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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Monuments in Nature
Η  Καλντέρα της Σαντορίνης, η Μονή Κύκκου στο δάσος της
Πάφου στην Κύπρο, το Βουθρωτό της Αλβανίας και η Μεσημ-
βρία της Βουλγαρίας είναι οι πρώτες πιστοποιημένες περιο-
χές που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο του Μο.Νa. Ζωή, σελ. 1

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Ανάγκη για γέλιο
Ο σκηνοθέτης Κώστας Σιλβέστρος μιλάει
στην «Κ» για την κωμωδία του Μποστ «Μή-
δεια» σε παραγωγή του Θεάτρου Αντίλογος.
Γράφτηκε το 1993 σε δεκαπεντασύλλαβο
και είναι μια εκρηκτική κωμωδία για τη σύγ-
χρονη ελληνική πραγματικότητα. Ζωή, σελ. 3

TATTOO 

Εργα που κυκλοφορούν 
Στην «Κ» μίλησαν τέσσερις καλλιτέχνες του tat-
too στην Κύπρο, η Borelluss, ο Alchemyst, η La-
ura Fraoula και ο Kompi. Η τέχνη του tattoo
πλέον λαμβάνει και εικαστικές διαστάσεις, ως
μια νέα μορφή εικαστικής δράσης... Ζωή, σελ. 4

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Συναγερμός
θα παραμείνει
πρωταγωνιστής 

«Στηρίζω απόλυτα τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, όχι
μόνο επειδή τον θεωρώ
ικανότερο, αλλά και για-
τί θέλω να προστατεύ-

σω την παράταξή μου», λέει στην
«Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ
Δημήτρης Δημητρίου. Τοποθετείται
επίσης και για το σενάριο που τον θέ-
λει να διεκδικεί την επόμενη μέρα,
την προεδρία του ΔΗΣΥ. Σελ. 10

ΔΗΣΥ

Στην κόκκινη ζώνη
της διάσπασης 
Το ιδεολογικοπολιτικό συνέδριο
του ΔΗΣΥ κατέδειξε πως αυτός ο
προεκλογικός δεν θα είναι ανώδυ-
νος. Σκελετοί ενδεχομένως να βγουν
από την ντουλάπα που θα πλήξουν τη
διακυβέρνηση Αναστασιάδη, ενώ νέ-
οι πρωταγωνιστές μπαίνουν στο προ-
σκήνιο για την επόμενη μέρα. Σελ. 8 

ΥΓΕΙΑ

Εφημερεύοντα 
ιατρεία σε 5 πόλεις
Με πέντε ιατρεία ξεκινούν οι εφημε-
ρίες προσωπικών ιατρών και παιδιά-
τρων. Η «Κ» αποκαλύπτει τους χώ-
ρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν τα
εφημερεύοντα ιατρεία. Σελ. 16

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Φόρμουλα για έλεγχο
των τιμών καυσίμων
Εντός του Ιουλίου εφαρμόζεται η
νέα φόρμουλα για την αξιολόγηση
των τιμών των καυσίμων, για να δια-
σφαλισθεί ότι κινούνται σε λογικά
επίπεδα. Οικονομική, σελ. 6

ΔΙΕΘΝΗ

Αγώνας αντοχής
στην Ουκρανία
Η πρόοδος του ρωσικού στρατού
υπήρξε αργή, ενώ την ίδια ώρα, η
άφιξη αμερικανικών πυροβόλων με-
γάλου βεληνεκούς και η εκπαίδευ-
ση ουκρανικών πληρωμάτων σε αυ-
τά, αναμένεται να βοηθήσουν τον
στρατό του Κιέβου. Σελ. 22

Στη Μαδρίτη 
με σχέδιο η Αθήνα  
Πώς απαντά στις κινήσεις Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
πάει στην επερχόμενη κρίσιμη σύνοδο κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη χωρίς να
είναι στις προθέσεις του να μετατρέψει τη
σύνοδο σε φόρουμ αντιπαράθεσης με τον
κ. Ερντογάν. Ωστόσο, τίποτα δεν πρόκειται
να μείνει αναπάντητο. Σελ. 18

