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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΡΙΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Πλάσματα:
Ψηφιακή Τέχνη
Η Ειρήνη Μιρένα Παπαδη-
μητρίου, επιμελήτρια της έκ-
θεσης «Πλάσματα» της Στέ-
γης στο Πεδίον του Aρεως,
μιλάει στην «Κ» και λέει πως
η έκθεση μιλάει για σώματα
και πλάσματα ως μέρος μιας
μεγαλύτερης, πλανητικής
οντότητας, που απειλείται
από περιβαλλοντική κατα-
στροφή. Ζωή, σελ. 1

ΧΑΜΠΗΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΣ

Εμέναν η καρκιά μου εχτύπαν στην Κύπρον
Ο Χαμπής ο χαράκτης μιλάει στην «Κ» με αφορμή την έκθεση για
τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του. Μια συνέντευξη από καρδιάς,
από έναν καλλιτέχνη που δίνει αφειδώλευτα στην τέχνη, στην πα-
τρίδα του, στους μαθητές του, γιατί ακριβώς ξέρει να παίζει δίκαια.
Άλλωστε η χαρακτική είναι το παιξίμι του. Ζωή, σελ. 4, 5

ΝΟΥΜΠΑΡ ΑΦΕΓΙΑΝ 

Σύντομα διαθέσιμο
το εμβόλιο 
ευρύτερης κάλυψης

O Νούμπαρ Αφέ-
γιαν, ιδρυτής της
Moderna, μιλάει
στην «Κ» για τις
προκλήσεις της
επιστήμης σε και-
ρό πανδημίας και
για τη Flagship Pio-

neering με προϊόντα βιοτεχνολο-
γίας. Ανάμεσά τους και η Moderna,
που το φθινόπωρο αναμένεται να
έχει έτοιμο προς διάθεση ένα νέο,
ανασχεδιασμένο, εμβόλιο κατά της
COVID-19. Σελ. 20

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Πίσω από τα σενάρια
των ανατροπών 
Ο προεκλογικός προβλέπεται μα-
κρύς, όμως μεγάλο ερώτημα είναι
αν ο χρόνος μπορεί να ανατρέψει τα
δεδομένα. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
έχει να διαχειριστεί ένα κόμμα δια-
σπασμένο, ενώ ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης την απειρία του και τη χαλαρή
ψήφο. Σελ. 7

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η αντιπολίτευση έφαγε 
γκολ από τα αποδυτήρια
Ίσως να έπρεπε να είχα δημοσιο-
ποιήσει νωρίτερα αυτά που έβλεπα
να συμβαίνουν στην ΕΔΕΚ, λέει
στην «Κ» ο Δημήτρης Παπαδάκης.
Επικρίνει την αντιπολίτευση που
δεν κατάφερε να καταλήξει σε κοι-
νό υποψήφιο. Σελ. 8

ΚΥΠΡΟΣ

Κοινός πόνος για 
ένα Τ/κ και ένα Ε/κ
Ο κοινοτάρχης της κατεχόμενης
κοινότητας του Νέου Χωρίου Κυθρέ-
ας Χρ. Λαμπρίας και ο συγχωριανός
του Halil Tahiroglu μιλάνε στην «Κ»
για τις απώλειές τους. Σελ. 10

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Προετοιμασμένη 
για όλα η Αθήνα
Στην Αθήνα εξετάζονται με προσο-
χή και σχολαστικότητα όλα τα δεδο-
μένα που καταφθάνουν από την
Τουρκία και είναι προετοιμασμένη
ακόμα και για το πιο ακραίο σενάριο
στο Αιγαίο. Σελ. 19

Νέα δεινά για
το ΠΟΠ χαλλούμι
Στον Πρόεδρο αύριο οι τυροκόμοι
Οκτώ μήνες μετά την κατοχύρωσή του ως
ΠΟΠ, το χαλλούμι παραμένει μια ανοικτή
πληγή για την κυβέρνηση. Ούτε η γνωμά-
τευση της Νομικής Υπηρεσίας ξεκλειδώνει
την παραγωγή ΠΟΠ. Συνάντηση αύριο
του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Σύν-
δεσμο Τυροκόμων. Οικονομική, σελ. 3

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η Λευκωσία στη μέγγενη
των ελληνοτουρκικών
Ενόσω ο Ερντογάν παίζει διπλωματικά
ρέστα σε όλο το εύρος των ανοικτών ζη-
τημάτων με τη Δύση, η Λευκωσία ανη-
συχεί για περαιτέρω επιπλοκές στο Kυ-
πριακό από ένα «θερμό καλοκαίρι» στα
ελληνοτουρκικά. Σελ. 6

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το έκτο πακέτο 
και οι προεκτάσεις
Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται η οι-
κονομία κάποιων από τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. μετά και τις επιβεβλημένες κυρώσεις
κατά της Ρωσίας. Πλέον, σπάει ρεκόρ το
πετρέλαιο υπό το φως του έκτου πακέτου
κυρώσεων και εγείρονται ερωτήματα
για την επόμενη μέρα. Σελ. 4

Σφίγγει η θηλειά της ακρίβειας για τους
καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το πορ-
τοφόλι τους να αδειάζει εξαιτίας των συ-
νεχών αυξήσεων των τιμών καυσίμων, του
ρεύματος και βασικών ειδών πρώτης ανάγ-
κης. Εκτιμάται ότι η τιμή της βενζίνης 95
οκτανίων σε διάστημα τριών εβδομάδων
από τώρα θα φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο,

ενώ αυξημένοι αναμένονται και οι λογα-
ριασμοί ρεύματος. Συγκριτικά με τον Μάιο
του 2021, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
πως οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρή-
θηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση,
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (22,3%), Μετα-
φορές (20,0%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα
Ποτά (8,6%). Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Οι κυρώσεις 
μας αφορούν

Το έκτο πακέτο κυρώσεων εναντίον
της Ρωσίας θα έχει σημαντικές επι-
πτώσεις για την Κύπρο, αφού επι-
βάλλει διάφορες απαγορεύσεις στο
λεγόμενο consulting, συνεπώς θα
επηρεαστούν οι σχετικές εταιρίες
που απευθύνονται κυρίως σε Ρώσους
που δραστηριοποιούνται στη χώρα
και συνακόλουθα και άλλοι τομείς
της οικονομίας εν γένει. Προκειμένου
λοιπόν να απορροφηθούν όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι κραδασμοί θα
πρέπει οι αρμόδιες αρχές της Δημο-
κρατίας να καταρτίσουν σοβαρό πλά-
νο διαχείρισης των προβλημάτων
που θα φέρει στην οικονομία της
χώρας αυτή η απαγόρευση. Στις δύ-
σκολες εποχές, απαιτούνται σοβαρά
και στοχευμένα μέτρα.

Mισό αιώνα από τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης, την πρώτη διεθνή σύνοδο κορυφής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, και ο πόλε-
μος στην Ουκρανία έχει επισκιάσει κάθε ενδιαφέρον για την οικολογική κρίση. Οι αντίπαλοι της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν βρει το τέ-
λειο πρόσχημα. Πρόεδροι και πρωθυπουργοί  που εξελέγησαν με περιβαλλοντική πλατφόρμα, πολιτικές ηγεσίες που θα έπρεπε να εστιάζουν
την προσοχή και τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου, αφιερώνουν όλο τους το ενδιαφέρον στη διαχείριση του πολέμου στην
Ουκρανία και των επιπτώσεών του για την οικονομία και την κοινωνία. Σελ. 23

Περιβάλλον: Oπισθεν ολοταχώς

Η ακρίβεια βάζει φωτιά στην τσέπη
Προς τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη - Αύξηση τιμών σε ρεύμα και αγαθά

Τέλος και οι υπηρεσίες σε Ρώσους 
Η Κύπρος αντιμετωπίζει τις απαγορεύσεις της Ε.Ε. στην παροχή λογιστικής και συμβουλευτικής στήριξης 

Το έκτο πακέτο κυρώσεων έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις για την Κύπρο,
καθώς η Ε.Ε. βάζει τέλος στις λογι-
στικές, ελεγκτικές και συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες σε ρωσική κυβέρ-
νηση και ιδιώτες, αλλά και στην

ασφάλιση θαλάσσιας μεταφοράς
ρωσικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες.
Το σκεπτικό της απόφασης είναι
πως οι υπηρεσίες αυτές είναι εξαι-
ρετικά εξειδικευμένες, κάτι που ση-
μαίνει πως οι επηρεαζόμενοι θα δυ-

σκολευτούν να βρουν εναλλακτικές
σε χώρες πέραν των G7.Στην αρχική
πρόταση της Κομισιόν υπήρχε και
πρόταση για οριζόντια απαγόρευση
των αγοραπωλησιών από Ρώσους,
ωστόσο η Κύπρος είχε εκφράσει αν-

τιρρήσεις με το επιχείρημα πως ένα
τέτοιο μέτρο θα έπρεπε να είναι πιο
στοχευμένο, ώστε να μην επηρεάζει
Ρώσους πολίτες που δεν σχετίζονται
με το Κρεμλίνο ή με την εισβολή
στην Ουκρανία. Σελ. 5

Μεταξύ των 65 φυσικών
και 18 νομικών προσώπων
που προστίθενται στον 
κατάλογο των κυρώσεων
βρίσκεται και πρόσωπο 
με κυπριακό ενδιαφέρον.
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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.

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: Η παγκόσμιος οικονομική συνδιάσκεψις ευρίσκεται
ακόμη εις την προκαταρκτικήν φάσιν της, εξαρτωμένη αμεσώτατα
από τας διεξαγομένας κατ’ αυτάς συνεννοήσεις εν Ρώμη, εν Παρισί-
οις και εις τας άλλας μεγάλας πρωτευούσας. Αναμφιβόλως όμως
αποτελεί γεγονός άξιον ιδιαιτέρας προσοχής η επελθούσα επί των

γενικών γραμμών αγγλοα-
μερικανική συμφωνία διά
μίαν διεθνή εξέτασιν των
προβλημάτων των πιστώσε-
ων και των τιμών, διά μιας
εξελέγξεως της διεθνούς
προσφοράς και ζητήσεως,
ιδίως καθ’ όσον αφορά τας
πρώτας ύλας. Ανεκοινώθη
πράγματι επισήμως ότι η

αμερικανική κυβέρνησις απήντησεν εις την Μεγάλην Βρεττανίαν,
διά του κ. Μέλλον [φωτ.], ότι αποδίδει πραγματικήν σπουδαιότητα
εις την σύγκλησιν μιας διεθνούς οικονομικής συνδιασκέψεως, διά
την μελέτην της σταθεροποιήσεως των τιμών των ειδών πρώτης
ανάγκης, προσθέτουσα ότι η βρεττανική Κυβέρνησις πρέπει να ζη-
τήση και τας γνώμας της Γαλλίας, της Ιταλίας και των άλλων Δυνάμε-
ων επί του προκειμένου.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ: Πληροφορούμεθα ότι η ανάμιξις των στρατιωτικών
παραγόντων εις το ζήτημα της ανατροπής της Κυβερνήσεως Παπα-
ναστασίου υπήρξε η κυριωτέρα αφορμή των τελευταίων πολιτικών
γεγονότων. Ο αρχηγός της πλειοψηφίας, εν συνεννοήσει μετά των
παραγόντων τούτων, εσκηνοθέτησε την εν τη Βουλή διαφωνίαν διά
ν’ αποκρύψη την εκδηλωθείσαν εκ μέρους των στρατιωτικών αντί-
δρασιν και καταδίκην της Κυβερνήσεως Παπαναστασίου. Τούτο κα-
ταφαίνεται και εκ του γεγονότος ότι την πρωΐαν της Παρασκευής ο κ.
Πλαστήρας δεχθείς εις την οικίαν του το Δ. Συμβούλιον των Ελλήνων
Υπηκόων, παρόντων των κ.κ. Βαρβαρέσου, Π. Αργυροπούλου και
Οθωναίου, εδήλωσε προς τα μέλη αυτού ότι πολύ αργά ήλθον προς
αυτόν διά να μεσολαβήση προς την Κυβέρνησιν Παπαναστασίου,
διότι την κυβέρνησιν αυτήν «την διώχνουμε σήμερον» και συνεπώς
πάσα παρέμβασις αυτού είνε περιττή.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
5.6.1932

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

1 Στην καθημερινότητα. Συγκάλε-
σε λέει ο Healthy Αγαπούλας

Πρόεδρος Εθνικό Συμβούλιο για την
οικονομική κρίση. Καλά ποιο είναι το
νέο δεδομένο δηλαδή από την πρώ-
τη ημέρα που ανέλαβε, την 1η Μαρ-
τίου 2013;

2 Στο γούρι. Αν το επίθετό του
ήταν Μητσοτάκης, ας πούμε, με

αυτά που περάσαμε επί προεδρίας
του Αγαπούλα Πρόεδρου, θα είχε γί-
νει meme σε παγκόσμιο trending.
Κούρεμα, εισβολή στην ΑΟΖ, Βαρώ-
σι, πανδημία, πόλεμοι, καταποντι-
σμοί, φωτιές και λαύρες. Αγαπούλα. 

3 Στις επιτυχίες. Όμως ο αγαπού-
λας Πρόεδρος έκανε και πολλά

καλά εν μέσω την γκαντεμιάς: Πύρ-
γοι, ΓεΣΥ, Υφυπουργεία, χαλλούμι. 

4 Στο επίτευγμα. Για το χαλλούμι
«μεγάλο βούκκο φάε, μεγάλα

λόγια μην πεις» μου είπε σε άψογα
γαλλικά ο Μπαστιάν, ο Σεφ του
ICON, που ξέρει καλά το decision
making της χώρας. 

5 Στη δύναμη. Έτσι κι αλλιώς στη
χώρα του ήλιου και της Αφροδίτης

τρεις δυνάμεις είναι ανίκητες τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια. Οι developer,
οι λογιστές και οι αγελαδοτρόφοι. 

6 Στο κυνήγι. Μετά την αποπομπή
Φλέσσα, θείο βρέφος υποψήφιο

για πρόεδρος ψάχνει για επικοινω-
νιολόγο. Τα προσόντα που ζητούμε:
Ψηλός, λεπτός, ξανθός γαλανομάτης,
Κύπριος. Να μιλά γλυκά του Γιάννου
Χαραλαμπίδη και του Πιμπίση και να
αντιγράφει μόνο από αυτούς. 

7 Στην οργάνωση. Την ίδια ώρα η
Συκιά του Μαύρου από την Αργά-

κα ψάχνει επικοινωνιολόγο που να
μπορεί να συντονίσει τους επικοινω-
νιολόγους του. Άκουσε τις προσευ-
χές του ο Θεός και απάντησε: « Έχουν
και τα θαύματα τα όριά τους». 

8 Στα θερμά. Επίκειται λέει θερμό
επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας. Όποιος δεν μπορεί να δεί-
ρει τον γάιδαρο δέρνει το σαμάρι.
Παροιμία που θα ταιριάζει στο φετι-
νό κυπριακό καλοκαίρι. 

9 Στο τέλος. Μετά την «ολοκλή-
ρωση» της RCB, αναίμακτα για το

σύστημα, ο πιο περιζήτητος γαμ-
πρός, διοικητής της Κεντρικής, ολο-
κλήρωσε και την εκκαθάριση του
πτώματος της Λαϊκής. Έτσι τελείωσε
ακόμη ένα πάρτι λογιστών και δικη-
γόρων. Μπας και να τον σκεφτόμα-
σταν για Πρόεδρο; 

1 0 Στο κίνητρο. Αν είχατε απο-
ρία γιατί σφάζονται στη Δεξιά

ποιος θα είναι ο επόμενος πρό-
εδρος, τώρα γνωρίζετε μετά την
αποκάλυψη της «Κ» αυτής της βδο-
μάδας. Ο αγαπούλας Πρόεδρος είναι
τόσο χαρούμενος που θα τον διαδεχ-
θεί στο Προεδρικό ένα από τα τρία
του πνευματικά τέκνα που παράγγει-
λε ένα (μεταχειρισμένο) Glulfstream
V ως προίκα για τις μετακινήσεις του
επόμενου ένοικου. Σημείωση: Το
Glulfstream jet του Μητσοτάκη που
θα δοθεί δωρεάν (;) στην Κύπρο, εί-
ναι εφοδιασμένο με σύστημα αντι-
πυραυλικής προστασίας. Glory days. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Η πολυτέλεια πρέπει να είναι άνετη, αλλιώς δεν είναι πολυτέλεια» Coco Chanel.

Κατ’ αρχάς και μόνο το γεγονός ότι
η αγέλαστη Φώφη Κούταλου ήταν
μέσα στην καλή χαρά πρέπει να πι-
στωθεί στον υποψήφιο για την προ-
εδρία Γιώργο Κολοκασίδη. Ο οποί-
ος, ως φύσει αισιόδοξος πολιτικός
που δεν τον λυγίζουν οι επαναλαμ-
βανόμενες εκλογικές αποτυχίες,
κάλεσε τον λαό να τον ακολουθήσει
στο ρηξικέλευθο εγχείρημα (#πά-
με!), διακηρύσσοντας μάλιστα εν-
τελώς ανερυθρίαστα: «Είμαστε η
πλειοψηφία». 

«Πάμε κοπέλες, απόψε πάμε για
τρέλες, τ’ αγέρι πρίμα…». Με αυτό
το τραγούδι της Πρωτοψάλτη, απη-
ύθυνε η Φώφη Κούταλου στο καρέ
την πρόσκληση για συστράτευση.
«Πού να πάμε με τον Κολοκασίδη,
μάνα μου; Στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα;» πρόταξε τη φωνή της
λογικής η Καλαμαρού. «Ο Γιώργος
Κολοκασίδης ζητά καθαρή εντολή!»
αντεπιτέθηκε η Φώφη. « Όταν ξε-
περάσει το σύνδρομο του πολιτικού
μικρομεγαλισμού, να πάμε να το
συζητήσουμε» έκλεισε το θέμα η
Ιουλία.

«Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε και οι παν-
τρεμένες» εξεμάνη η Θεοπίστη Θε-
οδούλου, η οποία ως εν δυνάμει
ψηφοφόρος της ΔΗΠΑ, είχε τα δικά
της ζόρια να διαχειριστεί. Το καρφί
του Άγγελου Βότση για τον Καρο-
γιάν, ότι δεν τιμά τον «λόον του
αδρώπου», άναψε φωτιές ανάμεσα
στα ορφανά του ΔΗΚΟ. «Σαν να μην
μας έφτανε που δεν έχουμε μού-
τρα να εμφανιστούμε στις Φιλοπτώ-
χους, ανέλαβε και ο Τρυφωνίδης να
μας δώσει την χαριστική βολή»
ολοφυρόταν η Θεοπίστη. Ο πληθω-
ρικός Αλέκος, αν και ήταν αυτήκοος
μάρτυρας της δέσμευσης Καρογιάν
προς το αρφούιν του, ψέλλισε κάτι
του τύπου «εγώ έχω το δίκιο μου κι
εσύ τον κόσμο όλο», τσιτώνοντας κι
άλλο το έτσι κι αλλιώς τσιτωμένο
Κέντρο. 

«Αυτούς πάει να φορτωθεί ο υπο-

ψήφιος της καρδιάς σας; Από τη μια
τη χαμένη πολιτική τιμή του Καρο-
γιάν και από την άλλη τις υστερίες
του Κουλία για το ΓεΣΥ; Αυτά δεν εί-
ναι βαρίδια, μάνα μου, είναι κοτρό-
νες στο λαιμό!» άρπαξε την ευκαι-
ρία η ακραιφνής συναγερμικιά Κα-
λαμαρού. Η οποία ακόμα προσπα-
θεί να χωνέψει ότι ο Χριστοδουλί-
δης πέρασε κάτω από το ραντάρ
της Πινδάρου, ταξίδεψε με μυστι-
κότητα στην Ελλάδα και συναντήθη-
κε με τον περιφερειάρχη Απόστολο
Τζιτζικώστα. «Αν το μάθαινε ο
Φούλλης, θα ζήταγε από τον Μη-
τσοτάκη να του απαγορεύσει μέχρι
και την είσοδο στον Λευκό Πύργο»

σάρκασε η Ιουλία, συμπληρώνον-
τας δειλά «Chapeau, Νίκο» ως έν-
δειξη εκτίμησης για την προνοητι-
κότητα του τέως ΥΠΕΞ. 

Η Ρενέ Κυπαρίσσι πάλι, αν και εν
ενεργεία ΔΗΚΟϊκιά, δεν έδειξε να
συγκινείται από τις ειδικές αποστο-
λές του Χριστοδουλίδη. «Εδώ έχου-
με θέματα που βράζουν και χύνον-
ται. Η συνάντηση με τον Τζιτζικώ-
στα, πιστέψτε με, δεν είναι ένα από
αυτά». «Τουτέστιν;» αντέδρασε εν
χορώ το καρέ. «Τουτέστιν, είπαμε
να βγούμε μια νύχτα κι εμείς σαν
άνθρωποι και έπεσαν επάνω μας τα
ταγάρια να μας φάνε» ξέσπασε η

Ρενέ, κοιτώντας με νόημα την αρι-
στερή (με την καλή έννοια) Κουλλί-
τσα Κυριακού.

«Πέσαμε θύματα λαϊκής υστερίας»
αποφάνθηκε η Κυπαρίσσι, όταν με
βαριά καρδιά αποφάσισε να μην
καταβάλει τα 700 ευρώ για μια θέ-
ση στο Zone A του Nammos. «Γιατί
δεν κλείνεις στο Zone B που είναι
μόνο 500 ευρώ το κεφάλι;» την εν-
θάρρυνε η Ιουλία, η οποία μπορεί
να μην είναι φαν του Ρέμου πλην
όμως συμπάσχει με τα βάσανα των
πλουσίων της βραχονησίδας. «Και
να μας πιάσει στο στόμα της η Ακα-
τανόμαστη; Όχι αγάπη μου, αν είναι

να μας ξεφτιλίσουν οι σοσιαλιτέ,
καλύτερα να μας φάει ο καύσωνας
της Λευκωσίας» ξέσπασε η Ρενέ. 

Είναι κάποιες φορές που ξαφνικά
ένα φωτάκι αχνοφέγγει (sic) στο
βάθος του τούνελ. Αυτό συνέβη
όταν ακούστηκε η φωνή της Ελλούς
από το μέσα δωμάτιο –την ώρα που
σιδέρωνε της ήρθε πως ημέρωνε
στα γόνατα λιοντάρι– προτείνοντας
μια αληθινή εξτραβαγκάντζα. «Να
πάτε στη Γιορτή του Παλουζέ στον
Άγιο Αμβρόσιο, με 20 ευρώ την
κκελλέν να ακούσετε τον Γιώργο
Τσαλίκη». Η Μαργαρίτα Πεύκου Ha-
zelwood τη σιγοντάρισε, λέγοντας

πως «αν η αστική Λευκωσία δεν
έχει χάσει το χιούμορ της, ιδού η
ευκαιρία για ένα λαμπερό αντι-πάρ-
τι». «Πού πάμε;» έθεσε το φιλοσο-
φικό ερώτημα η Ιουλία, στη σκέψη
των αδελφών Δημητρίου να πατάνε
με τα Christian Louboutin τους τα
τιμημένα χώματα της κυπριακής
υπαίθρου.

«Πού πάμε;» επανέλαβε την κραυ-
γή απόγνωσης η Καλαμαρού, κα-
θώς η φωτογραφία του Μαυρίκιου
και της Ιλάειρας με το ζεύγος Ανα-
στασιάδη κυκλοφορούσε από χέρι
σε χέρι. «Είναι σκληρό να είσαι συ-
ναγερμικιά στις μέρες μας» την πα-
ρηγόρησε η Ιουλία, παρατηρώντας
το τεκμήριο του αισθητικού εγκλή-
ματος. Όχι τόσο για το στιλιστικό
υπερθέαμα, όσο για την ανάρτηση
του εξωστρεφούς Μαυρίκιου: «Συ-
νάντηση κορυφής απόψε ο νονός
μου, πρόεδρος της Κύπρου μας
γνωρίζει την Ιλάειρα. Δώσαμε το
πρώτο προσκλητήριο. Επόμενη συ-
νάντηση ο γάμος μας τον Αύγου-
στο». «Ιστορίες του χωρκού» ακού-
στηκε η Ελλού από το μέσα δωμά-
τιο και οι κυρίες υπερθεμάτισαν
τραγουδώντας: «Την ώρα που σιδέ-
ρωνε της ήρθε πως ξημέρωνε και
σφύριζε καράβι».

«Πού πάμε;» ψιθύρισε συντετριμ-
μένη και η Κουλλίτσα Κυριακού, κα-
θώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την
εναλλακτική αριστερή υποψηφιό-
τητα του Χαράλαμπου Αριστοτέ-
λους. «Πρόκειται για ένα εκρηκτικό
πακέτο: ΕΔΟΝ, Θύρα 9 και ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ 29Μ, μαζί με τολμηρές ενδυ-
ματολογικές επιλογές όπως ρεντι-
κότες, παπιγιόν και γιλέκα, συν τον
θαυμασμό του για τον Ρε Αλέξης»
ενημέρωσε την ομήγυρη η πιο ψύ-
χραιμη Ιουλία. Άλαλα τα χείλη των
χαρτοπαικτριών! «To be continued»
υποσχέθηκε η ηγερία της αγγλό-
φωνης δεξιάς, κηρύσσοντας έτσι τη
λήξη του διευρυμένου καρέ.

Πού πάμε; 

stavros.christodoulou@gmail.com

Το κάλεσμα του Γιώργου Κολοκασίδη για ένα προεκλογικό ταξίδι με βάρκα την ελπίδα, προκάλεσε τρικυμία στο καρέ με κυρίαρχο το υπαρξιακό ερώτημα
«πού πάμε;». 

Με άριστα το1010
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Μαύρα σύννεφα συγκεντρώνονται
στην Ε.Ε. και σε κράτη-μέλη, περι-
λαμβανομένης και της Κύπρου, ως
αποτέλεσμα της «πολιτικής συμ-
φωνίας» για το έκτο πακέτο κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας. Ελάχιστες
ώρες μετά την «πολιτική συμφωνία»
της έκτακτης Συνόδου Κορυφής,
για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
που διοχετεύεται στην Ε.Ε. διά θα-
λάσσης, το αργό πετρέλαιο Μπρεντ
έσπασε νέο ρεκόρ τριμηνίας (από
τον Μάρτιο), σκαρφαλώνοντας στα
123 δολάρια το βαρέλικαι ενισχύον-
τας το ράλι των τιμών παγκοσμίως,
ως επίσης και την αντίστοιχη «κούρ-
σα» του πληθωρισμού. Τα νέα οι-
κονομικά δεδομένα επηρεάζουν εκ
των πραγμάτων και την Κύπρο, η
οποία σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ» είχε «διακοσμητική παρου-
σία» στην πρόσφατη Σύνοδο Κο-
ρυφής(βλέπε πιο κάτω), καθώς «ήταν
εκτός των παρασκηνιακών συζη-
τήσεων» που καθόρισαν την «πο-
λιτική συμφωνία».

Οι αναντίλεκτα επιβεβλημένες
κυρώσεις, λόγω της ρωσικής εισβο-
λής και των εγκλημάτων πολέμου
στην Ουκρανία, οι οποίες επιφέρουν
τεράστιες επιπτώσεις στην οικονο-
μίες κρατών-μελών, μεταξύ αυτών
και της Κύπρου, εξακολουθούν να
είναι ραμμένες προς όφελος μεγάλων
κρατών-μελών, όπως η Γερμανία

καιη Ιταλία, που συνεχίζουν να υπο-
δέχονται ρωσικό φυσικό αέριο, γε-
μίζοντας τις τσέπες του Βλαντιμίρ
Πούτιν και προσφέροντας σωσίβιο
στο ρωσικό ρούβλι. Η Ρωσία εξα-
κολουθεί σήμερα να παράσχει το
40% του φυσικού αερίου ως επίσης
και το 27% του πετρελαίου της Ε.Ε.,
ενώ τα ποσά που εισρέουν στην
Μόσχα υπερβαίνουν τα 400 δισε-
κατομμύρια ευρώ ετησίως. Σε επί-
πεδο πληρωμών, από τις 24 Φε-
βρουαρίου, η Ε.Ε. έχει πληρώσει
τον Βλαντιμίρ Πούτιν 60 περίπου
δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με
το CREA (Centre for Research on
Energy and Clean Air), περισσότερα
από 31 δισ. καταβλήθηκαν για την
αγορά πετρελαίου, 26 και πλέον δισ.
για φυσικό αέριο και 1,5 περίπου
δισ. ευρώ για την αγορά άνθρακα.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», ο ηγέτης της Ουκρανίας Ζελέν-

σκι είχε επισημάνει προς τους «27»
της Ε.Ε, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης
στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, ότι
η Κοινότητα συνεχίζει εν μέσω του
πολέμου, να πριμοδοτεί τον Πούτιν
με ένα δισεκατομμύριο ευρώ την
ημέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι γεγονός ότι το ρωσικό φυσικό
αέριο συνεχίζει να διοχετεύεται
στην Ε.Ε., κυρίως για να μην δια-
ταραχθεί η βιομηχανία της Γερμα-
νίας και η ήδη ταλαιπωρημένη οι-
κονομία της Ιταλίας. Κάτι που ενι-
σχύει τον ρωσικό κολοσσό Gazprom,
ως επίσης και την τράπεζά του, Gaz-
prombank, η οποία παραμένει αλώ-
βητη και δεν περιλαμβάνεται για
ευνόητους λόγους στις κυρώσεις
της Ε.Ε.

Ως εκ τούτων, οι κυρώσεις που
πρότεινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, τη
Βρετανία, τον Καναδά, τη Γερμανία
και τη Γαλλία, και ενέκριναν όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε., εστιάζονται
αποκλειστικά στο ρωσικό πετρέλαιο.
Και δη μόνο σε αυτό που παρέχεται
διά θαλάσσης και αποτελεί το 66%
του ρωσικού πετρελαίου που συνο-
λικά διατίθεται προς την Ε.Ε. Κι
αυτό, γιατί η Ουγγαρία κατά κύριο
λόγο, ως επίσης η Σλοβακία και η
Τσεχία, λειτούργησαν αποτρεπτικά
στην προσπάθεια περίληψης στο
έκτο πακέτο κυρώσεων και του ρω-
σικού πετρελαίου, το οποίο διατί-
θεται μέσω αγωγών, προς την Ε.Ε.

Ο εθνικιστής, Ούγγρος ηγέτης, Βί-
κτορ Όρμπαν, ο οποίος δικαίως έχει
επανειλημμένα επικριθεί για απα-
ράδεκτες και αντιευρωπαϊκές συμ-
περιφορές σε ζητήματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, μεταναστών, ως επί-
σης και κράτους δικαίου, κατάφερε
να διασφαλίσει τα συμφέροντα της
χώρας του. Κάτι που του αναγνω-
ρίζεται, παρά το αρνητικότατό του
προφίλ. Έμεινε όρθιος εναντίον
σχεδόν όλων, επιστρατεύοντας αριθ-
μούς που όπως υποστήριξε κατα-
δεικνύουν ότι η Ουγγαρία επρόκειτο
να υποστεί οικονομική καταστροφή
εάν σταματούσε να ρέει το ρωσικό
πετρέλαιο μέσω του αγωγού Dru-
zhba, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι
το κόστος απεξάρτησης της χώρας
του από τη ρωσική ενέργεια και της
υιοθέτησης εναλλακτικών πηγών,
κυμαίνετο μεταξύ 15-18 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ. Εμφανίστηκε δεέτοι-
μος να κάνει την «υπέρβασή» του,
προχωρώντας σε απεξάρτηση από
τη Ρωσία, εάν η Ε.Ε. έβαζε το χέρι
στην τσέπη και ικανοποιούσε τις
οικονομικές απαιτήσεις που συνε-
πάγεται μια τέτοια εξέλιξη, στη βάση
πάντα των προαναφερθέντων υπο-
λογισμών της Βουδαπέστης. 

Ως αποτέλεσμα, οι Βρυξέλλες, με
τις πλάτες του Βερολίνου και του
Παρισιού, συμφώνησαν να εξαιρέ-
σουν από το εμπάργκο το ρωσικό
πετρέλαιο που διοχετεύεται με αγω-
γούς στην Ε.Ε. 

Μαύρα σύννεφα για την Κύπρο 
Σε αχαρτογράφητα νερά η οικονομία Ε.Ε. – Σπάει ρεκόρ το πετρέλαιο υπό το φως του έκτου πακέτου κυρώσεων 

Οι κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας
αποδεικνύονται αναποτελεσματικές,
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς
όχι μόνο δεν έχουν αποδώσει τους
στόχους που φέρονται να υπηρε-
τούν, αλλά η Μόσχα έχει κατορθώσει
να αυξήσει τα κέρδη της, κατά 20%
σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με
το Bloomberg. Αξιοποιεί άλλες αγο-
ρές, κυρίως στην Ασία, οι οποίες
δεν συμμετέχουν στις κυρώσεις για
την εισβολή στην Ουκρανία, γεγονός
που καθιστά σαφές ότι οι ευρωπαϊκές
κυρώσεις είναι εκ των πραγμάτων
καταδικασμένες να επιφέρουν ου-
σιαστικές συνέπειες, στην ίδια την
Ε.Ε., με βάση τα υφιστάμενα δεδο-
μένα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ρούβλι,
το οποίο βρισκόταν σε ελεύθερη
πτώση στην αρχή της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία, συνεπεία
των πρώτων κυρώσεων που είχαν
επιβληθεί, έχει πλέον ανακάμψει
και θεωρείται το νόμισμα με την
καλύτερη επίδοση στον κόσμο! 

Την ίδια ώρα πάντως, η χώρα
βρίσκεται επισήμως σε καθεστώς
χρεοκοπίας, όπωςαποφάσισεηΕπι-
τροπή Πιστωτικών Παραγώγων, με
τις θετικές ψήφους των Goldman
Sachs, Bank of America, JPMorgan

Chase & Co., Pacific Investment Ma-
nagement και Elliot Management
καιτηνδιαφωνίατηςτράπεζαςCiti,
για ένα χρέος 1,9 δισ. δολαρίων. Η
Μόσχα υποστηρίζει ήδη ότι δεν
πρόκειται περί χρεοκοπίας εφόσον
διαθέτει τους πόρους για να εξυπη-
ρετήσει το χρέος της, σημειώνοντας
όμως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα
αναδιάρθρωσης καθώς οι κυρώσεις
δεν επιτρέπουν σε κανέναν να συ-

νεργαστεί με τις ρωσικές αρχές. Οι
Financial Times, υπογραμμίζουν ότι
η Ρωσία έχει βεβαρημένο παρελθόν
από την πλέον μακροσκελή περίοδο
χρεοκοπίας, υπενθυμίζοντας ότι με
την Οκτωβριανή Επανάσταση, αρ-
νήθηκε να εξυπηρετήσει το χρέος
της τσαρικής Ρωσίας και παρέμεινε
έτσι σε καθεστώς χρεοκοπίας μέχρι
την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ενωσης. Η Ρωσία αποφάσισε να

αποπληρώσει αυτό το χρέος μόλις
το 1996. 

Παρά την τεχνική χρεοκοπία
στην οποία επισήμως βρίσκεται σή-
μερα η Ρωσία, καταγράφει τεράστια
κέρδη, καθώς έχει ήδη στραφεί στην
Κίνα και την Ινδία, διαθέτοντας με-
γάλες ποσότητες πετρελαίου και
αφετέρου γιατί συνεχίζει να διαθέτει
σιτηρά, σε πολύ υψηλότερες τιμές,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα τα-
μεία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ομοίως
και στο ζήτημα του χάλυβα και του
άνθρακα, με τις εξαγωγές να υπερ-
διπλασιάζονται προς την αγορά της
Κίνας, κάνοντας νέο ρεκόρ, το τρίτο
συνεχόμενο κατά τους τρεις μήνες
του πολέμου… 

Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, η
Ινδία φέρεται να αγόρασε περισσό-
τερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια
ρωσικού πετρελαίου μέσα σε τρεις
μήνες, ενώ όλο το 2021 είχε αγοράσει
μόλις 12 εκατομμύρια βαρέλια. Οι
εκτιμήσεις μάλιστα της Διεθνούς
Οργάνωσης Ενέργειας, είναι απο-
καλυπτικές, καθώς επισημαίνει ότι
τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξα-
γωγές πετρελαίου είναι αυξημένα
κατά 50% το 2022, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η «πολιτική συμφωνία» για εμ-
πάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
που διοχετεύεται στην Ε.Ε. διά
θαλάσσης, προκάλεσε ήδη ανα-
ταράξεις στις οικονομίες όλων
των κρατών-μελών. Και εδώ ακρι-
βώς βρίσκεται η ευθύνη της Κο-
μισιόν που προτείνει κυρώσεις
στη βάση των παροτρύνσεων των
ΗΠΑ, αλλά και η ευθύνη κρατών-
μελών, περιλαμβανομένης και
της Κύπρου, τα οποία δεν τόλμη-
σαν να προβάλουν ενστάσεις, επί
όσων δρομολογήθηκαν στην πρό-
σφατη Σύνοδο Κορυφής.

Αν και η Λευκωσία προσπά-
θησε να υποβαθμίσει την «πο-
λιτική συμφωνία», του έκτακτου
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπο-
στηρίζοντας (Κ.Ε. Μάριος Πελε-
κάνος) ότι δεν αλλάζει τίποτα,
και ότι οι εισαγωγές ρωσικού πε-
τρελαίου στην Κύπρο είναι μη-
δαμινές έως ανύπαρκτες, η ανά-
γνωση αυτή είναι προφανώς απο-
προσανατολιστική και υποτιμη-
τική της νοημοσύνης όλων. Και
δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική,
καθώς είναι τοις πάσι γνωστόν,
ότι η πολιτική συμφωνία των
«27» από μόνη της, για εμπάργκο
στο 66% του ρωσικού πετρελαίου
που διατίθεται προς την Ε.Ε, ενι-
σχύει εκ των πραγμάτων το ράλι
των τιμών, οι οποίες ήταν ήδη
δυσβάσταχτες για τον Κύπριο
καταναλωτή, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται. Όχι μόνο για το γέμισμα
του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινή-
του και για τις τιμές του ηλεκτρι-
κού ρεύματος, αλλά για όλα τα
βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ο
πληθωρισμός στη Γερμανία (που
αποτελεί πυξίδα για την Ε.Ε.)
έφτασε τον Μάιο το 8,7%, ενώ
στην Κύπρο διαμορφώθηκε σύμ-
φωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία
στο 9,1%, ψηλότερα από τον
μέσο όρο της ευρωζώνης. 

Ξένοι διπλωματικοί κύκλοι με
άριστη γνώση των συζητήσεων,
έλεγαν στην «Κ» ότι «η Κύπρος
έμεινε εκτός των διαβουλεύσεων
που εκτυλίχθηκαν στο παρασκή-
νιο», της έκτακτης Συνόδου Κο-
ρυφής κατατάσσοντάς την «στην
πλειοψηφία των κρατών-μελών»
που είχαν «μάλλον τουριστική
συμπεριφορά στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο» και «απλώς παρα-
σύρθηκαν από το ρεύμα», αφού
«δεν τα έπαιρνε να προβάλουν
ενστάσεις».

Σημειώνεται ότι ανάλογη στά-

ση είχε τηρήσει η Κύπρος και σε
προηγούμενα πακέτα κυρώσεων,
όπως και κατά το κλείσιμο του
εναερίου χώρου της Ε.Ε σε ρω-
σικά αεροσκάφη. Η Λευκωσία
είχε δώσει μεν την έγκρισή της,
αλλά είχε υποβάλει τότε μονο-
μερή δήλωση επιφύλαξης, η
οποία ωστόσο είναι αμφιβόλου
νομικής υπόστασης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το γεγονός ότι ένα κρά-
τος-μέλος που βασίζεται κατ΄εξο-
χήν στον τουρισμό και σε Ρώσους
τουρίστες, συναίνεσε στο κλεί-
σιμο του εναερίου του χώρου,
χωρίς να διασφαλίσει κάποιου
είδους στήριξη από τις Βρυξέλλες
και από την Ε.Ε. γενικότερα, δη-
μιουργεί την εικόνα μιας χώρας
χωρίς στρατηγική και διεκδικη-
τική πολιτική. 

Αν και η επιβολή κυρώσεων
προς τη Ρωσία, είναι όχι μόνο
κατανοητή, αλλά και επιβεβλη-
μένη, λόγω των εγκλημάτων πο-
λέμου στην Ουκρανία, η πολιτική
που ακολουθεί η Λευκωσία, χωρίς
να διασφαλίσει τα συμφέροντά
της, στα έξι πακέτα κυρώσεων
της Ε.Ε, είναι εκ των πραγμάτων
προβληματική. Αφενός, γιατί άλ-
λες χώρες, όπως η Ουγγαρία, η
Τσεχία και η Σλοβακία, έχουν
διεκδικήσει και διασφαλίσει την
κάλυψη δικών τους συμφερόν-
των, ενώ η Γερμανία, η Ιταλία,
η Ολλανδία και άλλα κράτη, κα-
λύπτονται από τις προτάσεις της
Κομισιόν. Και αφετέρου, γιατί
το κόστος που καλούνται να κα-
ταβάλουν η Κύπρος και κάποια
άλλα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο
των κυρώσεων κατά της Ρωσίας,
είναι δυσβάσταχτο, χωρίς μάλι-
στα καμιά «καταπραϋντική» πρό-
βλεψη από τις Βρυξέλλες. 

Οι κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας αποδεικνύονται αναποτελεσματικές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς όχι μόνο δεν έχουν αποδώσει τους στόχους που φέρονται να υπηρετούν, αλλά η Μόσχα έχει κατορθώσει να αυξήσει τα κέρ-
δη της, κατά 20% σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η «τουριστική
συμπεριφορά»
της Λευκωσίας
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Ο πληθωρισμός στη
Γερμανία (που αποτελεί
πυξίδα για την Ε.Ε.)
έφτασε τον Μάιο το
8,7%, ενώ στην Κύπρο
διαμορφώθηκε σύμφω-
να με τη Στατιστική
Υπηρεσία στο 9,1%, ψη-
λότερα από τον μέσο
όρο της ευρωζώνης. 
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Τα νέα οικονομικά δεδο-
μένα επηρεάζουν εκ των
πραγμάτων και την Κύ-
προ, η οποία σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ»
είχε «διακοσμητική πα-
ρουσία» στην πρόσφατη
Σύνοδο Κορυφής.

Χρεοκοπημένη, με ισχυρότερο νόμισμα!

Δεν είναι τυχαίο ότι το ρούβλι, το οποίο βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση στην
αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει πλέον ανακάμψει και θε-
ωρείται το νόμισμα με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Απαντήστε κύριοι της κυβέρνησης!

Γ ύρω από το θέμα της εμπορίας
καυσίμων, των λιανικών τιμών
πώλησής τους, καθώς και για

την ύπαρξη ή όχι προσυνεννόησης
στον καθορισμό τους, εδώ και πολλά
χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση
εντός και εκτός της Βουλής. Σημει-
ώνουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού δύο φορές (το 2009 και το
2017) διαπίστωσε ότι υπάρχει προ-
συνεννόηση (καρτέλ) μεταξύ των
εταιρειών πετρελαιοειδών, αλλά
προφανώς τα μεγάλα συμφέροντα
και τα πολλά εκατομμύρια κέρδη
που διακυβεύονται, εμπόδισαν τόσο
την περαιτέρω διερεύνηση του θέ-
ματος όσο και τη λήψη διορθωτικών
μέτρων. Το ΑΚΕΛ πολλές φορές
ήγειρε τα διάφορα ζητήματα, αλλά
ποτέ δεν έλαβε σαφείς και τεκμη-
ριωμένες απαντήσεις από την κυ-
βέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.
Τα ήγειρε εκ νέου και τώρα στην
Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής,
με αφορμή την Πρόταση Νόμου
που έχουμε καταθέσει για τερμα-
τισμό της διπλής φορολογίας στα
καύσιμα. Εν αναμονή των απαντή-
σεων από τα αρμόδια υπουργεία
και υπηρεσίες, και έχοντας την πε-
ποίθηση ότι το πέπλο ύποπτης σιω-
πής πρέπει να ανασηκωθεί, απευ-
θύνω και δημόσια τα συγκεκριμένα
ερωτήματα. Οι πολίτες, οι οποίοι
φορτώνονται ένα δυσβάστακτο βά-

ρος εξαιτίας των συνεχών αυξήσεων
στα καύσιμα, έχουν δικαίωμα να
γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει. 

Οι κυβερνώντες λοιπόν οφείλουν
να απαντήσουν:

1) Πώς γίνεται οι λιανικές τιμές
των υγρών καυσίμων στην Κύπρο
αμέσως να αυξάνονται ακόμα και
στις πιο ανεπαίσθητες αυξήσεις
των τιμών διεθνώς, ενώ όταν μει-
ώνονται οι τιμές διεθνώς η μείωση
να γίνεται με χρονοκαθυστέρηση; 

2) Από τον περασμένο Μάρτιο
μέχρι τον Μάιο, οι διεθνείς τιμές
πετρελαίου μειώθηκαν περίπου κα-
τά είκοσι δολάρια το βαρέλι. Στην
Κύπρο όμως οι λιανικές τιμές αυ-
ξάνονται συνεχώς και έφτασαν σε
πρωτόγνωρα επίπεδα ακόμα και
μετά τη μείωση που αποφασίστηκε
από τη Βουλή τον περασμένο Μάρ-
τιο. Πώς και γιατί συμβαίνει αυτό;

3) Βάσει ποιων κριτηρίων και
ποιων συγκεκριμένων δεδομένων

η κυβέρνηση καταλήγει στο συμ-
πέρασμα ότι δεν υπάρχει αισχρο-
κέρδεια στις λιανικές τιμές καυσί-
μων; Πώς γίνεται η Επιτροπή Αν-
ταγωνισμού να διαπιστώνει ορι-
ζόντιο και κάθετο καρτέλ (αποφά-
σεις 2009 και 2017 αντίστοιχα) και
η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα;
Για την ιστορία αναφέρω ότι η από-
φαση του 2009 για οριζόντιο καρτέλ
έπεσε για διαδικαστικούς λόγους
και όχι για λόγους ουσίας.

4) Γιατί η κυβέρνηση αρνείται
να δημοσιοποιήσει –ή έστω να δώ-
σει στη Βουλή– τη μελέτη που έχει
εκπονήσει το 2015 για την αγορά
καυσίμων στην Κύπρο; Μήπως

γιατί στη μελέτη διαπιστώνεται έλ-
λειψη συνθηκών ανταγωνισμού;

5) Πώς διασφαλίζονται οι συν-
θήκες υγιούς ανταγωνισμού, όταν
οι εταιρείες πετρελαιοειδών στην
Κύπρο εισάγουν διυλισμένα προ-
ϊόντα μόνο από ένα διυλιστήριο; 

6) Αν δεν υπάρχει προσυνεν-
νόηση στον καθορισμό της τιμής,
όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση,
πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται
ταυτόχρονα και ομοιόμορφα οι
τιμές των εταιρειών καυσίμων μέσα
σε μία νύκτα; 

7) Ποιος είναι ο μέσος όρος του
ποσοστού κέρδους των εταιρειών
πετρελαιοειδών στην Κύπρο; Πώς

τοποθετείται η κυβέρνηση στη θέ-
ση ότι πρέπει να φορολογηθούν
τα υπερκέρδη των εταιρειών για
να βοηθηθούν ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού, όπως έκαναν άλλα
ευρωπαϊκά κράτη;

8) Ποια είναι η θέση της κυβέρ-
νησης στην Πρόταση Νόμου του
ΑΚΕΛ για διεύρυνση των λόγων
έκδοσης πλαφόν στα καύσιμα ώστε
να ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει με
τον Νόμο για τα βασικά αγαθά; Οι
καταναλωτές είναι καλό να γνωρί-
ζουν ότι ο Νόμος για πλαφόν σε
βασικά αγαθά προβλέπει ότι πλαφόν
μπορεί να εκδοθεί και για λόγους
προστασίας των καταναλωτών όταν
υπάρχουν ειδικές συνθήκες (αυτό
ακριβώς που συμβαίνει σήμερα),
ενώ ο Νόμος για έκδοση πλαφόν
στα καύσιμα περιλαμβάνει μόνο
την αισχροκέρδεια, την οποία η
κυβέρνηση ποτέ δεν διαπιστώνει.

9) Γιατί η κυβέρνηση δεν διεκ-
δίκησε εξαιρέσεις από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπως παραδέχτηκαν
οι λειτουργοί του υπουργείου Οι-
κονομικών στη Βουλή, για να αν-
τιμετωπιστεί η ακρίβεια στα καύ-
σιμα και στον ηλεκτρισμό, όπως
έπραξαν και πέτυχαν άλλα κράτη
μέλη;

Γιατί δεν αξιοποίησε τα εργαλεία
που έχει δώσει η Κομισιόν για στή-
ριξη των καταναλωτών στις συν-

θήκες ακρίβειας και πληθωρισμού;
10) Πόσα επιπλέον έσοδα έχει

το κράτος από τις αυξημένες τιμές
λιανικής πώλησης στα καύσιμα; Γι’
αυτό το θέμα η κυβέρνηση δεν έχει
δώσει ποτέ κανένα στοιχείο. Ανα-
φέρεται μόνο στη δημοσιονομική
επίπτωση από μείωση φορολογιών.

11) Πόσες είναι οι υπολογιζόμενες
απώλειες εσόδων από το γεγονός
ότι χιλιάδες Ελληνοκύπριοι προ-
μηθεύονται καύσιμα από τα Κατε-
χόμενα λόγω του γεγονότος ότι οι
τιμές των καυσίμων είναι πολύ πιο
χαμηλές;

Το ΑΚΕΛ έχει την πεποίθηση
ότι δυνατότητες και περιθώρια για
λήψη μέτρων που να ανακουφίζουν
τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις υπάρχουν. Αυτό που
δεν υπάρχει είναι η πολιτική βού-
ληση από μέρους της κυβέρνησης
να σχεδιάσει μια γενικότερη στρα-
τηγική αντιμετώπισης της ακρίβειας
και του πληθωρισμού. Το ΑΚΕΛ δεν
απευθύνει μόνο ερωτήματα, δίνει
και εμπεριστατωμένες απαντήσεις.
Η πρόσκληση – πρόκληση στην
κυβέρνηση είναι να βγει επιτέλους
από το καβούκι της και να αφουγ-
κραστεί την αγωνία των πολιτών
που δοκιμάζονται από την ακρίβεια. 

Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είναι γενικός
γραμματέας του ΑΚΕΛ.
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Ο Νόμος για έκδοση
πλαφόν στα καύσιμα
περιλαμβάνει μόνο την
αισχροκέρδεια, την
οποία η κυβέρνηση
ποτέ δεν διαπιστώνει.

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες,
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ενώ η μάχη του Βίκτορ Ορμπάν με
τους 26 εταίρους του και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, αρχικά λόγω της
εξάρτησης της χώρας από τους ρω-
σικούς αγωγούς, και στη συνέχεια
για την εξαίρεση του Πατριάρχη
Κύριλλου από τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας για την εισβολή στην
Ουκρανία, μονοπωλούσε το παγ-
κόσμιο ενδιαφέρον, η κυπριακή
διάσταση των κυρώσεων δεν απα-
σχολούσε ιδιαίτερα τους τίτλους
στις Βρυξέλλες ούτε και στη Λευ-
κωσία. Κι αυτό γιατί στο διάστημα
που μεσολάβησε της ανακοίνωσης
από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
των προτεινόμενων κυρώσεων και
της κουτσουρεμένης έγκρισής τους
έναν μήνα παρά μία ημέρα μετά,

είχαν ληφθεί υπόψη και απαντηθεί
οι ανησυχίες της Λευκωσίας για
την προτεινόμενη απαγόρευση της
μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου με
πλοία με σημαία της Ε.Ε. σε τρίτες
χώρες.

Το έκτο πακέτο μέτρων εξακο-
λουθεί ωστόσο να έχει σημαντικές
επιπτώσεις για την Κύπρο, ή του-
λάχιστον για το οικοσύστημα των
συμβουλευτικών, λογιστικών και
άλλων υπηρεσιών κυρίως σε Ρώ-
σους που δραστηριοποιούνται στη
χώρα. Ακόμα, μπορεί σκάφη με ση-
μαία της Ε.Ε. να δικαιούνται επί
του παρόντος να μεταφέρουν ρω-
σικό πετρέλαιο σε τρίτα κράτη,
όμως στο εξής απαγορεύεται σε
εταιρείες στην Ε.Ε. η παροχή υπη-
ρεσιών ασφάλισης θαλασσίων με-
ταφορών ρωσικών πετρελαϊκών
προϊόντων.

Παράλληλα, εκτός από την αφαί-
ρεση της πρόνοιας για τα πλοία με
σημαία της Ε.Ε., η Κύπρος πέτυχε
και την αφαίρεση πρότασης για
οριζόντια απαγόρευση στις αγο-
ραπωλησίες ακινήτων για Ρώσους
πολίτες, κάτι που θεωρήθηκε πως
θα έπληττε απλούς Ρώσους πολίτες
και θα έβαζε την ίδια την Κύπρο
σε νομικές περιπέτειες.

Τέλος οι υπηρεσίες
Η απόφαση για τα μέτρα «επι-

βάλλει απαγορεύσεις στην παροχή
λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών τήρησης
λογιστικών βιβλίων και παροχής
φορολογικών συμβουλών, καθώς
και υπηρεσιών παροχής επιχειρη-
ματικών και συμβουλών σε θέματα
διοίκησης και υπηρεσιών δημοσίων
σχέσεων» στη ρωσική κυβέρνηση
και σε νομικά πρόσωπα με έδρα
τη Ρωσία (άρθρο 23 του κανονισμού
2022/879). Το σκεπτικό της από-
φασης, σύμφωνα με κοινοτικό αξιω-
ματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο
στις Βρυξέλλες, είναι πως οι υπη-
ρεσίες αυτές είναι εξαιρετικά εξει-
δικευμένες, κάτι που σημαίνει πως
οι επηρεαζόμενοι θα δυσκολευτούν
να βρουν εναλλακτικές σε χώρες
πέραν των G7. 

Η πρώτη ομάδα υπηρεσιών που
αναφέρεται καλύπτει «την κατα-
χώριση εμπορικών συναλλαγών
για επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς,
τις υπηρεσίες ελέγχου λογιστικών
αρχείων και χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, τις υπηρεσίες φο-
ρολογικού προγραμματισμού και
παροχής φοροτεχνικών συμβουλών
και τη συμπλήρωση φορολογικών

εγγράφων», ενώ η δεύτερη ομάδα
καλύπτει «υπηρεσίες παροχής συμ-
βουλών, καθοδήγησης και λειτουρ-
γικής υποστήριξης που παρέχονται
προς τις επιχειρήσεις για την επι-
χειρηματική πολιτική και στρατη-
γική, καθώς και για τον συνολικό
προγραμματισμό, τη διάρθρωση
και τον έλεγχο ενός φορέα». Στην
απαγόρευση περιλαμβάνονται και
«τα τέλη διαχείρισης και ο διαχει-
ριστικός έλεγχος, η παροχή συμ-
βουλών για τη διαχείριση της αγο-
ράς, των ανθρώπινων πόρων, της
παραγωγής και των προγραμμάτων
και υπηρεσίες παροχής συμβουλών,
καθοδήγησης και λειτουργικής
υποστήριξης για τη βελτίωση της
εικόνας των πελατών και των σχέ-
σεών τους με το ευρύ κοινό και άλ-
λους φορείς» (άρθρο 26 του ίδιου
κανονισμού).

Στο κείμενο των κυρώσεων δι-
ευκρινίζεται ακόμα πως απαγο-
ρεύεται η «ασφάλιση και αντασφά-
λιση θαλάσσιας μεταφοράς τέτοιων
αγαθών σε τρίτες χώρες», εννοών-
τας αργού πετρελαίου και προϊόν-
των πετρελαίου (άρθρο 15 του κα-
νονισμού 2022/879). Και σε αυτό
το θέμα, όπως σημείωσαν κοινοτικοί
αξιωματούχοι, στόχος είναι να δυ-

σκολευτούν οι επηρεαζόμενοι να
βρουν εναλλακτικές αντίστοιχες
υπηρεσίες από χώρες εκτός της
Ε.Ε. Ωστόσο, προνοείται μια μετα-
βατική περίοδος έξι μηνών ώστε
να υπάρξει συντονισμός με τις χώ-
ρες των G7, όπου υπάρχουν εται-
ρείες στις οποίες η Ρωσία θα μπο-
ρούσε να στραφεί. Ορισμένες από
τις μεγαλύτερες εταιρείες που ασφα-
λίζουν, ή αντασφαλίζουν, θαλάσσιες
μεταφορές πετρελαίου βρίσκονται
πάντως στην Ευρώπη, τόνισαν οι
ίδιοι αξιωματούχοι.

Γλίτωσαν τα ακίνητα
Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές,

στην αρχική πρόταση της Κομισιόν
υπήρχε και πρόταση για οριζόντια
απαγόρευση των αγοραπωλησιών
από Ρώσους, ωστόσο η Κύπρος είχε
εκφράσει αντιρρήσεις με το επι-
χείρημα πως ένα τέτοιο μέτρο θα
αποτελούσε διάκριση και πως θα
έπρεπε να είναι πιο στοχευμένο
ώστε να μην επηρεάζει Ρώσους πο-
λίτες που δεν σχετίζονται με το
Κρεμλίνο ή με την εισβολή στην
Ουκρανία.

