα κομμάτια
του παζλ είναι πολλά και χωρίς
αυτά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
Ούτε ο μετρ του είδους Μπαράκ
Ομπάμα θα κέρδιζε τις εκλογές, αν
δεν είχε εμπνεύσει τους πολίτες
ως προσωπικότητα, αν δεν είχε
πείσει ότι έφερνε κάτι νέο στην
πολιτική ζωή των ΗΠΑ και αν δεν
είχε δίπλα του χιλιάδες εθελοντές
που κτύπησαν κάθε πόρτα και προ-
σέγγισαν κάθε ψηφοφόρο σε όλη
την επικράτεια των ΗΠΑ. 

Ο κ. Χαράλαμπος Ρωσσίδης είναι διευ-
θυντής Επικοινωνίας στη ΓΝΩΡΑ Σύμ-
βουλοι Επικοινωνίας.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Ο Ταγίπ Ερντογάν γειώνει κυριολεκτικά
το σύμπαν, φρενάροντας επί του πα-
ρόντος, τις αιτήσεις της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, για ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Αφενός, διεκδικώνταςνέα ανταλλάγματα
και αφετέρου επαναφέροντας πάγια αι-
τήματα του τουρκικού κράτους, σε όλα
τα επίπεδα, τόσο έναντι στην Ε.Ε., όσο
και έναντι στις ΗΠΑ. Κοινοτικοί κύκλοι,
με άριστη γνώση των συζητήσεων που
εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες μέρες, ανέ-
φεραν στην «Κ» ότι ο Τούρκος Πρόεδρος
«δεν δείχνει να επιδιώκει ρήξη, τουλά-
χιστον σε πρώτο χρόνο». Και ότι «η
πρώτη εικόνα παραπέμπει μάλλον σε
μια τακτική αρμέγματος της αγελάδας»,
με την Άγκυρα να προσεγγίζει το ζήτημα
«με τον πλέον μαξιμαλιστικό τρόπο»,
στήνοντας ένα μεγάλο παζάρι την κρι-
σιμότερη στιγμή της προσπάθειας ου-
σιαστικής αναβίωσηςτου μέχρι πρότινος
«εγκεφαλικά νεκρού» ΝΑΤΟ. Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, ο κ. Ερντογάν «εκλαμ-
βάνει την κρίση που προκάλεσε η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία ως μιας πρώ-
της τάξεως ευκαιρία, για να ανακατέψει
την τράπουλα και να αποκομίσει κέρδη
και ανταλλάγματα, απ’όλους ανεξαιρέτως,
περιλαμβανομένου και του ζητήματος
των αιτήσεων Σουηδίας - Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ». Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος
Πρόεδρος τέντωσε το σχοινί, μπλοκά-
ροντας την προπαρασκευαστική συζή-
τηση στο ΝΑΤΟ, επί των αιτήσεων Σουη-
δίας και Φινλανδίας, σε διπλωματικό
επίπεδο. Δεν το έκοψε βέβαια (το σχοινί),
καθώς στόχος του είναι να αποκομίσει
όσο περισσότερα δώρα και ανταλλάγματα
είναι δυνατόν. 

Στη βάση αυτής της τακτικής, η Άγ-
κυρα «ενθάρρυνε την εκδήλωση παρεμ-
βάσεων», γεγονός που οδήγησε δύο Ευ-
ρωπαίους αξιωματούχους, τον Ύπατο
Εκπρόσωπο Γιοσέπ Μπορέλ, και την
ΥΠΑΜ της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ,
να δηλώσουν «αισιόδοξοι» για τη διεύ-
ρυνση του ΝΑΤΟ, κάτι που φέρονται να
ενστερνίζονται και ο γ.γ. της Συμμαχίας,
Γενς Στόλτενμπεργκ, ως επίσης και η
Ουάσιγκτον. 

Ενώ λοιπόν η Άγκυρα «έτριζε τα δόν-
τια», την ίδια ώρα, σύμφωνα με την
πάγια, προσφιλή της τακτική, φρόντιζε
να διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους
επικοινωνίας, ώστε να αρχίσει και το
μεγάλο παζάρι ανταλλαγμάτων που διεκ-
δικεί το καθεστώς Ερντογάν, προειδο-
ποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση
δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξη
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ. Τους εν λόγω διαύλους επικοι-
νωνίας «αξιοποίησαν», μεταξύ άλλων,
ο σύμβουλος της γερμανικής Καγκελαρίας
Γενς Πλέτνερ, ο ΥΦΥΠΕΞ της Σουηδίας
Ρόμπερτ Ρίντμπεργκ, ο σύμβουλος του
Φινλανδού Προέδρου Πέτρι Χακαράινεν,
ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της
Βρετανίας Στίβεν Λάβγκροουβ και οσύμ-
βουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Τζέικ Σάλιβαν. Όλοι αυτοί «και όχι μόνον»
είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον
ΙμπραήμΚαλίν, σύμβουλο του Ερντογάν,
γεγονός που ήδη γεννά εύλογα ερωτή-

ματα. Ερωτήματα που άπτονται της «δια-
θεσιμότητας» της διεθνούς κοινότητας
να συμμετάσχει στο μεγάλο παζάρι του
Ερντογάν, ως επίσης και του μεγέθους
του τιμήματος που είναι διατεθειμένη
να καταβάλει.  

Σε κάθε περίπτωση η Άγκυρα και διά
του Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να έχει θέσει
σειρά αιτημάτων, «αναλόγως ακροατη-
ρίου», προσβλέποντας στην υλοποίηση
όσων περισσότερων δύναται, στα οποία
περιλαμβάνονται και «ντοσιέ» που αγ-
γίζουν το Κυπριακό. Ειδικότερα: 

 Το τουρκικό ΥΠΕΞ έχει ζητήσει από
τις Βρυξέλλες, «όπως διευκολυνθεί η εμ-
πλοκή/συμμετοχή της Άγκυρας στην
εξωτερική πολιτική, άμυνα και ασφάλεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(!). Με πρό-
σχημαένα «γενικό συντονισμό»και προ-
κειμένου όπως υποστηρίζει να διασφα-
λιστεί ότι η Σουηδία και η Φινλανδία,
«ως επίσης και άλλα κράτη-μέλη της
Ε.Ε., στα οποία εντάσσει και την Ελλάδα,
θα τερματίσουν την «υπόθαλψη εγκλη-
ματικών και τρομοκρατικών στοιχείων»,
κάνοντας μάλιστα ευθεία αναφορά στο
PKK. Πέραν των προκλητικά αστήρικτων
ισχυρισμών του, το τουρκικό ΥΠΕΞ
άφησε να διαρρεύσει μια λίστα 10 μα-
ξιμαλιστικών αιτημάτων προς τη Σουηδία
και τη Φινλανδία (εφημερίδα «Sabah»),
στην οποία περιλαμβάνεται η έκδοση
στην Τουρκία ανθρώπων που συνδέονται
με «την τρομοκρατία», περιλαμβανομέ-

νων και προσώπων που σχετίζονται με
το PKK και την οργάνωση του Φετουλάχ
Γκιουλέν, FETO. Η Άγκυρα ζητάει επίσης
από τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι να
προεξοφλήσουν ότι θα παγώνουν τρα-
πεζικούς λογαριασμούς, κατ’ εντολή της
Τουρκίας (!), όταν «κριθεί» ότι σχετίζονται
με τρομοκρατικές οργανώσεις. Και ότι
θα εκδίδουν στην Τουρκία πρόσωπα
που σχετίζονται με την τρομοκρατία και
δεν θα προβαίνουν σε κινήσεις «εναντίον
της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας»,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα των δύο χωρών.

 Παράλληλα, όπως πληροφορείται
η «Κ», η Άγκυρα έχει ήδη επαναφέρει
στις Βρυξέλλες το αίτημα για άμεση ανα-
βάθμιση της Τελωνειακής της Ένωσης,
η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται ψη-
λότερα στην ατζέντα των τουρκικών
ντοσιέ στην Ε.Ε. και αποτελεί τον μο-
ναδικό πλέον ουσιαστικό μοχλό πίεσης
που διαθέτει η Λευκωσία για να πειθα-
ναγκάσει την Άγκυρα να λογικευτεί στο
Κυπριακό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, η Άγκυρα έθεσε το ζήτημα σε
ανώτατο επίπεδο στην Ε.Ε., διατυπώ-
νοντας μάλιστα παράπονα για «κωλυ-
σιεργία», ενώ όπως είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, ζήτησε και την παρέμβαση
του Βερολίνου, ώστε το αίτημά της «να
προωθηθεί και να εγκριθεί, χωρίς πε-
ραιτέρω καθυστέρηση».

 Επιπλέον, η Άγκυρα επιχειρεί να
επιβάλει τους όρους της έναντι της Ε.Ε.,
περιλαμβανομένου και του προσφυγι-
κού/μεταναστευτικού, ζητώντας και ένα
μόνιμο καθεστώς οικονομικής στήριξης,
δισεκατομμυρίων ευρώ, σε ετήσια βάση. 

 Ομοίως και έναντι των ΗΠΑ, η Τουρ-
κία διεκδικεί την επαναφορά της στο
πρόγραμμα παραγωγής των F-35, ως επί-
σης και την αγορά και αναβάθμιση F-
16. Σημειώνεται ότι πριν από ενάμιση
μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε απο-
στείλει επιστολή-εισήγηση προς το Κογ-

κρέσο προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα
Ερντογάν προς Μπάιντεν για αγορά μα-
χητικών αεροσκαφών, νέου τύπου F-16,
σφραγίζοντας την «επάνοδο» της Άγκυ-
ρας –από μαύρο πρόβατο της Δύσης–
στον σκληρό «συμμαχικό» πυρήνα. 

 Παράλληλα, η Άγκυρα υποδεικνύει
ότι θα έχει «τον πρωταγωνιστικό ρόλο»
σε οποιαδήποτε εξίσωση για την αξιο-
ποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που γί-
νεται αποδεκτό τόσο από τις Βρυξέλλες,
όσο και από την Ουάσιγκτον. Άλλωστε,
οι ΗΠΑ θεωρούν την Τουρκία ως έναν
από τους δύο βασικούς πυλώνες, μαζί
με το Ισραήλ, για αξιοποίηση των κοι-
τασμάτων της περιοχής και για υλοποί-
ηση του στόχου που επικεντρώνεται
στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό
αέριο. Υπενθυμίζεται ότι η Βικτόρια Νού-
λαντ είχε υποδείξει κατά το πρόσφατο
ταξίδι της στην περιοχή, ότι «είναι προς
το συμφέρον μας να υπάρχουν ισχυρές
σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ,
καθώς και εμπορικές και ενεργειακές
σχέσεις». Η Αμερικανίδα αξιωματούχος
απέρριψε κάθε σκέψη για φυσικό αέριο
μέσω του αγωγού EastMed. 

Ζητούν και τα ρέστα
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου εξέφρασε προς τον Αμερικανό
ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν δυσφορία
για την πολιτική που ακολουθούν οι
ΗΠΑ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο
κ. Τσαβούσογλου επεσήμανε προς τον
Άντονι Μπλίνκεν ότι το τελευταίο διά-
στημα οι ΗΠΑ «έχασαν την ισορροπία»,
την οποία, όπως είπε, τηρούσαν παλαι-
ότερα στα ζητήματα Κύπρου, Τουρκίας
και Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Τούρκο
ΥΠΕΞ, ο Αμερικανός ομόλογός του ανέ-
φερε ότι οι ΗΠΑ «θα τηρήσουν την
ισορροπία». Είναι πάντως προφανές
ότι το νέο καθεστώς που απολαμβάνει
πλέον η Άγκυρα, αξιοποιώντας την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε
συνάρτηση και με τη θετική υποδοχή
που εισπράττει διεθνώς για τον «μεσο-
λαβητικό της ρόλο», δεν επιτρέπουν
ούτε στους πλέον αισιόδοξους να θεω-
ρούν ότι μπορεί κάποιος να εκδηλώσει
παρέμβαση ή έστω να ασκήσει την επιρ-
ροή του για αλλαγή της τουρκικής στά-
σης στο Κυπριακό, στην παρούσα του-
λάχιστον χρονική συγκυρία. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επιχείρησε πάντως να ζη-
τήσει από τις ΗΠΑ να το πράξουν, ση-
μειώνοντας ότι η λύση δύο κρατών δεν
είναι προς συζήτηση. Ωστόσο, οι εμ-
πρηστικές δηλώσεις Τσαβούσογλου και
οι υποδείξεις του για τήρηση «ισορρο-
πιών», έχουν ως στόχο να καταδείξουν
ότι η Άγκυρα δεν είναι καν διατεθειμένη
να δεχθεί παρεμβάσεις προς αυτή την
κατεύθυνση, κάτι άλλωστε που φρόντισε
να υπογραμμίσει και ο Ταγίπ Ερντογάν,
με τον άκομψο τρόπο που τον διακρίνει.
Στόχος των περί «ισορροπιών» υποδεί-
ξεων της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ είναι
πάντως και το αίτημα του Κυριάκου
Μητσοτάκη να ξεκινήσει «τη διαδικασία
για την απόκτηση μιας μοίρας αερο-
σκαφών F-35 πριν από το τέλος αυτής
της δεκαετίας».

Το «μεγάλο άρμεγμα» του Ερντογάν 
Παζάρι με Ε.Ε., ΗΠΑ και ΝΑΤΟ – Δεν επιδιώκει ρήξη, αλλά ανταλλάγματα σε όλα τα επίπεδα, αγγίζοντας και Κυπριακό 

Εξι επεξεργασμένα
τ/κ προϊόντα στο τραπέζι
των Ελληνοκυπρίων
Η κυπριακή κυβέρνηση άναψε πράσινο φως στη
διακίνηση και στο εμπόριο έξι επεξεργασμένων
(μη ζωικών) τουρκοκυπριακών προϊόντων, από τα
Κατεχόμενα μέσω της Πράσινης Γραμμής. Μετά
από παρεμβάσεις της Κομισιόν, εδώ και αρκετά
χρόνια, η Λευκωσία, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», έλαβε απόφαση για το εμπόριο, των εξής
τουρκοκυπριακών επεξεργασμένων προϊόντων:

1) Ελαιόλαδο 
2) Χυμοί φρούτων (πορτοκάλι και ρόδι)
3) Χαρουπόμελο
4) Χαλβάς 
5) Μαρμελάδες 
6) Ταχίνι
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», το Υπουρ-

γικό Συμβούλιο ενέκρινε το εμπόριο των πιο πάνω
έξι τουρκοκυπριακών προϊόντων, τα οποία πλέον
θα μπορούν να διακινούνται μέσω της Πράσινης
Γραμμής και να διατίθενται στις ελεύθερες περιοχές
αλλά και στο σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από με-
ρικές εβδομάδες επιχειρήθηκε να διακινηθούν μη
επεξεργασμένα τουρκοκυπριακά προϊόντα μέσω
της Πράσινης Γραμμής, προσπάθεια όμως που δεν
απέδωσε, καθώς η απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «δεν είχε εξορθολογιστεί» και συνεπώς
τα εν λόγω τουρκοκυπριακά προϊόντα δεν πέρασαν
στις ελεύθερες περιοχές. Ως αποτέλεσμα, εκδη-
λώθηκαν αντιδράσεις, οι οποίες οδήγησαν στη
συγκεκριμενοποίηση της απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου. Όπως δημοσίευσε η «Κ», η Κομισιόν
ασκούσε εντονότατες πιέσεις προς τη Λευκωσία
το τελευταίο διάστημα, ενώ είχε αποστείλει και
επιστολή (2019), προκειμένου να δρομολογηθεί η
διακίνηση και το εμπόριο επεξεργασμένων τουρ-
κοκυπριακών μη ζωικών προϊόντων, μέσω της
Πράσινης Γραμμής. Η Κομισιόν «επιβεβαίωσε προς
την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι αυτά τα προϊόντα
επιτρέπεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο
να περάσουν μέσω της Πράσινης Γραμμής και δεν
θα πρέπει να απαγορευθούν από τις αρχές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας». Η Κομισιόν φρόντισε μά-
λιστα να καταστήσει σαφές προς τις Αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας ότι «μολονότι μπορούν
να λαμβάνουν δείγματα προϊόντων σε σημεία διέ-
λευσης για περαιτέρω ανάλυση, σύμφωνα με την
εφαρμογή του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή,
δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη διέλευση όλων
των επεξεργασμένων τροφίμων». 

Ελαιόλαδο, χυμοί φρούτων (πορτοκάλι και ρόδι), χα-
ρουπόμελο, χαλβάς, μαρμελάδες και ταχίνι μπορούν
να διακινούνται μέσω της Πράσινης Γραμμής και να
διατίθενται στις ελεύθερες περιοχές αλλά και στο
σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας.

<<<<<<

Η Άγκυρα έθεσε την ανα-
βάθμιση της τελωνειακής
ένωσης σε ανώτατο επίπεδο
στην Ε.Ε., διατυπώνοντας
μάλιστα παράπονα για «κω-
λυσιεργία», ζητώντας και την
παρέμβαση του Βερολίνου.

Πολιτικοί κύκλοι εκτιμούν πως ο Τούρκος Πρόεδρος  «εκλαμβάνει την κρίση που προκά-
λεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να ανακα-
τέψει την τράπουλα και να αποκομίσει κέρδη και ανταλλάγματα, από όλους ανεξαιρέτως,
περιλαμβανομένου και του ζητήματος των αιτήσεων Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η ηγετική ομιλία και η άλλη

Τ ην ομιλία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο Κογκρέσο των
ΗΠΑ θα τη συζητάμε για χρό-

νια. Ήταν μια ομιλία-ορόσημο από
πολλές πλευρές, συμπυκνωμένη
με όλα τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν τον Ελληνισμό και
όχι μόνο βέβαια. Ήταν μια ομιλία
του σήμερα, σύγχρονη, αλλά με
τις απαραίτητες παραπομπές στις
καταβολές της Δημοκρατίας και
στη σφυρηλάτηση των σχέσεων
των δύο χωρών. Μία ομιλία με όρα-
μα, δομημένη με αρχή, μέση και
τέλος, με το όραμα τελικά να με-
ταδίδεται ξεκάθαρα και με σαφή-
νεια. Μία ομιλία που όχι μόνο άγ-
γιξε αλλά ανέλυσε στο απαραίτητο
βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις

της παγκόσμιας κοινωνίας, από
τα fake news ως την κρίση που
έχει επιφέρει η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία. Όχι με συνθήματα
αλλά με περιεχόμενο και παραπέ-
ρα, με προτάσεις και λύσεις που
αφορούν την επόμενη μέρα στην
Ευρώπη αλλά και στην Αμερική,
κι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να
γίνει είτε τα παρατηρήσαμε είτε
όχι. Με σαφές πολιτικό και ιδεο-
λογικό πλαίσιο και περιεχόμενο,
σε μια εποχή ακύρωσης, ιδεολο-
γικής, πολιτικής και κάθε άλλης,
που μπορεί να λειτουργήσει ως
ανάχωμα απέναντι σε αυτήν την
κουλτούρα, η οποία θέλει να ισο-
πεδώσει τα πάντα. Τα μηνύματα
πέρασαν, μεταξύ αυτών μετ’ επι-

τάσεως και τα όσα αφορούν το Κυ-
πριακό κι αυτό ήταν το ζητούμενο.
Δεν θα τα επαναλάβω για την οι-
κονομία του χώρου, αλλά θα πω
συνοπτικά το εξής: Ο πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας με αυτή του την
ομιλία στο Κογκρέσο και σε αυτή
τη χρονική συγκυρία πρόσφερε
σε υψηλότατο επίπεδο εξαιρετικές
υπηρεσίες στον Ελληνισμό. Εξού
και οι όποιες συγκρίσεις έγιναν
και από τα ίδια τα μέλη του Κογ-
κρέσου για την ομιλία του κ. Μη-
τσοτάκη με άλλες ανάλογης βα-
ρύτητας. Τόσο καλή ήταν και ήταν
ακόμη περισσότερο από ό,τι ίσως
καταλαβαίνουμε, γιατί εν τέλει
την έγραψε ο ίδιος και μάλιστα
όπως γράφτηκε στον Τύπο, τη δού-

λευε για καιρό. Το ότι ζητήθηκε
από τα μέλη του Κογκρέσου μετά
το πέρας αυτής να την υπογράψει
είναι η επισφράγιση των προανα-
φερομένων, οπότε ναι, όταν θα
ξαναδούμε από μια χρονική από-
σταση αυτήν την ομιλία θα μιλάμε
για μια ομιλία-ορόσημο. Αυτό συμ-
βαίνει με τις καλές ομιλίες. Έρ-
χονται και μας ξαναβρίσκουν.
Έτσι, με μια χρονική απόσταση
να έχει παρέλθει, επανήλθε μια
άλλη ομιλία, αυτή του κ. Κασουλίδη
μέσα από τα χείλη του κ. Χριστο-
δουλίδη. Είδαμε και ακούσαμε την
έμπνευση, τον λόγο και το περιε-
χόμενο στο μεγαλύτερο μέρος της,
αν όχι στην ολότητά της, της ομι-
λίας του κ. Κασουλίδη το 2008 να

επαναλαμβάνεται από τον κ. Χρι-
στοδουλίδη το 2022, γεγονός που
αυτόματα στα μάτια κάθε νοήμονα
αποκλείει τα περί πινελιών. 

Πινελιές ήταν τα όσα δεν χρη-
σιμοποιήθηκαν τελικά από την
ομιλία του κ. Κασουλίδη. Κι αν στο
πρώτο σου μεγάλο βήμα, την πρώ-
τη φορά που βγαίνεις από το κάδρο,
επιλέγεις να μιλήσεις με τα περισ-
σότερα λόγια σου να είναι δανεικά,
αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
Όπως και το γεγονός ότι αμέσως
επικράτησε η λογική ότι τη ζημιά
πρέπει να την πληρώσει ο… προ-
πονητής και όχι εσύ που έχεις τον
πρώτο και τον τελευταίο λόγο. 

Λυπάμαι για το επίπεδο της πο-
λιτικής που θέλουν κάποιοι να μας

περάσουν με κάθε ταμπέλα που
μπορούν να σκεφτούν, αλλά που
τελικά καταλήγει να είναι, αυτα-
πόδεικτα, ξαναζεσταμένο φαγητό.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός
και μόνο στοιχείου: της υπερβο-
λικής σιγουριάς που κατέληξε ως
αλαζονεία και η οποία δεν είναι
σημερινή αλλά χτίστηκε μεθοδικά
με τεράστιες δόσεις ανοχής και
προστασίας. Τώρα που η αυλαία
έπεσε και φάνηκε η ιδεολογική
και πολιτική ένδεια, ελπίζω η κοι-
νωνία να αρχίσει να βλέπει τον
«βασιλιά» όπως πραγματικά εί-
ναι...

Ο κ. Μιχάλης Τσικαλάς είναι διευθυντής
του Γραφείου Τύπου του ΔΗΣΥ.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

H περίοδος 2018-2020, η οποία ση-
μαδεύτηκε από την έντονη προβολή
ισχύος της Τουρκίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, φαντάζει σήμερα
εξαιρετικά απομακρυσμένη όχι μό-
νο γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία,
που κλείνει αισίως τρεις μήνες, άλ-
λαξε άρδην το διεθνές σκηνικό,
αλλά και γιατί πριν από αυτόν η ει-
κόνα στο τρίγωνο Αθήνας - Άγκυρας
- Λευκωσίας έδειχνε κάποιες σο-
βαρές ενδείξεις αποκλιμάκωσης –
παρά τα επιμέρους προβλήματα.
Λίγο η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσο-
τάκη στην Τουρκία τον περασμένο
Μάρτιο, λίγο η κρίση στην Τουρκία
το πρώτο εξάμηνο του 2022 με την
αισθητή υποχώρηση της τουρκικής
λίρας και λίγο η συνολική προσέγ-
γιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
προς την «θετική ατζέντα» –λίγο
νωρίτερα– σε συνδυασμό και με
την επικέντρωση των χωρών της
περιοχής στη διαχείριση της παν-
δημίας δημιούργησαν ένα άτυπο
«μορατόριουμ» από το οποίο δεν
προέκυψαν μεγάλες ειδήσεις. Στην
Κύπρο και παρά τη στασιμότητα
στο Κυπριακό, το 2022 αποτέλεσε,
μετά από ένα διάλειμμα δύο χρόνων
ουσιαστικά, την απαρχή της επα-
ναδραστηριοποίησης του γεωτρη-
τικού προγράμματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τη γεώτρηση της
ExxonMobil-Qatar Petroleum στο
τεμάχιο «10». Εν αναμονή των απο-
τελεσμάτων, του ενδιαφέροντος
της αμερικανικής κοινοπραξίας για
το «5» αλλά και της επανόδου της
γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας της
Total-ENI φαίνεται πως και η Τουρ-
κία ετοιμάζεται –αρχής γενομένης
από τον Ιούλιο– να επαναφέρει τη
δραστηριότητά της στην Ανατολική
Μεσόγειο με γεωτρήσεις πέριξ της
Κύπρου. Μια περίοδος που εγκαι-
νιάζει «εκ νέου» την τακτική της
Τουρκίας στην περιοχή της περιό-
δου 2019-2020, όταν προέβη σε έξι
συνολικά γεωτρήσεις στην Κύπρο. 

Η «Κ» πρώτη δημοσίευσε τον
περασμένο Νοέμβριο τις λεπτομέ-
ρειες της αγοράς του τέταρτου,
υπερσύγχρονου, πλοίου-γεωτρύ-
πανου εκ μέρους της κρατικής εται-
ρείας ΤPAO της Τουρκίας. Το «Co-
balt Explorer» από την περασμένη
Πέμπτη βρίσκεται αγκυροβολημένο
στο λιμάνι Τασουκού στον κόλπο
της Μερσίνης από όπου θα δρα-
στηριοποιηθεί τον προσεχή Ιούλιο
στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου. Πηγές της «Κ» κάνουν
λόγο για ένα «θερμό καλοκαίρι», η
τουρκική πλατφόρμα θα μπορούσε
να αναπτυχθεί, ως τα τέλη του χρό-
νου, σε θαλάσσια περιοχή πέριξ
της Κύπρου. 

Να υπενθυμίσουμε πως το «Co-
balt Explorer» θεωρείται υπερσύγ-
χρονο γεωτρύπανο (7ης γενιάς) με
τα συγκεκριμένα σκάφη να τα κα-
τασκευάζει η εταιρεία Daewoo Sh-
ipbuilding & Marine Engineering
(DSME), ενώ θα το διαχειρίζεται η
κρατική εταιρεία πετρελαίου της
Τουρκίας (TPAO). Το τρυπάνι θεω-
ρείται κατάλληλο για έρευνες στη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
(γεωτρήσεις μέχρι τα 12.200 μέτρα)
και κατά την παραμονή του στο λι-
μάνι του Tασουκού αναμένεται να
μετονομαστεί κατά την πάγια τα-
κτική της ΤΡΑΟ να δίνει ονόματα
με συμβολική σημασία (π.χ. «Πορ-
θητής»). Μια πιθανή ονομασία, με
βάση τα τουρκικά ΜΜΕ, θα ήταν
«Arslan» από το Arp Aslan («Μέγας
Λέων») το ρομαντικοποιημένο όνο-
μα δηλαδή προς τιμή του δεύτερου
σουλτάνου της Αυτοκρατορίας των
Σελτζούκων (1063-1073), Muham-
mad bin Dawud Chaghri. Τόσο η
απόκτηση όσο και η αποστολή του
συγκεκριμένου γεωτρύπανου στην
Ανατολική Μεσόγειο ακολουθεί μια
μεθοδική προσέγγιση εκ μέρους
της Τουρκίας, η οποία εστίασε την
περίοδο 2020-2022 –με τα τρία άλλα
γεωτρύπανα– σε έρευνες στη Μαύ-
ρη Θάλασσα, οι οποίες απέδωσαν
καρπούς ως προς την εξεύρεση κοι-
τασμάτων φυσικού αερίου. Με τη

δέσμευση των «Φατίχ», «Γιαβούζ»
και «Κανουνί» στο υποσύστημα της
Μαύρης Θάλασσας, η Τουρκία κα-
λύπτει το κενό της Ανατολικής Με-
σογείου με ένα τέταρτο πλοίο και
πλέον με την τεχνογνωσία, τη δέ-
σμευση προσωπικού εκτός του φό-
βου κυρώσεων της Ε.Ε. και με ένα
υπερσύγχρονο τρυπάνι (που απέ-
κτησε εν μέσω πανδημίας καθώς
η κρίση που η τελευταία προκάλεσε
στη βιομηχανία πετρελαίου έριξε
τις τιμές) στοχεύει σε δύο άξονες:

l Στην πραγματική εξεύρεση
κοιτάσματος στην Ανατολική Με-
σόγειο. 

l Σε μια στρατηγική μείωσης
της εξάρτησης της ΤΡΑΟ από προ-
σωπικό και εταιρείες ξένων κρατών
προκειμένου η αποτροπή της στε-

λέχωσης των πλοίων εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας (σ.σ. προ-
σπάθεια στην οποία πόνταρε την
περίοδο 2019-2020) να εξουδετε-
ρωθεί, επί του πρακτέου. 

Η στρατηγική της ΤΡΑΟ 
Η Τουρκία δείχνει να εστιάζει

στο τεμάχιο «6» της κυπριακής
ΑΟΖ εκεί δηλαδή που σταμάτησε
το «Γιαβούζ» στην έκτη έκνομη γε-
ώτρηση της ΤΡΑΟ στην Κύπρο,
την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Ιου-
λίου του 2020. Εγγύς του στόχου
«Καλυψώ» λόγω και της γειτνίασης
με τον «Γλαύκο» (τεμάχιο «10» νο-
τίως του «6») αλλά και του «5» που
πρόσφατα απέκτησε η κοινοπραξία
της ExxonMobil-Qatar. Η επάνοδος
της γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας
της Total-ENI στην κυπριακή ΑΟΖ
αποτελεί ακόμη ένα λόγο καθόδου
του «Cobalt Explorer» σε περιοχή
του «6» προκειμένου η Άγκυρα είτε
να αποτρέψει, όπως το 2018 στο
τεμάχιο «3», την ευρωπαϊκή κοι-
νοπραξία από το να προβεί σε γε-
ώτρηση, είτε να προβεί σε δική της
«παράλληλη» γεώτρηση αμφισβη-
τώντας έτσι ευθέως τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κ.Δ. επί της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της.
Επιπλέον, το «Cobalt Explorer» θα
μπορούσε να κινηθεί και στα λε-

γόμενα τεμάχια «F» και «G» (συμ-
πίπτουν αντίστοιχα με τα «2» και
«9» της κυπριακής ΑΟΖ) της λεγό-
μενης «ΤΔΒΚ» προκειμένου να εμ-
πεδώσει περαιτέρω το αφήγημα
των δύο κυρίαρχων κρατών στην
Κύπρο αλλά και του αποκλεισμού
των Τουρκοκυπρίων από τους υδρο-
γονάνθρακες. Πέραν όμως της έν-
τασης που η τουρκική παρουσία –
μέσω γεωτρήσεων– φέρνει στην
Ανατολική Μεσόγειο, η στρατηγική
της ΤΡΑΟ δείχνει να εστιάζει σε
τρεις άξονες:

l Στην υπενθύμιση, υπό το βάρος
των εξελίξεων με τον πόλεμο στην
Ουκρανία και τη συζήτηση για την
απεξάρτηση της Ε.Ε. από το ρωσικό
φυσικό αέριο και την εξεύρεση
εναλλακτικής, προς τα κράτη της
περιοχής πως καμιά ενεργειακή
όδευση δεν μπορεί να συμβεί χωρίς
την συμπερίληψη της Τουρκίας. 

l Πως το φυσικό αέριο στην Κύ-
προ παραμένει στοιχείο που η Άγ-
κυρα έχει ενσωματώσει στις συ-
νομιλίες για το Κυπριακό –πέραν
της μορφής της λύσης που η σχε-
τική συζήτηση προτάσσει μετά το
2017 και 

l Πως πιθανή εξεύρεση κοιτά-
σματος, εντός μάλιστα της κυπρια-
κής ΑΟΖ, εκ μέρους της Τουρκίας
δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό τετε-

λεσμένο που σε συνδυασμό με τις
ενέργειες στο Βαρώσι δημιουργεί
ένα νέο πλέγμα επιταχύνσεων στις
δυναμικές του Κυπριακού αλλά και
στους σχεδιασμούς της Κ.Δ., καθώς
και των αποφάσεων των εμπλεκό-
μενων εταιρειών (πλην των αμερι-
κανικών) στην περιοχή.

Η Τουρκία δείχνει, μετά από
παύση δύο χρόνων, να εγκαινιάζει
ένα «θερμό Ιούλιο» στην κυπριακή
ΑΟΖ αλλά και να επανέρχεται δυ-
ναμικά ως προς την προβολή ισχύος
στην Ανατολική Μεσόγειο με κύριο
εργαλείο τις ερευνητικές γεωτρή-
σεις. Σε μια περίοδο μάλιστα που
πέραν των προκλήσεων για την
Λευκωσία δείχνει να αποκτά shift
διάρκειας για τα επόμενα χρόνια.
Τόσο ως προς τον χρονικό ορίζοντα
του 2023 και τις εκλογές –σε Τουρ-
κία και Κύπρο– αλλά και ως προς
την περίοδο που ξεκινά να περιο-
δολογείται μετά από αυτό. Με το
μεγάλο ερώτημα πλέον να σχημα-
τοποιείται γύρω από την πολιτική
επιβίωση του Ερντογάν, την Τουρ-
κία της επόμενης ημέρας και το
πώς η Ανατολική Μεσόγειος –στο
σύνολό της– θα συνδιαμορφωθεί
τα επόμενα χρόνια ως ένα σύστημα
συνεργασίας ή εμβάνθυνσης του
χάσματος και των ανταγωνισμών
με φόντο το κομμάτι της ενέργειας. 

<<<<<<<

Με τη δέσμευση των
«Φατίχ», «Γιαβούζ» 
και «Κανουνί» στη 
Μαύρη Θάλασσα, η
Τουρκία καλύπτει το κε-
νό της Ανατολικής Με-
σογείου με ένα τέταρτο 
πλοίο-γεωτρύπανο.

Η Τουρκία κατάφερε τα τελευταία πέντε χρόνια να αποκτήσει ένα στόλο με τέσσερα πλοία-γεωτρύπανα για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θερμό Ιούλιο 
ετοιμάζει 
η Aγκυρα 
H τέταρτη τουρκική πλατφόρμα 
αναμένεται στα τέλη του χρόνου
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ο διαπραγματευτής δεν είναι ούτε
κομματική τοποθέτηση, ούτε μέλος
της κυβέρνησης, ούτε συμμετέχει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διακυ-
βέρνηση του τόπου», λέει στην
πρώτη συνέντευξή τουμετά το πρά-
σινο φως που πήρε από την Κεν-
τρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης στην «Κ». Ο
ίδιος παραδέχεται πως έχει ευθύνη
για την πορεία του Κυπριακού, ξε-
καθαρίζει, ωστόσο, πως ένα είναι
οι θέσεις που κατέθεσε η πλευρά
μας και έφεραν το Κυπριακό μία
ανάσα πριν από τη λύση και άλλο
οι επί μέρους χειρισμοί. Αποκαλύπτει
για πρώτη φορά πως έγινε μία κου-
βέντα για τον διαχωρισμό της ΑΟΖ
στην οποία ήταν πλήρως αντίθετος
και τη θεώρησε ως μη γενομένη.
Μιλώντας για τηδιαπραγματευτική
μας δεινότητα αποκαλύπτει πως
από τη στιγμή που ο γ.γ. του ΟΗΕ
υπέβαλε έγγραφο για την εφαρμογή
της λύσης ως τη μόνη προϋπόθεση
για να καταργηθούν εγγυήσεις, δεν
έπρεπε να επιτρέψουμε στη συζή-
τηση να αποπροσανατολιστεί. Απορ-
ρίπτει τη φημολογία ότι έχει γερές
οικονομικές πλάτες πίσω από την
υποψηφιότητά του, υποστηρίζοντας
πως θα βασιστεί στο crowd funding.
Μιλάει και για τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, εκφράζοντας τη λύπη του για
το περιστατικό της εξαγγελίας και
θυμάταιτο ποίημα του Καβάφη που
λέει «μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν,
μήτε τίποτε. Ένας τυχαίος αστείος
άνθρωπος». 

–Σε προηγούμενη συνέντευξή
μας είπατε πως θα παραιτηθείτε
από τη θέση του διαπραγματευ-
τή, αν δεν δείτε να υπάρχει μία
σχετική κινητικότητα. Βρίσκεται
δηλαδή σε τέλμα το Κυπριακό; 

–Κάποτεφτάνει το πλήρωμα του
χρόνου για τους ανθρώπους, όχι
αναγκαστικά για τους θεσμούς και
για τις προσπάθειες που πρέπει να
συνεχίζονται μέχρι την επίτευξη
λύσης, ακόμα και σε καιρούς άπνοι-
ας. Είχα πει, όταν ανέλαβε ως υπουρ-
γός Εξωτερικών ο Ιωάννης Κασου-
λίδης, πως ένιωθα ότι έπρεπε να
δώσω ακόμα μια παράταση στη
δική μου παρουσία, για να δούμε
αν μπορεί να υπάρξει μια νέα δυ-
ναμική. Καταβάλλεται προσπάθεια,
πέρασαν όμως τρεις μήνες και τα
μηνύματα λόγω και του πολέμου
στην Ουκρανία, της εγγύτητας εκλο-
γικών προθεσμιών, καθώς και άλλων
παραγόντων, δεν είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά για τους μήνες που
έρχονται ώστε να δικαιολογούν τη
συνέχιση της παρουσίας μου στη
θέση του διαπραγματευτή, στην
οποία υπηρετούσα από το 2013. 

–Συζητήθηκε ωστόσο η χρονική
συγκυρία γιατί συνέπεσε με την
πρόταση του ΑΚΕΛ. Αυτός ήταν
ο λόγος της παραίτησης; 

–Κάτσε τώρα να αποδείξεις πως
δεν είσαι ελέφαντας. Θα έκανα
απλώς τη διαπίστωση πως η πα-
ραίτησή μουεπιτάχυνε τις εξελίξεις
και την προεδρολογία. 

–Υπάρχει όμως η φημολογία πως
αποχωρήσατε λίγο προτού ολο-
κληρωθεί το συμβόλαιό σας…

–Αυτό μου φαίνεται πως ήταν
εσκεμμένη παραπληροφόρηση,
μιας και πουθενά στην εργασιακή
μου σχέσηδεν υπάρχειημερομηνία
λήξης, άλλα επιτρέπεται η διακοπή
της μ’ ένα μήνα προειδοποίηση. 

–Φαντάζομαι πως ακούτε τις
αντιδράσεις ΑΚΕΛικών ψηφο-
φόρων πως είστε ένας δεξιός
υποψήφιος και ο τρίτος στενός
συνεργάτης του Νίκου Αναστα-
σιάδη...

–Μάλιστα, το άκουσακαι βεβαίως
δεν το συμμερίζομαι.

–Θεωρείτε τον εαυτό σας συνερ-
γάτη του Νίκου Αναστασιάδη; 

–Ο στενότερος συνεργάτης στις
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
ως εκ της φύσεως της αποστολής
μου ως διαπραγματευτής, εκ μέρους
του Προέδρου, υπό την ιδιότητά
του ως ηγέτη της ελληνοκυπριακής
κοινότητας. Δεν προβλέπεται, φυ-
σικά, από το Σύνταγμα, αλλά εν-
τάσσεταιστην εσωτερική οργάνωση
της Κοινότητάς μας στο πλαίσιο
της αποστολής καλών υπηρεσιών
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ
για το Κυπριακό.

–Κάτι τέτοιο δεν δυσκολεύει το
ΑΚΕΛ; Νοουμένου ότι το αφή-
γημά του διαφέρει από αυτό της
κυβέρνησης. 

–Ο διαπραγματευτής δεν είναι
ούτε κομματική τοποθέτηση, ούτε
μέλος της κυβέρνησης, ούτε συμ-
μετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
στην διακυβέρνηση του τόπου. Δεν
έχει καμιάεκτελεστική αρμοδιότητα
και είναι εκτός κρατικής ιεραρχίας.
Μέχρι και η ιδιότητά μου ως δημο-
σίου υπαλλήλου είχε ανασταλεί για
να μπορέσω να αναλάβω αυτή την
κατ’ εξοχήν εθνική αποστολή.

–Όταν είστε στενός συνεργάτης
του πώς ακριβώς διαφέρει; 

–Η θέση του διαπραγματευτή
δεν έχει να κάνει με το εσωτερικό
πολιτικό σύστημα. Διορίστηκα από
τον Πρόεδρο με την ομόφωνη γνώ-
μη του Εθνικού Συμβουλίου. 

–Μία ωστόσο κριτική του ΑΚΕΛ
προς τον Νίκο Αναστασιάδη είναι
οι χειρισμοί του στο Κραν Μον-
τανά. Εσείς συμφωνείτε με τους
χειρισμούς του; 

–Απολύτως φυσιολογικά συμ-
μετείχα πλήρως στους χειρισμούς.
Αυτή ήταν η αποστολή μου. 

–Συνεπώς έχετε μερίδιο ευθύνης
για κάποιους εξ αυτών; 

–Φέρω σίγουρα μεγάλο μερίδιο
της ευθύνης. Η αποτυχία με βαραίνει
τουλάχιστον εξίσου. Ωστόσο οφεί-
λουμε να διακρίνουμεανάμεσα στις
θέσεις που κατέθεσε η πλευρά μας
στο τραπέζι και που έφεραν για
πρώτη φορά το Κυπριακό σε μια
ανάσα από τη λύση, και σε συγκε-
κριμένους επί μέρους χειρισμούς.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι τέθηκε
σε κάποιες περιπτώσεις θέμα απο-
χώρησής μου, αλλά σε καμία περί-
πτωση αυτό δεν είχε να κάνει με
τις θέσεις αρχής και τις διαπραγ-
ματευτικές θέσεις που υπέβαλε η
πλευρά μας στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. 

–Τότε για ποιο λόγο υποβάλατε
την παραίτησή σας; 

–Προτιμώ να μην μπούμε σε λε-
πτομέρειες, καθώς ο διαπραγμα-

τευτής έχει μία αποστολή που από
τη φύση της απαιτεί εμπιστευτικό-
τητα. Είναι ωστόσο γεγονός πως
αμέσως μετά την αποτυχία Κραν
Μοντανά δυσκολεύτηκα να πείσω
τον εαυτό μου πως υπήρχε ουσια-
στικός λόγος να παραμείνω…

–Ισχύει ότι σας ζητήθηκε να κά-
νετε σχεδιασμό για διαχωρισμό
της ΑΟΖ; 

–Δεν ισχύει ότι έγινε κάτι επί-
σημο, αλλά μία κουβέντα. Εγώ ήμουν
απλώς αφενός εντελώς αντίθετος
και αφετέρου όπως νομίζω ήταν
και το ορθό, θεώρησα αυτή τη κου-
βέντα ως μη γενόμενη. 

–Αυτό σε συνδυασμό με την ιδε-
οθύελλα άλλων μορφών λύσης
δεν σας προκάλεσε συνειδησιακό
πρόβλημα στο να παραμείνετε
στην εν λόγω θέση; 

–Θα μου προκαλούσε τεράστιο
συνειδησιακό πρόβλημα, αν μου
ζητείτο να διαπραγματευτώ οτιδή-
ποτε πέραν της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας, να βάλω στο
τραπέζι οτιδήποτε θεμελιωδώς αλ-
λοίωνε το κεκτημένο της διαδικα-
σίας και το συμφωνημένο πλαίσιο
λύσης. Ποτέ δεν μου ζητήθηκε κάτι
τέτοιο. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε
αυτή η συζήτηση είχα δώσει μία
μεγάλη συνέντευξη στην οποία
καυτηρίαζα ως ανοησίες τα περί
δυο κρατών.

–Στο Κυπριακό όμως συμφωνείτε
με το ΑΚΕΛ;

–Υπάρχει πολύ μεγάλη σύμπλευ-
ση, στον στόχο, στην πορεία και
στους χειρισμούς. Οι διαφορές μας
συνίστανται σε δύο ζητήματα που
αφορούν τα διαμειφθέντα στη δια-
πραγμάτευση. Η ανάγνωσή τους
για το Κραν Μοντανά λέει πως η
Τουρκία είχε δεχτεί άμεση κατάρ-
γηση εγγυήσεων και εμείς δεν τη
δεχτήκαμε.

–Αυτό βεβαίως είναι σημαντι-
κό…

–Βεβαίως θα ήταν και θα ήταν
θερμός μου πόθος και μακάρι να
μου αποδείξει κάποιος κάτι τέτοιο.
Δεν διεκδικώ το μονοπώλιο της
αλήθειας αλλά προσπαθώ να είμαι
απόλυτα ειλικρινής. Θα ήμουν ασυ-
νεπής και ανέντιμος αν προσχω-
ρούσα σε αυτό το αφήγημα, τηστιγ-
μή που δεν το είδα να συμβαίνει
σε καμία περίπτωση. Έζησα το αν-
τίθετο. Το άλλο σημείο είναι ότι το
ΑΚΕΛ πιστεύει ότι ίσως με καταλ-
ληλότερους χειρισμούς και επιμονή
να μπορούσαμε να αποτρέψουμε
το αδιέξοδο. Επ’ αυτούκαι κρίνοντας
εκ του αποτελέσματος δεν έχω
καμιά δυσκολία να δεχθώ ότι εν-
δεχομένως με άλλους χειρισμούς
ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγ-
ματα. Όπερ έδει δείξαι. 

–Οφείλεται στη διαπραγματευ-
τική μας δεινότητα; 

–Δεν θέλω να επεκταθώ επ’ αυ-
τούαλλά όταντην τελευταία νύχτα,
έρχεται ο γ.γ. του ΟΗΕ και υποβάλλει
(το μόνο έγγραφο που υπέβαλε) για
την εφαρμογή της λύσης, ως τη μό-
νη προϋπόθεση για να καταργηθούν
οι εγγυήσεις, τουλάχιστον μην επι-
τρέψεις στη συζήτηση να αποπρο-
σανατολιστεί, αν είναι να πετύχεις
τον βασικό σου στόχο. 

–Ποιες είναι οι μικροδιαφορές
με τον Νίκο Αναστασιάδη; 

–Μικροδιαφορές όπως συμβαίνει
πάντα μεταξύ συνεργατών. Δεν εί-
χαμε ποτέ καμία διαφορά τόσο ου-
σιαστική που να καταγράφεται ως
διαφωνία. Υπάρχει συζήτηση μεταξύ
συνεργατών αλλά όλοι γνωρίζουμε

πως τον τελικό λόγο τον έχει φυ-
σιολογικά ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Έτσι γίνεται σε όλες τις
υγιείς ομάδες, όταν αποφασίζεται
κάτι σοβαρό. Μόνο άμα εγείρεται
ένα μέγιστο ζήτημα ηθικής τάξεως,
φεύγεις. 

–Συμμερίζεστε αυτό που συζη-
τείται πως ο επόμενος πρόεδρος
θα έχει να διαχειριστεί τη διχο-
τόμηση; 

–Μέγιστός μου στόχος και μέ-
γιστή μου έγνοια είναι η αποτροπή
της διχοτόμησης του τόπου μας.
Σίγουρα ο κίνδυνος ελλοχεύει, αλλά
ένας από τους βασικούς λόγους που
βρίσκομαι εδώείναι για να συμβάλω
«με νύχια και με δόντια» στην πα-
ρεμπόδισή της. Και για να επανε-
νώσουμε επιτέλους τον τόπο και
τους ανθρώπους του, μέσα από μια
ειρηνική και δίκαιη λύση.

–Αν και αναφέρατε την λέξη συ-
νεργάτης του Νίκου Αναστασιά-
δη, θα είστε ο υποψήφιος της
αλλαγής όπως επιδιώκει το ΑΚΕΛ; 

–Πάντα θεωρούσα τον εαυτό
μουάνθρωπο με προοδευτικές ιδέες
και απόψεις και κοινωνικές ευαι-
σθησίες και πάντα πιστεύω ότι οι
απόψεις μου συγκλίνουν με πολλά
πράγματα που πρεσβεύει και η Αρι-
στερά.

–Στο Κυπριακό θεωρείτε πως
μπορούμε να συζητήσουμε άλλη
μορφή λύσης; 

–Αντιθέτως, χρειάζεται απόλυτη
επιμονή στη συμφωνημένη βάση
λύσης. Είναι για μένα η μόνη προ-
σφερόμενη άλλα και η μόνη εφικτή
και ενδεδειγμένη για την περίπτωσή
μας. Μπορεί μάλιστα να είναι μία
καλή λύση νοουμένου ότι διασφα-
λίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, τις βασικές ελευθερίες, την
εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτη-
μένου σε όλη την επικράτεια και
την απαλλαγή από όλα τα στρατεύ-
ματα και τις εγγυήσεις. Τι το κακό
έχει ένας ομοσπονδιακός τρόπος
οργάνωσης, τον 21ο αιώνα, σε μία
χώρα που είναι μέλος της Ε.Ε., που

πλείστα όσα νομοθετήματα προ-
έρχονται από τις Βρυξέλλες; Και
που η υποχώρηση του εθνικού επι-
πέδου είτε προς τα πάνω προς όφε-
λος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
είτε προς τα κάτω με την αρχή της
επικουρικότητας είναι μέρος της
πεμπτουσίας της ευρωπαϊκής ενο-
ποιητικής διαδικασίας; Αν είμαστε
συνεπείς στο θέμα του περιεχομέ-
νου της λύσης, μπορεί να διαμορ-
φώσουμε μία λύση απόλυτα λει-
τουργική και που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις όλων των Κυπρίων,
να είναι δίκαιη και να επιτρέπει
στον τόπο να επανεύρει πλήρως
τον βηματισμό του.

–Ιδεολογικοπολιτικά που ανή-
κετε; 

–Δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό
χώρο, ούτε ήμουν ποτέ κομματικά
χρωματισμένος. Απλώς σε όλη την
ενήλική μου ζωή είμαι ενεργός πο-
λίτης, βλέπω τον εαυτό μου στον
χώροτων προοδευτικών ανθρώπων
που μάχονται χωρίς αποκλεισμούς
για ένα καλύτερο και δικαιότερο
κόσμο και ως υπέρμαχο του ανθρω-
πισμού.

–Έχετε σκεφτεί την ομάδα που
θα σας περιβάλλει; Αν θα απο-
τελείται από κομματικά στελέχη
ή τεχνοκράτες;

–Σκέφτομαι, βεβαίως, αλλά είναι
νωρίς και άκομψο να προκαταβάλω
τις διαδικασίες του ΑΚΕΛ, που αν
τελικά με υποστηρίξει θα επιτρέψει
την εκπλήρωση της προϋπόθεσης
(στήριξη από μία ή περισσότερες
σημαντικές πολιτικές δυνάμεις) που
θα επιτρέψει την ανακοίνωση της
ανεξάρτητης υποψηφιότητάς μου. 

–Έχετε μιλήσει με άλλα κόμματα;
Υπάρχει ενδεχόμενο να σας στη-
ρίξουν πέραν του ενός κόμματος 

–Μιλώ και ελπίζω και φιλοδοξώ,
αλλά δεν το ξέρω ακόμα, ούτε είναι
σε μένα να κάνω ανακοινώσεις επ’
αυτού. Θέλω να πιστεύω πως ένας
υπεύθυνος πολιτικός λόγος και μια
αξιόπιστη πρόταση για το αύριο
μπορεί να κάνει τη διαφορά και
να επικρατήσει μιας εικονικής
πραγματικότητας που εκχυδαΐζει
τα πάντα. 

–Στο ΑΚΕΛ υπάρχει η ανησυχία
αποκλεισμού από τον β΄ γύρο…

–Είμαι αισιόδοξος πως αν κατα-
φέρουμε να περάσουμε το πολιτικό
μας μήνυμα τότε θα βρεθούμε σί-
γουρα στον β΄ γύρο, με νικηφόρα
δυναμική.

–Πώς είδατε τις καταγγελίες Δη-
μητριάδη; 

–Ανακριβείς και εμπαθείς και
μεγάλο κρίμα για τον πολιτικό μας
πολιτισμό. 

–Κλείνει το ενδεχόμενο μετέπειτα
συνεργασίας σας; 

–Δεν κλείνει κανένα ενδεχόμενο,
απλώς λυπήθηκα πολύ. Δεν το πε-
ρίμενα…

Κύριος στόχος μου,
η αποτροπή
της διχοτόμησης
Έγινε μία κουβέντα, τίποτα επίσημο για τον διαχωρισμό
της ΑΟΖ, όπου και ξεκαθάρισα την αντίθεσή μου 

–Οικονομικά πώς θα στηριχ-
θείτε στον προεκλογικό; Επειδή
ήδη ακούγεται πως έχετε πίσω
σας μεγάλες οικονομικές πλά-
τες.

–Κάποιοι πόροι είναι απαραί-
τητοι, αλλά δεν θα εμπλακώ στο
παιχνίδιτης πλειοδοσίας δαπανών
και συνθημάτων. Η οικονομική
διάσταση είναι ίσως το αδύνατο
αλλά και το δυνατό σημείο της
υποψηφιότητάς μου. Σίγουρα δεν
έχω προσωπικούς πόρους και δεν
θα έχει η εκστρατεία μου τους
πόρους που ενδεχομένως θα κι-
νητοποιήσουν άλλοι υποψήφιοι.
Από την άλλη αυτή είναι και η
δύναμη της εκστρατείας μου και

προσφέρει το πλεονέκτημα δια-
μόρφωσης ενός υγιούς πλαισίου
οικονομικής διαχείρισης που θα
είναι απόλυτα διαφανές και θα
στηρίζεται σε συνεισφορές αν-
θρώπων που θέλουν να βοηθή-
σουν και όχι σε εξαρτήσεις. 

–Αυτός ο προεκλογικός έχει
την ιδιαιτερότητα να περιλαμ-
βάνει δύο διπλωμάτες που συ-
νεργάστηκαν στενά. Εσάς και
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ποιες
είναι οι διαφορές σας;

–Θα ήταν αμετροέπεια και έλ-
λειψη κομψότητας να κάνω εγώ
σύγκριση τώρα των ουσιαστικών
χαρακτηριστικών. Θα κρίνει ο

κόσμος στη μακρά προεκλογική
περίοδο που έχουμε ενώπιόν
μας… Αν και δεν σας κρύβω πόσο
με στενοχώρησε αυτό που είδαμε
προ ημερών και με στοιχειώνει
το ποίημα «Ηγεμών εκ Δυτικής
Λιβύης» του Καβάφη.

–Έχετε συγκεκριμένο πλάνο
διακυβέρνησης που να επιβε-
βαιώνει πως μπορείτε να κυ-
βερνήσετε το καράβι, πέραν
του χειρισμού του Κυπριακού; 

–Η λύση του Κυπριακού δεν
διαφέρει και δεν διαχωρίζεται τό-
σο πολύ από την ευημερία του
τόπου και των ανθρώπων του.
Όπως λέω συχνά, εμπνεόμενος

από τον Jean Monnet, πατέρα
της ευρωπαϊκής ενοποιητικής
διαδικασίας, δεν είναι μόνο θέμα
διπλωματικών χειρισμών μέσω
του ΟΗΕ. Πρέπει να δημιουργή-
σουμε και τις οργανικές συνθήκες
της ειρήνης που πάνε μαζί και με
τις οργανικές συνθήκες της ανά-
πτυξης, της ευημερίας, της δι-
καιότερης κοινωνίας και της κα-
ταξίωσης του τόπου και των αν-
θρώπων του. Βεβαίως με συγκρό-
τηση, οργάνωση, πρόγραμμα, φι-
λοδοξία με συνέπεια και διαλε-
κτική σχέση με τους πολίτες, με
διαφάνεια και λογοδοσία. Ποτέ
δεν θα ζητούσα υποστήριξη εν
λευκώ.

Τα περί οικονομικών πλατών και ο Ηγεμόνας του Καβάφη

Σε όλη την ενήλική μου ζωή είμαι ενεργός πολίτης, βλέπω τον εαυτό μου στον χώρο των προοδευτικών ανθρώπων
που μάχονται χωρίς αποκλεισμούς για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο και ως υπέρμαχο του ανθρωπισμού, λέει ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Αμέσως μετά την αποτυ-
χία Κραν Μοντανά δυ-
σκολεύτηκα να πείσω
τον εαυτό μου πως
υπήρχε ουσιαστικός
λόγος να παραμείνω…

Δεν ισχύει ότι έγινε
κάτι επίσημο [σ.σ. με
τον σχεδιασμό διαχωρι-
σμού της ΑΟΖ], αλλά
μία κουβέντα. Εγώ
ήμουν αφενός εντελώς
αντίθετος και αφετέρου
θεώρησα αυτή την κου-
βέντα ως μη γενόμενη.
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το αποτύπωμα του προεκλογικού
σκηνικού στον Δημοκρατικό Συ-
ναγερμό παρουσιάζει ο υπουργός
Εσωτερικών στη συνέντευξή του
στην «Κ». Ο Νίκος Νουρής εκφράζει
έντονη ανησυχία για επανάληψη
λαθών, όπως λέει, του παρελθόντος,
που ενδεχομένως να οδηγήσουν
σε περιπέτειες το κόμμα. Ο κ. Νου-
ρής, παρότι εμφανίζεται ιδιαίτερα
προσεχτικός, ευθαρσώς παραδέ-
χεται πως δεν τον αφήνει αδιάφορο
η επόμενη μέρα στον Δημοκρατικό
Συναγερμό. Ο ίδιος εμφανίζεται
βέβαιος πως ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ
θα επαναλάβει ό,τι πέτυχε το κόμμα
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.
Αποφεύγει να υψώσει τους τόνους
για τις επιλογές Νίκου Χριστοδου-
λίδη και απαντά αν πρέπει να πα-
ραμείνει μέλος του ΔΗΣΥ, ενώ ανα-
μένει να δει τις πολιτικές του θέσεις.

–Ως συναγερμικός τι αισθήματα
σας δημιουργούνται έτσι όπως
διαμορφώνεται το σκηνικό για
τις προεδρικές του 2023;

–Ως συναγερμικός δεν νιώθω
ευχάριστα, γιατί βλέπω να επανα-
λαμβάνονται τα λάθη του παρελ-
θόντος, όταν βιώσαμε ανάλογη κα-
τάσταση, δηλαδή μιας ενδεχόμενης
διάσπασης του κόμματος με τις
υποψηφιότητες των μακαριστών
Κληρίδη και Μαρκίδη το 2003. Επο-
μένως ευθέως απαντώ ότι είναι μια
κατάσταση την οποία κανένας συ-
ναγερμικός δεν θα ήθελε να βιώσει.
Το δεύτερο ξεκάθαρο για μένα είναι
ότι είμαστε μονοκομματική κυβέρ-
νηση και υπηρετούμε τον τόπο τα
τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Θεωρώ
ότι έχουμε να επιτελέσουμε ένα
σημαντικό έργο. Έχουμε επιτελέσει
σπουδαίο έργο, σημαντικότατες
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
έχουν υλοποιηθεί, η Κύπρος άλλαξε
ολοκληρωτικά στη διακυβέρνηση
Νίκου Αναστασιάδη και θεωρώ ότι
εάν κάποιος ξεκινήσει να απαριθμεί
μόνο τις βασικές μεταρρυθμίσεις,
που έχουμε επιφέρει σε αυτό το
κράτος, εάν θέλει να είναι αντικει-
μενικός, θα καταγράψει μια θεα-
ματική διαφοροποίηση και βελτίω-
ση του κυπριακού κράτους. Επο-
μένως, από τη στιγμή που η δια-
κυβέρνηση αυτή είναι επιτυχής,
υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να
συνεχιστεί η διακυβέρνηση για μια
τρίτη συνεχόμενη θητεία. Ο ΔΗΣΥ,
μέσω των δικών του διαδικασιών,
επέλεξε τον υποψήφιό του που
είναι ο πρόεδρος του κόμματος.
Θεωρούμε ότι έχει όλα τα εχέγγυα
να είναι ακόμα ένας επιτυχημένος
πρόεδρος και είμαστε τοποθετη-
μένοι να εργαστούμε προς την κα-
τεύθυνση της εκλογής του Αβέρωφ
Νεοφύτου για να κάνει το αυτο-
νόητο. Να συνεχίσουμε την επιτυχή
διακυβέρνηση.

–Ανησυχείτε ότι ο ΔΗΣΥ κινδυ-
νεύει με διάσπαση;

–Όταν έχεις δύο υποψηφίους
από τον ίδιο χώρο και μάλιστα ένα
στέλεχος, τον πρώην συνάδελφο
υπουργών Εξωτερικών, είναι προ-
φανές ότι αυτό είναι ένα εύλογο

ερώτημα το οποίο τίθεται. Είναι η
δουλειά όμως η δική μας, των στε-
λεχών της παράταξης και των στε-
λεχών της κυβέρνησης, να δουλέ-
ψουμε με συνέπεια πρώτα προς
την κατεύθυνση των υποστηρικτών
του Δημοκρατικού Συναγερμού και
ταυτόχρονα προς την ευρύτερη
κοινωνία για να πείσουμε ότι αυτή
την ώρα το πιο σημαντικό είναι να
συνεχίσει η επιτυχής διακυβέρνηση
την οποία αυτή την ώρα εκφράζει
και πρεσβεύει ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Όλα τούτα τα χρόνια η κυβέρνηση
στηρίχθηκε, ιδιαίτερα την τελευταία
πενταετία, αποκλειστικά στον Δη-
μοκρατικό Συναγερμό. Επομένως
δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο
να θέλουμε διαφοροποίηση της
συγκεκριμένης κατάστασης, αντι-
θέτως έχουμε κάθε λόγο να στη-
ρίξουμε τον πρόεδρο της παράτα-
ξης, ο οποίος απέδειξε και τις ικα-
νότητες και τη δυνατότητά του όχι
μόνο να διαχειριστεί θέματα στο
εσωτερικό αλλά να συνεχίσει αυτό
που ο Νίκος Αναστασιάδης έχει
πράξει : την αλλαγή του τρόπου
αντιμετώπισης της Κύπρου στο
εξωτερικό. 

–Σε περίπτωση αποτυχίας του
Αβέρωφ Νεοφύτου η παράταξη
θα βρεθεί ενώπιον διλημμάτων
ανάδειξης νέας ηγεσίας;

–Προφανώς. Πάντοτε ένα εκλο-

γικό αποτέλεσμα καθορίζει την
επόμενη μέρα στα κόμματα. Εάν
το τέλος των προεδρικών εκλογών,
που το απεύχομαι, δεν δώσει το
χρίσμα στον Αβέρωφ Νεοφύτου
προφανώς ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός θα μπει σε μια διαδικασία
η οποία θα πρέπει σήμερα να προ-
βληματίσει και τους συναγερμικούς.
Θα μπούμε σε μια διαδικασία –μη
αποκλειομένης– και της εσωστρέ-
φειας, αυτά είναι πράγματα τα οποία
είναι αυτονόητα στο πολιτικό σκη-
νικό. Η επόμενη μέρα ενός τέτοιου

αποτελέσματος που θα απαιτεί ει-
δική διαχείριση εξαρτάται απόλυτα
από την ικανότητα του ηγέτη και
των ηγετικών στελεχών να διαχει-
ριστούν το συγκεκριμένο αποτέ-
λεσμα. Αυτό το οποίο οι συναγερ-
μικοί θα πρέπει να κατανοήσουν,
πρώτιστα, είναι πως θα πρέπει να
σκεφτούν και την επόμενη μέρα.
Γιατί η επόμενη μέρα δεν θα είναι
ευχάριστη, εάν ο Δημοκρατικός
Συναγερμός δεν είναι στην εξουσία.
Δεν είναι αυτοσκοπός η εξουσία,
το ερώτημα που έχετε θέσει είναι
τα εσωτερικά του κόμματος. Η ιστο-
ρία κατέγραψε τα τελευταία 20 χρό-
νια συγκεκριμένες διακυμάνσεις
της Κυπριακής Δημοκρατίας επί
των προηγούμενων διακυβερνή-
σεων. Οι τραγικές στιγμές που ζή-
σαμε στο παρελθόν νομίζω είναι
οδηγός για να επιλέξουν τον υπο-
ψήφιο του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού, οι ψηφοφόροι, στις επό-
μενες προεδρικές εκλογές. Αυτό
άλλωστε το παράδειγμα είναι πάρα
πολύ χαρακτηριστικό και αυτή την
απάντηση την έδωσαν οι Κύπριοι
πολίτες στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές. Αυτό το ίδιο, δηλώνω, θα
έχουμε ως αποτέλεσμα και στις
επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

–Και στα δύο σενάρια που αφο-
ρούν την παρουσία Νεοφύτου
στην ηγεσία του κόμματος, τον

Νίκο Νουρή τον ενδιαφέρει να
είναι πρωταγωνιστής ή να διεκ-
δικήσει μια θέση. Μιλάω πάντα
στην ηγετική πυραμίδα;

–Ήμουν μέλος της ηγετικής ομά-
δας του κόμματος, υπηρετώντας
ως αντιπρόεδρος σε αυτήν την εξαι-
ρετικά τιμητική θέση. Αυτή την
ώρα έχω έναν εξίσου σημαντικό
αξίωμα αυτό του υπουργού Εσω-
τερικών που, μεταξύ άλλων, θα έχω
και την εποπτεία και ευθύνη των
επόμενων εκλογών. Άρα, εγώ θα
πρέπει αφενός μεν να επιτελέσω
αυτά που πρέπει για το υπόλοιπο
της θητείας μου και αφετέρου να
παραμείνω διακριτικά κοντά αλλά
ταυτόχρονα ενεργός. Αλλά βεβαίως
ναι, θα σκεφτώ την οποιαδήποτε
επόμενη μέρα, όταν θα είναι η επό-
μενη μέρα, γιατί αυτή τη στιγμή
έχω μάθει στην πολιτική να χαλι-
ναγωγώ τις δικές μου φιλοδοξίες.
Είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησα
από δημοτικός σύμβουλος, είχα
την ευτυχία να υπηρετήσω ως αν-
τιδήμαρχος στη Λευκωσία για σχε-
δόν συνολικά 17 χρόνια. Επτά με
οκτώ χρόνια υπηρέτησα το νομο-
θετικό σώμα από τη θέση του βου-
λευτή και αντιπροέδρου του κόμ-
ματος, σήμερα ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας με τίμησε με τη θέση
του υπουργού των Εσωτερικών.
Θεωρώ το να έχεις φιλοδοξίες είναι
υγιές και σου δίνει κίνητρα, αλλά
είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέ-
ρεις να χαλιναγωγείς τις φιλοδοξίες
σου. Αυτή την ώρα ο μοναδικός
μου στόχος είναι να υπηρετήσω
το υπολειπόμενο της θητείας μου
σωστά, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
και την κυβέρνηση και βεβαίως να
βοηθήσω στην εκλογή του Αβέρωφ
Νεοφύτου στην προεδρία της Δη-
μοκρατίας.

Έχουμε πλουραλισμό
–ΟΔΗΣΥ θα πρέπει να ασχοληθεί
με την ανανέωση της ηγεσίας
σε περίπτωση αποτυχίας;

–Είμαστε το κόμμα με τις πιο
ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες,
αυτό δεν μπορεί να το αμφισβη-
τήσει κανένας. Έχουμε πλουραλι-
σμό, έχουμε πολυφωνία, δηλώνω
περήφανος που είμαι στέλεχος αυ-
τής της παράταξης, γιατί πάρα πολύ
απλά όλα αυτά τα οποία έχετε ρω-
τήσει υπηρετούνται απόλυτα μέσα
από τα καταστατικά μας και μέσα
από τις διαδικασίες.

Κανένας δεν φιμώνεται στον
Συναγερμό, οι συναγερμικοί θα
αποφασίσουν το εύρος της όποιας
αλλαγής υπάρξει. Εάν ο πρόεδρος
του κόμματος εκλεγεί Πρόεδρος
της Δημοκρατίας τότε εκ του απο-
τελέσματος θα πρέπει να υπάρξει
διαφοροποίηση στο θέμα της προ-
εδρίας, θα αποφασιστεί. Εάν δεν
εκλεγεί και κριθεί από τον ίδιο πρώ-
τιστα ότι θέλει να προχωρήσει στην
όποια αλλαγή και ξανά έχουμε τις
συγκεκριμένες διαδικασίες. Να θυ-
μίσω ότι έχουμε συνέδριο αμέσως
μετά τις προεδρικές εκλογές, άρα
δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας
για τον Δημοκρατικό Συναγερμό
ότι με τον άλφα ή βήτα τρόπο ο
δρόμος είναι ξεκάθαρος για τα συ-
ναγερμικά στελέχη και για τον κό-
σμο της παράταξης. 

Θα σκεφτώ την επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ
Κάλεσμα του ΥΠΕΣ Νίκου Νουρή στους συναγερμικούς προκειμένου να μην επαναληφθεί το 2003 - Τι αναμένει από Χριστοδουλίδη

–Έχετε να πείτε κάτι για τον Νί-
κο Χριστοδουλίδη, ο οποίος μέ-
χρι πριν τέσσερις με πέντε μήνες
ήταν συνάδελφός σας στο
Υπουργικό Συμβούλιο και πα-
ραμένει μέλος του Συναγερμού;

–Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε την
επιλογή του. Στον Δημοκρατικό Συ-
ναγερμό έχουμε αυτή την άνεση
του πλουραλισμού και της πολυ-
φωνίας. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν
έγινε σωστή διαχείριση όσον αφορά
την υποψηφιότητά του, είναι όμως
αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός
να θέσει τον εαυτό του ενώπιον
των πολιτών. Μας στενοχώρησε
αυτή η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί
εμείς θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε
να περάσει μέσα από τις διαδικασίες,
όντας μέλος του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού. Ο κ. Χριστοδουλίδης επέ-
λεξε να μην ακολουθήσει τις δια-

δικασίες, αυτό δεν με βρίσκει σύμ-
φωνο, ωστόσο ο καθένας κάνει την
επιλογή του. Τώρα δεν είναι η ώρα
να συζητήσουμε και να κάνουμε
εμείς αποτίμηση της ενέργειας του
Νίκου Χριστοδουλίδη, τώρα είναι
η ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να
αποφασίσουν στη βάση πολιτικών
και όχι στη βάση προσώπου. Ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός, διά του
προέδρου του και υποψηφίου για
την προεδρία, έχει ξεκάθαρες πο-
λιτικές, οι οποίες είναι οι πολιτικές
που σήμερα πρεσβεύει εν πολλοίς
η συγκεκριμένη κυβέρνηση του
Νίκου Αναστασιάδη. Θα είναι εν-
διαφέρον να ακούσουμε ποιες είναι
οι πολιτικές που πρεσβεύει ο κ.
Χριστοδουλίδης μέσα από το πρό-
γραμμά του, να δούμε ποιες είναι
αυτές οι διαφοροποιήσεις τις οποίες
επαγγέλλεται και να κριθούμε όλοι

εκ του αποτελέσματος και βεβαίως
να θέσει τον εαυτό του μπροστά
από τον κόσμο. Εμείς στον Δημο-
κρατικό Συναγερμό αδημονούμε
να διαμορφωθεί το πολιτικό σκη-
νικό, για να γίνει επιτέλους συζή-
τηση πολιτικών επιχειρημάτων
από τους εν δυνάμει υποψηφίους.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό.
Πέραν του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο
οποίος πρεσβεύει συγκεκριμένες
πολιτικές θέσεις τις οποίες παρα-
θέτει στον κυπριακό λαό, δεν έχου-
με ακούσει καμιά πολιτική θέση
από κανέναν υποψήφιο.

–Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει χα-
ρακτηριστεί από τον ΔΗΣΥ ως
υποψήφιος της αντιπολίτευσης.
Πώς γίνεται ένας υποψήφιος
της αντιπολίτευσης να είναι και
μέλος του κόμματος;

–Στον Δημοκρατικό Συναγερμός
υπάρχουν συλλογικά όργανα που
αποφασίζουν. Επομένως, δεν μπορώ
να απαντήσω τη συγκεκριμένη
ερώτηση. 

–Κατά την άποψή σας πρέπει
να παραμείνει κομματικό μέλος;

–Εάν οι πολιτικές του κ. Χριστο-
δουλίδη διαφοροποιηθούν από τον
Δημοκρατικό Συναγερμό θεωρώ
ότι ο ίδιος θα αποφασίσει εάν θα
πρέπει να συνεχίσει να είναι μέλος
του κόμματος. Επομένως, νομίζω
ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να
απαντηθούν πρώτιστα από τον
ίδιο. Εμείς δεν είμαστε το άγνωστο,
είναι οι υπόλοιποι. Άρα θα πρέπει
να τοποθετηθούν οι υπόλοιποι για
να μπορέσει ακριβώς ο κόσμος να
αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να
στηρίξει.

Να αποφασίσει ο Χριστοδουλίδης αν θα συνεχίσει να είναι μέλος του κόμματος

«Θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε ποιες είναι οι πολιτικές που πρεσβεύει
ο κ. Χριστοδουλίδης μέσα από το πρόγραμμά του, να δούμε ποιες είναι αυτές
οι διαφοροποιήσεις τις οποίες επαγγέλλεται και να κριθούμε όλοι εκ του
αποτελέσματος» λέει ο Νίκος Νουρής,

Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν εξελίξεις στην κορυφή της ηγεσίας του ΔΗΣΥ την επομένη των προεδρικών εκλο-
γών, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, ο οποίος καλεί τους συναγερμικούς
να στηρίξουν την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου.

Διαβάστε το δεύτερο μέρος
της συνέντευξης του υπουρ-
γού Εσωτερικών στο www.ka-
thimerini.com.cy τη Δευτέρα
για τη μεταρρύθμιση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, τις μετα-
ναστευτικές ροές, τους Ου-
κρανούς πρόσφυγες και το
κέντρο Πουρνάρα. 

Ε/κ σε κύκλωμα
μεταναστών 

–Σε συνέντευξή σας στην «Κ»
είχατε αναφερθεί σε κυκλώ-
ματα στη διακίνηση μετανα-
στών. Τα κυκλώματα αυτά υφί-
στανται ή έχουν περιορισθεί;
–Ανθούν. Κατ’ αρχάς να κα-
ταγράψω ότι ιδιαίτερα από
την Πράσινη Γραμμή η συν-
τριπτική πλειοψηφία εκεί-
νων των ολίγων που αντι-
δρούν για τη φύλαξή της
προέρχεται από τον χώρο
των λαθρεμπόρων. Από την
Πράσινη Γραμμή γνωρίζουν
πολύ καλά οι αρχές ασφα-
λείας της Δημοκρατίας ότι
γίνεται λαθρεμπόριο. Είτε
αυτό είναι τσιγάρων είτε
καυσίμων είτε πολλά άλλα.
Ένας που πλουτίζει με αυ-
τόν τον συγκεκριμένο τρό-
πο και τις πλείστες των πε-
ριπτώσεων δυστυχώς είναι
Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες
συγκεκριμένων κατοικιών,
ναι αποτελεί μέρος του κυ-
κλώματος και αυτοί οι άν-
θρωποι θα πρέπει να διώ-
κονται και να τιμωρούνται,
θα τολμήσω να πω εξοντω-
τικά.

–Στη μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης μια θετική από-
φαση στην προσφυγή του Δή-
μου Αγλαντζιάς θα επηρεάσει
μόνο το συγκεκριμένο σχήμα
ή γενικότερα; 
–Θα επηρεάσει σαφώς το
συγκεκριμένο σχήμα αλλά
βεβαίως θα δημιουργήσει
μια όχι ευχάριστη κατάστα-
ση, γιατί πολύ απλά ο Δήμος
Αγλαντζιάς σε αυτό το εν-
δεχόμενο, για να μη μείνει
μόνος του, θα πρέπει να
διεκδικηθεί πού θα τοποθε-
τηθεί. Άρα επηρεάζει και
άλλα σχήματα, ενδεχομέ-
νως και βεβαίως εάν κριθεί
από το δικαστήριο μια τέ-
τοια απόφαση σύννομη τότε
ενδεχομένως να υπάρξουν
και άλλες προσφυγές. Για
μας δεν είναι ευχάριστο να
έχουμε ανάλογες προσφυ-
γές στο Δικαστήριο.

–Κινδυνεύει το σύνολο της με-
ταρρύθμισης;
–Θα περιμένουμε να δούμε
την απόφαση του Δικαστη-
ρίου.

Ως συναγερμικός δεν
νιώθω ευχάριστα, γιατί
βλέπω να επαναλαμβά-
νονται τα λάθη του
παρελθόντος, όταν βιώ-
σαμε ανάλογη κατάστα-
ση, δηλαδή μιας ενδεχό-
μενης διάσπασης του
κόμματος με τις υποψη-
φιότητες των Κληρίδη
και Μαρκίδη το 2003.
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Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Τα χρονικά περιθώρια για τα κόμ-
ματα του Κέντρου φαίνεται να στε-
νεύουν μετά και την εξαγγελία της
υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη,
μιας και θα πρέπει να προχωρήσουν
τις διεργασίες για την ανάδειξη της
δικής τους πρότασης για τις προ-
εδρικές εκλογές του ’23. Αν και το
μήνυμα που στέλνουν προς όλες
τις κατευθύνσεις είναι πως υπάρχει
αρκετός χρόνος για να εξελιχθούν
ομαλά οι διεργασίες εντός των κομ-
μάτων βάσει χρονοδιαγραμμάτων
που τηρούνταν και σε προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις, φαίνεται
ότι στο παρασκήνιο κυριαρχούν το
άγχος και ο έντονος προβληματι-
σμός. Ο απόηχος της εξαγγελίας
Χριστοδουλίδη με τα ξεσηκωμένα
σημεία από παλαιότερη ομιλία του
Γιάννη Κασουλίδη (κάτι που οι συ-
ναγερμικοί φροντίζουν να υπενθυ-
μίζουν καθημερινά με όλους τους
τρόπους) όπως και η επιμονή του
τέως ΥΠΕΞ να δηλώνει μέλος του
ΔΗΣΥ, προκάλεσαν κραδασμούς
στα κόμματα του μεσαίου χώρου
και έδωσαν λαβή για περισσότερες
εσωτερικές αντιπαραθέσεις. 

Το βάρος στο Νικόλα 
Στο ΔΗΚΟ, αν και επίσημα δη-

λώνεται ότι δεν έχει κλείσει κάποια
συμφωνία, γίνεται σοβαρή προ-
σπάθεια διαχείρισης εκείνων που
αντιδρούν σφόδρα στην υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη. Στην προ-
κειμένη περίπτωση φαίνεται πως
ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έχει
άλλη επιλογή από το να χειριστεί
προσωπικά το θέμα, εξηγώντας
τους –ακόμη και σε βουλευτές του
κόμματος - ότι στην παρούσα φάση
η συγκεκριμένη επιλογή είναι και
η καλύτερη υπό τας περιστάσεις.
Άλλωστε, όπως διαμηνύεται, είναι

ο πρόεδρος του κόμματος που ανέ-
λαβε και τις συζητήσεις με τον υπο-
ψήφιο με τις συναντήσεις των δύο
ανδρών να πραγματοποιούνται μα-
κριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας, μιας και θα πρέπει να γίνουν
βήματα και από τις δύο πλευρές
ώστε να αποδεχτούν τη στήριξη
χωρίς περαιτέρω αντιδράσεις. Μά-
λιστα, η επιλογή του ΔΗΚΟ να τρα-
βήξει χρονικά την απόφαση έως
τα μέσα Ιουνίου, προηγείται το συ-
νέδριο του ΑΚΕΛ το πρώτο Σαββα-
τοκύριακο του μήνα, φαίνεται να
αντιμετωπίζεται θετικά από τα πρω-
τοκλασάτα στελέχη του. Ευελπι-
στούν ότι μέχρι τότε θα ξεφουσκώ-
σει το σκάνδαλο της αντιγραφής,
αν και όπως σημειώνουν, αυτή η
επιμονή στελεχών πρώτης γραμμής

του ΔΗΣΥ με το θέμα φέρεται να
φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα
και να συσπειρώνει ακόμη περισ-
σότερο τους υποστηρικτές του Νί-
κου Χριστοδουλίδη. Παράλληλα,
αναμένουν από τον ίδιο να προ-
χωρήσει άμεσα με τη δημοσιοποί-
ηση των προγραμματικών του θέ-
σεων ώστε να μετατοπιστεί η συ-
ζήτηση σε κάτι πιο ουσιώδες από
αντιγραφές και κομματικές ταυτό-
τητες, όπως επίσης και να αποστα-

σιοποιηθεί λίγο από το έργο της
παρούσας κυβέρνησης μιας και το
ΔΗΚΟ δηλώνει διαχρονικά ότι είναι
διεφθαρμένη (κάτι που ο κ. Χρι-
στοδουλίδης ως πρώην μέλος της
αρνείται συστηματικά) 

Σε στάση αναμονής 
Στην ΕΔΕΚ απ’ την άλλη δεν

δείχνουν να βιάζονται ιδιαίτερα
και περιμένουν την απόφαση του
ΔΗΚΟ χωρίς να αποκλείουν στήριξη

του ίδιου υποψηφίου. Άλλωστε και
τα δύο κόμματα διαμηνύουν ότι
θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια
για να υλοποιηθεί η συνεργασία
με στόχο «να επαναφέρουν την ελ-
πίδα στον τόπο». Ωστόσο, η θέση
του Μαρίνου Σιζόπουλου ότι στόχος
μιας πιθανής υποστήριξης ενός
υποψηφίου είναι και ο εμβολιασμός
του κυβερνητικού του προγράμ-
ματος με θέσεις και της ΕΔΕΚ δεν
φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον

Νίκο Χριστοδουλίδη Άλλωστε, μπο-
ρεί αυτή την ώρα την ΕΔΕΚ, στις
όποιες διαβουλεύσεις εν όψει εκλο-
γών βάσει και των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων, να την εκ-
προσωπεί ο πρόεδρος του κινήμα-
τος, ωστόσο, είναι πολλές οι φωνές
ηγετικών στελεχών που χαράζουν
μία διαφορετική, παράλληλη, πο-
ρεία. Μάλιστα, φαίνεται πως δύ-
σκολα ο Μαρίνος Σιζόπουλος στην
παρούσα φάση θα μπορέσει να πεί-
σει πως το κόμμα του μπορεί να
έχει ρυθμιστικό ρόλο στον σχημα-
τισμό κυβέρνησης, όπως τις παλιές
καλές εποχές. Την ίδια ώρα εκτιμά
πως το ποντάρισμα στο σωστό άλο-
γο και μια πιθανή νίκη θα του προ-
σφέρει μια προσωπική επιτυχία,
θα καταλαγιάσει κάπως το εσωτε-
ρικό μέτωπο και ίσως ανακόψει πε-
ραιτέρω συρρίκνωση των ποσο-
στών του Κινήματος. Πάντως, μια
πιθανή στήριξη της υποψηφιότητας
του πρώην υπουργού της παρούσας
κυβέρνησης αναμένεται να προ-
καλέσει τριγμούς στην ΕΔΕΚ σε
ό,τι αφορά τη στάση της στο Κυ-
πριακό, αφού πολλά στελέχη της,
όπως ο βουλευτής του κόμματος
Κωστής Ευσταθίου, είναι διαχρο-
νικά εναντίον της ΔΔΟ. 

Εμμένουν στη συναίνεση 
Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες εν-

τός της ΔΗΠΑ φαίνεται ότι και
αυτές θα ολοκληρωθούν εντός Ιου-
νίου, αν και όπως δηλώνει στη «Κ»
ο Μάριος Καρογιάν δεν υπάρχει
οποιαδήποτε αναγκαιότητα για βε-
βιασμένες αποφάσεις. 

Εμμένουν μάλιστα στην προ-
σπάθεια για μια υποψηφιότητα ευ-
ρύτερης συναίνεσης, που να ενώνει
και δεν αποκλείουν πιθανή αλλαγή
της παρούσας εικόνας σε σχέση
με τους υποψηφίους κυρίως των
μεγάλων κομμάτων σημειώνοντας

πως έχουμε πολύ χρόνο ακόμα μέ-
χρι τις εκλογές. Αφήνουν μάλιστα
να εννοηθεί ότι η παρουσία στε-
λεχών και φίλων της ΔΗΠΑ στο
πλευρό του Νίκου Χριστοδουλίδη,
όπως ο Βασίλης Πάλμας, δεν προ-
εξοφλεί τίποτα, μιας και θα πρέπει
να μελετήσουν θέσεις και προτάσεις
των υποψηφίων πριν καταλήξουν
σε αυτόν που θα στηρίξουν στις
προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, τα
πράγματα φαίνεται πως δεν θα
είναι και τόσο εύκολα, αν αναλο-
γιστεί κανείς πως εντός ενός μικρού
κόμματος υπάρχουν υποστηρικτές
και των τριών υποψηφιοτήτων. Άλ-
λωστε, στελέχη της ΔΗΠΑ δεν κρύ-
βουν καν ότι δουλεύουν υπέρ της
υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη,
προσεγγίζοντας και προσωπικό-
τητες του τόπου για να τους ακο-
λουθήσουν. Εντός της παράταξης
βέβαια υπάρχουν και οι φωνές που
θέτουν το ερώτημα, γιατί να μη
στηριχθεί ο επίσημος συνεχιστής
της παρούσας κυβέρνησης, ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου με τον οποίο ο κ.
Καρογιάν έχει ήδη βρεθεί ενώ καμία
συνάντηση μέχρι αυτή την ώρα
δεν έχει γίνει με τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη. Τέλος, όσο κι αν ακούγεται
παράξενο υπάρχουν και (λίγες) φω-
νές εντός ΔΗΠΑ, που προτείνουν
την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη,
αν και το σενάριο αυτό θεωρείται
εξαιρετικά απομακρυσμένο. Η τε-
λική απόφαση, σύμφωνα πάντα με
τα όσα αφήνουν να διαρρέουν στε-
λέχη του κόμματος, δεν αναμένεται
νωρίτερα από τα τέλη Ιουνίου, επα-
ναλαμβάνοντας ότι η επιλογή θα
γίνει βάσει των θέσεων του κόμ-
ματος και ποιος βρίσκεται πιο κοντά
σε αυτές αλλά και κατά πόσο θα
γίνει αποδεκτή η προσπάθεια για
εμπλουτισμό των προεκλογικών
θέσεων του υποψηφίου και με τις
προτάσεις της ΔΗΠΑ.

Ο Χριστοδουλίδης δίχασε το Κέντρο 
Αρχισαν τα εσωκομματικά «όργανα» του μεσαίου χώρου, μετά και την επίσημη εξαγγελία του τέως υπουργού Εξωτερικών 

Αναμένουν από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προχωρήσει άμεσα με τη δημο-
σιοποίηση των προγραμματικών του θέσεων, ώστε να μετατοπιστεί η συζήτη-
ση σε κάτι πιο ουσιώδες από αντιγραφές και κομματικές ταυτότητες.

<<<<<<<

Ο απόηχος της εξαγγε-
λίας Χριστοδουλίδη με τα
ξεσηκωμένα σημεία από
παλαιότερη ομιλία Κα-
σουλίδη, όπως και η επι-
μονή του να δηλώνει μέ-
λος του ΔΗΣΥ, προκάλε-
σαν κραδασμούς στα κόμ-
ματα του μεσαίου χώρου.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Το πόσο θα στοιχίσει στον Νίκο
Χριστοδουλίδη το βίντεο, που έχει
γίνει viral και που παρουσιάζει 47
κοινά σημεία της εξαγγελίας του
με αυτής του Ιωάννη Κασουλίδη
το 2008, είναι το κύριο ερώτημα
που συζητείται στα κομματικά πη-
γαδάκια. Είναι για παράδειγμα ένα
«καίριο» πλήγμα στον προεκλογικό
του την ώρα που παρουσιάζεται
ως φαβορί των εκλογών ή απλώς
ένας λεκές στην καλογυαλισμένη
εικόνα του; Η επόμενη δημοσκό-
πηση θα δείξει κατά κάποιο τρόπο
αν επλήγη είτε το προφίλ είτε η
δυναμική του. Αυτό που καταγρά-
φεται σήμερα είναι πως ο τέως
υπουργός Εξωτερικών μπήκε αργά
στην προεκλογική μάχη, όμως
στην πρώτη και ίσως πιο σημαν-
τική του παρουσία έστρωσε εύκολα
το χαλί για να περάσει από πάνω
του ο κομματικός οδοστρωτήρας
του ΔΗΣΥ. Τα κοινά σημεία της
ομιλίας με τότε, οι «πινελιές», σύμ-
φωνα με το επιτελείο του, που έκα-
νε ο επικοινωνιολόγος του Γιώργος

Φλέσσας και οι προεκτάσεις αυτής
της κατάστασης ίσως να διδάσκον-
ται μετά από κάποια χρόνια στα
πανεπιστήμια. Όμως στο σήμερα,
πόσο ρόλο έχουν τελικά οι επικοι-
νωνιολόγοι στο κτίσιμο μιας πο-
λιτικής καριέρας και πόσο μπορούν
να την πλήξουν; Άλλοτε η συμβολή
τους μυθοποιείται, άλλοτε κάνουν
ζημιά και άλλοτε αποτελούν τον
κατάλληλο αποδιοπομπαίο τράγο.
Η συμβολή τους είναι σύνθετη, τα
όρια δεν είναι πάντα διακριτά,
όμως πολλές είναι οι φορές που οι
ίδιοι έχουν αναλάβει την ευθύνη
για το κακό αποτέλεσμα.

Η μυθοποίηση
Ένας σύμβουλος επικοινωνίας

δεν κτίζει από το μηδέν πολιτικές
καριέρες, ούτε οδηγεί με ευκολία
στη νίκη. Βοηθά βεβαίως στο να
περάσει αποτελεσματικά το μή-
νυμα, να βελτιωθεί η εικόνα του
πολιτικού προσώπου και να δια-
χειριστεί κρίσεις. Δεν μπορεί να
κάνει θαύματα ούτε να κτίσει πο-
λιτικό από το μηδέν. Για τη νίκη
απαιτείται το πολιτικό πρόσωπο
να έχει εμπνευσμένη προσωπικό-
τητα, όραμα και σίγουρα δικές του
θέσεις. Η επικοινωνία βοηθά στην
εικόνα, όμως η εικόνα δεν μπορεί
και δεν πρέπει να είναι το παν.
Και εδώ ακριβώς προκύπτει η πε-
ρίπτωση Ομπάμα το 2008 την
οποία έχουν ως παράδειγμα μίμη-
σης Κύπριοι πολιτικοί.

Με το «Yes We Can» ο πρώην
πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να
δώσει ελπίδα σε μία Αμερική βαθιά
πληγωμένη και διχασμένη. Είχε
βέβαια μυθοποιηθεί η πολύ καλή
επικοινωνιακή του ομάδα, και από
κάποιους παρουσιάστηκε ως ο κα-
ταλυτικός παράγοντας του «θαύ-
ματος» που τον οδήγησε τελικά
στον προεδρικό θώκο. Μία καμ-
πάνια σίγουρα σύγχρονη, με έξυπνα
μηνύματα και με τη συμμετοχή

μεγάλης μερίδας της κοινωνίας σε
αυτήν. Είτε μέσω crowd funding
είτε με την προώθηση του μηνύ-
ματος Ομπάμα σε κάθε γωνιά των
ΗΠΑ. Όμως, όσο καλή κι αν θεω-
ρήθηκε η επικοινωνιακή καμπάνια,
οι Axelrode και Plouffe δεν ήταν
ο κύριος λόγος για τον οποίο πήγε
καλά ο Ομπάμα. Ήταν η δική του
πολιτική σφραγίδα, η δική του προ-
σωπικότητα και το story telling
του στις ομιλίες που κατάφερε να
σαγηνεύσει και να πείσει, ότι αυτός
θα μπορούσε να επανακτήσει την
εμπιστοσύνη και την περηφάνια
του αμερικανικού λαού.

Η κάθοδος των Ελλαδιτών
Στην Κύπρο η πολιτική επικοι-

νωνιολογία άρχισε να ανθεί το

2008, εισάγοντας επικοινωνιολό-
γους από την Ελλάδα. Κάποιες
περιπτώσεις έδεσαν, άλλες όχι
για καιρό και σε αυτό ρόλο κατα-
λυτικό παίζει η όχι και τόσο καλή
γνώση του κυπριακού πολιτικού
περιβάλλοντος και της κυπριακής
εκλογικής συμπεριφοράς. Ο Τάσ-
σος Παπαδόπουλος είχε επιλέξει
τον Κώστα Παναγόπουλο, ενώ ο
Δημήτρης Χριστόφιας τον έμπειρο
Γιάννη Λούλη (σύμβουλος του
Κώστα Καραμανλή), ο οποίος είχε
εμπλοκή και στην προεκλογική
του Γλαύκου Κληρίδη. Μαζί του
ήταν και ο Τάκης Θεοδωρικάκος
που ανέλαβε το ΑΚΕΛ μέχρι και
τον διορισμό του στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Το μήνυμα «δίκαιη
λύση, δίκαιη κοινωνία» που πα-

ρουσίασε, κατάφερε να κερδίσει
την εμπιστοσύνη του κόσμου και
να περάσει το μήνυμα πως μεταξύ
Τάσσου Παπαδόπουλου και Ιωάν-
νη Κασουλίδη, ο Δημήτρης Χρι-
στόφιας αποτελούσε τη μέση οδό
στο Κυπριακό. Ούτε πολύ ενδο-
τικός, αλλά ούτε πολύ απορριπτι-
κός, δηλαδή. Την επιτυχία Χρι-
στόφια θέλησε «κλέψει» και ο Νί-
κος Αναστασιάδης μία πενταετία
αργότερα, προσλαμβάνοντας για
τον προεκλογικό του, μαζί με τον
Ανδρέα Χατζήκυριακο, τον Ελλα-
δίτη επικοινωνιολόγο. Η συνταγή
κρίθηκε επιτυχής, σε συνδυασμό
βεβαίως και με το ομολογουμένως
στοχευμένο σύνθημα «η κρίση
θέλει ηγέτη». Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο ο Γιάννης Λούλης συνέ-
χισε τη συνεργασία του με τον
ΔΗΣΥ, μαζί με τον συνεργάτη του
Γιάννη Δημάκη. 

Όσο όμως κι αν στις προεδρι-
κές εκλογές του 2013 λάμβανε εύ-
σημα για τη νίκη, θεωρήθηκε μέ-
ρος του προβλήματος και της μεί-
ωσης των ποσοστών του κόμματος
μαζί με τον Γιάννη Δημάκη το
2016. Η συμβουλή τους για μία
μικρή προεκλογική περίοδο προ-
κάλεσε το 2016, καθώς το κόμμα
δεν κατάφερε να απορροφήσει
εγκαίρως τους εσωκομματικούς,
αλλά και άλλους κραδασμούς, που
προκλήθηκαν κατά την προεκλο-
γική. Η προεκλογική καμπάνια
χαρακτηρίστηκε άνευρη ασπόν-
δυλη και αδρανής καθώς από αυτή
έλειπε ξεκάθαρα το προεκλογικό
μήνυμα και σύνθημα. Αν και η
τακτική του ώριμου φρούτου είχε
πετύχει επί προεκλογικής Νίκου
Αναστασιάδη, καθώς πόνταρε
στους λάθος χειρισμούς του Δη-
μήτρη Χριστόφια και κέρδισε,
στις βουλευτικές του 2016 θεω-
ρήθηκε μία καταστροφική συν-
ταγή, με αποτέλεσμα να λήξει η
συνεργασία.