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το μετέωρο βήμα 
της διεύρυνσης
Eνα νέο σκηνικό διαμορφώνεται μετά τη
σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκα-
νίων. Παρά την άρση του βουλγαρικού
βέτο, η κατάσταση για Βόρεια Μακεδονία
και Αλβανία παραμένει ρευστή. Σελ. 17

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Σε ρόλο παρατηρητή 
μπαίνει η Κύπρος 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επανέφερε την
Ανατ. Μεσόγειο ως χώρο που θα μπορούσε
να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης. Η θέση της κυ-
πριακής πλευράς, μέχρι στιγμής όμως,
δεν φαίνεται να της επιτρέπει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο ή να καθίσταται
κόμβος μεταφοράς αερίου. Σελ. 6

Εντός Ιουλίου θα κατατεθεί στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού και σε όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς η τελική πρόταση για αλλαγή
της λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ. Με τη νέα
μορφή επισπεύδονται οι διαδικασίες για
τη λειτουργία του ενοικίου αντί δόσης (mort-
gage to rent). Σύμφωνα με πληροφορίες,
αυτό θα αφορά αποκλειστικά ευάλωτους.

Η εφαρμογή του ενοικίου αντί δόσης θα
γίνει από τις αρχές του 2023 και η περίμετρος
των δανείων αυτών που θα συνδέονται με
πρόσωπα που θα μπουν στο πρόγραμμα,
θα κυμαίνεται από 0,5 – 1 δισ. ευρώ. Το
κράτος θα επιχορηγεί τη δόση του ενοικίου
κατοικίας που θα μένει ένας ευάλωτος δα-
νειολήπτης. Οικονομική, σελ. 4

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Ολικός όλεθρος
Η περιβαλλοντική καταστροφή στην
Καντάρα μάς αφορά όλους,
μηδενός/μηδεμιάς εξαιρουμένου/ης.
Οι καμένες εκτάσεις στα πλάγια του
Πενταδάκτυλου, τα χιλιάδες εκτάρια
που έγιναν παρανάλωμα του πυρός,
αν μη τι άλλο, δείχνουν ότι σε αυτό
τον τόπο είναι καιρός να μάθουμε
όχι απλώς να συνεργαζόμαστε, αλλά
να συμβιώνουμε στον κοινό τόπο,
ως ενιαία Πολιτεία. Οι φλόγες που
κατακαίουν τη γη του Φλαμουδιού
θα πρέπει να μας κάνουν να αναφω-
νήσουμε άπαντες και άπασες «καμάς
ρύσασθε φρικτής κολάσεως». Μια
κόλαση που είναι αποτέλεσμα όχι
μόνο της φωτιάς, αλλά αποτέλεσμα
της διχοτόμησης, η οποία δυστυχώς
οσημέραι παγιώνεται...

Επιδότηση ενοικίου για ευάλωτους
Διαδικασίες για λειτουργία mortgage to rent, από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Φόρμουλα ΟΗΕ για το μεταναστευτικό 
Προωθεί δικοινοτικό μηχανισμό αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών, ενώ στο απυρόβλητο μένει η Τουρκία 

Τη σύσταση ενός δικοινοτικού μηχανισμού
αντιμετώπισης του προβλήματος των με-
ταναστευτικών ροών προωθούν τα Ηνωμένα
Έθνη. Με αυτό τον τρόπο, η Άγκυρα τίθεται
«εκτός κάδρου» ευθυνών, για τις ροές που
διοχετεύει στην Κύπρο και για την εργαλει-

οποίηση προσφύγων και μεταναστών. Ο γε-
νικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
Αντόνιο Γκουτέρες έχει ήδη δώσει στίγμα
προθέσεων στην έκθεση του περασμένου
Δεκεμβρίου, αφιερώνοντας δύο παραγρά-
φους, οι οποίες είναι τουλάχιστον ενδεικτικές

των προθέσεών του, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων, ότι «εκκρεμούν οι αποφάσεις για ένα
κατάλληλο μέσο» αντιμετώπισης των μετα-
ναστευτικών ροών, μεταξύ των δύο πλευρών
στην Κύπρο. Πληροφορίες της «Κ» αναφέ-
ρουν ότι ανάλογες επισημάνσεις επιχειρείται

