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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Απελευθέρωση
μέσα από 
την Τέχνη
Ο ζωγράφος Νίκολας Αν-
τωνίου μίλησε στην «Κ» για
τη νέα του δουλειά «Floor
Paintings που παρουσιάζει
στο Μουσείο Πιερίδη και
λέει πως είναι ευθύνη του
καλλιτέχνη να μοιράζεται
αυτή την ελευθέρια που
ίσως ο ίδιος να θυσιάζει
πράγματα για να την υπε-
ρασπιστεί. Ζωή, σελ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η μηχανική» των σύγχρονων καθεστώτων
Η ιστορικός και δημοσιογράφος Αν Απλμπάουμ μιλάει στην «Κ»
για τη «μηχανική» των σύγχρονων καθεστώτων. «Ο κόσμος έχει γί-
νει πολύπλοκος, όλες αυτές οι κοινωνικές, οικονομικές, δημογρα-
φικές αλλαγές αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους», λέει η Αν
Απλμπάουμ. Το τελευταίο βιβλίο της «Το λυκόφως της Δημοκρα-
τίας» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ζωή, σελ. 1

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Οι λόγοι που
ο Μαυρογιάννης
είναι επιλογή νίκης 

«Υπήρξαν σημεία που
συμφωνήσαμε υπήρ-
ξαν και διαφορετικές
προσεγγίσεις και εκτι-
μήσεις με τον Ανδρέα
Μαυρογιάννη για τους

χειρισμούς στο Κραν Μοντανά» δη-
λώνει στην «Κ» ο Στέφανος Στεφά-
νου. Απορρίπτει τους ψιθύρους που
ακούγονται ότι δεν κατάφερε να
επιβάλει τη δική του θέση σε σχέση
με τον υποψήφιο και εξηγεί ότι με
τη στήριξη μιας ανεξάρτητης υπο-
ψηφιότητας κρατούν ανοιχτή την
προοπτική για συνεργασίες. Σελ. 8

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Eνας Πρόεδρος 
σε δύο βάρκες 
Ενισχύονται τα ερωτήματα για το
πώς θα κινηθεί ο Νίκος Αναστασιά-
δης σε αυτό τον προεκλογικό, με
συναγερμικά στελέχη να εκτιμούν
πως στην ουσία ευνοεί την υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη παρά τις
επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του
για στήριξη Αβέρωφ Νεοφύτου. Αί-
σθηση προκαλεί και η σιγουριά Νί-
κου Χριστοδουλίδη που αφήνει
εκτός εξίσωσης ΔΗΚΟϊκά στελέχη
από τον προεκλογικό. Σελ. 16

Γιατί όλοι θέλουν να γίνουν 
Πρόεδροι στην Κύπρο; Σελ. 17

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Πισωγύρισμα
για το ETS
Η απόρριψη της μεταρρύθμισης του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών (ETS) συμπαρασύρει ένα
μεγάλο κομμάτι του πακέτου «Fit for
55», το οποίο προβλέπει τη μείωση
των εκπομπών τουλάχιστον κατά
55% μέχρι το 2030. Σελ. 17

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

Η πολιτικός που 
ήταν Ανθρωπος
Τέσσερις συνεργάτες και φίλοι της
Ζέτας Αιμιλιανίδου, οι Κωνσταντίνος
Πετρίδης, Κυριάκος Κόκκινος, Μιχά-
λης Αντωνίου και Πάμπης Κυρίτσης
μιλάνε στην «Κ» για τον άνθρωπο και
πολιτικό που άφησε το θετικό της
αποτύπωμα στην κοινωνία. Σελ. 6

Νευρικότητα 
από την Τουρκία
Οι επόμενες κινήσεις της Αγκυρας
Ψυχραιμία επικρατεί στην Αθήνα αλλά
και η εκτίμηση ότι υπάρχουν δικλίδες
ασφαλείας που δεν θα επιτρέψουν στην
κατάσταση να εκτροχιαστεί. Η ελληνική
κυβέρνηση πάντως ετοιμάζεται για το χει-
ρότερο. Σελ. 19

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Αναχρονιστικό 
το εμπάργκο
όπλων 
Ο Χαράλαμπος Πετρίδης σε συνέντευξή
του στην «Κ» κάνει μια αποτίμηση της
επίσκεψής του στις ΗΠΑ και τονίζει πως
συμφωνεί απόλυτα με τη θέση του γε-
ρουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, που χα-
ρακτήρισε το εμπάργκο όπλων αναχρο-
νιστικό. Χαρακτήρισε σταθμό στις σχέσεις
Κύπρου - Ισραήλ την πρόσφατη άσκηση
«ΑΓΑΠΗΝΩΡ 2022». Σελ. 10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ

Θερμό καλοκαίρι
προμηνύει
η στάση 
του Ερντογάν
Κλιμάκωση ρητορικής σε πρωτοφανείς
τόνους και με επίκεντρο την αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού
Αιγαίου επιστρατεύει ο Ερντογάν. Η κα-
τάσταση επηρεάζει εκ των πραγμάτων
και την Κύπρο, η οποία πάντως βιώνει
ήδη και «αυτόνομα» την τουρκική προ-
κλητικότητα και τις ευθείες προειδοποι-
ήσεις της, μέσω και επιστολής της Άγκυρας
προς τον ΟΗΕ, στις 19 Μαΐου. Σελ. 4

Αποσαφηνίστηκε από το Υπ. Οικονομικών
το έκτο πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. προς
τη Ρωσία σχετικά με την παροχή υπηρε-
σιών. Το σίγουρο είναι πως οι σχέσεις με
τη Ρωσία έχουν τραυματιστεί και η Κύπρος
θα πρέπει να αναζητήσει νέες αγορές για
παροχή υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών
πολλών γραφείων έχει μειωθεί από 10%

έως και 35%. Συγκεκριμένη στρατηγική
αντίδρασης δεν υπάρχει ακόμα, αλλά πρέπει
να χαραχθεί. Οι προηγούμενες οδηγίες –
πακέτα κυρώσεων προς τη Ρωσία είχαν
δείξει την κατεύθυνση που θα ακολουθείτο
για τον τομέα των υπηρεσιών και εμμέσως
πλην σαφώς οι παροχείς στην Κύπρο ήταν
προετοιμασμένοι. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Να κοιτάμε 
το αύριο

Όσο είναι ακόμα νωρίς οι υποψήφιοι
για την προεδρία της Δημοκρατίας
ας αντιληφθούν ότι εάν θέλουν να
φέρουν στην κάλπη τις νεότερες γε-
νιές θα πρέπει να τους μιλήσουν με
όρους σύγχρονους. Δεν είναι πλέον
ελκυστικός ούτε και γοητευτικός ο
πολιτικός λόγος που γέμει παρελ-
θοντολογίας και κούφιων συνθημά-
των. Επίσης, οι νεότεροι αντικρίζουν
τα ιστορικά πρόσωπα με μεγαλύτερη
κριτική ματιά, γι’ αυτό η επίκλησή
τους είναι καλό να γίνεται όσο το
δυνατόν με περισσότερη σωφροσύ-
νη. Οι πολιτικές που ευαγγελίζονται
λοιπόν οι υποψήφιοι για την προεδρία
θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς
σχεδιασμούς για το μέλλον, για το
αύριο που θέλουν να φέρουν. Τους
νέους δεν τους ενδιαφέρει το χθες
που κουβαλούν οι πολιτικοί μας.

«Κουτσή πάπια» (αγγλοσαξονική έκφραση για ηγέτες στη δύση της πολιτικής τους καριέρας, με τον πολιτικό χρόνο να μετράει ανάποδα) και
«νεκρός άνδρας που περπατάει» είναι μερικές από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Τύπος για να περιγράψει την πύρρειο νίκη του πρωθυ-
πουργού της χώρας, Μπόρις Τζόνσον στη διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Το 41% των βουλευτών του κόμματός του, των Βρε-
τανών Συντηρητικών, τον καταψήφισε, στη σχετική πρόταση μομφής εναντίον του την περασμένη Δευτέρα, με τον ίδιο να επιμένει ότι θα συνε-
χίσει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του. Σελ. 23

Μια κουτσή πάπια σε βαθιά νερά

Νέες φουρτούνες στις υπηρεσίες
Το 6ο πακέτο κυρώσεων και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή στην Κύπρο 

Οι προκλήσεις στο Αιγαίο 
επηρεάζουν και την Κύπρο 
Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης μιλά εφ’ όλης της ύλης στην «Κ»
«Πέραν του ότι η ασφάλειά μας δεν καλύ-
πτεται, αν ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ,
διότι η χώρα από την οποία προέρχεται η
απειλή είναι μέλος του ΝΑΤΟ, υπάρχουν πολ-
λοί παράγοντες που συνηγορούν ότι δεν πρέ-
πει να εκδηλώσουμε τέτοια επιθυμία» λέει
στη «Κ» ο Ιωάννης Κασουλίδης. Εκτιμά πως

η ένταση στο Αιγαίο θα επηρεάσει την Κύπρο
και ανοίγει τα χαρτιά του για την πολιτική
των ΜΟΕ. Αποκαλυπτικός είναι για τον προ-
εκλογικό, καθώς εξομολογείται πως νιώθει
υπεύθυνος για την πορεία Χριστοδουλίδη
και πως η υποψηφιότητά του είναι εκτός της
πολιτικής ηθικής. Σελ. 5

Νιώθω πιο 
υπεύθυνος 
από άλλους για 
την περίπτωση
Χριστοδουλίδη.
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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.

ΣΑΛΠΙΣΜΑ: Ολόκληρος η Αμερική συνεκινήθη από το αντιποτοαπα-
γορευτικόν σάλπισμα του πολυεκατομμυριούχου Ροκφέλλερ. Απο-
τελούντες οικογένειαν αυστηρώς νηφάλιον οι Ροκφέλλερ υπήρξαν
εκ των κυριωτέρων υπερασπιστών της «ξηρότητος» της ποτοαπαγο-
ρεύσεως δηλαδή των οινοπνευματωδών ποτών εις την οποίαν έβλε-

πον, όταν συνεζητείτο το 18ον άρ-
θρον του Συντάγματος, την βεβαίαν
σωτηρίαν της χώρας. Διά την εξά-
πλωσιν του ευαγγελίου της ποτοαπα-
γορεύσεως, εξώδευσαν, αποδεδειγ-
μένως, πλέον των 50 εκατομμυρίων
δραχμών. Και όμως τελευταίως ο
Τζων Ροκφέλλερ προέβη εις δηλώ-

σεις, αι οποίαι προεκάλεσαν ζωηροτάτην εντύπωσιν τόσον μεταξύ
των «υγρών» όσο και μεταξύ των «ξηρών». Εις επιστολήν του προς
τον καθηγητήν Νικόλαον Μπάτλερ, αρχηγόν των οπαδών της άρσεως
της ποτοαπαγορεύσεως, ο κ. Ροκφέλλερ εκφράζει την ελπίδα ότι τα
δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα –δημοκρατικόν και ρεπουμπλικα-
νικόν– θα συμφωνήσουν επί της αρχής της καταργήσεως του ποτοα-
παγορευτικού νόμου, επί τη προσεγγίσει των εκλογών. Πράγματι,
όπως τονίζει ο πολυεκατομμυριούχος, η ποτοαπαγόρευσις εσημεί-
ωσε παταγώδη αποτυχίαν, εις την έως τώρα εφαρμογήν της. Φυσικά,
η αποκήρυξις αυτή μιας πίστεως  μακροετούς, παρήγαγε μεταξύ των
«ξηρών» απογοήτευσιν, ενώ αντιθέτως μεταξύ των «υγρών» εγένε-
το αφορμή θριαμβευτικών εκδηλώσεων. Πράγματι, οι τελευταίοι αυ-
τοί θεωρούν την επιστολήν αυτήν του Ροκφέλλερ, ως το θανάσιμον
πλήγμα κατά του καθεστώτος της ποτοαπαγορεύσεως.
ΤΑΒΕΡΝΕΣ: Ολες οι «γωνιές των Αθηνών», τα απομακρυσμένα ρω-
μαντικά μέρη, οι ανθοστόλιστες από αγιοκλήματα και βασιλικούς,
έχουν μεταβληθή σε ταβέρνες. Οπου κι’ αν περάση κανείς τις νύχτες
θα ακούση την αθάνατη Ρωμαίικη καντάδα, συνοδευομένην από το
εκτός συναγωνισμού κελάιδισμα του καναρινιού στην ταβέρνα του
Αλφα, του Βήτα...
ΣΥΛΛΗΨΗ: Υπό της Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς κατόπιν πολυμήνου
παρακολουθήσεως συνελήφθη ο από ετών καταζητούμενος γνωστός
Σοβιετικός πράκτωρ Στέφανος Μόσχου του Ιωάννου ή Μάρκος ή Χρι-
στόπουλος ή Θωμόπουλος ή μάσαρης ή Ζωή-Πάλη ή Κώστας.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
12.6.1932

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

1 Στη λογική. Έκαψε τους συγγε-
νείς του, επειδή βοηθούσαν την

πρώην του. Δεν είναι σενάριο σει-
ράς του Netflix.

2 Για τη φανέλα. Ο Τζόνι πήρε την
Αμπερ στα δικαστήρια, της πήρε

δέκα εκατομμύρια αποζημίωση και
τώρα της τα δίνει πίσω. Αυτό θα πει
να παίζεις για τη φανέλα και όχι για
τα χρήματα. 

3 Στους φίλους μας. Αγόρασε λέει
ο Αμπράμοβιτς δύο αεροπλάνα

μέσω Κύπρου. Εδώ αγόραζε και
πουλούσε το μισό Λονδίνο και το
Μανχάταν, αυτό σας μάρανε;

4 Στην είδηση. Αν υποψιαστώ πως
το treasury έπιασε (πάλιν) τρά-

πεζα μας να ξεπλένει μπουγάδες
της Χεζμπολάχ… Πάνε και οι συμ-
φωνίες της συγκεκριμένης με την
ΕΤΥΚ, στα αστέρια.

5 Στους κολλητούς. Το ότι Νίκος
και Νικόλας έκαναν την ανάγκη

φιλότιμο και θα γίνουν κολλητοί
μπροστά στο φάσμα της αναρρίχη-
σης στον λόφο το δέχομαι. Η Φιλίπ-
πα με τη Γιώτα, θέλω να δω πώς θα
τα πάνε. Εκεί είναι το decision ma-
king πάντα. Ρωτάτε και την κυρία
Άντρη που ξέρει απ’ αυτά. 

6 Στην εξουσία. Ο Μπαστιάν, ο ch-
ef του ICON που όλα τα γνωρίζει

όσον αφορά το υπάρχον decision
making της χώρας, μου μετέφερε
την ευγνωμοσύνη του συνδέσμου
των developer για την απώλεια
(ουπς σόρρυ) αναστολή του Φ.Π.Α
στις πωλήσεις τους. Σκέφτονται δε

να βάλουν την προτομή τού προ-
έδρου -αγαπούλλα έξω από τα γρα-
φεία του Συνδέσμου Μεγάλων Ανα-
πτύξεων Γης. Δικαίως.

7 Στους συνδέσμους. Μεγάλη αί-
σθηση έχει προκαλέσει η γενική

συνέλευση ενός άλλου σημαντικού

συνδέσμου. Αυτού των… Μαρίνων.
Διεξάχθηκε σε ένα ασανσέρ, καθώς
ανέβαιναν στα γραφεία του ΥΠΟΙΚ
για να ζητήσουν (νέες) παρεκκλί-
σεις. Αν με δύο μαρίνες κάνεις σύν-
δεσμο, ορθώς η θεία μου η Μαρούλ-
λα έκανε τον περίφημο σύνδεσμο
της «Παγωμένης Φλαούνας» (ΣΥ-
ΠΑΦ). Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι
να ψήνεις τις φλαούνες του Πάσχα
όλο τον χρόνο;

8 Στην γκρίνια. Διαβάζω και ξανα-
διαβάζω τον «Πολίτη», ο οποίος

εκθειάζει τη νέα όψη της Λευκω-
σίας και δεν πιστεύω τα μάτια μου.
Αν γράψει και μια θετική λέξη ο Φιλ,
τότε θα μιλούμε για κοσμογονία.

9 Στη μνήμη. Η απώλεια της Ζέτας
μεγάλη, ειδικά όσον αφορά τον

σταθεροποιητικό ρόλο γέφυρας που
έπαιζε στα πολιτικά δρώμενα.
ΟΜΩΣ, καλό κάποιοι πολιτευτές να
μη θεωρούν τον χαμό της ως βήμα
για post και likes.

1 0 Στα συμφέροντα. Θέλουν
λέει, παράταση μέχρι το

2029, οι τυροκόμοι για να προσαρ-
μοστούν στο ΠΟΠ χαλλούμι. Καλά,
γιατί δεν το βάζετε μέχρι το 2050,
και άξιος που θα ζήσει, Healthy αγα-
πούλλα πρόεδρε;

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

« Έχεις τα πινέλα έχεις και τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο
και μπες μέσα.» Νίκος Καζαντζάκης

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, είχα
υποσχεθεί στο καρέ «to be conti-
nued» και τιμώ τη δέσμευσή μου.
Αφενός γιατί ο ιδιοσυγκρασιακός
υποψήφιος για την προεδρία Χαρά-
λαμπος Αριστοτέλους αποτελεί μια
ζωηρή πινελιά στο μουντό προεκλο-
γικό τοπίο. Κι αφετέρου γιατί, όπως
με έμαθε η ζωή, καλά τα λόγια του
αέρα αλλά scripta manent.
Όπως είχα προειδοποιήσει το καρέ
«πρόκειται για ένα εκρηκτικό πακέ-
το: ΕΔΟΝ, Θύρα 9 και ΟΜΟΝΟΙΑ
29Μ, μαζί με τολμηρές ενδυματολο-
γικές επιλογές όπως ρεντικότες, πα-
πιγιόν και γιλέκα». Να λοιπόν που
δεν πέρασε ούτε μια βδομάδα και ο
φωτογενής Χαράλαμπος κατέθεσε
μία αληθινά ρηξικέλευθη προεκλο-
γική πρόταση: «Ανέγερση λαϊκών
πολυκατοικιών (σε κρατική γη) για
νεαρά ζευγάρια, σε όλες τις επαρ-
χίες, με βάση εισοδηματικά κριτή-
ρια». «Τουτέστιν;» ρώτησε η σιερο-
κουτάλα Κούταλου. «Τουτέστιν,
όπως Σοβιετική Ένωση!», απάντησε
η αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού. «Καλώς ήλθες
1972» σχολίασε με νόημα η Ευγενία
η Καλαμαρού.

Έχει νόημα το «με νόημα» της Καλα-
μαρούς, αγαπημένο μου ημερολό-
γιο. Καθότι τη βδομάδα που πέρασε
βιώσαμε ένα συλλογικό déjà vu στη
βραχονησίδα. Και δεν αναφέρομαι
μόνο στη νοσταλγία του Χαράλαμ-
που Αριστοτέλους για το σοβιετικό
αρχιτεκτονικό έπος της εποχής
Μπρέζνιεφ. Αλλά και για την ολική
επαναφορά της κυπριακής σουρεα-
λιστικής φαντασίωσης που στοίχει-
ωνε τις ζωές μας μισό αιώνα πριν.

«Ο Μακάριος Ζει!». Όλα τα κεφάλια
στη σάλα του Pralina στράφηκαν
προς τη γηραιά κυρία με τη στεντό-
ρεια φωνή. «Η Μακαρία Πίστη Χρι-
στοδούλου!» ψέλλισα σοκαρισμένη,
καθώς αντίκρυζα ένα φάντασμα
από το παρελθόν. Και καλά ο Μακά-
ριος, ας το δεχτούμε ότι ζει σουρεα-
λιστική αδεία. «Η Μακαρία όμως;»

αναρωτήθηκε και δικαίως το καρέ.
Κατά τα φαινόμενα ζει και βασι-
λεύει, αγαπημένο μου ημερολόγιο.

Είμαι υποχρεωμένη να καταγράψω
κάποιες βασικές πληροφορίες για
τον ιστορικό του μέλλοντος, αγαπη-
μένο μου ημερολόγιο. Η Μακαρία
Πίστη Χριστοδούλου υπήρξε βαφτι-
σιμιά του Μακαρίου, την εποχή που
εκείνος φοιτούσε ακόμα στη Θεο-
λογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εν συνεχεία υπήρξε πιστή
οπαδός του και επιστήθια φίλη της
δεσποινίδος Ουρανίας Κοκκίνου.
Όταν το 1977 απεβίωσε ο Αρχιεπί-
σκοπος, η Μακαρία αποσύρθηκε
από τα εγκόσμια και μαζί με τις
αδελφές Θεογνωσία, Θεοφανία και

Θεοσεβία δημιούργησαν το κλειστό
καρέ «Ευσεβής Πόθος – Ο Μακάριος
Ζει». 

Η συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου στον «Πολίτη» έβγα-
λε τη Μακαρία από την απομόνωση
τεσσάρων δεκαετιών και βάλε. Η
συνέντευξη βεβαίως έβγαλε και
πολλούς άλλους από τα ρούχα τους,
αγαπημένο μου ημερολόγιο, πλην
όμως αυτό δεν είναι του παρόντος.
Το θέμα εδώ είναι ότι ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης πήρε το χρίσμα του νέ-
ου Μακάριου από τα πιο επίσημα
εκκλησιαστικά χείλη. Για τη Μακα-
ρία Πίστη Χριστοδούλου αυτό απο-
τέλεσε επιτέλους μια δικαίωση, κα-
θότι, όπως εύγλωττα επεσήμανε

στο καρέ: «Ο Μακάριος όχι μόνο ζει,
αλλά και μας καθοδηγεί, γατάκια».

Και τι δεν είπε στη συνέντευξή του ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, αγα-
πημένο μου ημερολόγιο! Το déjà vu
«Ο Μακάριος Ζει» δεν ήταν παρά
μια στιγμή σε ένα παραλήρημα που
τους πήρε όλους παραμάζωμα. Τον
Νικόλα, τον οποίο ρώτησε «Με ποι-
ον ανάθεμα θα πας αύριο να συνερ-
γαστείς;». Τον «γιο του Λέλλου», κα-
τά τα λεγόμενά του, στον οποίο υπέ-
δειξε ότι οι αριστεροί είναι άνθρω-
ποι των Εγγλέζων. Τον Μαυρογιάννη
που του είπε πως αν νομίζει ότι το
ΑΚΕΛ θα τον αφήσει να διοικήσει να
το ξεχάσει. Και τον έρμο τον Αβέ-
ρωφ, που του εξήγησε ότι «Ο Χρι-

στοδουλίδης είναι ο πρώτος μετά
τον Μακάριο που έχει λαϊκό έρει-
σμα». Αλλά να ήταν μόνο αυτά; 

Κατά την Ελλού, αγαπημένο μου
ημερολόγιο «Ο Αρχιεπίσκοπος εμο-
λόησεν το κόζιν». Εννοώντας προ-
φανώς το σχόλιό του, ότι οι θυγατέ-
ρες του Προέδρου Αναστασιάδη
υποστηρίζουν Χριστοδουλίδη. Αν
και η κορυφαία ατάκα του παραλη-
ρήματος, ήταν η αναφορά του στο
ΕΛΑΜ: «Πίστευα ότι είχαν μεν μια
ακραία γραμμή, αλλά νόμιζα ότι εί-
ναι μορφωμένα παιδιά. Ύστερα
όταν έμαθα ότι ήταν με αυτούς της
Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα τότε εί-
πα: Όι, έν’ πελλοί τούτοι». Ο Θεός
να μας ελεήσει, αγαπημένο μου

ημερολόγιο, εγώ μόνο αυτό μπορώ
να πω. 

«Λόγια μεγάλων ανδρών» σχολίασε
η Ευγενία η Καλαμαρού και αυτό
μας οδήγησε μοιραία στη δήλωση
του ογκόλιθου της πολιτικής Ζαχα-
ρία Κουλία. «Μας εκάματε ρεντίκο-
λο με τα χρυσά διαβατήρια, θα μας
μετατρέψετε τώρα και σε Κολομ-
βία;» είπε στη Βουλή, απευθυνόμε-
νος στον υπουργό Χατζηπαντέλα με
αφορμή τη διενέργεια μελέτης για
την καλλιέργεια φαρμακευτικής
κάνναβης. Μόνο η κλασική ατάκα
του Διονύση Παπαγιαννόπουλου «Τι
το κάναμε εδώ, American bar;»
μπορεί να σταθεί πλάι στα επιθεω-
ρησιακά ξεσπάσματα του πληθωρι-
κού Κουλία, αγαπημένο μου ημερο-
λόγιο.

Βεβαίως, αν μιλάμε για Λόγια Μεγά-
λων Ανδρών, ιδού λαμπρό δείγμα
γραφής από τον υπουργό Εσωτερι-
κών Νίκο Νουρή για την αναγραφή
των ονομάτων των γονέων στις ταυ-
τότητες: «Έχουμε 2.036 Γεώργιος Γε-
ωργίου. Πώς θα ξεχωρίσουν;». «Από
τον αριθμό ταυτότητας ίσως, γίγαντα
της πολιτικής σκέψης;» αναρωτήθη-
κε η Κουλλίτσα Κυριακού, αλλά η πα-
ρέμβασή της αποδόθηκε σε υπερ-
βάλλοντα αντιπολιτευτικό ζήλο.

Ανάμεσα σ’ όλες αυτές τις ανδρικές
παραφωνίες, με λύπη αποχαιρετί-
σαμε, αγαπημένο μου ημερολόγιο,
μια σπουδαία γυναίκα. Η Ζέτα Αιμι-
λιανίδου ξεχώρισε μέσα στο πλήθος
των μετρίων για την αποτελεσματι-
κότητά της. Ποτέ δεν λειτούργησε
με κομματικές παρωπίδες κι ούτε
πορεύτηκε με κομματικά δεκανίκια.
Εκτιμήθηκε πολύ, για την ευγένειά
της και το ήθος της. Σε αυτή την
αμετροεπή εποχή που ζούμε, όπου
επιπλέουν οι φελλοί, η σεμνότητά
της υπήρξε υποδειγματική. Γι’ αυτό
θα τη θυμόμαστε πάντα με σεβασμό
και αγάπη.

Déjà vu

stavros.christodoulou@gmail.com

Ιδού και το προεκλογικό κερασάκι: Το όραμα των σοβιετικών εργατικών πολυκατοικιών αναβιώνει ο ιδιοσυγκρασιακός υποψήφιος πρόεδρος Χαράλαμ-
πος Αριστοτέλους.

Με άριστα το1010
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο Ερντογάν δεμένος με τον Πούτιν

Ο ταν η Ρωσία εισέβαλε στην
Ουκρανία στις 24 Φεβρουα-
ρίου, ήταν σαφές ότι ο κό-

σμος μας άλλαζε ριζικά. Εκατό και
πλέον ημέρες αργότερα, και ενώ ο
πλανήτης δοκιμάζεται από νέες
πληγές, είναι άγνωστο πώς θα μοι-
άζει ο κόσμος όταν ο πόλεμος λήξει.
Δεν γνωρίζουμε εάν η Ουκρανία,
με τη βοήθεια πολλών χωρών, θα
αντέξει στην επίθεση, ούτε εάν οι
ρωσικές δυνάμεις θα μπορέσουν
να προχωρήσουν εντός Ουκρανίας
και να κρατήσουν τα εδάφη που
κατέχουν. Για τον υπόλοιπο πλα-
νήτη, άγνωστες παραμένουν οι επι-
πτώσεις της επισιτιστικής κρίσης,
της ενεργειακής ανασφάλειας, των
υψηλών τιμών και του πληθωρι-
σμού. Το προφανές είναι ότι όσο
περισσότερο κρατήσουν οι εχθρο-
πραξίες, τόσο θα επιδεινώνεται η
κατάσταση σε όλα τα μέτωπα. Σο-
βαρή ήταν η ανησυχία που εξέφρα-
σε πριν από λίγες ημέρες η πρωθυ-
πουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας,
ότι όσο οι κυρώσεις εναντίον της
Ρωσίας πλήττουν τις χώρες που τις
επέβαλαν, τόσο πιο δύσκολο θα
είναι να παραμείνουν ενωμένες.
Ηδη είδαμε ρωγμές στο μέτωπο

των κρατών-μελών της Ε.Ε. όσον
αφορά τις κυρώσεις.

Σε αυτήν τη φάση, οι χώρες της
Δύσης είναι αποφασισμένες να συ-
νεχίσουν να στέλνουν βοήθεια στην
Ουκρανία και να ενισχύσουν τις
κυρώσεις. Ομως, όσο ο υπόλοιπος
κόσμος δεν τηρεί την ίδια στάση
και η Ρωσία μπορεί να πουλάει πε-
τρέλαιο και αέριο στην Κίνα, στην
Ινδία και σε πολλές άλλες χώρες,
τόσο ο Πούτιν θα αντέξει. Θα συ-
νεχίσει χωρίς εμπόδια να χρημα-
τοδοτεί τον πόλεμο, ενώ εχθροί και
φίλοι του θα πληρώνουν ακριβότερα
την ενέργεια. Ολοι, λοιπόν, προ-
σπαθούν να δουν πώς θα εξελιχθεί
η κατάσταση, ώστε να υποστούν
τις μικρότερες ζημίες και να βρί-
σκονται στην καλύτερη δυνατή θέ-
ση την επόμενη ημέρα του πολέμου,
όταν θα πρέπει να θωρακιστεί το
σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης.

Πάντως, φαίνεται ότι ο Τούρκος
πρόεδρος Ερντογάν προεξοφλεί ότι
ο πόλεμος ή θα διαρκέσει πολύ, χω-
ρίς σαφές αποτέλεσμα, ή ότι ο Πού-
τιν θα κερδίσει. Ενώ τις πρώτες
ημέρες του πολέμου η ισχυρή κα-
ταδίκη που προκάλεσε η ρωσική
εισβολή έκανε πολλούς να πι-

στεύουν ότι εδώ φάνηκε το αδιέξοδο
του αναθεωρητισμού και της πα-
ραβίασης του διεθνούς δικαίου. Η
Ελλάδα πήρε σαφή θέση, καταδι-
κάζοντας απερίφραστα τη ρωσική
εισβολή. Πέρα από το ότι αυτή ήταν
η ηθική στάση, η Ελλάδα, όπως και
η Κύπρος, δεν μπορούν παρά να
καταδικάσουν την εισβολή και κα-
τοχή ξένης χώρας από μιαν άλλη.
Και η Τουρκία όμως φάνηκε να συμ-
μορφώνεται με αυτή την πολιτική,
υπερψηφίζοντας τις αποφάσεις του
ΝΑΤΟ και κλείνοντας τα Στενά και
τον Βόσπορο σε πολεμικά πλοία.
Αυτό στα λόγια· στην πράξη η Τουρ-
κία δεν εφάρμοσε κυρώσεις εναν-
τίον της Ρωσίας, την ώρα που η
εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν
προμήθευε την Ουκρανία με μη
επανδρωμένα αεροσκάφη. Το επι-
χείρημά της ήταν –και είναι– ότι
κάποιος πρέπει να κρατήσει ανοιχτό

δίαυλο διπλωματίας. Αυτή η «ου-
δετερότητα» την ωφελούσε πολ-
λαπλώς, καθώς δήλωνε «παρούσα»
στο ΝΑΤΟ ενώ δεν τα «χάλαγε» με
τη Ρωσία, όπου βρήκαν διέξοδο
από τις διεθνείς κυρώσεις πλούσιοι
(και μη) Ρώσοι.

Ενώ είχε βολευτεί με το να βρί-
σκεται και με το ΝΑΤΟ και με τον
Πούτιν, «πουλώντας» σε όλους τον
σημαντικό ρόλο που παίζει η χώρα

του στη Συμμαχία, ο Ερντογάν άρ-
χισε να εκβιάζει τους εταίρους. Με
την άρνησή του να δεχθεί την έν-
ταξη της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ, και τις ολοένα πιο
εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον
της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ο Τούρ-
κος πρόεδρος έδειξε ότι δεν διστάζει
να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και ας εί-
ναι προς όφελος του Πούτιν. Επι-
πλέον, ενώ οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη
διαφωνία τους με την απόφαση του
Ερντογάν για νέα εισβολή και κα-
τοχή μέρους της βόρειας Συρίας,
φαίνεται ότι ήταν η ρωσική διαφω-
νία που του έκοψε τη φόρα. Μάλλον
δεν θα είναι σύμπτωση ότι την Τε-
τάρτη, σε συνάντηση του Σεργκέι
Λαβρόφ με τον Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, ο Ρώσος φάνηκε να δίνει
κάτι στον Ερντογάν, δηλώνοντας
«κατανόηση» για τις «ανησυχίες»
που η Τουρκία εκφράζει όσον αφορά
τη Β. Συρία. Ο Τούρκος ομόλογός
του, από την άλλη, συμφωνούσε
με τη ρωσική πρόταση για εξαγωγή
ουκρανικών σιτηρών σε αντάλλαγμα
την άρση κυρώσεων.

Προφανώς ο Ερντογάν δεν δια-
κατέχεται από τον φόβο ότι η Δύση
μπορεί να πετύχει συντριπτική νίκη

εναντίον της Ρωσίας και η Τουρκία
θα βρεθεί έξω από τη μοιρασιά που
θα ακολουθούσε τέτοιο κοσμογο-
νικό γεγονός. Η μνήμη του Ερντο-
γάν, όπως και του εταίρου του Μπα-
χτσελί, είναι επιλεκτική και κοντό-
φθαλμη. Θυμούνται πως οι Τούρκοι
σφαγίασαν τους Ελληνες στη Μικρά
Ασία πριν από 100 χρόνια, αλλά δεν
θυμούνται ακριβώς τι λέει η Συν-
θήκη της Λωζάννης για τα νησιά
του Αιγαίου και για τις μειονότητες.
Ούτε θυμούνται ότι τα Δωδεκάνησα
δόθηκαν στην Ελλάδα μετά τις τρο-
μερές θυσίες της στον Β  ́Παγκόσμιο
Πόλεμο, στον οποίο, πάλι, η Τουρκία
παρέμεινε ουδέτερη και αλώβητη.
Με τη συμπεριφορά του σήμερα,
ο Ερντογάν δείχνει να ποντάρει ή
σε νίκη Πούτιν ή σε μια εκτεταμένη
ανωμαλία, στην οποία η Τουρκία
θα μπορεί και να πουλάει την ισχύ
που έχει ως μέλος του ΝΑΤΟ και να
υπονομεύει τη Συμμαχία κατά βού-
ληση.

Μόνο καθοριστική ήττα της πο-
λιτικής Πούτιν συμφέρει την Ελ-
λάδα, παρά το κόστος αυτής της
θέσης. Επειδή, εδώ και καιρό, ο
Ερντογάν έχει δέσει την τύχη του
με αυτή του Ρώσου δασκάλου του.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Κλιμάκωση ρητορικής σε πρωτο-
φανείς τόνους και με επίκεντρο
την αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών του ανατολικού Αιγαίου
επιστρατεύει ο Ερντογάν, ο οποίος
εμφανίζεταινα θεωρεί ότι η ενλόγω
τακτική, με ασκήσεις προκλητικό-
τητας και όρους πολεμικής αναμέ-
τρησης, αποτελεί τη συνταγή για
να υποχρεώσει την Αθήνα να κα-
θίσει στο τραπέζι και να συζητήσει
τις τουρκικές διεκδικήσεις, που
συνδέονται και με την κυριαρχία
των εν λόγω νησιών. Στο πλαίσιο
της τακτικής αυτής, ο Τούρκος Πρό-
εδρος εκμεταλλεύεται στο έπακρο
τον ρόλο που του αποδίδεται στο
Ουκρανικό, από όλους τους διεθνείς
πρωταγωνιστές, περιλαμβανομένων
της Ε.Ε., του ΟΗΕ και των ΗΠΑ, με
τη γνωστή διαμεσολάβηση και το
αφήγημα ότι η Άγκυρα θα μπορούσε
να καταστεί και εγγυήτρια δύναμη
σε μια ενδεχόμενη συμφωνία Ρω-
σίας - Ουκρανίας.

Ως επίσης και τη διάνθιση του
εν λόγω αφηγήματος με την πα-
ρέμβαση της Άγκυρας στο ζήτημα
των ουκρανικών σιτηρών, «για απο-
φυγή επισιτιστικής κρίσης». Θέμα
για το οποίο η Τουρκία επιδιώκει
να αναλάβει η ίδια την αποναρκο-
θέτηση της περιοχής του λιμανιού
της Οδησσού, με πρόσχημα η όλη
προσπάθεια να αποδώσει. Κι αυτό,
την ίδια ώρα που ναρκοθετεί τις
σχέσεις της με την Ελλάδα διά των
διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ η
διεθνής κοινότητα αναλώνεται σε
φραστικές υποδείξεις που τυπικά
καλύπτουν την Αθήνα, αλλά ου-
σιαστικά δημιουργούν μια εικόνα
ουδετερότητας που εξυπηρετεί την
Άγκυρα. 

Η Αθήνα πάντως έχει πλέον πλή-
ρη συναίσθηση των τουρκικών επι-
διώξεων και της τακτικής της Άγ-
κυραςκαι συνεπώς επιχειρεί να δια-
σφαλίσει ότι η στήριξη της διεθνούς
κοινότητας προς τις ελληνικές θέσεις
θα αποκτήσει ουσία και θα οδηγήσει
και σε εκδήλωση ισχυρών παρεμ-
βάσεων, ώστε η Τουρκία να συνε-
τιστεί. Παράλληλα, η Αθήνα επε-
ξεργάζεται και σενάρια αναχαίτισης
μιας ενδεχόμενης κρίσης, η οποία
θα μπορούσε να εκδηλωθεί με διά-
φορους τρόπους από την Τουρκία.
Όπως για παράδειγμα με την πα-
ρεμπόδιση σκάφους του ελληνικού
πολεμικού ναυτικού να προσεγγίσει
περιοχές τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί
ως αποστρατιωτικοποιημένεςή των
οποίων αμφισβητεί την κυριαρχία
της Ελλάδας. Ή ακόμη με την εκ-
δήλωση πρόκλησης στο Αιγαίο ή
την αποστολή ερευνητικού σκάφους
ή γεωτρύπανου νοτίως της Κρήτης
ή στην περιοχή του ανυπόστατου
μνημονίου συνεργασίας Τουρκίας

- Λιβύης. Όλη αυτή η γκάμα των
επιλογών που φέρεται να έχει στα
χέρια του ο Ταγίπ Ερντογάν, εάν
και εφόσον επιδιώξει να προκαλέσει
κρίση επί του εδάφους, εκτιμάται
ότι θα τύχει απάντησης. Άλλωστε,
η Αθήνα δεν μπορεί να επιτρέψει
γενικευμένη αμφισβήτηση της κυ-
ριαρχίας της, στην οποία πλέον ερ-
γολαβικά επιδίδεται όλο το τουρκικό
συντεταγμένο κράτος, ενώ ΜΜΕ
που ελέγχειπρολειαίνουν το έδαφος
προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε
βεβαίως μπορεί να καταστεί η Ελ-
λάδα όχημα υλοποίησης των σχε-
διασμών Ερντογάν περί «Γαλάζιας
Πατρίδας», ακόμη κι αν αυτές εν-
τάσσονται στο πλαίσιο προεκλογι-
κών σκοπιμοτήτων, ενόψει των προ-
εδρικών εκλογών του 2023. 

Τα σενάρια αυτά επηρεάζουν
εκ των πραγμάτων και την Κύπρο,
η οποία πάντως βιώνει ήδη και «αυ-
τόνομα» την τουρκική προκλητι-
κότητα, έχοντας εισπράξει ευθείες

προειδοποιήσεις από την Τουρκία,
όπως αυτές διατυπώνονται με πάσα
επισημότητα στην επιστολή της
Άγκυρας προς τον ΟΗΕ, στις 19
Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εί-
χαμε δημοσιεύσει, ο μόνιμος αν-
τιπρόσωπος της Τουρκίας, Φεριν-
τούν Σινιρλίογλου, φωτογράφισε
ευκρινέστατα νέο κύκλο έκνομων
ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ, για
τις οποίες έχει ήδη προϊδεάσει τον
ΟΗΕ, δίνοντας μεταξύ άλλων και
συντεταγμένες στα δυτικά του γε-
ωγραφικού μήκους «32 ° 16’18 “E».
Με την επίκληση δήθεν «νόμιμων
δικαιωμάτων», σε θαλάσσια περιοχή
πλησίον του Ακάμα και με την προ-
ειδοποίηση ότι «εάν η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά εμμείνει στις μο-
νομερείς δραστηρίοτητες της για
τους υδρογονάνθρακες, τότε η
Τουρκία και η ‘Τουρκική Δημοκρα-
τία Βορείου Κύπρου’, θα διεξάγουν
ταυτόχρονα αντίστοιχες δραστη-
ριότητες, προκειμένου να διασφα-
λίσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώ-
ματα και συμφέροντα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο». Ανάλογη στάση
τηρεί η Τουρκία και στο ζήτημα
της περίκλειστης Αμμοχώστου,
όπου έχει επεκτείνει το άνοιγμα
του παραλιακού μετώπου, παρα-
βιάζοντας ακόμη μία φορά τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ και δημιουργών-
τας συνθήκες «μονιμότητας και
κανονικότητας», με απώτερο στόχο
τη δημιουργία νέων τετελεσμένων.
Κι αυτό ενώ η Άγκυρα και ο ηγέτης
του ψευδοκράτους γνώριζαν ότι
θα λάμβαναν επιστολή από τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη, για Μέτρα

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στα
οποία εμμένει η Λευκωσία όπως
αναφέρει σε υπόμνημά του προς
τις διπλωματικές αποστολές, ο
ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης, δίνον-
τας σαφείς οδηγίες. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο έναντι
της Κύπρου όσο και έναντι της Ελ-
λάδας, η στήριξη της διεθνούς κοι-
νότητας στις ασκήσεις προκλητι-
κότητας και τους όρους πολεμικής
αναμέτρησης της Άγκυρας, είναι
επιεικώς υποτονική και πολιτικά
ανεπαρκής.Η Κομισιόν παπαγαλίζει
το κοινό λεκτικό των Συμπερασμά-
των που έχουν εκδοθεί τα τελευταία
χρόνιακαι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
απλώς λαμβάνει γνώση των εξελί-
ξεων αλλά νίπτει τας χείρας του.
Ειδικότερα, σε σχέση με την Κύπρο,
ο ειδικός αντιπρόσωπος του γ.γ.
ΟΗΕ, Κόλιν Στιούαρτ εξάντλησε
την παρέμβαση του διεθνούς ορ-
γανισμού στην παρακολούθηση
των εξελίξεων και στην ενδεχόμενη
καταγραφή τους σε μια έκθεση. Οι
δε ΗΠΑ, σε επίπεδο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, έστειλαν επιστολή εισηγού-
μενες προς το Κογκρέσο να ικανο-
ποιηθούν τα αιτήματα Ερντογάν
για την αγορά νέων F-16, με ό,τι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται… Την
ίδια ώρα, η Βρετανία, όπως πλη-
ροφορείται η «Κ», διαμηνύει με
κάθε ευκαιρία, σε όλα τα φόρα, ότι
η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος
και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί
η παραμονή της στη δύση, ώστε
«να μη σταλθεί στην αγκαλιά της
Ρωσίας». Κι αυτό προφανώς με κάθε
τίμημα… 

Το καυτό καλοκαίρι του Ερντογάν
Προτάσσει κρίση για να υποχρεώσει την Ελλάδα σε συζήτηση διεκδικήσεων ο Τούρκος Πρόεδρος - Ετοιμάζεται για όλα η Αθήνα 

Η «Κ» είχε αποκαλύψει πως ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας, Φεριντούν Σινιρλίογλου, φωτογράφισε ευκρι-
νέστατα νέο κύκλο έκνομων ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ, δίνοντας μεταξύ άλλων και συντεταγμένες στα δυτικά
του γεωγραφικού μήκους «32 ° 16’18 “E».

«Η πρότασή μας» για Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης, «πα-
ραμένει ανοικτή», επισημαίνει ο
υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης
Κασουλίδης, προσθέτοντας ότι
«το κατοχικό καθεστώς ενεργεί
προς την κατεύθυνση επιβολής
και εμπέδωσης νέων τετελεσμένων
(σ.σ. στην Αμμόχωστο), η ανα-
στροφή των οποίων καθίσταται
εξαιρετικά δύσκολη με την πάροδο
του χρόνου». Οι αναφορές Κασου-
λίδη περιλαμβάνονται σε υπόμνη-
μα τριών σελίδων, ημερομηνίας
6 Ιουνίουκαι αποτελούν τις οδηγίες
του ΥΠΕΞ προς όλες τις διπλωμα-
τικές αποστολές. Στο υπόμνημα,
το οποίο εξασφάλισε η «Κ», ο κ.
Κασουλίδηςυπογραμμίζει ότι «πα-
ρά την έντονη απογοήτευσή μας
για την απόρριψη των ΜΟΕ από
πλευράς ΤΚ, η δική μας πλευρά
θα συνεχίσει να καταβάλλει ειλι-
κρινείς προσπάθειες για δημιουρ-
γία κινητικότητας και προϋποθέ-
σεων επανέναρξης των διαπραγ-
ματεύσεων, κάτι το οποίο θα πρέ-
πει να καταστεί σαφές προς τους
άμεσους συνομιλητές μας. Η ει-
λικρίνεια των προθέσεών μας ήταν
και παραμένει αμετάβλητη και
δεν επιδέχεται παρερμηνειών ή
άλλων κακόβουλων συμπερασμά-
των ή και πολιτικών σκοπιμοτή-
των» υπογραμμίζει ο κ. Κασουλί-
δης, προσδοκώντας προφανώς ότι
μέσω αυτής της οδού θα δημιουρ-
γηθούν συνθήκες αναστροφής
των τετελεσμένων που επιδιώκουν
Άγκυρα και ψευδοκράτος, στην
περίκλειστη πόλη Αμμοχώστου. 

Ο ΥΠΕΞ αφήνει να διαρρεύσει
απογοήτευση για τη στάση της
τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας
ότι: «Δυστυχώς οι ειλικρινείς προ-
σπάθειες και οι καλή τη πίστει
προτάσεις του ΠτΔ, προσέκρουσαν
στην ακαριαία και δίχως συζήτηση
απόρριψή τους από πλευράς ΤΚ,
οι οποίοι με δημόσιες τοποθετήσεις
αποδόμησαν το περιεχόμενο της
επιστολής, τονίζοντας την ίδια
ώρα ότι επεξεργάζονται νέες προ-
τάσεις συνεργασίας μεταξύ των
δύο κρατών στην Κύπρο (sic)».

Στο υπόμνημά του, ο κ. Κασου-
λίδης αναφέρει ακόμη ότι κατήγ-
γειλε σε διάβημα διαμαρτυρίας
την επέκταση του ανοίγματος του
παραλιακού μετώπου της Αμμο-
χώστου, προς τον Κόλιν Στιούαρτ
και ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απέστειλε επιστολές προς τον γ.γ.
ΟΗΕ και τους επικεφαλής των θε-
σμικών οργάνων της Ε.Ε. 

Στο υπόμνημα του προς τις δι-

πλωματικές αποστολές, ο ΥΠΕΞ
αναφέρεται και στην άσκηση «Αγα-
πήνωρ» Κύπρου-Ισραήλ, διευκρι-
νίζοντας ότι παρά τους ξεκάθαρους
αμυντικούς σκοπούς της άσκησης,
αφέθηκε ατυχώς να νοηθεί στον
διεθνή Τύπο (σ.σ. Jerusalem Post),
ότι επικεντρωνόταν σε προσομοί-
ωση επιθετικών ενεργειών κατά
του Ιράν και της Χεζμπολάχ, «κάτι
που σε καμιά περίπτωση δεν αν-
ταποκρίνεται στον πραγματικό
σκοπό και στη φιλοσοφία της
άσκησης».

Ο κ. Κασουλίδης αναφέρει ακό-
μη ότι με αφορμή την άσκηση
«Αγαπήνωρ», παρατηρήθηκε για
άλλη μία φορά όξυνση της τουρ-
κικής ρητορικής, επιχειρώντας
«να διαστρεβλώσει την πραγμα-
τικότητα και να δημιουργήσει νέες
εντάσεις στην περιοχή». Επί του
προκειμένου, ο ΥΠΕΞ σημειώνει
ότι σκοπός τέτοιων ασκήσεων
είναι η ενίσχυση των αμυντικών
δυνατοτήτων και η ενδυνάμωση
διμερών και περιφερειακών συ-
νεργασιών, προσθέτοντας ότι η
μόνη χώρα που προκαλεί αποστα-
θεροποίηση είναι η Τουρκία που
«επιχειρεί να δυναμιτίσει το κλίμα
και να τορπιλίσει τις όποιες προ-
σπάθειες της πλευράς μας για επί-
λυση του Κυπριακού». 

Κασουλίδης: Ανοικτή
η πρόταση για ΜΟΕ

<<<<<<

Υπόμνημα τριών σελί-
δων απέστειλε ο ΥΠΕΞ
σε όλες τις διπλωματι-
κές αποστολές, εκφρά-
ζοντας την απογοήτευ-
ση για την απόρριψη
των ΜΟΕ από πλευράς
Τ/κ και υπογραμμίζε-
ται η συνέχεια της προ-
σπάθειας από ε/κ
πλευράς για δημιουρ-
γία κινητικότητας.

<<<<<<

Η Κύπρος βιώνει ήδη και
«αυτόνομα» την τουρκι-
κή προκλητικότητα,
έχοντας εισπράξει ευθεί-
ες προειδοποιήσεις από
την Τουρκία, όπως αυτές
διατυπώνονται με πάσα
επισημότητα στην επι-
στολή της Άγκυρας προς
τον ΟΗΕ, στις 19 Μαΐου.

<<<<<<

Ο Τούρκος πρόεδρος
δείχνει να ποντάρει ή σε
νίκη της Ρωσίας ή σε μια
εκτεταμένη ανωμαλία.

Ο Ερντογάν έκλεισε τα Στενά του
Βοσπόρου για όλα τα πολεμικά
πλοία, ωστόσο η Τουρκία στην πράξη
δεν εφάρμοσε κυρώσεις εναντίον
της Ρωσίας.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Η ένταση που θέλει τεχνηέντως
να δημιουργήσει ο κ. Ερντογάν στο
Αιγαίο αναπόφευκτα θα επηρεάσει.
Η Κύπρος είναι πιθανό να επηρε-
αστεί, ως αποτέλεσμα των αναθε-
ωρητικών δράσεων που θα ήθελε
να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος» ανα-
φέρει στην «Κ» ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Ιωάννης Κασουλίδης, υπο-
γραμμίζοντας πως βρίσκεται σε
πλήρη συντονισμό με την Αθήνα.
Ανοίγει το κεφάλαιο των ΜΟΕ και
κληθείς να απαντήσει αν αυτά απέ-
τυχαν, αν λάβει κανείς υπόψη την
απόρριψή τους από την τουρκική
πλευρά, ξεκαθάρισε πως σε καμία
περίπτωση δεν προεξοφλούμε επι-
τυχία, αλλά το προσπαθούμε. 

–Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης φαίνεται πως σκαλώ-
νουν λόγω της τουρκικής απόρ-
ριψης. Έχετε ενδείξεις ότι μπο-
ρεί να ανατραπεί το όλο σκηνικό
και στείλατε την εν λόγω πρό-
ταση προς τον Τ/κ ηγέτη; 

–Η πρόταση προς τον Τ/κ ηγέτη
έδωσε την ευκαιρία στην τ/κ πλευρά
να απαντήσει κατά τον αρνητικό
τρόπο που είδατε. Εγώ δεν βλέπω
σύντομα αλλαγή στάσης της τ/κ
πλευράς, εφόσον ενθαρρύνεται από
την Άγκυρα. Η πρότασή μας ωστόσο
παραμένει. Και σε ό,τι αφορά τα
ΜΟΕ και σε ό,τι αφορά τη βούλησή
μας να προχωρήσουμε σε συνομιλίες
επίλυσης του Κυπριακού με βάση
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών με λύση διζωνικής, δικοινο-
τικής ομοσπονδίας για την οποία
για εμάς ισχύει η συμφωνία Ανα-
στασιάδη - Έρογλου. Αυτή η πολι-
τική δεν θα αλλάξει, όμως έχουμε
να αντιμετωπίσουμε δεόντως αυτή
τη στιγμή και τις άλλες έκτακτες
κινήσεις της τουρκικής επιθετικό-
τητας και αναθεωρητισμού.
–Είχατε πει πως στόχος μας είναι
να σώσουμε το Βαρώσι, όμως
δημιουργούνται συνεχώς νέα
τετελεσμένα. Υπάρχουν ενδείξεις
από τον διεθνή παράγοντα ότι
μπορεί να ανατραπεί η κατά-
σταση ή έχει χαθεί όντως το Βα-
ρώσι; 

–Σίγουρα θαύματα δεν μπορούν
να γίνουν ούτε μπορούμε να ανα-
τρέψουμε μια τουρκική πολιτική
αναθεωρητισμού. Είναι σημαντικό
ωστόσο οι θέσεις μας να αντιμε-
τωπίζονται με επιδοκιμασία από
τον διεθνή παράγοντα. Φανταστείτε
να έχουμε τον τουρκικό αναθεω-
ρητισμό, την αδιαλλαξία της τ/κ
ηγεσίας και παράλληλα μία επικρι-

τική ή ίσων αποστάσεων στάση
του διεθνούς παράγοντα. 
–Άρα στόχος μας με όλο αυτό,
είναι να βελτιώσουμε την εικόνα
μας προς τα έξω; 

–Την εικόνα μας την έχουμε
βελτιώσει. 
–Πώς διαπιστώνεται αυτό; 

–Μιλούμε με τον ξένο παράγον-
τα. Ενώ προηγουμένως ακούγαμε
επικρίσεις, τύπου «εσείς τι κάνετε
για να αλλάξει η τουρκική θέση,
ποια η στάση σας έναντι των Τ/κ»
τώρα υπάρχουν μέσω της στάσης
μας οι απαντήσεις. Από δω και
μπρος θα πρέπει η προσοχή της
διεθνούς κοινότητας να στραφεί
προς αυτές τις κινήσεις αναθεω-
ρητισμού απειλών και αδιαλλαξίας,

η οποία προέρχεται από την τουρ-
κική πλευρά. Εγώ δεν είμαι από
εκείνους που συζητούν και περιο-
ρίζονται στο να κλαφτούν για την
κατάστασή μας και να μένουμε ώς
εκεί. Τώρα έχουμε να τους δώσουμε
απαντήσεις για το τι κάναμε και
ποια πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι
η γραμμή για το μέλλον. Να μπο-
ρέσουμε δηλαδή μία μέρα να δούμε
αλλαγή της τουρκικής στάσης, του-
λάχιστον της παντελούς άρνησής
της. Και αν δεν κοροϊδεύουν τους
τρίτους συνομιλητές τους που λένε
ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία,
θα αποδειχτεί αν είναι ειλικρινείς
μετά τις εκλογές τους. Το Κυπριακό
δεν γεννήθηκε χθες… 
–Δεν γεννήθηκε χθες αλλά δη-
μιουργούνται τέτοια τετελεσμέ-
να που εγείρεται το ερώτημα αν
είναι αργά πλέον για να λυθεί.

–Είναι πάρα πολύ αργά, αν εσύ
δεν κάνεις τίποτα. Εμείς δουλεύου-
με προς τη συμφιλιωτική κατεύ-

θυνση με στόχο τις συνομιλίες για
τη λύση του Κυπριακού. Προσπα-
θούμε να αλλάξουμε άρδην την
κατάσταση. 
–Παρατηρούμε την ένταση στις
σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας. Μας
ανησυχεί ότι όλο αυτό θα το
πληρώσει η Κύπρος; 

–Η ένταση που θέλει τεχνηέντως
να δημιουργήσει ο κ. Ερντογάν
στο Αιγαίο αναπόφευκτα θα επη-
ρεάσει. Η Κύπρος είναι πιθανό να
επηρεαστεί, ως αποτέλεσμα των
αναθεωρητικών δράσεων που θα
ήθελε να κάνει ο Τούρκος Πρό-
εδρος.
–Και πώς το αντιμετωπίζουμε;
Είμαστε σε επαφή με την Αθήνα; 

–Πάντα είμαστε σε επαφή με
την Αθήνα και πάντα γίνονται συ-
ζητήσεις και συντονισμοί και ενέρ-
γειες. Εμείς στηρίζουμε την Ελλάδα
και τις θέσεις της σε ό,τι αφορά το
Αιγαίο και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας στο Αιγαίο όχι
μόνο φραστικά αλλά στα Συμβούλια
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι
αυτά γίνονται γιατί ο Ερντογάν
δεν μπορεί να παίξει το χαρτί της
οικονομίας για την Τουρκία. Γιατί
ο τουρκικός λαός υποφέρει από τις
πολιτικές του και τις πρωτόγνωρες
λύσεις που δίνει σε ό,τι αφορά την
οικονομία της Τουρκίας, και προ-
σπαθεί με την εθνικιστική πολιτική
να κερδίσει έδαφος σε ψήφους από
εκεί που χάνει στην οικονομία. 
–Η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα υπο-
βοηθούσε; 

–Πέραν του ότι η ασφάλειά μας

δεν καλύπτεται, αν ενταχθεί η Κύ-
προς στο ΝΑΤΟ, διότι η χώρα από
την οποία προέρχεται η απειλή
είναι μέλος του ΝΑΤΟ, υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που συνηγο-
ρούν ότι δεν πρέπει να εκδηλώ-
σουμε τέτοια επιθυμία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι αποκλείουμε οποι-
αδήποτε περίπτωση, εάν οι περι-
στάσεις διευκολύνουν κάτι τέτοιο... 
–Το νέο πρωτόκολλο της Άγκυ-
ρας ισοδυναμεί με προσάρτηση
των Κατεχομένων. Εμείς πώς
αντιδρούμε σε αυτό; 

–Ισοδυναμεί με βήματα προς
προσάρτηση. Το γεγονός ότι το αε-
ροδρόμιο της Τύμπου έχει κηρυχθεί
ως εσωτερικό αεροδρόμιο της Τουρ-
κίας αυτό υποδηλοί και πολλά άλλα.
Η λαβή της Τουρκίας επί των Τ/κ
ξεκινά και γίνεται ανυπόφορη.
Ξέρω όμως πολύ καλά τι σκέφτεται
μεγάλη μερίδα των T/κ, πώς έβλεπε
τα ΜΟΕ και πώς θα ήθελαν να τα
δουν στο μέλλον. Γι’ αυτό κι εμείς
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με
τις δικές μας ενέργειες. 
–Δηλαδή; 

–Κάναμε μία πρόταση για ΜΟΕ.
Δεν πρέπει να δείχνουμε ότι τρέ-
χουμε να τα αποσύρουμε, διότι τα
αρνήθηκε η τουρκική πλευρά. Δεν
τα αποσύραμε, είναι στο τραπέζι,
έτοιμα να ξανάρθουν στην επιφά-
νεια την ώρα που θα βρεθούν θε-
τικοί οιωνοί για τη συζήτηση. 
–Είχατε ενοχληθεί με την ερώ-
τηση για τα ΜΟΕ, αλλά με βάση
το αποτέλεσμα μπορεί κάποιος
να πει πως και τα ΜΟΕ είναι μια
πολιτική που τείνει προς απο-
τυχία... 

–Είπε κάποιος πως προεξοφλού-
με επιτυχία; Το προσπαθούμε. Τα
περί εκνευρισμού μου με τους δη-
μοσιογράφους είναι μεγάλη ιστορία
την οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος.
Διότι η ίδια ερώτηση μου υποβλή-
θηκε ακριβώς από τον ίδιο δημο-
σιογράφο τρεις μέρες προηγουμέ-
νως έξω από την πρεσβεία των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
και του απάντησα κατατοπιστικά
για ποιο λόγο δεν πρέπει να απο-
σύρουμε την πρόταση. 
–Δεν έπρεπε να κάνουμε κάτι
για να μην νιώθουν αβοήθητοι
οι Τ/κ; 

–Έχουν γίνει και ενέργειες πέ-
ραν των ΜΟΕ όπως βελτιώσεις
στους τρόπους μετάβασης στην
πράσινη γραμμή, εφαρμογής ορι-
σμένων προνοιών της πράσινης
γραμμής που δεν είχαν εφαρμοστεί
μέχρι τώρα. Και το γεγονός ότι η
ρητορική μας δεν είναι τοξική εναν-
τίον των Τ/κ όπως κάνει κάθε μέρα
ο κ. Τατάρ και δεν του απαντούμε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Η ένταση Ερντογάν στο Αιγαίο
αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει

Η Κύπρος είναι πιθανό να επηρεαστεί από την τουρκική επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό, λέει ο Ιωάννης Κασουλίδης

–Γιατί αντιδράσατε τόσο έντονα
στην περίπτωση Χριστοδουλίδη;
Μετανιώνετε επειδή τον έχετε
προτείνει να σας διαδεχθεί; 

–Ακριβώς για τον λόγο που εί-
πατε νιώθω πολύ πιο υπεύθυνος
από άλλους για τη απόφασή του
να προχωρήσει στην υποψηφιότητά
του, η οποία διασπά τον ΔΗΣΥ και
την παράταξη. 
–Γιατί πιο υπεύθυνος;

–Επειδή τον υποστήριξα τον
πρότεινα και τον έφερα στην Κύ-
προ. Εκείνος το θεωρεί ότι μου έκα-
νε χάρη. Δεν πιστεύω να κακοβλάη-
κε όπως λέμε στην Κύπρο. Έχει το
δικαίωμα πλέον να είναι υποψήφιος
για την προεδρία. 
–Δεν δικαιούται; 

–Βεβαίως, εγώ δεν τον κρίνω.
–Λέτε πως διασπά το κόμμα...

–Δεν το διασπά; Δεν κρίνω το
δικαίωμά του, κρίνω τις ενέργειές
του που για μένα είναι έξω από τη
σωστή πολιτική ηθική.
–Είχατε επιδιώξει να μιλήσετε
μαζί του; Επειδή ο ίδιος σας απο-
καλεί φίλο.

–Δεν έχω τίποτα προσωπικό
μαζί του. Βεβαίως και μίλησα…
–Και; 

–Ζήτησε τη συμβουλή μου μια
μέρα και του την έδωσα. Νομίζουν
ότι έχω βεντέτα μαζί του ή ότι τον
ζηλεύω όπως έγραψε κάποιος. Εγώ
γελώ. 
–Αν λάβει βεβαίως κανείς υπόψη
το μετριοπαθές του χαρακτήρα
σας έκανε αίσθηση η ένταση με

την οποία τοποθετηθήκατε εναν-
τίον του.

–Δικαιολογούμαι γι’ αυτή την
έντονη τοποθέτησή μου για τους
λόγους που σας είπα. 
–Πώς κρίνετε την υποψηφιότητα
του Ανδρέα Μαυρογιάννη με τον
οποίο συνεργαστήκατε; 

–Και αυτός διευθυντής του γρα-
φείου μου ήταν. Δεν έχω να ασκήσω
κριτική στον κ. Μαυρογιάννη, δεν

ενόχλησε τη δική μας παράταξη.
Είναι υποψήφιος με την στήριξη
άλλου κόμματος. 
–Μίλησε όμως για ιδεοθύελλα,
για διαφορετικό πλαίσιο λύσης
ακόμα και ότι του τέθηκε σχε-
διασμός διαχωρισμού της ΑΟΖ. 

–Ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι
θέλει να παραιτηθεί από διαπραγ-
ματευτής αλλά θέλει να δώσει την
ευκαιρία, αφού ανέλαβα να δει ποια

θα είναι η τύχη των ΜΟΕ. Πήγε και
στις Βρυξέλλες και τα προώθησε.
Και έλεγε συχνά ότι είμαι μέντοράς
του…
–Αυτό αφορά εσάς. Όχι τον πρό-
εδρο όπου όλα αυτά που απο-
κάλυψε εγείρουν ζητήματα συ-
νείδησης…

–Εγώ δεν ήμουν υπουργός Εξω-
τερικών όταν μπήκαν στο προσκή-
νιο όλα αυτά περί δύο κρατών.
Ήταν στη δεύτερη του θητεία που
υποστηρίζονται ότι έγιναν. Δεν έγι-
νε τίποτα κατά τη διάρκεια της δι-
κής μου θητείας. Εγώ δεν διάβασα
πουθενά επίσημη θέση του Προ-
έδρου που να αναφέρεται σε τέτοια
θέματα. 
–Επίσημα. Ανεπίσημα; 

–Δεν ξέρω, δεν τα είδα. 
–Υπάρχουν προσδοκίες ότι θα
κινηθούν οι διαδικασίες πριν
από τις εκλογές;

–Το βλέπω δύσκολο παρόλο που
εμείς οφείλουμε να εργαζόμαστε
προς αυτή την κατεύθυνση. Μα-
κάρι να δοθεί τέτοια ευκαιρία και
είμαστε εδώ.

–Γιατί να επιστρέψετε όμως όταν
τα πράγματα είναι τόσο αρνητικά
και δύσκολα ανακινούνται; Για
να αποτραπούν τα χειρότερα;

–Βλέπω κι εγώ την τουρκική
αδιαλλαξία, βλέπω την αναθεωρη-
τισμό της Τουρκίας, βλέπω και το
αφήγημα του Ερντογάν. Δεν επέ-
στρεψα γιατί ήθελα να ενδυθώ μεσ-
σιανικό μανδύα. Επέστρεψα διότι
μου ζητήθηκε για ένα χρόνο. Γιατί,
αν έμπαινε οποιοσδήποτε άλλος
για ένα χρόνο, που δεν είχε την
πείρα και προπαίδεια που είχα εγώ
σε αυτό το υπουργείο, θα ήθελε 3
με 5 μήνες να βρει τα πόδια του
και θα έμεναν άλλοι 7 μήνες για να
κάνει οτιδήποτε. Ενώ εγώ θα μπο-
ρούσα να κάνω ό,τι είναι δυνατόν
από τη αρχή της θητείας.
–Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2023
που θα τελειώσουν οι εκλογές
και εδώ και στην Τουρκία, το
Κυπριακό θα ανακινηθεί; 

–Δεν το αποκλείω, αν είναι ει-
λικρινείς οι Τούρκοι, ότι μέχρι τις
προεδρικές εκλογές δεν θέλουν να
ακούσουν τίποτα άλλο. 

Νιώθω πιο υπεύθυνος από άλλους για την περίπτωση Χριστοδουλίδη

Εγώ δεν ήμουν υπουργός Εξωτερικών, όταν μπήκαν στο προσκήνιο όλα αυτά
περί δύο κρατών. Ήταν στη δεύτερη του θητεία που υποστηρίζονται ότι έγιναν.

–Πώς βλέπετε την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου;
–Εγώ πιστεύω ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει πολλά θε-
τικά στο ενεργητικό του. Είναι υπεύθυνος στην πολιτι-
κή και όχι λαϊκιστής δημαγωγός και ανεύθυνος. Αυτά
είναι χαρίσματα, να του πιστώσουμε.
–Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι λαϊκιστές και ανεύθυνοι;
–Έχει πολλούς λαϊκιστές αυτός ο τόπος και αν δεν το
καταλαβαίνουμε τότε νιώθω ότι δεν είμαστε σε αυτό
τον τόπο και τα παρακολουθούμε. Θα έπρεπε να πι-
στωθεί στον Αβέρωφ Νεοφύτου ο ρόλος του για την
ανάκαμψη της οικονομίας μετά το κούρεμα και πώς
κατάφερε να περάσουν νομοσχέδια για τις μεταρρυθ-
μίσεις και την ανάκαμψη της οικονομίας την ώρα που ο
ΔΗΣΥ δεν είχε πλειοψηφία στη Βουλή. 
–Βάσει δημοσκοπήσεων πάντως, όλα αυτά που αναφέρετε
δεν μεταφράζονται σε ψήφο. 
–Είναι σήμερα οι εκλογές;
–Δεν είναι σήμερα, αλλά κάτι δείχνουν, αν λάβουμε υπόψη
πόσο χαμηλά βρίσκεται. 
–Οι δημοσκοπήσεις είναι η στιγμιαία απεικόνιση της
κοινής γνώμης. 
–Κάποιοι θέτουν τη δική σας περίπτωση, όταν μιλούν για

τις δημοσκοπήσεις, όμως δεν είναι το ίδιο, σωστά; 
–Τότε, είχαμε έναν πρόεδρο που ήταν σχεδόν εθνάρ-
χης και έναν δημοφιλή πρόεδρο της Βουλής. Εγώ ούτε
το ένα ήμουν ούτε το άλλο και με έδειχναν εκτός δεύ-
τερου γύρου. Και πιστεύω ότι αυτό επηρέασε πολλούς
στο κατά πόσο θα με ψηφίσουν ή όχι. 
–Τι επηρέασε πολλούς;
–Η δημοσκόπηση πάντα επηρεάζει. Έχει πολλούς που
αρέσκονται στο να τάσσονται με τον νικητή. Εγώ δεν
ήμουν ο νικητής των δημοσκοπήσεων, ήμουν ο νικητής
της κάλπης. 
–Παρακολουθείτε τις συζητήσεις που ήδη γίνονται για την
επόμενη μέρα του ΔΗΣΥ; 
–Κακώς γίνονται, αν έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Αν δεν
κάνω λάθος, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι σε ενδεχό-
μενη ήττα δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει την Προ-
εδρία του ΔΗΣΥ.
–Δεν θα πρέπει να σημαίνει κάτι η ήττα του;
–Μα ο Γλαύκος Κληρίδης πήγε δύο φορές όπως έλε-
γαν στο round about του Προεδρικού και δεν τα κατά-
φερε. Έφυγε από ηγέτης του ΔΗΣΥ; Αμφισβητήθηκε;
Την τρίτη φορά όμως μπήκε μέσα στο Προεδρικό. 

Κακώς γίνονται συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στον ΔΗΣΥ

Βλέπω κι εγώ την τουρκική αδιαλλαξία, βλέπω τον αναθεωρητισμό της
Τουρκίας, βλέπω και το αφήγημα του Ερντογάν. Δεν επέστρεψα γιατί ήθελα
να ενδυθώ μεσσιανικό μανδύα. Επέστρεψα διότι μου ζητήθηκε για ένα χρό-
νο, λέει ο Ιωάννης Κασουλίδης στην «Κ».

Πέραν του ότι η ασφά-
λειά μας δεν καλύπτεται,
αν ενταχθεί η Κύπρος
στο ΝΑΤΟ, διότι η χώρα
από την οποία προέρχε-
ται η απειλή είναι μέλος
του ΝΑΤΟ, υπάρχουν
πολλοί παράγοντες
που συνηγορούν ότι
δεν πρέπει να εκδηλώ-
σουμε τέτοια επιθυμία.

Υποστήριξα τον Χριστο-
δουλίδη, τον πρότεινα
και τον έφερα στην Κύ-
προ. Εκείνος το θεωρεί
ότι μου έκανε χάρη. Δεν
πιστεύω να κακοβλάηκε.
Έχει το δικαίωμα πλέον
να είναι υποψήφιος.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι συγκινητικές εκδηλώσεις του
απλού κόσμου για την απώλεια της
Ζέτας Αιμιλιανίδου είναι η μία όψη
του νομίσματος για την προσωπι-
κότητά της. Σημαντική ωστόσο εί-
ναι η καθολική αποδοχή που τύγ-
χανε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό
περιβάλλον, όπως είναι αυτό της
πολιτικής. Ακόμα και πρόσωπα, τα
οποία πολιτικά ήταν απέναντι στην
κυβέρνηση της οποίας ήταν μέλος,
της αναγνωρίζουν εντιμότητα και
αξιοπιστία ως συνομιλητή. Για τα
πρόσωπα που ήταν στο ίδιο στρα-
τόπεδο η Ζέτα Αιμιλιανίδου περι-
γράφεται ως μια υπουργός που είχε
ως βασική επιδίωξη τη σύγκλιση

και τη συναίνεση. Η «Κ» αποχαι-
ρετώντας τη Ζέτα Αιμιλιανίδου φι-
λοξενεί τις απόψεις τεσσάρων προ-
σώπων τα οποία συνεργάστηκαν
στενά μαζί της. Συγκινητική είναι
η αφήγηση του υφυπουργού Έρευ-
νας Κυριάκου Κόκκινου, ο οποίος
μεκόμπο στη φωνή ζητείσυγγνώμη
γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει
ένα έργο σημαντικό για το Υπουρ-
γείο Εργασίας, το οποίο όπως μας
λέει το είχε υποσχεθεί στη Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Εργοδότες και συν-
τεχνίες αναγνωρίζουν στη Ζέτα Αι-
μιλιανίδου τον καθοριστικό ρόλο
που διαδραμάτισε προκειμένου να
αποφευχθεί η εργασιακή σύγκρου-
ση μέσα σε μια δύσκολη περίοδο
για την Κύπρο.

«Μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση στη Ζέτα»
Τέσσερα πρόσωπα, τέσσερις ιστορίες για τη μακροβιότερη υπουργό, η οποία λειτουργούσε συλλεκτικά και συναινετικά

–Μπορείτε να σκιαγραφήσετε την πολιτικό
και άνθρωπο Ζέτα Αιμιλιανίδου, πίσω από τα
φώτα της δημοσιότητας;

–Τη Ζέτα δεντηγνώρισα ως πολιτικό, τη γνώριζα
από το 2003 που υπηρετήσαμε μαζί στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων. Εκεί έδεσε η χημεία
μας, λόγω της προσωπικότητάς της που ήταν πάν-
τοτε αποφασιστική και δίκαιη. Νομίζω αν κάτι χα-
ρακτηρίζει τη Ζέτα, τα χρόνια της φιλίας και συ-
νεργασίας μας, ήταν η ευθύτητα του λόγου της.
Ως συνάδελφοι οφείλω να ομολογήσω ότι χωρίς
τη συνδρομή και την αποφασιστικότητά της, δεν
θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τα επιδόματα
μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε 200.000 κόσμο. Αυτό
ήταν ένα θαύμα. Αυτές τις τρεις εβδομάδες καθό-
μαστε μέχρι τις 3 το πρωί. Αποφάσιζε η Ζέτα για
τους κανονισμούς, το πλαίσιο και το πρωτόκολλο
που θα ίσχυε για να πληρωθεί ο κόσμος τα επιδό-
ματα. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και επιδεικτική
να κάμψει, όχι να σπάσει, τους κανόνεςπροκειμένου
να πληρωθεί ο κόσμος. Αφαίρεσε από τη διαδικασία
των ελέγχων πάρα πολλά πράγματα προκειμένου
να δοθεί στον κόσμο η δυνατότητα να κάνει Πάσχα.
Καθόμαστε δύο υπουργοί και όπου υπήρχε γκρίζα
ζώνη η Ζέτα, με λογική, έλεγε «όχι θα τα δώσουμε
τα λεφτά και θα γίνει νέος έλεγχος εκ των υστέρων».
Αυτό που μπορώ να πω από αυτήν την εμπειρία
των τριών εντατικών εβδομάδων είναι ότι η Ζέτα
απέδειξε ότι ήταν προσηλωμένη στο να εξυπηρε-
τήσει τον πολίτη, τον άνθρωπο, ήταν διατεθειμένη
να βγει από τα στερεότυπα του Δημοσίου να
κάμψει, όχι να παρακάμψει, κανόνες προκειμένου
να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Χωρίς τη δική της πα-
ρέμβαση πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν θα
είχαν πάρει αυτά τα λεφτά. 
–Ετσι προχώρησε ένα σημαντικό κομμάτι της
ψηφιοποίησης του κράτους, το οποίο εκκρε-
μούσε για πάρα πολύ χρόνο... 

–Αν είναι κάτι που με λυπεί πραγματικά (συγ-
κινημένος)… συγγνώμη αλλά είχα μια ιδιαίτερη
σχέση, είχα υποσχεθεί κάτι που δεν μπόρεσα να
το κάνω ακόμα. Ήταν το τηλεφωνικό κέντρο του
ΥπουργείουΕργασίας για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος
και η πληρωμή όλων των επιδομάτων. Ολοκλη-
ρώσαμε τρία από τα επτά που είχαμε συμφωνήσει,
τα άλλα τέσσερα χτίζονται ακόμα. Το ανεργίας, η
θεσμοθετημένη σύνταξη, το επίδομα τοκετού και
το ΕΕΕ. Δεν πρόλαβα να της τα δώσω και της τα
είχα υποσχεθεί.

–Έχετε συνεργαστεί με αρκετούς υπουργούς
Εργασίας την περίοδο που βρισκόσασταν
στην ΠΕΟ. Τι σας έχει μείνει από τη συνερ-
γασία σας με τη Ζέτα Αιμιλιανίδου; 

–Ήταν ένας έντιμος και αξιόπιστος συνομιλητής
και εταίρος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ένα από τα
χαρακτηριστικά της ήταν η εντιμότητα και εγκυ-
ρότητα όσον αφορά τις θέσεις που έπαιρνε στο
τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Όταν συμφωνού-
σαμε, αλλά και όταν διαφωνούσαμεκαι αυτό ασφα-
λώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
για κάθε συνομιλητή. Το δεύτερο που μπορώ να
πωήτανηενσυναίσθηση, η ικανότητά της δηλαδή
να καταλαβαίνει τις δυσκολίες και να μπαίνει στα
παπούτσια του άλλου. Να αντιλαμβάνεται τα θέλω
και τις ευαισθησίες των συνομιλητών της και έτσι
να είναι σε θέση να διαμορφώνει τέτοιες θέσεις
που να βοηθούν στο να βρεθεί η κοινή συνισταμένη.
Το τρίτο στοιχείο που θέλω να σημειώσω είναι
ότι είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία η Ζέτα. Αυτά τα
χαρακτηριστικάτην καθιστούσαν έναν συνομιλητή
με τον οποίο μπορεί να διαφωνούσες ή συμφω-
νούσες ανάλογα με το θέμα, αλλά αισθανόσουν
ότι υπήρχε η διάθεση και η πρόθεση να βρεθούν
οι λύσεις εκείνες που να είναι και συμβιβαστικές,
αλλά να είναι και οι σωστές στο τέλος της ημέρας
να εξυπηρετούν εκείνους οι οποίοι έχουν τη με-
γαλύτερη ανάγκη.
–Το γεγονός ότι από το 2013 και μετά, δεν
υπήρξαν αναταραχές και συγκρούσεις στα
εργασιακά εν πολλοίς οφείλεται και στην
ίδια;

–Το γεγονός ότι λειτούργησε ο κοινωνικός
διάλογος και ήμασταν σε μια συνεχή επαφή και
διαβούλευση ασφαλώς ήταν ένας σημαντικός
παράγοντας στο να αντιμετωπίζονται και να επι-
λύονται ζητήματα πριν να φτάσουν στα άκρα.
Νομίζω η Ζέτα είχε αυτό το χαρακτηριστικό, δη-
λαδή να επιδιώκει να προλαβαίνει τις εξελίξεις
και να συγκρατείτις συγκρούσεις και τις κοινωνικές
αντιπαραθέσεις πριν να φτάσουν στο σημείο
που να εκδηλωθούν με τη μορφή της δημόσιας
σύγκρουσης. Σε αυτό το θέμα παίζουν ρόλο και
οι συνομιλητές. Πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο
έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα διαβούλευσης,
διαπραγμάτευσης, κοινωνικού διαλόγου την
οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Νομίζω ότι
λειτούργησε μέσα σε εκείνες τις δύσκολες συν-
θήκες.

–Θυμάστε ένα περιστατικό στα χρόνια συνεργασία
σας που να δείχνει ποια ήταν η Ζέτα Αιμιλιανίδου
ως υπουργός Εργασίας;

–Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ξενο-
δοχειακού τομέα το 2019. Θυμάμαι μαζευτήκαμε 27 του
Αυγούστου 10 το πρωί και ολοκληρώσαμε στις 10 η ώρα
την άλλη ημέρα. Είχε μια απίστευτη ενέργεια, δεν έφυγε
ούτε πέντε λεπτά από τις διαβουλεύσεις. Η υπουργός
μας είπε: Ξεκινούμε και θα φύγουμε όταν συμφωνήσουμε.
Εάν δεν συμφωνήσουμε δεν φεύγει κανένας. Προχωρούσε
η ώρα, προχωρούσαν οι διαδικασίες, χωριστές συναν-
τήσεις μαζί μας, κοινές συναντήσεις. Διακοπή για να
διαβουλευτεί με τους συνεργάτες της. Επαναφορά με
νέες σκέψεις, απόρριψη των σκέψεων και των προσεγ-
γίσεων. Ξανά από την αρχή και κάπου γύρω στις 2 τα
ξημερώματα καταλήγαμε σε αδιέξοδο. Υπήρχε απόλυτη
διάσταση, η υπουργός έλεγε, δεν φεύγουμε από εδώ,
αν δεν τελειώσουμε με την ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης. «Εγώ υποσχέθηκα στον Πρόεδρο ότι αύριο
το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχω αποτελέσματα».
Κάποια ώρα στις 8 το πρωί βγήκε καπνός και είπαμε ότι
μπορούμε να υπογράψουμε καταρχήν συμφωνία. Στις
10 η ώρα ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γεμάτη ενέργεια
με πείσμα και αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί λύση σε
μια διαφορά που αν ναυαγούσε θα είχαμε σύγκρουση
στην πιο ζωτικής σημασίας βιομηχανία του τόπου, σε
αυτήν που το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά και το σημείο
αναφοράς για όλα τα χρόνια που ακολούθησαν.
–Οι εργασιακές σχέσεις από το 2013 και μετά θα
ήταν διαφορετικές αν δεν ήταν η Ζέτα Αιμιλιανίδου
στο Υπουργείο Εργασίας;

–Χωρίς τη Ζέτα όχι μόνο οι εργασιακές σχέσεις θα
ήταν εντελώς διαφορετικές αλλά και όλα αυτά που δια-
χειρίστηκε θα ήταν σε εντελώς αρνητικό πρόσημο. Η
βασική αρετή ήταν όχι μόνο να μπαίνει στη θέση του
συνομιλητή της, και να προσπαθεί βιωματικά να κατα-
νοήσει αυτόν που είχε απέναντί της. Έβαζε τον συνο-
μιλητή της στη θέση του αντισυμβαλλομένου του. Το
έκανε ταυτόχρονα δηλαδή να κατανοεί και την εργοδοτική
θέση και τη συνδικαλιστική εργατική θέση και να κα-
ταφέρνει να βάζει την εργοδοτική πλευρά στο πώς αι-
σθάνεται για το πώς αντιλαμβάνεται τα προβλήματα
και τις λύσεις η απέναντι πλευρά. Και το αντίθετο. Αυτή
ήταν η μεγάλη αρετή της Ζέτας να σε κάνει να ντρέπεσαι
να προβάλεις ανέφικτες απαιτήσεις και να τις αποσύρεις
ή να τις προσαρμόζεις στο εφικτό. Αυτή ήταν η μεγάλη
διαφορά. Σε συνθήκες ακραίας κρίσης το 2013 μόνο
ένας άνθρωπος με αυτές τις αρετές μπορούσε να το πε-
τύχει. Φανήκαμε απίστευτα τυχεροί. 

–Πώς δύο Υπουργοί, Οικονομικών και Εργασίας,
βρήκαν τη χρυσή τομή να στηρίξουν την κοινωνία
μέσα σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς να τεθούν σε
κίνδυνο τα δημοσιονομικά του κράτους;

–Πιστεύω ότι δεν ήταν έκπληξη. Με τη Ζέτα είχαμε
συνεργασία από τον Απρίλιο του 2014 και συνεργαστήκαμε
και σε πολλά άλλα θέματα. Επί Τρόικας είχαμε συνεργαστεί
για την εφαρμογή του ΕΕΕ, όταν ήμουν υφυπουργός
παρά τω Προέδρω. Στο Υπουργείο Εσωτερικών είχαμε
συνεργαστεί και είχαμε αποκτήσει μια πλήρη εμπιστοσύνη
ο ένας στον άλλο. Κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο, φιλοσοφικό,
θέλαμε να παραγάγουμε έργο. Σίγουρα δοκιμάστηκε
αυτή η σχέση στην πανδημία όπου ήταν μια δύσκολη
και απρόβλεπτη περίοδος που έπρεπε να βρούμε λύσεις.
Λύσεις πολιτικές, είχαμε ξαγρυπνήσει πάρα πολλά βράδια.
Είχαμε συζητήσει για όλα τα θέματα. Πρέπει να πω ότι
έχουμε και οι δύο ένα παρελθόν τεχνοκράτη, το οποίο
καταφέραμε να σμίξουμε με την πολιτική και αυτό απέ-
δωσε. Ήταν και η χημεία την οποία είχαμε αναπτύξει.
Πέραν από συνεργάτες, ήμασταν και δύο καλοί φίλοι.
Το έργο που παράχθηκε από τη Ζέτα ήταν τεράστιο αλλά
και η συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας ήταν κάτι το οποίο ωφέλησε την κοινωνία. 
–Από τη συνεργασία που είχατε αυτά τα χρόνια,
μπορείτε να μας πείτε τι ήταν αυτό που τη χαρα-
κτήριζε;

–Η αποφασιστικότητά της. Πολλές φορές τα έβαζε με
το ίδιο το σύστημα, το τεχνοκρατικό, το οποίο πολλές
φορές ενδεχομένως είτε αργοπορούσε είτε οι ρυθμοί του
ήταν διαφορετικοί με τις πολιτικές που θέλαμε να τρέξουμε.
Η Ζέτα καταλάβαινε ότι υπάρχουν όρια. Καταλάβαινε
ότι τα πάντα πρέπει να είναι βιώσιμα. Καταλάβαινε ότι
δεν πρέπει να δημιουργούμε πολλές στρεβλώσεις και
είναι αυτό που βοήθησε να έρθουμε πιο κοντά στα δύο
τελευταία μας χαρτοφυλάκια. 
–Στο κομμάτι υλοποίησης των πολιτικών που είχαν
αποφασισθεί ο ρόλος της ποιος ήταν; 

–Ήταν καθοριστικότατος. Το Υπουργείο της κρατούσε
κάποια αρχεία, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουμε
εμείς για να σχεδιάσουμε κάποια προγράμματα. Η Ζέτα
ανέλαβε και τον μηχανισμό πληρωμής, για παράδειγμα,
των εφάπαξ χορηγιών των 300 εκατομμυρίων που δώσαμε
στις επιχειρήσεις και για αυτό η Κύπρος ήταν από τις
μόνες χώρες, οι οποίες πλήρωσαν άμεσα και χωρίς καν
να δεχθούν αιτήσεις, γιατί η Ζέτα πήρε πάνω της αυτό
τον μηχανισμό και τον υλοποίησε. Υλοποιήσαμε μαζί
την πολιτική και ανέλαβε τον μηχανισμό, κάτι το οποίο
εμείς δεν είχαμε τα εφόδια να πράξουμε και αυτό κατα-
δεικνύει το ήθος του χαρακτήρα της.

Οι Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, Κυριάκος Κόκκινος,
Μιχάλης Αντωνίου και
ο Πάμπης Κυρίτσης
μιλάνε στην «Κ» για τον
άνθρωπο και πολιτικό
Ζέτα Αιμιλιανίδου.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Υφυπουργός Έρευνας

Πάντοτε δίκαιη
και αποφασιστική  

ΠΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, τέως γ.γ. ΠΕΟ

Eντιμος-αξιόπιστος
συνομιλητής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γενικός διευθυντής ΟΕΒ

Κατανοούσε
τους απέναντί της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Υπουργός Οικονομικών

Τεράστιο το έργο
της Ζέτας Αιμιλιανίδου
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Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Υπήρξαν σημεία που συμφωνή-
σαμε, υπήρξαν και διαφορετικές
προσεγγίσεις και εκτιμήσεις με τον
Ανδρέα Μαυρογιάννη για τους χει-
ρισμούς στο Κραν Μοντανά. Αυτό
δεν αλλοιώνει το βασικό σε σχέση
με το τι πρέπει να γίνει από εδώ
και εμπρός στο Κυπριακό δηλώνει
σε συνέντευξή του στη «Κ» ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.
Απορρίπτει τους ψιθύρους που ακού-
γονται ότι δεν κατάφερε να επιβάλει
τη δική του θέση σε σχέση με τον
υποψήφιο του κόμματος, ενώ εξηγεί
ότι με τη στήριξη μιας ανεξάρτητης
υποψηφιότητας κρατούν ανοιχτή
την προοπτική για συνεργασίες.
Προσθέτει ότι κανένα κόμμα δεν
έθεσε το όνομα της Ειρήνης Χαρα-
λαμπίδου, σημειώνοντας ότι η ίδια

είναι δημοφιλής εντός του κόμματος
αλλά αυτό δεν αρκεί.

–Αποφασίζοντας τη στήριξη Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, σημαίνει ότι
έχετε μιλήσει και συμφωνήσει
στα βασικά ζητήματα;

–Υπάρχουν συγκλίσεις στα βα-
σικά θέματα, εκείνα που καθορίζουν
την πορεία του τόπου και της κοι-
νωνίας. Στο Κυπριακό είναι κοινή
η διαπίστωση ότι επιβάλλεται ανά-
ληψη συγκεκριμένων πρωτοβου-
λιών για επανέναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων, από το σημείο που δια-
κόπηκαν, αξιοποιώντας το διαπραγ-
ματευτικό κεκτημένο που έχει δη-
μιουργηθεί. Συμφωνούμε επίσης
ότι το ενεργειακό πεδίο μπορεί να
δώσει εργαλεία και κίνητρα για την
δημιουργία δυναμικής με στόχο
την επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων.
–Επικριθήκατε ότι στηρίζετε
τον άνθρωπο που υπήρξε δεξί
χέρι του Αναστασιάδη, διαχει-
ρίστηκε το Κυπριακό στο Κραν
Μοντανά και με τον οποίο είχατε
διαφωνίες σε βασικά σημεία.

–Διαπραγματευτής της ελληνο-
κυπριακής πλευράς και όχι δεξί
χέρι του Προέδρου. Το Κυπριακό
το χειρίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας ενίοτε
με τη συμβολή του Εθνικού Συμ-

βουλίου. Ο ρόλος του διαπραγμα-
τευτή είναι να προωθεί και να εφαρ-
μόζει την πολιτική που διαμορφώνει
η εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, έχουμε
διαφορές σε ζητήματα όσον αφορά
είτε τους χειρισμούς είτε στα αφη-
γήματα ειδικά του Κραν Μοντανά.
Μια βασική διαφορά είναι ότι εμείς
θεωρούμε πως ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας δεν εξάντλησε όλα τα
περιθώρια που είχε στα χέρια του
με αποτέλεσμα να θεωρηθεί συνυ-
πεύθυνος από τον γ.γ. του ΟΗΕ για
την κατάρρευση της διάσκεψης,
ενώ η Τουρκία έφυγε από εκεί απε-
νοχοποιημένη. 
–Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία,
και για την παραμονή των τουρ-
κικών στρατευμάτων;

–Έχουμε μια διαφορετική αν-
τίληψη για το τι προτάθηκε και τι
ήταν έτοιμη η Τουρκία να κάνει.
Έχουμε όμως και θέματα που συμ-
φωνούμε, όπως για παράδειγμα αν
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρε-
πε στο Κραν Μοντανά να υποβάλει
προτάσεις ή όχι. Υπήρχαν διαφωνίες
από τον τότε υπουργό Εξωτερικών,
που επέμενε να μην κατατεθούν.
Εμείς είχαμε την άποψη ότι έπρεπε
να καταθέσει και θα πρέπει να πω
ότι ο κ. Μαυρογιάννης συμφωνούσε
μαζί μας. Επομένως υπήρξαν σημεία
που συμφωνήσαμε, υπήρξαν και
διαφορετικές προσεγγίσεις και εκτι-

μήσεις. Αυτό δεν αλλοιώνει το βα-
σικό σε σχέση με το τι πρέπει να
γίνει από εδώ και εμπρός.
–Στο κεφάλαιο οικονομία πι-

στεύετε ότι μπορεί να ανταπο-
κριθεί ο κ. Μαυρογιάννης;

–Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας
Πρόεδρος δεν μπορεί από μόνος
του να χειριστεί όλα τα ζητήματα.
Έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν
την κυβέρνηση και ποιοι είναι οι
σύμβουλοί του. Για το θέμα της οι-
κονομικής πολιτικής υπάρχουν δύο
βασικοί άξονες. Πρώτο είναι η ίδια
ηοικονομική πολιτική και ο δεύτερο
είναι πώς ανακατανέμεις τον πλού-
το. Πρέπει να αναφέρω ότι ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης έχει γνώση
των οικονομικών θεμάτων και θα
δώσω δύο χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα. Κατά τη διάρκεια της Ευ-
ρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου
χειρίστηκε και προώθησε το επτα-
ετές δημοσιονομικό πλαίσιο με με-
γάλη επιτυχία και δεύτερο, κατά
την προεδρία Μαυρογιάννη στην
5η Επιτροπή των Η.Ε. για την πε-
ρίοδο 2019 – 2020 αναγνωρίστηκε
από όλους ότι είχε γίνει πολύ καλή
δουλειά για τους προϋπολογισμούς,
τη διοίκηση και την οικονομική
διαχείριση του οργανισμού. 
–Το ΑΚΕΛ θα συμμετέχει σε μια
ενδεχόμενη κυβέρνηση Ανδρέα
Μαυρογιάννη;

–Το θέμα της συμμετοχής ή όχι
είναι κάτι που δεν έχουμε συζητήσει
θεωρώντας ότι είναι πολύ πρόωρο.
Περισσότερο μας ενδιαφέρει να
έχουμε λόγο στη διαμόρφωση προ-
γραμματικών θέσεων και πολιτικών.
Αυτό που μας ενδιαφέρει τούτη
την ώρα είναι τι θα κάνουμε με την
προώθηση της υποψηφιότητας και
ασφαλώς και τη συμμετοχή του
ΑΚΕΛ στο πρόγραμμα.
–Δεν μιλήσατε δηλαδή για την
ανάληψη συγκεκριμένων υπουρ-
γείων;

–Όχι. Άλλωστε για εμάς η νομή
της εξουσίας, η κατανομή των
υπουργείων ή άλλων θεσμών, δεν
αποτελούν θέματα προτεραιότητας.
Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ανάγ-
κη της αλλαγής.
–Δεν είναι οξύμωρο να μιλάμε
για μια ανεξάρτητη υποψηφιό-
τητα από την στιγμή που η από-
φαση του ΑΚΕΛ καθόρισε και
την εξαγγελία της;

–Αυτό που είπε ο κ. Μαυρογιάν-
νης είναι ότι θα ενδιαφερθεί αν
έχει τη στήριξη τουλάχιστον ενός
μεγάλου κόμματος. Άρα σε εμάς
έγινε ξεκάθαρο ότι θα μπορούσαμε
να συζητήσουμε το όνομάτου χωρίς
ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε
προσυνεννόηση. Η υποψηφιότητα
είναι ανεξάρτητη, αφού δεν ανήκει
σε κανένα κόμμα και είναι φανερό

και κατανοητό ότι θα έχει το δικό
του πρόγραμμα και το δικό του επι-
τελείο. 
–Δηλαδή το επιτελείο του ΑΚΕΛ
δεν θα εργαστεί προς αυτή την
κατεύθυνση;

–Ασφαλώς και θα εργαστεί! Πα-
ράλληλα και σε συντονισμό με το
επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη. Και
η δουλειά του επιτελείου θα είναι
τόσο προς την εκλογική βάση του
κόμματος όσο και προς ολόκληρη
την κοινωνία. Θα είναι όμως ξεχω-
ριστό από εκείνο του υποψηφίου.
–Οι θέσεις του ΑΚΕΛ θα βρί-
σκονται εντός του προεκλογικού
προγράμματος;

–Από τη στιγμή που διακρίνουμε
να υπάρχουν συγκλίσεις σε βασικά
ζητήματα υπάρχει και το εχέγγυο
ότι δεν περιλαμβάνονται θέσεις
που μας ακυρώνουν. 
–Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ επι-
λέγουν την ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα Αχιλλέα Δημητριάδη

–Οι δημοσκοπήσεις αντιλαμβά-
νεστε ότι αποτυπώνουν τάσεις της
περιόδου κατά την οποία διεξά-
γονται. Εμείς γνωρίζουμε ότι χρει-
άζεται πολλή δουλειά για να πεί-
σουμε τον κόσμο μας και την ίδια
ώρα να ανοιχτούμε στην κοινωνία
για να μεταφέρουμε τα μηνύματα
ευρύτερα. Έχουμε πολύ δρόμο
μπροστά μας αλλά έχουμε και καλές
προοπτικές.
–Γιατί Ανδρέα Μαυρογιάννη;

Όταν αποφασίζεις για τις εκλο-
γές πρώτα από όλα το κάνεις βάσει
της δικής σου προσέγγισης και του
πλαισίου που θέλεις να κινηθείς.
Στόχος είναι να τερματιστεί ο κα-
τήφορος που βρίσκεται η χώρα και
να υπάρξει μια προοδευτική αλλαγή
στον τόπο. Μετρώντας όλα τα δε-
δομένα, τους συσχετισμούς δυνά-
μεων, τις αντιλήψεις της κοινωνίας,
τη δυνατότητα να επιτευχθούν
πολιτικές υπερβάσεις για συνερ-
γασίες μεταξύ κομμάτων και κοι-
νωνικών δυνάμεων αποφασίσαμε
ότι χρειαζόμαστε μια προσωπικό-
τητα από τον ευρύτερο χώρο. Γι’
αυτό και όταν ακόμα δεν επιτεύχ-
θηκε ο στόχος για συνεργασίες
στο επίπεδο των ηγεσιών, παρα-
μείναμε στην επιλογή ενός ανε-
ξάρτητου υποψήφιου. Καταλήξαμε
στον Αντρέα Μαυρογιάννη. Με-
τρήσαμε βεβαίως την όλη πορεία
του και τη διείσδυση που μπορεί
να έχει στη κοινωνία. 
–Ακούσατε και εσείς ψίθυρους
ότι ο γ.γ. του κόμματος δεν κα-
τάφερε να επιβάλει τη δική του
θέση, σε σχέση με τον υποψή-
φιο;

–Ναι, το άκουσα και λέω ότι κάτι
τέτοιο δεν ισχύει. Ακολουθήσαμε
μια μακρά διαδικασία, συζητώντας
και αξιολογώντας πολλά ονόματα.
Η τελική απόφαση ήταν αποτέλε-
σμα σύνθεσης και διαλόγου.

