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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΕΚΘΕΣΗ

Τα NFTs ήλθαν
για να μείνουν
Ο καλλιτέχνης Ανδρέας
Στυλιανού μίλησε στην «Κ»
για την έκθεση με τίτλο
«DYOR» (Do Your Own
Research) στην Alpha C.K.
Art Gallery με 28 NFTs έρ-
γα. Ο Ανδρέας λέει στην
«Κ» ότι τα NFTs ήλθαν για
να μείνουν. Και εάν το σκε-
φτείς είναι πολύ ωραίο να
έχεις ένα κομμάτι της ιστο-
ρίας της τέχνης στο πορτο-
φόλι σου. Ζωή, σελ. 5

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Αυτοεργοδοτούμενοι σταρ
Τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλοι οι μεγάλοι χολιγουντιανοί αστέ-
ρες συμμετέχουν και στην παραγωγή των ταινιών τους, προσδο-
κώντας φυσικά ποσοστά και από τα διαφαινόμενα κέρδη, αλλά
επιθυμώντας ταυτόχρονα να έχουν και μεγαλύτερο «λόγο» στο τε-
λικό αποτέλεσμα. Αρκετοί συμμετέχουν σε ταινίες έναντι «πινα-
κίου φακής», κάνοντας ωστόσο συμφωνίες επί των κερδών, τα
οποία συχνά είναι αστρονομικά. Ζωή, σελ. 1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Αρχές του 2027
τα νέα από Αφροδίτη
για το φυσικό αέριο
Στη Λευκωσία θα παρευρεθεί τέλη
Ιουλίου η διευθυντική ομάδα της
αμερικανικής Chevron για το πλάνο
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.
Στο πλάνο της εταιρείας υπάρχει η
πραγματοποίηση δύο γεωτρήσεων.
Η πρώτη θα είναι επιβεβαιωτική και
η δεύτερη για αξιοποίηση. Σελ. 10

«Δεύτερο», αλλά ρόλο στο αέριο 
η Κύπρος. Σελ. 9

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ενέργεια-ευρωτουρκικά
το κλειδί για λύση

«Η υποψηφιότητά
μου είναι πραγματι-
κά ανεξάρτητη, δεν
είναι συνάρτηση
της ενδεχόμενης
υποστήριξής μου
από κάποιο κόμμα.

Είναι συνάρτηση με τα πιστεύω μου
για το τι χρειάζεται αυτή η χώρα»
λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Αχιλλέας Δημητριάδης. Σελ. 8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο γλωσσικός σεξισμός
είναι ακόμα κυρίαρχος
Με αφορμή το συμβάν με το
«γλωσσικό ολίσθημα» του βουλευ-
τή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη,
στην «Κ» παρεμβαίνει η διευθύν-
τρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου
Μελετών Κοινωνικού Φύλου Σου-
σάνα Παύλου. Σελ. 8

ΒΙΒΛΙΟ

Oταν η λογοτεχνία
συναντά την ιστορία
Το νέο μυθιστόρημα του Ανδρέα Χα-
τζήκυριακου «Πτήση CY284» έχει
έντονο το πολιτικό στοιχείο, με αρ-
κετή έρευνα. Ένα βιβλίο με αφορμή
τη μοιραία πτήση CY284. Σελ. 16

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Προσπάθειες για 
έλεγχο της έντασης
Η ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ του
Νίκου Παναγιωτόπουλου και του
Τούρκου ομολόγου του Χουλουσί
Ακάρ κινήθηκε γύρω από την ανάγ-
κη να πέσουν οι τόνοι και να δοθεί
χώρος για τον τουρισμό και στα δύο
κράτη. Σελ.  17 Μετά τους ηγέτες

η υποψηφιότητα
Κίνηση αλληλεγγύης σε Ουκρανία
Ο Μακρόν, ο Σολτς, ο Ντράγκι, όπως και ο
Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, τάχ-
θηκαν υπέρ της χορήγησης καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας
στην Ουκρανία, μία ημέρα πριν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσιοποιήσει την εισήγησή
της στην ίδια κατεύθυνση. Σελ. 22

ΑΚΑΜΑΣ

Ανησυχίες εκφράζει 
η Περιβαλλοντική Αρχή
Το θέμα του Ακάμα και της ανάπτυξης
της περιοχής βρίσκεται και πάλι στο επί-
κεντρο της δημόσιας συζήτησης, εν ανα-
μονή της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης
για το τοπικό σχέδιο των κοινοτήτων
του Ακάμα. Σελ. 6

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Επονται νέες ροές
από την Aγκυρα 
Ιδιότυπη «επιχείρηση σκούπα» επιχειρεί
ο Ερντογάν, η οποία στοχεύει να «κλείσει»
1.200 γειτονιές της χώρας σε πρόσφυγες
και μετανάστες, μειώνοντας δραστικά
τον αριθμό τους. Στόχος του να θέσει
εκτός χώρας τουλάχιστον 1 εκατομμύριο
Σύρους από τα 3,7 εκατομμύρια που φι-
λοξενούνται. Σελ. 4

Η μετεγκατάσταση εταιρειών από χώρες
όπως Ουκρανία, Ρωσία και Λευκορωσία,
η έλευση εταιρειών τεχνολογίας και η αύ-
ξηση του προσωπικού από ήδη υπάρχουσες,
έχουν οξύνει το πρόβλημα της έλλειψης
γραφείων ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου κυ-
ριολεκτικά αυτά είναι δυσεύρετα. Πολλοί
developers στρέφονται στις τράπεζες για

δανεισμό ώστε να προχωρήσουν σε κα-
τασκευή γραφειακών χώρων. Αυτό το επι-
βεβαιώνουν και οι ίδιες οι τράπεζες, οι
οποίες, ωστόσο, είναι πολύ προσεκτικές
με τα κριτήρια της παροχής δανείων. Εκτός
από την παροχή δανείων οι τράπεζες έχουν
την ευκαιρία να «ξεφορτωθούν» και ακίνητα
που διαθέτουν. Οικονομική, σελ. 5

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Πέραν των 
τακτικισμών

Τα δύο μεγάλα κόμματα, με στόχο
τον β  ́γύρο των προεδρικών εκλογών,
ήδη κινούνται με τακτικισμό. O ΔΗΣΥ
ακολουθεί ένα περισσότερο ιδεολογικό
δρόμο, ενώ το ΑΚΕΛ υποστέλλει τα
κομματικά λάβαρα. Παρά τη διαφο-
ρετική προσέγγιση, άπαντες θα πρέπει
να έχουν λόγο καθαρό και κρυστάλ-
λινο, που να στέκεται στην αντίπερα
όχθη από τα στερεότυπα και τα δι-
χαστικά μικροπολιτικά διλήμματα.
Η έναρξη του προεκλογικού αγώνα
είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να
εξασκηθούν σε αυτού του είδους τον
λόγο, όσο και αν ακούγεται παράδοξο.
Ιδίως τα πολιτικά πρόσωπα δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο
που απάδει προς την εποχή μας.

Η «Κ» επισκέφθηκε το ακριτικό Αγαθονήσι και μίλησε με τους ακρίτες του Αιγαίου, οι οποίοι πλέον θεωρούν τις τουρκικές παραβιάσεις μέρος
της καθημερινής ρουτίνας τους. Τα έξοδα της καθημερινότητας τούς απασχολούν πολύ περισσότερο από τις ελληνοτουρκικές εντάσεις και λένε
στην απεσταλμένη της «Κ» ότι κρατάνε γερά. Σελ. 18, 19

Δυσεύρετα τα γραφεία στη Λεμεσό
Δάνεια για ανέγερση νέων ζητούν οι developers από τις τράπεζες

Οι τακτικές για μια θέση στον β́  γύρο
Ο ΔΗΣΥ εντείνει το ιδεολογικό πρόσημο, τη στιγμή που το ΑΚΕΛ κατεβάζει τα κομματικά λάβαρα
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ φαίνεται να κα-
θορίζουν την τακτική τους με πρώ-
τιστο στόχο το εισιτήριο για τον
β΄ γύρο. Τα δύο κόμματα ξεκινούν
με εντελώς διαφορετικές αφετη-
ρίες. Ο ΔΗΣΥ έχει επιλέξει να παίξει

καθαρά κομματικά, παρά να προ-
βάλλει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως
υποψήφιο. Αυτό θεωρεί πως θα
του δώσει πλεονέκτημα έναντι
του κύριου αντιπάλου του, που εί-
ναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και

θα συσπειρώσει τον ΔΗΣΥ που
του διασφαλίζει τη δεύτερη Κυ-
ριακή. Αντίθετα, το ΑΚΕΛ έχει
αποδεχτεί πως τα πρωτοκλασάτα
στελέχη δεν θα είναι στο Υπουρ-
γικό του Ανδρέα Μαυρογιάννη

και σχηματίζεται ένας προεκλο-
γικός με όσο το δυνατόν πιο δια-
κριτική την παρουσία του ΑΚΕΛ,
καθώς έτσι ευελπιστούν στην προ-
σέλκυση μιας ευρύτερης μερίδας
ψηφοφόρων. Σελ. 7

ΑΠΟΣΤΟΛH ΣΤΟ ΑΓΑΘΟΝHΣΙ

Εδώ χτυπάει ο σφυγμός του Αιγαίου

Τα δύο μεγάλα κόμματα 
αντιλαμβάνονται πως 
στο σενάριο αποκλεισμού 
κάποιου εκ των δύο 
αλλάζει πλήρως το σκηνικό.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ: Βερολίνον – Συνήλθε σήμερον το υπουργικόν
συμβούλιον όπως εξετάση την δημιουργηθείσαν κατάστασιν εξ
αφορμής του διατάγματος περί ανασυγκροτήσεως των χιτλερικών
τμημάτων εφόδου, δι’ ου επιτρέπεται εις αυτούς να φέρουν στολάς.
Ο υπουργός των Εσωτερικών έσπευσε να συγκαλέση διά την 22 τρέχ.

τους υπουργούς των Εσωτερι-
κών των λοιπών ομοσπόνδων
γερμανικών κρατών προς εξέτα-
σιν της καταστάσεως. Εν τω με-
ταξύ οι χαλυβδόκρανοι και οι
αρχηγοί των ταγμάτων εφόδου
των χιτλερικών απηύθυναν τη-
λεγραφήματα διαμαρτυρίας
προς την ομοσπονδιακήν Κυ-

βέρνησιν διά την απόφασιν των Κυβερνήσεων Βάδης και Βαυαρίας,
αίτινες μη λαβούσαι υπ’ όψει το διάταγμα της γερμανικής Κυβερνή-
σεως απηγόρευσαν τας στρατιωτικάς στολάς επί του εδάφους των. Το
εθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα απηύθυνεν αίτησιν προς το Ανώτατον Δι-
καστήριον περί αναθεωρήσεως της αποφάσεως του προέδρου της
Βαυαρικής Διαίτης δι’ ης επεβλήθη η ποινή της αποβολής εκ των συ-
νεδριάσεων του σώματος των χιτλερικών βουλευτών. Αρχηγός του
επιτελείου των χιτλερικών στρατευμάτων διωρίσθη και αύθις ο λοχα-
γός Ρεν. Εν τω μεταξύ παρατηρείται ζύμωσις ήτις αν τελικώς εκδηλω-
θή, θα επηρεάση βαθύτατα την οικονομικήν κατάστασιν της χώρας.
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: Αγγέλλεται εκ Ζυρίχης ότι αφίκετο εκεί προ
ημερών ο διάσημος καθηγητής Πικκάρ, ο κατακτητής της «στρωμα-
τοσφαίρας», συναντηθείς με μερικούς τεχνικούς του τόπου, ιδίως με
τους αντιπροσώπους της Αεροπορικής Εταιρείας της Ανατολικής Ελ-
βετίας. Ο καθηγητής συνεζήτησε μετ’ αυτών επί του ζητήματος της
προπαρασκευής της δευτέρας ανυψώσεώς του δι’ αεροστάτου εις
τα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Ο υφυπουργός της Δικαιοσύνης απασχοληθείς τελευ-
ταίως με το ζήτημα της αποφυλακίσεως των κρατουμένων εις τας
διαφόρους φυλακάς του Κράτους διά καθυστέρησιν φόρων ή μη
πληρωμήν ποινικών εξόδων, προήλθεν εις την γνώμην όπως οι κρα-
τούμενοι αυτοί χρησιμοποιηθούν διά την εκτέλεσιν δημοσίων έργων
(οδών κ.λπ.), εξοφλούντες κατά τον τρόπον αυτόν τα οφειλόμενα.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
19.6.1932

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

1 Στο βερεσέ. Δέκα εκατομμύρια
ανείσπρακτα πρόστιμα από τον

κορωνοϊό. Η έκπληξη θα ήταν αν τα
είχαν εισπράξει. Όταν κάποιος δεν
τον ενδιαφέρει η υγεία του, τον εν-
διαφέρουν τα πρόστιμα;

2 Στη ζωή. Τα μισά θανατηφόρα
δυστυχήματα ήταν με θύματα αλ-

λοδαπούς. Κάποιοι θα το διαβάσουν
με στενοχώρια, κάποιοι με ανακού-
φιση. Δυστυχώς. 

3 Στο βίντεο. Έψαξαν από το αρχη-
γείο για προσωπικά βίντεο της

κας διευθύντριας. Ερώτημα 1: Υπάρ-
χουν προσωπικά βίντεο; Ερώτημα 2:
Γιατί έχουν ενδιαφέρον για το αρχη-
γείο; Ερώτημα 3: Πώς βρέθηκε κινη-
τό στα χέρια βαρυποινίτη, με λογα-
ριασμό στο telegram; 

4 Στην ντροπή. Ό,τι και να έψα-
χναν πάντως τα έκαναν μούσκε-

μα. Και επικοινωνιακά, και ηθικά, και
επαγγελματικά. 

5 Στην ισότητα. Πολεοδομική και
οικοδομική άδεια σε ένα χρόνο

για επενδύσεις εκατομμυρίων, λέει
η κυβέρνηση. Ενώ για τον κοσμάκη
καλά τρία χρόνια. Ισότητα, ισονομία,
δικαιοσύνη. 

6 Στη συζήτηση. Τελικά θα έχου-
με debate ή δεν θα έχουμε; Το

θείο βρέφος δεν φοβάται λέει, αλλά
δεν εμφανίζεται. Ο μπον βιβέρ τρέ-
χει στα πανηγύρια και τα λαϊκά σω-
ματεία και η Συκιά του Μαύρου από
την Αργάκα, μόνος στο στούντιο του
ΡΙΚ να τους περιμένει.

7 Στην ιδέα. Πολυμήχανε, γιατί να
μην έχουν ΟΛΟΙ οι κρατικοί αξιω-

ματούχοι μόνο μια επταετή θητεία;
Και εσύ μέσα; Λέω τώρα. 

8 Στους χρυσόστομους. Αλέκο, η
Αναστασία μού είπε να σε ευχα-

ριστήσω δημόσια για την εξυπνάδα
που έριξες. Η αναγνωρισιμότητά της
και η επιρροή της πήγε στον ουρα-
νό. Την επόμενη φορά δεν χρειάζε-
ται να απολογηθείς, Αλέκο. 

9 Στον Κίσινγκερ. Πήγαν λέει Μα-
κρόν, Ντράγκι και Σουλτς να πα-

ρηγορήσουν τον Ζελένσκι στο Κίε-

βο. Τους σχολίασε ο Μεντβέντεφ ως
εξής: «Ο μακαρονάς, ο βατραχάκιας
και ο λουκανικάς πάνε χωρίς λόγο
στο Κίεβο». Υψηλή πολιτική. 

1 0 Στον αέρα. Ηλθαν Βέμπερ,
Μητσοτάκης, Σχοινάς, να στη-

ρίξουν τον Φούλη μας από την Αργά-
κα. « Έξω πάμε καλά» που θα έλεγε
ο γέρος Καραμανλής. Το πρόβλημα
είναι το μέσα. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Θεέ μου, προφύλαξέ με από τους φίλους μου, τους εχθρούς μου τους αναλαμβάνω εγώ»
Αντίγονος Β΄ Γονατάς, Μακεδόνας βασιλιάς. 

Οι κυρίες κάθισαν σε ένα κύκλο,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ψυχιά-
τρου Νεοφύτας Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ, αναμένοντας υπομονε-
τικά την τελευταία άφιξη, ώστε να
ξεκινήσει το group therapy. Η
Κουλλίτσα Κυριακού προσήλθε
φουριόζα μ’ ένα δίσκο γεμάτο ερ-
γολάβους και δωράκια για την περί-
σταση. «Τι είναι τούτο;» αναρωτή-
θηκε, φανερά εντυπωσιασμένη η
Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον, παρα-
τηρώντας τη φωτογραφία του υπο-
ψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη επά-
νω στο πλαστικό μπουκαλάκι.

«Αντισηπτικό με άρωμα τριαντά-
φυλλου από τη γενέτειρά του, τον
Αγρό» εξήγησε περιχαρής η Κουλ-
λίτσα, καθώς το πρόσφερε στην
αποσβολωμένη ψυχαναλύτρια. Και
εξήγησε στο διευρυμένο καρέ ότι
δανείστηκε την ιδέα από την προ-
ώθηση της υποψηφιότητας Μαυρο-
γιάννη στην Επιτροπή Διεθνούς Δι-
καίου του ΟΗΕ πέρυσι τον Νοέμ-
βριο. «Πρωτότυπο» μουρμούρισε η
Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ. «Να υποθέσω λοιπόν ότι
είστε αριστερή;». «Με την καλή έν-
νοια» απάντησε η Κουλλίτσα.

«Είμαι η Ιουλία και είμαι καλά». «Εί-
μαι η Ευγενία και είμαι καλά». «Είμαι
η Κουλλίτσα και είμαι καλά». Έπειτα
από εφτά «είμαι καλά» οι κυρίες ολο-
κλήρωσαν τον κύκλο, δηλώνοντας:
«Είμαστε το καρέ και είμαστε καλά».
Τότε η Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίντεν-
σμπουργκ επιστράτευσε την επιστη-
μοσύνη της, εξηγώντας στο γκρουπ
την αναγκαιότητα «να δούμε το ποτή-
ρι μισογεμάτο, κοπέλες». «Δαμαί έγι-
νεν ο τόπος μας ποζαύλιν!» εξέφρα-
σε γλαφυρά την οικολογική της
απελπισία η Μαργαρίτα Πεύκου Ha-
zelwood και οι γυναίκες στα πρόθυρα
νευρικής κρίσης συγκατένευσαν
σιωπηλά. «Γι’ αυτό υπάρχει η Μέθο-
δος» θριαμβολόγησε η ηγερία της
σύγχρονης ψυχιατρικής.  

Η Μέθοδος Δες Το Ποτήρι Μισογε-

μάτο είναι απλή. « Όταν παίρνω φό-
ρα, φόρα κατηφόρα και ο Θεός ο
ίδιος δεν με σταματά, τι κάνω, κο-
πέλες; Βλέπω την αστεία πλευρά
των πραγμάτων». «Τουτέστιν;».
«Τουτέστιν κάηκαν στο Μαρί 4.000
τόνοι ελαστικών, δημιουργώντας
ένα τοξικό νέφος. Δύο είναι οι επι-
λογές: είτε αρχίζεις τις διαμαρτυ-
ρίες και ψυχοπλακώνεσαι, είτε λει-
τουργείς όπως την Επίτροπο Περι-
βάλλοντος και κάνεις πολιτική πρά-
ξη το Χαμογελάτε, Είναι Μεταδοτι-
κό». Η Ευγενία η Καλαμαρού επέ-
λεξε αμέσως την κουρτίνα δύο, υιο-
θετώντας τις δηλώσεις της Επιτρό-
που Κλέλιας ότι «ήταν ευτύχημα το
πόσο άμεση ήταν η κινητοποίηση
όλων των υπηρεσιών».

Για όσους διαθέτουν ασθενή μνήμη,
να θυμίσουμε ότι η Κλέλια Βασιλεί-
ου έκανε ένα όχι και τόσο επιτυχη-
μένο πέρασμα από την κεντρική πο-
λιτική σκηνή ως Αναπληρώτρια Κυ-
βερνητική Εκπρόσωπος. Αλλά επει-
δή κανείς «άριστος των αρίστων»
δεν χάνεται στο κράτος – βραχονησί-
δα, αναβαθμίστηκε σε Επίτροπο Πε-
ριβάλλοντος με βαθυστόχαστες πα-
ρεμβάσεις του τύπου: « Όταν βλέ-
πουμε μαύρο καπνό κλείνουμε τα
κλιματιστικά, δεν το αναπνέουμε, το
αποφεύγουμε πάση θυσία. Αυτό
πρέπει να ξέρει ο κόσμος». 

«Μη διολισθαίνετε!» επέπληξε το
γκρουπ η Νεοφύτα Νεοφύτου
Φρίντενσμπουργκ. «Μπορεί να μας

πήρε δέκα χρόνια για να εντοπί-
σουμε τον άριστο των αρίστων,
όμως ο Νίκος Αναστασιάδης τώρα
δικαιώνεται». «Και το όνομα αυ-
τού;». «Μαυρίκιος Μαυρικίου»
απάντησε θαρρετά και τους διάβα-
σε απόσπασμα από τη συνέντευξή
του για τον θρίαμβο της αξιοκρα-
τίας επί ημερών του τατά του. «…
όλα αυτά τα χρόνια δεν σήκωσα πο-
τέ το τηλέφωνο για να του ζητήσω
κάποια εξυπηρέτηση, κάτι το οποίο
έχει εκτιμήσει και ο ίδιος. Σε στιγ-
μές που πολλοί μου έλεγαν :γιατί
δεν λες του νονού σου να σε βοη-
θήσει;” τους απαντούσα: “Εγώ θα
τα καταφέρω με την αξία μου”».

Ο βήχας και ο υψηλό πολιτιστικό

επίπεδο δεν κρύβονται ομοφώνη-
σε το καρέ. Γεγονός που οδήγησε
το group therapy στην επόμενη
άσκηση θετικής σκέψης με τίτλο
εργασίας «ευρώ, δάκρυα και ιδρώ-
τας». Ο λόγος για την πολυσυζητη-
μένη συναυλία του Σάκη Ρουβά
στον Πρωταρά και τις κατηγορίες
ότι κόστισε στον Δήμο 100.000 ευ-
ρώ! «Το κόστος δεν ήταν 100.000
αλλά 83.000 δήλωσε ο Δήμαρχος
Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης».
«Τουτέστιν;». «Τουτέστιν, είναι δυ-
νατόν να χαλούμε τις καρδιές μας
για 17 ψωροχιλιάδες ευρώ κοπέ-
λες;». «Αστείο ποσόν» υπερθεμάτι-
σε η Ρενέ Κυπαρίσσι, η οποία σε
θέματα lifestyle ανέκαθεν υπήρξε
άτεγκτη.

Η αναφορά στο lifestyle μοιραία
οδήγησε το γκρουπ σε ένα πρόσω-
πο του κύκλου τους. Συγκεκριμένα
στον Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος
επιμένει στην εργολαβική αποδό-
μηση της υποψηφιότητας Χριστο-
δουλίδη. «Κάποιος να πει στον αγα-
πητό Γιαννάκη ότι ο Χριστοδουλίδης
δεν κτυπιέται με αυτοαναφορικά
παραληρήματα του τύπου Εγώ ο
Κλαύδιος» σημείωσε με νόημα η
Λητώ Περιστέρη Μουσουπέττη. Εν-
νοώντας βεβαίως τα πολλά «εγώ»
στη συνέντευξή του στην Καθημε-
ρινή της περασμένης Κυριακής. 

«Γιατί να μη θεσπιστούν κάποιοι εν-
δυματολογικοί κανόνες;» ξέσπασε η
Θεοπίστη Θεοδούλου, θέτοντας το
group therapy προ των ευθυνών
του. «Το εύκολο είναι να αναθεματί-
ζουμε την παρότρυνση του Αλέκου
Τρυφωνίδη στην Αναστασία Ανθού-
ση “να σταματήσει να αλλάζει ταγέρ
και να έρθει στην Βουλή να λύσου-
με το πρόβλημα”. Το δύσκολο είναι
να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο» εί-
πε η συνταξιούχος θεολόγος.

« Ένα πράγμα είναι να βλέπουμε το
ποτήρι μισογεμάτο κι άλλο να κατα-
λήξουμε με το ακαταλόγιστο της Ελ-
πίδας Ιακωβίδου στο Όμορφη Μέρα
Κάθε Μέρα. Γιατί δεν είναι ευ ζην
αυτό, αυτό είναι ευθανασία κοπέλες!
Θα μας βάλει σε τάξη το fashion poli-
ce του Τρυφωνίδη; Μακριά φουστά-
νια λίγο πάνω από τον αστράγαλο,
όπως παλαιά; Να πηγαίνει η Αναστα-
σία στην επιτροπή με το καλαθάκι
της - “σαντουιτσάκια τυρί ζαμπόν με
μηδέν λιπαρά, γιατί πρέπει να προ-
σέξετε τη διατροφή σας κυρ Αλέκο
μας;”. Έχουμε ξεφύγει ή μου φαίνε-
ται;» ξέσπασε η Ιουλία Παλαιολόγου
Ουίλσον. «Θετική σκέψη…» τη διέ-
κοψε η Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίν-
τενσμπουργκ. «Άι παράτα με κι εσύ!
Που πληρώνω 60 ευρώ την ώρα για
να ακούω αηδίες. Είμαστε γελοία
χώρα, μάνα μου. Τέλος!».  

Group therapy

stavros.christodoulou@gmail.com

Αν οι κυρίες της πολιτικής θέλουν να γλυτώσουν τη σύλληψη από το fashion police του Αλέκου Τρυφωνίδη, ιδού ο ενδυματολογικός κώδικας: σεμνά,
κομψά και ταπεινά.  

Με άριστα το1010
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ

Το έωλο των τουρκικών αξιώσεων στο Αιγαίο

Τ ο νομικό δόγμα «Res interalios
acta» σημαίνει ότι μια σύμ-
βαση δεν μπορεί να επηρεάσει

δυσμενώς τα δικαιώματα κάποιου
που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Κατά λαϊκότερη έκφραση «ένα θέμα
μεταξύ άλλων δεν είναι δική μας
δουλειά». Η Τουρκία, ωστόσο, κατά
πάγια συνήθειά της να ασελγεί επί
του Διεθνούς Δικαίου, εγείρει ζήτημα
αποστρατικοποίησης των νησιών
του Αιγαίου που παραχωρήθηκαν
στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των
Παρισίων το 1947. Η Τουρκία δεν
είναι μέρος αυτής της Συνθήκης.
Γράφει ο διακεκριμένος καθηγητής
Δημοσίου Δικαίου, τέως Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος: «Σε μια από
τις πιο πρόσφατες προκλήσεις της
η Τουρκία άρχισε, πάντα στο πλαίσιο
της πάγιας τακτικής της να προ-
σθέτει ανύπαρκτα ζητήματα προς

διαπραγμάτευση με την Ελλάδα –
και, συνακόλουθα, ν’ αμφισβητεί
την αδιαπραγμάτευτη Εθνική μας
Θέση, ότι μεταξύ μας υφίσταται
μια, και μόνη, διαφορά, εκείνη της
οριοθέτησης της νησιωτικής υφα-
λοκρηπίδας και των αντίστοιχων
θαλάσσιων ζωνών – να εγείρει εκ
νέου και ζήτημα ως προς το αν η
Ελλάδα έχει δικαίωμα να θωρακίζει
αμυντικώς όλα, ανεξαιρέτως, τα νη-
σιά της στο Αιγαίο, και μάλιστα ανε-
ξαρτήτως του ποια είναι η έκτασή
τους και αν κατοικούνται ή όχι.

Είναι δε άκρως χαρακτηριστικό
της προκλητικότητάς της, το ότι η
Τουρκία εγείρει το ζήτημα αυτό
είτε διαστρεβλώνοντας πλήρως το
νόημα συγκεκριμένων διατάξεων
της Συνθήκης της Λωζάνης. Είτε –
ακόμη χειρότερα – επικαλούμενη
Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες δεν
είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως

π.χ. τη Σύμβαση των Παρισίων του
1947 για τα Δωδεκάνησα, που απο-
τελεί για την Τουρκία «res inter
alios acta». Στις αδιανόητες, θεσμι-
κώς και πολιτικώς, αυτές προκλήσεις
της Τουρκίας η Ελλάδα παγίως απαν-
τά, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο
– και ενεργώντας επιπλέον και για

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αφού το έδαφος και τα σύνορα
της Ελλάδας είναι έδαφος και σύ-
νορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– ότι έχει όχι μόνο θεμελιωμένο δι-
καίωμα αλλά και εξίσου θεμελιωμένη
υποχρέωση αμυντικής θωράκισης
όλων, ανεξαιρέτως και δίχως οιαδή-
ποτε διάκριση, των Νησιών της στο
Αιγαίο».

Αλλά η έωλη και εξωφρενική επι-
χειρηματολογία της Τουρκίας για
απογύμνωση των νήσων του Αι-
γαίου για ν’ αποτελούν ανυπερά-
σπιστο στόχο στις τουρκικές ορέξεις
καταρρίπτεται και κονιορτοποιείται
από το περιεχόμενο του άρθρου 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Πρόκειται για το δικαίωμα της
«νόμιμης άμυνας» κάθε κράτους-
μέλους του ΟΗΕ, σε περίπτωση
«επικείμενης απειλής» και «απειλής
χρήσης βίας». Και βέβαια η Ελλάδα

κέκτηται αδιαμφισβήτητα αυτό το
δικαίωμα, αφού είναι πασίδηλα και
αυτόδηλα και «πέραν πάσης λογικής
αμφιβολίας» οι εκ Τουρκίας προερ-
χόμενες και επικείμενες απειλές
και απειλές χρήσεις βίας.

Ιδού τα αμάχητα τεκμήρια:
1) Η τουρκική εισβολή του 1974

και η έκτοτε παγιωθείσα στρατιω-
τική κατοχή του 37% της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ναι μεν η Κύπρος εί-
ναι ανεξάρτητο κράτος πλην όμως
η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με την
Κύπρο με τη Συνθήκη Εγγυήσεως
και τη Συνθήκη Συμμαχίας.

2) Στις 8 Ιουνίου 1995 η Τουρκική
Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε το περί-
φημο casus belli σε περίπτωση που
η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα από 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

3) Συνεχείς είναι οι τουρκικές
ενέργειες αμφισβήτησης των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας

στο Αιγαίο. Με επιθετικές ενέργειες
και παραβιάσεις τόσο του εναέριου
όσο και του θαλάσσιου ελληνικού
χώρου.

4) Το έωλο «τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο» αποτέλεσε οιονεί επιθετική
πράξη και διαρκή απειλή κατά της
Ελλάδας, δεδομένης της κατάφωρης
παραβίασης της σύμβασης του ΟΗΕ
για το θαλάσσιο Δίκαιο του 1982.
Η οποία κατέστη μέρος του Ευρω-
παϊκού Δικαίου με νομοθετική πρά-
ξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με βάση αυτά τα τεκμήρια η συ-
νεχώς παραβιάζουσα το διεθνές δί-
καιο Τουρκία δεν νομιμοποιείται
να προβάλλει έωλους ισχυρισμούς
και αιτιάσεις που προσβάλλουν
κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας
και νομικού πολιτισμού.

Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου είναι πρώην πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η Λευκωσία και η Αθήνα δεν κα-
λούνται να διαχειριστούν μόνο
το προεκλογικό παραλήρημα του
Ταγίπ Ερντογάν και την εθνικι-
στική του ατζέντα, με τις γνωστές
διεκδικήσεις στο Κυπριακό, την
ΑΟΖ, το Βαρώσι και το Αιγαίο. Αλ-
λά, όπως όλα δείχνουν, θα κλη-
θούν να «πληρώσουν» μέρος του
λογαριασμού νέων προεκλογικών
σχεδιασμών του κ. Ερντογάν, ο
οποίος ωθεί, δήθεν «εθελοντικά»,
πρόσφυγες και μετανάστες εκτός
Τουρκίας, προκειμένου να κατευ-
νάσει το «αντιμεταναστευτικό αί-
σθημα», που ολοένα αυξάνεται
στη χώρα του και να κεφαλαι-
οποιήσει τη νέα αυτή πολιτική,
στις εκλογές του 2023. Στο πλαίσιο
αυτό, ο κ. Ερντογάν επιβάλλει
πλέον μια ιδιότυπη «επιχείρηση
σκούπα», η οποία, όπως ανακοι-
νώθηκε επισήμως πριν από με-
ρικές ημέρες, στις 13 Ιουνίου,
στοχεύει να «κλείσει» 1.200 γει-
τονιές της χώρας σε πρόσφυγες
και μετανάστες, μειώνοντας δρα-
στικά τον αριθμό τους. Απώτερος
στόχος του Τούρκου Προέδρου
είναι να θέσει εκτός χώρας του-
λάχιστον 1 εκατομμύριο Σύρους
από τα 3,7 εκατομμύρια που φι-
λοξενούνται (με τη στήριξη και
τα κονδύλια της Ε.Ε.!). 

Οι πιέσεις που δέχονται πρό-
σφυγες και μετανάστες στην Τουρ-
κία και η δήθεν «εθελοντική» πο-
λιτική μετεγκατάστασης στην
οποία υποβάλλονται, τους φέρ-
νουν εκ των πραγμάτων ενώπιον
δύο επιλογών: Είτε θα επιστρέ-
ψουν «εθελοντικά» σε οικισμούς
που έχει εγκαταστήσει ο κ. Ερν-
τογάν σε λεγόμενες «ασφαλείς
ζώνες» εντός της Συρίας. Είτε θα
οδηγηθούν στην «αγκαλιά» των
διακινητών, οι οποίοι δείχνουν
μια ιδιαίτερη προτίμηση στην Κύ-
προ και στην Ελλάδα, για πολλούς
λόγους, περιλαμβανομένης και
της ανοχής της Άγκυρας.

Στην εν λόγω προεκλογική εξί-
σωση του Ταγίπ Ερντογάν, που
εκ των πραγμάτων συνεπάγεται
συνέπειες για Λευκωσία και Αθή-
να, θα πρέπει να συνυπολογιστεί
και η πρόσφατη απόφαση Άγκυ-
ρας και ψευδοκράτους, ώστε οι
πτήσεις αεροσκαφών μεταξύ των
δύο να θεωρούνται ως «εσωτερι-
κές». Κάτι που πέραν του στοι-
χείου της προσάρτησης, σε πρα-
κτικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά

τα ζητήματα προσφυγικού/μετα-
ναστευτικού, σημαίνει ότι δεν θα
υπάρχουν πλέον διατυπώσεις για
όποιον επιθυμεί να ταξιδέψει από
την Τουρκία στο κατεχόμενο τμή-
μα της Κύπρου. Εξέλιξη, η οποία
κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε
ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των
ροών στην Κύπρο, μέσω του πα-
ράνομου αεροδρομίου Τύμπου
και εν συνεχεία διά μέσου της
«Πράσινης Γραμμής». 

Κι όλα αυτά, την ίδια ώρα που
η Κύπρος βρίσκεται σε «κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης» (επιστολές
Αναστασιάδη - Νουρή προς αξιω-
ματούχους Ε.Ε.) και προσβλέπει
στην πλήρη υλοποίηση τόσο του
πρόσφατου Μνημονίου Συναντί-
ληψης με την Ε.Ε., όσο και της
πρωτοβουλίας της Γαλλικής Προ-
εδρίας για μετεγκατάσταση 7-
10.000 προσώπων από τις χώρες
της πρώτης γραμμής (Κύπρο, Ιτα-
λία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα).

Ειδικότερα: 
1) Ο Τούρκος Πρόεδρος απο-

φάσισε ότι το ποσοστό διαμονής
προσφύγων σε γειτονιές της Τουρ-
κίας θα περιοριστεί στο 20% του
συνολικού πληθυσμού εκάστης
περιοχής, με στόχο να ικανοποι-
ήσει το αίσθημα της κοινωνίας
των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι
ολοένα και περισσότερο ζητούν
την απομάκρυνση προσφύγων
και μεταναστών. Ως αποτέλεσμα
της εν λόγω απόφασης, ο ΥΠΕΣ
Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε
στις 13 Ιουνίου, ότι κλείνουν ου-
σιαστικά 1200 γειτονιές της Τουρ-
κίας, κάτι που εκ των πραγμάτων
δημιουργεί την ανάγκη μετεγκα-
τάστασης προσφύγων και μετα-
ναστών που διέμεναν εκεί. Ση-
μειώνεται ότι μεταξύ των προσώ-
πων που έχουν ήδη εισέλθει σε
διαδικασία μετεγκατάστασης είναι
και Σύροι πρόσφυγες, για τη «φι-
λοξενία» των οποίων ο κ. Ερντο-
γάν έχει λάβει ήδη 9 δισεκατομ-
μύρια ευρώ από την Ε.Ε. και ζητάει
βεβαίως κι άλλα. Οι υπό «μετεγ-
κατάσταση» πρόσφυγες και με-
τανάστες, έχουν στην πραγματι-
κότητα δύο επιλογές: Είτε να με-
τακινηθούν δήθεν «εθελοντικά»
(voluntarily) σε υποτιθέμενες
«ασφαλείς ζώνες» που έχει εγκα-
ταστήσει η Άγκυρα εντός της Συ-
ρίας. Είτε θα εξαναγκαστούν σε
φυγή, πέφτοντας στα χέρια των
διακινητών, με βασικούς προορι-
σμούς την Κύπρο και την Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον

σχεδιασμό που εξήγγειλε ο Τούρ-
κος Πρόεδρος, στόχος του είναι
να μετακινηθούν «εθελοντικά»
τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Σύροι
από τα 3,7 εκατομμύρια που φι-
λοξενεί, στις εν λόγω «ασφαλείς
ζώνες». Η «επιχείρηση σκούπα»
του κ. Ερντογάν σε γειτονιές της
Τουρκίας βρίσκεται πάντως σε
εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες.
Ως παράδειγμα, αναφέρουμε ότι
στις αρχές του έτους, στην πε-
ριοχή Altindag της Άγκυρας, 4.514
Σύροι πρόσφυγες αποδέχθηκαν
«εθελοντικά» να μετακινηθούν,
177 καταστήματα έκλεισαν και
309 εγκαταλελειμμένα κτίρια κα-
ταστράφηκαν. Σύμφωνα δε με
τον Savas Unlu, επικεφαλής της
διεύθυνσης διαχείρισης μετανά-
στευσης της Τουρκίας, υπολογί-
ζεται ότι ήδη 500.000 Σύροι πρό-
σφυγες είχαν «εθελοντικά» με-
τεγκατασταθεί μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου, στις «ασφαλείς ζώνες» του
κ. Ερντογάν, εντός της Συρίας. Η
διαδικασία «εκκαθάρισης» των
γειτονιών της Τουρκίας από πρό-
σφυγες και μετανάστες, θα ενι-
σχυθεί όπως έλεγαν ξένες διπλω-
ματικές πηγές στην «Κ», όσο πλη-

σιάζουμε στις προεδρικές εκλογές,
καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν φέρεται
αποφασισμένος να ικανοποιήσει
τα «θέλω» της κοινωνίας των
Τούρκων πολιτών, και το ολοένα
αυξανόμενο «αντιμεταναστευτικό
αίσθημα». 

2) Παράλληλα, Άγκυρα και ψευ-
δοκράτος, χρησιμοποιώντας ως
πρόσχημα τη μείωση των τιμών
των αεροπορικών εισιτηρίων,
αποφάσισαν πριν από μερικές
εβδομάδες να τροποποιήσουν το
καθεστώς του παράνομου αερο-
δρομίου Τύμπου, περιλαμβάνον-
τάς το στα εσωτερικά αεροδρόμια
της Τουρκίας, ώστε οι πτήσεις
μεταξύ Τουρκίας και Κατεχομένων
να θεωρούνται «εγχώριες». Η από-
φαση αυτή, πέραν της εμφανούς
κίνησης προσάρτησης, θα σημά-
νει παράλληλα τον τερματισμό
των υποτυπωδών ελέγχων που
γίνονται σε αεροδρόμια της Τουρ-
κίας για όσους επιθυμούν να τα-
ξιδέψουν στο ψευδοκράτος, καθώς
οι εν λόγω πτήσεις θα θεωρούνται
«εσωτερικές». Συνεπώς, όσοι επι-
θυμούν, περιλαμβανομένων και
παράτυπων μεταναστών, θα μπο-
ρούν να ταξιδεύουν μεταξύ Τουρ-
κίας και Κατεχόμενων χωρίς δια-
τυπώσεις. Τόσο κατά την αναχώ-
ρησή τους, όσο και κατά την άφιξή
τους στο παράνομο «αεροδρόμιο»
της κατεχόμενης Τύμπου, κάτι
που θα ενισχύσει ακόμη περισ-
σότερο τον σχεδιασμό Ερντογάν
για διοχέτευση μεταναστών στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, προκαλώντας οικονομική
ασφυξία αλλά και δημογραφική
αλλοίωση του κράτους, όπως κα-
ταγράφεται και σε διαβαθμισμένο
έγγραφο αρμοδίων υπηρεσιών
της Ε.Ε. 

<<<<<<<

Η έωλη και εξωφρενική
επιχειρηματολογία 
της Τουρκίας για απογύ-
μνωση των νήσων του
Αιγαίου καταρρίπτεται
και κονιορτοποιείται 
από το περιεχόμενο του
άρθρου 51 του Καταστα-
τικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Eπονται 
νέες ροές 
προσφύγων 
από Aγκυρα
«Επιχείρηση σκούπα» από τον Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος αποφάσισε ότι το ποσοστό διαμονής προσφύγων σε γειτονιές της Τουρκίας θα περιοριστεί στο 20% του πληθυσμού εκάστης περιοχής.

<<<<<<<

Η απόφαση Ερντογάν
για εσωτερικές πτήσεις,
οδηγεί σε ακόμη μεγα-
λύτερη ενίσχυση των
ροών στην Κύπρο, μέσω
του παράνομου αερο-
δρομίου Τύμπου και εν
συνεχεία διά μέσου της
«Πράσινης Γραμμής».

Θύματα της προεκλογικής ατζέντας
της Τουρκίας, τείνουν να καταστούν
Αθήνα και Λευκωσία, υπό το φως
των αποφάσεων και των πολιτικών
που δρομολογεί ο Τούρκος Πρό-
εδρος, τόσο σε σχέση με «εθνικά
ζητήματα», όσο και αναφορικά με
το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Το εθνικιστικό παραλήρημα ως επί-
σης και η πλειοδοσία μεταξύ κυ-
βέρνησης και αντιπολίτευσης στην
Τουρκία για «δραστική μείωση» του
αριθμού προσφύγων και μετανα-
στών και για ικανοποίηση του «αν-
τιμεταναστευτικού αισθήματος»
της κοινωνίας των πολιτών, κυριαρ-
χούν στην προεκλογική ατζέντα,
παράλληλα με την ακρίβεια και τον
πληθωρισμό. Σε ό,τι αφορά στο με-
ταναστευτικό, τα κόμματα της αν-
τιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι εάν
κερδίσουν τις εκλογές του 2023, θα
αρχίσουν την μετεγκατάσταση Σύ-
ρων στην πατρίδα τους. Ο Κεμάλ
Κιλιτσντάρογλου, αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης (CHP), εξήγ-
γειλε ότι εάν εκλεγεί θα επιδιώξει
επιστροφή όλων των προσφύγων
από την Τουρκία στη Συρία, εντός
δύο ετών. Ομοίως και η Μεράλ Ακ-
σενέρ του «Καλού Κόμματος» υπο-
σχέθηκε να επιδιώξει επαναπρο-
σέγγιση με τη Δαμασκό και να στεί-
λει τους πρόσφυγες πίσω στη Συρία,
θέση που διατυπώνουν και άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Σημειώνεται ότι οι Σύροι πρό-
σφυγες απολαμβάνουν καθεστώς
προσωρινής προστασίας από τον
ΟΗΕ και άρα δεν μπορούν να εκ-

διωχθούν. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο, η κυβέρνηση Ερν-
τογάν έχει εφεύρει ένα καθεστώς
δήθεν «ενθάρρυνσης» των Σύρων
να επιστρέψουν «εθελοντικά», σε
υποτιθέμενη «ασφαλή ζώνη», στη
χώρα τους. Η όλη ωστόσο διαδικασία
μόνο εθελοντική δεν είναι, καθώς
το καθεστώς της Άγκυρας επιβάλλει
κλείσιμο 1.200 γειτονιών για τους
πρόσφυγες, αναγκάζοντας ουσια-
στικά εκατοντάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες σε μετεγκατάσταση. Το νέο
πλαίσιο γύρω από τη μεταναστευ-
τική πολιτική που επιχειρεί να επι-
βάλει η Άγκυρα, φέρεται να εκτεί-
νεται σε οκτώ σημεία και αναμένεται
να ανακοινωθεί στη λεπτομέρειά
του και να εφαρμοστεί τον ερχόμενο
μήνα. Στόχος της κυβέρνησης Ερν-
τογάν είναι η μετεγκατάσταση Σύ-
ρων προσφύγων να προωθηθεί άμε-
σα από γειτονιές σε γνωστές πε-
ριοχές της Κωνσταντινούπολης,
της Άγκυρας, των Αδάνων και του
Ικονίου. Σύμφωνα με ξένη διπλω-
ματική πηγή, η νέα τάξη πραγμάτων
δεν τυγχάνει θετικής υποδοχής,
καθώς η Συρία δεν θεωρείται ασφα-
λής προορισμός και συνεπώς η φαι-
νομενικά «εθελοντική» μετεγκατά-
σταση Σύρων προσφύγων στη χώρα
τους, έστω και σε «ασφαλή» δήθεν
ζώνη υπό την Τουρκία, ενέχει πολ-
λαπλούς κινδύνους. Η ίδια πηγή
μάς ανέφερε ότι «τα δεδομένα αυτά
δεν ικανοποιούν ούτε τη Δαμασκό».
Ωστόσο, ο κ. Ερντογάν συνεχίζει
ακάθεκτος την υλοποίηση των σχε-
διασμών του.

Στην προεκλογική δίνη 
Λευκωσία και Αθήνα
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εν αναμονή της περιβαλλοντικής
γνωμάτευσης για το τοπικό σχέδιο
των κοινοτήτων του Ακάμα, το
θέμα βρίσκεται εύλογα εκ νέου στο
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης,
γίνεται αντικείμενο ανακοινώσεων,
εργαλειοποιείται πολιτικά και πα-
ράλληλα έχει ενεργοποιήσει μερίδα
πολιτών, οι οποίοι εκφράζουν την
ανησυχία τους για το μέλλον του
περιβαλλοντικού πλούτου της χερ-
σονήσου μέσω εκδηλώσεων δια-
μαρτυρίας. Ανησυχίες όμως εκφρά-
ζει την ίδια ώρα και η ίδια η Περι-
βαλλοντική Αρχή, η οποία εξετάζει
τη μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων του σχεδίου. Μιλώντας
στην «Κ» ο επικεφαλής του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος Κώστας Χα-
τζηπαναγιώτου εξήγησε ότι η συ-
νύπαρξη των μεμονωμένων κατοι-
κιών, παράλληλα με ζώνες εξειδι-
κευμένων αναπτύξεων, με τη λα-
τομική ζώνη, και τις επεκτάσεις οι-
κιστικών ζωνών, αλλά και τις νέες
τουριστικές ζώνες, δημιουργούν
προβληματισμό για ενδεχόμενο
συνεπειών μη αναστρέψιμων στο
φυσικό περιβάλλον, σε πιο μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο. Οι επιφυλάξεις
σε σχέση με τη μεμονωμένη κα-
τοικία, και η προσπάθεια περιορι-
σμών, τις οποίες έχει αναφέρει και
στις εισηγήσεις της η Περιβαλλον-
τική Αρχή, στο προηγούμενο κεί-
μενο, φαίνεται ότι υποστηρίζονται
και από το αρμόδιο Υπουργείο.
Αυτό που προβληματίζει είναι η
υλοποίηση όλων των δράσεων που
εισηγείται το Πολεοδομικό Συμ-
βούλιο στην ταυτόχρονη ανάπτυξή
τους μετά από κάποια πάροδο χρό-
νου. «Αυτές ήταν οι εισηγήσεις που
κάναμε στο πρώτο σχέδιο και τώρα
αξιολογούμε αν το νέο κείμενο είναι
προς αυτή την κατεύθυνση», ανα-
φέρει ο κ. Χατζηπαναγιώτου. Θέση
της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι
ότι δεν πρόκειται με τη γνωμάτευσή
της να διακινδυνεύσει το φυσικό
απόθεμα της περιοχής και από την
άλλη να βρεθεί η Κύπρος υπόλογη
και αντιμέτωπη με ευρωπαϊκές επι-
πτώσεις για το θέμα. Βεβαίως, οι
θέσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος
υποστηρίζονται από τον πολιτικό
του προϊστάμενο. Αυτό διαμήνυσε
ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώ-
στας Καδής, τονίζοντας ότι θα πρέ-
πει να δοθεί η ευχέρεια και τα ερ-
γαλεία στο τμήμα να μελετήσει διε-

ξοδικά την περιβαλλοντική μελέτη,
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
μη αναστρέψιμων συνεπειών για
το περιβάλλον.

«Δεν τσιμεντώνεται»
Την ίδια ώρα  ο κ. Καδής ξεκα-

θαρίζει ότι τα περί τσιμεντώματος
του Ακάμα, δεν ευσταθούν. «Αν
άκουγα ότι θα κτιστεί ο Ακάμας, θα
έβγαινα πρώτος στους δρόμους»
δηλώνει και εξηγεί ότι πρόκειται
για λανθασμένες πληροφορίες που
φτάνουν στο κοινό. «Μέσα στο εθνι-
κό δασικό πάρκο και την περιοχή
του δικτύου Natura2000, μια έκταση
που φτάνει τα 100 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα, προνοείται μηδενική ανά-
πτυξη». Σε αυτή την περιοχή, όχι
μόνο δεν προβλέπεται ανάπτυξη,
αλλά εφαρμόζονται και θα προ-
ωθούνται από το Υπουργείο Γεωρ-
γίας, δράσεις για διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Τρέχουν επίσης
μια σειρά από άλλα μέτρα που θα
περιορίσουν τη διακίνηση των οχη-
μάτων εντός του Ακάμα. Αυτό το
κομμάτι αφορά φυσικά το σχέδιο
του εθνικού δασικού πάρκου Ακάμα,
το οποίο προβλέπει τη δημιουργία

σημείων ενημέρωσης και στοιχει-
ωδών υπηρεσιών και χώρων υγιει-
νής. Πρόκειται για τις μοναδικές
υποδομές μέσα στον Ακάμα. Αυτό
απέχει πολύ από την εικόνα ότι τσι-
μεντώνεται ο Ακάμας», υπογραμμίζει
ο Κώστας Καδής. Την ίδια ώρα επι-
σημαίνει ότι το τοπικό σχέδιο δίνει
τη δυνατότητα στις κοινότητες να
αναπτυχθούν και να έχουν έσοδα
από την ανάπτυξη και την διασύν-
δεσή τους με το πάρκο. 

Η τελική απόφαση 
Φυσικά, η τελική απόφαση ενα-

πόκειται στο Πολεοδομικό Συμβού-
λιο, το οποίο μετά την ανακοίνωση
της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης

θα τροποποιήσει κατάλληλα το κεί-
μενο προνοιών πολιτικής και τους
σχετικούς χάρτες, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Περιβαλλοντικής
Αρχής και θα λάβει τις τελικές του
αποφάσεις. Αυτό το οποίο έχει δια-
βεβαιώσει το Πολεοδομικό Συμβού-
λιο σε τελευταία του επιστολή στην
πρόεδρο της Βουλής είναι ότι θα
εισακούσει τη γνωμάτευση της Πε-
ριβαλλοντικής Αρχής και θα κατα-
λήξει σε απόφαση που να διασφα-
λίζει τις αρχές της αειφορίας, ενώ
τονίζεται και από τον διευθυντή
του Τμήματος Πολεοδομίας Κυριάκο
Κούνδουρο. Οι παρατηρήσεις ανα-
μένονται σε συγκεκριμένα προβλη-
ματικά σημεία, τα οποία έχουν ήδη

υποδειχθεί όπως είναι η μεμονω-
μένη κατοικία, το επισκέψιμο αγρό-
κτημα, οι εξειδικευμένες αναπτύξεις,
η λατομική ζώνη Ανδρολύκου και
η τουριστική ζώνη της Ίνειας. «Η
περιβαλλοντική γνωμοδότηση θα
υποδείξει τυχόν προβληματικά ση-
μεία και το Πολεοδομικό Συμβούλιο
θα αναλύσει τη γνωμοδότηση και
εκεί όπου κρίνει απαραίτητο θα
προχωρήσει σε αλλαγές». Επισήμανε
επίσης ότι όλες οι πρόνοιες του σχε-
δίου είναι διαθέσιμες στο κοινό,
μέσα από το κείμενο της περιβαλ-
λοντικής μελέτης, η οποία είναι
ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Πέραν του περιεχομένου της

γνωμάτευσης, ένα άλλο ζήτημα εί-
ναι και ο χρόνος ολοκλήρωσής της
από την Περιβαλλοντική Αρχή.
Αρχικά, είχε εκτιμηθεί η ολοκλή-
ρωσή της εντός Μαΐου. Στη συνέ-
χεια έγινε λόγος για τα μέσα Ιου-
νίου, κάτι που προφανώς δεν τη-
ρήθηκε. Πλέον το χρονοδιάγραμμα
παραμένει ανοικτό, αποφεύγεται
η εκτίμηση συγκεκριμένου χρο-
νοδιαγράμματος και τοποθετείται
χρονικά εντός καλοκαιριού, αφού
ο όγκος εργασιών, αλλά και τα δια-
δικαστικά, φαίνεται ότι απαιτούν
ένα περιθώριο μερικών εβδομάδων.
Φυσικά αυτή η περίοδος δεν θα
πρέπει να δώσει πάτημα για αλλαγή
άποψης από τις εμπλεκόμενες υπη-
ρεσίες. Στην περίπτωση της Υπη-
ρεσίας Θήρας, πηγές αναφέρουν
στην «Κ» ότι αυτό που άλλαξε ήταν
κάποιες λεπτομέρειες, ενώ το Τμή-
μα Περιβάλλοντος, κατά την αξιο-
λόγησή του, θα λάβει υπόψη τις
αρχικές θέσεις της Υπηρεσίας, γιατί
αυτές βασίζονται σε συγκεκριμένα
δεδομένα και στοιχεία.

Ανησυχίες
Σε αυτό το πλαίσιο, τις τελευταίες

μέρες, γίνονται εσωτερικές διερ-
γασίες και πραγματοποιούνται δι-
μερείς συναντήσεις μεταξύ αυτών
και με αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ
(μέλος του Πολεοδομικού Συμβου-
λίου), το οποίο υπενθυμίζεται ότι
έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία
του για συγκεκριμένες πρόνοιες
στο υπό εκπόνηση σχέδιο, οι οποίες,
όπως αναφέρει, ενθαρρύνουν την
άναρχη ανάπτυξη. Με επιστολή
του προς τον διευθυντή του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος σημειώνει
συγκεκριμένα ότι η ανησυχία του
Επιμελητηρίου αφορά: 

l Στις πρόνοιες για τη μεμονω-
μένη κατοικία που ενθαρρύνουν
την διάσπαρτη ανάπτυξη σε γεωρ-
γικές ζώνες, η οποία θα τύχει υπε-
ρεκμετάλλευσης για τουριστικούς
σκοπούς και δεν θα περιοριστεί
στην ικανοποίηση των στεγαστικών
αναγκών. Η πολιτική αυτή θα υπο-
βαθμίσει το τοπίο των κοινοτήτων
του Ακάμα.

l Στην εισήγηση για τη νέα του-
ριστική περιοχή της Ίνειας, καθώς
και την πρόσφατη ιδέα για περαι-
τέρω μεγέθυνσή της, η οποία απο-
τελεί μια μη συμπαγή επέκταση
του οικισμού προς υψώματα με με-
γάλες κλίσεις (περιοχές με υψηλή
περιβαλλοντική αξία).

l Στις νέες λατομικές ζώνες στην

Ανδρολύκου. Εκτιμάται από το ΕΤΕΚ
ότι θα προκαλέσουν μεγάλη κατα-
στροφή σε ένα σημαντικό τμήμα
στην καρδιά του Ακάμα.

Σε δηλώσεις του στην «Κ», ο
πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή τόνισε ότι ο Ακάμας
με τον φυσικό του πλούτο δεν θα
πρέπει να συγκρίνεται με άλλες πε-
ριοχές όπως για παράδειγμα το
Δάλι, όπου επιτράπηκε η μεμονω-
μένη κατοικία. Ο επιστημονικός
λειτουργός της Ομοσπονδίας Πε-
ριβαλλοντικών Οργανώσεων Κλεί-
τος Παπαστυλιανού θέτει επίσης
το ζήτημα της απουσίας του τοπικού
σχεδίου Πέγειας, το οποίο θα επέ-
τρεπε μια πιο ολιστική αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην ευρύτερη περιοχή.

Προσεχώς καταγγελίες
Και ενώ η διαδικασία βρίσκεται

σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής Χαράλαμπο Θεοπέμπτου,
φαίνεται ότι υπάρχουν σκέψεις σε
επίπεδο Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων για ενδεχόμενο καταγγελίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βάση για την
όποια καταγγελία, βρίσκεται στη
σύμβαση του Άαρχους, και των δι-
καιωμάτων που απορρέουν από αυ-
τή, τα δικαιώματα του κοινού για
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πλη-
ροφορίες, τη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη. Ήδη η Κυπριακή Δη-
μοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή
αντιμέτωπη με τρεις διαδικασίες
παράβασης των Οδηγιών για τους
Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα Που-
λιά (2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία
79/409/ΕΟΚ), οι οποίες σύμφωνα
με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντι-
κών Οργανώσεων Κύπρου, συνδέ-
ονται με τη διαδικασία της Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης και Στρα-
τηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο
Ακάμα, ανεπαρκής καθορισμός των
ορίων των περιοχών του Δικτύου
Natura 2000, μη θέσπιση του ανα-
γκαίου καθεστώτος προστασίας και
διαχείρισης των περιοχών του Δι-
κτύου Natura 2000, και ανεπαρκής
υποβολή έργων και σχεδίων, τα
οποία δεν συνδέονται άμεσα ή/και
δεν είναι αναγκαία για τη διαχείριση
των περιοχών του Δικτύου Natura
2000, αλλά δύναται να επηρεάζουν
σημαντικά την ακεραιότητα των
εν λόγω περιοχών.

Παρατείνεται η αγωνία για τον Ακάμα
Εντός καλοκαιριού η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής – Προβληματισμοί για επιπτώσεις από την επέκταση ζωνών 

<<<<<<<

Σε επιστολή του στη
Βουλή το Πολεοδομικό
Συμβούλιο διαβεβαιώνει
ότι θα εισακούσει τη
γνωμάτευση της Περι-
βαλλοντικής Αρχής και
θα καταλήξει σε απόφα-
ση που να διασφαλίζει
τις αρχές της αειφορίας. 

Βρίσκουν λύσεις για την Ινεια
Έντονη αντίδραση για το τοπικό σχέδιο Ακάμα εκφράζει ο κοινοτάρ-
χης της Ίνειας. Μιλώντας στην «Κ» ο κοινοτάρχης Γιάγκος Τσιβίκος
ανέφερε ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί σε σύγκριση με τις άλλες κοινό-
τητες. «Ενώ για τις άλλες κοινότητες έχουν ικανοποιηθεί το 75-80%
των αιτημάτων τους, για εμάς ούτε το 5%», αναφέρει ενδεικτικά.
Έχουμε ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει οδηγίες
οι αρμόδιοι να δουν ξανά τα αιτήματα της Ίνειας και να ικανοποι-
ήσουν τα αιτήματα της κοινότητας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοι-
νότητα σε ιδιωτική έκταση, η οποία από το 1989 απώλεσε το δικαίωμα
χρήσης του παραθαλάσσιου τουριστικού συντελεστή και των παραθα-
λάσσιων ζωνών. Η περίπτωση της Ίνειας έχει απασχολήσει και την κυ-
βέρνηση, η οποία επιχειρεί να εξεύρει τρόπους να μετριαστούν οι αν-
τιδράσεις των κατοίκων. Σύμφωνα με τον κ. Καδή, θα επεξεργαστούν
φόρμουλες μέσα από τις οποίες οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων που είναι
μέσα σε προστατευόμενες περιοχές θα λάβουν ένα είδος αποζημίω-
σης για το ότι χάνουν αναπτυξιακά δικαιώματα. Διερευνάται επίσης το
σενάριο, να έχουν ένα συντελεστή δόμησης τον οποίο θα μπορούν να
αξιοποιήσουν σε άλλες περιοχές που δεν είναι προστατευόμενες. 

O υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Κα-
δής επισημαίνει ότι το τοπικό σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις κοινότητες να
αναπτυχθούν και να έχουν έσοδα από την διασύνδεσή τους με το πάρκο. 

Η συνύπαρξη μεμονωμένων κατοικιών με ζώνες εξειδικευμένων αναπτύξεων, λατομική ζώνη, επεκτάσεις οικιστικών ζωνών και νέες τουριστικές ζώνες, δημιουργούν προβληματισμό για μη αναστρέψιμες συνέπειες στο περιβάλλον.
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Την Παρασκευή, ο Συναγερμός απέστειλε
στα μέλη του κόμματος «το ιδεολογικο-
πολιτικό μανιφέστοτου ΔΗΣΥ» και προ-
ετοίμαζε πως το δεκαπεντασέλιδοκείμενο
που επισυναπτόταν θα αποτελεί «την
επόμενη μέρα» του κόμματος. Ένα κεί-
μενο που θα συνοδεύει τη Διακήρυξη
Αρχών του κόμματος. Μία σύντομη με-
λέτη του δεικνύει πως το κόμμα απεγ-
κλωβίζεται από την ευρωδημοκρατία, η
οποία στην ουσία απέρριπτε τη σκληρή
ιδεολογικοποίηση του κόμματος. Στον
ΔΗΣΥ θεωρούν πως η έμφαση στην ιδε-
ολογία μπορεί να βοηθήσει το κόμμα,
όπως επίσης και το δίπολο Αριστερά-
Δεξιά. Αυτό όπως λένε ήταν η συνταγή
που έστειλε το κόμμα για δύο θητείες
στην εξουσία. Πρόκειται να δοθεί ιδιαί-
τερη έμφαση στο έργο της διακυβέρνησης
Αναστασιάδη, αλλά και να ενισχυθεί το
αφήγημα πως ο ΔΗΣΥ μπορεί να κυβερ-
νήσει σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ. 

Ο μακαρθισμός
Αν υπήρξε μία έντονη καταγγελία

εναντίον του ΔΗΣΥ τα τελευταία χρόνια
είναι πως το κόμμα μέσω της πανσπερ-
μίας θέσεων για να ανέλθει στην εξου-
σία, έχασε την ταυτότητά του. Βάσει
του «μανιφέστο» προσδιορίζεται ως δη-
μοκρατική λαϊκή φιλελεύθερη και πα-
τριωτική παράταξη. Δίδει έμφαση στον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας,
στις ατομικές ελευθερίες και στον σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτό βεβαίως που θα πρέπει να εξηγήσει
είναι πως το 2022 κάνει ιδιαίτερη ανα-
φορά στην ορθόδοξη πίστη. Η έμφαση
στη «θρησκευτική ταυτότητα και την
πλούσια παράδοση αγώνων πνευματι-
κής εθνικής καθοδήγησης και προσφο-
ράς στην Εκκλησία της Κύπρου», όπως
επίσης και η αναφορά ότι το κόμμα
είναι απέναντι στον κομμουνισμό πα-
ραπέμπει σε διλήμματα άλλων δεκαε-
τιών. Ή καλύτερα αναβιώνει η ψυχρο-
πολεμική περίοδος με αφορμή και τον
πόλεμο στην Ουκρανία, με τον ΔΗΣΥ
να τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια στη ρω-
σική πολιτική και την εισβολή.

Τα νέα στοιχεία είναι αναφορές όπως
η πάταξη της έμφυλης βίας, γίνεται επι-
βεβαίωση της κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς αλλά και η προσθήκη της
πράσινης ανάπτυξης και της τεχνολο-
γίας. Σε όλο αυτό βεβαίως ενδιαφέρον
προκαλεί το σκέλος που αφορά το Κυ-
πριακό και στο οποίο ξεκαθαρίζεται
«πως οποιαδήποτε δική μας παρασπον-
δία από αυτό το πλαίσιο [ΔΔΟ], πι-
στεύουμε ότι θα «χαρίσει» την κατεχό-
μενη Κύπρο στην Τουρκία».

Κόμμα και όχι Αβέρωφ
Το ερώτημα βεβαίως είναι για ποιο

λόγο ο ΔΗΣΥ επιλέγει να παίζει καθαρά
ιδεολογικά σε μία περίοδο που η έμφαση
στο κόμμα και την ιδεολογία ξεθωριά-
ζουν. Δεν είναι καθόλου τυχαία η συ-
νεχής αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου
σε «απολιτικ» και lifestyle υποψηφίους
και εκλογές. Υπάρχει η εκτίμηση πως
με την έμφαση στην ιδεολογία θα επι-
στρέψουν εκείνοι οι συναγερμικοί που
βλέπουν προς το παρόν θετικά τον Νίκο
Χριστοδουλίδη. Το χαρτί άλλωστε του
Αβέρωφ Νεοφύτου έναντι του κύριου
αντιπάλου του, που ονομάζεται Νίκος
Χριστοδουλίδης, θεωρείται πως είναι
οι πολιτικές θέσεις και όχι ο ίδιος ως
πολιτική φιγούρα δεδομένης και της
χαμηλής δημοτικότητάς του. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι σε καμία προεκλο-
γική διαφήμιση δεν παρουσιάζεται φω-
τογραφία του Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά
τα σύμβολα του ΔΗΣΥ. Στην Πινδάρου
έχουν εκτιμήσει πως μόνο έτσι μπορεί
να συσπειρωθεί το κόμμα: με έμφαση
στις ιδέες και την ιστορία του ΔΗΣΥ
παρά με το να δοθεί έμφαση στον υπο-
ψήφιο. Στο πλαίσιο έμφασης των πο-
λιτικών ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου
πρόκειται να αξιοποιήσει πλήρως όσα
έγιναν επί διακυβέρνησης Νίκου Ανα-
στασιάδη. Το κύριο αφήγημα είναι πως
ο ΔΗΣΥ ξέρει να κυβερνήσει και να

βγάλει μία χώρα από την κρίση, όπως
άλλωστε έγινε και το 2013. Αυτό είναι
το όπλο που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον
της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη, ότι
θα κυβερνήσει το ΑΚΕΛ, που «κατέ-
στρεψε την οικονομία» και που «οδή-
γησε στη φτωχοποίηση».

Το ρίσκο
Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι

πόσο αυτή η σκληρή ιδεολογικοποίηση
του ΔΗΣΥ μπορεί να οδηγήσει στη νίκη.

Και αυτό γιατί η κοινωνία πλέον έχει
δείξει πως απομακρύνεται από τα κόμ-
ματα και πως αναφορές σε κομματική
πειθαρχία και κομματικό πατριωτισμό
μπορούν να τους συγκινήσουν.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη στείλει
το μήνυμα πλήρους σύμπλευσης με
την Ελλάδα, μετά και τη στήριξη Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και εδώ θα έχει εν-
διαφέρον να διαφανεί κατά πόσο οι
Κύπριοι πολίτες πρόκειται να συγκι-
νηθούν με μία χειρονομία στήριξης
της Νέας Δημοκρατίας και της ελλη-
νικής κυβέρνησης, ή αν θα θεωρηθεί
αναβίωση της περιόδου του ενιαίου
αμυντικού δόγματος. Ρίσκο είναι βε-
βαίως και η πλήρης ταύτιση που επι-
χειρείται –δεδομένων και των όσων
λέχθηκαν στο συνέδριο του ΔΗΣΥ– με
τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ο ΔΗΣΥ έχει καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα πως αν καταφέρει να συσπει-
ρωθεί θα κερδίσει –χωρίς την ανάγκη
στήριξης άλλου κόμματος– το εισιτήριο
για τον β΄ γύρο. Αν συσπειρωθεί άλ-
λωστε θεωρεί πως θα βγάλει εκτός
κούρσας τον Νίκο Χριστοδουλίδη που
αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα και για
τον ΔΗΣΥ αλλά κυρίως για τον Αβέρωφ
Νεοφύτου. Ο β΄ γύρος όπως εκτιμάται
είναι μία καινούργια μάχη, όπου εκεί
θα επιχειρήσει το ανάλογο άνοιγμα με
τα υπόλοιπα κόμματα και θα μπει σε
ένα πάρε δώσε. 

Όσο όμως κι αν προκαλεί έκπληξη η πλήρης
κομματικοποίηση των εκλογών από τον ΔΗΣΥ,
την ίδια ώρα, το δικό του ενδιαφέρον έχει η
στάση που τηρεί το ΑΚΕΛ. Σε αυτή την προ-
εκλογική μάχη έχει εντυπωθεί περισσότερο
από ποτέ, ότι το κόμμα θα πρέπει να κάνει
ένα βήμα πίσω και να περάσει το μήνυμα πως
αν εκλεγεί ο Ανδρεάς Μαυρογιάννης δεν θα
κυβερνά το ΑΚΕΛ. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου
είχαν κάνει τα μαθηματικά τους πριν από την
επιλογή Μαυρογιάννη και αποφάσισαν πως
για να βγει ο υποψήφιός τους θα πρέπει να
απευθύνεται σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
Ένα ακροατήριο το οποίο βλέπει με καχυποψία
το ενδεχόμενο να χειρίζεται το ΑΚΕΛ την οι-
κονομία και που δεν συμμερίζεται πλήρως
το αφήγημα του κόμματος για το τι εκτυλίχθηκε
στο Κραν Μοντανά. Στο ΑΚΕΛ έχουν ανα-
γνωρίσει πως η μεγάλη πληγή τους δεν είναι
άλλη από την οικονομία και πως το αφήγημα
που θέτει στις τελευταίες προεκλογικές ο
ΔΗΣΥ, ότι δηλαδή η «επέλαση ΑΚΕΛ θα κα-
ταστρέψει την οικονομία» έχει ακόμα πέραση
στην κυπριακή κοινωνία. Ξεκινώντας, λοιπόν,
με αυτή τη διαπίστωση και την απόφαση ότι
ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να συγκεντρώνει
μόνο το ΑΚΕΛ, επιλέχθηκε ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου έχουν
αποφασίσει πως στο ενδεχόμενο νίκης Μαυ-
ρογιάννη, στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα
συμμετέχουν πρωτοκλασάτα στελέχη. Δεν
αποκλείεται βεβαίως να αξιοποιηθούν στη
συνέχεια βουλευτές που συμπληρώνουν τις
τρεις θητείες σε πόστα. Προς το παρόν, ωστόσο,
αυτή είναι η απόφαση που λήφθηκε σε μία
προσπάθεια να καμφθούν οι αντιστάσεις με-
ρίδας της κοινωνίας απέναντι στο ενδεχόμενο
του ΑΚΕΛ να κυβερνά. 

Στην αναζήτηση
Αν και το επιτελείο του Ανδρέα Μαυρο-

γιάννη στη Γρίβα Διγενή αναμένεται να
ανοίξει τις πόρτες του την εβδομάδα που
μπαίνει, μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι θα βρί-
σκονται γύρω του. Στο θέμα επικοινωνίας,
έχει γίνει μία κρούση σε γνωστό Ελλαδίτη
επικοινωνιολόγο που ανέλαβε στο παρελθόν
προεκλογικές μάχες, αλλά απέρριψε την πρό-
ταση. Για τη θέση εκπροσώπου Τύπου προ-
τεραιότητα δίδεται σε γυναικεία παρουσία.
Έχουν γίνει κάποιες σκέψεις για πρώην βου-
λεύτρια ενώ έχει ήδη γίνει πρόταση σε πρό-
σωπο του δημοσιογραφικού και επικοινω-
νιακού χώρου το οποίο έχει αρνηθεί. Στόχος,
όπως λένε στελέχη, είναι να υπάρχει μία δια-
κριτική παρουσία του κόμματος στο επιτελείο
για να χρησιμοποιηθεί η οργανωτική πείρα,
ωστόσο κύριος στόχος είναι να βρεθούν νέα
άτομα. Κομματικές πηγές σημειώνουν πως
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επιδιώκει να γίνουν
κινήσεις Ανδρέα Μαυρογιάννη σε κάθε επαρ-
χία και θα απαρτίζονται από νέα μη κομμα-
τικοποιημένα πρόσωπα και θα κάνουν πα-
ράλληλη δουλειά ανεξάρτητα με την προ-
εκλογική δουλειά του κόμματος. Το κατά
πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό θα διαφανεί

στην πορεία. Οι ίδιες πηγές πάντως εκτιμούν
πως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπορεί να μα-
ζέψει περισσότερες προσωπικότητες απ’ ό,τι
άλλοι υποψήφιοι στο παρελθόν. Έχει ήδη
ληφθεί η απόφαση, πως στην αρχή της προ-
εκλογικής θα βγαίνουν στα ΜΜΕ τα πρωτο-
κλασάτα στελέχη του ΑΚΕΛ, όμως στη συ-
νέχεια και μέχρι το τέλος του προεκλογικού
θα πρέπει να αναλάβουν ρόλο νέα πρόσωπα
για να εμπεδωθεί στην κοινωνία ότι ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης δεν είναι ο υποψήφιος του
ΑΚΕΛ αλλά ανεξάρτητος.

Το ρίσκο
Πόσο σοφό ωστόσο είναι για το ΑΚΕΛ να

κρύψει με αυτό τον τρόπο τα κομματικά λά-
βαρα; Σε μία κοινωνία που τα κόμματα απα-
ξιώνονται το κόμμα της Αριστεράς έχει επιλέξει
να κατεβάσει τους κομματικούς τόνους και
την σκληρή ιδεολογική γλώσσα, προτάσσον-
τας τον υποψήφιο. Το μεγάλο βεβαίως ρίσκο
είναι μπροστά στην απειρία Μαυρογιάννη
να χειριστεί εκλογές, αλλά και την επιδίωξη
να βγουν μπροστά νέα άπειρα πρόσωπα
γίνουν γκάφες, οι οποίες δεν θα μπορούν να
τύχουν διαχείρισης στο μικρό χρονικό διά-
στημα που μένει. Ερώτημα βεβαίως θα είναι
κατά πόσο το κόμμα της Αριστεράς θα κα-
ταφέρει μέσω αυτής της προσέγγισης να συ-
σπειρώσει το κόμμα του, ή αν θα το συγχύσει
μέσω των διαφορετικών πολιτικών προσεγ-
γίσεων και θέσεων που θα έχει το κόμμα σε
σχέση με τον υποψήφιο που στηρίζει. Ζήτημα
το οποίο θα κληθεί να απαντήσει το ΑΚΕΛ
καθ’ όλη την προεκλογική είναι αν στην προ-
σπάθειά του να αναλάβει την εξουσία αυτο-
αναιρείται στο ζήτημα που αποτελούσε την
προτεραιότητά του και δεν ήταν άλλο από
το Κυπριακό. Αυτό το ερώτημα και η αμφι-
σβήτηση θα ενισχυθεί, αν διαφανεί τελικώς
πως την υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη
δεν πρόκειται να στηρίξει κανένα άλλο κόμμα. 

Προεκλογικός από διαφορετικές αφετηρίες 
Ο ΔΗΣΥ δίνει έμφαση στο ιδεολογικοπολιτικό του στίγμα, ενώ το ΑΚΕΛ επιχειρεί απεγκλωβισμό από την κομματική του ταυτότητα

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης ξεκαθάριζε στον ALPHA,
πως ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι
θέλει, στέλνοντας με αυτόντον τρό-
πο το μήνυμα πως άλλα μπορεί να
λέει και να πρεσβεύει το ΑΚΕΛ και
άλλα εκείνος, ως ανεξάρτητος υπο-

ψήφιος για την προεδρία της Δη-
μοκρατίας,την ώρα που ο Στέφανος
Στεφάνου διαμήνυε παντού πως ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης θα επιλέξει
μόνος με ποιους θα κυβερνήσει, ο
Δημοκρατικός Συναγερμός προετοι-
μαζόταν για την τελική πράξη της
προεκλογικής φιέστας του. Πραγ-
ματοποιούσε την Παρασκευή το

ιδεολογικοπολιτικό συνέδριό του
ως αποτέλεσμα ενός μεγάλου προ-
συνεδριακού διαλόγου που έκανε
μετην κοινωνίαστην παρουσία του
Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, του Προέδρου του EPP
Manfred Weber και έχοντας στο
πλευρό του τον Νίκο Αναστασιάδη.
Πλέον τα δύο μεγάλα κόμματα μπαί-

νουν ξεκάθαρα στον προεκλογικό,
όμως με πολύ διαφορετικές αφετη-
ρίες. Ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να δώσει ξε-
κάθαρο ιδεολογικοπολιτικό αποτύ-
πωμα στον προεκλογικό, καθώς
αυτό θεωρεί πως θα τον δικαιώσει,
ενώ το ΑΚΕΛ επιχειρεί να περάσει
το μήνυμα πως δεν θα έχει καμία
εμπλοκή το κόμμα στη διακυβέρ-

νηση. Όσο παράδοξο κι αν ακού-
γεται, αν λάβει υπόψη το γεγονός
ότι ο ΔΗΣΥ άλλοτε απευθυνόταν σε
ένα ευρύτερο κοινό από αυτό του
κόμματος και το ΑΚΕΛ φρόντιζε να
υπογραμμίζει το ιδεολογικοπολιτικό
του στίγμα, τα δύο κόμματα μπαί-
νουν στην κούρσα με έναν κοινό
στόχο: το εισιτήριο για τον β΄ γύρο. 

<<<<<<

Μία δύσκολη προεκλο-
γική μάχη, όπου κοινός
στόχος ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ εί-
ναι να πάνε στον β΄ γύρο. 

<<<<<<

Το ΑΚΕΛ έχει λάβει την απόφα-
ση πως πρωτοκλασάτα στελέχη
δεν θα συμμετέχουν σε Υπουργι-
κό και πως στην κορύφωση του
προεκλογικού θα αναλάβουν το
επικοινωνιακό κομμάτι νέα μη
κομματικοποιημένα πρόσωπα
της κίνησης Μαυρογιάννη.

<<<<<<

Δίνει έμφαση στην ανεξάρτητη
υποψηφιότητα του Ανδρέα
Μαυρογιάννη και κρατά
αποστάσεις από το ενδεχόμενο
συγκυβέρνησης.

Σκληρά κομματικά ο ΔΗΣΥ

Όταν το ΑΚΕΛ κρύβει
τα κομματικά λάβαρα 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει ήδη μπει στον προεκλογικό, όμως ψάχνει ακόμα τα άτομα που θα
είναι γύρω του και δεν θα θυμίζουν ΑΚΕΛ.  

<<<<<<<

Από την ευρωδημοκρατία
του Γλαύκου, ο Αβέρωφ
μετακινείται προεκλογικά
στη χριστιανοδημοκρατία.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με την παρουσία Μητσοτάκη και Βέμπερ στο συνέδριο, επιχει-
ρεί να επαναλάβει τη συνταγή Αναστασιάδη το 2013, όταν έφερε στη Λεμεσό όλους
τους ηγέτες του ΕΛΚ.

Την ώρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης δίνει έμφαση στην εικόνα του, ο ΔΗΣΥ επιλέγει
να προβάλει το κόμμα παρά τον υποψήφιό του.

<<<<<<<

Σε μία εποχή που ο κόσμος
απομακρύνεται από τα κόμ-
ματα, ο ΔΗΣΥ επέλεξε να
δώσει έμφαση σε σκληρή
ιδεολογική γλώσσα, καθώς
θεωρεί πως αν συσπειρώσει
το κόμμα του και μόνο, οδη-
γείται στον β΄ γύρο.
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Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

«Δική μου θέση ήταν και παραμένει
ότι θέλουμε να μας δώσουν την πε-
ριουσία μας πίσω και να πάρουμε
τα ενοίκια από το ’74 μέχρι σήμερα
και όχι να πουληθούν οι περιουσίες
μας. Αν θέλει ο κόσμος να διεκδι-
κήσει, εγώ το προσφέρω αυτό στο
επίπεδο αποτελέσματος. Εξασφάλισα
σε πολλές περιπτώσεις το δικαίωμα
ιδιοκτησίας. Δεν ξέρω αν μου στοί-
χισε πολιτικά. Γνωρίζω όμως καλά
ότι αυτή είναι η ομορφιά των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, λέει σε συ-
νέντευξήτου στην «Κ» ο υποψήφιος
για την Προεδρία της Δημοκρατίας
Αχιλλέας Δημητριάδης. Ελπίζει ότι
θα προσελκύσει και κόσμο που μέχρι
σήμερα δεν θέλησε να ψηφίσει ενώ
σημειώνει ότι το πιο σοβαρό πρό-
βλημα που έχει η χώρα μας είναι η
έλλειψη αξιοπιστίας. Λέει ότι δεν
υπάρχει χαμένη ψήφος, προσθέ-
τοντας ότι το θέμα των παράλογων
προνομίων που απολαμβάνουν ορι-
σμένοι κρατικοί λειτουργοί είναι
εκεί και πρέπει να συζητηθεί.

–Η απόρριψή σας από το ΑΚΕΛ
σας προβλημάτισε; Κάνετε δεύ-
τερες σκέψεις σχετικά με την
υποψηφιότητά σας; 

–Όχι δεν κάνω. Έχω ένα σχέδιο
δράσης, τελείωσα τη διαβούλευση,
ολοκλήρωσα το πρόγραμμά μου
και θα το προωθήσω μέχρι τέλους.
Αποδέχομαι τη διαδικασία του παι-
χνιδιού, στην οποία ένα κόμμα απο-
φασίζει. Η υποψηφιότητά μου,
όμως, επειδή είναι πραγματικά ανε-
ξάρτητη, δεν είναι συνάρτηση της
ενδεχόμενης υποστήριξής μου από
κάποιο κόμμα. Είναι συνάρτηση
με τα πιστεύω μου για το τι χρει-
άζεται αυτή η χώρα και καμία από-
φαση κανενός κόμματος δεν μπορεί
να αλλάξει αυτή τη θέση.

–Και πώς απαντάτε σε αυτούς
που λένε ότι δύσκολα μπορεί να
εκλεγεί κάποιος χωρίς τη στή-
ριξη ενός κόμματος; 

–Μαθηματικά έχουν ένα επιχεί-
ρημα. Αλλά το πιο μεγάλο κόμμα
είναι η αποχή και εγώ προβλέπω
ότι και σε αυτό θα έχω διείσδυση.
Το 30% του πληθυσμού δεν πάει
να ψηφίσει και ένα άλλο 15% δεν
εκπροσωπείται στη Βουλή άρα το
45% των πολιτών δεν είναι στο σύ-
στημα. Πρέπει η ψήφος τους να
έχει αντίκρισμα και ελπίζω ότι θα
προσελκύσω και κόσμο που μέχρι
σήμερα δεν πήγε να ψηφίσει, στάση
την οποία σέβομαι απόλυτα. Το ζή-
τημα είναι τι ζητάει πλέον ο κόσμος.
Πολλοί λένε ότι δεν επιθυμούν αυτή
την κομματοκρατία στη νομή της
εξουσίας. Αν το θέλουν αυτό και
το πρόγραμμά μου τους βρίσκει
σύμφωνους έχουν μια επιλογή για
ένα τίμιο κράτος.

–Πώς το Κυπριακό μπορεί να
βγει από το αδιέξοδο που βρί-
σκεται σήμερα;

–Το πιο σοβαρό πρόβλημα που
έχει η χώρα μας είναι η έλλειψη
αξιοπιστίας ή αν θέλετε η αναξιο-
πιστία της κυβέρνησής μας στις
Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη. Δεν
μας πιστεύουν και δεν μας λαμβά-
νουν υπόψη. Αφού αποκατασταθεί
η αξιοπιστία δύο είναι τα κλειδιά
για τη λύση: Το ενεργειακό και τα
ευρωτουρκικά. Τώρα είναι η ευκαι-
ρία το ενεργειακό να χρησιμοποι-
ηθεί ως καταλύτης για τη λύση του
Κυπριακού. Το δεύτερο κλειδί που
έχει να κάνει με τη θετική ατζέντα
στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Στη-
ρίζω πρόοδο στα ευρωτουρκικά με
πρόοδο επί της ουσίας του Κυπρια-
κού στον OHE. Αυτή απαρτίζεται
από τρία σημεία. Την τελωνειακή
ένωση όπου οι τεχνικές επιτροπές
συνεχίζουν να εργάζονται αλλά
εμείς δεν είμαστε εκεί. Δεύτερο το
μεταναστευτικό όπου υπάρχει συμ-
φωνία Ε.Ε. - Τουρκίας και πρέπει
και εμείς να το διαχειριστούμε και
τρίτο θέλει βίζα για τους πολίτες

της στην Ευρώπη. Και πιο σημαν-
τικό είναι η ευρωπαϊκή ομπρέλα
που μας δίδει δυνατότητες και μας
προστατεύει από τα «δύο κράτη».

–Η Τουρκία διαμηνύει πλέον ότι
η λύση στην Κύπρο είναι τα δύο
κράτη. Πώς μπορεί να αλλάξει
η στάση της;

–Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι
για το δικό της συμφέρον. Τα τε-
λευταία 33 χρόνια στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο είδα ακριβώς πώς πα-
ζαρεύουν. Ζητούν εκείνο που θέ-
λουν και ακόμη παραπάνω. Έτσι
όταν θα έλθει η ώρα για παζάρι
φτάνουν μέχρι το σημείο μηδέν,
αλλά βγαίνουν πάλι κερδισμένοι.
Τα «δύο κράτη» κανένας δεν τα
υποστηρίζει εκτός από την Τουρκία.
Με την στήριξη της Ε.Ε. είμαι βέ-
βαιος ότι το θέμα των «δύο κρατών»
θα φύγει. Όλα τα άλλα όμως αρχί-
σαμε να τα συζητάμε; Ή απλώς
βρήκαμε την ευκαιρία στο άκουσμα
των «δύο κρατών» και σταματή-
σαμε κάθε προσπάθεια; Μαγκιά
είναι να αγωνίζεσαι να ενώσεις τη
χώρα σου.

–Πιστεύετε ότι στην πορεία έγι-

ναν λάθος εκτιμήσεις και χειρι-
σμοί;

–Οι χειρισμοί ήταν λανθασμένοι
δεδομένου ότι έγιναν λάθος εκτι-
μήσεις. Προεκλογικό πυροτέχνημα
μάς είπαν ότι θα άνοιγε το Βαρώσι,
ακολούθησε το πικ νικ Ερντογάν
και μετά το άνοιγμα του 3,5% και
στη συνέχεια άνοιξε μέρος της πα-
ραλίας. Τέσσερα βήματα και εμείς
τι κάναμε; Τίποτα. Μας είπαν για
5η διακρατική προσφυγή. Πούείναι;
Ζητήσαμε ψήφισμα από το Σ.Α. του
ΟΗΕ; Πρακτικά πράγματα. Όταν
άνοιξε το 3,5% του Βαρωσιού γιατί
δεν πήγαμε εμείς στα Η.Ε. και να
πούμε ότι τα ψηφίσματα 550 και
789 έχουν δύο βάσεις. Η μία να πάνε
πίσω οι νόμιμοι κάτοικοι και η άλλη
η περιφραγμένη πόλη να δοθεί στα
Η.Ε. Γιατί δεν το ζητήσαμε αυτό;
Μπορεί να μην το πάρουμε, αλλά
διερωτώμαι όμως γιατί δεν το ζητάμε;
Τρίτο σημείο, πού είναι οι προσπά-
θειές μας στην Ε.Ε.; Δεν πας πουθενά
μόνο με καταγγελίες. Τικάναμε στο
Συμβούλιο της Ευρώπης όπου έχου-
με συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω
των αποφάσεων του ΕΔΑΔ;

–Κατηγορηθήκατε για αναγνώ-
ριση του ψευδοκράτους μέσω
της επιτροπής ακίνητης ιδιο-
κτησίας. 

–Ποιου είναι η επιτροπή ακίνη-
της ιδιοκτησίας; Είναι της Τουρκίας.
Όταν το κατανοήσουμε αυτό κα-
τανοούμε ότι βόρεια της γραμμής
κατάπαυσης του πυρός δεν υπάρχει
τίποτα άλλο εκτός από τον τουρκικό
έλεγχο. Άρα τα περί ψευδοκράτους
και «δημοκρατίας της βόρειας Κύ-
πρου» είναι απλώς άτοπα. Και όχι
γιατί το λέω εγώ αλλά η απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για
την Τιτίνα Λοϊζίδου. Εκεί υπάρχει
μια υποτελής τοπική διοίκηση.
Αυτό όμως δεν μπορεί να συγχίζεται
με κράτος. Αν εμείς ξεκαθαρίσουμε
ότι αν πας στην επιτροπή δεν συ-
νιστά αναγνώριση τότε ξεπερνάμε
ένα τεράστιο θέμα. Δεύτερο ερώ-
τημα είναι τι θες να κάνεις με την
περιουσία σου; Οι επιλογές είναι
δύο. Μπορεί να περιμένεις τη λύση
του Κυπριακού ή μπορείς να διεκ-
δικήσεις την επιστροφή στην πε-
ριουσία μαζί με αποζημιώσεις για
τα ενοίκια. Τονίζω τα ενοίκια, γιατί
η δική μου θέση ήταν και παραμένει
ότι θέλουμε να μας δώσουν την πε-
ριουσία μας πίσω και να πάρουμε
τα ενοίκια από το ’74 μέχρι σήμερα
και όχι να πουληθούν οι περιουσίες
μας. Το επείγον αυτής της ανάλυσης
βρίσκεται στο Βαρώσι που ήταν
κλειστό. Δεν μπορούσες να πας
στην περιουσία και παράλληλα κα-
νένας άλλος δεν μπορούσε να την
αναπτύξει. Αυτό είναι το επείγον,
αν έχεις προσφυγή να διεκδικήσεις
πας πίσω και θα ζητήσεις και τα
ενοίκιά σου. Αυτός είναι ένα τρόπος
να εμποδίσεις την Τουρκία να ανα-
πτύξει αυτές τις περιουσίες. 