να περιληφθούν και στη νέα έκθεση Γκου-
τέρες για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Κάτι που, εάν
επαναληφθεί, παγιώνει μια θέση, η οποία
καθιστά το ζήτημα των μεταναστευτικών
ροών, που αποδεδειγμένα διοχετεύονται
από την Τουρκία, δικοινοτικό. Σελ. 4

Ανυπολόγιστη η περιβαλλοντική καταστροφή

Πάνω από 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα υπολογίζεται η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην κατεχόμενη Καντάρα. Η Κυπριακή Δη-
μοκρατία συνέδραμε το κατοχικό καθεστώς με δύο εναέρια μέσα του Τμήματος Δασών και ενός ελικοπτέρου της Αστυνομίας, ενώ το Τμήμα Δα-
σών είχε σε ετοιμότητα και πεζοπόρο τμήμα, προκειμένου να μεταβούν στα Κατεχόμενα για βοήθεια, αν και μια τέτοια βοήθεια δεν έγινε δεκτή.
Διπλωματική πηγή έλεγε στην «Κ» πως στην περίπτωση της πυρκαγιάς στην κατεχόμενη Καντάρα η κυβέρνηση ενήργησε και αντέδρασε όπως η
φωτιά να είχε ξεσπάσει στις ελεύθερες περιοχές. Σελ. 3



2 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411  Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy   Τηλ.: 22472500   Fax: Σύνταξη +357 22472540

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΕΛΠΙΖΕΙ: Ο φον Πάππεν ευρίσκεται ενταύθα [Λωζάννη] προς διεξα-
γωγήν διαπραγματεύσεων. Υπό τοιαύτας συνθήκας, δεν ηδύνατο να
δώση εις ένα δημοσιογράφον, δηλώσεις αι οποίαι θα τον εδέ-
σμευον. Ούτω η συνομιλία μας δεν είχε χαρακτήρα συνεντεύξεως.
Ενας πολιτικός, διά να δυνηθή να ομιλήση ελευθέρως προς τον συ-

νομιλητήν του, πρέπει ο τελευταίος ούτος
να μη κρατή μολύβι. Εγώ δεν εκράτουν
μολύβι. Αλλά παρηκολούθησα με μεγά-
λην προσοχήν τας ιδέας τας οποίας ανέ-
πτυσσεν ο καγκελλάριος. Ο φον Πάππεν
είνε ευχαριστημένος από την ατμοσφαί-
ραν ήτις εδημιουργήθη ενταύθα και ελπί-
ζει βασίμως ότι θα επιτευχθούν θετικά
αποτελέσματα. Ιδιαιτέρως ο φον Πάππεν
ενδιαφέρεται να μη καταλήξη η συνδιά-
σκεψις της Λωζάννης εις αποτυχίαν. Ο
γερμανικός λαός απεγοητεύθη από τας

επανειλημμένας διεθνείς συνδιασκέψεις, εκ των οποίων ουδεμία
προήλθεν ωφέλεια. Και ο φον Πάππεν πιστεύει ότι διά τελευταίαν
φοράν η γερμανική κοινή γνώμη άφησε τον καγκελλάριον του Ράιχ
να αναχωρήση διά μιαν συνδιάσκεψιν χωρίς μεμψιμοιρίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ: Σεμνή εορτή εγένετο χθες εις το Α΄ Νεκροτα-
φείον με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ποιητού Γ. Σουρή, της
φιλοτεχνηθείσης υπό του κ. Γεωργαντή. Το έργον αληθούς εμπνεύ-
σεως και εκφραστικόν εστήθη επί του τάφου του Σουρή επάνω εις
βάθρον, το οποίον απετέλεσαν βράχοι αποσταλέντες από την γενέ-
τειραν Σύρον υπό του Δημάρχου της νήσου. Ο ποιητής εις την προτο-
μήν εικονίζεται γράφων και η έκφρασις της εμπνευσμένης του σκέ-
ψεως πολύ ζωηρώς εκδηλούται εις το λευκόν μάρμαρον, κάτω από
τας κυπαρίσσους και τα πεύκα του κήπου.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Εις την προθήκην ενός αριστοκρατικού εδωδιμοπωλεί-
ου της οδού Σταδίου ενεφανίσθη χθες ένα καλαθάκι με φράουλες
και με τιμήν δραχμάς εκατό η οκά! [...] Εγνώσθη όμως ότι οι φράου-
λες προέρχονται από το κτήμα γνωστού πολυεκατομμυριούχου με-
γαλοτραπεζίτου.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
26.6.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Τι λες μωρή Τουταγχαμών που θα
με πεις εμένα γελοίο!». «Δεν είστε
απλώς γελοίος. Είστε και μεγάλο
γαϊδούρι, αγαπητέ» απάντησε η
Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον. «Σαν
δεν ντρέπεσαι γριά γυναίκα» ξέ-
σπασε ο Νεάντερταλ με τη σαγιονά-
ρα και το γυαλί ηλίου. «Γριά να πεις
τη μάνα σου, αγαπητέ» ανταπέδω-
σε με ολύμπια ψυχραιμία η χήρα.