Ο Μαυρογιάννης είναι επιλογή νίκης
Έχουμε κοινές αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις για τους χειρισμούς στο Κραν Μοντανά, λέει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου

–Ευθύνεστε για την αποτυχία
συνεργασίας με το ΔΗΚΟ;

–Οι συνεργασίες χρειάζονται
χρόνο. Ειδικά το τελευταίο διάστη-
μα έγινε αρκετή δουλειά, το κλίμα
της συζήτησης ήταν καλό, στο
τέλος όμως διαφωνήσαμε για το
πώς θα πορευτούμε. Προσπαθή-
σαμε πολύ γι’ αυτή τη συνεργασία
αλλά δυστυχώς δεν μας βγήκε. Δεν
κλείσαμε όμως την πόρτα και προ-
χωρήσαμε σε μια ανεξάρτητη υπο-
ψηφιότητα γιανα κρατήσουμε αυτή
την προοπτική ανοιχτή.
–Άρα για το αδιέξοδο ευθύνεται
το ΔΗΚΟ;

–Ο καθένας κρίνεται από το απο-
τέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι
συνεργασίες δεν εξαρτώνται πάντα
από το ένα κόμμα. Είναι φανερό
ότι είχαμε διαφωνίες. Εμένα δεν
μου αρέσει έτσι εύκολα να ρίχνω
ευθύνες, προτιμώ να μένω στα γε-
γονότα. Είχαμε άλλη οπτική γωνία
αναφορικά με το ποιος θα μπορούσε
να εκφράσει και να ηγηθεί αυτής
της προσπάθειας.
–Τέθηκε πάντως το ερώτημα πώς

θα καταφέρετε να τα βρείτε για
τις προεδρικές από τη στιγμή που
δεν καταφέρατε να συνεργαστείτε
για την προεδρία της Βουλής.
Έγιναν λάθος χειρισμοί τότε;

–Ναι, έγιναν λάθη και δεν επι-
τεύχθηκε μια συνεργασία που πι-
θανόν να βοηθούσε τα πράγματα
και για μετέπειτα. Νομίζω ότι το
βασικό μήνυμα που βγαίνει είναι
ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κα-
λύτερος διάλογος και μια προσπά-
θεια για μεγαλύτερη κατανόηση
των θέσεων εκατέρωθεν. Αυτό δεν
οδηγεί απαραιτήτως σε συνεργασίες
είναι όμως προαπαιτούμενο για να
επιτυγχάνονται.
–Γιατί δεν θελήσατε να έχετε

επαφές με τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη;

–Το αποκλείσαμε, γιατί δεν μπο-
ρείς να συζητάς για αλλαγή με βα-
σικό στέλεχος της κυβέρνησης. Δη-
λώνει συναγερμικός, δικαίωμά του.
Από τη στιγμή όμως που εμείς δια-
φωνούμε σε πάρα πολλά ζητήματα
και επιρρίπτουμε μεγάλες ευθύνες
στο ΔΗΣΥ για πολλά από τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα
σήμερα, γιατί να συζητάμε με ένα
άνθρωπο που δηλώνει περήφανος
για το έργο της κυβέρνησης.
–Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν
ήταν μέλος της κυβέρνησης;

–Κανένας διαπραγματευτής δεν
είναι μέλος της κυβέρνησης. Ο δια-
πραγματευτής έχει την ευθύνη των
χειρισμών που του αναθέτει ο Πρό-
εδρος για το Κυπριακό και όχι για
τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
Ο Νίκος Αναστασιάδης και τώρα
επέλεξε ένα διαπραγματευτή, τον
Μενέλαο Μενελάου που δεν ανήκει
στο ΔΗΣΥ αλλά σε άλλο πολιτικό
χώρο εκτιμώντας τη γνώση και την
εμπειρία που έχει.
–Υπάρχουν αντιδράσεις όμως
και ανάμεσα στο κόσμο του
ΑΚΕΛ, ότι δεν τους εκφράζει η
συγκεκριμένη υποψηφιότητα

–Νομίζω πως η όλη διαδρομή
δείχνει ότι συζητάμε, αντιλαμβα-
νόμαστε και προσπαθούμε να εξη-
γήσουμε γιατί καταλήξαμε στη συγ-
κεκριμένη επιλογή που καλύπτει
τους βασικούς πυλώνες. Από εκεί

και πέρα, έχεις να επιλέξεις αν θες
να πας με ένα δικό σου τότε αλλά-
ζουν τα δεδομένα. Στις συζητήσεις
το θέμα ήταν κυρίως όχι ότι δεν
μας κάνει ο κ. Μαυρογιάννης αλλά
ότι θα πρέπει να πάμε με ένα δικό
μας ή πρέπει πάση θυσία να κερ-
δίσουμε τις εκλογές. Άρα μέσα από
αυτή την ισορροπία καταλήξαμε
σε αυτή την απόφαση.

–Είναι επιλογή νίκης;
–Αν δεν ήταν, δεν θα την κάνα-

με. Θεωρώ ότι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για να δημιουργήσεις δυ-
ναμική είναι να νιώσει ο κόσμος
ότι μπορεί να κερδηθούν οι εκλογές
και αυτό μπορεί να γίνει με τον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη.
–Πώς μπορεί να περάσει στον
δεύτερο γύρο και να πάρει στή-

ριξη από άλλα κόμματα τη στιγμή
που ήδη απορρίφθηκε από το
ΔΗΚΟ;

–Μια αναφορά έγινε γύρω από
το όνομά του, όταν ακόμα βρισκό-
μασταν στο στάδιο της βολιδοσκό-
πησης. Δεν μπήκαμε στη συζήτηση
για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, γιατί
τότε δεν γνωρίζαμε την πρόθεσή
του να διεκδικήσει.

Εκλογές, συνεργασίες και
ο προαποκλεισμός Χριστοδουλίδη

«Εμένα δεν μου αρέσει έτσι εύκολα να ρίχνω ευθύνες, προτιμώ να μένω στα γεγονότα» λέει ο γ.γ. του ΑΚΕΛ.

Οι γυναικείες
υποψηφιότητες

–Μπορεί κάποιος να κατηγο-
ρήσει το ΑΚΕΛ για μισογυνισμό;
Γιατί δεν τέθηκαν καν προς
συζήτηση οι επιλογές της Ει-
ρήνης Χαραλαμπίδου, Ερατώς
Κοζάκου Μαρκουλή και Χρι-
στιάνας Ερωτοκρίτου;
–Κατ’ αρχάς για τη Χριστιά-
να δεν υπήρξε ουσιαστική
συζήτηση. Έχει την εκτίμη-
σή μου ως πολιτικός αλλά
δεν παύει να είναι στον
στενό ηγετικό πυρήνα του
ΔΗΚΟ. Για την Ερατώ και
την Ειρήνη μετρήσαμε όλα
τα δεδομένα και ειδικά ποι-
ες προοπτικές υπήρχαν να
διεισδύσουμε ευρύτερα
στην κοινωνία και να κατα-
φέρουμε να έχουμε ευρύ-
τερες συναινέσεις με προ-
οπτική νίκης.
–Θα επιμείνω σε σχέση με την
Ειρήνη Χαραλαμπίδου που οι
δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι
είχε τάση ενώ φαίνεται να
στηριζόταν και από άλλα κόμ-
ματα
–Κανένα κόμμα, στις επα-
φές που είχαμε, δεν έκανε
αναφορά στην Ειρήνη Χα-
ραλαμπίδου. Σε σχέση με
τις δημοσκοπήσεις δεν αρ-
κεί να είσαι δημοφιλής
πρέπει να μετρήσεις και
πολλά άλλα πράγματα για
να μη βρεθείς προ εκπλή-
ξεως. Η Ειρήνη είναι δημο-
φιλής εντός του κόμματος
αλλά αυτό δεν αρκεί.
–Άρα δεν είναι θέμα μισογυ-
νισμού;
–Κάθε άλλο. Εμείς κάνουμε
κριτική στον εαυτό μας γιατί
δεν έχουμε καταφέρει
στον βαθμό που το θέλουμε
να συμμετέχουν γυναίκες
και μέσα στις κομματικές
διαδικασίες και να αναδειχ-
θούν. 
–Σας προβληματίζει ότι μπορεί
να χρεωθείτε πιθανή μείωση
των ποσοστών του κόμματος;
–Εμάς ο στόχος είναι να πά-
με καλά και αυτό σημαίνει
να κερδηθούν οι προεδρι-
κές εκλογές για την Κύπρο
και τον λαό. Όταν είσαι σε
ένα μεγάλο κόμμα, όπως το
ΑΚΕΛ και είσαι πρώτος με-
ταξύ ίσων πρέπει να είσαι
έτοιμος να αναλαμβάνεις
και τη πρώτη και την τελευ-
ταία ευθύνη. Εάν δεν ήμουν
έτοιμος να το αναλάβω τέ-
τοιες ευθύνες, δεν θα διεκ-
δικούσα τη Γενική Γραμμα-
τεία του κόμματος.

Ο κόσμος πρέπει να
νιώσει πως μπορούν
να κερδηθούν οι εκλογές
και αυτό μπορεί να
γίνει με τη συγκριμένη
υποψηφιότητα.

«Όταν είσαι σε ένα μεγάλο κόμμα όπως το ΑΚΕΛ και είσαι πρώτος μεταξύ ίσων πρέπει να είσαι έτοιμος να αναλαμ-
βάνεις και τη πρώτη και την τελευταία ευθύνη», λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Στέφανος Στεφάνου κληθείς να
σχολιάσει το μερίδιο ευθύνης του σε ενδεχόμενη ήττα.
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Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Η ολική άρση των περιορισμών που
έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ ήταν
ένα από τα θέματα της ατζέντας
του υπουργού Άμυνας στην Ουά-
σιγκτον. Ο Χαράλαμπος Πετρίδης
σε συνέντευξή του στην «Κ» κάνει
μια αποτίμηση της επίσκεψής του
στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η Κύπρος
πληροί τα κριτήρια κατάργησης
των περιορισμών σε στρατιωτικό
υλικό. Όπως ο ίδιος τονίζει συμφωνεί
απόλυτα με τη θέση του γερουσια-
στή Ρόμπερτ Μενέντεζ, που χαρα-
κτήρισε το εμπάργκο αναχρονιστι-
κό, επαναλαμβάνοντας πως την Κύ-
προ την ενδιαφέρει η πρόσβαση
στην αμερικανική αγορά όπλων.
Χαρακτήρισε σταθμό στις σχέσεις
Κύπρου - Ισραήλ την πρόσφατη
άσκηση «ΑΓΑΠΗΝΩΡ 2022», η οποία
δεν στρέφεται εναντίον οποιουδή-
ποτε τρίτου. Αναφορικά με την πρό-
κληση έντασης από πλευράς Τουρ-
κίας στο Αιγαίο, η Κύπρος παρακο-
λουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την
κατάσταση και βρίσκεται σε στενή
επαφή με την Αθήνα.
–Η Κύπρος επιθυμεί την άρση
του εμπάργκο στρατιωτικού υλι-
κού. Είναι εφικτή η θετική επί-
τευξη του στόχου;

–Επανειλημμένα έχουμε τοπο-
θετηθεί ξεκάθαρα ότι επιθυμούμε
την πλήρη άρση του εμπάργκο
όπλων που είναι σε ισχύ από τα
τέλη της δεκαετίας του 1980. Όπως
ανέφερα κατά τις επαφές μου στις
ΗΠΑ, θεωρούμε ότι αυτός ο νόμος
είναι αναχρονιστικός και εμπόδιο
για την πλήρη ανάπτυξη και ομα-
λοποίηση της αμυντικής μας συ-
νεργασίας. Από τη δική μας πλευρά,
τονίζουμε διαρκώς ότι η Κύπρος
πληροί όλα τα κριτήρια και προ-
ϋποθέσεις που είχαν τεθεί και ανα-
μένουμε από την αμερικανική πλευ-
ρά να το εξετάσει το συντομότερο
δυνατόν. Αναγνωρίζουμε βεβαίως
ότι η μερική άρση του εμπάργκο
πριν από σχεδόν δύο χρόνια ήταν
ένα πρώτο θετικό βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση.
–Ο γερουσιαστής Ρομπερτ Με-
νέντεζ χαρακτήρισε το εμπάργκο
αναχρονιστικό. Να αναμένουμε
πως οδεύουμε προς ολική άρση
του; 

–Ο γερουσιαστής Μενέντεζ απο-
τελεί μια εξέχουσα πολιτική προ-
σωπικότητα με σημαντική συμβολή
στην ανάπτυξη των διμερών μας
σχέσεων με τις ΗΠΑ και την προ-
ώθηση του σχήματος 3+1 με το
Ισραήλ. Χάρη στον νόμο EastMed

Act, που ο ίδιος προώθησε, έχουν
επέλθει σημαντικές εξελίξεις στην
αμυντική μας συνεργασία με τις
ΗΠΑ, όπως, ανάμεσα σε άλλα, η
πρόσβαση στο πρόγραμμα διεθνούς

στρατιωτικής εκπαίδευσης (IMET)
και η μερική άρση του εμπάργκο
(ITAR). Στο πλαίσιο της επίσκεψής
μου είχα την ευκαιρία να τον συ-
ναντήσω και να τον ενημερώσω
ενδελεχώς για τις πτυχές της αμυν-
τικής μας συνεργασίας, αλλά και
της αμοιβαίας φιλοδοξίας για πε-
ραιτέρω αναβάθμισή της. Είμαι βέ-
βαιος ότι θα συνεχίσει να προωθεί
την επιδίωξη της πλήρους άρσης
του εμπάργκο ειδικότερα αφού η
Κύπρος πληροί τα σχετικά κριτήρια.
Στην ομιλία του στο συνέδριο του
Economist όπου συμμετείχαμε από
κοινού ο γερουσιαστής χαρακτή-
ρισε το εμπάργκο αναχρονιστικό.
Είναι ένα γεγονός που συμφωνούμε
και συμμεριζόμαστε. Το σημαντικό
όμως είναι η αμερικανική κυβέρ-
νηση να προωθήσει τη σχετική νο-
μοθεσία.
–Υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγ-
κες αντικατάστασης οπλικών
συστημάτων της Ε.Φ. Η αμερι-
κάνικη αγορά θα μπορούσε να
καλύψει τις ανάγκες; 

–Οι ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύ-

τερη αμυντική βιομηχανία και γι’
αυτό επιδιώκουμε να έχουμε πρό-
σβαση σ’ αυτή. Πέραν από τους
επιπλέον πολιτικούς και διπλωμα-
τικούς λόγους, οι ΗΠΑ διαθέτουν
σημαντικές δυνατότητες με πλεο-
νάζον στρατιωτικό υλικό για παροχή
βοήθειας και τεχνογνωσίας σε χώρες
που επιθυμούν να αντικαταστήσουν
στρατιωτικό υλικό και εξοπλισμούς.
Κατά συνέπεια είναι κάτι που μας
ενδιαφέρει και το έχω μεταφέρει
στους συνομιλητές μου στις συ-
ναντήσεις που πραγματοποίησα.
–Η Ελλάδα θα παραχωρήσει τα
ρωσικά BMP1 στην Ουκρανία
και θα αντικατασταθούν με γερ-
μανικά. Υπάρχει περίπτωση να
γίνει κάτι ανάλογο με τα BMP3
της Ε.Φ.; 

–Το έχουμε καταστήσει σαφές
ότι η άμεση τουρκική απειλή δεν
μας επιτρέπει να παραχωρήσουμε
οπλικά συστήματα, αναγκαία για
τον αμυντικό μας σχεδιασμό, εάν
πρώτα δεν αντικατασταθούν με
αντίστοιχα ή και πιο σύγχρονα μέ-
σα. Ξεκαθαρίζω ότι δεν μπορούμε

να προβούμε σε αποστολή στρα-
τιωτικού υλικού στο εξωτερικό,
αφού θα επηρεάσει τις επιχειρη-
σιακές μας δυνατότητες. Αυτό που
χρειάζεται η Εθνική Φρουρά είναι
ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθ-
μισή της κάτι που αντικατοπτρίζεται
στο εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
–Στις επαφές που είχατε στις
ΗΠΑ οι Αμερικανοί ήγειραν προς
συζήτηση θέμα παραχώρησης
ρωσικών οπλικών συστημάτων
της Ε.Φ. και αντικατάστασή τους
με άλλα; 

–Κύριο θέμα στις επαφές και
τις συναντήσεις που είχαμε σε Νέα
Υόρκη και Ουάσιγκτον ήταν η ανα-
βάθμιση της διμερούς αμυντικής
και στρατιωτικής μας συνεργασίας.
Σε σχέση όμως με την Ουκρανία
θα ήθελα να σημειώσω ότι η αμε-
ρικανική πλευρά μας ευχαρίστησε
για τη στάση αρχών που τηρούμε
για προάσπιση του διεθνούς δι-
καίου και την εφαρμογή των συλ-
λογικών αποφάσεων και κυρώσεων
σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής
στη χώρα. 

Αναχρονιστικό το εμπάργκο των ΗΠΑ
Η Κύπρος πληροί όλα τα κριτήρια ολικής άρσης των περιορισμών σε στρατιωτικό υλικό λέει ο Χαράλαμπος Πετρίδης στην «Κ»

–Πώς αποτιμάται η κοινή άσκηση
Κύπρου-Ισραήλ ΑΓΑΠΗΝΩΡ
2022; 

–Η συγκεκριμένη άσκηση απο-
τελεί σταθμό στη συνεργασία μας
με το Ισραήλ. Ήταν η μεγαλύτερη
άσκηση σε συμμετοχή προσωπικού
και μέσων, μεταξύ των δύο κρατών
με πολλαπλά επιχειρησιακά οφέλη.
Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της
Εθνικής Φρουράς και των Ισραη-
λινών Ενόπλων Δυνάμεων για την
πολύμηνη προετοιμασία, σχεδίαση
και εκτέλεσή της. Αναφορικά με τα
όσα έχουν δει το φως της δημοσιό-
τητας για τη συγκεκριμένη άσκηση
θέλω να τονίσω ότι αυτή η δραστη-
ριότητα δεν στρεφόταν εναντίον
κανενός. Όλες μας οι ενέργειες
έχουν ως βάση το σεβασμό στο διε-
θνές δίκαιο. Μοναδικός στόχος της

άσκησης ήταν η ενίσχυση της δι-
μερούς αμυντικής μας συνεργασίας
με το Ισραήλ και νομίζω δεν χρει-
άζεται να υπεισέλθω σε λεπτομέ-
ρειες για τα οφέλη που αποκομί-
ζουμε από τέτοιου επιπέδου συνεκ-
παιδεύσεις. Όσοι, για τους δικούς
τους λόγους, δεν αντιλαμβάνονται
τη σημασία τέτοιων συνεκπαιδεύ-
σεων και ασκήσεων πολύ απλά δεν
επιθυμούν να έχουμε έναν εξω-
στρεφή και δυναμικό προσανατο-
λισμό. Η αμυντική μας πολιτική βα-
δίζει σε συγχρονισμό και εναρμό-
νιση με την περιφερειακή εξωτερική
μας πολιτική. Οι εξαίρετες σχέσεις
με το κράτος του Ισραήλ αποτυπώ-
νονται και στον τομέα της άμυνας
και ασφάλειας. 
–Γιατί ενοχλήθηκε η Τουρκία και
το καθεστώς των Κατεχομένων; 

–Η Τουρκία και το υποτελές σ’
αυτήν καθεστώς των Κατεχομένων
ενοχλήθηκαν γιατί ακριβώς αντι-
λήφθηκαν ότι οι ένοπλές μας δυ-
νάμεις έχουν το επίπεδο, την ικα-
νότητα και την ετοιμότητα να συ-
νεκπαιδεύονται με τις ένοπλες δυ-
νάμεις του Ισραήλ και άλλων κρατών
εντός και εκτός της Ε.Ε. Η άσκηση
«ΑΓΑΠΗΝΩΡ» έστειλε προς την
Τουρκία και το ψευδοκράτος ένα
μήνυμα συνεργασίας και εξωστρέ-
φειας που χτίζουμε τα τελευταία
χρόνια, με στόχο τη σταθερότητα
στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου.
–Έχετε μια απάντηση στις αν-
τιδράσεις που εκδηλώθηκαν; 

–Από πλευράς μας, θα συνεχί-
σουμε να ασκούμε μια ουσιαστική
και φιλόδοξη αμυντική πολιτική

στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα
μας έχει αποδείξει ότι αποτελεί στα-
θερό και αξιόπιστο εταίρο σε θέματα
αμυντικής συνεργασίας. Εκτός από
το Ισραήλ, αθόρυβα και μεθοδικά
συνεργαζόμαστε και εκτελούμε ση-
μαντικές ασκήσεις με την Αίγυπτο
και την Ιορδανία και δημιουργήσαμε
αμυντικές συνεργασίες με τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σα-
ουδική Αραβία. Τα τελευταία χρόνια
το υπουργείο Άμυνας έχει συνομο-
λογήσει προγράμματα αμυντικής
συνεργασίας με περισσότερες από
14 χώρες. Προσπαθούμε να εκμε-
ταλλευτούμε τη γεωπολιτική μας
αξία χωρίς να στρεφόμαστε εναντίον
καμιάς άλλης χώρας και πάντοτε
με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Θέ-
τουμε τις υποδομές, τα μέσα και
τις δυνατότητές μας προς όφελος

της ανάπτυξης ισχυρών διμερών
και περιφερειακών συνεργασιών. 
–Η Τουρκία τελευταία εντείνει
τις φραστικές προκλήσεις στο
Αιγαίο. Η Λευκωσία πώς παρα-
κολουθεί το σκηνικό; 

–Παρακολουθούμε και αξιολο-
γούμε όλες τις εξελίξεις με τις προ-
κλήσεις της Τουρκίας. Είναι μια
προσφιλής τακτική της Άγκυρας
να ανεβάζει τους τόνους, επιδιώ-
κοντας διαρκώς τη διατήρηση ενός
σκηνικού έντασης. Στην κάθε της
κίνηση απαντούμε με ψυχραιμία
μέσω της διπλωματίας, στηριζόμε-
νοι στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα
παραμένουμε σε ετοιμότητα και
είμαστε σε διαρκή επαφή και επι-
κοινωνία με την ελληνική κυβέρ-
νηση για χειρισμό κάθε ιδιαίτερης
κατάστασης.

Εκμεταλλευόμαστε τη γεωπολιτική μας αξία χωρίς να στρεφόμαστε εναντίον άλλης χώρας

Μοναδικός στόχος της
άσκησης ήταν η ενίσχυ-
ση της διμερούς αμυντι-
κής μας συνεργασίας με
το Ισραήλ και νομίζω δεν
χρειάζεται να υπεισέλθω
σε λεπτομέρειες για τα
οφέλη που αποκομίζου-
με από τέτοιου επιπέδου
συνεκπαιδεύσεις.

Ξεκαθαρίζω ότι δεν 
μπορούμε να προβούμε
σε αποστολή στρατιωτι-
κού υλικού στο εξωτερι-
κό, αφού θα επηρεάσει
τις επιχειρησιακές μας
δυνατότητες. Αυτό 
που χρειάζεται η 
Εθνική Φρουρά είναι 
ο εκσυγχρονισμός 
και η αναβάθμισή της.

Κύπρος και ΗΠΑ
–Ποια είναι τα  μηνύματα που απο-
κομίσατε κατά το πρόσφατο ταξίδι
σας στις ΗΠΑ; 
–Η πρόσφατη επίσκεψη εργα-
σίας θεωρώ ότι ήταν το επιστέ-
γασμα των προσπαθειών που
καταβάλλονται τα τελευταία
χρόνια για αναβάθμιση των σχέ-
σεων με τις ΗΠΑ. Έδωσε συνέ-
χεια, σε πολιτικό επίπεδο, στη
διαρκώς εξελισσόμενη και ανα-
πτυσσόμενη αμυντική συνεργα-
σία Κύπρου-ΗΠΑ. Σε όλες μου
τις επαφές, αρχής γενομένης
από το Πεντάγωνο, ακολούθως
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο
Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,
ήταν αντιληπτό ότι έχουν πραγ-
ματοποιηθεί ουσιαστικά βήματα
στη μεταξύ μας συνεργασία. Εί-
ναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συνερ-
γασία εδραιώνεται με τις συ-
χνές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις
που μας προσφέρονται αλλά και
την έναρξη τον τελευταίο χρόνο
του διαλόγου σε θέματα ασφά-
λειας. Με το αμερικανικό
υπουργείο Άμυνας συζητήθη-
καν όσα έχουν επιτευχθεί τα τε-
λευταία δύο χρόνια και συμφω-
νήθηκε όπως εργαστούμε από
κοινού για την περαιτέρω εμβά-
θυνση της συνεργασίας μας και
τη διεύρυνσή της σε νέους το-
μείς. Σε συνέχεια της επίσκε-
ψής και των επαφών που είχα,
θα δρομολογηθούν το επόμενο
διάστημα διάφορες κοινές δρά-
σεις και συνεργασίες. Εκτιμώ
ότι τους αμέσως επόμενους μή-
νες θα έχουμε καταλήξει σε
αριθμό επιμέρους συμφωνιών,
με σημαντικά οφέλη για την
αμυντική μας συνεργασία. Επι-
θυμούμε, όπως διαμήνυσα
στους συνομιλητές μου στην
Ουάσιγκτον, η συνεργασία μας
να καταστεί όσον το δυνατόν
στενότερη, με μακροχρόνια
προοπτική. Θέλω επίσης να επι-
σημάνω το γεγονός ότι Κύπρος
και ΗΠΑ δεν διέθεταν μέχρι το
πολύ πρόσφατο παρελθόν τη
δυνατότητα διαβούλευσης σε
θέματα άμυνας και ασφάλειας.
Αυτό δεν ισχύει πλέον. Θεωρώ
αυτονόητο και δεν χρειάζεται
να επεκταθώ περαιτέρω για τη
σημαντικότητα διατήρησης κα-
ναλιών επικοινωνίας και ανταλ-
λαγής απόψεων σε θέματα δι-
μερούς αμυντικής συνεργασίας
και περιφερειακής ασφάλειας. 

Η Ε.Φ. ενδιαφέρεται να καλύψει τις ανάγκες της σε στρατιωτικό υλικό από την αμερικάνικη αγορά, τονίζει ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης.
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Η άνεση Χριστοδουλίδη
Με άνεση μπήκε στα γραφεία του ΔΗΚΟ, ο
υποψήφιος για την Προεδρία Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. Με τόση άνεση που κάποιοι
διερωτήθηκαν πώς προέκυψε. Ο Νικόλας
Παπαδόπουλος και ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης, μαθαίνει η στήλη, έχουν κτίσει μία
καλή συνεργασία και υπάρχει σχετική συ-
νεννόηση σε διάφορα θέματα. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που ο Χριστοδουλίδης νιώ-
θει άνετα να κινείται στους χώρους του
ΔΗΚΟ. 

••••
Η δυσφορία
Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για όλα τα ΔΗ-
ΚΟϊκά στελέχη, τα οποία θεωρούν πως η
συνεργασία θα τους βάλει σε μπελάδες
και πως το αφήγημά τους για να στηρί-
ξουν τον τέως υπουργό Εξωτερικών μπά-
ζει νερά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο στε-
νότερος συνεργάτης του Νίκου Αναστα-
σιάδη δεν είναι διεφθαρμένος μας είπε
τις προάλλες ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
Μα άλλα έλεγε λίγους μήνες πριν. Ότι
ακριβώς μιλάμε για την πιο διεφθαρμένη
κυβέρνηση. Η διαφθορά αγγίζει μόνο τον
Πρόεδρο, το μισό υπουργικό συμβούλιο ή
μόνο όσους αντιπαθούμε;

••••
Οι άριστοι ΔΗΚΟϊκοί 
Υπάρχουν κι αυτοί οι ΔΗΚΟϊκοί που θέ-
λουν να ξεκαθαρίσει ο ρόλος που θα
έχουν πρώτα στον προεκλογικό και μετά
στην κυβέρνηση. Τον ρώτησε ευσχήμως
το μέλος της Γραμματείας του ΔΗΚΟ Γιώρ-
γος Σολωμού, για το ποια είναι η άποψή
του για την συμπερίληψη κομματικών
στελεχών στο επιτελείο του. Η τοποθέτη-
ση του Χριστοδουλίδη είχε εμπεριείχε
εποικοδομητική ασάφεια, η οποία δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη από την ομήγυρη. Ο
Φύτος Κωνσταντίνου, πιο εκδηλωτικός
από άλλους συναγωνιστές, δεν παρέλει-
ψε να δείξει τη δυσφορία του μπροστά
στην επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση
Χριστοδουλίδη ότι θα μπουν οι άριστοι και
όχι όσοι τον στηρίξουν στην κυβέρνησή
του. «Γιατί αντιδράς, Φύτο μου;» διερωτή-
θηκαν κάποιοι στο τραπέζι «εμείς έχουμε
τους καλύτερους» συνέχισαν αστειευόμε-
νοι, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλη-
σε να διευκολύνει τον Νίκο Χριστοδουλί-
δη, σημειώνοντας πως η επιλογή συνερ-
γατών είναι καθαρά δικό του θέμα. 

••••
Η στάση Καρογιάν
Μιλώντας πάντως για τη νομή της εξου-
σίας, ερωτήματα εγείρονται για το ποια θα

είναι η στάση της Δημοκρατικής Παράταξης
σε όλο αυτό. Η στήριξη προς τον Χριστοδου-
λίδη θεωρείτο δεδομένη, αν λάβει κανείς
υπόψη πως πρώτο βιολί στον προεκλογικό
είναι οι Πάλμας - Κενεβέζος - Λακκοτρύπης.
Όπως όλα δείχνουν ο Μάριος Καρογιάν δεν
έχει πειστεί πλήρως. Ρόλο σε αυτό παίζει
και η απουσία επαφής με τον υποψήφιο για
την προεδρία. Ίσως και ο ρόλος που φαίνε-
ται να λαμβάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος
σε όλο αυτό το παιχνίδι. 

••••
Η εξαγγελία Μαυρογιάννη
Δυναμικά αναμένεται να μπει στον προ-
εκλογικό ο Ανδρέας Μαυρογιάννης από
την εβδομάδα που μπαίνει. Ήδη έχει κά-
νει τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις

σε εκδηλώσεις του ΑΚΕΛ, όπου κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ το επόμε-
νο διάστημα αναμένεται να γίνει και η επί-
σημη εξαγγελία. Το επιτελείο του όπως
μαθαίνουμε θα βρίσκεται στο κέντρο, κά-
που στη Γρίβα Διγενή. Ποιοι θα το απαρτί-
ζουν βεβαίως, είναι ακόμη άγνωστο. 

••••
Δυσαναπλήρωτο κενό 
H Ζέτα Αιμιλιανίδου έφυγε για το μεγάλο
ταξίδι και τώρα που η αυλαία έπεσε θα φα-
νεί και το δυσαναπλήρωτο κενό που αφή-
νει πίσω της. Σε ανθρώπινο επίπεδο στην
οικογένεια και στους φίλους της και σε
επαγγελματικό επίπεδο σε ολόκληρη την
κοινωνία. Γιατί όπως ακούσαμε ξανά και
ξανά δεν ήταν απλά η υπουργός που διεκ-

περαίωνε αποφάσεις. Γνώριζε καλά το αν-
τικείμενό της, δούλευε νυχθημερόν, έμ-
παινε στη θέση της άλλης πλευράς, άκουγε
τις ανθρώπινες ιστορίες πόνου και έβρισκε
λύσεις. Το «ουδείς αναντικατάστατος» ίσως
να μη βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση
της Ζέτας όμως πρέπει να βρεθεί νέος/α
Υπ. Εργασίας που θα έχει μια ζόρικη ομο-
λογουμένως ατζέντα αλλά και τεράστια ευ-
θύνη. Το θέμα του κατώτατου μισθού ανα-
μένεται σύντομα να κλείσει, ενώ έχουν τε-
θεί οι βάσεις για το μεγάλο κεφάλαιο του
συνταξιοδοτικού και δεν πρέπει να επιτρα-
πεί σε κανένα να παρεκκλίνει της πορείας
που η Ζέτα Αιμιλιανίδου δρομολόμησε μαζί
με δεκάδες άλλα ζητήματα που υπάγονται
στο συγκεκριμένο Υπουργείο

••••

Ο αριθμός ταυτότητας 
Ευφάνταστο –δεν λέμε– το επιχείρημα
του υπουργού Εσωτερικών για να μας πεί-
σει ότι πρέπει να αναγράφονται τα ονόμα-
τα των γονιών στη ταυτότητα. «Στο Αρχείο
Πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας
έχουμε 2.036 Γεώργιος Γεωργίου, 1.274
Χαράλαμπος Χαραλάμπους, 1.203 Ανδρέ-
ας Ανδρέου και 1.221 Κωνσταντίνος Κων-
σταντίνου. Επίσης έχουμε 226 Τουρκοκύ-
πριους με το ονοματεπώνυμο Μεχμέτ Αχ-
μέτ» ανέφερε ενώπιον της αρμόδιας επι-
τροπής. Μήπως κάποιος θα πρέπει να
εξηγήσει στον Νίκο Νουρή ότι κάθε ταυτό-
τητα έχει τον δικό της μοναδικό αριθμό, ο
οποίος γίνεται αποδεκτός εντός και εκτός
Κύπρου και ότι αυτός είναι που μας αντι-
προσωπεύει; Πάντως όταν κόβει πρόστι-
μο η Τροχαία δεν ρωτάει «τίνος είσαι;» αλ-
λά τον αριθμό ταυτότητας, όπως φυσικά
και ο γιατρός του ΓΕΣΥ. Με αυτόν τον μα-
γικό αριθμό –την ύπαρξη του οποίου κο-
τζάμ ΥΠΕΣ δείχνει να αγνοεί– μας εντοπί-
ζουν στο σύστημα του κράτους και μπο-
ρούν να μάθουν τα πάντα για μας από το
ποινικό μητρώο μέχρι τι χάπια παίρνουμε.
Να υπενθυμίσω βέβαια στον υπουργό
Εσωτερικών που μελετά και το Αρχείο
Πληθυσμού ότι έχει και πολλές Γεωργίες
Γεωργίου και Ανδρούλες Ανδρέου, σε πε-
ρίπτωση που ξέχασε ότι κατοικούν ΚΑΙ γυ-
ναίκες στο νησί...

Η κυπριακή κοινωνία ευγνωμονούσα 

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου υπήρξε υπόδειγμα υπουργού αλλά και πολιτικού προσώπου, καθώς αθόρυβα –σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους
της– κατάφερε πολλά.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Μια απλή πλαστογραφία 
Δεν παραδέχεται τις κατηγορίες ο κ. Γιαν-
νάκη και καλά κάνει. Πάντως, όσον αφο-
ρά τον προπηλακισμό που δέχθηκε από
τα ΜΜΕ είναι όντως υπερβολή να ασχο-
λούνται τα μέσα ενημέρωσης με έναν
κρατικό λειτουργό, ο οποίος απ’ ό,τι φαί-
νεται πλαστογράφησε τα πιστοποιητικά
του για να διοριστεί. Είναι πραγματικά
απογοητευτικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Θα έπρεπε να είχαμε τα μέσα σταματήσει
να προπηλακίζουμε τον τέως επίτροπο...
πάντως εγώ δεν τον προπηλάκισα, ίσως
τον έψεξα, ίσως να στηλίτευσα τη συμπε-
ριφορά του... αλλά όχι δεν τον προπηλά-
κισα... Και σιγά, τι έκανε, ίσως να πλαστο-
γράφησε κάτι έγγραφα, για να διοριστεί,
άλλοι και άλλες κάνουν χειρότερα, μία
απλή υπόθεση πλαστογραφίας και εμείς
την κάναμε σπουδαίο πράγμα!

- - - - - - - - -

Σήκωσαν τα μανίκια
Μαθαίνω ότι το νέο μας υφυπουργείο
Πολιτισμού αρχίζει να στήνεται. Συζη-
τούν, διαβουλεύονται, συζητούν, γίνεται
δουλεία εν ολίγοις και αυτό είναι καλό,
μπας και δούμε λίγο φως στον έρμο τον
πολιτισμό. Να ξεκινήσει το γρανάζι να
δουλεύει και να ξεκλειδώσουν μυαλά και
διαδικασίες, διότι ο καιρός δεν είναι πο-
λύς και ό,τι γίνει θα πρέπει να αρχίσει να
συμβαίνει σύντομα. Διάφορα διαδικαστι-
κά ζητήματα έχουν αρχίσει να συζητιούν-
ται, και γενικά ακούω ότι υπάρχει κινητι-
κότητα. Ο Γιάννης Τουμαζής, ο οποίος
οσονούπω θα αναλάβει συναντιέται με
ανθρώπους του πολιτισμού γενικότερα,
φαίνεται ότι κάνει καλές και επικοινωνια-
κά σωστές κινήσεις, συνδιαλέγεται με τε-
χνοκράτες του υπουργείο Παιδείας και
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Αναμένου-
με με αγωνία, λοιπόν!

- - - - - - - - -

Σύγχρονη πολιτική...
Γρίβας, Κληρίδης, Κυπριανού, Μακάριος,
Τάσσος, και άλλοι πολλοί, άνδρες των οποί-
ων τα έργα αποτυπώθηκαν στα χώματα αυ-
τού του τόπου. Πάει όμως, έγιναν, είναι
ιστορία και αυτή θα τους κρίνει... φτάνει πια

να μιλάμε για τα ιστορικά πρόσωπα ωσάν
να είναι ρυθμιστές της πολιτικής σκηνής
του 2023. Ειλικρινά, τι σχέση μπορεί να
έχουν αυτοί οι πολιτικοί με τις πολιτικές του
21ου αιώνα. Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί μας
ενδιαφέρει να ξέρουμε τι πιστεύει ο αρχιε-

πίσκοπος Κύπρου για το ποιος είναι ο νέος
Μακάριος; Σωστό και αυτό... Τώρα για το ότι
οι Αριστεροί είναι πράκτορες των Εγγλέζων
δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω... Μου θυμί-
ζει τη γιαγιά μου που πίστευε μέχρι το τέ-
λος της ζωής της ότι και οι τοίχοι έχουν

αφτιά και δεν έκανε να λέμε ότι ο παππούς
μου είχε υπάρξει ένα είδος κομμουνιστή...  

- - - - - - - - -

Χαλλούμι και αγρινά
Τα πάμε τέλεια με το χαλλούμι και ειλι-
κρινά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέ-
ρουμε να παράγουμε χαλλούμι και από
αγρινά, από γαϊδάρες και θα τα κάνουμε
και πατέντα για να τα εξάγουμε στα πέρα-
τα της γης... Και ας κάνουν κάτι που μοι-
άζει με χαλλούμι οι Βούλγαροι και οι Άγ-
γλοι... Εμείς εδώ θα ψάχνουμε την ποσό-
στωση, θα συζητάμε για τις φυλές των
ζώων, για το δίπλωμα και σε λίγο να μου
το θυμηθείτε οι παραγωγοί δυόσμου θα
προβάλλουν σοβαρά επιχειρήματα για
την ποσότητα που παραδοσιακά μπαίνει
στο χαλλούμι... Πάντως, χαράς στην υπο-
μονή που την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάναμε αμάν ζαμάν για το ΠΟΠ, αλλά
έτοιμοι δεν ήμασταν, και ως γνωστόν
ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά!

- - - - - - - - -

Αυτό και αν είναι ευτυχία...
«Είναι ο πρόεδρος της παράταξής μου και
οι άλλοι δύο για εννέα συνεχόμενα χρό-
νια εκ των στενότερων συνεργατών μου
στη διαχείριση του Κυπριακού, αυτό από
μόνο του απαντά στο πόσο άδικα και καθ΄
υπερβολή κατηγορείτο η κυβέρνηση και
ιδιαίτερα ο Αναστασιάδης» τάδε έφη ο κ.
Αναστασιάδης για τους τρεις βασικούς
υποψήφιους, άρα σημαίνει ότι όποιο δά-
κτυλο και να του κόψεις πονάει το ίδιο...
όπως στη μάνα, που αγαπάει τα παιδιά
της το ίδιο... Στο τέλος η αγάπη μένει, όλα
τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
Τώρα πού απευθύνεται η αγάπη είναι άλ-
λη ιστορία. Διαβάστε και το ρεπορτάζ της
Μαρίνας Οικονομίδου στη σελίδα 16, για
περισσότερα και ενδιαφέροντα.

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Γιάννης Γιαννάκη

Ο Γιάννης Γιαννάκη, ο οποίος απο-
φάσισε πως το πρόβλημα είναι τα
ΜΜΕ που τον «προπηλάκισαν» και
όχι η ίδια η κίνησή του που πρόσβα-
λε και την Πολιτεία και την κοινωνία.

«Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος...» αθάνατη Λίτσα Διαμάντη...
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Γράφω αυτή τη στήλη περπατώντας πάνω
στη γραμμή μιας οξύμωρης πραγματικό-
τητας, όπου το οξύμωρο στάζει βρώμικα
νερά, σαν χαλασμένο ψυγείο, στο πάτωμα
των συνειδητοποιήσεων. Βλέπω τη φωτο-
γραφία της Ζέτας ανάμεσα σε λευκά λου-

λούδια να σηματοδοτεί την αμετάκλητη απουσία ενός
ανθρώπου που νοηματοδότησε με το πέρασμά του τις
έννοιες της προσφοράς, της ανθρωπιάς και του ήθους.
Εστιασμένη στον άνθρωπο και με ενσυναίσθηση, πο-
ρεύτηκε μακριά από πολιτικές μικρότητες θέτοντας το
γενικό καλό του τόπου πάνω από τις όποιες προσωπικές
φιλοδοξίες. Ήξερε να ακούει, να προσφέρει, να συναι-
σθάνεται και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Συγκίνηση, λουλούδια και ένα σωρό μηνύματα αγάπης
συνυπογράφουν τη θλιβερή διαπίστωση πως το κενό που
αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Γιατί ήταν μια εξαίρεση
στον κανόνα που μας υπενθυμίζει πόσο μακριά είμαστε
ακόμα, από το να αλλάξει ο κανόνας και πολιτικοί όπως
τη Ζέτα να μην αποτελούν εξαίρεση. Και ειδικά σήμερα,
εν τω μέσω μιας προεκλογικής που όλο και παραπαίει ανά-
μεσα σε μικρότητες και λαϊκισμούς που αποσκοπούν στη
χειραγώγηση του μυαλού μας, η απουσία της Ζέτας κάνει
ένα εκκωφαντικό κρότο, ο οποίος μετατρέπει το μπλα-
μπλα των «μικρών αντρών» σε ένα ενοχλητικό θόρυβο,
όμοιο μ’ εκείνο των πεινασμένων κουνουπιών που μας
ρουφούν το αίμα. Η σύγκριση αναπόφευκτη αλλά και επι-
βεβλημένη. Από τη μία το ήθος της προσφοράς και της
εντιμότητας και από την άλλη η ανηθικότητα και η ανεν-
τιμότητα, συμπυκνωμένη μέσα σε κοντόφθαλμους τακτι-
κισμούς. Την ίδια ώρα που τα λευκά λουλούδια στέκονται
όρθια πλάι στη φωτογραφία μιας πολιτικού που διέθετε
το ανάστημα που αρμόζει στη χώρα και στον άνθρωπο,
οι πολιτικάντηδες δεν διστάζουν να ανασύρουν από τα
χρονοντούλαπά τους τα γνωστά και στερεότυπα διχαστικά
αφηγήματα, με απώτερο σκοπό να τραυματίσουν ξανά
και τη χώρα και τον άνθρωπο. Ρίχνοντας τον διχασμό στην
πράσινη τσόχα της ιδιοτέλειάς τους σαν τραπουλόχαρτα
παρτίδας πόκερ.

Κι αυτό συμβαίνει προκειμένου να συσπειρώσουν τους
χαμένους οπαδούς και προφανώς όχι γιατί έχουν έγνοια
να διδαχθούμε από την ιστορία, ούτε και γιατί κόπτονται
να αγγίξουν αποσιωπημένες αλήθειες ή να αποκαθηλώσουν
μύθους, ούτε γιατί προσδοκούν να περπατήσουμε επιτέλους
έξω από τις αγκυλώσεις που μας αφήνουν καθηλωμένους
στο ψέμα, το τραύμα και τον αποπροσανατολισμό από
την ουσία της υπέρβασης. Το αντίθετο. Συντηρούν εις
βάρος της ίδιας της χώρας και των ανθρώπων, διχασμούς
οι οποίοι συμφέρουν αποκλειστικά τους ίδιους δεδομένου
ότι σ’ αυτούς οφείλουν τις πολιτικές τους καριέρες και το
όποιο μέλλον των κομμάτων τους, χωρίς να λογαριάζουν
στιγμή τη ζημιά που προκαλούν στο παρόν και στο μέλλον
του τόπου. Την ίδια ώρα που μία πολιτικός όπως τη Ζέτα
δεν βρίσκεται πια εν ζωή, υπενθυμίζοντάς μας με την
απουσία της ότι η έγνοια για τον άνθρωπο και η ενσυναί-
σθηση είναι η μεγαλύτερη αρετή ενός πολιτικού, οι πολι-
τικάντηδές μας συνεχίζουν αμέριμνοι το ίδιο τροπάρι της
τοξικότητας, των υπογείων μεθόδων χειραγώγησης και
των συμφεροντολογικών «ευαισθησιών», ανίκανοι να ερ-
μηνεύσουν τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, τις
πραγματικές ανάγκες του τόπου και κυρίως το αμετάκλητο
γεγονός του θανάτου και μαζί το ιερό καθήκον που αυτό
υπαγορεύει: Τη νοηματοδότηση του περάσματός μας από
τη ζωή. Και για ένα πολιτικό αυτό ένα πράγμα σημαίνει:
Να προσφέρει τα μέγιστα στον άνθρωπο, απαλύνοντας
τα τραύματά του, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του,
δημιουργώντας όραμα και ελπίδα και όχι πατώντας πάνω
στις πληγές του για να ανεβαίνει ο ίδιος αλώβητος τα
σκαλιά της εξουσίας. Οι άνθρωποι σ’ αυτό τον τόπο, εδώ
και χρόνια, πεθαίνουν κουβαλώντας στο σώμα τους δια-
ψεύσεις, παραχαραγμένα όνειρα και ματαιώσεις. Γι’ αυτό,
όταν φεύγουν πολιτικοί όπως η Ζέτα, που αν μη τι άλλο
προσπάθησαν να ελαφρύνουν λίγο το χώμα που θα μας
σκεπάσει, οφείλουμε σαν φόρο τιμής να απαιτήσουμε
όπως αυτές οι εξαιρέσεις πολιτικού ήθους, γίνουν επιτέλους
ο κανόνας. Διαγράφοντας όποιον δεν διαθέτει παρόμοιο
ηθικό και πολιτικό ανάστημα. Τώρα και άμεσα.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Διθυραμβικοί τίτλοι που δη-
μιουργούν την εντύπωση ότι
η Ε.Ε. έχει κατατροπώσει την
Τουρκία και έχει εξασφαλίσει
προς όφελος της Κυπριακής
Δημοκρατίας όσα δεν κατα-

φέραμε να πάρουμε μόνοι μας 48 χρόνια,
ακούστηκαν μετά την έγκριση της έκθεσης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπο-
ψήφια χώρα. «Κόλαφος» και «ράπισμα» η
έκθεση για την Τουρκία, είπαν κάποιοι, δη-
μιουργώντας μια εικόνα, η οποία δυστυχώς
απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα.
Ας δούμε γιατί: 

 Επί της ουσίας: Η έκθεση περιλαμβάνει
θετικά στοιχεία για τη Λευκωσία, όπως
όμως και αρκετά αρνητικά. Και έτσι συμ-
βαίνει πάντοτε με τις εκθέσεις του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση, μεταξύ
άλλων, «καλεί την Τουρκία να εγκαταλείψει
την απαράδεκτη πρόταση για μια λύση
δύο κρατών», αναφέρεται ρητώς στην δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και ζητάει
από την Άγκυρα την άμεση απόσυρση των
στρατευμάτων της από τη νήσο ως επίσης

και «να παραδώσει την περιοχή των Βα-
ρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της υπό
την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ». Ωστό-
σο, δεν επιστρατεύει κανέναν μοχλό πίεσης,
ούτε εγείρει ζήτημα επιπτώσεων για το
καθεστώς Ερντογάν. Δηλαδή, όλες αυτές
οι φραστικές υποδείξεις, οι πλείστες εκ
των οποίων επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο
από την Ευρωβουλή, δεν παραπέμπουν
σε συνέπειες για την Τουρκία. Με αποτέ-
λεσμα, η Ευρωβουλή να τα λέει στις εκθέσεις
της, αλλά η Άγκυρα να τα γράφει στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων της. Εάν μάλιστα
στην εξίσωση περιλάβουμε και τις αρνητικές
υποδείξεις για αναβάθμιση της Τελωνειακής
Ένωσης της Τουρκίας, στις οποίες προβαίνει
η έκθεση, ως επίσης και την επιδοκιμασία
του ρόλου που διαδραματίζει η Άγκυρα
στο Ουκρανικό, αλλά και στο
προσφυγικό/μεταναστευτικό, παρά τα κύ-
ματα παράτυπων μεταναστών που διοχε-
τεύει στην Κύπρο, τότε η έννοια του «κο-
λάφου» μάλλον δεν ταιριάζει στο αποτέ-
λεσμα που εξασφαλίσαμε μέσω της έκθεσης
της Ευρωβουλής. Ακόμη περισσότερο αν

συνυπολογιστούν και κάποιες προχωρη-
μένες θέσεις της Ευρωβουλής που υποδει-
κνύει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
υπεύθυνη για την εντατικοποίηση των
προσπαθειών της με σκοπό τη διευκόλυνση
της συνεργασίας των Τουρκοκυπρίων με
την Ε.Ε.». 

 Επί των τύπων: Ένα δεύτερο στοιχείο
που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη από όσους
είδαν «έκθεση-κόλαφο» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου είναι η γνώση των τυπικών
στοιχείων αυτού του εγγράφου. Η έκθεση
της Ευρωβουλής γίνεται «ιδία πρωτοβουλία».
Και συνεπώς δεν είναι ούτε νομικά αλλά
ούτε και πολιτικά δεσμευτική. Για κανένα.
Πρόκειται για μια έκθεση η οποία στέλνει
απλώς κάποια πολιτικά μηνύματα. Και βε-
βαίως δεν πρέπει να υποτιμάται. Όπως επί-
σης όμως δεν πρέπει να υπερτιμάται, με τη
δημιουργία εντυπώσεων ότι έχουμε περίπου
στριμώξει την Τουρκία. Άλλωστε, η κυβέρ-
νηση της Άγκυρας απορρίπτει κάθε χρόνο
τις συστάσεις της Ευρωβουλής. Ούτε καν
η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δη-
λαδή οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών δεν

υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη γραμμή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι
γνωστό ότι δεν την ακολουθούν… 

 «Η βοήθεια του κοινού»: Όσοι θεώρη-
σαν την έκθεση της Ευρωβουλής «κόλαφο»
και «ράπισμα» θα μπορούσαν ακόμη κι αν
δεν είχαν διαβάσει το κείμενο στο σύνολό
του ή αν αγνοούσαν τα τυπικά στοιχεία
που το συνοδεύουν, να «υποψιαστούν» ότι
το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ρόδινο για
τη Λευκωσία, εάν ζητούσαν τη «βοήθεια
του κοινού». Στην προκειμένη περίπτωση,
θα μπορούσαν είτε να κοιτάξουν την ονο-
μαστική ψηφοφορία που εκδίδεται μετά
από κάθε ψήφισμα της ολομέλειας. Είτε,
απλώς να ρωτήσουν τους Κυπρίους ευρω-
βουλευτές τι ψήφισαν. Λοιπόν, κανείς από
τους έξι Κυπρίους ευρωβουλευτές δεν υπερ-
ψήφισε την έκθεση. Σύμφωνα με την ονο-
μαστική ψηφοφορία και οι έξι τήρησαν
αποχή (Λευτέρης Χριστοφόρου και Λουκάς
Φουρλάς ΔΗΣΥ-ΕΛΚ, Γιώργος Γεωργίου και
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ΑΚΕΛ-Ευρωπαϊκή Αρι-
στερά και Κώστας Μαυρίδης ΔΗΚΟ-Σοσια-
λιστές-Δημοκράτες και Δημήτρης Παπα-

δάκης Σοσιαλιστές-Δημοκράτες). Εάν λοιπόν
η έκθεση της Ευρωβουλής για την Τουρκία
ήταν «κόλαφος», όπως κάποιοι διατυμπά-
νιζαν, γιατί δεν βρέθηκε έστω και ένας από
τους Κυπρίους ευρωβουλευτές να την υπερ-
ψηφίσουν στο σύνολό της; Προφανώς γιατί
απλούστατα η έκθεση αυτή δεν ήταν όπως
δυστυχώς παρουσιάστηκε. Και γιατί τα θε-
τικά στοιχεία, που αναμφίβολα περιλαμβάνει,
ανατρέπονται από μια σειρά αρνητικών
θέσεων και αναφορών που δεν επέτρεψαν
σε κανέναν από τους έξι Κυπρίους ευρω-
βουλευτές να δώσουν θετική ψήφο στην
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την Τουρκία. 

Σημ.: Οι υπερβολικές αντιδράσεις του τουρ-
κικού ΥΠΕΞ στην έκθεση της Ευρωβουλής
αποτελούν μόνιμη τακτική, καθώς είναι γνω-
στό ότι η Άγκυρα διεκδικεί τα πάντα και «δεν
αφήνει τίποτα να πέσει κάτω». Σε αντίθεση
με κάποιους άλλους που πανηγυρίζουν χω-
ρίς λόγο. 

Έκθεση «κόλαφος» της Ευρωβουλής και παραπληροφόρηση 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Ομολογουμένως ήταν μεγάλος πειρασμός η
συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου την περα-
σμένη Κυριακή στον «Πολίτη». Η γραφικότητα
των όσων ειπώθηκαν, άλλωστε, είναι βούτυρο
στο ψωμί όλων εμάς που βιοποριζόμαστε
από την αρθρογραφία άποψης. Απ’ την άλλη,

έχοντας πλέον διανύσει κάποια χιλιόμετρα σε αυτή τη
δουλειά, σκέφτομαι πως είναι σημαντικό βεβαίως να μας
διαβάζουν αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι να μας διαβάζουν
για τους σωστούς λόγους. Πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει
στα σοβαρά τον Αρχιεπίσκοπο και να μην κατρακυλήσει
στις σοβαροφανείς αναλύσεις; Λέω για την ατάκα περί του
νέου Μακάριου, για τον «γιο του Λέλλου» που επειδή είναι
αξιοπρεπής δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το
ΑΚΕΛ, για τους αριστερούς που είναι πράκτορες των Εγ-
γλέζων, για τους «πελλούς» του ΕΛΑΜ και για τόσα άλλα. 

Οι άνθρωποι, όταν γερνούν, υποτίθεται γίνονται σο-
φότεροι. Εκτός πια και αν ξεμωραθούν. Τα γηρατειά, φευ,
είναι ύπουλο πράγμα. Ο Αρχιεπίσκοπος, για να το θέσω
όσο πιο κομψά γίνεται, είναι ένας ηλικιωμένος άντρας που
ο χρόνος δεν του φέρθηκε καλά. Ακόμα και μέσα από τη
μεγάλη περιπέτεια της υγείας του δεν κατάφερε να απο-
κομίσει λίγο έστω απόσταγμα σοφίας. Να γίνει δηλαδή
γλυκύτερος ως άνθρωπος και να αρθεί στο ύψος που προ-
ϋποθέτει το σχήμα του. Να αποκτήσει επιτέλους πνευμα-
τικότητα και να μη σπαταλιέται σε μικροπολιτικά παιχνίδια.
Να μη λειτουργεί όπως ο τελευταίος έμπορας, με μοναδική
έγνοια τα λεφτά στο παγκάρι. 

Δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το
κακό του παρελθόν. Ο δημόσιος λόγος του θυμίζει τον άν-
θρωπο που ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο με εκλογικές
αλχημείες του παρασκηνίου. Τον ίδιο άνθρωπο που απει-
λούσε να μπει με μπουλντόζες σε αρχαιολογικό χώρο ώστε
να προχωρήσει η επιχειρηματική του επένδυση. Τον ίδιο
άνθρωπο που έκτισε ένα τεράστιο καθεδρικό ναό στην
παλιά πόλη, γκρεμίζοντας σπίτια και δίχως να λογαριάζει
το λαϊκό αίσθημα. Για να επιδεικνύει μετά στις τηλεοράσεις
τον τάφο του, χωρίς ίχνος μέτρου και αισθητικής. 

«Πρέπει να έχουμε και λίγο ήθος» είπε στην περιβόητη
συνέντευξή του. Αστείο δεν είναι; Να μιλάει για ήθος αυτός
που κατηγορεί συγκεκριμένους Μητροπολίτες ότι είναι
προτεστάντες. Αυτός που απαξιώνει συλλήβδην την πολιτική
ηγεσία του τόπου, παραδίδοντας μαθήματα από άμβωνος. 

Εδώ όμως επιβάλλεται να βάλουμε μια άνω τελεία. Γιατί
δεν έχει νόημα να σχολιάζουμε τον Αρχιεπίσκοπο, όταν
το πρόβλημα επί της ουσίας δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα
είναι όσοι νομιμοποιούν τα παραληρηματικά του ξεσπά-
σματα. Αναφέρομαι στους πολιτικούς, οι οποίοι διαχρονικά
παραδίδουν τα διαπιστευτήριά τους. Στις δημόσιες, αλλά
πολύ συχνότερα στις ιδιωτικές τους συναντήσεις. 

Το να ζητούν την ευλογία του επειδή θρησκεύονται
είναι ένα πράγμα και είναι βεβαίως σεβαστό. Το να επι-
τρέπουν όμως στην Εκκλησία να παρεμβαίνει στα της
εκτελεστικής εξουσίας είναι άλλο. Είτε μιλάμε για παρέμβαση
στην εξωτερική πολιτική, είτε σε θέματα της εσωτερικής
διακυβέρνησης, όπως είναι ο κεφαλαιώδης για ένα σύγχρονο
κράτος τομέας της παιδείας.

Τι δουλειά είχαν οι υποψήφιοι πρόεδροι να επισκεφθούν
τον Αρχιεπίσκοπο; Και μιλάμε για όλους, μηδενός εξαι-
ρουμένου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Για να τους δώσει
τα φώτα του ίσως; Για να ακούσουν τις προσβλητικές ανα-
λύσεις του και τις βαθιά ρατσιστικές θέσεις του; Αλλά ας
το προσπεράσουμε κι αυτό. Ας δεχτούμε ότι ως καλοί χρι-
στιανοί προσέτρεξαν σε εκείνον για να λάβουν την ευλογία
του. Με εμάς όμως τι γίνεται; Κι όταν λέω «εμάς», εννοώ
όλους όσοι, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής το-
ποθέτησης, απαιτούμε να ζήσουμε επιτέλους σε ένα
κανονικό κράτος. 

Είναι αποφασισμένοι οι υποψήφιοι για την προεδρία
να υπερασπιστούν τον διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας;
Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα στο οποίο οφείλουν να
απαντήσουν. Και εν συνεχεία να διευκρινίσουν πώς το-
ποθετούνται σε μια σειρά από ευαίσθητα ζητήματα που
αποτελούν κόκκινες γραμμές για την Εκκλησία. Θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως, τα οποία συνάδουν με
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτεία. Εδώ που φτάσαμε, το
λιγότερο που δικαιούμαστε ως πολίτες είναι να γνωρίζουμε
ποιοι από τους υποψηφίους προέδρους είναι διατεθειμένοι
να κόψουν τον ομφάλιο λώρο που μας συνδέει με το σάπιο
σκοταδιστικό παρελθόν. 

Ο ομφάλιος λώρος
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Φόρος τιμής
στη Ζέτα

Ομολογώ πως τα στρατόπεδα πάν-
τοτε μου προκαλούσαν αμηχανία.
Το μανιχαϊστικό δίλημμα ανάμεσα
στο φως και στο σκότος, το μαύρο
και το άσπρο, ένα απόλυτο καλό
που υπάρχει για να πολεμά το από-

λυτο κακό είναι τρόπος να στηθεί ένα πολύ
ωραίο μυθιστόρημα. Και οι υπερβολές που τα
συνοδεύουν έκτισαν πολιτικές καριέρες. Ουδέποτε
όμως βοήθησαν στο να βελτιωθεί ο δημόσιος
διάλογος ή να πάει ο τόπος μπροστά. Μάλλον
κάθε φορά που αυτά τα στρατόπεδα στήνονταν,
υπονομευόταν η ποιότητα του δημόσιου λόγου.
Και κυρίως υπονομευόταν η δημοκρατία.

Αυτό ακριβώς διαπίστωσα, όταν την περα-
σμένη βδομάδα αναβίωσε στις πολιτικές συ-
ζητήσεις ο Μακάριος. Όταν δηλαδή ο Αρχιε-
πίσκοπος σε συνέντευξή του στον «Πολίτη»
μεταξύ άλλων ατυχών δηλώσεων συνέκρινε
τη δημοτικότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη με
αυτήν του Μακαρίου. Αυτό ακριβώς θεωρήθηκε
ευκαιρία από τον Αβέρωφ Νεοφύτου για να
διαμηνύσει πως «ο ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε για
να είναι απέναντι στις μακαριακές μεθόδους,
νοοτροπίες και τακτικές». Ευκαιρία πως έτσι
θα ξυπνήσει τον κομματικό πατριωτισμό σε
αυτούς που βλέπουν θετικά την υποψηφιότητα
Χριστοδουλίδη και κόκκινο πανί τον Μακάριο.
Σκεφτείτε όμως, πόσους πολιτικούς πόντους
θα κέρδιζε ο Συναγερμικός Πρόεδρος αν πε-
ριοριζόταν στο να πει πως οι μακαριακές ορο-
λογίες ανήκουν στο 1970 και πως ένας Αρχιε-
πίσκοπος δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μία
μεγάλη μερίδα της κοινωνίας «πράκτορες των
Εγγλέζων». Έχασε όμως και αυτή την ευκαιρία
να φανεί μεγαλόθυμος και κυρίως, θεσμικός. 

Η ιστορία κάθε κόμματος είναι σημαντική,
όμως δεν ξέρω πόσοι συναγερμικοί ταυτίζονται
με όλο αυτό. Ίσως αυτά να είχαν νόημα τριάντα
χρόνια πριν και είδαμε πού φτάσαμε. Με μοι-
ρασμένες πατρίδες, με συνθήματα και σε ταμ-
πέλες που μας ακολουθούσαν σε όλη μας την
πορεία. Όλο αυτό αποδεικνύει πως οι υποψήφιοι
για την Προεδρία παραγνωρίζουν πλήρως τι
επιδιώκει η νέα γενιά. Μία γενιά που δεν αγνοεί
βεβαίως την ιστορία της, τις καταβολές της,
αλλά δεν καθοδηγείται από συναισθηματισμό
για να πάει στην κάλπη. Ένα συναισθηματισμό
άλλης εποχής που της στοίχισε και στοίχισε
σε αυτόν τον τόπο πρωτίστως να ενηλικιωθεί.
Το στήσιμο στρατοπέδων ακόμα και η προ-
σωπολατρία που επιχειρείται καθημερινά γύρω

από τον Γλαύκο Κληρίδη δεν θυμίζουν σε
τίποτα ένα κόμμα ευρωπαϊκό και φιλελεύθερο,
όπως διατείνεται πως είναι. Είναι απόδειξη
πολιτικής ένδειας δυστυχώς. 

Η νέα γενιά έζησε και έμαθε από τα πάθη
των γονιών της, δεν χρειάζεται να στοιχίζεται
σε στρατόπεδα του παρελθόντος για να ψηφίσει.
Έχει κριτική σκέψη απέναντι σε πολιτικές φι-
γούρες που μυθοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.
Η νέα γενιά απαιτεί σχεδιασμό για την επόμενη
μέρα και συνεννόηση. Και ακριβώς το ίδιο
όφειλε να αντιλαμβάνεται το ΑΚΕΛ, που απευ-
θείας επιχείρησε να συνδέσει το «απέναντι
στις μακαριακές μεθόδους» με την ΕΟΚΑ Β΄.
Πενήντα χρόνια έχουν περάσει, ας γίνει μία
διεξοδική συζήτηση για τον πραγματικό ρόλο
του Μακάριου. Για το πόση δημοκρατία είχαμε
επί εποχής του. Όπως με τον ίδιο τρόπο θα
πρέπει να ξεκαθαρίσει ο σκοτεινός ρόλος του
Γρίβα, ή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσε ο Πο-
λύκαρπος Γιωρκάτζης. Μακριά από πάθη, μι-
σαλλοδοξία και στήσιμο στρατοπέδων.

Την αλήθεια χρειάζεται ο τόπος για να πάει
μπροστά. Το μίσος για τον απέναντι δεν θα
τον οδηγήσει στην κάλπη. Ούτε βεβαίως θα
τον κάνει να επιστρέψει στο κόμμα του. Και
αν δεν κατάφεραν να το αντιληφθούν όλα αυτά
τα χρόνια και οι μεν και οι δε, θα έπρεπε να
το είχαν αντιληφθεί τις τελευταίες μέρες από
την πορεία της Ζέτας Αιμιλιανίδου και την
αποδοχή που φάνηκε πως είχε στην κοινωνία. 

Ένα πολιτικό πρόσωπο που παρά την πείρα
στα της εσωτερικής διακυβέρνησης, ουδέποτε
κόμπαζε δημοσίως. Που όταν ήθελε να περάσει
ένα κρίσιμο νομοσχέδιο δεν προχωρούσε σε
εμπρηστικές δηλώσεις για την «ανεύθυνη αν-
τιπολίτευση», αλλά φρόντιζε να διαβουλευθεί
μαζί τους. Ένα πολιτικό πρόσωπο που ουδέποτε
έκανε σημαία το φύλο της και περιορίστηκε
στους συμβολισμούς. Πως για παράδειγμα με
τον διορισμό της έσπασε τη γυάλινη οροφή
και αυτό ήταν όλο. Το πολιτικό της βάρος το
απέδειξε με παραγωγή πολιτικής. Αθόρυβα και
αποφεύγοντας να γίνει πολιτικός μαϊντανός.
Και ίσως για τη δική της τιμή και την πολιτική
της πορεία θα έπρεπε να σκεφτούν διπλά και
τριπλά το λαϊκό προσκύνημα. Οι υπερβολές
μπορεί να ταιριάζουν στους υπόλοιπους, όχι
όμως όπως φάνηκε στην ίδια και στο πρότυπο
της πολιτικής της πορείας. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τα πρότυπα 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Αγρότες προετοιμάζουν τους ορυζώνες τους για στο Bogor της Ινδονησίας, 9 Ιουνίου 2022. Η Κεντρι-
κή Στατιστική Υπηρεσία (BPS) κατέγραψε ότι η οικονομία της Ινδονησίας το πρώτο τρίμηνο του 2022
αυξήθηκε κατά 5,01 τοις εκατό από έτος σε έτος. 
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Ο Λουτσιάνο Κάμφορα –Ιταλός ελ-
ληνιστής– έχει γράψει ένα μάλλον
ευφάνταστο κείμενο με τον τίτλο
«Το μυστήριο Θουκυδίδης». Σε
αυτό υποστηρίζει ότι τον δολο-
φόνησε στα κτήματά του στη Σκα-
πτή Υλη ο Ξενοφών. Τον επισκέ-
φθηκε εκεί επιστρέφοντας στην
Ελλάδα μετά την περιπέτεια των
Μυρίων. Ο Κάμφορα στηρίζεται
σε δύο αστυνομικού τύπου τεκ-
μήρια. Το πρώτο είναι ότι το χει-
ρόγραφο σταματάει απότομα στη
μέση της αφήγησης ενός επεισο-
δίου. Το δεύτερο είναι ότι, κατά
μία παράδοση, το χειρόγραφο του
Θουκυδίδη το δημοσίευσε ο Ξε-
νοφών – υπόθεση που σκοντάφτει
στο γεγονός ότι ο Ξενοφών δεν
επέστρεψε ποτέ στην Αθήνα μετά
την περιπέτεια των Μυρίων. Πάν-
τως, είναι γεγονός ότι τα «Ελλη-
νικά» του, που συνεχίζουν την
αφήγηση από το σημείο που την
εγκατέλειψε ο Θουκυδίδης, ξεκι-
νούν με τη φράση: «Μετά από αυ-
τά». Την υπόθεση του Κάμφορα
την πιστεύει όποιος θέλει. Μετά
από τόσους αιώνες δεν έχει και
σημασία εξάλλου. Αν και οφείλω
να πω ότι ως μυθιστοριογράφος
γοητεύομαι ιδιαιτέρως από την
ανεκδοτολογική πλευρά της ιστο-
ρίας των κειμένων.

Είναι η πρώτη δολοφονία του
Θουκυδίδη. Εκτοτε ακολούθησαν
πολλές. Συμβολικές εννοείται. Εί-
ναι η μοίρα των «κτημάτων εσαεί»,
των αξιών που υφίστανται τις δια-
κυμάνσεις της αιωνιότητας του
ανθρωπίνου σύμπαντος. 

Ποιοι αιώνες δεν διάβαζαν τον
Θουκυδίδη, πότε ξανάρχισαν να
τον διαβάζουν και πόσες παρα-
ναγνώσεις και παρερμηνείες δεν
έχει υποστεί το κείμενό του. Αστι-
κός μύθος ή όχι, αλλά υποτίθεται
ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,
ο Κανονικός, αφιέρωσε μεγάλο
μέρος από τον χρόνο της αυτοε-
ξορίας του στο Παρίσι για να τον
διαβάσει. Πάντως, θυμάμαι να
αναφέρεται σε αυτόν, όπως και
στον Τοκβίλ, σε αγορεύσεις του
στη Βουλή της πρώτης μεταπο-
λίτευσης. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας
άλλος μεγάλος Ελληνας πολιτικός,
ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αφιέρωσε
τα χρόνια της δικής του αυτοε-
ξορίας στο Παρίσι για να μετα-
φράσει τις Ιστορίες του στη σύγ-
χρονη ελληνική.

Ο Θουκυδίδης σήμερα εξακο-
λουθεί να «παρεμβαίνει» στον δη-
μόσιο διάλογο. Σε αντίθεση με
τον Πλάτωνα, για παράδειγμα,
που αφορά μόνον τα φιλοσοφικά
κονκλάβια. Λόγω ρεαλισμού, ή

«ρεάλ πολιτίκ» θα λέγαμε. Είναι
ο εκπρόσωπός της στον κλασικό
κόσμο. Τον Περικλή του Θουκυ-
δίδη επικαλέσθηκε το ιδεολογικό
επιτελείο του Τζορτζ Μπους του
νεότερου για να δικαιολογήσει
τον δεύτερο πόλεμο στον Κόλπο.
Οι νεοσυντηρητικοί τον χρησι-
μοποίησαν για να εξηγήσουν το
σχέδιό τους: Εξάγουμε τη δημο-
κρατία όπως ο Περικλής έκανε
στις ελληνικές πόλεις για να επι-
βάλει την «Αθηναϊκή Αρχή». Με
μία διαφορά: Ο Περικλής μπορεί
να χρησιμοποιούσε τη δύναμη
του στόλου του, όμως απευθυνό-
ταν σε κοινωνίες που μιλούσαν
την ίδια γλώσσα με την Αθήνα,
μοιράζονταν τον ίδιο πολιτισμό
και είχαν κοινές ιστορικές εμπει-
ρίες. Ασε που πίστευαν και στους
ίδιους θεούς. Καμία σχέση με ό,τι
συνέβη στο Ιράκ. Αποκλείω την
υπόθεση της άγνοιας. Δεν μπορώ,
όμως, να αποκλείσω την υπόθεση
της απάτης. Ο Γούλφοβιτς και ο
Κέιγκαν απευθύνονταν σε ένα
κοινό που αντιμετώπιζε τον Θου-
κυδίδη σαν κάποιο μακρινό αστε-
ροειδή του σύμπαντος. Για να το
λένε αυτοί, κάτι θα ξέρουν.

Με την ίδια αυτοπεποίθηση
άκουσα τις προάλλες τον Νίκο
Μαραντζίδη να επικαλείται τον

«ρεαλισμό» του Θουκυδίδη συνο-
μιλώντας με τον Αρη Πορτοσάλτε.
Θέμα: η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Αντιστοίχιση με το αγα-
πημένο χωρίο των ημερών, τον
διάλογο Αθηναίων και Μηλίων,
που οδήγησε στην καταστροφή
της νήσου. Μαραντζίδειο συμπέ-
ρασμα: Ο Θουκυδίδης μας λέει
από αρχαιοτάτων χρόνων ότι οι
αδύναμοι πρέπει να υποτάσσονται
στους δυνατούς. Διανοητική τα-
χυδακτυλουργία: ο Θουκυδίδης
«αποφαίνεται», καταγράφει την
πραγματικότητα. Ο άλλος μετα-
μορφώνει τον αποφατικό λόγο σε
δεοντολογικό. Δεν είναι αυτό που
συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Είναι το δέον. Αντίδραση καφε-
νόβιου: Ωραία τα λέει ο καθηγητής.
Στη ζωή, το μεγάλο ψάρι τρώει
το μικρό.

Απάτη, φίλε Νίκο. Οι Μήλιοι
επικαλούνται, εκτός από το δίκαιο,
και τους Δωριείς συμμάχους τους.
Κοινώς το δικό τους ΝΑΤΟ. Αρα,
αν θέλουμε να διαβάσουμε τίμια
τον Θουκυδίδη, θα πούμε πολύ
απλά ότι ο άνθρωπος μας λέει ότι
οι Μήλιοι εσφαγιάσθησαν διότι
δεν τους βοήθησαν οι σύμμαχοί
τους. Μάλλον, λοιπόν, το επεισόδιο
συνηγορεί υπέρ της βοήθειας
στην Ουκρανία.

Δολοφονώντας τον Θουκυδίδη
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η στιβαρά ενότης που
επέβαλε στο ΝΑΤΟ
ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν, όταν
ανέλαβε την εκστρα-
τεία της Δύσεως

εναντίον της Ρωσίας και του προ-
έδρου της Βλαντιμίρ Πούτιν, υψώ-
νοντας το λάβαρο των δικαιωμάτων
των εθνών και της δημοκρατίας
εναντίον του απολυταρχικού κα-
θεστώτος της Μόσχας, αρχίζει να
εμφανίζει κάποιες ρωγμές. Ενώ
ταυτόχρονα σε κάποιες χώρες, και
ειδικότερα στην Ιταλία, αρχίζουν
να παρατηρούνται συγκλίσεις
ανορθόδοξες ιδεολογικώς αντιμα-
χόμενων πολιτικών τάσεων και
ρευμάτων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει
αρχίσει να υπάρχει ευθεία αμφι-
σβήτηση του ηγετικού ρόλου της
Ουάσιγκτον, αλλά δημιουργεί δυ-
σάρεστο περισπασμό στον Λευκό
Οίκο και στο επιτελείο του προ-
έδρου Μπάιντεν.

Αρχίζοντας από τα γεωγραφικώς
εγγύτερα, το μείζον πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον είναι
ότι η Τουρκία συνδέει απολύτως
τη συναίνεσή της στην ένταξη της
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο
ΝΑΤΟ με την άρση της στηρίξεως
που παρέχουν αυτές οι δύο υπο-
ψήφιες χώρες στο Κουρδικό ΡΚΚ
και στους Γκιουλενιστές που επι-
χείρησαν με πραξικόπημα να ανα-
τρέψουν τον πρόεδρο Ερντογάν
το 2016.

Βεβαίως, μόνον άτομα ολικής
αγνοίας της τουρκικής πολιτικής
νοοτροπίας μπορούσαν να θεω-
ρήσουν ότι η Αγκυρα θα ήταν δυ-
νατόν να ενεργήσει διαφορετικά.
Δύο είναι οι κύριοι άξονες της δια-
πραγματευτικής πολιτικής που
ακολουθεί ο κ. Ερντογάν. Μη δίνεις
ποτέ κάτι δίχως αντάλλαγμα, και
κάνε απολύτως πιστευτές τις απει-
λές πως είσαι έτοιμος να αποχω-
ρήσεις, έγραφε συντηρητικό πε-
ριοδικό της Βρετανίας.

Ως φαίνεται, η Τουρκία εξακο-
λουθεί να θεωρεί ακόμη ότι υπάρ-

χουν μόνον μόνιμα εθνικά συμ-
φέροντα, αλλά όχι μόνιμες συμ-
μαχίες. Αλλες χώρες έχουν περί
αυτού διαφορετική αντίληψη. Δεν
απαιτείται ασφαλώς ιδιαίτερη ευ-
φυΐα για να αντιληφθεί κανείς πόσο
άκαιρη ήταν η δήλωση του Αμε-
ρικανού ΥΠΕΞ, που αναφερόμενος
στη νέα στρατιωτική εμπλοκή της
Τουρκίας στη Συρία έκρινε σκόπιμο
να προειδοποιήσει ότι οι Κούρδοι
της Συρίας είναι «σύμμαχοι» των
ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, πάλι, στη
γειτονική μας Ιταλία παρατηρείται
μια ανορθόδοξη σύγκλιση Δεξιάς
και Αριστεράς – της «Λέγκας» του
Ματέο Σαλβίνι και των «5 Αστέ-
ρων» του Τζουζέπε Κόντε. Ο κ.
Σαλβίνι έχει ταχθεί εναντίον της
εντάξεως της Φινλανδίας και της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αλλοι αντι-
τίθενται στον περαιτέρω εξοπλισμό
των Ουκρανών με προηγμένα οπλι-
κά συστήματα. 

Οι αντιρρήσεις προς την πολι-
τική των ΗΠΑ δεν εκδηλώνονται
αποκλειστικά από τα «κόμματα
των άκρων». Ιδιαίτερη ενόχληση
προκάλεσε η δήλωση του Πάπα
Φραγκίσκου ότι η Δύση προκάλεσε
τη Ρωσία «γαβγίζοντας» στην πόρ-
τα της. Το κλίμα που επικρατεί
στην Ιταλία μετέφερε στην Ουά-
σιγκτον ο μη εκλεγμένος πρωθυ-
πουργός της χώρας Μάριο Ντράγκι
όταν συνάντησε τον πρόεδρο
Μπάιντεν, προς τον οποίο φέρεται
να επεσήμανε πως «η Ευρώπη
θέλει ειρήνη».

Αλλά και στη Γαλλία ο πρόεδρος
Μακρόν έκρινε σκόπιμο να υπο-
στηρίξει ότι ο κ. Πούτιν «δεν πρέπει
να ταπεινωθεί», προκαλώντας την
οργισμένη αντίδραση του Ουκρα-
νού προέδρου Ζελέσκι, που άρχισε
να αποτελεί στόχο εσωτερικής κρι-
τικής. Τέλος, στη Γερμανία, η Volk-
swagen καλεί για όσο το δυνατόν
ταχύτερη επιστροφή στο καθεστώς
business as usual στις σχέσεις με
τη Ρωσία. Είναι οι πρώτες εμφανείς
ρωγμές. Δεν έχουμε παρά να ανα-
μείνουμε τη συνέχεια.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Μ ια ολόκληρη σελίδα στην
«Κ» της Κυριακής 5.6.2022,
είχε θέμα τον «αντιδυτι-

κισμό» στη σύγχρονη Ελλάδα. Γεν-
νούσε την απορία: Πού τον βρήκε
τον αντιδυτικισμό στους σημερι-
νούς Ελληνώνυμους ο αρθρογρά-
φος, τι ελληνικό απόμεινε στην
κοινωνία μας που να απειλεί ή να
αναχαιτίζει τον εξευρωπαϊσμό μας
και να δικαιολογεί άμυνα ολοσέ-
λιδου άρθρου, κυριακάτικα;

«Με τον όρο αντιδυτικισμός,
εξηγούσε το άρθρο, εννοούμε τις
διάφορες στάσεις, επιχειρηματο-
λογίες και προδιαθέσεις, που κα-
ταδικάζουν τη σχέση του νεότερου
Ελληνισμού με τον δυτικό πολιτι-
σμό και με τις δυτικές πραγματι-
κότητες της ζωής και της πολιτικής.
Αυτή η ιδέα εμπεριέχει κυρίως μια
γενικότερη ηθική καταδίκη της
Δύσης, του νεότερου πολιτισμού
της και του τρόπου ζωής της, ως
φαινομένων αλλότριων, ριζικά δια-
φορετικών προς τον χαρακτήρα
της ελληνικής κοινωνίας και πνευ-
ματικής ζωής και, επομένως, ηθικά
καταδικαστέων».

Κοντολογίς, ο συγγραφέας του
άρθρου μέμφεται την ελληνική

κοινωνία που καθυστερεί δραμα-
τικά τον πλήρη αφελληνισμό της,
δεν τα έχει δώσει ακόμα όλα στους
επιβήτορες «προστάτες» της. Ολες
οι δομές λειτουργίας κράτους και
κοινωνίας είναι πειθήνιες απομι-
μήσεις των δυτικών πρωτοτύπων:
σχολειά, πανεπιστήμια, Ακαδημία,
κοινοβούλιο, κόμματα, ιδεολογίες,
δικαστήρια, αστυνομία, στρατός,
ΜΜΕ, η αγορά, το χρηματιστήριο,
ο συνδικαλισμός, τα κόμματα, η
διαστροφική αλλοτρίωση της Εκ-
κλησίας σε κρατική θρησκεία –
τα πάντα έχουν υποταχθεί στον
πνιγμό της απαίτησης για εκδυ-
τικισμό. «Να γίνουμε επιτέλους
Ευρωπαίοι, για να γίνουμε άνθρω-
ποι», είχε διακηρύξει ο μέγας Κα-
ραμανλής.

Αυτή η μεθοδική, άψογα σχε-
διασμένη και στανικά επιβεβλη-
μένη αλλοτρίωση ενός ιστορικού

λαού, η πειθαναγκασμένη παραί-
τηση και αποξένωσή του από κάθε
απόκτημα και κατάκτηση ζηλευτή,
δεν ικανοποιεί τον συγγραφέα του
ολοσέλιδου άρθρου στην «Κ»
(5.6.22). Γι’ αυτόν, ο άνευ όρων εκ-
δυτικισμός των Ελλήνων, η λεη-
λασία της εμπειρίας και των θη-
σαυρισμάτων της, δεν αρκεί. Πι-
στοποιεί ότι παραμένει ακόμα ζων-
τανή στην ελληνική κοινωνία μια
υποδόρια, λανθάνουσα «ηθική κα-
ταδίκη της Δύσης, του νεότερου
πολιτισμού της και του τρόπου
ζωής της».

Για να το λέει ο περιώνυμος
ακαδημαϊκός αρθρογράφος, κάτι
ξέρει, η βεβαιότητά του μας πα-
ρηγορεί. Να σώζεται, όμως, του-
λάχιστον, η μνήμη των Ελλήνων
που σφαγιάστηκαν από τους Τούρ-
κους με ιδιοφυή σχεδιασμό των
«συμμάχων» μας –στη Μικρασία,
στον Πόντο, στην Ανατολική Ρω-
μυλία, στην Κύπρο, στη Βόρεια
Ηπειρο– παντού και πάντοτε με
φυσικούς αυτουργούς τους Τούρ-
κους και εμπνευστές-σχεδιαστές
τους Αγγλους, Γάλλους, Γερμανούς,
Ιταλούς «συμμάχους» μας.

Το ολοσέλιδο άρθρο στην «Κ»,

στις 5.6.2022, δεν γίνεται να απαν-
τηθεί με επιφυλλίδα τηλεγραφικής
συντομίας. Εξάλλου διαφέρουν και
οι ρόλοι, οι σκοποθεσίες των δη-
μοσιευμάτων. Στόχος της επιφυλ-
λίδας είναι να κινήσει το ενδιαφέ-
ρον και τα ερωτήματα του ανα-
γνώστη, όχι να θωρακίσει ανταλ-
λάξιμες και εύχρηστες «επικοινω-
νιακές» βεβαιότητες.

Με μια προϋπόθεση αδιαφιλο-
νίκητη: Την κοινή ανάγνωση της
γλώσσας με την οποία συν-εννο-
ούμαστε. Διότι η διαφορά των
γλωσσών είναι διαφορά εμπειρίας,
όχι μόνο κατανόησης. Αλήθεια εί-
ναι η μη-λήθη, η φανέρωση, η εμ-
φάνεια. Veritas είναι η adaequatio
rei et intellectus. Ο αφορισμός co-
gito ergo sum, δεν θα μπορέσει
ποτέ να συνταιριάξει με το ηρα-
κλείτειο: καθότι αν κοινωνήσωμεν
αληθεύομεν. Η δημοκρατία δεν
έχει καμιά σχέση με την res pu-
blica.

Με τέτοιους παραλληλισμούς
ίσως συναντηθούμε κάποτε στην
κοινή εμπειρική βεβαιότητα που
γεννάει το κοινωνείν. Και σοβα-
ρέψουμε από τα επιπόλαια προ-
παγανδιστικά.

Ακαδημαϊκή αμετροέπεια

Πολυφωνία στο ΝΑΤΟ

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η ύβρις του Ερντογάν
και οι «στραβές»

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Στα δύσκολα ανατρέ-
χουμε στις συμβου-
λές όσων έζησαν και
χειρίστηκαν κρίσιμες
καταστάσεις με την
Τουρκία. Γιατί, όπως

έλεγε συχνά ο Βύρων Θεοδωρό-
πουλος, «η Ιστορία δεν πρέπει να
σε διδάσκει τι πρέπει να κάνεις,
αλλά το τι δεν πρέπει να κάνεις».
Βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάποιου
«γεγονότος» χωρίς κανείς να μπορεί
να προβλέψει τι και πότε θα συμβεί.
Ο Ερντογάν έχει ανέβει πολύ ψηλά
στο «δέντρο» και θα δυσκολευτεί
να κατέβει, χωρίς να πέσει...

Από τα προηγούμενα επεισόδια
έχουμε μάθει, λοιπόν, τι πρέπει να
κάνουμε:

• Να μην αφεθούμε σε μια κλι-
μάκωση που δεν είναι σχεδιασμένη
και προαποφασισμένη. Είναι με-
γάλη τέχνη η αποφυγή της κλιμά-
κωσης. Μία λανθασμένη κίνηση,
δήλωση ή απόφαση μπορεί να ωθή-
σει σε ένα σπιράλ κινήσεων και
αντικινήσεων χωρίς τέλος. Υποτί-
θεται ότι μάθαμε το μάθημά μας
μετά τα Ιμια. Τίποτα δεν μπορεί
να μπαίνει απλώς στον «αυτόμα-
το».

• Να ξέρουμε ακριβώς τι σκέ-
πτονται και τι θα πράξουν οι βασικοί
μας εταίροι και σύμμαχοι σε περί-
πτωση που προκληθεί ένα επεισό-

διο. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Επειδή
όμως το πληρώσαμε πολλές φορές
στην Ιστορία μας, είναι και απολύ-
τως κρίσιμο. Χρειάζονται καθαρές
κουβέντες, έστω και αν μας δυσα-
ρεστήσουν. Καλύτερα να ξέρουμε
την αλήθεια και τα όρια αντίδρασης
κάθε συμμάχου, παρά να πέσουμε
απότομα από τα σύννεφα.

• Να μιλάνε όλοι οι βασικοί «παί-
κτες» την ίδια γλώσσα, να μπορούν
να συνεννοηθούν χωρίς τριβές και
προσωπικές ατζέντες, κάτι που
πληρώσαμε ακριβά στα Ιμια. Και
βέβαια, να μπουν για λίγο τα κομ-
ματικά και τα προσωπικά στην
άκρη, γιατί χωρίς αρραγές εσωτε-
ρικό μέτωπο δεν πας πολύ μακριά.

• Να διατηρηθούν κάποια στοι-
χειώδη κανάλια επικοινωνίας με
την άλλη πλευρά. Ο Ερντογάν κόβει
τις γέφυρες και το κάνει δύσκολο.
Θέλει επιμονή, διότι χωρίς τέτοια
κανάλια η εκτόνωση θα είναι πολύ
δύσκολη.

Μπορεί όλα τα παραπάνω να
είναι περιττές επισημάνσεις και
να αποδειχθεί ότι περνάμε μία ακό-
μη ρητορική και ψυχοσωματική
έξαρση ενός πολύ στριμωγμένου
και αλαζόνα ηγέτη. Ισως όμως ο
Ερντογάν να έχει το δικό του ραν-
τεβού με την ιστορική ύβρι. Και
αυτό να περνάει μέσα από τη σχέση
του με την Ελλάδα.

Ας είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, κα-
λού κακού. Και να μην υποτιμάμε
τη «στραβή», το ατύχημα που μπο-
ρεί να τα τινάξει όλα στον αέρα.
Συμβαίνει στις πιο οργανωμένες
χώρες, από την ώρα που τα θαμ-
πώνει όλα η ομίχλη μιας κρίσης
που κλιμακώνεται. Οπως συχνά
μας επισημαίνει με την ισοπεδω-
τική σοφία του ο Πέτρος Μολυβιά-
της, «μην ψάχνετε πάντοτε να βρεί-
τε κάτι βαθύ ή περίπλοκο πίσω από
ένα λάθος. Μπορεί απλά να πρό-
κειται για... ένα λάθος». Τον νου
μας, λοιπόν.

<<<<<<

Καλύτερα να ξέρουμε 
εκ των προτέρων την
αλήθεια και τα όρια αντί-
δρασης κάθε συμμάχου
σε περίπτωση που προ-
κληθεί ένα επεισόδιο,
παρά να πέσουμε από-
τομα από τα σύννεφα.
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Η διαφορά των πολιτι-
σμών δεν αμβλύνεται
με ιδεολογικές 
προστακτικές.
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Ακούμε καθημερινά
ότι οι Ε/κ αδιαφορούν
για το Κυπριακό, άρα,
ας το βάλουμε στο
κάτω ράφι. Αλλά σε
όποιο ράφι και να το

βάλεις είναι εκεί, είναι η πέτρα πάνω
στην οποία κουτουλάμε σε κάθε
μας βήμα. Όπως, ενεργειακά, αγω-
γοί, μεταναστευτικό, εμπόριο, λα-
θρεμπόριο, διακοπές ρεύματος, ρύ-
πανση, πυρκαγιές, μισοί δρόμοι,
Κανονισμός ΠΓ, περιβαλλοντικά/πέ-
ρα από τα κλασικά του/κατοχή, θε-
μελιώδεις ελευθερίες. Γκάλοπ ή λύ-
σεις; Α) Αλλά αν ο Γ. Κρανιδιώτης
πρόσεχε τις δημοσκοπήσεις, οι S-
300 θα ήταν εδώ, αλλά η ένταξη
στην Ε.Ε. θα ήταν έξω. Β) Αλλά αν
τα γκάλοπ ήταν μπροστά, οι αριθμοί
δεν θα μιλούσαν πολιτικά: Κολονία,
Ιούνιος 1999. 14 εναντίον, 1 υπέρ
ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. χωρίς
προηγούμενη λύση. Ελσίνκι, Δε-
κέμβριος 1999, μηδέν εναντίον, 15
υπέρ. Γ) Σκοπιανό. Αλλά αν τα γκά-
λοπ ήταν μπροστά, η σύνθετη ονο-
μασία δεν θα ερχόταν. Πολύ καλή
η συμφωνία στις Πρέσπες- Βόρεια
Μακεδονία. Η λύση περπάτησε με
τον πιο ομαλό τρόπο.

Ο Μ. Μπουρτζού, εκπρόσωπος
του Μ. Ακιντζί στην εφ/δα «Πολί-
της» στις 3/8/2015: «Είχα πάει στο
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Σημίτης
μού είπε πως η αποστολή ενός προ-
οδευτικού κόμματος δεν είναι να
ακολουθεί την κοινή γνώμη, αλλά
να δημιουργεί την κοινή γνώμη».
Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα μας,
αυτό χρειάζεται η Κύπρος: 

• Δυνάμεις που να δημιουργούν
κοινή γνώμη, για να μην οδηγη-
θούμε στη διχοτόμηση. 

• Δυνάμεις που να δημιουργούν

κοινή γνώμη, ώστε να βλέπει με
ακρίβεια το δίλημμα: πρόοδος με
βάση τα «έξι σημεία» του στιβαρού
Πλαισίου Γκουτέρες, ή σύνορα με
την Τουρκία στο τέρμα της οδού
Λήδρας. 

• Δυνάμεις που να δημιουργούν
κοινή γνώμη, ώστε να εμπνέεται
από τις αξίες της ελευθερίας, της
δικαιοσύνης και της ισονομίας. Άλ-
λοι χρησιμοποιούν τα γκάλοπ ως
μπούσουλα, άλλοι ως άλλοθι και
άλλοι για να κάνουν τα ανάποδα.
Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης
υποστηρίζει μια πολιτική εξέλιξη
που ακολουθεί τους κύριους κανό-
νες της σύγχρονης πολιτικής επι-
κοινωνίας: 

• Εφικτοί στόχοι, τεκμηρίωση,
ενημέρωση, κινητοποίηση

• Αξιοποίηση κάθε μέσου που
προσφέρουν οι σύγχρονες μορφές
επικοινωνίας, ΜΜΕ, ΜΚΔ κ.λπ.

Αντί να δούμε τα ουσιώδη, με
τρικ επιλέγουμε να τα σκεπάζουμε.
Έτσι αυτό το διάστημα κυριαρχεί
η λέξη «ανεξάρτητος». Προσδίδει
αξία σε κάποιον υποψήφιο; 

1) Σε όλες τις δημοσκοπήσεις
φαίνεται ότι πολλά πράγματα δεν
αρέσουν στις κομματικές πρακτικές.
Οι πολίτες ζητούν περισσότερα –
κατ’ ακρίβεια λιγότερα (σε κομμα-
τικές παρεμβάσεις, διορισμούς, με-
ταθέσεις, προαγωγές κ.λπ.). 

2) Το Ευρωβαρόμετρο 18/1 μέχρι
τις 14/2, 2022 μιλά μόνο του: «το
81% δηλώνει πως δεν εμπιστεύεται
τα κόμματα στην Κύπρο. Το 13%
τα εμπιστεύεται. Το 64% δηλώνει
πως δεν εμπιστεύεται την κυβέρ-
νηση. Το 30% δηλώνει ότι την εμ-
πιστεύεται». Ονομάζεται κάποιος,
ή ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του
«ανεξάρτητο υποψήφιο», ανεξάρ-

τητα από το γεγονός ότι τίποτε, ή
ελάχιστα, απέδειξε ότι είναι ανε-
ξάρτητος! Η λέξη «ανεξάρτητος»
από μόνη της δεν σημαίνει και πολ-
λά. Όλα όμως συνδέονται με τα χα-
ρακτηριστικά ενός προσώπου, την
πολιτική του διαδρομή, την ηγετι-
κότητα που επέδειξε σε κρίσιμες
στιγμές, τι εχέγγυα κουβαλά, ώστε
να πείθει πως η ανεξαρτησία του
είναι εκεί, με ποια παραδείγματα
«συνοδεύεται». 