–Παραμένετε λοιπόν στη θέση
ότι οι πολίτες μπορούν να κα-

ταφεύγουν στην επιτροπή απο-
ζημιώσεων;

–H επιτροπή είναι ένα ένδικο
μέσο της Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο ακολουθώντας την πά-
για νομολογία για όλους τους κα-
τοίκους του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης λέει ότι πρέπει να εξαντληθούν
όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα και
μετά να πας στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο. Η θέση μου είναι καθαρή
από παλιά. Δεν ξέρω άλλο νομικό
τρόπο (που να έχεις λογικές πιθα-

νότητες επιτυχίας) από το να πας
στην επιτροπή να εξαντλήσεις τα
εσωτερικά ένδικα μέσα και να προ-
χωρήσεις στο ΕΔΑΔ. Απόλυτα σε-
βαστή η θέση ότι κάποιος έχει εμ-
πιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα
λύσει το Κυπριακό και θα δικαιωθεί.
Αντιλαμβάνομαι τη θέση αυτή αλλά
και ο κόσμος που θέλει να διεκδι-
κήσει έχει αυτό τον τρόπο και δη-
μιουργεί κόστος στην Τουρκία.
Ούτε η μία ομάδα αλλά ούτε και η
άλλη μπορεί να επιβάλει τη θέση

της, διότι η περιουσία είναι ατομικό
δικαίωμα και όποιος θέλει μπορεί
να το διεκδικήσει. Αν με ρωτάτε
στο πρόγραμμά μου έχω πρόνοια
για Ταμείο Αλληλεγγύης. Αν θέλει
ο κόσμος να διεκδικήσει, εγώ το
προσφέρω αυτό στο επίπεδο απο-
τελέσματος. Εξασφάλισα σε πολλές
περιπτώσεις το δικαίωμα ιδιοκτη-
σίας. Δεν ξέρω αν μου στοίχισε πο-
λιτικά. Γνωρίζω όμως καλά ότι αυτή
είναι η ομορφιά των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Ενέργεια και
ευρωτουρκικά
το κλειδί της λύσης
Ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του
στην «Κ» και μιλάει για την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του 

–Για τα μεγάλα προβλήματα της
οικονομίας έχετε να προτείνετε
λύσεις;

–Οι θέσεις μου για την οικονομία
είναι καταγραμμένες. Ένας από
τους λόγους που δεν πάει καλά η
οικονομία είναι η διαφθορά. Όταν
το σύστημα έχει μέσα διαπλοκή
μπορεί να μην έχεις άμεσο κόστος
ως πολίτης αλλά έμμεσο στην πο-
ρεία της οικονομίας. Για το μεγάλο
πρόβλημα του πληθωρισμού το θέ-
μα είναι τι κινήσεις έγιναν από
πλευράς κυβέρνησης για να με-
τριαστούν οι επιπτώσεις; Πιστεύω

ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις που
δόθηκαν τον Νοέμβριο του 2021,
ενώ αρχικά προορίζονταν για την
αρχή της πανδημίας, ήταν ένα μέ-
τρο τη λάθος στιγμή. Έκαναν τα
πράγματα χειρότερα. Την ίδια ώρα
προκύπτουν και ερωτήματα σε σχέ-
ση με την καθυστέρηση υλοποί-
ησης των ΑΠΕ και απεξάρτησης
από το μαζούτ.

–Ο νέος Πρόεδρος όμως θα πρέ-
πει να έχει χειροπιαστές λύσεις
για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες
προκλήσεις στην οικονομία...

–Πρέπει να μειώσει τη «θέρμαν-
ση» της οικονομίας. Ο μόνος τρόπος
είναι να ρίξεις τη ζήτηση αλλά ταυ-
τόχρονα να βοηθήσεις τις ευάλωτες
ομάδες. Θα πρέπει να υπάρξουν
στοχευμένα μέτρα και όχι οριζόντια
βοήθεια. Για το πώς θα γίνει η χρη-
ματοπιστωτική πολιτική μας το
αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα που φαίνεται ότι θα αυ-
ξήσει τα επιτόκια. Για τα υπόλοιπα
πρέπει να φροντίσουμε εμείς. Να
μπούμε στις ΑΠΕ και να χρησιμο-
ποιήσουμε τις κυβερνητικές εγ-
γυήσεις στον τομέα αυτό.

–Για τη γενιά των 800 ευρώ που
δεν βλέπει το μέλλον με αισιο-
δοξία τι θα κάνετε;

–Πρέπει να αλλάξουμε το μον-
τέλο της ανάπτυξης. Nα πούμε όχι
στις αρπαχτές, όπως το να χτίζουμε
πύργους και να πουλάμε διαβατή-
ρια. Πρέπει να επενδύσουμε σε το-
μείς που έχουμε συγκριτικό πλεο-
νέκτημα όπως π.χ. οι ιατρικές υπη-
ρεσίες. Να κάνουμε ένα άλλο μον-
τέλο ανάπτυξης γης. Να στηρίξουμε
νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό είναι
το μέλλον μας. Να δώσουμε τα εφό-
δια και ψηφιακές δεξιότητες. 

Η οικονομία δεν πάει καλά λόγω της διαφθοράς

«Πιστεύω ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις που δόθηκαν τον Νοέμβριο του
2021, ενώ αρχικά προορίζονταν για την αρχή της πανδημίας, ήταν ένα μέτρο
τη λάθος στιγμή. Έκαναν τα πράγματα χειρότερα».

Η υποψηφιότητά μου
όμως, επειδή είναι πραγ-
ματικά ανεξάρτητη, δεν
είναι συνάρτηση της εν-
δεχόμενης υποστήριξης
μου από κάποιο κόμμα.
Είναι συνάρτηση με τα
πιστεύω μου για το τι
χρειάζεται αυτή η χώρα.

Ο καθένας έχει μια άποψη - Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος 

–Πώς απαντάτε στη θέση ότι η ψήφος σε ανεξάρτητο
υποψήφιο είναι χαμένη; 
–Το βρίσκω υποτιμητικό για τον κόσμο που πάει να
ψηφίσει. Ο καθένας έχει μια άποψη. Δικαιούται μία
φορά κάθε πέντε χρόνια να την πει. Υποτιμάς τους
ψηφοφόρους και αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει
χαμένη ψήφος. Στον πρώτο γύρο ο καθένας λέει
αυτό που θέλει και αυτοί που προκρίνονται στον
δεύτερο γύρο πρέπει να κάνουν συνασπισμούς με
τους υπόλοιπους με στόχο τη νίκη. Έτσι είναι το σύ-
στημά μας. 

–Σε περίπτωση που δεν περάσετε στον δεύτερο γύρο
θα χρησιμοποιήσετε το ποσοστό σας για να έχετε λόγο
σε αυτόν; 
–Στο παιχνίδι υπάρχει και το ενδεχόμενο ότι δεν θα
περάσεις. Το ποσοστό που θα δοθεί στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμά μου θέλω να ψη-
φίσει ο κόσμος και όχι γιατί με συμπαθεί προσωπικά,
θα το διαβουλευτώ με τον υποψήφιο που θα είναι

πιο κοντά σε αυτές τις θέσεις και θα τον στηρίξω.

–Άρα θα τοποθετηθείτε και επίσημα;
–Βεβαίως. Μα νομίζω θα ήταν ανεύθυνο να μην το-
ποθετηθώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω τη
γνώμη μου.

–Παραμένετε στη θέση σας για τη διπλή μισθοδοσία
του κ. Μαυρογιάννη;
–Το θέμα των παράλογων προνομίων που απολαμ-
βάνουν ορισμένοι κρατικοί λειτουργοί είναι εκεί
και πρέπει να συζητηθεί. Δημοσιεύθηκε πρόσφατα
και θέμα σε σχέση με τη δωρεάν φοίτηση για παι-
διά διπλωματών. Η κατάργηση των παράλογων
προνομίων είναι προτεραιότητά μου. Τέρμα στις δι-
πλές συντάξεις, άλλα ωφελήματα και λιμουζίνες.
Διακίνηση με υπηρεσιακά υβριδικά αυτοκίνητα και
μόνο για υπηρεσιακούς λόγους. Είναι όλα αυτά μέ-
σα στην έννοια του Τίμιου Κράτους που υποστηρί-
ζω γιατί πιστεύω ότι η Κύπρος αξίζει καλύτερα.

Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο της ανάπτυξης. Να πούμε όχι στις αρπαχτές, όπως το να χτίζουμε πύργους και να
πουλάμε διαβατήρια,  λέει στην «Κ» ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αχιλλέας Δημητριάδης
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Του ανταποκριτή μας στις
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Μετά από χρόνια προσπαθειών της
Κύπρου να προχωρήσει στην εξό-
ρυξη φυσικού αερίου, οι προοπτικές
συνεχίζουν να σκοντάφτουν στις
γεωπολιτικές συνθήκες, το Κυπρια-
κό, και το δεδομένο πως οι έρευνες,
αν και υποσχόμενες, δεν έχουν απο-
δώσει ακόμα τις μεγάλες ποσότητες
που έχουν εντοπιστεί στις ΑΟΖ της
Αιγύπτου και του Ισραήλ.Την πραγ-
ματικότητα αυτή ήρθε να θυμίσει
η υπογραφή στο Κάιρο μιας ακόμα
τριμερούς συνεργασίας, αυτή τη
φορά μνημονίου συναντίληψηςμε-
ταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αιγύπτου
και Ισραήλ, για μεταφορά ισραηλινού
φυσικού αερίου στα τερματικά υγρο-
ποίησης της Αιγύπτου, για εξαγωγή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και βεβαίως η Κύπρος, με άλυ-
το το Κυπριακό, δεν μπορεί να μιλά
για ανάληψη του ρόλου ενεργειακού
κόμβου για τον οποίο γινόταν λόγος
πριν από την κατάρρευση των δια-
πραγματεύσεων, έχει και πάλι τη
δυνατότητα να ενταχθεί σε ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο, μέσω μεταξύ άλλων
του East Mediterranean Gas Forum
αλλά και της ηλεκτρικής διασυνδε-
σιμότητας με Ισραήλ και Ελλάδα
μέσω του EuroAsia Interconnector.
Ένα πλαίσιο το οποίο δεν συνάδει
με τις υπερβολές που κυριάρχησαν
στη δημόσια συζήτηση πριν από
μερικά χρόνια περί ανάδειξης της
Κύπρου σε πετρελαϊκή δύναμη που
θα έφερνε την Τουρκία να παρακαλεί
την ε/κ πλευρά για λύση με τους δι-
κούς μας όρους, αλλά που δίνει δυ-
νατότητες μετρημένης και στρα-
τηγικής αξιοποίησης των μέχρι στιγ-
μής δυνατοτήτων μας και ένταξη
στο νέο ενεργειακό περιβάλλον των
ανανεώσιμων πηγών και του «πρά-

σινου» υδρογόνου.
Όπως άλλωστε τόνισε στην «Κ»

ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν για θέματα ενέργειας Τιμ Μακφί,
το μνημόνιο για αξιοποίηση των
αποθεμάτων Ισραήλ και Αιγύπτου
καλύπτει δυνητικά και το φυσικό
αέριο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εκ των πραγμάτων όμως,
η Κύπρος έχει προς το παρόν δεύ-
τερο ρόλο λόγω των ανεπαρκών κοι-
τασμάτων αλλά και υποδομών, με
την Κομισιόν να μην έχει λάβει ακό-
μα υπόψη ούτε την υπό εξέταση
πρόταση για κατασκευή νέου τερ-
ματικού για υγροποίηση ισραηλινού
φυσικού αερίου. Η ρητορική και οι
σχεδιασμοί της Ε.Ε. άλλωστε εστιά-
ζουν στην Κύπρο ως παραγωγό ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως
τόνισε η Επίτροπος Ενέργειας Σίμ-
σον σε συνέντευξη της στην «Κ»
στις 22/5) και ως δυνητικό κρίκο
ενεργειακής συνδεσιμότητας, παρά
ως παραγωγό αερίου.

Τι λέει το μνημόνιο
Το μνημόνιο συναντίληψης Ε.Ε.

- Αιγύπτου - Ισραήλ αποτελεί τον
μπούσουλα για την ενεργειακή συ-
νεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τα δύο κράτη της Μέσης Ανατο-
λής που βρίσκονται στο πιο προ-

χωρημένο στάδιο όσον αφορά την
εκμετάλλευση του φυσικού τους
αερίου. Στο κείμενο του μνημονίου
υπενθυμίζεται πως Ισραήλ και Αί-
γυπτος έχουν θέσει από το 2021 ένα
γενικό πλαίσιο για τη μεταφορά επι-
πρόσθετου φυσικού αερίου μέσω
αγωγού από το πρώτο στη δεύτερη,
αλλά και πως οι δύο χώρες συμμε-
τέχουν στο East Mediterranean Gas
Forum μαζί με τέσσερα κράτη μέλη
της Ε.Ε. (Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και
Ιταλία). Όπως αναφέρεται, Ε.Ε., Ισ-
ραήλ και Αίγυπτος προτίθενται να
εργαστούν συλλογικά προς την κα-
τεύθυνση της παροχής μιας σταθε-
ρής προμήθειας φυσικού αερίου
στην Ε.Ε., κατά τρόπο που συνάδει
με τους μακροπρόθεσμους στόχους
για απάλειψη του άνθρακα από την
παραγωγή ενέργειας. «Κάθε φορτίο
φυσικού αερίου από την Αραβική
Δημοκρατία της Αιγύπτου και το
Κράτος του Ισραήλ προς την Ευρω-

παϊκή Ένωση μπορεί να μεταφέ-
ρεται μέσω πλοίου, μεταξύ άλλων
με τη χρήση των υποδομών LNG
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αι-
γύπτου» αναφέρεται, ενώ προστί-
θεται πως η προσέγγιση αυτή δεν
αποκλείει την επιλογή των δύο χω-
ρών να πωλήσουν αέριο σε άλλους
αγοραστές ή μέσω άλλων οδεύσεων.
Ακόμα, τονίζεται, το όποιο φυσικό
αέριο θα μεταφέρεται μέσω πλοίων
στην Ε.Ε. «θα πηγάζει είτε από την
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου,
το Κράτος του Ισραήλ, ή την όποια
άλλη πηγή στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, συμπεριλαμ-
βανομένων κρατών μελών της Ε.Ε.
στην περιοχή».

Η εφαρμογή στην πράξη των
συμφωνηθέντων προνοεί σε αυτό
το στάδιο ότι οι πλευρές θα διερευ-
νήσουν από κοινού πώς θα υλοποι-
ήσουν τους στόχους του μνημονίου
για να επισπεύσουν την εξαγωγή

φυσικού αερίου στην Ε.Ε.
Ειδικότερα οι διεργασίες αυτές

θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη
σχεδίου για αποτελεσματική αξιο-
ποίηση των υποδομών που ήδη
υπάρχουν, την ενθάρρυνση στις
ευρωπαϊκές εταιρίες να επενδύσουν
στο φυσικό αέριο Ισραήλ και Αιγύ-
πτου και την αναζήτηση τρόπων
να διατεθούν κονδύλια για ανάπτυξη
τεχνολογιών και πρακτικών για μεί-
ωση των εκπομπών, ιδιαίτερα στον
τομέα του φυσικού αερίου. Το μνη-
μόνιο περιέχει λοιπόν και προσπά-
θειες να ληφθούν υπόψη περιβαλ-
λοντικές ανησυχίες που προκύπτουν
από την προώθηση του φυσικού
αερίου, θέτοντας ως παράμετρο της
συμμετοχής ευρωπαϊκών εταιριών
σε διαγωνισμούς για εξερεύνηση
και εκμετάλλευση στις ΑΟΖ των δύο
χωρών και τον συνυπολογισμό των
κλιματικών πολιτικών της Ε.Ε. Οι
όποιες προσπάθειες θα κριθούν
στην πορεία.

Τα τερματικά της Κύπρου
Αν όμως η Κύπρος βρίσκεται θε-

ωρητικά στον χάρτη του φυσικού
αερίου, πρακτικά δεν έχει ακόμα
τις δυνατότητες να επωφεληθεί.
Μάλιστα, ούτε η Κομισιόν φαίνεται
να έχει εντάξει ακόμα στους σχε-
διασμούς της το ενδεχόμενο ενός
νέου πλωτού τερματικού στο Βασι-
λικό για υγροποίηση και εξαγωγή
με πλοία ισραηλινού φυσικού αερίου
(το οποίο θα φτάνει στην Κύπρο με
αγωγό), που έχει προτείνει στην κυ-
βέρνηση η Energean, πρόταση που
βρίσκεται υπό εξέταση. Αντιθέτως,
κοινοτικοί αξιωματούχοι που μίλη-
σαν στην «Κ» ανέφεραν ευθέως πως
αυτό που γνωρίζουν και λαμβάνουν
υπόψη είναι το υπό κατασκευή τερ-
ματικό αποθήκευσης και επαναε-
ριοποίησης, και πάλι στο Βασιλικό,

το οποίο αναμένουν να ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του επόμενου έτους
και το οποίο αποτελεί υποδομή για
την κάλυψη των αναγκών της ίδιας
της Κύπρου.

Στο δεύτερο, υπό κατασκευή τερ-
ματικό, είχε αναφερθεί στο Νταβός
η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν στις 24/5, αλλά και
η Επίτροπος Σίμσονστη συνέντευξή
της στην «Κ». Ο παράγοντας που
κρατά προς το παρόν τον ρόλο της
Κύπρου περιορισμένο είναι φυσικά
τα συγκριτικά μεγέθη και δυνατό-
τητες των υποδομών, αλλά και των
κοιτασμάτων. Οι σχεδιασμοί για
την Αίγυπτο αφορούν αύξηση των
εισαγωγών φυσικού αερίου στην
Ε.Ε. από τα 5 περίπου bcm (δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα) που έχουν
σταλεί μέχρι στιγμής στα 7 bcm,
και διπλασιασμό τους τα επόμενα
χρόνια.

Το υπό κατασκευή τερματικό
της Κύπρου, συγκριτικά, έχει δυ-
νητική χωρητικότητα τα 2 bcm,
όπως υπενθύμισε ο κ. Μακφί. Σύμ-
φωνα με την εξειδικευμένη ιστο-
σελίδα MEES στις 6/5, ο αγωγός με
τον οποίο η Energean προτείνει με-
ταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο
για υγροποίηση θα μπορεί να με-
ταφέρει 4 bcm τονχρόνο.Σύμφωνα
με στοιχεία που συγκεντρώνει σε
σημείωμα του για το φυσικό αέριο
στην Ανατολική Μεσόγειο το Eu-
ropean Council on Foreign Relations,
τον Απρίλιο του 2020 η Αίγυπτος
είχε καταγράψει αποθέματα 30 tcf
(τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια -
το κάθε tcf αντιστοιχεί σε 28,3 bcm)
στο κοίτασμα «Ζορ», το Ισραήλ 22
tcf στο «Λεβιάθαν» και 10,8 tcf στο
«Ταμάρ», ενώ η Κύπρος εκτιμάτο
πως έχει περίπου 6 tcf σε κάθε ένα
από τα «Αφροδίτη», «Καλυψώ» και
«Γλαύκο».

«Δεύτερο», αλλά ρόλο στο αέριο η Κύπρος
Ενεργειακός κόμβος η Αίγυπτος, με την Κύπρο να ταιριάζει στους σχεδιασμούς περισσότερο μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

<<<<<<

Η ρητορική και οι σχεδια-
σμοί της Ε.Ε. εστιάζουν
στην Κύπρο ως παραγω-
γό ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και ως δυνητι-
κό κρίκο ενεργειακής
συνδεσιμότητας, παρά
ως παραγωγό αερίου.

Ούτε η Κομισιόν φαίνεται να έχει εντάξει ακόμα στους σχεδιασμούς της το
ενδεχόμενο ενός νέου πλωτού τερματικού στο Βασιλικό για υγροποίηση και
εξαγωγή με πλοία ισραηλινού φυσικού αερίου, που έχει προτείνει στην κυ-
βέρνηση η Energean.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Την ώρα που η Ε.Ε. εντείνει τις προ-
σπάθειές της να καλύψει το ενερ-
γειακό κενό που έχει δημιουργηθεί
από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία,
τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων
της Ανατολικής Μεσογείου λαμβά-
νουν και επίσημα τον χαρακτήρα
της μεταβατικής λύσης στο ενερ-
γειακό μείγμα της Ε.Ε. Η συμφωνία
που υπεγράφη με το Ισραήλ και την
Αίγυπτο, μπορεί να θεωρηθεί ως το
ένα σκέλος της ευρύτερης πολιτικής
των Βρυξελλών στα ενεργειακά. Το
άλλο αφορά τα κοιτάσματα των
κρατών μελών της Ε.Ε., κάτι που
αφορά άμεσα την Κύπρο και πιο
συγκεκριμένα το κοίτασμα Αφρο-
δίτη, το οποίο παρά την καθυστέ-
ρηση που έχει σημειωθεί βρίσκεται
σε ώριμη φάση αξιοποίησης. Υπό
το πρίσμα αυτό, το πρώτο ζητούμενο
για τη Λευκωσία είναι να επιταχυν-
θούν οι τελικές διαδικασίες προκει-
μένου να ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατόν η παραγωγή Φ.Α. από το
κοίτασμα Αφροδίτη. Κομβικής ση-
μασίας θεωρείται η επίσκεψη της
διευθυντικής ομάδας της διαχειρί-
στριας εταιρείας του κοιτάσματος
Chevron, τέλη Ιουλίου - αρχές Αυ-
γούστου στη Λευκωσία. Επίσκεψη
κατά την οποία θα οριστικοποιηθεί
το πλάνο των επόμενων κινήσεων
προκειμένου τοκοίτασμα να εισέλθει
στην τελευταία φάση που είναι η
έναρξη της παραγωγής.

Αέριο το 2027
Για τη Λευκωσία το βασικό ζη-

τούμενο είναι να προσδιορισθεί ο
χρόνος έναρξης παραγωγής του
κοιτάσματος Αφροδίτη. Επί του
προκειμένου, αρμόδιες πηγές δεν

ήταν σε θέση να πουν έστω και με
σχετική βεβαιότητα εάν βρισκό-
μαστε σε τροχιά εκμετάλλευσης
του κοιτάσματος. Όπως μας λέχ-
θηκε χαρακτηριστικά, το 2025 ως
χρονιά έναρξης παραγωγής Φ.Α.
είναι το αισιόδοξο σενάριο. Οι ίδιες
πηγές θεωρούν πως το ρεαλιστι-
κότερο σενάριο είναι τέλος του
2026 αρχές του 2027 το κοίτασμα
Αφροδίτη να εισέλθει σε φάση πα-
ραγωγής. Κατά τις επαφές της Ch-
evron με το υπουργείο Ενέργειας
θα τεθούν σαφή χρονοδιαγράμματα
για τις εργασίες που πρέπει να ολο-
κληρωθούν προκειμένου να ανοίξει
ο δρόμος παραγωγής. Η Λευκωσία
αναμένεται να ζητήσει από τη δια-
χειρίστρια εταιρεία να προσδιορίσει

τον χρόνο διεξαγωγής των γεω-
τρητικών δραστηριοτήτων, καθώς
και τα επόμενα βήματα για την
ανάπτυξη του κοιτάσματος. Στο
κομμάτι των εργασιών η Chevron
θα πρέπει να πραγματοποιήσει
άλλη μία επιβεβαιωτική γεώτρηση,
η οποία για λόγους οικονομίας εν-
δεχομένως να πραγματοποιηθεί
μαζί με την έναρξη παραγωγής.
Στο κομμάτι της ανάπτυξης του
κοιτάσματος, σημαντική παράμε-
τρος αποτελεί το σύστημα μετα-
φοράς του Φ.Α. του Αφροδίτη στο
τερματικό Ιντκού στην Αίγυπτο.

Τα σενάρια
Στη σύσκεψη που θα πραγμα-

τοποιηθεί θα συζητηθούν έξι σε-

νάρια για τη μεταφορά του κυπρια-
κού Φ.Α. προς την Αίγυπτο. Ένα
σενάριο, το οποίο παρουσιάζεται
και το πιο ισχυρό, είναι να αξιο-
ποιηθούν υφιστάμενα συστήματα
που υπάρχουν στην περιοχή, προ-
κειμένου να μειωθεί το κόστος πα-
ραγωγής. Το συγκεκριμένο σενάριο
προνοεί όπως οι ποσότητες του
κοιτάσματος Αφροδίτη  διοχετευ-
θούν μέσω αγωγού σε σύστημα με-
ταφοράς εταιρειών που έχουν ξε-
κινήσει παραγωγή κοιτασμάτων
εντός της αιγυπτιακής ΑΟΖ. Μια
τέτοια περίπτωση που εξετάζεται
αφορά κοίτασμα της εταιρείας Shell
που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης
με σύστημα αγωγών προς το τερ-
ματικό του Ιντκού. Στην περίπτωση
που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες
μεταφοράς του Φ.Α. μέσω υφιστά-
μενων συστημάτων, η εναλλακτική
λύση είναι της αυτόνομης μεταφο-
ράς, δηλαδή ενός αγωγού που θα
ξεκινά από το κοίτασμα Αφροδίτη
και θα καταλήγει στο τερματικό
υγροποίησης.

Στο κομμάτι μεταφοράς Φ.Α.
υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα
που αφορά τη διοχέτευση ποσοτή-
των του Αφροδίτη προς την εσω-
τερική αγορά της Κύπρου για πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και
εδώ το τοπίο παραμένει θολό μετά
και την πρόταση της εταιρείας Ener-
gean, που εξετάζεται σοβαρά, για
προμήθεια της εσωτερικής αγοράς
της Κύπρου με Φ.Α. από κοίτασμα
που διαχειρίζεται στην ισραηλινή
ΑΟΖ. Πηγές από το υπουργείο Ενέρ-
γειας έλεγαν στην «Κ» πως υπάρ-
χουν προοπτικές χρησιμοποίησης
των υποδομών της Energean, για
μεταφορά Φ.Α. από το κοίτασμα
Αφροδίτη προς την Κύπρο.

Αρχές του 2027 φυσικό αέριο από το Αφροδίτη
Στη Λευκωσία τέλη Ιουλίου η διευθυντική ομάδα της αμερικανικής Chevron για το πλάνο εκμετάλλευσης του κοιτάσματος

Διαβουλεύσεις
με Ισραηλινούς

Το παζλ για το Αφροδίτη
και τα θέματα που βρί-
σκονται σε εκκρεμότητα
συμπληρώνει η διαφορά
που υπάρχει με την ισ-
ραηλινή πλευρά. Στις
απαιτήσεις που εγείρον-
ται για δικαιώματα επί του
κοιτάσματος Αφροδίτη
στη μέση γραμμή, οι δια-
βουλεύσεις για επίλυση
του ζητήματος βρίσκονται
στη φάση σχολίων από
πλευράς του Ισραήλ. Η κυ-
πριακή πλευρά αναμένει
τις απόψεις του Ισραήλ
για να καθοριστεί τα πλαί-
σιο ανάθεσης της διαφο-
ράς σε ειδικό. Η εκκρεμό-
τητα που υπάρχει δεν φαί-
νεται να επηρεάζει την
αξιοποίηση του κοιτάσμα-
τος Αφροδίτη.  Όπως λέ-
γεται από πηγές στη Λευ-
κωσία, η παραγωγή του
Αφροδίτη αναμένεται να
ξεκινήσει σε τέσσερα
χρόνια, χρόνος αρκετός
για να δοθεί περιθώριο
στις επαφές με το Ισραήλ,
προκειμένου να υπάρξει
συμφωνία για το ποσοστό
Φ.Α. που διεκδικεί η ισ-
ραηλινή πλευρά από την
επέκταση του κυπριακού
κοιτάσματος εντός της ισ-
ραηλινής ΑΟΖ, όπως είναι
ο ισχυρισμός της άλλης
πλευράς. 

<<<<<<<

Στο πλάνο της εταιρείας
υπάρχει η πραγματοποί-
ηση δύο γεωτρήσεων.
Η πρώτη θα είναι επιβε-
βαιωτική και η δεύτερη
για αξιοποίηση.
Επίσης, από τα σημαντι-
κά ζητήματα είναι η ορι-
στικοποίηση του τρόπου
μεταφοράς του Φ.Α.
προς την Αίγυπτο.

Κατά τις επαφές υπουργείου Ενέργειας και διαχειρίστριας εταιρείας θα ζητηθεί να προσδιορισθεί ο χρόνος έναρξης
παραγωγής Φ.Α., καθώς και να τεθεί το πλάνο των εργασιών προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος εκμετάλλευσης.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Γλωσσικό ολίσθημα χαρακτήρισε
ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυ-
φωνίδης το σχόλιο που έκανε για
την υφυπουργό Κοινωνικής Πρό-
νοιας Αναστασία Ανθούση, κατά
τη διάρκεια συζήτησης στην ad
hoc Επιτροπής Δημογραφικού,
όπου την κάλεσε να σταματήσει
να αλλάζει ταγέρ και να πάει στη
Βουλή για να λύσουμε το πρόβλημα.
Σημειώνεται πως η κα Ανθούση
δεν ήταν καλεσμένη στην εν λόγω
Επιτροπή. Αργότερα ο κ. Τρυφω-
νίδης με γραπτή ανακοίνωσή του
έκανε λόγοπως το σχόλιο οφειλόταν
σε λεκτικό ολίσθημα λόγω της έν-
τασης της στιγμής.

Συγκεκριμένα στη δήλωσή του

ο κ. Τρυφωνίδης αναφέρει: Λόγω
της έντασης της στιγμής, το σχόλιο
που έγινε για την κα Υφυπουργό
οφειλόταν, το οποίο αποσύρω, εκ-
φράζοντας δημοσίως την απολογία
μου και επ΄ουδενί πρόθεση μου
δεν ήταν να θιχτεί η κα Υφυπουρ-
γός, την οποία σέβομαι και εκτιμώ».
Για το ζήτημα αυτό η κα Σουσάνα
Παύλου, διευθύντρια του Μεσο-
γειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοι-
νωνικού Φύλου, είπε στην «Κ» πως
αυτό το περιστατικό δείχνει το επί-
πεδο του πολιτικού μας λόγου, λέ-
γοντας χαρακτηριστικά: «Στη δή-
λωσή του ο κ. Τρυφωνίδης μιλά για
“γλωσσικό ολίσθημα” και επιτρέ-
ψετέ μου να θέσω το ερώτημα –
ολίσθημα από πού; Αυτός είναι ο
πολιτικός μας λόγος – αυτού του
επιπέδου». Η κα Παύλου επίσης
σημείωσε πως το εν λόγω σχόλιο

εκτός από σεξιστικό, ήταν και άκαι-
ρο και παντελώς άσχετο, τονίζοντας
πως «η ροπή προς τον σεξισμό και
τον μισογυνισμό δεν είναι σημερινό
φαινόμενο, από ορισμένα μέλη του
κοινοβουλίου. Μάλιστα, τείνει να
γίνει κανονικότητα». Συνεχίζοντας,
η κα Παύλου είπε πως το εν λόγω
σχόλιο δείχνει πόσο βαθιά ριζωμέ-
νες είναι οι σεξιστικές αντιλήψεις
και τα έμφυλα στερεότυπα στην
κοινωνία μας, «και μάλιστα όπως
είναι πλέον ξεκάθαρο, ακόμα και
στα πιο ψηλά στρώματα της πολι-
τικής», καταλήγοντας πως ο χώρος
της πολιτικής είναι εχθρικός για
τις γυναίκες. 

Η κα Παύλου σημειώνει χαρα-
κτηριστικά στην «Κ» πως με τον
τρόπο που δικαιολογήθηκε ο κ.
Τρυφωνίδης φαίνεται να πιστεύει
ότι οι άνδρες αδυνατούν να ελέγ-

ξουν «την ένταση της στιγμής» και
δεν μπορούν καν να χειριστούν τα
συναισθήματά τους, «Πολύ ενδια-
φέρον αυτό, επειδή παραδοσιακά
το στερεότυπο είναι πως οι γυναίκες
είναι αυτές που λειτουργούν συ-
ναισθηματικά, ενώ οι άνδρες ενερ-
γούν στο πλαίσιο της λογικής και
του αυτοέλεγχου», αναφέροντας
πως είναι πολύ επικίνδυνο να επι-
καλούμαστε την ένταση της στιγ-
μής για να δικαιολογούμε αυτές τις
συμπεριφορές. «Εμείς που δου-
λεύουμε στον χώρο, αυτή είναι η
πιο συνηθισμένη δικαιολογία που
ακούμε όχι μόνο για σεξιστικό λόγο
και συμπεριφορά αλλά και για πιο
σοβαρές μορφές έμφυλης βίας. Δεν
υπονοώ ότι κάποιος που εκφράζει
σεξιστικό λόγο ασκεί και άλλες μορ-
φές σεξισμού ή βίας, εκείνο που
θέλω να πω είναι ότι είναι ένα επα-

ναλαμβανόμενο μοτίβο και ο σεξι-
σμός, ο μισογυνισμός και η βία
έχουν κοινό υπόβαθρο». Για την
κα Παύλου το ελάχιστο από τους
άντρες βουλευτές μας είναι αυτά
που σκέφτονται να μην τα εκφρά-
ζουν, «σε στιγμές έντασης πρέπει
να μετρήσουμε τα λόγια μας και
όχι να εκφράσουμε εκείνο που
έχουμε βαθιά μέσα μας».  

Όπως λέει η κα Παύλου καλό
θα ήταν ο κ. Τρυφωνίδης να δια-
βάσει καλά τον Κώδικα Αρχών και
Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη
της Βουλής των Αντιπροσώπων
και σημειώνει πως είναι απαραί-
τητες πιο αυστηρές κυρώσεις για
την παραβίαση του κώδικα ή ακόμα
και η υποχρεωτική εκπαίδευση αυ-
τοελέγχου. 

Σε επικοινωνία της «Κ» με το
Γραφείο Τύπου της Βουλής και σε

ερώτησή μας σχετικά με τον κώδικα
και αν η κα Δημητρίου προτίθεται
να λάβει μέτρα μάς αναφέρθηκε εί-
ναι πάγια θέση της ΠτΒ ότι τα φαι-
νόμενα σεξισμού σε όλες τους τις
εκφάνσεις είναι απαράδεκτα και
παλεύουμε να εκλείψουν. Τονίστηκε
δε πως η πρόεδρος της Βουλής έχει
αναλάβει συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Όσον αφορά στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, ο εμπλεκόμενος βουλευτής
απολογήθηκε άμεσα, αντιλαμβα-
νόμενος το λάθος του. 

Συγκεκριμένα στο Μέρος ΙΙ του
Κώδικα Αρχών και Κανόνων, που
δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου
2021, στην παράγραφο 4 σημει-
ώνεται: «Ο βουλευτής κατά την
άσκηση των καθηκόντων του απέ-
χει από συμπεριφορά που υποκινεί
τη βία ή το μίσος ή που ενέχει απει-

λητικό, υβριστικό, σεξιστικό, ρα-
τσιστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα
[...]» και στην παράγραφο 6: «Ο βου-
λευτής συμπεριφέρεται με σεβασμό
προς όλους τους καλουμένους ενώ-
πιον κοινοβουλευτικής επιτροπής,
μη προβαίνοντας σε προσωπικές
επιθέσεις και/ή χρησιμοποιώντας
ανοίκειες εκφράσεις [...] (η κα Αν-
θούση δεν είχε προσκληθεί στη
Επιτροπή...). Θα πρέπει να σημει-
ωθεί επίσης πως και ο εν λόγω κώ-
δικας θα μπορούσε να συμπεριε-
λάμβανε τουλάχιστον και το θηλυκό
άρθρο –η, όπου αναφέρεται η φρά-
ση «ο βουλευτής» ή «ο πρόεδρος
της Βουλής», χωρίς να χρειάζεται
περαιτέρω συζήτηση για το θηλυκό
των ουσιαστικών «βουλευτής, πρό-
εδρος κ.ά.».

Μία ακόμη περίπτωση
Και πριν αλέκτορα φωνήσαι μία

ακόμη περίπτωση μορφής βίας είδε
το φως της δημοσιότητας από την
εφημερίδα Πολίτης και που αφορά
τη διευθύντρια των Κεντρικών Φυ-
λακών Άννα Αριστοτέλους, η οποία
καταγγέλλει υπόθεση με ανώτερο
αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποί-
ος φέρεται να διατηρούσε επαφές
με κατάδικο των Κεντρικών Φυλα-
κών, ζητώντας του να εξασφαλίσει
βίντεο από την προσωπική ζωή της
κας Αριστοτέλους, θέλοντας να την
πλήξει. Για το εν λόγω θέμα η κα
Μαρία Αγγελή, κοινωνιολόγος στο
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Κοινωνικού Φύλου, δήλωσε στην
«Κ» πως η παρακολούθηση, η από-
σπαση και η διάδοση προσωπικών
στιγμών είναι μορφές σοβαρής κα-
κοποίησης και σημείωσε πως αυτά
είναι εγκλήματα που καλύπτονται
από το εθνικό νομικό πλαίσιο: «Ανα-
μένουμε ότι αυτή η υπόθεση θα
πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης»,
τονίζοντας «πως το γεγονός ότι
ακόμα συντηρείται μια κουλτούρα
που στηρίζει ότι η προσωπική ζωή
των γυναικών και δη των γυναικών
σε θέσεις εξουσίας μπορεί να πλήξει
ή να “κάψει” την επαγγελματική
τους ιδιότητα είναι μια άλλη συζή-
τηση που πρέπει να ανοίξουμε».  

Τα έμφυλα στερεότυπα είναι βαθιά ριζωμένα
Ο χώρος της πολιτικής είναι εχθρικός για τις γυναίκες, λέει η Σουσάνα Παύλου από το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

<<<<<<

«Το εν λόγω σχόλιο
[σ.σ. του κ. Τρυφωνίδη]
δείχνει πόσο βαθιά
ριζωμένες είναι οι σεξι-
στικές αντιλήψεις και
τα έμφυλα στερεότυπα
στην κοινωνία μας». Η διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου Σουσάνα Παύλου λέει στην «Κ» πως «η ροπή προς τον σεξισμό και τον μισογυνισμό

δεν είναι σημερινό φαινόμενο, από ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου. Μάλιστα, τείνει να γίνει κανονικότητα».
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Η ανανέωση των θητειών
Η στήλη χαιρετίζει το νέο νομοσχέδιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο μετά
από εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως,
αλλάζει το απεριόριστο της ανανέωσης
θητείας του Επιτρόπου όπως ισχύει σήμε-
ρα μέχρι τα 68 έτη. Στόχος πλέον να πε-
ριοριστεί αυτή σε δυνατότητα ανανέωσης
μόνο για μία φορά, ώστε να είναι συμβατή
με συγκεκριμένες διεθνείς εισηγήσεις αλ-
λά και με την πρακτική που ισχύει κατά κα-
νόνα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
επιτρέπεται από συγκεκριμένες αρχές
που αφορούν τον Θεσμό. Απορίας άξιο βε-
βαίως είναι που εκφράζονται απόψεις και
ερμηνείες για αλλαγή του νομοσχεδίου
από πρόσωπα που στερούνται εμπειρο-
γνωμοσύνης επί του θέματος, νομικής ή
άλλης σχετικής κατάρτισης αλλά κυρίως
αρμοδιότητας. 

••••
Η αρχή στο Τσιακκιλερό
«Νίκο, ποιον χειροκροτούν;» ρώτησε ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης τον Νίκο Ιωάννου
(Πόλεμο) όταν έκανε την πρώτη του εμφά-
νιση στον προσφυγικό συνοικισμό στο
Τσιακκιλερό, με τον τελευταίο να τον πει-
ράζει πως κάθε φορά που τον βλέπουν τον
χειροκροτούν. Όπως μαθαίνει η στήλη η
προσέλευση ήταν μαζική καθότι την τε-
λευταία στιγμή η επαρχιακή γραμματεία
Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ έστειλε μήνυμα σε
μέλη και φίλους ότι θα παραστεί ο Ανδρέ-
ας Μαυρογιάννης. Πολλοί λοιπόν ήταν
εκείνοι που πήγαν για να τον ακούσουν,
καθώς δεν τον γνωρίζουν. Σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, αν και υπήρχε σχετικό άγχος
για το θέμα χημείας, ο κ. Μαυρογιάννης
πέρασε το πρώτο τεστ. Ήπιε μάλιστα και
ζιβανία προτού γνωρίσει τον κόσμο, ενη-
μερώνοντάς τους για τη δική του παραγω-
γή στον Αγρό.

••••
Περί δεοντολογίας
Όταν ο δημοσιογράφος απαιτεί, και δι-
καιολογημένα, τον σεβασμό των πολιτι-
κών απέναντι στη δουλειά του, την ίδια
ώρα οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει
να δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό στους
συναδέλφους τους. Η δημοσιογραφία
στην Κύπρο έχει ενηλικιωθεί, ωστόσο,
υπάρχουν ακόμα φαινόμενα ασέβειας
απέναντι στη δουλειά άλλων δημοσιογρά-
φων. Δεν είναι κακό ούτε κάποιος κανό-
νας το απαγορεύει πρωτογενείς ειδήσεις
να αναπαράγονται από άλλα μέσα και δη-
μοσιογράφους. Αυτό που δεοντολογικά
δεν επιτρέπεται είναι να αγνοηθεί η πηγή
της είδησης. Αυτό, συνάδελφοι, αποτελεί
αγένεια και ασέβεια ειδικά, όταν αναπα-
ράγεται μια είδηση αυτούσια και χωρίς να
προσθέτει κάτι καινούργιο. Ο δημοσιο-
γραφικός κόσμος έχει πολλά προβλήματα,

ας μην προσθέτουμε εμείς οι ίδιοι περισ-
σότερα, ειδικά αν πρόκειται για αυτονόητα
ζητήματα.

••••
Άλλα κόλπα
Το περιεχόμενο της καταγγελίας της δι-
ευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άν-
νας Αριστοτέλους ως πρακτική δεν αποτε-
λεί κεραυνό εν αιθρία. Αυτό που ξεπερνά
κάθε όριο είναι ο κατ’ ισχυρισμόν δρά-
στης. Ένα πρόσωπο που οφείλει να προ-
στατεύει τους πολίτες. Πρέπει να ξεκαθα-
ρίσουμε κάτι και να μην πέφτουμε στην
παγίδα του τσουβαλιάσματος. Δεν είναι
όλοι οι αστυνομικοί σαν τον φερόμενο
δράστη, αξιωματικό της Αστυνομίας. Στην
Αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχουν
μπει αξιόλογα άτομα. Ωστόσο, υπάρχουν
ακόμα νοοτροπίες νοσηρές και ξεπερα-
σμένες. Αυτές θα πρέπει να ξεριζωθούν
όχι σήμερα αλλά χθες. Ο φερόμενος δρά-
στης θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί
από τα καθήκοντά του, μία ώρα μετά τα
όσα δημόσια είπε η κ. Αριστοτέλους. Κάτι
τελευταίο και πιο ανησυχητικό. Αν ισχύει
ότι η υπουργός Δικαιοσύνης έμαθε για τις

καταγγελίες από την εφημερίδα «Πολί-
της», η κ. Αριστοτέλους πρέπει να μας
εξηγήσει γιατί επέλεξε την οδό του Τύ-
που. Υπήρχε κάτι που τη φόβιζε;

••••
Για τη Ζέτα
Η επίσημη Πολιτεία, στο υψηλότερο επίπε-
δο, αποχαιρέτησε τιμώντας ως όφειλε τη
γυναίκα και πολιτικό που με το ήθος της
υπηρέτησε τον τόπο. Ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας σε ένδειξη σεβασμού δεν προ-
χώρησε άμεσα στην κάλυψη του κενού που
άφησε ο χαμός της Ζέτας Αιμιλιανίδου παρά
τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν σε εκκρε-
μότητα. Ωστόσο, όπως πληροφορείται η
στήλη, το κενό θα καλυφθεί άμεσα. Οι πλη-
ροφορίες που υπάρχουν υποστηρίζουν πως
το επόμενο διάστημα και πριν συμπληρωθεί
το σαρανταήμερο από το χαμό της Ζέτας Αι-
μιλιανίδου, θα ανακοινωθεί το όνομα του
νέου υπουργού Εργασίας. Πηγές από τον
χώρο της κυβέρνησης δεν απέκλειαν το εν-
δεχόμενο οι ανακοινώσεις να γίνουν και εν-
τός της ερχόμενης εβδομάδας. 

••••

Μία προβληματική Επιτροπή
«Η πολιτεύτρια Αφροδίτη Λατινοπούλου
δεν έχει κανένα αξίωμα ή θέση στο οργα-
νόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε
τοπικό ούτε σε κεντρικό επίπεδο και δεν
θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές
εκλογές». Αυτή ήταν η ανακοίνωση του
κόμματος λόγω των σχολίων της εν λόγω
κυρίας για την εικόνα και τον σωματότυπο
της παρουσιάστριας Δανάης Μπάρκα. Αυτά
βέβαια συμβαίνουν στην Ελλάδα, γιατί
στην Κύπρο δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση
και δεν τέθηκε θέμα για απομάκρυνση του
κυρίου Αλέκου Τρυφωνίδη που χρησιμο-
ποίησε τα έδρανα της Βουλής για να επι-
δείξει τον μισογυνισμό του. Ο βουλευτής
της ΔΗΠΑ κάλεσε την υφυπουργό Πρόνοι-
ας Αναστασία Ανθούση να σταματήσει να
αλλάζει ταγιέρ και να προσέλθει στη Βου-
λή για να επιλύσουν προβλήματα, ασχέτως
αν η ίδια δεν είχε προσκληθεί. Και όλα αυ-
τά ενώπιον της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για το Δημογραφικό Πρόβλημα,
όπου την προηγούμενη φορά που συζητή-
θηκε το ίδιο θέμα, «Η δημογραφική αλλοί-
ωση στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς», που
εισηγήθηκε ο βουλευτής Λίνος Παπαγιάν-
νης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων

του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινο-
τριμιθιάς, έκανε λόγο για πρόθεση μαζι-
κής δολοφονίας μαθητών από αλλοδαπό
συνομήλικό τους κάτι που διέψευσε η
αστυνομική έρευνα Και στις δύο περιπτώ-
σεις λέχθηκαν ψευδείς ειδήσεις και στις
δύο περιπτώσεις «καθάρισαν» με ένα ολί-
σθημα της γλώσσας και μία λάθος εκτίμη-
ση. Καμία συνέπεια για τις πράξεις τους. Η
Κύπρος της απάθειας, του «κρύψε να πε-
ράσουμε» και της ατιμωρησίας.

••••
Οι πιέσεις
Η Στέλλα Κυριακίδου ανέλαβε στην ευρω-
παϊκή επιτροπή τον τομέα της Υγείας και
της ασφάλειας τροφίμων, ως ένα «ήρεμο»
μέχρι πρότινος πορτοφόλιο. Η πανδημία
κυρίως, η νέα στρατηγική της Ευρώπης
«από το αγρόκτημα στο πιάτο», και ο πόλε-
μος, έφεραν την επίτροπο μιας από τις μι-
κρότερες ευρωπαϊκές χώρες να διαχειρί-
ζεται για πρώτη φορά επιτελικά την ευρω-
παϊκή υγεία, με τα ισχυρότερα λόμπι στις
Βρυξέλλες να την παρακολουθούν προσε-
κτικά. Μετράτε: Εμβόλια, φάρμακα, φυτο-
φάρμακα, καπνοβιομηχανίες, τρόφιμα,
ευημερία ζώων! Όπως μαθαίνουμε από τις
Βρυξέλλες η πίεση είναι αφόρητη αλλά η
ίδια στέκει στον πούντο της. Ο πόλεμος
ωστόσο θα ενταθεί, όπως μαθαίνουμε το
επόμενο διάστημα, γιατί οι αποφάσεις που
εκκρεμούν είναι μεγάλης αξίας. 

Τα παιδιά της γαλάζιας γενιάς 

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στην Κύπρο να στηρίξει την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου και διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά η κοι-
νή πλεύση των δύο κομμάτων.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Μοιρολόι του Ακάμα
«Στου Ακάμα τη γη σφάζονται παλικά-
ρια. Στου Ακάμα το ακρωτήρι μουδέ η
Δέσπω φαίνεται μουδέ κανείς άλλος...
και πόλεμο άλλοι κάνουνε, με νύφες και
μ’ αγγόνια. Στου Ακάμα τα πλάγια μια
φωνή ακούγεται μέσα από τα ρουμάνια,
“Εδώ είσαι σκλάβος του πασά, Ακάμα,
και ρίξε τ’ άρματα, δαβλί εμείς θ’ ανά-
ψουμε και όλος φωτιά θε να γενείς”. Κι
αχός βαρύς ακούστηκε, πολλά δεντρά
επέσαν, μουδέ σε καταιγίδα πέσαν, μου-
δέ σε ανεμοβρόχι, οι ντιβέλοπερ κάνου-
νε πόλεμο, με τράκτορ και με σχέδια. Το
Τρόοδος κι αν προσκύνησε, κι αν έπεσεν
το Δάλι, τι κι αν ο Πενταδάκτυλος εχά-
θη... Εγώ, Ακάμας λέγομαι και είμαι βα-
σιλέας, γένος του Θησέα». Κάπως έτσι
εξελίσσεται η μάχη για τον Ακάμα, που
πρέπει να προστατευτεί πάση θυσία.
Δείτε το ρεπορτάζ στη σελίδα 6 της συ-
ναδέλφου Μαρίας Ηρακλέους.

- - - - - - - - -

Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός
Συγκινητικός ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος ο
πρόεδρος της ΕΔΕΚ, που διαλύεται στα εξ
ων συνετέθη, κατά τη συνάντησή του με
τον κ. Οσάτσι, τον πρέσβη της Ρωσίας
«για τη θετική συνεισφορά την οποία είχε
στον αγώνα του λαού μας, καθώς και για
την υποστήριξη την οποία πρόσφερε στις
θέσεις της Κύπρου, αναφορικά με το Κυ-
πριακό ως θέματος εισβολής και συνεχι-
ζόμενης κατοχής», όπως διαβάζω στη συ-
νάδελφο Cyprus Times. Μπράβο, στον κ.
Σιζόπουλο, ο οποίος μάλλον ξέχασε πως
ο κ. Οσάτσι μάς είχε πει πάνω-κάτω ότι με
αυτά που κάνουμε, ότι υποστηρίζουμε

την Ουκρανία, όταν η χώρα του εισέβαλε
στη χώρα, οι Ρώσοι τουρίστες πολλοί θα
στεναχωρηθούν και θα φύγουν, θα πάνε
αλλού. Μέχρι και η κυβέρνησή μας είχε
ενοχληθεί τότε, αλλά ο κ. Σιζόπουλος δεν
είναι τίποτε τατσίζης, να το κρατήσει και

πήγε για τον αποχαιρετισμό. 

- - - - - - - - -

Κάτι για το σπίτι...
Κιμπάρης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήλθε

κομίζων δώρα. Έναν πυροσβεστικό σταθ-
μό και ένα αεροπλάνο. Λίγα δεν τα λες,
όλα κι όλα, ψωροκώσταινα-ψωροκώσται-
να η Ελλάδα, αλλά άμα πει να κάνει δώρο,
δεν το λυπάται το έξοδο. Και καλά κάνει,
διότι και η Κύπρος, που επίσης είναι ανοι-

κτοχέρα, έχει προσφέρει πολλά στην Ελ-
λάδα, και στις πυρκαγιές του 2007, και σε
αυτές στο Μάτι το 2018, και στις πλημμύ-
ρες στη Μάντρα το 2017. Πάντως, ο κ.
Αναστασιάδης, πολύ χάρηκε και μάλιστα
είπε ότι ευτυχώς που του το έφερε τώρα
το αεροπλάνο-δώρο, γιατί κανείς δεν θα
μπορέσει να πει τίποτε. Άντε, γιατί όλα τα
παρεξηγούμε σε αυτόν τον τόπο. Ναύλα
και αεροπλάνα, βουρ για την Αβάνα!

- - - - - - - - -

Αχ, αυτή η γλώσσα σου!
Ο κ. Αλέκος Τρυφωνίδης, βουλευτής της
ΔΗΠΑ, έκανε το πιο άκυρο σχόλιο και
φυσικά η γραπτή συγγνώμη του δεν αλ-
λάζει τίποτε, τουλάχιστον στη δική μου
ματιά. Γλωσσικό ολίσθημα είναι να πεις –
μεγενθύνω, αντί μεγεθύνω, να κάνεις
ένα σαρδάμ. Αυτό το σχόλιο δεν ήταν ολί-
σθημα, ήταν η παγιωμένη αντίληψη που
έχουμε για κάποια πράγματα. Και φυσι-
κά, και εμού περιλαμβανομένου, ουδείς
αναμάρτητος. Αλλά όταν είσαι βουλευτής
θα πρέπει να είσαι χίλιες φορές προσε-
κτικός. Επίσης, αν το πάμε με τον Φρόιντ
το γλωσσικό ολίσθημα είναι ασυνείδητη
σκέψη... ή το λόγιο, γλώττα λανθάνουσα
τα αληθή λέγει. Όπως και να ’χει η κα Αν-
θούση ξέρει πού στέκεται και τι κάνει,
και τα έργα της είναι πολύ μεγαλύτερα
από τη γλώσσα ενός βουλευτή. Θα πρέ-
πει όμως και η πρόεδρος της Βουλής να
τους συνάξει λίγο εκεί μέσα. Διότι το
σκοινί στο οποίο θέλει να ισορροπεί δεν
είναι και πολύ γερό, αφού δεν πέρασε
καιρός από το συμβάν με τον Ανδρέα Θε-
μιστοκλέους... Λάβετε μέτρα, κυρία Δη-
μητρίου.

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΗ

Η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοι-
ας έδειξε εδώ και καιρό τον επαγ-
γελματισμό και την εργατικότητά
της. Πολύ λυπηρό να τη βάζουν στο
στόμα τους άτομα που δεν έχουν να
επιδείξουν τίποτα άλλο εκτός από
άκρατο λαϊκισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιας και ήλθε έφερε κάτι για το σπίτι... για το Προεδρικό. Ένα αεροπλάνο, να έχουν οι αξιωματούχοι μας να
πηγαίνουν στας Ευρώπας.
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Με την Τουρκία να γίνεται όσο ποτέ άλλοτε
επιθετική και τον Ερντογάν να κλιμακώνει
τη ρητορική του σε πρωτοφανείς τόνους,
διεκδικώντας ακόμα και ελληνικά νησιά,
δεν έχουμε κανένα περιθώριο πολιτικής
σύγχυσης και αποπροσανατολισμού ελέω

προεκλογικής εκστρατείας. Και αυτό οφείλουμε να το
αντιληφθούμε πάραυτα ώστε άμεσα να γυρίσουμε την
πλάτη στην προσπάθεια κομμάτων, κομματαρχών και
οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου επιδιώξει να υποβαθμίζει
την κρισιμότητα της περιόδου, προκειμένου να προτάξει
θέματα που εξυπηρετούν το δικό του προεκλογικό
αφήγημα. Μ’ έναν Ερντογάν που απειλεί, έναν Τατάρ
που υιοθετεί τις απειλές και μία διεθνή κοινότητα που
περιορίζεται μόνο σε φραστικές επιπλήξεις της Τουρκίας,
δεν επιτρέπονται πλέον τα μισόλογα, οι στρουθοκαμη-
λισμοί, τα κενού περιεχομένου ευχολόγια, οι αοριστολογίες
και τα διχαστικά αφηγήματα απλώς και μόνο για χάρη
των προεδρικών.

Το Κυπριακό επείγει και πρέπει να είναι πρώτο στην
ατζέντα όποιου υποψηφίου του οποίου πραγματικό μέλημα
είναι το καλό του τόπου. Και επειδή οσμίζομαι ότι το πο-
λιτικό σκηνικό μετατρέπεται ήδη σε πρόσφορο έδαφος
για αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, ας γίνω πιο συγκε-
κριμένη. Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα άρχισε να αποκτά
μια επικίνδυνα αόριστη ερμηνεία τόσο πλατιά ώστε να
μπορεί το κάθε κόμμα να βουτά στα νερά της και να κο-
λυμπά αμέριμνο. Διότι καλή είναι η απαλλαγή από την
κομματοκρατία και τα δεινά που αυτή έχει επιφέρει στον
τόπο, αλλά και η ανεξαρτησία του τάδε ή του δείνα υπο-
ψηφίου, όταν χρησιμοποιείται από τα εν λόγω κόμματα
προκειμένου να κρυφτούν πίσω της ή να ανεβούν σε ένα
οποιοδήποτε τρένο ώστε να μη μείνουν καθηλωμένα
στον σταθμό, πλήττει και την αξιοπιστία του ανεξάρτητου
υποψηφίου.

Και της όποιας αλλαγής αυτός επικαλείται. Γι’ αυτό
ακριβώς και οφείλουν όλοι τους σ’ αυτή την προεκλογική
να είναι συγκεκριμένοι στις θέσεις του και δη οι ανεξάρτητοι
υποψήφιοι, αν πραγματικά θέλουν να εμπιστευτούμε
την ανεξαρτησία τους. Και όταν λέω συγκεκριμένοι και
ξεκάθαροι στις θέσεις τους, εννοώ πρωτίστως το Κυπριακό,
γιατί ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, το εθνικό μας
θέμα είναι εκείνο το οποίο θα αποκαλύψει πραγματικά
το who is who. Συγκεκριμένα: Γιατί το ΔΗΚΟ να θέλει
να υποστηρίξει τον πρώην υπουργό Εξωτερικών δεδομένου
ότι διαφωνούσε με την κυβέρνηση στους χειρισμούς της
στο Κυπριακό; Και γενικά είναι τοις πάσι γνωστόν ότι
πρόκειται για ένα κόμμα που επιχειρεί εδώ και χρόνια
να δυναμιτίσει τη λύση της ΔΔΟ με την πρώτη ευκαιρία
και με κάθε αφορμή. Θα αλλάξει στάση το ΔΗΚΟ σε σχέση
με το Κυπριακό; Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι
είναι υπέρ της ΔΔΟ. Άρα; Πώς τα βρίσκει με το ΔΗΚΟ;
Ή μήπως το ΔΗΚΟ θεωρεί ήδη κλειστό ζήτημα το εθνικό
ώστε βολικά προτάσσει την καταπολέμηση της διαφθοράς
ως το πιο επείγον;

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ γιατί υποστηρίζει τον κ. Μαυ-
ρογιάννη, αφού το αφήγημά τους σχετικά με το ναυάγιο
του Κραν Μοντανά διαφέρει τόσο πολύ; Κι αν δεν ενοχλεί
το ΑΚΕΛ που το αφήγημά τους διαφέρει, τότε γιατί με-
τέτρεψε αυτό το ναυάγιο σε κόκκινο πανί εναντίον της
κυβέρνησης, και ειδικά σε μια περίοδο που το καλό του
τόπου επέβαλλε την ενότητα και όχι την ακατάσχετη το-
ξικότητα; Μήπως τελικά τα κόμματα προσβλέπουν στο
να μετατρέψουν τους ανεξάρτητους υποψήφιους σε υπό-
γειες κρυψώνες τους; Και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι είναι
διατεθειμένοι να παίξουν αυτό τον ρόλο; Εις βάρος ποιου;
Των κομμάτων ή των πολιτών; Με πιο απλά λόγια οφείλουν
οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, όσο είναι νωρίς, να διαχωρίζουν
τη θέση τους από ό,τι πλήττει την αξιοπιστία της ανε-
ξαρτησίας τους. Και ο τρόπος να το κάνουν είναι να μι-
λήσουν με συγκεκριμένες θέσεις και όχι με αόριστες
έννοιες. Συγκεκριμένες θέσεις για το Κυπριακό όπως δια-
μορφώνεται ήδη το διεθνές σκηνικό. Ξεκαθαρίζοντας
πόσο συγκλίνουν και σε τι αποκλίνουν οι θέσεις τους με
αυτές των κόμματων που τους υποστηρίζουν. Για να ξέ-
ρουμε επί της ουσίας τι μας γίνεται και με ποιους έχουμε
να κάνουμε.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Το «εγκεφαλικά νεκρό» ΝΑ-
ΤΟ (σύμφωνα με τον Μα-
κρόν-Νοέμβριος 2019), το
οποίο νεκραναστήθηκε συ-
νεπεία της εισβολής της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και είναι

ο μεγάλος κερδισμένος των εγκλημάτων
πολέμου που ορθώς αποδίδονται στον
Βλαντιμίρ Πούτιν… «χορεύει» σε ρυθμούς
Ερντογάν. Δέκα μέρες πριν από τη Σύνοδο
της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Μα-
δρίτη, ο Τούρκος Πρόεδρος τείνει να δια-
ψεύσει όλες τις εκτιμήσεις που μετέφεραν
αξιωματούχοι κρατών-μελών και της Ε.Ε.,
θεωρώντας ότι ο κ. Ερντογάν θα άναβε τε-
λικά «χωρίς μεγάλες δυσκολίες» πράσινο
φως για την ένταξη των δύο «ουδέτερων»,
Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υπέβαλε για άλλη
μία φορά σε κρύο ντους τον πολιτικά ανε-
παρκή επικεφαλής της Συμμαχίας Γενς
Στόλτενμπεργκ, ο οποίος επιχείρησε να
δημιουργήσει «συνθήκες προσυμφωνίας»
μεταξύ Άγκυρας, Ελσίνκι και Στοκχόλμης.
Σύμφωνα με ξένη διπλωματική πηγή, ο

ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν εξήγησε στον κ.
Στόλτενμπεργκ ότι δεν πρόκειται να συ-
ναινέσει στην προώθηση των υποψηφιο-
τήτων των δύο χωρών, εάν δεν ληφθούν
«συγκεκριμένα μέτρα». Τα οποία σύμφωνα
με την ίδια πηγή, περιλαμβάνουν «γραπτές
διαβεβαιώσεις» από τη Φινλανδία και τη
Σουηδία ότι θα τερματίσουν την «υπόθαλ-
ψη» τρομοκρατικών οργανώσεων, που
τους αποδίδει το καθεστώς Ερντογάν, ως
επίσης και ότι θα αρθούν οι όποιες επιφυ-
λάξεις και ενστάσεις είχαν προβληθεί για
την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων από
την Τουρκία. Οι εν λόγω αξιώσεις έχουν
και «ουρά», καθώς περιλαμβάνουν την έκ-
δοση συγκεκριμένων προσώπων που υπο-
τίθεται ότι συνδέονται με την «τρομοκρα-
τία» στην Τουρκία και σχετίζονται με το
PKK και την οργάνωση FETO, του Φετουλ-
λάχ Γκιουλέν. Ως επίσης και το πάγωμα
τραπεζικών λογαριασμών προσώπων που
διαμένουν στη Σουηδία και τη Φινλανδία,
κατ’ εντολή της Άγκυρας… 

Όλα αυτά για να υλοποιηθούν, θα πρέπει
η Σουηδία και η Φινλανδία να γονατίσουν

κυριολεκτικά μπροστά στον Ερντογάν και
να τροποποιήσουν τις εθνικές τους νομο-
θεσίες, ώστε να ικανοποιούν τα «θέλω»
του Τούρκου Προέδρου. Δυστυχώς για τις
δύο χώρες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε
επανειλημμένα τις αξιώσεις της Άγκυρας
ως «θεμιτές ανησυχίες» (legitimate con-
cerns), τοποθέτηση την οποία επανέλαβε
και ενώπιον της Πρωθυπουργού της Σουη-
δίας Αν Λίντε, ανεβάζοντας εκ των πραγ-
μάτων την πίεση τόσο προς τη Στοκχόλμη
όσο και προς το Ελσίνκι. Μάλιστα, οι πιέσεις
έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε στο
παρασκήνιο γίνεται και συζήτηση για απο-
σύνδεση των υποψηφιοτήτων Σουηδίας
και Φινλανδίας, καθώς η δεύτερη θεωρείται

ευκολότερο να γίνει αποδεκτή από τον κ.
Ταγίπ Ερντογάν. 

Τις τελευταίες μέρες καταβλήθηκε προ-
σπάθεια για τριμερή συνάντηση μεταξύ
Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, την
οποία ωστόσο απέρριψε σε πρώτο χρόνο
η Άγκυρα, ζητώντας γραπτές διαβεβαιώσεις,
υπό τύπον δέσμευσης των δύο χωρών. Και
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να πραγ-
ματοποιηθεί στο παρά πέντε της Συνόδου
του ΝΑΤΟ, εάν και εφόσον κριθεί ότι ικα-
νοποιούνται οι «θεμιτές ανησυχίες» της
Τουρκίας. Τόσο η Φινλανδία, όσο και η
Σουηδία καίγονται για άμεση δρομολόγηση
των διαδικασιών ένταξης στη Συμμαχία,
πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (29-30 Ιου-
νίου), θεωρώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση
ενδέχεται η όλη προσπάθεια να μπει στο
ψυγείο και να καταστεί ακόμη δυσκολότερο
το εγχείρημα «ξεπαγώματός» της.

Κύκλοι πάντως στις Βρυξέλλες έλεγαν
στην «Κ» ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας
έναντι της Σουηδίας και της Φινλανδίας
είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.
Και ότι σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν

και οι επιδιώξεις της έναντι της Ουάσιγκτον
για αγορά αεροσκαφών F-16 νέας γενιάς,
κάτι που έχει ήδη εισηγηθεί το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ με επιστολή προς το Κογκρέσο.
Ως επίσης και η επαναφορά της Άγκυρας
στο πρόγραμμα για τα F-35. Ο κ. Ερντογάν
αναμένει ακόμη ότι θα εξασφαλίσει μια
στενότερη σχέση με την Ε.Ε. σε ζητήματα
ασφάλειας και άμυνας, ενώ η Άγκυρα επα-
ναφέρει σε κάθε συζήτηση με Ευρωπαίους
επισήμους και την αναβάθμιση της Τελω-
νειακής Ένωσης. 

Κανείς βεβαίως δεν πιστεύει ότι ο Τούρ-
κος Πρόεδρος θα εξασφαλίσει όλα αυτά
τα ανταλλάγματα για να συναινέσει στην
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ. Όλοι όμως αντιλαμβάνονται
ότι θα υπάρξουν κέρδη για την Τουρκία
και ότι ο κ. Ερντογάν θα πουλήσει ακριβά
τη δρομολογούμενη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.
Με τις ευλογίες και του αμερικανοκινού-
μενου επικεφαλής της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. 

Σύνοδος ΝΑΤΟ... σε ρυθμούς Ερντογάν
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Με σεξιστικά
υπονοούμενα, ρατσιστικά αστεία και μισές συγ-
γνώμες, από κάτι τύπους που αρνούνται να δε-
χτούν ότι αυτό που τους καταβρέχει δεν είναι
ψιλόβροχο αλλά φτύσιμο. Γι’ αυτό προτού ασχο-
ληθούμε με τα «λεκτικά ολισθήματα», όπως την

τελευταία χοντράδα του βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη,
αξίζει λίγο να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να σκαλίσουμε τη
μούχλα των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Όσοι μεγαλώσαμε
άλλωστε εκείνη την εποχή και βιώσαμε στο πετσί μας την
«αντρίλα» της, ξέρουμε πως στην νήσο των Αγίων το πρόβλημα
δεν ήταν η παραβίαση της πολιτικής ορθότητας. Αλλά μια
υφέρπουσα ρατσιστική νοοτροπία που εχθρευόταν τη δια-
φορετικότητα και που αντιμετώπιζε τις γυναίκες ως κομπάρσους
σε μια κοινωνία όπου πρωταγωνιστούσαν οι άντρες. Ας μην
πάμε λοιπόν τόσο παλιά. Ούτε καν στις δεκαετίες του ’80 και
του ’90, όταν στα περιοδικά πουλάγαμε πνεύμα με ερωτήματα
του τύπου «στήθος ή μπούτι;». Ας μείνουμε στα σχετικά πρό-
σφατα. Συγκεκριμένα στο 2015, όταν ο τότε βουλευτής του
ΔΗΣΥ Ανδρέας Θεμιστοκλέους συζητούσε με τη βουλευτή
του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου για ένα θέμα που αφορούσε
στον ανδρισμό και τους gay. Τότε λοιπόν ο ανθός του κοινο-
βουλευτισμού ξεστόμισε την απίστευτη ατάκα: «Αν όμως η
κ. Χαραλαμπίδου εννοεί τον σωματικό ανδρισμό, δηλώνω
παντελώς αναρμόδιος προς την επιμέτρησή του και αναγνωρίζω
την κ. Χαραλαμπίδου ως την πλέον αρμόδια». Τι να περιμένει
κανείς από κάποιον όπως ο Θεμιστοκλέους λέχθηκε τότε, σε
μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί το θέμα. 

Ναι, αλλά από τον Προδρόμου; Από τον Πρόδρομο με τα
καλά πτυχία και την πολιτική κουλτούρα η αλήθεια είναι πως
αναμέναμε πολλά. Γι’ αυτό προκάλεσε σοκ η δήλωσή του στον
Τσουρούλλη, ένα χρόνο αργότερα, για την απόσυρση της
Αννίτας Δημητρίου από το ψηφοδέλτιο της Λάρνακας: «Πάμε
σε εκλογές και όχι σε καλλιστεία». Επειδή μάλλον ήταν υπερ-
βολικά ξανθιά και υπερβολικά όμορφη και ο λόγος της δεν
ξεχείλιζε τεστοστερόνη. Από τότε πέρασαν μόλις έξι χρόνια
και ο Πρόδρομος, μαζί με διάφορους άλλους κουστουμαρι-
σμένους, τρώνε τη σκόνη της «κοπέλας των καλλιστείων», η
οποία καταξιώθηκε ως η δεύτερη τη τάξει πολίτης της Δημο-
κρατίας.

Το 2016 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά, καθώς ο ανοικο-
νόμητος ανδρισμός άλλου βουλευτή του ΔΗΣΥ ανέβασε τον
πήχη του απροκάλυπτου σεξισμού. Αυτή τη φορά πασπαλι-
σμένου με χυδαιότητα, αφού ο βουλευτής Ανδρέας Κυπριανού
αποκάλεσε την Ειρήνη Χαραλαμπίδου «τσουλί». Στη συνέχεια
δε, τοποθέτησε το κινητό του κάτω από τη φούστα της, προ-
σπαθώντας να βγάλει φωτογραφία. 

Έπειτα από όλα αυτά και αφού κατανοήσαμε ότι ο πολιτικός
πάτος είναι μια πολύ σχετική έννοια, θα ανέμενε κανείς ότι
όλοι γίναμε λίγο σοφότεροι. Ή έστω λίγο πιο υποψιασμένοι
ώστε να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας προτού μι-
λήσουμε. Ιδιαιτέρως οι πολιτικοί θα έπρεπε να είναι πιο προ-
σεκτικοί, όχι για λόγους καθωσπρεπισμού αλλά επειδή αυτό
επιβάλλει το πολιτικό ήθος. 

«Να σταματήσει να αλλάζει ταγέρ και να έρθει στη Βουλή
να λύσουμε το πρόβλημα» δήλωσε ο Αλέκος Τρυφωνίδης για
την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση.
Επαναλαμβάνω, ο Τρυφωνίδης για την Ανθούση! Η οποία σε
επίπεδο ικανοτήτων και αποτελεσματικότητας «παίρνει τον
τζιαι φέρνει τον άποτο» για να το θέσω όσο πιο λαϊκά και όσο
πιο κομψά γίνεται. 

Μετά από τον χαμό που ξέσπασε στα social media τα
μάζεψε ο πληθωρικός Αλέκος, δηλώνοντας ότι «λόγω της
έντασης της στιγμής το σχόλιο που έγινε για την κυρία υφυ-
πουργό οφειλόταν σε λεκτικό ολίσθημα». Καλώς το μάζεψε.
Και μακάρι να μην υποπέσει ξανά, ούτε αυτός ούτε άλλοι
«παντελονάτοι» συνάδελφοί του, σε αντίστοιχο ολίσθημα.
Πλην όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Με τις συγγνώμες δεν πάμε
μπροστά. 

Το 2022 το πλατσούρισμα στα λασπόνερα του σεξισμού,
της ομοφοβίας και του ρατσισμού είναι ασυγχώρητο λάθος.
Δεν γίνεται να υποδυόμαστε τους πολιτισμένους και να πα-
λεύουμε ακόμα με τα αυτονόητα. Αυτοί οι άνθρωποι θα αντι-
ληφθούν το κόστος μόνο εάν εισπράξουν την απαξίωση. Γιατί
ένας τόπος τους αξίζει: βαθιά στον πάτο του σκουπιδοτενεκέ
της ιστορίας.

Καλλιστεία, ταγέρ
και λασπόνερα

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Ξεκάθαρες θέσεις
και απαντήσεις

Όταν στο παρελθόν είχα επικρίνει
την  Έμιλυ Γιολίτη για τους χει-
ρισμούς της στην υπόθεση του
parody account, κάποια από τα
σχόλια ανδρών στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ήταν πως τα

βάζω μαζί της επειδή τη φθονώ. Τη φθονώ
γιατί  «είναι νέα, όμορφη και αυτοδημιούργητη».
Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να καταγράφηκε
το συναίσθημα του φθόνου –ή οποιοδήποτε
άλλο γενικά συναίσθημα– όταν επέκρινα έναν
άντρα πολιτικό, ή όταν ένας άντρας δημοσιο-
γράφος επέκρινε πολιτικό του ιδίου φύλου,
που τύγχανε να είναι «νέος ωραίος και αυτο-
δημιούργητος».  Όμως εγώ φθονούσα την
υπουργό, γιατί το στερεότυπο που καλλιεργή-
θηκε διαχρονικά παρουσιάζει τις γυναίκες να
διακατέχονται από ευτελή συναισθήματα στις
μεταξύ τους σχέσεις. 

Το λυπηρό με το στερεότυπο όμως θέλει
την υπουργό να υποβιβάζεται σε αντικείμενο,
αναλόγως της εικόνας της και της προσωπικής
της ζωής. Παραγνωρίζοντας αν το έργο της
είναι καλό ή κακό. Και την ίδια στιγμή θέλει
τη δημοσιογράφο να χάνει τον επαγγελματισμό
της, επειδή ζηλεύει.

Αν η ισότητα είχε αποτυπωθεί στην κοινωνία,
τότε θα μπορούσαμε με ευκολία να επικροτούμε
τη δουλειά κάποιου και να επικρίνουμε την
ανεπάρκειά του, χωρίς υποσημειώσεις χωρίς
υπονοούμενα για το φύλο του. Άλλωστε, κανένα
πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια δεν έχει την
ανάγκη να επικαλεστεί το φύλο του για να αυ-
ξήσει τη δημοτικότητά του ούτε χρησιμοποιεί
το φύλο του ως χαρτί για να αποφύγει την κρι-
τική.  Όμως, για να μπορέσει να επικρίνεται
ή να επικροτείται κάποιος για το έργο του ανε-
ξαρτήτως του φύλου του, χωρίς να βγαίνουν
στην επιφάνεια στερεότυπα θα έπρεπε η ίδια
η Πολιτεία πρώτα να πιστέψει στην ισότητα. 

Θα πει κάποιος: «καλά η παρουσία μιας γυ-
ναίκας στην προεδρία της Βουλής δεν αποτελεί
την καλύτερη απόδειξη της ισότητας που προ-
ωθεί η Πολιτεία;» Είναι μία σημαντική αρχή,
αν σταματήσει να τυγχάνει κατάχρησης. Να
περιορίζεται ο ρόλος της προέδρου της Βουλής
στους συμβολισμούς, να αποτελεί το απόλυτο
άλλοθι του ΔΗΣΥ, όταν καταγγέλλεται για συν-
τηρητισμό και να εκφράζει πλήρη ευγνωμοσύνη
στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ στις προεκλογικές
του εμφανίσεις για «την ευκαιρία που της έδω-
σε». Και σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει
αν θα συνεχίσουν να πανηγυρίζουν για το σπά-
σιμο της γυάλινης οροφής συναγερμικά στελέχη,
όταν η κα Δημητρίου διεκδικήσει άλλα αξιώματα.
Η πατριαρχία δεν θα σταματήσει, όταν θέσεις
που δικαιωματικά ανήκουν σε άξιες γυναίκες

παρουσιάζονται ως γενναιόδωρα δώρα από
άντρες. Ούτε βεβαίως η περιβόητη γυάλινη
οροφή θα σπάσει με την παρουσία μερικών
πειθαρχημένων προς την υφιστάμενη πολιτική
κατάσταση προσώπων. Θα σπάσει μόνο όταν
κάθε γυναίκα θα μπορεί με την ίδια ευκολία
να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει. Χωρίς
το σκληρό δίλημμα, καριέρα ή οικογένεια.  

Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να δουλέψει
μέσω των θεσμών της η ίδια η Πολιτεία. Να
δουλέψει γιατί επί του παρόντος μέρος του
πολιτικού συστήματος απέδειξε πως όχι μόνο
δέχεται, αλλά συντηρεί όλα τα στερεότυπα.  

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που
έψαχνε αγωνιωδώς στον ανασχηματισμό «μια
γυναίκα», όχι γιατί πίστευε σε κάποια, αλλά
για να μην τα ακούσει προφανώς, μέχρι που
μιλούσε στη θέση της κας Γιολίτη, όταν η τε-
λευταία ερωτάτο αν θα παραιτηθεί. Από τον
τέως βουλευτή του ΔΗΣΥ Ανδρέα Κυπριανού
με τη χυδαία επίθεση στην Ειρήνη Χαραλαμ-
πίδου, από τα «κορούδα» που εκστομίζει ο βου-
λευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας στη  Βουλή,
μέχρι και το ντροπιαστικό συμβάν του βουλευτή
της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη με την υφυ-
πουργό Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση. Κάλεσε
ο κ. Τρυφωνίδης «να σταματήσει να αλλάζει
ταγιέρ», ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει απο-
δείξει την εργατικότητα, την ευσυνειδησία
και τον επαγγελματισμό της.

Μία Πολιτεία γεμάτη υποκρισία γύρω από
την ισότητα. Και μία κοινωνία όμως που ανέ-
χεται μισές συγγνώμες. Που κρυφογελά με
τις σεξιστικές χοντράδες κάποιων γραφικών
πολιτικών φιγούρων. Αυτές οι πολιτικές φι-
γούρες νομιμοποιούν τα διαχρονικά στερε-
ότυπα και τον υποβιβασμό της γυναίκας. Και
όσοι μειδιούν αυτή τη στιγμή, κάνοντας λόγο
για υπερβολές και φεμινιστικά παραληρήματα,
ας δουν προσεκτικά την περίπτωση της Άννας
Αριστοτέλους. Μικρή χώρα είμαστε και όλοι
γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αν η διευθύντρια
των κεντρικών φυλακών είναι ανεπαρκής, αν
υπάρχει κακοδιαχείριση στις φυλακές, θα
πρέπει να κριθεί γι’ αυτό και αν χρειαστεί να
αντικατασταθεί. Είμαστε όμως σε ένα σημείο
ως κοινωνία όπου οι προσωπικές στιγμές μιας
γυναίκας που κατέχει εξουσία, η σεξουαλική
της δραστηριότητα, θεωρούνται  το κατάλληλο
χαρτί για να την καταστρέψεις. Να διαλύσεις
την καριέρα της, όχι για την ανεπάρκειά της,
αλλά για την προσωπική της ζωή. Αν αυτό
από μόνο του δεν επιβεβαιώνει τον κοινωνικό
μας κατήφορό, ας αρχίσουμε λοιπόν με τα
αυτονόητα.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Για τα αυτονόητα 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Δικηγόροι κρατούν πλακάτ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της δικαστικής ανε-
ξαρτησίας στη Μαλαισία στο πλαίσιο της δράσης «Walk for Judicial Independence 2022». 

<<<<<<

Δυστυχώς για τη Σουηδία και
τη Φινλανδία, ο γ.γ. του ΝΑ-
ΤΟ χαρακτήρισε επανειλημ-
μένα τις αξιώσεις της Άγκυρας
ως «θεμιτές ανησυχίες».
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«Μ ακρονίζω». Απόδοση
στα ελληνικά του ρή-
ματος «macroner», νε-

ολογισμός που σημαίνει ότι μιλάω
χωρίς να λέω τίποτε. Θα μου πείτε,
τίποτε το ιδιαιτέρως πρωτότυπο
για το γλωσσικό κλίμα της πολι-
τικής Ευρώπης. 

Το φαινόμενο είναι τόσο συ-
νηθισμένο όσο οι μπόρες ή οι καύ-
σωνες του καλοκαιριού. Εχει εν-
διαφέρον βέβαια η παραγωγή του
ρήματος. Παρήχθη για να περι-
γράψει τη στάση του άρτι επανε-
κλεγέντος προέδρου της Γαλλικής
Δημοκρατίας απέναντι στο ζήτημα
της Ουκρανίας. Αφορμή μια δή-
λωσή του: «Δεν πρέπει να ταπει-
νώσουμε τη Ρωσία». Δήλωση που
απαιτεί έστω μια ερμηνευτική
υποσημείωση. Τι σημαίνει ταπεί-
νωση της Ρωσίας; Σημαίνει απο-
τυχία της εισβολής και της κατά-
ληψης της Ουκρανίας ή μήπως
κάτι άλλο που θα έπρεπε κάποιος
να μας το εξηγήσει; Διότι αν ση-
μαίνει το πρώτο, τότε μάλλον θα
πρέπει να προετοιμαζόμαστε για
μια δραματική υποχώρηση της

δημοκρατικής Ευρώπης απέναντι
στην επίθεση του ρωσικού νεο-
σταλινικού ολοκληρωτισμού. Αν
ο κ. Μακρόν εννοεί κάτι διαφο-
ρετικό, μάλλον θα πρέπει να το
εξηγήσει και σε μας τους ταλαί-
πωρους οι οποίοι δεν ψηφίζουμε
σήμερα στη Γαλλία. Ομως μας εν-
διαφέρει η Ευρώπη.

Η επίσκεψη των τριών Ευρω-
παίων ηγετών στην Ουκρανία
τους έφερε αντιμέτωπους με την
πραγματικότητα του πολέμου. Οι
εικόνες μιλούν από μόνες τους.
Χαλαρότητα ώς την άφιξη, προσ-

γείωση στη δυσάρεστη πραγμα-
τικότητα. Εκνευρισμός του Ζε-
λένσκι. Περίμενε περισσότερα;
Μάλλον περίμενε περισσότερα.
Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την
εισβολή των ρωσικών στρατευ-
μάτων στην Ουκρανία, το θέμα
ψάχνει τη θέση του στην κοινο-
τοπία της καθημερινής ειδησεο-
γραφίας. 

Το ενδιαφέρον στρέφεται όλο
και περισσότερο στις οικονομικές
συνέπειες της ενεργειακής ασφυ-
ξίας. Ο μέσος Ευρωπαίος δεν είναι
διατεθειμένος να ξοδέψει ούτε
γραμμάριο ευημερίας στο όνομα
της ελευθερίας ενός ολόκληρου
λαού. Ή τουλάχιστον έτσι τον αν-
τιμετωπίζει η πολιτική του ηγε-
σία.

Δεν έχει συνειδητοποιήσει η
Ευρώπη τι συμβαίνει; Σαν να μη
θέλει να συνειδητοποιήσει τι συμ-
βαίνει. Σαν να μην αντέχει να κα-
ταλάβει ότι η κατάρρευση του σο-
βιετικού συστήματος δεν ήταν
παρά η νίκη σε μια μεγάλη μάχη,
που όμως δεν σήμανε και το τέλος
του πολέμου. Η ψευδαίσθηση ότι

η Ρωσία έχει απολύτως προσαρ-
μοσθεί στους όρους της κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας καθο-
δήγησε την ευρωπαϊκή πολιτική
από τη δεκαετία του ενενήντα ώς
σήμερα. 

Μήπως ήρθε η ώρα η Ευρώπη
να καταλάβει ότι η αδυναμία της
να οργανώσει μια κοινή εξωτερική
πολιτική οφείλεται και στο γεγονός
ότι δεν μπορεί να αποφασίσει αν
η Ρωσία είναι εκτός ή εντός των
συνόρων της;

Το χειρότερο που μπορεί να
συμβεί με την Ουκρανία είναι η
μετατροπή της σε μια κοινότοπη
ανωμαλία. Χωρίς, εννοείται, να
παραγνωρίζω τον θάνατο ή τον
ξεριζωμό όσων υφίστανται τη ρω-
σική βαρβαρότητα. Ομως αν η
υπόλοιπη Ευρώπη μεταφράσει
την εισβολή σε ένα ενεργειακό-
οικονομικό πρόβλημα, τότε το
παιχνίδι δεν θα το έχει χάσει μό-
νον η Ουκρανία. Θα το έχει χάσει
η Ευρώπη, η πολιτική και πολιτι-
σμική της συνείδηση που χρει-
άζεται την Ουκρανία, όσο τη χρει-
άζεται και η Ουκρανία.

Χρειαζόμαστε την Ουκρανία όσο μας χρειάζεται κι αυτή
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η εκστρατεία της Δύ-
σεως υπό την ηγεσία
του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν
εναντίον της Ρωσίας
ξεκίνησε πολύ φιλό-

δοξα, με στόχους μια καθεστωτική
αλλαγή στη Μόσχα και την πολιτική
–τουλάχιστον– εξόντωση του Ρώ-
σου προέδρου Πούτιν. Επειτα από
εκατό και πλέον μέρες οικτρού ρω-
σοουκρανικού πολέμου, που εξα-
κολουθεί να μαίνεται, η εικόνα έχει
αρχίσει να είναι διαφορετική.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις,
που κατά την άποψη Αμερικανών
και Ευρωπαίων «ειδημόνων» διέρ-
χονταν φάση αποσυνθέσεως, «ανί-
κανες» να αντιμετωπίσουν τους
Ουκρανούς και άλλους «μαχητές»,
έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν.

Προσφάτως ο υπουργός Αμύνης
της Ουκρανίας Ολέκσι Ρεζνίκοφ
δήλωσε ότι πάνω από εκατό άνδρες
του ουκρανικού στρατού φονεύον-
ται ημερησίως –κατά άλλους οι
απώλειες είναι διπλάσιες– και πεν-
τακόσιοι τραυματίζονται. Ενώ ο
πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχθηκε
ότι η Ρωσία ήδη κατέλαβε το 20
τοις εκατό της επικράτειας της
Ουκρανίας. Κάτι δεν πάει καλά
στο πεδίο της πολεμικής ρωσοου-
κρανικής αναμετρήσεως. Ενώ πα-
ράλληλα οι «δραστικότερες» και
πλέον συντονισμένες κυρώσεις
ευρυτάτου φάσματος που επιβλή-
θηκαν στη Ρωσία, ή σε οποιαδή-
ποτε άλλη χώρα κατά το παρελθόν,
δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Κατά την άποψη ορισμέ-
νων, μάλιστα, οι κυρώσεις έπληξαν
περισσότερο τις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης από ό,τι τη Ρωσία του
προέδρου Πούτιν.

Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι
ότι σταδιακώς ο κ. Ζελένσκι, που

απέσπασε τους πρώτους μήνες
του πολέμου τον αμέριστο θαυ-
μασμό της δυτικής κοινής γνώμης,
χειροκροτούμενος θερμότατα από
τους πολιτικούς σε Ευρώπη και
Αμερική οσάκις ως πρόεδρος της
Ουκρανίας εμφανιζόταν τηλεοπτι-
κώς καταγγέλλοντας δριμύτατα
τον «δολοφόνο Πούτιν», αρχίζει
να αισθάνεται την πίεση των Δυ-
τικών συμμάχων του.

Η πρώτιστη επιδίωξη του κ. Ζε-
λένσκι για ένταξη της χώρας του
στο ΝΑΤΟ έχει εγκαταλειφθεί. Η
τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία
των κ. Μπάιντεν και Ζελένσκι «δεν
πήγε καλά», σύμφωνα με ουκρα-
νικές πηγές διότι ο Αμερικανός
πρόεδρος του εξέφρασε τη δυσα-
ρέσκειά του επειδή δεν έλαβε σο-
βαρά υπόψη την προειδοποίηση
ότι επίκειται η ρωσική εισβολή.
Βεβαίως ακολούθησε διάψευση
από την Ουάσιγκτον.

Και ήρθε η σειρά των Ευρωπαί-
ων ηγετών να ασκήσουν την «επιρ-
ροή» τους στον Ζελέσνκι, για ένα
συμβιβασμό που δεν θα ταπεινώνει
τη Ρωσία, προβάλλοντας ως δέλεαρ
την ένταξη της Ουκρανίας στην
Ε.Ε. Δίχως να έχει καν προηγηθεί
ομοφωνία περί του χρονοδιαγράμ-
ματος στους κόλπους της Ενώσεως.
Δίχως να είναι βέβαιο εάν το εγ-
χείρημα έχει τη στήριξη της Ουά-
σιγκτον.

Η άφιξη των ηγετών της Γερ-
μανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας
στο Κίεβο με τρένο θύμισε σε ορι-
σμένους σκηνικό του «Οριάν Εξ-
πρές», του αστυνομικού μυθιστο-
ρήματος της Αγκαθα Κρίστι. Ελει-
παν βέβαια τα εξαίσια κοστούμια
εποχής, η ατμόσφαιρα, η χλιδή.
Και φυσικά το «έγκλημα» με την
ευρύτατη έννοια της λέξεως απω-
θήθηκε, σε μια προσπάθεια περιο-
ρισμού των συνεπειών ενός φρι-
κτού και άφρονος εγχειρήματος.

Πολιτικοί επικριτές του κ.
Μπάιντεν στις ΗΠΑ προεξοφλούν
ότι η πολιτική που επέλεξε θα κα-
ταστήσει τελικώς τη Ρωσία το προ-
κεχωρημένο φυλάκιο της Κίνας
στην Ευρώπη. Είναι νωρίς ακόμη
για τη διατύπωση προβλέψεων. Η
στήλη εύχεται απλώς στους τυχόν
αναγνώστες της Καλό Καλοκαίρι.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Τ ο βιβλίο του Στέλιου Ράμφου
«Διακόσια χρόνια γέννα»
(Εκδόσεις «Αρμός» 2022) θα

τολμούσα να πω ότι είναι το γο-
νιμότερο αποκύημα των «εορτα-
σμών» για τους δύο αιώνες από
την εθνεγερσία μας των Ελλήνων,
στην περυσινή χρονιά. Δυστυχώς,
οι κρατικές εκδηλώσεις για την
επέτειο ήταν όλες (ας συχωρεθεί
η γενίκευση) νεκροφόρες: Υπη-
ρετούσαν τη λογική και τα τεχνά-
σματα του επιδερμικού εντυπω-
σιασμού – κραύγαζαν ότι ήσαν
«αναθέσεις» με στόχο αποκλει-
στικό να ικανοποιηθούν, με το
κρατικό μπαξίσι, οι κομματικοί
αετονύχηδες της ετοιμοπαράδο-
της φτήνιας, της κονσερβοποι-
ημένης εντυπωσιοθηρίας.

Το βιβλίο του Ράμφου επανα-
θέτει το δραματικό ερώτημα: Γιατί
οι συνεχιστές μιας χιλιόχρονης
αυτοκρατορίας υψηλού ελληνικού
πολιτισμού (του χλευαστικά λε-
γόμενου στη Δύση «βυζαντινού»)
δεν κατάφεραν, με την εξέγερσή
τους, αν όχι να επανασυνδεθούν
με την αυτοκρατορική τους πα-
ράδοση, να ξαναστήσουν τουλά-
χιστον ένα κρατικό σχήμα με άξο-
να την ιδιαιτερότητα πολιτισμού
των Ελλήνων. Να μείνουν ανυ-
πότακτοι στην παθητική μίμηση
του ευρωπαϊκού «δικαιώματος»,
δηλαδή της ωμής χρησιμοθηρίας.