Eνας επικοινωνιολόγος δεν φέρνει την άνοιξη
Η περίπτωση Γιώργου Φλέσσα έφερε στο προσκήνιο τον ρόλο που διαδραματίζουν οι στρατηγιστές – Οι γκάφες και τα μηνύματα

<<<<<<<<

Οι εξ Ελλάδος επικοινω-
νιολόγοι είχαν ανέκαθεν
την τιμητική τους στο
κυπριακό πολιτικό σκη-
νικό. Κάποτε με φουρ-
τούνες, άλλοτε με φιλική
λήξη της συνεργασίας.

Ο Φλέσσας και ο λεκές
Η επιλογή του Γιώργου Φλέσσα στο
επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη
δεν ήταν καθόλου τυχαία δεδομένου
ότι ο Ελλαδίτης επικοινωνιολόγος
είχε την πείρα του επιτελείου του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν
κοντά στη Νέα Δημοκρατία και είχε
δράση όπως είχε αποκαλύψει η «Κ»
στην επικοινωνιακή καμπάνια του
Ιωάννη Κασουλίδη, μαζί με τους
Ευτύχη Βαρδουλάκη και Στράτο
Φαναρά. Θα μπορούσε, όπως εκτι-
μούσαν πολιτικοί κύκλοι, να εμβο-
λιάσει την επικοινωνιακή στρατη-
γική με στοιχεία της Νέας Δημο-
κρατίας, όπως άλλωστε συνηθίζει
να κάνει διαχρονικά ο ΔΗΣΥ, αλλά
και της προεκλογικής Ιωάννη Κα-
σουλίδη. Κανένας βεβαίως δεν ανέ-
μενε το αποτέλεσμα αυτό στην πιο
σημαντική του παρουσία αυτής της
εξαγγελίας. Όπως υποστηρίζεται
από τον περίγυρο του τέως υπουρ-
γού Εξωτερικών, ο Γιώργος Φλέσσας
ανέλαβε τα ηνία ως ο μόνος έμπειρος
στο να κάνει προεκλογικό και εκεί
ακριβώς έγινε η ζημιά. Ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης φρόντισε αμέσως να
το χειριστεί, τερματίζοντας τη συ-
νεργασία τους. Βεβαίως, όλη αυτή
η ιστορία, με τα κοινά των δύο ομι-
λιών που διακινούνται φέρνει τον
ίδιο σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, κα-
θώς ενισχύει το αφήγημα του ΔΗΣΥ
ότι αποτελεί ένα ωραίο περιτύλιγμα
χωρίς ή με κλεμμένο περιεχόμενο.
Το θετικό για τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη είναι πως αυτό έγινε στην αρχή
του προεκλογικού και έχει όπως λέ-
γεται τον χρόνο να ξεχαστεί. Σε
αυτό θα παίξει ρόλο πόσο θα το
χρησιμοποιήσει ακόμα το επιτελείο
του Αβέρωφ Νεοφύτου. Προς το
παρόν ο κ. Χριστοδουλίδης δεν έχει
βρει αντικαταστάτη του κ. Φλέσσα,
αλλά το επιτελείο του κτίζεται στα-

διακά. Οι δημοσιογράφοι Μαριλένα
Ευαγγέλου και Κυριάκος Ιακωβίδης
(Γραφείο Τύπου αμερικανικής πρε-
σβείας) έχουν αναλάβει το γραφείο
Τύπου και το οργανωτικό έχουν
αναλάβει οι Νάκης Ρούσος και Για-
σεμής Φιλή. Το διαφημιστικό γρα-
φείο που ανέλαβε τον προεκλογικό
Χριστοδουλίδη είναι οι Partners
και τα social media έχει αναλάβει
η εταιρεία Giraffes in the Kitchen.
Τις δημοσκοπήσεις έχει αναλάβει
η IMR. Τα αντανακλαστικά πάντως
του επιτελείου του Αβέρωφ Νεο-
φύτου θεωρούνται εξαιρετικά καλά,
δεδομένου ότι αποδόμησαν μία από
τις πιο σημαντικές στιγμές του κύ-
ριου εσωκομματικού τους αντιπάλου
αμέσως. Το ερώτημα είναι αν η τα-
κτική της πλήρους επίθεσης απέ-
ναντι στον τέως υπουργό Εξωτερι-
κών θα συνεχίσει ή ακόμα αν θα
ενταθεί. Εδώ ακριβώς υπάρχει ο
κίνδυνος να αντιστραφεί το κλίμα
εναντίον της υποψηφιότητας Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Ζήτημα είναι και
κατά πόσο η επικοινωνιακή στρα-
τηγική της πλήρους σύνδεσης με
το κόμμα βοηθά ή απομακρύνει τον
ψηφοφόρο. Ιδιαίτερα τη στιγμή που
αποδεδειγμένα μερίδα της κυπρια-
κής κοινωνίας γυρίζει την πλάτη
στα κόμματα. Στην επικοινωνιακή
ομάδα του Αβέρωφ Νεοφύτου βρί-
σκεται πλέον η V&O, και ο Ανδρέας
Χατζήκυριακος έχει ολοκληρώσει
όσα του είχαν ανατεθεί από τον συ-
ναγερμικό πρόεδρο, κλείνοντας
έτσι τη συνεργασία. Στη στενή ομά-
δα παραμένουν οι Χάρης Γεωργιά-
δης, Δημήτρης Δημητρίου, Μιχάλης
Σοφοκλέους και Ξένια Κωνσταντί-
νου σε επίπεδο στελεχών, όπως επί-
σης και ο διευθυντής του γραφείου
Τύπου Μιχάλης Τσικαλάς. Τις δη-
μοσκοπήσεις διενεργεί η Pulse. 

Η περίπτωση Παναγόπουλου

Ο Κώστας Παναγόπουλος υπήρξε στενός συνεργάτης του Τάσσου
Παπαδόπουλου και από το 2014 βρέθηκε στον στενό κύκλο του Νι-
κόλα Παπαδόπουλου, όταν ο τελευταίος ανέλαβε την προεδρία του
ΔΗΚΟ και προετοίμαζε το έδαφος για τις προεδρικές του 2018. Σε
εκείνη την προεκλογική χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς επικοινω-
νιακή στρατηγική όπως επί Τάσσου Παπαδόπουλου. Τη δημιουργία
ενός τρίτου δρόμου –ενδιάμεσου– με τη διαφορά ότι στην περίπτω-
ση Νικόλα Παπαδόπουλου έκλεινε πλήρως τον δρόμο και στη σύμ-
πλευση με την Δεξιά και στη σύμπλευση με την Αριστερά, με το πε-
ριβόητο ΔΗΣΑΚΕΛ. Ο κ. Παναγόπουλος φάνηκε να ακολουθεί την
πρακτική της «κατασκευής εχθρού» του blame game και οπαδός
μιας πιο επιθετικής πολιτικής. Φάνηκε και στις προεδρικές εκλογές
του 2018 αλλά και στους αυξημένους αντιπολιτευτικούς τόνους των
βουλευτικών εκλογών, με αποκορύφωμα το σταύρωμα του προ-
ϋπολογισμού της «πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης». Αυτό, σε συν-
δυασμό με το περιβόητο προεκλογικό σποτ του Μάκη, που δεν είχε
καμία επαφή με την κυπριακή πραγματικότητα, θεωρήθηκαν από
τα σοβαρά επικοινωνιακά ολισθήματα της προεκλογικής του ΔΗΚΟ
και ένας από τους λόγους της μείωσης των ποσοστών. Ο Κύπριος
ψηφοφόρος φάνηκε πως τρομάζει μπροστά στους υψηλούς αντι-
πολιτευτικούς τόνους και στο σενάριο αποσταθεροποίησης. Η λήξη
συνεργασίας Νικόλα Παπαδόπουλου και Κώστα Παναγόπουλου έγι-
νε ανώδυνα, με τον κ. Παναγόπουλο να θεωρεί πως η ενασχόλησή
του με το κυπριακό πολιτικό σκηνικό έχει ολοκληρωθεί. 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λειτούργησε ακαριαία, τερματίζοντας τη συνεργασία με τον κ. Φλέσσα, ωστόσο, ερώτημα παραμένει πόση ζημιά έκανε όλο αυτό.
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Όταν στοιχειώνει ο Καβάφης 
Με ένα διπλωματικό και εν μέρει λογοτε-
χνικό γάντι έσφαξε τον τέως υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη στη συ-
νέντευξή του στην «Κ» ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης. Εκφράζοντας τη λύπη του για τα
όσα εκτυλίχθηκαν στην εξαγγελία του κ.
Χριστοδουλίδη, είπε πως τον στοιχειώνει
το ποίημα του Καβάφη «Ηγεμών εκ δυτι-
κής Λιβύης». Έστω κι αν ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης δεν επεκτάθηκε, ως γνωστός
ευγενής, ενδιαφέρον έχουν οι στίχοι που
του θύμισαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη: «Μή-
τε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε.
Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος. Πήρε
όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλλη-
νας, έμαθ’ επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας
να φέρεται κ έτρεμε η ψυχή του μη τυχόν
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι μιλών-
τας με βαρβαρισμούς. […] Γι’ αυτό και πε-
ριορίζονταν σε λίγες λέξεις, προσέχοντας
με δέος τες κλίσεις και την προφορά και
έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας κουβέντες
στοιβαγμένες μέσα του». Σε αυτό τον προ-
εκλογικό σίγουρα δεν θα πλήξουμε. 

••••
Με καλή πρόθεση 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπέδειξε πως
είναι καλύτερο να αποφεύγονται αναφο-
ρές όπως αυτή του αντιπροέδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά
γύρω από το ενδεχόμενο ρωσικής παρέμ-
βασης στις προεδρικές εκλογές, που μπο-
ρεί να δημιουργήσουν εσφαλμένες εικό-
νες όσον αφορά στον ρόλο των αξιωμα-
τούχων της κυβέρνησης ο οποίος, όπως
σημείωσε, πρέπει να είναι διακριτός. Λέτε
για αυτό θέλησε να επαναφέρει στην τάξη
τον κ. Σχοινά; Μην ξεχνάτε το είπε και την
προηγουμένη βδομάδα ότι δεν έχει πρό-
θεση να εμπλακεί ενεργά στον προεκλογι-
κό αγώνα, κατά τρόπο που να έρθει σε αν-
τιπαράθεση με στενούς του συνεργάτες.
Και ο νοών νοείτω.

••••
Επαναλαμβάνονται 
Πάντως, στον ΔΗΣΥ θα πρέπει κάποιος να
τους θυμίσει πως δεν έχει σημασία αν η
ομιλία Χριστοδουλίδη περιείχε 10, 20 ή 30
σημεία αντιγραφής από εκείνη του Κασου-
λίδη. Υπήρξε λογοκλοπή, καταγράφηκε και
τερματίστηκε και η συνεργασία με τον
Γιώργο Φλέσσα. Ωστόσο, στελέχη του ΔΗ-
ΣΥ επιμένουν. Το δηλώνουν, το βροντοφω-
νάζουν όπου σταθούν και όπου βρεθούν,
διαρρέουν σχετικά βιντεάκια στο διαδίκτυο
αλλά φτάνει. Ο κόσμος το εμπέδωσε. Μή-
πως όλη αυτή την ενέργεια και το πάθος να
πλήξουν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη
πρέπει να τα διοχετεύσουν στο να πείσουν
τον κόσμο πως ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι
ο καταλληλότερος για Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας και ότι διαθέτει προτάσεις και όρα-
μα; Μήπως ήρθε η ώρα να προβληματι-

στούν για τα μεγάλα ποσοστά που λαμβά-
νει ο Νίκος Χριστοδουλίδης από ψηφοφό-
ρους της δεξιάς και να εργαστούν προς αυ-
τή την κατεύθυνση, αντί να επενδύουν στη
μιζέρια και τις προσωπικές επιθέσεις;

••••
Χωρίς επιλογές 
Στο ΑΚΕΛ θα πρέπει να προβληματιστούν
για το ποσοστό συμμετοχής των μελών του
στις κομματικές ομάδες βάσης και όχι να
διαρρέουν ότι το αποτέλεσμα είναι πανη-
γυρικό για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη με
ποσοστά που αγγίζουν το 75%-80%. Λες
και έδωσαν επιλογή στα μέλη να επιλέ-
ξουν μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων.
Όσοι λοιπόν παρευρέθηκαν στις συναντή-
σεις άκουσαν μακρόσυρτες ομιλίες στελε-
χών του κόμματος υπέρ της υποψηφιότη-
τας Μαυρογιάννη και στη συνέχεια κλήθη-
καν απλά να ψηφίσουν αν τάσσονται υπέρ
χωρίς να έχουν άλλη επιλογή ενώπιόν
τους. Θα πρέπει επιτέλους να ειπωθούν τα
πράγματα με το όνομά τους ώστε ο κόσμος
της Αριστεράς να κινητοποιηθεί και να επι-
τευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

••••

Έπεσαν κι αυτά τα κάστρα 
Στα κάστρα της Λάρνακας, της Λεμεσού
και της Πάφου και σε κάποια Μουσεία θα
τελούνται πολιτικοί γάμοι για να προβάλ-
λεται η ιστορία του τόπου, λέει ο υπουργός
Μεταφορών. Μάλιστα, επιλέχθηκαν μνη-
μεία και χώροι όπου η επισκεψιμότητα εί-
ναι μειωμένη. Έτσι όσοι (λιγοστοί) τουρί-
στες ξεγελαστούν και επισκεφτούν τους
χώρους θα τους ζητούν να περιμένουν
υπομονετικά στην είσοδο μέχρι να ολο-
κληρωθεί η τελετή, να ευχηθούν στο ζευ-
γάρι συγγενείς και φίλοι και μετά θα τους
κερνάνε κι αυτούς το λουκούμι της παρη-
γοριάς. Τέτοιες ενέργειες όπως είπε ο κ.
Καρούσος θα συμβάλουν στην αύξηση των
τουριστών. Και η πλάκα είναι πως το ξεστό-
μισε στα σοβαρά. Όλα του γάμου δύσκολα
αλλά του τουρισμού μας ακόμα δυσκολό-
τερα τα πράγματα.

••••
Αλκοόλ και νέοι
Τέσσερις στους 10 μαθητές κατανάλωσαν
υπέρμετρα αλκοόλ τον τελευταίο μήνα,
σύμφωνα με έρευνα του προγράμματος
Alcohol Alert. Στην Κύπρο οι μαθητές φαί-
νεται να καταναλώνουν αλκοόλ συχνότερα

από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και θε-
ωρούν ότι μπορούν να το βρουν ευκολότε-
ρα, σε σύγκριση με τους συνομήλικους
τους στις άλλες χώρες. Παραθέτουμε
απλά τα στοιχεία της έρευνας μπας και
συγκινηθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και
πέρα από την διδακτέα ύλη, την περίοδο
των εξετάσεων και τα ωράρια μιλήσουν και
για την ουσία. Ή ορθότερα, τις ουσίες...

••••
Πυθία ο Μάριος
Ο Μάριος Καρογιάν επιμένει ότι έχουμε
ακόμα δρόμο μέχρι τις προεδρικές και πι-
θανόν να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με
τους υποψηφίους που διεκδικούν τον προ-
εδρικό θώκο. Πάει μάλιστα και ένα βήμα
παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πι-
θανόν να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο
κοινής αποδοχής που θα στηρίζεται και
από τουλάχιστον ένα εκ των μεγάλων κομ-
μάτων. Βέβαια με ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να έχουν
ανακοινώσει ήδη τους εκλεκτούς τους μή-
πως ο Μάριος γνωρίζει κάτι που δεν ξέ-
ρουμε; Και γιατί συνεχίζει να διαρρέει
ονόματα, προσκείμενα κυρίως στον ΔΗΣΥ;
Μήπως προσπαθεί να μας πει κάτι για τη
διάρκεια της υποψηφιότητας Αβέρωφ;

Μήπως στον ελεύθερο χρόνο του μασάει
φύλλα δάφνης;

••••
Προεδρικές εν καιρώ Ειρήνης
Στην εξίσωση για πιθανές αλλαγές στο
προεκλογικό σκηνικό έρχεται να προστε-
θεί και ο πολιτικός τυφώνας που φέρει το
όνομα Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η πόρτα που
έφαγε από το ΑΚΕΛ φαίνεται πως δεν την
πτοεί και ήδη καταστρώνει σχέδια και πι-
θανά σενάρια για διεκδίκηση της προ-
εδρίας. Άλλωστε διανύει ήδη την τρίτη της
θητεία στη Βουλή. Το φθινόπωρο είναι
κοντά και μέχρι τότε κανείς δεν μπορεί να
πει με σιγουριά ποια κομμάτια θα απαρτί-
ζουν τελικά το παζλ των προεδρικών εκλο-
γών του ‘23.

Το ανατολίτικο παζάρι του Μάριου 

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

«Τους αντιπάλους σου ή πρέπει να τους παίρνεις με το μέρος σου ή να τους εκμηδενίζεις», Ο Ηγεμόνας.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδοσε―
τι άλλο θα έκαμνε― πως η φωτιά
ήταν βαλτή
από τους Χριστιανούς εμάς. Aς πάει
να λέει.
Δεν αποδείχθηκε· ας πάει να λέει.
Το ουσιώδες είναι που έσκασε».
«Εις τα περίχωρα της Aντιοχείας»

Στην πυρά για το χαλλούμι
Όσα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη
έξω από το Προεδρικό δεν είναι τίποτε
άλλο από την αδυναμία μας να καταλή-
ξουμε σε επωφελείς για τη χώρα λύσεις.
Οι αιγοπροβατοτρόφοι σαφώς και θα
απαιτήσουν τα δικαιώματά τους, με όποι-
ον τρόπο αυτοί νομίζουν πιο πρόσφορο,
ώστε να πετύχουν τον στόχο τους. Είναι
μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα το χύσιμο
γάλακτος στον δρόμο, αλλά και η καύση
αχύρου (που είναι και πολύ επικίνδυνο),
ωστόσο όταν μιλάμε για δυναμικές διεκ-
δικήσεις θα πρέπει να περιμένουμε και
εικόνες όπως αυτές που είδαμε. Τώρα για
το γάλα που πήγε χαμένο, για το κιτς και
για την ταλαιπωρία οδηγών και τις κοινω-
νιολογικές αναλύσεις που αναπτύχθηκαν
έχω να πω, πως αν δεν σπάσεις αβγά
ομελέτα δεν κάνεις.

Κι εΣΥ, γιατρέ μου;
Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι σκέ-
φτεται ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος με τις προ-
τάσεις που κάνει για το ΓεΣΥ. Είναι απορίας
άξιον πώς σκέφτεται αυτός ο πολιτικός άν-
δρας. Η σκέψη του είναι περίπλοκη και πο-
λύπλοκη ταυτόχρονα. Το κόμμα του απο-
συντίθεται στα εξ ων συνετέθη, και εκεί-
νος μιλάει για το ΓεΣΥ και πώς θα το καλυ-
τερέψει. Δεν γράφτηκε στο Σύστημα, και
θέλει να γράφει φάρμακα αυτός και όσοι

άλλοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, και ο λό-
γος είναι για να διευκολύνει τον πολίτη. Το
Γενικό Σύστημα Υγείας, μία μεταρρύθμιση
του Γιώργου Παμπορίδη και της νυν κυβέρ-
νησης που είναι προς όφελος της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των πολιτών, ας μην
ξεκοκαλίσει όπως έκανε με το κόμμα του.
Κάπου έλεος δηλαδή.

Βαροκρουσεμένο Βαρώσι
Ανοίγει κι άλλο Βαρώσι, σιγά-σιγά, στα-
διακά και εμείς ακόμα πιστεύουμε πως

είναι μπλόφα, ακόμα δεν ξέρουμε πώς να
αντιδράσουμε... και σύντομα θα πούμε
αποχαιρέτα την την Αμμόχωστο που χά-
νεις... Τελικά, ο Καβάφης είναι αστείρευ-
τη έμπνευση. Σαν να διάβαζε την Κύπρο
του σήμερα ο σπουδαίος Αλεξανδρινός,
σαν να ήξερε πως κάποια στιγμή οι πολιτι-
κές του 2022 θα τον δικαίωναν. Θα έπρε-
πε να ήταν όλοι πιο προσεκτικοί, και ίσως
θα έπρεπε να διάβαζαν περισσότερη ποί-
ηση, διότι εκεί ίσως έβρισκαν λύσεις σε
υπαρξιακά και άλλα ερωτήματα. Όπως

και να ’χει και το Βαρώσι άνοιξε, και τέ-
ταρτο τρυπάνι βρέθηκε και οι δύο υποψή-
φιοι του ΔΗΣΥ, συγγνώμη ο κ. Αβέρωφ
μόνο, ο ανεξάρτητος και uber alles κ. Χρι-
στοδουλίδης, και ο κ. Μαυρογιάννης θα
πρέπει να εξηγήσουν στο εκλογικό σώμα
πώς και γιατί φτάσαμε εδώ. Ο πρώτος
έλειπε εκτός Κύπρου όταν γινόντουσαν
τα ανοίγματα, ο δεύτερος τα θεωρούσε
μπλόφες και απραγματοποίητα και ο τρί-
τος ως τεχνοκράτης πρότεινε, αλλά ου-
δέν εγένετο.

Γάμοι και Κάστρα
Ανοίγουν τα κάστρα και κάποια μουσεία
για γάμους. Έχω τις ενστάσεις μου, διότι
δεν θεωρώ ότι αυτοί οι χώροι χρειάζεται
να αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
Έχουμε ωραία τοπία, πλατείες... να η νέα
πλατεία Ελευθερίας, ας πούμε, που μπο-
ρεί να γίνουν τελετές. Θυμάμαι, και κά-
που έχω τη φωτογραφία ενός ζευγαριού
που αμέσως μετά που παντρεύτηκε στο
δημαρχείο της Λάρνακας βγήκε για φω-
τογραφίες στις πανέμορφες Φοινικούδες.
Επίσης, τα έσοδα από εκείνους τους χώ-
ρους που έχουν επιλεγεί μας δείχνουν
πως δεν έχουν και πολλούς επισκέπτες,
ελαχιστότατους θα έλεγα. Συνεπώς δεν
πρόκειται να επηρεαστεί η επισκεψιμό-
τητά τους. Από την άλλη θα ήταν καλύτε-
ρα να έβρισκαν άλλους τρόπους ανάδει-
ξής τους. Τώρα που κάναμε και υφυπουρ-
γείο Πολιτισμού να τα δούμε πιο συγκρο-
τημένα όλα αυτά.

25 ευρώ ό,τι φας...
Αν θέλει μέλος του ΔΗΣΥ να παρευρεθεί
στα βραβεία της Οργάνωσης Νέων Επι-
στημόνων (ΟΝΕ), στα οποία θα είναι και ο
πρόεδρος του κόμματος και ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα πρέπει να πληρώσει
25 ευρώ. Στην ΟΝΕ που είχε καλέσει τον
Μπογδάνο, πριν κάποια χρόνια, λέγοντας
τότε ότι η πρόσκληση υπηρετούσε τις επι-
ταγές της ελευθερίας της έκφρασης. Τέ-
λος πάντων, παλιά, ξινά σταφύλια. Το θέ-
μα είναι πως δεν γίνεται να προσκαλείς
τα μέλη του κόμματος και να θες και 25
ευρώ. Λεφτά είναι τα γέρημα, δεν είναι
κοκόνες του σταφυλιού, από εκείνου του
ξινού. Κάντε μια λαχειοφόρο, βάλτε ένα
κυτίο προσφορών. Οι εποχές είναι δύσκο-
λες και τα 25 ευρώ είναι πολλά.

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος κόμματος και βουλευτής
καταθέτει πρόταση νόμου για τροπο-
ποίηση βασικού νόμου του ΓεΣΥ η
οποία προβλέπει οι γιατροί που βρί-
σκονται εκτός ΓεΣΥ να έχουν το δι-
καίωμα να συνταγογραφούν φάρμα-
κα και εξετάσεις εντός του συστήμα-
τος. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος, που ως
δερματολόγος παραμένει εκτός Γε-
ΣΥ, διατυμπανίζει ότι αυτό το πράττει
για το καλό των ασθενών και όχι για
το δικό του και των υπολοίπων για-
τρών που παραμένουν εκτός συστή-
ματος (και είναι δικαίωμά τους). Ούτε
λέξη όμως για το ότι πιθανόν να προ-
κύπτει θέμα σύγκρουσης συμφερόν-
των. Καμία αναφορά ότι πιθανόν να
εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα
και να κάνει τη δουλειά του πιο εύκο-
λα χωρίς να έχει απώλεια πελατών-
ασθενών μιας και δεν έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα. Αξιοσημείωτη
και η στάση του ΔΗΚΟ που θέλει να
συζητηθεί το θέμα. Ό,τι ακριβώς μας
έλειπε τώρα, να μπλέξουν και το Γε-
ΣΥ στα προεκλογικά τους παιχνίδια...

«Τα χελιδόνια τση Βλαχιάς και τα πουλιά της Δύσης, κλαίσιν την Αντριανόπολη την πολυκρουσεμένη» τραγούδησε η λαϊκή μούσα και
από την άλλη μίλησε ο Αλεξαντρινός. 
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Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά
από καταγγελία που έγινε πρόσφατα για
αμέλεια ηλικιωμένου ατόμου σε στέγη ευ-
γηρίας. Απασχόλησε κάποιες μέρες τα ΜΜΕ
και πολύ λιγότερο τα σόσιαλ μίντια, αφού
προφανώς δεν προσφέρεται για καβγάδες

ή χαριτωμένες αναρτήσεις. Και μετά μπήκε και πάλι στο
συρτάρι των «ξεχασμένων» θεμάτων, τόσο στη συνείδησή
μας όσο βέβαια και στην έγνοια αυτού του κράτους. Είναι
εδώ και χρόνια βέβαια –αν όχι και δεκαετίες– που το
κράτος παραμένει ανίκανο να προσφέρει στους ανθρώπους
της τρίτης ηλικίας τις παροχές, τη φροντίδα, τις υποδομές
και τη σημασία που τους αρμόζει και κυρίως που δι-
καιούνται. Με πιο απλά λόγια σ’ αυτό το κράτος φοβάται
κανείς να γεράσει. Ο ηλικιακός ρατσισμός προωθείται,
συντηρείται και μεγεθύνεται από το ίδιο το σύστημα, το
οποίο επιμένει να αγνοεί τους ανθρώπους της τρίτης ηλι-
κίας. Αγνοώντας όμως την αξία των ηλικιωμένων μας
είναι ισοδύναμο με το να προσπερνάς το ίδιο αδιάφορα
την ιστορία αυτής της χώρας και να παραβλέπεις πως οι
σημερινοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι εκείνοι που
επωμίστηκαν τις πληγές και τα τραύματα αυτού του
τόπου και κυρίως το οικονομικό αλλά και ψυχολογικό
κόστος αυτών των πληγών και τραυμάτων πάνω στα
οποία οι πλείστοι πολιτικοί πάτησαν για να ανελιχθούν
στα δώματα της εξουσίας.

Μοναξιά, περιθωριοποίηση, θλίψη, αγωνία, φόβος και
κυρίως προδοσία, αυτό αισθάνονται οι περισσότεροι ηλι-
κιωμένοι μας. Αφημένοι σε θλιβερές στέγες ευγηρίας
χωρίς καν τις απαιτούμενες συνθήκες αξιοπρεπούς φρον-
τίδας ή κλεισμένοι σε ένα σπίτι με οικιακές βοηθούς ανε-
παρκούς κατάρτισης, βρίσκονται αφημένοι στο έλεος
του Θεού, ενώ θα έπρεπε –μιλάμε για χρέος και καθήκον
ενός πολιτισμένου κράτους– να απολαμβάνουν κρατικές
υπηρεσίες πρόνοιας, είτε με κατ’ οίκον φροντίδα από
εξειδικευμένο προσωπικό, είτε με κρατικές στέγες ευγηρίας
που να μην ντρεπόμαστε για την ύπαρξή τους. Αυτό που
συμβαίνει σήμερα είναι ότι για να πάει ένας ηλικιωμένος
σε ένα αξιοπρεπές γηροκομείο με εξειδικευμένο προσωπικό
πρέπει να έχει οικονομική άνεση.

Αν δεν έχει οικονομική άνεση και οι πλείστοι προφανώς
δεν έχουν, τότε δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αυτή είναι η
μοίρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε ένα κράτος
που φροντίζει να χτίζει πύργους και να κάνει πολυέξοδες
πλατείες αλλά δεν γνοιάζεται να χτίσει υποδομές που να
αρμόζουν στην αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και κυρίως
στο τι έχουν προσφέρει οι ίδιοι σ’ αυτό τον τόπο. Γιατί –
το επαναλαμβάνω– όταν μιλάμε για ανθρώπους τρίτης
ηλικίας μιλάμε για την ιστορία αυτού του τόπου. Και την
πραγματική του ταυτότητα. Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι
που προσπάθησαν με τα λιγοστά μέσα που διέθεταν να
διατηρήσουν τις αξίες μας, ενώ εμείς το μόνο που κατα-
φέραμε είναι να τις οδηγήσουμε σε μια καταστροφική
πτώση. Στη θέση που σήμερα βρίσκονται οι ηλικιωμένοι
μας σύντομα θα βρεθούμε εμείς, πολύ πιο σύντομα από
ό,τι υπολογίζουμε.

Και πρέπει να  συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πως
επείγει να απαιτήσουμε από όλους τους πολιτικούς και
δη τώρα που περιφέρονται με προεκλογικές υποσχέσεις,
παριστάνοντας τους ευαισθητοποιημένους, να θεσπίσουν
νόμους και να προχωρήσουν σε δομές που να προσφέρουν
στους ηλικιωμένους αξιοπρεπείς επιλογές. Το περιστατικό
που είδε το φως της δημοσιότητας κατέληξε σε γραπτή
καταγγελία προς την Επίτροπο Διοικήσεως Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα ερωτήματα ωστόσο που
έφερε ξανά στο φως παραμένουν αναπάντητα. Γιατί δεν
υπάρχει κοινωνική φροντίδα για τους ηλικιωμένους μας;
Γιατί δεν είναι αρκετά αυστηρά τα ελάχιστα κριτήρια
που υπάρχουν στις στέγες ευγηρίας; Πόσο κατάλληλα
καταρτισμένο είναι το προσωπικό αυτών των στεγών;
Και κυρίως ποιες είναι οι επιλογές ενός ηλικιωμένου χωρίς
οικονομική ευχέρεια ώστε να συνεχίζει να ζει αξιοπρεπώς,
όπως προσπάθησε να ζήσει όλη την προηγούμενη του
ζωή; Τώρα είναι η ώρα να απαιτήσουμε απαντήσεις.
Αλλιώς θα είμαστε και εμείς συνένοχοι σ’ αυτό το άθλιο
καθεστώς που διέπει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Και κάτω από το οποίο αύριο θα βρισκόμαστε εμείς. Θέ-
λοντας και μη.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Τελικά, η έννοια της «ευθι-
ξίας» δεν είναι άγνωστη μόνο
στο κυπριακό πολιτικό στε-
ρέωμα. Ανάλογα εννοιολο-
γικά κενά, φαίνεται να πα-
ρουσιάζει και η Πρόεδρος

της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
η οποία όπως όλα δείχνουν, τείνει να συν-
δέσει το όνομά της, τις επιλογές και τις
προτάσεις που έχει βάλει στο τραπέζι της
Ε.Ε., για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τη
μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς, δεν
φαίνεται να πτοείται… 

Οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν,
της οποίας προΐσταται η Γερμανίδα αξιω-
ματούχος, καταγράφουν μια εκπληκτική
ανατροπή δεδομένων μέσα σε τρεις μόλις
μήνες και η συνέχεια προμηνύεται ακόμη
χειρότερη. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον
Μάιο, η Κομισιόν αναγκάστηκε σε αναδί-
πλωση και αναπροσαρμογή προς τα κάτω
των προβλέψεών της, για όλη την Ε.Ε., πε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου. Με δύο

λόγια, ο αρμόδιος Επίτροπος Παόλο Τζεν-
τιλόνι, παραδέχθηκε ότι η «ανάπτυξη» της
οικονομίας συρρικνώνεται και ότι ο πλη-
θωρισμός καλπάζει. Και κανείς δεν ξέρει
πού θα φτάσει και ποιες θα είναι οι συνέ-
πειες, για τις οποίες προειδοποίησε ευρύ-
τερα, για όλο τον κόσμο, ο ΟΗΕ, παραπέμ-
ποντας σε ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση,
κυρίως στις φτωχότερες χώρες, λόγω τoυ
ράλι των τιμών. 

Γι’ αυτό βεβαίως ευθύνεται κατά κύριο
λόγο ο εγκληματίας πολέμου, ηγέτης της
Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον οποίο
όμως κανείς δεν έχει προσδοκίες. Ευθύνη
όμως για την κατάσταση στην Ε.Ε. έχουν
αυτοί από τους οποίους έχουμε προσδοκίες
και κυρίως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
η οποία δρομολογεί κυρώσεις που δυστυχώς
πλήττουν περισσότερο κράτη-μέλη της
Κοινότητας και λιγότερο τη Ρωσία, στην
οποία θα έπρεπε να επικεντρώνονται. 

Παράλληλα, οι προτάσεις της Προέδρου
της Κομισιόν έχουν δημιουργήσει μία Ευ-
ρώπη δύο ταχυτήτων. Από τη μία, δεν είναι

τυχαίο ότι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες
πετρελαιοειδών και ενέργειας, αξιοποιούν
παραθυράκια υποτιθέμενων κυρώσεων
των Βρυξελλών και πληρώνουν τον κ. Πού-
τιν σε ρούβλια, όπως ακριβώς απαιτεί, ρί-
χνοντας σωσίβιο στο ρωσικό νόμισμα. Στο
ίδιο πλαίσιο, η Κομισιόν, η οποία κάνει τα
στραβά μάτια στο ζήτημα των ρουβλιών,
αφήνει παράλληλα στο απυρόβλητο την
τράπεζα της Gazprom (Gazprombank),
ώστε να δύναται να τροφοδοτείται με φυ-
σικό αέριο η Γερμανία και να είναι σε θέση
να πληρώνει τους λογαριασμούς της, χωρίς
πρόβλημα. 

Από την άλλη, αντίθετα, για τα μικρά
κράτη, όπως είναι η Κύπρος, το καθεστώς
είναι διαφορετικό. Ο κυπριακός εναέριος
χώρος όπως και οι κυπριακοί λιμένες έχουν
κλείσει για τη Ρωσία, προκαλώντας τερά-
στιες συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου.
Κι όμως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συ-
νεχίζει ως να μη συμβαίνει τίποτα. Και
προτείνει, στο έκτο πακέτο κυρώσεων,
όπως τα πετρελαιοφόρα με οποιανδήποτε

ευρωπαϊκή σημαία, στερηθούν της δυνα-
τότητας μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου,
τόσο εντός, όσο και εκτός Ε.Ε. Και όπως
οι Ρώσοι πολίτες στερηθούν της δυνατό-
τητας απόκτησης ιδιοκτησίας στην ευρω-
παϊκή επικράτεια. 

Οι τελευταίες αυτές προτάσεις, του
έκτου πακέτου της κ. φον ντερ Λάιεν, οδή-
γησαν τη Λευκωσία να διατυπώσει επιφυ-
λάξεις, τις οποίες δημοσιοποίησε για πρώτη
φορά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, υπογραμ-
μίζοντας ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να
στρέφονται εναντίον του εισβολέα και όχι
εναντίον των κρατών-μελών. Κάτι που
υποστήριξε προ μερικών εβδομάδων και
ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ
ντε Κρο, υπογραμμίζοντας ότι «οι κυρώ-
σεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερες επιπτώ-
σεις στη ρωσική πλευρά και όχι στη δική
μας (Ευρωπαϊκή Ένωση)». 

Η διατύπωση και η γνωστοποίηση επι-
φυλάξεων είναι μεν ένα πρώτο θετικό βήμα,
από τη Λευκωσία, το οποίο πάντως δεν
φαίνεται να έχει γίνει απολύτως κατανοητό

από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που
δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζει το βιολί
της. Κατά συνέπεια, η Λευκωσία οφείλει
να επιδιώξει συμμαχίες και να συνασπιστεί
με άλλα κράτη-μέλη, ώστε η φωνή της να
αποκτήσει μεγαλύτερο εκτόπισμα και να
φτάσει στα ψηλά δώματα της Ε.Ε., πειθα-
ναγκάζοντας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
να λάβει τελικά υπόψη και τους «μικρούς»
της Ευρώπης. 

Προς το παρόν πάντως, η Πρόεδρος της
Κομισιόν παίρνει γραμμή για τις κυρώσεις
–ειδικά στο ζήτημα του ρωσικού πετρε-
λαίου– από τις ΗΠΑ. Όπως λένε μάλιστα
οι «κακές γλώσσες», η Ουάσιγκτον θα είναι
τελικά η μόνη που θα στενοχωρηθεί ιδι-
αίτερα, εάν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
αντιληφθεί κάποια στιγμή την έννοια της
«ευθιξίας» και αναλάβει το πολιτικό κόστος
που της αναλογεί για τις οικονομικές συ-
νέπειες που έχει προκαλέσει στην Ευρω-
παϊκή Ένωση...

Οι άγνωστες λέξεις της Ούρσουλας και η υποχρέωση Αναστασιάδη
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Ο ΜαρίνοςΣιζόπουλος, αφού διέλυσε την ΕΔΕΚ,
ερχόμενος σε ρήξη ακόμα και με τους εν ενερ-
γεία βουλευτές του, αποφάσισε να συνεχίσει
την ελεύθερη πτώση στο πολιτικό κενό με την
επιστροφή στην αγαπημένη του εμμονή: το
ξήλωμα του ΓεΣΥ. Αποτελεί ομολογουμένως

πρόκληση για κάθε αρθρογράφο να απαντήσει στο ερώτημα:
«Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Μαρίνος;». Το κλειδί για να λυθεί
ο γρίφος βρίσκεται κατά τη άποψή μου στη γωνία θέασης
του φαινομένου. Εάν επιμένουμε να το βλέπουμε μέσα από
τη στενή πολιτική οπτική θα καταλήγουμε πάντα στο συμ-
πέρασμα πως πρόκειται για έναν πολιτικό που εκπροσωπεί
την ιδεολογία της άρνησης, βαθιά απορριπτικό για τη λύση
του Κυπριακού και πολέμιο της μεταρρύθμισης του τομέα
της υγείας. Το ενδιαφέρον όμως είναι να τον ερμηνεύσουμε
με μη πολιτικούς όρους. Σε αυτή την περίπτωση, μια ερασι-
τεχνική έστω ψυχογραφηματική απόπειρα, θα μας οδηγήσει
στη σκιαγράφηση του προφίλ ενός άνδρα με υπερτροφικό
εγώ και τάσεις κομματικού ηγεμονισμού.

Η συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Τετάρτη στην
Κατερίνα Ηλιάδη λειτούργησε σαν μεγεθυντικός καθρέφτης
αυτών ακριβώς των χαρακτηριστικών. Αφορμή ήταν η
πρότασή του για να δικαιούνται να συνταγογραφούν φάρμακα
και οι εκτός ΓεΣΥ γιατροί. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι
οι γιατροί που επέλεξαν να μείνουν εκτός Συστήματος
(ανάμεσά τους και ο Σιζόπουλος) είναι μόνο 150 έναντι των
2.600 γιατρών εντός ΓεΣΥ. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ως εκπρό-
σωπος αυτής της μικρής ομάδας, επιμένει στην υπονόμευση
της αρχιτεκτονικής του Συστήματος και του μονοασφαλιστικού
του χαρακτήρα. 

Τι είναι αλήθεια χειρότερο; Ότι πρόκειται για κραυγαλέα
περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ανάμεσα στην ιατρική
και τη βουλευτική του ιδιότητα, ή ότι ο Μαρίνος Σιζόπουλος
δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται; Στη ραδιοφωνική του συ-
νέντευξη είπε χαρακτηριστικά: «Μαθήματα δεν δέχομαι από
κανένα». Κι εδώ βρίσκεται κατά την άποψή μου ο πυρήνας
του προβλήματος και ο λόγος που επιμένω πως πρέπει να
ερμηνεύσουμε τις συμπεριφορές του με μη πολιτικούς όρους.
Αυτό το κράμα αλαζονείας, μικροκομματικών σκοπιμοτήτων
και συμφέροντος δημιουργεί εντέλει το «φαινόμενο Σιζό-
πουλος». Ενός πολιτικού σε ανεξέλεγκτη κατηφορική πορεία,
ο οποίος ηγείται ενός ιστορικού κόμματος που αποτελεί
πλέον σκιά του παλιού του εαυτού.  

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος βρίσκεται σε απόκλιση όχι μόνο
από την κομματική του βάση αλλά και από το λαϊκό αίσθημα
γενικότερα. Η στάση του έναντι του ΓεΣΥ αποτελεί την πιο
απτή απόδειξη. Δεν αναφέρομαι στα συμφέροντα των λίγων
που ευνοεί, ούτε στην αδυναμία του να συναισθανθεί τη
σπουδαιότητα αυτής της κοινωνικής μεταρρύθμισης για
τους πολλούς. Δεν θα σταθώ ούτε στον απαξιωτικό τρόπο
με τον οποίο αντιμετωπίζει τους οργανωμένους ασθενείς.
Αυτό, ας το εκλάβουμε ως μια αδρή πινελιά στο ψυχογρα-
φηματικό προφίλ που λέγαμε πριν. Εκεί που αξίζει να εστιά-
σουμε είναι στην πολιτική διάσταση της μεταρρύθμισης
και στην αδυναμία ενός σοσιαλιστή κατά τ’ άλλα ηγέτη να
το καταλάβει. Σύμφωνα με την παγκύπρια έρευνα που διε-
νήργησε ο ΟΑΥ πέρυσι, το 82% των πολιτών κρίνουν ως
πολύ ικανοποιητική την ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών υγείας. Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης, της τάξης του
80%, θεωρούν ότι το ΓεΣΥ βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα
ζωής τους. Πριν από δύο εβδομάδες, στην ανεξάρτητη
έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων
Ερευνών Αγοράς Κύπρου, το ΓεΣΥ κατέλαβε την πρώτη
θέση στον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τους
θεσμούς της Δημοκρατίας. Τι καταδεικνύουν αυτά τα στοιχεία;
Πρώτον, ότι το ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει. Δεύτερον, ότι ο κυ-
πριακός λαός το αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη. Και τρίτον, ότι
όποιοι προσπαθήσουν να το αποδομήσουν θα βρουν την
κοινωνία απέναντί τους. 

Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας
δυστυχώς έδειξε ότι το πρόβλημα κατανόησης των πιο πάνω
δεν περιορίζεται στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Αλλά και σ’ αυτούς
που χαϊδεύουν το κομματικό του εγώ, είτε γιατί τον θέλουν
συνοδοιπόρο στην κούρσα των επερχόμενων εκλογών, είτε
γιατί ενσυνείδητα υπονομεύουν τη δομική φιλοσοφία του
ΓεΣΥ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το θέμα δεν τελειώνει εδώ.
Θα έχει ουρά, γιατί αφορά στο τι είδους Σύστημα Υγείας θέ-
λουμε. Κι εδώ θα κριθούν όλοι.  

Το υπερτροφικό εγώ
του Σιζόπουλου

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Πολίτες τρίτης
κατηγορίας

Όταν το 2008 ο Μπαράκ Ομπάμα
διεκδικούσε την προεδρία των
ΗΠΑ με το σύνθημα «YesWeCan»,
πολλοί ήταν εκείνοι που εξήραν
την επικοινωνιακή του ομάδα. Το
προεκλογικό σύνθημα ήταν εύ-

στοχο, το μήνυμα της ελπίδας διάχυτο και ο
πολιτικός του λόγος οδηγούσε κάθε φορά σε
μαζικότερη συμμετοχή των πολιτών στην καμ-
πάνια του. Ήταν η νίκη όμως αποτέλεσμα επι-
κοινωνιακού θαύματος ή οφειλόταν καθαρά
σε όσα πρέσβευε ο Ομπάμα; Η επικοινωνία
βοηθά στο να περάσει πιο εύκολα το μήνυμα,
να βελτιωθεί η εικόνα και να ενισχυθεί το αφή-
γημα. Η επικοινωνία όμως δεν μπορεί και δεν
θα έπρεπε να αντικαθιστά την πολιτική. Ούτε
η πολιτική πρέπει να υποτάσσεται πλήρως
στην επικοινωνία. Η πολιτική απαιτεί όραμα,
πειθαρχία, συνέπεια, απαιτεί εμπνευσμένη
προσωπικότητα που να σαγηνεύει το πλήθος.
Και εδώ ακριβώς οφείλεται η νίκη του Μπαράκ
Ομπάμα. Γιατί σε μία κοινωνία που άρχισε να
βαλτώνει και να ντρέπεται επί Μπους, ο ίδιος
αποτελούσε την ελπίδα για αλλαγή μέσα από
συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα.

Θυμήθηκα την προεκλογική του Ομπάμα,
όταν αποκαλύφθηκε την εβδομάδα που πέρασε
η  «ομοιότητα» στην ομιλία του Νίκου Χριστο-
δουλίδη με αυτή του Ιωάννη Κασουλίδη το
2008. Και τη θυμήθηκα καθώς ο τέως υπουργός
Εξωτερικών φιλοδοξούσε μέσω των crowdfun-
ding και της έμφασής του στην κοινωνία των
πολιτών να αποτελέσει κάτι παρόμοιο στο κυ-
πριακό σκηνικό. Όμως ένα viral βίντεο με 47
κοινά σημεία των δύο ομιλιών ήταν αρκετό για
να λεκιάσει μια καλογυαλισμένη εικόνα του.

Θα πει κάποιος, η εικόνα που λέκιασε είναι
το ζήτημα ή η ουσία; Ακριβώς το ζήτημα είναι
η  ουσία. Σημαίνει πολλά η κακή εκτίμηση συ-
νεργατών που οδήγησε σε αυτό το φιάσκο.
Ένας επαγγελματίας, να ξεπατικώνει την εξαγ-
γελία άλλου. Και όχι τυχαίου. Αυτήν του Ιωάννη
Κασουλίδη, στου οποίου την προεκλογική
πρώτο βιολί ήταν όσοι σήμερα του επιτίθενται
καθημερινά και τον περιμένουν στη γωνία. Βε-
βαίως αυτά συμβαίνουν, όταν επιλέγονται πρό-
σωπα που δεν γνωρίζουν την κυπριακή πολιτική
πραγματικότητα. Και που ουδέποτε ενδιαφέρ-
θηκαν να μελετήσουν την εκλογική συμπερι-
φορά των Κυπρίων ψηφοφόρων. 

Όμως ο επικοινωνιολόγος δείχνει την κακή
κρίση. Το ζήτημα είναι ο ίδιος ο τέως υπουργός
Εξωτερικών. Είχε παραιτηθεί από τον περασμένο

Ιανουάριο και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως
οργάνωνε εδώ και καιρό μεθοδευμένα και δια-
κριτικά το προεδρικό του προφίλ. Σε αυτούς
τους τέσσερις μήνες, δεν βρήκε τον χρόνο να
ασχοληθεί με τη σημαντικότερη στιγμή του
προεκλογικού του; 

Γιατί η σημαντικότερη στιγμή ενός υποψη-
φίου, δεν θα έπρεπε να είναι οι ζιβανίες στα
εθνικόφρονα σωματεία. Δεν θα έπρεπε να είναι
οι χαμογελαστές φωτογραφίες στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης, τα μνημόσυνα και τα εγκαίνια.
Είναι όταν εξηγεί στους πολίτες για ποιο λόγο
κατέρχεται στη μάχη. Τι θέλει να αλλάξει και
γιατί θα πρέπει να τον εμπιστευθούν οι πολίτες.
Ιδιαίτερα όταν αυτός ο υποψήφιος κατέρχεται
απέναντι από το κόμμα του. 

Τη δική του προσωπική σφραγίδα αναμέναμε
από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στην πρώτη του
προεκλογική παρουσία. Ένα συγκεκριμένο πο-
λιτικό όραμα και θέσεις, πέραν της ωραίας ει-
κόνας. Αυτό και μόνο θα καταδείκνυε αν είναι
διαφορετικός από την πεπατημένη, αν όντως
θέλει να βελτιώσει την επικρατούσα κατάσταση
και αν γι’ αυτό τον λόγο είναι έτοιμος να τα
βάλει με το επιτελείο Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Ο λεκές στον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν είναι
τόσος ώστε να πλήξει επί του παρόντος τη
δημοτικότητά του. Είναι όμως μία ευκαιρία
να ενηλικιωθεί πολιτικά και να αντιληφθεί
πως όταν μπαίνεις στη φωτιά, ενίοτε καίγεσαι.
Δεν μπορείς να μένεις πάντα στο απυρόβλητο.
Από τον ίδιο εξαρτάται αν θα διορθώσει την
γκάφα αυτή με μία γενναία παραδοχή που
δεν θα επιρρίπτει την ευθύνη στον αντιεπαγ-
γελματισμό τρίτων, αλλά στη δική του κακή
κρίση. Όμως όλο αυτό είναι μία καλή ευκαιρία
και για μας τους πολίτες. Να μάθουμε να διεκ-
δικούμε περισσότερα και να θυμηθούμε πως
η πολιτική δεν περιορίζεται στην εικόνα, αλλά
στην παραγωγή πολιτικής. Ας βλέπουμε με
επιφύλαξη τους πολιτικούς που σαν άλλα
όρνεα επιχειρούν να κατασπαράξουν τον αν-
τίπαλο, να εκβιάσουν και να μας κάνουν τα
χατίρια για να μην ξεστρατίσουμε. Ούτε να
επαναπαυόμαστε στο μη χείρον βέλτιστο. Ας
διεκδικήσουμε όμως από όλους τους υποψη-
φίους συγκεκριμένο πρόγραμμα θέσεων ανε-
βάζοντας ψηλά τον πήχη. Όχι να μας ενδιαφέρει
αποκλειστικά αν είναι καλοί άνθρωποι και να
τους επιτρέπουμε να περιορίζονται στην ατσα-
λάκωτη εικόνα τους.  

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο λεκές στον Νίκο

economidoum@kathimerini.com.cy
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Παλαιστίνιοι διαδηλωτές εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κατά της
έξωσης περίπου χιλίων Παλαιστινίων στο χωριό Yatta της Δυτικής Όχθης. Το ανώτατο δικαστήριο του Ισ-
ραήλ απέρριψε στις 7 Μαΐου μια αίτηση κατά των εξώσεων από το Masafer Yatta, νότια της Χεβρώνας. 
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Τ ο μόνο που βρήκαν να πουν
οι συνδικαλιστές για την
αξιολόγηση των μαθητών

στη γλώσσα και στα μαθηματικά
ήταν τίποτε. Απλώς κήρυξαν απερ-
γία ή στάση εργασίας, ή δεν ξέρω
τι. Η απεργία κηρύχθηκε παρά-
νομη, αν και κρίνοντας από τα
συμφραζόμενα, ελάχιστοι από
τους εκπαιδευτικούς ήσαν πρό-
θυμοι να συμμερισθούν τον αγω-
νιστικό οίστρο των συνδικαλιστών
τους. Σε αυτούς τους τελευταίους
συμπαραστάθηκε η ΑΔΕΔΥ. Ποια
άποψη μπορεί να έχει η ΑΔΕΔΥ
για την εκπαίδευση, ένας Θεός
ξέρει. Δεν έχει σημασία και κα-
νέναν δεν ενδιαφέρει, εκτός από
τους γραφειοκράτες του συνδι-
καλισμού και τα αρκτικόλεξά τους.

Το υπουργείο αποφάσισε να
κάνει μια προσομοίωση της αξιο-
λόγησης PISA στο δικό μας σχο-
λικό περιβάλλον. Προσπαθώντας,
υποθέτω, να διαγνώσει τις αιτίες
που σε δύο τομείς, στην κατανόη-
ση κειμένου και στα μαθηματικά,
τα Ελληνόπουλα υστερούν. Για
τα μαθηματικά δεν έχω τίποτε να
πω. Δηλώνω άσχετος και υποκλί-
νομαι με ταπεινότητα μπροστά
σε όσους χειρίζονται τη μαθημα-
τική σκέψη και αντιλαμβάνονται

την πνευματική της γοητεία.
Θα μιλήσω όμως για την κατα-

νόηση κειμένου, μια ικανότητα
που δεν αφορά μόνο την αποτε-
λεσματικότητα του εκπαιδευτικού
μας συστήματος. Η αδυναμία στην
κατανόηση κειμένου σημαίνει αδυ-
ναμία κατανόησης της πραγματι-
κότητας. Αδυναμία διαλόγου. Οταν
δεν μπορείς να κατανοήσεις ένα
κείμενο, πώς να κατανοήσεις τον
συνομιλητή σου. Δεν χρειάζεται
η PISA για να την εντοπίσουμε.
Είναι μια κοινωνική αναπηρία, η
οποία αντανακλάται σε όλους τους
τομείς της δημόσιας ζωής. Από
την «υψηλή» πολιτική έως την τα-
πεινή δημοσιογραφία και τις απλού-
στερες καθημερινές συναλλαγές.

Τον τομέα «κατανόηση κειμέ-
νου» το υπουργείο τον βάφτισε
«θέματα γλώσσας». Οι μαθητές
του γυμνασίου κλήθηκαν να σχο-
λιάσουν ένα κείμενο από το Δια-
δίκτυο για τις σχέσεις των σημε-
ρινών εφήβων με τον αθλητισμό
και τις επιρροές που αυτή δέχεται
από τα κυρίαρχα πρότυπα του
«φαίνεσθαι». Για να είμαι ειλικρι-
νής, δεν μπόρεσα να καταλάβω
ποια η διαφορά αυτής της εξέτα-
σης από τον τρόπο που διδάσκον-
ται τα «κείμενα» στους σημερινούς

μαθητές. Υποθέτω ότι οι αρμόδιοι
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής κάτι θα έχουν κατά
νουν. Εγώ, ως αφελής, πιστεύω
ότι η αδυναμία στην κατανόηση
κειμένου οφείλεται στην αντίληψη
που διαμορφώνει το σχολείο ως
προς την έννοια του «κειμένου».

«Θέματα γλώσσας και λογοτε-
χνίας» θα έπρεπε να είναι ο τίτλος
της εξέτασης αν πραγματικά οι
αρμόδιοι είχαν το θάρρος να ομο-
λογήσουν ότι η ασθένεια θα θε-
ραπευθεί μόνον όταν αλλάξει η
συνταγή της θεραπείας. Για να
αποκτήσεις την ικανότητα να κα-
τανοείς ένα κείμενο, ακόμη και το
πιο απλό, πρέπει να αποκτήσεις
την ικανότητα να διαβάζεις. Κοινώς
να γίνεις αναγνώστης. Και ανα-
γνώστης γίνεσαι μόνον όταν έρθεις
σε επαφή με τη λογοτεχνία, ήτοι
την τέχνη του λόγου. Αυτή σού
αποκαλύπτει τους τρόπους με τους
οποίους αναπτύσσεται ο συλλογι-
σμός, αυτή σου δείχνει τις εκφρα-
στικές δυνατότητες της γλώσσας
σου. Η λογοτεχνία δεν είναι δια-
κοσμητικό στοιχείο της παιδείας
μας, τα φρου-φρου και αρώματα
της σοβαρότητας της γνώσης. Είναι
το βασικό κύτταρο του οργανισμού
της. Αυτή σου μαθαίνει πως το κεί-

μενο είναι ένας σύνθετος οργανι-
σμός που για να τον κατανοήσεις
απαιτεί την ίδια ενέργεια με μια
πολύπλοκη εξίσωση. Με δυο λόγια,
αυτή σε εκπαιδεύει στην κατα-
νόηση κειμένου.

«Αρξομαι δε από των κλασι-
κών». Αυτοί που έχουν εξοριστεί
από το σχολείο εδώ και κάτι δε-
καετίες. Τους μοιράζουν σε φυλ-
λάδια, που τα ονομάζουν εγχειρίδια
με οδηγίες χρήσης και συναρμο-
λόγησης. Και μετά απορούν για
ποιον λόγο ο έφηβος, που μεθαύριο
θα γίνει μεσήλικας, πάσχει από
πενία κατανόησης κειμένου. Γιατί
το ελληνικό σχολείο δεν τον έμαθε
ποτέ να διαβάζει. Τα πράγματα
θα αλλάξουν όταν καταργηθούν
τα εγχειρίδια, κι όταν το παιδί
μάθει πως το άθλημα της ανάγνω-
σης της «Φόνισσας» ή του «Ποίος
ήτον ο φονεύς του αδελφού μου»
είναι άσκηση καλλιέργειας. Από
τότε που μετονομάσαμε την καλ-
λιέργεια σε κουλτούρα ξεχάσαμε
και την αξία της.

Γιατί φοβάται το σχολείο τη λο-
γοτεχνία; Επειδή οι λειτουργοί
της εκπαίδευσης δεν την ξέρουν.
Και παλεύουν με διάφορα υποκα-
τάστατα, που διευκολύνουν και
τη δημοκρατική διόρθωση.

Γιατί φοβάται το σχολείο τη λογοτεχνία
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ηταν ημέρα Τρίτη, με-
σημέρι, στις 6 Ιουνί-
ου 1867, όταν ο Αλέ-
ξανδρος Ρίζος Ραγ-
καβής, πρέσβης της
Ελλάδος στην Ουά-

σιγκτον, ξεκινούσε «εν μεγάλη
χρυσοκτίτω στολή και εν παρα-
σήμοις» για να επιδώσει τα δια-
πιστευτήριά του στον πρόεδρο
των ΗΠΑ Αντριου Τζόνσον, που
είχε αναλάβει το ανώτατο αξίωμα
της μεγάλης αυτής Συμπολιτείας
μετά τη δολοφονία του προέδρου
Αβραάμ Λίνκολν.

Ακολουθώντας το πρωτόκολλο,
γράφει στα «Απομνημονεύματά»
του, ο Ραγκαβής σταμάτησε στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου ο υπουρ-
γός κ. Στιούαρτ θα τον συνόδευε
στον Λευκό Οίκο. Μετά μια σύν-
τομη αναμονή, έκπληκτος είδε ο
Φαναριώτης τον «Γραμματέα Επι-
κρατείας» κ. Στιούαρτ που εμφα-
νίσθηκε φορώντας «τον παλαιό
του επενδύτη», από τον οποίο έλει-
πε ένα κουμπί, να παίρνει από το
τραπέζι ένα καπέλο «ψάθινον, πα-
λαιόν και τετριμμένον» και να το
τοποθετεί στην κεφαλή του.

Προβληματιζόταν ο Ραγκαβής
«περί της αφελείας των δημοκρα-
τικών εθίμων εν Αμερική» στη
διάρκεια της διαδρομής, οπότε ο
κ. Στιούαρτ είχε την ευκαιρία να
αναφερθεί και στην «οδοιπορία»
του σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ στην
Ευρώπη. Και ως πρακτικός άνθρω-
πος που ήταν, υπολόγιζε το κόστος
της περιοδείας του σουλτάνου,
υπαινισσόμενος ότι τα έξοδα προ-
φανώς εκάλυψε ο τότε αυτοκράτωρ
της Γαλλίας Ναπολέων Γ΄.

Στον Λευκό Οίκο τον ανέμεναν
και άλλες εκπλήξεις. Οταν ο «εύ-
σωμος» εκείνος πρόεδρος έκανε
την εμφάνισή του, ο Ραγκαβής θε-
ώρησε πως έβλεπε θαλαμηπόλο.
Αλλά ως διπλωμάτης αναγνώρισε
ότι ο «ράπτης το επάγγελμα» Αν-
τριου Τζόνσον ήταν προικισμένος
«διά φυσικής και δημώδους ευ-
γλωττίας». Πρωτίστως εξετίμησε

ότι για να αποφύγει «τους διπλω-
ματικούς σκοπέλους» ο Τζόνσον
ήταν ιδιαιτέρως φειδωλός στις λέ-
ξεις. Γι’ αυτό την αντιφώνηση
προς τον Ελληνα πρέσβη ανέθεσε
στον κ. Στιούαρτ.

Λίγες μέρες αργότερα, σε γεύμα
που διοργάνωσε ο πρέσβης της
Γαλλίας, ο γερουσιαστής Sumner
ερώτησε τον Ραγκαβή εάν κατά
την άποψή του η Ουάσιγκτον έπρε-
πε να δεχθεί τον διορισμό του
νέου Οθωμανού πρέσβη Blaqua.
Η απάντηση του Ραγκαβή υπήρξε
καταφατική.

Είχαν έρθει τα πάνω κάτω στην
Ελλάδα την εποχή εκείνη. Η έξωση
του βασιλέα Οθωνα. Η άνοδος
στον θρόνο του Γεωργίου Α΄, αλλά
το ενδιαφέρον των Αμερικανών
ήταν στα Οθωμανικά, όπως προ-
κύπτει από όσα γράφει ο Ραγκα-
βής.

Πέρασαν 155 χρόνια από τότε,
και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι
μακράν η ισχυρότερη παγκόσμια
δύναμη. Αλλά η αμεσότητα και η
οικειότητα εκείνης της πρώτης
επαφής επιβεβαιώθηκαν εμφαν-
τικότατα κατά την επίσκεψη του
Ελληνα πρωθυπουργού στην Ουά-
σιγκτον.

Η δεξίωση που ακολούθησε με-
τά τις συνομιλίες του κ. Μητσο-
τάκη με τον πρόεδρο Μπάιντεν
ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Η ομι-
λία της Πρώτης Κυρίας, εντυπω-
σιακή. Ο Λευκός Οίκος μεταμορ-
φώθηκε στιγμιαίως στο Crystal
Pallas της Αστόριας, με φαγητό
και μουσική.

Η ομιλία του πρωθυπουργού
στην ολομέλεια της Γερουσίας
προκάλεσε ενθουσιασμό. Τόνωσε
το ηθικό και την αυτοπεποίθηση
των Ελλήνων σε αυτή τη ζοφερή
περίοδο. Ισως να ήταν η ευτυχέ-
στερη στιγμή της πολιτικής στα-
διοδρομίας του κ. Μητσοτάκη έως
τώρα. Σήμερα αναμένουμε το πρα-
κτικό αποτύπωμα της «έξοχης αυ-
τής ατμόσφαιρας» στην Ουάσιγ-
κτον.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Τ ο χάρισμα του ηγέτη είναι ίδιο
με το χάρισμα του ιδιοφυούς
σκακιστή. Δεν «οραματίζεται»

ο ιδιοφυής σκακιστής, απλώς «βλέ-
πει» αυτά που οι άλλοι αδυνατούμε
ή αργούμε να διαβλέψουμε. Βλέπει
ολοκάθαρα στη σκακιέρα τις συ-
νέπειες που θα έχει η τωρινή (ίσως
ασήμαντη για μας) κίνηση, ύστερα
από πέντε, οκτώ, δώδεκα ενδεχό-
μενες κινήσεις δικές του και του
αντιπάλου.

Μόνο με τέτοιο πολιτικό χάρισμα
θα μπορούσαν να προκύψουν, σή-
μερα, μεταρρυθμίσεις στις κρατικές
λειτουργίες, που να επιβάλλουν, με
οποιοδήποτε τίμημα, την αξιοκρα-
τία, την ποιότητα, τον γόνιμο κριτικό
έλεγχο. Μόνο με τέτοια «διάκριση»
(discernement), σπάνιο σήμερα πο-
λιτικό χάρισμα οξυδέρκειας, θα
υπήρχε το σθένος να τολμηθούν
τομές ή και ρήξεις με φθαρμένους
ή στρεβλωτικούς των ανθρώπινων
αναγκών θεσμούς-πτυχές της κα-
τεστημένης ιδιοτέλειας.

Οι εκπληκτικές εξελίξεις της αυ-
τοκαταστροφικής υστερίας που δυ-
ναστεύει τον κρατικό Ελληνισμό
δεν αναχαιτίζονται ούτε με ξόρκια
ούτε με ωφελιμολογία. Οι αντιδρά-
σεις στην απειλή δεν υπαγορεύονται
απλώς από την οξύνοια ή από τον
ασυμμάζευτο φόβο, πηγάζουν μόνο
από ό,τι ονομάζουμε αυθυπερβατική
ελευθερία και θυσιαστική ετοιμό-
τητα. Οι αδιάκοποι ρητορικοί κομ-
πασμοί που συγκροτούν την ιτα-
μότητα της εκφραστικής του Ερν-

τογάν, του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
και των φερεφώνων τους, θα φι-
μώνονταν αυτοστιγμεί, αν γινόταν
διεθνής είδηση μια ριζική αλλαγή
της εκπαιδευτικής πολιτικής στην
Ελλάδα.

Αν στη θέση της χρηστικότητας
και της ωφελιμοθηρίας γινόταν
στόχος του σχολείου στην Ελλάδα
το πατριωτικό φρόνημα, η ταύτιση
πατρίδας και πολιτισμού, η χαρά
της κοινωνούμενης γνώσης. Αν η
διδακτέα γνώση ποδηγετούσε στην
ποιότητα της ζωής, όχι στην έμμι-
σθη ραστώνη, αν από το σχολειό
και το πανεπιστήμιο ήταν η γνώ-
ση-επιστήμης μέθη και συναρπαγή
ποιότητας της ζωής, όχι πειθαναγ-
καστική υποταγή στην καταναλω-
τική προτεραιότητα. Αν, στα πόστα
της οργανωμένης συνύπαρξης,
μπροστάρηδες ήταν οι καλλιεργη-
μένοι στην ποιότητα της ζωής και
στη δίψα της αλήθειας, όχι οι κα-
ταφερτζήδες της τυχαρπαγής και
οι λιμασμένοι της φιγούρας. Τότε
και την πολιτική θα τη συνιστούσαν
οι στοχεύσεις της ποιότητας, όχι
οι λοβιτούρες της «αρπαχτής» και
οι κυμβαλισμοί των ξεπουλημένων.

Ετσι, για πείραμα, ας μπορούσε
να προκληθεί η δυναμική των επι-
πτώσεων της ποιότητας, ας ξεκι-
νούσε ένα πολιτικό πρόγραμμα,
όχι με εξαγγελίες ρητορικού εντυ-
πωσιασμού, αλλά με αδυσώπητο
το ερώτημα: Πώς μπορεί ένα ανί-
κανο, διεφθαρμένο κράτος να αυ-
τομεταρρυθμιστεί; Πώς μπορεί να

υπάρξει ο αναγκαίος εκσυγχρονι-
σμός, χωρίς να καταγγελθεί, ανοιχτά
και με έμπρακτες συνέπειες, η πα-
ραλυτική του κράτους κοινωνική
αποσύνθεση, που σκόπιμα τη συν-
τηρούν ωμά και χυδαία συμφέρον-
τα;

Μιαν ενδεχόμενη απάντηση σε
τέτοια ερωτήματα μοιάζει να εν-
σαρκώνει ο Ερντογάν: Μιλάει στους
συμπατριώτες του μια γλώσσα που
μεταγγίζει περηφάνια, αυτοπεποί-
θηση, αξιοπρέπεια, ίσως και ψευ-
δαισθήσεις μεγαλείου. Δεν ενδια-
φέρει τον Ερντογάν, ίσως (σε ση-
μαντικό ποσοστό) ούτε και τον λαό
του, αν η εικόνα, αντίληψη, εκδοχή
που έχουν οι Τούρκοι για την Τουρ-
κία είναι ρεαλιστική και επαληθεύ-
σιμη. Αρκεί που η εικόνα μεταγγίζει
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
στον κάθε Τούρκο. Στερείται επώ-
δυνα αυτός ο λαός τα στοιχειώδη
της επιβίωσης, στερούνται, αλλά
με τη συνείδηση (ψευδή ή αληθή)
ότι είναι προνομιούχος λαός, περι-
φερειακή υπερδύναμη, και «δι-
καιούται» ρόλο πρωταγωνιστικό
στο διεθνές γίγνεσθαι.

Στο ελληνώνυμο κρατίδιο των
Βαλκανίων δεν έχει αφεθεί περι-
θώριο προσφυγής έστω και στην
καύχηση για το παρελθόν του. Την
ιστορική αυτοσυνειδησία των Νε-
οελλήνων την καθόρισαν οι Ευρω-
παϊκές Δυνάμεις, ετσιθελικά, σφε-
τεριζόμενοι οι νεήλυδες τη διαχεί-
ριση της αυθεντικής ελληνικότητας.
Σε ελάχιστες πια συνειδήσεις μοιάζει

να σώζεται η επίγνωση της καισα-
ρικής διαφοράς που αντιδιαστέλλει
την ελληνική παράδοση (τρόπο του
βίου ή πολιτισμό) από τη μεταρω-
μαϊκή απόλυτη κυριαρχία του cogito
και της κατασφάλισης του εγώ.

Το «ανάστημα» ενός ηγέτη κρί-
νεται με τα μέτρα των απαιτήσεων
και των στόχων κάθε λαού. Στην
αξιολόγηση της μεγαλοσύνης δη-
λώνονται τα κριτήρια ποιότητας,
η «κατά κεφαλήν καλλιέργεια», το
επίπεδο ωριμότητας (της «αρχον-
τιάς» που θα έλεγε ο Ελύτης) κάθε
λαού. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε
και για μέτρα που προδίδουν κοι-
νωνική ακμή ή για μέτρα που τα
επιβάλλει η ιστορική παρακμή:
Προσόντα απαιτούμενα ως αυτο-
νόητες προϋποθέσεις για την ανά-
ληψη ηγετικής ευθύνης φαντάζουν
σε κοινωνίες έκπτωσης και παρακ-
μής σαν ανυπέρβλητη μεγαλοσύ-
νη.

Υπάρχουν κοινωνίες όπου, για
να γίνεις υδραυλικός, κουρέας, τα-
ξιτζής, ζητούνται προσόντα συγ-
κεκριμένης προετοιμασίας και τεκ-
μηριωμένης ικανότητας. Υπάρχουν
και κοινωνίες παρακμής, όπου μπο-
ρείς να είσαι αυτό που θα προλάβεις
να δηλώσεις. Οι ελαχιστοποιημένες
απαιτήσεις διευκολύνουν να φιλο-
δοξεί υπέρμετρα η κάθε μετριότητα.
Δεν ελέγχονται προσόντα ή ικανό-
τητες, ούτε καν η στοιχειώδης παι-
δεία, για να σταδιοδρομήσεις ως
τηλεπαρουσιαστής, ραδιοσχολια-
στής, ακόμα και ως πολιτικός.

Το μεγαλείο των «μεγάλων»

Κάποτε στη Δύση

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Το ελληνικό  υπερόπλο
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μιλάμε συχνά για Ρα-
φάλ, υποβρύχια, F-
16 και άλλα «υπερό-
πλα» που διαθέτει το
ελληνικό οπλοστά-
σιο. Ξεχνάμε, όμως,

ένα βασικό υπερόπλο, που σίγουρα
δεν μπορεί να αποκτήσει η Τουρ-
κία ό,τι και αν κάνει. Την ελληνική
Διασπορά σε όλο τον κόσμο και
ιδιαίτερα το ελληνοαμερικανικό
λόμπι.

Η ομιλία του Ελληνα πρωθυ-
πουργού στο Κογκρέσο και η υπο-
δοχή στον Λευκό Οίκο ήταν σε
μεγάλο βαθμό προϊόν σχέσεων
και ενεργειών δεκαετιών. Σημαν-
τικοί Ελληνοαμερικανοί, σε συ-
νεργασία με Ελληνες διπλωμάτες,

ενεργοποίησαν τις διασυνδέσεις
τους και το πέτυχαν. Επειδή η
Αμερική είναι μια χώρα και ένα
σύστημα που βασίζεται στις προ-
σωπικές σχέσεις, ήταν αρκετοί
όσοι σήκωσαν το τηλέφωνο και
μίλησαν σε πρόσωπα-κλειδιά. Σε
ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε
να καμφθούν οι αντιρρήσεις αξιω-
ματούχων του Εθνικού Συμβου-
λίου Ασφαλείας ή άλλων υπηρε-
σιών, οι οποίοι ανησυχούσαν για
τις αντιδράσεις της Αγκυρας.

Το ελληνοαμερικανικό λόμπι
δεν βρίσκεται στην καλύτερή του
φάση, για πολλούς και διά-φορους
λόγους. Είμαστε όμως τυχεροί
γιατί άνθρωποι-κλειδιά, όπως ο
ίδιος ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος,
η πρόεδρος της Βουλής, οι τρεις

πρώτοι δηλαδή στην αμερικανική
ιεραρχία, έχουν παλιές και δοκι-
μασμένες σχέσεις με σημαίνοντες
Ελληνοαμερικανούς.

Είναι εξαιρετικά στενάχωρο
να βλέπει κανείς πικρόχολα σχόλια
και επιθέσεις σε ορισμένους από
αυτούς. Προφανώς υπάρχουν Ελ-
ληνοαμερικανοί που δια-θέτουν
άπειρες διασυνδέσεις, αλλά δεν
δίνουν μία δεκάρα για την Ελλάδα
ή την Κύπρο. Τους ενδιαφέρει η
αυτοπροβολή τους και, ενίοτε,
ένα καλό ντιλ. Ζουν άλλωστε σε
άλλη δεκαετία και δεν καταλα-
βαίνουν ότι το μοντέλο του «θείου
από την Αμερική» τελείωσε. Υπάρ-
χουν όμως και εκείνοι που βοη-
θούν τα ελληνικά συμφέροντα,
όπου και όπως μπορούν. Το έκα-
ναν και με τον κ. Τσίπρα, προκα-
λώντας τον θυμό κάποιων. Τη
«φανέλα» κοιτάνε , όχι ποιος τη
φοράει. Αν βέβαια τη χώρα εκ-
προσωπεί κάποιος που μπορεί να
μιλήσει πειστικά στα αμερικανικά
κέντρα εξουσίας και μοιράζεται
ίδιες αξίες, σαφέστατα και τους
κάνει υπερήφανους και βοηθάει
πολύ στην προώθηση των ελλη-
νικών θέσεων. Αυτό ήταν ολοφά-
νερο την περασμένη εβδομάδα
στην Ουάσιγκτον.

Διαθέτουμε λοιπόν ένα υπερό-
πλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
για τον Ελληνα πρωθυπουργό,
όποιος κι αν είναι, ότι την κρίσιμη
στιγμή θα υπάρχουν άνθρωποι
που θα μπορούν να σηκώσουν το
τηλέφωνο και να μιλήσουν στον
πρόεδρο και σε άλλους αξιωμα-
τούχους στις ΗΠΑ. Το ελληνικό
κράτος, αλλά και ο ιδιωτικός το-
μέας πρέπει να επενδύσουν στο
μεγάλο αυτό κεφάλαιο, να φρον-
τίσουν να αγαπήσουν τον τόπο
καταγωγής τους οι επόμενες γε-
νιές. Θέλει σύστημα, δουλειά, σο-
βαρότητα, όχι πολιτικαντισμούς.
Η συνταγή ενός επιτυχημένου
λόμπι υπάρχει. Μπορούν να μας
τη διδάξουν οι πρώτοι διδάξαντες,
με τους οποίους έχουμε έλθει πολύ
κοντά τα τελευταία χρόνια...

<<<<<<

Το ελληνικό κράτος, 
αλλά και ο ιδιωτικός 
τομέας πρέπει να 
επενδύσουν στο μεγάλο
κεφάλαιο που ονομάζε-
ται  ελληνική Διασπορά
– και ιδιαίτερα στο ελλη-
νοαμερικανικό λόμπι.
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Πειράζει που ο υπο-
ψήφιος Ν. Χριστο-
δουλίδης αντέγραψε
φράσεις από παλαι-
ότερη ομιλία του Ι.
Κασουλίδη; Βέβαια,

χωρίς αμφιβολία. Πιο πολύ όμως
πειράζει το ότι συνηθίσαμε να ακού-
με λόγια σαν cocacolaεφόσον πάνε
με όλα. Όπως είναι τα γενικόλογα
προγράμματα που δεν ακουμπούν
κανένα πραγματικό πρόβλημα.
Ωραίες φράσεις, περιποιημένα λόγια,
αλλά τα πράγματα είναι εκεί, σε μια
σειρά από νέα θέματα ουραγοί στην
Ε.Ε., ένα βήμα από τη διχοτόμηση.
Αυτή είναι η πραγματική διάσταση
της δημαγωγίας. Πολιτικοί που δεν
έκαναν ποτέ ομελέτα, συνήθισαν
τα βάζουν τα αβγά τους «λίγο δεξιά,
λίγο αριστερά». Μπορεί έτσι να γί-
νουν και υποψήφιοι πρόεδροι, δεν
έχει σημασία με ποιο σχήμα, η δη-
μόσια δράση να είναι αμφίσημη,
ίσως κάποιο σχήμα τσιμπήσει! Ακού-
με τον δημόσιο λόγο κοινοτυπίες
και μεγάλα σχήματα. Ο δημόσιος
λόγος όμως οφείλει να εκπαιδεύει.
Αυτό που θέλω, ή διεκδικώ, να υπο-
στηρίζεται από αποδεδειγμένα βά-
σιμα «υλικά», πότε θα το κάνω, πώς
θα το πετύχω, με ποιους και πότε. 

Προεκλογικές ομιλίες, θαυμαστές
εικόνες. Ελέγχουμε αν και τι από
όλα αυτά έχει υλοποιήσιμες δια-
στάσεις; Συνδέουμε την αναγκαία
ιστορική μνήμη με τις σημερινές
μας προκλήσεις; Δίνουμε στη μνήμη
χειροπιαστό μέλλον; Το ίδιο copy
paste έφερε το Κυπριακό σε στρα-
τηγικό αδιέξοδο. Όπως ακούμε ομι-
λίες, ταυτόχρονα θέτουμε ερωτή-
ματα: πού ήταν το κυπριακό πριν

από πέντε χρόνια; Πού είναι σή-
μερα; Γιατί κανένας στο διεθνές
πεδίο δεν καταλογίζει στην Τουρκία
ευθύνες; Αυτά που περιέχει το αφή-
γημα Αναστασιάδη, ποιος άλλος
τα επιβεβαιώνει; Μόνοι, λέμε μεταξύ
μας ότι μάς αρέσει. Το κόστος μά-
θαμε να το κάνουμε εξαγωγή: «εγώ,
ξέρεις, εν τζιαι, ήμουν υπάλληλος,
δεν είδα, δεν άκουσα»!

Ασφαλώς η λογοκλοπή είναι ση-
μαντικό θέμα, αλλά δεν είναι το
μείζον θέμα μας: 

1) Μείζον θέμα μας είναι η δι-
γλωσσία στο Κυπριακό. Άλλα λένε
μεταξύ τους οι πολιτικοί και άλλα
λένε στο καφενείο. Άλλα στα Κοκ-
κινοχώρια, άλλα στη Λευκωσία. 

2) Μείζον θέμα είναι η ατελής
ανάπτυξη του ορθολογισμού ότι
ένας αποδεκτός συμβιβασμός θα
τερματίζει την κατοχή, θα κατο-
χυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες
και θα βελτιώνει ουσιωδώς την
υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. 

3) Μείζον θέμα είναι πως δεν
αξιοποιήσαμε τα εργαλεία της Ε.Ε.
που μας πρόσφερε με την πρωτο-
ποριακή του δράση ο Γ. Κρανιδιώ-
της για να «σφραγίσουμε» με ποι-
οτικά στοιχεία το περιεχόμενο της
λύσης. 

Η διγλωσσία συνιστά μια κύρια
αιτία της αποτυχίας μας. Με πα-
ραδείγματα: 

• Ο Γ. Κληρίδης φρόντισε να
πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων
το μακράν καλύτερο σχέδιο λύσης
(Χάρτης-Πλαίσιο Ιδεών Γκάλι, 1992)
για να συναντήσει τον Σ. Κυπριανού
και έτσι να πουκουππίσουν μαζί
τον Γ. Βασιλείου-1993. 

• Ο Τ. Παπαδόπουλος έβλεπε

το επόμενο σχέδιο του ΟΗΕ (2003)
ως βάση για τη λύση. Αλλά όταν
με τη δική του έγκριση ολοκληρώ-
θηκε, το πέταξε στον κάλαθο των
αχρήστων, μη βρίσκοντας ούτε ένα
θετικό σημείο σε αυτό! Αυτός που
το παρακίνησε να έρθει! 

• Ο Ν. Αναστασιάδης έφυγε από
το Μον Πελεράν (2016) και το Κραν
Μοντάνα (2017), πέταξε στον κά-
λαθο των αχρήστων το πιο σωστό
σχέδιο λύσης του ΟΗΕ στο ζήτημα
της ασφάλειας, καθώς αυτό προ-
έβλεπε τον άμεσο τερματισμό των
επεμβατικών δικαιωμάτων που
προνοούσε το σύνταγμα της Ζυρί-
χης! 

Τα κίνητρα των τριών δεν ήταν
ίδια: Ο πρώτος για να κερδίσει εξου-
σία, ο δεύτερος γιατί δεν πίστευε
στην ομοσπονδία και ο τρίτος γιατί
αγωνιζόταν για να πετά η Λεμεσός.
Βέβαια, τίποτα δεν ήταν ή είναι
απλό για μια σοβαρή απόφαση στο
Κυπριακό. Οι αποσκευές του είναι
βαριές για να τύχουν εύκολης δια-
χείρισης. Γιατί όμως αυτά; Ένας
σοβαρός λόγος είναι ο φόβος των
χαρακτηρισμών! Αυτός οδηγούσε
σε παράλυση τους πολιτικούς εκεί-
νους οι οποίοι, πλην, ίσως, Βασι-
λείου, ήθελαν να κάνουν κάτι, αλλά
δεν είχαν το σθένος να πάνε στο
επόμενο βήμα. Άλλος λόγος είναι
τα οικονομικά συμφέροντα που
παγιώθηκαν μετά την εισβολή, τα
οποία ντύθηκαν τον «ασυμβίβαστο»
παλμό και μας έφεραν στην άκρη
της ακήρυκτης διχοτόμησης. 

Στις 19 Μαΐου η είδηση: Οι αρχές
του ψευδοκράτους κάνουν εργασίες
για άνοιγμα ενός ακόμη κομματιού
της παραλίας στην περιφραγμένη

περιοχή του Βαρωσιού. Ο Μ. Τσα-
βούσογλου εξηγεί τι είπε στη συ-
νάντησή του με τον Αμερικανό
ΥΠΕΞ Α. Μπλίνκεν στις 18/5: «Στη
συνάντηση είπα πως οι ΗΠΑ πάντα
τηρούσαν τις ισορροπίες στα ζη-
τήματα της Κύπρου, της Τουρκίας
και της Ελλάδας. Του ανέφερα πως
το τελευταίο διάστημα έχασαν αυτή
την ισορροπία. Ο ίδιος μού είπε
πως θα τηρήσουν την ισορροπία.
Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι υπέρ του
δικαίου». Η Τουρκία θεωρεί ότι οι
ΗΠΑ «έχασαν την ισορροπία στα
ζητήματα Κύπρου, Τουρκίας, Ελ-
λάδας». Ένα ακόμα βήμα στην πα-
ραλία του Βαρωσιού ίσον πίεση με
πολλούς αποδέκτες (και στις ΗΠΑ
να μην ξαναχάσουν την ισορροπία).
Αν κατανοήσουμε τις εξελίξεις μπο-
ρούμε να τις αλλάξουμε, αλλιώς θα
συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε
μέχρι το άνοιγμα της παραλίας να
φτάσει σταδιακά στη Δερύνεια. 

Το ουσιώδες: η Κύπρος πληρώνει
τους χειρισμούς Αναστασιάδη και
των δύο βοηθών του στο Κραν Μον-
τάνα. Όταν διέλυε τις διαπραγμα-
τεύσεις δεν γνώριζε το αποτέλεσμα;
Κανένας δεν λαμβάνει υπόψη τις
καταγγελίες του, γιατί όλοι γνωρί-
ζουν τι έκανε, πρώτος ο ΟΗΕ. Η
πλήρης ανυποληψία Αναστασιάδη
στον διεθνή στίβο διευκολύνει την
Τουρκία να δρα εκτός κανόνων,
αλλά το κόστος δεν αφορά τον ίδιο.
Το κόστος αφορά το Βαρώσι, την
Κύπρο ολόκληρη. Ο Αναστασιάδης
απογείωσε τη Λεμεσό, βούλιαξε
την Αμμόχωστο και έβαλε την Κύ-
προ στις ράγες για τα «δύο κράτη». 

Από τη λογοκλοπή στη διγλωσσία
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ιδέες για την επίλυση
του Κυπριακού υπάρ-
χουν πολλές, με τον
καθένα από εμάς που
ασχολείται, από επαγ-
γελματική υποχρέω-

ση ή προσωπική ανωμαλία, να έχει
και τις δικές του, μοναδικές προ-
τιμήσεις και εμμονές. Η παράθεση
ευχολογίων ή προτάσεων για το
Κυπριακό από αρθρογράφους ή
επαγγελματίες πολιτικούς δυστυχώς
δεν φορολογείται, μάλιστα κάποτε
αποτελεί ιδανικό προϊόν για όσους
παραθέτουμε λέξεις στη σελίδα για
τον άρτον ημών τον επιούσιο.

Γι’ αυτό και η ανάλυση του Κυ-
πριακού είναι το δεύτερο εθνικό
προϊόν μετά το χαλλούμι, και οι
ποικιλίες του πολλές, από το στάν-
ταρ με τη δίπλα και τον δυόσμο
στη μέση μέχρι το vegan και το
χαλλούμι με τσίλι. Από το εύγευστο

και θρεπτικό, μέχρι το ξινό και κακό
για το στομάχι και ενδιάμεσα το
εύγευστο αλλά παχυντικό και το
ξινό αλλά επωφελές. Το ζήτημα δεν
είναι να καταθέσουμε στις εφήμερες
κόλλες του έντυπου Τύπου και στον
κώδικα των ιστοσελίδων μας ακόμα
μια άποψη, αλλά να ξεκινήσουμε
να συζητούμε το πρόβλημα ως ένα
κανονικό πρόβλημα, βάσει των δε-
δομένων και των καταστάσεων
που έχουμε μπροστά μας. Ούτε ως
ευχολόγιο, μήπως και του χρόνου
το δώσει η Θεά και βρεθούμε ξανά
στα σπίθκια μας. Ούτε ως πεδίο δό-
ξης λαμπρόν για εύκολους πατριω-
τισμούς και αναποτελεσματικούς
λεονταρισμούς ή για εύκολα όνειρα
συναδέλφωσης και αρμονίας.

Στην πράξη, λοιπόν, επί του εδά-
φους και επί του πρακτέου και επι-
τέλους, πρέπει να δούμε πού βρι-
σκόμαστε σήμερα, τι από τη σημε-

ρινή κατάσταση θεωρούμε πρόβλη-
μα, αν θέλουμε να το αλλάξουμε,
γιατί θέλουμε να το αλλάξουμε, και
σε ποιες ενέργειες μας οδηγούν όλα
τα πιο πάνω. Η χώρα σήμερα είναι
διαιρεμένη, με το ένα μισό δεμένο
πάνω στην πολιτική, τις εμμονές
και τους περιστασιακούς δικτάτορες
της περιφερειακής δύναμης, και το
άλλο μισό παραδομένο στη διαφθορά
και στο τρύπιο Σύνταγμα. Σ’ έναν

κόσμο που έχασε την ισορροπία
του και βρίσκεται εν μέσω της με-
τάβασης σε μια νέα ισορροπία δυ-
νάμεων, τέτοιες ασάφειες και γκρίζες
ζώνες αφήνουν και Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους ανοχύρωτους.
Και χωρίς τη δυνατότητα να απο-
φασίσουν για τους εαυτούς τους. Η
δική μου απάντηση είναι πως τα
πιο πάνω θέλουμε να τα αλλάξουμε,
γιατί ο Κύπριος θέλει να μην αντι-
μετωπίσει και πάλι πόλεμο, θέλει
να βρει μια σταθερή θέση στο παγ-
κόσμιο σκηνικό, να ξέρει πως μπορεί
να αμυνθεί και να στηριχθεί, και
θέλει ένα κράτος που να προστατεύει
και τις δύο κύριες εθνότητες. 

Θέλει η ανάπτυξη της χώρας να
είναι βιώσιμη και να μην εξαρτάται
από υποπαράγωγα των απατεωνιών
της άρχουσας τάξης, και θέλει ένα
κράτος που να μπορεί να εμπιστευ-
τεί, γιατί δεν θα είναι πλέον σύμ-

πραξη μικροβασιλέων, αλλά Πολι-
τεία που προκύπτει από τη βούληση
των πολιτών του. 

Πώς λοιπόν ξεπερνιέται, βήμα-
βήμα, το γεγονός ότι η τάξη που
άρχει και στις δύο πλευρές του νη-
σιού αυτή τη στιγμή, στη μία πλευ-
ρά δεν έχει διάθεση να δείξει χα-
ρακτήρα απέναντι στον ξένο που
θέλει να επιβάλλει τις απόψεις και
το πολιτικό του μοντέλο, και στην
άλλη δεν θέλει να ζοριστεί εφαρ-
μόζοντας τα όσα έχει συμφωνήσει
εδώ και χρόνια, ούτε να μοιραστεί
την πίτα της εξουσίας ακόμα και
αν αυτό την μεγαλώσει; Όλα ξεκι-
νούν και όλα τελειώνουν από εμάς
τους πολίτες, την αναζήτηση του
τι θέλουμε, πώς το θέλουμε και
γιατί. Αλλά και από την κατανόηση
του ποια είναι και πώς σκέφτεται
η τ/κ κοινότητα, και πώς πρακτικά
θα δουλέψει η σχέση της ε/κ κοι-

νότητας μαζί της. Είτε αποφασί-
σουμε πως θέλουμε να είναι γείτο-
νας, είτε αποφασίσουμε πως θέ-
λουμε να είναι συμπολίτης, δεν
μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό
βήμα μπροστά, αν δεν ξέρουμε τι
είναι αυτός με τον οποίο μιλάμε.

Το πιο δύσκολο όμως δεν είναι
η κατανόηση του απέναντι, ο οποίος
άλλωστε δεν είναι ον από διαφο-
ρετική ουράνια σφαίρα ύπαρξης,
αλλά άνθρωπος με κυπριακά πο-
λιτικά και κοινωνικά χαρακτηρι-
στικά. Το δύσκολο είναι να κατα-
στήσουμε υπόλογους για τις πράξεις
τους όσους εκλέγουμε και δεν εκλέ-
γουμε στην πλευρά μας. Γιατί για
να γίνει αυτό πρέπει να ξέρουμε τι
θέλουμε, και να μπορούμε να δια-
χωρίζουμε το πότε μας ξεγελούν
οι «άλλοι» και πότε οι «δικοί». 

Τζαι του χρόνου στα σπίθκια μας (5)
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Στρατιώτης φρουρεί φορτηγό που διανέμει φιάλες αερίου στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα, εν μέσω έλλειψης αερίου μαγειρέματος. Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει
τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών λόγω της έλλειψης συναλλάγματος.

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Στην παγκόσμια πο-
λιτική ιστορία, σύγ-
χρονη και του αρ-
χαίου κόσμου, οι
ομιλίες των σπου-
δαίων πολιτικών,

στρατιωτικών ή θρησκευτικών
ηγετών, δεν επικαθόρισαν μόνο
τη συμπύκνωση των κοσμοϊστο-
ρικών γεγονότων του πλαισίου
τους –γι’ αυτό εξάλλου τις μνη-
μονεύουμε– αλλά στοιχειοθέτη-
σαν και τις αρετές της πολιτικής
επικοινωνίας ως προς την ικανό-
τητα, τον χρονισμό και το συγ-
κείμενο αυτών των ηγετών που
τις αγόρευσαν. Κι αυτό ισχύει δια-
χρονικά γιατί πολύ περισσοτερο
από το αν ο «Επιτάφιος» του Θου-
κυδίδη είναι ένα σπουδαίο πολι-
τικό κείμενο που διδάσκεται εδώ
και αιώνες παντού επί γης δεν
παύει να είναι η ομιλία του Περι-
κλή, το 430 π.Χ. για τους πρώτους
νεκρούς του Πελλοπονησιακού
Πολέμου. Σπουδαιότερη συνεπώς
από την ίδια την ομιλία είναι ο
ίδιος ο άνθρωπος που την εκφώ-
νησε. Και ο Περικλής δεν μνημο-
νεύεται για την ομιλία του αλλά
για το έργο του που ταύτισε την
περίοδο της διακυβέρνησής του,
τον «χρυσό αιώνα» με την αθη-
ναϊκή δημοκρατία, την οικονομική
και πολιτιστική άνθηση της Αθή-
νας.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους
σπουδαίους λόγους πολιτικών αν-
δρών. Από τον Γκάντι και την ομι-
λία του για την εθνική ανεξαρτη-
σία της Ινδίας μέχρι τον Τσόρτσιλ
που παρακίνησε τον λαό του, την
ύστατη στιγμή του πολέμου, με
το θρυλικό «θα τους πολεμήσουμε
στις παραλίες». Το ίδιο ισχύει για
την ομιλία του Γεωργίου Παπαν-
δρέου στο Σύνταγμα, την ημέρα
της απελευθέρωσης της Ελλάδας
από την τριπλή κατοχή. Το ίδιο
ισχύει για το «Είμαστε όλοι Βε-
ρολινέζοι» του Κένεντι στο Βερο-
λίνο ή το «I Have A Dream» του
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Σπουδαίες
ομιλίες που ωστόσο πέραν του
σπουδαίου μηνύματός τους ταυ-
τίστηκαν με οραματιστές ηγέτες.
Ανθρώπους που με πραγματικούς
όρους βεμπεριανού statesmanship
κατόρθωσαν να μετατραπούν σε
ηγέτες για τον λαό τους και ταύ-
τισαν την πορεία τους –εντός ή
εκτός πολιτικής– με σπουδαία
επιτεύγματα. Και που απομυθο-
ποιήθηκαν κιόλας: O Kένεντι ενέ-
πλεξε τη χώρα του στον κατα-
στροφικό πόλεμο του Βιετνάμ. Ο
Τσόρτσιλ έχασε μεταπολεμικά τις
εκλογές. Μετά από δύο θητείες
Ομπάμα –του πρώτου μαύρου
Προέδρου της Αμερικής– το όραμα
του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ακόμη
σκοντάφτει στις δολοφονίες Αφρο-
μερικανών. 

Αλλά ήταν οι άνδρες που έγρα-
ψαν τις ομιλίες τους. Όχι οι ομιλίες
που επικαθόρισαν την πορεία
τους. Κι αυτό είναι που στη σύγ-
χρονη πολιτική επικοινωνία έρ-
χεται να ταυτιστεί με το ερώτημα
περί ηγεσίας, μετριότητας, πολι-
τικού image/PR και ουσίας. Ακόμη

και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένας
κωμικός που από το πουθενά έγινε
Πρόεδρος της Ουκρανίας, στην
πιο κρίσιμη στιγμή για την πα-
τρίδα του, είπε «θέλω πυρομαχικά
όχι να με πάτε κάπου» απευθυ-
νόμενος προς τις ηγεσίες του δυ-
τικού κόσμου. Μια ατάκα που τον
κατάταξε για μεγάλο μέρος της
ανθρωπότητας στο πάνθεον των
ηγετών. 

Την περασμένη εβδομάδα ο
υποψήφιος για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Χριστοδουλίδης στην εξαγγελία
του για την κάθοδό του στη διεκ-
δίκηση του προεδρικού θώκου –
και την ηγεσία της Κύπρου– εκ-
φώνησε μια ομιλία 24 λεπτών και
58 δευτερολέπτων όπου παρέθεσε
το περίγραμμα των θέσεών του
και κατέθεσε το όραμά του για
την Κύπρο.