3) Μια χώρα, όπως η δική μας,
που παραμένει στάσιμη για χρόνια,
ανεξάρτητες δεν είναι οι άχρωμες
προσωπικότητες ή εκείνες που
ήταν χειροκροτητές μιας κατεστη-
μένης ακινησίας. Οι αντιπαραθέσεις
με τις πρακτικές της συντήρησης
είναι αναγκαίες. Αν μπορείς να πεις
ότι διχοτόμηση και διαφθορά είναι
οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. 

Στο ΡΙΚ (6/6) ο Ν. Αναστασιάδης
έκανε μια εμφανή προσπάθεια για
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Δήλωσε για τα «χρυσά διαβατήρια»
πως υπήρχε «αμέλεια αυστηρού
ελέγχου, κατάχρηση από παρό-
χους». Συμπλήρωσε δε πως έγιναν
«7. 200 πολιτογραφήσεις. Τα 67
από αυτά αφορούν το πρώην δι-
κηγορικό μου γραφείου, ή το δικη-
γορικό γραφείο που έφερε το όνομά
μου. Είπα mea culpa με την έννοια
των παραλείψεων». Τα 67 διαβα-
τήρια δεν αφορούν το γραφείο του
ως τέτοιο –αφορούν τη σύγκρουση
συμφέροντος ανάμεσα στο γραφείο
του που κάνει την αίτηση και τον
(ίδιο) που ως πρόεδρος τα ενέκρινε!
Επίσης, η αναφορά σε «αμέλεια»
είναι αρκούντως παραπλανητική:
το πόρισμα της Επιτροπής Νικο-
λάτου λέει τον απίστευτο αριθμό:
52% παράνομα! Επίσης δεν έκανε

κανένα λόγο στο γιατί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κινεί δύο διαδικασίες επί
παραβάσει κατά της Κύπρου– καμία
απορία γιατί στη συνέντευξη ούτε
για το ένα ρωτήθηκε, ούτε για το
άλλο! Ο Ν. Αναστασιάδης σημείωσε
πως «υποψήφιοι για την προεδρία
είναι ο πρόεδρος της παράταξης
(ΔΗΣΥ) και δύο εκ των στενοτέρων
συνεργατών μου για 9 ολόκληρα
χρόνια. Αυτό από μόνο του απαντά
στο πόσο άδικα και καθ’ υπερβολήν
εκατηγορείτο η κυβέρνηση και ιδι-
αίτερα ο πρόεδρος...». 

Αυτό προφανώς θα είναι η εκλο-
γική στρατηγική Αναστασιάδη. Εί-
ναι ιδιαιτέρως σημαντικό πως ο
ίδιος ο Ν. Αναστασιάδης είπε πως
«ο διαπραγματευτής (Α. Μαυρο-
γιάννης) επιβεβαίωσε το αφήγημα
Αναστασιάδη για το Κραν Μοντά-
να», ενώ μίλησε και για «ψευδή
πληροφόρηση σε ΑΚΕΛ από συγ-
κεκριμένους κύκλους». Κανονικά,
θα έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση
τόσο από τον διαπραγματευτή όσο
και το ΑΚΕΛ, σε εκείνους δηλαδή
προς τους οποίους απευθύνονται
οι αναφορές αυτές. Ενώ δεν παρέ-
λειψε να στείλει μήνυμα και στο
ΔΗΚΟ: Υπενθύμισε πως ο υποψήφιο
Ν. Χριστοδουλίδης «ουδέποτε δια-
φώνησε σε θέματα διαφθοράς». 

Ο Ν. Αναστασιάδης ανακοίνωσε
«απολογισμό 10ετίας της διακυ-
βέρνησης του, τον Σεπτέμβριο».
Μίλησε για «πράσινη μετάβαση,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 78
μεταρρυθμίσεις»! Αυτό δείχνει πως
δεν είπε την τελευταία λέξη του
για τις προεδρικές εκλογές –ίσως,
υπό προϋποθέσεις, να την πει τον
Οκτώβριο. 

Με γκάλοπ ή κάτι άλλο; 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η ζωή στην ευρωπαϊ-
κή συνοικία των Βρυ-
ξελλών είναι περί-
πλοκη και οι πολιτι-
κές που συζητούνται
και διαμορφώνονται

εδώ είναι τεράστια, δύσβατα βου-
νά, με πολλαπλές, διαφορετικές
βουνοκορφές, που συνδέονται κά-
ποτε με δρόμους και γέφυρες, κά-
ποτε με κακοτράχαλα μονοπάτια
και κάποτε καθόλου.

Αποτελούν πρόκληση ακόμα
και για τους πιο έμπειρους δημο-
σιογράφους που καλούνται να συγ-
κρατήσουν στο μυαλό τους όλους
τους τομείς πολιτικής και κάθε λε-
πτομέρεια που επεξεργάζονται κα-
θημερινά και σε εξαντλητική λε-
πτομέρεια χιλιάδες πραγματικοί
ειδικοί και τεχνοκράτες που έχουν
περάσει χρόνια να ζουν στην κο-
ρυφή μιας από αυτές τις βουνο-

κορφές.Ένας δημοσιογράφος για
να μπορεί να πει πως γνωρίζει ένα
ευρωπαϊκό θέμα πραγματικά καλά
θα πρέπει να εξειδικευτεί σε αυτό,
με τον τρόπο που το κάνουμε και
στην Κύπρο, και σε κάθε χώρα σε
εθνικό επίπεδο, με χρόνια διαβά-
σματος και χτίσιμο επαφών μεταξύ
αυτών που παίζουν το συγκεκρι-
μένο θέμα στα δάκτυλα. 

Γιατί ένας δημοσιογράφος δεν
μπορεί ποτέ να γίνει πραγματικός
τεχνοκράτης, αλλά θα πρέπει να
ξέρει τι δεν ξέρει, και να ξέρει
ποιον να ρωτήσει για να λύσει τις
απορίες του. Μπορεί, δηλαδή, να
ζήσει στις παρυφές κάποιας από
τις βουνοκορφές, και να είναι ο
μεσάζοντας μεταξύ των ειδικών
που εξερευνούν τη φύση στην κο-
ρυφή ή χτίζουν νέες δομές, και
του κόσμου στην πεδιάδα. Να κα-
ταλάβει δηλαδή μόνο όσα χρει-

άζεται για να εξηγήσει. Στις Βρυ-
ξέλλες, την ευχέρεια να είναι πραγ-
ματικά εξειδικευμένοι σε ένα θέμα
την έχουν μόνο οι δημοσιογράφοι
που εργάζονται σε μεγάλα πανευ-
ρωπαϊκά ΜΜΕ και ιστοσελίδες
που δίνουν σε ένα άτομο, ή και
σε μια ομάδα, το περιθώριο, τον
χρόνο και την ευθύνη να εστιά-
σουν σε έναν τομέα πολιτικής.

Οι υπόλοιποι, που αναλόγως
μεγεθών της χώρας από την οποία
προερχόμαστε είμαστε είτε μέλος
μιας μικρής ομάδας από το μέσο
μας, ο μοναδικός εκπρόσωπος ενός
ΜΜΕ ή εκπρόσωπος πολλαπλών
ΜΜΕ, μπορούμε μόνο να πηδάμε
σαν αγρινά από θέμα σε θέμα, από
βουνό σε βουνό. 

Μπορούμε να επισκεφθούμε
μία από τις κορφές μόνο με κόπο
και χρόνο, πριν μεταφέρουμε όσα
καταλάβαμε στους αναγνώστες

και το κοινό και πριν χρειαστεί να
τρέξουμε στην επόμενη αποστολή.
Κάθε επιστροφή σε μια από τις
βουνοκορφές πολιτικής της Ε.Ε.
είναι αναγκαστικά σύντομη.

Πρώτα μαζεύουμε τις επιφα-
νειακές εξελίξεις, μετά ενημερω-
νόμαστε από κατοίκους και περα-
στικούς για τα όσα μεσολάβησαν
από την τελευταία φορά που βρε-
θήκαμε στην περιοχή, και μόνο
τότε μπορούμε να έχουμε μια ιδέα
του τι πραγματικά έχει σημασία
να καταγράψουμε και να μεταφέ-
ρουμε, αλλά και πώς να το κάνουμε.
Πόσα μαθαίνουμε λοιπόν, και πόσα
προλαβαίνουμε να μάθουμε στις
πρωτεύουσές μας για τα όσα συμ-
βαίνουν στην έδρα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης;

Πόσο πιο εύκολο είναι να ανα-
λωθούμε στα όσα εμείς θέλουμε
να δούμε να έρχονται από την Ε.Ε.,

και να θέτουμε ατέρμονα ερωτή-
ματα για την κατοχή και την Τουρ-
κία ακόμα και όταν είμαστε εκτός
θέματος;

Πόσο πιο εύκολο είναι να ψά-
χνουμε μόνο τις δικές μας καθη-
μερινές, βραχυπρόθεσμες έγνοιες
και να μη βλέπουμε τα ευρύτερα
πλαίσια που φαντάζουν μακρινά
αλλά έρχεται η στιγμή που μας
επηρεάζουν;

Είναι πραγματικά δύσκολη η
εξισορρόπηση του πλαισίου των
Βρυξελλών και της χώρας του κα-
θενός, και είναι κρίμα που πολλά
που θα μπορούσαμε να αγγίξουμε
και να καταλάβουμε τα χάνουμε
στο τρέξιμο της καθημερινής εί-
δησης.

Όσο περισσότερο αντιλαμβα-
νόμαστε –και εμείς οι δημοσιο-
γράφοι στις Βρυξέλλες και όσοι
δουλεύουν στην Κύπρο– πως λει-

τουργούν οι θεσμοί και τα όσα
τους περιτριγυρίζουν, τόσο πιο
εύκολη θα είναι και η επικοινωνία
και τόσο λιγότερο το βάρος της
κατανόησης για όλους. 

Και πρόοδος δεν μπορεί, έχει
υπάρξει. Και οι δυνατότητες της
τεχνολογίας έχουν βελτιώσει την
πρόσβαση σε πηγές πληροφόρη-
σης και κατανόησης. Αν του επι-
τραπεί το περιθώριο και ο χρόνος,
και ο εξειδικευμένος συντάκτης
μπορεί από τη χώρα να ψάξει και
να καταλάβει περισσότερο τι συμ-
βαίνει στην ευρωπαϊκή «βουνο-
κορφή» που τον αφορά.

Και ο ρόλος των ανταποκριτών
σε αυτό το μέλλον μπορεί να είναι
να μην προσπαθούν να προλάβουν
τα πάντα, αλλά να γίνονται η δίο-
δος επικοινωνίας.

Οι βουνοκορφές και τα αγρινά των Βρυξελλών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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O Wiswust Manjit φροντίζει τα φυτά κάνναβης που καλλιεργεί για αυτοκατανάλωση και για την ιδιωτική επιχείρησή του στην επαρχία Nakhon Nayok, της
Ταϊλάνδης. Η Ταϊλάνδη νομιμοποίησε επίσημα την παραγωγή, διανομή, κατανάλωση και κατοχή κάνναβης και αποποινικοποίησε και αφαίρεσε τη μαριχουάνα
και την κάνναβη από τη λίστα ναρκωτικών της χώρας.

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Υπάρχουν πολλοί
τρόποι να προσεγ-
γίσεις μια συνέν-
τευξη του Αρχιεπι-
σκόπου, Χρυοσο-
στόμου Β΄, με φόν-

το τις προεδρικές εκλογές. Όπως
κι αν το πράξεις δεν γίνεται ωστό-
σο να μην παραδεχτείς πως πρό-
κειται για έναν έξυπνο άνθρωπο,
οι παρεμβάσεις του οποίου δημι-
ουργούν πάντα ειδήσεις και σχο-
λιάζονται ποικιλοτρόπως. Ο ένας
τρόπος είναι φυσικά να προσεγ-
γίσεις με κριτική διάθεση πώς ο
προκαθήμενος της κυπριακής Εκ-
κλησίας όχι μόνο έχει συναντήσει
και συζητήσει, πολιτικά, με όλους
τους (κύριους) υποψήφιους αλλά
και δεν διστάζει –διαχρονικά– να
παρεμβαίνει πολιτικά. Άποψη που
ξενίζει τον προοδευτικό κόσμο,
μιας και στην Κύπρο η πολιτική
και η Εκκλησία συχνά συνδέονται
και η laicite για ιστορικούς αλλά
και με contemporary κριτήρια εί-
ναι άγνωστη έννοια στην πολιτική
μας κουλτούρα. 

Ένας δεύτερος τρόπος προ-
σέγγισης είναι στο συγκείμενο
των απόψεων που κατά καιρούς
ο Αρχιεπίσκοπος έχει εκφράσει,
που αντικατοπτρίζει πάγιες αντι-
λήψεις συντηρητισμού μιας και
πρόκειται για τον εκπρόσωπο ενός
θεσμού που έχει ταυτιστεί με έν-
νοιες –πέραν της θρησκευτικής
διάστασης– που εξέφρασαν στον
20ό αιώνα τον πολιτικό ρόλο που
η Εθναρχία διαδραμάτισε στην
Κύπρο. Και φυσικά ένας τρίτος
τρόπος είναι αυτός της προσέγ-
γισης των δηλώσεων του Αρχιε-
πισκόπου, στο μικροπλαίσιο της
τρέχουσας προεκλογικής περιό-
δου, μιας και το βασικό μήνυμα
που ανέφερε στη συνέντευξή του
είναι πως ο κ. Χριστοδουλίδης,
υποψήφιος στις προεδρικές, απο-
λαμβάνει δημοφιλίας στα επίπεδα
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
(που τελικά η εφημερίδα «Πολί-
της», χρησιμοποίησε και ως τίτλο
στην έκδοση της περασμένης Κυ-
ριακής). Ίσως το πλέον ενδιαφέρον
κομμάτι της συνέντευξης μιας και
εμπεριέχει μέσα του αρκετά στοι-
χεία αυτού που οι Αγγλοσάξονες
ορίζουν ως «policy-oriented». Αλλά
και ενδιαφέρον γιατί, όπως συνη-
θίζεται στην Κύπρο, η εν λόγω
δήλωση στάθηκε αφορμή για το
αγαπημένο χόμπι των κομμάτων
στο νησί: Τη μικροπολιτική αντι-
παράθεση με όρους Μακαρίου-
Γρίβα και Μακαριακών-Ενωτικών-
ΕΟΚΑ Β΄, που διαχρονικά δημι-
ουργεί πόλωση και αντιπαραθέσεις
με όρους… καφενέ. 

Η αλήθεια είναι πως ο κ. Χρι-
στοδουλίδης –όσο δημοφιλής κι
αν είναι όπως κι αποτυπώνεται
στις τελευταίες δημοσκοπήσεις–
δεν μπορεί να είναι ούτε ο νέος
Μακάριος αλλά ούτε και να απο-
λαμβάνει την καθολική αποδοχή
του πρώτου, ιστορικά, Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι
λόγοι είναι απλοί: Ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος κυβέρνησε από τη γέν-
νηση της Κ.Δ., το 1960, μέχρι και

τον θάνατό του, το 1977, σε ένα
πολιτικό σύστημα που διαφέρει
εντελώς από το πώς διαμορφώ-
θηκε το αντίστοιχο στην Κύπρο
στη «μεταπολιτευτική» του πε-
ρίοδο και πώς εκδημοκρατίστηκε
η διαδικασία των εκλογών στην,
ισχύουσα, προεδρική δημοκρατία.
Επίσης, ο Μακάριος –σε μια ιδε-
ολογική αντίφαση αμιγώς κυπρια-
κή– λάμβανε την υποστήριξη του
μεγαλύτερου και πιο οργανωμένου
κόμματος στην Κύπρο (και μετέ-
πειτα ενός εκ των δύο μεγάλων)
της εποχής του, του ΑΚΕΛ. 

Συνεπώς στην Κύπρο όπως δεν
μπορούν να υπάρξουν, οι ανά και-
ρούς, κυπριακές εκδοχές των Πα-
πανδρέου, Μητσοτάκη, Τσίπρα,
Ομπάμα, Μακρόν (συμπληρώστε
τον κατάλογο με όποιον μη Κύπριο
πολιτικό της αρεσκείας σας) δεν
μπορεί, αντίστοιχα, να υπάρξει
και «νέος Μακάριος». Όπως δεν
μπορεί να συγκριθεί και ο Μακά-
ριος της περιόδου ’51-59 με τον
αντίστοιχο του ’60-63, του ’63-74
ή του ’74-77 ή γενικά το κυπριακό
φαινόμενο ενός Προέδρου που
προέρχονταν από τους κόλπους
της Εκκλησίας και που η προσέγ-
γισή του, με σύγχρονους όρους
πολιτικής επιστήμης, παραμένει
ακόμη και σήμερα στην Κύπρο
ένα ζήτημα που δεν αναλύεται
με νηφαλιότητα, χωρίς ιδεοληψίες
ή χωρίς τη σχετική μυθολογία
που αναπτύσσεται. 

Στην τρέχουσα οικονομική,
κοινωνική και πολιτική συγκυρία
το γεγονός πως μια συνέντευξη
του προκαθήμενου της κυπριακής
Εκκλησίας, με φόντο τις εκλογές,
δημιουργεί πολιτική αντιπαρά-
θεση με όρους Μακαρίου-ΕΟΚΑ
Β΄ μεταξύ ΔΗΣΥ κι ΑΚΕΛ δείχνει
και το πού κινείται η πολιτική
κουλτούρα στην Κύπρο. Καταδει-
κνύει επίσης πως ένα ποιοτικό
χαρακτηριστικό του πολιτικού
συστήματος από καταβολής της
Κυπριακής Δημοκρατίας παρα-
μένει αναλλοίωτο στον χρόνο: η
προσωπολατρία. Εξού και το «κόμ-
μα του Κληρίδη» ή το «κόμμα του
Σπύρου» που ταύτισε, μετά τον
θάνατο του Μακαρίου, τον ΔΗΣΥ
και το ΔΗΚΟ με πρόσωπα έναντι
θέσεων. Εξού και η υψηλή δημο-
φιλία που πρόσωπα έναντι πολι-
τικών θέσεων, διαχρονικά, απο-
λαμβάνουν στην Κύπρο, πράγμα
που φαίνεται έντονα με πολιτικούς
που κατά καιρούς πέρασαν από
το παιχνίδι της υψηλής εκλεξιμό-
τητας χωρίς κυριολεκτικά να…
αγγίξουν. 

Μπορεί η πολιτική στην Κύπρο
να υπάρξει χωρίς τον Μακάριο,
τον Γρίβα, τον Κληρίδη ή τον Εζε-
κία Παπαϊωάννου; Με όρους μι-
κροπολιτικής η απάντηση είναι
πως «όχι». Δεν γίνεται. Με όρους
ουσίας; Η απάντηση είναι πως
«ναι». Γίνεται. Απλώς οι προεδρικές
εκλογές του 2023, όπως διαμορ-
φώνονται, δεν θα συμβάλουν κα-
θοριστικά προς κάτι τέτοιο.

Περί
Μακαρίου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Ο Μισέλ Φουκώ, πα-
ρότι υπήρξε ένας από
τους μεγαλύτερους
στοχαστές πάνω σε
σύγχρονους θεσμούς,
όπως η γέννηση της

φυλακής και της κοινωνίας της επι-
τήρησης, του ασύλου και της ψυ-
χιατρικής, η τάξη του λόγου και η
δικαστική αρχή, η «ετεροτοπία» και
η βιοπολιτική, η παρρησία και η
κριτική, εντούτοις δεν άφησε κάποιο
σπουδαίο έργο σχετικά με την εκ-
παίδευση. Ασφαλώς και βρίσκουμε
στοχασμούς του πάνω στην παιδεία
και στη δυτική νοοτροπία διαμόρ-
φωσης των «σωμάτων» από τους
σύγχρονους θεσμούς της εργασίας
και της καπιταλιστικής αγοράς, όχι
όμως ένα έργο πάνω στη γέννηση
του δημοκρατικού σχολείου, όπως
ενδεχομένως θα αναμενόταν. Αν
χρησιμοποιούσαμε τη νιτσεϊκή μέ-
θοδο του Φουκώ, τη «γενεαλογία»
δηλαδή, θα λέγαμε ότι η αρχή του
νεότερου εκπαιδευτικού συστήματος
δεν είναι ούτε η μετάδοση της γνώ-
σης ούτε η «κοινωνικοποίηση», όρος
που χρησιμοποιείται αφειδώς σή-
μερα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, πέρα

από αυτή του «συναγελάζομαι». Μια
γενεαλογική προσέγγιση εύκολα
θα διέκρινε ότι αρχή του δημοκρα-
τικού σχολείου είναι το κατεξοχήν
δημοκρατικό πάθος της ισότητας
και του εξισωτισμού. Το πάθος αυτό,
ως αρχή της δημοκρατικής κοινω-
νίας, το διέκριναν πολύ ορθά φιλό-
σοφοι του 18ου και του 19ου αιώνα,
όπως ο Μοντεσκιέ και ο Τοκβίλ. Η
φιλοσοφία δε του νεότερου, «δημο-
κρατικού» εκπαιδευτικού συστή-
ματος γράφτηκε το 1762 από τον
μεγαλύτερο ίσως εκπρόσωπο του
γαλλικού Διαφωτισμού, τον Ζαν Ζακ
Ρουσσώ. Στον «Αιμίλιο ή Περί εκ-
παίδευσης», ο Γάλλος διαφωτιστής
παρατηρεί, αντίθετα απ’ ό,τι θα πί-
στευε ο δημοκράτης του σήμερα,
ότι οι φτωχοί δεν χρειάζονται εκ-
παίδευση, διότι αυτούς τους εκπαι-
δεύει η ανάγκη. Αυτοί που χρήζουν
παιδείας είναι οι πλούσιοι, για να
μπορέσουν μέσα από την εκπαι-
δευτική διαδικασία να αποβάλουν
το ελιτίστικο πνεύμα που απέκτησαν
λόγω του αριστοκρατικού-φεουδα-
λικού οικογενειακού και κοινωνικού
τους περιβάλλοντος. 

Για τον λόγο αυτό, ο μικρός Αι-

μίλιος, για τον οποίο μαθαίνουμε
με καθυστέρηση ότι έχει, αν όχι τε-
ράστια, σημαντική περιουσία, με-
γαλώνει απομονωμένος από τον
διεφθαρμένο κοινωνικό περίγυρο.
Ο Αιμίλιος αναπτύσσεται στη φύση
και, μέχρι την εφηβική του ηλικία,
το μόνο βιβλίο που χρειάζεται είναι
ο «Ροβινσώνας Κρούσος», η αφή-
γηση δηλαδή της ζωής ενός ανθρώ-
που που αναγκάστηκε να μάθει όλα
τα επαγγέλματα προκειμένου να
επιβιώσει στη φύση, αφού δεν μπο-
ρούσε να χρησιμοποιήσει τον μόχθο
συνανθρώπων του για να βρει έτοιμα
τα προς το ζην. Τέτοια οφείλει να
είναι «η παιδεία του δημοκρατικού
ανθρώπου», όπως εύστοχα σχολιάζει
ο Allan David Bloom: πρέπει να ξε-
ριζώνει από το άτομο, από μικρή
ηλικία, το κοινωνικό κακό, τη φι-
λαυτία (amour propre). Δεν είναι
μεμπτό να προτιμάμε τον εαυτό μας
από τους άλλους, σχολιάζει ο Bloom.
Αυτό εξάλλου εκφράζει η ρουσσωική
έννοια της αγάπης του εαυτού (amo-
ur de soi), η κοινωνική εκδήλωση
τού ενστίκτου της αυτοσυντήρησης.
Μεμπτό είναι να απαιτούμε από
τους άλλος να προτιμάνε εμάς αντί

για τον εαυτό τους, όπως απαιτεί ο
φίλαυτος. Αν παρατηρήσει κανείς
προσεχτικά τους σχολικούς κώδικες
και κανόνες συμπεριφοράς εύλογα
θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
το δημοκρατικό σχολείο στοχεύει
στη μαζικοποίηση και όχι στη δια-
μόρφωση της ατομικής προσωπι-
κότητας· στην κοινωνική απομό-
νωση και όχι στη μύηση στη συλ-
λογική εργασία και την κοινωνική
συνύπαρξη και σύμπραξη.  

Ένα κοινό στοιχείο που συνδέει
το δημοκρατικό σχολείο, τη φυλακή
και το άσυλο είναι η συνειδητή προ-
σπάθεια εξάλειψης κάθε ιδιωτικό-
τητας και ατομικότητας. Αυτό προ-
φανώς εκφράζεται με την παράδοση
της σχολικής ποδιάς ή της στολής
του σχολείου. Κάθε στοιχείο δια-
φοροποίησης, οτιδήποτε δηλαδή
θα παρέπεμπε σε έναν διαφορετικό
τρόπο ζωής ή σκέψης απαγορεύεται.
Αντίθετα ενθαρρύνεται η προσή-
λωση στην «καλή» συμπεριφορά,
στην ξύλινη γλώσσα και στον τε-
χνητό σεβασμό στα σύμβολα. Ακόμη
και σε χώρες όπου δεν εφαρμόζεται
πλέον το μέτρο της ενιαίας περιβο-
λής, ισχύουν όλα τα άλλα. Ακόμη

περισσότερο, η διάταξη των θρα-
νίων, ώστε οι μαθητές να βλέπουν
και να ακούν μόνο τον δάσκαλο, τη
δασκάλα, τον καθηγητή ή την κα-
θηγήτρια, είναι ένα από τα μέτρα
που «απομονώνουν» τον μαθητή
από τους συμμαθητές του. Όπως
όλοι γνωρίζουν, το «να μιλάς στην
τάξη», ενώ είναι το πλέον φυσικό
μέσο κοινωνικοποίησης, αφού κοι-
νωνείς και μεταδίδεις τον λόγο και
το πάθος σου στον άλλο, είναι τρό-
πον τινά «ποινικοποιημένο» στη
σχολική διαδικασία της διδασκαλίας.
Ακόμη χειρότερη είναι η διαδικασία
της εξέτασης ή του διαγωνίσματος.
Απαγορεύονται οι «συνεργασίες»
και ο εξεταζόμενος δεν έχει να πε-
ριμένει καμία βοήθεια από το πε-
ριβάλλον του: όπως ακριβώς ο Ρο-
βινσώνας, βρίσκεται μόνος αντιμέ-
τωπος με το νησί του. Και εδώ έγ-
κειται η μεγαλύτερη υποκρισία του
«δημοκρατικού» σχολείου: ενώ πο-
λεμάει τον ελιτισμό του πλούτου
και της ύλης, δημιουργεί έναν ελι-
τισμό του πνεύματος, που θέλει οι
«κακοί» και «άτακτοι» μαθητές να
γίνονται εγκληματίες όταν μεγαλώ-
σουν και να καταλήγουν στα «κά-

τεργα», όπως παρατηρεί και oΖωμός
(LeBouillon), ο επιτηρητής του σχο-
λείου στον «Μικρό Νικόλα». 

Η ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ο
Ρουσσώ έθεσε και τα όρια της εκ-
παιδευτικής του φιλοσοφίας. Στην
αρχή του «Αιμίλιου» ο Γάλλος στο-
χαστής εξηγεί ότι έγραψε το έργο
αυτό, επειδή η δημοκρατική κοι-
νωνία δεν υπάρχει. Γιατί, αν υπήρχε,
δεν θα έγραφε τίποτε, απλά θα πα-
ρέπεμπε στο μεγαλύτερο έργο περί
παιδείας που γράφηκε ποτέ, την
«Πολιτεία» του Πλάτωνα. Μήπως
είναι καιρός στη δημοκρατική εποχή
που ζούμε να ακούσουμε τη συμ-
βουλή του Ρουσσώ και να εγκατα-
λείψουμε τη «δημοκρατική» του
παιδεία για να ακολουθήσουμε τη
φιλοσοφική παιδεία του Πλάτωνα;
Η φιλοσοφική παιδεία είναι αυτή
που πραγματικά στοχεύει στη δια-
μόρφωση του πολιτικού αισθήματος
του συνόλου, μεταλαμπαδεύοντας
την κοινά αποκτημένη γνώση στις
ερχόμενες γενιές.   

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

Η γέννηση του δημοκρατικού σχολείου
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Η Πολωνία φημίζεται για τα
23 εθνικά της πάρκα, τα
οποία αξιοποιούν οι τοπικές

αρχές για προώθηση της υγιούς
ενασχόλησης, της άθλησης αλλά
και του τουρισμού.  Ένα από αυτά
τα πάρκα είναι το Εθνικό Πάρκο
Καμπίνος, το οποίο βρίσκεται λίγο
έξω από την πρωτεύουσα Βαρ-
σοβία και αποτελεί ένα φυσικό
πλούτο συνύπαρξης της πλούσιας
χλωρίδας και πανίδας και υδρο-
βιότοπων. Δεκατρία μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής των Περι-
φερειών επιλέχθηκαν για να συμ-
μετάσχουν πρόσφατα σε εκπαι-
δευτική επίσκεψη στην καρδιά
της Μαζοβιανής περιοχής στο
Εθνικό Πάρκο Καμπίνος, το οποίο
δημιουργήθηκε το 1959, καλύπτει
έκταση 385 τετραγωνικών χιλιο-
μέτρων  και συγκαταλέγεται στον
κατάλογο της UNESCO.  Το δάσος
αποτελεί καταφύγιο 1.400 φυτών
και 16.500 ζώων, όπως προστα-
τευόμενες ορχιδέες, κρίνα, πεύκα,
ελάφια, γερανοί, αγριόχοιροι, ενώ
η αμερικάνικη έλαφος είναι το
έμβλημα του Πάρκου.

Το Εθνικό Πάρκο Καμπίνος
αποτελεί επίσης πόλο έλξης για
τους κατοίκους της Βαρσοβίας,
αφού φιλοξενεί κάθε χρόνο 1 εκατ.
τουρίστες, οι οποίοι απολαμβά-
νουν πεζοπορία, ποδηλασία, ιπ-
πασία και σκι δίπλα από τις ελώδης
περιοχές του ποταμού Βιστούλα,
ακούγοντας το θρόισμα των φύλ-
λων των δρυών, το κελάηδημα
των γερανών, των τσαλαπετεινών
και των αετών, όπως και τα ουρ-
λιαχτά των λύκων και των αλε-
πούδων. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι
που αντιμετωπίζει το δάσος είναι

οι ανεμοστρόβιλοι, οι πυρκαγιές
και λιγότερο η ανθρώπινη παρέμ-
βαση, αφού οι επισκέπτες σέβον-
ται και τηρούν πιστά τους κανο-
νισμούς που καθορίζονται από
τις τοπικές αρχές. Ένα από τα με-
γαλύτερα επιτεύγματα των τοπι-
κών αρχών, όσον αφορά την προ-
στασία του δάσους είναι ότι τα
νεκρά ή κατεστραμμένα από την
κακοκαιρία και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα δέντρα, δεν απομα-
κρύνονται αλλά παραμένουν στο
έδαφος, δίνοντας έτσι ζωή σε μι-
κροοργανισμούς.

Τα παιδιά της περιοχής απο-
τελούν τους πιο συχνούς επισκέ-
πτες του Πάρκου, όπου σε ειδικά
διαρρυθμισμένους χώρους ενη-
μερώνονται για τη δημιουργία
κήπων στα σπίτια, την ανακύ-

κλωση, την κομποστοποίηση και
την προστασία του νερού, το
οποίο αποτελεί πηγή ζωής για το
δάσος. Η ανθρώπινη παρουσία
στο δάσος έφερε την οικιστική
ανάπτυξη τη δεκαετία του 1970,
καταστρέφοντας τη γεωργική και
αγροτική γη. Με τη συμβολή των
δασοφυλάκων και των τοπικών
αρχών έχει δημιουργηθεί μια «νε-
κρή ζωή», η οποία διαχωρίζει το
δάσος από την οικιστική περιοχή,
στην οποία διαμένουν 2.000 κά-
τοικοι.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα
των τοπικών αρχών είναι η μό-
λυνση των υπόγειων υδάτων από
τα απόβλητα και η άρνηση των
ιδιοκτητών γης να δεχτούν αν-
ταλλαγή του τεμαχίου τους ή να
στεγαστούν σε άλλη περιοχή
εκτός του Εθνικού Πάρκου.

Το ενδιαφέρον των τοπικών
αρχών αλλά και η συμμετοχή και
η προσφορά των πολιτών αποτε-
λούν εγγύηση για τη διάσωση και
προστασία του Πάρκου, αφού έτσι
καταφέρνουν να σώσουν τη χλω-
ρίδα και την πανίδα αυτού του πα-
νέμορφου πνεύμονα πρασίνου της
περιοχής τους.  Η τοπική κοινωνία
επωφελείται οικονομικά από τους
επισκέπτες, οι οποίοι προμηθεύον-
ται τοπικά προϊόντα που προέρ-
χονται από τον φυσικό πλούτο του
δάσους όπως φράουλες, μούρα,
μέλι, μανιτάρια, βότανα κ.ά. Τα
οφέλη από τον αγροτουρισμό και
τον περιβαλλοντικό τουρισμό είναι
πολλαπλά, αφού αποτελούν νέες
μορφές τουρισμού που αναπτύσ-
σονται με τεράστια επιτυχία εντός
του Εθνικού Πάρκου, επιφέροντας
επίσης σημαντικό οικονομικό όφε-
λος στην τοπική κοινωνία.   

Τοπικές αρχές, πολίτες, εθε-
λοντές, επισκέπτες και παραγωγοί
συμφωνούν ότι το δάσος αποτελεί
φυσικό πλούτο και προσφέρει
ζωή σε ανθρώπους, ζώα και μι-
κροοργανισμούς και γι’ αυτό θα
πρέπει να προστατευτεί.  Ενδει-
κτική είναι η απάντηση μιας δη-
μάρχου σε ερώτηση, κατά πόσο
έχει δεχτεί πολιτικό πλήγμα από
τη στάση της να διατηρεί μέρος
του δάσους απροσπέλαστο και
να απαγορεύει την περαιτέρω οι-
κιστική ανάπτυξη.  «Με αυτές τις
θέσεις εξελέγην και με αυτές θα
παραμείνω στο αξίωμά μου», κα-
τέληξε, στέλνοντας έτσι μηνύματα
με πολλούς αποδέκτες.  

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

Τα νεκρά δέντρα δίνουν ζωή
Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η γενιά της χιλιετη-
ρίδας, η γενιά των
«Millennials», ή η
«Gen Z» δηλαδή οι
νέοι, οι οποίοι γεν-
νήθηκαν το 2000,

όπως γράφουν ξένες εφημερίδες,
διαλαλούν ότι «η δουλειά δεν αξίζει,
όταν γίνεται δουλεία». Το νέο κί-
νημα της παραίτησης των νέων
από τη δουλειά, όπως χαρακτηρί-
ζεται από πολλού αναλυτές, στη-
ρίζεται σε μεγάλο βαθμό, στη δί-
χρονη απομόνωση του κορωνοϊού,
η οποία ευθύνεται πρώτα και κύρια
για τα πολλά ψυχολογικά κατάλοιπα
και ακολούθως για πολλά οικονο-
μικά προβλήματα. Την ίδια ώρα
κατέδειξε στους νέους, οι οποίοι
έχασαν κυριολεκτικά δύο χρόνια
από τη ζωή τους –ίσως τα καλύτε-
ρα– ότι δεν είναι και τόσο κακό,
να μη δουλεύεις. Απέδειξε ότι είναι
καλή και η αργία, έστω και αν απο-
τελεί «μήτηρ πάσης κακίας». Με
το κινητό τηλέφωνο και τις ταμ-
πλέτες ανά χείρας, εκατομμύρια
νέοι περνούν τις ώρες τους, μόνοι
και μετά πολλών, σκοτώνοντας κυ-
ριολεκτικά το πολυτιμότερο, το
ακριβότερο και το αναντικατάστατο
αγαθό, τον χρόνο.

Στους σύγχρονους καφενέδες
της Λευκωσίας δεν αποτελεί σπάνιο
θέαμα η εικόνα των μοναξιασμένων
νέων, με κατεβασμένα τα μούτρα,
οι οποίοι μόνοι «πολεμούν» με τις
οθόνες των κινητών τηλεφώνων.
Ακόμη χειρότερο, είναι το θέαμα
ομάδων νέων, να κάθονται ο ένας
δίπλα στον άλλο και να μην αν-
ταλλάζουν κουβέντα, αφού δεν
μπορούν να σηκώσουν το βλέμμα
από τη μικρή οθόνη. Τραγική ει-
ρωνεία, ίσως, αποτελούν ομάδες
λεβεντόγερων, οι οποίοι κάθονται
δίπλα στους νέους, οι οποίοι δεν
σταματούν να γελούν και να πει-
ράζουν ο ένας τον άλλο. Κάθε λίγο
και λιγάκι, ρίχνουν κλεφτές ματιές
στους νέους, γελούν με την «απά-
θειά» τους και αναλογίζονται τα
δικά τους νεανικά κατορθώματα,
τα οποία ήταν όλο τρέλα ακόμη
και μέσα στη φτώχεια.

Καλά οι νέοι σήμερα, διερωτών-
ται, οι «γεροντόλυκοι», δεν έχουν
πάθη και ορμές, δεν έχουν πείσμα
για ζωή. Μήπως βάλθηκαν άραγε
να ανατρέψουν ακόμη και τις θε-
ωρίες του Φρόιντ, διερωτώντο οι
άνθρωποι οι οποίοι έφαγαν τη ζωή
με το «κουτάλι», πότε στην εισβολή
και τον πόλεμο, πότε στην ξενιτιά
για δουλειά, πότε στους έρωτες
και τα πάθη.

Στην κουβέντα του καφενέ ήλθ
μοιραία και η συζήτηση περί κα-
τώτατου μισθού, ο οποίος μάλλον
για επίδομα Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, ακούγεται για πολ-
λούς νέους. Νεαρός μόνιμος θα-
μώνας του καφενέ, έλεγε ότι: «είτε
με «3Ε», είτε με κατώτατο μισθό,

εγώ δεν πρόκειται να κάμω οικο-
γένεια. Προτιμώ να αράζω στους
καφενέδες και στο «ξενοδοχείο»
της μάνας μου, παρά να βασανί-
ζομαι από «άγριους αφέντες» για
ένα κομμάτι ψωμί και με τον φόβο
της απόλυσης, μόλις η επιχείρηση
δεν πάει καλά. Συνήθισα το αραλίκι
και έχω και χρόνο για τις καλύτερες
φιλεναδίτσες». Ωστόσο, ύστερα
από λίγο, παραδέχθηκε ότι δεν αν-
τέχει την γκρίνια της μάνας του,
για να νοικοκυρευτεί, αλλά ούτε
και τον εαυτό του, ο οποίος κατάν-
τησε «άχρηστος». Αλλά και πάλι
δεν μπορούσε να κάνει το επόμενο
βήμα, παραδεχόταν, βρίσκοντας
δικαιολογία, ότι δεν μπορούσε να
βρει δουλειά στον τομέα τον οποίο
σπούδασε. Πίσω όμως από όλα αυ-
τά, φανερωνόταν η οργή του νέου
για την άδικη κοινωνία, αλλά και
για την προσωπική του ψυχολογική
αδυναμία, να παλέψει για τον εαυτό
του.

Η νέα εξέλιξη ακούει στο όνομα
της τετραήμερης εβδομαδιαίας ερ-
γασίας, την οποία ήδη άρχισαν να
εφαρμόζουν και στην Κύπρο, με-
γάλα ελεγκτικά γραφεία, λόγω και
του εμπάργκο κατά της Ρωσίας, το
οποίο ήδη μείωσε κάθετα τον κύκλο
εργασιών τους. Οι εργαζόμενοι, σε
πρώτο χρόνο, δηλώνουν πολύ ικα-
νοποιημένοι, αφού αισθάνονται
ότι έχουν ακόμη μία μέρα «άγρα-
φης» άδειας. Την πρακτική εφαρ-
μόζουν ήδη αρκετές άλλες ευρω-
παϊκές χώρες και τα αποτελέσματα
είναι πολύ θετικά σε επίπεδο πα-
ραγωγικότητας. Σε αυτό το επίπεδο
εντάσσεται και η κατ’ οίκον εργα-
σία, με τηλεργασία, η οποία προ-
σφέρει πολλά οφέλη στις επιχει-
ρήσεις, λόγω εξοικονομήσεων σε
γραφεία, κλιματισμό, τηλέφωνα
και ένα σωρό άλλα λειτουργικά
έξοδα. Παράλληλα προσφέρει ση-
μαντικές εξοικονομήσεις και στους
εργαζόμενους, οι οποίοι αποφεύ-
γουν το κυκλοφοριακό «δράμα»,
κυρίως της Λευκωσίας. Ωστόσο, ο
εργασιακός «εγκλεισμός» όσα οι-
κονομικά οφέλη και αν έχει, προ-
καλεί και πολλά κακά σε επίπεδο
κοινωνικότητας και επικοινωνίας
των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι
δεν είναι μόνο εξάρτημα μιας μη-
χανής, αλλά είναι κοινωνικά πλά-
σματα, τα οποία έχουν ανάγκη από
την προσωπική συνάντηση με τον
άλλο και την επικοινωνία με τα
μάτια, η οποία δεν μπορεί να αν-
τικατασταθεί ούτε με τα τηλέφωνα
5G, ούτε με τα «εξυπνότερα» άψυχα
μηχανήματα. Τελικά ό,τι και να
σκεφτούν οι «απάνθρωποι» αφεν-
τάδες του ασύδοτου κέρδους, όλοι
αυτοί οι οποίοι πατούν επί πτωμά-
των δεν θα μπορέσουν ν’ ανατρέ-
ψουν τη φύση και τη χαρά των αν-
θρώπων.

Η δουλειά δεν αξίζει,
όταν γίνεται δουλεία

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Τα νεκρά ή κατεστραμμένα από την κακοκαιρία και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα δέντρα στο Εθνικό Πάρκο Καμπίνος, δεν απομακρύνονται αλ-
λά παραμένουν στο έδαφος, δίνοντας έτσι ζωή σε μικροοργανισμούς.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το φάντασμα του Κυπριακού

Ε άν μας έλεγαν πριν από κάποια
χρόνια πως θα ερχόταν η μέρα
που το Κυπριακό δεν θα απο-

τελούσε το κύριο θέμα συζήτησης
σε μια προεκλογική περίοδο, ελά-
χιστοι θα το πίστευαν. Είναι γεγονός
πως τουλάχιστον μέχρι το 2013 σε
κάθε εκλογική αναμέτρησή το Κυ-
πριακό μονοπωλούσε το ενδιαφέρον.
Για χρόνια ήταν το θέμα με το οποίο
αναμοχλεύονταν τα πάθη του πα-
ρελθόντος μέσα από την υπερβολή
και τον άκρατο λαϊκισμό, με τον
οποίο πολιτεύονταν οι πολιτικές δυ-
νάμεις. Το Κυπριακό χωρούσε πάντα
και παντού, σε οποιαδήποτε συζή-
τηση και κυρίως προσφερόταν για
πολιτική εκμετάλλευση. Παρά όμως
αυτού του χαμηλού επιπέδου πολι-
τικής το Κυπριακό αποτελούσε και
αποτελεί το κύριο εθνικό πρόβλημα.

Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν
από εκεί, είτε μας αρέσει είτε δεν
μας αρέσει.

Είναι λοιπόν άξιο απορίας, παρά
τη σημαντικότητά του, πως είναι
δυνατόν να έχει υποβαθμιστεί το
Κυπριακό στην παρούσα προεκλο-
γική εκστρατεία; Όταν μάλιστα οι
τρεις κύριοι υποψήφιοι έχουν άμεση
ή έμμεση σχέση με τη διαχείριση
του Κυπριακού τα τελευταία 9 χρό-
νια. Η πιο πάνω παραδοξότητα δεν
αφορά όμως μόνο τους υποψηφίους
αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.
Δεν είναι δυνατόν το εθνικό ζήτημα
να αντιμετωπίζεται σαν μια καυτή
πατάτα που κανένας δεν θέλει να
ακουμπήσει. Αυτό που προβάλει
σαν δικαιολογία είναι η έλλειψη
του ενδιαφέροντος από το εκλογικό
κοινό. Και αν για το μέσο πολίτη

είναι δικαιολογημένη, εν μέρει,
αυτή η αδιαφορία απέναντι στο Κυ-
πριακό, γιατί η προτεραιότητα είναι
η ακρίβεια και το πώς θα βγει ο μή-
νας. Είναι λογικό μια κοινωνία που
πέρασε από μια οικονομική κρίση,
μνημόνιο και πανδημία να έχει
θέσει διαφορετικές προτεραιότητες
σε σχέση με το παρελθόν. Άλλωστε
η κυπριακή κοινωνία δεν είναι η
ίδια με αυτή των προηγούμενων
δεκαετιών. Όμως για τους πολιτι-

κούς δεν υπάρχει δικαιολογία πόσο
μάλλον για αυτούς που θέλουν να
κυβερνήσουν.

Τα συνθήματα και οι ευσεβοπο-
θισμοί έχουν κουράσει και αυτή η
προεκλογική προς τα εκεί κινείται
και το χειρότερο μακριά από την
ουσία. Οι τρεις κύριοι υποψήφιοι
έχουν να απαντήσουν ερωτήματα
και μάλιστα καίρια για τη διαχείριση
των τελευταίων χρόνων. Το ση-
μαντικότερο όμως είναι πως έχουν
να μας πουν ποιες είναι οι προθέσεις
τους σε περίπτωση που εκλεγούν;
Πώς σκοπεύουν να ανατρέψουν
την παρούσα κατάσταση με το
αδιέξοδο στο Κυπριακό, όταν σχε-
δόν όλοι παραδέχονται πως έχουμε
φθάσει στο και πέντε της διχοτό-
μησης. Έχουν κάποιο πλάνο; Υπάρ-
χει εναλλακτικό σχέδιο; Στο χέρι

τους είναι να πείσουν πως απλά
δεν προσπαθούν να ξεφύγουν από
κακοτοπιές που πιθανόν να βλά-
ψουν την προεκλογική τους εκ-
στρατεία. Το επιχείρημα πως έχουμε
χρόνο για τον καταρτισμό κυβερ-
νητικού προγράμματος μέχρι τις
προεδρικές το ακυρώνει η ίδια η
πραγματικότητα και οι τελευταίες
εξελίξεις στα Κατεχόμενα, ειδικά
αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
για ένα θερμό καλοκαίρι. 

Προς το παρόν μας μένουν μόνο
οι ατάκες για τσουνάμια, ιδεοθύελλες
και πυροτεχνήματα. Ατάκες που
προκαλούν ειρωνικά μειδιάματα
και ακουμπούν τα όρια της δημα-
γωγίας. Αν κρίνουμε δε από τον
τρόπο που ξεκίνησε η προεκλογική
μάλλον θα μείνουμε με τα ευχολόγια
και τις γραφικότητες. Το να απο-

φεύγουν να συζητήσουν την ουσία
δεν σημαίνει πως τα γεγονότα δεν
θα έρθουν να τους βρουν κατακέ-
φαλα και τότε τις συνέπειες θα τις
πληρώσουμε όλοι. Όσο αυτοί ασχο-
λούνται ακόμα με τον Μακάριο, σε-
λίδες στο Facebook και άλλες τόσες
φαιδρότητες οι εξελίξεις τρέχουν
και οδεύουμε με γεωμετρική πρόοδο
σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή και
αυτό οφείλουν πρώτοι από όλους
να το αντιληφθούν, όσοι φιλοδοξούν
να κατοικήσουν στον λόφο του προ-
εδρικού. Γιατί το φάντασμα του Κυ-
πριακού θα επιστρέψει να τους στοι-
χειώσει και μαζί με αυτούς θα στοι-
χειώσει και όλους εμάς. 

Ο κ. Χρίστος Κυπριανού είναι κάτοχος
Ba Κοινωνιολογίας και Μa New Media
And Society.

<<<<<<

Δεν είναι δυνατόν το
εθνικό ζήτημα να αντιμε-
τωπίζεται σαν μια καυτή
πατάτα που κανένας δεν
θέλει να ακουμπήσει. 

Eνας Πρόεδρος σε δύο βάρκες 
Πώς ο Νίκος Αναστασιάδης αμφιταλαντεύεται μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη και το τρίτο σενάριο

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την προηγούμενη εβδομάδα,
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκα-
θάριζε σε συνέντευξή του στο κρα-
τικό κανάλι πως μπορεί να στηρίζει
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ όμως δεν
πρόκειται να εμπλακεί στον προ-
εκλογικό, πολλοί ήταν εκείνοι που
διερωτήθηκαν τι ακριβώς σήμαινε
όλο αυτό. Ήταν μία τοποθέτηση
που υποδήλωνε τον σεβασμό του
Προέδρου και την προσήλωσή του
στον θεσμό ή μια βολική αφορμή
για να αποφύγει την πλήρη σύμ-
πλευση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου;
Στα πηγαδάκια εντάθηκαν τα σε-
νάρια συνωμοσίας, όταν υπογράμ-
μισε πως πρόκειται για τρεις στενούς
του συνεργάτεςπου διεκδικούν την
προεδρία. «Είναι ο πρόεδρος της
παράταξής μου και οι άλλοι δύο για

εννέα συνεχόμενα χρόνια εκ των
στενότερων συνεργατών μου στη
διαχείριση του Κυπριακού, αυτό
από μόνο του απαντά στο πόσο άδι-
κα και καθ΄ υπερβολή κατηγορείτο
η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Ανα-
στασιάδης» έλεγε χαρακτηριστικά.
Κίνηση που σίγουρα δεν προκάλεσε
χαμόγελα ανακούφισης στην Πιν-
δάρου, καταδείκνυε ωστόσο πως ο
ΝίκοςΑναστασιάδης νιώθει νικητής
και σίγουρα ασφαλής πως η υστε-
ροφημία του δεν θα διασαλευθεί
όποιος κι αν βγει τελικώς. Το ερώ-
τημα είναι πόσο έτοιμος είναι να
στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή
αν ισχύει η φημολογία που τον θέλει
να στηρίζει υπογείως και παρασκη-
νιακά τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Αυτό το ζήτημα ενέχει και κινδύνους
που ενδεχομένως να αποτελέσουν
το μεγάλο Βατερλό του. 

Ο νικητής του ’23
Αν υπήρχε μία μεγάλη ανησυχία

στον Λόφο μέχρι να ξεκαθαρίσουν
οι υποψηφιότητες, ήταν το ζήτημα
της υστεροφημίας του Νίκου Ανα-
στασιάδη. Ο Πρόεδροςανησυχούσε
για την ένταση των αντιπολιτευ-
τικών τόνων κατά τη διάρκεια του
προεκλογικού. Και σε ό,τι αφορά
το Κυπριακό αλλά και στα της εσω-
τερικής διακυβέρνησης. Στο Κυ-
πριακό, η επιστροφή του Ιωάννη
Κασουλίδη διασφάλιζε πως θα σι-
γάσουν οι αντιδράσεις στο εξωτε-
ρικό, καθώς ο ίδιος για να επιστρέ-
ψει είχε θέσει ως προϋπόθεση την
αλλαγή πλεύσης στο Κυπριακό.
Μία αλλαγή πλεύσης που θα στέλνει
το μήνυμα πως η κυβέρνηση Ανα-

στασιάδη είναι έτοιμη για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών. Όσο όμως
κι αν το Κυπριακό με κάποιο τρόπο
μπορούσε να λυθεί, το θέμα των
διαβατηρίων αποτελούσε την με-
γάλη πληγή για τον Πρόεδρο. Πληγή
που ένιωθε πως θα τον ακολουθεί
μέχρι τέλους. 

Καθόλου τυχαίο ότι στα πηγα-
δάκια του προεδρικού κάποιοι πα-
ροικούντες εξέφραζαν την άποψη
πως αν τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης κυβερνήσουν, δεν αποκλεί-
εται να κυνηγήσουν και τον πρό-
εδρο και τον περίγυρό του αλλά
και το δικηγορικό γραφείο που
φέρει το όνομά του.Η τελική τριάδα,
Αβέρωφ-Χριστοδουλίδης-Μαυρο-
γιάννης διασφαλίζουν πως τουλά-
χιστον ο Νίκος Αναστασιάδης δεν
πρόκειται να βρεθεί προ μεγάλων
ανατροπών και έντονων επιθέσεων.
Είτε αυτό αφορά το Κραν Μοντάνα,
δεδομένου ότι όλοι ήταν εμπλεκό-
μενοι και σύμφωνοι με το αποτέ-

λεσμα, είτε αυτό αφορά το μεγάλο
ζήτημα των πολιτογραφήσεων, δε-
δομένου ότι Αβέρωφ Νεοφύτου και
Νίκος Χριστοδουλίδης στήριξαν
τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Το κομματικό καθήκον
Όσο όμως κι αν ο Νίκος Ανα-

στασιάδης νιώθει πλέον σχετική
άνεση σε ό,τι αφορά τους αντιπο-
λιτευτικούς τόνους που θα ακολου-
θήσουν, το ερώτημα διαφόρων κύ-
κλων είναι αν όντως στηρίζει τον
Αβέρωφ Νεοφύτου σε αυτή την
εκλογική μάχη. Οι σχέσεις των δύο
δεν ήταν ποτέ αρμονικές, ιδιαίτερα
το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο
Νίκος Αναστασιάδης, όπως λέει ο
στενός του περίγυρος, δεν πρόκειται
να συμπεριφερθεί με τρόπο που
θα συμβάλει στη διάσπαση του
κόμματός του. Καθόλου τυχαία και
η ένθερμη υποστήριξη που έδωσε
στην υποψηφιότητα του συναγερ-
μικού προέδρου κατά τη διάρκεια

του Ανώτατου Συμβουλίου. Καθό-
λου τυχαία και η παράκλησή του
να μη διασπαστεί το κόμμα. 

Η επαναλαμβανόμενη τοποθέ-
τησή του βεβαίως ότι δεν πρόκειται
να έρθει σε αντιπαράθεση με στε-
νούς του συνεργάτες (Μαυρογιάν-
νης - Χριστοδουλίδης) προκαλεί
εκνευρισμό στην Πινδάρου. Εκνευ-
ρισμό δεδομένου ότι με αυτό τον
τρόπο στέλνει όπως λένε ευσχήμως
το μήνυμα στους αποστασιοποι-
ημένους συναγερμικούς πως η επι-
λογή Χριστοδουλίδη δεν είναι ανά-
θεμα για τον ίδιο. Φρόντισε ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, όπως λέγεται, να
στείλει το μήνυμα ενόχλησης προς
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατά
την πρώτη τοποθέτησή του. Όμως
το ερώτημα είναι πίσω από τις δη-
λώσεις, τι προτίθεται να κάνει ο
Πρόεδρος. Πέραν της σημαντικής
σημειολογίας της παρουσίας Χρι-
στοδουλίδη στο ίδιο κτίριο που
ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης στον

προεκλογικό του 2013, η στενή του
σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ενώ
η φημολογία που ενισχύεται με τον
χρόνο που περνά πως ο οικογενει-
ακός περίγυρος του Νίκου Αναστα-
σιάδη αλλά και στενοί συνεργάτες
του βρίσκονται στο πλευρό του Νί-
κου Χριστοδουλίδη δεν βοηθούν
την όλη κατάσταση για τον ΔΗΣΥ. 

Μία σχέση στενή
Το σίγουρο πως ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης θέλει τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη στο πλευρό του. Καθόλου
τυχαίες οι –με ρίσκο– αναφορές
του ότι συμφωνεί με τον Νίκο Ανα-
στασιάδη στο Κυπριακό και κυρίως
ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν
ήταν διεφθαρμένη. Αν λοιπόν ήταν
έτοιμος να πάρει το ρίσκο να χάσει
τη στήριξη κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης όπως το ΔΗΚΟ, δύο σε-
νάρια ισχύουν. Είτε πως ο Νίκος
Χριστοδουλίδης είναι βέβαιος για

τη στήριξη του ΔΗΚΟ ασχέτως του
τι θα πει είτε πως θεωρεί πως με
κάποιον τρόπο τελικά ο Νίκος Ανα-
στασιάδης θα τον στηρίξει. Η αι-
σιοδοξία πάντως του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη δεν κρύβεται. Όχι μόνο
γιατί δεν αποφεύγει να δείξει τα
κομματικά του διαπιστευτήρια και
την πίστη του στον Νίκο Αναστα-
σιάδη, αλλά και στο πώς χειρίζεται
τον προεκλογικό του.

Έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα
αποτελεί τον επικοινωνιολόγο του
εαυτού του, αποφεύγοντας ένα ρί-
σκο επανάληψης της περίπτωσης
Φλέσσα. Έχει κτίσει μία ομάδα με
πρόσωπα που δεν ενοχλούν τον
ΔΗΣΥ, ενώ έχει ήδη διευκρινίσει
στο ΔΗΚΟ πως δεν πρόκειται να
έρθουν κομματικά στελέχη στο
επιτελείο του. Κίνηση που κατα-
δεικνύει τη σιγουριά του και την
επιθυμία του να μη στείλει το μή-

νυμα ότι είναι υποψήφιος του εν-
διάμεσου χώρου.

Όμως πίσω από αυτές τις κινήσεις
είτε βρίσκεται μία καλή συνεννόηση
με το Προεδρικό είτε η κρυφή επι-
θυμία του τέως υπουργού Εξωτερι-
κών. Το καλύτερο σενάριο για τον
Νίκο Χριστοδουλίδη θα ήταν η πα-
ρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη.
Ότι δηλαδή μπροστά στις δημοσκο-
πήσεις που θα δείχνουν τον τέως
υπουργό Εξωτερικών να πετά και
μπροστά στο σκάλωμα του Αβέρωφ
Νεοφύτου σε χαμηλά ποσοστά, θα
ζητήσει από τον Αβέρωφ Νεοφύτου
να κάνει πίσω και να στηρίξει το
κόμμα τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Κύ-
κλοι που βρίσκονται γύρω από τον
Νίκο Αναστασιάδη σημειώνουν πως
ο ίδιος θα περιμένει να ξεκαθαρίσει
το σκηνικό με τις υποψηφιότητες
και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει
την πορεία Αβέρωφ Νεοφύτου. Αν
δηλαδή αρχίσει να αποκτά κόκαλο,
τότε ο ίδιος όπως σημειώνεται θα
τον στηρίξει πλήρως. Αν αυτή ενέχει
τον κίνδυνο αποκλεισμού, θα κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου και θα
θέσει το σενάριο απόσυρσης ούτως
ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση
του κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι
πολιτικοί κύκλοι πέριξ της Πινδάρου
και του Λόφου υπογραμμίζουν πως
σε αντίθεση με άλλες υποψηφιότητες
που δικαιολογούνταν βάσει δημο-
τικότητας (Νίκος Αναστασιάδης,
Τάσσος Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Χριστόφιας, Νικόλας Παπαδόπουλος)
στην περίπτωση του Αβέρωφ Νεο-
φύτου δεν υπήρξε παρόμοια δικαιο-
λογία που να ενισχύσει την απόφαση
να κατέλθει. 

Το σενάριο, ωστόσο, με τονΑβέρωφ Νεοφύτου
να αποσύρεται και να στηρίζει τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη θεωρείται απίθανο αυτή τη στιγ-
μή, αν λάβει κανείς υπόψη την πολεμική
που επικρατεί μεταξύ των δύο στρατοπέδων.
Ένα τέτοιο σενάριο αναιρεί όχι μόνο τον
ίδιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά και πλειάδα
συναγερμικών στελεχών που έχουν ταχθεί
στο πλευρό του και έχουν επικρίνει σφόδρα
την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη για πο-
λιτική ανηθικότητα και απουσία περιεχο-

μένου. Πιο πιθανή είναι μία τρίτη επιλογή
για τον συναγερμικό πρόεδρο που όπως
διαρρέεται αφορά γυναίκα πολιτικό. Υπάρχει
βεβαίως και το σενάριο που απασχολεί πολ-
λούς και θέλει τον Νίκο Αναστασιάδη να
διεκδικεί ως τη μοναδική λύση για να μη
διασπαστεί το κόμμα.

Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν το αισιόδοξο
σενάριο για τον Νίκο Αναστασιάδη με τον
ίδιο να μένει στο απυρόβλητο. Αυτό που ξε-
καθαρίζουν συναγερμικά στελέχη ότι μέσα

σε ένα πόλεμο επικράτησης, μεταξύ Αβέρωφ
Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη αναμέ-
νεται να βγουν πολλοί σκελετοί από ντουλάπι,
εκατέρωθεν. Σκελετοί, που θα φέρουν σε
δύσκολη θέση τον ίδιο τον Πρόεδρο. Αυτό
σε συνδυασμό με την υποψηφιότητα Ανδρέα
Μαυρογιάννη, που έχει ήδη κάνει λόγο για
ιδεοθύλλες άλλων μορφών λύσης, δεν απο-
κλείεται τελικά να αποτελέσουν το κουτί
της Πανδώρας για τον ίδιο τον Πρόεδρο και
τον προεκλογικό. 

Το τρίτο σενάριο και το Βατερλό

<<<<<<

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
θα αποφύγει την παρου-
σία κομματικών στελε-
χών στο επιτελείο του,
στέλνοντας το μήνυμα
πως ελπίζει ακόμα σε
παρέμβαση Αναστασιά-
δη ή πως υπάρχει σχετι-
κή συνεννόηση. 

<<<<<<

Στην Πινδάρου βλέπουν
με δυσφορία τις αναφο-
ρές περί στενών συνεργα-
τών, αλλά και την επιμο-
νή του Προέδρου να μην
εμπλακεί στον προεκλο-
γικό τη στιγμή που τίθε-
ται ζήτημα διάσπασης.Ο Νίκος Αναστασιάδης ανησυχούσε πως αυτός ο προεκλογικός θα πλήξει την υστεροφημία του, ωστόσο πλέον νιώθει νικητής και δικαιωμένος από τις κύριες

υποψηφιότητες.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Eνα από τα πιο ενδιαφέροντα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των προ-
εδρικών του 2023 είναι ο συνολικός
αριθμός των υποψήφιων που θα
τρέξουν για το χρίσμα του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Σε σχέση
με τις αντίστοιχες εκλογές του 2013
(σ.σ. συνολικά 11 υποψήφιοι) και
του 2018 (σ.σ. συνολικά 9 υποψή-
φιοι) ο αριθμός, υπό διαμόρφωση,
στην παρούσα φάση, δείχνει να
σημειώνει ρεκόρ, ακολουθώντας
μια αυξητική τάση που παρατη-
ρείται παγκοσμίως στα προεδρικά
συστήματα, η ερμηνεία της οποίας
έχει και ιστορικό ενδιαφέρον αλλά
και ξεχωριστή σημασία για το πώς
διαμορφώνεται η πολιτική στην
εποχή μας. Όταν στο μακρινό 1988,
στην άλλη πλευρά του κόσμου, στις
ΗΠΑ, επτά υποψήφιοι των Δημο-
κρατικών ανταγωνίζονταν για το
χρίσμα του υποψηφίου σ’ ένα προ-
εδρικό σύστημα με σταθερό δικομ-
ματισμό (Δημοκρατικοί Vs Ρεπουμ-
πλικάνοι) η τάση για αύξηση του
ενδιαφέροντος καταγράφονταν εμ-
φατικά. Έμειναν μάλιστα στην
ιστορία και ως «οι επτά νάνοι» από
τη γνωστή ατάκα των αντίπαλων
Ρεπουμπλικάνων για να φτάσουμε
ωστόσο στις προεδρικές εκλογές
στις ΗΠΑ του 2020, όταν οι Δημο-
κρατικοί έπρεπε να διαλέξουν υπο-
ψήφιο μεταξύ… 24 ανθρώπων. Βέ-
βαια για σκοπούς ακρίβειας τα προ-
εδρικά συστήματα σε ΗΠΑ και Κύ-
προ δεν μπορούν να συγκριθούν
με απόλυτους όρους. Δείχνουν
ωστόσο τι έχει αλλάξει, μια τάση
αύξησης όσων θέλουν να κατέβουν
Πρόεδροι που συμβαίνει παγκο-
σμίως. 

Τι έχει αλλάξει
Αυτό που έχει αλλάξει, και στην

Κύπρο, τα τελευταία χρόνια είναι
η ισχύς των κομμάτων. Η υποχώ-
ρησή τους εδράζεται σε τέσσερα
πεδία που αλλάζουν άρδην όχι μόνο

τον προεκλογικό αλλά και τον τρόπο
με τον οποίο κάποιος τρέχει μια
καμπάνια στον 21ο αιώνα:

• Η υποχώρηση των παραδο-
σιακών ΜΜΕ έναντι των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ). Κα-
νείς δεν χρειάζεται πλέον την τη-
λεόραση ή το ραδιόφωνο όσο τις
πλατφόρμες του Facebook ή του
Instagram. Η τάση σημειώνεται
και στην Κύπρο όπου η αλλαγή χε-
ριών σε σελίδες υποστηρικτών υπο-
ψηφίων στο Facebook προκαλεί

πολιτική αντιπαράθεση και όπου
τα trolls & τα bots έχουν μέρος
στον προεκλογικό

• Η πολιτική φιλοδοξία. Η οποία
πλέον δεν υπάγεται σε κριτήρια
κομματικής καθαρότητας ή ένταξης.
Στην Κύπρο ήδη μετρούμε υποψη-
φιότητες όπως αυτές των κ.κ. Δη-
μητριάδη, Χριστοφίδη και Πρωτο-
παππά που προέρχονται από επι-
τυχημένες πορείες στους τομείς
τους αλλά και ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα, όπως αυτή του κ. Χριστο-
δουλίδη,που ωστόσο δεν απεμπολεί
την κομματική της προέλευση.

• Η κομματική διαίρεση. Η οποία
στην Κύπρο συνδέεται άρρηκτα
με την προσωπική πολιτική φιλο-
δοξία μιας και οι προεδρικές είναι
διαχρονικά εκλογές στήριξης κομ-
μάτων προς υποψηφίους. Τα κόμ-
ματα, όπως και διεθνώς, τείνουν
πλέον να γίνουν «μετα-μονολιθικοί»
οργανισμοί και εδώ ακριβώς εμφα-
νίζεται και η διεθνής τάση στην

Κύπρο: Oι προεδρικές εκλογές του
2023 είναι εκλογές υποψηφίων που
όλοι θα «πάρουν» ή θα «κόψουν»
από όλα τα κόμματα και τέλος

• Η χρηματοδότηση. Πλέον η
κλασική χρηματοδότηση κομμάτων
και Πολιτείας προς τους υποψηφί-
ους αλλάζει διεθνώς λόγω της εξεύ-
ρεσης ιδίων πόρων ή του fundrai-
sing, τακτική που βλέπουμε να
εφαρμόζεται πλέον εκτενώς και
στην Κύπρο.

Ρεκόρ υποψηφίων
Το σκηνικό των προεδρικών του

2013 και του 2018 είχε μεν πολλούς
υποψήφιους αλλά ως κύριους πρω-
ταγωνιστές τις πανομοιότυπες
τριανδρίες των Αναστασιάδη - Μα-
λά - Λιλλήκα και την ίδια σύνθεση
με την προσθήκη του κ. Παπαδό-
πουλου στη δεύτερη περίπτωση.
Το 2023 η σημαντική διαφοροποί-
ηση που προκύπτει είναι πως πέραν
των βασικών υποψηφίων (Νεοφύ-

του, Μαυρογιάννης, Χριστοδουλί-
δης) μέχρι στιγμής προκύπτουν
υποψηφιότητες που:

• Είναι αξιόλογες και ξεφεύγουν
από το φάσμα της «πολιτικής φαι-
δρότητας» ανεξαρτήτων υποψη-
φίων άλλων εποχών. 

• Μπορούν να έχουν εκλογική
διείσδυση σε όλο το εύρος, ιδεο-
λογικά και πολιτικά, των κυρίαρχων
υποψηφιοτήτων σε επίπεδο κομ-
ματικής προτίμησης.

• Καθιστούν, αναλόγως απόδο-
σης, δυνητικά τον πρώτο γύρο αλλά
και τη διαδικασία στήριξης υπο-
ψηφίου στον δεύτερο ως αρκετά
ενδιαφέρουσες διαδικασίες. 

Συνεπώς οι υποψηφιότητες των
κ.κ. Δημητριάδη, Ηλιάδη, Χριστο-
φίδη και Πρωτοπαππά, όπως και
των κ.κ. Κολοκασίδη και Χρίστου
λόγω του αμιγώς αντι-ομοσπονδια-
κού τους προφίλ, δημιουργούν μια
διαδικασία κατακερματισμού του
πολιτικού σκηνικού από την οποία

προκύπτουν νέα δεδομένα όπως
1) η κατάτμηση των ποσοστών των
υποψηφίων που θα περάσουν στον
δεύτερο γύρο. Μια τάση που κυ-
ριαρχεί στην ανάλυση είναι πως
οι δύο υποψήφιοι που θα περάσουν
στον δεύτερο γύρο δεν θα το κά-
νουν με τα ποσοστά άλλων εποχών
2) τη μετακίνηση μέρους της χα-
λαρής ψήφου ή των αναποφάσι-
στων του εκλογικού σώματος που
στην παρούσα φάση δεν εκδηλώ-
νονται μέσω των δημοσκοπήσεων
ή γενικά 3) την χωρίς ορθολογιστικά
κομματικά κριτήρια προτίμηση
ψήφου, που αναπόφευκτα στον
δεύτερο γύρο θα πρέπει να σχη-
ματοποιηθεί αναλόγως σεναρίου
(υποψήφιος ΔΗΣΥ ή ΑΚΕΛ Vs «ανε-
ξάρτητου» ή υποψήφιος ΔΗΣΥ Vs
υποψήφιος ΑΚΕΛ) και 4) την εξέ-
ταση με πραγματικούς όρους, ως
προς τα όρια του πολιτικού συστή-
ματος στην Κύπρο, διείσδυση υπο-
ψηφίων χωρίς ισχυρή κομματική
στήριξη. 

Το τελευταίο δεδομένο, φυσικά
για σκοπούς σύγκρισης με τις προ-
εδρικές του 2013 και του 2018, απο-
κτά ξεχωριστό ενδιαφέρον ως προς
την ανάλυση, μιας και οι αντίστοιχοι
ανεξάρτητοι υποψήφιοι λάμβαναν
ποσοστά που εκτείνονταν μεταξύ
του 0,05% (213 ψήφοι παγκύπρια
για τον Λουκά Σταύρου, το 2013)
και του 0,10% (391 ψήφοι παγκύ-
πρια για τον Χριστάκη Καπηλιώτη,
το 2018). Ποσοστά δηλαδή άνευ
πολιτικής ουσίας. 

Πρόοδος η πολυφωνία
Μπορεί το σκηνικό των προ-

εδρικών του 2023 να παραμένει
κατακερματισμένο, αλλά από την
εποχή της πρωτοκαθεδρίας Μακα-
ρίου (1960-1977), που εκλέγονταν
ουσιαστικά χωρίς ανθυποψήφιο,
μέχρι την εποχή που οι υποψήφιοι,
συνολικά, για το χρίσμα του Προ-
έδρου κατεβάζουν… ποδοσφαιρική
εντεκάδα (με αλλαγές) κύλησε αρ-
κετό νερό στον μύλο της Δημοκρα-

τίας στην Κύπρο. Στα προεδρικά
συστήματα και στη μελέτη των
κομμάτων στις εκλογές (electoral
politics) η ύπαρξη πολλών και αξιό-
λογων υποψηφίων είναι ένδειξη
πολυφωνίας που δίνει μεγαλύτερα
όρια πολιτικής επιλογής στο εκλο-
γικό σώμα. Ιδίως σε εποχές που η
αποχή (αυξητική τάση στην Κύπρο
με 28,12% και 26,03% αντίστοιχα
στους δύο γύρους προεδρικών, το
2018) σαρώνει, η ύπαρξη υποψη-
φιοτήτων πέραν των mainstream
λειτουργεί υπέρ της συμμετοχικό-
τητας. Στην Κύπρο βέβαια κατα-
γράφονται ακόμη ως προβληματικά
δύο στοιχεία. Η απουσία ισχυρών
υποψηφιοτήτων γυναικών και φυ-
σικά το κυνικό αλισβερίσι μεταξύ
πρώτου και δεύτερου γύρου, που
γίνεται πάντα στη λογική των οφί-
τσιων έναντι των προγραμματικών
θέσεων. 

Η ύπαρξη πολλών υποψηφίων,
ωστόσο, στις προσεχείς προεδρικές
εκλογές θα δοκιμάσει την αντοχή
των κομμάτων που βρίσκονται ήδη
εντός του πεδίου διασπαστικών
δυναμικών (εμφανές σε ΔΗΣΥ, ΔΗ-
ΚΟ και ΕΔΕΚ με έντονο τρόπο) ή
πολιτικής υποχώρησης (εμφανές
στο ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια) και
μπορεί υπό προϋποθέσεις να κρίνει
και την εκλογική διαδικασία του
δεύτερου γύρου, αν πάμε σε ένα
σκηνικό με οριακά στοιχεία το βρά-
δυ της καταμέτρησης. Είναι μια
τάση όμως, σε κάθε περίπτωση,
διαμορφωτική επί του πολιτικού
συστήματος στην Κύπρο που ήλθε
ωστόσο για να μείνει. Τέλος, όπως
οι βασικοί υποψήφιοι θα κριθούν
για την αξιοπιστία και ακολουθία
τους, έτσι και οι «μικρότεροι» θα
δοκιμάσουν τα όρια ωρίμασης του
πολιτικού μας συστήματος με κυ-
ριότερο αν υπάρχει όντως εκλογική
δύναμη πέραν του κυνισμού των
κομμάτων. Και ανεξαρτησία που
μελλοντικά θα δύναται να εκλέξει,
στην Κύπρο, υποψήφιους πέραν
των παραδοσιακών κομμάτων. 

Γιατί όλοι θέλουν να γίνουν Πρόεδροι; 
Ρεκόρ υποψηφιοτήτων αναμένεται για τις προεδρικές εκλογές του 2023, ενώ η ισχύς των κομμάτων έχει αλλάξει άρδην

<<<<<<<

Στις προεδρικές του
2023 οι υποψήφιοι
για το χρίσμα μπορεί να
ξεπεράσουν τους 15 και
είναι εκλογές υποψη-
φίων που όλοι θα «πά-
ρουν» ή θα «κόψουν»
απ’ όλα τα κόμματα.

Η ύπαρξη πολλών υποψηφίων θα δοκιμάσει την αντοχή των κομμάτων που
βρίσκονται ήδη εντός του πεδίου διασπαστικών δυναμικών ή πολιτικής υπο-
χώρησης και μπορεί υπό προϋποθέσεις να κρίνει και την εκλογική διαδικα-
σία του δεύτερου γύρου.

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Σημαντικό πισωγύρισμα μπορεί να
χαρακτηριστεί η απόρριψη από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της με-
ταρρύθμισης του συστήματος εμ-
πορίας δικαιωμάτων εκπομπών
(ETS) την περασμένη Τετάρτη στο
Στρασβούργο, καθώς έχει συμπα-
ρασύρει μαζί της ένα μεγάλο και
κρίσιμο κομμάτι του νομοθετικού
πακέτου για περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου
γνωστού ως «Fit for 55». Καθώς
όμως η επιτροπή Περιβάλλοντος
(ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου ετοιμάζεται από αυτή κιόλας
την εβδομάδα να ξεκινήσει τη δια-
δικασία διαπραγμάτευσης για τρο-
ποποιήσεις, με στόχο την επανα-
φορά των νομοθετημάτων στην
Ολομέλεια στις Βρυξέλλες στις 22
και 23 Ιουνίου, η πρόταση για με-
ταρρύθμιση των προνοιών που
αφορούν τις αερομεταφορές στο
ETS εγκρίθηκε, στο πλαίσιο μιας
διαδικασίας που αφορά άμεσα την
κυπριακή οικονομία.

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών
(ETS) είναι ένα εργαλείο μέσω του
οποίου εταιρείες πρέπει να αγορά-
σουν «δικαιώματα εκπομπών» ώστε
να μπορούν να εκπέμπουν αέρια
του θερμοκηπίου. Εκτός του ότι
αυτό τους δίνει κίνητρο να μολύνουν
λιγότερο, τα δικαιώματα αυτά μπο-
ρούν να πωληθούν σε εταιρείες που
τα χρειάζονται περισσότερο, ενώ
αποδίδονται και κάποια «δωρεάν»
δικαιώματα σε ορισμένους τομείς.

Η γενική πρόταση μεταρρύθμι-

σης του ETS προβλέπει περικοπές
των εκπομπών κατά 61% και κα-
τάργηση των «δωρεάν δικαιωμά-
των». Ως εκ τούτου αποτελεί κεν-
τρικό πυλώνα του πακέτου «Fit for
55», το οποίο προβλέπει τη μείωση
των εκπομπών τουλάχιστον κατά
55% μέχρι το 2030, ώστε να επι-
τευχθεί η κλιματική ουδετερότητα
μέχρι το 2050.

Αερομεταφορές και Κύπρος
Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση

της συμμετοχής των αερομεταφο-
ρών στο ETS, η πρόταση περιλαμ-
βάνει την συμπερίληψη στο σύ-
στημα και των πτήσεων από και
προς χώρες εκτός της Ε.Ε., την κα-
τάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων
εκπομπών για τις αεροπορικές εται-
ρείες, καθώς και τη δημιουργία κι-
νήτρων για μείωση των εκπομπών
και ανάπτυξης και χρήσης εναλλα-
κτικών βιώσιμων καυσίμων. Το ζή-
τημα αυτό είχε ανησυχήσει την Κύ-
προ λόγω υπολογισμών που έδει-
χναν τις αλλαγές –τόσο για το ETS
όσο και για την υποχρέωση για ανά-
πτυξη βιώσιμων καυσίμων– να πλήτ-
τουν ιδιαίτερα τον τουρισμό και
κατ’ επέκταση την οικονομία της

χώρας.Ωστόσο, η Κύπρος βρίσκεται
σε σχετικά καλό δρόμο στο να απαν-
τηθούν οι ανησυχίες της, καθώς το
Συμβούλιο της Ε.Ε. έχει υιοθετήσει
προτάσεις για επιδοτήσεις για την
ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων για
τις αερομεταφορές, καθώς και προ-
σωρινή εξαίρεση για τη χώρα όσον
αφορά την υποχρέωση για κατα-
σκευή υποδομών για εναλλακτικά
καύσιμα. Αυτή πάντως είναι η θέση
του Συμβουλίου, την οποία εκπρό-
σωποι του θα διαβουλευθούν με
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου
στη βάση της θέσης που εγκρίθηκε
από την Ολομέλεια την Τετάρτη.

Το πισωγύρισμα
Το αρνητικό αποτέλεσμα της

ψηφοφορίας της Τετάρτης ήταν
αποτέλεσμα της απόφασης των Ευ-
ρωπαίων Συντηρητικών και Με-
ταρρυθμιστών (ECR) και της ακρο-
δεξιάς ομάδας Ταυτότητας και Δη-
μοκρατίας (ID) από τη μια, και των
Σοσιαλδημοκρατών (S&D) και των
Πρασίνων από την άλλη, για δια-
φορετικούς βεβαίως λόγους, με τη

μια πλευρά να ζητά λιγότερο φιλό-
δοξους και την άλλη πιο φιλόδοξους
στόχους. Το αποτέλεσμα ήταν η
απόρριψη της πρότασης με 340
ψήφους κατά, 265 υπέρ και 34 απο-
χές, και οι εκατέρωθεν κατηγορίες
μέσω Twitter, με τους Πράσινους
και τους Σοσιαλδημοκράτες να κα-
τηγορούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμ-
μα (EPP) πως συμβιβάστηκε με τις
απαιτήσεις των Συντηρητικών, και
μέλη του EPP να κατηγορούν Πρά-
σινους και Σοσιαλδημοκράτες πως
δεν έδειξαν υπευθυνότητα.

Η απόρριψη συμπαρέσυρε ακό-
μα δύο προτάσεις, για το μηχανισμό
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
(που στην ουσία δίνει κίνητρα σε
παραγωγούς προϊόντων που εισά-
γονται στην Ε.Ε. να υιοθετήσουν
βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και
χρειάζεται να τεθεί σε λειτουργία
παράλληλα με τη μεταρρύθμιση
του ETS) και για το Κοινωνικό Τα-
μείο για το Κλίμα μέσω του οποίου
θα στηρίζονται ευάλωτοι πολίτες
από τις επιπτώσεις της πράσινης
μετάβασης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου
αμέσως μετά τη ψηφοφορία, ο πρό-
εδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος
του Κοινοβουλίου, ο Γάλλος Φιλε-
λεύθερος ευρωβουλευτής Πασκάλ
Κανφίν επεσήμανε πως η μία πλευ-
ρά θεωρεί πως λόγω της ανόδου
των τιμών εξαιτίας της ενεργειακής
κρίσης θα πρέπει να προστατευ-
θούν οι επιχειρήσεις και οι κατα-
ναλωτές, ενώ η άλλη πλευρά θεωρεί
πως η πράσινη μετάβαση πρέπει
να επισπευσθεί.

Όπως είπε, και οι δύο αυτές στά-
σεις είναι σωστές, και για αυτό θα
χρειαστεί να υπάρξει συμβιβασμός
μεταξύ των θέσεων.

Μια από τις κύριες διαφωνίες
όπως εξήγησε ο κ. Κανφίν αφορού-
σε τον χρονικό ορίζοντα για την
κατάργηση των δωρεάν αδειών εκ-
πομπών. Πλέον, όπως ανέφερε αρ-
γότερα στο Twitter ο κ. Κανφίν,
«δίνουμε στους εαυτούς μας 15
ημέρες να καταλήξουμε σε συμ-
φωνία και να ψηφίσουμε αυτή την
ουσιαστική μεταρρύθμιση για το
κλίμα στις 23 Ιουνίου».

Η πράσινη μετάβαση
μπαίνει σε περιπέτειες
Παρά το πισωγύρισμα του «FitFor55» στο Ευρ. Κοινοβούλιο, προχω-
ρά η μεταρρύθμιση που αφορά τις εκπομπές των αερομεταφορών

Ανησυχεί
η Κομισιόν

Από την πλευρά της η Κομι-
σιόν, της οποίας πρωτοβουλία
αποτελεί το πακέτο «Fit for
55» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Συμφωνίας,
απέφυγε να σχολιάσει το πι-
σωγύρισμα παρά την σημασία
την οποία έχει δώσει στο όλο
εγχείρημα η Πρόεδρος Φον
ντερ Λάιεν αλλά και την έντο-
νη εμπλοκή, τόσο κατά τις δια-
βουλεύσεις όσο και στη συζή-
τηση που έγινε στο Κοινοβού-
λιο, του αρμόδιου εκτελεστι-
κού αντιπροέδρου της Κομι-
σιόν, Φρανς Τίμερμανς. Σύμ-
φωνα με τα όσα αναφέρουν
πηγές της Κομισιόν σε δημο-
σιογράφους στις Βρυξέλλες, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκε-
ται σε στάση αναμονής και
αποφεύγει να σχολιάσει δη-
μόσια καθώς θεωρείται πως
πρέπει να γίνουν σεβαστές οι
δημοκρατικές διαδικασίες και
το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου να συζητήσει
και να αποφασίσει επί των νο-
μοθεσιών. Ωστόσο, την ίδια
στιγμή δεν κρύβουν πως ανα-
μένουν από το Κοινοβούλιο να
προχωρήσει σε συμφωνία το
συντομότερο ώστε να υπάρ-
ξουν αποφάσεις και προχωρή-
σει η προσπάθεια για επίτευξη
των κλιματικών στόχων.

<<<<<<<

Η γενική πρόταση με-
ταρρύθμισης του ETS
προβλέπει περικοπές
των εκπομπών κατά 61%
και κατάργηση των «δω-
ρεάν δικαιωμάτων.

Ο Γάλλος Φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Πασκάλ Κανφίν επεσήμανε πως άλλοι θεωρούν πως λόγω της ανόδου των
τιμών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να προστατευθούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, ενώ άλλοι
πιστεύουν πως η πράσινη μετάβαση πρέπει να επισπευστεί.
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Με τον χρόνο των εκλογών να πλη-
σιάζει, είτε o πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης εξαντλήσει 
την τετραετία είτε οι εκλογές επι-
σπευσθούν και διεξαχθούν τελικά 
το φθινόπωρο, η πολιτική συζήτη-
ση σταδιακά επικεντρώνεται στην 
«επόμενη μέρα». Στην κυβέρνηση 
δηλαδή που θα προκύψει από τις 
επερχόμενες εκλογικές αναμετρή-
σεις, που σύμφωνα με όλες τις πλη-
ροφορίες και ενδείξεις θα είναι δύο, 
καθώς θεωρείται απίθανο να δια-
μορφωθεί κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία από την πρώτη κάλπη, στην 
οποία θα ισχύσει σύστημα απλής 
αναλογικής.

Με φόντο και τον τελευταίο κύ-
κλο δημοσκοπήσεων, που κατα-
γράφουν τη Ν.∆. και τον ΣΥΡΙΖΑ 
να ακολουθούν ανοδική τροχιά, 
η «Κ» αναδεικνύει τα πιθανά και 
λιγότερο πιθανά σενάρια σχηματι-
σμού κυβέρνησης. Ως βασική πα-
ραδοχή –που πρέπει, βεβαίως, να 
επιβεβαιωθεί το βράδυ των αποτε-
λεσμάτων– λαμβάνεται ότι η Ν.∆. 
θα είναι πρώτο κόμμα: όχι μόνον 
λόγω της «ψαλίδας» που τη χωρί-
ζει από τον ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκο-
πήσεις. Αλλά και με δεδομένο ότι 
στο παρελθόν δεν έχει σημειωθεί 
«ανατροπή» όσον αφορά την πρω-
τιά στις εκλογές του κόμματος που 
προηγείτο καθαρά στις έρευνες της 
κοινής γνώμης λίγους μήνες πριν 
στηθούν οι κάλπες. 

Κυβέρνηση από τις κάλπες 

της απλής αναλογικής

Παρότι με βάση την «αριθμητική» 
των εδρών υπάρχει η δυνατότη-
τα σχηματισμού κυβέρνησης από 
τις πρώτες εκλογές, το συγκεκρι-
μένο σενάριο, που εκ των πραγ-
μάτων προϋποθέτει συνεργασία 
δύο τουλάχιστον κομμάτων, θεω-
ρείται εξαιρετικά απίθανο να επα-
ληθευθεί:

Οπως προκύπτει από τον σχε-

τικό πίνακα που δημοσιεύει η «Κ», 
για τη διαμόρφωση κοινοβουλευ-
τικής πλειοψηφίας άνω των 151 
εδρών απαιτείται η σύμπραξη Ν.∆. 
και ΠΑΣΟΚ. Ομως, εκτιμάται πως 
αυτή δεν πρόκειται να επιτευχθεί: 
το ΠΑΣΟΚ θέτει ως προϋπόθεση 
την υιοθέτηση της σοσιαλδημο-
κρατικής του πρότασης, ενώ με 
βάση τις τοποθετήσεις του Νίκου 
Ανδρουλάκη θα ζητήσει τρίτο 
πρόσωπο για την πρωθυπουργία. 
Πρόκειται για όρους που δεν θα 
μπορούσε να δεχθεί η Ν.∆., όταν 
αναμένεται πως θα καταγράψει 
ποσοστό «καθαρά» άνω του 30% 
στις πρώτες εκλογές. 

Θα πρέπει να επισημανθούν και 
δύο στοιχεία που απομακρύνουν 
ακόμη περισσότερο την πιθανότη-
τα σχηματισμού κυβέρνησης μετά 
τις εκλογές της απλής αναλογικής:
• Ακόμη και στο ενδεχόμενο κυ-
βερνητικής συνεργασίας με το ΠΑ-
ΣΟΚ –που όπως διαφαίνεται από 
τις τοποθετήσεις στελεχών του 
ούτως ή άλλως θα προτιμούσε να 
παραμείνει στα έδρανα της αντι-
πολίτευσης– τη Ν.∆. συμφέρει να 
έχουν προηγηθεί εκλογές με τον 
δικό της εκλογικό νόμο, καθώς η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της θα 
αριθμεί σαφώς περισσότερα μέλη.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ, που παλαιότερα άφη-
νε ανοικτό «παράθυρο» για κυ-
βέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του 
πρώτου κόμματος –με ΠΑΣΟΚ, 
ΜέΡΑ25, ΚΚΕ– ή για κυβέρνηση 
μειοψηφίας, πλέον έχει μεταβάλει 
στρατηγική και σημειώνει πως κυ-
βερνητική λύση μέσω απλής ανα-
λογικής μπορεί να προκύψει μόνο 
με τον ίδιο στη θέση του οδηγού.

Αυτοδυναμία Ν.Δ. 

μετά τις δεύτερες κάλπες

Πρόκειται για ρεαλιστικό σενάριο, 
με βάση τις υφιστάμενες δημο-
σκοπήσεις (πίνακας 2). Και τού-
το, καθώς τα διλήμματα στις δεύ-
τερες εκλογές –με τον εκλογικό 
νόμο της Ν.∆.– θα είναι ιδιαίτε-

ρα ισχυρά, ενώ θα πλανάται και 
ο κίνδυνος της ακυβερνησίας, σε 
ένα διεθνές περιβάλλον που πιθα-
νότατα θα παραμένει ασταθές λό-
γω Ουκρανικού, αλλά και εξαιτίας 
των αναθεωρητικών βλέψεων του 
Ταγίπ Ερντογάν. Είναι προφανές 
πως σε μια τέτοια περίπτωση ο 
κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει 
στον σχηματισμό μονοκομματι-
κής κυβέρνησης, ακόμη και εάν 
η κοινοβουλευτική του πλειοψη-
φία είναι περιορισμένη. Εξάλλου 
και στην τρέχουσα τετραετία κα-
τέστη σαφές ότι η Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα της Ν.∆. είναι εξαιρε-
τικά συμπαγής. 

Κυβέρνηση συνεργασίας 

Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ

Πρόκειται για ένα σενάριο με πρω-
θυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, που 
για να υλοποιηθεί προϋποθέτει με-
ρική «αναδίπλωση» της Χαριλάου 
Τρικούπη από τους όρους που θέ-
τει στην παρούσα φάση ο Νίκος 
Ανδρουλάκης. Ουσιαστικά στην 

προκειμένη περίπτωση πολλά θα 
κριθούν από τους ακριβείς συσχε-
τισμούς που θα προκύψουν μετά 
τα αποτελέσματα των δεύτερων 
εκλογών και από το πόσο κοντά 
θα έχει βρεθεί η Ν.∆. στην αυτο-
δυναμία. Πάντως, θεωρείται πολύ 
πιθανόν το ΠΑΣΟΚ να δεχθεί ιδι-
αίτερα ισχυρή πίεση –και εκ των 
έσω– προκειμένου να συμβάλει 
στη διαμόρφωση κυβερνητικής 
λύσης και την αποφυγή μιας τρί-
της κατά σειρά εκλογικής αναμέ-
τρησης.

Κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. 

- Ελληνικής Λύσης

Από εδώ και πέρα αναφέρονται σε-
νάρια σαφώς λιγότερο πιθανά: για 
παράδειγμα, παρότι στο παρασκή-
νιο συζητείται πως εάν ο Νίκος Αν-
δρουλάκης επιλέξει να παραμείνει 
στα έδρανα της αντιπολίτευσης, 
σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας η 
συνεργασία Ν.∆. - Ελληνικής Λύ-
σης θα μπορούσε να αποτελέσει 
διέξοδο για τον πρωθυπουργό, ο 
ίδιος είναι κατηγορηματικός ως 
προς το αντίθετο. Ο κ. Μητσοτά-
κης εξαρχής απέκλειε ως «διέξοδο» 
μια παραλλαγή του μοντέλου της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη 
θέση του Πάνου Καμμένου. Ομως 
το συγκεκριμένο σενάριο «κάηκε» 
ολοσχερώς με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία: όπως λέγεται, δεν είναι 
δυνατή η συνεργασία της Ν.∆. που 
έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στην 

πρώτη γραμμή της ∆ύσης έναντι 
της εισβολής της Μόσχας, με ένα 
«φιλορωσικό» κόμμα. Αντιθέτως, 
εφικτή προκειμένου να αποφευ-
χθεί η ακυβερνησία θα μπορούσε 
να είναι η σύμπλευση με την Εθνι-
κή ∆ημιουργία των κ. Μπογδάνου, 
Τζήμερου και Κρανιδιώτη, αλλά 
είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν ο 
συγκεκριμένος σχηματισμός θα 
μπορέσει να υπερβεί το όριο του 
3% ώστε να εισέλθει στην επόμε-
νη Βουλή. 

Tρίτες εκλογές - 

τρίτο πρόσωπο

Σε ενδεχόμενο αδυναμίας σχημα-
τισμού κυβέρνησης μέσω κάποιας 
από τις προηγούμενες «εναλλακτι-
κές», στο τραπέζι μπορεί να μπουν 
η προσφυγή σε τρίτη εκλογική ανα-
μέτρηση ή η ανάληψη της πρω-
θυπουργίας από τρίτο πρόσωπο. 
Ομως και στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση τα προβλήματα θα είναι 
πολλαπλά. Τριπλές εκλογές είναι 
προφανές ότι θα καταστήσουν την 
Ελλάδα θύλακα πρωτοφανούς πο-
λιτικής αστάθειας. Παράλληλα, συ-
νεπάγονται πως σχεδόν για δύο 
μήνες η χώρα θα πορευτεί με υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση σε ένα περι-
βάλλον πολλαπλών κινδύνων. Σε 
κάθε περίπτωση, το βάρος που θα 
κληθεί να σηκώσει το ΠΑΣΟΚ αν 
οδηγήσει τις εξελίξεις σ’ αυτή την 
κατεύθυνση θα είναι δυσβάστα-
κτο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει 
δηλώσει έτοιμος για συνεργασίες 

εάν τούτο είναι η επιλογή των πο-
λιτών στις δεύτερες εκλογές. Ομως 
και το σενάριο για τρίτο πρόσωπο 
στην πρωθυπουργία, στο οποίο 
έχει αναφερθεί το ΠΑΣΟΚ, παρου-
σιάζει πολλαπλά προβλήματα στην 
πράξη. Υπενθυμίζεται πως η κυ-
βέρνηση Παπαδήμου –που απο-
τελεί το μόνο πρόσφατο προηγού-
μενο– ήταν «ειδικού σκοπού» και 
εξαιρετικά βραχύβια. Παράλληλα 
ως λύση είναι αντιθεσμική και εί-
ναι ενδεικτικό πως και ο Αλέξης 
Τσίπρας διαμήνυσε δημοσίως πως 
σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ο 
επόμενος πρωθυπουργός πρέπει να 
προέρχεται από το πρώτο κόμμα.

Τρικομματική 

ή κυβέρνηση μειοψηφίας

Τέλος, χωρίς στην πραγματικότη-
τα προοπτική υλοποίησης, μπο-
ρούν να συζητηθούν: μια κυβέρ-
νηση στην οποία θα μετείχαν Ν.∆., 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και θα άφηνε 
τα έδρανα της αντιπολίτευσης σε 
πιο «ακραίες» φωνές. Ο σχημα-
τισμός κυβέρνησης μειοψηφίας, 
ενός μορφώματος δηλαδή, κατά 
πάσα βεβαιότητα βραχύβιου και με 
το οποίο στη χώρα δεν έχει υπάρ-
ξει επί της ουσίας κατά το παρελ-
θόν καμία εμπειρία. Eίναι προφα-
νές πως εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια 
–μη διαφαινόμενη πάντως– μεγά-
λη ανατροπή, τα περισσότερα από 
τα παραπάνω σενάρια θα έχουν 
και πάλι βάση, με εκείνον όμως 
πρωταγωνιστή.

Η πρωτιά Ν.Δ.
και τα σενάρια
σχηματισμού
κυβέρνησης
Οι διπλές εκλογές και η «επόμενη μέρα»

Τι συζητείται στα πολιτι-
κά γραφεία – Το «σκάκι» 
Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ με φόντο 
τις επερχόμενες αναμε-
τρήσεις με απλή αναλο-
γική και με το μπόνους.

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να φα-
νεί αν οι τάσεις πήραν το μήνυμα 
που τους έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας 
σε σχέση με την ύπαρξη, αλλά και 
τον τρόπο λειτουργίας τους από 
εδώ και στο εξής. Περίπτωση δι-
άλυσής τους δεν υπάρχει. Μια κι-
νητικότητα που παρατηρείται δεν 
είναι ακόμα σίγουρο πού μπορεί να 
οδηγήσει. Ισως μια αρχή γίνει από 
τις μικρές συμμαχικές ομάδες. Η 
«Κ» πληροφορείται πως η ∆ΗΜΑΡ, 
με πρόταση του Θανάση Θεοχαρό-
πουλου, έχει ήδη προχωρήσει στις 
διαδικασίες ανασύνθεσης και αυ-
τοκατάργησής της.