Η προσέγγιση της κυπριακής
πλευράς στο θέμα ήταν πως χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς,

σε αντίθεση με τις ονομαστικές
στοχευμένες κυρώσεις τις οποίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
σβάλουν μόνο σε επίπεδο Ε.Ε., τέ-
τοια μέτρα θα μπορούσαν να προ-
σβληθούν στα εθνικά δικαστήρια,
αφήνοντας τις εθνικές αρχές –και
την Κύπρο– εκτεθειμένες.

Το ότι το ζήτημα αυτό ηγέρθη
από την Κύπρο σαφώς και σχετί-
ζεται και με τις επιπτώσεις ενός τέ-
τοιου μέτρου στην αγορά ακινήτων
στην Κύπρο, όμως διπλωματικές
πηγές επισημαίνουν πως η αντίρ-
ρηση της Λευκωσίας αφορούσε
πρωτίστως το κατά πόσο ένα τέτοιο
μέτρο θα μπορούσε να σταθεί στο
δικαστήριο. Οι ίδιες πηγές επεσή-
μαναν πως η Κύπρος έχει δεχθεί
μέτρα στο παρελθόν που επηρεά-
ζουν την οικονομία της, όπως αυτά
που επηρεάζουν τον τουρισμό.Ακό-
μα ένα παράδειγμα ήταν πως σε
αυτό το πακέτο υπήρχαν νομικά
θέματα σε σχέση με πρόνοιες για
τα καταπιστεύματα, τα οποία ζη-
τήματα είχαν να κάνουν με ομάδα
χωρών που διέπονται από το Κοινό
Δίκαιο. Τα ζητήματα αυτά αντιμε-
τωπίστηκαν επιτυχώς και η απα-
γόρευση σχετικών υπηρεσιών πα-
ρέμεινε στο πακέτο.

Τέλος στο consulting για τους Ρώσους
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στις λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ρωσική κυβέρνηση και ιδιώτες

Οι «κυπριακές»
μετοχές της
κ. Μορντάσοβα
Μεταξύ των 65 φυσικών και
18 νομικών προσώπων που
προστίθενται στον κατάλογο
των κυρώσεων βρίσκεται και
η Μαρίνα Μορντάσοβα, σύζυ-
γος του Αλεξέι Μορντάσοφ,
προέδρου της επενδυτικής
εταιρείας Severgroup. Η πε-
ρίπτωση της κ. Μορντάσοβα
έχει κυπριακό ενδιαφέρον
καθώς, όπως σημειώνεται
στο σκεπτικό της συμπερίλη-
ψής της στις κυρώσεις, ο κ.
Μορντάσοφ «έχει μεταβιβά-
σει στη σύζυγό του, Marina
Μορντάσοβα, τις μετοχές που
διέθετε στον ταξιδιωτικό κο-
λοσσό TUI και στην εταιρεία
χρυσού Nordgold, αξίας άνω
του 1,5 δισεκατομμυρίου ευ-
ρώ, μέσω διαφόρων υπερά-
κτιων εταιρειών, συμπεριλαμ-
βανομένων των Unifirm Limi-
ted, Ondero Limited και Ranel
Assets Limited, οι οποίες ανή-
κουν στη Μαρίνα Μορντάσο-
βα ή ελέγχονται από αυτήν».
Σύμφωνα πάντα με το βιο-
γραφικό της κ. Μορντάσοβα
όπως καταγράφεται στο σκε-
πτικό της συμπερίληψής της
στις κυρώσεις, μια από τις
εταιρείες που αναφέρονται,
η Unifirm Limited, έχει την
έδρα της στην Κύπρο. Στην
Κύπρο έχει την έδρα της και η
εταιρεία Rayglow Limited, η
οποία σύμφωνα με επίσημη
ανακοίνωση της TUI ημερο-
μηνίας 4ης Μαρτίου 2022,
πώλησε τις μετοχές της Uni-
firm Limited που κατείχε στην
εταιρεία Ondero Limited,
εταιρεία που σύμφωνα με
την Κομισιόν επίσης συνδέε-
ται με την κ. Μορντάσοβα και
έχει έδρα τις Βρετανικές
Παρθένες Νήσους. Σύμφωνα
με την ίδια ανακοίνωση από
την εταιρεία, η Unifirm Limi-
ted πώλησε μέρος των μετο-
χών που είχε στην TUI στην
Severgroup (4,13% των μετο-
χών της TUI), με το μερίδιο
της Unifirm στην TUI να μει-
ώνεται στο 29,87%. Όλες οι
πιο πάνω συναλλαγές έγιναν
στις 28 Φεβρουαρίου του
2022, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση.

�������

Απαγορεύσεις στην πα-
ροχή λογιστικών και
ελεγκτικών υπηρεσιών
και άλλων υπηρεσιών
σε ρωσική κυβέρνηση
και σε νομικά πρόσωπα
με έδρα τη Ρωσία.

Πρόταση της Κομισιόν υπήρχε και πρόταση για οριζόντια απαγόρευση των αγοραπωλησιών από Ρώσους, ωστόσο η Κύπρος είχε εκφράσει αντιρρήσεις με το
επιχείρημα πως ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε διάκριση και πως θα έπρεπε να είναι πιο στοχευμένο.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει
να έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη
καμπή στα ανατολικά, που σε συν-
δυασμό με το αποτύπωμα που αφή-
νει στο υποσύστημα της Ανατολι-
κής Μεσογείου, λειτουργεί επιτα-
χυντικά για τις εξελίξεις στην πε-
ριοχή. Στο τρίγωνο Αθήνας - Άγ-
κυρας - Λευκωσίας η κατάσταση
δείχνει να επανέρχεται στη ρητο-
ρική εντάσεων της περιόδου 2018-
2020, ιδίως μετά τη σπουδή του
Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντο-
γάν, να προβεί σε ένα νέο γύρο
προβολής ισχύος επίκεντρο του
οποίου –πέραν μιας ενδεχόμενης
νέα εισβολής στη βόρεια Συρία–
φαίνεται να αποτελεί και η Ελλάδα.
Οι δηλώσεις τόσο του Ερντογάν
την επομένη της επίσκεψης του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκηστις ΗΠΑ όσο και του Τούρκου
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου που
σε υψηλούς τόνους επανέφερε το
ζήτημα της παρουσίας στρατιωτι-
κών δυνάμεων σε ελληνικά νησιά,
δημιουργούν εύλογη ανησυχία
στην Αθήνα, που δείχνει να εισέρ-
χεται σε ένα «tit for tat» σε διπλω-
ματικό επίπεδο στον νέο γύρο αν-
τιπαραθέσεων που εγκαινιάζει η
Άγκυρα.

Κι ενώ όλα αυτά δείχνουν να
συμβαίνουν σε ένα timing που τόσο
τα ΜΟΕ και εν γένει η αναζήτηση
φόρμουλας επανεκκίνησης με κά-

ποιο τρόπο των συνομιλιών στο
Κυπριακό, όσο και ο τρόπος με τον
οποίο η Άγκυρα ενσωματώνει τα
Κατεχόμενα με το νέο οικονομικό
«πρωτόκολλο», το κρίσιμο ερώτημα
που προκύπτει είναι αν η Λευκωσία
θα έβγαινε ζημιωμένη από ένα εν-
δεχόμενο ελληνοτουρκικό «διπλω-
ματικό τετακέ». Δεδομένου κι ενός
νέου γύρου τετελεσμένων σε Βα-
ρώσι και κυπριακή ΑΟΖ (σε ενδε-
χόμενο νέων τουρκικών έκνομων
γεωτρήσεων). 

Η έντονη διπλωματική δραστη-
ριότητα Αθήνας και Λευκωσίας την
περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλ-
λες, με φόντο τη Σύνοδο της Ε.Ε.
για το Ουκρανικό, προσέγγισε τη
νέα ρητορική Ερντογάν συγκρο-
τημένα αλλά και σευψηλούςτόνους.
Η Αθήνα ενέπλεξετόσο το Βερολίνο
όσο και Ευρωπαίους ηγέτες, διά
της παρουσίας Μητσοτάκη στη Σύ-
νοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-
ματος (EPP), απαντώντας ουσια-
στικά και έντονα στις αναθεωρη-
τικές κινήσεις της Άγκυρας, που

εδώ και καιρό έχει προετοιμάσει
νομικά τις αξιώσεις της στο Αιγαίο
με αναφορές στη Συνθήκη της Λο-
ζάνης και τη Συνθήκη Ειρήνης των
Παρισίων (1947) με επιστολή στον
ΟΗΕ (στην οποία η Αθήνα απάν-
τησε καταρρίπτοντας τις τουρκικές
αξιώσεις). Ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός, συναντώντας τον Γερμανό
καγκελάριο Όλαφ Σολτς, αναφέρ-
θηκε εκτενώς στο αναθεωρητικό
πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»
που προτάσσει τα τελευταία χρόνια
η τουρκική πλευρά ημιεπίσημα και
γνωστοποίησε έναντι Ευρωπαίων
αρχηγών πως κάθε κίνηση της
Τουρκίας σε επίπεδο πρόταξης
στρατιωτικής ισχύος θα λάβει απο-
φασιστική απάντηση. Η αλήθεια
είναι πως η Αθήνα, στην παρούσα

συγκυρία, σταθμίζει τρεις βασικές
παραμέτρους:

• To αν η νέα ρητορική Ερντο-
γάν στοχεύει κυρίως στο εσωτερικό
ακροατήριο λόγω της μακράς προ-
εκλογικής περιόδου στη χώρα και
του χρονισμού του μεγάλου bar-
gaining με τη Δύση λόγω του Ου-
κρανικού, της ενταξιακής πορείας
στο ΝΑΤΟ Σουηδίας και Φινλανδίας
και του Κουρδικού. 

• Το αν στοχεύει όντως σε κάτι
τέτοιο πώς και γιατί θα μπορούσαν
να υπάρξουν, μετά τις εκλογές στην
Τουρκία, προϋποθέσεις επανέναρ-
ξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου,
καθώς και επανεκκίνησης του Κυ-
πριακού και 

• Το αν το ρίσκο διαπραγματευ-
τικά και διπλωματικάπου έχει πάρει

η Τουρκία του Ερντογάν θα οδη-
γούσε, όντως, στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα σε σοβαρές κι-
νήσεις κλιμάκωσης στην περιοχή
με το ερώτημα εδώ να κινείται με-
ταξύ του πώς χειρίζεσαι, δυνητικά,
μια κρίση και πώς προσπαθείς να
αποκλιμακώσεις.

Το τελευταίο ερώτημα δείχνει
να απασχολεί, σύμφωνα με πηγές
της «Κ», την Αθήνα όχι μόνο σε
σχέση με τους συνήθεις τρόπους
που η Τουρκία κινείται στην πε-
ριοχή (παραβιάσεις εναέριου χώρου,
εργαλειοποίηση με υβριδικούς τρό-
πους του προσφυγικού, αποστολή
ερευνητικών σκαφών, κ.λπ.) αλλά
και ως προς το ενδεχόμενο της απο-
στολής ερευνητικής πλατφόρμας
(γεωτρύπανου) σε περιοχή της ελ-

ληνικής υφαλοκρηπίδας (π.χ. νοτίως
της Κρήτης ή στο σύμπλεγμα του
Καστελόριζου) που θα αμφισβη-
τούσε απευθείας την ελληνική κυ-
ριαρχία ή τη συμφωνία οριοθέτησης
θαλασσίων ζωνών Ελλάδας - Αιγύ-
πτου. Μια «κυπριακή» στιγμή αν-
τίστοιχη της εικόνας στηνκυπριακή
ΑΟΖ την περίοδο Μαΐου 2019 - Ιου-
λίου 2020 που στην περίπτωση
ωστόσο της Ελλάδας, λόγω παρου-
σίας ναυτικών δυνάμεων, θα δη-
μιουργούσε συνθήκες αντιπαρά-
θεσης και κρίση με στρατιωτικό
αποτύπωμα (stand-off). Κι εν γένει
διλήμματα μιας και στηνπερίπτωση
της Κύπρου δεν υπήρξε άμεσο κό-
στος για την Τουρκία μέσω κυρώ-
σεων όπως αποδείχθηκε στη συ-
νέχεια. 

Παιχνίδια
εντάσεων
από Ερντογάν
Πώς η Κύπρος αναμένεται να επηρεαστεί
από περαιτέρω όξυνση των ε/τ σχέσεων

Στις ανησυχίες της Λευκωσίας, που
στο περιθώριο της Συνόδου την
περασμένη Τρίτη στις Βρυξέλλες
επικοινώνησε διά του ΠτΔ εκ νέου
το ζήτημα της επανέναρξης του
διαλόγου στο Κυπριακό, έρχονται
να προστεθούν και οι τυχόν επι-
πλοκές από ένα «θερμό καλοκαίρι»
στα ελληνοτουρκικά. Στο worst
case scenario ενός νέου γύρου εν-
τάσεων Ελλάδας – Τουρκίας, στη
συγκυρία του συνεχιζόμενου πο-
λέμου στην Ουκρανία, η Λευκωσία
δεν θα ήθελε να βρεθεί σε δύσκολη
θέση όπου:

• H ήδη ισχνή και εκ προοιμίου
απορριπτέα από τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη Ερσίν Τατάρ πρωτοβουλία
για τα ΜΟΕ να βρεθεί στο κενό.

• Ένας αναθεωρητικός γύρος
προβολής ισχύος στον θαλάσσιο
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου
εκ μέρους της Τουρκίας να εστιάσει
στην επανάληψη της περιόδου
2018-2020 στην κυπριακή ΑΟΖ, σε
μια περίοδο που παράλληλα ή αμέ-
σως μετά από ένταση Αθήνα και
Άγκυρα θα αποκλιμακώνουν όπως
συνηθίζουν να κάνουν μέσω των
δικών τους μηχανισμών (π.χ. του
ΝΑΤΟ).

• Η κακή εξέλιξη των πραγμά-
των θα οδηγούσε σε πιο σύνθετα
ζητήματα χειρισμών λόγω των ιδι-

αιτέρων συνθηκών στην Κύπρο
(ντε φάκτο κατοχή, διαφορετικός
τρόπος αντιμετώπισης της εργα-
λειοποίησης προσφυγικού, τετε-
λεσμένα Βαρώσι, κ.ά.). Καλώς ή κα-
κώς μια κρίση με όρους στρατιω-
τικής αντιπαράθεσης σημαίνει άλλα
πράγματα στο Αιγαίο ή στον Έβρο
κι άλλα στηνΚύπρο (π.χ. η διάσταση
της Πράσινης Γραμμής).

Βέβαια, τόσο σε Αθήνα όσο και
σε Λευκωσία, δεν κυριαρχεί τόσο
η πρόσληψη του «η Κύπρος θα την
πληρώσει» όσο η ρεαλιστική δια-
πίστωση πως στην τρέχουσα πε-
ρίοδο και μέχρι τις εκλογές τουλά-
χιστον στην Τουρκία, δύσκολα θα
υπάρξει πραγματική επανεκκίνηση
των συνομιλιών, προοπτική που
μάλλον δείχνει προς την κατεύ-

θυνση ότι «τα πράγματα μπορεί να
χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν»
στο Κυπριακό. Ιδίως αν η ένταση
εκ μέρους της Τουρκίας συντηρηθεί
και μετά τις τουρκικές εκλογές ή
αν η όλη προσέγγιση Ερντογάν με
τη Δύση δεν δουλέψει ως προς τις
επιδιωκόμενες συναλλαγές που η
Άγκυρα επιχειρεί σε όλο το εύρος
(ΝΑΤΟ, Κουρδικό, σχέσεις με ΗΠΑ,

κ.λπ.) των ανοικτών της ζητημάτων. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επι-

τάχυνε πολλές τάσεις όσον αφορά
τον εξωτερικό προσανατολισμό
κρατών της Ε.Ε. αλλά υπήρξε και
ενδεικτικός για τη στάση που τή-
ρησαν, Ελλάδα και Κύπρος, ως προς
το στίγμα της εξωτερικής τους πο-
λιτικής. Η Αθήνα κινήθηκε αμιγώς
στο επίπεδο μιας φιλοδυτικής προ-

σέγγισης που απορρέει από το να-
τοϊκό της DNA, την αναβάθμιση
του ρόλου της στην περιοχή από
τις ΗΠΑ αλλά και τη μείωση της
εξάρτησης –παρούσας κυρίως στις
δεκαετίες του ’90 και 2000– της
ρωσικής επιρροής τόσο σε διπλω-
ματικό επίπεδο (στήριξη Ουκρανίας
με αποστολή οπλισμού, «κομβο-
ποίηση» της Αλεξανδρούπολης ως
σημείου στήριξης της δυτικής βοή-
θειας προς την Ουκρανία, κ.ο.κ.)
όσο και σε σχέση με το εξοπλιστικό
της πρόγραμμα και την τελική φάση
απορωσοποίησης πτυχών του (π.χ.
η ανακοίνωση για αντικατάσταση
των ρωσικών ΤΟΜΑ BMP με γερ-
μανικά Marder). Η Λευκωσία κινή-
θηκε εξίσου υποστηρικτικά, σε πο-
λιτικό επίπεδο κι εντός Ε.Ε., προς
την Ουκρανία αλλά χωρίς εκ των
πραγμάτων να μπορεί να ακολου-
θήσει την Αθήνα λόγω του ρόλου
της Μόσχας στο Κυπριακό με συγ-
κεκριμένο μάλιστα, διαχρονικά,
αποτύπωμα ως προς τη διάσταση
του Συμβουλίου Ασφάλειας του
ΟΗΕ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
συνεπώς αναδεικνύει αυτή την
ανακολουθία που προκύπτει ορ-
γανικά μεταξύ Αθήνας και Λευκω-
σίας που με φόντο τον τουρκικό
αναθεωρητισμό αλλά και την προ-
βληματική εντός ΝΑΤΟ στάση της

Τουρκίας τα τελευταία χρόνια ανα-
δεικνύει την αρχή δυναμικών για
δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά:

• To πώς το Κυπριακό και τα ελ-
ληνοτουρκικά, που παραδοσιακά
η Τουρκία τα έβλεπε ως ζητήματα
«πακετοποίησης» σε διπλωματικό
επίπεδο, έχουν πλέον διαφορετικές
πορείες και δεν συνδέονται άρρη-
κτα ως προς τις εκβάσεις των (π.χ.
ένα breakthrough στη μία περί-
πτωση δεν ισοδυναμεί απαραίτητα
σε βελτίωση του άλλου ζητήματος
ή άμεσο επηρεασμό του ή το αν-
τίστροφο) και 

• Πώς το Κυπριακό, είτε βελ-
τιωθούν οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρ-
κίας είτε οξυνθούν, τίθεται πλέον
ως ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει
τους μηχανισμούς αποκλιμάκωσης
(ή βελτίωσης ως προς τη διάσταση
των συνομιλιών) που προσφέρονται
στην περίπτωση Αθήνας - Άγκυρας.
Πτυχή που και η πρώτη έχει εμπε-
δώσει, ιδίως μετά το Κραν Μοντάνα
αλλά και πτυχή που αν τα πράγματα
εξελιχθούν προς το κακό σενάριο
στην περίπτωση του Κυπριακού
(π.χ. μια σειρά αναγνωρίσεων της
«ΤΔΒΚ» τα επόμενα χρόνια ή μια
προσπάθεια προσάρτησης των Κα-
τεχομένων με θεσμικό τρόπο από
την Άγκυρα) δεν προσφέρει στην
Αθήνα πολλές επιλογές δράσης 

Ο αντίκτυπος στην Κύπρο και το Ουκρανικό

Η Λευκωσία κινήθηκε εξίσου υποστηρικτικά, σε πολιτικό επίπεδο κι εντός
Ε.Ε., προς την Ουκρανία αλλά χωρίς εκ των πραγμάτων να μπορεί να ακολου-
θήσει την Αθήνα λόγω του ρόλου της Μόσχας στο Κυπριακό.

������

Ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία επιτάχυνε πολλές τά-
σεις όσον αφορά τον εξω-
τερικό προσανατολισμό
κρατών της Ε.Ε. αλλά
υπήρξε και ενδεικτικός
για τη στάση που τήρη-
σαν Ελλάδα και Κύπρος.

������

Στις ανησυχίες της Λευ-
κωσίας έρχονται να προ-
στεθούν και οι τυχόν
επιπλοκές από ένα «θερ-
μό καλοκαίρι» στα ελλη-
νοτουρκικά ζητήματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παίζει διπλωματικά ρέστα σε όλο το εύρος των ανοικτών ζητημάτων με τη Δύση με φόντο τις εκλογές στην Τουρκία.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Δεν θα αντικαταστήσουμε τις εκλο-
γές με τις δημοσκοπήσεις, ούτε
τους πολίτες με τους δημοσκόπους»
έλεγε στην «Κ» την περασμένη
βδομάδα ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα χα-
μηλά ποσοστά που καταγράφει επί
του παρόντος. Και εκαλείτο να τα
σχολιάσει καθώς αυτά τα χαμηλά
ποσοστά και η αδυναμία συσπεί-
ρωσης του ΔΗΣΥ αποτελούν την
φανερή πλέον πληγή της υποψη-
φιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αντιθέτως, οι δημοσκοπήσεις, στην
ολότητά τους, αποτελούν προς το
παρόν το δυνατό χαρτί του Νίκου
Χριστοδουλίδη. Οι δημοσκοπήσεις
σίγουρα δεν αντικαθιστούν τις
εκλογές, ο χρόνος είναι ακόμα μα-
κρύς μέχρι την κάλπη, όμως όλα
τα επιτελεία γνωρίζουν καλά πως
οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν και
την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα όταν
οι διαφορές είναι μεγάλες μεταξύ
υποψηφίων. Το ερώτημα είναι κατά
πόσο υπάρχει πιθανότητα να υπάρ-
ξουν ανατροπές της παρούσας κα-
τάστασης, με τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη να έρχεται με διαφορά πρώτος
σε δημοτικότητα, ενώ ο Αβέρωφ
Νεοφύτου κινδυνεύει να χάσει ακό-
μα και το εισιτήριο του β΄ γύρου.
Τόσες ανατροπές που να αλλάξει
άρδην το παιχνίδι. 

Άλλο ο Κασουλίδης
«Δείτε τι έγινε στην περίπτωση

Κασουλίδη» λένε στελέχη της Πιν-
δάρου, όταν προκύπτει στη συζή-
τηση η χαμηλή δημοτικότητα του
Αβέρωφ Νεοφύτου. Και αναφέρεται
η περίπτωση Κασουλίδη, καθώς ο
ίδιος παρουσιαζόταν τρίτος στις

πλείστες των δημοσκοπήσεων και
κατάφερε να τερματίσει πρώτος
την πρώτη Κυριακή. Η διαφορά
στην περίπτωση Κασουλίδη με αυ-
τήν του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι
πως ο υπουργός Εξωτερικών δεν
είχε τον φόβο συσπείρωσης του
Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς
αυτή ήταν δεδομένη. Είχε να αν-
τιμετωπίσει δύο δυνατά ονόματα
της πολιτικής: τον υφιστάμενο Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας που είχε
ταυτιστεί με την απόρριψη του
Σχεδίου Ανάν και τον δημοφιλέ-
στερο τότε πολιτικό και δεύτερο
τη τάξει, Δημήτρη Χριστόφια. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου αυτή τη στιγμή
είναι ο πιο έμπειρος πολιτικά υπο-
ψήφιος και ο μόνος από τους αν-
τιπάλους που έχει δώσει σωρεία
εκλογικών μαχών και που στην ου-
σία ξέρει να κάνει εκλογές. Έχει,
ωστόσο, να χειριστεί τη χαμηλή
δημοτικότητά του ακόμη και εντός
του κόμματός του. Είναι προσωπικό
το ζήτημα ή φαινόμενο των καιρών
δεδομένου ότι μία μεγάλη πλει-
οψηφία αποστρέφεται τα κόμματα
και τους αρχηγούς τους; Αυτό δεν
έχει απαντηθεί, ωστόσο, πολλοί
αναλυτές εκτιμούν πως η ψήφος
Χριστοδουλίδη είναι εν πολλοίς
ψήφος διαμαρτυρίας απέναντι στον
Αβέρωφ Νεοφύτου. Όσο κι αν κά-
ποιοι θυμούνται την υποψηφιότητα
Μαρκίδη στην περίπτωση Χριστο-
δουλίδη και κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για ένα déjà vu διά-
σπασης, οι συγκρίσεις είναι ατυχείς
και αχρείαστες. Άλλα τα μεγέθη
των κομμάτων, άλλα τα μεγέθη και
οι θέσεις των υποψηφίων και σί-
γουρα άλλες οι συγκυρίες. 

Καταστατικό και πολιτικό
Αυτό βεβαίως που ξεκίνησε να

μπαίνει κάτω ως απορία είναι με
ποια δεδομένα αποφασίστηκε η
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου.
Προφανώς και είναι δικαίωμά του,
βάσει καταστατικού. Το ερώτημα
μπαίνει καθαρά με πολιτικούς

όρους. Όλοι ανεξαιρέτως οι υπο-
ψήφιοι είχαν διενεργήσει πληθώρα
δημοσκοπήσεων προτού να κατέλ-
θουν στη μάχη. Σύμφωνα με στε-
λέχη του ΔΗΚΟ, ο Τάσσος Παπα-
δόπουλος είχε προχωρήσει σεσειρά
δημοσκοπήσεων προτού κατέλθει
υποψήφιος, το ίδιο συνέβη και στην
περίπτωση του Δημήτρη Χριστόφια
το 2008, καθώς δημοσκόπηση που
παρουσιάστηκε στη Γραμματεία
του κόμματος ήταν εκείνη που έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στο να κατέλθει
απέναντι από τον Τάσσο Παπαδό-
πουλο. Τα ευρήματα των δημοσκο-
πήσεων ήταν εκείνα που απέτρε-
ψαν τον Νίκο Αναστασιάδητο 2008,
βάζοντας τον δημοφιλή βάσει κα-
τάταξης στις ευρωεκλογές Ιωάννη
Κασουλίδη και οι δημοσκοπήσεις
ήταν εκείνες που τον έσπρωξαν
στο να κατέβει το 2013.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν σί-
γουρος πως θα ανατρέψει την κακή
εικόνα των δημοσκοπήσεων. Αυτό
είπε άλλωστε όταν του παρουσιά-
στηκαν οι πρώτες που έδειχναν
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να κόβει
με διαφορά πρώτος το νήμα. Και
δεν είναι καθόλου τυχαίο, αν λάβει
κανείς υπόψη, πως ο συναγερμικός

πρόεδρος έλαβε μέρος σε σειρά
εκλογικών αναμετρήσεων, βλέπον-
τας τον ΔΗΣΥ να κινδυνεύει να χά-
σει την πρώτη θέση, αν ληφθούν
υπόψη οι εκτιμήσεις που είχε στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές
και κατάφερε να κόψει πρώτος το
νήμα, αφήνοντας κατά πολύ πίσω
τους υπόλοιπους της αντιπολίτευ-
σης. Αυτό σε συνδυασμό με τον
«μαγικό» τρόπο που κατάφερε να
εκλέξει την Αννίτα Δημητρίου στην
προεδρία της Βουλής, σπάζοντας
παράλληλα το μέτωπο που επιχει-
ρούσε να δημιουργηθεί στην αν-
τιπολίτευση, ήταν οι κύριοι λόγοι
που τον έπεισαν πως μπορεί να
ανατρέψει τα δεδομένα.

Το αφήγημα και τα όπλα
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα δώσει

έμφαση στο ότι ο ίδιος μπορεί να
κυβερνήσει. Ότι δηλαδή είχε να
χειριστεί μία σειρά κρίσεων, μέσω
της πολιτικής του εμπειρίας και
των γνωριμιών του διεθνώς. Το πο-
λιτικό του βάρος φρόντισε να το
ενισχύσει τη βδομάδα που πέρασε
στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊ-
κού Κόμματος στην Ολλανδία με
συναντήσεις και επαφές με μία σει-

ρά ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά
και με τις επαφές του στο συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο αν-
τιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργα-
ρίτης Σχοινάς του υποσχέθηκε στή-
ριξη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα δώσει
και την αίσθηση ότι είναι ο άνθρω-
πος που μπορεί να προσφέρει λύσεις
σε δύσκολα ζητήματα.

Το πόσο μπορούν αυτά να πεί-
σουν είναι ένα ζήτημα που συζη-
τείται εντόνως. Η κυπριακή κοι-
νωνία και η εκλογική συμπεριφορά
επηρεάζονται άρδην, όταν υπάρ-
χουν κρίσεις, επιζητώντας ασφάλεια
και όχι περιπέτειες. Στο ενδεχόμενο
συνεπώς που συνεχίσει η ακρίβεια
και προκληθεί μία νέα οικονομική
στενότητα, το πλάνο Αβέρωφ μπο-
ρεί να επηρεάσει μία σημαντική
μερίδα της κοινωνίας. Σίγουρα πάν-
τως τα περί ρωσικής απειλής που
επιχειρήθηκαν αρχικά, σε συνδυα-
σμό με το ότι φωτογραφήθηκε ο
Νίκος Χριστοδουλίδης ως ο δούρειος
ίππος της Ρωσίας φαίνεται να μην
κερδίζει έδαφος, αν ληφθούν υπόψη
δημοσκοπήσεις που θέλουν μία με-
γάλη μερίδα των Κυπρίων να μη
βλέπει τόσο αρνητικά τη Ρωσία,
ούτε να της αποδίδει την πλήρη
ευθύνη για το Ουκρανικό. Ζήτημα
βεβαίως είναι αν δημιουργηθεί μία
νέα κρίση στην περιοχή και τεθεί
θέμα επίλυσης του Κυπριακού. Εκεί
θα διαφανεί αν οι πολίτες εμπι-
στεύονται τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ
να ηγείται της νέας διαδικασίας.  

Πέραν όμως των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών που θα βγουν μπρο-
στά, πρώτο πλάνο θα δοθεί έμφαση
στον κομματικό πατριωτισμό. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου βγαίνει ξεκά-
θαρα ως ο μοναδικός υποψήφιος
της Δεξιάς. Αυτός είναι και ο λόγος
που επιχειρείται συντεταγμένα να
αποδοθεί στον Νίκο Χριστοδουλίδη
ο χαρακτηρισμός του υποψηφίου
του ΔΗΚΟ. Θεωρείται πως αυτό θα
πείσει τους συναγερμικούς να επι-
στρέψουν στο σπίτι τους. Και τα
περί δούρειου ίππου της Ρωσίας,
αλλά και ο χαρακτηρισμός υποψη-
φίου του ΔΗΚΟ, είναι η αρχή καθώς
στελέχη του ΔΗΣΥ παραδέχονται
πως ο πόλεμος με τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη τώρα αρχίζει. Ερώτημα
είναι αν η πολιτική της αποδόμησης
του αντιπάλου, η κατασκευή του
εχθρού ως προεκλογική στρατηγική
θα βοηθήσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου
ή αν θα ενισχύσει τη συμπάθεια
προς το πρόσωπο του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη.

Τα μαθηματικά 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις δημο-

σκόπων, για να μπορέσει ο Αβέρωφ
Νεοφύτου να πάει στον β΄ γύρο θα
πρέπει να μπορέσει να μαζέψει το
75% του κόμματος, φτάνοντας έτσι
στο 22%. Με αυτόν τον τρόπο ίσως
να καταφέρει να κερδίσει το εισι-
τήριο για τη δεύτερη Κυριακή.
Υπάρχει η φημολογία στο παρα-
σκήνιο πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου
βρίσκεται κοντά σε στελέχη του
ενδιάμεσου χώρου που θα λειτουρ-
γήσουν τελικά ως δούρειοι ίπποι
για την εκλογή του. Τα πάντα ωστό-
σο θα εξαρτηθούν από το τι θα κά-
νουν οι ανθυποψήφιοί του. Το γε-
γονός ότι στην κούρσα μπαίνουν
ανεξάρτητοι υποψήφιοι όπως οι
Αχιλλέας Δημητριάδης, Κωνσταν-
τίνος Χριστοφίδης και Γιώργος Κο-
λοκασίδης που φιλοδοξούν να λά-
βουν κάπου στο 5-7%, δεικνύει πως
οι ανατροπές για το ποιος θα πε-
ράσει και ποιος όχι είναι δεδομένες.
Ακόμα και η παρουσία του προ-
έδρου του ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου
έχει τη δική της σημασία. Όλες αυ-
τές οι υποψηφιότητες σίγουρα δεν
πλήττουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου
του οποίου επί του παρόντος η ψή-
φος είναι αρκετά σκληρή. Μπορούν
να πλήξουν βεβαίως ο Αχιλλέας Δη-
μητριάδης την υποψηφιότητα Μαυ-
ρογιάννη και οι άλλοι τρεις σίγουρα
την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη,
η οποία παρουσιάζεται αντισυστη-
μική και ανεξάρτητη. Το ερώτημα
είναι κατά πόσο αυτό είναι αρκετό
για τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Και σί-
γουρα κατά πόσο υπάρχει και μυ-
στική ψήφος υπέρ του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, αν λάβουμε υπόψη το
κυνηγητό που επικρατεί πλέον
στην επιστροφή των συναγερμικών
ψηφοφόρων. 

Το σενάριο της ανατροπής 
Πόσο μπορούν τα μαθηματικά του σήμερα να αλλάξουν τη θέση Αβέρωφ και Νίκου

Τα μαθηματικά και σίγουρα το σε-
νάριο απόσυρσης Αβέρωφ Νεο-
φύτου δεν βοηθάνε την κατάστα-
ση και την παράσταση νίκης –
στην οποία επικρατεί επί του πα-
ρόντος ο συναγερμικός πρόεδρος.
Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν
υπάρχει plan b στον ΔΗΣΥ και
θεωρεί πως υπάρχουν σκοπιμό-
τητες πίσω από την ανακίνηση
ενός τέτοιου σεναρίου. Βεβαίως
όλα αυτά δεν αποτελούν αποκυή-
ματα της φαντασίας, αν λάβει
υπόψη πως στο παρασκήνιο είχε
διαβουλευθεί –έστω και για λόγους
τακτικισμού– με κόμματα του
κεντρώου χώρου για να βρεθεί
μία κοινή υποψηφιότητα, για το
2023. Τα περί απόσυρσης Αβέρωφ,
σε συνδυασμό με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας που έστω κι αν
έδωσε πλήρη στήριξη στον συ-
ναγερμικό πρόεδρο στο Συνέδριο
του ΔΗΣΥ, στο παρασκήνιο δεν
άλλαξε καθόλου το λεκτικό του

για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, προ-
καλεί δυσφορία και εντάσεις στο
επιτελείο του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ενόχληση έχει προκαλέσει και
στον Αβέρωφ Νεοφύτου η όλη
συζήτηση για την επόμενη μέρα
στον ΔΗΣΥ. Η «Κ» είχε άλλωστε
αποκαλύψει πως γίνονται συζη-
τήσεις στο παρασκήνιο, ωστόσο
το δεδηλωμένο πλέον ενδιαφέρον
πολλών έχει συζητηθεί εντός του
κόμματος ότι θα πλήξει περαιτέρω
την εικόνα του Αβέρωφ Νεοφύτου,
καθώς στέλνεται το μήνυμα πως
οι συναγερμικοί περί άλλα τυρ-
βάζουν. Και για να μην υπάρξει
ο ανάλογος εφησυχασμός ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου έχει φροντίσει να
διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να
φύγει αν δεν εκλεγεί. Ένας μοχλός
πίεσης δηλαδή σε όσους ενδια-
φέρονται –και βλέπουν τον χρόνο
να μετρά αντίστροφα εναντίον
τους– να κινηθούν πιο έντονα
για την εκλογή του. 

Μπορούν όλες αυτές οι κινήσεις
του ΔΗΣΥ να κάμψουν τη δυνα-
μική του Νίκου Χριστοδουλίδη;
Η δημοτικότητα του τέως υπουρ-
γού Εξωτερικών δεν αμφισβητεί-
ται, ωστόσο ο ίδιος έχει να αντι-
μετωπίσει δύο σημαντικά ζητή-
ματα που ενδεχομένως να του
στοιχίσουν τη νίκη: 

• τον κίνδυνο χαλαρής
ψήφου και 

• την απειρία στη
διεξαγωγή εκλογών.

Το μεγάλο ερώτημα που θα
πρέπει να διαφανεί είναι αν η ψή-
φος στον Νίκο Χριστοδουλίδη εί-
ναι πραγματικά ψήφος εμπιστο-
σύνης στον ίδιο ή αντίδρασης
απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αν ισχύει το δεύτερο σε μεγάλο
βαθμό και αν συνεχίσει η πλήρης
ταύτισή του με τον Νίκο Αναστα-
σιάδη, ίσως οδηγήσει μία μερίδα
των ψηφοφόρων σε επιλογές όπως
αυτή του τέως Πρύτανη, του Γιώρ-
γου Κολοκασίδη και γιατί όχι και
του Χρίστου Χρίστου. Σε αντίθεση
με τον Αβέρωφ Νεοφύτου του
οποίου η ψήφος είναι σκληρή –
πρόσωπα που σίγουρα θα κατέλ-
θουν στην κάλπη– ο ίδιος θα πρέ-
πει να βρει τον τρόπο να μετου-
σιώσει τη δημοτικότητά του σε
ψήφο εμπιστοσύνης στην κάλπη.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο σημαν-
τική είναι η σωστή οργανωτική

δομή, να έχει το επιτελείο ένα
οργανωτικό κόκαλο. Πέραν της
καλής οργανωτικής δομής, το επι-
τελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη
θα πρέπει να στελεχωθεί με πρό-
σωπα που έχουν ανάλογη εμπειρία
στη διεξαγωγή εκλογών. Γιατί
εκτός του Βασίλη Πάλμα, κανείς
άλλος δεν έχει εμπλακεί σε προ-
εκλογικό, είτε σε υψηλό είτε σε
χαμηλό επίπεδο.

Η αδυναμία, φάνηκε άλλωστε
από τη στιγμή που η πρώτη του
παρουσία προκάλεσε σωρεία αν-
τιδράσεων. Όχι μόνο εξαιτίας των
πολλών κοινών σημείων με την
ομιλία του Ιωάννη Κασουλίδη το
2008 αλλά και όσων ακολούθησαν
της εξαγγελίας. Πλέον ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης και παρά τις δηλώσεις
του αντιλαμβάνεται τα περί μη
διεφθαρμένης κυβέρνησης, τις
δηλώσεις του για τη συναγερμική
του ταυτότητα θέλει τη στήριξη
του ΔΗΚΟ που θα επιβεβαιωθεί
στα μέσα του Ιούνη, καθώς αυτό
θα του διασφαλίσει το οργανωτικό
κόκαλο που διαθέτει ένα κόμμα.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο χα-
ρακτηρισμός του «υποψήφιου του
ενδιάμεσου χώρου» μπορεί να λει-
τουργήσει υπέρ της υποψηφιότη-
τάς του ή αν αρχίσει να λειτουργεί
εναντίον του. Όπως άλλωστε έγινε
και με όσους αποτέλεσαν τον υπο-
ψήφιο του ενδιάμεσου χώρου. 

Δελφίνοι και Πρόεδρος

Απειρος υποψήφιος 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις δημο-
σκόπων, για να μπορέσει ο
Αβέρωφ Νεοφύτου να πάει
στον β΄ γύρο θα πρέπει να
μπορέσει να μαζέψει το 75%
του κόμματος, φτάνοντας έτσι
στο 22%. Με αυτόν τον τρόπο
ίσως να καταφέρει να κερδίσει
το εισιτήριο για τη δεύτερη Κυ-
ριακή. Υπάρχει η φημολογία
στο παρασκήνιο πως ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου βρίσκεται κον-
τά σε στελέχη του ενδιάμεσου
χώρου που θα λειτουργήσουν
τελικά ως δούρειοι ίπποι για
την εκλογή του. Τα πάντα
ωστόσο θα εξαρτηθούν από το
τι θα κάνουν οι ανθυποψήφιοί
του. Το γεγονός ότι στην κούρ-
σα μπαίνουν ανεξάρτητοι υπο-
ψήφιοι όπως οι Αχιλλέας Δη-
μητριάδης, Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης και Γιώργος Κολοκα-
σίδης που φιλοδοξούν να λά-
βουν κάπου στο 5-7%, δει-
κνύει πως οι ανατροπές για το

ποιος θα περάσει και ποιος όχι
είναι δεδομένες. Ακόμα και η
παρουσία του προέδρου του
ΕΛΑΜ Χρίστου Χρίστου έχει τη
δική της σημασία. Όλες αυτές
οι υποψηφιότητες σίγουρα
δεν πλήττουν τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου του οποίου επί του πα-
ρόντος η ψήφος είναι αρκετά
σκληρή. Μπορούν να πλήξουν
βεβαίως ο Αχιλλέας Δημητριά-
δης την υποψηφιότητα Μαυ-
ρογιάννη και οι άλλοι τρεις σί-
γουρα την υποψηφιότητα Χρι-
στοδουλίδη, η οποία παρου-
σιάζεται αντισυστημική και
ανεξάρτητη. Το ερώτημα είναι
κατά πόσο αυτό είναι αρκετό
για τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Και σίγουρα κατά πόσο υπάρ-
χει και μυστική ψήφος υπέρ
του Νίκου Χριστοδουλίδη, αν
λάβουμε υπόψη το κυνηγητό
που επικρατεί πλέον στην επι-
στροφή των συναγερμικών
ψηφοφόρων. 

Τα μαθηματικά και οι εκτιμήσεις

������

Η παρουσία ανεξάρτη-
των υποψηφιοτήτων,
όπως οι Κολοκασίδης,
Χριστοφίδης και Δημη-
τριάδης, λειτουργεί ευ-
νοϊκά για την υποψη-
φιότητα Νεοφύτου.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δίνει έμφαση στην ικανότητά του να κυβερνήσει,
όμως τα χαμηλά ποσοστά και η αδυναμία συσπείρωσης του ΔΗΣΥ προκαλούν
περαιτέρω εκνευρισμό στο επιτελείο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικά ζητήματα που
ενδεχομένως να του στοιχίσουν τη νίκη, τον κίνδυνο χαλαρής ψήφου και την
απειρία στη διεξαγωγή εκλογών.

Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει ξεκαθαρίσει πως στηρίζει Αβέρωφ Νεοφύ-
του, όμως στο παρασκήνιο λέγεται πως περιμένει να δει πως θα κινηθούν
οι δημοσκοπήσεις
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Βεβαιότητες και αβεβεβαιότητες των εκλογών

Σ τις τρεις τελευταίες προεδρι-
κές εκλογές το ΑΚΕΛ δεν επε-
δίωκε, ούτε και τώρα επιδιώκει

τη νίκη και την ανάδειξη δικού του
ΠτΔ ή ανάδειξή του σε συνεργασία
με άλλο κόμμα. Το «βαθύ κόμμα»,
λοιπόν, αποφάσισε το ΑΚΕΛ να πε-
ριοριστεί στη θέση της αντιπολί-
τευσης με μόνο στόχο τη συσπεί-
ρωση των οπαδών του και  τη δια-
τήρηση ή/και αύξηση των ποσο-
στών του. Το 2013 μπορούσε να
στηρίξει την υποψηφιότητα Γιώρ-
γου Λιλλίκκα, που ανήκε στις Νέες
Δυνάμεις του ΑΚΕΛ και σε συνερ-
γασία με το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ
να κερδίσουν τις προεδρικές εκλο-
γές και να συγκυβερνήσουν. Το
ίδιο και το 2018. Θα μπορούσε να
στηρίξει την υποψηφιότητα Νικόλα
Παπαδόπουλου και σε συνεργασία
με τα κόμματα του κεντρώου χώρου
να τον αναδείξει ΠτΔ και να συγ-
κυβερνήσει με τις δυνάμεις του
κέντρου. Και οι δυο υποψήφιοι του
κέντρου είχαν εκλεξιμότητα και
μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουν

τις εκλογές με αντίπαλο τον Νίκο
Αναστασιάδη.

Και στις δυο αυτές αναμετρήσεις
το ΑΚΕΛ δεν μπορούσε να στηρίξει
υποψήφιο, που θα ακολουθούσε
την πολιτική Τάσσου Παπαδόπουλου
στο Κυπριακό. Η γραμμή που χάραξε
το βαθύ κόμμα, ήταν ακριβώς αν-
τίθετη. Αυτό φαίνεται από τις υπο-
χωρήσεις και τις συγκλίσεις Χρι-
στόφια - Ταλάτ τις οποίες αποδέ-
χτηκε και ο ΔΗΣΥ και από τις συγ-
κλίσεις Αναστασιάδη – Ερογλου,
τις οποίες αποδέχεται και επιδιώκει
και το ΑΚΕΛ. Σ ́ αυτές προστέθηκε
τώρα και το πλαίσιο Γκουτέρες, που
αποτελεί ευαγγέλιο της λύσης και
το οποίο το ΑΚΕΛ αποδέχεται να
υπογραφεί ως ενδιάμεση συμφωνία,
που θα στερήσει από το λαό το δι-
καίωμα να αποφασίσει με δημοψή-
φισμα για τη λύση που αποδέχεται.

Το ίδιο συμβαίνει και τώρα στις
προεδρικές του 2023. Η κυβέρνηση
που έκαμε την Κύπρο συνώνυμη
με τη διαφθορά, με το πλύσιμο μαύ-
ρου χρήματος και την έκδοση δια-

βατηρίων ευκαιρίας και την αξιο-
ποίηση των «αρίστων» θα ήταν πο-
λύ εύκολο να ηττηθεί και να επέλθει
η αλλαγή. Όμως και αυτή τη φορά
το ΑΚΕΛ υπόσκαψε τη βέβαιη νίκη,
δηλώνοντας ότι η βάση του ΑΚΕΛ
δεν αποδεχόταν τον Νικόλα Πα-
παδόπουλο ως κοινό υποψήφιο. Η
δήλωση αυτή είναι ύβρις προς τον
κόσμο του ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα αν σκε-
φτεί κάποιος, ότι προτείνει στη βά-
ση την υπόδειξη ενός υποψηφίου,
που υπήρξε από τους στενότερους
συνεργάτες και εκφραστής της πο-
λιτικής του Νίκου Αναστασιάδη,

με τον οποίο ουδέποτε διαφώνησε.
Μόνο με συνεργασία του με το ΔΗ-
ΚΟ και άλλες δυνάμεις του κεν-
τρώου χώρου μπορούσε βάσιμα το
ΑΚΕΛ να ελπίζει σε εκλογική νίκη
στις προεδρικές. ΄Ομως το βαθύ
κόμμα, που ελέγχει την Κ.Ε. φρόν-
τισε έγκαιρα να τορπιλίσει αυτή
τη συνεργασία. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ,
ενεργώντας με εντολή και απόφαση
του Π.Γ. απέρριψε πρώτα την υπο-
ψηφιότητα του Νικόλα, ως προ-
έδρου του ΔΗΚΟ και ακολούθως
κάθε υποψηφιότητα που πρότεινε
ή μπορούσε να αποδεχτεί το ΔΗΚΟ.
Μετά τον τερματισμό των διαβου-
λεύσεων για συνεργασία ΑΚΕΛ και
ΔΗΚΟ βρέθηκαν σε θέση αδυναμίας
να πετύχουν νίκη στις προεδρικές
εκλογές. Έτσι το μεν ΔΗΚΟ πειθα-
ναγκάζεται να οδηγηθεί σε ανώ-
μαλες συνεργασίες, είτε να κατέλθει
με υποψήφιο τον Νικόλα με μεγάλη
πιθανότητα να μην περάσει στο Β’
γύρο. Είναι κοινά παραδεκτό, πως
κανένα κόμμα, χωρίς συνεργασία
με ένα από τα μεγάλα κόμματα,

δεν μπορεί να κερδίσει προεδρικές
εκλογές.

Αυτή την πραγματικότητα γνω-
ρίζει και το ΑΚΕΛ. Μόνο που αυτό
δεν επιδιώκει να περάσει στο Β’
γύρο και να διεκδικήσει την προ-
εδρία. Επιδιώκει μόνο την συσπεί-
ρωση και την αύξηση των ποσο-
στών του. Θεωρεί ότι στην αντι-
πολίτευση ασκεί καλύτερα τον ιδε-
ολογικό του στόχο. Θέλει να υπε-
ρασπίζεται αποτελεσματικά τα δι-
καιώματα των εργαζομένων και να
αντιπολιτεύεται τις μεθοδεύσεις
του κεφαλαίου. Ασκώντας την εκτε-
λεστική εξουσία, κατανοεί ότι δεν
μπορεί να εφαρμόσει, όσα επαγ-
γέλλεται. Από την άλλη η εξουσία
έχει δραστηριότητες για τις οποίες
δεν διαθέτει τις ικανότητες να φέρει
εις πέρας. Και φυσικά δεν μπορεί
να συναγωνιστεί τις νεοφιλελεύ-
θερες τάσεις του κεφαλαίου και
παραμένει εκτεθειμένο, χάνοντας
και την αξιοπιστία του.

Από την άλλη είναι η επίλυση
του Κυπριακού. Οι θέσεις και οι

απόψεις του ταυτίζονται πλήρως
με τις θέσεις του Αβέρωφ και του
ΔΗΣΥ. Αλλά προτιμά την ευθύνη
της λύσης να φέρει μια κυβέρνηση
της δεξιάς και το ίδιο να την στηρίξει
με την ελπίδα να την περάσουν
στο δημοψήφισμα. Αυτός είναι και
ο λόγος που δεν υπήρξε περίπτωση
στήριξης του Νικόλα. Το ΑΚΕΛ
ξέρει πως το ΔΗΚΟ δεν θα αποδε-
χτεί τις πρόνοιες του πλαισίου Γκου-
τέρες και τις συγκλίσεις Χριστόφια
και Αναστασιάδη. Ούτε θα αποδε-
χτεί λύση που υποβιβάζει την Κ.Δ.
σε συνιστώσα πολιτεία. Έτσι δεν
ήταν δυνατή η συνεργασία ΑΚΕΛ
– ΔΗΚΟ για ΠτΔ.

Οι εξελίξεις είναι παράλογες και
περιπλεγμένες.  Η θέληση των ψη-
φοφόρων αδιευκρίνιστη προς το
παρόν, αλλά παράξενη σύμφωνα
με τις δημοσκοπήσεις. Και τα κόμ-
ματα φροντίζουν να ταυτίσουν
τους στόχους και τις επιλογές τους
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις
της κοινής γνώμης. Θα τα καταφέ-
ρουν;

Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Η λογική την οποία ακολουθεί ο
Μ. Σιζόπουλος και οι λίγοι που του
έχουν απομείνει έχουν οδηγήσει
την ΕΔΕΚ σε κοινωνική απομόνω-
ση. Δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη
η διεξαγωγή του συνεδρίου. Προ-
φανώς μπορεί να «παιχτεί» η επό-
μενη πράξη στα Δικαστήρια, αλλά
εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί
πολιτική λύση λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο ευρωβουλευτής
Δημήτρης Παπαδάκης. Προσθέτει
ότι θα υπάρξουν πιέσεις και πολι-
τικές εκδηλώσεις, που θα καταδεί-
ξουν αυτή την αποφασιστικότητα
και απαίτηση για αποκατάσταση
της δημοκρατίας στην ΕΔΕΚ. Στο
ερώτημα αν τον ενδιαφέρει η προ-
εδρία του κόμματος απαντά ότι
πρώτιστος στόχος είναι να αποκα-
τασταθεί η νομιμότητα αλλά μελ-
λοντικά τίποτα δεν μπορεί να απο-
κλειστεί.

–Πώς κρίνετε τα όσα εξελίσ-
σονται στην ΕΔΕΚ τα τελευταία
δύο χρόνια, δηλαδή από τότε
που σας διέγραψαν μέχρι και
σήμερα;

–Δυστυχώς, η σημερινή ηγεσία
της ΕΔΕΚ δεν μπορεί να διαδραμα-
τίσει κανένα ρόλο σε παρεμβάσεις
και πολιτικές συζητήσεις, όπως αρ-
μόζει σε ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
Η λογική την οποία ακολουθεί ο Μ.
Σιζόπουλος και οι λίγοι που του
έχουν απομείνει έχουν οδηγήσει
το κόμμα σε κοινωνική απομόνωση,
καθώς στα μάτια του κόσμου έχει
πλέον ταυτιστεί με την εξυπηρέτηση
προσωπικών συμφερόντων και σκο-
πιμοτήτων και όχι με το κοινό καλό,
προκαλώντας έτσι την απαξίωση
από την ίδια την κοινωνία.

–Η δική σας ευθύνη μέχρι πού
φτάνει;

–Έκρουα τον κώδωνα του κιν-
δύνου σε συνεδριάσεις της Κεν-
τρικής Επιτροπής, κατ’ επανάληψη,
από το 2017. Όφειλα αρχικά να τα
θέσω εντός των συλλογικών οργά-
νων του κόμματος. Προειδοποί-
ησα για εκτροπή από τις βασικές
αρχές λειτουργίας του. Τοποθετή-
θηκα απέναντι στο φαινόμενο του
παραγοντισμού. Καταδίκασα τη
στάση του προέδρου που δεν πα-
ρέδιδε το μητρώο μελών στον καθ’
ύλην αρμόδιο. Συναντήθηκα μαζί

του επανειλημμένα και έθεσα τα
κακώς έχοντα, τόσο στον ίδιο όσο
και στα συλλογικά όργανα. Καμία
αντίδραση δεν υπήρξε. Όταν το
2018 ξεκίνησε ένας κύκλος παραι-
τήσεων σημαντικών στελεχών, το-
ποθετήθηκα τότε δημόσια και κά-
λεσα τον πρόεδρο να αλλάξει στάση
και συμπεριφορά και αυτός απάν-
τησε ότι «όποιου δεν του αρέσει
να πάρει το καπελάκι του και να
φύγει».

–Εξαντλήσατε λοιπόν όλα τα πε-
ριθώρια;

–Σε απόλυτο βαθμό. Αν επικρίνω
σε κάτι τον εαυτό μου, είναι ότι
έκανα περισσότερη υπομονή και
ίσως να έπρεπε να είχα δημοσιο-

ποιήσει νωρίτερα αυτά που έβλεπα
να συμβαίνουν στο κόμμα.

–Μετά τη διαγραφή σας θεωρείτε
ακόμη τον εαυτό σας μέλος της
ΕΔΕΚ; Εντάσσεστε πλέον ξεκά-
θαρα στην ομάδα διάσωσης του
κόμματος;

–Δεν μπορεί κανένας να μου
αφαιρέσει την ιδιότητα του ΕΔΕ-
Κίτη. Είμαι ο ευρωβουλευτής του
κόσμου της ΕΔΕΚ. Παρά τον ανή-
θικο πόλεμο που δέχτηκα από την
ηγεσία, ο κόσμος με στηρίζει.
Ήμουν και είμαι πιστός στις αρχές
του κόμματος. Συμπορεύομαι με
όλους τους συναγωνιστές που θέ-
λουν να το σώσουν. Με όλους αυ-
τούς που θέλουν να του δώσουν
πίσω τη χαμένη του αξιοπρέπεια
και αίγλη. Να γίνει το κόμμα πρω-
ταγωνιστής των εξελίξεων και όχι
ένας κομπάρσος του περιθωρίου.
Προσδοκώ ότι ο κόσμος της ΕΔΕΚ
θα αποκαταστήσει την τάξη. Δεν
ζητάμε κάτι παράλογο. Απαιτούμε
την πραγματοποίηση ενός δημο-
κρατικού συνεδρίου, με βάση το
μητρώο μελών του 2017.
–Σε περίπτωση που δεν εισα-
κουστεί η πρότασή σας, η επό-

μενη πράξη θα παιχτεί στα δι-
καστήρια;

–Κατ’ αρχάς υπάρχει παραβίαση
αποφάσεων Δικαστηρίου. Έχει λη-
φθεί απόφαση ότι δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί ένα συνέδριο, χωρίς
την επαρχιακή διάσκεψη Λευκωσίας,
η οποία κρίθηκε παράνομη από το
Δικαστήριο. Δεν μπορεί να θεωρείται
νόμιμη η διεξαγωγή του συνεδρίου.
Προφανώς μπορεί να «παιχτεί» η
επόμενη πράξη στα Δικαστήρια,
αλλά εμείς, πάνω από όλα, θεωρούμε
ότι πρέπει να δοθεί πολιτική λύση.
Και αυτή η λύση είναι ένα καθαρό
συνέδριο όπου ο καθένας θα μπορεί
να επιλέξει ελεύθερα τον νέο πρό-
εδρο του κόμματος.

–Θα επιμείνω σε σχέση με τη
λύση που μπορεί να δοθεί μιας
και ο κ. Σιζόπουλος μετά και από
την έκκληση της ομάδας είπε
ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να
τοποθετηθεί ενώπιον των συλ-
λογικών οργάνων του κόμμα-
τος.