Επανέλαβε συνολικά, 16 φορές,
το ρήμα «οραματίζομαι» σε μια
εξαγγελία που τόσο επικοινωνιακά
όσο και οπτικά εντυπωσίαζε στην
πρώτη επαφή του μέσου πολίτη
με αυτή. Λίγα εικοσιτετράωρα με-
τά, ο κ. Χριστοδουλίδης θα απέλυε
τον επικοινωνιολόγο του, κ. Φλέσ-
σα, επειδή μεγάλο μέρος της ομι-
λίας που εκφώνησε παρέπεμπε –
με την μορφή plagiarism– σε ομι-
λία του Γιαννάκη Κασουλίδη από
το 2008. Πτυχή που έγινε και viral
διαδικτυακά λόγω των βίντεο που
κυκλοφόρησαν που κατέδειξαν
τις φοβερές ομοιότητες. Αναπό-
φευκτα ένα πολύ σοβαρό φάουλ
–επικοινωνιακά αλλά και ουσια-
στικά μιας και ήταν η πρώτη εξαγ-
γελία με την κατάθεση του προ-
εκλογικού οράματος του υποψη-
φίου– για το οποίο ο κ. Χριστο-
δουλίδης θα κριθεί από το εκλο-
γικό σώμα. 

Το γεγονός πρέπει να υπενθυ-
μίσει πως η πολιτική επικοινωνία
–το κατ’ εξοχήν εργαλείο των προ-
εκλογικών εκστρατειών στην Κύ-
προ σε όλα τα επίπεδα (ΜΚΔ, δη-
μόσιες παρεμβάσεις, ομιλίες, de-
bates στα ΜΜΕ)– δεν είναι μόνο
η μετάδοση του μηνύματος αλλά
και ο υποψήφιος, πέραν αυτού.
Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τον
κ. Χριστοδουλίδη αλλά για όλους
τους υποψήφιους, διαχρονικά
στην Κύπρο. Στην πολιτική επι-
κοινωνία κρίνονται μεν η ρητο-
ρική και το περιεχόμενο αλλά ση-
μαντικότερη από αυτά είναι το τι
πράττει κάποιος και όχι το τι λέει.
Γι’ αυτό εξάλλου οι μεγάλοι ηγέτες
που ταύτισαν, ανά το παγκόσμιο,
τις ιστορικές τους ομιλίες με τη
σπουδαία τους δράση διακρίνον-
ταν για δύο χαρακτηριστικά: την
επίγνωση του τι λένε και που αλλά,
κυριότερα, την ακολουθία λόγων
και πράξεων. Συνεπώς, καλό θα
ήταν ενόψει των προεδρικών του
2023 να δώσουμε περισσότερη
έμφαση σε αυτό –το οποίο κατα-
δεικνύει και τη διαχρονική έλλειψη
ηγεσίας –μεταξύ των πολιτικών–
στην Κύπρο. 

Πέρα από το φάουλ
του Χριστοδουλίδη

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

<<<<<<

Η χώρα σήμερα είναι δι-
αιρεμένη, με το ένα μισό
δεμένο πάνω στην πολι-
τική και τις εμμονές, και
το άλλο μισό παραδομέ-
νο στη διαφθορά και στο
τρύπιο Σύνταγμα.
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Η αρχαία παράδοση
θέλει το μήνυμα της
πτώσης της Τροίας
και της νίκης των
Αχαιών να μεταδίδε-
ται από το Ίλιον στις

ελληνικές πόλεις μέχρι το Άργος
και τη Σπάρτη μέσα από ένα σύ-
στημα με φρυκτούς, δηλαδή φλε-
γόμενους πυρσούς που άναβαν φύ-
λακες στις κορυφές των βουνών.
Από βουνοκορφή σε βουνοκορφή,
από φλόγα σε φλόγα, η είδηση της
νίκης έλαμπε και μεταδιδόταν με
αστραπιαία ταχύτητα σχηματίζοντας
τη φωτεινή ραχοκοκαλιά της Ελλά-
δας. Την εικόνα αυτή αντέγραψε
και ο Nietzsche για να περιγράψει
τη διαχρονική μετάδοση των ιδεών
μέσα στον χρόνο από φιλόσοφο σε
φιλόσοφο και από σχολή σε σχολή.
Από την Αθήνα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη στη Ρώμη του Κι-
κέρωνα και του Σενέκα, από εκεί
στη Φλωρεντία, το Παρίσι, το Λον-
δίνο, το Βερολίνο και από την Ευ-
ρώπη του Διαφωτισμού στην Αμε-
ρική της Διακήρυξης της Ανεξαρ-
τησίας, το φιλοσοφικό πνεύμα εν-

δυναμώθηκε και εδραιώθηκε στην
επικράτεια που ορίζουν οι «φιλο-
σοφικές φλόγες» στη Δύση. Η Δύση
όμως δεν είναι απλά μια ιδέα, αλλά
ένα σύνολο θεσμών και αξιών που
αποκτήθηκαν και θεμελιώθηκαν
μέσα από πολέμους και αγώνες εναν-
τίον των εχθρών της ελευθερίας.
Και όπως το μήνυμα της Τροίας και
οι φιλοσοφικές ιδέες, έτσι και οι με-
γάλες στιγμές του αδιάκοπου αγώνα
για την ελευθερία και τη δημοκρατία
λάμπουν από κορυφή σε κορυφή.
Αυτό επιτρέπει να αναφερόμαστε
στον Μαραθώνα και τις Θερμοπύλες,
το Μεσολόγγι και το Μανιάκι, την
Πίνδο και το Ρούπελ όχι μόνο ως
ιστορικά γεγονότα ύψιστης γεωπο-
λιτικής σημασίας, αλλά και ως θε-
μέλια της φαντασιακής θέσπισης
της δυτικής δημοκρατίας, που σφυ-
ρηλατήθηκε μέσα από τους αγώνες
και τις θυσίες των δημοκρατικών
λαών. 

Στον ιστορικό του λόγο ενώπιον
των δύο σωμάτων της Γερουσίας,
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης υπενθύμισε αυτά τα
θεμελιώδη γεγονότα. Τονίζοντας

τη συγγένεια της Αθήνας, της πρώ-
της ιστορικής δημοκρατίας, με τις
ΗΠΑ, την ισχυρότερη δημοκρατία
της εποχής μας, δεν έδωσε τόσο έμ-
φαση στο ένδοξο παρελθόν όσο
στην ευθύνη που έχουν οι δυο εταί-
ροι ως «φύλακες» της δημοκρατίας».
Η Πνύκα και το Καπιτώλιο εντάσ-
σονται στο ίδιο σύνολο αξιών και
θεσμών, όπως εξάλλου είχε τονίσει
και ο Μπαράκ Ομπάμα με την προ-
σφώνηση urbi et orbi από την αθη-
ναϊκή Πνύκα. Αυτό το πολίτευμα
κανένας δημοκρατικός λαός δεν
έχει δικαίωμα να αφήσει ανυπερά-
σπιστο. Θα μπορούσε να ισχυρισθεί
κανείς ότι, ενώ οι ΗΠΑ θα μπορού-
σαν να αναλάβουν την ευθύνη αυτή,
η μικρή γεωπολιτικά Ελλάδα μόνο
μεταφορικά θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί «φρουρός» σε πλανητικό
επίπεδο. Το γεωστρατηγικό μέγεθος
όμως της Ελλάδας ελάχιστα ενδια-
φέρει, όταν πρώτη εκείνη στέλνει
όπλα στην πολύπαθη και ηρωική
Ουκρανία για να υπερασπισθεί τα
εδάφη της. Έτσι η Ελλάδα αψήφησε
τις απειλές της Ρωσίας, όπως είχε
αψηφήσει τις απειλές του Άξονα

τον Οκτώβριο του 1940 και όπως
είχε αψηφήσει τις απειλές του Χρου-
στσόφ το 1961, όταν ο Σοβιετικός
ηγέτης ανακοίνωνε από τη Ρουμανία
ότι η ΕΣΣΔ δεν θα δίσταζε να βομ-
βαρδίσει με πυρηνικά ακόμη και
την Ακρόπολη λόγω της συμμετοχής
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. 

Ενώπιον της αντιπροέδρου των
ΗΠΑ και της ομιλήτριας της Αμε-
ρικανικής Γερουσίας, ο Έλληνας
πρωθυπουργός περιέγραψε αυτό
που ο Walter Benjamin ονομάζει
«συναστρία», με άλλα λόγια το «άλμα
του τίγρη στο παρελθόν» προκει-
μένου να αντλήσει σθένος και έμ-
πνευση για τον τωρινό του αγώνα.
Υπενθύμισε ότι ο σύγχρονος αγώνας
για την ελευθερία του Ουκρανικού
λαού και η σύσσωμη αντίσταση της
Δύσης στην τυραννία και τον αυ-
ταρχισμό εμπνέονται από όλους
τους αντίστοιχους αγώνες του πα-
ρελθόντος. Πώς θα μπορούσε η Ελ-
λάδα να μην στείλει όπλα στην Ου-
κρανία, όταν αντίστοιχα το Μεσο-
λόγγι επεβίωνε χάρη στο γεγονός
ότι παραβιαζόταν ο Τουρκικός ναυ-
τικός αποκλεισμός; Πώς αυτοί που

εισήγαγαν στο παγκόσμιο λεξιλόγιο
τη «δημοκρατία» και την «πολιτική»
θα μπορούσαν να αποδώσουν στις
λέξεις αυτές διαφορετικό νόημα από
αυτό της «διακυβέρνησης του λαού,
από τον λαό, για τον λαό», όπως είχε
πει ο Αβραάμ Λίνκολν με τρόπο απα-
ράμιλλο; Πώς θα μπορούσε ένας δη-
μοκράτης να διανοηθεί ότι τα μι-
σόλογα και οι βερμπαλιστικοί τα-
κτιτισμοί είναι αντάξια του μεγαλείου
της Δημοκρατίας; Μέσα από τις δη-
μοκρατικές «συναστρίες», μέσα από
κάθε πράξη αντίστασης στον τύ-
ραννο η παγκόσμια ιστορία συνο-
ψίζεται στο «τώρα» (Jetztzeit). Οι
μεγάλες στιγμές των δημοκρατικών
αγώνων δεν αποτελούν απλά πα-
ρελθόν, παρόν και μέλλον. Μετου-
σιώνονται σε δυνάμεις που παλεύουν
για την ελευθερία στο αιώνιο παρόν. 

Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν μίλησε μόνο για το παρελθόν
και για το παρόν. Μίλησε και για το
μέλλον, και ιδιαίτερα για το αμερι-
κανικό μέλλον. Το έπραξε όχι με το
ανάστημα του χαρισματικού ηγέτη
μιας μικρής χώρας με ένδοξο πα-
ρελθόν. Το έπραξε με το ανάστημα

του συνετού Ευρωπαίου πολιτικού
που προσπαθεί να δεσμεύσει τη δη-
μοκρατική υπερδύναμη στους κοι-
νούς μελλοντικούς αγώνες Ευρώπης
και Αμερικής. Επαναλαμβάνοντας
τα λόγια του Ρέιγκαν, ότι η ελευθερία
μπορεί να χαθεί σε μια γενιά, έστειλε
ένα ηχηρό μήνυμα στο Ρεπουμπλι-
κανικό κόμμα.

Στόχος του ήταν να αφυπνίσει
τη συνείδηση της μεγάλης ιστορικής
παράταξης, η οποία ακόμη αμφιτα-
λαντεύεται ανάμεσα στην πολιτική
και τον λαϊκισμό. Όταν ηχήσει η
σάλπιγγα κανείς εκ των φρουρών
δεν δικαιούται να αγνοήσει το κά-
λεσμά της. Η Δύση περνώντας μέσα
από έναν «στενό διάδρομο» (Robin-
son και Acemoglu) κατάφερε να οι-
κοδομήσει το φιλελεύθερο πολίτευ-
μα, τα ατομικά δικαιώματα και το
κράτος δικαίου. Ομιλίες όπως του
Έλληνα Πρωθυπουργού υπενθυμί-
ζουν σε όλους την ιστορική πορεία
και την ευθύνη της Δύσης.     

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δημοκρατικές συναστρίες
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Α πό τη σκοπιά της καταπά-
τησης θεμελιωδών και ανα-
φαίρετων δικαιωμάτων, η

περίπτωση του εκδότη και συνι-
δρυτή της Wikileaks, Τζούλιαν
Ασάνζ δεν είναι ασυνήθιστη. Δε-
κάδες χιλιάδες αυθαίρετα φυλα-
κισμένοι ανά τον πλανήτη βρί-
σκονται έγκλειστοι –όπως ο εκ-
δότης της Wikileaks– σε συνθήκες
ακραίας απομόνωσης, εκτός του
οπτικού πεδίου της κοινής γνώμης
και υπόκεινται σε συστηματικά
και παρατεταμένα βασανιστήρια
και άλλες απάνθρωπες και ταπει-
νωτικές τιμωρίες – επειδή τόλμη-
σαν να ορθώσουν ανάστημα στην
τάδε ή στην δείνα επίσημη ή λα-
θραία εξουσία.

Η μοναδικότητα της υπόθεσης
του πολυβραβευμένου Ασάνζ συ-
νίσταται στο μέγεθός της, δηλαδή
στην ένταση και την έκταση των
νομικών, πολιτικών και κοινωνι-
κών επιπτώσεων που θα επιφέρει
για όλους μας η ενδεχόμενη έκ-
δοσή του στις ΗΠΑ, όπου θα βρε-
θεί αντιμέτωπος με κατηγορίες
κατασκοπίας, που προβλέπει μέ-
χρι 175 χρόνια φυλάκισης. Εν-
δεικτικά, ο απερχόμενος Ειδικός
Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασα-
νιστήρια, Νιλς Μέλζερ, κρούει
τον κώδωνα κι επισημαίνει πως
η εν εξελίξει δίωξη του Ασάνζ δη-
μιουργεί ένα εξαιρετικά επικίν-

δυνο προηγούμενο που θα σφρα-
γίσει με τρόπο οδυνηρό την τύχη
όχι μόνο των δημοσιογράφων και
των ενημερωτικών οργανισμών
παντού αλλά και την ίδια την
ελευθερία του Τύπου και τη δη-
μοκρατία εν γένει.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που δε-
κάδες οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων –όπως η Διεθνής
Αμνηστία, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς
Σύνορα, ο ΟΗΕ– και πληθώρα
απλών ανθρώπων αλλά και προ-
σωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας,
όπως η λογοτέχνιδα Μάγια Αγγέ-
λου, η ακαδημαϊκός και ακτιβίστρια
Άντζελα Ντέιβις, ο συγγραφέας
και διανοούμενος Ταρίκ Αλί, ο
μουσικός των Pink Floyd Ρότζερ
Γουότερς, ο σκηνοθέτης Κεν Λό-
ουτς κ.ά. – έχουν συστρατευθεί

στον αγώνα διεκδίκησης της απε-
λευθέρωσής και μη έκδοσης του
Ασάνζ. Στο πλαίσιο αυτό έχει πρό-
σφατα δημιουργηθεί μια κυπριακή
πρωτοβουλία, η οποία την περα-
σμένη Δευτέρα πραγματοποίησε
–σε συνεργασία με την Ένωση
Συντακτών Κύπρου– μια εκδήλω-
ση ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης για την υπόθεση του
Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος συνεχίζει
να βρίσκεται στη φυλακή υψίστης
ασφαλείας Belmarsh, έξω από το
Λονδίνο, κλεισμένος στο ατσάλινο
κελί του 23 ώρες το 24ωρο επί τα
τελευταία τρία έτη.

Στο πάνελ της συζήτησης, το
οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος
Σούλα Χατζηκυριάκου, συμμετεί-
χαν ο κοινωνιολόγος Ανδρέας Πα-
ναγιώτου, ο καθηγητής Πολιτικών
Επιστημών Σταύρος Τομπάζος και
η Νικολέτα Χαραλαμπίδου, δικη-
γόρος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τις τρεις κεντρικές παρεμβάσεις
ακολούθησε μια πυκνή και παρα-
γωγική συζήτηση, σε μία αίθουσα
κατάμεστη.

Στο ακροατήριο συμμετείχαν,
μεταξύ άλλων, βουλευτές κομμά-
των, πρώην ευρωβουλευτές και
διπλωμάτες, ακτιβιστές, δημοσιο-
γράφοι, νομικοί, φοιτητές και καλ-
λιτέχνες. Την κυπριακή πρωτο-
βουλία δράσης και υπεράσπισης
του Τζούλιαν Ασάνζ έχει προ δύο

μηνών χαιρετήσει ο παγκόσμια
γνωστός γλωσσολόγος, πολιτικός
ακτιβιστής και διανοούμενος Νόαμ
Τσόμσκι, γράφοντας επίσης τα
παρακάτω λόγια:

«Η βάναυση δίωξη του Julian
Assange είναι ένα διεθνές σκάν-
δαλο, με τη συνενοχή πολλών κυ-
βερνήσεων. Το έγκλημα του As-
sange είναι ότι εργάστηκε ως ένας
σοβαρός δημοσιογράφος: παρείχε
στο κοινό κρίσιμες πληροφορίες
που η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν
θέλει να έχει. Για το έγκλημα αυτό
έχει υποβληθεί σε πολυετή βασα-
νιστήρια, τα οποία συνεχίζονται.
Εξίσου ντροπιαστικό είναι το γε-
γονός ότι πολλοί από αυτούς που
χρησιμοποιούν με τόση προθυμία
τις αποκαλύψεις του, δεν σηκώ-
νονται να τον υπερασπιστούν. Η
βασική ακεραιότητα ενός ελεύ-
θερου και ανεξάρτητου Τύπου δέ-
χεται επίθεση σε αυτή την επαί-
σχυντη παράσταση. Ο Julian As-
sange αξίζει τη σθεναρή υποστή-
ριξή μας. Πρέπει να αφεθεί αμέσως
ελεύθερος και να τιμηθεί για τα
επιτεύγματά του. Αυτό απαιτεί
τουλάχιστον η δικαιοσύνη».

Η κα Βωνιάτη είναι μέλος της Πρωτο-
βουλίας για τον Julian Assange –Ειδικός
Επιστήμονας Έρευνας στο τμήμα Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κύπρος: «We are Assange»
Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΒΩΝΙΑΤΗ

Δεν είναι τελικά όλα
«άρπα κόλα» σε αυτό
τον τόπο. Ο σκηνο-
θέτης Πασχάλης Πα-
παπέτρου και ο κινη-
ματογραφιστής Νίκος

Αβρααμίδης, μαζί με μια ομάδα άλ-
λων εκλεκτών συνεργατών τους,
επιμένουν εδώ και δεκαετίες, να
παλεύουν για την ποιότητα στην
έβδομη τέχνη και τον αληθινό πο-
λιτισμό. Σταματούν τον χρόνο με
την κινηματογραφική τους μαε-
στρία και καταγράφουν ψηφιακά
την Κύπρο, που φεύγει και δεν ξα-
ναγυρνά. Το έργο των δύο φίλων
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως
συνέχεια, του έργου του αείμνηστου
Θεόδουλου Καλλίνικου, ο οποίος
διέσωσε με απίστευτο κόπο, τα κυ-
πριακά λαϊκά τραγούδια και του
αείμνηστου Αντρέα Χριστοφίδη,
ο οποίος κατέγραψε και διέσωσε
την κυπριακή ποίηση, των προ-
ηγούμενων αιώνων. 

Οι δύο φίλοι, ακολουθώντας τον
δύσκολο δρόμο, παλεύουν με χαρά,
δημιουργούν ταινίες και ντοκιμαν-
τέρ για την Κύπρο η οποία χάνεται,
αλλά και για την Κύπρο, η οποία
δίνει ελπίδα για το μέλλον. Το δί-
δυμο Πασχάλης και Νίκος, οι σπου-
δαίοι αυτοί δημιουργοί, ξεχωρίζουν,
πρώτα και πάνω από όλα, για το
ιδιαίτερο μεράκι τους. Ξεχωρίζουν
για την επαγγελματική τους προ-
σέγγιση στην καλή δημιουργία, γε-
γονός το οποίο επιβεβαιώνεται και
από τα πολλά βραβεία τα οποία
έλαβαν, στην Κύπρο και το εξωτε-
ρικό. Ξεχωρίζουν, γιατί επιμένουν
να δημιουργούν ντοκιμαντέρ, τα
οποία θα μείνουν ως σημεία ανα-
φοράς για τις επόμενες γενιές. Και
βεβαίως ξεχωρίζουν, γιατί παλεύουν,
ρομαντικά ίσως, για την καλή δη-
μιουργία και όχι για τις «αρπαχτές»
και το εύκολο χρήμα. Τα καλά έργα
στηρίζονται οικονομικά κατά 50%
από το δημόσιο ταμείο και το Ρα-
διοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και κατά
50% από χορηγούς, οι οποίοι σί-
γουρα υιοθετούν το όραμα της δια-
φορετικής, της καλής δημιουργίας.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ατέ-
λειωτες ώρες δουλειάς και μεγάλες
θυσίες στην προσωπική τους ζωή,
οι οποίες σίγουρα δεν μπορούν να
αποτιμηθούν. 

Τελευταίο επίτευγμα, του Νίκου
και του Πασχάλη, γιατί έτσι πρέπει
να θεωρείται, το ντοκιμαντέρ: «Περί
κυπριακού μαρμάρου». Αποτελεί
το αποτέλεσμα, κόπου και μόχθου
δύο χρόνων και καταγράφει οπτι-
κοακουστικά μνήμες παλιών μαρ-
μαράδων, μερικοί από τους οποίους
ήδη έφυγαν από τη ζωή. Το ντοκι-
μαντέρ δεν περιορίστηκε στις μνή-
μες, αλλά επεκτάθηκε και σε κατα-
γραφές θέσεων σπουδαίων επιστη-
μόνων. Ανάμεσα τους, ο γεωλόγος
Γιώργος Κωνσταντίνου και ο αρ-
χαιολόγος Δημήτρης Μιχαηλίδης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

ο τρόπος κατασκευής των μαρμά-
ρων, ο οποίος σήμερα χάθηκε λόγω
της χρήσης σύγχρονων μηχανών.
Εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες
από την πολυχρωμία των μαρμάρων,
κυρίως από τον Πενταδάκτυλο, ει-
κόνες οι οποίες ίσως για πρώτη
φορά καταγράφηκαν από τον κι-
νηματογραφικό φακό. Ο θεατής εκ-
πλήσσεται κυριολεκτικά, από την
ομορφιά, η οποία κρύβεται στις πέ-
τρες και τα βουνά της Κύπρου.

Το έργο του σκηνοθέτη Πασχάλη
Παπαπέτρου αποτελείται από δε-
κάδες ταινίες και εκατοντάδες τη-
λεοπτικά προγράμματα. Ωστόσο,
αυτά τα οποία θα μείνουν στην
ιστορία είναι σίγουρα τα 14 ντοκι-
μαντέρ –μαζί με το έτερο του καλ-
λιτεχνικό ήμισυ τον Νίκο Αβραα-
μίδη– τα οποία καλύπτουν πολλές
θεματικές ενότητες. Ντοκιμαντέρ,
για την Κύπρο, για τη Σαλαμίνα,
για το Τρόοδος, για τον Πενταδά-
κτυλο, για τα τείχη της Λευκωσίας,
για τον Αμίαντο, για τον Ρώσο πε-
ριηγητή Βασίλειο Μπάρσκι, για τον
Κώστα Αργυρού, για τον Τηλέμαχο
Κάνθο, για το ψωμί, για το κρασί,
για το λάδι, για τα λευκαρίτικα κεν-
τήματα, για τους μαντιλάρηδες και
πολλά άλλα θέματα. Κάθε ντοκι-
μαντέρ και μια μακρόχρονη κοπιώ-
δης ξεχωριστή ιστορία, μια κατά-
θεση ψυχής και μια μοναδική δη-
μιουργία.

Ο Πασχάλης Παπαπέτρου, μι-
λώντας στην «Κ» και πάντα στην
πάλλουσα κυπριακή διάλεκτο, επι-
μένει ότι η τέχνη δεν είναι βάσανο
και τονίζει ότι νιώθει καλά, για το
τι πέτυχε μέχρι σήμερα, με τον
καλό του φίλο, τον Νίκο. Μιλάει με
ιδιαίτερη αγάπη για τη βοήθεια χω-
ρικών, στο γύρισμα σκηνών στην
κυπριακή ύπαιθρο και βεβαίως για
την παραδοσιακή φιλοξενία, η οποία
χάνεται και αυτή, στη δίνη της σύγ-
χρονης βιοπάλης: «Καθίστε για μια
ζιβάνα, παιδιά, για ένα γλυκό, για
μια λεμονάδα, καθίστε να φάμε».
Και αυτές οι εγκάρδιες προσκλήσεις
αξίζουν σίγουρα πάρα πολλά. Ιδι-
αίτερη αναφορά κάνει και για το
χαμόγελο χαράς, των ανθρώπων
της υπαίθρου, όταν προβάλλονται
τα ντοκιμαντέρ τα καλοκαίρια στις
πλατείες των χωριών. Ίσως αυτά
τα χαμόγελα ικανοποίησης, απο-
τελούν και την ακριβότερη πλη-
ρωμή των δημιουργών. 

Ο πολιτισμός αποτελεί σκαλο-
πάτι για τον παράδεισο. Το καλλι-
τεχνικό έργο του Πασχάλη και του
Νίκου θρέφει την ψυχή και αποτελεί
άριστη ψυχαγωγία. Η χαρά στα
πρόσωπα του Πασχάλη και του Νί-
κου, κάθε φορά που προβάλλεται
ένα ντοκιμαντέρ και η ζεστή αν-
ταπόκριση των θεατών, αποτελούν
ίσως την καλύτερη επιβεβαίωση,
ότι οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες
«ποιούν πολιτισμό».

Σταματώντας τον χρόνο,
στην Κύπρο που φεύγει

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

<<<<<<

O Ειδικός Εισηγητής
του ΟΗΕ για τα βασανι-
στήρια, Νιλς Μέλζερ,
κρούει τον κώδωνα κι
επισημαίνει πως η εν
εξελίξει δίωξη του
Ασάνζ δημιουργεί ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο
προηγούμενο.
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ΑΡΘΡΟ /  Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις

O ταν τον Φεβράρη του 2021
βλέπαμε τις διαμαρτυρίες
για τα σκάνδαλα διαφθοράς

και τη μεγάλη πορεία των Ως Δαμέ,
δύσκολα θα σκεφτόταν κανείς ότι
ένα χρόνο μετά, οι δύο από τους
τρεις βασικούς υποψηφίους για τις
εκλογές του 2023, θα κοντράρονταν
για το ποιος είναι πιο περήφανος
για τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη.
Πόσο δε μάλλον ότι ο τρίτος υπο-
ψήφιος θα ήταν ο διαπραγματευτής
του ΠτΔ, υποστηριζόμενος από το
κόμμα που τα τελευταία πέντε χρό-
νια έχει χαράξει μια γραμμή κριτικής
στον ΠτΔ για τους χειρισμούς του
στο Κυπριακό. Τα γεγονότα δικαιώ-
νουν τον ΠτΔ, ο οποίος μπορεί πλέ-
ον να παρακολουθεί τις εκλογές
χωρίς άγχος, αφού δεν αναμένεται,
η όποια σφοδρή αμφισβήτηση του
έργου του ή της απουσίας αυτού.

Με την επιλογή της Κεντρικής
Επιτροπής, το ΑΚΕΛ εμφανίζεται
ως ανακόλουθο στην κριτική του
για το Κυπριακό, αφού επιλέγει τον
κ. Μαυρογιάννη, ο οποίος ακόμα
και σήμερα στηρίζει τους χειρι-
σμούς του ΠτΔ. Είναι επόμενο ότι
οι αντίπαλοί του θα χρησιμοποιούν

αυτή την κριτική για να αδρανο-
ποιήσουν την όποια δυναμική του
υποψηφίου, σε μια συνθήκη όπου
ο δρόμος για τον δεύτερο γύρο δεν
θα είναι εύκολος.

Αναμένουμε να δούμε αν το πρό-
γραμμα που θα παρουσιαστεί θα
επιτρέψει στο ΑΚΕΛ να ξεπεράσει
αυτό το εμπόδιο και να επικοινω-
νήσει το όποιο πλάνο του. Στρα-
τηγικά, το ΑΚΕΛ θα επιθυμούσε
την αποχώρηση του κ. Δημητριάδη
από την κούρσα, αφού η υποψη-
φιότητά του πιθανώς να προσελ-
κύσει άτομα που δυνητικά θα μπο-
ρούσαν να είχαν στηρίξει το ΑΚΕΛ
σε περίπτωση μιας διαφορετικής
επιλογής. Όπως και να ’χει, το ΑΚΕΛ
θα κληθεί κάποια στιγμή να εξη-
γήσει γιατί εννιά χρόνια στην αν-
τιπολίτευση δεν κατάφερε να χτίσει
ένα προφίλ υποψηφίου/ας που να
μπορούσε να στηριχθεί ως επιλογή
διαφοροποίησης. 

Από την άλλη, ο ΔΗΣΥ ίσως και
να προτιμά ένα δυνατό ΑΚΕΛ ούτως
ώστε στο σενάριο που ο κ. Νεοφύ-
του περάσει στον δεύτερο γύρο να
μη βρεθεί αντιμέτωπος με τον κ.
Χριστοδουλίδη. Μια ήττα σε εκείνο

το πλαίσιο ίσως και να σήμαινε το
τέλος της πολιτικής του καριέρας.
Ο κ. Νεοφύτου ξεκίνησε πρώτος
τον αγώνα και προς το παρόν προ-
σπαθεί ακόμα να συσπειρώσει το
κόμμα του. Όσο και αν στον ΔΗΣΥ
επιμένουν ότι οι εκλογές δεν είναι
τεστ δημοφιλίας, αν συνεχίσουν
οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι
ο κ. Νεοφύτου είναι πολύ μακριά
από τον κ. Χριστοδουλίδη, είναι
λογικό ότι θα ενταθεί ο προβλημα-
τισμός. Ειδικά αν στην πορεία χαθεί
η παράσταση νίκης. Την ίδια στιγ-
μή, για να γίνει η όποια πολιτική
κριτική στους χειρισμούς Χριστο-
δουλίδη ενόσω ήταν ΥΠΕΞ, πέρα
από συμβολισμούς, όπως την επι-
στροφή Κασουλίδη, θα πρέπει ο κ.
Νεοφύτου να είναι σε θέση να κάνει
ανοιχτή κριτική στον τρόπο που
με τη στήριξή του, πορεύτηκε ο
ΠτΔ. Όσο ο κ. Νεοφύτου αδυνατεί
να το κάνει, θα αδυνατεί και να
διαφοροποιηθεί από τον πιο δη-
μοφιλή αντίπαλό του. 

Επί του παρόντος και εν τη απου-
σία πολιτικών προγραμμάτων, ο
ΔΗΣΥ προσπαθεί, αλλά δυσκολεύε-
ται να πείσει στην κριτική του για

τον κ. Χριστοδουλίδη. Πώς μπορεί
να καλεί τον κ. Χριστοδουλίδη να
λογοδοτήσει για το θέμα Φλέσσα,
μετά από δέκα χρόνια διακυβέρ-
νησης με πλήρη απουσία λογοδο-
σίας σε τόσα θέματα που συντά-
ραξαν τον τόπο; Πώς μπορεί να κα-
τηγορήσει τον κ. Χριστοδουλίδη
για κενολογίες και αντιφάσεις μετά
από δέκα χρόνια μιας ανακόλουθης
κυβέρνησης, στο θέμα του Κυπρια-
κού ειδικά; Πώς μπορεί να τον κα-
τηγορήσει για σειρά σκόρπιων μη-
νυμάτων με σκοπό να χαϊδέψει
αφτιά, όταν ο ίδιος ο ΔΗΣΥ έχει χά-
σει την όποια ιδεολογική ταυτότητά
του; Στο τέλος της μέρας, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης είναι το αποτέλεσμα
ενός απολιτίκ σκηνικού, με έμφαση
στο φαίνεσθαι παρά στο είναι, όσα
δηλαδή καλλιέργησε και η κυβέρ-
νηση ΔΗΣΥ. Αυτό το βρίσκει τώρα
μπροστά του ο κ. Νεοφύτου, ενώ
το παιχνίδι έχει αλλάξει και η στάση
των ψηφοφόρων είναι πλέον δύ-
σκολο να προβλεφθεί. 

Την ίδια στιγμή ο κ. Χριστοδου-
λίδης μπορεί να χρησιμοποιήσει
τη μέγιστη αξιοποίηση του πρώτου
λάθους της εκστρατείας του από

τον ΔΗΣΥ, για να παρουσιαστεί
ως στόχος του κομματικού μηχα-
νισμού, κατευνάζοντας συνάμα
και τις ανησυχίες κομμάτων που
πολύ πιθανόν να τον στηρίξουν,
όπως το ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ. Όπως
έχουν τα πράγματα, ο κ. Χριστο-
δουλίδης φαίνεται να ακροβατεί
ανάμεσα στο αντι-συστημικό προ-
φίλ που προσπαθεί να χτίσει αλλά
και στην προάσπιση του κυβερ-
νητικού έργου. Ήδη με δηλώσεις
του έδειξε ότι δεν επιθυμεί τη ρήξη
με τον ΠτΔ, μια στρατηγική όπως
φαίνεται επιλογή. Εξάλλου ο ΠτΔ
θα μπορούσε να χτυπούσε δρα-
στικά το όποιο έρεισμα του κ. Χρι-
στοδουλίδη στη λαϊκή δεξιά, αν
επέλεγε να τον κριτικάρει ανοιχτά,
πηγαίνοντας πέρα από την προ-
φορική στήριξη στον κ. Νεοφύτου.
Δεν το έχει κάνει προς το παρόν,
ενώ μένει να φανεί αν θα επιλέξει
να μείνει στον ρόλο του ως του
«επιτήδειου ουδέτερου» (sic). 

Ενώ δεν αναμένεται να τεθεί
στον προεκλογικό, είτε το αντιλαμ-
βανόμαστε είτε όχι, ένα μεγάλο θέ-
μα που αφορά το μέλλον της Κύ-
πρου, έχει να κάνει με την ευρεία

κρίση στην τ/κ κοινότητα και τη
σχέση των Τουρκοκυπρίων τόσο
με την Τουρκία όσο και με την Κ.Δ.
Προς το παρόν, κανένας από τους
βασικούς υποψηφίους δεν έχει
κάνει την όποια επί της ουσίας ανα-
φορά σε εφικτές ιδέες διαχείρισης
της κατάστασης, πέρα από συνθη-
ματολογία. Αυτό δεν πρέπει να απο-
τελεί έκπληξη όμως αφού και οι
τρεις, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό φέρουν ευθύνη για εδώ που
φτάσαμε.

Τέλος, είμαστε ακόμα στις αρχές
ενός μεγάλου προεκλογικού, όπου
πολλά μπορούν να ανατραπούν.
Κυρίως, οι υποψήφιοι κάποτε θα
κληθούν να απαντήσουν πώς θα
χειριστούν τις σημαντικές προκλή-
σεις με τις οποίες θα βρεθεί αντι-
μέτωπη η Κύπρος, όπως η υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής του πολίτη,
η συζήτηση για ενεργειακές δια-
συνδέσεις, πιθανά νέα τετελεσμένα
στην Αμμόχωστο και παράλληλες
γεωτρήσεις στην ΑΟΖ. Και τότε
πολλά μπορεί να αλλάξουν. 

Η κα Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πολι-
τική αναλύτρια.

Συνέντευξη στον ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η Ευρώπη έχει μάθει το μάθημά
της και δεν θα εξαρτάται στο μέλλον
από μόνο μια χώρα για την ενέργειά
της, προτιμώντας ανανεώσιμες που
θα παράγει η ίδια, ανέφερε σε γρα-
πτή της συνέντευξη στην «Κ» η
Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμ-
σον, αμέσως μετά την ανακοίνωση
του φιλόδοξου και τεράστιου σε
όγκο πακέτου προτάσεων REPo-
werEU. Η κ. Σίμσον αναφέρθηκε
στις «τεράστιες δυνατότητες» της
Κύπρου όσον αφορά τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας
πως η αξιοποίησή τους είναι ο κα-
λύτερος δρόμος για μείωση των τι-
μών ενέργειας για τους καταναλω-
τές, αλλά και μελλοντικά ακόμα και
για την παραγωγή «πράσινου» υδρο-
γόνου. Αναφερόμενη στη συμβολή
της Κομισιόν στη διαμόρφωση
στρατηγικής της Κύπρου για το
πράσινο υδρογόνο, η Επίτροπος
τόνισε τον ρόλο που μπορεί να παί-
ξει η περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Όσον αφορά τον EastMed, η κ. Σίμ-
σον επανέλαβε πως είναι μια επι-
λογή για μεταφορά φυσικού αερίου
από τη Μεσόγειο στην Ε.Ε., αλλά
πως η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί
από την εμπορική βιωσιμότητα και
τις περιφερειακές δυναμικές. 

–Τι ρόλο μπορεί να παίξει στους
ευρύτερους σχεδιασμούς ο Ea-
stMed, μετά την εισβολή στην
Ουκρανία;

–Η Κομισιόν δημοσίευσε, απαν-
τώντας στην απρόκλητη και αδι-
καιολόγητη επίθεση της Ρωσίας
κατά της Ουκρανίας, το σχέδιο RE-
PowerEU για να δώσει τέλος στην
εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα το συντομότερο, σίγουρα
αρκετά πριν από το 2030, μέσω κυ-
ρίως της επίσπευσης των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας και την
αύξηση της αποδοτικότητας και

της εξοικονόμησης. Η Κύπρος έχει
τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά
την παραγωγή ηλιακής και αιολικής
ενέργειας, και οι επενδύσεις σε αυ-
τούς τους τομείς μπορούν να φέ-
ρουν σημαντικά οφέλη για την
ασφάλεια εφοδιασμού, τις τιμές
ενέργειας, τον αγώνα κατά της κλι-
ματικής αλλαγής, αλλά και μακρο-
πρόθεσμα οικονομικά οφέλη με
όρους ανάπτυξης και θέσεων ερ-
γασίας.Δεν μπορούμε όμως να κα-
λύψουμε 155bcm ρωσικού φυσικού
αερίου (σ.σ. ετησίως) από τη μία
ημέρα στην άλλη. Η αξιοποίηση
των κοιτασμάτων φυσικού αερίου
της Μεσογείου στην αγορά της Ε.Ε.
είναι λοιπόν μια επιλογή.Ο EastMed
είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέρον-
τος της Ε.Ε. όπως επιβεβαιώθηκε
πρόσφατα, και είναι ξεκάθαρη η
σημασία της άρσης της ενεργειακής
απομόνωσης της Κύπρου. Στο τέλος
όμως, η κατασκευή του έργου εξαρ-

τάται από την εμπορική βιωσιμό-
τητά και τις περιφερειακές δυνα-
μικές της ζήτησης.

–Πώς εντάσσεται η Κύπρος
στους σχεδιασμούς για τη με-
ταφορά και υποδομές υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG)
στην Ε.Ε.;

–Το LNG παίζει σημαντικό ρόλο
στην ασφάλεια εφοδιασμού της
Ε.Ε., ειδικά καθώς καταργούμε στα-
διακά το ρωσικό αέριο. Αναμένουμε
πως θα αντικαταστήσουμε περίπου
50bcm από τα 155bcm που εισά-
γουμε από τη Ρωσία με LNG. Είναι

μια πιο ευέλικτη εναλλακτική σε
σχέση με τους αγωγούς. Αναμφί-
βολα δεν θα μπορούσαμε σήμερα
να απαντήσουμε στη ρωσική απει-
λή χωρίς τις επενδύσεις που έγιναν
τη τελευταία δεκαετία σε τερματι-
κούς σταθμούς LNG από την Ε.Ε.
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαν-
τικές υποδομές με τη στήριξη της
Ε.Ε. Μόνο φέτος, έργα κοινού εν-
διαφέροντος για το φυσικό αέριο
θα προσθέσουν συνολικά 20 bcm
τον χρόνο στο ενεργειακό μας σύ-
στημα. Στην Κύπρο θα ξεκινήσει
τη λειτουργία της του χρόνου η
πλωτή αποβάθρα αποθήκευσης και

επαναεριοποίησης στο Βασιλικό.
Με δυνητική χωρητικότητα 2 bcm
τον χρόνο, θα συμβάλει στο τέλος
της ενεργειακής απομόνωσης της
Κύπρου και θα επιτρέψει στη χώρα
να απομακρυνθεί από τη χρήση
του ρυπογόνου πετρελαίου.

–Πρόσφατα η Κύπρος ζήτησε
τεχνική στήριξη από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για την ανάπτυ-
ξη αγοράς παραγωγής και μετα-
φοράς πράσινου υδρογόνου.
Ποια μορφή θα λάβει αυτή η
βοήθεια;

–Η Κομισιόν στηρίζει τα κράτη

μέλη ώστε να μπορούν καλύτερα
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
στον τομέα της ενέργειας μετά την
πανδημία και τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Ήδη έχει ξεκινήσει
η δουλειά για αναθεώρηση των
σχεδιασμών της Κύπρου για τον
ενεργειακό της τομέα μέχρι το 2030.
Τον Απρίλιο, η Κομισιόν εγκαινίασε
την Ενεργειακή Πλατφόρμα της
Ε.Ε., η οποία θα συγκεντρώνει τη
ζήτηση και θα διαπραγματεύεται
με διεθνείς εταίρους για κοινές αγο-
ρές φυσικού αερίου, καθώς και
υδρογόνου στο μέλλον. Όλα τα
κράτη μέλη μπορούν να συμμετά-
σχουν σε εθελοντική βάση. Σε αυτό
το πλαίσιο θα δημιουργηθεί μια
Παγκόσμια Ευρωπαϊκή Διευκόλυν-
ση για το Υδρογόνο, για συντονισμό
των κρατών μελών και του ιδιωτικού
τομέα όσον αφορά την παραγωγή
και χρήση υδρογόνου σε τρίτες χώ-
ρες και την εισαγωγή του. Θα δο-

θούν ακόμα κίνητρα για την πα-
ραγωγή υδρογόνου από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας για ώθηση
της παγκόσμιας αγοράς. Όσον αφο-
ρά την ενέργεια στην Κύπρο, το
κύριο όφελος θα προκύψει από
επενδύσεις σε ανανεώσιμες για
εσωτερική κατανάλωση. Δεδομέ-
νων όμως των δυνατοτήτων που
έχει η χώρα στον τομέα αυτό, υπάρ-
χει σίγουρα η δυνατότητα της αύ-
ξησης της παραγωγής ανανεώσιμων
για χρήση στην παραγωγή πράσι-
νου υδρογόνου.

–Η Ε.Ε. εστιάζει όλο και περισ-

σότερο στις διασυνοριακές υπο-
δομές ενέργειας και για την έν-
ταξη των ανανεώσιμων στο ενερ-
γειακό μείγμα της ηπείρου. Πώς
εντάσσεται στους σχεδιασμούς
η Μέση Ανατολή ή Νότια Γειτο-
νία της Ε.Ε.;

–Όπως υπογραμμίζεται στην
πρόσφατη εξωτερική στρατηγική
ενέργειας της Ε.Ε., η Νότια Γειτονία
έχει ρόλο κλειδί, μεταξύ άλλων για
το εμπόριο υδρογόνου και την ανά-
πτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Ήδη από το 2020 η στρατη-
γική της Ε.Ε. για το υδρογόνο κα-
τέγραψε τη σημασία της περιοχής
λόγω της εγγύτητας της, των φυ-
σικών πόρων της και των υπαρ-
χουσών διασυνδέσεων με την Ε.Ε.
Το υδρογόνο είναι επίσης μια από
τις προτεραιότητες στο πλαίσιο
της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης
με τη Νότια Γειτονία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
ανακοινώσει μια Μεσογειακή Σύμ-
πραξη για το Πράσινο Υδρογόνο
για τη στήριξη του εμπορίου υδρο-
γόνου μεταξύ της Ευρώπης, της
Αφρικής και της περιοχής του Κόλ-
που. Ένα από τα εργαλεία για στή-
ριξη της παραγωγής ενέργειας και
της δημιουργίας υποδομών είναι
η Επενδυτική Πλατφόρμα Γειτονίας
μέσω της οποίας στηρίζεται εδώ
και χρόνια έργα η μετάβαση των
εταίρων της Ε.Ε. στην καθαρή ενέρ-
γεια. Η προσπάθεια αυτή χτίζει
στην νέα Ατζέντα για τη Μεσόγειο
και θα ξεκινήσει με τη Συνεργασία
για το Υδρογόνο Ε.Ε. - Αιγύπτου.
Υπενθυμίζω ακόμα πως φέτος στη-
ρίξαμε το έργο για τον EuroAsia
Interconnector με 657 εκατομμύρια
ευρώ μέσω της Διευκόλυνσης «Ενώ-
νοντας την Ευρώπη». Πρόκειται
για ακόμα ένα κρίσιμο έργο για να
δοθεί τέλος στην ενεργειακή απο-
μόνωση της Κύπρου, μέσω της δια-
σύνδεσής της με το Ισραήλ και την
Ελλάδα.

Τεράστιες οι δυνατότητες της Κύπρου
Το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές λέει η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον στην «Κ»

–Υπάρχει κίνδυνος η Ε.Ε. να αν-
τικαταστήσει την εξάρτησή της
από τη Ρωσία με μια εξάρτηση
από μη δημοκρατικές και πιθα-
νώς ασταθείς χώρες από τη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και
τον Κόλπο;

–Το ξεκάθαρο δίδαγμα αυτής
της κρίσης είναι πως δεν μπορούμε
να εξαρτόμαστε από έναν και μο-
ναδικό πάροχο, ειδικά έναν που εί-
ναι έτοιμος να κάνει την ενέργεια
όπλο. Καθώς εισάγουμε το 90% του
φυσικού αερίου, το 97% του πε-
τρελαίου και το 70% του άνθρακα
που καταναλώνουμε, θα πρέπει να

διαφοροποιήσουμε τις εισαγωγές
ενέργειας αν θέλουμε να αποφύ-
γουμε κινδύνους όσον αφορά την
προμήθεια. Αυτό σημαίνει μεγα-
λύτερο αριθμό παρόχων και μικρό-
τερες ποσότητες παροχής που μπο-
ρούν πιο εύκολα να αντικαταστα-
θούν.Μακροπρόθεσμα, στρατηγική
μας είναι φυσικά η δραστική μείωση
της κατανάλωσης ορυκτών καυσί-
μων, η οποία θα μειώσει σημαντικά
την ενεργειακή μας εξάρτηση. Η
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
παράγεται στην ίδια την Ευρώπη
και ενέχει πολύ χαμηλότερο ρίσκο
για την ενεργειακή ασφάλεια.

– Πώς αξιολογείτε τα μέτρα που
έχει λάβει η Κύπρος για αντιμε-
τώπιση της αύξησης των τιμών
ενέργειας;

–Από τον Οκτώβριο, όταν άρχι-
σαν να αυξάνονται για πρώτη φορά
οι χονδρικές τιμές ενέργειας, η Κο-
μισιόν έδωσε στη δημοσιότητα μια
«εργαλειοθήκη» στην οποία περι-
γράφονται μέτρα με τα οποία οι κυ-
βερνήσεις μπορούσαν να αντιμε-
τωπίσουν την κατάσταση, ειδικά
όσον αφορά την προστασία των
ευάλωτων καταναλωτών. Όλα τα
κράτη μέλη, μεταξύ τους και η Κύ-
προς, αξιοποίησαν τις επιλογές που

περιλαμβάνουν προγράμματα άμε-
σης στήριξης, κρατικές ενισχύσεις
και μέτρα που σχετίζονται με τη
φορολογία, μέτρα των οποίων η συ-
νολική αξία σε όλη την Ε.Ε. εκτιμάται
πως έφτασε περίπου στα 100 δισ.
ευρώ.Η Κύπρος έχει κάνει μια σειρά
από βήματα, από μειώσεις στον
ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης
μέχρι τη θέσπιση σχεδίων στήριξης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στη βάση της καθοδήγησης που
περιέχεται στην εργαλειοθήκη της
Κομισιόν.Αυτό που είναι σημαντικό
να γίνει τώρα στην Κύπρο για οι-
κονομικά προσβάσιμες τιμές και

ενεργειακή ασφάλεια, είναι η ανά-
πτυξη των τεράστιων δυνατοτήτων
της χώρας στην ηλιακή και την αι-
ολική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή απο-
τελούν τις πιο φτηνές πηγές ενέρ-
γειας στην Ευρώπη το κόστος των
φωτοβολταϊκώνγια παράδειγμα μει-
ώθηκε κατά 82% την τελευταία δε-
καετία. Όσο περισσότερο η Κύπρος
αυξάνει την παραγωγή ανανεώσιμης
ενέργειας και όσο βελτιώνει τα μέτρα
ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως
στην ανακαίνιση κτηρίων, τόσο πιο
ανεξάρτητη θα καθίσταται από ει-
σαγωγές και τόσο χαμηλότεροι θα
γίνονται οι λογαριασμοί.

Οι ανανεώσιμες μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς στην Κύπρο
<<<<<<

Όσο περισσότερο η Κύ-
προς αυξάνει την παρα-
γωγή ανανεώσιμης ενέρ-
γειας και όσο βελτιώνει
τα μέτρα ενεργειακής
αποδοτικότητας, τόσο
πιο ανεξάρτητη θα καθί-
σταται από εισαγωγές και
τόσο χαμηλότεροι θα γί-
νονται οι λογαριασμοί.

<<<<<<

Το τερματικό στο
Βασιλικό και ο EuroAsia
θα συμβάλουν στην
άρση της ενεργειακής
απομόνωσης.

<<<<<<

Ο EastMed αποτελεί μια
επιλογή για μεταφορά
φυσικού αερίου στην
Ε.Ε., όμως εξαρτάται
από τη βιωσιμότητα.

Το ξεκάθαρο δίδαγμα αυτής της κρίσης είναι πως δεν μπορούμε να εξαρτό-
μαστε από έναν και μοναδικό πάροχο, ειδικά έναν που είναι έτοιμος να κάνει
την ενέργεια όπλο, λέει στην «Κ» η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στον απόηχο όσων διαδραματίστη-
καν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο,
την προηγούμενη εβδομάδα, η κυ-
βέρνηση φαίνεται να εστιάζει πε-
ρισσότερο στους λόγους που οδή-
γησαν στα επεισόδια, θεώρηση
που θα καθορίσει και τα βήματα
που αναμένεται να γίνουν από την
ερχόμενη εβδομάδα. Η πρόθεση
του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη να καλέσει
τους παραγωγούς γαλακτοκομικών
προϊόντων στο Προεδρικό Μέγαρο
δείχνει την κατεύθυνση στην οποία
θα κινηθεί η κυβερνητική πλευρά.
Κυβερνητική πηγή, με την οποία
μίλησε η «Κ», βλέπει με συμπάθεια
τις φωνές διαμαρτυρίας των παρα-
γωγών γάλακτος, κάνοντας παρα-
δεκτό το βασικό επιχείρημα των
διαμαρτυρομένων ότι «έχουν φθά-
σει σε επίπεδα εξαθλίωσης». Υπό
το πρίσμα αυτό, πίσω από τις ακραί-
ες εκδηλώσεις έξω από το Προεδρι-
κό Μέγαρο, εντοπίζονται ηθικοί
αυτουργοί προς την πλευρά των
μεγάλων τυροκομείων. Μια άποψη
που αναμένεται έχει προεκτάσεις
ως προς τις κυβερνητικές κινήσεις
το αμέσως επόμενο διάστημα. Επί
της ουσίας του προβλήματος αξία
μπορεί να έχει η προσπάθεια να
αντληθούν ευρωπαϊκοί πόροι προ-
κειμένου να ενισχυθούν οι παρα-
γωγοί γάλακτος έως ότου εξευρε-
θούν μόνιμες λύσεις. Μπροστά στην
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
και επηρεάζει το δεύτερο εξαγώγιμο
προϊόν της Κύπρου, το χαλλούμι,
ως προϊόν Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), η κυ-
βερνητική πλευρά εμφανίζεται δια-
τεθειμένη να σκληρύνει τη στάση
της. Σύμφωνα με καλά πληροφο-
ρημένες πηγές της «Κ», τα αρμόδια
κυβερνητικά τμήματα συλλέγουν

ήδη στοιχεία προκειμένου να ετοι-
μασθεί σχετικός φάκελος που θα
αποσταλεί στην Επιτροπή Προστα-
σίας Ανταγωνισμού. Τα υπό ανα-
ζήτηση στοιχεία θα τεκμηριώσουν
την άποψη που υπάρχει στην κυ-
βέρνηση για στρεβλώσεις στην τιμή
του γάλακτος. Το πρόβλημα, σύμ-
φωνα με κυβερνητικούς κύκλους,
δημιουργείται από την τακτική των
τυροκομείων να καθορίζουν την
τιμή αγοράς του γάλακτος όχι με
βάση το κόστος παραγωγής, αλλά
κατόπιν συνεννόησης. Τιμή που

όπως λέγεται δεν καλύπτει το κόστος
παραγωγής, με τους παραγωγούς
να έχουν περιέλθει σε δεινή οικο-
νομική θέση. Βασικό επιχείρημα
του ισχυρισμού περί καρτέλ στην
αγορά γάλακτος αποτελούν οι τιμές
του κυπριακού προϊόντος με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. 

Γνωμάτευση και έλεγχοι
Το δεύτερο βήμα προκειμένου

να εξομαλυνθεί η κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί είναι να ξεκα-
θαρίσει το τοπίο γύρω από το χαλ-
λούμι ως ΠΟΠ. Εν προκειμένω έχει

ζητηθεί γνωμάτευση από τη Νομική
Υπηρεσία, η οποία αναμένεται να
παραδοθεί στο Υπουργείο Γεωργίας
εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
Η γνωμάτευση θα δίνει απάντηση
στο ερώτημα αν τα μεγάλα τυρο-
κομεία, κυρίως, μπορούν να παρά-
γουν χαλλούμι εκτός πλαισίου ΠΟΠ.
Οι παραγωγοί τυροκομικών προ-
ϊόντων σε επιστολή τους προς τον
υπουργό Γεωργίας υποστηρίζουν
πως ευρωπαϊκός κανονισμός τους
δίνει το δικαίωμα παραγωγής με
το εμπορικό σήμα, δηλαδή όπως
παρήγαγαν χαλλούμι μέχρι την

εφαρμογή του ΠΟΠ, άποψη με την
οποία διαφωνεί η κυβέρνηση. Πηγές
από το Υπουργείο Γεωργίας λένε
πως ακόμα και να δίνεται το δι-
καίωμα παραγωγής με εμπορικό
σήμα, οι παραγωγοί δεν μπορούν
«να κάνουν ό,τι θέλουν».

Το επόμενο βήμα, το οποίο σχε-
τίζεται με το ερώτημα που έχει
τεθεί προς τη Νομική Υπηρεσία,
είναι να διαφοροποιηθεί το πλαίσιο
ελέγχων για παραγωγή χαλλουμιού
με εμπορικό σήμα. Κίνηση που σα-
φέστατα σχετίζεται με την πίεση
που βάζει η κυβέρνηση προς τους

παραγωγούς γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων προκειμένου να επέλθει μια
ισορροπία με τις τιμές αγοράς γά-
λακτος. Το Υπουργείο Γεωργίας,
σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εμπορίου, το οποίο έχει την αρμο-
διότητα ελέγχου, ετοιμάζονται να
αναθέσουν τους ελέγχους για το
εμπορικό σήμα σε ανεξάρτητο διε-
θνή οργανισμό, ο οποίος ελέγχει
την εφαρμογή του ΠΟΠ. Αυτό, σύμ-
φωνα με κυβερνητικές πηγές, ση-
μαίνει πως ουδείς παραγωγός χαλ-
λουμιού με εμπορικό σήμα μπορεί
να κινείται εκτός πλαισίου που αφο-

ρά τις ποσοστώσεις γάλακτος οι
οποίες, όπως λέγεται, είναι ίδιες με
το ΠΟΠ.

Τυροκόμοι Vs κυβέρνηση
Η τροπή που πήρε η διαμαρτυρία

παραγωγών γάλατος δείχνει πως
για την κυβέρνηση η αιτία του «κα-
κού» δεν ήταν οι διαμαρτυρόμενοι
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο αλλά
τα τυροκομεία. Η κόντρα που έχει
ξεσπάσει σαφέστατα έχει κατάλοιπα
και από τη στάση των παραγωγών
γαλακτοκομικών προϊόντων να κα-
τοχυρωθεί το χαλλούμι ως ΠΟΠ. Ο
πρόεδρος των τυροκόμων Γιώργος
Πέτρου απέρριψε και τις κυβερνη-
τικές απόψεις περί κερδοσκοπίας
στην αγορά γάλακτος κατηγορών-
τας τον Υπουργό Γεωργίας ότι ψεύ-
δεται. Οι τυροκόμοι υποστηρίζουν
πως η τιμή του γάλακτος δεν μει-
ώθηκε, ενώ διερωτώνται «γιατί
τόση εμπάθεια προς τους τυροκό-
μους, γιατί τόσος πόλεμος σε αυτούς
που ανάδειξαν και προωθούν το
κυπριακό χαλλούμι ανά το παγκό-
σμιο για δεκαετίες». Στα όσα του
καταλογίζουν οι τυροκόμοι ο υπουρ-
γός Γεωργίας, μιλώντας στην «Κ»,
απάντησε με στοιχεία. Τα στοιχεία
του Υπουργείου Γεωργίας, όπως
μας είπε, δείχνουν πως η τιμή του
γάλακτος σε σχέση με πέρυσι όχι
μόνο έμεινε στα ίδια επίπεδα αλλά
μειώθηκε. Την ίδια ώρα στην Ευ-
ρώπη, συμπλήρωσε, η τιμή του γά-
λακτος αυξήθηκε έως και 40%. Ο
Κώστας Καδής απορρίπτει τα περί
πολέμου προς του τυροκόμους, επι-
μένοντας πως τις τιμές του γάλακτος
δεν τις καθορίζει το κόστος παρα-
γωγής αλλά οι τυροκόμοι. Επί του
προκειμένου ανέφερε πως η τιμή
που αγοράζεται το αιγοπρόβειο
γάλα είναι 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ
το κόστος παραγωγής του ανέρχεται
στο 1,50 ευρώ.

Μαζεύονται στοιχεία για καρτέλ στο γάλα
Μέτωπο κυβέρνησης με μεγάλα τυροκομεία – Θα σταλεί φάκελος στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για να ανοίξει υπόθεση

Κυβέρνηση και παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων αλληλοκατηγορούνται μετά και την εκδήλωση διαμαρτυρίας
των παραγωγών γάλακτος έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στο οποίο θα κληθούν να μεταβούν προκειμένου να βρε-
θεί μια λύση με τις τιμές αγοράς γάλακτος.

<<<<<<<

Τρία βήματα αναμένεται
να κάνει η κυβέρνηση
προκειμένου να βάλει
τέλος στο θέμα με το
χαλλούμι. Πρώτον, γνω-
μάτευση από τη Νομική
Υπηρεσία, δεύτερον να
αναζητήσει στοιχεία για
παραβίαση των κανόνων
ανταγωνισμού και τρίτον,
αύξηση των ελέγχων.
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Η ιστορική ομιλία του πρωθυπουρ-
γού στο Κογκρέσο την περασμέ-
νη Τρίτη «τράβηξε» τα φώτα της 
δημοσιότητας λόγω του περιε-
χομένου και της τεράστιας απή-
χησης που είχε στο νομοθετικό 
σώμα των ΗΠΑ, αλλά εξίσου ση-
μαντικές για την προώθηση των 
εθνικών θεμάτων και την ένταξη 
της χώρας στον νέο χάρτη που 
διαμορφώνεται μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, ήταν 
οι συνομιλίες που είχε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο 
Μπάιντεν πίσω από τις κλειστές 
πόρτες στον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε με 
απτά στοιχεία την τουρκική επι-
θετικότητα στο Αιγαίο και την 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου, μίλησε για 
το Κυπριακό, παρουσίασε στον 
πρόεδρο των ΗΠΑ το σχέδιο της 
Αθήνας για τη μετατροπή της 
Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο 
υποκατάστασης του ρωσικού φυ-
σικού αερίου και έφυγε από την 
Ουάσιγκτον με μια καθαρότερη 
εικόνα αναφορικά με τις εκτιμή-
σεις της αμερικανικής πλευράς 
για την πορεία των πολεμικών 
επιχειρήσεων στην Ουκρανία. 

«Δεν πρόκειται για 

συνήθεις παραβιάσεις» 

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης, ευλόγως, δεν επιθυ-
μούσε τις συζητήσεις με τον Τζο 
Μπάιντεν να μονοπωλήσει η επι-
θετικότητα της Αγκυρας, έθεσε 
ευθέως τα προβλήματα που δη-
μιουργεί ο αναθεωρητισμός της 
Τουρκίας και η προσπάθεια πα-
ραβίασης εθνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, σε μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη, μάλιστα, συγκυρία για 
το ΝΑΤΟ. Ο πρωθυπουργός έδει-
ξε στον πρόεδρο των ΗΠΑ τον 
τουρκικό χάρτη της «Γαλάζιας 
Πατρίδας», λέγοντας πως επί της 
ουσίας «καλύπτει τα μισά ελλη-
νικά νησιά και μέρος της υφαλο-
κρηπίδας τριών κρατών». Κατά 
τις ίδιες πηγές, ο κ. Μπάιντεν 
συγκατένευσε με μια κίνηση της 
κεφαλής, ενώ ενδεικτικό της ση-
μασίας που έδωσε στον χάρτη 
είναι πως τον πήρε και τον ενε-
χείρισε στον σύμβουλο Εθνικής 
Ασφαλείας του, Τζέικ Σάλιβαν, 
προκειμένου να μελετηθεί από 
την αμερικανική πλευρά. 

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης 
αναφέρθηκε και στις πρακτικές 
της τουρκικής πολεμικής αερο-

πορίας στο Αιγαίο. Ο πρωθυπουρ-
γός σημείωσε πως «δεν πρόκειται 
για τις συνήθεις παραβιάσεις», 
παρότι και αυτές σηματοδοτούν 
αμφισβήτηση κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και εγκυμονούν κιν-
δύνους ατυχήματος, αλλά πραγ-
ματοποιούνται και «υπερπτήσεις 
πάνω από κατοικημένα ελληνικά 
νησιά». Υπενθυμίζεται πως ο κ. 
Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην 
πρακτική των υπερπτήσεων από 
τουρκικά μαχητικά και UAV και 
κατά την ομιλία του στο Κογκρέ-
σο, υπογραμμίζοντας πως «πρέ-
πει να σταματήσουν άμεσα». 

«Οχι» Μπάιντεν 

σε δύο κράτη στην Κύπρο 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο πρω-
θυπουργός αναφέρθηκε και στον 
Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμα-
νε πως δέχθηκε να συναντηθούν 
στην Κωνσταντινούπολη μετά 
την έναρξη του πολέμου στην Ου-
κρανία, εκτιμώντας πως θα ήταν 

δυνατή η διαμόρφωση ενός μό-
ντους βιβέντι για ήρεμα νερά στις 
διμερείς σχέσεις, όμως αποδει-
κνύεται πως η Τουρκία «έχει επι-
λέξει την ένταση». Παράλληλα, 
αναφέρθηκε και στην ανελαστική 
στάση που τηρεί η Αγκυρα στο 
Κυπριακό. Ο πρωθυπουργός ση-
μείωσε πως δεν μπορεί να είναι 
αποδεκτή η λύση των δύο κρατών 
στην Κύπρο. «Το καταλαβαίνω, 
απόλυτα», φέρεται να του απά-
ντησε σε αυτό το σημείο ο πρόε-
δρος Μπάιντεν, ο οποίος άλλωστε 
είχε δείξει τη συμφωνία του και 
δημοσίως, χειροκροτώντας θερμά 
τον πρωθυπουργό, όταν μίλησε 
για τη μη αποδοχή της λύσης των 
δύο κρατών στην Κύπρο, κατά τη 
δεξίωση στον Λευκό Οίκο.  

«Στην ίδια σελίδα 

στα ενεργειακά» 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδει-
ξε όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε 
στο πεδίο της ενέργειας, καθώς 
απόλυτη προτεραιότητα της Ου-
άσιγκτον είναι η απεξάρτηση της 
Ευρώπης, και μάλιστα το ταχύ-
τερο δυνατόν, από το ρωσικό 

φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης 
παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο 
για τη μετατροπή της Ελλάδας 
σε ενεργειακό κόμβο μεταφο-
ράς φυσικού αερίου –όχι μόνο 
LNG των ΗΠΑ– αλλά και ηλεκτρι-
κής ενέργειας προς τα Βαλκάνια 
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
«Είμαστε στην ίδια σελίδα στα 
ενεργειακά», φέρεται να παρα-
τήρησε ο κ. Μπάιντεν, προσθέ-
τοντας πως για τη συγκεκριμένη 
περιοχή «είστε στον σχεδιασμό 
πιο προχωρημένοι από εμάς». 
Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
στράφηκε στον σύμβουλο για 

θέματα ενεργειακής ασφάλει-
ας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αμος 
Χοκστάιν, που ήταν παρών στις 
συνομιλίες, λέγοντας πως «θέλω 
να είσαι σε συνεχή συνεργασία 
με την ελληνική κυβέρνηση», 
προκειμένου το όλο εγχείρημα 
να προχωρήσει. 

Ενδεικτική της δυναμικής που 
διαμορφώνεται στο συγκεκρι-
μένο πεδίο, είναι αφενός η ανά-
ληψη από πλευράς Τζέφρεϊ Πά-
ιατ –που γνωρίζει πλέον άριστα 
την περιοχή– της θέσης του υφ. 
Εξωτερικών των ΗΠΑ με αρμο-
διότητα την Ενέργεια από τον 

επόμενο μήνα και ταυτόχρονα 
η πρόσληψη του Νίκου Τσάφου 
στη θέση του συμβούλου του Ελ-
ληνα πρωθυπουργού για τα ενερ-
γειακά ζητήματα. Τρίτο στοιχείο 
είναι πως ο Τζορτζ Τσούνης, ο 
νέος Αμερικανός πρέσβης στην 
Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της «Κ», στις πολλές συζητή-
σεις που είχε κατά το ταξίδι στις 
ΗΠΑ, ανέφερε πως το επόμενο 
διάστημα η Ελλάδα είναι δυνα-
τόν να εξελιχθεί σε ενεργειακό 
κόμβο για την περιοχή και να 
«πουλάει» ενέργεια σε Βαλκάνια 
και Αν. Ευρώπη.  

«Δεν ξέρω πότε 

θα τελειώσει ο πόλεμος» 

Τη συνάντηση των κ. Μη-
τσοτάκη - Μπάιντεν απασχό-
λησε και ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, με την Ελλάδα σαφώς 
αναβαθμισμένη, καθώς όχι μό-
νον καταδίκασε από την πρώ-
τη στιγμή χωρίς υποσημειώσεις 
και αστερίσκους τη ρωσική ει-
σβολή αλλά απέστειλε άμεσα 
και αμυντική βοήθεια στο Κίε-
βο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον κ. 

Μπάιντεν «πότε εκτιμά πως θα 
τελειώσει ο πόλεμος». Εξάλλου, 
ως γνωστόν, οι αμερικανικές μυ-
στικές υπηρεσίες εμφανίζονταν 
βέβαιες για τις πραγματικές προ-
θέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, 
όταν στην Ευρώπη κυριαρχούσε 
η εκτίμηση για διπλωματική λύ-
ση στο Ουκρανικό. «Εχω πολλά 
πιθανά σενάρια, αλλά η τελική 
επικεφαλίδα είναι: δεν ξέρω», 
απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
στον πρωθυπουργό, αναδεικνύ-
οντας το θολό και άκρως επικίν-
δυνο τοπίο εντός του οποίου 
κινείται συνολικά ο πλανήτης 
μετά την έναρξη του πολέμου. 
Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
φέρεται να παρατήρησε πως 
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις 
έχουν εμφανιστεί κατώτερες 
του αναμενόμενου και να εκτί-
μησε πως ο Πούτιν δύσκολα θα 
επιτύχει τους στρατιωτικούς του 
στόχους εάν δεν προχωρήσει σε 
γενική επιστράτευση. 

Αέριο μέχρι την Ουκρανία

Σημειώνεται, τέλος, πως κατά 
την επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο 
πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτε-
ρα στην προοπτική μετατροπής 
της χώρας σε ενεργειακό κόμ-
βο: Στη συζήτηση που είχε στο 
Georgetown ξετύλιξε το σχέδιο 
της επόμενης μέρας: «Η Ελλάδα 
είναι σημαντική για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, γιατί είναι μια σταθερή 
δημοκρατία στην Ανατολική Με-
σόγειο. Είναι η μεγαλύτερη οικο-
νομία στα Βαλκάνια και αποτελεί 
φυσικό σημείο εισόδου ενέργειας 
στην Ευρώπη», είπε και πρόσθε-
σε: «Βεβαίως, η Ελλάδα είναι και 
το σημείο εισόδου του υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου όχι μόνο 
στο ελληνικό δίκτυο αλλά και στο 
Βαλκανικό. Θεωρητικά το αέριο 
θα μπορούσε να φτάσει έως και 
την Ουκρανία από την Ελλάδα. 
Αυτός ο ενεργειακός διάδρομος 
από τον Nότο στον Βορρά που 
ξεκινάει από την Ελλάδα και θα 
καλύπτει τις ανάγκες των Βαλ-
κανίων και της Ανατολικής Ευ-
ρώπης, είναι ιδιαίτερα μεγάλης 
σημασίας για τις ΗΠΑ». 

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουρ-
γός αναφερόταν στη «στρατηγική 
σχέση με την Κύπρο και το Ισρα-
ήλ» και στις «εξαιρετικές σχέσεις 
με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» 
αλλά και την Αίγυπτο και τη Σα-
ουδική Αραβία. Ο κ. Μητσοτάκης 
ουσιαστικά επιδιώκει να καταστεί 
η Ελλάδα κόμβος, μεταξύ Αφρι-
κής, Μέσης Ανατολής και Αν. Ευ-
ρώπης, διαμέσου των Βαλκανίων. 

Πίσω από τις «κλειστές πόρτες»
Οι διάλογοι Μητσοτάκη - Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο για την ενέργεια, την Τουρκία, το Κυπριακό και την Ουκρανία
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Των Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
και ΣΤ. Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Α Π Ο Ψ Η

Κατά τις συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Τζο Μπάιντεν στράφηκε στον σύμβουλο για θέματα ενεργειακής 
ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αμος Χοκστάιν, ο οποίος ήταν παρών, λέγοντας πως «θέλω να είσαι σε συνεχή συ-
νεργασία με την ελληνική κυβέρνηση», προκειμένου η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο. 

Κατά τη διάρκεια μιας ακροαματι-
κής διαδικασίας ενώπιον της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της 
αμερικανικής Γερουσίας τον πε-
ρασμένο μήνα, ο υπουργός Εξω-
τερικών Αντονι Μπλίνκεν μίλησε 
για «μια πολύ σημαντική στρατη-
γική συγκυρία», κατά την οποία 
οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενθαρρύ-
νουν εκείνους –όπως η Ινδία και 
η Τουρκία– που επανεξετάζουν 
τη σχέση τους με τη Ρωσία. Ο 
γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ 
απάντησε με μια απλή αλλά ισχυ-
ρή επισήμανση: «Η επιλογή δεν 
είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Κίνα [ή τη Ρω-
σία], η επιλογή είναι σε τι είδους 
κόσμο θέλουμε να ζήσουμε. Κά-
ποιον που τελικώς διέπεται από 
ένα κράτος δικαίου... ή κάποιον 
[που είναι απολυταρχικός].  [Στο] 
τέλος της ημέρας, επιδιώκοντας 
να καταστήσουμε αυτή την επι-
λογή ξεκάθαρη, ελπίζω ότι θα 
έχουμε υψηλότερες προσδοκίες 
από εκείνους που περιγράφουμε 
ως συμμάχους...».

 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ταξίδι του κ. 
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και 
οι δεξιοτεχνικές επιδόσεις του σε 

πολλαπλούς τομείς δεν θα μπο-
ρούσαν να έρθουν σε καλύτερη 
στιγμή. Οι Αμερικανοί υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και το αμε-
ρικανικό κοινό αποκτούν έντο-
νη επίγνωση των επιπτώσεων 
της «επιλογής» που περιέγρα-
ψε ο γερουσιαστής Μενέντεζ. 
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 
–όπως συμβαίνει τόσο συχνά– 
δεν έχουν προλάβει το κοινό αί-
σθημα, αλλά η αξιακή πρόταση 
έχει γίνει πολύ πιο σημαντικό 
μέρος του δημόσιου λόγου – τό-
σο στη ∆εξιά όσο και στην Αρι-
στερά. Η υπόθεση του πάστορα 
Μπράνσον κλιμακώθηκε επειδή 
οι Ευαγγελιστές Χριστιανοί άσκη-
σαν μεγάλη πίεση. Το hashtag 
#NoJetsForTurkey και το αντί-
στοιχο βίντεο έγιναν viral επειδή 
η αριστερή σφαίρα του Twitter 

το υιοθέτησε. Αν το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ δεν αντιληφθεί σύντομα ότι 
οι αμιγώς γεωπολιτικές εκτιμή-
σεις δεν πρόκειται να κερδίσουν 
το αμερικανικό κοινό, το κατε-
στημένο της εξωτερικής πολιτι-
κής της Ουάσιγκτον θα παρασυρ-
θεί τελικά από το κοινό αίσθημα.

 
Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι 
μοιράστηκαν αποσπάσματα ελ-
ληνικής σοφίας κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του πρωθυπουρ-
γού, αλλά να ένα που φαίνεται 
να υιοθετεί το αμερικανικό κοι-
νό: «∆είξε μου τους φίλους σου 
να σου πω ποιος είσαι». Ως εκ 
τούτου, ο πρωθυπουργός προ-
σέφερε τη μεγαλύτερη δυνατή 
υπηρεσία στην Ελλάδα και στον 
Ελληνισμό την περασμένη εβδο-
μάδα: παρουσίασε την Ελλάδα 
ως κάτι περισσότερο από έναν 
«πυλώνα σταθερότητας», κάτι 
περισσότερο από έναν «αξιόπι-
στο σύμμαχο». Μετά από αυτή 
την εβδομάδα, η Ελλάδα είναι 
ένα παράδειγμα προς μίμηση.

 
Ακόμα και για όσους σκέφτονται 
πρωτίστως γεωπολιτικά, η Ελλά-
δα ξεχωρίζει. Οσες χώρες προ-
σπαθούν να εξισορροπήσουν 
τις σχέσεις τους μεταξύ Ρωσί-

ας και ∆ύσης αναφέρουν τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
οι οικονομίες τους, οι τουριστι-
κές τους βιομηχανίες, οι σχέσεις 
ασφαλείας τους, αν ακολουθή-
σουν σκληρή γραμμή απέναντι 
στη Ρωσία. Η Ελλάδα αντιμετω-
πίζει τεράστιους κινδύνους σε 
όλα αυτά τα μέτωπα, αλλά εξα-
κολουθεί να επιβάλλει οικονο-
μικές κυρώσεις, να κλείνει τον 
εναέριο χώρο της και να παρέχει 
άνευ όρων υποστήριξη στην Ου-
κρανία. Οπως ο πρωθυπουργός κ. 
Μητσοτάκης εξέθεσε με σαφή-
νεια ενώπιον του Κογκρέσου, η 
δέσμευση για το κράτος δικαίου 
και την εδαφική κυριαρχία δεν 
μπορεί να είναι ασυνεπής. Σε 
αυτό το μέτωπο, η Ελλάδα απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση.

 
Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός 
μπόρεσε να τραβήξει μια σαφή 
γραμμή ανάμεσα σε αυτές τις 
αρχές που επηρεάζουν τόσο πο-
λύ βασικές αμερικανικές αξίες 
και συμφέροντα, και σε θεμε-
λιώδη ελληνικά εθνικά θέματα 
όπως η Κύπρος και το Αιγαίο, 
κατέδειξε ένα επίπεδο πολιτι-
κής ωριμότητας που κανείς δεν 
περίμενε από την Ελλάδα. Ο κ. 
Μητσοτάκης δεν προχώρησε σε 

χοντροκομμένα παζάρια. Αφου-
γκράστηκε σχεδόν τέλεια το κλί-
μα στην Αμερική, δηλώνοντας 
ουσιαστικά: «Η Ελλάδα έχει επι-
λέξει σε τι είδους κόσμο θέλει να 
ζήσει, και αυτός είναι ένας κό-
σμος που διέπεται από το κρά-
τος δικαίου. Αλλά δεν θα έχου-
με έναν τέτοιο κόσμο αν δεν 
εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου 
στην Κύπρο και στο Αιγαίο». Για 
άλλη μια φορά, η Ελλάδα απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση.

 
Η λιγότερο προβεβλημένη συνο-
μιλία του πρωθυπουργού με τον 
Ντέιβιντ Ιγκνάσιους της Wash-
ington Post ήταν επίσης πολύ 
αποκαλυπτική. Το γεγονός ότι 
ο Ιγκνάσιους παρουσίασε την 
Ελλάδα ότι «ξανάχτισε τον κε-
ντρώο χώρο» και ζήτησε από 

τον κ. Μητσοτάκη συμβουλές 
για την αμερικανική πολιτική, 
θα έπρεπε να εξυμνείται περισ-
σότερο. Η αρχαία ελληνική δη-
μοκρατία αποτελεί εδώ και και-
ρό πηγή έμπνευσης εδώ στις 
ΗΠΑ. Τώρα η σύγχρονη ελλη-
νική δημοκρατία γίνεται παρά-
δειγμα προς μίμηση.

 
Το γεγονός ότι το brand της Ελλά-
δας έλαβε μια τέτοια ώθηση την 
ίδια εβδομάδα που η Τουρκία άρ-
χισε τους εκβιασμούς της προς το 
ΝΑΤΟ, τις συνεχείς παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου και των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα 
μπορούσε να αποτελέσει καλύ-
τερη αντίθεση. Η ανασκόπηση 
των ροών στο Twitter πολλών 
μελών του Κογκρέσου καθιστά 
σαφές ότι οι ίδιοι πιστεύουν ότι 
το ταξίδι του πρωθυπουργού κ. 
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον 
ήταν ιστορικό. Είναι καιρός για 
την Αθήνα και την ελληνοαμε-
ρικανική κοινότητα να αρχίσουν 
να χτίζουν πάνω στα θεμέλια 
του «Η Ελλάδα είναι παράδειγ-
μα προς μίμηση».

 
* Ο κ. Εντι Ζεμενίδης είναι εκτελεστικός 
διευθυντής του Συμβουλίου 
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

Οπως ο πρωθυπουργός 
εξέθεσε με σαφήνεια 
ενώπιον του Κογκρέσου, 
η δέσμευση για το κρά-
τος δικαίου και την εδα-
φική κυριαρχία δεν μπο-
ρεί να είναι ασυνεπής.

Το γεγονός ότι ο Ιγκνά-
σιους της Washington 
Post ζήτησε από τον 
κ. Μητσοτάκη συμβου-
λές για την αμερικανική 
πολιτική θα έπρεπε να 
εξυμνείται περισσότερο.

«Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση»

Η ελληνική αποστολή είχε συνολικά τρεις στόχους στο ταξίδι στις 
ΗΠΑ: Πρώτον, να καταστεί σαφές πως η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στο δυτικό «στρατόπεδο» αλλά και θέση στο «τραπέζι» της 
επόμενης, μετά τη λήξη του πολέμου, ημέρας, όπου ο κόσμος που 
ξέραμε θα έχει αλλάξει ριζικά. ∆εύτερον, να αντιληφθεί η αμερικα-
νική κοινή γνώμη, διαμέσου των αντιπροσώπων της, τι συμβαίνει με-
ταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, με όχημα και τις δραματικές εξελίξεις στην 
Ουκρανία. Και, τρίτον, να ενισχυθούν περαιτέρω οι ελληνοαμερικανι-
κές σχέσεις, που όπως υπογράμμισε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν δημοσίως, διάγουν την καλύτερη ιστορικά φάση τους. 

Οι τρεις στόχοι της επίσκεψης

Ο σύμβουλος Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ 
Τζέικ Σάλιβαν παρέλαβε 
τον τουρκικό χάρτη με 
τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Του ΕΝΤΙ ΖΕΜΕΝΙΔΗ*
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Η πρωθυπουργική ανακοίνω-
ση για το επόμενο βήμα στον 
δρόμο σχετικά με την από-
κτηση F-35 από την Πολεμική 
Αεροπορία (Π.Α.) ουσιαστικά 
εμπεριέχει και το χρονοδιά-
γραμμα. Οι αρμόδιοι του ΓΕΑ 
θα πρέπει να συντάξουν και 
να στείλουν επιστολή αιτή-
ματος (Letter of Request) για 
προσφορά και αποδοχή (Letter 
of Offer and Acceptance) προς 
τις αμερικανικές αρχές, κάτι 
το οποίο πρακτικά προανήγ-
γειλε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Ακολουθεί μια περίοδος 
συζητήσεων με τη «Λόκχιντ 
Μάρτιν» και, φυσικά, το Πε-
ντάγωνο, που δεν μπορεί να 
διαρκέσει λιγότερο από ενά-
μιση χρόνο, αλλά μπορεί να 
επεκταθεί και στα δυόμισι. Σε 
κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις 
θα ληφθούν από την επόμενη 
κυβέρνηση.

Με βάση τις διαδικασίες 
που απαιτούνται ενδιάμεσα, 
κυρίως για την εκπαίδευση 
των χειριστών της Π.Α. στο 
νέο αεροσκάφος, αλλά και την 
ανάπτυξη των απαραίτητων 
υποδομών σε μία από τις αε-
ροπορικές βάσεις Λάρισας, 
Σούδας ή Αράξου, θα περά-
σουν ακόμα πέντε χρόνια. Ως 
εκ τούτου, με βάση και τον 
δημοσιονομικό σχεδιασμό, 
η διετία 2028-2030 θα πρέπει 
να θεωρείται η περίοδος κα-
τά την οποία τα πρώτα F-35 
θα προσγειωθούν σε ελληνι-
κό έδαφος. Η αναφορά του 
πρωθυπουργού δεν ήταν, βέ-
βαια, προσχηματική, καθώς ο 
κ. Μητσοτάκης είχε κατά νου 
το χρονοδιάγραμμα, αλλά και 
τις πιέσεις να επανέλθουν οι 
Τούρκοι στο πρόγραμμα των 
F-35, αλλά και να αποκτή-
σουν αναβαθμισμένα F-16, 
κάτι στο οποίο άλλωστε ανα-
φέρθηκε στην ομιλία του στο 
Κογκρέσο. 

Τα πολύ συγκεκριμένα χρο-
νοδιαγράμματα δεν συνδέο-

νται με τη βούληση της ελλη-
νικής κυβέρνησης, αλλά και 
τον ετήσιο προγραμματισμό 
της «Λόκχιντ». Τρία χρόνια 
μετά την τελευταία φορά που 
έγινε σοβαρή συζήτηση για 
την ένταξη της Π.Α. στο F-35, 
το μαχητικό πέμπτης γενιάς 
άρχισε να προσελκύει το ενδι-
αφέρον πολλών χωρών. Μπή-
καν σε διαδικασία προμήθειας 
νέων ή ενίσχυσης υφιστάμε-
νων παραγγελιών το Βέλγιο 
(34), η Ελβετία (36), το Ισραήλ 
(25), η Φινλανδία (64), ο Κανα-
δάς (84), η Ιαπωνία (102) και η 
Νότια Κορέα (80). Παράλληλα 
συζητάει την αγορά 50 F-35 
και το Αμπου Ντάμπι (Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα). Η ετή-
σια γραμμή παραγωγής της 
«Λόκχιντ» αυτή τη στιγμή αγ-
γίζει τα 150 αεροσκάφη, ενώ 
υπό βέλτιστες συνθήκες μπο-

ρεί να φθάσει τα 160. Και θα 
πρέπει να υπάρχει κατά νου 
ότι οι αμερικανικές ένοπλες 
δυνάμεις έχουν το προβάδι-
σμα των παραγγελιών. Ενώ 
στο πρόσφατο παρελθόν επέ-
τρεπαν την παραχώρηση της 
προτεραιότητάς τους για 4-6 
αεροσκάφη ετησίως για τις 
ανάγκες της διεθνούς αγοράς, 
μετά τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία αυτή η πρακτική σταμά-
τησε. Από πλευράς αριθμών 
είναι σαφές ότι η Ελλάδα προ-
σανατολίζεται σε μια μοίρα 
18-24 αεροσκαφών. 

Β.Ν.

Με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται και τον δημοσιονομικό σχε-
διασμό, η διετία 2028-2030 θα πρέπει να θεωρείται η περίοδος κατά 
την οποία τα F-35 θα παραληφθούν από την Πολεμική Αεροπορία.
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Το χρονοδιάγραμμα
για την προσγείωση
των πρώτων F-35

Η αποστολή αιτήματος 
για προσφορά 
και αποδοχή προς 
τις αμερικανικές 
αρχές και 
οι συζητήσεις με 
τη «Λόκχιντ Μάρτιν» 
και το Πεντάγωνο.

Ο δημοσιονομικός «διάδρομος» για 
την παραλαβή των F-35 θα ανοί-
ξει ουσιαστικά από το 2029, σύμ-
φωνα με πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών, αφού έως τότε έχει 
προγραμματισθεί μια σειρά πα-
ραλαβών άλλων αμυντικών εξο-
πλισμών, οι οποίες εξαντλούν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια.

Ο προγραμματισμός του 
υπουργείου Οικονομικών για τα 
επόμενα χρόνια προβλέπει φυ-
σικές παραλαβές αμυντικών εξο-
πλισμών της τάξης των 1,5-2 δισ. 
ευρώ τον χρόνο, με εξαίρεση το 
2023, που θα είναι χαμηλότε-
ρες. Οπως επισημαίνουν οι πη-
γές του υπουργείου, το πλαφόν 
αυτό έχει καλυφθεί με τις προ-
γραμματισμένες παραλαβές με-
ταξύ άλλων των Rafale, πυραύ-
λων, φρεγατών Belharra και των 
συνακόλουθων εξοπλισμών, των 

οποίων το κόστος είναι εξαιρε-
τικά υψηλό. Το 2029, διευκρινί-
ζουν, έχει καλυφθεί το 1 δισ. ευ-
ρώ, επομένως υπάρχει περιθώριο 
για τις πρώτες παραλαβές και άλ-
λων εξοπλισμών.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες 
που γίνονται κάθε χρόνο για αμυ-
ντικούς εξοπλισμούς είναι δια-
φορετικό μέγεθος από τις φυ-
σικές παραλαβές. Οι δαπάνες, 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της Eurostat, αφορούν τις πλη-
ρωμές οι οποίες γίνονται, συχνά 
με τη μορφή προκαταβολών, για 
την αγορά ενός συστήματος και 
δεν υπολογίζονται στο έλλειμμα, 
παρά μόνο στο χρέος. Αντίθετα, 
οι φυσικές παραλαβές είναι το 
μέγεθος που επιβαρύνει το έλ-
λειμμα, κατά την παραλαβή ενός 
εξοπλιστικού συστήματος. Ετσι, 
για φέτος προβλέπονται πληρω-
μές ύψους 3,375 δισ. ευρώ, ενώ 

ο προϋπολογισμός των φυσικών 
παραλαβών είναι 1,120 δισ. ευρώ.

Ο προγραμματισμός για τα 
όρια των φυσικών παραλαβών 
των επόμενων ετών έχει αποτυ-
πωθεί στο Πρόγραμμα Σταθερό-
τητας 2022-2025, που υπέβαλε η 
κυβέρνηση στο τέλος του προη-
γούμενου μήνα στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και υπό αυτή την 
έννοια αποτελεί μια δέσμευση 
της χώρας έναντι των Βρυξελ-
λών. Αντίστοιχη απεικόνιση θα 
υπάρχει και στο Μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα 2023-2026. Βασική 
επιδίωξη, σε κάθε περίπτωση, εί-
ναι να μη διευρύνεται το έλλειμμα 
και τίθεται σε κίνδυνο η δημοσι-
ονομική σταθερότητα της χώρας.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας ανέφερε πρό-
σφατα ότι οι πληρωμές για αγορές 
οπλικών συστημάτων αυξήθηκαν, 
από 515 εκατ. ευρώ το 2020, πε-
ρίπου στα 2,5 δισ. ευρώ το 2021 
και στα 3,4 δισ. ευρώ το 2022, 
ενώ οι φυσικές παραλαβές ανα-
μένεται να αυξηθούν από τα 500 
εκατ. ευρώ ετησίως κατά τα προ-
ηγούμενα χρόνια, συνολικά στα 
11,5 δισ. ευρώ από το 2022 έως 
το 2028.

Αυτό το ποσό των 11,5 δισ. ευ-
ρώ αντιστοιχεί στο ετήσιο πλα-
φόν των περίπου 1,5-2 δισ. ευρώ 
που προαναφέρθηκε. Στο υπουρ-
γείο Οικονομικών διευκρινίζουν, 
πάντως, ότι ενώ το οικονομικό 
επιτελείο καθορίζει το όριο των 

φυσικών παραλαβών, εντός των 
ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προ-
γράμματος, το υπουργείο Αμυνας 
είναι εκείνο που προσδιορίζει το 
περιεχόμενο, ανάλογα με τις ανά-
γκες του. Επομένως, θα μπορού-
σε να τροποποιηθεί η χρονική 
σειρά παραλαβών, αρκεί να μην 
παραβιαστεί το πλαφόν.

Το χρονοδιάγραμμα παραλα-
βών οπλικών συστημάτων είναι 
σχετικό, καθώς πάντα μπορεί να 
σημειωθούν καθυστερήσεις. Κατ’ 
αρχάς η αναβάθμιση των 83 F-16 
σε διαμόρφωση «Viper» αναμένε-
ται να έχει ολοκληρωθεί το 2027, 
αν και ήδη έχουν σημειωθεί ελα-
φρές καθυστερήσεις τις οποίες η 
ΕΑΒ και η «Λόκχιντ Μάρτιν» ευελ-
πιστούν να καλύψουν με αυξημέ-
νες παραδόσεις από το 2023 και 
έπειτα. Φέτος αναμένεται να πα-
ραδοθούν τα πρώτα 6 έως 8 ανα-
βαθμισμένα F-16, το 2023 ακόμα 
12 και στη συνέχεια αυξανόμενος 

αριθμός, ώστε έως το 2027-28 το 
πρόγραμμα να έχει ολοκληρω-
θεί. Στο σκέλος των αεροσκαφών 
έχουν παραδοθεί τα πρώτα έξι 
Rafale, ενώ έως το 2024-25 ανα-
μένεται να έχει ολοκληρωθεί η 
παράδοση των υπόλοιπων 18. Στη 
συμφωνία που έχει συνάψει το 
Πολεμικό Ναυτικό με τη γαλλική 
Naval προβλέπεται η παράδοση 
των πρώτων δύο φρεγατών FDI 
εντός του 2025 και της τρίτης το 
2026. Εφόσον προχωρήσει και 
το πρόγραμμα των κορβετών, το 
οποίο προβλέπει και την αναβάθ-
μιση των ΜΕΚΟ, στις πληρωμές 
που αφορούν το Π.Ν. θα πρέπει 
να υπολογιστούν ακόμα 2 δισ. ευ-
ρώ. Πέρα από τα παραπάνω κύρια 
προγράμματα των Ενόπλων ∆υ-
νάμεων, θα πρέπει να συνυπολο-
γιστεί ότι τα επόμενα χρόνια θα 
παραληφθούν πυρομαχικά και 
άλλα οπλικά συστήματα που, βε-
βαίως, θα πρέπει να εξοφληθούν.

Ο προγραμματισμός 
του υπουργείου 
Οικονομικών για τα 
επόμενα χρόνια και 
το ετήσιο πλαφόν των 
περίπου 1,5-2 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός και το «ταμείο» για τους αμυντικούς εξοπλισμούς
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Πριν  από περίπου έναν μήνα, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συγκάλεσε στο Μέγα-
ρο Μαξίμου μια μάλλον ασυνή-
θιστη σύσκεψη. Αιτία ήταν μια 
απίστευτη κατάσταση, που είχε 
επιπτώσεις στη διεθνή εικόνα 
της χώρας. Τα C-130, που μετέ-
φεραν τον οπλισμό που εξαρχής 
είχε υποσχεθεί να αποστείλει στο 
Κίεβο (μέσω Πολωνίας), καθηλώ-
θηκαν, μην μπορώντας να συνε-
χίσουν την επιχείρησή τους. Η 
Αθήνα αναγκάστηκε να ζητήσει 
βοήθεια για την αποστολή από τη 
Βασιλική Καναδική Αεροπορία, η 
οποία αφιέρωσε για τον σκοπό 
αυτό δικά της μεταγωγικά. Ο κ. 
Μητσοτάκης ζήτησε από τους πα-
ριστάμενους στη σύσκεψη, ανά-
μεσα στους οποίους οι υπουργοί 
Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, άμεση λύση στο 
πρόβλημα, προκειμένου τα μετα-
γωγικά της Π.Α. να μπορούν να 
πετούν ξανά. Ουχί παραδόξως, 
στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο 
πρόεδρος της ΕΑΒ Ιωάννης Κού-
τρας και ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας ∆ημήτρης Παπα-
κώστας. Από την Ουάσιγκτον, 
την περασμένη ∆ευτέρα, ο πρω-
θυπουργός γνωστοποιούσε μια 
έντονη παρασκηνιακή συζήτηση, 
την πρόταση της «Λόκχιντ Μάρ-
τιν», δηλαδή του κύριου πελάτη 
και εταίρου της ΕΑΒ, να αναλάβει 
ένα μέρος των εργασιών της εται-
ρείας, με σκοπό την αναβάθμισή 
της σε κέντρο αεροεπισκευών και 
συντηρήσεων. Η πρόταση που 
γνωστοποίησε ο κ. Μητσοτάκης, 
ουσιαστικά, κρύβει το «σπάσι-
μο» της ΕΑΒ σε δύο εταιρείες, με 
εκείνη που θα αναληφθεί από τη 
«Λόκχιντ Μάρτιν» να αποκτάει το 
κομμάτι που αφορά τις εργασίες. 
Ανάμεσα στις οποίες περιλαμβά-
νεται βεβαίως και η συντήρηση 
των C-130. 

Αν η ιστορία των τετρακινη-
τήριων C-130 της «Λόκχιντ Μάρ-
τιν» δεν συνδεόταν με ένα πολύ 
σοβαρό θέμα, δηλαδή τη δυνα-
τότητα της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας να πραγματοποιεί τις τα-
κτικές μεταφορές των Ενόπλων 
∆υνάμεων, θα ήταν τραγελαφι-
κή. Τα πρώτα 10 C-130H εντά-
χθηκαν στην Π.Α. την περίοδο 
1975-1977, ενώ το 1992 οι ΗΠΑ 
παραχώρησαν 5 ακόμα παλαι-
ότερου τύπου (C-130B) από τα 
πλεονάζοντα αποθέματά τους. 
Οι τραγωδίες της συντριβής δύο 
C-130, στο όρος Οθρυς το 1991 
και στα ∆ερβενοχώρια το 1996, 
είχαν ήδη θορυβήσει τους επιτε-
λείς της Π.Α., κυρίως λόγω των 
απαρχαιωμένων ηλεκτρονικών. 