Γνωρίζοντας πως οι κυρίαρχες 
τάσεις δεν θα κάνουν εύκολα πί-
σω, το «καμπανάκι» του προέδρου 
χτύπησε κυρίως για την ανάγκη 
μιας απαραίτητης μετασυνεδρι-
ακής πολύμηνης εκεχειρίας, που 
πρέπει όλοι να κάνουν ενόψει των 
εκλογών. Σε αυτή τη φάση πλειο-
ψηφία και μειοψηφία επεξεργάζο-
νται τα μηνύματα που τους έστει-
λε ο αρχηγός τους. Η «Ομπρέλα», 
σύμφωνα με πληροφορίες, ετοι-
μάζει την πρώτη πανελλαδική 
της σύσκεψη μέσα στον Ιούνιο 
και η πλειοψηφία περιμένει να 
δει κατά πόσο η ένωση της Κί-
νησης Μελών, της ∆ΗΜΑΡ, της 
Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας, της 

ΕΚΙΕΑ, της Γέφυρας, της ΡΕΝΕ και 
κάποιων πασοκογενών μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί κάτω από 
την ίδια στέγη. Στην «Ομπρέλα» 
είδαν πολύ θετικά το γεγονός πως 
ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους προ-
εδρικούς ότι «δεν μπορείτε να μι-
λάτε εξ ονόματός μου», βάζοντας 
παράλληλα «φρένο» στον Παύλο 

Πολάκη. Ωστόσο δεν ξεχνούν ότι 
πριμοδότησε, όπως υποστηρί-
ζουν, την πλειοψηφία περιορί-
ζοντας τον χώρο σε όσους ανή-
κουν στην αριστερή πτέρυγα. Οι 
«προεδρικοί» πιστεύουν πως τα 
μεγάλα επίδικα για δημιουργία 
σύνθετων και ευρέων σχημάτων 
στον συνδικαλισμό, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και τη νεολαία –
που ήταν απούσα από την ήττα 
της ∆ΑΠ στις φοιτητικές εκλογές– 
θα αναδείξουν, αν κάποιοι ακόμα 
και τώρα στέκονται εμπόδιο στη 

διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ.
Η επιλογή της Ράνιας Σβίγκου 

στη θέση της γραμματέως της Κ.Ε. 
έχει αφήσει πίσω της κάποιες «ου-
ρές» που προκαλούν ακόμα έντο-
νες εσωκομματικές συζητήσεις. 
∆ιασταυρωμένες πληροφορίες της 
«Κ», τόσο από την πλευρά της μει-
οψηφίας όσο και της πλειοψηφίας 
αναφέρουν πως οι δεύτεροι, μετά 
την άνετη επικράτησή τους στο 
συνέδριο, συνομίλησαν με τον 
Αλέξη Τσίπρα για το θέμα του νέ-
ου γραμματέα. Υπενθυμίζεται πως 

ο πρόεδρος είχε ξεκινήσει σειρά 
επαφών με κορυφαία στελέχη από 
όλες τις πτέρυγες για μια πρώτη 
αποτίμηση της διαδικασίας. 

Η πλειοψηφία ζήτησε για τη θέ-
ση του «νούμερο δύο» του κόμμα-
τος να τοποθετηθεί κάποιο πρόσω-
πο από τον δικό της χώρο, καθώς 
το ποσοστό που κατείχε ξεπερνού-
σε το 75%. Υποστηρίζουν πως με 
την ένωση στην οποία προχώρη-
σαν είχαν πετύχει ακόμα και την 
ανασύνθεση που ζητούσε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. Στο ραντεβού μπή-

κε ένα ακόμα αίτημα. Ο ∆ημήτρης 
Τζανακόπουλος να μην προταθεί 
ξανά για τη θέση του γραμματέα. 
Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας φέ-
ρεται να ενημερώθηκε πως στην 
αντίθετη περίπτωση το ποσοστό 
των λευκών ψηφοδελτίων στην 
ψηφοφορία θα έβγαζε μια εικόνα 
διχασμού στο κόμμα. Ο πρόεδρος 
στην ομιλία του στην Κεντρική 
Επιτροπή, πάντως, είχε αποκα-
λύψει πως ο ∆ημήτρης Τζανακό-
πουλος του είχε εκφράσει εδώ και 
καιρό την επιθυμία να μην είναι 
εκ νέου υποψήφιος. Ανάλογη από-
φαση είχε πάρει μέσω τηλεδιάσκε-
ψης και η «Ομπρέλα».

Αυτό που ενόχλησε την Κίνη-
ση Μελών είναι το κείμενο των 
«6+6» θέσεων που βγήκε στα τέ-
λη Μαρτίου. Το είχαν υπογράψει 
πρόσωπα του περιβάλλοντος του 
∆ημήτρη Τζανακόπουλου –όχι ο 
ίδιος– και θεωρήθηκε πως μαζί με 
τον Νάσο Ηλιόπουλο επιχείρησαν 
μια άκομψη διείσδυση στον ενω-
μένο χώρο των λεγόμενων «προ-
εδρικών». Για «ουρανοκατέβατη 
τάση» έκανε λόγο στέλεχός τους 
μιλώντας στην «Κ», αποτυπώνο-
ντας το κλίμα που είχε δημιουρ-
γηθεί στον χώρο της ευρύτερης 
πλειοψηφίας παραμονές του συ-
νεδρίου. Οι υπογράφοντες του 
κειμένου αρνούνται πως υπήρχε 
οποιαδήποτε πρόθεση διεμβολι-

σμού ή δημιουργίας τάσης. Συ-
μπληρώνουν, μάλιστα, πως όσοι 
στήριξαν το κείμενο, που είχε ένα 
διακριτό στίγμα, δεν ανήκαν σε 
κάποια ομάδα ή ρεύμα το τελευ-
ταίο διάστημα. 

Το αποτέλεσμα ήταν ο Αλέξης 
Τσίπρας να προχωρήσει στη συν-
θετική πρόταση της Ράνιας Σβί-
γκου για τη θέση της γραμματέως, 
με αναπληρωτή τον Γιώργο Βασι-
λειάδη. Η πλευρά της πλειοψηφί-
ας δεν έκρυψε την επιθυμία της 
η πρόταση να ήταν αντίστροφη, 
αν και το γεγονός ότι ο κ. Βασι-
λειάδης ανέλαβε υπεύθυνος του 
οργανωτικού, εκτιμήθηκε θετικά. 

Η Πολιτική Γραμματεία

Τη συνεδρίαση της Πολιτικής 
Γραμματείας, που προγραμματίζε-
ται να γίνει μέσα στην εβδομάδα, 
θα απασχολήσουν οι νέες χρεώ-
σεις που θα έχουν τα μέλη της. Η 
Ράνια Σβίγκου έχει ήδη ξεκινήσει 
επαφές με τα στελέχη του οργά-
νου. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αφή-
σει πίσω του όλα τα εσωκομματικά 
ζητήματα στοχεύοντας απολύτως 
στις περιοδείες και τη συσπείρωση 
του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Το αίτη-
μα για εκλογές έχει αναβαθμιστεί 
από την επίσκεψη στη Ρόδο και 
μετά, όπου με καθαρό τρόπο προέ-
βλεψε την πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες το φθινόπωρο.

Το παρασκήνιο της εκλογής γραμματέα στον ΣΥΡΙΖΑ
Πώς κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόταση της Ράνιας Σβίγκου – Οι κόντρες στις τάξεις της πλειοψηφίας

Η «Ομπρέλα» ετοιμάζει 

την πρώτη πανελλαδική 

της σύσκεψη μέσα 

στον Ιούνιο, ενώ 

η πλειοψηφία ζυγίζει 

τις ισορροπίες 

στο εσωτερικό της.

Η επιλογή της Ράνιας Σβίγκου στη θέση της γραμματέως της Κ.Ε., κατόπιν 
της πρότασης του Αλέξη Τσίπρα, έχει αφήσει πίσω της κάποιες «ουρές» που 
προκαλούν ακόμα έντονες εσωκομματικές συζητήσεις.
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Νευρικότητα προδίδουν οι κινή-
σεις που πραγματοποιεί στο πε-
δίο η Αγκυρα, αλλά και το ανθελ-
ληνικό κρεσέντο των τελευταίων 
ημερών με μαέστρο τον πρόεδρο 
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν. Στην Αθήνα καταφθά-
νουν πληροφορίες για δύο κι-
νήσεις που σχεδιάζει η Τουρκία 
και ενδέχεται να πυροδοτήσουν 
ακόμα μεγαλύτερη διπλωματική 
ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες 
εντός του θέρους. Παρ’ όλα αυ-
τά στην Αθήνα υφίσταται ψυ-
χραιμία αλλά και η εκτίμηση ότι 
υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας 
που δεν θα επιτρέψουν στην κα-
τάσταση να εκτροχιαστεί. Αν και 
μεταξύ Αθηνών και Αγκυρας δεν 
υφίστανται αυτή τη στιγμή δίαυ-
λοι επικοινωνίας, δεν συμβαίνει 
το ίδιο ανάμεσα σε Λευκό Οί-
κο και Προεδρικό Παλάτι. Από 
τον περασμένο Ιανουάριο όταν 
ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σά-
λιβαν συνομίλησε με τον στε-
νό συνεργάτη του κ. Ερντογάν, 
Ιμπραήμ Καλίν, άνοιξε ένας δί-
αυλος ο οποίος εκτιμάται ότι εί-
ναι ανοιχτός. Μάλιστα, γίνονται 
προσπάθειες για συνάντηση ανά-
μεσα στους κ. Σάλιβαν και Καλίν, 
γεγονός το οποίο μπορεί να απο-
τελέσει και ένα ακόμα βήμα στην 
προσπάθεια επαναπροσέγγισης 
μεταξύ Ουάσιγκτον και Αγκυρας. 
Σε αυτή τη διαδικασία ανταλ-
λαγών μεταξύ Ουάσιγκτον και 
Αγκυρας, η αμερικανική πλευ-
ρά είναι δεδομένο ότι θα θέσει 
ζήτημα εκλογίκευσης της τουρ-
κικής συμπεριφοράς έναντι ενός 
εταίρου του ΝΑΤΟ, μάλιστα σε 
μια περίοδο δοκιμασίας της ενό-
τητας της Συμμαχίας, λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία. 

Τουρκικές πρωτοβουλίες

Συγκεκριμένα, οι δύο κινήσεις 
είναι οι εξής: Η πρώτη πρωτοβου-
λία που αναμένεται σε διπλωμα-
τικό επίπεδο είναι η χρήση των 
επίσημων διαύλων οι οποίοι υφί-
στανται στον ΟΗΕ προκειμένου 
η Τουρκία να κοινοποιήσει και 
σε διεθνές επίπεδο τη θέση της 
περί ύπαρξης νησιών «ακαθόρι-
στης κυριαρχίας» στο Αιγαίο, τις 
λεγόμενες «γκρίζες ζώνες». Είναι 
ακόμα ασαφές αν η Αγκυρα θα 
επιλέξει να προχωρήσει σε αυ-
τή την κίνηση κλιμάκωσης μέ-
σω επιστολής του μόνιμου αντι-

προσώπου στον ΟΗΕ Φεριντούν 
Σινιρλίογλου, απαντώντας στην 
τελευταία που κατετέθη από τις 
ελληνικές αρχές στις 25 Μαΐου 
ή με κάποιον άλλο τρόπο. Υφί-
σταται, πάντα και η δυνατότητα 
της διακοίνωσης. Σε κάθε περί-
πτωση η Αθήνα ήδη προετοιμά-
ζεται προκειμένου να απαντήσει 
διπλωματικά. Ηδη, η τελευταία 
επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, 
που απαντούσε στα καινοφανή 
επιχειρήματα περί σύνδεσης κυ-
ριαρχίας των νησιών με την απο-
στρατιωτικοποίησή τους, περιέχει 
μια τεχνογνωσία διαφορετική από 
το παρελθόν, καθώς έπειτα από 
οδηγίες του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου ∆ένδια η διαδικασία 
συγγραφής περιλαμβάνει και τη 
συνεργασία με διεθνείς παράγο-
ντες, κυρίως ακαδημαϊκούς. 

Η δεύτερη πρωτοβουλία που 

συζητείται εντός της τουρκικής 
κυβέρνησης, σύμφωνα με πληρο-
φορίες που καταφθάνουν στην 
Αθήνα, είναι η αδειοδότηση της 
κρατικής Τουρκικής Εταιρείας 
Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) για έρευνες 
ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρή-
τη, δηλαδή στη περιοχή δυτικά 
του 28ου μεσημβρινού, ο οποίος 
τέμνει νοητά το μεγαλύτερο νη-
σί των ∆ωδεκανήσων. Μια τέτοια 
κίνηση θα συνιστούσε ακραία 
κλιμάκωση και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε επανάληψη σεναρί-
ων ανάλογων με εκείνο της πε-
ριόδου Αυγούστου - Νοεμβρίου 
2020, με μια κρίσιμη διαφορά: 

Στην περίπτωση ανατολικά του 
28ου μεσημβρινού υπήρχε μόνο 
το Καστελόριζο, ενώ στα δυτικά 
υπάρχει μια συστάδα νήσων και 
νησίδων, την κυριαρχία των οποί-
ων η Αγκυρα αμφισβητεί ανοιχτά. 

Είναι απολύτως σαφές ότι στην 
Αθήνα ετοιμάζονται για το χειρό-
τερο, έχοντας πάντα κατά νου 
πως κάθε πληροφορία που κατα-
φθάνει από την Αγκυρα βρίσκεται 
πάντοτε υπό την αίρεση των πο-
λιτικών εξελίξεων στη γειτονική 
χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ατμό-
σφαιρα πόλωσης στην Τουρκία 
και η κακή δημοσκοπική εικόνα 
του κ. Ερντογάν και του κόμμα-

τός του, μπορεί να οδηγήσουν 
ακόμα και σε επιλογές που άλλο-
τε θεωρούνταν αδιανόητες. Παρ’ 
όλα αυτά, σε όλα τα κρίσιμα πό-
στα στην κυβέρνηση υφίσταται 
προετοιμασία για κάθε σενάριο, 
μάλιστα εκτιμάται ότι υπάρχει 
επαρκής –έστω και δύσκολη– 
απάντηση για καθένα από αυτά. 

Την ίδια στιγμή που ο κ. Ερ-
ντογάν, ο οποίος την Πέμπτη 
έφτασε στο σημείο να τουιτάρει 
τις απειλές περί «καταστροφι-
κού τέλους» της Ελλάδας ακόμα 
και στα ελληνικά, και οι αξιω-
ματούχοι της κυβέρνησης και 
του κόμματός του επιτίθενται 
σε καθημερινή βάση στην Ελ-
λάδα, φθάνοντας στο σημείο να 
απειλήσουν ανοιχτά με χρήση βί-
ας στο Αιγαίο, στην Αθήνα υφί-
στανται ουκ ολίγες πληροφορίες 
σχετικά με μαζικές κινήσεις των 

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων 
(ΤΕ∆) προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Σημαντικές δυνάμεις του 
πεζικού, του πυροβολικού και 
των τεθωρακισμένων των ΤΕ∆ 
μετακινούνται προς την τουρ-
κοσυριακή μεθόριο, γεγονός το 
οποίο καταφανώς μαρτυρεί την 
προετοιμασία για νέα επιχείρη-
ση στη βόρεια Συρία. 

Παρά τις μετακινήσεις των 
ΤΕ∆ προς Ανατολάς, παρατηρεί-
ται και μια προσπάθεια διατήρη-
σης της επιφυλακής στο Αιγαίο. 
Προφανώς το τουρκικό ναυτι-
κό παραμένει στην περιοχή, με 
μονάδες και ασκήσεις που προ-
γραμματίζονται, ωστόσο φαίνε-
ται ότι οι επιτελείς προχωρούν 
και σε αμυντικές προετοιμασίες. 
Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές 
που έχουν γίνει γνωστές και στην 
Αθήνα, η ναυτική βάση του Ακ-
σάζ οχυρώνεται με ανθυποβρυ-
χιακά έργα, ενώ προικοδοτείται 
και με δυνατότητες αεράμυνας 
και αντιμετώπισης μη επανδρω-
μένων αεροσκαφών (UAV). Στη 
ναυτική βάση του Ακσάζ που βρί-
σκεται στη Μαρμαρίδα, σε από-
σταση αναπνοής από τη Ρόδο 
και το Καστελλόριζο φαίνεται ότι 
πλέον δημιουργούνται και υποδο-
μές για τη στάθμευση μη επαν-
δρωμένων οχημάτων επιφανείας 
(USV) τύπου ULAQ τα οποία μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθούν και για 
αμυντικές επιχειρήσεις. 

Ενίσχυση της άμυνας

Εν ολίγοις η κινητοποίηση 
των ΤΕ∆ για την ενίσχυση της 
άμυνας της κύριας ναυτικής βά-
σης που διαθέτουν στην Ανα-
τολική Μεσόγειο (οι εμβριθείς 
γνώστες της κατάστασης στο 
υπουργείο Εθνικής Αμυνας θυ-
μούνται την αξία του Ακσάζ στην 
πολύμηνη κρίση του «Ορούτς 
Ρέις» το καλοκαίρι και φθινόπω-
ρο του 2020), υποδηλώνει ότι η 
Αγκυρα θεωρεί πως σε περίπτω-
ση έναρξης των επιχειρήσεων 
στη βόρεια Συρία, δεν θα πρέπει 
να δοθεί προς δυσμάς –εν προ-
κειμένω στην Ελλάδα– η αίσθη-
ση μιας Τουρκίας «ευάλωτης» 
από άλλη κατεύθυνση. Ούτως ή 
άλλως, η συγκεκριμένη στάση 
συνδέεται και με το δόγμα των 
«δυόμισι πολέμων», δηλαδή της 
παλιάς αυτής θεωρίας των τουρ-
κικών στρατιωτικών και διπλω-
ματικών κύκλων, ότι η Τουρκία 
μπορεί να αντιμετωπίσει απο-
τελεσματικά πολλαπλά μέτωπα. 

Ανεβάζει το θερμόμετρο ο Ερντογάν
Οι δύο κινήσεις που σχεδιάζει η Τουρκία και ενδέχεται να πυροδοτήσουν μεγαλύτερη διπλωματική ένταση και ο ρόλος των ΗΠΑ

Στην ελληνική πλευρά 
επικρατεί ψυχραιμία 
αλλά και η εκτίμηση 
ότι υπάρχουν δικλίδες 
ασφαλείας που
δεν θα επιτρέψουν
στην κατάσταση
να εκτροχιαστεί.

Ανοιχτός παραμένει 
ο δίαυλος μεταξύ του 
συμβούλου Εθνικής 
Ασφαλείας του Λευκού 
Οίκου Τζέικ Σάλιβαν και 
του στενού συνεργάτη 
του κ. Ερντογάν, 
Ιμπραήμ Καλίν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τον υπουργό Αμυνας Χουλουσί Ακάρ επιθεωρούν στρατιωτικό αεροσκάφος.
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Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι, 
έπειτα από πολλά χρόνια, που 
στο ξεκίνημά του οι οιωνοί για 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι 
τόσο αρνητικοί. Υπάρχουν αντι-
κειμενικοί λόγοι για τους οποίους 
η πρόκληση ενός θερμού επει-
σοδίου δεν είναι το πιθανότερο 
σενάριο, ωστόσο η συσσώρευση 
ενός εν πολλοίς αναίτιου θυμού 
στην άλλη πλευρά για την Αθή-
να και η αλαζονική ανασφάλεια 
του προέδρου Ερντογάν, δημι-
ουργούν εύλογη ανησυχία και 
επαγρύπνηση. 

 
Οσο η κατάσταση στην Ουκρανία 
παραμένει τεταμένη, είναι καθο-
ριστικής σημασίας για το ΝΑΤΟ 
να συντηρεί τη συνοχή του. Η 
Τουρκία τη θέτει εν αμφιβόλω με 
τη στάση της απέναντι στην προ-
οπτική ένταξης Σουηδίας και Φιν-
λανδίας, έτσι όμως γίνεται σαφώς 
πιο δύσκολη η πρόκληση ενός 
ρήγματος στη νοτιοανατολική 
πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Περισσότε-
ρο, λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος 
επιζητεί την προσοχή του Μπάι-
ντεν για να μπορέσει να διαπραγ-
ματευτεί μαζί του συνολικά πριν 
από τις εκλογές, παρά θα ήθελε να 
έρθει σε ρήξη με την Ουάσιγκτον. 
Η χρησιμότητα της Ελλάδας σε 

αυτή την περίπτωση έγκειται, 
αφενός, στη στρατηγική σχέση 
που έχει αναπτύξει με τις ΗΠΑ, 
άρα κατά την τουρκική εκδοχή 
οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν να 
εκτεθούν στα μάτια μας ότι απέ-
τυχαν να τους αποτρέψουν απ’ το 
να προκαλέσουν κρίση, αφετέρου 
υπολογίζουν ότι η συνεχής πίε-
ση που ασκείται στην Αθήνα θα 
την υποχρεώσει να ζητήσει την 
εμπλοκή της Ουάσιγκτον, άρα να 
ανοίξει τον δίαυλο, εφόσον ένα 
επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νατοϊ-
κούς συμμάχους εκ των πραγμά-
των προτεραιοποείται και απαιτεί 
άμεση παρέμβαση.

 
Συνάμα, ο Ερντογάν διαχειρίζεται 
ένα δυσμενές για τον ίδιο προ-
εκλογικό περιβάλλον. Και εδώ 
εντοπίζεται ένα από τα πιο ανη-

συχητικά σημεία σε σχέση με τα 
ελληνοτουρκικά. Ο Ερντογάν βρί-
σκεται σε μια πρωτόγνωρη για 
τον ίδιο κατάσταση, όπου έπειτα 
από 20 χρόνια απόλυτης κυριαρ-
χίας, στις δημοσκοπήσεις χάνει 
από όλους τους ανθυποψηφίους 
του, ενώ το ισχυρό χαρτί που τον 
εδραίωσε στην εξουσία, η οικονο-
μία, εξελίσσεται σε αχίλλειο πτέρ-
να. Από την άλλη, η παρατεταμέ-
νη παραμονή στην εξουσία και 
ο αυταρχικός τρόπος διακυβέρ-
νησης, όπως και η συνεχής συρ-
ρίκνωση του κύκλου εμπίστων, 
φαίνεται πως τον απομακρύνουν 
από την πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική πραγματικότητα. Η επι-
μονή του στη μείωση των επιτοκί-
ων, ενώ ο πληθωρισμός καλπάζει, 
είναι χαρακτηριστική της απώλει-
ας επαφής με τα πραγματικά γε-
γονότα και τις ανάγκες του λαού. 
Αυτός ο συνδυασμός καθίσταται 
προβληματικός, διότι όπως και 
στην περίπτωση του Πούτιν, ο 
ορθολογισμός μπαίνει σε δεύτερη 
μοίρα και επικρατούν αντιλήψεις 
βαθιά ριζωμένες, με παραπομπές 
στο ένδοξο παρελθόν, στην ανά-
γκη διόρθωσης της Ιστορίας και 
στην επιθυμία των δύο ηγετών να 
αφήσουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα 
τους. Αν, λοιπόν, ο Ερντογάν βρε-
θεί μπροστά στο φάσμα της ήτ-
τας, δεδομένου ότι η οικονομία 

είναι σε φάση οιονεί χρεοκοπίας, 
προφανώς θα αναζητήσει κάπου 
αλλού μια επιτυχία που θα του 
δώσει πόντους στο εσωτερικό και 
θα συσπειρώσει ένα ετερόκλητο 
ακροατήριο ισλαμιστών και κεμα-
λιστών, με κοινό σημείο αναφο-
ράς τον εθνικισμό. Αλλωστε, κάθε 
φορά που στο παρελθόν έγιναν 
επιχειρήσεις στη Συρία, ο Τούρ-
κος πρόεδρος «τσιμπούσε» στις 
μετρήσεις – σε ανθηρές τότε οικο-
νομικές συνθήκες. Επίσης, από το 
2015 και μετά, όταν αποφάσισε να 
στοχοποιήσει τους Κούρδους, και 
βέβαια μετά το αποτυχημένο πρα-
ξικόπημα του 2016, ο Ερντογάν 
κέρδισε εκλογικές αναμετρήσεις 
και το δημοψήφισμα με έντονη 
πόλωση στο εσωτερικό, που σή-
μερα βρίσκεται στην κορύφωσή 
της, αλλά και βολικούς εχθρούς 
στο εξωτερικό.

 
Δυστυχώς, η τουρκική ηγεσία έχει 
πλέον προσχωρήσει στις ακραίες 
αντιλήψεις του κεμαλικού κατε-
στημένου και του βαθέος παρα-
κράτους σε σχέση με το Αιγαίο 
και την Ελλάδα, ενώ μια φυσική 
εχθρότητα για Αθήνα και Λευ-
κωσία διατρέχει κάθετα το πολι-
τικό σύστημα. Καλλιεργείται δε 
και συντηρείται τεχνηέντως στο 
εσωτερικό κλίμα σε βάρος μας, 
στην κατεύθυνση του από εδώ 

και πέρα «όλα δικαιολογούνται». 
Μάλιστα, η θέση περί δήθεν κα-
κομαθημένου παιδιού της ∆ύσης 
και ενεργουμένου των Αμερικα-
νών, που υπό προϋποθέσεις θα 
μπορούσε να βάλει την Ελλάδα σε 
θέση πολιορκητικού κριού απέ-
ναντι στην Τουρκία, είναι μια πά-
για κεμαλική θεώρηση, την οποία 
εσχάτως υιοθετεί και ο Ερντογάν. 
Οσο βολική, όμως, είναι η δαιμο-
νοποίηση της Αθήνας, άλλο τόσο 
δύσκολο είναι το εγχείρημα της 
στρατιωτικής αναμέτρησης με 
αυτή, κάτι που οπωσδήποτε λει-
τουργεί αποτρεπτικά.

 
Επί του πεδίου, οι ενδεχόμενες κινή-
σεις είναι λίγο - πολύ αναμενόμε-
νες (με απώτερο στόχο να χρεω-
θούμε την κλιμάκωση): σεισμικές 
έρευνες σε ανοριοθέτητες περιο-
χές, με το τρίγωνο Ρόδου - Καρπά-
θου - Καστελλόριζου να εμφανίζει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πλωτό 
γεωτρύπανο στην κυπριακή ΑΟΖ, 
ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού 
συμφώνου με πρόσκληση για διε-
ξαγωγή ερευνών στη λιβυκή υφα-
λοκρηπίδα, τζαρτζαρίσματα με 
αφορμή τις μεταναστευτικές ροές 
και προκλητικές ενέργειες ακόμη 
και από τουρκικά αλιευτικά, ενώ 
θα συνεχίζονται οι παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου μας με συμ-
βατικά και υβριδικά μέσα. Υβρι-

δικές (ψυχολογικές) επιχειρήσεις 
θα διεξάγονται όλο και συχνότερα 
για να φθαρεί και να συμβιβαστεί 
η Αθήνα. Στο διπλωματικό πεδίο, 
πέραν της διεθνοποίησης του ζη-
τήματος της αποστρατιωτικοποί-
ησης, που συνδέεται επίμονα με 
την κυριαρχία, υπάρχουν σκέψεις 
εντός του θέρους να κατατεθεί επι-
στολή στον ΟΗΕ για την προβολή 
των τουρκικών θέσεων - διεκδική-
σεων, αυτή τη φορά για το Αιγαίο. 
Μάλιστα, οι Τούρκοι ξεσκονίζουν 
υποθέσεις από τη νομολογία που 
στηρίζουν τις απόψεις τους, ώστε 
να τις επικαλεστούν για να οικο-
δομήσουν επιχειρήματα σχετικά 
με τις θαλάσσιες ζώνες. Πέραν 
της αυτονόητης προσοχής που θα 
επιδειχθεί, πρέπει να εξετάσουμε 
κατά πόσο αυτή η ενέργεια συνι-
στά παραβίαση του πρωτοκόλλου 
της Βέρνης (σε περίπτωση κατάθε-
σης συντεταγμένων θα πρόκειται 
για μονομερή οριοθέτηση), αλλά 
και αν τελικά μας εξυπηρετεί η 
έμμεση διαπραγμάτευση διά αλ-
ληλογραφίας, γιατί κάθε φορά θα 
απαντούμε σε όλο και πιο εξει-
δικευμένες αξιώσεις της άλλης 
πλευράς.    

 
* O κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι 
διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών 
Υποθέσεων, αναπληρωτής καθηγητής 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Στην Αγκυρα υπάρχουν 
σκέψεις εντός του 
θέρους να κατατεθεί 
επιστολή στον ΟΗΕ
για την προβολή
των τουρκικών θέσεων - 
διεκδικήσεων, αυτή
τη φορά για το Αιγαίο.

Α Π Ο Ψ Η

Τι ετοιμάζει η Τουρκία

Παρότι είναι προφανές ότι από τους παράγοντες εξωτερικής εξισορρό-
πησης της τουρκικής επιθετικότητας ο πλέον σημαντικός είναι οι ΗΠΑ, 
στην Αθήνα επιθυμούν την πιο ενεργή εμπλοκή και των Ευρωπαίων 
εταίρων. Κάτι το οποίο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη 
συζητήσει με τον καγκελάριο της Γερμανίας Ολαφ Σολτς και, βεβαίως, 
με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος άλλωστε εξαρ-
χής καταδίκασε την τουρκική επιθετικότητα. Αντιθέτως, στην Αθήνα δεν 
υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον τρόπο που κινήθηκε για ακό-
μα μια φορά η Ιταλία στο ζήτημα της Λιβύης. Και τούτο διότι στις 22 Ιου-
νίου προγραμματίζεται μια σύνοδος για το μέλλον της χώρας από την 
οποία θα απουσιάζει –για ακόμα μια φορά– η Ελλάδα, ενώ θα είναι πα-
ρούσα η Τουρκία. Από την Αθήνα καταγράφεται με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον και η διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, 
που, πάντως, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τη συνεργασία με Ελλάδα 
και Κύπρο στον τομέα της άμυνας. 

Οι Ευρωπαίοι εταίροι και η Ιταλία

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ*



Με αργό και συστηματικό τρόπο 
τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 
πιστά στη γραμμή της τουρκι-
κής κυβέρνησης, συμμετέχουν 
στην προσπάθεια της δημιουρ-
γίας ενός αφηγήματος εναντί-
ον της Ελλάδας και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, στοχεύοντας 
ξεκάθαρα στα νησιά του Αιγαίου.

Κρίσιμη καμπή, στην αλλαγή 
στάσης των τουρκικών εφημερί-
δων και των τηλεοπτικών δικτύ-
ων, ήταν η επίσκεψη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Μέχρι 
εκείνη την ημέρα υπήρχαν ανα-
φορές στην Ελλάδα, κυρίως όμως 
για κάποια από τα εξοπλιστικά 
προγράμματα της χώρας, όπως 
και για την αυξανόμενη παρου-
σία των βάσεων των ΗΠΑ, δί-
χως να γίνονται βασικά θέμα-
τα των δελτίων ή πρωτοσέλιδα 
εφημερίδων.

Οι συναντήσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, 
όπως και η ομιλία του στο Κο-
γκρέσο προκάλεσαν στην Αγκυ-
ρα ένα ισχυρό σοκ. Η τουρκική 
εφημερίδα Ηurriyet έφτασε στο 
σημείο να μετρήσει πόσες φορές 
χειροκροτήθηκε ο πρωθυπουρ-
γός αναφέροντας σε τίτλο «σε 
ομιλία 42 λεπτών τον χειροκρό-
τησαν 37 φορές». 

Αυτό όμως που εξόργισε τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και αυ-
τόματα οδήγησε και τα τουρκι-
κά μέσα ενημέρωσης να ασχο-
λούνται με την Ελλάδα, ήταν η 
αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα 
F-16 τα οποία θέλει να αγορά-
σει η Τουρκία. «Ο Μητσοτάκης 
με έμμεσο τρόπο ζήτησε από τις 
ΗΠΑ να μη δώσουν F-16 στην 
Τουρκία», έγραψε η εφημερίδα 
Hurriyet. Aκολούθησε η δήλω-
ση του κ. Ερντογάν με την οποία 
ανήγγειλε πως κόβει κάθε επαφή 
με τον πρωθυπουργό. Από εκεί-
νη την ημέρα ξεκίνησε συστη-
ματική προβολή σχετικών ζη-
τημάτων στα πρωτοσέλιδα των 
τουρκικών εφημερίδων, όπως 
για την αποστρατιωτικοποίηση 
των νησιών, ενώ παράλληλα σε 
όλα τα ενημερωτικά τηλεοπτικά 

δίκτυα CNN Turk, Ηaber Turk, 
Haber Global, Α Haber υπάρχει 
συστηματική προβολή θεμάτων 
σχετικά με τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και τις αμερικανικές βά-
σεις. Και εδώ σε βασικό θέμα συ-
ζήτησης αναδεικνύεται η στρα-
τιωτικοποίηση των νησιών του 
Αιγαίου. Η κρατική τηλεόραση 
TRT Haber μετέδωσε ρεπορτάζ το 
οποίο υποστήριζε πως τα νησιά 
θα πρέπει να βρίσκονται υπό κα-
θεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Ενα άλλο γεγονός, το οποίο 
προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον των μέσων ενημέ-
ρωσης της γειτονικής χώρας, 
ήταν η επίσκεψη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη σε Ψέριμο, Κω και 
Αστυπάλαια. Εκεί εντάθηκε η 
συζήτηση για το καθεστώς των 
νησιών, για τον τρόπο που πα-
ραχωρήθηκαν πριν από 100 ή 
70 χρόνια σε Ελλάδα και Ιταλία. 
Τηλεοπτικά δίκτυα επιχείρησαν 
να πλησιάσουν την Ψέριμο υπο-
στηρίζοντας πως είναι νησί «αμ-
φισβητούμενης κυριαρχίας».

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση 
η διαπίστωση ότι οι απαντήσεις 
του Κυριάκου Μητσοτάκη ή του 
Νίκου ∆ένδια σε όσα έχουν ανα-
φέρει οι Τούρκοι αξιωματούχοι 
είτε δεν μεταδίδονται καθόλου 
είτε δημοσιεύονται σε πολύ μι-
κρή έκταση.

Η συνέντευξη του υπουργού 
Εξωτερικών της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου στο πρα-
κτορείο Ανατολή, όπου απείλησε 
πως η Αγκυρα θα αμφισβητήσει 
την κυριαρχία των νησιών σε πε-
ρίπτωση που δεν αποσυρθούν 
τα στρατεύματα, ανέβασε ακό-
μα περισσότερο τον τόνο των 
τουρκικών ΜΜΕ. Ακολούθησαν 
οι δηλώσεις του κυβερνητικού 
εταίρου του κ. Ερντογάν, Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος ξεκα-
θάρισε πως διεκδικεί τα ∆ωδε-
κάνησα καθώς «η καρδιά τους 
είναι στραμμένη στην Τουρκία».

Στη βραδινή ζώνη όλων των 
ενημερωτικών τηλεοπτικών δι-
κτύων υπάρχουν εκπομπές πολι-
τικών συζητήσεων, οι καλεσμέ-
νοι των οποίων τον τελευταίο 
μήνα πολύ συχνά καταπιάνονται 
με δύο θέματα: Με την πιθανό-
τητα επέμβασης στη Συρία και 

το ζήτημα της παρουσίας των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα και την απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών 
του Αιγαίου. Με την παρουσίαση 
χαρτών γίνονται πολύωρες συ-
ζητήσεις όπου η Ελλάδα παρου-
σιάζεται ως «όργανο των ξένων 
δυνάμεων που θέλουν να πολι-
ορκήσουν την Τουρκία». Γίνο-
νται αναφορές στις Συνθήκες 
των Σεβρών και της Λωζάννης, 
καθώς και στο σημερινό στάτους 
των νησιών.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν 
πως αυτή η συζήτηση στα τηλε-
οπτικά πάνελ ωφελεί την τουρ-
κική κυβέρνηση, καθώς αντί να 
συζητηθούν τα προβλήματα της 
τουρκικής οικονομίας, του πλη-
θωρισμού που σπάει ρεκόρ των 
τελευταίων 25 ετών ή της υποτί-
μησης της λίρας, οι Τούρκοι πολί-
τες «βομβαρδίζονται» με μια νέα 
λογική αναθεωρητισμού.

Στα πάνελ των τηλεοπτικών 
δικτύων καλούνται στρατιωτικοί 
αναλυτές, απόστρατοι αξιωμα-
τικοί των τουρκικών ενόπλων 
δυνάμεων και κάποιοι δημοσι-

ογράφοι που ωστόσο εκφρά-
ζουν ακραίες θέσεις. Στο CNN 
Turk πολιτικός αναλυτής πρότει-
νε «κατάληψη κάποιων νησιών 
της Ελλάδας», με τον διευθυντή 
της εφημερίδας Hurriyet Αχμέτ 
Χακάν να μην παρεμβαίνει. Ο 
αντιναύαρχος ε.α. του τουρκικού 
ναυτικού Τζιχάντ Γιαϊτζί δήλω-
σε πως «η Ψέριμος ανήκει στην 
Τουρκία». Καθηγητές πανεπι-
στημίων υπενθυμίζουν το «οθω-
μανικό παρελθόν των νησιών» 
και υποστηρίζουν πως «από τη 
στιγμή που η Ελλάδα παραβίασε 
τους όρους, τα νησιά πρέπει να 
επιστραφούν στην Τουρκία που 
διαδέχθηκε την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία»!

Παραπληροφόρηση

Μπορεί οι θέσεις να ακού-
γονται ακραίες και εξωπραγ-
ματικές, ωστόσο αναλυτές το-
νίζουν πως οι λαϊκές μάζες που 
δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρει-
ες των ζητημάτων δέχονται μια 
παραπληροφόρηση από τα ση-
μαντικά μέσα ενημέρωσης για 
«δεκάδες νησιά που είναι υπό 
την κατοχή των Ελλήνων» και 
έτσι δημιουργείται ένα αφήγη-
μα για τις εξελίξεις της επόμενης 
ημέρας. Εμπειροι καθηγητές το-
νίζουν πως στο παρελθόν, από 
τη δεκαετία του ’50, έχουν χτι-
στεί παρόμοια αφηγήματα, όπως 
για το Κυπριακό, που έφθασαν 
έως τις εξελίξεις του 1974, ή και 
για άλλα ζητήματα που κατέλη-
ξαν σε εμπλοκή, όπως των Ιμί-
ων το 1996.

Η Αγκυρα απειλεί πως θα περάσει 
στην επόμενη φάση των διεκδική-
σεών της για τα ελληνικά νησιά, 
κι αυτό έγινε με τον πιο επίσημο 
τρόπο από τον πρόεδρο της χώρας 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος 
δήλωσε πως «η Τουρκία δεν θα 
παραιτηθεί από τα δικαιώματά 
της στο Αιγαίο και δεν θα διστά-
σει να ασκήσει τα δικαιώματα που 
της δίνουν οι διεθνείς συνθήκες 
για τη στρατιωτικοποίηση των 
νησιών, όταν αυτό χρειαστεί». 
Ο κ. Ερντογάν κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής άσκησης Efes 
δήλωσε ότι «καλούμε για άλλη μια 
φορά την Ελλάδα να σταματήσει 
να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, που 
είναι σε αποστρατιωτικοποιημένο 
καθεστώς και να ενεργήσει σύμ-
φωνα με τις διεθνείς συνθήκες. 
∆εν αστειεύομαι, σοβαρά μιλάω».

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις 
αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια 
άσκησης που προέβλεπε και σε-
νάρια απόβασης σε ακτές. Εμπει-
ροι αναλυτές εστίασαν την προ-
σοχή τους στη δήλωση Ερντογάν 
για «τα δικαιώματα που δίνουν οι 
Συνθήκες», εκτιμώντας ότι μπο-
ρεί να ερμηνευτεί και ως χρήση 
του δικαιώματος «αυτοάμυνας» 
της χώρας. Στην Τουρκία, πολλές 
φορές έχουν εκφραστεί οι από-
ψεις πως η στρατιωτικοποίηση 
των νησιών είναι απειλή.

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν 
πως οι τελευταίες δηλώσεις του 
προέδρου της Τουρκίας είναι σε 
επίπεδο δίχως προηγούμενο σχε-
τικά με το ζήτημα της στρατι-
ωτικοποίησης των νησιών και 
θεωρούν πως θα ακολουθήσει 
κλιμάκωση των διεκδικήσεων της 
Αγκυρας σε κάθε επίπεδο, όχι μό-
νο σε διπλωματικό. Οπως τονί-
ζουν, αυτό θα συμβεί για λόγους 
στρατηγικής έτσι ώστε «να απο-
δειχθεί πως οι ξένες δυνάμεις στις 
οποίες βασίζεται η Ελλάδα δεν 
θα σπεύσουν να τη βοηθήσουν», 
αλλά δεν αποκλείουν και πολλά 
ακραία σενάρια που θα μπορού-
σαν να βοηθήσουν τον Ερντογάν 
στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο.

Αυτά τα σενάρια, λένε έμπειροι 
πολιτικοί αναλυτές, θα μπορού-
σαν να εισφέρουν στην αλλαγή 
του κλίματος και στην ενίσχυση 
των ποσοστών της κυβερνητικής 
συμμαχίας ΑKP-ΜΗP.

Κάποιοι υπενθυμίζουν όσα 
είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια 
της πρωθυπουργικής θητείας της 
Τανσού Τσιλέρ και τη στάση που 
είχε τηρήσει το 1996 στο ζήτημα 
των Ιμίων και για λόγους εσωτε-
ρικής πολιτικής. Και σήμερα η 
κ. Τσιλέρ έχει ξεκινήσει την πο-
λιτική της επανεμφάνιση στην 
Τουρκία, έχοντας τη στήριξη του 
κ. Ερντογάν...

Τα τουρκικά
ΜΜΕ χτίζουν
το «αφήγημα»
για τα νησιά
Πώς εξυπηρετείται η ατζέντα Ερντογάν

Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Τις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώ-
σει απειλητικά τα μηνύματα που 
έρχονται από την πολεμοχαρή 
Τουρκία που ευθέως και απρο-
κάλυπτα απειλούν τα νησιά μας 
(και όχι μόνο).

 
Και έχουν γεμίσει πάλι ραδιόφωνα 
και Τύπος, έντυπος και ηλεκτρο-
νικός, με δεκάδες αναλύσεις και 
περισπούδαστους προβληματι-
σμούς από πολιτικούς, δημοσι-
ογράφους, αναλυτές, καθηγητές 
και κάθε είδους επαΐοντες για το 
τι θα κάνει ο Ερντογάν, πότε θα 
το κάνει και, κυρίως, ποιος θα 
το κάνει!

 
Και ο απλός πολίτης εύλογα ανα-
ρωτιέται τι από όλα αυτά ισχύει, 
πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυ-
νος, αλλά σε γενικές γραμμές, 
του είναι αδύνατον να παρακο-
λουθήσει όλες τις περισπούδα-
στες εξηγήσεις για το τι μπορεί 
να συμβεί και πόσο πρέπει να 
ανησυχήσει.

Ας μου επιτραπεί και εμένα, ως πο-
λίτης, να κάνω μερικές απλοϊκές 
σκέψεις:

 
Ο σουλτάνος έχει απόλυτη ανά-
γκη μιας εντυπωσιακής κίνησης, 
όχι μόνο για λόγους εσωτερικής 
κατανάλωσης, αλλά κυρίως για-
τί, σε αντίθεση με τα όσα πι-
στεύουν και διακηρύσσουν οι 
λεγόμενοι ειδικοί, έχει σκοπό 
να επιτεθεί στην Ελλάδα και να 
αποσπάσει ένα κομμάτι εθνικού 
εδάφους μας.

 
Ολα τα άλλα που αναφέρονται, δη-
λαδή προκλήσεις στον αέρα, γε-
ωτρήσεις, ενέργειες έρευνας και 
διάσωσης, είναι στη σφαίρα της 
«ήπιας πρόκλησης», ενώ το μόνο 
που θα τον ηρωοποιήσει είναι να 
καταλάβει ένα, έστω μικρό, κομ-
μάτι ελληνικού εδάφους.

 
Ποιο είναι το πεδίο; Μα το Αιγαίο 
με τα αναρίθμητα μεγάλα και μι-
κρά νησιά και νησίδες του. ∆εν 
έχει σημασία για αυτόν αν θα κα-
ταλάβει μικρό ή μεσαίο νησί. Ση-

μασία έχει να καρφώσει την ημι-
σέληνο σε ελληνικό έδαφος. Ολα 
τα άλλα είναι παρελκόμενα και 
δευτερεύουσας σημασίας.

 
Ποιος μπορεί να προστατεύσει τα 
νησιά μας, τις νησίδες μας και 
τις βραχονησίδες μας; Μα μόνο 
ο ελληνικός πολεμικός στόλος. 
Και πώς θα τα προστατεύσει; Με 
δεδομένο ότι για τους Τούρκους 
κάθε στόχος είναι σε απόσταση 
λιγότερο από μία ώρα για τις απο-
βατικές τους ορδές, ενώ για εμάς 
η αντίδραση του στόλου μας (και 
των ειδικών δυνάμεων που μετα-
φέρει) βρίσκεται σε απόσταση 
τουλάχιστον 10 ωρών, το πρό-

βλημα γίνεται ολοφάνερο. Ετσι 
βρισκόμαστε σε μια πολύ μειο-
νεκτική κατάσταση, την οποία 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλ-
λά με ποιον τρόπο; ∆εν υπάρχει 
άλλος από τη συνεχή και αδιά-
κοπη παρουσία ολόκληρου του 
στόλου στο Ανατολικό Αιγαίο, 
από τις ακτές της Θράκης έως 
το Καστελλόριζο. Είναι δυνατόν 
να γίνει αυτό; Βεβαίως και είναι, 
και το ναυτικό μας το απέδειξε 
αυτό περίτρανα τον Αύγουστο 
του 2020.

 
Εχουμε και τον αριθμό και την ποι-
ότητα των πλοίων να κάνουμε το 
Ανατολικό Αιγαίο θάλασσα που 
θα στείλει οποιαδήποτε τουρκική 
προκλητική ή επιθετική ενέργεια 
στον βυθό της θάλασσας.

 
Ιδίως σήμερα που ο στόλος μας εί-
ναι σε καλύτερη κατάσταση από 
το 2020, έχει πια δυνατότητες 
συνεχούς υποστήριξης και ανε-
φοδιασμού στο πεδίο (που δεν 
είχε παλαιότερα) και έτσι μπο-
ρεί πράγματι να παραμείνει στις 

θέσεις του στο Αιγαίο για πολλές 
εβδομάδες.

 
Για να γίνουν όμως αυτά και να θω-
ρακιστεί όλη η περιοχή και να κα-
ταστεί απροσπέλαστη για οποια-
δήποτε, έστω και μικρή, τουρκική 
πρόκληση, απαιτούνται δύο κομ-
βικά στοιχεία:

 
Πρώτον, η απόλυτη και σθεναρή 
πολιτική βούληση της πολιτείας 
και των Ενόπλων ∆υνάμεων να 
απαντήσουν δυναμικά σε οποια-
δήποτε πρόκληση των Τούρκων. 
Κανείς Ελληνας δεν περιμένει τί-
ποτα λιγότερο από αυτό και ξέ-
ρουμε όλοι ότι μπορούμε να βα-
σιζόμαστε και στην πολιτική και 
στη στρατιωτική ηγεσία.

 
Και δεύτερον και ουσιαστικότερον, 
να φροντίσουμε τα πλοία μας να 
είναι εφοδιασμένα με ό,τι απαι-
τείται από ανταλλακτικά, εφόδια, 
καύσιμα και πυρομαχικά και οτι-
δήποτε άλλο χρειάζεται, να τους 
έχουν γίνει οι απαραίτητες συ-
ντηρήσεις και επισκευές, ώστε 

να είναι ετοιμοπόλεμα ανά πά-
σα στιγμή.

 
Και, για να καταλήξουμε στο «διά 
ταύτα», απαιτείται –το έχουμε 
τονίσει πολλές φορές– άμεση και 
δραστική οικονομική ενίσχυση 
του λειτουργικού προϋπολογι-
σμού του Πολεμικού Ναυτικού, 
η οποία έχει περιοριστεί δραμα-
τικά τα τελευταία χρόνια.

 
Αν δεν γίνει αυτό αμέσως και επι-
συμβεί κάποια εθνική ντροπή ή 
καταστροφή, δεν θα ήθελε κανείς 
να είναι στη θέση των υπεύθυνων 
για αυτή την πολυετή εγκατάλει-
ψη του στόλου μας.

 
Επείγει λοιπόν να κινητοποιηθεί 
άμεσα η ηγεσία και των Ενόπλων 
∆υνάμεων και του υπουργείου Οι-
κονομικών και, ιδίως, του πρωθυ-
πουργού για να δοθεί άμεσα λύση 
του μακροχρόνιου αυτού προβλή-
ματος, πριν βρεθούμε μπροστά σε 
μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

* Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης είναι εφοπλιστής.

Πρέπει να φροντίσουμε 
τα πλοία μας να είναι 
εφοδιασμένα με ό,τι 
απαιτείται, ώστε να 
είναι ετοιμοπόλεμα 
ανά πάσα στιγμή.

Α Π Ο Ψ Η

Να θωρακίσουμε το Ανατολικό Αιγαίο

«Η Τουρκία δεν παραιτήται 
από τα δικαιώματά της»

Του ΠΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ*

Τις τελευταίες εβδομάδες τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου έχουν «αγκαλιάσει» τις θέσεις Ερντογάν με πηχυαίους τίτλους που αφορούν στο πρόσωπο 
του Ελληνα πρωθυπουργού, όπως «Του έδωσαν γκάζια και κάνει σόου» (Hurriyet), «O Μήτσος αγκάλιασε την «κατσίκα»» (Aksam σχετικά με την Ψέριμο),  «Για 
μένα Μητσοτάκης γιοκ» (Milliyet). Την ίδια στιγμή, στα τηλεοπτικά πάνελ, απόστρατοι και αναλυτές εξηγούν με χάρτες στο κοινό τα επιχειρήματα της Αγκυρας.

Τηλεοπτικά δίκτυα 
επιχείρησαν να 
πλησιάσουν την Ψέριμο
υποστηρίζοντας 
πως είναι νησί 
«αμφισβητούμενης 
κυριαρχίας».
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Η ορθόδοξη μονή του Σβιατο-
χίρσκ είναι ένα από τα πλέον 
ιδιότυπα πεδία μάχης στον πό-
λεμο στην Ουκρανία. Το αχανές 
σύμπλεγμα ναών και μοναστι-
κών κτισμάτων θεωρείται από 
τα πιο ιερά προσκυνήματα για 
τη ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Η μονή βρίσκεται, όμως, στην 
πορεία προέλασης του ρωσι-
κού στρατού στην ανατολική 
Ουκρανία.

Ρωσικά βλήματα με στόχο 
τα ουκρανικά στρατεύματα ξε-
φεύγουν συχνά από την πορεία 
τους, πλήττοντας το μοναστήρι. 
Τοίχοι έχουν γκρεμιστεί και με-
γάλοι κρατήρες σχηματίστηκαν 
στο προαύλιο. Τέσσερις μοναχοί 
και ιερείς σκοτώθηκαν από ρω-
σικά πυρά, σύμφωνα με την ου-
κρανική αστυνομία. Τα ρωσικά 
πυρά είναι ένα ακόμη παράδειγ-
μα των παράπλευρων ζημιών 
που προκαλεί η στρατηγική της 
Μόσχας, υποχρεώνοντας μονα-
χούς και μοναχές σε πολεμική 
κινητοποίηση. Μαζί με εκατο-
ντάδες εσωτερικούς πρόσφυγες 
που φιλοξενούνται στη μονή, 
όλοι τους πιστοί στο Πατριαρ-
χείο Μόσχας και τον ηγέτη του 
Κύριλλο, ο οποίος έχει ευλογή-
σει τη ρωσική εισβολή. Ο διαρ-
κής βομβαρδισμός από ρωσικά 
πυροβόλα υποχρεώνει τους μο-
ναχούς σε περίπλοκους συμβι-
βασμούς. 

«Είναι αλήθεια ότι βομβαρ-
δίζουν τη μονή, υπακούοντας 
μάλλον σε σχετικές διαταγές. 
Προσευχόμαστε για αυτούς κα-
λώντας τους να συνειδητοποι-
ήσουν τι κάνουν», λέει η μονα-
χή Ιωάννα μιλώντας για τους 
Ρώσους στρατιώτες. Η μοναχή 
τραυματίστηκε από θραύσμα 
τούβλου όταν βλήμα έπληξε κτί-
ριο της μονής. Μοναχός που 
βρισκόταν δίπλα της χτυπήθη-
κε από θραύσματα στο στομά-

χι και πέθανε πριν μεταφερθεί 
σε νοσοκομείο. Το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, ο Ουκρανός 
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
είπε ότι περίπου 300 άμαχοι, 
συμπεριλαμβανομένων και 60 
παιδιών, είχαν βρει καταφύγιο 
στη μονή. Η αστυνομία ανέφε-
ρε ότι αδυνατεί να απομακρύ-
νει τα παιδιά, καθώς ο δρόμος 
βομβαρδίζεται συχνά.

Η σταδιακή καταστροφή της 
ιστορικής μονής αναμένεται να 
έχει αντίκτυπο στις εξελίξεις 
στο εσωτερικό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Το «μετα-σοβιετικό» 
σχίσμα μεταξύ ρωσικής και ου-
κρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
αποτελεί το μόνιμο σκηνικό του 
πολέμου. Η ουκρανική Εκκλη-
σία ανακήρυξε μονομερώς το 

αυτοκέφαλό της, αλλά χιλιάδες 
ενορίες της Ουκρανίας παραμέ-
νουν πιστές στον πατριάρχη 
Μόσχας Κύριλλο. Αν το Κίεβο 
επικρατήσει στον πόλεμο, είναι 
βέβαιο ότι η ρωσική Ορθόδοξη 
Εκκλησία θα αποκλειστεί διά 
παντός από τη χώρα.

Οι μοναχοί του Σβιατοχίρσκ, 
όμως, παρέμειναν πιστοί στη 
Μόσχα. «∆ικαιολογούν τη στά-
ση τους με τον τρόπο τους και 
προσπαθούν να κρυφτούν από 
την πραγματικότητα, η οποία εί-
ναι ότι η Ρωσία εισέβαλε στην 
Ουκρανία και βομβαρδίζει το 
μοναστήρι τους», λέει ο θεολό-
γος Ιχόρ Κοζλόφσκι.

Το τελευταίο δεκαήμερο, η 
πρώτη γραμμή των μαχών στο 
Σβιατοχίρσκ έφθασε δύο χιλιό-

μετρα από τα τείχη της μονής. 
Το ρωσικό πυροβολικό έμοιαζε 
να στοχεύει γέφυρα πάνω από 
τον ποταμό Σιβέρσκι Ντονέτς, 
20 μέτρα από τα τείχη. Οπως 
αναμενόταν, κάποια από τα πυ-
ρά έπληξαν το μοναστήρι αντί 
του στόχου τους. Ουκρανοί αξι-
ωματούχοι κατηγορούν τις ρω-
σικές δυνάμεις για αδιαφορία. 
«Τίποτα δεν είναι ιερό για αυ-
τούς. Θα μπορούσαν να έχουν 
αποφύγει τη μονή, αλλά προ-
τίμησαν να βομβαρδίσουν δί-
πλα της», είπε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών της Ου-
κρανίας, Αντόν Γερασένκο.

Η ξύλινη εκκλησία

Οι μάχες του περασμένου 
Σαββατοκύριακου προκάλεσαν 

πυρκαγιά στον ναό των Αγίων 
Πάντων, τη μεγαλύτερη ξύλι-
νη εκκλησία στην Ουκρανία. 
Οι ρωσικές δυνάμεις κατηγό-
ρησαν τον στρατό του Κιέβου 
για την καταστροφική πυρκα-
γιά. Η μονή, που χρονολογείται 
από τον 16ο αιώνα, έχει μεγάλη 
θρησκευτική, ιστορική και πο-
λιτιστική αξία για τους Ρώσους 
και τους Ουκρανούς. «Πρόκειται 
για ένα κόσμημα της Ορθοδο-
ξίας», λέει ο θεολόγος Κοζλόφ-
σκι. Οι προσκείμενοι στη Μό-
σχα μοναχοί αντιμετωπίζονται 
σαν προδότες από τους Ουκρα-
νούς εθνικιστές. Η ηγεσία της 
μονής έχει επιλέξει να ταχθεί 
στο πλευρό του φιλορώσου μη-
τροπολίτη του Ντονέτσκ. «Θε-
ωρούν ότι ο πόλεμος αποτελεί 

θέλημα Θεού», λέει ο Κοζλόφ-
σκι. Την περασμένη ∆ευτέρα, 
μια ημέρα πριν από τον τραυ-
ματισμό της αδελφής Ιωάννας, 
ρωσικά πυρά σκότωσαν έναν 
ιερέα, μία μοναχή και έναν μο-
ναχό. Οι τάφοι τους βρίσκονται 
στο κοιμητήριο της μονής. 

Οι άμαχοι

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η απο-
μάκρυνση των αμάχων που κα-
τέφυγαν στη μονή είναι επικίν-
δυνη. ∆ρόμος γεμάτος στροφές 
οδηγεί στη μονή, περνώντας 
μέσα από πυκνό δάσος, ιδανι-
κό σημείο για ενέδρα. Μετά τη 
ρωσική εισβολή, πιστοί συνέρ-
ρευσαν στο μοναστήρι αναζη-
τώντας ασφάλεια. Η μονή φιλο-
ξένησε εσωτερικούς πρόσφυγες 

πολλές φορές τα τελευταία χρό-
νια, από την εποχή έναρξης της 
σύρραξης μεταξύ ρωσόφωνων 
αυτονομιστών και Ουκρανών 
στα ανατολικά της χώρας. 

Το αίσθημα ασφάλειας απο-
δείχθηκε αυτή τη φορά απατη-
λό. Ρωσικά βλήματα έπληξαν 
για πρώτη φορά το μοναστήρι 
τον Μάρτιο. Ο εντονότερος βομ-
βαρδισμός, όμως, σημειώθηκε 
πριν από δύο εβδομάδες. Μετα-
ξύ των κτισμάτων που υπέστη-
σαν ζημιές είναι και η εκκλησία 
του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ουκρανικής κυβέρνησης. 
Τη ∆ευτέρα, ο μοναχός Προχόρ 
έλεγε: «∆εν ξέρω ποιος βομβαρ-
δίζει. Προσευχόμαστε για ειρή-
νη σε όλο τον κόσμο».

Το μοναστήρι
των λυγμών
στον πόλεμο
της Ουκρανίας
Ρωσικά πυρά στη μονή του Σβιατοχίρσκ

Γκρεμισμένοι τοίχοι και κρατήρες στο προαύλιο της ορθόδοξης μονής από τα ρωσικά βλήματα, που έχουν στόχο τα ουκρανικά στρατεύματα.

Μετά τη ρωσική εισβολή, εκατοντάδες εσωτερικοί πρόσφυγες συνέρρευσαν στο μοναστήρι Σβιατοχίρσκ αναζητώντας ασφάλεια. ∆εξιά, σε νοσοκομείο του 
Σλαβιάνσκ κατέληξε η μοναχή Ιωάννα μετά τον τραυματισμό της από θραύσμα τούβλου, όταν ρωσικό βλήμα έπληξε κτίριο της μονής.
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Του ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΡΕΪΜΕΡ, 
THE NEW YORK TIMES

Οι μάχες Ρώσων και Ουκρανών 
στο Σεβεροντονέτσκ, στην πε-
ριοχή του Ντονμπάς, είναι τόσο 
σφοδρές ώστε είναι αδύνατο να 
υπάρξει οποιαδήποτε δημοσιο-
γραφική κάλυψη. Το μόνο που 
έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι Ου-
κρανοί έχουν αναδιπλωθεί στη 
βιομηχανική ζώνη στα περίχω-
ρα της πόλης και ότι οι βολές 
πυροβολικού είναι αδιάκοπες. 
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την 
έκβαση της μάχης αυτής εξαιρε-
τικά κρίσιμη και έδωσε εκ νέου 
θάρρος στους στρατιώτες του, 
υποσχόμενος ότι η Ουκρανία 
θα νικήσει. «Ο πόλεμος συνεχί-
ζεται. Αλλά αντέξαμε ένα ισχυ-
ρό πλήγμα. Υπερασπιζόμαστε 
τα εδάφη μας. Και πάμε για μία 
από τις σπουδαιότερες στρατι-
ωτικές επιτυχίες στην Ευρώπη. 
Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλε-
μο», είπε ο Ζελένσκι.

Ενδεχόμενη κατάκτηση του 
Σεβεροντονέτσκ φέρνει τη Ρω-
σία πιο κοντά στον στόχο της 
κατοχής ολόκληρης της ουκρανι-
κής επαρχίας Ντονέτσκ. Ως προς 
τους ρωσικούς στόχους στον Νό-
το, ο Ρώσος υπουργός Αμυνας 
Σεργκέι Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι 
έχουν επιτευχθεί, κάτι που ήταν 
ήδη σαφές μετά την πτώση της 
Μαριούπολης. Οι παρατηρητές 
απέδωσαν στην ανακοίνωση αυ-
τή συμβολική σημασία, θεωρώ-

ντας ότι το βασικό ακροατήριο 
βρίσκεται εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωμα-
τούχους, η σιδηροδρομική σύν-
δεση της Κριμαίας με τη Μελι-
τούπολη, που είχε διακοπεί μετά 
το 2014, αποκαταστάθηκε και 
έφθασε στην Κριμαία το πρώ-

το τρένο φορτωμένο με σιτη-
ρά. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει 
ότι θα χρησιμοποιήσει για εξα-
γωγές σιτηρών το λιμάνι Μπερ-
ντιάνσκ, στην Αζοφική, όταν αλι-
εύσει όλες τις νάρκες που είχε 
τοποθετήσει η Ουκρανία, σε μια 
απόπειρα να αποτρέψει ρωσική 
απόβαση.

Εξάλλου, οι ουκρανικές νάρ-
κες είναι, σύμφωνα με τη Ρω-
σία, το βασικό εμπόδιο για τις 
ουκρανικές εξαγωγές από το λι-
μάνι της Οδησσού. Η Ουκρανία, 
αντιθέτως, υποστηρίζει ότι αυτό 
που εμποδίζει τις εξαγωγές είναι 
η έλλειψη επαρκών εγγυήσεων 

ασφαλείας για τα εμπορικά πλοία 
και ότι αυτές θα δοθούν μόνο αν 
αυτά συνοδεύονται από πολεμι-
κά. Η απόπειρα της Τουρκίας να 
μεσολαβήσει ώστε να εφαρμο-
σθεί το σχέδιο του ΟΗΕ για τη δι-
ευκόλυνση των ουκρανικών εξα-
γωγών δεν καρποφόρησε, παρά 
τη μετάβαση του Ρώσου υπουρ-
γού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ 
στην Αγκυρα και τη συνάντησή 
του με τον Τούρκο ομόλογό του, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Προειδοποίηση από ΟΗΕ

Ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες, προειδοποίησε ότι η εξεύ-

ρεση λύσης επείγει, καθώς 94 
χώρες, στις οποίες κατοικούν 
1,6 δισ. άνθρωποι, «είναι εκτε-
θειμένες σε τουλάχιστον μία 
από τις πτυχές της κρίσης και 
δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλ-
θουν». Ηδη, το Τσαντ, μία από 
τις φτωχότερες χώρες του πλα-
νήτη, κηρύχθηκε σε κατάσταση 
επισιτιστικής κρίσης λόγω της 
αδυναμίας μερίδας του πληθυ-
σμού να τα βγάλει πέρα με την 
άνοδο των τιμών των τροφίμων. 
Ως προς το αέριο, η Ρωσία ανα-
κοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να κό-
ψει την παροχή σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, αφού το αίτημά 

της για πληρωμές σε ρούβλια 
ικανοποιήθηκε. 

Η Ρωσία διατύπωσε εμμέσως 
και το αίτημα για ανταλλαγές 
στρατιωτών, με την καταδίκη 
εις θάνατον δύο Βρετανών και 
ενός Μαροκινού που συνελή-
φθησαν να πολεμούν στο πλευρό 
των ουκρανικών δυνάμεων. Το 
Λονδίνο υποστηρίζει ότι ήταν 
μέλη του τακτικού ουκρανικού 
στρατού και άρα καλύπτονται 
από τις συμβάσεις περί αιχμαλώ-
των πολέμου, ενώ οι τοπικές ρω-
σικές αρχές των κατειλημμένων 
περιοχών της Ουκρανίας λένε 
πως πρόκειται για μισθοφόρους. 

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτε-
ρικών Λιζ Τρας καταδίκασε απε-
ρίφραστα τη συμπεριφορά της 
Ρωσίας απέναντι στους αιχμα-
λώτους, χωρίς να κάνει κάποια 
δημόσια αναφορά στο ενδεχόμε-
νο ανταλλαγής τους με Ρώσους 
που έχουν αιχμαλωτισθεί από 
τον ουκρανικό στρατό.

Σε αντίθεση με την κυβέρνη-
ση του Λονδίνου, το Βερολίνο 
και το Παρίσι εξακολουθούν να 
διατηρούν διαύλους επικοινω-
νίας με τη Μόσχα. Ερωτηθείς 
γιατί συνεχίζει να συνομιλεί με 
τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ο Γερ-
μανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς 
σημείωσε ότι η Γερμανία έχει 
προσφέρει τεράστια στρατιωτι-
κή και οικονομική στήριξη στην 
Ουκρανία. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν 

πρέπει να καταλάβει ότι, χωρίς 
να έρθει σε συμφωνία με την Ου-
κρανία, δεν μπορεί να απαλλα-
γεί από τις κυρώσεις. Του το λέω 
σε όλες τις συζητήσεις, είναι το 
σημαντικότερο που κάνω». «Θα 
μιλούσε με τον Χίτλερ στον Β΄  
Παγκόσμιο Πόλεμο;» σχολίασε 
επικριτικά ο Πολωνός πρόεδρος, 
Αντρζέι Ντούντα.

Η θέση της Μέρκελ

Για την κατάσταση στην Ου-
κρανία τοποθετήθηκε την Τρίτη 
και η τέως καγκελάριος Αγκε-
λα Μέρκελ. Η Μέρκελ είπε ότι 
ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα είχε κι-
νηθεί εναντίον της Ουκρανίας 
ήδη από το 2008, εάν το ΝΑΤΟ 
είχε προσφέρει στη χώρα σχέ-
διο ένταξης, όπως έκανε την 
ίδια χρονιά στη Γεωργία, που 
δέχθηκε ρωσική επίθεση. «Ο 
Πούτιν θα θεωρούσε μια πρό-
σκληση ένταξης της Ουκρανίας 
στο ΝΑΤΟ το 2008 ως κήρυξη 
πολέμου», υποστήριξε η Γερμα-
νίδα καγκελάριος. Ως προς τις 
συμφωνίες του Μινσκ, με τις 
οποίες η γαλλογερμανική διπλω-
ματία βοήθησε να «παγώσει» η 
σύγκρουση στο Ντονμπάς το 
2014-2015, η Μέρκελ σημείωσε 
ότι δεν ήταν «τέλειες». «Επέτρε-
ψαν, όμως, να ηρεμήσει η κατά-
σταση και έδωσαν χρόνο στην 
Ουκρανία να γίνει η χώρα που 
είναι τώρα».

Εξαιρετικά κρίσιμη η έκβαση της μάχης στο Σεβεροντονέτσκ

Η Ουκρανία 
υποστηρίζει ότι αυτό 
που εμποδίζει τις 
εξαγωγές σιτηρών είναι 
η έλλειψη επαρκών 
εγγυήσεων ασφαλείας 
για τα εμπορικά πλοία. Oυκρανοί στρατιώτες επιστρέφουν από το πεδίο της μάχης.
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Στο πλευρό του 
Πατριαρχείου Μόσχας 
στη διένεξή του με το 
Κίεβο για το αυτοκέφαλο 
της Εκκλησίας της 
Ουκρανίας οι μοναχοί.
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Μόλις επτά εβδομάδες μετά την 
άνετη επικράτησή του απέναντι 
στην ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν 
στον δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών, ο Εμανουέλ Μα-
κρόν καλείται να περάσει άλλον 
έναν δύσκολο κάβο, αντιμέτωπος 
με έναν πολύ διαφορετικό αντί-
παλο. Οι βουλευτικές εκλογές 
που διεξάγονται αύριο και την 
επόμενη Κυριακή απέκτησαν χα-
ρακτηριστικά αμφίρροπης ανα-
μέτρησης ανάμεσα στον προε-
δρικό συνασπισμό «Μαζί!» και 
στη Νέα Λαϊκή Ενότητα, υπό τον 
ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλί-
ας», Ζαν-Λικ Μελανσόν. Τον αρι-
στερό πολιτικό που λίγο έλειψε 
να μπει στον δεύτερο γύρο των 
προεδρικών εκλογών, με θέσεις 
για έξοδο από το ΝΑΤΟ, ανυπα-
κοή στην Ε.Ε., σύνταξη στα 60, 
κατώτατο μισθό 1.500 ευρώ (κα-
θαρά) και ευρεία συνταγματι-
κή αναθεώρηση, ενώ στη συνέ-
χεια αναγόρευσε τις βουλευτικές 
εκλογές σε άτυπο τρίτο γύρο των 
προεδρικών, ελπίζοντας σε γρή-
γορη πολιτική ρεβάνς εις βάρος 
του Μακρόν.

Η συγκατοίκηση προέδρου 
και πρωθυπουργού από αντίπα-
λες πολιτικές οικογένειες ήταν 
ανέκαθεν ένα ενδεχόμενο στην 
Πέμπτη ∆ημοκρατία που θεμε-
λίωσε ο Σαρλ ντε Γκωλ για όσο 
καιρό οι μεν προεδρικές εκλογές 
διεξάγονταν κάθε επτά χρόνια, οι 
δε βουλευτικές κάθε πέντε. Ο σο-
σιαλιστής Μιτεράν αναγκάστηκε 
δύο φορές να συγκατοικήσει με 
κεντροδεξιούς πρωθυπουργούς 
(τους Σιράκ και Μπαλαντίρ), ενώ 
ο κεντροδεξιός Σιράκ συνυπήρξε 
με την κυβέρνηση της «πληθυ-
ντικής Αριστεράς» (Σοσιαλιστές 

- Κομμουνιστές - Πράσινοι), υπό 
τον Λιονέλ Ζοσπέν. Tα πράγμα-
τα άλλαξαν από τη στιγμή που η 
προεδρική θητεία περιορίστηκε 
στα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα 
οι βουλευτικές εκλογές, αμέσως 
μετά τις προεδρικές, να θεωρού-
νται εκ προοιμίου κερδισμένες 
από τον νέο πρόεδρο. Η τελευ-
ταία επιβεβαίωση του κανόνα 
ήρθε το 2017, όταν ο Μακρόν, 
με τον αέρα του πρόσφατου θρι-
άμβου του εναντίον της Λεπέν, 
κέρδισε άνετη πλειοψηφία στην 
Εθνοσυνέλευση, υπερβαίνοντας 
κατά πολύ το ελάχιστο όριο των 
289 εδρών (το προεδρικό κόμ-
μα LREM εξέλεξε 313 βουλευ-
τές και το συμμαχικό MoDem 
άλλους 47). 

Ωστόσο, η φετινή προεδρι-

κή αναμέτρηση έφερε τεκτο-
νικές αλλαγές στο πολιτικό το-
πίο της Γαλλίας. Στη θέση του 
παραδοσιακού διπολισμού Κε-
ντροδεξιάς - Κεντροδεξιάς, δια-
μορφώθηκε ένα τριπολικό σκη-
νικό, με σχεδόν ισοδύναμους σε 
ποσοστά και εντελώς ασύμβα-
τους, πολιτικά, χώρους, όπου 
το μακρονικό Κέντρο βρίσκεται 
ανάμεσα στην Ακροδεξιά και 
στη ριζοσπαστική Αριστερά. 
Οταν ο Μελανσόν, αμέσως με-
τά την εκλογή Μακρόν, κάλεσε 

τους πολίτες να υποστηρίξουν 
το κόμμα του στις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές, ώστε να 
αναλάβει ο ίδιος την πρωθυ-
πουργία, πολλοί εκπρόσωποι 
του κατεστημένου τον αντιμε-
τώπισαν με καυστική ειρωνεία. 
Τα χαμόγελα, όμως, πάγωσαν 
όταν ο 70χρονος πολιτικός, που 
είχε διασπάσει το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, κατάφερε να ενώσει γύ-
ρω του Πράσινους, Κομμουνι-
στές, ακόμη και τους Σοσιαλι-
στές, φέρνοντας στα πρόθυρα 

εγκεφαλικού τον πρώην πρόε-
δρο Φρανσουά Ολάντ. 

Αν και όλες οι δημοσκοπή-
σεις προβλέπουν επικράτηση του 
προεδρικού μπλοκ στον δεύτε-
ρο και αποφασιστικό γύρο, το 
τελευταίο διάστημα η ανησυ-
χία στο στρατόπεδο Μακρόν ενι-
σχύθηκε, καθώς η δυναμική της 
εκλογικής μάχης φαινόταν να 
ευνοεί τον Μελανσόν. Στην τε-
λευταία δημοσκόπηση της εται-
ρείας Ipsos για την εφημερίδα 
Le Monde, το «Μαζί!» και η Νέα 

Λαϊκή Ενότητα εμφανίζονταν να 
δίνουν αγώνα στήθος με στήθος, 
συγκεντρώνοντας γύρω στο 28% 
ο καθένας, ενώ η διασπασμένη 
Ακροδεξιά συγκέντρωνε αθροι-
στικά γύρω στο 25% – κάτι που, 
ωστόσο, θα μεταφραζόταν σε πο-
λύ λιγότερες έδρες. Το ιδιόμορ-
φο εκλογικό σύστημα (όλες οι 
περιφέρειες είναι μονοεδρικές, 
κι αν κανείς υποψήφιος δεν συ-
γκεντρώσει το 50% στον πρώτο 
γύρο, τότε μπαίνουν στον δεύτε-
ρο όσοι συγκέντρωσαν τουλάχι-
στον 12,5% των εγγεγραμμένων 
και εκλέγεται ο πρώτος εξ αυ-
τών, ανεξάρτητα από ποσοστό) 
καθιστά την πρόβλεψη για την 
κατανομή των εδρών εξαιρετικά 
δυσχερή. Ενα άλλο, ανησυχητι-
κό για τον Μακρόν, στοιχείο της 
δημοσκόπησης είναι ότι μόλις 
46% των δυνάμει ψηφοφόρων 
του εμφανίζονται βέβαιοι για την 
τελική επιλογή τους, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για τον Μελαν-
σόν είναι 79%.

Με τη δυσαρέσκεια μεγάλου 
μέρους των λαϊκών στρωμάτων 
για τις πολιτικές του να διευρύ-
νεται εξαιτίας της υπονόμευσης 
της αγοραστικής τους δύναμης, 
ο Μακρόν προσπάθησε να μείνει 
κάτω από το ραντάρ, αποσύρο-
ντας από την ημερήσια διάταξη 
αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις, 
όπως η αύξηση του ορίου συντα-

ξιοδότησης, και επιλέγοντας την 
άχρωμη Ελιζαμπέτ Μπορν για το 
αξίωμα του πρωθυπουργού. Απο-
τέλεσμα ήταν μια εντελώς άτο-
νη προεκλογική περίοδος, όπου, 
ουσιαστικά, μόνον ο Μελανσόν 
έκανε καμπάνια (παρότι δεν εί-
ναι υποψήφιος για βουλευτική 
έδρα), με τη δεξιά Le Figaro να 
ανησυχεί «μήπως πρόκειται για 
τη γαλήνη πριν από τη θύελλα». 

Το πρώτο μήνυμα που ήρθε 
από τις εκλογές των Γάλλων του 
εξωτερικού ενίσχυσε τον σκεπτι-
κισμό στους κόλπους των ελίτ: 
αν και ο προεδρικός συνδυασμός 
ήρθε στην πρώτη θέση, το μπλοκ 
του Μελανσόν σημείωσε μεγά-
λη άνοδο και θα διεκδικήσει, 
στον δεύτερο γύρο, δέκα από τις 
έντεκα έδρες που αντιστοιχούν 
στη γαλλική διασπορά. Μόνον 
ως ενδείξεις εκνευρισμού μπο-
ρούν να μεταφραστούν οι προ-
ειδοποιήσεις του δεξιάς προέλευ-
σης υπουργού Οικονομικών του 
Μακρόν, Μπρινό Λε Μερ, πως 
ενδεχόμενη νίκη του Μελανσόν 
θα έφερνε στο πρωθυπουργικό 
μέγαρο έναν «Γάλλο Τσάβες» ή 
τα βιτριολικά σχόλια για το πα-
ρελθόν του στην τροτσκιστική 
τάση των Lambertistes (όπου 
είχε, επίσης, θητεύσει στα νιά-
τα του ο Ζοσπέν, αλλά αυτό δεν 
θεωρήθηκε σκάνδαλο όταν έγι-
νε πρωθυπουργός). 

Δύσκολη
δοκιμασία
για Μακρόν
Αμφίρροπη αναμέτρηση με τη συμμαχία

της Αριστεράς στις αυριανές εκλογές

Ο ριζοσπάστης 
Μελανσόν διεκδικεί 
την πρωθυπουργία, 
απειλώντας να 
μπλοκάρει το 
πρόγραμμα του Γάλλου 
προέδρου.

Επειδή η δυσαρέσκεια των λαϊκών στρωμάτων για τις πολιτικές του διευρύνεται, λόγω της υπονόμευσης της αγοραστικής τους δύναμης, ο Μακρόν προσπά-
θησε να μείνει κάτω από το ραντάρ, αποσύροντας από την ημερήσια διάταξη αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις, όπως η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Γάλλος πρόεδρος υπολογίζει ότι η κεντρώα θέση του στο πολιτικό 
φάσμα αποτελεί ισχυρότατο ατού στον δεύτερο γύρο: όπου ένας δι-
κός τους αντιμετωπίζει υποψήφιο της Ακροδεξιάς, οι αριστεροί στην 
πλειοψηφία τους θα τον υποστηρίξουν, έστω βλαστημώντας από μέ-
σα τους, ενώ όπου έχει απέναντί του έναν αριστερό, θα συσπειρώσει 
την πλειοψηφία των συντηρητικών. Είναι πιθανόν ο Μακρόν να έχει δί-
κιο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να μείνει χωρίς απόλυτη κοινοβουλευτι-
κή πλειοψηφία και να αναγκαστεί, για να κυβερνήσει, να στηριχτεί όχι 
μόνο στους κεντροδεξιούς συμμάχους του που ήδη συμμετέχουν στο 
«Μαζί!» (MoDem και Horizons), αλλά και στο βασικό κόμμα της ∆εξιάς, 
τους «Ρεπουμπλικανούς». Σε περίπτωση νίκης-έκπληξης του Μελαν-
σόν, τα πράγματα περιπλέκονται για τον Μακρόν. Το προεδρικό σύστη-
μα αφήνει στα χέρια του τις καίριες αποφάσεις για θέματα εξωτερικής 
και αμυντικής πολιτικής, αλλά στα εσωτερικά το μεταρρυθμιστικό του 
πρόγραμμα θα μπλοκαριστεί. Ως πρόεδρος, έχει τη δυνατότητα να μην 
αναθέσει την πρωθυπουργία στον Μελανσόν, αλλά σε άλλο στέλεχος 
της πλειοψηφίας, κάτι τέτοιο, όμως, θα προκαλέσει οξεία πολιτική και 
θεσμική κρίση. 

Το ατού, τα σενάρια και οι περιπλοκές

Παρόλο που το 41% των βουλευ-
τών του κόμματός του, των Βρε-
τανών Συντηρητικών, καταψήφι-
σε τον πρωθυπουργό της χώρας, 
Μπόρις Τζόνσον, στη σχετική 
πρόταση μομφής εναντίον του 
την περασμένη ∆ευτέρα, ο ίδιος 
επιμένει ότι θα συνεχίσει να 
ασκεί κανονικά τα καθήκοντά 
του. «Κουτσή πάπια» (αγγλοσα-
ξονική έκφραση για ηγέτες στη 
δύση της πολιτικής τους καριέ-
ρας, με τον πολιτικό χρόνο να 
μετράει ανάποδα) και «νεκρός 
άνδρας που περπατάει» είναι με-
ρικές από τις εκφράσεις που χρη-
σιμοποίησε ο Τύπος για να πε-
ριγράψει την πύρρειο νίκη του 
στη διαδικασία για την παροχή 
ψήφου εμπιστοσύνης. 

Ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστη-
κε αποφασισμένος να συνεχίσει 
το έργο του, λέγοντας ότι η πο-
λιτική του σταδιοδρομία «μόλις 
ξεκίνησε», κατά την πρώτη εμ-
φάνισή του στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων, μετά την επιβίωσή του 
από την πρόταση μομφής. Από 
την πλευρά της, η βουλευτής των 
Εργατικών, Ντέιμ Αντζελα Ιγκλ, 
επέμεινε ότι ο πρωθυπουργός 
προκαλεί συναισθήματα αντι-
πάθειας και θα έπρεπε να πα-
ραιτηθεί. «Τα γεγονότα αυτής 
της εβδομάδας απέδειξαν πόσο 
μισητός πρωθυπουργός είναι, και 
αυτό μόνο στο δικό του κόμμα», 
είπε, για να αναρωτηθεί στη συ-
νέχεια πως αφού δεν τον εμπι-
στεύεται το ίδιο του το κόμμα, 

«για ποιο λόγο να τον εμπιστευ-
θεί η χώρα;».

Εκστρατεία

Οι 148 εσωκομματικοί αντάρ-
τες, πάντως, που τάχθηκαν υπέρ 
της αποπομπής του Τζόνσον τη 
∆ευτέρα σχεδιάζουν να υπονο-
μεύσουν το νομοθετικό έργο της 
κυβέρνησης με «απεργία» από τις 
ψηφοφορίες. Κάτι ανάλογο είχε 
συμβεί και στο τέλος της θητείας 
της Τερέζα Μέι, η οποία, παρό-
λο που είχε κερδίσει αντίστοιχη 
πρόταση μομφής εις βάρος της, 
και μάλιστα με ευρύτερη πλειο-

ψηφία, υποχρεώθηκε σε παραί-
τηση λίγους μήνες αργότερα. Οι 
αντιφρονούντες των Τόρις θέ-
λουν να ξεκινήσουν την παρα-
λυτική εκστρατεία τους από το 
νομοσχέδιο για την επαναδια-
τύπωση τμημάτων του πρωτο-
κόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Ιστορικά, από όλους τους προ-
κατόχους του που είχαν υποβλη-
θεί σε ανάλογη κοινοβουλευτική 
δοκιμασία και κατήγαγαν εξί-
σου οριακές νίκες στη Βουλή, 

η Μάργκαρετ Θάτσερ παραιτή-
θηκε ύστερα από δύο ημέρες, 
ενώ ο Τζον Μέιτζορ, ο οποίος, 
όμως, είχε σαφώς υψηλότερο πο-
σοστό αποδοχής στο εσωτερικό 
του κόμματός του, ηττήθηκε στις 
εκλογές μετά δύο χρόνια. 

Θεωρητικά, το αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας τον θωρακίζει 
για έναν ακόμη χρόνο, αφού για 
12 μήνες δεν μπορεί να υπάρξει 
άλλη αμφισβήτησή του. Ωστό-
σο, ο Τζόνσον υφίσταται πιέσεις 
από βουλευτές του να μειώσει τη 
φορολογία για να ενισχύσει την 
οικονομία και να βοηθήσει τα 
νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν 
το αυξανόμενο κόστος ζωής. Ο 
υπουργός Επιχειρηματικότητας 
Κουάζι Κουαρτένγκ, ο υπουρ-
γός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ και η 
υπουργός Εμπορίου Πένι Μορντό 
έχουν διαμηνύσει την επιθυμία 
τους να συμβεί αυτό. Ο εκπρό-
σωπος του πρωθυπουργού έχει 
υποβαθμίσει αυτή την προοπτι-
κή, λέγοντας ότι «είναι σημα-
ντικό η κυβέρνηση να επιδείξει 
υπευθυνότητα σε μια εποχή που 
τα δημοσιονομικά της χώρας εί-
ναι σε δύσκολη κατάσταση μετά 
την πανδημία». 

Δεμένα χέρια

Προχθές ξεπέρασε τις 100 
στερλίνες το ποσό για να γεμί-
σει ένας Βρετανός το ρεζερβουάρ 
του, στη μεγαλύτερη ημερήσια 
αύξηση της τιμής των καυσίμων 
εδώ και 17 χρόνια. Tα μέτρα ανα-
κούφισης των πολιτών για το αυ-
ξανόμενο ενεργειακό κόστος που 

ελήφθησαν τον Μάρτιο έχουν 
ήδη μηδενιστεί, και o Mπόρις 
Τζόνσον επιχείρησε την Πέμπτη 
να εξηγήσει τι μπορεί και τι δεν 
μπορεί να κάνει η κυβέρνησή 
του: δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
την Ουκρανία γιατί αυτό θα ήταν 
ανήθικο, δεν μπορεί να αυξήσει 
τους μισθούς και να παράσχει με-
γαλύτερα επιδόματα γιατί αυτό 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξη-
ση του πληθωρισμού, ούτε μπο-
ρεί να αυξήσει τα επιτόκια γιατί 
αυτό θα έβλαπτε την απασχόλη-
ση και θα επιβάρυνε το κόστος 
δανεισμού για την κυβέρνηση. 
H βασική του δέσμευση ήταν η 
ενίσχυση της κοινωνικής στέγης 
και η διευκόλυνση αποπληρωμής 
στεγαστικών δανείων, προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η ιδιοκτησία 
ακινήτων στη χώρα. 

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν 
ότι ο πρωθυπουργός ήταν ισχυ-
ρός τους έξι πρώτους μήνες της 
θητείας του, αλλά δεν κατάφερε 
να παρουσιάσει κάποιο όραμα 
ή μια συγκεκριμένη στρατηγι-
κή, πέρα από την υλοποίηση του 
Brexit. Ακολούθησαν ο κακός 
χειρισμός της πανδημίας και τα 
αργά αντανακλαστικά της κυ-
βέρνησης, τα αλλεπάλληλα πάρτι 
εν μέσω lockdown που εξόργι-
σαν την κοινή γνώμη και τώρα η 
ακρίβεια έρχεται να καταφέρει το 
οριστικό χτύπημα στον Τζόνσον. 
Εως τώρα έχει αποδείξει ότι δια-
θέτει το ταλέντο να επιβιώνει απ’ 
όλες τις δυσχέρειες, πλην όμως 
η σημερινή συγκυρία μοιάζει με 
τέλεια καταιγίδα. 

«Νεκρός άνδρας που περπατάει» σε θολό τοπίο
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον κατήγαγε πύρρειο νίκη κατά τη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης

Οι 148 εσωκομματικοί 
αντάρτες που τάχθηκαν 
υπέρ της αποπομπής του 
Βρετανού πρωθυπουργού, 
σχεδιάζουν την υπονό-
μευση του νομοθετικού 
έργου της κυβέρνησης.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ



Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

Μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του
Ιούνη και είναι φυσιολογικό μετά από σχε-
δόν έναν μήνα που ολοκληρώθηκε το προ-
ηγούμενο η συζήτηση να περιστρέφεται
γύρω από τις μεταγραφές. Είναι η περίοδος
που τα όνειρα επιτρέπονται και στο σύνολό
τους οι φίλαθλοι ευελπιστούν πως οι ομάδες
τους θα αποκτήσουν καλύτερους παίκτες
από αυτούς που έφυγαν ή θα φύγουν και
θα εμφανιστούν ενδυναμωμένες στο νέο
πρωτάθλημα. Κάθε ποδοσφαιριστής που
αποχωρεί δεν σημαίνει ότι ο αντικατα-
στάτης του θα είναι και καλύτερος. Αυτό
μας το έχει αποδείξει το παρελθόν. Υπάρ-
χουν δύο ειδών μεταγραφές οι πετυχημένες
και οι αποτυχημένες και οι δύο χωρίζονται
σε υποκατηγορίες.
Πετυχημένες μεταγραφές: 
l Όσοι παίκτες μένουν τέσσερα χρόνια
και πάνω (π.χ. Ρομπέρζ/Απόλλων).
l Οι ποδοσφαιριστές που θα πωληθούν
στο εξωτερικό και θα έχει έσοδα ο σύλλογος
(π.χ. Μαέ/ΑΕΛ).
l Αυτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν
και αναζητούν μεγαλύτερα συμβόλαια
παρά την πρόθεση παραμονής από τη δι-
οίκηση (π.χ. Νταουσβίλι/Ανόρθωση).
l Λόγω ηλικίας αποσύρονται (π.χ. Γκόμεθ/
Ομόνοια).
l Ήρθαν δανεικοί και παρότι θα τους
ήθελε ο σύλλογος αποχωρούν (π.χ. Στε-
πίνσκι/Άρης). 
Αποτυχημένες μεταγραφές:
l Όσοι φεύγουν πριν ολοκληρωθεί το συμ-
βόλαιό τους (π.χ. Άμπραχαμ/ΑΕΚ) 
lΌσων δεν ολοκληρώνεται αλλά περιμένεις
πώς και πώς να συμβεί αυτό για να μην
υπάρξει οποιαδήποτε αποζημίωση (π.χ.
Λάφερτι/Ανόρθωση). 
l Ένας τραυματισμός δεν επιτρέπει στον
παίκτη να συνεχίσει (π.χ. Σάντος/ΑΠΟΕΛ).

Πριν από μία δεκαετία
Από τα συμφραζόμενα εξάγεται το συμ-

πέρασμα πως εάν είσαι φίλαθλος και θέλεις
να αγοράσεις φανέλα από το κατάστημα
αναμνηστικών της ομάδας σου δύσκολα
θα καταλήξεις σε ένα ποδοσφαιριστή που
θα μείνει πέραν των δύο-τριών χρόνων. 

Οι ομάδες στην Κύπρο αλλάζουν. Αλ-
λάζουν για όλους τους λόγους που ανα-
φέραμε πιο πάνω. Είναι σχεδόν απίθανο
να μπορέσουν να διατηρήσουν κορμό
έτσι ώστε να χτίσουν σε βάθος χρόνου
επιτυχίες όπως για παράδειγμα η Ρεάλ
Μαδρίτης. Παρότι θα μπορούσε να έχει
κάθε χρόνο όποιον ποδοσφαιριστή θα
ήθελε (με εξαίρεση τον Εμπαμπέ) εντούτοις
διατηρεί παίκτες στο δυναμικό της για
πολλά χρόνια (π.χ. Κασίγιας 12 χρόνια,
Ράμος 16 χρόνια, Μπενζεμά 13 χρόνια,
Καραβαχάλ 9 χρόνια, Μαρσέλο 16 χρόνια,
Νάτσο 12 χρόνια, Μόντριτς 10 χρόνια,
Κροος 8 χρόνια, Κασεμίρο 10 χρόνια, Ίσκο
9 χρόνια).   

Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Στην
Κύπρο δεν έχουμε το παράδειγμα της
Ρεάλ Μαδρίτης αλλά είχαμε ένα καλό δείγ-
μα από τις τρεις ομάδες (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ,
Απόλλων) που κυριάρχησαν τα προηγού-
μενα χρόνια. 

Για παράδειγμα ο ΑΠΟΕΛ από τα τέλη
της δεκαετίας του 2010 μέχρι και τα τέλη
της δεκαετίας του 2020 είχε μια πλειάδα
παικτών που αγωνίζονταν για χρόνια στην
ομάδα. Για παράδειγμα ο Διονύσης Χιώτης

παρέμεινε για 7 χρόνια στο δυναμικό του,
όσα και ο Ούρκο Πάρντο, ενώ ο Βάτερμαν
έμεινε 5 χρόνια. Ρέκορντμαν βέβαια είναι
ο Νούνο Μοράις ξεπερνώντας τη δεκαετία
(11 χρόνια). Ο Χρήστος Κόντης, ο Μάριο
Σέρτζιο, ο Μαντούκα και ο Καρλάο (3+2),
αγωνίστηκαν για μια πενταετία. Ένα πε-
ρισσότερο ο Βινίσιους (6 χρ.), ο Έλιο Πίντο
7 χρόνια, ο Ντε Βινσέντι με ένα μικρό διά-
λειμμα (3+4) το ίδιο. Αν προσθέσουμε
στις μεταγραφές και τους Κύπριους ο Αλω-
νεύτης και ο Χρύσης Μιχαήλ έμειναν 8,
όσα συμπλήρωσε φέτος και ο Εφραίμ, ενώ
ο Μερκής αποχώρησε στα 6. Χωρίς βέβαια
να συνυπολογίζουμε και τη σπουδαία
φουρνιά του Αρχαγγέλου (Χαραλαμπίδης,
Μ. Σατσιάς, Ν. Αλεξάνδρου, Μ. Ηλία) που
αγωνίστηκαν πέραν των 15 χρόνων. 

Το ίδιο και η ΑΕΚ των προηγούμενων
χρόνων διατηρούσε ψηλή ποιότητα, διεκ-
δικούσε τους τίτλους, είχε επιτυχίες στην
Ευρώπη. Ας θυμηθούμε μερικούς ποδο-

σφαιριστές που στήριξαν την πορεία της
τα προηγούμενα χρόνια. Επτά χρόνια στο
αποδυτήριο της «επιβίωσαν» οι Άντερ
Μουρίγιο, Νταβίντ Καταλά, Χουάν Τομάς,
και ακόμη αντέχει ο Ιβάν Τρισκόφσκι.
Επίσης μισή ντουζίνα χρόνια άντεξαν στο
αποδυτήριο της ΑΕΚ ο Μοϊσόφ, ο Αλε-
ξάντερ Νέγκρι (4+2 χρ.) και φέτος ο Ακο-
ράν. Πέντε χρόνια συμβόλαιο είχαν οι
Λαρένα, Τέτε και Μπόλιεβιτς, και τέσσερα
οι Γκρέγκορ Φαν Ντάικ και Χουάν Ορτίθ,
Λαμπάν, ενώ ο Μιγκέλ Γκονζάλες θα πάει
για πέμπτο χρόνο τη νέα σεζόν. 

Τα ίδια και στην περίπτωση του Απόλ-
λωνα. Ο Παπουλής αφού συμπλήρωσε 8
χρόνια αποχώρησε για την Ομόνοια, οι
τερματοφύλακες Άλες Χβαλόφσκι και
Μπρούνο Βάλε έκατσαν στο Κολόσσι 7
χρόνια, ένα λιγότερο συμπλήρωσε ο Σακέτι
και ο Ρομπέρζ που ακόμη συνεχίζει. Στα
5 χρόνια σταμάτησε ο Γκίε Γκίε και ο Μάρ-
κοβιτς, αλλά φέτος δεν αγωνίστηκε παρά
ελάχιστα. Τέσσερα συμπλήρωσαν οι Σαρ-
δινέρο, Χαμτανί και Οσενί. Ο Απόλλωνας
είχε βέβαια και τη σταθερή παρουσία των
Χάμπου Κυριάκου (7+4) και ο Πίττας
(4+3).

Σήμερα 
Από το καλοκαίρι του 2020 μέχρι σή-

μερα οι μόνοι που φαίνεται να επιβιώνουν
και τρίτο χρόνο στον ΑΠΟΕΛ είναι οι Εν-
τογκαλά και Σαμπάλα, ενώ επέστρεψε
πέρσι ο Σόουζα (3+1 χρόνια). Στον Απόλ-
λωνα οι μόνοι ξένοι ή κοινοτικοί που πα-

ρέμειναν από το καλοκαίρι του 2020 είναι
οι Ρομπέρζ, Γιοβάνβιτς και Νταμπό και
στην ΑΕΚ οι Τάντι, Γκονζάλες και Τρι-
σκόφσκι.

Αυτό φανερώνει και τη δυσκολία δη-
μιουργίας βασικού κορμού ξένων παικτών.
Η αποδόμηση του ΑΠΟΕΛ άρχισε από τη
σεζόν 2017-18 και από τότε προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα κράμα βασικών Κύ-
πριων και ξένων παικτών. Ίσως η νέα
χρονιά να αποτελέσει αφετηρία. Το ίδιο
και στον Απόλλωνα. Εδώ και τρία-τέσσερα
χρόνια προσπαθεί να φτιάξει βασικό
κορμό και φέτος ίσως να είναι μια καλή
αρχή. Από την άλλη η ΑΕΚ άρχισε την
προσπάθεια ανανέωσής της τα τελευταία
δύο χρόνια. 