Οι επιβάτες στο φέριμποτ με προ-
ορισμό την Ύδρα καταχειροκρότη-
σαν την Ιουλία για τον υποδειγματι-
κό τρόπο αντιμετώπισης του θρασύ
Ελληνάρα. Η δε Ευφημία Παλαιολό-
γου Τσαμπά, που τη συνόδευε, ψι-
θύρισε εμφανώς εντυπωσιασμένη:
«Chapeau, Ιουλία. Τι επίπεδο, τι φι-
νέτσα, τι στιλ!». «Προσπαθώ να
ανέλθω στο ύψος του επιπέδου
όπου έθεσε τον πήχη η Ακατανόμα-
στη αγαπητή ξαδέλφη». 

Από τότε που ξέσπασε η πανδημία
είχε να επισκεφθεί την αγαπημένη
της Ύδρα η Ιουλία. Το νησί όμως,
όπως με ανακούφιση διαπίστωσε,
παραμένει μαγικό. Όλοι οι λόγοι
που την οδηγούν για να επιστρέφει
εδώ και δεκαετίες είναι εκεί: Τα πα-
νέμορφα αρχοντικά, η υδραίικη φι-
λοξενία, τα αμυγδαλωτά του Τσαγ-
κάρη, οι βουτιές στα βραχάκια, τα
ποτά στην Υδρονέτα και τον Πειρα-
τή, τα δείπνα στον Όμιλο, στο Sun-
set και το Téchn , τα μπάνια στο
πευκόφυτο Μπίστι και η βόλτα μέ-
χρι τα Σφαγεία.

Το ΔΕΣΤΕ του Δάκη Ιωάννου παρου-
σιάζει στα Σφαγεία μια εντυπωσια-
κή εγκατάσταση του Jeff Koons.
«Του πιο ακριβοπληρωμένου εν
ζωή καλλιτέχνη διεθνώς» ενημέρω-
σε η Ιουλία την ξαδέλφη Έφη, κα-
θώς εκείνη κατανάλωνε αποενοχο-
ποιημένα τις θερμίδες ενός παγω-
τού παρφέ. Κι εκεί που τίποτε δεν
φαινόταν ότι μπορεί να χαλάσει τη
διάθεσή τους, ήλθε το πρώτο μήνυ-
μα από την Κύπρο, βυθίζοντας τις
απογόνους των Παλαιολόγων σε βα-

θύ προβληματισμό. «Ο υφυπουργός
Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης σε
ρόλο Dj» έγραψε η αριστερή (με
την καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυρια-
κού κάτω από το σχετικό βίντεο. 

Το βίντεο τραβήχτηκε στο καράβι
που σάλπαρε από Λεμεσό για Πει-
ραιά. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, φο-
ρώντας πουκάμισο με prints και
τζόκεϊ καπέλο, έπαιζε λαϊκές επιτυ-
χίες ενώ στα τραπέζια επικρατούσε
το τρελό κέφι του Μια Αιωνιότητα
Και Μια Μέρα. Το «όλα στον αέρα
χαρτοπόλεμος» της Θεοδωρίδου, η
αισθητική πλοίου των 90s και οι
χαρτοπετσέτες στον αέρα, ξύπνη-
σαν στην Ιουλία σκοτεινές αναμνή-
σεις από τα ελληνάδικα. «Το τραγι-

κό είναι ότι θεωρούν αυτή την κα-
κογουστιά cool» σχολίασε και η ξα-
δέλφη Έφη υπερθεμάτισε, καταπί-
νοντας μια ολόκληρη μπάλα παρφέ
σοκολάτα.