Από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’90 άρχισε να μεγεθύνεται 
το πρόβλημα. Επί των ημερών 
του Ακη Τσοχατζόπουλου και 

συγκεκριμένα την περίοδο 1998-
99 αποφασίστηκε να γίνει δια-
γωνισμός για τον εκσυγχρονι-
σμό των ηλεκτρονικών, ο οποίος 
μάλιστα κατακυρώθηκε, όχι στη 
διαπιστευμένη κατασκευάστρια 
«Λόκχιντ Μάρτιν», αλλά σε μια 
εταιρεία που εν συνεχεία εξαφα-
νίστηκε, μάλιστα με αιτιολογία 
τη «διαφοροποίηση» προμηθευ-
τών. Παράλληλα με την αναβάθ-
μιση των ηλεκτρονικών έπρεπε 
να γίνεται και η προγραμματι-
σμένη γενική συντήρηση (ανά 
εξαετία), γνωστή και ως PDM. 
Στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-
2010, τα C-130 άρχισαν να πα-
ρουσιάζουν και δομικά προβλή-
ματα, με κύριο εκείνο που αφορά 
την κατάσταση του κιβωτίου 
πτερυγίων (wing box), εκείνου 
δηλαδή του δομικού συστήμα-
τος που συνδέει την άτρακτο 
με τα φτερά. 

Ακολούθησε το χάος. ∆ιότι 
τα αεροπλάνα καθηλώνονταν 
για την εξαετή συντήρηση, αλ-
λά έπρεπε να αντικατασταθεί 
και το wing box. ∆ηλαδή πρώτα 
συντήρηση και μετά εκσυγχρο-

νισμός ή το αντίστροφο. Ο εκ-
συγχρονισμός των C-130 έπρεπε 
να κρατήσει δύο χρόνια και, τελι-
κά, έφθασε τα εννιά. Και μετά το 
2008, η οικονομική κρίση και εν 
συνεχεία το μνημόνιο οδήγησαν 
στο τελειωτικό χτύπημα. Η ΕΑΒ 
δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει 
τα συμβόλαιά της, καθώς εισέ-
πραττε χρήματα από την Π.Α. 
για την αγορά ανταλλακτικών 
για τα C-130, αλλά αυτά εξανε-
μίζονταν για την αποπληρωμή 
άλλων υποχρεώσεων. Την ίδια 
περίοδο ακολούθησε και η αφαί-
μαξη από πλευράς προσωπικού, 
καθώς άρχισαν να αποχωρούν με 
εθελουσία πολύτιμοι τεχνίτες με 
χιλιάδες ώρες εμπειρίας πάνω σε 
C-130. Η κατάσταση αναγκαστι-
κά επηρέασε και τους διεθνείς 
πελάτες, όπως η Αίγυπτος και η 
Ρουμανία. Οπως αναφέρει πη-
γή με γνώση του θέματος, «στο 
τέλος οι Ρουμάνοι απαύδησαν 
και άνοιξαν δική τους γραμμή 
παραγωγής». 

Αυτή τη στιγμή πετούν υπό 
προϋποθέσεις μόλις δύο C-130. 
Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
έχει ήδη συμφωνήσει στην απο-
στολή ενός ακόμα στην Πορ-
τογαλία, το οποίο θα συντηρη-
θεί μέσω του προγράμματος 
του ΝΑΤΟ (Nato Support and 
Procurement Agency). Το επι-
τελείο του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπου-
λου επεξεργάζεται και την απο-
στολή τριών ακόμα C-130 στο 
Ισραήλ, με ένα κόστος περίπου 

60 εκατ. ευρώ. Τα αεροσκάφη 
θα πρέπει να αποσυναρμολο-
γηθούν, με σκοπό να μεταφερ-
θούν με πλοίο στο Ισραήλ και 
εκεί να συντηρηθούν, να αλλά-
ξουν έλικες και παρελκόμενα. Το 
ερώτημα είναι αν όταν αποσυ-
ναρμολογηθούν απαιτηθεί και 
αλλαγή wing box. Κάτι για το 
οποίο ούτε η «Λόκχιντ Μάρτιν» 
μπορεί να εγγυηθεί, καθώς πλέ-
ον δεν έχει γραμμή παραγωγής 
για τα ελληνικά C-130Β και C-
130H, καθώς έχει περάσει εδώ 
και χρόνια στην εποχή του νέου 
C-130J. Τρία ακόμα C-130 βρί-
σκονται στις εγκαταστάσεις της 
ΕΑΒ, ένα στο κρατικό εργοστά-
σιο αεροσκαφών και τρία στην 
Τανάγρα. 

Η «Κ» απευθύνθηκε στο σω-
ματείο εργαζομένων της ΕΑΒ. Ο 
εκπρόσωπος Παναγιώτης Ανδρι-
ανός σημείωσε ότι προς το παρόν 
δεν έχουν κάποια ενημέρωση για 
ιδιωτικοποίηση, ωστόσο σημεί-
ωσε ότι η ΕΑΒ και η «Λόκχιντ 
Μάρτιν» συνεργάζονται για πε-
ρισσότερο από 30 χρόνια, αναφε-
ρόμενος, μεταξύ άλλων, στα F-16, 
C-130 και τα P-3. Για την κατά-
σταση των C-130 ο κ. Ανδριανός 
αναφέρθηκε στις ελλείψεις που 
προέκυψαν στο προσωπικό λό-
γω του μνημονίου και σημείωσε 
ότι η ΕΑΒ μπορεί να ανταποκρι-
θεί μέχρι ενός σημείου. Τάχθη-
κε υπέρ των προσλήψεων, κατά, 
όμως, της «εργολαβικοποίησης» 
του έργου, δηλαδή ανάθεσης σε 
τρίτους εκτός ΕΑΒ. 

Το χρονικό της καθήλωσης
των μεταγωγικών C-130
Η πρόταση της «Λόκχιντ Μάρτιν» και η θέση των εργαζομένων της ΕΑΒ

Αυτή τη στιγμή πετούν 
υπό προϋποθέσεις 
μόλις δύο C-130 
και ένα πρόκειται να 
πάει στην Πορτογαλία 
για συντήρηση.

Στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010, τα C-130 άρχισαν να παρουσιάζουν και δομικά προβλήματα, με κύριο εκεί-
νο που αφορά την κατάσταση του κιβωτίου πτερυγίων, δηλαδή του συστήματος που συνδέει την άτρακτο με τα φτερά 
(φωτ. αρχείου). 
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Η σκληρή αντίδραση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών για μια παραβίαση 
που έφερε δύο τουρκικά μαχητικά 
F-16 μόλις 2,5 ναυτικά μίλια από 
την Αλεξανδρούπολη δεν αποτελεί 
παρά ένα ακόμα επεισόδιο στην 
ατμόσφαιρα κλιμακούμενης έντα-
σης που καλλιεργείται από την 
Aγκυρα. Και αποτελεί και μια από-
δειξη της τακτικής αντιμετώπισης 
που ακολουθούν οι Τούρκοι συνο-
λικότερα, καθώς εντάσσουν την 
Ελλάδα σε ένα γενικότερο πολιτι-
κό αφήγημα που συνδέεται και με 
τη σκληρή μάχη ενόψει των προ-
γραμματισμένων για τον Ιούνιο 
του 2023 γενικών εκλογών. 

Αργά το βράδυ της Παρασκευ-
ής, ο εκπρόσωπος του τουρκικού 
ΥΠΕΞ Τανζού Μπιλγκίτς απάντη-
σε στην ελληνική πλευρά υποστη-
ρίζοντας ότι οι προκλήσεις κοντά 
στην Αλεξανδρούπολη ήταν τουρ-
κική αντίδραση σε ελληνικές πα-
ραβιάσεις του εναέριου χώρου της 
Τουρκίας δυτικά της Ιμβρου στις 
16 Μαΐου και του Αίμου στις 17 
Μαΐου. «Η Ελλάδα προσπαθεί για 
άλλη μια φορά να διαμορφώσει 
την αντίληψη της διεθνούς κοι-
νής γνώμης εναντίον της χώρας 
μας χρησιμοποιώντας την έντα-
ση που ξεκίνησε με τις δικές της 
προκλητικές ενέργειες», σημείω-
σε χαρακτηριστικά.

Η πτήση των τουρκικών F-16 
απέναντι από την Αλεξανδρούπο-
λη δεν ήταν μια απλή παραβίαση, 
αλλά μια πρακτική κοινοποίηση 
της ενόχλησης της Aγκυρας για 
τον ρόλο που παίζει το ακριτικό 
λιμάνι. Η Αλεξανδρούπολη γίνε-
ται, με απόφαση και στήριξη των 
ΗΠΑ, κόμβος άφιξης και εν συνε-
χεία προώθησης φυσικού αερίου 
προς τα Βαλκάνια και την Ευρώ-
πη, ενώ την ίδια στιγμή λειτουρ-
γεί ως παρακαμπτήρια οδός των 
Στενών, που λόγω της Συνθήκης 
του Μοντρέ έχουν υποχρεώσει 
την Τουρκία να τα κλείσει σε πο-
λεμικά πλοία τρίτων χωρών. Η 
Ελλάδα έχει χωρέσει και στο ανα-
τολίτικο παζάρι του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος από τη μια θέ-
τει βέτο στην είσοδο της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ 
και από την άλλη ζητεί F-16, επι-
στροφή στο F-35, μάλιστα δίχως 
να αναγκαστεί να επιστρέψει τους 
ρωσικούς S-400.

Για την Αθήνα, η επίδειξη αυ-
τοσυγκράτησης, τα μηνύματα του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στην Ουάσιγκτον και η συμ-
βολική στήριξη της δικαιοδοσίας 
των διεθνών θεσμών (επίσκεψη 
Νίκου ∆ένδια στη Χάγη) εκτιμά-
ται ότι αποδίδουν καρπούς, κα-
θώς είναι ορατό σε όλους ποιος 
δημιουργεί τα προβλήματα στην 
περιοχή. Ωστόσο, υφίσταται ου-
σιαστική ανησυχία για τον δρόμο 
της προκλητικότητας που ακολου-

θούν οι Τούρκοι. Η πτήση των 
τουρκικών F-16 απέναντι από την 
Αλεξανδρούπολη μπορεί να προ-
κάλεσε διπλωματική αντίδραση, 
ωστόσο το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα ο ουρανός πάνω από τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εί-
χε μετατραπεί σε πεδίο εικονικών 
αερομαχιών, κάποια από τις οποί-
ες μπορεί να είχε κακή κατάληξη. 

Επιπλέον, ανησυχεί το γεγο-
νός ότι ο κ. Ερντογάν φαίνεται 
να μην αισθάνεται καθόλου δε-
σμευμένος από την όποια παρά-
κληση για συνοχή του ΝΑΤΟ εν 
καιρώ πολέμου, καθώς προέχουν 
οι δικοί του στόχοι. Και αναμένε-
ται να φανεί πόσο ακόμα μπορεί 
να ασκήσει πίεση προς την Ελλά-
δα, χρησιμοποιώντας τη ως ένα 
ακόμα «ηχείο» στις απαιτήσεις 
του από τη ∆ύση.

Οι ισορροπίες

Η αναστάτωση που προκάλεσε 
στην Αγκυρα όλο το πρόγραμμα 
της επίσκεψης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στις ΗΠΑ είναι πρόδηλη. 
Τα αποτελέσματα της συνάντησής 
του με τον Τζο Μπάιντεν και η 

θερμή υποδοχή του στο Κογκρέ-
σο προκαλούν εκνευρισμό. Η πι-
θανότητα της ένταξης της Ελλά-
δας στο πρόγραμμα των F-35, η 
στρατιωτική συνεργασία Αθήνας 
και Ουάσιγκτον με την έντονη 
παρουσία των ΗΠΑ σε Αλεξαν-
δρούπολη και Κρήτη, όπως και 
τα χειροκροτήματα των Αμερι-
κανών γερουσιαστών προς τον 
πρωθυπουργό, παρατηρήθηκαν 
με προσοχή στην τουρκική πρω-
τεύουσα. Η δήλωση του Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου έδειξε ξεκάθαρα 
τη δυσαρέσκεια της Αγκυρας για 
τις στενές ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις: «Στη συνάντησή μου με 
τον Μπλίνκεν τού είπα πως πάντα 
τηρούσαν τις ισορροπίες στα ζη-
τήματα της Κύπρου, της Τουρκί-
ας και της Ελλάδας. Του ανέφερα 
πως το τελευταίο διάστημα έχα-
σαν αυτή την ισορροπία. Ο ίδιος 
μου είπε πως θα τηρήσουν την 

ισορροπία. Οι ΗΠΑ πρέπει να εί-
ναι υπέρ του δικαίου».

Η τουρκική κυβέρνηση προ-
σπαθεί να κάνει «ρελάνς» σε όλο 
αυτό το κλίμα πιέζοντας το ΝΑ-
ΤΟ και τις ΗΠΑ με το ζήτημα του 
βέτο στην ένταξη της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στη Συμμα-
χία. Ομως αυτό που προκάλεσε 
εντύπωση είναι πως, μόλις δημο-
σιοποιήθηκε το ενδιαφέρον της 
Ελλάδας για τα F-35, ο κ. Τσαβού-
σογλου αμέσως μετά τη συνάντη-
σή του με τον Αμερικανό ομόλογό 
του Αντονι Μπλίνκεν αποκάλυψε 
πως η Τουρκία στις διαπραγμα-
τεύσεις που κάνει με την Ουάσι-
γκτον για τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ, 
εκτός από τα F-16, διεκδικεί και 
τη μελλοντική επανένταξή της 
στο πρόγραμμα των F-35, καθώς 
τόνισε πως η τουρκική κυβέρνη-
ση ζητεί «την άρση των κυρώσε-
ων CAATSA». Οι κυρώσεις είχαν 

επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της 
απόφασής της να προμηθευτεί το 
ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα 
S-400, με αποτέλεσμα να αποκλει-
στεί από το πρόγραμμα συμπαρα-
γωγής των F-35.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί 
να δηλώνει πως «στο θέμα της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας ξε-
καθαρίσαμε στους αρμοδίους πως 
θα πούμε “όχι” στην ένταξή τους 
κι έτσι θα συνεχίσουμε», ωστό-
σο ο εκπρόσωπος της τουρκικής 
προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, όπως 
και ο κ. Τσαβούσογλου, έχουν δι-
αδοχικές τηλεφωνικές επαφές με 
ομολόγους τους και συνεχίζουν 
τις διαπραγματεύσεις.

Στην τουρκική πρωτεύουσα 
θεωρούν πως τώρα είναι η «χρυ-
σή ευκαιρία» για παζάρια και για 
να αλλάξουν το αρνητικό κλίμα 
που επικρατεί για την Τουρκία. 
Εμπειροι αναλυτές και διπλωμά-
τες δεν προβληματίζονται καθό-
λου που 29 χώρες του ΝΑΤΟ είναι 
υπέρ της ένταξης της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας και η μόνη 
χώρα που θέτει εμπόδιο στην πο-
ρεία τους είναι η Τουρκία. Θεω-
ρούν πως αυτό θα ενισχύσει τη 
διαπραγματευτική δυνατότητα 
της Τουρκίας για να μεγιστοποι-
ήσει τα κέρδη της, καθώς, όπως 
λένε, «αυξάνεται η τιμή που ζη-
τούν για το προϊόν», το οποίο εί-
ναι να δώσουν την έγκρισή τους 
στην επέκταση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
Τουρκία προσπαθεί να κερδίσει 
τον περιορισμό της δράσης του 
PKK και του FETO σε ευρωπαϊκές 
χώρες, τα οποία θεωρεί τρομοκρα-

τικές οργανώσεις, και να αρθούν 
τα εμπάργκο όπλων που εφαρμό-
ζουν άμεσα ή έμμεσα πολλές χώ-
ρες του ΝΑΤΟ, όπως η Γερμανία, 
οι ΗΠΑ αλλά και η Σουηδία, που 
θέλει να γίνει νέο μέλος.

Αυτό που επιθυμούν άμεσα 
στην Αγκυρα είναι η κυβέρνηση 
Μπάιντεν να πιέσει περισσότερο 
το Κογκρέσο για να επιταχυνθεί η 
διαδικασία και να δοθεί η έγκριση 
της πώλησης αλλά και του εκσυγ-
χρονισμού των F-16. Η Αγκυρα 
αναμένεται να τηρήσει σκληρή 
γραμμή, καθώς με όσα συνέβη-
σαν στο ταξίδι του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο Κογκρέσο υπάρχουν 
αναλύσεις που αναφέρουν πως με 
την παρούσα κατάσταση θα είναι 
αρκετά δύσκολο να δοθεί έγκρι-
ση σε οποιοδήποτε αίτημα της 
Τουρκίας. Στη γειτονική χώρα, 
αναλυτές εκτιμούν πως η Τουρκία 
με τη στάση της εντός του ΝΑΤΟ 
ικανοποιεί και τους στόχους της 
Ρωσίας, που βλέπει πως ο κ. Ερ-
ντογάν τουλάχιστον καθυστερεί 
την ένταξη της Σουηδίας και της 
Φινλανδίας και δημιουργεί προ-
βλήματα στους άμεσους στόχους 
των ΗΠΑ. Η Αγκυρα δεν έχει επι-
βάλει κυρώσεις στη Ρωσία και στις 
ρωσικές εταιρείες, ενώ και οι πο-
λίτες της επισκέπτονται κανονι-
κά την Τουρκία και κάνουν χρή-
ση των πιστωτικών καρτών τους 
δίχως κανένα πρόβλημα.

Ο εκνευρισμός

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία έδει-
ξε την έντονη ενόχλησή της για 
τη στρατιωτική συνεργασία της 
Ελλάδας με τις ΗΠΑ, αλλά και 
για τα εξοπλιστικά προγράμμα-
τα που έχουν ξεκινήσει, όπως η 
προμήθεια των μαχητικών Rafale 
και η ναυπήγηση των φρεγατών 
Belharra. Τώρα βλέπει πως ξεκί-
νησε η συζήτηση και για τα F-35. 
«Βλέπουμε την Ελλάδα. Οφείλει 
στη ∆ύση 400 δισ. ευρώ και η ∆ύ-
ση εξακολουθεί να της παρέχει 
οπλική υποστήριξη. Επιτρέπει 
στην Αμερική να δημιουργήσει 
μια βάση. Η Ελλάδα και η Γαλλία 
είχαν ήδη ενταχθεί και αποχώρη-
σαν, αλλά μετά δυστυχώς η τό-
τε κυβέρνηση της Τουρκίας τούς 
άνοιξε τον δρόμο και μπόρεσαν 
να επιστρέψουν στο ΝΑΤΟ. Γύρι-
σαν και τι έγινε; Για παράδειγμα, 
η Αμερική έχει δημιουργήσει μια 
βάση στην Αλεξανδρούπολη», δή-
λωσε ο κ. Ερντογάν.

Ο υπουργός Αμυνας Χουλουσί 
Ακάρ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να 
βλέπει την Ελλάδα να εξοπλίζεται. 
«Aπό την Ελλάδα περιμένουμε να 
δει τα γεγονότα σε παγκόσμιο επί-
πεδο και να λάβει τις σωστές και 
λογικές αποφάσεις. ∆εν είναι πα-
ρά τεχνητό, για μια χώρα που έχει 
τόσο πολλά χρέη, να έχει τέτοιο 
σεβντά (αγάπη) εξοπλισμού ή να 
τρέχει για νέες συμμαχίες όταν 
υπάρχει συμμαχία στο ΝΑΤΟ», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κρεσέντο προκλήσεων από την Αγκυρα
Η πτήση τουρκικών μαχητικών 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη και τα μηνύματα προς ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Με το βέτο στην είσοδο 
Φινλανδίας
και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
η Τουρκία διεκδικεί, 
εκτός από την αγορά 
F-16, και τη μελλοντική 
επανένταξή της στο πρό-
γραμμα των F-35.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν φαίνεται να αισθάνεται δεσμευμένος από την όποια παράκληση για συνοχή του ΝΑΤΟ εν καιρώ πολέμου. Και αναμένεται να φανεί 
πόσο ακόμα μπορεί να ασκήσει πίεση προς την Ελλάδα (στη φωτ., Τούρκοι στρατιώτες από το Αζερμπαϊτζάν τού προσφέρουν μια τουρκική σημαία).
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Tων ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ 
και ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Η απόπειρα της τουρκικής κυβερ-
νήσεως να βρει έναν νέο βημα-
τισμό στην εξωτερική της πολι-
τική προσέκρουσε σε εμπόδια, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό μέτωπο. Στο εσωτε-
ρικό της χώρας, οι ήδη από την 
εποχή της απόπειρας πραξικο-
πήματος της 15ης Ιουλίου 2016 
διάχυτες ανησυχίες για την ανά-
πτυξη παραστρατιωτικών δομών 
εντός της τουρκικής επικράτει-
ας απέκτησαν σάρκα και οστά 
με τις πρόσφατες δηλώσεις του 
αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολιτεύσεως Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου σχετικά με την οργάνωση - 
εταιρεία παροχής στρατιωτικών 
υπηρεσιών και εμπορίας όπλων 
SADAT. Ακολουθώντας το παρά-
δειγμα της αμερικανικής εται-
ρείας Blackwater - Academi και 
της ρωσικής Wagner, η ύπαρ-

ξη της εταιρείας SADAT προκα-
λούσε συζητήσεις και ανησυχίες 
εδώ και χρόνια. Οι ισλαμιστικές 
ιδεολογικές της καταβολές και 
η εγγύτητα στο περιβάλλον του 
προέδρου Ερντογάν διευκόλυ-
ναν την εμπλοκή της στους εμ-
φυλίους πολέμους της Συρίας και 
της Λιβύης αλλά και στις εξαγω-

γές της τουρκικής πολεμικής βι-
ομηχανίας. Ηταν όμως η πρώτη 
φορά που αυτές οι καταγγελίες 
υιοθετήθηκαν σε ανώτατο πο-
λιτικό επίπεδο και συνδέθηκαν 
ευθέως με το προεδρικό μέγαρο, 
καθώς ο ιδρυτής της εταιρείας, 
απόστρατος ταξίαρχος Αντνάν 
Τανρίβερντι υπήρξε σύμβουλος 
του Τούρκου προέδρου μεταξύ 
του 2016 και του 2020.

 
Και ενώ η αξιωματική αντιπολί-
τευση κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου για την υπονόμευση 
του τουρκικού πολιτεύματος από 
τη SADAT, η τουρκική κυβέρ-
νηση επικαλέστηκε την τουρ-
κική ασφάλεια αντιτιθέμενη 
στην ένταξη της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ιδίως 
η Σουηδία ανήκει στις ευρωπαϊ-
κές χώρες με ισχυρή παράδοση 
στη χορήγηση πολιτικού ασύλου 
σε πρόσφυγες από την Τουρκία, 

τουρκικής, κουρδικής ή άλλης 
καταγωγής, ήδη από τη δεκαε-
τία του 1970. Μετά την ύφεση 
του φαινομένου στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, ο αριθμός 
των πολιτικών προσφύγων αυ-
ξήθηκε με την αυταρχική στρο-
φή στην Τουρκία κατά την τε-
λευταία δεκαετία. Η προσπάθεια 
παρουσιάσεως της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας ως υποστηρικτών 
της διεθνούς τρομοκρατίας μπο-
ρεί να προκαλεί θυμηδία σε δι-
εθνές επίπεδο, λειτουργεί όμως 
συσπειρωτικώς στο εσωτερικό 
μέτωπο. Ο επαναπροσδιορισμός 
του κουρδικού ζητήματος ως ζη-
τήματος εθνικής ασφαλείας και 
όχι ως ζητήματος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελεί θεμελι-
ώδη τακτική επιλογή του προέ-
δρου Ερντογάν από το καλοκαίρι 
του 2015, οπότε και κατέρρευσε 
η διαδικασία για την ειρηνική 
επίλυση του Κουρδικού. ∆εν εί-

ναι δύσκολο λοιπόν να παρουσι-
άσει στην κοινή γνώμη τη Σουη-
δία και τη Φινλανδία ως απειλές 
για την τουρκική ασφάλεια λόγω 
της χορηγήσεως πολιτικού ασύ-
λου σε διωκόμενους Κούρδους, 
μέλη του ΡΚΚ και μη.

 
Η άνευ ετέρου πρόταξη των συμ-
φερόντων της Τουρκίας παρα-
μένει εξαιρετικά δημοφιλής στο 
εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. ∆εν 
πρέπει να λησμονεί κανείς ότι η 
στρατηγική αυτονομία της Τουρ-
κίας αποτελεί στόχο αποδεκτό σε 
όλο το φάσμα της τουρκικής πο-
λιτικής ηγεσίας και κοινής γνώ-
μης. Τούτο ευνοεί και τη δράση 
οργανώσεων - εταιρειών όπως η 
SADAT. Ακόμη όμως και αν επι-
κρατεί σύγκλιση σχετικά με την 
απαίτηση να προτάσσονται τα 
συμφέροντα της Τουρκίας, ο τρό-
πος με τον οποίο γίνεται η δια-
πραγμάτευση δείχνει ότι η τουρ-

κική κυβέρνηση ενδιαφέρεται 
λιγότερο για το αποτέλεσμα και 
περισσότερο για την εικόνα της 
ενώπιον της τουρκικής κοινής 
γνώμης. ∆εν αποκλείεται η αύ-
ξηση των διεθνών πιέσεων για 
την άρση του τουρκικού βέτο να 
προσφέρει αφορμή προσφυγής σε 
πρόωρες εκλογές. Καθώς πλησιά-
ζει και η εκατοστή επέτειος του 
τέλους της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας, η τουρκική κυβέρνη-
ση θα μπορούσε να ελπίζει ότι η 
αντιδυτική συσπείρωση της κοι-
νής γνώμης θα έθετε σε δεύτερη 
μοίρα την αχίλλειο πτέρνα της κυ-
βερνήσεως, την κατάσταση της 
τουρκικής οικονομίας.

 
* Ο κ. Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης είναι 
αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ 
και επικεφαλής του Προγράμματος 
Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Δεν αποκλείεται η αύξη-
ση των διεθνών πιέσεων 
για την άρση του τουρ-
κικού βέτο στην ένταξη 
της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας 
στο ΝΑΤΟ να προσφέρει 
αφορμή προσφυγής
σε πρόωρες εκλογές.

Α Π Ο Ψ Η

Εσωτερικές, εξωτερικές απειλές και η στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας

Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η κυβέρνηση Ερντογάν το 
επόμενο διάστημα θα τηρεί ακόμη πιο σκληρή στάση απέναντι σε Ελλά-
δα και Κυπριακή ∆ημοκρατία, καθώς θεωρούν πως το ελληνοκυπριακό 
λόμπι στις ΗΠΑ έχει προχωρήσει πολλά ζητήματα που είναι εναντίον της 
Τουρκίας. Αυτός ήταν και ο λόγος της έντονης αντίδρασης της τουρκικής 
ηγεσίας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδιαίτε-
ρα στην αποστροφή περί μη αποδοχής λύσης δύο κρατών στην Κύπρο. Η 
Aγκυρα αναμένεται να συνεχίσει να θέτει ζητήματα αποστρατιωτικοποίη-
σης των νησιών, αλλά και να κατηγορεί την Ελλάδα για παραβιάσεις ενα-
έριου χώρου. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν να υπάρχει κινητικότητα στο 
Αιγαίο, όμως ως άμεση αλλαγή της τουρκικής στάσης θεωρούν πως θα 
μπορούσε να είναι η αποστολή γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο 
μετά τον Ιούλιο, οπότε θα έχουν γίνει οι επισκευές του τέταρτου πλωτού 
γεωτρύπανου της Τουρκίας, το οποίο έφτασε πριν από λίγες ημέρες 
στο λιμάνι Τάσουτζου στα νότια της χώρας, απέναντι από την Κύπρο.

Αποστολή γεωτρύπανου στην Αν. Μεσόγειο

Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ*
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Toυ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέ-
πτεται το ερχόμενο Σαββατοκύ-
ριακο το Aγιον Oρος, με τη θύελ-
λα στην παγκόσμια Ορθοδοξία, 
την οποία προκάλεσε ο πόλεμος 
της Ουκρανίας, να μαίνεται. Από 
τη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλ-
κάνια έως το Aγιον Oρος και τις 
ζούγκλες της Αφρικής, στους κόλ-
πους της οργανωμένης ορθόδοξης 
Χριστιανοσύνης αναθερμαίνονται, 
με «πυροκροτητή» το Ουκρανικό, 
«παγωμένες εκκλησιαστικές διενέ-
ξεις» και καταγράφονται ισχυρές 
αναταράξεις, από τις οποίες έξω 
δεν έχει μείνει ούτε η «Κιβωτός 
της Ορθοδοξίας». 

Ο πνευματικός ηγέτης θα πε-
ριοδεύσει επί δύο ημέρες σε έναν 
Αθω, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος 
με δύσκολα προς επίλυση προβλή-
ματα: τη διαβρωτική, όπως το Φα-
νάρι τη θεωρεί, δράση της Ρωσίας, 
το διογκούμενο νεοζηλωτικό ρεύ-
μα, που με επίκεντρο την κατει-
λημμένη από φανατικούς παλαι-
οημερολογίτες μονή Εσφιγμένου 
υποσκάπτει την πνευματική του 
ηγεμονία, και τα ανοιχτά ακόμη 
τραύματα από τον κορωνοϊό, ο 
οποίος εξακολουθεί να «θερίζει» 
και να πυροδοτεί θεωρίες συνω-
μοσίας. Οπωσδήποτε αναμένο-
νται με ενδιαφέρον τα μηνύματα 
που θα εκπέμψει για όλα αυτά ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

Την ατμόσφαιρα, τούτη την 
εποχή στον Αθω, φορτίζουν επι-
πλέον δηλώσεις στελεχών της 
αγιορείτικης κοινωνίας αλλά και 
δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού 
Τύπου γύρω από δράσεις και ροή 
ρωσικού χρήματος και για γενι-
κότερα γεωπολιτικά σχέδια της 
Ρωσίας, ο μοναχισμός της οποίας, 
πάντως, έχει προαιώνια παρουσία 
στο Αγιον Ορος. Το Φανάρι έχει 

αποφύγει έως τώρα να σχολιάσει 
την όλη φιλολογία, το ίδιο και η 
Ιερά Κοινότητα, πηγές της οποίας 
υπογράμμιζαν στην «Κ» την ανά-
γκη να περιφρουρηθεί η πνευμα-
τική ακτινοβολία του Ορους.

Ωστόσο, καθώς οι συζητήσεις 
φουντώνουν, σε σημείο που να 
διακινούνται εντός και εκτός Αθω 
φήμες ακόμη και για επικείμενες 
απελάσεις ρωσικής καταγωγής 
(ψευδο)μοναχών –μπαίνουν ως 
τουρίστες και παραμένουν σε 

μονές ενδεδυμένοι παράνομα το 
ράσο–, όπως επίσης και για βίαιη 
εκκένωση της Εσφιγμένου, είναι 
πολύ πιθανό ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης να θελήσει να ξεδιαλύνει 
την κατάσταση.  

Η εν εξελίξει ενίσχυση και ανα-
βάθμιση της αστυνομικής παρου-
σίας στον Αθω, με την τοποθέτηση 
ταξιάρχου στη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. 
στις Καρυές, τη μετατροπή των 
πέντε φυλακίων σε αστυνομικά 
τμήματα και την επάνδρωσή τους 
με έμπειρους αστυνομικούς, ενι-
σχύει τις σχετικές εικασίες, αν και 
από τις Καρυές μεταδιδόταν ότι 
δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης 
όσων εγκαταβιούν νόμιμα και με 
βάση τα οριζόμενα από τον Κατα-
στατικό Χάρτη. Και σε κάθε πε-
ρίπτωση, υπογράμμιζαν αρμόδι-

ες πηγές, ενέργειες του είδους θα 
δυναμίτιζαν την επίσκεψη του 
Οικουμενικού Πατριάρχη, σε μια 
περίοδο κατά την οποία με τις κι-
νήσεις του εργάζεται για την απο-
κατάσταση της κανονικότητας και 
την καταλλαγή στους κόλπους της 
Εκκλησίας.

Τις παραπάνω διαδόσεις, πά-
ντως, έσπευσε να υιοθετήσει με 
δηλώσεις του στο πρακτορείο Tass 
o γραμματέας ∆ιαθρησκειακών 
Σχέσεων του Τμήματος Εξωτερι-
κών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του 
Πατριαρχείου Μόσχας Ντμίτρι Σα-
φόνοφ, ο οποίος φέρεται ειπών 
ότι «ίσως να συμπέσει (σ.σ. η επί-
σκεψη) με ενέργεια της Ελληνι-
κής Αστυνομίας κατά των μονα-
χών της μονής Εσφιγμένου που 
διαφωνούν με την πολιτική του 

Βαρθολομαίου».
Ομως η σκέψη του κ.κ. Βαρθο-

λομαίου ενόσω θα περιοδεύει στον 
Αθω θα είναι στραμμένη και στα 
άλλα «πεδία» εκκλησιαστικής σύ-
γκρουσης με τον Πατριάρχη Μό-
σχας Κύριλλο, με πιο πρόσφατο 
αυτό της Εκκλησίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, την οποία το Φανά-
ρι επανέφερε στην κοινότητα των 
Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλη-
σιών έπειτα από δεκαετίες απομό-
νωσης στην οποία το Πατριαρχείο 
Σερβίας την είχε απωθήσει ως σχι-
σματική. Το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο αποκατέστησε κοινωνία και 
την «κανονική τάξη» αναγνωρίζο-
ντας την Εκκλησία της χώρας αυ-
τής ως «Αρχιεπισκοπή Αχρίδος», 
απόφαση που έγινε δεκτή με κω-
δωνοκρουσίες και διθυραμβικές 

δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας 
στα Σκόπια.

Εκ των υστέρων το Πατριαρ-
χείο Σερβίας εμφανίστηκε πρό-
θυμο να αναγνωρίσει την Εκκλη-
σία της Βόρειας Μακεδονίας, με 
το όνομα «μακεδονική» μάλιστα, 
ενώ η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλη-
σία αντέδρασε με δήλωση του εκ-
προσώπου της Ιγκορ Γιακιμτσούκ, 
σύμφωνα με την οποία αναγνω-
ρίζει τα αποκλειστικά κανονικά 
δικαιώματα της Σερβικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας (SOC) στη Βό-
ρεια Μακεδονία. Ωστόσο ο πρό-
εδρος της Βόρειας Μακεδονίας 
Στέβο Πενταρόφσκι, με επιστολή 
του προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο, 
αφού χαρακτήρισε «δίκαιο και σο-
φό βήμα» την αποκατάσταση της 
κανονικότητας, διατύπωσε και επι-
σήμως αίτημα για «σύντομη ορι-
στική διευθέτηση του διοικητικού 
καθεστώτος της Εκκλησίας μας με 
την παραχώρηση του τόμου της 
αυτοκεφαλίας από εσάς». 

Την ίδια στιγμή, κινητικότητα 
καταγράφεται και στο Μαυροβού-
νιο, αντιπροσωπεία της Εκκλησι-
αστικής Ακαδημίας του οποίου 
επισκέφθηκε το Φανάρι, σε μια 
πρωτοβουλία που κατά τους πα-
ρατηρητές των εκκλησιαστικών 
πραγμάτων ενδέχεται να εμπερι-
έχει μηνύματα και συμβολισμούς, 
δεδομένων των διεργασιών στο 
εσωτερικό της εκεί Εκκλησίας για 
απαγκίστρωση από το Πατριαρχείο 
Σερβίας. Η επιλογή του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη να χορηγήσει 
αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκ-
κλησία της Ουκρανίας και στη συ-
νέχεια η βάρβαρη ρωσική στρατιω-
τική εισβολή, την οποία ευλόγησε 
ο κ. Κύριλλος, άνοιξαν τον «ασκό 
του Αιόλου» στα εσωτερικά της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τη Μό-
σχα να επιτίθεται σε όλα τα μέτω-
πα εναντίον του Φαναρίου. 

Σε αυτόν τον «ιερό πόλεμο» 
απαγόρευσε την έλευση Ρώσων 
προσκυνητών στο Αγιον Ορος (ο 
Ρώσος πρωθυπουργός Μισούστιν 
μπαινοβγαίνει άνετα πάντως), δι-
έκοψε την κοινωνία με τον Αρχι-
επίσκοπο κ. Ιερώνυμο γιατί ανα-
γνώρισε την αυτοκεφαλία της 
Ουκρανίας και υπαινίχθηκε την 
υποκίνηση υπονομευτικών ενερ-
γειών στην Εκκλησία της Ελλάδας 
αλλά και στην Τουρκία.

Σε μια άλλη, θεαματική, κίνη-
ση αντιπερισπασμού, εξάλλου, το 
Πατριαρχείο Μόσχας (πίσω από 
αυτό και το Κρεμλίνο) επιχειρεί 
«απόβαση» στην Αφρική με εισπή-
δηση-διείσδυση στη δικαιοδοσία 
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής, που και αυτό, 
όπως το Φανάρι, έχει επιδοκιμάσει 
την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας 
και αποδοκιμάσει τη σύμπλευση 
του κ. Κυρίλλου με τον Πούτιν στο 
συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα. Η 
Ρωσική Εκκλησία δημιούργησε 
εξαρχία στην Αφρική για να εντά-
ξει στους κόλπους της 102 κληρι-
κούς του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, πρωτοβουλία που η Ιερά 
Σύνοδος του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου ομόφωνα χαρακτήρι-
σε αντικανονική.

Το πρόγραμμα

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος φθάνει στη 
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 25 Μα-
ΐου και την επομένη θα τον τιμή-
σει για τα 30 χρόνια πατριαρχίας 
του σε ειδική τελετή η Θεολογική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου. Το πρωί του Σαββάτου θα 
επισκεφθεί έκθεση φωτογραφίας 
στην Ιερά Μονή Βλατάδων και θα 
αναχωρήσει για τον Αγιον Ορος, 
όπου η Ιερά Κοινότητα αναμένεται 
να του επιφυλάξει λαμπρή υποδο-
χή κατά τα προβλεπόμενα από το 
αγιορείτικο τυπικό.

Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Αγιον Ορος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Αθω εν μέσω αναταράξεων στους κόλπους της παγκόσμιας Ορθοδοξίας

Ο πνευματικός ηγέτης 
θα βρεθεί αντιμέτωπος 
με δύσκολα ζητήματα: 
τη διαβρωτική, όπως 
το Φανάρι τη θεωρεί, 
δράση της Ρωσίας 
και το διογκούμενο 
νεοζηλωτικό ρεύμα.

Η επιλογή του κ.κ. Βαρθολομαίου να χορηγήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδο-
ξη Εκκλησία της Ουκρανίας και στη συνέχεια η βάρβαρη ρωσική στρατιωτική 
εισβολή, την οποία ευλόγησε ο κ. Κύριλλος, άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου» 
στα εσωτερικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας (φωτ. από παλαιότερη επίσκεψη 
του Πατριάρχη στο Αγιον Ορος).
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Επέμεναν να την ξεπροβοδίσουν 
με μια φωτογραφία του γιου τους. 
Εάν την έπαιρνε μαζί της, ήλπι-
ζαν ότι ίσως κάποια στιγμή θα 
κατάφερνε να τον εντοπίσει. Σε 
έξι εβδομάδες η Μπελκίς Βίλε εί-
χε μιλήσει με περισσότερους από 
100 ανθρώπους στην Ουκρανία, 
συλλέγοντας μαρτυρίες και τεκ-
μήρια τα οποία θα μπορούσαν να 
στοιχειοθετήσουν πιθανά εγκλή-
ματα πολέμου. Είχε γεμίσει τα ση-
μειωματάριά της με φρικιαστικές 
περιγραφές, όπως τη διήγηση 
μιας 16χρονης στην περιφέρεια 
της Χερσώνας η οποία κατήγγει-
λε ότι βιάστηκε από Ρώσο στρατι-
ώτη. Θυμάται ακόμη, όμως, αυτή 
την οικογένεια που συνάντησε 
σε μια φτωχή αγροικία όχι πολύ 
μακριά από το Τσερνίχιβ. Μετά 
το πέρασμα των ρωσικών δυνά-
μεων είχαν χάσει κάθε ίχνος του 
γιου τους. Κανείς δεν είχε ασχο-
ληθεί μαζί τους, ουδείς τον είχε 
αναζητήσει, μέχρι που εκείνη 
χτύπησε την πόρτα τους.

Η Βίλε, τουρκικής και ελβετι-
κής καταγωγής, είναι ερευνήτρια 
της ανθρωπιστικής μη κυβερνη-
τικής οργάνωσης Human Rights 
Watch. Εχοντας εμπειρία και από 
άλλες εμπόλεμες ζώνες γνωρίζει 
πόσο σημαντική είναι η συλλο-
γή πρωτογενούς πληροφορίας 
στο πεδίο. Η ιστορία αυτής της 
οικογένειας φαινόταν να ταιριά-
ζει σε ένα γνώριμο μοτίβο. Από 
τις 24 Φεβρουαρίου κι έπειτα, 
αποστολή των Ηνωμένων Εθνών 
έχει καταγράψει τουλάχιστον 204 
περιπτώσεις παρόμοιων εξαφανί-
σεων Ουκρανών αμάχων, η πλει-
ονότητα των οποίων αποδίδεται 
στις ρωσικές δυνάμεις. «Κυκλο-
φορούσαν κάποιες φήμες ότι ο 
γιος τους μπορεί να βρίσκεται 
στη Λευκορωσία. Ηθελαν να μά-
θουν τι του είχε συμβεί», λέει η 
Βίλε σε τηλεφωνική της επικοι-
νωνία με την «Κ». «Οταν με είδαν 
αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους. 
Πλέον ήταν κάποιος εκεί για να 
τους ακούσει». 

Η δουλειά της Βίλε στην Ου-
κρανία δεν περιορίζεται μόνο 
στις συνεντεύξεις με επιζήσα-
ντες βομβαρδισμών και αμάχους 
σε περιοχές που είχαν βρεθεί υπό 
ρωσική κατοχή. Προσπαθεί να 
συγκεντρώσει και οποιοδήποτε 
άλλο σχετικό υλικό, όπως φω-

τογραφίες και βίντεο, τα οποία 
έπειτα θα αναλυθούν από άλλα 
μέλη της οργάνωσης για να δια-
πιστωθεί η αυθεντικότητά τους. 
Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό 
και με δορυφορικές φωτογραφί-
ες ενδεχομένως να προσφέρουν 
κρίσιμες απαντήσεις στους ερευ-
νητές. Οπως εξηγεί και η ίδια, για 
να μπορέσει να τεκμηριωθεί μια 
κατηγορία και να ασκηθεί δίωξη 
για εγκλήματα πολέμου θα πρέ-
πει να αποδειχθεί ποια συγκεκρι-
μένη στρατιωτική μονάδα, υπό 
ποια διοίκηση, βρισκόταν εκεί 
όπου καταγράφηκαν εκτελέσεις 
αμάχων, βασανισμοί ή βιασμοί.

Σε άλλες εμπόλεμες ζώνες έχει 
παρατηρηθεί ότι οι ίδιοι οι δρά-
στες συνήθως προδίδουν τις πρά-
ξεις τους. «Εχω δει στρατιώτες 
σε όλο τον κόσμο, στο Ιράκ, στη 

Συρία, την Υεμένη, τη Μιανμάρ, 
να βιντεοσκοπούν τους εαυτούς 
τους όσο βασανίζουν ή σκοτώ-
νουν ανθρώπους», λέει η Βίλε. 
Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει 
διαπιστώσει αντίστοιχο όγκο 
υλικού στην Ουκρανία. «Οταν 
κινητοποιήθηκαν οι ρωσικές 
δυνάμεις αφαίρεσαν τα έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα από αρκετούς 
νεαρούς στρατιώτες τους», ανα-
φέρει η ερευνήτρια επιχειρώντας 
να εξηγήσει αυτή την έλλειψη.

Παρόμοιες έρευνες με τη Βίλε 

κάνουν δεκάδες άλλοι ειδικοί που 
έχουν σπεύσει στην Ουκρανία 
μετά τη ρωσική εισβολή. Ενας 
εξ αυτών, ο Αμερικανός Μπράιαν 
Κάστνερ, αναζητάει θραύσματα 
από βόμβες στα χαλάσματα. Υπη-
ρέτησε στο παρελθόν ως πυρο-
τεχνουργός στις αμερικανικές 
ένοπλες δυνάμεις και πλέον εργά-
ζεται ως ερευνητής εγκλημάτων 
πολέμου στη ∆ιεθνή Αμνηστία. 
Και αυτός βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη συλλογή προφορικών 
μαρτυριών από επιζήσαντες βομ-

βαρδισμών και προσπαθεί να τις 
διασταυρώσει και με άλλα ντο-
κουμέντα. 

«Εάν κάποιος πει ότι τραυμα-
τίστηκε και χρειάστηκε νοση-
λεία, θα αναζητήσω τον ιατρι-
κό του φάκελο στο νοσοκομείο. 
Εάν κάποιος δηλώσει ότι πέθανε 
στον βομβαρδισμό ένας συγγε-
νής του, θα ζητήσω πιστοποιη-
τικό θανάτου. Οι γιατροί σαφώς 
και δεν γνωρίζουν πάντοτε τους 
τύπους των όπλων για να τους 
αναγνωρίσουν, δεν έχουν την 
εξειδίκευση. Αλλά η περιγραφή 
ενός τραύματος μπορεί να προ-
σφέρει απαντήσεις», λέει σε τηλε-
φωνική επικοινωνία με την «Κ». 
Πρόσφατα, ερευνώντας τη χρή-
ση απαγορευμένων πυρομαχι-
κών διασποράς από τις ρωσικές 
δυνάμεις, ο Κάστνερ ζήτησε από 
έναν χειρουργό να φωτογραφί-
σει τα θραύσματα βόμβας που 
είχε αφαιρέσει από το σώμα ενός 
τραυματία ώστε να τα μελετήσει. 

Εκτελέσεις αμάχων

Σε κάποιες περιπτώσεις η 
μεθοδική συλλογή αυτών των 
πειστηρίων μπορεί να οδηγή-
σει σε κρίσιμες διαπιστώσεις. 
Ο Κάστνερ επικαλείται ως σχε-
τικό παράδειγμα μια πρόσφατη 

έκθεση της ∆ιεθνούς Αμνηστίας 
για τις εκτελέσεις αμάχων στην 
Μπούτσα, περίπου 30 χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά του Κιέβου. Στις 
4 Μαρτίου δολοφονήθηκε στην 
οδό Γιαμπλούνσκα ο 43χρονος 
Γιεβγέν Πετρασένκο, διευθυντής 
πωλήσεων και πατέρας δύο παι-
διών. Πυροβολήθηκε στην πλά-
τη, κοντά στους πνεύμονες και 
στο συκώτι. Η σορός του έμεινε 
άταφη στο διαμέρισμα επί έξι 
ημέρες, μέχρι να τοποθετηθεί σε 
έναν ρηχό τάφο στην αυλή, όπως 
δήλωσε η σύζυγός του. 

Ερευνητές της ∆ιεθνούς 
Αμνηστίας εντόπισαν δύο σφαί-
ρες και τρεις κάλυκες στο σημείο 
της δολοφονίας. Η ανάλυσή τους 
έδειξε ότι επρόκειτο για σφαίρες 
9x39 χιλιοστών, ρωσικής παρα-
γωγής. Σύμφωνα με την έκθεση 
των ερευνητών, χρησιμοποιού-
νται συνήθως στο σιγασμένο αυ-
τόματο τυφέκιο AS Val ή στο σχε-
δόν πανομοιότυπο VSS Vintorez, 
τα οποία περιλαμβάνονται στον 
εξοπλισμό ορισμένων επίλεκτων 
ρωσικών μονάδων, όπως των ει-
δικών δυνάμεων (Spetsnaz) και 
των αερομεταφερόμενων δυνά-
μεων (VDV), οι οποίες φέρονται 
να είχαν επιχειρήσει στην Μπού-
τσα εκείνη την περίοδο. 

Ερευνητές εγκλημάτων πολέμου
Μιλούν στην «Κ» δύο ειδικοί που συλλέγουν πειστήρια και μαρτυρίες στα χαλάσματα της Ουκρανίας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η έρευνα του Κάστνερ, δεν ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέ-
ρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Βρισκόταν σε εγρήγορση 
ήδη από τον Νοέμβριο, μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο ο ρωσικός 
στρατός αναπτυσσόταν απειλητικά στα ουκρανικά σύνορα. Κύριος στό-
χος εκείνη την περίοδο ήταν να ταυτοποιηθούν οι μονάδες που είχαν 
κινητοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και λογικά θα έπαιρναν μέρος σε 
κάποια επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση. Ο ερευνητής της ∆ιεθνούς 
Αμνηστίας έχει εργαστεί στο παρελθόν στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και 
στο Νότιο Σουδάν. Οπως παρατηρεί, στην Ουκρανία είναι άφθονο το 
οπτικοακουστικό υλικό που μπορεί να αξιοποιήσει. «Πλέον, όλοι έχουν 
ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Συνήθως, αφού βομβαρδιστεί το κτίριό 
τους, η πρώτη κίνηση θα είναι να το φωτογραφίσουν. Μπορεί να φωτο-
γραφίσουν έναν κρατήρα ή τα απομεινάρια μιας βόμβας, και από αυτές 
τις εικόνες να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες», τονίζει.

Σε εγρήγορση από τον Νοέμβριο

H Νίνα Γκρέγκορι, επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου 
(ΕΑΑ), βρέθηκε την περασμένη 
εβδομάδα στην Ελλάδα. Είχε πε-
ράσει σχεδόν ένας χρόνος από 
την τελευταία της επίσκεψη. Τό-
τε, έχοντας ταξιδέψει στα νησιά 
όπου λειτουργούν τα κέντρα υπο-
δοχής, είχε βάλει μαζί με τον αρ-
μόδιο υπουργό Νότη Μηταράκη 
αυστηρούς στόχους για τη μείω-
ση των χιλιάδων εκκρεμών υπο-
θέσεων ασύλου. Μετά το τέλος 
της φετινής διήμερης αποστολής 
μίλησε στην «Κ» για τα επιτεύγ-
ματα αλλά και για τα προβλήματα 
που ακόμα υπάρχουν: τις δυσκο-
λίες στην ένταξη των προσφύγων, 
τις επαναπροωθήσεις, αλλά και το 
γεγονός πως γερμανικά δικαστή-
ρια έχουν δικαιώσει αναγνωρισμέ-
νους στην Ελλάδα πρόσφυγες, 
που ζητούν εκ νέου άσυλο στη 
Γερμανία λόγω των συνθηκών 
που επικρατούν στη χώρα μας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Ασύλου στηρίζει με χρήματα, τε-
χνογνωσία και προσωπικό την 
Ελλάδα από το 2011 και από κοι-
νού με το υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου διαμορφώνουν 
ένα σκέλος του επιχειρησιακού 
πλάνου της ελληνικής υπηρεσίας 
ασύλου. Ο Οργανισμός στις αρχές 
του χρόνου αναβαθμίστηκε (από 
υπηρεσία) και πρόκειται να ανα-
λάβει αυξημένες και σημαντικές  
αρμοδιότητες. Ξέσπασε όμως ο 
πόλεμος στην Ουκρανία και ανα-

γκαστικά η απόλυτη προτεραιότη-
τα ήταν πλέον ένα νέο επιχειρη-
σιακό σχέδιο, βάσει του οποίου η 
Ευρώπη θα υποδεχόταν τους Ου-
κρανούς πρόσφυγες. «Στις 4 Μα-
ΐου είχαμε έτοιμο το πρόγραμμα 
προσωρινής προστασίας και μέ-
χρι σήμερα 2,4 εκατ. από 5 εκατ. 
Ουκρανούς που έχουν φύγει από 
τη χώρα τους, έχουν ενταχθεί σε 
αυτό. Υπάρχουν βέβαια επιπλέον 
7 εκατ. που έχουν μετακινηθεί στο 

εσωτερικό της χώρας και κανείς 
δεν γνωρίζει πώς σκοπεύουν να 
κινηθούν το επόμενο διάστημα. 
Και αυτό, όταν κάποιοι από τους 
αιτούντες άσυλο πηγαινοέρχο-
νται στην Ουκρανία», εξηγεί. Εί-
ναι μια ρευστή, αβέβαιη κατάστα-
ση την οποία μια εξειδικευμένη 
ομάδα του Οργανισμού αναλύει 
καθημερινά: «Παρακολουθούν 
από κοντά τις εξελίξεις, κάνουν 
προβλέψεις και εξετάζουν πώς 
όλα τα πιθανά σενάρια μπορεί 
να επηρεάσουν τις προσφυγικές 
ροές. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, 
προφανώς ο ουκρανικός λαός δεν 
θα έχει άλλη επιλογή από το να 
βρει καταφύγιο στην υπόλοιπη 
Ευρώπη». Στην Ελλάδα, συνολικά 

44 άτομα έχουν αποσπαστεί από 
τον Οργανισμό της και εργάζονται 
αποκλειστικά στην υποδοχή των 
–μέχρι σήμερα– 26.000 Ουκρανών 
προσφύγων που βρίσκονται αυτή 
τη στιγμή στη χώρα. Από αυτούς, 
οι 10.052 έχουν αιτηθεί και έχουν 
ήδη λάβει προσωρινή προστασία, 
που θα ισχύει για ένα έτος.

Αναπόφευκτα η συζήτησή μας 
πέρασε στα διαστήματα και στις 
διαδικασίες για πρόσφυγες από 
άλλες χώρες, που μέχρι πριν από 
έναν χρόνο μπορεί να περίμεναν 
και χρόνια για μια ημερομηνία 
συνέντευξης για το άσυλο. «Οι 
άνθρωποι που έρχονται στην Ευ-
ρώπη κυνηγημένοι και διωκόμε-
νοι έχουν ανάγκη και δικαιούνται 

γρήγορες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες». Αυτός, εξηγεί, ήταν 
και ο βασικός λόγος που είχαν θέ-
σει με την ελληνική κυβέρνηση 
τόσο αυστηρούς στόχους: να δι-
εκπεραιωθούν όλες οι αιτήσεις 
που ήταν για χρόνια σε αναμονή. 
Για να πετύχει αυτό υποστήριξαν 
την ελληνική υπηρεσία ασύλου, 
όχι μόνο με προσωπικό αλλά και 
εκπαιδεύοντάς τους, ενώ δημιούρ-
γησαν από κοινού τις διαδικασίες 
που θα έπρεπε να ακολουθούνται 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
για την επίσπευσή τους.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυ-
πωσιακά: «Ο αριθμός μειώθηκε 
δραστικά. Τώρα υπάρχουν περί-
που 35.000 υποθέσεις (ήταν πά-

νω από 100.000 σε εκκρεμότητα 
στο τέλος του 2019) και αυτό είναι 
μια τεράστια επιτυχία». Στα επι-
τεύγματα της χώρας προσθέτει το 
ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα 
«έφεσης» μετά μια πρώτη απορ-
ριπτική απόφαση, αλλά και την 
πρόοδο που έχει γίνει στα ασυ-
νόδευτα προσφυγόπουλα: «Η σύ-
σταση Eιδικής Γραμματείας Προ-
στασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
ήταν καθοριστική και η δουλειά 
που έγινε αξιοθαύμαστη», τονίζει.

Στήριξη

Ο Οργανισμός συνεχίζει να 
στηρίζει στα πέντε νησιά τα κέ-
ντρα υποδοχής που έχουν κατα-
σκευαστεί και λειτουργούν με 
χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. «Εκεί η κατάσταση ήταν για 
χρόνια θλιβερή. Εχει γίνει πρόο-
δος, αλλά φυσικά υπάρχει ακόμα 
περιθώριο βελτίωσης». Μεγάλη 
πρόκληση, σύμφωνα με την κ. 
Γκρέγκορι, παραμένει και το θέ-
μα της ένταξης των προσφύγων. 
Και παρότι διευκρινίζει πως δεν 
είναι στις αρμοδιότητες του Ορ-
γανισμού, μίλησε ανοικτά για το 
πόσο σημαντικό είναι για τη μα-
κροπρόθεσμη διαχείριση του προ-
σφυγικού. «Παρατηρούμε πως κά-
θε χώρα επιχειρεί την ένταξη με 
τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά 
αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε 
είναι πως υπάρχει προϋπολογι-
σμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
αυτόν τον τομέα – χρήματα και 
άλλα εφόδια για κάθε κράτος-μέ-
λος της Ε.Ε. που οφείλει να τα αξι-

οποιεί με τον καλύτερο τρόπο. 
Και σε αυτό το πεδίο πρέπει να 
πούμε πως σαφώς υπάρχει τερά-
στιος χώρος για βελτίωση στην 
Ελλάδα», τονίζει. 

Οι μεγάλες δυσκολίες της χώ-
ρας μας στο θέμα της ένταξης δεν 
είναι βέβαια μόνο εκτίμηση της 
ίδιας, αλλά και απόφαση γερμανι-
κών δικαστηρίων. Η κ. Γκρέγκορι 
επιβεβαίωσε πως υπάρχουν ανα-
γνωρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι 
ενώ έχουν πάρει άσυλο στην Ελ-
λάδα, έχουν ταξιδέψει στη Γερ-
μανία και εκεί έχουν ζητήσει εκ 
νέου άσυλο. Οταν οι πρώτες αι-
τήσεις απορρίφθηκαν, προσέφυ-
γαν στη δικαιοσύνη και εκεί τα δι-
καστήρια έκριναν πως πράγματι 
οι συνθήκες διαβίωσης για τους 
πρόσφυγες ήταν μη αποδεκτές. 
Υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 τέ-
τοιες υποθέσεις «δευτερογενούς 
μετακίνησης». Ολοκληρώνοντας, 
συζητήσαμε ένα ακόμη «δύσκο-
λο» θέμα. Τις καταγγελίες για επα-
ναπροωθήσεις προσφύγων από 
την Ελλάδα προς την Τουρκία. 
Οπως είπε, η υπηρεσία της μέχρι 
πρόσφατα δεν είχε αρμοδιότητα 
να τις ελέγχει. ∆ιευκρίνισε όμως 
πως στα νέα καθήκοντα του Ορ-
γανισμού θα είναι και η  ευθύνη 
παρακολούθησης του τρόπου με 
τον οποίο όλες οι χώρες της Ε.Ε. 
εφαρμόζουν τη νομοθεσία για τις 
πρακτικές ασύλου και υποδοχής 
και ως εκ τούτου θα μπορεί να 
εξετάζει αλλά και να ζητάει εξη-
γήσεις για το τι ακριβώς συμβαί-
νει στα ελληνικά σύνορα. 

26.000 έως τώρα οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα

Οι 10.052 έχουν αιτηθεί 
και έχουν ήδη λάβει 
προσωρινή προστασία, 
που θα ισχύει 
για ένα έτος.

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, προφανώς ο ουκρανικός λαός δεν θα έχει άλ-
λη επιλογή από το να βρει καταφύγιο στην υπόλοιπη Ευρώπη», λέει στην «Κ» 
η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου, Νίνα Γκρέγκορι.
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Αποστολή του ΟΗΕ έχει 
καταγράψει τουλάχιστον 
204 περιπτώσεις 
εξαφανίσεων αμάχων, 
η πλειονότητα 
των οποίων αποδίδεται 
στις ρωσικές δυνάμεις.

Η Μπελκίς Βίλε, ερευνήτρια της 
ανθρωπιστικής μη κυβερνητικής ορ-
γάνωσης Human Rights Watch και ο 
ερευνητής εγκλημάτων πολέμου στη 
∆ιεθνή Αμνηστία, Μπράιαν Κάστνερ. 
Για να τεκμηριωθεί μία κατηγορία 
και να ασκηθεί δίωξη, θα πρέπει να 
αποδειχθεί ποια συγκεκριμένη στρα-
τιωτική μονάδα βρισκόταν εκεί όπου 
καταγράφηκαν εκτελέσεις αμάχων, 
βασανισμοί ή βιασμοί.

Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
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Το βασικό ερώτημα γύρω από την 
Ελιζαμπέτ Μπορν, τη νέα πρωθυ-
πουργό της Γαλλίας και πρώτη 
γυναίκα στο αξίωμα αυτό από το 
1992, είναι αν θα έχει την ευκαι-
ρία να κυβερνήσει ή αν η θητεία 
της θα διακοπεί πριν ξεκινήσει. 
Αν δηλαδή το νέο κυβερνητικό 
σχήμα που ανακοινώθηκε την 
Παρασκευή θα επιβιώσει από τις 
κάλπες των βουλευτικών εκλο-
γών της 12ης και 19ης Ιουνίου, 
πράγμα πιθανό αλλά όχι βέβαιο.  

Η Νέα Λαϊκή, Οικολογική και 
Σοσιαλιστική Ενότητα (NUPES), 
μια ιστορικής σημασίας σύμπρα-
ξη Αριστεράς, Πρασίνων και Σο-
σιαλιστικού Κόμματος υπό τον 
Ζαν-Λικ Μελανσόν, παρουσιάζει 
έντονη δυναμική και έχει ξεπε-
ράσει την παράταξη του Γάλλου 
προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με 
διαφορά που κυμαίνεται γύρω 
στις 5 μονάδες. Ο όγκος και ο 
παλμός των προεκλογικών συ-
γκεντρώσεων του Μελανσόν δεί-
χνει τις πολιτικές ικανότητές του 
και την απήχηση του μηνύμα-
τός του στην τωρινή δύσκολη 
συγκυρία. 

Για τον διορισμό της Ελιζα-
μπέτ Μπορν, το σχόλιο του Με-
λανσόν ήταν δηλητηριώδες: «Θα 
ήθελα να τη συναντήσω τουλά-
χιστον μία φορά πριν την αντι-
καταστήσω», είπε. Στην πρά-
ξη, η απόσταση ανάμεσα σε μια 
νίκη της παράταξης Μελανσόν 
στον πρώτο γύρο και σε μια κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία μετά 
τον δεύτερο γύρο είναι μεγάλη.

Από την άλλη πλευρά, η Μα-
ρίν Λεπέν συνεχίζει, με χειρό-
τερες προοπτικές, την προεκλο-
γική εκστρατεία, αφήνοντας σε 
δεύτερη μοίρα τη μετανάστευση 
και τα ζητήματα ταυτότητας και 
επικρίνοντας τη διακυβέρνηση 

του Εμανουέλ Μακρόν με αιχμή 
του δόρατος την ακρίβεια. 

Γιατί όμως στην οξύτατη αντι-
παράθεση με δύο έμπειρους πο-
λιτικούς όπως ο Μελανσόν και 
η Λεπέν, ο Μακρόν στέλνει την 
Ελιζαμπέτ Μπορν, μια τεχνοκρά-
τη που δεν έχει κατεβεί ποτέ στη 
ζωή της σε εκλογές; Η Μπορν, 
μηχανικός στο επάγγελμα, έχει 
υπάρξει διαδοχικά υπουργός Με-
ταφορών, Οικολογίας και Εργα-
σίας, εφαρμόζοντας πιστά τη φι-
λελεύθερη πολιτική του Γάλλου 
προέδρου. Αν κάτι τη χαρακτη-
ρίζει, υπογραμμίζουν δημοσιο-
γράφοι που έχουν συνεργαστεί 
μαζί της είναι η σοβαρότητα, η 
εργατικότητα και οι ικανότητες 

στη διαχείριση. Η νέα πρωθυ-
πουργός της Γαλλίας δεν είναι, 
με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που 
θα «γράψει» στις κάμερες, που 
θα μαγέψει τα πλήθη ή τους συ-
νομιλητές της. Προκειμένου να 
εισέλθει τώρα στη Βουλή, επι-
λέχθηκε η εκλογική περιφέρεια 
Καλβαντός, στη βόρεια Γαλλία, 
όχι γιατί εκεί έχει η Μπορν κά-
ποιο εκλογικό έρεισμα αλλά γιατί 
η περιφέρεια αυτή εξέλεξε με με-
γάλα ποσοστά τον Εμανουέλ Μα-
κρόν στις προεδρικές εκλογές. 

Ισως το βασικότερο χαρακτη-
ριστικό της, παρομοίως με τον 

απερχόμενο πρωθυπουργό Ζαν 
Καστέξ, είναι ότι δεν μπορεί αλ-
λά ούτε και φιλοδοξεί σε καμία 
περίπτωση να επισκιάσει τον 
Γάλλο πρόεδρο. Αντίθετη ήταν 
η περίπτωση του πρώτου πρω-
θυπουργού της διακυβέρνησης 
Μακρόν, του Εντουάρ Φιλίπ, η 
δημοτικότητα του οποίου λέ-
γεται ότι ενόχλησε τον Γάλλο 
πρόεδρο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο διορι-
σμός της Μπορν μεταφέρει στο 
γαλλικό εκλογικό σώμα το μήνυ-
μα ότι η εξουσία θα μείνει στα 
χέρια του Εμανουέλ Μακρόν, η 

προεδρία και η κυβέρνηση θα 
δουλέψουν ως ενιαίο σύνολο και 
η πολιτική της τελευταίας πεντα-
ετίας θα συνεχιστεί με την πρω-
θυπουργοποίηση μιας αξιόπιστης 
υπουργού της απερχόμενης κυ-
βέρνησης. Η Μπορν έχει διατε-
λέσει «δεξί χέρι» σοσιαλιστών 
υπουργών όπως η Σεγκολέν Ρου-
αγιάλ και ο Ζακ Λανγκ, και ο διο-
ρισμός της ήταν το αποτέλεσμα 
διαμάχης ανάμεσα στους πρώην 
σοσιαλιστές και τους πρώην συ-
ντηρητικούς που μετέχουν στην 
παράταξη του Γάλλου πρόεδρου. 
Αν όμως, επιλέγοντας την Μπορν 

ο Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να 
απαντήσει στην αριστερή μετα-
τόπιση του εκλογικού σώματος, 
μάλλον ατύχησε. Στη νέα πρω-
θυπουργό έχουν χρεωθεί αντιδη-
μοφιλείς πολιτικές της περιόδου 
Μακρόν, όπως οι μεταρρυθμί-
σεις στους σιδηροδρόμους και 
στα επιδόματα ανεργίας. «Μπο-
ρεί κανείς να προέρχεται από 
τα αριστερά και να ασκεί δεξιά 
πολιτική, όπως ο Μανουέλ Βαλς 
και η Ελιζαμπέτ Μπορν», σχολία-
σε ο επικεφαλής του συνδικάτου 
CGT, Φιλίπ Μαρτίνεζ.

Εγκρίνει η πλειοψηφία; 

Μήπως όμως αυτή η πολιτική 
έχει την έγκριση της πλειοψηφί-
ας, όπως φαίνεται από την επα-
νεκλογή του Μακρόν; Αυτό θα 
φανεί σύντομα, αλλά η πραγμα-
τικότητα είναι ότι η εκλογή του 
Μακρόν ήταν μια αναγκαστική 
κίνηση μεγάλης μερίδας του γαλ-
λικού προοδευτικού χώρου προ-
κειμένου να αποτραπεί η έλευση 
της Μαρίν Λεπέν στην προεδρία. 
Αν οι πολιτικοί χώροι που συνα-
σπίσθηκαν τώρα πίσω από τον 
Μελανσόν είχαν κάνει το ίδιο 
και στις προεδρικές εκλογές, ο 
Μελανσόν θα είχε περάσει στον 
δεύτερο γύρο, αφού το άθροισμα 
ψήφων της Ανυπότακτης Γαλλί-

ας, των Πρασίνων και των Σοσι-
αλιστών στις προεδρικές εκλογές 
υπερέβαινε κατά πολύ το ποσο-
στό της Μαρίν Λεπέν. Το τι θα 
συνέβαινε σε μία αναμέτρηση 
Μακρόν - Μελανσόν στον δεύ-
τερο γύρο κανείς δεν το γνωρί-
ζει, αν και για τον δεύτερο γύ-
ρο των βουλευτικών εκλογών η 
Λεπέν έχει ήδη προτρέψει τους 
ψηφοφόρους της να επιλέξουν 
την παράταξη του Μακρόν αντί 
αυτής του Μελανσόν. 

Οι βουλευτικές εκλογές έχουν 
προγραμματισθεί τόσο κοντά 
στις προεδρικές, προκειμένου 
να αποφευχθούν καταστάσεις 
«συγκατοίκησης» πρωθυπουργού 
και προέδρου από διαφορετικές 
παρατάξεις, όπως έχει συμβεί 
τρεις φορές στην πρόσφατη ιστο-
ρία της Γαλλίας, με τους συντη-
ρητικούς Ζακ Σιράκ και Εντουάρ 
Μπαλαντίρ να εκλέγονται πρω-
θυπουργοί επί προεδρίας του σο-
σιαλιστή Φρανσουά Μιτεράν και 
τον σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν 
να εκλέγεται πρωθυπουργός επί 
του συντηρητικού προέδρου Ζακ 
Σιράκ. Αλλά σε μια περίοδο κρί-
σης όπως η τωρινή, οι δύο μήνες 
που χωρίζουν τις δύο εκλογικές 
αναμετρήσεις μπορεί να είναι 
επαρκής χρόνος για να ωριμά-
σουν εκπλήξεις. 

Η δύσκολη
αποστολή 
της Ελιζαμπέτ
Μπορν 
Η νέα πρωθυπουργός της Γαλλίας

Η σύμπραξη 
Αριστεράς, Πρασίνων 
και Σοσιαλιστικού 
Κόμματος υπό τον Ζαν-
Λικ Μελανσόν διεκδικεί 
με αξιώσεις την πρώτη 
θέση στις βουλευτικές 
εκλογές του Ιουνίου.

Η νέα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν, μηχανικός στο επάγγελμα, έχει υπάρξει διαδοχικά υπουργός Μεταφορών, Οικολογίας και Εργασίας, εφαρμόζοντας 
πιστά τη φιλελεύθερη πολιτική του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Θεωρείται σοβαρή, εργατική, με ικανότητες στη διαχείριση.
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Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Το γεγονός ότι ο Εμανουέλ Μακρόν βλέπει ως βασικό κίνδυνο στις 
βουλευτικές εκλογές τον χώρο της Aριστεράς και της Oικολογίας φαί-
νεται από τη λίστα προτεραιοτήτων που δημοσίευσε, συγχαίροντας την 
Ελιζαμπέτ Μπορν για την ανάδειξή της στην πρωθυπουργία της Γαλλίας. 
«Οικολογία, υγεία, παιδεία, πλήρης απασχόληση, αναγέννηση της δημο-
κρατίας, Ευρώπη και ασφάλεια» έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, με αυτή 
τη σειρά. Ενα από τα «δάνεια» από το πρόγραμμα του Μελανσόν, ο «οι-
κολογικός σχεδιασμός», είναι τώρα σημαία της διακυβέρνησης Μπορν. 
Επειτα από μια πενταετία φιλόδοξων διακηρύξεων και ελάχιστων δρά-
σεων στον τομέα της οικολογίας, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο 
τομέας αυτός υπάγεται απευθείας στις πρωθυπουργικές αρμοδιότητες. 
Ο δε υπουργός Γεωργίας, Ζιλιέν ντε Νορμαντί, πολέμιος της οικολογι-
κής μετάβασης στον γεωργικό τομέα, δεν βρίσκεται πλέον στο νέο κυ-
βερνητικό σχήμα.

Σημαία πλέον ο «οικολογικός σχεδιασμός»

Μεγάλη απόσταση χώριζε τα κα-
θησυχαστικά λόγια του Βρετανού 
πρωθυπουργού για επιστροφή στην 
κανονικότητα με τη Βόρεια Ιρλαν-
δία και τα σχέδια της κυβέρνησής 
του για επαναδιαπραγμάτευση της 
συμφωνίας του Brexit. Ο Μπόρις 
Τζόνσον κάλεσε το δεύτερο σε δύ-
ναμη κόμμα, το ενωτικό DUP, να 
δώσει τέλος στο μποϊκοτάζ του κοι-
νοβουλίου, υποσχόμενος επανα-
διαπραγμάτευση του εμπορικού 
πρωτοκόλλου.

Παρά τις δηλώσεις του πρω-
θυπουργού για ακόμη και μονο-
μερή αθέτηση του πρωτοκόλλου, 
σε άρθρο του σε εφημερίδα του 
Μπέλφαστ στις αρχές της εβδο-
μάδας, ο Τζόνσον εμφανίσθηκε 
συμβιβαστικός απέναντι στις Βρυ-
ξέλλες. «Οσοι επιθυμούν να κα-
ταργήσουν το πρωτόκολλο, αντί 
να επιδιώκουν την τροποποίησή 
του, εστιάζουν σε λάθος σημείο», 
έγραψε ο Τζόνσον. Η συμφωνία 
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για 
τη διατήρηση της υβριδικής φύσης 
της Βόρειας Ιρλανδίας ως μέλους 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με σύ-
νορα σε χώρα της Ε.Ε. Οι Ενωτικοί 
υποστηρίζουν από τη μεριά τους 
ότι το πρωτόκολλο, που απαιτεί 
τελωνειακούς ελέγχους σε προ-
ϊόντα από τη Βρετανία με προο-
ρισμό τη Βόρεια Ιρλανδία, αδικεί 
κατάφωρα τη βρετανική κτήση. 

Ειδικοί διατείνονται, ωστόσο, ότι 
οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να 
φθάσουν σε συμβιβασμό στο θέ-
μα των τελωνειακών ελέγχων. Η 
διένεξη, όμως, αφορά εξίσου ζητή-
ματα εθνικής ταυτότητας, όσο και 
θέματα ελεύθερου εμπορίου. «Οσο 
διαρκεί η διαφωνία, τόσο πιο δύ-
σκολος θα είναι ο συμβιβασμός», 
λέει ο πρώην υπουργός Βόρειας 
Ιρλανδίας, Τζούλιαν Σμιθ.

Οι πολιτικές τριβές δεν προέρ-

χονται, όμως, μόνο από την Ιρλαν-
δία. Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί 
του Brexit στο Συντηρητικό Κόμμα 
απεχθάνονται το πρωτόκολλο και 
πιέζουν τον πρωθυπουργό να απαι-
τήσει αλλαγές από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ο Τζόνσον, που έχει δεχθεί 
πλήγματα από τη σειρά σκανδά-
λων για πάρτι στην Ντάουνινγκ 
Στριτ, επιθυμεί να εξευμενίσει τη 
δεξιά πτέρυγα του κόμματος, επι-
δεικνύοντας σκληρή στάση απένα-
ντι στις Βρυξέλλες. «Η κυβέρνηση 
αυτή επιλέγει συστηματικά τους 

θεατρινισμούς, ενώ η εισηγήτρια 
της σκληρής γραμμής, η υπουργός 
Εξωτερικών Λιζ Τρας, είναι μετα-
ξύ των υποψήφιων διαδόχων του 
Τζόνσον», λέει ο πρώην προσω-
πάρχης του Τόνι Μπλερ, Τζόνα-
θαν Πάουελ. 

Πιέσεις δέχεται ο πρωθυπουρ-
γός και από την Ουάσιγκτον, με 
την κυβέρνηση Μπάιντεν να προ-
ειδοποιεί εναντίον κάθε πρωτο-
βουλίας η οποία θα μπορούσε να 
απειλήσει την ιστορική ειρηνευ-
τική Συμφωνία της Μεγάλης Πα-

ρασκευής του 1998. Η Ντάουνινγκ 
Στριτ απέρριψε ισχυρισμούς ότι πί-
σω από τον συμβιβαστικό τόνο του 
Τζόνσον στο άρθρο του κρυβόταν 
ο Λευκός Οίκος του Τζο Μπάιντεν.

Το νομοσχέδιο της Τρας θα επι-
τρέπει εναλλακτική λύση στην 
επίκληση του άρθρου 16 της συμ-
φωνίας του Brexit, το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα στις δύο πλευρές 
να ακυρώσουν μονομερώς μέρη 
του, υπό συγκεκριμένες προϋπο-
θέσεις. Η πρόταση της υπουργού 
θα έθετε σειρά καταληκτικών ημε-

ρομηνιών, οι οποίες θα ασκούσαν 
πίεση στις Βρυξέλλες, υποχρεώ-
νοντας την Ε.Ε. σε συμβιβασμό. 
Οι ηγέτες της Ε.Ε. αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν με επιφυλακτι-
κότητα το νομοσχέδιο της Τρας. 
Υστερα από χρόνια διαπραγμά-
τευσης, όμως, η κυβέρνηση του 
Λονδίνου δεν μοιάζει πρόθυμη 
να υπαναχωρήσει από συμφω-
νία που η ίδια υπέγραψε και την 
οποία ο πρωθυπουργός χαρακτή-
ριζε το 2019 ως «έτοιμη να μπει 
στον φούρνο». Οι Ευρωπαίοι, από 
τη μεριά τους, υποχώρησαν σημα-
ντικά πέρυσι, εκφράζοντας σήμε-
ρα τη δυσαρέσκειά τους για την 
τακτική του Λονδίνου να ενισχύει 
συνεχώς τα αιτήματά του.

Ταΐζοντας κροκόδειλο

«Η βρετανική προσέγγιση στο 
πρωτόκολλο επηρεάζεται σαφώς 
από τους ακραίους οπαδούς του 
Brexit. Αυτός είναι ο λόγος που 
η Ε.Ε. θεωρεί ότι κάθε νέος συμ-
βιβασμός θα είναι σαν να ταΐζει 
κανείς κροκόδειλο», λέει η καθη-
γήτρια Πολιτικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ, 
Κάθι Χέιγουορντ. ∆ιπλωματικοί 
κύκλοι εκτιμούν ότι η Βρετανία 
θα αποπειραθεί να διχάσει την 
Ε.Ε. των «27», εκμεταλλευόμε-
νη τον φόβο των Ευρωπαίων για 
τη ρωσική επιθετικότητα. Με τη 
Βρετανία να αντιμετωπίζει έναν 
χερσαίο πόλεμο στην Ουκρανία 
και τις αυξήσεις σε καύσιμα και 

αγαθά, το Λονδίνο εκτιμά ότι η 
στιγμή είναι ακατάλληλη για πυ-
ροδότηση εμπορικού πολέμου με 
την Ε.Ε. Παρότι το σχέδιο της 
Τρας δεν αναμένεται να ικανο-
ποιήσει τις Βρυξέλλες, αναλυτές 
εκτιμούν ότι αυτό δεν θα ικανο-
ποιήσει ούτε τους Ενωτικούς της 
Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίοι δεν 
αναμένεται να εγκαινιάσουν νέα 
διαπραγμάτευση για σύσταση κυ-
βέρνησης στο Μπέλφαστ. «Ακού-
σαμε τα λόγια, περιμένουμε τώ-
ρα να δούμε τις πράξεις», είπε ο 
Τζέφρι Ντόναλντσον, επικεφα-
λής του προτεσταντικού DUP, 
πριν από τη συνάντησή του με 
τον Μπόρις Τζόνσον την Τρίτη. 

Βρετανοί διπλωμάτες με μα-
κρά εμπειρία στη Βόρεια Ιρλαν-
δία υποστηρίζουν ότι η πολιτική 
παραλυσία στην επαρχία μπορεί 
να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της 
βίας, ιδίως κατά την περίοδο των 
προτεσταντικών παρελάσεων τον 
Ιούλιο. Πέρυσι, προτεστάντες δια-
δηλωτές πέταξαν πέτρες και βόμ-
βες μολότοφ σε αστυνομικούς για 
να διαμαρτυρηθούν για την «προ-
δοσία του Brexit». Οι Ενωτικοί, 
όμως, δεν δείχνουν να βιάζονται, 
αισθανόμενοι ότι το ενδιαφέρον 
της Βρετανίας και της Ευρώπης εί-
ναι στραμμένο πάνω τους και επι-
διώκουν έτσι να εκμεταλλευθούν 
τη συγκυρία, εξασφαλίζοντας όσο 
περισσότερα προνόμια μπορούν 
στο σύντομο χρονικό «παράθυρο» 
που διαθέτουν.

Συνεχίζεται η πολιτική παραλυσία στη Βόρεια Ιρλανδία
Ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε το δεύτερο σε δύναμη κόμμα, το ενωτικό DUP, να δώσει τέλος στο μποϊκοτάζ του κοινοβουλίου

Οι σκληροπυρηνικοί 
οπαδοί του Brexit 
στο Συντηρητικό Κόμμα 
πιέζουν τον Βρετανό 
πρωθυπουργό να απαι-
τήσει αλλαγές από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ακούσαμε τα λόγια, περιμένουμε τώρα να δούμε τις πράξεις», δήλωσε ο 
Τζέφρι Ντόναλντσον, επικεφαλής του προτεσταντικού κόμματος DUP της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, πριν από τη συνάντησή του με τον Μπόρις Τζόνσον.
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Του ΜΑΡΚ ΛΑΝΤΛΕΡ
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Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ
και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Απόλλων είναι από την περασμένη
Κυριακή (15/5), Πρωταθλητής Κύπρου
για 4η φορά στην ιστορία του. Οι
οπαδοί του πανηγυρίζουν με πολύ
έντονο τρόπο την δίκαιη και πανάξια
επιτυχία της ομάδας τους να ανέβει
στην κορυφή του ποδοσφαίρου μας
μετά από 16 ολόκληρα χρόνια! Είναι
η τρίτη κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος επί διοίκησης της οικογένειας
Κίρζη.

Οι χρονιές της κυριαρχίας του
Απόλλωνα στο ποδόσφαιρο μας, ήταν
το 1991, το 1994, το 2006 και φέτος
το 2002. Κοινός παρονομαστής το
γεγονός πως καθοδηγήθηκε από Γερ-
μανούς προπονητές. Ο Απόλλων πήρε
πρωτάθλημα με προπονητές τους
Γερμανούς Ντίτελμ Φέρνερ (1991,
1994) και Μπερτ Στάγκε (2006), με
τον συμπατριώτη του, Αλεξάντερ
Τσόρνιγκερ να συνεχίζει την παρά-
δοση. Η συνεισφορά του Τσόρνιγκερ
στην κατάκτηση του τίτλου είναι
αναμφισβήτητα τεράστια, αφού κα-
τάφερε να αξιοποιήσει πλήρως ένα
όχι και τόσο ποιοτικό δυναμικό, του-
λάχιστον όσο ήταν τα προηγούμενα
χρόνια. 

Πάρα πολύ σημαντικό για το νέο
πρωταθλητή είναι και το ότι θα αρ-
χίσει το ευρωπαϊκό του οδοιπορικό
από τον τρίτο προκριματικό γύρο
του Τσάμπιονς Λιγκ και έχει εξασφα-
λισμένη τουλάχιστον τη συμμετοχή
στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ
αλλά και εγγυημένα έσοδα 3.500.000
ευρώ. Είναι επίσης πάρα πολύ ση-
μαντικό ότι θα μπει στο νέο γήπεδο
Λεμεσού τον ερχόμενο Αύγουστο,
ως Πρωταθλητής αποκομίζοντας και
μεγάλα οικονομικά οφέλη. 

Κάναμε στην εισαγωγή μας ιδι-
αίτερη αναφορά στην πολύ σημαν-
τική συνεισφορά του τεχνικού ηγέτη
Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ. Στην επιτυχία
όμως αυτή έχουν μερίδιο και όλοι οι
υπόλοιποι συντελεστές. Πάρα πολύ
σημαντική ήταν η συμβολή της δι-
οίκησης Νίκου Κίρζη, όλων των πο-
δοσφαιριστών και του τεχνικού επι-
τελείου και όλων όσοι εργάζονται
για τον Απόλλωνα. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε
στον κόσμο του Απόλλωνα, που ειδικά
μετά την επιστροφή των οργανωμέ-
νων στους τελευταίους αγώνες της
σεζόν, ήταν σαν την «λάβα από ηφαί-
στειο που ξύπνησε!» Ο κόσμος βοή-
θησε πολύ, ώθησε την ομάδα και
έβγαλε πίστη και αφοσίωση για την
εκπλήρωση του μεγάλου στόχου.

Θέλει τον… Γερμανό του!
«Αρχιτέκτονας» αυτής της σπου-

δαίας επιτυχίας από πλευράς Απόλ-
λωνα είναι χωρίς αμφιβολία ο Αλε-
ξάντερ Τσόρνιγκερ, με τον 54χρονο
να επιβεβαιώνει τις γραφές… που
θέλουν τη Λεμεσιανή ομάδα να κα-
τακτά πρωτάθλημα μόνο με Γερμανό
προπονητή!

Το όνομα του έμπειρου τεχνικού

βρίσκεται πλέον στην ίδια λίστα με
εκείνα των Ντίτελμ Φέρνερ και
Μπερντ Στάνγκε, δικαιώνοντας προ-
φανώς τη διοίκηση των «κυανολεύ-
κων» για την επιλογή που έκανε το
περασμένο καλοκαίρι. 

Εκείνο που ξεχώρισε στον κ. Τσόρ-
νιγκερ είναι το γεγονός πως πέρασε
σε σύντομο χρονικό διάστημα τη νο-
οτροπία του νικητή στους ποδοσφαι-
ριστές του. Πιο τρανή απόδειξη για
αυτό αποτελεί το ότι ακόμη και σε
παιχνίδια που ήταν πίσω στο σκορ,
η ομάδα του πάλευε μέχρι τέλους για
να έχει βαθμολογικό όφελος.

Ως Γερμανός, χαρακτηρίζεται βε-
βαίως για το πόσο πειθαρχημένος
είναι, ενώ, μεταξύ άλλων, πιστώνεται
το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει εδώ
και μήνες στο Κολόσσι, όπως και το
ότι κατάφερε να πάρει τον τίτλο χωρίς
να έχει στα χέρια του το πιο ποιοτικό
ρόστερ του πρωταθλήματος.

MVP ο Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς
Σχετικά με τους πρωταγωνιστές,

καθόλου τυχαία ο Αλεξάντερ Γιοβά-

νοβιτς θεωρείται από πολλούς ως ο
πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας
του. Ο Σέρβος τερματοφύλακας πραγ-
ματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν,
δίνοντας με τις επεμβάσεις του πο-
λύτιμους βαθμούς στον Απόλλωνα. 

Από πού να αρχίσεις για τον
29χρονο κίπερ… Απ’ τις επεμβάσεις
στις εκτελέσεις πέναλτι των Αμρ
Ουάρντα και Σόμα Νόβοτνι, διαδρα-
ματίζοντας καθοριστικό ρόλο για να
αποφευχθεί η ήττα σε δύο ματς με
την Ανόρθωση; Στην εντυπωσιακή
απόκρουση στην κεφαλιά του Κων-
σταντίνου Σωτηρίου, στο Λεμεσιανό
ντέρμπι με την ΑΕΛ; Ή στο μεγα-
λοπρεπέστατο «όχι» που είπε στην
κεφαλιά που επιχείρησε από πολύ
κοντά ο Λούκας Σόουζα, στον «τε-
λικό» τίτλου με τον ΑΠΟΕΛ;

Ηγέτης ο Ρομπέρζ
Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του

στην κατάκτηση του τίτλου από τους
«κυανόλευκους» έβαλε κι ο Βαλεντίν
Ρομπέρζ. Ο Γάλλος αμυντικός, πιο
ώριμος από ποτέ, ηγήθηκε στην άμυ-
να της ομάδας του, κάνοντας αρκετές
συγκλονιστικές εμφανίσεις. 

Με τις καθοριστικές του επεμβά-
σεις - μαρκαρίσματα και την ικανό-
τητά του να ανεβάζει τους υπόλοι-
πους αμυντικούς, ο 34χρονος ποδο-
σφαιριστής πρωταγωνίστησε ούτως
ώστε η αμυντική λειτουργία του Λε-
μεσιανού σωματείου να παίρνει στις
πλείστες των περιπτώσεων θετικό
πρόσημο.

Καλύτερος Κύπριος ο Πίττας
Στους διακριθέντες ανήκει βέβαια

κι ο Ιωάννης Πίττας, που με δέκα
γκολ στο πρωτάθλημα, αποτελεί
τόσο τον πρώτο σκόρερ της ομάδας

του, όπως και τον Κύπριο με τα πε-
ρισσότερα τέρματα. 

Ο 25χρονος επιθετικός ήταν στα-
θερός απ’ την αρχή της σεζόν μέχρι
τέλους, χωρίς μάλιστα να επιτρέπει
στον τραυματισμό που αντιμετώπισε
τον περασμένο Νοέμβριο να τον πά-
ρει πίσω.

Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι πίεζε
ασφυκτικά τους αντίπαλους αμυν-
τικούς, «κατάπινε» αρκετά χιλιόμε-
τρα, βοηθώντας παράλληλα στις
γρήγορες μεταβάσεις της ομάδας
του. Επίσης, με τα τέρματα που ση-
μείωσε χάρισε πολύ σημαντικούς
βαθμούς.

Χωρίς αμφιβολία όμως, εκείνο
που θα μείνει αξέχαστο είναι πιθα-
νότατα το γκολ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ,
στην 9η αγωνιστική των πλέι-οφ,
όταν με μια γυριστή κεφαλιά εντός
περιοχής άνοιξε το δρόμο προς μια
πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Ο Iσραελ Κολ και οι άλλοι
Πέρα από τους παραπάνω, το λι-

θαράκι τους έβαλαν όλοι ανεξαρτή-
τως οι ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυ-
τών εννοείται ότι συγκαταλέγεται
κι ο Ίσραελ Κολ, που αποτελεί τον
παίκτη του Απόλλωνα με τα περισ-
σότερα αγωνιστικά λεπτά και ο οποί-
ος χωρίς υπερβολή ηγήθηκε στο
χώρο του κέντρου. Σπουδαίες εμφα-
νίσεις, κυρίως στο πρώτο μισό της
σεζόν, πραγματοποίησε κι ο Μπασέλ
Ζράντι, που βοήθησε σημαντικά για
να αρχίσει η ομάδα του με εντυπω-
σιακό τρόπο το πρωτάθλημα. Στους
κορυφαίους συγκαταλέγονται ακόμη
οι Αμίν Χαμάς και Μπακαλί Νταμπό,
με τον πρώτο να μοιράζει τέσσερις
ασίστ και τον δεύτερο να σκοράρει
εννέα γκολ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  2 2  Μ Α Ϊ ΟΥ  2 0 2 2  

«Επενδυτές» 
παντού 

Το φρούτο που πλέον ευδοκιμεί για τα καλά
στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι αυτό του
«επενδυτή». Με καταγωγή από Ρωσία, μέχρι
τις χώρες της Βαλτικής και τη Λευκορωσία…
συνωστισμός παρατηρείται από επενδυτές
έξω απ’ την πόρτα του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου. Απ’ όλα έχει ο μπαξές. 

Ή μάλλον δεν έχει Αμερικανούς, Σαουδά-
ραβες, Καταριανούς, Κινέζους και γενικώς
Ασιάτες, που μη διαθέτοντας το επιχειρηματικό

δαιμόνιο πήγαν και τα τσόνταραν στις Πρέμιερ Λίγκ και τα
Παρίσια, αγνοώντας τη «γη της επαγγελίας» στα ανατολικό
άκρο της Μεσογείου. 

Μη με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τι σκέφτηκαν και με ποιο επι-
χειρηματικό πλάνο τ’ ακούμπησαν στη μόνιμα μουντή και
βροχερή Αγγλία ή στο όχι και τόσο ποδοσφαιρικό Παρίσι. 

Αναρωτιέμαι πως και δεν ήρθαν να τα χώσουν στις δικές
μας ομάδες, που αν μη τι άλλο αγωνίζονται 300 μέρες τον
χρόνο με ηλιοφάνεια, δίπλα από παραλίες, έχοντας συνάμα
γύρω τους deluxe bar, εστιατόρια και ουρανοξύστες με πα-
νοραμική θέα. 

Σ’ αντίθεση λοιπόν με τους επιχειρηματίες της πλάκας,
οι δικοί μας επενδυτές ήρθαν ν’ αυγατίσουν τα εκατομμύρια
τους, σ’ ένα επιχειρηματικό πεδίο που τους προσφέρει όλα
τα καλούδια του θεού. 

Ό,τι τραβά η ψυχή ενός φιλόδοξου και ισχυρού επιχειρη-
ματία. Γιατί πέρα από ομορφιές και ανέσεις, στο νησί βρίσκει
κανείς συνθήκες που πολύ δελεάζουν όποιον επιθυμεί ν’
αυξήσει την περιουσία του. 

Που αλλού, στ’ αλήθεια θα πήγαινε να επενδύσει ο καθένας
γνωρίζοντας ότι στο σούπερ πρωτάθλημά μας, υπάρχουν
άτομα που θα τον «προφυλάξουν» από κάθε εμπόδιο; Που
οι νομικές διατάξεις προσπερνιούνται γιατί εδώ this is Cyprus;
Που αλήθεια θα επενδύσει και γενικώς κανένα εποπτικό
όργανο δεν θα υπάρχει πάνω απ’ το κεφάλι του; 

Που θα μπορούσε να βρει καλύτερα και πιο προσιτό «επι-
χειρηματικό» πεδίο; Πουθενά. 

Πλέον το ψυλλιάστηκαν και οι ξένοι, κάνοντας χαλάστρα
στους δικούς μας που εδώ και χρόνια, στρογγυλοκάθισαν
στις παραγοντικές καρέκλες διαφόρων ομάδων ανά την
Κύπρο. Να δεις που σε λίγα χρόνια ο Λιθουανός ή Λετονός
επενδυτής θα ζητάει διαγραφή των χρεών προς το κράτος,
είτε αφορούν κοινωνικές ασφαλίσεις ή το Φ.Π.Α. 

Να πάρουν τα ηνία από τους παραδοσιακούς Κίκηδες που
έτσι και αλλιώς τους τρώμε για χρόνια στη μάπα και τα νέα
φρούτα τύπου Κίκιους Φιλίπιους θα επικρατήσουν πλήρως
στην αγορά και στο παζάρι. 

Κρύψε να 
περάσουμε...

Έκπληξη σίγουρα δεν προκάλεσε η συζήτηση
που (ξανά) άρχισε περί της ακαταλληλότητας
των κυπριακών γηπέδων και γενικότερα των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκα-
ταστάσεις και κυρίως σε θέματα ασφαλείας
αθλητών και φιλάθλων. Υπό κανονικές συν-
θήκες, έκπληξη θα πρέπει να προκαλούσε,
κάθε χρόνο, η έγκριση από πλευράς της Αρχής
Αδειοδότησης, για τη χρήση των συγκεκρι-
μένων γηπέδων, των γηπέδων για τα οποία
ακούστηκαν πράγματα και θαύματα στην

πρόσφατη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Παιδείας
της Βουλής.

Σοβαρό είναι το θέμα των «αδυναμιών» σε κλειστά κυ-
κλώματα ασφαλείας, ειδικά στην εποχή της κάρτας φιλάθλου,
γενικότερα σε καιρούς μιας νέας νομοθεσίας, η λειτουργία
της οποίας στηρίζεται πολύ σε αυτό. Σημαντικό είναι το θέμα
των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής για τους φιλάθλους, φυ-
σιολογικό πρέπει να θεωρείται να υπάρχουν τουαλέτες στα
κατάλληλα σημεία μιας κερκίδας, απαραίτητο θα πρέπει να
θεωρείται στις μέρες μας, να παρέχει ένα γήπεδο σε άτομα
με αναπηρία, τη δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης
ενός αγώνα, υπάρχουν, ωστόσο και χειρότερα.

Όταν οι αρμόδιοι, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές γηπέδων,
θέτουν ζητήματα στατικής επάρκειας ή ασφάλειας των στε-
γάστρων σε κάποιες περιπτώσεις, η κατάσταση ξεπερνά και
τα όρια της κυπριακής πραγματικότητας. Μιας πραγματικό-
τητας προτεραιότητα της οποίας, δυστυχώς, είναι η ανοχή,
φιλοσοφία της η ανευθυνότητα και σύνθημα της το… κρύψε
να περάσουμε!