–Όπως ανάφερα και προηγου-
μένως, είχαν υπάρξει πάρα πολλές
τοποθετήσεις στα συλλογικά όρ-
γανα, παλαιότερα, από αρκετούς
συναγωνιστές, αλλά δεν υπήρξε
καμία αντίδραση και καμία ενέργεια
για να αντιμετωπιστούν τα οποι-
αδήποτε προβλήματα. Αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν συλλογικά
όργανα, είναι παράνομα. Ό,τι πα-
ρουσιάζεται σήμερα, ό,τι εκπρο-
σωπεί την ΕΔΕΚ, είναι άνομα σώ-
ματα, χωρίς πολιτική και νομική
υπόσταση. Προήλθαν μέσα από
μηχανορραφίες και προσπάθειες
να ξεγελαστεί η δικαιοσύνη. Η δια-
δικασία που ακολουθήθηκε εντός
της ΕΔΕΚ αποτελεί ντροπή και κα-
τάντια για τη δημοκρατία της χώρας
και αναμένω από τις αρμόδιες αρχές
του κράτους να παρέμβουν σε όλα
αυτά που συμβαίνουν.

–Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
–H Γενική Εισαγγελία θα πρέπει

αυτεπάγγελτα να παρέμβει στον
βαθμό που την αφορά όπως και ο
γενικός ελεγκτής, όσον αφορά το
ζήτημα των οικονομικών της ΕΔΕΚ.
Τα κόμματα λαμβάνουν κρατική
χορηγία και θα έπρεπε να ελέγχον-
ται για τη χρήση της. 

Πολιτικές εκδηλώσεις…
–Και μέχρι τότε θα είστε απλοί
παρατηρητές των κινήσεων του

Μαρίνου Σιζόπουλου;
–Το κύμα μεγαλώνει και η συ-

νεννόηση βρίσκει ανταπόκριση
και συντονισμό. Δεν είναι πλέον
μόνα τους τα 607 μέλη της Ομάδας
για τη Σωτηρία και την Αναδιορ-
γάνωση της ΕΔΕΚ. Είναι οι βου-
λευτές του Κόμματος, ο ευρωβου-
λευτής, ιστορικά και ιδρυτικά στε-
λέχη αλλά και οι εκατοντάδες συ-
ναγωνιστές που επιθυμούν άμεσα
την αποκατάσταση της δημοκρα-
τίας στην ΕΔΕΚ. Θα υπάρξουν πιέ-
σεις και πολιτικές εκδηλώσεις, που
θα επιδείξουν αυτή την αποφασι-
στικότητα και απαίτηση.

–Με τους βουλευτές του κόμμα-
τος, με τους οποίους έχετε χρόνια
να μιλήσετε, ποια είναι σήμερα
η σχέση σας;

–Υπάρχει συντονισμός και κοι-
νός στόχος, παρόλες τις διαφορές
που μπορεί να υπάρχουν, από δια-
δικασίες του παρελθόντος. Το ση-
μαντικό αυτή τη στιγμή είναι να
αποκατασταθεί η τάξη στο κόμμα
και όταν λειτουργήσει ξανά δημο-
κρατικά, μέσα στο πλαίσιο του δια-
λόγου, μπορούμε να ανταλλάξουμε,
τόσο απόψεις όσο και επιχειρήματα.
Αυτή την ώρα υπάρχει μια ευρύτερη
συνεννόηση και ο στόχος είναι η
πραγματοποίηση ενός δημοκρατι-
κού συνεδρίου.

–Η προεδρία της ΕΔΕΚ σας εν-
διαφέρει;

–Πρώτιστος στόχος είναι να
αποκατασταθεί η νομιμότητα στο
κόμμα και τα υπόλοιπα ακολου-
θούν.

–Μελλοντικά θα βλέπατε αυτή
την εξέλιξη;

–Τίποτα δεν μπορεί να αποκλει-
στεί.

–Συμφωνείτε με τον πρόεδρο
του κόμματος ότι είναι καλύτερα
να πάτε με τον υποψήφιο που
υποστηρίζει το ΔΗΚΟ που όπως
όλα δείχνουν θα είναι ο Νίκος
Χριστοδουλίδης;

–Δεν πρόκειται να μπω σε λο-
γικές τακτικισμού, ούτε να σχολιά-
σω συγκεκριμένες υποψηφιότητες,
σε αυτή τη φάση. Το κόμμα για να
είναι αξιόπιστο στην κοινωνία πρέ-
πει πρώτα να λειτουργήσει στη βά-
ση των δημοκρατικών αρχών του.
Πώς μπορεί να αποταθεί στην ίδια
την κοινωνία, όταν είναι σε διά-
σταση με τη συντριπτική πλειοψη-
φία των μελών που αυτοαποκαλείται
ηγεσία;

–Εσείς με ποιον από τους υπο-
ψήφιους προέδρους βρίσκεστε
πιο κοντά;

–Θα τοποθετηθώ δημόσια την
ώρα που πρέπει. Αυτή τη στιγμή
προέχει να αποκατασταθεί η νο-
μιμότητα στο κόμμα. Δεν είναι προ-
σωπικό το ζήτημα. Δυστυχώς
όμως η αντιπολίτευση έφαγε γκολ
από τα αποδυτήρια, μη καταφέρ-
νοντας να καταλήξει σε κοινό υπο-
ψήφιο, απέναντι από το κυβερνη-
τικό στρατόπεδο. Από εκεί και πέρα
αναμένω να δω και τις θέσεις όλων
των υποψήφιων και θα πάρω θέση
όταν πρέπει.

–Και επειδή υπάρχουν υποψή-
φιοι που μιλούν για αλλαγή στην
Κύπρο κάνοντας αναφορά και
στα φαινόμενα διαφθοράς, ποια
είναι η εικόνα της χώρας που
αποκομίζετε εσείς σε ευρωπαϊκό
επίπεδο;

–Δυστυχώς η εικόνα της Κύπρου
είναι βαθιά λαβωμένη λόγω των
χρυσών διαβατηρίων. Έχει πληγεί
η αξιοπιστία της χώρας γι’ αυτό θα

πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να
υπάρξουν βελτιώσεις, όπως για πα-
ράδειγμα ο χρόνος απόδοσης της
δικαιοσύνης.

Πρέπει να γίνουν θεσμικές αλ-
λαγές σε νοοτροπίες και συμπερι-
φορές. Σε σχέση με τα κοινωνικά
ζητήματα, συγκριτικά και με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, την κυπριακή
κοινωνία διακατέχει ένας ιδιότυπος
συντηρητισμός. Όποιο θέμα και
αν προκύψει, μπαίνουμε πίσω από
χαρακώματα. Δεν υπάρχει εποικο-
δομητικός διάλογος και η κοινωνία
συνήθως διχάζεται.

–Μήπως και οι πολιτικοί μας
αναγκαστικά παραμένετε συν-
τηρητικοί γιατί τρέμετε το πο-
λιτικό κόστος;

–Προφανώς. Υπάρχει ο φόβος
να μην κακoφανιστούν οι ψηφο-
φόροι. Όμως με αυτό το τρόπο, η
κοινωνία μας δεν μπορεί να πάει
μπροστά.Θα πρέπει να λαμβάνουμε
σοβαρά υπόψη πώς σκέφτεται η
κοινωνία σήμερα, τους προβλημα-
τισμούς, να μελετήσουμε σοβαρά
τις θέσεις των νέων και όχι μόνο,
να τους καλούμε να συμμετέχουν
ενεργά σε εκλογικές διαδικασίες
και ουσιαστικά να τους δώσουμε
φωνή.

–Ίσως και αυτό να είναι πρό-
βλημα και της ΕΔΕΚ, ενός σο-
σιαλιστικού κόμματος που σε
πολλά ζητήματα επιδεικνύει
έναν δυσανάλογο και αταίριαστο
συντηρητισμό;

–Αναλογιστείτε ότι η τωρινή
ηγεσία της ΕΔΕΚ αντιπαλεύεται τη
μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθ-
μιση στη χώρα, το ΓεΣΥ, για να
εξυπηρετηθούν τα προσωπικά συμ-
φέροντα του προέδρου της. Σαφώς
και υπάρχει πρόβλημα!

Η αντιπολίτευση 
έφαγε γκολ
από τα αποδυτήρια
Δυστυχώς δεν κατάφερε να καταλήξει σε κοινό υποψήφιο
απέναντι στους κυβερνώντες λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης

������

Αν επικρίνω σε κάτι τον
εαυτό μου, είναι ότι έκα-
να περισσότερη υπομονή
και ίσως να έπρεπε να εί-
χα δημοσιοποιήσει νωρί-
τερα αυτά που έβλεπα να
συμβαίνουν στο κόμμα.

Η τωρινή ηγεσία της ΕΔΕΚ αντιπαλεύεται τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στη χώρα, το ΓεΣΥ, για να εξυπη-
ρετηθούν τα προσωπικά συμφέροντα του προέδρου της.

������

Έτσι το μεν ΔΗΚΟ πειθα-
ναγκάζεται να οδηγηθεί
σε ανώμαλες συνεργα-
σίες, είτε να κατέλθει με
υποψήφιο τον Νικόλα
με μεγάλη πιθανότητα να
μην περάσει στο Β’ γύρο.
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ΓεΣΥ: οι προκλήσεις και οι προοπτικές
Τέσσερα πρόσωπα από τον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης αξιολογούν τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση

–Τι αλλαγές έφερε στο κομμάτι
της δημόσιας υγείας το ΓεΣΥ;

–Το ΓεΣΥ έχει επιφέρει σημαν-
τικές αλλαγές στη δημόσια υγεία.
Όλος ανεξαιρέτως ο πληθυσμός
έχει ιατροφαρμακευτικά ασφαλι-
στεί ανεξαρτήτως της οικονομικής
του κατάστασης. Έχει κάτι πιο ση-
μαντικό από αυτό; Ο κάθε πολίτης
έχει τονδικό του προσωπικό ιατρό,
την εύκολη πρόσβαση σε φαρμα-
κεία και εργαστήρια της γειτονιάς
του, το δικαίωμα επιλογής παρόχου.
Ενδεικτικό της επίδρασης των πιο
πάνω στη δημόσια υγεία αποτελεί
η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν
που κατέδειξε ότι έχουν βελτιωθεί
όλοι οι σημαντικοί δείκτες λόγω
της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Αυτό
είναι το ουσιαστικό ζητούμενο.
Να βελτιώσουμε την ποιότητα
ζωής των συμπολιτών μας. 
–Μετά από τρία χρόνια το ΓεΣΥ
έχει σταθεί στα πόδια του;

–Έχει κανείς αμφιβολία; Θεωρώ
ότι ακόμη και ο πιο αυστηρός κρι-
τής αναγνωρίζει ότι το ΓεΣΥ έχει
μπει μόνιμα στη ζωή μας. Το ΓεΣΥ
εδώ και 14 μήνες παρουσιάζει στα-
θερότητα στους όγκους κάτι που
καταδεικνύει ότι εισέρχεται σε
φάση σταθεροποίησης. Την ίδια
ώρα, ανεξάρτητη πρόσφατη έρευ-
να καταδεικνύει ότι οι συμπατριώ-
τες μας κατατάσσουν το ΓεΣΥ πρώ-
το από όλους τους θεσμούς, σε
ικανοποίηση και εμπιστοσύνη. 
–Τα οικονομικά του είναι ένα
παράγοντας που μπορεί να θέ-
σει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
του Σχεδίου Υγείας;

–Τα οικονομικά του ΓεΣΥ βρί-
σκονται σε πολύ καλό επίπεδο,
παρόλο που περάσαμε την παν-
δημία και τώρα τον πόλεμο στην
Ουκρανία, γεγονότα που επηρε-
άζουν την κυπριακή οικονομία
και κατ’ επέκταση τις εισφορές
του ΓεΣΥ. Οι προβλέψεις μας, με
βάση τις παραμέτρους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών για την ανά-
πτυξη της κυπριακής οικονομίας,
καταδεικνύουν ότι το ταμείο του
ΓεΣΥ θα είναι εύρωστο και για τα
επόμενα χρόνια.

–Οι προκλήσεις που καλείται
να αντιμετωπίσει ο ΟΑΥ ποιες
είναι;

–Οι προκλήσεις είναι πολλές
και σε διαφορετικά επίπεδα. Ας
μην ξεχνάμε ότι το ΓεΣΥ ανέτρεψε
τις περισσότερες πρακτικές και
συνήθειες του παλαιού συστή-
ματος. Αυτό επιβάλει την αλλαγή
κουλτούρας. Πέραν αυτού ο Ορ-
γανισμός καλείται να διαχειριστεί
την επικοινωνία με παρόχους και
δικαιούχους, την προστασία του
Συστήματος μέσω εφαρμογής κα-

νόνων και εντατικότερων ελέγ-
χων, τον εμπλουτισμό του πακέ-
του υπηρεσιών, τη συμμετοχή
νέων παροχέων, την περαιτέρω
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
και πολλά άλλα.

Πρέπει επίσης να δημιουργή-
σουμε ένα ακόμη πιο φιλικό πε-
ριβάλλον για τους ιατρούς και
τους άλλους παρόχους μας, ώστε
να μπορούν απερίσπαστοι να
ασκήσουν το λειτούργημά τους
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
–Μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος
κατά τον οποίο θα μπορεί να
ειπωθεί με σιγουριά πως το
ΓεΣΥ έχει εδραιωθεί από κάθε
απόψεως; 

–Έχουμε ήδη περάσει αυτό το
στάδιο.

–Πώς αξιολογείτε το ΓεΣΥ στα
τρίτα του γενέθλια;

–Η μεγάλη εικόνα είναι πολύ
ικανοποιητική. Το ΓεΣΥ έχει κατα-
φέρει να αγκαλιαστείαπό τη μεγάλη
πλειοψηφία της κοινωνίας μας.
Έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπη-
ρεσίες, έχει προσφέρει χιλιάδες
υπηρεσίες προς τονΚύπριο ασθενή,
πραγματικά αποτελεί ένα μικρό
θαύμα. Αποτελεί τη μεγαλύτερη
μεταρρύθμιση που έχει γίνει στα
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και εφαρμόσθηκε εν καιρώ
πανδημίας. Συγκρίνοντας με άλλες
χώρες της Ευρώπης, με συστήματα
δεκαετιών, στην Κύπρο έχουμε κά-
νει αυτή τη μεγάλη επιτυχία, όχι

μόνο να το εφαρμόσουμε αλλά και
να αντέξει. Κανένας δεν μπορεί να
φανταστεί τι θα συνέβαινε μέσα
στην πανδημία εάν δεν υπήρχε το
ΓεΣΥ. Θα είχαμε εκατοντάδες απώ-
λειες, εκατοντάδες νεκρούς. Έχει
καθιερωθεί το ΓεΣΥ και έχει αγκα-
λιαστεί.
–Στον τομέα των υπηρεσιών
υγείας το ΓεΣΥ αναβάθμισε τις
προσφερόμενες υπηρεσίες;

–Έχει βελτιώσει κατά μεγάλο
βαθμό την πρόσβαση των ασθενών.
Έχει φέρει καλύτερες υπηρεσίες,
έχει ενοποιήσει πλέον τον τομέα
της υγείας Προηγουμένως υπήρχε
αυτό το τείχος μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα όπου συνέβαινε

το απαράδεκτο, το 80% να απευ-
θύνεται στον κρατικό τομέα και το
20% στον ιδιωτικό.
–Ποια προβλήματα αντιμετωπί-
ζει το ΓεΣΥ που θα πρέπει να
επιλυθούν άμεσα;

–Ένα βασικό πρόβλημα που
επηρεάζει την ποιότητα των υπη-
ρεσιών υγείας είναι οι καταχρήσεις.
Οι καταχρήσεις που αφορούν το
ίδιο το σύστημα, άρα θα πρέπει να
εισαχθούν ποιοτικά πρωτόκολλα
και θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγ-
χος. Υπάρχουν οι καταχρήσεις που
γίνονται από τους γιατρούς και
πρέπει να δούμε πώς εκπαιδεύονται
και ελέγχονται οι γιατροί. Υπάρχουν
καταχρήσεις και από τους ίδιους

τους ασθενείς δικαιούχους, οι οποίοι
λόγω νοοτροπίας, δυστυχώς, επη-
ρεάζουν την ποιότητα του ΓεΣΥ.
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μι-
λήσουμε για τα φάρμακα, ένα τε-
ράστιο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε
ότι δεν είναι μονοδιάστατο ζήτημα,
αυτό που απαιτείται είναι η επίλυσή
του και ιδιαίτερα στα καινοτόμα
φάρμακα. Ο ΟΑΥ θα πρέπει να στη-
ριχθεί και από την κυβέρνηση προ-
κειμένου ο ασθενής να έχει πρό-
σβαση στο καταλληλότερο φάρμα-
κο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν
και τα ζητήματα ποιότητας.
–Συμμερίζεστε τις ανησυχίες
που εκφράζονται για τη βιωσι-
μότητα του ΓεΣΥ;

–Όλα αυτά που λέγονται για τη
βιωσιμότητα του ΓεΣΥ δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα,
διότι το σύστημα βασίζεται σε καλές
πρακτικές όπως είναι ο σφαιρικός
προϋπολογισμός. Αυτό για το οποίο
όλοι πρέπει να μιλούν είναι για την
ποιότητα και για τις υπηρεσίες που
είναι στο καλάθι του ΓεΣΥ. Η ποι-
ότητα είναι τρεις πυλώνες. Η πρό-
σβαση, η απόδοση και η αποτελε-
σματικότητα του συστήματος. Εφό-
σον πετύχουμε στους τρεις πυλώνες,
αν υπάρχει ανάγκη αύξησης του
προϋπολογισμού και εφόσον το
κράτος στηρίξει περαιτέρω το ΓεΣΥ,
αν υπάρχει ανάγκη, ναι θα πρέπει
να αυξηθούν και οι εισφορές.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τρία χρόνια ζωής έκλεισε το Γενικό Σύστημα
Υγείας, μια μεταρρύθμιση η οποία άλλαξε
άρδην τα δεδομένα στην παροχή ιατρικών
υπηρεσιών στην Κύπρο, για πρώτη φορά
από ιδρύσεως του κυπριακού κράτους. Η ει-
σαγωγή του ΓεΣΥ συνέπεσε με την έναρξη
της πανδημίας και κατά γενική ομολογία
πρόσφερε στην αντιμετώπισή της. Παρά τα
οφέλη, κυρίως για τους πολίτες με χαμηλά
εισοδήματα εμφανίσθηκαν αδυναμίες και
κενά, με το σοβαρότερο να είναι οι ανησυχίες
που εκφράζονται για τα οικονομικά του και
κατά συνέπεια για τη βιωσιμότητά του. Η
«Κ» φιλοξενεί τις απόψεις τεσσάρων προ-
σώπων με άμεση εμπλοκή στο ΓεΣΥ, σκια-
γραφώντας το σήμερα και το αύριο του Συ-
στήματος. Όπως τονίζεται κοινή επιδίωξη
όλων είναι να πετύχει το ΓεΣΥ.

Το ΓεΣΥ έχει μπει
μόνιμα στη ζωή μας

Το ΓεΣΥ έχει επιφέρει αλλαγές στη
δημόσια υγεία. Όλος ανεξαιρέτως
ο πληθυσμός έχει ιατροφαρμακευ-
τικά ασφαλιστεί ανεξαρτήτως της
οικονομικής του κατάστασης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διευθυντής Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ασθενών Κύπρου

Το Γενικό Σύστημα Υγείας αποτελεί ένα μικρό θαύμα

Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι
θα συνέβαινε μέσα στην πανδημία
εάν δεν υπήρχε το ΓεΣΥ. Θα είχαμε
εκατοντάδες απώλειες, εκατοντάδες
νεκρούς. 

–Μέσα στα τρία χρόνια το σύ-
στημα υπηρεσιών υγείας έγινε
καλύτερο με την εφαρμογή του
ΓεΣΥ;

–Σίγουρα οι προσδοκίες όλων
δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Οι προσ-
δοκίες μας είναι προς τη θετική
κατεύθυνση. Αυτό που συνεχίζουμε
να βιώνουμε υπό το μοντέλο δια-
χείρισης και διοίκησης του Οργα-
νισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
δεν είναι το αναμενόμενο. Ο ΟΚΥπΥ
με τα δικά του διοικητικά προβλή-
ματα που τον ταλανίζουν, υπενθυ-
μίζω τον αριθμό αλλαγών σε ηγετικό
επίπεδο, έχει επιφέρει ιδιαίτερες
επιπτώσεις στη λειτουργία, στον
αναμενόμενο εκσυγχρονισμό προ-
κειμένου να δημόσια νοσηλευτήρια
να γίνουν η ραχοκοκαλιά του δη-
μόσιου συστήματος υγείας. Το συγ-
κεκριμένο μοντέλο που ονομάζεται
να εφαρμοστούν άμεσα διορθωτικές
αλλαγές.
–Το εργασιακό περιβάλλον για
το ιατρικό προσωπικό των δη-
μόσιων νοσηλευτηρίων βελτιώ-
θηκε σε περιβάλλον ΓεΣΥ;

–Το ΓεΣΥ έχει επιδράσει στο ερ-
γασιακό περιβάλλον. Εμείς ως προς
το θέμα αυτό έχουμε να κάνουμε
με τον διαχειριστή των νοσοκο-
μείων που είναι ο ΟΚΥπΥ. Μετά
λύπης μου, θα πρέπει να καταγρά-
ψω πως ο ίδιος ο ΟΚΥπΥ παραβιάζει
τον νόμο που τον έχει ιδρύσει. Στον
νόμο καταγράφεται συνομολόγηση
συμβάσεων, απόδοση ταμείου προ-
νοίας. Έχουν παρέλθει πέντε χρόνια
από την ίδρυση του ΟΚΥπΥ, δυ-
στυχώς οι συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις και οι εργαζόμενοι κυνηγούν
το αυτονόητο. Να εφαρμοστεί η
νομοθεσία η οποία παραβιάζεται
από τον εργοδότη. Από την άλλη
ως γιατροί ναι δεν μας ικανοποιεί
καθόλου το εργασιακό περιβάλλον.
Δημιουργήθηκε κατηγορία γιατρών.
Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που
έχουν αποσπαστεί, αορίστου δη-
μόσιοι υπάλληλοι και οι νέοι συ-
νάδελφοι με συμβόλαια, τα οποία
παρεμπίπτοντοςτα πρώτα λήγουν
σύντομα. Όλα αυτά θα δημιουρ-
γήσουν προβλήματα. Το χειρότερο

είναι πως η Πολιτεία προχώρησε
με το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί
θεωρήθηκεότι θα εφαρμοσθεί ένα
καλύτερο διοικητικό μοντέλο. Το
μοντέλο αυτό στα εργασιακά έχει
αποτύχει.
–Ποιες είναι οι προκλήσεις που
θα αντιμετωπίσει τα επόμενα
χρόνια το ΓεΣΥ;

–Είναι αρκετές και σε διάφορα
επίπεδα. Η πρώτη αφορά το ίδιο
το ΓεΣΥ και τον Οργανισμό Ασφά-
λισης Υγείας (ΟΑΥ) ο οποίος πρέπει
να διαχειριστεί σωστά τους οικο-

νομικούς πόρους του ΓεΣΥ. Επι-
πλέον όλοι, συμπεριλαμβανομένου
και των γιατρών του δημοσίου,
πρέπει να αποδείξουμε ότι θέλουμε
το ΓεΣΥ ως έχει ψηφιστεί. Θα πρέπει
όλοι να αποδείξουν έμπρακτά πως
η λέξη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ δεν
είναι κούφια λόγια και υποσχέσεις.
Πρέπει έμπρακτα να δώσουν την
ευκαιρία στα δημόσια νοσηλευτή-
ρια να εκσυγχρονιστούν και να μη
χρησιμοποιούνται ως γέφυρες προς
εφαρμογή κάποιων φάσεων του
ΓεΣΥ. Θα πρέπει επιτέλους να απαν-
τήσουμε τα θέλουμε ή όχι τα δη-
μόσια νοσηλευτήρια; Δεν μπορεί
π.χ. να αναμένουμε από το νοσο-
κομείο Τροόδους ότι πρέπει να μας
δώσει κέρδος. Αν δεν μας δώσει,
τι θα κάνουμε, θα το κλείσουμε;

Οι προσδοκίες μας
δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Πρέπει να δώσουν την ευκαιρία
στα δημόσια νοσηλευτήρια να εκ-
συγχρονιστούν και να μη χρησιμο-
ποιούνται ως γέφυρες προς εφαρ-
μογή κάποιων φάσεων του ΓεΣΥ.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΜΑΣ
Πρόεδρος Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών

–Τρία χρόνια εφαρμογής του Γε-
ΣΥ. Οι προσδοκίες του ιατρικού
κόσμου επαληθεύτηκαν;

–Την αναγκαιότητα να έχουμε
ένα σύστημα υγείας δεν την αμφι-
σβητεί κανείς. Άρα θα παραμείνουμε,
όπως ήμασταν, βαθιά προσηλωμένοι
για να εφαρμοσθεί ένα σύστημα
υγείας στην Κύπρο. Περί της ορθό-
τητας του συστήματος τόσο σε επί-
πεδο σχεδιαστικό, οικονομικό, δι-
οικητικό και νομικό αυτό είναι στο
πλαίσιο ενός απολογισμού. Μια με-
ταρρύθμιση στον χώρο της υγείας
δεν μπορεί να έχει κατάληξη ένα
σύνθημα ή ένα αφήγημα που λέει
είναι ένα ΓεΣΥ. Πρώτα και κύρια οι
υπηρεσίες υγείας στον τόπο μας
δεν γεννήθηκαν με το ΓεΣΥ. Απλά
προσπαθούμε μέσα από μια νέα
υποδομή να βελτιώσουμε και να
οδηγήσουμε την Κύπρο στη νέα
εποχή των ιατρικών υπηρεσιών,
της ιατρικής επιστήμης. Αυτό που
πρέπει να καταλάβουμε, όλοι, είναι
αν θα μιλάμε για εξοικονόμηση στον
χώρο της υγείας ή επένδυση στον
χώρο της υγείας. Άρα οι απολογισμοί
που γίνονται θα πρέπει να είναι σε
τρία επίπεδα. Οι απολογισμοί δεν
θα αφορούν πόσοι ιατροί εντάχθη-
καν στο ΓεΣΥ, πόσοι νοσηλευτές,
πόσα νοσηλευτήρια. Οι δείκτες αξιο-
λόγησης θα πρέπει να είναι: Ο δεί-
κτης υγείας στην Κύπρο έχει βελ-
τιωθεί; Η προσβασιμότητα έχει δια-
σφαλιστεί; Η εξυπηρέτηση είναι η
απαιτούμενη;
–Tι πρέπει να προσεχθεί προκει-
μένου το ΓεΣΥ να μην μπει σε πε-
ριπέτειες;

–Τρία ζητήματα τα οποία ήταν
προβλέψιμα. Διασφάλιση ότι υπάρχει
εποπτικός μηχανισμός, ανεξάρτητος,
ούτως ώστε να αποφευχθούν οι κα-
ταχρήσεις, σε όλα τα επίπεδα. Να
διασφαλίσουμε μέσω του εποπτικού
μηχανισμού την ποιότητα των υπη-
ρεσιών. Να βεβαιωθούμε ότι έχουμε
τέτοια ροή αναβάθμισης ώστε η Κύ-
προς να αποτελέσει και πραγματικά
σημείο αναφοράς για τον ιατρικό
τουρισμό.
–Το μέλλον είναι ευοίωνο;

–Αυτό πρέπει να το απαντήσουν

όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά
και την επάρκεια του σφαιρικού
προϋπολογισμού μιας και στηρίζεται
στις εισφορές. Άρα προέχει η σωστή
κατανομή των οικονομικών πόρων.
Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παρά-
γοντες όπως το Ουκρανικό ή η παγ-
κόσμια πληθωριστική εικόνα που
θα επιφέρει αρκετά προβλήματα.
Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια
βάση πραγματικοτήτων. Όταν αξιο-
λογούμε ένα σύστημα πρέπει να εγ-
καταλείψουμε τις λαϊκίστικες προ-
σεγγίσεις. Όλοι λένε ότι δεν πρέπει

να αγγιχθεί η φιλοσοφία του ΓεΣΥ.
Ποια είναι και ποιος την καθορίζει;
Η φιλοσοφία είναι η απουσία επαρ-
κούς ελέγχου; Είναι η ένταξη όλων
των υποδομών χωρίς θεσμοθετη-
μένους κανονισμούς και αδιαφανείς
διαδικασίες; Είναι η μια ορθολογική
διαχείριση των εισφορών των φο-
ρολογουμένων; Είναι τα ποιοτικά
κριτήρια που δεν υπάρχουν; Άρα
πρέπει να φύγουμε από το αφήγημα
της κοινωνικής κατάκτησης. Η κα-
τάκτηση κερδήθηκε εδώ και 30 χρό-
νια και αποτυπώθηκε στην πραγ-
ματική ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής
και στους δείκτες υγείας που απο-
κτήσαμε στην Κύπρο. Ένα θέμα
που δεν συζητείται και ήταν προ-
ϋπόθεση είναι η αναδιοργάνωση
των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Παραμένουμε
προσηλωμένοι στο ΓεΣΥ

Η κατάκτηση κερδήθηκε εδώ και
30 χρόνια και αποτυπώθηκε στην
πραγματική ραγδαία εξέλιξη της ια-
τρικής και στους δείκτες υγείας που
αποκτήσαμε στην Κύπρο.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Τα τρία πρώτα χρόνια ζωής του, βρίσκουν το ΓεΣΥ να έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η κορυφαία αλλαγή που βελτίωσε τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας σε μια δύ-
σκολη περίοδο όπως ήταν η πανδημία.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΜΙΔΗ

Υπάρχει ανάγκη σύστασης Επιτροπής Αλήθειας στην Κύπρο;

Μ ία από τις κεντρικότερες
ιδέες που προωθεί εδώ και
αρκετό καιρό ο υποψήφιος

για την Προεδρία της Δημοκρατίας,
γνωστός νομικός σε υποθέσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, Αχιλλέας
Δημητριάδης, αποτελεί η σύσταση
Επιτροπής Αλήθειας στην Κύπρο,
στο πρότυπο λειτουργίας παρόμοιων
Επιτροπών σε άλλες χώρες. Η ιδέα
για σύσταση Επιτροπών Αλήθειας
προέκυψε στη Λατινική Αμερική
αρχές της δεκαετίας του 1980 μετά
την κατάρρευση πολλών δικτατο-
ρικών καθεστώτων, ως αντίδραση
στις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Η πρώτη τέτοιου
είδους Επιτροπή συστάθηκε στην
Αργεντινή το 1983. Το 1990 συστά-
θηκε στη Χιλή η πρώτη Επιτροπή
που περιελάμβανε στην ονομασία
της τις λέξεις «Αλήθεια» και «Συμ-
φιλίωση». 

Η πλέον γνωστή Επιτροπή Αλή-
θειας και Συμφιλίωσης είναι αυτή
της Νότιας Αφρικής, η οποία συ-
στάθηκε το 1996 με πρωτοβουλία
του Νέλσον Μαντέλα, με κεντρικό
στόχο την εκπόνηση μιας όσο το
δυνατό ολοκληρωμένης εικόνας
των μαζικών παραβιάσεων ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια
του Απαρτχάιντ. Η Επιτροπή, υπό
τον Αρχιεπίσκοπο Ντέσμοντ Τούτου,

ολοκλήρωσε την εργασία της τον
Οκτώβριο 1998. Παρά την έντονη
κριτική που δέχθηκε και τα πενιχρά
αποτελέσματα, σε σχέση με το εύρος
των μαζικών παραβιάσεων ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, το έργο της
Επιτροπής στη Νότια Αφρική θεω-
ρείται επιτυχημένο και πρότυπο για
δημιουργία τέτοιων Επιτροπών σε
άλλες χώρες. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουρ-
γήθηκαν πάνω από 40 Επιτροπές
Αλήθειας, οι οποίες είχαν μεν δια-
φορετική αφετηρία, ενίοτε διαφο-
ρετικούς σκοπούς και στόχους, όλες,
όμως, είχαν στο επίκεντρο του έργου
τους να λάμψει η αλήθεια και να
ικανοποιηθεί όσο καλύτερα ήταν
δυνατό το αίσθημα δικαίου ανάμεσα
στους πολίτες.  Μεταξύ άλλων, συ-
στάθηκαν Επιτροπές Αλήθειας στη
Λατινική Αμερική, την Αφρική την
Ασία, τον Καναδά, το Ανατολικό Τι-
μόρ, στην πρώην Γιουγκοσλαβία
και σε άλλες χώρες.

Υπάρχει ανάγκη σύστασης Επι-
τροπής Αλήθειας στην Κύπρο; Η
ανάγκη για σύσταση μιας Επιτροπής
Αλήθειας στην Κύπρο προκύπτει
από την ίδια τη σύγχρονη ιστορία
της χώρας μας, τα τελευταία περίπου
60 χρόνια: Διακοινοτικές ταραχές,
εμφύλιος διχασμός, δολοφονίες και
δολοφονικές απόπειρες, εμπρησμοί

και άλλης μορφής βία με πολιτικά
κίνητρα, με αποκορύφωμα το πρα-
ξικόπημα και την τουρκική εισβολή
και την τραγωδία των αγνοουμένων.
Η ανάγκη γίνεται επιτακτική από
το γεγονός ότι ουδέποτε έγιναν σο-
βαρές προσπάθειες εξιχνίασης των
συνθηκών σοβαρών παραβιάσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγ-
κληματικών πράξεων με πολιτικά
κίνητρα, με αποτέλεσμα η κυπριακή
κοινωνία να παραμένει ακόμα δι-
χασμένη, ενώ τα διάφορα αφηγή-
ματα, αλλά και οι ψίθυροι και ισχυ-
ρισμοί για πολλές και διαφορετικές
εγκληματικές περιπτώσεις τείνουν
ενίοτε να καταστούν η κυρίαρχη
άποψη. 

Τα πιο πάνω ισχύουν και για πολ-
λές περιπτώσεις αγνοούμενων προ-
σώπων, για τις οποίες το κράτος,
για πολλά χρόνια, δεν έπραξε ό,τι
ήταν δυνατό για εξιχνίαση της τύχης
τους και ενημέρωση των συγγενών.
Είναι γνωστό ότι για μεγάλο διά-
στημα μετά το πραξικόπημα και
την εισβολή, δεν υπήρχε κατάλογος
αγνοούμενων προσώπων, ενώ όταν
δημοσιεύθηκε ήταν ανακριβής και
ελλιπής και αναθεωρήθηκε κάποιες
φορές.

Η Επιτροπή Αλήθειας στην Κύ-
προ θα μπορούσε να έχει ως πρότυπο
την Επιτροπή Αλήθειας της Νότιας

Αφρικής, με προσαρμογή στις ιδι-
αίτερες συνθήκες και ανάγκες της
χώρας μας.Θα πρέπει να αποτελείται
από άτομα αδιαμφισβήτητου κύρους,
ακεραιότητας χαρακτήρα, αμερο-
ληψίας και ανεξαρτησίας που να
απολαμβάνουν σεβασμό και ανα-
γνώριση από μεγάλο μέρος της κοι-
νωνίας. Τα μέλη της θα πρέπει να
προέρχονται από διάφορες κοινω-
νικές ομάδες, οργανώσεις και θε-
σμούς, με κύριο κριτήριο επιλογής
την ανεξαρτησία και ακεραιότητά
τους.

Θα πρέπει να προσδιοριστούν
συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι
για τις οποίεςθα διεξαχθούν οι έρευ-
νες της Επιτροπής και οι οποίες να
περιλαμβάνουν τις διακοινοτικές
ταραχές 1963/64, την πολυτάραχη
περίοδο με σχεδόν εμφυλιοπολεμικές
συνθήκες 1968-1974, το πραξικό-
πημα και, φυσικά, την τουρκική ει-
σβολή. Η διάρκεια των εργασιών
της Επιτροπής δεν πρέπει να ξε-
περνά τους 30 μήνες.

Μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες
για σύσταση Επιτροπής Αλήθειας
για ολόκληρη την Κύπρο, κάτι το
οποίο συναρτάται με την προώθηση
της επίλυσης του Κυπριακού, επι-
βάλλεται να συσταθεί, σε πρώτο
στάδιο, μονοκοινοτική Επιτροπή
Αλήθειας για την ελληνοκυπριακή

κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο δεί-
χνουμε και στην άλλη κοινότητα
την ειλικρινή πρόθεσή μας για λύση,
επανένωση και συμφιλίωση.Κύριος
στόχος πρέπει να είναι η αποκάλυψη
των πραγματικών συνθηκών εγ-
κληματικών πράξεων με πολιτικά
κίνητρα κατά τις περιόδους που
αναφέρονται πιο πάνω, με δυνατό-
τητα παροχής αμνηστίας σε πρό-
σωπα-θύτες που καταθέτουν στην
Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να
διαθέτει ευρείες αρμοδιότητες και
εξουσίες αποτελεσματικής διερεύ-
νησης.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να γί-
νουν τα πιο κάτω βήματα:

1) Πρέπει να δημιουργηθούν εσω-
τερικοί Κανονισμοί για την εύρυθμη
λειτουργία της Επιτροπής. Θα πρέπει
να ετοιμαστούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζουν ότι το αν-
τάλλαγμα για αμνηστία θα αποτε-
λέσουν η μεταμέλεια, η ειλικρίνεια
και η αλήθεια.

2) Πρέπει να τροποποιηθεί ο Νό-
μος περί Αποδείξεως (Κεφ. 9) με τρό-
πο ώστε οποιαδήποτε μαρτυρία δο-
θεί ενώπιον της Επιτροπής να μην
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποι-
αδήποτε ποινική, αστική ή διοικη-
τική διαδικασία ενώπιον οποιου-
δήποτε Δικαστηρίου.

3) Να θεσμοθετηθεί η ασυλία.

Θα πρέπει να προστατευθούν οι
μάρτυρες που καταθέτουν στην Επι-
τροπή, είτε είναι θύτες είτε θύμα-
τα.

4) Οι ακροάσεις της Επιτροπής
πρέπει να είναι δημόσιες. Με αυτό
τον τρόπο αυξάνεται η εμπιστοσύνη
των πολιτών έναντι του πολιτικού
συστήματος και προωθείται η δια-
φάνεια.

5) Σε κάθε περίπτωση, το ζητού-
μενο δεν πρέπει να είναι η τιμωρία,
αλλά η διακρίβωση της αλήθειας,
μέσα από την κατά το δυνατό ακριβή
αποκάλυψη των συνθηκών παρα-
βιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η πρόταση του Αχιλλέα Δημη-
τριάδη για σύσταση Επιτροπής Αλή-
θειας στην Κύπρο περιλαμβάνεται
στο περίγραμμα των θέσεών του
που ήδη έχει ανακοινώσει.

Με αυτό τον τρόπο ο Αχιλλέας
Δημητριάδης αποδεικνύει ακόμα
μια φορά ότι είναι ένας πραγματικά
ανεξάρτητος και έντιμοςυποψήφιος,
ο οποίος έχει θέσει πολύ ψηλά στις
προτεραιότητές του το σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
διαφάνειας και του κράτους δικαίου.

Ο κ. Μιχάλης Κουμίδης είναι πρώην ανώ-
τερος λειτουργός ΓΤΠ και πρώην σύμ-
βουλος Τύπου της Κ.Δ. στη Βόννη, Βερο-
λίνο και Βρυξέλλες.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το ραντεβού κλείστηκε στο οδό-
φραγμα της οδού Λήδρας, Σάββατο
στις 12 το μεσημέρι, θα συναντούσα
τον Χρίστο Λαμπρία, κοινοτάρχη
της κατεχόμενης κοινότητας του
Νέου Χωρίου Κυθρέας και τον Halil
Ozdogan Tahiroglu, Νιοχωρίτης κι
αυτός. Κοινός τόπος και των δύο
το Νέο Χωρίο Κυθρέας, αλλά εκτός
από τον ίδιο γενέθλιο τόπο, οι δύο
τους μοιράζονται και κοινό πόνο.
Ο αδελφός του Χρίστου Λαμπρίας,
Κώστας, σκοτώθηκε από τουρκικές
σφαίρες την πρώτη ημέρα της ει-
σβολής (20 Ιουλίου 1974) στην πε-
ριοχή Σακκάρια της Αμμοχώστου.
Ο πατέρας και η θεία του Halil, ο
Mehmet Bo nak και η Nazile Ha an
Hüdaverdi δολοφονήθηκαν στις
14 ή 15 Αυγούστου του 1974... Πό-
νος πολύς και για τους δύο, αλλά
το μίσος δεν πότισε τις ψυχές τους...  

Ο Τταχίρης και η Ναζίφη
Ο Halil Ozdogan Tahiroglu γεν-

νήθηκε το 1946 στο Νέο Χωρίο Κυ-
θρέας (ανέκαθεν Minarelikoy στα
τουρκικά), έφυγαν από το χωργκόν,
όπως μου λέει, με την τουρκική
προφορά: «Ήμουν τελειόφοιτος
του Γυμνασίου και μια μέρα, μέσα
στον Γενάρη του 1964, άνθρωποι
της ΤΜΤ μας είπαν να φύγουμε
από το χωριό. Μας είπαν να πάμε
σε άλλα χωριά, Επηχώ, Μόρα, αν
και εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε,
δυστυχώς… φύγαμε τελικά και εγ-
κατασταθήκαμε οικογενειακώς στη
Λευκωσία», όμως ο πατέρας του
συνήθιζε να πηγαίνει τακτικά στο
χωριό του, κυρίως τα Σαββατοκύ-
ριακα. Η θεία του η Ναζίφη με τον
σύζυγό της Χασάν μετά το 1964
επιστρέψαν στο χωριό το 1968. 

Το πυρακτωμένο καλοκαίρι του
1974 οι βουλές ανθρώπων έπαιξαν
στα ζάρια τις ζωές άλλων ανθρώ-
πων... Πώς βρέθηκε στο χωριό ο

πατέρα σου εκείνες τις μέρες, ρωτώ
τον κ. Halil: «Από τον Ιούλιο του
1974 έμενε στο σπίτι της αδελφής
του Ναζίφη, γιατί ο άντρας της νο-
σηλευόταν στη Λευκωσία. Πριν
από τις 14 Αυγούστου 1974, μας
τηλεφώνησε, εγώ μίλησα μαζί του
στο τηλέφωνο..., μας είπε ότι ήταν
καλά και να μην ανησυχούμε. Αφού
πέρασαν δύο μέρες από τις 14 Αυ-
γούστου, και δεν ήλθε στη Λευκω-
σία, ανησυχήσαμε και πήγαμε στο
χωριό μαζί με τη γυναίκα μου, τη
μητέρα μου και μια θεία μου. Πήγα
στο σπίτι της θείας μου, ήταν και
οι δύο –ο πατέρας μου και η αδελφή
του η Ναζίφη– σκοτωμένοι στο χολ
του σπιτιού...

Έσκαψα στον κήπο του σπιτιού
έναν λάκκο και τους έθαψα...». Στην

ερώτησή μου αν ρώτησε ποτέ ποιος
τους σκότωσε, τον κοίταξα στα μά-
τια... «Ναι... ίσως να τους πυροβό-
λησαν με τυφέκιο G3...» και εγώ
συνεχίζω, δεν έμαθες αν τους σκό-
τωσαν Νιοχωρίτες ή άλλοι Ελλη-
νοκύπριοι; «Δεν ξέρω ίσως ναι, μπο-
ρεί να τους σκότωσε ο τουρκικός
στρατός ή ίσως μετά το σπάσιμο

της γραμμής της Μια Μηλιάς, Ε/κ
στρατιώτες που διέφευγαν να τους
σκότωσαν...» και επιμένω... «Δεν
ξέρω, αυτό που έλεγα σε όλους όταν
ήμουν στη Λευκωσία ήταν μη σκο-
τώσετε Ε/κ, γιατί αν σκοτώσετε,
θα σκοτώσουν και αυτοί, ίσως να
κρατούν στις φυλακές Τούρκους,
αν σκοτώσετε θα σκοτώσουν κι
αυτοί». Μετά που ο κ. Halil βρήκε
τους συγγενείς του, μού λέει πως
άνθρωποι της ΤΜΤ τους συνάντη-
σαν: «Πάντοτε ήμουν υπέρ της ει-
ρήνης, είμαι μέλος του Ρεπουμπλι-
κανικού Τουρκικού Κόμματος. Πολ-
λοί με ρωτούσαν “Γιατί είσαι με
αυτούς, ενώ Ε/κ σκότωσαν τον πα-
τέρα σου;”. Πολλά εθνικιστικά και
φασιστικά στοιχεία, εκμεταλλευό-
μενοι τον θάνατο του πατέρα μου,

μού άσκησαν αφόρητη πίεση, να
αποσυρθώ από το κόμμα». Ο κ. Χα-
λίλ μού λέει μάλιστα ο πατέρας του
και η θεία του ήταν καταχωρημένοι
ως αγνοούμενοι, αρνούνταν να
τους διαγράψουν, τελικά το πέτυχε
μετά από πολλά χρόνια…

Θυμάσαι τον αδελφό του Χρί-
στου, τον Κώστα; τον ρωτώ: «Ναι,
βέβαια, τον θυμάμαι, όταν έπαιζε
ποδόσφαιρο στην ομάδα του χωριού
τον Απόλλωνα πήγαινα και τον πα-
ρακολουθούσα»... 

Ο Κώστας... 
Ο Κώστας Λαμπρίας είχε φύγει

από το χωριό... το 1965, και ζούσε
με την οικογένειά του στο Βαρώσι,
εργαζόταν στο φαρμακείο της ΠΕΟ,
έπαιζε ποδόσφαιρο, πολύ ποδό-

σφαιρο, στις δύο ομάδες του χωριού
του, στον «Αυγερινό» και στον
«Απόλλωνα», αργότερα το 1960
στον «Ολυμπιακό Λευκωσίας» και
από το 1965, όταν εγκαθίσταται
στην Αμμόχωστο πήρε μεταγραφή
στη «Νέα Σαλαμίνα», όπου αγωνί-
σθηκε μέχρι το 1972, μού λέει ο κ.
Χρίστος... και τον ρωτώ πού τον
βρίσκει η είδηση του θανάτου του
αδελφού του: «Στην 23 ΕΜΑ, με
έδρα την Κοκκινοτριμιθιά, όπου
υπηρετούσα την θητεία μου... Την
Κυριακή 28 Ιουλίου 1974 αργά το
απόγευμα, τηλεφώνησα στο χωριό
να μάθω νέα, έμαθα τα άσχημα
νέα... Έχασα τη γη κάτω από τα
πόδια μου...». «Πήγε ο Τταχίρης,
[σ.σ. ο πατέρας του κ. Χαλίλ] και
βρήκε τον κοινοτάρχη, που ήταν
πεθερός της αδελφής μου, και του
είπε: “Μουχτάρη, εμείς στεναχω-
ρεθήκαμε, λυπηθήκαμε πολύ που
σκοτώθηκε ο γιος του δασκάλου,
αλλά τι φταίμε;”». Ο Κώστας τάφηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου Μέμνονα,
τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου 1974. Ο Κώ-
στας άφησε πίσω του, εκτός από
τους γονείς και τα αδέλφια του, τη
γυναίκα του Αντρούλακαι τον εφτά-
χρονο γιο του Κυριάκο... και όλοι
αναμένουν μια επίσκεψη στον Άγιο
Μέμνονα... Συγκινημένος ο κ. Χρί-
στος, τονίζει στον κ. Χαλίλ πως πα-
ρόλο ότι έχασε τον αδελφό του, δεν
νιώθει μίσος. «Το μίσος δεν είναι
καλό πράμα, το μίσος γεννά μίσος,
η εκδίκηση γεννά αντεκδίκηση. Σί-
γουρα λυπήθηκα πολύ, έκλαψα πολύ
για το χαμό του αδελφού μου. Όμως
με την έχθρα και την καχυποψία
δεν έχουμε μέλλον».

Έφυγα από τη συνάντησή μας
με την ελπίδα ότι αυτός ο τόπος
χωράει πολλούς, και αν αυτοί οι
δύο άνθρωποι μπορούν να συζη-
τήσουν και να μοιραστούν τον πόνο
τους, τότε και οι νεότερες γενιές
μπορούν να οικοδομήσουν ένα δια-
φορετικό μέλλον για την Κύπρο.  

Ο πόνος είναι κοινός, όπως και ο τόπος
Δύο συγχωριανοί, ένας Τ/κ και ένας Ε/κ, που έχασαν συγγενείς το τυφλό καλοκαίρι του 1974 συναντιούνται για πρώτη φορά

������

Κοινός τόπος και
των δύο το Νέο Χωρίο
Κυθρέας, αλλά εκτός
από τον ίδιο γενέθλιο
τόπο, οι δύο τους μοιρά-
ζονται και κοινό πόνο.

Ο εξ αριστερών Halil Özdogan Tahiroglu με νεκρούς τον πατέρα του και τη θεία του τον Αύγουστο του 1974 στο Νέο Χωρίο Κυθρέας και ο εκ δεξιών Χρίστος Λαμ-
πρίας, κοινοτάρχης της κατεχόμενης κοινότητας Νέου Χωρίου Κυθρέας με νεκρό τον αδελφό του τον Ιούλιο του 1974 στην περιοχή Σακκάρια της Αμμοχώστου.
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Η γυάλινη οροφή
Εκνευρισμό προκάλεσε στην επιτροπή Παι-
δείας της Βουλής, η κίνηση της προέδρου
του Σώματος Αννίτας Δημητρίου, να καλέσει
την παγκόσμια μέρα του παιδιού 70 παιδιά
και να τους αγνοήσει πλήρως, μετατρέπον-
τας την εκδήλωση σε one woman show. Δεν
λέμε, σημαντικές οι εκδηλώσεις, οι φωτο-
γραφίσεις, οι selfies, τα μνημόσυνα, οι γάμοι
και οι κηδείες, αλλά η θέση της προέδρου
της Βουλής έπρεπε να ήταν πιο πολιτική. Αυ-
τά είθισται να τα κάνουν οι πρώτες κυρίες
και όχι η δεύτερη τη τάξει. Αλλιώς να μη μι-
λούμε για σπάσιμο της γυάλινης οροφής,
αλλά για συνέχιση των στερεότυπων.  

••••
Το πράσινο φως
Επικυρώνεται σήμερα στη συνδιάσκεψη
του ΑΚΕΛ η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη και ξεκινά επίσημα τον προεκλο-
γικό του το κόμμα και ο υποψήφιος. Το γε-
γονός ότι το 80% όσων συμμετείχαν στις
κομματικές ομάδες βάσης ενέκριναν την
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη προ-
κάλεσε χαμόγελα ανακούφισης στην Εζε-
κία Παπαϊωάννου, όπως επίσης και η συν-
τριπτική στήριξή του από την Κεντρική Επι-
τροπή στη συνεδρία που ακολούθησε.
Όταν βεβαίως τελειώσει και αυτός ο προ-
εκλογικός, το κόμμα θα πρέπει να προβλη-
ματιστεί για τον θεσμό των κομματικών
ομάδων βάσης, αφού χρόνο με τον χρόνο
μειώνεται η προσέλευση, με αποτέλεσμα
το κόμμα της Αριστεράς να μην παίρνει τον
παλμό μιας μεγάλης μερίδας των ψηφο-
φόρων που ανήκουν στη νεότερη γενιά.

••••
Το «όχι» της Ελένης
Συνολικά, 94 άτομα εντός της Κεντρικής
Επιτροπής ήταν υπέρ της υποψηφιότητας
Μαυρογιάννη, όπως καταγράφηκε στην
ανακοίνωση του κόμματος. Εναντίον της
υποψηφιότητας Μαυρογιάννη τάχθηκε μό-
νο η Ελένη Μαύρου, η οποία ακόμα και στις
κομματικές ομάδες βάσης που κλήθηκε να
παρουσιάσει τη θέση της Κεντρικής Επιτρο-
πής έδειχνε πως δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή
με αυτή την απόφαση. Μάλιστα, στην τελική
συνεδρία απέφυγε να τοποθετηθεί. Έτσι
λοιπόν εξηγείται και η… διακριτική στάση
που τήρησε η «Χαραυγή» την επομένη της
απόφασης στο πρωτοσέλιδο, όπου απέφυ-
γε τους πανηγυρισμούς και απλώς κατέγρα-
ψε την επικύρωση Μαυρογιάννη.

••••
Οι προϋποθέσεις του Τάκη
Ενδιαφέρον πάντως προκαλεί το άρθρο
του πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Τάκη

Χατζηγεωργίου στην «Κ», ο οποίος θέτει
συγκεκριμένα ερωτήματα στους υποψηφί-
ους, τα οποία και θέλει να απαντηθούν για
να καταλήξει στο τι θα ψηφίσει. Από τα
ερωτήματα προκύπτουν και ενδιαφέρου-
σες προτάσεις που θα συζητηθούν. «Ενώ
λοιπόν η λύση του Κυπριακού φαίνεται μάλ-
λον να απομακρύνεται, την ίδια στιγμή είναι
υποχρέωσή μας να ενισχύουμε τις δυνά-
μεις όσων πιστεύουν στη συμβίωση σε μια
κοινή πατρίδα. Είναι γι’ αυτό που θεωρώ
αναγκαία την εγκαθίδρυση και λειτουργία
διακοινοτικών σχολείων» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά. Ο πρώην ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ δεν θέτει μόνο ζητήματα που αφο-
ρούν το Κυπριακό, αλλά ακόμα και το θέμα
συγκοινωνίας. Το σίγουρο είναι πως ο προ-
εκλογικός για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη δεν
θα είναι εύκολος, δεδομένου ότι τα ΑΚΕΛι-
κά στελέχη και ο κόσμος του είναι ιδιαίτερα
απαιτητικά αυτή τη φορά από τον υποψή-
φιο που επέλεξαν τα συλλογικά σώματα. 

••••
Η επίσκεψη Dorrian
Η επίσκεψη της δικαστού του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της Σκωτίας Lady Dorrian
στην Κύπρο είχε την δική της σημασία,
έστω κι αν πέρασε στα ψηλά από τα ΜΜΕ
καθώς προωθείται πλέον η αλλαγή μετα-

χείρισης των παιδιών που είναι θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης σε ό,τι αφορά τη
λήψη και την αξιολόγηση της μαρτυρίας
τους. Αυτό που επιχειρείται είναι να γίνεται
η οπτικογραφημένη κατάθεση του παιδιού
από εξειδικευμένο άτομο της Αστυνομίας,
στην παρουσία εξειδικευμένου προσωπι-
κού και στην περίπτωση που η δίκη διεξαχ-
θεί μετά από καιρό, τότε το παιδί θα μπορεί
να καταθέσει την μαρτυρία του ξανά οπτι-
κογραφημένα παρά να παρευρίσκεται στο
δικαστήριο. Μάλιστα, το δικαστήριο θα
ελέγχει τις ερωτήσεις των δικηγόρων, προ-
τού δοθούν στα θύματα ούτως ώστε να
αποφεύγεται η διαχείριση των παιδιών σαν
να είναι ενήλικες. Σημαντικό είναι πως τό-
σο το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και η Γενική
Εισαγγελία είδαν θετικά αυτές τις τροπο-
ποιήσεις, ενώ πρότειναν στη Lady Dorrian
να εκπαιδεύσει αναλόγως τους δικαστές
για να ανταποκριθούν σε αυτές τις αλλα-
γές. Για την επίσκεψή της εργάστηκε η
σχολή δικαστών Κύπρου με τη «Φωνή». Μι-
λώντας πάντως για τη «Φωνή» εντείνονται
τα ερωτήματα στα κομματικά πηγαδάκια
για το τι σκέφτεται η Αναστασία Παπαδο-
πούλου γύρω από τις προεδρικές εκλογές
του 2023. Η ίδια έβλεπε θετικά την υποψη-
φιότητα Παμπορίδη, ωστόσο μετά την από-
συρση του ονόματός του δεν την είδαμε να
λαμβάνει μέρος είτε δημοσίως είτε παρα-

σκηνιακά στην διαδικασία επιλογής υπο-
ψηφίου για το ΔΗΚΟ. Αξίζει πάντως να ση-
μειωθεί πως στον προεκλογικό του 2018, η
Αναστασία Παπαδοπούλου είχε ενεργό ρό-
λο, καθώς ανέλαβε τον ρόλο της επικεφα-
λής του προεκλογικού προγράμματος. Ανα-
μένεται να διαφανεί αν θα λάβει κάποιο
ρόλο και σε αυτή την εκλογική μάχη, όταν
βεβαίως επικυρωθεί η σύμπλευση ΔΗΚΟ
με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 

••••
Οι πρώτες κυρίες 
Η παρουσία του Σάκη Ρουβά στο δείπνο
αγάπης του κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
που έγινε στην οικία της προέδρου του
Ερυθρού Σταυρού Φωτεινής Παπαδοπού-
λου, είχε το δικό της πολιτικό ενδιαφέρον.
Όχι μόνο για την παρουσία του γνωστού
τραγουδιστή, αλλά και για το ποιες παρευ-
ρέθηκαν σε αυτήν. Η Φιλίππα Καρσερά
ήταν παρούσα εκπροσωπώντας και τον
σύζυγό της και υποψήφιο για την Προ-
εδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο
Χριστοδουλίδη. Παρούσα όμως ήταν και η
σύζυγος του Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρία
Σελίπα. Το ενδιαφέρον με την κυρία Σελί-
πα είναι ότι την προσκάλεσαν δύο στελέ-
χη του ΔΗΚΟ, περνώντας έτσι και το μήνυ-
μα στην οικογένεια Παπαδοπούλου για τις

προτιμήσεις τους σε ό,τι αφορά τον προ-
εκλογικό. 