Με ποικίλους τρόπους και

αφορμές ο Ράμφος επιμένει σε
μια θεμελιακή απορία: Γιατί οι Ελ-
ληνες της Τουρκοκρατίας ανέδει-
ξαν υπόδειγμα συνύπαρξης την
κοινότητα και απέτυχαν παταγω-
δώς (με μαζοχιστική καταστρο-
φικότητα) να συγκροτήσουν τις
κοινότητες σε ενιαίο κράτος;
Υπάρχει απάντηση στο ερώτημα,
την παραθέτει όμως χωρίς να εμ-
πιστεύεται την ερμηνευτική της
ισχύ. Λέει: «Η ερμηνεία που θέλει
τους εμφυλίους του Εικοσιένα
προϊόν αντιδράσεως του κοινο-
τικού πνεύματος στη δημιουργία
εθνικού κράτους, δύσκολα μπορεί
να επικαλεσθή το στερεοελλαδι-
τικό παράδειγμα υπέρ της».

Θα μπορούσε ίσως μια άλλη
εκδοχή να φωτίσει πληρέστερα
τα αρνητικά γεννήματα του φα-
τριασμού και της ασυνεννοησίας:
Ρέπουν στους διχασμούς οι Ρωμιοί
Ελληνες, αλλά αποδείχτηκαν και
εντελώς ανυποψίαστοι για την
πανουργία στην «πολιτική», πεδίο
στο οποίο τα «λελαμπρυσμένα
της Εσπερίας έθνη» είχαν εκπλη-
κτικά εκπαιδευτεί στους ζοφερούς
αιώνες του σκοτεινού τους μεσαί-
ωνα. Και μόνο η εμπλοκή της αγ-
γλικής και γαλλικής πρεσβείας

στην υπονόμευση και τελικά στη
δολοφονία του Καποδίστρια, προ-
σφέρει προφανέστατο υλικό για
αξιολόγηση του ρόλου που έπαιζαν
οι Ευρωπαϊκές Πρεσβείες στο ελά-
χιστο ελλαδικό προτεκτοράτο
τους.

Δεν πρέπει να είναι τυχαίο που,
ακόμα μέχρι σήμερα, ο ασφυκτι-
κός δυτικός έλεγχος του ελλαδικού
κρατιδίου συντηρεί, σχεδόν με
πείσμα, τη διάλυση και κατασυ-
κοφάντηση του θεσμού των αυ-
τοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων.
Οι αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες
σάρκωναν τη συνέχεια της «πό-
λεως» και του «πολιτικού» βίου
των Ελλήνων, δηλαδή το «κοινόν
άθλημα της αληθείας», που δεν
ήταν κάποια ιδεολογική, προαπο-
φασισμένη «ορθότητα», αλλά κα-
τόρθωμα έλλογου βίου, κοινοτι-
κού.

Κανένας δεν μπορεί να απο-
δείξει ότι οι Ευρωπαίοι υπονό-
μευαν ή απαγόρευσαν στους επα-
ναστατημένους Ελληνες να θε-
μελιώσουν την ελεύθερη συλλο-
γική τους υπόσταση σε ό,τι ήξεραν
και πίστευαν: στο πρότυπο της
«πόλεως» και της «εκκλησίας» του
δήμου. Αξίζει να μελετηθούν οι
συνθήκες, οι προϋποθέσεις και
οι σκοπιμότητες που επέβαλαν
να θεμελιωθεί η κρατική υπόστα-
ση του νεκραναστημένου Ελλη-
νισμού στον πιθηκισμό του δυτι-

κού μοντέλου: στο Δίκαιο και
στους εξουσιαστικούς θεσμούς
που είχε γεννήσει η νεωτερική
Δύση.

Πολύ αργότερα, στον 20ό πια
αιώνα, οι μαχητικές συγγραφές
και τα οράματα των Κωνσταντίνου
Καραβίδα, Νίκου Πανταζόπουλου,
Νικ. Μοσχοβάκη, ξαναθύμισαν
στην ελληνική κοινωνία, ως ορ-
γανική συνέχεια της αρχαιοελλη-
νικής «πόλεως» και δημοκρατίας,
τον κοινοτισμό: Την κατά δήμο,
κατά περιφέρεια, κατά κράτος κα-
θολική λήψη αποφάσεων από τους
πολίτες, μέσα από θεσμούς που
οι ίδιοι δημιουργούν – δομές κοι-
νοτικές πολιτικο-οικονομικές, δη-
μοψηφίσματα, συνελεύσεις, το-
πικά κοινοβούλια. 

Ο κοινοτισμός ήταν το μόνο
όραμα εφαρμοσμένης άμεσης δη-
μοκρατίας που εμφανίστηκε ως
πρόταση, για ελάχιστες δεκαετίες
στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα,
θυμίζοντας την αγεφύρωτη δια-
φορά Ελληνισμού και μεταρωμαϊ-
κής Δύσης.

Κάποτε, σε κάθε ελληνικό χω-
ριό ήταν φανερή η καύχηση για
τη χαρά και το σφρίγος της συλ-
λογικότητας. «Φτιάξαμε πλατεία,
χτίσαμε σχολειό, φέραμε νερό»
– αρχοντική καύχηση, στην κυ-
ριολεξία. Τώρα, ρίχνει χαλάζι και
ο Ελληνας διαμαρτύρεται: «πού
είναι το κράτος»!

«Πού είναι το κράτος;»

Σε νέα φάση

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο Τραμπ 2
και το τέλος της Δύσης

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ας κάνουμε λίγο fast
forward τις εξελίξεις
στην Αμερική. Τον
Νοέμβριο, οι Δημο-
κρατικοί θα χάσουν
μάλλον τον έλεγχο

της Βουλής. Ισως και με τρόπο θε-
αματικό. Η Νάνσι Πελόζι θα απο-
συρθεί στην Καλιφόρνια. Το Ρε-
πουμπλικανικό Κόμμα θα είναι,
σε πολύ μεγάλο βαθμό, όμηρος
του Ντόναλντ Τραμπ. Ολα δείχνουν
ότι με ένα tweet μπορεί να κατα-
στρέψει καριέρες, να οδηγήσει
ένα βουλευτή με απίστευτο βιο-
γραφικό στην ήττα στις προκρι-
ματικές εκλογές.

Πάμε λίγο παρακάτω... Κάποια
στιγμή πριν από το φθινόπωρο του
2023, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα
ανακοινώσει ότι δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος για την προεδρία. Και
αυτό θεωρείται λίγο έως πολύ μια
νομοτελειακή εξέλιξη. Στην Ουά-
σιγκτον, όλοι συμφωνούν πως «θα
έπρεπε να δουλεύει με έξι κυλίν-
δρους, περιμέναμε να δουλέψει με
τέσσερις, τώρα δουλεύει με δύο».
Αν σκεφθεί κανείς ότι, αν επανε-
κλεγόταν, θα ήταν 86 ετών όταν
θα έφευγε οριστικά από τον Λευκό
Οίκο (ενώ ο Ρέιγκαν ήταν 77) αν-
τιλαμβάνεται πόσο βέβαιη είναι η

αποχώρησή του. Υπό κανονικές
συνθήκες, η αντιπρόεδρος θα ήταν
το φαβορί για να διεκδικήσει το
χρίσμα. Η Χάρις έχει καταφέρει,
όμως, να πείσει άπαντες ότι «δεν
το έχει». Κανείς δεν παίρνει στα
σοβαρά την υποψηφιότητά της.

Και μετά έχουμε τον Τραμπ.
Ούτε αυτός είναι έφηβος (76). Εχει
όμως ατελείωτη απήχηση σε ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι της αμερι-
κανικής κοινωνίας. Εχει επίσης
άσβεστη φιλοδοξία και ορμή για
να διεκδικήσει άλλη μία φορά την
προεδρία. Οι οπαδοί του ουδόλως
ενδιαφέρονται για την αντιθεσμική
συμπεριφορά του, για το αν κόν-
τεψε να οδηγήσει την Αμερική σε
εμφύλιο. Δεν τους νοιάζει τίποτε
από όλα αυτά. Πιστεύουν στη δική
του «αλήθεια» και θεωρούν ότι κά-
θε άλλη θεώρηση των πραγμάτων
είναι προϊόν συνωμοσίας του «συ-
στήματος».

Η προοπτική της επανεκλογής
του τρομάζει πολλούς, τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ενας
Τραμπ 2 θα είναι εντελώς απελευ-
θερωμένος και δεν θα διστάσει να
κάνει οτιδήποτε, όσο αιρετικό ή
«παλαβό» και αν είναι. Ολες οι βε-
βαιότητες για την πορεία των ευ-
ρωατλαντικών σχέσεων ή τη δυ-
τική πολιτική έναντι της Ρωσίας
θα καταρρεύσουν σε ένα βράδυ.
Πρόκειται για ένα ζήτημα που όλοι
το φοβούνται και προσπαθούν να
το απωθήσουν ως θέμα συζήτησης
για να μη βαρύνει το κλίμα... στο
τραπέζι. Η Μέρκελ έλεγε ότι επα-
νεκλογή Τραμπ το 2020 θα ισοδυ-
ναμούσε με το τέλος της Δύσης.
Σίγουρα θα σημάνει το τέλος της
Δύσης όπως την ξέρουμε. Οι εσω-
τερικές εξελίξεις στην Αμερική θα
κρίνουν πολλά...

<<<<<<

Εάν επανεκλεγεί 
το 2024, θα είναι 
εντελώς απελευθερωμέ-
νος και δεν θα διστάσει
να κάνει οτιδήποτε, 
όσο αιρετικό ή «παλαβό»
και αν είναι.

<<<<<<

Σχεδόν τέσσερις μή-
νες μετά την εισβολή
των ρωσικών στρα-
τευμάτων, το θέμα
ψάχνει τη θέση του
στην κοινοτοπία της
καθημερινής ειδησε-
ογραφίας.

<<<<<<

Η πρώτιστη επιδίωξη
του κ. Ζελένσκι για 
ένταξη της χώρας του
στο ΝΑΤΟ έχει εγκατα-
λειφθεί.
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Οριστικά χαμένη 
η «πόλις».
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Η Ε.Ε., το Ισραήλ και
η Αίγυπτος στις 15
Ιουνίου στο Κάιρο
υπέγραψαν Μνημό-
νιο για την εξαγωγή
ισραηλινού φυσικού

αερίου στην Ευρώπη. Υπέγραψαν
πως «το αέριο θα μεταφερθεί από
το Ισραήλ στην Αίγυπτο μέσω υπάρ-
χοντος αγωγού και η Αίγυπτος θα
χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις
της για να υγροποιήσει το αέριο
για μια σταθερή ροή φυσικού αερίου
προς την Ευρώπη. Η συμφωνία
πρόκειται να συνεχιστεί τουλάχι-
στον έως το 2030 και θα μειωθεί
σταδιακά έως το 2050» («ο Φιλε-
λεύθερος», 15/6). Η πρόεδρος της
Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν δήλωσε
πως το μνημόνιο «θα συμβάλει στο
να καταστεί η Αίγυπτος περιφερει-
ακός ενεργειακός κόμβος». Αυτή
τη φράση την έχει πει ο Ν. Ανα-
στασιάδης αμέτρητες φορές. Όμως
χθες καθώς η Αίγυπτος ενίσχυε τον
κομβικό της ρόλο, η Κύπρος καθό-
ταν στον πάγκο. Αυτό είναι το ακρι-
βό τίμημα του τυχοδιωκτισμού. Το
τοπίο, όπως το διαμόρφωσαν ΟΗΕ-
Ε.Ε. στο Κυπριακό, αντικαταστά-
θηκε από τριμερείς τελετές. Οι τρι-
μερείς τελετές με τη σειρά τους άλ-
λαξαν τις περιφερειακές ισορροπίες
και, τα δύο στοιχεία μαζί, οδήγησαν
στο χθεσινό αποτέλεσμα. Κανένας
διεθνής παίκτης δεν θα περιμένει
πλέον τον κάθε Ε/κ πολιτευτή, εάν
και πότε θα σκεφτεί σοβαρά. Μάς
έχουν καταλάβει όλοι, γι’ αυτό παίρ-
νουν αποφάσεις ερήμην της Λευ-
κωσίας. Τις υλοποιούν και προχω-
ρούν, ενώ η Κύπρος οργανώνει με
απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου...

«Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών
Μηχανισμών Συνεργασίας» η οποία
«θα συμβάλει ουσιαστικά στον στό-
χο της περιφερειακής ενσωμάτωσης
για τα κράτη της Ανατολικής Με-
σογείου» (6/2/2021). Ο τέως υπουρ-
γός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης
«δήλωσε κατηγορηματικά ότι έχου-
με θωρακίσει νομικά και πολιτικά
τα θαλάσσια όριά μας μέσα από τις
συμφωνίες και τις συμμαχίες με
τις χώρες της περιοχής» («ο Φιλε-
λεύθερος», 19/1/2020). 

Η εξαπάτηση της κοινής γνώμης
με τις Τριμερείς βρίσκεται στην
απογείωσή της: Αίγυπτος και Ισραήλ
(οι βασικοί εταίροι στις τριμερείς
τελετές) υπέγραψαν σύμφωνο με-
ταξύ τους για μεταφορά ισραηλινού
φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου
στην Ε.Ε. Η εξαπάτηση της κοινής
γνώμης πήρε τέλος με τον τερμα-
τισμό του αγωγού EastMed. Οι κύ-
ριοι υπεύθυνοι για τα μεγάλα τε-
χνάσματα σιωπούν. Αυτοί που κλεί-
δωσαν το Κυπριακό στην πενταετή
απραξία σήμερα μιλούν για «ξε-
κλείδωμα» της διαδικασίας. Αυτοί
που πέταξαν στον κάλαθο μια ισχυ-
ρή δυνατότητα της νήσου, σήμερα
εμφανίζονται ως «ειδικοί» για το
πώς να «ξεκλειδώνουν» το ενερ-
γειακό! Αλλά το τριπλό ζήτημα πα-
ραμένει: άλυτο Κυπριακό, Τριμερείς
τέλος, το ενεργειακό κλειδί στο
Κάιρο! Έτσι περνάει ο χρόνος και
οι αναπροσαρμογές δείχνουν ποιοι
μένουν στάσιμοι και ποιοι παίρνουν
ρεαλιστικές αποφάσεις. Μερικές
φορές προσποιούμαστε ότι οι «κου-
τόφραγκοι» δεν γνωρίζουν τι έγινε
στο Κραν Μοντάνα ή ποιος πρό-
εδρος μετέτρεψε το ζήτημα της χο-

ρήγησης ευρωπαϊκής ιθαγένειας
σε παγκόσμιο φεστιβάλ δυσφήμισης
τόσο της χώρας του, όσο και της
έννοιας της συμμετοχής σε κοινές
ευρωπαϊκές αρχές. 

Μέσα σε αυτή την παραζάλη
της συγκυρίας, ο πρόεδρος του ΔΗ-
ΣΥ Α. Νεοφύτου σε συνέντευξή του
στην εφ/δα «Πολίτης» (12/6) άνοιξε
θέμα της ένταξης της Κύπρου στο
ΝΑΤΟ –μετά την επίλυση του Κυ-
πριακού. Έστω και με αυτόν τον
τρόπο τίθεται το ερώτημα: είναι
σκόπιμο να γίνει η Κύπρος μέλος
του ΝΑΤΟ; Το ουσιώδες θέμα, κατά
την άποψή μου, είναι πως η πολι-
τική, η γεωπολιτική, η διαδρομή
της Κύπρου (Κυπριακού) βεβαι-
ώνουν ότι κάθε τέτοια συζήτηση
είναι άκρως επιζήμια. Το Κυπριακό
είναι στα αζήτητα της διεθνούς
κοινότητας, καμία κινητικότητα
και «ημείς άδομεν». Πώς; 

1. Ό,τι χρειάζεται η Κύπρος, στο
δικό μας μέγεθος, για να αλλάξουν
τα πράγματα, το έχει η Ε.Ε., ασφά-
λεια, θεμελιώδεις ελευθερίες, προ-
γράμματα σε υποδομές και ανοι-
κοδόμηση, μεταβατικές διατάξεις,
κεκτημένο, ειδικές ρυθμίσεις για
την τ/κ οικονομία κ.λπ. 

2. Με τη συμμετοχή της Ε.Ε. σε
ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας όπως το
περιγράφει ο γ.γ. του ΟΗΕ στο Πλαί-
σιό του. Σημείο 1: «τερματισμός του
μονομερούς επεμβατικού δικαιώ-
ματος και της Συνθήκης Εγγυήσεως.
Να αντικατασταθεί από ένα στιβαρό
σύστημα διασφαλίσεων: το οποίο
να είναι πολυμερές/διεθνές με τη
συμμετοχή αρκετών χωρών». Σημείο
2: «αποχώρηση στρατευμάτων για
να φτάσουμε τα επίπεδα των στρα-

τευμάτων του 1960». Η Ε.Ε. ως σώμα
και ορισμένες χώρες μέλη της, μπο-
ρούν να λάβουν μέρος σε μια τέτοια
κοινή δράση με τον ΟΗΕ. 

3. Αυτά δεν συνιστούν έναν
άπιαστο στόχο. Είναι εφικτοί στόχοι,
εφόσον θέλουμε και εφόσον αξιο-
ποιούμε πρόσωπα που θα τα κάνουν
εφαρμόσιμη πολιτική (διαβούλευ-
ση/πρόταση/στήριξη). Όταν ο Ανα-
στασιάδης διέλυε το διαπραγμα-
τευτικό τοπίο στη Γενεύη, ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ είχε ήδη ανακοινώσει (Ια-
νουάριος, 2017) οικονομική στήριξη
της λύσης της τάξης των 3,2 δισ.
ευρώ. 

4. Η Ιρλανδία που εργάστηκε
προς αυτή την κατεύθυνση πέτυχε
να διασφαλίσει σημαντική υπο-
στήριξη σε προγράμματα συμφι-
λίωσης, ενσωματωμένα στον κοι-
νοτικό προϋπολογισμό –ακόμα και
προγράμματα για να εργοδοτήσει
παλιούς αντάρτες του IRA. 

5. Η Κύπρος δεν χρειάζεται να
γίνει μέλος καμιάς στρατιωτικής
συμμαχίας. Τα δικά μας προβλήματα
συνιστούν πεδία για άσκηση της
πολιτικής, της διπλωματίας, της
συμβιβαστικής συμπεριφοράς.
Όμως, τίποτε δεν πέφτει έτσι, αυ-
τόματα, κάτω από τη μηλιά. Πέ-
φτουν μήλα μόνο αν θέλουμε, αν
εργαστούμε, αν πείσουμε. Το παι-
χνίδι έχει κανόνες. Αν λες όχι σε
όλα, αν προτιμάς κάτι άλλο και δεν
το λες, αν καταγγέλλεις μόνο, μένεις
στάσιμος. Αλλά η καταγγελία δεν
είναι ικανή συνθήκη για να αλλάξει
τη μοίρα των ανθρώπων!

Κόμβος ήταν και πάει! 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Αν κάτι λείπει στο Κυ-
πριακό σήμερα είναι
οι ιδέες και οι προτά-
σεις που μπορούν να
ξεκλειδώσουν τις εξε-
λίξεις. Όσα ακούγον-

ται, καθώς η προεκλογική ξεκινά
για τα καλά φαίνονται στη χειρό-
τερη περίπτωση ευχολόγια και στην
καλύτερη περίπτωση γενικές ιδέες
που χρήζουν διευκρινίσεων. Ας
κοιτάξουμε τους μέχρι στιγμής τέσ-
σερις κύριους υποψήφιους, με σειρά
δημοφιλίας (σύμφωνα τουλάχιστον
με την πιο πρόσφατη δημοσκόπη-
ση, αυτή του Σίγμα που παρουσιά-
στηκε στις 19/5): Νίκος Χριστοδου-
λίδης, Αβέρωφ Νεοφύτου, Ανδρέας
Μαυρογιάννης, Αχιλλέας Δημη-
τριάδης. Και ας αφήσουμε, για χάρη
αυτής της συζήτησης, τα περί ευ-
θυνών στον Κραν Μοντανά, συνε-
χιστών και αντιπολιτευόμενων και

για το πότε μπορούσε ή έπρεπε ο
καθένας να είχε διαφοροποιηθεί.
Όχι γιατί δεν έχουν σημασία, αλλά
για να συγκεντρωθούμε στις προ-
οπτικές της πρώτης ημέρας εκλογής
του διαδόχου του Προέδρου Ανα-
στασιάδη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δεν έχει
μέχρι στιγμής παρουσιάσει τις επί-
σημες προτάσεις του για το Κυ-
πριακό στην ιστοσελίδα του. Σε
συνέντευξή του στον Alpha και
στον Νικόλα Ζαννέτο (15/5), υπο-
γράμμισε πως η προσπάθεια πρέπει
να συνεχιστεί, και επανέλαβε πως
τα ΜΟΕ δεν πρέπει να υποκατα-
στήσουν τη λύση. Τίποτα νέο δεν
περιείχε ούτε η συνέντευξη στον
«Φιλελεύθερο» και τον Ανδρέα Πιμ-
πίσιη (24/5), όπου αναφέρθηκε σε
ανάγκη να ξαναρχίσει η προσπά-
θεια λύσης με τεκμηριωμένες προ-
τάσεις, ενώ ερωτηθείς σε συνέν-

τευξή του στην «Καθημερινή» Αθη-
νών από τον Βασίλη Νέδο (3/4) αν
είναι εφικτή λύση που να επιτρέπει
μεταφορά φυσικού αερίου από την
Ανατολική Μεσόγειο προς την Ε.Ε.,
είχε αναδείξει τη σημασία αυτής
της προοπτικής χωρίς να διασυν-
δέσει το θέμα με το Κυπριακό.

Ούτε ο κ. Νεοφύτου έχει ετοι-
μάσει την ιστοσελίδα του ως υπο-
ψήφιος. Σε συνεντεύξεις του στην
«Κ» στις 29/5 και στον «Πολίτη»
στις 12/6 ανέδειξε την ενέργεια ως
το σημείο που μπορεί να ξεκλει-
δώσει το Κυπριακό. Μιλώντας στην
«Κ» και στην Οριάνα Παπαντωνίου
παρουσίασε ως νέα στοιχεία την
αξιοποίηση της ευαισθητοποίησης
για την παραβίαση της εδαφικής
ακεραιότητας ενός κράτους, με
αφορμή τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, και το ενδεχόμενο να
ανοίξει ο δρόμος για λύση μέσω

της ενέργειας, μετά από συνολική
διευθέτηση του Κυπριακού. Μι-
λώντας στον «Π» και στην Κατερίνα
Ηλιάδη, παρουσίασε και την ιδέα
της ένταξης του ΝΑΤΟ ως νέα, επεν-
δύοντας προφανώς στην απόρριψη
από το ΑΚΕΛ, και παρουσίασε και
την αποκεντρωμένη ομοσπονδία
ως τολμηρή και νέα θέση.

Ούτε ο κ. Μαυρογιάννης έχει
προς το παρόν αναπτύξει σε ιστο-
σελίδα και σε συγκεκριμένο έγγραφο
τις θέσεις του. Σε συνέντευξή του
στην «Κ» και τη Μαρίνα Οικονομί-
δου (22/5) αναφέρθηκε σε επιμονή
στη συμφωνημένη βάση λύσης,
υπερασπιζόμενος την ομοσπονδία
χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
Η νεότερη πρόταση που διατυπώ-
θηκε από υποψήφιο προέρχεται
μάλλον από τον κ. Μαυρογιάννη,
ο οποίος ανέφερε στο ΡΙΚ (16/6)
πως η μεταφορά φυσικού αερίου

προς την Τουρκία, για δική της χρή-
ση, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει
τις δυναμικές, χωρίς όμως λεπτο-
μέρειες ή συγκεκριμένη πρόταση.

Ο κ. Δημητριάδης, τέλος, έχει
καταρτίσει και αναρτήσει θέσεις
για το Κυπριακό στην ιστοσελίδα
του, μιλώντας και πάλι για την ομο-
σπονδία και τη στήριξη στις σχέσεις
Ε.Ε. - Τουρκίας με προϋπόθεση τη
λύση. Τα νέα στοιχεία, που έχει
αναπτύξει και στις συνεντεύξεις
του είναι η σύσταση Επιτροπή Αλή-
θειας για το θέμα των αγνοουμένων,
και το κάλεσμα στην Ε.Ε. να διορίσει
πολιτικό απεσταλμένο για το Κυ-
πριακό και η πιο ενεργός εμπλοκή
της στις διαπραγματεύσεις. Η πρώ-
τη ιδέα έχει αναπτυχθεί από τον
κ. Δημητριάδη εδώ και καιρό, αλλά
αποτελεί μόνο μία διάσταση του
Κυπριακού, ενώ η δεύτερη θα μπο-
ρούσε να πει κανείς πως εξαρτάται

από την προσέγγιση των εταίρων.
Συνοπτικά, προς το παρόν μόνο

οι Μαυρογιάννης και Δημητριάδης
έχουν εξερευνήσει κάποιες νέες
προτάσεις, με τον δεύτερο να τις
έχει αναπτύξει περισσότερο με κά-
ποια υποσχόμενα στοιχεία, χωρίς
όμως ακόμα να έχουν παρουσιάσει
μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

Ναι, είναι ίσως ακόμα γρήγορα
να περιμένουμε πολύ συγκεκριμένα
πράγματα από τους τέσσερις κύ-
ριους υποψηφίους. Όμως αν μας
ενδιαφέρει πραγματικά το Κυπρια-
κό, πρέπει να παρακολουθούμε στο
εξής την κάθε τους λέξη για να δια-
πιστώσουμε αν ο επόμενος Πρό-
εδρος σχεδιάζει να αντιστρέψει
την εξοργιστική πολιτική απραξίας
της κυβέρνησης Αναστασιάδη από
το 2017. 

Ζητούνται προτάσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Αφίσες της υποψήφιας αντιπροέδρου Francia Marquez σε δρόμο της Μπογκοτά στην Κολομβία. Η συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της
Κολομβίας απαγορεύτηκε, λιγότερο από 72 ώρες πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, αφότου ο λαϊκιστής Rodolfo Hernandez επιβεβαίωσε ότι δεν θα
συμμετάσχει. Η διεξαγωγή της συζήτησης μεταξύ του Hernandez και του αριστερού Gustavo Petro είχε διαταχθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μπογκοτά.

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Α νοιχτοί μεν στον διάλογο
με την Τουρκία, όμως «δεν
μπορείς να κάνεις διάλογο

με το παράλογο», επισήμανε ο
κ. πρωθυπουργός στην επίκαιρη
συνέντευξή του «Στο Κέντρο»
της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Ισχυρή η σημειολογία. Η Τουρ-
κία, του προέδρου Ερντογάν πρω-
τοστατούντος, με τη συνθημα-
τολογική πλειοδοσία του συνόλου
σχεδόν του πολιτικού της συστή-
ματος, λοιδορεί την Iστορία, τον
ελληνικό λαό και τους πολιτικούς
του ηγέτες. Υπονομεύει ασφάλεια
και ειρήνη, απειλεί με στρατιω-
τική δράση την Ελλάδα. Η Τουρ-
κία μέλος του ΝΑΤΟ, θεωρητικά
βρίσκεται και σε ενταξιακή πορεία
προς στην Ευρωπαϊκή Eνωση.
Αποστρέφεται και απορρίπτει
ταυτόχρονα τη Δύση. Οι δυτικές
αρχές και αξίες είναι ο εχθρός
της. Θεμελιώδες λάθος είναι οι
ψευδαισθήσεις της Δύσης.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων και η Ουκρανία –παρά
την καθυστέρηση– θα γίνουν
κάποτε μέλη της Ευρωπαϊκής
Eνωσης. Η ολοκληρωτικής νοο-
τροπίας και συμπεριφοράς Τουρ-
κία έχει αυτoαποκλεισθεί.

Δεν υπάρχει χώρος στην Ευ-
ρωπαϊκή Eνωση για κράτος-κα-
θεστώς που χρησιμοποιεί στρα-
τιωτική βία, διαπράττοντας ωμό-
τητες στην Κύπρο, στη Συρία,
στο Ιράκ και τη Λιβύη. Επίσης,
περιορίζοντας τη δημοκρατία,

την ελευθερία και τα θεμελιώδη
ανθρώπινα και μειονοτικά δι-
καιώματα. Τα εκβιαστικά μέσα
που σήμερα χρησιμοποιεί ενόψει
της ένταξης της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα
αντιμετωπίσει και η ίδια εάν επα-
νέλθει σε ευρωπαϊκή πορεία...
εξουσίας Η σφραγίδα του προ-
έδρου Ερντογάν είναι τόσο ανε-
ξίτηλα χαραγμένη στο τουρκικό
σύστημα που δύσκολα θα μετα-
βάλει πορεία.

Η Τουρκία εκ συστήματος πα-
ραλογίζεται. Μείζον πρόβλημα.
Ενώ η Ελλάδα προβάλλει –ταυ-
τόχρονα με την ισχύ– την κοινή
λογική και την πραγματικότητα
των θεσμικών επιχειρημάτων
και του δικαίου, η Τουρκία απαν-
τάει με άρνηση, διαστρεβλώνει
την πραγματικότητα και αμφι-
σβητεί την Ιστορία, τις συνθήκες
και τα σύνορα. Ακολουθεί τη
στρατηγική της «παρασυνεπούς
λογικής». Η θέση της Τουρκίας
συνοψίζεται στη φράση «έτσι εί-
ναι διότι έτσι μας αρέσει». 

Είναι δυνατή μια διαλεκτική
σχέση, ένα πλαίσιο συνεννόησης

μεταξύ της λογικής και των επι-
χειρημάτων από τη μία και της
«λογικής» του αρνητισμού, της
απόρριψης και του παραλογισμού
από την άλλη; Η εμπειρική δι-
πλωματική προσπέλαση χρειάζε-
ται επιπλέον τη φιλοσοφική ράβδο
και την ψυχολογική ανάλυση.
Προφανώς αναγκαία είναι και η
προσφυγή σε σχετικές μεθοδο-
λογίες μαθηματικού λογισμού και
προσομοιώσεων πληροφορικής.

Κομβική η τηλεοπτική απο-
στροφή του πρωθυπουργού «αδύ-
νατος ο διάλογος με το παράλο-
γο». Η συνειδητοποίηση της
πραγματικότητας, η διάρκεια και
η ένταση του «παραλόγου» υπο-
χρεώνουν:

Πρώτον: Προσαρμογή του εθνι-
κού μας δόγματος (δίκαιο, συνέ-
πεια και ισχύς) και του πλαισίου
αντιμετώπισης του έργω «παρα-
λόγου». 

Δεύτερον: Αξιοποίηση των ερ-
γαλείων που διαθέτουμε κατά
τις συναντήσεις κορυφής της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ
(άρθρο 5 χάρτου Συμμαχίας).

Η Τουρκία ποδοπατάει τα άρ-
θρα Ι και 2 του χάρτου. Η Ελλάδα
μπορεί να ενημερώσει το ΝΑΤΟ
ότι ενόσω ισχύει η απειλή πολέ-
μου από σύμμαχο, εξαιρεί την
Τουρκία από την αμοιβαία εφαρ-
μογή του άρθρου 5 (συλλογική
αμυντική αλληλεγγύη). Αρνού-
μεθα την τουρκική «συνεισφορά»
σε ό,τι αφορά τη δική μας ασφά-
λεια και δεν συμμετέχουμε εάν
η Αγκυρα το επικαλεσθεί (opt
out).

Τότε ίσως αντιληφθούν το σο-
βαρό πρόβλημα που προκαλεί η
Αγκυρα στο ΝΑΤΟ. Εάν η «πα-
ρασυνεπής» λογική της Τουρκίας
τυγχάνει της νατοϊκής ανοχής,
αν όχι επιδοκιμασίας, όπως προ-
κύπτει από δηλώσεις Στόλτενμ-
περγκ, ας εφαρμοσθεί τότε ως
δείγμα συνεπούς λογικής έναντι
όλων εργαλείο. Τοσούτω μάλλον
που η Τουρκία:

– Δεν τηρεί τις συμμαχικές
αρχές.

– Δεν αναγνωρίζει το διεθνές
δίκαιο και τους κανόνες που διέ-
πουν τις σχέσεις των πολιτισμέ-
νων κρατών.

– Δεν αποδέχεται τη γεωγρα-
φική συνοχή και κυριαρχία της
Ελλάδος.

– Δεν σέβεται τον κανόνα και
το status quo των συνομιλιών.

Θέλησε ίσως να οικειοποιηθεί
τον Ηράκλειτο ο πρόεδρος Ερν-
τογάν κατά την πολεμοχαρή του
ομιλία στη στρατιωτική άσκηση
Efes (Εφεσος). Oμως, εκτός του
κατανοητού «πόλεμος πατήρ
πάντων», μεγαλύτερη γι’ αυτόν
συνάφεια έχει το νόημα του δί-
λεξου «εδιζησάμην εμεωυτόν»
(μπήκα μέσα μου ψάχνοντας τον
εαυτό μου). Οι σκοτεινές στιγμές
του ανθρώπινου ψυχισμού έχουν
προ πολλού ερμηνευθεί από τον
«σκοτεινό» Εφέσιο φιλόσοφο.

O κ. Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς είναι πρέ-
σβης επί τιμή.

Διάλογος του παραλόγου
με την Τουρκία;

Του ΑΛEΞΑΝΔΡΟΥ Π. ΜΑΛΛΙA

<<<<<<

Η Τουρκία, του προ-
έδρου Ερντογάν πρωτο-
στατούντος, λοιδορεί
την Iστορία, τον ελλη-
νικό λαό και τους πολι-
τικούς ηγέτες του.
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Στις 25 Ιανουαρίου
2008, σχεδόν δύο χι-
λιάδες ακτιβιστές
τραγούδησαν την
Κομμουνιστική Διε-
θνή με υψωμένες τις

γροθιές τους στο κοιμητήριο Pe-
re-Lachaise. Ήταν στην κηδεία του
Pierre Lambert, προσωπικότητας
της τροτσκιστικής άκρας Αριστεράς,
που πέθανε στις 16 Ιανουαρίου
2008. Στα σοκάκια του παρισινού
νεκροταφείου, ανάμεσα στους τρο-
τσκιστές αγωνιστές, πολλοί ήταν
οι περίεργοι που έψαχναν τον «σύν-
τροφο Michel», το κωδικό όνομα
του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουρ-
γού Lionel Jospin.

O σύντροφος Michel όμως, πο-
λιτικός ακτιβιστής κατά τη δεκαετία
του 1960 στο πλαίσιο της Διεθνι-
στικής Κομμουνιστικής Οργάνωσης
(OCI), της οποίας ο Lambert υπήρξε
συνιδρυτής, δεν παρέστη. Μεταξύ
αυτών που θήτευσαν στον λαμ-
περτισμό για πάνω από μια δεκαετία
και παραβρέθηκαν στην κηδεία
του ήταν ο Jean-Luc Melenchon.
Με ένα τριαντάφυλλο στην κουμ-
πότρυπα του δερμάτινου σακακιού
του, πήγε να πει το ύστατο χαίρε
όπως κάθε πιστός φίλος και αγω-
νιστής. Γεννημένος το 1920, ο Pierre

Boussel, με ψευδώνυμο Pierre Lam-
bert ή απλά Lambert, υπήρξε ιστο-
ρικός στοχαστής, ακτιβιστής, συν-
δικαλιστής και πολιτικός της τρο-
τσκιστικής άκρας Αριστεράς στη
Γαλλία. Όπως έγραφε ο Abel Mestre
στον Monde (25/8/2021), ο «λαμ-
περιστικός» τροτσκισμός, σημαν-
τική σχολή σκέψης στην Αριστερά,
με ταραχώδη εσωκομματική ζωή,
ανέδειξε αρκετούς κορυφαίους πο-
λιτικούς: ο Lionel Jospin (πρωθυ-
πουργός), ο Jean-Christophe Cam-
badelis (πρώτος γραμματέας του
Σοσιαλιστικού Κόμματος), ο Jean-
Luc Melenchon, ιδρυτής της Αδά-
μαστης Γαλλίας (France Insoumise)
και ο υποψήφιος πρωθυπουργός
με το αριστερό μέτωπο (NUPES)
στις εκλογές της Κυριακής, προ-
έρχονται από τις τάξεις του.

Ο λαμπερτισμός, ένα «μειοψη-
φικό κίνημα, το οποίο, σύμφωνα
με τον Mestre, καλλιεργούσε εσκεμ-
μένα τον μυστικισμό και την πα-
ράνοια», είχε «κακή φήμη»: «οι επι-
κριτές του το χαρακτήριζαν σεχτα-
ριστικό, βίαιο και μισογυνικό». Το
κίνημα περιβαλλόταν πάντα από
μυστήριο: τα μέλη του χρησιμο-
ποιούσαν ψευδώνυμα και ασκούσαν
τη στρατηγική της «εισχώρησης»
(entrisme). Ακολουθώντας τη στρα-

τηγική αυτή, ο Lambert είχε στείλει
κρυφά δεκάδες αγωνιστές του σε
ανταγωνιστικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις, όπως η Εργατική Δύ-
ναμη (Force Ouvriere, FO), και πο-
λιτικά κόμματα, όπως το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα (PS).

Ο πιο διάσημος «χαφιές» λαμ-
περτιστής υπήρξε ο Lionel Jospin,
που για χρόνια είχε διεισδύσει στο
PS, πετυχαίνοντας να γίνει πρώτος
γραμματέας του Σοσιαλιστικού
Κόμματος, κατόπιν πρωθυπουργός
και τέλος σοσιαλιστής υποψήφιος
για την προεδρία της Γαλλίας. Ο
αρχηγός του έδινε τεράστια σημα-
σία σε οργανωτικά θέματα. Πρω-
ταρχικός σκοπός του, σε εμμονικό
σημείο, ήταν ο έλεγχος των δια-
φόρων κινημάτων του αριστερού
συνδικαλισμού και του ευρύτερου
χώρου της κομμουνιστικής και σο-
σιαλιστικής Αριστεράς. Όπως όλοι
οι τροτσκιστές επιδόθηκε στο ανε-
λέητο και συχνά βρώμικο παιχνίδι
της φραξιονιστικής έριδας, τις «δί-
κες», τα ιδεολογικά και κομματικά
αναθέματα, τις αποπομπές και τις
δολοφονίες χαρακτήρων. Δυστυχώς
γι’ αυτόν, παρόλη τη λεπτή και συ-
νεχή προσπάθεια επικράτησης
στην Αριστερά, το έργο των αγω-
νιστών του είχε μικρό αποτέλεσμα.

Υποψήφιος στις εκλογές του 1988,
ο άνθρωπος με τη χαρισματική
επαφή και επικοινωνία, σύμφωνα
με τους οπαδούς του, συγκέντρωσε
0,38% των ψήφων.

Την ίδια στιγμή που επιδίδονταν
σε παιχνίδια εξουσίας, οι λαμπερ-
τιστές δεν είχαν κάποια σαφή ιδε-
ολογική γραμμή, πέρα από τον τρο-
τσκιστικό αντισταλινισμό. Ο τε-
λευταίος στρεφόταν περισσότερο
εναντίον των διεθνών κομματικών
οργανώσεων του Στάλιν και λιγό-
τερο εναντίον των τελειοποιημένων
από τον Σοβιετικό δικτάτορα μπολ-
σεβικικών-λενινιστικών μεθόδων
εξουσίας.

Αντίθετοι στα κοινωνικά, φεμι-
νιστικά και άλλα κινήματα του Μάη
του ’68, στυλοβάτες της σοσιαλ-
δημοκρατίας, υπέρμαχοι του αγω-
νιστικού συνδικαλισμού, πιστοί
στο δόγμα της ταξικής πάλης και
στην πάλη ενάντια στην Πέμπτη
Γαλλική Δημοκρατία, οι λαμπερτι-
στές ουδέποτε παρήγαγαν σημαν-
τικό ιδεολογικό έργο. Βασική τους
ενασχόληση ήταν οι φραξιονιστικές
πρακτικές και πολιτικές. Πλαίσιο
αυτών των πολιτικών πρακτικών
ήταν και η αρχή του «απλωμένου
χεριού στον εχθρό». Όπως χαρα-
κτηριστικά γράφει ο Francois Heil-

bronn, καθηγητής στο Ινστιτούτο
Πολιτικών Επιστημών, «ο δάσκαλος
του Melenchon, ο τροτσκιστής Pier-
re Lambert, προέτρεπε τους Γάλ-
λους, τον Ιούνιο του 1944 «να συ-
νεργαστούνε αδερφικά τείνοντας
τα χέρια στους Γερμανούς στρα-
τιώτες» (La regle du jeu, 6/10/17).
Στο περιοδικό La Verite, αρ. 63, ο
Lambert έγραφε: «Η Τέταρτη Διε-
θνής σάς καλεί να αδελφοποιηθείτε
με τους Γερμανούς αδελφούς σας.
Όλοι ενωμένοι, θα ανατρέψετε τους
αιμοσταγείς Χίτλερ, Πεταίν, Ντε
Γκωλ, θα βάλετε τέλος στον πόλεμο,
στα δεινά και στις απελάσεις που
επιφέρει». Ακολουθώντας αυτή την
παράδοση του μέντορά του, του
Lambert, «ο Melenchon καλεί σε
αδελφοποίηση με τους σημερινούς
δικτάτορες, από τον Τσάβες μέχρι
τον Μαδούρο, από τον Πούτιν μέχρι
τον Άσαντ, από τη Χαμάς μέχρι
τους Γάλλους ισλαμιστές. Για να
παραμείνει πιστή στο πνεύμα του
διεθνιστικού τροτσκισμού και στη
σκέψη του λαμπερτισμού, η France
Insoumise, καλεί τους Γάλλους να
συναγελάζονται με τον εχθρό και
να μην κάνουν καμία διάκριση με-
ταξύ δικτατόρων και δημοκρατών,
ολοκληρώνει ο Heilbronn. 

Τελευταίος λαμπερτιστής, με

κωδικό όνομα «Santerre», αναφορά
στον Γάλλο επαναστάτη στρατηγό
Antoine Joseph Santerre, κληρο-
νόμος της παρακαταθήκης, των
μεθόδων και των αρχών του Lam-
bert, είναι αδιαμφισβήτητα o Je-
an-Luc Melenchon.

Οφείλουμε να του αναγνωρί-
σουμε κάποια επιτεύγματα, όπως
τη συσπείρωση των κομμάτων της
ευρύτερης Αριστεράς πίσω από
την υποψηφιότητά του για την
πρωθυπουργία.

Παρότι για πολλούς κάτι τέτοιο
θεωρούνταν ακατόρθωτο, ωστόσο
οι υπόγειες μέθοδοι του τελευταίου
των λαμπερτιστών απέδωσαν. Πολ-
λοί πολιτικοί σχολιαστές παρατη-
ρούν ότι οι ψηφοφόροι, στηρίζοντας
τους υποψηφίους των κομμάτων
μελών της συμμαχίας του Melen-
chon, ουδεμία σχέση έχουν με τον
ίδιο τον Mélenchon, την πολιτική
του παράδοση και το ιδεολογικό
του πρόγραμμα. Όπως συμβουλεύει
και η γαλλική πολιτική σοφία του
17ου αιώνα: «προχώρα κεκαλυμ-
μένος» (avance masque) ή... με ψευ-
δώνυμο.  

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Η επιτροπή της αμερικανικής Βουλής
που διερευνά την επίθεση οπαδών
του Τραμπ στο Καπιτώλιο, στις

6/1/2021, έχει αρχίσει να τροφοδοτεί με πο-
λύτιμο υλικό την κοινή γνώμη. Τα ευρήματά
της θα απασχολούν για χρόνια τους κοινω-
νικούς επιστήμονες. Ο πρώην υπουργός Δι-
καιοσύνης του Τραμπ, Ουίλιαμ Μπαρ, απο-
κάλυψε το ψυχολογικό υπόβαθρο του μεγάλου
ψεύδους του Τραμπ ότι, δήθεν, του «έκλεψαν»
την εκλογική νίκη το 2020. «Ποτέ δεν υπήρξε
ένδειξη ότι (ο Τραμπ) ενδιαφέρθηκε για τα
πραγματικά γεγονότα», είπε ο Μπαρ. Και
πρόσθεσε: «Εχει αποσυνδεθεί από την πραγ-
ματικότητα (...)». Οπως αποκαλύφθηκε στην
επιτροπή, στενοί συνεργάτες του προέτρεψαν
τον τότε πρόεδρο να παραδεχθεί την ήττα
του. Ματαίως. Ο υπερτροφικός ναρκισσισμός
του, υποθαλπόμενος από εμετικούς αυλο-
κόλακες τύπου Τζουλιάνι, δεν άντεχε την
ήττα. Η πραγματικότητα ήταν ό,τι ο Τραμπ
όριζε ως πραγματικότητα. Δεν ήταν η πρώτη
φορά. Στις προεδρικές εκλογές του 2016,
είχε ήδη προαναγγείλει ότι, αν τις έχανε, θα
ήταν εξαιτίας νοθείας! Σε ένα ανοιχτό παι-
χνίδι, όπως η εκλογική αναμέτρηση, το μόνο
αποτέλεσμα που αποδέχονται οι ναρκισσι-
στικοί ηγέτες είναι η νίκη. Τίποτε άλλο.

Το διανοητικό σύμπαν του ναρκισσιστή
αναζητεί, πρωτίστως, την αυτοδικαίωση.
Οταν μάλιστα ηγείται μιας χώρας ή ενός ορ-
γανισμού, η θέση του στην κορυφή της πυ-
ραμίδας τού παρέχει προνομιακή πρόσβαση
στον ορισμό της πραγματικότητας – έχει
την ισχύ να προσδώσει εγκυρότητα στη
δική του θεώρηση, την οποία, ex officio, επι-
βάλλει. Αν και όλοι οι ηγέτες τείνουν να
έχουν αυξημένη εμπιστοσύνη στις αντιλήψεις
τους, ο ξερολισμός είναι το αναγκαίο παρα-
κολούθημα του ηγετικού ναρκισσισμού.
Ενίοτε, παίρνει κωμικές διαστάσεις.

Οταν ήταν πρόεδρος, ο Τραμπ είχε ανα-
φερθεί στον εαυτό του ως «σταθερή ιδιοφυΐα»,
«ωραίος και έξυπνος», και ηγέτης που διαθέτει

«μεγάλη και απαράμιλλη σοφία» (δικά του
λόγια). Ο ξερόλας ναρκισσιστής διαθέτει
«υβριστική» αυτοπεποίθηση, η οποία τον
αποτρέπει από το να γνωρίζει τι δεν γνωρίζει,
ούτε θέλει να μάθει. Ο Τραμπ είχε γνώμη
ακόμη και για τη θεραπεία από τον κορωνοϊό
– με «απολυμαντικό» και «υπεριώδη ακτι-
νοβολία», είπε, τον Απρίλιο 2020, σε έκπλη-
κτους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο!

Στη φιλελεύθερη δημοκρατία, δεν υιο-
θετούμε a priori τους ηγετικούς ισχυρισμούς.
Θεσμικά αντίβαρα και αξιακά κεκτημένα
θέτουν εμπόδια που οι ηγέτες πρέπει να
υπερπηδήσουν. Οι ηγετικοί ισχυρισμοί υπο-
βάλλονται σε εμπειρικό έλεγχο και αρμόδιες
Αρχές καλούνται, θεσμικά, να προβούν σε
ανεξάρτητες διαπιστώσεις. Η περίοπτη πο-
λιτική θέση δεν αποφέρει αναγκαστικά γνω-
σιολογικό πλεονέκτημα. Ο Τραμπ και οι υπο-
στηρικτές του κατέθεσαν 60 δικαστικές προ-
σφυγές για εκλογική απάτη. Απορρίφθηκαν
όλες. Ο Μπαρ και ο πρώην αντιπρόεδρος
Πενς μπορεί να είναι υπερσυντηρητικοί και
φανατικοί αντίπαλοι των Δημοκρατικών,
αλλά δεν έχουν απολέσει τη θεσμική ευπρέ-
πεια που υπαγορεύει ο ρόλος τους: μετέχουν
στις κοινές, ιστορικά εμπεδωμένες, αυτο-
νόητες αξίες της μεγαλύτερης δημοκρατίας
στον κόσμο. Αν η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί
ότι δεν υπήρξε νοθεία, τότε το εκλογικό απο-
τέλεσμα αποτυπώνει ορθά τη λαϊκή βούληση
και θα ήταν ανέντιμο ένας αξιωματούχος
να ισχυριστεί κάτι διαφορετικό. Η ιδιότητα
του συντηρητικού δεν σε κάνει ανέντιμο.
Ο τραμπισμός, όμως, σε κάνει.

Στις απολυταρχίες, αντιθέτως, ο λόγος
του ναρκισσιστή ηγέτη θεωρείται θέσφατο.
Η δική του θεώρηση της πραγματικότητας
κυριαρχεί – δεν αμφισβητείται ούτε παρα-
κάμπτεται. Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει.

Εφόσον, λ.χ., ο Πούτιν θεωρεί ότι η Ου-
κρανία δεν υπάρχει ως έθνος, η Ουκρανία
δεν πρέπει να υπάρχει – διά της βίας. Οποιος,
στη Ρωσία, αμφισβητεί την εισβολή, κινδυ-

νεύει με 15 χρόνια φυλάκιση για «ψευδείς
ειδήσεις». Ο Πούτιν εξευτέλισε δημοσίως
τον αρχηγό της ρωσικής κατασκοπείας όταν
δεν του έδωσε την αναμενόμενη απάντηση
αναφορικά με την εισβολή. Ουδείς αντιμιλάει
στον τσάρο.

Η τουρκική λίρα κατρακυλάει, αλλά αυτό
ουδόλως αλλάζει την αντίληψη του Ερντογάν
για χαμηλά επιτόκια. Η εμμονή του έγινε
επίσημη πολιτική. Ενας αδαής μιλάει σαν
οικονομικός εμπειρογνώμων! Αν ο κεντρικός
τραπεζίτης διαφωνεί, καθαιρείται. Γενικότερα,
αν κάποιος του ασκήσει σκληρή κριτική,
κινδυνεύει με φυλάκιση για «προσβολή του
αρχηγού του κράτους». Ουδείς αντιλέγει
στον σουλτάνο.

Στις απολυταρχίες, οι εμμονές των ναρ-
κισσιστών ηγετών συντίθενται από θραύ-
σματα προσωπικών βιωμάτων και προκα-
ταλήψεων, εθνικών μύθων και «υβριστικών»
αντιλήψεων ισχύος. Οι εμμονές δεν ελέγ-
χονται εμπειρικά, ούτε τιθασεύονται θεσμικά.
Εχοντας ταυτίσει το εθνικό με το ηγετικό
συμφέρον, κι έχοντας ορίσει αυτοαναφορικά
την πραγματικότητα, οι ναρκισσιστές ηγέτες
οικοδομούν, γνωσιολογικά, ένα παράλληλο
σύμπαν, στο οποίο υποχρεώνουν τη χώρα
να κατοικήσει. Η ηγετική ισχύς συγκαλύπτει
τη γνωσιολογική ένδεια. Η απουσία θεσμικών
αντιβάρων δημιουργεί βρόχους θετικής ανά-
δρασης, διογκώνοντας τις ηγετικές εμμονές
και δημιουργώντας καινοφανή δόγματα (π.χ.
«Γαλάζια Πατρίδα»). Η έλλειψη λογοδοσίας,
σε επίπεδο ερμηνειών και πράξεων, καθιστά
τέτοιους ηγέτες ανορθολογικούς και απρό-
βλεπτους. Ουδείς ανέμενε την εισβολή του
Πούτιν στην Ουκρανία. Συνέβη. Ουδείς, εξ
όσων γνωρίζω, μιλάει δημοσίως για πιθανή
εισβολή της Τουρκίας σε ελληνικό νησί. Δεν
θα στοιχημάτιζα ότι αποκλείεται.

Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.htsoukas.com) εί-
ναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευ-
νητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick.

Πετάει ο γάιδαρος; (Δεν) πετάει
Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

«Αλλού τους τρώει και
αλλού κνίθονται…»
όλοι αυτοί οι γνωστοί
άγνωστοι, οι οποίοι γέ-
μισαν τις πόλεις με φώ-
τα τροχαίας, με αναχώ-

ματα και κάμερες φωτοεπισήμανσης.
Διακήρυτταν ότι τάχα στόχευσαν στη
μείωση των δυστυχημάτων, αλλά οι
στατιστικές άλλα δείχνουν. Η μαύρη
λίστα των θανατηφόρων γεμίζει πλέον
με θύτες, ανθρώπους θύματα ναρκω-
τικών ουσιών και αλόγιστης χρήσης
οινοπνεύματος. Τα θύματα είτε πλη-
ρώνουν τις φονικές «ατυχίες» των
δραστών είτε πληρώνουν τις δικές
τους αυτοκαταστροφικές αδυναμίες.
Με απλά λόγια, απέτυχε σε μεγάλο
βαθμό η στρατηγική για μείωση των
θανατηφόρων δυστυχημάτων και χά-
νονται τεράστια κονδύλια, τα οποία
δαπανούνται για έργα «τάχα» ελέγχου
των οδηγών. Από εκεί και πέρα, καλό
θα είναι να κληθούν σοβαροί συγκοι-
νωνιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ακόμη
και ψυχολόγοι, για να καταθέσουν
τις επιστημονικές τους θέσεις. Και
το κυριότερο να τερματιστούν τα
«ρουσφέτια» σε μικροαστούς, οι οποίοι
εμποδίζουν κάθε λογική αντιμετώπιση
του προβλήματος. Αν τεθεί και η πα-
ράμετρος των νόμων, στο καθημερινό
δράμα στις πόλεις, τότε είμαστε μόνο
για κλάματα.

Οι μηχανολόγοι λένε ότι η μεγα-
λύτερη κατανάλωση καυσίμων και
οι μεγαλύτερες εκπομπές καυσαερίων
γίνονται κατά την εκκίνηση των οχη-
μάτων. Στη Γερμανία εδώ και δεκαετίες
υπάρχει νομοθεσία, η οποία προβλέπει
ότι αυτοκίνητα τα οποία αναμένουν
στα φώτα τροχαίας, εκτός από το
πρώτο στη σειρά, θα πρέπει να σβή-
νουν την μηχανή, ώστε να μειώνεται
η κατανάλωση καυσίμων και η εκ-
πομπή καυσαερίων. Για το λόγο αυτό,
τοποθετήθηκαν συστήματα με τα
οποία απενεργοποιούνται αυτόματα
τα αυτοκίνητα, όταν δεν κινούνται.
Στη Γερμανία όμως υπάρχουν δρόμοι
στους οποίους μπορεί κάποιος να τρέ-
ξει όσο θέλει, χωρίς όριο ταχύτητας
και στις μεγαλουπόλεις δεν υπάρχουν
στους περισσότερους δρόμους όρια
ταχύτητας, ώστε να διευκολύνεται η
διακίνηση και να μη δημιουργούνται
ουρές οχημάτων. Ακόμη τα φώτα τρο-
χαίας είναι ρυθμισμένα ώστε να δη-
μιουργείται το λεγόμενο πράσινο
κύμα, δηλαδή τα αυτοκίνητα με μια
συγκεκριμένη ταχύτητα να μη στα-
ματούν στα φώτα τροχαίας. Ανάλογες
πρακτικές εφαρμόζονται σχεδόν σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης. Φυσικά
ούτε λόγος για διπλά φώτα σε δρόμους
και διαβάσεις. Και το σίγουρο, είναι
ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν
γρήγορα και οργανωμένα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς. 

Στον καφενέ της γειτονιάς, σοβα-
ρός μηχανολόγος χαρακτήριζε περι-

βαλλοντικές βόμβες, παγίδες για την
υγεία των ανθρώπων και αιτίες για
διάλυση των αυτοκινήτων, τα ατέ-
λειωτα και ακανόνιστα φώτα τροχαίας,
τα σαμαράκια και τα άλλα αναχώματα
στους δρόμους. Έλεγε ότι πολύ εύκολα
θα μπορούσε να λυθεί το κυκλοφο-
ριακό χάος στη Λευκωσία, με τη δη-
μιουργία λεωφόρων οι οποίες θα διέ-
σχιζαν την πρωτεύουσα, χωρίς φώτα
τροχαίας και με έλεγχο μόνο από τις
κάμερες φωτοεπισήμανσης. Με αυτόν
τον τρόπο οι οδηγοί θα έμπαιναν και
θα έβγαιναν από τη Λευκωσία, θα
έκαναν τις δουλειές τους, έστω και
αν ήταν αναγκασμένοι να κάνουν
λίγα χιλιόμετρα παραπάνω. Ακόμη
θα πρέπει επιτέλους να αλλάξει και
η φιλοσοφία των λεωφορείων, τα
οποία σήμερα είναι ουσιαστικά μόνο
για τους αλλοδαπούς. Μια καλή λύση
είναι τα λεωφορεία για μαθητές, τα
οποία εξαγγέλθηκε ότι θα εφαρμοστεί
από τον Σεπτέμβριο. Μια άλλη καλή
ιδέα είναι να δημιουργούν χώροι
στάθμευσης για κάθε υπηρεσία και
οργανισμό και να μετακινούνται οι
υπάλληλοι με τα λεωφορεία. Για πα-
ράδειγμα ο χώρος έξω από το Συνε-
δριακό να γίνει χώρος για τη Βουλή
και δύο λεωφορεία να πηγαινοέρχον-
ται και να εξυπηρετούν τους υπαλ-
λήλους. Στον χώρο του ΓΣΠ να γίνει
χώρος στάθμευσης για τους υπαλλή-
λους των Υπουργείων στο κέντρο της
Λευκωσίας. Όταν δεν θα υπάρχουν
φώτα τροχαίας στους δρόμους, όλοι
θα κινούνται γρήγορα και σίγουρα
πολύ πιο οικονομικά. 

Καλή θα είναι και η δημιουργία
ενός τραμ, η οποία εδώ και δεκαετίες
εξαγγέλλεται κάθε φορά που έχουμε
εκλογές και κάθε φορά ματαιώνεται,
όταν περάσουν οι εκλογές. Η μετα-
κίνηση με λεωφορεία είναι ωραία
εμπειρία και αποτελεί και μέσω κοι-
νωνικής συναναστροφής. Πολλοί
έφηβοι, αλλά και λίγο μεγαλύτεροι
στην ηλικία από τη Λευκωσία, επι-
λέγουν να πηγαίνουν στον Πρωταρά
και την Αγία Νάπα, με λεωφορεία
παρά με τα οικογενειακά τους αυ-
τοκίνητα, γιατί απλά το λεωφορείο
έχει πλάκα και γίνονται και πλάκες
μεταξύ των επιβατών. Όλοι οι Κύ-
πριοι, οι οποίοι σπούδασαν στην Ελ-
λάδα και σε άλλες χώρες, απολάμ-
βαναν τη μετακίνηση με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, πρώτο γιατί με-
τακινούνταν γρήγορα και με ασφά-
λεια και δεύτερο γιατί αποτελούσε
αιτία για κουβέντα και «παρακολού-
θηση» του κουτσομπολιού. Ιδέες και
προτάσεις υπάρχουν πολλές. Αυτό
που δεν υπάρχει είναι η επικοινωνία,
όλων αυτών που λαμβάνουν αποφά-
σεις, με νέους επιστήμονες, οι οποίοι
στις «ξενιτιές» έμαθαν κάτι διαφο-
ρετικό και κάτι πιο έξυπνο. 

Περιβαλλοντικές βόμβες
τα φώτα τροχαίας

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η οικογενειακή σύνδεση του συμβούλου
επικοινωνίας Ανδρέα Χατζήκυριακου με
τη μοιραία πτήση CY284 το 1967 στάθηκε
η αφορμή για να ερευνήσει το τραγικό και
εν πολλοίς άγνωστο συμβάν και στη συ-
νέχεια να αποτελέσει το αντικείμενο του
πρώτου του μυθιστορήματος. Η εκδοχή
που επικράτησε και υιοθετήθηκε ήταν ότι
κάποιοι τοποθέτησαν βόμβα για να δολο-
φονήσουν τον Γρίβα. Αυτό, σύμφωνα με
την εκτίμηση του Ανδρέα Χατζήκυριακου,
«κατέστησε την Πτήση CY284 μια απαγο-
ρευμένη ιστορία»όμως ο ίδιος ο συγγραφέας
θέτει ερωτήματα για τη σπουδή αποκλει-
σμού οποιουδήποτε άλλου σεναρίου πέραν
της βόμβας. Το βιβλίο είναι ένα μυθιστόρημα
με έντονο πολιτικό στοιχείο και αρκετή
έρευνα. 

–Λόγω και του ρόλου σας ως συμβούλου
Επικοινωνίας, της πείρας σας σε προ-
εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και της
δημοσιογραφικής σας πορείας, θα ανα-
μέναμε ένα καθαρά πολιτικό βιβλίο αντί
μυθιστορήματος…

–Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και το
πολιτικό βιβλίο, γιατί η συγγραφή ως δια-
δικασία μ’ έχει γοητεύσει. Σε αφαιρεί από
το τώρα, την καθημερινότητα και σε με-
ταφέρει σ’ έναν άλλο κόσμο τον οποίο εσύ
επιλέγεις και εσύ ορίζεις. Θέλει ταυτόχρονα
μεγάλη πειθαρχία και σύστημα ώστε η
πίεση της καθημερινότητας να μη σε πα-
ρασύρει στην αναβλητικότητα. Αλλά, ναι,
έχετε δίκαιο. Κάποιος θα ανέμενε ότι εάν
θα έγραφα βιβλίο θα ήταν πολιτικό είτε
από τις εμπειρίες μουως πολιτικούσυντάκτη
είτε ως επικοινωνιολόγου από εκλογικές
αναμετρήσεις. Από την άλλη, αν και μυθι-
στόρημα, η «Πτήση CY284» είναι ένα βιβλίο
με έντονο το πολιτικό στοιχείο.
–Η μοιραία αυτή πτήση εξακολουθεί
να είναι ένα άγνωστο συμβάν στο ευρύ
κοινό. Για ποιο λόγο κατά την άποψή
σας; 

–Αυτήείναι μια σωστήκαι συγκλονιστική
διαπίστωση. Συγκλονιστική διότι ένα γε-
γονός τόσο τραγικό και με τόσο έντονα
φημολογούμενη την πολιτική διάσταση,
είναι πραγματικά άξιο απορίας, γιατί το
προσπέρασε ο περίφημος ιστορικός του
μέλλοντος. Ίσως ηεκδοχή που επικράτησε,
ότι δηλαδή κάποιοι τοποθέτησαν βόμβα
για να δολοφονήσουν τον Γρίβα, κατέστησε
την Πτήση CY284 μια απαγορευμένη ιστο-
ρία. Παρ’ ότι η εκδοχή αυτή –την οποία
πρώτη διέδωσε μια βρετανική εφημερίδα–
ουδέποτε, μέχρι σήμερα, τεκμηριώθηκε.
Ουδέποτε, παρ’ όλα όσα λέγονται. Ούτε το
2018, όταν ο Βρετανός ερευνητής αερο-

πορικώνδυστυχημάτων, οSimon Hepworth
αποκάλυψε, σε ένα πολύ διαφωτιστικό βι-
βλίο, τα έγγραφα του Βρετανικού Αρχείου
για την έρευνα γύρω από τη συντριβή του
Κομήτη.
–Να υποθέσω ότι από τη δική σας έρευνα
προκύπτουν ερωτηματικά για την εγ-
κυρότητα της εκδοχής αυτής;

–Η «Πτήση CY284» είναι μυθιστόρημα.
Δεν είναι ένα βιβλίο ιστορικής έρευνας.
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ωστόσο, και
για τους σκοπούς του μυθιστορήματος
απαιτείται εκτενής έρευνα και ειδικά για
τη συντριβή του αεροπλάνου μπήκα σε
αρκετό βάθος. Και ναι, προσωπικά έχω σο-
βαρά ερωτηματικά για τη σπουδή, από
πλευράς των ερευνητών, να αποκλείσουν
την εξέταση οποιουδήποτε άλλου σεναρίου
πέραν της βόμβας. Ο τρόπος, για παρά-
δειγμα, που οι βρετανικές αρχέςαπέκλεισαν
το ενδεχόμενο της τεχνικής βλάβης ή οι
αντιδράσεις των Βρετανών πιλότων στις
μεθοδεύσεις των ερευνητικών Αρχών εύ-
λογα δημιουργούν ερωτηματικά.
–Τι σας έκανε να το ψάξετε και να απο-
τελέσει το κύριο θέμα του μυθιστορή-
ματός σας; 

–Συνδέομαι οικογενειακά, θα μπορούσε
να πει κάποιος, με αυτή την τραγωδία, αλλά
μόλις πριν από πέντε περίπου χρόνια το
έμαθα. Ένα από τα 66 θύματα, ο γιατρός
Κόκος Ιωαννίδης, είχε ταξιδέψει με τους
γονείς μου για να συνοδεύσουν σε νοσο-
κομεία στο Λονδίνο τον αδελφό μου Πε-
ρικλή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο.
Ήταν ένα περιστατικό που το 1967 δεν
μπορούσε να αντιμετωπισθεί στην Κύπρο.
Ο γιατρός έμεινε μαζί τους μια βδομάδα
και επέστρεφε μ’ εκείνη την πτήση. «Μας
βοήθησε να σώσουμε το παιδί μας και
έχασε αυτός τη ζωή του», μου είχε πει συν-
τετριμμένος ο πατέρας μου, όταν τυχαία
είχα μάθει γι’ αυτή την ιστορία και τον ρώ-
τησα.

Το κίνητρο για την έρευνα
–Αυτό εξηγεί γιατί το βιβλίο είναι αφιε-
ρωμένο στον γιατρό…

–Ακριβώς. Κάτι σαν μνημόσυνο αν θέ-
λετε, σαν αναγνώριση μιας οφειλής. Το βι-
βλίο είναι αφιερωμένο και στα 66 θύματα
αυτής της τραγωδίας. Αυτό ήταν το έναυσμα,
το κίνητρο να ψάξω τι έγινε. Όπως σας
είπα, ηέρευνα μούδημιούργησε αμφιβολίες
εάν όντως ευσταθεί η εκδοχή που υιοθέτησε
η ιστορία, ότι δηλαδή επρόκειτο για βόμβα
με στόχο τον Γρίβα. Από την άλλη όμως,
δεν ανακάλυψα τέτοια νέα στοιχεία που
με σοβαρότητα να μπορώ να υποστηρίξω
κάποια άλλη θεωρία. Τότε επινόησα ένα
φανταστικό σενάριο και είπα να δοκιμάσω
ένα συγγραφικό είδος, το μυθιστόρημα,

στο οποίο δεν είχα καμία εμπειρία, αλλά
πάντα με γοήτευε ως αναγνώστη.
–Στην πορεία σας προφανώς θα έχετε
δει πολλά παραδείγματα πολιτικής ίν-
τριγκας, αλλά και πολιτικής ασυδοσίας,
όπως άλλωστε και ο ένας ήρωας του βι-
βλίου, ο δημοσιογράφος Ιάσωνας Σπα-
νίδης. Μήπως η προσπάθεια να περι-
γράψετε πολιτικές ίντριγκες μιας άλλης
εποχής μέσα από τη μυθοπλασία είναι
ένας έμμεσος τρόπος να πείτε πράγματα
για το σήμερα;

–Η αλήθεια είναι ότι δεν επιδίωξα να
πω κάτι για το σήμερα. Κι αυτό γιατί η ίν-
τριγκα, η μηχανορραφία είναι ένα πάγιο,
αναλλοίωτο χαρακτηριστικό της πολιτικής
από την αρχαιότητα. Ο απλός άνθρωπος
θεωρεί ότι η πολιτική περιέχει κάτι το αθέ-

μιτο, το αμφισβητήσιμο, κάτι από το οποίο
πρέπει να προφυλάσσεσαι. Ταυτόχρονα,
όμως, τον ελκύει. Παρακολουθούμε, σχο-
λιάζουμε και επικρίνουμε τους πολιτικούς
και τις πρακτικές τους, τους αποδίδουμε
όλων των ειδών τα κίνητρα και είμαστε
επιρρεπείς στην υιοθέτηση θεωριών συ-
νωμοσίας. Όσον αφορά την πολιτική, σπά-
νια θα πιστέψουμε μια απλή εξήγηση για
ένα γεγονός, έστω και αν είναι αλήθεια.
Πάντα αναζητούμε αυτό που κρύβεται στο
σκοτεινό δωμάτιο, ακόμα και όταν δεν
υπάρχει. 
–Το βιβλίο στηρίζεται σε αρκετά πραγ-
ματικά γεγονότα και πολλές ιστορικές
λεπτομέρειες της εποχής, οι οποίες προ-
φανώς είναι αποτέλεσμα ιστορικής
έρευνας. Πώς έγινε αυτή η προσπάθεια;
Διαβάσατε για την εποχή ή πήγατε ο
ίδιος σε πρωτογενείς πηγές;

–Το σημαντικότερο στοιχείο που ήρθε
στο φως σχετικά με την Πτήση CY284 ήταν
το 2018 τα έγγραφα του Βρετανικού Αρχείου.
Η μελέτη τους μου δημιούργησε τα ερω-
τηματικά για οποία μιλήσαμε, αλλά με τρο-
φοδότησε και με κρίσιμες πληροφορίες για
την πτήση καθώς και για το συγκεκριμένο
μοντέλο αεροπλάνου, τον Κομήτη. Μελέ-
τησα τις εφημερίδες, ελλαδικές, κυπριακές,
βρετανικές. Είναι εξωφρενικά ανόητο πώς
λειτουργούσε η λογοκρισία της χούντας,
για παράδειγμα, ενώ απαγόρευε τη δημο-
σίευση πληροφοριών περί τοποθέτησης
βόμβας στο αεροπλάνο, επέτρεπε τη δη-
μοσίευση των δικών της διαψεύσεων ότι
τοποθετήθηκε βόμβα. Αφιέρωσα επίσης
μεγάλο μέρος της έρευνας ώστε να μπορέσω
να αναπαραστήσω τη ζωή στην Αθήνα του
1967, μετά το πραξικόπημα της χούντας
και πριν από το αποτυχημένο κίνημα του
παλατιού, καθώς και να περιγράψω με ακρί-
βεια την ιδιαίτερη σχέση του Μακαρίου
με τη βασίλισσα Φρειδερίκη.
–Το βιβλίο πραγματεύεται τον σκοτεινό
ρόλο των πρωταγωνιστών της εποχής,

με τον ρόλο της Βρετανίας και έχει ως
αποτέλεσμα 66 επιβαίνοντες που χά-
νονται. Μαζί τους και οι ζωές των δικών
τους ανθρώπων. Υπάρχει παραλληλισμός
με την Κύπρο;

–Δεν θέλω να προσδώσω στο βιβλίο
συμβολισμούς που δεν επεδίωξα να έχει.
Αλλά, ο τρόπος με τον οποίο οι Βρετανοί
έλεγξαν την όλη έρευνα, το ότι η κυπριακή
πολιτεία το αποδέχθηκε αδιαμαρτύρητα
δεν είναι ξένα στοιχεία στην ιστορία της
χώρας μας από το 1960 μέχρι και σήμερα
ακόμα. Η επιρροή που ασκούσε και ακόμα
ασκεί η Βρετανία στην κυπριακή κοινωνία
είναι σημαντική.
–Όσα ιστορικά στοιχεία και αν περιέχει
ένα μυθιστόρημα αυτό παραμένει μία
λογοτεχνική μυθοπλασία. Υπάρχουν
παγίδες για τον συγγραφέα και τον ανα-
γνώστη να διακρίνει μεταξύ ιστορίας
και μυθιστοριογραφίας;

–Ο συγγραφέας οφείλει να είναι έντιμος
με τον αναγνώστη, να δηλώσει ξεκάθαρα
ότι το βιβλίο του είναι ένα μυθιστόρημα,
όσο κι αν στηρίζεται σε πραγματικά γεγο-
νότα. Εάν ο αναγνώστης δυσκολεύεται να
διακρίνει πού σταματά η πραγματικότητα
και πού αρχίζει η μυθοπλασία, αυτό ίσως
να είναι μέρος της γοητείας ενός βιβλίου.
Ορισμένες φορές όμως η γραμμή που τα
χωρίζει είναι λεπτή κι εδώ είναι η παγίδα
για τον αναγνώστη, ο οποίος λόγω άγνοιας
των πραγματικών γεγονότων μπορεί να
υιοθετήσει τη μυθοπλασία ως πραγματι-
κότητα. Πολλοί διαμορφώνουν άποψη για
ένα ιστορικό γεγονός ή μια προσωπικότητα
της ιστορίας από ένα μυθιστόρημα ή, κι
αυτοί είναι συντριπτικά περισσότεροι, από
μια τηλεοπτική σειρά. Το The Crown, για
παράδειγμα, είναι όλα όσα ξέρει η συντρι-
πτική πλειοψηφία στον πλανήτη για την
ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογέ-
νειας ή το Chernobyl ή το Pearl Harbor ή
το Zero Dark Thirty, για το κυνηγητό του
Οσάμα μπιν Λάντεν από τους Αμερικανούς. 

Τέμνοντας
την ιστορία διά
της μυθοπλασίας
Ο Ανδρέας Χατζήκυριακος μιλάει στην «Κ» για
το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Πτήση CY284»

–Το μυθιστόρημα πραγματεύεται
μία ιδιαίτερα σκοτεινή δεκαετία
για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Πόσο έχει φωτιστεί εκείνη η πε-
ρίοδος; Έχουμε πάρει τα διδάγ-
ματα από την τότε περίοδο; 

–Το 1967 ήταν η αφετηρία μιας
πορείας της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, σταδιακά και κλιμακωτά,
που μας οδήγησε στο ολικό σκο-
τάδι του 1974. Η περίοδος αυτή
πιστεύω ότι έχει φωτιστεί αρκετά,
αλλά σχεδόν όλος ο φωτισμός της

είναι αμερικανικής και βρετανικής
προέλευσης. Τι εννοώ: Η αποδέ-
σμευση εγγράφων από τα επίσημα
αρχεία των δύο αυτών χωρών είναι
η βάση πάνω στην οποία στηρί-
ζονται τα περισσότερα βιβλία και
έρευνες για την περίοδο εκείνη.
Αυτό είναι ένα θέμα, που θα συ-
νεχίσει να υφίσταται για όσο καιρό
η κυπριακή και η ελλαδική πολιτεία
εξακολουθούν να υποτιμούν την
αξία της σωστής τήρησης των επί-
σημων αρχείων και της πρόσβασης

σ’ αυτά. Ως προς το αν έχουμε πά-
ρει τα διδάγματά μας, προσωπικά
πιστεύω ότι εάν η ιστορία μας έχει
διδάξει κάτι είναι ότι δεν μας έχει
διδάξει απολύτως τίποτα.

Ένας ψυχρός μελετητής της
ιστορίας δεν μπορεί να χωνέψει
ότι παρά τα διδάγματα του 1964
και του 1967, δεν μπορούσαμε να
δούμε τι θα γινόταν το 1974, εάν
δίναμε την παραμικρή αφορμή
στην Τουρκία. Κι όμως αυτοί που
ήταν στα πράγματα δεν μπορού-

σαν να το δουν ή συνειδητά εθε-
λοτυφλούσαν.
–Δεν ήταν βέβαια μόνο η δεκαετία
σκοτεινή αλλά και ο ρόλος των
κύριων πρωταγωνιστών της επο-
χής σε περιπτώσεις. Το παράδοξο
είναι ότι ακόμη και σήμερα οι
υπαίτιοι της τότε περιόδου μυ-
θοποιούνται. Πού οφείλεται; 

–Στο ότι η ιστορία κινείται με
αργούς ρυθμούς. Η αποκαθήλωση
ή τουλάχιστον η αμφισβήτηση κο-
ρυφαίων ιστορικών προσωπικοτή-

των χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται
να αποχωρήσουν από τα πράγματα
οι γενιές που συμπορεύθηκαν μαζί
τους ή βρέθηκαν απέναντί τους.
Χρειάζεται χρόνο να κατευναστούν
τα πάθη και να αντικρίσουμε με
ψυχρό αίμακαι αχρωμάτιστα γυαλιά
την ιστορία. Αλλά και τότε, δεν
υπάρχει ποτέ μια και μοναδική αλή-
θεια. Η ιστορία είναι σε μεγάλο
βαθμό θέμα ερμηνείας γεγονότων
και στην ερμηνεία παρεισφρέει ο
υποκειμενισμός.

Ένα από τα 66 θύματα, ο γιατρός Κόκος Ιωαννίδης, είχε ταξιδέψει με τους γονείς
μου για να συνοδεύσουν σε νοσοκομεία στο Λονδίνο τον αδελφό μου Περικλή, ο
οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο, λέει στην «Κ» ο σύμβουλος επικοινωνίας
Ανδρέας Χατζήκυριακος για το πρώτο του μυθιστόρημα.

<<<<<<

Ο τρόπος με τον οποίο οι Βρε-
τανοί έλεγξαν την όλη έρευνα,
το ότι η κυπριακή πολιτεία το
αποδέχθηκε αδιαμαρτύρητα
δεν είναι ξένα στοιχεία στην
ιστορία της χώρας μας από το
1960 μέχρι και σήμερα ακόμα. 

<<<<<<

Η ιστορία κινείται με αργούς
ρυθμούς. Η αποκαθήλωση ή
τουλάχιστον η αμφισβήτηση
κορυφαίων ιστορικών προσω-
πικοτήτων χρειάζεται χρόνο.
Χρειάζεται να αποχωρήσουν
από τα πράγματα οι γενιές που
συμπορεύθηκαν μαζί τους ή
βρέθηκαν απέναντί τους.

Eνας φωτισμός αμερικανικής και βρετανικής προέλευσης 

Η ιστορία μιας
ιπτάμενης τραγωδίας
Τον Οκτώβριο του 1967, η πτήση CY284 φεύγει
από το Λονδίνο και σταθμεύει στην Αθήνα, προ-
τού αναχωρήσει για το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Οι
66 επιβαίνοντες ωστόσο δεν θα φτάσουν ποτέ
στον προορισμό τους, καθώς τα ξημερώματα της
επόμενης μέρας, κάπου κοντά στο Καστελόριζο, η
επαφή του πύργου ελέγχου με το αεροσκάφος
χάνεται. Το μοιραίο συμβάν ανοίγει τη συζήτηση
για το κατά πόσο πρόκειται για συντριβή ή ανατί-
ναξη. Οι Βρετανοί αναλαμβάνουν την έρευνα, κα-
θώς το αεροσκάφος είναι ένα βρετανικό Comet
4Β με αρκετά παρόμοια ατυχήματα στο ενεργητι-
κό του. Όμως προτού καν περισυλλεγούν όλες οι
σοροί, διαδίδουν ότι πρόκειται για ανατίναξη
οφειλόμενη σε βόμβα με στόχο τον στρατηγό Γε-
ώργιο Γρίβα-Διγενή, το αντίπαλον δέος του Μακα-
ρίου. Μολονότι ο Διγενής δεν επέβαινε στο αερο-
σκάφος, η Ιστορία και κυρίως οι συγγενείς των
θυμάτων φαίνεται να υιοθετούν τη βρετανική θε-
ωρία. Το βιβλίο του Ανδρέα Χατζηκυριάκου «Πτή-
ση CY284» από τις εκδόσεις Καστανιώτη στηρίζε-
ται στο τραγικό συμβάν του 1967, όμως καταφέρ-
νει να το εμπλουτίσει με μια μυθοπλασία πολιτι-
κής ίντριγκας, η οποία αμφισβητεί εδραιωμένες,
αλλά αδιερεύνητες αλήθειες. Η παρουσίαση του
βιβλίου θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στις
7:30 το απόγευμα στην Δημοσιογραφική Εστία.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο διευθυντής της Καθη-
μερινής Ελλάδος Αλέξης Παπαχελάς και ο Σταύ-
ρος Χριστοδούλου, συγγραφέας και αρθρογρά-
φος της Καθημερινής Κύπρου. Αποσπάσματα θα
διαβάσει η ηθοποιός Σοφία Καλλή.
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Την Κυριακή 
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μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αφιέρωμα 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Των Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ - ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με την καταλυτική παρέμβαση της 
Ουάσιγκτον, μέσω συνομιλιών που 
είχαν στο πλαίσιο της συνάντησης 
του Βερολίνου την περασμένη Τε-
τάρτη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφα-
λείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν και ο 
σύμβουλος του Τούρκου προέδρου 
Ιμπραήμ Καλίν, άνοιξε ο δρόμος για 
την προσπάθεια «αποφόρτισης» 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που 
αποτυπώθηκε στο σύντομο τετ α τετ 
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ στις Βρυ-
ξέλλες. H κινητοποίηση των ΗΠΑ, 
αλλά και άλλων «παικτών», όπως ο 
γ.γ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ 
και το Βερολίνο, δεν ήταν προϊόν 
«αυτόματου πιλότου». Υπήρξε απο-
τέλεσμα σειράς κινήσεων του πρω-
θυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο 
προσκήνιο, αλλά και στο παρασκή-
νιο, που είχαν ως αποτέλεσμα να κα-
ταστούν σαφείς οι κίνδυνοι από την 
κλιμακούμενη επιθετική ρητορική 
της Αγκυρας, καθώς και η ανάγκη 
δημιουργίας ενός διαύλου επικοι-
νωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, 
ώστε να ελεγχθούν οι εντάσεις και 
να αποτραπεί το ενδεχόμενο ενός 
«επεισοδίου» στην περιοχή. Στην 
ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και το 
ότι ο πρωθυπουργός απέφυγε επι-
μελώς η Αθήνα να εμπλακεί σε ένα 
πινγκ πονγκ ακραίας ρητορικής με 
την άλλη πλευρά. 

Ταυτόσημες διαρροές

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, από τη 
στιγμή που κάτω από το βάρος των 
παραινέσεων των ΗΠΑ η Αγκυρα 
εμφανίστηκε διατεθειμένη για την 
πραγματοποίηση της συνάντησης 
Ακάρ - Παναγιωτόπουλου, ο  κ. Μη-
τσοτάκης άναψε άμεσα το «πράσι-
νο φως» για τη θετική ανταπόκριση 
από πλευράς του ελληνικού υπουρ-

γείου Αμυνας. Εξάλλου είναι σαφές 
πως για την Αθήνα παραμένει κρί-
σιμο οι δίαυλοι επικοινωνίας μετα-
ξύ των δύο χωρών να παραμείνουν 
ανοικτοί, θέση που αποτυπώνεται 
και στις σχεδόν ταυτόσημες διαρ-
ροές των επιτελείων των κ. Πανα-
γιωτόπουλου και Ακάρ, που είναι 
σαφές πως σε σχέση με το ελληνι-
κό υπουργείο Εθνικής Αμυνας έγι-
ναν υπό την καθοδήγηση και σε 
απόλυτο συντονισμό με το Μέγα-
ρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, πλην 
του καθοριστικού ρόλου των ΗΠΑ, 
στην προσπάθεια να βγουν οι ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις από τον «πά-
γο» συνέβαλε, όπως προαναφέρ-
θηκε, εμμέσως και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ 
Γενς Στόλτενμπεργκ. Οι θέσεις που 
έχει λάβει το τελευταίο διάστημα ο 
γ.γ. του ΝΑΤΟ για την κατάσταση 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο έχουν ευλόγως προκαλέσει 
τη δυσφορία του συνόλου του πολι-
τικού κόσμου. Ομως, η στάση «κα-
τανόησης» που τηρεί έναντι των 
τουρκικών ενστάσεων στην έντα-
ξη της Σουηδίας και της Φινλανδί-
ας στο ΝΑΤΟ φαίνεται πως αύξησε 
την πρόσβαση που έχει στον Τούρ-
κο πρόεδρο. Παράλληλα οι Αμερι-
κανοί δεν είναι μόνοι σε αυτή τους 
την προσπάθεια να «ακυρώσουν» 
την όποια υλοποίηση των τουρ-
κικών απειλών στο Αιγαίο, αλλά, 

σύμφωνα με καλά πληροφορημέ-
νες πηγές, κινούνται σε συνεννό-
ηση και με τους Γερμανούς. Η τά-
ση αυτή φάνηκε στην πενταμερή 
του Βερολίνου πριν από λίγες ημέ-
ρες, αλλά και στο παρασκήνιο σε 
διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Βεβαίως, είναι προφανές πως 
στον απόηχο της συνάντησης Πα-
ναγιωτόπουλου - Ακάρ  η Αθήνα 
κρατάει «μικρό καλάθι» για την 
επόμενη ημέρα στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις. Οπως τονίζεται, βα-
σικός στόχος είναι ένα «ήσυχο κα-
λοκαίρι», χωρίς μεγάλης κλίμακας 
στρατιωτικές ασκήσεις, παράνομες 
NAVTEX και «εξόδους» ερευνη-

τικών πλοίων στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο ή –με άλλα 
λόγια– να επανέλθουμε σε «ήρεμα 
νερά», όπως είπε ο πρωθυπουργός 
από τη Λευκωσία.

Τρία σημεία του τετ α τετ

Καλά πληροφορημένες πηγές 
τόνιζαν ότι το τετ α τετ Παναγιω-
τόπουλου - Ακάρ είχε τρία βασικά 
σημεία: πρώτον, να μειωθούν κατά 
το δυνατόν οι εμπρηστικοί τόνοι 
στη ρητορική. ∆εύτερον, να σταμα-
τήσουν οι υπερπτήσεις. Και τρίτον 
να δουλέψει ο τουρισμός και για τις 
δύο πλευρές του Αιγαίου, που αυτό 
το καλοκαίρι τον έχουν ανάγκη για 
οικονομικούς λόγους.

Σημειώνεται πως οι πλέον αισιό-
δοξοι δεν αποκλείουν ως «επόμενο 
βήμα» των τελευταίων εξελίξεων, 
ακόμη και μια σύντομη συνάντη-
ση των κ. Μητσοτάκη και Ερντο-
γάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
στις 29 και 30 του μήνα στη Μαδρί-
τη, παρά το γεγονός ότι ο Τούρκος 
πρόεδρος διαμηνύει σταθερά πως 
δεν επιθυμεί περαιτέρω επαφές με 
τον πρωθυπουργό. Εξάλλου σε αντί-
στοιχες τοποθετήσεις είχε προβεί 
και στο παρελθόν, αλλά στη συνέ-
χεια μετέβαλε στάση. Πάντως ο κ. 
Ερντογάν εξακολουθεί να επιμένει 
στους υψηλούς τόνους και, μάλιστα, 
για την Αθήνα το κυρίαρχο σενάριο 
είναι ότι δεν πρόκειται να υποχωρή-
σει από την εμπρηστική ρητορική. 
Αυτό το γεγονός εκ των πραγμάτων 
δημιουργεί περιπλοκές, καθώς θα γί-
νονται ταυτόχρονα προσπάθειες να 
λειτουργεί ο δίαυλος Παναγιωτόπου-
λου - Ακάρ ως δικλίδα ασφαλείας. 
Η εξίσωση είναι δύσκολη και στην 
Αθήνα το γνωρίζουν, αναμένοντας 
ότι εφόσον η διάσταση Τουρκίας και 
ΗΠΑ για τις υποψηφιότητες Φιν-
λανδίας - Σουηδίας βεβαιωθεί στη 
Μαδρίτη, τα πράγματα μπορεί να 
γίνουν ξανά πιεστικά.

Αξιόπιστος δίαυλος

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο δίαυ-
λος Παναγιωτόπουλου - Ακάρ στα 
ελληνοτουρκικά κρίθηκε ως  πλέον 
αξιόπιστος για μια σειρά από λόγους, 
με κυριότερο την έλλειψη άλλων, 

που υπό κανονικές συνθήκες έπρε-
πε να λειτουργούν.
•Κατ’ αρχάς, αυτή τη στιγμή δεν 
υφίσταται ο πλέον σημαντικός ανά-
μεσα στους κ. Μητσοτάκη και Ερ-
ντογάν, λόγω της άρνησης του δευ-
τέρου να συζητήσει.
•Σε επίπεδο υπουργών Εξωτερι-
κών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και 
Νίκου ∆ένδια, επίσης υφίσταται το 
πρόβλημα ότι το ειδικό βάρος του 
Τούρκου ΥΠΕΞ είναι σαφώς μικρό-
τερο από εκείνο του κ. Ακάρ.
•Σε επίπεδο διπλωματικών συμβού-
λων, ο δίαυλος μεταξύ του Ιμπραήμ 
Καλίν και της Αννας-Μαρίας Μπού-
ρα δεν είναι ακόμα λειτουργικός. Γί-
νονται προσπάθειες να εδραιωθεί, 
προς το παρόν όμως δίχως απτά 
αποτελέσματα.
•Οι αρχηγοί των Ενόπλων ∆υνάμε-
ων των δύο χωρών επίσης δεν συ-
νομιλούν, γεγονός ασυνήθιστο για 
τη μακρά ιστορία των στρατιωτικών 
επαφών, ακόμα και στις χειρότερες 
φάσεις του παρελθόντος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι κ. Πα-
ναγιωτόπουλος και Ακάρ, ακόμα και 
μετά τη σύντομη συνάντησή τους 
στις Βρυξέλλες, αντάλλαξαν γραπτά 
μηνύματα προκειμένου να επιβε-
βαιώσουν ότι η επικοινωνία μεταξύ 
τους θα συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή 
τα επιτελεία τους συνεννοούνταν 
προκειμένου ακόμα και οι ανακοι-
νώσεις σχετικά με τη συνάντηση να 
δημοσιοποιηθούν με σχεδόν ταυτό-
σημες διατυπώσεις.

Διπλωματικός
πυρετός
για έλεγχο 
της έντασης
Το παρασκήνιο της συνάντησης

Οι κινήσεις Μητσοτάκη, 
οι συνομιλίες Σάλιβαν - 
Καλίν, ο ρόλος Στόλτεν-
μπεργκ και Βερολίνου 
και η «επόμενη ημέρα» 
στα ελληνοτουρκικά. 

Η ολιγόλεπτη συζήτηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ελληνα υπουργού Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου (αριστερά) και του Τούρκου ομολόγου του Χουλουσί 
Ακάρ κινήθηκε γύρω από την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσουν οι υπερπτήσεις και να δοθεί χώρος για τον τουρισμό και στα δύο κράτη.