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, με τα χρόνια να
περνούν και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις να γερνούν, το
κρύψε να περάσουμε είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Και όσο
πιστώνονται όλοι αυτοί που σήμερα φωνάζουν, αναδεικνύουν
τα προβλήματα και ορθώς ασκούν κριτική για την απουσία
λύσεων εδώ και χρόνια, άλλο τόσο χρεώνονται την ευθύνη,
για την ανοχή τους όλα αυτό το διάστημα, όταν με ημίμετρα
και προσωρινές λύσεις, έκλειναν τα μάτια στα προβλήματα
και σιωπηρά αποδέχονταν τις αποφάσεις της Αρχής Αδει-
οδότησης Σταδίων.

Το μέγεθος του συνολικού προβλήματος, τα τριάντα
περίπου εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τα απαραίτητα
έργα αλλά και το χρονικό περιθώριο μέχρι την έναρξη της
νέας αγωνιστικής περιόδου, στην ουσία καθιστούν αδύνατη
την βελτίωση της κατάστασης σε σημαντικό βαθμό. Λογικά,
προκύπτει ο κίνδυνος αδυναμίας διεξαγωγής πρωταθλημάτων.
Υπάρχει κανείς που πιστεύει, πως δεν θα αρχίσει κανονικά
το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τον Αύγουστο; 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Πρωτάθλημα στη Λεμεσό ξανά!
Μετά από 16 χρόνια ο Απόλλων επέστρεψε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου

Μέχρι τον τελικό 
Τρεις μέρες πριν τον τελικό και οι
αμφιβολίες παραμένουν για τη συμ-
μετοχή των Λέζιακς και Μάταβς. Όλη
τη χρονιά αυτό γίνεται στην Ομόνοια
με διαφορετικούς παίκτες. Είναι θέ-
μα τακτικής. Το ίδιο γίνεται και σε άλ-
λες ομάδες.  

* * * * *

Μετά τον τελικό 
Η Ομόνοια δεν θα ανακοινώσει τίπο-
τα πριν τον τελικό σε σχέση με το
σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Ήδη
έχει διανύσει δρόμο πάντως.

* * * * *

Ανόρθωση – νέα εποχή
Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν
προκύψει, εδώ και σημαντικό χρο-

νικό διάστημα, ωστόσο, το ποδο-
σφαιρικό τμήμα της Ανόρθωσης
έχει ήδη περάσει στη νέα εποχή, ως
προς τον τρόπο λειτουργίας του. Η
παρουσία Νεόφυτου Λάρκου, ο επι-
κεφαλής του τμήματος σκάουτιγκ
Σάββας Δαμιανού, είναι οι πρώτες
ηχηρές ενδείξεις (μέχρι τις επίση-
μες ανακοινώσεις) και αναμένεται
ανάλογη συνέχεια. Νέα εποχή, νέος
τρόπος λειτουργίας και με σοβαρό
ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών -
διαφοροποιήσεων και σε διοικητικό
επίπεδο, με τις εξελίξεις να αναμέ-
νονται σύντομα… 

* * * * *

Συνεχίζει ο Ιβάν 
Μέχρι το 2025 θα παραμείνει στον
πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς! Τρία 24ωρα πριν τον τελι-

κό του Κυπέλλου Ελλάδας, οι «πρά-
σινοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία
για την επέκταση της συνεργασίας
τους και μάλιστα για δύο χρόνια, με
τον Σέρβο τεχνικό! Αναμενόμενη κί-
νηση γιατί και στον ΠΑΟ ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς έκανε εξαιρετική δουλειά.
Έχει αναγεννήσει την αθηναϊκή
ομάδα. 

* * * * *

Eισιτήρια τελικού
Η προπώληση εισιτηρίων για τον τε-
λικό κυπέλλου, άρχισε με δεδομένη
τη δυνατότητα διάθεσης θέσεων στο
85% της χωρητικότητας του ΓΣΠ. Τα
εισιτήρια σε ανατολική κερκίδα και
βόρειο πέταλο εξαντλήθηκαν, λίγες
μέρες προτού ανακοινωθεί η αύξηση
του ποσοστού στο 95% χωρητικότη-
τας του σταδίου. Λογικά, θα περίμε-

νε κάποιος μια ανακοίνωση για επι-
πλέον αριθμό εισιτηρίων προς πώλη-
ση και για τις δύο αυτές κερκίδες.
Μάταια όμως…Το γιατί κανείς δεν το
ρώτησε, κανένα αρμόδιο δεν απα-
σχόλησε. Μένει να δούμε και τα
άδεια καθίσματα την Τετάρτη στο
ΓΣΠ, για να εξακριβώσουμε ποσο-
στά, μέτρα ασφαλείας κλπ.

* * * * *

Χειροτερεύει η διαιτησία 
Συνεχίζονται οι συναντήσεις Κεραυ-
νού – ΑΕΚ για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας. Το
σύνηθες ζεύγος. Και το έτερο σύνη-
θες. Αυξάνονται οι φωνές για τη διαι-
τησία. Αυτό είναι κανόνας στη τελική
δυάδα. Πάντα τα…λάθη είναι περισ-
σότερα σε σχέση με τα ματς της υπό-
λοιπης περιόδου. 

<<<<<<<

Ο Απόλλων θα αρχίσει το
ευρωπαϊκό του οδοιπορι-
κό από τον τρίτο προκρι-
ματικό γύρο του Τσάμ-
πιονς Λιγκ και έχει εξα-
σφαλισμένη τουλάχιστον
τη συμμετοχή στους ομί-
λους του Κόνφερενς Λιγκ,
αλλά και εγγυημένα έσο-
δα 3.500.000 ευρώ. 

Ο Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ κατάφερε να περάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τη νοοτροπία του νικητή στους ποδοσφαι-
ριστές του, ενώ πιστώνεται και το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει εδώ και μήνες στο Κολόσσι.
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Η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ (Bre-
xit) παραμένει επίκαιρη και εξα-
κολουθεί να διχάζει. 

Οι βασικές πρόνοιες της συμ-
φωνίας εξόδου έχουν υλοποιηθεί.
Το ΗΒ εγκατέλειψε την τελωνει-
ακή ένωση, υπάρχουν διασυνο-
ριακοί έλεγχοι αλλά δεν επιβάλ-
λονται δασμοί στα πλείστα προ-
ϊόντα που διακινούνται μεταξύ
ΕΕ και ΗΒ, ενώ ο καίριας σημα-
σίας για το ΗΒ χρηματοικονομι-
κός τομέας, όπως και η μετανά-
στευση, διέπονται από αριθμό
προνοιών που περιέχονται στο
συμφωνηθέν πρωτόκολλο. Όσον
αφορά το ειδικό καθεστώς για
τη Βόρεια Ιρλανδία, αναμένονται
μακροχρόνιες επιπλοκές, αφενός,
λόγω της πρόσφατης εκλογικής
νίκης της πολιτικής πτέρυγας
του IRA, και, αφετέρου, λόγω του

κινδύνου παρόμοιων εξελίξεων
στη Σκωτία. 

Οι αρχικές εκτιμήσεις των υπο-
στηρικτών του Brexit ήταν ότι η
συμφωνία θα εφαρμοζόταν με
σχετική ευκολία, οι μεταβατικής
φύσης δυσκολίες στο εμπόριο θα
ξεπερνιόντουσαν γρήγορα και η
συνομολόγηση συμφωνιών με
τις ΗΠΑ και άλλες χώρες θα υπερ-
κάλυπτε τις απώλειες στο εμπόριο
με την ΕΕ. Παράλληλα, προβλε-
πόταν η απρόσκοπτη ανάπτυξη
του χρηματοοικονομικού τομέα
(λόγω «απελευθέρωσης» από το
περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο της
ΕΕ), η οποία θα αποτελούσε πα-
ράγοντα ανάπτυξης και δημιουρ-
γίας πρόσθετων θέσεων εργασίας
για Βρετανούς. Γενικότερα, η
προσδοκία ήταν ότι η απαλλαγή
από τα «γραφειοκρατικά δεσμά»

της ΕΕ θα επενεργούσε θετικά.
Οι εκτιμήσεις των υποστηρι-

κτών για παραμονή καταδείκνυαν
ότι η εφαρμογή της συμφωνίας
θα ήταν περίπλοκη και θα οδη-
γούσε σε σημαντική συρρίκνωση
του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το σε-
νάριο της παραμονής, κυρίως λό-
γω περιορισμών στη διακίνηση
υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργα-
τικού δυναμικού, καθώς και λόγω
μη δασμολογικών περιορισμών
στο εμπόριο αγαθών.

Η αποτίμηση των εξελίξεων
καθίσταται δύσκολη εφόσον, ταυ-
τόχρονα με το Brexit, επισυνέ-
βησαν γεγονότα, όπως η πανδημία
και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα
οποία είχαν έντονες επιπτώσεις
στην οικονομία του ΗΒ. 

Αντικειμενικοί αναλυτές, ωστό-
σο, υποδεικνύουν ότι το εμπόριο

με την ΕΕ επηρεάστηκε δυσανά-
λογα σε σύγκριση με το εμπόριο
του ΗΒ με τρίτες χώρες, ενώ η
χαμηλότερη μετανάστευση από
την ΕΕ ενέτεινε τα προβλήματα
στενότητας στην αγορά εργασίας.
Περαιτέρω, η ανάπτυξη στο ΗΒ
από το 2018 μέχρι σήμερα ήταν
χαμηλότερη του μέσου όρου της
ΕΕ σε αντίθεση με την προηγού-
μενη δεκαετία, όπου το ΗΒ πα-
ρουσίαζε μεγαλύτερη δυναμική.
Με βάση την εκτίμηση του Office
for Budget Responsibility, το ΑΕΠ
παρουσίασε συρρίκνωση τεσσά-
ρων ποσοστιαίων μονάδων σε
σχέση με το σενάριο παραμονής,
ενώ άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν
μεγαλύτερες απώλειες. Οι αρνη-
τικές εξελίξεις στο ΗΒ αποτυπώ-
νονται και σε άλλους δείκτες,
όπως οι επενδύσεις, η μη μείωση

της γραφειοκρατίας και των επο-
πτικών ρυθμίσεων, ο πληθωρι-
σμός και η αύξηση στη συνολική
φορολογία (στο υψηλότερο επί-
πεδο από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο).
Επιπτώσεις σημειώθηκαν και στο
χρηματοοικονομικό τομέα του
ΗΒ αλλά σε μικρότερο βαθμό. 

Συμπερασματικά, οι εξελίξεις
φαίνεται, προς το παρόν, να δι-
καιώνουν τους υποστηρικτές της
παραμονής, χωρίς αυτό να οδηγεί
σε σημαντική διαφοροποίηση
των προτιμήσεων των ψηφοφό-
ρων.  

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της PricewaterhouseCoo-
pers Investment Services.

Έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ - 17 μήνες μετά

Οι επενδύσεις
θα δώσουν νέα
πνοή στην Παλιά
Λευκωσία
Σχέδια χορηγιών 25 εκατ.
Μακρύς είναι ο δρόμος για την
αναζωογόνηση  της  Παλιάς Λευ-
κωσίας. Εκτιμάται ότι το πρό-
σωπο της περιοχής θα αλλάξει
με τη μεταφορά του αρχιτεκτο-
νικού τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου στο σχολείο της
Φανερωμένης. Δέκα εκατ. ευρώ
θα δοθούν για ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας και 15 εκατ.
για φοιτητικές εστίες. Μικρό
καλάθι κρατούν οι ιδιοκτήτες
καταστημάτων. Σελ. 4

Πόρτα εξόδου για
850 υπαλλήλους
τραπεζών φέτος
Από Ελληνική και Κύπρου

Εκτός τραπεζών θα βρεθούν συ-
νολικά 850 υπάλληλοι μέσα στο
2022. Η Τράπεζα Κύπρου έχει
πλάνο για μείωση του προσω-
πικού της κατα 500 άτομα και
η Ελληνική Τράπεζα κατά 350.
Η ΕΤΥΚ εξουσιοδοτήθηκε από
τα μέλη της να προχωρήσει σε
απεργιακές κινητοποιήσεις αν
κρίνει αναγκαίο. Σελ. 5

ΤΟ 2021 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με μετρητά η αγορά
του 75% των ακινήτων
Τρεις στις τέσσερις αγορές ακινήτων
στην Ελλάδα το 2021 έγιναν, χωρίς προ-
σφυγή σε τραπεζικό δανεισμό. Πραγμα-
τοποιήθηκαν 40.000 αγοραπωλησίες
ακινήτων, ενώ οι τράπεζες χορήγησαν
10.685 στεγαστικά. Οσοι είχαν μετρητά
εκμεταλλεύθηκαν τις αποδόσεις της αγο-
ράς ακινήτων. Σελ. 12

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Πρώτη δύναμη
στη ναυτιλία
παραμένει
η Ελλάδα

Σελ. 7

Μνήμες ΜΕΔ επαναφέρει η ακρίβεια
Διαχειρίσιμη η κατάσταση στο παρόν στάδιο λένε οι τράπεζες - Σε συνεχή επαγνύπνηση

Διαχειρίσιμη, στο παρόν στάδιο,
χαρακτηρίζουν οι τράπεζες την
κατάσταση αναφορικά με το εν-
δεχόμενο αύξησης των κόκκινων
δανείων λόγω της ακρίβειας και
του πληθωρισμού, αλλά της επι-
κείμενης αύξησης των επιτοκίων.

Οπως μεταφέρουν στην «Κ», οι
νέες καθυστερήσεις που παρατη-
ρούνται στις αποπληρωμές δανείων
είναι περιορισμένες και δεν μπορεί
να εξαχθεί το συμπέρασμα πως
είναι αποτέλεσμα των πληθωρι-
στικών πιέσεων και της ακρίβειας.

Τονίζουν ωστόσο ότι βρίσκονται
σε συνεχή επαγνύπνηση. Παρα-
κολουθούμε στενά τις εξελίξεις
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
του παρελθόντος και εκτροπή των
ΜΕΔ, τονίζουν χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα οι τράπεζες καλούνται

να ισορροπήσουν σε μια περίοδο
που έχουν σχεδιασμούς για δυνατή
πιστωτική και ισχυρή ανάκαμψη.
Το σίγουρο είναι πως σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις των τραπεζών, λόγω
του πολέμου και αυξήσεων στις
τιμές των καυσίμων θα υπάρξει

επιβράδυνση της οικονομίας. Η
κύρια πρόκληση για τη νομισμα-
τική πολιτική είναι ο έλεγχος του
πληθωρισμού χωρίς να τεθεί σε
κίνδυνο η οικονομική ανάκαμψη
της Κύπρου και αυτό απαιτεί ιδι-
αίτερη προσοχή. Σελ. 3

Κύπρος 2,68% 0,07%

Γερμανία 0,95% 0,12%

Γαλλία 1,47% 0,07%

Ιταλία 2,90% 0,19%

Ισπανία 2,03% 0,16%

Ιρλανδία 1,54% -0,04%

Ελλάδα 3,52% 0,19%

Ην. Βασίλειο 1,86% 0,20%

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Πέφτουν οι μάσκες και
ξαναμπαίνει το κοκκινάδι
Προτιμήσεις για προϊόντα που «απαγό-
ρευε» η χρήση της προστατευτικής μά-
σκας, όπως το μέικ απ και το κοκκινάδι,
δείχνουν οι Ελληνες καταναλωτές, οι
οποίοι όμως λόγω της μείωσης του δια-
θέσιμου εισοδήματός τους περικόπτουν
τις δαπάνες σε προϊόντα που δεν αποτε-
λούν είδη ανάγκης. Σελ. 6

Τη μεγαλύτερη ύφεση θα γνωρίσει η Ρωσία φέτος

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Μειώθηκαν οι ελληνικές
εξαγωγές προς τη Ρωσία
Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου
εκτόξευσαν την αξία των εισαγωγών της
Ελλάδας από τη Ρωσία τον Μάρτιο. Την
ίδια ώρα, ωστόσο, οι εξαγωγές προς τη
Ρωσία μειώθηκαν κατακόρυφα λόγω των
κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
κατά της χώρας και των διαταραχών στις
μεταφορές. Σελ. 8

Εχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ρωσία υφίσταται περισσότερες κυρώσεις από οποιαδήποτε
άλλη χώρα στον κόσμο. Πολλά είναι τα σημάδια των πληγών που ανοίγει στη ρωσική οικονομία ο συνδυασμός του πολέμου και των κυρώσεων:
κλειστά καταστήματα ξένων επιχειρήσεων που εγκατέλειψαν ή εγκαταλείπουν σταδιακά τη χώρα, ραγδαία πτώση των πωλήσεων αυτοκινήτων,
των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια αλλά και των φορολογικών εσόδων. Στελέχη του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν πως φέτος
η χώρα θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων δεκαετιών. Σελ. 10
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Της ΝΤΑΣΑ ΑΦΑΝΑΣΊΕΒΑ / REUTERS ΒREAKINGVIEWS

Οι πολυεθνικές έχουν λίγες καλές
επιλογές όσον αφορά τη Ρωσία. Η
εισβολή στην Ουκρανία και οι επα-
κόλουθες κυρώσεις της Δύσης
έχουν προσφέρει σε πολλές επι-
χειρήσεις λόγους νομικής, οικο-
νομικής και ηθικής φύσεως να απο-
χωρήσουν από τη χώρα. Οι δε απει-
λές των απαλλοτριώσεων σκιάζουν
τις όποιες ελπίδες να βρεθεί ξένος
αγοραστής. Η βιασύνη για την έξο-
δο είναι ορατή. Η McDonald’s δή-
λωσε τη Δευτέρα ότι θα τερματίσει
την 30ετή παρουσία της στη χώρα,
ενώ οι δραστηριότητές της απο-

τιμώνται στα 181 δισ. δολάρια. Η
γαλλική Renault πωλεί το πλειοψη-
φικό της μερίδιο στην αυτοκινη-
τοβιομηχανία Avtovaz σε τοπικό
επιστημονικό ινστιτούτο. Ακολου-
θούν το παράδειγμα του ομίλου
καλλυντικών L’ Oréal, ο οποίος κιν-
δύνευσε με μποϊκοτάζ των κατα-
ναλωτών σε άλλες αγορές εάν συ-
νέχιζε να κερδίζει χρήματα στη
Ρωσία. Οι απαγορεύσεις εισαγωγής
ημιαγωγών δυτικής κατασκευής
άφησαν λίγα περιθώρια σε ομίλους
υψηλής τεχνολογίας, όπως η Apple,
πέρα από το να αποχωρήσουν. Το
πρόβλημα με τις εσπευσμένες πω-
λήσεις περιουσιακών στοιχείων
είναι ότι οι αγοραστές τείνουν να
κείνται φιλικά προς το Κρεμλίνο.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο
Βλαντιμίρ Ποτάνιν, ο οποίος αγό-
ρασε τις ρωσικές επιχειρήσεις της
γαλλικής τραπέζης Société Généra-

le. Ενας από τους λόγους για τους
οποίους όμιλοι δημοφιλών κατα-
ναλωτικών ειδών, τύπου Nestlé
και Unilever, παραμένουν στη Ρω-
σία είναι ότι η αποχώρηση θα σή-
μαινε ουσιαστικά την παράδοση
των περιουσιακών τους στοιχείων
στο καθεστώς Πούτιν.

Η αναμονή θα μπορούσε να ξε-
καθαρίσει το τοπίο για ένα ευρύ-
τερο φάσμα αγοραστών. Για πα-
ράδειγμα, η Ινδία έχει παρακινήσει
τις κρατικές ενεργειακές εταιρείες
της να εξετάσουν το ενδεχόμενο
αγοράς ρωσικών περιουσιακών
στοιχείων. Αυτό θα μπορούσε εν-
δεχομένως να προσφέρει μια έξοδο
για δυτικούς πετρελαϊκούς γίγαντες,
όπως η Shell και η BP, οι οποίοι
μειώνουν τα συνολικά τους περι-
ουσιακά στοιχεία έως και κατά 30
δισ. δολάρια. Ο κολοσσός της ζυ-
θοποιίας Anheuser-Busch InBev
πούλησε τη ρωσική κοινοπραξία
του στην τουρκική Anadolu Efes.
Η αλυσίδα υποδημάτων FLO, μια
άλλη τουρκική εταιρεία, βρίσκεται
σε συζητήσεις για να αγοράσει με-
ρικά καταστήματα Reebok. Κάποιοι
προσπαθούν να αφήσουν την πόρ-
τα μισάνοιχτη. Η πώληση εκ μέρους
της Renault συνδέεται με την προ-
οπτική σε μία εξαετία να αποκτήσει
εκ νέου τις ρωσικές δραστηριότητές
της. Εντούτοις, για εταιρείες όπως
η ιταλική τράπεζα UniCredit, η
οποία εξακολουθεί να διερευνά πι-
θανές επιλογές για τις δραστηριό-
τητές της στη χώρα, η καθυστέ-
ρηση αυξάνει τον κίνδυνο απαλ-
λοτρίωσης από το ρωσικό κράτος.
Οι πολυεθνικές που εξακολουθούν
να σχεδιάζουν την έξοδό τους,
όπως οι ζυθοποιίες Carlsberg και
Heineken, μπορούν να λάβουν υπό-
ψη τους τον υπαινιγμό. Υπάρχουν
πολυάριθμοι τρόποι για να φύγει
μια εταιρεία από τη Ρωσία, αλλά
όλοι είναι κακοί.

Κερδοφόρα δυναμική 
Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τα αποτελέσματα
πρώτου τριμήνου για τους ιδιοκτήτες της Τρά-
πεζας Κύπρου είναι αυξημένα κατά 163%,
αφού η τράπεζά κατάφερε να βελτιώσει όλες
τις γραμμές εσόδων, πλην των επιτοκιακών,
ενώ η αύξηση στα έξοδα δεν ξεπέρασε την
αύξηση των εσόδων. Σημαντική δυναμική για
την κερδοφορία έδωσε και η κατά 40% μεί-
ωση των κινδύνων στον ισολογισμό, όπως αυ-
τοί εκφράζονται μέσα από τις ζημιές στο δα-
νειακό χαρτοφυλάκιο. Η μεγαλύτερη πρόκλη-
ση για την τράπεζα παραμένει ο δείκτης κό-
στος προς έσοδα, ο οποίος κινείται σε μη δια-
τηρήσιμα επίπεδα. 

••••
Οικονομικός Γολγοθάς 
Στην παρέμβασή του για όσα συμβαίνουν στην
ελληνική τράπεζα όσον αφορά την αντιπαρά-
θεση με την συντεχνία, ο ανώτερος εκτελεστι-
κός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου μίλησε
για την ανάγκη αποφυγής της σύγκρουσης σε
μια δύσκολη, όπως την χαρακτήρισε, οικονομι-
κή συγκυρία. Αλήθεια, πόσοι έχουν καταλάβει
ότι μπροστά μας βρίσκεται ένας οικονομικός
Γολγοθάς; Μήπως θα έπρεπε να συζητιέται λί-
γο περισσότερο αυτό σε σχέση με όλα τα άλλα
ανούσια που ακούμε καθημερινά; 

••••
Αντιπληθωριστική
δυναμική 
Η κατάσταση που διαμορφώνεται με το εθνι-
κό μας προϊόν, το χαλλούμι, όσον αφορά στο
πρότυπο ΠΟΠ και τις διαμαρτυρίες των αιγο-
προβατοτρόφων φαίνεται πως θα μας απα-
σχολήσει και στην συνέχεια. Προς το παρόν
κρατάμε την δήλωση από πλευράς των τυρο-
κόμων ότι το χαλλούμι ακολουθεί αντιπληθω-
ριστική δυναμική καθώς οι τιμές στο προϊόν
αντί να αυξάνονται μειώνονται. 

••••
Τεχνική χρεοκοπία 
Την προοπτική να μην επιτραπεί στη Ρωσία
να συνεχίσει να εξυπηρετεί το εξωτερικό της
χρέος ανακοίνωσε η Αμερικανίδα υπουργός
Οικονομικών. Η εξέλιξη αναμένεται στις 25
Μαΐου οπότε και λήγει η πρόνοια που επέτρε-
πε όλο αυτό τον καιρό στην Ρωσία να πραγμα-
τοποιεί πληρωμές σε δολάρια ξεπερνώντας
τις κυρώσεις. Εφόσον γίνει πραγματικότητα, η
Ρωσία θα αναγκαστεί να αθετήσει την εξυπη-
ρέτηση του εξωτερικού της χρέους, πράγμα
που ισοδυναμεί με χρεωκοπία έστω και τεχνι-
κής φύσεως. 

••••
Αμερικανικές προτάσεις 
Σε σχέση με το αδιέξοδο που προέκυψε στην
ΕΕ αναφορικά με την απαγόρευση εισαγωγών

ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, η Αμερι-
κανίδα υπουργός Οικονομικών πρότεινε είτε
την επιβολή πλαφόν στις ποσότητες είτε νέες
επιβαρύνσεις καθιστώντας το προϊόν οικονο-
μικά ασύμφορο. Την συγκεκριμένη πρόταση,
αν και είδε με ενδιαφέρον η Ιταλία, από γερ-
μανικής πλευράς εκφράστηκε επιφύλαξη. 

••••
Παράνομη ενέργειεα 
Οι σκέψεις της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα «πα-
γωμένα» λόγω κυρώσεων ρωσικά χρήματα
για χρήση στην ανοικοδόμηση των καταστραμ-

μένων περιοχών της Ουκρανίας αποτελεί ακό-
μη ένα σημείο τριβής στην Ένωση. Το επίμαχο
ποσό ανέρχεται στα 300 δισ. δολάρια και αφο-
ρά στα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής
τράπεζα σε δολάρια. Σύμφωνα με την Αμερι-
κανίδα υπουργό Οικονομικών μια τέτοια κίνη-
ση στις ΗΠΑ θα αποτελούσε παράνομη ενέρ-
γεια σύμφωνα με τους νόμους της χώρας. 

••••
Οικονομική αναστύλωση 
Σε σχέση με την ανοικοδόμηση της Ουκρα-
νίας, η ΕΕ προτίθεται να λειτουργήσει πλατ-
φόρμα συλλογής χρημάτων για εξασφάλιση
των απαιτούμενων κονδυλίων. Η ΕΕ, πέραν της
δικής της συνεισφοράς, θα απευθυνθεί και σε
μη κράτη μέλη που ανήκουν στους G7 και G20.
Η πρωτοβουλία σύμφωνα με τον ευρωπαίο
επίτροπο Οικονομικών είναι πλήρως συμβατή
και με την επιθυμία των δύο πλευρών να προ-
χωρήσει η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. 

••••
Μικτό αποτύπωμα 
Η αναμενόμενη, σύντομα, αύξηση των επιτο-
κίων από την ΕΚΤ αναμένεται πως θα προκα-
λέσει μικτό αποτύπωμα στις τραπεζικές εργα-
σίες. Από την μια τα περιθώρια κέρδους θα
βελτιωθούν λόγω των κυμαινόμενων δανειστι-
κών επιτοκίων, ενώ από την άλλη το προφίλ
κινδύνου θα αυξηθεί λόγω της δυσκολίας που
θα προκληθεί σε ορισμένους δανειολήπτες να
εξυπηρετούν το δάνειό τους. Στα αρνητικά κα-
ταγράφεται και η απομείωση της τιμής των
ομολόγων που ενδεχομένως να βρίσκονται
στα τραπεζικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. 

Ο θεσμός της ΑΤΑ για κάποιους είναι ευλογία και για άλλους ανάθεμα. Η φόρα με την οποία επε-
λαύνει ο πληθωρισμός θα δοκιμάσει αντοχές και πεποιθήσεις. 

H  Λ E Ξ H
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Περίοδος Χάριτος
Δανειακής Σύμβασης

Περίοδος Χάριτος μιας
δανειακής σύμβασης για
χορήγηση ή ρύθμιση δα-
νείου καλείται το συμφω-
νημένο χρονικό διάστημα
που ξεκινά με την έναρξη
της σύμβασης και κατά το

οποίο τίθενται σε ισχύ ειδικοί όροι προς
όφελος του δανειολήπτη σε σχέση με
την καταβολή τόκων ή/και δόσεων του
δανείου.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
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Η δύσκολη αποχώρηση 
των πολυεθνικών από τη Ρωσία

<<<<<<

Η βιαστική φυγή τους
ουσιαστικά παραδίδει
τα περιουσιακά τους
στοιχεία στο καθεστώς
Πούτιν.

Η θερμοκρασία των ωκεανών ήταν
υψηλότερη από ποτέ τη χρονιά
που πέρασε, ενώ τα νερά τους
ήταν πιο όξινα από οποιαδήποτε
άλλη στιγμή. Αυτό αναφέρει η
ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Μετεωρολογίας για
την «Κατάσταση του Παγκόσμιου
Κλίματος», που δόθηκε στη δη-
μοσιότητα. Ταυτόχρονα, αξιωμα-
τούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα

αποτρέψει τα κράτη από την εκ-
πλήρωση των κλιματικών δεσμεύ-
σεων, εκτροχιάζοντας τις προ-
σπάθειες αναχαίτισης της κλιμα-
τικής αλλαγής. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Με-
τεωρολογίας αναφέρει στην έκ-
θεση ότι το 2021 καταγράφηκαν
ακραίες θερμοκρασίες στους
ωκεανούς, ενώ η τήξη των πάγων
συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση
της στάθμης τους. Τα επίπεδα
διοξειδίου του άνθρακα και με-
θανίου στην ατμόσφαιρα, επίσης,

ξεπέρασαν το 2021 κάθε προ-
ηγούμενο, γεγονός που καθιστά
πολύ πιθανή την καταγραφή της
θερμότερης χρονιάς έως σήμερα
στο προσεχές μέλλον. Ταυτόχρο-
να, τα ωκεάνια ύδατα είναι σή-
μερα πιο όξινα από ό,τι τα τελευ-
ταία 26.000 χρόνια, καθώς αντι-
δρούν με τις υψηλές συγκεντρώ-
σεις διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα. Η στάθμη τους αυ-
ξήθηκε κατά 4,5 εκατοστά την
τελευταία δεκαετία, με την ετήσια
αύξηση κατά την περίοδο 2013-
2021 να είναι διπλάσια από αυτή
που καταγράφηκε μεταξύ 1993-
2002.  

Επιμένει η υπερθέρμανση
Ο γενικός γραμματέας του Ορ-

γανισμού, Πετεέρι Τααλάς, τόνισε
ότι «το κλίμα πλέον μεταβάλλεται
μπροστά στα μάτια μας. Η θερ-
μότητα που παγιδεύεται στα αέρια
που ευθύνονται για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου και είναι προ-
ϊόντα της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας θα εξακολουθήσει να
προκαλεί υπερθέρμανση του πλα-
νήτη για πολλές γενεές ακόμα».
Μιλώντας προς τους δημοσιο-
γράφους, επίσης, ο Τααλάς δια-
μαρτυρήθηκε ότι οι άλλες παγ-
κόσμιες κρίσεις, όπως η πανδημία
και ο πόλεμος στην Ουκρανία,
προβλήθηκαν κατά κόρον από
τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ δεν δόθηκε

επαρκής χρόνος στις μεγάλες
προκλήσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. H έκθεση αναφέρει ότι οι
οικονομικές ζημίες που προκλή-
θηκαν την περασμένη χρονιά
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
υπερβαίνουν τα 100 δισ. δολά-
ρια.

Τέλος, ο ειδικός σύμβουλος
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
για θέματα κλιματικής αλλαγής,
Σέλγουιν Χαρτ, κατέκρινε τα κρά-

τη που δίνουν προτεραιότητα
στον πόλεμο της Ουκρανίας αντί
της αντιμετώπισης της κλιματικής
κρίσης, επισημαίνοντας ότι «βλέ-
πουμε πολλές μεγάλες οικονομίες
να κάνουν επιλογές που ενδέχεται
να μας εγκλωβίσουν σε ένα μέλ-
λον με υψηλή χρήση άνθρακα
και υψηλή παραγωγή ρύπων, δυ-
ναμιτίζοντας όλους τους κλιμα-
τικούς στόχους που έχουμε κα-
θορίσει». 

Kόκκινος
συναγερμός
για τους ωκεανούς

<<<<<<

Κατεγράφη η υψηλό-
τερη θερμοκρασία το
2021, ενώ τα νερά
τους ήταν πιο όξινα
από ποτέ.

Η στάθμη των ωκεανών αυξήθηκε κατά 4,5 εκατοστά την τελευταία
δεκαετία. Ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Μετεωρολογίας Πετεέρι Τααλάς τόνισε ότι άλλες παγκόσμιες κρίσεις,
όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, έκλεψαν χρόνο από την
προβολή των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τα χτένια αγαπούν 
τα φώτα της ντίσκο
Μια παράδοξητεχνική αλιείας χτενιών
ενδέχεται να επιφέρει επανάσταση
στο ψάρεμα ειδών που ζουν στον θα-
λάσσιο πυθμένα.  Ο ωκεανολόγος δρ
Ρομπ Ενεβερ και οι συνεργάτες του,
στην εταιρεία Fishtek Marine, η οποία
παρέχει συμβουλές και λύσεις σε
όσους ασχολούνται με την αλιεία,
κατασκεύασε μικρά υποθαλάσσια
φωτιστικά σε μια προσπάθεια να εξα-
λείψει τη χρήση ψαριών ως δολωμά-
των στους κλωβούς για το ψάρεμα
αστακών και καβουριών. Οι φωτεινές
εστίες προσελκύουν τα καβούρια στο
εσωτερικό των κλωβών. Οι επιστή-
μονες, όμως, ανακάλυψαν τυχαία ότι
τα χτένια, που διαθέτουν 200 μάτια,
μαγνητίζονταν από τα φώτα ακόμη
περισσότερο. «Στην πραγματικότητα,
ήταν σαν να είχαμε δημιουργήσει
μια ντίσκο για χτένια. Φωτίζεις την
παγίδα και συρρέουν τα χτένια. Μας
προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι κανείς
έως σήμερα δεν είχε συνειδητοποι-
ήσει το φαινόμενο. Για εμάς υπήρξε
μια συνταρακτική διαπίστωση», το-
νίζει ο δρ Ενεβερ και ελπίζει ότι η
διαπίστωσή του θα εξελιχθεί σε μια
νέα τεχνική αλιείας που δεν θα αφήνει
το αποτύπωμά της στα θαλάσσια οι-
κοσυστήματα. Με αυτή την άποψη
συμφωνεί και ο δρ Μπράις Στιούαρτ,
καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Γιορκ, που μελετά
τα χτένια για περισσότερο από δύο
δεκαετίες και συνυπογράφει τη μελέτη
του δόκτορος Ενεβερ, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal
of Fisheries Research. «Αυτή η ανα-
κάλυψη ήταν από τις πιο συγκλονι-
στικές της ζωής μου. Υπήρξε η από-

λυτη έκπληξη», λέει, εξηγώντας ότι
οι 200 οφθαλμοί που διαθέτουν τα
χτένια είναι «παράξενοι». «Τα περισ-
σότερα ζώα έχουν φακούς, αλλά όχι
τα χτένια. Επίσης αυτά διαθέτουν
δύο αμφιβληστροειδείς χιτώνες. Ο
ένας διακρίνει τα πιο σκοτεινά αν-
τικείμενα καιο άλλος τα πιο φωτεινά.
Ενδέχεται έτσι να αντιλαμβάνονται
την κίνηση. Πιθανώς να προτιμούν
τις φωτισμένες περιοχές, επειδή εκεί
νιώθουν πιο ασφαλή ή επειδή τους
διευκολύνει στην εύρεση πλαγκτόν
για να τραφούν», καταλήγει. Οι επι-
στήμονες ανακάλυψαν ότι τα χτένια
αγαπούν περισσότερο το γαλανό
φως από το λευκό. Τέλος, κάθε μικρή
φωτεινή εστία, η οποία θα στερεώ-
νεται στους αλιευτικούς κλωβούς,
θα λαμβάνει ενέργεια από μπαταρίες
και θα λειτουργεί επί πέντε έως δέκα
χρόνια.

Ο ωκεανολόγος δρ Ρομπ Ενεβερ
και οι συνεργάτες του, ανακάλυψαν
τυχαία ότι τα χτένια, που διαθέτουν
200 μάτια, μαγνητίζονται από τα
φώτα. 
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Με το βλέμμα στραμμένο στο άμεσο
μέλλον για τη πιθανότητα δημιουρ-
γίας νέας ροής μη εξυπηρετούμενων
δανείων βρίσκονται οι τράπεζες. Αν
και τη δεδομένη χρονική συγκυρία
δεν έχουν μπροστά τους δεδομένα
που να καταδεικνύουν κάποιο πρό-
βλημα, έχουν στο πίσω μέρος του
μυαλού τους πως η ακρίβεια και ο
πληθωρισμός μπορεί να πιέσουντό-
σο πολύ επιχειρήσεις και νοικοκυριά
με αποτέλεσμανα δυσκολευτούν οι
δανειολήπτες να αποπληρώνουν τα
δάνειά τους. Προς το παρόν, όπως
μεταφέρουν τράπεζες στην «Κ», οι
νέες καθυστερήσεις στις αποπλη-
ρωμές είναι περιορισμένες και δεν
μπορεί να εξαχθεί πόρισμα πως είναι
αποτέλεσμα των πληθωριστικών
πιέσεων και της ακρίβειας. Την ίδια
ώρα οι τράπεζες καλούνται να ισορ-
ροπήσουν σε μια περίοδο που έχουν
σχεδιασμούς για δυνατή πιστωτική
και ισχυρή ανάκαμψη. Το σίγουρο
είναι πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των τραπεζών, λόγω του πολέμου
και αυξήσεων στις τιμές των καυ-
σίμων θα υπάρξει επιβράδυνση της

οικονομίας. Η κύρια πρόκληση για
τη νομισματική πολιτική είναι ο
έλεγχος του πληθωρισμού χωρίς να
τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική ανά-
καμψη της Κύπρου και αυτό απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή.

Όπως μεταφέρουν οι κυπριακές
τράπεζες δε, ο ρωσο-ουκρανικός πό-
λεμος θα έχει επιπτώσεις λόγω πλη-
θωρισμού και ακρίβειας για την Κύ-
προ και όχιαπό αυτή καθ’ αυτή την
έκθεση δανεισμού σε Ρώσους και
Ουκρανούς. Χαρακτηριστικά, μετα-
φέρεται πως ο δανεισμός σε υπη-
κόους που επηρεάζονται άμεσα από
τον πόλεμο, αντιστοιχεί μόλις στο
1% του δανειστικού τους χαρτοφυ-
λακίου. Χαρακτηριστική και η δή-
λωση του Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνου
Ηροδότου, σε συνέδριο στη Λεμεσό
προ δύο εβδομάδων, λέγοντας πως
οι επιπτώσεις του πρώτου γύρου
του πολέμου στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα δεν φαίνεται να αποτελούν
υλική απειλή για τον τραπεζικό
τομέα, καθώς οι άμεσοι δεσμοί του
τραπεζικού τομέα της Κύπρου με
τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι
περιορισμένοι και όχι ουσιώδεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που απορρέουν
από την ίδια ομιλία, ο Δείκτης Κά-
λυψης Ρευστότητας ανέρχεται σε
344% τον Φεβρουάριο του 2022,
σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο
μέσο όρο της ΕΕ του 175%. Η ικα-
νότητα απορρόφησης των ζημιών
του, όπως μετράται με τον δείκτη

CET1, ανέρχεται σε 17,6% τον Δε-
κέμβριο του 2021, που είναι επίσης
πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ του
15,7%.

Συνεχής επαγρύπνηση
Ο CEO της Τράπεζας Κύπρου,

Πανίκος Νικολάου, σημείωσε ερω-
τηθείς σχετικά με φόβο για νέο ρεύμα
ΜΕΔ κατά την παρουσίαση τωναπο-
τελεσμάτων της Τράπεζας πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις ακόμα για νέα
ΜΕΔ. Όπως είπε, παρακολουθούμε
την κατάσταση και βάσει των στα-
τιστικών που υπάρχουν στην τρά-
πεζα και της κατηγοριοποίησής τους
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, στε-
γαστικά και άλλα, βγαίνουν οι ανα-
λύσεις. Εξήγησε έπειτα ότι δεν υπάρ-
χει μέσα στα 4 δισ. ευρώ δανείων
των ιδιωτών της τράπεζας ανησυ-
χητικό κομμάτι που με μια μικρή
αύξηση των επιτοκίων για παρά-

δειγμα θα τους καταστήσει μη βιώ-
σιμους. Στη συνέχεια ο κ. Νικολάου
ανέφερε ότι αν οι προβλέψεις για
ανάπτυξη το 2023 τερματιστούν και
αντικατασταθούν με ύφεση, ή αν ο
πληθωρισμός παραμείνει ισχυρός
το 2024 και το 2025, τότε θα μιλάμε
με εντελώς άλλα δεδομένα. «Προς
το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη για
νέα ροή ΜΕΔ, ωστόσο, είμαστε σε
συνεχή επαγρύπνηση», κατέληξε.

Σε αντίστοιχο ύφος κινούνται και
πηγές της Ελληνικής Τράπεζας. Απευ-
θύνοντας το ίδιο ερώτημα για το αν
ανησυχεί την τράπεζα νέο ρεύμα
ΜΕΔ λόγω ακρίβειας, σημείωσαν
πως η αστάθεια στο παγκόσμιο οι-
κονομικό περιβάλλον η οποία δεν
αφήνει ανεπηρέαστη και την κυ-
πριακή οικονομία, είναι κάτι που
προβληματίζει. «Παρακολουθούμε
στενά τις εξελίξεις και είμαστε σε
συνεχή επαφή με τους πελάτες μας

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
του παρελθόντος και εκτροπή των
ΜΕΔ», κατέληξαν.

Από 27,3 δισ. στα 3
Κατά την περίοδο 2014 - 2022

σημειώθηκε συνολική πτώση στα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους
24,3 δισ. ευρώ, ή ποσοστιαία στα
89% και από το 47,8% επί το συνολικό
δανεισμό μειώθηκαν στο 11,1%.
Πλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
έχουν φτάσει στα 3 δισ. και ο δείκτης
κάλυψης έφτασε στο 43,6% τον Ια-
νουάριο του 2022, σε σχέση με 43,1%
το Δεκέμβρη του 2021 και 46,2% το
Δεκέμβρη του 2020. Τα συνολικά
δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι
τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχονταν
στα 3,34 δισ. ευρώ, από τα οποία
1,46 δισ. ευρώ εξακολουθούν να πε-
ριλαμβάνονται στα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια.

Διαχειρίσιμη
η κατάσταση
με τα ΜΕΔ
της ακρίβειας
Λόγω πολέμου και των τιμών καυσίμων
θα υπάρξει επιβράδυνση της οικονομίας

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Primetel είναι από τις παλαιότερες και
πιο έμπειρες εταιρείες στο Business So-
lution. Ο Senior Business Development
& Sales Manager της Primetel τονίζει σε
συνέντευξή του στην «Κ» πως έχει εδώ
και 15 χρόνια η εταιρεία τη δυνατότητα
να παραδώσει από το Α ως το Ω κάθε τη-
λεπικοινωνιακό και τεχνολογικό έργο,
ακόμη και τα πιο σύνθετα. Θεωρεί ότι η
εταιρεία έχει κληρονομιά της μια εξαι-
ρετική φήμη στα business solutions και
είναι ένα κομμάτι που επισημαίνει ότι
αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του
συνολικού της κύκλου εργασιών. Τέλος,
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Primetel
παραμένει κατά τον κ. Βασίλη Νικολαΐδη
η ανεξάρτητη πρόσβαση της εταιρίας
στο διεθνές δίκτυο με ιδιόκτητα υποθα-
λάσσια συστήματα που διασφαλίζουν με-
γαλύτερη χωρητικότητα και διασύνδεση
υψηλών επιδόσεων με κόμβους του εξω-
τερικού, με σημεία παρουσίας στη Γερ-
μανία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ελλάδα.

- Ποιο είναι το επίπεδο της ψηφιακής
ωριμότητας και της πορείας του ψη-
φιακού μετασχηματισμού στις κυπρια-
κές επιχειρήσεις;

- Η ψηφιακή μετάβαση δεν αποτελεί
πλέον για τη χώρα μας έναν θεωρητικό
στόχο αλλά, επιτέλους, μια πραγματική,
πρακτική διεργασία σε εξέλιξη που δη-
μιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το
μέλλον. Μετά και την έγκριση των κον-
δυλίων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και
Ανάκαμψης, η συζήτηση για τον μετα-
σχηματισμό έχει ανοίξει, είτε μιλάμε για
τον κυβερνητικό τομέα, είτε για την επι-
χειρηματικότητα, είτε για τα νοικοκυριά.

Παρόλο που φαινομενικά η συγκυρία
δεν βοηθά, με τον πληθωρισμό να ανε-
βαίνει και την εφοδιαστική αλυσίδα να
έχει προβλήματα, οι επιχειρήσεις ανα-
γνωρίζουν ότι η μετάβαση πρέπει να ξε-
κινήσει άμεσα και ότι έχουν μόνο να κερ-
δίσουν από αυτή. Όχι περιοριστικά σε
οικονομικούς όρους, αλλά συνολικά: μια
θέση στον ανταγωνισμό και την καρδιά
του σύγχρονου καταναλωτή, σε ένα πε-
ριβάλλον που θα διαφοροποιηθεί ριζικά
τα επόμενα χρόνια. Φυσικά, η αγορά εξαρ-
τάται για να προχωρήσει από δύο παράλ-
ληλους παράγοντες: την εγχώρια τεχνο-
γνωσία και τις υποδομές.

Η Primetel εξελίσσεται σε πάροχο

ολοκληρωμένων, καινοτόμων υπηρεσιών
και υποδομών που εξυπηρετούν τη με-
τάβαση των πελατών μας στη ψηφιακή
εποχή: έξυπνες λύσεις, νέες τεχνολογίες
αιχμής, διαρκή αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών, των δικτύων και της εξυπηρέ-
τησης. Έχουμε κληρονομιά μας μια εξαι-
ρετική φήμη στα business solutions,
μοναδική εμπειρία και εξαιρετική γνώση
των αναγκών τους. Με τις υποδομές, τα
εργαλεία και τις υπηρεσίες μας, αλλά
και με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρό-
γραμμα που συστηματικά υλοποιείται
στα 15 χρόνια της λειτουργίας μας, εί-
μαστε οι ιδανικοί συνεργάτες στην πο-
ρεία για την είσοδο στο νέο κόσμο. Το
ίδιο δυναμικά προχωρά και το δίκτυο
οπτικών ινών της εταιρείας.

- Ποιος ο βαθμός εμπιστοσύνης της
Primetel στο επιχειρηματικό κομμάτι
της κοινωνίας και ποιο το προφίλ των
εταιρειών αυτών;

- Κάτι που ίσως δεν ξέρουν πολλοί ανα-
γνώστες, σε αντίθεση με τους ανθρώπους
του τεχνολογικού και τηλεπικοινωνιακού

κλάδου, είναι ότι η Primetel είναι από τις
παλαιότερες και πιο έμπειρες εταιρείες
στο Business Solutions. Η γνώση μας
είναι ασυναγώνιστη. Η Primetel έχει εδώ
και 15 χρόνια τη δυνατότητα να παρα-
δώσει από το Α ως το Ω κάθε τηλεπικοι-
νωνιακό και τεχνολογικό έργο, ακόμη
και τα πιο σύνθετα. Από το σχεδιασμό,
τη μελέτη, την υλοποίηση με το κλειδί
στο χέρι. Και αυτό το πιστοποιούν δεκάδες
μακρόχρονοι ευχαριστημένοι πελάτες,
μεγάλες εγχώριες και πολυεθνικές επι-
χειρήσεις και οργανισμοί του κυβερνη-
τικού τομέα. Και δεν μιλάμε μόνο για τους
γνωστούς εξαιρετικά ανταγωνιστικούς
μας όρους που την έκαναν να ξεχωρίζει
στο Business to Business.

Είμαστε υπερήφανοι που μας προτι-
μούν για την ασφάλεια που τους παρέ-
χουμε τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας

όσο και συναντίληψης. Αλλά και για την
αμεσότητα και τη γρήγορή μας ανταπό-
κριση χωρίς καθυστερήσεις και γραφει-
οκρατία, κάτι που προκύπτει αβίαστα
από την μακρόχρονη προσωπική μας δέ-
σμευση. Ξέρουμε πώς να απαντάμε στις
ανάγκες της κάθε σύγχρονης επιχείρησης
ξεχωριστά, που θέλει να περάσει στο επό-
μενο επίπεδο υπηρεσιών και εξυπηρέ-
τησης.

Business Solutions
- Πόσο σημαντικός είναι για την Primetel
ο τομέας των ICT υπηρεσιών;

- Κάθε σύγχρονη εταιρεία τηλεπικοι-
νωνιών είναι ουσιαστικά μια εταιρεία τε-
χνολογίας. Είμαστε σε μια εποχή όπου
οι ανάγκες και οι υπηρεσίες θα συγκλίνουν.
Εκεί η Primetel μπορεί να αξιοποιήσει
το σπουδαίο ανταγωνιστικό της πλεονέ-

κτημα που είναι η μεγάλη εμπειρία και
αναγνώριση που έχει από την αγορά στον
κλάδο των επιχειρηματικών λύσεων. Σή-
μερα, το Business Solutions αποτελεί ένα
πολύ μεγάλο μερίδιο του συνολικού μας
κύκλου εργασιών. Μας εμπιστεύονται σε
μηνιαία βάση χιλιάδες επιχειρήσεις και
οργανισμοί του ιδιωτικού, αλλά και του
δημόσιου τομέα και απασχολούμε σε
αυτό εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου
στελέχη, καθώς και μια πολυπληθή ομάδα
τεχνικής υποστήριξης.

Στην Primetel μεγαλώνουμε παράλληλα
με τους πελάτες μας επιδιώκοντας να
τους καλύπτουμε σε κάθε νέα τους ανάγκη.
Ξέρουμε, όχι μόνο τα συστήματά τους,
αλλά και τις ανάγκες και την αγωνία τους.
Κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε
tailor made λύσεις, ασφάλεια και σιγουριά.
Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, νοι-
αζόμαστε γι’ αυτούς, καθώς πιστεύουμε
ότι η εξέλιξη η δική τους και η δική μας
πάνε χέρι – χέρι. Αυτό είναι το μυστικό
της επιτυχίας μας άλλωστε.

- Αφού μιλάμε για επιχειρήσεις, αντι-
λαμβάνομαι πως η εξυπηρέτηση μετά
την πώληση (after sales service) έχει
τη δική της βαρύτητα. Σε αυτό το κομ-
μάτι πως ανταπεξέρχεται η Primetel;

- Το πεδίο των υπηρεσιών και της εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση τολμώ να
πω ότι είναι το ίδιο σημαντικό με την αρ-
χική υπηρεσία. Αν δεν υπάρχει η σιγουριά
στον πελάτη ότι αυτό που εγκαταστάθηκε
θα λειτουργεί απρόσκοπτα και ότι σε
κάθε εμπόδιο θα υπάρχει άμεση, το τονίζω,
άμεση παρέμβαση και διόρθωση, τότε
το project είναι στον αέρα.

Έτσι, εμείς στην Primetel αναλαμβά-
νουμε τη διαχείριση, τη συντήρηση και
την επίλυση προβλημάτων με μεθόδους
που διαρκώς εξελίσσονται: Με ξεχωριστό
call center για όλους τους εταιρικούς πε-
λάτες 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την
εβδομάδα. Με εξειδικευμένο support
team για κάθε πρόβλημα, αποτελούμενο
από συμβούλους, μηχανικούς και τεχνι-
κούς, μια ομάδα στη διάθεση του πελάτη.
Έχει σημασία να είμαστε εκεί, δίπλα του,
διαθέσιμοι, με γνώση και όρεξη να λύ-
σουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, να πα-
ρέχουμε ασφάλεια και ηρεμία, ώστε να
μπορεί και ο πελάτης μας να κάνει τη
δική του δουλειά.

Δίκτυα νέας γενιάς
- «Ζούμε στη γρήγορη λωρίδα», η Pri-
metel φαίνεται να το αντιλήφθηκε από

νωρίς. Ποια η εμπειρία της Primetel
με τις οπτικές ίνες;

- Είμαστε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία
που εγκατέστησε υπόγειο δίκτυο οπτικών
ινών κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.
Η πρώτη που ένωσε την Κύπρο με δύο
διεθνή υποθαλάσσια καλώδια. Η πρώτη
που εγκατέστησε δίκτυα οπτικών ινών.
Πρωτιές που μας γεμίζουν περηφάνεια
και πείσμα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων σε
υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς που θέ-
τουν τις βάσεις για την επόμενη μέρα. 

Tο Primetel Fiber, επεκτείνεται διαρκώς
σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και στο
σπίτι, προσφέροντας έτσι υψηλότερες
ταχύτητες, μεγαλύτερη σταθερότητα και
τεράστια χωρητικότητα. Ανταγωνιστικό
μας πλεονέκτημα παραμένει η ανεξάρτητη
πρόσβαση της εταιρίας στο διεθνές δίκτυο
με ιδιόκτητα υποθαλάσσια συστήματα
που διασφαλίζουν μεγαλύτερη χωρητι-
κότητα και διασύνδεση υψηλών επιδό-
σεων με κόμβους του εξωτερικού, με ση-
μεία παρουσίας στη Γερμανία, τη Ρωσία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.

- Καταλήγοντας, ποια είναι τα επόμενα
πλάνα της Primetel με επικέντρωση
στο business κοινό;

- Να προβάλουμε τα ανταγωνιστικά
μας πλεονεκτήματα και τη μεγάλη εμπειρία
μας στις υπηρεσίες Β2Β, όπως για παρά-
δειγμα στα connectivity solutions. Είμαστε
οι καλύτεροι με μεγάλη διαφορά και το
τεκμηριώνει η αφοσίωση των επιχειρή-
σεων που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρό-
νια, τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά rates
που διαμορφώνονται κατόπιν μελέτης
των αναγκών των πελατών, οι σταθερά
υψηλές ταχύτητες, η ασφάλεια, ο έλεγχος
και η ποιότητα των διαδικασιών. 

Παράλληλα να αναδείξουμε τις υπη-
ρεσίες μας στο cloud, καθώς η Primetel
είναι από τους πρώτους που απέκτησαν
πιστοποίηση για Data Center. Αλλά και
την άλλη πρωτοπορία μας, το voice στην
καθιέρωση του οποίου στην Κύπρο συμ-
βάλαμε καθοριστικά. Εξάλλου είμαστε ο
μοναδικός πάροχος με δικό του καλώδιο
στους κυπριακούς αυτοκινητοδρόμους.
Όπως προαναφέραμε, το Primetel fiber
αποτελεί σήμερα ένα project σε εξέλιξη,
όπως συμβαίνει και με τους άλλους πα-
ρόχους. Αλλά η παροχή του δωρεάν εξο-
πλισμού και οι ανταγωνιστικοί όροι της
εταιρείας μας το μετατρέπουν σε έναν
ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της παροχής
ποιοτικών υπηρεσιών.

Βαρύνουσας σημασίας η Business πλευρά της Primetel
Η Primetel έχει εδώ και 15 χρόνια τη δυνατότητα να παραδώσει από το Α ως το Ω κάθε τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό έργο

Η Primetel έχει εδώ και 15 χρόνια τη δυνα-
τότητα να παραδώσει από το Α ως το Ω κάθε
τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό έργο, το-
νίζει ο Senior Business Development & Sales
Manager της εταιρείας.

<<<<<<<<

Μετά και την έγκριση των
κονδυλίων του Ταμείου
Ανθεκτικότητας και Ανάκαμ-
ψης, η συζήτηση για τον
μετασχηματισμό έχει ανοίξει.

Κατά την περίοδο 2014 - 2022 σημειώθηκε συνολική πτώση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 24,3 δισ. ευρώ, ή
ποσοστιαία στα 89%.

<<<<<<

Ο ρωσο-ουκρανικός πό-
λεμος θα έχει επιπτώ-
σεις λόγω πληθωρι-
σμού και ακρίβειας για
την Κύπρο και όχι από
αυτή καθ’ αυτή την έκ-
θεση δανεισμού σε Ρώ-
σους και Ουκρανούς.

Δύο μεγάλες 
συναλλαγές
Δύο μεγάλες συναλλαγές
κυπριακών τραπεζών έγι-
ναν τους τελευταίους μήνες
και προσμέτρησαν στη με-
γάλη μείωση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Ο λό-
γος για το «Helix 3» της Τρά-
πεζας Κύπρου που δάνεια
600 εκατ. ευρώ αγοράσθη-
καν από την Pimco και για
το «Starlight» της Ελληνι-
κής Τράπεζας που δάνεια
700 εκατ. ευρώ πέρασαν
επίσης στην Pimco. Πρακτι-
κά, τρεις μεγάλες συναλλα-
γές έγιναν, το «Sky» της Al-
pha Bank για παράδειγμα,
αφορά δάνεια 2,4 δισ. που
πέρασαν στην Cerberus Ca-
pital Management. Τα δά-
νεια των 2,4 δισ. όμως εί-
χαν βγει ήδη από το τραπε-
ζικό σύστημα της Κύπρου,
άρα και δεν είχαν κάποια
επίδραση στο συνολικό
απόθεμα.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Πριν από περίπου ένα χρόνο 18
επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο
Λευκωσίας είχαν αιτηθεί και έλα-
βαν έγκριση για ενισχύσεις συνο-
λικού ύψους 700 χιλιάδων ευρώ,
στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγίας
του Υπ. Εσωτερικών για ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας των πε-
ριοχών Πράσινης Γραμμής. Στόχος
του σχεδίου ήταν να δοθούν κί-
νητρα σε επιχειρηματίες ώστε να
δραστηριοποιηθούν ή να μεταφέ-
ρουν τις επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες σε περιοχές της Εντός
των Τειχών Λευκωσίας. Ένα χρόνο
μετά, με επίσκεψη της «Κ» στην
περιοχή, διαπιστώνει ιδίοις όμμασι
αλλά και συνομιλώντας με ιδιο-
κτήτες καταστημάτων στα δρο-
μάκια Λήδρας, Ονασαγόρου και
τη λαϊκή γειτονιά, ότι η αλλαγή
δεν έγινε πραγματικότητα. Του-
λάχιστον, δεν έχει φτάσει στον
επισκέπτη. Εκτιμάται δε ότι το
πρόσωπο της περιοχής θα αλλάξει
μόνο μετά την μεταφορά του αρ-
χιτεκτονικού τμήματος του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου στο σχολείο
της Φανερωμένης (το τρέχον έτος
φοιτούν γύρω στους 200 φοιτητές),
εξέλιξη η οποία συνδέεται με κά-
θοδο φοιτητόκοσμου στους δρό-
μους της εντός των τειχών πόλης,
την δημιουργία φοιτητικών εστιών,
αλλά και την παρουσία αρχιτεκτο-
νικών γραφείων στην περιοχή.
Ήδη έχει προκηρυχθεί σχέδιο χο-
ρηγιών ύψους 15 εκατ. ευρώ για
φοιτητικές εστίες  στην εντός των
τειχών Λευκωσία, το οποίο ανα-
μένεται ότι θα είναι ένας δυνατός
μοχλός ανάπτυξης. Επιπλέον, περί
τα τέλη του μήνα θα προκηρυχθεί
και το σχέδιο χορηγιών για ενί-
σχυση της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, ύψους 10 εκατ. ευρώ
ενώ θα ανακοινωθούν και επιπλέον
πολεοδομικά κίνητρα.

Pet shops και νηπιαγωγεία
Αυτό που ξεχωρίζει στο συγκε-

κριμένο σχέδιο είναι ότι θα δίνεται
βαρύτητα σε προτάσεις που θα
αφορούν επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, άλλη, από την δημιουργία
για παράδειγμα μιας καφετέριας

ή ενός εστιατορίου οι οποίες απο-
τελούν ήδη την πλειονότητα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην καθορισθείσα περιοχή. Σύμ-
φωνα με ενημέρωση από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, οι επιθυμητές
χρήσεις είναι, μεταξύ άλλων, οι
χρήσεις προτεραιότητας όπως ανα-
φέρονται στο Σχέδιο Περιοχής
Κέντρου Λευκωσίας, που αφορούν
σε υπηρεσίες, επαγγελματικά γρα-
φεία, πολιτιστικά κέντρα/ χώροι,
κοινοτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις
δημιουργικών επαγγελμάτων, αν-

τίστοιχο λιανικό εμπόριο και ήπιες
χρήσεις αναψυχής. Μερικά παρα-
δείγματα επιθυμητών επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων/ χρή-
σεων αφορούν σε, κέντρα καινο-
τομίας, επιχειρήσεις δημιουργικών
επαγγελμάτων, βιβλιοπωλεία/ copy
centers, γυμναστήρια/ studios,
νηπιαγωγεία, φαρμακεία, γραφεία,
εμπορικά καταστήματα, pet shops,
καταστήματα πώλησης ηλεκτρο-
νικών ειδών, υπηρεσίες ταχυμε-
ταφορών εσωτερικού και εξωτε-
ρικού, φρουταρίες/ μικρά σούπερ-

μαρκετ, κομμωτήρια/ beauty sa-
lons/ barber shops.

Μέχρι €80.000 
Το σχέδιο θα παραμένει ανοικτό

από την 1η Ιουνίου μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2026 και οι αιτήσεις
θα υποβάλλονται σε συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους. Το Σχέδιο εν-
τάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου
Δράσης για την Εντός των Τειχών
Λευκωσίας και συγχρηματοδοτείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί

για τις ανάγκες της πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων ανέρχεται
στα €10 εκ. Αυτό σημαίνει ότι οι
χορηγίες ανά έτος θα ανέρχονται
στα 2 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επί-
σης ότι η χρηματοδότηση αφορά
στο 60% επί των επιλέξιμων δαπα-
νών κάθε Πρότασης με ανώτατο
όριο οικονομικής βοήθειας τοποσό
των €80.000 ανά έργο.Σύμφωνα με
πληροφορίες από το Υπουργείο Οι-

κονομικών, δεν θα θεωρείται επι-
λέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με
συνολική επιλέξιμη δαπάνη μικρό-
τερη από €30.000 (τριάντα χιλιάδες
ευρώ) για κτήρια μέχρι 100 τ.μ., και
μικρότερη από €50.000 (πενήντα
χιλιάδες ευρώ) για κτήρια άνω των
100 τ.μ.Στο σχέδιο, αναφέρεται επί-
σης ότι οι δικαιούχοι έχουν την ευ-
θύνη της υλοποίησης του έργου και
τήρησης του χρονοδιαγράμματος
που θα συμφωνηθεί, καθώς και την
υποχρέωση όπως λειτουργούν την
επιχείρηση για την οποία έχουν χο-

ρηγηθεί τουλάχιστο για πέντε χρόνια
μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης
του έργου. Επιλέξιμες δαπάνες θε-
ωρούνται, οι οικοδομικές εργασίες,
οι ηλεκτρικές, υδραυλικές και μη-
χανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέ-
ση με το κτήριο, ο ακίνητος εξοπλι-
σμός, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών
αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών
ή άλλων συμβούλων και εξοπλισμός
(π.χ. κινητή επίπλωση, φωτιστικά,
ηλεκτρικά είδη) σύμφωνα με το επι-
λέξιμο ποσό ανά είδος.

Οι αξιόλογες οικοδομές
Μέχρι τέλος του 2026 θα αυξηθεί

ο μέγιστος χαρισμένος συντελεστής
για διατηρητέες οικοδομές από 50%
σε 70%, καθώς και ο ανώτατος επι-
τρεπόμενος συντελεστής δόμησης
για όλες τις διατηρητέες οικοδομές
προς μεταφορά σε περιοχές δέκτες.
Οι οικοδομές θα κατατάσσονται ως
«αξιόλογες» ή «μη αξιόλογες» από
τετραμελή επιτροπή, (της οποίας
θα προεδρεύει εκπρόσωπος του
Δήμου Λευκωσίας και θα απαρτί-
ζεται από εκπροσώπους του Τμή-
ματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κύπρου. Όλες οι αξιόλογες
οικοδομές θα κηρυχθούν διατηρη-
τέες. Σημαντικές αλλαγές προωθούν-
ται και στο κομμάτι του χώρου στάθ-
μευσης. Συγκεκριμένα, θα εξαι-
ρούνται μέχρι το 2026, όλες οι επι-
τρεπόμενες νέες αναπτύξεις για
υπόδειξη  χώρων στάθμευσης σε
περίπτωση αποκατάστασης και
επαναχρησιμοποίησης οικοδομών.
Μειώνονται οι απαιτήσεις για χώ-
ρους στάθμευσης (μείωση μέχρι
και 60%), ενώ μειώνεται και το τί-
μημα εξαγοράς χώρων στάθμευσης
κατά 70%. Από τον Ιανουάριο του
2023 θα προκηρυχθεί και σχέδιο
για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας
για μόνιμη ιδιοκατοίκηση. Αυτό
που μένει να διαφανεί πλέον είναι
κατά πόσο θα υπάρχει ενδιαφέρον
από φοιτητές και νεαρά ζευγάρια
για εγκατάσταση τους στην περιοχή,
καθώς και κατά πόσο οι επιχειρη-
ματίες θα αξιοποιήσουν κίνητρα
και χορηγίες για νέα επιχειρηματικά
ανοίγματα στην εντός των τειχών
πόλη. 

Περιμένουν επενδύσεις στην Παλιά Λευκωσία
Μακρύς ο δρόμος για την αναζωογόνηση  της περιοχής - Mέχρι το 2026 η μεταφορά του τμήματος Αρχιτεκτονικής

Η Παλιά Λευκωσία, όπως αποκα-
λείται στις συζητήσεις των Λευ-
κωσιατών, είχε γίνει το mainstre-
am, το στέκι του νεαρόκοσμου-
και όχι μόνο- από το 2013 και μετά.
Όπως αναφέρουν στην «Κ» νεαροί
που συναντήσαμε στην επίσκεψη
μας στην περιοχή,  τα προηγού-
μενα χρόνια υπήρχε μια διαφο-
ρετική δυναμική, ενώ πλέον τα
πράγματα από άποψης επισκεψι-
μότητας είναι πλέον πιο ήρεμα.
Καταλυτικός ήταν ο ρόλος των
εμπορικών κέντρων, τα οποία κέρ-
δισαν την πλειοψηφία των κατα-
ναλωτών.

Ανταγωνιστικά λειτούργησε
και το πιο πρόσφατο άνοιγμα της
Μακαρίου, με το έντονο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον και τα ανοίγματα
που έχουν γίνει και που συνεχίζουν
να γίνονται από σημαντικούς παί-
κτες του λιανικού εμπορίου. Την
ίδια ώρα οι εμπορικοί δρόμοι του
ιστορικού κέντρου της πόλης πα-
ρουσιάζουν σημάδια μαρασμού.
Ο επισκέπτης δεν μπορεί να μην

προσέξει ότι υπάρχουν εμπορικά
καταστήματα ξεχασμένα σε πε-
ρασμένες δεκαετίες, προσόψεις
κτηρίων που χρήζουν  αναβάθμι-
σης και βελτίωσης και θέματα κα-
θαριότητας.  Αναφέρονται επίσης
θέματα ηχορύπανσης και παρα-
βατικότητας. Οι άνθρωποι της Λή-
δρας, της Ονασαγόρου και της Λαϊ-
κής Γειτονιάς, αναφέρουν στην
«Κ» ότι μια αποσπασματική προ-
σέγγιση δεν είναι αρκετή για την
αναζωογόνηση της περιοχής. Το
ζήτημα λοιπόν θα πρέπει να αν-
τιμετωπιστεί ολιστικά.

Η κυρία Κυριακή Κώστα, εκ των
ιδιοκτητών του μη κερδοσκοπικού
ιδρύματος Φανερωμένης 70 πε-
ριέγραψε στην «Κ»: «Πρέπει να
δοθεί έμφαση στα κοινόχρηστα
σημεία, να γίνουν περισσότερα
παγκάκια, σκιά. Περνώντας από
Ονασαγόρου προς πλατεία Ελευ-
θερίας, υπάρχουν σημεία που πα-
ρουσιάζουν εικόνες εγκατάλει-
ψης».

Δημήτρης Καλτσάκης – ιδιοκτήτης
Μπλε Καφενείου: «Στη Λαϊκή Γει-
τονιά έχουμε μεγάλο πρόβλημα
με τα περιστατικά παραβατικότη-
τας, την αύξηση του αριθμού με-
ταναστών και τους τουρίστες που
καταλήγουν τελικά στα κατεχό-
μενα. Το κέντρο της Λαϊκής Γει-
τονιάς είναι νεκρό. Υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα και για τα καταστήματα
σουβενίρ. Και εμάς έχει μειωθεί η
πελατεία μας, αν και έχουμε στα-
θερούς πελάτες. Πιστεύω όμως ότι
η περιοχή θα ξαναπάρει ζωή με
την αρχιτεκτονική σχολή, ήδη
υπάρχει ενδιαφέρον για φοιτητικά
δωμάτια, έχουν αγοραστεί κτήρια
για τον σκοπό αυτό και το 2026
θα είναι καθοριστικό σημείο για
την περιοχή μας».

Μάριος Χριστοδούλου- καταστημα-
τάρχης: Μεμονωμένες ενέργειες
δεν θα αλλάξουν την κατάσταση.
Για να έχει αποτέλεσμα η κατά-
σταση θα πρέπει να είναι συνολική
η προσέγγιση. Δεν πιστεύω ότι η

μεταφορά της αρχιτεκτονικής σχο-
λής θα φέρει την αλλαγή».

Μαρίνος Διαμαντή- manager κοσμη-
ματοπωλείου: «Μετά το κούρεμα
η κίνηση ανέβηκε αλλά στη συνέ-
χεια επιστρέψαμε στα παλιά. Ένα
από τα προβλήματα είναι τα ενοίκια
που ζητούν οι ιδιοκτήτες  μαζί με
το ότι υπάρχει και αποκέντρωση.
Η παλιά πόλη έχει επισκεψιμότητα
περισσότερο το καλοκαίρι, λόγω
καιρού, το μεταναστευτικό κτλ.
Όλα αυτά έχουν μειώσει την επι-
σκεψιμότητα στην περιοχή μας.
Υπάρχουν φυσικά κάποιες ενέρ-
γειες να αλλάξει η κατάσταση.
Είναι καλή κίνηση η μεταφορά του
αρχιτεκτονικού τμήματος, το σχέ-
διο ενίσχυσης της επιχειρηματι-
κότητας αλλά το πρόβλημα με τα
ψηλά ενοίκια παραμένει. Χρειάζεται
επίσης και το rebranding από πλευ-
ράς των υφιστάμενων καταστη-
ματαρχών και πρωτοτυπία στο αν-
τικείμενο, το ύφος και το στυλ των
νέων επιχειρήσεων».

Την αλλαγή περιμένουν οι καταστηματάρχες

Tα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια διαφορετική δυναμική, ενώ τα πράγματα από άποψης επισκεψιμότητας είναι πλέον πιο ήρεμα. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος των εμπορικών κέντρων, τα οποία κέρδισαν την πλειοψηφία των καταναλωτών.

<<<<<<

Θα δοθεί προτεραιότη-
τα σε αιτήσεις για κέν-
τρα καινοτομίας, επι-
χειρήσεις δημιουργι-
κών επαγγελμάτων,
βιβλιοπωλεία/ copy
centers, γυμναστήρια/
studios, νηπιαγωγεία
και pet shops.

Άλλα 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 15 εκατ. για φοιτητικές εστίες στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Μικρό καλάθι κρατούν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής. 

Τα κίνητρα και οι χορηγίες για το
επιχειρείν και τις φοιτητικές
εστίες αναμένεται ότι θα κινήσει
το επενδυτικό ενδιαφέρον στην
περιοχή. Στο μεταξύ, υπάρχουν
και περιπτώσεις, μεμονωμένες,
που ανεξάρτητα με τα τελευταία
σχέδια χορηγιών, έχουν ήδη κλεί-
σει το μάτι στην Παλιά Λευκωσία.
Η τελευταία προσθήκη είναι του-

ριστική, και αφορά boutique ξε-
νοδοχείο, στην οδό Πύθωνος.
Πρόκειται για αναπαλαιωμένο
σπίτι, με έξι δωμάτια στον πρώτο
όροφο που έχουν μετατραπεί σε
σουίτες, ενώ στο ισόγειο του, θα
λειτουργεί εστιατόριο και μπαρ.
Το Madama boutique hotel ετοι-
μάζεται να ανοίξει επίσημα για το
κοινό αρχές Ιουνίου.  

Boutique ξενοδοχείο στην Πύθωνος
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧH της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού, της ψηφιακής επανάστασης και της
διαρκώς εξελισσόμενης παγκοσμιοποί-
ησης, η ψηφιοποίηση της φορολογικής δια-
χείρισης φαίνεται να είναι μονόδρομος. Αλ-
λά τι ακριβώς είναι η ψηφιοποίηση της φο-
ρολογικής διαχείρισης και πώς αυτό θα
επηρεάσει τη φορολογική λειτουργία σε
όλο τον κόσμο;

Όταν λέμε ψηφιοποίηση της φορολο-
γίας, εννοούμε τον πλήρη μετασχηματισμό
των φορολογικών διαδικασιών με τη χρήση
ψηφιακών μεθόδων και όχι μόνο την απλή
ψηφιοποίηση που υποδηλώνει μόνο ότι με-
τατρέπουμε τα φυσικά αρχεία στα ψηφιακά
ισοδύναμά τους.

Οι φορολογικές διοικήσεις φαίνεται να
το ενστερνίζονται αυτό, καθώς θα ήθελαν
να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο
την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, χρησιμο-
ποιώντας την αυτοματοποίηση και την ανά-
λυση στοιχείων για να βοηθήσουν τη λήψη
αποφάσεων, να αυξήσουν την αποτελεσμα-
τικότητά τους και να εστιάσουν τους πό-
ρους τους σε πιο σημαντικά ζητήματα,
όπως ζητήματα φοροδιαφυγής, απάτης και
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμέ-
νος οδικός χάρτης που πρέπει να ακολου-
θηθεί από τις χώρες στο ταξίδι τους προς
την ψηφιοποίηση, υπάρχουν ορισμένες κύ-
ριες προσεγγίσεις τις οποίες ακολουθούν
οι χώρες ούτως ώστε να ψηφιοποιήσουν
τις διαδικασίες τους.  

Μία από τις πιο κοινές πτυχές της ψη-
φιοποίησης είναι η προ-συμπλήρωση των
δηλώσεων. Αυτό συμβαίνει όταν οι φορο-
λογικές αρχές προ-συμπληρώνουν τις δη-
λώσεις με πληροφορίες που έχουν ήδη στη
διάθεσή τους από άλλες πηγές, σε μια προ-
σπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών και
μείωσης των σφαλμάτων.

Οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν επί-
σης όλο και περισσότερο να συλλέγουν
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ή σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο από τους
φορολογούμενους όσο και από βασικά τρί-

τα μέρη που παράγουν φορολογικές πλη-
ροφορίες.

Επίσης, είναι προφανές ότι οι περισσό-
τερες φορολογικές αρχές ξεκινούν το ψη-
φιακό τους ταξίδι με τον Φόρο Προστιθέμε-
νης Αξίας (ΦΠΑ) λόγω των υψηλής συναλ-
λακτικότητας δεδομένων του. Για παρά-
δειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το HMRC
έχει πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα ψη-
φιοποίησης που ονομάζεται Making Tax
Digital (MTD) που απαιτεί από τους φορο-
λογούμενους να διατηρούν ψηφιακά αρ-
χεία και να υποβάλλουν πληροφορίες χρη-
σιμοποιώντας ένα λογισμικό αντί να συμ-
πληρώνουν χειροκίνητα ηλεκτρονικές φο-
ρολογικές δηλώσεις. Το HMRC έχει ξεκινή-

σει αυτό το ταξίδι με το ΦΠΑ και από τον
Απρίλιο του 2022, όλοι οι έμποροι πρέπει
να αναφέρουν τα ποσά ΦΠΑ χρησιμοποιών-
τας λογισμικό με δυνατότητα MTD.

Ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία,
έχουν επιδιώξει την ψηφιοποίηση απαι-
τώντας ηλεκτρονικά τιμολόγια, άλλες χώ-
ρες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που
συλλέγονται μέσω ψηφιακών συστημάτων
ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν στοχευ-
μενους ελέγχους. Επίσης, ένας σημαντικός
στόχος ορισμένων φορολογικών αρχών εί-
ναι να συμπεριλάβουν τη φορολογία και
στα άλλα φυσικά συστήματα των φορολο-
γουμένων, π.χ. ενσωματώνοντας τον φόρο
στις λογιστικές πλατφόρμες.

Φυσικά, παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι
η ψηφιοποίηση έχει πολλά οφέλη, έρχεται
και με διάφορες προκλήσεις που πρέπει να
ξεπεράσουν οι φορολογικές αρχές. Μία από
τις κυριότερες προκλήσεις είναι ο ψηφια-
κός αποκλεισμός. Με την ψηφιοποίηση
υποθέτουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι
έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και ότι
όλοι τους είναι πρόθυμοι να αλληλοεπιδρά-
σουν με τις φορολογικές αρχές χρησιμοποι-
ώντας αυτές τις νέες ψηφιακές μεθόδους.
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Μια άλλη, πολύ σημαντική πρόκληση εί-
ναι η ταυτοποίηση όπου, για παράδειγμα,
σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις
ΗΠΑ, στις οποίες δεν υπάρχει καθολική
ταυτότητα πολίτη, είναι πολύ δύσκολο για
τις φορολογικές αρχές να συνδέσουν όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη και να δημιουργή-
σουν μια ενιαία βάση δεδομένων. Αυτό εί-
ναι κάτι που η Εσθονία έχει επιλύσει με την
εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Οι φορολογικές αρχές πρέπει επίσης να
είναι καλά προετοιμασμένες για αυτή τη
σημαντική αλλαγή και πρέπει να εξετάσουν
την πολυπλοκότητα του φορολογικού συ-
στήματος της χώρας τους, τόσο όσον αφο-
ρά τους φορολογικούς κανόνες όσο και τα
υφιστάμενα συστήματα.

Πώς, λοιπόν, επηρεάζει η ψηφιοποίηση
της φορολογικής διοίκησης τη φορολογική

λειτουργία; Είναι προφανές ότι η ψηφιο-
ποίηση της φορολογικής διοίκησης εντείνει
τις πιέσεις για αλλαγή της φορολογικής λει-
τουργίας και στις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές λειτουργίες πρέπει να
είναι έτοιμες να δώσουν νέα, ακριβή και
ποιοτικά ελεγμένα δεδομένα στις φορολο-
γικές αρχές ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλε-
σμα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τις επι-
χειρήσεις να ψηφιοποιήσουν και τις εσωτε-
ρικές τους λειτουργίες. Πρέπει να αρχί-
σουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες,
να αρχίσουν να αυτοματοποιούν τις εσωτε-
ρικές τους διαδικασίες όπως επίσης να αρ-
χίσουν να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους
τους να συνεργάζονται με τα μηχανήματά
τους προκειμένου να αποκτήσουν καλύτε-
ρη ποιότητα δεδομένων και να παρέχουν
πολύτιμες πληροφορίες στις επιχειρήσεις
τους.

Ίσως να σκέφτεστε, πού είναι η Κύπρος
σε όλα αυτά; Το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ)
φαίνεται να έχει εντοπίσει την ανάγκη ψη-
φιοποίησης της φορολογικής του διοίκησης
και μετασχηματισμού των διαδικασιών του,
έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις ανάγ-
κες του σημερινού φορολογικού κόσμου.

Το ΤΦ βρίσκεται στη διαδικασία εισαγω-
γής της πλατφόρμας Tax For All (TFA), η
οποία πρόκειται να αντικαταστήσει τις
υπάρχουσες φορολογικές πλατφόρμες,
συμπεριλαμβανομένου του TAXISnet, με
σκοπό να προσφέρει στον φορολογούμενο
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των φορολο-
γικών του υποθέσεων με απλούστερο,
ασφαλέστερο και διαφανή τρόπο.

Η πλατφόρμα TFA πρόκειται να αναπτυχ-
θεί σε τρία στάδια ξεκινώντας από το ΦΠΑ
στο πρώτο στάδιο και με τους άμεσους και
άλλους φόρους στα επόμενα δύο στάδια.

Ορισμένες σημαντικές πρακτικές αλλα-
γές που αναμένεται να δούμε σχετικά με το
ΦΠΑ είναι μια νέα δήλωση ΦΠΑ με τη μορ-
φή ερωτήσεων, υποβολή όλων των δηλώ-
σεων και οποιωνδήποτε δικαιολογητικών
ηλεκτρονικά, δυνατότητα ηλεκτρονικής
πληρωμής, πρόσβαση στο ιστορικό πληρω-

μών και άμεση επικοινωνία με το ΤΦ μέσω
της πλατφόρμας. Τώρα μένει να δούμε πώς
θα εξελιχθεί αυτό, πώς θα το αγκαλιάσει η
φορολογική λειτουργία και πώς θα αντιμε-
τωπιστεί αυτή η σημαντική αλλαγή.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγα-
λύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εται-
ρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή
παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετα-
νία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυ-
ναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται
στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα
πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολο-
γικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους,
εταιρείες και επενδυτές που δραστηριο-
ποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οι-
κονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η
Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις
το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και
μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι
οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοη-
θήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και
μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας
στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
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mcosma@treppides.com
Costas Loizou
Director
cloizou@treppides.com
Athina Neocleous
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www.treppides.com 
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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της Αθηνάς Νεοκλέους  
Διευθύντρια
K. Treppides & Co Ltd

Ψηφιοποίηση της Παγκόσμιας Φορολογικής Διαχείρισης
Τι είναι και τι σημαίνει για τη φορολογική λειτουργία;

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων θα βρεθούν
συνολικά 850 τραπεζοϋπάλληλοι μέχρι
το τέλος του 2022. Η αλλαγή της δομής
των δύο μεγάλων τραπεζών της Κύπρου,
Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής Τράπε-
ζας, βάσει του νέου τους στρατηγικού
πλάνου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
500 προσώπων στην πρώτη και 350 στην
δεύτερη. Οι σχολές για τη μείωση των
υπαλλήλων είναι δύο. Μία επιθετική και
μία «παραδοσιακή». Η Τράπεζα Κύπρου
ανακοίνωσε την Πέμπτη κατά την πα-
ρουσίαση των οικονομικών της αποτε-
λεσμάτων ότι θα μειώσει κατά 15% το
προσωπικό της μέχρι το τέλος του 2022,
ήτοι 500 άτομα. Η Ελληνική Τράπεζα
έχει γνωστοποιήσει επίσης από τον Απρί-
λιο στα τελευταία της οικονομικά απο-
τελέσματα πως θα μειώσει κατά 350
άτομα το προσωπικό της εντός του τρέ-
χοντος καλοκαιριού. Η Ελληνική Τράπεζα
είναι σε «ανοιχτή κόντρα» με την ΕΤΥΚ
αναφορικά με τη μείωση των υπαλλήλων
της, επειδή η μείωσή τους κατά την Ελ-
ληνική μπορεί να γίνει μέχρι και με πλε-
ονασμούς. Η ΕΤΥΚ δεν δέχεται επ’ ουδενί
αυτή τη θέση. Τις τελευταίες ημέρες η
ΕΤΥΚ προχώρησε σε ψηφοφορία στις
τράπεζες και εξουσιοδοτήθηκε από τα
μέλη της να προχωρήσει σε απεργιακές
κινητοποιήσεις αν κρίνει αναγκαίο. Η
Ελληνική δείχνει να θέλει να γεφυρώσει
λίγο το τεράστιο χάσμα που έχει δημι-
ουργηθεί και δηλώνει ότι η Τράπεζα είναι
έτοιμη να συμβιβαστεί και να συμφωνήσει
σε μια ολιστική λύση για όλες τις εκκρε-
μότητες, στη βάση μιας νέας συλλογικής
σύμβασης. Ρητορική που στην αρχή της
κόντρας των τελευταίων εβδομάδων δεν
είχε αναπτύξει.

Σχολιάζοντας η ΕΤΥΚ την απόφαση
της Τράπεζας Κύπρου για μείωση των
υπαλλήλων της κατά 500 άτομα μέσω
Σχεδίου Εθελουσίας Αφυπηρέτησης σε
σχετική εγκύκλιο, υπογράμμισε ότι ήδη
με αυτή τη διαδικασία και σε συνεργασία

με την ηγεσία της ΕΤΥΚ, τα τελευταία
χρόνια μπόρεσε να περιορίσει το κόστος
προσωπικού κατά 50%. Σχολίασε δε το
σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων
της Τράπεζας Κύπρου, δίνοντας συγχα-
ρητήρια στη Διοίκηση της Τράπεζας, στο
Διοικητικό Συμβούλιο και στελέχη, αλλά
ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της Τράπεζας
κ. Τ. Αράπογλου και στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Π. Νικολάου. «Η αξιοποίηση

στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου,
του κ. Π. Νικολάου, μέσα από τα σπλάχνα
της Τράπεζας, γνώστη του τραπεζικού
περιβάλλοντος της Κύπρου και ιδιαίτερα
του Χρηματοπιστωτικού χώρου, υπήρξε
ευεργετική για την Τράπεζα. Η επαναφορά
στα κέρδη με προοπτική διανομής με-
ρίσματος από το 2023, ιδιαίτερα μέσα
από συνετή και ώριμη διαχείριση, χωρίς
τυμπανοκρουσίες αυτοπροβολής αλλά
και χωρίς τύμπανα «πολέμου» για το προ-
σωπικό της Τράπεζας είναι άξια λόγου
και σεβασμού», σημειώνει χαρακτηριστικά
η ΕΤΥΚ, «πετώντας βέλη» έμμεσα στην
Ελληνική Τράπεζα για τη στάση της ανα-
φορικά με τη μείωση του προσωπικού.

Η στάση του Συνδέσμου
Στο περιθώριο των οικονομικών απο-

τελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλός της, Πανίκος Νικο-

λάου, απάντησε με την ιδιότητα του Προ-
έδρου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου
για την εξουσιοδότηση που έλαβε η ΕΤΥΚ
για να προχωρήσει σε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις αν χρειαστεί. Ο κύριος Νικο-
λάου σημείωσε πως αν και υπάρχει ανοι-
χτή γραμμή με την ΕΤΥΚ και προχωρούν
σε λύσεις την ώρα που προκύπτουν ζη-
τήματα, το ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να
προχωρήσει σε απεργίες σε παγκύπριο
επίπεδο είναι κάτι που τον ανησυχεί.
«Μας ανησυχεί, δεν βοηθά την οικονομία
του τόπου και κάνω έκκληση να απο-
φευχθούν όποιες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Δεν μας βρίσκει σύμφωνους αυτή
η εξέλιξη και θα εξεταστεί και σε επίπεδο
Συνδέσμου Τραπεζών», κατέληξε.

Μέχρι σήμερα, υπολογίζεται πως έχουν
αποχωρήσει μέσω των Σχεδίων Εθελού-
σιας Εξόδου από τραπεζικά ιδρύματα
4.000 – 4.500 άτομα από αρχές του 2013.

Στις 27 Μαΐου 
τα «παυσίπονα»
για την ακρίβεια
Σύσκεψη, στην οποία συζητήθηκαν οι επι-
πτώσεις που προκύπτουν συνεπεία της ρωσικής
εισβολής την Ουκρανία και η νέα παγκόσμια
οικονομική κρίση που έχει ως αποτέλεσμα τις
αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις που επη-
ρεάζουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού, πραγ-
ματοποιήθηκε την
περασμένη Παρα-
σκευή. 

Με οδηγίες του
Προέδρου της Δημο-
κρατίας, υπό την
προεδρία του Υπουρ-
γού Οικονομικών, θα
πραγματοποιηθούν
τις επόμενες μέρες
αλλεπάλληλες συ-
σκέψεις, ώστε να
εξεταστούν και να
συγκεκριμενοποι-
ηθούν τα επιπρόσθετα μέτρα που θα προταθούν
προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο,
στις 27 Μαΐου.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος
είπε ότι κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν τα
μέτρα που, ήδη λαμβάνονται αλλά και επιπλέον
οριζόντια ή/και στοχευμένα στις ευάλωτες
ομάδες μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν,
λαμβάνοντας υπόψη  τις εισηγήσεις των πο-
λιτικών κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων,
καθώς επίσης και τις εισηγήσεις του Δημο-
σιονομικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.                                       

Σε ερώτηση για την παράταση στη μείωση
του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στο
ηλεκτρικό ρεύμα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι και
αυτά τα μέτρα έχουν συζητηθεί σήμερα και
«χωρίς να θέλω να προκαταλάβω το αποτέλεσμα
των συσκέψεων που θα ακολουθήσουν, είναι
μέτρα που αναμένεται ότι θα παραταθούν».
Κληθείς να πει κατά πόσο υπάρχουν τα δη-
μοσιονομικά περιθώρια για λήψη επιπρόσθετων
μέτρων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει γίνει
ήδη μια αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικο-
νομικών. 

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

<<<<<<

Εξετάστηκαν
μέτρα που ήδη
λαμβάνονται 
αλλά και επιπλέ-
ον οριζόντια ή
και στοχευμένα
για ευάλωτες
ομάδες.

Εκτός τραπεζών 850 υπάλληλοι φέτος
Η ΕΤΥΚ εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις αν κριθεί αναγκαίο

<<<<<<

«Kάνω έκκληση να απο-
φευχθούν όποιες απεργια-
κές κινητοποιήσεις», σημεί-
ωσε ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Τραπεζών, Πανίκος
Νικολάου.

Μέχρι σήμερα, υπολογίζεται πως έχουν αποχωρήσει μέσω των Σχεδίων Εθελούσιας Εξόδου από τραπεζικά ιδρύματα 4.000 – 4.500
άτομα από αρχές του 2013.
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Αλμα 18 δισεκατομμυρίων σε 
σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 
2019, της τελευταίας χρονιάς 
της περίφημης «κανονικότη-
τας», έκανε το α΄ τρίμηνο του 
2022 ο τζίρος του συνόλου των 
επιχειρήσεων της ελληνικής οι-
κονομίας. Η αύξηση αυτή κατά 
25%, από τα 70,61 δισ. ευρώ στα 
88,28 δισ. ευρώ, αποδίδεται σε 
σημαντικό βαθμό στην έκρηξη 
της κατανάλωσης έπειτα από 
δύο χρόνια πανδημίας και πε-
ριορισμών σε αγορές, ταξίδια, 
διασκέδαση.

Μέρος, πάντως, της μεγάλης 
αύξησης του τζίρου οφείλεται 
στην αύξηση της αξίας των πω-
λούμενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών, που έχει επέλθει λόγω 
των μεγάλων ανατιμήσεων σε 
πρώτες ύλες και τελικά προϊό-
ντα, συμπεριλαμβανομένων των 
τροφίμων και των καυσίμων. Οι 
υψηλές τιμές –στον βαθμό που 
η μείωση του όγκου πωλήσεων 
δεν είναι ακόμη πολύ μεγάλη– 
προκαλούν αύξηση και των φο-
ρολογικών εσόδων, κυρίως αυ-
τών που προέρχονται από την 
είσπραξη ΦΠΑ και ΕΦΚ. Για τον 
λόγο αυτό, άλλωστε, τα στοι-
χεία που αφορούν τον τζίρο των 
επιχειρήσεων, οι οποίες στη δι-
άρκεια των lockdowns υποχρε-
ώνονταν σε αναστολή λειτουρ-
γίας, όπως για παράδειγμα αυτές 
που ανήκουν στους κλάδους του 
λιανικού εμπορίου πλην τροφί-
μων, καυσίμων, οχημάτων και 
φαρμάκων ή της εστίασης και 
των καταλυμάτων, δείχνουν 

μεν αύξηση σε σύγκριση με το 
2019, αλλά όχι στον βαθμό που 
καταγράφεται στο σύνολο των 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο 
τζίρος των επιχειρήσεων αυτών 
διαμορφώθηκε σε 5,30 δισ. το α΄ 
τρίμηνο του 2022, ενισχυμένος 
κατά 4,74% σε σύγκριση με το 
α΄ τρίμηνο του 2019.

Αυτές ακριβώς οι ανατιμήσεις 
και η έκρηξη του πληθωρισμού 
προκαλούν ήδη πλήγμα στην 

πραγματική κατανάλωση –ήδη 
υπάρχουν ενδείξεις ακόμη και 
στον κλάδο των σούπερ μάρ-
κετ– και αναμένεται να επιβρα-
δύνουν τον ρυθμό αύξησης του 
ΑΕΠ. Η Κομισιόν εκτιμά ανάπτυ-
ξη 3,5% το 2022 για την Ελλάδα 
έναντι 4,9% που εκτιμούσε τον 
Φεβρουάριο.

Στους δύο πολύ σημαντικούς 
τομείς της ελληνικής οικονομί-
ας, στο εμπόριο, χονδρικό και 
λιανικό, και στη μεταποίηση, 
καταγράφεται σημαντική αύ-
ξηση του τζίρου. Ειδικότερα, 
ο τζίρος του εμπορίου, συμπε-
ριλαμβανομένων των κλάδων 
τροφίμων, καυσίμων και φαρμά-
κων, διαμορφώθηκε το α΄ τρίμη-

νο του 2022 σε 35,72 δισ. ένα-
ντι 29,22 δισ. το α΄ τρίμηνο του 
2021 και 29,11 δισ. το α΄ τρίμηνο 
του 2019. Ο τζίρος πάντως του 
λιανεμπορίου, που αφορά επι-
χειρήσεις οι οποίες ετίθεντο σε 
αναστολή λειτουργίας (ένδυση, 
υπόδηση, έπιπλα, ηλεκτρικές 
συσκευές κ.ά.), διαμορφώθηκε 
κατά το α΄ τρίμηνο του 2022 σε 
2,31 δισ., αυξημένος σε σύγκρι-
ση με το α΄ τρίμηνο του 2019 
κατά μόλις 2,67%, άνοδος που 
μπορεί να οφείλεται και στην 
αύξηση των τιμών.

Μικρές επίσης είναι οι αυξή-
σεις τζίρου στην εστίαση και 
στα καταλύματα. Το α΄ τρίμηνο 
του 2022 ο τζίρος τους διαμορ-
φώθηκε σε 1,05 δισ. και 271,15 
εκατ. αντιστοίχως. Σε σύγκριση 
με το 2019 ο τζίρος στην εστία-
ση είναι αυξημένος κατά 7,25% 
και στα καταλύματα κατά 2,65%. 
Ας σημειωθεί εδώ ότι με βάση 
τα στοιχεία για τον πληθωρισμό 
τον Μάρτιο, οι χρεώσεις των κα-
ταλυμάτων ήταν 18,5% υψηλό-
τερες σε σύγκριση με ένα χρό-
νο πριν, ενώ μέσα σε ένα μόλις 
μήνα είχαν αυξηθεί κατά 7,2%.

Στον τομέα της μεταποίησης 
ο τζίρος διαμορφώθηκε το α΄ 
τρίμηνο του 2022 σε 17,27 δισ. 
από 14,55 δισ. το α΄ τρίμηνο του 
2019 και 14,81 δισ. το α΄ τρί-
μηνο του 2021. Η αύξηση αυτή 
κατά 18,7% περίπου το 2022 σε 
σύγκριση με το 2019 οφείλεται 
βεβαίως και στην ενίσχυση της 
ελληνικής μεταποίησης την τε-
λευταία διετία, αλλά και στην 
αύξηση των τιμών των παρα-
γόμενων προϊόντων.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Προτιμήσεις για προϊόντα που 
«απαγόρευε» η χρήση της προ-
στατευτικής μάσκας, όπως το 
μέικ απ και γενικώς το μακι-
γιάζ, δείχνουν το τελευταίο δι-
άστημα οι Ελληνες καταναλω-
τές, οι οποίοι όμως λόγω της 
μείωσης του διαθέσιμου εισο-
δήματός τους έχουν αρχίσει να 
περικόπτουν τις δαπάνες σε 
προϊόντα που δεν αποτελούν 
είδη ανάγκης, ανάμεσα σε αυτά 
και τα καλλυντικά, κυρίως τα 
επώνυμα και πιο ακριβά. 