••••
Ο Κύπριος Έλιοτ Νες
Ο Κώστας Κληρίδης συνεχίζει να ζηλεύει
τη φήμη του συναδέλφου του Έλιοτ Νες ο
οποίος κατάφερε να βάλει πίσω από τα
κάγκελα των Αλ Καπόνε. Σε αντίθεση με
τον Νες, ο ίδιος δεν μπορεί να ξεπεράσει
το τραύμα της αστοχίας του του να βάλει
πίσω από τα κάγκελα τα εδώ λαμόγια. Κά-
ποιος πρέπει να πει στον πρώην γενικό ει-
σαγγελέα ότι η αθώωση όλων όσοι κατη-
γορήθηκαν για την κατάρρευση της οικο-
νομίας αποτελεί άθλο για τον ίδιο. Αυτό θα
έπρεπε να τον προβληματίζει παρά να πε-
ριφέρεται στο συνέδριο του ΟΑΣΕ και να
ολοφύρεται ότι τον πολεμούσαν όσο ήταν
γενικός εισαγγελέας. Απέφυγε επιμελώς
να τους πει βεβαίως ότι μετέτρεψε τη Νο-
μική Υπηρεσία σε παραμάγαζο της Μόσχας
και το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να
διατάσσει ποινικές ανακρίσεις σε όσους
τολμούσαν να του ασκήσουν κριτική. 

••••
Η απουσία Κενεβέζου
Αίσθηση προκάλεσε στα πηγαδάκια πως
για πρώτη φορά στα εννέα χρόνια θητείας
του ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα
δεν υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κατά την άφιξη του στην πρω-
τεύουσα της Ελλάδας. Ο λόγος βεβαίως
ήταν χαρμόσυνος, καθώς η σύζυγος του
Μαρία έφερε στο κόσμο το πρώτο τους κο-
ριτσάκι. Πολύχρονη λοιπόν και υγιής. 

Όταν η πολιτική περιορίζεται στην εικόνα

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

Η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου σε μία από τις πολλές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει. Κατά τα άλλα ο ΔΗΣΥ διαμαρτύρεται
ότι η πολιτική έχει μετατραπεί σε εικόνα και έχει χάσει την ουσία της.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Το πτωχόν της Κύπρου
Αυτό με το χαλλούμι πρέπει να το κατα-
γράψουμε στα τραγελαφικά της κτηνο-
τροφικής μας παραγωγής. Μας πήρε και-
ρό να το κατοχυρώσουμε ως ΠΟΠ, χάσα-
με φακέλους, προθεσμίες, έγιναν έρευ-
νες με το μαχαίρι να φτάνει στην πυτιά
που λέει ο λόγος, πήγαμε στις Βρυξέλλες,
διαμαρτυρηθήκαμε και μόλις το κατοχυ-
ρώσαμε, δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας,
αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, τυ-
ροκόμοι, έμποροι και κοντσόρτσια που
λέει και ο ποιητής, όχι ο Καβάφης, αυτός
είναι για το Κυπριακό, ο Καρυωτάκης...
Πάντως, ένας άλλος ποιητής, ο Βιζυηνός
είπε: «Καλέ μου συ, αφεντικό / με την
χρυσή καδένα! / Λυπήσου με κ’ εμένα,
πούμαι γυμνό και νηστικό!» και συνεχίζει:
«Χαλούμι και ψωμάκι, κ’ ευθύς εγείνηκα
θεριό!». Πιστεύω πως οι υπουργοί μας, η
κυβέρνησή μας, και το Προεδρικό ολάκε-
ρο θα τη βρούνε την άκρη, λίγο γάλα αγε-
λάδας και λίγο απ’ τ’ άλλο, λίγο έτσι και λί-
γο γιουβέτσι και να σου η συνταγή η πα-
ραδοσιακιά.

- - - - - - - - -

Ο,τι πληρώθηκε, πληρώθηκε
Άξιος ο μισθός πραγματικά του κυρίου
Γιαννάκη, του τέως Επιτρόπου Εθελοντι-
σμού. Τι κι αν λάμβανε μισθό με ψευδή
έγγραφα, με πλαστογραφίες και άλλα τέ-
τοια μικροπράγματα, μια άτυχη στιγμή
ήταν, στο κάτω-κάτω Επίτροπος Εθελοντι-
σμού ήταν, όχι τίποτε σπουδαίο θεσμικά,
να πεις ότι μας εξέθεσε σε φίλους στο
εξωτερικό. Ο κ. Γιαννάκη δούλεψε σκλη-
ρά και δικαίως δικαιούται τα δεδουλευμέ-
να του. Συγγνώμη κιόλας, αλλά σε όλους
μας μπορεί να συμβεί να δώσουμε ένα
ψεύτικο ή παραποιημένο έγγραφο και να
μας προσλάβουν στη δουλειά, και να
παίρνουμε τη μισθάρα μας, μέχρι να μας
ανακαλύψουν, μετά θα πούμε εγώ εν

τζαι, θα μιτσοκαμμίσουμε με νόημα, και
όλα καλά, και μπορεί να μας κάνουν και
αφιέρωμα μετά τηλεοπτικό, διότι θα
έχουμε σωφρονιστεί, θα έχουμε μάθει
από τα λάθη μας. Ποτέ δεν ξέρεις, οπότε
αδίκως φωνάζουμε, αφού γνωμάτευσε ο
βοηθός γενικός εισαγγελέας εμείς οι
υπόλοιποι τι θέλουμε; Κράτος δικαίου
έχουμε, οπότε να είστε σίγουροι και σί-
γουρες ότι θα αποδοθούν τα του Καίσα-
ρος τω Καίσαρι.

- - - - - - - - -

Δημοτικό Θέατρο του ...grad
Παρακολουθώ εδώ και κάμποσο καιρό τις
δραστηριότητες του Παττίχειου Θεάτρου
Λεμεσού και σκέφτομαι πως είναι κρίμα
που στην ιστοσελίδα τους δεν έχουν και
γλώσσα στα ρωσικά... Εντάξει, στα σοβα-
ρά τώρα θα πρέπει στον Δήμο Λεμεσού
να δουν πώς θα αξιοποιήσουν καλύτερα
τις δυνατότητες του θεάτρου τους, πώς
θα το κάνουν πιο ελκυστικό στο κοινό, και
πώς θα συνομιλήσει με τις άλλες πολιτι-
στικές δομές της πόλης και πώς ο Δήμος
Λεμεσού θα το χρησιμοποιήσει προς

όφελος των δημοτών του, διότι έτσι όπως
γίνεται σήμερα το πράγμα δεν δουλεύει.
Και αυτό θα πρέπει να το κάνουν και άλ-
λοι δήμοι, οι οποίοι δεν αξιοποιούν τις πο-
λιτιστικές τους δομές όπως θα ήταν επω-
φελές.   

- - - - - - - - -

Να μη φυσάμε και τον χυλό
Άραγε πώς πάνε τα έργα στις καμένες πε-
ριοχές της ορεινής Λάρνακας και Λεμε-
σού; Ικανοποιούνται οι αιτούντες αποζη-

μίωση; Τα έργα αντιπλημμυρικά, αντιδια-
βρωτικά, αντικατολισθητικά προχωρούν;
Οι κοινότητες έχουν ανανεώσει τα πρωτό-
κολλά τους; Τμήμα Δασών και Πυροσβε-
στική έχουν προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες; Ελπίζω πως ναι! Διότι η στήλη
άκουσε, και όρκο δεν παίρνει βέβαια,
πως για τις αποζημιώσεις τα πράγματα
δεν είναι απλά, ιδίως για εκείνους τους
ιδιοκτήτες που δεν είχαν τίτλους. Καλό θα
είναι να μην υπάρχουν εκκρεμότητες τέ-
τοιου είδους, αν μη τι άλλο εκλογές έρ-
χονται, ας ασχοληθούν οι υποψήφιοι
πρόεδροί μας με τα μικρά, μιας και με τα
μεγάλα, βλ. Κυπριακό, δεν τα πολυκατα-
φέρνουν. 

- - - - - - - - -

Τα λένε πια και τα βιβλία
Και μιας και λέμε για Κυπριακό, την περα-
σμένη Πέμπτη στη Δημοσιογραφική
Εστία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του
Νικόλα Κυριάκου «10+1 μύθοι για το Κυ-
πριακό». Ο συγγραφέας έδωσε τον λόγο
σε τρεις κυρίες για να μιλήσουν για το βι-
βλίο του, η καθεμία από τη δική της σκο-
πιά και ομολογουμένως οι ομιλίες είχαν
έκαστη το ενδιαφέρον της. Πέραν των
όσων ενδιαφερόντων ακούστηκαν από
τις κυρίες Μαρίνα Οικονομίδου, η διευ-
θύντρια της «Καθημερινής» Κύπρου,
Σταύρη Καλοψιδιώτου, Μυρτάνη Πιερή
και Νάσια Χατζηγεωργίου, εξαιρετικής
σημασίας είχε ότι στο πάνελ ήταν μόνο
γυναίκες. Δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε,
τέτοιου είδους επιλογές, και είμαι βέβαι-
ος, αν και δεν γνωρίζω τον κ. Νικολάου,
ότι τις επέλεξε για τον λόγο τους και τη
ματιά τους, όχι απλώς επειδή είναι γυναί-
κες. Όπως και να ’χει και οι τρεις έθεσαν
τους μύθους του Κυπριακου επί των τύ-
πων των ήλων και ο έχων ώτα ακούειν
ακουέτω... ιδίως αν είναι υποψήφιος
πρόεδρος... 

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη, ο οποίος κα-
τηγορείται και για τρίτη περίπτωση
πλαστογραφίας, επιβεβαιώνοντας
ότι σε αυτό το κράτος, ο καθένας ό,τι
δηλώσει είναι, χωρίς να αμφισβητη-
θεί ή τέλος πάντων να ελεγχθεί.

Μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο ουδεμία ευθύνη... έχει ούτε ο δίδων ουτε ο παραλαβών.
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Κάποια στιγμή το ΑΚΕΛ θα πρέπει να λο-
γοδοτήσει για την απόφαση του να μην
επιλέξει την υποστήριξη του κ. Παμπορίδη
για το αξίωμα του προέδρου. Η ατολμία και
η στενομυαλιά του να κάνει την υπέρβαση
που υπαγορεύει το καλό του τόπου, υπο-

στηρίζοντας ένα πολιτικό που απέδειξε περίτρανα πως
προτεραιότητά του είναι το δημόσιο συμφέρον, ναι,
χρήζει λογοδοσίας απέναντι στον λαό.

Γιατί; Διότι οφείλει τόσο το ΑΚΕΛ όσο και η υπόλοιπη
αντιπολίτευση να εξηγήσουν γιατί ενώ θα μπορούσαν
να ενώσουν δυνάμεις και να παραμερίσουν τις διαφορές
τους για το καλό της χώρας, υποστηρίζοντας ένα άνθρωπο,
ο οποίος απέδειξε έμπρακτα πως έχει τις ικανότητες, τη
θέληση, τις γνώσεις, το όραμα, τις κοινωνικές ευαισθησίες
αλλά και το θάρρος να πολεμήσει τα διαπλεκόμενα συμ-
φέροντα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, προ-
τίμησαν να βγάλουν την ουρά τους απέξω και να παρα-
μείνουν στα τετραγωνικά των μικροκομματικών τους
συμφερόντων και της «έξωθεν καλής μαρτυρίας».

Και αν είναι με αυτό τον τρόπο που θεωρούν πως θα
πείσουν ότι κόπτονται να γυρίσει ο τόπος σελίδα, τότε
ναι, οφείλουν, να εξηγήσουν γιατί παραμέρισαν τόσο εύ-
κολα την επιλογή του κ. Παμπορίδη, ο οποίος κατάφερε
στην πράξη ό,τι οι ίδιοι καταφέρνουν μέχρι τώρα, μόνο
στα λόγια. Μήπως τελικά αυτό για το οποίο κόπτονται
πρωτίστως είναι να γίνουν χαλίφηδες στην θέση του χα-
λίφη;

Ο ίδιος ο κ. Παμπορίδης, μιλώντας τις προάλλες στο
podcast Legal Matters, ομολόγησε ευθαρσώς ότι συναν-
τήθηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο με τον κ. Στεφάνου
και του είπε ότι αν εκείνος αναλάβει πρωτοβουλία για
μια νέα τάξη πραγμάτων, η οποία θα στοχεύει στην πλήρη
μεταρρύθμιση του τόπου χωρίς να αποκλείεται κανένας,
ο ίδιος είναι πρόθυμος να βάλει υποψηφιότητα για πρό-
εδρος. Μια παρόμοια συνάντηση είχε και με τον κ. Νικόλα
Παπαδόπουλο.

Και τι έγινε στην συνέχεια; Τίποτα απολύτως. Βγήκε
η κ. Χαραλαμπίδου για να διαβάλει τον κ. Παμπορίδη με
τον χείριστο τρόπο, εστιάζοντας σε γεγονότα τα οποία
δεν καταδεικνύουν πολιτική ωριμότητα αλλά συντήρηση
βολικών αγκυλώσεων, υποβαθμίζοντας εσκεμμένα και
με ιδιοτέλεια το μεγαλύτερο επίτευγμα που κατόρθωσε
ποτέ πολιτικός, δηλαδή το ΓεΣΥ. Ας μη γελιόμαστε. Αν
δεν ήταν ο κ. Παμπορίδης με την ιδιοσυγκρασία που δια-
θέτει, το πείσμα, την επιμονή, την ευφυΐα, τη διορατικότητα
και την αποφασιστικότητά του, τότε οι πολέμιοι του
ΓεΣΥ, οι οποίοι ως επί το πλείστον ανήκαν στο κυβερνών
κόμμα, ίσως και να κατάφερναν να αλλοιώσουν τη φιλο-
σοφία του εις βάρος και πάλι του κόσμου και για χάρη
των ολίγων.

Ο κ. Παμπορίδης αποκάλυψε πως ο κ. Νεοφύτου,
ενώπιόν του, είπε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, πως τα
νομοσχέδια που κατάρτισε ο ίδιος για το ΓεΣΥ ήταν απα-
ράδεκτα γιατί ήταν κουμμουνιστικά (!). Και είναι μέσα
από τις μάχες που νυχθημερόν έδινε ο κ. Παμπορίδης
που δεν κατόρθωσε ο κ. Νεοφύτου να κερδίσει την πλει-
οψηφία στη Βουλή και να τα απορρίψει ως τέτοια. «Έκανα
βίωμά μου» είπε ο κ. Παμπορίδης «το ενώνουμε δυνάμεις.
Χρησιμοποίησα και καρότο αλλά και μαστίγιο για να
πετύχω τη μέγιστη πολιτική συναίνεση για το καλό του
τόπου». Και πράγματι αυτό έκανε.

Απόδειξη ότι έχουμε σήμερα ΓεΣΥ και πριν μου αντι-
τάξετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπογραμμίζω
πως το ΓεΣΥ θέλει χρόνο και πρέπει να του το δώσουμε,
βελτιώνοντας τα λάθη του και όχι αλλάζοντας τη φιλοσοφία
του. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας τέτοιος πολιτικός που
απέδειξε πως μπορεί να συνενώνει δυνάμεις, αποσκο-
πώντας όχι στην καρέκλα αλλά στο καλό του τόπου, δη-
λώνοντας πρόθυμος να κατέλθει ως ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα και να δρομολογήσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις
και με πρώτιστη έγνοια το κυπριακό πρόβλημα, τότε
είναι πραγματικά απορίας άξιον ποιο ακριβώς ήταν το
κώλυμα της αντιπολίτευσης να τον υποστηρίξει; Μήπως
τελικά το γεγονός και μόνο ότι είχαν κώλυμα αποτελεί
αμάχητο τεκμήριο πως η αντιπολίτευση δεν διαθέτει την
πολιτική μαγκιά να κάνει τις υπερβάσεις που απαιτεί η
πολύ κρίσιμη εποχή που διανύουμε;

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Ήταν ένα απλό πυροτέχνημα;
Το οποίο έπαψε να υπάρχει
λίγο μετά την πυροδότηση;
Ο λόγος για τα ΜΟΕ του
Προέδρου Αναστασιάδη, τα
οποία κινούνται σε πολύ ρη-

χά νερά. Αφενός, εστιάζονται σε μια πρό-
ταση με επίκεντρο την επιστροφή της
περίκλειστης Αμμοχώστου, η οποία είχε
ήδη προ πολλού απορριφθεί, από την
τουρκική πλευρά. Αφετέρου, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης διάνθισε την πρότασή του
για ΜΟΕ με το κοινό ανακοινωθέν του
2014, το οποίο είναι εκτός ακτίνας συζή-
τησης. Για να το θέσουμε κομψά… 

Πού στόχευε λοιπόν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης με την επιστολή που απέστειλε
προς τον Ερσίν Τατάρ; Ειδικά, αν αναλο-
γιστούμε ότι γνώριζε εκ των προτέρων
ότι η τουρκική πλευρά την απέρριπτε
ασυζητητί; Αποσκοπούσε όντως στη δη-
μιουργία κινητικότητας στο ζήτημα του
Βαρωσιού; Ή είχε απλώς επικοινωνιακή
σκοπιμότητα, δεδομένου ότι διακινεί ιδέες

που έχουν δημοσίως απορριφθεί; Ποιο
από τα δύο ισχύει; 

• Το πρώτο που θα πρέπει κάποιος να
συνυπολογίσει είναι ότι δεν υπήρξε καμιά
προετοιμασία για την υποβολή μιας τέτοιας
πρότασης. Την οποία όφειλε να κάνει
ένας ηγέτης, εάν πραγματικά επιθυμούσε
να την προωθήσει. Δηλαδή, θα ανέμενε
κανείς ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που
άλλαξε σελίδα και από το δόγμα των κυ-
ρώσεων, πέρασε στα ΜΟΕ όπως ακριβώς
επιθυμούν το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες,
θα είχε διαβουλευθεί μαζί τους. Και θα
είχε εξασφαλίσει ότι αυτή η υποχώρηση
ή έστω η αλλαγή στάσης, από τη λογική
των κυρώσεων, στα ΜΟΕ, θα τύγχανε θε-
τικής υποδοχής από τα κράτη-μέλη και
συνεπώς θα είχε μια ισχυρή πλάτη, ώστε
να αποκτήσει προοπτική επιτυχίας. Δυ-
στυχώς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν
εξασφάλισε ούτε από το Βερολίνο, ούτε
από τις Βρυξέλλες στήριξη για τα ΜΟΕ,
με το περιεχόμενο που ο ίδιος τους προ-
σέδωσε στην επιστολή του. Άρα, δεν έγινε

καμιά προετοιμασία για ΜΟΕ, όπως βε-
βαίως –υπενθυμίζουμε– δεν είχε γίνει κα-
μιά προετοιμασία και για το δόγμα των
κυρώσεων.

Η μόνη προετοιμασία που έγινε ήταν
κάποια ανταλλαγή απόψεων του Προέδρου
Αναστασιάδη με τον εκπρόσωπο του Φό-
ρεϊν Όφις Ajay Sharma, ο οποίος ζήτησε
και εξασφάλισε ότι η επιστολή για τα ΜΟΕ
θα κοινοποιείτο και προς τις εγγυήτριες
χώρες. Με προφανή στόχο, να μπορεί η
Βρετανία να μεσολαβεί και επισήμως.
Αυτό όμως θα ήθελε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης; Να ρίξει στο τραπέζι προτάσεις
που δεν έχουν καμιά τύχη, επενδύοντας
στο «παιχνίδι» που θα κάνει εν συνεχεία
το Λονδίνο; Ελπίζω πως όχι. Γιατί, εάν
υπάρχει έστω ένας υποτυπώδης συντο-
νισμός μεταξύ Προεδρικού και ΥΠΕΞ, ο
Πρόεδρος θα γνωρίζει ήδη από τον Γιαν-
νάκη Κασουλίδη ότι ο κ. Sharma πρότεινε,
αντί ΜΟΕ, να κάνουμε δώρο στο ψευδο-
κράτος τη νομιμοποίηση του λιμανιού
Αμμοχώστου και του αεροδρόμιου Τύμπου,

με αντάλλαγμα την αγορά ελπίδας… Και
την προσδοκία ότι «ίσως», μετά τα δώρα
αυτά, η τουρκική πλευρά μπορέσει να ξα-
ναδεί το ζήτημα της διζωνικής, δικοινο-
τικής ομοσπονδίας. Αυτή είναι η βρετανική
μεσολάβηση… 

• Το δεύτερο που πρέπει κάποιος να
σκεφτεί, είναι κατά πόσον η ατυχής, εκ
του αποτελέσματος επιστολή του Προ-
έδρου Αναστασιάδη, είχε κάποιου είδους
επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Για να γίνει
όμως ένας τέτοιος συνειρμός, πρέπει πρώ-
τα να δούμε το τάιμινγκ. Δηλαδή, τον
ορατό χρονικό μας ορίζοντα, ο οποίος δυ-
στυχώς με βάση τα όσα διαδραματίζονται,
έχει σημείο αφετηρίας και σημείο τερμα-
τισμού τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.
Με άλλα λόγια, κάποιος, θα μπορούσε να
υποθέσει ότι η επιστολή του Προέδρου
Αναστασιάδη στάλθηκε στον βωμό προ-
εκλογικών σκοπιμοτήτων, προκειμένου
να αποτελέσει επιχείρημα δήθεν πρωτο-
βουλιών και προσπαθειών για τη διάσωση
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.

Επιχείρημα, το οποίο βεβαίως «μπάζει»
από παντού, καθώς όπως προαναφέραμε
και είναι τοις πάσι γνωστό, τα προεδρικά
ΜΟΕ είχαν απορριφθεί πριν καν μπουν
στο χαρτί. Και μάλιστα δημοσίως από την
τουρκική πλευρά, ενώ δεν έχουν τύχει
στήριξης από την Ε.Ε., σε ό,τι αφορά στο
περιεχόμενό τους. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε για λόγους
ουσίας, είτε για λόγους προεκλογικών
σκοπιμοτήτων, η επιστολή του Προέδρου
Αναστασιάδη δεν δείχνει ικανή να υπη-
ρετήσει κανένα εκ των δύο αυτών στόχων.
Και είναι κρίμα ένα ολόκληρο κράτος να
αναλώνεται σε μια πολιτική προσέγγιση
χωρίς καμιά προετοιμασία και συνεπώς
χωρίς καμιά προοπτική και τύχη. Άλλωστε,
όπως λένε φίλοι της κυβέρνησης στο Λον-
δίνο, η διπλωματία των επιστολών είναι
το τελευταίο οχυρό κάποιου, όταν δεν
ξέρει πραγματικά πώς να διαχειριστεί μια
κατάσταση. 

Τα ΜΟΕ Αναστασιάδη, το τάιμινγκ, η Βρετανία και οι προεδρικές
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Κοίταγα τα κεφάλια τριγύρω για να εν-
τοπίσω ψαρά μαλλιά. Δύσκολο. Τα διαζώ-
ματα στο Σκαλί είχαν καταληφθεί από
κάθε λογής μαυρομάλληδες. Μέσος όρος
ηλικίας 30 υπολόγισα. Αλλά και πάλι μπορεί
να κάνω και λάθος. Όσο πέρναγε η ώρα

μου φαίνονταν νεότεροι. Αγόρια και κορίτσια, που τρα-
γούδαγαν, αγκαλιάζονταν και παθιάζονταν με στίχους
που εύκολους σίγουρα δεν τους λες. Έχει σημασία αυτό
γιατί το κοινό της Νατάσσας Μποφίλιου δεν είναι παιδιά
που επιπλέουν στον αφρό, επιλέγοντας τα εύπεπτα. Όχι
γιατί υπάρχει κάτι κακό στα εύπεπτα, όμως όσο να ’ναι
έχει μια διαφορά όταν «κοιτάς απ’ το παράθυρο, βλέπεις
την κίνηση της πόλης, κόσμος γυρίζει βιαστικός, είσαι
μόλις 30 κι εντελώς καθαρός!». Κι ύστερα, με την ορμή
των νιάτων σου, ακούς ότι «από κάπου έρχεται μια
μακρινή μουσική, σε ξεσηκώνει, θέλεις να βγεις, ν’ ακο-
λουθήσεις τη μεγάλη πορεία, νιώθεις πως γράφεται ιστο-
ρία…». 

Όλο το βράδυ τους παρατηρούσα και σκεφτόμουν
ότι είναι τόσο νέοι και το Σύστημα, έτσι όπως στήθηκε
από τους παλαιότερους και εξυπηρετείται από τη δική
μου γενιά, τους έχει εντελώς γραμμένους. Κανείς δεν
καταφέρνει να μιλήσει σε αυτά τα παιδιά. Πλέον αμφιβάλλω
κι αν μπορούν έστω να τους ακούσουν, ν’ αφουγκραστούν
τον παλμό τους, να νιώσουν τα χνώτα τους. Παρά το ότι
όλοι μιλούν γι’ αυτούς. Και όσο πλησιάζουμε προς τις
εκλογές τόσο πιο πολύ θα μιλάνε αλλά φοβάμαι πως και
πάλι δεν θα ακούνε. 

Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο μια γενιά. Έχουν
ονοματεπώνυμα που αντιστοιχούν σε πολύ συγκεκριμένες
ζωές. Κοστολογημένες δυστυχώς. Με τρόπο που η σούμα
δεν βγαίνει κάθε φορά, γιατί δεν αρκεί για τηλέφωνο,
βενζίνη, ενοίκιο, ηλεκτρισμό. Αναφέρομαι στους πολλούς
πάντα, όχι γι’ αυτούς που έχουν την τύχη το μέλλον
τους να είναι εξασφαλισμένο, προπληρωμένο και ασφαλές.
Κι ούτε βεβαίως για τους «επαναστάτες της πορδής με
τα λεφτά του μπαμπά». Λέω για τα χιλιάδες παιδιά που
γεμίζουν τις συναυλίες, τα γήπεδα, που δουλεύουν με
τον βασικό, που έχουν δύο πτυχία αλλά μισθούς καθη-
λωμένους, για τα παιδιά που η οικονομική κρίση τους
τοποθέτησε στο pause.

Τα παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν αλλά πάντα
κάτι τα φρενάρει. Εξορθολογισμό της οικονομίας το λένε
αυτοί που ιδεολογικοποίησαν τον κυνισμό της ελεύθερης
αγοράς. Λένε κι άλλα, χυδαία κατά την άποψή μου, όπως
το «λίπος» που πρέπει να αφαιρεθεί για να διασωθεί η
«υγιής επιχειρηματικότητα». Άχαρες λέξεις, δυσκοίλια
ελληνικά, το λεξιλόγιο των τεχνοκρατών με τα καλά
πτυχία και την καθόλου καλή παιδεία. Στην καλλιέργεια
δεν αναφέρομαι βεβαίως, γιατί φοβάμαι πως θα θεωρηθώ
ασυγχώρητα ρομαντικός. Απ’ την άλλη, εάν θέλουμε να
καταλάβουμε ή να γνωρίσουμε έστω αυτά τα παιδιά που
είναι μόλις 30 (ή μόλις 20 ή κάπου στη μέση τέλος πάντων)
θα πρέπει να επιτρέψουμε στον ρομαντισμό να εμφιλο-
χωρήσει στις βεβαιότητές μας.

Είναι σημαντικό να τα φανταστούμε αυτά τα παιδιά
να ερωτεύονται. Και να θέλουν να ζήσουν σε ένα χώρο
δικό τους, για να κυκλοφορούν ελεύθερα με τα σώβρακα,
βρε αδελφέ, δίχως να μπλέκονται οι γονείς στα πόδια
τους. Είναι σημαντικό να φανταστούμε αυτά τα ζευγάρια
να φτιάχνουν οικογένεια, ένα δικό τους σπίτι, ένα παιδί,
ένα αμάξι ασφαλές αν μη τι άλλο. Κι έπειτα είναι σημαντικό
να καταλάβουμε γιατί στην ευημερούσα Κύπρο μας
τίποτε από αυτά δεν είναι αυτονόητο. Γιατί δεν βγαίνει
έτσι ο μήνας, γιατί οι διακοπές είναι πολυτέλεια, γιατί
ακόμα περνούν από το πατρικό τους για να πάρουν τα
τάπερ με τα φαγητά της μάνας τους.

Μόνο αν αυτοί που επιδιώκουν να μας κυβερνήσουν
καταλάβουν τον παράγοντα τάπερ ενδεχομένως να
υπάρξει ελπίδα. Συνήθως όμως λένε κάτι μεγαλόστομα,
άλλοι μιλάνε με «όρους της αγοράς» και άλλοι με παρηκ-
μασμένα τσιτάτα περί «φτωχοποίησης». Αλλά το τάπερ
της μαμάς που ακόμα κουβαλά το αγόρι που κάθεται
δίπλα μου και το κορίτσι που κάθεται μπροστά μου κι
όλα αυτά τα άγνωστα παιδιά γύρω μου, δεν είναι παρά
υποθηκευμένες ζωές. Και αυτό είναι χειρότερο. Γιατί
είναι μόνο 30 κι εντελώς καθαροί.

Είναι
μόνο 30

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Οφείλουν
να λογοδοτήσουν

Την εβδομάδα που πέρασε, ανώ-
νυμος λογαριασμός στο facebook,
ενημέρωνε πως η ομάδα στήριξης
του υποψήφιου για την Προεδρία
«δέχτηκε στοχευμένη και οργανω-
μένη επίθεση με στόχο τη φίμωση

του γκρουπ». Είχε βεβαίως αποφύγει να αναφέρει
πως το εν λόγω γκρουπ που μετρούσε 27.000
μέλη υπό την ονομασία «Νέα της Κύπρου» με-
τονομάστηκε ξαφνικά «Ομάδα υποστήριξης
του Νίκου Χριστοδουλίδη». Δεν είχε υπολογίσει
λοιπόν πως όταν ανακοίνωνε στα ανίδεα εκείνα
μέλη πως ο καθένας μπορεί να αναρτήσει οτι-
δήποτε «αφορά και βοηθά» την υποψηφιότητα
Χριστοδουλίδη και παράλληλα τους προειδο-
ποιούσε πως όσοι υπερβαίνουν τους όρους θα
διαγράφονται συνοπτικά, κάποιοι αντιδρώντας
κατήγγειλαν την εν λόγω ομάδα μαζικά. 

Όμως μεταξύ κατεργαρέων, καλό είναι να
υπάρχει ειλικρίνεια. Γιατί όσο φαιδρή κι αν
είναι αυτή η ιστορία του περιβόητου group
στήριξης Χριστοδουλίδη, εύκολα μπορεί να
εξαγάγει κάποιος το συμπέρασμα ότι ανάμεσα
στην πληθώρα των καταγγελιών ήταν και
αρκετοί «καλοθελητές» του ΔΗΣΥ. Και μπορεί
να το συμπεράνει ο καθένας, καθώς στελέχη
τα οποία κατά άλλα θεωρούνται σοβαρά, κα-
τακλύζουν εδώ και μέρες τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με σχόλια που επιχειρούν να απο-
δείξουν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει
ήθος, δεν δέχεται την κριτική και επιχειρεί φί-
μωση. Εξαιτίας μιας σελίδας που δημιουργήθηκε
στο facebook. Ένας προεκλογικός που επικεν-
τρώνεται σε λαϊκισμό και φαιδρότητα. Ένας
υποψήφιος που δεν βρίσκει τον χρόνο να απο-
κτήσει δικό του όραμα, μπαίνοντας στη μάχη
με κλεμμένο όραμα. Ένας άλλος που χρησιμο-
ποιεί τον κομματικό οδοστρωτήρα για να τον
αποδομήσει με μικρότητες. Και ένας άλλος που
καταγγέλλει ανυπόστατα ότι ο ανθυποψήφιος
του παίρνει διπλούς μισθούς. 

Δυστυχώς, μας κατακλύζουν όλα αυτά τα μι-
κρά τη στιγμή που εκτυλίσσονται κατακλυσμιαίες
εξελίξεις στο Κυπριακό. Το νέο πρωτόκολλο
της Άγκυρας, που δημοσιεύθηκε, καταδεικνύει
πως οι Τ/κ βρίσκονται πλέον σε διαδικασία προ-
σάρτησης και παλεύουν για την επιβίωσή τους
χωρίς οποιαδήποτε στήριξη. Το Βαρώσι χάνεται,
ενισχύοντας την αίσθηση των Βαρωσιωτών
πως οι κυβερνώντες έχουν ξεγράψει την περί-
κλειστη πόλη και περιμένουν τους κατοίκους
της να φύγουν από τη ζωή. Νέα τετελεσμένα

προκαλεί συνεπώς το παρόν στάτους κβο, όλων
αυτών των φανερών και κρυφών θιασωτών της
Σχολής Δούντα, ενώ το γεγονός ότι οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο κόκκινο επι-
βαρύνει την δική μας θέση. Τα τετελεσμένα
αφήνουν αδιάφορους τους υποψηφίους και όχι
τυχαία, καθώς βάσει των δημοσκοπήσεων και
των focus group που διενεργούν τα επιτελεία,
το Κυπριακό ως κριτήριο και ως προτεραιότητα
για τι θα ψηφίσεις ολοένα και υποχωρεί.

Θέλουμε όμως ηγέτες που θα άγονται και
θα φέρονται από τα αποτελέσματα των focus
group ή ηγέτες με τολμηρό πλάνο διακυβέρ-
νησης; Ηγέτες που εκπαιδεύουν τους πολίτες
τους ή που ενισχύουν τα χειρότερα ένστικτά
τους;

Το Κυπριακό έχει μετατραπεί σε κοινοτυπία
και η κανονικοποίηση της διχοτομικής του
φάσης είναι ό,τι χειρότερο εκτυλίσσεται. Γι’
αυτό όσο ποτέ χρειάζεται να παρουσιαστεί συγ-
κεκριμένος σχεδιασμός. Όχι με αοριστολογίες
και γενικότητες. Ούτε βεβαίως με το να ανα-
λωθούν στο αν πρέπει να γυρίσουμε εκεί που
μείναμε στο Κραν Μοντανά, αν συμφωνούμε
ή όχι με το Πλαίσιο Γκουτέρες. Πλέον δεν έχουμε
τον χρόνο να περιμένουμε την εκλογή ακόμη
ενός Προέδρου που θα διαπιστώσει μόλις καθίσει
στον θώκο πως η Τουρκία δεν θέλει λύση.

Θέλουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό, καθώς
οι κύριοι υποψήφιοι για την Προεδρία δεν έχουν
προσγειωθεί στην Κύπρο χθες για να ζητούν
την όποια πίστωση χρόνου. Έχουν μερίδιο ευ-
θύνης για το πού έχουν φτάσει τα πράγματα.
Κάποιοι έχουν κάνει εξωτερική πολιτική για
εσωτερική κατανάλωση. Είχαν υποβαθμίσει τα
δεδομένα και απέτυχαν να διαβάσουν τις εξε-
λίξεις όσο βρίσκονταν στο τιμόνι. Κάποιοι έχουν
ακούσει «ιδεοθύελλες» για άλλες μορφές λύσης
και επέλεξαν να μην αντιδράσουν γιατί «ο ρόλος
τους ήταν τεχνοκρατικός». Άλλοι έριχναν κρο-
κοδείλια δάκρυα για το τσουνάμι που έρχεται,
τη στιγμή που εξέλεγαν τον άνθρωπο που οδή-
γησε την Κύπρο ένα βήμα πριν από τη διχοτό-
μηση. Και διά της ηχηρής τους απουσίας στις
Μαλδίβες, την ώρα που άνοιγε το Βαρώσι μας
απέδειξαν τις προτεραιότητές τους. Για όλα
αυτά θα κριθούν συνεπώς. Και ο καθένας, θα
κριθεί όχι μόνο με βάση τις διακηρύξεις, αλλά
με το ανάλογο φορτίο των ικανοτήτων του και
κυρίως το φορτίο της αξιοπιστίας του.  

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το φορτίο της αξιοπιστίας

economidoum@kathimerini.com.cy
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Διαδηλωτές στο κέντρο της Στοκχόλμης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Παρασκευές για το κλίμα». Στη
σουηδική πρωτεύουσα διεξάγεται η σύνοδος κορυφής Stockholm+50 για το κλίμα. 
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Ενα απότα στοιχεία του πρωθυπουρ-
γικού ρόλου είναι αυτό του πωλητή:
ο πρωθυπουργός οφείλει να ενεργεί
και ως πωλητής της χώρας που εκ-
προσωπεί. Είναι λογικό: πώς θα προ-
σελκύσεις ξένους επενδυτές ή πώς
θα αντιστρέψεις τη διαρροή μορ-
φωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό
αν δεν εκθειάσεις τα καλά της χώρας
σου; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με
το πεπαιδευμένο ένστικτο του πρώην
συμβούλου επιχειρήσεων, ασκεί τον
ρόλο του με τεχνοκρατικό ζήλο. Μια
από τις έννοιες που συχνά χρησι-
μοποιεί είναι η «ποιότητα ζωής». Ο
όρος ευφυώς σηματοδοτεί μετα-υλι-
στικές αξίες. Απευθυνόμενος πρό-
σφατα σε φοιτητές και νεαρούς ερ-
γαζόμενους, ο κ. Μητσοτάκης είπε:
«Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει
εξαιρετική ποιότητα ζωής σε ένα
κόσμο όπου τα ζητήματα αυτά απο-
κτούν ολοένα και μεγαλύτερη ση-
μασία. Οπου ο σκοπός πλέον δεν
είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω
[…] αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας
λίγο πιο […] ολιστικά». Παρόμοιες
παρατηρήσεις έκανε στην επίσκεψή
του στην εταιρεία Viva Wallet.

Ως υποψήφιοι αγοραστές είναι
φρόνιμο να ακούμε τον πωλητή με
κριτική εγρήγορση. Γνωρίζουμε ότι
έχει κάθε λόγο να υπερβάλλει. Αν
και ο καλός πωλητής δεν ψεύδεται,
είναι υποχρεωμένος να κατασκευά-
σει έναν αληθοφανή, πλην μερολη-
πτικό, συλλογισμό, στον οποίο αναγ-
καστικά υπεισέρχονται αξιακά-ιδε-
ολογικά στοιχεία, εφόσον όψεις της
πραγματικότητας υπερτονίζονται
και άλλες αποσιωπώνται. Γιατί η Ελ-

λάδα διακρίνεται από υψηλή ποι-
ότητα ζωής, σύμφωνα με τον πρω-
θυπουργό; Διότι «μπορεί να προ-
σφέρει συνολικά καλές δουλειές,
καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους
και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο
οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και
να ζει». Πόσο αληθεύει ο ισχυρισμός
του κ. Μητσοτάκη;

Οι έρευνες του ΟΟΣΑ μετρούν
το ευ ζην (well-being) με 11 δείκτες:
εισόδημα και πλούτος, ποιότητα ερ-
γασίας, στέγαση, υγεία, γνώση και
δεξιότητες, ποιότητα περιβάλλοντος,
υποκειμενική ευημερία, ασφάλεια,
ισορροπία εργασίας-ζωής, κοινωνική
διασυνδεσιμότητα, ενασχόληση με
τα κοινά. Σε σχέση με μέσους όρους
(μ.ο.) των χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα
υπερτερεί σε μερικούς δείκτες (π.χ.
προσδόκιμο ζωής), ενώ σε αρκετούς
άλλους υπολείπεται.

Το μέσο καθαρό κατά κεφαλήν
διαθέσιμο εισόδημα (20.791 δολ.)
και ο μέσος καθαρός πλούτος ανά
νοικοκυριό (14.8323 δολ.) είναι αρ-
κετά μικρότερα (30.490 δολ. και
32.3960 δολ. μ.ο., αντιστοίχως)· το
10,8% των ανέργων παραμένουν
άνεργοι πάνω από ένα χρόνο (το
υψηλότερο στον ΟΟΣΑ)· πάνω από
το 50% των πολιτών είναι οικονομικά
ανασφαλείς (έναντι 36% μ.ο.)· το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
εκτίθεται σε επικίνδυνη ατμοσφαι-
ρική ρύπανση· οι εκπαιδευτικές επι-
δόσεις των μαθητών είναι από τις
χαμηλότερες· η «εργασιακή δυσφο-
ρία» είναι η υψηλότερη (μετά την
Τουρκία)· το ποσοστό όσων έχουν
κάποιον στον οποίο να προσφύγουν

σε ώρα ανάγκης είναι μικρότερο
(78% έναντι 91% μ.ο.)· η υποκειμε-
νική ικανοποίηση ζωής είναι χαμη-
λότερη (5,8 έναντι 6,7 μ.ο.). Τη δε-
καετία 2010-2020 η Ελλάδα βίωσε
τη μεγαλύτερη πτώση στο μέσο ευ
ζην. Η έκθεση του ΟΟΣΑ («How’s
Life? 2020») αναφέρει τη χώρα ως
μια από αυτές στις οποίες η πτώση
σχετίζεται με «βαθύτερες ανισότη-
τες». Με βάση τους δείκτες του ΟΟ-
ΣΑ, λοιπόν, είναι ιδιαιτέρως αμφίβολο
ότι η Ελλάδα είναι χώρα με «κατα-
πληκτική ποιότητα ζωής», όπως είπε
ο πρωθυπουργός. Ποιες χώρες είναι;
Οι συνήθεις ύποπτοι: οι σκανδινα-
βικές, η Ελβετία, και η Νέα Ζηλανδία.
Τι κοινό έχουν; Μικρότερες ανισό-
τητες. Με άλλα λόγια: θέλεις υψηλή
ποιότητα ζωής; Ενίσχυσε την ισό-
τητα. Πώς; Βελτιώνοντας την ποι-
ότητα των δημοσίων αγαθών. Οπως
παρατηρεί ο ΟΟΣΑ, οι πλείστοι πόροι
που συνεισφέρουν στην ποιότητα
ζωής (οικονομικό, φυσικό, ανθρώπινο
και κοινωνικό κεφάλαιο) είναι δη-
μόσια αγαθά. Η βελτίωση των δη-
μοσίων αγαθών προϋποθέτει δημό-
σιες επενδύσεις και υψηλής ποιότη-
τας διακυβέρνηση. Τι από τα δύο
έχουμε;

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός,
ορθά προέτρεψε το νεανικό ακρο-
ατήριό του να σκέπτεται «ολιστικά»,
όχι στενά οικονομικά. Ουσιώδες
στοιχείο της ολιστικής θεώρησης
ζωής είναι ένα αξιοκρατικό εργα-
σιακό περιβάλλον, διότι μόνο αυτό
σου επιτρέπει να ανθήσεις προσω-
πικά. Το υπαινίχθηκε ο κ. Μητσο-
τάκης στην ομιλία του στη Viva Wal-

let, τονίζοντας ότι «ο κόσμος των
startups είναι ένας κόσμος βαθιά
αξιοκρατικός». Σωστά. Πιθανότατα
γνωρίζει, όμως, ότι η πλειονότητα
των υψηλής μόρφωσης Ελλήνων
που μετανάστευσαν την τελευταία
δεκαπενταετία ανέφεραν την ανα-
ξιοκρατία ως πρώτη αιτία αποχώ-
ρησης (έρευνα ICAP, 2019). Τι κάνει
γι’ αυτό η κυβέρνησή του; Κατά πά-
για ελληνική συνήθεια, επικεφαλής
των περισσότερων δημόσιων νο-
σοκομείων, της δημόσιας τηλεόρα-
σης, και γενικοί γραμματείς υπουρ-
γείων τοποθετήθηκαν πολιτικοί φί-
λοι. Οταν ο πρωθυπουργός εκθειάζει
την «εξαιρετική ποιότητα ζωής»
στην Ελλάδα, μιλά σαν τον ευκατά-
στατο μεσοαστό, ο οποίος απολαμ-
βάνει υψηλότερη από άλλους ποι-
ότητα ζωής, στο μέτρο που έχει την
ευχέρεια να αγοράσει ιδιωτικώς με-
ρικά από τα σημαντικότερα αγαθά
που την ορίζουν – υγεία, παιδεία,
κατοικία, ασφάλεια. Η αντίφαση
του κ. Μητσοτάκη είναι ότι αντι-
λαμβάνεται την ποιότητα ζωής ως
ιδιωτικό αγαθό, ενώ αναγνωρίζει
ότι αυτή συγκροτείται από κοινω-
νικές αξίες (π.χ. αξιοκρατία) και πλά-
θεται σε δημόσιους θεσμούς (π.χ.
εκπαίδευση). Αν θέλει να είναι συ-
νεπής «ολιστής», θα πρέπει να προ-
σχωρήσει στο οικοκοινωνιστικό σύ-
στημα αξιών. Λίγο δύσκολο, ομο-
λογουμένως.

* Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htso-
ukas.com) είναι καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και ερευνητής καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Warwick.

Ποιότητα ζωής κ. πρωθυπουργέ;
Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ*

Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις
Τζόνσον είναι εν πολ-
λοίς ένας αντισυμβα-
τικός και ριζοσπά-
στης πολιτικός, από

εκείνους που αναδεικνύει ενίοτε
το κόμμα των Συντηρητικών. Ανυ-
πόφοροι ριζοσπάστες για το κατε-
στημένο της εποχής τους υπήρξαν
ο Ουίστον Τσώρτσιλ και η Μάργ-
καρετ Θάτσερ, μεγέθη ασφαλώς
διαφορετικού διαμετρήματος και
ειδικού βάρους. Πολιτικές «καρι-
κατούρες» θεωρούνταν και για το
κατεστημένο της ηπειρωτικής Ευ-
ρώπης.

Μόνο που σε μια κρισιμότατη
στιγμή εξέφρασαν και οι δύο το
«πολεμικό πνεύμα» των Βρετανών
– αυτήν την όντως μοναδική ιδιό-
τητα των πολιτών του Ηνωμένου
Βασιλείου. Ο Τσώρτσιλ κατά τον
Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο· και η Θάτσερ
στον πόλεμο των Φόκλαντ, αλλά
και στις συνεδριάσεις των Ευρω-
παϊκών Συμβουλίων.

Και φθάνουμε στον τρίτο και
έσχατο, τον Μπόρις Τζόνσον, ο
οποίος αφού ηγήθηκε της εκστρα-
τείας εξόδου της Βρετανίας από
την Ε.Ε., επέτυχε στη συνέχεια μια
σαρωτική εκλογική νίκη, ολοκλή-
ρωσε τη συμφωνία εξόδου από την
Ενωση και άρχισε να δημιουργείται
μια χαοτική κατάσταση.

Αλλά όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπάιντεν αποφάσισε να ηγηθεί
μιας εκστρατείας εναντίον της Ρω-
σίας, με την Ε.Ε. να συμμορφούται
εκούσα άκουσα προς τις υποδείξεις
της Ουάσιγκτον, με τις οικτρές οι-
κονομικές και άλλες συνέπειες, φαί-
νεται ότι ήρθε επιτέλους και η με-
γάλη στιγμή του Τζόνσον.

Διότι ήταν ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός που το 2021 μεθόδευσε –
πριν από τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία– το σύμφωνο ασφαλείας AUKUS
μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βα-
σιλείου και ΗΠΑ, προκαλώντας την

αντίδραση της Κίνας, της μεγαλύ-
τερης αντιπάλου της Ουάσιγκτον
στην εποχή μας.

Και ήταν ο Μπόρις Τζόνσον πάλι
που εγγυήθηκε διμερώς την ασφά-
λεια της Φινλανδίας και της Σουη-
δίας έναντι της Ρωσίας έως ότου
ενταχθούν πλήρως στο ΝΑΤΟ, οπό-
τε θα ίσχυε πλέον το άρθρο 5 περί
αμέσου στρατιωτικής συνδρομής
της Συμμαχίας σε περίπτωση επι-
θέσεως από τη Μόσχα. Από πολιτική
«καρικατούρα» ο Τζόνσον άρχισε
σταδιακώς να μεταλλάσσεται σε
απαραίτητο, λειτουργικό παράγοντα
της μόνης δυτικής υπερδυνάμεως.

Στις μέρες μας, η Βρετανία δεν
είναι πλέον η αυτοκρατορία στην
οποία ο ήλιος δεν έδυε ποτέ. Αλλά
και ως σκιά του παρελθόντος της
είναι η μόνη χώρα που άσκησε στο
παρελθόν και εξακολουθεί να δια-
τηρεί μνήμη παγκόσμιας διαχειρί-
σεως. Κάτι που οι Αμερικανοί ακόμη
αγνοούν. Ισως γιατί ήταν και πα-
ραμένουν πάντα «νεόφερτα παιδιά
στη γειτονιά», που έλεγαν οι παλιοί
του Η.Β.

Το πνεύμα της ανεξαρτησίας,
όμως, παραμένει πάντα. Ετσι, όταν
ο λόρδος Φροστ βρισκόταν πρό-
σφατα στις ΗΠΑ δεν δίστασε να
προειδοποιήσει τον πρόεδρο Μπάιν-
τεν να μην ανακατεύεται στο θέμα
της Βορείου Ιρλανδίας και της Ε.Ε.,
τονίζοντας ότι η Βρετανία «δεν έχει
ανάγκη από διαλέξεις άλλων».

Επιστρέφουμε στα καθ’ ημάς,
Στην Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης ζήτησε την παρέμ-
βαση των ΗΠΑ στο Κυπριακό. Στη
Λευκωσία διακινήθηκαν ιδέες περί
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Διέλαθε την προσοχή η Βρετανία,
εγγυήτρια δύναμη με δύο κυρίαρχες
βάσεις στην Κύπρο. Το γεγονός ότι
τον Αύγουστο ύπατος αρμοστής
στη Λευκωσία αναλαμβάνει ο κ. Ir-
fan Siddiq OBE, μουσουλμάνος στο
θρήσκευμα, δημιουργεί νευρικό-
τητα. Τα έχει αυτά η ζωή...

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Εχει κάθε ανθρώπινη συλλογι-
κότητα τη δική της κοινή γλώσ-
σα –κώδικα προφορικό και γρα-

πτό για να σημαίνονται πρόσωπα,
πράγματα, ενεργήματα, επιθυμίες,
στοχεύσεις. Σηματοδοτούμε, με κοι-
νό σε κάθε συλλογική συνύπαρξη
κώδικα, ατομικές, μοναδικές και
ανόμοιες εμπειρίες αυτεξουσιότητας,
αυτοβουλίας, αυτονομίας, αυτενέρ-
γειας – κοινοποιούμε το απολύτως
ιδιωτικό και ανεπανάληπτο, το κοι-
νωνούμε.

Κάποτε ονομάζαμε «δημόσιο»
ένα φυσικό αγαθό ή ανθρώπινο τε-
χνούργημα κοινής ανάγκης και κοι-
νής χρήσης: την ύδρευση, το ηλε-
κτρικό ρεύμα, τον καλοστρωμένο
δρόμο, ένα «πάρκο» στην πόλη.
Πληρώναμε φόρους, για να λειτουρ-
γούν συλλογικές εξυπηρετήσεις.
Ο,τι ήταν «δημόσιο» σήμαινε ότι
το συντηρούσαμε με τη συνδρομή
μας όλοι, προκειμένου η εξυπηρέ-
τηση να είναι κοινή.

Κοντολογίς, όταν κάποτε χαρα-
κτηρίζαμε κάτι ως «δημόσιο», το
θεωρούσαμε αυτονόητα ως έργο ή
υπηρεσία «κοινής ωφέλειας», ει-
σπράτταμε το όφελος ως κοινόχρη-
στο αγαθό. «Δημόσιος» ήταν ο δρό-
μος, η πλατεία, το πάρκο, τα σχολεία,
η εκκλησιά, κάθε τι που όλος ο «δή-
μος» (κάθε πολίτης) μπορούσε να

το χρησιμοποιήσει ελεύθερα, σαν
ιδιοκτησία του, χωρίς κόστος, δω-
ρεάν. Σήμερα, για να «πεταχτεί» ο
πολίτης από την Αθήνα ως την Ελευ-
σίνα ή τη Θήβα πρέπει να πληρώσει
τέσσερις (4) φορές «διόδια», ποσά
δυσανάλογα προς τις αποδοχές όχι
χειρώνακτα εργάτη, αλλά και πο-
λυσπουδαγμένου επιστήμονα.

Τα διόδια, οι φόροι (άμεσοι και
έμμεσοι), τα «τέλη» που καταβάλλει
ο πολίτης για κάθε εξυπηρέτησή
του από τις τοπικές αρχές ή την
κεντρική εξουσία, συναθροιζόμενα
όλα καταλήγουν κάποτε να δε-
σμεύουν τον πολίτη σε σημείο που
δεν διαφοροποιείται η πολιτική
«ελευθερία» του από την τυραννία
της υποταγής σε ξενική δουλεία και
κατοχή. Υπάρχουν χώρες όπου όσοι
πολίτες επέλεξαν ως πηγή βιοπο-
ρισμού τους την εξυπηρέτηση των
κοινών αναγκών, αμειβόμενοι από
τον κοινό κορβανά, εξελίσσονται
νομοτελειακά σε τυράννους των
συμπολιτών τους.

Αφετηρία, αλλά και αιτιώδης

αρχή αυτής της θλιβερής διαστρο-
φής είναι, κατά τα φαινόμενα, οι
αντιφάσεις της πολιτικής: το υψηλό
επίπεδο των λόγων, της θεωρίας,
και η οδυνηρή (συχνά ακόμα και
καταστροφική) ιδιοτέλεια της πρά-
ξης, των πολιτικών αποφάσεων,
του ηγετικού ήθους. Ο Ροΐδης
χλεύασε τη μονότροπη επιδίωξη
των ανθρώπων της πολιτικής να
μισθοδοτούν την ιδιοτέλεια και
την απληστία ψηφοφόρων που ζη-
τάνε μόνο «να ζώσι χωρίς να σκά-
πτωσι».

Δύο αιώνες τώρα, η δολιότητα
και η αυθαιρεσία, στον ελλαδικό
πολιτικό βίο, κερδίζουν αδιάκοπα
έδαφος εξυμνώντας, θριαμβικά και
υποκριτικότατα, τους μεγαλειώδεις
συνειρμούς του προγονικού παρελ-
θόντος. Αυτή η αντίφαση, λαμπρού
παρελθόντος και ευτελισμένου πα-
ρόντος, μας έχει κουράσει τους Ελ-
ληνες, δεν αντέχεται άλλο. Λειτουρ-
γεί αυτή η αντίφαση σαν οριστικό
δεδομένο, αγιάτρευτο κουσούρι του
θλιβερού Νέου Ελληνισμού.

Η πλειονότητα του εκλογικού
σώματος δηλώνει σιωπηρά την ετοι-
μότητά της για κάτι καινούργιο
στην πολιτική. Δεν διστάζει να στεί-
λει στη Βουλή καινούργια, πρωτο-
εμφανιζόμενα κόμματα, που τολ-
μούν να αρθρώσουν επαγγελίες πο-

λιτικές, διαφοροποιημένες από το
χιλιοφθαρμένο ρεπερτόριο των
υπαρχόντων κομμάτων. Θετικό δε-
δομένο είναι και η πιστοποίηση ότι
οι Ελληνες ψηφίζουν πρωτίστως
αρχηγό και δευτερευόντως κόμμα,
εμπιστεύονται πρόσωπα, όχι ιδέες
και διακηρύξεις.

Αλλά και αυτή η τελευταία πι-
στοποίηση επιδέχεται διαφορετικές
αποτιμήσεις. Η ανθρώπινη ποιότητα,
για να κριθεί και εκτιμηθεί, απαι-
τούνταν προϋποθέσεις δυσεύρετες
στους διαμορφωτές κοινής γνώμης
στην Ελλάδα. Είναι κυριολεκτικά
απελπιστική, για το μέλλον της εγ-
χώριας πολιτικής, η στάθμη της ολι-
γόνοιας, ο ανταγωνισμός σε επιδό-
σεις λαϊκισμού, η χυδαιότητα που
ακυρώνει κάθε πολιτική αξιοπρέ-
πεια.

Ανεξίτηλες εικόνες ευτέλειας
στην πολιτική μας μνήμη συνο-
δεύουν τη διαδρομή του βίου μας,
τη μία και ανεπανάληπτη. Στην Ελ-
λάδα σχεδόν κάθε πολίτης κουβαλάει
δυσβάσταχτο φορτίο ντροπής για
το επίπεδο του πολιτικού βίου της
χώρας. Δεν πρόκειται για δυσαρέ-
σκεια, πρόκειται για αναπηρία. Γι’
αυτό και η ελπίδα ίασης, αν υπάρξει,
δεν θα προκύψει από ιδεολογίες,
αλλά μόνο από ανυποχώρητα τολ-
μηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Αγνωστη στην πολιτική η τόλμη

Ο «αφανής» παράγων

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η βία
δεν είναι μαγκιά

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Εχετε παρατηρήσει
πόσο διαδεδομένη εί-
ναι η βία γύρω μας;
Κάθε λογής. Από το
πώς λύνουμε τις δια-
φορές μας οδηγώντας

στον δρόμο έως το μπούλινγκ, τη
ρατσιστική, την οπαδική και την
ενδοοικογενειακή βία, το φαινόμενο
τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις. Ενα ζήτημα είναι τι φταίει
γι’ αυτό. Προφανώς, όσα έχει πε-
ράσει αυτή η κοινωνία τα τελευταία
δέκα χρόνια. Ηλθε η πανδημία μετά
τη φτωχοποίηση και μας αποτρέ-
λανε. Είναι πολύ νωρίς για να με-

τρήσουμε το κόστος της πανδημίας
για την ψυχική υγεία, αλλά είμαι
βέβαιος ότι ο λογαριασμός θα βγει
πολύ μεγάλος.