Ποιος είναι ο εχθρός του γελοίου;
Το γελοιωδέστερο φυσικά. Το αξίω-
μα επιβεβαιώθηκε, όταν έφτασε το
επόμενο βίντεο με μια εξτραβαγ-
κάντζα από το studio του Sigma,
όπου εμφανίστηκε ο τέως δικαστής
του Ανωτάτου Γιώργος Αρέστη λες
και πρωταγωνιστούσε στα αλήστου
μνήμης Λιονταράκια του Δαλιανίδη.
«Τουτέστιν» εξήγησε η Ιουλία, «με
εμπριμέ πουκάμισο και γυαλιά κα-
θρέφτες. Τι ζούμε και δεν το μαρτυ-
ρούμε!». 

Τα προεκλογικά νέα της βραχονη-
σίδας θεωρήθηκαν αρκούντως πι-
κάντικα εξ ου και μονοπώλησαν
το ενδιαφέρον των θαμώνων το
βράδυ στον Πειρατή. Κατ’ αρχάς
είναι σημαντικό να σημειώσουμε
ότι ο κύκλος των υποψηφίων
συμπληρώθηκε με την προσθήκη
του εκπαιδευτικού Αλέξιου Σαβ-
βίδη, ο οποίος αντιστάθηκε «στα
άθλια δοτά διχαστικά μέτρα κυ-
βέρνησης και “αντιπολίτευσης”
για την επιδημία» και υπόσχεται
ότι «θα καταργήσει όλα τα παρά-
νομα μέτρα που λήφθηκαν με το
πρόσχημα της ύπαρξης ιού».
«Στην υγεία μας, βρε παιδιά» είπε
η Ιουλία και ζήτησε ένα τρίτο γύ-
ρο gin and tonic.

Το αλκοόλ αποδείχτηκε χρήσιμο,
όταν οι δυο ξαδέλφες έπρεπε να
επεξεργαστούν την πληροφορία
για τη δωρεά του αεροπλάνου στην
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. «Δεν θέλω να το γκαντεμιάσω,
αλλά μήπως πρέπει να το ξανασκε-
φτείτε; Ο Κούλης είναι ένας Μητσο-
τάκης!» ψιθύρισε έντρομη η συνή-
θως ψύχραιμη Ευφημία. Μια ανα-
τριχίλα διαπέρασε τις ξαδέλφες
Παλαιολόγου, οι οποίες έσπευσαν
να φτύσουν στον κόρφο τους. 

« Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με
πόνο» προσπάθησε να εξηγήσει η
Ιουλία σε μια παρέα Γερμανών το
επόμενο βράδυ στο Téchn . «Mea-
ning;» ρώτησαν με μια φωνή ο Πέ-

τρος, ο Γιόχαν κι ο Φρανς. Η χήρα
πήρε μια βαθιά ανάσα, ήπιε μια
γουλιά από το Sauvignon Blanc της
και ξεκίνησε να φυλλομετρά τη
Φουλλιάδα.

Ο προεκλογικός Γολγοθάς του Αβέ-
ρωφ προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.
Όχι μόνο η κραυγή διαμαρτυρίας
του ότι αυτός είναι ο ορίτζιναλ, ενώ
οι Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάν-
νης είναι γιαλαντζί κομματικοί υπο-
ψήφιοι. Ούτε καν η επιμονή του με
τα debates που έχει αγγίξει πια τα
όρια της εμμονής. Αυτό που γονάτι-
σε το φιλοθεάμον κοινό ήταν το συ-
ναισθηματικό ξέσπασμα του κατα-
τρεγμένου προέδρου του ΔΗΣΥ
που εκφράστηκε με τέσσερις λέ-
ξεις μονάχα: «Λίγη Σεμνότητα Δεν
Βλάφτει».