Από την άλλη, οι άνδρες κα-
ταναλωτές έχουν αρχίσει να εν-
διαφέρονται περισσότερο για 
την περιποίησή τους, καθώς 
στοιχεία δείχνουν πως η κα-
τηγορία ανδρικών προϊόντων 
περιποίησης αναπτύσσεται δυ-
ναμικά. 

Οπως αναφέρουν παράγο-
ντες του κλάδου που διατηρούν 
επιφυλάξεις για το κατά πό-
σον ο τζίρος των επιχειρήσεών 
τους θα επανέλθει στα επίπεδα 
του 2019, μετά τα lockdowns 
οι προθέσεις των καταναλω-
τών για δαπάνες ήταν στην 
εστίαση, στη διασκέδαση και 
στις διακοπές και δευτερευό-
ντως στην κατανάλωση καλ-
λυντικών. 

«Ο κλάδος μας απευθύνεται 
στο έξτρα εισόδημα του κατα-
ναλωτή», δηλώνουν χαρακτηρι-
στικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
του ΠΣΒΑΚ, ο κλάδος των καλ-
λυντικών αναμένεται φέτος να 
καταγράψει αύξηση πωλήσεων 
(σε αξία) κατά 4,5%, η οποία 
θα προέλθει κυρίως από τον 
κλάδο της ευρείας διανομής 
(σούπερ μάρκετ) στην οποία 
αντιστοιχεί το 31% της αγο-
ράς, από τα φαρμακεία (21%) 

αλλά και από τον κλάδο της 
επιλεκτικής διανομής, ο οποί-
ος αντιπροσωπεύει το 16% της 
αγοράς. Επεται το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο (15%) αλλά και οι 
πωλήσεις μέσω του καναλιού 
των κομμωτηρίων, που αντι-
στοιχούν στο 9% της αγοράς. 

Βάσει στοιχείων του 2021, 
η κατηγορία της περιποίησης 
προσώπου βρέθηκε ψηλά στις 
προτιμήσεις των καταναλω-
τών, με τον τζίρο της συγκε-
κριμένης κατηγορίας σε τιμές 

χονδρικής να ανέρχεται στα 
177,24 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί 
η κατηγορία της περιποίησης 
μαλλιών (171 εκατ. ευρώ) αλ-
λά και τα προϊόντα μακιγιάζ, 
ο τζίρος των οποίων το 2021 
έφθασε κοντά στα 85,2 εκατ. 
ευρώ. Τέλος, τον τζίρο της αγο-
ράς συμπληρώνουν τα αρώμα-
τα (61,6 εκατ. ευρώ) αλλά και 
τα προϊόντα περιποίησης σώ-
ματος (59,5 εκατ. ευρώ). 

Η συμπεριφορά των κατανα-
λωτών αναμένεται να αλλάξει, 
εν αναμονή και της κατάργη-
σης της χρήσης μάσκας σε ορι-
σμένους εσωτερικούς χώρους. 
Ετσι, οι πωλήσεις προϊόντων 
μακιγιάζ αναμένεται φέτος να 
καταγράψουν άνοδο της τάξε-
ως του 13%, ενώ άνοδο της τά-
ξεως του 4,8% εκτιμάται ότι θα 
σημειώσουν οι πωλήσεις προϊ-
όντων περιποίησης προσώπου.

Bγαίνει η μάσκα,
αυξάνονται οι πωλήσεις
καλλυντικών

Αλμα 18 δισ. ευρώ του τζίρου 
των επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο
Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019, λόγω έκρηξης κατανάλωσης και ανατιμήσεων

Στοιχεία δείχνουν
πως και η κατηγορία 
ανδρικών προϊόντων 
περιποίησης αναπτύσ-
σεται δυναμικά.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Από τα 70,61 δισ. 
ευρώ ανήλθε 
στα 88,28 δισ. ευρώ.

Τις ευκολίες των ηλεκτρονικών 
αγορών εντός του φυσικού κα-
ταστήματος και την ανθρώπι-
νη επαφή με τον πωλητή από 
τον καναπέ του σαλονιού σου 
επιχειρεί να «παντρέψει» η Val-
uelenz μέσα από την τεχνολογι-
κή λύση που έχει αναπτύξει για 
το λεγόμενο «υβριδικό λιανε-
μπόριο». Μάλιστα η λύση αυτή, 
που πρόκειται για πλατφόρμα 
σε υπολογιστικό νέφος (cloud), 
δεν απαιτεί την εγκατάσταση, 
το κατέβασμα και τη χρήση κά-
ποιας εφαρμογής, αλλά λειτουρ-
γεί μέσα από το πρόγραμμα πε-
ριήγησης στο ∆ιαδίκτυο, τον 
γνωστό μας browser, ενώ το 
μέσο κόστος για μια επιχείρηση 
είναι 50 έως 250 ευρώ μηνιαίως 
με τη μορφή συνδρομής. Αν και 
πτυχές της τεχνολογικής λύσης 
που έχει αναπτύξει η Valuelenz 
έχουν αναπτυχθεί ήδη από άλ-
λες εταιρείες, το ολοκληρωμένο 
πακέτο που έχει δημιουργήσει η 
ελληνική αυτή startup, η οποία 
ξεκίνησε πέρυσι, δεν παρέχεται 
από άλλους, σύμφωνα με τους 
ιδρυτές της, τον Πάνο Κωνστα-
ντινίδη και την Τζένη Ταντίδου.

Εντός του φυσικού καταστή-
ματος η επιχείρηση λιανικής 
που χρησιμοποιεί την πλατφόρ-
μα της Valuelenz μπορεί να πα-
ρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Ηλεκτρονικές αγορές μέ-
σα στο φυσικό κατάστημα 
με τη χρήση QR κωδικών και 
barcodes. ∆ηλαδή, ο πελάτης 
βλέπει ένα ρούχο που θέλει να 
το αγοράσει, σκανάρει τον κω-
δικό και αυτό προστίθεται στο 
ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. 
Μέσω του σκαναρίσματος του 
QR code μπορεί να δει και διά-
φορα χαρακτηριστικά του προ-
ϊόντος.
• Self checkout και παράκαμψη 

της αναμονής σε ουρές. ∆ηλα-
δή, πληρωμή ηλεκτρονικά, χω-
ρίς να περάσει ο πελάτης από 
το ταμείο.
• Προσωποποιημένες και απο-
κλειστικές προσφορές. Μάλι-
στα μπορεί να εφαρμόζονται 
και οι λεγόμενες «δυναμικές» 
τιμές, δηλαδή διαφορετικές τι-
μές ανάλογα με την ώρα που 

ψωνίζει κάποιος, τη διαθεσι-
μότητα του προϊόντος κ.ο.κ.
• Ο καταναλωτής μπορεί, έχο-
ντας ολοκληρώσει ηλεκτρονικά 
τις αγορές μέσα στο φυσικό κα-
τάστημα, να πάρει τα προϊόντα 
που αγόρασε (click & collect) ή 
να επιλέξει να του τα στείλουν 
(click & deliver).

Εκτός φυσικού καταστήμα-
τος, η πλατφόρμα της Valuelenz 
μπορεί να παρέχει τη δυνατότη-
τα αγορών ακόμη και μέσω ηλε-
κτρονικών καταλόγων ή ακόμη 
και όταν βλέπεις ένα προϊόν 
στη βιτρίνα ενός καταστήματος 
που είναι κλειστό. Επίσης, προ-
σφέρει τη δυνατότητα να έχεις 
βοήθεια από πωλητές του κα-
ταστήματος ενώ βρίσκεσαι στο 

σπίτι σου, μέσω βιντεοκλήσης. 
Τούτο δίνει λύση και σε άτομα 
με προβλήματα κινητικότητας, 
αλλά και όταν η πρόσβαση σε 
ένα φυσικό κατάστημα είναι 
για διάφορους λόγους δύσκολη.

Η πλατφόρμα δίνει επιπλέον 
τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να συγκεντρώνουν περισ-
σότερα δεδομένα για τη συμπε-
ριφορά των πελατών τους και 
τον τρόπο με τον οποίο πραγ-
ματοποιούν τις αγορές τους, ει-
δικά στον φυσικό κόσμο, και 
περιλαμβάνει εργαλεία ανάλυ-
σης των δεδομένων, ακόμη και 
προτού οι πελάτες καταλήξουν 
στην αγορά.

Την  πλατφόρμα  της 
Valuelenz χρησιμοποίησαν πέ-
ρυσι στην Ελλάδα η MediaMarkt 
και στην Κύπρο η αλυσίδα σού-
περ μάρκετ SPAR καθώς και τα 
πολυκαταστήματα ERA. Φέτος 
στην Ελλάδα ολοκληρώνεται 
η δοκιμαστική λειτουργία σε 
επιχειρήσεις του κλάδου των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, της μόδας, αλλά και 
της ενέργειας, με στόχο το επό-
μενο διάστημα οι επιχειρήσεις 
αυτές να χρησιμοποιήσουν πλέ-
ον πλήρως την πλατφόρμα της 
Valuelenz. 

Οσον αφορά ειδικά την 
ενέργεια, δίνεται βαρύτητα 
στην αγορά υπηρεσιών μέσω 
βιντεοκλήσης, έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια που 
υπάρχουν σήμερα με τις τυπο-
ποιημένες ερωτήσεις και απα-
ντήσεις που χρησιμοποιούνται 
στα τηλεφωνικά κέντρα των 
εταιρειών του κλάδου.

Η πλατφόρμα της Valuelenz 
είναι διαθέσιμη σε 26 γλώσ-
σες, κάτι που επιτρέπει άμε-
σα την επέκτασή της στο εξω-
τερικό, αλλά επίσης και τη 
χρήση της στην Ελλάδα από 
αλλόγλωσσους αγοραστές.

Mέσω της πλατφόρμας της Valuelenz ο καταναλωτής μπορεί, μεταξύ άλ-
λων, να κάνει self checkout και παράκαμψη της αναμονής σε ουρές. ∆ηλα-
δή, πληρωμή ηλεκτρονικά, χωρίς να περάσει ο πελάτης από το ταμείο.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
Από την επαρχία και δη από του-
ριστικές περιοχές, όπως άλλω-
στε είχε ανακοινωθεί από τον 
Ιανουάριο, κάνει το νέο ξεκί-
νημά της στην ελληνική αγο-
ρά η Carrefour. Στην Αττική, 
πάντως, η άφιξη της Carrefour 
αναμένεται έως τον προσεχή 
Σεπτέμβριο, ενώ με ενδιαφέ-
ρον αναμένεται και η έναρξη 
λειτουργίας των καταστημάτων 
χωρίς ταμεία. 

Ηδη από τον Απρίλιο ξεκί-
νησε η λειτουργία πέντε κατα-
στημάτων, εκ των οποίων 3 στη 
Χαλκιδική και 2 στη Ζάκυνθο, 
ενώ έχει δρομολογηθεί το επόμε-
νο διάστημα το άνοιγμα 7 ακό-
μη καταστημάτων, επίσης σε 
τουριστικές περιοχές, όπως η 
Σαντορίνη. 

Συνολικά στόχος της Retail 
& More (συμφερόντων Νίκου 
Θ. Βαρδινογιάννη), η οποία 
αναπτύσσει τα καταστήματα 
Carrefour στην Ελλάδα για λο-
γαριασμό του γαλλικού ομίλου, 
είναι να ανοίξει το 2022 συνο-
λικά 25 καταστήματα. Πάντως, 
αν και τον Ιανουάριο του 2022 
είχε ανακοινωθεί ότι η έναρξη 
της εκ νέου δραστηριοποίησης 
της Carrefour στην ελληνική 
αγορά θα γίνει από την Κρήτη, 
τα πλάνα τελικώς άλλαξαν. 

Βάσει του σχεδιασμού της 
Carrefour και της Retail & More 
στην Ελλάδα θα αναπτυχθούν 
πέντε τύποι καταστημάτων Car-
refour. Τα Carrefour Market, 
που είναι μεγαλύτερης επιφά-
νειας καταστήματα σε αστικά 
κέντρα και στην περιφέρεια, τα 
Carrefour Bio, τα οποία προσφέ-
ρουν 100% βιολογικά και οικο-
λογικά προϊόντα, τα Carrefour 
Express, με χαρακτήρα conve-
nience stores τα οποία θα βρί-
σκονται σε γειτονιές αλλά και 
σε κέντρα πόλεων, τα SUPECO, 

καταστήματα που θα δημιουρ-
γηθούν στις εισόδους των μεγά-
λων αστικών κέντρων και είναι 
εκπτωτικά (soft discount), κα-
θώς και τα Carrefour Flash 10/10, 
πλήρως αυτοματοποιημένα κα-
ταστήματα μικρής επιφάνειας, 
χωρίς ταμεία. Ο καταναλωτής 
βάζει στο καλάθι τα προϊόντα 
που θέλει και δεν χρειάζεται καν 
να τα σκανάρει για να πληρώσει 
στη συνέχεια. Ο λογαριασμός 
για να πληρώσει ανέπαφα βγαί-
νει αμέσως πριν από την έξοδό 
του από το κατάστημα, καθώς 
κάμερες και αισθητήρες έχουν 
«αντιληφθεί» ποια προϊόντα βά-
ζει στο καλάθι. 

Η Retail & Μore είναι θυγα-

τρική του ομίλου Teleunicom-
Globalsat, που δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα στη διανομή 
και εμπορία προϊόντων τεχνο-
λογίας και οικιακών συσκευών 
και μικροσυσκευών, ενώ είναι 
και εμπορικός αντιπρόσωπος 
της Blink Charging Hellas, ανα-
λαμβάνοντας την ανάπτυξη του 
δικτύου σταθμών φόρτισης ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων. 

Η Carrefour ξεκίνησε να δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα το 
1999 και αποχώρησε από την 
ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 
2012, πουλώντας το μερίδιο που 
είχε στην Carrefour – Μαρινό-
πουλος (50%) στον όμιλο Μαρι-
νόπουλου.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ  

Σε τουριστικές περιοχές
τα πρώτα καταστήματα
της Carrefour

Ελληνική startup «καταργεί»
τους ταμίες και τους πωλητές 
Ηλεκτρονικές αγορές εντός καταστήματος μέσω πλατφόρμας της Valuelenz 

Εως τον Σεπτέμβριο 
στην Αττική – Και μικρά 
σούπερ μάρκετ χωρίς 
ταμεία προγραμματίζει 
να ανοίξει η εταιρεία.

Το μέσο κόστος για 
μια επιχείρηση είναι 
50 έως 250 ευρώ 
μηνιαίως με τη μορφή 
συνδρομής.
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Μαρτυρίες από τις επαρχίες
της κεντρικής και νότιας Μικρασίας

Μια πολύτομη
έκδοση του Κέντρου

Μικρασιατικών
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� 4ος τόμος
την Κυριακή

Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία 
ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, 
καθώς οι Ελληνες πλοιοκτήτες 
με 5.514 πλοία ελέγχουν σήμερα 
περίπου το 21% του παγκόσμιου 
στόλου, σε όρους χωρητικότη-
τας (dwt). Η συνολική χωρητι-
κότητα του ελληνόκτητου στό-
λου έχει μάλιστα αυξηθεί κατά 
45,8% σε σύγκριση με το 2014, 
ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια 
της COVID-19, δηλαδή από το 
2019, η χωρητικότητα αυξήθη-
κε κατά 7,4%. Τα στοιχεία αυ-
τά προκύπτουν από την ετήσια 
έκθεση της Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στην οποία 
επισημαίνεται ότι καθώς ο ελ-
ληνόκτητος εμπορικός στόλος 
μεταφέρει φορτία μεταξύ τρί-
των χωρών σε ποσοστό άνω του 
98% της μεταφορικής του ικα-
νότητας, αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο διασυνοριακό μεταφορέα 
παγκοσμίως. 

Σε εθνικό επίπεδο, η ελλη-
νική ναυτιλία παραμένει στρα-
τηγικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα 
σημαντικό και για την ελληνική 
οικονομία: οι θαλάσσιες μετα-
φορές συνεισφέρουν περισσό-
τερο από το 3% της ακαθάρι-
στης προστιθέμενης αξίας και 
ανέρχονται συνολικά περίπου 
στο 7% του ΑΕΠ (άμεσα και έμ-
μεσα), προσφέροντας σχεδόν 
200.000 θέσεις εργασίας, ση-
μειώνεται στην ετήσια έκθεση 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλι-
στών. Παρέχουν επίσης σημα-
ντικές καθαρές εισροές στην 
ελληνική οικονομία: το 2021, οι 
εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο 

πληρωμών από τις θαλάσσιες 
μεταφορές, όχι μόνο ξεπέρα-
σαν τα επίπεδα του 2019, μετά 
την ύφεση που προκλήθηκε το 
2020 από την πανδημία, αλλά 
επίσης είναι οι υψηλότερες που 
έχουν καταγραφεί μετά το 2008 

και ανέρχονται σε πάνω από 17 
δισ. ευρώ. 

Ο ελληνόκτητος στόλος αντι-
προσωπεύει το 59% του στόλου 
που ελέγχεται από κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.). 
Το δε ένα τρίτο του ελληνόκτη-
του στόλου φέρει σημαία κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε. Οι Ελληνες 
πλοιοκτήτες επενδύουν συνε-
χώς σε νέα, ενεργειακά αποδο-
τικά πλοία και σε φιλικό προς το 
περιβάλλον εξοπλισμό. H μέση 
ηλικία του ελληνόκτητου στό-
λου (9,99 έτη) είναι χαμηλότερη 
από τον παγκόσμιο μέσο όρο 
(10,28 έτη), σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΕΕ. «Η ελληνική ναυ-
τιλία, ως ηγέτις, αξιοποιώντας 
τη συσσωρευμένη τεχνογνω-

σία της, παραμένει πρωτοπόρος 
στις εξελίξεις πάντα με προτά-
σεις ρεαλιστικές και στόχους 
ουσιαστικούς, όπως η έρευνα 
και η ανάπτυξη εναλλακτικών 
ναυτιλιακών καυσίμων, φιλικών 
προς το περιβάλλον», τονίζει 
μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλι-
στών, Μελίνα Τραυλού.

Οι παραγγελίες ναυπήγησης 
πλοίων από Ελληνες πλοιοκτή-
τες ανέρχονται σε 173 πλοία 
(από 104 πλοία το προηγούμενο 
έτος), που αντιστοιχούν σε 17,3 
εκατομμύρια dwt. Πάνω από το 
ένα τρίτο των πετρελαιοφόρων 
και σχεδόν ένα στα έξι πλοία 
μεταφοράς LNG, που ναυπη-
γούνται αυτή τη στιγμή στον 
κόσμο, θα παραδοθούν σε Ελλη-
νες πλοιοκτήτες. Επιπλέον, πε-
ρισσότερο από το ένα τέταρτο 
(27,6%) της ελληνόκτητης χω-
ρητικότητας (σε dwt) εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του πα-
γκόσμιου προτύπου του ∆είκτη 
Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη 
σχεδίαση του πλοίου (EEDI), τε-
χνικό μέτρο του ∆ιεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού των Ηνω-
μένων Εθνών (IMO), το οποίο 
διασφαλίζει βελτιωμένη ενερ-
γειακή απόδοση για τα πλοία. 
Oι Ελληνες πλοιοκτήτες επεν-
δύουν σταθερά σε μεγαλύτερα 
πλοία που έχουν επίσης μεγα-
λύτερη αποδοτικότητα και πε-
ριβαλλοντικά οφέλη λόγω των 
οικονομιών κλίμακας. Από το 
2014, η αύξηση της μεταφορι-
κής ικανότητας (σε dwt) του 
ελληνόκτητου στόλου είναι πο-
λύ μεγαλύτερη από την αύξηση 
του αριθμού των πλοίων.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Με διψήφιους ρυθμούς αυξήθηκαν 
οι χρηματοδοτήσεις που χορή-
γησαν οι ελληνικές τράπεζες σε 
ελληνικών συμφερόντων ναυτι-
λιακές επιχειρήσεις το 2021, με 
αποτέλεσμα το συνολικό χαρτο-
φυλάκιο των ναυτιλιακών δανεί-
ων τους να ενισχυθεί κατά 14,2% 
στα 13,57 δισ. δολάρια. Τη με-
γαλύτερη αύξηση κατέγραψε το 
χαρτοφυλάκιο της Eurobank, στα 
3,38 δισ. δολάρια, καθιστώντας 
την μάλιστα τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη χρηματοδότηση της ελλη-
νικής ναυτιλίας μετά την Credit 
Suisse. Ακολουθεί η Πειραιώς 
με χαρτοφυλάκιο 3,25 δισ., η 
Alpha Bank με 3,2 δισ., η Eθνι-
κή Τράπεζα με δάνεια 2,64 δισ. 
και η Aegean Baltic Bank με 536 
εκατ. Αλλες τρεις τράπεζες με 
«ελληνικό DNA», η Τράπεζα Κύ-
πρου, η Ελληνική Τράπεζα και 
η Astrobank έχουν αθροιστικά 
χορηγήσει άλλα 560 εκατ. δολά-
ρια σε ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Ωστόσο αύξηση κατέγραψαν 
και τα δάνεια προς την ελληνική 
ναυτιλία από τράπεζες του εξωτε-
ρικού, με αποτέλεσμα η συνολική 
τραπεζική έκθεση προς τη ναυτι-
λία της χώρας να ανέρχεται στα 
52,5 δισ. δολάρια από 49,79 δισ. 
το 2020. Τα στοιχεία αυτά προ-
κύπτουν από την ετήσια έκθεση 
των τραπεζικών χρηματοδοτή-
σεων της ναυτιλίας, την οποία 
συντάσσει η Petrofin Research 
και αφορούν στοιχεία στα τέλη 
του 2021. 

Ο αριθμός των τραπεζών που 
συμμετέχουν στη χρηματοδό-
τηση της ελληνικής ναυτιλί-
ας ανέρχεται στις 56. Η Credit 
Suisse παραμένει στην πρώτη 
θέση με μείωση όμως της αξί-

ας του χαρτοφυλακίου της κα-
τά 12,5%, μετά και τη μείωση 
κατά 16,88% το 2020. Ωστόσο 
η σταθερή τα προηγούμενα έτη 
μείωση της έκθεσης των ευρω-
παϊκών τραπεζών στην ελληνι-
κή ναυτιλία έχει σταματήσει. Το 
χαρτοφυλάκιό τους αντιστοιχεί 
πλέον στο 74,33% της ελληνικής 
αγοράς, έναντι 73,84% το 2020.

«Φαίνεται ότι η αποχώρηση 
σημαντικών τραπεζών την τε-
λευταία δεκαετία από την ελλη-
νική ναυτιλία έχει ολοκληρωθεί», 
εκτιμά ο επικεφαλής της Petrofin, 
Ted Petropoulos. 

«Οι προοπτικές για το 2022, 
υπό την επιφύλαξη απρόβλεπτων 
περαιτέρω γεωπολιτικών γεγονό-
των και κυρώσεων, είναι θετικές 
για αύξηση της χρηματοδότη-
σης των ελληνικών ναυτιλιακών», 
προσθέτει.

Η αυξημένη διάθεση των τρα-
πεζών για ανάληψη ναυτιλιακού 
ρίσκου που καταγράφεται, «έχει 
πολύ μικρή σχέση με την πορεία 
των ναυτιλιακών αγορών», εκτιμά 
ο επικεφαλής των ναυτιλιακών 
χρηματοδοτήσεων της Aegean 
Baltic Bank, η οποία ειδικεύε-
ται στον τομέα, Φίλιππος Τσα-
μανής: «Είναι εν μέρει μια εκ-
δήλωση της αναγνώρισης ότι η 
ναυτιλία, παρά την κυκλικότητά 
της, έχει αποδειχθεί ένας μετρή-
σιμος και περιορισμένος πιστω-
τικός κίνδυνος, ειδικά σε σύγκρι-
ση με τις χερσαίες βιομηχανίες». 
Η Aegean Baltic Bank, παρά το 
γεγονός ότι είναι η πέμπτη τρά-
πεζα στη σχετική κατάταξη, «τα 
τελευταία τρία χρόνια αύξησε την 
έκθεσή της στους Ελληνες πλοι-
οκτήτες κατά 200%», σημειώνει 
ο Φ. Τσαμανής.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Στα 13,57 δισ. δολ.
τα δάνεια ελληνικών
τραπεζών στη ναυτιλία

Κορυφαία ναυτιλιακή χώρα
στον κόσμο παραμένει η Ελλάδα
Οι Ελληνες πλοιοκτήτες με 5.514 πλοία ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου στόλου

Το 2021 ξεπέρασαν 
τα 17 δισ. ευρώ
οι εισροές ναυτιλιακού 
συναλλάγματος, 
οι υψηλότερες
που έχουν καταγραφεί 
μετά το 2008.
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Η έλλειψη ταλέντων και το κύμα 
της «μεγάλης παραίτησης» που 
πυροδοτήθηκε μετά την έναρ-
ξη της παγκόσμιας υγειονομι-
κής κρίσης αναδιατάσσουν το 
τοπίο και στην εγχώρια αγορά 
εργασίας, με σχεδόν έναν στους 
δύο Ελληνες εργαζομένους να 
δηλώνει ότι θα προτιμούσε 
να παραιτηθεί από την εργα-
σία του αν αυτή εμπόδιζε την 
προσωπική του ευτυχία. Μάλι-
στα, το 59% των ερωτηθέντων 
που συμμετείχαν στην έρευνα 
Workmonitor της Randstad θέ-
τει ως βασική προτεραιότητα 
την προσωπική του ζωή ένα-
ντι της επαγγελματικής και το 
28% προτιμάει να παραμείνει 
χωρίς εργασία, παρά να είναι 
δυσαρεστημένο στη θέση εργα-
σίας του. Οπως αποδεικνύεται, 
μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων 
στην Ελλάδα έχει επαναπροσδι-
ορίσει τις προτεραιότητές της, 
με τις νεότερες γενιές να εκ-
φράζουν φανερά την ανάγκη 
για προσωπική ολοκλήρωση, 
ενώ παράλληλα δεν φοβούνται 
να αποχωρήσουν από την εργα-
σία τους αν δεν ανταποκρίνε-
ται πλέον στις ανάγκες και στις 
αξίες τους. Η τελευταία έρευνα 
Workmonitor της Randstad, με 
συνολικό δείγμα 35.000 εργα-
ζομένους –μεταξύ των οποίων 
περισσότεροι από 800 Ελλη-
νες–, καταδεικνύει την επιτα-
κτική ανάγκη των επιχειρή-
σεων να συμπεριλάβουν στη 
στρατηγική τους τη νέα δυνα-
μική που δημιουργείται μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών 
και επηρεάζεται άμεσα από την 
έλλειψη ταλέντων. Οι νέες αυ-
τές τάσεις είναι εμφανείς και 
στη χώρα μας, ιδιαίτερα στις 
νεότερες γενιές, με χαρακτη-
ριστικότερη τη σύνδεση της 
προσωπικής με την επαγγελ-
ματική ζωή. Σχεδόν 6 στους 10 
συμμετέχοντες θέτουν ως βα-
σική προτεραιότητα την προ-
σωπική τους ζωή έναντι της 
επαγγελματικής. Μάλιστα, το 
40% θα επέλεγε να μην εργα-
στεί καθόλου σε περίπτωση 
που είχε την οικονομική δυ-
νατότητα να κάνει κάτι τέτοιο 
(48% παγκοσμίως).  

Σε ποσοστό 95% δήλωσαν 
ότι η διατήρηση της ισορρο-
πίας μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής είναι πο-
λύ σημαντική τόσο στην τρέ-
χουσα όσο και στη μελλοντική 
τους απασχόληση. Σε ποσοστό 
46% οι ερωτηθέντες στην Ελ-
λάδα δήλωσαν ότι θα προτι-
μούσαν να παραιτηθούν από 
την εργασία τους αν αυτή τους 
εμπόδιζε να απολαύσουν τη 
ζωή τους, και το 28% των ερ-
γαζομένων θα προτιμούσε να 
παραμείνει χωρίς εργασία πα-
ρά να είναι δυσαρεστημένο σε 
μια θέση εργασίας (έναντι 33% 

παγκοσμίως). Το 37% των Gen 
Z και το 34% των Millennials 
δηλώνουν πρόθυμοι να απο-
χωρήσουν σε περίπτωση που 
η εργασία τους επηρέαζε αρ-
νητικά την προσωπική τους 
ζωή, ενώ το 39% της Gen Z και 
το 42% των Millennials έχουν 
αποχωρήσει από την εργασία 
τους στο παρελθόν, λόγω απώ-
λειας της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπι-
κής ζωής.

Συνολικά καταγράφεται ση-
μαντική μεταβολή της νοοτρο-
πίας των εργαζομένων, με τις 
νεότερες γενιές να θέτουν ως 
προτεραιότητα την αναζήτηση 
μεγαλύτερης ικανοποίησης και 
ευτυχίας στον εργασιακό χώρο, 
ενώ δείχνουν σαφή προτίμηση 
στα ευέλικτα μοντέλα εργασί-
ας, τη στιγμή που ένα σημα-
ντικό μέρος νέων εργαζομέ-
νων δεν έχει εργαστεί ποτέ από 
το γραφείο. Αυτό στην πράξη 

δημιουργεί για τους εργοδό-
τες την ανάγκη επανακαθορι-
σμού της στρατηγικής ανάπτυ-
ξης της εταιρικής κουλτούρας, 
αλλά και της πολιτικής ανθρώ-
πινων πόρων, προκειμένου να 
διαχειριστούν αυτό το φαινό-
μενο. Ιδιαίτερα εάν επιθυμούν 
να προσεγγίσουν εργαζομένους 
με ταλέντο. 

Σύμφωνα μάλιστα με τη 
Randstad, η επιστροφή στον 
χώρο εργασίας δεν θα είναι πο-
τέ ίδια. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
Ελληνες εργαζόμενοι δηλώνουν 
ως σημαντική προτεραιότητα 
το ευέλικτο ωράριο (85%) και 
την ευελιξία στον χώρο εργα-
σίας (79%), εντούτοις μόνο το 
35% των ερωτηθέντων αισθά-
νεται ότι έχει ευελιξία ως προς 
τον χώρο και μόνο το 44% ως 
προς τον χρόνο εργασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι ευέλικτες πο-
λιτικές στον χώρο εργασίας δι-
αδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων καριέ-
ρας, αφού 28% των ερωτηθέ-
ντων εργαζομένων δήλωσαν 
ότι θα αρνούνταν μια θέση ερ-
γασίας που δεν θα τους παρεί-
χε ευελιξία στον τόπο εργασί-
ας, ενώ το 34% δεν θα δεχόταν 
μια θέση εργασίας χωρίς ευελι-
ξία στο ωράριο εργασίας τους.

Οι Ελληνες εργαζόμενοι 

που ανήκουν στη γενιά της 
Gen Z και των Millennials αξι-
ολογούν σε μεγάλο βαθμό τη 
συμβατότητά τους με την κουλ-
τούρα της εταιρείας. Ετσι, το 
52% της Gen Z και το 50% των 
Millennials δεν θα δέχονταν 
μια πρόταση εργασίας σε μια 
εταιρεία που θα ήταν αντίθετη 
με τις κοινωνικές και περιβαλ-
λοντικές πεποιθήσεις τους, σε 
σύγκριση με το 40% της γενιάς 
των Baby Boomers.

 Ως προς τις εξελίξεις, τέλος, 
των 12 τελευταίων μηνών ανα-
φορικά με τις αποδοχές και τις 
παροχές προς τους εργαζομέ-
νους, η έρευνα δείχνει ότι:
– Το 26% των εργαζομένων έχει 
λάβει αύξηση στις οικονομικές 
αποδοχές.
– Το 15% των εργαζομένων έχει 
λάβει αυξημένες παροχές (χο-
ρήγηση ετήσιας άδειας, υγει-
ονομική περίθαλψη, σύνταξη, 
κ.λπ.).
– Το 12% των εργαζομένων 
έχει λάβει αυξημένη στήριξη 
για την οικογένεια και τα εξαρ-
τώμενα μέλη (στήριξη για τη 
φροντίδα των παιδιών, γονική 
άδεια, άδεια φροντίδας).
– Το 21% των εργαζομένων 
έχει λάβει αυξημένες ευκαιρί-
ες επαγγελματικής κατάρτισης 
ή ανάπτυξης.

Mεγάλη μερίδα εργαζομένων στην Ελλάδα έχει επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της, με τις νεότερες γε-
νιές να εκφράζουν φανερά την ανάγκη για προσωπική ολοκλήρωση, ενώ παράλληλα δεν φοβούνται να αποχω-
ρήσουν από την εργασία τους αν δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες και στις αξίες τους.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ερευνα με δείγμα 
35.000 εργαζομένους 
– μεταξύ των οποίων 
περισσότεροι 
από 800 Ελληνες.

Ο πληθωρισμός δεν είναι ίδιος για 
όλους. Είναι υψηλότερος για τα 
φτωχότερα νοικοκυριά και χα-
μηλότερος για τα πλουσιότερα. 
Επίσης δεν πλήττει εξίσου όλους 
τους επιχειρηματικούς κλάδους. 
Κάποιοι μπορούν να μετακυλί-
σουν τις αυξήσεις στους κατανα-
λωτές και να διατηρήσουν ή και 
να επαυξήσουν τα κέρδη τους και 
κάποιοι άλλοι επωμίζονται ζημίες.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύ-
πτουν με στοιχεία από μελέτη της 
Τράπεζας Πειραιώς (επικεφαλής 
οικονομολόγος Ηλίας Λεκκός), για 
την «Επίπτωση των τιμών ενέρ-
γειας και διατροφής στα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τη μελέτη, η 
οποία βασίστηκε στην Ερευνα 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
2020, ο πληθωρισμός κυμαίνε-
ται από 8,5% στα νοικοκυριά με 
εισόδημα πάνω από 3.500 ευρώ 
τον μήνα και έως 11,1% σε αυτά 
με εισόδημα 751-1.100 ευρώ. Στο 
εισόδημα 2.800-3.500 ευρώ τον 
μήνα είναι 9,5%. «Στην τρέχουσα 
συγκυρία, νοικοκυριά με χαμηλό-
τερα εισοδήματα βιώνουν υψηλό-
τερα επίπεδα πληθωρισμού, τα 
οποία φθίνουν όσο ανερχόμαστε 
στην εισοδηματική κλίμακα», ση-
μειώνει η μελέτη.

Αιτία γι’ αυτές τις αποκλίσεις 
είναι οι διαφορές καταναλωτικών 
προτύπων. Τα νοικοκυριά με χα-
μηλό εισόδημα καταναλώνουν 
αναλογικά μεγαλύτερο μέρος του 
εισοδήματός τους για ενέργεια 
και διατροφή σε σύγκριση με τα 
υψηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα 
με την έρευνα, τα νοικοκυριά με 
εισόδημα 751-1.100 ευρώ δαπα-
νούν το 27,1% του εισοδήματός 
τους για διατροφή και το 13,6% 
για ενέργεια. Αντίθετα, τα εισοδή-
ματα πάνω από 3.500 ευρώ δαπα-
νούν μόνο το 18,7% για διατροφή 
και το 10,5% για ενέργεια. Αξίζει 
να σημειωθεί, πάντως, ότι τα πο-
λύ χαμηλά εισοδήματα, κάτω από 
750 ευρώ, δαπανούν χαμηλότερο 
μέρος του εισοδήματός τους για 
ενέργεια από την αμέσως επό-
μενη εισοδηματική κατηγορία 
(12,9% έναντι 13,6%). Ετσι, ο πλη-
θωρισμός που βιώνει η κατηγο-
ρία αυτή είναι ελαφρώς χαμηλό-
τερος από της αμέσως επόμενης, 
δηλαδή είναι 10,6% έναντι 11,1% 
στα εισοδήματα 751-1.100 ευρώ.

Οι αναλυτές της τράπεζας υπο-
λόγισαν, επίσης, την απώλεια 
αγοραστικής δύναμης των νοι-
κοκυριών, εξαιτίας της αύξησης 
των τιμών ενέργειας και διατρο-
φής. Με απλά λόγια επιχείρησαν 
να απαντήσουν στο ερώτημα: υπό 
την προϋπόθεση ότι τα νοικοκυ-
ριά επιθυμούν να καταναλώνουν 
τα ίδια επίπεδα υπηρεσιών ενέρ-
γειας και ειδών διατροφής, τότε 
πόσο μειώνεται το ποσοστό του 
εισοδήματός τους που είναι διαθέ-
σιμο για την αγορά όλων των υπό-
λοιπων αγαθών και υπηρεσιών;

Το συμπέρασμα στο οποίο κα-
ταλήγουν είναι ότι η αύξηση των 

τιμών ενέργειας και τροφίμων 
περιορίζει κατά 8,2% το διαθέ-
σιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
σε όλες τις λοιπές καταναλωτικές 
ανάγκες τους στο κάτω άκρο της 
κατανομής των εισοδημάτων, αλ-
λά μόνο το 5,7% στο άνω άκρο, 
των πιο εύπορων νοικοκυριών.

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις, 
η μελέτη επικαλείται την ιστορι-
κή εμπειρία και συγκεκριμένα τις 
επιδόσεις τους το 2008, όταν η τι-
μή του πετρελαίου είχε και πάλι 
κορυφωθεί στα 147 δολάρια το 
βαρέλι, σε σύγκριση με τα 51 δο-
λάρια το 2007. Από τη σύγκριση 
της κερδοφορίας το 2008 με αυ-
τήν του 2005-2007 προκύπτει ότι 
ενώ συνολικά παρουσίασε οριακή 
πτώση κατά 0,7%, ένας σημαντι-
κός αριθμός κλάδων, και μάλιστα 
ενεργοβόρων, όπως η διύλιση πε-
τρελαίου και οι αερομεταφορές, 
ευνοήθηκε. 

Οι κλάδοι αυτοί, σημειώνουν οι 
αναλυτές, ήταν σε θέση να υπερα-
σπιστούν τα περιθώρια κέρδους 
τους μετακυλίοντας τις αυξήσεις 
στο αγοραστικό κοινό τους. Αλ-
λοι κλάδοι, όπως τα ακίνητα, οι 
διοικητικές και υποστηρικτικές 
υπηρεσίες και η εστίαση, ευνο-
ήθηκαν επίσης από το πληθω-
ριστικό περιβάλλον. Στον αντί-
ποδα, κλάδοι όπως η παραγωγή 
ηλεκτρισμού, οι κατασκευές, οι 
μεταφορές εκτός των αερομετα-
φορών, η μεταλλουργία και η φαρ-
μακοβιομηχανία αδυνατούσαν να 
μετακυλίσουν τις αυξήσεις τιμών 
στους πελάτες τους, με αποτέ-
λεσμα να καταγράψουν μείωση 
κερδοφορίας.

Οσο ανεβαίνει
το εισόδημα, τόσο
μειώνεται ο πληθωρισμός

Ενας στους 3 προτιμά την ανεργία
από μια μη ικανοποιητική δουλειά
Προτεραιότητα η προσωπική ζωή έναντι της επαγγελματικής για το 59%

Σύμφωνα με μελέτη, 
τα νοικοκυριά με εισό-
δημα 751-1.100 ευρώ 
βιώνουν 
πληθωρισμό 11,1%.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Η αύξηση των τιμών ενέργειας και 
τροφίμων περιορίζει κατά 8,2% το 
διαθέσιμο εισόδημα των φτωχότε-
ρων νοικοκυριών, αλλά μόνο κατά 
5,7% των πιο εύπορων νοικοκυριών.
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Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερί-
ου εκτόξευσαν την αξία των εισα-
γωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία 
τον Μάρτιο. Την ίδια ώρα, ωστό-
σο, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία 
μειώθηκαν κατακόρυφα λόγω των 
κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης κατά της Ρωσίας και φυσικά 
λόγω των διαταραχών που υπήρ-
χαν στις μεταφορές, συνέπεια της 
έναρξης των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), 
τον Μάρτιο του 2022 η αξία των 
εισαγωγών της Ελλάδας από τη 
Ρωσία διαμορφώθηκε σε 532,8 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
69,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 
του 2021. Από τα 532,8 εκατ. ευρώ 
τα 245,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν 
τις εισαγωγές φυσικού αερίου και 
τα 222,82 εκατ. ευρώ αφορούσαν 
εισαγωγές λιπαντικών. Την ίδια 

ώρα, η αξία των ελληνικών εξαγω-
γών προς τη Ρωσία υποχώρησε σε 
μόλις 5,4 εκατ. ευρώ, σημειώνο-
ντας μείωση 66,1% σε σύγκριση 
με τον Μάρτιο του 2021.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρ-
τίου 2022 η αξία των εισαγωγών 
από τη Ρωσία στην Ελλάδα δι-
αμορφώθηκε σε 1,69 δισ. ευρώ 
έναντι 732 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021, κα-
ταγράφοντας αύξηση 131,4%. Η 
αξία των εξαγωγών της Ελλάδας 

προς τη Ρωσία την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαρτίου 2022 ήταν 
34,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 15,8% σε σύγκριση με το 
α΄ τρίμηνο του 2021. 

Το εμπορικό έλλειμμα δια-
μορφώθηκε το α΄ τρίμηνο σε 1,7 
δισ. ευρώ και μόνο τον Μάρτιο 
σε 527,42 εκατ. ευρώ. Οι κυριό-
τερες εξαγωγές της Ελλάδας προς 
τη Ρωσία τον Μάρτιο αφορούσαν 
πλαστικές πλάκες, μεμβράνες κ.ά., 
βερνίκια και θαλαμηγούς. Στο σύ-
νολο του 2021 τα κυριότερα εξα-
γώγιμα προϊόντα της Ελλάδας στη 
Ρωσία ήταν μεταλλεύματα πολύ-
τιμων μετάλλων, γούνες και ακα-
τέργαστος καπνός, προϊόντα των 
οποίων οι εξαγωγές τώρα έχουν 
σταματήσει.

Η έναρξη του πολέμου στην 
Ουκρανία σήμανε την πλήρη απώ-
λεια της αγοράς αυτής για τα ελ-
ληνικά προϊόντα. Ετσι, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον 
Μάρτιο του 2022 οι ελληνικές εξα-
γωγές στην Ουκρανία υποχώρη-
σαν κατά 91% σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο του 2021 και ήταν μόλις 
978.435 ευρώ από 10,81 εκατ. ευ-
ρώ τον Μάρτιο του 2021. Πριν από 
τη ρωσική εισβολή, οι εξαγωγές 
ήταν αυξημένες σε σύγκριση με 
πέρυσι, αφού στο α΄ τρίμηνο το 
πρόσημο ήταν θετικό, με αύξηση 
5,2%, σε σύγκριση με το α΄ τρίμη-
νο του 2021. Οι εισαγωγές από την 
Ουκρανία μειώθηκαν τον Μάρτιο 
του 2022 κατά 45% και διαμορφώ-
θηκαν σε 10,02 εκατ. ευρώ.

Το 2021 656 ελληνικές επιχει-
ρήσεις πραγματοποίησαν εισαγω-
γές από τη Ρωσία και 639 έκαναν 
εξαγωγές προς τη χώρα αυτή. Τέ-
λος, πέρυσι 494 ελληνικές επιχει-
ρήσεις έκαναν εισαγωγές από την 
Ουκρανία και 581 έκαναν εξαγω-
γές προς την Ουκρανία.

Οι εισαγωγές ανήλθαν 
σε 1,69 δισ. το τρίμηνο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 
από 732 εκατ. 
λόγω του ακριβού 
φυσικού αερίου. 

Εκτινάχθηκε η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία, βουτιά των ελληνικών εξαγωγών
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Κάθε ταράτσα και φωτοβολταϊ-
κό... κάθε κτίριο και παραγωγός 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό εί-
ναι το νέο δόγμα της Ε.Ε. για την 
ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας 
μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτο-
βουλίας Ηλιακών Στεγών. 

Ο... θεός ήλιος εμφανίζεται 
σύμμαχος της Ευρώπης στην 
προσπάθεια ταχείας απεξάρτη-
σης από το ρωσικό αέριο και τα 
ορυκτά καύσιμα, και καλείται να 
μεταμορφώσει σπίτια, καταστή-
ματα και επιχειρήσεις σε ενερ-
γειακά αυτόνομα κτίρια και τους 
ενοίκους τους σε παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, υποσχό-
μενος και δραστική μείωση των 
τιμών ρεύματος. 

Κατά το σχέδιο δράσης 
REPowerEU της Επιτροπής, οι 
ανανεώσιμες αποτελούν τον πυ-
ρήνα της ενεργειακής ασφάλειας 
της Ευρώπης και τα φωτοβολτα-
ϊκά στις στέγες το «όχημα» για 
την επίτευξη των αναθεωρημέ-
νων στόχων, γι’ αυτό και προτεί-
νει να γίνει υποχρεωτική η εγκα-
τάστασή τους για τα νέα δημόσια 
και εμπορικά κτίρια με στέγες 
εμβαδού άνω των 250 τ.μ. έως το 
2026 και αντίστοιχα για τα ήδη 
υπάρχοντα έως το 2027. Σε ό,τι 
αφορά τις κατοικίες, όλα τα νέα 
κτίρια οικιστικής χρήσης (χωρίς 
πρόβλεψη για εμβαδόν) θα πρέ-
πει να εγκαταστήσουν φωτοβολ-
ταϊκά έως το 2029. Η περίοδος 
αδειοδότησης φωτοβολταϊκών 
στέγης, μάλιστα, προβλέπεται να 
περιοριστεί στο τρίμηνο. 

600 GW έως το 2030
Η ευρωπαϊκή ηλιακή στρα-

τηγική προβλέπει την εγκατά-
σταση 600 GW έως το 2030. Σε 

παρόμοια κατεύθυνση κινείται 
και ο κλιματικός νόμος, που προ-
βλέπει για τις νέες οικοδομικές 
άδειες που θα υποβάλλονται από 
τις αρχές του 2023 για κτίρια με 
κάλυψη άνω των 500 τ.μ. (εξαι-
ρουμένων των τουριστικών κατα-
λυμάτων και των ναών), υποχρε-
ωτική τοποθέτηση συστημάτων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά 
ηλιακά συστήματα σε ποσοστό 

που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
30% της κάλυψης.

Η Επιτροπή, καθιστώντας 
υποχρεωτική την εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών στις στέγες, 
ανοίγει τον δρόμο για μαζικές 
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, 
οι οποίες όμως δεν πρόκειται να 
γίνουν με έναν μαγικό τρόπο. 
Τα κράτη-μέλη καλούνται από 
τώρα να σχεδιάσουν σταθερά 
πλαίσια στήριξης χρησιμοποιώ-
ντας διαθέσιμη χρηματοδότηση 
της Ε.Ε., κυρίως τα νέα κεφάλαια 
του REPowerEU και του Σχεδίου 
Ανάκαμψης.  

Πώς θα αναπτυχθεί
Η γενικευμένη εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών στις στέγες στην 
Ελλάδα, όπως τονίζουν στην «Κ» 
παράγοντες με γνώση της ευ-
ρωπαϊκής εμπειρίας, θα προχω-
ρήσει με το μοντέλο του εικονι-
κού ενεργειακού συμψηφισμού 

(virtual net-metering). Οικιακοί 
καταναλωτές και επιχειρήσεις θα 
γίνονται παραγωγοί ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά στέγης χω-
ρίς οι ίδιοι να τα εγκαταστήσουν 
ούτε καν να ξέρουν πού βρίσκο-
νται. Θα μπορούν απλώς να αγο-
ράζουν σε προκαθορισμένη τιμή 
τμήμα της παραγωγής τους μέσω 
διμερών συμβολαίων με εταιρεί-
ες που θα έχουν υπενοικιάσει τα-
ράτσες για να τοποθετήσουν και 
να λειτουργήσουν τα φωτοβολ-
ταϊκά. Τέτοια μοντέλα εφαρμό-
ζουν ήδη χώρες όπως η Ολλαν-
δία, η Γαλλία και η Ισπανία, που 
προπορεύονται στην ανάπτυξη 
φωτοβολταϊκών οροφής. Η Νότια 
Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις τεχνικών κλιμακίων της Επι-
τροπής, θα μπορούσε να καλύψει 
το σύνολο των αναγκών της σε 
ηλεκτρικό ρεύμα με φωτοβολ-
ταϊκά στις ταράτσες δημοσίων 
και ιδιωτικών κτιρίων. Υπέρμα-

χοι μάλιστα της συγκεκριμένης 
τεχνολογίας έχουν προτείνει να 
τιμωρούνται με πρόστιμο ανά τε-
τραγωνικό ταράτσες που δεν θα 
έχουν εγκαταστήσει φωτοβολτα-
ϊκό και θα εντοπίζονται με αερο-
φωτογραφίες.

Παράγοντες της αγοράς παρο-
μοιάζουν το μοντέλο που εφαρ-
μόζουν η Ισπανία και η Ολλανδία 
με το πρόγραμμα που αναπτύσ-
σει  η εταιρεία Hρων στην Ελ-
λάδα, σε μικρή βέβαια κλίμακα. 
Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα 
ακόμη και σε όσους ενοικιάζουν 
ένα διαμέρισμα και δεν έχουν δι-
κή τους ταράτσα, να έχουν τη δι-
κή τους πράσινη ενέργεια. Μέσω 
ενός προγράμματος που διαθέτει 
στην αγορά, νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις που θα συμμετέχουν 
σε αυτό, γίνονται παραγωγοί της 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργει-
ας που καταναλώνουν. Ανάλογα 
με το ποσό συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα, η αξία της παραγό-
μενης καθαρής ενέργειας τούς 
επιστρέφεται με εκπτώσεις στις 
χρεώσεις προμήθειας στον λογα-
ριασμό ρεύματος.

Στις πολυκατοικίες
Στην Ελλάδα σήμερα, ο μό-

νος τρόπος για συλλογική εκ-
μετάλλευση ενός κοινού φωτο-
βολταϊκού συστήματος σε μια 
πολυκατοικία είναι η δημιουρ-
γία μιας ενεργειακής κοινότη-
τας, κάτι που όμως δεν προχω-
ράει λόγω εγγενών προβλημάτων 
αφού προϋποθέτει συμφωνία του 
50+1 των ενοίκων.

Οι οικιακοί καταναλωτές σή-
μερα μπορούν να αξιοποιήσουν 
τα οφέλη της ηλιακής ενέργει-
ας είτε με την ένταξή τους στο 
πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη 
στέγη» είτε με την ένταξή τους 
στο πρόγραμμα για net metering. 
Στην πρώτη περίπτωση μπορεί 

να τοποθετήσει στην ταράτσα 
του φωτοβολταϊκό έως 6 κιλο-
βάτ και να πουλάει το ρεύμα στο 
δίκτυο έναντι εγγυημένης τιμής 
για περίοδο 20ετίας 87 ευρώ/
MWh. Στη δεύτερη περίπτωση, 
μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκό 
έως 10 κιλοβάτ και το ρεύμα που 
θα παράγει να το χρησιμοποιεί 
για αυτοκατανάλωση μέσω συμ-
ψηφισμού με την ενέργεια που 
κατανάλωσε.

Οι επιχειρήσεις
Στο net metering, στράφη-

καν το 2021 και πολλές επιχει-
ρήσεις αξιοποιώντας την υπουρ-
γική απόφαση αύξησης του 
μέγιστης ισχύος στα 3 MW. Πα-
ρότι οι επιχειρήσεις αναζητούν 
μέσω του net metering διέξοδο 
από τις υψηλές τιμές ρεύματος, 
ελάχιστες αιτήσεις προχωρούν 
και αυτό γιατί η δυναμικότητα 
του δικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι 
περιορισμένη και σε πολλά ση-
μεία κορεσμένη. Το νομοσχέδιο 
για τη δεύτερη φάση απλοποίη-
σης της αδειοδότησης των ΑΠΕ 
που βρίσκεται σε δημόσια δια-
βούλευση δεσμεύει την πλεονά-
ζουσα δυναμικότητα υποσταθ-
μών έως 10 MW αποκλειστικά 
για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό 
συμψηφισμό και φωτοβολταϊκά 
στις στέγες, με το 30% αυτής να 
κατανέμεται στα νοικοκυριά, το 
30% στους αγρότες, το 30% στη 
βιομηχανία και το 10% σε ανε-
ξάρτητους παραγωγούς. Tα δί-
κτυα και η έλλειψη ηλεκτρικού 
χώρου είναι το μεγάλο «αγκάθι» 
της ελληνικής αγοράς των ΑΠΕ. 
Η αντιμετώπιση αυτού του ζητή-
ματος θα είναι σε μεγάλο βαθμό 
και το κατά πόσον η χώρα μας θα 
ανταποκριθεί στους νέους υψη-
λούς στόχους του REPowerEU. 

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ 

Οικιακοί καταναλωτές 
και επιχειρήσεις θα 
γίνονται παραγωγοί 
ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά στέγης.

Κάθε ταράτσα και φωτοβολταϊκό...
Να εγκατασταθούν υποχρεωτικά σε δημόσια και εμπορικά κτίρια με στέγες άνω των 250 τ.μ. και σε νέες κατοικίες προτείνει η Ε.Ε.

Το σχέδιο δράσης REPowerEU δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ηλιακή ενέργεια. Η Νότια Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις τεχνικών κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο των αναγκών της σε ηλε-
κτρικό ρεύμα με φωτοβολταϊκά στις ταράτσες δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων.
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Εχουν παρέλθει σχεδόν τρεις 
μήνες από τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία και η Ρωσία υφί-
σταται περισσότερες κυρώσεις 
από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
στον κόσμο. Τα ιλιγγιώδη έσο-
δά της από τους υδρογονάνθρα-
κες, όμως, δίνουν στο Κρεμλίνο 
τη δυνατότητα να στηρίζει το 
ρούβλι και τη ρωσική οικονο-
μία και παράλληλα να περιορίζει 
τον αντίκτυπο του πολέμου για 
τους καταναλωτές. Σε αντίθεση 
με το 2014 και την προσάρτηση 
της Κριμαίας, όταν οι κυρώσεις 
της ∆ύσης έπληξαν τη ρωσική 
οικονομία καθώς συνέπεσαν με 
την πτώση των τιμών του πετρε-
λαίου, τώρα η κεντρική τράπεζα 
της Ρωσίας έχει αποτρέψει τη 
φυγή κεφαλαίων από τη χώρα 
επιβάλλοντας ελέγχους στις κι-
νήσεις τους. Συνέδραμε, άλλω-
στε, το γεγονός ότι ακυρώθηκαν 
οι πιστωτικές κάρτες των Ρώσων 
στο εξωτερικό.

Φυγή ξένων εταιρειών
∆εν λείπουν, πάντως, τα ση-

μάδια των πληγών που ανοίγει 
στη ρωσική οικονομία ο συνδυ-
ασμός του πολέμου και των κυ-
ρώσεων: κλειστά καταστήματα 
ξένων επιχειρήσεων που εγκα-
τέλειψαν ή εγκαταλείπουν στα-

διακά τη χώρα, ραγδαία πτώση 
των πωλήσεων αυτοκινήτων, 
των αιτήσεων για στεγαστικά 
δάνεια αλλά και των φορολογι-
κών εσόδων. Μολονότι οι ρωσι-
κές αρχές δεν το παραδέχονται 
επισήμως, τα στελέχη του ρω-
σικού υπουργείου Οικονομικών 
προβλέπουν πως φέτος η χώρα 
θα γνωρίσει τη μεγαλύτερη ύφε-
ση των τελευταίων δεκαετιών, 
καθώς οι κυρώσεις εμποδίζουν 
την πρόσβαση των ρωσικών βι-
ομηχανιών σε καίριας σημασίας 
εξαρτήματα, τεχνολογίες αλλά 
και κεφάλαια. Η επίσημη πρό-
βλεψη της τράπεζας της Ρωσί-
ας μιλάει, πάντως, για συρρί-
κνωση της οικονομίας κατά 8% 
έως 10% φέτος, ενώ εκτιμά πως 
το τέταρτο τρίμηνο η ύφεση θα 
φθάσει στο 16,5%. Το υπουργείο 
Οικονομικών προειδοποίησε, 
άλλωστε, μέσα στην εβδομάδα 
ότι η ύφεση θα παραταθεί και 
το επόμενο έτος. 

Επιπλέον, η τελευταία δη-
μοσκόπηση της Otkritie Bank 
φέρει το 58% των Ρώσων να 
καταγράφει ελλείψεις ειδών δι-
ατροφής στα καταστήματα της 
χώρας και το 30% να αποθηκεύει 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης. Αλλη δημοσκόπηση της 
Levada Center διαπιστώνει πως 

το 85% των ερωτηθέντων θεω-
ρεί εντελώς ακατάλληλη αυτή 
την περίοδο για μεγάλες αγο-
ρές, για αγορές διαρκών αγα-
θών ή για τη σύναψη στεγαστι-
κού δανείου. Πρόκειται για το 
υψηλότερο επίπεδο αυτού του 
είδους απαισιοδοξίας που έχει 
καταγραφεί στη Ρωσία εδώ και 
περισσότερο από μία δεκαετία. 

Οι οικονομολόγοι της τρά-
πεζας της Ρωσίας χαρακτηρί-
ζουν την κατάσταση στη χώρα 
«αντιστροφή της παγκοσμιο-
ποίησης», ενώ εκτιμούν πως θα 
επαναληφθούν φαινόμενα όπως 
εκείνα της δεκαετίας του 1990 
όταν πολλοί Ρώσοι ταξίδευαν 
σε Κίνα και Τουρκία για να αγο-

ράσουν χοντρικά είδη ένδυσης 
και άλλα καταναλωτικά προϊό-
ντα και να τα πουλήσουν στην 
εγχώρια αγορά. Οπως τονίζει 
η Τατιάνα Ολρόβα, οικονομο-
λόγος της Oxford Economics, 
«οι περιορισμοί στις εισαγωγές 
λειτουργούν ως βραδυφλεγές 
δηλητήριο». Η ίδια εξηγεί πως 
με την πάροδο του χρόνου οι 
κυρώσεις θα έχουν ως αποτέ-
λεσμα να εξαφανιστεί εξοπλι-
σμός που δεν θα είναι δυνατόν 
να αντικατασταθεί. Η Ρωσία έχει 
διακόψει τη δημοσίευση ανα-
λυτικών στοιχείων για τις ροές 
των εμπορικών συναλλαγών της 
ώστε να μη φανεί ο αντίκτυπος 
των κυρώσεων. Σύμφωνα, όμως, 
με την Capital Economics, τα 
στοιχεία που δημοσίευσαν οι 
εμπορικοί εταίροι της φέρουν 
τις εισαγωγές της να έχουν ση-
μειώσει πτώση 45% στη διάρ-
κεια του Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από 
τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, 

στηρίζουν μεν τώρα τη ρωσική 
οικονομία, αλλά σύντομα θα ση-
μειώσουν ραγδαία πτώση όταν 
τεθεί σε εφαρμογή το πλήρες 
εμπάργκο της Ε.Ε. στο ρωσικό 
πετρέλαιο. Σύμφωνα με το ∆ιε-
θνές Χρηματοπιστωτικό Ινστι-
τούτο (IIF), ένα πλήρες πετρελα-
ϊκό εμπάργκο κατά της Ρωσίας 
θα κοστίσει στην οικονομία της 
τουλάχιστον 155 δισ. δολάρια 
μέσα στην επόμενη τριετία. 

Η αυτοκινητοβιομηχανία
Ενδεικτική των επικείμενων 

επιπτώσεων είναι η εικόνα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώ-
ρα. Ο κλάδος που γνώρισε την 
ευημερία και την ανάπτυξη όταν 
ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθη-
σε να προσελκύσει ξένες επιχει-
ρήσεις και να διαφοροποιήσει 
τη ρωσική οικονομία μειώνο-
ντας την εξάρτησή της από το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 
Τώρα η παραγωγή του έχει μει-
ωθεί δραματικά από την αρχή 

του πολέμου, καθώς οι εμβλη-
ματικές αυτοκινητοβιομηχανίες 
της ∆ύσης έκλεισαν τις μονάδες 
παραγωγής τους στη χώρα, με 
αποτέλεσμα να λείψουν καίριας 
σημασίας εξαρτήματα για τις εγ-
χώριες βιομηχανίες. 

Τον Απρίλιο οι πωλήσεις αυ-
τοκινήτων σημείωσαν πτώση 
80%, που ήταν και η μεγαλύτερη 
από όταν άρχισαν να καταγρά-
φονται τα σχετικά στοιχεία. Ακό-
μη και οι κινεζικές επιχειρήσεις, 
που η Μόσχα ήλπιζε ότι θα κά-
λυπταν το κενό, ανέφεραν πτώ-
ση παραγωγής. Η αντίδραση του 
Κρεμλίνου ήταν να εθνικοποι-
ήσει ορισμένες μονάδες παρα-
γωγής, ενώ παράλληλα υποσχέ-
θηκε να αναβιώσει ορισμένες 
εμβληματικές βιομηχανίες της 
σοβιετικής εποχής. Και βέβαια 
οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δι-
ευκρινίσει από πού υποτίθεται 
πως θα προμηθεύονται τα ανα-
γκαία εξαρτήματα.

BLOOMBERG

Το πλήρες πετρελαϊκό 
εμπάργκο της Ε.Ε. θα 
κοστίσει 155 δισ. δολ. 
στη Μόσχα.

Βραδυφλεγής
βόμβα
για τη Ρωσία
οι κυρώσεις
Πρώτες ελλείψεις σε είδη διατροφής,

ξεμένουν από εξαρτήματα βιομηχανίες

Οι περιορισμοί στις εισαγωγές είναι αργός θάνατος για τη ρωσική οικονομία, λέει η Τατιάνα Ολρόβα, οικονομολόγος της Oxford Economics. Με την πάροδο 
του χρόνου οι κυρώσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί εξοπλισμός που δεν θα είναι δυνατόν να αντικατασταθεί.

Οι κεντρικές τράπεζες πωλούν 
μέρος των διαθεσίμων τους σε 
χρυσό για να αυξήσουν τα συ-
ναλλαγματικά τους διαθέσιμα σε 
δολάρια, που θα τους αποδώσουν 
τόκους ενόψει και της επιθετι-
κής στροφής της Federal Reserve 
σε περιοριστική πολιτική. Αυτό 
προδίδουν οι μειωμένες τιμές 
στις οποίες πωλείται τελευταία 
ο χρυσός που διατηρούν πολλές 
κεντρικές τράπεζες στα θησαυ-
ροφυλάκια της Τράπεζας της Αγ-
γλίας. Ο όγκος του χρυσού στα 
θησαυροφυλάκια της Τράπεζας 
της Αγγλίας ανέρχεται σε 5.676 
τόνους και είναι από τα μεγα-
λύτερα αποθέματα στον κόσμο.

Οι κεντρικές τράπεζες αγο-
ράζουν και πωλούν χρυσό σε τι-
μές σχεδόν σταθερές, δηλαδή με 
μιαν απόκλιση ολίγων σεντς. Τις 
τελευταίες ημέρες, όμως, ο χρυ-
σός στην Τράπεζα της Αγγλίας 
αλλάζει χέρια σε τιμές κατά ένα 
δολάριο η ουγγιά χαμηλότερα 
από την τιμή αναφοράς. Παρά-
γοντες της αγοράς εκτιμούν πως 
κάποια κεντρική τράπεζα πουλά-
ει μεγάλο όγκο των διαθεσίμων 

της σε χρυσό για να αντλήσει 
δολάρια ή άλλο σκληρό νόμισμα. 
Προηγήθηκε σημαντική αύξηση 
του χρυσού των κεντρικών τρα-
πεζών στη διάρκεια του περα-
σμένου έτους. Σύμφωνα με στοι-
χεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Χρυσού, το 2021 οι κεντρικές 
τράπεζες ανά τον κόσμο αύξησαν 
τα διαθέσιμά τους σε χρυσό κατά 
σχεδόν 456 τόνους. Προφανής 
αιτία, η τάση των αναδυόμενων 
αγορών να διαφοροποιήσουν τα 
διαθέσιμά τους περιορίζοντας 
την έκθεσή τους σε σκληρό νό-
μισμα και κυρίως σε δολάρια. 
Ανάμεσά τους οι κεντρικές τρά-
πεζες Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και 
Ιρλανδίας που στη διάρκεια του 

περασμένου έτους προχώρησαν 
ξανά σε αγορές χρυσού για πρώ-
τη φορά μετά τη χρηματοπιστω-
τική κρίση του 2009.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
παραγόντων της αγοράς, φέτος 
οι αγορές χρυσού ενδέχεται να 

μειωθούν καθώς τα μεγάλα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα στρέ-
φονται στο δολάριο που αποδίδει 
τόκους, αφού η Federal Reserve 
έχει ήδη εγκαινιάσει επιθετική 
στροφή σε περιοριστική πολιτι-
κή. Κατά συνέπεια, το δολάριο 

κινείται ανοδικά και αναμένε-
ται να σημειώσει τη μεγαλύτε-
ρη ετήσια άνοδο των τελευταί-
ων επτά ετών, με αποτέλεσμα 
βέβαια να ενταθούν οι πιέσεις 
που δέχονται ορισμένα νομίσμα-
τα αλλά και το κόστος δανεισμού 
ιδιαιτέρως των ευάλωτων ανα-
δυόμενων αγορών. Σημειωτέον 
ότι ανάμεσα στις κεντρικές τρά-
πεζες που εξακολουθούν να αγο-
ράζουν χρυσό εκτεταμένα είναι 
η Τράπεζα της Ρωσίας, που προ-
χωράει και πάλι σε εκτεταμένες 
αγορές χρυσού έχοντας «κλειδώ-
σει» τιμή αγοράς τα 5.000 ρού-
βλια ανά γραμμάριο για όλη την 
περίοδο από τις 28 Μαρτίου μέ-
χρι τις 30 Ιουνίου. Μιλώντας στο 
αμερικανικό δίκτυο CNBC, ανα-
λυτές της Syz Bank τόνισαν πως 
το εμπόριο χρυσού γίνεται σε 
δολάρια και οι αγορές χρυσού 
δίνουν, έτσι, στην Τράπεζα της 
Ρωσίας τη δυνατότητα να συν-
δέσει το ρούβλι με το χρυσό και 
να ορίσει κατώτερη τιμή για το 
ρωσικό νόμισμα σε όρους δολα-
ρίου. Στην περίπτωση αυτή, κά-
θε άνοδος που θα σημειώνει το 

ρούβλι θα οδηγεί σε άνοδο της 
τιμής του χρυσού. Η Ρωσία αγο-
ράζει εκτεταμένα χρυσό από το 
2014 και από την προσάρτηση 
της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να 
μπορεί σήμερα να περηφανεύ-
εται ότι έχει συγκεντρώσει τα 
πέμπτα μεγαλύτερα αποθέματα 
στον κόσμο. Επιχειρεί, έτσι, να 
θωρακίσει τη ρωσική οικονομία 
έναντι ενδεχόμενων ελλείψεων 
ρευστότητας που θα μπορούσαν 
να προκύψουν έπειτα από νέο 
κύμα κυρώσεων, αλλά και ένα-
ντι περαιτέρω μείωσης των συ-
ναλλαγματικών διαθεσίμων της 
χώρας για την εξυπηρέτηση του 
χρέους της σε δολάρια.

Σε ό,τι αφορά την έκπτωση 
με την οποία πωλείται ο χρυσός 
στα θησαυροφυλάκια της Τρά-
πεζας της Αγγλίας, έχει περιορι-
στεί τελευταία αλλά παραμένει 
σημαντική. Η τιμή του χρυσού 
έχει, άλλωστε, υποχωρήσει κα-
τά περισσότερο από 12% μετά 
την εκτόξευσή της τον Μάρτιο 
και κυμαίνεται στα 1.847,30 δο-
λάρια η ουγγιά.

BLOOMBERG

Εξωπραγματικό και αδύνατο να 
επιτευχθεί θεωρούν οι οικονο-
μολόγοι τον στόχο για ανάπτυξη 
5,5% που έχει θέσει το Πεκίνο για 
το τρέχον έτος και ο λόγος δεν 
είναι άλλος από τον αντίκτυπο 
των σκληρών περιοριστικών μέ-
τρων κατά της πανδημίας.

Οικονομολόγοι και μεγάλες 
τράπεζες αναθεωρούν επί τα 
χείρω τις προβλέψεις τους για 
την ανάπτυξη της Κίνας μετά 
τα απογοητευτικά στοιχεία που 
ανακοίνωσε το Πεκίνο για τον 
Απρίλιο, ενώ παράλληλα εμμέ-
νει στην πολιτική της μηδενι-
κής ανοχής στον κορωνοϊό. Ανά-
μεσά τους η τράπεζα Standard 
Chartered Plc και οι οικονομολό-
γοι της Bloomberg Economics. 
Ειδικότερα, οι οικονομολόγοι της 
Standard Chartered Plc αναθε-

ώρησαν την πρόβλεψή τους για 
την αύξηση του κινεζικού ΑΕΠ 
στο σύνολο του έτος μόλις κατά 
4,1% ενώ η προηγούμενη πρό-
βλεψη μιλούσε για ανάπτυξη 5%. 
Υποβάθμισαν, άλλωστε, και την 
πρόβλεψή τους για την ανάπτυ-
ξη του β΄ τριμήνου στο 0,3% από 
την προηγούμενη εκτίμηση για 
ανάπτυξη 3,5%. Προσέθεσαν, 
πάντως, πως αν βελτιωθεί η κα-
τάσταση σε ό,τι αφορά την παν-

δημία και η βελτίωση συνδυαστεί 
με μέτρα στήριξης της κινεζικής 
οικονομίας, τότε θα διευκολυνθεί 
η ανάκαμψη το β΄ εξάμηνο του 
έτους. ∆εν παρέλειψαν, όμως, 
να υπογραμμίσουν πως «κάθε 
μήνας σκληρού lockdown περι-
ορίζει την ετήσια ανάπτυξη της 
δεύτερης οικονομίας στον κό-
σμο έως και κατά 0,6 εκατοστι-
αίες μονάδες».

Πιο απαισιόδοξες οι προβλέ-
ψεις των οικονομολόγων της 
Bloomberg Economics, καθώς 
εκτιμούν πως το ΑΕΠ της Κίνας 
δεν πρόκειται να αυξηθεί φέτος 
περισσότερο από 2% ενώ η προη-
γούμενη πρόβλεψή τους μιλούσε 
για ανάπτυξη 3,6%. Επισήμαναν 
μάλιστα πως «τα μέτρα στήριξης 
που προωθεί η κινεζική ηγεσία 
δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμη-

τά αποτελέσματα εξαιτίας των 
περιορισμών στην οικονομική 
δραστηριότητα». Σύμφωνα με 
τους οικονομολόγους Τσανγκ 
Σου και Ερικ Ζου, «η πολιτική 
ηγεσία και η Λαϊκή Τράπεζα της 
Κίνας έχουν περιθώριο να αυξή-
σουν περαιτέρω τη στήριξη στην 
οικονομία και προσδοκούμε πως 
θα το κάνει, αλλά εάν δεν χαλα-
ρώσουν τα περιοριστικά μέτρα 
κατά της πανδημίας, μια επέκτα-
ση της τάξης του 5% δεν φαίνε-
ται ρεαλιστική, πολλώ δε μάλλον 
ο στόχος του Πεκίνου για ανά-
πτυξη 5,5%». Οι οικονομολόγοι 
του Bloomberg εκτιμούν πως το 
β΄ τρίμηνο η κινεζική οικονομία 
θα συρρικνωθεί κατά 2,7% ενώ η 
προηγούμενη εκτίμησή τους μι-
λούσε για ανάπτυξη 1,5%.

BLOOMBERG

Κεντρικές τράπεζες πωλούν χρυσό και προχωρούν σε αγορές δολαρίων

Απαισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Κίνα

Δεν θα πιάσει 
τον στόχο για 5,5% – 
Εκτιμήσεις για αύξηση 
του κινεζικού ΑΕΠ 
από 2% έως 4,1%.

Ο όγκος του χρυσού στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Αγγλίας ανέρ-
χεται σε 5.676 τόνους και είναι από τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο.

Οι οικονομολόγοι του Bloomberg εκτιμούν πως το β΄ τρίμηνο η κινεζική 
οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 2,7%, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.
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Σε άνοδο το αμερικανι-
κό νόμισμα – Η τιμή του 
χρυσού έχει υποχωρή-
σει περισσότερο από 
12% μετά την εκτόξευ-
σή της τον Μάρτιο.
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Την παράταση ισχύος της γενι-
κής ρήτρας διαφυγής (general 
escape clause) θα εισηγηθεί 
την προσεχή ∆ευτέρα η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με 
τον ιστότοπο Politico Europe, 
που επικαλείται τρεις Ευρω-
παίους αξιωματούχους, η Κο-
μισιόν θα προτείνει στα κρά-
τη-μέλη να παραμείνει και το 
2023 εν ισχύι η ρήτρα –η οποία 
αναστέλλει την υποχρέωση τή-
ρησης των δημοσιονομικών 
κανόνων της Ε.Ε.–, καθώς επι-
δεινώνονται τα οικονομικά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας συνε-
πεία της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους 
Financial Times, η Επιτροπή 
σχεδιάζει να συνδυάσει την πα-
ράταση της ρήτρας διαφυγής με 
ένα ειδικό καθεστώς σφιχτής 
δημοσιονομικής παρακολού-
θησης για τις χώρες με υψη-
λό χρέος, απαιτώντας μάλιστα 
από αυτές –όπως η Ελλάδα και 
η Ιταλία– να κρατήσουν τον 
ρυθμό αύξησης των τρεχου-
σών δαπανών τους κάτω από 
τον ρυθμό αύξησης του δυνη-
τικού ΑΕΠ τους.

Η εισήγηση θα πρέπει τώρα 
να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέ-
λη. Μια πρώτη σχετική συζήτη-
ση θα γίνει την προσεχή Τρίτη 
στο Ecofin, χωρίς να αναμένε-
ται να ληφθεί ακόμα απόφαση. 
Το πιο πιθανό είναι η απόφαση 
να ληφθεί στην επόμενη συνε-
δρίαση των υπουργών Οικονο-
μικών, τον Ιούνιο.

Η αρχική καθοδήγηση της 
Κομισιόν σχετικά με τη γενική 
ρήτρα διαφυγής προσανατο-
λιζόταν προς την εκπνοή της 
φέτος, δεδομένης της σθενα-
ρής ανάκαμψης από την ύφε-
ση που προκάλεσε η πανδη-
μία. Ωστόσο, στις αρχές του 
περασμένου Μαρτίου ο επίτρο-
πος Οικονομίας Πάολο Τζεντι-
λόνι είχε δηλώσει ότι η τελική 
εισήγηση θα γίνει τον Μάιο, 
μετά τη δημοσίευση των εα-
ρινών προβλέψεων της Κο-
μισιόν. Οταν τις παρουσίασε 
προ ημερών ανέφερε χαρα-
κτηρικά πως «η Ελλάδα και 
όλα τα κράτη-μέλη με υψηλό 
χρέος θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικά αναφορικά με τη 
μείωση του επιπέδου χρέους 
και τον περιορισμό των εθνι-
κά χρηματοδοτούμενων τρε-
χουσών δαπανών. Αυτή είναι 
μια αρχή που πρέπει να λη-
φθεί υπόψη όχι μόνο από την 
Ελλάδα, αλλά και από όλα τα 
κράτη-μέλη με υψηλό χρέος».

Η εισήγηση της Κομισιόν για 
παράταση της γενικής ρήτρας 
διαφυγής ενδέχεται να αποτε-
λέσει αντικείμενο διαμάχης, κα-
θώς το Βερολίνο αναμένεται να 
προβάλει αντιρρήσεις επικαλού-
μενο κινδύνους, κατά την πά-
για τακτική του. Τη στάση του 
Βερολίνου στο θέμα συνόψισε 
στην αρχή της εβδομάδας ο Γερ-
μανός υπουργός Οικονομικών, 
Κρίστιαν Λίντνερ, όταν σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε σε 
τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές 
εφημερίδες τόνισε πως «πρέπει 
να επανέλθουμε σε κατάστα-

ση συνετών δημόσιων οικονο-
μικών». Συνέδεσε, μάλιστα, τη 
δημοσιονομική πειθαρχία με 
το καυτό πρόβλημα του πλη-
θωρισμού, υπογραμμίζοντας 
πως τα επίπεδα του χρέους και 
του δημοσιονομικού ελλείμμα-
τος έχουν αντίκτυπο στις τιμές 
και επηρεάζουν «τη δυνατότη-
τα της ΕΚΤ να αντιμετωπίσει 
κάθε ενδεχόμενο στην πορεία 
του πληθωρισμού». Αναφέρθη-
κε, άλλωστε, ευθέως στην ήδη 
γνωστή πρόθεση της Κομισιόν 
να παρατείνει το πάγωμα των 
κανόνων δημοσιονομικής πει-
θαρχίας, καθιστώντας σαφή τη 
διαφωνία του και προειδοποιώ-
ντας πως «η ταυτόχρονη αύξηση 
των επιτοκίων και του χρέους 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύ-
νους». Σημειωτέον ότι η διευ-
θύντρια του ∆ΝΤ, Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα, δήλωσε χθες ότι οι 
φορείς άσκησης οικονομικής και 
νομισματικής πολιτικής πρέπει 
να είναι προετοιμασμένοι για 

την καταπολέμηση πολλαπλών 
πληθωριστικών σοκ.

Σύμφωνα με τις εαρινές προ-
βλέψεις της Κομισιόν, που εί-
δαν το φως της δημοσιότητας 
τη ∆ευτέρα, η μεγέθυνση της 
ευρωπαϊκής –και της ελληνικής– 
οικονομίας το 2022 θα είναι ση-
μαντικά μειωμένη σε σχέση με 
τις προ εισβολής εκτιμήσεις. Η 
Κομισιόν εκτιμά ότι το ΑΕΠ της 
Ε.Ε. και της Ευρωζώνης θα διο-
γκωθούν κατά μόλις 2,7% φέτος, 
έναντι 4% που προέβλεπε τον 
περασμένο Φεβρουάριο, πριν 
από τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Το 2023, η οικονομία 
της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης προ-
βλέπεται πλέον ότι θα μεγεθυν-
θούν κατά 2,3%, έναντι 2,8% και 
2,7% αντίστοιχα στις χειμερινές 
προβλέψεις του Φεβρουαρίου. 
Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την 
Ελλάδα είναι 3,5% για το 2022 
(έναντι πρόβλεψης 4,9% τον Φε-
βρουάριο) και 3,1% το 2023 (ένα-
ντι 3,5% τον Φεβρουάριο).

Η εισήγηση της Κομισιόν για παράταση της γενικής ρήτρας διαφυγής ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διαμά-
χης, καθώς το Βερολίνο αναμένεται να προβάλει αντιρρήσεις. Τη στάση του Βερολίνου στο θέμα συνόψισε στην αρ-
χή της εβδομάδας ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ, όταν σε συνέντευξή του σε τέσσερις μεγά-
λες ευρωπαϊκές εφημερίδες τόνισε πως «πρέπει να επανέλθουμε σε κατάσταση συνετών δημόσιων οικονομικών».
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Η πρώτη συζήτηση 
σχετικά με την εισή-
γηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναμένεται 
να γίνει την προσεχή 
Τρίτη στο Ecofin.

Με «κόφτη» για Ελλάδα η παράταση
της ρήτρας διαφυγής και το 2023
Σφιχτή παρακολούθηση για χώρες με υψηλό χρέος προτείνει η Ε.Ε.  

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η Κίνα βρίσκεται σε αρκετά 
καλή θέση όσον αφορά τη δι-
εθνή ενεργειακή κρίση. Το 
φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, το 
οποίο δέχθηκε πλήγμα από 
το μποϊκοτάζ της ∆ύσης, κα-
τευθύνεται προς τη Νοτιοα-
νατολική Ασία. 

Ωστόσο, η άνοδος της τι-
μής του για τον μεγαλύτερο 
εισαγωγέα στον κόσμο ήταν 
πιο μέτρια σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη στην περίπτω-
ση της Ινδίας. Και λόγω της 
συνεχιζόμενης απουσίας ενός 
ευρωπαϊκού εμπάργκο, αγο-
ράστριες χώρες, όπως είναι 
λόγου χάριν η Ιταλία, θα συ-
νεχίσουν να αγοράζουν «μαύ-
ρο χρυσό». Οπότε, ως αποτέ-
λεσμα το Πεκίνο είναι πιθανό 
να αγοράσει περισσότερη πο-
σότητα ρωσικού πετρελαίου. 
Πολιτικά στελέχη της Ουάσι-
γκτον είχαν προειδοποιήσει 
πως είχαν την πρόθεση να 
κλείσουν κινεζικές εταιρείες, 
όπως είναι η κατασκευάστρια 
ημιαγωγών (τσιπ) Semicon-
ductor Manufacturing Inter-
national Corporation, εάν 

πρόκειται να υπονομεύσουν 
τις κυρώσεις που είχαν σκο-
πό να ασκήσουν πιέσεις στον 
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πού-
τιν. Το Πεκίνο έχει επιδείξει 
συμπάθεια προς τη Μόσχα 
και αρνείται να χαρακτηρίσει 
την εισβολή στην Ουκρανία 
ως πόλεμο. 

Τα πράγματα αυτή τη στιγ-
μή βαδίζουν σε τεντωμένο 
σχοινί και το πετρέλαιο λει-
τουργεί ως λιπαντικό. Εξαι-
ρώντας τη Σαουδική Αραβία, 
η Ρωσία αναδεικνύεται στη 
μεγαλύτερη πηγή πετρελαί-
ου για λογαριασμό της Κίνας.  
Μέχρι στιγμής, το ιδιαίτερα 
επιθετικό κυνήγι ευκαιριών 
της Ινδίας έχει εκτρέψει την 
προσοχή σε μεγάλο βαθμό. 
Η εξίσου φτωχή ενεργειακά 
χώρα φιλοξενεί στο έδαφός 
της τη Reliance Industries, 
η οποία δεν είναι άλλη από 
την ιδιοκτήτρια του μεγαλύ-
τερου συγκροτήματος διύλι-
σης πετρελαίου στον κόσμο, 
και έχει σωρεύσει με εκπλη-
κτική ταχύτητα ρωσικό αργό 
σε τιμές εκπτωτικές, αρχής 

γενομένης από το ξέσπασμα 
του πολέμου και μετά. Οι ημε-
ρήσιες παραδόσεις έφταναν 
τον Απρίλιο τις 674.000 βα-
ρέλια, υπερδιπλασιάζοντας 
την ποσότητα του Μαρτίου, 
σύμφωνα με τα δεδομένα της 
υπηρεσίας του διεθνούς οίκου 
αξιολόγησης S&P, Global’s 
Commodities at Sea. 

Η δε ποσότητα του ρωσι-
κού «μαύρου χρυσού» για την 
Κίνα, εν τω μεταξύ, σε ημε-
ρήσια βάση είχε μια αύξηση 
μόλις 10%, στις 781.000 βα-
ρέλια. Ορισμένες χώρες-μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
και παρά την απόφασή της 
για απαγόρευση των προμη-
θειών από τη ρωσική αγορά 
σε ορίζοντα έως και έξι μη-
νών το αργότερο, δείχνουν 
απροθυμία να συμμορφωθούν 
προς αυτήν. 

Κι ενώ η ζήτηση για εισα-
γωγές αργού στη Γερμανία 
έχει δραστικά εξασθενήσει, 
επί παραδείγματι, την ίδια 
στιγμή στην Ιταλία οι αντί-
στοιχες εισαγωγές τον μήνα 
Απρίλιο εκτινάχθηκαν κατά 
40%, σύμφωνα με στοιχεία 
της S&P. Αυτό δίνει κάποια 
κάλυψη στην Κίνα. 

Τα ρωσικά φορτία, συνυπο-
λογίζοντας τα έξοδα μεταφο-
ράς και ασφάλισης, αποτιμώ-
νται με έκπτωση 8 δολαρίων 
το βαρέλι ή ακόμα και περισ-
σότερο για το πετρέλαιο τύ-
που Brent, σύμφωνα με το 
Bloomberg. 

Ο κινεζικός όμιλος Shan-
dong Port International Trade 
Group της Κίνας, ο οποίος δι-
αχειρίζεται περίπου το ένα 
τέταρτο των εισαγωγών αρ-
γού πετρελαίου της χώρας, 
εξασφάλισε μια σπάνια ρωσι-
κή αποστολή, η οποία, όπως 
αναφέρει το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Reuters, θα αφι-
χθεί εκεί εντός του τρέχοντος 
μηνός. Πάντως, θα ακολου-
θήσουν έτι περαιτέρω προ-
μήθειες ρωσικού πετρελαίου 
από την Κίνα.

Περίπου 650.000 βαρέλια 
ημερησίως του ρωσικού αρ-
γού, που αποστέλλονταν προ-
ηγουμένως σε ανεπτυγμένες 
οικονομίες όπως η Ευρωπα-
ϊκή Ενωση, θα μπορούσαν 
να διοχετεύονται σε ανάλο-
γο όγκο και ποιότητα με κα-
τεύθυνση τις χώρες της Μέ-
σης Ανατολής, ενώ τώρα ως 
επί το πλείστον έχουν αποδέ-
κτριες την Κίνα και την Ινδία, 
όπως εκτιμά, εν κατακλείδι, 
η εταιρεία συμβούλων του 
κλάδου της ενέργειας Wood 
Mackenzie.

Κίνα και Ινδία έχουν 
αυξήσει σημαντικά 
τις εισαγωγές 
«μαύρου χρυσού» 
από τη Ρωσία.

Το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο
κατευθύνεται στη ΝΑ Ασία

Της ΓΙOΝ ΤΣΕΝ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Αίτημα πτώχευσης υπέβαλε η 
θυγατρική της Google στη Ρω-
σία, καθώς οι ρωσικές αρχές 
προχώρησαν σε κατάσχεση 
των τραπεζικών λογαριασμών 
της καθιστώντας αδύνατη τη 
λειτουργία της. Η δημοφιλέ-
στερη εταιρεία πλοήγησης στο 
Ιντερνετ υφίσταται πιέσεις στη 
Ρωσία εδώ και μήνες, καθώς 
δεν έχει υπακούσει στο αίτη-
μα της Μόσχας να καταργήσει 
περιεχόμενο που χαρακτηρί-
ζουν παράνομο οι ρωσικές αρ-
χές. Εχει άλλωστε περιορίσει τη 
πρόσβαση ορισμένων ρωσικών 
ΜΜΕ στο YouTube, ενοχλώ-
ντας το Κρεμλίνο, που ωστόσο 
δεν είχε έως τώρα αποφασίσει 
να μπλοκάρει την πρόσβαση 
στις πλατφόρμες της εταιρεί-
ας. Στη σχετική ανακοίνωσή 
της η ρωσική θυγατρική της 
Google τονίζει πως η κίνηση 
των ρωσικών αρχών να κλεί-
σει τον τραπεζικό λογαριασμό 
της «καθιστά αδύνατη τη λει-
τουργία της εταιρείας, όπως και 
την απασχόληση και πληρωμή 

όσων υπαλλήλων της εργάζο-
νται εντός Ρωσίας, την εμποδί-
ζει να πληρώσει προμηθευτές 
και πωλητές και γενικότερα να 
ανταποκριθεί στις οικονομικές 
υποχρεώσεις της». 

Τον Απρίλιο, τηλεοπτικός 
σταθμός Ρώσου επιχειρημα-
τία στον οποίο έχουν επιβλη-
θεί κυρώσεις ανακοίνωσε πως 
ομάδα δικαστικών επιμελητών 
προχώρησε σε κατάσχεση 15 
εκατ. δολαρίων της Google. Τώ-
ρα, όμως, είναι η πρώτη φορά 
που κατάσχεται ολοκληρωτι-
κά ο τραπεζικός λογαριασμός 
του αμερικανικού τεχνολογι-
κού κολοσσού. 

Η Google δεν διευκρίνισε, 
πάντως, κατά πόσον καθόρισε 
την απόφασή της να υποβάλει 
αίτημα για πτώχευση η κατά-
σχεση του τραπεζικού λογα-
ριασμού της ή αν είναι τελικά 
το αποτέλεσμα αλλεπάλληλων 
κατασχέσεων που έχουν προη-
γηθεί. Στη βάση δεδομένων της 
Ρωσίας Ομοσπονδιακής Υπηρε-
σίας ∆ικαστικών Επιμελητών 

αναφέρονται δύο αποφάσεις 
για κατάσχεση από τα μέσα 
Μαΐου. ∆εν αναφέρονται, πά-
ντως, συγκεκριμένα ποσά ούτε 
άλλα πρόστιμα.

Σημειωτέον ότι η Google έχει 
μεν διακόψει όλες τις εμπορικές 
επιχειρήσεις της από την έναρ-
ξη της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, αλλά είχε τονίσει 
πως οι δωρεάν υπηρεσίες της, 
όπως η πλοήγηση στο Ιντερνετ 
και στα YouTube, Gmail, Maps 
Android και Play, θα παραμεί-
νουν στη διάθεση των Ρώσων 
χρηστών. 

Από την πλευρά της η Ρωσία 
ανακοίνωσε μόλις την Τρίτη ότι 
δεν προτίθεται να μπλοκάρει το 
YouTube παρά τις επανειλημ-
μένες απειλές και τα πρόστιμα 
κατά του αμερικανικού κολοσ-
σού. Σε σχετική ανακοίνωσή 
της η Μόσχα είχε μάλιστα το-
νίσει πως μια τέτοια κίνηση θα 
απέβαινε εις βάρος των Ρώσων 
χρηστών, γι’ αυτό και πρέπει να 
αποφευχθεί.

REUTERS

Αίτημα πτώχευσης από θυγατρική 
εταιρεία της Google στη Ρωσία

Οι αρχές προχώρησαν 
σε κατάσχεση 
των τραπεζικών 
λογαριασμών της, 
καθιστώντας αδύνατη 
τη λειτουργία της.
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Σε λίγο πάνω από 40.000 υπολο-
γίζεται ο αριθμός των κατοικιών
που πωλήθηκαν το 2021 στην Ελ-
λάδα, με βάση εκτιμήσεις φορέων
της αγοράς ακινήτων. Αξιο ανα-
φοράς είναι και το γεγονός ότι το
75% των αγοραπωλησιών αυτών
πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά
με μετρητά, χωρίς δηλαδή τη με-
σολάβηση τραπεζικού ιδρύματος.
Αντίστοιχα, μόλις το 25% ή 1 στις
4 συναλλαγές που πραγματοποι-
είται σήμερα στην αγορά κατοι-
κίας, περιλαμβάνει τη συνδρομή
τραπεζικού δανεισμού. Το στοιχείο
αυτό επισημάνθηκε από τον κ. Κυ-
ριάκο Καμπούρη, ιδρυτή και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της IMS (In-

dividual Mortgage Solutions), στο
πλαίσιο του πρόσφατου συνεδρίου
ακινήτων Premium Real Estate
Forum. Η IMS παρέχει συμβου-
λευτικές υπηρεσίες για την εξα-
σφάλιση στεγαστικού δανείου,
έχοντας συνεργασία και με τις τέσ-
σερις συστημικές τράπεζες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βά-
ση την πρόσφατη έκθεση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος για τη χρημα-
τοπιστωτική σταθερότητα, το 2021,
χορηγήθηκαν 10.685 νέα στεγα-
στικά δάνεια για αγορά κατοικίας,
προκύπτει ότι ο συνολικός όγκος
των κατοικιών που άλλαξαν «χέρια»
πέρυσι ξεπέρασε τις 40.000, μέ-
γεθος που κρίνεται λίαν ικανοποι-
ητικό, αν συνυπολογιστεί το γε-
γονός ότι για ένα σημαντικό μέρος
του έτους εξακολουθούσε να υπάρ-

χει η αρνητική επίδραση της παν-
δημίας.

Από την άλλη πλευρά, καθίστα-
ται σαφές ότι η αγορά ακινήτων
δεν έχει ακόμα επιστρέψει στην
πλήρη εξομάλυνση του τρόπου
λειτουργίας της, τουλάχιστον σε
σχέση με την περίοδο πριν από
την οικονομική κρίση. Τότε, η ει-
κόνα ήταν εντελώς αντίστροφη,
καθώς πάνω από 80% των συναλ-
λαγών πραγματοποιούνταν με τρα-
πεζικό δανεισμό, έναντι 20% που
αφορούσαν αγοραπωλησίες που
ολοκληρώνονταν χωρίς τη μεσο-
λάβηση του τραπεζικού συστήμα-
τος. Από τις αρχές της προηγού-
μενης δεκαετίας και με την ουσια-
στική  αποχώρηση των τραπεζών
από την αγορά της στεγαστικής
πίστης, τα μετρητά αποτέλεσαν

τον «βασιλιά» των συναλλαγών
στην αγορά ακινήτων, τάση που,
όπως φαίνεται, διατηρείται μέχρι
και σήμερα, παρότι πλέον ούτε οι
τιμές πώλησης κατοικιών είναι
χαμηλές, αλλά ούτε και οι τράπεζες
απέχουν από τη χρηματοδότηση
της αγοράς ακινήτων.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η αυ-
στηροποίηση των κριτηρίων δα-
νειοδότησης επιδρά αρνητικά στην
αύξηση του όγκου των συναλλα-
γών και των νέων χορηγήσεων.
Οπως ανέφερε στο πλαίσιο του
ίδιου συνεδρίου ο κ. Λευτέρης Πο-
ταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου
Μεσιτών Αθηνών - Αττικής, «εκτι-
μώ ότι αν υπήρχε η σχετική δυ-
νατότητα μέσω τραπεζικού δανει-
σμού, ο αριθμός των νοικοκυριών
που θα προχωρούσαν στη διαδι-

κασία της απόκτησης κατοικίας,
θα ήταν σαφώς μεγαλύτερος σε
σχέση με σήμερα. Είναι ακόμα αρ-
κετοί εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι
που λειτουργούν παρορμητικά και
θα ήταν διατεθειμένοι να δεσμευ-
τούν με ένα στεγαστικό δάνειο».

Οπως σημείωσε ο κ. Ποταμιά-
νος, «έχουμε πελάτες που ξεκίνη-
σαν για να αγοράσουν κατοικία
και τελικά νοίκιασαν, καθώς το
να εξασφαλίσει κανείς το απαι-
τούμενο ποσό στεγαστικού δανεί-
ου δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, όσο
στο παρελθόν, οι εξασφαλίσεις εί-
ναι διαφορετικές, το ίδιο και η
αξιολόγηση του πιστοληπτικού
προφίλ. Ασφαλώς, ορθώς συμβαίνει
αυτό, καθώς έτσι αποφεύγεται η
δημιουργία μιας νέας γενιάς μη
εξυπηρετούμενων δανείων». Πα-
ρατηρείται όμως το φαινόμενο αρ-
κετών ενδιαφερομένων που εμ-
φανίζονται «εγκλωβισμένοι», αν-
θρώπων δηλαδή που κινούνται
για την απόκτηση κατοικίας, προ-
κειμένου να αποφύγουν τις μεγάλες
τιμές ενοικίασης και τελικά δια-
πιστώνουν ότι δεν έχουν τη σχε-
τική οικονομική δυνατότητα.