Ο διπλωματικός πυρετός δεν ανακόπτει καθόλου τις προετοιμασί-
ες για την προώθηση εκκρεμοτήτων που αφορούν τα εξοπλιστικά. Τις 
επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία για την επι-
λογή νέων κορβετών, με δύο προσφορές να βρίσκονται στην κορυφή 
των προτιμήσεων του Πολεμικού Ναυτικού. Στο υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας –με τη στήριξη του Μεγάρου Μαξίμου– υφίσταται σημαντική 
προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσει και η συνεργασία με τους 
Γερμανούς στο πλαίσιο της συμπαραγωγής αρμάτων μάχης τύπου «Λέ-
οπαρντ», που έως αυτή τη στιγμή προχωρεί με αργούς ρυθμούς λόγω 
αντιδράσεων που δεν σχετίζονται με τις ελληνογερμανικές σχέσεις. 
Τις επόμενες ημέρες ο κ. Παναγιωτόπουλος αναμένεται να ενημερώ-
σει τη Βουλή και για μια σειρά από σημαντικά υποπρογράμματα, με 
κύριο την αναβάθμιση των 38 F-16 bl. 50, αλλά και την επίλυση του 
«γόρδιου δεσμού» της καθήλωσης του στόλου των μεταγωγικών C-130 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Προχωρούν τα εξοπλιστικά
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Αν το Καθολικό ονομάστηκε έτσι 
επειδή όλοι ήθελαν να κάθονται 
εκεί, όπως λένε στην «Κ» χαριτο-
λογώντας οι ψαράδες, το Αγαθο-
νήσι πήρε το όνομά του από το 
γεγονός ότι είχε όλα τα αγαθά – 
πέρα από ψαράδες, οι περισσό-
τεροι ντόπιοι ήσαν κτηνοτρόφοι 
και γεωργοί και πάνω από όλα 
αυτάρκεις. 

Ο Γιάννης Γιαμαίος, 52χρο-
νος κάτοικος, θυμάται πως μέ-
χρι τα 14 χρόνια του στο νησί 
δεν υπήρχε ρεύμα ή εμφιαλω-
μένο νερό. Το λιμάνι φτιάχτηκε 
το 1984. Αλλά τα κατάφερναν, 
όπως τα καταφέρνουν και τώρα. 
Το βασικό εισόδημα των κατοί-
κων ακόμα δεν προκύπτει από 
τον τουρισμό –πολλοί απασχο-
λούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες, 
άλλοι στη ∆Ε∆∆ΗΕ, κάποιοι ψα-
ρεύουν, άλλοι έχουν ζώα–, καθώς 
εδώ, σε αντίθεση με άλλα νησιά, 
η τουριστική σεζόν διαρκεί γύρω 
στους δύο μήνες. «10 με 15 Ιου-
λίου ξεκινάει και 18 Αυγούστου 
το νησί αδειάζει», λέει στην «Κ» 
η Ελένη Κόττορα, η οποία διατη-
ρεί μαζί με τον σύζυγό της καφέ 

σε κεντρικό σημείο του μικρού 
λιμανιού του Αγαθονησίου. 

Το ότι αυτό το ακριτικό νη-
σί βρίσκεται πολύ μακριά τόσο 
από τα κέρδη όσο και από τις 
προκλήσεις του υπερτουρισμού 
που βιώνουν άλλα ελληνικά νη-
σιά, του αποδίδει μια ειδυλλιακή 
διάσταση που δεν έχει να κάνει 
μόνο με την πυκνή χλωρίδα του, 
τη διάχυτη μυρωδιά φασκόμη-
λου στους μικρούς του δρόμους 
ή τα κρυστάλλινα, καταγάλανα 
νερά που το περιβάλλουν. Παρ’ 
όλο που πλέον στο Αγαθονήσι 
έχει νερό, ρεύμα, WiFi, ενοικια-
ζόμενα δωμάτια με κλιματισμό, 
ταβέρνες, δύο μίνι μάρκετ, ένα 
μαγαζί με ρούχα και άλλα πολ-

λά τεκμήρια εξέλιξης, στο νησί 
επικρατεί μια αναζωογονητική 
γαλήνη. Ο χρόνος εδώ έχει άλ-
λη διάσταση, δεν σπανίζει όσο 
στις πόλεις, δεν ξεφεύγει με την 
ίδια ευκολία. 

Ανθρωποι ακόμα ρεμβάζουν 
για ώρες στις βεράντες τους. Τα, 
ομολογουμένως λιγοστά, παιδιά 
περνούν όλη την ημέρα στη θά-
λασσα. Ολοι κοιμούνται με τις 
πόρτες τους ξεκλείδωτες, τα πα-
ράθυρα ανοιχτά, είναι άλλωστε 
μεταξύ τους είτε συγγενείς είτε 
απλά γνωστοί, πράγμα αυτονό-
ητο σε ένα νησί με περίπου 180 
μόνιμους κατοίκους. Παρ’ όλα 
αυτά, αυτός ο άφθαρτος ελληνι-
κός παράδεισος σπάνια απασχο-
λεί την επικαιρότητα χάρη στην 
ομορφιά του – το Αγαθονήσι είναι 
κυρίως γνωστό για τη θέση του 
στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας 
- Τουρκίας και τη βαρύτητα που 
αυτή υποδηλώνει.

Παρότι λέει πως δεν βλέπει 
περισσότερες παραβιάσεις –από 
το σύνηθες...– αυτές τις εβδο-
μάδες, η Ελένη Κόττορα τονίζει 
στην «Κ» πως αυτή είναι μια κα-

τάσταση που έχουν όλοι συνηθί-
σει – οι τουρκικές παραβιάσεις εί-
ναι για εκείνους... ρουτίνα. «Από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
έχουμε παραβιάσεις με F-16, με 
ανεμότρατες», λέει στην «Κ» μια 
25χρονη κάτοικος του νησιού. 
«Αυτά για εμάς είναι καθημερινό-
τητα», λέει η Πόπη, σύζυγος του 
ιερέα του νησιού, της οποίας η 
καταγωγή είναι από τη Σάμο. «Η 
μαμά μου την πρώτη χρονιά που 
ήρθαμε μου έλεγε να φύγουμε, 
ότι θα έρθουν οι Τούρκοι, αλλά 
αυτά γίνονται συνεχώς εδώ, για 
εμάς δεν πιστεύω ότι αλλάζει κά-
τι», συμπληρώνει. 

Η Αναστασία Κοττόρου, η 
οποία έλειπε από το νησί για 20 
χρόνια και ξαναγύρισε τον Σε-
πτέμβριο, όταν έγινε διευθύντρια 
του γυμνασίου και του λυκείου 
του τοπικού σχολείου –στο οποίο 
από του χρόνου θα φοιτούν έξι 
παιδιά, μαζί με το δημοτικό και 
το νηπιαγωγείο– τονίζει στην «Κ» 
πως οι τουρκικές παραβιάσεις 
είχαν γίνει βίωμά της σε βαθμό 
που όταν μετακόμισε στην Πάτρα 
και άκουγε μαχητικά αεροπλάνα, 

νόμιζε πως ήταν των Τούρκων. 
Οσοι κάτοικοι μίλησαν στην 

«Κ» δήλωσαν ότι όντως τα τελευ-
ταία χρόνια τα περιστατικά εί-
ναι συχνά πιο έντονα. Ενα βράδυ 
πριν από περίπου τρία χρόνια η κ. 
Κοττόρου έκλεινε το μαγαζί όταν 
πλησίασε το λιμάνι μια τουρκική 
βάρκα. Ο βαρκάρης έβαλε στη 
διαπασών αμανέδες και μέχρι 
η ίδια να ειδοποιήσει το Λιμενι-
κό, είχε ήδη φύγει. «Ηταν καθα-
ρά προκλητικό», σημειώνει, «αν 
ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο, θα 
το είχαν κάνει». Πριν από δύο 
χρόνια, η Πόπη έπλενε τα πιάτα 
στην κουζίνα όταν είδε μια σκιά 
να περνάει από το παράθυρο – 
ήταν ένα τουρκικό μαχητικό αε-

ροπλάνο. «∆εν το είχα ξαναζήσει 
από τόσο κοντά, είπα δεν είμαστε 
τίποτα, θα μας ρίξουν μια βόμβα 
και θα εξαφανιστούμε». 

«Το τουρκικό λιμενικό έρχεται 
πολλές φορές κοντά στο νησί, 
περισσότερο τα τελευταία χρό-
νια», λέει ο κ. Σανδάλης. Παρ’ όλα 
αυτά, ο πατέρας Γεώργιος ανα-
φέρει πως στο νησί δεν υπάρχει 
φόβος, ακριβώς επειδή για τους 
ίδιους οι παραβιάσεις δεν παύ-
ουν να είναι μια καθημερινότη-
τα με διακυμάνσεις σε ένταση, 
ανάλογα με τη χρονική περίοδο. 
«Θα ακούσουμε τα αεροπλάνα 
που περνάνε, θα δούμε τις τουρ-
κικές ανεμότρατες, αλλά αυτά 
γίνονται συνέχεια, όσα χρόνια 
είμαι εδώ δεν έχει χρειαστεί να 
αντιμετωπίσουμε κάτι», τονίζει 
στην «Κ». «Είναι συνηθισμένο 
για εμάς», λέει η Θεολογία Για-
μαίου, «τώρα φαίνεται να είναι 
πιο δύσκολα, αλλά ελπίζουμε να 
ξεπεραστεί», συμπληρώνει, λέγο-
ντας πως την εκτίμηση περί της 
αυξημένης δυσκολίας δεν τη νιώ-
θει ακριβώς η ίδια – τη μαθαίνει 
από την τηλεόραση.

Στη σκιά που δημιουργεί ένα πλα-
γιασμένο αρμυρίκι, ο Γιάννης Κα-
ρύδης φτιάχνει παραγάδι. Ανά-
μεσα στα δάχτυλά του η πετονιά 
τρέχει σαν ανοιγμένη σερπαντί-
να που ηρεμεί μόνο όταν στη μια 
άκρη της μπαίνει ένας γάντζος 
και στην άλλη δόλωμα. Εχει ξυ-
πνήσει από τις τρεις το πρωί, όταν 
βγήκε για ψάρεμα με τη γερόντισ-
σα βάρκα που του κληροδότησε 
πριν από χρόνια ο πατέρας του. 
Γύρισε στις 9 με τέσσερα κιλά ψά-
ρια –μικρά φαγκριά, χάνους, σκα-
θάρια, μία δράκαινα– τα οποία θα 
πουλήσει σε ιχθυοπωλεία στην 
Πάτμο. ∆εν είναι πολλά – είναι 
μια τυπική ψαριά των τελευταί-
ων μηνών, κατά τους οποίους η 
αυξημένη τιμή του πετρελαίου, 
λόγω του πολέμου στην Ουκρα-
νία, δεν του επιτρέπει να πηγαί-
νει πολύ στ’ ανοιχτά με τη βάρκα 
του. ∆εν έχει ανέβει μόνο το πε-
τρέλαιο – «όλα αυξήθηκαν», λέει 
στην «Κ» ο κ. Καρύδης, ο οποίος 
φτιάχνει μόνος του και τα δίχτυα 
που χρησιμοποιεί. «Τα έτοιμα εί-
ναι πιο ακριβά», τονίζει. 

Τόσο τον κ. Καρύδη όσο και 
τους άλλους τέσσερις ψαράδες 
που κάθονται μαζί του στον 
κόλπο του Καθολικού, ένα ψα-

ροχώρι στο ακριτικό Αγαθονήσι, 
το βορειότερο νησί των ∆ωδε-
κανήσων, τα έξοδα της καθη-
μερινότητας τους απασχολούν 
πολύ περισσότερο από τις ελ-
ληνοτουρκικές εντάσεις. «Τους 
Τούρκους δεν τους φοβόμαστε», 
λέει ο κ. Καρύδης, «αν μπορούν, 
ας έρθουν». Κάποιες φορές, τους 
ενοχλούν οι τουρκικές ανεμό-
τρατες που ψαρεύουν στα νερά 
τους. Αλλες, τα μαχητικά αερο-
πλάνα που πετάνε πολύ χαμηλά – 
«μπορεί να πέσει κανένας σοβάς 
από κάποιο σπίτι», λέει στην «Κ» 
ο Μανώλης Σανδαλής, ο νεότε-
ρος εκ των πέντε ψαράδων και 
ανιψιός του κ. Καρύδη. 

Από το 1994, όταν επέστρεψε 
στο Αγαθονήσι έχοντας ζήσει για 
χρόνια στη Ρόδο, ο κ. Καρύδης 
έγινε εθνοφύλακας. «Σχεδόν όλο 
το νησί είναι εθνοφύλακες, μας 
έχουν δώσει όπλο, το σακίδιο, 
τα άρβυλα, τα ρούχα», αναφέρει 
– έτσι νιώθει την υπόστασή του 
ως ακρίτας, δηλώνει, αλλά στην 
πραγματικότητα δεν αισθάνε-
ται απειλή. Την ένταση των τε-
λευταίων εβδομάδων οι ίδιοι δεν 
τη βιώνουν – «δεν το βλέπουμε, 
δεν έχει παραπάνω κινητικότη-
τα τώρα», σημειώνει ο Μάρκος 
Σανδαλής, πατέρας του Μανώλη, 
«αλλά οι παππούδες μας μάς έλε-
γαν “την ησυχία να φοβάσαι”».

Αγαθονήσι,
εδώ χτυπάει
ο σφυγμός
του Αιγαίου

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έχουμε παραβιάσεις με F-16»

«Κρατάμε γερά», λένε οι κάτοικοι στην «Κ»

Η «Κ» πλησίασε στο Φαρμακονήσι, το ακριτικό νησάκι που απέχει 5,5 ναυτικά 
μίλια από τα τουρκικά παράλια.

Οι περισσότεροι ψαράδες του Αγαθονησίου περνούν τη μέρα τους στο ψαρο-
χώρι Καθολικό, όπου ο Μάρκος Σανδαλής το πρωί της Πέμπτης έψηνε φαγκριά.

Με το πλοίο «Νήσος Κάλυμνος» πλησιάζουμε στο λιμάνι του ακριτικού Αγαθονησίου, του βορειότερου νησιού των ∆ωδεκανήσων. Σε απόσταση 9 ναυτικών 
μιλίων από την Τουρκία, το Αγαθονήσι είναι ένας άφθαρτος ελληνικός παράδεισος, ενώ οι κάτοικοί του έχουν συνηθίσει τις συχνές τουρκικές παραβιάσεις...

Της απεσταλμένης μας 
ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

«Η μαμά μου την πρώτη 
χρονιά που ήρθαμε 
μου έλεγε να φύγουμε, 
ότι θα έρθουν οι 
Τούρκοι, αλλά αυτά 
γίνονται συνεχώς εδώ».

Πριν από δύο χρόνια 
η Πόπη έπλενε τα πιάτα 
όταν είδε μια σκιά 
να περνάει έξω
από το παράθυρο – ήταν 
ένα τουρκικό μαχητικό...
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«Αν αδειάσει ο τόπος, τότε θα έρθει ο Τούρκος» «Ελπίζουμε να μη γίνει 
πόλεμος αυτόν τον μήνα»

Ο Λευτέρης Καρύδης, ο μόνος πλέον κάτοικος του Καθολικού στο Αγαθονήσι, 
βάφει το καΐκι του. «Εδώ βγάζουμε καρνάγιο», λέει στην «Κ».

Μετά σχεδόν δύο χρόνια, τα καθημερινά τουριστικά δρομολόγια μεταξύ 
των ελληνικών και των τουρκικών παραλίων έχουν αρχίσει ξανά.

Ο πατήρ Γεώργιος, ο παπάς του νησιού, μέσα στον Ναό Αγίων Γεωργίου και 
Νεκταρίου, που ανακαινίστηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτίνου.

Μεταξύ των λιγοστών μόνιμων 
κατοίκων, πραγματική ανησυχία 
φαίνεται να έχουν μόνο οι μεγα-
λύτεροι. «Ανησυχούμε πολύ», 
αναφέρει ο Γιώργος Καμίτσης, 
ιδιοκτήτης ταβέρνας στο νησί, 
«έτσι δεν έκανε και ο Ρώσος και 
μετά κατέστρεψε την Ουκρα-
νία;». Ο πόλεμος της Ουκρανίας 
έχει εντείνει την ανησυχία και 
του Σταύρου Γιαμαίου, ο οποίος 
σημειώνει πως 91 χρόνια στο νη-
σί ποτέ δεν είχε νιώσει απειλή. 
«Τώρα βλέπουμε τα παραδείγμα-
τα της Ουκρανίας, τι τραβάει ο 
κόσμος», δηλώνει, «όσο να ’ναι 
λιγάκι ανησυχούμε». Ο ίδιος ζει 
στο Μικρό Χωριό, έναν από τους 
τρεις κατοικήσιμους οικισμούς 
του νησιού, αν εξαιρέσουμε το 
Καθολικό στο οποίο μένει πλέον 
μόνο ο Λευτέρης Καρύδης. Κά-
ποτε, στο Μικρό Χωριό ζούσαν 
πέντε οικογένειες με 60 παιδιά 
συνολικά, θυμάται ο κ. Γιαμαί-
ος – τώρα εδώ μένουν μόνο πέ-
ντε άνθρωποι, όλοι ηλικιωμένοι. 

«Είμαι μόνη τώρα εδώ», λέ-
ει στην «Κ» η 91χρονη Βαγγε-
λιώ Μιχελή, «να αντισταθείς, να 
κάνεις τι;» ρωτάει, τονίζοντας 
κι εκείνη πως μέχρι πρόσφατα, 
ούτε που σκεφτόταν το ενδε-
χόμενο της τουρκικής απειλής. 
Αλλά ακόμα και τώρα, η μεγα-
λύτερη έγνοια τόσο για την κ. 
Μιχελή όσο και για τους υπόλοι-
πους Αγαθονησιώτες, δεν είναι 
οι Τούρκοι. «Από την πείνα θα 
πεθάνουμε», λέει η ίδια. Η σύ-
νταξή της είναι 430 ευρώ, στο 
σπίτι μένει μόνη της, αλλά τα 
έξοδα έχουν γίνει πλέον αβάστα-
χτα. «Χθες μου ήρθε το ρεύμα 
900 ευρώ», αναφέρει, «το νερό 

το έχω ακόμα απλήρωτο, έχω να 
πάρω και τα φάρμακά μου – τι 
να πρωτοπληρώσω;». Αντιστοί-
χως, κι άλλοι κάτοικοι τονίζουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν στο ακριτικό νησί, εξαιτίας 
της ακρίβειας και της παραμε-
θόριας γεωγραφικής θέσης του 
τόπου τους. 

Σε ένα από τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια της Θεολογίας Γιαμαίου, 
την Τετάρτη το απόγευμα χάλα-
σε το air-condition. «Πρέπει να 
έρθει μάστορας από αλλού για 
να το φτιάξει, και δεν θα έρθει 
μόνο για ένα air-condition», δη-
λώνει στην «Κ». Ο κ. Καμίτσης, 
ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος, 
αναφέρει πως πετάνε πολλά φα-
γητά που φτιάχνουν στην ταβέρ-
να γιατί δεν έχει αρκετή κατανά-
λωση, και ότι, λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, έχει ανέβει η 
τροφή των ζώων – «την παίρναμε 
11 ευρώ και έχει φτάσει 22», το-
νίζει. «Αναγκαζόμαστε και σφά-
ζουμε ζώα, τα πουλάμε όσο όσο, 
δεν τα έχουμε ξανακάνει ποτέ 
αυτά», τονίζει στην «Κ». 

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων μιλούν για τον 
υψηλό ΦΠΑ, αλλά και την κακή 
συνδεσιμότητα με την υπόλοι-
πη Ελλάδα, επισημαίνοντας πως 
δεν έχουν απευθείας σύνδεση 

με τον Πειραιά. «Το θέμα μας 
δεν είναι οι Τούρκοι», λέει ο Μα-
νόλης Κατσουλιέρης, ιδιοκτήτης 
ενός μικρού εστιατορίου, «είναι 
ο ΦΠΑ, είναι τι κάνουμε για να 
μείνουμε, να κρατήσουμε αυτό 
το νησί ελληνικό – τον χειμώνα 
είναι δύσκολα, ξέρεις τι είναι να 
μένεις από καράβι δύο μήνες; 
Ξέρεις τι είναι να μην έχεις να 
δώσεις ένα πορτοκάλι στο παιδί 

σου; Να μην μπορείς να πουλή-
σεις εδώ ψάρια, να μη μένουν 
οι νέοι;». Πολλοί κάτοικοι είναι 
της άποψης πως θα πρέπει η 
πολιτεία να βοηθήσει το νησί, 
ούτως ώστε ο πληθυσμός του 
να έχει κίνητρα να μείνει και 
να ανανεώνεται. «Αν αδειάσουν 
οι τόποι αυτοί», αναφέρει στην 
«Κ» ο Γιάννης Γιαμαίος, «τότε 
θα έρθει ο Τούρκος».

Παρ’ όλα αυτά, δεν βλέπουν 
τον γειτονικό λαό με εχθρική 
διάθεση – το ακριβώς αντίθετο. 
«Είναι οι πιο καλοί τουρίστες», 
δηλώνει στην «Κ» ο Κώστας Κότ-
τορος, γιος του δημάρχου του 
νησιού και προϊστάμενος οικο-
νομικών υπηρεσιών του δήμου, 
«δεν έχουμε τίποτα να χωρίσου-
με μεταξύ μας, μοιάζουμε σε αρ-
κετά πράγματα». Ο κ. Καμίτσης 
σημειώνει πως, πριν από την 
πανδημία του κορωνοϊού, το μα-
γαζί ήταν γεμάτο με Τούρκους 
– «είναι πολύ καλοί πελάτες», 
αναφέρει – πράγμα με το οποίο 
συμφωνεί και ο κ. Κατσουλιέρης. 
«Οι Τούρκοι ήταν αναπνοή», συ-
μπληρώνει, «γιατί είναι σαν εμάς 
τους Ελληνες, ίδιοι». 

«Μόνο η γλώσσα διαφέρει»

∆εν έχουν μόνο οι Ελληνες 
αυτή την άποψη. Σε ένα ψητο-
πωλείο στο Πυθαγόρειο της Σά-
μου, ο Μπουρχάν και η σύζυγός 
του γευματίζουν μέχρι να έρθει 
το καραβάκι τους. Ζουν σχεδόν 
απέναντι, στο Κουσάντασι, στα 
τουρκικά παράλια, και τώρα που, 
μετά σχεδόν δύο χρόνια, άρχι-
σαν ξανά τα δρομολόγια μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, ο Μπουρ-
χάν ήρθε για μονοήμερη εκδρο-
μή. «Είμαστε ίδιοι με τους Ελ-
ληνες», λέει στην «Κ», «στην 
κουλτούρα, στο φαγητό, σε όλα 
εκτός από τη γλώσσα – μεταξύ 
των γειτόνων, όλα είναι εντάξει, 
μόνο οι κυβερνήσεις μας έχουν 
πρόβλημα, όχι οι άνθρωποι με-
ταξύ τους». 

Βέβαια, το εθνικό φρόνημα 
δεν λείπει από τους ακρίτες του 
Αγαθονησίου – οι ιστορικές πλη-

γές που έχουν περάσει από γε-
νιά σε γενιά δεν έχουν κλείσει 
εντελώς ακόμα. Η διευθύντρια 
του σχολείου κ. Κοττόρου, λέει 
στην «Κ» πως στο Αγαθονήσι, 
τις εθνικές γιορτές και τις πα-
ρελάσεις τις βιώνει κανείς δια-
φορετικά από ό,τι σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας. «Συνειδητοποιείς 
πού βρίσκεσαι», αναφέρει, «και 
σταματάει να είναι κάτι τυπι-
κό, αισθάνεσαι δίπλα σου τους 
Τούρκους και παίρνει άλλη αξία, 
τονώνεται το εθνικό φρόνημα 
και για κάποιον που είναι αδι-
άφορος». 

«Βαθιά μέσα μας αισθανόμα-
στε κάπως την έχθρα που έχου-
με», δηλώνει η Πόπη, «μαθαίνεις 
στην ιστορία, στο σχολείο ότι οι 
Ελληνες ήταν οι καλοί, οι Τούρ-
κοι οι κακοί, αλλά στην καθημε-
ρινότητα, όταν έρχονται με τα 
καραβάκια κάθε καλοκαίρι, τους 
γνωρίζεις και αυτό φεύγει από 
μέσα σου». Ο πατέρας Γεώργιος 
τονίζει πως ποτέ σε κήρυγμά του 
δεν θα αναφερθεί στους Τούρ-
κους – «κι εκείνοι άνθρωποι του 
Θεού είναι», δηλώνει. Παρ’ όλα 
αυτά, σημειώνει, πάντα υπάρχει 
στην άκρη του μυαλού του πως 
αν γίνει οτιδήποτε, «θα υπερα-
σπιστούμε την πατρίδα μας, τη 
θρησκεία μας».

Στο πλοίο από το Πυθαγόρειο για 
το Αγαθονήσι, επιβιβάζονται 
τρεις φαντάροι. Υπηρετούν τη 
θητεία τους στη Σάμο, αλλά αυ-
τή είναι η τέταρτη φορά που πη-
γαίνουν στο Αγαθονήσι, όπου θα 
μείνουν πάλι για 2-3 εβδομάδες. 
Σε ένα μήνα απολύονται – «ελ-
πίζουμε να μη γίνει πόλεμος αυ-
τό τον μήνα», λέει ένας, σχεδόν 
χιουμοριστικά, «αλλά όπως και 
να έχει, όλες τις καταστάσεις τις 
διαχειριζόμαστε». 

«Ο Ερντογάν είναι επικίνδυ-
να ασυνεπής», λέει στην «Κ» ο 
Κέβιν Φέδερστοουν, διευθυντής 
του Hellenic Observatory του LSE, 
μιλώντας για την πιο επιθετική 
τουρκική εξωτερική πολιτική των 
τελευταίων εβδομάδων. «Ως ηπι-
ότερος (ή faux) Πούτιν, πιστεύει 
πως αυτή είναι έξυπνη εξωτερι-
κή πολιτική, που παίζει καλά στο 
εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά 
αυτό ισχύει μόνον αν η Ευρώπη 
και το ΝΑΤΟ τού το επιτρέπουν», 
αναφέρει, τονίζοντας πως ο Τούρ-
κος υπουργός Αμυνας Χουλουσί 
Ακάρ έστειλε την Παρασκευή πιο 
ήπια σήματα. «Αυτό πρέπει να εν-
θαρρύνουμε, αλλά και να είμαστε 
πιο σκληροί στην απάντησή μας 
όταν οι τόνοι χειροτερεύουν, γιατί 
το ρίσκο των ατυχημάτων είναι 
αληθινό και μπορούν στρατιωτικά 
να ξεφύγουν», υπογραμμίζει, ση-
μειώνοντας πως τα όρια της ανε-
κτικότητας έχουν αλλάξει μετά τη 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Υπηρεσιακές πηγές του Βο-
ρείου Αιγαίου αναφέρουν στην 
«Κ» πως βλέπουν τη συνήθη, και 
όχι αυξημένη, κινητικότητα από 
την απέναντι πλευρά και, παρό-
λο που τα ατυχήματα είναι πάντα 
πιθανό να συμβούν όταν υπάρ-
χουν διαμάχες, αν εξαιρεθεί το 
«θεαθήναι», ο σκοπός αυτής της 
έντασης είναι μια διαπραγμάτευ-
ση που αφορά τα χωρικά ύδα-
τα και την ΑΟΖ. «Η Τουρκία δεν 
θέλει να κατακτήσει τα νησιά», 
λένε οι ίδιες πηγές, τονίζοντας 
παράλληλα πως «η πρώτη γραμ-
μή άμυνας της χώρας είναι τα 
νησιά». Οσον αφορά τους Τούρ-
κους ψαράδες στα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα, επισημαίνουν πως 
αυτό είναι ένα φαινόμενο που 
αντιμετωπίζεται κυρίως σε ση-
μεία που θεωρούνται από την 
Τουρκία αμφισβητήσιμα – «ψα-
ρεύουν παρανόμως εντός ελληνι-
κών χωρικών υδάτων, είναι ένας 
έμμεσος τρόπος να τα αμφισβη-
τήσουν», λένε στην «Κ». 

Ο Σπύρος, ψαράς από τη Σάμο, 
σχολιάζει πως παλαιότερα Ελλη-
νες και Τούρκοι ψαράδες είχαν 
πολύ φιλικές σχέσεις, αλλά πρό-
σφατα οι δεύτεροι άρχισαν να 
είναι πολύ συχνά στα ελληνικά 
χωρικά ύδατα, και η τουρκική 
ακταιωρός έγινε «πολύ νευρική» 
με τους Ελληνες ψαράδες. «Ξεκί-
νησε από πρόπερσι σιγά σιγά», 
δηλώνει στην «Κ», «οι τουρκικές 
μηχανότρατες πλησίαζαν συνέ-
χεια τα ελληνικά χωρικά ύδατα, 
γκρινιάξαμε κι εμείς γιατί μας 
έπαιρναν τα παραγάδια και τα ερ-
γαλεία μας, μετά το Λιμενικό μας 
άρχισε να τους διώχνει από εδώ, 
και τώρα και λίγο να ξεφύγεις 
από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, 
υπάρχει πρόβλημα με τις τουρ-
κικές ακταιωρούς». 

Ενας καπετάνιος από τη Λέ-
ρο σημειώνει στην «Κ» πως εδώ 

και περίπου τέσσερα χρόνια, η 
τουρκική ακτοφυλακή δεν αφή-
νει να πλησιάσει κανείς τα Ιμια 
– «δεν είναι γκρίζα ζώνη», ανα-
φέρει. Την Πέμπτη, η «Κ» έγινε 
το πρώτο δημοσιογραφικό μέσο, 
το τελευταίο διάστημα τουλά-
χιστον, στο οποίο επιτράπηκε 
να φτάσει στο Φαρμακονήσι, το 
ακριτικό νησί που βρίσκεται σε 
απόσταση 5,5 ναυτικών μιλίων 
από τα τουρκικά παράλια και 
το οποίο, πέραν της παρουσί-
ας του Ελληνικού Στρατού, δεν 
κατοικείται. Περίπου 2 ναυτικά 
μίλια μακριά από το Φαρμακο-
νήσι, έπλεε το λευκό σκάφος του 
τουρκικού Λιμενικού. 

Πίσω στο Αγαθονήσι, στον 
κόλπο του Καθολικού, ένας ψα-
ράς βάφει το καΐκι του – «εδώ 
βγάζουμε καρνάγιο», λέει στην 
«Κ». Οι υπόλοιποι γεμίζουν σφη-
νοπότηρα με σούμα και αρχίζουν 
το ψήσιμο. ∆εν είναι 11 το πρωί 
ακόμη, αλλά για εκείνους έχει 
φτάσει μεσημέρι. Εχει μέρες να 
κάνει μπουνάτσα, αλλά οι ψα-
ράδες είναι ήρεμοι, γαλήνιοι και 
πρόσχαροι, όπως και οι υπόλοι-
ποι Αγαθονησιώτες. Είναι μια 
καλή μέρα, μια μέρα σαν όλες 
τις άλλες, που περνάει αργά κά-
τω από τα αρμυρίκια σε αυτό το 
ακριτικό νησί.

«Οι γείτονες είναι 
οι πιο καλοί τουρίστες, 
δεν έχουμε τίποτα να 
χωρίσουμε μεταξύ μας, 
μοιάζουμε σε αρκετά 
πράγματα».

«Το θέμα μας δεν είναι 
οι Τούρκοι, είναι 
ο ΦΠΑ, είναι τι κάνουμε 
για να μείνουμε, 
να κρατήσουμε αυτό 
το νησί ελληνικό».

Λίγο πριν από την είσοδο στο Μεγάλο Χωριό, έναν από τους τρεις κατοικημέ-
νους οικισμούς του Αγαθονησίου, η γαλανόλευκη κυματίζει.

Η Αναστασία Κοττόρου επέστρεψε στο Αγαθονήσι πέρυσι, ύστερα από 20 
χρόνια. «Ηταν όνειρό μου να γυρίσω», λέει στην «Κ».

Το καφέ που υποδέχεται τους επι-
σκέπτες είναι και το μοναδικό που 
παραμένει ανοιχτό τον χειμώνα.

Ο Γιάννης Καρύδης έχει διατηρή-
σει το σπίτι στο οποίο έζησαν 
οι γονείς του.

«Τώρα, και λίγο να 
ξεφύγεις από τα 
ελληνικά χωρικά ύδατα, 
υπάρχει πρόβλημα 
με τις τουρκικές 
ακταιωρούς».
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Με τη φράση «κυβέρνηση από 
την πρώτη Κυριακή» να έχει 
εδραιωθεί πλέον στη ρητορική 
του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι 
σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα 
εξακολουθήσει να επενδύει σε 
μια στρατηγική πρώτου γύρου, 
στην προεκλογική διαδρομή που 
έχει ήδη ξεκινήσει και –βάσει 
των μέχρι τώρα ενδείξεων– ανα-
μένεται να καταλήξει σε μια δι-
πλή αναμέτρηση, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο κατά τον οποίο 
θα στηθούν τελικά οι κάλπες. 
Πρόκειται, σε γενικές γραμμές, 
για εύλογη στρατηγική επιλογή 
από την πλευρά της Χαρ. Τρι-
κούπη, αν ληφθούν υπόψη οι 
ευρύτεροι συσχετισμοί στο πο-
λιτικό σκηνικό, αλλά και οι συν-
θήκες που διαμορφώνει η απλή 
αναλογική, σχηματίζοντας μια 
τακτική που ακουμπάει σε δύο 
βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος είναι, υπό μία έν-
νοια, ο «υπαρξιακός». Ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ έχει πολλές 
φορές χαρακτηρίσει την πρώτη 
εκλογική Κυριακή ως «την πρώ-
τη πραγματική δημοσκόπηση» 
για την παράταξη. Αν για τη Ν.∆. 
οι κάλπες της απλής αναλογικής 
αποτελούν «πρόβα αυτοδυναμί-
ας» και για τον ΣΥΡΙΖΑ βαρόμε-
τρο ως προς τη διεκδίκηση της 
πρωτιάς, για τη Χαρ. Τρικούπη 
το αντίστοιχο στοίχημα είναι 
διπλό. Αφενός θα φανεί αν το 
αφήγημα της «ανατροπής των 

συσχετισμών» μπορεί να λάβει 
σάρκα και οστά και αφετέρου, 
εφόσον το αποτέλεσμα είναι το 
επιθυμητό, το ΠΑΣΟΚ θα οπλι-
στεί με ισχυρότερα «αντισώμα-

τα» ενόψει του δεύτερου γύρου, 
στον οποίο, ως τρίτος πόλος, εί-
ναι βέβαιο ότι θα υποστεί πολ-
λαπλάσιες πιέσεις από τους δύο 
βασικούς του αντιπάλους. Αυτο-
νόητα δε, η ετυμηγορία της πρώ-
της κάλπης θα αποτελέσει και 
το πρώτο κρας τεστ προσωπικά 
για τον Ν. Ανδρουλάκη στο εσω-
τερικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ. Ενα 
θετικό αποτέλεσμα θα εδραιώ-
σει έτι περαιτέρω την εσωκομ-
ματική του κυριαρχία, ενώ ένα 
αρνητικό, πιθανώς θα αφυπνί-
σει την «αντιπολίτευση» εντός 
των τειχών, πυροδοτώντας και 
εσωστρέφεια μεταξύ των δύο 
αναμετρήσεων.

 Ο δεύτερος πυλώνας αγγί-
ζει το πεδίο των συνεργασιών. 
Το μήνυμα που εκπέμπεται από 
τη Χαρ. Τρικούπη είναι πως «οι 
προθέσεις όλων θα φανούν την 
πρώτη Κυριακή», υποστηρίζο-
ντας παράλληλα πως όσο πιο 
ισχυρό βγει το ΠΑΣΟΚ από αυ-
τήν, τόσο πιο πολλές θα είναι οι 
πιθανότητες να επιβάλει κυβερ-
νητικό πρόγραμμα και πρόσω-
πα. Ωστόσο, το έδαφος για συ-
γκλίσεις στον πρώτο γύρο δεν 
μοιάζει, εκ των πραγμάτων, ιδι-
αίτερα πρόσφορο. Από τη μια 
η θέση Ανδρουλάκη για τρίτο 
πρόσωπο στην πρωθυπουργία 
φαντάζει απίθανο να γίνει απο-
δεκτή: ακόμη κι αν το αποτέ-
λεσμα είναι πολύ καλό για το 
ΠΑΣΟΚ, θα παραμένει –πιθα-
νότατα– τρίτο κόμμα, και το σε-
νάριο να επιβάλει πρωθυπουργό 

δεν συγκεντρώνει πολλές πιθα-
νότητες υλοποίησης. Από την 
άλλη, η Ν.∆. λογικά θα στραφεί 
στις δεύτερες κάλπες με τον δι-
κό της εκλογικό νόμο, που της 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη κοινο-
βουλευτική δύναμη, ακόμη και 
σε πλαίσιο συνεργασιών, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύει πως κυβέρ-
νηση μέσω απλής αναλογικής 
θα μπορούσε να σχηματιστεί 
με τον ίδιο στην πρώτη θέση.

Με την κάθε πλευρά, συνε-
πώς, να κάνει τους δικούς της 
προεκλογικούς «ελιγμούς», η 
στρατηγική της πρώτης κάλπης 
θα μπορούσε να θεωρηθεί και το 
«χαρτί» του ΠΑΣΟΚ στο ευρύ-
τερο πόκερ περί συνασπισμών. 
Με αυτόν τον τρόπο, εν ολίγοις, 
η Χαρ. Τρικούπη δεν «καίει» εκ 
των προτέρων το χαρτί των συ-
νεργασιών, ενώ θα μπορεί να 
ισχυρίζεται, μεταξύ πρώτης και 
δεύτερης κάλπης, ότι κινήθηκε 
στο έδαφος των συγκλίσεων, 
χωρίς ανταπόκριση, επιστρέφο-
ντας σε Μαξίμου και Κουμουν-
δούρου το «μπαλάκι» της ακυ-
βερνησίας. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, αν επιβεβαιωθεί η επι-
κρατούσα εκτίμηση για διπλές 
εκλογές, η πίεση προς το ΠΑ-
ΣΟΚ, δεδομένα, θα είναι αυξα-
νόμενη, ανεξάρτητα από το πώς 
θα κυλήσουν τα πράγματα στην 
πρώτη κάλπη. Μια πίεση που 
πιθανότατα δεν θα είναι μόνο 
εξωγενής, αλλά ενδέχεται να εκ-
φραστεί και από το εσωκομμα-
τικό έδαφος.

Η ετυμηγορία της πρώτης κάλπης 
θα αποτελέσει κρας τεστ για τον Νί-
κο Ανδρουλάκη στο εσωτερικό κομ-
ματικό πεδίο.
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Ατομική κάρτα, η οποία θα περι-
έχει το πλήρες υπηρεσιακό προ-
φίλ κάθε δημοσίου υπαλλήλου, 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρ-
μογή έως το τέλος του επόμε-
νου χρόνου. Η κάρτα αυτή θα 
μπορεί να χρησιμοποιείται για 
τη διαχείριση των αναρρωτι-
κών απουσιών, των αδειών και 
την παρακολούθηση του ωραρί-
ου των υπαλλήλων. Πρόκειται, 
ωστόσο, για μία μόνο από τις 
εφαρμογές της εγκατάστασης 
του Συστήματος ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναμικού (ΗRMS) 
στο υπουργείο Εσωτερικών, ένα 
εξειδικευμένο σύστημα λογι-
σμικού που υποστηρίζει όλες 
τις λειτουργίες/εργασίες του 
ανθρώπινου δυναμικού κάθε 
φορέα και αναμένεται να πα-
ρουσιαστεί τις επόμενες ημέ-
ρες από τον υπουργό Εσωτε-
ρικών Μάκη Βορίδη. Το ΗRMS, 
το οποίο προβλέπεται να τεθεί 
σε εφαρμογή το 2023, θα ενσω-
ματώσει τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην απογραφή 
(apografi.gov.gr) και αφορούν 
το μητρώο ανθρώπινου δυνα-
μικού, την κινητικότητα, τον 
προγραμματισμό προσλήψεων 
και την αξιολόγηση, αλλά ταυ-
τόχρονα θα περιλαμβάνει πολύ 
περισσότερες πληροφορίες και 
εφαρμογές. Η κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη το περιβάλλον 
λειτουργίας του ∆ημοσίου να 
ενσωματώνει ολοένα και πε-
ρισσότερο τις νέες τεχνολογίες 
και όλη η δομή οργάνωσης του 
∆ημοσίου να αποτυπώνεται σε 
έναν ενιαίο «χάρτη».

Σε αυτή τη νέα πλατφόρμα 
θα υπάρχουν στοιχεία για όλες 
τις υπηρεσίες και τις διευθύν-
σεις, τα ψηφιακά οργανογράμ-
ματα κάθε υπουργείου και φο-
ρέα, τα περιγράμματα θέσης, οι 
ελλείψεις, ο προγραμματισμός 
προσλήψεων αλλά και όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν κάθε 
υπάλληλο. Πότε προσελήφθη, 
τι πτυχία έχει, ποιες επιμορ-
φώσεις έχει παρακολουθήσει, 
τι αξιολόγηση έχει λάβει, ποια 
είναι η προηγούμενη εμπειρία 
του και ποιο είναι το προσωπι-
κό πλάνο ανάπτυξης το οποίο 
έχει σχεδιάσει σε συνεργασία 
με τον προϊστάμενό του, κ.λπ. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δια-
λειτουργικότητας με τα ανάλο-
γα συστήματα των φορέων που 
λειτουργούν σήμερα, θα ενημε-
ρώνεται σε real time για όλες τις 
μεταβολές που αφορούν συνο-
λικά το προσωπικό του ∆ημοσί-
ου αλλά και τον κάθε υπάλληλο 
μεμονωμένα. Με αυτόν τον τρό-
πο, το εν λόγω σύστημα θα λει-
τουργεί σαν ομπρέλα πάνω απ’ 
όλο το ∆ημόσιο και θα μπορεί 
να λειτουργήσει ως βασικό ερ-
γαλείο χάραξης και εφαρμογής 
πολιτικής. Πηγές του υπουργεί-
ου Εσωτερικών αναφέρουν ότι, 
μέσω του ΗRMS, θα εφαρμο-
στεί ενιαία και δίκαιη πολιτική 
στη διαχείριση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, καθώς, για πα-
ράδειγμα, ανά πάσα στιγμή θα 
μπορεί η πολιτική ηγεσία και οι 
αρμόδιες διευθύνσεις προσωπι-
κού να εντοπίζουν πόσοι υπάλ-
ληλοι μιας ειδικότητας υπάρ-

χουν, πού εργάζονται και ποιες 
είναι οι πιθανές ελλείψεις. Με 
αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει 
άμεσα καταγραφή και έλεγχος 
των αναγκών σε προσωπικό. Το 
ΗRMS θα είναι διασυνδεδεμέ-
νο με τρίτα συστήματα, αυτά 
των φορέων που έχουν οριζό-
ντια αρμοδιότητα σε διαδικασί-
ες διαχείρισης ανθρώπινου δυ-
ναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚ∆∆Α, Εθνικό 
Τυπογραφείο, e-∆ΑΥΚ της Υπη-
ρεσίας Συντάξεων, Π.Σ. «Εργά-
νη», ∆ιαύγεια, ΓΓΠΣ κ.ά.). Οπως 
αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΣ, 
μέσω της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων, το ΑΣΕΠ θα 
ενημερώνεται για τις ανάγκες, 
οπότε σχεδόν αυτόματα θα προ-
ετοιμάζεται άμεσα και η σχε-
τική προκήρυξη για τις θέσεις 
που πρέπει να πληρωθούν. 

Οσον αφορά τη διασύνδε-
ση του συστήματος έτσι ώστε 
να καταγράφεται η ώρα προσέ-
λευσης και η ώρα αποχώρησης, 
πηγές του υπουργείου Εσωτερι-
κών επισημαίνουν ότι δεν πρό-
κειται για αυστηροποίηση του 
ωραρίου. Αντίθετα, η εφαρμο-

γή του συστήματος θα δώσει τη 
δυνατότητα να γίνουν προσαρ-
μογές εφόσον είναι αναγκαί-
ες ή εφικτές για την καλύτερη 
λειτουργία μιας υπηρεσίας σε 
συνδυασμό με τις ανάγκες των 
υπαλλήλων. 

Το HRMS υλοποιείται στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ (10.000.000 
ευρώ + 24% ΦΠΑ), μέσω 3 
υποέργων: 1. Υπηρεσίες δια-
χείρισης και υποστήριξης του 
συστήματος. 2. Υπηρεσία λει-
τουργίας συστήματος. 3. Υπη-
ρεσίες υλοποίησης και παρα-
μετροποίησης συστήματος για 
λοιπούς φορείς. Σε αυτή τη φά-
ση υλοποιείται το υποέργο 2, 
οπότε και είναι σε εξέλιξη η δι-
αδικασία υπογραφής μνημονί-
ου συνεργασίας με το υπ. Οι-
κονομικών, Προστασίας του 
Πολίτη, Παιδείας και ΚτΠ για 
την αξιοποίηση υφιστάμενων 
και προβλεπόμενων υποδομών 
της δημόσιας διοίκησης και την 
προσαρμογή και λειτουργία Συ-
στήματος ∆ιαχείρισης Ανθρώ-
πινου ∆υναμικού. Βασικοί χρή-
στες του συστήματος θα είναι 
το υπουργείο Εσωτερικών, έτσι 
ώστε να μπορεί να έχει πλήρη 
εικόνα της κατάστασης. Παράλ-
ληλα, όμως, κάθε υπάλληλος θα 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει 
πρόσβαση στην ατομική του 
καρτέλα. Ολοι οι πολίτες, επί-
σης, θα μπορούν να διαβάζουν 
το σύνολο των πληροφοριών, 
νόμων, κανονισμών και εγγρά-
φων που αφορούν τη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού της 
δημόσιας διοίκησης.

Ο ψηφιακός
ενιαίος «χάρτης»
του Δημοσίου

Η πολιτική ηγεσία και 
οι διευθύνσεις προ-
σωπικού θα μπορούν 
να εντοπίζουν πόσοι 
υπάλληλοι μιας ειδικό-
τητας υπάρχουν, πού 
εργάζονται και ποιες 
είναι οι ελλείψεις. 

Η πίεση προς τη Χαρ. 
Τρικούπη θα είναι 
ισχυρή, αν επιβεβαιωθεί 
η εκτίμηση για διπλές 
εκλογές, ανεξάρτητα 
από το πώς θα 
κυλήσουν τα πράγματα 
στην πρώτη κάλπη.

Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ

Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δύο αναφορές του πρωθυπουργού 
εντός της εβδομάδας πυροδότη-
σαν ακόμα περισσότερο τα σε-
νάρια για πιθανές πρόωρες εκλο-
γές στις αρχές του φθινοπώρου. 
Αρχικά ήταν η αποστροφή του 
κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στη δημόσια 
τηλεόραση: «Πάντα μπορεί να 
συντρέχουν κάποιοι λόγοι για 
πρόωρες εκλογές», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά, δίνοντας εν συνε-
χεία και έναν τέτοιο λόγο. Οπως 
είπε, δεν θα ήθελε σε καμία πε-
ρίπτωση «η συζήτηση για πρό-
ωρες εκλογές να αντικατασταθεί 
από πρόωρη πόλωση, ένταση και 
διαρκή τοξικότητα, που θα διαρ-
κέσει δέκα μήνες», καθώς «αυτό 
θα ήταν κακό για τη χώρα». Η 
λακωνική αλλά περιεκτική απά-
ντηση του κ. Μητσοτάκη άφηνε 
ανοιχτό παράθυρο για πρόωρες 
εκλογές, κάτι που εντάθηκε ακό-
μα περισσότερο από την αινιγμα-
τική τοποθέτησή του στη γενική 
συνέλευση του ΣΕΒ. Ερωτηθείς 
ξανά για τον χρόνο των εκλο-
γών, απάντησε πως «αυτή είναι 
η τελευταία γενική συνέλευση 
του ΣΕΒ που γίνεται πριν από τις 
εθνικές εκλογές, οι οποίες προσ-
διορίζονται για την άνοιξη του 
2023». Ο πάντα προσεκτικός στις 
διατυπώσεις κ. Μητσοτάκης χρη-
σιμοποίησε τη λέξη «προσδιορί-
ζονται» και όχι «θα διεξαχθούν» 
ή κάτι παρεμφερές, αφήνοντας 
εκ νέου όλα τα σενάρια ανοιχτά.

Τα δεδομένα

Για να ενεργοποιηθεί το σενά-
ριο των εκλογών το φθινόπωρο, 
είναι σαφές πως πρέπει το κα-
λοκαίρι να ολοκληρωθεί με δύο 
βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, 
οι πυρκαγιές, που είναι δεδομέ-
νο πως θα υπάρχουν, να αντιμε-
τωπιστούν επαρκώς και να μην 
επαναληφθούν φαινόμενα σαν 
τα περυσινά. Με μεγάλες και κα-
ταστροφικές φωτιές σαν αυτές 
του περασμένου Αυγούστου εί-
ναι δεδομένο πως η διενέργεια 

εκλογών το φθινόπωρο απομα-
κρύνεται. ∆εύτερος παράγοντας 
είναι η τουρκική προκλητικότη-
τα. ∆εδομένου, όπως είπε και ο 
πρωθυπουργός, ότι οι επόμενες 
εκλογές θα είναι διπλές, θα με-
σολαβήσει ένα διάστημα περί-
που ενός μήνα με υπηρεσιακό 
πρωθυπουργό. Συνεπώς εκλογές 
με τις σχέσεις των δύο χωρών 
στο «κόκκινο» δεν μπορούν να 
υπάρξουν, καθώς ο οποιοσδήπο-
τε υπηρεσιακός πρωθυπουργός 
δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε 

τη λαϊκή νομιμοποίηση να δια-
χειριστεί κρίση με τη γείτονα. 

Το ορθό επιχείρημα του κ. 
Μητσοτάκη πως δεν μπορεί η 
χώρα να συρθεί σε παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδο μέ-
σα σε ένα τοξικό κλίμα δεν μπο-
ρεί πάντως να ενεργοποιηθεί 
πριν από τον Σεπτέμβριο. Και 
αυτό καθώς εντός του Αυγού-
στου είναι πρακτικά αδύνατον 
να αναπτυχθεί πολιτική τοξι-
κότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί 
μόνο σε περίπτωση εκτάκτων 
συνθηκών –όπως είναι οι πυρ-
καγιές ή η κλιμάκωση στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις–, κάτι 
όμως που θα αποτελεί ταυτό-
χρονα απαγορευτική εξέλιξη για 
διενέργεια εκλογών. Συνεπώς η 
πιθανότητα ενεργοποίησης του 
σεναρίου των πρόωρων εκλογών 
λόγω «τοξικού κλίματος» θα φα-
νεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου 
και μετά, όσο πλησιάζουμε προς 

τη ∆ΕΘ. Και βεβαίως αφορά κυ-
ρίως τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιλέξει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Συνταγματικά, πάντως, από την 
ημέρα προκήρυξης των εκλογών 
μέχρι τη διενέργειά τους πρέπει 
να περάσουν μίνιμουμ 23 ημέ-
ρες. Συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης 
έχει το χρονικό περιθώριο να 
πάρει τις –όποιες– αποφάσεις 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Σεπτεμβρίου.

Στην παραπάνω σεναριολο-
γία υπάρχουν δύο εκλογικοί κίν-
δυνοι για το Μαξίμου, οι οποίοι 
πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
εξίσωση. Ο πρώτος είναι πως με 
τη διαρκή σεναριολογία χάνεται 
το πλεονέκτημα του αιφνιδια-
σμού, καθώς βρισκόμαστε ενώ-
πιον του ιδιότυπου φαινομένου 
να μιλούν όλοι για εκλογές που 
επί της ουσίας είναι πρόωρες. Το 
δεύτερο μειονέκτημα είναι πως 
εάν τελικά δεν γίνουν εκλογές το 
φθινόπωρο, μπορεί να εκληφθεί 
ως αδυναμία της κυβέρνησης λό-
γω κάποιου ατυχούς γεγονότος 
που θα έχει μεσολαβήσει. Ακρι-
βώς αυτοί είναι οι δύο λόγοι για 
τους οποίους ο πρωθυπουργός 
επαναλαμβάνει πως ο σχεδια-
σμός είναι οι εκλογές να γίνουν 
την επόμενη άνοιξη.

Πίεση στο ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτά-
κης θέτει καθαρά το θέμα της 
αυτοδυναμίας στο τραπέζι, λέ-
γοντας πως η απλή αναλογική 
οδηγεί σε αστάθεια και δεν την 
υποστήριξε ποτέ. Στο ίδιο κάδρο, 
ωστόσο, βάζει και το ΠΑΣΟΚ θυ-
μίζοντας πως επίσης δεν ψήφι-
σε την απλή αναλογική. Με την 
υπενθύμιση αυτή ο πρωθυπουρ-
γός θέλει να μιλήσει στο εκλογι-
κό κοινό του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, το 
οποίο αποτελεί τη βασικότερη 
δεξαμενή για την επίτευξη της 
αυτοδυναμίας. Η τελευταία κίνη-
ση, εξάλλου, να προτείνει τον κ. 
Βενιζέλο για την ελληνική θέση 
στην Επιτροπή των Σοφών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης υπη-
ρετεί τον ίδιο στόχο.

Η δύσκολη εξίσωση
των πρόωρων εκλογών
Τα σενάρια και οι παράμετροι που συνυπολογίζονται από το Μαξίμου

Από την «ανατροπή των συσχετισμών» στο πεδίο διερεύνησης των συνεργασιών

Nέο εξειδικευμένο λογισμικό

Η τουρκική 
προκλητικότητα 
και οι πυρκαγιές θα 
ξεκαθαρίσουν το τοπίο 
για τη διενέργειά τους 
το φθινόπωρο.

Η αποστροφή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στη δημόσια τηλεόραση, ότι «πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι 
για πρόωρες εκλογές», άφησε εκ νέου όλα τα σενάρια ανοιχτά.
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ώστε το περιβάλλον λειτουργίας του 
∆ημοσίου να ενσωματώνει συστηματικά και αυξητικά τις νέες τεχνολογίες.
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Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Τη στήριξη της Ευρώπης προς την 
Ουκρανία, αλλά και τα όριά της, 
ανέδειξε η επίσκεψη την περα-
σμένη Πέμπτη στο Κίεβο και στα 
ματωμένα του περίχωρα των Εμα-
νουέλ Μακρόν, Ολαφ Σολτς και 
Μάριο Ντράγκι. Ο Γάλλος πρόε-
δρος, ο Γερμανός καγκελάριος και 
ο Ιταλός πρωθυπουργός, όπως και 
ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιο-
χάνις, o oποίος βρέθηκε κι αυτός 
την ίδια ημέρα στην ουκρανική 
πρωτεύουσα, τάχθηκαν υπέρ της 
χορήγησης καθεστώτος υποψήφι-
ας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας 
στην Ουκρανία, μία ημέρα πριν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσι-
οποιήσει την εισήγησή της στην 
ίδια κατεύθυνση.

Η έλευση στο Κίεβο των ηγε-
τών των τριών μεγαλύτερων χω-
ρών της Ε.Ε. –και μεταξύ αυτών 
που θεωρούνται από τους πιο χλι-
αρούς υποστηρικτές της Ουκρα-
νίας– ήταν μία σημαντική χει-
ροπιαστή επίδειξη αλληλεγγύης. 
Ωστόσο, πίσω από τα χαμόγελα 
και τη θερμή ρητορική, οι πιέ-
σεις στο εσωτερικό της Ευρώπης 
για έναν πρόωρο τερματισμό των 
εχθροπραξιών εντείνονται.

Ενθερμος ο Μακρόν

Σε δηλώσεις του στο Ιρπίν, 
ο Μακρόν είπε ότι η Ουκρανία 
«πρέπει να αντισταθεί και να 
κερδίσει». Γαλλική διπλωματική 
πηγή που ταξίδεψε μαζί του μι-
λούσε –για πρώτη φορά με τόση 
σαφήνεια– για μια στάση υπέρ 
της «ολοκληρωτικής νίκης» της 
Ουκρανίας, «με πλήρη αποκατά-
σταση της εδαφικής της ακεραι-
ότητας», συμπεριλαμβανομένης 
ακόμη και της Κριμαίας.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα σε μια 

κρίσιμη περίοδο, τόσο επί του 
πεδίου όσο και στη στάση των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κα-
θώς ο ρωσικός στρατός κερδίζει 
έδαφος, αργά αλλά σταθερά, στο 
Ντονμπάς, οι εκκλήσεις των Ου-
κρανών για περαιτέρω στρατιω-
τική βοήθεια γίνονται ολοένα και 
πιο επείγουσες.

Παράλληλα, ωστόσο, καθώς η 
οικονομική κρίση στη ∆ύση βα-
θαίνει, με την ανοδική τάση του 
πληθωρισμού να δείχνει σημά-
δια παράτασης έως και το 2023 
και με το κόστος δανεισμού των 

υπερχρεωμένων χωρών της Ευ-
ρωζώνης να αυξάνεται επικίνδυ-
να, παρατηρούνται σαφείς εν-
δείξεις κόπωσης των Ευρωπαίων 
και απροθυμίας για επ’ αόριστον 
στήριξη στο Κίεβο. Ενδεικτική 
είναι η δημοσκόπηση που δημο-
σίευσε την περασμένη εβδομάδα 
το European Council on Foreign 
Relations με τη συμμετοχή 10 ευ-
ρωπαϊκών χωρών. Σε όλες πλην 
της Πολωνίας, το «στρατόπεδο 
της ειρήνης» (που υποστηρίζει 
μια διπλωματική λύση άμεσα 
ακόμη και εδαφικές παραχωρή-
σεις από το Κίεβο) υπερτερεί του 
«στρατοπέδου της δικαιοσύνης» 
(που δίνει προτεραιότητα στην 
ήττα της Ρωσίας). Μάλιστα, το πο-
σοστό επικράτησης των «πασιφι-

στών» ήταν υψηλότερο στις τέσ-
σερις χώρες οι ηγέτες των οποίων 
επισκέφθηκαν την Πέμπτη το Κί-
εβο (Ιταλία 52%-16%, Γερμανία 
49%-19%, Ρουμανία 42%-23%, 
Γαλλία 41%-20%).

Την Παρασκευή, εν τω μεταξύ, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοί-
νωσε επισήμως ότι εισηγείται τη 
χορήγηση καθεστώτος υποψήφι-
ας προς ένταξη χώρας στην Ου-
κρανία (και τη Μολδαβία), ολο-
κληρώνοντας σε λιγότερο από 
τρεις μήνες μια διαδικασία που 
υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρ-
κεί έως και ενάμιση χρόνο. Προ-
ηγήθηκε συζήτηση τη ∆ευτέρα 
στο Κολέγιο των Επιτρόπων, ορι-
σμένοι εκ των οποίων, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Κ», έθεσαν 

ζήτημα ενός ενδιάμεσου καθε-
στώτος ή προθαλάμου. Αντ’ αυ-
τού, ύστερα από επαφές και με 
τα κράτη-μέλη, αποφασίστηκε 
να υπάρξει θετική σύσταση, αλ-
λά με συγκεκριμένους και λεπτο-
μερείς όρους ώστε να ανοίξει ο 
δρόμος για τις ενταξιακές δια-
πραγματεύσεις.

Ο Β. Ζελένσκι έχει δηλώσει 
επανειλημμένως ότι η χορήγηση 
του καθεστώτος της υποψήφιας 
προς ένταξη χώρας θα αποτελέσει 
μία ένεση ηθικού ανυπολόγιστης 
αξίας και ότι ήδη από το 2013 και 
την επανάσταση του Μαϊντάν, 
οι Ουκρανοί διακινδυνεύουν και 
χάνουν τις ζωές τους μαχόμενοι 
για την ευρωπαϊκή προοπτική 
της χώρας τους. Η σκυτάλη τώρα 

περνάει στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο και στη Σύνοδο Κορυφής της 
ερχόμενης εβδομάδας. Η απόφα-
ση είναι υψηλού πολιτικού συμ-
βολισμού, αλλά δεν συνοδεύεται 
από νομικές και χρηματοδοτικές 
δεσμεύσεις για την Ε.Ε.

Δισταγμοί

∆εν ήταν μόνο οι δύο μεγάλοι 
(Γαλλία και ειδικά Γερμανία) που 
είχαν εμφανιστεί επιφυλακτικοί 
τις προηγούμενες εβδομάδες. Μι-
λώντας στους Financial Times την 
περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυ-
πουργός της Πορτογαλίας –και 
πιθανός μελλοντικός πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– 
Αντόνιο Κόστα είπε ότι η Ε.Ε. 
πρέπει να εστιάσει στα «επείγο-
ντα προβλήματα» της Ουκρανίας 
αντί να εμπλακεί σε «νομικές συ-
ζητήσεις» περί πιθανής ένταξης.

Αρκετές άλλες χώρες (Ολλαν-
δία, Βέλγιο, Σουηδία, ∆ανία) ανη-
συχούν για το μήνυμα που θα 
σταλεί αν δημιουργηθεί η εντύ-
πωση ότι παρακάμπτονται οι αυ-
στηρές νομικές διαδικασίες της 
διεύρυνσης για χάρη της Ουκρα-
νίας. Στις λιγότερο ενθουσιώδεις 
–ενδεχομένως και λόγω εκτιμήσε-
ων για τις μελλοντικές απώλειες 
κοινοτικών πόρων υπέρ της πο-
λυπληθούς Ουκρανίας– συγκατα-
λέγονται και νότιες χώρες όπως 
η Ισπανία και η Ελλάδα. Η λύση 
της υποψηφιότητας με εκτεταμέ-
νη αιρεσιμότητα, σύμφωνα με ευ-

ρωπαϊκή διπλωματική πηγή, «σε 
κάθε περίπτωση θα μπορούσε να 
παρέχει επαρκείς εξασφαλίσεις 
ότι δεν αλλοιώνεται η ακεραιό-
τητα της διαδικασίας». 

Ο άλλος παράγοντας επιπλο-
κής είναι τα ∆υτικά Βαλκάνια, οι 
ηγέτες των έξι χωρών των οποί-
ων θα συμμετάσχουν σε συνά-
ντηση κορυφής με την Ε.Ε. στις 
23 Ιουνίου, πριν από την έναρξη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
Βόρεια Μακεδονία έχει λάβει κα-
θεστώς υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας από το 2005· αντίστοιχα, 
το Μαυροβούνιο το έλαβε το 2008 
και η Αλβανία και η Σερβία το 
2009. Καμία από αυτές τις χώρες 
δεν έχει ξεκινήσει ενταξιακές δι-
απραγματεύσεις με την Ε.Ε.

Η σπουδή για επιτάχυνση των 
διαδικασιών για την Ουκρανία 
έχει δημιουργήσει πιέσεις από 
ορισμένες χώρες (όπως η Γερμα-
νία) για νέα ώθηση της διεύρυν-
σης στα ∆υτικά Βαλκάνια. Η Αλ-
βανία, η Βόρεια Μακεδονία και 
το Μαυροβούνιο την περασμένη 
εβδομάδα εξέφρασαν τη στήρι-
ξή τους στην υποψηφιότητα της 
Ουκρανίας. Με τις διαβουλεύσεις 
σε επίπεδο πρέσβεων να συνεχί-
ζονται, υπάρχει ελπίδα η Βουλ-
γαρία έως τη σύνοδο να άρει τις 
ενστάσεις της σχετικά με τη Βό-
ρεια Μακεδονία, επιτρέποντας 
να αρχίσουν οι ενταξιακές δια-
πραγματεύσεις για την ίδια και 
για την Αλβανία.

Η Ε.Ε. ανοίγει
την πόρτα της
στην Ουκρανία
Την επίσκεψη των τριών ηγετών

ακολούθησε η υποψηφιότητα ένταξης

Εντείνονται οι πιέσεις 
από την Ευρώπη για 
έναν πρόωρο τερματισμό 
των εχθροπραξιών – 
Ενδείξεις κόπωσης 
των Ευρωπαίων λόγω 
οικονομικής κρίσης.

Η άφιξη στο Κίεβο των Ευρωπαίων ηγετών ήταν μια σημαντική χειροπιαστή επίδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία. Ωστόσο, πίσω από τα χαμόγελα και τη θερ-
μή ρητορική, πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της Ευρώπης που ζητούν να μπει τέλος στον πόλεμο.

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Στενά συνδεδεμένος με το ζήτημα της προσφυγής στη διπλωματία εί-
ναι ο βαθμός στρατιωτικής βοήθειας που παρέχεται από τη ∆ύση στην 
Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα, η αναπληρώτρια υπουργός Αμυ-
νας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ, δήλωσε ότι η χώρα της έχει λάβει μό-
νο το 10% των όπλων που έχει ζητήσει. Πριν από την τρίτη συνάντηση 
της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας (την οποία συναποτε-
λούν σχεδόν 50 χώρες) με θέμα την αποστολή οπλισμού την Τετάρτη, 
ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή 
βρίσκεται σε «σημείο καμπής». Μετά τη συνάντηση, ο Οστιν ανακοίνω-
σε νέα βοήθεια ύψους 1 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και ευχαρίστησε 
ειδικά τη Γερμανία για τη συνεισφορά της σε οπλικά συστήματα. Ο αρ-
χηγός του αμερικανικού ΓΕΕΘΑ, Μάικ Μίλι, πρόσθεσε ότι έως το τέλος 
του μήνα οι Ουκρανοί θα έχουν στη διάθεσή τους και τους πολλαπλούς 
εκτοξευτές ρουκετών HIMARS.

Περισσότερα όπλα

Αυτές τις ημέρες, οι Αμερικανοί 
τηλεθεατές βιώνουν και πάλι τη 
φρίκη της 6ης Ιανουαρίου 2021, 
όταν θερμοκέφαλοι οπαδοί του 
Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο 
Καπιτώλιο, σε μια ύστατη προ-
σπάθεια πραξικοπηματικής ανα-
τροπής του εκλογικού αποτελέ-
σματος. Στις ανοικτές ακροάσεις 
της εξεταστικής επιτροπής που 
συγκρότησε η Βουλή των Αντι-
προσώπων για τα πρωτοφανή 
έκτροπα, ακόμη και άνθρωποι 
που χρημάτισαν στενοί συνερ-
γάτες του Τραμπ, όπως ο πρώην 
υπουργός ∆ικαιοσύνης Γουίλιαμ 
Μπαρ, του καταλογίζουν ευθύνες 
για υποκίνηση της ανταρσίας και 
τον παρουσιάζουν ως έναν πρόε-
δρο που «ήταν πλήρως αποσπα-
σμένος από την πραγματικότητα». 

Είναι αλήθεια ότι η επιτροπή 
της Βουλής δεν έχει αρμοδιό-
τητα να δικάσει και να καταδι-
κάσει τον τέως πρόεδρο για τα 
βαρύτατα αδικήματα που του 
καταλογίζουν οι πολιτικοί του 
αντίπαλοι, αλλά ακόμη και προ-
βεβλημένα στελέχη των Ρεπου-
μπλικανών, όπως η βουλευτής 
Λις Τσέινι, κόρη του πρώην αντι-
προέδρου των ΗΠΑ επί προεδρί-
ας Τζορτζ Μπους του νεότερου. 
Ωστόσο, το αποδεικτικό υλικό 
που ξετυλίγεται στις ακροάσεις 
της θα μπορούσε να αποτελέ-
σει βάση για την άσκηση δίω-
ξης εναντίον του Τραμπ από τις 
εισαγγελικές αρχές. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι ∆ημοκρατικοί εί-
χαν βάσιμους λόγους να προσ-
δοκούν ότι η επανατοποθέτηση 

των ακραία διχαστικών και αντι-
συνταγματικών ενεργειών του 
στο κέντρο της δημοσιότητας 
θα οδηγούσε στην πολιτική απα-
ξίωση του Τραμπ μέσα στο ίδιο 
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα δεν δι-
καιώνουν αυτές τις προσδοκίες. 

Πρόσφατη έρευνα του ερευ-
νητικού κέντρου Pew έδειξε ότι 
το ποσοστό των Αμερικανών που 
πιστεύουν ότι ο Τραμπ φέρει προ-
σωπική ευθύνη για την ανταρσία 
της 6ης Ιανουαρίου είναι αισθητά 
μικρότερο από το αντίστοιχο την 
επαύριον των εκτρόπων. Εξι στους 

δέκα Ρεπουμπλικανούς πιστεύουν 
ότι ο τέως πρόεδρος δεν φέρει την 
παραμικρή ευθύνη, ενώ δύο στους 
τρεις ψηφοφόρους του κόμματος 
υιοθετούν τη θεωρία συνωμοσίας 
κατά την οποία το στρατόπεδο 
Μπάιντεν «έκλεψε» τη νίκη. Τού-
των δοθέντων, η απειλή παραμέ-
νει υπαρκτή: Ανατριχιάζει κανείς 
και μόνο στη σκέψη της ακραίας 
πόλωσης στην οποία θα μπορού-
σε να οδηγήσει τις ΗΠΑ ο Τραμπ 
αν αποφάσιζε να διεκδικήσει εκ 
νέου το προεδρικό χρίσμα, στα 78 

του χρόνια, στις εκλογές του 2024. 
Ο ορός της αλήθειας για τις 

πολιτικές φιλοδοξίες του Τραμπ 
θα είναι οι εκλογές της 8ης Νοεμ-
βρίου για το Κογκρέσο, όπου οι 
Αμερικανοί ψηφοφόροι θα κλη-
θούν να εκλέξουν το σύνολο των 
βουλευτών και το ένα τρίτο των 
γερουσιαστών. Οι «ενδιάμεσες» 
(μεταξύ δύο προεδρικών εκλο-
γών) εκλογές για το Κογκρέσο 
συνήθως ευνοούν το κόμμα που 
αντιπολιτεύεται τον εκάστοτε 
πρόεδρο και η φετινή συγκυρία 

δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι 
θετικές γνώμες για τον Τζο Μπάι-
ντεν έχουν περιοριστεί στο 39%. 

Οι περισσότεροι Αμερικανοί 
πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πο-
λύ πιθανό να κερδίσουν οι Ρε-
πουμπλικανοί την πλειοψηφία 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
ενδεχομένως δε και στη Γερου-
σία. Εάν επαληθευθούν αυτές οι 
τάσεις, ο Μπάιντεν θα έχει δε-
μένα τα χέρια του όσον αφορά 
την προώθηση των μεταρρυθ-
μιστικών σχεδίων του μέσω της 

νομοθετικής οδού. Αλλά για τον 
Τραμπ, το βασικό μέλημα είναι η 
προώθηση πιστών οπαδών του 
στις κοινοβουλευτικές ομάδες 
των Ρεπουμπλικανών και στα 
δύο σώματα του Κογκρέσου. Υπό 
αυτό το πρίσμα, οι προκριματι-
κές εκλογές για το χρίσμα των 
Ρεπουμπλικανών, που διεξάγο-
νται σε αρκετές πολιτείες αυτή 
την περίοδο, αποκτούν χαρα-
κτηριστικά πολιτικού βαρόμε-
τρου για την επιρροή του άτυ-
που «κόμματος Τραμπ». 

Τα μέχρι στιγμής μηνύματα 
είναι αντιφατικά. Στις προκρι-
ματικές εκλογές της 7ης περιφέ-
ρειας της Νότιας Καρολίνας, την 
περασμένη Τρίτη, ο επί πέντε συ-
ναπτές θητείες βουλευτής των 
Ρεπουμπλικανών Τομ Ράις, ένας 
από τους δέκα βουλευτές του κόμ-
ματος που είχαν ψηφίσει υπέρ 
της παραπομπής και καθαίρεσης 
του Τραμπ, ηττήθηκε κατά κρά-
τος από τον Ράσελ Φράι, ένθερμο 
οπαδό του τέως προέδρου. Ωστό-
σο, στην 1η περιφέρεια της ίδιας 
πολιτείας μια άλλη βουλευτής που 
είχε προκαλέσει την οργή του 
Τραμπ, η Νάνσι Μέις, υπερίσχυσε 
της τραμπικής Κάτι Αρινγκτον. 

Ενας άλλος υποψήφιος που 
υποστηρίχθηκε από τον Τραμπ, 
ο Ανταμ Λαξάλτ, κέρδισε το χρί-
σμα των Ρεπουμπλικανών για την 
έδρα της Γερουσίας στη Νεβάδα, 
μια πολιτεία που μπορεί να ανα-
τρέψει τον συσχετισμό στο σώ-
μα εις βάρος των ∆ημοκρατικών 
στις προσεχείς εκλογές. 

REUTERS, A.P.

Ρεβάνς το 2024 ονειρεύεται ο Τραμπ
Μετά τις επιτυχίες εκλεκτών του στις εκλογές των Ρεπουμπλικανών, που διεξάγονται σε αρκετές πολιτείες

Η έρευνα της επιτροπής 
της Βουλής για τα έκτρο-
πα στο Καπιτώλιο 
θα μπορούσε να ανοίξει 
τον δρόμο για τη δικα-
στική δίωξή του.

Ενας από τους υποψηφίους που υποστηρίχθηκαν από τον Τραμπ, ο Ανταμ Λα-
ξάλτ, πανηγυρίζει, μαζί με «τραμπικούς» οπαδούς του, τη νίκη του στις εκλογές 
για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την έδρα της Γερουσίας στη Νεβάδα.

Αν ο αγώνας για το χρί-
σμα των δύο κομμάτων για 
έδρες Βουλής και Γερουσί-
ας συγκεντρώνει τα φώτα 
της δημοσιότητας, μια άλ-
λη μάχη ενδέχεται να παί-
ξει σημαντικό ρόλο στην 
προεδρική αναμέτρηση 
του 2024. Πρόκειται για τις 
προκριματικές εκλογές που 
αναδεικνύουν τους υποψη-
φίους για κρίσιμα πολιτεια-
κά αξιώματα (κυβερνήτης, 
υπουργός Εσωτερικών και 
γενικός εισαγγελέας). Εκεί, 
το στρατόπεδο Τραμπ κατα-
γράφει θεαματικές επιτυ-
χίες. Σύμφωνα με πρόσφα-
το ρεπορτάζ των New York 
Times, «οι ψηφοφόροι των 
Ρεπουμπλικανών έδωσαν 
το χρίσμα για αξιώματα που 
αφορούν τη διεξαγωγή και 
επικύρωση των εκλογών 
σε δεκάδες υποψηφίους 
που διέσπειραν τα ψεύδη 
(του Τραμπ) για τις εκλογές 
του 2020 και τη δυσπιστία 
έναντι της αμερικανικής δη-
μοκρατίας». Πρόσφατα, άν-
θρωποι που έκτισαν πολιτι-
κή καριέρα ως αρνητές του 
αποτελέσματος του 2020 
επικράτησαν στις προκριμα-
τικές των Ρεπουμπλικανών 
σε Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια 
και Νεβάδα. Σε Τζόρτζια, 
Πενσιλβάνια, Βόρεια Καρο-
λίνα και Τέξας, 157 πολιτει-
ακοί βουλευτές που είχαν 
ψηφίσει υπέρ της ανατρο-
πής του αποτελέσματος του 
2020 κέρδισαν το χρίσμα.

Τραμπικοί
σε θέσεις-κλειδιά
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Καταστρώνοντας φιλόδοξα σχέδια 
και αισιοδοξώντας για το μέλλον, 
οι επιστήμονες έθεσαν τον Απρί-
λιο εκ νέου σε λειτουργία τον 
Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Πυρηνικών Ερευνών, του πα-
σίγνωστου CERN, στα περίχω-
ρα της Γενεύης. 

Την τελευταία τριετία ο επι-
ταχυντής ήταν ανενεργός, προ-
κειμένου να γίνουν οι απαραίτη-
τες επισκευές και αναβαθμίσεις. 
Τώρα, τα πρωτόνια ξανάρχισαν 
τον τρελό αγώνα δρόμου στην 
υπόγεια σήραγγα. Στις αρχές του 
επόμενου μήνα αναμένεται να 
γίνουν και οι συγκρούσεις των 
σωματιδίων, ώστε να παραχθούν 
σπινθήρες αρχέγονης ενέργειας. 
Οι ελπίδες των φυσικών αναπτε-
ρώθηκαν μετά την ολοκλήρωση 
των επισκευών και είναι πλέον 
έτοιμοι να ξεκινήσουν και πάλι 
το θαυμαστό κυνήγι στο δάσος 
των μυστικών του σύμπαντος. 

Μυστικό

Πριν αναβαθμιστεί, ο Με-
γάλος Επιταχυντής Αδρονίων 
«έδειχνε» ότι η φύση πιθανώς 
να κρύβει κάποιο εντυπωσιακό 
μυστικό. Ο Μιτές Πατέλ, ειδικός 
στη σωματιδιακή φυσική, ερευ-
νητής του Kολεγίου Imperial 
του Λονδίνου, πραγματοποιεί 
ένα πείραμα στο CERN. Η αισι-
οδοξία του έχει φτάσει στο μέ-
γιστο δυνατό σημείο, διότι τα 
αποτελέσματα των προηγούμε-
νων σταδίων της εργασίας του 
ήταν τα πλέον συναρπαστικά 
σε όλο τον επαγγελματικό του 
βίο. Πριν από μια δεκαετία, το 
CERN και οι επιστήμονες που 
εργάζονται εκεί βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της δημοσιότητας, 
χάρη στην ανακάλυψη του μπο-
ζόνιου Χιγκς, το οποίο προσδίδει 
μάζα σε όλα τα υπόλοιπα σωμα-
τίδια στο σύμπαν. Ομως, τι άλλο 
μένει να ανακαλυφθεί; «Τα πά-
ντα», απαντούν αποστομωτικά 
οι φυσικοί.  

Οταν το 2010 τέθηκε σε λει-
τουργία ο Μεγάλος Επιταχυντής 

Αδρονίων, οι επιστήμονες ετοι-
μάστηκαν να αποκρυπτογρα-
φήσουν τα μυστικά του σύμπα-
ντος. Η συσκευή, η μεγαλύτερη 
και ισχυρότερη που κατασκευά-
στηκε ποτέ, ήταν σχεδιασμένη 
για τον εντοπισμό του «σωματι-
δίου του Θεού», του μποζονίου 
Χιγκς. Αυτό, άλλωστε, θεωρείται 
ο ακρογωνιαίος λίθος του καθι-
ερωμένου προτύπου, της σημα-
ντικότερης θεωρίας που επινό-

ησε ο ανθρώπινος νους για να 
περιγράψει τη λειτουργία του 
σύμπαντος στη μικρότερη δυνα-
τή κλίμακα. Αυτό, επίσης, εξη-
γεί όλα όσα έχουν καταφέρει να 
μετρήσουν οι επιστήμονες στον 
κόσμο των υποατομικών σωμα-
τιδίων.

Ομως, σε αρκετά κομβικά 
ερωτήματα το καθιερωμένο πρό-
τυπο αδυνατεί να απαντήσει. 
Από πού δημιουργήθηκε το σύ-
μπαν; Τι είναι η σκοτεινή ύλη 
από την οποία κατακλύζεται; 
Πώς αποκτάει μάζα το μποζό-
νιο Χιγκς; Οι ειδικοί ήλπιζαν ότι 
με την έναρξη λειτουργίας του, 
το 2010, ο  Μεγάλος Επιταχυ-
ντής Αδρονίων θα έδινε όλες τις 
απαντήσεις. Αυτό, όμως, δεν συ-
νέβη. Κατάφεραν να «δουν» το 
μποζόνιο Χιγκς, αλλά κανένα άλ-
λο σωματίδιο που θα μπορούσε 

να προσφέρει κάποια ερμηνεία 
για τη φύση της σκοτεινής ύλης.  

Σύμφωνα με το υπάρχον χρο-
νοδιάγραμμα, ο επιταχυντής θα 
λειτουργήσει έως το 2025 και στη 
συνέχεια θα τεθεί εκ νέου εκτός 
λειτουργίας, για άλλη μία διετία, 
ώστε να αναβαθμιστεί περαιτέ-
ρω. Ανάμεσα στις πρόσφατες αλ-
λαγές ήταν η επιδιόρθωση των 
πελώριων ανιχνευτών που βρί-
σκονται στα τέσσερα σημεία δια-
σταύρωσης, όπου συγκρούονται 
οι δέσμες πρωτονίων. Εργο τους 
είναι η ανάλυση των «υπολειμ-
μάτων» που εντοπίζονται έπει-
τα από αυτές τις συγκρούσεις. 
Τον Ιούλιο, οι αναβαθμισμένοι 
ανιχνευτές θα πρέπει να αποδεί-
ξουν την αξία τους. Οι δεσμίδες 
πρωτονίων έχουν περιοριστεί 
σε εύρος αλλά έχουν αποκτήσει 
μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό αυξάνει 

σημαντικά το ενδεχόμενο συ-
γκρούσεων στα τέσσερα σημεία 
διασταύρωσης. Οι νέες συνθή-
κες αναμένεται να προκαλέσουν 
σύγχυση τόσο στους ανιχνευτές 
όσο και στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, που θα πρέπει να 
διαχωρίσουν σωματίδια από πολ-
λαπλές ομάδες.

Συγκρούσεις

«Θα λαμβάνουμε δεδομένα με 
πολύ ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι 
έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμε-
ρα», εξηγεί ο Μιτές Πατέλ. «Από 
εκεί που είχαμε δύο συγκρού-
σεις σε καθένα από τα σημεία 
διασταύρωσης, τώρα θα έχουμε 
πέντε. Αυτό μας δυσκολεύει δι-
ότι πρέπει να εντοπίσουμε αυ-
τό που αναζητάμε σε πολύ πε-
ρισσότερες αλληλεπιδράσεις. 
Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνονται 

οι πιθανότητες να το βρούμε». 
Ηδη, ορισμένα πειράματα 

έχουν υποδείξει την ύπαρξη «κε-
νών» στο καθιερωμένο πρότυπο, 
που θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε ευρύτερη και ουσιαστι-
κότερη θεώρηση του σύμπαντος, 
στη «μεγάλη ενοποιημένη θεω-
ρία». Τα πειράματα αυτά αφο-
ρούν τις συμπεριφορές κάποιων 
υποατομικών σωματιδίων, με πα-
ράξενα ονόματα για τους μη εξοι-
κειωμένους με τη σωματιδιακή 
φυσική. Ενα από αυτά είναι το 
μιόνιο. Τα μιόνια είναι γνωστά 
και ως «βαριά ηλεκτρόνια», διό-
τι, παρότι έχουν το ίδιο αρνητι-
κό φορτίο με αυτά, έχουν κατά 
207 φορές μεγαλύτερη μάζα. Κα-
νείς δεν μπορεί να προσδιορίσει 
ποια επακριβώς είναι η θέση τους 
στη «μεγάλη τάξη των πραγμά-
των». ∆ημιουργήθηκαν από συ-
γκρούσεις κοσμικών ακτίνων και 
σε παρόμοια συμβάντα στις σή-
ραγγες των επιταχυντών. Η ρα-
διενεργός διάσπασή τους ολο-
κληρώνεται σε microseconds, 
δημιουργώντας ηλεκτρόνια και 
νετρίνο, την πιο παράξενη οντό-
τητα που υπάρχει στη φυσική 
των στοιχειωδών σωματιδίων. 

Περιδίνηση

Πέρυσι, 200 φυσικοί από το 
Εθνικό Εργαστήριο του Επιταχυ-
ντή Fermi (FermiLab) κατέγρα-
ψαν ότι η περιδίνηση μιονίων σε 
ένα μαγνητικό πεδίο είχε πολύ 
μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν 
που προβλέπεται από το καθιε-
ρωμένο πρότυπο. Οι επιστήμονες 
αποδίδουν αυτή την αξιοσημεί-
ωτη απόκλιση στον κβαντικό ψί-
θυρο άγνωστων, προς το παρόν, 
σωματιδίων, τα οποία γεννιού-
νται γύρω από τα μιόνια, επηρε-
άζοντας τις ιδιότητές τους. Εάν 
επαληθευτεί η ύπαρξη αυτών 
των σωματιδίων, το καθιερωμέ-
νο πρότυπο θα καταρρεύσει. Ο 
Μιτές Πατέλ και οι συνεργάτες 
του ευελπιστούν ότι με τα στοι-
χεία που θα συγκεντρώσουν από 
τα πειράματά τους στον Μεγάλο 
Επιταχυντή Αδρονίων θα φέρουν 
επανάσταση στην επιστήμη της 
Φυσικής. Αν έχουν δίκιο, θα το 
μάθουμε σύντομα.

Πριν από μερικές ημέρες, οι Νew 
York Times δημοσίευσαν έκθεση 
στην οποία παρουσιάζεται λεπτο-
μερώς το φαινόμενο της σταδια-
κής αποξήρανσης της αλμυρής 
λίμνης Σολτ Λέικ στη Γιούτα των 
ΗΠΑ. Ομολογώ ότι το θέμα μού 
είχε διαφύγει. ∆εν μιλάμε για κά-
τι που θα συμβεί στο απώτατο 
μέλλον. Η λίμνη έχει ήδη χάσει 
τα δύο τρίτα της επιφάνειάς της, 
με την οικολογική καταστροφή 
να θεωρείται δεδομένη, όπως 
η εξαφάνιση των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, αλλά και 
ο σχηματισμός νεφών τοξικής 
σκόνης πάνω από μια οικιστική 
ζώνη όπου εγκαταβιούν 2,5 εκα-
τομμύρια κάτοικοι.

Εντύπωση μου προκάλεσε το 
γεγονός ότι στην έκθεση απο-
φεύγεται να γίνει σύγκριση με 
τη λίμνη Αράλη, στην κεντρική 
Ασία. Η γιγάντια αλμυρή λίμνη 
μετατράπηκε κατά τη δεκαετία 
του 1970, επί Σοβιετικής Ενώσε-
ως, σε τοξική έρημο.

Οι προοπτικές για τη λίμνη 
Σολτ Λέικ είναι τουλάχιστον ανη-
συχητικές. Αυτό που με τρόμα-
ξε περισσότερο, διαβάζοντας 
την έκθεση, ήταν το τραγικό 
έλλειμμα συνετής διαχείρισης 

της κρίσης και ό,τι σημαίνει 
αυτό για την ικανότητά μας να 
αντιμετωπίσουμε κάτι τόσο σο-
βαρό — για την ακρίβεια, τόσο 
υπαρξιακό. Αν δεν έχετε τρομο-
κρατηθεί εξαιτίας της απειλής 
συσσώρευσης αερίων του θερ-
μοκηπίου στην ατμόσφαιρα, δεν 
μπορείτε να συνειδητοποιήσετε 
τι ακριβώς συμβαίνει, όπως άλ-
λωστε και πάρα πολλοί άλλοι σαν 
κι εσάς. Οσοι, πάλι, αντιλαμβά-
νεστε τι ακριβώς γίνεται, αλλά 
επιλέγετε την απραξία, με στόχο 
το κέρδος ή το πολιτικό όφελος, 
υποθηκεύετε το μέλλον της αν-
θρωπότητας.

Η ολιγωρία των χωρών του 
πλανήτη να αναλάβουν πρω-
τοβουλίες για το κλίμα, παρότι 
ασυγχώρητη, παραμένει εν μέρει 
κατανοητή. Οπως έχουν επιση-
μάνει πολλοί σημαντικοί παρα-
τηρητές, η υπερθέρμανση του 
πλανήτη είναι ένα πρόβλημα που 
φαίνεται να έχει σχεδιασθεί έτσι 
ώστε να δυσχεραίνει τις πρω-
τοβουλίες για την επίλυσή του. 

Η πολιτική διαχείριση της κλι-
ματικής αλλαγής είναι δύσκολη 
υπόθεση για πολλούς λόγους. 
Ενας από αυτούς αφορά την αρ-
χική εκτίμηση των επιστημόνων, 
κατά τη δεκαετία του 1980, ότι το 
φαινόμενο θα εξελισσόταν πολύ 
αργά και ότι τη λύση θα πρέπει 

να τη δώσουν οι μελλοντικές γε-
νιές. Κάποιοι εξακολουθούν να 
σκέφτονται έτσι. Τον περασμέ-
νο μήνα, στέλεχος της τράπεζας 
HSBC είπε σε δημόσια ομιλία του: 
«Τι μας νοιάζει αν το Μαϊάμι εί-
ναι δύο μέτρα κάτω από το νερό 
σε 100 χρόνια;».

Η θεώρηση αυτή είναι εσφαλ-
μένη. ∆ιαπιστώνουμε ήδη τις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
εξαιτίας της αυξημένης έντασης 
των καιρικών φαινομένων, όπως 
η χρόνια ξηρασία στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, η οποία έχει συμβά-
λει στην καταστροφή της λίμνης 
Σολτ Λέικ. 

Ορισμένοι επικαλούνται τη 
στατιστική επιστήμη, καθώς το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλα-
γής δεν είναι τάχα ακόμη ορατό 
«διά γυμνού οφθαλμού». Η απά-
ντηση σε όλους αυτούς είναι οι 
καθημερινά σοβούσες καταστρο-
φές σε όλο τον πλανήτη. Ο και-
ρός αλλάζει ραγδαία. Λένε ότι 
καύσωνες και ανομβρία είχαν 
καταγραφεί στη Γη και πριν από 
την κλιματική αλλαγή. Οι παγε-
τοί δεν έπαψαν να υφίστανται, 
παρότι η μέση θερμοκρασία του 
πλανήτη αυξήθηκε τα τελευταία 
χρόνια. Αν και δεν απαιτείται η 
συνδρομή των μαθηματικών για 
να αντιληφθούμε ότι η υπερθέρ-
μανση είναι υπαρκτή, πολλοί εί-
ναι αυτοί που παραμένουν καχύ-
ποπτοι, επιμένοντας να βασίζουν 
τα συμπεράσματά τους στα προ-
σωπικά τους βιώματα.

Μέχρι πρότινος, όλα έδειχναν 
ότι κάθε προσπάθεια περιορι-
σμού των αερίων του θερμοκηπί-
ου θα ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα. 
Ομως, η τεχνολογική πρόοδος 
όσον αφορά τα συστήματα πα-
ραγωγής ενέργειας από εναλλα-
κτικές πηγές μείωσε δραστικά 
αυτό το κόστος. Οι φόβοι για εν-
δεχόμενες οικονομικές απώλειες 
εξακολουθούν, ωστόσο, να εμπο-
δίζουν την ανάληψη κάθε ουσι-
αστικής πρωτοβουλίας.

Η κλιματική αλλαγή είναι πα-
γκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί 
συλλογική δράση για την επί-
λυσή του και για τον λόγο αυτό, 
δυστυχώς, εξελίσσεται σε πεδίο 
όπου«ανθούν» μακρόχρονες κα-
θυστερήσεις. Κάθε φορά που οι 
ΗΠΑ καλούνται να αναλάβουν 
δράση, οι Αμερικανοί «κλιμα-
τοσκεπτικιστές» επισημαίνουν: 
«∆εν έχει σημασία τι κάνουμε 
εμείς, αφού η Κίνα εξακολουθεί 
να ρυπαίνει».