Από τις υπόλοιπες ομάδες η Ομόνοια
μετά από μια τριετία που διατήρησε τον
βασικό κορμό της από φέτος μπαίνει και
αυτή σε διαδικασία δημιουργίας μιας ομά-
δας ποδοσφαιριστών που θα πλαισιωθεί
από φουρνιά Κύπριων παικτών που ωρι-
μάζουν χρόνο με τον χρόνο. Επίσης, ομάδα
με προοπτική λόγω της διατήρησης του
βασικού κορμού της είναι η Πάφος. Στη-
ρίζεται σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαι-
ριστές. 

Συμπερασματικά είναι πως ναι μεν
σποραδικά κάποιες φορές, ομάδες πέτυχαν
από τον πρώτο χρόνο των μεταγραφών
τους, αλλά η σταθερότητα και οι διεκδι-
κήσεις τίτλων ξεκινούν από την ομοιογέ-
νεια και τη σταθερότητα που δημιουργείται
σε βάθος χρόνου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Μια τολμηρή 
απόφαση, ένα
χρόνο μετά...

Κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, στη λήξη του
συμβολαίου ή νωρίτερα,
αποφασιζόταν να τερ-
ματιστεί η συνεργασία
της Ανόρθωσης με τον
Τιμούρ Κετσπάγια, θα
μιλούσαμε για τέλος επο-
χής. Με ή χωρίς καμία
αγωνιστική διάκριση,

μια τέτοια απόφαση μπορεί να χαρακτη-
ριστεί τολμηρή και όχι μόνο με καθαρά
ποδοσφαιρικό κριτήριο. Όποιος πρόεδρος
της Ανόρθωσης και να βρισκόταν στη
θέση που σήμερα βρίσκεται ο Χρίστος
Πουλλαΐδης, θα ένιωθε το τεράστιο βάρος
της πίεσης, της ευθύνης αλλά και της
ανάγκης να δικαιωθεί για την απόφασή
του.

Με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια,
η διοίκηση Χρίστου Πουλλαΐδη πήρε μια
απόφαση για την οποία δεν μπορεί εύκολα
κάποιος να την αδικήσει, γιατί είναι μια
απόφαση η οποία στηρίζεται και δικαιο-
λογείται από ένα αξιόπιστο δείγμα, μιας
αγωνιστικής παρουσίας η οποία ούτε
κατά το ελάχιστο δεν ανταποκρίθηκε
στους στόχους της φετινής αγωνιστικής
περιόδου. Είναι ένα δείγμα και μια αγω-
νιστική παρουσία, σε μεγάλο βαθμό, συ-
νέχεια προβληματικής εικόνας και στην
περσινή περίοδο, έστω και αν στο τέλος
οι εντυπώσεις διασκεδάστηκαν με την
κατάκτηση του κυπέλλου.

Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, πως
αν η Ανόρθωση δεν επικρατούσε του
Ολυμπιακού στον περσινό τελικό κυπέλ-
λου, το πιο πιθανό ήταν να μην ακολου-
θούσε ανακοίνωση, για άλλα δύο χρόνια
συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια;
Σαφώς και θα χρειαζόταν πολύ περισ-
σότερη τόλμη για τη διοίκηση της Ανόρ-
θωσης, να μην ανανέωνε το συμβόλαιο
του κυπελλούχου πέρσι Τιμούρ Κετσπά-
για, αν και το μεγαλύτερο περσινό δείγμα
της ομάδας, το δικαιολογούσε. Η πορεία
στο πρωτάθλημα, η απώλεια του τίτλου,
σχετικά νωρίς και κάποιες αντιδράσεις
– συμπεριφορές του Τιμούρ Κετσπάγια
στο γήπεδο ή στην αίθουσα Τύπου, ήταν
στοιχεία κοινά, των δύο τελευταίων αγω-
νιστικών περιόδων…

Με βάση την αγωνιστική πορεία της
ομάδας τους τελευταίους μήνες, απόλυτα
δικαιολογημένη και «καλυμμένη» είναι
η διοίκηση Χρίστου Πουλλαΐδη να επι-
διώξει κάτι καλύτερο, κάτι που θα προσ-
δώσει αυτό που υπολείπεται τα τελευταία
χρόνια η Ανόρθωση, προκειμένου να
υλοποιήσει τον μεγάλο στόχο της κατά-
κτησης ενός πρωταθλήματος. Μόνο ψε-
γάδι, η τακτική πίεσης που επέλεξε προς
τον Τιμούρ Κετσπάγια, με αφορμή και
όχι αιτία τους στενούς του συνεργάτες,
επιδιώκοντας ουσιαστικά την οικειοθελή
αποχώρησή του. 

Ανεξάρτητα από τον όποιο απολογισμό
των τριών τελευταίων χρόνων θητείας
του στην τεχνική ηγεσία, ο Τιμούρ Κε-
τσπάγια ήταν και θα παραμείνει μέρος
της σύγχρονης ιστορίας της Ανόρθωσης,
με σημαντικότατο μερίδιο σε ιστορικές
επιτυχίες, από το οποίο και του αξίζει
και του αναλογεί μεγάλος σεβασμός...

ΑΠΟΨΗ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Καλοκαίρι «μυρίζει» μεταγραφές 
Ποιες θεωρούνται πετυχημένες, ποιες αποτυχημένες και πόσο επηρεάζει τις ομάδες το ράβε-ξήλωνε

Πήραν φόρα
Με τη φόρα που πήραν οι εξ Ελλάδος
αθλητικοί συντάκτες μέχρι να βγει το καλο-
καίρι όλοι οι παίκτες και κυρίως οι Έλληνες
που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλη-
μα θα λάβουν πρόταση μετεγγραφής από
Κύπρο.

* * * * *

Μεταγραφές - υπερβολές
Σε κάθε μεταγραφική περίοδο το στοιχείο
της υπερβολής είναι αναμενόμενο. Και ως
προς την ονοματολογία που προκύπτει και
αναλόγως για κάθε ομάδα και ως προς την
αξιολόγηση μεταγραφών που ανακοινώ-
νονται. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο,
υπάρχουν και όρια. Και η αναδημοσίευση
πληροφοριών, για το ενδεχόμενο ο Λουίς
Σουάρες να αξιολογεί πρόταση από κυ-
πριακή ομάδα, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια

της υπερβολής και την ίδια ώρα αναδει-
κνύει την αναγκαιότητα «φιλτραρίσματος»
κάποιων θεμάτων που απλά από κάπου αό-
ριστα προκύπτουν…

* * * * *

Κρίστενσεν - Σιμόν
Δεν γίνεται να υπάρξει θέμα αναζήτησης
προπονητή για ομάδα πρωταγωνίστρια,
οποιαδήποτε στιγμή και να μην «παίξει» το
όνομα του Τόμας Κρίστενσεν. Όπως γινό-
ταν παλιότερα με το Μπεν Σιμόν.

* * * * *

Οι παντογνώστες... 
Ο Σταύρος Παπασταύρου προσέλαβε στην
Ομόνοια τον πιο ακριβό προπονητή στην
ιστορία της. Το Νιλ Λένον. Πριν από λίγες
μέρες ενέταξε τον Μπρουνο Φελίπε στην

ομάδα της Λευκωσίας. Πάντως, δεν είναι
από πανέρι της Λαϊκής ο Βραζιλιάνος. Αυ-
τοί πoυ τον έλεγαν τον Αμερικανό τσιγκού-
νη... δικαιώνονται!

* * * * *

ΑΠΟΕΛ - ανεπιθύμητοι
Το δυσκολότερο κομμάτι του φετινού κα-
λοκαιριού στο ΑΠΟΕΛ δεν είναι η επιλογή
ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Είναι η απαλ-
λαγή από «βαριά» συμβόλαια, από τις μετα-
γραφές του περσινού καλοκαιριού, οι οποί-
ες αποδείχθηκε πως περισσότερο θόρυβο
έκαναν με την ανακοίνωσή τους, παρά με
την αγωνιστική παρουσία των ποδοσφαιρι-
στών στο γήπεδο. Γιατί άλλο το εκτός πλά-
νων και βρες ομάδα από την πλευρά της δι-
οίκησης και άλλο το αφήνω ένα πλουσιοπά-
ροχο συμβόλαιο, όταν ανάλογο δεν μπορώ
να βρω, από πλευράς ποδοσφαιριστών.

Αποχώρηση
Κετσπάγια
Εννοείται ότι η εξέλιξη που
αφορά την αποχώρηση του Τι-
μούρ Κετσπάγια από την
Ανόρθωση θα χωρίσει τον κό-
σμο σε δύο στρατόπεδα. Η
σχέση Ανόρθωσης - Τιμούρ εί-
ναι για πολύ προφανείς λό-
γους πολύ ιδιαίτερη. Έχει ως
άτομο, αντικειμενικά, πολύ
μεγαλύτερο «βάρος» από τον
οιονδήποτε άλλο προπονητή.
Άκρως ανεπιθύμητη κατάστα-
ση για τον Χρίστο Πουλλαΐδη
που καλείται να σηκώσει τε-
ράστιο βάρος από τη συγκε-
κριμένη απόφαση.

<<<<<<<

Μπορεί κάποιες ομάδες να
τα κατάφεραν από τον πρώτο
χρόνο των μεταγραφών τους,
αλλά συνήθως οι επιτυχίες
έρχονται με την ομοιογένεια
και τη σταθερότητα που δη-
μιουργείται σε βάθος χρόνου.

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας προσπαθούν εδώ και μερικά χρόνια να φτιάξουν ένα βασικό κορμό. Ίσως η νέα χρονιά να αποτελέσει αφετηρία.
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Αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας
για τον πληθωρισμό στην Ευρω-
ζώνη τους επόμενους 12 μήνες,
για δύο λόγους. Πρώτον, μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
στις 24 Φεβρουαρίου, βασίσαμε
τις εκτιμήσεις μας στην υπόθεση
πως οι τιμές του πετρελαίου θα
έφτασαν τα 120 δολ. το βαρέλι
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, πριν
υποχωρήσουν στα 90 δολ. το βα-
ρέλι έως τις αρχές του 2023. Kα-
θώς λοιπόν οι τιμές του πετρε-
λαίου κινήθηκαν σε γενικές γραμ-
μές κάτω από 120 δολ. το βαρέλι
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, τώρα
διαμορφώνονται σε υψηλότερα
επίπεδα από αυτά που είχαμε
υπολογίσει για τον μήνα Ιούνιο.

Δεύτερον, σε πολλές συζητή-
σεις που είχαμε με τις επιχειρή-

σεις, αυτές μας έδωσαν να κα-
ταλάβουμε πως θα μετακυλίσουν
στους καταναλωτές ακόμη με-
γαλύτερο μέρος των αυξήσεων
στις τιμές των τροφίμων, των λι-
πασμάτων, των πρώτων υλών
αλλά και του μεταφορικού κό-
στους, από αυτό που προέβλεπαν.
Παρά τα σημάδια πως η άνοδος
των τιμών στα πρώτα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας έχει
φτάσει στην κορύφωσή της, οι
επιχειρήσεις εκτιμούν πως θα
αυξήσουν τις τιμές περισσότερο
και για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα από αυτό που είχαμε υπο-
λογίσει μέχρι τώρα. Γενικά, προ-
βλέπουμε πως ο πληθωρισμός
θα φτάσει περίπου στο 8,5% αντί
για 8% τον Σεπτέμβριο και θα
υποχωρήσει από εκεί και έπειτα

σταδιακά. Αυτές οι αλλαγές ανα-
θεωρούν προς τα πάνω τις προ-
βλέψεις για τον ετήσιο πληθω-
ρισμό που είχαμε κάνει στα τέλη
Μαΐου από 7% σε 7,3% για το
2022 και από 2,7% στο 3,2% το
2023. Το 2024, προβλέπουμε πως
ο πληθωρισμός στην περιοχή
της Ευρωζώνης θα παραμείνει

στο 2,3%. Βεβαίως, κάποια στοι-
χεία παραμένουν θετικά. Η απα-
σχόληση έχει αρχίσει να αυξά-
νεται γρήγορα, ενώ οι επιχειρή-
σεις και οι κυβερνήσεις έχουν
τη διάθεση να αυξήσουν τις επεν-
δύσεις. Επίσης, η άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων στην Κίνα
ενισχύει τις ελπίδες πως οι ελ-
λείψεις στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα θα είναι λιγότερο σοβαρές
από το καλοκαίρι και μετά. Ωστό-
σο, μία πιθανή μείωση της πραγ-
ματικής ιδιωτικής κατανάλωσης
θα διατηρήσει τον ρυθμό ανά-
πτυξης σε χαμηλά επίπεδα. Σε
συνέχεια των αναθεωρημένων
προς τα πάνω εκτιμήσεών μας
για τον πληθωρισμό, χαμηλώ-
νουμε τις προβλέψεις μας για
τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ

στην Ευρωζώνη από 2,7% σε
2,5% το 2022 και από 2,6% σε
2,1% το 2023, διατηρώντας στα-
θερή την πρόβλεψή μας για ρυθ-
μό ανάπτυξης 2,3% το 2024. Να
σημειωθεί ότι η άνοδος του ΑΕΠ
κατά 0,4% σε μηνιαία βάση που
προβλέψαμε για το τρίτο τρίμηνο
του 2022 έπειτα από μία πιθανή
στασιμότητα το δεύτερο τρίμηνο,
αντανακλά περισσότερο την άπο-
ψή μας ότι θα σημειωθεί μια καλή
τουριστική σεζόν ύστερα από
δύο χρόνια περιορισμών λόγω
πανδημίας, παρά κάποια σημαν-
τική αύξηση εκτός του συγκε-
κριμένου κλάδου. 

* Ο κ. Χόλγκερ Σμίεντινγκείναι επικε-
φαλής οικονομολόγος της Berenberg
Bank.

Πετρέλαιο, πρώτες ύλες πυροδοτούν τον πληθωρισμό

Διασφάλιση
βιωσιμότητας
των δημόσιων
οικονομικών
Η στρατηγική 2023-2025

Βαρύτητα στη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των δημόσιων οι-
κονομικών, μέσω της συγκρά-
τησης της απασχόλησης στον
δημόσιο τομέα και του εξορθο-
λογισμού του κρατικού μισθο-
λογίου, δίνει το Στρατηγικό
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολι-
τικής του ΥΠΟΙΚ για το 2023 –
2025. Θα αξιοποιηθεί το εργα-
λείο της κινητικότητας για κά-
λυψη των αναγκών στελέχωσης
στο Δημόσιο. Σελ. 4

Πέντε αλλαγές
ξεκλειδώνουν
το ΠΟΠ χαλλούμι
Παραγωγή μετά το φθινόπωρο

Πέντε αλλαγές ζητούνται στο
πρότυπο για το χαλλούμι. Αυτές
συνοψίζονται στα εξής: σχήμα,
βάρος, δίπλωμα, φυλές και υγρα-
σία. Εκτιμάται ότι οι αλλαγές
μπορούν να ξεκλειδώσουν την
παραγωγή χαλλουμιού. Αν προ-
χωρήσουν, θα πρέπει να αναμέ-
νουμε μαζική παραγωγή χαλλου-
μιού, μετά το φθινόπωρο. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ 

Μπαράζ επενδύσεων
στην αγορά ακινήτων
Σε επενδυτικό «κρεσέντο» εξαγοράς και
ανάπτυξης νέων ακινήτων αναμένεται να
επιδοθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων
τριών ετών ο κλάδος των εταιρειών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Υπο-
λογίζεται ότι στην ελληνική αγορά θα το-
ποθετηθούν κεφάλαια τουλάχιστον 1,6
δισ. ευρώ. Σελ. 12

ΦΑΤΙΧ ΜΠΙΡΟΛ

«Καμπανάκι»
για δελτίο
ενέργειας
στην Ευρώπη

Σελ. 10

Στροφή για υπηρεσίες σε νέες αγορές
Πώς ερμήνευσε το υπ. Οικονομικών το 6ο πακέτο κυρώσεων –Λαβώθηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία

Αποσαφηνίστηκε από το Υπ. Οι-
κονομικών το έκτο πακέτο κυρώ-
σεων της Ε.Ε. προς τη Ρωσία σχε-
τικά με την παροχή υπηρεσιών
και το πώς θα πρέπει να κινηθούν
οι παροχείς εντός Κύπρου. Όποια
ερμηνεία και να δοθεί, για το αν

έγινε «χαλαρή» ή «σκληρή» προ-
σέγγιση, το σίγουρο είναι πως οι
σχέσεις με τη Ρωσία έχουν τραυ-
ματιστεί και η Κύπρος θα πρέπει
να αναζητήσει νέες αγορές για
παροχή υπηρεσιών. Ο κύκλος ερ-
γασιών πολλών γραφείων έχει

μειωθεί από 10% έως και 35%, με
ό,τι συνεπάγεται για το μέλλον
του τομέα. Συγκεκριμένη στρα-
τηγική αντίδρασης δεν υπάρχει
ακόμα, αλλά πρέπει να χαραχθεί.
Οι προηγούμενες οδηγίες – πακέτα
κυρώσεων προς τη Ρωσία είχαν

δείξει την κατεύθυνση που θα
ακολουθείτο για τον τομέα των
υπηρεσιών και εμμέσως πλην σα-
φώς οι παροχείς στην Κύπρο ήταν
προετοιμασμένοι. Το υπουργείο
ενημέρωσε πως παρέχεται η δυ-
νατότητα στους εμπιστευματο-

δόχους που έχουν ήδη εκκινήσει
τις διαδικασίες τερματισμού πα-
ροχής υπηρεσιών μέσα στην προ-
θεσμία της 5ης δέσμης κυρώσεων
να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες
τους, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου
2022. Σελ. 3

Κύπρος 2,74% 0,03%

Γερμανία 1,24% 0,01%

Γαλλία 1,87% -0,11%

Ιταλία 3,60% 0,33%

Ισπανία 2,36% 0,00%

Ιρλανδία 2,05% 0,21%

Ελλάδα 3,72% 0,06%

Ην. Βασίλειο 2,15% 0,00%

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

ΑΥΞΗΣΗ 92%

Στα 158,97 δισ. η αξία 
του ελληνόκτητου στόλου
Από το 2018 έως το 2022 η αξία του ελ-
ληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 92%,
από τα 82,85 δισεκατομμύρια δολάρια
στα 158,97 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με
στοιχεία που αποκάλυψε στο πλαίσιο των
Ποσειδωνίων η εξειδικευμένη εταιρεία
αποτίμησης εμπορικών πλοίων Vessel-
sValue. Σελ. 6

Ανθισαν στην πανδημία, μαραίνονται στην κανονικότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατανάλωση και μέτρα
στήριξης αύξησαν το ΑΕΠ
Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% το πρώτο τρί-
μηνο έδειξε ότι η ελληνική οικονομία άν-
τεξε το σοκ της εκτίναξης του πληθωρι-
σμού και του πολέμου στην Ουκρανία.
Βασικό στοιχείο για την αύξηση του ΑΕΠ
ήταν η κατανάλωση που ενισχύθηκε
11,6% και οι κρατικές επιδοτήσεις για το
ρεύμα. Σελ. 7

Σε φάση αναδιάρθρωσης βρίσκεται ο κλάδος του quick commerce, της γρήγορης παράδοσης ειδών σούπερ μάρκετ (grocery delivery), ο οποίος
γνώρισε μεγάλη άνθηση στα χρόνια της πανδημίας, απορροφώντας την τελευταία διετία τεράστιο όγκο κεφαλαίων. Οι εταιρείες του κλάδου
διανύουν μια αρκετά «επίπονη» περίοδο αναπροσαρμογής στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την πανδημία, ενώ αρκετοί
επενδυτές έχουν προειδοποιήσει πως ελάχιστες εταιρείες θα καταφέρουν να επιβιώσουν, έχοντας μάλιστα διαφορετική μορφή. Σελ. 11

<<<<<<

Εκτιμάται ότι ο τιμά-
ριθμος στην Ευρωζώ-
νη θα φθάσει το 8,5%
τον Σεπτέμβριο πριν
αρχίσει να αποκλιμα-
κώνεται.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΤΖΟΡΤΖ ΧΈΙ / REUTERS

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν τις κα-
λύτερες προθέσεις όταν επιχειρούν
να θέσουν όρια στους λογαρια-
σμούς της ενέργειας. Από τη στιγμή
που τετραπλασιάστηκαν οι τιμές
του αερίου, οι ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις δέσμευσαν το 0,6% του συ-
νολικού ΑΕΠ τους για να βοηθή-
σουν τις οικονομίες τους. Ο τρόπος
με τον οποίο το κάνουν, όμως,
πλουτίζει τη Ρωσία και υπονομεύει
τη δέσμευση που έχει αναλάβει η
Ε.Ε. να μειώσει τις εκπομπές καυ-
σαερίων κατά 55% σε σύγκριση
με τα επίπεδα του 1990.

Θα ήταν πιο έξυπνο να αφήσουν
τις τιμές στα υφιστάμενα επίπεδα
και να χρησιμοποιήσουν τα φο-

ρολογικά έσοδα για να βοηθήσουν
τους φτωχότερους πολίτες. Δεν
συμβαίνει αυτό όμως. Σύμφωνα
με έγγραφο εργασίας των οικονο-
μολόγων της Κομισιόν, τα περισ-
σότερα μέτρα στοχεύουν στη μεί-
ωση των τιμολογίων των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων πε-
ρικόπτοντας τους φόρους στα καύ-
σιμα. 

Στη Βρετανία, ο υπουργός Οι-
κονομικών, Ρίσι Σούνακ, έφτασε
στο σημείο να δώσει στους Βρε-
τανούς πολίτες 400 στερλίνες για
να μειωθεί η επιβάρυνση από τους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς
φανατικός οπαδός της ελεύθερης
αγοράς για να δει το πρόβλημα.
Το ζητούμενο είναι να καταναλώ-
νουν εφεξής λιγότερο ρωσικό αέριο
τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις της Ευρώπης, αλλά
και γενικότερα να μειωθεί η κα-
τανάλωση για να αντιμετωπισθεί
η κλιματική αλλαγή. 

Οι δυσθεώρητες τιμές προσφέ-
ρουν την ευκαιρία για κάτι τέτοιο.
Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί
με τα μέτρα που λαμβάνουν για
να διατηρήσουν τις τιμές σε χα-
μηλά επίπεδα, εκείνο που διασφα-
λίζουν είναι πως θα συνεχιστεί η

ροή ευρωπαϊκού χρήματος προς
τη Μόσχα.

Υπάρχουν δύο καλύτερες εναλ-
λακτικές: αντί της στρατηγικής
που επικεντρώνεται στις τιμές και
οδηγεί σε αύξηση 11% της κατα-
νάλωσης ορυκτών καυσίμων από
τα νοικοκυριά, οι οικονομολόγοι
της Κομισιόν εκτιμούν πως αν η
οικονομική στήριξη στραφεί μόνο
στα φτωχότερα νοικοκυριά τότε
θα μειωθούν τόσο οι εκπομπές
καυσαερίων όσο και οι εισαγωγές
ενέργειας. Η πραγματική ευκαιρία,
πάντως, όπως τόνισε χθες η Διε-
θνής Υπηρεσία Ενέργειας, είναι
να τεθεί στόχος πιο αποτελεσμα-
τικής χρήσης της ενέργειας.

Αν κατεβούν οι θερμοστάτες
κατά άλλους 2 βαθμούς Κελσίου
και παράλληλα μειωθεί η βιομη-
χανική χρήση φυσικού αερίου
κατά 10%, τότε θα περιοριστεί η
κατανάλωση ρωσικού αερίου κατά
30 δισ. κυβικά μέτρα ή κατά το
20% του αερίου που εισάγει η Ευ-
ρώπη από τη Ρωσία. Αυτό εκτιμά
τουλάχιστον η Επιτροπή Ενεργει-
ακής Μετάβασης. 

Η αλήθεια είναι πως αυτό προ-
ϋποθέτει ότι η Ευρώπη είναι πρό-
θυμη να καταβάλει ένα πρόσθετο
κόστος της τάξης του 2,2% του ευ-
ρωπαϊκού ΑΕΠ. Αν, όμως, αποφα-
σισθεί να επικεντρωθεί η βοήθεια
αποκλειστικά και μόνον στα χα-
μηλότερα εισοδήματα, τότε θα πε-
ριοριστεί το πλήγμα. Κάτι τέτοιο
θα ήταν μια πολύ πιο οικονομική
αλλά και πολύ πιο εύστοχη και ευ-
φυής λύση έναντι εκείνης που
διαρκώς γεμίζει το πορτοφόλι του
Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πού-
τιν

Επιπλέον, η μάχη που έχει κη-
ρύξει η Ευρώπη κατά της ανόδου
της θερμοκρασίας του πλανήτη
και η προσπάθειά της να την πε-
ριορίσει στον 1,5 βαθμό Κελσίου
εξαρτάται από τη ζήτηση για ενέρ-
γεια. Ισως λοιπόν οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις πρέπει να αρχίσουν
να προετοιμάζονται για τη μητέρα
όλων των ενημερωτικών εκστρα-
τειών, ώστε να ενημερώσουν την
κοινή τους γνώμη. Σημειωτέον ότι
με συνέντευξή του στους Financial
Times, ο εκτελεστικός διευθυντής
της ΙΕΑ, Φατίζ Μπιρόλ, προειδο-
ποίησε χθες ότι η Ευρώπη διατρέ-
χει τον κίνδυνο να προσφέρει στις
βιομηχανίες της ηλεκτρική ενέρ-
γεια με δελτίο.

Υποβάθμιση εκτιμήσεων 
Η ανάπτυξη φέτος θα είναι κατά 33% χαμηλό-
τερη των αρχικών προβλέψεων και θα περιο-
ριστεί στο 3% σε παγκόσμια κλίμακα υπολογί-
ζει ο ΟΟΣΑ. Για το 2023 η εκτίμηση είναι επί-
σης χαμηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων. Ο
πληθωρισμός στις 38 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ
αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο
8,8% πριν ομαλοποιηθεί το 2023. Η υποβάθ-
μιση των εκτιμήσεων αποδίδεται πρωτίστως
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και δευτε-
ρευόντως στα lockdowns που επιβλήθηκαν
στην Κίνα. 

••••
Πρωταθλητές και ουραγοί 
Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη το πρώτο τρί-
μηνο του 2022 ήταν καλύτερη των εκτιμήσε-
ων, διαμορφούμενη στο 5,4% σε σχέση με
πρόβλεψη για 5,1%. Σε επίπεδο εθνικών οι-
κονομιών πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ιρ-
λανδία με άνοδο 10,8%, ενώ ουραγός ήταν
η Γαλλία με πτώση 0,2%. Τα εποχιακά ανα-
προσαρμοσμένα στοιχεία παρουσιάζουν
βελτιωμένη εικόνα κατά μέσο όρο στο 0,8%
σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019
που είναι η τελευταία περίοδος πριν από την
πανδημία. 

••••
Ιστορική στιγμή 
Αρχής γενομένης από το 2035 όλα τα και-
νούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα πρέπει
να εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους σύμφωνα
με νόμο που ψήφισε η ευρωβουλή. Η συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος τους
πακέτου κλιματικής ουδετερότητας που προ-
ωθεί η Ε.Ε. γνωστού ως «Fit for 55» και αφορά
τη μείωση των εκπομπών καυσαερίου κατά
55% μέχρι το 2030. Το τελικό κείμενο της νο-
μοθεσίας για τις αυτοκινητοβιομηχανίες ανα-
μένεται να τεθεί ενώπιον των υπουργών Περι-
βάλλοντος στις 28 Ιουνίου στο Λουξεμβούρ-
γου για επικύρωση. 

••••
Ευρωπαϊκή συμμόρφωση 
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για
κάθε 100.000 πολίτες υπολογίζονται 21 υπο-
καταστήματα τραπεζών. Η Κύπρος παραδοσια-
κά λειτουργούσε πολλαπλάσιο αριθμό κατα-
στημάτων σε σχέση με αυτή τη στατιστική. Αυ-
τά όμως ανήκουν στο παρελθόν, καθώς η συρ-
ρίκνωση του δικτύου καταστημάτων αποτελεί
πλέον βασικό στόχο για όλες τις τράπεζες. Η
πιο πρόσφατη πρωτοβουλία ανήκει στην Τρά-
πεζα Κύπρου, η οποία αναμένεται πως μέχρι
το τέλος του μηνός θα λειτουργεί 60 υποκατα-
στήματα σε σχέση με 89 που λειτουργούσε
στο τέλος του 2019, αμέσως πριν από την παν-
δημία του κορωνοϊού. 

••••

Ερχονται συγχωνεύσεις 
Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η
επαναφορά των επιτοκίων σε θετικό έδαφος
αποτελεί σύμφωνα με τον επικεφαλής επο-
πτείας της ΕΚΤ το σημείο καμπής σε σχέση με
την εκδήλωση ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού
κύματος συγχωνεύσεων τραπεζών με στόχο
την εμπέδωση βελτιωμένων δεικτών αποτε-
λεσματικότητας. Οι επερχόμενες κινήσεις της
ΕΚΤ σε σχέση με τα επιτόκια, θεωρείται ότι θ’
αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα βελτίωσης των
δεικτών κερδοφορίας των τραπεζών. 

••••

Ελλειψη εμπιστοσύνης 
Ενώ η παγκόσμια οικονομία «φλερτάρει» με
την επισιτιστική κρίση, στην Ουκρανία έχουν
μπλοκάρει 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που
δεν μπορούν να διακινηθούν, καθώς η χώρα
έχει απωλέσει τα βασικά της λιμάνια εξαιτίας
του πολέμου. Η κατάσταση δεν φαίνεται να μπο-
ρεί να εξομαλυνθεί, καθώς οι λύσεις που έχουν
προταθεί σκοντάφτουν στην έλλειψη εμπιστο-
σύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. 

••••
Capital controls 
Η πρόθεση του Τούρκου προέδρου να συνεχί-
σει την πολιτική μείωσης των επιτοκίων σε μια
περίοδο που τα μακροοικονομικά δεδομένα
επιβάλουν εντελώς το αντίθετο, οδηγεί το
εθνικό νόμισμα της Τουρκίας σε νέες απώλει-
ες που ανέρχονται σε 23% από την αρχή του
έτους. Ξένοι οίκο αξιολόγησης σημειώνουν ότι
δεν θα αργήσει η στιγμή που θα επιβληθούν
περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, τα
γνωστά μας capital controls.

••••
Πολιτική αντεπίθεση 
Επιχειρώντας να αντεπιτεθεί πολικά μετά την
πύρρειο νίκη που πέτυχε τις προάλλες με την
πρόταση δυσπιστίας που έθεσε το ίδιο του το
κόμμα, ο Βρετανός πρωθυπουργούς προχωρά
σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Bre-
xit σε σχέση με το εμπόριο που διενεργείται
μεταξύ Βρετάνιας και Βορείου Ιρλανδίας. Στό-
χος της προσπάθειας η δημιουργία πράσινων
ζωνών για προϊόντα που διακινούν επιλεγμέ-
νοι βρετανοί πάροχοι στη Βόρεια Ιρλανδία τα
οποία όμως δεν προορίζονται για την ευρω-
παϊκή αγορά. 

Σε καλοκαίρι της ακρίβειας προμηνύεται πως θα είναι η φετινή κυπριακή θερινή περίοδος. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Αποθεματικό 
Υπέρ το Άρτιο και
Αποθεματικό Προσόδου

Με τον όρο «Αποθεματι-
κό Υπέρ το Άρτιο» εννο-
ούμε το αποθεματικό το
οποίο προκύπτει από την
έκδοση μετοχών «Υπέρ
το Άρτιο», δηλ. μετοχών
που εκδίδονται με αξία η

οποία υπερβαίνει την ονομαστική τους
αξία.  Το «Αποθεματικό Προσόδου» απο-
τελείται από τα κέρδη της εταιρίας που
παρακρατούνται, και τα οποία μπορούν
να διανεμηθούν στους μετόχους.

Μάριος Χαραλαμπίδης 
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Μια άλλη πρόταση
για την κατανάλωση ενέργειας

<<<<<<

Το ζητούμενο είναι να
καταναλώνουν λιγότε-
ρο ρωσικό αέριο τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρή-
σεις της Ευρώπης.

Παρά τις διαρκείς προειδοποιήσεις
για τα δεινά που θα προκαλέσει
ο υπερπληθυσμός, όπως εξάντ-
ληση των φυσικών πόρων και
υπερθέρμανση του περιβάλλον-
τος, νέες δημογραφικές μελέτες
σκιαγραφούν μια αντιδιαμετρική
εικόνα: η αύξηση του πληθυσμού
θα κορυφωθεί τις επόμενες δε-
καετίες και θα ακολουθήσει μια
σταθερή, μη αναστρέψιμη συρ-
ρίκνωσή του.

Ηδη σε κάποιες χώρες (Ιαπω-
νία, Ρωσία, Νότια Κορέα) και στα
περισσότερα κράτη της Ευρώπης

η πληθυσμιακή κατάρρευση έχει
ήδη αρχίσει. Ο ΟΗΕ προέβλεπε
ότι η αύξηση του παγκόσμιου
πληθυσμού θα συνεχιζόταν και
τον επόμενο αιώνα και από τα
σημερινά 8 δισεκατομμύρια αν-
θρώπους, ο πληθυσμός της Γης
το 2100 θα προσέγγιζε τα 11 δι-
σεκατομμύρια. 

Δημογραφική έρευνα
Δημογραφική έρευνα που εκ-

πόνησε το Ιδρυμα Γκέιτς και δη-
μοσιεύθηκε στο περιοδικό «The

Lancet» σκιαγραφεί μια εντελώς
διαφορετική εικόνα. Οι ερευνητές
του Πανεπιστημίου της Ουάσιγ-
κτον, που την υπογράφουν, προ-
βλέπουν ότι ο παγκόσμιος πλη-
θυσμός θα φθάσει στο μέγιστο
των 9,7 δισεκατομμυρίων τις επό-
μενες δεκαετίες και στη συνέχεια
θα αρχίσει να φθίνει χωρίς στα-
ματημό. Η πληθυσμιακή συρρί-

κνωση θα αρχίσει προσεχώς σε
Ασία και Λατινική Αμερική, ακο-
λουθώντας το πρότυπο που ήδη
καταγράφεται στην Ευρώπη. Η
αντίθετη τάση θα σημειωθεί στην
Αφρική. Οπως διαπιστώνουν οι
δρ Ντάρελ Μπρίκερ και δρ Τζον
Ιμπιτσον, συγγραφείς του βιβλίου
«Ερημος πλανήτης: Το σοκ της
παγκόσμιας πληθυσμιακής μεί-

ωσης», τα ποσοστά γεννήσεων
παγκοσμίως είναι χαμηλότερα
από εκείνα που προέβλεπε ο ΟΗΕ.
Για να διατηρήσει μια χώρα τον
πληθυσμό της, όπως εκτιμούν,
πρέπει ο μέσος όρος γεννήσεων
να είναι 2,1. Αν πέσει κάτω από
αυτό το ορόσημο, δεν ανακάμπτει
ποτέ. Το ποσοστό γονιμότητας
στις ΗΠΑ σήμερα είναι μόλις 1,6,
το χαμηλότερο, δηλαδή, στην
αμερικανική Ιστορία. Στην Ευ-
ρώπη είναι 1,5, ενώ στην Ιαπωνία
1,3. Στην Κίνα κυμαίνεται από
1,3 έως 1,5 αναλόγως της μελέτης.
Στη Ρωσία, όπου το ποσοστό γο-
νιμότητας είναι 1,6, οι θάνατοι
είναι περισσότεροι από τις γεν-
νήσεις και προβλέπεται ότι έως
το 2050 ο πληθυσμός της θα έχει
συρρικνωθεί κατά 33%. Μελέτη
που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο
στο «Foreign Policy» εκτιμά ότι
η πληθυσμιακή συρρίκνωση ση-
μαίνει ότι τα επόμενα χρόνια η
Μόσχα δεν θα διαθέτει ικανό
αριθμό στρατιωτών για να πολε-
μήσει σε κάποια μελλοντική σύρ-
ραξη, γεγονός που ίσως εξηγεί
τις διαρκείς αναφορές στη χρήση
πυρηνικών όπλων.

Το 1960 μια μέση γυναίκα,
παγκοσμίως, αποκτούσε 5,2 παι-
διά. Σήμερα γεννάει μόλις 2,4 και
το 2050 δεν θα ξεπερνάει τα 2,2.
Σύμφωνα με το «Lancet», το πο-
σοστό γονιμότητας παγκοσμίως
το 2100 δεν θα ξεπερνάει το 1,66,
κυρίως εξαιτίας της αστυφιλίας,
της ευκολότερης πρόσβασης στα
αντισυλληπτικά μέσα, της θέσης
της γυναίκας στο εργατικό δυ-
ναμικό και της εκπαίδευσής της.

Οδεύοντας προς έναν έρημο πλανήτη

<<<<<<

Ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός θα φθάσει στο
μέγιστο των 9,7 δισ. 
τις επόμενες δεκαε-
τίες και στη συνέχεια
θα αρχίσει να φθίνει
ασταμάτητα. 

Παράξενα νέα από την αλλαγή
τάσης στην αναπαραγωγή 
των κατσαρίδων
Του ΤΖΕΪΣΟΝ ΜΠΙΤΕΛ

Οταν μια αρσενική κατσαρίδα θέλει
να ζευγαρώσει με θηλυκή, στρέφει
την πλάτη προς το επίδοξο ταίρι,
ανοίγει τα φτερά και της προσφέρει
«σπιτικό» γεύμα αποτελούμενο
από σάκχαρα και λίπη. Καθώς η
θηλυκιά γεύεται τα εδέσματα, το
αρσενικό την κλειδώνει με το ένα
πέος του, ενώ με το δεύτερο εκτο-
ξεύει σπέρμα. Αν όλα πάνε καλά,
η συνεύρεση των κατσαρίδων μπο-
ρεί να διαρκέσει 90 λεπτά.

Ολοένα και πιο συχνά, όμως,
οδηγούμαστε στην εμφάνιση κα-
τσαρίδων ακόμη πιο ανθεκτικών
στα συμβατικά εντομοκτόνα. Στην
προσπάθειά μας να σκοτώσουμε
κατσαρίδες με δηλητήρια με βάση
τη ζάχαρη, εξοντώσαμε τις κατσα-
ρίδες που αγαπούν τα γλυκά και
αφήσαμε άθικτες όσες εμφανίζον-
ται αδιάφορες απέναντι στη ζά-
χαρη.

Σε εργαστηριακά πειράματα οι
θηλυκές κατσαρίδες, οι οποίες δεν
προτιμούν τη ζάχαρη, είναι πιο
αποτελεσματικές στην αναπαρα-
γωγή. «Οι κατσαρίδες που δεν αγα-
πούν τα γλυκά θα περάσουν τρία
δευτερόλεπτα για να επεξεργα-
στούν την προσφορά του αρσενι-
κού. Η «άγρια» αρσενική κατσα-
ρίδα, που δεν αγαπά τη ζάχαρη,
εκκρίνει αμέσως το δώρο της προς
το θηλυκό, ενώ η συμβατική κα-
τσαρίδα δεν προλαβαίνει να προ-
σελκύσει ταίρι», λέει ο καθηγητής

Εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο
της Βόρειας Καρολίνας, Κόμπι Σαλ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
οι νέες πιέσεις που δέχονται οι κα-
τσαρίδες έχουν προκαλέσει αλλα-
γές στη χημική σύνθεση των δώ-
ρων που προσφέρουν τα αρσενικά
στο ταίρι τους. Οι αλλαγές αυτές
δείχνουν πως ο άνθρωπος είναι
ικανός να προωθεί τη φυσική επι-
λογή –οι κατσαρίδες που πεθαίνουν
από τα εντομοκτόνα μας– αλλά
και την αναπαραγωγική επιλογή,
δηλαδή τις κατσαρίδες που δεν
αγαπούν τη ζάχαρη και δεν επι-
θυμούν να ζευγαρώσουν με όσες
συνεχίσουν να προσφέρουν γλυκό
δώρο.

«Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Η
ιδέα ότι ο άνθρωπος επιβάλλει αυ-
στηρούς εξελικτικούς κανόνες στα
ζώα που ζουν γύρω του –κυρίως
μέσα στο σπίτι του– και ότι τα ζώα
αυτά αντιδρούν, όχι μόνο με αλ-
λαγές στο σώμα τους, αλλά και
στις συνήθειές τους», λέει ο δρ
Σαλ.  Τα καλά νέα για τους κατα-
ναλωτές προέρχονται από τον το-
μέα της βιομηχανίας, καθώς οι κα-
τασκευαστές εντομοκτόνων μοι-
ράζονται τον ενθουσιασμό της
επιστημονικής κοινότητας για την
εξέλιξη του είδους αυτού. Ερευ-
νητές συνεργάζονται τώρα με εται-
ρείες εντομοκτόνων προκειμένου
να αλλάξουν ριζικά τη σύσταση
των ουσιών αυτών με στόχο την
εγκατάλειψη των φαρμάκων με
βάση τη γλυκόζη.

Για να διατηρήσει μια χώρα τον πληθυσμό της, οι επιστήμονες
εκτιμούν ότι ο μέσος όρος γεννήσεων πρέπει να είναι  2,1. Το ποσοστό
γονιμότητας στις ΗΠΑ σήμερα είναι μόλις 1,6, στην Ευρώπη είναι 1,5,
ενώ στην Ιαπωνία (φωτ.) είναι 1,3.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ο τουρισμός ήταν από τους τομείς
με τη μεγαλύτερη έκθεση στις με-
ταβολές που προκάλεσαν τα πε-
ριοριστικά μέτρα συνεπεία της
πανδημίας. Ιδιαίτερα το 2020 ήταν
χρονιά όπου καταγράφηκαν μεγά-
λες απώλειες στα ταξίδια, τις δια-
νυκτερεύσεις και τα έσοδα. Πλέον
οι τουριστικοί φορείς κάνουν λόγο
για τουριστική ανάκαμψη και ικα-
νοποιητικές επιδόσεις ήδη για το
πρώτο πεντάμηνο του 2022, διά-
στημα κατά το οποίο περίπου 2,5
εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν
από και προς τα αεροδρόμια Λάρ-
νακας και Πάφου, που αντιστοιχεί
στο 73% της κίνησης για την ίδια
περίοδο το 2019. Φυσικά οι επι-
πτώσεις της πανδημίας δεν ήταν
μόνο ποσοτικές. Πρόσφατη έρευνα
έχει αναδείξει τις αλλαγές στις προ-
τιμήσεις, τις συνήθειες και τις ανάγ-
κες των τουριστών, οι οποίες δια-
μορφώνουν μια νέα κανονικότητα
στον τουρισμό που βάζει τις βάσεις
για την εξέλιξη του τομέα τα επό-
μενα χρόνια. Η εν λόγω μελέτη
διενεργήθηκε την άνοιξη 2022 από
την εταιρεία Oracle Hospitality σε
συνεργασία με την εταιρεία Skift,
με τη συμμετοχή 5.266 καταναλω-
τών και 633 στελεχών ξενοδοχείων
σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, το73% συμφω-
νεί ότι είναι πιο πιθανό να επιλέξει
για τις διακοπές του, ξενοδοχείο
που προσφέρει τεχνολογία self-ser-
vice ώστε να περιορίσει την επαφή
τόσο με το προσωπικό, όσο και με
τους άλλους επισκέπτες. Στην ίδια
κατεύθυνση δείχνουν και οι απαν-
τήσεις του 38% των ερωτηθέντων
για πλήρη παροχή self service με
διαθέσιμο προσωπικό, μόνο κατόπιν
αιτήματος του επισκέπτη. Παράλ-
ληλα, το39% επιλέγει την υπηρεσία

δωματίου ή το chatbot, ενώ το 49%
αναζητάειεπίσης ανέπαφες συναλ-
λαγές. Επιπλέον, ένα πολύ μικρό
ποσοστότου δείγματος της έρευνας,
γύρω στο 5%, επιλέγει να πληρώσει
το κόστος της διαμονής του στη μο-
νάδα, μέσω cryptocurrency. 

Η εικόνα στην Κύπρο
Ανάλογη εικόνα ισχύει και στην

Κύπρο, με την πλειονότητα των
τουριστών να διατηρούν αρκετές
συνήθειες τις οποίες τους άφησε
προίκα η πανδημία. Για παράδειγ-
μα, χρησιμοποιούν τη μάσκα τους
οικειοθελώς, και προτιμούν τις δια-
δικτυακές κρατήσεις, παραγγελίες
και check-in. Όπως αναφέρει στην
«Κ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου
Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδο-

χείων, Χρίστος Αγγελίδης, έχει μεί-
νει από την προηγούμενη διαδι-
κασία και συμπεριφορά, έχουν δια-
τηρηθεί συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά. Για παράδειγμα, αποφεύ-

γουν τους χώρους με συνωστισμό,
επιλέγοντας έτσι διαφορετικές
ώρες για να εξυπηρετηθούν στα
μπουφέ των ξενοδοχείων, μεγάλος
αριθμός επισκεπτών χρησιμοποιεί
οικειοθελώς τη μάσκα και τα αν-
τισηπτικά. 

Την ίδια ώρα και τα ξενοδοχεία,
όπως ανέφερε, διατηρούν τις δια-
δικασίες απολύμανσης και καθα-
ριότητας τόσο σε δημόσιους χώ-
ρους, όσο και στην κουζίνα και
στα δωμάτια. Τα ξενοδοχειακά λευ-
κά είδη και ιματισμός των ξενοδο-
χείων σε δημόσιους χώρους και
δωματίων πλένονται σε ψηλότερες
θερμοκρασίες και μεγαλύτερες πυ-
κνότητες καθαριστικών και απο-
λυμαντικών. Την ίδια ώρα συνε-
χίζονται οι εκτεταμένοι καθαρισμοί

σε δημόσιους χώρους που γίνονταν
την περίοδο της πανδημίας, συ-
νεχής καθαρισμός δημόσιων χώ-
ρων, ανελκυστήρες κ.ο.κ.

Η προσωπική επαφή
Μαζί με την καθαριότητα όμως

έχει ενισχυθεί και η χρήση της τε-
χνολογίας κατά τη διάρκεια των
διακοπών με τα αποτελέσματα της
έρευνας να επιβεβαιώνονται και
στην κυπριακή αγορά. Φαίνεται
λοιπόν ότι το online check-in ήρθε
και θα παραμείνει, ολοένα και πε-
ρισσότεροι τουρίστες επιλέγουν
το online check-in, χρησιμοποι-
ώντας την πλατφόρμα του ξενο-
δοχείου, την οποία φαίνεται ότι
αξιοποιούν και για λήψη πληρο-
φοριών, αλλά και για τα αιτήματά

τους σε σχέση με τις υπηρεσίες
δωματίου όπως φαγητό, καθαριό-
τητα, κτλ. Πρόκειται για σημαντική
εξέλιξη, η οποία φαίνεται ότι αλ-
λάζει άρδην τα μέχρι στιγμής δε-
δομένα και επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στον τομέα της φιλοξενίας,
θετικές αλλά και αρνητικές. Το πα-
ράδειγμα που επισημαίνει ο κ. Αγ-
γελίδης σχετίζεται με την αποστέ-
ρηση της προσωπικής επαφής του
προσωπικού ενός ξενοδοχείου, με
τον πελάτη. «Θα πρέπει οι ξενο-
δοχειακές μονάδες να προσπαθούν
περισσότερο για να διατηρήσουν
την επαφή με τους τουρίστες» ανα-
φέρει σχετικά. Αυτό θα μπορούσε
να επιτευχθεί για παράδειγμα,
μέσω της ενίσχυσης του προσω-
πικού υποδοχής στα ξενοδοχεία. 

Τεχνολογία και προσωπικό
Την ίδια ώρα, το 74% των του-

ριστών που συμμετείχαν στην
έρευνα, δείχνουν προτίμηση σε
ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν τε-
χνητή νοημοσύνη για την καλύ-
τερη προσαρμογή των υπηρεσιών
και των προσφορών, όπως η τιμο-
λόγηση δωματίων ή οι προτάσεις
και οι εκπτώσεις για φαγητό. Φυ-
σικά, η ενσωμάτωση νέων τεχνο-
λογιών αξιολογείται από τους ξε-
νοδόχους και ως εργαλείο αντιμε-
τώπισης της έλλειψης του εργατι-
κού δυναμικού και προσέλκυσης
νέων ταλέντων. Σύμφωνα με τα
συμπεράσματα της έρευνας, το
65% των ξενοδόχων ανέφερε ότι
η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
για το προσωπικό περιγράφει κα-
λύτερα τη στρατηγική τους για να
αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ερ-
γατικού δυναμικού και να προσελ-
κύσουν νέα ταλέντα. Επιπλέον, το
54% θέτει ως προτεραιότητα μέχρι
το 2025, την υιοθέτηση τεχνολογίας
που βελτιώνει ή εξαλείφει την ανάγ-
κη για εμπειρία στη ρεσεψιόν.

Κρατά τις κοινωνικές αποστάσεις ο τουρισμός
Επτά στους δέκα τουρίστες στα ξενοδοχεία επιλέγουν την τεχνολογία self-service και των ανέπαφων συναλλαγών 

Στην Κύπρο η πλειονότητα των τουριστών διατηρεί συνήθειες τις οποίες τους άφησε προίκα η πανδημία. Για
παράδειγμα, χρησιμοποιούν οικειοθελώς τη μάσκα και προτιμούν τις online κρατήσεις και παραγγελίες για τις
υπηρεσίες δωματίου.

Aνεση του σπιτιού
στις διακοπές
Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι
οι ταξιδιώτες αποζητούν την ευ-
κολία και την άνεση του σπιτιού
τους κατά την διάρκεια του ταξιδι-
ού και των διακοπών τους. Συγκε-
κριμένα, το 45% ανέφερε ότι η
πρόσβαση on demand στην ψυ-
χαγωγία είναι το σημαντικότερο
κατά τη διάρκεια της διαμονής
του, ενώ το 45% των στελεχών
ξενοδοχείων είπε ότι αυτή η ορ-
γάνωση ψυχαγωγίας στο δωμάτιο
το πιθανότερο να εφαρμοστεί μέ-
χρι το 2025. Το 43% θέλει χειρι-
στήρια με φωνητική ενεργοποί-
ηση για όλες τις ανέσεις στα δω-
μάτιά του (φώτα, κουρτίνες, κλει-
δαριές θυρών κ.λπ.), ενώ το 25%
ζητάει χειριστήρια δωματίου που
προσαρμόζουν αυτόματα τη θερ-
μοκρασία, τον φωτισμό και ακόμη
και την ψηφιακή τέχνη με βάση
προσωπικές προτιμήσεις.

<<<<<<

Καθιερώνεται το online
check-in με τους περισ-
σότερους τουρίστες 
να χρησιμοποιούν το
application του ξενοδο-
χείου –Την αξιοποιούν
και για λήψη πληροφο-
ριών.
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Υιοθετώντας το έκτο πακέτο κυ-
ρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η Κύπρος, πλέον απαγορεύεται η
παροχή υπηρεσιών λογιστικής,
δημόσιων σχέσεων και παροχής
συμβουλών στη Ρωσία. Η είδηση
της απαγόρευσης στους παροχείς

υπηρεσιών στην Κύπρο δεν έπεσε
ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς η
Ευρώπη είχε δείξει τις προθέσεις
της από το τέταρτο κιόλας πακέτο
κυρώσεων με την υποπαράγραφο
«5f». Εκεί, αναφερόταν πως κανέ-
νας Ρώσος δεν μπορεί να αγοράσει

κινητές αξίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, άρα δεν θα μπορούσε να
επενδύσει ξανά στη χώρα. Πέραν
του τέταρτου πακέτου κυρώσεων,
ήλθε το πέμπτο πακέτο, με συγ-
κεκριμένη υποπαράγραφο για τα
καταπιστεύματα (trust), που ου-
σιαστικά «σκότωνε» συγκεκριμένες
παροχές υπηρεσιών μέχρι τις 10
Μαΐου. Το τέταρτο και το πέμπτο
πακέτο ήταν πολύ δυνατό προμή-
νυμα γι’ αυτό που θα ακολουθούσε
σε σχέση με τις απαγορεύσεις του
έκτου πακέτου. Μπήκαν πολλοί
περιορισμοί, ενώ η ανάγνωση και
η ερμηνεία του έκτου πακέτου μέ-
χρι και την Πέμπτη ήταν ομιχλώ-
δης για τους επαγγελματίες του
κλάδου των παροχέων υπηρεσιών.
Το υπουργείο Οικονομικών, σε συ-
νεργασία με τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, ανασκόπησε και διαπραγ-
ματεύτηκε συγκεκριμένες πρόνοιες
του έκτου πακέτου και τις παρου-
σίασε την Πέμπτη. Όπως γνωστο-
ποιήθηκε από το υπουργείο, με
βάση το άρθρο 5ιγ, του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 833/2014, ως έχει τρο-
ποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ)
2022/879 του Συμβουλίου της 3ης
Ιουνίου 2022, απαγορεύεται η πα-
ροχή υπηρεσιών εμπιστευματο-
δόχου από τις 5 Ιουλίου 2022 προς
άτομα που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα

οποία κατά βάση, έχουν συγκε-
κριμένη σύνδεση με τη Ρωσία.
Εξαιρούνται, όπως σημείωσε το
υπουργείο, από το πεδίο εφαρμο-
γής του Κανονισμού υπήκοοι κρά-
τους μέλους ή φυσικό πρόσωπο
που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη
άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.

Ταυτόχρονα, όμως, το υπουρ-
γείο ενημέρωσε πως, παρέχεται
τώρα μέσω της παραγράφου 5 του
εν λόγω άρθρου του έκτου πακέ-
του, η δυνατότητα στους εμπι-
στευματοδόχους που έχουν ήδη
εκκινήσει τις διαδικασίες τερμα-
τισμού παροχής τέτοιων υπηρε-
σιών μέσα στην προθεσμία της
5ης δέσμης κυρώσεων, ήτοι μέχρι
την 10 Μαΐου 2022, να ολοκληρώ-
σουν τις εν λόγω διαδικασίες τους,
μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2022,
εφόσον λάβουν σχετική άδεια από
τις αρμόδιες αρχές. Πρόσθετα, οι
εμπιστευματοδόχοι θα έχουν τη
δυνατότητα της συνέχισης της
παροχής τέτοιων υπηρεσιών, για
άλλους λόγους εφόσον τους δοθεί
σχετική έγκριση, νοουμένου ότι

δεν αποδέχονται ούτε διαθέτουν
πόρους, προς τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 6
του εν λόγω άρθρου δίνεται ευχέ-
ρεια στις αρμόδιες αρχές να χο-
ρηγούν άδεια για τη λειτουργία
καταπιστευμάτων σκοπός των
οποίων είναι η διαχείριση επαγ-
γελματικών συνταξιοδοτικών συ-
στημάτων, ασφαλιστηρίων συμ-
βολαίων ή προγραμμάτων ή προ-
γραμμάτων διανομής μετοχών
στους εργαζομένους, φιλανθρω-
πικών οργανώσεων κ.ά. Οι εν λόγω
αναθεωρημένες πρόνοιες του άρ-
θρου 5ιγ σύμφωνα με το υπουργείο
παρέχουν χρόνο και επιλογές στους
επαγγελματίες, μειώνοντας τον
αντίκτυπο και τα προβλήματα που
έχουν προκύψει κατά την πρακτική
εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Επίσης, όσον αφορά την απα-
γόρευση στην παροχή λογιστικών
υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένου του υπο-
χρεωτικού ελέγχου, υπηρεσιών
τήρησης λογιστικών βιβλίων ή πα-

ροχής φορολογικών συμβουλών,
ή επιχειρηματικών συμβουλών και
συμβουλών σε διοικητικά θέματα
ή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων:
α) στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή
β) σε νομικά πρόσωπα, οντότητες
ή φορείς που έχουν την έδρα τους
στη Ρωσία, το μέτρο αυτό έχει στο-
χευθεί μετά από παραινέσεις του
υπουργείου προς τους αρμόδιους
θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, εξαιρούνται αυτής
της απαγόρευσης, η παροχή υπη-
ρεσιών που προορίζονται για την
αποκλειστική χρήση νομικών προ-
σώπων, οντοτήτων ή φορέων εγ-
κατεστημένων στη Ρωσία που ανή-
κουν ή ελέγχονται αποκλειστικά
ή από κοινού από νομικό πρόσωπο,
οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί
ή συσταθεί βάσει του δικαίου κρά-
τους μέλους, με βάση την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 5ιδ. Τέλος,
της εν λόγω απαγόρευσης, εξαι-
ρούνται επίσης και οι περιπτώσεις
παροχής υπηρεσιών για ανθρωπι-
στικούς σκοπούς ή δραστηριότητες
της κοινωνίας των πολιτών.

«Χωνεύουν» 
το 6ο πακέτο
κυρώσεων 
στην Κύπρο
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση 
για παροχή υπηρεσιών σε άλλες αγορές

<<<<<<

Παρέχεται η δυνατότη-
τα στους εμπιστευματο-
δόχους που έχουν ήδη
εκκινήσει τις διαδικα-
σίες τερματισμού παρο-
χής υπηρεσιών μέσα
στην προθεσμία της 5ης
δέσμης κυρώσεων να
τις ολοκληρώσουν μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο.

Είτε «χαλαρή», είτε «σκληρή» μπορεί να χαρακτηριστεί η υιοθέτηση των μέτρων του πακέτου, σίγουρα οι σχέσεις
με τη Ρωσία έχουν «τραυματιστεί».

Τραυματισμένες
σχέσεις με Ρωσία
Παρόλο που μπορεί να χαρα-
κτηριστεί η υιοθέτηση του
έκτου πακέτου κυρώσεων ως
«χαλαρή» από μερίδα επαγ-
γελματιών, ή από άλλη μερί-
δα, «σκληρή», το μόνο σίγου-
ρο είναι πως οι σχέσεις με τη
Ρωσία έχουν «τραυματιστεί».
Οι παροχείς υπηρεσιών θα
πρέπει να κατευθυνθούν σε
άλλες αγορές και να αφή-
σουν πίσω τους την παροχή
υπηρεσιών που συνδέονται
με τη Ρωσία. Προς το παρόν,
δεν υπάρχει συγκεκριμένη
στρατηγική όπως πληροφο-
ρείται η εφημερίδα για άλλες
αγορές, ωστόσο γίνονται δει-
λά βήματα για παροχή υπηρε-
σιών σε Ισραήλ και Ουκρανία.
Πολλοί παροχείς υπηρεσιών
κυρίως σε ελεγκτικά γραφεία
προσπαθούν να καταλάβουν
την επόμενη ημέρα και δεν
έχει γραφεί το καινούργιο
«μενού» του μοντέλου των
υπηρεσιών. Πηγές του κλά-
δου σημειώνουν στην εφημε-
ρίδα πως οι πολλά υποσχόμε-
νες αγορές Ινδίας και Κίνας
θα ήταν καλό «παράθυρο»,
αλλά δεν υπάρχουν απτές εν-
δείξεις κατευθύνσεως για
παροχή υπηρεσιών προς αυ-
τές τις χώρες. Οι ίδιες πηγές
σημειώνουν πως, μετά τη λή-
ξη της καλοκαιρινής περιό-
δου θα πρέπει να χαραχθεί
μία πολιτική – στρατηγική και
να μη μείνουν με σταυρωμέ-
να τα χέρια οι παροχείς.
Υπάρχουν γραφεία που ο πό-
λεμος και οι κυρώσεις της
Ε.Ε. προς τη Ρωσία τους «έκο-
ψαν» τζίρο 30% - 35%, σε
άλλα 10 – 20%, το σίγουρο εί-
ναι ότι κανένα δεν έμεινε
ανεπηρέαστο. Ας μην παρα-
ξενευτούμε εάν ακούσουμε
στο άμεσο μέλλον για ευέλι-
κτα ωράρια και τριήμερη ερ-
γασία σε συγκεκριμένα γρα-
φεία παροχής υπηρεσιών μέ-
χρι να σχεδιάσουν νέα στρα-
τηγική.
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Μειώθηκαν οι μόνιμοι υπάλληλοι
της κυβέρνησης κατά 4.143 μέσα
σε μία δεκαετία, παρά την αύξηση
των εκτάκτων που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια. Μέσα στο
στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονο-
μικής πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών για το 2023 – 2025
αναφέρεται σε σχετικό πίνακα
πως, το σύνολο των υπαλλήλων
που απασχολούνται στην κυβέρ-
νηση από το τέλος του 2011 μέχρι
και το τέλος του 2021 έπεσαν από
52.267 στους 48.124. Όσον αφορά
στη δημόσια υπηρεσία, μειώθηκαν
από 19.529 στους 17.384, δηλαδή
κατά 2.145 υπαλλήλους. Βάσει
των στοιχείων, τη δημόσια υπη-
ρεσία αποτελούν οι ανεξάρτητες
υπηρεσίες και υπουργεία, ο τομέας
της υγείας και το εποχικό προ-
σωπικό. 

Στις ανεξάρτητες υπηρεσίες
μειώθηκαν από 13.819 σε 12.377,
στην υγεία μειώθηκαν από 13.819
σε 5.007 και το εποχικό προσωπικό
από 5.332 σε 0. Συνεχίζοντας σε
άλλους τομείς, στην παιδεία πα-
ρατηρείται αύξηση υπαλλήλων,
αφού στα τέλη του 2011 ήταν
12.789 προσωπικό και τέλος του
2021 έφτασαν τους 14.038. Στη
δικαστική υπηρεσία οι μόνιμοι
υπάλληλοι από 104 το 2011 αυ-
ξήθηκαν στους 129 το 2021 και
στον κυπριακό στρατό, από 4.080
στα τέλη του 2011 έφτασαν στα
τέλη του 2021 στους 4.220. 

Σημειώνεται σύμφωνα με τα
στοιχεία πως, στον Κυπριακό
Στρατό απασχολούνται, επιπρό-
σθετα του μόνιμου προσωπικού,
που παρουσιάζεται στον πίνακα,
2.987 Συμβασιούχοι Oπλίτες, έναν-
τι περιορισμού των Οπλιτών που
υπηρετούν υποχρεωτική θητεία.
Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό
του 2022, ο εγκεκριμένος αριθμός
των Συμβασιούχων Οπλιτών είναι
3.090. Στην αστυνομία από 5.373
στα τέλη του 2011 μειώθηκαν
στους 4.917 στα τέλη του 2021,
στην πυροσβεστική υπηρεσία
από 723 το 2011 μειώθηκαν στους
663 το 2021 και οι μόνιμοι κρατικοί
αξιωματούχοι από 121 το 2011
αυξήθηκαν στους 129 το 2021.
Τέλος, το 2011 το ωρομίσθιο κυ-
βερνητικό προσωπικό (μόνιμο και
εποχικό) από 9.548 στα τέλη του
2011 έφτασαν τους 6.644 στα τέλη
του 2021.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτι-

κής του Υπουργείου για το 2023
– 2025, δίνεται βαρύτητα στη δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας των
δημόσιων οικονομικών, μέσω της
πολιτικής για συγκράτηση της
συνολικής απασχόλησης στο δη-
μόσιο τομέα και του εξορθολογι-
σμού του κρατικού μισθολογίου.
Οι πολιτικές και τα μέτρα που
συμβάλλουν στην τήρηση της δέ-
σμευσης αυτής, όπως αναφέρεται
στην έκθεση, είναι η διατήρηση
του Μηχανισμού που ρυθμίζει τη
συγκράτηση του ρυθμού αύξησης
του Κρατικού Μισθολογίου (απο-
λαβές και συντάξεις) για συγκρά-
τησή του σε βιώσιμα επίπεδα κλει-
δώνοντας παράλληλα τις διορθώ-
σεις που έχουν επιτευχθεί τα τε-
λευταία έτη. Συγκεκριμένα, με τις
συμφωνίες πλαίσιο για το 2017 -
2018 της Κυβέρνησης με τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, έχει ει-
σαχθεί Μηχανισμός ο οποίος ρυθ-
μίζει και καθορίζει ανώτατο όριο

στην παραχώρηση γενικών αυ-
ξήσεων, τιμαριθμικών αυξήσεων
ή / και μισθοδοτικών προσαυξή-
σεων σε μισθούς και συντάξεις
της κρατικής υπηρεσίας και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανώ-
τατο όριο στην αύξηση του Κρα-
τικού Μισθολογίου γενικότερα).

Βάσει του πλαισίου 2023 – 2025,
θα γίνουν ενέργειες για εφαρμογή

νέου συστήματος αξιολόγησης
της απόδοσης των δημοσίων
υπαλλήλων, το οποίο συνδέεται
με την υπηρεσιακή ανέλιξή τους
και που επίσης στοχεύει στην
ανάπτυξη και βελτίωση της από-
δοσης των υπαλλήλων όλων των
βαθμίδων, βάσει των νέων περί
Δημόσιας Υπηρεσίας που εγκρί-
θηκαν πρόσφατα από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων και δημοσι-
εύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας ημερομηνίας
21.1.2022. 

Οι νέοι Κανονισμοί προβλέπουν
για αξιολόγηση των υπαλλήλων
με βάση καθορισμένα κριτήρια
και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτή-
των/δεξιοτήτων ανάλογα με το
ιεραρχικό επίπεδο των υπαλλήλων
και θα τεθούν σε ισχύ για την
αξιολόγηση των υπαλλήλων το
έτος 2023.

Μειώθηκαν
κατά 4.143 
οι μόνιμοι
υπάλληλοι
Θα αξιοποιηθεί το όπλο της κινητικότητας
για κάλυψη των αναγκών στο Δημόσιο

<<<<<<

Θα γίνουν ενέργειες 
για εφαρμογή νέου 
συστήματος αξιολόγη-
σης της απόδοσης 
των δημοσίων υπαλλή-
λων, το οποίο συνδέε-
ται με την υπηρεσιακή
ανέλιξή τους.

<<<<<<

Βαρύτητα στη διασφά-
λιση της βιωσιμότητας
των δημόσιων οικονο-
μικών, μέσω της πολιτι-
κής για συγκράτηση της
συνολικής απασχόλη-
σης στο δημόσιο τομέα.

Τομέας απασχόλησης Απασχόληση Απασχόληση 
την 31/12/2011 την 31/12/2021

Δημόσια Υπηρεσία: Σύνολο 19.529 17.384
(α) Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/

Υπουργεία εξαιρουμένων 
των τομέων της Υγείας 
και της Παιδείας 13.819 12.377

(β) Υγεία 13.819 5.007
(γ) Εποχικό προσωπικό 5.332 0

Παιδεία 12.789 14.038
Δικαστική Υπηρεσία 104 129
Κυπριακός Στρατός 4.080 4.220
Αστυνομία 5.373 4.917
Πυροσβεστική Υπηρεσία 723 663
Κρατικοί Αξιωματούχοι 121 129
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

(μόνιμο και εποχικό) 9.548 6.644

ΣΥΝΟΛΟ 52.267 48.124

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαί-
σιο 2023 - 2025, θα αξιοποιηθεί
το εργαλείο της κινητικότητας
των υπαλλήλων, περιλαμβανομέ-
νου και του ωρομίσθιου προσω-
πικού, για κάλυψη των αναγκών
στελέχωσης στο δημόσιο και ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα. Κύρια πλε-
ονεκτήματα της κινητικότητας
κατά το Υπουργείο είναι η δυνα-
τότητα ικανοποίησης αναγκών
σε προσωπικό όπως αυτές ανα-
κύπτουν, η αξιοποίηση των εμ-
πειριών και ικανοτήτων των υπαλ-
λήλων και η πρόκληση του ενδια-
φέροντός τους για απόδοση. Τα
εργαλεία που είναι διαθέσιμα για
την κινητικότητα και παρουσιά-
ζονται, είναι τα ακόλουθα. 

Πρώτο, το θεσμό της εναλλα-

ξιμότητας, στον οποίο έχουν πλέ-
ον ενταχθεί όλοι οι εργοδοτού-
μενοι αορίστου χρόνου (πλην αυ-
τών που υπάγονται στο Υπουργείο
Υγείας), διευρύνοντας τη συνολική
αριθμητική δύναμη του εναλλά-
ξιμου προσωπικού κατά 50%. 

Δεύτερο, τον θεσμό της από-
σπασης υπαλλήλου, η οποία μπο-
ρεί να αποφασιστεί για κάλυψη
κενής θέσης, όταν υπάρχει υπη-
ρεσιακή ανάγκη και εφόσον υπάρ-
χει κατά τον χρόνο της απόφασης
ή αναμένεται να υπάρξει διαθέ-
σιμο προσωπικό στο ίδιο ή δια-
φορετικό Υπουργείο / Υφυπουρ-
γείο/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων
σε Υπουργείο/ Υφυπουργείο/ Τμή-
μα/ Κλάδο/ Υπηρεσία/ διπλωμα-

τική ή άλλη αποστολή της Δημο-
κρατίας στο εξωτερικό ή σε υπη-
ρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή σε υπηρεσία χώρας
κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή σε διεθνή οργανισμό. 

Τρίτο, το θεσμό της ανάθεσης
καθηκόντων, με τον οποίο οι Γε-
νικοί Διευθυντές των Υπουργείων/
Υφυπουργείων και οι Προϊστάμε-
νοι των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
μπορούν να καλύπτουν υπηρε-
σιακές ανάγκες που προκύπτουν
με την ανάθεση καθηκόντων σε
υπαλλήλους που κατέχουν θέση
(στο επίπεδο εισδοχής) στο Υπουρ-
γείο τους (ή σε Τμήμα/Υπηρεσία
του Υπουργείου/Υφυπουργείου
τους) ή στο Ανεξάρτητο Γραφείο/
Υπηρεσία τους. 

Τέταρτο με τη λειτουργία Μη-
χανισμού Εσωτερικής Αγοράς Ερ-
γασίας στη Δημόσια Υπηρεσία μέ-
σω της οποίας οι ίδιοι οι υπάλληλοι
μπορούν να εκδηλώσουν ενδια-
φέρον για απασχόληση σε άλλες
θέσεις απ’ αυτές που κατέχουν. 

Πέμπτο, η κινητικότητα υπαλ-
λήλων μεταξύ της δημόσιας υπη-
ρεσίας και των οργανισμών δη-
μοσίου δικαίου καθώς και μεταξύ
των οργανισμών δημοσίου δι-
καίου, η οποία έχει θεσπιστεί με
σχετικό νόμο. Έκτο, η κινητικό-
τητα εργοδοτούμενων αορίστου
χρόνου μεταξύ της δημόσιας υπη-
ρεσίας και των οργανισμών δη-
μοσίου δικαίου, η οποία έχει θε-
σπιστεί με σχετικό νόμο. Έβδομο,
με την αποκέντρωση της διαχεί-

ρισης του εναλλάξιμου προσωπι-
κού, μόνιμου και μη μόνιμου, με
τρόπο ώστε οι μετακινήσεις των
μελών του εναλλάξιμου προσω-
πικού που είναι τοποθετημένα
σε Υπουργείο/ Υφυπουργείο, πε-
ριλαμβανομένων των Τμημάτων/
Υπηρεσιών του, να διενεργούνται
απευθείας από τους οικείους Γε-
νικούς Διευθυντές, χωρίς την εμ-
πλοκή του Τμήματος Διοίκησης
και Προσωπικού. Όγδοο, η κινη-
τικότητα του Ωρομίσθιου Κυβερ-
νητικού Προσωπικού μεταξύ Τμη-
μάτων διαφόρων Υπουργείων και
εντός του ίδιου Υπουργείου, η
οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με
τις πρόνοιες της Εγκυκλίου της
Μικτής Εργατικής Επιτροπής με
αρ. 1/2015 και ημερ. 18/9/2015.

Τα εργαλεία για εφαρμογή της κινητικότητας

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών για το 2023 – 2025, δίνεται βαρύτητα στη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Ο αντίκτυπος του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης επί των περισσότερων εισα-
γωγών πετρελαίου από τη Ρωσία
θα μπορούσε να προκαλέσει νέες
σεισμικές δονήσεις στην παγκό-
σμια οικονομία, τείνοντας σε ανα-
διάταξη του διεθνούς εμπορίου
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρω-
σία θα εξασθενούσε οικονομικά,
η Κίνα και η Ινδία θα αποκτούσαν
ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη
και οι παραγωγικές χώρες περισ-
σότερο ρευστό, όπως λόγου χάριν
η Σαουδική Αραβία. 

Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες και μεγάλο μέρος του υπο-
λοίπου κόσμου θα μπορούσαν να
υποφέρουν, επειδή οι τιμές του
πετρελαίου, οι οποίες ούτως ή άλ-
λως ανέρχονται εδώ και μήνες, θα

μπορούσαν να ενισχυθούν περαι-
τέρω ενόσω η Ευρώπη στρέφεται
σε πιο απομακρυσμένους προμη-
θευτές. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες
θα πρέπει να αναζητήσουν σε όλο
τον κόσμο εκείνη την ποιότητα
του πετρελαίου που μπορούν να
επεξεργαστούν τα διυλιστήριά τους
τόσο εύκολα όσο και το ρωσικό
πετρέλαιο. Υπό το πρίσμα αυτό,
θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη
και σποραδικές ελλείψεις ορισμέ-
νων καυσίμων όπως το ντίζελ, το
οποίο είναι ζωτικής σημασίας για
φορτηγά και γεωργικό εξοπλισμό.

Η άγρα της Ευρώπης για νέες
προμήθειες πετρελαίου, αλλά και,
ταυτόχρονα, η προσπάθεια της
Ρωσίας να βρει νέους αγοραστές
δεν θα αφήσουν κανένα μέρος του

κόσμου στο απυρόβλητο, είπαν
ειδικοί στον τομέα της ενέργειας.
Η Κίνα και η Ινδία θα μπορούσαν
να προστατευθούν από το βάρος
των υψηλότερων τιμών του «μαύ-
ρου χρυσού», επειδή η Ρωσία τούς
το προσφέρει με έκπτωση. Το τε-
λευταίο δίμηνο, η χώρα αναδείχ-
θηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη
προμηθεύτρια πετρελαίου για την
Ινδία, ξεπερνώντας τη Σ. Αραβία

και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η Ινδία έχει πολλά μεγάλα διυλι-
στήρια που θα μπορούσαν να απο-
κομίσουν πλούσια κέρδη, μετα-
ποιώντας το ρωσικό πετρέλαιο σε
ντίζελ και άλλα καύσιμα υψηλής
ζήτησης σε όλο τον κόσμο. Τελικά,
οι ηγέτες της Δύσης στοχεύουν
στο να αποδυναμώσουν την πο-
λεμική ικανότητα του Βλαντιμίρ
Πούτιν, στερώντας του δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε έσοδα από
την πώληση καυσίμων. Ελπίζουν
πως οι κινήσεις τους θα αναγκά-
σουν τους Ρώσους παραγωγούς
πετρελαίου να κλείσουν τις πε-
τρελαιοπηγές, διότι η χώρα δεν
διαθέτει πολλούς αποθηκευτικούς
χώρους, ενώ παράλληλα θα απα-
ριθμεί νέους αγοραστές του εμ-

πορεύματός της. Ισως η όλη προ-
σπάθεια να αποβεί επικίνδυνη και
να αποτύχει. Εάν το πετρέλαιο
ακριβύνει πολύ, τα συνολικά έσοδα
για τη Ρωσία δεν θα μειωθούν ση-
μαντικά.

Αλλοι παραγωγοί πετρελαίου
όπως η Σ. Αραβία και δυτικές εται-
ρείες, όπως η Exxon Mobil, η BP,
η Shell και η Chevron, τα πάνε
καλά απλώς και μόνον επειδή οι
τιμές είναι υψηλότερες. Το αρνη-
τικό έγκειται στο ότι οι παγκόσμιοι
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να πληρώνουν περισ-
σότερα για κάθε γαλόνι καυσίμων
και για αγαθά που αποστέλλονται
με φορτηγά και τρένα. 

Σύμφωνα με όσα έχουν πει μέχρι
στιγμής Ευρωπαίοι αξιωματούχοι,

η Ε.Ε. θα απαγορεύσει σταδιακά
τις εισαγωγές αργού πετρελαίου
και διυλισμένων καυσίμων, όπως
το ντίζελ από ρωσικά τάνκερ, που
αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των
εισαγωγών της από τη Ρωσία. Επι-
πλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν
θα επιτρέπεται να ασφαλίζουν τα
δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν
ρωσικό πετρέλαιο οπουδήποτε. 

Επειδή πολλές από τις μεγαλύ-
τερες ασφαλιστικές εταιρείες του
κόσμου έχουν την έδρα τους στην
Ευρώπη, αυτή η κίνηση θα μπο-
ρούσε να αυξήσει σοβαρά το κό-
στος της αποστολής ρωσικού καυ-
σίμου, αν και οι ασφαλιστικές στην
Κίνα, στην Ινδία και στην ίδια τη
Ρωσία μπορούν να τις αντικατα-
στήσουν.

<<<<<<

Θα μπορούσε να σημα-
τοδοτήσει την αναδιά-
ταξητου διεθνούς εμ-
πορίου ενέργειας.
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ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

OΛΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝOΤΕΡΑ ακούμε και χρησι-
μοποιούμε τις λέξεις bitcoin, ψηφιακά νο-
μίσματα, κρυπτονόμισμα, token, ψηφιακά
πορτοφόλια. Ένας καινούριος «κόσμος»
μοιάζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται
μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, που φαίνεται
πως, συντομότερα απ’ ότι το φανταζόμαστε,
θ’ αποτελέσει το κέντρο της τεχνολογικής
αλλά και οικονομικής ανάπτυξης του μέλ-
λοντος.

Επίκεντρο της νέας αυτής «επανάστασης»
είναι η τεχνολογία blockchain, η οποία θε-
ωρείται ήδη από πολύ κόσμο, ως η μεγα-
λύτερη ανακάλυψη μετά το διαδίκτυο. Η
νέα αυτή τεχνολογία έχει ήδη αρχίσει να
βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς -
από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τον
ασφαλιστικό τομέα, τις ψηφιακές επενδύσεις
μέχρι τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
ακόμα και την τέχνη. Γι’ αυτό και όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις και δημόσιοι
οργανισμοί επενδύουν στο blockchain, ώστε
να επωφεληθούν από τις ριζοσπαστικές
αλλαγές που θα φέρει το blockchain.

Aκόμη πιο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός
ότι πλέον έχει αποδειχθεί πως η τεχνολογία
blockchain μπορεί να συνδυαστεί με άλλες
καινοτόμες τεχνολογίες π.χ. τεχνητή νοη-
μοσύνη, ρομποτική, διαδίκτυο των πραγ-
μάτων, μηχανική μάθηση και μέσα από το
συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών θα
υπάρξει η λεγόμενη «τέταρτη βιομηχανική
επανάσταση». Αναμφίβολα, λοιπόν, μπορεί
κανείς να πει πως η τεχνολογία blockchain
είναι «το μέλλον».

Το κορυφαίο πανεπιστήμιο
παγκοσμίως στην εκπαίδευση
και έρευνα για κρυπτονομίσματα 
βρίσκεται… στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ιστορικό
σχεδόν μίας δεκαετίας ως το κορυφαίο πα-
νεπιστήμιο στον τομέα των κρυπτονομι-

σμάτων και της τεχνολογίας blockchain,
προσφέροντας το πρώτο πρόγραμμα σπου-
δών στον κόσμο στα κρυπτονομίσματα από
το 2014.

Έχει ήδη εκπαιδεύσει περισσότερους
από 100,000 φοιτητές και φοιτήτριες σε
μαθήματα ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής
κατάρτισης στον τομέα, ενώ μέσω του In-
stitute For the Future (IFF), φιλοξενεί τη
μεγαλύτερη ομάδα καθηγητών και ερευ-
νητικού προσωπικού παγκοσμίως, που επι-
κεντρώνεται στα κρυπτοστοιχεία και το
blockchain.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας ηγείται ως ακαδημαϊκός επι-
κεφαλής στο Παρατηρητήριο και Φόρουμ
της ΕΕ για το Blockchain (EUBOF), μια πρω-
τοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνο-
λογίας blockchain εντός της ΕΕ.

MSc in Blockchain and Digital
Currency, τώρα και δια ζώσης

Μέσα σε αυτό το ραγδαία αναπτυσσόμενο
περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
πρωτοπορεί για άλλη μια φορά στον τομέα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέ-
ροντας, για πρώτη φορά και on-campus,
το δημοφιλές του πρόγραμμα MSc in Block-
chain and Digital Currency.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα αγγλικά
και χάρη στην ευέλικτη δομή και κατευ-
θύνσεις του, επιτρέπει σε φοιτητές από
κλάδους των Οικονομικών, Χρηματοοικο-
νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής
και Πληροφορική να συνδέσουν τις προ-
ηγούμενες γνώσεις τους με τον χώρο των
ψηφιακών νομισμάτων και του blockchain.

Οι απόφοιτοι των σπουδών αυτών θα
εφοδιαστούν με όλες τις γνώσεις για τη
νέα αυτή τεχνολογία και θ’ αποτελέσουν

το πιο ελκυστικό ανθρώπινο δυναμικό που,
έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και εμ-
πειρίες, θα καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες σε ανθρώπινο ταλέντο σε αυτό
τον τομέα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον
δημόσιο τομέα.

Παγκόσμια πρωτοπορία
και στο Metaverse

Συμβαδίζοντας με τις ραγδαίες εξελίξεις
της τεχνολογίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
πρωτοπορεί και σε ό,τι αφορά το metaverse.
Το UNIC Open Metaverse Initiative, η πρω-
τοβουλία ανάπτυξης του ανοικτού metaverse
επικεντρώνεται στα ακαδημαϊκά και ερευ-
νητικά ζητήματα, καθώς και στα ζητήματα
χάραξης πολιτικής που σχετίζονται με
ανοιχτά και αποκεντρωμένα (decentralized)
συστήματα και πρότυπα για το metaverse.

Συγκεκριμένα, το UNIC Open Metaverse

Initiative επικεντρώνεται σε τέσσερις άξο-
νες:
1. Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προ-

γράμματα
• Νέα διαδικτυακή σειρά διαλέξεων διάρ-

κειας 12 εβδομάδων με θέμα “Εισαγωγή
στα NFTs και το Metaverse” που θα προ-
σφέρεται από το Καλοκαίρι του 2022». Τα
μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις
από κορυφαίους δημιουργούς και συλλέκτες
NFTs (Non-Fungible Tokens), καθώς και
από επιχειρηματίες και επενδυτές του Web
3.0.

• Δημιουργία και προσφορά ενός νέου
μεταπτυχιακού προγράμματος στα Συστή-
ματα Μετασύμπαντος (MSc in Metaverse
Systems), ενός διεπιστημονικού προγράμ-
ματος που θα επικεντρώνεται στην προ-
ετοιμασία δημιουργών, προγραμματιστών,
αρχιτεκτόνων, κοινωνικών επιστημόνων,
επαγγελματιών του τομέα χρηματοοικο-
νομικών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής
και άλλων, για σταδιοδρομία στο σχεδιασμό,
τη δημιουργία, και τη διαχείριση εφαρμογών
μετασύμπαντος (metaverse).

2. Έρευνα και Χάραξη Πολιτικής (δημι-
ουργία νέου διεπιστημονικού ερευνητικού
κέντρου που θα επικεντρώνεται στην
έρευνα γύρω από τα ανοιχτά συστήματα
metaverse, και δημιουργία κοινοπραξίας
με στόχο την ανάπτυξη ενός ανοιχτού
metaverse).

3. Επιχειρηματικότητα (ετήσια προγράμ-
ματα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων
NFT/metaverse).

4. NFTs στην Πανεπιστημιούπολη (πα-
νεπιστημιακή γκαλερί για NFT, αποδοχή
NFTs από το University of Nicosia Foun-
dation ως δωρεές για υποτροφίες φοι-
τητών, υποστήριξη έρευνας, κ.ά).

4η Βιομηχανική Επανάσταση και τεχνολογία
Blockchain αλλάζουν τον κόσμο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την προηγούμενη Τετάρτη, ενώπιον
της επιτροπής Γεωργίας της Βουλής,
των αρμόδιων Υπουργών Εμπορίου
και Γεωργίας, και των παραγωγών
γάλακτος και χαλλουμιού, η Νομική
Υπηρεσία μίλησε για τις συνέπειες,
σε περίπτωση μη εφαρμογής του
ΠΟΠ αλλά και παραβίασης του κα-
νονισμού. Υπάρχουν λοιπόν δύο σε-
νάρια. Πρώτο, σε περίπτωση παρα-
βίασης του κανονισμού από τους
παραγωγούς και μη λήψης μέτρων
από το κράτος μέλος, τότε μπορεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει

διαδικασία παράβασης εναντίον του
κράτους- μέλους. Δεύτερο, σε περί-
πτωση μη εφαρμογής του κανονι-
σμού από το κράτος-μέλος, τότε η
Ε.Ε. μπορεί να εξετάσει την περί-
πτωση να θέσει σε αχρηστία τον
κανονισμό. Αυτό στην ουσία σημαί-
νει, ακύρωση του ΠΟΠ. Θα πρέπει
λοιπόν να θεωρείται δεδομένο ότι
αν συνεχίσει η μη εφαρμογή του
Κανονισμού, τότε η Κύπρος θα βρεθεί
υπόλογηενώπιον της Ε.Ε. Το γεγονός
ότι θα υπάρχουν συνέπειες θα έπρεπε
να ήταν αυτονόητο και να θορυβήσει
όλες τις πλευρές. Ωστόσο, αυτό που
καταγράφηκε στη συγκεκριμένη
συνεδρία ήταν μια επανάληψη των
γνωστών θέσεων και απόψεων σε
σχέση με την παραγωγή του χαλ-
λουμιού, που μέχρι στιγμής δεν έχουν

οδηγήσει σε εποικοδομητικό απο-
τέλεσμα.

Από πλευράς του υπουργείου Γε-
ωργίας πάντως διαμηνύεται ότι μέχρι
στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η
Κύπρος θα έρθει αντιμέτωπη είτε
με το 1ο είτε με το 2ο σενάριο. Και
αυτό γιατί, θεωρείται ότι υπάρχει
ακόμα χρονικό περιθώριο μέχρι το
χαλλούμινα τεθεί στο μικροσκόπιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ
κάτι τέτοιο δεν έχει τεθεί στο τραπέζι
ούτε σε προκαταρτικό επίπεδο, με
τη μορφή προειδοποίησης.

Σε 1 τρίμηνο
Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει

φυσικά να λειτουργεί καθησυχαστι-
κά. Επείγει λοιπόννα ξεκινήσει μα-
ζικά η παραγωγή του χαλλουμιού,
όπως το επιτάσσει ο ευρωπαϊκόςκα-
νονισμός. Μέχρι στιγμής τουλάχι-
στον, από τη συνολική παραγωγή
χαλλουμιού, μόλις το 8% είναι ΠΟΠ.
Είχε θεωρηθεί, ίσως αφελώς, ότι
μετά τη γνωμάτευση της Νομικής

Υπηρεσίας περισσότερα τυροκομεία
θα ξεκινούσαν να ακολουθούν τις
πρόνοιες του κανονισμού. Ωστόσο,
στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση
του θέματος στο Προεδρικό, εγέρ-
θηκαν εκ νέου πέντε σημεία, τα
οποία η πλευρά των τυροκόμων, χα-
ρακτήρισε αναγκαία, ώστε να ξεκι-

νήσουν να παράγουν χαλλούμι ΠΟΠ.
Οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι θέμα
1-3 μηνών να προχωρήσουν σύμ-
φωνα με τον υπ. Γεωργίας. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να αναμένουμε
μαζική έναρξη της παραγωγής χαλ-
λουμιού με τις προδιαγραφές ΠΟΠ,
από το φθινόπωρο και μετά. Προ-

χωρούν λοιπόν πέντε αλλαγές, οι
οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως
ήσσονος σημασίας, και οι οποίες,
μετά από διαβουλεύσεις, τα αιτήματα
των παραγωγών για αλλαγές στο
πρότυπο, συνοψίζονται στα εξής:
σχήμα, βάρος, δίπλωμα, φυλές και
υγρασία. Εκτιμάται ότι οι αλλαγές
δύνανται να ξεκλειδώσουν τη μαζική
παραγωγή χαλλουμιού και αν προ-
χωρήσουν, τότε υπολογίζεται ότι το
80-85% του παραγόμενου προϊόντος,
θα είναι ΠΟΠ. Συγκεκριμένα:

- Όσο αφορά το σχήμα και το δί-
πλωμα, προστίθεται και το αδίπλωτο
χαλλούμι, καθώς και το κυκλικό σχή-
μα. Προστίθεται επίσης η συσκευα-
σία σε φέτες, τρίμα,σχήμα μπέργκερ
και μπουκιές.

- Ζητείται διεύρυνση των φυλών
των γαλακτοφόρων ζώων. Συγκε-
κριμένα ζητείται η προσθήκη γάλα-
κτος από όλες τις φυλές αιγοπροβά-
των και αγελάδων που εγκλιματί-
στηκαν και διαβιούν στην Κύπρο.
Αυτό επιχειρείται στη βάση συγκε-
κριμένης νομολογίας βάσει της οποί-
ας ζώα/φυλές που βρίσκονται στη
χώρα τα τελευταία 20 χρόνια θεω-
ρείται ότι έχουν εγκλιματιστεί με
τις συνθήκες και κατατάσσονται
στην κατηγορία των ντόπιων φυλών. 

- Αλλάζει επίσης και το βάρος του
προϊόντος. Από 150-350 γρ. που προ-
βλέπει ο κανονισμός, ζητείται η αύ-
ξηση βάρους από 150-950 γρ. Κάτι
τέτοιο θεωρείται ότι θα καλύψει την
παραγωγή χαλλουμιού σε μεγαλύ-
τερες συσκευασίες και θα εξυπηρε-
τήσει τις συμφωνίες τυροκομείων
με τους χώρους εστίασης και φιλο-
ξενίας.

- Αυξάνεται η υγρασία. Αυτό που
θα ζητηθεί στο αίτημα της Κύπρου
είναι η αύξηση της υγρασίας από
το 46% στο 49%, με δεδομένο ότι η
Ε.Ε. αποδέχεται μέγιστο όριο υγρα-

σίας το 50%. Εκτιμάται ότι, η αύξηση
του ορίου υγρασίας στο 49%, δεν
αλλάζει τα δειγματοληπτικά χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος και θα
μπορεί να αυξάνει σε μεγάλο βαθμό
τα επίπεδα παραγωγής του προϊόν-
τος. Πάντως και στους ελέγχους του
υπουργείου Εμπορίου σε τυροκομεία,
είχαν εντοπιστεί αρκετές παρεκκλί-
σεις σε σχέση με την υγρασία του
προϊόντος, κάτι που ενισχύει τη
θέση του υπ. Γεωργίας για προώθηση
των αλλαγών ήσσονος σημασίας,
στις οποίες περιλαμβάνεται και η
υγρασία. Η προσθήκη καρυκευμάτων
όπως τσίλι μέσα στο τυρόπηγμα
είναι εκτός συζήτησης, αν και υπάρ-
χει η δυνατότητα με την ανάλογη
αλλαγή στην ετικέτα.

Το relabeling
Φυσικά το θέμα της ετικέτας θα

έλυνε πιο άμεσα όλα τα ζητήματα
που προκύπτουν σχετικά με την
παραγωγή του ΠΟΠ. Όσα προϊόντα
δεν πληρούν τις προδιαγραφές, να
κυκλοφορούν στην αγορά με δια-
φορετική ονομασία. Αυτό προ-
σκρούει σε αντιδράσεις των παρα-
γωγών, με το επιχείρημα ότι είναι
οικονομικά ζημιογόνο. Πάντως, ενώ-
πιον της Βουλής, ο υπ. Γεωργίας τό-
νισε ότι το ΠΟΠ δεν θα πέσει, προ-
σθέτοντας ότι όσοι δεν μπορούν να
παράγουνχαλλούμι βάσει των προ-
διαγραφών θα πρέπει να αλλάξουν
την ονομασία του προϊόντος που
παράγουν και να συνεχίσουν να εμ-
πορεύονται με διαφορετική ετικέτα
στη συσκευασία. Έδωσε μάλιστα
συγκεκριμένα παραδείγματα τυριών,
τα οποία προσομοιάζουν με το χαλ-
λούμι και διατηρούν πολύ ψηλές τι-
μές στην αγορά, όπως grill cheese
και Greco original. Οι τιμές που ανα-
φέρθηκαν κυμαίνονται από 27- 40
ευρώ το κιλό.

Ερχεται περισσότερο ΠΟΠ μετά το φθινόπωρο
Προχωρούν αλλαγές μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό, επιχειρείται παράταση μέχρι το 2029 και στο βάθος σενάριο ακύρωσης 

Στο μεταξύ γίνεται επίσης προ-
σπάθεια για παράταση στην πε-
ρίοδο προσαρμογής στην ποσό-
στωση γάλακτος, μέχρι το 2029.
Αυτή την στιγμή, το περιθώριο
προσαρμογής έχει οριστεί μέχρι
το 2024. Σε αυτό το διάστημα,
έχει ρυθμιστεί με ειδικό διάταγμα
η ελάχιστη ποσόστωση για αιγινό
ή πρόβειο γάλα ή μίγμα αυτών
στο 25%. Μέσα στα επόμενα χρό-
νια θα γίνει προσπάθεια, όπως
αναφέρουν αρμόδιες πηγές, να

αυξηθεί η παραγωγή αιγοπρόβει-
ου γάλακτος. Διαφορετικά, θα
επανέλθει το θέμα της ποσόστω-
σης, το οποίο ήταν στα σημεία τα
οποία κατέληξαν κυβέρνηση και
τυροκόμοι στην πρόσφατη συνάν-
τησή τους σε σχέση και με τη
γνωμάτευση της Νομικής Υπηρε-
σίας. Προσπαθούμε, ανέφερε ο
Κώστας Καδής, να δώσουμε ακό-
μα μεγαλύτερο περιθώριο στους
παραγωγούς για να προσαρμο-
στούν στα νέα δεδομένα.

Η παράταση μέχρι το 2029

Το 80-85% του παραγόμενου προϊόντος υπολογίζεται ότι θα είναι ΠΟΠ, εάν περάσουν οι πέντε αλλαγές που έχουν
συμφωνηθεί, στη βάση και του διατάγματος που ρυθμίζει την ποσόστωση στο αιγοπρόβειο γάλα στο 25%.

<<<<<<

Μέχρι το 2024 θα συνε-
χίσει να ισχύει η ειδική
ρύθμιση για την ποσό-
στωση στο αιγοπρόβειο
γάλα.
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Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια 
η αξία του ελληνόκτητου εμπο-
ρικού στόλου έχει σχεδόν δι-
πλασιαστεί σε μία ένδειξη του 
δυναμισμού των Ελλήνων επι-
χειρηματιών του κλάδου, αλλά 
και των μεγάλων διακυμάνσε-
ων που χαρακτηρίζουν παρα-
δοσιακά τη ναυλαγορά και τις 
τιμές των πλοίων. Επιπλέον, ο 
ελληνικός στόλος από το 2018, 
τελευταία χρονιά που έλαβε χώ-
ρα η διεθνής ναυτιλιακή έκθε-
ση «Ποσειδώνια» μέχρι σήμερα, 
έχει επίσης αναβαθμιστεί ποιο-
τικά με μεγαλύτερα και νεότερα 
πλοία, ενώ η επιμέρους ανάλυση 
της σύνθεσής του μαρτυρεί και 
τη μεγάλη στροφή που πραγ-
ματοποιείται προς σύγχρονους 
γοργά αναπτυσσόμενους κλά-
δους όπως η μεταφορά υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, αλλά 
και την αύξηση μεριδίων στον 
κρίσιμο για το διεθνές εμπόριο 
τομέα της μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων.

Από το 2018 έως το 2022, η 
αξία του ελληνόκτητου στό-
λου αυξήθηκε κατά 92%, από 
τα 82,85 δισεκατομμύρια δο-
λάρια στα 158,97 δισεκατομμύ-
ρια, σύμφωνα με στοιχεία που 
αποκάλυψε στο πλαίσιο των 
Ποσειδωνίων η εξειδικευμένη 
εταιρεία αποτίμησης εμπορικών 

πλοίων VesselsValue. Πρόκειται 
για αξιόλογη αύξηση, δεδομέ-
νου ότι ο στόλος αυξήθηκε σε 
πλήθος πλοίων μόνο κατά 474 
ποντοπόρα ή ποσοστό 11%. Οι 
επιμέρους στόλοι φορτηγών με-
ταφοράς φορτίου χύδην, εμπο-
ρευματοκιβωτίων και υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου (LNG) 
αυξήθηκαν ωστόσο πολύ περισ-
σότερο, με τους Ελληνες ιδιο-
κτήτες να επενδύουν στις τα-
χέως αναπτυσσόμενες αυτές 
κατηγορίες αλλά και σε πλοία 
που μπορούν να μεταφέρουν 
πιο «πράσινο φορτίο, όπως το 
LNG», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η VesselsValue. Το καύσι-
μο LNG θεωρείται μια σαφώς 
πιο καθαρή μέθοδος παραγω-
γής ενέργειας και με δεδομένη 
την ύπαρξη σχετικών υποδο-
μών, παρέχει μια βραχυπρόθε-
σμη εναλλακτική μέθοδο μεί-
ωσης των εκπομπών άνθρακα 
εν αναμονή λύσεων πράσινων 
πηγών ενέργειας που θα είναι 
αξιόπιστες και διαθέσιμες στο 
μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον 
τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς 
LNG αναλαμβάνουν έναν ολο-
ένα αυξανόμενο ρόλο και οι Ελ-
ληνες εφοπλιστές βρίσκονται 
στην κορυφή αυτής της αγοράς.