Οσον αφορά το άμεσο μέλλον,
φαίνεται πως το «παράθυρο» για
την εξασφάλιση χαμηλότοκου στε-
γαστικού δανείου θα διαρκέσει
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του
έτους, όπως αναφέρει και η ΤτΕ
στην πρόσφατη έκθεσή της. Από
την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα
των νοικοκυριών έχουν πληγεί
σημαντικά από το κύμα των ανα-
τιμήσεων βασικών καταναλωτικών
αγαθών και τροφίμων, τις τιμές
της ηλεκτρικής ενέργειας και των
καυσίμων, συμπιέζοντας και τις
αποταμιεύσεις. Κυρίως όμως το
περιβάλλον του υψηλού πληθω-
ρισμού και της ακρίβειας έχει πλή-
ξει την ψυχολογία των υποψήφιων
αγοραστών ακινήτων, παράγοντας
κρίσιμος για τη λήψη τόσο σημαν-
τικών αποφάσεων.

<<<<<<

Χορηγήθηκαν μόλις
10.685 νέα στεγαστικά
δάνεια για αγορά κατοι-
κίας.

Με μετρητά το 75% των αγορών
κατοικιών στη διάρκεια του 2021
Εκτιμάται ότι πουλήθηκαν πάνω από 40.000 ακίνητα το περυσινό έτος

Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και τη μείωση χορηγήσεων στε-
γαστικών δανείων τα μετρητά αποτέλεσαν τον «βασιλιά» των συναλλαγών
στην αγορά ακινήτων.

Υψηλή απόδοση
μισθώσεων τύπου
Airbnb στην Αθήνα
Ως μία από τις πλέον επικερδείς
για επενδυτές ακινήτων εμφα-
νίζεται η δραστηριότητα της
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην
Αθήνα, σύμφωνα με σχετική
έρευνα του βρετανικού οργανι-
σμού CIA Landlords, ενός φορέα
ασφάλισης κατοικιών που απευ-
θύνεται κυρίως σε επαγγελματίες
ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικότερα,
με βάση τα σχετικά στοιχεία που
έχουν αντληθεί απευθείας από

την πλατφόρμα του Airbnb, η
Αθήνα κατατάσσεται στην έκτη
υψηλότερη θέση με βάση τον
χρόνο που χρειάζεται κάποιος
για να αποσβέσει το κόστος επέν-
δυσης για την αγορά και εκμε-
τάλλευση ενός διαμερίσματος
μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, η έρευνα ανα-
φέρει ότι το μέσο κόστος αγοράς
ενός διαμερίσματος ενός υπνο-
δωματίου (περί τα 35-45 τ.μ.)

στο κέντρο της Αθήνας, και δη
εντός του ιστορικού κέντρου
της πόλης, φθάνει σε 97.000 ευ-
ρώ, ποσό που θα είναι σε θέση
να αποσβέσει ένας επενδυτής
σε 378 ημέρες, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η μέση τιμή/διανυ-
κτέρευση διαμορφώνεται πέριξ
των 250 ευρώ, μια τιμή που επί-
σης υπολογίζεται με βάση τα
φετινά στοιχεία από το Airbnb
(χωρίς πάντως να δίνονται πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες για το
είδος και το σημείο στο οποίο
βρίσκονται τα ακίνητα).

Ασφαλώς, η έρευνα δεν λαμ-
βάνει υπόψη της το ποσοστό της
πληρότητας, υπολογίζοντας τα
σχετικά ποσά επί τη βάσει της
εξασφάλισης επισκεπτών σε κα-
θημερινή βάση. Με δεδομένο
όμως ότι το ίδιο πράττει για όλες
τις πόλεις που καταγράφονται
στην έρευνα, μπορεί να εξαχθεί
ένα σχετικά συγκριτικό συμπέ-
ρασμα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώ-
τη πεντάδα των πόλεων όπου
ένας επενδυτής μπορεί να απο-
σβέσει ταχύτερα το κόστος αγο-
ράς ακινήτου, αξιοποιώντας το
μέσω Airbnb, αποτελείται από
το Ντουμπάι (121 ημέρες με μέση
τιμή/διανυκτέρευση τα 1.100 ευ-
ρώ), το Χίλο στη Χαβάη των ΗΠΑ,
το Ανόι στο Βιετνάμ, το Ναϊρόμπι
στην Κένυα και τους καταρρά-
κτες του Νιαγάρα στις ΗΠΑ.

<<<<<<

Η αγορά διαμερίσμα-
τος έως 45 τ.μ. στο
κέντρο μπορεί να
αποσβεστεί σε 378
ημέρες, σύμφωνα 
με έρευνα. 

Tο μέσο κόστος αγοράς ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο
κέντρο της Αθήνας φθάνει σε 97.000 ευρώ.

Αδιαμφισβήτητα οι εποχές που δια-
νύουμε είναι δύσκολες.Η οικονομία
καταγράφει ψηλά ποσοστά πλη-
θωρισμού τους τελευταίους τρεις
μήνες και αυτό αποτελεί το κυριό-
τερο θέμα συζήτησης σε οικονο-
μικούς κύκλους παγκοσμίως.Πολλοί
μπορεί να το αποδίδουν στον πό-
λεμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο
πόλεμος έρχεται να υπερακοντίσει
ένα πρόβλημα το οποίο υπέβοσκε
από τον καιρό της πανδημίας.

Όσοι έχουν επαφή με τα οικο-
νομικά, κανονικά θα πρέπει να γνω-
ρίζουν πως από την ώρα που εφαρ-
μόζεται ένα μέτρο ή μια πολιτική,
το αποτέλεσμα φαίνεται μετά την
παρέλευση κάποιου χρονικού δια-
στήματος. Με άλλα λόγια, το απο-
τέλεσμα δεν είναι άμεσο. Και δεν
είμαι ο μόνος που πάντα κάνει τον
παραλληλισμό και τη σύγκριση με-
ταξύ της πλοήγησης ενός πλοίου
και της οδήγησης ενός αυτοκινήτου.
Το δεύτερο έχει άμεση ανταπόκριση
στο τιμόνι ενώ το πρώτο ανταπο-
κρίνεται με χρονική υστέρηση στο
πηδάλιο. Η οικονομία συμπεριφέ-
ρεται σαν ένα πλοίο.

Αρκεί λοιπόν να αναλογιστούμε
πόσα δις έχουν διοχετευτεί στην
οικονομία υπό τη μορφή οριζόντιας
οικονομικής στήριξης, λόγω των
περιοριστικών μέτρων την προ-
ηγούμενη διετία και θα σχηματί-
σουμε μια αντίληψη για το πόση
υπέρμετρη ρευστότητα υπάρχει
που προκαλεί σήμερα πληθωρισμό.
Φυσικά τώρα θα μου πείτε «…και
καλά πού είναι αυτή η ρευστότητα
και δεν τη βλέπουμε… ». Και η
απάντηση είναι πως (δυστυχώς)

από αυτή την οριζόντια στήριξη,
το μεγαλύτερο όφελος το καρπώ-
νονται αυτοί που εξαρχής δεν την
είχαν και τόση ανάγκη. Συνεπώς,
τώρα για να αντιστρέψουμε την
κατάσταση – η οποία επιδεινώνεται
από τον πόλεμο – θα πρέπει να βρε-
θεί τρόπος, αφενός να μειωθεί η
ρευστότητα από την οικονομία,
και αφετέρου οποιαδήποτε μέτρα
στήριξης αυτών που «εξανεμίζον-
ται» από τον πληθωρισμό να είναι
εξαιρετικά στοχευμένα. Δεν απο-
τελεί λύση η απλή αύξηση των επι-
τοκίων.

Και μέσα σε αυτό το θεατρικό
σκηνικό που ζούμε, υπάρχει και
μια παράλληλη παράσταση η οποία
εξελίσσεται σιωπηλά, αλλά με αυ-
ξητική ένταση, σε νέα πανδημία.
Και αυτό δεν είναι άλλο από την
εκμετάλλευση από κάποιους των
πληθωριστικών πιέσεων για να
αποκομίσουν υπερκέρδη. Το βλέ-
πουμε συνεχώς · τύποι να επικα-
λούνται το γενικότερο κλίμα αυ-
ξήσεων για να διπλασιάσουν ή και
να τριπλασιάσουν τις τιμές πώλησης
προϊόντων τους, τη στιγμή που μια

αύξηση της τάξης του 5% με 10%
είναι η λογικά αναμενόμενη. Αυτό
καθιστά την υιοθέτηση δραστικών
μέτρων ακόμη πιο επιτακτική κα-
θώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου
δύσκολο η κατάσταση να ξεφύγει.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην
αγορά των ακινήτων;

Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός
έχει μπει στο μικροσκόπιο όλων
και είναι θέμα χρόνου να εφαρμο-
στούν πολιτικές αναχαίτισής του,
η παρούσα κατάσταση θα χειρο-
τερέψει λίγο ακόμα πριν αρχίσει
να ξεφουσκώνει. Και ο πιθανότερος
ορίζοντας για κάτι τέτοιο είναι
αυτός των 12 με 24 μηνών από τα
σήμερα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπάρ-

χουν αυτοί που κερδίζουν και αυτοί
που χάνουν – όπως άλλωστε ισχύει
πάντοτε, αλλά με διαφορετικούς
όρους παιχνιδιού. Σε επίπεδο επεν-
δύσεων, αυτοί που χάνουν είναι
αυτοί που σκόπευαν να επενδύσουν
εντός αυτής της περιόδου που δια-
νύουμε. Είτε διότι το κόστος δα-
νεισμού τους αυξήθηκε μειώνοντας
τις δυνατότητές τους, είτε διότι ο
πληθωρισμός τους έβγαλε εκτός
τροχιάς, είτε διότι το κατασκευα-
στικό κόστος επιβαρύνει απαγο-
ρευτικά τον προϋπολογισμό τους
κλπ, αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγ-
κασμένοι να παγώσουν το όνειρο
της απόκτησης στέγης. Το φαινό-
μενο είναι πιο έντονο στα άτομα
χαμηλότερων εισοδηματικών στρω-

μάτων που έψαχναν και ψάχνουν
προσιτή σε τιμή κατοικία επειδή
αυτές είναι πλέον δυσεύρετες.Όμως
τονίζω πως η μετάπτωση παρατη-
ρείται σε όλο το φάσμα.

Χαμένοι είναι και οι κατασκευα-
στές: είτε διότι είναι κλειδωμένοι
σε συμβόλαια που δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν, είτε διότι δεν έρ-
χεται μέσα νέα δουλειά. Χαμένες
είναι και οι τράπεζες οι οποίες βρί-
σκονται σε αυξημένη εσωστρέφεια,
σε μια φαινομενικά ατέρμονη με-
τάβαση στη «νέα εποχή» και με
ένα επιχειρηματικό μοντέλο το
οποίο δεν έχει ουσιαστικό λόγο
ύπαρξης. Χαμένες είναι και οι εται-
ρείες διαχείρισης χρέους/ ακινήτων/
whatever, οι οποίες νόμιζαν πως

κράταγαν τον Θεό από τα γένια,
ενώ τώρα δεν μπορούν να διαθέ-
σουν το στοκ τους.

Κερδισμένοι είναι όσοι πρόλαβαν
να επενδύσουν σε γη μέχρι το προ-
ηγούμενο διάστημα και έχουν μπρο-
στά τους μεγάλο ορίζοντα αποε-
πένδυσης. Αυτοί έχουν μια από τις
καλύτερες – ίσως την καλύτερη –
προστασία έναντι του πληθωρι-
σμού. Κερδισμένοι είναι και όσοι
απέκτησαν εισοδηματικά ακίνητα.
Η πρόβλεψη είναι πως οι ενοικια-
στές θα αυξηθούν το επόμενο διά-
στημα και ειδικά για την Κύπρο,
το φαινόμενο αναμένεται να είναι
πιο έντονο.

Όσοι θέλετε να κερδίσετε με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
υπάρχει ελπίδα. Δείτε την παρούσα
φάση σαν μια περίοδο εξορθολο-
γισμού. Δείτε τις πραγματικές σας
ανάγκες και προχωρήστε σε ανά-
λογο σχεδιασμό. Διορίστε τώρα
τους αρχιτέκτονες σας αν επιθυμία
σας είναι να αποκτήσετε ένα δικό
σας σπίτι. Το ίδιο αν είστε επιχει-
ρηματίας ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός
και η αδειοδότηση απαιτούν χρόνο.
Μόνο έτσι αυξάνετε τις πιθανό-
τητές σας να είστε έτοιμοι όταν
οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες.
Αν δεν θέλετε να κτίσετε αλλά να
βρείτε γη, πάντα υπάρχουν οι αξιό-
λογες επιλογές. Και αυτές δεν θα
τις βρείτε αναρτημένες πουθενά,
ούτε και πολυδιαφημιζόμενες εδώ
κι εκεί.

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

Κτηματαγορά: τελευταία ενημέρωση
<<<<<<

Η πρόβλεψη είναι πως
οι ενοικιαστές θα αυξη-
θούν το επόμενο διά-
στημα και ειδικά για την
Κύπρο το φαινόμενο
αναμένεται να είναι πιο
έντονο.

Η παρούσα κατάσταση θα χειροτερέψει λίγο ακόμα πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει. Και ο πιθανότερος ορίζοντας για
κάτι τέτοιο είναι αυτός των 12 με 24 μηνών από τα σήμερα.
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Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Hταν αργά το απόγευμα και περ-
πάτησαν έως την είσοδο του κτι-
ρίου της ιεραποστολής και στη 
συνέχεια έως τη μεγάλη πύλη του 
συγκροτήματος. Ο πάστορας στα-
μάτησε εκεί· το βλέμμα του αγκά-
λιασε την πεδιάδα μπροστά του 
έως πέρα, στη μακρινή πλαγιά. 
“Το ηλιοβασίλεμα προσδίδει μια 
πραότητα στο τοπίο, έτσι δεν εί-
ναι; Ωστόσο είναι ένα τοπίο όπου 
ξέρουμε πως δεν έχει συμβεί ποτέ 
τίποτα το σημαντικό”, είπε. “Εί-
ναι ένας τόπος χωρίς καμία απο-
λύτως σημασία για την ιστορία 
των ανθρώπινων επιτευγμάτων 
ή προσπαθειών. Θα μπορούσαμε 
να ξεριζώσουμε αυτή τη σελίδα 
από την ανθρώπινη ιστορία και 
δεν θα είχε καμία διαφορά”. [...] 
Ο Χάμζα τον έβλεπε σαν έναν 
άνθρωπο διχασμένο ανάμεσα 
στην ανάγκη του να κυριαρχεί 
και στην ενδόμυχη επιθυμία του 
να προσφέρει βοήθεια. Αναρω-
τήθηκε αν αυτό ίσχυε για όλους 
τους Ευρωπαίους ιεραποστόλους 
που δούλευαν με καθυστερημέ-
νους λαούς σαν κι αυτούς».

Ο Χάμζα είναι ένας από τους 
τέσσερις πρωταγωνιστές του Βρε-
τανού συγγραφέα Αμπντουλρα-
ζάκ Γκούρνα στο τελευταίο του 
βιβλίο «Αλλες ζωές», που αποκα-
λύπτει μια άγνωστη σελίδα της 
γερμανικής αποικιοκρατίας, του-
λάχιστον για το ελληνικό κοινό. 
Το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει 
στις 9 Ιουνίου από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός σε μετάφραση της Κα-
τερίνας Σχινά, είναι η πρώτη συ-
νάντηση του συγγραφέα, που 
τιμήθηκε με το Νομπέλ Λογο-
τεχνίας 2021, με τους Ελληνες 
αναγνώστες. Στις «Αλλες ζωές» 
ο συγγραφέας θίγει το θέμα της 
αποικιοκρατίας και τον βαθμό 
που επιδρά στις ζωές των ανθρώ-
πων σε βάθος γενεών, ζητήματα 
εξουσίας, διαπροσωπικών σχέσε-
ων και ανισότητας, που διαπλέ-
κονται γύρω από έναν αιματηρό 
πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ 
των γερμανικών και των βρετανι-
κών αποικιοκρατικών δυνάμεων 
για τον έλεγχο της Ανατολικής 
Αφρικής και συγκεκριμένα για 
τη σημερινή Τανζανία, πατρίδα 
του συγγραφέα, στη σκιά του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ο νεαρός 
Χάμζα είναι ένας από τους εθε-
λοντές ειδικού γερμανικού στρα-
τιωτικού σώματος Αφρικανών. 

«Είναι ένα επεισόδιο της ιστο-
ρίας που έμεινε στο περιθώριο 
των ιστορικών αφηγήσεων του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και γι’ 
αυτό ίσως είναι άγνωστο για πολ-
λούς, αλλά δεν είναι άγνωστο ή 
ασήμαντο για τους ανθρώπους 
που έζησαν εκεί και γνώρισαν 
τη γερμανική αποικιοκρατία», 
σχολιάζει ο κ. Γκούρνα στη συ-
νέντευξη που παραχώρησε στην 

«Κ» μέσω βιντεοκλήσης. «Αυτά 
τα γεγονότα φαίνονται πολύ μα-
κρινά και για τους ίδιους τους 
Γερμανούς, αν και υπάρχει αυ-
ξανόμενο ενδιαφέρον για αυτή 
την ιστορική περίοδο». 

Ο κ. Γκούρνα μας λέει ότι με-
γάλωσε με τις ιστορίες αυτού 
του πολέμου και μάλιστα ένας 
από τους ήρωες ενός άλλου, εμ-
βληματικού, βιβλίου του με τίτ-
λο «Paradise» (θα κυκλοφορήσει 
από τις ίδιες εκδόσεις) ολοκλη-
ρώνεται με ένα χαρακτήρα, τον 
Γιούσεφ, να κατατάσσεται στον 
γερμανικό αποικιακό στρατό. 
«Αναρωτήθηκα πόσοι Γιούσεφ 
θα μπορούσαν να υπάρξουν», ση-
μειώνει. Το «Paradise» κυκλοφό-
ρησε πριν από 30 χρόνια, αλλά η 
ιδέα ενός βιβλίου που θα διερευ-
νούσε τον πόλεμο της λεγόμενης 
Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής 
ήταν κάτι που απασχολούσε τον 
συγγραφέα. «Αρχισα να σκέφτο-
μαι γιατί όλοι οι στρατοί που πο-
λέμησαν σε αυτόν τον πόλεμο, 
απ’ όλες τις πλευρές, τη βρετανι-
κή, τη βελγική, την πορτογαλική, 
αποτελούνταν από Αφρικανούς. 
Οι αξιωματικοί μπορεί να μην 
ήταν, αλλά ήταν οι στρατιώτες 
και μου φαινόταν περίεργο που 
συμμετείχαν σε έναν ευρωπαϊ-
κό πόλεμο που θα καθόριζε σε 
ποιους θα ανήκαν». Θέματα ταυ-
τότητας, η σαγήνη της εξουσίας, 
ακόμη και οι αβάσταχτες συνθή-

κες της καθημερινότητας, όπως 
μας λέει, μπορεί να οδηγήσουν 
ένα νεαρό παιδί σε έναν πόλεμο. 
«Τότε δεν υπήρχε η ιδέα μιας 
Αφρικής και του να είναι κάποιος 
Αφρικανός», προσθέτει. 

Ρωτάμε τον συγγραφέα αν 
υπάρχουν άνθρωποι σαν τον 
Γιούσεφ και τον Χάμζα στον ρω-
σικό στρατό που έχει εισβάλει 
στην Ουκρανία. «Είμαι σίγουρος 
πως υπάρχουν. Είμαι σίγουρος 
πως σε κάθε πόλεμο υπάρχουν 
άνθρωποι που είναι απρόθυμοι 
ή που δεν μπορούσαν να φα-
νταστούν τι είδους υπηρεσίες 
θα έπρεπε να προσφέρουν στην 
πατρίδα τους», σχολιάζει και πε-
ριγράφει έναν από τους Γερμα-
νούς αξιωματικούς στο βιβλίο του 
που εκτελεί πιστά τις διαταγές 
των επιθέσεων, αλλά διακατέχε-
ται από αμφιβολίες. «Αυτό υπαι-
νίσσομαι: δεν μπορεί να πει “μι-
σό λεπτό, δεν είναι σωστό αυτό 
που κάνουμε”, αλλά νιώθει κάτι 
που δεν μπορεί να το εκφράσει με 
λέξεις», σχολιάζει. «Λίγοι έχουν 
το κουράγιο να παραδεχθούν ότι 
αυτό είναι λάθος και να αποχω-
ρήσουν».  

Ο Γερμανός αξιωματικός, όπως 
και ο πάστορας του βιβλίου, εί-
ναι δύο χαρακτήρες διχασμένοι 
ανάμεσα στη σκληρότητα και 
σε πράξεις καλοσύνης. Μαθαί-
νουν στον Χάμζα να γράφει και 
να διαβάζει ή περιποιούνται τα 

τραύματά του, αλλά δεν χάνουν 
ευκαιρία να του υπενθυμίζουν 
την ανωτερότητά τους. Τι εξυ-
πηρετούν αυτές οι αντιθέσεις; Ο 
συγγραφέας μάς λέει ότι αυτές οι 
σχέσεις ξεκινούν από μια αντίλη-
ψη κατωτερότητας του άλλου, σε 
αυτή την περίπτωση των αφρι-
κανικών πληθυσμών. «Αυτή η 
αντίληψη παράγει τη θέληση να 
είναι κάποιος σκληρός και άδικος, 
αλλά την ίδια στιγμή αυτοί (σ.σ. 
οι καταπιεστές) γνωρίζουν ότι 
αυτό δεν είναι αλήθεια, επειδή 
στην πραγματικότητα δεν είναι 
τόσο απάνθρωποι όσο επιτάσσει 
η ιδεολογία τους. Αυτό είναι το 
δίλημμά τους. Αν το αναγνωρί-
σουν θα τους είναι αβάσταχτο. 
Η ανάγκη να δείξουν καλοσύνη 
ελαφραίνει το βάρος της συνεί-
δησής τους. Αυτό που θέλω να 
πω είναι ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις, υπάρχουν και εξαι-
ρέσεις βέβαια, είναι αδύνατο να 
καταπιέσουμε εντελώς την αν-
θρωπιά μας». 

Ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα, 
με καταγωγή από την Τανζανία 
και αραβικές ρίζες, υπήρξε και ο 
ίδιος πρόσφυγας όταν μετανά-
στευσε στη Μεγάλη Βρετανία 
το 1968. Κατά την απονομή του 
Βραβείου Νομπέλ στη Σουηδική 
Ακαδημία, ο 73χρονος συγγρα-
φέας και καθηγητής Αγγλικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Κεντ μίλησε για την αγάπη 

του για το γράψιμο, τα χρόνια 
της «φτώχειας και της αποξένω-
σης», και την ανάγκη που δημι-
ουργήθηκε μέσα του να μιλήσει 
για την προσφυγική εμπειρία, 
την αποικιοκρατία και την ιστο-
ρία της πατρίδας του.

Από τότε πέρασαν πολλά χρό-
νια, ο ίδιος έγραψε δέκα μυθιστο-
ρήματα και τιμήθηκε με τη μεγα-
λύτερη λογοτεχνική διάκριση. 
Υπάρχει ακόμη το ίδιο κίνητρο; 
«∆εν έχω βρει ακόμη τον χρόνο 
για να το σκεφτώ», λέει γελώ-
ντας, καθώς οι υποχρεώσεις και 
οι συνεντεύξεις που δίνει μετά 
το Νομπέλ είναι πάρα πολλές. 
«Υπάρχει όμως πάντα κάτι να 
ειπωθεί. Οι άνθρωποι είμαστε 
λίγο τέρατα και πάντα θα υπάρ-
χει κάποια αδικία για την οποία 
πρέπει να μιλήσουμε ή μια πτυχή 
ανθρωπιάς που θα χρειαστεί να 
τιμήσουμε», σημειώνει, αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό. «Είναι ωραίο να 
μαθαίνεις νέα πράγματα, αλλά η 
συγγραφή χωρίς να είναι ευχά-
ριστη και η ανάγνωση χωρίς ευ-
χαρίστηση δεν αξίζουν τον κό-
πο», τονίζει σε άλλο σημείο της 
συζήτησής μας.

Το προσφυγικό
Πώς βλέπει την αντιμετώπιση 

των προσφύγων έξι δεκαετίες με-
τά τη δική του εμπειρία; «Υπάρ-
χουν μερικές χώρες που έχουν 
δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο 
στους μετανάστες και άλλες που 
δεν το έχουν κάνει», μας λέει και 
στη δεύτερη ομάδα βάζει μέσα 
και τη στάση της Ελλάδας στην 
τελευταία προσφυγική κρίση. «Αυ-
τό που είναι σημαντικό είναι να 
καταλάβουμε ότι πρόσφυγας εί-
ναι ένας άνθρωπος του οποίου η 
ζωή είναι σε κίνδυνο εξαιτίας του 
πολέμου, της βίας ή της κρατικής 
βίας. Αν κάποιος είναι σε μια τέ-
τοια κατάσταση και παρουσιαστεί 
μπροστά σου και αν εσύ έχεις τα 
μέσα να του προσφέρεις φιλοξε-
νία, τότε για μένα είσαι υποχρε-
ωμένος να το κάνεις».

Η αξία της ανθρωπιάς
Ο Βρετανός συγγραφέας Αμπντουλραζάκ Γκούρνα, τιμηθείς με το Νομπέλ Λογοτεχνίας 2021, μιλάει στην «Κ»

Το βιβλίο «Αλλες ζωές» θα κυκλο-
φορήσει στις 9 Ιουνίου από τις εκ-
δόσεις Ψυχογιός.

«Οι άνθρωποι είμαστε λίγο τέρατα και πάντα θα υπάρχει κάποια αδικία για την οποία πρέπει να μιλήσουμε ή μια πτυχή ανθρωπιάς που θα χρειαστεί να τιμή-
σουμε», λέει ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα.

Είναι ωραίο να μαθαίνεις 
νέα πράγματα,
αλλά η συγγραφή 
χωρίς να είναι ευχάριστη 
και η ανάγνωση 
χωρίς ευχαρίστηση
δεν αξίζουν τον κόπο.

Είμαι σίγουρος πως σε 
κάθε πόλεμο υπάρχουν 
άνθρωποι που είναι 
απρόθυμοι ή που
δεν μπορούσαν 
να φανταστούν τι είδους 
υπηρεσίες θα έπρεπε 
να προσφέρουν.
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Μια παράσταση για την πολιτική της ζωής. 
Ένα ντουέτο με τον Βαρνάβα Κυριαζή και την 
Αννίτα Σαντοριναίου. Το πρώτο θεατρικό έργο 
του ηθοποιού Σάιμον Γουντς, Hansard*, έκα-
νε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο στο Λονδίνο 
τον Σεπτέμβριο 2019, με τους Alex Jennings 
και Lindsay Duncan. Φέτος, η Alpha Square 
θα φέρει μαζί στη σκηνή δύο κορυφαίους 
ηθοποιούς για αυτό το συνταρακτικό θεατρικό 
ντουέτο «Το Αρχείο», σε Πανελλήνια Πρώτη. 
Η παράσταση ανεβαίνει για λίγες παραστά-
σεις στην Λεβέντειο Πινακοθήκη και κάνει 
Παγκύπρια Περιοδεία. Είναι ένα καλοκαιρινό 
πρωινό του 1988 και ο συντηρητικός υπουρ-

γός της κυβέρνησης Θάτσερ, Ρόμπιν Χέσκεθ, 
επέστρεψε στο ειδυλλιακό του σπίτι στο 
Cotswold, το οποίο έχουν με τη γυναίκα του 
των τελευταίων τριάντα χρόνων, Νταϊάνα. Μα 
δεν φαίνεται να είναι όλα χαρούμενα. Η Ντα-
ϊάνα έχει hangover, μια αλεπού καταστρέφει 
τον κήπο και ξεθάβονται μυστικά από παντού. 
Ενώ προχωράει η μέρα, αυτό που ξεκινάει 
σαν ένας γνώριμος ρυθμός συζυγικής φιλο-
νικίας καταλήγει σε μια αιμοβόρα πυγμαχία. 
Λεβέντειος Πινακοθήκη, την Πέμπτη 26 Μαΐ-
ου με Κυριακή 29 Μαΐου, ώρα 8:30 μ.μ. (Κυρ. 
7:30 μ.μ.). Προπώληση Τickethour.com, ACS 

Courer.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Το αρχείο» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

O φαύλος κύκλος
της ομοφοβίας

«Κ
άποιος μου έγραψε ότι είμαι κακιά 
αδερφή. Αδερφή είμαι, αλλά είμαι 
καλή. Κι όμορφη και έξυπνη και επι-

τυχημένη. Και μη σοκάρεστε, αυτά πρέπει 
να τα συζητάμε ανοιχτά. Αν δεν τα συζη-
τήσουμε, τότε δεν θα τα αντιμετωπίσου-
με ποτέ». Ηταν η απάντηση του Γιώργου 
Καπουτζίδη, που παρουσίαζε, μαζί με τη 
Μαρία Κοζάκου, τον διαγωνισμό της Γιου-
ροβίζιον στο Τορίνο, σε τηλεθεατή που 
επέλεξε αυτόν τον τρόπο να του επιτεθεί 
για κάποιο σχόλιό του. Η στάση τού, ανοι-
χτά ομοφυλόφιλου, ηθοποιού και σεναριο-
γράφου έγινε viral στο ∆ιαδίκτυο για τους 
σωστούς λόγους: με χιούμορ, ανυπόκριτα, 
χωρίς εμπάθεια, είπε την (αποστομωτική) 
αλήθεια. Μια υποδειγματική συνάντηση 
δημόσιου και ιδιωτικού, με λόγο μετρημέ-
νο και λέξεις καλοδιαλεγμένες.

Τη 17η Μαΐου (∆ιεθνής Ημέρα κατά της 
Ομοφοβίας) προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 
το ντοκιμαντέρ «Ομοφοβία / Global Ho-
mophobia», παραγωγής Deutsche Welle 
του 2019. Υπάρχει διαθέσιμο στο ERTFLIX. 
Η δημοσιογραφική αυτή καταγραφή φωτί-
ζει πτυχές, όχι τόσο άγνωστες όσο απολύ-
τως ασφυκτικές και συχνά επικίνδυνες για 
τη ζωή των ομοφυλoφίλων. Ακόμη και σε 
χώρες, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, που 
δεν περνούν από το μυαλό μας. Πρώτα τα 
στοιχεία: 71 χώρες σε όλον τον κόσμο τι-
μωρούν ακόμα την ομοφυλοφιλία. Σε 12 
από αυτές (ανάμεσά τους το Ιράν και η 
Σαουδική Αραβία) επικρέμαται και θανα-
τική ποινή. Αν μετακινηθούμε προς την 
Ευρώπη, παρατηρούμε ότι συμβαίνουν 
ακόμη κι εκεί περιστατικά φανερά ή και 
υπόκωφα, κυρίως, σε μικρότερες πόλεις. 
Ο Γάλλος Λιές, ένα από τα πρόσωπα του 
ντοκιμαντέρ, μεγαλωμένος στη Ζενεβι-
λιέ (41.000 κάτοικοι), εργαζόταν ως σύμ-
βουλος επιχείρησης. Από τη στιγμή που 
κοινοποίησε στα σόσιαλ μίντια ότι είναι 
γκέι, έγινε στόχος προσβολών και επιθε-
τικού μπούλινγκ. Ο φακός τον παρακο-
λουθεί «διακριτικά» στη διαδρομή προς 
το σπίτι της μητέρας του. Ακούγονται οι 
βρισιές «παλιογκέι». Οι δημοσιογράφοι 
πλησιάζουν τις παρέες των νέων που τον 
παρενοχλούν και εκείνοι ισχυρίζονται ότι 
το κάνουν γιατί με την παρουσία του «θέ-
λει να τους αναγκάσει να γίνουν γκέι»... 
Φωτογραφίες με ανθρώπους που έχουν 
γρονθοκοπηθεί, παραμορφωθεί από εκχυ-
μώσεις στο πρόσωπο, μηνύματα γεμάτα 
μίσος, από το Παρίσι μέχρι το Μπορντό, 
το «φυσιολογικό» σε πλήρη διαστρέβλω-
ση, όπλο τοξικό και ρατσιστικό, ανάλογα 
με τις καταβολές του καθενός. 

Το συνεργείο ταξιδεύει και στην Αμερι-
κή και αποτυπώνει έναν κόσμο σκοτεινό, 
(αυτο)αποκλεισμένο, βαθιά διαταραγμέ-
νο. Κέντρα που εφαρμόζουν «θεραπείες 
μεταστροφής». Κλειστές οργανώσεις (το 
ντοκιμαντέρ διεισδύει σε ένα τέτοιο κέ-
ντρο έξω από το Νιου Τζέρσεϊ) που λει-
τουργούν με πλήρη μυστικότητα. Φιλοξε-
νούν ομοφυλοφίλους από όλον τον κόσμο. 
Ενας Γαλλοαμερικανός δημοσιογράφος 
υποδύεται τον πελάτη. Το κόστος για ένα 
Σαββατοκύριακο θεραπείας, 650 δολάρια... 
Κανόνες αυστηροί, καμία επικοινωνία με 
τον έξω κόσμο. Το περιβάλλον πολύ συγ-
γενές με αυτό που καταγράφει η ταινία 
«∆ιαγραφή ταυτότητας» («Boy erased», 
2018), με τον Ράσελ Κρόου και τη Νικόλ 
Κίντμαν, βασισμένη στο αυτοβιογραφικό 
βιβλίο του Γκάραρντ Κόνλεϊ. Ο γιος ενός 
ιερέα Βαπτιστών υποχρεώθηκε να μπει 
σε πρόγραμμα «θεραπείας» ομοφυλοφί-
λων... Ενας κόσμος τόσο παράλογος, ανε-
λεύθερος και αποκρουστικός, που συχνά 
οδηγεί τους «θεραπευόμενους» στην αυ-
τοκτονία. Εάν μετακινηθούμε στον χάρτη 
προς την Τυνησία ή προς την Ουγκάντα, 
διαπιστώνουμε ότι οι ομοφυλόφιλοι, για 
να επιβιώσουν, ή θα πρέπει να ζουν σε 
καταφύγια ή να μεταναστεύουν...

Το ντοκιμαντέρ κάνει ορατά ρήγματα 
και αντιφάσεις. Στη Γαλλία, παρά το γεγο-
νός ότι νομιμοποιήθηκαν οι γάμοι μεταξύ 
ομοφυλοφίλων το 2013, έχει παρατηρηθεί 
αύξηση της ομοφοβικής βίας τα τελευταία 
χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ψήφι-
ση προοδευτικών νόμων δεν συνεπάγε-
ται προοδευτικές αντιλήψεις. Πάνω από 
700.000 Αμερικανοί έχουν επισκεφθεί «θε-
ραπευτές» που ισχυρίζονται ότι μπορούν 
να «μετατρέψουν οποιονδήποτε ομοφυ-
λόφιλο σε ετεροφυλόφιλο». Το αυτονόητο 
της ελευθερίας επιλογής συντρόφου, σε-
ξουαλικού προσανατολισμού, συμπορεύ-
εται με το αδιανόητο του εκφοβισμού και 
της περιρρέουσας απειλής. Οσο ο φαύλος 
κύκλος ανακυκλώνεται τόσο αναγκαίες 
είναι δημόσιες παρεμβάσεις, από ανθρώ-
πους που δεν κάνουν πως δεν άκουσαν, 
πως δεν είδαν...

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πολιτιστική ατζέντα για προεδρικές 

Ε
ίναι πολύ νωρίς για τέτοιο σχόλιο και 
άρθρο, το καταλαβαίνω –μη νομίζετε 
ότι ζω σε άλλον κόσμο– ωστόσο θε-

ωρώ ότι πρέπει να το γράψω αυτό το άρ-
θρο, τώρα που είναι νωρίς, και ίσως κά-
ποιος από κάποιο επιτελείο το διαβάσει 
και το μεταβιβάσει στους υποψήφιους 
προέδρους της Κυπριακής ∆ημοκρατί-
ας. Λένε, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρόεδροι 
για το Κυπριακό, για την ακρίβεια, για 
το ΓεΣΥ, για την Κύπρο του αύριο, την 
ψηφιοποίηση, για τη γεωστρατηγική 
θέση της χώρας και τον ρόλο της στην 
Ανατολική Μεσόγειο, για τα αέρια, τα 
LNG και για μύρια άλλα. Για τον έρμο 
τον πολιτισμό αυτού του κράτους δεν 
έχουν να πουν τίποτα; Ένα όραμα, ένα 
κάτι τέλος πάντων, και όχι τα τετριμμέ-
να περί δημιουργίας υφυπουργείου Πο-
λιτισμού και το χτίσιμο του νέου αρχαι-
ολογικού μουσείου της Λευκωσίας, αυτά 
τα εμπεδώσαμε. Ένα ολιστικό όραμα, 
για το πώς θέλει η Πολιτεία να δει τον 
πολιτισμό να εξαπλώνεται, να πουν οι 
υποψήφιοι πρόεδροι και να το εννοούν 
ότι η χώρα μας πάσχει πολιτιστικά, από 
δομές, από νόμους, από ιδέες. Να μας 
πουν ότι θέλουν να εκσυγχρονίσουν 
θεσμούς και κτήρια. Να δείξουν τέλος 
πάντων ότι θέλουν να κάνουν κάτι. ∆ιότι 
όλα τα άλλα εγώ προσωπικά τα ακούω 
βερεσέ. Το Κυπριακό πνέει τα λοίσθια, 

τα οικονομικά μας και τα ενεργειακά 
μας είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, τα κοι-
νωνικά μας προσπαθούμε, αλλά έχουμε 
δρόμο. Αφοριστικό θα με πείτε και ίσως 
να έχετε δίκιο, αλλά δεν είμαι. Έχουν 
γίνει πράγματα, αλλά επιτρέψτε μου 
να πιστεύω ότι δεν είναι από πολιτική 
βούληση, αλλά επειδή ήρθε η ώρα τους. 

Για τον πολιτισμό πάντως ποτέ δεν 
έρχεται αυτή η έρμη η ώρα. Φτιάχνου-
με κτήρια, εγκαινιάζουμε θεσμούς και 
ύστερα τίποτα. Πάμε στα τυφλά ή στην 
πεπατημένη και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. 
Θα με ενδιέφερε κοντολο- γίς να μά-
θαινα τι πρεσβεύουν 
οι υποψήφιοι πρόε-
δροι στα πολιτιστι-
κά. Τι θα ήθελαν να 
κάνουν, τι νομίζουν 
ότι λείπει από τη χώ-
ρα, τι έχουμε σε πλεόνα-
σμα και θα ήταν καλό να 
το εξαγάγουμε παραέξω, 
αφού με το χαλλούμι δεν 
τα πολυκαταφέρνουμε; 
Η χώρα έχει πολιτιστικό 
απόθεμα, έχει ανθρώπους 
με ιδέες, έχει ταλέντα σε 
όλες τις τέχνες, έχει το δυνα-
μικό και μπορεί, αν αυτό αξιο-
ποιηθεί σωστά να δώσει απτά 
οφέλη σε ολόκληρη την κοι-

νωνία, σε όλους τους πολίτες. Είναι κρί-
μα να μην ασχολούνται οι υποψήφιοι 
πρόεδροί μας με τον πολιτισμό. 

∆εν πιστεύετε λοιπόν ότι θα είχε εν-
διαφέρον να το κάνουν; Και οι άνθρωποι 
του πολιτισμού ψυχές είναι... συγγνώ-
μη, ψήφοι είναι και είναι κρίμα να μην 
τους περιλαμβάνει κανείς στους σχεδι-
ασμούς του. Βέβαια, όσοι συμβουλεύ-
σουν τους υποψήφιους προέδρους καλό 
θα είναι να διαβάσουν πριν, να ξέρουν 
τι να τους πουν. ∆ιότι, επαναλαμβάνω, 
δεν είναι λέξεις κλειδιά το υφυπουργείο 
Πολιτισμού, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Λευκωσίας, Θέατρο και Τσιαττιστά και 
προς Θεού, όχι άλλη Πλατεία Ελευθερί-

ας και Βιβλιοθήκη Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. ∆ιότι αν είναι 
να μας πουν αυτά, καλύτερα 

να μην πουν τίποτε.
Εν κατακλεί-

δι, θα πρέπει νο-
μίζω τα επιτε-

λεία να εντάξουν 
στο πρόγραμμά 
τους και τον πολι-
τισμό, έχουν καιρό 

μπροστά τους, για να συζη-
τήσουν με κόσμο, να δουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι καλλιτέχνες, οι πολιτι-
στικοί χώροι, και να σκεφτούν 

σοβαρά πώς θα ήθελαν να τα θεραπεύ-
σουν. ∆εν γίνεται πάντα ο πολιτισμός να 
είναι ο φτωχός συγγενής των προεκλο-
γικών εκστρατειών, διότι χωρίς τον πο-
λιτισμό δεν θα υπήρχαν καν οι πολίτες, 
άρα ούτε οι πολιτικοί και συνεπώς ούτε 
οι πολιτικές εκστρατείες και οι εκλογές. 
Πολιτισμός είναι η κάθε μέρα μας, πολι-
τισμός είναι η ώριμη και διαλεκτική συ-
ζήτηση, είναι η αισθητική των δρόμων 
μας, τα δασικά πάρκα μας. Πολιτισμός 
είναι η διάλεκτος, πολιτισμός είναι το 
παρκάρισμά μας και ο τρόπος λειτουρ-
γίας των δημόσιων υπηρεσιών. Πολιτι-
σμός είναι η παραδοχή του λάθους και 
η προσπάθεια διόρθωσής του. Πολιτι-
σμός είναι να μη θεωρούν οι πολιτικοί 
και τα κόμματα τους πολίτες θεατές σε 
ρωμαϊκή αρένα. Το άρτος και θεάματα 
δεν είναι πια πρόσφορο μότο. Οι πο-
λίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
αποτέλεσμα προαιώνιων πολιτιστικών 
διεργασιών και ότι αξίζει να ανανεώνε-
ται και να εμπλουτίζεται το πολιτιστικό 
απόθεμα που τους τρέφει, που μας τρέ-
φει, που επιτρέπει στους υποψήφιους 
προέδρους να μιλάνε εξ ονόματος των 
πολιτών. Εκτός και αν αρκούνται σε πο-
λίτες που απλώς χαιρετούν λογής-λογής 
αυτοκράτορες. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ

«The Broken Pitcher»  

Το «The Broken Pitcher» παρουσιάζεται 
τον Μάιο 2022 στις δύο του αλληλένδε-
τες μορφές: σε έκθεση στο Θκιο Ππα-
λιές στη Λευκωσία και μέσω μιας σειράς 
προβολών της ομότιτλης ταινίας σε πό-
λεις της Κύπρου. Το πρότζεκτ διοργανώ-
νουν οι Natascha Sadr Haghighian, Μα-
ρίνα Χριστοδουλίδου και Peter Eramian, 
σε συμπαραγωγή του Θκιο Ππαλιές και 
του GfZK στη Λειψία. Οι προβολές της 
ταινίας θα διεξαχθούν σε δημόσιους χώ-
ρους. Η έκθεση εγκαθιστά το πλατό της 
ταινίας σε φυσικό χώρο και εδραιώνει 
σωματικά προσωπικές και συλλογικές 

αναγνώσεις του χώρου της συνάντησης. 
Η ταινία θα προβάλλεται στις Θκιο Ππα-
λιές κάθε Τετάρτη στις 8:00 μ.μ. Θκιό 
Ππαλιές, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 27 Μαΐου 2022, Λευκωσία. Πληροφο-

ρίες τηλέφωνο 99256343, 97701010

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι θρύλοι του αυθεντικού tango στο Ριάλτο

Οι Tango Legends, η φη-
μισμένη ομάδα χορού και 
μουσικής ταγκό από την Αρ-
γεντινή, παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα γεμάτο πάθος 
και δεξιοτεχνία, το οποίο τι-
μά τη μνήμη του δημιουρ-
γού του Nuevo Tango, Astor 
Piazzolla, με αφορμή τα 30 χρόνια από 
τον θάνατό του. Οι παγκοσμίου φήμης χο-
ρογράφοι και χορευτές του Αργεντίνικου 
tango, Panlo Sosa και Mariela Maldonado, 
μαζί με άλλους δέκα εξαιρετικούς χορευ-
τές και μουσικούς αποκαλύπτουν με πάθος 

και αισθησιασμό το θρύλο 
του αυθεντικού tango. Σε 
αυτό το ταξίδι οι καλλιτέχνες 
μοιράζονται με το κοινό τον 
ανεπανάληπτο αέρα του 
Buenos Aires, όπου κάθε 
γωνία του ήταν ένα tango, 
με τη μαγεία του μπαντονε-

όν και του χορού. Θέατρο Ριάλτο, Ανδρέα 
∆ρουσιώτη 19, Λεμεσός. Σάββατο 28 και 
Κυριακή 29 Μαΐου, ώρα 8:30 μ.μ. Η παρά-
σταση θα παρουσιαστεί και στο ∆ημοτικό 
Θέατρο Λατσιών στις 30 Μαΐου. E-ticket: 

www.rialto.com.cy, ταμείο: 77777745.

ΒΙΒΛΙΟ

Στο πλαίσιο των δράσεων του 
∆ήμου Στροβόλου για τα 100 
χρόνια μνήμης και τιμής στη 
Μικρά Ασία σας διοργανώνε-
ται η διάλεξη της δρος Μαρίας 
Μιχαηλίδου με θέμα: «Η πρό-
σληψη του 1922 στην Κυπρια-
κή Πεζογραφία». Καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με απαγγελία από 
την πρόεδρο του ΚΝ «Παναγία 
Σουμελά», κ. Ιλόνα Ανθυμιά-
δου Άσματα του Πόντου με συ-
νοδεία χορού από το χορευτικό 
συγκρότημα του ΚΝ «Παναγία 
Σουμελά» Λύρα: Τρύφωνας Χα-
τζίδης Νταούλι: Γεώργιος Χα-
τζίδης. Τετάρτη, 25 Μαΐου, ώρα 
7:30 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο 
Στροβόλου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Below Average» 

του Σπύρου 

Αγγελόπουλου

Η ατομική έκθεση του Έλ-
ληνα καλλιτέχνη Σπύρου Αγ-
γελόπουλου με τίτλο «Below 
Average» στην γκαλερί Stand 
in Line Art Space, με πρόσφα-
τα έργα του καλλιτέχνη. Κάτω 
από τη βάση παίρνουν οι μα-
θητές του τελευταίου θρανίου. 
Κάτω από τη βάση παίρνουν 
αυτοί που δεν ξέρουν να πα-
παγαλίζουν. Κάτω από τη βάση 
παίρνουν οι λαϊκοί καλλιτέχνες 
και οι γυρολόγοι. ∆ίνουν τις 
πρόχειρα στημένες παραστά-
σεις τους πάντα στο δρόμο, 
στο πόδι. Κάτω από τη βάση 
ακόμα, παίρνουν όσοι βανδα-
λίζουν τα βιβλία τους και όσοι 
κοιτάνε επίμονα έξω από το 
παράθυρο. Κάτω από τη βάση 
παίρνουν οι ερωτευμένοι και 
όλα τα παιδιά πριν ασπαστούν 
τη λογική και ξεχάσουν για πά-
ντα τον κόσμο των θαυμάτων. 
Οι ποιητές παίρνουν κάτω από 
τη βάση (μόνο οι καλοί) και οι 
γάτες παίρνουν κάτω από τη 
βάση (μόνο οι μαύρες). Η έκ-
θεση αυτή είναι ένα εικονο-
γραφημένο ψυχογράφημα 
ενός ονειροπόλου που μάχε-
ται για όλους τους παραπάνω. 
Είναι το ταξίδι - ημερολόγιο 
ενός καραγκιόζη του τελευταί-
ου θρανίου. «Και οι τελευταί-
οι έσονται πρώτοι. Stand In 
Line Art Space, 26Α Μετοχί-
ου, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία. 
∆ιάρκεια μέχρι τις 3 Ιουνίου 
2022. Πληροφορίες τηλέφω-

νο 99412000.

ΘΕΑΤΡΟ

«Τι είδε ο Υπηρέτης» στο Θέατρο ΕΝΑ
Συνεχίζονται οι παραστάσεις της 
κωμωδίας «Τι είδε ο Υπηρέτης» Τζο 
Όρτον, σε σκηνοθεσία Αντρέα Χρι-
στοδουλίδη στο θέατρο ένα. Το «Tι 
είδε ο Υπηρέτης» είναι ένα έργο - 
φάρσα του Άγγλου θεατρικού συγ-
γραφέα, Τζο Όρτον. Πρωτοπαρουσι-
άστηκε το 1969, μετά το θάνατο του 
Όρτον. Ο ψυχίατρος κύριος Πρέντις 
περνάει την υποψήφια γραμματέα 
του Τζέραλντιν από μια δοκιμασία 
πρόσληψης η οποία συμπεριλαμβά-
νει… και την αφαίρεση των ρούχων 
της! Τη θέση γραμματέως διεκδι-
κεί και ένας απατεώνας νεαρός, ο 

οποίος έχει αποπλανήσει ερωτικά 
σε ένα ξενοδοχείο την νυμφομανή 
γυναίκα του γιατρού και την εκβιά-
ζει με φωτογραφίες που έχει τρα-
βήξει την ώρα της «συνεύρεσης». 
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Μύ-
ρια Αργυρού, Σωτήρης Μεστάνας 
Αγγελίνα Μήτκα, Αντώνης Παρχαρί-
δης, Μιχάλης Χρήστου, Νεκτάριος 
Λοϊζίδης. Τακτικές παραστάσεις κά-
θε Παρασκευή, Σάββατο στις 8:30 
μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7:00 μ.μ. 
μέχρι το τέλος Μαΐου. Κρατήσεις: 

22348203. Η παράσταση είναι κα-

τάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή την έκδοση του βιβλί-
ου «Επιχειρηματικότητα και Οικο-
νομική Στρατηγική στην Κύπρο 
κατά το πρώτο μισό του 19ου αι-
ώνα: η περίπτωση του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη» του Κυπριανού 
∆. Λούη, από το Κέντρο Επιστη-
μονικών Ερευνών, συζητήσαμε 
με τον Θεοχάρη Σταυρίδη, ανα-
πληρωτή καθηγητή Οθωμανικής 
Ιστορίας στο Τμήμα Μεσανατολι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και επιστημονικό επιμε-
λητή του τόμου. Ο δρ Σταυρίδης 
λέει πως το βιβλίο αυτό αποτελεί 
σημαντική συμβολή στην ιστορι-
ογραφία της ύστερης Οθωμανι-
κής περιόδου στην Κύπρο, καθώς, 
μέσα από την προσωπικότητα 
του Μαρκαντωνίδη ο Κυπρια-
νός Λούης αναλύει σε βάθος τα 
εμπορικά δίκτυα, τις οικονομικές 
σχέσεις, και την αγροτική παρα-
γωγή στο νησί κατά την περίοδο 
από τις παραμονές της Ελληνικής 
Επανάστασης μέχρι την εξαγγε-
λία των μεταρρυθμίσεων του Ταν-
ζιμάτ, το 1839». Σχετικά με την 
οικονομία της Κύπρου μετά την 
Επανάσταση του 1821 ο δρ Σταυ-
ρίδης αναφέρει πως με δεδομένη 
τη ραγδαία αύξηση του εμπορίου 
κατά τον 19ο αιώνα, παρατηρεί-
ται ότι, στα χρόνια που ακολου-
θούν την Επανάσταση, έρχεται 
στο προσκήνιο μια νέα ελίτ, η 
οποία θα διεκδικήσει δικαιώμα-
τα και πολιτική εξουσία από την 
παραδοσιακή ηγεσία της κοινό-
τητας. Όσο αφορά τη μελέτη της 
Οθωμανικής Ιστορίας της Κύπρου 
λέει πως είναι ένα θέμα αρκετά 
παραμελημένο, που αντιμετω-
πίζεται συχνά με προκατάληψη. 
Ωστόσο, όπως αναφέρει εντός 
της επιστημονικής κοινότητας 

έχουν γίνει μεγάλα βήματα κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες.

 –Το βιβλίο επικεντρώνεται χρο-
νολογικά στο πρώτο μισό του 
19ου αιώνα. Ποια είναι, σε γενι-
κές γραμμές, τα κύρια χαρακτη-
ριστικά του οθωμανικού οικο-
νομικού πλαισίου στην Κύπρο 
κατά την εν λόγω περίοδο; 

–Όπως και οι άλλες επαρχίες 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
την περίοδο αυτή, η Κύπρος τρο-
φοδοτεί με πρώτες ύλες τις ευρω-
παϊκές βιομηχανίες, εισάγοντας, 
παράλληλα, από την Ευρώπη βιο-
μηχανικά και αποικιακά προϊόντα. 
Λειτουργεί δηλαδή ως τροφοδό-
της, αλλά και ως αγορά για τις βι-
ομηχανίες της ∆υτικής Ευρώπης, 
που αναπτύσσονται ραγδαία αυτή 
την περίοδο, στο πλαίσιο της βι-
ομηχανικής επανάστασης. Είναι 
μια περίοδος απόλυτης οικονομι-
κής κυριαρχίας των Ευρωπαίων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, που 
έχει τις ρίζες της στο προνομια-
κό καθεστώς των ∆ιομολογήσε-
ων, αλλά και στην πολιτική και 
στρατιωτική αδυναμία των Οθω-
μανών στο πλαίσιο του Ανατολι-
κού Ζητήματος. Φοβούμενες τις 
ενδεχόμενες καταστροφικές συνέ-

πειες μιας άτακτης κατάρρευσης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
οι Μεγάλες ∆υνάμεις κρατούν το 
οθωμανικό κράτος στον αναπνευ-
στήρα, εκμαιεύοντας, παράλλη-
λα, οικονομικά δικαιώματα και 
προνόμια ως αντάλλαγμα για την 
προστασία που παρέχουν στον 
σουλτάνο. Κατά τη δεκαετία του 
1830, η Βρετανία προστατεύει τον 
Σουλτάνο Μαχμούτ Β  ́από τις επι-
βουλές του Μεχμέτ Αλί Πασά της 
Αιγύπτου, κερδίζοντας τη Συνθή-
κη του Μπαλτά Λιμάν, του 1838, 
με την οποία παραχωρείται στους 
Βρετανούς πλήρης πρόσβαση στις 
οθωμανικές αγορές, ουσιαστικά 
καταστρέφοντας την οθωμανική 
βιοτεχνία. Ας μην ξεχνάμε ότι και 

η παραχώρηση της Κύπρου στη 
Μεγάλη Βρετανία το 1878 ήταν 
αποτέλεσμα ενός καταστροφικού 
για τους Οθωμανούς πολέμου, όταν 
η βρετανική παρέμβαση σταμάτη-
σε τη ρωσική προέλαση μερικά 
χιλιόμετρα έξω από την Κωνστα-
ντινούπολη.

–Μέσα από το βιβλίο αναδεικνύ-
εται η προσωπικότητα του Λαρ-
νακέα Γεωργάκη Μαρκαντωνί-
δη. Γιατί έχει σημασία η μελέτη 
της δραστηριότητάς του; 

–Ο Λαρνακέας έμπορος Γεωρ-
γάκης Μαρκαντωνίδης ήταν μια 
πολύπλευρη προσωπικότητα, κα-
θώς συνδυάζει την πολιτική μαζί 
με την κοινωνική και την οικονο-

μική δραστηριότητα. Όντας υπό 
την προστασία ενός πανίσχυρου 
προκρίτου, του πεθερού του, Αρχι-
δημογέροντα Χατζηχριστόδουλου 
Απέγιτου, κατά το διάστημα 1817-
1839, ο Μαρκαντωνίδης καταλαμ-
βάνει διάφορα καίρια διοικητικά 
και φορολογικά αξιώματα, διατη-
ρεί το δικό του δανειοδοτικό και 
εμπορικό δίκτυο, ενώ για κάποιο 
διάστημα εμπλέκεται και με την 
αγροτική παραγωγή, ενοικιάζοντας 
τσιφλίκια. Η πολύπλευρη δραστη-
ριότητά του μας δίνει μια μοναδι-
κή ευκαιρία να μελετήσουμε μια 
σημαντική περίοδο μετάβασης της 
κυπριακής ιστορίας εστιάζοντας σε 
μια συγκεκριμένη προσωπικότητα, 
που εμπλέκεται σε διάφορες πτυ-
χές της κυπριακής κοινωνίας και 
οικονομίας της εποχής του.  

  
–Πώς επηρεάστηκε η οικονομι-
κή δραστηριότητα του Μαρκα-
ντωνίδη, αλλά και των αρχου-
σών τάξεων της Κύπρου από τις 
ευρύτερες εξελίξεις στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία την εν 
λόγω περίοδο; 

–Οι πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα ήταν μια περίοδος μετάβα-
σης για την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, η οποία αποδυναμώνεται 
πολιτικά και στρατιωτικά, ενώ η 
οικονομική διείσδυση των ευρωπα-
ϊκών χωρών στην Ανατολική Με-
σόγειο εντείνεται. Γεγονότα όπως 
η Ελληνική Επανάσταση, η δημι-
ουργία του ελληνικού κράτους, η 
σύγκρουση του σουλτάνου με τον 
Μεχμέτ Αλί, αλλά και οι πρώιμες 
μεταρρυθμίσεις του Μαχμούτ Β΄ 
δημιουργούν ένα ρευστό σκηνι-
κό στην περιοχή, που δεν αφή-
νει, βέβαια, ανεπηρέαστη και την 
Κύπρο. Πέρα από τους κινδύνους 
που προκύπτουν από αυτές τις ρα-
γδαίες εξελίξεις, αυτή είναι και μια 
περίοδος ευκαιριών, ιδιαίτερα για 

τον Μαρκαντωνίδη και την ορθό-
δοξη άρχουσα τάξη της Κύπρου, η 
θέση των οποίων ενισχύεται, μέ-
σα από τις αυτόνομες κοινοτικές 
δομές που οργανώνονται από τον 
σουλτάνο, αλλά και μέσα από τον 
ρόλο τους ως μεσάζοντες ανάμε-
σα στους Κύπριους αγρότες και 
τους Ευρωπαίους μεγαλεμπόρους.

–Ποια είναι η συμβολή του βιβλί-
ου στην ιστοριογραφία της ύστε-
ρης Οθωμανικής περιόδου στην 
Κύπρο; Ποιες πηγές αξιοποιεί; 

–Το βιβλίο αυτό αποτελεί σημα-
ντική συμβολή στην ιστοριογρα-
φία της ύστερης Οθωμανικής πε-
ριόδου στην Κύπρο, καθώς, μέσα 
από την προσωπικότητα του Μαρ-
καντωνίδη, ο Κυπριανός Λούης 
αναλύει σε βάθος τα εμπορικά δί-
κτυα, τις οικονομικές σχέσεις, και 
την αγροτική παραγωγή στο νησί 
κατά την περίοδο από τις παραμο-
νές της Ελληνικής Επανάστασης 
μέχρι την εξαγγελία των μεταρ-
ρυθμίσεων του Τανζιμάτ, το 1839. 
Βασική πηγή που αξιοποιεί ο συγ-
γραφέας είναι ένα κατάστιχο, που 
σήμερα σώζεται στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου, στο οποίο ο Γεωρ-
γάκης Μαρκαντωνίδης κατέγραφε 
λεπτομερώς τους λογαριασμούς 
του, αποτυπώνοντας τις οικονο-
μικές του σχέσεις και τα εμπορικά 
του δίκτυα ανάμεσα στα έτη 1817-
1839. Λόγω της πληρότητας των 
καταγραφών του, το κατάστιχο 
αποτελεί μια μοναδική πηγή, που 
μας επιτρέπει να μελετήσουμε με 
μεγάλη ευκρίνεια την επιχειρη-
ματικότητα και την οικονομική 
στρατηγική ενός Κύπριου εμπό-
ρου μέσου βεληνεκούς, ο οποίος 
φρόντιζε να αξιοποιεί τις επαφές 
του με ντόπιους προκρίτους και 
ξένους μεγαλεμπόρους για να ευ-
ημερήσει, μέσα σε μια ταραγμένη 
περίοδο μετάβασης. 

Εμπορικά δίκτυα και κοινωνία μετά το 1821
Ο Λαρνακέας έμπορος Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση Κυπρίου των αρχών του ταραγμένου 19ου αιώνα

–Πώς θα χαρακτηρίζατε την 
οικονομία  της Κύπρου συνο-
λικά και πώς άλλαξε μετά την 
επανάσταση του 1821;

–Επηρεασμένη από την ευρύ-
τερη κατάσταση στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία, στις αρχές του 
19ου αιώνα, η οικονομία της Κύ-
πρου είναι στενά συνδεδεμένη 
με την ευρωπαϊκή. Ήδη από τον 
18ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι έμπο-
ροι της Λάρνακας κυριαρχούσαν 
στην οικονομική ζωή της Κύ-
πρου, τόσο ως πηγή πίστωσης 
για τους ντόπιους, στην απου-
σία τραπεζών στο νησί, όσο και 
στη διακίνηση της γεωργικής 
παραγωγής, ενώ Οθωμανοί αξι-
ωματούχοι, αλλά και Ορθόδοξοι 
πρόκριτοι, αποτελούσαν τους 
κύριους μεσάζοντες μέσα στο 
πλαίσιο αυτό. Τα άμεσα αποτελέ-
σματα των γεγονότων του 1821 
στην Κύπρο ήταν καταστροφικά 
για την οικονομία του νησιού, 
καθώς το κλίμα τρομοκρατίας, η 
ενισχυμένη παρουσία οθωμανι-
κών στρατευμάτων, αλλά και η 
δράση του ελληνικού ναυτικού 
στην περιοχή διατάραξαν την 
ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. 
Η αποδυνάμωση της Εκκλησίας 
και η εκτέλεση ή φυγή των πε-
ρισσοτέρων προκρίτων έδωσαν 
την ευκαιρία στον κυβερνήτη 
και στην ομάδα γύρω από αυτόν 
να εκμεταλλευτούν τα μονοπώ-
λια και τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του νησιού. Μετά την τα-
ραγμένη δεκαετία του 1820, ο 
Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ επιχει-
ρεί κάποιες πρώτες μεταρρυθ-
μίσεις, προάγγελο των μεγάλων 
αλλαγών του Τανζιμάτ των επό-
μενων δεκαετιών. Οι μεταρρυθ-
μίσεις αυτές προνοούν την ανα-
διοργάνωση της διοίκησης της 
ελληνορθόδοξης κοινότητας με 
τη δημιουργία επιτροπών στις 
οποίες συμμετείχαν και λαϊκοί, 
στο πλάι της παραδοσιακής εκ-
κλησιαστικής ηγεσίας. Από αυτή 

την αφετηρία, και με δεδομένη 
τη ραγδαία αύξηση του εμπο-
ρίου κατά τον 19ο αιώνα, πα-
ρατηρούμε ότι, στα χρόνια που 
ακολουθούν την Επανάσταση, 
έρχεται στο προσκήνιο μια νέα 
ελίτ, η οποία θα διεκδικήσει δι-
καιώματα και πολιτική εξουσία 
από την παραδοσιακή ηγεσία της 
κοινότητας. Ο τόμος θα παρου-
σιαστεί στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τραπέζης Κύπρου, στις 30 Μαΐου 
από τον Βασίλη Καρδάση, καθη-

γητή Οικονομικής Ιστορίας στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
τον Θεοχάρη Σταυρίδη, αναπλη-
ρωτή καθηγητής Οθωμανικής 
Ιστορίας στο Τμήμα Μεσανατο-
λικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.

–Μελετάται επαρκώς η οθω-
μανική ιστορία της Κύπρου ή 
έχουμε ακόμα πολλές ιδεολη-
ψίες να αντιμετωπίσουμε;

–Είναι γεγονός ότι η οθωμανι-
κή ιστορία της Κύπρου είναι ένα 
θέμα αρκετά παραμελημένο, που 
αντιμετωπίζεται συχνά με προκα-
τάληψη. Η οθωμανική περίοδος 
είναι πολύ λίγο γνωστή στην ευ-
ρύτερη κοινωνία, καθώς καλύπτε-
ται πολύ συνοπτικά στα σχολικά 
προγράμματα, με έμφαση στην 
καταπίεση και τις σφαγές. Πα-
ρουσιάζεται μια σκοτεινή εικό-
να, η οποία είναι ελλιπής, καθώς 
παραγνωρίζει τον πλούτο και την 
πολυμορφία της περιόδου –μιας 
περιόδου τριακοσίων χρόνων. Αυ-
τό είναι εν μέρει κατανοητό και 
αναμενόμενο, λόγω της πολιτικής 
κατάστασης και των βαθιά ριζω-
μένων προκαταλήψεων. Εντός 
της επιστημονικής κοινότητας, 
από την άλλη, έχουν γίνει μεγάλα 
βήματα κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες. Ήδη από τη δεκαετία του 
1970 πρωτοπόροι μελετητές άρ-
χισαν να αξιοποιούν οθωμανικές, 
αλλά και άλλες διαθέσιμες πηγές 
από εκκλησιαστικά ή προξενικά 
αρχεία, ενώ τώρα παρουσιάζεται 
μια νέα γενιά, εξοικειωμένη με τα 
οθωμανικά αρχεία. Οι ερευνητές 
αυτοί έχουν φωτίσει πολλές πτυ-
χές της ιστορίας της οθωμανικής 
Κύπρου. Ευχής έργο θα ήταν να 
υπάρξει μεγαλύτερη διάχυση των 
πορισμάτων μελετών, όπως αυ-
τής του Κυπριανού Λούη, στην 
ευρύτερη κοινωνία του νησιού, 
ούτως ώστε να αξιοποιηθούν και 
στην εκπαίδευση.

Βασική πηγή που αξιοποιεί ο συγγραφέας είναι ένα κατάστιχο, που σήμερα 
σώζεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, στο οποίο ο Γεωργάκης Μαρκαντωνί-
δης κατέγραφε λεπτομερώς τους λογαριασμούς του, αποτυπώνοντας τις οικο-
νομικές του σχέσεις και τα εμπορικά του δίκτυα ανάμεσα στα έτη 1817-1839.

Η οθωμανική ιστορία της Κύπρου 
είναι ένα θέμα αρκετά παραμελημένο

«Με δεδομένη τη 
ραγδαία αύξηση του 
εμπορίου κατά τον 19ο 
αιώνα, παρατηρούμε 
ότι, στα χρόνια που 
ακολουθούν την 
Επανάσταση, έρχεται 
στο προσκήνιο μια 
νέα ελίτ, η οποία θα 
διεκδικήσει δικαιώματα 
και πολιτική εξουσία 
από την παραδοσιακή 
ηγεσία της κοινότητας».

Η πολύπλευρη δραστη-
ριότητα του Λαρνακέα 
Γεωργάκη Μαρκαντωνί-
δη μας δίνει μια μοναδική 
ευκαιρία να μελετήσουμε 
μια σημαντική περίοδο 
μετάβασης της κυπρια-
κής ιστορίας, εστιάζο-
ντας σε μια συγκεκριμένη 
προσωπικότητα.
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Είμαι πάντα 
έτοιμος 
να ανασκάψω 
την ιστορία
H έκθεση του Hasan Aksaygιn με 
τίτλο «Frenk Bey, Fortress and 
the Thing» πραγματεύεται την 
ιστορία της Κύπρου κατά τη δι-
άρκεια της αποικιοκρατίας μέ-
σω μιας πλασματικής αφήγη-
σης. Ξεκινώντας την συζήτησή 
μας με τον Hassan, μου ανέφε-
ρε τι τον παρακίνησε να ασχο-
ληθεί με τη συγκεκριμένη ιστο-
ρία, την έκρηξη που έγινε στην 
Παλιά Ηλεκτρική το 1947, λέγο-
ντάς μου, «είμαι πάντα έτοιμος 
να ανασκάψω την ιστορία, ειδικά 
την ιστορία της Κύπρου. Όταν το 
NIMAC ανακοίνωσε την ανοιχτή 
πρόσκληση, ήξερα ότι ήθελα να 
κάνω κάτι για την ιστορία του 
κτιρίου του NIMAC, του παλιού 
POWERhouse, για μια αφήγηση 
όπως ο Frenk Bey, Fortress, and 
the Thing. Γνώριζα πώς χρησι-
μοποιήθηκε η τεχνολογία ως θέ-
μα εξουσίας στην ιστορία, πώς η 
γνώση του ευρωπαϊκού διαφω-
τισμού διαμόρφωσε ακόμη πιο 
ισχυρή αποικιακή κυριαρχία στις 
αποικισμένες γεωγραφίες. Αλλά 
όταν κάποιος έχει φίλους όπως 
ο Serkan Karas, ο συγγραφέας 
του “Constructive Imperialism, 
Experts and Crisis in Colonial 
Cyprus,” («Εποικοδομητικός Ιμπε-
ριαλισμός, Εμπειρογνώμονες και 
Κρίση στην Αποικιακή Κύπρο»), 
είναι πιο εύκολο να ξέρει πού να 
ψάξει. Τα αρχεία είναι πάντα μέρη 
όπου συγκεντρώνεται επιλεγμένο 
ιστορικό υλικό σχεδόν σε βαθμό 
μυθοπλασίας. Αμέσως μετά, συ-
νειδητοποίησα ότι η έκρηξη ήταν 
μια συμβολική έκρηξη μιας σύ-
γκρουσης μεταξύ διαφορετικών 
σχηματισμών στην Κύπρο στη 
διαδικασία εθνικιστικής αποα-
ποικιοποίησης». 

Κεντρικό κομμάτι της παρου-
σίασης είναι ο πίνακας «Φραν-
κενστάιν» ή αλλιώς «Ο σύγχρονος 
Προμηθέας», ο Hassan εξηγεί ότι 
ο Φρανκενστάιν ακόμα και σή-
μερα, πιστεύεται ότι ανακάλυψε 
τον ηλεκτρισμό με το περίφημο 
«kite experiment». «Όπως και ο 
Φράνκλιν, ο πρώην Βρετανός πα-
τριώτης, αργότερα ένας από τους 
ιδρυτές των ΗΠΑ, αντιπροσώπευε 
κάτι νέο από τα απομεινάρια του 
παλιού (παγκόσμιες αποικίες της 
Αγγλίας στη Βόρεια Αμερική), το 
τέρας στην ιστορία που δημιουρ-
γήθηκε από τα υπολείμματα με-
ρών πολλών διαφορετικών σωμά-
των. Το τέρας που ξύπνησε από τα 
ηλεκτρικά φορτία των νεφών ήταν 
το τέλος του δρα Βίκτορ Φραν-
κενστάιν. Και το τέρας του νέου 
κόσμου, οι ΗΠΑ, ήταν το τέλος 
της βρετανικής διακυβέρνησης 
της Βόρειας Αμερικής. Γι’ αυτό 
αναρωτήθηκα: ∆εν ξεκίνησε το 
τέρμα της βρετανικής κυριαρχίας 
στην Κύπρο με ένα άλλο πλάσμα 

που δημιουργήθηκε με τα χέρια 
του; Μόνο που αυτή τη φορά, το 
πλάσμα που δημιουργήθηκε με τη 
μαγεία του ηλεκτρισμού είχε δύο 
κεφάλια που μοιράζονταν το ίδιο 
σώμα ενός συνόλου που συνέθεσε 
όλες τις (αρσενικές-πατριαρχικές) 
ομάδες του νησιού. Είναι επίσης 
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το 
τέρας στο βιβλίο του Shelley είναι 
μια από τις πρώτες αφηγήσεις στις 
οποίες ένα «τέρας» αρχίζει να έχει 
φωνή, να γίνεται άνθρωπος. Στην 
ιστορία μου δεν χρησιμοποιώ τη 
λέξη τέρας. Αντ’ αυτού, χρησιμο-
ποίησα το “Thing”: Αν και είναι 
τερατώδες, η δημιουργία του δεν 
είναι δικό του λάθος και το άγχος 
του είναι μια ενστικτώδης “σύσπα-
ση επιβίωσης”».

Οι εικονικοί 
κόσμοι 
είναι ορατοί
Το “Sensing is believing, believing 
is seeing” είναι μια σειρά φω-
τογραφικών έργων του Άδωνη 
Αρχοντίδη που χρησιμοποιούν 
τεχνικές τηλεπισκόπησης ή τηλε-
ανίχνευσης, δηλαδή φωτογραμμε-
τρία και σάρωση LiDAR (μια δια-
δικασία τρισδιάστατης σάρωσης 
αντικειμένων). Ο Άδωνης μίλη-
σε στην «Κ» για το έργο του, μια 
σειρά από πέντε ψηφιακές εικό-
νες, φωτογραφίες τραβηγμένες σε 
έναν εικονικό κόσμο που αποτε-
λείται από τρισδιάστατες σαρώ-
σεις που έχουν τραβηχτεί σε όλη 
την Κύπρο τον τελευταίο χρόνο. 
«Παρουσιάζω επίσης ένα βίντεο 
που ταξιδεύει μέσα στα τοπία του, 
δημιουργημένο στο Unreal, ένα 
λογισμικό ανάπτυξης βιντεοπαι-
χνιδιών. Πρόθεσή μου είναι να 
παρουσιάσω την τρισδιάστατη 
σάρωση ως μια νέα φωτογραφι-
κή πρακτική, μαζί με κάποιες τε-
χνικές δημιουργίας κόσμων που 
έχω αναπτύξει. Όλα αυτά υπό 
την αιθέρια μουσική της φίλης 
και τακτικής συνεργάτιδάς μου, 
Αντρούλας Καφά». 

∆ιαβάζοντας το κείμενο για 
την έκθεσή του, το οποίο ανα-
φέρει για τις «φαντασιώσεις σχε-
τικές με πύλες στην ευρηματι-
κή μυθοπλασία», διερωτήθηκα 
τι είναι αυτές οι πύλες, ο καλλι-
τέχνης μου απάντησε πως τα έρ-
γα είναι εμπνευσμένα από τοπία 
βιντεοπαιχνιδιών και αφηγημα-
τικά μοτίβα επιστημονικής φα-
ντασίας. «Στις αφηγήσεις αυτές, 
οι πύλες (portals) συνήθως οδη-
γούν τον πρωταγωνιστή σε έναν 
νέο, πιθανώς μακρινό κόσμο, ο 
οποίος θα προσφέρει κάποιου εί-
δους λύση στα προβλήματα του 
δικού του. Στην πραγματική ζωή 
είναι οι αφηγήσεις οι ίδιες που 
λειτουργούν ως πύλες, επιτρέ-
ποντάς μας να δούμε τους φα-
νταστικούς κόσμους ως χώρους 
από τους οποίους αποκτούμε νέ-
ες προοπτικές. Για μένα, οι πύλες 
αυτές βρίσκονται κυρίως στα βι-
ντεοπαιχνίδια. Κατά την τελευ-
ταία δεκαετία έχουν σημειωθεί 
απίστευτα άλματα στην ποιότη-
τα των ιστοριών τους. Όσο το 
καλλιτεχνικό μέσο μεγαλώνει, 
μεγαλώνουν και οι σχεδιαστές 
του, οι οποίοι αισθάνονται την 
ανάγκη να πουν πιο ώριμες ιστο-
ρίες. Υπάρχει ένα meme που έχω 
συναντήσει και το συνοψίζει εύ-
στοχα: “Είμαι gamer όχι επειδή 
δεν έχω ζωή, αλλά επειδή επιλέ-
γω να έχω πολλές”». 

Ενδιαφέρον μού προκάλεσε το 
πώς το κυπριακό τοπίο μπορεί να 
παραμένει από πολλές απόψεις 
εικονικό, ο καλλιτέχνης εξήγη-
σε στην «Κ», «Η ιδιότητα του “ει-
κονικού” χαρακτηρίζεται από το 
ότι αιωρείται στη μέση δύο αντί-
θετων καταστάσεων. Γλωσσικά, 
του ακριβούς και του ψευδούς, 
και για τους δικούς μου σκοπούς, 
του πραγματικού και του φαντα-
στικού. Οι εικονικοί κόσμοι είναι 
ορατοί και φαίνονται να είναι υλι-
κοί, ωστόσο η υλικότητά τους εί-
ναι απλώς μια ψευδαίσθηση που 
απαιτεί ένα “άλμα πίστης” (leap 
of faith) από την πλευρά του θε-
ατή προκειμένου να γίνει αποδε-
κτή. Η Κύπρος, και κατ’ επέκταση 
η “κυπριακότητα”, είναι επίσης 
μια αρκετά εικονική κατάστα-

ση. Υπάρχει με έναν τρόπο στις 
επίσημες προβολές της προς τα 
έξω, με έναν άλλο τρόπο στην 
πραγματικότητα, και με έναν πο-
λύ διαφορετικό τρόπο στις ελπί-
δες και τα όνειρα των διαφόρων 
κοινοτήτων της. Όσο για εμένα, 
καθώς ο κόσμος έξω γίνεται όλο 
και πιο εχθρικός και αφιλόξενος, 
μέσω της πρακτικής μου αναζη-
τώ εναλλακτικούς χώρους όπου 
μπορώ να υπάρξω πιο ελεύθερα. 
Η διαδικασία της σύλληψης και 
της επανασύνθεσης μου επιτρέ-
πει να διεκδικήσω μια αίσθηση 
ιδιοκτησίας επί αυτού του επίμα-
χου τοπίου.

Υλικά 
που γίνονται 
παράγοντες 
μνήμης
Η έκθεση One Hundred Fifty Eight 
Attempts for Revision αποτελείται 
από τέσσερις τόμους: το τρίτομο 
έργο Propaedeutics on Memorial 
Structures (2018–2020), που διε-
ρευνά την κοινωνική, πολιτική 
και πολιτιστική κατάσταση μνη-
μείων και αναθηματικών αρχιτε-
κτονημάτων στην Κύπρο, και το 
We Never Had Winners (2021), με 
επιμελητές τους Έλενα Στυλιανού 
και Γιάννη Τουμαζή. Σημειώνε-
ται ότι αυτό το πρότζεκτ είναι το 
πρώτο του IAPT PH Commission 
(International Association of 
Photography and Theory).

Ξεκ ι νώντας ,  από  το 
Propaedeutics on Memorial 
Structures Vol. I, 2019, ο Νίκο-
λας σημειώνει πως μελετώντας, 
αποδομώντας και αναπαριστώ-
ντας μια σειρά από μνημεία στο 
νότιο τμήμα του νησιού –το έργο 
επίτηδες εστιάζει στα ελληνοκυ-
πριακά αναθηματικά αρχιτεκτο-
νήματα σε αντιδιαστολή με μια 
συγκριτική μελέτη μεταξύ ελλη-
νοκυπριακών και τουρκοκυπρια-
κών τέτοιων μνημείων, το έργο 
εξετάζει αυτά τα γλυπτά αντικεί-

μενα που εισάγονται στο κυπρι-
ακό τοπίο και επιχειρεί να θέσει 
υπό αμφισβήτηση τις έννοιες που 
σηματοδοτούν. Τα κυπριακά ανα-
θηματικά αρχιτεκτονήματα είναι 
κατά κανόνα παραστατικά, και 
αναπαριστάνουν κυρίως ήρω-
ες και μάρτυρες της πρόσφατης 
ιστορίας των συγκρούσεων του 
έθνους. Έχοντας γίνει αθάνατα 
μέσα από τη δική τους υλικότη-
τα, μεταμορφωμένα στη στιγμή 
σε έγκυρα δημόσια σύμβολα, αυ-
τοί οι κατασκευασμένοι «υλικοί 
χώροι μνήμης» λειτουργούν ως 
φυσικά και νοηματικά αντικεί-
μενα στον κυπριακό κοινωνικο-
πολιτικό ιστό και γίνονται μέρος 
δηλωμένων εθνικών και ιστορι-
κών αφηγήσεων». 

Για το έργο Propaedeutics 
on Memorial Structures Vol. II, 
2020, ο καλλιτέχνης δηλώνει 
πως εμπνεύστηκε από τον γλυ-
πτή Γιώργο Γεωργίου, «Μεταξύ 
1990 και 1994, ο Ελληνοκύπριος 
γλύπτης Γιώργος Γεωργίου (1942–
2008) εργάστηκε πάνω σε μια ιδέα 
για ένα γλυπτό-μνημείο αφιερω-
μένο στον πρώτο πρόεδρο της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο Γ΄. Το έργο του, 
το οποίο επικεντρωνόταν κυρίως 
σε έργα μεγάλης κλίμακας για δη-
μόσιους χώρους, συχνά αντλού-
σε έμπνευση από την κλασική 
ελληνική τέχνη και έφερε έναν 
εμφανή ιδεολογικό συμβολισμό. 
Για αρκετά χρόνια, ο Γεωργίου 
συγκέντρωνε, μεγέθυνε και πει-
ραματιζόταν με δεκάδες φωτο-
γραφίες του Μακαρίου, μελετώ-
ντας ιδιαίτερα τις χειρονομίες του 
Αρχιεπισκόπου, ένα αναπόσπα-
στο μέρος της πολιτικής προφο-
ρικής έκφρασης του Μακαρίου. 
Αυτό το φωτογραφικό αρχείο απο-
τέλεσε την έμπνευση για πέντε 
μελέτες γλυπτών που δημιούρ-
γησε στο στούντιό του εκείνη 
την περίοδο. Η ιδέα που πρότεινε 
ο καλλιτέχνης ήταν η δημιουρ-
γία ενός υπερμεγέθους γλυπτού 
του χεριού του Μακαρίου που θα 
έδειχνε ή/και θα χαιρετούσε, το 
οποίο, σύμφωνα με τον Γεωργίου, 
«συμπυκνώνει τέλεια την αφοσί-
ωση του Εθνάρχη στους αγώνες 

του κυπριακού έθνους για ελευ-
θερία και δικαιοσύνη». 

Το Propaedeutics on Memorial 
Structures, Vol. III, 2018 διερευνά 
την κατάσταση των αναθηματι-
κών αρχιτεκτονημάτων και των 
μνημείων ως πολιτιστικών αντι-
κειμένων σε σχέση με τις φωτο-
γραφικές τους αναπαραστάσεις. 
Ο Λαμπούρης εξετάζει «την πρά-
ξη της φωτογράφησης, μια πράξη 
παραγωγής και της επακόλουθης 
διαμεσολαβητικής λειτουργίας 
της, και της οικειοποίησης φω-
τογραφικών εγγράφων ως τεκ-
μήριο μιας συγκεκριμένης ιστο-
ρικής αφήγησης. Μέσα από μη 
προφανείς σηματοδοτήσεις τόσο 
σε αντικείμενα όσο και σε φω-
τογραφικά αρχεία, το πρότζεκτ 
στοχεύει να εξετάσει με κριτικό 
πνεύμα τις αμφισβητούμενες δι-
ατυπώσεις των συλλογικών, εθνι-
κών και πολιτιστικών αφηγήσεων 
που σχετίζονται με αυτούς τους 
χώρους». 

Το We Never Had Winners, 
2021 λειτουργεί ως πρωταρχικό 
σημείο αναφοράς του τρίπτυ-
χου πρότζεκτ που τιτλοφορεί-
ται Propaedeutics on Memorial 
Structures Vol. I, II & III. Υλικά 
αντικείμενα που γίνονται παρά-
γοντες μνήμης, μνημεία, μετατρέ-
πονται σε συναισθηματικά ιστο-
ρικά τεχνουργήματα μέσα από 
τα οποία μπορεί να προκύψει η 
διαρκής (επαν)εγγραφή της επί-
μαχης ιστορίας (ή των επίμαχων 
ιστοριών). Οι φωτογραφίες και οι 
εικόνες που λειτουργούν ως οπτι-
κά ερεθίσματα υποδεικνύουν μια 
ερευνητική παρουσίαση κάποιας 
μουσειακής συλλογής, μια παρου-
σίαση που θέτει υπό αμφισβήτη-
ση τόσο τη θεσμική λειτουργία 
ενός μουσείου ως πολιτιστικής 
πράξης όσο και την επίδρασή του 
στη διατύπωση ιστορικών και πο-
λιτιστικών αφηγήσεων». 

Πληροφορίες: NiMAC, 
η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 

τις 23 Ιουλίου 2022. Ώρες λειτουρ-
γίας Τρίτη–Παρασκευή, 10:00–
21:00. Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016, 
Λευκωσία. Τηλέφωνο 22797400.

Τρεις αφηγήσεις του κυπριακού τοπίου
Oι Hasan Aksaygιn, Αδωνης Αρχοντίδης και Νικόλας Λαμπούρης μιλούν για τις εκθέσεις που παρουσιάζουν στο NiMAC

Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Τo NiMAC [∆ημοτικό Κέντρο Τε-
χνών Λευκωσίας, Συνεργασία: 
Ίδρυμα Πιερίδη] διοργανώνει και 
παρουσιάζει τις εκθέσεις: Project 
Room #7, Frenk Bey, Fortress and 
the Thing του Hasan Aksaygιn, 
Σύγχρονες Φωτογραφικές Πρα-
κτικές #2, Sensing is believing, 
believing is seeing του Άδωνη Αρ-
χοντίδη και One Hundred Fifty 
Eight Attempts for Revision του 
Νικόλα Λαμπούρη. Η «Κ» επισκέ-
φθηκε το NiMAC για να πάρει μια 
γεύση από τις τρεις εκθέσεις. Μπο-
ρεί να μην υπάρχει εμφανής συ-
σχέτιση μεταξύ τους, ωστόσο ο 
καθένας από τους τρεις καλλιτέ-
χνες ρίχνει τη δική του ματιά για 
το κυπριακό τοπίο, ο καθένας τους 
με τη δική του αισθητική και με 
τις δίκες του ανησυχίες κατά νου. 
Μια έκθεση – εγκατάσταση στην 
ολότητά της θα έλεγα που κρατά 
αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή. 

Το πλάσμα που 
δημιουργήθηκε με τη 
μαγεία του ηλεκτρισμού 
είχε δύο κεφάλια που 
μοιράζονταν το ίδιο 
σώμα ενός συνόλου 
που συνέθεσε όλες τις 
(αρσενικές-πατριαρχικές) 
ομάδες του νησιού.

Υπάρχει ένα meme που 
το συνοψίζει εύστοχα: 
«Είμαι gamer όχι επειδή 
δεν έχω ζωή, αλλά επειδή 
επιλέγω να έχω πολλές».

Υλικά αντικείμενα που 
γίνονται παράγοντες 
μνήμης, μνημεία, 
μετατρέπονται σε 
συναισθηματικά 
ιστορικά τεχνουργήματα.

«Συνειδητοποίησα ότι η έκρηξη ήταν μια συμβολική 
έκρηξη μιας σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών σχημα-
τισμών στην Κύπρο στη διαδικασία εθνικιστικής αποα-
ποικιοποίησης» λέει ο Hasan Aksaygιn στην «Κ».

«Η κυπριακότητα είναι μια αρκετά εικονική κατάσταση. Υπάρχει με έναν τρόπο στις επίσημες προ-
βολές της προς τα έξω, με έναν άλλο στην πραγματικότητα και με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο 
στις ελπίδες και τα όνειρα των διαφόρων κοινοτήτων της» λέει ο καλλιτέχνης Άδωνης Αρχοντίδης.

«Εχοντας γίνει αθάνατα μέσα από τη δική τους υλικότητα, μεταμορφωμένα στη στιγμή σε έγκυρα 
δημόσια σύμβολα, αυτοί οι κατασκευασμένοι “υλικοί χώροι μνήμης” λειτουργούν ως φυσικά και νο-
ηματικά αντικείμενα στον κυπριακό κοινωνικοπολιτικό ιστό» αναφέρει ο Νίκολας Λαμπούρης. 
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Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ

Οι άνευ προηγουμένου οικονομι-
κές κυρώσεις που έχουν επιβλη-
θεί στη Ρωσία για την εισβολή 
της στην Ουκρανία έχουν επανα-
φέρει στο προσκήνιο την αποτε-
λεσματικότητα και τις συνέπειές 
τους ως οικονομικού όπλου. Ο 
Νίκολας Μούλντερ, επίκουρος 
καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
στο αμερικανικό πανεπιστήμιο 
Κορνέλ, έχει μελετήσει συστη-
ματικά την πολιτική, νομική και 
οικονομική ιστορία του θεσμού 
σε έξι χώρες και πέντε γλώσσες. 
Το βιβλίο του «Το οικονομικό 
όπλο» επικεντρώνεται στα 30 
πρώτα χρόνια εφαρμογής κυ-
ρώσεων από τον Α΄ έως τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά γίνεται 
επίκαιρο, καθώς κυκλοφόρησε 
πριν από τη ρωσική εισβολή.   

Ενώ η πρώτη περίπτωση 
εμπορικού μποϊκοτάζ, από την 
αρχαία Αθήνα κατά των Μεγά-
ρων, αναφέρεται από τον Θουκυ-
δίδη στην Ιστορία του Πελοπον-
νησιακού Πολέμου, ο ναυτικός 
και χερσαίος αποκλεισμός υπήρ-
ξε συνήθης πολεμική πρακτι-
κή ανά τους αιώνες. Η ραγδαία 
αύξηση του εμπορίου και των 
χρηματοοικονομικών ροών στις 
δεκαετίες μέχρι το 1914 έκανε 
πρόσφορο το έδαφος για την 
οικονομική απομόνωση των 
Κεντρικών ∆υνάμεων από τις 
∆υνάμεις της Αντάντ στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο στη λογική 
ότι «δεν μπορούμε να διεξάγου-
με πόλεμο των όπλων και ειρή-
νη του εμπορίου». Η διαδεδομέ-
νη αντίληψη ότι ο αποκλεισμός 
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη 
συμμαχική νίκη στον Μεγάλο 
Πόλεμο επηρέασε τη στρατη-
γική σκέψη στη σύσταση της 
Κοινωνίας των Εθνών το 1919. 
Τότε, υπό την ηγεσία της Βρετα-
νίας και της Γαλλίας, η στέρηση 
πρώτων υλών, εξαγωγών και δα-

νεισμού σε κράτη-ταραξίες θε-
σμοθετήθηκε ως μέσον συλλο-
γικής οικονομικής πίεσης. Γιατί 
όμως αυτές δεν απέτρεψαν τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Ο συγγραφέας υποστηρίζει 
ότι ενώ οι κυρώσεις αρχικά σχε-
διάσθηκαν ως αντίδοτο στον πό-
λεμο, με την πάροδο του χρόνου 
μετατράπηκαν σε εναλλακτική 
μορφή πολέμου αμφισβητούμε-
νης αποτελεσματικότητας, απρο-
μελέτητων συνεπειών και παρά-
πλευρου ανθρώπινου κόστους. 
Καθώς ο μηχανισμός των κυ-
ρώσεων επισημοποιήθηκε στην 
ίδρυση του ΟΗΕ το 1945, η «κα-

νονικοποίησή» τους στη διεθνή 
πολιτική συνδέεται με τη μετα-
πολεμική επικράτηση της στρα-
τιωτικής και οικονομικής ισχύος 
της Αμερικής.

Στη δεκαετία 1990-2000 δι-
πλασιάσθηκαν οι κυρώσεις σε 
σύγκριση με την περίοδο 1950-
1985, ενώ στη δεκαετία 2010 δι-
πλασιάσθηκαν εκ νέου, ώστε το 
ένα τρίτο του παγκόσμιου πλη-
θυσμού να υπόκειται σε κάποιο 
καθεστώς εμπορικών και χρη-
ματοοικονομικών αποκλεισμών.

Μικρές χώρες υπέκυψαν στο 
φόβητρο των κυρώσεων, όπως 
συνέβη δύο φορές στα Βαλκά-

νια στη δεκαετία του 1920. Η 
αποτρεπτική ισχύς τους όμως 
αποδείχθηκε ασθενέστερη σε 
ισχυρότερα κράτη. Το 1935 η 
Κοινωνία των Εθνών επέβαλε 
κυρώσεις στην Ιταλία του Μου-
σολίνι, την έβδομη τότε μεγα-
λύτερη οικονομία στον κόσμο, 
για την εισβολή στην Αιθιοπία, 
αλλά απέτυχαν να σώσουν τους 
αμυνόμενους Αιθίοπες, παρότι 52 
από τις 58 χώρες της ΚτΕ περιό-
ρισαν για 241 μέρες τούς εμπορι-
κούς δεσμούς τους με την Ιταλία.

Μετά τη Μεγάλη Υφεση στη 
δεκαετία του 1930, η «φοβία του 
αποκλεισμού» ώθησε τη φασιστι-

κή Ιταλία, τη ναζιστική Γερμανία 
και τη μιλιταριστική Ιαπωνία να 
στραφούν στην οικονομική αυ-
τάρκεια και στον εδαφικό επε-
κτατισμό για την εξασφάλιση 
ανεξαρτησίας σε κρίσιμα εμπο-
ρεύματα, όπως πετρέλαιο, σιτη-
ρά και μέταλλα.   

Ο Μούλντερ προσυπογράφει 
την πρόταση που έκανε ο Κέ-
ινς ήδη από το 1924 στην ΚτΕ, 
να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο 
θετικό εργαλείο της στήριξης 
των αμυνομένων παρά στο αρ-
νητικό όπλο των οικονομικών 
αντιποίνων κατά των επιτιθεμέ-
νων, επικαλούμενος τη σημασία  
του αμερικανικού προγράμματος 
Lend-Lease στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Το βιβλίο δεν αξιολογεί την 
πρόσφατη εμπειρία, όταν χώρες 

που στοχοποιήθηκαν ανέπτυξαν 
την «οικονομία της αντίστασης»  
επιδεικνύοντας μια ανθεκτικό-
τητα που δεν ανέμεναν οι σχε-
διαστές των κυρώσεων. Παρά 
τις στερήσεις το Ιράν δεν κα-
τέρρευσε μετά δέκα έτη σκλη-
ρών οικονομικών κυρώσεων για 
το πυρηνικό του πρόγραμμα, το 
εμπάργκο κατά της Βενεζουέλας 
δεν προκάλεσε καθεστωτική αλ-
λαγή στο Καράκας.

Στην περίπτωση της Ρωσίας, 
η Μόσχα προσαρμόστηκε στις 
δυτικές κυρώσεις μετά την προ-
σάρτηση της Κριμαίας το 2014 
και η ρωσική οικονομία, η εν-
δέκατη μεγαλύτερη οικονομία 
στον κόσμο, προς το παρόν επι-
δεικνύει ανθεκτικότητα στα δρα-
κόντεια αντίποινα της ∆ύσης, 
καθότι εισέπραξε 44 δισ. ευρώ 
από τις εξαγωγές ορυκτών καυ-
σίμων στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
μόνο στο πρώτο δίμηνο του ου-
κρανικού πολέμου.   

Βέβαια το πλήγμα θα είναι 
καίριο αν επιβληθεί στη Ρωσία 
εμπάργκο πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου. Ο οικονομικός αντί-
κτυπος θα είναι όμως αισθητός 
και στην Ευρώπη τουλάχιστον 
μέχρι την απεξάρτηση από τα 
ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Απο-
μένει να φανεί αν σε βάθος χρό-
νου η απομόνωση της Μόσχας 
θα της επιφέρει τελικά εκείνο το 
κόστος που θα κάμψει την επι-
θετικότητά της.

 
Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος υπηρέτησε 
στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον 
ως προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου 
και Επικοινωνίας.

Οι οικονομικές κυρώσεις ως «όπλο»
Ο καθηγητής Νίκολας Μούλντερ εξετάζει τα αποτελέσματα της πρακτικής από τον Α΄ έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο συγγραφέας 
προσυπογράφει την 
πρόταση Κέινς –ήδη 
από το 1924– να δοθεί 
βάρος στη στήριξη των 
αμυνομένων παρά στα 
οικονομικά αντίποινα 
κατά των επιτιθεμένων.

H Μόσχα προσαρμόστηκε στις δυτικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της 
Κριμαίας το 2014 και η ρωσική οικονομία, η ενδέκατη μεγαλύτερη στον κόσμο, 
προς το παρόν επιδεικνύει ανθεκτικότητα στα δρακόντεια αντίποινα της ∆ύσης.