Οι Αρχές της Γιούτα εξα-
κολουθούν να ολιγωρούν, 
παρότι η λίμνη αργοπε-
θαίνει μπροστά στα μάτια 
τους. Η εξαφάνιση της 
άγριας πανίδας αναμένε-
ται να ενταθεί αυτό το κα-
λοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τα 
τουριστικά έσοδα, ο θά-
νατος της λίμνης θα πλή-
ξει σοβαρά την οικονο-
μία της πολιτείας, η οποία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τον τουρισμό. Πώς 
είναι δυνατόν μια πολι-
τεία στο όριο της οικολο-
γικής κρίσης να συνεχί-
ζει να αντλεί νερό για την 
άρδευση του γκαζόν των 
ιδιωτικών κατοικιών;
∆εν μιλάμε για παγκόσμιο 
πρόβλημα. Είναι αλήθεια 
ότι η κλιματική αλλαγή 
έχει επιταχύνει την τήξη 
των πάγων στα Βραχώ-
δη Ορη – έναν από τους 
λόγους υποχώρησης της 
στάθμης της Σολτ Λέικ. 
Το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα, όμως, είναι η τοπική 
κατανάλωση νερού. Αν 
η κατανάλωση αυτή μει-
ωνόταν, η Γιούτα δεν θα 
χρειαζόταν να ανησυχεί 
για την άμεση επιβίωση 
της λίμνης της.
Μια απειλούμενη περιο-
χή θα πρέπει κανονικά να 
προχωρήσει σε θυσίες για 
να προλάβει την πραγμα-
τική καταστροφή. Η προ-
οπτική αυτή φαίνεται, δυ-
στυχώς, μακρινή τόσο για 
τη Γιούτα όσο και για όλο 
τον πλανήτη.

Θυσίες

Τα πρωτόνια ξανατρέχουν στο CERN

Η κλιματική κρίση 
«καθρεφτίζεται»
στη λίμνη Σολτ Λέικ

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων επισκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία ύστερα από τρία και πλέον χρόνια

Η επιφάνειά της μειώθηκε κατά δύο τρίτα

Οι επιστήμονες 
είναι έτοιμοι 
να ξεκινήσουν 
το θαυμαστό κυνήγι 
στο δάσος των μυστικών 
του σύμπαντος. 

Το πιο ανησυχητικό 
στοιχείο από την έκθεση 
των New York Times 
είναι ότι κάθε 
γενιά μεταθέτει 
στην επόμενη τη λύση 
του προβλήματος.

Η εξαφάνιση της άγριας πανίδας αναμένεται να αρχίσει αυτό το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα, ο θά-
νατος της λίμνης θα πλήξει σοβαρά την οικονομία της Γιούτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.
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Του ΝΤΕΝΙΣ ΟΒΕΡΜΠΙ  
THE NEW YORK TIMES

Ο επιταχυντής θα λειτουργήσει έως το 2025. Στη συνέχεια, επί μία διετία, θα υποστεί αναβαθμίσεις. Στις πρόσφατες αλλαγές συγκαταλέγεται η αναβάθμιση 
των πελώριων ανιχνευτών που βρίσκονται στα τέσσερα σημεία διασταύρωσης, όπου συγκρούονται οι δέσμες πρωτονίων.

Του ΤΟΜΑΣ ΦΡΙΝΤΜΑΝ 
THE NEW YORK TIMES



Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 

Γνωρίζετε ότι ένας συμπατριώτης
μας από την Λεμεσό συμμετέχει ανελ-
λιπώς από το 2004 στη σημαντικό-
τερη ίσως διοργάνωση τένις, το Tουρ-
νουά του Γουίμπλεντον, το παλαι-
ότερο πρωτάθλημα στην αντισφαί-
ριση και το πιο γνωστό; Πρόκειται
για τον Γιώργο Βασιλειάδη, White
badge Referee και Chief Umpire, ο
οποίος με την ικανότητα και τον
εξαίρετο χαρακτήρα του τιμά το νησί
μας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

Ο κ. Βασιλειάδης δεν είναι απλά
ένας επόπτης γραμμών. Ως White
badge Referee και Chief Umpire (για
τις εγχώριες διοργανώσεις), είναι ο
υπεύθυνος για να πάρει όλες τις συμ-
μετοχές και στην συνέχεια χωρίζει
τους παίκτες σε κατηγορίες ανάλογα
με την βαθμολογία τους, βάζοντάς
τους σε μια σειρά. Στην συνέχεια
κάνει την κλήρωση και ορίζει τις
ημερομηνίες και τις ώρες των αγώ-
νων. Έχει επίσης την ευθύνη να επι-
βλέπει στα Τουρνουά, την πιστή
εφαρμογή της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αντισφαίρισης (ITF).

Ως White badge Referee και Chief
Umpire, είναι ο υπεύθυνος για την
διοργάνωση των διεθνών πρωτα-
θλημάτων στην Κύπρο, Κ18, Κ16,
Κ14, Κ12, καθώς επίσης και για τα
τοπικά πρωταθλήματα τόσο της Ομο-
σπονδίας αντισφαίρισης όσο και των
ομίλων. Μέχρι το 2016 ήταν ο μονα-
δικός Referee με White badge ενώ
τα τελευταία χρόνια υπάρχει ακόμα
ένας Κύπριος Referee, που βοηθά
στις περιπτώσεις που διεξάγονται
δύο διαφορετικά πρωταθλήματα την
ίδια περίοδο. 

Αμυντικός στον Απόλλων
Ο Γιώργος Βασιλειάδης προέρχεται

από αθλητική – ποδοσφαιρική οικο-
γένεια. Την διετία 1970 – 1972 αγω-
νίστηκε στην πρώτη ομάδα του Απόλ-
λωνα στην θέση του κεντρικού αμυν-
τικού. Ο αδερφός του Κώστας Βασι-
λειάδης ήταν ο πρώτος σκόρερ της
ομάδας και το μεγάλο αστέρι της.
Σπουδαία καριέρα έκανε και ο αδερ-
φός του, Γιαννάκης. 

Στο τένις από το 2002
Το 2002 πήγε στην Αγγλία και πα-

ρακολούθησε μαθήματα παίρνοντας
το δίπλωμα White badge Referee κα-
θώς και του Chief Umpire. Από τότε
άρχισε μια σπουδαία καριέρα με συμ-
μετοχές σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες
και σε όλα τα Grand Slam, στην Ευ-
ρώπη, στην Ασία και στις ΗΠΑ. 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες

της Αθήνας, του ζητήθηκε να βρει
και να εκπαιδεύσει περίπου 15 άτομα
από την Κύπρο ως επόπτες γραμμών
στους αγώνες τένις. 

Ξεχώρισαν, από την εκπαίδευση
που έκανε ο κ. Βασιλειάδης, 7 άτομα
τα οποία πήγαν στα προκριματικά
του Γουίμπλεντον προκειμένου να
αποκτήσουν εμπειρία. Στη συνέχεια

συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες αλλά και στους Παραολυμ-
πιακούς. 

Στην συνέχεια, οι πολύ ψηλές
βαθμολογίες του και η ακεραιότητα
του φιλικού χαρακτήρα του, του έδω-
σαν «εισιτήριο» για πρωταθλήματα
στην Γερμανία, Πολωνία, Φιλλανδία,
Αυστραλία.

Όπως ο ίδιος μας εξήγησε, σε συ-
νάντησή μας στα γραφεία της ιστο-
σελίδας 24sports.com.cy στην Λε-
μεσό, προτιμά να έχει περισσότερο
οργανωτικά καθήκοντα παρά να έχει
τον ρόλο του Chair referee. Θέλει,
ως χαρακτήρας, να είναι δίκαιος με
όλους και έτσι ο φόβος να αδικήσει
κάποιον αθλητή με μια απόφασή
του, τον οδήγησε στην επιλογή του
ρόλου του Chief Umpire.

Ρωτήσαμε τον κ. Βασιλειάδη για
το τι κρατά από την εικοσαετή πα-
ρουσία του στο τένις:

- Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω
σε πάρα πολλές χώρες που αν δεν
είχα ασχοληθεί με το τένις, δεν θα
πήγαινα. Έζησα όμορφες στιγμές
δίπλα στους μεγαλύτερους θρύλους
του αθλήματος. Έκανα πολλούς φί-

λους από διαφορετικές χώρες. Οι νε-
αρότεροι επιζητούν την παρέα μου
προκειμένου να μοιραστώ μαζί τους
τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου.
Μου δείχνουν αγάπη, σεβασμό και
εκτίμηση, κάτι πολύ σημαντικό για
τον καθένα μας. 

Όσον αφορά στους τρεις κορυ-
φαίους Τενίστες, Φέντερερ, Ναδάλ
και Τζόκοβιτς, ο κ. Βασιλειάδης, έχει
μόνο καλά λόγια να πει:

-Ξεχωρίζω τον Φέντερερ για την
ευγένεια και την αρχοντιά που εκ-
πέμπει. Ο Ναδάλ είναι τρομερός αθλη-
τής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση
το πόσο συγκεντρωμένος μένει στο
παιχνίδι του. Ο Τζόκοβιτς είναι μα-
χητής αλλά για εμένα λίγο υπερόπτης
σε κάποιες περιπτώσεις. Κάποιες φο-
ρές τα χαλάει με την συμπεριφορά
του. 

Όσον αφορά την κατάσταση στον
χώρο των διαιτητών στην Κύπρο, ο
κ. Βασιλειάδης μας εξήγησε ότι το
ενδιαφέρον είναι μικρό:

-Στην Κύπρο κάνουμε διαιτησίες
μόνο στους τελικούς μιας διοργά-
νωσης. Οι νέοι δεν αφήνουν τις δου-
λειές τους για ν’ ασχοληθούν με την

διαιτησία που δεν τους προσφέρει
ουσιαστικά. Κάνουμε τακτικά σε-
μινάρια τα οποία παρακολουθούν
περίπου 30 άτομα και στο τέλος
είναι ζήτημα αν συνεχίζουν 1 - 2
από αυτούς. 

Κακή νοοτροπία 
Στον επίλογο της κουβέντας μας

ο Γιώργος Βασιλειάδης μοιράστηκε
μαζί μας τις σκέψεις του για το Κυ-
πριακό τένις:

-Δυστυχώς για εμάς υπάρχει τε-
ράστια διαφορά στο τένις της Κύπρου
με το τένις στον υπόλοιπο κόσμο
λόγω της κακής νοοτροπίας που επι-
κρατεί και της αρνητικής στάσης –
συμπεριφοράς των περισσότερων
γονιών. Γνωρίζω πάρα πολλές περι-
πτώσεις ταλαντούχων παιδιών που
σταμάτησαν πολύ νωρίς λόγω των
γονιών τους. Επίσης δεν υπάρχει η
οργάνωση και οι σωστές υποδομές. 

Για να βγει ένας νέος Παγδατής,
θα πρέπει όπως και ο Μάρκος, να
φύγει από μικρή ηλικία και να αφο-
σιωθεί στον πρωταθλητισμό που θέ-
λει πολλές θυσίες και απόλυτη αφο-
σίωση». 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Το παζάρι ήρθε τούμπα 
Χαμός παρατηρείται στο ποδοσφαιρικό παζάρι
καθότι διανύουμε τον μήνα Ιούνιο και οι
«πελάτες» έσπευσαν μαζικά για ψώνια δη-
μιουργώντας κοσμοσυρροή.  Πρόεδροι, αθλη-
τικοί διευθυντάδες, προπονητές, μανατζαρέοι
και ποδοσφαιριστές έχουν δημιουργήσει
συνωστισμό στην ποδοσφαιρική πιάτσα…
με τους οπαδούς να περιμένουν πως και πως
την έκβαση των αγορών- πωλήσεων, τρέ-
φοντας ελπίδες για το νέο Μέσι που θα έρθει
στην ομάδα τους ή από ποια «πατάτα» θ’

απαλλαγεί το ρόστερ της. 
Τα χαρακτηριστικά της αγοράς είναι λίγο - πολύ παρόμοια

μ’ αυτά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι σχέσεις
των προέδρων με συγκεκριμένους μάνατζερ παίζουν σίγουρα
σημαντικό ρόλο, σημαντικότερος όμως είναι το μπάτζετ που
διοχετεύει η κάθε ομάδα. Απευθύνεται δηλαδή στον μάνατζερ
που πουλάει την πραμάτεια του, ενημερώνει τα στοιχεία του
παίκτη που επιθυμεί και ακολούθως ορίζει το ποσό που θα
δαπανήσει. Ακολούθως, ο μάνατζερ υποδεικνύει το ράφι που
βρίσκεται το εμπόρευμα, ενημερώνοντάς τους ότι όσο πιο
ψηλά βρίσκεται το ράφι άλλο τόσο αυξάνεται η τιμή του προ-
ϊόντος. Κάπως έτσι λειτουργούσαν και λειτουργούν τα πράγματα
στο ποδοσφαιρικό παζάρι. 

Αν είναι όμως να εντοπίσουμε μια επιπλέον διαφορά σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η αύξηση των «επεν-
δυτών», που κατάγονται από διάφορες χώρες και αποφάσισαν
να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτό που λέμε κυπριακό ποδόσφαιρο.
Αρχικά οι επενδυτές της Πάφου και λιγότερο ο ιδιοκτήτης
του Άρη είναι αλήθεια ότι δεν πολύ αναμείχθηκαν με την
κυπριακή ποδοσφαιρική πιάτσα. Δεν περιορίστηκαν σ’ αυτήν,
αξιοποιώντας τις δικές τους διασυνδέσεις. Με το πέρας όμως
του χρόνου και με τους δύο επιχειρηματίες να έχουν στεριώσει
πια στο χώρο, δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουν και πολύ
εκτός της πιάτσας. Άμα δε λάβει κανείς υπόψη και την εμπλοκή
άλλων δύο επιχειρηματιών, ένας που ανέλαβε την Καρμιώτισσα
και άλλος ένας τον Ακρίτα Χλώρακας, τότε η πιθανότητα
ανάμειξης τους στο εγχώριο παζάρι αυξάνεται κατά πολύ.
Και σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι ισορροπίες θα διαταραχθούν
σημαντικά με παραδοσιακές δυνάμεις- ομάδες να χάνουν
την ισχύ τους, βλέποντας μικρότερες να υπερέχουν έναντι
τους. Γιατί κακά τα ψέματα βασικός και απαράβατος κανόνας
του εγχώριου κυπριακού και όχι μόνο παζαριού, λέει ρητά
ότι money talks. 

Συνεπώς πρωταθλήματα, κύπελλα, ένδοξες στιγμές του
παρελθόντος και «μεγάλος κόσμος», παίζουν μεν ρόλο στην
απόφαση του ποδοσφαιριστή ή μάνατζερ αλλά ως κανόνας
δεν υπερέχουν των λεφτών και της οικονομικής ευμάρειας
που διαθέτει η κάθε ομάδα. Και με τους επενδυτές να είναι
διασκορπισμένοι από δω και από κει, το παζάρι έχει έρθει
τούμπα. 

Ξένοι διαιτητές, η 
προσωρινή μόνιμη λύση

Καλώς η ΚΟΠ και γενικότερα οι αρμόδιοι για
θέματα διαιτησίας, αποφάσισαν να διατη-
ρήσουν τη συμμετοχή ξένων διαιτητών σε
κάποια παιγνίδια, από το ξεκίνημα της νέας
αγωνιστικής περιόδου και του επόμενου πρω-
ταθλήματος. Σε αντίθεση δηλαδή, με ό,τι συ-
νέβαινε τα τελευταία χρόνια, όταν το πρω-
τάθλημα ξεκινούσε κανονικά με φουλ κυ-
πριακές συμμετοχές διαιτητών, λες και ως
δια μαγείας τα σοβαρά προβλήματα και οι
αδυναμίες των κυπρίων διαιτητών, εξαφα-

νίζονταν κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Κακώς, αν και σωστή η εκτίμηση για την αναγκαιότητα

καθόδου ξένων διαιτητών, είμαστε ακόμη στην ίδια θέση,
σε σχέση με τα προβλήματα της κυπριακής διαιτησίας. Γιατί
αν ανατρέξουμε στις κατά καιρούς δηλώσεις, από πλευράς
ΚΟΠ, περί αποφάσεων για κάθοδο ξένων διαιτητών, όλες
κάνουν αναφορά σε προσωρινή λύση και παράλληλα ευκαιρία
για τους κύπριους διαιτητές να βελτιωθούν. Ούτε το ένα
ισχύει, ούτε το άλλο. Όπως πολλά δεν ισχύουν, απ’ όσα κατά
καιρούς έχουν λεχθεί για την κυπριακή διαιτησία. Για ποια
ανανέωση στο… ρόστερ των διαιτητών μιλάμε; Σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Ακαδημίας Διαιτητών, την
οποία εξήγγειλε με την ανάληψη της προεδρίας της ΚΟΠ ο
Γιώργος Κούμας; Πόσο βελτιώθηκαν οι κύπριοι διαιτητές,
από την παρουσία ξένων τα τελευταία χρόνια; Σε ποιο βαθμό
ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας αξιολογεί σωστά, με
πόσο αξιόπιστα κριτήρια αναβαθμίζει ή υποβαθμίζει διαιτητές; 

Για το γεγονός της αναγκαστικής παρουσίας ξένων διαι-
τητών, τα τελευταία χρόνια, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο την
ηγεσία της ΚΟΠ, τον κύριο Μάζιτς και τους προκατόχους
του. Πέρα από τους διαιτητές και την απόδοσή τους, ευθύνη
έχουν και τα ίδια τα σωματεία. Σωστά αντιδρούν και φωνάζουν
στα σοβαρά και ανεπίτρεπτα πολλές φορές λάθη, στους ανε-
ξήγητους κάποτε ορισμούς ή αποκλεισμούς κάποιων διαιτητών,
απουσιάζει ωστόσο και από τη δική τους πλευρά η πραγματική
θέληση και βούληση για κάθαρση και ουσιαστικές αλλαγές,
όπως απουσιάζουν οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί, προκειμένου
να αλλάξουν τα δεδομένα.

Σχεδιασμός για να εκλείψουν τα διαιτητικά λάθη δεν
μπορεί να υπάρξει, θέληση και αποφασιστικότητα, όμως, για
αλλαγές προσώπων, για διαφοροποίηση στον τρόπο λήψης
κάποιων σημαντικών αποφάσεων, θα έπρεπε να είχε διαφανεί
από καιρό και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις κατά καιρούς
αντιδράσεις, αναλόγως κάποιων σφυριγμάτων και κάποιων
αποτελεσμάτων… Αντί αυτού, κάποτε σιωπή και ανοχή, όταν
σφυρίγματα και γενικότερα οι σημαντικές αποφάσεις δια-
μορφώνουν άλλο σκηνικό…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Eνας Κύπριος στο Γουίμπλεντον 
Ο Chief Umpire και White badge Referee Γιώργος Βασιλειάδης τιμάει την πατρίδα μας 
συμμετέχοντας ανελλιπώς από το 2004 στη σημαντικότερη διοργάνωση του τένις

ΕΘΝΙΚΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αργά ή
γρήγορα το θέμα προπονητή στην
εθνική ανδρών θα βρεθεί ξανά στο
προσκήνιο. Αργά ή γρήγορα, ο Νίκος
Κωστένογλου θα αποτελέσει παρελ-
θόν, αν και με την ΚΟΠ και τις απο-
φάσεις της ποτέ δεν ξέρεις… Ονόμα-
τα θα ακουστούν και πάλι αρκετά,
κύπριος ή ξένος θα είναι και πάλι θέ-
μα συζήτησης. Πριν απ’ όλα αυτά,
όμως, άλλα θα έπρεπε να απασχο-
λούν. Ποιοι θα αποφασίσουν για τα
όποια νέα δεδομένα στην Εθνική; Αν
οι ίδιοι που τα τελευταία αρκετά χρό-
νια εμπλέκονται στις σημαντικές
αποφάσεις, ζήτω που καήκαμε!

ΧEΝΙΝΓΚ ΜΠΕΡΓΚ: Καλώς τον Χέ-
νινγκ Μπεργκ. Η Πάφος έκανε εξαι-
ρετική επιλογή. Είναι όχι μόνο τιμητι-

κό, αλλά και πολύ ωφέλιμο για το πο-
δόσφαιρο μας να υπάρχουν τέτοιοι
προπονητές στο νησί μας. 

ΓΕΛΟΙOΤΗΤΑ: Έχει καταντήσει γε-
λοιότητα το θέμα που αφορά το πότε
θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο στη
Λεμεσό. Τώρα λένε για Οκτώβριο. Το
θέμα είναι ότι επισήμως κανείς δεν
λέει τίποτα που να ρίχνει φως στην
υπόθεση. Η αλήθεια αγνοείται. Για
τη μάζα του κόσμου τουλάχιστον. 

ΣAΒΒΑΣ ΠΟΥΡΣΑΪΤIΔΗΣ ΚΑΙ
ΜAΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩAΝΟΥ: Αθόρυβα
και μεθοδευμένα εργάζεται η Νέα
Σαλαμίνα στις μετεγγραφές και χτί-
ζει το ρόστερ για την Α’ κατηγορία.
Σάββας Πουρσαϊτίδης και Μάκης Πα-
παϊωάνου είναι χρόνια συνεργάτες,

γνωρίζει πολύ καλά ο ένας τον άλ-
λον, και κάνουν καλή και αποδοτική
δουλειά.

Η ΠΡOΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠAΣΚΕΤ: Την
περασμένη Πέμπτη πραγματοποι-
ήθηκε η Ετήσια ΓΣ της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για
το 2022, η οποία ήταν εκλογική για
την θέση του Προέδρου της ΚΟΚ,
όπου ο Ανδρέας Μουζουρίδης,
εκλέχθηκε άνευ ανθυποψηφίου
στην θέση του Προέδρου για την πε-
ρίοδο 2022-2026. Όλα με βάση τα
πεπραγμένα, βαίνουν καλώς για το
άθλημα που ετοιμάζεται για τη με-
γάλη πρόκληση του 2025 : τη διορ-
γάνωση του ομίλου του Ευρωμπά-
σκετ 2025. Πρώτη φορά διοργανώ-
νεται τελική φάση Ευρωπαϊκής

διοργάνωσης ομαδικού αθλήματος
στην Κύπρο.

ΑΝOΡΘΩΣΗ - ΚΕΤΣΠAΓΙΑ: Το βά-
ρος της ευθύνης και της πίεσης, για
αυτούς οι οποίοι θα κληθούν να απο-
φασίσουν για τον αντικαταστάτη του
Τιμούρ Κετσπάγια, είναι πολύ μεγα-
λύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομά-
δα. Γιατί η σχέση Ανόρθωσης - Κε-
τσπάγια δεν ήταν μια απλή επαγγελ-
ματική σχέση διοίκησης – προπονη-
τή. Γιατί αν ο αντικαταστάτης του δεν
αποδειχθεί ικανός να υλοποιήσει το
μεγάλο στόχο της κατάκτησης του
πρωταθλήματος, τον Τιμούρ Κετσπά-
για θα θυμηθούν ακόμη και κάποιοι
απ’ αυτούς που σήμερα συμφωνούν
με την απόφαση της διοίκησης να
τον αντικαταστήσει…

Ο κ. Βασιλειάδης πήρε το 2002 το δίπλωμα White bad-
ge Referee καθώς και του Chief Umpire. Από τότε άρχισε
μια σπουδαία καριέρα με συμμετοχές σε δύο Ολυμπιά-
δες και σε όλα τα Grand Slam, σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. 

Από αγώνα του Ρότζερ Φέντερερ στο Γουίμπλεντον το 2012.
Διακρίνεται στο βάθος ο Κύπριος επόπτης.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Ο Γιώργος Βασιλειάδης αγωνίστηκε για δύο χρόνια  στον
Απόλλωνα ως κεντρικός αμυντικός. Το στιγμιότυπο είναι από
αγώνα του 1972 στο Γ.Σ.Ο. με αντίπαλο την Μπρίστολ Σίτι.
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Την τελευταία δεκαετία σημειώθη-
καν σημαντικές διαφοροποιήσεις
στον τομέα της απασχόλησης στις
ανεπτυγμένες οικονομίες. Πιο πρό-
σφατα, οι συνθήκες παρατεταμένης
πανδημίας επέφεραν πρόσθετες
αλλαγές, ενώ οι εξελίξεις αυτές
επηρεάζουν και την Κύπρο. 

Όσον αφορά τη ζήτηση, η επί-
τευξη σχετικά ικανοποιητικών
ρυθμών ανάπτυξης διαμόρφωσε
συνθήκες αύξησης της απασχό-
λησης, κυρίως σε υψηλόμισθα
επαγγέλματα ευρείας εξειδίκευσης
λόγω διείσδυσης της τεχνολογίας,
καθώς και σε χαμηλόμισθα επαγ-
γέλματα περιορισμένης εξειδίκευ-
σης σε διάφορους τομείς των υπη-
ρεσιών. Από την πλευρά της προ-
σφοράς, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές
προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο
στην απασχόληση γυναικών και
στην εργοδότηση ξένου εργατικού
δυναμικού.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση
της απασχόλησης δεν οδήγησε σε
ανάλογη αύξηση μισθών, όπως
συνέβη στο παρελθόν. Αναλυτές
υποδεικνύουν ως βασικούς παρά-
γοντες: (α) τη μείωση της διαπραγ-
ματευτικής δύναμης των συντε-
χνιών, λόγω δομικών αλλαγών
στην οικονομία (αυξημένο μερίδιο
των υπηρεσιών σε βάρος της με-
ταποίησης), και (β) την αυξημένη
προσφορά σε επαγγέλματα χαμη-
λής εξειδίκευσης από ξένο εργατικό
δυναμικό.

Ως επακόλουθο της ταυτόχρο-
νης αύξησης της απασχόλησης σε
υψηλόμισθα και χαμηλόμισθα
επαγγέλματα, σημειώθηκε ένταση
της εισοδηματικής ανισότητας, με
σημαντικές κοινωνικές και πολι-
τικές επιπτώσεις. Η ένταση της
ανισότητας οδήγησε σε αναπρο-
σαρμογή των κοινωνικών πολιτι-
κών, όπως ο καθορισμός ελάχιστου

μισθού, η αναβάθμιση κοινωνικών
μέτρων προς όφελος ευάλωτων
ομάδων, κλπ. 

Την τελευταία διετία, λόγω της
πανδημίας, ευνοήθηκε, όπως επι-
βεβαιώνουν διάφορες επιστημο-
νικές μελέτες, η περαιτέρω ανά-
πτυξη διαφόρων μορφών απασχό-
λησης, όπως π.χ. η εργασία από
σπίτι/απόσταση καθώς και η λε-
γόμενη «εξαρτώμενη» αυτοεργο-
δότηση, που διέπεται από «ευέλι-
κτη» σύμβαση προσφοράς υπη-
ρεσιών από αυτοεργοδοτούμενο
προς συγκεκριμένη επιχείρηση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν οι απασχολούμενοι με σύμ-
βαση εργασίας στην εταιρεία Uber.

Η προώθηση διαφορετικών μορ-
φών απασχόλησης μπορεί να απο-
τελέσει θετικό γεγονός, εφόσον
δημιουργεί ευελιξία για επιχειρήσεις
και για απασχολούμενους (καλύ-
τερη ισορροπία μεταξύ επαγγελ-

ματικής ενασχόλησης και προσω-
πικής ζωής, περιορισμένη διακί-
νηση, κλπ.). Παράλληλα, ωστόσο,
δημιουργούνται μεγάλες προκλή-
σεις κοινωνικής φύσεως που απαι-
τούν ριζικές προσαρμογές στο πο-
λιτικό πεδίο. Η εμφάνιση νέων
μορφών απασχόλησης θέτει στο
επίκεντρο σειρά θεμάτων όπως:
(i) η συνεχής εκπαίδευση για σκο-
πούς απόκτησης πολλαπλών δε-
ξιοτήτων και προσαρμογής στις
νέες συνθήκες απασχόλησης, και
(ii) ρυθμίσεις π.χ. σε ό,τι αφορά το
ωράριο εργασίας για αυτήν την
κατηγορία των απασχολούμενων.
Επιπλέον, η εντεινόμενη παρουσία
της εξαρτώμενης αυτοεργοδότησης
καθιστά αναγκαία τη διασφάλιση
ποιοτικών συνθηκών εργασίας,
μέσω ρύθμισης αριθμού θεμάτων
που αφορούν την προστασία των
επηρεαζόμενων π.χ. επαρκών συν-
τάξεων, επιδομάτων σε περιόδους

κρίσης, όπως πρόσφατα με την
πανδημία, επιδόματα ανεργίας,
κλπ. Ο διάλογος για τα πιο πάνω
θέματα βρίσκεται σε εξέλιξη στην
ΕΕ και δειλά-δειλά και στην Κύπρο.
Ο στόχος πρέπει  να είναι ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των
οργανώσεων των εργοδοτών και
εργοδοτουμένων/απασχολούμενων
που να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις
στην αγορά εργασίας και να κα-
λύπτει την εξαρτώμενη αυτοερ-
γοδότηση. Το κράτος καλείται να
συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το
διάλογο. Η επιστημονική κοινότητα
μπορεί και πρέπει να συνδράμει
με μελέτες και εισηγήσεις.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύ-
νων σύμβουλος της Pricewaterhouse-
Coopers Investment Services.

Νέες μορφές απασχόλησης και επιπτώσεις

Ψάχνουν με 
το κερί γραφεία
στη Λεμεσό
Δάνεια για ανέγερση νέων

Είδος προς εξαφάνιση είναι οι
γραφειακοί χώροι στην Κύπρο
και κυρίως στη Λεμεσό. Η με-
τεγκατάσταση εταιρειών από
Ουκρανία, Ρωσία και Λευκο-
ρωσία, η έλευση εταιρειών τε-
χνολογίας και η αύξηση του
δυναμικού από τις υπάρχουσες,
έχουν οξύνει το πρόβλημα.
Πολλοί ντιβέλοπερς σπεύδουν
στις τράπεζες για δανεισμό
προκειμένου να ανεγείρουν
γραφεία. Σελ. 5

Σταθμοί φόρτισης
για ηλεκτροκίνητα
και στα πρατήρια
Αυξημένο το ενδιαφέρον 

Εντείνεται το ενδιαφέρον πρα-
τηρίων και εταιρειών για εγκα-
τάσταση σταθμών φόρτισης για
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Μέ-
χρι τέλος του έτους αναμένεται
να προχωρήσει η νομοθετική
ρύθμιση για εγκατάσταση σταθ-
μού φόρτισης μέσα σε πρατήριο
καυσίμων. Σελ. 4

ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ανοδος τιμών κατοικιών
κατά 39% στην Ελλάδα
Κατά 39% σε τέσσερα χρόνια αυξήθηκαν
οι τιμές των κατοικιών στην Αττική, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Πανελλαδι-
κά η αύξηση από το α΄ τρίμηνο του 2018
έως το α΄ τρίμηνο του 2022 διαμορφώ-
νεται στο 27,8%. Φέτος ο ρυθμός αύξη-
σης των τιμών εμφανίζει ήπια επιβρά-
δυνση. Σελ. 12

ΕΛΛΑΔΑ

Δημοφιλής
προορισμός
για πλούσιους
μετανάστες

Σελ. 9

Στάση αναμονής για κυπριακό ομόλογο
Τα νέα εργαλεία της ΕΚΤ δεν οδήγησαν σε μείωση των αποδόσεων όπως σε άλλες χώρες

Σε αναμονή της μορφής που θα
έχουν τα νέα εργαλεία της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
επανεπένδυση των ληξιπρόθε-
σμων εξοφλήσεων στο χαρτοφυ-
λάκιο PEPP, βρίσκεται η Κύπρος.
Μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ

ότι θα στηρίξει ουσιαστικά τα υπό
πίεση κρατικά ομόλογα της Eυ-
ρωζώνης, οι αγορές ομολόγων αν-
τέδρασαν θετικά και η απόδοση
μερικών κρατικών χρεών υποχώ-
ρησε σε σεβαστές ποσοστιαίες
μονάδες.

Ενώ τα 10ετή ομόλογα για πα-
ράδειγμα της Ελλάδας και της Ιτα-
λίας σημείωσαν σημαντική πτώση,
το 10ετές της Κύπρου δεν επηρε-
άστηκε. Χαρακτηριστικό είναι
πως μία ημέρα πριν, την Τρίτη 14
Ιουνίου, το 10ετές της Κύπρου

ανερχόταν στο 3,44%, την επομένη
των ανακοινώσεων, δηλαδή την
Πέμπτη 16 Ιουνίου, αυξήθηκε αντί
να μειωθεί, στο 3,65% και την Πα-
ρασκευή 17 Ιουνίου αυξήθηκε πε-
ραιτέρω η απόδοση, στο 3,68%.
Φαίνεται για ακόμα μία φορά λοι-

πόν πως οι αγορές των μεγαλύτε-
ρων κρατών, όπως της Ελλάδας
και της Ιταλίας, αντιδρούν πάραυτα
σε θετικά νέα, ενώ η Κύπρος όχι.
Επιτάχυνση των διευκρινίσεων
για τα μέτρα που θα ληφθούν ει-
σηγούνται οι αναλυτές. Σελ. 3

Κύπρος 3,68% 0,94%

Γερμανία 1,71% 0,47%

Γαλλία 2,20% 0,33%

Ιταλία 3,73% 0,13%

Ισπανία 2,88% 0,52%

Ιρλανδία 2,30% 0,25%

Ελλάδα 4,23% 0,51%

Ην. Βασίλειο 2,51% 0,36%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Βραχυ-
Αξιολόγησης πρόθεσμο πρόθεσμο

Χρέος Χρέος

DBRS ΒBB (low) R-2 (middle)
Fitch BΒΒ- F3
Moody’s Ba1 NP
S&P BBΒ- Α-3

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ

Μπόνους σε εργαζόμενο
που φέρνει νέο υπάλληλο
Οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στον
τουρισμό της Ελλάδας αναγκάζουν τους
ξενοδόχους να εξαντλήσουν την εφευ-
ρετικότητά τους για να βρουν υπαλλή-
λους. Πολλοί δίνουν πλέον μπόνους έως
και 200 ευρώ σε όποιον εργαζόμενο φέ-
ρει στην επιχείρηση νέο υπάλληλο για να
εργαστεί. Σελ. 6

Μπαράζ αυξήσεων επιτοκίων από Κεντρικές Τράπεζες

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αύξηση στις τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος
Το νέο ράλι της τιμής του φυσικού αερί-
ου εκτοξεύει και πάλι την τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική
αγορά της Ελλάδας. Η νέα αύξηση της τι-
μής ρεύματος προβληματίζει την κυβέρ-
νηση καθώς καθιστά ακριβότερη τη στή-
ριξη των νοικοκυριών και των επιχειρή-
σεων. Σελ. 8

Ομοβροντία αυξήσεων επιτοκίων ακολούθησε μόλις λίγες ώρες αφότου η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το κόστος δανεισμού, με την
Τράπεζα της Αγγλίας να αυξάνει τα επιτόκια για πέμπτη συναπτή φορά κατά 25 μ.β. και την Τράπεζα της Ελβετίας να αιφνιδιάζει την αγορά με μια
αύξηση 50 μ.β., την πρώτη έπειτα από 15 χρόνια. Κοινός παρονομαστής ανάμεσα στις κινήσεις αυτές των κεντρικών τραπεζών είναι ότι
υπαγορεύονται από την ανάγκη να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, που τείνει να βγει εκτός ελέγχου σε όλες τις οικονομίες. Σελ. 10
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Ακόμη και όταν αναγνώρισαν ότι
έπεσαν έξω πέρυσι στις εκτιμήσεις
τους για τον πληθωρισμό, οι κεν-
τρικές τράπεζες εξακολούθησαν
να δίνουν εσφαλμένα μηνύματα
θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία
τους, προκαλώντας αναταράξεις
στις αγορές και υπονομεύοντας
την ανάκαμψη από την ύφεση της
πανδημίας.

Τώρα που σπεύδουν άρον άρον
να επανορθώσουν τα πρόσφατα
σφάλματα, οι επενδυτές διαβλέπουν
τον κίνδυνο ύφεσης όπως φάνηκε
τις τελευταίες ημέρες με τους ισχυ-
ρούς κραδασμούς στις αγορές. «Οι
κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν
μέγα δίλημμα», υπογραμμίζει η Σα-

γιούρι Σιράι, πρώην στέλεχος της
τράπεζας της Ιαπωνίας που τονίζει
πως «για να αποκαταστήσουν την
εμπιστοσύνη, οι κεντρικές τράπεζες
πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια
αρκετά ώστε να συμπιέσουν τον
πληθωρισμό, αλλά αυτό μπορεί να
επιφέρει περαιτέρω επιβράδυνση
της ανάκαμψης».

Δεν μπορούμε να προσάψουμε
στη Fed, την ΕΚΤ και τις άλλες κεν-
τρικές τράπεζες ότι δεν προέβλεψαν
τις πληθωριστικές πιέσεις που προ-
κάλεσε η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία ή η διάρκεια του εμφράγ-
ματος στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Οι επικριτές τους επισημαίνουν,
όμως, ότι οι κεντρικές τράπεζες
συνέδραμαν στη σημερινή προ-
βληματική κατάσταση καθώς εξα-

κολούθησαν να διο-γκώνουν τους
ισολογισμούς τους το 2021 και να
διατηρούν τα επιτόκιά τους σε αρ-
νητικό πρόσημο ακόμη κι όταν
εκτοξευόταν ο πληθωρισμός και
οι οικονομίες ανέκαμπταν από τα
βάθη της πανδημίας. «Αυτό πι-
στεύω πως καταφέρει πλήγμα στην
αξιοπιστία των κεντρικών τραπε-
ζών όταν οι επενδυτές συνειδητο-
ποιούν πως ο τρέχων πληθωρισμός
είναι προϊόν ανθρώπινο και οι κεν-
τρικές τράπεζες έχουν παίξει καίριο
ρόλο», τονίζει ο Στίβεν Γεν, επικε-
φαλής της Eurizon SLJ Capital, που
είναι ταυτοχρόνως συμβουλευτική
εταιρεία και hedge fund. Ο επικε-
φαλής της Fed Ζερόμ Πάουελ χρει-
άστηκε να φθάσει ο Νοέμβριος για
να «αποσύρει» τον χαρακτηρισμό
«μεταβατικός» για τον πληθωρισμό
και μόλις τον περασμένο μήνα πα-
ραδέχθηκε πως «εκ των υστέρων
βλέπουμε ότι ίσως θα ήταν καλύ-
τερα να είχαμε αυξήσει νωρίτερα
τα επιτόκια».

Και η κ. Λαγκάρντ μαζί με τους
συνεργάτες της οδεύουν προς μια
αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βά-
σης τον Ιούλιο και 50 μ.β. τον Σε-
πτέμβριο. Ολα αυτά ενώ μόλις τον
Δεκέμβριο η κ. Λαγκάρντ δήλωνε
πως είναι απίθανο να σημειωθεί
στροφή σε περιοριστική πολιτική
μέσα στο έτος. Την περασμένη
εβδομάδα η κ. Λαγκάρντ δήλωσε
πως «όλοι οι διεθνείς θεσμοί, όλοι
οι φημισμένοι οικονομολόγοι που
δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους,
όλοι έκαναν το ίδιο λάθος». Και ο
διοικητής της κεντρικής τράπεζας
της Αυστραλίας Φίλιπ Λόου παρα-
δέχθηκε τον περασμένο μήνα ότι
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση
επειδή αποδείχθηκε τόσο άστοχο
το μήνυμα που προσφάτως είχε
στείλει στις αγορές ότι τα επιτόκια
θα παραμείνουν σε ιστορικά χα-
μηλά επίπεδα μέχρι το 2024.

Ξύπνησε μνήμες 
Με δεδομένη την προς τα πάνω μεταβολή των
επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι αποδόσεις των
10ετών ομολόγων της ευρωζώνης σημείωσαν
αξιοσημείωτη άνοδο. Η κατάσταση όπως δια-
μορφώθηκε, κυρίως με το ιταλικό χρέος, προ-
κάλεσε την παρέμβαση της ΕΚΤ η οποία σε
έκτακτη σύσκεψη ανακοίνωσε την πρόθεση
της νομισματικής αρχής για την δημιουργία ερ-
γαλείων προκειμένου να αποφευχθεί η εκτί-
ναξη των αποδόσεων των πιο ευάλωτων κρα-
τών ξυπνώντας μνήμες της προ δεκαετίας κρί-
σης χρέους στην ευρωζώνη. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση προτείνεται η ανάκτηση του ελέγ-
χου των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων που
προς το παρόν θα επικεντρωθεί σε επανεπεν-
δύσεις των λήξεων του προγράμματος που
«έτρεχε» κατά την διάρκεια της πανδημίας, το
γνωστό PEPP, συνολικού ύψους 1,7 τρισ. ευρώ. 

••••
Αιφνίδια απόφαση 
Την μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων από το
1994 πραγματοποίησε η αμερικανική ομο-
σπονδιακή τράπεζά (FED) αποφασίζοντας άνο-
δο ύψους 0,75%. Η απόφαση λήφθηκε προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί ο μεγαλύτερος
πληθωρισμός που βίωσε η χώρα την τελευταία
40ετία. Η ένταση της αύξησης αιφνιδίασε τις
αγορές που ανέμεναν μεταβολή ύψους 0,5%
αλλά κυρίως προβλημάτισε σε σχέση με το μέ-
γεθος τους προβλήματος που θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά στο άμεσο μέλ-
λον, τα οποία ήδη νοιώθουν πίεση λόγω απώ-
λειας της αγοραστικής τους δύναμης. 

••••
Πρωτοφανής
ανθεκτικότητα 
Η ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας στις
κυρώσεις που της έχουν επιβάλει οι δυτικοί εί-
ναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με ουκρανό αξιω-
ματούχο, η κατάσταση στην ρωσική οικονομία
όσο περνά ο καιρός αντί να χειροτερεύει  ομα-
λοποιείται, γεγονός που αποδίδεται στην εξα-
γωγική δραστηριότητα του τομέα των πρώτων
υλών που καταφέρνει να διατηρεί την ισορρο-
πία στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Ενδει-
κτικό της κατάστασης όπως διαμορφώνεται εί-
ναι το γεγονός ότι τα επιτόκια αναφοράς στο
ρούβλι βρίσκονται ξανά στο 9,5% όπως ήταν
πριν την εκδήλωση της εισβολής στην Ουκρα-
νία, έχοντας ενδιάμεσα σκαρφαλώσει στο 20%
το διάστημα που ακολούθησε την εισβολή. 

••••
Ακραίες συνθήκες 
Η κατάσταση στην αγορά κρυπτονομισμάτων
οδεύει σε κρίση, οι συνέπειες της οποίες δεν
μπορούν ακόμα να προσδιοριστούν. Η μεγάλη
πτώση στις αξίες των ψηφιακών νομισμάτων
οδήγησε σε «πάγωμα» των λογαριασμών 2
εκατομμυρίων πελατών που είχαν τοποθετή-

σει κεφάλαια στην συγκεκριμένη αγορά,
έχοντας λάβει την υπόσχεση για αποδόσεις
καταθέσεων που έφταναν μέχρι και το 18%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το δί-
κτυο Celsius, που αποτελεί την μεγαλύτερή
τράπεζα για κρυπτονομίσματα, η συγκεκριμέ-
νη απόφαση είναι αποτέλεσμα ακραίων συν-
θηκών στις αγορές. Προς επιβεβαίωση των
πιο πάνω αξίζει να αναφερθεί ότι από το ψηλό
των 3 τρισ. δολαρίων του καταγράφηκε τον
περασμένο  Νοέμβρη, μέχρι σήμερα η αγορά
έχει απωλέσει το 66% της αξίας της. 

••••

Αποδόσεις ΑΑ
Το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοοικονομικής
σταθερότητας (EFSF) προχώρησε την βδο-
μάδα που μας πέρασε σε έκδοση νέου
10ετους ομολόγου αντλώντας 2 δισ. ευρώ
με επιτόκιο 2,375%. Η συγκεκριμένη εξέλι-
ξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς το
ταμείο απολαμβάνει κορυφαία πιστοληπτική
διαβάθμιση (ΑΑ) και άρα η απόδοση που
πληρώθηκε είναι ενδεικτική του προβλήμα-
τος που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρω-
ζώνη στις αγορές σταθερού εισοδήματος,
αλλά και για το τι θα πρέπει να αναμένεται
για χώρες με σημαντικά χαμηλότερες αξιο-
λογήσεις.  

••••
Σημαντικές
διαφοροποιήσεις 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προβλήμα-
τα στο  εμπόριο με την Κίνα προκαλούν ανα-
ταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο προκαλών-
τας τις προς τα κάτω αναθεωρήσεις των
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης  για φέτος.
Αυτό όμως που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον είναι η κατάταξη των χωρών  σύμφωνα
με έρευνα του ΟOΣΑ. Με βάση την διαφορο-
ποίηση των προβλέψεων για την οικονομική
ανάπτυξη τον μεγαλύτερο επηρεασμό  θα
έχουν η Εσθονία, η Σλοβακία, η Φινλανδία
και η Γερμανία. Περιορισμένος θα είναι ο
αντίκτυπος για Ολλανδία, Ελβετία και Πορτο-
γαλία ενώ αντίθετη πορεία προ την κατεύ-
θυνση της βελτίωσης θα καταγράψουν οι
Τουρκία, Αυστραλία και Αργεντινή. 

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω ακρίβειας δημιουργεί κοινωνική
δυσαρέσκεια,  που αναπόφευκτα επηρεάζει και το πολιτικό σύστημα ενόψει εκλογών. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Μετατρέψιμα
Χρεόγραφα

Πρόκειται για επενδυτι-
κούς τίτλους (ομόλογα,
αξιόγραφα, ομολογίες,
κ.ά.) με σκοπό τη συγκέν-
τρωση δανειακών πόρων
από επενδυτές, δηλαδή
δανεισμό κεφαλαίων από

το επενδυτικό κοινό, και οι οποίοι μπορούν
σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο να μετα-
τραπούν σε μετοχές του ίδιου εκδότη.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Οι κεντρικές τράπεζες
υποτίμησαν τον πληθωρισμό

<<<<<<

Η καθυστέρηση με 
την οποία αντέδρασαν
στην αύξηση των τιμών
έπληξε καίρια την αξιο-
πιστία τους.

ΠΑΡΙΣΙ. Ενα πρώιμο κύμα καύσωνα
που ξεκίνησε πρώτα από την Ισπα-
νία και στη συνέχεια μετακινήθηκε
προς τη Γαλλία αλλά και τη Βρε-
τανία δοκιμάζει τις αντοχές των
κατοίκων της Βόρειας Ευρώπης,
που είναι ασυνήθιστοι σε τόσο
υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα
στην αρχή του καλοκαιριού. Η ζέ-
στη θα συνεχιστεί τουλάχιστον
μέχρι το τέλος της εβδομάδας και
το θερμόμετρο έχει ήδη σκαρφα-
λώσει στους 43,2 βαθμούς Κελσίου.
Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ ζέ-
στης στις αρχές Ιουνίου και ο πιο
επίμονος και έντονος καύσωνας
που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και
δεκαετίες, προκαλώντας ταυτό-
χρονα πολλές δασικές πυρκαγιές.
Ισπανοί πυροσβέστες δίνουν από
χθες μάχη με τις φλόγες σε τρία
διαφορετικά μέτωπα στην Κατα-
λωνία. Η πρώτη στο Μπαλντομάρ,
140 χλμ. βορειοανατολικά της Βαρ-
κελώνης, έχει κάψει ήδη μεγάλες
εκτάσεις. 

Ρεκόρ 100 ετών
Ο καύσωνας αυτός, που έρχεται

μετά τον πιο ζεστό Μάιο εδώ και
τουλάχιστον 100 χρόνια στην Ισπα-
νία, έφερε «ακραίες θερμοκρασίες»,
δήλωσε ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο,
εκπρόσωπος της ισπανικής μετε-
ωρολογικής υπηρεσίας (Aemet).
Το φαινόμενο, που οφείλεται σε
μια τοπική ύφεση μεταξύ των Αζό-
ρων και της Μαδέρας και η οποία
μεταφέρει σταδιακά προς τη Δυ-
τική Ευρώπη πολύ ζεστό αέρα από
το Μαγκρέμπ, ξεκίνησε το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο και «εν-
δέχεται να διαρκέσει έως το τέλος

της εβδομάδας», πρόσθεσε ο ίδιος.
«Αυτή η ακραία ζέστη, αυτή την
περίοδο της άνοιξης, δεν είναι φυ-
σιολογική» και οφείλεται «στην
κλιματική αλλαγή», τόνισε ο Ντελ
Κάμπο.

Το ένα τέταρτο της Γαλλίας είχε
τεθεί χθες σε «πορτοκαλί» συνα-
γερμό για καύσωνα, με θερμοκρα-
σίες που αναμενόταν να φθάσουν
μεταξύ 34 και 38 βαθμών και τοπικά
ακόμη και γύρω στους 40 βαθμούς
Κελσίου. Η χώρα πλήττεται από
την Τρίτη από καύσωνα που έφθα-
σε από το Μαγκρέμπ περνώντας
από την Ισπανία, ο οποίος επηρέ-
ασε αρχικά το νοτιοδυτικό τμήμα
της χώρας προτού επεκταθεί. Θερ-
μοκρασίες από 30 έως 35 βαθμούς

Κελσίου καταγράφηκαν την Τε-
τάρτη στο μισό νότιο τμήμα της
χώρας και ο καύσωνας αναμένεται
να επεκταθεί περαιτέρω. Η γαλλική
μετεωρολογική υπηρεσία Météo-
France εκτιμά μέγιστες τιμές 34
έως 38 βαθμών στο μισό νότιο τμή-
μα της χώρας, με τη θερμοκρασία
να φθάνει μέχρι τους 39/40 βαθ-
μούς υπό σκιάν κατά τόπους. Γε-
νικά θα κάνει λιγότερη ζέστη στο
μισό βόρειο τμήμα, με τη θερμο-
κρασία να κυμαίνεται από 25 έως
30 βαθμούς. Πάνω από 100 πυρο-
σβέστες επιστρατεύτηκαν για την
κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στη
νότια Γαλλία την Τετάρτη, ενώ η
μετεωρολογική υπηρεσία προει-
δοποίησε πως ο πρώιμος καύσωνας

ενδέχεται να εξαπλωθεί σε όλη τη
χώρα και να ενισχύσει τον κίνδυνο
για φωτιές. Μια εστία στην περιοχή
Λοζέρ τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς
χθες τα ξημερώματα, αλλά οι αρχές
ανησυχούσαν πως θα μπορούσε
να αναζωπυρωθεί λόγω της ζέστης. 

Στη Βρετανία, η μητροπολιτική
υπηρεσία υγείας εξέδωσε επείγον-
τα συναγερμό για τη νοτιοανατο-
λική Αγγλία, το Λονδίνο και τη νό-
τια Αγγλία, καθώς σήμερα αναμε-
νόταν το θερμόμετρο στη χώρα
να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελ-
σίου. Τα τελευταία χρόνια η ζέστη
στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται
και επεκτείνεται χρονικά, εξέλιξη
που αποδίδεται στην κλιματική
αλλαγή.

Πρώιμος και σφοδρός καύσωναςΕ.Ε. και τεχνολογικοί κολοσσοί
κατά των ψευδών ειδήσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τους κανόνες για την
αντιμετώπιση της παραπληροφό-
ρησης ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση «στρατολογώντας» τους κο-
λοσσούς της υψηλής τεχνολογίας
–Google, Twitter και Meta– στην
προσπάθεια πρόληψης της κερ-
δοφορίας διακινητών ψευδών ει-
δήσεων στις πλατφόρμες κοινω-
νικής δικτύωσης.

Η Κομισιόν παρουσίασε τον
ανανεωμένο εθελοντικό κώδικα,
ο οποίος μαζί με αυστηρούς νέους
κανόνες θα αντιμετωπίσει το βλα-
βερό φαινόμενο της παραπληρο-
φόρησης. Η ηγεσία της Ε.Ε. ανη-
συχεί για την άνθηση της παρα-
πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, επι-
σημαίνοντας τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων για την πανδημία της
COVID-19, αλλά και τη ρωσική
προπαγάνδα για την εισβολή στην
Ουκρανία. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους,
η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα
Γιούροβα ανέφερε ότι η παραπλη-
ροφόρηση αποτελεί «μεγάλο πρό-
βλημα στην Ε.Ε., για το οποίο πρέ-
πει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα,
καθώς η Ρωσία αξιοποιεί την τα-
κτική αυτή σαν οπλικό σύστημα».

Οι εταιρείες που υπογράφουν
τον ευρωπαϊκό κώδικα αντιμετώ-
πισης των fake news θα πρέπει
να δημοσιοποιούν εκθέσεις σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα με τις
πρωτοβουλίες τους κατά της πα-
ραπληροφόρησης, παρότι η συμ-
φωνία δεν περιλαμβάνει ουσια-
στικές κυρώσεις για μη συμμόρ-
φωση.

Μέχρι στιγμής, 33 διαδικτυακές

πλατφόρμες, εταιρείες και οργα-
νώσεις πολιτών έχουν υπογράψει
τον εθελοντικό κώδικα.

Από την πρωτοβουλία απου-
σιάζουν, όμως, οι κολοσσοί Apple
και Amazon, καθώς και μικρότεροι
«παίκτες» της ψηφιακής αγοράς,
όπως η εφαρμογή κοινωνικής δι-
κτύωσης Telegram, αγαπημένος
προορισμός ρωσικής κυβερνητικής
παραπληροφόρησης.

Ο κώδικας προβλέπει επίσης
την απαγόρευση προβολής δια-
φημίσεων δίπλα σε επιβεβαιωμένα
ψευδείς ειδήσεις.

REUTERS

Το θερμόμετρο στην Ισπανία σκαρφάλωσε στους 43,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ένα τέταρτο της Γαλλίας είχε
τεθεί σε «πορτοκαλί» συναγερμό για καύσωνα, με θερμοκρασίες μεταξύ 34 και 38 βαθμών και τοπικά ακόμη
και 40.

H αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα
Γιούροβα ανέφερε ότι η
παραπληροφόρηση είναι «μεγάλο
πρόβλημα στην Ε.Ε., για το οποίο
πρέπει να ληφθούν αυστηρά
μέτρα, καθώς η Ρωσία την
αξιοποιεί σαν οπλικό σύστημα».
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει ουσια-
στικά τα υπό πίεση κρατικά ομόλογα
της ευρωζώνης μετά τη διεξαγωγή
μη προγραμματισμένης συνεδρία-
σης την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Είπε
επίσης ότι θα επιταχύνει τις εργασίες
του Ευρωσυστήματος για έναν νέο
χρηματοοικονομικό μηχανισμό που
στοχεύει στη μείωση των πιέσεων
στα ομόλογα ορισμένων χωρών. Οι
αγορές ομολόγων αντέδρασαν θε-
τικά και η απόδοση μερικών κρα-
τικών χρεών υποχώρησαν σε σε-
βαστές ποσοστιαίες μονάδες μετά
την ανακοίνωση της ΕΚΤ. Όχι όμως
και της Κύπρου που στις αποδόσεις
τους δεν υπήρξε αντίστοιχη μετα-

βολή. Επί της ουσίας η εκτίναξη
των αποδόσεων των ομολόγων της
Ευρωζώνης και η συνεχής διεύρυν-
ση των περιθωρίων επιτοκίου (spre-
ads) των χωρών της περιφέρειας
σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο
ανάγκασαν το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ) να συνεδριάσει εκτάκτως.
Η ΕΚΤ αποφάσισε όπως εφαρμόσει
ευελιξία στις επανεπενδύσεις των
ομολόγων, που είχαν αγοραστεί
στο πλαίσιο του προγράμματος αγο-
ρών ομολόγων για την πανδημία
(PEPP), το οποίο τερματίστηκε τον
περασμένο Μάρτιο. Ο στόχος είναι
η διατήρηση της λειτουργίας του
μηχανισμού μετάδοσης της νομι-
σματικής πολιτικής με τον ίδιο τρό-
πο σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες για την
ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός
εργαλείου κατά του κατακερματι-

σμού των αποδόσεων των κρατικών
ομολόγων.

Ενώ τα 10ετή ομόλογα, για πα-
ράδειγμα της Ελλάδας και της Ιτα-
λίας, σημείωσαν σημαντική, όπως
προαναφέρθηκε πτώση, το 10ετές
της Κύπρου δεν επηρεάστηκε. Χα-
ρακτηριστικό είναι πως, μία ημέρα
πριν, την Τρίτη 14 Ιουνίου, το 10ετές
της Κύπρου ανερχόταν στο 3,44%,
την επομένη των ανακοινώσεων,

δηλαδή την Πέμπτη 16 Ιουνίου αυ-
ξήθηκε αντί να μειωθεί, στο 3,65%
και την Παρασκευή 17 Ιουνίου αυ-
ξήθηκε περαιτέρω η απόδοση, στο
3,68%. Φαίνεται για ακόμα μία φορά
λοιπόν πως οι αγορές των μεγαλύ-
τερων κρατών, όπως της Ελλάδας
και της Ιταλίας, αντιδρούν πάραυτα
σε θετικά νέα, ενώ η Κύπρος όχι.
Τουλάχιστον όχι άμεσα και πρέπει
να αναμένουμε τα μεγέθη των δύο

αυτών αποφάσεων.Το νέο εργαλείο
κατά του κατακερματισμού πάντως
πάνω στο οποίο εργάζεται η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει
να είναι πολύ ισχυρό για να στα-
ματήσει ο πανικός της αγοράς που
έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διά-
στημα. Το κόστος δανεισμού όλων
των κρατών έχει αυξηθεί επικίνδυνα,
ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο ευά-
λωτος και τα νέα δάνεια για επεν-

δύσεις και κατανάλωση ακριβαί-
νουν.

Αναμένουμε λεπτομέρειες
Ο αναλυτής της Athlos Capital,

Φάνος Βλαδιμήρου, εξήγησε στην
«Κ» πως αν και η ΕΚΤ δεν προέβη
σε περισσότερες λεπτομέρειες σχε-
τικά με τον τρόπο εφαρμογής των
δυο εργαλείων, οι αγορές αντέδρα-
σαν θετικά στο άκουσμα της ανα-

κοίνωσης, με τις αποδόσεις στα
10ετή ομόλογα της Ελλάδας και Ιτα-
λίας να σημειώνουν σημαντική
πτώση έως 50 και 42 μονάδες βάσης
αντίστοιχα.Κατά τον κ. Βλαδιμήρου,
ηεφαρμογή των πιο πάνω πολιτικών
αναμένεται να έχει θετική επίπτωση
κυρίως στις αποδόσεις των ομολό-
γων της περιφέρειας, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Κύπρου, αφού
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ΕΚΤ
αναμένεται να προβαίνει σε περισ-
σότερες αγορές ομολόγων των χω-
ρών του νότου (από αυτές που κα-
νονικά τους αναλογούν με βάση
την κλείδα κατανομής τους), μέσω
των επανεπενδύσεων του PEPP.

Για παράδειγμα, ο αναλυτής της
Athlos Capital σημείωσε πως η ΕΚΤ
θα μπορούσε να αγοράζει περισ-
σότερα κρατικά ομόλογα της Ιταλίας,
Ισπανίας, Ελλάδας, Κύπρου και άλ-
λων χωρών της περιφέρειας, μέσω
κεφαλαίων που θα προκύπτουν από
τις λήξεις ομολόγων της Γερμανίας
και άλλων χωρών του πυρήνα που
είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο του
προγράμματος PEPP. Αυτό θα λει-
τουργούσε ως «ασπίδα»για τα spre-
ads κυρίως των πιο χρεωμένων χω-
ρών της Ευρωζώνης. Καθώς δεν
έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι λε-
πτομέρειες του μέτρου, στο παρόν
στάδιο δεν μπορούν να γίνουν ακρι-
βείς εκτιμήσεις σχετικά με τα μεγέθη
των αγορών ομολόγων για κάθε χώ-
ρα. «Όσον αφορά τη δημιουργία
ενός νέου εργαλείου, τα πράγματα
είναι πιο περίπλοκα», σχολίασε,
«αφού η ΕΚΤ καλείται να βρει τη
χρυσή τομή για το σχεδιασμό ενός
μέσου για την προστασία κατά του
κατακερματισμού των αποδόσεων
αλλά ταυτόχρονα να μην τροφοδοτεί
τον πληθωρισμό, η μείωση του οποί-
ου αποτελεί το νούμερο ένα στόχο
της». Καταλήγοντας, κατά τη γνώμη
του κ. Βλαδιμήρου, «είναι επιτακτική
ανάγκη η ΕΚΤ να προχωρήσει το
συντομότερο με περαιτέρω διευ-
κρινίσεις σχετικά με τα δυο αυτά
μέσα, καθώς οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει
σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα, με
αποτέλεσμα οι έντονες ρευστοποι-
ήσεις των κρατικών ομολόγων να
συνεχιστούν με όλες τις αρνητικές
συνέπειες που συνεπάγονται».

<<<<<<

Οι αγορές των μεγαλύ-
τερων κρατών, όπως
της Ελλάδας και της 
Ιταλίας, αντιδρούν πά-
ραυτα σε θετικά νέα,
ενώ η Κύπρος όχι.

Κύπρος 2,70% 3,44% 27,4%

Στο Eurogroup ο μηχανισμός για έλεγχο των spreads
Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Τα σχέδιατης ΕΚΤ για ένα νέο εργαλείο
άμβλυνσης του κόστους δανεισμού
των κρατών-μελών της Ευρωζώνης
παρουσίασε στους υπουργούς Οικο-
νομικών η Κριστίν Λαγκάρντ. Στην
παρέμβασή της στη συνεδρίαση του
Eurogroup, η πρόεδρος της ΕΚΤ εξή-
γησε ότι ο νέος μηχανισμός θα ενερ-
γοποιείται όταν τα επιτόκια δανεισμού
των υπό πίεση χωρών αυξάνονται
υπερβολικά πολύ ή υπερβολικά γρή-
γορα. «Αναγνωρίσαμε τη σημασία της
δέσμευσης της ΕΚΤ να αποτρέψει τον
κίνδυνο κατακερματισμού στη μετά-
δοση της νομισματικής πολιτικής»,
είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη

συνεδρίαση ο επίτροπος Οικονομίας
της Ε.Ε. Πάολο Τζεντιλόνι αναφερό-
μενος στην αύξηση των spreads. Απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρό-
εδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόνο-
χιου είπε ότι οι υπουργοί δεν συζήτη-
σαν το ενδεχόμενο η ενεργοποίηση
του νέου εργαλείου να συνοδεύεται
από κάποια μορφή αιρεσιμότητας για
την ωφελούμενη χώρα. Από την πλευ-
ρά του, ο επικεφαλής του ESM Κλάους
Ρέγκλινγκ παραδέχθηκε ότι «έχουμε
πολύ πολύ καιρό να δούμε τέτοια με-
ταβλητότητα στις αγορές ομολόγων»,
κάτι που χαρακτήρισε αναμενόμενο
σε περιόδους μετάβασης σε ένα νέο
οικονομικό περιβάλλον (βλ. αύξηση
επιτοκίων). Ωστόσο, όπως τόνισε, η
Ευρωζώνη «είναι πολύ πιο ανθεκτική

σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια»
τόσο λόγω καλών θεμελιωδών οικο-
νομικών μεγεθών όσο και λόγω της
αναβάθμισης της αρχιτεκτονικής του
κοινού νομίσματος.Ο πληθωρισμός
«γίνεται ευρύτερος και πιο επίμονος»,
σημείωσε ο κ. Τζεντιλόνι. Ο επίτροπος
Οικονομίας της Ε.Ε., στη συνέντευξη
Τύπου μετά το Eurogroup, ανέφερε
ότι κάθε δομικό στοιχείο του δείκτη
τιμών «κινείται ανοδικά». Η Ευρωζώνη,

ωστόσο, «επιδεικνύει ανθεκτικότητα»
απέναντι στη νέα κρίση που έχει προ-
καλέσει η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία, τόνισε. Εξέφρασε, δε, την ελ-
πίδα ότι, με την κατάλληλη οικονομική
διαχείριση, η Ευρωζώνη θα διαβεί επι-
τυχώς αυτά τα «ταραγμένα νερά» και
θα αποφύγει την ύφεση. Στο ίδιο μήκος
κύματος ο κ. Ντόνοχιου –ο οποίος χά-
ρισε σε όλους τους ομολόγους του αν-
τίτυπα του «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις
στη γλώσσα τους (φέτος συμπληρώ-
θηκαν 100 χρόνια από την κυκλοφορία
του)– μίλησε για τα «πολύ ισχυρά θε-
μέλια» που θα επιτρέψουν στην Ευ-
ρωζώνη να ξεπεράσει τη νέα κρίση.
Σχετικά με την τραπεζική ένωση, όπως
αναμενόταν, δεν επετεύχθη σύγκλιση
στα πιο δύσκολα ανοιχτά ζητήματα.

Αντ’ αυτού συμφωνήθηκε να παρου-
σιάσει η Κομισιόν ένα νέο πλαίσιο για
τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων
(το προηγούμενο ισχύει από το 2014)
και νέους κανόνες για τα εθνικά συ-
στήματα εγγύησης καταθέσεων. Οπως
σημείωνε πριν από τη συνεδρίαση
αρμόδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος,
«αμφότερα τα δύο στρατόπεδα [σ.σ.:
Γερμανία και Ιταλία] πρέπει να κινη-
θούν το ένα προς το άλλο». Στα δύο
επίμαχα ζητήματα –πανευρωπαϊκή
εγγύηση καταθέσεων και ρυθμιστική
αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρατικά
ομόλογα– το χάσμα παραμένει αγε-
φύρωτο. Ο κ. Ντόνοχιου είπε ότι οι
υπουργοί δεν έθεσαν συγκεκριμένη
ημερομηνία για την επίτευξη συμβι-
βασμού επ’ αυτών. 

O νέος μηχανισμός θα ενεργοποιεί-
ται όταν τα επιτόκια δανεισμού των
υπό πίεση χωρών αυξάνονται υπερ-
βολικά πολύ ή υπερβολικά γρήγορα,
τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ.

Δυσάρεστα διλήμματα, λεπτές ισορροπίες και υπερχρεωμένες χώρες
ΤουΓΙΑΚΟΜΠ ΚΙΡΚΕΓΚΑΑΡΝΤ*

Ο πληθωρισμόςεπιστρέφει στη Ζώνη
του Ευρώ και η ΕΚΤ σηματοδότησε
το τέλος της εξαιρετικά χαλαρής νο-
μισματικής πολιτικής αρνητικών
επιτοκίων, ποσοτικής χαλάρωσης
και απεριόριστης ρευστότητας. Η
βασική εντολή της ΕΚΤ είναι η δια-
τήρηση της σταθερότητας των τιμών
και αναγκάστηκε να ενεργήσει λόγω
των υψηλότερων επιπέδων πληθω-
ρισμού στα χρονικά του ευρώ. Η
ΕΚΤ, ωστόσο, έχει τη δευτερεύουσα
εντολή να διατηρήσει τη χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα στην Ευ-
ρωζώνη – και ειδικότερα στις αγορές
κρατικών ομολόγων. Η επίτευξη αμ-
φοτέρων των εντολών είναι πολύ

πιο δύσκολη για την ΕΚΤ σε περίοδο
σύσφιγξης της νομισματικής πολι-
τικής, όπως φαίνεται από την πρό-
σφατη ραγδαία άνοδο των spreads
των ομολόγων. 

Ενας βαθμός κατακερματισμού
στην αγορά ομολόγων είναι το ανα-
πόφευκτο αποτέλεσμα της ημιτελούς
δημοσιονομικής ένωσης της Ευρω-
ζώνης. Είναι ένας παράγοντας που
περιπλέκει τον καθορισμό της νο-
μισματικής πολιτικής, τον οποίο η
ίδια η κεντρική τράπεζα είναι σε τε-
λική ανάλυση ανίκανη να αντιμε-
τωπίσει. Μόνο μια πλήρης πολιτική
και δημοσιονομική ένωση στη ζώνη
του ευρώ θα εξαλείψει τη συγκεκρι-
μένη επιπλοκή. Αυτό δημιουργεί
μία ασυμμετρία προκλήσεων για τις

κυβερνήσεις της Ευρωζώνης σε φά-
σεις στροφής προς μία πιο σφιχτή
νομισματική πολιτική. Τα πιο υπερ-
χρεωμένα μέλη, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ελλάδας, είναι αναπόφευ-
κτα περισσότερο εκτεθειμένα στην
αύξηση των αποδόσεων των κρα-
τικών τους ομολόγων. Για να απο-
φευχθεί ένας δυνητικά αυτοεκπλη-
ρούμενος εκτροχιασμός, οι κυβερ-
νήσεις των υπερχρεωμένων χωρών
βασίζονται στην ικανότητα της ΕΚΤ
να στρέφεται προς μία πιο σφιχτή
νομισματική πολιτική χωρίς κατα-
κερματισμό στην αγορά ομολόγων.

Αυτή είναι η πρόκληση που αν-
τιμετώπισε το Δ.Σ. της ΕΚΤ στη χθε-
σινή έκτακτη συνεδρίαση, καθώς
εξετάζει πώς να σχεδιάσει ένα νέο

«εργαλείο κατά του κατακερματι-
σμού». Η νομισματική χρηματοδό-
τηση των μελών της Ευρωζώνης
από την ΕΚΤ απαγορεύεται από τη
Συνθήκη της Ε.Ε.· παρ’ όλα αυτά η
ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίσει ομοι-
όμορφη νομισματική μετάδοση, μέ-
σω επιτοκίων που κυμαίνονται σε
παρόμοια επίπεδα σε ολόκληρη τη
ζώνη του κοινού νομίσματος. Αυτό
μπορεί να αναγκάσει τη Φρανκφούρ-
τη να παρέμβει στις αγορές ομολόγων
για να μειώσει αυτά που θεωρεί υπερ-
βολικά spreads, που δεν αντικατο-
πτρίζουν τα θεμελιώδη οικονομικά
μεγέθη.

Οποιοδήποτε αξιόπιστο εργαλείο
κατά του κατακερματισμού πρέπει
να είναι κατ’ αρχήν απεριόριστο,

ώστε να αποτρέπει τις αγορές από
το να δοκιμάζουν τα όριά του. Κάποιοι
μπορεί να υποστηρίξουν ότι το υπάρ-
χον πρόγραμμα OMT είναι αυτό που
χρειάζεται για την αντιμετώπιση τέ-
τοιων ζητημάτων. Μοιάζει ωστόσο
απίθανο κάποιο μέλος της Ευρωζώ-
νης να σπεύσει να υποβάλει αίτημα
για ένα –έστω ελαφριάς αιρεσιμό-
τητας– πρόγραμμα του ESM (ανα-
γκαίος όρος για την ενεργοποίηση
του OMT). Η ΕΚΤ πρέπει επομένως
να σχεδιάσει ένα εργαλείο που θα
είναι αποτελεσματικό στον κατευ-
νασμό των αγορών ομολόγων, νομικά
συμβατό με τη Συνθήκη και πολιτικά
αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Κάτι
τέτοιο θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί
με ρητό και νομικά διαφανή τρόπο,

αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα
ενδεχομένως να παρέμβει με τη δι-
καιολογία των «περιστάσεων έκτα-
κτης σταθεροποίησης». Τέτοιες επεί-
γουσες παρεμβάσεις θα εκθέσουν
τόσο την ΕΚΤ όσο και τις κυβερνή-
σεις των οποίων τα ομόλογα αγο-
ράστηκαν σε υποψίες για σύναψη
παρασκηνιακών πολιτικών συμφω-
νιών. Αυτό δεν είναι ποτέ μία καλή
εξέλιξη, είτε για τις δημοκρατικά
εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ζώνης
του Ευρώ είτε για την ανεξάρτητη
υπερεθνική τους κεντρική τράπε-
ζα.

* Senior fellow στο Peterson Institutefor
International Economics και στο German
Marshall Fund of the US.
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Ο πληθωρισμός «γίνε-
ται ευρύτερος και πιο
επίμονος», σημείωσε ο
κ. Τζεντιλόνι.

Δεν άγγιξαν την Κύπρο τα εργαλεία της ΕΚΤ
Ανοδικά οι επιδόσεις του κυπριακού ομολόγου - Επιτακτική ανάγκη η ΕΚΤ να προχωρήσει με περαιτέρω διευκρινίσεις 
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Η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου
έχει όλα τα εφόδια για να ηγηθεί
της προσπάθειας για μηδενικά πλα-
στικά απόβλητα και να γίνει πηγή
έμπνευσης και για άλλους τουριστι-
κούς προορισμούς, σύμφωνα με επί-
σημους εκπροσώπους της τοπικής
και διεθνούς τουριστικής βιομηχα-
νίας που παρευρέθηκαν σε εορτα-
στική εκδήλωση ολοκλήρωσης του
Έργου «Keep our Sand and Sea Pla-
stic Free».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
που πραγματοποιήθηκε στο συγ-
κρότημα Malama Beach, παρουσιά-
στηκαν τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα από τις δράσεις που υλοποι-
ήθηκαν στην τουριστική βιομηχανία
της επαρχίας Αμμοχώστου τα τε-
λευταία δυόμισι χρόνια. Η συνερ-
γασία των εταίρων του έργου με πέ-
ραν των 100 τουριστικών επιχειρή-
σεων της περιοχής είχε σαν αποτέ-
λεσμα να αποφευχθεί η χρήση πλα-
στικών μιας χρήσης που το βάρους
τους ισοδυναμεί με το βάρος 23 αε-
ροπλάνων Boeing 737-800. Πέρα
από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα
από την συνεργασία με τις τουρι-
στικές επιχειρήσεις, το Έργο «Keep
our Sand and Sea Plastic Free» κα-
τάφερε να ενημερώσει για το φλέγον
ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης
πέραν των 30.000 ντόπιων της επαρ-
χίας Αμμοχώστου, 200.000 κύπριους
από την υπόλοιπη Κύπρο και πέραν
των 500.000 τουριστών. 

Επιπρόσθετα, στις εκπαιδευτικές
δράσεις του Έργου συμμετείχαν πε-
ρισσότεροι από 2.000 μαθητές, από
ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της
επαρχίας Αμμοχώστου. Μέσω των
δραστηριοτήτων οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία όχι μόνο να παρακο-
λουθήσουν μια τυπική παρουσίαση
για το θέμα, αλλά να αναλάβουν και
ενεργό δράση, με στόχο την ενημέ-
ρωση της τοπικής κοινότητας για
το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπαν-
σης και τις επιπτώσεις της τόσο στην
ανθρώπινη υγεία όσο και στο φυσικό
περιβάλλον. Όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε η συντονίστρια του Έργου
Παναγιώτα Κουτσόφτα «η μοναδική
ελπίδα για επίλυση των περιβαλλον-

τικών ζητημάτων είναι η επένδυση
στην αυριανή γενιά» και μας ανέφερε
το παράδειγμα ότι ένας πεντάχρονος
μαθητής στην ερώτηση ποια εναλ-
λακτικά προϊόντα υπάρχουν στο
πλαστικό καλαμάκι, απάντησε ότι
δεν χρειάζεται κανένα είδος καλα-
μάκι, μπορεί να πίνει απευθείας από
το ποτήρι. Μια πρακτική τόσο απλή
για ένα μικρό μαθητή, αλλά πολλές
φορές δεν είναι το ίδιο αυτονόητη
για ένα ενήλικα, που συνεχίζει την
άσκοπη χρήση πολλών προϊόντων
μιας χρήσης. Παράλληλα, το ενημε-

ρωτικό βιντεάκι του Έργου χρησι-
μοποιήθηκε σε τουριστικές επιχει-
ρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου
και κατάφερε να προβληθεί σε πέραν
των 150.000 τουριστών. Ενώ η φω-
τογραφική έκθεση με τίτλο: «Πλα-
στική Ρύπανση – ακόμη μια απειλή
για τις ομορφιές των θαλασσών μας
και κύρια πηγή υποβάθμισής του
περιβάλλοντος» φιλοξενήθηκε σε
όλους του Δήμους της επαρχίας και
στοχεύει να επισκεφτεί ακόμη πε-
ρισσότερες περιοχές σε ολόκληρο
το νησί.  

Τέλος, μέσω του Έργου δημιουρ-
γήθηκαν δύο «Παραλίες Χωρίς Πλα-
στικό». Η παραλία της Αγίας Τριάδας
στο Δήμο Παραλιμνίου είναι η πρώτη
και κατά τη διάρκεια της εορταστικής
εκδήλωσης του Έργου εγκαινιά-
στηκε και η δεύτερη παραλία χωρίς
πλαστικά, στην παραλία Σκούταροι
(Μάλαμα), μία πρωτοβουλία του Έρ-
γου που ενθαρρύνει και διευκολύνει
τους επισκέπτες να αποφεύγουν τη
χρήση του πλαστικού μιας χρήσης.
Οι διευκολύνσεις στην παραλία πε-
ριλαμβάνουν σε πρώτο στάδιο την
τοποθέτηση ψύκτη που προσφέρει
δωρεάν κρύο και φιλτραρισμένο
νερό και τοποθετήθηκε με τη χρη-
ματοδότηση του Chris Yianni Fo-

undation σε συνεργασία με το Let’s
Make Cyprus Green. Άλλες δράσεις
αποτελούν η οριοθέτηση σημείου
καπνιστών, η πώληση επαναχρη-
σιμοποιήσιμων παγουριών από γει-
τονικό εστιατόριο, η τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων. Η παρα-
λία κοσμήθηκε με το έργο τέχνης
«ΝΕΦΕΛΗ», φτιαγμένο από μαθητές
του Γυμνασίου Αθηένου υπό την
καθοδήγηση του καθηγητή Βαγγέλη
Ευαγγέλου, που φιλοδοξεί να ανα-
δείξει τη σημασία της προστασίας
των ωκεανών μας, κυρίως από τα
πλαστικά απορρίμματα που είναι η
αιτία για τη μόλυνση του θαλάσσιου
οικοσυστήματος και για τον θάνατο
χιλιάδων θαλάσσιων οργανισμών
κάθε χρόνο.

Λόγω της μεγάλης του επιτυχίας,
παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω
κορωνοϊού, το Έργο κατάφερε να
εξασφαλίσει τη συνέχισή του και
την επέκτασή του για τα επόμενα
τρία χρόνια σε ολόκληρο το παρα-
λιακό μέτωπο της Κύπρου. Στόχος
η υλοποίηση περισσότερων δράσεων
που θα συμβάλουν στη μηδενική
χρήση του πλαστικού μιας χρήσης
εντός της τουριστικής βιομηχανίας.

Το Έργο «Keep our Sand and Sea
Plastic Free» είναι μια πρωτοβουλία
του TUI Care Foundation σε συνερ-
γασία με το Travel Foundation και
τον Κυπριακό Οργανισμό Αειφόρου
Τουρισμού (CSTI) και στοχεύει στο
να φέρει μαζί την τουριστική βιο-
μηχανία, τους τουρίστες και την το-
πική κοινωνία με στόχο να αναλά-
βουν δράση για μείωση του πλαστι-
κού μιας χρήσης στις παραλιακές
περιοχές. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφό-
ρου Τουρισμού (CSTI) είναι ο κυ-
πριακός εταίρος του Έργου «Keep
our Sand and Sea Plastic Free». Από
το 2006 ηγείται πρωτοβουλιών και
δράσεων για την αειφόρα ανάπτυξη
στον τουρισμό, και δεσμεύεται για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο CSTI συνεχίζει τις προσπάθειές
του με σκοπό την εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση του κοινού με
στόχο τη μείωση της ρύπανσης των
θαλασσών και των ποταμών μας.

Ψηφιακή Πλατφόρμα η οποία
έχει στόχο να διασυνδέσει επι-
χειρήσεις κάθε μεγέθους, μεταξύ
τους, αλλά και με τους πελάτες
τους σε ένα ενιαίο ψηφιακό πε-
ριβάλλον δημιούργησε η Τράπεζα
Κύπρου. Από τον Απρίλη του
2022 που λανσαρίστηκε και μέχρι
σήμερα, περίπου 700 εταιρείες
έχουν εγγραφεί σε αυτή την ψη-
φιακή πλατφόρμα, δηλαδή στο
«Jinius». Ο αριθμός αυτός αυξά-
νεται μέρα με τη μέρα όπως ανα-
φέρει η Τράπεζα Κύπρου και ανα-
μένεται να φτάσει τις 2.000 σε
δύο μήνες. Η Jinius στοχεύει να
προσφέρει πολλές υπηρεσίες και
εργαλεία στις κυπριακές επιχει-
ρήσεις, από τα οποία κάθε εται-

ρεία μπορεί να επιλέξει να χρη-
σιμοποιήσει ανάλογα με τον τύ-
πο, το μέγεθος και τη στρατηγική
που έχει. Η πλατφόρμα προσφέ-
ρει επιχειρηματικές λύσεις και
εργαλεία τα οποία ψηφιοποιούν
και αυτοματοποιούν καθημερινές
επιχειρηματικές διαδικασίες και
συναλλαγές, ενώ όπως επιση-
μαίνει η Τράπεζα, ενδυναμώνει
το Κυπριακό επιχειρηματικό οι-
κοσύστημα ώστε οι επιχειρήσεις,
οι συνεργάτες αλλά και οι πελάτες
τους να συναλλάσσονται σε
πραγματικό χρόνο, αποτελεσμα-
τικότερα, γρηγορότερα, εξυπνό-
τερα, και με ασφάλεια. H Πλατ-
φόρμα Ψηφιακής Οικονομίας εί-
ναι για όλους τους τομείς της οι-
κονομίας και για όλα τα μεγέθη
εταιρειών (από πολύ μικρό έως
μεγάλο όμιλο εταιρειών). Η ιδέα

είναι ότι μια εταιρεία που εγγρά-
φεται στο Jinius, ανεξαρτήτως
κλάδου, μπορεί να συναλλάσσε-
ται με όλους τους συνεργάτες
που δραστηριοποιούνται σε
όλους τους τύπους τομέων της
οικονομίας. Το Jinius ενθαρρύνει
την ψηφιοποίηση όλων των εται-
ρειών στην Κύπρο όπως ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, καφετέριες,
αυτοκίνητο, φαρμακευτικά / καλ-
λυντικά, λιανικό εμπόριο, ρούχα,
παπούτσια, σούπερ μάρκετ / Πε-
ρίπτερα, κατασκευές, επαγγελ-
ματικές υπηρεσίες, εμπορία τρο-
φίμων και ποτών και άλλα.

Οι υπηρεσίες
Η Jinius παρέχει ήδη υπηρε-

σίες σε επιχειρήσεις προς επι-
χειρήσεις (B2B), ενώ αναμένονται
και περαιτέρω υπηρεσίες. Οι πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν
«real-time» αποστολή και λήψη
ηλεκτρονικών τιμολογίων, αυ-
τοματοποιημένη ενημέρωση για
την τρέχουσα κατάσταση των
τιμολογίων, ηλεκτρονική πλη-
ρωμή τιμολογίων με ένα κλικ μέ-
σω «1bank», δυνατότητα πλη-

ρωμής με επιταγή/μετρητά/από
άλλη τράπεζα και ενημέρωση
της κατάστασης των πληρωμών
στην πλατφόρμα, δυνατότητα
ταυτόχρονης πληρωμής πολλα-
πλών τιμολογίων/προμηθευτών
και άμεση ηλεκτρονική λήψη
του «remittance report» στην
πλατφόρμα.

Σύντομα, οι υπηρεσίες της
πλατφόρμας Jinius θα συμπερι-
λαμβάνουν επιχειρηματικό οι-
κοσύστημα για επιτάχυνση του
«B2B networking», πώληση προ-
ϊόντων και υπηρεσιών προς επι-
χειρήσεις (Β2Β), πώληση προ-
ϊόντων και υπηρεσιών προς κα-
ταναλωτές (B2C) μέσα από ένα
καινοτόμο «marketplace» το
οποίο έρχεται να ενισχύσει τα
κανάλια επαφής και διάθεσης
των προϊόντων και υπηρεσιών
των επιχειρήσεων. Τέλος, θα πε-
ριλαμβάνει προκήρυξη προσφο-
ρών ή/και συμμετοχή σε προ-
σφορές, διαχείριση και εξόφληση
υποχρεώσεων προς κρατικούς
και μη οργανισμούς και άλλες
«smart» υπηρεσίες.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ο στόχος για αύξηση των ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων στους κυπρια-
κούς δρόμους και συγκεκριμένα
μέχρι το 2030, το 25% των νέων
εγγραφών οχημάτων να είναι ηλε-
κτροκίνητα, αλλά και τα πλάνα
παραγωγής των αυτοκινητοβιο-
μηχανιών, που αφήνουν σταδιακά
στην απ’ έξω τα συμβατικά αυτο-
κίνητα, καθιστούν μονόδρομο την
προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται
φυσικά και οι εταιρείες πετρελαι-
οειδών αλλά και τα πρατήρια καυ-
σίμων. Ωστόσο λείπει το νομοθε-
τικό εργαλείο το οποίο θα τους
επιτρέψει να προχωρήσουν σε τέ-

τοιες επενδύσεις, ενώ είναι σε εξέ-
λιξη διαδικασία αδειοδότησης των
πρατηρίων καυσίμων να πωλούν
και φόρτιση στα ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα. Ήδη από τον περασμένο
Νοέμβριο, ο υπουργός Μεταφορών
Γιάννης Καρούσος είχε κάνει λόγο
για σχετικό διάταγμα από την ηλε-
κτρομηχανολογική υπηρεσία, μια
τροποποίηση από πλευράς του
Τμήματος Πολεοδομίας και μια μι-
κρή αλλαγή στη νομοθεσία. Η τε-
λευταία ενημέρωση της αγοράς
για το θέμα, είναι μέχρι τέλος του
έτους οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων,
θα μπορούν να ανεφοδιάσουν το

όχημά τους κανονικά σε πρατήριο
καυσίμων. 

Μεγάλο ενδιαφέρον
Το ενδιαφέρον τόσο πρατηρίων

όσο και εταιρειών θεωρείται δε-
δομένο. Στη βάση της θεωρίας
προσαρμογής στις αλλαγές, πα-
ράγοντες της αγοράς αναφέρουν
στην «Κ» ότι μια εταιρεία ενέργειας
δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτού
του μετασχηματισμού. Ήδη έχουν
γίνει παραστάσεις προς το κράτος
και πλέον προωθούνται οι αλλαγές,
έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι
διαδικασίες που θα ανοίξουν τον

δρόμο σε εταιρείες πετρελαιοειδών
και πρατήρια, να κερδίσουν στο
πελατολόγιο τους και τους οδηγούς
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Την ώρα που το δίκτυο φόρτισης
αυτή την στιγμή είναι ελλιπές, θε-
ωρείται εύλογο να δοθεί η δυνα-
τότητα να αξιοποιηθούν οι υφι-
στάμενες υποδομές. Πρόκειται για
κίνηση η οποία εκτιμάται ότι θα
ξεκλειδώσει και την ζήτηση για
το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Παράλ-
ληλα με την εγκατάσταση των ση-
μείων φόρτισης στα πρατήρια,
εγείρεται φυσικά και ένα άλλο ερώ-
τημα- κατά πόσο η ενέργεια που

θα χρησιμοποιείται για φόρτιση
των οχημάτων, θα προέρχεται από
ΑΠΕ ή οι χρεώσεις θα γίνονται βά-
σει των χρεώσεων του ηλεκτρικού
ρεύματος. Πρόκειται σαφώς για
κεφάλαιο με μεγάλες επενδύσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες βρίσκον-
ται σε αναζήτηση και συζητήσεις
για τέτοιες επενδύσεις, και το επό-
μενο διάστημα αναμένονται νεό-
τερα επί του θέματος.

Οι τιμές
Οι πολιτικές για το ηλεκτροκί-

νητο όχημα είναι μόνο η μια κι-

νητήριος δύναμη για αυτή την αλ-
λαγή. 

Η δεύτερη αφορά στις τελευ-
ταίες αυξήσεις των τιμών καυσί-
μων. Οι ενδείξεις δίνουν το μήνυμα
ότι η κατάσταση θα αργήσει να
σταθεροποιηθεί και να επανέλθει
στα προηγούμενα επίπεδα, πριν
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή
η κατάσταση είναι επώδυνη για
τους καταναλωτές. Σύμφωνα με
τελευταία στοιχεία, οι πωλήσεις
καυσίμων από πρατήρια πετρε-
λαιοειδών παρουσίασαν μείωση
τους τελευταίους μήνες. Η μείωση
της ζήτησης, εξηγούν πηγές από
το περιβάλλον των εταιρειών, ζη-
μιώνει φυσικά και τις ίδιες τις εται-
ρείες και επισημαίνουν ότι τα κέρ-

δη τους έχουν μειωθεί το τελευταίο
διάστημα, ένεκα ακριβώς των υψη-
λών τιμών και των χαμηλότερων
πωλήσεων. Όσο αυξάνεται η τιμή,
μειώνεται η κατανάλωση και αυ-
ξάνεται ο αριθμός όσων γεμίζουν
τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων
τους από τα πρατήρια των κατε-
χομένων. Εκτιμάται μάλιστα ότι
η μείωση στις πωλήσεις εντός της
Δημοκρατίας κυμαίνεται γύρω στο
8-10%.

Η διαμόρφωση των τιμών
Οι εταιρείες πετρελαιοειδών

βρέθηκαν στο εδώλιο την προ-

ηγούμενη εβδομάδα στην βουλή,
σε σχέση με την διαμόρφωση των
τιμών καυσίμων. Έγινε μάλιστα
έντονος λόγος για αισχροκέρδεια
και αμφισβητήθηκαν τα επίπεδα
του ανταγωνισμού. Το τελευταίο
παρατηρητήριο τιμών της υπηρε-
σίας προστασίας του καταναλωτή,
η Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων
κυμάνθηκε στα 1,761/λίτρο (2,08
μέσος όρος ΕΕ), ενώ το πετρέλαιο
κίνησης στο 1,841 ευρώ το λίτρο
(μέσος όρος ΕΕ 1,908/λίτρο. Πώς
όμως διαμορφώνονται οι τιμές
καυσίμων στην Κύπρο και ευρύ-
τερα; Οι παράγοντες που επηρε-
άζουν τις τελικές τιμές προϊόντων
πετρελαίου είναι η Διεθνής Τιμή
Πρώτης Ύλης (Αργό πετρέλαιο)
οι Διεθνείς Τιμές βάσης προϊόντων
Πετρελαίου (Βενζίνη, Diesel, κλπ.),
η Νομισματική Ισοτιμία € / $, οι
δασμοί & Φόροι, η ύπαρξη μονά-
δων παραγωγής (Διυλιστήρια), το
κόστος μεταφοράς προϊόντων, το
κόστος των επενδύσεων και λει-
τουργίας εγκαταστάσεων προϊόν-
των. Επίσης, η πρόσμιξη βιοκαυ-
σίμων στο τελικό προϊόν, το κόστος
των στρατηγικών αποθεμάτων,
το μέγεθος της αγοράς και το μικτό
περιθώριο εμπορίας. Τα αποθέματα
της Κύπρου προέρχονται από Ελ-
λάδα και Ισραήλ και πρόκειται για
διυλισμένα προϊόντα, τα Platt’s
Μεσογείου. Στο κόστος αγοράς,
προστίθεται και το κόστος μετα-
φοράς. Αυτό το κόστος καθώς και
η απόσταση, καθορίζει την αγορά
από την οποία θα προμηθευτούν
τα καύσιμα. 