Η βία, όπως θα έγραφε η Χάνα
Αρεντ, έχει γίνει όμως μπανάλ. Είναι
ρουτίνα πια στη ζωή μας και αυτό
είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια
κοινωνία κυνική, κουρασμένη, αν-
τιμετωπίζει πια τη βία σαν κάτι
αναπόδραστο, που δεν σηκώνει
και θεραπεία.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε
κρύβει πια επίσης βία. Ολοι μας
έχουμε έχει γίνει πιο επιθετικοί
στον τρόπο που εκφραζόμαστε.
Θυμωμένοι, ή και τρελαμένοι, πο-
λίτες κάθονται μπροστά σε ένα
πληκτρολόγιο και βρίζουν, βρίζουν,
απειλούν και μετά πάλι βρίζουν
στην αρένα των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Είναι μια διέξοδος στην
απελπισία και στα αδιέξοδά τους.
Ευθύνη έχουν και οι πολιτικοί εκεί-
νοι που νομιμοποίησαν τη βία σαν
θεμιτό εργαλείο διαμαρτυρίας και

την άφησαν να κυριαρχήσει σε ένα
κομμάτι του δημόσιου λόγου.

Καλά όλα αυτά, αλλά τι κάνουμε
για να δαμάσουμε λίγο το φαινόμενο
της εξάπλωσης της βίας; Πρώτα
απ’ όλα μιλάμε για το θέμα, γιατί
σε πολλούς τομείς το κρύβουμε κά-
τω από το χαλί. Αφορμή για το ση-
μερινό άρθρο στάθηκε μία συζή-
τηση που διοργάνωσε η Πολιτιστική
Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι
να γίνουν ανάλογες συζητήσεις σε
όλη την Ελλάδα. Τις χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε, όμως, και ένα δί-
χτυ ασφαλείας για τα εν δυνάμει
θύματα της βίας. Οι γυναίκες που
νιώθουν στο πετσί τους την οικο-
γενειακή βία, τα θύματα του μπού-
λινγκ, πρέπει να ξέρουν πού θα
βρουν βοήθεια και να ξέρουν ότι
μπορούν να στηριχθούν σε καλά
εκπαιδευμένους και ευαισθητοποι-
ημένους ειδικούς. Ενα κομμάτι της
νέας γενιάς έχει κάνει απίστευτη
πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα.

Κομμάτι της προσπάθειας κατά
της βίας είναι η αλλαγή νοοτροπίας
των κρατικών και δικαστικών αρ-
χών. Το «έλα μωρέ, ένα χαστούκι
έριξε» θέλει ξερίζωμα. Η μηδενική
ανοχή στη βία κάθε είδους είναι ο
στόχος.

Οταν με ρώτησε κάποιος τι μπο-
ρούμε να κάνουμε επικοινωνιακά
για να πολεμήσουμε τη βία, σκέ-
φθηκα ότι το πιο αποτελεσματικό
θα ήταν να την απομυθοποιήσουμε.
Οχι από άμβωνος, πόσο κακή είναι
κ.λπ. Αλλά να της στερήσουμε το
στοιχείο της «μαγκιάς», της επιβολής
που την κάνει δημοφιλή σε ανθρώ-
πους που δεν έχουν από πού να
πιαστούν. Με απλό και νεοελληνικά
αποδομητικό, χιουμοριστικό τρόπο
να δείξουμε ότι η βία δεν είναι «μαγ-
κιά», αλλά το καταφύγιο των δειλών.
Το φαινόμενο δεν θα σβήσει. Ούτε
η κοινωνία μας θα θεραπεύσει ποτέ
όσα γεννούν βία. Ας παραδεχθούμε,
όμως, ότι είναι ένα μείζον πρόβλημα
πια και, ναι, ας μιλήσουμε ανοιχτά
γι’ αυτό. Πριν τον επόμενο Αλκη,
την Ελένη ή την Καρολάιν...

������

Ας παραδεχθούμε 
ότι είναι ένα μείζον 
πρόβλημα πια και, ναι,
ας μιλήσουμε ανοιχτά 
γι’ αυτό.
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Ποιος θα τολμήσει 
να ποντάρει 
στην αξιοκρατία.
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Η επιστολή Αναστα-
σιάδη σε Τατάρ, που
αποκάλυψε ο «Φιλε-
λεύθερος», θα μείνει
στην ιστορία του Κυ-
πριακού ως μία ακό-

μα έκφραση φθηνής δημαγωγίας
και ασύστολης διαστρέβλωσης
πραγμάτων. Λέει ο Ν. Αναστασιάδης
ότι «στις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπέ-
βαλα νέες προτάσεις στον ΓΓ του
ΟΗΕ για την υιοθέτηση τολμηρών
ΜΟΕ». Τις υπέβαλε στον γ.γ. στις
31/12/20 αλλά τις στέλνει στον Τα-
τάρ στις 30 Μαΐου 2022! Γιατί τις
κρατούσε ενάμιση χρόνο στο συρ-
τάρι; Η επιστολή ουσιαστικά συ-
νιστά «διάλεξη» στο δεδηλωμένο
υποστηρικτή των «δύο κρατών»,
Ε. Τατάρ, γύρω από τη συμφωνία
Αναστασιάδη –Έρογλου της 11ης
Φεβρουαρίου 2014– την εξέλιξη
της οποίας διέλυσε ο ίδιος στις 7
Ιουλίου 2017 στο Κραν Μοντάνα!
Γιατί τώρα; Προφανώς αισθάνεται
άνετα να κάνει ό,τι θέλει, καθώς
υποψήφιοι για την προεδρία είναι
ο πρόεδρος του δικού του κόμματος
και οι δύο, ως χθες, βοηθοί του στο
Κυπριακό! Ο Ν. Αναστασιάδης επι-
χειρεί σε καθημερινή βάση να κάνει
την κοινή γνώμη να πιστέψει ότι
τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Έμμεσα
σπρώχνει προς τα εκεί: να «αγω-
νιστούμε» για να «φυλάξουμε Θερ-
μοπύλες» στο 60% της νήσου –εκεί
όπου η χρυσή κότα πετά και, βέβαια,
εκεί που ελέγχει το πέταγμά της.
Με συστηματική διάλυση του σκη-
νικού, ώστε κανένας διεθνής πα-
ράγοντας να μην ασχοληθεί ξανά
με το Κυπριακό. Η «ακήρυκτη» δι-
χοτόμηση να προκύψει βήμα-βήμα

με την καθημερινή αξιοποίηση της
δουλικότητας των ΜΜΕ. 

Το ΔΗΚΟ, με αφορμή την απο-
στολή της επιστολής Αναστασιάδη
σε Τατάρ (30/5), με σχετική ανα-
κοίνωσή του, ζήτησε «την άμεση
σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου
εκφράζοντας «σοβαρές επιφυλά-
ξεις» για τα ΜΟΕ». Γιατί ζητείται
σύγκληση του Ε.Σ.; Έλυσε ποτέ
κάποιο πρόβλημα; Είναι θεσμός με
κάποια αξιοπιστία; Το ΔΗΚΟ ασκεί
σωστή κριτική πως «μέχρι σήμερα
ο ΠτΔ δεν μας έχει πει τι σημαίνει
αποκεντρωμένη ομοσπονδία». Μπο-
ρεί αυτό να γίνει αύριο, καθώς ο
τέως ΥΠΕΞ και υποψήφιος για την
προεδρία Ν. Χριστοδουλίδης θα
συναντηθεί με το Ε.Γ. του ΔΗΚΟ.
Ως εξ απορρήτων του ΠτΔ γνωρίζει.
Κατά συνέπεια τα μέλη του Ε.Γ.
του ΔΗΚΟ έχουν την ευκαιρία να
λύσουν τις απορίες τους. Το ΔΗΚΟ
θεωρεί ότι «η σωστή στρατηγική
αντιμετώπισης της τουρκικής επι-
θετικότητας, εδράζεται στην πο-
λιτική πρόκλησης κόστους στο
ψευδοκράτος και στην Τουρκία».
Είναι δύσκολο να κατανοήσει κά-
ποιος τι ακριβώς σημαίνει η φράση
αυτή. Ας θέσουμε όμως το ερώτημα
αλλιώς: μήπως την εφάρμοσαν οι
προηγούμενοι ηγέτες του ΔΗΚΟ;
Αν ναι, ποιο κόστος προκάλεσαν;
Δεν φτάνει να ζητάς, χρειάζεται
και να πείθεις πως με αυτή ή την
άλλη κίνηση προκύπτει μετρήσιμο
κόστος.

Έχουμε κάποιο τέτοιο παρά-
δειγμα; Έχουμε όμως παράδειγμα
–από την ανάποδη. Δοκίμασε την
πολιτική της πρόκλησης κόστους
κατά της Τουρκίας ο Ν. Χριστοδου-

λίδης με την κωδική ονομασία «κυ-
ρώσεις». Τι αποτέλεσμα έφερε; Να
ακόμα μια ευκαιρία αύριο που θα
πάει στο Ε.Γ. του ΔΗΚΟ να δώσει
μια διάλεξη επί του θέματος. Για
όσους θεωρούν ότι η κριτική έχει
αξία μόνο εφόσον συνοδεύεται από
άλλα, πειστικά, επιχειρήματα, ση-
μειώνω το εξής: ο τέως ΥΠΕΞ της
Τουρκίας Ι. Τζεμ έκανε λόγο για
«αντιδράσεις χωρίς όρια αν η Κύ-
προς ενταχθεί στην Ε.Ε.». Η Κύπρος
εντάχθηκε στην Ε.Ε. και καμία αν-
τίδραση δεν υπήρξε. Όποιος με-
λετήσει καλά την περίοδο εκείνη,
θα βρει τις λογικές απαντήσεις και
για το σήμερα. Η παραίτηση και η
απραξία δεν είναι μια νομοτέλεια. 

Ο Ε. Τατάρ  την 1η Ιουνίου απέρ-
ριψε τα ΜΟΕ που του πρότεινε ο
Ν. Αναστασιάδης. Τα θεωρεί ως
«προσπάθεια δημιουργίας εντυπώ-
σεων και εξάπλωσης της εξουσίας
της ε/κ πλευράς σε ολόκληρο το
νησί». Μια προσέγγιση συμβατή
με την γενικότερη, ντενκτασική
φιλοσοφία του στο Κυπριακό. Για
όσους δεν τον γνώριζαν, ο Ε. Τατάρ
φρόντισε να συστηθεί νωρίς. 

Στις 27/02/2020, οκτώ μήνες
πριν από την εκλογική του νίκη, ο
Ε. Τατάρ εξήγησε τους στόχους
του: «Η βάση της λύσης θα είναι η
πολιτική ισότητα με δύο κυρίαρχα
κράτη που θα υπάρχουν δίπλα-δί-
πλα. Πιστεύω ειλικρινά ότι το κεί-
μενο Γκουτέρες μάς αναγκάζει να
χάσουμε πολλά. Η άρση του μονο-
μερούς δικαιώματος επέμβασης
στις εγγυήσεις της Τουρκίας είναι
ένα πλήγμα στο πνεύμα των εγ-
γυήσεων και δεν μπορεί ποτέ να
γίνει αποδεκτό εκ μέρους μας» ΚΥ-

ΠΕ, 27/02/2020. 
Στις 18 Οκτωβρίου 2020 ο Ε. Τα-

τάρ κέρδισε τις εκλογές. Αυτά που
είπε στις 27/02/2020 τα διάβασαν
όλοι. Ήταν είδηση στο ΚΥΠΕ. Η
ε/κ ηγεσία, γνωρίζοντας τι είναι ο
Τατάρ, τι θα έπρεπε να κάνει, έστω,
μετά τις δημόσιες δηλώσεις του
στις 27/02/2020; Λογικά, θα έσπευδε
σε συνομιλίες με τον Ακιντζί για
να κλειδώσουν το από έξι σημεία
Πλαίσιο Γκουτέρες της 30ής Ιουνίου
2017. Έτσι θα μπορούσε να δημι-
ουργηθεί μια ισχυρή πολιτική βάση
(«είμαστε σε τροχιά λύσης»), πάνω
στην οποία θα πατούσε ο Μ. Ακιντζί
για να διεκδικήσει την επανεκλογή
του, με μεγάλες πιθανότητες νίκης,
παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. 

Ο Ν. Αναστασιάδης με τους δύο
βοηθούς του στο Κυπριακό, Ν. Χρι-
στοδουλίδη και Α. Μαυρογιάννη,
επέλεξαν την απραξία, αποδυνα-
μώνοντας έτσι την εκλογική προ-
σπάθεια Ακιντζί. Είναι πιθανόν οι
δύο βοηθοί του Αναστασιάδη (ως
δημόσιοι λειτουργοί) να μην έτυχε
να διαβάσουν τις δηλώσεις Τατάρ
στις 27/02/2020. Αυτό μπορεί να
συμβεί. Αλλά από τη στιγμή που
αποφασίζουν να διεκδικήσουν την
προεδρία, όλα κρίνονται με έναν
πιο απαιτητικό τρόπο. Ο Αναστα-
σιάδης επεδίωκε την ήττα Ακιντζί.
Οι δύο βοηθοί του ήταν δίπλα του
σε όλες τις αποφάσεις του. Αν συμ-
φωνούσαν, είναι συνυπεύθυνοι.
Αν διαφωνούσαν, θα έπρεπε να πα-
ραιτηθούν. Αν συμφωνούσαν, και
τώρα λένε ήξεις αφήξεις, ακόμα
χειρότερα.

Με επιστολές και τεχνάσματα...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η απόφαση της ουγ-
γρικής αντιπροσω-
πείας να επαναφέρει
το ζήτημα του Πα-
τριάρχη Κύριλλου,
στο παρά πέντε της

έγκρισης του πακέτου κυρώσεων
που καθυστέρησε εβδομάδες ολό-
κληρες και προκάλεσε εκνευρισμό
αντίστοιχο με υπεύθυνο ύλης που
αναμένει κείμενο συνεργάτη λίγο
πριν από το τυπογραφείο.

Ήταν ίσως μια προσπάθεια του
Βίκτορ Ορμπάν να δει... μέχρι πού
τον παίρνει, μετά τη νίκη του στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Δευτέ-
ρας, όμως δεν φαίνεται να του βγήκε
σε καλό. Την Τετάρτη, όταν επα-
νήλθε η απαίτηση της Βουδαπέστης
για αφαίρεση του Πατριάρχη από
τη λίστα, οι εταίροι κατηγόρησαν
την Ουγγαρία πως την επανέφερε
την τελευταία στιγμή. Οι Ούγγροι,

μέσω δηλώσεων κυβερνητικών
αξιωματούχων στα εγχώρια ΜΜΕ,
επεσήμαναν πως είχαν θέσει το
θέμα στην έναρξη της συζήτησης
του έκτου πακέτου. Όμως δεν το
είχαν επαναφέρει στη δύσκολη συ-
ζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και είχε θετική έκβαση
για τη χώρα.

Την Πέμπτη τα υπόλοιπα κράτη
μέλη συναίνεσαν, θέλοντας επιτέ-
λους να εφαρμοστεί το εμπάργκο,
το οποίο οι Βρυξέλλες τονίζουν θα
επηρεάσει τον Πούτιν δεδομένης
και της οικειοθελούς απόφασης
Γερμανίας και Πολωνίας να στα-
ματήσουν τις εισαγωγές μέσω αγω-
γών αν και δεν είναι πλέον υπο-
χρεωμένες να το κάνουν. Φαντάζει
εύκολο συμπέρασμα το «μπράβο
στον Ορμπάν» γιατί επέμεινε μέχρι
τέλους για να πάρει αυτό που ήθελε.
Αυτό όμως που δεν φαίνεται εύκολο

είναι το κόστος αυτής της συμπε-
ριφοράς. Ας συγκρίνουμε με τα
δικά μας: Η διαφορά του βέτο της
Ουγγαρίας με το υπαρκτό ή θεω-
ρητικό βέτο της Κύπρου την εποχή
των κυρώσεων κατά του Λουκα-
σένκο περιέχει δύο συνισταμένες:
κυνικά, το μέγεθος της χώρας, και
ηθικά, την αξία και το περιεχόμενο
των επιχειρημάτων. (Απαραίτητη
σημείωση: παρουσιάζω τον «κυνι-
σμό» και την «ηθική» ως εργαλεία:
τον «κυνισμό» ως εργαλείο χρήσης
της σχετικής δύναμης και μεγέθους
σε έναν «ρεαλιστικό» κόσμο όπου
ο μεγάλος τρώει τον μικρό, και την
«ηθική» ως εργαλείο αξιοποίησης
της νομιμότητας και της τήρησης
των κοινών αρχών για δημιουργία
πολιτικού κεφαλαίου).

Ένα βέτο –ή πιθανό βέτο– της
Κύπρου, εκ των πραγμάτων δεν
μπορεί να στηριχθεί στο πολιτικό

ή οικονομικό μας μέγεθος, εκτός
ίσως από κάποιους τομείς, και συ-
νήθως στοιχειοθετείται με κάποια
παράμετρο των σχέσεών μας με
την Τουρκία ή άλλων ειδικών συν-
θηκών. Στηρίζεται λοιπόν συνήθως
σε μια κάποιου είδους ηθική υπε-
ροχή. Σε εκείνη την περίπτωση,
παρά τα όποια επιχειρήματα μπο-
ρούσαν να στοιχειοθετήσουν τη
στάση μας, είχαμε ήδη αρνητικά
αποθέματα ηθικού αναστήματος
λόγω των ύποπτων σχέσεών μας
με τη Ρωσία, λόγω του σκανδάλου
με τα διαβατήρια, και των εντυπώ-
σεων που τα πιο πάνω προκάλεσαν.
Η περίπτωση της Ουγγαρίας απο-
τελεί παράδειγμα του πώς το μέ-
γεθος μιας χώρας ή οι μάτσο μπλό-
φες (τις οποίες πολλοί Κύπριοι εύ-
χονται να είχαμε ή να αξιοποιού-
σαμε στις Βρυξέλλες) δεν αρκούν
όταν το ηθικό ανάστημα και η καλή

διάθεση από τους εταίρους είναι
μηδαμινά. Η Ουγγαρία πέτυχε την
εξαίρεση των αγωγών, γιατί βασί-
στηκε σε λογικά και τεχνικά επι-
χειρήματα που είχαν λογικές λύσεις.
Και αν και πέτυχε την εξαίρεση και
του Κύριλλου από τις κυρώσεις,
κατάλυσε όποια αξιοπιστία της
απέμεινε. Τους επόμενους μήνες
θα φανεί αν η Ουγγαρία θα πλη-
ρώσει το κόστος της στάσης της.
Και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι
η Κομισιόν και οι εταίροι, ιδιαίτερα
οι ισχυροί που έχουν εκνευριστεί
ιδιαίτερα, να κρατήσουν παγωμένα
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης για τη χώρα λόγω της κατά-
στασης του κράτους δικαίου.

Ήδη η Κομισιόν ξεπάγωσε τα
κονδύλια για την Πολωνία, παρά
το γεγονός πως η χώρα δεν έχει
αναστρέψει τα βήματα κατάλυσης
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

στο εσωτερικό της. Και το κάνει
βάσει υποσχέσεων για μεταρρυθ-
μίσεις - ορόσημα που θα προηγούν-
ται της αποδέσμευσης κονδυλίων.

Αυτό κατέστη δυνατόν γιατί η
Πολωνία έπαιξε έξυπνα τον ρόλο
της κατά την έναρξη της ρωσικής
εισβολής, συναίνεσε και προώθησε
κυρώσεις, αν και συνεχίζει να προ-
καλεί προβλήματα σε άλλους τομείς
(όπως τον κοινό φορολογικό συν-
τελεστή για πολυεθνικές εταιρίες)
κάτι που μπορεί να κάνει λόγω με-
γέθους και ευρύτερης στάσης. Να
λοιπόν ακόμα μια ευκαιρία να αν-
τιληφθούμε τις πραγματικές ισορ-
ροπίες μεταξύ μεγέθους και στρα-
τηγικής στην Ε.Ε., πριν αρχίσουμε
να ζηλεύουμε τον Βίκτορ Ορμπάν
για τις αυτοκαταστροφικές του
μπλόφες.

Ο Κύριλλος, οι μπλόφες, και το ηθικό μας ανάστημα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Στην πολιτική, όπως
και στη ζωή, η τή-
ρηση της ισορρο-
πίας υπάγεται στους
κανόνες του σπου-
δαίου μαθηματικού

Τζον Νας (1928-2015) που τυπο-
ποίησε θεωρητικά –και πήρε και
Νόμπελ γι’ αυτό– τη γνωστή «Ισορ-
ροπία Νας» (Nash Equilibrium). Ο
Νας ουσιαστικά μας εξήγησε την
έννοια της ισορροπίας, αναλύοντας
τον ανταγωνισμό δύο παικτών που
προσπαθούν να ακολουθήσουν
ένα σύνολο στρατηγικών, επειδή
ικανοποιούνται από αυτό. Δεν αλ-
λάζεις το παιχνίδι σου δεδομένου
του παιχνιδιού του αντιπάλου σου
αλλά και του γεγονότος πως απο-
δίδει. Η έννοια της ισορροπίας συ-
νεπώς στα μαθηματικά είναι «ευ-
σταθής». Όπως και στις εκλογές
στην Κύπρο, που στο δεύτερο γύρο
οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν.
Ένας θα εκλεγεί Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κι ένας θα πάει σπίτι
του. Γιατί οι εκλογές, όπως και τα
παίγνια καμιά φορά, είναι μηδε-
νικού αθροίσματος. Κάποιος κερ-
δίζει και κάποιος χάνει. 

Υπάρχει όμως ισορροπία στον
δρόμο για τον δεύτερο γύρο; Aς
αναλογιστούμε τη διαδικασία –
πέραν του πολιτικού κυνισμού
των δοσοληψιών και της πόλω-
σης– σαν το κλασικό παιχνίδι του
«πέτρα-ψαλίδι-χαρτί»: Έχεις τρεις
επιλογές, γνωρίζεις τους κανόνες
και αν είσαι παρατηρητικός παί-
κτης ξέρεις πως πρέπει να μείνεις
σταθερός. Γιατί αν παίζεις συνέχεια
«πέτρα», ο αντίπαλός σου θα πάει
στο «χαρτί» και κατά το κυπρια-
κότερο θα σε τυλίξει σε μια κόλλα
του. Άρα θα αναγκαστείς να πας
στο ψαλίδι, κοκ. Η ισορροπία ακό-
μη και σε αυτό το παιχνίδι είναι
ευσταθής και κινείται μεταξύ των
επιλογών του ενός τρίτου των φο-
ρών σε κάθε γύρο. Άρα κάθε παι-
χνίδι δύο παικτών έχει τουλάχι-
στον μία ισορροπία. Στην εποχή
μας ωστόσο δεν υπάρχει μόνο η
αλήθεια των μαθηματικών. Υπάρ-
χει και η πολυπλοκότητα –αυτό
δηλαδή που αναζητεί η επιστήμη
των υπολογιστών που πήρε την
σκυτάλη της από τα μαθηματικά
στο τέλος του 20ού αιώνα. Υπό
αυτό το πρίσμα, αντί να παρατη-
ρείς αν ο αντίπαλός σου θα πάει
στην «πέτρα» ή θα κινηθεί προς
το «ψαλίδι», ακριβώς γιατί κι εσύ
στράφηκες προς το «χαρτί» κα-
λύτερα παίξε στην τύχη: Μακρο-
πρόθεσμα είναι αήττητη στρατη-
γική. 

Σπουδαίος ο Nας αλλά στα παι-
χνίδια του πραγματικού κόσμου
όπως το παιχνίδι της πολιτικής
δεν είναι δεδομένο πως υπάρχουν
πάντα οι δύο παίκτες (παρά την
τελική αναμέτρηση του δεύτερου
γύρου των προεδρικών) κι επίσης
δεν είναι δεδομένο πως οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες φτάνουν πάντα
σε ισορροπία. Και επίσης, όπως
και με τις αγορές όπου η ισορροπία
θεωρείται «ιερή» αλλά δεν βοηθά
πάντα την ανάλυση, δεν μπορεί
κανείς να προβλέψει πώς θα συμ-

περιφερθούν και οι ίδιοι οι παίκτες
πέραν των πρωταγωνιστών. Στην
προκείμενη οι ψηφοφόροι. Οι υπο-
λογιστικές δυσκολίες συνεπώς
υπάρχουν τόσο στον Νας όσο και
στο ίδιο το εκλογικό σώμα –ειδικά
στις εκλογές του 2023 που υπάρ-
χουν πολλές υποψηφιότητες, κα-
τακερματισμένο κομματικό σκη-
νικό και οι ιδιαιτερότητες της ίδιας
της πολιτικής συνθήκης μετά από
10 χρόνια διακυβέρνησης του ΔΗ-
ΣΥ. Συνθήκη που δημιουργεί δυ-
σαρέσκεια, λουμπενοποιεί την
πολιτική με όρους απολιτίκ και
μετακινεί μέρος του εκλογικού
σώματος πέρα από τα όρια του
κομματικού πατριωτισμού ή –
στον αντίποδα– τα συσπειρώνει
υπό το βάρος των πελατειακών
δικτύων. 

Η ισορροπία πάντως στη λογική
του 1/3 παραμένει στη στρατηγική
που ακολουθούν οι τρεις κύριοι
υποψήφιοι μέχρι στιγμής (Νεοφύ-
του, Μαυρογιάννης, Χριστοδου-
λίδης). Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ
αποδομεί την υποψηφιότητα του
προερχόμενου από τον ΔΗΣΥ ανε-
ξάρτητου υποψηφίου με τρόπο
ώστε να περιορίσει το κομμάτι
εκείνο της κριτικής που αφορά τη
συμμετοχή του, εννιά χρόνια, στη
διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Το
ΑΚΕΛ προσπαθεί να αποδομήσει
το γεγονός πως οι δύο απέναντι
υποψηφιότητες είναι ο ΔΗΣΥ δια-
σπασμένος άρα και η λογική του
νομίσματος με δύο όψεις. Κι ο ανε-
ξάρτητος υποψήφιος κινείται με-
ταξύ συνέχισης της πολιτικής από
την οποία προέρχεται και εμπέ-
δωσης του μηνύματος περί ανε-
ξαρτησίας του. Τέλος, οι υπόλοιπες
υποψηφιότητες κινούνται στη λο-
γική της αποδόμησης του τρέχον-
τος συστήματος εξουσίας. Είναι
με λίγα λόγια η φάση της προεκλο-
γικής στην οποία όλοι λογαριάζουν
να μην αλλάξουν τη στρατηγική
τους. Να παίζουν «πέτρα». 

Ωστόσο, όσο η προεκλογική
περίοδος θα κλιμακώνεται οι βα-
σικοί υποψήφιοι (και η δυναμική
των κομματικών υποστηρίξεών
τους) θα κινηθούν, αναπόφευκτα,
στο να αρχίσουν να κοιτάζουν πιο
έντονα τον αντίπαλό τους προκει-
μένου να μετρήσουν προς το πού
θα «παίξει». Και λίγο πριν από την
τελική ευθεία για τις κάλπες η
στρατηγική πλέον θα κινηθεί στον
ορίζοντα της «τύχης» προκειμένου
κάθε βασικός υποψήφιος να πε-
ράσει στον δεύτερο γύρο, συσπει-
ρώνοντας τους ψηφοφόρους –για
να εκκινήσει από εκεί το τελικό
παζάρεμα για την εξουσία. 

Σε αυτό το παίγνιο «πέτρα-ψα-
λίδι-χαρτί» των προεδρικών του
2023 η ισορροπία Νας είναι πα-
ρούσα. Με τους περιορισμούς
ωστόσο που της υπαγορεύει η ίδια
η κάλπη. Ο υποψήφιος που θα κι-
νηθεί πιο εύστοχα στη βάση της
«ευστάθειας» ως προς την ισορ-
ροπία του παιγνίου, πολύ πιθανόν
να κερδίσει και τις εκλογές. 

«Πέτρα-Ψαλίδι
-Χαρτί»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Η ιστορία του αντιδυ-
τικισμού στον ελλη-
νικό χώρο, πολύ πριν
γίνει υπόθεση κοινω-
νικο-οικονομικών
δογμάτων, ξεκινάει

από θεολογικο-πολιτικές έριδες στο
Βυζάντιο. Αν η φιλελεύθερη δύση
αντιμετώπισε το θεολογικο-πολιτικό
της πρόβλημα πολύ νωρίς και με
τρόπο δραστικό, η ελληνική ανατολή
δεν έχει καν ξεκινήσει να αντιλαμ-
βάνεται το δικό της θεολογικό-πο-
λιτικό αδιέξοδο. Το θεολογικο-πο-
λιτικό πρόβλημα στη Δύση ξεκινάει
από τη διπλή στάση της καθολικής
Εκκλησίας. Από τη μία πλευρά ο
Πάπας δήλωνε αμέτοχος στα κο-
σμικά δρώμενα, από την άλλη η Ρώ-
μη αξίωνε να έχει λόγο στην καθη-
μερινότητα των υπηκόων ώστε να
σώσει την ψυχή τους. Για να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα αυτό η φι-
λελεύθερη δημοκρατική δύση ανέ-
πτυξε μια φιλελεύθερη-ρεπουμπλι-
κανική ηθική της εργασίας και της
αλληλεγγύης, της κρατικής συγκρό-
τησης και της εθνικής ταυτότητας.
Το ρεπουμπλικανικό εθνοκρατικό
πολιτικό μοντέλο εναρμόνισε με

μεγάλη επιδεξιότητα την αποτελε-
σματικότητα της νεότερης χρημα-
το-οικονομίας με την πνευματικό-
τητα μιας ώριμης πανευρωπαϊκής
επιστημονικής, φιλοσοφικής και
λογοτεχνικής διανόησης. Το απο-
τέλεσμα ήταν η κοινωνία του Δια-
φωτισμού, η παραγωγή δηλαδή κοι-
νωνικών αξιών και κανόνων εδραι-
ωμένων στον λόγο. Κακώς κάποιοι
καταφέρονται εναντίον του δυτικού
λόγου ως αντίθετου στα πάθη, ως
εργαλείου ή, ενίοτε, και ως απαξίας.
Ο δυτικός λόγος, ο λόγος του Δια-
φωτισμού, εκπορεύεται αλλά και
παράγει με τη σειρά του συλλογικές
αξίες, συμπεριφορές, νοοτροπίες
και δημοκρατικά πάθη. Ο δυτικός
λόγος κατόρθωσε για πρώτη φορά
μετά το τέλος της αρχαίας πόλης
κράτους να συναρθρώσει σε μια ον-
τότητα γη και ουρανό, την πολιτική
δηλαδή αποτελεσματικότητα ενός
κράτους με την οιονεί θρησκευτική
πνευματικότητα μιας νεοπαγούς
κοινωνικής ηθικής. Κάτι τέτοιο δεν
στάθηκε δυνατό για την καθ’ ημάς
Ανατολή. Το θεολογικο-πολιτικό
πρόβλημα της ανατολικής Ρώμης,
αν και ίδιας φύσης με αυτό της δυ-

τικής, εξέλαβε διαφορετικό ιστορικό
χαρακτήρα. Ενώ οι δυτικές κοινωνίες
εκκοσμίκευσαν τους θρησκευτικούς
θεσμούς τους παράγοντας τη νέα
πολιτική τάξη, η κοινωνία του Βυ-
ζαντίου στήριζε όλο και περισσότερο
τη δική της πολιτική τάξη πάνω στο
δόγμα της διαφορετικότητας και
της αντίθεσης προς την καθολική
Δύση και τον κοσμικό χαρακτήρα
του κράτους. Από το σχίσμα του
1054 μέχρι την Άλωση της Πόλης
από τους σταυροφόρους το 1204,
η απόσταση που χώριζε Ανατολή
και Δύση δεν ήταν απλώς πολιτική,
αλλά κυρίως πολιτισμική. Η ανατο-
λική χριστιανοσύνη όχι μόνο δεν
δημιούργησε κουλτούρα εκκοσμί-
κευσης του χριστιανικού περιεχο-
μένου, αλλά λειτούργησε αμυντικά,
παράγοντας μια κουλτούρα άρνησης
της κοσμικής τάξης στο σύνολό της.
Το ότι το 1453 οι ανθενωτικοί προ-
τίμησαν να υποτάξουν το κράτος
τους για να σώσουν την εκκλησία
τους, προτίμησαν δηλαδή να θυ-
σιάσουν το σώμα τους για να σώσουν
το ορθόδοξο δόγμα τους και την
ψυχή τους, δεν μας εκπλήσσει. Κατά
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας,

έχοντας πλέον και εμπειρικά βιώσει
τι σημαίνει να διαφεντεύει τους Ρω-
μιούς Τούρκος Σουλτάνος, η ελλη-
νική ορθόδοξη παράδοση έστρεψε
τις ελπίδες της στη Μόσχα και την
Αγία Ρωσία ως προστάτιδα των χρι-
στιανών και της ορθοδοξίας. Η φρά-
ση «Κρειττότερόν εστίν ειδέναι εν
μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον
Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν»,
ειπωμένη από τον Δούκα Νοταρά
τις παραμονές της Άλωσης της Κων-
σταντινούπολης, αντηχεί ακόμη
στη σημερινή ελληνική πολιτισμική
πραγματικότητα: «Καλύτερα ο Πού-
τιν παρά η διεφθαρμένη αμερικανική
και ευρωπαϊκή Δύση». 

Η κουλτούρα της αρνησικοσμίας,
η οποία γεννήθηκε ως πολιτισμική
αντίθεση στην καθολική Δύση, με-
τετράπη σε πνευματικό γνώρισμα
της ελληνόφωνης ανατολής, η οποία
βέβαια ήρθε σε σύγκρουση με τις
διαφωτιστικές φωνές της ελληνικής
διασποράς στη δυτική Ευρώπη. Το
σχίσμα εντός του ελληνικού κόσμου
ανάμεσα σε ρωσόφιλους και δυτι-
κόφιλους εκφράστηκε με διαφορε-
τικούς τρόπους τα 200 χρόνια ύπαρ-
ξης του νεότερου ελληνικού κράτους.

Οι τελευταίοι εκφραστές της σύγ-
κρουσης των πολιτισμικών τεκτο-
νικών πλακών στα σύνορα της Ευ-
ρασίας υπήρξαν οι αρνητές και αν-
τεμβολιαστές όλων των αποχρώσεων
και εντάσεων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, καθώς και οι υποστη-
ρικτές της Ρωσίας του Πούτιν. Οι
πιο μετριοπαθείς από τους ρωσό-
φιλους αναγνωρίζουν τη βαρβαρό-
τητα της ρωσικής επίθεσης, αλλά
και πάλι κατηγορούν τη «διεφθαρ-
μένη» δύση. Οι πλέον ακραιφνείς
ηδονίζονται στην ιδέα ότι η Ρωσία
θα έρθει ως τιμωρός του βρώμικου
και ανήθικου «καπιταλιστικού» κό-
σμου της Δύσης. Για αυτή τη μερίδα
το αίμα αθώων και ενόχων είναι θυ-
σία σε μια αυθεντικότερη μορφή
ζωής, μακριά από την αναξιοπρέπεια
της κοινωνίας του κέρδους και της
«πραγμοποίησης» του δυτικού αν-
θρώπου. Η μεγάλη όμως μερίδα ρω-
σόφιλων, οι οποίοι είτε δεν το έχουν
καν συνειδητοποιήσει είτε δεν πρό-
κειται ποτέ να παραδεχθούν ότι
είναι πράγματι ρωσόφιλοι, είναι
εκείνοι οι οποίοι αδιαφορούν για το
τι συμβαίνει στην Ουκρανία και
ενοχλούνται μόνο από τις επιπτώσεις

του πολέμου στην καθημερινότητά
τους. Δεν θα ήταν καλύτερα να εί-
χαμε αφήσει τον Πούτιν στην ησυχία
του να κάνει ό,τι θέλει και εμείς να
συνεχίσουμε τις εμπορικές μας συ-
ναλλαγές με τον τύραννο; Με τη
στάση μας αυτή, επιχειρηματολο-
γούν, ρίχνουμε τους εαυτούς μας
στο στόμα των Αμερικανών. Δεν
αντιλαμβάνονται καν την υποκρισία
μιας τέτοιας στάσης. Αφενός μεν
κατηγορούν την καπιταλιστική Δύση
για παράδοση άνευ όρων στο κε-
φάλαιο, αφετέρου δε την ψέγουν,
επειδή επιλέγει να πολεμήσει για
τις αξίες της, πληρώνοντας το οποι-
οδήποτε κόστος και αρνούμενη να
αποδεχθεί παθητικά τη νοοτροπία
του business as usual. Πλέον το
βαθύ ρήγμα της ελληνικής κοινωνίας
είναι δύσκολο να καλυφθεί μέσα
από την προώθηση της κοινωνικής
και πολιτικής δύναμης της μεσαίας
τάξης. Αντίθετα γίνεται μοχλός απο-
δόμησης κάθε φιλελεύθερης πολι-
τικής ενίσχυσης της μεσαίας τάξης.     

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

Φακιόλιο βασιλεύον ή καλύπτρα
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Τ α θέματα που υπάρχουν ανοι-
κτά ενώπιον του νέου προ-
έδρου που θα εκλεγεί είναι

τεράστια και πολλά απ’ αυτά δισε-
πίλυτα. Αν όμως χρέος του υπο-
ψηφίου προέδρου είναι το πώς και
με ποιους τρόπους θα υπερβεί αυτά
τα προβλήματα, χρέος του πολίτη
είναι να ρωτήσει και να ξέρει τι
πραγματικά πρεσβεύει ο υποψή-
φιος. Και ενώ τα ζητήματα είναι
μεγάλα σε όγκο και αριθμό, θα επι-
κεντρωθώ εδώ σε τέσσερα κεφα-
λαιώδη θέματα στα οποία προσω-
πικά χρειάζομαι καθαρές κουβέν-
τες.

Αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα
δεν αποτελούν βέβαια το άπαν των
προβλημάτων που έχουμε μπροστά
μας. Και αυτό γιατί υπάρχει το μέγα
ζήτημα της οικονομίας, της δρα-
ματικής αύξησης των τιμών, της
διαφθοράς κι ακόμα παραπάνω το
ζήτημα της ανασφάλειας που αι-
σθάνονται αν όχι όλοι, χιλιάδες
Κύπριοι. 

Προσωπικά αναζητώ απάντηση
και καθαρές κουβέντες σε ζητήματα
στα οποία κατέθεσα κόπο και πολλή
δουλειά. Χωρίς καθόλου να υπο-
βαθμίζω άλλα θέματα, ίσως και με
υπέρτερο βάρος στέκομαι για τον
λόγο που ανέφερα στα ακόλουθα. 

Θέλω κατ’ αρχάς όσον αφορά
το κυπριακό ζήτημα αν και εφόσον
εξακολουθεί η διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία να αποτελεί στόχο,
να μου λεχθεί, να μας λεχθεί, με
ποιο τρόπο μπορεί σήμερα αυτή
η λύση να επιτευχθεί, ποιες μέθοδοι
θα χρησιμοποιηθούν και πώς και
με ποιο τρόπο θα ανασχεθεί η ει-
κόνα που ζούμε σήμερα. Αν δεν
υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες
πως σήμερα αυτός ο στόχος δεν
είναι επιτεύξιμος τότε θα ήθελα
αυτές οι ανησυχίες να μου εκφρα-
στούν καθαρά. Η εποχή των με-
γάλων λόγων και των μεγάλων υπο-
σχέσεων θα πρέπει για κάθε σώ-
φρονα πολίτη να ανήκει πια στο
παρελθόν. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν
είναι στις δυνατότητες μου να υπο-
στηρίξω κάποιον που απλώς υπο-
στηρίζει τον τίτλο της επίλυσης
χωρίς να είναι σε θέση να διεξέλθει
κάθε λεπτομέρεια του τρόπου επί-
τευξης αυτού του στόχου. Δεν θε-
ωρώ ότι προσωπικά έχω την απάν-
τηση, ωστόσο κάποιος που είναι
υποψήφιος οφείλει να την έχει.
Δεν θέλω εν ολίγοις να υποψιάζομαι
τις απαντήσεις. Θέλω να τις ξέρω.

Ένα δεύτερο ζήτημα που ανα-
ζητώ να το δω στις προγραμματικές
θέσεις του υποψηφίου είναι το ακό-
λουθο. Όπως είναι γνωστό εργά-
στηκα για πάρα πολύ χρόνο και
πολύ εντατικά υπέρ της ιδέας εγ-
καθίδρυσης στην Κύπρο μιας ακόμα
έδρας των Ηνωμένων Εθνών. Επι-
χειρηματολόγησα δε υποστηρί-
ζοντας την άποψη πως η εγκαθί-
δρυση ενός τέτοιου οργανισμού
θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό
το αίσθημα ασφάλειας των κυπρίων
στο ενδεχόμενο λύσης. 

Και θα στηρίξει τα επιχειρήματά
μας για αποχώρηση όλων των ξέ-
νων στρατευμάτων, αλλά και άρση
των όποιων εγγυητικών δικαιω-
μάτων, γιατί ένας τέτοιος οργανι-
σμός πολύ περισσότερο από οτι-
δήποτε άλλο θα ενισχύσει το αί-
σθημα της ασφάλειας. Οι στρατοί
μάλλον ανασφάλεια προκαλούν.
Θυμίζω εδώ ότι όλα τα κόμματα με
ανακοινώσεις τους στήριξαν αυτή
την ιδέα. Θα θυμίσω δε πως όχι
μόνον όλα τα κόμματα στήριξαν,
αλλά και οι υποψήφιοι.

Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτη
θα δει πως όλοι οι διεθνείς οργα-
νισμοί βρίσκονται στη βόρεια Ευ-
ρώπη και από εκεί και μπρος μέχρι
το πέρας της Αφρικής δεν υπάρχει
κανένας τέτοιος μεγάλος διεθνής
οργανισμός. Οι θεσμοί, οι μεγάλοι
οργανισμοί, παίζουν μεγάλο ρόλο
στην υλοποίηση μιας οποιασδήποτε
συμφωνίας. Οι βόρειοι της Ευρώπης
αναγνωρίζοντας αυτό τον ρόλο
αναζήτησαν και εγκαθίδρυσαν στις
χώρες τους πολλούς τέτοιους με-
γάλους διεθνείς οργανισμούς. Να
θυμίσω το Ευρωκοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διε-
θνές Ποινικό Δικαστήριο και πάρα
πολλά άλλα.

Όπως άλλωστε το διατύπωσε
πάρα πολύ ζηλευτά ο Ζαν Μονέ,
«τίποτα δεν είναι δυνατόν χωρίς
τον άνθρωπο και τίποτα δεν διαρκεί
χωρίς θεσμούς». 

Έρχομαι στο υπ’ αριθμόν τρία
θέμα που βρίσκω θεμελιώδες.

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας
πάσχει από την έλλειψη βασικών
δημόσιων συγκοινωνιών. Κάθε
σπίτι πρέπει να έχει δύο ή και τρία
αυτοκίνητα για να μπορεί να δια-
κινηθεί η οικογένεια. Με την αύ-

ξηση δε, τη δραματική των τιμών
στη βενζίνη και το πετρέλαιο, η
υποχρέωση του κράτους να δει το
θέμα δημόσιες συγκοινωνίες κα-
θίσταται αδήριτη.

Δεν υπάρχει ούτε ένα κράτος
στην Ευρώπη που δεν έχει δημόσιες
συγκοινωνίες, που δεν έχει ένα
τρένο στη διάθεση των πολιτών
του. Αρθρογράφησα μερικές φορές
υπέρ αυτής της ιδέας. Η Κορσική
που είναι ένα νησί, ανάλογο σε μέ-
γεθος με την Κύπρο είναι σπαρμένη
με σιδηροτροχιές που καλύπτουν
όχι μόνο κάθε πόλη αλλά και κάθε
χωριό αυτού του νησιού. Ούτε και
βέβαια οι Άγγλοι ήταν βλάκες όταν
δημιούργησαν τις πρώτες σιδηρο-
τροχιές στην Κύπρο. Όμως εμείς
εδώ πέσαμε θύματα αυτών που κα-
τασκευάζουν δρόμους ή πουλούν
αυτοκίνητα, οι οποίοι μάλλον πάν-
τοτε είχαν σχέσεις με όσους έπαιρ-
ναν τις πολιτικές αποφάσεις. Πιο
χοντρά πολλοί κατά καιρούς υπουρ-
γοί Οικονομικών και Συγκοινωνιών,
είχαν δούναι και λαβείν με τους
κατασκευαστές δρόμων, ή τους ει-
σαγωγείς αυτοκινήτων. Έτσι είναι
που καταντήσαμε με μεγάλο αριθμό
νεκρών από αυτοκινητιστικά δυ-
στυχήματα, με τόσο πολύ αυξημέ-
νους ρύπους, με τόσο χαμένο χρόνο
στη διαδρομή από την άκρη της
μιας πόλης στο κέντρο. Έκθεση
δε του δικού μας υπουργείου Συγ-
κοινωνιών που κατέχω δίδει όλες
τις αναγκαίες απαντήσεις. Βιωσι-
μότητα κ.λπ. Είμαι απόλυτα βέβαιος
για να μην πω πως γνωρίζω ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συν-
δράμει οικονομικά αυτή την ιδέα.
Διοχετεύεται απίστευτο χρήμα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ της
εγκαθίδρυσης δημόσιων συγκοι-
νωνιών.

Έρχομαι στο τελευταίο ζήτημα
που θέλω να δω τις προγραμματικές

θέσεις του υποψηφίου. Είναι ένα
ζήτημα για το οποίο επίσης αρ-
θρογράφησα και εργάστηκα για
πάρα πολύ καιρό.

Ενώ λοιπόν η λύση του Κυπρια-
κού φαίνεται μάλλον να απομα-
κρύνεται, την ίδια στιγμή είναι
υποχρέωσή μας να ενισχύουμε τις
δυνάμεις όσων πιστεύουν στη συμ-
βίωση σε μια κοινή πατρίδα. Είναι
γι’ αυτό που θεωρώ αναγκαία την
εγκαθίδρυση και λειτουργία δια-
κοινοτικών σχολείων. 

Αναφέρομαι σε σχολεία υψηλών
προτύπων, τρίγλωσσα, ελληνικά
τούρκικα και αγγλικά, τα οποία θα
λειτουργούν σε γεωγραφικά προ-
σβάσιμες περιοχές, και στα οποία
θα φοιτούν όσοι πραγματικά το
επιθυμούν. Εννοώ δηλαδή ότι κα-
νένας δεν θα υποχρεωθεί να στείλει
το παιδί του σε ένα τέτοιο σχολείο,
αν δεν είναι δική του απόφαση. Οι
πολίτες της Κύπρου που πιστεύουν
στη συμβίωση σε μια κοινή πατρί-
δα, έχουν το δικαίωμα –και πρέπει
να το διεκδικήσουν– να φοιτήσουν
τα παιδιά τους σε σχολεία υψηλών
προτύπων, που θα προάγουν μεν
τον ορισμό της εθνικής συνείδησης
του καθενός, αλλά ταυτόχρονα και
την πίστη στην ιδέα μιας Κύπρου,
και ενός κοινού μέλλοντος. Γνωρίζω
πως και σε αυτό το ζήτημα η Ε.Ε.
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά. 

Προσπάθησα, επειδή ήθελα να
θίξω επιγραμματικά τέσσερα ζη-
τήματα, να είμαι συνοπτικός, αφού
στον χώρο ενός άρθρου δεν μου
επιτρεπόταν να επεκταθώ. Γνωρίζω
δηλαδή ότι μπορεί να μην κατέθεσα
όλα τα επιχειρήματα που έχω στη
διάθεσή μου πάνω σε αυτά τα ζη-
τήματα.

Αν όμως κάποιος το θελήσει,
και δη ο υποψήφιος, μπορεί να εν-
τοπίσει εύκολα, όλη την επιχειρη-
ματολογία. 

Αναζητώντας αναγκαίες απαντήσεις 
Του ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Η συνέλευση των
ποντικών», όπως την
κατέγραψαν με πε-
ρισσή δεξιοτεχνία οι
τραγουδοποιοί Πά-
νος και Χάρης Κατσι-

μίχας, πάει «γάντι» με την πονε-
μένη ιστορία της ευθανασίας. Τα
δύο αδέλφια έγραψαν στίχους, με-
λοποίησαν και τραγούδησαν, την
απόφαση της συνέλευσης των πον-
τικών, να δέσουν μια κουδούνα
στην ουρά του γάτου, ώστε να
προστατευτούν από το φονικό κυ-
νήγι. Ωστόσο, μόνο ένας γέροντας
ποντικός διερωτήθηκε ποιος θα
δέσει την κουδούνα στην ουρά
του γάτου. Αυτός ο οποίος θα τολ-
μούσε, θα κατέληγε στο στομάχι
του γάτου. Και το τραγούδι κατα-
λήγει: «Όλες οι λύσεις είναι φίνες
και ωραίες / τότε και μόνο όταν
είναι εφικτές / άμα δεν έχεις κότσια
να τις εφαρμόσεις / άστες καλύτερα
καθόλου μην τις λες…». 

Η αγορά από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία το 1997 του υπερόπλου
της εποχής, του ρωσικού πυραυ-
λικού συστήματος S-300, αποτέ-
λεσε την κύρια δύναμη επανεκλο-
γής του Γλαύκου Κληρίδη, στην
Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά
αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη απο-
γοήτευση, για τις δυνατότητες αυ-
τού του νησιού. Το 1998 η αγορά
ακυρώθηκε, ύστερα από τις πιέσεις
όλης της Δύσης και τις απειλές της
Τουρκίας.

Τότε έγιναν ατέλειωτες αναλύ-
σεις για την αλλαγή, για πρώτη
φορά στην ιστορία, του ισοζυγίου
δυνάμεων με την Τουρκία. Ωστόσο,
λέγεται μία ήταν η μελέτη, η οποία
ανέτρεψε όλα τα μεγάλα λόγια της
εποχής. Έγινε από ένα έμπειρο
αξιωματικό, ο οποίος έθεσε το
απλό ερώτημα, ποιος θα πατήσει
το κουμπί, ποιος θα δώσει τη δια-
ταγή για να φύγει ο πρώτος πύ-
ραυλος και να καταρριφθεί το πρώ-
το τουρκικό αεροσκάφος. Έθεσε
βεβαίως και το επόμενο δίλημμα,
τι θα γίνει όταν λείψουν οι πύραυ-
λοι των S-300, οι οποίοι ήταν ελά-
χιστοι σε σχέση με τα αεροπλάνα
της Τουρκίας.

Το ίδιο σκεπτικό κατέθεσε στον
καφενέ και σοβαρός γιατρός, ο
οποίος έλεγε ότι αρνείται να πα-
τήσει το κουμπί, να δώσει εντολή
για διακοπή μιας θεραπείας, για
να πεθάνει ένας άνθρωπος, έστω
και αν ξέρει ότι με μαθηματική
ακρίβεια, ότι οι μέρες του ασθενούς
είναι μετρημένες. Τότε άρχισε να
εξιστορεί περιπτώσεις, κατά τις
οποίες έγιναν θαύματα, κυκλοφό-
ρησαν νέα φάρμακα και σώθηκαν
πολλοί άνθρωποι. Ξεκίνησε με
τους ασθενείς με AIDS, οι οποίοι
τα πρώτα χρόνια εντοπισμού της
ασθένειας, πέθαιναν απομονωμέ-
νοι ένας μετά τον άλλο. Μια μέρα
ήρθαν τα νέα φάρμακα και σώθη-

καν, ως εκ θαύματος, όσοι υπόφε-
ραν από την ασθένεια. Ακόμη και
με τον κορωναϊό, τις πρώτες βδο-
μάδες της ασθένειας, επικρατούσε
πανικός και πολλοί ασθενείς ίσως
πέθαναν από απελπισία. Τα νέα
εμβόλια και τα νέα φάρμακα ήρθαν
γρήγορα και η πανδημία κατάν-
τησε μια ασθένεια ρουτίνας. Και
στις δύο περιπτώσεις, είχαμε εκ-
κλήσεις από απελπισμένους ασθε-
νείς, ακόμη και για τερματισμό
της δύσκολης θεραπείας. Ακολού-
θως οι άνθρωποι οι οποίοι θερα-
πεύτηκαν, έκλαιγαν από χαρά, λέ-
γοντας στους γιατρούς, ευτυχώς
που δεν μου ακούσατε. 

Θεωρητικά είναι λογικές οι προ-
θέσεις βουλευτών να ρυθμίσουν
νομοθετικά την ευθανασία, ώστε
να μη μεταβαίνουν ασθενείς στο
εξωτερικό και να προκύπτουν εν-
δεχομένως, ένα σωρό άλλες νομι-
κές παρεκτροπές. Μερικοί πι-
στεύουν ότι ενεργούν και φιλάν-
θρωπα, αφού θα απαλλάσσεται
ένας άνθρωπος από τα βάσανα.
Ωστόσο, ηθικά, τόσο οι νομοθέτες
όσο και οι γιατροί βρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο, έστω και αν το κουμπί
της ευθανασίας θα κληθεί ίσως,
να το πατήσει μια νοσοκόμα. Η
ευθανασία είναι μια ενέργεια μη
αναστρέψιμη και οι ηθικές συνέ-
πειες, ενδεχομένως να είναι μη
αναστρέψιμες και για τους πρω-
ταγωνιστές της διακοπής μιας
ζωής. 

Η ευθανασία είναι ένα ωραίο
ευφυολόγημα για τους υγιείς και
νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν
σκέφτονται τον θάνατο. Μπορεί
να είναι και μια πονηρή σκέψη
στους λογιστές των εκάστοτε σχε-
δίων υγείας. Ωστόσο, όταν τα χρό-
νια περάσουν και ο φόβος του θα-
νάτου αρχίσει να πλακώνει τις ψυ-
χές των μεγαλύτερων στην ηλικία,
τα πράγματα αλλάζουν άρδην. Θυ-
σιάζονται ολόκληρες περιουσίες,
θυσιάζονται νέοι άνθρωποι, ακόμη
και ολόκληροι λαοί, για να ζήσουν
λίγο ακόμη οι μεγαλύτεροι, οι οποί-
οι πλανώνται και νομίζουν ότι είναι
αναντικατάστατοι. Ο θάνατος είναι
δώρο του Θεού, για να μην μείνει
αθάνατο το κακό, αλλά και η ασθέ-
νεια είναι παραχώρηση του Θεού,
για να ταπεινώνεται ο άνθρωπος
και οι γύρω του.

Όταν η αλαζονεία βασιλεύει, ο
άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένας
μικρός θεός και φτάνει μέχρι το
σημείο, όχι μόνο να θυσιάζει την
ψυχή του, αλλά και να σκοτώσει
με τη δύναμη των ανθρώπινων
νόμων.

Και όλα αυτά μέχρι να έλθουν
οι τύψεις της συνείδησης και τότε
όλα εδώ πληρώνονται, σύμφωνα
με τους νόμους της φύσης, αλλά
και την αγάπη του Θεού.

Το κουμπί
της ευθανασίας

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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στρατηγική
χρήσης
της μάσκας
Τέσσερις γιατροί μιλούν στην «Κ»

Η διακεκριμένη καθηγήτρια Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας στο Χάρβαρντ, Λόρι Γκλίμσερ, μιλάει στην «Κ» 

IN
TI

M
E 

N
EW

S

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η Λόρι Γκλίμσερ  -
     

     
  . -

   -
    

   ,  -
    

   -
    -

,    
 ,   
   -

  .    
     

     
 .   2016 
    

Dana-Farber Cancer Institute,  
     

.      
,   

    
,  Dana-Farber Cancer 

Institute    -
  -

 ,    
    

     
   . 

  .    
    
  Dana-Farber Cancer 

Institute,     -
    
    . 

     -
   550 -

    -
 ,  Science, 

Nature, Cell, Nature Immunology, 

Nature Communications, Nature 
Medicine . .    -

   
 Web of Knowledge/ISI  

55.000   h-index 124.  
  .   

 ,  -
    -

 , ,  
  « »  . -

,   -
      

 . ,   
     

 ,    
    

,  , 
     

. 
 

– Φοιτήτρια στο 4ο έτος της 
Ιατρικής Σχολής ανακαλύψα-
τε την πρωτεΐνη Nk1.1 (CD161) 
στα Τ-κύτταρα φυσικούς φο-
νείς. Για την ανακάλυψή σας 
αυτή, γίνατε η πρώτη γυναί-
κα στην Ιστορία που έλαβε το 
διάσημο βραβείο Soma Weiss 
Award. Πώς τα καταφέρατε;
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– Απευθυνόμενη σε έναν φοιτη-
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όπως εσείς στα 22 σας;
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– Μετά τη διετή πανδημία του 
κορωνοϊού, την Ευρώπη αρχί-
ζει να ανησυχεί η ευλογιά των 
πιθήκων. Αυτά τα δύο μπορούν 
να συσχετισθούν; 
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– Είναι μεμψίμοιρες οι φωνές 
που λένε ότι οι γυναίκες υπο-
εκπροσωπούνται στον δημό-
σιο χώρο και στις θέσεις λήψης 
αποφάσεων; Που ισχυρίζονται 
πως τους προσφέρονται λιγό-
τερες ευκαιρίες;
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Περιμένουμε καλά νέα για το εμβόλιο κατά του καρκίνου 

Η Λόρι Γκλίμσερ         -
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«Ενας συνετός άνθρω-
πος θα πρέπει να τηρεί 
τουλάχιστον το μέτρο 
της μάσκας και της υγι-
εινής των χεριών και να 
είναι πολύ προσεκτικός, 
ειδικά εάν ανήκει 
σε ευπαθή ομάδα».
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Συνωστισμός
και πανηγύρια

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΛΑΚΑΣΑ

«Στο πλοίο        ,    »,    -
  .