Οπως υπογραμμίζουν οι ανα-
λυτές του οίκου, «παρά την κα-

τάταξη της Ελλάδας μόλις στην 
87η θέση παγκοσμίως ως προς 
τον συνολικό πληθυσμό, η χώ-
ρα έρχεται στην τρίτη θέση ως 
προς την ιδιοκτησία πλοίων, με 
4.766 ελληνικά πλοία στο νε-
ρό το 2022, ακριβώς πίσω από 
την Κίνα (5.589 πλοία) και την 
Ιαπωνία (6.755 πλοία)». Ωστό-
σο, λόγω των ποιοτικών και πο-
σοτικών χαρακτηριστικών του 
στόλου, αν αυτός προσμετρηθεί 
σε όρους χωρητικότητας είναι 
ο μεγαλύτερος παγκοσμίως. H 
μέση ηλικία του ελληνόκτητου 
στόλου είναι 9,99 έτη και είναι 
έτσι χαμηλότερη από τον παγκό-
σμιο μέσο όρο των 10,28 ετών. 

Η δε συνολική χωρητικότητα 
του ελληνόκτητου στόλου έχει 
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλι-
στών αυξηθεί κατά 45,8% σε σύ-
γκριση με το 2014, ενώ ακόμη 
και κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, δηλαδή από το 2019, η 
χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 
7,4%. Ετσι, σύμφωνα με τα με-
γέθη που αποκάλυψε ο Ελλη-
νας πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά την τελετή 
εγκαινίων των «Ποσειδωνίων», 
ο ελληνικός στόλος αντιπροσω-
πεύει λίγο πάνω από το 20% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας, το 
1 στα 3 μεταξύ όλων των δεξα-
μενόπλοιων, το 1 στα 4 των φορ-
τηγών ξηρού φορτίου και πλέον 
και το 1 στα 4 των πλοίων μετα-
φοράς υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, το 1 στα 6 των πλοίων 
που μεταφέρουν χημικά και το 
10% της συνολικής διακίνησης 

εμπορευματοκιβωτίων. Καθώς ο 
ελληνόκτητος εμπορικός στόλος 
μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων 
χωρών σε ποσοστό άνω του 98% 
της μεταφορικής του ικανότη-
τας, αποτελεί τον μεγαλύτερο δι-
ασυνοριακό μεταφορέα παγκο-
σμίως, ενώ σε εθνικό επίπεδο, 
η ελληνική ναυτιλία παραμένει 
στρατηγικό πλεονέκτημα, ιδι-
αίτερα σημαντικό και για την 
ελληνική οικονομία: οι θαλάσ-
σιες μεταφορές συνεισφέρουν 
περισσότερο από το 3% της ακα-
θάριστης προστιθέμενης αξίας 
και ανέρχονται συνολικά περί-
που στο 7% του ΑΕΠ (άμεσα και 
έμμεσα), προσφέροντας σχεδόν 
200.000 θέσεις εργασίας, σημει-
ώνεται στην ετήσια έκθεση της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. 
Παρέχουν επίσης σημαντικές 
εισροές συναλλάγματος στην 
ελληνική οικονομία: το 2021, οι 
εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο 

πληρωμών από τις θαλάσσιες 
μεταφορές όχι μόνο ξεπέρασαν 
τα επίπεδα του 2019, μετά την 
ύφεση που προκλήθηκε το 2020 
από την πανδημία COVID-19, 
αλλά επίσης είναι οι υψηλότε-
ρες που έχουν καταγραφεί με-
τά το 2008 και ανέρχονται σε 
πάνω από 17 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η ελληνική πλοιοκτησία 
έχει επίσης διατηρήσει τη θέ-
ση της ως κορυφαίας επενδύ-
τριας στη δευτερογενή αγορά 
εμπορικών πλοίων, μεταχειρι-
σμένων δηλαδή ποντοπόρων, 
από τα προηγούμενα «Ποσει-
δώνια» του 2018. 

Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιου-
νίου 2018, οι Ελληνες είχαν 
αγοράσει 121 πλοία και τέσσε-
ρα χρόνια μετά, το αντίστοιχο 
διάστημα του 2022, 130 πλοία 
έχουν περάσει σε Ελληνες αγο-
ραστές με τον πιο δημοφιλή τύ-
πο να είναι τα φορτηγά.

Μεγαλώνουν τα με-
ρίδια στις μεταφορές 
φυσικού αερίου και 
εμπορευματοκιβωτίων.

Εκτόξευση
της αξίας
του ελληνόκτητου
στόλου
Αυξήθηκε κατά 92% την τελευταία

τετραετία, στα 159 δισ. δολάρια

Αυξήσεις  που αντιστοιχούν  σε 
επιβάρυνση στον προϋπολογι-
σμό ύψους περίπου 690 εκατ. 
ευρώ θα δουν οι συνταξιού-
χοι το 2023, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του υπουργείου 
Οικονομικών, εφόσον εγκρι-
θεί η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης που επιβαρύνει 
σήμερα τις συντάξεις, σε συν-
δυασμό με την προβλεπόμενη 
από τον νόμο κανονική αύξη-
ση των συντάξεων.

Το κόστος για τον προϋ-
πολογισμό  από τις αυξήσεις, 
που θα δοθούν για πρώτη φορά 
έπειτα από 12 χρόνια με βάση 
τον νόμο Βρούτση 4670/2020, 
έχει εγγραφεί στο Πρόγραμ-
μα Σταθερότητας 2022-2025 
που κατέθεσε η κυβέρνηση 
στο τέλος Απριλίου στην Κο-
μισιόν και ανέρχεται σε 420 
εκατ., σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από το υπουργείο Οικο-
νομικών. Αλλα 270 εκατ. ευρώ 
αντιστοιχούν στην εισφορά αλ-
ληλεγγύης, που πληρώνουν σή-
μερα οι συνταξιούχοι και την 
οποία η κυβέρνηση διεκδικεί 
να καταργήσει από το 2023. 
Ετσι, το σύνολο ανέρχεται σε 
690 εκατ.

Η εισφορά αλληλεγγύης έχει 
ανασταλεί για τον ιδιωτικό το-
μέα και η κυβέρνηση διεκδικεί 
από την επόμενη χρονιά να 
πράξει το ίδιο για τον δημό-
σιο τομέα και τους συνταξι-
ούχους. Συνολικά, η επέκτα-
ση θα κοστίσει 470 εκατ. στον 
προϋπολογισμό, εκ των οποίων 
περίπου τα 270 εκατ. αντιστοι-
χούν στους συνταξιούχους και 
τα 200 εκατ. στους δημοσίους 
υπαλλήλους. Το θέμα δεν έχει 
κλείσει οριστικά και εξαρτά-

ται από τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που θα ισχύσουν του 
χρόνου στην Ε.Ε. και τα δημο-
σιονομικά περιθώρια που θα 
αφήσουν αυτοί στον ελληνι-
κό προϋπολογισμό. Το κονδύλι 
των 470 εκατ. δεν έχει εγγρα-
φεί στο Πρόγραμμα Σταθερό-
τητας. Ωστόσο, για την κυ-
βέρνηση είναι θέμα πρώτης 
προτεραιότητας και θα το διεκ-
δικήσει με κάθε δυνατό τρόπο.

Από την ενδεχόμενη κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης θα επωφεληθούν συνταξι-
ούχοι με συντάξεις πάνω από 
12.000 ευρώ. Ο συντελεστής 
για εισοδήματα από 12.000,01 
έως 20.000 ευρώ είναι 2,2%, 
ανεβαίνει στο 5% για ποσά 
20.00,01-30.000 ευρώ, στο 6,5% 
για 30.000,01-40.000 ευρώ και 
στο 7,5% για 40.000,01-65.000 
ευρώ, στο 9% για 65.000,01-

220.000 και στο 10% για υψη-
λότερα εισοδήματα. Ετσι, για 
παράδειγμα, ένας συνταξιού-
χος των 18.000 ευρώ θα δει 
ελάφρυνση 132 ευρώ τον χρό-
νο. Σημειώνεται ότι η εισφορά 
αλληλεγγύης επιβάλλεται στο 
σύνολο των εισοδημάτων και 
όχι μόνο στον μισθό ή τη σύ-
νταξη, επομένως ένας συντα-
ξιούχος με εισοδήματα και από 
άλλη πηγή μπορεί να επιβαρύ-
νεται με υψηλότερη εισφορά 
αλληλεγγύης από αυτή  που 
αντιστοιχεί στη σύνταξή του.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση 
των συντάξεων, οι υπολογι-
σμοί του Προγράμματος Στα-
θερότητας έχουν γίνει με βά-
ση την παραδοχή για αύξηση 
περίπου 4,5%. Κι αυτό γιατί 
ο νόμος προβλέπει ότι η αύ-
ξηση θα είναι ίση με τον μέ-
σο όρο του πληθωρισμού και 
της ανάπτυξης και το πρό-
γραμμα βασίζεται σε παραδο-
χή για ρυθμό ανάπτυξης 3,1% 
και πληθωρισμό 5,9% (εθνικό 
δείκτη), που δίνουν μέσο όρο 
4,5%.  Αν ο πληθωρισμός εί-
ναι τελικά υψηλότερος, όπως 
εκτιμάται από πολλούς, η αύ-
ξηση ίσως είναι μεγαλύτερη, 
αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και 
από την ανάπτυξη που ίσως 
τελικά αποδειχθεί χαμηλότερη. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θόδωρος Σκυλακά-
κης είπε χθες στον ΣΚΑΪ, στον 
Παύλο Τσίμα, ότι «ο νόμος θα 
εφαρμοστεί».

Σημειώνεται ότι η αύξηση 
δεν θα δοθεί σε όσους συντα-
ξιούχους παίρνουν τη λεγόμε-
νη προσωπική διαφορά, εφό-
σον αυτή ξεπερνάει το ποσόν 
της αύξησης. Οι νεότεροι συ-
νταξιούχοι, μετά το 2016, δεν 
παίρνουν προσωπική διαφορά.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις που βι-
ώνουμε επισημαίνουν χωρίς αμ-
φιβολία την επιτακτική ανάγκη 
επανασχεδιασμού φιλόδοξων, αλ-
λά και ρεαλιστικών στρατηγικών 
για τη μετάβαση σε μια οικονο-
μία χαμηλών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, με περισσότερη 
ενεργειακή ασφάλεια, υπογραμ-
μίζει ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, 
σε δήλωσή του για τη Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, παρατηρώ-
ντας πως η μέση θερμοκρασία του 
πλανήτη αυξάνεται διαρκώς, μαζί 
με τη συχνότητα και τη σφοδρό-
τητα των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων, προκαλώντας σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία, στο περι-
βάλλον, στην κοινωνία και στην 
οικονομία. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη μετάβαση, σημειώνει, 
είναι η περαιτέρω πρόοδος των 
αναγκαίων πολιτικών, της έρευνας 
και ανάπτυξης των νέων τεχνολο-
γιών, μαζί με τη διεθνή συνεργα-
σία για την από κοινού αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων αυτών, σε 
συνέχεια και των αποφάσεων στο 
πλαίσιο της 26ης διάσκεψης των 
μερών της σύμβασης του ΟΗΕ για 
την κλιματική αλλαγή (COP 26).

Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρί-
ζει ενεργά την επίτευξη των στό-
χων της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Πριν από ένα έτος συνέστησε το 
Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και 
Βιωσιμότητας και συμμετέχει σε 
ελληνικές και διεθνείς πρωτοβου-
λίες για τη βιωσιμότητα και το κλί-
μα, ενώ, ταυτόχρονα, ενσωματώ-
νει αντίστοιχες παραμέτρους σε 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 
πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της, αναφέρει ο κ. Στουρ-
νάρας. Στο πλαίσιο της 26ης διά-
σκεψης των μερών της σύμβασης 
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλα-
γή (COP 26), η Τράπεζα της Ελλά-
δος εξέφρασε τη δέσμευσή της 
να συμβάλει, εντός των αρμοδι-

οτήτων της, στην επίτευξη της 
συμφωνίας των Παρισίων και να 
προβεί σε σχετικές ενέργειες σε 
ευρύ φάσμα τομέων της αρμοδιό-
τητάς της, όπως η έρευνα, η αξιο-
λόγηση του βαθμού έκθεσης του 
ελληνικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος σε κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και η 
ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων 
των μελετών, των αναλύσεων, των 
διαθέσιμων εργαλείων και των με-
θοδολογιών στα υποδείγματα μα-
κροοικονομικών προβλέψεων και 
στις εποπτικές πρακτικές. 

Επίσης, δεσμεύθηκε να εφαρ-
μόζει αρχές βιώσιμων και υπεύθυ-
νων επενδύσεων στη διαχείριση 
των χαρτοφυλακίων της που δεν 
σχετίζονται με τη νομισματική 
πολιτική, σε ευθυγράμμιση και με 
την κοινή στάση του Ευρωσυστή-
ματος, αλλά και να σχεδιάσει και 
να υλοποιήσει, σε επίπεδο οργα-
νισμού, ένα πρόγραμμα μείωσης 
του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος των εργασιών της.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι 
από τις πρώτες κεντρικές τράπε-
ζες παγκοσμίως που ασχολήθη-
καν συστηματικά με το ζήτημα 
της κλιματικής αλλαγής, έχοντας 
συστήσει την Επιτροπή Μελέτης 
Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 
(ΕΜΕΚΑ) το 2009 και πιο πρόσφα-
τα με τη δημιουργία του Κέντρου 
Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμό-
τητας, το 2021.

Η ΤτΕ στηρίζει ενεργά
την επίτευξη των στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης

Πακέτο ύψους 690 εκατ. ευρώ
για τους συνταξιούχους το 2023
Αύξηση των συντάξεων μετά 12 χρόνια και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Η ΤτΕ είναι από τις 
πρώτες κεντρικές 
τράπεζες παγκοσμίως 
που ασχολήθηκαν 
συστηματικά με το 
ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής.
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H ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ρυθμό 
ανάπτυξης 7% κατά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο του 2021, 
εκπλήσσοντας ευχάριστα την 
κυβέρνηση και τους αναλυτές 
και βελτιώνοντας τις προοπτικές 
για την αύξηση του ΑΕΠ στο σύ-
νολο του έτους, κατά μέσο όρο.

Βεβαίως, έως έναν βαθμό το 
7% είναι αποτέλεσμα της χαμη-
λής βάσης με την οποία γίνεται 
η σύγκριση, καθώς το πρώτο 
τρίμηνο του 2021 η οικονομία 
βρισκόταν ακόμα σε ύφεση, με 
το ΑΕΠ να έχει μειωθεί κατά 
-1,7%. Παρ’ όλα αυτά, γεγονός 
παραμένει ότι η ελληνική οικο-
νομία υπεραπέδωσε σε σύγκρι-
ση με τις ευρωπαϊκές (5,1% η 
Ευρωζώνη και 5,7% η Ε.Ε., σύμ-
φωνα με τις προσωρινές εκτι-
μήσεις της Eurostat).

Βασικός οδηγός της υψηλής 
αυτής ανάπτυξης ήταν η κατα-
νάλωση των νοικοκυριών, που 
αυξήθηκε κατά 11,6%, ένα πο-
σοστό που προκαλεί εντύπωση 
σε μια περίοδο υψηλού πληθω-
ρισμού, αν και η σύγκριση γί-
νεται και εδώ με ένα τρίμηνο 
μειωμένης κατανάλωσης, όπως 
ήταν το α΄ τρίμηνο του 2021, 
κατά 4,9%. Αναλυτές εκτιμούν 
ότι οι αυξημένες αποταμιεύσεις 
και τα μέτρα στήριξης που συ-
νεχίστηκαν έως έναν βαθμό, 
έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα 
αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε το Ινστιτούτο 
Bruegel, η Ελλάδα είχε την υψη-
λότερη χρηματοδότηση στην 
Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ 
της για την προστασία νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων από 
την ενεργειακή κρίση την περί-
οδο Σεπτεμβρίου 2021 - Μαΐου 
2022.  Ακόμη και η κατανάλωση 
της γενικής κυβέρνησης ήταν 
αυξημένη κατά 1,8%, παρότι η 
σύγκριση γίνεται με μια χρο-
νιά COVID και πολλών μέτρων. 
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξη-
μένες αποταμιεύσεις και τα μέ-
τρα στήριξης που συνεχίστηκαν 
στο πεδίο της ενέργειας, έπαι-
ξαν ρόλο στο αποτέλεσμα αυτό.

Σημαντικά αυξημένες, όμως, 
ήταν και οι επενδύσεις. Ο ακα-

θάριστος σχηματισμός παγί-
ου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 
12,7% και μάλιστα σε σύγκριση 
με ένα τρίμηνο, το α΄ του 2021, 
που είχε και πάλι αύξηση επεν-
δύσεων 14,4%.

Οι εξαγωγές πήγαν επίσης 
καλά, αυξήθηκαν κατά 9,6%, 
με βασικό συντελεστή τις εξα-
γωγές υπηρεσιών, δηλαδή, τον 
τουρισμό, αλλά οι εισαγωγές 
εκτινάχθηκαν με ρυθμό 17,5%, 
κάτι που αντανακλάται στην 
αύξηση του ελλείμματος του 
ισοζυγίου πληρωμών. 

Γενικά, η διεύρυνση του εξω-
τερικού ελλείμματος της χώ-
ρας γίνεται για άλλη μια φορά 
η σκοτεινή πλευρά της ανά-
πτυξης.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης του 
πρώτου τριμήνου κινήθηκε πά-

νω από τις προσδοκίες και δη-
μιουργεί μια θετική βάση για 
το υπόλοιπο του έτους, έστω κι 
αν εν μέρει οφείλεται σε απο-
τέλεσμα βάσης», σχολιάζει ο 
επικεφαλής οικονομολόγος της 
Eurobank, Τάσος Αναστασάτος, 
προσθέτοντας ότι «ένα στοι-
χείο που παρακολουθούμε είναι 
η ταχύτερη αύξηση των εισα-
γωγών έναντι των εξαγωγών, 
η οποία συνεχίζεται». Σημειώ-
νεται ότι η Eurobank  προέβλε-
ψε την προηγούμενη εβδομάδα 
ρυθμό ανάπτυξης 3% στο βα-
σικό της σενάριο.

Η κυβέρνηση προέβλεπε 
ρυθμό ανάπτυξης 3,1% για το 
σύνολο του έτους, στο Πρό-
γραμμα Σταθερότητας στο τέ-
λος Απριλίου, αλλά ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, σχολιάζοντας την ανακοί-
νωση της Eurostat, άφησε να 
εννοηθεί ότι ίσως αναθεωρήσει 
την εκτίμηση προς τα πάνω. «Οι 
επιδόσεις αυτές σηματοδοτούν 
μια δυναμική εκκίνηση για την 
πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του 
έτους, θέτοντας τις βάσεις για 

επίτευξη ανάπτυξης υψηλότε-
ρης των εκτιμήσεων», δήλωσε.

Στην ίδια κατεύθυνση η 
Εθνική Τράπεζα, που προέβλε-
πε ρυθμό ανάπτυξης 3% τον πε-
ρασμένο Μάρτιο, σε μια πρώτη 
αποτίμηση του πολέμου στην 
Ουκρανία, βλέπει τώρα αυξημέ-
νες πιθανότητες  να ξεπεράσει 
το 3,5%. Η διεύθυνση Οικονο-
μικής Ανάλυσης της τράπεζας 
(επικεφαλής οικονομολόγος Νί-
κος Μαγγίνας) σημείωνε χθες 
ότι η κατανάλωση «παρέμεινε 
ανεπηρέαστη από το πληθωρι-
στικό σοκ και την ουκρανική 
κρίση, ενώ ο ακαθάριστος σχη-
ματισμός κεφαλαίου αυξήθηκε 
με έναν ισχυρό ρυθμό 12,7%». 
Η αύξηση αυτή της εγχώριας 
ζήτησης υπερκάλυψε την υστέ-
ρηση από τις καθαρές εξαγω-
γές, ανέφεραν οι αναλυτές της 
Εθνικής. Το αποτέλεσμα αυτό, 
σύμφωνα με τους ίδιους, δί-
νει ώθηση για ένα ευνοϊκότε-
ρο αποτέλεσμα το β΄ τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμη-
νο του 2021, το ΑΕΠ αυξήθηκε 
κατά 2,3%.

Ανοδικές αναθεωρήσεις για την 
ανάπτυξη της Ελλάδας φέτος 
προαναγγέλλουν στην «Κ» οι-
κονομολόγοι διεθνών επενδυτι-
κών οίκων και οίκων αξιολόγη-
σης, με ρυθμούς της τάξης του 
4% έως 5,5%, μετά τα στοιχεία 
για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου, 
αν και επισημαίνουν πως από το 
δεύτερο τρίμηνο και μετά η ανά-
πτυξη θα επιβραδυνθεί. Η ανθε-
κτικότητα που έδειξε η ελληνική 
οικονομία το διάστημα Ιανουα-
ρίου - Μαρτίου φέρνει την Ελ-
λάδα σημαντικά υψηλότερα του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως 
επισημαίνουν, παρά τη δύσκο-
λη συγκυρία, και κάνει τις τρέ-
χουσες προβλέψεις για το σύνο-
λο του 2022 συντηρητικές, ενώ 
εάν και ο τουρισμός αποδειχθεί 
ισχυρός, το φετινό ΑΕΠ θα έχει 
ακόμη καλύτερη πορεία.

Oxford Economics
Η Oxford Economics θα ανα-

θεωρήσει την αύξηση του ελλη-
νικού ΑΕΠ σε πάνω από 5% από 
μόλις 2,8%, όπως επισημαίνει 
στην «Κ» ο οικονομολόγος του 
οίκου Ρικάρντο Αμάρο. Οπως ση-
μειώνει, η μέτρηση του ΑΕΠ του 
πρώτου τριμήνου εξέπληξε θετι-
κά, δείχνοντας αύξηση 2,3% σε 
τριμηνιαία βάση σε συνάρτηση 
με την επιτάχυνση της ανάπτυ-
ξης έπειτα από επέκταση 0,8% 
το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 
Αυτή η ισχυρή δυναμική δια-
τηρεί επίσης τις πολύ ισχυρές 

επιδόσεις της Ελλάδας έναντι 
των χωρών της Ευρωζώνης, με 
το ελληνικό ΑΕΠ να ξεπερνάει 
το προ πανδημίας επίπεδό του 
κατά 3%, το οποίο συγκρίνεται 
με 0,4% για την Ευρωζώνη. «Συ-
νολικά, τα στοιχεία για το ΑΕΠ 
α΄ τριμήνου είναι πιθανό να προ-
καλέσουν σημαντικές ανοδικές 
αναθεωρήσεις των προβλέψεων 
για την ανάπτυξη της Ελλάδας 
για το σύνολο του 2022. Είναι πι-
θανό να αυξήσουμε την πρόβλε-
ψή μας για την Ελλάδα σε πάνω 
από 5%, από 2,8% προηγουμέ-
νως και 3,5% που είχε εκτιμήσει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εα-
ρινές προβλέψεις», τονίζει ο κ. 
Αμάρο. Επίσης, ο οικονομολό-
γος προσθέτει πως οι ανοδικά 
αναθεωρημένες προβλέψεις της 
Oxford Economics θα εξακολου-
θούν να προβλέπουν απότομη 
συγκράτηση της αύξησης του 
ΑΕΠ της Ελλάδας από το δεύτε-
ρο τρίμηνο και μετά. Οι κίνδυ-
νοι συνεχίζουν να κυριαρχούν, 
όπως σημειώνει, αλλά οι μέτρι-
ες προβλέψεις του οίκου για το 
υπόλοιπο του 2022 σημαίνουν 
ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτι-
κές μπορεί να είναι καλύτερες 
από το αναμενόμενο, καθώς η 
ανάκαμψη του τουρισμού μπο-
ρεί να εκπλήξει ανοδικά, ενώ 
η Ελλάδα θα συνεχίσει επίσης 
να επωφελείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

Bank of America
Για άλλη μία φορά η ανάπτυ-

ξη της Ελλάδας ήταν ισχυρότερη 

από τις προσδοκίες της αγοράς, 
σημειώνει ο Αθανάσιος Βαμβα-
κίδης, επικεφαλής επενδύσε-
ων συναλλάγματος της Bank of 
America. «Η ανάκαμψη της ελ-
ληνικής οικονομίας από το σοκ 
της πανδημίας ήταν αυτό που 
λέμε σε σχήμα V», επισημαίνει. 
Και προσθέτει: «Παραμένουμε 

αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του 
τρέχοντος έτους και το επόμενο 
έτος, υποθέτοντας επιτάχυνση 
των δαπανών από τα κονδύλια 
της Ε.Ε. Οι κίνδυνοι έχουν να 
κάνουν κυρίως με αρνητικές επι-
πτώσεις στα εισοδήματα των 
νοικοκυριών από τις υψηλές τι-
μές ενέργειας και τη διεύρυνση 
των spreads κατά την εξομάλυν-
ση της πολιτικής της ΕΚΤ».

ADE Economics
Στο 5% εκτιμά πλέον ότι θα 

αυξηθεί το ελληνικό ΑΕΠ φέτος 
η ADE Economics. Ο οικονομο-
λόγος του οίκου Αντνάν Ασίφ 
επισημαίνει στην «Κ» πως η 
ελληνική οικονομία σημείωσε 

ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο τρί-
μηνο χάρη στις ισχυρές δαπά-
νες των νοικοκυριών και στις 
επενδύσεις. Ελλείψει περαιτέ-
ρω διαταραχών στον ενεργει-
ακό εφοδιασμό, οι προοπτικές 
της ανάπτυξης της Ελλάδας φέ-
τος θα μπορούσαν να κινηθούν 
έως και 5%, αλλά θα ακολουθή-
σει επιβράδυνση το 2023.

Capital Economics
Για ανάπτυξη της τάξης του 

5,5% τουλάχιστον στην Ελλάδα 
φέτος κάνει πλέον λόγο η Capital 
Economics. Οπως σημειώνει 
στην «Κ» ο Αντριου Κένιγχαμ, 
επικεφαλής οικονομολόγος του 
οίκου για την Ευρώπη, «δεδο-
μένης της ισχυρής απόδοσης 
της ελληνικής οικονομίας το α΄ 
τρίμηνο, αναμένουμε τώρα ότι 
η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ θα 
είναι περίπου 5,5% φέτος, από 
3,5% που προβλέπαμε πριν. Οι 
ισχυρές επενδύσεις, οι οποίες 
είναι πλέον πολύ πάνω από το 
επίπεδο πριν από την πανδη-
μία, δίνουν λόγους να ελπίζουμε 
ότι η ανάκαμψη μπορεί να είναι 
κάτι περισσότερο από μια απλή 
ανάκαμψη μετά το lockdown», 
τονίζει ο κ. Κένιγχαμ.

DBRS
Οπως σημειώνει η Σπυριδού-

λα Τζίμα, αναπληρώτρια αντι-
πρόεδρος του οίκου αξιολόγησης 
DBRS στον τομέα κρατικών αξι-
ολογήσεων, «είναι ενθαρρυντικό 
ότι παρά τις υψηλότερες τιμές 
το πρώτο τρίμηνο του έτους, το 

πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας 
αυξήθηκε κατά 2,3% από το τέ-
ταρτο τρίμηνο του 2021 και 7% 
από το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, γε-
γονός που εξηγείται από τους 
περιορισμούς που υπήρχαν στην 
οικονομική δραστηριότητα το 
πρώτο τρίμηνο του 2021». Κατά 
την κ. Τζίμα, οι ισχυρές επιδό-
σεις στον τουριστικό τομέα σε 
συνδυασμό με τα μέτρα στήρι-
ξης για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε καλύτερο αποτέλεσμα 
για το φετινό ΑΕΠ. Ωστόσο, το 
επόμενο διάστημα παραμένει 
αρκετά αβέβαιο, προειδοποιεί. 

Scope Ratings
«Η ανακοίνωση για ανάπτυ-

ξη 2,3% στην Ελλάδα το πρώτο 
τρίμηνο αυξάνει τις πιθανότη-
τες η πρόβλεψή μας για ανά-
πτυξη 3,3% για το σύνολο του 
2022 να αποδειχθεί συντηρητι-
κή», επισημαίνει στην «Κ» και 
ο Ντένις Σεν, διευθυντής της 
Scope Ratings και επικεφαλής 
αναλυτής για την Ελλάδα. Το 
αποτέλεσμα του ΑΕΠ του πρώ-
του τριμήνου ήταν πάνω από τις 
προσδοκίες της Scope για ανά-
πτυξη 0,9% σε τριμηνιαία βάση 
και βάζει την Ελλάδα σε τροχιά 
ανάπτυξης άνω του 4% φέτος. 
Η αύξηση της παραγωγής του 
πρώτου τριμήνου ήταν ευρεία – 
κυρίως λόγω της περαιτέρω ισχύ-
ος της τελικής κατανάλωσης, 
καθώς και την αύξηση των εξα-
γωγών αγαθών και υπηρεσιών. 
Στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυ-

ξη αναμένεται να αποδυναμωθεί 
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο,  
αλλά οι δείκτες υψηλής συχνότη-
τας, όπως το οικονομικό κλίμα, 
καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη 
ανθεκτικότητα της ελληνικής 
οικονομίας από την κρίση Ρωσί-
ας - Ουκρανίας. «∆εν αναμένου-
με τεχνική ύφεση στην Ελλάδα 
το 2022 και αντίθετα βλέπουμε 
ανάκαμψη της αύξησης της πα-
ραγωγής έως το τρίτο τρίμηνο», 
καταλήγει.

Fitch
«Τα στοιχεία του ΑΕΠ του 

πρώτου τριμήνου από μόνα τους 
υποδηλώνουν ότι υπάρχει πιθα-
νότητα η ανάπτυξη στην Ελλά-
δα φέτος να κινηθεί υψηλότε-
ρα από την τρέχουσα εκτίμησή 
μας που τοποθετείται στο 3,5%, 
ωστόσο πολλά εξαρτώνται από 
τις εξελίξεις τα επόμενα τρίμη-
να», σημειώνει ο Αλεξ Μουσκα-
τέλι, επικεφαλής αξιολογήσεων 
της Fitch. Οπως εξηγεί, ο οίκος 
εκτιμά ότι θα υπάρξει επιβράδυν-
ση της οικονομικής δραστηριό-
τητας από το δεύτερο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους, καθώς ο 
υψηλός πληθωρισμός διαβρώνει 
τα πραγματικά εισοδήματα και 
το επιχειρηματικό και το κατα-
ναλωτικό κλίμα συνεχίζουν να 
επηρεάζονται από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, 
η Fitch αναμένει επίσης καλές 
επιδόσεις από τον τουριστικό 
τομέα και επιτάχυνση της διά-
θεσης κεφαλαίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης. 

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε σύγκριση
με το δ΄ τρίμηνο 
του 2021, το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 2,3%.

Οσο καλύτερα κινηθεί 
ο τουρισμός τόσο 
μεγαλύτερη θα είναι
η αύξηση του ΑΕΠ,
τονίζουν, ενώ αναμέ-
νουν επιβράδυνση 
από το β΄ τρίμηνο.

Σε ανοδική τροχιά διατηρήθηκαν 
και τον Απρίλιο οι ελληνικές εξα-
γωγές, παρά τις δυσκολίες που 
υπάρχουν στο διεθνές περιβάλ-
λον, απόρροια των προβλημάτων 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, των 
πληθωριστικών πιέσεων και του 
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ου-
κρανία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, 
αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο 
οι εισαγωγές –λόγω κυρίως της 
αύξησης των τιμών σε πετρελαι-
οειδή–, κάτι που οδήγησε σε ση-
μαντική διεύρυνση του εμπορι-
κού ελλείμματος. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγω-
γές αυξήθηκαν τον Απρίλιο του 
2022 κατά 28,5%, στα 4,10 δισ. 
ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών οι ελληνικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 12,7%, αύξηση 
δηλαδή πολύ χαμηλότερη. Από 
την άλλη, η αξία των εισαγωγών 
τον Απρίλιο του 2022 ήταν 6,85 
δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 36,2% 
σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 
2021. Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, η αύξηση των εισαγω-
γών ήταν της τάξης του 23,2%. 

Το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου διαμορφώθηκε τον 
Απρίλιο σε 2,74 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένο κατά 49,5%, ενώ εξαι-
ρουμένων των πετρελαιοειδών 
η αύξηση ήταν 41,1%. 

Σε επίπεδο τετραμήνου οι ει-
σαγωγές αυξήθηκαν κατά 45,6%, 
στα 27,02 δισ. ευρώ, ενώ εξαι-
ρουμένων των πετρελαιοειδών 
η αύξηση ήταν 30,7%. 

Οι εξαγωγές το διάστημα Ια-
νουαρίου - Απριλίου 2022 αυξή-
θηκαν κατά 31,3%, στα 15,72 
δισ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών η αύξηση 
ήταν 21,2%. 

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορ-
φώθηκε κατά το πρώτο τετράμη-
νο σε 11,3 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 71,6% σε σύγκριση με το 
πρώτο τετράμηνο του 2021. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) χαρακτηρί-
ζει το εμπορικό έλλειμμα «ανοι-
χτή πληγή», με την πρόεδρό του 
Χριστίνα Σακελλαρίδη να επι-
σημαίνει: «Παρά τις σοβαρές 
επιπτώσεις της αύξησης του 
ενεργειακού και μεταφορικού κό-
στους, της αύξησης του κόστους 
των πρώτων υλών και βεβαίως 
του πολέμου στην Ουκρανία με 

τις παρενέργειες που αυτός δη-
μιουργεί, οι Ελληνες εξαγωγείς 
προχωρούν στις ανάλογες προ-
σαρμογές στη στρατηγική ανά-
πτυξης στη διεθνή αγορά, όταν 
οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το 
περιβάλλον παραμένει ρευστό 
και εξαιρετικά αβέβαιο και για 
αυτό απαιτείται εγρήγορση. Πρέ-
πει να τονιστεί όμως, ο καταιγι-
σμός δράσεων και νέων καινοτό-
μων εργαλείων από την Πολιτεία 
για τις εξαγωγές και τις επενδύ-
σεις. Ετσι, παραμένουμε συγκρα-
τημένα αισιόδοξοι ότι θα διατη-
ρηθεί το θετικό μομέντουμ και 
τους επόμενους μήνες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΠΣΕ,  ισχυρή ποσοστιαία αύξη-
ση καταγράφεται στις υψηλές 
σε αξία κατηγορίες και συγκε-
κριμένα: πετρελαιοειδή-καύσι-
μα (79,9%), βιομηχανικά (40,1%) 
και τρόφιμα και ζώα ζωντανά 
(14,9%). Στα χημικά παρατηρεί-
ται μείωση 7,5%.

Αύξηση επίσης εμφανίζουν οι 
εξαγωγές των κατηγοριών μηχα-
νήματα (20,7%) και διάφορα βιο-
μηχανικά (7%) τον Απρίλιο του 
2022. Ακολουθούν οι χαμηλότε-
ρες σε αξία πρώτες ύλες με μεί-
ωση όμως κατά 8% και τα ποτά 
και  καπνός  επίσης με μείωση 
4,1%, σε σχέση με την αντίστοι-
χη περυσινή περίοδο. Στα λάδια 
και στα εμπιστευτικά προϊόντα 
η αύξηση που καταγράφεται εί-
ναι μεν σημαντική (9,3% και 25% 
αντιστοίχως), η αξία τους όμως 
είναι χαμηλή.     

Αύξηση των εξαγωγών,
μεγάλη διεύρυνση
εμπορικού ελλείμματος

Κατανάλωση, επενδύσεις, μέτρα
στήριξης αύξησαν το ΑΕΠ το α΄ 3μηνο

Ανάπτυξη 4% έως 5,5% βλέπουν ξένοι αναλυτές για το σύνολο του έτους

Ο ρυθμός ανάπτυξης 7% αφήνει περιθώρια προς τα πάνω αναθεώρησης για το έτος

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώ-
θηκε κατά το πρώτο τετράμηνο σε 
11,3 δισ. ευρώ.
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Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας μπορεί να λειτουργήσει σε διαφο-
ρετικούς εργασιακούς τομείς, απαιτείται όμως από επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς μια επαναξιολόγηση προτεραιοτήτων, επισημαίνει η Adecco.

Την κατάργηση μιας σειράς ειδι-
κών δικαιωμάτων του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (ΤΧΣ), μεταξύ των οποί-
ων και το δικαίωμα του βέτο σε 
θέματα πολιτικής αποδοχών, 
εφόσον μια τράπεζα έχει δείκτη 
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
κάτω του 10%, προβλέπει το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Οικο-
νομικών που κατατέθηκε προς 
ψήφιση στη Βουλή. Το νομοσχέ-
διο παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
του Ταμείου έως το 2025, περί-
οδος κατά την οποία θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί η αποεπένδυσή 
του από τις τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα απο-
δοχών των τραπεζών, το δικαί-
ωμα του βέτο που έχει το ΤΧΣ 
επεκτείνεται για την οικονο-
μική χρήση του 2022. Η πρό-
βλεψη αυτή έγινε έπειτα από 
κυβερνητική απόφαση και με-
τά την αποκάλυψη του οικο-
νομικού συμβούλου του πρω-
θυπουργού, Αλέξη Πατέλη, ότι 
ορισμένες τράπεζες επιχείρη-
σαν να εγκρίνουν αναδρομικά 
την παροχή bonus στα μέλη 
των διοικητικών συμβουλίων. 
Με βάση τη διάταξη του νο-
μοσχεδίου, «για όσο διάστημα 
ο δείκτης των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων προς το σύνο-
λο των δανείων υπερβαίνει το 
10%, ή για τις οικονομικές χρή-
σεις αναφοράς μέχρι και του 
2022, οι σταθερές αποδοχές του 
προέδρου, του διευθύνοντος 
συμβούλου και των λοιπών με-
λών του διοικητικού συμβουλί-
ου, καθώς και όσων έχουν τη 
θέση ή εκτελούν καθήκοντα 
γενικού διευθυντή, καθώς και 
των αναπληρωτών τους, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το 
σύνολο των αντίστοιχων απο-
δοχών του διοικητή της ΤτΕ». 
Επίσης το νομοσχέδιο προ-
βλέπει ότι «οι πάσης φύσεως 
μεταβλητές απολαβές (bonus) 

των ιδίων προσώπων καταρ-
γούνται έως την ολοκλήρωση 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης 
που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε., 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισης του προγράμματος 
κεφαλαιακής ενίσχυσης ή για 
όσο διάστημα ο δείκτης των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων 
υπερβαίνει το 10%, ή για τις 

οικονομικές χρήσεις αναφοράς 
μέχρι και του 2022».

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης 
μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, δηλαδή ο δείκτης NPL 
(Non Performing Loans), που 
ορίζεται ως κριτήριο για την 
κατάργηση του βέτο από την 
πλευρά του Ταμείου, αποτελεί 
μια ειδοποιό διαφορά σε σχέ-
ση με τον δείκτη μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων (NPE - 
Non Performing Exposures), 
βάσει του οποίου ελέγχονται 
οι τράπεζες από τον SSM. O 
πρώτος αναφέρεται στα δάνεια 
που έχουν καθυστέρηση πάνω 
από 90 ημέρες και ο δεύτερος 
στα κόκκινα δάνεια που έχουν 
ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται, 
αλλά λόγω των κανόνων του 
SSM παραμένουν ακόμη στην 
πορτοκαλί περιοχή για πιθα-

νή αθέτηση στο μέλλον. Ετσι 
το νομοσχέδιο ορίζει έναν πιο 
ελαστικό κανόνα για την κατάρ-
γηση του βέτο από την πλευρά 
του ΤΧΣ, με βάση τον δείκτη 
NPL, τον οποίο όλες οι τράπεζες 
έχουν ήδη επιτύχει. Με βάση 
τα στοιχεία του α΄ τριμήνου, 
η Alpha Bank έχει δείκτη NPL 
6,6% και NPE 12,2%, η Εθνι-
κή 3,9% και 6,7% αντίστοιχα, 
η Eurobank 4,4% και 6,7% και 
η Τράπεζα Πειραιώς 8,8% και 
12,6% αντίστοιχα. ∆ιευκρινίζε-
ται ότι υλοποιούνται κανονικά 
τα προγράμματα bonus που οι 
τράπεζες έχουν εγκρίνει και τα 
οποία δεν αφορούν τα μέλη της 
διοίκησης, αλλά το προσωπικό 
τους και προβλέπουν την παρο-
χή stock options αναδρομικά 
για τη χρήση του 2021 και τη 
χρήση του 2020. 

Εκτός από την αποσαφήνιση του 
πότε και υπό ποιες προϋποθέ-
σεις το ΤΧΣ μπορεί να ασκήσει 
βέτο σε θέματα παροχών των 
στελεχών, ουσιαστική αλλα-
γή στον νέο νόμο που διέπει 
τη λειτουργία του ταμείου και 
τη σχέση του με τις τράπεζες 
στις οποίες διατηρεί ποσοστό 
είναι τα θέματα της εταιρικής 
διακυβέρνησης, για τα οποία η 
παρέμβαση του ΤΧΣ καταργεί-
ται. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο 
προβλέπει ότι καταργείται η 
αξιολόγηση του πλαισίου εται-
ρικής διακυβέρνησης των τρα-
πεζών με τις οποίες το ταμείο 
έχει υπογράψει συμφωνία πλαι-

σίου συνεργασίας. Η αξιολόγη-
ση αφορούσε το μέγεθος, τη 
δομή και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων του ∆.Σ. καθώς 
και των επιτροπών του. Τέλος, 
ο νέος νόμος καταργεί μεταξύ 
άλλων το δικαίωμα του εκπρο-
σώπου του ΤΧΣ στα διοικητικά 
συμβούλια των τραπεζών να 
ζητούν τη σύγκληση της γενι-
κής συνέλευσης των μετόχων 
και το δικαίωμα να εγκρίνει τον 
οικονομικό διευθυντή.

Ο νέος νόμος για το ΤΧΣ 
απλοποιεί επίσης τα κριτήρια 
βάσει των οποίων επιλέγονται 
τα μέλη των διοικητικών συμ-
βουλίων των τραπεζών. Στο 

πλαίσιο αυτό καταργείται η 
σχετική διάταξη που προέβλε-
πε ότι το ∆.Σ. πρέπει να περι-
λαμβάνει τουλάχιστον τρεις 
εμπειρογνώμονες ως ανεξάρ-
τητα μη εκτελεστικά μέλη με 
διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 
15 ετών σε αντίστοιχα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των 
οποίων τρία χρόνια ως μέλη δι-
εθνούς τραπεζικού ομίλου που 
δεν δραστηριοποιείται στην 
ελληνική αγορά.

Στην ίδια λογική καταργεί-
ται επίσης η διάταξη που προ-
έβλεπε ότι αναφορικά με την 
αξιολόγηση των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και 

των επιτροπών του πρέπει να 
πληρείται για κάθε ένα από 
αυτά τουλάχιστον το κριτή-
ριο του να διαθέτει τουλάχι-
στον δέκα χρόνια εμπειρίας σε 
ανώτερες διευθυντικές θέσεις 
στους τομείς της τραπεζικής, 
της ελεγκτικής, της διαχείρι-
σης κινδύνων ή των επισφα-
λών περιουσιακών στοιχείων, 
εκ των οποίων ειδικά για τα μη 
εκτελεστικά μέλη τουλάχιστον 
τρία χρόνια ως μέλος διοικη-
τικού συμβουλίου σε πιστω-
τικό ίδρυμα ή επιχείρηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα ή 
σε διεθνές χρηματοπιστωτι-
κό ίδρυμα.

Εξαιρούνται στο εξής από την κα-
τάσχεση, κατ’ επέκταση και τον 
πλειστηριασμό, τα πράγματα που 
είναι απαραίτητα για τις στοιχειώ-
δεις ανάγκες διαβίωσης του οφει-
λέτη και της οικογένειάς του, όπως 
οι λευκές συσκευές (ψυγείο, κουζί-
να κ.λπ.), ή προσωπικά είδη, όπως 
ο ρουχισμός κ.ά. Η διάταξη αφο-
ρά τις κατασχέσεις στο πλαίσιο 
του Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων 
Εσόδων (ΚΕ∆Ε) και έχει συμπερι-
ληφθεί στο σχέδιο νόμου που κα-
τατέθηκε στη Βουλή για την «Ανα-
μόρφωση του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας του Ταμείου Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας και του 
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξα-
σφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσι-
ών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού 
∆ιαχείρισης ∆ημοσίου Χρέους».

Οπως αναφέρεται στην αιτιο-
λογική έκθεση του νομοσχεδίου, 
με το νέο πλαίσιο «απαλείφονται 
διατάξεις σχετικές με ακατάσχε-

τα κινητά πράγματα που απη-
χούν αναχρονιστικές κοινωνικές 
συνθήκες, δομές και αντιλήψεις, 
οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή η 
εφαρμογή τους δεν έχει πλέον 
πρακτικό νόημα ή δεν είναι πλέ-
ον δόκιμη και εισάγονται νεό-
τερες ρυθμίσεις, η θέσπιση των 
οποίων συμβάλλει στον εκσυγ-
χρονισμό του ρυθμιστικού πλαι-
σίου στα δεδομένα της σύγχρο-
νης εποχής, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις πρόσφατες τροποποιήσεις 
που επήλθαν στο δίκαιο της κοι-

νής αναγκαστικής εκτέλεσης».
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον 

Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων Εσό-
δων από την κατάσχεση εξαιρού-
νται σήμερα «πράγματα της προ-
σωπικής χρήσης του οφειλέτη και 
της οικογένειάς του, όπως ενδύ-
ματα, έπιπλα κ.λπ. Η νέα διάταξη, 
που τίθεται σε ισχύ με την ψήφι-
ση του νόμου, διευρύνει την έν-
νοια αυτών των πραγμάτων ορί-
ζοντας ότι «εξαιρούνται από την 
κατάσχεση τα πράγματα που είναι 
απαραίτητα για τις στοιχειώδεις 
ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη 
και της οικογένειάς του». Με αυ-
τόν τον τρόπο επικυρώνεται ουσι-
αστικά η πρακτική που έχουν υι-
οθετήσει τα δικαστήρια, τα οποία 
εξαιρούν από την κατάσχεση κι-
νητά αντικείμενα που είναι ανα-
γκαία για τη διαβίωση ενός νοι-
κοκυριού. 

Προκειμένου μάλιστα για πρό-
σωπα τα οποία με την προσωπική 

τους εργασία αποκτούν όσα τους 
χρειάζονται για να ζήσουν, εξαι-
ρούνται από την κατάσχεση τα 
πράγματα που είναι απαραίτητα 
για την εργασία τους.

Να σημειωθεί ότι εκτός από 
το ∆ημόσιο που εξαιρεί από την 
κατάσχεση προσωπικά είδη του 
οφειλέτη, ανάλογη πρακτική 
εφαρμόζουν και οι τράπεζες ή τα 
funds. Στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα eauction –στην οποία δεν 
περιλαμβάνονται οι πλειστηρια-
σμοί της ΑΑ∆Ε– έχουν προγραμ-
ματιστεί έως τις αρχές του 2023 
να γίνουν 10.010 πλειστηριασμοί, 
εκ των οποίων οι 9.930 αφορούν 
ακίνητη περιουσία και μόλις 80 
είναι οι πλειστηριασμοί κινητών. 
Η πλειονότητα των κινητών αφο-
ρά αυτοκίνητα, με επισπεύδοντες 
τράπεζες, funds και κυρίως ιδιώ-
τες, ενώ ελάχιστοι είναι οι πλει-
στηριασμοί που αφορούν άλλα 
κινητά είδη ή ευπαθή προϊόντα.

Το νομοσχέδιο ορίζει έναν πιο ελαστικό κανόνα για την κατάργηση του βέτο από την πλευρά του ΤΧΣ, με βάση 
όχι τον δείκτη NPE, αλλά τον δείκτη NPL, με τον οποίο όλες οι τράπεζες έχουν ήδη συμμορφωθεί.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η διάρκεια ζωής 
του Ταμείου 
παρατείνεται έως 
το 2025, σύμφωνα 
με το σχέδιο νόμου 
που κατατέθηκε 
στη Βουλή.

Με τη νέα διάταξη 
επικυρώνεται 
ουσιαστικά 
η πρακτική που 
έχουν υιοθετήσει 
τα δικαστήρια.

Ανέτοιμες να εφαρμόσουν την τε-
τραήμερη εργασία στην Ελλάδα 
εμφανίζονται οι περισσότερες επι-
χειρήσεις, καθώς απαιτείται επα-
ναπροσδιορισμός των προτεραι-
οτήτων τους αλλά και αυξημένα 
αντανακλαστικά ώστε να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τις νέες προκλή-
σεις που θα προκύψουν. Οπως επι-
σημαίνει βέβαια η Adecco, αν και 
η τετραήμερη εργασία δεν απο-
τελεί ακόμη κεντρική επιλογή για 
επιχειρήσεις και οργανισμούς όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο, έχει ήδη αρχίσει 
να εμφανίζεται ως απάντηση στην 
ανάγκη για περισσότερη ισορρο-
πία μεταξύ προσωπικής και επαγ-
γελματικής ζωής. Σημαντική άλ-
λωστε θεωρείται και η συμβολή 
της στο περιβάλλον, εφόσον αυ-
τή συνδεθεί με μείωση των με-
τακινήσεων, καθώς εκτιμάται ότι 
θα μπορούσε να συρρικνώσει το 
αποτύπωμα άνθρακα κατά εκα-
τομμύρια τόνους ετησίως.

Καθοριστικός παράγοντας βέ-
βαια για το ότι ακόμη η τετραή-
μερη εργασία δεν έχει επεκταθεί 
σημαντικά, είναι το κόστος μετά-
βασης. Αναλυτικά, όπως επισημαί-
νει ο όμιλος Adecco, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, το κόστος 
μετάβασης μιας επιχείρησης στο 
καθεστώς τετραήμερης εργασίας 
είναι υψηλό. Για παράδειγμα, σε 
μια χρηματοοικονομική εταιρεία 
της Νέας Ζηλανδίας, την Perpetual 
Guardian, προέβησαν σε μια ση-
μαντική επένδυση σε τεχνολογί-
ες απομακρυσμένης εργασίας και 
αυτοματισμού, όπως τα chat bots. 
Επίσης, η αμερικανική εταιρεία 
Wildbit εφαρμόζει επιτυχώς την 
τετραήμερη εργασία από το 2017. 
Για να φτάσουν όμως σε αυτή την 
επιτυχία, επένδυσαν σημαντικά 
κεφάλαια σε εξειδικευμένο προ-
σωπικό το οποίο ανέλαβε να δη-
μιουργήσει τα κατάλληλα ψηφια-
κά εργαλεία που διευκολύνουν τη 
δουλειά των εργαζομένων.

Ζητούμενο είναι, επίσης, το πώς 
επηρεάζεται η παραγωγικότητα 
της εργασίας. Στην Ισλανδία, που 
πρώτη εφάρμοσε το μοντέλο τε-
τραήμερης εργασίας κυρίως στον 
δημόσιο τομέα, αναφέρεται ότι η 
παραγωγικότητα παρέμεινε η ίδια 
ή και βελτιωμένη στους περισσό-

τερους χώρους εργασίας. Σε άλλες 
περιπτώσεις όμως, το μοντέλο της 
τετραήμερης εργασίας έχει οδηγή-
σει σε μείωση της παραγωγικότη-
τας των εργαζομένων. H εταιρεία 
Treehouse, η οποία διοργανώνει 
σεμινάρια εκμάθησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων, ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία της το 2013 εφαρμόζοντας την 
τετραήμερη εργασία (32 ώρες την 
εβδομάδα), το 2016 όμως αναγκά-
στηκε να επιστρέψει στο καθεστώς 
πενθήμερης εργασίας (40 ώρες την 
εβδομάδα) καθώς, όπως αναφέρ-
θηκε από την εταιρεία, η τετραή-
μερη εβδομάδα δεν λειτούργησε 
θετικά, αλλοίωσε την εργασιακή 
κουλτούρα της εταιρείας με απο-
τέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι 
λιγότερο αποδοτικοί.

Το μοντέλο της τετραήμερης 
εργασίας μπορεί να λειτουργήσει 
σε διαφορετικούς εργασιακούς το-
μείς, απαιτείται όμως από επιχει-

ρήσεις και οργανισμούς μια επα-
ναξιολόγηση προτεραιοτήτων, 
επισημαίνει η Adecco. Για παρά-
δειγμα, οι συναντήσεις σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μπορεί να είναι 
χρονοβόρες και να αποσπούν την 
προσοχή των εργαζομένων ιδίως 
όταν έχουν υψηλό φόρτο εργα-
σίας. Η Ισλανδία, που εφάρμοσε 
την 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, 
αναγκάστηκε να περιορίσει αισθη-
τά τον αριθμό των συναντήσεων 
και να χρησιμοποιεί περισσότερο 
την ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
Οπως χαρακτηριστικά τονίζει ο 
Cluster Head του ομίλου Adecco 
σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγα-
ρία, Κ. Μυλωνάς, τα υβριδικά και 
ευέλικτα μοντέλα εργασίας έχουν 
αναδειχθεί πλέον ως αναγκαιότη-
τα για την εξισορρόπηση μεταξύ 
προσωπικής και επαγγελματικής 
ζωής, για να εφαρμοστούν όμως 
σωστά πρέπει οι επιχειρήσεις να 
εξετάσουν ενδελεχώς όλες τις πα-
ραμέτρους και να λάβουν υπ’ όψιν 
τους και τις προκλήσεις που εν-
δεχομένως θα κληθούν να αντι-
μετωπίσουν.

Διστακτικές για 4ήμερη
εργασία παραμένουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις

Από το 2023 η χορήγηση μπόνους
σε υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών

Εξαιρούνται από την κατάσχεση αναγκαία είδη για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού

Τέλος στους περιορισμούς στη σύνθεση των Δ.Σ.

Το δικαίωμα βέτο του ΤΧΣ επεκτείνεται για την οικονομική χρήση του 2022

Το υψηλό κόστος 
της μετάβασης 
λειτουργεί ανασταλτικά 
για πολλές εταιρείες.

Η διάταξη αφορά τις κατασχέσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Είσπραξης ∆ημο-
σίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) και έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που κατατέ-
θηκε στη Βουλή για την «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφα-
λαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού 
∆ιαχείρισης ∆ημοσίου Χρέους».

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
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«Μην περιμένετε η τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας να μειωθεί 
το επόμενο τρίμηνο ή το επό-
μενο εξάμηνο». Με αυτά τα λό-
για ο διευθύνων σύμβουλος 
των Ελληνικών Πετρελαίων 
(ΕΛΠΕ) Ανδρέας Σιάμισιης από 
το βήμα της ετήσιας γενικής 
συνέλευσης του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τρο-
φίμων (ΣΕΒΤ) προϊδέασε τους 
επιχειρηματίες του κλάδου και 
κατ’ επέκταση και τους κατα-
ναλωτές για το τι ενδεχομένως 
θα πρέπει να αναμένουν στο 
μέτωπο των ανατιμήσεων. Ο 
ίδιος, μάλιστα, πρόσθεσε ότι 
το επόμενο διάστημα, λόγω και 
της έναρξης της τουριστικής 
περιόδου, θα αυξηθεί σημαντι-
κά η διακίνηση τροφίμων –τό-
σο οδικώς όσο και με πλοία–, 
κάτι που επίσης θα επιβαρύνει 
ακόμη περισσότερο το κόστος 
για τις επιχειρήσεις λόγω της 
μεγάλης χρήσης πετρελαίου. 
Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΤ,  Ιωάννης Γιώτης, είχε 
κρούσει τον κώδωνα του κιν-
δύνου τονίζοντας ότι από την 
ενεργειακή και τη γεωπολιτική 
κρίση «δεν διακυβεύεται μόνο 
η ανάπτυξη, αλλά και η βιωσι-
μότητα του κλάδου τροφίμων». 

Οι βιομήχανοι τροφίμων ζή-
τησαν διά στόματος του προ-
έδρου τους κ. Γιώτη, με τον 
πλέον επίσημο τρόπο, μείωση 
του ΦΠΑ στα είδη διατροφής 
και σειρά άλλων μέτρων για 
τη στήριξη των επιχειρήσεων. 
Στο αίτημα, πάντως, για μείω-
ση του ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν 

δόθηκε καμία απάντηση – ούτε 
καν έγινε αναφορά– από τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά, 
που διαδέχθηκε αμέσως μετά 
στο βήμα τον κ. Γιώτη. Ο κ. Γε-
ωργαντάς είπε μεν ότι η πολι-
τεία θα είναι δίπλα στον κλά-

δο, μόνο που αυτή η στήριξη 
θα αφορά κυρίως δράσεις για 
το ενεργειακό κόστος και τον 
εκσυγχρονισμό των επιχειρή-
σεων. Αργότερα και μόνο όταν 
ρωτήθηκε από τον διευθύνο-
ντα σύμβουλο της Vivartia, Θα-
νάση Παπανικολάου, ο κ. Γε-
ωργαντάς είπε για το θέμα του 
ΦΠΑ: «Είναι συγκεκριμένο το 
διακύβευμα. Είναι άμεσο το δη-
μοσιονομικό κενό, αλλά αυτό 
αξιολογώντας το μπορούμε να 
το υποστούμε. Πρέπει να είναι 
σίγουρη η αποτελεσματικότη-
τα του μέτρου. Στις ζωοτροφές 
που μειώθηκε ο ΦΠΑ δεν είδα 
την αποκλιμάκωση των τιμών 
που περίμενα. Είμαι ανοιχτός 
και θετικός σε όποιο μέτρο θα 
διευκολύνει τις επιχειρήσεις 

να μειώσουν την τιμή για τον 
καταναλωτή». 

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ ζήτη-
σε επίσης από την πολιτεία τα 
ακόλουθα μέτρα: 
– Συνέχιση της στήριξης των 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το 
ενεργειακό κόστος. 
– ∆ιευκόλυνση των επιχειρή-
σεων για την εισαγωγή πρώ-
των υλών με πιο γρήγορες δι-
αδικασίες ελέγχων. 
– Εξεύρεση εναλλακτικών πη-
γών για ενέργεια και πρώτες 
ύλες.  
– Προστασία από αθέμιτες 
πρακτικές και εξωστρέφεια 
των ελληνικών προϊόντων. 
– Επιτάχυνση της έναρξης του 
αναπτυξιακού νόμου για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων.
– Ενταξη των επιχειρήσεων 
στα κοινοτικά προγράμματα 
που αφορούν τον αγροδιατρο-
φικό τομέα. 

Κάθε άλλο παρά αισιόδοξος 
για το θέμα των τιμών εμφανί-
στηκε ο καθηγητής Νίκος Βέτ-
τας, γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ. «∆εν μαζεύονται ποτέ οι 
τιμές αν δεν νιώσει τον πόνο 
ο αγοραστής και σταματήσει 
να αγοράζει», είπε χαρακτη-
ριστικά. Ο ίδιος απέδωσε το 
φαινόμενο του πληθωρισμού 
όχι τόσο στον πόλεμο στην Ου-
κρανία, αλλά στις ανισορροπί-
ες που προκάλεσε η πανδημία. 
«Έφτασε χρήμα σε άπειρους, 
όταν δεν μπορούσες να κατα-
ναλώσεις και την ίδια ώρα ήταν 
μειωμένη η παραγωγή. Αυτό 
απελευθερώθηκε στη συνέ-
χεια και δημιούργησε πληθω-
ρισμό.», υποστήριξε.

Η έναρξη της τουριστικής περιόδου θα αυξήσει σημαντικά τη διακίνηση 
τροφίμων τόσο οδικώς όσο και με πλοία, κάτι που θα μεγεθύνει το λει-
τουργικό κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Χρηματοδότηση 4 εκατ. δολ. από 
το ολλανδικό fund No Such 
Ventures και το ελληνικό επενδυ-
τικό κεφάλαιο Big Pi Ventures σε 
γύρο χρηματοδότησης pre-series 
A, εξασφάλισε η ελληνική νεο-
φυής εταιρεία Bryq, η οποία έχει 
αναπτύξει ένα τεχνολογικό εργα-
λείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις 
στην επιλογή προσωπικού. Πρό-
κειται για ένα πρωτοποριακό ερ-
γαλείο αξιολόγησης που συνδέει 
τις ικανότητες και τα γνωρίσματα 
των υποψηφίων με τα χαρακτη-
ριστικά και τις απαιτήσεις κάθε 
θέσης. Την ίδια στιγμή, το σύ-
στημα που έχει αναπτύξει επιχει-
ρεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια 
της διαδικασίας πρόσληψης και 
αφαιρεί τυχόν προκαταλήψεις 
εις βάρος υποψηφίων. Το 2021 
η εταιρεία κατέγραψε για πρώτη 
φορά κέρδη, ενώ τα ετήσια επα-
ναλαμβανόμενα έσοδα από την 
παροχή των υπηρεσιών της αγ-
γίζουν τα 2 εκατ. «Κατανοήσαμε 
ότι ένας συνδυασμός από το τι 
μπορεί να κάνει κανείς και τι του 
αρέσει μας δίνει την καλύτερη 
πρόγνωση για το πώς θα πάει κα-
νείς σε μία θέση», αναφέρει στην 
«Κ» ο συνιδρυτής της Bryq και 
πρώην στέλεχος της Upstream 
Μάρκελλος ∆ιορινός, επισημαί-
νοντας πως δεν μπορεί να κρι-
θεί κανείς από μία κόλλα χαρτί, 
όπως είναι το βιογραφικό. «Εχου-
με μια μέθοδο που φεύγει από το 
τι έχεις κάνει επαγγελματικά και 
γυρίζει στο τι είσαι», αναφέρει. Η 
Bryq μέσα από τη λύση της φιλο-
δοξεί, μεταξύ άλλων, να βοηθή-
σει τις επιχειρήσεις να μειώσουν 
τις «απώλειες» που έχουν από 
τις αποχωρήσεις των εργαζομέ-
νων και να προσελκύσουν ταλέ-
ντα από το εξωτερικό, ιδίως όταν 

πρόκειται για απομακρυσμένη 
εργασία. «Ολοι τελικά θα στρα-
φούν σε λύσεις που να μπορούν 
να βελτιστοποιούν την αξία του 
ανθρώπου. Κάποτε εστίαζες σε τι 
θέση εργασίας θες να μπεις. Τώρα 
σημασία έχει ποια θέση θα σου 
ταιριάζει, για να αποδίδεις στην 
εταιρεία, να μείνεις εκεί και να 
είσαι και εσύ ικανοποιημένος». 
Η Bryq επιχειρεί να συμβαδίσει 
με τις ανάγκες του λεγόμενου 
future of work (μέλλον της ερ-
γασίας), το οποίο έχει επηρεα-

στεί από τις νέες συνθήκες που 
δημιούργησε η πανδημία, μέσω 
του remote working αλλά και του 
φαινομένου της μεγάλης παραί-
τησης. Η πλατφόρμα της Bryq 
έχει χρησιμοποιηθεί από 200 
εταιρείες με πάνω από 500 ερ-
γαζομένους, ανάμεσα στις οποίες: 
ΕΥ, Teleperformance, Deliveroo, 
Viva Wallet κ.ά., ενώ μέσα από το 
σύστημά της έχει «επεξεργαστεί» 
τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπο-
ψηφίους. Η δε χρηματοδότηση θα 
βοηθήσει την εταιρεία να αυξή-
σει τον αριθμό των εργαζομένων 
της που τώρα φτάνει τους 30, να 
ανοίξει γραφεία στην Αμερική, 
όπου έχει ήδη παρουσία και να 
λανσάρει νέες υπηρεσίες γύρω 
από την ανερχόμενη αγορά του 
talent intelligence.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Χρηματοδότηση ύψους
4 εκατ. εξασφάλισε
η ελληνική startup Bryq

Ακριβή ηλεκτρική ενέργεια
για τουλάχιστον έξι μήνες ακόμα
Εντείνονται οι πιέσεις στον κλάδο τροφίμων, που ζητάει μείωση του ΦΠΑ

Εχει αναπτύξει ένα τε-
χνολογικό εργαλείο 
που βοηθάει τις επιχει-
ρήσεις στην επιλογή 
προσωπικού.

«Δεν διακυβεύεται 
μόνο η ανάπτυξη,
αλλά και η βιωσιμό-
τητα του κλάδου 
τροφίμων», προειδο-
ποίησε ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΤ, Ι. Γιώτης. 
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Σε ακόμα ένα πυροσβεστικό μέ-
τρο, και μάλιστα προκλητικά 
προσωρινό με διάρκεια ουσι-
αστικά μόνο μέχρι τις εκλογές 
του επόμενου έτους, ετοιμάζεται 
να καταφύγει η κυβέρνηση της 
Τουρκίας. Αυτή τη φορά ετοι-
μάζεται να θέσει ανώτατο όριο 
25% στις αυξήσεις των ενοικίων 
που κυριολεκτικά καλπάζουν, 
επισκιάζοντας αντίστοιχα προ-
βλήματα στην αγορά στέγης άλ-
λων χωρών. Και όλα αυτά ενώ 
τα τουρκικά νοικοκυριά αγωνί-
ζονται να επιβιώσουν παλεύο-
ντας με την ακρίβεια και έναν 
πληθωρισμό 73,5% που επιτα-
χύνεται διαρκώς. 

Το μέτρο φαίνεται να έχει 
ψηφοθηρικό χαρακτήρα, κα-
θώς ανακοινώνεται ένα χρόνο 
πριν από τις εκλογές του 2023 κι 
ενώ ξεχειλίζει η οργή των απλών 
Τούρκων για το απαγορευτικό 
ύψος των ενοικίων και τις ιλιγ-
γιώδεις αυξήσεις τους. Σύμφωνα 
με την online εταιρεία ερευνών 
αγοράς sahibinden.com, στην 
Κωνσταντινούπολη τα καινούρ-
για συμβόλαια ενοικίασης που 
έκλεισαν τον Μάιο προβλέπουν 
ενοίκια αυξημένα κατά 147% κα-
τά μέσον όρο σε σύγκριση με τα 
επίπεδα στα οποία βρίσκονταν 
την αντίστοιχη περίοδο του πε-
ρασμένου έτους. Σχετικό δημο-
σίευμα της εφημερίδας Sozcu 
αναφέρει μάλιστα πως οι ιδιο-

κτήτες ακινήτων προσπαθούν 
συστηματικά να διώξουν τους 
ενοικιαστές και να κλείσουν νέα 
συμβόλαια σε υψηλότερες τιμές. 
Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα 
αγωγών και μηνύσεων υπερδι-
πλάσιο σε σύγκριση με παλαιό-
τερα δεδομένα. «Η κατάσταση 
στην αγορά δεν είναι πλέον φυ-
σιολογική», σχολιάζει ο Νιζαμε-
ντίν Αζα, επικεφαλής της ένωσης 
εργολάβων και μεσιτικών της 
Κωνσταντινούπολης. Οπως τονί-
ζει, τους τελευταίους τρεις μήνες 
είναι συνεχείς οι μάχες, οι απει-
λές, οι κατηγορίες και οι αγωγές 
μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτη-
τών. Και καταλήγει ο ίδιος πως 
«τόσο οι μεν όσο και οι δε έχουν 
το δίκιο τους, και προσπαθούν 
και οι μεν και οι δε να ζήσουν». 

Αναφερόμενος στο πρόβλη-
μα, ο Τούρκος υπουργός ∆ικαι-
οσύνης Μπεκίρ Μποζντάγκ ανα-
κοίνωσε πως οι αρμόδιες αρχές 
θα συμπεριλάβουν στη σχετική 
νομοθεσία νέα διάταξη που θα 
θεσπίζει το νέο ανώτατο όριο 
στις αυξήσεις των ενοικίων 
και το οποίο μάλλον θα τεθεί 
σε εφαρμογή από τον επόμενο 
μήνα και θα παραμείνει σε ισχύ 
επί ένα έτος. Βάσει της έως τώ-
ρα υφιστάμενης νομοθεσίας, οι 
αυξήσεις των ενοικίων για τους 
παλαιούς ενοικιαστές δεν μπο-
ρούν να υπερβαίνουν τον πλη-
θωρισμό, σε σύγκριση δηλαδή 

με την αντίστοιχη περίοδο του 
περασμένου έτους. Τον Μάιο 
το ποσοστό αυτό έφθασε στο 
39,3% και αναμένεται να εκτο-
ξευθεί περαιτέρω, ενώ οι τιμές 
καταναλωτή αυξήθηκαν τον πε-
ρασμένο μήνα κατά 73,5%.

Ο Τούρκος πρόεδρος εμμένει 
πάντως στην ανορθόδοξη πο-
λιτική του και έχει καταστήσει 
σαφές ότι δεν θα επιτρέψει αύ-
ξηση των επιτοκίων πριν από τις 
εκλογές, ακριβώς επειδή θέλει να 

έχει έως τότε καταγράψει κάποια 
επιτάχυνση της οικονομίας. Επα-
νερχόμενος στις γνώριμες θεω-
ρίες του δήλωσε πως ο πληθω-
ρισμός μπορεί μεν να είναι ένα 
από τα προβλήματα της Τουρκί-
ας, αλλά δεν αποτελεί την κύρια 
αιτία των προβλημάτων της. Και 
συνεχίζοντας διευκρίνισε πως το 
πρόβλημα της Τουρκίας είναι το 
υψηλό κόστος ζωής. Υπεραμυνό-
μενος της πολιτικής του ο Ταγίπ 
Ερντογάν προετοίμασε την αγο-
ρά για νέες μειώσεις των επιτο-
κίων και δεσμεύθηκε πως «δεν 
πρόκειται να τα ανεβάσουμε, θα 
πάμε αντίθετα στο ρεύμα των 
αυξήσεων επιτοκίων που έχει 
επικρατήσει διεθνώς, εκτός από 
την Κίνα, με σκοπό να ανακοπεί 
η άνοδος του πληθωρισμού». Τό-
νισε επίσης πως η Τουρκία έχει 
«χάσει πολλά χρόνια» ακολουθώ-

ντας την παραπλανητική θεωρία 
ότι πρέπει να ελέγχονται τα επί-
πεδα των τιμών με την αύξηση 
του κόστους δανεισμού, ώστε 
να περιορίζεται η κατανάλωση. 
Υποστήριξε μάλιστα πως «αυτού 
του είδους οι πολιτικές», δηλα-
δή ό,τι προβλέπει και το πρώτο 
εγχειρίδιο μακροοικονομικών 
στο πρώτο έτος οποιασδήποτε 
οικονομικής πανεπιστημιακής 
σχολής, ωφελούν μόνον όσους 
διαθέτουν ήδη πλούτο, καθώς 
«γεμίζουν τις τσέπες τους με τα 
κέρδη από τους τόκους», συμπε-
ριλαμβανομένων και των ξένων 
επενδυτών. 

Εξηγώντας, άλλωστε, για ακό-
μη μία φορά το παράδοξο σχέδιό 
του, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε 
πως οι επενδυτές θα μπορούν 
να επωφεληθούν από τα χαμη-
λότοκα δάνεια και έτσι θα εμπι-

στεύονται την Τουρκία και θα 
αυξάνονται η παραγωγή της, οι 
εξαγωγές της αλλά και η απασχό-
ληση. Σύμφωνα με τη θεωρία του 
Ταγίπ Ερντογάν, το πλεόνασμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών θα αποκαταστήσει στα 
δέοντα επίπεδα τη συναλλαγμα-
τική ισοτιμία του τουρκικού νο-
μίσματος και με τον τρόπο αυτόν 
«θα επιτύχουμε τη σταθεροποίη-
ση των τιμών». Τέλος, ο Τούρκος 
πρόεδρος προανήγγειλε ρύθμιση 
για την αύξηση της αμοιβής των 
δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται 
για την αύξηση 50% που έχει δο-
θεί από την αρχή του έτους ως 
μέτρο αντιμετώπισης του πλη-
θωρισμού και της ακρίβειας αλλά 
και της ελεύθερης πτώσης του 
τουρκικού νομίσματος.

BLOOMBERG, REUTERS, 

FINANCIAL TIMES

Με το βλέμμα
στις κάλπες το νέο 
μέτρο, θα ισχύσει 
μέχρι τις εκλογές
του 2023.

Ο Ερντογάν
βάζει πλαφόν
στις αυξήσεις
ενοικίων
Μεγάλη κρίση μισθώσεων, άλμα 147% 

σε ένα χρόνο στην Κωνσταντινούπολη

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Τουρκία προσπαθούν συστηματικά να διώξουν τους ενοικιαστές και να κλείσουν νέα συμβόλαια σε υψηλότερες τιμές. Το απο-
τέλεσμα είναι ένα κύμα αγωγών και μηνύσεων, υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα.

Η Ευρώπη κινδυνεύει με δελτίο 
ενέργειας αυτόν τον χειμώνα, 
ιδιαίτερα εάν ο κρύος καιρός συ-
μπέσει με την αναζωπύρωση της 
οικονομικής ζήτησης στην Κίνα. 
Στην προειδοποίηση αυτή προέβη 
ο επικεφαλής της ∆ιεθνούς Υπη-
ρεσίας  Ενέργειας (IEA). Ο Φατίχ 
Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής 
της ΙΕΑ, είπε ότι θα μπορούσε να 
εισαχθεί δελτίο για τους χρήστες 
βιομηχανικού φυσικού αερίου –
και όχι μόνον– εάν δεν ληφθούν 
άμεσα μέτρα για να αναβαθμιστεί 
η αποτελεσματικότητα στη χρή-
ση της ενέργειας. Σε συνέντευξή 
του στους Financial Times, ο κ. 
Μπιρόλ τόνισε πως «αν έχουμε 
έναν σκληρό χειμώνα, έναν μα-
κρύ χειμώνα και αν δεν λάβου-
με μέτρα για να περιορίσουμε τη 
ζήτηση, δεν θα απέκλεια δελτίο 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ξε-

κινώντας από τις μεγάλες βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις». Προσέ-
θεσε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να 
μειώσουν τη ζήτηση για ενέργεια, 
βελτιώνοντας την απόδοση, αλλά 
πρόσθεσε ότι οι πιθανές ελλείψεις 
φυσικού αερίου θα ήταν λιγότερο 
σοβαρές, «αν η κινεζική οικονο-
μία δεν αποδώσει με τους συνή-
θεις ρυθμούς». Τους τελευταίους 
μήνες, οι περιορισμοί που επιβλή-
θηκαν στην Κίνα στο πλαίσιο της 
πολιτικής μηδενικής ανοχής στον 

κορωνοϊό επιβράδυναν την οικο-
νομική ανάπτυξη και μείωσαν τη 
ζήτηση για ενέργεια. Τώρα, όμως, 
η χώρα ανοίγει ξανά. Στο μεταξύ 
η Gazprom, ο ρωσικός ενεργεια-
κός γίγαντας που ελέγχεται από 
το κράτος, έχει ήδη κόψει την πα-
ροχή σε χώρες όπως η Πολωνία, 
η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Ολ-
λανδία και η ∆ανία, επειδή υπο-
στηρίζει ότι δεν συμμορφώθηκαν 
με τις νέες απαιτήσεις της για τις 
πληρωμές. Τα σχόλια του επικε-
φαλής της IEA για ενδεχόμενο 
δελτίο στην Ευρώπη έπονται των 
σχεδίων που έχουν ενεργοποιή-
σει οι αρχές Γερμανίας και  Αυ-
στρίας σε περίπτωση ανεπάρκει-
ας ενέργειας. Η Γερμανία δήλωσε 
τον Μάρτιο ότι εάν υπάρξει οξεία 
έλλειψη θα αποκόψει τμήματα της 
βιομηχανίας από το δίκτυο φυ-
σικού αερίου για να διασφαλίσει 

ότι τα νοικοκυριά θα έχουν ενέρ-
γεια. Σύμφωνα με τον κ. Μπιρόλ, 
η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να 
επιτευχθεί μέσω αυξημένης από-
δοσης, μεγαλύτερης χρήσης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και  
εκμετάλλευσης στο έπακρο των 
υπαρχόντων κοιτασμάτων  και όχι 
μέσα από νέα μεγάλα έργα ορυ-
κτών καυσίμων, που θα είναι λει-
τουργικά στα τέλη της δεκαετίας 
του 2040 και του 2050. Ωστόσο, 
προειδοποίησε ότι οι υψηλές τι-
μές του πετρελαίου είναι πιθανό 
«να προκαλέσουν πόνο» σε πολ-
λές οικονομίες. Η τιμή του αργού 
πετρελαίου brent εκτινάχθηκε κο-
ντά στο υψηλό του έτους στα τέλη 
Μαΐου, αφού η Ε.Ε. ανακοίνωσε 
την απαγόρευση των περισσότε-
ρων εισαγωγών πετρελαίου από 
τη Ρωσία και έκτοτε παραμένει 
σε υψηλά επίπεδα.

«Καμπανάκι» Μπιρόλ για δελτίο ενέργειας στην Ευρώπη

Ιδιαίτερα εάν ο κρύος 
καιρός τον χειμώνα
συμπέσει με την αναζω-
πύρωση της οικονομι-
κής ζήτησης στην Κίνα.

Τα σχόλια του επικεφαλής της IEA για ενδεχόμενο δελτίο στην Ευρώπη 
έπονται των ανακοινώσεων της Γερμανίας, ότι σε περίπτωση οξείας έλλειψης 
σχεδιάζει να αποκόψει τμήματα της βιομηχανίας από το δίκτυο φυσικού αε-
ρίου για να διασφαλίσει ότι τα νοικοκυριά θα έχουν ενέργεια.

Για οικονομικό τυφώνα στις ΗΠΑ προειδοποιεί ο CEO της JPMorgan
Με μελανά χρώματα περιέγραψε 
τις προκλήσεις της αμερικανικής 
οικονομίας ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της JPMorgan 
Chase, Τζέιμι Ντάιμον, κάνοντας 
λόγο για έναν τυφώνα που θα εν-
σκήψει, ενώ παράλληλα προέτρε-
ψε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
των ΗΠΑ (Fed) να λάβει δραστικά 
μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει 
την ύφεση. Εν τω μεταξύ, όπως 
αναφέρει σχετικό δημοσίευμα 
του ειδησεογραφικού πρακτορεί-
ου Ρόιτερς, οι εν λόγω δηλώσεις 
έγιναν μία ημέρα μετά τη συνά-
ντηση του προαναφερθέντος με 
τον πρόεδρο της τράπεζας, Τζε-
ρόμ Πάουελ. Στο πλαίσιο αυτό 
έθιξαν, μεταξύ άλλων, και το ζή-
τημα του πληθωρισμού, ο οποίος 
κυμαίνεται στα υψηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων 40 ετών. 
«Πρόκειται για έναν τυφώνα», 
δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον, μιλώ-
ντας σε τραπεζικό συνέδριο, και 

προσέθεσε πως η κατάσταση εί-
ναι άνευ προηγουμένου. Και συ-
νέχισε σιβυλλικά: «Αυτή τη στιγ-
μή έχει λίγο ήλιο, τα πράγματα 
πάνε καλά. Ολοι πιστεύουν ότι η 
Fed μπορεί να το χειριστεί αυτό. 
Ο τυφώνας, όμως, είναι ακριβώς 
εκεί κάτω στον δρόμο και έρχε-
ται προς το μέρος μας. Απλώς δεν 
ξέρουμε αν είναι μικρός ή κάτι 
ανάλογο με την καταστρεπτική 
θύελλα “Σάντι”». 

Η Fed δέχεται πιέσεις για να 
μειώσει αποφασιστικά τον πλη-
θωρισμό, o οποίος αυτήν τη στιγ-
μή είναι υπερτριπλάσιος από τον 
επίσημο στόχο της του 2%, προ-
ξενώντας τεράστια άνοδο στο 
κόστος ζωής των Αμερικανών. 
Μπροστά της έχει ένα δύσκολο 
καθήκον να μειώσει επαρκώς τη 
ζήτηση, ώστε να τιθασεύσει τον 
πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσει 
ύφεση. «Η Ομοσπονδιακή Τράπε-
ζα πρέπει να αντιμετωπίσει την 

κατάσταση τώρα με αύξηση των 
επιτοκίων και ποσοτική σύσφιγ-
ξη. ∆εν έχουν επιλογή άλλη, επει-
δή υπάρχει τόση ρευστότητα στο 
σύστημα», υπογράμμισε ο Τζέιμι 
Ντάιμον. Οι μεγάλες κεντρικές 
τράπεζες, που σχεδιάζουν ήδη 
αυξήσεις επιτοκίων, προετοιμά-
ζουν και μια κοινή αποχώρηση 
από βασικές χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε έναν πρώτο γύρο πα-
γκόσμιας ποσοτικής σύσφιγξης. 
Ως συνέπεια θα υπάρξει περιστο-
λή των πιστώσεων και όξυνση 
του προβληματισμού σε μια ήδη 

επιβραδυνόμενη παγκόσμια οικο-
νομία. Η αβεβαιότητα σχετικά με 
την πολιτική της Ομοσπονδια-
κής Τράπεζας των ΗΠΑ, ο πόλε-
μος στην Ουκρανία, οι παρατετα-
μένες κρίσεις της εφοδιαστικής 
αλυσίδας λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού και οι υψηλότερες 
αποδόσεις των ομολόγων έχουν 
κλονίσει τις παγκόσμιες χρηματι-
στηριακές αγορές, με τον δείκτη 
της αμερικανικής αγοράς S&P 500 
να υποχωρεί 13,3% από τις αρχές 
της χρονιάς. 

Οι δηλώσεις Ντάιμον ώθησαν 
καθοδικά τους δείκτες. «Πρέπει 
να προετοιμαστούμε έναντι μιας 
θύελλας και εμείς στην JPMorgan 
θέλουμε να προστατεύουμε τον 
εαυτό μας, εξ ου και θα είμαστε 
πολύ συντηρητικοί στον ισολο-
γισμό μας», πρόσθεσε εν κατα-
κλείδι ο διευθύνων σύμβουλος 
της JPMorgan & Chase.

REUTERS, BLOOMBERG

Οι δηλώσεις Ντάιμον ώθησαν καθοδικά τους δείκτες στην αμερικανική χρη-
ματιστηριακή αγορά.

Ο Τζέιμι Ντάιμον 
προέτρεψε τη Fed να 
λάβει δραστικά μέτρα, 
προκειμένου να απο-
τρέψει την ύφεση.
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Σε φάση αναδιάρθρωσης βρί-
σκεται ο κλάδος του quick com-
merce, της γρήγορης παράδοσης 
ειδών σούπερ μάρκετ (grocery 
delivery), ο οποίος γνώρισε με-
γάλη άνθηση στα χρόνια της 
πανδημίας, απορροφώντας την 
τελευταία διετία τεράστιο όγκο 
κεφαλαίων. Οι εταιρείες του κλά-
δου διανύουν μια αρκετά «επίπο-
νη» περίοδο αναπροσαρμογής 
στις νέες συνθήκες που έχουν 
δημιουργηθεί μετά την πανδη-
μία, ενώ αρκετοί επενδυτές έχουν 
προειδοποιήσει πως ελάχιστες 
εταιρείες θα καταφέρουν να επι-
βιώσουν, έχοντας μάλιστα διαφο-
ρετική μορφή. Οπως αναφέρει 
σε δημοσίευμά του το Reuters, 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
οι επενδυτές διοχέτευσαν πολλά 
κεφάλαια σε εταιρείες που παρέ-
διδαν είδη ανάγκης, τρόφιμα και 
καταναλωτικά προϊόντα σε λίγα 
μόλις λεπτά. Για να επιτύχουν 
αυτούς τους χρόνους, αυτές οι 
εταιρείες ανέπτυσσαν παράλλη-
λα και τους δικούς τους αποθη-
κευτικούς χώρους (dark stores), 
μετατρέποντάς τους σε μίνι μάρ-
κετ. Ωστόσο, μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων, την άνο-
δο του κόστους διαβίωσης και τη 
μείωση των διαθεσίμων κεφαλαί-
ων, οι εταιρείες αυτές συρρικνώ-
νουν τα κόστη και στρέφονται 
προς την κερδοφορία. 

Ενδεικτικά, η τουρκική Getir, 
από τις μεγαλύτερες και παλαιό-
τερες εταιρείες του fast grocery 
delivery, η γερμανική Gorillas 
και η βρετανική Zapp ανακοί-
νωσαν τις τελευταίες εβδομάδες 
ότι προχωρούν σε απολύσεις, 
ενώ η Flink από το Βερολίνο 
ανακοίνωσε πως θα επιβραδύ-
νει τον ρυθμό των προσλήψε-
ων. Παράλληλα, η λονδρέζικη 
Jiffy ανακοίνωσε τον προηγού-
μενο μήνα πως θα σταματήσει 
τη δραστηριότητα διανομής και 
θα μετατραπεί σε εταιρεία λο-
γισμικού. «Το υφιστάμενο μα-
κροοικονομικό περιβάλλον έχει 

δημιουργήσει απίστευτες προ-
κλήσεις, παρέχοντας πολύ μι-
κρή ορατότητα σχετικά με το 
πότε θα βελτιωθούν τα πράγμα-
τα» ανέφερε σε μέιλ η εταιρεία, 
απαντώντας σε ερώτημα του 
Reuters. Η Μόνικ Πόλαρντ, ανα-
λύτρια στη Citi, εκτιμά πως 7 με 
8 μικρότερες εταιρείες έχουν 
υποχρεωθεί να ψάξουν για αγο-
ραστές ή να κλείσουν τις δρα-
στηριότητές τους. «Αυτό έγινε 
πολύ πιο γρήγορα από αυτό που 

είχαμε φανταστεί» επισήμανε. 
Εκτός όμως από αυτό, οι επεν-
δυτές αλλά και στελέχη εταιρει-
ών θεωρούν πως θα συνεχίσει 
να υπάρχει μια δραστηριότητα 
στην παραγγελία ειδών σούπερ 
μάρκετ, λόγω της άνεσης που 
προσφέρει στους καταναλω-
τές. Ο Λάρι Ιλγκ, στέλεχος στην 
Prosus, που κατέχει το 9,8% της 
Flink, θεωρεί πως η εξυγίανση 
της συγκεκριμένης αγοράς θα 
ωφελήσει τελικά όσους επιβιώ-
σουν. «Παρατηρούμε τη δημι-
ουργία νέων dark stores σε πιο 
αργούς ρυθμούς, χαμηλότερα 
επίπεδα επενδύσεων σε μάρ-
κετινγκ και μειωμένες εκπτώ-
σεις από τους ανταγωνιστές», 
αναφέρει ο ίδιος. «Οπότε η συ-
νολική ανάπτυξη έχει αρχίσει 
να επιβραδύνεται, αλλά τα οι-
κονομικά του κλάδου είναι πιο 

υγιή». Στο μεταξύ, όπως αναφέ-
ρει το Reuters, η κερδοφορία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, κα-
θώς οι αδύναμες χρηματιστηρι-
ακές αγορές αλλά και η μείωση 
των κεφαλαιοποιήσεων πολλών 
εταιρειών delivery καθιστούν 
ακόμη πιο δύσκολη την άντλη-
ση εξωτερικής χρηματοδότη-
σης από τις εταιρείες του quick 
commerce. Σημειώνεται μάλι-
στα πως πολλές εταιρείες είναι 
κερδοφόρες σε κάποια πόλη ή 
σε κάποια περιοχή, όμως σε γε-
νικές γραμμές δεν μπορούν να 
στηριχθούν σε δικά τους κεφά-
λαια. «Εάν τα ιδιωτικά κεφάλαια 
δεν εμφανίζονται πρόθυμα να 
στηρίξουν το επιχειρηματικό 
μοντέλο, τότε η εταιρεία χρει-
άζεται να στηριχθεί στη δική 
της ικανότητα να παράξει κε-
φάλαια», ανέφερε η κ. Πόλαρντ.

«Τα ρεκόρ έχουν φτιαχτεί για να 
καταρρίπτονται», δηλώνουν οι 
αναλυτές της Morgan Stanley, 
καθώς ο δείκτης Case-Shiller που 
μετράει τις τιμές των κατοικιών 
στις ΗΠΑ σημείωσε τον περα-
σμένο μήνα ρεκόρ στο +20%, 
για να το ξεπεράσει αυτόν τον 
μήνα με +20,6%. Μπορεί το ρά-
λι της αγοράς να αρχίζει να θυμί-
ζει τη φούσκα της δεκαετίας του 
2000, που προκάλεσε την παγκό-
σμια χρηματοοικονομική κρίση 
όταν έσκασε, όμως οι αναλυτές 
του επενδυτικού οίκου βλέπουν 
σημαντικές διαφορές με τη ση-
μερινή περίοδο.

Η Morgan Stanley, όπως ανα-
φέρει το money review, παρα-
δέχεται ότι το ράλι στις τιμές 
των ακινήτων, σε συνδυασμό 
με την αύξηση των επιτοκίων 
στα στεγαστικά δάνεια (200 μο-
νάδες βάσης υψηλότερα σε ένα 
χρόνο στις ΗΠΑ), σημαίνει ότι 
οι κατοικίες έχουν ακριβύνει 
τους τελευταίους δώδεκα μήνες 
περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη χρονιά στην Ιστορία. Ο οί-
κος αποδίδει εν μέρει αυτή την 
εξέλιξη στο γεγονός ότι οι κα-
τοικίες που είναι διαθέσιμες για 
πώληση κινούνται στα χαμηλό-
τερα επίπεδα όλων των εποχών. 
Και παρότι οι καταναλωτές δεν 
πιστεύουν ότι τώρα είναι μια κα-
λή στιγμή για να αγοράσει κα-
νείς σπίτι, τα ρεκόρ της αγοράς 
σημαίνουν ότι οι επενδυτές θα 
πρέπει να κοιτάζουν να τοπο-
θετηθούν σε αυτήν, σύμφωνα 
με τη Morgan Stanley.

Σε όσους ανησυχούν για μια 
επανάληψη των δραματικών 
γεγονότων της δεκαετίας του 
2000, ο οίκος απαντάει ότι σή-
μερα υπάρχουν βασικές διαφορές 
σε σχέση με εκείνη την περίοδο:

– Το ράλι των ακινήτων πριν 
από την παγκόσμια οικονομι-
κή κρίση πυροδοτήθηκε από τα 
χαλαρά στάνταρ δανεισμού των 
τραπεζών, τα οποία εκτόξευσαν 

τη ζήτηση σε μη διατηρήσιμα 
επίπεδα και τελικά οδήγησαν 
σε ένα τσουνάμι από defaults 
όταν οι δανειολήπτες με επισφα-
λή στεγαστικά δάνεια δεν μπο-
ρούσαν να τα αναχρηματοδοτή-
σουν. Αυτή τη φορά τα στάνταρ 
του δανεισμού έχουν παραμεί-
νει αυστηρά, ενώ η προσφορά 
ακινήτων βρίσκεται σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα.
– Σε σχέση με τη δεκαετία του 
2000 τα ακίνητα δεν έχουν 
ακριβύνει για όλους. Στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000 ένα 
μεγάλο μέρος των στεγαστικών 

δανείων ήταν κυμαινόμενου 
επιτοκίου, με αποτέλεσμα η αύ-
ξηση των επιτοκίων να πιέσει 
τόσο τους υποψήφιους αγορα-
στές όσο και τους ιδιοκτήτες. 
Αντιθέτως, σήμερα η συντρι-
πτική πλειονότητα των στε-
γαστικών δανείων είναι στα-
θερού επιτοκίου με οικονομικά 
προσιτές μηνιαίες δόσεις που 
στηρίζονται σε επιτόκια κατά 
175 μονάδες βάσης κατά μέσον 
όρο χαμηλότερα. Οι σημερινοί 
ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν μι-
κρές πρόσθετες πιέσεις γιατί 
έχουν «κλειδώσει» χαμηλότε-
ρα επιτόκια και την ίδια στιγμή 
το γεγονός αυτό σημαίνει πως 
έχουν πολύ μικρότερες πιθανό-
τητες να βάλουν το σπίτι τους 
προς πώληση.

Πού πηγαίνει, λοιπόν, η αγο-
ρά ακινήτων; Η Morgan Stanley 
πιστεύει ότι οι πωλήσεις θα μει-
ωθούν, αλλά οι τιμές θα συνεχί-
σουν να αυξάνονται.  Παρά τη 
μείωση του όγκου των πωλήσε-
ων, η έλλειψη κατοικιών προς 
πώληση σε συνδυασμό με τα 
ισχυρά στάνταρ δανεισμού ανα-
μένεται να κρατήσουν τα κόκκι-
να δάνεια και τις κατασχέσεις κα-
τοικιών σε χαμηλά επίπεδα, και 
άρα να προστατεύσουν τις τιμές.

Στην αμερικανική αγορά η 
Morgan Stanley εκτιμά ότι η άνο-
δος των τιμών των κατοικιών θα 
επιβραδυνθεί, αλλά το 2022 θα 
κλείσει με αύξηση 10%, με τις 
τιμές να αυξάνονται ακόμα 3% 
έως το τέλος του 2023.

Αυτός ο συνδυασμός της πε-
ριορισμένης προσφοράς, του 
χαμηλού κινδύνου κόκκινων δα-
νείων και της στήριξης για τις 
τιμές είναι μια τεράστια διαφο-
ρά σε σχέση με τη δεκαετία του 
2000, τονίζει ο οίκος.

Η συρρίκνωση του κλάδου του quick commerce εξελίσσεται πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, τονίζουν αναλυτές.
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Tους τελευταίους 
δώδεκα μήνες 
έχουν ακριβύνει
περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη 
χρονιά στην Ιστορία.

Ανελαστικές έχουν γίνει πλέον οι 
δαπάνες των επιχειρήσεων για 
την κυβερνοασφάλεια. Καθώς 
η ψηφιοποίηση των εταιρειών 
ανά τον κόσμο αυξάνεται με γε-
ωμετρική πρόοδο, οι επενδύσεις 
στη θωράκιση της ψηφιακής 
ασφάλειας διευρύνονται και αυ-
τές με εκθετικό ρυθμό. Νέα με-
λέτη της Juniper Research, που 
επικαλείται ο ΣΕΠΕ, διαπιστώνει 
ότι η αξία των δαπανών για την 
κυβερνοασφάλεια, από πλευράς 
επιχειρήσεων, θα ξεπεράσει τα 
225 δισ. δολ. το 2027. Η ανοδι-
κή τάση είναι κάτι παραπάνω 
από εμφανής, αν ληφθεί υπό-
ψη ότι για φέτος ο πήχυς των 
παγκόσμιων εταιρικών επενδύ-
σεων στην κυβερνοασφάλεια 
τοποθετείται στα 179 δισ. δολ. 
το 2022.  Πρακτικά, η εταιρεία 
προβλέπει ότι οι επιχειρηματι-
κές δαπάνες για την ψηφιακή 
ασφάλεια θα «τρέχουν» με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 26% τα επόμενα 
πέντε χρόνια, τάση που αντανα-
κλά την αυξανόμενη ωριμότητα 
της αγοράς κυβερνοασφάλει-
ας, η οποία συνεχίζει να εξε-
λίσσεται, καθώς εμφανίζονται 
νέες απειλές. Η έκθεση (Cyber-
security: Key Trends, Competit 
Leaderboard and Market Fore-
casts 2022-2027) διαπιστώνει 
ότι η αυξανόμενη ευαισθητο-
ποίηση των επιχειρήσεων, πα-
γκοσμίως, σχετικά με τα τρω-
τά σημεία, παράλληλα με τις 
αναδυόμενες απειλές, όπως το 
ransomware και το DDoS (Dis-
tributed Denial of Service), απο-
τελούν τους βασικούς οδηγούς 
πίσω από τις αυξανόμενες δα-
πάνες για την κυβερνοασφά-
λεια. Σύμφωνα με τους αναλυ-
τές, η απομακρυσμένη εργασία 
και το cloud computing αποτε-
λούν πλέον την καθημερινότη-
τα των επιχειρήσεων, από τις 
πολύ μικρές έως τις πολυεθνι-
κές, γεγονός που αυξάνει τους 
φορείς επιθέσεων που είναι δι-
αθέσιμοι στα χέρια των εγκλη-
ματιών του κυβερνοχώρου. Η 
έκθεση της Juniper Research 

διαπιστώνει ότι η μηχανική εκ-
μάθηση αποτελεί πλέον βασική 
απαίτηση στις λύσεις ασφαλείας 
στον κυβερνοχώρο, ενώ η βελτί-
ωση των χρόνων απόκρισης και 
η καταπολέμηση των εξελισσό-
μενων τακτικών του ψηφιακού 
εγκλήματος αποτελούν τις με-
γαλύτερες προκλήσεις για τον 
κλάδο. Το «Competitor Lead-
erboard» της Juniper Research 
για την αγορά της κυβερνοα-
σφάλειας αναδεικνύει ταυτό-
χρονα τους πέντε κορυφαίους 
προμηθευτές της αγοράς. Σύμ-
φωνα με την αξιολόγηση της 
εταιρείας, οι AWS και IBM κα-
τατάσσονται στις δύο πρώτες 
θέσεις της λίστας με τους κο-
ρυφαίους παρόχους κυβερνο-
ασφάλειας. Το «top 5» αποτε-
λούν οι εταιρείες: AWS στην 
πρώτη θέση, IBM στη δεύτε-
ρη, ενώ ακολουθούν οι Cisco, 
Oracle και Sophos. «Το cloud 
computing έχει μεταμορφώσει 
τις επιχειρήσεις, επομένως δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός 
ότι δύο από τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές cloud, η AWS και 
η IBM, ηγούνται επίσης στον 
χώρο της κυβερνοασφάλειας. 
Για τους προμηθευτές cloud η 
αποτελεσματική ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο είναι βασική απαί-
τηση – προσφέροντας εσωτε-
ρικές λύσεις κυβερνοασφάλει-
ας», σχολιάζουν οι συντάκτες 
του «Competitor Leaderboard» 
της Juniper Research, το οποίο 
παρέχει μια ανεξάρτητη αξιολό-
γηση της θέσης των κορυφαίων 
παικτών στον τομέα της κυβερ-
νοασφάλειας στην αγορά.