Η σύγκριση των τιμών θα πρέ-
πει να γίνεται με χώρες που έχουν
βάση τιμών ίδια με Κύπρο (Platt’s
MED Italy), οι οποίες είναι η Ελλάδα
και η Ιταλία.

Νέοι παίκτες φλερτάρουν με ηλεκτροκίνηση 
Έρχονται σύντομα σταθμοί φόρτισης και στα πρατήρια καυσίμων, μεγάλη ζήτηση από εταιρείες πετρελαιοειδών

<<<<<<

Οι πωλήσεις καυσίμων
από πρατήρια πετρελαι-
οειδών παρουσίασαν
μείωση τους τελευταί-
ους μήνες.Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για εγκατάσταση σταθμού φόρτισης

μέσα σε πρατήριο καυσίμων.

<<<<<<

Ήδη οι ενδιαφερόμενες
εταιρείες βρίσκονται σε
αναζήτηση και συζητή-
σεις για επενδύσεις
στον τομέα των ΑΠΕ.

Μηδενικά πλαστικά απόβλητα 
στην τουριστική βιομηχανία 

Πλατφόρμα που συνδέει 
επιχειρήσεις από την Τρ. Κύπρου

<<<<<<

Μια εταιρεία ανεξαρ-
τήτως κλάδου θα μπο-
ρεί να συναλλάσσεται
με όλους τους συνερ-
γάτες που δραστηριο-
ποιούνται στην οικο-
νομία.

H Πλατφόρμα Ψηφιακής Οικονομίας είναι για όλους τους τομείς της
οικονομίας και για όλα τα μεγέθη εταιρειών.

<<<<<<

Η Κύπρος μπορεί να
ηγηθεί της προσπάθει-
ας και να γίνει πηγή 
έμπνευσης.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δυσεύρετοιείναι οι γραφειακοί χώροι
κυρίως στη Λεμεσό, με τις τράπεζες
να καλούνται να διαδραματίσουν
το δικό τους ρόλο. Γίνονται δέκτες
πολλώναιτημάτων από ντιβέλοπερς
για δανεισμό ώστε να προχωρήσουν
σε κατασκευή γραφειακών χώρων.
Το κομμάτι της μετεγκατάστασης
(relocation) εταιρειών από χώρες
όπως Ουκρανία, Ρωσία και Λευκο-
ρωσία λόγω του πολέμου, της έλευ-
σης εταιρειών τεχνολογίας, αλλά

και της πρόσληψης δυναμικού για
ήδη υπάρχουσες εταιρείες έχουν
καταφέρει τα γραφεία να είναι «είδος
υπό εξαφάνιση». Οι τράπεζες βλέ-
πουν παράθυρο ευκαιρίας παροχής
δανειοδοτήσεων για την κατασκευή
– επέκταση ήδη υφιστάμενων χώ-
ρων για γραφεία, σε μια εποχή που
αν και η δανειοδότηση βρίσκεται
σε καλά επίπεδα, κανείς δεν γνωρίζει
σε τι επίπεδα θα κινηθεί ο δανεισμός
στην Κύπρο από το 2023 και μετέ-
πειτα. Οι συνέπειες της πανδημίας
εξάλλου και ο πόλεμος έχουν δη-

μιουργήσει ένα κοκτέιλ κινδύνου
που κανείς δεν γνωρίζει τις παρε-
νέργειές του. Ως τώρα πάντως υπε-
ρισχύει η «γεύση» της ακρίβειας. 

Τραπεζικές πηγές επιβεβαίωσαν
στην «Κ» πως πράγματι και τα γρα-
φεία στη Λεμεσό είναι δυσεύρετα,
αλλά και ότι τα τηλέφωνα χτυπούν
για δανεισμό ενόψει δημιουργίας
τους. Οι τράπεζες ναι μεν έχουν
ρευστότητα που πρέπει να τη δια-
θέσουν, ωστόσο είναι προσεκτικές
με τα κριτήρια του δανεισμού, ιδίως
σε μία περίοδο όπως η τωρινή, η

οποία χαρακτηρίζεται –δικαιολο-
γημένα- από αβεβαιότητα λόγω του
πολέμου. Οι τράπεζες επίσης δεν
έχουν και τις καλύτερες εμπειρίες
με το δανεισμό σε «ντιβέλοπερς»,
αφού στο όχι και τόσο μακρινό πα-
ρελθόν του 2013, ο κατασκευαστικός
τομέας παρέμεινε με τα περισσότερα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
είχε εντοπίσει αυτό το ενδιαφέρον
από ξένους πρώτον για κατοικίες,
αλλά κατ’ επέκταση και για γραφεία
πριν από την περίοδο του πολέμου

και εστίαζε στη ζήτηση από ξένους
επενδυτές εταιρειών τεχνολογίας.
Στο τελευταίο δείκτη κατοικιών για
το 4ο τρίμηνο του 2021, η Κεντρική
ανέφερε πως η αγορά των ακινήτων
ανέκαμπτε σιγά σιγά μετά την μεί-
ωση που κατέγραψε το 2020 με την
κατάργηση του Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος και το ξέ-
σπασμα της πανδημίας. «Η αύξηση
αυτή οφείλεται στην προσέλκυση
επενδυτών που επιθυμούν να με-
ταφέρουν την έδρα των επιχειρή-
σεών τους στην Κύπρο και να απο-

κτήσουν γραφεία αλλά και κατοικίες
για τους υπαλλήλους τους (συνήθως
εταιρείες υψηλής τεχνολογίας), κα-
θώς και εκείνων που στοχεύουν
στην απόκτηση μόνιμης άδειας πα-
ραμονής στην Κύπρο», έγραφε χα-
ρακτηριστικά. Όσον αφορά ολό-
κληρο το έτος η Κεντρική τονίζει
πως ο αριθμός των πωλητήριων εγ-
γράφων για ακίνητα το 2021 πα-
ρουσίασε ετήσια αύξηση 53,8% (αν
και από χαμηλή βάση λόγω της παν-
δημίας) σε σχέση με 31,3% μείωση
την ίδια περίοδο του 2020. Συγκε-

κριμένα, σημειώθηκε αύξηση 55,5%
στη ζήτηση από εγχώριους αγορα-
στές και 50,9% στη ζήτηση από ξέ-
νους επενδυτές. Άξιο αναφοράς
είναι το γεγονός του μειωμένου με-
ριδίου στις συναλλαγές από κατοί-
κους μη ευρωπαϊκών χωρών. Συγ-
κεκριμένα, το 2021 το μερίδιο των
κατοίκων μη ευρωπαϊκών χωρών
στις συνολικές συναλλαγές ανήλθε
στο 18%, σε σύγκριση με 32% το
2018. Η μείωση στον αριθμό των
εν λόγω συναλλαγών ανήλθε στο
36,9% από το 2018 στο 2021.

Είδος υπό εξαφάνιση τα γραφεία στη Λεμεσό
Βλέπουν παράθυρο ευκαιρίας για δανεισμό οι τράπεζες που έχουν ήδη πολλά αιτήματα για δημιουργία νέων χώρων

<<<<<<

Οι τράπεζες, ναι μεν
έχουν ρευστότητα που
πρέπει να τη διαθέσουν,
ωστόσο είναι προσεκτι-
κές με τα κριτήρια του
δανεισμού.

Ευκαιρία για 
τα debt to asset
Εκτός από δανεισμό για δη-
μιουργία γραφειακών χώ-
ρων οι τράπεζες έχουν την
ευκαιρία να «ξεφορτω-
θούν» και το απόθεμα που
έχουν αποκτήσει από την
επιτυχημένη μέθοδο της αν-
ταλλαγής χρέους προς ακί-
νητη περιουσία (debt to as-
set). Το απόθεμα των ακινή-
των που έχουν οι τράπεζες
είναι μεγάλο, άλλες μικρό-
τερο απόθεμα, άλλες μεγά-
λο, βλέπε για παράδειγμα,
Τράπεζα Κύπρου. Μερικοί
χώροι εξ αυτών που υπάρ-
χουν προς διάθεση, επίσης
μπορούν να μετατραπούν
σε γραφεία με τις κατάλλη-
λες επενδύσεις.Εκτός από δανεισμό για δημιουργία γραφειακών χώρων οι τράπεζες έχουν την ευκαιρία να «ξεφορτωθούν» και το απόθεμα που έχουν αποκτήσει από την

επιτυχημένη μέθοδο της ανταλλαγής χρέους προς ακίνητη περιουσία (debt to asset).

Ψηφιακά έργα 1,4 δισ.
ευρώ έως το τέλος 
της χρονιάς στην Ελλάδα
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Περισσότερα από 50 έργα της τά-
ξεως του 1,4 δισ. ευρώ που χρη-
ματοδοτούνται από το Ταμείο Ανά-
καμψης και έχουν ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ πρόκειται να δημοπρατήσει
έως το τέλος του 2022 η Κοινωνία
της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η φετινή
χρονιά, που σχεδόν κατά το ήμισυ
έχει παρέλθει, είναι ιδιαίτερα κομ-
βικής σημασίας για την προώθηση
των μεγάλων ψηφιακών έργων
του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Γι’ αυτό
ο εποπτευόμενος, από το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
φορέας αυξάνει τους ρυθμούς δη-
μοπράτησης νέων έργων. Οπως
αναφέρει στην «Κ» ο Δημήτρης
Γιάντσης, γενικός διευθυντής της
Γενικής Διεύθυνσης Εργων της
ΚτΠ, τα βασικότερα από τα pro-
jects που πρόκειται να δημοπρα-
τηθούν έως το τέλος της χρονιάς
περιλαμβάνουν την επέκταση του
υφιστάμενου δικτύου τηλεϊατρικής
στο σύνολο των υγειονομικών πε-
ριφερειών της χώρας, την ανα-
βάθμιση και επέκταση του συ-
στήματος τήρησης των αρχείων
σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δι-
καστήρια, και την ψηφιοποίηση
εντύπων αρχείων και δεδομένων
δικαστηρίων. Επίσης, μετά την
πρόσφατη ολοκλήρωση της δια-
δικασίας διαβούλευσης θα προ-
κηρυχθεί ο διαγωνισμός για το
έργο της ψηφιοποίησης του φυ-
σικού αρχείου των δημόσιων νο-
σοκομείων της χώρας, κατ’ ελά-
χιστον των τελευταίων πέντε ετών.
Τους επόμενους μήνες αναμένεται
να ξεκινήσει και η διαγωνιστική
διαδικασία για την αναβάθμιση
του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκε-
ται η διαβούλευση για τη δημι-
ουργία κεντρικού κόμβου διαχεί-
ρισης και ανάλυσης μεγάλου όγκου
δεδομένων (big data) του Δημο-
σίου. 

Αυτό το διάστημα, η Κοινωνία
της Πληροφορίας ολοκληρώνει
τις διαδικασίες για την έναρξη
λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας digitalsme.gov.gr,
μέσω της οποίας θα χορηγείται

στους δικαιούχους χρηματική ενί-
σχυση, υπό μορφήν κουπονιού,
με σκοπό τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό τους. 

Η δράση αποτελείται από τρία
προγράμματα, από τα οποία τα
δύο συνιστούν την παροχή ενί-
σχυσης μέσω της χορήγησης κου-
πονιών. Το πρώτο (180 εκατ. ευρώ)
προβλέπει τον ψηφιακό εκσυγ-
χρονισμό των επιχειρήσεων μέσω
κουπονιών (για την αγορά ψηφια-
κών εργαλείων, όπως π.χ. λογι-
σμικού), μέγιστης επιλέξιμης δα-
πάνης από 1.000 έως 20.000 ευρώ,
με το 90% των εν λόγω ποσών να
αντιστοιχεί στο ποσό ενίσχυσης.
Το δεύτερο (100 εκατ. ευρώ), με
αντικείμενο την ανάπτυξη ψη-
φιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
αφορά την επιχορήγηση επενδυ-
τικών σχεδίων, αξίας από 200.000
έως 2 εκατ. ευρώ, των εταιρειών
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων
και υπηρεσιών. Το τρίτο (162,4
εκατ. ευρώ) αφορά την παροχή
ενίσχυσης για την αντικατάσταση
των POS, των ταμειακών μηχανών,
την απόκτηση συνδρομής σε λο-
γισμικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης
ή σχετικού εξοπλισμού, όπως τάμ-
πλετ ή θερμικού εκτυπωτή.

H επέκταση του υφιστάμενου δι-
κτύου τηλεϊατρικής στο σύνολο των
υγειονομικών περιφερειών της χώ-
ρας είναι ένα από τα βασικά pro-
jects που πρόκειται να δημοπρατη-
θούν έως το τέλος της χρονιάς.
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Είναι τόσο σοβαρές οι ελλείψεις 
προσωπικού στα ξενοδοχεία 
που ολοένα και περισσότεροι 
επιχειρηματίες προσφεύγουν 
στη χορήγηση μπόνους «ευρέ-
τρων» σε εργαζομένους τους 
οι οποίοι θα μπορέσουν να 
τους φέρουν κάποιο γνωστό 
ή φίλο τους για να τον προ-
σλάβουν.

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε 
λίγο μετά το Πάσχα, όταν κα-
τέστη πλέον σαφές πως παρά 
τον πόλεμο στην Ουκρανία η 
ταξιδιωτική κίνηση προς την 
Ελλάδα ανακάμπτει δυναμικά 
και πιθανόν να υπερβεί και τα 
επίπεδα ρεκόρ του 2019. Αρχι-
κώς υιοθετήθηκε από μεγάλα 
πολυτελή ξενοδοχεία της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης, αλ-
λά σταδιακά επεκτάθηκε και 
σε πολυτελή συγκροτήματα 
της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τις 
τελευταίες εβδομάδες όμως 
εφαρμόζεται ευρέως μεταξύ 
άλλων και από μεγάλους ομί-
λους που διαθέτουν πολλές χι-
λιάδες κρεβάτια ανά την επι-
κράτεια.

Το μπόνους είναι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις 200 
ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που 
θα προσελκύσει έναν καινούρ-
γιο στην επιχείρηση. Ωστόσο, 
εσχάτως έχει προστεθεί ως 
προϋπόθεση η παραμονή του 
νέου εργαζομένου για τουλά-
χιστον ένα μήνα, καθώς, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, υπήρ-
ξαν πολλές περιπτώσεις που 
εργαζόμενοι έφεραν ανθρώ-
πους, πήραν τα 200 ευρώ, αλ-
λά οι τελευταίοι έφυγαν μετά 
δύο-τρεις μέρες είτε προσχε-
διασμένα (για να λάβουν οι φί-
λοι τους το μπόνους) είτε όχι. 

Η προσφυγή σε τέτοιου εί-
δους μεθόδους δεν θα πρέπει 
να παραξενεύει, καθώς μόλις 
πριν από μία βδομάδα η Συ-
νομοσπονδία Επιχειρηματι-
ών Τουριστικών Καταλυμά-

των Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) ζήτησε 
από τα υπουργεία Εργασίας 
και Οικονομικών να επιτρα-
πεί σε συνταξιούχους και εκ-
παιδευτικούς του ∆ημοσίου 
να απασχοληθούν στον του-
ρισμό χωρίς να υποστούν τις 
σχετικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα η ΣΕΤΚΕ 
αναφέρει πως παρά το ότι 
έχουν γίνει προσπάθειες για 
την εξεύρεση εργαζομένων 
στον τουρισμό και έχουν δοθεί 
κίνητρα, όπως ενδεικτικά με 

την υπογραφή από τον φορέα 
συλλογικής σύμβασης εργασί-
ας η οποία προβλέπει αύξηση 
στους μισθούς 3% για τη φε-
τινή χρονιά και επιπλέον 4% 
για το επόμενο έτος, αυτά δεν 
έχουν αποδώσει. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τη ΣΕΤΚΕ, υφίσταται 
«έντονο ενδιαφέρον για εργα-
σία τόσο από συνταξιούχους 
οι οποίοι έχουν την ικανότη-
τα να εργασθούν όσο και από 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι είτε 
δεν εργάζονται τους θερινούς 
μήνες είτε επιθυμούν να έχουν 
παράλληλη απασχόληση».

Οπως έχει αναδείξει η «Κ», 
οι τουριστικές επιχειρήσεις 
αδυνατούν εδώ και δύο τουλά-
χιστον χρόνια να βρουν προ-
σωπικό για να καλύψουν τις 
αυξανόμενες ανάγκες τους 
στα ξενοδοχεία και στις άλ-
λες μονάδες φιλοξενίας. Το 
πρόβλημα στον τουρισμό έχει 
μετρηθεί εδώ από το Ινστι-
τούτο του Συνδέσμου Ελλη-

νικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΙΝΣΕΤΕ). Συγκεκριμένα, 
σχετική μελέτη που δημοσι-
εύτηκε τον Μάρτιο του 2022 
αποκαλύπτει πως στην αιχμή 
της θερινής σεζόν του 2021, 
53.249 θέσεις εργασίας δεν 
καλύφθηκαν από τις 244.124 
θέσεις που προβλέπονται βά-
σει οργανογράμματος στα ξε-
νοδοχεία. ∆ηλαδή, το ποσοστό 
έλλειψης ανέρχεται σε 22% ή 
πάνω από 1 στις 5 θέσεις δεν 
καλύφθηκαν. 

Το ποσοστό είναι παρόμοιο 
σε όλα τα τμήματα λειτουργίας 
των ξενοδοχείων και κυμαίνε-
ται από 21% έως 24%. Το 50% 
του συνόλου των θέσεων ερ-
γασίας που δεν καλύφθηκαν, 
σχεδόν 26.500 θέσεις, αντι-
στοιχεί στις ειδικότητες κα-
μαριέρα, ρεσεψιονίστ, σερ-
βιτόρος, βοηθός σερβιτόρου, 
λαντζέρης, μπαρίστα και τε-
χνική υποστήριξη και συντή-
ρηση.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Προϋπόθεση για
να δοθεί το μπόνους, 
ο νέος υπάλληλος
να παραμείνει
στην επιχείρηση
για τουλάχιστον
ένα μήνα.

Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι Ελ-
ληνες εργοδότες μπροστά στο 
ενδεχόμενο να προχωρήσουν 
σε προσλήψεις έως τον Σεπτέμ-
βριο, με την προσοχή να πέφτει 
στους τομείς της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών, των επι-
κοινωνιών και ΜΜΕ, καθώς ση-
μειώνουν αυξημένες προοπτικές 
απασχόλησης. 

Στον αντίποδα, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις αλλά και τις εκτι-
μήσεις της Manpower, οι συνε-
χιζόμενες επιπτώσεις της παν-
δημίας, το υψηλότερο κόστος 
ζωής και οι εξελίξεις στην Ευ-
ρώπη είναι πιθανό να επηρεά-
σουν την εμπιστοσύνη των ερ-
γοδοτών κυρίως σε τομείς της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η έρευνα της εταιρείας δεί-
χνει επίσης ότι οκτώ στους δέκα 
εργοδότες δυσκολεύονται λίγο 
έως πολύ να βρουν ταλέντα. Βέ-
βαια, το 18% δηλώνει ότι δυσκο-
λεύεται σημαντικά, ενώ υπάρχει 
άλλο ένα 20% που δηλώνει πως 
δεν δυσκολεύεται καθόλου. 

Σύμφωνα με την Ερευνα Προ-
οπτικών Απασχόλησης του ομί-
λου της ManpowerGroup για 
το γ΄ τρίμηνο του 2022 (Ιούνι-
ος - Σεπτέμβριος), προβλέπεται 
ελαφρώς χαμηλός ρυθμός προ-
σλήψεων από τις ελληνικές επι-
χειρήσεις, με τις Συνολικές Προ-
οπτικές Απασχόλησης (ΝΕΟ) να 
αποτυπώνονται μειωμένες κατά 
-1%, όπως αναφέρουν 515 Ελλη-
νες εργοδότες.

Επιπλέον, το 28% των ερ-
γοδοτών αναμένει αύξηση του 
αριθμού των απασχολουμένων, 
το 26% προβλέπει μείωση και 

το 43% δεν αναμένει κάποια 
αλλαγή.

Ο πιο ισχυρός τομέας στην 
Ελλάδα είναι η πληροφορική, 
τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, 
επικοινωνίες και ΜΜΕ, με τις 
προοπτικές απασχόλησης να 
φθάνουν στο 23%, σημειώνο-

ντας άνοδο κατά 4% συγκριτι-
κά με το β΄ τρίμηνο του 2022. 
Οι χαμηλότερες προοπτικές απα-
σχόλησης καταγράφονται στον 
τομέα των Μη Κερδοσκοπικών 
Οργανισμών (-50%). Η λιγότε-
ρο ανταγωνιστική περιφέρεια 
είναι η Βόρεια Ελλάδα με -9%, 
ενώ ακολουθεί η ευρύτερη Πε-
ριφέρεια Αττικής. Οι εργοδότες 
σε οργανισμούς με 250+ εργα-
ζομένους είναι πιο αισιόδοξοι.

Φρένο σε προσλήψεις
έως και τον Σεπτέμβριο
βλέπουν οι εργοδότες

Μπόνους σε υπαλλήλους
που φέρνουν νέους εργαζομένους
«Εύρετρα» έως 200 ευρώ από ξενοδόχους λόγω μεγάλων ελλείψεων προσωπικού

Στην αιχμή της θερινής σεζόν του 2021, 53.249 θέσεις εργασίας δεν καλύφθηκαν από τις 244.124 θέσεις που 
προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ.

Πληροφορική, τεχνολογία, ΜΜΕ 
οι κλάδοι με τις καλύτερες προο-
πτικές απασχόλησης, σύμφωνα με 
έρευνα της Manpower.
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Λύση στο «παζλ» των χιλιάδων κε-
νών θέσεων εργασίας σε κλάδους 
αιχμής, όπως ο τουρισμός και ο 
επισιτισμός, επιδιώκει να δώσει το 
υπουργείο Εργασίας παρέχοντας 
γενναία επιχορήγηση, ύψους 3.600 
ευρώ για ένα εξάμηνο, σε νέους 
που θα ενταχθούν στην αγορά ερ-
γασίας και στους εργοδότες τους.

Ετσι, ο νέος που θα προσλη-
φθεί με τον κατώτατο μισθό των 
713 ευρώ μεικτά, 611 ευρώ καθα-
ρά, θα λάβει για τους πρώτους έξι 
μήνες 911 ευρώ καθαρά. Αλλά και 
ο εργοδότης στον οποίο ένας ερ-
γαζόμενος αμειβόμενος με τον κα-
τώτατο μισθό κοστίζει 872 ευρώ 
προ φόρων, θα επιδοτηθεί με τα 
300 ευρώ τον μήνα, με αποτέλεσμα 
να του κοστίζει 572 ευρώ.

Το μπόνους των 300 ευρώ τον 
μήνα, για έξι ή και λιγότερους μή-
νες, προβλέπεται σε τροπολογία 
του υπουργείου Εργασίας με αλλα-
γές στους όρους του προγράμμα-
τος «Πρώτο Ενσημο», που θεσπί-
στηκε με τον ν. 4855/2021 (άρθρο 
196) και «τρέχει» από τις αρχές του 
έτους. Σύμφωνα με το υπουργείο, 
στόχος των αλλαγών είναι το πρό-
γραμμα να καταστεί πιο ελκυστικό 
και να λειτουργήσει αποτελεσμα-
τικότερα ως εργαλείο αύξησης της 
απασχόλησης των νέων, ηλικίας 
έως 29 ετών, χωρίς προηγούμενη 
προϋπηρεσία.

Στην πράξη, βέβαια, αποτελεί 
και ένα ισχυρότατο κίνητρο για νέ-
ους που επιθυμούν να εργαστούν 
για πρώτη φορά, να το κάνουν σε 
κάποιες από τις κενές θέσεις που 
υπάρχουν στον επισιτισμό - του-
ρισμό, καθώς ακόμη κι αν αμει-
φθούν με τον κατώτατο μισθό και 
όχι με τον μισθό που προβλέπεται 
στις συλλογικές συμβάσεις των 
δύο κλάδων, θα λάβουν για έξι μή-
νες αυξημένο μισθό κατά 49%, 
καθώς αντί για 611 ευρώ καθαρά 
(713 μεικτά) θα αμειφθούν με 911 
ευρώ. Αντίστοιχα και οι εργοδότες 
θα επιδοτηθούν με 300 ευρώ τον 
μήνα, επίσης για έξι μήνες, με απο-
τέλεσμα το μισθολογικό κόστος 
να μειωθεί κατά 34,4%. Συνολικά 
η επιδότηση τριπλασιάζεται, με 
αποτέλεσμα να φθάνει έως και τα 

3.600 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, σε 
σχέση με το ισχύον πλαίσιο που 
προβλέπει συνολική επιδότηση για 
κάθε θέση εργασίας ύψους 1.200 
ευρώ για έξι μήνες (και η οποία 
κατανέμεται ισόποσα μεταξύ ερ-
γαζομένου και εργοδότη), με την 
εισαγόμενη ρύθμιση προσαυξάνε-
ται το συνολικό ποσό της επιδό-
τησης στο ύψος των 3.600 ευρώ 
για κάθε νέα θέση εργασίας που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα, για το 
ίδιο χρονικό διάστημα (έξι μήνες).

Η επιδότηση των 3.600  ευρώ 
κατανέμεται ως εξής: Ποσό 1.800 
ευρώ καταβάλλεται απευθείας 
στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, 
επιμεριζόμενο σε έξι ισόποσες μη-
νιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνι-
αίου μισθού του και ανεξαρτήτως 
του ύψους αυτού.

Τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ κατα-
βάλλονται απευθείας στον εργο-
δότη του νεοπροσλαμβανόμενου 
νέου για την κάλυψη μέρους της 
μισθολογικής δαπάνης. Ετσι, όπως 
εκτιμά και το οικονομικό επιτελείο, 
μέσω των ενισχυμένων επιδοτήσε-
ων θα δημιουργηθούν ισχυρότε-
ρα κίνητρα για την υπαγωγή στο 
πρόγραμμα.

Αφορά απασχόληση 
νέων έως 29 ετών 
χωρίς προϋπηρεσία.

Επιδότηση 600 ευρώ 
σε νέες προσλήψεις

H επιδότηση αποτελεί ένα ισχυρό-
τατο κίνητρο για νέους που επιθυμούν 
να εργαστούν για πρώτη φορά.
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ΕΑυξήσεις στις τιμές των ξενο-

δοχείων στην Ελλάδα, σε όλες 
τις κατηγορίες, καταγράφει η 
τελευταία έρευνα του ειδικευ-
μένου στον τουρισμό συμβου-
λευτικού οίκου Mabrian. Η μέ-
ση αύξηση για την περίοδο από 
1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου σε 
σχέση με πέρυσι, έτος κατά το 
οποίο είχαν επίσης αυξηθεί οι 
τιμές σε σχέση με το 2019, υπο-
λογίζεται στο 11% για τα ξενο-
δοχεία πέντε αστέρων και από 
2% έως 5% στα χαμηλότερης 
κατηγορίας. Ωστόσο, στα υψη-
λής ζήτησης συγκροτήματα, και 
ειδικά σε εκείνα που δεν λει-
τουργούν μέσω τουριστικών 
πρακτόρων και οργανωμένων 
γκρουπ, οι αυξήσεις είναι πο-
λύ μεγαλύτερες, από 20% έως 
και 30%, αναφέρουν στην «Κ» 
πηγές της αγοράς.

Παράλληλα με την αύξηση 
στις τιμές των δωματίων αυξη-
μένες είναι και οι διαθέσιμες αε-
ροπορικές θέσεις και μάλιστα σε 
σχέση και με το 2019. Ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Mabrian οι διαθέσιμες αεροπο-
ρικές θέσεις για την Ελλάδα από 
1 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 
είναι 11% περισσότερες από την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, 
οπότε και σημειώθηκαν ρεκόρ 
αφίξεων και εισπράξεων στην 
Ελλάδα. Η Mabrian καταγρά-
φει 16,4 εκατ. διαθέσιμες θέσεις 
για το συγκεκριμένο διάστημα. 
Ανοδο όμως καταγράφει και η 
Κροατία και σε μικρότερο βαθ-
μό το Μαυροβούνιο στην πε-
ριφέρεια της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Οσον αφορά τις διαδικτυακές 

αναζητήσεις για διακοπές στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη από 
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης αλ-
λά και των ΗΠΑ, η Κροατία, το 
Μαυροβούνιο και η Ελλάδα βρί-
σκονται στην κορυφή της σχετι-
κής κατάταξης. Για την Ελλάδα 
ισχυρότερες αγορές εισερχόμε-
νου τουρισμού είναι, σύμφωνα 

με την Mabrian, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Γαλλία, ενώ Γερ-
μανία και Γαλλία δείχνουν ισχυ-
ρή προτίμηση στην Κροατία, η 
οποία φέτος εμφανίζεται ως ο 
ισχυρότερος ανταγωνιστής της 
Ελλάδας.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι και 
το ότι με βάση τα στοιχεία της 
Mabrian το μέσο διάστημα δια-
μονής στην Ελλάδα εμφανίζεται 
μειωμένο από πέρυσι, γεγονός 
που αποδίδεται στις αυξήσεις 
των τιμών, οι οποίες είναι οι 
υψηλότερες στη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη για τα συγκροτήμα-
τα 5 αστέρων και συγκεκριμέ-
να στα 310 ευρώ. Να σημειωθεί 
πως οι τιμές αυτές αφορούν τον 

μέσο όρο όλου του τριμήνου 
Ιουνίου - Αυγούστου και δεν 
είναι αντιπροσωπευτικές, όπως 
προαναφέρθηκε, ξενοδοχείων 
σε προορισμούς με υψηλή ζή-
τηση. Εκεί καταγράφονται για 
την περίοδο από τα τέλη Ιουλί-
ου έως και τον Αύγουστο μέσες 
τιμές πλησίον των 1.000 ευρώ 
ημερησίως και άνω, εξηγούν πη-
γές της αγοράς στην «Κ».

Εν τω μεταξύ, οι αφίξεις των 
κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα 
θα είναι φέτος κατά 25% αυξη-
μένες συγκριτικά με το 2019, 
σύμφωνα με τον υπουργό Του-
ρισμού Βασίλη Κικίλια, ο οποίος 
συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Σύ-
νοδο της ∆ιεθνούς Ενωσης Εται-
ρειών Κρουαζιέρας (CLIA). «Το 
2022 θα έχουμε 5.000 προσεγγί-
σεις κρουαζιερόπλοιων στα ελ-
ληνικά νησιά και στα λιμάνια», 
δήλωσε ο υπουργός επικαλούμε-
νος στοιχεία της Ενωσης Λιμέ-
νων Ελλάδος. «Στόχος μας είναι 
να έχουμε κρουαζιέρα και τους 
12 μήνες του χρόνου, επομένως 
διαπραγματευόμαστε εδώ στη 
Γένοβα με μεγάλους παίκτες της 
αγοράς, ώστε να έχουμε θεμα-
τικό τουρισμό για τις κρουαζιέ-
ρες και τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο», επεσήμανε. 
Αναφερόμενος στο ζήτημα των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων της 
ελληνοτουρκικής έντασης στον 
τουρισμό, σημείωσε χαρακτη-
ριστικά πως «δεν υπάρχει κα-
νένα σύννεφο απειλών που να 
μπορεί να κρύψει τον ήλιο από 
τα ελληνικά νησιά». «Χιλιάδες 
Τούρκοι τουρίστες και ταξιδιώ-
τες προτιμούν τα ελληνικά νη-
σιά φέτος για τις διακοπές τους 
και αφήνουν εδώ το συνάλλαγ-
μά τους», προσέθεσε.

Αυξημένες και οι δια-
θέσιμες αεροπορικές 
θέσεις για την Ελλά-
δα και μάλιστα σε σύ-
γκριση και με το 2019.

Διψήφια αύξηση τιμών στα 5άστερα ξενοδοχεία
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
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Αύξηση του ποσοστού των ζη-
μιογόνων επιχειρήσεων κατά 
27,6 ποσοστιαίες μονάδες αλλά 
και αύξηση του ποσοστού του 
πληθυσμού που θα βρεθεί κάτω 
από το όριο της φτώχειας κοντά 
στο 30% προβλέπει η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
ότι θα προκαλέσει στην Ελλάδα 
ο πόλεμος στην Ουκρανία σε 
ένα χρόνο. Οι ζοφερές αυτές 
προβλέψεις περιλαμβάνονται 
στην έκθεση της ΕΤΕπ με τίτ-
λο «Πόσο κακό κάνει ο πόλεμος 
της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή 
ανάκαμψη», προβλέψεις που, 
εάν επιβεβαιωθούν, δείχνουν 
αν μη τι άλλο αφενός ότι τα όσα 
αντιμετωπίζουν τώρα νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις είναι μόνο 
η αρχή μιας εξαιρετικά δύσκο-
λης πορείας, και αφετέρου το 
πόσο ευάλωτη είναι η ευρωπα-
ϊκή οικονομία έπειτα από δύο 
χρόνια πανδημίας, και κυρίως 
οι οικονομίες εκείνες, όπως η 
ελληνική, οι οποίες προέρχο-
νται και από μια δεκαετή κρίση. 

Κάτι άλλο που αποκαλύπτει 
η έκθεση είναι το εξής: ο πόλε-
μος στην Ουκρανία διευρύνει το 

χάσμα ανάμεσα στον πλούσιο 
Βορρά και τον φτωχό Νότο, ενώ 
ισχυρό πλήγμα δέχονται και οι 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
τόσο λόγω των όχι πολύ ισχυ-
ρών οικονομιών όσο και λόγω 

της σημαντικής εξάρτησης των 
εισαγωγών και των εξαγωγών 
τους από τη Ρωσία και την Ου-
κρανία. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
έκθεση προβλέπεται ότι τον Φε-
βρουάριο του 2023, ένα χρόνο 
δηλαδή μετά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, θα έχουν 
αυξηθεί κατά 27,6 ποσοστιαίες 
μονάδες οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα που θα καταγράφουν 
ζημίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
αύξηση που προβλέπεται μετα-
ξύ των κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και σύμφωνα 
με την ανάλυση της ΕΤΕπ η αύ-
ξηση κατά 27,2 μονάδες οφεί-
λεται στις συνέπειες από την 
αύξηση των τιμών της ενέργει-
ας και οι υπόλοιπες 0,4 μονά-
δες οφείλονται στις συνέπειες 
από τη μείωση των εξαγωγών 
προς Ρωσία, Ουκρανία και Λευ-
κορωσία. Οπως επισημαίνεται 
στην έκθεση, η παραγωγή σε 
ορισμένες χώρες, όπως η Λι-
θουανία, η Ελλάδα και η Κρο-
ατία, παραμένει σχετικά ενερ-
γοβόρα, ενώ η παραγωγή στο 
Λουξεμβούργο βασίζεται πολύ 
λίγο στην ενέργεια. 

Σημαντική είναι η επίπτωση 
του πολέμου και στα νοικοκυ-
ριά, καθώς το κύμα ανατιμήσε-
ων που σαρώνει την Ευρώπη 
προκαλεί μείωση του διαθέσι-
μου εισοδήματος. Σύμφωνα με 
τα μοντέλα προβλέψεων της 
ΕΤΕπ, ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αύξηση κατά 2,5 μονάδες 
του τμήματος του ελληνικού 
πληθυσμού που κινδυνεύει να 
βρεθεί κάτω από το όριο της 

φτώχειας σε σχέση με το 2020, 
όταν το ποσοστό αυτό διαμορ-
φώθηκε στο 26,87%. 

Με άλλα λόγια προβλέπει ότι 
κινδυνεύει να βρεθεί κάτω από 
το όριο της φτώχειας το 29,37% 
του πληθυσμού. Με αυτό το πο-
σοστό η Ελλάδα θα παραμείνει 
στην τρίτη υψηλότερη θέση από 
πλευράς αναλογίας πληθυσμού 
σε κίνδυνο φτώχειας, μετά τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυ-
τό που έχει σημασία είναι ότι 
οι πληθωριστικές πιέσεις αυ-
ξάνουν την απόσταση της Ελ-
λάδας από την τέταρτη Ισπανία 

(26,74% το ποσοστό του πληθυ-
σμού στην Ισπανία κάτω από το 
όριο της φτώχειας το 2020 και 
με πρόβλεψη για αύξηση κατά 
1,3 ποσοστιαία μονάδα λόγω 
του πολέμου), κάτι που δείχνει 
και τα δομικά προβλήματα του 
φαινομένου της ακρίβειας στην 
Ελλάδα. 

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με 
την έκθεση της ΕΤΕπ, προβλέ-
πεται ότι στην Ευρωζώνη θα ξε-
περάσει το 6% το 2022, ενώ οι 
αυξήσεις των τιμών εκτιμάται 
ότι θα πλήξουν την ιδιωτική κα-
τανάλωση κατά 1,1% στην Ε.Ε. 

Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται 
ότι θα αυξηθεί το 2022 στην Ε.Ε. 
λιγότερο από 3%, έναντι της 
πρόβλεψης για αύξηση κατά 4% 
που είχε κάνει η Κομισιόν πριν 
από τη ρωσική εισβολή. 

Τέλος, το ποσοστό των επι-
χειρήσεων στην Ε.Ε. που θα 
αντιμετωπίσει τον κίνδυνο πτώ-
χευσης εκτιμάται ότι θα αυξη-
θεί σε 17% από 10% σήμερα, 
και οι τομείς που αναμένεται 
ότι θα υποστούν το μεγαλύτε-
ρο πλήγμα είναι τα χημικά, τα 
φάρμακα, οι μεταφορές και η 
αγροδιατροφή. 

Τον Φεβρουάριο του 2023, ένα χρόνο δηλαδή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΤΕπ προβλέπει σημαντι-
κές επιπτώσεις στην οικονομία που θα αποτυπώνονται στη μεγάλη αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες θα 
καταγράφουν ζημίες.  

Α
Π

Ε

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Αύξηση ζημιογόνων 
επιχειρήσεων φέρνει 
ο πόλεμος στην Ουκρανία
Λόγω ακριβής ενέργειας το ποσοστό τους 

θα ενισχυθεί κατά 27,6% αρχές του 2023

Σχεδόν 30% 
του ελληνικού 
πληθυσμού κινδυνεύ-
ει να βρεθεί κάτω από 
το όριο της φτώχειας, 
προειδοποιεί η ΕΤΕπ 
σε έκθεσή της.

Οι υψηλές τιμές και οι ελλείψεις 
σε πρώτες ύλες ασκούν ισχυρές 
πιέσεις στις ελληνικές μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πά-
ντως για την ώρα εμφανίζουν 
μεγάλες αντοχές και δεν φαί-
νεται να αντιμετωπίζουν οξύ 
πρόβλημα ρευστότητας. Βιο-
μηχανία και εμπόριο είναι οι 
κλάδοι που φαίνεται να δέχο-
νται τη μεγαλύτερη πίεση, ενώ 
μεταξύ των μικρομεσαίων πιο 
εκτεθειμένες φαίνεται να είναι 
οι μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή 
οι επιχειρήσεις με πάνω από 10 
και κάτω από 50 εργαζομένους 
και ετήσιο τζίρο κάτω από 10 
εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την 
έρευνα συγκυρίας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων για το 

α΄ εξάμηνο του 2022 που δι-
ενήργησε η Εθνική Τράπεζα, 
ο δείκτης εμπιστοσύνης των 
ΜμΕ οδηγήθηκε σε πτώση 11 
μονάδων σε σχέση με το προ-
ηγούμενο εξάμηνο, στις 13 μο-
νάδες από τις 24 το β΄ εξάμηνο 
του 2021, με την ανησυχία να 
εντοπίζεται κυρίως στις ρευ-
στές συνθήκες που επικρα-
τούν σήμερα. Παράλληλα, το 
ποσοστό των επιχειρήσεων 
με στόχο ανάπτυξης μειώθηκε 
σε 57% (από 62% το προηγού-
μενο εξάμηνο), κυρίως καθώς 
κάποιες ΜμΕ προσάρμοσαν τη 
στρατηγική τους από επεκτατι-
κή σε σταθεροποιητική (χωρίς 
ωστόσο να οδηγούνται σε κα-
τάσταση επιβίωσης). Η εξέλι-
ξη αυτή, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι οι δείκτες παραμέ-
νουν υψηλότερα από τις τιμές 
που είχαν κατά τις περιόδους 
της οικονομικής κρίσης ή της 
πανδημίας, δείχνει ότι η κατά-
σταση, αν και δύσκολη, παρα-
μένει διαχειρίσιμη σε αυτή τη 
φάση. Το 41% των ελληνικών 

ΜμΕ δηλώνει άμεσο αντίκτυ-
πο από τον πόλεμο, με σχεδόν 
το ήμισυ αυτών να αναφέρει 
έντονη επίδραση. Σε επίπεδο 
κλάδων, η πίεση είναι εντονότε-
ρη σε βιομηχανία και εμπόριο, 
με το 50% των ΜμΕ  σε αυτούς 
τους κλάδους να δηλώνουν ευ-
θέως εκτεθειμένες στη συγκυ-
ρία (έναντι ποσοστού 25%-30% 
στους κλάδους των υπηρεσιών 
και των κατασκευών).

Οι πιέσεις που δέχονται οι 
ΜμΕ αποτυπώνονται έντονα 
στις συνθήκες ζήτησης (οι οποί-
ες αποτελούν βασικό προσδιο-
ριστικό παράγοντα του δείκτη 
εμπιστοσύνης). Συγκεκριμένα, 
ο δείκτης τρέχουσας ζήτησης 
κατέγραψε μείωση 21 ποσο-
στιαίων μονάδων σε σχέση με 
το προηγούμενο εξάμηνο, με 
την πτώση να είναι εντονότερη 
στις κατασκευές (-54 μονάδες) 
και στο εμπόριο (-28 μονάδες). 
Προς τα κάτω έχουν αναθεω-
ρηθεί και οι προσδοκίες για την 
εξέλιξη της ζήτησης το επόμενο 
εξάμηνο, καθώς ο αντίστοιχος 
δείκτης καταγράφει μείωση 12 
μονάδων έναντι του προηγού-
μενου εξαμήνου, με την πτώση 
να είναι εντονότερη στον κλά-
δο του εμπορίου (-25 μονάδες). 
Σημειώνεται ότι η βιομηχανία 
ξεχωρίζει θετικά, καθώς είναι ο 
μόνος κλάδος που αναμένει αύ-
ξηση της ζήτησης (+4 μονάδες).

Παρά την αντίξοη συγκυρία, 
το ποσοστό των επιχειρήσεων 
με έντονα προβλήματα ρευστό-
τητας παραμένει στο ιστορικό 
χαμηλό του 9%, ενώ παράλληλα 
το αδύναμο κομμάτι του τομέα 
που βρίσκεται σε κατάσταση 
επιβίωσης παραμένει κοντά στο 
15% (έναντι 35% στην αιχμή 
της πανδημίας και 45% στην 
κορυφή της κρίσης). Αξίζει επί-
σης να σημειωθεί ότι το 1/4 των 
ΜμΕ σχεδιάζει να προχωρήσει 
σε προσλήψεις εργαζομένων το 
επόμενο εξάμηνο. 

Από πλευράς μεγέθους, άμε-
σα εκτεθειμένο στις επιπτώσεις 
του πολέμου είναι το 32% των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων (λι-
γότεροι από 10 εργαζόμενοι), το 
54% των μικρών επιχειρήσεων 
και το 39% των μεσαίων επιχει-
ρήσεων (50-250 εργαζόμενοι). 

Σε βιομηχανία, εμπό-
ριο οι μεγαλύτερες 
πιέσεις, λόγω ακρι-
βών και δυσεύρετων 
πρώτων υλών.

Αντέχουν 
οι μικρομεσαίες 
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Τα χαμηλότοκα –για την ώρα– 
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 
προκρίνει η κυβέρνηση για τη 
χρηματοδότηση των επενδυ-
τικών σχεδίων, ενώ την ίδια 
ώρα κατεβάζει τον πήχυ τόσο 
για τις επιχορηγήσεις όσο και 
για το ύψος των φοροαπαλλα-
γών που θα δίνονται ως ενι-
σχύσεις από τον αναπτυξια-
κό νόμο. Στις κατευθύνσεις 
αυτές, οι οποίες δόθηκαν από 
τους αναπληρωτές υπουργούς 
Οικονομικών Θεόδωρο Σκυ-
λακάκη και Ανάπτυξης Νίκο 
Παπαθανάση στο πλαίσιο συ-
νέντευξης Τύπου, αποτυπώνο-
νται στην ουσία δύο αρνητι-
κές εξελίξεις στην οικονομία, 
άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους: η αύξηση του κόστους 
του χρήματος, η αύξηση των 
επιτοκίων δηλαδή το επόμενο 
διάστημα, και οι πληθωριστι-
κές πιέσεις, οι οποίες σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι τα 
δύο προηγούμενα χρόνια δό-
θηκαν σημαντικά ποσά για 
τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων λόγω πανδημίας, οδηγούν 
την κυβέρνηση σε μείωση των 
φοροαπαλλαγών προκειμένου 
αυτή να περιορίσει το δημο-
σιονομικό κόστος.

Τα πρώτα καθεστώτα
Τα καλά νέα είναι ότι εντός 

του Ιουλίου αναμένεται να 
προκηρυχθούν τα τρία πρώτα 
καθεστώτα του νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου και συγκεκριμέ-
να τα καθεστώτα «Μεταποίη-
ση - Εφοδιαστική αλυσίδα», 
«Αγροδιατροφή» και «Τουρι-
σμός», καθώς και ότι δίνεται 
η δυνατότητα, κυρίως για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις και τα 
μεγάλα επενδυτικά σχέδια, 
συνδυασμού των ενισχύσε-
ων του αναπτυξιακού νόμου 
με τα δάνεια του ΤΑΑ.

Ακριβότερο χρήμα
«Το εργαλείο αυτό, των δα-

νείων, αποκτά πολύ μεγαλύτε-
ρη σημασία σήμερα από ό,τι 
περιμέναμε και εμείς, διότι δυ-
στυχώς μπαίνουμε σε μια πε-

ρίοδο αυξημένων επιτοκίων. 
Μεγάλες κεντρικές τράπεζες 
σε όλο τον πλανήτη αυξάνουν 
τα επιτόκια. 

Και σε αυτή την περίοδο 
τα δάνεια του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας αποκτούν ιδιαίτερη 
αξία και μεγάλη σημασία, δι-
ότι μετά τα επιτόκια των ομο-
λόγων –τα οποία ανεβαίνουν– 
θα ακολουθήσουν προφανώς, 
ή ακολουθούν ήδη, και τα 
επιτόκια των επιχειρήσεων. 
Συνεπώς έχει μεγάλη αξία η 
ταχύτητα με την οποία οι επι-
χειρήσεις ανταποκρίνονται 
σ’ αυτό το εργαλείο», τόνισε 

χθες χαρακτηριστικά ο κ. Σκυ-
λακάκης. 

Χρειάζεται ταχύτητα
Για να αντιληφθεί κάποιος 

τη σημασία της ταχύτητας 
με την οποία πρέπει να κι-
νηθούν οι επιχειρήσεις, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών επισήμανε: «Εχει 
σημασία όλες οι επιχειρήσεις 
που έχουν επενδυτικά σχέδια 
και τραπεζικό προφίλ να αξιο-
ποιήσουν το ταχύτερο δυνα-
τόν αυτό το εργαλείο, διότι 
σήμερα τα δάνεια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης έχουν επιτόκιο 
ύψους 0,35%, αλλά αυτό ισχύ-
ει μέχρις ότου εξαντληθεί το 
πρώτο 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο 
είχαμε δανειστεί με πάρα πο-
λύ χαμηλό επιτόκιο από την 
Κομισιόν. 

Οταν εξαντληθεί αυτό, θα 
πάμε σε μια άνοδο του επιτο-
κίου λογική στην πρώτη φάση 
και πολύ μεγαλύτερη στη δεύ-
τερη φάση. Στη δεύτερη φά-
ση έχουμε 1,8 δισ. ευρώ που 
θα έχει το κατά τι αυξημένο 
επιτόκιο και μετά τα υπόλοι-
πα θα δούμε σε τι επιτόκια 
θα πάνε». 

Σημείωσε, δε, ότι το επιτό-
κιο 0,35% δεν είναι διασφα-
λισμένο στις τράπεζες που 
έχουν πάρει την πρώτη δό-
ση του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας εάν δεν 
εκταμιεύσουν τα δάνεια κά-
νοντας τις δικές τους συμβά-
σεις. Με άλλα λόγια, όταν τε-
λειώσει το 1,6 δισ. ευρώ θα 
περάσουμε στο επόμενο επι-
τόκιο και όποια τράπεζα δεν 
έχει ξοδέψει την πρώτη δόση 
της θα αρχίσει να ξοδεύει το 
υπόλοιπο με βάση το επόμε-
νο επιτόκιο.

Στη σχετική πλατφόρμα του 
ΤΑΑ έχουν ήδη υποβληθεί 
600 επενδυτικά σχέδια και 
εξ αυτών έχει ολοκληρωθεί 
η επεξεργασία –βρίσκονται 
δηλαδή στο στάδιο της προέ-
γκρισης– των 20. Ο προϋπολο-
γισμός των 20 αυτών επενδυ-
τικών σχεδίων είναι περίπου 
700 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 264 εκατ. ευρώ δανεια-
κοί πόροι, 223 εκατ. ευρώ ίδια 
κεφάλαια και 204 εκατ. ευρώ 
εμπορικά δάνεια.

Οσον αφορά το κίνητρο της 

φοροαπαλλαγής στο πλαίσιο 
του νέου αναπτυξιακού νό-
μου, αυτό πλέον θα φτάνει τα 
5 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευ-
ρώ προηγουμένως. 

Οι επιχορηγήσεις θα δίνο-
νται στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις με μέγιστο ποσό 
τα 3 εκατ. ευρώ, από 6 εκατ. 
ευρώ που ίσχυε παλιότερα.

Ακριβώς για να καλυφθεί 
το κενό από τη μείωση των 
φοροαπαλλαγών αλλά και των 
επιδοτήσεων, η κυβέρνηση 
προωθεί τον συνδυασμό των 

χρηματοδοτικών εργαλείων 
του αναπτυξιακού και του 
ΤΑΑ. 

Ετσι, παραδείγματος χάρη, 
για μία μεγάλη επιχείρηση με 
επενδυτικό σχέδιο ύψους 20 
εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, η οποία εάν λάμβα-
νε μόνο τη φοροαπαλλαγή θα 
έπαιρνε επιχορήγηση 5 εκατ. 
ευρώ (δηλαδή 25% του επιλέ-
ξιμου κόστους), με δάνειο από 
το ΤΑΑ το ύψος της συνολικής 
ενίσχυσης φτάνει στο 31,4% 
του κόστους.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Είκοσι επενδύσεις με πόρους του ΤΑΑ

Η μείωση των φοροα-
παλλαγών αποσκοπεί 
στον περιορισμό 
του δημοσιονομικού 
κόστους μετά τα 
εκτεταμένα μέτρα 
στήριξης των τελευ-
ταίων ετών λόγω παν-
δημίας και ακριβής 
ενέργειας.

Αναπτυξιακός με λιγότερες φοροαπαλλαγές
Τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης προκρίνει η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Στο «κόκκινο» οδηγεί και πάλι 
τις τιμές ρεύματος στη χονδρε-
μπορική αγορά το νέο ράλι της 
τιμής του φυσικού αερίου. Είναι 
ενδεικτική αυτής της πορείας η 
αύξηση της τιμής στη χονδρε-
μπορική αγορά σήμερα στην 
Ελλάδα κατά 10% σε σχέση με 
την προηγούμενη ημέρα και η 
διαμόρφωσή της στα 235,71 ευ-
ρώ/MWh από τα 216 ευρώ την 
Πέμπτη, με την υψηλότερη τιμή 
κατά τη διάρκεια της ημέρας να 
φτάνει στα 354,94 ευρώ/MWh. 
Τις περισσότερες ώρες της ημέ-
ρας την τιμή στην αγορά καθό-
ρισε το ακριβό φυσικό αέριο με 
συμμετοχή στο μείγμα 44,3%. 
Λιγνίτες και νερά συμμετέχουν 
στο μείγμα με χαμηλά ποσοστά 
2,5% και 4,9% αντίστοιχα και οι 
ΑΠΕ με 30,8%, ενώ στο χαμηλό 
ποσοστό των 2,9% κινούνται 
και οι εισαγωγές. Στον ευρωπα-
ϊκό χάρτη την υψηλότερη τιμή 
εμφανίζει η Ιταλία, στα 327,49 
ευρώ η μεγαβατώρα και ακολου-
θούν η Ελβετία και η Γαλλία με 
311,28 ευρώ και 303,54 ευρώ/
MWh αντίστοιχα. Πάνω από τα 
240 ευρώ/MWh διαμορφώνεται 
η τιμή σε όλες τις υπόλοιπες χώ-
ρες, με εξαίρεση την Πολωνία 
που λόγω απαλλαγής του λιγνί-
τη από κόστη CO2 η τιμή της με-
γαβατώρας διαμορφώνεται στα 
184,74 ευρώ και τις αγορές της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
που μετά την η εφαρμογή του 
πλαφόν στην τιμή του φυσικού 
αερίου έχουν μετατραπεί στις 
φθηνότερες αγορές της Ευρώ-
πης, από τις ακριβότερες κατά 

τη διάρκεια της κρίσης. Η τιμή 
στις χώρες της Ιβηρικής Χερσο-
νήσου διαμορφώνεται σήμερα 
στα 177,9 ευρώ/MWh.

H Eλλάδα πάντως, παρά τη 
χαμηλή ημερήσια τιμή σε σχέ-
ση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, σε επίπεδο μήνα εμφανίζει 
την υψηλότερη τιμή, όπως και 
για το διάστημα από τις αρχές 
του έτους μέχρι σήμερα.

Η νέα ανοδική τάση των τι-
μών ρεύματος έπειτα από ένα 

δίμηνο μικρής αποκλιμάκω-
σης, καθιστά ακριβότερη την 
υπόθεση των επιδοτήσεων για 
την ελάφρυνση νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Η κυβέρνη-
ση υπολογίζει ότι μέσω του νέ-
ου μηχανισμού, που όπως έχει 
προαναγγελθεί θα τεθεί σε λει-
τουργία από την 1η Ιουλίου, θα 
ανακτήσει από τη χονδρεμπο-
ρική αγορά έσοδα ύψους 1,5-
1,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί 
στο Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης για τη χρηματοδότη-
ση των επιδοτήσεων, το ύψος 

των οποίων ωστόσο δεν μπορεί 
να προκαθοριστεί, αφού είναι 
συνάρτηση της τιμής - στόχου 
στη λιανική αγορά (έμμεσο πλα-
φόν) και της διακύμανσης της 
τιμής του φυσικού αερίου στο 
TTF και των CO2 στο Eυρωπαϊ-
κό Χρηματιστήριο Ρύπων (ETS).

Ερωτήματα ωστόσο διατυ-
πώνονται από την αγορά, αλ-
λά και από θεσμικούς φορείς, 
για το κατά πόσον πράγματι 
η Κομισιόν θα δώσει το τελικό 
πράσινο φως στον νέο μηχανι-
σμό, παρότι ο υπουργός  Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας διατείνεται ότι 
η έγκριση έχει διασφαλισθεί 
και η μοναδική εκκρεμότητα 
που υπάρχει είναι η νομοθετι-
κή ρύθμιση που θα καθορίζει το 
πλαφόν ανά τεχνολογία καυσί-
μου. Σύμφωνα μάλιστα με τον 
ίδιο, η νομοθετική ρύθμιση θα 
κατατεθεί στη Βουλή μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα. Αυτή, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, θα ορίζει 
ανώτατη τιμή αποζημίωσης για 
τις ΑΠΕ στα 110 ευρώ/MWh και 
για τα υδροηλεκτρικά στα 120 
ευρώ/MWh. 

Ανεξάρτητα δηλαδή με την 
εκκαθάριση της αγοράς στην 
τιμή που θα διαμορφώνεται βά-
σει των προσφορών, οι παρα-
γωγοί των ΑΠΕ και των υδροη-
λεκτρικών θα αποζημιώνονται 
στις προκαθορισμένες τιμές και 
το επιπλέον ποσό (υπερέσοδα) 
θα πηγαίνει απευθείας στο Τα-
μείο Ενεργειακής Μετάβασης. 
Οι ανώτατες τιμές αποζημίωσης 
για τις μονάδες φυσικού αερί-

ου και του λιγνίτη θα προσδι-
ορίζονται βάσει ενός μαθημα-
τικού τύπου, που θα προβλέπει 
η υπουργική απόφαση, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη τα εξωγε-
νή κόστη της τιμής του φυσι-
κού αερίου και των δικαιωμά-
των ρύπων.

Η αγορά διατηρεί σοβαρές 
επιφυλάξεις για το κατά πόσον 
ο μηχανισμός αυτός θα αποσπά-
σει την έγκριση της Κομισιόν 
και θεωρεί αδύνατη την εφαρ-
μογή του σε κάθε περίπτωση 
από 1ης Ιουλίου. Οι απόψεις, 
όπως τουλάχιστον μεταφέρο-
νται στην «Κ» από εκπροσώ-
πους του κλάδου συνηγορούν 
στο ότι θα απαιτηθούν τουλά-
χιστον δύο με τρεις εβδομάδες 
από τη στιγμή της θεσμοθέτη-
σής τους για την προσαρμογή 
των συστημάτων των προμη-
θευτών, αλλά και του Χρημα-

τιστηρίου Ενέργειας που εκκα-
θαρίζει την αγορά.

Ο μηχανισμός θα συνοδευ-
θεί, όπως έχει επίσης προαναγ-
γελθεί και με την αναστολή της 
ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυ-
τό δεν σημαίνει και αυτόματη 
απαλλαγή των καταναλωτών 
από το κόστος, που μέσω της 
ρήτρας μεταβιβάζεται στα τιμο-
λόγια ρεύματος, στα οποία δεν 
θα αναγράφεται πια η ρήτρα 
αναπροσαρμογής. Αντ’ αυτού 
οι προμηθευτές ανά μήνα θα 
αναπροσαρμόζουν το μοναδι-
αίο κόστος της κιλοβατώρας 
βάσει της διακύμανσης της χον-
δρεμπορικής τιμής. Ανά μήνα 
δηλαδή η τιμή της κιλοβατώ-
ρας θα αναπροσαρμόζεται και 
ο καταναλωτής απλώς θα μπο-
ρεί να αλλάζει αζημίως πάρο-
χο, βάσει σχετικής πρόβλεψης, 
που σύμφωνα με πληροφορίες 

θα αναφέρεται στη σχετική νο-
μοθετική ρύθμιση. Το δικαίωμα 
αυτό των καταναλωτών έχει θο-
ρυβήσει την αγορά για τις επι-
πτώσεις που μπορεί να έχει στις 
ανεξόφλητες οφειλές, καθώς ο 
προηγούμενος πάροχος δεν έχει 
τη δυνατότητα να αιτηθεί δια-
κοπή ηλεκτροδότησης για να 
διεκδικήσει την αποπληρωμή 
του λογαριασμού. Με ανησυχία 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
η ∆ΕΗ, η οποία διαθέτει στην 
αγορά περί τα 500.000 σταθερά 
τιμολόγια τα οποία επιδοτούσε 
μέχρι σήμερα από τα υπερέσο-
δα των υδροηλεκτρικών και του 
λιγνίτη, ενώ  σύσσωμη η αγο-
ρά αναμένει με αγωνία σήμερα 
την απόφαση του Αρείου Πάγου 
για την αποδοχή ή όχι του αι-
τήματος της ∆ΕΗ για πιλοτική 
δίκη σχετικά με τη ρήτρα ανα-
προσαρμογής. 

Μέσα στην επόμενη 
εβδομάδα θα 
κατατεθεί στη Βουλή 
η νομοθετική ρύθμιση 
για τον νέο μηχανισμό 
ρύθμισης των τιμών 
ενέργειας.

Νέο ράλι στις τιμές 
ηλεκτρικού ρεύματος 
λόγω ακριβού αερίου
Ανοδος 10% στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά σε μία μέρα  

Η τιμή ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 235,71 ευρώ/MWh από τα 216 
ευρώ την Πέμπτη. Στον ευρωπαϊκό χάρτη την υψηλότερη τιμή εμφανίζει η Ιταλία, στα 327,49 ευρώ η μεγαβατώρα.
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Σε χώρα προσέλκυσης βαθύπλου-
των μεταναστών μετατρέπεται 
η Ελλάδα, καθώς αναμένεται να 
υποδεχθεί φέτος 1.200 εκατομ-
μυριούχους μετανάστες. Η χώ-
ρα μας βρίσκεται μέσα στις δέ-
κα πρώτες σε προτίμηση χώρες 
για τα άτομα υψηλής εισοδημα-
τικής στάθμης που αναζητούν 
έναν άλλον τόπο μόνιμης κατοικί-
ας, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της Henley & Partners, μιας 
εταιρείας που βοηθάει εύπορους 
πελάτες να μεταναστεύσουν. Τα 
στοιχεία της εν λόγω εταιρείας 
αποτυπώνουν τις ροές του πλού-
του ανά τον πλανήτη, καθώς οι 
εκατομμυριούχοι βρίσκονται και 
πάλι σε κίνηση, δίνοντας συνέ-
χεια σε μια τάση που διακόπηκε 
τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτί-
ας της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού. Οι εύποροι επενδυτές και οι 
οικογένειές τους προετοιμάζο-
νται για τον κόσμο όπως θα δι-
αμορφωθεί μετά την πανδημία, 
προσαρμόζονται στη νέα παγκό-
σμια τάξη πραγμάτων που ανα-
δύεται και αντιδρούν στην κλι-
ματική αλλαγή. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι 88.000 εκατομμυριούχοι 
αναμένεται να εγκατασταθούν 
σε μια ξένη γι’ αυτούς χώρα μέ-

σα στο 2022. Το νούμερο αναμέ-
νεται να αυξηθεί στους 125.000 
του χρόνου, καθώς το 2023 θα εί-
ναι η χρονιά με τους περισσότε-
ρους εκατομμυριούχους «μετανά-
στες» έως τώρα. Τα στοιχεία της 
Henley & Partners δείχνουν ότι 
ένα τσουνάμι κεφαλαίου φεύγει 
από τη Ρωσία και την Ουκρανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χάσει 
τα σκήπτρα του παγκόσμιου κέ-
ντρου του πλούτου, ενώ και οι 
ΗΠΑ γίνονται όλο και λιγότερο 
ελκυστικές για τους εκατομμυρι-
ούχους του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, περίπου 15.000 
εκατομμυριούχοι αναμένεται να 
εγκαταλείψουν τη Ρωσία έως τα 
τέλη του 2022. Πρόκειται για το 
15% του πληθυσμού υψηλής ει-
σοδηματικής στάθμης της χώ-
ρας. Αντίστοιχα, από την Ουκρα-
νία αναμένεται να φύγουν φέτος 
2.800 εκατομμυριούχοι, το 42% 
των πλουσίων της χώρας. Πού 
πηγαίνουν, λοιπόν, οι πλούσιοι; 
Ο πρώτος και κυριότερος προο-
ρισμός τους είναι τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, που αναμένε-
ται να υποδεχθούν φέτος 4.000 
εκατομμυριούχους. Παράλληλα, 
όμως, μεγάλος αριθμός πλουσίων 
επιλέγει να εγκατασταθεί στην 

Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη, στο 
Ισραήλ και στην Ελβετία, αλλά 
και στις ΗΠΑ, τη χώρα που εί-
ναι έτσι κι αλλιώς συνυφασμένη 
με τον πλούτο. ∆εν είναι λίγοι οι 
βαθύπλουτοι που προτιμούν την 
Πορτογαλία και την Ελλάδα, αλ-
λά και τον Καναδά και τη Νέα 
Ζηλανδία.

Οπως επισημαίνει η Henley & 
Partners, το ελληνικό πρόγραμ-
μα της «Χρυσής βίζας» εμφανί-
ζει αυξανόμενη δημοτικότητα 
και αυτό συνεπάγεται κάποια 
οφέλη για τη χώρα μας και την 
οικονομία της. Με βάση τα στοι-
χεία της ανάλυσης, η Ελλάδα 
θα υποδεχθεί φέτος 1.200 εκα-
τομμυριούχους, με τον συνολικό 
πληθυσμό των ατόμων υψηλής 
εισοδηματικής στάθμης στη χώ-
ρα να διαμορφώνεται στα 43.800 
άτομα. Πρόκειται για μια ψήφο 
εμπιστοσύνης στις προοπτικές 
της Ελλάδας και της οικονομίας 
της, με τη βοήθεια, βέβαια, των 
φορολογικών και άλλων κινή-
τρων που δίνει η Αθήνα για την 
προσέλκυση εύπορων επενδυ-
τών, ψηφιακών νομάδων κ.λπ. 

Σύμφωνα με τον Αντριου 

Αμόιλς, επικεφαλής της ανάλυ-
σης της New World Wealth, πά-
νω στα στοιχεία της οποίας στη-
ρίζεται η ανάλυση της Henley & 
Partners, «οι άνθρωποι με πολύ 
υψηλό πλούτο και μεγάλα ει-
σοδήματα εμφανίζουν εξαιρε-
τικά μεγάλη κινητικότητα τε-
λευταία». 

Το σημαντικό είναι όμως ότι 
«οι κινήσεις τους και οι επιλογές 
τους σε ό,τι αφορά τη χώρα εγκα-
τάστασής τους αποτελούν ένα 
πρώιμο προειδοποιητικό σήμα 
για τις μελλοντικές τάσεις στις 
χώρες», τονίζει ο ίδιος. 

Εξηγεί, άλλωστε, ότι γενικό-
τερα «οι χώρες που προσελκύ-
ουν εύπορα άτομα και οικογέ-
νειες που μεταναστεύουν εκεί 
τείνουν να είναι ισχυρές, με χα-
μηλά ποσοστά εγκληματικότη-

τας, ανταγωνιστικούς φορολογι-
κούς συντελεστές και ελκυστικές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες».

Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι 
σημαντική μερίδα των πλουσίων 
που μεταναστεύουν προέρχεται 
από χώρες με ασταθή ή αυταρ-
χικά καθεστώτα όπως η Ρωσία, 
η Κίνα και η Σαουδική Αραβία, 
από χώρες με μεγάλα οικονομικά 
προβλήματα όπως η Βραζιλία και 
το Μεξικό, αλλά και χώρες στις 
οποίες έχουν εκδηλωθεί ταραχές 
ή διατρέχουν κίνδυνο ταραχών 
και εμπλοκής σε πολέμους, όπως 
για παράδειγμα το Χονγκ Κονγκ. 
Και τέλος, βέβαια, πολλοί πλού-
σιοι μετακινούνται επειδή προ-
έρχονται από εμπόλεμες χώρες, 
όπως η Ουκρανία, από την οποία 
προέρχεται, άλλωστε, μεγάλο με-
ταναστευτικό κύμα.

Η ελληνική «Χρυσή
βίζα» εμφανίζει
αυξανόμενη δημοτι-
κότητα ανάμεσα 
στους βαθύπλουτους 
που αναζητούν νέο 
τόπο εγκατάστασης.

Δημοφιλής
για πλούσιους
μετανάστες
η Ελλάδα
Αναμένεται να υποδεχθεί

φέτος 1.200 εκατομμυριούχους

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις δέκα πρώτες σε προτίμηση χώρες για τα άτομα υψηλής εισοδηματικής στάθμης που αναζητούν έναν άλλον τόπο μόνιμης κα-
τοικίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Henley & Partners, μιας εταιρείας που βοηθάει εύπορους πελάτες να μεταναστεύσουν.
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Ομοβροντία αυξήσεων επιτοκίων 
ακολούθησε μόλις λίγες ώρες 
αφότου η ομοσπονδιακή τράπε-
ζα των ΗΠΑ αύξησε το κόστος 
δανεισμού, με την Τράπεζα της 
Αγγλίας να αυξάνει τα επιτόκια 
για πέμπτη συναπτή φορά κατά 
25 μ.β. και την Τράπεζα της Ελ-
βετίας να αιφνιδιάζει την αγορά 
με μια αύξηση 50 μ.β., την πρώ-
τη έπειτα από 15 χρόνια. Κοινός 
παρονομαστής ανάμεσα στις 
κινήσεις αυτές των κεντρικών 
τραπεζών είναι ότι υπαγορεύ-
ονται από την ανάγκη να τιθα-
σεύσουν τον πληθωρισμό, που 
τείνει να βγει εκτός ελέγχου σε 
όλες τις οικονομίες.

Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα 
της Αγγλίας, πρόκειται για την 
πέμπτη αύξηση επιτοκίων που 
αποφασίζει από τον ∆εκέμβριο 
του περασμένου έτους όταν 
πρώτη εγκαινίασε τη στροφή 
στην περιοριστική πολιτική αυ-
ξάνοντας τα επιτόκιά της κα-
τά 25 μ.β., στο 0,25%. Προχώ-
ρησε στη συνέχεια σε άλλες 
τρεις ισόποσες αυξήσεις, τον 
Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον 
Μάιο, φτάνοντας τα επιτόκια 
στο 1,0%. Η νέα αύξηση υπα-
γορεύθηκε από έναν ανεξέλε-
γκτο πληθωρισμό, που έχει φτά-
σει αισίως στο 9% στη Βρετανία 
και έφερε πλέον το κόστος του 
δανεισμού στη Βρετανία στο 
1,25%. Στη σχετική ανακοίνωσή 
της τόνισε, άλλωστε, πως είναι 
έτοιμη να «δράσει επιθετικά» 
εάν χρειαστεί, αφήνοντας να 
εννοηθεί πως επίκεινται νέες 
αυξήσεις των επιτοκίων τους 
επόμενους μήνες. Σύμφωνα με 
τον Guardian, η επιτροπή νομι-
σματικής πολιτικής είχε ήδη λά-
βει τη σχετική απόφαση από το 
απόγευμα της Τετάρτης προτού 
ακόμη ανακοινώσει η Federal 
Reserve αύξηση επιτοκίων κατά 
75 μ.β., περισσότερο από τις 50 
μ.β. για τις οποίες είχε προετοι-
μάσει τις αγορές, που ωστόσο 
προεξοφλούσαν μια επιθετική 
κίνηση από την αμερικανική 
ομοσπονδιακή τράπεζα. Οπως 
τονίζει, πάντως, η βρετανική 
εφημερίδα, η Τράπεζα της Αγ-
γλίας κινείται με λιγότερο απο-
φασιστικές κινήσεις καθώς επι-
μένει στις μικρές αυξήσεις των 
25 μ.β. προδίδοντας, έτσι, την 
εντεινόμενη ανησυχία της για 
την πορεία της βρετανικής οι-
κονομίας. Τον κίνδυνο να δι-
ολισθήσει σε ύφεση η βρετα-
νική οικονομία σκιαγραφούν, 
εξάλλου, οι νέες εκτιμήσεις της 
Τράπεζας της Αγγλίας, που ανα-
θεώρησε προς τα κάτω την πρό-

βλεψή της για το δεύτερο τρί-
μηνο από την προηγούμενη για 
ανάπτυξη 0,1% σε μείωση ΑΕΠ 
κατά 0,3%. Εχουν προηγηθεί, 
επίσης, τα τελευταία στοιχεία, 
που φέρουν την οικονομία να 
έχει συρρικνωθεί τον Απρίλιο 
μετά και την υποχώρηση του 
Μαρτίου.

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της 

Ελβετίας αύξησε τα επιτόκια 
για πρώτη φορά μετά το 2007 
αλλάζοντας πολιτική και από τη 
συστηματική προσπάθεια να 
ανακόψει την άνοδο του ελβε-
τικού φράγκου στρέφεται τώρα 
στην ανάσχεση του πληθωρι-
σμού. Και αυτό γιατί η Τράπεζα 
της Ελβετίας εκτιμά πως ο πλη-
θωρισμός θα διαμορφωθεί φέ-
τος στο 2,8%, για να υποχωρή-
σει το επόμενο έτος στο 1,9%. 

Με την αύξηση κατά 50 μ.β. 
που έφερε τα επιτόκια της Ελ-
βετίας στο -0,25% η αντίδρα-
ση της αγοράς συναλλάγματος 
ήταν άμεση. Το ελβετικό φρά-
γκο ενισχύθηκε κατά περισσό-
τερο από 2% έναντι του ευρώ, 
πλησιάζοντας ξανά την ισοτι-
μία του 1:1. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη ενίσχυση του ελ-
βετικού νομίσματος μετά την 

αιφνιδιαστική εκτόξευση που 
σημείωσε τον Ιανουάριο του 
2015, μόλις η Τράπεζα της Ελ-
βετίας το αποσυνέδεσε από το 
ευρώ. 

Η Τράπεζα της Ελβετίας προ-
σπαθεί επί χρόνια να κρατήσει 
υπό έλεγχο την άνοδο του νο-
μίσματος της χώρας, που θεω-
ρείται παραδοσιακά ασφαλές 
καταφύγιο ιδιαιτέρως σε πε-
ριόδους αβεβαιότητας. Ως εκ 
τούτου, στη σχετική ανακοί-
νωσή της τόνισε χθες πως εί-
ναι έτοιμη να κινηθεί προς δύο 
κατευθύνσεις αναλόγως των 
εξελίξεων, είτε για να ανακό-
ψει οποιαδήποτε υπερβολική 
ανατίμησή του είτε για να το 
στηρίξει σε περίπτωση υπερβο-
λικής υποχώρησής του. 

BLOOMBERG, REUTERS, 

THE GUARDIAN

Η αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας υπαγορεύθηκε από έναν ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, που έχει 
φτάσει αισίως στο 9%, και έφερε πλέον το κόστος δανεισμού στη Βρετανία στο 1,25%.

Οι νέες εκτιμήσεις
της Τράπεζας
της Αγγλίας σκιαγρα-
φούν τον κίνδυνο
να διολισθήσει
σε ύφεση η βρετανική 
οικονομία.

Μπαράζ αυξήσεων επιτοκίων 
από κεντρικές τράπεζες μετά τη Fed
Πρώτη μετά 15 χρόνια στην Ελβετία, η πέμπτη από τον Δεκέμβριο στη Βρετανία

A
.P

.

Αύξηση περίπου στα 20 δισ. δο-
λάρια παρουσίασαν τον Μάιο 
τα έσοδα της Ρωσίας από τις 
εξαγωγές πετρελαίου, παρά το 
γεγονός ότι ο όγκος που μετα-
φέρθηκε ήταν χαμηλότερος και 
καθώς το ράλι στις τιμές της 
ενέργειας παγκοσμίως έχει ενι-
σχύσει τα ταμεία της χώρας, 
σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Υπηρε-
σία Ενέργειας (ΙΕΑ).

Οπως αναφέρει η IEA στη μη-
νιαία έκθεσή της, πρόκειται για 
αύξηση 11% σε σχέση με ένα μή-
να νωρίτερα, η οποία ανεβάζει 
τα συνολικά έσοδα της Ρωσίας 
από την πώληση αργού και πε-
τρελαϊκών προϊόντων στα επίπε-
δα που βρίσκονταν πριν από την 
εισβολή στην Ουκρανία, ακόμη 
και με τις μειωμένες εξαγωγές 
κατά περίπου 3%.

Τη μείωση του συνολικού 
όγκου των  εξαγωγών προκάλε-
σαν κυρίως οι χαμηλότερες ροές 
προϊόντων πετρελαίου, ενώ το 
ρωσικό αργό που μεταφέρθηκε 
τον Μάιο ενισχύθηκε σχεδόν 
κατά 500.000 βαρέλια την ημέ-
ρα σε σχέση με τις αρχές του 

έτους, κυρίως χάρη στις αυξη-
μένες παραδόσεις στην Ασία. 
Οι προμήθειες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου αποτελούν τη 
μοναδική μεγάλη πηγή εσόδων 
για το Κρεμλίνο, ενώ από τότε 
που η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία, η ∆ύση επιβάλλει κυρώ-
σεις με στόχο να περιορίσει τα 
έσοδα που χρηματοδοτούν τον 
πόλεμο. Ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη 
απαγορεύσει τις εισαγωγές καυ-
σίμων από τη Ρωσία, η Ε.Ε. και 
το Ηνωμένο Βασίλειο προετοι-
μάζονται για σταδιακή κατάρ-
γηση του αργού και προϊόντων 
πετρελαίου από τη Μόσχα. Παρ’ 
όλα αυτά, οι παραγωγοί της χώ-
ρας κατάφεραν να αντικαταστή-
σουν τους παραδοσιακούς πε-
λάτες τους με νέους αγοραστές 
από την Ασία.

Οι Ασιάτες έχουν αγοράσει 
τα φορτία, αλλά απαιτούν εκ-
πτώσεις-ρεκόρ περίπου 30% σε 
σύγκριση με τις διεθνείς τιμές 
αναφοράς του Brent. Ωστόσο, το 
φετινό ράλι του Brent –με τις τι-
μές να αυξάνονται σχεδόν κατά 
60%– αντιστάθμισε εν μέρει τις 

επιπτώσεις από τη μείωση των 
τιμών. Το Urals, το κύριο εξαγω-
γικό μείγμα της Ρωσίας, κυμαι-
νόταν τον Μάιο κατά μέσον όρο 
στα 78,81 δολάρια το βαρέλι, 
με αύξηση σχεδόν 12% σε σχέ-
ση με ένα μήνα πριν. Ωστόσο, 
όπως δείχνουν οι υπολογισμοί 
του Bloomberg, ο προϋπολογι-
σμός της Ρωσίας δεν μπόρεσε 
να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη 
από το ράλι τιμών με το ισχυρό-
τερο πλέον ρούβλι. Το νόμισμα 
της χώρας κέρδισε σχεδόν 15% 
έναντι του δολαρίου τον προη-
γούμενο μήνα, καθώς τα capital 
controls περιόρισαν τη ζήτηση 
για ξένο νόμισμα εν μέσω αυ-
ξημένων εσόδων από εξαγωγές.

Ως αποτέλεσμα, όπως δεί-
χνουν υπολογισμοί που βασίζο-
νται σε στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών της Ρωσίας, τα 
έσοδα του προϋπολογισμού της 
χώρας από το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο τον Μάιο μειώθη-
καν στα 871 δισ. ρούβλια (15,5 
δισ. δολάρια), ποσό σημαντικά 
χαμηλότερο από το ρεκόρ του 
1,81 τρισ. ρούβλια τον Απρίλιο.

Στα 20 δισ. δολ. αυξήθηκαν τα ρωσικά έσοδα
από τις εξαγωγές πετρελαίου τον Μάιο

Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου 
τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 11% σε 
σύγκριση με ένα μήνα νωρίτερα.

Η άνοδος της τιμής 
του Brent 
απορρόφησε
σημαντικό μέρος
των μεγάλων εκπτώ-
σεων που κάνει η Μό-
σχα στους Ασιάτες.

Δυσοίωνες οι εκτιμήσεις της 
Capital Economics για την τουρ-
κική λίρα, που από τις αρχές Μα-
ΐου έχει υποτιμηθεί 15% έναντι 
του δολαρίου, με την ισοτιμία 
της να διαμορφώνεται στις 17 
τουρκικές λίρες προς ένα δολά-
ριο. Η Capital Economics προ-
βλέπει πως το τουρκικό νόμισμα 

θα υποχωρήσει περαιτέρω στη 
διάρκεια του έτους έως και στις 
24 λίρες προς ένα δολάριο, με τη 
διολίσθησή της να συνεχίζεται 
και το 2023 φτάνοντας τις 26 
λίρες προς το δολάριο. Αιτία, 
σύμφωνα πάντα με την Capital 
Economics, είναι η επιδείνωση 
των εξωτερικών συνθηκών γε-
νικότερα για τα νομίσματα των 
αναδυόμενων αγορών μετά τη 
στροφή των κεντρικών τραπε-
ζών σε περιοριστική νομισματι-
κή πολιτική και την αντίδραση 

των επενδυτών, που αποφεύ-
γουν την ανάληψη κινδύνου 
όπως κατέδειξαν τις τελευταί-
ες ημέρες οι μεγάλοι κραδασμοί 
και οι πτώσεις στις διεθνείς αγο-
ρές. ∆εδομένης, όμως, της ιδιαί-
τερα επιβαρυμένης θέσης της 
Τουρκίας, οι εξελίξεις πλήττουν 
περισσότερο το νόμισμά της σε 
σύγκριση με το πλήγμα που δέ-
χονται άλλα νομίσματα αναδυό-
μενων. Πρόσθετος επιβαρυντι-
κός παράγοντας είναι, άλλωστε, 
η συνεχιζόμενη εκτόξευση των 
τιμών των εμπορευμάτων, κα-
θώς καταφέρει πλήγμα στα νο-
μίσματα χωρών που εισάγουν 
μεγάλο όγκο εμπορευμάτων 
όπως η Τουρκία. Πέραν, πάντως, 
των εξωγενών παραγόντων, η 
Capital Economics επισημαίνει 
πως η κακοδαιμονία του τουρ-
κικού νομίσματος οφείλεται και 
πάλι σε καθοριστικό βαθμό στις 
παθογένειες της τουρκικής οι-
κονομίας και στην ανορθόδοξη 
νομισματική και οικονομική πο-
λιτική που εφαρμόζει η κυβέρ-
νηση Ερντογάν.

Ενώ το νόμισμα εξακολου-
θεί να διολισθαίνει και ο πλη-
θωρισμός να βρίσκεται στο 
δυσθεώρητο 73,5%, ο Τούρκος 
πρόεδρος επανέλαβε και την 
περασμένη εβδομάδα την υπό-
σχεσή του για περαιτέρω μει-
ώσεις των επιτοκίων, ενώ τις 
ίδιες ημέρες ο Σαχάπ Καβτσίο-
γλου, διοικητής της Τράπεζας 
της Τουρκίας και πιστός σύμ-
μαχος του κ. Ερντογάν, τόνι-
σε πως «δεν είναι απαραίτητο 
να αυξήσουμε κι εμείς τα επι-
τόκια επειδή τα αυξάνουν άλ-
λες κεντρικές τράπεζες». Ετσι η 
Capital Economics προεξοφλεί 
ότι θα παγιωθεί ο πληθωρισμός 
στα σημερινά ιλιγγιώδη επίπεδα 
και θα συνεχίσει την ανοδική 
πορεία του, καθώς τα πραγμα-
τικά επιτόκια είναι σε αρνητικά 
επίπεδα και αναμένεται να πα-
ραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα 
πολύ καιρό ακόμη.

26 λίρες/δολ. το 2023 
βλέπει η Capital Economics

Περαιτέρω διολίσ-
θηση του τουρκικού 
νομίσματος αναμένει 
ο διεθνής οίκος.

Πρόσθετος επιβαρυντικός παράγο-
ντας είναι, άλλωστε, η συνεχιζόμενη 
εκτόξευση των τιμών των εμπορευ-
μάτων, καθώς καταφέρει πλήγμα 
στα νομίσματα χωρών που εισάγουν 
μεγάλο όγκο εμπορευμάτων όπως η 
Τουρκία.
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ΑΥΤΟ AKOYΣ!

Tέλος εποχής για την εταιρεία 
καλλυντικών Revlon, η οποία 
κατέθεσε αίτηση πτώχευσης 
(υπαγωγή στο Chapter 11). Ο 
κολοσσός αδυνατούσε να δια-
χειριστεί το δυσβάσταχτο χρέ-
ος του εν μέσω της κρίσης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά 
και της εκτόξευσης του πλη-
θωρισμού. Την ίδια στιγμή, η 
πτώση των πωλήσεων και οι 
απώλειες μεριδίου αγοράς από 
startups τις οποίες στηρίζουν 
celebrities όπως τα Kylie Cos-
metics της Κάιλι Τζένερ και 
Fenty Beauty της Ριάνα δυσχέ-
ραιναν ακόμη περισσότερο τη 
θέση της εταιρείας. 

Ο γίγαντας στην αγορά καλ-
λυντικών με ιστορία 90 χρό-
νων ανήκει στον δισεκατομ-
μυριούχο Ρον Πέρελμαν. Η 
Revlon κατέθεσε την αίτηση 
στη νότια περιφέρεια της Νέ-
ας Υόρκης και σύμφωνα με τα 
δικαστικά έγγραφα τα περιου-
σιακά στοιχεία και οι υποχρε-
ώσεις της ανέρχονται μεταξύ 
1-10 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Η εταιρεία θα συνεχί-
σει να λειτουργεί ενώ θα εί-
ναι σε εξέλιξη η επεξεργασία 
ενός σχεδίου για την αποπλη-
ρωμή των πιστωτών. Η χρεο-
κοπία κλείνει μια ταραχώδη 
περίοδο για την εταιρεία με 
κορύφωση την περίοδο της 
πανδημίας, αλλά και την πτώ-
ση των πωλήσεων καθώς νέα 
brands την εκθρόνισαν κατα-
λαμβάνοντας μεγάλο μερίδιο 
της αγοράς καλλυντικών. Σύμ-
φωνα με το Reuters, οι καθα-
ρές πωλήσεις της εταιρείας το 
2021 σημείωσαν πτώση 22% 

από τα επίπεδα του 2017, εν 
μέσω ενός εκτεινόμενου αντα-
γωνισμού. Επίσης, πριν από 
δύο χρόνια η Revlon βρέθηκε 
στο επίκεντρο της δημοσιότη-
τας όταν η Citigroup αντί για 

μια μικρή προγραμματισμένη 
πληρωμή επιτοκίων έστειλε 
κατά λάθος στους δανειστές 
της Revlon 900 εκατ. δολ., εμ-
φανιζόμενη να αποπληρώνει 
δάνειά της.

Η Revlon ξεκίνησε την επο-
χή της Mεγάλης Υφεσης κά-
νοντας το ντεμπούτο της με 
βερνίκια νυχιών, ενώ αργό-
τερα πρόσθεσε στην γκάμα 
της τα κραγιόν. Εως το 1955, 
η Revlon ήταν ένας από τους 
leaders της αγοράς καλλυντι-
κών. Τότε ξεκίνησαν και τα με-
γάλα προβλήματα. Η εταιρεία 
συμμετοχών του Πέρελμαν, 
MacAndrews & Forbes, ανέ-
λαβε τον έλεγχο της Revlon με 

μια επιθετική εξαγορά την ίδια 
χρονιά. Το χρέος της εταιρεί-
ας αποδείχθηκε επαχθές μετά 
και την πώληση δανείων και 
ομολόγων άνω των 2 δισ. δολ., 
για να χρηματοδοτήσει την 
εξαγορά της Elizabeth Arden 
το 2016. Η εταιρεία διαθέτει 
επίσης εμπορικά σήματα όπως 
Cutex και Almay, και εξάγει τα 
προϊόντα της σε περισσότερες 
από 150 χώρες. 

Τα τελευταία χρόνια η 
Revlon έχασε τη λάμψη της 
καθώς δυσκολεύεται να αντα-
γωνιστεί νεότερες μάρκες, που 
προβάλλονται στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Ο ισχυρός 
άνδρας της Revlon έβγαλε στο 
σφυρί τα πάντα, το lockdown 
σάρωσε την αυτοκρατορία του 
και ο ζάπλουτος επιχειρηματί-
ας, ο οποίος πριν από μια ει-
κοσαετία υπήρξε για σύντομο 
χρονικό διάστημα ο πιο πλού-
σιος άνθρωπος στις ΗΠA, έχει 
βγάλει προς πώληση έως και 
το ιδιωτικό του τζετ, ένα Gulf-
stream 650, καθώς και το γιοτ 
του μήκους 257 ποδών. Επίσης, 
συμφώνησε με τον οίκο Sothe-
by’s να πουλήσει έργα τέχνης 
αξίας εκατοντάδων εκατ. δολ. 
από την κατοικία του στο Up-
per East Side. 

Ο Πέρελμαν είχε καταβά-
λει 1,74 δισ. δολ. το 1985 για 
την εξαγορά της Revlon, που 
σήμερα αποτιμάται στα 365 
εκατ. δολάρια. 

Είναι κάτοχος περίπου του 
87% της Revlon και έχει τον 
πλήρη έλεγχο της εταιρείας, 
υπό τη διεύθυνση της κόρης 
του, Ντέμπρα Πέρελμαν.

Η Revlon έχει χάσει τη λάμψη της, καθώς δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί 
νεότερες μάρκες, που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία θα συνε-
χίσει να λειτουργεί, 
ενώ θα είναι σε εξέ-
λιξη η επεξεργασία 
ενός σχεδίου 
για την αποπληρωμή 
των πιστωτών.

Λιγότερες από 4 στις 10 επιχειρή-
σεις δηλώνουν επαρκώς εξοικει-
ωμένες με την ευρωπαϊκή πρά-
σινη συμφωνία, ενώ λιγότερες 
από τις μισές (49%) θεωρούν ότι 
είναι προετοιμασμένες για την 
πληθώρα των νέων απαιτήσε-
ων που αναμένεται να επιφέρει. 
Τα συμπεράσματα αυτά προκύ-
πτουν από έρευνα που πραγ-
ματοποίησε η PwC μεταξύ 300 
κορυφαίων στελεχών επιχειρή-
σεων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. 
Η πράσινη συμφωνία στοχεύει 
στην προώθηση επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, 
στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και στη στροφή σε 
ενεργειακές πηγές μηδενικών 
ρύπων, σε συνδυασμό με την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων 
και την καλύτερη προστασία 
των φυσικών οικοτόπων. Υιοθε-
τήθηκε τον ∆εκέμβριο του 2019 
και αναμένεται να επηρεάσει 
σχεδόν κάθε πτυχή του επιχει-
ρείν. Υπό αυτό το πρίσμα, και 
προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις που δια-
μορφώνονται, οι επιχειρήσεις 
καλούνται να εντείνουν τις προ-
σπάθειες του ESG μετασχηματι-
σμού τους. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η πράσινη συμφωνία προ-
βλέπει ακόμη ένα πλήθος νέων 
φόρων και συναφών μέτρων που 
αποσκοπούν στη χρηματοδότη-
ση της φιλόδοξης ατζέντας αλλά 
και στην παροχή κινήτρων για 
την ανάληψη πράσινων δρά-
σεων. H μελέτη της PwC κα-
ταδεικνύει πως οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις είναι καλύτερα 
πληροφορημένες και προετοι-
μασμένες έναντι των προκλήσε-
ων που έρχονται. Ακόμη όμως 
και αυτές παραδέχονται πως βρί-

σκονται στα πρώιμα στάδια κα-
τανόησης της πράσινης συμφω-
νίας. Την ίδια στιγμή, δύο στις 
τρεις επιχειρήσεις έχουν ήδη 
δεσμεύσει κεφάλαια και προτί-
θενται να αναλάβουν δράσεις 
σε βάθος πενταετίας με στόχο 
την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης 
προσέγγισης στο λειτουργικό 
μοντέλο τους. Εντούτοις, οι εν 
λόγω δράσεις σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται μεμονωμένα και 
δεν αποτελούν προϊόν στρατη-
γικού σχεδιασμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχει-
ρήσεις φαίνεται να κατατάσ-
σουν ψηλά στη λίστα των προ-
τεραιοτήτων τους επενδύσεις 
στην καθαρή (78%) και την πρά-
σινη (60%) ενέργεια, στη μείωση 
απορριμμάτων και χρήσης πλα-

στικού (59%) και στον περιορι-
σμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (59%). Επισημαί-
νεται ακόμη ότι ένα σημαντικό 
μέρος των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στους κλάδους 
της βιομηχανίας και των προ-
μηθειών, και στις οποίες αντι-
στοιχεί ένα μεγάλο μέρος των 
εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα, πραγματοποιεί ήδη ση-
μαντικές βελτιώσεις σε επίπε-
δο εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 
και διαδικασιών παραγωγής. 