H πανδημία κατέδειξε 
πόσο σημαντικό είναι το 
ανοσοποιητικό σύστημα 
και ότι χρειάζεται να 
το κατανοήσουμε και 
να το ενισχύσουμε για 
μια σειρά ασθενειών.
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Οχι σε αλλαγή του εκλογικού νόμου

Το «εκκρεμές»
του χρόνου
των εκλογών  
Τα δύο σενάρια και τι θα επηρεάσει
την απόφαση του πρωθυπουργού

Σταθερή η πρόθεση 
του κ. Μητσοτάκη 
για εξάντληση της 
τετραετίας, ωστόσο 
υπάρχουν αστάθμητοι 
παράγοντες που 
μπορούν να φέρουν 
κάλπες το φθινόπωρο.
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    -
  ,  

    -
    -
     

     
 .    

      -
      
.     

   -
    . 

    
    -
.     

    -
    -

  ,  
 . 

H    
     

    
  ,   -

      
    -

,  
    
 .

«Αργό θάνατο» στις τάσεις ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας
«Θα κάνω όργανα χωρίς συσχετισμούς», τόνισε σε συνεργάτες του – Οι αντιδράσεις «προεδρικών» και «Ομπρέλας»

«Δεν υπάρχει ανατροπή 
στην κοινωνία. 
Η Ν.Δ. επιστρέφει», 
τόνισε στέλεχος 
της «Ομπρέλας» στην 
πρώτη συνεδρίαση της 
Πολιτικής Γραμματείας.

H ετοιμότητα              ,   -
               .

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
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Οι startups, «κλειδί» καινοτομίας 
Συνολικά 567 (533 το 2021) σήμερα οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα – Τα κίνητρα και οι παροχές του Elevate Greece
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

«Η ελληνική τεχνολογία 
μπορεί να γίνει προϊόν 
που θα χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως».

Εξετάζεται νέος γύρος 
χρηματοδότησης του κε-
φαλαίου κίνησής τους, 
με συνολικό ανώτατο
όριο επιδότησης 
τα 100.000 ευρώ.

10.000 επιστήμονες στην πρώτη γραμμή έρευνας και ανάπτυξης
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Προσέλκυση ταλέντων
και από το εξωτερικό
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Πρόσφυγες
στα παράλια
μετακινεί 
η Τουρκία
Προετοιμασμένη για κάθε σενάριο η Αθήνα

Οι Ενοπλες Δυνάμεις 
στο Ανατολικό Αιγαίο 
έχουν εντολή να 
κινούνται με αυξημένο 
βαθμό επιφυλακής 
και ετοιμότητας 
προκειμένου να 
αντιδράσουν άμεσα 
εφόσον χρειαστεί.
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Η αναβαπτισμένη      -
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    .   ,    
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   ,   ,     . 
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 15 .         

      ( ) P-1  
  Marder,         

       F-16 Block 50 
   UAV  MQ-9. 

Τέσσερις «μνηστήρες» για τις κορβέτες
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Η Ελλάδα

Σύντομα το εμβόλιο ευρύτερης κάλυψης
O Νούμπαρ Αφέγιαν, ιδρυτής της Moderna, μιλάει στην «Κ» για τις προκλήσεις της επιστήμης σε καιρό πανδημίας

Συνέντευξη στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Τον Οκτώβριο  2010              
 mRNA,      ,   .    Moderna»,    .

 – Το εμβολιαστικό πρόγραμμά 
σας για τη γρίπη προχωράει;
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– Τις προηγούμενες δεκαετίες, 

έγιναν μαζικοί εμβολιασμοί στην 
Ευρώπη και στην Αμερική –για 
την πολιομυελίτιδα, την ευλο-
γιά κ.ά.– και υπήρχε συναίνεση 
από την πλευρά των πολιτών. 
Γιατί ήταν τόσο έντονη η αντί-
δραση για το εμβόλιο κατά της 
COVID-19; 
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– Για να έρθουμε στην προσω-
πική σας ιστορία, πώς επηρέασε 
την πορεία σας το ότι ως παιδί 
βιώσατε την προσφυγιά;

–     
    -

.     
  « »  , 

      -
,    , 

      
 .  ,  -

     
    

    . 
      

  ,     -
.  1987    

    -
      

    
 24 .   

     -
:      

    
      

   45 , -
,    

20 .  ,  . 
 ,  .  

      
    

   . 
’     

    
   ,   

.     
  «   » 
 ,  ,  
     

     -
    

    .

Θα ήθελα να μάθω 
τι είδους αλλαγές 
σκοπεύουν να κάνουν 
οι χώρες της Δύσης ώστε 
να είμαστε έτοιμοι για 
την επόμενη πανδημία. 
Δεν νομίζω ότι γίνεται 
κάπου τέτοιος διάλογος.

Δίνεις στους ανθρώπους τον θεό και δεν θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν

Ηδη από το 2015 είχαμε 
δοκιμάσει τη χορήγηση 
mRNA σε ανθρώπους. 
Γι’ αυτό και δημιουργή-
σαμε το εμβόλιο σε μόλις 
42 ημέρες αφότου λάβα-
με τη γενετική ακολου-
θία του νέου ιού.

Να προβλέψουμε πού 
θα πάει ο ιός και να τον 
περιμένουμε εκεί, όχι να 
τον κυνηγήσουμε. 
Μόνο με αυτόν τον 
τρόπο ίσως μπορέσουμε 
να τον νικήσουμε.
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Ερχεται η ώρα 
των κρίσιμων
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στο Ουκρανικό
Σημείο καμπής η ρωσική προέλαση
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Η Ουγγαρία εξασφάλισε 
εξαίρεση από τις 
κυρώσεις του πετρελαίου 
που εισάγει από τη 
Ρωσία μέσω αγωγών.
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Η παράταση 
της σύγκρουσης θέτει 
σε δεινή δοκιμασία 
την ενότητα της Δύσης 
καθώς οι επιπτώσεις 
γίνονται αφόρητες.
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Θολό τοπίο

Νικητής ο Ορμπαν στο «μπρα ντε φερ» με την Ε.Ε. 
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ



Κ Ο Σ Μ Ο Σ22   Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Η κινεζική   
   ,  

  ,  
   

    -
     

  .  
  -

   ,  
   -

    , 
     -

.   ,  -
  ,  -

   
    -

   
.
    -

     , 
    

     « -
    -
 »,   

    , -
     

 .   
     -

  .  
    , 

     -
  ,  -

   .   
    -
     

     
    

   ,  
    -

 ,   
 , -

    
.  -

     
   30.000 -

,    
     
  -

.      -
 , -

    
 ,  

    -
,   -

 ,    -
    .

      

     
     , 

   
     -

    -
.     

,  ,  -
     -

  ,  
   .  

  ,   
   -

,   

 ,  -
     

   -
   -

 ,  -
     

  -
  .  -
    

 .  , 
,     -

   ,  
  , -

     
   -

    
 .   -

,    -
    

   -
 .  -
    

    -
,  -

,   
      

  .

    
 ,  . 

     
    

   -
      

 .  -
  ,  

      
  1970,  

    
 ,   

    1942, 
   -
 . «    

   
 ,   -

     
»,    , 

   
    -

 .  -
     

   
  ,   -

   ,   
 .  -

,      
   

   
    36 . 

   
 ,   , 

   
 «   -

». 

Ασάφεια και ευχολόγια
  , , 

   .  -
   -

      
    

    - -
,     
     -

.
    

    -
     

    
    -

  .  -
    -

    , 
     

  ,  
    -

     
. ,  -

 ,   
,    

      
.    

    
    ( , 

, ,   
).   -

     
,    , 

    
      

.
   
    -

    
. «    

     
   », 

   ,  
    
 .   -

, ,  -
   -

,      
   .  

  ,    
  -

     
,    -

    
   -

.
«      

    -
 .    

   -
,      

 »,    
     -
  .   

    
     -

     
 ,     

   
    -

     -
,    

   -
,     

  .  -
  :    
     ;

Σαν τουρίστες,   -
      

,    -
     
     

  . -
  ,   

    -
    

 ,   -
   .   

   
,   -

    
.  

    
      

   
    
   , -

   25   
    

    -
 .     -

    
 ,  -

    , 
   -
   -

      
.    

    ,  
  , -
   -

    
  :  

    -
,    , 

     
    -

 .  , 
     
  lockdown,  -

,    -
,  -

,  . 
  , -

 ,   «   
    

   -
.   -
     
     

    -
    ,  

 .  -
    -

     
.   

    
      
 . ,   

,    
’ ».

  ,  -
    -

      
   -

     «  
 »   

.    « -
», ,   

    . 
.  -

   -

,    -
    

    -
.   , 

,   -
    

  COVID-19  
   

 . 
    

   . 
«     -

;», ,  
 «      

  ;». H  
,   

 ,   «   
     
    
     -

  .   
   -

   . 
      

      
     
   ».

Ανησυχία στο ΚΚΚ
  -

    -
    -
    

     
     

.    -
    -

   
,   -

     
.  -

    
      
   

  ,  
    -

   , -
   -

    
.   -

, ,  -
     

  , 
   , 

     
   -

   COVID-19 
 . , ,  

     
   . 

    
     

     -
 .

Παρά   
   

   -
  , -

   
  

   
    

  -
 .    

    
 , 

 -
.   -

    
   -

    
    

  . 
   -

   
   -

   -
    

   
 -

    
   

  -
    
 ,   
      
.     
 ,  -

 , «   
  . 

  -
   -

    
 .  -

     
   

    
.   

 ;».

Μαραθώνιος...

Η Κίνα ρίχνει άγκυρα στον Ειρηνικό 
Το Πεκίνο προηγείται με μεγάλη διαφορά της Αμερικής στην κούρσα για επιρροή στην ευρύτερη περιοχή

Σαγκάη, επιστροφή
στην κανονικότητα,
αλλά υπό όρους

Η Κίνα επιδιώκει 
πρόσβαση σε εδάφη, 
χωρικά ύδατα και ψη-
φιακές υποδομές, υπο-
σχόμενη σε αντάλλαγμα 
ανάπτυξη, υποτροφίες 
σπουδών και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα.

Το σκληρό απαγορευτι-
κό ήρθη, αλλά οι κινε-
ζικές αρχές επιμένουν 
στην πρακτική 
της μηδενικής ανοχής 
στην COVID-19.

Φτου ξελευθερία!           .
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Του ΝΤΕΪΜΙΕΝ ΚΕΪΒ
THE NEW YORK TIMES

Του ΚΡΙΣ ΜΠΑΚΛΕΪ
THE NEW YORK TIMES
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Μαύρη χρονιά
για το μέλλον
του πλανήτη
Οπισθεν ολοταχώς σε όλες τις δράσεις
και τα μέτρα για την προστασία του
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(Και) περιβαλλοντικά εγκλήματα στα πεδία των ουκρανικών μαχών 

Χιλιάδες νεκρά δελφίνια 
έχουν ξεβραστεί στις 
ακτές της Μαύρης 
Θάλασσας σύμφωνα με 
Ουκρανούς, Βούλγαρους 
και Τούρκους ερευνητές. 

Το κόστος 
της ενέργειας και 
των αγροδιατροφικών 
προϊόντων 
χρησιμοποιείται 
ως Δούρειος Ιππος 
αντιπεριβαλλοντικών 
πολιτικών. 



Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ως μεγάλη πρόκληση με πολλά ισχυρά
κίνητρα αντιμετωπίζουμε την φετινή
εκπροσώπησή μας στις τρεις Ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Το δέλεαρ για
τους πέντε εκπροσώπους μας είναι
πολύ μεγάλο από όλες τις απόψεις. 

Ο πρωταθλητής Απόλλωνας θα
αρχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρε-
ώσεις, από τον τρίτο προκριματικό
γύρο του Champions League, στις 2-
3 Αυγούστου και θα μάθει αντίπαλο
στην κλήρωση της 18ης Ιουλίου. Οι
«κυανόλευκοι» δεν θα έχουν το άγχος
της πρόκρισης στην φάση των ομίλων
καθώς εάν αποκλειστούν στον τρίτο
γύρο τηςκορυφαίας ευρωπαϊκής διορ-
γάνωσης, θα πάνε στα πλέι οφ του
Europa League κι αν δεν καταφέρουν
να προκριθούν ούτε εκεί, τότε θα
μπουν στην κληρωτίδα για τους ομί-
λους του Conference League. 

Η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει
τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από
τον δεύτερο προκριματικό γύρο του
Champions League στις 19-20 Ιουλίου.
Η ομάδα της Λάρνακας, θα μάθει τον
αντίπαλό της στην κλήρωση της 15ης
Ιουνίου. Αν οι «κιτρινοπράσινοι» απο-
κλειστούν, θα συνεχίσουν στον Γ’
προκριματικό γύρο του Europa.

Εξαιρετικά είναι τα δεδομένα για
την κυπελλούχο Ομόνοια η οποία θα
αρχίσει τις ευρωπαϊκές της υποχρε-
ώσεις, από τα πλέι οφ του Europa Le-
ague, στις 18 Αυγούστου και θα μάθει
τον αντίπαλο της την 1η Αυγούστου.
Η Ομόνοια έχει εξασφαλισμένη την
παρουσία της στους ομίλους του Con-
ference League, όπως και ο πρωτα-
θλητής Απόλλωνας.

Η τρίτη και η τέταρτη ομάδα στο
Πρωτάθλημά μας, ο ΑΠΟΕΛ και ο

Άρης αντίστοιχα, θα ξεκινήσουν το
ευρωπαϊκό τους ταξίδι, από τον δεύ-
τερο προκριματικό γύρο του Confe-
rence League, στις 21 Ιουλίου. Οι
δύο ομάδες μας θα μάθουν το αντί-
παλό τους στην κλήρωση της 15ης
Ιουνίου.

Είναι πολλά τα λεφτά
Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία

στους ομίλους του Europa Conference
League δίνει μπόνους 2.940.000 ευρώ,
η πρόκριση στους ομίλους του Europa
League προσφέρει 3.630.000 ευρώ,
ενώ η πρόκριση στους ομίλους του
Champions League ισοδυναμεί με
έμβασμα 15.640.000 ευρώ στα τα-
μεία.

Ας δούμε αναλυτικότερα το τι
ισχύει για τους εκπροσώπους μας
στις τρεις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις: 

� Απόλλων: Με το όνειρο
των «χρυσοφόρων» ομίλων
Ο πρωταθλητής Απόλλων θ’ αρ-

χίσει από τον 3ο προκριματικό γύρο
του Champions League, με τους δι-
πλούς αγώνες να έχουν οριστεί για
τις 2-3 Αυγούστου και 9 του ίδιου μή-
να. Στις 18 Ιουλίου θα πραγματοποι-
ηθεί η κλήρωση και ο Απόλλωνας θα
ξέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.

Μάλιστα, έχουν γίνει ήδη γνωστοί
οι πιθανοί αντίπαλοι των κυανόλευ-
κων (στην παρένθεση ο προκριμα-
τικός γύρος από τον οποίο αρχίζουν):
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2ο), Ερυθρός
Αστέρας, Ολυμπιακός Πειραιώς (2ο),
Βικτόρια Πλζεν (2ο), Καραμπάχ (1ο),
Μάλμο (1ο). Σε περίπτωση που απο-
κλειστούν από κάποιο γύρο μέχρι
τον 3ο, τότε θα αντικατασταθούν με
τις νικήτριες ομάδες. Αυτή τη στιγμή,
είναι τα φαβορί για να βρεθούν στον

προκριματικό που συμμετέχει ο Απόλ-
λωνας.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα της
Λεμεσού έχει εξασφαλίσει ήδη πα-
ρουσία τουλάχιστον στους ομίλους
του Europa Conference League. Αν
όμως περάσει στα πλέι οφ του Ch-
ampions League, τότε θα σφραγίσει
εισιτήριο για τους ομίλους του Europa
League. Φυσικά, αν περάσει και από
τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλο-
γικής διοργάνωσης, τότε μπαίνει
στους χρυσοφόρους ομίλους της με
τα αρχικά έσοδα της να ξεπερνούν
τα 15 εκατομμύρια!

� ΑΕΚ: Στους ομίλους
με μια πρόκριση!
Η ΑΕΚ θα αρχίσει την ευρωπαϊκή

της προσπάθεια από τον Β’ Προκρι-
ματικό γύρο του Champions League,
στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.
Η ομάδα της Λάρνακας έχει το προ-
νόμιο, όπως είναι δομημένες οι ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις, με μια πρό-
κριση από το δεύτερο προκριματικό
του Champions League να κλείσει
θέση για τους ομίλους του Europa
League. Αυτό γιατί δεν θα χρειαστεί
να αγωνιστεί στα πλέι οφ, αλλά πάει
απευθείας ομίλους της δεύτερης τη
τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «κιτρινοπράσινοι» θα έχουν
ως αντίπαλους την Ντιναμό Κιέβου
ή την Μίντιλαντ. Αν μάλιστα απο-
κλείσουν τους ισχυρούς Ουκρανούς,
θα πάρουν την θέση τους στους
«ισχυρούς» στον Γ’ προκριματικό
γύρο του Champions League! Αν η
ΑΕΚ αποκλειστεί από το Champions
League, τότε μεταφέρεται στον Γ’
Προκριματικό του Europa League
κι αν αποκλειστεί και τότε, θα συ-
νεχίσει στα πλέι οφ του Europa Con-

ference League. Επί της ουσίας με
μία πρόκριση θα βρίσκεται σε ομί-
λους. Χρυσή ευκαιρία και δεν πρέπει
να πάει χαμένη.

� Ομόνοια: Είναι
πολλά τα οφέλη
Με την κατάκτηση του κυπέλλου

η Ομόνοια κέρδισε πολλά περισσό-
τερα από τα αναμενόμενα. Οι «πρά-
σινοι» με τον τρόπαιο «κλείδωσαν»
παρουσία σε ομίλους για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά, μιας και θα αρχί-
σουν από τα play-off του Europa Le-
ague, κερδίζοντας παράλληλα και
την άνεση χρόνου, ενώ θα βάλουν
ξανά, πολλά εκατομμύρια στα ταμεία
τους. Στο χειρότερο σενάριο η Ομό-
νοια έχει εξασφαλισμένη θέση στους
ομίλους του Europa Conference Le-
ague και εγγυημένα έσοδα 3.000.000
ευρώ.

� Χωρίς «δεύτερη ευκαιρία»
ΑΠΟΕΛ και Άρης
ΑΠΟΕΛ και Άρης θα ξεκινήσουν

το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, από τον
δεύτερο προκριματικό γύρο του Con-
ference League. Οι δύο ομάδες μας
θα μάθουν τον αντίπαλό τους στην
κλήρωση της 15ης Ιουνίου. Οι αγώνες
τους στον 2ο γύρο θα διεξαχθούν
στις 21 και 28 Ιουλίου. Για να μπουν
στους ομίλους θα πρέπει να κάνουν
τρεις προκρίσεις. Πολύ θετικό για
τον ΑΠΟΕΛ είναι πως σε όλες τις κλη-
ρώσεις της νεοσύστατης διοργάνω-
σης, δηλαδή από τον 2ο προκριματικό
μέχρι και τα πλέι οφ, θα βρίσκεται
στους ισχυρούς. Με 18.000 βαθμούς
διαθέτει έναν από τους πιο υψηλούς
συντελεστές! Πολύ δυσκολότερες θα
είναι οι κληρώσεις του πρωτάρη στην
Ευρώπη, Άρη. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Παράδειγμα,
ερώτηση - απάντηση

Κανένα δεν ενδιαφέρει, ουδείς νοιάζεται και
κανείς δεν φροντίζει για την εξασφάλιση
της νομιμότητας. Ας είμαστε επιτέλους ει-
λικρινείς σ’ αυτό το νησί. Ξεκινώντας από
το δημοσιογραφικό συνάφι, μέχρι τις διω-
κτικές αρχές, την Εισαγγελία, την Επιτροπή
Δεοντολογίας, το κράτος γενικότερα… σε
κανένα δεν καίγεται καρφί. Ούτε φυσικά
και των οπαδών - πολιτών. Η απαίτηση εκ
μέρους της πλειοψηφίας για την επιβολή

της τάξης και της νόμιμης λειτουργίας, ξεκινά και σταματά
έως ότου αγγίξει κανείς τα συμφέροντα της ομάδας του κα-
θενός, του κόμματος, του ηγέτη ή όπου τέλος πάντων υπο-
τάσσεται ο καθένας. Όσο η πάταξη της νομιμότητας αγγίζει
άλλους, είναι επιθυμητό. Άμα λάχει και στραφεί προς τη
δική μας μεριά, τ’ αντίθετο. Για να πείσουμε περί της ορθότητας
της πιο πάνω επισήμανσης ας παραθέσουμε ένα παράδειγμα.
Ας υποθέσουμε ότι αύριο ξημερώνει μια μέρα, εις την οποία
η Κύπρος μεταμορφώνεται σ’ ένα σύγχρονο κράτος, με ακέ-
ραιους πολιτικούς, αδιάφθορες υπηρεσίες και πλήρως επαγ-
γελματικές. Σε τούτη την ουτοπική Κύπρο, διαπιστώνεται
μετά από ενδελεχή και μακροχρόνια έρευνα της αστυνομίας
σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, που διεξήχθη υπό
πλήρη μυστικότητα και χωρίς ουδείς να γνωρίζει το παραμικρό,
ότι πρόεδρος μεγάλης ομάδας συνεργάζεται με τον υπόκοσμο,
διακινεί εκατομμύρια χωρίς να δηλώνει ούτε και σεντ, δια-
πραγματεύεται με παίκτες για στήσιμο αγώνων, ποντάρει
πακτωλό χρημάτων στο στοίχημα και εξασφαλίζει κάλυψη
μέσα από τις γνωριμίες του με πολιτικούς και διεφθαρμένους
αστυνόμους και λειτουργούς. Στη συνέχεια ας υποθέσουμε
ότι ο εν λόγω πρόεδρος, συλλαμβάνεται και ακολούθως η
ομάδα υποβιβάζεται στην Δ’ κατηγορία. 

Νοουμένου ότι ξημερώνουμε την επόμενη μέρα των
συλλήψεων και της απόφασης για διαβάθμιση της ομάδας
και τα δεδομένα επανέρχονται όπως ακριβώς είχαν προ
«μεταμορφώσεως»; Ποια άραγε θα ήταν η αντίδραση των
οπαδών της βλέποντας την ομάδα τους να πλήττεται ανε-
πανόρθωτα; Πόσο αντικειμενική θα ήταν η κάλυψη των
γεγονότων νοουμένου ότι οι δημοσιογράφοι ήταν κοντά
στην ομάδα και το επιτελείο της; Με ποιο τρόπο η αστυνομία
θα έβαζε το μαχαίρι στο κόκκαλο για να καταπολεμήσει
το έγκλημα στην ρίζα του, όταν ο πρόεδρος άπλωσε τα
πλοκάμια του εντός του σώματος; Πόσο αμέριμνοι θα ήταν
οι δικαστές νοουμένου ότι η ισχύς του προέδρου έφτανε
μέχρι τα γραφεία τους; Και ποια στάση θα διατηρούσαν οι
πολιτικοί όταν πιθανή τιμωρία της ομάδας θα τους προ-
καλούσε ανεπανόρθωτο πολιτικό κόστος; 

Ερωτήσεις κάνουμε… μήπως και ξύσουμε λίγο το κεφάλι
μας, καλοκαίρι που είναι. 

Καλύτερη προσθήκη,
χειρότερης περιόδου

Λένε πως στο σπίτι του κρεμασμένου δεν
μιλάνε για σχοινί. Και στο… σπίτι του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, σε μια περίοδο που
η κυπριακή διαιτησία αδιαμφισβήτητα έχει
φθάσει στο τέλμα, δεν θα έπρεπε να μιλάνε
για ορθές αποφάσεις, ως προς την επιλογή
του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας.
Δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται η πρόσ-
ληψη Μίλορατ Μάζιτς ως η καλύτερη προ-
σθήκη που έκανε ποτέ η ΚΟΠ, ακόμη και

αν το πιστεύει, σε τέτοιο βαθμό, ο πρόεδρος Γιώργος Κούμας.
Δεν είναι θέμα ικανοτήτων, ούτε εμπειρίας στο χώρο. Είναι
θέμα αποτελεσμάτων. Και στη διετία της θητείας Μίλορατ
Μάζιτς στην ΚΟΠ και την κυπριακή διαιτησία, δεν υπάρχει
κάτι που να αξιολογείται ως θετικό ή έστω σημάδι βελτίωσης.
Οι ίδιοι περίπου, λίγοι διαιτητές, σήκωσαν το βάρος, υπέπεσαν
ξανά και ξανά σε σοβαρά και πολλές φορές ανεξήγητα λάθη.
Άρα για ποια σταδιακή ανανέωση μιλάμε, παρά τις κατά
καιρούς αντίθετες εξαγγελίες, τόσο από τον κύριο Μάζιτς
όσο και από τους αξιωματούχους της ΚΟΠ. Ανεξήγητη και
η ανοχή που επέδειξε ο κύριος Μάζιτς σε ορισμούς συγκε-
κριμένων διαιτητών, παρά τα συχνά φάλτσα σφυρίγματα
τους. Και δυστυχώς υπάρχουν και χειρότερα. Γιατί η αποτυχία
βελτίωσης της κατάστασης καταγράφεται πλέον και στην
εποχή του VAR! Η χρήση της τεχνολογίας, περισσότερο
εκτεθειμένη άφησε την κυπριακή διαιτησία, παρά τη
βοήθησε, έστω και αν καταγράφηκε καλύτερο ποσοστό
ορθών αποφάσεων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. 

Επειδή στην Κύπρο ζούμε και στο κυπριακό ποδόσφαιρο
κάποια πράγματα δύσκολα αλλάζουν, στη σφαίρα του (πολύ)
ρομαντικού κατατάσσεται κάποιος, αν πιστεύει πως ο
Μίλορατ Μάζιτς μόνος του αποφάσιζε, παρεμβάσεις δεν
δεχόταν και απόλυτα υπεύθυνος ήταν για τις σημαντικές
αποφάσεις. Δεν παύει, ωστόσο, να έχει τις δικές του ευθύνες,
ακόμη και για το βαθμό ανοχής του σε όλα αυτά. Απ’ εκεί
και πέρα, αν οι εκτιμήσεις περί καθόδου ξένων διαιτητών,
από το ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου επι-
βεβαιωθούν, θα είναι μία ακόμη απόδειξη πως κάθε άλλο
παρά πετυχημένη μπορεί να χαρακτηρισθεί η θητεία του.
Η οποιαδήποτε τοποθέτηση περί ορθής απόφασης ή κα-
λύτερης προσθήκης για την κυπριακή διαιτησία, τέτοια πε-
ρίοδο, καλύτερα να αποφεύγεται. Όπως αχρείαστη ήταν η
ανάδειξη και βράβευση κορυφαίου διαιτητή για τη φετινή
αγωνιστική περίοδο. Όταν χωρίς ξένους διαιτητές, δεν μπο-
ρούσε να ολοκληρωθεί πρωτάθλημα και κύπελλο, ο τίτλος
κορυφαίος κύπριος διαιτητής, το λιγότερο προκαλεί…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Η προοπτική των 5 Ευρωπαίων 
Εξαιρετικά καλές οι προϋποθέσεις για τους εκπροσώπους μας στις τρεις διοργανώσεις

ΑΝOΡΘΩΣΗ: Απόλυτος κυρίαρχος
πλέον ο Χρίστος Πουλλαΐδης στην
Ανόρθωση. Το παίρνει πάνω του και
με δικές του αποφάσεις, σε διοικητι-
κό και οργανωτικό επίπεδο, στην ου-
σία ηγείται της προσπάθειας, στη νέα
εποχή της Ανόρθωσης και με ξεκάθα-
ρο στόχο την επιστροφή στην κορυ-
φή. Την ίδια ώρα, ως απόλυτος υπεύ-
θυνος, είτε θα πιστωθεί το μεγαλύτε-
ρο μερίδιο ενδεχόμενης επιτυχίας,
είτε θα χρεωθεί το μεγαλύτερο ποσο-
στό ευθύνης για τις σημαντικές απο-
φάσεις του φετινού καλοκαιριού…

ΜΕΤΑΓΡΑΦEΣ: Τελειωμένη μετα-
γραφή είναι μόνο αυτή που περιλαμ-
βάνει τις σχετικές υπογραφές σε κα-

νονικό συμβόλαιο. Άλλο ενδιαφέρον,
άλλο πρόταση και άλλο η επικυρωμέ-
νη συμφωνία. Υπάρχει μεγάλη από-
σταση – διαφορά, από το να προταθεί
ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα,
μέχρι το να αξιολογηθεί θετικά και να
υποβληθεί η σχετική πρόταση. Και το
πιο σημαντικό, άλλο η επιτυχημένη
μεταγραφή με βάση το βιογραφικό,
τα στιγμιότυπα στο youtube ή και το
κόστος αγοράς ή συμβολαίου και άλ-
λο η πετυχημένη μεταγραφή, με βά-
ση την εικόνα και απόδοση του ποδο-
σφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο…

ΖΙOΡΝΤΙ ΓΚOΜΕΘ: Πολλοί Ομονοι-
άτες στεναχωρήθηκαν για την απο-
χώρηση του Ζιόρντι Γκόμεθ. Μέτρησε

η ηλικία –μένει και ο Φώτης Παπου-
λής που είναι και αυτός κάποιας ηλι-
κίας και είναι δύσκολο να υπάρχουν
δυο ..υπερήλικες στο δυναμικό- αλλά
και ο σοβαρός τραυματισμός του.
Μορφή για την Ομόνοια και κόσμημα
για το ποδόσφαιρό μας αυτός ο τερά-
στιος ποδοσφαιριστής. 

ΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Υπάρχει πρόθεση ενο-
ποίησης των ανδρικών τμημάτων πο-
δοσφαίρου των ομάδων Αχυρώνα
Λιοπετρίου και Ονήσιλου Σωτήρας.
Όπως μαθαίνουμε οι επαφές μεταξύ
των σωματείων είναι αρκετά προχω-
ρημένες ενώ περιλαμβάνουν και την
ΚΟΠ για την παροχή πληροφοριών επί
νομικών και διαδικαστικών θεμάτων. 

NATIONS LEAGUE: Το ενδιαφέρον
των ποδοσφαιριστών όλων των ομά-
δων για τα ματς του Nations League
που γίνονται μέσα σε αυτό το διάστη-
μα είναι… το να μην τραυματιστούν. 
Γενικότερο σχόλιο. Όπως το πάνε οι
διοικούντες το ποδόσφαιρο θα φθά-
σουμε σε κάποιο στάδιο που θα κα-
ταργηθεί ο χρόνος ξεκούρασης των
ποδοσφαιριστών.

ΝΤΕ ΒΙΝΣEΝΤΙ: Τα έβαψαν μαύρα
οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ με την αποχώ-
ρηση του Τόμας ντε Βινσέντι. Ήταν
τόσο πολύτιμη η προσφορά του που
θα λείψει πολύ από την ομάδα. Τόσο
πολύτιμη, που ήταν πολύ κοντά
στο… τίποτα.

Ο πρωταθλητής Απόλλωνας θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions Leagueστις 2-3 Αυγούστου και η δευτερα-
θλήτρια ΑΕΚ θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στις 19-20 Ιουλίου. 
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Με την προσοχή στραμμένη στον
πόλεμο στην Ουκρανία, είναι εύ-
κολο να παραβλέψουμε άλλες κρί-
σεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου
οι επιπτώσεις για την παγκόσμια
ασφάλεια των τροφίμων και της
ενέργειας είναι περιορισμένες. Μια
τέτοια περίπτωση αφορά την οι-
κονομία της Σρι Λάνκα, η οποία
σήμερα διαθέτει σχεδόν μηδενικό
ξένο συνάλλαγμα, ελάχιστα απο-
θέματα βενζίνης και εξαιρετικά
χαμηλές προμήθειες φαρμάκων
και τροφίμων.

Αν και τα αίτια της κρίσης είναι
περίπλοκα, αξίζει να αναφερθούμε
στους βασικότερους λόγους, η αλ-
ληλεπίδραση των οποίων βύθισε
την οικονομία της Σρι Λάνκα.

Ο κυριότερος λόγος αφορά την
οικονομική κακοδιαχείριση και
διαφθορά της χώρας από τους αδελ-
φούς Rajapaksa. Από το 2004, όταν

ο Mahinda Rajapaksa εκλέγηκε
πρωθυπουργός, η κυβέρνηση δια-
χρονικά επέδειξε ευνοιοκρατία σε
τάξεις επιχειρηματιών με πολιτικές
διασυνδέσεις, αδιαφορώντας για
τις μακροπρόθεσμες συνέπειες και
επιτρέποντας τη δημιουργία πο-
λυδάπανων, αλλά αμφίβολης χρη-
σιμότητας, έργων υποδομής. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση απέ-
τυχε ως προς τη φοροεισπρακτική
της ικανότητα. Παρά τα άδεια τα-
μεία, οι αρχές επικεντρώθηκαν σε
λαϊκίστικα μέτρα τα οποία δεν συ-
νέβαλλαν στην οικονομική ανά-
πτυξη. Παράδειγμα αποτελεί η
προσπάθεια για αγροτική μεταρ-
ρύθμιση, η οποία οδήγησε σε επι-
σιτιστική κρίση.

Η αδιέξοδη οικονομική πολιτική
οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του
δημόσιου χρέους, με επακόλουθο
το 90% του νέου χρέους, την πε-

ρίοδο 2015-2019, να χρησιμοποι-
είται για αποπληρωμή τοκοχρεο-
λυσίων προηγούμενων δανείων.
Παρόλα αυτά, η Σρι Λάνκα συνέχισε
να βρίσκει πρόθυμους δανειστές
(π.χ. Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία) και το
δημόσιο χρέος έφτασε το 120%
του ΑΕΠ. 

Η πανδημία έδωσε τη χαριστική
βολή: με την κατάρρευση του του-
ρισμού, η κυβέρνηση προχώρησε
σε σαρωτικές φορολογικές περι-
κοπές, περιορίζοντας ακόμη πε-
ρισσότερο τα κρατικά έσοδα. Στις
12 Απριλίου, με το συνολικό κυ-
βερνητικό χρέος να ξεπερνά τα
$51 δισ., η κυβέρνηση ανέστειλε
τις πληρωμές των δανειακών της
υποχρεώσεων προς ξένους δανει-
στές. Εν μέσω αυξανόμενων προ-
ειδοποιήσεων και διαμαρτυριών,
η κυβέρνηση της χώρας προσέγ-
γισε τελικά το ΔΝΤ. 

Με υψηλή ανεργία και πληθω-
ρισμό στο 30%, τα επόμενα βήματα
θα είναι δύσκολα, εφόσον σε χώρες
όπως η Σρι Λάνκα, με ιστορικό
εκτροπής της εξωτερικής οικονο-
μικής βοήθειας, το ΔΝΤ θα πρέπει
να διασφαλίσει ότι οι κρατικές δα-
πάνες διοχετεύονται με διαφανή
και υπεύθυνο τρόπο. 

Μακροπρόθεσμα, η Σρι Λάνκα
θα απαιτήσει, πιθανότατα, ανα-
διάρθρωση χρέους. Πέραν της
αναστολής αποπληρωμών, οι πι-
στωτές θα πρέπει να αναμένουν
συνολικές μειώσεις χρέους, σε
συνδυασμό με ένα ρεαλιστικό σχέ-
διο οικονομικής αναδιάρθρωσης. 

Το παράδειγμα της Σρι Λάνκα
αναδεικνύει τον κίνδυνο παρομοί-
ων κρίσεων σε άλλες αναπτυσσό-
μενες χώρες και την ανάγκη έγ-
καιρης λήψης διορθωτικών μέτρων,
περιλαμβανομένων και γενναι-

όδωρων αναδιαρθρώσεων χρεών
για να αποφευχθούν τα χειρότερα. 

Σημειώνεται ότι, στην παρούσα
φάση, 14 αναπτυσσόμενες οικο-
νομίες έχουν αποδόσεις χρέους
άνω 1.000 μονάδων βάσης σε σχέ-
ση με τα ομόλογα των ΗΠΑ, που
θεωρείται το όριο για προβλημα-
τικά ομόλογα. Οι προκλήσεις, λοι-
πόν, δεν περιορίζονται στη Σρι
Λάνκα και ο ΟΗΕ έχει ήδη προει-
δοποιήσει ότι περίπου 1,7 δισε-
κατομμύρια άνθρωποι αντιμετω-
πίζουν σοβαρό κίνδυνο τροφίμων,
καυσίμων και οικονομικής ανα-
σφάλειας. 

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

Κρατική χρεωκοπία - Το παράδειγμα της Σρι Λάνκα

Αναζητούν
αίσιο τέλος
στο σήριαλ με
το χαλλούμι 
Τα ΠΟΠ και τα αποθέματα
Οκτώ μήνες μετά την ημερομη-
νία εφαρμογής της κατοχύρωσής
του ως ΠΟΠ, το χαλλούμι παρα-
μένει μια ανοικτή πληγή για την
κυβέρνηση. Ούτε η γνωμάτευση
της Νομικής Υπηρεσίας ξεκλει-
δώνει την παραγωγή ΠΟΠ,  ζητά
την συμβολή δικών του νομικών
συμβούλων ο Σύνδεσμος Τυρο-
κόμων. Συνάντηση αύριο του
Προέδρου Αναστασιάδη με το
Σύνδεσμο Τυροκόμων. Σελ. 3

Προσπάθεια για
να ξεκλειδώσουν
τα 85 εκατ. ευρώ
Στη Βουλή αύριο ο ΥΠΟΙΚ

Στην Επιτροπή Οικονομικών θα
βρεθεί αύριο ο ΥΠΟΙΚ σε μια προ-
σπάθεια να εξευρεθεί μία λύση
στα επίμαχα δύο νομοσχέδια για
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
τα οποία συνθέτουν το 14ο και
τελευταίο προαπαιτούμενο για
να «απεγκλωβιστεί» η πρώτη δό-
ση από το Ταμείο Ανάκαμψης
των 85 εκατ. ευρώ. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Οι κατασκευαστές
γυρίζουν στα ακίνητα
Σημαντικά κέρδη από τον κλάδο
του real estate θεωρούν ότι μπορούν να
αποκομίσουν οι μεγάλοι κατασκευαστι-
κοί όμιλοι στην Ελλάδα, που επιστρέ-
φουν δυναμικά. Βασικοί μοχλοί είναι η
επιστροφή της ζήτησης και η αίσθηση ότι
είναι ευκολότερη η εύρεση αγοραστών
σε υψηλές τιμές. Σελ. 12

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αλμα 140%
στα τιμολόγια
φυσικού αερίου
από 1η Ιουλίου

Σελ. 10

Σφίγγει η θηλειά της ακρίβειας
Οι καταναλωτές τη νοιώθουν στην τσέπη τους, με τις αυξήσεις να μειώνουν την αγοραστική δύναμη
Η ακρίβεια σφυροκοπά ολοένα
και περισσότερο τα νοικοκυριά
και τα πορτοφόλια των κατανα-
λωτών. Η αύξηση των τιμών σε
καύσιμα και βασικά αγαθά άρ-
χισε από τα τέλη της πανδημίας,
αλλά μετά την εισβολή της Ρω-

σίας στην Ουκρανία έχει εκτο-
ξευθεί και οι επιπτώσεις είναι
φανερές. Η βενζίνη 95 οκτανίων
σε διάστημα τριών εβδομάδων
από τώρα θα φτάσει στα 2 ευρώ
το λίτρο, όπως δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο εκπρόσωπος των

πρατηριούχων Χριστόδουλος
Χριστοδούλου. Πρόσθεσε πως
πλέον οι τιμές αυξάνονται σχε-
δόν κάθε εβδομάδα, με το πε-
τρέλαιο κίνησης να βρίσκεται
πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο,
ενώ η τιμή της βενζίνης να είναι

γύρω στο 1,70 ευρώ το λίτρο. Το
κοκτέιλ της ακρίβειας δεν φαί-
νεται να αντιμετωπίζεται επαρ-
κώς, σίγουρα δεν εξαλείφεται
με ό,τι μέτρα και να ληφθούν
από τα κράτη. Συγκριτικά με τον
Μάιο του 2021, τα τελευταία

στοιχεία δείχνουν πως οι μεγα-
λύτερες μεταβολές παρατηρή-
θηκαν στις κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο (22,3%), Μεταφορές
(20,0%) και Τρόφιμα και μη Αλ-
κοολούχα Ποτά (8,6%). Σελ. 3

Κύπρος 2,71% 0,01%

Γερμανία 1,23% 0,24%

Γαλλία 1,79% 0,32%

Ιταλία 3,27% 0,37%

Ισπανία 2,36% 0,31%

Ιρλανδία 1,84% 0,29%

Ελλάδα 3,66% 0,14%

Ην. Βασίλειο 2,15% 0,19%

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Αγόρασαν λιγότερα,
πλήρωσαν περισσότερα
Τον Μάρτιο οι Ελληνες καταναλωτές
αγόρασαν λιγότερα κατά 1,3% προϊόντα
από τα σούπερ μάρκετ σε σχέση με τον
Μάρτιο 2021, αλλά δαπάνησαν έως και
5,5% περισσότερα χρήματα. Αντιστοίχως,
αγόρασαν περισσότερα καύσιμα κατά
12,7%, αλλά έδωσαν κατά 45,5% περισ-
σότερα χρήματα. Σελ. 6

Γύρω στις 200.000 τουρίστες φέρνει φέτος η κρουαζιέρα

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 237%

Πρώτη σε ζήτηση
για Airbnb η Ελλάδα
Εκρηκτική αύξηση κατά 237% σε σχέση
με πέρυσι καταγράφει η ζήτηση για κατα-
λύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου
Airbnb. Είναι μάλιστα η υψηλότερη μετα-
ξύ 20 ευρωπαϊκών χωρών. Εκτιμάται ότι
φέτος οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα αυ-
ξηθούν κατά 16% σε σχέση με το καλο-
καίρι του 2019. Σελ. 8

Χρονιά ανάκαμψης για τον τομέα της κρουαζιέρας το 2022. Γύρω στις 200.000 αφίξεις επιβατών αναμένονται φέτος στα λιμάνια της Κύπρου,
αύξηση 321,37% σε σχέση με το 2020. Το σύνολο των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στη Λεμεσό αυξήθηκε στις 157. Στη Λάρνακα, μέχρι το
τέλος του 2022, έχουν κλείσει 21 κρουαζιέρες από Αίγυπτο και Ισραήλ, χωρητικότητας 1.000 επιβατών. Στο αγκυροβόλιο της Πάφου, αναμένονται
φέτος έξι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μεσαίου μεγέθους. Η λειτουργία της μαρίνας Αγίας Νάπας φαίνεται ότι άνοιξε την πόρτα για να κερδίσει και
η ελεύθερη Αμμόχωστος το δικό της μερίδιο από τον τουρισμό κρουαζιέρας. Σελ. 5
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Της ΛΑΪΖΑ ΓΙΟΥΚΑ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Η Ευρωπαϊκή Ενωση, μετά τους κά-
ποιους δισταγμούς της, αποφάσισε
να απαγορεύσει την πλειονότητα
των εισαγωγών πετρελαίου από τη
Ρωσία. Η αντικατάσταση του ρω-
σικού αργού με πιο ακριβό πετρέλαιο
τύπου Brent θα προκαλέσει ακόμη
περαιτέρω διόγκωση του επαχθούς
προϋπολογισμού για τις ενεργειακές
δαπάνες της Ε.Ε. Ακόμη κι έτσι
όμως, η κίνησή της αυτή θα πλήξει
την πιο κερδοφόρο πηγή εσόδων
της Μόσχας και θα συνδράμει στο
να κλονιστεί η πολεμική μηχανή

του Πούτιν. Η δέσμη μέτρων της
Ε.Ε. προβλέπει απευθείας διακοπή
στο 75% των εισαγωγών ρωσικού
αργού, ποσοστό το οποίο σταδιακά
θα αυξηθεί στο 90% έως τα τέλη
του έτους. Το μερικό εμπάργκο αυτό
έχει σκοπό να δώσει το περιθώριο
σε αρνήτριες χώρες, όπως η Ουγ-
γαρία, και άλλες ηπειρωτικές της
Ευρώπης να εξακολουθήσουν να
προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο
διαμέσου αγωγού.

Η ανομοιόμορφη εφαρμογή των
ισχυρότερων κυρώσεων της Ευρώ-
πης είναι ένα έκτρωμα. Αυτές θα
οδηγήσουν επίσης σε ακριβότερη
ενέργεια για τους καταναλωτές, οι
οποίοι ήδη βρίσκονται σε δεινή κα-
τάσταση. Η Ε.Ε. εισάγει από 3 έως
3,7 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρε-
λαίου σε καθημερινή βάση, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Rystad
Energy. Η αντικατάσταση του 75%
της ποσότητας αυτής με το Brent,

το οποίο κοστίζει περίπου 120 δο-
λάρια το βαρέλι, θα επιβαρύνει επι-
πλέον τον μηνιαίο λογαριασμό με
τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια. Παρά
ταύτα, το πετρελαϊκό εμπάργκο έχει
τη σημασία του. 

Οι ρωσικές εξαγωγές αργού και
ελαφρού πετρελαίου αποτιμώνται
σε 110 δισ. δολάρια, ήτοι άνω του
1/5 του συνόλου όσων αποκόμισε
η Μόσχα από τις εξαγωγές στα εμ-
πορεύματά της αθροιστικά κατά το
2021. Αν και ο «μαύρος χρυσός»
μπορεί ευκολότερα να μεταφερθεί
σε άλλες κατευθύνσεις εν συγκρίσει
με το φυσικό αέριο, η Ρωσία θα δυ-
σκολευτεί να αντικαταστήσει πλή-
ρως τις απολεσθείσες εξαγωγές της
προς την Ευρώπη. Η Ινδία, βέβαια,
αγοράζει τεράστιες ποσότητες ρω-
σικού αργού σε φθηνή τιμή, αλλά
ήδη τα διυλιστήριά της έχουν υπερ-
βεί τα όρια της επίσημης παραγω-
γικής τους ικανότητας, όπως ανα-
φέρουν αναλυτές της RBC.

Η Κίνα ακόμη δεν έχει τονώσει
τις εισαγωγές της, αλλά η οικονομία
της δεν αναπτύσσεται ιδιαίτερα
δυναμικά λόγω των παρατεταμέ-
νων μέτρων του κορωνοϊού. Οι
ημερήσιες εξαγωγές 3 εκατομμυ-
ρίων βαρελιών ρωσικού αργού
στην Ε.Ε. με τις σημερινές τιμές
αποδίδουν κάθε μήνα σχεδόν 8,1
δισ. δολάρια στη Μόσχα. Οπως λέ-
νε οι αναλυτές της Rystad, ίσως
να μπορεί να κατευθύνει σε άλλον
προορισμό το 1 εκατομμύριο βα-
ρέλια από αυτά, στην καλύτερη
περίπτωση. Σύντομα οι εξαγωγές
της προς την Ε.Ε. θα ελαττωθούν
σε 1,75 εκατομμύριο βαρέλια, συ-
νεπώς, θα υπάρξει σε μηνιαία βάση
απώλεια τουλάχιστον 3,4 δισ. δο-
λαρίων στην πρώτη φάση του εμ-
πάργκο, ήτοι του 40% των πρώην
εσόδων από την Ε.Ε.

Βιώσιμο χρέος 
Καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή για αλλαγή
του καθεστώτος των επιτοκίων αφήνοντας πί-
σω ίσως και για πάντα τα αρνητικά επιτόκια,
αξίζει τον κόπο να αναλογιστούμε τι έχει προ-
σφέρει αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη. Κατά την
διάρκεια της τελευταίας 20ετίας επετράπη σε
χώρες με παραδοσιακά ψηλούς δανεισμούς
ως ποσοστό του ΑΕΠ, να επαναχρηματοδοτή-
σουν το χρέος τους σε βάθος χρόνου δημιουρ-
γώντας συνθήκες βιωσιμότητας στον συνολικό
δανεισμό ακόμη και αν σήμερα είναι   ψηλότε-
ρος σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με πριν.
Ως αποτέλεσμα, η επικείμενη αύξηση των επι-
τοκίων δεν θα επηρεάσει άμεσα το κόστος δα-
νεισμού αυτών των χωρών βγάζοντας από το
τραπέζι τον κίνδυνο μιας νέας κρίση χρέους
στο προβλεπτό μέλλον.

••••
Καθαρή λύση 
Στην στήλη της προηγούμενης εβδομάδας
σημειώσαμε πως πλησιάζει το τέλος των κυ-
ρώσεων κατά της Ρωσίας. Αυτό επιβεβαι-
ώθηκε προχθές με την απόφαση, μετά από
ένα μήνα, για την απαγόρευση του ρωσικού
πετρελαίου που εισάγεται διά θαλάσσης την
ίδια στιγμή που οι αγωγοί προμήθειας πετρε-
λαίου θα συνεχίσουν να «ρέουν» προς την
Ευρώπη ανενόχλητοι. Η  συγκεκριμένη από-
φαση επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό
τρόπο ότι η επιβολή κυρώσεων στο πολύ ση-
μαντικό ρωσικό φυσικό αέριο δεν βρίσκεται
ούτε καν στον ορίζοντα αφού δεν έχει γίνει
κατορθωτό να βρεθεί μια καθαρή λύση για το
πετρέλαιο. 

••••
Αναπλήρωση
δυναμικότητας 
Η εκτίμηση ότι η Ρωσία θα μειώσει την παρα-
γωγή λόγω κυρώσεων προκάλεσε την αντί-
δραση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δήλω-
σε ετοιμότητα να αυξήσει την παραγωγή πε-
τρελαίου προκειμένου να αναπληρώσει την
δυναμικότητα  που ενδεχομένως να χαθεί. Η
είδηση είχε ως αποτέλεσμα η τιμή του αργού
στις διεθνείς αγορές να σημειώσει πτώση. Με
βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε για τις ευ-
ρωπαϊκές κυρώσεις, η πρόθεση των κρατών
είναι να μειωθεί κατά 90% η χρήση ρωσικού
πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους. 

••••
Κροατικά εύσημα 
Στην έκθεση που συντάσσει η ΕΚΤ για την κα-
τάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών που δεν
συμμετέχουν στην ευρωζώνη επισημαίνεται
η πρόοδος που έχει καταγράψει η Κροατία σε
σύνολο επτά υπό εξέταση χωρών. Η έκθεση,
που δημοσιεύεται ανά διετία,  παρατηρεί ση-
μαντικές υστερήσεις σε όλες τις χώρες πλην
της Κροατίας. Η αξιολόγηση εστιάζεται στο

επίπεδο του πληθωρισμού, την διακύμανση
των εθνικών νομισμάτων σε σχέση με το ευ-
ρώ, την δημοσιονομική ισορροπία και το νομι-
κό σύστημα.  

••••
Δυνατή ανάκαμψη 
Μετά την πανδημία του κορωνοϊού και την
υποχώρηση της τουριστικής βιομηχανίας, οι
παράγοντες της αγοράς ποντάρουν σε μια δυ-
νατή ανάκαμψη. Ενδεικτικό και το γεγονός ότι
την περίοδο του αποκλεισμού και των lock-
downs δεκάδες νέες αερογραμμές έχουν συ-

σταθεί με στόχο να εκμεταλλευτούν το άνοιγ-
μα της αγοράς μετά από δύο χρόνια που εκτι-
μάται ότι θα φέρει αυξημένη ζήτηση. Οι νέες
αερογραμμές προτίθενται να ανταγωνιστούν
στα ίσα τα μεγαθήρια του κλάδου ποντάρον-
τας σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που
θα επιτρέψει καλύτερες και φθηνότερες υπη-
ρεσίες στους ταξιδιώτες. 

••••
«Διατροφικό» ποντάρισμα 
Η άνοδος στις τιμές των τροφίμων και η εκτί-
μηση για διατήρηση της τάσης μεσοπρόθεσμα
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών
επενδυτών. Μόλις σε ένα μήνα το «ποντάρι-
σμα» των επενδυτών στις πρώτες ύλες της
διατροφικής αλυσίδας έχει υπερκαλύψει σε
όγκο συναλλαγών πέντε φορές τον ετήσιο τζί-
ρο  προηγούμενων ετών. Η δραστηριότητα αυ-
τή προκαλεί ανησυχίες καθώς ενδέχεται να
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές επιβαρύ-
νοντας περαιτέρω το κόστος. 

••••
Μυθικές αποτιμήσεις 
Η εκτίμηση για ύφεση που ίσως προκαλέ-
σουν οι κεντρικές τράπεζες, αναγκάζει τις
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ventu-
re capitalists) να συνιστούν στις νεοφυείς επι-
χειρήσεις (startups) που βρίσκονται στα χαρ-
τοφυλάκιά τους να περιορίσουν τα έξοδα λει-
τουργίας τους, μειώνοντας θέσεις εργασίας. Η
εξέλιξη έρχεται μετά από ένα ιδανικό 2021 για
τον τομέα με δεκάδες εισαγωγές στα χρηματι-
στήρια (IPOs) και μυθικές αποτιμήσεις. 

Λεζάντα: Οι καταναλωτές θα πρέπει να συμφιλιωθούν με την ακρίβεια εφαρμόζοντας το πολύ
σημαντικό και αποτελεσματικό όπλο του εξοικονομώ. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Δεδουλευμένος Τόκος
Δεδουλευμένος τόκος
καλείται ο τόκος που ανα-
λογεί σε ένα γραμμάτιο/
ομόλογο/άλλο χρεόγρα-
φο, και ο οποίος υπολογί-
ζεται από την ημερομηνία
έκδοσης του γραμματί-

ου/ομολόγου/άλλου χρεογράφου ή από
την τελευταία ημερομηνία πληρωμής το-
κομεριδίων μέχρι σήμερα ή μέχρι την
ημερομηνία πώλησης του χρεογράφου.

Μάριος Χαραλαμπίδης 
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Το εμπάργκο στο πετρέλαιο 
θα κοστίσει πιο πολύ στη Μόσχα
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Σε πρώτη φάση, 
η Ρωσία θα χάνει περί
τα 3,4 δισ. δολάρια κά-
θε μήνα από την Ε.Ε.

Της ΒΕΡΟΝΙΚ ΓΚΡΙΝΓΟΥΝΤ

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια
κυριαρχούσε στους ωκεανούς της
Γης ένας πελώριος θηρευτής, με
στόμα σαν βαγόνι τρένου και δόν-
τια μεγάλα όσο η παλάμη μας. 

Ο Καρχαρόδων ο Μεγαλόδων,
με μήκος περίπου 20 μέτρων, ήταν
ο μεγαλύτερος καρχαρίας που έζη-
σε ποτέ στον πλανήτη. Υπήρξε
απόλυτος κυρίαρχος επί εκατομ-
μύρια χρόνια, προτού τελικά εξα-
φανιστεί. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε
αντικείμενο θερμής αντιπαράθεσης

μεταξύ των επιστημόνων. Μiα νέα
μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό Nature Communications,
υποδεικνύει ότι για τον αφανισμό
του Μεγαλόδοντα ευθύνεται ο με-
γάλος λευκός καρχαρίας. Τα δύο
είδη συνυπήρξαν και τρέφονταν
με τα ίδια θηράματα. Αν αυτή η
θεώρηση ανταποκρίνεται πράγματι
στην αλήθεια, τότε αποδεικνύεται
πως το μέγεθος του θηρευτή δεν
διαδραματίζει ρόλο στην επικρά-
τησή του στο οικοσύστημα. 

Μελέτη δοντιών
Ο γεωλόγος Τζέρεμι Μακόρμακ,

του Ινστιτούτου Εξελικτικής Αν-

θρωπολογίας Μαξ Πλανκ της Γερ-
μανίας, που συνυπογράφει τη με-
λέτη, κατάφερε να ανακαλύψει τη
διατροφική αλυσίδα των καρχα-
ριών εκείνης της περιόδου, μελε-
τώντας κύτταρα από τα δόντια
τους. Τα επίπεδα του ισοτόπου
του ψευδαργύρου σε αυτά παρα-
πέμπουν στη θέση του ζώου στη
διατροφική πυραμίδα. Οσο πιο χα-
μηλά είναι τόσο υψηλότερα βρί-
σκεται το ζώο στη διατροφική πυ-
ραμίδα.

Οι ερευνητές, αναλύοντας δόν-
τια 100 περίπου καρχαριών, εκεί-
νων που ζουν σήμερα αλλά και
εξαφανισμένων ειδών, διαπίστω-

σαν ότι τα επίπεδα των ισοτόπων
του ψευδαργύρου αποκαλύπτουν
και τη θέση του ζώου στο οικοσύ-
στημα. Οι καρχαρίες που τρέφονται
με μικρά ψάρια έχουν υψηλότερες
τιμές συγκριτικά με εκείνους που
τρέφονται με φάλαινες και βρί-
σκονται υψηλότερα στη διατρο-
φική πυραμίδα. 