Αλμα των δαπανών
για κυβερνοασφάλεια
από τις επιχειρήσεις

Εκμεταλλεύθηκαν την κρίση,
δυσκολεύονται στην κανονικότητα

Ράλι τιμών στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ

Μετά την πανδημία, πολλές εταιρείες ταχείας παράδοσης έχουν προβλήματα

Οι εταιρικές επενδύ-
σεις θα  ξεπεράσουν 
τα 225 δισ. δολ. 
το 2027, από 179 δισ. 
δολ. που υπολογίζο-
νται για φέτος.

Η Morgan Stanley αποδίδει το ράλι στα ακίνητα στο γεγονός ότι οι κατοικίες 
που είναι διαθέσιμες για πώληση κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των 
εποχών. Σε όσους ανησυχούν για μια επανάληψη των δραματικών γεγονότων 
της δεκαετίας του 2000, ο οίκος απαντά ότι σήμερα ο συνδυασμός της περιο-
ρισμένης προσφοράς, του χαμηλού κινδύνου κόκκινων δανείων και της στήρι-
ξης για τις τιμές είναι μια τεράστια διαφορά συγκριτικά με εκείνη τη δεκαετία.

A
.P

.

Αρκετές επιχειρήσεις 
προχωρούν σε απο-
λύσεις, ενώ κάποιες 
άλλες αλλάζουν 
αντικείμενο.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Juniper Research, τους κορυφαίους πέντε πα-
ρόχους κυβερνοασφάλειας αποτελούν οι εταιρείες: AWS στην πρώτη θέση, IBM 
στη δεύτερη, ενώ ακολουθούν οι Cisco, Oracle και Sophos.
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Σε ένα επενδυτικό «κρεσέντο» εξα-
γοράς και ανάπτυξης νέων ακινή-
των αναμένεται να επιδοθεί κατά
τη διάρκεια των επόμενων τριών
ετών, έως το 2025, ο κλάδος των
εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Υπολογίζεται
ότι στην ελληνική αγορά ακινήτων
θα τοποθετηθούν κεφάλαια του-
λάχιστον 1,6 δισ. ευρώ, σε πλειάδα
κατηγοριών ακινήτων. Ωστόσο,
κοινή συνισταμένη της πλειονό-
τητας των επενδύσεων θα είναι
σύγχρονα ακίνητα με χαμηλό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα και πρά-
σινα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Σήμερα, ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ με-
τράει πλέον εννέα μέλη, εκ των
οποίων πέντε είναι εισηγμένες
εταιρείες και τέσσερις ακόμη βρί-
σκονται στο κατώφλι του Χ.Α. και
αναμένεται να προβούν σε εισα-
γωγή των μετοχών τους εντός του
προσεχούς 12μήνου. Ορισμένες
εξ αυτών μάλιστα δρομολογούν
τη δημόσια εγγραφή τους για την
περίοδο του β΄ εξαμήνου του 2022,
όπως για παράδειγμα η Noval Pro-
perty του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενώ
η Trade Estates του ομίλου Φουρλή
εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρώσει
τη σχετική προετοιμασία της κατά
το α΄ εξάμηνο του 2023. Αντιθέτως,
η Orilina Properties του ομίλου
Brevan Howard και του επενδυτή
Τρύφωνα Νάτση δεν πρόκειται να
κινηθεί άμεσα για την είσοδό της
στο Χ.Α.

Prodea
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται

πως οι ΑΕΕΑΠ θα πρωταγωνιστή-

σουν στο επενδυτικό τοπίο της
αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρό-
νια. Το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα
έχει εκπονήσει η Prodea Inve-
stments, ένεκα άλλωστε και του
ενεργητικού των 2,5 δισ. ευρώ που
ήδη διαθέτει. Η μεγαλύτερη του
κλάδου δρομολογεί νέες επενδύ-
σεις της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ
μέχρι το 2025, εστιάζοντας κατά

κύριο λόγο σε πράσινα κτίρια γρα-
φείων και logistics. Ειδικότερα,
σύμφωνα με σχετική ανάλυση της
Axia Ventures, το 62% των νέων
επενδύσεων αφορά τη δημιουργία
νέων πράσινων χώρων γραφείων,
ενώ ένα επιπλέον 25% τη δημι-
ουργία νέων υποδομών logistics,
με τον στόχο της εταιρείας να είναι
να τριπλασιάσει το μερίδιο του
συγκεκριμένου τομέα (ως ποσοστό
του χαρτοφυλακίου της) τα επό-
μενα χρόνια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως
το 2025 η εταιρεία σκοπεύει να
διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο logi-
stics μεικτής αξίας 150 εκατ. ευρώ,
από 70 εκατ. ευρώ που ήταν στο
τέλος του 2021. Αντίστοιχα, περί-
που 9% των νέων επενδύσεων θα
αφορά τον τομέα των ξενοδοχείων
και των κατοικιών, ενώ 4% θα αφο-

ρά κτίρια μεικτής χρήσης, συν-
δυάζοντας κυρίως εμπορικά κα-
ταστήματα και γραφειακούς χώ-
ρους.

Noval Property
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία

του κλάδου, η Noval Property του
ομίλου Βιοχάλκο, έχει εκπονήσει
ένα επενδυτικό πρόγραμμα της
τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, που
σχεδιάζει να υλοποιήσει τα επό-
μενα χρόνια, με στόχο τη μεγέ-
θυνση του χαρτοφυλακίου των
430 εκατ. ευρώ που διαθέτει σή-
μερα. Εμφαση θα δοθεί σε ανά-
πτυξη ιδιόκτητων εκτάσεων και
ακινήτων, όπως το πρώην βιομη-
χανικό ακίνητο της Βιοχάλκο στην
οδό Πειραιώς (150 εκατ. ευρώ), αλ-
λά και το ακίνητο της πρώην Kodak
στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι.
Για το συγκεκριμένο ακίνητο, η
εταιρεία έχει συμπράξει με την
Brook Lane Capital για την ανά-
πτυξη ενός συγκροτήματος πρά-
σινων κτιρίων γραφείων, συνολι-
κής δομημένης επιφάνειας 50.000
τ.μ.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα,
εντός του τρέχοντος μηνός, σχε-
διάζεται η εκκίνηση των εργασιών
κατεδάφισης του υφιστάμενου
κτίσματος (πρώην Kodak), ενώ το
επόμενο διάστημα θα προχωρή-
σουν οι αδειοδοτικές διαδικασίες.
Το συγκρότημα αναμένεται ότι θα
ολοκληρωθεί κατά τους πρώτους
μήνες του 2025. Πρόκειται για μια
επένδυση, η οποία αναμένεται ότι
θα ξεπεράσει σε κόστος τα 77 εκατ.
ευρώ (μαζί με το κόστος αγοράς
του οικοπέδου, που είχε ανέλθει
σε 28,5 εκατ. ευρώ).

<<<<<<

Κοινή συνισταμένη 
της πλειονότητας των
επενδύσεων θα είναι
σύγχρονα ακίνητα με
χαμηλό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.

«Κρεσέντο» επενδύσεων στην ελληνική
αγορά ακινήτων τα επόμενα 3 χρόνια
Aνω του 1,6 δισ. ευρώ το αναπτυξιακό πρόγραμμα των ΑΕΕΑΠ

Ανάπτυξη εμπορικών
κέντρων, logistics 
και ξενοδοχείων
Η Trade Estates του ομίλου
Φουρλή επικεντρώνεται απο-
κλειστικά σε εμπορικά ακίνητα
και δευτερευόντως σε logistics.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία
δρομολογεί επενδύσεις 150
εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη
τριών νέων εμπορικών πάρκων,
εκ των οποίων δύο στην Αθήνα
(Ελληνικό και Μεσόγεια) και
ένα ακόμη στην Κρήτη, σε συ-
νεργασία με την εταιρεία ανά-
πτυξης ακινήτων Ten Brinke
Hellas. Το σημερινό χαρτοφυ-
λάκιο της εταιρείας είναι αξίας
της τάξεως των 271 εκατ. ευρώ,
με την εταιρεία να επιδιώκει
τη μελλοντική αύξησή του σε
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ εν-
τός των επόμενων δύο-τριών
ετών.

Premia Properties
Αντίστοιχα, η Premia Pro-

perties, η οποία προσφάτως
ολοκλήρωσε τον μετασχηματι-
σμό της σε ΑΕΕΑΠ, σχεδιάζει
επενδύσεις της τάξεως των 300
εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία
ενός χαρτοφυλακίου αξίας της
τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, από
200 εκατ. ευρώ που είναι σή-
μερα. Εξ αυτών, η εταιρεία ανα-
μένεται να επενδύσει τουλάχι-
στον 120-150 εκατ. ευρώ στη
διάρκεια των επόμενων 12 μη-
νών, εστιάζοντας, μεταξύ άλ-
λων, σε κτίρια κοινωνικού χα-
ρακτήρα (π.χ. σχολεία, κτίρια
φιλοξενία κλινικών/ νοσοκο-
μείων), σε logistics και σε εξυ-
πηρετούμενες κατοικίες (ser-
viced apartments).

Trastor
Σε φάση αναδιαμόρφωσης

της στρατηγικής της βρίσκεται

και η Trastor του ομίλου Πει-
ραιώς, μετά την αποεπένδυση
της Varde Partners. To 2021 η
εισηγμένη επένδυσε 40 εκατ.
ευρώ, ενώ έχει σε εξέλιξη επεν-
δυτικό πρόγραμμα της τάξεως
των 30 εκατ. ευρώ για την ανά-
πτυξη νέων ακινήτων γραφείων
και logistics. Παράλληλα, η εται-
ρεία έχει πλειοδοτήσει για την
απόκτηση ενός κτιρίου γραφεί-
ων της τάξεως των 21-22 εκατ.
ευρώ στη συμβολή των οδών
Σώρου και Αμαρουσίου-Χαλαν-
δρίου, που μισθώνεται από την
Bayer και τον όμιλο Φουρλή.

Briq Properties
Σημαντικό είναι και το επεν-

δυτικό πλάνο της Briq Properties
του ομίλου Βιοχάλκο, που ανα-
μένεται να τοποθετήσει κεφά-
λαια της τάξεως των 200 εκατ.
ευρώ έως το 2025, αξιοποιώντας
τόσο τραπεζική μόχλευση όσο
και άλλες μορφές άντλησης ρευ-
στότητας, όπως π.χ. αύξηση κε-
φαλαίου. Μέχρι το τέλος του
2022, η αξία του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας θα προσεγγίσει
τα 150 εκατ. ευρώ. Εμφαση θα
δοθεί στον τομέα των logistics
και των ξενοδοχείων.

Intercontinental 
Ρευστότητα της τάξεως των

45 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλίσει
και η Intercontinental Interna-
tional της οικογένειας Χαλικιά,
σχεδιάζοντας νέες επενδύσεις
κατά τη διάρκεια του προσεχούς
12μήνου. Απώτερος στόχος της
διοίκησης, έως τα μέσα του
2024, είναι να αυξήσει την αξία
του χαρτοφυλακίου της εισηγ-
μένης από τα 115 εκατ. ευρώ
σήμερα, στα 200 εκατ. ευρώ. 

Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις
με δόση μουρμουρητού είναι η
ακόλουθη: «Γιατί όλοι αυτοί μπο-
ρούν να αγοράσουν ακίνητα κι
εγώ δεν μπορώ καν να αγοράσω
το πρώτο μου ». Το ίδιο το λεκτικό
του ερωτήματος παραπέμπει σε
μια σχετική σύγχυση στο είδος
του αγοραστή. Εφόσον ο φίλος
μας αναφέρεται σε άλλους που
αγοράζουν ακίνητα (δηλαδή επα-
νειλημμένα), ενώ αυτός δεν μπορεί
να αγοράσει ούτε το πρώτο του,
τότε στη δική μου αντίληψη, όταν
το ερώτημα τίθεται με αυτό τον
τρόπο, είναι σχεδόν ξεκάθαρος ο
διαχωρισμός μεταξύ του αγοραστή
– επενδυτή και του αγοραστή για
ιδιοκατοίκηση. Αλλά στο ερώτημα
δεν υπάρχει διαχωρισμός.

Αυτό φυσικά βασίζεται στη (λο-
γική) αντίληψη πως πρώτα κάποιος
θα προσπαθήσει να αποκτήσει
σπίτι για να κατοικεί ο ίδιος με
την οικογένειά του και μετά θα
αποτολμήσει να επεκταθεί σε επεν-
δύσεις. Αυτή η αντίληψη επικρά-
τησε σχεδόν πλήρως μέχρι και σή-
μερα με τη διαφορά ότι σήμερα
αρχίζουμε να βλέπουμε τις νεότε-
ρες γενιές να σκέφτονται κάπως
διαφορετικά. Αυτό είναι μια άλλη
συζήτηση που θα αγγίξουμε επι-
δερμικά πιο κάτω.

Ερχόμενοι πίσω στους αγορα-
στές, γιατί είναι σημαντικός ο δια-
χωρισμός τους  Η απάντηση είναι
σχετικά απλή: Επειδή βλέπουν τον
κόσμο διαφορετικά και οι ίδιες
συνθήκες επίσης τους επηρεάζουν
διαφορετικά. Μία ουσιαστική δια-
φορά στην οπτική γωνία των δύο
κατηγοριών αγοραστών είναι η
ακόλουθη. Ο αγοραστής για ιδιο-
κατοίκηση είναι πολύ απαιτητικός
για το σπίτι που θα επιλέξει να
αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του
ιδίου και της οικογένειάς του. Θέτει
κάτω ένα σωρό από χαρακτηρι-

στικά τα οποία πρέπει το σπίτι να
πληροί και μετά ψάχνει να βρει
από το διαθέσιμο στοκ (υφιστάμενο
και υπό ανέγερση) αυτό που συγ-
κεντρώνει τα περισσότερα «ν».
Είναι και συναισθηματίας, θα επι-
λέξει αυτό που θα χαμογελάσει
στην καρδιά του.

Σε αντίθεση, ο αγοραστής-επεν-
δυτής δεν είναι πολύ απαιτητικός.
Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί
μόνο κάποια βασικά κριτήρια,
όπως η ευκολία ενοικίασης, η γε-
νική κατάσταση του κτηρίου, η
περιοχή να είναι ασφαλής και αρ-
κούντως δημοφιλής. Εννοείται
πως συναίσθημα δεν υπάρχει,

φτάνει να δουλεύουν καλά τα νού-
μερα.

Μετά έχουμε διαφοροποίηση
στον τρόπο που ο καθένας βλέπει
τη χρηματοδότηση, το ύψος των
επιτοκίων, τον πληθωρισμό κ.λπ.
Ο αγοραστής που ψάχνει σπίτι για
ιδιοκατοίκηση είναι ιδιαίτερα ανή-
συχος για το πού βαδίζουν, για πα-
ράδειγμα, τα επιτόκια. Μια αύξηση
στα επιτόκια επιβαρύνουν τον μη-
νιαίο προϋπολογισμό με κάποιες
δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ,
αν επέλεξε σχέδιο κυμαινόμενου
επιτοκίου. Επειδή είναι δεσμευ-
μένος σε μια μακροχρόνια δανει-
ακή σύμβαση με την τράπεζα, η

αύξηση στα επιτόκια χειροτερεύει
το επίπεδο ζωής του. Αν έχει και
σταθερό εισόδημα και υπάρχει
πληθωρισμός, τότε είναι πρακτικά
αδύνατο να αντεπεξέλθει και μπο-
ρεί να αναγκαστεί να το πουλή-
σει.

Ο αγοραστής-επενδυτής δεν
έχει τις ίδιες ανησυχίες ή τουλά-
χιστον όχι σε τέτοιο βαθμό. Ο λό-
γος είναι πως συνήθως οι κινήσεις
του σε επίπεδο χρηματοδότησης
βασίζονται στη λογική ότι η δόση
είναι τουλάχιστον 20% - 30% χα-
μηλότερη από το εισόδημα που
θα εισπράττει από την ίδια την
επένδυση. Άρα έχει υπερκάλυψη
της δόσης. Έτσι, αν τα επιτόκια
αυξηθούν και αυξηθεί η δόση,
έχει μαξιλαράκι κάλυψης. Αν συ-
νεχίσουν να αυξάνονται τότε η
αγορά θα οδηγήσει και τα ενοίκια
προς τα πάνω, δίνοντάς του επι-
πλέον κάλυψη. Μετά δεν έχει τη

μακροχρόνια δέσμευση του άλλου
της παρέας, ούτε και το συναι-
σθηματικό δέσιμο. Αν κάτι πάει
«Χ» απλώς το πουλά και πάει πα-
ρακάτω.

Με το τι περιγράψαμε πιο πάνω
με απλοϊκό τρόπο, φαίνεται πως
ο μεν αγοραστής για ιδιοκατοί-
κηση έχει ένα πρόβλημα περιο-
ρισμένης προσφοράς, ψηλών τι-
μών και διαχρονικό άγχος διατή-
ρησης του ακινήτου του, ενώ ο
αγοραστής-επενδυτής έχει επιλο-
γές, μεγαλύτερη προσφορά, μι-
κρότερες περιόδους χρηματοδό-
τησης, λιγότερες απαιτήσεις συν-
τηρήσεων και μια γκάμα ενοικια-
στών που συνεχώς μεγαλώνει και
που αποπληρώνει την επένδυσή
του.

Ερχόμενοι στην γκάμα των ενοι-
κιαστών που μεγαλώνει, να ανα-
φέρουμε τις νέες γενιές ανθρώπων
που φαίνεται πως επιλέγουν συ-
νειδητά να απομακρύνονται από
κάθε είδους μόνιμη δέσμευση. Δύ-
σκολα θα επιλέξουν μια μόνιμη
σχέση ή τον γάμο, δεν επιδιώκουν
εργασία με συμβόλαια, δεν θέλουν
να αγοράσουν μια μόνιμη στέγη.
Είναι πιο νομάδες και δεν τους
νοιάζει ακόμη και να μοιράζονται
μια στέγη.

Αν αυτή η τάση παγιωθεί, τότε
θα έχουμε συνεχώς νέους ενοι-
κιαστές, συνεχώς νέους επενδυτές
και συνεχώς λιγότερους αγοραστές
που επιλέγουν την ιδιοκατοίκηση.
Άρα εκεί που η χώρα μας έχει από
τα ψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοί-
κησης παγκοσμίως, ενδεχομένως
να δούμε αυτό το ποσοστό να συρ-
ρικνώνεται. Και έτσι η πιο πάνω
ανάλυση ρίχνει φως στο ερώτημα
που τέθηκε στην αρχή.

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

Γιατί αυτοί και όχι εγώ

<<<<<<

Αν συνεχίσουν ν’ αυξά-
νονται τα επιτόκια 
τότε η αγορά θα οδηγή-
σει και τα ενοίκια προς
τα πάνω.

Ο αγοραστής για ιδιοκατοίκηση είναι πολύ απαιτητικός για το σπίτι που θα επιλέξει να αποτελεί τη μόνιμη κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του.
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Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Από την αρχή του πολέμου στην 
Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλα-
ντιμίρ Πούτιν επαναλάμβανε συ-
νεχώς δύο πράγματα. Το ένα ήταν 
ότι η Ουκρανία δεν είναι «κανο-
νική» χώρα και το δεύτερο ότι οι 
Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι ίδιοι 
και γι’ αυτό οι πρώτοι θα υποδέχο-
νταν τους πρώτους ως απελευθε-
ρωτές. Οι δύο λαοί πράγματι μοι-
ράζονται μια κοινή ιστορία, αλλά 
πόσο ίδιοι είναι στην πραγματι-
κότητα; «Ενας από τους λόγους 
που οι Ουκρανοί δεν πίστευαν 
ότι θα τους επιτεθούν οι Ρώσοι 
είναι ακριβώς επειδή ένιωθαν ότι 
μοιράζονται τόσο πολλή από την 
ιστορία τους», σχολιάζει στην «Κ» 
η ιστορικός και δημοσιογράφος 
Αν Απλμπάουμ, «αλλά η Ουκρα-
νία έχει τουλάχιστον 1.000 χρόνια 
διαφορετικού ιστορικού παρελθό-
ντος, ήταν κομμάτι διαφορετικών 
αυτοκρατοριών, διαφέρει γλωσ-
σικά και πολιτισμικά, θρησκευ-
τικά και τα τελευταία 30 χρόνια 
έχει διαφορετικά βιώματα από τη 
Ρωσία». Η κ. Απλμπάουμ μας θυ-
μίζει τις τρεις επαναστάσεις που 
σημάδεψαν την Ουκρανία στη 
διεκδίκηση ενός πιο δημοκρα-
τικού τρόπου ζωής, το 1991, το 
2005 και το 2014. «Η Ρωσία δεν 
είχε παρόμοιες εμπειρίες που να 
ήταν επιτυχημένες και οι Ουκρα-
νοί άλλαξαν τη χώρα τους και υιο-
θέτησαν ένα κρατικό μοντέλο δι-
αφορετικό από τη Ρωσία. Οπότε 
ναι, οι Ουκρανοί έχουν κάθε λόγο 
να αισθάνονται διαφορετικοί».

Εκτός από τα θέματα ασφάλει-
ας της Ρωσίας που εγείρει ο Πού-
τιν, μήπως συντελείται μια άλλη 
αλλαγή στην Ουκρανία, πιο βαθιά 
πολιτισμική ίσως, που ο Ρώσος 
πρόεδρος νιώθει να απειλείται 
από αυτή; «Ο Πούτιν ξέρει πολύ 
λίγα πράγματα για τη σύγχρονη 
Ουκρανία, δεν ξέρω αν ποτέ την 
επισκέφθηκε ή αν έχει συναντή-
σει πολλούς Ουκρανούς ηγέτες 
και έτσι δεν μπορεί να καταλάβει 
ένα εθνικό ή ένα δημοκρατικό 
κίνημα όπως αυτό της Ουκρανί-
ας», σημειώνει η κ. Απλμπάουμ. 
Η Ουκρανία, συμπληρώνει, έχει 
δηλώσει την επιθυμία της να γίνει 
κομμάτι του υπόλοιπου κόσμου, 
της δυτικής Ευρώπης. «Θέλει να 
οικοδομήσει μια δημοκρατία και ο 
Πούτιν το βλέπει αυτό σαν απειλή 
για τον ίδιο και το καθεστώς του 
επειδή είναι αυταρχικός, μένει 
στην εξουσία με τη χρήση βίας 
και απάτης, και κάθε απόπειρα 
διαφορετικής οργάνωσης μιας 
κοινωνίας θεωρεί ότι τον απειλεί, 
ειδικά όταν προέρχεται από την 
Ουκρανία που έχει ιστορικούς δε-
σμούς με τη Ρωσία. Νιώθει απειλή 
από μια δημοκρατική Ουκρανία».  

Στο τελευταίο της βιβλίο, «Το 
λυκόφως της ∆ημοκρατίας» (εκδ. 
Αλεξάνδρεια), η γνωστή ιστορι-

κός και δημοσιογράφος περιγρά-
φει την τάση αμφισβήτησης της 
δημοκρατίας που νιώθουν ηγέτες 
και πολιτικές δυνάμεις στις ΗΠΑ 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 
όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, αλ-
λά ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, 
που ροκανίζει τους δημοκρατι-
κούς θεσμούς. 

«Οι Τόρις του Μπόρις Τζόνσον 
είναι πολύ διαφορετικοί από τους 
Τόρις του παρελθόντος», μας λέ-
ει όταν τη ρωτάμε ειδικά για τη 
Βρετανία και τη θεσμική της πα-
ράδοση· «έχουν υιοθετήσει ένα 
ισχυρό αντιφιλελεύθερο πλαίσιο, 
συνεχίζουν να λένε ψέματα για το 
Brexit, είναι παράδειγμα αντιφι-
λελεύθερης ρητορικής. Το βιβλίο 
δείχνει ότι κάθε δημοκρατία, ακό-
μη και χώρες με μεγάλη δημοκρα-
τική παράδοση, μπορεί να διολι-
σθήσει σε τέτοιου τύπου ιδέες».  

Τι είναι αυτό, όμως, που κάνει 
τους ανθρώπους να προσελκύο-
νται από καθεστώτα απολυταρ-
χικά; «Ενας από τους παράγοντες 
είναι ότι ο κόσμος έχει γίνει πο-
λύπλοκος, υπάρχουν πολλά και 
διαφορετικά αφηγήματα για το 
τι συμβαίνει στον κόσμο», σχο-
λιάζει η κ. Απλμπάουμ, «και οι 
άνθρωποι θέλουν τα πράγματα 
να μείνουν απλά, θέλουν απλές 
εξηγήσεις για το τι συμβαίνει και 
όλες αυτές οι κοινωνικές, οικονο-
μικές, δημογραφικές αλλαγές τούς 
αποπροσανατολίζουν». 

Οι δημοκρατίες είχαν τέτοια 
προβλήματα από την αρχαιότητα, 
συνεχίζει, και αυτό που εμείς απο-

καλούμε σήμερα «λαϊκισμό» έχει 
ξανασυμβεί ξανά και ξανά στην 
Ιστορία, με πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση την πτώση της ρωμα-
ϊκής δημοκρατίας και την εγκαθί-
δρυση του Καίσαρα. «∆εν υπάρχει 
κάποιο ειδικό σφάλμα στις σύγ-
χρονες δημοκρατίες. Αυτά είναι 
παλιά και γνωστά προβλήματα, 
αλλά κάποιοι από εμάς αφήσα-
με τους εαυτούς μας να πιστεύ-
ουν ότι δεν θα τα συναντήσου-
με ξανά γιατί απολαύσαμε τόσο 
μεγάλη ευημερία τις τελευταίες 
δεκαετίες», τονίζει.

Με αυτή την αλλαγή στη συ-
μπεριφορά και στη σκέψη των 
ανθρώπων ξεκινάει και το βιβλίο 
της. Η Αν Απλμπάουμ γιόρτασε 
την αλλαγή της χιλιετίας με ένα 
πάρτι σε μια παλιά πολωνική 
έπαυλη, στην πατρίδα του συ-
ζύγου της, με καλεσμένους από 
διαφορετικές χώρες, κοινωνικές 
ομάδες και πεποιθήσεις. Το κοι-
νό χαρακτηριστικό τους ήταν η 
πίστη σε δημοκρατικές και φι-
λελεύθερες ιδέες. Μετά από λί-
γα χρόνια και με τη διεύρυνση 
των ανισοτήτων, την επικράτηση 
αντιευρωπαϊκών ιδεών και την 
αμφισβήτηση δημοκρατικών αξι-
ών από νέες, αυταρχικές, πολιτι-
κές δυνάμεις, οι καλεσμένοι της 
δεν μιλούσαν πια μεταξύ τους. 

Οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, 
ιδίως στην Πολωνία και στην Ουγ-
γαρία, άλλαζαν ανοιχτά τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς, στις ΗΠΑ 
εμφανίστηκε ο Τραμπ, η Μεγά-
λη Βρετανία άρχισε να ετοιμά-

ζει την έξοδό της από την Ε.Ε. 
Οι νέοι παίκτες όμως είχαν και 
μια επιπλέον βοήθεια αυτή τη 
φορά που δεν είχε κανένας Καί-
σαρας πριν από μερικούς αιώνες: 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
«Τα social media αυξάνουν τον 
αριθμό των αντικρουόμενων ιδε-
ών με τις οποίες έρχονται αντιμέ-
τωποι οι άνθρωποι, ευνοούν την 
πόλωση επειδή είναι πιο εύκολο 
να ανήκει κανείς σε μια ομάδα 
και να ακούει μόνο μία εκδοχή 
των γεγονότων και να μην ξέρει 
τι σκέφτονται άλλοι άνθρωποι. 
Πολλά πράγματα που παλιά χρει-
άζονταν περισσότερο χρόνο για 
να συμβούν, τώρα γίνονται πολύ 
πιο γρήγορα», υπογραμμίζει η κ. 
Απλμπάουμ.  

Συγκρίνοντας τη ρητορική 
των ηγετών της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας με τη ρητορική του 
Πούτιν, η συγγραφέας βρίσκει 
κοινά στοιχεία, αλλά δεν τους εξι-
σώνει με τη συμπεριφορά του Ρώ-
σου προέδρου. «Ολοι τους μιλούν 
για την ανηθικότητα της ∆ύσης, 
επιτίθενται στα μέσα ενημέρω-
σης, στην ανεξαρτησία της ∆ικαι-
οσύνης. ∆εν συγκρίνονται όμως 
μόνο με τον Πούτιν. Κάθε αντι-
δημοκρατική κυβέρνηση κάνει το 
ίδιο. Τις ίδιες πρακτικές συναντά-
με στη Βενεζουέλα, που έχει μια 
αριστερού τύπου κυβέρνηση αλ-
λά κάνει τα ίδια πράγματα. Ο Πού-
τιν, βέβαια, έχει πάει στα άκρα, 
χρησιμοποιεί βία και θάνατο με 
τρόπο που καμία άλλη ευρωπαϊκή 
δύναμη δεν έχει κάνει. Υπάρχει 

ένα μεγάλο εύρος αντιφιλελεύθε-
ρης συμπεριφοράς και δεν θέλω 
να τους βάλω στο ίδιο επίπεδο, 
οι Ούγγροι δεν διαπράττουν μα-
ζικές δολοφονίες όπως οι Ρώσοι 
στην Ουκρανία», λέει.  

Ξεπερασμένη ιδέα εξουσίας
Τι είναι αυτό, ωστόσο, που κά-

νει έναν αυταρχικό ηγέτη, όπως 
ο Πούτιν, ελκυστικό στους ψηφο-
φόρους του; «Ο Πούτιν προβάλ-
λει μια παλιά, ξεπερασμένη, ιδέα 
εξουσίας και κυριαρχίας που προ-
σελκύει πολλούς ανθρώπους και 
όχι μόνο στη Ρωσία. Μιλάει για 
την αναδημιουργία της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας και για τους Ρώ-
σους που έχουν γίνει πιο φτωχοί 
τα τελευταία χρόνια· αυτό τους δί-
νει κάτι σαν μια αυτοκρατορική 
περηφάνια. Ετσι μένει και στην 
εξουσία, δεν μπορεί να προσφέ-
ρει ευημερία ή οτιδήποτε εποι-
κοδομητικό», μας λέει. Ως πρώην 
αξιωματικός της KGB, συμπλη-
ρώνει, μπορεί να χειρίζεται μη-
χανισμούς και θεσμούς, όπως η 
Ρωσική Εκκλησία. 

«∆εν νομίζω ότι είναι καν χρι-
στιανός», τονίζει η Απλμπάουμ, 
«η Ρωσική Εκκλησία έχει μια ιστο-
ρία αφοσίωσης στο ρωσικό κρά-
τος και η σημερινή ηγεσία της 
ακολουθεί αυτήν την παράδοση. 
∆εν ξέρω πόσο χριστιανικό είναι 
να ζητάς από το ποίμνιό σου να 
σκοτώσει άλλους χριστιανούς. 
Αυτός ο πόλεμος είναι ένας αποι-
κιακός πόλεμος και έχει πείσει 
την Εκκλησία να τον στηρίξει».  

Σχετικά με την ένωση της Ευ-
ρώπης και της Αμερικής εναντί-
ον της ρωσικής εισβολής, η Αν 
Απλμπάουμ ανησυχεί για το αν 
θα παραμείνει το ίδιο ισχυρή σε 
έξι μήνες από τώρα. «Υπάρχει ένα 
κομμάτι στο πολιτικό φάσμα της 
Αμερικής, από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, που δεν το ενδιαφέ-
ρει να δώσει έναν ακόμη πόλε-
μο. Τώρα αυτοί είναι στο περι-
θώριο, αλλά αν παρουσιαστεί μια 
οικονομική κρίση στην Αμερική 
ίσως αρχίσουν και φωνάζουν πε-
ρισσότερο».

Το τέλος του πολέμου δεν φαί-
νεται πιθανό στο ορατό μέλλον, 
σημειώνει η κ. Απλμπάουμ, η 
οποία πιστεύει ότι ο πόλεμος θα 
τελειώσει μόνο όταν αποχωρή-
σουν οι ρωσικές δυνάμεις από το 
ουκρανικό έδαφος και αυτό μπο-
ρεί να πάρει μερικά χρόνια. Αυτό 
που όμως φαίνεται πιο πιθανό εί-
ναι το ξέσπασμα μιας επισιτιστι-
κής κρίσης λόγω του πολέμου και 
του ρωσικού μπλόκου στα λιμάνια 
της Ουκρανίας για τη μεταφορά 
σιτηρών. Η «πείνα» που μπορεί 
να προκληθεί στις φτωχότερες 
χώρες του κόσμου ίσως θυμίσει 
σε κάποιους τον λιμό της Ουκρα-
νίας που είχε προκαλέσει η στα-
λινική Ρωσία. «Το γεγονός ότι εί-
ναι αδύνατο να εξαχθούν σιτηρά 
από την Ουκρανία σημαίνει μια 
μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή 
και πιθανόν και αλλού. Υπό αυτή 
την έννοια η Ρωσία χρησιμοποιεί 
το φαγητό ως όπλο εναντίον του 
κόσμου ακόμη μια φορά».

Ποιοι απειλούν τις Δημοκρατίες;
Η ιστορικός και δημοσιογράφος Αν Απλμπάουμ μιλάει στην «Κ» για τη «μηχανική» των σύγχρονων καθεστώτων

«Ενας από τους λόγους που οι Ουκρανοί δεν πίστευαν ότι θα τους επιτεθούν οι Ρώσοι είναι ακριβώς επειδή ένιωθαν 
ότι μοιράζονται τόσo πολλή από την ιστορία τους».

«Ο κόσμος έχει γίνει πολύπλοκος, 
όλες αυτές οι κοινωνικές, οικονο-
μικές, δημογραφικές αλλαγές απο-
προσανατολίζουν τους ανθρώπους», 
λέει η Αν Απλμπάουμ.

Το τελευταίο βιβλίο της Αν 
Απλμπάουμ «Το λυκόφως της ∆ημο-
κρατίας» κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Αλεξάνδρεια.

Ο Πούτιν είναι αυταρχι-
κός, κάθε απόπειρα δια-
φορετικής οργάνωσης 
μιας κοινωνίας θεωρεί 
ότι τον απειλεί. Νιώθει 
απειλή από μια δημο-
κρατική Ουκρανία.

Τα social media ευνο-
ούν την πόλωση επειδή 
είναι πιο εύκολο να ανή-
κει κανείς σε μια ομάδα 
και να ακούει μόνο μία 
εκδοχή των γεγονότων.



Π Ρ Ο ΤΑ Σ Ε Ι Σ

Κυριακή 12 Ιουνίου 20222 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

12.6 - 18.6.22

Τη νέα της δουλειά παρουσιάζει η εικα-
στικός Βασίλεια Μ. Αναξαγόρου με τίτλο 
«Grieving at the Time of the Pandemic», 
στις 14 Ιουνίου στον πολυχώρο Γκαράζ, στη 
Λευκωσία. Η καλλιτέχνης στη νέα της έκθε-
ση αποτυπώνει την πολιτική θλίψη εν καιρώ 
πανδημίας, κάνοντας ένα βιωματικό ταξίδι, 
στο οποίο πρωταγωνιστεί ο θρήνος, ο οποί-
ος για την καλλιτέχνιδα είναι ένα ραγδαίως 
μεταβαλλόμενο συναίσθημα, απότοκο της 
βιοπολιτικής που επανέφερε στο προσκήνιο 
η πανδημία. Στη δουλειά της επικρίνει τους 
νέους «επιβεβλημένους» τρόπους ύπαρξής 

μας, της υποχρεωτικότητας και της υγείας 
ως εργαλειακής αξίας, μέσω τρισδιάστα-
των εγκαταστάσεων, φωτογραφιών και μι-
κτών μέσων, χωρίς να εξυπηρετεί φόρμες 
ή προδιαγεγραμμένα μοτίβα. Τα υλικά που 
χρησιμοποιεί είναι γι’ αυτήν οικεία, η παλέ-
τα της προσαρμόζεται στα συναισθηματι-
κά σκαμπανεβάσματα της ίδιας. ΓΚΑΡΑΖ, τα 
εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τρίτη 14 
Ιουνίου στις 6:00 μ.μ. και θα διαρκέσει μέ-
χρι την Τέταρτη 22 Ιουνίου 2022. Αμμοχώ-
στου 16, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 

22001508.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 «Grieving at the Time of the Pandemic»
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Το άναρχο τοπίο
του ήχου

«Φ
έτος ξεκίνησε η χρονιά με όρους 
ξέφρενους, κι αυτό που ζούμε 
δεν το έχουμε ζήσει ποτέ στο 

παρελθόν στην πόλη μας», είπε ο δήμαρ-
χος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης σε τηλεο-
πτική συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) και φώτισε 
μια καθημερινότητα που για μερικές χιλιά-
δες κατοίκων μπορεί να είναι εφιαλτική.

Η πρωτοβουλία του, να αναστείλει όλες 
τις άδειες παράτασης για τη μουσική, που 
είχαν δοθεί στις επιχειρήσεις οι οποίες 
λειτουργούν στην παραλιακή από την 1η 
Ιουνίου, αφού οι επιχειρηματίες δεν τήρη-
σαν τη δέσμευσή τους για τα επιτρεπόμε-
να ντεσιμπέλ, χειροκροτήθηκε θερμά από 
όσους υποφέρουν και κατακρίθηκε από 
όσους κερδίζουν από τη δυσφορία των 
άλλων και την παρανομία. Το παράδειγ-
μά του ακολούθησε και ο δήμαρχος Βά-
ρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος.

Θα σταματήσει λοιπόν η ηχορρύπαν-
ση χωρίς έλεος μέχρι τις πρωινές ώρες 
που έκανε τα τζάμια σπιτιών σε ακτίνα 3 
χλμ. να τρίζουν, με μια αλληλοεπικάλυψη 
μουσικών προτιμήσεων, όπου η τραπ του 
ενός και το μπουζούκι του διπλανού αλλη-
λοδιαπλέκονταν; Θα σταματήσουν και τα 
βεγγαλικά αυτής της άγριας και ανεξέλε-
γκτης «διασκέδασης»; Ο κ. Κονδύλης χρη-
σιμοποίησε, μάλιστα, την έκφραση «αυτιά 
ματωμένα από τα ντεσιμπέλ». Η ύπουλη 
διείσδυση δε, έχει το δικό της τελετουρ-
γικό: η παραθαλάσσια καντίνα επεκτείνε-
ται και μεταμορφώνεται σε μπουζούκια.

Τίποτα καινούργιο, ενδεχομένως, σε 
όλα αυτά. Καθώς το άναρχο τοπίο (κομψή 
έκφραση) γιγαντώνεται εδώ και χρόνια, 
με απόπειρες να περιοριστούν στην πα-
ραλιακή ζώνη πότε τα αυθαίρετα πότε η 
αυθαιρεσία. Υπάρχει όμως στην καταγρα-
φή της φετινής συνθήκης μια διαφορά: 
«η χρονιά ξεκίνησε με όρους ξέφρενους», 
υπογραμμίζει ο δήμαρχος. Και εύκολα 
μπορούμε να «κάνουμε εικόνα», πολλές 
εικόνες για την ακρίβεια, τη φράση. Σαν 
μια ολόκληρη κοινωνία να περίμενε τον 
πυροβολισμό του αφέτη για την κούρσα 
του «μετά την πανδημία»(;) καλοκαιριού. 
Eστω και υπό τον φόβο της ανατροπής. 
Ελεύθεροι από μάσκες, με τη θωράκι-
ση του εμβολίου (όχι για το σύνολο του 
πληθυσμού), εξορμούν για να απολαύ-
σουν όσα οι περιορισμοί του κορωνοϊ-
ού είχαν αναστείλει. Είναι όμως μόνο η 
αφύπνιση από τον πανδημικό λήθαργο 
ο λόγος γι’ αυτήν τη διευρυμένη ηχορ-
ρύπανση; ∆ιευρυμένη, γιατί τα απόβλη-
τα είναι ποικίλα.

Τα χρόνια και ενδημικά εντάθηκαν, 
όπως αποδεικνύεται, μετά την άρση των 
μέτρων: αυτοκίνητα με μουσική στη δια-
πασών στους δρόμους, διαμερίσματα όλο 
και πιο «θορυβώδη» (με ποικιλία ήχων), 
μπαρ σε γειτονιές που ξεχειλίζουν από 
κόσμο ή σε μικρές πλατείες όπου οι γύρω 
πολυκατοικίες λειτουργούν ως ηχεία ανα-
παραγωγής, η ζωή στην πόλη πολιορκεί-
ται ανησυχητικά. Ενα ψυχικό στρίμωγμα 
που εκδηλώνεται επιθετικά και, όχι σπά-
νια, βίαια.

Η κατάληψη του δημόσιου χώρου δεν 
είναι καινούργιο φαινόμενο. Η σχέση μας 
ήταν ανέκαθεν προβληματική, όπως προ-
βληματική ήταν και η αδυναμία (αβου-
λία, αδιαφορία…) της πολιτείας, συμπε-
ριλαμβανομένων των δημοτικών αρχών, 
να επιβάλλουν στοιχειώδεις κανόνες. Εξ 
ου και τα πεζοδρόμια εξαφανίστηκαν, οι 
πεζόδρομοι αποδείχθηκαν εξαιρετικοί 
χώροι πάρκινγκ ή τραπεζοκαθισμάτων 
ή εξοικονόμησης χρόνου για τους επο-
χούμενους («κόβουν δρόμο»), οι ράμπες 
για τους ανάπηρους δεν υπολογίζονται. 
Πρόσφατα, μία βόλτα στο Πεδίον του 
Αρεως, βράδυ Κυριακής, αποκάλυψε ένα 
τοπίο τραυματικό. Η πλατεία Πρωτομα-
γιάς και όλη η περιοχή που γειτονεύει 
με το «Αλσος» έχει μετατραπεί σε τερά-
στιο πάρκινγκ, εξυπηρετώντας κέντρα 
διασκέδασης, και παρά το γεγονός ότι 
λειτουργεί υπόγειος χώρος στάθμευσης.

Οι παρεμβάσεις, για να περιορίσουν τις 
ποικίλες «ρυπάνσεις» –ξεκινήσαμε από 
τον ήχο αλλά, δυστυχώς, δηλώνονται μέ-
σα από πολλές εκφράσεις κοινωνικής δυ-
σλειτουργίας– χρειάζονται συνεργασία 
φορέων και συναίνεση πολιτών. Ο «ένας» 
δήμαρχος μπορεί να κάνει τη διαφορά, 
αλλά δεν αρκεί αν άλλες υπηρεσίες του 
κράτους κάνουν τα στραβά μάτια ή αντι-
δικούν για το ποιου αρμοδιότητα είναι η 
επίπληξη ή η παρέμβαση.

Το «όριο θραύσης» δεν είναι μόνο ηχη-
τικό, είναι και ψυχικό και αισθητικό, πλήτ-
τει τη συνύπαρξη και τη λογική. Εκτός 
από τη θραύση υπάρχουν και οι ρωγμές. 
Λιγότερο ορατές, εξίσου επικίνδυνες.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Περί ηγετών ο λόγος

Η 
πολιτική και ο κόσμος της είναι στενά 
συνδεδεμένη με τον ίδιο τον πολι-
τισμό και ιδιαίτερα στη μοιρασμέ-

νη Κύπρο, που εδώ και πάρα πολλές δε-
καετίες ακροβατεί στα σχοινιά της. Οι 
δε πολιτικοί της νήσου επίσης εδώ και 
πάρα πολλές δεκαετίες απευθύνονται 
στους πολίτες αυτής της γης, γυναίκες 
και άντρες, ωσάν να είναι ερίφια και πρό-
βατα και ο καθείς τα μαντρίζει όπου τον 
βολεύει. Κάθε κομματικός σχηματισμός 
έχει και τους δικούς του τουρκόπουλους 
και τσοπάνηδες, στους οποίους αναθέτει 
βασικά καθήκοντα... με κυριότερο τον 
ρόλο του τσομπανόσκυλου, με τους από 
πάνω να ελέγχουν αν όλα βαίνουν κα-
λώς και αν ακολουθείται η πεπατημένη. 

Κυρίαρχοι θεσμοί, επίσημοι ή όχι, ανά 
καιρούς παίρνουν τον λόγο και δίνουν 
το σύνθημα, σφυρίζουν στους από κάτω 
τους την έναρξη του μαντρίσματος... δί-
νοντας και τα κατάλληλα εργαλεία, που 
στην κυπριακή περίπτωση δεν είναι τί-
ποτε άλλο από ονόματα ιστορικών προ-
σώπων, τα οποία ελλείψει νέων, είναι οι 
«φωτεινοί σηματοδότες» μιας συνέχειας 
που δεν λέει να λείψει. Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος Γ΄, Γλαύκος Κληρίδης, Γεώρ-
γιος Γρίβας, παρακαταθήκη του Εζεκία 
Παπαϊωάννου, και μαζί με αυτούς πα-
ρωχημένους πολιτικούς τίτλους, όπως 
αυτός του εθνάρχη, που σε καμία άλλη 
χώρα του κόσμου, που θέλει να λέγεται 
σύγχρονη δεν χρησιμοποιούνται πλέον. 

Αυτές οι πολιτικές μαντρίσματος, αυ-
τή η ανεξάντλητη προγονολατρεία και 
ιεροποίηση ανδρών επιφανών φυσικά 
και επηρεάζει και τον πολιτισμό της χώ-
ρας, όχι τις επί μέρους εκφάνσεις του, 
αλλά το γενικότερο πλαίσιό του. Όλα 
στον πολιτισμό με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο κινούνται στο δίπολο δεξιοί κα 
αριστεροί, όλοι/ες και όλα ακροβατούν 
από το ένα άκρο στο άλλο. Συντεχνίες, 
απόψεις, θεάσεις και θεωρήσεις της Τέ-
χνης, της κάθε τέχνης, πρέπει να βρουν 
χώρο και θέση σε αυτό το δίπολο. Όλα 
μοιράζονται εκατέρωθεν του πολιτικού 
συστήματος, και όταν η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση δεν είναι εύκολη υπόθεση 
βλέπουμε μία υβριδική κατάσταση, η 
οποία συμπυκνώνεται στη φράση «Και 
με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύ-
λακα», διότι πρέπει, κάποιες φορές να 
τα πηγαίνουμε με όλους καλά. 

Φυσικά, κανείς από τους πολιτικούς 
ταγούς αυτής της χώρας δεν φημίζεται 
για πολιτιστική ζέση, και ακολούθως και 
οι ακόλουθοι των κομμάτων. Όλα στο 
τέλος μπαίνουν στη συζήτηση τι έκανε 
ο τάδε το 1930, το 1950, το 1960, το 1970 
και τι έγινε εκείνες τις δεκαετίες και πά-
ει το παραμύθι κορδόνι μέχρι τις μέρες 
μας. Ελλείψει ηγετών, κοιτάμε πίσω, για 
να δούμε ποιους θα χρησιμοποιήσουμε 
ώστε να προσελκύσουμε ωφέλιμο κοι-
νό, είτε για να προσέλθει στις κάλπες, 
είτε για να προσέλθει στα θέατρα, στις 

εκθέσεις, στα φεστιβάλ. 
Ελλείψει στιβαρού και σύγχρονου 

πολιτικού λόγου, που είναι παγκόσμιο 
φαινόμενο και ουχί κυπριακό μόνο, οι 
πολιτικοί μας αναμασούν κούφια λόγια, 
ξεπερασμένες ατάκες και παρωχημένα 
συνθήματα, τα οποία εξυπηρετούν συ-
γκεκριμένη μάζα πολιτών, μια μάζα όμως 
που με έναν περίεργο τρόπο επηρεάζει 
τον ίδιο τον πολιτισμό της χώρας. 

Ελλείψει πολιτικών που έχουν όρα-
μα, που έχουν σκεφτεί πώς θα θέλουν 
να έχουν αφήσει τη χώρα, όταν θα τε-
λειώσει η προεδρική τους θητεία, μας 
πηγαίνουν στο παρελθόν, το οποίο το 
προβάλλουν ωσάν να είναι κάτι κοντινό, 
κάτι που αφορά το σήμερα και πρέπει να 
το διατηρήσουμε. Και αυτή η ανιστορική 
προβολή έρχεται και κολλά στο δέρμα 
του πολιτισμού μας και είναι αδύνατον 
πολλές φορές να πάμε έστω και ένα βή-
μα παρακάτω. 

Λείπουν εκείνοι οι άνδρες πολιτικοί, 
λείπουν εκείνες οι γυναίκες πολιτικοί, 
που θα βάλουν κάτω τα δεδομένα της 
κοινωνίας του σήμερα και θα σκεφτούν 
δημιουργικά, επ’ ωφελεία όλων, και όχι 
μόνο των οικονομικά ισχυρών και των 
κομματικών μηχανισμών. Φταίμε και 
εμείς τα μέσα, φυσικά, αφού γινόμαστε 
παθητικοί δέκτες νέων λέξεων και ιδεών 
άκριτα, απλώς για να κάνουμε τη δου-
λεία μας. ∆εχόμαστε να μας κοροϊδεύουν 
με λόγια που αν τα ακούγαμε από έναν 

φίλο ή μία φίλη μας, απλώς θα λέγαμε 
ότι μας λέει παραμύθια. 

Τώρα αυτό γίνεται στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, όπου βγάζουν/με όλοι 
μας τον θυμό μας, καταγγέλλουμε, στη-
λιτεύουμε, κατακεραυνώνουμε και αμέ-
σως πάμε στο επόμενο ποστ. Περιμένου-
με ωσάν τα όρνια την επόμενη ατάκα, 
του επόμενου πολιτικού ή της επόμενης 
πολιτικού για να αρχίσουμε να ξαναθυ-
μώνουμε και πάει το γαϊτανάκι γύρω-
γύρω και στο τέλος και οι πολλοί και οι 
λίγοι χορεύουμε στον ρυθμό των ακό-
μα ολιγότερων. Ασχολούμαστε με το αν 
ο κ. Χριστοδουλίδης είναι ο Μακάριος 
της εποχής μας... αντιλαμβάνεστε πόσο 
άκυρο είναι κάτι τέτοιο; Ανακοινώσεις 
επί ανακοινώσεων, απαντήσεις επί απα-
ντήσεων, για κάτι που είναι τόσο απλό, 
δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Μακάριο 
της πολύ μακράς πολιτικής διαδρομής 
σε ταραγμένα και εντελώς διαφορετικές 
δεκαετίες με τον κ. Χριστοδουλίδη, ο 
οποίος λειτούργησε και λειτουργεί στο 
21ο αιώνα, όπου όλα είναι διαφορετικά. 

Κλείνοντας σημειώνω πως όσο δεν 
συμφιλιωνόμαστε με την ιστορία μας, 
έστω την πρόσφατη, τόσο θα τη βρί-
σκουμε μπροστά μας, όχι ως μάθημα, 
αλλά ως μπαμπούλα, για να τρώμε το 
φαΐ μας, ό,τι φαγητό μάς σερβίρουν όμως 
οι άλλοι!  

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Η έναρξη του Cyprus BLOOMSDAY Festival 2022

Φέτος γιορτάζονται τα 100 χρό-
νια από την πρώτη έκδοση του 
Ulysses και η Πρεσβεία της Ιρλαν-
δίας στην Κύπρο, ανακοινώνει την 
έναρξη του Cyprus BLOOMSDAY 
Festival 2022. Το Ιδεόγραμμα (Λίλη 
Μιχαηλίδου και Νόρα Χατζησωτη-
ρίου) διοργανώνει την εκδήλωση: 
«100 χρόνια Οδυσσέας (Ulysses) 
του Τζέιμς Τζόυς», η οποία θα συ-
μπεριλαμβάνει θεατρικές αναγνώσεις από 
την ηθοποιό Στέλλα Φυρογένη, τον ποιητή και 
ηθοποιό Paul Stewart και τον ποιητή Gurgenc 
Korkmazel, τις οποίες θα σκηνοθετήσει ο Αν-

δρέας Αραούζος, καθώς επίσης 
προβολές και μουσική άρπας. Η 
Bloomsday είναι ημέρα γιορτής 
και μνήμης της ζωής του Ιρλανδού 
συγγραφέα Τζέιμς Τζόις, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ξαναζωντανεύ-
ουν τα γεγονότα του μυθιστορήμα-
τός του «Οδυσσέας» (Ulysses), τα 
οποία εκτυλίσσονται στις 16 Ιουνίου 
1904. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 

16 Ιουνίου στο ∆ουβλίνο και σε πολλά άλλα μέ-
ρη του κόσμου. Λεβέντειο ∆ημοτικό Μουσείο 
Λευκωσίας, Ιπποκράτους 15-17, Παλιά Λευκω-
σία. Πέμπτη 16 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. 

ΕΚΘΕΣΗ

ΒΑΒΕΛ: Βρασίδα Νεοφύτου

Ατομική έκθεση του Βρασίδα Νεοφύτου (1953), με τίτλο Βαβέλ, ο αυτοδί-
δακτος καλλιτέχνης “ζυμώνει” τα υλικά της γης. Με κύριο υλικό του το ξύλο 
και επιλέγοντας τη λαϊκή παράδοση παρουσιάζει μια σειρά από ζωόμορφα 

γλυπτά. Η εγκατάσταση των έργων, απλωμένη στο 
πάτωμα της γκαλερί και που παρουσιάζει διαφόρων 
ειδών ζώα-γλυπτά φτιαγμένα με μικτά υλικά, παρου-
σιάζει αφηρημένες μορφές ζώων / γλυπτά, μαγκού-
ρες, πουλιά διαφόρων ειδών. ∆ουλεύει τις ρίζες και 
τον κορμό των δέντρων, συνδυάζοντάς τες με κοχύ-
λια, φτερά, ξύλο, κολοκύθες χρωματισμένες και βαμ-
μένες. Τα γυάλινα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

μερικές συνθέσεις, συνιστούν μια νοσταλγία που συνειρμικά μεταφέρει τον 
θεατή στο παρελθόν, σε μια πιο απλή πραγματικότητα. Εγκαίνια: Τετάρτη 15 

Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ. IsNotGallery, Οδυσσέως 11, Λευκωσία.

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

«Το παράπονο

του Ποσειδώνα» 
 «Το παράπονο του Ποσειδώνα», το εντυ-
πωσιακό show των Roberto Braham, Μα-
ρίνας Κατσαρή και Βαγγέλη Γέττου, με 
μεγάλες φορετές κούκλες και ζωντανή 
μουσική ταξιδεύει στην Κύπρο με τρεις 
παραστάσεις. Η παράσταση βασίζεται στο 
ομώνυμο παραμύθι του Βαγγέλη Γέττου 
που έχει εκδοθεί από την Enalia Physis 
Environmental Research Centre. Η παρά-
σταση δεν έχει λόγια και έτσι. Λευκωσία 
17/06 (ARTos House, Αγίων Ομολογητών 
64, ώρα 7:30 μ.μ.), Αγία Νάπα 18/06 (∆η-
μοτικό Μουσείο THALASSA, Κρυού Νερού 
14, ώρα 7:30 μ.μ.) και Ύψωνα 19/06 (Πάρ-
κο Ελαιών, ώρα 7:30 μ.μ.
Πληροφορίες 96753271 (με SMS)

email info@enaliaphysis.org.cy

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Θερινές 
προβολές 
Κάθε τρίτη Παρασκευή του 
μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, στο οίκημα του 
Γραφείου της Μητροπόλεως 
Κυρηνείας πραγματοποιεί-
ται προβολή κινηματογρα-
φικής ταινίας που εντάσσε-
ται σε ευρύτερο θεματικό 
κύκλο προβολών. Η επό-
μενη υπαίθρια προβολή 
θα γίνει με την αμερικανι-
κή ταινία του 2002 «About 
Schmidt» του Alexander 
Payne και πρωταγωνιστή 
τον Τζακ Νίκολσον. Τις ταινί-
ες προτείνει ο δρ Παναγιώ-
της Θωμά, εκπαιδευτικός 
και συγγραφέας, ο οποίος 
συντονίζει και τη σύντο-
μη συζήτηση που ακολου-
θεί την κάθε προβολή. Η 
είσοδος είναι δωρεάν και ο 
αριθμός θέσεων είναι πε-
ριορισμένος (40 άτομα). 
Παρασκευή, 17 Ιουνίου, στις 

7:45 μ.μ. Οίκημα Γραφείου 

της Μητροπόλεως Κυρηνεί-

ας, Αχιλλέως 3, Αγλαντζιά.

ΧΟΡΟΣ

Polish Dance Theatre: «έργο 45»
Το έργο 45 από την Πολωνία διηγείται την 
ιστορία νεαρών χορευτών, οι οποίοι συζη-
τούν για τη συλλογικότητα και την ομαδική 
εργασία, καθώς και για την κοινή, συνειδη-
τή απόφασή τους να επιλέξουν την τέχνη 
ως τρόπο ζωής. Επιθυμώντας να αναδεί-
ξουν την υφιστάμενη μορφή του παλαι-
ότερου χοροθεάτρου της Πολωνίας, οι 
δημιουργοί συνθέτουν ένα έργο που υπερ-
βαίνει την παραδοσιακή μορφή ταύτισης 
χορογράφου-συνθέτη. Ευρύτερη θεματι-
κή της περφόρμανς αποτελεί το ταξίδι: ως 
σημείο στο θέατρο, ως έρευνα, ως χορο-
γραφική σύνθεση και ως μία διαδραστική 

πρόσκληση για τον θεατή σε μία τοποειδική 
επιτέλεση. Το Polish Dance Theatre ιδρύ-
θηκε το 1973. Πρόκειται για μία επαγγελ-
ματική, αυτόνομη κολεκτίβα, το έργο της 
οποίας έχει εξελιχθεί με την πάροδο του 
χρόνου από κλασικό μπαλέτο σε πιο σύγ-
χρονες μορφές χορού: σε ένα χοροθέα-
τρο διαφόρων ειδολογικών στοιχείων, που 
ξεπερνά τα κλασικά τεχνικά και στυλιστικά 
όρια, απελευθερωμένο από παραδοσιακές 
μεθόδους έκφρασης. Θέατρο Ριάλτο, την 
Τέταρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 8:30 μ.μ. Αν-
δρέα ∆ρουσιώτη 19, Λεμεσός. Πληροφορί-

ες τηλέφωνο 77777745.
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ΣΚΕΥΗ

ΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΥΤΟ AKOYΣ!

Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ 

Ο καλλιτέχνης Νίκολας Αντωνίου 
παρουσιάζει τη νέα του δουλειά 
«Floor Paintings» στο Μουσείο 
Πιερίδη στη Λάρνακα και μίλησε 
στην «Κ» για τη στροφή που έκα-
νε στην τέχνη του από το γνώρι-
μο, το οικείο, όπως ήταν για εκεί-
νον η φιγούρα και το πορτρέτο 
σε κάτι το διαφορετικό, όπως εί-
ναι ένα τοπίο abstract. «Με ενο-
χλούσε ότι θα έκανα κάτι που δεν 
θέλω μόνο και μόνο επειδή νιώ-
θω πιο άνετα, πιο οικεία και πιο 
ασφαλής», τόνισε ο ίδιος. 

–«Floor Paintings», ο τίτλος της 
νέας σας έκθεσης...

–Ο τίτλος επιλέχθηκε για να 
δώσει έμφαση στα δύο από τα 
οκτώ έργα που εκτίθενται, που 
είναι ζωγραφικές επιφάνειες, 
ξύλα ζωγραφισμένα και τοποθε-
τημένα στο δάπεδο, εξ ου και ο 
τίτλος «Floor paintings». Τα συ-
γκεκριμένα δύο έργα είναι αυτά 
που περιγράφουν καλύτερα την 
προσπάθειά μου να πειραματιστώ 
και να διαφοροποιήσω τον τρόπο 
που δούλευα μέχρι στιγμής. Αλλά 
και τα έργα στον τοίχο, υπάρχει 
και εκεί ο πειραματισμός στο να 
συνδυάζω και να κάνω συνθέσεις 
με διάφορα μεγέθη καμβάδων. Η 
έκθεση δεν είναι ένα πράγμα, δεν 
θέλει να δείξει ένα ύφος, αλλά εί-
ναι η προσπάθεια να καταγράψει 
ένα γενικότερο πειραματισμό και 
ψάξιμο που περνώ τα τελευταία 
δύο χρόνια με τη δουλειά μου. 

–Τι θα δούμε; 
–Είναι abstract τοπία, που στο 

τέλος οτιδήποτε abstract είναι 

τοπίο. Πάντα ψάχνουμε να ερ-
μηνεύσουμε αυτό που βλέπου-
με. Είναι έργα που προσπάθησα 
να μεγεθύνω τις λεπτομέρειες 
τοπίων και να δημιουργήσω την 
ατμόσφαιρα του χώρου. 

–Πως έγινε αυτή η αλλαγή από 
τα πορτρέτα σε κάτι πιο abstract 
χωρίς τη φιγούρα μέσα; 

–Τα τελευταία δύο τρία χρόνια 
ένιωθα μια κούραση στο να δου-
λεύω τη φιγούρα και το πορτρέτο, 
είχα χάσει λίγο το ενδιαφέρον μου 
και ίσως να είναι επειδή και εγώ 
ως άνθρωπος, πέρασα μια δεκα-
ετία μετά τη σχολή που δούλευα 
τη φιγούρα κυρίως. Ίσως μέσα 
σε αυτά τα χρόνια ν’ άλλαξα και 
εγώ και πλέον οι λόγοι που με 
έκαναν να δουλεύω τη φιγούρα ή 
το γιατί ήθελα τη φιγούρα να βρί-
σκεται στο τελάρο δεν υπήρχαν 

τόσο έντονοι πλέον. Τελευταίως 
με απασχολούσαν αλλά πράγμα-
τα και εμένα ως άνθρωπο οπότε 
η φιγούρα δεν μου έβγαινε εύ-
κολα και παρατηρούσα εκεί που 
ξεκινούσα να κάνω ένα πίνακα 
και έβαζα χρώματα και θα ερχό-
μουν με χαρά μετά να βάλω τη 
φιγούρα μέσα, να την εντάξω, 
σιγά-σιγά κατάλαβα ότι περνού-
σα περισσότερο χρόνο στο να 
βρίσκω τα χρώματα, τις επιφά-
νειες και ένιωθα ότι με το πορ-
τρέτο θα χαλούσα αυτό που συ-
νέβαινε. Κάποια στιγμή λόγω και 
του εγκλεισμού που τα πράγματα 
ήταν κάπως αργά και ο κόσμος 
δεν έβλεπε τη δουλειά μου, δεν 
υπήρχαν και εκθέσεις που έπρε-
πε να πάρω έργα που περίμεναν 
τη φιγούρα, αυτό μου έδωσε την 
ελευθέρια να εμβαθύνω σε κάτι 
το διαφορετικό. Αυτό μου έδωσε 

τη δυναμική στο πώς να παρου-
σιάσω τα έργα μου και να βγάλω 
το συναίσθημα χωρίς το πορτρέ-
το αλλά με διαφορετικά στοιχεία. 

–Νιώθετε ότι απελευθερωθή-
κατε;

–Ναι, είναι απελευθέρωση, για-
τί κατ’ αρχάς μέσα από αυτή τη 
διαδικασία καταλαβαίνεις πόσο 
κολλημένος ήσουν, εκεί που νο-
μίζεις ότι είσαι ελεύθερος, κατα-
λαβαίνεις ότι πάλι είχες κλειδω-
θεί κάπου. Είναι πολύ σημαντικό 
και το ακούς συχνά ότι ο καλλιτέ-
χνης πρέπει να είναι ειλικρινής, 
αληθινός και να κάνει εκείνο που 
θέλει, να είναι ελεύθερος. Τελι-
κά αυτή η ελευθέρια έρχεται σε 
πολλά πράγματα, σε τι χρώματα 
θέλεις να βάλεις, στο πώς επικοι-
νωνείς αυτό που σκέφτεσαι αλλά 
ακόμη και εσύ ως άνθρωπος τι 

επιλογές κάνεις, οπότε όταν το 
ένιωσα αυτό, ήταν μονόδρομος 
μετά. Με ενοχλούσε ότι θα έκα-
να κάτι που δεν θέλω μόνο και 
μόνο επειδή νιώθω πιο άνετα, 
πιο οικεία και πιο ασφαλής. Το 
πήρα λίγο πατριωτικά το όλο το 
θέμα… (γέλια). Είναι ευθύνη του 
καλλιτέχνη να μοιράζεται αυτή 
την ελευθέρια που ίσως ο ίδιος 
να θυσιάζει πράγματα για να την 
υπερασπιστεί. 

–Πώς προέκυψε η επιλογή του 
Μουσείου Πιερίδη; 

–Είχα αυτή τη πρόταση πριν 
από τον κορωνοϊό για να κάνου-
με την έκθεση και μετά ήρθε ο 
εγκλεισμός και ακυρώθηκε για 
δύο χρόνια, είχα ξεκινήσει με μια 
άλλη σκέψη για το τι θα δείξω 
εκεί, και πλέον λέω ευτυχώς που 
ήλθαν έτσι πράγματα, διότι είχα 

τον χρόνο να σκεφτώ, καθώς περ-
νούσα αυτή την αλλαγή. Το Μου-
σείο Πιερίδη ήταν ο ιδανικός τό-
πος να δείξω κάτι καινούργιο, μου 
έδωσαν το ελεύθερο χωρίς πίεση 
να κάνω αυτό που θέλω και η ιδέα 
του επιδαπέδιου ήλθε όταν είχα 
πάει στον χώρο και σε συνομιλία 
με τον Σάββα Χριστοδουλίδη που 
επιμελήθηκε και το κείμενο της 
έκθεσης. Είναι ένα μουσείο που 
έχει τόσο πολλά πράγματα μέ-
σα, από βιτρίνες, αρχαία, έργα 
από διάφορες περιόδους, χαλιά, 
όπλα, μπαούλα, λόγω ότι δεν εί-
ναι ένας «καθαρός» χώρος έπρε-
πε να βρεθεί λύση στο πώς θα 
δείξω τα έργα χωρίς να βγει ότι 
επιβάλλομαι στον χώρο. Έτσι ο 
μόνος χώρος ελεύθερος ήταν το 
πάτωμα αυτό βοήθησε πολύ στο 
να σκεφτώ εναλλακτικά και να 
ξεκλειδωθώ ακόμη περισσότερο. 
Το μουσείο ήλθε και βοήθησε όλη 
την κατάσταση τα πράγματα γι-
νόντουσαν παράλληλα και το ένα 
κινούσε το άλλο. 

Πληροφορίες: «FLOOR 
PAINTINGS», Μουσείο Πιερίδη 

- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου Λάρνακα, η έκθεση θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 4 Ιουλίου. 

H απελευθέρωση που ήλθε από χαμηλά... 
Ο ζωγράφος Νίκολας Αντωνίου μίλησε στην «Κ» για τη νέα του δουλειά «Floor Paintings που παρουσιάζει στο Μουσείο Πιερίδη

«Είναι ευθύνη του καλ-
λιτέχνη να μοιράζεται 
αυτή την ελευθέρια,
που ίσως ο ίδιος να θυ-
σιάζει πράγματα για
να την υπερασπιστεί»
λέει ο καλλιτέχνης.

«Ίσως μέσα σε αυτά τα χρόνια ν’ άλλαξα και εγώ και πλέον οι λόγοι που με έκαναν να δου-
λεύω τη φιγούρα ή το γιατί ήθελα τη φιγούρα να βρίσκεται στο τελάρο δεν υπήρχαν τόσο 
έντονοι πλέον» αναφέρει ο Νικόλας Αντωνίου στην «Κ».
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΦΙΛΙΠΠΗΣ
Ισπανικός Εμφύλιος (1936-1939). 
Διαίρεση, διχόνοια και διχασμός 
στην Ισπανία του 20ού αιώνα
εκδ. Εστία, σελ. 222 

Της ΑΛΙΘΙΑ ΒΙΓΙΑΡ ΛΕΚΟΥΜΠΕΡΙ

Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος έχει 
μελετηθεί από πολλούς ιστορι-
κούς παγκοσμίως, καθώς είχε με-
γάλο αντίκτυπο στην ιστορία του 
20ού αιώνα. Ωστόσο, η οπτική 
γωνία υπό την οποία τον εξετάζει 
σε αυτό το βιβλίο του ο ∆ημήτρης 
Φιλιππής, αναπληρωτής καθη-
γητής στο Πρόγραμμα «Ισπανι-
κή Γλώσσα και Πολιτισμός» στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
(ΕΑΠ), είναι ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα. Εκτός από τη λεπτομερή 
ανάλυση του ισπανικού πολέμου, 
η Ελλάδα και ο ελληνικός εμφύ-
λιος «παρεμπίπτουν» στη μελέτη 
του ∆.Φ., καθώς ο συγγραφέας 
έχει δημοσιεύσει πολλές μελέ-
τες (σε ελληνικά, ισπανικά και 
αγγλικά) για την εμπλοκή της Ελ-
λάδας στον πόλεμο της Ισπανί-
ας. Ο ∆.Φ. δηλώνει εξαρχής την 
«εναλλακτική» του και την ακο-
λουθεί, νομίζω, με επιτυχία: «ιστο-
ρεί  “κατ’ αναδρομή” τον ανα-
τρεπτικό ισπανικό 20ό αιώνα και 
αποτυπώνει, κατά το δυνατόν, τη 
μεγάλη εικόνα του».

Το βιβλίο προκαλεί το ενδιαφέ-
ρον από την «αισθητική επιλογή» 
του εξωφύλλου, με την προπαγαν-
διστική αφίσα-πρόσκληση, του 
1937, του δημοκρατικού υπουρ-
γείου ∆ημόσιας Εκπαίδευσης, που 
εν μέσω της σύρραξης συνέχιζε 
να «ανοίγει τις βιβλιοθήκες του 
στον λαό»: «∆ιαβάστε. Πολεμώ-
ντας την άγνοια θα νικήσετε τον 
φασισμό», λέει η αφίσα. Ο αναλ-
φαβητισμός και το αγροτικό ζή-
τημα (η διανομή γαιών στους 
ακτήμονες) ήταν τα πρώτα προ-
τάγματα της Β΄ Ισπανικής ∆ημο-
κρατίας, που τελικά ηττήθηκε. 
Οπως προκύπτει μέσα από την 
ανάλυση του ∆.Φ., η ανάγνωση 
συνιστούσε μια δημοκρατική 
προτροπή άμεσης προτεραιότη-
τας προκειμένου να κατακτηθεί 
η ελευθερία, με υπέρβαση προφα-
νώς της διαίρεσης, της διχόνοιας 
και του διχασμού, που «βασάνι-
ζαν» διαχρονικά την Ισπανία.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 
τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο, 
παρουσιάζει την έκταση της κα-
ταστροφής κατά τον Εμφύλιο 
(1936-1939) και την προέκτασή 
της τον Φρανκισμό (1939-1975). 

Στο δεύτερο, ιστορεί τη μακρά πε-
ρίοδο του προ-εμφυλίου, από το 
γύρισμα του 19ου αιώνα στον 20ό, 
έως το στρατιωτικό πραξικόπημα 
της 18ης Ιουλίου του 1936, όπως 
και την πορεία από τον «μετεμ-
φύλιο πρωτοφρανκισμό» (1939-
1950), στον «ώριμο» φρανκισμό 
(1951-1975) και στη Μεταπολί-
τευση. Σε αυτό το κεφάλαιο με-
λετώνται οι διεθνείς επιπτώσεις 
του Ισπανικού Εμφυλίου από κά-
θε σκοπιά: διπλωματική, κοινω-
νική, πολιτική, θρησκευτική και 
ιδεολογική. 

Τα «τρία Δ»
Στο τρίτο κεφάλαιο, εκτίθεται η 

βασική θέση της μελέτης, δηλαδή 
ότι η διπλωματία, η κατασκοπεία 
και η προπαγάνδα έκριναν το απο-
τέλεσμα του Ισπανικού Εμφυλίου 
και όχι, βεβαίως, οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Στο τελευταίο κε-
φάλαιο αναλύονται τα αίτια και 
ανθολογούνται τα κυριότερα γε-
γονότα που σχημάτισαν, όπως 
τονίζεται παραστατικά, «τα τρία 
∆ της “ισπανο-ισπανιόλικης σύ-
γκρουσης”: ∆ιχόνοια των κοι-
νωνικών τάξεων, ∆ιαίρεση των 
ισπανικών εθνοτήτων, εθνικός 
∆ιχασμός της Ισπανίας». Στο τέ-
λος, υπάρχει ένα παράρτημα «σύ-

νοψης» της σύγχρονης ιστορίας 
της Ισπανίας («Ισπανοί εναντίον 
Ισπανών»), καθώς και ένα γλωσ-
σάρι, το οποίο όμως δεν είναι και 
τόσο «σύντομο», όπως δηλώνει ο 
συγγραφέας, καθώς επεξηγούνται 
και διευκρινίζονται οι (πολλές) 
«έννοιες-κλειδιά» της ισπανικής 
ιστορίας - ιστοριογραφίας.  

Βέβαια, παρατίθεται και η 
πλούσια (ισπανόγλωσση και ελ-
ληνόγλωσση) βιβλιογραφία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται, εκτός από 
τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα 
για το θέμα, και άλλες πηγές, όπως 
αρχεία, κατάλογοι εκθέσεων, μου-
σικές συλλογές-μελέτες, λεξικά, 
μαρτυρίες-αναμνήσεις, ντοκιμα-
ντέρ-κινηματογραφικά επίκαιρα-
ταινίες, κόμικς και έντυπα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στοι-
χείο είναι ότι σε αυτό το βιβλίο 
ο «συγγραφέας-αφηγητής» στη-
ρίζεται ισοδύναμα-αλληλένδε-
τα στην ιστοριογραφία, στη βι-
ογραφία, στη λογοτεχνία, στην 
τέχνη και, τελικά, ο αναγνώστης, 
εκτός από το «μεγάλο» γεγονός 
της «σύγκρουσης των δύο Ισπα-
νιών», «(παρ)ακολουθεί» συνά-

μα και την πορεία του -του/ων 
ισπανικού/ών πολιτισμού/ών και 
κατανοεί τη νοοτροπία του- του/
ων ισπανικού/ών λαού/ών. Οχι 
τυχαία, ο συγγραφέας επέλεξε, 
ως προμετωπίδα, να αφήσει να 
ακουστεί η φωνή του μέγιστου 
ποιητή Αντόνιο Ματσάδο: «Μικρέ 
Ισπανέ που έρχεσαι / στον κόσμο, 
ας σε φυλάγει ο Θεός. / Μια από 
τις δύο Ισπανίες / θα σου παγώ-
σει την καρδιά [...] άνθρωπε της 
Ισπανίας: ούτε το παρελθόν πέθα-
νε / ούτε το αύριο, ούτε το χθες, 
είναι γραμμένο [...] / Κι είναι το 
σήμερα κείνο το αύριο του χθες... 
Κι όλη την Ισπανία ντυμένη βρώ-
μικα ψευτόχρυσα καρναβαλιού / 
την έχουμε έτσι ακόμη; Φτωχή 
και λιπόσαρκη και μεθυσμένη / 
σήμερα με κρασί κακό: το αίμα 
της πληγής της». 

Και όσο προχωρεί στην ανά-
γνωση, ακούει κανείς κι άλλες 
φωνές των μεγάλων της ισπανό-
φωνης λογοτεχνίας. Π.χ., ο ∆.Φ. 
παραθέτει ακόμα και τον Θερβά-
ντες με τον ∆ον Κιχώτη του, που 
έχουν πάρει, σε ανύποπτο χρό-
νο, θέση στο θέμα της ιστορικής 

μνήμης-μνημόνευσης: «Σου θυμί-
ζω ωστόσο, αδερφέ μου Πάνθα, 
απάντησε ο ∆ον Κιχότε, ότι δεν 
υπάρχει μνήμη που να μην την 
απαλείφει ο χρόνος, ούτε πόνος 
που να μην τον καταργεί ο θά-
νατος». Ως γνωστόν, ο Ισπανικός 
Εμφύλιος άφησε ανοικτές τις πλη-
γές και τη μνήμη τους, και στους 
νικητές και στους ηττημένους.

Ο ∆.Φ. αναδεικνύει ιδιαίτερα 
τη διπλωματική ιστορία του Ισπα-
νικού Εμφυλίου, καθώς η Ελλάδα 
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Ας δώσουμε τον λόγο στον 
συγγραφέα: «Στην Αθήνα έλαβε 
χώρα ένα διπλωματικό πραξικό-
πημα: ένας ικανότατος διπλω-
μάτης καριέρας, ο Σεμπαστιάν 
Ρομέρο Ραντιγάλες, λίγο πριν το 
πραξικόπημα του Φράνκο, έφτασε 
ξαφνικά στην ελληνική πρωτεύ-
ουσα και κατέλαβε το κτίριο της 
Ισπανικής Πρεσβείας, στην οδό 
Σκουφά 31, στο Κολωνάκι». Ακο-
λούθως, «με τη βοήθεια της Ιτα-
λικής Πρεσβείας και τη σιωπηρή 
συγκατάθεση του φιλοφασιστικού 
καθεστώτος Μεταξά, ο Ραντιγάλες 
έχρισε τον εαυτό του “διπλωματι-
κό εκπρόσωπο της Επαναστατι-
κής Κυβέρνησης Φράνκο”». Οπως 
διευκρινίζεται, αντίστοιχα «δι-
πλωματικά πραξικοπήματα» έλα-
βαν χώρα, με ανάλογη επιτυχία, 
και σε άλλα «νευραλγικά σημεία 
της Ευρώπης», γεγονός το οποίο 
αποδεικνύει ότι «οι Ισπανοί πρα-
ξικοπηματίες δεν ήταν καθόλου 
ερασιτέχνες».

Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πώς αντιμετώπισε η κυβέρνη-

ση του Λαϊκού Μετώπου τα τε-
κταινόμενα; «Παθητικά», υποστη-
ρίζει ο ∆.Φ. Στην υπόθεση του 
πραξικοπήματος των Αθηνών, «η 
Μαδρίτη αποδέχθηκε τα τετελε-
σμένα, καθώς δεν είχε προφτάσει 
να αναπληρώσει τον τότε ασθενή 
(και κατόπιν θανόντα) πρεσβευτή 
της στην Αθήνα, Ραμόν Αμπέλια. 
Το μόνο που κατάφερε η κυβέρ-
νηση Λάργκο Καμπαλέρο ήταν να 
διατηρήσει υπό τον έλεγχό της το 
προξενείο της στη Θεσσαλονίκη, 
απ’ όπου εξεδίωξε τον εθνικιστή 
διπλωμάτη Γκαμπαλδόν και από 
τις αρχές του 1937, διόρισε εκεί 
νέο πρόξενο τον εβραίο διανοού-
μενο Μάξιμο Χοσέ Καν Νουσμπά-
ουμ» (σελ. 112). 

Οι δύο διπλωμάτες, ο εθνικι-
στής των Αθηνών και ο δημοκρα-
τικός της Θεσσαλονίκης, «μονομά-
χησαν έπειτα» στην προσπάθειά 
τους να ελέγξουν, καθένας υπέρ 

της κυβέρνησής του, το διεθνές 
λαθρεμπόριο όπλων στην εμπό-
λεμη Ισπανία, που διεξαγόταν σε 
μεγάλο βαθμό μέσω της «γέφυρας 
του Αιγαίου».

Μόνο στις λίγες «αδελφές» 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
η διπλωματία της δημοκρατικής 
πλευράς είχε κάποιο αποτέλεσμα, 
τονίζει ο ∆.Φ. και εξηγεί, συνοδεύ-
οντας πάντα στην αφήγησή του 
την ιστοριογραφία με τη λογοτε-
χνία, ότι σε αυτές τις χώρες το λα-
ϊκό αίσθημα συντασσόταν με την 
Ισπανική ∆ημοκρατία, ανεξάρτη-
τα από την πολιτική και την ιδεο-
λογία των ανά χώρα κυβερνήσεων 
(πλην Μεξικού και Χιλής, οι υπό-
λοιπες δήλωναν, έμμεσα ή άμεσα, 
φίλα διακείμενες στον Φράνκο). 

Παρ’ όλα αυτά, συγκροτήθηκε 
η λατινοαμερικανική Ομοσπονδία 
Οργανισμών Βοήθειας προς την 
Ισπανική ∆ημοκρατία, ενώ υπήρ-
ξαν κινήσεις καθιέρωσης της 12ης 
Οκτωβρίου, Ημέρα της Ισπανοσύ-
νης (ή «της Φυλής»), σε «Ημέρα 
του Αγώνα κατά του Φασισμού». 
Αλλά και εκεί δεν αποφεύχθηκε 
τελικά η ήττα, καθώς οι χώρες 
του Αξονα (Ιταλία, Γερμανία και 
Ιαπωνία) «είχαν ήδη ισχυρή οικο-
νομική παρουσία στη Λατινική 
Αμερική (Ουρουγουάη, Αργεντινή, 
Κολομβία, Βραζιλία, Περού), που 
συνεχίστηκε και κατά τη δεκαε-
τία του ’40» (σελ. 153).

Κλείνοντας, θα ήταν παράλει-
ψη να μη σημειώναμε την «επι-
καιρότητα» του βιβλίου. Η αλυσί-
δα των κατάφωρων παραβιάσεων 
του διεθνούς δικαίου (προστέθη-
κε ένας ακόμα κρίκος με την επί-
θεση της Ρωσίας στην Ουκρανία) 
άρχισε ουσιαστικά με τον Ισπα-
νικό Εμφύλιο, αφού, όπως απο-
δεικνύει ο ∆.Φ., οι περισσότερες 
χώρες παραβίασαν τότε τη διεθνή 
συμφωνία του εμπάργκο όπλων 
στην Ισπανία, γεγονός που ωφέ-
λησε τελικά τη νικήτρια Ισπανία 
του Φράνκο, για να οδηγήσει 
«την ηττημένη Ισπανία του Λαϊ-
κού Μετώπου στην αξιοθρήνητη 
έξοδο-εξορία της». Και το οξυμέ-
νο τελευταία, λόγω ουκρανικού, 
προσφυγικό πρόβλημα, αναβιώ-
νει μνήμες στις δύο χώρες μας, 
Ελλάδα και Ισπανία, καθώς πα-
ραπέμπει τόσο στη Μικρασιατική 
Καταστροφή, όσο και στον Ισπα-
νικό Εμφύλιο.

 
Η κ. Αλίθια Βιγιάρ Λεκουμπέρι είναι 
επίκουρη καθηγήτρια Ελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Universidad 
Internacional de Valencia (VIU).

Ο Ισπανικός Εμφύλιος και οι Ελληνες
Ενα βιβλίο εξετάζει τις παραμέτρους του διχασμού στην Ισπανία, καθώς και γεγονότα που συνέβησαν επί ελληνικού εδάφους

Ο Δημήτρης Φιλιππής 
αναδεικνύει ιδιαίτερα
τη διπλωματική
ιστορία του Ισπανικού
Εμφυλίου, καθώς 
η Ελλάδα διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η διπλωματία, η κατασκοπεία και η προπαγάνδα έκριναν το αποτέλεσμα του Ισπανικού Εμφυλίου και όχι, βεβαίως, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις (στη φωτ. στρατιώτης των ∆ημοκρατικών στη Μάχη του Τερουέλ, το 1938).

Γυναίκα στρατιώτης των ∆ημοκρατικών κάνει σκοπιά σε καμπαναριό εκκλη-
σίας στην περιοχή της Αραγωνίας.

«Διαβάστε. Πολεμώντας την άγνοια 
θα νικήσετε τον φασισμό», λέει η 
αφίσα του δημοκρατικού υπουργείου 
∆ημόσιας Εκπαίδευσης, που κοσμεί 
το εξώφυλλο του βιβλίου.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Μασαχουσέτη, Ιούλιος του 1975. 
Ενας νέος άντρας φορτώνει ένα 
ιστιοπλοϊκό σκάφος στο τρέιλερ 
του αυτοκινήτου του και κατευθύ-
νεται προς την ακτή. Ατσούμπαλος 
μέσα στα στενά του ρούχα, με το 
ψηλοκάβαλο παντελόνι-καμπάνα 
και τα καστανοκόκκινα μαλλιά του, 
μοιάζει σαν πρώιμα μεγαλωμένος 
έφηβος. Και το σκάφος, αυτό το 
τόσο μικροσκοπικό σκάφος, φα-
ντάζει σαν παιχνίδι στα χέρια του 
αινιγματικού, ψιλόλιγνου άντρα-
παιδιού. Λίγη ώρα αργότερα, σε 
κάποια μαρίνα του Κέιπ Κοντ, εί-
ναι μέσα στο νερό, δεμένο στον 
ντόκο, και ο άντρας νετάρει τα 
σχοινιά του. Ετοιμάζεται για ένα 
ταξίδι, αλλά αυτό το ταξίδι δεν θα 
είναι ούτε εύκολο ούτε σύντομο, 
ούτε συνηθισμένο. 

Ο άντρας αυτός ήταν ο Μπας-
Γιαν Αντερ, Ολλανδός μετανάστης 
στην Αμερική, όπου τη δεκαετία 
του ’60 ξεκίνησε μια εκκεντρική, 
ιδιοσυγκρασιακή καλλιτεχνική πο-
ρεία με επιδραστικό χνάρι στον κό-
σμο της τέχνης. Το ταξίδι που ετοι-
μαζόταν να κάνει εκείνη την ημέρα 
ήταν, στην ουσία, ένα καλλιτεχνι-
κό δρώμενο, κομμάτι τρίπτυχου 
εικαστικού πρότζεκτ που ο ίδιος 
είχε ονομάσει «Σε αναζήτηση του 
θαυμαστού» («In Search of the Mi-
raculous»). Το πρώτο σκέλος του εί-
χε ξεκινήσει δύο χρόνια πριν, όταν 
μια βραδινή, πεζή του περιπλάνη-
ση στο Λος Αντζελες καταγραφό-
ταν σε μια σειρά από φωτογραφί-
ες που έμοιαζαν σαν σκηνές από 

μυστηριακή ασπρόμαυρη ταινία. Η 
αναζήτηση κατέληγε στον νυχτε-
ρινό Ειρηνικό και η εξόρμησή του 
στον Ατλαντικό, δύο χρόνια μετά, 
θα ήταν το επόμενο βήμα. Τι σκε-
φτόταν όμως όταν σάλπαρε για να 
διασχίσει όλο τον ωκεανό πάνω σε 
ένα σκάφος μήκους τριών μέτρων 
και ογδόντα εκατοστών;

Ταξιδιάρικο γονίδιο
Tο «Ωκεάνιο Κύμα» («Οcean 

Wave»), όπως το είχε ονομά-

σει, ήταν ένα «Guppy 13», αμε-
ρικανικής παραγωγής «pocket 
cruiser», σχεδιασμένο και ναυ-
πηγημένο στην καλιφορνέζικη 
Melen Marine, σε 245 κομμά-
τια στις αρχές του ’70, και προ-
οριζόταν για παράκτιες και όχι 
ωκεάνιες πλεύσεις. Κι όμως, ο 
τολμηρός Ολλανδός μάλλον εί-
χε υπολογίσει την ευνοϊκή για 
την ταχύτητα αναλογία εμβαδού 
πανιών και εκτοπίσματος καθώς 
και τη βοήθεια που θα λάμβανε 
από το ρεύμα του Κόλπου αλλά 
και από κάποιες μετατροπές που 
είχε κάνει στο σκάφος του. Αλ-
λωστε, διέθετε ναυτοσύνη: λίγα 
χρόνια πριν είχε συνοδεύσει τον 
καπετάνιο μεγάλου ιστιοφόρου σε 
τρελό υπερατλαντικό ταξίδι, από 
το Μαρόκο έως την Καλιφόρνια. 
Ισως να ήταν και ένα θαλασσινό, 
ταξιδιάρικο γονίδιο μέσα του: ο 
λαός του, βαθιά ναυτικός, ενώ ο 
πατέρας του είχε ξεκινήσει, στα 
τριάντα τρία του χρόνια κι αυ-
τός, ένα άλλο παράτολμο ταξί-
δι: να πάει από την πατρίδα του, 
το Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας, 
στους Αγίους Τόπους, πάνω σε 
ποδήλατο. Γλιτώνοντας δύο φο-
ρές από βέβαιο θάνατο, έπειτα 
από πολύ καιρό τα κατάφερε, και 
τρεις δεκαετίες μετά, ο γιος του 
βάλθηκε αυτή τη φορά να επι-
στρέψει στο Γκρόνινγκεν, αλλά 
αυτή τη φορά διά θαλάσσης. Θα 
έσπαγε κιόλας ένα ρεκόρ, αφού 
θα ήταν το πιο μικρό σκάφος που 
θα είχε κάνει τέτοιο ταξίδι. Ομως 
δεν τα κατάφερε.

Είχε υπολογίσει πως ο διά-

πλους του στον Ατλαντικό, πά-
νω στο μικροσκοπικό «Ωκεάνιο 
Κύμα», θα κρατούσε οκτώ εβδο-
μάδες, αλλά χρειάστηκε να πε-
ράσουν δέκα μήνες για να βρε-
θεί μισοβυθισμένο στα ανοιχτά 
της Ιρλανδίας, χωρίς ίχνος από 
τον ίδιο. «∆εν φαντάστηκα ποτέ 
πως δεν θα τα κατάφερνε», λέει η 
Αμερικανίδα γυναίκα του, Μέρι 
Σου Αντερσον, σ’ ένα βραβευμέ-
νο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε 
για τον Ολλανδό καλλιτέχνη το 
2007, με τίτλο «Ηere is Always 
Somewhere Else» («To εδώ είναι 
πάντοτε κάπου αλλού»). «Πίστευε 
πως το να βγει στην ανοιχτή θά-
λασσα ήταν το μόνο υπερβατικό 
πράγμα που μπορεί να έχει μεί-
νει σε κάποιον να κάνει. Αλλά η 
θάλασσα είναι κάτι τόσο ευμε-
τάβλητο – μπορεί να μας σώσει, 
αλλά μπορεί και να μας σκοτώ-
σει», συνεχίζει.

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ένας 
άλλος Ολλανδός που αψήφησε 
τους ωκεανούς, ο Χενκ Βαν Βέλ-
ντε (που το 1978 μαζί με τη γυ-
ναίκα του διέσχισαν πάνω στο 
καταμαράν τους τον Ατλαντικό 
για να καταλήξουν στο νησί του 
Πάσχα, γράφοντας τη δική τους 

απίστευτη ναυτική ιστορία), λέει 
πως «η μέρα της αναχώρησης εί-
ναι η καλύτερη απ’ όλες. Αφήνεις 
τα πάντα πίσω σου, και τη στιγ-
μή που η στεριά εξαφανίζεται 
από το βλέμμα σου, νιώθεις πως 
τίποτα πια δεν μπορεί να σου 
συμβεί». Ποιος ξέρει – ίσως πριν 
από την υπερβατική, εθελουσία 
έξοδό του, να ένιωσε κάτι ανά-
λογο και ο Μπας-Γιαν Αντερ. Κά-
ποιοι κιόλας συνωμοσιολογούν 
πως είναι ακόμα ζωντανός, πως 
όλο αυτό ήταν ένα καλλιτεχνικό 
σκέρτσο, πως αποτελούσε μέρος 
του πρότζεκτ. Η γυναίκα του το 
αρνείται – λέει πως είχε πλάνα 
για την υπόλοιπη ζωή του, πως 
δεν είχε κανένα σκοπό να χαθεί.

Εξερεύνηση των ορίων
Κι όμως, στο πρότερο έργο του 

παρακολουθεί κανείς μια ισορρο-
πία στο χείλος του γκρεμού, μια 
λαχτάρα για επίπονη (και συχνά 
κωμική) εξερεύνηση των ορίων. 
Σε σειρά από μικρά, ασπρόμαυ-
ρα, βουβά φιλμ που τράβηξε στις 
αρχές του ’70, βλέπουμε το εύ-
θραυστο κορμί του να γκρεμο-
τσακίζεται οικειοθελώς, πρώτα 
από τη σκεπή ενός σπιτιού, μετά 

οδηγώντας ένα ποδήλατο μέσα 
σε ένα κανάλι στο Αμστερνταμ 
και τέλος από το κλαδί ενός δέ-
ντρου που κρέμεται πάνω από 
ένα ρηχό ρυάκι. Η σειρά αυτή 
με γενικό τίτλο «Fall» («Πτώση») 
αποτελεί σπαρακτική, αυτοσαρ-
καστική διαπραγμάτευση με το 
αναπόφευκτο. Περιέχει κάτι ανα-
τριχιαστικά θαρραλέο και βαθιά 
συμβολικό – ίσως κιόλας και μια 
λυπητερή προοικονομία για τον 
αινιγματικό χαμό του στα πέρα-
τα του Ατλαντικού. 

Οπως λέει και ο Αμερικανός 
κριτικός τέχνης Γουέιντ Σόντερς 
σε μελέτη του πάνω στον καλ-
λιτέχνη, στο περιοδικό «Αrt in 
America», το 2004: «Οταν ο Αντερ 
ζούσε, το κωμικό και το λυπηρό 
ισορροπούσαν επικίνδυνα στα 
έργα του. Ομως ο τρόπος με τον 
οποίο πέθανε διαταράσσει αυτή 
την ισορροπία. Ο χαμός του ρί-
χνει μια σκιά στην τωρινή μας 
ματιά, ιδίως αν συνυπολογίσουμε 
την προδιάθεσή του για θέματα 
σχετικά με την πτώση, την απο-
τυχία και την εξαφάνιση, καθώς 
και τη συχνή του απεικόνιση της 
μοναξιάς, της απουσίας και της 
απώλειας».

Δέκα μήνες αφότου σάλ-
παρε από τη Μασαχου-
σέτη για το Γκρό-νινγκεν, 
το σκαρί του Ολλανδού 
καλλιτέχνη βρέθηκε μι-
σοβυθισμένο στα ανοιχτά 
της Ιρλανδίας.

Ο Μπας-Γιαν Αντερ στην αρχή του υπερατλαντικού του ταξιδιού, μέσα στο μικροσκοπικό του «Οcean Wave».

Φωτογραφία του Μπας-Γιαν Αντερ 
από το πρώτο μέρος του τρίπτυχου 
«In search of the miraculous» με τίτλο 
«One night in Los Angeles» (1973).