Μεταξύ αυτών, ένα ποσο-
στό της τάξης του 70% αξιο-
ποιεί ολοένα και περισσότερο 
καθαρή ενέργεια για την τρο-
φοδότηση της λειτουργίας τους.

Ανέτοιμες οι εταιρείες
για την ευρωπαϊκή
πράσινη συμφωνία 

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε
ο κολοσσός καλλυντικών Revlon
Αδυνατούσε να διαχειριστεί τα χρέη του, μεγάλη μείωση των πωλήσεων το 2021

Λιγότερες από 
4 στις 10 δηλώνουν 
επαρκώς εξοικειωμένες.
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Ράλι  της τάξεως του 39% έχουν ση-
μειώσει οι τιμές των κατοικιών στο
λεκανοπέδιο της Αττικής κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων
ετών και συγκεκριμένα από το πρώ-
το τρίμηνο του 2018 μέχρι και το
φετινό πρώτο τρίμηνο. Η αύξηση
αυτή απορρέει από την ανάλυση
του δείκτη τιμών κατοικιών, που
επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία
του φετινού πρώτου τριμήνου, η
αντίστοιχη αύξηση (συγκριτικά με
το πρώτο τρίμηνο του 2018) σε πα-
νελλαδικό επίπεδο αγγίζει το 27,8%.
Επίσης, σύμφωνα με τα αναθεω-
ρημένα στοιχεία της ΤτΕ, σε πα-
νελλαδικό επίπεδο η αύξηση τιμών
το 2021 διαμορφώθηκε τελικά σε
7,4% (από 7,1%), έναντι αύξησης
κατά 4,5% το 2020.

Πάντως, κατά τη διάρκεια του
φετινού πρώτου τριμήνου, ο ρυθμός
ανόδου των τιμών των κατοικιών
σημείωσε ήπια επιβράδυνση, έναντι
του αμέσως προηγούμενου τριμή-
νου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους
σχετικούς δείκτες τιμών της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, σε πανελλαδικό
επίπεδο οι τιμές αυξήθηκαν κατά
8,6% σε ετήσια βάση, έναντι αύ-
ξησης της τάξεως του 9,1% κατά
το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο
(δ΄ τρίμηνο 2021). 

Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι ανα-
τιμήσεις των υλικών εξακολουθούν
να ωθούν τις τιμές των νέων κα-
τασκευών προς τα πάνω, διευρύ-
νοντας και την απόσταση σε σχέση
με τα ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας.
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρί-
μηνο του 2022 οι τιμές των νεόδ-
μητων σημείωσαν ετήσια αύξηση
κατά 10,3%, έναντι αύξησης κατά
7,4% των παλαιών κατοικιών (ηλι-
κίας μεγαλύτερης των πέντε ετών).
Αντίστοιχα, κατά το τέταρτο τρί-
μηνο του 2021 τα νεόδμητα ακίνητα
είχαν αυξηθεί κατά 9,8% σε ετήσια
βάση, ενώ η αύξηση των παλαιοτέ-

ρων είχε διαμορφωθεί σε 8,6%.
Στην Αττική η αύξηση των τιμών
των κατοικιών κατά το φετινό πρώ-
το τρίμηνο ανήλθε σε 9,7% σε σύγ-
κριση με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα, ενώ στη Θεσσαλονίκη
η αύξηση άγγιξε το 8,3%. Στις άλλες
μεγάλες πόλεις οι τιμές των κατοι-
κιών αυξήθηκαν κατά 8,2% και στις
υπόλοιπες περιοχές της χώρας η
ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε σε
6,4%. Στην Αττική, συνολικά το

2021, οι τιμές σημείωσαν αύξηση
9,4% με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία της ΤτΕ, έναντι αυξήσεων
7,8% το 2020 και 10,6% το 2019.
Στη Θεσσαλονίκη, το 2021 οι τιμές
αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ στο σύ-
νολο των αστικών περιοχών της
χώρας, το 2021, η μέση ετήσια αύ-
ξηση ανήλθε σε 7,8% και σε 9,2%
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο.

Στην ετήσια έκθεσή της για το
2021 η ΤτΕ ανέφερε ότι «η ελληνική
αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια
του 2021 αλλά και το α΄ τρίμηνο
του 2022, έπειτα από πολλές δια-
κυμάνσεις, διένυσε μια περίοδο
θετικών προσδοκιών για την ομα-
λοποίηση των συνθηκών και πε-
ραιτέρω ανάπτυξη. Το 2021 η οι-
κοδομική δραστηριότητα συνεχίζει

σε επίπεδο χώρας να ενισχύεται
έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2020, τόσο ως προς τον αριθμό
όσο και σε όρους όγκου νέων οι-
κοδομικών αδειών (47,6% και 54,1%
αντίστοιχα), ενώ οι ρυθμοί αύξησης
στην Αττική ήταν αξιοσημείωτα
υψηλότεροι (64,1% και 70,5% αν-
τίστοιχα)».

Ωστόσο, το γεγονός ότι η τρέ-
χουσα υγειονομική κρίση συνεχίζει
να επηρεάζει εν μέρει τη λειτουργία
της αγοράς, σε συνδυασμό με τις
πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις
και τη σημαντική αναταραχή που
έχει προκληθεί τους τελευταίους
μήνες από το αυξημένο κόστος της
ενέργειας και τις επιβαρύνσεις στις
τιμές, δημιουργούν εκ νέου συν-
θήκες αβεβαιότητας.

<<<<<<

Κατά το πρώτο τρίμηνο
φέτος ο ρυθμός ανόδου
των τιμών σημείωσε
ήπια επιβράδυνση. 

Αύξηση τιμών των κατοικιών
κατά 39% σε τέσσερα χρόνια
Ράλι διαρκείας στην Αττική από το 2018 δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ανοδο 8% σημείωσαν
τα ενοίκια γραφείων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξημένα έως 12% σε ετήσια
βάση και 8% κατά μέσον όρο
ήταν τα ενοίκια των κτιρίων
γραφείων κατά τη διάρκεια του
φετινού πρώτου τριμήνου, τόσο
λόγω των αναπροσαρμογών
των μισθωμάτων, από την άνο-
δο του πληθωρισμού, όσο και
εξαιτίας της ανοδικής πορείας
της ζήτησης, τη στιγμή που οι
ποιοτικοί χώροι είναι περιορι-
σμένοι.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα
της εταιρείας πιστοποιημένων
εκτιμητών Geoaxis, τη μεγαλύ-
τερη αύξηση ενοικίων για αυ-
τοτελή κτίρια γραφείων (με θέ-
σεις στάθμευσης) κατέγραψε ο
άξονας της Λ. Μεσογείων με
12% σε 10,3 ευρώ/τ.μ. σε μηνι-
αία βάση, ενώ ακολουθεί ο άξο-
νας της Λ. Βουλιαγμένης, όπου
η αύξηση σε σχέση με το πε-
ρυσινό πρώτο τρίμηνο διαμορ-
φώθηκε σε 7,22% και 9,2
ευρώ/τ.μ. (από 8,6 ευρώ/τ.μ.).
Στη Λ. Κηφισίας, το μέσο μη-
νιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται
σήμερα σε 11,53 ευρώ/τ.μ., αυ-
ξημένο κατά 6,56% σε ετήσια
βάση, ενώ στη Λ. Συγγρού, το
μέσο ενοίκιο αγγίζει τα 9,6 ευ-
ρώ/τ.μ., αυξημένο κατά 2,78%
από πέρυσι.

Οπως σημειώνει η Geoaxis
στην ανάλυσή της, σήμερα η
αγορά γραφείων χαρακτηρίζεται
από τρεις διαφορετικές ταχύ-
τητες. 

Στην πρώτη βρίσκονται τα
ποιοτικά, σύγχρονα και «πρά-
σινα» γραφεία, τα οποία σχεδόν
ανεξάρτητα από τη θέση τους
συγκεντρώνουν πολύ υψηλή
ζήτηση και ενοίκια που μπορεί
να ξεπεράσουν ακόμα και τα
30 ευρώ/τ.μ./μήνα, ενώ οι απο-
δόσεις τους κινούνται πέριξ του
6,5%. 

Στη δεύτερη ταχύτητα βρί-
σκονται παλαιά γραφεία στο
Κολωνάκι και σε κεντρικούς
οδικούς άξονες, τα οποία εξα-
κολουθούν να καταγράφουν
αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα
και ενοίκια πέριξ των 15
ευρώ/τ.μ. με τις αποδόσεις πέριξ
του 7%-7,5%. Στην τρίτη ταχύ-

τητα βρίσκονται παλαιότερα ή
μη ανακαινισμένα γραφεία, τα
οποία δυσκολεύονται να μισθω-
θούν ακόμα και αντί 5
ευρώ/τ.μ./μήνα. Τα ακίνητα βρί-
σκονται σε δευτερεύουσες θέ-
σεις στο κέντρο της Αθήνας και
προσφέρουν αποδόσεις περί
του 8% (εφόσον ασφαλώς βρεθεί
χρήστης).

Οπως αναφέρει ο επικεφαλής
της Geoaxis, Γιάννης Ξυλάς, «οι
διαφορετικές αυτές ταχύτητες
αναμένεται ότι θα συνεχιστούν
ως τάση για το υπόλοιπο 2022,
εφόσον δεν φαίνεται να ανα-
κάμπτει η πραγματική οικονο-
μία, που θα βοηθούσε τις χιλιά-
δες των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και ελεύθερων επαγ-
γελματιών να αναπτυχθούν και
να απορροφήσουν αρχικά το
απόθεμα των γραφείων μη υψη-
λών προδιαγραφών».

Ο κ. Ξυλάς προσθέτει ότι η
μεγάλη αύξηση ενοικίων που
καταγράφηκε το διάστημα 2019-
2021 στα υψηλών προδιαγρα-
φών γραφεία αναμένεται να μη
συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό,
καθώς εκτός από το σαφώς χει-
ρότερο επιχειρηματικό κλίμα,
δεν συνδράμουν προς την κα-
τεύθυνση της ανόδου των ενοι-
κίων ούτε τα μακροοικονομικά
δεδομένα που έχουν διαμορ-
φωθεί στην οικονομία. Κατά
τον ίδιο, «η πορεία του πολέμου
στην Ουκρανία και η συνέχιση
της αύξησης στα κόστη κατα-
σκευής και ενέργειας, σε συν-
δυασμό με τα δυσοίωνα μακρο-
οικονομικά μεγέθη της ελληνι-
κής οικονομίας, παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στην αποτίμηση
της μετά COVID εποχής, με με-
γάλη δυσκολία πρόβλεψης της
επόμενης ημέρας». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την
Geoaxis, για το επόμενο διά-
στημα αναμένεται περαιτέρω
υποχώρηση στις αξίες για τα
παλαιότερα γραφεία που βρί-
σκονται σε λιγότερο εμπορικά
σημεία, σταθεροποίηση των τι-
μών ενοικίασης για τα παλαι-
ότερα γραφεία προβολής και
ανακοπή του ρυθμού αύξησης
των αξιών στα σύγχρονα και
«πράσινα» κτίρια γραφείων.

Να ξεγράψουμε τις επενδύσεις σε
ακίνητα για το 2022   Κανονικά
δεν κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις
όταν είμαστε στα μέσα του έτους,
αλλά και πάλι, ποιος μίλησε για
κανονικότητα

Οι πρώτοι πέντε μήνες είναι οι
καλύτεροι από τους αντίστοιχους
του 2008 από πλευράς πωλήσεων.
Ούτε καν η κατάργηση του πολυ-
διαφημιζόμενου Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος δεν στά-
θηκε εμπόδιο στο επενδυτικό εν-
διαφέρον.  Αντίθετα, λες και έβαλε
φωτιά στα μπατζάκια του εκτινάσ-
σοντας το στα ύψη.  

Είναι κάτι τέτοιο παράλογο
Αν κάποιος δεν θέλει να εισχωρή-
σει σε βάθος ή απλά πίστευε πως
τα προηγούμενα χρόνια πουλιόν-
τουσαν ακίνητα επειδή πουλού-
σαμε διαβατήρια και τίποτα άλλο,
μάλλον είναι αλλού ξημερωμένος.
Τα ακίνητα πάντοτε αποτελούσαν
πηγή επενδύσεων στην χώρα μας,
τόσο για ντόπιους όσο και για ξέ-
νους.  Οι Κύπριοι πάντα είχαμε
και φαίνεται να διατηρούμε μια
αγάπη προς το συγκεκριμένο επεν-
δυτικό μέσο.  Οι ξένοι εδώ και δε-
καετίες είναι ένα αυξανόμενο πο-
σοστό της συνολικής ζήτησης.
Απλά άλλαζε η κύρια χώρα προ-
έλευσής τους.

Αυτό ώθησε και την μετάβαση
του ύφους των κατασκευών.  Όταν
πριν 25 – 30 χρόνια είχαμε τους
Άγγλους που διέθεταν κάτω των
€200.000 για να επενδύσουν, δεν

μπορούσαμε να είχαμε πύργους,
μαρίνες και integrated resorts.  Εί-
χαμε διαμερισματάκια και βιλλίτσες
σε αλάνες.  Όταν βρήκαμε τον
τρόπο να φέρουμε επενδυτές που
μπορούσαν να διαθέσουν εκατομ-
μύρια, τότε αποκτήσαμε και από
αυτά που βλέπαμε σε φωτογραφίες.
Αποκτήσαμε αυτό που λέμε …
σύγχρονα skylines στις πόλεις μας.

Σε αυτό το σημείο κάναμε δύο
βασικά λάθη.  Πρώτον που είτε
ηθελημένα ή από μέθη, αφήσαμε
τρύπες για κακή εκμετάλλευση
ενός κατά τ’ άλλα έξυπνου προ-
γράμματος, και δεύτερον, που ακό-
μη και σήμερα θεωρούμε πως οι

μόνοι αγοραστές ήταν άτομα που
ήθελαν σώνει και καλά πολιτογρά-
φηση.  Όπως αποδείχτηκε, το δεύ-
τερο δεν ίσχυσε και δεν ισχύει.
Όσο για το πρώτο, ακόμη δεν μπο-
ρούμε να βάλουμε με άνεση το δα-
χτυλάκι μας στη γενεσιουργό αιτία.
Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν οι
Ευρωπαίοι εταίροι να μας υψώσουν

το μεσαίο δαχτυλάκι και να τερ-
ματίσουμε με την ουρά στα σκέλια
το (ενισχυτικό) πρόγραμμα επεν-
δύσεων. Φυσικά οι τρύπες είναι η
ειδικότητά μας.  

Επειδή αν ανατρέξουμε στη μα-
κρόχρονη ιστορία μας και σε κάθε
έκφανση της ζωής μας, θα δούμε
πως όλα έχουν τρύπες και μπάζουν

νερά μέχρι σκασμού και πλημμύ-
ρας.  

Φέτος, λοιπόν, προερχόμαστε
από μια παρατεταμένη περίοδο
διετούς πανδημίας η οποία, παρά
τον ευσεβοποθισμό μας, δεν έχει
τελειώσει.  Και σαν να μην έφτανε
αυτό, προστέθηκε και ο πόλεμος.
Έχουμε πληθωρισμό που καλπάζει,

επιτόκια που ανεβαίνουν, προβλή-
ματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
κρίσεις δημοσίου χρέους, αυξήσεις
στο κόστος ενέργειας, στο κατα-
σκευαστικό κόστος, για να ανα-
φέρω επιγραμματικά μερικά από
τα θεματάκια που επικρέμανται
σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από
το κεφάλι μας.

Ερχόμενοι πίσω στο αρχικό μας
ερώτημα.  Να το ξεχάσουμε ή μή-
πως όχι;

Όπως είδαμε την προηγούμενη
βδομάδα υπάρχουν δύο ειδών αγο-
ραστές.  Αυτοί που αγοράζουν για
επένδυση και αυτοί που αγοράζουν
για ιδιοκατοίκηση.  Οι καιροί είναι
τέτοιοι που δυστυχώς επηρεάζον-
ται αρνητικά αυτοί που θέλουν να
αγοράσουν για ιδιοκατοίκηση.  Οι
υπόλοιποι όχι τόσο. Αν θεωρήσου-
με πως η αγορά είναι μια πίτα,
τότε αυτοί που αγοράζουν για ιδιο-
κατοίκηση θα πάρουν πιο λίγα
κομμάτια από αυτούς που αγορά-
ζουν για επένδυση.  Η πίτα όμως
θα φαγωθεί.  Αυτό είναι το καύσιμο
που κινεί την αγορά αυτή την πε-
ρίοδο.  Τώρα αν η κρίση συνεχιστεί
θα δούμε αν ο φούρνος θα βγάζει
πιο μικρές πίτες ή αν θα κλείσει.
Ιστορικά, δεν έκλεισε ποτέ και οι
πιθανότητες είναι πως δεν θα κλεί-
σει ούτε και τώρα.  Ακόμα και η
αδράνεια θα είναι αρκετή στο να
μας πάρει στο επόμενο στάδιο που
θα είναι μια περίοδος έναρξης μιας
πιο ομαλοποιημένης κατάστασης.

Άρα οι επενδύσεις σε ακίνητα
δεν είναι για να τις ξεγράψουμε.
Εδώ είναι και θα παραμείνουν σαν
μέρος της καθημερινότητάς μας.
Ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει.  Και τα
ακίνητα... γράφουν.

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

Ηρθε το τέλος των επενδύσεων

<<<<<<

Οι επενδύσεις σε 
ακίνητα δεν είναι για 
να τις ξεγράψουμε.
Εδώ είναι και θα παρα-
μείνουν σαν μέρος της
καθημερινότητάς μας.

Τα ακίνητα πάντοτε αποτελούσαν πηγή επενδύσεων στην χώρα μας, τόσο για ντόπιους όσο και για ξένους.

Στην Αττική, η αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 9,7% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αύξηση άγγιξε το 8,3%.
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Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ως γνωστόν εδώ και μερικές εβδο-
μάδες το κινηματογραφικό box 
office του πλανήτη κινείται σε 
ρυθμούς «Top Gun: Maverick». 
Το σίκουελ της μεγάλης εμπορι-
κής επιτυχίας του 1986 ξεπέρασε 
πρόσφατα τα 600 εκατ. δολάρια 
παγκόσμιων εισπράξεων· ένα σε-
βαστό ποσό από αυτά θα καταλή-
ξει στην τσέπη του πρωταγωνιστή 
Τομ Κρουζ, ο οποίος φιγουράρει 
ταυτόχρονα και στη λίστα των 
παραγωγών της ταινίας.

∆εν είναι όμως ο μόνος. Τα τε-
λευταία χρόνια σχεδόν όλοι οι 
μεγάλοι χολιγουντιανοί αστέρες 
συμμετέχουν και στην παραγω-
γή των ταινιών τους, προσδοκώ-
ντας φυσικά ποσοστά και από τα 
διαφαινόμενα κέρδη, αλλά επι-
θυμώντας ταυτόχρονα να έχουν 
και μεγαλύτερο «λόγο» στο τελικό 
αποτέλεσμα.

Ο ίδιος ο Κρουζ υπολογίζεται 
πως κέρδισε γύρω στα 70 εκατ. 
δολάρια ως ηθοποιός και παρα-
γωγός για το «Πρωτόκολλο Φά-
ντασμα», το τέταρτο σίκουελ της 
σειράς ταινιών «Επικίνδυνες Απο-
στολές». Πιο πρόσφατα, ο Ανταμ 
Σάντλερ υπέγραψε συμφωνία τεσ-
σάρων ταινιών με το Netflix –εί-
ναι σε όλες και παραγωγός– ένα-
ντι συνολικά 250 εκατ. δολαρίων.

Γιατί όμως κάποιος να βάλει 
έξτρα σκοτούρες στο κεφάλι του, 
εκτός από τα χρήματα, ειδικά όταν 
αυτά τα τελευταία, όπως θα δούμε 
και παρακάτω, μπορεί να τα εξα-
σφαλίσει ούτως ή άλλως;

Η απάντηση έχει να κάνει κυ-
ρίως με τον έλεγχο που αυτοί οι 
σταρ θέλουν να έχουν στην εξέ-
λιξη της καριέρας τους. ∆εν είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις που ένας 
ηθοποιός σαν τον Μπραντ Πιτ 
ή τον Λεονάρντο ντι Κάπριο για 
παράδειγμα επιλέγει ο ίδιος ένα 
πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε 
πολύ πρώιμο στάδιο, συμμετέχο-
ντας ενεργά στην εύρεση πόρων, 
συντελεστών κ.ο.κ. Οι δύο που 
αναφέραμε μάλιστα έχουν και τις 
δικές τους επιτυχημένες εταιρεί-
ες παραγωγής (Plan B και Appian 
Way αντίστοιχα)· το ίδιο και οι 
Κλιντ Ιστγουντ, Γουίλ Φέρελ, Λό-
ρενς Φίσμπερν, Ανταμ Σάντλερ, 
Γουίλ Σμιθ κ.ά.

Μια άλλη συνήθεια των χολι-
γουντιανών ηθοποιών είναι να 
αμείβονται με χρήματα αρκετά ή 
και πολύ χαμηλότερα από το κασέ 
τους, ποντάροντας στην εμπορι-
κή επιτυχία μιας ταινίας και κάνο-
ντας συμφωνίες επί των κερδών. 
Πρώτος διδάξας εδώ ήταν ο Τζακ 
Νίκολσον, ο οποίος το 1989 έλαβε 
σαν αρχική αμοιβή 6 εκατ. δολά-
ρια για τον ρόλο του Τζόκερ στον 
«Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον, αλ-
λά στη συνέχεια δεκαπλασίασε 
σχεδόν αυτό το ποσό, έχοντας 
δικαιώματα επί των εισπράξεων 
ακόμα και στα σίκουελ της ταινί-

ας, στα οποία μάλιστα ο ίδιος δεν 
εμφανίζεται καν.

Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Τομ 
Χανκς, όταν το 1994 συμφώνησε 
να παίξει περίπου για... ψίχουλα 
στο «Φόρεστ Γκαμπ», κατέληξε 
ωστόσο να εισπράξει κοντά στα 
60 εκατ. δολάρια, έπειτα από την 
τεράστια επιτυχία της ταινίας. Λί-
γα χρόνια αργότερα μάλιστα επα-
νέλαβε το ίδιο με τη «∆ιάσωση 
του στρατιώτη Ράιαν», εξασφα-
λίζοντας ακόμα 40 εκατ. δολάρια.

Από εκεί και έπειτα η λίστα δεν 
έχει τελειωμό: η Κάμερον Ντίαζ 
πήρε μόλις 1 εκατ. δολάρια για να 
παίξει στο «Bad Teacher» (2011), 
όμως η συμφωνία με τους παρα-
γωγούς τής απέφερε τελικά ακό-
μα 42 εκατ., σε ένα από τα πιο 
θρυλικά ντιλ στην ιστορία της 
βιομηχανίας.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο δέχτη-
κε να μειώσει κατά πολύ το κασέ 
του για να παίξει στο «Inception», 
μιας και η ταινία θεωρούνταν ήδη 
ρίσκο και είχε πελώρια έξοδα. Παρ’ 
όλα αυτά έκανε ειδική συμφωνία 
με τον σκηνοθέτη και παραγω-
γό Κρίστοφερ Νόλαν, χάρη στην 
οποία οι δυο τους μοιράστηκαν 

εξίσου ένα μεγάλο ποσοστό των 
κερδών, δηλαδή πάνω από 50 
εκατ. δολάρια έκαστος.

Η πιο απίθανη κίνηση ωστόσο 
ήταν πιθανότατα αυτή της Σά-
ντρα Μπούλοκ, η οποία όχι μόνο 
εισέπραξε 20 εκατ. δολάρια ως 
αμοιβή για να παίξει στο οσκαρι-
κό «Gravity» (2013) του Αλφόνσο 
Κουαρόν, αλλά φρόντισε να λάβει 
και το 15% των εισπράξεων, του-
τέστιν επιπλέον 75 εκατ. δολάρια.

Την τελευταία διετία της παν-
δημίας και της ταυτόχρονης ανά-
δυσης όλο και περισσότερων 
streaming πλατφορμών, οι κο-
ρυφαίοι χολιγουντιανοί αστέρες 
έχουν βρει άλλον έναν τρόπο να 
εξασφαλίσουν παχυλές αμοιβές. 
Οι λεγόμενες «backend buyout» 
συμφωνίες είναι κάτι που σκαρφί-

στηκαν τα στελέχη των στούντιο, 
όταν είδαν πρωτοκλασάτα ονό-
ματα όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον 
(«Black Widow») να επαναστατούν 
επειδή οι ταινίες τους κατέληξαν 
σε πλατφόρμες, ταυτόχρονα ή αντί 
της παραδοσιακής κυκλοφορίας 
στις αίθουσες. Με λίγα λόγια, οι 

συγκεκριμένες συμφωνίες δίνουν 
την επιλογή στους ηθοποιούς να 
δεχτούν ένα (υψηλότατο) προκα-
θορισμένο ποσό ως «αποζημίω-
ση» αν θεωρήσουν πως τα όποια 
έσοδα στο box office δεν τους ικα-
νοποιούν.

Με αυτόν τον τρόπο ο Λεονάρ-
ντο ντι Κάπριο απέσπασε 30 εκατ. 
δολάρια για τον ρόλο του στο «Μην 
κοιτάτε ψηλά» του Netflix, ενώ 
ακόμα περισσότερα (40 εκατ.) πή-
ραν οι Γουίλ Σμιθ και Ντένζελ Ουά-
σιγκτον για τον κόπο τους στα «Η 
μέθοδος των Γουίλιαμς» και «The 
Little Things» αντίστοιχα.

Κανείς ωστόσο δεν έφτασε τον 
Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος πρόκει-
ται να πάρει 50 εκατ. δολάρια από 
την Amazon σε backend buyout, 
για το επερχόμενο φιλμ «Red One», 

που θα κυκλοφορήσει το 2023. Αν 
βέβαια μιλήσουμε καθαρά για εξω-
φρενικά υψηλές αμοιβές ηθοποι-
ών, είτε αυτοί εμφανίζονται ως 
παραγωγοί είτε όχι, τότε θα πρέ-
πει να πάμε σε κάποια πολύ ειδικά 
πρότζεκτ. Ο Τζόνι Ντεπ για παρά-
δειγμα έλαβε 55 εκατ. δολάρια για 
το τρίτο σίκουελ των «Πειρατών 
της Καραϊβικής», κάνοντας έτσι 
το συνολικό κόστος της ταινίας 
να εκτοξευθεί στο αστρονομικό 
ύψος των 410 εκατ. δολαρίων. Ο 
ίδιος ο Ντεπ ένα χρόνο νωρίτερα 
είχε απαιτήσει και είχε πάρει 68 
εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή 
του στην «Αλίκη στη Χώρα των 
Θαυμάτων» του Τιμ Μπάρτον. Εί-
ναι να απορεί κανείς που στην πε-
ρίφημη δίκη με την Αμπερ Χερντ, 
ο Αμερικανός ηθοποιός δήλωσε 
περίπου... άπορος.

Ακόμα κι εκείνος πάντως δεν 
καταφέρνει να μπει στην κορυ-
φαία τριάδα του χολιγουντιανού 
μισθολογίου. Εκεί φιγουράρει αρ-
χικά ο Ρόμπερτ Ντ. Τζούνιορ, ο 
οποίος το 2018 πληρώθηκε 75 
εκατ. δολάρια για να παίξει στο 
«Εκδικητές: Ο πόλεμος της αιω-
νιότητας», ταινία όμως που έφε-
ρε πίσω πάνω από 2 δισ. δολάρια. 
Πολύ επικερδής ήταν και η τριλο-
γία του «Matrix», η οποία απέφε-
ρε και 250 εκατ. δολάρια συνολι-
κά στον πρωταγωνιστή Κιάνου 
Ριβς. Ακόμα κι αυτός ωστόσο δεν 
φτάνει τον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος 
το 2012 φόρεσε το κοστούμι του 
μυστικού πράκτορα για το «Men 
in Black 3», έναντι (στρογγυλών) 
100 εκατ. δολαρίων.

Σταρ «αφεντικά» του εαυτού τους
Γιατί ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ επενδύουν ως παραγωγοί στα φιλμ όπου πρωταγωνιστούν

Ο Τζόνι Ντεπ έλαβε 55 εκατ. 
δολάρια αμοιβή για το τρίτο σίκουελ 
των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Ο Ανταμ Σάντλερ υπέγραψε συμ-
φωνία για τέσσερις ταινίες με το 
Netflix –είναι σε όλες και παραγωγός– 
έναντι 250 εκατ. δολαρίων.

Στο οσκαρικό «Gravity» (2013) του Αλφόνσο Κουαρόν, η Σάντρα Μπούλοκ όχι μόνο εισέπραξε 20 εκατ. δολάρια ως αμοιβή για να παίξει, αλλά φρόντισε να 
λάβει και το 15% των εισπράξεων, δηλαδή επιπλέον 75 εκατ. δολάρια.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο απέσπασε 30 εκατ. δολάρια για τον ρόλο του στο «Μην κοιτάτε ψηλά» του Netflix. ∆εξιά, 
ο Τομ Κρουζ στην επιτυχία του καλοκαιριού «Top Gun: Maverick», όπου συμμετείχε και στην παραγωγή.

Η αμοιβή του Γουίλ Σμιθ στη «Μέθο-
δο των Γουίλιαμς» ήταν 40 εκατ.

Αρκετοί συμμετέχουν σε 
ταινίες έναντι «πινακίου 
φακής», κάνοντας ωστό-
σο συμφωνίες επί των 
κερδών, τα οποία συχνά 
είναι αστρονομικά.
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Στο νέο του έργο «Σάκρα», ο Αλέξης Βασί-
λειου συνεχίζει την έρευνα που ξεκίνησε 
το 2020 με τη δημιουργία της ταινίας μι-
κρού μήκους με τον τίτλο ΕΓΚΑΤΑ, επιχειρώ-
ντας να ανασυνθέσει μια ρυθμική, ηχητική 
και σωματική τελετουργία αναπαράστασης, 
πάνω στις καταβολές της γλώσσας, των συ-
ναισθημάτων και της ανθρώπινης εμπειρί-
ας. Εκκινώντας από τα πιο αναγνωρίσιμα 
μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα της Ιεροτε-
λεστίας τη Άνοιξης, του Igor Stravinsky, το 
έργο αναζητά να ανασυνθέσει μέσα από μια 

αφαιρετική και θραυσματική τελετουργική 
διαδικασία το εναρκτήριο λάκτισμα της ζω-
ής – καθώς οι επτά ερμηνευτές του έργου 
βρίσκονται σε μια συνεχή προσπάθεια να 
ενεργοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες της 
αναπνοής, της φωνής και του μηχανισμού 
της κίνησης. Ερμηνεία: Eλεάνα Αλεξάνδρου, 
Αριάνα Μαρκουλίδου, Στυλιάνα Αποστόλου, 
Ανδρέας Πατσιάς, Λουκία Πιερίδου, Luiza 
Jaffe Misiuk Barbosa, Francois Delcambre. 
Θέατρο Ριάλτο, Κυριακή 19 Ιουνίου, ώρα 
3:00 & 8:30 μ.μ. Κατάλληλο για ηλικίες 18+

ΧΟΡΟΣ

«Σάκρα» του Αλέξη Βασιλείου
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Το «κάτι»
που μένει

Τ
α οράματα θέλουν χρόνο. Κι εκείνη 
τον είχε. Για την ακρίβεια, τον διεκ-
δίκησε. ∆εν έχει σημασία ο τελικός 

απολογισμός, το ζύγιασμα και οι ισορ-
ροπίες. Το γεγονός ότι μία αίθουσα της 
Εθνικής Πινακοθήκης θα πάρει το όνο-
μα της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα την 
καθιστά σημαντικότερη; Αποκτά, έτσι, 
την πολυπόθητη για τους ανθρώπους 
«αθανασία»; Εργάστηκε άραγε γι’ αυτό 
η εκλιπούσα διευθύντρια του Μουσείου 
Αλεξάνδρου Σούτσου;

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα δεν ήταν 
σε όλους αγαπητή. Oλοι όμως αναγνώ-
ριζαν το πείσμα και τις αντοχές της. Η 
30χρονη θητεία της στη θέση της διευ-
θύντριας είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια, 
ένα εκτεταμένο «σούσουρο», γύρω από 
το ερώτημα «ως πότε», το οποίο γνώριζε 
και η ίδια πολύ καλά. Είχαμε διακριτικά 
επιμείνει όταν τη συναντήσαμε για τη 
στήλη «Γεύμα» της κυριακάτικης «Κ», 
πριν από ένα χρόνο (4/4/2021). Ηταν η 
περίοδος που η νέα Εθνική Πινακοθή-
κη ετοιμαζόταν να υποδεχτεί το κοινό. 
Ο διάλογος, όπως καταγράφηκε στο μα-
γνητόφωνο:

 
– Αυτά τα 30 χρόνια δεν είναι αρκετά 
για να δώσετε τη θέση σας σε έναν 
νεότερο;

– Θα έρθει κάποια στιγμή ένας νέ-
ος άνθρωπος. Εγώ έπρεπε να τελειώσω 
το έργο μου. Ηταν το νέο κτίριο. Χρει-
άζεται τώρα και να λειτουργήσει. Είναι 
ακριβώς αυτή η ανάσα χρόνου που έχω 
μπροστά μου.

 
– Δεν την προσδιορίζετε χρονικά;

– Θα ήταν παράλογο να ζητήσω να με 
κρατήσουν κι άλλο. Η θητεία μου λήγει 
τον Ιούλιο του 2022. Επαναλαμβάνω: θέ-
λω να δω το μουσείο να λειτουργεί μα-
ζί με τους πολύ άξιους συνεργάτες που 
έχω. Οι συντηρητές και οι επιμελητές 
μας είναι οι καλύτεροι. Είμαι σχεδόν 30 
χρόνια στην Πινακοθήκη, δεν έχω υψώ-
σει τη φωνή μου ποτέ. Μπορείτε να το 
επιβεβαιώσετε αυτό. Τους λέω πάντα ότι 
πήρα από εκείνους πάρα πολλά. Ηταν ένα 
μεγάλο σχολείο για μένα η Πινακοθήκη. 

Είχε έναν τρόπο να πείθει η Μαρίνα 
Λαμπράκη. Ηταν μια σκληρή άσκηση 
επιβίωσης. Ισως αυτό που της είχε πει ο 
σιδηρουργός πατέρας της «σε έχω ντα-
βλαντίσει!», που σημαίνει σε έχω κάνει 
ατσάλι. «Είμαι ευγνώμων που μου έδει-
ξαν εμπιστοσύνη όλες οι κυβερνήσεις», 
υπογράμμιζε απαντώντας με αυτόν τον 
τρόπο στα σχόλια περί «αντοχής». ∆εν 
είχε αυταπάτες. Χρειάστηκε να δουλέ-
ψει σκληρά για να παραμείνει ακλόνητη. 
Να αφιερώσει πολλές ώρες σε προσωπι-
κές επαφές, να προσεγγίζει τους ανθρώ-
πους με το οπλοστάσιό της. Συνέτασσε 
σημειώματα χειρόγραφα αλλά και μέιλ, 
αγαπούσε τα λουλούδια, της άρεσε και 
να τα προσφέρει και να τα λαμβάνει. 
Εκτιμούσε τις μικρές χειρονομίες. Ηξε-
ρε να συνδιαλέγεται με την εξουσία με 
τόλμη και γαλαντομία. Ηξερε επίσης ότι 
ο χρόνος της, με τις παρατάσεις, είχε, 
πλέον, εξαντληθεί. Η θητεία της έληγε, 
επισήμως, τον ερχόμενο μήνα. Και για 
τα «γενέθλιά» της στόχους είχε πάλι, να 
ολοκληρώσει κάτι που ήταν ημιτελές (το 
Μουσείο Καπράλου στην Αίγινα). Μιλού-
σε για «την ανάσα του χρόνου» που ήθελε 
να έχει μπροστά της, σχεδόν προφητικά.

Τι κυνηγούσε στη ζωή της η Μαρίνα 
Λαμπράκη; Πλούτη και δόξα;

«Βλέπετε αυτά τα ρούχα που φοράω; 
Το σακάκι είναι το ίδιο που είχα βάλει 
σε ένα γύρισμα του “Μονογράμματος”, 
το 2004, αν δεν κάνω λάθος, και το ίδιο 
φορούσα και τη βραδιά των εγκαινίων. 
Το μόνο που αγαπάω είναι τα αξεσουάρ. 
Ρούχα δεν ψωνίζω. ∆ιαμάντια; Ούτε ένα 
δεν έχω. ∆εν ξέρω ούτε τι λάμψη έχει. 
∆εν με νοιάζει. Ο μισθός μου είναι, κα-
θαρό ποσό, 1.550. Πληρώνω τους λογα-
ριασμούς μου, έχω ένα αυτοκίνητο 20 
χρόνων, αυτό οδηγώ. Είμαι πλήρης. Θα 
μπορούσα να έχω σοφέρ και αυτοκίνη-
το. Αρνήθηκα». 

Το απόσπασμα δεν χώρεσε στη συνέ-
ντευξη του 2021. Αλήθεια ή ψέματα; Κα-
τασκευή μιας εικόνας ή ειλικρινής απο-
τίμηση; Ακούγονται και οι δύο εκδοχές. 
Οι αγιογραφίες όπως και οι αποκαθηλώ-
σεις δεν βοηθούν να κατανοήσουμε τους 
ανθρώπους, τις πράξεις ή παραλείψεις 
τους. Οι πρώτες γεννούν καχυποψία, οι 
δεύτερες δηλώνουν μικροψυχία. Η Μα-
ρίνα Λαμπράκη-Πλάκα έφερε εις πέρας 
το όραμά της. Είδε τη νέα Εθνική Πινα-
κοθήκη να αποκτά ζωή. ∆εν είναι λίγο. 
Είναι «κάτι» που μένει.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

 Η Κύπρος που μοχθεί

Π
ραγματοποιήθηκαν την περασμένη 
Πέμπτη τα Βραβεία Ποιότητας Γα-
στρονόμου, που διοργανώνει το πε-

ριοδικό «Γαστρονόμος» και η εφημερίδα 
«Καθημερινή». Στα βραβεία αυτά όπως 
λέει και το όνομά τους πρωταγωνίστρια 
είναι η γαστρονομία, ο γαστρονομικός 
πολιτισμός, ναι διότι έχουμε και από αυ-
τόν, ασχέτως αν δεν τον υπολογίζου-
με και πολύ, αφού αδυνατούμε να κα-
ταλάβουμε πολλές φορές την αξία του 
και αφού εκ πρώτης όψεως δεν φέρνει 
λεφτά στην πούγκα!

«Η ιστορία ενός τόπου είναι γεμά-
τη από ημερομηνίες, γεγονότα καλά ή 
κακά, προσωπικότητες και κατάλοιπα 
του υλικού πολιτισμού του. Ωστόσο, θα 
μπορούσαμε να τον αφουγκραστούμε 
διαφορετικά, να τον οσφραινόμασταν, 
και μαγικά να μεταφερόμασταν σε κά-
ποιον ελαιώνα λίγο έξω από την Κυθρέα, 
και να ακούγαμε πιο πέρα τους μύλους, 
με το νερό από το Κεφαλόβρυσο, να 
τους δίνει τη δύναμη να αλέθουν τον 
καρπό ή να δούμε γυναίκες και άνδρες 
στη σπορά και τον θερισμό σιτοβολώ-
νων στην Αθηένου. Να ακούσουμε τα 
σφυρίγματα των βοσκών της Πάφου και 
τα πειράγματα των νέων σε κάποιον 
αμπελώνα στη Βάσα» και συνέχιζα... 
«Τα Βραβεία του Γαστρονόμου έχουν 
θέσει ως προτεραιότητά τους την ανά-
δειξη της τοπικής γαστρονομίας με τρό-
πο που να μη γίνεται φολκλόρ και αυτό 

διότι το φολκλόρ ξεθωριάζει τα πράγμα-
τα και τα αποσυνθέτει και με περισσή 
ευκολία τα διαστρεβλώνει», σημείωνα 
στο προλογικό σημείωμα του βιβλίου 
μου που συνόδευσε το 2016 τα βραβεία 
στην εμβληματική Πύλη Αμμοχώστου 
που από το 2019 παραμένει κλειστή, 
μετά τις πλημμύρες εκείνου του ∆ε-
κέμβρη! Να ακόμη μία παθογένεια, που 
κρύφτηκε στη λαίλαπα της πανδημίας 
του κορωνοϊού...

Αλλά ας επιστρέψω στην κυπριακή 
γαστρονομία και στον γαστρονομικό 
μας πλούτο που κάθε μέρα χάνεται, 
μαζί με τόσα άλλα της άυλης πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, και ευτυχώς που 
έχουμε και την Επιτροπή της Unesco 
και σώζει κάποια πράγματα... αλλά χρει-
άζεται και εκεί ενίσχυση, όπως γενικά 
χρειάζεται να ενισχυθεί και ο τομέας 
του λαϊκού πολιτισμού, και τώρα με την 
ίδρυση του υφυπουργείου Πολιτισμού 
είναι ευκαιρία... αλλά πάλι έφυγα από το 
κυρίως θέμα μου, που είναι η γαστρο-
νομία και τα παραδοσιακά προϊόντα, 
τα οποία θα ήταν καλό να προστατεύ-
σουμε, να αναδείξουμε και ποιος ξέρει, 
μπορεί αντί να γίνουμε εκπαιδευτικό, 
ιατρικό, συνεδριακό ή κάτι άλλο κέ-
ντρο, να γίνουμε κέντρο πολιτισμού 
ή περιβαλλοντικό κέντρο και αντί να 
τρώμε χαμ και άλλα τέτοια στα ξενοδο-
χεία του Τροόδους να τρώμε λούντζα ή 
αγρέλια και αντί να θέλουμε να σαρώ-

σουμε απ’ άκρον εις άκρον τον Ακάμα 
με αναπτύξεις, ήπιας πάντα μορφής... 
να το αφήσουμε στην ησυχία του και 
να ενισχύσουμε τα περιβαλλοντικά κέ-
ντρα εκπαίδευσης, ένα υπάρχει στην 
Κρήτου Τέρρα.

Να φέρνουμε βιολόγους στα πανε-
πιστήμιά μας, να ιδρύσουμε σχολές 
περιβάλλοντος, ας πούμε... διότι εκεί 
έχουμε ψωμί... διότι θα θυμάστε ότι κά-
ποτε ίδρυαν τα πανεπιστήμιά σχολές 
υδρογονανθράκων και ακόμα δεν έχου-
με αγοράσει ούτε κλωστή κελεμπίας... 

Αλλά πάλι έφυγα από τον γαστρονο-
μικό πολιτισμό μας, τον οποίο τον εξα-
ντλούμε στο χαλλούμι και στην κουμα-
νταρία, για αυτή όχι για τίποτα άλλο, 
αλλά επειδή την είπαν τον 13ο αιώνα 
κρασί των Αποστόλων, οι ξένοι, γιατί 
εμείς για να αγαπήσουμε κάτι δικό μας, 
θα πρέπει πρώτα να πάρουμε το ελεύ-
θερον από τους ξένους...

Φυσικά, ευτυχώς που υπάρχουν και 
αυτοί/ές που τα σκέφτονται τα πράγ-
ματα λίγο διαφορετικά και επενδύουν 
χρόνο και χρήμα, βάζουν το μεράκι τους 
και ασχολούνται με αυτό που λέμε χο-
ντρικά παραδοσιακό προϊόν, παραδο-
σιακή κουζίνα, και πρωτογενή τομέα. 
Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, που 
έχουν εκτιμήσει αλλιώς τα πράγματα 
και θέλουν να δώσουν κάτι διαφορετι-
κό, που είναι ωστόσο βγαλμένο από τα 
σπλάχνα αυτής της γης. Παρόλο λοιπόν 

που ο πρωτογενής τομέας της μικρής 
μας χώρας μπορεί να γίνει χρυσορυχείο 
και να μη χρειάζεται να χτίζουμε πύρ-
γους και πυργάρες, να μη χρειάζεται να 
πουλάμε διαβατήρια και υπηκοότητες, 
να μη χρειάζεται να τσιμεντώνουμε 
παραλίες, δάση και σπηλιές, εμείς πε-
ριοριζόμαστε σε αυτά, και ξέρετε γιατί; 
∆ιότι δεν χρειάζεται κόπος, αλλά τρό-
πος... αν με καταλαβαίνετε.

Κάθε χρόνο σχεδόν ακούω για το 
χαλλούμι και για τους τρόπους με τους 
οποίους θα το αναδείξουμε, θα το δια-
φυλάξουμε, θα το προστατεύσουμε από 
τους άνομους ξένους, που το παραχα-
ράσσουν. Μας πήρε τόσα χρόνια να το 
κάνουμε ΠΟΠ και τώρα που το κάναμε, 
δεν καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε. 
Τόσα χρόνια ακούω για τις πλαστικές 
καρέκλες, που δεν λένε με τίποτε να 
φύγουν από τα καφενεία μας, από τις 
ταβέρνες μας, αλλά ο κ. Περδίος ελπί-
ζει και όσο ελπίζει ο υφυπουργός, ελ-
πίζουμε και εμείς οι άλλοι.

Κλείνοντας, η γαστρονομική παράδο-
ση αυτού του τόπου είναι πολύ πλούσια 
και μια επίσκεψη στο εικονικό Μουσείο 
Κυπριακών Τροφίμων και ∆ιατροφής 
θα σας πείσει. Αυτή την πλούσια πα-
ράδοση προσπαθεί και ο θεσμός των 
βραβείων να διαφυλάξει, αλλά οφείλει 
και η Πολιτεία να πράξει τα δέοντα.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εκθεση «καίω» από το Thinker Maker Space

Ο Nemo 
Nonnenmacher δρα στο 
πλαίσιο του προγράμματος 
φιλοξενίας καλλιτεχνών 
του TMS τους τελευταίους 
τρεις μήνες. Στο διάστη-
μα αυτό έχει επεξεργαστεί 
κομμάτια απανθρακωμένων 
φλοιών από δάση της Με-
σογείου που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Χρη-
σιμοποιώντας τα μηχανήματα και τον εξοπλι-
σμό του TMS δημιουργεί καλούπια και φόρμες, 
μεταποιεί την υλικότητά τους και επικεντρώνε-
ται στον επαναπροσδιορισμό της υφής των κα-

μένων αυτών αντικειμένων. 
Με τη δυνατότητα σάρωσης 
και εκτύπωσης που προσφέ-
ρουν τα ψηφιακά μέσα του 
TMS, η ανάγλυφη επιφάνεια 
αποκτά μια τεχνητή υλική 
μορφή, ενώ παράλληλα έχει 
ψηφιοποιηθεί σε εγκατά-
σταση εικονικής πραγματι-

κότητας (VR Environment). Thinker Maker Space, 
τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Πέμπτη 23 
Ιουνίου στις 6:30 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 
29 Ιουνίου. Πλ. ∆ημαρχείας 23, Λευκωσία.
Πληροφορίες τηλέφωνο 22747569.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Σεάνς» του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα Λεμεσού η νέα κωμωδία του Μιχάλη Παπα-
δόπουλου σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη. Το έργο «Σεάνς» είναι 
μια μονόπρακτη κωμωδία και αποπειράται να καυτηριάσει με κωμικό 

τρόπο, μέσα από μια πνευματιστική συνεδρία, 
τη γνωστή στο κοινό ως «Σεάνς», τον κομμα-
τικό διπολισμό αλλά και τα στερεότυπα που 
συνεπάγεται αυτό το φαινόμενο. Πρόκειται 
για μια καθημερινή ιστορία, γραμμένη με πο-
λύ χιούμορ την οποία το κοινό θα απολαύσει 
με μπόλικο γέλιο. Παίζουν: Ευαγγελία Νικολά-
ου, Αγγελίνα Μήτκα, Νεκτάριος Λοϊζίδης. Πα-

ραστάσεις στην έδρα του Θεάτρου Ένα 15, 16 και 17 Ιουνίου, ώρα 8:30 
μ.μ. και στη Λευκωσία, στο θερινό κινηματοθέατρο Κωνστάντια στις 22, 
23, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ. Πληροφορίες: 22348203.

ΒΙΒΛΙΟ

Giorgos Christodoulides:

Selected Poems

O Εκδοτικός Οίκος Αρμίδα και ο Πολυχώ-
ρος Λόγου και Τέχνης «Ροές» διοργανώ-
νουν την παρουσίαση του βιβλίου Giorgos 
Christodoulides: Selected Poems (1996-
2021), στον Πολυχώρο Λόγου και Τέχνης 
Ροές. Ομιλητές θα είναι ο Στέφανος Στε-
φανίδης, ποιητής και συγγραφέας και ο 
Gurgenc Korkmazel, ποιητής. Οι ομιλίες θα 
εκφωνηθούν στα αγγλικά, με ταυτόχρο-
νη προβολή της ελληνικής μετάφρασης. 
Ποιήματα στα ελληνικά θα απαγγείλει ο 
ηθοποιός Σπύρος Σταυρινίδης. Συντονίζει 
η ∆έσποινα Πυρκεττή. Τετάρτη, 22 Ιουνί-
ου, ώρα 7:00 μ.μ. οδός Αρχιεπισκόπου Κυ-
πριανού 79Α, Στρόβολος. Προκρατήσεις: 

22250652, 99651799, 99677144.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Η Ηχώ

της μνήμης»

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κρι-
τικής και οι εκδόσεις Μανδρα-
γό ρας παρουσιάζουν την ποιη-
τική συλλογή της Κλεοπάτρας 
Μακρίδου-Robinet «Η Ηχώ της 
μνήμης». Χαιρετισμό θα απευ-
θύνουν ο δρ Λεωνίδας Γαλάζης, 
πρόεδρος του Ομίλου Λογοτε-
χνίας και Κριτικής, ο Κώστας 
Κρεμμύδας, ποιητής, εκδότης 
περιοδικού Μανδραγόρας και η 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρώην 
ευρωβουλευτής, συγγραφέας. 
Ομιλητές θα είναι ο Γιώργος Κ. 
Μύαρης, φιλόλογος , συγγραφέ-
ας και ο Μανώλης M. Στεργιού-
λης, δ.φ., διευθυντής Πειραμα-
τικού Σχολείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Απαγγελίες ποιημά-
των από τον Νεόφυτο Νεοφύ-
του, την Αθηνά Τέμβριου και την 
ποιήτρια Κλεοπάτρα Μακρίδου-
Robinet. Συντονίζει η δρ Στέλλα 
Αλεξίου. ∆ευτέρα, 20 Ιουνίου, 
ώρα 7:30 μ.μ. Πολυχώρο Λόγου 
και Τέχνης Ροές, Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού 79Α, Στρόβολος. 

ΘΕΑΤΡΟ

Η Μήδεια του Μποστ
Το Θέατρο Αντίλογος προτείνει για το φετινό 
καλοκαίρι την καυστική κωμωδία του Μποστ 
ΜΗ∆ΕΙΑ σε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Κώστα 
Σιλβέστρου. Μια φρέσκια πρόταση, που κύριο 
στόχο έχει μέσα από την σάτιρα να καυτηριά-
σει τα κακώς κείμενα της εποχής και της πα-
τρίδας μας αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο, 
που τόσο πολύ έχουμε όλοι ανάγκη σήμερα. 
Όπως ο ίδιος ο Μποστ αναφέρει: «Πρόκειται 
για ένα έργο που επικρίνει τους επικριτάς, 
προβληματίζει τους κριτάς και ελευθερώνει 
τους θεατάς». Μια παράσταση του θεάτρου 
Αντίλογος, που έχει σαν κύριο στόχο μέσα 
από την σάτιρα να καυτηριάσει τα κακώς κεί-

μενα της εποχής και της πατρίδας μας και να 
χαρίσει άφθονο γέλιο, που τόσο πολύ έχουμε 
όλοι ανάγκη σήμερα. Η Μήδεια, η Αντιγόνη, 
ο Ιάσονας, μια ψαρού, μια καλόγρια και ένας 
αλλιώτικος Χορός, συναντιούνται και μετατρέ-
πουν την τραγική ηρωίδα του Ευριπίδη σε μια 
-μέχρι δακρύων από τα γέλια- κωμικοτραγι-
κή φιγούρα και παράλληλα, με αριστοφανικές 
μεταφορές και συνεχείς παρερμηνείες, καυ-
τηριάζουν τη νεοελληνική πραγματικότητα. 
Ανοικτό Αμφιθέατρο Κεντρικά Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Τετάρτη 22- Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, 
στις 9:00 μ.μ. Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, 
Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 99251331.
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Κύθνος, Χίος, Χανιά 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με το χώμα, την πέτρα και το ξύ-
λο ο άνθρωπος πορεύτηκε για 
αιώνες. Αποτελούσαν τα κύρια 
υλικά του για την κατασκευή ερ-
γαλείων, σκευών, και άλλων αντι-
κειμένων, κυρίως για λατρευτική 
χρήση. Αυτά τα υλικά, αλλά και 
κολόκια και φτερά, χρησιμοποιεί 
και ο λαϊκός καλλιτέχνης Βρασί-
δας Νεοφύτου από την Τάλα της 
Πάφου, για να φτιάξει τα δικά του 
έργα τέχνης, ζωόμορφα γλυπτά, 
κυρίως, τα οποία παρουσιάζονται 
στην isnotgallery της Λευκωσί-
ας με τον τίτλο Βαβέλ... Λαϊκός 
καλλιτέχνης ο Βρασίδας Νεοφύ-
του, δεν έχει καμία ακαδημαϊκή 
κατάρτιση: «Τα κάμνω γιατί μου 
αρέσουν» μού λέει ο Βρασίδας Νε-
οφύτου, ο οποίος υπηρετεί με τον 
δικό του τρόπο την παλιά λαϊκή 
τέχνη, που όπως μου αναφέρει 
είναι κάτι που κληρονόμησε από 
τον παππού του και τον πατέρα 
του. «Ασχολούμαι από μικρός, 
γιατί και ο παππούς μου και ο πα-
τέρας μου ασχολούντο με τούτα 
τα πράματα, ήταν κάτι που μου 
άρεσε». Τα έργα του Νεοφύτου 
τοποθετήθηκαν, κυρίως αφηρη-
μένες μορφές ζώων / γλυπτά και 
πουλιά διαφόρων ειδών, στο πά-
τωμα της γκαλερί, μαζί με μαγκού-
ρες. Μοιάζουν να αναδύονται από 
τη γη... απόκοσμα ή προϊστορικά, 
σαν να θέλουν να ορθώσουν μια 
δική τους Βαβέλ... Οτιδήποτε γεν-
νά η φύση ο Βρασίδας Νεοφύτου 
το παίρνει και το μετουσιώνει σε 
έργο τέχνης, «όλα τα υλικά που 
χρησιμοποιώ είναι από τη φύση». 
Ξύλο, πέτρα, ρίζες και κορμούς 
δέντρων, αλλά και κογχύλια, φτε-

ρά, χρωματισμένες κολοκύθες, ο 
οποίος μού λέει: «Βλέπω ένα ξύ-
λο και σκέφτομαι αμέσως πως θα 
μπορούσα να φτιάξω ένα πουλί, ή 
φαίνεται σαν ένα ψάρι... κάποιος 
άλλος θα το δει σαν καυσόξυλο... 
και θα το ρίξει στη φωτιά...». ∆εν 
υπάρχει κάτι που πυροδοτεί την 
έμπνευση του κ. Νεοφύτου, «έρ-
χεται μόνη της, μπορεί να κάνω 
έναν περίπατο στη φύση και να 
δω ένα κούτσουρο, μία πέτρα, 
και αμέσως αποφασίζω τι θέλω 
να φτιάξω». 

Ο κ. Νεοφύτου δεν ενδιαφέ-
ρεται αν κάποιο από τα έργα του 
παρουσιάσει κάποια ακαδημαϊκή 
ατέλεια, αφού κάνει ό,τι βγαίνει 
από την ψυχή του –φυσικά και 
δεν αφήνει κανένα έργο του στην 
τύχη του... φροντίζει τα δώρα της 
ψυχής του, και επιθυμία του εί-
ναι η δουλειά του να είναι ανοι-
κτή για εκείνους και εκείνες που 
θέλουν να δουν νεκρά υλικά να 
ζωντανεύουν, είτε ως ζωόμορφα 
γλυπτά, είτε άλλως πως. Μου λέει: 
«ό,τι φανταστεί το μυαλό σου θα 
το βρεις στον χώρο μου, σε 400 
τετραγωνικά μέτρα». Μάλιστα 
πριν από δύο χρόνια προσπάθη-
σε να θεσμοθετήσει τον χώρο του 
και αποτάθηκε στην Πολιτεία... 
«∆εν έχω καμία απάντηση ακό-
μα... αλλά δεν πειράζει» μου λέει. 

Ο κ. Νεοφύτου σε ερώτησή μου 
για το αν οι νεότερες γενιές εν-
διαφέρονται γι’ αυτού του είδους 
την τέχνη μου λέει χαρακτηριστι-
κά: «Όχι στον βαθμό που έπρε-
πε, θα έπρεπε νομίζω να υπήρχε 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους 
αρμόδιους... οι νεότεροι δεν ενδι-
αφέρονται πια. Είναι πολύ λίγοι οι 
παλιοί που ασχολούνται με αυτά 
τα πράγματα». Και εδώ σημειώνω 
εγώ ότι η Πολιτεία, επί τη ευκαι-
ρία της ίδρυσης του υφυπουρ-
γείου Πολιτισμού, θα πρέπει να 
εγκύψει στον τομέα της λαϊκής 
τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού. 

Η δημιουργός φύση
Με την τέχνη του ο κ. Νεοφύ-

του δείχνει πως η ίδια η φύση 
ακόμα και μ’ ένα παλιοκούτσου-

ρο δημιουργεί έργα τέχνης... το-
νίζοντάς μου πως η φύση είναι η 
ανώτερη δύναμη. Ουσιαστικά ο 
κ. Νεοφύτου κάνει μία επιστρο-
φή στα βασικά, και όχι μόνο στα 
υλικά, αλλά στην έννοια θεωρώ 
της ίδιας της τέχνης. Επιστρέφει 
στη γη, στη φύση και μου λέει 
πως δεν σεβόμαστε τη φύση, και 
τον ερωτώ για τον Ακάμα... «Νο-
μίζω υπάρχουν τόσα συμφέρο-
ντα...». ∆ημιουργώντας τα έργα 
του ο Βρασίδας Νεοφύτου επι-
στρέφει σε αλλοτινούς καιρούς, 
θυμάται τον πατέρα του, τον παπ-
πού του... τη γη της Τάλας... «Για 
να καταλάβεις, τώρα που σου μι-
λάω κάθομαι και βλέπω ένα σπι-
τάκι που έχτισε ο παππούς μου 
το 1953, μετά τον σεισμό, με πη-
λό και καλάμια... και τώρα έχει 

μείνει η καπνοδόχος... και σκέ-
φτομαι αυτόν τον τοίχο να τον 
λαξεύσω... και να είναι το σπίτι 
του παππού»... Ο χαρακτηρισμός 
λαϊκός καλλιτέχνης για τον Βρα-
σίδα Νεοφύτου δεν είναι κενός 
περιεχομένου... ως μεγαλύτερη 
ανταμοιβή αισθάνεται τη βαθιά 
ικανοποίηση, όταν βλέπει το έργο 
του «ζωντανό» και αυτή η αμοιβή 
και η γενναιοδωρία τον κατατάσ-
σει αυτόματα στην κατηγορία του 
καλλιτέχνη που ακολουθεί πρώ-
τιστα την ψυχή του.

Οι ρίζες μας
Ο ιδιοκτήτης της γκαλερί και 

επιμελητής της έκθεσης Αντρος 
Ευσταθίου μού λέει πως αυτό που 
τον συγκίνησε ήδη από την πρώ-
τη του «ανάγνωση» στα έργα του 

Βρασίδα, πριν από επτά χρόνια, 
ήταν η αθωότητά τους, η πρωτό-
γονη λαϊκή σκέψη πίσω από την 
κατασκευή τους αλλά συνάμα και 
αυτή η καθαρότητα και ελευθερία 
σκέψης στη σύλληψη και εντέλει 
δημιουργίας τους. «Τα έργα αυ-
τά είναι οι “ρίζες” μας. ∆εν δια-
κατέχονται από καμία έγνοια να 
αντιγράψουν ή να μιμηθούν ξένα 
έργα τέχνης, αλλά καταφέρνουν 
να σου δημιουργούν ένα αίσθη-
μα αυθεντικότητας και ελευθε-
ρίας από έναν καλλιτέχνη του 
οποίου η παιδεία μπορεί να μην 
είναι ακαδημαϊκή αλλά είναι τόσο 
πλατιά χωρίς στεγανά και “πρέ-
πει” που την ίδια στιγμή τον με-
τατρέπει μοναδικό σε αυτά που 
καταφέρνει να δημιουργήσει».

Ο Αντρος λέει σχετικά με τα 
έργα πως αυτά είναι «λαϊκά» και 
ταυτόχρονα είναι και «σύγχρονα», 
δεν χρειάζεται προσπάθεια για να 
το αντιληφθεί ο θεατής... «τα έργα 
αυτά έχουν την ευλογία που κου-
βαλούν τα έργα που προέρχονται 
από καλλιτέχνες που πραγματικά 
γεννήθηκαν “ελεύθεροι” σε ένα 
χωριό της Πάφου, χωρίς βαρίδια 
και χωρίς το άγχος να τα “εκθέ-
σουν” σε γκαλερί και μουσεία». Τι 
σκέφτεσαι όταν τα κοιτάς... ρω-
τώ τον Άντρο: «Με εκπλήσσουν 
κάθε φορά που τα κοιτάζω, δεν 
ξέρω αλλά τα θεωρώ τόσο “σύγ-
χρονα”, με έναν τρόπο τόσο δικό 
τους που πολλές φορές προσπαθώ 
πολύ να καταλάβω πώς ένας καλ-
λιτέχνης χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
περί σύγχρονης τέχνης καταφέρ-
νει να δημιουργεί μικρά “διαμά-
ντια” σύγχρονης τέχνης σε ένα 
νησί που σπάνια πια βλέπεις το 
αυθεντικό μπροστά σου».

Καλλιτεχνική σπονδή στη γενναιόδωρη γη
Ο λαϊκός καλλιτέχνης Βρασίδας Νεοφύτου από την Τάλα της Πάφου εκθέτει στην isnotgallery στη Λευκωσία ζωόμορφα γλυπτά 

Ο κ. Νεοφύτου κάνει μία 
επιστροφή στα βασικά, 
και όχι μόνο στα υλικά, 
αλλά στην έννοια θεωρώ 
της ίδιας της τέχνης.

«Βλέπω ένα ξύλο και σκέφτομαι αμέσως πως θα μπορούσα να φτιάξω ένα πουλί, ή φαίνεται σαν ένα ψάρι... κάποιος 
άλλος θα το δει σαν καυσόξυλο... και θα το ρίξει στη φωτιά...».
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Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«Ο πόλεμος δεν είναι μόνο ενάντια 
στην ανθρωπότητα αλλά εναντί-
ον της κουλτούρας μας», λέει στη 
συνέντευξή του στην «Κ» ο Ου-
κρανός υπουργός Πολιτισμού και 
πρώην δημοσιογράφος Oλεξάντρ 
Τκατσένκο, τονίζοντας πως πά-
νω από 300 μνημεία πολιτισμού 
της Ουκρανίας έχουν καταστρα-
φεί από τους ρωσικούς βομβαρδι-
σμούς. Αυτό που φοβίζει τον Ρώ-
σο πρόεδρο, λέει ο κ. Τκατσένκο, 
είναι το γεγονός ότι ο ουκρανι-
κός πολιτισμός είναι δημοκρατι-
κός και ανεκτικός, ενώ επανα-
λαμβάνει το ουκρανικό αίτημα 
για περισσότερα πολεμοφόδια 
από τη ∆ύση και να αποκτήσει η 
χώρα του καθεστώς υποψήφιου 
μέλους προς ένταξη στην Ευρω-
παϊκή Ενωση.

Στο μεταξύ, η UNESCO ανα-
κοίνωσε τη δημιουργία ενός προ-
γράμματος οικονομικής στήρι-
ξης των Ουκρανών καλλιτεχνών 
σε συνεργασία με το Ουκρανι-
κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(MOCA) με σκοπό την παραγωγή 
νέων καλλιτεχνικών έργων που 
σχετίζονται με το τραύμα του πο-
λέμου και την αντιμετώπισή του 
από την κοινωνία.

 
– Κύριε υπουργέ, θα ήθελα να 
ξεκινήσουμε με μια πιο προσω-
πική ερώτηση. Τι σημαίνει να 
είστε υπουργός Πολιτισμού εν 
καιρώ πολέμου; Πώς έχει αλλά-
ξει η δουλειά σας;

– Το να είμαι υπουργός σε μια 
χώρα που είναι σε πόλεμο με τη 
Ρωσία είναι προνόμιο και ευθύ-
νη επειδή πρέπει να υπερασπι-
στούμε όχι μόνο τις ζωές των 
ανθρώπων μας και την επικρά-
τειά μας αλλά και την πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά, την ιστορία 
μας, τη γλώσσα. Επειδή ο Πούτιν 
πολεμά την ταυτότητά μας και 
ό,τι εκπροσωπούμε. Υπάρχουν 
φυσικά πολλές προκλήσεις αλλά 
επικεντρωνόμαστε σε τρεις κα-
τευθύνσεις: τη διατήρηση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
τον πόλεμο ενάντια στη ρωσική 
προπαγάνδα παρουσιάζοντας γε-
γονότα και αληθινές ειδήσεις στο 
διεθνές κοινό και την υποστήριξη 
των καλλιτεχνών μας που εργά-
ζονται όχι μόνο στην Ουκρανία 
αλλά και εκτός συνόρων.

 
– Ποιο είναι το κόστος του πο-
λέμου στο πεδίο της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς;

– Σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες μας, έχουν καταγραφεί ζημιές 
και καταστροφές σε 380 μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ανά-
μεσά τους περίπου 140 εκκλησί-
ες, κυρίως ορθόδοξες. Ο πόλεμος 
δεν είναι μόνο ενάντια στην αν-
θρωπότητα αλλά εναντίον του 
πολιτισμού μας, ο οποίος είναι 
ένας πολιτισμός δημοκρατίας, 
και αυτό είναι μια μεγάλη διαφο-
ρά. Φαίνεται ότι για το καθεστώς 
του Πούτιν είναι προτεραιότητα 
να βάλλει εναντίον συγκεκρι-
μένων πολιτιστικών στόχων, 
όπως το μουσείο του Ουκρανού 
φιλοσόφου Γκριγκόρι Σκοβορο-
ντά που ήταν σε ένα μικρό χω-
ριό στη μέση τού πουθενά στο 
Χάρκοβο. Εκτοξεύτηκαν πύραυ-
λοι και χτύπησαν μόνο αυτό το 
μουσείο. Αυτό υποδηλώνει και 
επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία πολε-
μά την πολιτιστική κληρονομιά 
της Ουκρανίας.

 
– Ηταν τα μουσεία σας προετοι-
μασμένα για κάτι τέτοιο;

– Κανείς δεν ήταν προετοιμα-
σμένος για πόλεμο στην Ευρώπη 

στον αιώνα που ζούμε, αλλά μόλις 
ξεκίνησε είχαμε δύο ζητήματα να 
λύσουμε. Το πρώτο ήταν πώς θα 
διατηρήσουμε τα ακίνητα μνη-
μεία μας με κάθε μέσο άμυνας. 
Το δεύτερο, πώς θα διαφυλάξου-
με τα κινητά μνημεία. Κάναμε αρ-
κετές προσπάθειες για το δεύτε-
ρο ζητούμενο, αλλά επειδή είναι 
ευαίσθητο θέμα δεν θα ήθελα να 
αποκαλύψω περισσότερες πληρο-
φορίες. Είμαστε ευγνώμονες σε 
πολλές χώρες που στήριξαν ευ-
θέως τα μουσεία μας και όλους 
τους άλλους χώρους πολιτιστικής 
κληρονομιάς αυτή την περίοδο.

 
– Εχει γίνει γνωστή η υπόθε-
ση της αρπαγής του Χρυσού 
των Σκυθών στη Μελιτόπολη 
από τις ρωσικές δυνάμεις. Σκέ-
φτεστε να μεταφέρετε κειμήλια 
εκτός συνόρων για την προστα-
σία τους;

– Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο 

στη Μελιτόπολη, αλλά έχουμε 
φωτογραφίες που δείχνουν πως 
έκλεψαν κάποια αντικείμενα και 
από τη Μαριούπολη. Γνωρίζουμε 
λίγα για τα ίδια τα αντικείμενα αλ-
λά θα το διερευνήσουμε και φυσι-
κά θα κινηθούμε νομικά απέναντι 
σε αυτό το έγκλημα. Οσο για τα 
έργα των συλλογών, δεν θα μιλή-
σω συγκεκριμένα, αλλά θα σας 
πω ότι είναι σε ασφαλή σημεία.

 
– Στο Κίεβο ανοίξατε τα μου-
σεία και την όπερα. Γιατί το κά-
νατε; Πώς αντέδρασε το κοινό;

– Το κάναμε για το ίδιο το κοι-
νό και τους καλλιτέχνες, επειδή 
δεν υπάρχουν μόνο καλλιτέχνες 
που εργάζονται στην Ευρώπη αλ-
λά και στην Ουκρανία – και εδώ 
θα ήθελα να ευχαριστήσω την 
Ελλάδα που δέχτηκε την πρωτο-
βουλία του Αλεξέι Μποτβίνοφ και 
διοργάνωσε το φεστιβάλ Odessa 
Classics. Οι αντιδράσεις ήταν 
απίστευτες, ειδικά στις πρώτες 
παραστάσεις οι άνθρωποι έκλαι-
γαν επειδή θεώρησαν ότι η τέ-
χνη στη διάρκεια του πολέμου 
δεν δίνει μόνο ανακούφιση αλ-
λά και θάρρος στους ανθρώπους. 
∆εν έχουμε μόνο τον πόλεμο. Οι 
άνθρωποι προσπαθούν να δου-
λέψουν και να ζήσουν ειρηνικά, 
και αυτή η κίνηση έδειξε και τις 
αξίες μας, τις αξίες μιας κουλτού-
ρας δημοκρατίας.

– Τι είναι αυτό που φοβάστε πε-
ρισσότερο από αυτό τον πόλεμο 
από τη σκοπιά του πολιτισμού;

– Αρχικά να σας πω ότι έχω 
μια μεγάλη ελπίδα και μια μεγάλη 
πεποίθηση. Εμείς, με τη βοήθεια 
του πολιτισμένου κόσμου, και 
γι’ αυτό τον σκοπό χρειαζόμα-
στε οπλισμό, θα νικήσουμε αυτό 
τον πόλεμο. Μέχρι τώρα όμως οι 
επιθέσεις που σημειώνονται δεν 
στοχεύουν μόνο την πολιτιστική 
μας κληρονομιά αλλά μειώνουν 
και τη δυνατότητα των Ουκρανών 
καλλιτεχνών να εργαστούν. ∆ου-
λεύουν σε πολύ δύσκολες συνθή-
κες, όμως ακόμη και έτσι παρά-
γουν νέα έργα, νέα τραγούδια, 
νέες παραστάσεις. Και φυσικά ο 
πολιτισμός θα αλλάξει. Αυτό που 
θέλουμε τώρα από την Ε.Ε. είναι 
επιπλέον στήριξη στο Ταμείο για 

τον Ουκρανικό Πολιτισμό και στο 
Ουκρανικό Κέντρο Βιβλίου. Οι 
κρατικοί προϋπολογισμοί μειώ-
θηκαν και κατευθύνθηκαν στην 
άμυνα της χώρας αλλά θέλουμε 
οι καλλιτέχνες που έμειναν στην 
Ουκρανία, και είναι οι περισσότε-
ροι, να συνεχίσουν να εργάζονται 
και να υποστηριχθούν.

 
– Μιλήσατε πριν για επίθεση 
στην ουκρανική ταυτότητα. 
Ενας από τους ισχυρισμούς του 
Πούτιν είναι ότι η Ουκρανία δεν 
ξεχωρίζει από τη Ρωσία. Πώς 
απαντάτε σε αυτό;

– Είναι τυπικό επιχείρημα ενός 
αξιωματικού της KGB, όπως ήταν 
ο κ. Πούτιν. Από τις πρώτες λέξεις 
εμφανίζεται το ψέμα. ∆εν θα σας 
πω πολλά ιστορικά επιχειρήματα, 
όπως ότι έχουμε μια ιστορία χι-

λίων ετών ή ότι οι δεσμοί μας με 
την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλη-
σία είναι μακροβιότερη απ’ ό,τι 
με τη Ρωσική Εκκλησία. Ακόμη 
και ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει 
ουκρανική γλώσσα και ιστορία εί-
ναι ένα ψέμα. Γιατί τα λένε αυτά; 
Γιατί φοβούνται την ουκρανική 
κουλτούρα και ιστορία; Απειλείται 
η ρωσική ιστορία και ταυτότητα; 
Οχι, αλλά έτσι δείχνουν ότι δεν 
αναγνωρίζουν την επιθυμία των 
Ουκρανών να ορίσουν τη δική 
τους ζωή. Είμαστε μια δημοκρα-
τία όχι μόνο με 30 χρόνια ανε-
ξαρτησίας αλλά με 100 χρόνια 
ανεξαρτησίας. Με μια παράδο-
ση να εκλέγουμε τους άρχοντές 
μας και με τρεις επαναστάσεις 
που δείχνουν ότι μπορούμε να 
τους απομακρύνουμε. Αυτό εί-
ναι που φοβίζει τον Πούτιν, ότι 
ο ουκρανικός πολιτισμός είναι 
δημοκρατικός, ανεκτικός, πολυ-
εθνικός, περιλαμβάνει και τον ελ-
ληνικό πολιτισμό, και στηρίζεται 
στις αξίες του 95% των Ουκρανών 
που θέλουν να είναι μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή είναι η 
απειλή για τον Πούτιν, επειδή η 
Ουκρανία είναι μέρος μιας δημο-
κρατικής και όχι μιας αυταρχικής 
κοινωνίας, όπως είναι η Ρωσία, 
όπου ο πολιτισμός εξυπηρετεί 
τους στόχους μιας προπαγάνδας 
και μιας δικτατορίας.

 
– Γι’ αυτό επιχειρείτε να δια-
κόψετε κάθε πολιτιστικό δε-
σμό με τη Ρωσία; Διάβασα ότι 
σε κάποιες πόλεις μετονομά-
ζουν δρόμους που είχαν τα ονό-
ματα Ρώσων συγγραφέων και 
συνθετών.

– Ανακοινώσαμε πρόσφατα τη 
δημιουργία μιας άτυπης επιτρο-
πής ειδικών, όπως ιστορικών και 
φιλοσόφων, για την απορωσικο-
ποίηση και τον αποκομμουνισμό 
της Ουκρανίας. Στο υπουργείο 
μπορούμε να λειτουργήσουμε 
σε αυτή την κατεύθυνση μόνο 
σε σχέση με τους χώρους πολι-
τισμού, τα μνημεία κτλ. (σ.σ. η 
Ουκρανία απομάκρυνε αγάλμα-
τα Σοβιετικών ηγετών). Προτεί-
ναμε στις τοπικές αρχές να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμά μας 
και να δημιουργήσουν μια πλατ-
φόρμα όπου ειδικοί μπορούν να 
συζητούν τι είναι σωστό να γί-
νει αυτή την περίοδο και τι όχι. 

Η αντίδραση σε ό,τι μας συνδέ-
ει με τη ρωσική μηχανή προπα-
γάνδας, η οποία αυτή τη στιγ-
μή προσπαθεί να πείσει ότι δεν 
υπάρχει ουκρανική λογοτεχνία 
ή είναι λίγοι οι Ουκρανοί συνθέ-
τες, είναι κάτι φυσιολογικό από 
τους ανθρώπους που πρέπει να 
υπερασπιστούν την ταυτότητά 
τους αλλάζοντας ακόμη ονόματα 
στους δρόμους ή ένα έργο, π.χ., 
του Τσαϊκόφσκι με ένα έργο Ου-
κρανού συνθέτη. Αυτό συζητάμε 
και με τους Ευρωπαίους συναδέλ-
φους μας. ∆εν μπορούμε να απα-
γορεύσουμε κάτι, αλλά όσο διαρ-
κεί ο πόλεμος ζητάμε να κάνουν 
μια παύση σε κάθε συνεργασία 
με Ρώσους καλλιτέχνες που εκ-
προσωπούν την ελίτ της ρωσικής 
προπαγάνδας.

 
– Εχουν συμπληρωθεί πάνω 
από 100 ημέρες από την εισβο-
λή. Μπορείτε να διακρίνετε το 
τέλος αυτού του πολέμου;

– Θέλετε να σας πω μια ημε-
ρομηνία;

 
– Ετοιμάζεστε άρα για δύσκο-
λο χειμώνα;

– Είμαστε Ουκρανοί, ετοιμα-
ζόμαστε να πολεμήσουμε για 
την ανεξαρτησία μας. Αυτό που 
θα μας βοηθήσει να το κάνου-
με πιο γρήγορα είναι όπλα, όπλα 
και όπλα. Εχουμε πολύ καλούς 
Ουκρανούς μαχητές αλλά έχου-
με έλλειψη όπλων και γι’ αυτό ο 
πρόεδρος Ζελένσκι και όλοι περι-
μένουμε εκείνες τις πράξεις που 
θα προμηθεύσουν με όπλα την 
Ουκρανία. Το δεύτερο που θα μας 
βοηθήσει να τελειώσουμε τον πό-
λεμο νωρίτερα είναι να γίνει η 
Ουκρανία υποψήφια χώρα προς 
ένταξη στην Ε.Ε.

 
– Τι λέτε σε όσους θεωρούν ότι ο 
πόλεμος πρέπει να τελειώσει με 
ένα συμβιβασμό από την πλευρά 
σας επειδή το κόστος του είναι 
πολύ μεγάλο ακόμη και για κά-
ποιες χώρες στη Δύση;

– Κάθε πόλεμος τελειώνει με 
διπλωματικές διαπραγματεύσεις, 
αλλά αυτό εξαρτάται από την τρέ-
χουσα κατάσταση. Οσο καλύτε-
ρη είναι αυτή η κατάσταση για 
την Ουκρανία, τόσο καλύτερα 
τα αποτελέσματα των διαπραγ-
ματεύσεων.

Ο Πούτιν
πολεμάει ό,τι
εκπροσωπούμε
Ο Ουκρανός υπουργός Πολιτισμού

Ολεξάντρ Τκατσένκο μιλάει στην «Κ»

«Εχουν καταγραφεί ζημιές και καταστροφές σε 380 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάμεσά τους περίπου 140 εκκλησίες, κυρίως ορθόδοξες».

«Το να είμαι υπουργός σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία είναι 
προνόμιο και ευθύνη, επειδή πρέπει να υπερασπιστούμε, όχι μόνο τις ζωές 
των ανθρώπων μας και την επικράτειά μας, αλλά και την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά, την ιστορία μας, τη γλώσσα», λέει ο κ. Τκατσένκο.
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Ο πόλεμος δεν είναι μό-
νο ενάντια στην ανθρω-
πότητα, αλλά εναντίον
του πολιτισμού μας,
ο οποίος είναι ένας πολι-
τισμός δημοκρατίας.

Mε τη βοήθεια του πολι-
τισμένου κόσμου, και γι’ 
αυτό τον σκοπό χρειαζό-
μαστε οπλισμό, θα νική-
σουμε αυτόν τον πόλεμο.
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Συνέντευξη ΣΤΗ ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Ο καλλιτέχνης Ανδρέας Στυλιανού 
μίλησε στην «Κ» για την έκθεση 
με τίτλο «DYOR» (Do Your Own 
Research) στην Alpha C.K. Art 
Gallery, μια πολύ ενδιαφέρουσα 
έκθεση, αφού εκθέτει 28 μονα-
δικά έργα NFTs, δύο γλυπτά, μία 
τοιχογραφία και κάποια έργα στο 
χαρτί. Ο Ανδρέας μίλησε στην «Κ» 
γι’ αυτή την καινούργια τεχνολο-
γία στον χώρο της τέχνης, που για 
πολλούς είναι μια αμφιλεγόμενη 
τεχνολογία, ενώ γι’ άλλου θεω-
ρείται μια φούσκα, ο ίδιος όμως 
αναφέρει πως: «είναι ξεκάθαρο 
για εμένα ότι τα NFTs ήλθαν για 
να μείνουν, ίσως η ερώτηση θα 
έπρεπε να είναι ποια NFTs ήλθαν 
για να μείνουν; Και εάν το σκε-
φτείς είναι πολύ ωραίο να έχεις 
ένα κομμάτι της ιστορίας της τέ-
χνης στο πορτοφόλι σου».

–Τι θα παρουσιάσεις στην έκ-
θεση με τίτλο DYOR (Do Your 
Own Research);

–Σαν ένα χιουμοριστικό στοι-
χείο διάλεξα τον συγκεκριμένο 
τίτλο για να πω στον καθένα ότι 
πρέπει να σκεφτεί, να αντιλη-
φθεί τι είναι αυτό που προσφέ-
ρουμε, για να μπορέσει να πάρει 
μια εμπεριστατωμένη απόφαση. 
Στην έκθεση θα παρουσιάσω μια 
σειρά από 28 μοναδικά NFTs, με 
το καθένα να είναι ένα είναι έρ-
γο τέχνης από μόνο του. Το έργο 
έχει δύο πτυχές, η μία πτυχή εί-
ναι η ιδέα του, η οποία είναι δύο 
στιγμιότυπα αυτοβιογραφίας μου 
κατά τη διάρκεια που δημιουρ-
γούσα, ένα στην αρχή που ήταν 
η φωτογραφία που έβγαζα και 
ένα στο τέλος που ολοκλήρωνα 
τη σύνθεση. Επίσης, σαν δεύτερη 

πτυχή είναι η μέθοδος παραγω-
γής που έχει αυτό το NFT για να 
βγει το συγκεκριμένο αποτέλε-
σμα. Βγάζω μια φωτογραφία στο 
κινητό και την επεξεργάζομαι στο 
Instagram, έπειτα να την κάνω 
3d model στο Rhinoceros πρό-
γραμμα, και στο τέλος δούλευα 
τη φωτογραφία στο Photoshop με 
ένα επιπρόσθετο στρώμα. Αυτά 
τα πράγματα που έρχονται μαζί 
για να δημιουργηθεί το ένα NFT. 

Αυτά έργα θα παρουσιαστούν μέ-
σω οθονών. Εκτός από τα NFTs, 
θα παρουσιάσω και μια νέα σει-
ρά από έργα στο χαρτί τα οποία 
λέγονται «I lost my lifesavings 
again» και είναι μια παρωδία της 
σημερινής κουλτούρας, οικονο-
μίας, του σημερινού κόσμου της 
τέχνης, στην οποία χρησιμοποιώ 
εφήμερες εικόνες.

–Τι είναι τελικά τα NFTs 
–Το ψηφιακό δεν είχε ποτέ χώ-

ρο εμπορικά και υπήρχαν καλλι-
τέχνες που δουλεύαν ακούραστα, 
μέρα-νύχτα ψηφιακά, χωρίς κα-
νένα κέρδος. Από τη στιγμή που 
τώρα ένα ψηφιακό αρχείο γίνεται 
περιουσιακό στοιχείο και είναι στο 
πορτοφόλι του κατόχου, του δίνει 
την αξία που κόσμος χρειαζόταν 

για να τα αντιληφθεί. Ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο των NFTs εί-
ναι ότι με πάρα πολύ μεγάλη ευ-
κολία μπορείς να τα δώσεις στις 
επόμενες γενεές χωρίς αλλοίω-
ση των αρχείων, χωρίς ούτε ένα 
σφάλμα γνησιότητας, το οποίο θα 
μπορούσε να είχε ένα πραγματι-
κό και όχι ψηφιακό έργο τέχνης. 
Μέχρι τώρα οι γκαλερί πουλούσαν 
τα ψηφιακά αρχεία σαν δισκέτες, 
CDs, USBs, κ.λπ., τα οποία έρχο-
νταν με ένα πιστοποιητικό γνη-
σιότητας και έδειχνε την αξία του 
έργου. Πλέον, με το NFT είναι ένας 
φάκελος, ο οποίος κρατάει και τα 
δύο πράγματα μέσα, έτσι αλλάζει 
την ιδιότητα αυτού του ψηφια-
κού παρουσιαστικού στοιχείου. 
Τα NFTs από τη στιγμή που εί-
ναι με την τεχνολογία blockchain 

έχουν να κάνουν με κρυπτονο-
μίσματα. Με τον ίδιο τρόπο που 
είναι χτισμένο το etherium νόμι-
σμα, είναι χτισμένα και τα NFTs, 
η ομοιότητά τους τελειώνει εκεί 
όμως. Μπορείς φυσικά να αγορά-
σεις ένα NFT και με ευρώ. Επει-
δή τα κρυπτονομίσματα έχουν 
ένα αρνητικό όνομα, μεταφέρουν 
και αρνητικό πρόσημο στα NFTs. 
Πιστεύω όμως ότι αυτό σιγά σιγά 
θα αλλάξει. Όσο ο καιρός προχω-
ρά τα NFTs θα διαφοροποιηθούν 
από τα κρυπτονομίσματα, επειδή 
πρέπει να δούμε το NFT σαν ένα 
φάκελο για να κάνεις διανομή έρ-
γων τέχνης. 

–Τι αλλάζει στα πνευματικά 
δικαιώματα του έργου με τα 
NFTs;

–Ο κάθε καλλιτέχνης διαλέγει 
πού θα πάει το IP του, τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του έργου και 
μεταφέρεται ανάλογα με τις οδη-
γίες τού δημιουργού. Υπάρχουν 
καλλιτέχνες που δίνουν τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του NFT στον 
ιδιοκτήτη του έργου, υπάρχουν 
και οι φορές που δεν το δίνουν, 
είναι ανάλογα με τι θα συμφωνή-
σει ο καλλιτέχνης στο συμβόλαιο. 
Στα δικά μου έργα NFTs, δεν με-
ταφέρω τα πνευματικά δικαιώμα-
τα του έργου. Αλλά ότι έχεις αυτή 
την επιλογή είναι πολύ σπουδαίο 
επίτευγμα. 

–Πώς συνδέεις την τοιχογρα-
φία που προσφέρεις με το NFT;

–Με το να συνδέσω τα NFTs με 
κάτι το οποίο μπορεί το κοινό να 

φανταστεί στον χώρο του, όπως 
είναι μια τοιχογραφία, πίστεψα ότι 
θα είναι αυτό που χρειάζεται το κυ-
πριακό κοινό για να αντιληφθεί τι 
σημαίνει ένα NFT. Η ιδέα είναι εάν 
κάποιος κάτοχος αυτών των NFTs 
θέλει επιστρέψει το NFT πίσω σε 
εμένα μπορεί να λάβει μια τοιχο-
γραφία στον χώρο του. ∆ηλαδή ένα 
NFT ισούται με μια τοιχογραφία σε 
έναν τοίχο του σπιτιού του πελά-
τη, με κάθε επιπρόσθετο NFT που 
παίρνει κάποιος μεγαλώνει και η 
τοιχογραφία του. Πιστεύω ότι ζού-
με σε μια φάση που ένα μέρος της 
ζωής μας το περνάμε στο internet, 
χωρίς να μας ανήκει τίποτα διαδι-
κτυακά, οπότε τα NFTs έρχονται 
να αντιστρέψουν αυτή τη συνθή-
κη και να ξεκινήσεις να έχεις μια 
εικονική ιδιοκτησία. 

–Πώς επιλέγεις ένα NFT έργο 
ως επένδυση; 

–Για να αγοράσω ένα NFT το 
αποφασίζω από τη σοβαρότη-
τα και την αφοσίωση που έχει ο 
καλλιτέχνης στο έργο του. Είναι 
εύκολο πλέον να διακρίνω εάν 
κάποιος το κάνει για να βγάλει 
λεφτά ή επειδή πιστεύει σε αυτό 
που κάνει. Επίσης, το κάθε NFT 
βγαίνει μαζί ένα white paper, το 
white paper είναι το τι θα σου 
προσφέρει αυτό έργο στο μέλλον. 
Άρα, αγοράζεις ένα NFT επειδή 
πιστεύεις στο έργο του καλλιτέ-
χνη όχι στο NFT που αγοράζεις. 

–Τα NFTs ήλθαν για να μείνουν, 
δεν είναι μια φούσκα που θα 
σπάσει; 

–Το κάθε πράγμα έχει τη φού-
σκα του, και πολλά από τα έργα 
στην έκθεση θίγουν αυτό το θέ-
μα. Ναι, πολλά από τα NFTs που 
σήμερα είναι στις εκατοντάδες 
χιλιάδες μπορεί να είναι μια φού-
σκα αλλά υπάρχουν τα NFTs που 
είναι solid projects (στέρεα έργα), 
που τα δημιούργησε ένας καλλι-
τέχνης που θα δουλέψει μέχρι το 
τέλος της ζωής του. Είναι ξεκάθα-

ρο για εμένα ότι τα NFTs ήλθαν 
για να μείνουν, ίσως η ερώτη-
ση θα έπρεπε να είναι ποια NFTs 
ήλθαν για να μείνουν; Και εάν 
το σκεφτείς είναι πολύ ωραίο να 
έχεις ένα κομμάτι της ιστορίας 
της τέχνης στο πορτοφόλι σου. 