Ισότοπα ψευδαργύρου
Κάνοντας συγκριτικές αναλύ-

σεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τα
ίδια επίπεδα ισοτόπων ψευδαρ-
γύρου στους Μεγαλόδοντες και
τους λευκούς καρχαρίες που συ-
νυπήρχαν στην ίδια τοποθεσία.

«Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό
συμπέρασμα», υπογραμμίζει ο δρ
Μακόρμακ. «Παρά τη διαφορά με-
γέθους, προφανώς αμφότερα τα
είδη τρέφονταν με τα ίδια θηρά-
ματα, κάτι που ίσως να έκαναν και
άλλα, μικρότερα είδη. Ο ανταγω-
νισμός για την τροφή, συνδυαστικά
με άλλους παράγοντες, όπως η κλι-
ματική αλλαγή, ενδέχεται να συ-
νέβαλε στον ολοκληρωτικό αφα-
νισμό του Μεγαλόδοντα».

Τα οικοσυστήματα
Σήμερα οι ερευνητές προ-

σπαθούν να ανακατασκευάσουν
οικοσυστήματα, όπως ήταν πριν
από πολλά εκατομμύρια χρόνια.

Η μέτρηση των επιπέδων ισο-
τόπου του ψευδαργύρου είναι
ένα χρήσιμο εργαλείο για τη
συμπλήρωση των επιστημονι-
κών κενών, επισημαίνει ο δρ
Μακόρμακ. 

«Πρόκειται για μια καινούρ-
για ιδέα, αλλά εφόσον καταφέ-
ρουμε να συγκεντρώσουμε δε-
δομένα και από άλλα όντα του
απώτατου παρελθόντος, ενδέ-
χεται να ανακαλύψουμε τι επα-
κριβώς συνέβη με τα είδη που
εξαφανίστηκαν». 

Ποιος εξαφάνισε τον Μεγαλόδοντα
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Νέα μελέτη υποδει-
κνύει ότι για τον αφα-
νισμό του ευθύνεται ο
μεγάλος λευκός καρ-
χαρίας.
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Tα επίπεδα των ισοτό-
πων του ψευδαργύρου
αποκαλύπτουν και τη
θέση του ζώου στο οι-
κοσύστημα. 

Το μεγαλύτερο φυτό-
κλώνος στον κόσμο
Της ΚΕΪΤ ΓΚΟΛΕΜΠΙΕΦΣΚΙ

Ο πυθμένας του ωκεανού στο Σαρκ
Μπέι της δυτικής Αυστραλίας κα-
λύπτεται από ένα καταπράσινο χαλί
από θαλάσσιο γρασίδι. Λικνίζεται
από τα ρεύματα και συνιστά έναν
υπέροχο μεζέ για τις αλλικορίδες,
τα συμπαθέστατα ντούγκονγκ. Πρό-
σφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα
θαλάσσια χορτάρια είναι κλώνοι
ενός μοναδικού φυτού που κλωνο-
ποιεί τον εαυτό του επί 4.500 χρόνια.
Το θαλάσσιο χορτάρι, που ανήκει
στο είδος αυστραλιανή ποσειδωνία,
έχει ομοιότητες με το φρέσκο κρεμ-
μύδι, σημειώνει η Τζέιν Εντζλο,
υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου της Δυτικής Αυστραλίας,
η οποία υπογράφει τη μελέτη στην
επιθεώρηση Proceedings of The
Royal Society B. Η Εντζλο και οι συ-
νεργάτες της έκαναν την ανακά-
λυψη τυχαία, καταγράφοντας τα
είδη ποσειδωνίας του Σαρκ Μπέι.
Αφού τα συνέλεξαν από τον βυθό,
τα ανέλυσαν γενετικά και συνέκρι-
ναν το DNA τους. Ετσι διαπίστωσαν
ότι η γενετική ταυτότητα αυτών
των φαινομενικά ξεχωριστών βλα-
στών είναι πανομοιότυπη. Στην
πραγματικότητα, δηλαδή, ο γιγαν-
τιαίος υποθαλάσσιος χλοοτάπητας
είναι ένα μοναδικό φυτό. Στις βο-
ρειότερες περιοχές του Σαρκ Μπέι,
τα χορτάρια αναπαράγονται σε-
ξουαλικά. Στις υπόλοιπες, όμως, η
ποσειδωνία κλωνοποιεί τον εαυτό
της δημιουργώντας νέους βλαστούς
που ξεπηδούν από το ριζικό της σύ-

στημα. Με βάση την ηλικία του
Σαρκ Μπέι και την ταχύτητα ανά-
πτυξης της θαλάσσιας χλόης, οι επι-
στήμονες εκτιμούν ότι ο κλώνος
χρονολογείται πριν από 4.500 χρό-
νια. Τα χορτάρια είναι υβρίδια δύο
επιμέρους ειδών και διαθέτουν δύο
ολοκληρωμένα γονιδιώματα, ένα
γενετικό φαινόμενο που ονομάζεται
πολυπλοειδία. Σήμερα, μάλιστα,
εξαιτίας των εξελικτικών της προ-
νομίων, η ποσειδωνία του Σαρκ
Μπέι είναι ο μεγαλύτερος ζωντανός
οργανισμός του κόσμου. 

Το θαλάσσιο χορτάρι στον ωκεανό
της Αυστραλίας έχει ομοιότητες με
το φρέσκο κρεμμύδι.

Ο Καρχαρόδων ο Μεγαλόδων, με μήκος περίπου 20 μέτρων, ήταν ο
μεγαλύτερος καρχαρίας που έζησε ποτέ στον πλανήτη, ενώ υπήρξε
απόλυτος κυρίαρχος επί εκατομμύρια χρόνια. Το μέγεθός του φαίνεται
από τη σύγκριση του δοντιού του με εκείνο σύγχρονου λευκού καρχαρία.
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Η ποσειδωνία του Σαρκ
Μπέι εκτιμάται ότι εμ-
φανίστηκε πριν από
4.500 χρόνια.
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Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της
προσπάθειας κατοχύρωσης, οκτώ
μήνες μετά την ημερομηνία εφαρ-
μογής της κατοχύρωσης του ως
προϊόν προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης,  το χαλλούμι εξακο-
λουθεί να παραμένει μια ανοικτή
πληγή για την κυβέρνηση. Η προ-
σπάθεια του Υπουργείου Γεωργίας
επικεντρώνεται από τον Οκτώβρη
και μετά, στην εξεύρεση τρόπων
ώστε να ξεκινήσει μαζικά η παρα-
γωγή του προϊόντος, αφού είναι
γνωστό ότι μέχρι στιγμής, τα μεγάλα
τυροκομεία συνεχίζουν να παρά-
γουν χαλλούμι εκτός προτύπου,
χρησιμοποιώντας το παράθυρο του
εμπορικού σήματος. Πλέον, με την
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας
κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχι-
στεί. Όπως τονίζει το Υπουργείο
Γεωργίας, η γνωμάτευση του νομι-
κού συμβούλου του κράτους, ήταν
σαφής ως προς το ότι είτε το προϊόν
κυκλοφορεί με την σήμανση ΠΟΠ,
είτε με την σήμανση του εμπορικού
σήματος, θα πρέπει να ακολουθεί
τις προδιαγραφές ΠΟΠ. Επί της ου-
σίας αυτό σημαίνει ότι αν το κράτος
εφαρμόσει άμεσα το περιεχόμενο
της γνωμάτευσης, τότε θα ξεκινή-
σουν άμεσα έλεγχοι στις υπεραγορές
και στα λιμάνια και όσα προϊόντα
δεν πληρούν τις προδιαγραφές ΠΟΠ,
δεν θα διατίθενται ούτε στην εγ-
χώρια αγορά, αλλά ούτε και για εξα-
γωγές. Μένει να εξακριβωθεί, όπως
αναφέρουν από το Υπουργείο Γε-
ωργίας, ο τρόπος και το πότε θα
εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Το
μεσημέρι της Παρασκευής πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη του συν-
δέσμου Τυροκόμων με τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας
Ανδρέας Γρηγορίου, η οποία δεν

έδωσε σαφή μηνύματα για την επό-
μενη μέρα στο θέμα. Πιο ξεκάθαρη
εικόνα θα πρέπει να αναμένεται
από την αυριανή συνάντηση του
Συνδέσμου Τυροκόμων με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, όπου και
θα γίνει προσπάθεια ναγεφυρωθούν
οι διαφορές. Τουλάχιστον αυτός εί-
ναι ο στόχος.

Κι άλλοι νομικοί σύμβουλοι
Τις επιφυλάξεις του για την ερ-

μηνεία της γνωμάτευσης διατηρεί
ο Σύνδεσμος Τυροκόμων, ο οποίος
είναι ήδη σε επικοινωνία με τους

δικούς του νομικούς συμβούλους,
ώστε να ερμηνεύσουν το περιεχό-
μενο αυτής, και να αποφασίσουν
το ποιες θα είναι οι επόμενες ενέρ-
γειες τους επί του θέματος. Σε δη-
λώσεις του στην «Κ» ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Γιώργος Πέτρου,
ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση,
όπως και να αποφασίσει να κινηθεί
η κυβέρνηση, θα πρέπει να προ-
ηγηθεί μια περίοδος προσαρμογής,
ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν
νομικά και να διεκδικήσουν απο-
ζημιώσεις. 

Η επάρκεια γάλακτος
«Είμαστε ανοικτοί για εξεύρεση

λύσης που να προϋποθέτει ότι δεν
θα χυθεί ούτε ένα λίτρο γάλα και

δεν θα χαθεί ούτε ένα κιλό από τις
εξαγωγές» ανέφερε σχετικά στην
«Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυ-
ροκόμων Γιώργος Πέτρου, δήλωση
η οποία καταδεικνύει την δυσκολία
γεφύρωσης των διαφορετικών προ-
σεγγίσεων του θέματος και της επί-
τευξης λύσης. Διότι είναι δεδομένο,
αναφέρουν πηγές στην «Κ» ότι την
εφαρμογή του ΠΟΠ θα ακολουθήσει
μείωση της παραγωγής του προ-
ϊόντος, καταρχήν, αφού δύσκολα
θα καταφέρουν οι κτηνοτρόφοι να
παράξουν γάλα από τις συγκεκρι-
μένες φυλές που προνοεί ο κανο-
νισμός. Γύρω στο 60% των γαλα-
κτοφόρων ζώων στην Κύπρο, είναι
εκτός προδιαγραφών του ΠΟΠ. Από
την άλλη, όπως προκύπτει από κα-
ταγεγραμμένα στοιχεία, η παραγωγή
αιγοπρόβειου γάλακτος αγγίζει στην
καλύτερη περίπτωση το 34% ενώ
μεταξύ Οκτωβρίου- Ιανουάριου είναι

κάτω του 10%. Άρα το θέμα της
επάρκειας του γάλακτος παραμένει
ένα αντικειμενικό και δισεπίλυτο
πρόβλημα, με το κύμα ακρίβειας
στις ζωοτροφές να μην είναι ευνοϊκή
προϋπόθεση για την αύξηση ζώων
και παραγωγής. 

Το relabeling
Έντονη ανησυχία και προβλη-

ματισμό εκφράζει από την πλευρά
του το ΚΕΒΕ- μέλος του ο οποίου
είναι ο Σύνδεσμος Τυροκόμων.  Μι-
λώντας στην «Κ», ο διευθυντής βιο-
μηχανικής ανάπτυξης του ΚΕΒΕ
Αντρέας Αντρέου, απαρίθμησε τους
κινδύνους και τις αρνητικές συνέ-
πειες στις πωλήσεις, στην απασχό-
ληση στον κλάδο και την αξιοπιστία
μας ως χώρα σε εμπορικό επίπεδο,
σε περίπτωση που  αποσυρθούν
άμεσα τα αποθέματα που είναι τώρα
στην αγορά. Σημείωσε επίσης ότι

το relabeling του χαλλουμιού το
οποίο έχει αναφερθεί ως μια πιθανή
λύση, θα επιφέρει τεράστιο κόστος
στους παραγωγούς και τελικά, ση-
μείωσε ότι βιώσιμη λύση είναι να
προχωρήσουν αλλαγές στον φάκελο.
Υπενθυμίζεται ότι σχετικές διαβου-
λεύσεις είχαν γίνει προ μερικών
μηνών για την προώθηση αλλαγών
ήσσονος σημασίας στις προδιαγρα-
φές,ωστόσο δεν προχώρησαναφού
δεν κατέστη δυνατό να συμφωνηθεί
η χρυσή τομή στο θέμα της ποσό-
στωσης του γάλακτος. 

Αμεση λύση
Άμεσα και όχι μεσοπρόθεσμα

θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα με
τα αποθέματα χαλλουμιού εκτός
προδιαγραφών, τα οποία έχουν πα-
ραχθεί μετά την εφαρμογή της νο-
μοθεσίας του προτύπου, επισημαί-
νει ο Φώτης Παπαδήμας, αναπλη-
ρωτής καθηγητής στο εργαστήριο
γάλακτος και γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων του τμήματος γεωπονικών
επιστημών, βιοτεχνολογίας και επι-
στήμης τροφίμων στο ΤΕΠΑΚ. Ο
κ. Παπαδήμας, ο οποίος είχε συμ-
βουλευτικό ρόλο σε τεχνικές επι-
τροπές του Υπουργείου Γεωργίας
για την κατοχύρωση του χαλλου-
μιού, αναφέρει ότι αυτά τα προϊόντα
θα πρέπει είτε να αποσυρθούν είτε
να μετονομαστούν. «Πρέπει να
βρουν το χαλλούμι που παράχθηκε
από τον Οκτώβριο και μετά το οποίο
είναι εκτός προδιαγραφών, είτε για
ποσοστό γάλακτος είτε υγρασία
και να αποσυρθούν, να μετονομα-
στούν, έτσι ώστε να ξεκινήσει η
παραγωγή από το μηδέν και να
κλείσουν νέες συμφωνίες για εξα-
γωγές του χαλλουμιού, επίσημα
πια ως ΠΟΠ». Αυτή η μετάβαση θα
είναι δαπανηρή αλλά αναγκαία,
όπως επισημαίνει.

Νέα επεισόδια στο σήριαλ χαλλούμι
Ούτε η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ξεκλειδώνει την παραγωγή ΠΟΠ - Νομικές συμβουλές ζητούν οι Τυροκόμοι

Βάσει της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, το χαλλούμι θα πρέπει να
ακολουθεί τις προδιαγραφές του κανονισμού ΠΟΠ, ακόμα και αν κυκλοφορεί
υπό το καθεστώς του εμπορικού σήματος. Δηλαδή, δεν μπορούν να κυκλο-
φορούν στην αγορά δύο ή περισσότερα είδη χαλλουμιού. 
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Η συνάντηση Προέδρου
Αναστασιάδη με Σύνδε-
σμο Τυροκόμων θα πρέ-
πει να ξεκαθαρίσει το
πεδίο και τις επόμενες
ενέργειες στο θέμα. 

Αιγοπροβατοτρόφοι
vs Αγελαδοτρόφοι
Δικαιωμένοι οι αιγοπροβατο-
τρόφοι από την γνωμάτευση
της Νομικής Υπηρεσίας, δη-
λώνει ο πρόεδρος του συνδέ-
σμου Σωτήρης Καδής και ζητά
εφαρμογή του περιερχομέ-
νου της νομικής γνωμάτευ-
σης. Αυτό θα θέσουν και στην
συνάντηση που θα έχουν με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, το
πιθανότερο εντός της εβδο-
μάδας.
Είναι γνωστό ότι ο κλάδος αν-
τιμετωπίζει θέματα βιωσιμό-
τητας, τα οποία έχουν επιδει-
νωθεί με τις αυξήσεις στις τι-
μές των ζωοτροφών και των
καυσίμων. Αναμένουν ότι η
εφαρμογή του ΠΟΠ θα αυξή-
σει την ζήτηση του αιγοπρό-
βειου γάλακτος και τελικά και
την τιμή του, κάτι που θα απο-
βεί σωτήρια εξέλιξη για τον
κλάδο.
Στον αντίποδα ο σύνδεσμος
Αγελαδοτρόφων με τον Νίκο
Παπακυριακού Γενικό Διευ-
θυντή του ΠΟΑ να χαρακτηρί-
ζει την γνωμάτευση διάτρητη.
«Εάν η κυβέρνηση υποχρεώ-
σει στην παραγωγή του ΠΟΠ,
ο καθένας θα έχει τις συνέ-
πειες οι οποίες θα είναι κατα-
στροφικές στην τυροκομία
και την κτηνοτροφία του τό-
που. 
Αναφέρει επίσης ότι αναλό-
γως  του τι θα αποφασιστεί
την Δευτέρα θα δουν από την
πλευρά τους τις επόμενες
τους ενέργειες.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η ακρίβεια χτυπάει ολοένα και πε-
ρισσότερο τα νοικοκυριά και τα πορ-
τοφόλια των καταναλωτών. Η αύ-
ξηση των τιμών σε καύσιμα και προ-
ϊόντα άρχισε στα τέλη της πανδημίας,
αλλά από την έλευση του πολέμου
η ακρίβεια έχει εκτοξευθεί και οι
επιπτώσεις είναι φανερές. Μέρα με
την ημέρα οι καταναλωτές παραπο-
νιούνται για συνεχείς αυξήσεις στα
προϊόντα, τα καύσιμα, το ρεύμα. Η
βενζίνη 95 οκτανίων σε διάστημα
τριών εβδομάδων από τώρα θα φτά-
σει στα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των
πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χρι-
στοδούλου στο ΣΠΟΡ FM και στην
εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων».

Πρόσθεσε, πως πλέον οι τιμές αυ-
ξάνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα,
με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται
πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ
η τιμή της βενζίνης να είναι γύρω
στο 1,70 ευρώ το λίτρο. Το κοκτέιλ
της ακρίβειας δεν φαίνεται να αν-
τιμετωπίζεται επαρκώς, σίγουρα δεν
εξαλείφεται με ό,τι μέτρα και να λη-
φθούν από τα κράτη. Η Κύπρος για
παράδειγμα έλαβε την απόφαση να
συνεχίσει τα μέτρα απορρόφησης
του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 9% από
19% και μείωση του φόρου κατανά-
λωσης κατά 8,3 σεντ. του ευρώ στο
λίτρο. Τα εν λόγω μέτρα σίγουρα
βοηθούν τα νοικοκυριά και τους πο-
λίτες, ωστόσο απλά λειτουργούν ως
«παυσίπονα». Η ανάπτυξη, επίσης,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μει-
ωθεί για το 2022. Η ακρίβεια φέρνει

με τη σειρά της νέες μειώσεις στην
ανάπτυξη για την Κύπρο, με το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο να ανα-
φέρει πως για τη χώρα θα περιοριστεί
από τις συνέπειες του πολέμου στην
Ουκρανία και προβλέπεται γύρω
στο 2%. Το ΔΝΤ σημειώνει ότι οι
προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά
αβέβαιες με κινδύνους από παρα-
τεταμένη διάρκεια του πολέμου και
των κυρώσεων, από πληθωρισμό
και από σοβαρές εστίες του κορω-
νοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο
2022 αυξήθηκε κατά 1,01 μονάδες
και έφτασε στις 111,37 μονάδες σε
σύγκριση με 110,36 μονάδες τον
Απρίλιο 2022. Ο πληθωρισμός τον
Μάιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 9,1%,
ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαΐου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση
7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο. Οι μεγαλύτερες
μεταβολές στις οικονομικές κατη-
γορίες συγκριτικά με τον Μάιο του
2021 καταγράφηκαν στον ηλεκτρι-
σμό με ποσοστό 40,9%, στα Πετρε-
λαιοειδή με ποσοστό 37,0% και στα
Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό
10,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή πα-
ρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με
ποσοστό 6%. Οι τιμές των 805 ειδών
και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται
στον ΔΤΚ παρακολουθούνται και
καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα,
εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα
(π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα
και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές
συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε
Πέμπτη).

Μέτρα που απαλύνουν
Είναι κοινώς αποδεκτό πλέον

πως η κρίση είναι εισαγώμενη, αλλά
και δύσκολα εξαλείφεται ο πληθω-
ρισμός. Μόνο μέτρα ανακούφισης
μπορούν να δοθούν, με τους ευά-
λωτους να βιώνουν τις περισσότερες
επιπτώσεις.Τέτοια μέτρα, αφορούν
οριζόντια μείωση του ΦΠΑ για το

ρεύμα και του φόρου κατανάλωσης
για τα καύσιμα. Το δεύτερο πακέτο
που ανακοινώθηκε γι’ αυτά τα δύο
μέτρα (ΦΠΑ ρεύμα και φόρος καυ-
σίμων), θα έχει κόστος 24 εκατ. ευρώ
στο κράτος (18 για το ρεύμα και 6
για τα καύσιμα), ενώ το πρώτο πα-
κέτο από τις αρχές του έτους είχε
κόστος 45 εκατ. ευρώ για το ρεύμα
και 18 εκατ. για τα καύσιμα. Πάντως,
το ΔΝΤ στην έκθεσή του υπογραμ-
μίζει πως ο πληθωρισμός θα αυξηθεί
περαιτέρω πριν υποχωρήσει μεσο-
πρόθεσμα, ενώ η αργή ανάκαμψη
θα εμποδίσει τη δημοσιονομική εξυ-
γίανση για το τρέχον έτος. Γίνεται
αντιληπτό λοιπόν πως η ακρίβεια
θα παραμείνει και θα πρέπει να αν-
τιμετωπιστεί.

Η ακρίβεια σφυροκοπά την τσέπη των Κυπρίων 
Οι καταναλωτές τη νοιώθουν ήδη στο πετσί τους, με τις αυξήσεις να μειώνουν συνεχώς την αγοραστική τους δύναμη

Η ανάπτυξη, επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μειωθεί για το 2022, συγκεκριμένα στο 2%.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2021,
τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
πως οι μεγαλύτερες μεταβολές
παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο (22,3%), Μεταφορές
(20,0%) και Τρόφιμα και μη Αλ-
κοολούχα Ποτά (8,6%). Σε σχέση
με τον Απρίλιο του 2022, η με-
γαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε
στην κατηγορία Μεταφορές
(2,9%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου -
Μαΐου 2022 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι

μεγαλύτερες μεταβολές παρου-
σιάστηκαν στις κατηγορίες Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο (17,5%), Μεταφορές
(16,1%) και Τρόφιμα και μη Αλ-
κοολούχα Ποτά (8,1%). Τη μεγα-
λύτερη επίδραση στη μεταβολή
του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σχέση
με τον Μάιο του 2021 είχαν οι κα-
τηγορίες Μεταφορές (3,05), Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και
Υγραέριο (2,75) και Τρόφιμα και
μη Αλκοολούχα Ποτά (1,66). Τη
μεγαλύτερη επίπτωση στη μετα-
βολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον

προηγούμενο μήνα είχαν οι κα-
τηγορίες Μεταφορές (0,51) και
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός
και Υγραέριο (0,20). 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη
μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2022
σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐ-
ου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή
(3,02) και ο Ηλεκτρισμός (1,48).
Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,67) εί-
χαν την μεγαλύτερη θετική επί-
δραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του
Μαΐου 2022 σε σχέση με τον αν-
τίστοιχο δείκτη του προηγούμενου
μήνα.
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Η βενζίνη 95 οκτανίων
σε διάστημα τριών
εβδομάδων από τώρα
θα φτάσει στα 2 ευρώ
το λίτρο.

Στις μεταφορές η μεγαλύτερη αύξηση
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Συνέντευξη στον ΜΑΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Την Πέμπτη, 19 Μαΐου, το Ινστι-
τούτο Κύπρου διοργάνωσε την
Αναμνηστική Διάλεξη του Hubert
Curien για το 2022 με τίτλο «Οι-
κονομικές & Χρηματοοικονομικές
Κρίσεις: Μια (Στατιστική) Άποψη
Φυσικού». Ομιλητής ήταν ο πρω-
τοπόρος της οικονομίας και ο παγ-
κοσμίου φήμης στατιστικός φυ-
σικός Jean Philippe Bouchaud (Ζαν
- Φιλίπ Μπουσό), καθηγητής στην
École Normale Supérieure και ιδρυ-
τής και πρόεδρος του Capital Fund
Management (CFM). 

Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
φυσικός, Ζαν - Φιλίπ Μπουσό σχο-
λιάζει το χάσμα των πλουσίων και
φτωχών εν μέσω οικονομικών πιέ-
σεων που δέχονται οι πολίτες λόγω
πανδημίας και πολέμου, εκφέρει
την άποψή του για τα μέτρα στή-
ριξης των κυβερνήσεων και εστιά-
ζει στην ενεργειακή κρίση.
- Πως η διεύρυνση του χάσμα-
τος μεταξύ πλούσιων και φτω-
χών που προϋπήρχε και επι-
τείνει  η ακρίβεια επηρεάζει
την κοινωνική συνοχή και πο-
λιτική σταθερότητα;

- Θα πρέπει να διευκρινισθεί τι
σημαίνει χάσμα μεταξύ πλουσίων
και φτωχών. Αν μιλάει κάποιος για
τη διαφορά μεταξύ πλούσιων και
φτωχών χωρών που είναι ένας πα-
ράγοντας που μπορεί να δημιουρ-
γήσει εντάσεις, ή εάν είναι ένταση
που δημιουργείται μεταξύ πλουσίων
και φτωχών στην ίδια χώρα. Κατά
την άποψή μου, αυτό που είναι
εξαιρετικά δύσκολο είναι να βρούμε
σωστές μετρήσεις για αποδεκτά ή
αποτελεσματικά ή βέλτιστα κατά
μία έννοια τα κενά μεταξύ πλουσίων
και φτωχών. Αφενός τα μεγάλα
κενά είναι μη αποδεκτά και δημι-
ουργούν κοινωνική αναταραχή,
αφετέρου τα πολύ μικρά κενά προ-
καλούν τα δικά τους προβλήματα.

Υποθέτω ότι ως προς την και-
νοτομία στην ανάπτυξη, τα κίνη-
τρα οδηγούν σε μια άλλη τροφο-
δοσία της ανισότητας με έναν τρό-
πο. Θα έπρεπε να υπάρχουν τα
κατάλληλα εργαλεία για να κατα-
νοηθεί ακριβώς τι είδους κενά θα
έπρεπε να στοχεύσουμε για να δη-
μιουργήσουμε κοινωνικά συνε-
κτικές και σταθερές κοινωνίες.
Τόσο πολιτικά, όσο και κοινωνικά,
αυτό που θα έλεγα είναι ότι οι πο-
λιτικοί στερούνται αυτά τα εργα-
λεία επειδή υπάρχει πλήρης έλ-
λειψη συμφωνίας στην ακαδημαϊ-
κή κοινότητα σχετικά με τον τρόπο
μέτρησης των ανισοτήτων και την

εξεύρεση μετρήσεων που καθο-
δηγούν τις πολιτικές προκειμένου
να τις ρυθμίσουν. Έτσι, δυστυχώς,
πολλά από αυτά τα ζητήματα σχε-
τίζονται με τον τρόπο που αντι-
λαμβάνονται την πραγματικότητα
και όχι με το τι είναι η πραγματι-
κότητα. Νομίζω ότι κατά μία έν-
νοια, είναι εδώ που σταματά η επι-
στήμη και που αρχίζει η πολιτική,
ή ακόμη και η θρησκεία μερικές
φορές. Νομίζω ότι η κατάσταση
είναι διαφορετική ανάλογα με τις
χώρες, οπότε αν μιλήσω για τη
Γαλλία, η οποία είναι η δική μου
χώρα, θα έλεγα ότι αν κοιτάξετε
τους αριθμούς, υπήρξε πολύ καλός

έλεγχος των ανισοτήτων, που δεν
έχει εξελιχθεί τόσο πολύ και τόσο
γρήγορα όσο στις άλλες χώρες.
Τώρα, ποιο είναι σωστό και πώς
τιμωρείται η γαλλική οικονομία,
είναι ανοιχτό προς συζήτηση.

- Γίνεται μεγάλος λόγος για
στόχευση των μέτρων στήρι-
ξης στις ευάλωτες ομάδες χω-
ρίς όμως να είναι ξεκάθαρο
κατά πόσο αυτή η διάκριση
είναι αποτελεσματική;

- Υποθέτω ότι εδώ το ερώτημα
αφορά το πιο πρόσφατο μέτρο που
ελήφθη σε όλο τον κόσμο για να
βοηθήσει τους ανθρώπους να αν-
τιμετωπίσουν το αυξανόμενο κό-
στος ενέργειας. Έτσι καταλαβαίνω
την ερώτηση. Νομίζω ότι έχουμε
ένα εργαλείο που είναι ο ΦΠΑ που
κατά μία έννοια είναι πολύ άδικο.
Μπαίνουμε σε μια κατάσταση με
τις ηλεκτρονικές πληρωμές όπου
η κατανάλωση των ανθρώπων
μπορεί να ελεγχθεί και να παρα-
κολουθείται σε πραγματικό χρόνο
και η πρότασή μου θα ήταν να
προσπαθήσουμε για να εξατομι-
κευτεί ο ΦΠΑ. Νομίζω πως ένας
τρόπος για να μειωθεί το χάσμα
μεταξύ πλουσίων και φτωχών και
να βελτιωθεί η αντίληψη των αν-
θρώπων που χρήζουν βοηθείας
κατά μία έννοια, είναι ίσως μέσω
της εξατομίκευσης του ΦΠΑ. Χρει-
άζεται περισσότερο χρόνο από
δυο λεπτά για να εξηγηθεί πώς θα
λειτουργούσε αυτό, ίσως είναι δυ-
νατό τεχνικά να δημιουργηθεί ένα

σύστημα, έτσι ώστε οι άνθρωποι
να πληρώνουν ΦΠΑ ανάλογα με
το εισόδημά τους ή τον πλούτο
τους. Ίσως η περιουσία – πλούτος
να είναι περίπλοκος για να εφαρ-
μοστεί το εν λόγω σύστημα, αλλά
τουλάχιστον το εισόδημα μπορεί
να γίνει εφαρμόσιμο.

Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον
οποίο μπορεί κανείς να προσαρ-
μόσει τον ΦΠΑ σε πραγματικό
χρόνο στην οικονομική κατάσταση
της ποικιλομορφίας του εισοδή-
ματος του πληθυσμού θα ήταν
ένας καλός τρόπος για να γίνει
διάκριση μεταξύ των αναγκών των
ανθρώπων. Πρόσθετα, όντας ευέ-
λικτο, θα μπορούσε να καταστούν
αυτά τα μέτρα προσωρινά και να
είναι στοχευμένα στη μείωση της
ακρίβειας και είτε θα μειώνεται
είτε θα αυξάνεται ο ΦΠΑ ανάλογα
με την περίσταση

Οικονομική ευημερία
- Πόσο εύκολο είναι για τον
πολίτη στις σύγχρονες δυτικές
κοινωνίες να προσαρμοστεί
στα νέα δεδομένα που παρα-
πέμπουν σε ένα νέο πρότυπο
λιγότερης κατανάλωσης από
πριν;

- Aυτό είναι ένα μεγάλο ερώ-
τημα και για μένα. Ενα από τα κύ-
ρια ζητήματα είναι πώς να επα-
ναπροσδιορίσουμε την οικονομική
ευημερία, πώς να επαναπροσδιο-
ρίσουμε την οικονομική ανάπτυξη
και να κρατηθεί ψηλά η κατανά-
λωση. Νομίζω ότι ίσως χρειάζεται
να καταναλώνουμε λιγότερα υλικά
πράγματα και περισσότερα άυλα.
Με αυτόν τον τρόπο η πράσινη
μετάβαση και γενικότερα η μετά-
βαση σε ένα νέο οικονομικό μον-
τέλο μπορεί να είναι λιγότερο επώ-
δυνη από ό,τι πιστεύουν οι άν-
θρωποι. Αυτό συμβαίνει ήδη κατά
μία έννοια. Οι άνθρωποι ξοδεύουν
πολύ χρόνο βλέποντας ταινίες και
καταναλώνουν άυλα πολιτιστικά
αντικείμενα αντί υλικά βαριά πράγ-
ματα που χρειάζονται πολλή ενέρ-
γεια για να παραχθούν.

Λοιπόν, ναι, αν φανταστούμε
ότι έχουμε τον ίδιο τύπο προτιμή-
σεων με τη δεκαετία του ‘60 και
ξαφνικά μειώσουμε τον αριθμό
των ιατρικών προϊόντων που μπο-
ρούν να καταναλώσουν οι άνθρω-
ποι θα είναι πολύ δύσκολο. Η εν-
τύπωσή μου είναι ότι ο κόσμος
έχει ήδη προχωρήσει και υπάρχουν
είδη κατανάλωσης που μπορεί και
να μην είναι απαραίτητα, αλλά που
οι άνθρωποι θα ήταν ανένδοτοι
να μην έχουν. Αυτό που σκέφτομαι

είναι η υγεία. Νομίζω ότι η υγεία
και η περίθαλψη είναι κάτι που
πρέπει να εισέλθει στο ΑΕΠ με δια-
φορετικό τρόπο από ό,τι τώρα.

«Σοκ προσφοράς»
- Ο οικονομικός αντίκτυπος
του πολέμου αποτυπώνεται
καλύτερα από αυτό που οι οι-
κονομολόγοι αποκαλούν «σοκ
προσφοράς», το οποίο είναι
ένα σοκ που ωθεί ταυτόχρονα
τον πληθωρισμό και μειώνει
την ανάπτυξη. Συμφωνείτε;

- Θα συμφωνήσω εν μέρει με
την έννοια ότι αυτό που βιώνουμε

αυτή τη στιγμή ενισχύεται φυσικά
από τον πόλεμο στην Ουκρανία,
αλλά ξεκίνησε πιο πριν. Υπήρχε
η τάση για αύξηση της τιμής της
ενέργειας και πριν από τον πόλεμο
στην Ουκρανία, ενώ υπήρχαν και
προβλήματα με την αλυσίδα εφο-
διασμού. Νομίζω ότι ξεχνάμε πολύ
γρήγορα ότι πριν από τον πόλεμο
στην Ουκρανία, ο COVID οδήγησε
σε διακοπή των αλυσίδων εφοδια-
σμού και σε παγκόσμια αύξηση
της αποταμίευσης. Οπότε θα έλεγα
ότι το σοκ ζήτησης ήταν το πρώτο
αρνητικό σοκ. Την ίδια ώρα, επειδή
οι άνθρωποι είχαν σταματήσει να

καταναλώνουν, να βγαίνουν έξω,
εξοικονομούσαν τα χρήματα που
έχουν διοχετευθεί στην οικονομία,
δημιούργησαν ένα τεράστιο σοκ
ζήτησης.

Έχουμε επίσης ένα πρόβλημα
έντασης στην αγορά εργασίας.
Επομένως θα έλεγα ότι σαφώς
υπάρχει ένα σοκ προσφοράς που
ωθεί τον πληθωρισμό και ένα ενερ-
γειακό πρόβλημα που ίσως σχετί-
ζεται επίσης με μια υποσυνείδητη
ανάγκη για μετάβαση σε έναν κό-
σμο χωρίς COVID που προκαλεί
υποσυνείδητα σοκ στην αγορά
ενέργειας. Θα έλεγα σωρευτικά
πως υπάρχει σοκ προσφοράς, σοκ
ζήτησης και πρόβλημα στην αγορά
εργασίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει
πραγματική σύζευξη μεταξύ του
ενεργειακού πληθωρισμού και του
πληθωρισμού, αλλά φοβάμαι ότι
με την ένταση στην αγορά εργα-
σίας και τα επίπεδα των μισθών
μπορεί να αρχίσει να δημιουργείται
φαύλος κύκλος. Αυτή τη στιγμή
για μένα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρ-
χει κίνδυνος και δεν είναι ξεκάθαρο
ότι τα εργαλεία που έχουν στη διά-
θεσή τους οι Κεντρικές Τράπεζες
θα καταφέρουν να αποσοβήσουν
τη δύσκολη κατάσταση που βιώ-
νουμε. Φυσικά, ελπίζω το πρόβλη-
μα να ελεγχθεί, αλλά γνωρίζουμε
από προηγούμενες εμπειρίες πως
όταν ο κύκλος μεταξύ μισθών και
τιμών αρχίσει να κλιμακώνεται
και με τις προσδοκίες να είναι «χ»,
μπορεί να εμφανιστούν περίοδοι
υψηλού πληθωρισμού.

Υπήρχε και πριν
από τον πόλεμο
η ακριβή ενέργεια
Η μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο μπορεί 
να είναι λιγότερο επώδυνη από ό,τι πιστεύεται
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Ίσως χρειάζεται να κα-
ταναλώνουμε λιγότερα
υλικά πράγματα και 
περισσότερα άυλα.

Τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι στοχευμένα στη μείωση της ακρίβειας και είτε θα μειώνεται είτε θα αυξάνεται ο
ΦΠΑ ανάλογα με την περίσταση, αναφέρει ο Ζαν - Φιλίπ Μπουσό.

- Για την αντιστάθμιση των βρα-
χυπρόθεσμων επιπτώσεων των
υψηλότερων τιμών της ενέργειας
και των κυρώσεων, οι εθνικές δη-
μοσιονομικές πολιτικές διαθέτουν
μια σειρά εργαλείων που πρέπει
να εφαρμόσουν, όπως φορολογι-
κές περικοπές και επιδοτήσεις. Εί-
ναι εντάξει ως εργαλεία που πρέ-
πει να εφαρμοστούν;
- Αυτό που νιώθω είναι ότι οι κυ-
βερνήσεις δεν έχουν πραγματικά
άλλη επιλογή, υπάρχει κίνδυνος
κοινωνικής αναταραχής και εδώ
πάλι μιλάω για τη Γαλλία. Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουν κάποιο είδος επιδοτή-
σεων, αντίστοιχες με αυτές που
εφαρμόστηκαν για τον χειρισμό
του προβλήματος της διάδοσης

του Covid. Η ενέργεια ήταν φθη-
νή τα τελευταία περίπου 50 χρό-
νια. Σήμερα όμως τα πράγματα
αλλάζουν. Κατά μία έννοια οι άν-
θρωποι θα πρέπει να μάθουμε
και να είμαστε προετοιμασμένοι
να πληρώνουμε αυτό το τίμημα.
Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποι-
ήσουμε αυτήν την κατάσταση ως
αφετηρία για περισσότερη παι-
δαγωγική προσπάθεια. Πάντως,
η μετάβαση είναι πολύ δύσκολη
και δεν μπορεί να γίνει από τη
μια μέρα στην άλλη. Τέλος, οι κυ-
βερνήσεις θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν την ευελιξία
του ΦΠΑ για να στοχεύσουν σε
ειδικές τιμές για ευάλωτους πο-
λίτες και όχι να μπουν οριζόντια
μέτρα. 

Στοχευμένες επιδοτήσεις

Προσπάθεια ξεμπλοκαρίσματος των
85 εκατομμυρίων από το Ταμείο
Ανάκαμψης θα επιχειρηθεί τη Δευ-
τέρα στην Επιτροπή Οικονομικών.
Ο Υπουργός Οικονομικών θα επι-
σκεφθεί την Επιτροπή, προσπα-
θώντας να βρεθεί μία λύση στα επί-
μαχα δύο νομοσχέδια για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία
συνθέτουν το 14ο και τελευταίο
προαπαιτούμενο για να «απεγκλω-
βιστεί» η πρώτη δόση από το Ταμείο
Ανάκαμψης των 85 εκατ. ευρώ. Τα
επίμαχα νομοσχέδια αφορούν τον
«περί αγοραπωλησίας πιστωτικών
διευκολύνσεων και συναφών θε-
μάτων (τροποποιητικός) νόμος του
2021», ο οποίος θέτει τους διαχει-
ριστές μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων υπό ρύθμιση και εποπτεία

από την Κεντρική Τράπεζα και νο-
μοσχέδιο με δύο «ουρές» που τιτ-
λοφορούνται ως ο «περί ακίνητης
ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή
και εκτίμηση) (τροποποιητικός) νό-
μος του 2021», ο οποίος παρέχει
πρόσβαση στο κτηματολόγιο για
τους διαχειριστές μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και τις εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων και ο «περί

αποδείξεως (τροποποιητικός) νόμος
του 2020», ο οποίος εναρμονίζει
τις απαιτήσεις κοινοποίησης σε
περίπτωση αγοράς δανείου από
εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέ-
κρινε τις αλλαγές επί των νομοσχε-
δίων που προχώρησαν οι βουλευτές
και τώρα θα πρέπει να βρεθεί η
χρυσή τομή. Εάν συνεχίσει η ίδια
κατάσταση, δηλαδή να μην βρί-
σκεται σύγκλιση μεταξύ βουλευτών
και Υπουργείου για τα εν λόγω νο-
μοσχέδια, τότε όχι μόνο δεν θα
αποδεσμευθούν τα 85 εκατ., αλλά
θα καθυστερήσουν «αλυσιδωτά»
και οι επόμενες εκταμιεύσεις που
συνδέονται με μεταρρυθμίσεις. 

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος
του σχεδίου ανάκαμψης και ανθε-

κτικότητας της Κύπρου ανέρχεται
σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και
θα δοθούν μόνο αν οι μεταρρυθ-
μίσεις και οι επενδύσεις πραγμα-
τοποιηθούν βάσει των οροσήμων
που έχουν οριστεί. Στη συνεδρία
έχουν κληθεί οι υπουργός Οικονο-
μικών, ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου, ο γενικός διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης και Ανά-
πτυξης, ο Χρηματοοικονομικός Επί-
τροπος, η Νομική Υπηρεσία και
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύ-
πρου. Η Κύπρος έχει λάβει μόνο
την προκαταβολή του Σεπτεμβρίου
του 2021 ύψους 157 εκατομμυρίων
ευρώ που αντιστοιχεί στο 13% των
συνολικών της χρημάτων που δι-
καιούται.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Προσπάθεια για ξεμπλοκάρισμα των 85 εκατ.
Το Υπουργείο Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα για να βρεθούν συγκλίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέκρινε τις αλλαγές επί των νομοσχεδίων
που προχώρησαν οι βουλευτές και τώρα θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή
τομή. 
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Το εκτιμώμενο συνολι-
κό κόστος του σχεδίου
ανάκαμψης και ανθε-
κτικότητας της Κύπρου
ανέρχεται σε 1,2 δισ. 
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Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
της επόμενης μέρας

Την Κυριακή 
12 Ιουνίου

μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Οι προκλήσεις 
και οι ευκαιρίες 

της επόμενης μέρας

Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Χρονιά ανάκαμψης για τον τομέα
της κρουαζιέρας το 2022, μετά από
δύο χρόνια μέσα στα οποία ο κλάδος
είχε δεχθεί μεγάλο πλήγμα, και
παρά την αρνητική επίδραση που
επιφέρουν ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία και οι πληθωριστικές τάσεις σε
υπηρεσίες και αγαθά, παγκοσμίως.
Σύμφωνα με στοιχεία του CLIA
(Cruise Lines International Asso-
ciation), 86 χώρες έχουν ανοίξει
για κρουαζιέρες, πάνω από 60%

των επιχειρήσεων του κλάδου προ-
χωρεί σε προσλήψεις, ενώ πάνω
από το 75% των μελών του στόλου
έχουν  επανέλθει. Την ίδια ώρα
εκτιμήσεις από την Statista κάνουν
λόγο για τζίρο γύρω στα 20 δισε-
κατομμύρια δολάρια το 2022 και
ετήσια αύξηση της τάξης του 16%,
και μέχρι το 2026 η συγκεκριμένη
αγορά θα φτάσει τους 32,3 εκατ.
επιβάτες και θα αγγίξει τα 36 δισε-
κατομμύρια δολάρια. Η αισιοδοξία
για τις φετινές επιδόσεις του κλάδου
αποτυπώνεται και στην Κύπρο.
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης
MED CRUISE ASSOCIATION (2020

VS 2021- EAST AND WEST MED
PORTS PERFORMANCE), τo 2020
διακινήθηκαν στα κυπριακά λιμάνια
12.086 επιβάτες και έγιναν 24 προ-
σεγγίσεις από κρουαζιερόπλοια.
Το 2022, καταγράφεται αύξηση
321,37% σε σχέση με το 2020 με
την Κύπρο να συνδέεται μέσω της
κρουαζιέρας, με ελληνικά νησιά
όπως η Ρόδος και η Κρήτη, Αθήνα,
και Ισραήλ. Όπως ανέφερε στην
ραδιοφωνική εκπομπή «Διασπορά
Ειδήσεων», του SPOR RM 95, ο υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας Περ-
δίος, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο το-
μέας της κρουαζιέρας όχι μόνο θα

επανέλθει το 2022 αλλά θα συνε-
χίσει να ενισχύεται.  Φέτος, ανα-
μένονται 200.000 προγραμματι-
σμένες αφίξεις επιβατών και 150
κρουαζιερόπλοια, σε σχέση με 100
κρουαζιερόπλοια, που ήταν ο αρ-
χικός προγραμματισμός για το 2020,
προτού ξεσπάσει η πανδημική κρί-
ση. Το 2023, αυτός ο αριθμός ανα-
μένεται αυξημένος, αφού ήδη έχει
γίνει αναφορά από πλευράς της
εταιρείας Kition Ocean Holdings,
για αύξηση στις αφίξεις κρουαζιε-
ρόπλοιων στην Λάρνακα. Ενίσχυση
στον ναυτικό τουρισμό εκτιμάται
ότι θα δώσει και η ακτοπλοϊκή σύν-

δεση Κύπρου - Ελλάδας, για την
οποία το ενδιαφέρον του επιβατικού
κοινού δείχνει να είναι αυξημένο.
Ήδη έχουν πωληθεί 5.000 εισιτήρια
για την περίοδο Ιουνίου- Σεπτεμ-
βρίου με την ζήτηση να παραμένει
σε ψηλά επίπεδα.

Στο λιμάνι Λεμεσού
Τον πρώτο λόγο στις κρουαζιέρες

έχει η Λεμεσός. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υφυπουργείου, από
τις 98 προσεγγίσεις πλοίων  που
σημειώθηκαν το 2021 στο λιμάνι
Λεμεσού και τους 49.000 επιβάτες,
φέτος, το σύνολο των προσεγγίσεων

αυξήθηκε στις 157, ενώ ο αριθμός
των επιβατών που θα περάσουν
από το τερματικό Λεμεσού θα ξε-
περάσει τις 200.000. Οι κρουαζιέρες
είναι προγραμματισμένες μέχρι
τον Δεκέμβρη, πιο δυνατός μήνας
είναι ο Οκτώβρης, με 29 προσεγ-
γίσεις κρουαζιερόπλοιων, ενώ κι-
νητικότητα καταγράφει και ο Σε-
πτέμβρης. Μιλώντας στην «Κ» ο
εμπορικός διευθυντής DP World
Limassol Λάζαρος Χαραλάμπους,
τόνισε ότι το τερματικό της εται-
ρείας στο λιμάνι Λεμεσού προσελ-
κύει πλέον κολοσσούς στον τομέα
της κρουαζιέρας όπως η Royal Ca-
ribbean, η MSC Cruises και η Ce-
lestyal Cruises, ενώ βλέπει παρόμοια
αυξητική τάση και το 2023.

Στην Λάρνακα
Στην περίπτωση της Λάρνακας,

ο τομέας της κρουαζιέρας φαίνεται
να είναι ψηλά στη λίστα των προ-
τεραιοτήτων τόσο του δήμου και
της ΕΤΑΠ όσο και της Kition Ocean
Holdings Ltd  ( η οποία ανέλαβε το
έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμα-
νιού και μαρίνας Λάρνακας). Γύρω
στα μέσα Μάϊου σημειώθηκε η
πρώτη άφιξη στο λιμάνι της πόλης
για την φετινή περίοδο. Επρόκειτο
για το πλοίο Crown Iris, το οποίο
μετέφερε συνολικά 1000 επιβάτες.
Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο
θα πραγματοποιήσει συνολικά 15
προγραμματισμένες αφίξεις στο
Λιμάνι Λάρνακας κατά την περίοδο
Μαΐου-Νοεμβρίου 2022, ενώ θετικό
είναι το γεγονός ότι τις πλείστες
φορές θα διανυκτερεύει εντός του
λιμένα. Υπολογίζεται ότι θα μετα-
φέρει στη Λάρνακα καθ’ όλη τη
διάρκεια της σεζόν γύρω στους
20.000 επιβάτες. Αφίξεις προγραμ-
ματίζουν εντός του έτους και τα
κρουαζιερόπλοια Clio καθώς και

το La Belle De L’ Adriatique, αυξά-
νοντας έτσι περαιτέρω την επιβα-
τική κίνηση που εκτιμάται ότι θα
κυμανθεί στις 30.000 επιβάτες για
το τρέχον έτος. Αυτό που ξεκαθα-
ρίζεται από τους αρμόδιους φορείς
της περιοχής είναι ότι η Λάρνακα
επιδιώκει να αυξήσει στο μέγιστο
βαθμό, το μερίδιο της στον τουρι-
σμό κρουαζιέρας. Μιλώντας στην
«Κ» ο Πάνος Αλεξάνδρου, CEO της
εταιρείας, ανέφερε ότι αυτή την
περίοδο η εταιρεία επικεντρώνεται
στις συμφωνίες της επόμενης σεζόν.
Μέχρι το τέλος του 2022 έχουν
κλείσει 21 κρουαζιέρες από Αίγυπτο
και Ισραήλ, που θα μεταφέρουν
γύρω στους 1000 επιβάτες το κα-
θένα, ενώ τόνισε και την συμβολή
της ΕΤΑΠ Λάρνακας, η οποία ετοι-
μάζει θερμή υποδοχή στους επι-
βάτες, ενισχύοντας την τουριστική
εμπειρία του επισκέπτη. 

Πάφος και Αγία Νάπα
Στο αγκυροβόλιο της Πάφου,

αναμένονται φέτος έξι αφίξεις
κρουαζιερόπλοιων μεσαίου μεγέ-
θους, χωρητικότητας 600 επιβατών,
με την ζήτηση να αυξάνεται μεν,
με αργούς ρυθμούς δε. Νέα ώθηση
στον ναυτικό τουρισμό της Πάφου,
εκτιμάται ότι θα δώσει η μαρίνα
της Πάφου, έργο το οποίο παρα-
μένει σε εκκρεμότητα την τελευ-
ταία δεκαετία. Πάντως, η λειτουργία
της μαρίνας στην περίπτωση της
Αγίας Νάπας, φαίνεται ότι άνοιξε
την πόρτα για να κερδίσει και η
ελεύθερη Αμμόχωστος το δικό της
μερίδιο από τον τουρισμό κρουα-
ζιέρας. Ήδη την περασμένη Κυ-
ριακή έφτασε στην μαρίνα το πρώ-
το κρουαζιερόπλοιο C/V SEADRE-
AM II, από την Χάιφα του Ισραήλ,
που εκτελεί κρουαζιέρες στη Με-
σόγειο.

Επιστρέφει δυναμικά ο τουρισμός κρουαζιέρας
Γύρω στις 200.000 αφίξεις επιβατών αναμένονται φέτος στα λιμάνια, αύξηση 321,37% σε σχέση με το 2020

Στη Λάρνακα, μέχρι το τέλος του 2022, έχουν κλείσει 21 κρουαζιέρες από Αίγυπτο και Ισραήλ, χωρητικότητας 1.000
επιβατών.

������

Το σύνολο των προσεγ-
γίσεων κρουαζιερό-
πλοιων στη Λεμεσό αυ-
ξήθηκε στις 157, ενώ ο
αριθμός των επιβατών
που θα περάσουν από
το τερματικό της DP
World θα ξεπεράσει τις
200.000.
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Λιγότερα προϊόντα με περισσότερα
χρήματα αγοράσαμε τον Μάρτιο
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Επιπτώσεις στο κόστος 
καυσίμων στην Ελλάδα 
από τις νέες κυρώσεις
Πόσο επηρεάζονται ο ασφαλής εφοδιασμός 
της αγοράς και η ελληνική ναυτιλία

 

Ο πληθωρισμός   ( -
    

   . .) -
  8,7%    

    7,8%  -
,     
     8,2% 

  8,0%,     
   

 .  -
   -

    -
    

  . . 
    -

   ,   
  7,9%   

     7,4%  
,    -

     7,6%, 
      -

  7,8%.    -
    -

     
,   

   38,3%  
     35,3% 

 .    
   

   
      -

    
 .     -
     
 11,1%    

 ,      -
  8,6%     

.    
    

    -
     , 

       
   -

  . 
,    -

    -
  2,9%     

  3,2%  , -
      

   -
   1,7%  -

     1,6%  
.   -

    -
 (8,5%     -

  8,3%  )   
 (9,0%     

  8,3%  ),  
   

    -
      

    7,4% 
 . 
    

     
     -

  . ,  
     

 ,    
   -

   .   
    -

     
   -

,   
      
 .   

    
    

   -
   -

,     
   ,    

  . 
     

    -
     

    
     

   -
,   

      
 .     -
     

  . -
    -
    

    -
    
  (   
   ), 

       
     

      
   – ’  

     
  -

    -
.    

, ,   
    
   , -
      

  0,3  -
    .

* Ο κ. Σάλομον Φίντλερ είναι 
οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Η εξέλιξη του πληθωρισμού
στη Γερμανία

Του ΣΑΛΟΜΟΝ ΦΙΝΤΛΕΡ*

Πολύ μεγαλύτερη από 
τα πετρελαϊκά σοκ της 
δεκαετίας του 1970 
θα είναι η τρέχουσα 
ενεργειακή κρίση και 
πρόκειται να διαρκέσει 
περισσότερο.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πρωτιά της Ελλάδας 
μεταξύ 20 μεγάλων 
ευρωπαϊκών αγορών – 
Στην 7η θέση η Αθήνα.

Οι υψηλότερες τιμές 
εντοπίζονται στα κα-
ταλύματα της περιο-
χής της Ακρόπολης, 
με 165,8 ευρώ 
ανά διανυκτέρευση.

Ενώ κατά την είσοδο 
της Ελλάδας στο ευρώ 
ο βασικός συντελεστής 
ΦΠΑ ήταν από 
τους χαμηλότερους 
(18%), πλέον έχει 
έναν από τους υψηλό-
τερους (24%).
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Alpha Bank.

Ο τουρισμός θα μειώσει
το έλλειμμα ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών

Καλύτερα και από το 2019
το Airbnb φέτος στην Ελλάδα

Η ακρίβεια οφείλεται και στους υψηλούς έμμεσους φόρους, λέει το ΚΕΦίΜ

Αυξήσεις έως και 84% στα μισθώματα

Αλμα 237% της ζήτησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών σε σχέση με πέρυσι

Στο πρώτο τρίμηνο 
διαμορφώθηκε 
στα 6,4 δισ. και 
είναι το υψηλότερο 
για α΄ τρίμηνο έτους 
από το 2011.

Οι τιμές     2020 7,8%      
,       .
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Η εκτίναξη των τιμών 
ενισχύει προς το παρόν 
τη Μόσχα – Κάθε μέρα 
η Ρωσία εισπράττει 
800 εκατ. δολ. από 
τις πωλήσεις ενέργειας 
και πρώτων υλών.

«Ξεχειλίζουν» 
τα κρατικά ταμεία
της Ρωσίας παρά
τις κυρώσεις
Αύξηση εσόδων από τις εξαγωγές αερίου
και πετρελαίου φέτος σε σχέση με πέρυσι

Ακόμη                ,        
        285 . .,     29%        2021.
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Η Γερμανία κινδυνεύει να γίνει και πάλι «ο ασθενής της Ευρώπης»

Σε Ινδία και Κίνα εξάγει πετρέλαιο η Ρωσία

Από την αρχή του πο-
λέμου, 180 ρωσικά 
τάνκερ εμφανίζονται 
ως άλλης εθνικότητας 
προκειμένου να παρα-
κάμπτουν τις κυρώσεις.
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Αιτία η μεγάλη εξάρ-
τησή της από τη φθη-
νή ρωσική ενέργεια 
– Προβλέψεις για συρ-
ρίκνωση του ΑΕΠ της 
το β΄ τρίμηνο.
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Η τιμή       Iberdrola     1    0,183   
     0,071    .
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Αλμα 140% στα οικιακά 
τιμολόγια φυσικού 
αερίου στην Ισπανία
Η Iberdrola, η μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας, 
αυξάνει τις τιμές από 1ης Ιουλίου 

Υπό διαβούλευση 
ακόμη τα σχέδια 
της ισπανικής κυβέρ-
νησης για ανώτατο 
όριο στην τιμή του φυ-
σικού αερίου, το οποίο 
χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύματος.
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Στα επίπεδα του 2019
κινείται ο τουρισμός
φέτος στην Ιταλία

Ασφαλή λιμάνια για Ρώσους
ολιγάρχες, Τουρκία και ΗΑΕ
Μεταφέρουν στις δύο χώρες υπερπολυτελή γιοτ και επιχειρήσεις που ελέγχουν

Τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα είναι ένα 
από τα κράτη-μαγνή-
τες για τους πλού-
σιους της Ρωσίας 
μετά την εισβολή 
στην Ουκρανία.
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Το περιοδικό Forbes δεν μπαίνει στο χρηματιστήριο
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Εσοδα και σημαντικά κέρδη από
τον κλάδο του real estate θεωρούν
ότι μπορούν να αποκομίσουν οι
μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι.
Επειτα από σχεδόν μία δεκαετία
κατά τη διάρκεια της οποίας, ως
επί το πλείστον, απείχαν από την
αγορά ακινήτων, το τελευταίο διά-
στημα καταγράφονται σημαντικές
κινήσεις επιστροφής των τεχνικών
εταιρειών σε μια αγορά που ανέ-
καθεν αποτελούσε φυσική προ-
έκταση των δραστηριοτήτων τους.
Η ανάκαμψη των αξιών και η επι-
στροφή της ζήτησης για διάφορες
κατηγορίες ακινήτων, κυρίως όμως
η αίσθηση ότι πλέον είναι ευκο-
λότερη υπόθεση η εύρεση επεν-

δυτών και αγοραστών για το τελικό
προϊόν και μάλιστα σε υψηλές τι-
μές, αποτελούν τους βασικούς κι-
νητήριους μοχλούς της εξέλιξης
αυτής.