Το βιβλίο «Το οικονομικό όπλο» κυ-
κλοφόρησε πριν από τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, ωστόσο η μα-
τιά του στα πράγματα είναι επίκαιρη.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τα 30.000 
ανεπίδοτα 
γράμματα 

«Ω, Νιότη, δεν υπάρχει άλλος μάγος σαν κι εσένα!» 

H περίπτωση του εκατομμυριούχου 
Μάικλ Τζέιμς Μπρόντι Τζούνιορ 
(1949-1973) έχει έρθει στην επι-
φάνεια και όπως προκύπτει ήταν 
μοναδική, ακραία και αυτοκατα-
στροφική. Γόνος ενός μεγιστάνα 
της μαργαρίνης στη μεταπολεμι-
κή Αμερική, ο Μπρόντι ήταν ιδε-
αλιστής, ονειροπόλος, παιδί των 
λουλουδιών. Ο πατέρας του είχε 
επί της ουσίας λανσάρει τη μαρ-
γαρίνη πολεμώντας το βούτυρο. Ο 
Μπρόντι παντρεύτηκε μόλις στα 
21 του, έκανε ένα γιο και εξαρχής 
διακήρυττε δημοσίως τις ιδέες 

του περί παγκόσμιας ειρήνης και 
ευτυχίας των λαών. Το αποκορύ-
φωμα ήταν όταν ανακοίνωσε πως 
θα αρχίσει να μοιράζει 25 εκατομ-
μύρια δολάρια σε όποιον τα είχε 
ανάγκη. Αυτό προκάλεσε πραγ-
ματική φρενίτιδα το 1970, οπό-
τε χιλιάδες γράμματα άρχιζαν να 
στέλνονται περιγράφοντας κατα-
στάσεις που δικαιολογούσαν την 
ελεημοσύνη. Ο Μπρόντυ έστελνε 
επιταγές, αλλά η τράπεζα αποφά-
σισε να μην τις εξαργυρώνει διότι 
η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. 
Τα ταχυδρομεία απειλούσαν ότι 

θα καταστρέφουν τις επιστολές, 
που σωρεύονταν βουνό. Υπό αυ-
τές τις εξελίξεις, αναγκάστηκε να 
πει ότι η δημόσια δήλωσή του για 
μοίρασμα χρημάτων είχε γίνει υπό 
την επήρεια ουσιών, αργότερα 
περιθωριοποιήθηκε, ξεχάστηκε 
και τον Ιανουάριο του 1973, στα 
23 του χρόνια, αυτοκτόνησε με 
μια καραμπίνα στο σπίτι του πε-
θερού του. Προηγουμένως είχε 
νοσηλευτεί σε ίδρυμα για ψυχι-
κά νοσήματα. Αυτή η απίστευ-
τη ιστορία ανασύρθηκε από την 
αφάνεια, όταν δωρήθηκε ένας θη-

σαυρός ανεπίδοτων επιστολών 
στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, 
στο τμήμα ειδικών συλλογών της 
βιβλιοθήκης. Χιλιάδες γράμματα 
που είχαν σταλεί στον Μπρόντι 
το 1970 είχαν διασωθεί και τα πε-
ρισσότερα δεν είχαν ποτέ ανοι-
χτεί. Βρίσκονται σε κουτιά στο 
πανεπιστήμιο, δωρεά των κινη-
ματογραφιστών που αποφάσισαν 
να ερευνήσουν την περίπτωση 
του Μπρόντι και να γυρίσουν ένα 
ντοκιμαντέρ. Για τους ερευνητές 
προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον η 
ανάγνωση των επιστολών, καθώς 

όλες γράφτηκαν την ίδια χρονική 
περίοδο και περικλείουν περιγρα-
φές μιας καθημερινότητας. Είναι 
σπάνιο, λένε οι μελετητές του υλι-
κού, να έχουμε χιλιάδες ανθρώ-
πους από όλη την Αμερική που 
την ίδια χρονική περίοδο να πε-
ριγράφουν τα προβλήματά τους 
και για ποιον λόγο έχουν ανάγκη 
από οικονομική βοήθεια. Μέσα 
από τον ονειροπόλο, επιπόλαιο 
και προβληματικά ασταθή Μπρό-
ντι, έχουμε τώρα στα χέρια μας 
μια κοινωνική ακτινογραφία της 
Αμερικής του 1970. 

Το 1861, σε ηλικία δεκαεννιά 
ετών, ο Αμβρόσιος Μπιρς κατα-
τάσσεται στον στρατό της Ενω-
σης (των Βορείων) και έως το 
1865 θα ζήσει μερικές από τις 
πλέον αιματηρές μάχες του αμε-
ρικανικού εμφυλίου: Σίλοχ - Τενε-
σί (1862, 23.000 πεσόντες μέσα 
σε δύο ημέρες), Τσικαμάουγκα - 
Τζόρτζια (1863, 34.000 πεσόντες 
μέσα σε μία εβδομάδα). 

Το 1913, στα 70 του, ο Μπιρς 
είναι πια ένας πικρόχολος γέρος 
συγγραφέας που παίρνει μια με-
γάλη απόφαση: επισκέπτεται ξα-
νά τα πεδία της μάχης του αμε-
ρικανικού εμφυλίου. 

Στο άλλοτε αιματοβαμμένο Σί-
λοχ περνάει μια ολόκληρη ημέρα 
ατενίζοντας τους αγρούς σιωπη-
λός κάτω απ’ τον ήλιο. Ο Αμβρό-
σιος θα αφηγηθεί τη μάχη σε ένα 
και μόνο διήγημα «Τι είδα από το 
Σίλοχ». «Πώς επανέρχονται όλα 

–θολά, ραγισμένα, αλλά και με 
ένα μαγικό άγγιγμα– εκείνα τα 
χρόνια της νιότης όταν ήμουνα 
στρατιώτης. (...) Ω, μέρες, όταν 
όλος ο κόσμος ήταν όμορφος 
και παράξενος· όταν απόκοσμοι 
αστερισμοί καίγονταν στο μεσο-
νύχτι του Νότου και το κοτσύφι 
έχυνε την καρδιά του πάνω στη 
φεγγαρολουσμένη μανόλια· όταν 
υπήρχε πάντοτε κάτι νέο κάτω 
από ένα νέο ήλιο· άραγε οι ωραί-
ες, μακρινές αναμνήσεις σου θα 
πάψουν ποτέ να στήνουν εικό-
νες εν μέσω των πιο σκληρών 
συμβάντων της ύστερης ζωής; 

∆εν είναι παράξενο που τα φα-
ντάσματα μιας αιματοβαμμένης 
εποχής έχουν μια τέτοια ανάε-
ρη χάρη και σε κοιτούν με τό-
σο τρυφερά μάτια; – το ότι με 
δυσκολία αναπολώ τον κίνδυνο 
και τον θάνατο και τη φρίκη της 
εποχής αλλά δίχως κανένα κόπο 
όλα όσα ήταν τόσο μεγαλοπρε-
πή, σαν ζωγραφιά; Ω, Νιότη, δεν 
υπάρχει άλλος μάγος σαν κι εσέ-
να! ∆ώσε μου έστω κι ένα ανε-
παίσθητο, ένα τρυφερό άγγιγμά 
σου ξανά μέσα στην κενή πλήξη 
του Παρόντος· μούσκεψε έστω 
και για μια στιγμή τις αποστε-
γνωμένες σκηνές του σήμερα 
και πολύ πρόθυμα θα παραδώ-
σω μιαν άλλη ζωή αντί για εκεί-
νη που θα έπρεπε να έχω παρα-
δώσει στο Σίλοχ». 

Αργότερα, διαβαίνει τα σύ-
νορα με το Μεξικό και φτάνει 
στο Ελ Πάσο για να αναβιώσει 

εκεί το νεανικό τραύμα –ή μια 
νοσηρή νοσταλγία;– του πολέ-
μου, κοντά στους επαναστάτες 
του Πάντσο Βίγια. 

Η τελευταία του επιστολή φέ-
ρει την ημερομηνία 26 ∆εκεμβρί-
ου 1913. «Αντίο», γράφει. «Εάν 
ακούσετε ότι με έστησαν σε ένα 
μεξικάνικο τοίχο και μ’ έκαναν 
κόσκινο στις σφαίρες, σας πα-
ρακαλώ να ξέρετε ότι αυτός πι-
στεύω ότι είναι ένας πολύ κα-
λός τρόπος να αναχωρήσεις από 
αυτή τη ζωή. Νικά κατά κράτος 
το γήρας, την αρρώστια ή την 
πτώση στη σκοτεινή σκάλα του 
υπογείου. Να είσαι ένας Γκρίν-
γκο στο Μεξικό – ω, αυτό είναι 
ευθανασία!».

Eκτοτε τα ίχνη του αγνοού-
νται. Λένε πως σκοτώθηκε στην 
πολιορκία της Οτζινάγκα το 1914. 
Aλλοι λένε ότι τον σκότωσε ο 
ίδιος ο Πάντσο Βίγια.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ
Σεμπαστιάο Σαλγάδο
Η νέα έκθεση του Βραζιλιάνου φω-
τογράφου Σεμπαστιάο Σαλγάδο 
είναι η πρώτη αυτής της κλίμακας 
που γίνεται στην Αγγλία, εκτός 
Λονδίνου. Φιλοξενείται στο Μου-
σείο Επιστήμης και Βιομηχανίας 
του Μάντσεστερ και παρουσιάζει 
τους αυτόχθονες του Αμαζονί-
ου, καθώς και την ανυπέρβλητη 
φύση σε πάνω από 200 μαυρόα-
σπρες φωτογραφίες. Συνοδεύεται 
από μουσική σύνθεση του Ζαν-
Μισέλ Ζαρ, που επιχείρησε να με-
ταφράσει τους ήχους του δάσους. 

ΡΙΤΣΜΟΝΤ
Αίγλη και μεγαλείο
Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βιρ-
τζίνιας, στο Ρίτσμοντ, συνεχίζει 
την προβολή της μεγάλης παρά-
δοσης των μαικήνων. Παρουσιάζει 
την εξόχως ενδιαφέρουσα συλλο-
γή Τζόρνταν και Τόμας Α. Σόντερς, 
που έχει συγκεντρώσει κορυφαία 
δείγματα ευρωπαϊκής τέχνης του 
17ου και του 18ου αιώνα. Ξεχωρί-
ζουν έργα Μπρίγκελ, Φρανς Χαλς, 
Καβαλέτο και πολλών ακόμη δα-
σκάλων. Η έκθεση έχει τίτλο «Αί-
γλη και μεγαλείο. Αριστουργήματα 
ευρωπαϊκής τέχνης». 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Γαλλικά ρολόγια
Το Εθνικό Μουσείο της Σουηδίας 
απέκτησε συλλογή από γαλλικά 
ρολόγια που χρονολογούνται από 
τις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι 
όλα υψηλής τέχνης με λεπτή επε-
ξεργασία του ορείχαλκου. Ο κύριος 
σκοπός δεν ήταν να δείχνουν την 
ώρα, αλλά να προάγουν μια ιδεο-
λογία (όπως αυτή της Γαλλικής Αυ-
τοκρατορίας) ή ένα σκοπό (όπως 
ο φιλελληνισμός - θεματική ενό-
τητα αυτής της σειράς ρολογιών). 
Η βιομηχανία για είδη πολυτελεί-
ας απασχολούσε 10.000 άτομα. 

ΒΕΡΝΗ
Ομάδα Ναμπί
Στο Μουσείο Τέχνης της Βέρνης έχει 
αρχίσει τη λειτουργία της η έκθε-
ση με έργα των Γάλλων ζωγράφων 
που στη δεκαετία του 1880, με την 
παρακμή του ιμπρεσιονισμού, γέν-
νησαν τη μοντέρνα τέχνη. Την 
ομάδα Ναμπί αποτελούσαν ο Πιερ 
Μπονάρ, ο Μορίς Ντενί, ο Φελίξ 
Βαγιοτόν και ο Εντουάρ Βουιγιάρ, 
όλοι πρωτοπόροι, σκαπανείς ενός 
καινοφανούς εκφραστικού τρόπου. 
Η έκθεση στη Βέρνη παρουσιάζει 
έργα που ανήκουν στη συλλογή 
Hanhloser/Jaeggli.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τακάσι Μουρακάμι
«Ενα βέλος στην ιστορία» τιτλο-
φορείται η έκθεση του Ιάπωνα 
δημιουργού Τακάσι Μουρακά-
μι στη Νέα Υόρκη, σε δύο χώ-
ρους της Gagosian. Εχει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον πώς στην γκαλερί 
της 980 Μάντισον, ο Μουρακάμι 
έχει φέρει τις λευκές και γαλάζιες 
πορσελάνες του, μια γοητευτική 
ενότητα της δουλειάς του αποτυ-
πωμένης σε εικαστικά πιάτα. Τα 
θέματα είναι ιχθύες που αντλούν 
από μοτίβα της μακράς ιαπωνικής 
παράδοσης. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στα 70 του, ο Αμβρόσιος Μπιρς επισκέπτεται ξανά τα πεδία της μάχης του 
αμερικανικού εμφυλίου: περνάει μια ημέρα ατενίζοντας τους αγρούς σιωπηλός.

Οι ερευνητές μελετούν χιλιάδες επιστολές που είχαν σταλεί το 1970. 

«Πώς επανέρχονται 
όλα – θολά, ραγισμένα, 
αλλά και με ένα 
μαγικό άγγιγμα».
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ΓΚOΥΣΤΑΒ ΓΚΕΪΓΕΡΣΤΑΜ
Το βιβλίο του μικρού αδελφού (1858-1909)
μτφρ. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, σελ. 83
 
Πρόκειται για ένα σπαρακτικό διήγημα που δεν 
μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Κινείται 
γύρω από την ιστορία ενός μικρού παιδιού που πε-
θαίνει μικρό και σέρνει στον θάνατο και τη μητέρα του.  Το έργο αυ-
τό χαρακτηρίζεται ως φιλολογικό φαινόμενο που άφησε επόχη στις 
σκανδιναβικές χώρες. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του 
συγγραφέα. Η ρεαλιστική ποιητική αφήγηση του καταλήγει να είναι 
ένα λεπτομερές σκιαγράφημα της ψυχής. Ο συγγραφέας ασχολήθη-
κε με θέματα όπως τη σχέση μεταξύ των δύο φύλων, τον γάμο και 
τον έρωτα. «Είτανε μια φορά ένας συγγραφέας, που ζούσε ευτυχι-
σμένος με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Είτανε τόσο ευτυ-
χισμένος, ώστε δεν το εννοούσε κι ο ίδιος και μολαταύτα έγραψε 
πολλά βιβλία για τη δυστυχία των ανθρώπων. Η μεγαλύτερη ευτυχία 
του δεν είταν η αγάπη ούτε η πατρική χαρά, που την έπαιρνε απλοϊ-
κά σαν ένα πράμα τόσο φυσικό, σα να είταν αδύνατο να απολάψουν 
οι γονείς από τα τέκνα τους άλλο παρά χαρά. Η ευτυχία του δεν εί-
τανε γιατί, με όλη την πολύχρονη συζυγική ζωή, φώλιαζε πάντα στο 
σπίτι του το σπάνιο πουλί, που το λένε ανίκητη νιότη. Η μεγαλύτερη 
ευτυχία του είτανε το πως δεν απάντησε και δε γνώρισε ποτέ κακό, 
που να μην πίστευε πως μπορούσε να το νικήσει με τη δύναμη και 
την υγεία. Τα δυστυχήματα, που φοβερίζανε να φανούν, είτανε σαν 
περαστικά σύννεφα, που χανόντανε στον ορίζοντα κι αφήνανε καθα-
ρότερο τον ουρανό του. Έτσι πίστευε τουλάχιστο κι αυτή η πίστη εί-
ταν η πραγματικότητα, όπου ζούσε. Τη φτώχια, που πολεμούσε μαζί 
της αδιάκοπα, κατόρθωσε να την κρατεί πάντα μακριά. Ένας εχτρός 
υπήρχε μόνο, που μαζί του δεν μπορούσε να μετρηθεί, κι αυτός ο 
εχτρός είταν ο θάνατος. Κι ίσως να μην είτανε η μικρότερη ευτυχία 
του ανθρώπου αυτού το πώς δε φοβήθηκε ποτέ σοβαρά, πώς ο θά-
νατος μπορούσε να βρει είτε αυτόν τον ίδιο είτε τους αγαπημένους 
του. [...]». Το ηλεκτρονικό βιβλίο διατίθεται δωρεάν από την ψηφια-
κή βιβλιοθήκη Read. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-
library.com/ για περισσότερα βιβλία και πληροφορίες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Ο
σο ψηφιοποιείται η ζωή, τόσο 
θα αυξάνεται η αναγκαιότη-
τα της κυβερνοασφάλειας. 

Αυτή είναι μια νομοτέλεια, με την 
οποία θα ερχόμαστε αντιμέτωποι 
ολοένα και συχνότερα από εδώ 
και στο εξής, με πλήθος αφορ-
μών. Η εισβολή στην Ουκρανία 
δείχνει ότι οι εχθροπραξίες στον 
κυβερνοχώρο δεν έχουν ούτε 
αρχή ούτε τέλος. Επιπλέον, δεν 
πλήττουν μόνο στρατιωτικούς 
στόχους. Κρίσιμες και ζωτικής 
σημασίας υποδομές μπαίνουν 
στο στόχαστρο και το αποτέλε-
σμα είναι να απειλούνται όλοι 
αδιακρίτως οι πολίτες. Σήμερα, 
κανείς δεν έχει την πολυτέλεια 
να αδιαφορεί για την κυβερνοα-
σφάλεια, γι’ αυτό και όλοι οι ειδι-
κοί επισημαίνουν ότι μία απ’ τις 
σημαντικότερες μέριμνες που 
πρέπει να έχουν οι οργανωμένες 
κοινωνίες για την εξασφάλιση 
της ευημερίας τους, είναι η κυ-
βερνοασφάλειά τους. Πέραν της 
κατάρτισης που πρέπει να λάβου-
με όλοι ανεξαιρέτως, οι κοινωνίες 
μας χρειάζονται ειδικούς, οι οποί-
οι θα θωρακίζουν τις δημόσιες 
και τις ιδιωτικές υποδομές από 
τις κακόβουλες επιθέσεις. Το πε-
δίο είναι πρόσφορο και ανοιχτό 
στην εισροή νέων ταλέντων, και 
όπως λέγεται χαρακτηριστικά, «ο 
χώρος έχει μηδενική ανεργία».

Ολο και πιο συχνά θα διαπι-
στώνουμε την ανάγκη για ποι-
κίλες συνεργασίες, αλλά και για 
τη σύνδεση του ακαδημαϊκού 
κόσμου με τον επιχειρηματικό. 
Το διακύβευμα είναι υψηλό. Στις 
3 Μαΐου του τρέχοντος, και με 
αφορμή την επίσημη επίσκεψη 
του βασιλικού ζεύγους του Βελ-
γίου στην Ελλάδα, διοργανώθηκε 
από τον Οργανισμό Επενδύσεων 
και Εξαγωγών της Βαλλονίας και 
την πρεσβεία του Βελγίου μια 
«Ημέρα Κυβερνο-καινοτομίας». 
Στο Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή, παρευρέθησαν εκ-
πρόσωποι 40 και πλέον επιχει-
ρήσεων. Χαιρετισμό απηύθυνε, 
μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύ-
ματος, ο υπουργός Ψηφιακής 
διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η 
δημοσιευμένη εθνική στρατηγι-
κή κυβερνοασφάλειας εκφράζει 
ρητά τη βούληση του υπουργεί-
ου για ακόμη περισσότερα έργα 
στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς 

και ο γενικός γραμματέας Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς. 
Την ίδια πεποίθηση και αισιοδο-
ξία εξέφρασαν όλοι οι διευθύνο-
ντες σύμβουλοι, βελγικών κι ελλη-
νικών εταιρειών που συμμετείχαν 
στο πάνελ της ημερίδας, δίνοντας 
έμφαση στις συνέργειες: ο Πα-
σκάλ Λαφινέρ της NRB Group, ο 
Ούλριχ Σέλντεσλαχτς της LSEC, ο 
Κερτ Κούπενς της NVISO, ο Ιωάν-
νης Μερτζάνης της Space Hellas, 
ο Μπενουά Χουκ της ADN και ο 
Ολιβιέ ντε Βαζίζ της UWE.

Το πλέον αξιοσημείωτο της 
εκδήλωσης ήταν ότι παράλληλα 
με το στρογγυλό τραπέζι ο οργα-
νισμός της βελγικής πρεσβείας 
διεξήγαγε σε συνεργασία με την 
εταιρεία πληροφορικής Trasys 
Greece, θυγατρική στην Ελλάδα 
του βελγικού ομίλου NRB, έναν 

πρωτότυπο διαγωνισμό πληροφο-
ρικής, στον οποίο πήραν μέρος 
τρία σημαντικά ελληνικά πανε-
πιστήμια, το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ και 
το ΠΑΠΕΙ. Στόχος του εγχειρή-
ματος, η σύνδεση του πανεπι-
στημίου με τις επιχειρήσεις. Στο 
ψηφιακό παιχνίδι απόδρασης, οι 
50 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε μια αποστολή 
επίλυσης προβλημάτων κυβερ-
νοασφάλειας. Στην τελετή βρά-
βευσης η αίθουσα κατακλύστηκε 
από νέα αγόρια και κορίτσια με 
ταλέντο, όρεξη και ενθουσιασμό. 
Φαίνεται ότι πλέον η κυβερνοα-
σφάλεια δεν αφορά τους λίγους. 
Στη δεύτερη και την τρίτη θέση 
ήρθαν δύο ομάδες του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ 
την πρώτη θέση κατέκτησε το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η τετρα-
μελής νικήτρια ομάδα παρέλαβε 
σεμνά το βραβείο της και ευχαρί-
στησε τους διοργανωτές για τον 
άψογο διαγωνισμό.

Ο Μιχάλης Τακαρώνης, ο Ιά-
σονας Τζωρτζής, ο Ηλίας Φιω-
τάκης και ο Μελέτης Μιχαήλ 
δηλώνουν στην «Κ» ότι είναι 
παθιασμένοι με την κυβερνοα-
σφάλεια. Ως αρχηγός, ο 25χρο-
νος Τακαρώνης, τελειόφοιτος στο 
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
του ΠΑΠΕΙ, επισημαίνει ότι αυ-
τού του είδους οι διαγωνισμοί 
που περιλαμβάνουν δοκιμασί-
ες κλιμακούμενης δυσκολίας με 

χρονικό όριο, είναι πολύ χρήσιμοι 
γιατί δίνουν την ευκαιρία σε αρ-
χάριους να μάθουν νέα πράγμα-
τα, ενώ οι πιο προχωρημένοι μπο-
ρούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις 
τους και να εξελιχθούν ακόμη 
περισσότερο. Οι νέοι χάκερ είναι 
ηθικοί, κρατούν χαμηλό προφίλ 
και απολαμβάνουν την ειδημοσύ-
νη τους. Θα υπέθετε κάποιος ότι 
ανακάλυψαν την ασφάλεια στο 
εφηβικό δωμάτιο, αλλά η αφορμή 
για να ασχοληθούν με το απαι-
τητικό αυτό πεδίο ήταν τα επτά 
μαθήματα που παρακολούθησαν 
στο πανεπιστήμιό τους. «Εχουμε 
έναν καθηγητή, τον κύριο Σωτή-
ρη Ξενάκη», δηλώνουν σχεδόν με 
μια φωνή, «ο οποίος έχει εμπνεύ-
σει σε πολλά παιδιά το ενδιαφέ-
ρον για την κυβερνοασφάλεια. 
Εχει αλλάξει πολλά μυαλά κι έχει 
επηρεάσει πολλούς. Το τμήμα 
μας έχει βγάλει πάρα πολύ αξιό-
λογους επαγγελματίες στον το-
μέα της κυβερνοασφάλειας. Και 
η αιτία είναι ο καθηγητής μας». 
Η συγκρότηση και η ικανότητα 
της νεανικής ομάδας, αλλά και 
οι εισηγήσεις των επιχειρημα-
τιών, αποδεικνύουν ότι εκδηλώ-
σεις αυτού του είδους, που εστι-
άζουν στις συνέργειες, αλλά και 
στην επένδυση στις δεξιότητες 
της νέας γενιάς, έχουν ουσία και 
γι’ αυτό κοιτάζουν σίγουρα προς 
το μέλλον με μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση.

Η Αναστασία Κάτσικα γεννήθηκε 
και ζει στην Αθήνα. Είναι δασκά-
λα και διδάσκει σε δημόσιο σχο-
λείο στα Βριλήσσια. Τα μαθήμα-
τα δημιουργικής γραφής ήταν το 
πρώτο της βήμα στο λογοτεχνι-
κό ταξίδι. Διηγήματά της έχουν 
δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλε-
κτρονικά περιοδικά καθώς και σε 
ομαδικές συλλογές. Την άνοιξη 
του 2020 εκδόθηκε από το Ενύ-
πνιο η συλλογή διηγημάτων της 
με τίτλο «Κίτρινο σκοτάδι», που 
είναι και το πρώτο της βιβλίο.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον και-
ρό πλάι στο κρεβάτι σας;
∆ίπλα στο κρεβάτι μου είναι συνή-
θως μια στοίβα από αδιάβαστα βι-
βλία. Πιο κοντά στο χέρι μου, αυτή 
την εποχή, είναι «Η παρηγοριά των 
στρογγυλών πραγμάτων» του Κλέ-
μενς Σετζ. Ακόμα και με σβηστό 
το φως, πολλές φορές το χέρι μου 
ψάχνει να βρει στις σελίδες του 
αυτά τα στρογγυλά πράγματα για 
να πιστοποιήσει τη στρογγυλάδα 
και την ομορφιά τους.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η χάρτινη μπαλαρίνα στον «Μολυ-
βένιο στρατιώτη» του Αντερσεν. 
Θα ήθελα να την ακολουθώ στη 
χορευτική, αέναη κίνησή της.
 

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;
Την Αλις Μονρό, τη Λουσία Μπερ-
λίν, τη Μαρία Κουγιουμτζή και τη 
Λένα ∆ιβάνη. Θα τις άφηνα να δι-
ηγούνται. Θα κατάπινα με μικρές 
μπουκιές τις ιστορίες τους.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
∆ιαβάζοντας την «Αστυνομία της 
μνήμης» της Γιόκο Ογκάουα συ-
νειδητοποίησα ότι η δυστοπία του 
1990 είναι πια η πραγματικότητα 
στη σημερινή εποχή.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Το «Πατέρες και γιοι» του Ιβάν 
Τουργκένιεφ.
 
Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε δια-
βάσει τις περισσότερες φορές;
∆ιαβάζω και ξαναδιαβάζω τον 
«Ερωτα στα χρόνια της χολέρας» 
του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Μι-
λάει για έναν έρωτα-ποταμό, έναν 
έρωτα που περιμένει πενήντα ένα 
χρόνια, εννέα μήνες και τέσσερις 
μέρες για να πραγματωθεί.
 
Γιατί, και πότε, το σκοτάδι είναι 
κίτρινο;
Το σκοτάδι πολλές φορές είναι κί-
τρινο. Εχει αυτό το κίτρινο της ομί-
χλης. Μιας ομίχλης εσωτερικής 
που γεμίζει και πήζει στις αρτηρί-
ες απλών ανθρώπων. Που επιβρα-
δύνει τις σκέψεις και τις κινήσεις 
τους. Για να λυτρωθούν γαντζώνο-
νται στις παιδικές τους αναμνήσεις 
ή ζουν τη ζωή κάποιου άλλου.
 
Eίναι ο έρωτας συνδετικός κρίκος 

στις ιστορίες σας;
Ολοι οι ήρωες ψάχνουν απεγνω-
σμένα τον έρωτα. Τον ψάχνουν 
σε λάθος πρόσωπο, σε λάθος 
μέρος με λάθος τρόπο. Τους 
αφήνει μια γεύση από καμέ-
νο γάλα στο στόμα. Χτίζουν 
τις ερωτικές τους ιστορίες με 

υλικά όπως η μοναξιά, η παραί-
τηση, η αντανάκλαση σε μια φωτι-
σμένη βιτρίνα. Ερωτικές ιστορίες 
που χάνονται στο κίτρινο σκοτάδι. 
Συνηθισμένες ιστορίες. Απλές ιστο-
ρίες για παράξενους έρωτες.

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εμείς οι εξωφρενικότεροι 
των παλαβών της γης
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 216

 

«Ο 
Περικλής Γιαννόπουλος 
είναι προϊόν του μύθου 
της Μεγάλης Ιδέας». 

Λόγιος, λογοτέχνης, δανδής της 
αθηναϊκής ελίτ, μεγαλορρήμων 
και εγωκεντρικός, σαλός από την 
πολλή Ελλάδα μες στον νου του. 
Ο Περικλής Γιαννόπουλος τελεί-
ωσε, αλλιώς τελειοποίησε, τη λα-
μπροστόλιστη ζωή του με την 
οπερετική αυτοκτονία του. Hταν 
σαράντα χρόνων και με σάβανο 
μια διαποίκιλτη ενδυμασία βού-
τηξε έφιππος στη θάλασσα του 
Σκαραμαγκά και έριξε μια σφαί-
ρα στον κρόταφο. Eνας θνητός 
Απόλλων. Το μυθιστόρημα του 
Τάκη Θεοδωρόπουλου αρχίζει 
την 8η Απριλίου του 1910, την 
ημέρα της αυτοκτονίας. Γενικό-
τερα, το έργο του Θεοδωρόπου-
λου καταδεικνύει την πολυετή 
μέριμνα να μυθολογηθεί το ιστο-
ρικό παρελθόν. Αγαπά την αρ-
χαία Ελλάδα, τους μύθους και τις 
επιτεύξεις της, τον απασχολεί το 
βάρος της αρχαιότητας στην ελ-
ληνική συνείδηση, συναντιέται 
χάρη στην ευρυχωρία της μυθο-
πλασίας με διαπρεπείς μορφές 
του ελληνισμού, διερωτάται δι-
εξοδικά για τις δάφνες και τους 

δαίμονες που υπερίπτανται στο 
μικρό ελληνικό βασίλειο. Η γρα-
φή του Θεοδωρόπουλου αρύεται 
τη σκευή της από τον δοκιμιακό 
λόγο. Στην παρούσα μυθιστορη-
ματική βιογραφία παρεισδύουν 
κομμάτια αμιγώς στοχαστικά. 
Εκείνο, όμως, που κυριαρχεί εί-
ναι ένας παθια-
σμένος, περίκομ-
ψος, εκστατικός, 
συχνά πνιγμένος 
στη μέθη, λόγος, 
αποκύημα μιας 
δριμείας παραζά-
λης του μυαλού. 
Ο Γιαννόπουλος 
σκιαγραφείται 
σαν ένας διανο-
ούμενος συνε-
παρμένος από 
την «ποιότητα 
του Απόλυτου». 
Eνας ιδαλγός του 
ελληνικού τοπί-
ου, ιερουργός της ελληνικής αι-
σθητικής, ζηλωτής μιας ακραιφ-
νούς ελληνικότητας. Λάτρευε το 
αριστοτέχνημα των κορυφογραμ-
μών, την απόκρυφη αρμονία του 
τοπίου, το αττικό φως, τη μυστι-
κή ρυθμική των σχημάτων. Ατέ-
νιζε επί ώρες τον Παρθενώνα, 
μαγνητισμένος, θαρρείς, από ένα 
πελώριο κάτοπτρο, αναζητώντας 
το δικό του μέγεθος. Μεθυσμέ-
νος από αυτοθαυμασμό, οραμα-

τιζόταν μια Ελλάδα θεόρατη, ου-
ρανομήκη. Η λατρεία του για το 
ιδεατό τον συνέτριψε. «Ποιος αυ-
τοκτόνησε επειδή λάτρεψε τα 
ξερόχορτα και τις κολόνες;» Ο 
Θεοδωρόπουλος φέρεται με συ-
μπάθεια και τρυφερότητα στον 
ήρωά του. Ακόμη και όταν τον 

περιγελάει, έχει 
επίγνωση της συ-
νενοχής της ομο-
θυμίας. Ενας λε-
πτός, αδιόρατος 
αυτοσαρκασμός 
διατρέχει το βι-
βλίο. Ο Θεοδωρό-
πουλος συμμερί-
ζεται τις ψυχικές 
δυσκολίες του 
ιδεαλισμού που 
ταλανίζουν τον 
ήρωά του, αλλά 
δεν παύει να μει-
διά μπροστά στα 
άφευκτα αδιέξο-

δα. Γι’ αυτό εύστοχα επισημαίνει 
τη σύνδεση πατριωτισμού και φι-
λαυτίας. Κοιτάζοντας τον Παρθε-
νώνα, ο Γιαννόπουλος ένιωθε να 
αναβλύζουν από μέσα του λέξεις 
ακατάσχετες, ορμητικές και πα-
ράφορες. Ετσι ήταν και τα ελληνι-
κά του, «ορμητικά», εξωφρενικά, 
λες και η καθαρεύουσα είχε χάσει 
τις φρένες της. Παραμιλούσε για 
την Ελλάδα, την «αιωνία εστία 
του Ωραίου», μιλώντας «τα δικά 

του ελληνικά, τα ελληνικά του 
ενθουσιασμού του», «μια άπαξ 
γραφή». Ομως, κανένας δεν αγό-
ραζε «τα ελληνικά μεταξωτά του». 
Ενας αλλοπαρμένος δανδής, ένας 
ακόμη τρόφιμος του ιδρύματος 
η «Ελλάς». «Εμείς οι εξωφρενικό-
τεροι των παλαβών της γης». Σε 
αυτή τη χορεία χοροστατούσε ο 
Γιαννόπουλος. Ο Θεοδωρόπουλος 
αποποιείται το απόφθεγμα. «Ας 
το κρατήσει για τον εαυτό του 
ο παλαβός». «Ούτε ο ίδιος άντε-
ξε το βάρος του ναρκισσισμού 
του, και γι’ αυτό αυτοκτόνησε». 
Ωστόσο, για κάποιον λόγο γρά-
φει ο Θεοδωρόπουλος γι’ αυτόν 
τον παλαβό που ερωτεύτηκε το 
ελληνικό τοπίο. Οι ιδέες του Γιαν-
νόπουλου, η μεγαλομανία του, η 
ματαιοπονία της υψηλοφροσύνης 
του, το πλάνεμα από τον ίλιγγο 
του κενού, η αφοσίωσή του σε 
μια ιδεατή ελληνικότητα κεντρί-
ζουν θεμελιώδεις εμμονές της 
θεματολογίας του πεζογραφικού 
και δοκιμιακού του έργου. Απευ-
θυνόμενος στον Γιαννόπουλο με 
ειρωνική οικειότητα, ο Θεοδωρό-
πουλος επιστρέφει στο προσωπι-
κό του διανοητικό στερέωμα και 
με τη συνδρομή του συνομιλητή 
του αλλού το πλαταίνει και αλλού 
ψαύει τις ρωγμές και τα ραγίσμα-
τά του. Αυτή η συνέργεια, πέρα 
από περίτεχνη, είναι καθηλωτι-
κά συγκινητική.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Νέοι και κυβερνοασφάλεια

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Η ημερίδα και ο διαγω-
νισμός κυβερνοασφά-
λειας που διοργάνωσε 
η βελγική πρεσβεία
στις 3 Μαΐου είχαν 
στο επίκεντρό τους 
τους νέους και τη συ-
νεργασία ελληνικών και 
βελγικών επιχειρήσεων.

Από αριστερά, ο υπουργός - πρόεδρος της Βαλλονίας Ελιο ντι Ρούπο με τους νικητές του διαγωνισμού, Ιάσονα 
Τζωρτζή, Μιχάλη Τακαρώνη, Ηλία Φιωτάκη και Μελέτη Μιχαήλ.

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η χάρτινη μπαλαρίνα στον «Μολυ-
βένιο στρατιώτη» του Αντερσεν. 
Θα ήθελα να την ακολουθώ στη 
χορευτική, αέναη κίνησή της.

χρόνια, 
μέρες γ

Γιατί, κ
κίτρινο
Το σκοτά
τρινο. Εχ
χλης. Μ
που γεμ
ες απλώ
δύνει τις
τους. Για
νται στις
ή ζουν τ

Eίναι ο έ
στις ισ
Ολοι 
σμέ
σε
μέ
α
ν
τις

υλικά
τηση, η 
σμένη β
που χάν
Συνηθισ
ρίες για

Νάρκισσος σε μονομαχία



Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Κυριακή 22 Μαΐου 20228 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Συνέντευξη ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου κα-
τεβαίνει στην Κύπρο, μετά από 
πολλά χρόνια, με την κωμωδία 
«Μαύρη γαλότσα» και μας θυμίζει 
πόσο έχουμε ανάγκη το γέλιο και 
το θέατρο που τόσο στερηθήκα-
με. Μιλάει στην «Κ» για την παρά-
σταση, το θέατρο και για τη ανά-
γκη του κόσμου για γέλιο. Στην 
«Κ» μιλάει και η σκηνοθέτρια της 
παράστασης Βάσια Αργέντη, η 
οποία έρχεται στην Κύπρο για 
πρώτη φορά στην Κύπρο με την 
κωμωδία του καλοκαιριού μαζί 
με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, 
την Κρίστη Παπαδοπούλου και 
τον Λευτέρη Ζαμπετάκη σε μια 
ομαδική δουλειά αποτελούμενη 
από ανθρώπους που η ίδια χαρα-
κτηρίζει «φωτεινούς».

–Κα Παπακωνσταντίνου, πόσο 
καιρό έχετε να βρεθείτε θεα-
τρικά στην Κύπρο;

–Οκτώ ολόκληρα χρόνια. Η 
τελευταία φορά ήταν όταν ήρθα-
με με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη 
και την Κατερίνα Παπουτσάκη, 
το 2014, με το μιούζικαλ Annie. 
Έχω έρθει όμως αρκετές φορές 
για διακοπές στη Λεμεσό, όπου 
μένει μια από τις καλύτερες μου 
φίλες, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η 
οποία έχει την καλοσύνη να με 
φιλοξενεί και περνάμε υπέροχα, 
ειδικά όταν πηγαίνουμε για μπά-
νιο. Τρελαίνομαι με τη θάλασσα 
και το νερό. Αν μπορούσα θα ζού-
σα μέσα στο νερό.

–Τι στερηθήκατε αυτά τα δύο 
χρόνια του κορωνοϊού;

–Αυτά που στερήθηκε όλος ο 
κόσμος. Αυτό όμως που για μένα 
ήταν το χειρότερο ήταν ο φόβος 
που μπήκε μέσα σε όλους μας. 
Τώρα το θέατρο είναι ένα «όπλο» 
που έχουμε για να φύγει αυτός ο 
φόβος από μέσα μας.

–Φοβηθήκατε για το θέατρο 
αυτά τα δύο χρόνια; Επειδή 
πλήγηκε βαριά λόγω της παν-
δημίας...

–Παρόλο που ήταν κάτι πρω-
τόγνωρο για όλους μας δεν πί-
στεψα ποτέ ότι δεν θα επανέλ-
θει. Το θέατρο είναι ανθρώπινη 
εφεύρεση που προκύπτει από 
την ψυχική ανάγκη που έχει ο 
ίδιος ο άνθρωπος. Το θέατρο εί-
ναι γιατρειά της ψυχής. Πόσες 
φορές δεν σας έχει τύχει κι εσάς 
να πάτε στο θέατρο και να φύγετε 
με μια ανάταση ψυχής από την 
παράσταση και με ένα αίσθημα 
ικανοποίησης και ευφορίας; Αυ-
τό δεν μετριέται σε αξία. Το θέ-
ατρο άντεξε και αντέχει χιλιάδες 
χρόνια και πιστεύω θα υπάρχει 
μέχρι το τέλος της ανθρώπινης 
ύπαρξης από τον πλανήτη.

–Έχει περισσότερη ανάγκη ο 
κόσμος το γέλιο σήμερα λόγω 
της καραντίνας και της πανδη-
μίας ή είναι ένα κλισέ αυτό που 
λέγεται τον τελευταίο καιρό;

–Καθόλου κλισέ. Αν δεν έχει 
ανάγκη ο κόσμος σήμερα το γέ-
λιο, πότε θα το έχει; ∆εν είναι 
μόνο η πανδημία που ήταν το 
επιστέγασμα. Υπάρχει ένας πό-
λεμος δίπλα μας, υπάρχει η ανα-
σφάλεια και γενικότερα υπάρχει 
μια ψυχολογία αρνητική. Ε, αυτό 
κάνει το θέατρο. Σου δείχνει ότι 
πάνω απ’ όλα βρίσκεται η ψυχή 
του ανθρώπου. Αυτό είναι το «κέ-
ντρο» μας. Ο «πυρήνας» μας. «Το 
γέλιο είναι ένα ηρεμιστικό χωρίς 
παρενέργειες» όπως είπε ο Arnold 
Glasow και δυστυχώς έχετε δει 
πόσο έχει ανέβει η κατανάλωση 
των ψυχοφαρμάκων στις μέρες 
μας. Άρα… γελάτε, γιατί χανό-
μαστε (γέλια).

–Εσάς η ζωή σας είχε περισσό-
τερο γέλιο ή κλάμα;

–Και τα δύο φυσικά αλλά τολ-
μώ να παραδεχτώ ότι δεν έχω 
παράπονο από τη ζωή μου. Πι-
στεύω ότι υπήρξα τυχερή. Τυχερή 
γιατί έκανα και κάνω τη δουλειά 
που κάνω με επιτυχία αλλά και 

με αποτυχία πολλές φορές, που 
είναι κι αυτή χρήσιμη. Τυχερή 
γιατί μεγάλωσα με δύο υπέρο-
χους γονείς σε ένα αγαπημένο 
σπίτι. Τυχερή που έζησα μεγά-
λους έρωτες και που έχω πολύ 
καλούς φίλους.

–Στη «Μαύρη γαλότσα» θα γε-
λάσουμε δυνατά;

–Ναι, θα γελάσετε και θα συ-
γκινηθείτε. Ξέρετε αυτά τα δύο 
δεν είναι αντίθετα. Συμβαδίζουν. 
Εγώ ως θεατής λατρεύω μια πα-
ράσταση που θα μου ξυπνήσει 
και το γέλιο και τη συγκίνηση, 
γιατί σημαίνει πολύ απλά ότι με 
«άγγιξε». Αυτό δεν θέλουμε όλοι 
από μια θεατρική παράσταση;

–Πώς προέκυψε η «Μαύρη γα-
λότσα»;

–Κοιτάξτε, εγώ έχω μια ιδιαί-
τερη αγάπη και αδυναμία στον 
Λευτέρη Ζαμπετάκη. Είναι ένα 

υπέροχο, ευαίσθητο παιδί και κα-
ταπληκτικός ηθοποιός. Μου είχε 
πρωτομιλήσει για τον Λευτέρη, 
ο ∆άνης Κατρανίδης – ο πρώην 
σύζυγός μου με τον οποίο διατη-
ρούμε εξαιρετικές σχέσεις. Ήρ-
θε λοιπόν να με δει τον χειμώνα 
στην παράσταση «Ο κήπος με 
τις αλήθειες» στο «Μουσούρη» 
όπου παίζαμε με τον Σταμάτη 
Φασουλή. Μετά την παράστα-
ση αρχίσαμε να μιλάμε και μου 
μίλησε για τη σκηνοθέτη Βάσια 
Αργέντη με την οποία θα έκαναν 
μαζί μια παράσταση. Κανονίσαμε 
ένα ραντεβού στο σπίτι μου και 
εντυπωσιάστηκα από τη Βάσια. 
Είναι μια νέα γυναίκα και σκηνο-
θέτης με ήθος και όραμα. Ξέρετε 
εγώ όταν βλέπω τέτοιους ανθρώ-
πους στη δουλειά μας συγκινού-
μαι. Τη ρώτησα εάν έχει κάποιο 
έργο να μου προτείνει. Μου πρό-
τεινε αρχικά ένα άλλο έργο που 
πιστεύω ότι δεν θα μου ταίριαζε 
και της λέω «δεν έχει κάτι άλλο 
δικό σου»; Μου φέρνει την επό-
μενη μέρα τη «Μαύρη γαλότσα». 
«Αυτό είναι» της λέω και έτσι ξε-
κινήσαμε να στήνουμε την πα-
ράσταση.

–Γιατί είπατε «αυτό είναι»;
–Γιατί είναι ένα έργο σύγχρο-

νο, μη επιτηδευμένο που ταυτό-
χρονα έχει βάθος, γέλιο και συ-
γκίνηση. ∆εν ήθελα κάτι άλλο. 
Νομίζω ότι αυτά είναι ήδη μια 
«μαγική» συνταγή. Το πιο μαγικό 
όμως είναι ότι είμαστε μια αγαπη-
μένη παρέα. Να πω ότι ούτε την 
Κρίστη Παπαδοπούλου την ήξε-
ρα προσωπικά και την πρότεινε 
επίσης ο Λευτέρης και έχω πάθει 
πλάκα. Είναι ένα υπέροχο παιδί. 
Να σας πω κάτι… αυτό που θέ-
λω τώρα στη ζωή μου είναι να 
δουλεύω και να συνεργάζομαι με 
ανθρώπους με τους οποίους περ-
νάμε ωραία και να υπάρχει αγάπη 
στη δουλειά αλλιώς δεν αξίζει.

–Αναπολείτε καθόλου το πα-
ρελθόν;

–Όχι. Ως στάση ζωής έχω το 
σήμερα και το αύριο. Πρόσφα-
τα είχα πάει στην εκπομπή του 
Λούη Πατσαλίδη στην Κύπρο. 
Στο ακροατήριο είχαν έρθει πολ-
λά παιδάκια με τους γονείς τους 
για να με δουν. Μετά ήρθαν για 
φωτογραφίες και για να μου μι-
λήσουν. Μου λέει ένα φίλος μου 
που ήταν μαζί μου: «καταλαβαί-
νεις ότι έχεις άλλα τριάντα χρό-
νια καριέρας αν το θες; Το κοινό 
σου ξεκινάει από παιδιά δημοτι-
κού». Υπάρχει μεγαλύτερη ευλο-
γία απ’ αυτό;

–Εσείς θέλετε άλλα τριάντα 
χρόνια καριέρας;

–Καλά να είμαστε πάνω απ’ 
όλα και βλέπουμε. Πάντως δεν 
είμαι από τους ηθοποιούς που 
θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι 
(γέλια). Προτιμώ σε μια παραλία 
δίπλα ή μέσα στη θάλασσα. Ελ-
πίζω τώρα στην Κύπρο ανάμεσα 
στις παραστάσεις να βρω χρόνο 
να κάνω κανένα μπανάκι. 

Συνύπαρξη αντιθέσεων

–Η «Μαύρη γαλότσα» είναι 
μια σύγχρονη κωμωδία που 
για πρώτη φορά παρουσιάζε-
ται στην Κύπρο. Πώς και γιατί 
γράψατε αυτό το έργο και για-
τί να έρθει κάποιος να το δει;

–Η «Μαύρη γαλότσα» λειτουρ-
γεί συμβολιστικά ως τίτλος αλλά 
και ως υπόδημα. Πόσο μεγάλο 
παπούτσι και πόσα πολλά μπο-
ρεί να χωρέσει; Σαν την ζωή μας 
που ανυποψίαστα γεμίζει χαρές, 
λύπες, ανθρώπους, σχέσεις κ.ο.κ. 
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θέ-
λησα να φτιάξω μία κωμική θεα-
τρική κατάσταση με ανθρώπους 
οικείους, με ανθρώπους της δι-
πλανής πόρτας που να μπορούν 
να επικοινωνήσουν με έναν ευ-
χάριστο και ίσως υπερβολικό τρό-
πο, αλήθειες που ενδόμυχα μας 
βασανίζουν.

–Στην περιγραφή του έργου 
αναφέρεται ότι είναι μια «κω-
μωδία σχέσεων γεμάτη γέλιο 
και συγκίνηση». Θεωρείτε ότι 
η συγκίνηση μπορεί να συνδυ-
αστεί με το γέλιο;

–Ανενδοίαστα θα πω πως 
«ναι». Πρόκειται για ένα φυσικό 
συναπάντημα «γέλιου-συγκίνη-
σης». Πρόκειται για την υγρασία 
στα ίδια μάτια από διαφορετικές 
αιτιάσεις. Η ζωή γίνεται όμορφη 
και πιο ενδιαφέρουσα μέσα από 
την συνύπαρξη αντιθέσεων.

–Στη «Μαύρη γαλότσα» πρω-
ταγωνιστεί μια σημαντική και 
ξεχωριστή μονάδα του ελληνι-
κού θεάτρου, η Μίρκα Παπα-
κωνσταντίνου. Είναι η πρώτη 
φορά που συνεργάζεστε ή γνω-
ριζόσασταν από παλαιότερη 
συνεργασία;

–Πρώτη φορά συνεργαστήκα-
με και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό το 
αντάμωμα.

–Πώς είναι η συνεργασία σας 
με τη Μίρκα Παπακωνσταντί-
νου και πώς προέκυψε;

–Είναι πραγματικά μια πολύ 
όμορφη συνεργασία. Είναι ένας 
αρκετά εξωστρεφής άνθρωπος, 
γεμάτος εμπειρίες, εικόνες, τα-
λέντα, σεβασμό προς τον συνά-
δελφο (δεν είναι δεδομένο) και 
ένα σωρό άλλα χαρίσματα. Το 

σημαντικό είναι πως η εμπειρία 
της δεν αποτελεί τροχοπέδη στις 
συνεργασίες της με νέους ανθρώ-
πους, αλλά αντιθέτως λειτουρ-
γεί ως μοχλός εκκίνησης συλλο-
γής νέας «γνώσης» για εκείνη και 
ανοίγματος νέων οριζόντων για 
τους άλλους. Ένας ευγενής και 
όμορφος άνθρωπος μέσα και έξω. 
Σε ό,τι αφορά το πώς συναντήθη-
καν οι δρόμοι μας... Της κάναμε 
μία πρόταση για μία άλλη υπαρξι-
ακή κωμωδία της οποίας είχα τα 
δικαιώματα και έλαχε να κάνω τη 
μετάφραση. ∆εν ήταν κάτι που τη 
γέμιζε και έτσι της προτείναμε 
κάτι καθ’ ολοκληρίαν δικό μου, 
τη «Μαύρη Γαλότσα». Ένιωσε να 
βρίσκει τον εαυτό της υποκριτικά 
μέσα σε αυτό και ομολογώ πως με 
χαροποίησε ιδιαίτερα που προτί-
μησε κάτι καθαρά δικό μου. Είναι 
πραγματικά «τιμή μου».

–Η Κρίστη Παπαδοπούλου και 
ο Λευτέρης Ζαμπετάκης είναι 

εξοικειωμένοι με το κυπρια-
κό κοινό. Τι σας έχουν πει για 
τις ιδιαιτερότητες του κοινού 
στην Κύπρο; 

–Μου έχουν πει ότι πρόκει-
ται για ένα κοινό που διψά για 
όμορφες παραστάσεις και πως 
έχει πάντα μια αγκαλιά μεγάλη 
και γι’ αυτό ανυπομονώ για τις 
παραστάσεις στην Κύπρο. 

–Πώς είναι η συνεργασία σας 
με τον Λευτέρη Ζαμπετάκη και 
την Κρίστη Παπαδοπούλου;

–Φωτεινή! Όταν συναναστρέ-
φεσαι ταλαντούχους, ευγενείς 
και καλούς ανθρώπους γεμάτους 
φως, πώς αλλιώς θα μπορούσε 
να είναι η συνεργασία μας; Χω-
ρίς σκοπέλους και γεμάτη φως!

–Εσείς έχετε ξανανεβάσει έργα 
σας στην Κύπρο;

–Προσωπικά όχι. Ωστόσο, ανέ-
βηκε το χειμώνα που μας πέρασε 
η «Νούρα, ένα πένθιμο μπλουζ» 
από μία νεανική ομάδα της περι-
οχής Λατσίων και πήρε το πρώτο 
βραβείο στους Παγκύπριους Θε-
ατρικούς Αγώνες.

–Το θεατρικό σας έργο «Νούρα, 
ένα πένθιμο μπλουζ» έκανε αί-
σθηση στα θεατρικά πράγματα 
στην Ελλάδα και βραβεύτηκε. 
Πώς μπαίνετε στη διαδικασία 
συγγραφής ενός έργου; 

–Κατ’ αρχάς, έχω μία εμμο-
νή με τον «άνθρωπο» και με ό,τι 
σέρνει στην πλάτη και στην ψυ-
χή του. ∆εύτερον, λατρεύω τα 
ψυχογραφήματα των συμπερι-
φορών και των αντικειμενικών 
συνθηκών που λειτουργούν ως 
ομπρέλα για πολλούς ανθρώπους 
σε συνδυασμό με τις συμπερι-
φορικές συνήθειες που σχετί-
ζονται με τον σεβασμό και την 
ενσυναίσθηση. Οπότε, ό,τι μου 
ερεθίζει το μυαλό να σκεφτώ, 
να στριμωχτώ, να βουτήξω λί-
γο πιο βαθιά, με ωθεί πάνω από 
ένα χαρτί και ένα μολύβι. Κάπου 
εκεί ξεκινά το δικό μου ταξίδι…
 
–Τι είναι το θέατρο για σας;

–Το θέατρο είναι η ζωή ξεγυ-
μνωμένη, δίχως τύψεις, δίχως 
ενοχές και προκαταλήψεις. Μία 
θορυβούσα ηχώ που απροκάλυ-
πτα μας οδηγεί στο να δούμε όσα 
πολλές φορές τρομάζουμε να πα-
ραδεχτούμε και στον ίδιο μας τον 
εαυτό. Ένας γυάλινος κόσμος με 
πολλά επίπεδα, πολλές οπτικές, 
πολλές αποχρώσεις… Ένας εσω-
τερικός τουρισμός στα μύχια της 
ανθρώπινης ψυχής.

–Έχετε αγωνία εάν ο κόσμος 
θα επιστρέψει στα θέατρα μετά 
από δυο χρόνια απουσία λόγω 
κορωνοϊού και μέτρων ή αισι-
οδοξείτε ότι το κοινό «διψάει» 
για θέατρο;

–Καμία αγωνία γι’ αυτή τη συν-
θήκη. Η μόνη μου αγωνία σε ό,τι 
αφορά τους ανθρώπους είναι αν 
θα γείρουν περισσότερο στο διά-
βασμα και στην ενασχόληση με 
τις τέχνες και δη στο θέατρο, 
μπας και ανοίξουν οι ορίζοντες 
μας και ο κόσμος μας ομορφύνει 
μια στάλα παραπάνω και γίνει πιο 
ανθρώπινος. 

Πληροφορίες: Η μπύρα ΚΕΟ 
παρουσιάζει την κωμωδία 

του καλοκαιριού: «Μαύρη γαλό-
τσα» της Βάσιας Αργέντη. Παρα-
στάσεις: ∆ημοτικό θέατρο Λευκωσί-
ας: 2,3,4 Ιουνίου, Παττίχειο θέατρο 
Λεμεσού: 6,7,8 Ιουνίου. Θέατρο 
Σκάλα, Λάρνακα: 9 Ιουνίου, Μαρ-
κίδειο θέατρο, Πάφος 10 Ιουνίου. 
Εισιτήρια: tickethour.com.cy & κα-
ταστήματα ACS. ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: 
ELECTROLINE. Χορηγοί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΠΑΠ. Υποστηρικτές: ∆.Κ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, ΜΗΤΣΙ∆ΗΣ, ΥΠΕ-
ΡΑΓΟΡΕΣ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ, McDonald’s, 
PAREX. Επίσημος αερομεταφορέας: 
SKY EXPRESS. Χορηγός φιλοξενίας: 
ATLANTICA HOTELS & RESORTS Χο-
ρηγοί επικοινωνίας: LOVE FM 100.7, 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΗΛΕΩΡΕΣ , WIZZ, 
ALPHA ΚΥΠΡΟΥ.

Ενα έργο σύγχρονο, μη επιτηδευμένο
Η παράσταση «Μαύρη γαλότσα» με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου έρχεται στην Κύπρο για στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης

«Ως θεατής λατρεύω
μια παράσταση που θα 
μου ξυπνήσει και το 
γέλιο και τη συγκίνη-
ση, γιατί σημαίνει πολύ 
απλά ότι με “άγγιξε”».

«Το θέατρο, είναι η ζωή 
ξεγυμνωμένη, δίχως
τύψεις, δίχως ενοχές
και προκαταλήψεις».

«Αυτό που θέλω τώρα στη ζωή μου είναι να δουλεύω και να συνεργάζομαι 
με ανθρώπους με τους οποίους περνάμε ωραία και να υπάρχει αγάπη στη 
δουλειά αλλιώς δεν αξίζει» λέει στην «Κ» η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

«Πρόκειται για ένα φυσικό συναπάντημα «γέλιου-συγκίνησης». Πρόκει-
ται για την υγρασία στα ίδια μάτια από διαφορετικές αιτιάσεις. Η ζωή γίνεται 
όμορφη και πιο ενδιαφέρουσα μέσα από την συνύπαρξη αντιθέσεων» λέει η 
σκηνοθέτρια της παράστασης Βάσια Αργέντη.
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leventismuseum.org.cy

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10:00-16:30

Ι. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΧΟΡΗΓΟΣ

17.05
–

30.10
2022

ΚΩΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
Αννα, το όνομά της
εκδ. Κλειδάριθμος, σελ. 336

 
Tης ΤΕΣΥΣ ΜΠΑΪΛΑ

«Στη ζεστασιά του σπιτιού μας, 
στην αγκαλιά του τα βράδια, θ’ 
αφήσουμε πίσω μας τον κόσμο 
των σκιών και θα πορευτούμε 
σ’ εκείνον των ανθρώπων». Το 
νέο βιβλίο που υπογράφει η Κώ-
στια Κοντολέων με τίτλο «Αν-
να, το όνομά της», το οποίο κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα από τις 
εκδόσεις Κλειδάριθμος, αποτε-
λεί μια βαθιά τομή στις υπαρ-
ξιακές αγωνίες των ανθρώπων, 
όταν η ζωή τούς φέρνει αντιμέ-
τωπους με προσωπικές απώλει-
ες, με ανείπωτες τραγωδίες και 
μνήμες δυσβάσταχτες. Είναι μια 
βαθιά αναμέτρηση με την αγω-
νία του παρελθόντος, με τις σκιές 
που κρύβονται σε αυτό και γίνο-
νται τροχοπέδη του μέλλοντος. 

Ορμώμενη από ένα τραγικό 
γεγονός που συνέβη στη Λήμνο, 
στα τέλη της δεκαετίας του ’30, 
την καταστροφική πυρκαγιά στο 
σινεμά που στοίχισε τη ζωή σε 
πολλούς ανθρώπους και προκά-
λεσε μια σειρά οικογενειακών 
τραγωδιών, η Κώστια Κοντολέ-
ων με μια εξαιρετική γλωσσική 
δυναμική και συγγραφική μαε-
στρία, με τρόπο ήρεμο, ταυτόχρο-
να αιχμηρό και με αφηγηματική 
δωρικότητα μετουσιώνει σε ένα 
σημαντικό κοινωνικό μυθιστό-
ρημα τα ιστορικά γεγονότα της 
εποχής και φέρνει στο φως μια 
βαθιά ανθρώπινη ιστορία απο-
δεικνύοντας και αυτή τη φορά 

πως η συγγραφική της ενσυναί-
σθηση μπορεί να ανασυνθέσει 
μια αληθινή ιστορία με εκπλη-
κτικό τρόπο. 

Ομως η Κοντολέων δεν αρκεί-
ται μόνο σε αυτό. Εκκινώντας 
από αυτή την ανασύνθεση κα-
ταγράφει τις ιστορικές συγκυρίες 
που συντάραξαν την Ελλάδα του 
εικοστού αιώνα. Χωρίς να επικε-
ντρώνεται σε λεπτομέρειες που 
θα έκαναν την αφήγηση να πα-
ρεκκλίνει από το κοινωνικό της 
πρόσημο χαρτογραφεί, ενίοτε σε 
μία μόλις φράση, γεγονότα ιστο-
ρικά που σημάδεψαν τον τόπο, 
όπως χαρακτηριστικά κάνει όταν 
αναφέρεται στο πραξικόπημα της 
21ης Απριλίου. «Μεγάλα πουλιά 

αναδύονται απειλητικά από τις 
στάχτες τους», γράφει και συνο-
ψίζει σε ένα ακριβές περίγραμμα 
μια ολόκληρη εποχή.

∆υο νέοι άνθρωποι, ο Μήτσος 
και η Αννα, θα συναντηθούν λί-
γο προτού ξεσπάσει ο ∆εύτερος 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Παιδιά 
προσφυγικών οικογενειών και 
οι δύο. Εκείνος έλκει την καταγω-

γή του από τη Σμύρνη, τη Σμύρ-
νη της φωτιάς και του οδυρμού. 
Στα γεγονότα της Λήμνου κάη-
καν η γυναίκα του και η μικρή 
του κόρη, η Αννα. Είναι ένας άν-
θρωπος που παλεύει στα κύμα-
τα του πόνου και της απώλειας, 
έτοιμος να βυθιστεί στον αστεί-
ρευτο πόνο του παρελθόντος. 

Οταν γνωρίσει την Αννα θα 

βρεθεί αντιμέτωπος με το τερά-
στιο ηθικό δίλημμα: να προχω-
ρήσει τη ζωή του, κατατροπώ-
νοντας το ανεξίτηλο παρελθόν ή 
να αφεθεί στη θλιβή του πόνου 
που τον περισφίγγει. Η Αννα πά-
λι αναμετριέται διαρκώς με μια 
αυταρχική μητέρα, φυλακισμέ-
νη στο αναπόδραστο μητριαρχι-
κό κελί που έφτιαξε για αυτήν η 

μητέρα της και η ανταγωνιστική 
αδελφή της. 

Με βήματα σιγαλά θα αποφα-
σίσουν μαζί να αποδράσουν από 
τις φυλακές τους και να προχωρή-
σουν μακριά από ό,τι τόσο καιρό 
αποδομεί τη ζωή τους. Θα τολ-
μήσουν την αναμέτρηση με την 
ευτυχία, στήνοντας ένα σπιτικό 
στο οποίο η νέα ζωή θα παλεύει 
να επικρατήσει πάνω στις στά-
χτες εκείνης της πυρκαγιάς, όσο 
κι αν και ο Μήτσος θα παραμεί-
νει για πάντα σημαδεμένος από 
τη φωτιά που δεν θα πάψει να 
σιγοκαίει εντός του ποτέ και θα 
πυρπολεί τις καρδιές όσων αγα-
πήσει στη ζωή του.

Ανάμεσά τους ένα παιδί, ένα 
παιδί βγαλμένο από τις στάχτες 
της πυρκαγιάς που προσπαθεί να 
αγαπήσει τον εαυτό του, κουβα-

λώντας εσαεί στη δική του φυλα-
κή τη μνήμη του πατέρα, τη μνή-
μη γεγονότων που νομοτελειακά 
οδήγησαν στη δική του ύπαρξη, 
μια ύπαρξη μοναχική που στρέ-
φεται στο καταφύγιο των βιβλί-
ων και των ταινιών του σινεμά.

Η Κοντολέων τολμά με μια ευ-
ρηματική τεχνική που αγγίζει τον 
μαγικό ρεαλισμό να αναδείξει τη 
δύναμη του παρελθόντος που 
παραμένει ολοζώντανο για να 
δώσει, εντέλει, τη συγκατάθεσή 
του στο παρόν και στο μέλλον, 
πυροδοτώντας σκηνές απαρά-
μιλλης συγγραφικής δεινότητας 
που συγκινούν τον αναγνώστη. 

Μπορεί η «μνήμη να γίνει ο 
τόπος όπου όλα τα λόγια γίνονται 
σιωπή» και αυτή η σιωπή θα κα-
ταφέρει να πολεμήσει τη ζωή των 
ανθρώπων που την όρισαν ως 
καταφύγιό τους; Σε ποιο βαθμό 
η ακινησία της μνήμης αποτυπω-
μένη σε μια φωτογραφία μπορεί 
να επηρεάσει και να καθορίσει 
την ανθρώπινη βούληση; Μπο-
ρεί ένας άνθρωπος να επιβληθεί 
σε ό,τι θεωρείται έως εκείνη τη 
στιγμή βεβαιότητα στη ζωή του; 
Και το μέλλον καταφέρνει ποτέ 
να ξεπεράσει τις στάχτες ενός 
οδυνηρού παρελθόντος;

Η Κώστια Κοντολέων υπογρά-
φει ένα συγκλονιστικό μυθιστό-
ρημα που διαπερνά υποδόρια τον 
αναγνώστη εναποθέτοντας στην 
ψυχή του με τρόπο στοχαστικό 
και βελούδινο, ανεπιτήδευτο και 
ειλικρινές, με φράσεις ασθματι-
κές και ευθύβολες, τις πιο μεγά-
λες αλήθειες της ζωής αποδεικνύ-
οντας, για μια ακόμη φορά, πόσο 
σημαντική συγγραφέας είναι.

Βαθιά αναμέτρηση με το παρελθόν
Ενα σημαντικό κοινωνικό μυθιστόρημα με αφετηρία ένα τραγικό γεγονός που συνέβη στη Λήμνο, στα τέλη της δεκαετίας του ’30

Μπορεί η «μνήμη 
να γίνει ο τόπος όπου 
όλα τα λόγια γίνονται 
σιωπή» και αυτή η σιω-
πή θα καταφέρει να πο-
λεμήσει τη ζωή των αν-
θρώπων που την όρισαν 
ως καταφύγιό τους;

Ο Μήτσος είναι ένας άνθρωπος που παλεύει στα κύματα του πόνου και της 
απώλειας, έτοιμος να βυθιστεί στον αστείρευτο πόνο του παρελθόντος.

Η Κώστια Κοντολέων υπογράφει 
το συγκλονιστικό μυθιστόρημα, που 
διαπερνά υποδόρια τον αναγνώστη.



Θ Ε Α Μ Α ΤΑ

Κυριακή 22 Μαΐου 202210 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Η νύχτα της φωτιάς ���
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Τατιάνα Χουέζο
Ερμηνείες: Αλεχάντρα Καμάτσο, 
Μάιρα Μπατάγια, Γκιγιέρμο Βιλέγκας

 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η Μεξικανή Τατιάνα Χουέζο κέρ-
δισε ειδική μνεία στο τμήμα 
«Ενα κάποιο βλέμμα» του Φεστι-
βάλ Καννών, αλλά και τη Χρυσή 
Αθηνά στις «Νύχτες Πρεμιέρας» 
με ένα γεμάτο ευαισθησία φιλμ, 
που αντικρίζει μια τρομακτική 
πραγματικότητα μέσα από το παι-
δικό βλέμμα. 

Σε μια απομονωμένη πολίχνη 
πάνω στα ορεινά του Μεξικού, 
οι κάτοικοι ζουν υπό τον διαρκή 
φόβο των καρτέλ. Ειδικά τα νεα-

ρά κορίτσια κρατούν τα μαλλιά 
τους κοντά και τρέχουν σε κα-
ταφύγια, όποτε βλέπουν τα τζιπ 
των παρανόμων, υπό την απειλή 
της απαγωγής. Αυτό το ιδιότυπο 
κρυφτό, ωστόσο, δεν είναι πάντα 
αποτελεσματικό...

Το σύγχρονο δράμα των ναρ-
κωτικών που ταλαιπωρεί τη χώρα 
της Λατινικής Αμερικής εξετάζε-
ται εδώ μέσα από τον μικρόκοσμο 
της κοινότητας και συγκεκριμένα 
των νεότερων, πιο αθώων μελών 
της. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
ταινίας αυτό που βλέπουμε είναι 

το παιδικό παιχνίδι, τα αστεία και 
οι περιπέτειες που περνούν τα πι-
τσιρίκια μέσα στη φύση. Η τελευ-
ταία καταλαμβάνει επίσης σημα-
ντικό κομμάτι εδώ, λειτουργώντας 
ως αντίβαρο στην ανθρώπινη βαρ-
βαρότητα και ταυτόχρονα ως κα-
ταφύγιο από αυτήν. 

Η Αννα, η Μαρία, η Πάουλα 
και ο Μαργκαρίτο μεγαλώνουν, 
πηγαίνουν σχολείο και –υπερβο-
λικά σύντομα– εργάζονται σε μια 
κοινωνία, η οποία ζει σε διαρκές 
καθεστώς τρόμου. Αρκετοί από 
τους κατοίκους αποφασίζουν να 
εγκαταλείψουν την περιοχή και 
όσοι απομένουν τους αναζητούν 
με λαχτάρα κάθε βράδυ, στο μο-
ναδικό σημείο όπου πιάνουν σή-
μα τα κινητά. Στο δεύτερο μέρος 
της ταινίας, παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις λίγα χρόνια αργότερα, 
με τα παιδιά-πρωταγωνιστές να 
είναι πια έφηβοι, ευρισκόμενοι 
και εκείνοι στο κατώφλι μιας πο-
λύ σκληρής ενηλικίωσης. 

Ολα αυτά το φιλμ της Χουέζο 
τα αποτυπώνει με μια απλότη-
τα-αμεσότητα, που επιτυγχάνει 
να συγκινήσει δίχως να χρειάζε-
ται ιδιαίτερες συναισθηματικές 
εκρήξεις και μελοδραματισμούς. 
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως 
οι ήρωες αποδέχονται απλώς τη 
μοίρα τους. 

Ενας δραστήριος νεαρός δά-
σκαλος προσπαθεί να εμφυσή-
σει πνεύμα αγωνιστικότητας και 
αυτοεκτίμησης στα παιδιά, τα 
οποία πάντως βλέπουν τον ίδιο 
τον στρατό να δειλιάζει μπροστά 
στα καλάσνικοφ των καρτέλ. 

Τελικά είναι οι απλοί άνθρω-
ποι που θα πρέπει να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια προκειμέ-
νου να σώσουν τα παιδιά τους. 
Κάπου εκεί έρχεται και η κλιμά-
κωση του φινάλε, η οποία όμως, 
αν υποθέσουμε ότι επιδιώκεται, 
είναι μάλλον αμήχανη και αφήνει 
με κάποιες απορίες τον θεατή.

Halo
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)
Δημιουργοί: Στίβεν Κέιν, Κάιλ Κίλεν
Ερμηνείες: Πάμπλο Σράιμπερ, 
Γιέριν Χα, Νατάσα ΜακΙλον 

Ενα από τα πιο επιτυχημένα βι-
ντεογκέιμ της Ιστορίας γίνεται 
εντυπωσιακή τηλεοπτική σειρά, 
την οποία στην Ελλάδα βλέπουμε 
από την πλατφόρμα της Cosmote 
TV. Εχοντας προφανώς στη διά-
θεσή τους μπάτζετ που επιτρέπει 
τη χρήση κορυφαίων ειδικών εφέ, 
οι δημιουργοί του σόου ζωντα-
νεύουν το σύμπαν του «Halo», 
ταξιδεύοντάς μας στη διαγαλα-
ξιακή πραγματικότητα του 26ου 
αιώνα. Εκεί κουμάντο κάνει μια 
ανθρώπινη συνομοσπονδία, η 
οποία έχει ωστόσο να αντιμετωπί-
σει την τρομακτική απειλή πανί-
σχυρων εξωγήινων. Πιο αποτελε-
σματικό όπλο εναντίον τους είναι 
οι «Σπαρτιάτες», μια ομάδα επίλε-
κτων πολεμιστών, ντυμένων με 
ειδικές θωρακισμένες στολές και 
εκπαιδευμένων στην εντέλεια. 
Οταν όμως ένας από αυτούς θα 
κάνει μια αμφιλεγόμενη επιλογή, 
στο κατόπι του θα βρεθούν τόσο 
εχθροί όσο και πρώην φίλοι.

Η σειρά μάς βάζει εξαρχής στο 

κλίμα με μια εντυπωσιακότατη 
–και πολύ αιματηρή– σκηνή μά-
χης, που δίνει τον τόνο και για 
όσα θα ακολουθήσουν. Η δράση 
της είναι εξαιρετικά χορογραφη-
μένη, δίχως πάντως να καταλαμ-
βάνει το μεγαλύτερο μέρος της δι-
άρκειας. Αντιθέτως, εδώ υπάρχει 
και πολιτική, ίντριγκα, επιστήμη, 
μυστικισμός· αρκετά σχηματικά 
όλα είναι η αλήθεια, όμως δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται 
για παιχνίδι. Η gaming αισθητική, 
άλλωστε, είναι πανταχού παρού-
σα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
παρακολουθούμε τα δρώμενα σε 
«πρώτο πρόσωπο», κατευθείαν 
δηλαδή μέσα από το κράνος του 
πρωταγωνιστή, όπως ακριβώς 
συμβαίνει και στο παιχνίδι.

 
Ταξίδι στην Ελλάδα ���
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουίντερμποτομ
Ερμηνείες: Στιβ Κούγκαν, 
Ρομπ Μπράιντον, Μάικλ Τάουνς 

Στην πλατφόρμα του Cinobo προ-
σγειώθηκε πρόσφατα ολόκλη-
ρη η επιτυχημένη σειρά ντοκι-
μαντέρ «The Trip» του Μάικλ 
Γουίντερμποτομ, με τους Στιβ 
Κούγκαν και Ρομπ Μπράιτον να 

κάνουν γαστριμαργική περιήγη-
ση σε όμορφα μέρη της Ευρώπης. 
Εμείς φυσικά επιλέγουμε Ελλάδα, 
παρακολουθώντας το δίδυμο να 
βαδίζει στα χνάρια του ομηρικού 
Οδυσσέα, δίχως φυσικά να παρα-
λείπει να γευτεί (και να αποθεώ-
σει) την ελληνική κουζίνα στον 
δρόμο του. Ξεκινώντας από τα 
ερείπια της Τροίας, διασχίζουν τη 
χώρα, περνώντας από την Καβά-
λα, το Πήλιο, τους ∆ελφούς, την 
Αθήνα, την Επίδαυρο, την Υδρα 
και τη Μάνη, για να καταλήξουν 
τελικά στην Ιθάκη, σε ένα ταξίδι 
γεμάτο μοναδικά τοπία, αλλά και 
αρκετά... απρόοπτα. Και αυτό το 
«Ταξίδι...» καταφέρνει να συνδυ-
άσει αποτελεσματικά το περιηγη-
τικό-γαστριμαργικό ντοκιμαντέρ 
με τη δραματοποιημένη αφήγη-
ση, κυρίως χάρη στους δύο χαρι-
σματικούς πρωταγωνιστές του. Οι 
Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράι-
ντον είναι ξανά απολαυστικοί, 
καθώς συζητούν, κριτικάρουν, 
πειράζουν ανελέητα ο ένας τον 
άλλον, φλερτάρουν, παντρεύουν 
αρχαίους μύθους με τη σύγχρο-
νη πραγματικότητα, ενώ φυσικά 
δίνουν ακόμη ένα ρεσιτάλ μιμή-
σεων περισσότερο ή λιγότερο δι-
άσημων προσώπων.

Επάνω, η τηλεοπτική μεταφορά 
του video game «Halo», που προ-
βάλλεται από την Cosmote TV. 
Κάτω, σκηνή από το ντοκιμαντέρ 
«Ταξίδι στην Ελλάδα», που είναι 
διαθέσιμo στο Cinobo.

«Σπαρτιάτες» εναντίον εξωγήινων τον 26ο αιώνα

Ενηλικίωση
στο Μεξικό
των καρτέλ
Ενα φιλμ για τη σκληρή πραγματικότητα

μέσα από τα μάτια των παιδιών

Σε μια απομονωμένη πολίχνη στα ορεινά του Μεξικού, οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο των καρτέλ. Ειδικά τα νεαρά κορίτσια κρατούν τα μαλλιά τους κο-
ντά και τρέχουν σε καταφύγια όποτε βλέπουν τα τζιπ των παρανόμων, υπό τη διαρκή απειλή της απαγωγής.

HOME CINEMA

07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση -  (Ε) 
 Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
 Εκπομπή για τα ζώα. 
11.30 Χρυσές συνταγές
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τη Μαριλένα Ιωαννίδου.
12.00 Βrand News
  Ενημερωτική εκπομπή με 

τον Νικόλα Μαρκαντώνη.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μoυσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες, V
16.30 Χρονογράφημα, ΙV
17.00 Εκείνη & εκείνοι 
 Mε την Αθηνά Χάλκου.
17.50 Πολιτιστικό ημερολόγιο
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια  
 Σειρά εποχής.
19.20 Ειρήνη Πάσι
 Κωμωδία εποχής.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
21.30 Παραδοσιακή βραδιά 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Warren
  Aισθηματική ταινία, με 

τους Άλεξ Μπεχ, 
 Τζιν Σμαρτ, κ.ά.   
00.30 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
01.15 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
02.15 EIΔHΣEIΣ - (Ε)

07.30 Μαγικός κόσμος - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα
08.45 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Μπόμπι και Μπιλ 
 γ. Γκάρφιλντ
 δ. Αστυνόμος Σαΐνης
 ε. Μini Pet Pals
 στ. Ο σούπερ μπαμπάς
 ζ. Ο Μπο ταξιδεύει
 η. Τα Στρουμφάκια
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη - (Ε)
16.00 Μανώλης και Κατίνα (E)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
16.30 Ιστορίες του χωρκού (E)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
17.00 Baywatch, ΙΧ - (Ε)
 Περιπετειώδης σειρά.
17.45 Κοίτα με στα μάτια
 Εκπομπή για τα ζώα.
18.00 Εuromaxx on Vacation
 Σειρά ταξιδιωτικών  
 ντοκιμαντέρ.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα
19.30 Σελίδες ιστορίας
 Ντοκιμαντέρ.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Skipping stones 
 Κοινωνική ταινία, με τους  
 Ναθάνιελ Άνσμπαχ, 
 Μάικλ Άιρονσαϊντ, κ.ά.  �
23.00 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
00.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
00.20 Βrand News - (Ε)
02.20 Επαν. προγραμμάτων

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Οδοιπορικό.
07.00   Roomies
  Ψυχαγωγική εκπομπή 

με τις Κατερίνα Ζαρίφη,  
Ντορέττα Παπαδημητρί-
ου και Μαρία Σολωμού.

08.00   Αστέρας Ραχούλας - (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.00   24 ώρες - (Ε)
09.50 Σ/Κ με τον Μάνεση 
 Ενημερωτική εκπομπή.
13.00 Τhe Chase - (Ε)
 Tηλεπαιχνίδι γνώσεων.
14.00 Το σόι σου - (Ε)
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
15.40 The Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή,
17.25 Μην αρχίζεις
 τη μουρμούρα (Ε) 
 Κωμική σειρά. 
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα (Ε) 
 (Συνέχεια)
18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ
 Talk show.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Χ-Factor
 Talent show.   
00.50 Συμπεθέροι 
 απ’ τα Τίρανα
 Κωμική σειρά.
01.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
 στον Alpha - (Ε)
  Talk show, με τον Τάσο 

Τρύφωνος.
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21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.05 Skipping stones 21.00 Χ-Factor

06.30 Ο κόσμος να χαλάσει (E)
08.00 Mamma Mia (E)
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα (E)
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilώri - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
  Ενημερωτική εκπομπή.
12.50 Θα βρεις τον δάσκαλό σου
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 Ο πόλεμος
 των άστρων - (Ε)
 Eλληνική σειρά.
17.40 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5
 (Συνέχεια)
18.40 ROUK ZOUK Special
  Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Ο κύριος Mπιν   
 πάει διακοπές  
 Κωμωδία, με τους  
 Γουίλεμ Νταφόε, 
 Ρόουαν Άτκινσον, κ.ά.    �
22.45 Η σκοτεινή πλευρά 
 του νόμου 
 (Brooklyn’s Finest).  
  Αστυνομική ταινία δρά-

σης, με τους Ρίτσαρντ 
 Γκιρ, Ίθαν Χοκ κ.ά.  
01.10 Εγκλήματα - (E)

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
 Ενημερωτική εκπομπή
 με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.50 ΟPEN Weekend
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Ελένη Τσολάκη.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι με τον
 Πέτρο Πολυχρονίδη.
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger 
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τη Μαριλού Παντάκη. 
16.15 Έρωτας με διαφορά - (E)
 Ελληνική σειρά.
17.15 Επιπλογκουρμεδιές, ΙΙ
  Εκπομπή μαγειρικής.
  Ο Σταυρής Γεωργίου μοι-

ράζεται τα μυστικά του 
για γευστικές γκουρμε-
διές, παρέα με ξεχωρι-
στούς καλεσμένους.

18.00 OMEGA NEWS
18.10 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.
19.10  Ρίξε μια ζαριά
 Τηλεπαιχνίδι γνώσεων
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Police Academy 2
 Kωμωδία, με τους  
 Στιβ Γκούτενμπεργκ,  
 Mπούμπα Σμιθ, κ.ά.  
23.00 Ένα τραγούδι ακόμα (E)
  Μουσική εκπομπή με τον 

Γιώργο Θεοφάνους.
01.00 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι.
02.00 Επ. προγραμμάτων

06.00 Οι Αδιάφθοροι - (E)
 Κωμική σειρά.
06.30 Love It - (E)
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Ιωάννα Μαλέσκου.
07.30 Θεία Λειτουργία 
 Απευθείας μετάδοση.
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής με την 

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά. 
13.20 Κάτι ξαναψήνεται - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.00 BBQ Stories
  Εκπομπή  μαγειρικής.
17.00 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τους Γρηγόρη Γκουντάρα 
και Ναταλί Κάκκαβα.

18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Όλα Γκουντ
 Συνέχεια.
19.10 H πεθερά 
 Κωμική σειρά.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
 Παιχνίδι επιβίωσης.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller (Ε)
01.30 Όλα Γκουντ (Ε)
03.30 Dot., V (Ε)
04.30 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

07.35 Η Αλίκη δικτάτωρ
09.30 Η δίκη των δικαστών
11.00  Θανάσης ο πιο 
 γρήγορος τρελός 
12.30 Η ιστορία μιας ζωής
14.05 Η κόμισσα της Κέρκυρας
15.30 Η Λεωφόρος του Μίσους
17.30 Θα το πάρεις το κορίτσι;
18.45 Ησαΐα χόρευε
20.00 Ένα κορίτσι για δύο
21.35 Η Αλίκη δικτάτωρ
23.35 Θύελλα σε παιδική 
 καρδιά
00.55 Κόσμος και κοσμάκης

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

18.40 ROUK ZOUK Special 15.15 Green Kitchen 21.00 Surviror 22.45 The Mambo Kings

20.00 Ένα κορίτσι για δύο

07.50 Παιδικό παραμύθι.
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι Σ/Κ
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.25 Ξένη ταινία
00.05 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
13.00 Έξυπνες αγορές
14.00 Ασημένια φεγγάρια
15.35 Έξυπνες αγορές
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

06.50 Τηλεαγορά
08.00 Το ράλι του θανάτου
09.25 Τετράποδοι μάγοι
 Οικογενειακή ταινία.
13.00 Μπετόβεν 
 και μπουζούκι
 Eλληνική ταινία.
15.15 Ο κράχτης
 Eλληνική ταινία.
19.00 Από τα πλούτη στο τίποτα
 Ξένη ταινία.
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία

06.35 Waiting For Anya
08.30  Exfiltres (Escape 
 From Raqqa)
10.15  Wendy Williams: 
 The Movie
12.00 Ulee’s Gold
14.00 Boomerang
15.45 Percy Vs Goliath
17.30 Anti-Life
19.15 All Summer Long
21.00 A Tale Of Two Coreys
22.45 The Mambo Kings
00.45 Love Type D

Η Τατιάνα Χουέζο προ-
σεγγίζει το θέμα με μια 
απλότητα-αμεσότητα 
που επιτυγχάνει να συ-
γκινήσει δίχως να χρει-
άζεται ιδιαίτερες συναι-
σθηματικές εκρήξεις 
και μελοδραματισμούς.
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Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

Ενα ειρηνικό απόγευμα, στις εφτά 
ακριβώς, της 12ης Σεπτεμβρίου 
του 1986, συνάντησα στο σπίτι 
του τον χαράκτη Τηλέμαχο Κάν-
θο. Αργότερα συναντηθήκαμε ξα-
νά και ξανά, για το ίδιο θέμα. Είχα 
ήδη αρχίσει μια εργασία για τα 
μικρά χαρακτικά και σχέδιά του, 
που είχε δημιουργήσει για διακό-
σμηση βιβλίων και ήθελα να του 
δείξω τι είχε αποφέρει η έρευνά 
μου μέχρι εκείνη τη στιγμή, κι 
αν μπορούσε να συμπληρώσει 
και να διορθώσει. Ήταν μια πρό-
ταση του αείμνηστου φίλου Φοί-
βου Σταυρίδη για δημοσίευση στο 
εξαίρετο περιοδικό του «Ο Κύ-
κλος». Είχε προηγηθεί ένα τριπλό 
τεύχος, αφιερωμένο στον ζωγρά-
φο Γ. Πολ. Γεωργίου και ετοιμά-
ζαμε τα επόμενα αφιερώματα για 
τον ∆ιαμαντή και τον Κάνθο. Στη 
συνέχεια όμως, πολύ σύντομα, 

το περιοδικό έκλεισε τον κύκλο 
της ζωής του χωρίς αυτά τα αφι-
ερώματα. Ωστόσο, η εργασία για 
τον Κάνθο συνεχιζόταν και έγινε 
κατορθωτή πολύ αργότερα, μια 
δημοσίευση στο περιοδικό «Κυ-
πριακή Βιβλιοφιλία-Φιλοτεχνία», 
τχ.1/41, 2017 του καταλόγου των 
εντύπων με επιλεγμένα χαρακτι-
κά και σχέδια, από ένα σύνολο 80 
βιβλίων και πέραν των 230 χαρα-
κτικών και σχεδίων. Ευελπιστού-
με σε μια οριστική έκδοση, που 
να περιλαμβάνει το σύνολο όλων 
αυτών των εξωφύλλων και άλλων 
χαρακτικών και σχεδίων. 

Είναι με συγκίνηση, που επι-
σκέφτηκα ξανά τον ίδιο χώρο για 
να δω την αναδρομική έκθεση 
των χαρακτικών του, και ακόμα 
πιο μεγάλη ήταν η συγκίνησή 
μου όταν είδα για πρώτη φορά 
σε προθήκη τις κάρτες που είχε 
χαράξει το 1941. Ο χώρος, βέ-
βαια, έχει υποστεί μετατροπές. 
Το μικρό ανώγειο εργαστήριό 
του και η αυλή έχουν μεταμορ-
φωθεί πια στο «Κέντρο Τεχνών 
Κάνθου», για τις δραστηριότη-
τες του «Ιδρύματος Τηλέμαχος 
Κάνθος», όπου το εργαστήριό 
του λειτουργεί ως μουσείο στο 
οποίο εκτίθενται, εκτός από κά-
ποιους πίνακες ζωγραφικής, ο 
πάγκος του χαράκτη, το καβαλέ-
το, πινέλα, καλέμια και διάφορα 
άλλα εργαλεία του. Η ισόγειος αί-
θουσα αποτελεί τον κύριο χώρο 
για εκθέσεις, διαλέξεις και μου-
σικές εκδηλώσεις. Υπάρχει ακό-

μα και ένα μικρό πωλητήριο για 
τις εκδόσεις του Ιδρύματος. Πριν 
ξεκινήσω για την έκθεση άκου-
σα, από ένα μικρό δημοσιογρα-
φικό μαγνητόφωνο, τη συνομι-
λία μας, που είχαμε κάνει πριν 
από 36 περίπου χρόνια. Ανέσυ-
ρα, ακόμα, από το αρχείο μου 
και θαύμασα τις πέντε κάρτες, 
που μου είχε χαρίσει αργότερα, 
κι έτσι όταν έφτασα στην έκθε-
ση και τις είδα και τις οκτώ μα-
ζί, στ’ αφτιά μου ηχούσε η φωνή 
του Τηλέμαχου Κάνθου να περι-
γράφει: «Είχα μερικά ξύλα που 
μου είχε δώσει ο Κεφαλληνός 
στο εργαστήρι του, τα αγοράσα-
με δηλαδή, έτοιμα φροντισμένα 
από τον ίδιον και με αυτά έκανα 
τις πρώτες μου ξυλογραφίες: τις 

“γυμνές καρυδιές”, την “εκκλη-
σία της Άλωνας”... Όταν ήρθα 
εδώ, λέω θα βρω ξύλα κει πάνω 
στην Άλωνα. Πράγματι βρήκα 
σφένδαμο, είναι καλό ξύλο αλ-
λά ήταν φρέσκος. Τον πριόνισα 
μόνος μου, τον πλάνισα και έκα-
να δυο ξυλογραφίες τις οποίες 
χάραξα με μεγάλη χαρά, διότι 
ήταν τρυφερό ξύλο και χαρασ-
σόταν εύκολα. Σε έξι μήνες όμως 
έγινε… κεραμίδι, σκέβρωσε και 
μετά όταν είχα να το τυπώσω το 
μελάνωνα με ειδική επιμέλεια για 
να μπορέσω να βγάλω αντίτυπα. 
Υστερότερα έκανα καλύτερα ξύ-
λα, βρήκα μερικές αχλαδιές και 
άλλα ξύλα. Ήταν μετά πολλών 
βασάνων, που έγινε μια σειρά 
κάρτες με τρία ξύλα η καθεμιά 

τις οποίες έκανα το ’41-’42 με 
την ιδέα ότι θα τα αγόραζαν οι 
στρατιώτες τότες, Εγγλέζοι, να τα 
στέλλουν για χριστουγεννιάτικες 
κάρτες. Κάθισα και χάραξα τα ξύ-
λα, 24 ξύλα, 8 κάρτες δηλαδή, σε 
μια εβδομάδα με το φως της λά-
μπας, αν είναι δυνατόν, του πε-
τρελαίου, και για να βλέπω έβαζα 
τον φακό και έριχνε ένα φωτάκι 
πάνω στο σχέδιο –έβλεπα καλά 
τότε– χάραξα, λοιπόν, και πήγα 
στον μακαρίτη τον Χριστόφο-
ρο Νικολάου και τις τύπωσα. Ο 
γέρος ήταν καλλιτέχνης, γεννη-
μένος τυπογράφος με συνείδη-
ση επαγγελματική τυπογράφου, 
απόλυτη. Έκτοτε εγνώρισα πολ-
λά τυπογραφεία και πολλούς τυ-
πογράφους...».

Δημιουργώντας για πάνω από μισό αιώνα
Σκέψεις με αφορμή την αναδρομική έκθεση χαρακτικής «Τηλέμαχος Κάνθος, ο Χαράκτης» στο Κέντρο Τεχνών Κάνθου

Πριν ξεκινήσω για την έκθεση άκουσα τη συνομιλία μας, που είχαμε κάνει πριν από 36 περίπου χρόνια. Ανέσυρα, ακόμα, από το αρχείο μου και θαύμασα τις πέντε κάρτες, που μου είχε χαρίσει αργότερα...

Ολα τα έργα της έκθεσης 
περιλαμβάνονται 
σε ομότιτλη της έκθεσης 
έκδοση του Ιδρύματος 
Τηλέμαχος Κάνθος με 
συγγραφέα τον καθηγη-
τή Στάθη Παραροδίτη, 
διευθυντή του Πολιτι-
στικού Κέντρου «Μιχά-
λης Πιερής» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου.

 «Συγκομιδή Ι», 1962, ξυλογραφία, 30 x 19 εκ.

Η αναδρομική έκθεση με τίτλο 
«Τηλέμαχος Κάνθος, ο Χαρά-
κτης» αποτελείται από το σύνο-
λο σχεδόν των χαρακτικών του, 
και καλύπτει τη δημιουργία του, 
από το 1934, έναρξη των σπου-
δών του μέχρι και το τέλος της 
δεκαετίας του 1980, με αποκο-
ρύφωμα τα δώδεκα έργα της σει-
ράς «Σκληροί Χρόνοι». Το 1974 
υπήρξε ένα οδυνηρό ορόσημο 
στην ιστορία αυτού του τόπου. 
Οι νεκροί και η φρίκη του πολέ-
μου, οι αγνοούμενοι, οι αιχμάλω-
τοι, οι βασανισμοί, τα ορφανά, 
οι μαυροντυμένες μανάδες, η 
προσφυγιά μετέτρεψαν το πανέ-
μορφο νησί σε μαρτυρικό τόπο 
οδύνης και σπαραγμού. Οι άν-
θρωποι του πνεύματος και της 
Τέχνης, ως οι πιο ευαίσθητοι 
δέκτες έζησαν όλες τις μορφές 
αυτού του πρωτόγνωρου κακού 
και ως γνωστόν η καλή Τέχνη 
δημιουργείται μέσα από τέτοιες 
καταστάσεις. Οι χαράκτες με το 
καλέμι τους, οι ζωγράφοι με το 
πινέλο τους και οι λογοτέχνες 
ποιητές και πεζογράφοι με τη 
γραφίδα τους συνέθεσαν ξανά 
το μνημείο του σπαραγμού, ο 
καθένας με τη ψηφίδα του – μι-
κρή ή μεγάλη. Από τις πιο σημα-
ντικές ψηφίδες αυτού του μνη-
μείου κατέθεσε και ο Κάνθος με 
τη σειρά των χαρακτικών του 
«Σκληροί Χρόνοι».

Ο ∆άσκαλος του Κάνθου, ο 
μέγας Γιάννης Κεφαλληνός, δεν 
μπορούσε να απουσιάζει. Έτσι, 
βλέπουμε να εκτίθενται έργα 
του στα οποία είχε σημαντική 
συμμετοχική εργασία και ο Κάν-
θος, όπως τα υπέροχα τιμητικά 
διπλώματα, που ετοιμάστηκαν 
για την Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος αλλά και άλλα έργα όπως 
«Η Τσάτσα» και το «Κεφάλι αλό-

γου» του Κεφαλληνού, αφιερω-
μένο στον Κάνθο. 

Όλα τα έργα της έκθεσης πε-
ριλαμβάνονται σε ομότιτλη της 
έκθεσης έκδοση του Ιδρύματος 
Τηλέμαχος Κάνθος με συγγρα-
φέα τον καθηγητή Στάθη Πα-
ραροδίτη, διευθυντή του Πο-
λιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης 
Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, που παρουσιάστηκε την 
ημέρα των εγκαινίων της έκθε-
σης. Με ένα ωραιότατο κείμενό 
του προσεγγίζονται αισθητικά 
όλα τα έργα και δίδονται πολ-
λές σχετικές πληροφορίες για 

τα έργα και τον χαράκτη. Επί-
σης στο βιβλίο, περιέχεται σύ-
ντομο κείμενο του καθηγητή 
Μιχάλη Αρφαρά και ολόκλη-
ρη η επιστολή του Τηλέμαχου 
Κάνθου, που έστειλε στον Ε. Χ. 
Κάσδαγλη, όταν του ζητήθη-
κε, για την έκδοση του βιβλί-
ου του «Γιάννης Κεφαλληνός, 
ο Χαράκτης». Στην πολυσέλιδη 
επιστολή ο Κάνθος περιγράφει 
πτυχές από τα πολύ δύσκολα 
χρόνια της σπουδαστικής του 
ζωής, και πολλές πληροφορίες 
για τον ∆άσκαλό του και άλλους 
σημαντικούς ανθρώπους που 
γνώρισε στην Αθήνα.

Μια σπουδαία 
διαδρομή στην Τέχνη

Από τις πιο σημαντι-
κές ψηφίδες αυτού 
του μνημείου σπαραγ-
μού, μετά το 1974 
κατέθεσε και ο Κάνθος 
με τη σειρά των 
χαρακτικών του 
«Σκληροί Χρόνοι».

«Γυναικείο γυμνό»,1937, χαλκογραφία, 28 x 15 εκ.
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