Το «μαύρο κουτί»
μιας εξαφάνισης
Πώς χάθηκε στον Ατλαντικό ο Μπας-Γιαν Αντερ, το 1975
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τα γλυπτά της Χέπγουερθ
όλο το καλοκαίρι στο Αμστερνταμ

Η Πελαγία δεν είναι η μέδουσα της αθανασίας

Στους κήπους του Rijksmuseum, 
του Βασιλικού Μουσείου του Αμ-
στερνταμ, και ενός από τα σπου-
δαιότερα της Ευρώπης, έχουν ήδη 
εγκατασταθεί εννέα μεγάλων δι-
αστάσεων γλυπτά της Βρετανί-
δας γλύπτριας Μπάρμπαρα Χέπ-
γουερθ (1903-1975). Πρωτοπόρος 
του μοντερνισμού στη γλυπτική, 
η Μπάρμπαρα Χέπγουερθ ήταν 
από τις ξεχωριστές γυναίκες δη-
μιουργούς που άνοιξαν δρόμους. 
Τα πιο πολλά από τα γλυπτά που 
παρουσιάζονται τώρα (και έως τις 
23 Οκτωβρίου) στο Αμστερνταμ 
προέρχονται από δημόσιους κή-
πους και πάρκα της Αγγλίας και, 
όπως αναφέρει το Rijksmuseum, 
σπανίως εγκαταλείπουν τη μό-
νιμη θέση τους. Ενα από τα γε-
ωμετρικά γλυπτά της, με τίτλο 
«Κατασκευή (Σταύρωση)», προ-
έρχεται από τον περίκλειστο βο-
τανικό κήπο του περίφημου Κα-
θεδρικού Ναού του Σόλσμπερι 
στην Αγγλία, αναφέρεται στην 
οπτική γλώσσα του φίλου της Πιτ 
Μοντριάν και κατά μια άλλη ανά-
γνωση, στην ιδιαίτερη σχέση της 
με την Ολλανδία. Η έκθεση στο 
Rijksmuseum δίνει μια καλή ει-
κόνα για τα μνημειακών διαστά-
σεων έργα της στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’60 και στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70. Υπάρχει και 
ένα προγενέστερο, ο «Μονόλι-
θος» (1953-54) από τους Κήπους 
του Κένγουντ, όπως και γλυπτά 

από ιδιωτικές συλλογές. Το σπου-
δαίο μουσείο της Ολλανδίας Κρό-
λερ-Μίλερ δανείζει, επίσης, ένα 
έργο. Η Μπάρμπαρα Χέπγουερθ 
ήταν σκαπανέας προχωρώντας 
σε ρήξη με τις πιο παραδοσιακές 
μορφές γλυπτικής, διακρινόμε-
νη ήδη από τη δεκαετία του ’20 
για τις πειραματικές φόρμες της 
σε ξύλο, πέτρα και μάρμαρο. Γί-
νεται πρότυπο για τους γλύπτες 
της γενιάς της. Το 1937, μαζί με 
τον δεύτερο σύζυγό της και ση-
μαντικό ζωγράφο Μπεν Νίκολσον 
(1894-1982), βοηθούν τον Ολλαν-
δό ζωγράφο Πιτ Μοντριάν να φύ-
γει από το Παρίσι για το Λονδί-
νο προκειμένου να αποφύγει τις 
διώξεις των ναζί.

Η φιλία ανάμεσα στο ζεύγος 
Χέπγουερθ - Νίκολσον και του 
Μοντριάν οδήγησε την Μπάρ-
μπαρα Χέπγουερθ να δημιουργή-
σει το γλυπτό «Κατασκευή (Σταύ-
ρωση)» ως απευθείας στυλιστική 
αναφορά στο έργο του Μοντριάν. 
Η σχέση της Χέπγουερθ με την 
Ολλανδία έχει ρίζες. Το 1965, το 
Μουσείο Κρόλερ-Μίλερ εγκαινι-
άζει τη μεγαλύτερη αναδρομική 
έργων της στην Ευρώπη, αλλά 
αυτή που παρουσιάζεται τώρα 
στο Rijksmuseum είναι η πρώτη 
έκθεση έργων της στο Αμστερ-
νταμ. Μεταπολεμικά, η Χέπγου-
ερθ ηγήθηκε της καλλιτεχνικής 
κοινότητας του Σεντ Αϊβς στη 
Μεγάλη Βρετανία.

Oρθιος πάνω στο σαπ, με πόδια 
που τρέμουν ελαφρά στην προ-
σπάθειά μου να κρατήσω την 
ισορροπία μου, πλέω μέσα στον 
κόλπο της Βουλιαγμένης. 

∆εν πέφτω πια όπως έπεφτα –
με το παραμικρό κύμα από τα σκά-
φη που τραβάνε τους σκιέρ ολό-
γυρα–, οι άτσαλες αυτές πτώσεις 
στο νερό όμως έχουν την πλάκα 
τους, χώρια που σε δροσίζουν με-
τά την κάψα του ήλιου τόση ώρα 
πάνω στη σανίδα.

Σήμερα, όμως, έχω ένα λόγο να 
μη θέλω να πέσω στο νερό.

Το όνομα αυτής, Πελαγία νο-
κτιλούκα (Pelagia noctiluca). Με-
τράω συνολικά επτά: διάφανα μοβ 
«μανιτάρια» με πλοκάμια και με τα 
τοξικά τους νήματα να φτάνουν 
το ένα μέτρο. 

Αχ, Πελαγία, λέω αναστενάζο-
ντας και κάθομαι οκλαδόν. Αχ, 
Πελαγία, δεν έχεις τις χάρες της 

Τurritopsis dohrnii, της λεγόμε-
νης «μέδουσας της αθανασίας». 

Το 1988 ο Κρίστιαν Σόμερ, Γερ-
μανός φοιτητής Θαλάσσιας Βιολο-
γίας, στα ανοικτά του Πορτοφίνο 
εντόπισε στα δίχτυα του μια τέ-
τοια μέδουσα. 

Μελετώντας την, είδε ότι το πα-
ράξενο ον αρνούνταν πεισματικά 
να πεθάνει. Φαινόταν να γερνάει 
κατά την αντίθετη κατεύθυνση, 
να γίνεται δηλαδή όλο και νεότε-
ρη μέχρις ότου έφτανε στο αρχι-

κό στάδιο της ανάπτυξης, οπότε 
και ο κύκλος της ζωής ξανάρχιζε. 

Ιταλοί βιολόγοι το 1996 δημο-
σίευσαν μελέτη «Αντιστρέφοντας 
τον κύκλο της ζωής», όπου πε-
ριέγραφαν με ποιον τρόπο το εί-
δος επέστρεφε στο πρώτο στά-
διο ύπαρξής του, «αποφεύγοντας 
τον θάνατο και αποκτώντας αθα-
νασία». 

Το είδος βρίσκεται στα νερά 
όλου του πλανήτη, ταξιδεύοντας 
ως λαθρεπιβάτης στα θαλάσσια 
ύδατα που χρησιμοποιούνται για 
έρμα στα φορτηγά σκάφη. Εξακο-
λουθούμε, ωστόσο, να αγνοούμε 
με ποιον τρόπο επιτυγχάνει την 
επιστροφή στην πρώτη νεότητα. 

Ο Ιάπωνας επιστήμονας Σιν 
Κουμπότα πιστεύει ότι εάν απο-
κρυπτογραφήσουμε τον τρόπο 
με τον οποίον η μικρή μέδουσα 
επιστρέφει στη νεότητα, θα μπο-
ρέσουμε να αποκτήσουμε κι εμείς 

την αθανασία. Βέβαια, πολλοί επι-
στήμονες επισημαίνουν ότι ο όρος 
αθανασία εδώ είναι παραπλανη-
τικός: τα κύτταρα είναι αθάνατα, 
όχι ο οργανισμός. ∆εν ξέρουμε τι 
σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο, 
όχι ακόμη τουλάχιστον.

«Ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι το 
μυστικό της αθανασίας κρυβό-
ταν στον πυθμένα των θαλασ-
σών», έγραφαν το 2012 οι New 
York Times, αναφερόμενοι στη 
«μέδουσα της αθανασίας». 

Επιστρέφω στην ακτή. Καθώς 
πλησιάζω, βλέπω στα βράχια του 
Ναυτικού Ομίλου της Βουλιαγμέ-
νης τον Μανόλη να βγάζει μιαν 
άτυχη Πελαγία μέσα απ’ το νερό 
με ένα κουβαδάκι. Λίγο αργότερα, 
σκύβω από πάνω της και την κοι-
τάζω πάνω στον απόμερο βράχο: 
λιώνει αργά αργά κάτω από τον 
ήλιο σαν φρουί ζελέ παρατημένο 
έξω απ’ το ψυγείο.  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Η μοντέρνα πόλη
Αν σας αρέσουν οι μικρές, αλλά πυ-
κνές, ψηφιακές εκθέσεις, μην πα-
ραλείπετε να επισκέπτεστε τη σε-
λίδα της europeana.eu. Μία από 
τις τρέχουσες εκθέσεις αφορά τη 
γέννηση της πόλης του μοντέρ-
νου κόσμου με τίτλο «Ο Ναπο-
λέων και η πολεοδομία τον 19ο 
αιώνα». Τα κεφάλαια συνοδεύο-
νται από ελκυστικό οπτικό υλικό. 
Θα βρει κανείς τις απαρχές του 
μοντέρνου τρόπου ζωής από τις 
υποδομές ώς τις ιδέες για το σώ-
μα και την υγεία. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Πιετ Μοντριάν
Η έκθεση στο Ιδρυμα Beyeler, στα 
περίχωρα της Βασιλείας, στην 
Ελβετία, είναι αφιερωμένη στον 
Ολλανδό ζωγράφο Πιετ Μοντρι-
άν, με έργα προερχόμενα από τις 
συλλογές του καθώς και από άλλα 
μουσεία. Με τίτλο «Η εξέλιξη του 
Μοντριάν» η έκθεση συμπίπτει με 
την επέτειο των 150 χρόνων από 
τη γέννησή του και παρακολουθεί 
τη μεταμόρφωση ενός κλασικού 
τοπιογράφου του 19ου αιώνα σε 
μία από τις σημαντικές προσωπι-
κότητες της μοντέρνας τέχνης.

ΛΒΙΒ
Τοιχογραφία
Τόπος «προσκυνήματος» έχει γί-
νει η πρώην Καθολική Εκκλησία 
της Μαρίας Μαγδαληνής και νυν 
πολιτιστικό κέντρο στη Λβιβ της 
Ουκρανίας. Σε αυτόν τον ναό, 
αποκαλύφθηκε πριν από τέσσε-
ρα χρόνια μια τοιχογραφία που 
είχε δημιουργήσει στον Μεσο-
πόλεμο ο διάσημος Πολωνός καλ-
λιτέχνης Γιαν Χένρικ ντε Ρόζεν 
(1891-1982). Η τοιχογραφία κα-
λύφθηκε στη δεκαετία του 1960, 
στη σοβιετική περίοδο, όταν ο χώ-
ρος μετατράπηκε σε τουαλέτες. 

ΠΑΡΙΣΙ
Νέα έδρα
Η διεθνής γκαλερί Hauser & Wirth, 
με έδρα τη Ζυρίχη, ανακοίνωσε το 
άνοιγμα νέων εγκαταστάσεων στο 
Παρίσι, που θα παρουσιάζουν την 
όψη που δείχνει το φωτορεαλιστι-
κό πρόπλασμα. Το κτίριο του 1877 
βρίσκεται στη ∆εξιά Οχθη, στο 8ο 
διαμέρισμα. Η αποκατάσταση θα 
γίνει από τον Γάλλο αρχιτέκτονα 
Λουί Λαπλάς. Η Hauser & Wirth 
έχει ήδη γκαλερί σε Ζυρίχη, Λον-
δίνο, Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη 
και Λος Αντζελες, αλλά δεν είχε 
επεκταθεί στο Παρίσι. 

ΠΑΡΙΣΙ
Κρίστο
Στην γκαλερί Gagosian στο Παρίσι 
φιλοξενείται η πρώτη έκθεση με 
έργα του Κρίστο. Πολλά παρουσι-
άζονται για πρώτη φορά και προ-
έρχονται από την πρώιμη περίοδο 
(1958-1963) κατά την παραμονή 
του στο Παρίσι. Η γκαλερί στην 
οδό de Ponthieu δεν είναι μακριά 
από το πρώτο στούντιο του Κρί-
στο στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο 
επισκέπτης θα δει την οικεία τε-
χνική των καλυμμένων με ύφασμα 
αντικειμένων και τις μεγάλες κατα-
σκευές μαζί με σπάνιες ενότητες. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αχ, Πελαγία, δεν έχεις τις χάρες της Τurritopsis dohrnii, της λεγόμενης 
«μέδουσας της αθανασίας». 

Τετράγωνα με δύο κύκλους. Εργο 
της Μπάρμπαρα Χέπγουερθ στους 
κήπους του Rijksmuseum στο Αμ-
στερνταμ. 

Pelagia noctiluca: 
μετράω επτά διάφανα 
μοβ «μανιτάρια»,
με τα τοξικά τους
νήματα να φτάνουν
το ένα μέτρο.
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RICH KOSLOWSKI
«THE KING»
εκδ. Μικρός Ήρως, σελ. 244
 
Tι είναι άραγε σημαντικότερο; Η 
αλήθεια ή ο μύθος; Πού πάνε τα ιν-
δάλματα, όταν πεθαίνουν; Και πώς 
είμαστε σίγουροι ότι όντως πέθαναν; 
Ο Έλβις ήταν ο «Βασιλιάς», σε κάθε 
του παράσταση μάγευε τον κόσμο, 
ενώ οι θαυμαστές του τον θεωρού-
σαν Θεό. Κι ένας Θεός ήταν αδύνα-
τον να πεθάνει. Το «The King» είναι 
ένα δημοσιογραφικό noir κόμικς με 
κλιμακούμενη ένταση. Ένας παρα-
γκωνισμένος δημοσιογράφος αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τι ακριβώς 
κρύβεται πίσω από αυτή την εκκεντρική προσωπικότητα, ενός κατα-
σκευασμένου σταρ που μιμείται τον Έλβις, στην πορεία όμως ανακα-
λύπτει πολλά περισσότερα.
Το Βέγκας, οι μιμητές, το Μυστήριο, οι διάφορες «θεάσεις» κατά και-
ρούς του «Έλβις» αποτελούν κομμάτια μιας συναρπαστικής ιστορίας. 
Μιας ιστορίας που ενώ εξελίσσεται, παράλληλα κορυφώνεται κρα-
τώντας τον αναγνώστη κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα. Σε αυτό 
το comic-book δεν πραγματεύονται μόνο η μουσική διαδρομή και η 
ζωή του Έλβις αλλά και το αποτύπωμα που άφησε. ∆όξα, χρήματα, 
φήμη, δολοφονίες, συναισθηματικά αδιέξοδα γίνονται μια ιστορία με 
πολλαπλές αναγνώσεις. Ο ιδιοφυής δημιουργός Rich Koslowski υπο-
γράφει ένα από τα συγκλονιστικότερα graphic novels που έχουμε 
διαβάσει τα τελευταία χρόνια.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο διανέμεται από την εφαρμογή Read Library.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-library.com/ για πε-
ρισσότερα βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΥΤΙΝΟΥ
«Κατακαλόκαιρο»
εκδ. Μωβ Σκίουρος, σελ. 308 

 
Τρεις λέξεις: Εγκατάλειψη, απώ-
λεια, απουσία. Και μία τέταρ-
τη: φόβος. Η Ευαγγελία Χαρα-
λάμπους-Παυτίνου πετυχαίνει 
κάτι σημαντικό σε αυτό το βι-
βλίο. Το καλοκαιρινό νησιώτικο 
σκηνικό, που πλάθει και θέτει ως 
φόντο της ιστορίας της, αποτε-
λεί ουσιαστικά ένα ελαφρύ ένδυ-
μα επάνω σε βαθιά ανθρώπινα 
τραύματα και φόβους. Ξεσκεπά-
ζοντας αυτό το ένδυμα, οι ήρωές 
της τίθενται γυμνοί μπροστά από 
έναν καθρέφτη. Τότε οι ανασφά-
λειες, οι φόβοι, οι πληγές τους 
είναι ορατές και εγείρουν τόσο 
την κριτική όσο και την επώδυ-
νη ανάγκη αυτοκριτικής. 

Οι ήρωες αυτού του βιβλίου 
εγκαταλείπουν και εγκαταλεί-
πονται. Μία κατάσταση άκρως 
συνηθισμένη στην καθημερινό-
τητα των ανθρώπινων διαπρο-
σωπικών σχέσεων. Αυτή, όμως, 
η αλληλεπίδραση έχει αντίκτυπο, 
κόστος κι έναν τελικό απολογι-
σμό. Το βιβλίο ξεκινά με χώρο 
δράσης το λιμάνι της παραδει-
σένιας Ικαρίας. Ωστόσο, η συ-
ναισθηματική κατάσταση της 
ηρωίδας δεν κρύβει καμία εσωτε-
ρική γαλήνια Εδέμ. Το λιμάνι για 
τη Χρυσή, την πρωταγωνίστρια, 
σηματοδοτεί ένα σκηνικό από-
δρασης, φυγής. Από τον έρωτα 
και την ανασφάλεια που γεννά 
αυτό το ανθρώπινο αίσθημα σε 
όσους εμπλέκονται σε αυτόν, με 
μεγαλύτερα ή μικρότερα τραύ-
ματα του παρελθόντος, με άμυ-
νες ή δοτικότητα. Η ανα-χώρηση 
αυτή εγκυμονεί έναν απο-χωρι-
σμό. Η νεαρή δασκάλα αναγκά-
ζεται να απομακρυνθεί από τον 
αρκετά μεγαλύτερό της σε χρό-
νια κεραμοποιό, Ερμή, το παιδί 
του οποίου εγκυμονεί η Χρυσή, 
χωρίς αυτός να το γνωρίζει, μα 
που στην τελευταία τους συζή-
τηση αυτός έκανε σαφές ότι ένα 
δεύτερο παιδί θα τού ήταν ανε-
πιθύμητο. Γιατί ο Ερμής είχε ήδη 
ένα παιδί, τον επτάχρονο Χάρη, 
καρπό ενός καλοκαιρινού έρωτα 
με τη Γαλλίδα ψυχολόγο, Ζακλίν. 

Αυτή η τετράδα, Χρυσή-Ερ-
μής-Χάρης-Ζακλίν, είναι η κύ-
ρια πρωταγωνιστική ομάδα, των 
οποίων οι ζωές θα αναδιαμορφω-
θούν και θα ανατραπούν, όταν 
οι δρόμοι τους συναντηθούν και 
μέσα από την επαφή θα αλληλοε-

πιδράσουν. Όλα αυτά θα ξεκινή-
σουν ένα κατακαλόκαιρο, όταν η 
Χρυσή μαζί με την κολλητή της 
φίλη, Άννα, αποφασίσουν να πε-
ράσουν τις διακοπές τους στην 
Ικαρία. Η συνάντηση Χρυσής 
και Ερμή θα προκύψει από ένα 
ωτοστόπ, ένας τρόπος ταξιδιού 
και περιήγησης που ανθίζει στην 
Ικαρία, αποτελεί μόδα της δεκαε-
τίας του ’70 και προϋποθέτει την 
αύρα ελευθερίας του ωτοστόπερ 
και την εμπιστοσύνη στον οδη-
γό. Συνεπώς, επιστρέφουμε σε 
έναν χωροχρόνο μεγαλύτερης 
«αθωότητας» από τη σημερινή 
και σε συνθήκες που θέλουν τους 
ανθρώπους πιο ανοικτούς και 
διαθέσιμους σε περιπέτειες και 
συναναστροφές. Ωστόσο, ούτε η 
Χρυσή ούτε ο Ερμής διαθέτουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά. Αντίθε-
τα, διακρίνονται και οι δύο από 
εσωστρέφεια, αντικοινωνικότη-
τα, φοβικά σύνδρομα και ανα-
σφάλειες, χτισμένες από την ευ-
αίσθητη παιδική ηλικία, η οποία 
σημαδεύτηκε –και για τους δύο– 
από μια εκδοχή της απώλειας. Η 
Χρυσή έχασε τον αδελφό της σε 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα και 

ο Ερμής εγκαταλείφθηκε από τη 
μητέρα του. 

Ο έρωτας που θα προκύψει θα 
λειτουργήσει και για τους δύο 
ως αφορμή εσωτερικής αναδι-
απραγμάτευσης συναισθηματι-
κών ελλείψεων, προσδοκιών και 
αναγκών. Ο έρωτας είναι μία κα-
τάσταση στην οποία όλα τα συ-
ναισθήματα διογκώνονται. Μαζί 
με τα συναισθήματα διογκώνο-
νται και οι όποιες ανασφάλειες 
και τραύματα κουβαλάει το κάθε 
πρόσωπο που εμπλέκεται. Η ευ-
αλωτότητα που προκύπτει από 
την ανάγκη και την επιθυμία της 
παρουσίας του «σημαντικού άλ-
λου» ανακαλεί –ακόμα και ασυ-
νείδητα– αντίστοιχα αποσταθε-
ροποιητικά βιώματα κι επώδυνες 
μνήμες απλήρωτης ανάγκης και 
απουσίας. Το τραύμα του φόβου 
της απώλειας και της εγκατάλει-
ψης αναγεννιέται κάθε φορά που 
ένας έρωτας γεννά τη μεγάλη 
επιθυμία και κατ’ επέκταση την 
ανάγκη της παρουσίας ενός ση-
μαντικού άλλου. 

Ουσιαστικά η συγγραφέας δι-
απραγματεύεται λογοτεχνικά ένα 
παζλ συναισθημάτων. Στο ένα 
επίπεδο, το προφανές, είναι η 
ιστορία και η πλοκή αυτής. Στο 
υπόστρωμα, όμως, βρίσκεται αυ-
τό το παζλ συναισθημάτων. Το 
«Κατακαλόκαιρο» δεν είναι τόσο 
«αθώο» ως προς τις ιδέες που το 
συνθέτουν. ∆εν είναι ένα ακόμα 
μυθιστόρημα με θεματικό άξονα 
τον έρωτα. Ουσιαστικά είναι μία 
λογοτεχνική κατασκευή που επι-
τρέπει στο διεισδυτικό και ψυχο-
γραφικό μάτι της συγγραφέως 
να μιλήσει για φόβους και πάθη. 

Το «Κατακαλόκαιρο» είναι ένα 

λογοτέχνημα που συνομιλεί με 
την επιστήμη της Ψυχολογίας. 
Γιατί, όμως, είναι πάνω απ’ όλα 
λογοτέχνημα και ποια είναι η τέ-
χνη του λόγου του; Η Ευαγγελία 
Χαραλάμπους είναι τεχνίτρια του 
λόγου. Στο βιβλίο της αυτό και 
στον τρόπο που λέγει και ποιεί 
πρέπει να προσεχθεί η χρήση 
της Μεταφοράς και της Παρο-
μοίωσης, ως εκφραστικά μέσα 
και εργαλεία. 

Το τραύμα της εγκατάλειψης 
καταγράφεται από την οπτική 
τόσο αυτού που εγκαταλείπε-
ται όσο και από την οπτική αυ-
τού που εγκαταλείπει. Η Χρυσή 
εγκαταλείπει τον Ερμή, που έχει 
εγκαταλειφθεί και από τη σύζυγό 
του, Ζακλίν. Η Ζακλίν δεν εγκα-
τέλειψε μόνο τον σύζυγό της, 
αλλά με το φευγιό της εγκατα-
λείπει και το ίδιό της το παιδί, 
τον Χάρη. Η Χρυσή αναρωτιέ-
ται την ώρα που φεύγει: «Τελι-
κά ποιος πονάει πιο πολύ; Αυτός 
που φεύγει ή αυτός που ξυπνάει 
σ’ ένα σπίτι μόνος;» 

Είναι σε θέση οι ενήλικες να 
θεραπεύσουν δικά τους ή άλλων 
ανθρώπων τραύματα; Είναι σε 
θέση ένα μυθιστόρημα να δια-
πραγματευτεί λογοτεχνικά τό-
σο ευαίσθητα ζητήματα για τις 
ανθρώπινες ψυχές; Η Ευαγγε-
λία Χαραλάμπους-Παυτίνου, στο 
πρώτο της κιόλας βιβλίο, κάνει 
μια βαθιά βουτιά στον κόσμο εύ-
θραυστων ψυχών, ακουμπά στις 
πληγές, σκάβει έντεχνα με αξί-
να τις ευαίσθητές της κεραίες 
σε ζητήματα ψυχολογίας, ανακι-
νεί ερωτήματα και αφήνει στους 
αναγνώστες τις εύκολες ή δύσκο-
λες απαντήσεις. 

Η Κατερίνα Τζωρτζακάκη είναι 
ψυχολόγος και συγγραφέας. Συν-
δυάζει τις δύο ιδιότητές της και 
συντονίζει εργαστήρια δημιουρ-
γικής έκφρασης για παιδιά, εφή-
βους και ενηλίκους στο πλαίσιο 
της τυπικής εκπαίδευσης και της 
ειδικής αγωγής. Εχει γράψει δύο 
βιβλία για τη γονεϊκότητα μαζί με 
την ψυχολόγο Γεωργία Τσούμπα, 
ένα μυθιστόρημα, νουβέλες και 
διηγήματα, και είναι και αρθρο-
γράφος. Το τελευταίο της βιβλίο, 
«Η καλή νεράιδα», κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Αρμός.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον και-
ρό πλάι στο κρεβάτι σας;
«Γλυκιά εκδίκηση» του Γιούνας 
Γιούνασον, «Σας αρέσει 
ο Μπραμς» της Φρανσουάζ Σα-
γκάν, «Νουβέλες» του Τολστόι, 
«Μια στάλα λόγος» της Γεωργίας 
Γιαννιού.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Ο Οδυσσέας. Επίμονος, βρίσκει λύ-
σεις, αντέχει γιατί έχει ένα όνειρο.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Η πιο ωραία ερώτηση που μου 
έχουν κάνει! Από ποιητές, Λειβα-
δίτη και Καβάφη. Από συγγραφείς, 
Τολστόι, Τσέχοφ, Μάρκες και τους 
σύγχρονους, Ντέιβιντ Λοτζ και 
Φρέντρικ Μπάκμαν λόγω του χιού-
μορ τους. Και από τον χώρο της 
ψυχολογίας, Αντλερ και Φραν-
σουάζ Ντολτό.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο που μάθατε πρό-
σφατα χάρη στην ανάγνω-
ση ενός βιβλίου;
Ο Αντλερ το 1930 πρό-
τεινε την κατάργηση 
των βαθμών στα 
σχολεία.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο 
διαβάσατε πρόσφατα 
για πρώτη φορά;
«Η κυρία με τις κα-
μέλιες».
 
Και ποιο είναι το 

βιβλίο που έχετε διαβάσει τις πε-
ρισσότερες φορές;
∆εν διαβάζω πολλές φορές το ίδιο 
βιβλίο.
 
«Δεν είναι εύκολο να ανατρέπεις 
τους ρόλους που πήρες στην πα-
τρική σου οικογένεια». Ενα σχό-
λιο για τη φράση.
Στις οικογένειες όπου μεγαλώσα-
με πήραμε ρόλους, ίσως από μωρά. 
«Το καλό παιδί», «το μαύρο πρόβα-
το», «ο δυνατός», «ο ευαίσθητος» 
κτλ. Για να τους αποτινάξουμε, όταν 
μας βλάπτουν, πρέπει να κάνουμε 
μια μικρή επανάσταση ή έστω να 
τους διαπραγματευθούμε.
 
Είναι η επικοινωνία το μέσον που 
θα βγάλει τον άνθρωπο του 21ου 
αιώνα από τα δεινά και τις εσωτε-
ρικές του συγκρούσεις;
Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα οφεί-
λει να επικοινωνήσει πρώτα με τον 
εαυτό του, μετά με τους αγαπη-
μένους του και φυσικά και με την 
κοινωνία, στην οποία ζει. Ο ατομι-
κισμός, μέσα στον οποίο μεγαλώ-
σαμε, δεν θα φέρει ποτέ ευτυχία.
 
Πόσο εφικτό είναι να βρούμε την 
«καλή νεράιδα» που θα θεραπεύ-
σει ψυχικές και σωματικές ανα-
πηρίες;  
Η καλή νεράιδα είναι μέσα μας. Εί-
ναι το κομμάτι που μέσα στη δυσκο-
λία επιλέγει την ψυχραιμία και την 
ευγνωμοσύνη. Είναι η φωνή όσων 
μας αγάπησαν, είναι τα όσα διαβά-
ζουμε και μας ξυπνάνε, είναι οι κα-
λές μας πράξεις που επιστρέφουν.

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
Εμμανουήλ και Αικατερίνη
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 416

 
Δύο ονόματα στην επίσημη εκ-
δοχή τους. Πρώτα το ανδρικό, 
έπειτα το γυναικείο, για να τη-
ρηθούν οι νόμοι της πατριαρχί-
ας, ανυπέρβλητοι στην Κρήτη. 
Ο τρόπος που η Ρέα Γαλανάκη 
απευθύνεται, ήδη από τον τίτλο 
του βιβλίου, στους γονείς της, 
μαρτυρεί τα όρια της οικειότη-
τας. Οι γεννήτορες είναι δύο άν-
θρωποι με τη δική τους απαρα-
βίαστη ζωή. Με απαραγνώριστη 
αγάπη αλλά και με τη μεγαθυμία 
του χαμένου χρόνου, η Γαλανά-
κη επιχειρεί να τους προσεγγί-
σει ξανά, αποδίδοντάς τους τη 
μορφή που είχαν προτού γίνουν 
οι γονείς της. Η αφήγηση ξεκι-
νάει με ένα όνειρο, υποδηλώνο-
ντας πως η μυθοπλασία τίκτει 
ακόμα και τη γενεαλογία. Η ανά-
πλαση μιας αγαπημένης μορφής 
είναι εργόχειρο τόσο της μνή-
μης όσο και της λήθης. Τα κενά, 
οι αποσιωπήσεις και η άγνοια 
αφήνουν χώρο στη φαντασία, 
που έρχεται να τα πληρώσει με 
εικασίες και μυθεύματα. Εκεί 
που λιγοστεύει η πραγματικό-
τητα, θάλλει η ποίηση. Ειδικά 
στις ελλείψεις, η μνήμη, «αυτό 

το μάτι της ψυχής», αριστεύει 
στην τέχνη της πλήρωσης, κα-
μιά φορά και της εκπλήρωσης. 
Είναι μια χειρονομία δικαίου. 
Αλλά και «αντίδοτο στην κλε-
ψύδρα που αδειάζει».

Ο Εμμανουήλ Γαλανάκης και 
η Αικατερίνη Παπαματθαιάκη 
υπήρξαν διαπρε-
πείς γιατροί του 
Ηρακλείου, με 
σπουδές στην 
Ευρώπη του Με-
σοπολέμου, επι-
φανή πρόσωπα 
της αστικής ζωής 
του τόπου τους. 
Πισωπατώντας 
στον χρόνο, η Γα-
λανάκη τούς πλη-
σιάζει διακριτικά, 
στην προσπάθειά 
της να αφουγκρα-
στεί τις μύχιες 
ανάσες τους και 
να διαρρήξει τις πιο επίμονες 
σιωπές τους. Μολονότι η Ιστο-
ρία επιβάλλεται και σε αυτό, το 
πολύ προσωπικό γραπτό της, η 
αφήγηση όχι μόνον διασώζει, 
αλλά και περιβάλλει με έναν βα-
θύτατα αισθαντικό, σπαρακτικά 
συγκινητικό, λόγο τα σπουδαία 
ιδιωτικά γεγονότα. Η γενεαλο-
γική γραμμή εκδιπλώνεται σαν 

τον άλικο μίτο των παραμυθιών. 
Το κόκκινο εδώ δεν είναι το αί-
μα που, όπως λέει η Γαλανάκη, 
σέρνει το μίσος, αλλά η κόκκινη 
κλωστή της παραμυθίας. Αλλού 
η ανέμη την ξετυλίγει αβίαστα 
και αλλού την αφήνει να κοπεί, 
για να πλεχτεί με παράπλευρες 

εξιστορήσεις και 
να τυλιχτεί, ακό-
μα πιο γερά, στο 
αδράχτι του μύ-
θου. Γιατί «στα 
παραμύθια που 
δεν είναι παρα-
μύθια η φαντα-
σία αρέσκεται 
να φλυαρεί λιγάκι 
όταν η λεγόμενη 
πραγματικότητα 
είναι λιγομίλητη, 
ή σωπαίνει».

Η λέξη «πρά-
ξη» επανέρχεται 
στις σελίδες, υπο-

νοώντας την «αρματωσιά της 
τραγωδίας», εξεικονίζοντας συ-
νάμα την προσωπική μυθολογία 
σαν διαρκές δρώμενο, μια διά 
βίου τελετουργία. Το βιβλίο εί-
ναι ένα παλίμψηστο από επιθυ-
μίες, συγκρούσεις, ματαιώσεις, 
απουσίες, πένθη και προπάντων 
φωνές. «Φωνές σαν χαρακιά στο 
μάρμαρο της μνήμης». Φωνές 

ανελέητες, ανάλγητες, ενίοτε πε-
ριπαθείς. Περιπλανώμενη στο 
ασπρόμαυρο μωσαϊκό των φωτο-
γραφιών του Εμμανουήλ και της 
Αικατερίνης, η Γαλανάκη νιώθει 
την ιδιωτική της προϊστορία να 
πάλλεται στα χέρια της σαν βε-
ντάλια. «Την κρατάμε άλλοτε με 
το χέρι της καρδιάς κι άλλοτε με 
το χέρι της γραφίδας». Οι φωτο-
γραφίες τής μιλούν και εκείνη 
μαγεύεται από τα θροΐσματα και 
τους ψιθύρους των ίσκιων. Τα 
φωτογραφικά ενσταντανέ απλώ-
νουν στην ψυχή για να χωρέ-
σουν την τοπιογραφία της γε-
νέτειρας, ρυμοτομημένης από 
τα ανασαλέματα της μνήμης, τις 
πράξεις των γεννητόρων, τους 
πολέμους και τις ήττες τους, το 
μαγεμένο πατρικό σπίτι, αλλά 
και τα κάθε λογής εκμαγεία των 
μυθοπλασιών της συγγραφέως.

Η Γαλανάκη γράφει για τους 
γονείς της, ιερουργώντας, θαρ-
ρείς, σε μια μυθοπλαστική μυ-
σταγωγία. Η γραφή θριαμβεύει 
στη σιωπή και το ημίφως, προσ-
δίδοντας στα χάσματα μια εκ-
πληκτική ακουστική. Οι λειτουρ-
γημένοι της μνήμης σπιθίζουν 
στις σελίδες, μες στις «χίλιες και 
μία φλόγες» των λέξεων. Eνα βι-
βλίο υπέροχο, τόσο για τη μετρι-
κή όσο και για την ηθική του.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Μια λειτουργία της μνήμης

«Κατακαλόκαιρο»: Η λογοτεχνία ως ίαμα της απώλειας

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

H Ευαγγελία Χαραλάμπους-Παυτίνου, στο πρώτο της κιόλας βιβλίο, κάνει 
μια βαθιά βουτιά στον κόσμο εύθραυστων ψυχών, ακουμπά στις πληγές, σκά-
βει έντεχνα με αξίνα τις ευαίσθητές της κεραίες σε ζητήματα ψυχολογίας.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Στις ιστορίες της παιδικής ηλικί-
ας, αλλά και σε πολλές της ενή-
λικης, τις λεγόμενες κλασικές, οι 
περισσότεροι λογαριασμοί κλεί-
νουν στο τέλος, και οπωσδήποτε, 
πάντα ο κυριότερος». Είτε ισχύει 
αυτό είτε όχι, ο Απόστολος ∆ο-
ξιάδης ανήκει στην κατηγορία 
εκείνων που επεξεργάζονται εξα-
ντλητικά τους «λογαριασμούς» 
τους. Το απόσπασμα από το τε-
λευταίο βιβλίο του με τίτλο «Το 
τηλεφώνημα που δεν έγινε», που 
κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες (εκ-
δόσεις Ικαρος).

Αυτή η μυθιστορηματική αυ-
τοβιογραφία των 185 σελίδων, 
που δεν αφήνει κανείς από τα 
χέρια του, όχι γιατί αγωνιά για 
τη συνέχεια, αλλά γιατί ο δεξιο-
τεχνικός χειρισμός μιας εφηβι-
κής αποθέωσης και τραύματος 
την ίδια στιγμή ανασύρει την 
ανέλιξη πολλών δεκαετιών ζωής. 
Το ίδιο περιστατικό, περιστρεφό-
μενο από διαφορετικές πλευρές 
και αναλυόμενο με διαφορετι-
κές αφορμές, σε ένα «ελικοει-
δές» κινηματογραφικό μοντάζ, 
ανασυνθέτει τους κλυδωνισμούς 
ενός εφήβου με το βλέμμα του 
ενήλικα.

Σε ηλικία 14 ετών ο Απόστο-
λος ∆οξιάδης βρέθηκε εσωτερι-
κός σε ένα σχολείο αρρένων της 
Ουάσιγκτον και γυρίζει την πρώ-
τη του, μαθητική, ασπρόμαυρη 
ταινία μικρού μήκους, με τίτλο 
το «Το τηλεφώνημα», η οποία 
αποσπά το βραβείο ταινίας με 
υπόθεση στο παναμερικανικό 
φεστιβάλ φοιτητικού και μαθη-
τικού κινηματογράφου του 1968. 
Επιπλέον, αποκτά αιφνίδια δημο-
σιότητα καθώς η «Ουάσιγκτον 
Ποστ» φιλοξενεί συνέντευξή του!

Με το «Τηλεφώνημα» ο σκη-
νοθέτης του ξανασχολήθηκε 46 
χρόνια μετά και συγκεκριμένα 
τον ∆εκέμβριο του 2013 με αφορ-
μή έναν θάνατο, γνωστού αλλά 
όχι οικείου προσώπου. 

Ο Απόστολος ∆οξιάδης, συγ-
γραφέας (έτσι κυρίως συστήνε-
ται, εξάλλου βιβλία του έχουν με-
ταφραστεί σε περισσότερες από 
τριάντα γλώσσες), μαθηματικός 
και σκηνοθέτης, ήταν γιος του 
Κωνσταντίνου ∆οξιάδη, πρωτο-
πόρου πολεοδόμου και αρχιτέ-
κτονα μεγάλων έργων, με διεθνή 
καριέρα και αναγνώριση. ∆εν θα 
είχαμε λόγο να το αναφέρουμε 
αν ο ίδιος ο συγγραφέας δεν τον 

επανασύστηνε στο «Τηλεφώνη-
μα που δεν έγινε», αναφερόμε-
νος σε μια σχέση πολύπλοκη και 
πολύ απαιτητική. Ο πατέρας, με-
τά τον θάνατό του (1975), άφη-
σε πολλά χρέη και υποθήκες, τα 
οποία ο γιος, σε πολύ νεαρή ηλι-
κία, υποχρεώθηκε να τακτοποι-
ήσει. Εκλεισαν όμως και οι «λο-
γαριασμοί»;

 
– «Είναι απόλαυση να κρύβεσαι 
αλλά είναι καταστροφή να μη 
σε βρουν». Τη φράση του Ντό-

ναλντ Γουίνικοτ επιλέξατε για 
προμετωπίδα του βιβλίου σας.

– Ο μεγάλος Βρετανός ψυχα-
ναλυτής εννοεί ότι όλοι έχου-
με κρυφά κομμάτια του εαυτού 
μας που μας είναι απαραίτητα 
για να επιβιώνουμε ψυχικά, αλ-
λά καμιά φορά η απόκρυψη αυ-
τή μπορεί να γίνει τόσο έντονη 
ώστε να μη μας «βρουν». Κι αυ-
τό που διαφοροποιεί για μένα το 
«να σε βρουν» είναι η αγάπη, η 
σχέση με έναν άλλον άνθρωπο 
ή η αγάπη με τον εαυτό σου. 
Ο Γουίνικοτ ξεκινάει μιλώντας 
προφανώς για τους γονείς, αλλά 
αυτά που έχουμε βιώσει με τους 
γονείς καθορίζουν την ψυχική 
δομή μας. Ολο το βιβλίο είναι 
η προσπάθεια να βρω κάτι που 
είναι τόσο βαθιά κρυμμένο μέ-
σα μου, που θα ήταν τραγωδία 
να μη βρεθεί.

 
– Ξεκινάτε λοιπόν από τον Γουί-
νικοτ και καταλήγετε στο ποίη-
μα του Πάουντ «Γκρέμισε τη μα-
ταιοδοξία σου». Είναι δύο πόλοι.

– Σε μια φράση θα περιέγραφα 
το βιβλίο, που βρίσκεται ανάμε-
σα στους δύο «πόλους», ως «χρο-
νικό μιας ψυχικής αναζήτησης», 

σε μια πορεία ελικοειδή και όχι 
γραμμική. Η «ματαιοδοξία» είναι 
πιστεύω πίσω από τον κύριο λόγο 
της απόκρυψης, ο κύριος τρόπος 
να χάνεις τη γνησιότητα.

 
– Η σχέση με τον πατέρα εμφα-
νίζεται πολύ τραυματική, στην 
ηλικία των 14 χρόνων.

– Τραυματική από τις προϋπο-
θέσεις της. Από τη μια μιας τε-
ράστιας προσωπικότητας που το 
μέγεθός της υπενθύμιζε ο ίδιος 
στο σπίτι, και από την άλλη τη 
δική μου, αμφιθυμική, αντίδραση 
σε αυτό: από τη μια με συνέδεε 
με τον πατέρα μου θαυμασμός 
και αγάπη και από την άλλη έτρε-
μα τη σκιά του, έτρεμα να μεγα-
λώνω ως «ο γιος του ∆οξιάδη». 
Στην εφηβεία προσπάθησα να 
μπω σε δικούς μου δρόμους. Το 
βιβλίο είναι μια μελέτη της βα-
θιάς παθολογίας του ανικανοποί-
ητου που με κατατρέχει ως συνέ-
πεια αυτής της σχέσης. Από τη 
μια να θες να κάνεις σπουδαία 
πράγματα και από την άλλη να 
νιώθεις ανίκανος να τα κάνεις. 
Αυτό με οδήγησε σε μια αυτοα-
κύρωση αλλά και σε πολλές δη-
μιουργικές επιλογές.

– Υπάρχει ευθύνη του πατέρα 
σε αυτό;

– Κανείς δεν επιλέγει τους 
γονείς του. Και το να έχεις έναν 
σπουδαίο πατέρα έχει τα καλά 
και τα κακά του.

 
– Πνιγηρό;

– Αν ρωτήσετε τις αδελφές μου 
θα πάρετε άλλες απαντήσεις. Για 
μένα ήταν έντονα πνιγηρό, συν-
θλιπτικό πιο πολύ θα έλεγα. Η 
ανάγκη της άμυνας, η απόκρυψη 
που λέγαμε, περνούσε μέσα από 
τη μεγαλομανία που είχα ανα-
πτύξει μικρός ως αντίδοτο. Να 
ονειρεύομαι ότι θα κάνω πράγ-
ματα σπουδαία και μεγάλα. Το δι-
κό μου «οιδιπόδειο» δεν ήταν να 
σκοτώσω συμβολικά τον πατέρα 
αλλά να επιβιώσω απέναντί του.

 
– Υπήρχε κάτι υπερφίαλο στον 
πατέρα σας;

– Ο καημένος… Ηταν ψυχικά 
τραυματισμένος, καθώς έχασε τη 
μάνα του πολύ μικρός όπως και 
η μητέρα μου τη δική της. Τώ-
ρα που τον ξανασκέφτομαι πιο 
αντικειμενικά –ως γνωστόν τα 
πένθη ολοκληρώνονται πολύ σι-
γά– μπορώ πια απόλυτα να τον 

αποδεχτώ, να τον θαυμάσω, να 
αποδώσω τα του πατρός τω πα-
τρί, αλλά να δω και τα ψυχικά του 
θέματα. Και τον λέω «καημένο» 
από λύπη, γιατί ενώ είχε χορτάσει 
τόση δόξα και δύναμη, μέσα του 
βαθιά ένιωθε ολίγιστος.

 
– Αναφέρεστε στο βιβλίο στον 
«Τελευταί ο σταθμό » του Σεφέ-
ρη, στον στί χο «έ να παρθέ νο 
δά σος σκοτωμέ νων φί λων το 
μυαλό  μας». Λέτε: «Με έ χει στοι-
χειώ σει από  τό τε που τον δι-
ά βασα, αλλά  σε μια δική  μου 
εκδοχή , που μου μαυρί ζει την 
ψυχή  η ακρί βεια της εικό νας 
της κά θε φορά  που τον ανακα-
λώ : έ να παρθέ νο δά σος σκοτω-
μέ νων έ ργων η ψυχή  μου – σκο-
τωμέ νων, από  εμέ να τον ί διο».

– Στο γραφείο μου, στην απο-
θήκη μας, έχω στοίβες ολόκλη-
ρες ημιτελή έργα, χώρια όσα έχω 
στη μνήμη του υπολογιστή μου.

 
– Τι σας σταματάει κάθε φορά 
να φτάσετε στην ολοκλήρωση;

– Η εσωτερική ανάγκη να εί-
ναι το έργο κάτι μεγαλύτερο από 
αυτό που έχω τις δυνάμεις να κά-
νω… Oταν η πρόθεση της φιλο-

δοξίας υπερνικά την ανάγκη της 
έκφρασης, μέσα στις δυνατότητες 
που ορίζουν οι έμφυτες ικανότη-
τες και οι κανόνες της τέχνης. Η 
σκληρή δουλειά είναι βέβαια απα-
ραίτητη, αλλά οι ψυχικές βάσεις 
καθορίζουν τη μοίρα του έργου.

 
– Τι θεωρείτε πιο ολοκληρωμέ-
νο στη ζωή σας;

– Να σας το πω αλλιώς: Αυ-
τά για τα οποία είμαι πιο υπερή-
φανος στη ζωή μου είναι χωρίς 
αμφιβολία η γυναίκα μου (σ.σ. 
Ντορίνα Παπαλιού, συγγραφέας) 
και τα παιδιά μου, η οικογένειά 
μου. Κατόπιν, η συμμετοχή μου 
στην ιστορία των οκτώ Τούρκων 
αξιωματικών, γιατί βοήθησα να 
σωθούν οκτώ ψυχές. Oσο για το 
δημιουργικό μου έργο είμαι πιο 
υπερήφανος για το λιγότερο γνω-
στό, το έργο μου για τον Τζάκσον 
Πόλοκ. Αν μου κάνατε την ερώ-
τηση τι θα ήθελα να έχει διασω-
θεί από τα έργα μου αν όλα είχαν 
καταστραφεί, θα ήταν αυτό. Από 
εκεί και πέρα, «Το τηλεφώνημα 
που δεν έγινε» πιστεύω ότι είναι 
το πιο ολοκληρωμένο μου βιβλίο 
έως σήμερα, γιατί είναι το πιο κο-
ντινό στην ψυχή μου. 

Ο πρωταγωνιστής του «Τηλεφωνή-
ματος» είναι ένας νεαρός, ρακέν-
δυτος, φτωχός φουκαράς, ένας 
αλήτης «με την ειδική έννοια της 
λέξης που αποδίδουμε στον πλά-
νητα, τον ανέστιο». Περπατάει 
σε ένα πάρκο τουρτουρίζοντας, 
βρίσκει καταφύγιο σε έναν τη-
λεφωνικό θάλαμο, εμφανίζεται 
καλοντυμένος νεαρός που θέλει 
να τηλεφωνήσει, βγαίνει και επι-
στρέφοντας βρίσκει στο έδαφος 
ένα νόμισμα των δέκα σεντς. Oλο 
χαρά βουτάει το νόμισμα, τρέχει 
στον θάλαμο, αρπάζει το ακουστι-
κό, με το που πάει να σχηματίσει 
ένα ψηφίο στο καντράν σταμα-
τάει. Η έκφραση του προσώπου 
του αλλάζει, αφήνει το ακουστι-
κό, και ξαναβγαίνει. Γιατί δεν τη-
λεφωνεί; Η ταινία είχε «ανοιχτό 
τέλος». «Πιστή στο πνεύμα του 
σκοτεινού μοντερνισμού, δεν δί-
νει απάντηση, καθώς ένας άδι-
κος κόσμος δεν δίνει συνήθως 

πειστικές απαντήσεις», γράφει 
ο συγγραφέας στο βιβλίο. 

«Το σινεμά το αγάπησα πά-
ρα πολύ στην εφηβεία μου και 
πιο εγκεφαλικά αργότερα», λέει 
ο Απόστολος ∆οξιάδης, που ως 
σκηνοθέτης έχει υπογράψει δύο 
μεγάλου μήκους ταινίες («Υπόγεια 
διαδρομή» και «Τεριρέμ»), στη δε-
καετία του ’80, την περίοδο που 
κυριαρχούσε ο ΝΕΚ...

 
– Γιατί είστε τόσο αυστηρός με 
τον Νέο Ελληνικό Κινηματογρά-
φο (ΝΕΚ) στο βιβλίο σας; Μιλάτε 
για «εγγενή  αρχοντοχωριά τικη 

μεγαλομανί α», που «την έ θρεφε 
χωρί ς αξιοκρατικά  κριτή ρια ο 
κρατικό ς κορβανά ς».

– Είμαι αυστηρός με τον ΝΕΚ, 
γιατί δεν ήταν αυστηρός με τον 
εαυτό του. Γιατί οι περισσότεροι 
άνθρωποί του δεν είχαν αυτο-
γνωσία, εσωτερική ταπεινότη-
τα, αυτοκριτική διάθεση. Γιατί 
ήταν ένας χώρος όπου ήμασταν 
όλοι, ατομικά και συλλογικά, ψω-
νισμένοι με τον εαυτό μας. Υπήρ-
χε ένας μικρομεγαλισμός. Οι πε-
ρισσότερες ταινίες του ΝΕΚ, χάρη 
και στην ψυχολογία των σκηνο-
θετών και από την ιδεολογικο-
κοινωνική δομή του χώρου, ήταν 
έρμαια στον ναρκισσισμό των 
δημιουργών τους. Ο Θόδωρος Αγ-
γελόπουλος ήταν ένα τεράστιο 
ταλέντο και ένας ιδιοφυής άνθρω-
πος που δεν τον άφησε, κατά τη 
γνώμη μου, να πάει στα ύψη που 
μπορούσε η μεγαλομανία του. Η 
«Αναπαράσταση» ήταν ένα διαμά-

ντι. Τα μετέπειτα έργα του γίνο-
νταν όλο και πιο ναρκισσιστικά.

 
– Κρίνετε τη μεγαλομανία. Στέ-
κεστε απέναντί της ή είστε θύ-
μα της;

– Είμαι θύμα της και το βιβλίο 
είναι η ομολογία της δικής μου 
πτώσης. Κανείς δεν μπορεί να 
υπάρξει ουσιαστικά στην τέχνη 
αν απεμπολήσει το αίτημα της 
επικοινωνίας και βάλει στο κέ-
ντρο την αναζήτηση της δόξας.

 
– Αν γυρνούσατε σήμερα το 
«Τηλεφώνημα», ο ήρωας θα 
ήταν και πάλι ένας αλήτης και 
θα κατέληγε στο τηλεφώνημα 
που δεν έγινε;

– Εψαξα πάρα πολύ επί μέρες 
να βρω την κόπια της ταινίας και 
δεν τη βρήκα. Νομίζω πως αυτό 
που θυμάμαι ότι ήταν η ταινία, 
τότε, εξέφραζε την ψυχή μου πε-
ρισσότερο από τις μετέπειτα ται-

νίες μου. Μετά έχασα τον δρόμο 
της απλότητας, την έπνιξε η με-
γαλομανία. Την απλότητα σ’ τη 
δίνει και η ταπεινή ανάγκη να 
φτιάξεις κάτι που να το καταλά-
βει ο άλλος, να μην είναι ύμνος 
στον ναρκισσισμό σου.

 
– «Αν είχα σήμερα τη δυνατό-
τητα να κάτσω με τον 14χρονο 
Αποστό λη, να υπά ρξουμε δη-
λαδή  μαζί έ στω και για λί γο...», 
γράφετε. Αν είχατε, λοιπόν, τη 
δυνατότητα, τι θα του λέγατε;

– Θα του έλεγα ότι δεν έχει τό-
ση σημασία ούτε να σε αναγνω-
ρίσουν ούτε να σου πουν «μπρά-
βο», ούτε να θεωρηθείς διάσημος. 
Τώρα ακολούθησε τον δρόμο σου, 
μάθε την τέχνη σου, άσκησέ τη, 
βελτιώσου σε αυτήν και καλλιέρ-
γησε την ψυχή σου. Τα «μπράβο» 
και η δόξα, αν έρθουν, καλοδε-
χούμενα. Αλλά ποτέ δεν πρέπει 
να δουλεύεις για αυτά.

Είμαι θύμα της μεγαλομανίας, το βιβλίο είναι η ομολογία της πτώσης μου

Το χρονικό
μιας ψυχικής
αναζήτησης
Ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης

μιλάει για «Το τηλεφώνημα που δεν έγινε»

Κανείς δεν μπορεί
να υπάρξει ουσιαστικά 
στην τέχνη αν βάλει
στο κέντρο την 
αναζήτηση της δόξας.

Ο Απόστολος Δοξιάδης, συγγραφέας, μαθηματικός και σκηνοθέτης, ήταν γιος του Κωνσταντίνου ∆οξιάδη, πρωτοπόρου πολεοδόμου και αρχιτέκτονα μεγάλων 
έργων, με διεθνή καριέρα και αναγνώριση. Ο ίδιος τον επανασυστήνει στο «Τηλεφώνημα που δεν έγινε», αναφερόμενος σε μια σχέση πολύπλοκη και απαιτητική.
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Το δικό μου «οιδιπό-
δειο» δεν ήταν να σκοτώ-
σω συμβολικά τον πατέ-
ρα, αλλά να επιβιώσω
απέναντί του.

«Είναι το πιο ολοκληρωμένο μου 
βιβλίο έως σήμερα, γιατί είναι το πιο 
κοντινό στην ψυχή μου», λέει ο Από-
στολος ∆οξιάδης.

Από τη μια να θες 
να κάνεις σπουδαία 
πράγματα και από 
την άλλη να νιώθεις 
ανίκανος να τα κάνεις.
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ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Ελευθέριος Βενιζέλος - Ακολουθώντας 
τα βήματά του στην Ιστορία
Eπιστημονική επιμέλεια: Κωστής 
Γκοτσίνας, εικόνες: Θέντα Μιμηλάκη 
εκδ. Διόπτρα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Από το καινούργιο αθηναϊκό αε-
ροδρόμιο –καινούργιο, βέβαια, 
για τους κάπως παλαιούς, διότι 
ήδη έχει έρθει στο προσκήνιο η 
γενιά των παιδιών που δεν γνώ-
ρισε παρά μόνον αυτό!– μέχρι 
τους ανδριάντες στις πλατείες, 
το όνομα «Βενιζέλος» έχει κατα-
στεί κοινό και κοινόχρηστο, χω-
ρίς απαραιτήτως να γνωρίζουν 
όσες και όσοι το χρησιμοποιούν 
ποιος ακριβώς ήταν ο στυλάτος 
άντρας με το δίκωχο, το μακρύ 
παλτό και τα στρογγυλά συρμά-
τινα γυαλιά. 

Iσως οι Κρητικοί να μνημονεύ-
ουν περισσότερο τον διάσημο 
συμπατριώτη τους. Στη Θεσσα-
λονίκη, πάντως, η μακριά οδός 
Βενιζέλου κυλάει σαν ποτάμι από 
ψηλά και προς τη θάλασσα, πα-
ράλληλα με την Iωνος ∆ραγού-
μη, και δεν μπορεί να μη σκε-
φθεί κανείς την Πηνελόπη ∆έλτα, 
τη γυναίκα που με διαφορετικό 
τρόπο, αλλά με το πάθος που τη 
χαρακτήριζε σε όλα της, συνδέ-
θηκε με τους δυο άντρες σε δια-
φορετικές φάσεις της ζωής της. 

Η Μάρω Βασιλειάδου ξεκινά 
όμορφα την αφήγησή της από 
τη φθαρμένη, καθημερινή κοι-
νοτοπία, φροντίζοντας ήδη από 
τις πρώτες φράσεις να εμπλέξει 
μαστόρικα στα αεροδρόμια και 
στους ανδριάντες των πλατει-

ών λίγα βιογραφικά δεδομένα 
του ιστορικού πρωταγωνιστή 
της: ότι είχε ροδαλό δέρμα, ότι 
στην Κρήτη τον έλεγαν «ο γυα-
λάκιας», ότι αγαπούσε τα καπέ-
λα, ότι ήταν φιλάσθενος και κρυ-
ουλιάρης, κυρίως ότι είχε αυτή 
την κινηματογραφική χροιά του 
ηρωικού και συνάμα οικείου, που 
γοητεύει ακαταμάχητα. Τα λέει 
τόσο ωραία η Βασιλειάδου, ας 
παραθέσουμε τα λόγια της: «Σο-
βαρός, όπως πρέπει να φαίνεται 
ένας εθνικός ηγέτης, αλλά πάντο-
τε έτοιμος να κάνει μια σκαντα-
λιά, ένα βήμα, και να ξεκολλή-
σει από το βάθρο. Αλλωστε, του 
άρεσε το περπάτημα και ήταν 
πειραχτήρι ακόμα κι όταν πλέ-
ον είχε γεράσει».

Η υπό συζήτηση βιογραφία 
του Βενιζέλου για παιδιά και νέ-
ους εκτυλίσσεται σε 83 σελίδες 
υψηλής αισθητικής, με τη βοή-
θεια της εικονογράφου Θέντας 
Μιμηλάκη. Τα σύντομα, περι-
εκτικά κείμενα της Βασιλειά-
δου, τυπωμένα σε διάσπαρτες 
αυτοτελείς παραγράφους, συ-
νομιλούν με τις εικόνες και τα 
χρώματα χάρη στο ευφάνταστο 
στήσιμο του βιβλίου. Μαζί με τη 
ζωή του Βενιζέλου, αποτυπώνε-

ται η τοιχογραφία μιας ολόκλη-
ρης εποχής, στη διάρκεια της 
οποίας η Ελλάδα γνώρισε δόξες 
και συμφορές και πέρασε ένα με-
γάλο κατώφλι, από το οποίο και 
έπειτα βρέθηκε πια πολύ κοντά 

σε αυτό που και σήμερα αναγνω-
ρίζουμε ως χώρα μας. 

Πλούσια ροή
Πλήθος πληροφοριών, που 

εκτείνονται από την Κρήτη του 
19ου αιώνα μέχρι το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, και από 
τον Παλαμά και την Πηνελόπη 
∆έλτα μέχρι τη Σεβρ της Γαλλί-
ας, τη Λωζάννη της Ελβετίας και 
την ένταση των συσκέψεων που 
οδηγούσαν στη σύναψη διεθνών 
συνθηκών, από την παιδική ερ-
γασία και τη φτώχεια στην Αθή-
να των αρχών του 20ού αιώνα 
μέχρι τα πεδία των μαχών του 
Μεγάλου Πολέμου, την καιόμενη 
Σμύρνη του ’22 και τις τεχνολογι-
κές καινοτομίες, συνθέτουν μια 
πλούσια ροή που κρατάει τετα-
μένη την προσοχή μας. 

Κάθε τόσο η ροή ανακόπτε-

ται και ο Βενιζέλος, ο πρωτα-
γωνιστής της ιστορίας, κάνει 
μεγαλύτερες ή μικρότερες εμφα-
νίσεις, επιτρέποντάς μας να τον 
γνωρίσουμε τόσο στη δημόσια 
όσο και στην ιδιωτική σφαίρα, 
γερά ριζωμένο στον καιρό του.

Οταν το βιβλίο τελειώνει, 
οι νεαρές αναγνώστριες και οι 
αναγνώστες δεν έχουν μονάχα 
αποθηκεύσει βασικές γνώσεις 
και αποκομίσει εξοικείωση με 
πρόσωπα και καταστάσεις του 
παρελθόντος. Εχουν, κυρίως, 
μιαν ανοιγμένη όρεξη, μια κε-
ντρισμένη περιέργεια να συζη-
τήσουν και να μάθουν περισσό-
τερα. Οσο και αν ο Βενιζέλος 
βρίσκεται στο κέντρο της αφή-
γησης, η Βασιλειάδου παραμέ-
νει προσηλωμένη στα ευρύτερα 
συμφραζόμενα, με συστημα-
τική συνέπεια που προδίδει 

στέρεη επιστημονική προσέγ-
γιση (το βιβλίο επιμελήθηκε ο 
ιστορικός Κωστής Γκοτσίνας). 

Καθώς η ποιοτική αλλά και 
ευχάριστα γραμμένη βιογρα-
φία είναι είδος πολύτιμο για την 
εκλαΐκευση της επιστημονικής 
γνώσης, και ταυτόχρονα είναι 
κάτι που κατά βάση στερούμα-
στε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
στα ελληνικά γράμματα, δεν 
μπορούμε παρά να ζηλέψου-
με, εμείς οι ενήλικοι, τα παιδιά 
που θα απολαύσουν αυτή τη 
βενιζελική βιογραφία. ∆αιμόνι-
ος και τσαχπίνης, μεγαλόπνο-
ος και τρυφερός, επίμονος και 
ριψοκίνδυνος αναδύεται μέσα 
από την Κρήτη του 19ου, την 
Αθήνα των αρχών του αιώνα, τη 
Θεσσαλονίκη του ’20 και τις ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες του ’30 
ένας ασυνήθιστος άνθρωπος με 
εξαιρετικές επιδόσεις σε έναν 
ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. 

Θα κρατήσουμε στη μνήμη 
μας τα ριζίτικα τραγούδια, αλ-
λά και τον φανατισμό του ∆ιχα-
σμού, τις αροκάριες στο σπίτι 
της Χαλέπας, αλλά και τις λευ-
κές γάτες Αγκύρας που ο Κεμάλ 
χάρισε στην Ελενα Βενιζέλου. 
Η αναγνωστική μνήμη αγαπά 
αυτά τα αγκυροβόλια, από τα 
οποία ξεκινά και ανασυνθέτει 
την αποθηκευμένη πληροφο-
ρία. Θα θέλαμε να απολαύσου-
με και οι ενήλικοι βιογραφίες 
σημαντικών προσώπων που να 
συνδυάζουν, όπως το υπό συζή-
τηση παιδικό-νεανικό βιβλίο, 
την ανάλαφρη διάσταση με το 
ιστορικό βάρος, την παράθεση 
πηγών με τον απαραίτητο για 
τον κοινό νου μας σχολιασμό.

Εθνικός ηγέτης... αλλά και πειραχτήρι
Ενα εικονογραφημένο βιβλίο φέρνει στα μέτρα των παιδιών τον μύθο του «γυαλάκια και κρυουλιάρη» Ελευθερίου Βενιζέλου

Οι νεαροί αναγνώστες
θα αποθηκεύσουν 
βασικές γνώσεις, 
ενώ θα ανοίξει 
η όρεξή τους για 
να συζητήσουν και 
να μάθουν περισσότερα.

Τα σύντομα, περιεκτικά κείμενα της Μάρως Βασιλειάδου, τυπωμένα σε διάσπαρτες αυτοτελείς παραγράφους, συνο-
μιλούν με τις εικόνες και τα χρώματα χάρη στο ευφάνταστο στήσιμο του βιβλίου.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση -  (Ε) 
 Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
 Εκπομπή για τα ζώα. 
11.30 Χρυσές συνταγές
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τη Μαριλένα Ιωαννίδου.
12.00 Βrand News
  Ενημερωτική εκπομπή με 

τον Νικόλα Μαρκαντώνη.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μoυσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες, V
16.30 Χρονογράφημα, ΙV
17.00 Εκείνη & εκείνοι 
 Mε την Αθηνά Χάλκου.
17.50 Πολιτιστικό ημερολόγιο
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια  
 Σειρά εποχής.
19.20 Ειρήνη Πάσι
 Κωμωδία εποχής.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Παραδοσιακή βραδιά
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
22.40 EIΔHΣEIΣ
22.45 All The Money In The World
  ∆ραματική ταινία με τους 

Κρίστοφερ Πλάμερ, Μι-
σέλ Γουίλιαμς, κ.ά.

00.45 Προσωπογραφίες - (Ε)
01.30 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
03.30 Χρυσές συνταγές - 
04.00 Επαναλήψεις

07.30 Μαγικός κόσμος - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα
08.45 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Μπόμπι και Μπιλ 
 γ. Γκάρφιλντ
 δ. Αστυνόμος Σαΐνης
 ε. Μini Pet Pals
 στ. Ο σούπερ μπαμπάς
 ζ. Ο Μπο ταξιδεύει
 η. Τα Στρουμφάκια
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη - (Ε)
15.30 Uefa Nations’ League
 Β. Ιρλανδία - Κύπρος
18.00 Κnow it - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα
  Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης συνομιλεί 
με τη δημοσιογράφο-
κλασική φιλόλογο κυρία 
Βίκυ Φλέσσα για θέματα 
που άπτονται της γλωσσι-
κής παιδείας και της σχέ-
σεώς μας με την ελληνι-
κή γλώσσα. 

19.30 Σελίδες ιστορίας
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Βack to love
 Aka: August Creek
 Aισθηματική τηλεταινία.  
22.30 Gala Concert La Scala
 Κλασική μουσική.
00.40 EIΔHΣEIΣ
02.00 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Με τον Νίκο Μάνεση.
07.00   Roomies
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
08.00   Αστέρας Ραχούλας - (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.00   24 ώρες - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
09.50 Σ/Κ με τον Μάνεση 
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 X-Factor - (Ε)
 Μουσικό talent show.
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
15.40 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
16.45 The Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 The Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή.
19.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
   Κωμική σειρά, με τους 

Αντώνη Αντωνίου, Ελένη 
Κοκκίδου, κ.ά. 

20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 X-Factor
 Mουσικό talent show.
00.45 Singles
 Κωμική σειρά,
 με τις Μαρία Σολωμού,
 Παναγιώτα Βλαντή, κ.ά.
01.45 Oι ιστορίες του
 αστυνόμου Μπέκα - (Ε) 
 Αστυνομική σειρά.
03.00 Σ/Κ με τον Μάνεση - (Ε)
 Ενημερωτική εκπομπή.

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

22.45 All The Money In The World 15.30 Β. Ιρλανδία - Κύπρος 21.00 Χ-Factor

06.30 Ο κόσμος να χαλάσει (E)
 Κωμική σειρά.
08.00 Mamma Mia (E)
 Κωμική σειρά.
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα (E)
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilώri - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
  Ενημερωτική εκπομπή.
12.50 Θα βρεις τον δάσκαλό σου
 Κωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 Ο πόλεμος των άστρων
 Κωμική σειρά.
17.40 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5
 (Συνέχεια)
18.40 ROUK ZOUK Special
  Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15  Johnny English
 Strikes Again
 Κωμωδία.
23.00 The Boss
 Κωμωδία.
00.45 Εγκλήματα - (E)
 Κωμική σειρά.
02.00 ∆ούρειος ίππος - (E)  
 Κοινωνική σειρά.
02.50 Έρωτας κλέφτης - (E)  

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
 Ενημερωτική εκπομπή
 με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.50 ΟPEN Weekend
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Ελένη Τσολάκη.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι με τον
 Πέτρο Πολυχρονίδη.
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger 
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τη Μαριλού Παντάκη. 
16.15 Έρωτας με διαφορά - (E)
 Ελληνική σειρά.
17.15 Επιπλογκουρμεδιές, ΙΙ
  Εκπομπή μαγειρικής.
  Ο Σταυρής Γεωργίου μοι-

ράζεται τα μυστικά του 
για γευστικές γκουρμε-
διές, παρέα με ξεχωρι-
στούς καλεσμένους.

18.00 OMEGA NEWS
18.10 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.
19.10  Ρίξε μια ζαριά
 Τηλεπαιχνίδι γνώσεων
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Police Academy 5:
 Assignment Miami Beach
 Kωμωδία.
23.00 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.  
23.00 Ένα τραγούδι ακόμα (E)
  Μουσική εκπομπή με τον 

Γιώργο Θεοφάνους.
02.00 ΟPEN Weekend - (Ε)
05.00 Travel Guide - (Ε)

06.00 Οι Αδιάφθοροι - (E)
 Κωμική σειρά.
06.30 Love It - (E)
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Ιωάννα Μαλέσκου.
07.30 Θεία Λειτουργία 
 Απευθείας μετάδοση.
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής με την 

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά. 
13.20 Κάτι ξαναψήνεται - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.00 BBQ Stories
  Εκπομπή  μαγειρικής.
17.00 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τους Γρηγόρη Γκουντάρα 
και Ναταλί Κάκκαβα.

18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Όλα Γκουντ
 Συνέχεια.
19.10 H πεθερά 
 Κωμική σειρά.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
 Παιχνίδι επιβίωσης
 με τον Γιώργο Λιανό.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller (Ε)
01.30 Όλα Γκουντ (Ε)
03.30 Dot., V (Ε)
04.30 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)

07.30 Μακρυκωσταίοι και 
 Κοντογιώργηδες
08.50 Κοινωνία ώρα μηδέν
10.40 Η ωραία του κουρέα
12.05 Επαναστάτης ποπολάρος
13.40 Ο Ηλίας του 16ου
15.05 Ο μικρός δραπέτης
16.40 Ο φαντασμένος
18.15 Οι κυρίες της αυλής
20.00 Μια τρελή σαραντάρα
21.35 Μακρυκωσταίοι και 
 Κοντογιώργηδες
23.00 Οι ουρανοί είναι δικοί μας
00.45 Οι κληρονόμοι
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21.15 Johnny English 21.15 Police Academy 5 21.00 Surviror 21.00 The Vanished

20.00 Μια τρελή σαραντάρα

07.50 Παιδικό παραμύθι.
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι Σ/Κ
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.25 Ξένη ταινία
00.05 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
13.00 Έξυπνες αγορές
14.00 Ασημένια φεγγάρια
15.35 Έξυπνες αγορές
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

06.50 Τηλεαγορά
08.00 Το ράλι του θανάτου
09.25 Τετράποδοι μάγοι
 Οικογενειακή ταινία.
13.00 Μπετόβεν 
 και μπουζούκι
 Eλληνική ταινία.
15.15 Ο κράχτης
 Eλληνική ταινία.
19.00 Από τα πλούτη στο τίποτα
 Ξένη ταινία.
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία

09.00 A Fish Called Wanda
11.00 The Veil
13.00 Waiting For
 The Barbarians
15.00 Arkansas
17.00 Queen Of Earth
19.00 The Clark Sisters:
 First Ladies Of Gospel
21.00 The Vanished
23.00 10 Steps To Love
00.30 All Of My Heart:
 The Wedding
02.00 Le Virgen De Agusto 

Χαμένες 
ψευδαισθήσεις ����
ΕΠΟΧΗΣ (2021)
Σκηνοθεσία: Ξαβιέ Ζιανολί
Ερμηνείες: Μπενζαμέν Βουασίν, 
Σεσίλ ντε Φρανς, Ξαβιέ Ντολάν

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μία από τις καλύτερες ταινίες που 
είδαμε στο τελευταίο Φεστιβάλ Βε-
νετίας έρχεται, επιτέλους, και στις 
ελληνικές αίθουσες. Ο Γάλλος δη-
μιουργός Ξαβιέ Ζιανολί μας ταξι-
δεύει στο Παρίσι των αρχών του 
19ου αιώνα, εποχή παλινόρθωσης 
της μοναρχίας των Βουρβόνων. 
Εκεί καταφθάνει ο νεαρός Λου-
σιέν, επίδοξος ποιητής από την 
επαρχία, ο οποίος σύντομα θα κα-
ταλάβει πως για τους αριστοκράτες 
προστάτες του μετράει λιγότερο 
από όσο υπολόγιζε.  Ψάχνοντας 

διέξοδο, θα στραφεί στη δημοσι-
ογραφία, μπαίνοντας έτσι στους 
συναρπαστικούς φιλελεύθερους 
κύκλους της πόλης, εκεί όπου η 
κριτική τέχνης, λογοτεχνίας κ.ο.κ. 
πηγαίνει χέρι χέρι με την πλήρη 
απουσία ηθικών φραγμών και δε-
οντολογίας. Ταυτόχρονα γνωρίζει 
και ερωτεύεται μια ανερχόμενη 
ηθοποιό του θεάτρου, ενώ η φήμη 
του διαρκώς μεγαλώνει. Ο Ζιανολί 
διασκευάζει το ομώνυμο μυθιστό-
ρημα του Μπαλζάκ, καταφέρνο-
ντας να δώσει έντονα σύγχρονο 
χαρακτήρα στην ταινία του, ενώ 

παράλληλα διατηρεί ατόφια (και 
εντυπωσιακή) την αισθητική και 
την ατμόσφαιρα εποχής. 

Το δημοσιογραφικό «λειτούργη-
μα» είναι το πρώτο που μπαίνει εδώ 
στο στόχαστρο και πυροβολείται 
ανελέητα. Αδίστακτοι γραφιάδες 
εφημερίδων με ονόματα όπως ο 
«Σατανάς» ή ο «Κουρσάρος», άλ-
λοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο 
ταλαντούχοι, πουλάνε την εύνοια 
ή τη χλεύη τους για το κατάλληλο 
ποσό, στον κατάλληλο πλειοδότη. 
Ο πρωταγωνιστής μας βαπτίζεται 
στο όνομα «των ανυπόστατων φη-
μών, της κακής πίστης και της... 
διαφήμισης», η οποία τότε κάνει 
δυναμικά την εμφάνισή της, μαζί 
με νέες εφευρέσεις που επιτρέπουν 
την έκδοση πολύ περισσότερων 
φύλλων ημερησίως.

∆εν είναι όμως μόνον αυτοί. Σε 
ένα περιβάλλον σχεδόν πλήρους 
σήψης και απατεωνίας, βλέπου-
με θεατρικά έργα που η τύχη τους 
αποφασίζεται από επαγγελματίες 
κλακαδόρους και τον σημαντικό-
τερο εκδότη της πόλης –τον ερ-
μηνεύει ιδανικά ο Ζεράρ Ντεπαρ-
ντιέ–, έναν απίθανο τύπο που δεν 
ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όμως 
είναι εξαιρετικά καλός στους οικο-
νομικούς λογαριασμούς.

Ολα τα παραπάνω δίνονται 
στον θεατή απολαυστικά μέσα 
από ένα μείγμα δράματος και πα-
νέξυπνου ειρωνικού χιούμορ, μέ-
χρι που το πρώτο θα υπερισχύσει 
καθώς ο ήρωας, μάλλον αναπό-
φευκτα, κατευθύνεται στην πτώ-
ση του. Ο Ζιανολί, από την πλευρά 
του, σκιαγραφεί μια κοινωνία αφι-
ερωμένη στο κέρδος και κυριευμέ-
νη από την υποκρισία, στρέφοντας 
εμφανώς, έστω και υπερβολικά, τα 
βέλη του και στη σημερινή εκδο-
χή της. Μοναδικό ψεγάδι της ται-
νίας του είναι ίσως η μεγάλη της 
διάρκεια.

Obi-Wan Kenobi
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)
Δημιουργός: Τζόμπι Χάρολντ
Ερμηνείες: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, 
Χέιντεν Κρίστενσεν, Μόζες Ινγκραμ

 
Η πολυαναμενόμενη σειρά που επε-
κτείνει και άλλο το σύμπαν του 
«Πολέμου των Αστρων» έφτασε 
πια και σε μεγάλο βαθμό αντα-
ποκρίνεται στις προσδοκίες των 
απανταχού φαν. Ο Γιούαν Μακ 
Γκρέγκορ ντύνεται ξανά τη στολή 
του Τζεντάι, όχι όμως και... αμέ-
σως. Αρχικά βρισκόμαστε περί-
που μία δεκαετία έπειτα από τα 
γεγονότα της δεύτερης κινηματο-
γραφικής τριλογίας, η οποία έληξε 
με την επικράτηση της Αυτοκρα-
τορίας και την εξολόθρευση των 
περισσότερων Τζεντάι. Κυνηγη-
μένος πια, ο Ομπι-Γουάν Κενόμπι 
βρίσκει μυστικό καταφύγιο στον 
πλανήτη Τατουίν, όπου επιβλέπει 
(από απόσταση) και τον νεαρό 
Λουκ Σκαϊγουόκερ. Είναι ωστό-
σο η είδηση της απαγωγής της 
αδελφής του μικρού, της Λέια, 
που θα τον κάνει τελικά να βγει 
από τον λήθαργο της απραξίας 
και να ξεσκονίσει ξανά το παλιό 
του φωτόσπαθο. ∆ιατηρώντας 
σε αρκετό βαθμό την αισθητική 

του τηλεοπτικού «Mandalorian» 
–η σκηνοθέτις Ντέμπορα Τσόου 
έχει εργαστεί και εκεί– αλλά με-
γαλώνοντας την κλίμακα, η Dis-
ney προσφέρει εδώ μια «λιχου-
διά» για τους φαν που διψάνε για 
νέο περιεχόμενο. Γύρω από τον 
Ομπι-Γουάν, ο οποίος τουλάχι-
στον στα τρία πρώτα επεισόδια 
μοιάζει ευάλωτος και στραπα-
τσαρισμένος, συγκεντρώνονται 
πολλοί νέοι αλλά και μερικοί 
παλιοί ήρωες, κάποιοι εξ αυτών 
(τουλάχιστον) θρυλικοί. Σίγουρα 
εδώ υπάρχουν και αστοχίες όπως 
και κάποιες σεναριακές ευκολίες, 
ωστόσο όλα αυτά ξεπερνιούνται 
χάρη στο ταξίδι στον κόσμο του 
«Star Wars». Η σειρά θα κυκλο-
φορήσει επισήμως στην Ελλάδα 
με την έναρξη της πλατφόρμας 
Disney+ στις 14 Ιουνίου.

 
Απαγορευμένες 
συναντήσεις ���
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Μουαγιάντ Αλαγιάν
Ερμηνείες: Αντίμπ Σαφάντι, 
Σιβάν Κρέτσνερ, Ισάι Γκόλαν

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε το χρονικό ενός 

απαγορευμένου έρωτα. Ο Πα-
λαιστίνιος Σαλίμ κάνει διανομές 
στο καφέ της Ισραηλινής Σάρα, 
με την οποία συνάπτει ερωτική 
σχέση. Και οι δύο, ωστόσο, εί-
ναι παντρεμένοι, με τον παρά-
νομο δεσμό τους να μην αργεί 
να αποκαλυφθεί. 

Στην περίπτωσή τους, βέ-
βαια, η απλή απιστία είναι 
μάλλον το μικρότερο από τα 
«αμαρτήματά» τους. Ο Μουα-
γιάντ Αλαγιάν μαζί με τον αδελ-
φό του Ράμι, που υπογράφει το 
σενάριο, συνθέτουν μια κλασι-
κή αλλά συναρπαστική ιστο-
ρία, που περνάει αβίαστα από 
το προσωπικό στο ευρύτερο 
κοινωνικό. Σε μια πόλη όπου 
τα πάντα παρακολουθούνται 
από μυστικές υπηρεσίες ή κα-
λοθελητές, η ελευθερία και η 
αξιοπρέπεια είναι συχνά έν-
νοιες σχετικές. 

Η ίδια η Ιερουσαλήμ, που θα 
μπορούσε κανείς να πει πως 
είναι ο πραγματικός πρωταγω-
νιστής της ταινίας, κινηματο-
γραφείται εξαιρετικά και γίνε-
ται πεδίο σύγκρουσης παθών, 
θρησκειών και συμφερόντων, 
τα οποία συχνά δεν υπολογί-
ζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Επάνω, ο Γιούαν Μακ Γκρέγκορ 
ως Ομπι-Γουάν Κενόμπι στην ομώ-
νυμη σειρά που θα προβάλλε-
ται από την πλατφόρμα της Dis-
ney+. Κάτω, σκηνή από την ταινία 
«Απαγορευμένες συναντήσεις», η 
οποία είναι διαθέσιμη στο Cinobo.

Ο «Πόλεμος των Αστρων» επιστρέφει... στη μικρή οθόνη

«Πουλώντας»
fake news
στο Παρίσι
του 19ου αιώνα
Το «διαμαντάκι» του Ξαβιέ Ζιανολί

Ο νεαρός Λουσιέν (Μπενζαμέν Βουασίν), επίδοξος ποιητής από την επαρχία, καταφθάνει στο Παρίσι, όμως σύντομα θα καταλάβει πως για τους αριστο-
κράτες προστάτες του μετράει λιγότερο από όσο υπολόγιζε. Ψάχνοντας διέξοδο, θα στραφεί στη δημοσιογραφία...

HOME CINEMA

Αδίστακτοι γραφιάδες 
εφημερίδων, με ονόματα 
όπως ο «Σατανάς» ή ο 
«Κουρσάρος», προσφέ-
ρουν τη χλεύη τους στον 
κατάλληλο πλειοδότη.
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Ενώ σε όλο τον πλανήτη η ένατη 
τέχνη περνάει μια περίοδο με-
γάλης δημιουργικής ακμής και 
η δημοφιλία των γκράφικ νόβελ 
φέρνει τα κάποτε στιγματισμέ-
να, παραγνωρισμένα κόμικς από 
τα υπόγεια στα σαλόνια, η Ελλά-
δα συμμετέχει επάξια στην πα-
γκόσμια αυτή τάση, έχοντας να 
δείξει έναν πλούτο από εντυπω-
σιακούς δημιουργούς, οι οποίοι, 
συχνά, διαπρέπουν και εκτός ελ-
ληνικών συνόρων. Ανάμεσά τους 
στέκεται, ξεχωριστός στο είδος 
του, χαρισματικός, ένας «σκοτει-
νός» διανοούμενος, κάποιος με 
ακαδημαϊκές περγαμηνές που 
όμως φοράει μαύρα χέβι μέταλ 
μπλουζάκια, ίσως η μοναδική πε-
ρίπτωση Ελληνα σεναριογράφου 
του χώρου των κόμικς που κάνει 
παγκόσμια καριέρα. 

Ο Θοδωρής Πρασίδης, γέννη-
μα-θρέμμα της ∆ράμας, έφυγε για 
να σπουδάσει στην Αγγλία, για 
να επιστρέψει στη γενέτειρά του, 
όπου σήμερα, με την ισχυρή πένα 
του, τις πλούσιες αναφορές του 
και τον βαθύ, πολύπλευρο πολι-
τισμό του, υφαίνει κόσμους φα-
ντασίας που εξάγει με επιτυχία 
στο εξωτερικό. Του μιλήσαμε με 
αφορμή τη νέα του δουλειά, μια 
επανεξέταση του «∆ράκουλα» του 
Μπραμ Στόκερ, ένα εκλεκτικής 
ποιότητας γκράφικ νόβελ εικο-
νογραφημένο με συναρπαστι-
κό τρόπο από την Τζόντι Μίουρ, 
Αγγλίδα εικονογράφο με μια ζω-
γραφική ματιέρα που κόβει την 
ανάσα. Η σύμπραξη των δύο δη-
μιουργών σμιλεύει ένα εκδοτικό 
διαμάντι που έχει όλα τα συστα-
τικά για να γίνει ένα μελλοντικό 
σημείο αναφοράς στον χώρο της 
φιλολογίας και εικονογραφίας του 
φανταστικού.

 
– Τι βλέπεις να συμβαίνει στον 
χώρο των ελληνικών κόμικς; 
Δεν είναι φοβερή αυτή η άν-
θηση; 

– Είναι αναπάντεχο αυτό που 
συμβαίνει. Αδιανόητα ταλέντα 
εκδίδουν φανταστικές δουλειές, 
και στους εγχώριους εκδοτικούς, 
αλλά και Αμερική. Και υπάρχει 
ποικιλομορφία: είναι οι παλιοί 
που είναι κεφάλαιο για τον χώ-
ρο, είναι και οι πιτσιρικάδες που 
ξεπηδούν συνεχώς από πόλη σε 
πόλη, πολλές γυναίκες, ίσως πε-
ρισσότερες από τους άντρες, ψαγ-
μένα, πολύχρωμα queer παιδιά. 
Στα μάτια μου είναι η πιο ενδι-
αφέρουσα καλλιτεχνική σκηνή 
της χώρας και το λέω γνωρίζο-
ντας ένα μεγάλο κομμάτι και 
της κινηματογραφικής, αλλά και 
της μουσικής ροκ/μέταλ σκηνής. 
Τα comic cons είναι ένα χάρμα 
οφθαλμών!

 
– Το μεταπτυχιακό που έκα-
νες στο Πανεπιστήμιο Μπρου-
νέλ της Αγγλίας ακούγεται συ-
ναρπαστικό: «Cult Film and 
Television». Τι αποκόμισες 
από αυτό; 

– Είδα την ακραία πλευρά της 
ποπ κουλτούρας αλλιώς, αντιμε-
τωπίζοντας ακόμη και το πιο κα-
κόγουστο ανοσιούργημα με τον 
τρόπο που θα αντιμετώπιζα κρι-
τικά, σημειολογικά και αισθητι-
κά, τα έργα του Μπέργκμαν ή του 
Ταρκόφσκι. Εμαθα επίσης για τη 
σημασία του «cult following», για 
το πώς δηλαδή συγκεκριμένες 
ταινίες ή σειρές αναβιώνονται και 
αναπαράγονται με θρησκευτική 

ευλάβεια μέσα από σκληροπυρη-
νικά κοινά. Τέλος, είχα την τύχη 
να έχω πρόσβαση στην πρώτη 
πανεπιστημιακή καλτ ταινιοθήκη 
στον κόσμο. Φοβερά πράγματα.

 
– Ποια ήταν η εμπειρία σου 
στην Αγγλία, γενικότερα – τι 
αποκόμισες από εκεί; 

– Σίγουρα μια γενναία δόση 
μυθικής βρετανικής υπαίθρου. 
Λάτρεψα το Λονδίνο, μέσα στη 
βιομηχανική μεγαλοπρέπειά του, 
αλλά να σου πω την αλήθεια, χά-
ρηκα όταν το πρόγραμμα ολοκλη-
ρώθηκε, γιατί σε κάποια φάση 
–ποιος θα το περίμενε;– άρχισε 
να μου λείπει ο ήλιος.

 
– Ποια ήταν τα πρότυπά σου 
μεγαλώνοντας; 

– Οντας παιδί του σινεμά, τα 
πρόσωπα που θαύμαζα περισσό-
τερο μεγαλώνοντας ήταν σχεδόν 
πάντα σκηνοθέτες, από τον Κου-
ροσάβα, τον Μπέργκμαν και, λί-
γο αργότερα, τον Αγγελόπουλο 
μέχρι τον Μπάρτον, τον Σπίλ-
μπεργκ και τον Τζάκσον.

 
– Μιλάς με πάθος για τη μου-
σική και συγκεκριμένα για το 
χέβι μέταλ. Τι είναι αυτό που 
σε εμπνέει σε αυτό; 

– Το χέβι μέταλ είναι αγνό, 
ατόφιο συναίσθημα. Αγαπάω τα 
πάντα σε αυτό, την απλοϊκή του 
ποίηση, την υπερβολική του δρα-
ματικότητα, την ακραία του ει-
κονογραφία, τη γνησιότητα, την 
αυθάδεια, την αφέλειά του. Μπο-
ρείς να διανοηθείς πόσο φτωχό-
τερος θα ήταν ο κόσμος αν δεν 
υπήρχε το χέβι μέταλ;

 
– Αν έπρεπε να αναφέρεις μια 
πρόσφατη αγαπημένη ταινία, 
ένα κόμικς και ένα βιβλίο, τι 
θα διάλεγες; 

– Ταινία, «The Northman» του 
Ρόμπερτ Εγκερς. Μυσταγωγικό, 
τολμηρό, συγκλονιστικό σινεμά, 
από τον αγαπημένο μου νέο σκη-
νοθέτη. Από κόμικς, το «The Last 
God», γραμμένο από τον Φίλιπ 
Κένεντι Τζόνσον και εικονογρα-
φημένο από τον τρομερό Ρικάρ-
ντο Φεντερίτσι. Με δυο λόγια, 
το έπος ηρωικής φαντασίας που 
έλειπε από το μέσο, με εύστοχες 
σφήνες λαβκραφτικού κοσμικού 
τρόμου. Από βιβλία, το «Tyll» του 
Ντάνιελ Κέλμαν, ένα διαβολεμέ-
να έξυπνο και ευφάνταστο οδοι-
πορικό στα κατάμαυρα χρόνια 
του Τριακονταετούς Πολέμου, 
με σαρδόνιο χιούμορ που σπάει 
κόκαλα και μια προσέγγιση του 
μυθικού που θυμίζει κάτι από τις 
αφηγήσεις των αδελφών Γκριμ.

 
– Εχει, άραγε, επηρεάσει την 
κουλτούρα, τις αναφορές και 
τη φαντασία σου ο τόπος 
από τον οποίο κατάγε-
σαι και ζεις, η Δράμα, 
το περιβάλλον και το 
τοπίο της; 

– Εχω θεμελιωδώς 
διαμορφωθεί από αυ-
τόν τον τόπο. Μάλι-
στα, οι πιο ζωηρές και 
αγαπημένες παιδικές 
μου αναμνήσεις είναι 
από το χωριό μου, τη 
Σκαλωτή, που βρί-
σκεται στις παρυ-
φές του παρθένου 
δάσους της Ελα-
τιάς, κοντά στα 
ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα. 
Εκεί περνού-

σαμε τα καλοκαίρια μας εγώ και 
τα ξαδέλφια μου, μαζί με τον παπ-
πού και τη γιαγιά. Η φαντασία 
που έχω σήμερα, όποια κι αν εί-
ναι αυτή, είναι απόρροια εκείνου 
του τοπίου, εκείνων των βουνών.

 
– Υπάρχει ένας θησαυρός από 
εικονογραφήσεις σχετικές με 
τον «ηρωικό», φαντασιακό κό-
σμο που σε γοητεύει, τις δεκα-
ετίες του ’70 και ’80, στον ευ-

ρύτερο χώρο των παιχνιδιών 
(επιτραπέζιων ή ηλεκτρο-

νικών). Τι έχεις να πεις 
γι’ αυτόν; 

– Είναι πράγμα-
τι ένας θησαυρός, 
που ξεκινάει από 
τα pulp εξώφυλλα 
«weird fiction» πε-

ριοδικών του ’30 και φτάνει μέ-
χρι την επιστημονική φαντασία 
και το «sword and sorcery» του 
’80. Είτε μιλάμε για λογοτεχνία, 
είτε για κινηματογράφο, είτε για 
ηλεκτρονικά ή επιτραπέζια παι-
χνίδια, οι εικονογραφήσεις των 
εξωφύλλων δημιουργούσαν τόσο 
απόλυτα ολοκληρωμένους κό-
σμους, που πολλές φορές ξεπερ-
νούσαν σε αξία το περιεχόμενο.

 
– Τι μπορείς να μας πεις για 
το «Βlack Mass Rising»; Εχεις, 
ως φαίνεται, δημιουργήσει 
ένα σκοτεινό, συναρπαστι-
κό υβρίδιο της ιστορίας του 
Δράκουλα...

– Είναι μια ανάπλαση της κλα-
σικής ιστορίας του Μπραμ Στό-
κερ, που τραβάει ιδέες τόσο από 
το «Transylvanian Superstitions» 
της Σκωτσέζας συγγραφέως Εμιλι 
Τζέραρντ (που επηρέασε καταλυ-
τικά τον Στόκερ) και τις εξαιρε-
τικές μελέτες των ακαδημαϊκών 
Ράντου Φλορέσκου και Ρέιμοντ 
Τ. Μακνάλι πάνω στον μύθο και 
στην ιστορική αλήθεια του Βλαντ 
Τσέπες, όσο και από την πολυα-
γαπημένη διασκευή του Κόπο-
λα, αλλά και τις ιαπωνικού τύπου 
παραλλαγές, όπως τα «Vampire 

Hunter D» και «Castlevania». Εί-
ναι μια αντιπρόταση στις παρα-
δοσιακές αφηγήσεις μιας μυθο-
λογίας που έχει απασχολήσει όσο 
λίγες την ανθρωπότητα, που προ-
σφέρει μια ολοκαίνουργια, ανα-
τρεπτική ιστορία, με ακραία επι-
κή εικονογράφηση.

 
– Η δουλειά της εικονογράφου 
Τζόντι Μίουρ είναι συναρπα-
στική. Τι μπορείς να μας πεις 
γι’ αυτήν; 

– Ηθελα ένα πολύ συγκεκρι-
μένο ύφος γι’ αυτό το βιβλίο, κά-
τι που ίσως είναι πιο κοντά στο 
concept art ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών, παρά στην παραδοσια-
κή αισθητική των κόμικς. Οταν 
ανακάλυψα τη δουλειά της Τζό-
ντι, πάγωσα. Το θεοσκότεινο με-
γαλείο που εκπέμπουν οι πίνακές 
της, οι πιθανές, βλάσφημες ιστο-
ρίες που κρύβουν, και τα πρό-
σωπα των ηρώων της, με αυτό 
το υγρό, μελαγχολικό βλέμμα, 
με καθήλωσαν. Ηταν η πρώτη 
μου επιλογή. Ουσιαστικά, η μό-
νη μου επιλογή.

 
– Διαβάζοντας το βιβλίο, είδα 
εικόνες που με παρέπεμψαν 
στις δυστοπίες του Πολωνού 
σουρεαλιστή ζωγράφου Ζντζί-
σλαβ Μπεκσίνσκι. Ηταν εσκεμ-
μένη η αναφορά;

– Πριν από τρία χρόνια, λοι-
πόν, παρατηρούσα για ώρες έναν 
από αυτούς τους στοιχειωμένους 
καθεδρικούς ναούς του Μπεκσίν-
σκι· το ρημαγμένο, μετααποκα-
λυπτικό τοπίο, οι φριχτές, σκιώ-
δεις μορφές που εγείρονται πλάι 
του, η απεχθής, σχεδόν οργανική 
πρόσοψη, που νιώθεις να σε πνί-
γει με τη σαρωτική ζοφερότητά 
της. Αναρωτήθηκα ποια ανίερη 
ιστορία να υπάρχει πίσω από αυ-
τό το κτίριο. Και κάπως έτσι γεν-
νήθηκε το «Black Mass Rising».

 
– Γιατί σε έναν κόσμο γεμάτο 
από άντρες-πολεμιστές, βάζεις 
το σπαθί στο χέρι των γυναι-
κών; 

– Σε έναν κόσμο γεμάτο από 
πατριαρχικά πρότυπα, νομίζω 
οφείλουμε να βάλουμε το σπαθί 
στο χέρι των γυναικών. Στο χέ-
ρι των μειονοτήτων, των κατα-
πιεσμένων. Ανήκοντας ο ίδιος 
στην πλέον βαρετή πληθυσμιακή 
ομάδα –αυτή των λευκών στρέιτ 
ανδρών– αλλά μεγαλωμένος από 
δυνατές γυναίκες, με ενδιαφέρει 
πολύ περισσότερο να εξερευνή-
σω οπτικές γυναικών, ή ΛΟΑΤ+ 
ανθρώπων, μέσα σε παραδοσι-
ακά ανδροκρατούμενα genres, 
όπως ο γοτθικός τρόμος και η 
επική φαντασία. Και επιδιώκω 
επίσης, όσο μπορώ, να έχω και 
συνεργασίες με γυναίκες. Εξάλ-
λου, έχεις δει γυναίκα με σπαθί; 
∆εν υπάρχει ωραιότερη εικόνα!

Ο Ελληνας
πίσω από...
την ανάσταση
του Δράκουλα
Ο Θοδωρής Πρασίδης μιλάει στην «Κ»

Συνέντευξη στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

«Πριν από τρία χρόνια, παρατηρούσα για ώρες έναν από τους στοιχειωμένους καθεδρικούς ναούς του Μπεκσίνσκι· το μετααποκαλυπτικό τοπίο, τις σκιώδεις 
μορφές που εγείρονται πλάι του. Αναρωτήθηκα ποια ανίερη ιστορία να υπάρχει πίσω από αυτό το κτίριο. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το «Black Mass Rising»».

«Οταν ανακάλυψα τη δουλειά της Τζόντι [Μίουρ], πάγωσα. Το θεοσκότεινο 
μεγαλείο που εκπέμπουν οι πίνακές της, οι πιθανές, βλάσφημες ιστορίες που 
κρύβουν, και τα πρόσωπα των ηρώων της, με καθήλωσαν».

Σε έναν κόσμο γεμάτο 
από πατριαρχικά πρό-
τυπα, νομίζω οφείλουμε 
να βάλουμε το σπαθί 
στο χέρι των γυναικών. 
Στο χέρι των μειονοτή-
των, των καταπιεσμένων.

Το «Black Mass Rising» κυκλοφο-
ρεί παγκοσμίως στις 31 Μαΐου από 
την αμερικανική TKO Studios. 

«Τα κόμικς είναι η πιο 
ενδιαφέρουσα καλλιτε-
χνική σκηνή της χώρας 
και το λέω γνωρίζοντας 
ένα μεγάλο κομμάτι και 
της κινηματογραφικής,  
αλλά και της μουσικής 
ροκ/μέταλ σκηνής», λέει 
ο σεναριογράφος κόμικς 
Θοδωρής Πρασίδης.
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