Η Reds, θυγατρική του ομίλου
Ελλάκτωρ, αποτελεί σήμερα βασικό
σκέλος της στρατηγικής για την
ενίσχυση της κερδοφορίας της ει-
σηγμένης, έπειτα από μια ιδιαίτερα
«ταραχώδη» περίοδο. Μετά την
ανάληψη της νέας διοίκησης υπό
τον κ. Γιώργο Κωνσταντινίδη, πριν
από έναν και πλέον χρόνο, έχει
αρχίσει να δημιουργείται μια κρί-

σιμη «μαγιά» νέων επενδύσεων
που θα παράγουν αξιόλογα και,
το σημαντικότερο, επαναλαμβα-
νόμενα έσοδα για την εταιρεία και
τον όμιλο σε βάθος χρόνου. Αυτά
θα προέλθουν από την εκμετάλ-
λευση της μαρίνας Αλίμου και από
την ανάπτυξη της έκτασης στην
πρώην αεροπορική βάση στις Γούρ-
νες του Ηρακλείου της Κρήτης,
όπου ουσιαστικά δρομολογείται
ένα «μίνι Ελληνικό», καθώς θα
συνδυάζονται τουριστικές χρήσεις
(ξενοδοχείο, μαρίνα κ.τ.λ.) με τη
λειτουργία καζίνο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα, το έργο της ανάπλασης και
αναβάθμισης της μαρίνας Αλίμου
αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρ-
τιο του 2023, με ορίζοντα ολοκλή-
ρωσης στα μέσα του 2025. Πρό-
κειται για συνολική επένδυση της
τάξεως των 50 εκατ. ευρώ, ενώ
μαζί με το τίμημα που καταβλή-
θηκε στο ΤΑΙΠΕΔ για την εξασφά-
λιση της παραχώρησης του ακι-
νήτου για περίοδο 40 ετών (με δι-
καίωμα επέκτασης για επιπλέον
10 χρόνια), το συνολικό κόστος
θα αγγίξει τα 100 εκατ. ευρώ. Αν-

τίστοιχα, στις Γούρνες της Κρήτης
θα απαιτηθεί περίοδος της τάξεως
των πέντε έως επτά ετών έως ότου
ωριμάσει η επένδυση, με τη διοί-
κηση της Reds να εκτιμά ότι θα
είναι εφικτή η ολοκλήρωση των
σχετικών έργων μέχρι το 2027-
2028.

Αμεσότερη χρονικά αναμένεται
να είναι η επένδυση για την ανά-
πτυξη των πρώην κτημάτων Καμ-
πά στην Κάντζα της Παλλήνης,
έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες
πολεοδομικής ωρίμανσης. Το «φι-
λέτο» των 315 στρεμμάτων ανα-
μένεται να ξεκινήσει να υλοποι-
είται από το δεύτερο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους και μετά. Πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε από την
Deloitte η επικαιροποίηση της με-
λέτης για το επιχειρησιακό σχέδιο
ανάπτυξης του ακινήτου, χωρίς
αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό
σχεδιασμό. Ετσι, από τα 89.000
τ.μ. δομήσιμων επιφανειών που
θα κατασκευαστούν, τα 51.000
τ.μ. πρόκειται να αφορούν «πρά-
σινα» κτίρια γραφείων, ένα μικρό
ξενοδοχείο 20 δωματίων, εμπορι-
κούς χώρους και καταστήματα
εστίασης επιφάνειας 16.400 τ.μ.,
καθώς και 25.000 τ.μ. πολιτιστικών
χώρων, όπως μουσεία. Ενα επι-
πλέον 60% της έκτασης θα αφορά
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου
και 22% θα καλυφθεί από χώρους
στάθμευσης. Από τα συνολικά 138
στρέμματα που θα αξιοποιηθούν
για τις ανάγκες της επένδυσης,
προβλέπονται 53 στρέμματα υπαί-
θριων χώρων και πλατειών, ενώ
το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης
θα γίνει πάρκο πρασίνου. Το ύψος
της επένδυσης για το Cambas Pro-
ject αναμένεται να ξεπεράσει τα
200 εκατ. ευρώ.

������

Ανάκαμψη τιμών και
ισχυρό επενδυτικό εν-
διαφέρον οδηγούν στην
επανενεργοποίηση των
μεγάλων ομίλων. Το έργο της ανάπλασης και αναβάθμισης της μαρίνας Αλίμου θα ξεκινήσει

τον Μάρτιο του 2023, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2025.

Οι κατασκευαστικές επιστρέφουν
στην αγορά του real estate
Νέες αναπτύξεις σχεδιάζουν Reds, Avax Development και Intrakat

Μεγάλες επενδύσεις
σε πολυτελείς κατοικίες
και τουριστικά ακίνητα
Στην πιο ενεργό παρουσία της
στην αγορά ακινήτων έχει στρα-
φεί τον τελευταίο χρόνο και η
«Αβαξ», η οποία είχε υλοποιήσει
σημαντικές αναπτύξεις ακινήτων
κατά τη δεκαετία του 2000, με-
ταξύ των οποίων και ένα συγ-
κρότημα εξοχικών κατοικιών
στις Σπέτσες. Σήμερα η εισηγ-
μένη, μέσω της θυγατρικής της,
Avax Development, σχεδιάζει
την αξιοποίηση ιδιόκτητου οι-
κοπέδου επιφάνειας 2,2 στρεμ-
μάτων στο Ελληνικό. Συγκεκρι-
μένα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
για την ανέγερση συγκροτήματος
16 πολυτελών διαμερισμάτων,
συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ.
Η εισηγμένη έχει σε εξέλιξη μία
ακόμα επένδυση στην αγορά κα-
τοικίας, καθώς δρομολογεί την
ανάπτυξη μιας ακόμα ιδιόκτητης
έκτασης στην περιοχή των Χα-
νίων. Εκεί θα κατασκευαστεί
συγκρότημα παραθεριστικών
κατοικιών. Η Avax Development
έχει επενδύσει και στην εταιρεία
3V, η οποία πρόκειται να ανα-
πτύξει έκταση 18,7 στρεμμάτων
(πρώην ΒΕΛΚΑ) στην παλιά βιο-
μηχανική ζώνη του Φαλήρου.
Στο ακίνητο αυτό σχεδιάζεται
μια μεικτή ανάπτυξη κατοικιών
και γραφείων, συνολικής επιφά-
νειας 57.500 τ.μ. (επιμερισμένη
σε επτά διαφορετικά κτίρια), με
το συνολικό ύψος της επένδυσης
να υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευ-
ρώ. Στην 3V συμμετέχουν επίσης
το σχήμα Dimand - EBRD με πο-
σοστό 55%, όπως επίσης και ο
ίδιος ο Χρ. Ιωάννου, μεγαλομέ-
τοχος και διευθύνων σύμβουλος
της «Αβαξ», ενώ 10% διαθέτει
και η κ. Δήμητρα Δαυίδ.

Αντίστοιχα, η Intrakat έχει
αναδείξει τον τομέα του real esta-
te και συγκεκριμένα των τουρι-
στικών ακινήτων σε έναν από

τους βασικούς πυλώνες της δρα-
στηριότητάς της. Στο πλαίσιο
αυτό, από το τέλος του 2021 η
εταιρεία εκμεταλλεύεται το ξε-
νοδοχείο Milos στο κέντρο της
Αθήνας, καθώς μισθώνει το ακί-
νητο από το Μετοχικό Ταμείο
Στρατού. Επίσης, στις αρχές του
2024 δρομολογεί την ολοκλήρω-
ση επένδυσης για την ανέγερση
ξενοδοχείου 200 κλινών στη Μύ-
κονο, ενώ τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο αναμένεται να λειτουργήσει
το νέο «πράσινο» κτίριο γραφείων
που η εταιρεία ανακατασκευάζει

στην οδό Ιπποκράτους. Πρόκειται
για ακίνητο που έχει μισθωθεί
για περίοδο 20 ετών (με δικαίωμα
ανανέωσης της σύμβασης για
άλλα 20 χρόνια) από το Συνεγ-
γυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης
Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στο
κτίριο των εννέα ορόφων έχει
ήδη συμφωνήσει να εγκαταστα-
θεί ως μισθωτής η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, καταλαμβάνοντας
περίπου το 80% της συνολικής
επιφάνειας των 7.300 τ.μ. Ση-
μαντικό ενδιαφέρον καταγρά-
φεται και για την ενοικίαση των
υπόλοιπων χώρων του κτιρίου.
Το ύψος της επένδυσης για την
ανακατασκευή του ακινήτου και
την υλοποίηση εργασιών ενερ-
γειακής αναβάθμισης ανέρχεται
σε 4,5 εκατ. ευρώ.

Ομολογουμένως περιμέναμε με αγω-
νία το τι μας επεφύλασσε ο Μάιος
σε ό,τι αφορά στις κτηματικές συ-
ναλλαγές, επειδή με όλη αυτή την
χαοτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα
όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα
δύσκολα θα μπορούσες να το χα-
ρακτηρίσεις σωστό ή λάθος. Θα
μπορούσες όμως άνετα να το χα-
ρακτηρίσεις εξαρχής σημαντικό.
Και είναι σημαντικό επειδή δείχνει
πώς αντιδρά ο κόσμος σε μια κα-
τάσταση που ίσως και να μην έζησε
ποτέ στο παρελθόν ή που μπορεί
να βίωσε εν μέρει πριν από 30 – 40
χρόνια. Και αναφέρομαι φυσικά
στην κατάσταση του αυξανόμενου
πληθωρισμού σε συνδυασμό με την
αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω
πολλών διαφορετικών παραγόντων.
Άρα είναι συναρπαστικό να δούμε
πώς συμπεριφέρεται το επενδυτικό
κοινό κάτω από αυτές τις – για πολ-
λούς πρωτόγνωρες – συνθήκες.

Τον Μάιο του 2022 σημειώθηκαν
συνολικά 1.727 πωλήσεις (μεταβι-
βάσεις) ακινήτων. Σε σχέση με τις
1.255 πωλήσεις του περασμένου
Απριλίου, είναι αυξημένες κατά
37,6%. Σε σχέση δε με τις 1.161 πω-
λήσεις του Μάη του 2021 είναι αυ-
ξημένες κατά 48,8%. Αν συγκρί-
νουμε από το 2019 και μπρος, ο φε-
τινός Μάιος είναι ο καλύτερος σε
επίπεδο αριθμού συναλλαγών. Σε
επίπεδο πωλητηρίων εγγράφων
(μελλοντικές μεταβιβάσεις συναλ-
λαγών που έγιναν), η παγκύπρια
εικόνα είναι εξαιρετική αφού τον
Μάιο κατατέθηκαν συνολικά 1.143
πωλητήρια έγγραφα, γεγονός που
συνιστά 50% αύξηση σε σχέση με
τον περσινό Μάιο. Αυτή η επίδοση
αντέστρεψε την αναιμική αύξηση
του Απριλίου και επανέφερε το κον-
τέρ πίσω στα δυνατά νούμερα του
πρώτου τριμήνου. Οι συνολικές

αξίες συναλλαγών τον Μάιο κυμάν-
θηκαν πέριξ των €348 εκ. Συγκρι-
νόμενες με τον Μάιο του 2021 όπου
οι αξίες ήταν πέριξ των €292 εκ.,
συνιστούν μια αύξηση της τάξης
του 19,2%. Αξιοσημείωτο είναι πως
σε σχέση με πριν ένα μήνα, αυτές
είναι αυξημένες κατά €100 εκ. πε-
ρίπου. Ήταν δε και οι πιο ψηλές
από το 2019 και μπρος.

Πώς κατανέμεται αυτή η συνο-
λική απόδοση του μήνα μεταξύ των
επαρχιών;

Η Λευκωσία κατέγραψε 540 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλλα-
γών πέριξ των €84,2εκ.Είχε μερίδιο
στη συνολική αγορά του Μαΐου
31,3% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 24,2% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Μάιο πέρσι είχε κα-
ταγράψει 413 συναλλαγές συνολικής
αξίας πέριξ των €70,9 εκ. Επιπλέον

η Λευκωσία κατέγραψε και 219 πω-
λητήρια έγγραφα που είναι κατά
7% μειωμένα σε σχέση με τον Μάιο
του 2021.Η συνολική φετινή χρονιά
μέχρι τώρα (Ιανουάριος – Μάιος)
είναι οριακά καλύτερη σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι
(επιπλέον 4 πωλητήρια έγγραφα).

Η Λεμεσός κατέγραψε 442 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλλα-
γών πέριξ των €127,3εκ.Είχε μερίδιο
στη συνολική αγορά του Μαΐου
25,6% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 36,6% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Μάιο πέρσι είχε κα-
ταγράψει 302 συναλλαγές συνολικής
αξίας πέριξ των €66,1εκ. Επιπλέον
η Λεμεσός κατέγραψε και 410 πω-
λητήρια έγγραφα που είναι κατά
74% αυξημένα σε σχέση με τον
Μάιο του 2021. Η συνολική φετινή
χρονιά μέχρι τώρα (Ιανουάριος –

Μάιος) είναι κατά 62% αυξημένη
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
πέρσι.

Η Λάρνακα κατέγραψε 319 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλλα-
γών πέριξ των €57,4εκ.Είχε μερίδιο
στη συνολική αγορά του Μαΐου

18,5% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 16,5% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Μάιο πέρσι είχε κα-
ταγράψει 217 συναλλαγές συνολικής
αξίας πέριξ των €34,9εκ. Επιπλέον
η Λάρνακα κατέγραψε και 227 πω-
λητήρια έγγραφα που είναι κατά
96% αυξημένα σε σχέση με τον
Μάιο του 2021. Η συνολική φετινή
χρονιά μέχρι τώρα (Ιανουάριος –
Μάιος) είναι κατά 58% αυξημένη
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
πέρσι.

Η Πάφος κατέγραψε 320 πωλή-
σεις με συνολικό όγκο συναλλαγών
πέριξ των €62,8εκ. Είχε μερίδιο στη
συνολική αγορά του Μαΐου 18,5%
επί του αριθμού πωλήσεων και με-
ρίδιο 18% επί της αξίας συναλλαγών.
Τον Μάιο πέρσι είχε καταγράψει
139 συναλλαγές συνολικής αξίας
πέριξ των €23,7εκ. Επιπλέον η Πά-

φος κατέγραψε και 243 πωλητήρια
έγγραφα που είναι κατά 79% αυ-
ξημένα σε σχέση με τον Μάιο του
2021. Η συνολική φετινή χρονιά
μέχρι τώρα (Ιανουάριος – Μάιος)
είναι κατά 80% αυξημένη σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Η Αμμόχωστος κατέγραψε 106
πωλήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €16,4εκ. Είχε με-
ρίδιο στη συνολική αγορά του Μαΐου
6,1% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 4,7% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Μάιο πέρσι είχε κα-
ταγράψει 90 συναλλαγές συνολικής
αξίας πέριξ των €16,7εκ. Επιπλέον
η Αμμόχωστος κατέγραψε και 44
πωλητήρια έγγραφα που είναι κατά
16% αυξημένα σε σχέση με τον
Μάιο του 2021. Η συνολική φετινή
χρονιά μέχρι τώρα (Ιανουάριος –
Μάιος) είναι κατά 13% αυξημένη
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
πέρσι.

Η πιο πάνω ανάλυση καταλήγει
στο συμπέρασμα πως παρά τα όσα
ακούγονται, οι παραλιακές πόλεις
είχαν ένα εκρηκτικό επενδυτικό
ενδιαφέρον που σε συνδυασμό με
την σταθερότητα της Λευκωσίας
έφεραν θετικά αποτελέσματα στον
κτηματικό χάρτη.Με συγκρατημένη
αισιοδοξία βλέπουμε το επενδυτικό
κοινό να δείχνει εμπιστοσύνη στα
ακίνητα σαν μια θωράκιση και σαν
ένα βαρύ πυροβολικό εναντίον του
πληθωρισμού που καλπάζει αυτή
τη στιγμή. Οι μειώσεις στην προ-
σφορά αυξάνονται, το κατασκευα-
στικό κόστος επίσης αυξάνεται και
με αυτά τα δεδομένα θα βιώσουμε
ένα κύκλο αυξήσεων στις τιμές πώ-
λησης και στα ενοίκια.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Κινητικότητα 
καταγράφεται και
στην ανάπτυξη συγ-
κροτημάτων μεικτής
χρήσης και «πράσι-
νων» γραφείων.

Οι κτηματικές επιδόσεις του Μαΐου

������

Με συγκρατημένη αι-
σιοδοξία βλέπουμε το
επενδυτικό κοινό να
δείχνει εμπιστοσύνη
στα ακίνητα σαν μια θω-
ράκιση και σαν ένα βα-
ρύ πυροβολικό εναν-
τίον του πληθωρισμού.

Παρά τα όσα ακούγονται, οι παραλιακές πόλεις είχαν ένα εκρηκτικό επενδυτικό ενδιαφέρον που σε συνδυασμό με την σταθερότητα της Λευκωσίας έφεραν
θετικά αποτελέσματα στον κτηματικό χάρτη.
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Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
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– Είναι άλλη η αίσθηση του σώ-
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Πλάσματα: Ψηφιακή Τέχνη στο Πεδίον 
του Aρεως. Εως τις 10/7.

Το σώμα σε έναν τεχνολογικό κόσμο
Η Ειρήνη Μιρένα Παπαδημητρίου, επιμελήτρια της έκθεσης «Πλάσματα» της Στέγης, μιλάει στην «Κ»

«Στην έκθεση             .                ».

Η Ειρήνη Μιρένα Παπαδημητρίου.

«Το Πεδίον του Αρεως,      , -
      .       -

            
  ».

Η τεχνολογία μας δημι-
ουργεί, μας πλάθει, όσο 
και εμείς την πλάθουμε. 
Επεκτείνει το σώμα μας, 
βιώνουμε τον κόσμο μέ-
σα από αυτό, αλλά και 
μας ελέγχει.

Η έκθεση μιλάει για σώ-
ματα και πλάσματα ως 
μέρος μιας μεγαλύτερης, 
πλανητικής οντότητας, 
που απειλείται από περι-
βαλλοντική καταστροφή.
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Θεατρικές... δια χρονικότητες
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ΕΚΘΕΣΗ

Βαρβάρας Γεωργίου στην Alpha C.K. Art Gallery

Ο Σύνδεσμος  -
    Alpha 

C.K. Art Gallery  
  3   18 , 
    -

,  . 
   -

    
    -

.    
      

   .     -
    -

   .   

    
   -
,  , -

  . -
 –    

,   
     
 ,   
     
    

     . 
Alpha C.K. Art Gallery,   & 

 3, .   
  18 . Πληροφορίες 22 751325.

ΣΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

LANDSCAPE της  Έλενας Αντωνίου

Το 23ο  -
   

   -
 LANDSCAPE 

  , 
    

   -
  . 

     
LANDSCAPE,   

    
     -
     -

.      

   
   -

,  
   -
  . -

,   
    

    
,  

  -
.     16 . 

 ,  6 , 
 8:30 . . E-ticket: www.rialto.

com.cy, Rialto App, Tαμείο: 77777745. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

«Αθαλάσσα»
Κώστα Λυμπουρή
Συζήτηση για   
« »   

   -
   -

    
,  , 

    
.    

    
  -

   -
    

. , 6 , 
 7:30 . .  , 

  3-5, 
.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Pianofest 2

Ενάντια σε   -
     

   -
   ,   

.  LMS , 
  31    

 14 ,  2   
PIANOFEST   -

   -
   -

 :   
,   -

,   -
    -
.  LMS    

   
PIANOFEST2,  

    -
   

   -
  , -

   , 
 -

,    -
   . 

 Pianofest    
 ,   

    
    

 .   
    
   

 ,  -
     

 Brandeis University  
,    -
     

   
    
.   

,  T  7 -
 2022,  8:00 . . -

 100 . 

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

«Άγγελε μου» του Χένρι Νέιλορ
Το θέατρο  ,  

  , 
   «  
»      

 ,   -
     -

   . 
 «  »   -

 ,  -
      
 .   ,  
     «  

»     -
     -

      
.      

  ,     
      

      -
   ,    -

    -
        

  .  -
 ,   55-59, 

 .  11- -
 12 ,  9:00 . . Προπώ-

ληση Soldouttickebox & καταστήματα 

Stephanis



Ε Κ Θ Ε Σ Η

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η      3

Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ 

Στη νέα    -
 ,   -
   The Edit Gallery 
 ,   «Let them 

Stare»,     
,   -

      
  «    -

».      
     

 , -
       

 ,    
      -

,    
  ,    

    .   
     

      
     -

      
     -

 .

–«Let Them Stare», εξηγήστε 
μου την επιλογή του τίτλου σας 
για την έκθεση...

–      
     
    -
   ,  -

        
    

     
   «  

   ,   
   ;»    

«    »  -
 «let them stare».   

     
  «   

 ,   -
».      

    .

–Τι θα δούμε στην έκθεση;
–     , 

  2021   ’22, -
   ,  

figurative art,    
   -

 ,   -
   .  
    

,     -
,     -

,     , 
  ,  

  .   
  ,     

     -

.     -
   ,   

    , 
    ,  
    -

    , -
,    
    . -

,      
,     -

     
      

       
      
, 24 ,    

   . 

–Γιατί επιλέξατε να αφαιρέσετε 

την ανδρική φιγούρα; 
–   ,  -
,      

  ,  
    -

,    
      
 .     

     
      
,     -
     
  ,   -

     
     -

,   , 
      

     .

–Τι σημαίνει γυναίκα για εσάς; 
–      

,    
    -

       
, , , .  

    -
    -

    
  .   

  ,    
,     

,    -
,    -
,  .   

     
  ,   

  . 

–Τι είναι αυτό που ανακαλύψα-
τε μέσα από αυτές τις σειρές 
των εκθέσεων 

–      
    

,     
     -
     

      
      -

 ,   -
 ,   -

 celebration   
.      
 ,     
   .  

     
    -

    , 
     -

,     -
   ,   

  ,  , 
       

 - . 

Πληροφορίες: «Let them 
stare», The Edit Gallery, -

  1, 23 Nicolaou Business 
Center, .   9 

.   10 .

Εχουμε ξορκίσει τη θηλυκότητά μας
Στην «Κ» μίλησε η καλλιτέχνις Στέλλα Καπεζάνου για την καινούργια της έκθεση «Let them stare» στη The Edit Gallery

«Αυτό που αναζητώ στη 
ζωγραφική μου και στη 
ζωή μου ως γυναίκα εί-
ναι όλο και περισσότερη 
ελευθέρια, όλο και λι-
γότερη κριτική, όλο και 
μεγαλύτερο celebration 
της θηλυκότητάς μας»

«Διερευνώ     ,             ,   -
,            »,     « ».
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

« Όσα λλία    
  »    -

,     
   
,     

   «  -   
  , 1970 

-1982».     
     -

,    -
     , 
     

,     
     

 ...    -
 .    

     -
    -

,      : 
«    .  

      
 ,  ».  

   ,  
   ,   
      -

,      
    

  -
      , 

  ,   . 
,    

   ,   
 .   -

  , !

–Η έκθεση ξεκινάει με τα πρώ-
τα χαρακτικά έργα σου, που 
είναι τα ζωγραφικοξυσμένα...

–     
     

 ,   -
   ...  «  

  ...  -
 ;».     
      
   
...  1970.   ’  

    , 
     ’   

   ... 
    «  -
  »,   -
,  «  - », 
      

!    -
 ,   -

...     
 .     
,   ... 

 ... 

–Ως τότε ποια ήταν η σχέση 
σου με τη χαρακτική;

– .     
      

.  -
,   

 ,    
   -

 .   , 
   . 

–Ποιος ήταν ο δάσκαλος σου 
στο δημοτικό; 

–   . 
   , 
    -

...       
 .   

    . 

–Και πώς μπήκες στον κόσμο 
της χαρακτικής;

–    .  -
  1970    

 ,     
   

 .     
  ,  ,  

 , «    -
».   « ’    

 »     
     

     

   «    
 ,   -

   ’  ». ’   
      

.    -
     

« »,     
 . 

–Και στο πλάι του Τάσσου πώς 
βρέθηκες; 

–      . 
  ,  1970-1971, 

    -
 ’   , , 

 .   
   .  

      -
.     -

.   , 
     

,       
      -

    -
,   -

,    

,    . -
   ,  -

,      
!     

«      ».  
     

,      
,      

     
   ...   

    : «  
.   ’   
  ». 

–Πώς ένιωσες όταν σου είπε 
για ότι θέλει να δει δουλειά 
σου; Είχες μόνο εννέα έργα...

–   .     
  ,  

     , 
   -

    !   
 ’   «  

 »,   
   , «  -

   »,  

   . -
    

     -
.      -

- ,     
    .  
    ’   

,   
     . 

–Πότε πήγες τελικά;
–    1971  

      -
   .   

      
,  .  

    -
     
  ’   -

,   . 
      

    ,   
      

 : «   -
».     

,      

     
  .    
      

     
.   ! 

–Τι πήρες από αυτές τις είκο-
σι μέρες που έμεινες με τον 
Τάσσο;

–       
       

11       
   . 

     -
  .

–Η αγάπη που έλαβες από τον 
Τάσσο αποτυπώθηκε στην τέ-
χνη σου;

– .     
,     ’  

 ,   ,  -
  ,    
 ,    -

   . 

–Με ποιον τρόπο;
–     -
.   , 

   . ,  
   .

...εις τα πρώτα έργα
–Επιστρέφεις στην Κύπρο και 
πώς συνεχίζεις;

–     
, .   

 ’     
      -
 .  ’    -
      

     

   -
    

(«    »), 
   ,  -

  ,  -
  . , 

     -
 ,     

   . 

–Εκθέτεις και την αυτοπροσω-
πογραφία σου... Μίλησέ μου 
γι’ αυτό.

–    -
,   ,   
   -

   .  
       
   «    -

  »,     
 ,   , 

  ,    -
.      

   
 .    

     
,      
   ,  -

   -
 ... 

–Τι σου άφησε η εποχή που 
παρουσιάζεται στην έκθεση; 
Επέστρεψες;

–     -
 ,  -  

   ,   
      -

 .     
    , 

     
   ... -

  ’  .  
 ’   , 

    ,  
, ...

–Επιστροφή στη γενέθλια γη 
λοιπόν...

–   !  
     -
 ...    

,     
’   .

Εμερακλωθήκαν πολλοί
–Χαμπή, θα ξαναγινόσουν χα-
ράκτης; 

–    ’   -
  .    -

      
     

 . 

–Υπάρχουν πράγματα που δεν 
ξέρεις στη χαρακτική;

– .    -
.     -
   .  ,  

,    
    

      
     

    -
  .   -

   .   
 .  .

–Πώς βλέπεις την εξέλιξη της 
χαρακτικής στην Κύπρο; Εί-
σαι αισιόδοξος;

–  ,  -
 ,  -

.     -
  ,    
     

   1995    
     

 ,    
  ,   -

  . 

• Συνέχεια στη σελ. 5

Εμέναν η καρκιά μου εχτύπαν στην Κύπρον 
Ο Χαμπής ο Χαράκτης μιλάει στην «Κ», με αφορμή την έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής, για τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του

«Εγιώ     ,   «     »,        ’   1960   1974.   »...           -
     « »  .     ,  , . 5  .4  . 

Έξυσα            -
 ...  1970.   ’      -

,      ’      . ( -
  , , 1970).

Ύστερα έρκουνται τα ζω-
γραφικοξυσμένα έργα, 
που εν διαμαρτυρίες... 
Ήταν ο τζαιρός της χού-
ντας τότε. Έν τζι έδειξεν 
μου κανένας, έρκετουν 
μόνον του... αρέσκει μου...

«Εγιώ έν έθελα να κάμω 
τον εαυτόν μου για να 
πω «δέτε είντα ωραίον 
παιδίν που είμαι», έθελα 
να δείξω τα αισθήματα 
μου, την οργήν μου, τον 
πόνον μου...»



Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η      5

διασπορά
ειδήσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:00 � 13:00

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΚΕΥΗ

ΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΥΤΟ AKOYΣ!

• Συνέχεια από τη σελ. 4

–Και οι σπουδές στη Μόσχα πώς 
ήλθαν;

–   .  
   ...  -
     

« »  ,  
,     

    . 
,    

,    -
  ’   -

    . 
      

     1972 -
  ,  -

  .  -
!      

    -
   -

,   ,  
     

      
      

,     
 .  1973, -

      -
  ,  

  ,   
    -

.     
.  1976,    

 « »  -
  !

–Πριν μπεις στην Ακαδημία το 
1976 δημιουργούσες έργα...

–  , . 
  ,  -

      
  ,  -

,  ,    
 , ...  

 . 

–Το είχες ανάγκη;
–    ,  -

 ...     
     

.    
  ,    
  ,    
     ,    

 ,   . 
   ,  
 .   -

       
.

–Στην Ακαδημία τι άλλαξε;
–     , 

   ,  
     -

...      -
,  ...   

      
    , 

   . 
    « ’  

      
  »!  

     -
,      
      -

  ! 

–Επέμενες στη χαρακτική εσύ...
–     
     

   ,  -
      

,    
     

 ,   -
,   : «   

  ,      
   ».  

    , 
  «     -

»,      
  ’   1960   

1974.   ! 
     

     
 ’   , 

   . 

–Πώς είδαν την εργασία σου αυ-
τή οι καθηγητές σου; 

–     
,      
    -

 .   -
      -

  ,   

      
. 

Για λλόου μου τα έκαμα
–Και πώς φεύγεις από τη Μό-
σχα;

–     
,     «  -
»  .   -

      
.    -

 ,     
   ! 

 
–Χαμπή, παρατηρώντας την έκ-
θεσή σου βλέπω ότι ξεκίνησες 
με έργα ερωτικά, αλλά στη συ-
νέχεια στρέφεσαι στα καθαρά 
πολιτικά έργα, και το 1980 πάλι 
ένα ερωτικό χαρακτικό... 

–      
    ,  ,  

    . -
     , 
      -

  ,    
  .  

    «  », 
    ! 
 

«Χαμπής -   -
  , 1970 -1982». 
   , 

3  2022 –  2023.

Eκφράζω
στα έργα μου
όσα εν γυρόν μου

Δεν έκαμνα έργα για
να πουλήσω, δεν κάμνω 
έργα για τους άλλους, 
κάμνω έργα για να πω
τι έχω μέσα μου, να πω 
την διαμαρτυρίαν μου, 
την χαράν μου.

«Το 1973,         -
,    ,       . 

    ».
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

   
     

Ο παράξενος, και λίγο αστείος, πόλεμος του Νταν

Ολο το καλοκαίρι    -
    
 (1903-1975)  240 -

 , -
    .  
      -
, , , 

, ,   
     -

     -
      

1930,     
   ,  

    .  
    , -

   ,  -
,     -

,      
   

    -
,     
     

  .   
    -

     
    -

     -
    .  

     
    -

  1940   1950  -
     

   -
 .    1951,  

   ,  
    « -

»     -
      

    

,   . 
   -

     -
   -

,     
  ,   
    .  
     

,     
      

    
     

  20  .  -
     

(      -
),     

    
    -

,    
   

   . 
      

      
1930     

 1950   1960.  -
    , 

    
  ,  -
    , 
    -

     -
   , 

      
   .   -
    

     -
       
  ,   
   . 

Ο φίλος μου     
  1967.  

   -
    . 

     
 .  -

,   -
   , -
      

 .     
 .    

,  , -
  .    

   .  -
 .

E ,    
   ,  

   . «  -
   »,  
   . «  

    ,  
»,    . 

 ,     -
,      -

     . 
       

  . 
 ,    

, ,    
   –   

  . 
     -

.     
 . A    

.       
    

.  
     

  .   

    -
.    -

   
     

. 
     -
  . «    
   ;»  

 . 
    , 

   , -
    -

     -
,    

    . 
  ,   -

 . 
«Son of a bitch!»  

  (   ). 
    -

 ,    
 ,    
       

    . 

 ,   -
    . 

      
    

«Season of the Witch»  -
   -

     -
     . 

    
  2013    

 .    
  ,    
    ,  

 . 
    . 

«O     », -
 , «     

    PTSD». -
  .

      
     -

.      
  «Season of the 

Witch»  .

ΔΟΥΒΛΙΝΟ
Εθνικοί ποιητές
Στην Εθνική Πινακοθήκη  -

,     -
   . 

     
    -

,   -
   , 

      
    

     
  1961.  , 

    
  ( . 1939),  

   ( . 1968). 

ΝΟΡΦΟΛΚ
Μεγάλη δωρεά
Το Μουσείο Κράισλερ   

    -
       

  ,  34 . 
,    -

      
40    -

  19    20  
.     -

 «   » 
    . 

    
    -
,    . 

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
Ο Δίας της Ολυμπίας
Στο London Review of Books,   

     , 
   

    
,   .   
     

   (1755-1849), 
     -

     -
 .   

     
900 .   

,  -
  . 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Μάρτα Γιούνγκβιρτ
Στην αίθουσα   Thaddeus 
Ropac   -

     82  
   

.     
  , -

     
,   

   ,   
   -

   ,  
    -

   -
  . 

ΟΞΦΟΡΔΗ
Μουσείο 339 ετών
Το Μουσείο Ασμόλεαν  -

   1683.   
    -

     -
  .  

 ( .)   
    

    1848.   
  339 ,   
      
   .  15 
     -

     
 .

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βιετνάμ,   , 30  1967.  ,   
    «Season of the Witch». 

Φωτογραφία   , 
      

 ,  1937.

A
.P

.

Ο Νταν μου είπε 
ότι μέχρι να ξημε-
ρώσει τραγουδούσε 
το «Season of the 
Witch» του Ντόνοβαν.
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JORIS CHAMBLAIN, AURELIE NEYRET
«Τα Ημερολόγια της Σερίζ»
Graphic novel
εκδ. Μικρός Ήρως, σελ. 84

«Μια φορά    ...   
,       

     ,  
  .      

... ... ,  !    
       -

.           
  ,     ,   

...»      11        -
 .    .    
:     :  .     

      .   -
        . -
           .  
    ,  ,    -

          . 
           -
         

          
      , -

    .        
   ,   . -

     ,     -
  .       

       .     
        .

Το βιβλίο  ,   pdf,    
Read Library.
Επισκεφθείτε   https://www.read-library.com/  -

 .lasithiotakisa@sppmedia.com

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
ο τελευταίο   -

   
«Communio» ( . 280, -

 -  2022)  -
   «Le Christ, icône 

du Dieu invisible» («  , 
   »),  

    
.     

   ( . 
8-17)  -  ,  

    -
   ,  

     -
,     

   
.      
     

    
  .

  ,   
     -

 –      
  –, , 

  ,    
  (   ) 

      
 ,  ,  

  -
     : 

«         
 » ( . 14:10).  -

     
    ,   
 –    -

     
      -

      
    -

  .   
     

  (communio),   
  : «  -

    » ( . 
14:9),     
       

   –   
  .

      
«   » (2  4:4), « -

    » (  
1:15),     -

   ,   
     
    -
   .   

    -
    , 

   -
 ,      
     

    . 
      -
   , -

  « »    
icône.  : «   -

    
 ‘‘ ’’  icône,   -

,    
,   -

 image.   -
      

image,     
  , -

 (    
)    

  , ,  
  , -

     
   ,   

,  ,   ‘‘ -
  ’’,   

  ‘‘    [...] 
’’ ( . 1:18).  -

 ,   -
, image  . ,  

     , 
     
 eikôn     

     
  ,  -

  ,  -
   . -

 ,   
,  , 

     -
,    icône. 
    

     -
 ,  , 

    -
 –  –  

     
  ,  ,  

[ ]    
  » ( . 10-11). , 
   ;   

     -
  ;     

    
     

,     
   -

,     
    -

    -
 («       

 », PG 32, 
149C),     

  ,   
 «    ». 
,   ,    

    -
       

     
  : «   
  ,   

   -
,     -
,    

    
[      
(   )   

   ], 
        

    -
,    
 .  

   ,     
    , 
 ,   

     .  
     -

   ,    -
     ». 

     , 
    -

    
   .   

      -
 .   « », 

     -
 ,    

    -
     , 

   ,  -
    .

     -
   .  
     

    -
   ,  

    ( -
,   . .), 

      
     

    -
      

   .

Ο Χρήστος Βερνάρδος γεννήθη-
κε το 1978 στην Αθήνα. Σπούδασε 
στη Θεσσαλονίκη στη Σχολή Νο-
μικών και Οικονομικών Επιστη-
μών και στο Aston University του 
Μπέρμιγχαμ και από το 2010 ζει 
και εργάζεται στο Λονδίνο. Από μι-
κρή ηλικία γράφει ποιήματα, πεζά 
και τραγούδια. Το νέο βιβλίο του, 
«Συμβουλές για αναίμακτα διαζύ-
για - Εγχειρίδιο πρόπλυσης σκέ-
ψεων», κυκλοφόρησε τον Απρί-
λιο 2022 από τις εκδόσεις Αρμός.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον και-
ρό πλάι στο κρεβάτι σας;

     
    ...  -

   .  -
       

. «Sapiens -    
»    -

, «      
»     

«The Storyteller»   .
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;

     
   -

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

  ,   -

      
  .

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

      -
     -

    -
  (     

 ).
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;

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

»   .
 
Υπάρχουν αναίμακτα διαζύγια; 

       
     -

      
    . -

     -
.       

  .   
    -
 ,   

.    
       

   .
 
Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που 
να συνδέει τα 24 αυτά διηγήματα;

   ... , 
        

   .
 
Ενα σχόλιο για τον υπότιτλο της 
συλλογής, «Εγχειρίδιο πρόπλυσης 
σκέψεων»; 

     -
     , 

  , , -
, ,   

 .  
   -

   ,  -
     

     
 .  -
    24 

    
   

    
    

  .

«Ο παππούς μου είναι…
από την Κυθρέα»
Κείμενο: Χρυσόθεμη
Παπακωνσταντίνου 
εικονογράφηση:  
εκδ. Δήμος Κυθρέας

Της γιαγιάς     -
      

     
    , -

      
     ,  -

     
     
   .  ,  

     
   -

     -
  ,    

    
 ,   

     -
  . 

    -
      

     -
    «   
 …   », 

    -
  -

   . 
 ,  , 

    
      

    -
,    -

.     
    

,     , 
     -

      
,   -

      
,    -

     
 ...   -

  -
     -

    

    -
   

.     
    

  ,  
     
     

  ,     
 ,    

       
      
     1974, 
      

     
 ,  .
 ,   

  ,  -
,     
     

,     
 ...  -

  ,    
,     -
  ,    

  .  
      

   -
 ,   , 

   .  
   ,   -
   ...   

     
 ...  ,  

     
  ...  -

     -
     

   1974,    
  -   

  ,    
   ,   

      -
 ...    -

    
,      

      
 .    

   -
  ,   

  , 
      -

 ,     
    ... 

, ,   -
  ,    

     
   1974.

  ,  -
  ,   -

    
  ,   -

      
,    

     -
      

,   .  
     

      
      

.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Παραμυθίας αφηγήσεις

Η ορατότητα του αοράτου

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Υπάρχουν στοχαστές, σε 
πολλές γωνιές του κό-
σμου, που δεν έχουν πά-
ψει να συζητούν ορισμέ-
να από τα ζητήματα που 
συγκλόνισαν επί αιώνες 
την ευρωπαϊκή σκέψη.

Αγιογραφία      .      ,   -
         .

SH
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500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΒΕΡΝΑΡΔΟ

Η επίγνωση της κατα-
γωγής και η γνωριμία 
με τον τόπο είναι ένας 
τρόπος να μην ξεχάσου-
με και να ελπίζουμε. 
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Συνέντευξη στη ΣΙΣΣΥ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ 

1943.    
,  , 

 ,  -
,   -

,    -
   , 

  ,   
,   -

      
  ,   

,    -
     -

,   , 
      

   
     

«  ».   
     

     -
    
    -
 . -

,    
    

    
    -

    
  ,   

    . 
  –   -
     -

  –  
      

 ,    
  . 

  160.000   
     

  , -
   7.000  

   .  -
    

   
      

,   , 
     
     

    
    

 .  
–  –   « -

 ».
  «  » 

   Netflix (  
      

   ), 
    

    -
     -
     

«  : -
  »  «  

:     
    ». 

 ,   -
,   : Tinker 

tailor soldier sailor (  
  )  

  –     
     -

  - , 
 , «   
: Lover, Betrayer, ero, Spy» 

( , , , -
)–    
    

    «Tinker, Tailor, 
Soldier, Spy». 

   , 
     
    ,  

  «    , 
,     

  -
  

  .   
     

   ’ 
     
 .    -

      
   .  

  ,  -
 ,     

    -
   ,   

     
    

     -
.    

   , 
    

,    ,   
   -

   ».
     
     -

      -

     -
 Times,   

   
    
    
 .  : «  -

    -
  : 
  , 

,    
    

   .  
     
    ,    

  , 
     -

.    
,   

   
».

 
– Παρακολούθησα ένα ντοκιμα-
ντέρ στο Netflix για τη Μοσάντ, 
και κατά διαστήματα πρώην 
αξιωματούχοι της CIA βγαίνουν 
σε άλλα ντοκιμαντέρ και κά-
νουν «αποκαλύψεις». Πώς σχε-
τίζεται η ουσία μιας μυστικής 
υπηρεσίας με την «αποκάλυ-
ψη»; Πρόκειται για κάποιου εί-
δους πρόκληση/πρόσκληση της 
υπηρεσίας προς το κοινό προ-
κειμένου να δημιουργήσουν 
μια «αχλύ μύθου» γύρω από 
τις συγκεκριμένες υπηρεσίες; 
Και γιατί οι μυστικές υπηρε-
σίες (CIA, Μοσάντ, MI5/MI6) 
τελικά μυθοποιούνται; 

–      -
    -
  ,  

     -
  -

   
    

–  ,   , 
 ,  ... 

,    , 
 MI6     

 ,     
  –  MI5  -
   50 ,  -
     

    
   -
   

.   -
  ,  

     -
,   -

     -
    

   ...
 

– Μια και αναφέρετε αυτούς 
τους Βρετανούς συγγραφείς, οι 
ιστορίες όπου εμπλέκεται η CIA 
γίνονται κυρίως κινηματογρα-
φική αφήγηση/εικόνα με δρά-
ση, σε αντίθεση με τις βρετανι-
κές ιστορίες κατασκοπείας που 
φαίνεται να έχουν ίντριγκες 
ψυχολογικές και εσωτερικές, 
ψυχολογικές συγκρούσεις που 
δίνουν καλύτερο υλικό για βι-
βλία. Είναι έτσι ή μου φαίνεται; 

– !  !  CIA 
     

 ,    
,    -

 (   ) 
       -
,  ,  -

    . 
 

– Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες 
από την υλοποίηση όλης της δι-
αδικασίας στο βιβλίο «Επιχείρη-
ση Κιμάς», αναρωτιέται κανείς 
αν μια παρόμοια επιχείρηση θα 
ήταν δυνατή στις μέρες μας με 
την απόλυτη δικτύωση...

–      
.  ,  , 

    -
    -

 . ,  
  :  -

    
–     -

   1943–  
    -
 .    

  ,   -
   -

,    -
  Operation Mincemeat, 
 :    

    Facebook, 
 Instagram,    

   .  

“  ” (pocket litter) 
  online,  -

 .  GCHQ,   
 ,  -

   -
   “  K ”, 

     
  -

.     -
      

    -
  . O  
     -
,    ,  

    ,  
  (false flag),  

  ,  
     -

      
 Operation Mincemeat  

    “ -
”    -
.    -
    

  “   ” 
(wilderness of mirrors)».

Ο Μόνταγκιου
  ,  -

     
   « -

 »,    
     

      1956, 
«The Man Who Never Was».  

    
 M   -
   -
     

   «   
   

 »,   
Mincemeat    

  .  
       
  -

     -
     

 ,    
    

,   .

Ψευδής σημαία (false flag): -
 .  -

     
     

    
     

     . 
   -
   16     

     -
      

    
 .    

     
   

      
    

   , -

     -
     

    -
    -

.    -
   

    
 « »    

  ( . .  )  
   

   
  « » , 

     -
      -
    .

Σκουπίδια τσέπης (pocket litter):  
    

   , -
  -

   ,  
    . 

   -
,  , 

   
 .   -

    1973, 
    « -

»  .  
   -

  ,    -

    
  ( . . -
 , )  

  -
 . 
 

Μια έρημος από καθρέφτες 
(wilderness of mirrors):   

  -
     

   -
      

     
.    

    -

 /  -
     

 ,   -
      

       
 .   

    -
 ,   

    
    

   –  
  «  »–  

    -
     
 .

Ερημος από καθρέφτες, η σημασία όρων των μυστικών επιχειρήσεων

Η κατασκοπεία
και η συγγραφή
μυθιστορημάτων
μοιάζουν!
Ο Μπεν Μακιντάιρ μιλάει στην «Κ»

Η τακτική ψευδούς 
σημαίας είναι μια πρά-
ξη που διαπράττεται με 
σκοπό να συγκαλύψει 
την πραγματική πηγή 
ευθύνης  και να επιρρί-
ψει  την ευθύνη αλλού.

O Mπεν Μακιντάιρ   -
   

    
 .

Eκρηξη         1943,    «  ».

Η παραπλάνηση    
    . 
   ...
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Μια «Επιχείρηση 
Κιμάς» θα ήταν αδύνατη 
στις μέρες μας. Οι δορυ-
φόροι, για αρχή, θα κα-
θιστούσαν αδύνατο να 
συγκαλυφθεί τι έκαναν 
οι συμμαχικοί στρατοί.

Η CIA μάλλον έχει μια 
πιο στρατιωτικού τύπου 
παράδοση, ενώ η βρετανι-
κή αντικατασκοπεία έχει 
να κάνει με τη ζωή του 
μυαλού, την εξαπάτηση, 
την παραπληροφόρηση 
και τη διανοητική μάχη.
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NICOLE KRAUSS
Τι σημαίνει να είσαι άνδρας
μτφρ. Ιωάννα Ηλιάδη
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 316

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι σημαίνει   ;  -
     -

 ,    
,    

    -
   ,   

      
    

 .    -
    -

.   -
 ,  

  2004   2014   
   

  , -
  ,   

     -
 .     

     2005 
  «   ». -

  ,   
  , «  »  

«   ». 
     -

 ,    
        

.     -
 ;   ;   

 ;    -
    

  ,   
     

  , -
     , 

   .  /
  ,  

,    
     

  ,  
   

    
   . 

   -
      -

     
     -

.     
    -

    -
 ,    

    
  .  -

    -
    /

  , -
     

,     
 .    

  ,   -

  .   
     -

,      
    -

.    
     -

       
    

 ,   -

    . 
 ,  ,  -

     
    -
.      

      
    ,  
      

 .     
    

    -
    

    -
        
    ,    

     -
      

 .    -
 , , -

.    . 
«To be a man»,    

     
,  -

,       
   , 

     
 ,   . 

     
 ,  

     
     

    
  . 

  ;     
  , -

  , 
   

    
 ,  ,  

     
  ,  -

 ,    

    
     

  . -
     

 ,   
      -

   -
 ,  ,  -

,  ,  
 .    -

    .  -
       
.      -
       

    
,    ,   

,     , 
   -
, .  -

    
 ,    
  ,    -

     
 .   ,  
    , 

      
 ,  .  -
  . 
     

 .     
    ,  -

       
.

Η σταθερότητα
που φανταζόμαστε 
απλώς δεν υπάρχει, 
όπως δεν υπάρχει και 
η δύναμη, με τον τρόπο 
τουλάχιστον που 
την είχαμε στον νου μας.

Η Κράους      .              -
   ,    ,   ,     ,    .

Το βιβλίο    -
 ,     -
       .

Να κατοικείς
μέσα σου,
αυτό μετράει
Η Νικόλ Κράους μιλάει για έναν κόσμο
όπου όλοι αναζητούν την ταυτότητά τους
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07.30  
10.30    -  ( ) 
  .
11.00    , 
    . 
11.30  
     

  .
12.00 rand News
     

  .
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30   
  .
15.00 o   - ( )
15.30 , V
16.30 , V
17.00  &  
 M    .
17.50  
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20      
  .
19.20  
  .
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00  
21.30   
     

  .
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 The old man & the gun
   ,  

  -
,  .          

00.30 , V - ( )
01.15  &  - ( )
02.15 

07.30   - ( )
  
08.45  
 . O  
 .    
 . 
 .  
 . ini Pet Pals
 .   
 .   
 .  
11.00     - ( )
11.30   - ( )
16.00    (E)
   .
16.30    (E)
   .
17.00 Baywatch,  - ( )
  .
17.45    
    .
18.30   
      

   
   -

 .
18.45 UEFA ations’ League  
 K -  
21.05 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
21.15 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
21.30 Dropping the soap
 K  , 
    , 
  , . . 
23.00  &  - ( )
00.00 EIΔHΣEIΣ - ( )
00.20 rand News - ( )
02.20 

06.00   60   - ( )
 .
07.00   Roomies
    

   ,  
 -

   .
08.00     - ( )
  .
09.00   24  - ( )
09.50 /     
  .
13.00 he Chase - ( )
 T  .
14.00    - ( )
14.45    
  .
15.40 The  ight Show
  ,
17.25  
   ( ) 
  . 
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10      
  ( ) 
 ( )
18.45 - -
 Talk show.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 -Factor
 Talent show.   
00.50  
 ’  
  .
01.45 - -  
  Alpha - ( )
  Talk show,    

.

 ΡΙΚ1 H .: 22862000  ΡΙΚ2 H .: 22862000  ΑLPHA H .: 22212400

21.30  21.30 Dropping the soap 21.00 -Factor

06.30     (E)
08.00 Mamma Mia (E)
08.30      (E)
  .
09.00      ( )
  .
09.30 La Pasta Pomil ri - (E)
  .
11.10 Daddy cool - (E)
  .
12.00   ’   
   .
12.50     
14.30 Casa De Mikel, III - ( )
  .
16.00  
   - ( )
 E  .
17.40 5  5 - (E)
 .
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5  5
 ( )
18.40 ROUK ZOUK Special
  .
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Johnny English Reborn
     

  , 
 , . .

22.45 The Informer
 Aka: 3 Seconds
   ,  

  , -
 , . .

01.10  - (E)
02.00   - (E)  
02.50   - (E)  

05.30  ,  
  
    .
09.50 PEN Weekend
     

  .
13.00    - (E)
   
  .
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger 
  ,
    . 
16.15    - (E)
  .
17.15 , 
   .
     -

    
  -
,   -

 .
18.00 OMEGA NEWS
18.10 ’  ... 
 K  .
19.10    
  
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Police Academy 4
 K ,    
  ,  
 M  , . .  
23.00    (E)
      

 .
01.00 
 .
02.00 

06.00   - (E)
  .
06.30 Love It - (E)
     

  .
07.30   
  .
09.50    - (E)
      

 .
10.40 Dot., V
  ,
   N  
    .
11.40   - (E)
  . 
13.20   - (E)
  .
16.00 BBQ Stories
    .
17.00  
     

   
  .

18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10  
 .
19.10 H  
  .     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
  
    .
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller ( )
01.30   ( )
03.30 Dot., V ( )
04.30    - ( )

07.20   14  
09.10    
10.30  
12.05    
13.30    
15.05 
17.00  
18.25   
20.00    
21.20   14  
23.10   
00.55 
02.30  
04.30  

 ANT1 H .: 22200200  ΟMEGA H .: 22477777  ΣΙΓΜΑ H .: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.15 Johnny English Reborn 21.15 Police Academy 4 21.00 Surviror 21.00 By The Grace Of God

21.20   14  

07.50  .
09.00 Cook Eat - ( )
11.00 
14.00   /
16.35 
18.30  
19.00  , I  - ( )
19.55  
20.15  
20.20    - (E)
21.30    , V
22.25  
00.05  
01.40  

10.20   
12.30  
13.00  
14.00  
15.35  
16.05 /  
16.10  
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15  
18.05 E  
19.45 EXTRA News
20.20 E  
23.45  

 CAPITAL H .: 25577577

 PLUS H .: 22259000

EXTRA H .: 25715111

06.50 
08.00    
09.25  
  .
13.00  
  
 E  .
15.15  
 E  .
19.00     
  .
21.00  
23.00  

06.45 Whitney
08.30 All Of My Heart:
 The Wedding
10.15 Saint Judy
12.15 Giulietta Degli Spiriti 
 Juliet Of The Spirits
14.45 Death Of A Cheerleader
16.30 Le Virgen De Agusto 
 The August Virgin
18.45 Carrington
21.00 By The Grace Of God 
23.30 Hometown Killer
01.15 La Dolce Vita

Το Γεγονός ���½
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

 
 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο περυσινός    -
     

.    -
      

      
      

1963,     
.   

 ,    -
,      

.    -
     -

      -

   ,   
    

       
    .

     
     -
        
     

   , -
    

     -
   -
  .  -

      
    ,  

    -
     

 ,   

      -
 .

   -
/  ,     

     
    -
   .  

   
    , -

     -
    

    
  -

. ’     
  ,     

  ,   -
     -

     
 ,  -

,     -
.

     -
     

      
      
 ,  

 .    
  , -

 ,   -
 ,  -

      
      

 , -
     . 
    -

  : «    
     

  .   
 ,    

:    ,  
     

,    -
  .  

     -
  ,   
     . -

       
,     .  

     
    -

  ».

Stranger Things (4ος κύκλος)
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2016)
Δημιουργοί:  
Ερμηνείες:   , 

 ,  
 
Η πιο πολυαναμενόμενη  

   Netflix  
,     

     -
,   
,  .  , 

     ,  
     -

  1980,    
.      -

 ,    
   ,   

    -
  ,   

 .    , 
    

    «  
»      

   -
   .

    -
  , -

      
,      

    
 .  -

      

    
,    -
    .   

.    -
    -

     
    

 «Stranger Things» ( ) 
 . -

,     -
  ,   -

 ,    
    -

     
    

  ,  
 ,  /

    -
   -

      
.    

      
.

 
Monos ���
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

 ,   

Από την πλατφόρμα  Cinobo 
   -

   -
  («Porfirio»),   

    -
  ,   

    « -
, !».   -

  ,   
 ,  

  - -
    

    
... .  

     
      

    
     
  -
 . 

   
      

     -
    -

    ,  
    

    
 ,  -
   .  -

      
     

   , 
     

      
  .

Επάνω,    -
   -

     Netflix 
«Stranger Things». ,  

   «Monos»   
  Cinobo.

Ιστορίες φαντασίας με ρεαλιστικά μηνύματα

Εγκλωβισμένη
στα «δεσμά»
της κοινωνίας
Πώς μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
έγινε εφιάλτης στη Γαλλία του 1963

H πρωταγωνίστρια,   ( ),  ,            
         .

HOME CINEMA

Το ζήτημα της αυτοδιά-
θεσης και της ελευθερί-
ας του ατόμου σε σχέ-
ση με το σώμα του ήταν 
ανέκαθεν σημαντικό και 
είναι ξανά επίκαιρο.
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* O κ. Τάσος Σακελλαρόπουλος είναι 
υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του 
Μουσείου Μπενάκη.

Μια ελεγεία στον ευγενικό πατριωτισμό και στο δράμα του πολέμου

«Είχαν αρχίσει
να πεθαίνουν
οι παλαίμαχοι
της εκστρατείας και 
οι οικογένειές τους πε-
τούσαν τα πράγματά τους 
στα σκουπίδια».

Ενας κόσμος για 
να ξαναφτιαχτεί σε 
εικόνες, θέλει αριθμούς 
μεγάλους, θέλει 
θεματικές διαιρέσεις, 
θέλει τον εντοπισμό 
ικανών φωτογράφων.

«Φωτογραφίες, καρτ 
ποστάλ, επιστολές, 
ημερολόγια, παράσημα, 
διπλώματα ηθικών 
αμοιβών, κειμήλια. Δεν 
μπορείτε να φανταστείτε 
τι υλικό βρέθηκε».

Μικρασιατικό ,  1922.       . 
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Καταυλισμός    .«Η Σμύρνη     29   1922».
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Υπαξιωματικοί    .  -
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Ο Δημήτρης Μαυρίδης      «  
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Σώζοντας την Ιστορία από τα σκουπίδια
Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή αναβιώνουν μέσα από τη μοναδική συλλογή του Δημήτρη Α. Μαυρίδη

Του ΤΑΣΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ*
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