Ο Πέτρος, ο Γιόχαν κι ο Φρανς
άκουγαν βουρκωμένοι την Ιουλία
να επαναλαμβάνει με τρεμάμενη
φωνή τη μελοδραματική κορώνα
του Φούλλη: «Ξυπόλητος ξεκίνησα
από την Αργάκα!». Και τότε, από
ένα καπρίτσιο θαρρείς της τύχης,
καθώς το γκαρσόνι σέρβιρε την pa-
sta cacio e pepe, ένας νησιώτης πέ-
ρασε τραγουδώντας σπαρακτικά το
δημώδες «Ξυπόλυτος Περπάτησα»
του ανυπέρβλητου Τάκη Καρναβά.
Ένα δάκρυ, για τον ξυπόλυτο Φούλ-
λη, αυλάκωσε τη La prairie της Ιου-
λίας Παλαιολόγου Ουίλσον.

Ενώ περπάταγαν προς το ξενοδο-
χείο, οι δύο ξαδέλφες έλαβαν ένα
τελευταίο μήνυμα από την ηρωική
βραχονησίδα. Ήταν ένας χάρτης, με
τα «100 μεγαλύτερα νησιά του κό-
σμου», ο οποίος σύμφωνα με τις
ανταποκρίτριες του καρέ έκανε
αξιοσημείωτο σουξέ στο Twitter. Η
μικρή μας Κύπρος διακρινόταν κά-
τω κάτω, στρυμωγμένη στην τρίτη
σειρά από το τέλος, δεύτερη δεξιά.
«Ο ομφαλός της γης» σάρκασε η
Ιουλία. 

Ο ομφαλός της γης  

stavros.christodoulou@gmail.com

Στην αγαπημένη της Ύδρα βρέθηκε προ ημερών η Ιουλία, όπου επισκέφθηκε και την εικαστική εγκατάσταση «Apollo» του Jeff Koons στα Σφαγεία.

ΤΗΣ ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΤΡΟΥΓΚΑΤΖ

Eπί δεκαετίες, η προώθηση αρω-
μάτων και των άλλων σχετικών
προϊόντων είχε ως βασικό πυλώνα
τον ερωτισμό και τη «σαγήνη» του
αντίθετου φύλου. Τα αρώματα θε-
ωρούνταν ένα βοήθημα στην προ-
σπάθεια εξεύρεσης ερωτικού συν-
τρόφου. Αυτή η ανάγκη έχει πλέον
εξαλειφθεί χάρη στις δεκάδες εφαρ-
μογές γνωριμιών, οι οποίες είναι
μια σαφώς πιο αποτελεσματική μέ-
θοδος συγκριτικά με ένα άρωμα,
προκειμένου να βρει κάποιος το
έτερόν του ήμισυ. 

Η Λίντα Γουέλς, αρχισυντάκτρια
του περιοδικού Allure, πιστεύει ότι
αυτή η σεξουαλική προσέγγιση
που ακολουθούσαν οι μεγάλοι οίκοι
αρωμάτων είναι αναχρονιστική και
προσβλητική. «Τι σκεφτόμαστε σή-
μερα: ότι ο κατασκευαστής ενός
αρώματος είναι αυτός που θα μας
υποδείξει πώς θα νιώθουμε ή ότι
χάρη στο άρωμά του αναζητούμε
ερωτικούς συντρόφους και θέλουμε
να γίνουμε αντικείμενα», εξηγεί. 

Πλέον, οι αρωματοποιίες έχουν
αλλάξει πορεία και οι δημιουργίες
τους αναφέρονται κυρίως στο πού
επιθυμεί να βρίσκεται ο πελάτης
και πώς θέλει να νιώθει. Ηδη, κά-
ποιες μικρότερες εταιρείες, όπως
η Βyredo και η Le Labo, διαφημίζουν
τα προϊόντα τους ως κατάλληλα
για όλα τα φύλα, τονίζοντας ότι
έχουν αφήσει πίσω τους τα παλιά
σεξιστικά στερεότυπα και τα μη-

νύματα περί σεξουαλικού προσα-
νατολισμού και ερωτικής διάθεσης.
Οπως υποστηρίζουν, η σημερινή
αγορά δεν αφορά το ποιο άρωμα
είναι το πιο σέξι, αλλά το ποιο θα
σου επιτρέψει να συνδεθείς καλύ-
τερα συναισθηματικά. 