–Είναι σχεδόν δύο χρόνια από 
την τελευταία σου ατομική έκ-
θεση στην Κύπρο τι άλλαξε από 
τότε; 

–Τα πράγματα που πίστευα ότι 
θα μπορούσαν να μου συμβούν ως 
καλλιτέχνης μου συνέβησαν και 
αυτό οφείλεται σε διάφορες πα-
ραμέτρους, το ένα είναι σκληρή 
δουλειά, η πιστή στον εαυτό μου, 
η αγάπη σε αυτό που κάνω, αλλά 
είναι σημαντικό ότι στην πορεία 
μου βρέθηκαν και αλλά άτομα που 
πιστεύουν σε αυτό που κάνω. Είχα 

κάνει πρόσφατα μια έκθεση στο 
Los Angeles, στην γκαλερί Future 
DMND, όπου ο υπεύθυνος είναι ο 
Issa Ababseh και είναι από τα άτο-
μα που πιστέψαν στο έργο μου και 
με βοηθά να κάνω ό,τι χρειάζεται 
για να μπορώ να δημιουργώ τα έρ-
γα μου. Επίσης, μέσα σε αυτή την 
ομπρέλα ατόμων που με βοηθούν 
είναι και η ομάδα της Alpha C.K. 
Art Gallery και ιδιαίτερα η Έλενα 
Χριστοδουλίδου, υπεύθυνη του 
χώρου, που είναι από την πρώτη 
στιγμή δίπλα μου και πιστέψαν 
στο όραμά μου. Πρόσφατα προ-
στέθηκε σε αυτούς που πίστεψαν 
σε μένα και ο  Vincent Wu που 
διοργάνωσε την έκθεσή μου στο 
Hong Kong για την Art Central. 
Όλοι αυτοί με βοήθησαν τα τε-
λευταία χρόνια στο να δημιουργώ 
και να πάρω τη δουλειά μου ένα 
βήμα παρακάτω. 

Πληροφορίες: Alpha C.K. Art 
Gallery, τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 
7:00 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι 
τις 2 Ιουλίου. 5969+5PF, Παπανικο-
λή, Λευκωσία. Τηλέφωνο 22751325, 
info@ackgallery.com

Ενα κομμάτι τέχνης στο πορτοφόλι σου
Ο Ανδρέας Στυλιανού μίλησε στην «Κ» για την πρώτη ατομική έκθεση με NFTs που παρουσιάζει στην Alpha C.K. Art Gallery

Τα NFTs ήλθαν για να μείνουν
«Είναι εύκολο πλέον να 
διακρίνω εάν κάποιος το 
κάνει για να βγάλει λε-
φτά ή επειδή πιστεύει σε 
αυτό που κάνει».

«Αγοράζεις ένα NFT επειδή πιστεύεις στο έργο του καλλιτέχνη όχι στο NFT που αγοράζεις».

«Από τη στιγμή που τώ-
ρα ένα ψηφιακό αρ-
χείο γίνεται περιουσια-
κό στοιχείο και είναι στο 
πορτοφόλι του κατόχου, 
του δίνει την αξία που 
κόσμος χρειαζόταν για 
να τα αντιληφθεί».

«Πιστεύω ότι ζούμε σε μια φάση που ένα μέρος της ζωής μας το περνάμε 
στο internet, χωρίς να μας ανήκει τίποτα διαδικτυακά, οπότε τα NFTs έρχο-
νται να αντιστρέψουν αυτή τη συνθήκη και να ξεκινήσεις να έχεις μια εικονι-
κή ιδιοκτησία», λέει ο Ανδρέας Στυλιανού.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η αναλογική πόλη,
η άνοδος και η πτώση 

Μαλάκωσε τον πόνο του

Μια ιστορία της Νέας Υόρκης, αλ-
λά και μια ιστορία όλων των πό-
λεων, με όλες τις σχετικές δια-
βαθμίσεις, είναι η έκθεση που 
εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της 
Πόλης της Νέας Υόρκης. Θέμα 
της, η αναλογική πόλη. Η πόλη 
δηλαδή όπως την ξέραμε στη δι-
άρκεια του 20ού αιώνα, η πόλη 
(και μαζί η καθημερινότητα) πριν 
από το 1995 και την επικράτηση 
των κινητών τηλεφώνων και του 
∆ιαδικτύου, που μετέτρεψαν την 
αναλογική ζωή σε ψηφιακή. Το 
πέρασμα αυτό σε μια άλλη εμπει-
ρία της καθημερινής ζωής και 
όλων των συναλλαγών αλλά και 
όλων των ανθρώπινων επαφών 
συγκροτεί μια κομβική επανάστα-
ση όχι μόνο στη λειτουργία των 
πόλεων αλλά και στον τρόπο που 
ο καθένας από εμάς αυτοπροσδι-
ορίζεται. Η έκθεση στη Νέα Υόρ-
κη μάς θυμίζει τον ιστορικά νω-
πό χρόνο της αναλογικής πόλης, 
με τα τηλέφωνα στους δημόσι-
ους χώρους, τους πάγκους με τις 
εφημερίδες, τα σημεία πώλησης 
πάμπολλων περιοδικών, τα ταχυ-
δρομεία και τα γραμματόσημα, τα 
φωτογραφεία και τα εργαστήρια 
εμφάνισης των αναλογικών φιλμ. 
Επίσης, μας θυμίζει τις εξόδους 
για κινηματογράφο, όταν μόνο 
σε αίθουσα μπορούσε κανείς να 
απολαύσει μια ταινία, τις φωτει-
νές επιγραφές, τις χάρτινες δια-
φημίσεις και τα φυλλάδια, όλα 

σημεία καιρών και προϊόντα μιας 
άλλης κουλτούρας. Πολλά από αυ-
τά, ευτυχώς, επιζούν όχι όμως ως 
μοναδικές και αυτονόητες επιλο-
γές αλλά ως εναλλακτικές και πα-
ράλληλες εκδοχές της ζωής. Οσοι 
είναι πάνω από 50 ανήκουν στις 
γενιές εκείνες που βίωσαν καλά 
και τις δύο οπτικές του κόσμου, 
την αναλογική και την ψηφιακή. 
Και είναι πολύς καιρός τώρα που 
έχουμε όλοι αποχαιρετίσει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργού-
σε η αναλογική πόλη.

Είναι χαρακτηριστικό πως μό-
λις τον περασμένο Μάιο απέσυ-
ραν από τους δρόμους της Νέας 
Υόρκης τα τελευταία καρτοτηλέ-
φωνα από τους δρόμους, απελευ-
θερώνοντας παράλληλα δημόσιο 
χώρο σε μια κίνηση συμβολισμού 
καθώς αυτά ήταν ήδη ανενεργά. 
Στην Αθήνα υπάρχουν διάσπαρτα 
και μάλιστα βανδαλισμένα. Αλλά 
το τέλος της αναλογικής πόλης εί-
ναι μια παγκόσμια συνθήκη που 
έχει πολλές επιδράσεις στη μορ-
φή των πόλεων και στη λειτουρ-
γία τους. Η έκθεση στο Μουσείο 
της Πόλης της Νέας Υόρκης θα 
διαρκέσει έως τις 31 ∆εκεμβρίου 
και θα αποτελεί έως τότε πηγή 
έμπνευσης και προβληματισμού 
για τη νέα ζωή που έρχεται. Αντί-
στοιχες εκθέσεις με έμφαση στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
τόπου θα μπορούσε να γίνει σε 
κάθε πόλη. 

Σε μια απομονωμένη φάρμα της Αϊ-
βα, ο Ρέι Λιότα ξεφυτρώνει μέσα 
από τις καλαμποκιές ως παίκτης 
του μπέιζμπολ. Κοιτάζει το γή-
πεδο που έφτιαξε για χάρη του 
(αν και χωρίς να το ξέρει) ο Κέ-
βιν Κόστνερ. 

«Αν το χτίσεις, θα έρθει», έλε-
γε η μυστηριώδης φωνή από το 
πουθενά στον Κόστνερ, ο οποίος 
το έχτισε. Και αυτός ήρθε. 

Μάλλον, δεν χτίστηκε για να 
έρθει αυτός αλλά κάποιος άλλος: 
άθελά του, ο Κόστνερ προσκάλεσε 
ένα φάντασμα για να μπορέσει να 
συμφιλιωθεί με τον απόλυτο «άλ-
λο»: τον επίσης νεκρό, και αποξε-
νωμένο, πικραμένο, πατέρα του, 
παίκτη του μπέιζμπολ πίσω στη 
δεκαετία του ’20. 

Το «Field of Dreams» γυρίστη-
κε το 1989 από τον Φιλ Ολντεν 
Ρόμπινσον και στα ελληνικά απο-
δόθηκε με τον τίτλο «Ο ξυπόλη-

τος Τζο», που είναι ο τίτλος του 
αυτοβιογραφικού μυθιστορήμα-
τος του Γ. Π. Κινσέλα στο οποίο 
βασίστηκε η ταινία. Ρέι Κινσέλα 
ονομάζεται στην ταινία ο χαρα-
κτήρας που υποδύεται ο Κόστνερ, 
ενώ ο ξυπόλητος Τζο του τίτλου 
είναι ο χαρακτήρας (Τζο Τζάκσον) 
που υποδύεται ο Ρέι Λιότα. 

Τώρα που ο Λιότα πέθανε στον 
ύπνο του, στα 68 του, οι περισ-
σότεροι τον θυμηθήκαμε για τον 
εμβληματικό του ρόλο ως γκάν-
γκστερ στα «Καλά παιδιά» του 
Σκορσέζε, που γυρίστηκαν ένα 

χρόνο μετά το «Λιβάδι των ονεί-
ρων». Ο κύριος Γκρι, όσο κι αν του 
αρέσει να βλέπει κάθε τόσο τα 
«Καλά παιδιά», δεν λέει να ξεκολ-
λήσει από την αινιγματική μορφή 
του φασματικού, απορημένου Ρέι 
Λιότα ως Τζο Τζάκσον. 

∆εν θα μπορούσαν να είναι πιο 
αντίθετες οι δύο ταινίες, μολονότι 
αμφότερες βασίζονται σε αυτοβι-
ογραφικές ιστορίες (αυτοβιογρα-
φική μια ιστορία φαντασμάτων; 
Κι όμως, τα όρια της αυτοβιογρα-
φίας είναι τόσο ρευστά όσο ρευ-
στή είναι και η ίδια η έννοια της 
αυτοβιογραφίας): η μυθολογία της 
αγροτικής κοινότητας, με τους λα-
ϊκούς της μύθους και τα, εντέλει, 
καλοκάγαθα φαντάσματά της που 
περισσότερο μοιάζουν με φύλα-
κες-αγγέλους παρά με φάσματα 
που σπέρνουν το ρίγος και το δέ-
ος, και από την άλλη, η βρώμικη 
μυθολογία των μαφιόζων, η βίαιη 

μυθολογία της αμερικανικής μη-
τρόπολης. Και κάπου εκεί ανάμε-
σα ο Ρέι Λιότα που μόλις πέθανε. 

Ο κύριος Γκρι χάζευε το «Λιβά-
δι των ονείρων» πάντοτε με μια 
γλυκόπικρη διάθεση: να ήταν τό-
σο απλό ο άνθρωπος-ανάμνηση 
να ξεφυτρώνει μέσα από τις κα-
λαμποκιές με σάρκα και οστά και 
να σου δίνει την ευκαιρία να πεις 
ή να ακούσεις λόγια που δεν ειπώ-
θηκαν ποτέ. Η μυστηριώδης φω-
νή έλεγε εξάλλου στον Κόστνερ 
κάτι ακόμα: «Μαλάκωσε τον πόνο 
του». Ο Ρέι Λιότα κοιτάζει προς 
την κάμερα χωρίς να μιλά. Το 
βλέμμα του έρχεται από κάπου 
αλλού και ταξιδεύει μακριά. Θα 
μπορούσε να είναι ο φίλος που 
χάσαμε, ο πατέρας που πικράνα-
με. Ως ηθοποιός, πάντως, έκανε 
κάτι άλλο που επίσης πρόσταζε 
η φωνή στην ταινία: «∆ιάνυσε 
την απόσταση». Go the distance.

ΝΗΣΟΣ ΟΥΑΪΤ
Μέριλιν Στάφορντ
Στα υπέροχα κτίρια του μουσείου 
Ντίμπολα, άλλοτε κατοικία της βι-
κτωριανής φωτογράφου Τζούλιας 
Κάμερον, η καλοκαιρινή έκθεση 
στρέφει το βλέμμα μας στην πε-
ρίπτωση μιας άλλης γυναίκας φω-
τογράφου, της Μέριλιν Στάφορντ 
που έδρασε στις δεκαετίες ’50, ’60 
και ’70. ∆ιάσημη για τα πορτρέτα 
της (ξεκίνησε με τον Αϊνστάιν) αλ-
λά και για τις ανθρωποκεντρικές 
φωτογραφίες δρόμου, η Μέριλιν 
Στάφορντ έπιασε το κλίμα μιας 
εποχής στη μόδα αλλά και στο 
φωτορεπορτάζ. 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Συλλογές αστέρων
Στις 29 Ιουνίου, ο οίκος δημοπρασι-
ών Αντριου Τζόουνς δημοπρατεί 
δύο συλλογές έργων τέχνης δια-
σήμων προσώπων του κινηματο-
γράφου, του Ντίνο και της Μάρτα 
ντε Λαουρέντις και της ηθοποι-
ού και χορεύτριας Μίτζι Γκέινορ 
(φωτ.), που είναι πλέον 91 ετών. 
Οι συλλογές περιλαμβάνουν θη-
σαυρούς από αντίκες, έπιπλα, δι-
ακοσμητικά, πίνακες ζωγραφικής, 
γλυπτά, ασημικά και βιβλία, ενώ 
στην περίπτωση της Μίτζι Γκέι-
νορ περιλαμβάνεται και η συλλο-
γή της με βαλίτσες Λουί Βουιτόν. 

ΤΣΙΤΣΕΣΤΕΡ
Γκλιν Φίλποτ
Την περίπτωση του Βρετανού ζω-
γράφου Γκλιν Φίλποτ (1884-1937) 
φέρνει στην προθήκη του ενδια-
φέροντος η αναδρομική έκθεση 
στο Τσίτσεστερ της νότιας Αγ-
γλίας, στην Πινακοθήκη Πάλαντ 
Χάουζ. Εχει ενδιαφέρον η εξέλιξή 
του από έναν σχεδόν ακαδημαϊκό 
ζωγράφο της εδουαρδιανής περι-
όδου σε έναν δυναμικό εκπρόσω-
πο του μοντερνισμού κυρίως στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του. 
Ηταν διάσημος για τα πορτρέτα 
του με μοντέλα μαύρους φίλους 
του και καλλιτέχνες.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τζέιμς Τζόις
Η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Μόρ-
γκαν στη Νέα Υόρκη τιμούν την 
επέτειο των 100 χρόνων από την 
πρώτη έκδοση του «Οδυσσέα» του 
Τζέιμς Τζόις σε ειδική έκθεση αφι-
έρωμα που θα διαρκέσει έως τον 
Οκτώβριο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει ότι την έκθεση επιμελείται ο 
διάσημος Ιρλανδός συγγραφέας 
Κολμ Τοϊμπίν. Ο «Οδυσσέας» γίνε-
ται ο μίτος για να ξετυλιχθεί όλη η 
μυθολογία γύρω από το πρόσωπο 
και την κληρονομιά του Τζόις, με 
εκδόσεις, αλληλογραφία, σημειώ-
σεις και επιστολές. 

ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
Προπολεμική πόλη
Η πόλη του Ρότερνταμ στην Ολ-
λανδία ισοπεδώθηκε από τη Λού-
φτβαφε των ναζί στις 14 Μαΐου 
1940, αλλά παρά την καταστρο-
φή έχουν διασωθεί μερικά αξιό-
λογα προπολεμικά κτίρια. Αυτήν 
την κληρονομιά –σε διάφορες πό-
λεις– παρακολουθεί και προβάλλει 
στο Instagram το προφίλ με την 
επωνυμία «interwarmodernism». 
Στη φωτογραφία, το νυν ξενοδο-
χείο New York, χτισμένο την πε-
ρίοδο 1901-1917 για λογαριασμό 
της εταιρείας κρουαζιερόπλοιων 
Holland Amerika Lijn. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ρέι Λιότα ως «ξυπόλητος» Τζο Τζάκσον στο «Field of Dreams» που γύρισε 
το 1989 ο Φιλ Ολντεν Ρόμπινσον.

Μια έκθεση που εξερευνά την 
αστική ζωή πριν από τα κινητά τηλέ-

φωνα και το ∆ιαδίκτυο. 

Ο Ρέι Λιότα κοιτάζει 
χωρίς να μιλάει.
Το βλέμμα του έρχεται 
από κάπου αλλού
και ταξιδεύει μακριά.
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ΣΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
«Η ΚΛΩΣΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ» 
Εικονογράφηση: Έλενα Τσιγαρίδου
σελ. 60

Το εικονοβιλίο «Η Κλωστή της Υπομο-
νής» αφηγείται μία πραγματική ιστορία, 
αριστοτεχνικά κεντημένη με στοιχεία μυ-
θοπλασίας, βγαλμένη μέσα από τις γειτο-
νιές της Αθηένου του πρώτου μισού του 
20ού αιώνα. Πραγματεύεται την αγάπη 
για τον πολιτισμό και την άυλη κληρονο-
μιά, που έχουν παραλάβει οι νεότερες 
γενιές, ειδικότερα σε σχέση με  την αθηενίτικη δαντέλα «βενίς». Παράλ-
ληλα, το παραμύθι εξυμνεί την αξία της υπομονής και της καλλιέργειας 
δεξιοτήτων στα παιδιά, με προσήλωση στην πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου. Η Σάντη Αντωνίου και η Έλενα Τσιγαρίδου συνδέονται μεταξύ τους 
με την κλωστή της φιλίας. Από τότε που συνέβη αυτό βελονιάζουν μα-
ζί συνταξιδιώτισσες, στον δρόμο της δημιουργίας. Ένωσαν τις δυνάμεις 
τους λοιπόν, στη συγγραφή και την εικονογράφηση, ενός παραμυθιού, 
βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία, με το οποίο το Καλλινίκειο Μουσείο και 
ο ∆ήμος Αθηένου θέλουν να διαδώσουν την πολιτιστική κληρονομιά. Το 
παραμύθι τους « Η Κλωστή της Υπομονής» έλαβε το κρατικό  Βραβεί ο 
Λογοτεχνί ας για Μικρά  Παιδιά  για το έ τος 2019, το οποίο βραβεί ο εί ναι 
αφιερωμέ νο, από τη συγγραφέα του, στη μνή μη της κ. Αναστασί ας Σέ ας, 
της αρχικεντή στρας της Αθηέ νου, που η προσωπική  της ιστορί α έ γινε η 
αφετηρί α για το ταξί δι αυτό . Το βιβλί ο αυτό , αφιερώ νεται επίσης σε ό λους 
ό σοι καταφέ ρνουν να διατηρού ν ζωντανή  και επί καιρη την πολιτιστική  μας 
κληρονομιά , στους αφανεί ς ή ρωες της τοπική ς μας ιστορί ας. 

Το βιβλίο υπάγεται στο πλαίσιο  των δράσεων του ∆ήμου Αθηένου και του 
Καλλινίκειου ∆ημοτικού Μουσείου Αθηένου για την προβολή και ενίσχυ-
ση του στοιχείου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (∆αντέλες «βενίς» ή 
«πιττωτές» και αθηενίτικη ολόπλουμη δαντέλα). Ενώ εκδίδεται με συγχρη-
ματοδότηση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού και με τη στήριξη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
ον Αύγουστο του 1948 στη Θε-
οτόκο Ιωαννίνων σκοτώνε-
ται ο υπολοχαγός Γεώργιος 

Σπηλιωτόπουλος από θραύσμα 
όλμου του ∆ημοκρατικού Στρα-
τού. Είναι γιος του στρατηγού 
Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου, 
του μόνου Ελληνα αξιωματικού 
που προήχθη σε υποστράτηγο 
επ’ ανδραγαθία ως διοικητής της 
XV Μεραρχίας στο μέτωπο του 
πολέμου της Αλβανίας και επί-
σης αρχηγός του ΓΕΣ στα έτη 
1946-1947. ∆εν τέθηκε στιγμή 
στη σκέψη του γιου και του πα-
τέρα Σπηλιωτόπουλου να μην 
υπηρετήσει ο γιος στη γραμμή 
των πρόσω. Στην κηδεία του, στη 
μητρόπολη Αθηνών, τον επική-
δειο εκφώνησε ο ίδιος ο πατέ-
ρας του νεκρού. Του είπε, μετα-
ξύ άλλων, αποχαιρετώντας τον, 
«….αγαπημένο μου παιδί, ήθε-
λες τις ταινίες των παρασήμων 
σου, συνεχώς καινούργιες…».

Ηθελε δηλαδή, ο σκοτωμένος 
στη μάχη, υπολοχαγός Σπηλιωτό-
πουλος, να ανδραγαθεί, με κίνδυ-
νο της ζωής του, για να δίνει το 
παράδειγμα στους στρατιώτες 
του, για να φέρει υπερήφανος, 
διαρκώς νέα αριστεία ανδρείας, 
αριστερά στο στήθος του.

Τραγικός ο επικήδειος, σα-
φής όμως η αναφορά από έναν 
επαγγελματία αξιωματικό σε έναν 
άλλον επίσης επαγγελματία αξι-
ωματικό. Χωρίς ρίσκο ζωής, το 
παράδειγμα δεν «πιάνει». Ιδιαίτε-
ρα όταν χρειάζεται να πεισθούν, 
διά του παραδείγματος, οι στρα-
τιώτες για να κινηθούν ίσως και 
προς τον θάνατο.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν 
και αυτή του Σπύρου Μουστακλή 
που αποφοιτά από τη Σχολή Αξι-
ωματικών της Κέρκυρας και μπαί-
νει στην πολεμική δράση στον 
Εμφύλιο, περίπου τις ημέρες που 
σκοτώνεται ο νεαρός Σπηλιωτό-
πουλος. Είχε προηγηθεί κατά την 
Κατοχή η δράση του Μουστακλή 
στον Ε∆ΕΣ και οι τραυματισμοί 
του σε μάχη με τους Ιταλούς και 
με τον ΕΛΑΣ. Ακολούθησε ο εμ-
φύλιος πόλεμος που ανδραγά-
θησε και εκεί, αλλά και η Κορέα 
όπου πολέμησε ως εθελοντής. Σε 
όλα τα μέτωπα ως επαγγελματί-
ας αξιωματικός πολεμάει για την 
πατρίδα του.

Μαχητικός, λεβέντης, ευγενι-
κός, παράτολμος, έντιμος, με προ-

σωπική σχέση με τους στρατιώ-
τες του στο πεδίο της μάχης, στην 
εκπαίδευση αλλά και στην παι-
δεία που έδινε κάποτε ο στρατός 
στα νέα παιδιά που οι υποδομές, 
η τεχνολογία και οι πόλεις τους 
ήταν άγνωστες. ∆εν τον αφορά 
η στείρα εμμονή στον εσωτερι-
κό εχθρό, διάσταση που περιορί-
ζει την ουσία, την ποιότητα και 
το έργο του Ελληνικού Στρατού.

Φέροντας από την οικογένειά 
του την πλαστηρική παρόρμηση 
ως κύριο στοιχείο των αξιωματι-
κών, δηλαδή μια ισχυρή μαχητι-
κότητα μαζί με έναν πατριωτικό 
ρομαντισμό, θα μπορούσαμε να 
τον χαρακτηρίσουμε ως το δυσεύ-
ρετο είδος του κεντρώου αξιωμα-
τικού στον Ελληνικό Στρατό μετά 
τον εμφύλιο πόλεμο. Των αξιω-
ματικών που πολέμησαν εντο-
νότατα κατά τον Εμφύλιο αλλά, 
μη όντας στελέχη ή και μέλη της 
φιλοβασιλικής συνωμοσίας που 
κυριάρχησε, έμεναν εκτός του 
ευνοημένου πλαισίου που δια-

χειρίζονταν οι συνωμότες από το 
1949 έως το 1967 όπου και έκα-
ναν πράξη τους καταστροφικούς 
στόχους τους, την 21η Απριλίου.

Επόμενη, μια μάλλον πολεμι-
κή δράση, η διοίκηση τάγματος 
στην προκάλυψη, στο Μπογάζι, 
στην κρυφή Ελληνική Μεραρχία 
στην Κύπρο το 1965.

Εκεί κινήθηκε ελεύθερα σε μια 
αποστολή που του ταίριαζε, στην 
προσπάθεια δημιουργίας υποδο-
μών άμυνας του ελληνοκυπρια-
κού στοιχείου. Μακριά από τις 
συνωμοσίες στο εσωτερικό των 
μονάδων συνδέθηκε με εκλεκτά 
στελέχη όπως τον τότε λοχαγό 
Αλέκο Ζαρκάδα και τον τότε υπο-
πλοίαρχο Κωστή ∆ημητριάδη. Και 
οι δύο κεντρώοι και δημοκρατι-
κοί επαγγελματίες αξιωματικοί, ο 
μεν πρώτος αποτάχθηκε αμέσως 
μετά την 21/4/67 λόγω των πολι-
τικών πεποιθήσεών του και ο άλ-
λος αποτέλεσε ένα από τα πλέον 
βασικά στελέχη του Κινήματος 
του Ναυτικού το 1973.

Η δικτατορία βρίσκει τον Μου-
στακλή υπό απομάκρυνση από 
τον στρατό, λόγω μιας υπόθε-
σης στην Κύπρο, που η διοίκη-
ση έστρεψε εναντίον του. Ωστόσο 
το πραξικόπημα του 1967 σημαί-
νει αυτομάτως τη στράτευσή του 
στην Αντίσταση κατά της χού-
ντας. Στην ίδια λογική μάχης 

και ήθους και κινδύνου πολεμά-
ει τη χυδαία δικτατορία στο όνο-
μα της δημοκρατίας του αστικού 
κόσμου.

Συλλαμβάνεται με την οργάνω-
ση Ελεύθεροι Ελληνες και εξορί-
ζεται. Να σημειώσουμε ότι στην 
οργάνωση αυτή εντάχθηκαν αξι-
ωματικοί αντιπάλων πολιτικά χώ-
ρων προ της δικτατορίας. Κίνητρό 
τους η επιστροφή του συνταγμα-
τικού καθεστώτος και ο σεβασμός 
της ιεραρχίας.

Οι αξιωματικοί που ετοιμάζουν 
το Κίνημα του Ναυτικού του 1973, 
του ζητάνε να αναλάβει τη θέ-
ση του φρουράρχου της Σύρου, 
του νησιού στο οποίο θα εγκαθι-
στούσαν την ελεύθερη ελληνική 
κυβέρνηση.

Η προοπτική αυτή για τον 
Μουστακλή προκαλεί την μήνιν 
των δικτατόρων. Πόσο μάλλον 
όταν το έστω και μη εκδηλωθέν 
Κίνημα βγάζει τις ελληνικές ένο-
πλες δυνάμεις ασπροπρόσωπες 
και η ενέργεια του Νίκου Παππά 
και του αντιτορπιλικού «Βέλος» 
εδραιώνουν, μαζί με το φοιτητι-
κό κίνημα, την πεποίθηση ότι η 
ελληνική δικτατορία δεν είναι 
κυρίαρχη.

Η αντίδραση των δικτατόρων 
απέναντι στον Μουστακλή είναι 
σαφώς προσωπικά εκδικητική. Τα 
στοχευμένα βασανιστήρια του 
καταργούν την ικμάδα και τη δυ-
νατότητα επικοινωνίας.

Το πρόσφατο βιβλίο της Χρι-
στίνας Μουστακλή με τον τίτ-
λο «Σπύρος Μουστακλής. Ενας 
ελεύθερος πολιορκημένος» (εκδ. 
Λειμών) παρουσιάζει όλα τα γοη-
τευτικά και τραγικά βήματα της 
ζωής του Μουστακλή.

Κατακλείδα για τη διαφορά με-
ταξύ επαγγελματιών και επίορ-
κων αξιωματικών είναι η φράση 
του ηρωικού στρατηγού Γεωργίου 
Κουμανάκου στον δικαστή Ντε-
γιάννη στη ∆ίκη των πρωταιτίων.

«Οσα πτυχία και να έχουν οι 
κατηγορούμενοι κύριε πρόεδρε 
(αναφερόταν στην περίπτωση 
του Ο. Αγγελή), στερούνται της 
βασικής ιδιότητας, που οφείλουν 
να έχουν με φυσικό τρόπο οι Ελ-
ληνες αξιωματικοί, του πνεύμα-
τος της θυσίας».

 
* Ο κ. Τάσος Σακελλαρόπουλος είναι 
υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του 
Μουσείου Μπενάκη.

Ο Ζαχαρίας Σώκος γεννήθηκε στο 
Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού και με-
γάλωσε στην Αγία Παρασκευή Ατ-
τικής. Σπούδασε Οικονομία και 
Σκηνοθεσία και εργάστηκε ως δη-
μοσιογράφος και παραγωγός εκ-
πομπών, όπως η «Απόστροφος» 
στο Τρίτο Πρόγραμμα κ.ά. Το ποιη-
τικό ημερολόγιο «Οταν ο Αμαντέ-
ους συνάντησε τον Αγιο Γεράσι-
μο στον θάλαμο 218» (εκδόσεις 
Ενύπνιον, 2022) είναι το τρίτο βι-
βλίο του.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το πρόσφατο του φίλου Πάνου Κυ-
παρίσση «Πέφτοντας σκόνη», το 
«Σύσσημον» του Νίκου Παναγιω-
τόπουλου, το «Μερησαήρ - Μερη-
σαήρ» του προσφάτως εκλιπόντος 
Αντώνη Ζέρβα και το «Η ώρα του 
αστεριού» της Κλαρίσε Λισπέκτορ.
 
Ποιος ήρωας λογοτεχνίας θα θέ-
λατε να είστε και γιατί;
Να ταυτίζομαι με ήρωες λογοτεχνί-
ας συνέβαινε στη νεότητα. Ομως 
βρίσκω εντός μου στοιχεία από 
τους χαρακτήρες ηρώων του Ντο-
στογιέφσκι.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Τον φίλο μου Κωστή Παπαγιώργη. 
Τι τιμή αν ανταποκρίνονταν στην 
πρόσκληση και οι Σολωμός, Παπα-
διαμάντης, Καρυωτάκης, Καβάφης, 
Ελύτης.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 

στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Τα πληροφοριακά στοιχεία βρίσκο-
νται στα λεξικά και στις εγκυκλο-
παίδειες. Τα βιβλία γράφονται με 
πολλά χέρια, διαβάζοντας έρχεσαι 
σε επαφή με τη σκέψη του συγγρα-
φέα αλλά και τις σκέψεις όσων τον 
έχουν επηρεάσει.
 
Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε δια-
βάσει τις περισσότερες φορές;
Υπάρχουν ποιητές που γνωρίζω 
αρκετά καλά και έχω αποστηθίσει 
ποιήματά τους. Το βιβλίο που έχω 
διαβάσει πολλές φορές, σε διαφο-
ρετικές ηλικίες, είναι «Οι ∆αιμονι-
σμένοι» του Ντοστογιέφσκι.
 
Απρόσμενη η συνάντηση Αμαντέ-
ους - Αγ. Γερασίμου στο ποίημα. 
Πώς συνδέονται, τι συμβολίζουν;
Στην ουσία είναι οι δύο παραδόσεις 
που εισφέρουν στην ιχνογράφηση 
της ταυτότητάς μας. Η μία έρχεται 
από τα γεννοφάσκια μας και η άλλη 
έρχεται από τη ∆ύση και σαν να εκ-
δικείται που κάποτε την απέρριψαν 
οι Βυζαντινοί επιλέγοντας το οθωμα-
νικό σαρίκι. Ο Αμαντέους Μότσαρτ, 
εμβληματικό πρόσωπο της δυτικής 
παράδοσης, και ο Αγ. Γεράσιμος, 
πρίγκιπας του Βυζαντίου (κατάγεται 
από την οικογένεια των Νοταρά-
δων), ανταμώνουν στον θάλαμο 218 
του «Σωτηρία» λόγω κορωνοϊού...
 
Πόσο το αύριο όλων μας είναι υπο-
θηκευμένο; Ενα σχόλιο για αυτό 
τον στίχο.
Θα απαντήσω με τον εισαγωγι-
κό στίχο - μότο της προηγούμενης 
συλλογής μου, «∆ιπλή Προσπέρα-
ση» (Μελάνι, 2017): «Τις νύχτες ση-
κώνεται το αύριο και κλαίει».
 
Πώς οι ποιητές, οι ημερομηνίες 
και η μουσική συνθέτουν το ημε-
ρολόγιο;
Για λόγους οικονομίας ομολογώ ότι 
το βιβλίο είναι ποιητικό ημερολό-
γιο κι ότι στο «Σωτηρία» νοσηλεύ-
τηκαν σημαντικά πρόσωπα. Για πα-
ράδειγμα, εκεί ο Ρίτσος μετέφερε 

στην Πολυδούρη (τρόφιμοι και 
οι δύο) το μαντάτο της αυ-
τοκτονίας του Καρυωτά-
κη... Η μουσική πάντα 
προπορεύεται.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
Νέα Σελήνη. Ημέρα πρώτη
εκδ. Εστία, σελ. 208

 

Μ
ια επαρχιακή πόλη το 1948. 
Συννεφιά, ατμόσφαιρα κά-
τωχρη και υγρή, μέρες χει-

μωνιάτικες. Σε αυτό το σκηνικό 
ο Θανάσης Βαλτινός παρατάσ-
σει στιγμιότυπα από τη ζωή δύο 
αγοριών. Πηγαίνουν στο σχο-
λείο, απομονώνονται στα δωμά-
τιά τους, χασομερούν στην αλάνα, 
περιπλανιούνται στους γκρίζους 
δρόμους, φαντασιώνονται τη δα-
σκάλα των Γαλλικών. Τη μίζερη, 
στάσιμη ζωή διαστίζουν νύξεις 
στυγνής βίας. Eνα μόνιππο δια-
σχίζει την πλατεία, περιφέροντας 
την ωραία πόρνη, την Αφρικάνα, 
ενώ ένα κάρο προχωράει προς το 
νεκροταφείο, φορτωμένο με δε-
κατέσσερα φέρετρα. Στην αλάνα 
«ένα τσιμεντένιο ικρίωμα» υπο-
σημαίνει τη φρίκη. Eνα τζιπ με 
εσατζήδες σκορπίζει λασπόνερα. 
Μια πένθιμη καμπάνα προαναγ-
γέλλει τη νεκρώσιμη ακολουθία. 
Η Αφρικάνα έχει φύγει από την 
πλατεία και πλέον βρίσκεται στο 
νεκροταφείο. Ωσάν άλλη Μαγδα-
ληνή, έχει περιθάλψει με τη δέ-
ουσα ηδυπάθεια τα σώματα των 
νεκρών στρατιωτών.

Η νουβέλα του Βαλτινού ακο-
λουθεί τη μορφή κινηματογραφι-

κού σεναρίου. Η αφήγηση συναρ-
μόζει εναλλασσόμενες σκηνές, 
διαδραματισμένες σε λίγες, σύ-
ντομες προτάσεις, ελλειπτικούς 
διαλόγους, μαζί με μερικές σκηνι-
κές οδηγίες που ολοκληρώνουν τη 
σκηνοθεσία των σεκάνς. Τα δύο 
αγόρια εμφανίζονται πάντα σε 
πρώτο πλάνο, αλ-
λά τα σημαντικά 
προβάλλουν στο 
φόντο. Και το ση-
μαντικό εδώ, αν 
όχι σε ολόκλη-
ρο το έργο του 
Βαλτινού, είναι η 
εξωφρενική συνύ-
παρξη ομορφιάς 
και ολέθρου. Μό-
νο το «∆έλτα θα-
νάτου» που θάλ-
λει στο σώμα της 
«Γαλλίδας», δεν 
είναι θάνατος. 
Oταν το μόνιππο 
της Αφρικάνας εγκαταλείπει την 
πλατεία, αφήνει τον κόσμο έκθετο 
στον πόλεμο. «Η αυλακιά της γο-
ητείας που άνοιξε πίσω του κλεί-
νει». Τώρα σειρά έχει η φάλαγγα 
των στρατιωτικών οχημάτων. Με-
τά τη σφαγή του ’43, το μαρτυρι-
κό Μονοδένδρι Λακωνίας κομίζει 
στη μυθιστορία του Βαλτινού δε-
κατέσσερις νεκρούς. Τα δύο αγό-
ρια σχοινοβατούν ανάμεσα στον 

πόθο και τον πόλεμο. Ο ράθυμος 
βηματισμός τους δεν κρύβει τη δι-
έγερσή τους. Ο νοτισμένος καιρός 
τούς ηλεκτρίζει, σαν γυμνά κα-
λώδια. «Από πίσω υπάρχει πάντα 
κάποια πίεση που τους σπρώχνει 
μπροστά». Αναζητούν διακαώς 
χαραμάδες για να εκτονώσουν τη 

λαγνεία τους. Σε 
ανύποπτες κόγχες 
του φαιού μικρό-
κοσμού τους δια-
λάμπει η ομορφιά, 
«οπτικές εκπλή-
ξεις». Πίσω από 
ένα θαμπό παρά-
θυρο, φεγγίζει ένα 
κοριτσίστικο πρό-
σωπο. Μια γυναί-
κα απλώνει ρού-
χα. Η μισάνοιχτη 
ρόμπα αποκαλύ-
πτει «φευγαλέα 
τους ίσκιους των 
γυμνών της μη-

ρών». Σε μια γωνιά ένα καλο-
στρωμένο ντιβάνι περιμένει να 
ξεστρωθεί. Ενόσω στην πλατεία 
και παντού σωρεύονται οι σοροί, 
η «Γαλλίδα» τούς μαθαίνει το ρή-
μα «vouloir» (επιθυμώ). Τις νύχτες 
παλεύουν με το ίδιο όραμα, τη 
φούστα της να τραβιέται ψηλά.

Ο Βαλτινός ποτέ δεν κατέφυγε 
σε μεγάλα λόγια για να υποδείξει 
το μεγάλο, το οικουμενικό, το πα-

ντοτινά και σπαρακτικά ανθρώπι-
νο. Αποποιούμενη καλολογίες και 
μεγαλοστομίες, για να λεπτουργή-
σει έναν λόγο συμπεριληπτικό, 
βαθύτατης συνθετικής διάνοιας, 
η γραφή του κατέκτησε μια θρι-
αμβική δύναμη. Αυτή η δύναμη 
διαπερνά και το πρόσφατο βιβλίο, 
διαχέοντας στις σελίδες ένα θαμ-
βωτικό φως. Το «απεριποίητο» 
ύφος όχι μόνον υποδηλώνει την 
υψηλότατη αφηγηματική τεχνική, 
αλλά και προσδίδει στα αφηγού-
μενα καθηλωτική διαύγεια. Μέσα 
στη μουντάδα της κακοκαιρίας, 
ο Βαλτινός αποκαλύπτει στιγμές 
αχειροποίητων εκλάμψεων.

Νέα Σελήνη. Πολλή νύχτα ακό-
μη. Το μισοφέγγαρο αργεί να φτά-
σει στη φωτοχυσία της πανσε-
λήνου. Εν μέσω εμφυλίου, δύο 
αγόρια αδημονούν να διαπλεύ-
σουν το «∆έλτα θανάτου», ένα 
τρίγωνο κρυμμένο από τον θά-
νατο. Κινούνται μες στη νύχτα 
σαν φλόγες, διάπυροι από πόθο. 
Στην τελευταία σκηνή η λαγνεία 
τούς χτυπά κατάστηθα. Είναι μια 
αίσθηση βγαλμένη από τον θά-
νατο, αλλά ανέγγιχτη από αυτόν. 
Πρόκειται για την κορυφαία σκη-
νή της πεζογραφίας του Βαλτινού 
και η επανατοποθέτησή της στον 
επίλογο του τωρινού βιβλίου, δεί-
χνει αριστοτεχνικά την πολύσημη 
ενότητα του έργου του. 

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΤΑΣΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο πόλεμος και εκείνη

Το «ρίσκο ζωής» ενός πατριώτη

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Ο Σπύρος Μουστακλής 
πολέμησε τη χυδαία 
δικτατορία στο όνομα 
της δημοκρατίας 
του αστικού κόσμου.

Ο Σπύρος Μουστακλής ανδραγάθησε στον Εμφύλιο αλλά και στην Κορέα 
όπου πολέμησε ως εθελοντής. Μαχητικός, λεβέντης, ευγενικός, παράτολμος, 
έντιμος, δεν τον αφορούσε η στείρα εμμονή στον εσωτερικό εχθρό, διάσταση 
που περιορίζει την ουσία, την ποιότητα και το έργο του Ελληνικού Στρατού.

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΩΚΟ

Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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«Χαίρε, Μαρίνα», την αποχαιρέτισε 
ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος. 
«“Εφυγε” όπως επιθυμούσε, επί 
των επάλξεων», ήταν η πρώτη 
φράση που μου είπε ο Γιώργος 
Ρόρρης την ημέρα της ανακοί-
νωσης του θανάτου της, αναφε-
ρόμενος στην προετοιμασία της 
μεγάλης έκθεσης για τον Κωνστα-
ντίνο Παρθένη, που εκείνη είχε 
μόλις ολοκληρώσει. «Ηταν δο-
σμένη στα όνειρά της με απόλυ-
το τρόπο», σχολίασε ο ζωγράφος 
και καθηγητής στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης ∆ημήτρης Ανδρεαδάκης. 
«Μια γυναίκα ντίβα και ταυτό-
χρονα ένα πρόσωπο οικείο και 
στοργικό». 

Ολοι τους, παλιοί μαθητές της 
στην ΑΣΚΤ, θυμήθηκαν ότι της 
άρεσε να λέει: «Είμαι η δασκά-
λα σας». Και η αλήθεια είναι ότι 
το μάθημά της για τη ζωγραφική 
της Αναγέννησης άφησε εποχή 
στη σχολή, μια καλοδουλεμένη 
διδασκαλία - παράσταση μέσα 
στη γεμάτη αίθουσα. 

«∆ασκάλα μου, τι κάνεις;» τη 
χαιρετούσε και ο Μάριος Σπηλι-
όπουλος, καθηγητής πλέον στην 
ΑΣΚΤ, μαθητής της κι αυτός. «Η 
Μαρίνα ήταν άνθρωπος με ισχυ-
ρές απόψεις, κι αυτό ήταν το καλό 
της. Αρκετές φορές διαφωνούσα-
με, αλλά είχε εμπεριστατωμένη 
γνώμη για τα πιστεύω της και τα 
υπερασπιζόταν με σθένος. Στα-
θερή στις θέσεις της, αλλά ταυ-
τόχρονα ανοιχτή στη γνώση», 
σχολιάζει ο ίδιος, ανακαλώντας 
ένα περιστατικό από την εποχή 
που, νεαρός σπουδαστής, γοη-
τευμένος από τους Καταστασια-
κούς του Γκι Ντεμπόρ έδωσε στην 
καθηγήτριά του τη βιβλιογραφία 
ώστε να ενημερωθεί για τα παρι-
σινά τεκταινόμενα.

Η πορεία που είχε η ζωή της 
Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα υπήρ-
ξε εντυπωσιακή: κοινωνική ανα-

γνώριση, καριέρα και βεβαίως το 
ανεξίτηλο σημάδι της στην Εθνι-
κή Πινακοθήκη – ένα όραμα τρι-
ών δεκαετιών που έγινε πραγμα-
τικότητα με σκληρή δουλειά. «Να 
δείχνεις τις αγάπες σου για να σε 
φοβούνται», είχε παροτρύνει κι 
εμένα όταν έκλεισε το κασετόφω-
νο της συνέντευξης που κάναμε, 
μια αυτοψία στο υπό κατασκευή 
νέο κτίριο λίγο καιρό πριν από τα 
εγκαίνιά του. Εκ των υστέρων 
έμαθα ότι αυτό ήταν το μότο της, 
σε φίλους κι εχθρούς.

Για αυτή τη γυναίκα, που με 
τόλμη και μέθοδο κράτησε τα 
ηνία της ζωής της, γράφουν στην 
«Κ» η διδάκτωρ Ιστορίας της Τέ-
χνης Αννα Καφέτση και η ζωγρά-
φος Ειρήνη Ηλιοπούλου και την 
αποχαιρετίζουν η καθεμία με τον 
δικό της τρόπο. 

ΑΝΝΑ ΚΑΦΕΤΣΗ*

Βαθιά θλίψη
στο άκουσμα 
του θανάτου της
Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια 
από διαφορετικές θέσεις και τη 
γνώριζα πολύ περισσότερο μέ-
σα από τις ζωές των δύο συντρό-
φων μας. Μια γυναίκα που ήξερε 
γράμματα. Με κλασική παιδεία 
και σπάνιες αρετές. Θεληματική, 
ικανή, αυτοδημιούργητη αλλά 
και βαθιά αντιφατική. Η Μαρίνα 
ήταν πάντα για μένα ένα αίνιγ-
μα, ένα τεράστιο μυστικό πίσω 
από τη δημόσια εικόνα. Αυτό θα 
κρατήσω από εκείνη, μαζί με την 
ακριβή εικόνα από τα στερνά 
της, αφήνοντας όλες τις ερμηνεί-

ες ανοιχτές για το πρόσωπο και 
τη δημόσια προσφορά της. Νέα 
και μάχιμη ώς το τέλος, έδειχνε 
και ήταν άτρωτη κόντρα σε έναν 
γυναικοκτόνο ηλικιακό ρατσι-
σμό, διεκδικώντας την ανάγκη 
της να παραμείνει δημιουργική 
και να ολοκληρώσει το όραμά 
της για την Εθνική Πινακοθή-
κη. Και ευτύχησε να το πετύχει. 

Είναι γνωστό ότι ο επιστημο-
νικός μας διάλογος με τη Μαρίνα 
Λαμπράκη-Πλάκα γινόταν συχνά 
από την αντίπερα όχθη σε ζητή-
ματα σύγχρονης τέχνης και μου-
σειακών πολιτικών. Ωστόσο, κα-
μωμένες από το ίδιο ατσάλι, αν 
και διαφορετικές, και ενωμένες 
με βαθιά πνευματική συγγένεια, 
γεφυρώσαμε ιδεολογικά χάσμα-
τα και συμπορευθήκαμε για αρ-
κετά χρόνια ως διευθύντριες της 

ΕΠΜΑΣ και του ΕΜΣΤ με αμοι-
βαία αναγνώριση και τιμή. Με 
τρυφερότητα και αλληλεγγύη, 
όπως εκείνο το σκοτεινό πρωινό 
που μάθαμε συγκλονισμένες για 
την κλοπή των έργων. 

Μαζί με τον Μαρίνο Καλλι-
γά αποτελούν αναμφισβήτητα 
τους δύο μεγάλους στυλοβάτες 
στην ιστορία του ιδρύματος. Ο 
Καλλιγάς, θεμελιωτής της ΕΠ-
ΜΑΣ, έδωσε μια εικοσαετή μά-
χη για να στεγάσει το επί έναν 
αιώνα νομαδικό μουσείο και να 
ανοίξει μόλις το 1973 τις πύλες 
στο κοινό. Η Μαρίνα Λαμπράκη-
Πλάκα, με τον επίμονο τριακο-
νταετή αγώνα της, μεγάλωσε, 
εκσυγχρόνισε, διεύρυνε το κοι-
νό της και παρέδωσε την Εθνι-
κή Πινακοθήκη στον 21ο αιώνα, 
ανοίγοντας το κεφάλαιο που δεν 

έχει ακόμη γραφτεί. Την αποχαι-
ρετίζω με αγάπη και σεβασμό.

 
* Η κ. Αννα Καφέτση είναι διευθύντρια 
annexM, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Τρεις φωτογραφίες 
για τη Μαρίνα 
Λαμπράκη-Πλάκα
Αυτή τη δύσκολη ώρα σκέφτομαι 
με φωτογραφίες. Ενα ξεφύλλισμα 
προς τα πίσω, των στιγμών που 
συνδέθηκαν μαζί της, τα πρώτα 
χρόνια κυρίως της σχολής και 
λίγο αργότερα τα πρώτα χρόνια 
του Παρισιού.

Θυμάμαι πόσο είχα εντυπωσι-
αστεί τις πρώτες φορές στο μάθη-
μά της στη σχολή, με τον απίθα-
νο πλούτο των σπάνιων λέξεων 
με τις οποίες κεντούσε την ομι-
λία της αβίαστα, φέρνοντας κο-
ντά μας την ιστορία της τέχνης 
σαν να λάμβανε χώρα εκείνη τη 
στιγμή. Τίποτα δεν άλλαξε στα 
πολλά χρόνια που ακολούθησαν. 
Η ίδια φρεσκάδα ενός λαμπερού 
μυαλού, λόγος πάντα παθιασμέ-
νος, με γνώση, γοητεία και αμε-
σότητα. Η δασκάλα μας.

Φωτογραφία πρώτη, 1990: 
Στην έκθεση που είχε οργανώσει 
η ίδια στο Παρίσι στη Ville Juif, 
με τους Ελληνες μαθητές της. 
«Vers un nouvelle Humanisme» 
(Για έναν νέο Ανθρωπισμό). 
Μπροστά καθισμένος ο άντρας 
της, ο ∆ημήτρης Πλάκας, πίσω 
του η Μαρίνα γελαστή με μια 
τεράστια ανθοδέσμη και γύρω 
της όλοι εμείς οι μαθητές της. 
Στιγμές ευτυχίας, αισιοδοξίας και 
ελπίδας. Ηταν η πρώτη φορά επι-
σήμως που η Μαρίνα μάς αγκά-
λιασε κάτω από τα φτερά της, σε 
μια εποχή δύσκολη και γεμάτη 
τριγμούς, για τη ζωγραφική που 
συνειδητά αποφασίσαμε να ακο-
λουθήσουμε, και έγινε το πρώτο 
δυνατό μας στήριγμα.

Φωτογραφία δεύτερη, 1991: 
Στο Salon de Mars, στο Παρίσι, 
στην ατομική μου έκθεση. Πάλι 
με τον αγαπημένο της ∆ημήτρη 
Πλάκα, γελαστοί, μπροστά από 
τα έργα μου, επίσκεψη-έκπληξη!

Είναι πολλές οι φωτογραφίες 
των στιγμών-σταθμών που ακο-
λούθησαν μέσα στα χρόνια, από 
τα εγκαίνια των εκθέσεων της Πι-
νακοθήκης και τα δικά μας, που 
η Μαρίνα ήταν πάντα παρούσα 
στην Αθήνα και στο Παρίσι. 

Ομως σε μια ακόμα αγαπημέ-
νη θα σταθώ, το 1994 στα Λα-
δάδικα στη Θεσσαλονίκη, μαζί 
με τον αγαπημένο μας δάσκα-
λο Λεονάρντο Κρεμονίνι, που η 
Μαρίνα υπεραγαπούσε και γι-
νόταν μαθήτρια μπροστά του. 
Αυτή ήταν η εξυπνάδα της και 
η γενναιοδωρία της και η αγάπη 
της για την Τέχνη, σε ένα χώρο 
και χρόνο δύσκολο, για εμάς αλ-
λά και για εκείνη, όπου έπρεπε 
διαρκώς να μάχεσαι, να αμύνε-
σαι και να αντιστέκεσαι για να 
αρθρώσεις έναν καθαρό εικα-
στικό λόγο.

 
* Η κ. Ειρήνη Ηλιοπούλου είναι 
ζωγράφος.

Κοινωνική αναγνώρι-
ση, καριέρα και βεβαί-
ως το ανεξίτηλο σημάδι 
της στην Εθνική Πινα-
κοθήκη – ένα όραμα τρι-
ών δεκαετιών που έγινε 
πραγματικότητα.

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα στην παρουσίαση για τον ∆ομήνικο Θεοτοκόπουλο - El Greco, «Ενας ζωγράφος-φι-
λόσοφος», την 1η Απριλίου του 2015, στην Αίθουσα ∆ημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Αριστερά: Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα το 1969 με τη Λαμπρινή Σεβαστού. Κέντρο: Με τους συμφοιτητές στο Παρίσι. ∆εξιά: Με τον Γιάννη Μόραλη, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Μιχάλη Κακογιάννη κ.ά.
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Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Αποχαιρετισμός στη «δασκάλα»
Η κ. Αννα Καφέτση και η κ. Ειρήνη Ηλιοπούλου γράφουν στην «Κ» για τη Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα που γνώρισαν

1939-1992
Γεννιέται στο Αρκαλοχώρι του 
Ηρακλείου της Κρήτης. Σπου-
δές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπου-
δές στην Ιστορία και Κοινωνιο-
λογία της Τέχνης στο Παρίσι, 
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόν-
νης. Το 1975 εκλέγεται παμψη-
φεί τακτική καθηγήτρια στην 
έδρα της Ιστορίας της Τέχνης 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών της Αθήνας.
 

1992
∆ιευθύντρια της Εθνικής Πι-
νακοθήκης. Εγκαινιάζει την 
έκθεση «Από τον Θεοτοκό-
πουλο στον Σεζάν». Πάνω από 
600.000 επισκέπτες.
 
1999
Εγκαινιάζει την έκθεση
«El Greco. Ταυτότητα και
μεταμόρφωση».
 

2012
Κλοπή τριών έργων των Πικάσο, 
Μοντριάν και Μονκάλβο. Εγκαι-
νιάζει την τελευταία έκθεση 
πριν από τη μεταστέγαση της 
Πινακοθήκης με έργα από τις 
δωρεές Ελλήνων καλλιτεχνών 
προς την Εθνική Πινακοθήκη.
 
2013
Το κεντρικό κτίριο της Εθνικής 
Πινακοθήκης επί της οδού Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου 50 κλεί-
νει και ξεκινούν εργασίες επέ-
κτασης.
 
2021
Εγκαινιάζει το υπερσύγχρονο 
κτίριο περίπου 21.000 τετρα-
γωνικών μέτρων, με προϋπο-
λογισμό 45 εκατ. ευρώ, και τη 
μεγάλη επετειακή έκθεση για 
τα 200 χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Στις συλλογές 
της ανήκουν περισσότερα από 
20.000 έργα τέχνης.

Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα 
σε ηλικία δεκαεπτά ετών.

Ο τότε Πρόεδρος της ∆ημο-
κρατίας Κωνσταντίνος Στε-
φανόπουλος απονέμει στη 
διευθύντρια της Εθνικής Πινα-
κοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-
Πλάκα τον Χρυσό Σταυρό του 
Τάγματος της Τιμής, την Πέ-
μπτη 23 Σεπτεμβρίου 2004.
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leventismuseum.org.cy

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10:00-16:30

Ι. ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΧΟΡΗΓΟΣ

17.05
–

30.10
2022

Το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων (Ι∆ΟΣ) διοργάνωσε 
στις 23 Μαΐου ημερίδα με θέμα «Η 
Μικρασιατική Καταστροφή και οι 
Μεγάλες ∆υνάμεις». Οι εισηγή-
σεις που παρουσιάστηκαν από 
τους: Σωτήρη Ριζά για τη Γαλλία 
(Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία 
Αθηνών), Ευστάθιο Φακιολά για 
τη Μεγάλη Βρετανία (Παν/μιο Πε-
λοποννήσου), Αντώνη Κλάψη για 
την Ιταλία (Παν/μιο Πελοποννή-
σου), Γιάννη Σακκά για τις ΗΠΑ 
(Παν/μιο Αιγαίου), ∆ιονύσιο Τσι-
ριγώτη για τη Σοβιετική Ενωση 
(Παν/μιο Πειραιώς) επιδίωξαν να 
προσδιορίσουν και να αναλύσουν 
σε βάθος τούς βασικούς παράγο-
ντες που διαμόρφωσαν τη στάση 
των Μεγάλων ∆υνάμεων. Οι πα-
ράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως γεωπολιτικοί 
και κατά δεύτερο λόγο ως αποτέ-
λεσμα συγκυριακής πολιτικής.

 
Η γεωπολιτική διάσταση για τις 
περισσότερες χώρες φαίνεται 
ότι ήταν η σημαντικότερη: Για 
τη Μεγάλη Βρετανία, η στήριξη 
της Ελλάδας ως τοποτηρητή των 
βρετανικών συμφερόντων στην 
περιοχή εδραζόταν στην επιδίω-
ξή της να διασφαλίσει τον έλεγ-
χο των Στενών και της διώρυγας 
του Σουέζ για την προστασία των 
εμπορικών οδών προς τις Ινδίες. 
Ενα εξίσου σημαντικό συστατι-
κό στοιχείο αυτής της πολιτικής 
ήταν η προσπάθεια αναχαίτισης 
και περίκλεισης του κινδύνου κα-
θόδου των μπολσεβίκων της Σο-
βιετικής Ενωσης. Αντίθετα, η Ιτα-
λία εναντιωνόταν στην ελληνική 
παρουσία στη Μικρά Ασία διό-
τι θα δημιουργούσε μια Ελλάδα 

ισχυρή και ανταγωνιστική προς 
αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο, 
καθώς η ίδια εποφθαλμιούσε ένα 
μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής 
Μικράς Ασίας. Η Γαλλία κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης ελληνικής 
στρατιωτικής προσπάθειας το 
1921 διατήρησε μια στάση ανα-
μονής ως προς την τελική της έκ-
βαση, καθώς κατείχε ένα μεγάλο 
μέρος του οθωμανικού χρέους σε 
ποσοστό 60% και υπήρχε μεγάλη 
συμμετοχή Γάλλων κεφαλαιού-
χων στην τουρκική οικονομία. Για 
τις ΗΠΑ, οι οποίες μετά το τέλος 
του Μεγάλου Πολέμου επέστρε-
ψαν στον απομονωτισμό, ο ελλη-
νοτουρκικός πόλεμος δεν εντασ-
σόταν στο πλαίσιο των ζωτικής 
σημασίας γεωπολιτικών τους συμ-

φερόντων. Οι ΗΠΑ υιοθέτησαν 
πολιτική αποστασιοποίησης από 
τους δύο εμπολέμους εστιάζοντας 
στη διασφάλιση των οικονομικών 
τους συμφερόντων (αμερικανικές 
εταιρείες πετρελαίου, εμπόριο και 
τράπεζες) και σε θέματα ανθρω-
πιστικής βοήθειας.

 
Εξίσου σημαντικοί ήταν και οι συ-
γκυριακοί παράγοντες. Για τις Με-
γάλες ∆υνάμεις, ιδιαίτερα για τη 
Γαλλία και την Ιταλία, η ήττα του 
Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμ-
βρίου του 1920 και η επάνοδος 
του Κωνσταντίνου στον θρόνο 

αποτέλεσαν το πρόσχημα για να 
μεταβάλουν τη στάση τους έναντι 
της Ελλάδας. Επιπλέον, η βαθμι-
αία επικράτηση του κινήματος 
του Κεμάλ και η διαφαινόμενη 
αδυναμία της Ελλάδας να επιβά-
λει τη συμφωνία των Σεβρών στη 
Μικρά Ασία ώθησαν το Λονδίνο 
να δώσει μεγαλύτερη γεωπολιτι-
κή αξία στην αναδυόμενη εθνικά 
συγκροτημένη Τουρκία, ενώ η 
συμμετοχή της Ελλάδας στη συμ-
μαχία των δυνάμεων της Αντάντ 
στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 
1919 δημιούργησε τις κατάλλη-
λες συνθήκες για την υιοθέτηση 

από τη Σοβιετική Ενωση μιας φι-
λοκεμαλικής πολιτικής στο πλαί-
σιο της κοινής τους αντιιμπερια-
λιστικής συμπόρευσης.

 
Η εισήγηση του Σπύρου Πλουμίδη 
(Παν/μιο Αθηνών) επικεντρώθηκε 
στις συνέπειες της Μικρασιατικής 
Καταστροφής στην ελληνική εξω-
τερική πολιτική. Μετά το 1922 η 
Ελλάδα απώλεσε το δικαίωμα να 
οραματίζεται την εξέλιξή της σε 
περιφερειακή δύναμη της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Στον πρώιμο 
Μεσοπόλεμο ήταν μια χώρα αδύ-
ναμη (στρατιωτικά και οικονομι-

κά) και διπλωματικά απομονωμέ-
νη. Κύριο μέλημα της εξωτερικής 
πολιτικής της ήταν η αναζήτηση 
ασφάλειας και ειρήνης. Την ανά-
γκη αυτή επιχείρησε να ικανοποι-
ήσει μέσω της συλλογικής ασφά-
λειας που πρόσφερε η Κοινωνία 
των Εθνών (ΚτΕ), αλλά πολύ γρή-
γορα η κατάληψη της Κέρκυρας 
από τους Ιταλούς, έστω και προ-
σωρινά, απέδειξε ότι η Ελλάδα λί-
γα είχε να περιμένει από την ΚτΕ. 
Στη συνέχεια και έπειτα από ένα 
μεσοδιάστημα αναθεωρητισμού 
(1923-26), επιδίωξε να κατοχυρώ-
σει την ασφάλειά της μέσα από 

τη σύσφιγξη των διμερών σχέσε-
ων και την υπογραφή συμφώνων 
φιλίας με τις γειτονικές της χώρες 
(τη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία 
και την Τουρκία το 1928-30) κα-
θώς και με την Ιταλία (1928).

 
Το αποτύπωμα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής στο διεθνές σύστη-
μα δεν έχει καταγραφεί ικανο-
ποιητικά, τόνισε ο Χαράλαμπος 
Τσαρδανίδης (Παν/μιο Αιγαίου). 
Ομως, μετά τα τραγικά γεγονό-
τα του 1922, πρώτον, αναδείχθη-
κε η παροδοχή/αφήγηση ότι η 
εσωτερική ασφάλεια του έθνους-
κράτους και η εξωτερική σταθε-
ρότητά του επιτυγχάνονται με 
την απαλλαγή του από μειονότη-
τες, έστω και με την αναγκαστική 
ανταλλαγή πληθυσμών· δεύτε-
ρον, έλαβε χώρα η υπονόμευση 
των αρχών που κατοχύρωσε η 
ΚτΕ με την ανάδειξη εθνικιστι-
κών, αυταρχικών και συγκεντρω-
τικών κρατών, όπως η Τουρκία, η 
Σοβιετική Ενωση και η φασιστι-
κή Ιταλία· τρίτον, υπογράφηκε η 
συνθήκη της Λωζάννης (1923), η 
οποία καθόρισε τα χερσαία και θα-
λάσσια σύνορα Ελλάδας - Τουρκί-
ας· και τέταρτον, για πρώτη φορά 
αντιμετωπίστηκαν από τη διεθνή 
κοινότητα με τόσο αποτελεσματι-
κό και λυσιτελή τρόπο ζητήματα 
ανθρώπινης ασφάλειας που αφο-
ρούσαν την αποστολή ανθρωπι-
στικής βοήθειας και την ανακού-
φιση και αποκατάσταση χιλιάδων 
προσφύγων τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Τουρκία.

 
* Οι κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης 
και Γιάννης Σακκάς είναι καθηγητές 
του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Ο κ. Τσαρδανίδης είναι επίσης 
διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων.

Η Μικρασιατική Καταστροφή και το διεθνές σύστημα

Στην ημερίδα του Ινστι-
τούτου Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων 
αναλύθηκαν οι βασικοί 
παράγοντες που δια-
μόρφωσαν τη στάση 
των Μεγάλων Δυνάμεων. Ραιδεστός, αρχές Σεπτεμβρίου του 1922. Η υποχώρηση του Γ΄ Σώματος Στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου.
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Των ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗ 
και ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΚΚΑ* 
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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.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Αnthropoid
  Bιογραφική, ιστορική ται-

νία, με τους Κίλιαν Μέρ-
φι, Tζέιμι Ντόρναν, κ.ά.

01.00 Προσωπογραφίες - (Ε)
01.45 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
03.45 Αμύνεσθαι περί πάτρης
04.15 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 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
16.00 Baywatch - (Ε)
17.20 Koίτα με στα μάτια
17.30 Α Window On - (Ε)
18.00 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης συνομιλεί 
με τη Βίκυ Φλέσσα για 
θέματα που άπτονται της 
γλωσσικής παιδείας και 
της σχέσεώς μας με την 
ελληνική γλώσσα. 

19.00 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
 Υγρού Στίβου - Κολύμβηση
20.50 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
20.55 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
21.05 My Best Friend’s  
 Bouquet     
 Αισθηματική τηλεταινία
22.30 Night Concert 2021 - (Ε)
 Κλασική μουσική.
00.10 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.30 Σε προσκυνώ γλώσσα
01.30 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.
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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 Μamma Mia!  
  Mε τους Μέριλ Στριπ, 

Πιρς Μπρόσναν, κ.ά.
23.00 Reprisal
 Αστυνομική ταινία δράσης. 
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 Μaster Chef 2022 - (E)
 ∆ιαγωνισμός μαγειρικής.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Μaster Chef 2022 - (E)
 (Συνέχεια) 
19.10 Ρίξε μια ζαριά
  Τηλεπαιχνίδι με τον Κων-

σταντίνο Ιάσωνος.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Police Academy 6:
 City Under Siege
 Kωμωδία, με τους  
 Nτέιβιντ Γκραφ, 
 Mπούμπα Σμιθ, κ.ά.
23.00 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
  Kωμωδία, με τους Αλέ-

ξανδρο Μπουρδούμη, 
Ευσταθία Τσαπαρέλη.

00.00 Ένα τραγούδι ακόμα - (E)
  Μουσική εκπομπή με τον 

Γιώργο Θεοφάνους
02.00 ΟPEN Weekend - (E)   
05.00 Τravel Guide - (E)

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)

09.20 Είναι ένας τρελός... 
 τρελός Βέγγος
10.50 Η σφραγίδα του Θεού
12.45 Το τεμπελόσκυλο
14.15 Χαμένη ευτυχία
15.40 ∆όκτωρ Ζι-Βέγγος
17.00 ∆ιπλή θυσία
18.15 Τζένη Τζένη
20.00 ∆ις διευθυντής
21.40 Μια τρελή οικογένεια
23.25 Αιχμάλωτοι του μίσους  
01.10 Εσχάτη προδοσία 
02.40 ∆ικτάτωρ καλεί Θανάση
04.10 Ο μάγκας με το τρίκυκλο
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21.15 Μamma Mia! 21.15 Police Academy 6 21.00 Surviror 21.00 Birds Of Passage

20.00 ∆ις διευθυντής

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

07.15 Axis Sally
09.15 Irma La Douce
11.45 The Room
13.30 10 Minutes Gone
15.15 RBG
17.15 Family Pictures
19.00 Wendy Williams
 The Movie
21.00 Birds Of Passage
23.15 Hearts Of Winter
00.45 A Fish Called Wanda
02.45 The Christmas Trap
04.45 Runaway Train

Υψηλή ραπτική ���
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Σιλβί Οχαγιόν
Ερμηνείες: Ναταλί Μπάιγ, 
Λίνα Κούντρι, Κλοντ Περόν 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Στον κόσμο της μόδας και των φίνων 
υφασμάτων μας βάζει το φιλμ από 
τη Γαλλία, το οποίο ωστόσο ρίχνει 
περισσότερο βάρος στην κοινωνική 
του διάσταση, παρά στη λάμψη και 
στη δόξα των ντεφιλέ. Πρωταγω-
νίστρια εδώ είναι η σπουδαία Να-
ταλί Μπάιγ, στον ρόλο της Εσθερ, 
αρχιράφτρας σε ένα παρισινό πα-
ράρτημα του οίκου Dior, η οποία 
ετοιμάζεται για συνταξιοδότηση. 
Οταν ωστόσο η Ζαντ, μια νεαρή 
κοπέλα από τα προάστια της κλέ-
βει την τσάντα και την επιστρέφει 

μετανιωμένη, εκείνη αποφασίζει να 
την «υιοθετήσει» επαγγελματικά, 
προσφέροντάς της μια θέση στη δη-
μιουργική της ομάδα. Η τελευταία 
προετοιμάζεται μάλιστα πυρετωδώς 
για μια σημαντική επίδειξη, με τις 
δύο γυναίκες να αναπτύσσουν μια 
πολύ ιδιαίτερη σχέση μάνας-κόρης, 
μέσα από εντάσεις και συγκρού-
σεις. Ο οίκος Dior έχει αναλάβει 
τα σκηνικά και τα κοστούμια της 
ταινίας –σε αντάλλαγμα προφανώς 
της... διαφήμισης– επομένως κατα-

λαβαίνει κανείς πως αυτά είναι άψο-
γα, σε ένα φιλμ πάντως που, όπως 
αναφέραμε, δεν στέκεται τόσο εκεί. 
Μισή Αράβισσα και μεγαλωμένη 
στα κακόφημα παρισινά προάστια, 
η Ζαντ δεν νιώθει ακριβώς οικεία 
όταν προσγειώνεται στο σύμπαν 
του μεταξιού και της δαντέλας. Το 
φυσικό της ταλέντο για την τέχνη 
της ραπτικής είναι αναμφισβήτητο, 
ωστόσο η λογική τής λέει πως εκεί 
θα είναι για πάντα ξένη. 

Η Εσθερ από την άλλη έχει αφι-
ερώσει ολόκληρη τη ζωή στη δου-
λειά της, με αποτέλεσμα να έχει 
αποξενώσει αγαπημένα της πρό-
σωπα και να πάσχει προκαταβολι-
κά από κατάθλιψη μπροστά στην 
προοπτική της απόσυρσης. Οι δυο 
γυναίκες, ερμηνευμένες άρτια από 
τις Ναταλί Μπάιγ και Λίνα Κούντρι, 
βρίσκουν η μία στην άλλη εκείνο 
που τους λείπει, δίχως αυτό να ση-
μαίνει πως η σχέση τους είναι εύ-
κολη κι ανέφελη.

Το φιλμ της Σιλβί Οχαγιόν κα-
ταφέρνει σε σημαντικό βαθμό να 
συγκεράσει το προσωπικό με το 
κοινωνικό-ταξικό επίπεδο και αυ-
τό είναι πιθανότατα η μεγαλύτε-
ρη επιτυχία του. «Εμείς είμαστε 
η Γαλλία», βλέπουμε κάποια στιγ-
μή να λέει η Ζαντ σε μια φίλη της 
που δεν δείχνει καμία διάθεση να 
δουλέψει για εκείνους που θεωρεί 
ότι την περιθωριοποιούν. Το ζή-
τημα της αποτελεσματικής ενσω-
μάτωσης εκατοντάδων χιλιάδων 
νέων ανθρώπων στο κοινωνικό 
και επαγγελματικό σύνολο, είναι 
εδώ πανταχού παρόν, ακόμα κι 
αν δεν αναλύεται σε σπουδαίο 
βάθος. Η ιστορία της Ζαντ είναι 
παράδειγμα αισιοδοξίας, όμως με-
ρικά τόπια φίνο ύφασμα δεν είναι 
ικανά να καλύψουν μια ανοιχτή 
πληγή που απειλεί συνεχώς να 
κακοφορμίσει.

Hustle ���
ΔΡΑΜΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Τζερεμάια Ζέιγκαρ
Ερμηνείες: Ανταμ Σάντλερ, 
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κουίν Λατίφα 

Ο λάτρης της πορτοκαλί μπάλας, 
Ανταμ Σάντλερ, πρωταγωνιστεί 
στην πιο μπασκετική ταινία των 
τελευταίων ετών, η οποία προ-
σγειώθηκε πρόσφατα στην πλατ-
φόρμα του Netflix. Ο Αμερικανός 
ηθοποιός υποδύεται έναν βετερά-
νο σκάουτερ του NBA, ο οποίος 
περνάει τον περισσότερο χρό-
νο του στην Ευρώπη, αναζητώ-
ντας νέα ταλέντα για την ομάδα 
του, τους Σίξερς της Φιλαδέλφει-
ας. Οταν ωστόσο θα ανακαλύψει 
έναν πολλά υποσχόμενο νεαρό 
Ισπανό, η ομάδα αρνείται να τον 
στηρίξει· πλέον οι δυο τους θα 
ξεκινήσουν έναν σκληρό αγώνα 
προπόνησης και... προώθησης, 
με στόχο το επερχόμενο ντραφτ.

Εχοντας ανάμεσα στους πα-
ραγωγούς τον Λεμπρόν Τζέιμς, 
το φιλμ του Τζερεμάια Ζέιγκαρ 
είναι πλημμυρισμένο από πρώην 
και νυν αστέρες του NBA. Τζούλι-
ους Ερβινγκ, Κένι Σμιθ, Σακίλ Ο’ 
Νιλ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Αλεν Αϊ-
βερσον (από τους παλιούς), συν 

τους Κρις Μίντλετον, Τομπάις Χά-
ρις, Ταϊρίς Μάξεϊ, Λούκα Ντόν-
σιτς, Τρέι Γιανγκ, είναι μόνο με-
ρικοί απ’ όσους περνούν μπροστά 
από τον φακό. Επιπλέον, ο έτερος 
πρωταγωνιστής της ταινίας –ο τα-
λαντούχος Ισπανός δηλαδή– δεν 
είναι άλλος από τον διεθνή παί-
κτη Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ 
παίκτες του ΝΒΑ όπως ο Αντονι 
Εντουαρντς και ο Μο Βάγκνερ 
ερμηνεύουν επίσης κανονικούς 
ρόλους. Ολα αυτά, όπως καταλα-
βαίνει κανείς, συμβάλλουν στον 
ρεαλισμό και στην «μπασκετοσύ-
νη» ενός φιλμ, το οποίο κατά τα 
άλλα είναι μια κλασική ιστορία 
θέλησης και πάθους, θυμίζοντας 
και κάτι (ένεκα της Φιλαδέλφει-
ας) από το «Ρόκι» του Σταλόνε και 
όλα τα σχετικά φιλμ του είδους.

 

Σελήνη, 66 ερωτήσεις ���
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Ζακλίν Λέντζου
Ερμηνείες: Σοφία Κόκκαλη, 
Λάζαρος Γεωργακόπουλος, 
Νικήτας Τσακίρογλου 

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε το ντεμπούτο της Ζα-

κλίν Λέντζου, το οποίο τιμήθηκε 
πρόσφατα και με δύο βραβεία 
Ιρις. Η Αρτεμις (Σοφία Κόκκαλη) 
επιστρέφει έπειτα από χρόνια 
στην οικογενειακή στέγη στην 
Αθήνα, προκειμένου να φροντί-
σει τον ανήμπορο πατέρα της, 
ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. 

Οι δυο τους είναι από καιρό 
αποξενωμένοι για λόγους που θα 
μάθουμε στην πορεία, ωστόσο η 
καινούργια συμβίωση θα ανοίξει 
ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη 
σχέση τους. Η Λέντζου (σοφά) 
εμπιστεύεται τους ηθοποιούς της, 
οι οποίοι ερμηνεύουν εξαιρετικά 
τους δύο κεντρικούς χαρακτή-
ρες –ειδικά ο Λάζαρος Γεωργα-
κόπουλος είναι συγκινητικός– 
σε ένα φιλμ χαμηλών τόνων, με 
σχεδόν πλήρη απουσία μουσικής, 
το οποίο πάντως διαθέτει αρκετή 
εσωτερική ένταση. 

Κινηματογραφώντας από δι-
άφορες γωνίες και παρεμβάλλο-
ντας «οικογενειακά» κλιπ στην 
αφήγηση, η σκηνοθέτις προ-
σθέτει οπτικές και αφήνει τον 
θεατή να συνθέσει μόνος του 
το κάδρο μιας δύσκολης, αλλά 
μοναδικής σχέσης.

Επάνω, ο Ανταμ Σάντλερ πρω-
ταγωνιστεί στο φιλμ «Hustle» του 
Netflix. Κάτω, ο Λάζαρος Γεωρ-
γακόπουλος στην ταινία «Σελήνη, 
66 ερωτήσεις» που είναι διαθέσι-
μη στο Cinobo.

Μπασκετικός «Ρόκι» από Ανταμ Σάντλερ και Λεμπρόν Τζέιμς

Το «πατρόν»
της Γαλλίας
που έχει χώρο
για όλους
Ενα αισιόδοξο μήνυμα ενσωμάτωσης

Η Εσθερ (Ναταλί Μπάιγ) και η Ζαντ (Λίνα Κούντρι), ερμηνευμένες άρτια, βρίσκουν η μια στην άλλη εκείνο που τους λείπει, με σκηνικό το παρισινό παράρ-
τημα του οίκου Dior, δίχως αυτό να σημαίνει πως η σχέση τους είναι εύκολη κι ανέφελη.

HOME CINEMA

Το φιλμ της Σιλβί
Οχαγιόν καταφέρνει
να συγκεράσει το προ-
σωπικό με το κοινωνικό-
ταξικό επίπεδο και αυτό 
είναι πιθανότατα η μεγα-
λύτερη επιτυχία του.
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Συνέντευξη στον

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Τριάντα έξι ναυτικά μίλια νοτιο-
δυτικά της Σαπιέντζας, του νη-
σιού που το όνομά του σημαίνει 
«Σοφία» επειδή καθοδηγούσε 
τους Ενετούς θαλασσοπόρους 
στον δρόμο τους για τον Χάν-
δακα, και πέντε χιλιόμετρα κά-
τω από την επιφάνεια της θά-
λασσας, κρύβεται το βαθύτερο 
σημείο όλης της Μεσογείου, το 
λεγόμενο «Φρέαρ των Οινουσ-
σών». Παράλληλα, μέσα από 
εκρήξεις αστέρων στο ∆ιάστη-
μα, γεννιέται ένα φευγαλέο σω-
ματίδιο που λέγεται «νετρίνο». 
Και υπάρχουν κάποιοι πείσμο-
νες, οραματιστές επιστήμονες 
που παντρεύουν αυτά τα δύο. 
Μέσα στη συναρπαστική τους 
έρευνα, τα άδυτα της θάλασ-
σας και τα πέρατα του ουρανού 
συνεργάζονται, προσπαθώντας 
να ρίξουν φως στη μυστηριώ-
δη προέλευση του Σύμπαντος.

Τα νετρίνα μπορούν να εντο-
πιστούν με ειδικά «τηλεσκόπια 
και τα καλύτερα σημεία του πλα-
νήτη για να εγκατασταθούν αυ-
τά είναι εκεί όπου η ακτινοβο-
λία του φωτός είναι ελάχιστη. 
Το βάραθρο στ’ ανοιχτά της Πύ-
λου είναι ένα τέτοιο σημείο. Στα 
τηλεσκόπια-ανιχνευτές «αλιεύε-
ται» το φευγαλέο σωματίδιο που 
μπορεί να μας μιλήσει για άγνω-
στες ακόμα πτυχές της ιστορίας 
του κόσμου, και, πρόσφατα, η 
συγκομιδή αυτής της κοσμικής 
πληροφορίας από τα βάθη της 
ιστορίας δεν είναι πια υπόθεση 
μόνο μερικών επιστημόνων. Οι 
απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, 
μπαίνουν ενεργά στο παιχνίδι.

Ενα διεθνές συνέδριο που θα 
γίνει στον Μαραθώνα στις αρχές 
Ιουλίου, θα συνοψίσει τη σχετι-
κή έρευνα και την εκλαΐκευσή 
της. Ενας εκ των διοργανωτών, ο 
δρ Φυσικής Σοφοκλής Σωτηρίου, 
υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυ-
ξης των ιδιωτικών εκπαιδευτη-
ρίων «Ελληνογερμανική Αγωγή» 
τα τελευταία 25 χρόνια, μας μιλά-
ει για το «σωματίδιο-φάντασμα» 
και το κυνήγι του και τη νέα τά-
ση του εκδημοκρατισμού της 

υψηλής επιστημονικής έρευνας.
– Ολα αυτά τα ζητήματα υψη-
λής επιστήμης μοιάζουν ακα-
τανόητα, αποθαρρυντικά για το 
μέσο μυαλό, τον «απλό κόσμο». 
Πώς μπορούμε να τα εκλαϊκεύ-
σουμε; 

– Πράγματι, όταν αναζητάς 
θέματα όπως η προέλευση των 
νετρίνων ή τι είδους πληροφο-
ρία μας μεταφέρουν, αγγίζεις 
κάτι τόσο αφηρημένο, που πρέ-
πει ίσως να ξαναγυρίσεις στην 
εποχή του Λεονάρντο, τότε που 
οι επιστήμονες ήταν και καλλι-
τέχνες, και να επιστρατεύσεις 
τη δημιουργική σκέψη. Αλλιώς, 
μένουν για πάντα απόμακρα 
και, εντέλει, δίχως νόημα.

 
– Πώς λοιπόν θα περιγράφα-
τε με απλά λόγια αυτή τη νέα 
έρευνα των ουρανών; 

– Η Αστρονομία που βασί-
ζεται στην ανίχνευση του φω-

τός από απομακρυσμένα άστρα 
και γαλαξίες που πιθανόν να 
μην υπάρχουν πια, μας δίνει 
τις βασικές πληροφορίες και 
διαμορφώνει την εικόνα μας 
για το Σύμπαν. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις που αποτυγχάνει 
να μας δώσει την πλήρη εικό-
να. Και είναι ακριβώς σε αυτή 
την περιοχή που αρχίζουμε και 
αναζητούμε την πληροφορία 
χρησιμοποιώντας διαφορετι-

κούς «πληροφοριοδότες», πιο 
απόμακρους και απόκοσμους 
από το φως, που κρατούν καλά 
κρυμμένα τα μυστικά τους. Αυ-
τά είναι τα νετρίνα, τα οποία κυ-
νηγάμε πολλά χρόνια τώρα, αλ-
λά και τα βαρυτικά κύματα που 
μπορεί να προτάθηκαν από τον 
Αϊνστάιν πριν από 100 χρόνια, 
αλλά μόνο πρόσφατα άρχισαν 
να αποκαλύπτουν τα μυστικά 
τους. Ετσι βουτάμε στον πυθ-

μένα των ωκεανών, τρυπάμε 
τους πάγους, σκάβουμε κάτω 
από το έδαφος, και σε όλα αυτά 
τα πεδία υπάρχει μια κοινή συ-
νιστώσα, που την ονομάζουμε 
«multi-messenger astronomy» 
(αστρονομία πολλαπλών μηνυ-
μάτων). Αυτό σημαίνει πως το 
∆ιάστημα μας στέλνει πληρο-
φορίες που εμείς προσπαθούμε 
να αποκωδικοποιήσουμε. Αν το 
καταφέρουμε, θα έχουμε μάθει 
περισσότερα για το παρελθόν 
μας. Το θέμα της έκθεσης των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων, πριν 
από λίγες μέρες, αναφερόταν σε 
αυτό το θέμα: μαθαίνουμε την 
ιστορία για να σχεδιάσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με την αστρονομία 
πολλαπλών μηνυμάτων, που θα 
μπορούσαμε να πούμε πως είναι 
η Αρχαιολογία του Σύμπαντος.

 
– Μπορείτε να μας δώσετε ένα 
απλό παράδειγμα; 

– Φυσικά: δεν θα μπορού-
σαμε ποτέ να προβλέψουμε τι 
θα συμβεί με τον ήλιο μας, αλ-
λά κοιτώντας τον ουρανό, που 
έχει δισεκατομμύρια ήλιους, 
τους βλέπουμε σε διαφορετικά 

στιγμιότυπα των ζωών τους, και 
έτσι φτιάχνουμε το παζλ. Παρα-
τηρούμε νέους και πιο ηλικιωμέ-
νους ήλιους, και συνδυάζοντας 
τις πληροφορίες, μπορούμε τε-
λικά να πούμε πως o ήλιος μας, 
ένα αστέρι με δεδομένα χαρα-
κτηριστικά, είναι μεσήλιξ – σαν 
άνθρωπος περίπου 50 ετών. Και 
μάλιστα, ξέρουμε ακριβώς πό-
τε θα έρθει το τέλος της ζωής 
του, αλλά και τον τρόπο που θα 
πεθάνει.

 
– Tι είναι λοιπόν τα νετρίνα; 

– Τα νετρίνα είναι ίσως τα πιο 
παράξενα στοιχειώδη σωματί-
δια που γνωρίζουμε. Γεννιού-
νται μέσα σε μεγάλες κοσμικές 
εκρήξεις, και όταν φτάνουν στη 
Γη, διαπερνούν το νερό και φτά-
νουν σε μεγάλο βάθος. Γι’ αυτό 
πάμε με τους ανιχνευτές μας 
τόσο βαθιά, εκεί που τα περισ-
σότερα σωματίδια δεν μπορούν 
να φτάσουν.

Τα νετρίνα όμως μπορούν, 
όχι μόνο γιατί διαπερνούν τα 
πάντα, αλλά και γιατί ταξιδεύ-
ουν σε απόλυτη ευθεία. Γι’ αυτό 
και είναι ο ιδανικός «πληροφο-
ριοδότης». 

– Τι συμβαίνει στον βυθό, εκεί 
όπου έχουμε στήσει τους ανι-
χνευτές μας; 

– H συντριπτική πλειονότητα 
των νετρίνων που φτάνουν στη 
Γη θα διαπεράσει το νερό και δεν 
θα καταλάβει τίποτα. Ομως, κάπου 
κάπου, ένα από αυτά θα αλληλεπι-
δράσει με κάποιο πρωτόνιο, και 
θα μας δώσει το σήμα που θέλου-
με. Στην ουσία, αυτό που βλέπου-
με μέσα στη θάλασσα είναι ένα 
νετρίνο –ένα από δισεκατομμύ-
ρια!– που χτυπάει ένα πρωτόνιο 
του νερού και «πεθαίνει». Ο θάνα-
τός του μας δίνει την πληροφορία 
που αναζητούμε.

 
– Δηλαδή δεν μετράμε το ίδιο το 
νετρίνο, αλλά αυτό που μένει από 
τον θάνατό του. 

– Ακριβώς. Πρόκειται, στ’ αλή-
θεια, για ένα σωματίδιο που είναι 
λες και παίζει μαζί μας ένα υπαινι-
κτικό παιχνίδι κυνηγητού. Είναι λες 
και μας λέει πως κάπου, κάποτε, θα 
θυσιαστεί για μας για να μας δώσει 
την πληροφορία που τόσο ένθερ-
μα αναζητούμε, αλλά ζητάει από 

εμάς να είμαστε εκεί, με τα σωστά 
εργαλεία, ώστε να αλιεύσουμε το 
φευγαλέο, βαρύτιμο μήνυμά του.

 
– Πώς εμπλέκεται το κοινό στο 
κυνήγι του νετρίνου;

– Στο παρελθόν η διαδικασία 
της εμπλοκής του πολίτη σε επι-
στημονικά θέματα (αυτό που ονο-
μάζουμε «επιστήμη των πολιτών») 

ήταν μια παθητική διαδικασία. Θυ-
μάμαι πως, 30 χρόνια πριν, όταν 
πρωτοξεκίνησα στο πανεπιστήμιο, 
είχαμε στους υπολογιστές μας αντί 
για screen saver μια ανάλυση δε-
δομένων από τα ραδιοτηλεσκόπια 
του προγράμματος SETI (Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence 
– Ερευνα για την εξωγήινη νοημο-
σύνη) που είχε ξεκινήσει ο μοναδι-

κός Καρλ Σαγκάν κατά τη δεκαε-
τία του ’80. Σήμερα προσπαθούμε 
να εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδι-
κασία και τους απλούς πολίτες, 
ώστε να πάψει όλο αυτό να είναι 
ένα κρυπτικό φετίχ για τους ερευ-
νητές και τους επιστήμονες. Προ-
σπαθούμε να τους βάλουμε στο 
παιχνίδι σε ενεργητικό, διαδρα-
στικό ρόλο. Για παράδειγμα, δί-
νουμε ένα κίνητρο σε όλους όσοι 
μπουν εθελοντικά στη διαδικασία 
της ανάλυσης των δεδομένων της 
έρευνας των τηλεσκοπίων νετρί-
νων: κάποιοι έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε αποστολές πό-
ντισης και κάποιοι συμμετέχουν 
στα συνέδριά μας και φιλοδοξού-
με να τους κάνουμε πρεσβευτές 
της επιστήμης στην κοινωνία.

 
– Τι συνιστούν λοιπόν αυτά τα 
συνέδρια, και τι ιδιαίτερο συμ-
βαίνει στο επικείμενο συνέδριο 
του Μαραθώνα; 

– Από τις 10 έως τις 15 Ιουλίου, 
ερευνητές από μεγάλες ερευνητι-
κές υποδομές όπως ο ανιχνευτής 
νετρίνων KM3NET, o ανιχνευτής 

βαρυτικών κυμάτων Virgo αλλά 
και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυ-
ρηνικών Ερευνών CERN, θα εργα-
στούν μαζί με εκπαιδευτικούς και 
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώ-
πη στα αποτελέσματα της τερά-
στιας προσπάθειας Reinforce που 
υλοποιούμε εδώ και δύο χρόνια. 
Ζητάμε από πολίτες αλλά και από 
την εκπαιδευτική κοινότητα να 
συμβάλει στην ερευνητική προ-
σπάθεια αποκρυπτογράφησης των 
μυστικών του Σύμπαντος, εντοπί-
ζοντας και αναλύοντας τις πηγές 
θορύβου που «τυφλώνουν» τους 
ανιχνευτές μας. Χιλιάδες πολίτες, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές αναγνω-
ρίζουν αυτές τις πηγές θορύβου 
και στη συνέχεια «εκπαιδεύουν» 
τους πολύπλοκους αλγορίθμους 
των ανιχνευτών, βελτιώνοντας τη 
διακριτική τους ικανότητα, βοηθώ-
ντας τους επιστήμονες να βλέπουν 
πιο μακριά και φέρνοντάς τους όλο 
και πιο κοντά στον απόλυτο στόχο: 
την αρχή του Σύμπαντος.
 
Περισσότερες πληροφορίες:
www.reinforceeu.eu

Ο θάνατος του νετρίνου μας δίνει την πληροφορία που αναζητούμε

Αλιεύοντας 
πληροφορίες
για το Σύμπαν
στον βυθό
Ο δρ Σοφοκλής Σωτηρίου στην «Κ»

Προσπαθούμε να 
βάλουμε τους πολίτες 
στο παιχνίδι σε ενεργη-
τικό, διαδραστικό ρόλο.

Ο Σοφοκλής Σωτηρίου είναι καθηγητής Φυσικής.

«Τα νετρίνα μπορούν να εντοπιστούν με ειδικά “τηλεσκόπια” και τα καλύτερα σημεία του πλανήτη για να εγκατασταθούν αυτά είναι εκεί όπου η ακτινοβολία 
του φωτός είναι ελάχιστη. Το βάραθρο στ’ ανοιχτά της Πύλου είναι ένα τέτοιο σημείο» (στη φωτ. φωτορεαλιστική απεικόνιση).

«Ενα νετρίνο κάπου, κάποτε, θα θυσιαστεί για να μας δώσει πληροφορίες, 
αλλά ζητάει από εμάς να είμαστε εκεί, με τα σωστά εργαλεία, ώστε να αλιεύ-
σουμε το φευγαλέο, βαρύτιμο μήνυμά του».

Το Διάστημα μας στέλνει 
πληροφορίες που προ-
σπαθούμε να αποκωδι-
κοποιήσουμε. Αν το κα-
ταφέρουμε, θα έχουμε 
μάθει περισσότερα για 
το παρελθόν μας.

Τα νετρίνα διαπερνούν 
τα πάντα και ταξιδεύουν 
σε απόλυτη ευθεία. Γι’ 
αυτό και είναι ο ιδανικός 
«πληροφοριοδότης».
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