Πότε, όμως, άλλαξε ο χαρακτή-
ρας των αρωμάτων; Αναμφίβολα,
σε αυτό διαδραμάτισαν κομβικό
ρόλο οι πολιτισμικές αλλαγές της
τελευταίας πενταετίας. Παραδο-
σιακά, οι αρωματοποιίες κατα-
σκεύαζαν διαφορετικά αρώματα
για άνδρες και γυναίκες, προβάλ-
λοντας στις διαφημίσεις τους στε-

ρεοτυπικά τα δύο φύλα. Η νεότερη
γενιά ωστόσο έχει μια σαφώς δια-
φορετική και πολύ πιο ρευστή άπο-
ψη σχετικά με τα φύλα, τον σε-
ξουαλικό προσανατολισμό και την
ερωτική σχέση. 

Τα προϊόντα που προορίζονται
για χρήση από όλους, ασχέτως φύ-
λου, έχουν κερδίσει έδαφος και
από το περιθώριο, όπου βρίσκονταν
παλαιότερα, έχουν καταλάβει το
προσκήνιο, αποτελώντας πλέον
τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μόδα
και την αρωματοποιία. Οι μικρό-
τεροι οίκοι κέρδισαν σημαντικό
μερίδιο της αγοράς, αδιαφορώντας

για τις διακρίσεις ανάμεσα στα
φύλα και προωθώντας προϊόντα
για όλους. Βέβαια, στην παραδο-
σιακή αρωματοποιία, ακόμη και
σήμερα, τόσο το φύλο όσο και ο
ερωτισμός συνιστούν βασικούς
άξονες για τις δημιουργίες. Μπορεί
οι συλλογές του οίκου Dior να μην
είναι υπερβολικά σεξουαλικές, αλλά
οι διαφημιστικές εκστρατείες για
ορισμένες δημιουργίες, όπως το
Miss Dior, αναμφίβολα προβάλλουν
το θηλυκό ιδεώδες. Σε μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν τα περασμένα
χρόνια, το βασικό κριτήριο για την
επιλογή της μυρωδιάς που μας ακο-
λουθεί όλη την ημέρα είναι το πώς
μας κάνει να νιώθουμε. Αντιθέτως,
η προσέλκυση του άλλου φύλου
ήταν αρκετά χαμηλά στην κατά-
ταξη. Oι νέες τάσεις ευνόησαν και
την ανάδειξη μικρότερων οίκων
αρωματοποιίας, που συνήθως είναι
πολύ πιο δημιουργικοί από τους
παραδοσιακούς και υιοθετούν με
μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα
τις εξελίξεις. 

Τα αρώματα έχασαν τον ερωτισμό τους
Αναχρονιστική πλέον η σεξουαλική προσέγγιση της παραδοσιακής αρωματοποιίας

Σήμερα δεν προβάλλεται τόσο το «σέξι» άρωμα, όσο εκείνο που θα σου επι-
τρέψει να συνδεθείς καλύτερα συναισθηματικά.

<<<<<<

Μικρότερες εταιρείες
διαφημίζουν τα προϊό-
ντα τους ως κατάλληλα
για όλα τα φύλα, τονί-
ζοντας ότι έχουν αφήσει
πίσω τους τα παλιά σεξι-
στικά στερεότυπα.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Eνα απέραντο γκρίζο και ένα σφίξιμο
στο στήθος αφήνει πίσω της η οι-
κολογική καταστροφή που έχει
προκαλέσει η τεραστίων διαστά-
σεων πυρκαγιά στην κατεχόμενη
Καντάρα. Η καταστροφή που έχει
συντελεστεί, από τα μέσα της πε-
ρασμένης εβδομάδας, δεν μπορεί
να προσδιοριστεί με ακρίβεια παρά
μόνο με στερεότυπες εκφράσεις
όπως ο Πενταδάκτυλος έγινε στά-
χτη. Μια από τις ομορφότερες πε-
ριοχές της κατεχόμενης Κύπρου
με άγρια βλάστηση και δένδρα πα-
ραδόθηκε στις φλόγες, με το κα-
θεστώς των Κατεχομένων όχι μόνο
να αποδεικνύεται ανήμπορο να αν-
τιμετωπίσει μια καταστροφή αλλά
να αρνείται τη συνδρομή της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή της.
Συμπεριφορά που αποκαλύπτει και
πάλι το χάσμα που χωρίζει τις δύο
κοινότητες ακόμα και αν πρόκειται

για φυσικές καταστροφές που αφο-
ρούν το κοινό σπίτι Ε/κ και Τ/κ.
Μόνο όταν η φωτιά πήρε διαστάσεις
το καθεστώς των Κατεχομένων
αποφάσισε να παραμερίσει την
ανασταλτική του συμπεριφορά και
να ζητήσει μέσω των Ηνωμένων
Εθνών βοήθεια από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Ωστόσο, η πυρκαγιά
λόγω και της μορφολογίας της πε-
ριοχής πήρε διαστάσεις, καθιστών-
τας δύσκολο το έργο των εναέριων
μέσων που επιχειρούσαν στην κα-
τεχόμενη Καντάρα. 

Η πυρκαγιά
Η πυρκαγιά ξέσπασε την περα-

σμένη Τρίτη και τρεις ημέρες μετά
μετέτρεψε σε γκρίζο τοπίο μια πε-
ριοχή απαράμιλλης φυσικής ομορ-
φιάς. Φωτογραφίες από αέρος απο-
καλύπτουν την καταστροφή που
έχει συντελεστεί με αποτέλεσμα
να χρειαστούν πολλά χρόνια να
επιστρέψει το πράσινο και η άγρια
ζωή του δάσους. Βουνοπλαγιές

έχουν μετατραπεί χωρίς υπερβολή
σε σεληνιακό τοπίο. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Τμήματος Δασών,
μέχρι το βράδυ της Παρασκευής
που έκλεινε το φύλλο της «Κ» η
πυρκαγιά κατέστρεψε 20 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα. Μέχρι και το τε-
λευταίο φως της Παρασκευής, στην
περιοχή της κατεχόμενης Καντάρας
συνέχιζαν να επιχειρούν, από την

περασμένη Τετάρτη, τα δύο αερο-
πλάνα του Τμήματος Δασών. Σύμ-
φωνα με την τελευταία ενημέρωση
πριν το φύλλο της εφημερίδας κλεί-
σει παρατηρήθηκε αναζωπύρωση
της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τ/κ μέ-
σα ο «περιφερειάρχης» του Τρικώ-
μου, Ερτουγρούλ Τόροσλου κάλεσε
τους κατοίκους να εκκενώσουν το
χωριό άμεσα. Να σημειωθεί πως
νωρίτερα μεταδιδόταν από τα Κα-
τεχόμενα πως η μεγάλη πυρκαγιά
είχε τεθεί υπό έλεγχο κάτι που υπο-
στήριζε και ο Αντιπρόεδρος της
Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος
επιθεώρησε την περιοχή.

Αρνήθηκαν βοήθεια
Ένα θέμα που έχει προκύψει

από την οικολογική καταστροφή
στον Πενταδάκτυλο και εντός της
τ/κ κοινότητας είναι η άρνηση του
καθεστώτος των Κατεχομένων να
αποδεχθεί τη βοήθεια της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας σε επίγειες δυ-
νάμεις. Ο Ερσίν Τατάρ βάλλεται

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
από Τ/κ για την άρνησή του. Σύμ-
φωνα με τον διευθυντή του Τμή-
ματος Δασών Χαράλαμπο Αλεξάν-
δρου, η Δημοκρατία παράλληλα με
τη θετική ανταπόκριση για απο-
στολή πτητικών μέσων προσφέρ-
θηκε να στείλει και επίγειες δυνά-
μεις, προσφορά η οποία απορρί-
φθηκε από τα Κατεχόμενα. Παρά
ταύτα το Τμήμα Δασών μέχρι την
περασμένη Παρασκευή διατηρούσε
σε ετοιμότητα μια ομάδα 40 ανδρών
με επίγεια μέσα προκειμένου να
μεταβούν στα Κατεχόμενα για βοή-
θεια.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξάνδρου,
στην περιοχή με υψηλό δείκτη εν-
δημισμού έχει συντελεστεί τεράστια
καταστροφή. «Χρειάζονται επίγειες
δυνάμεις για σβήσιμο της πυρκα-
γιάς. Εάν είχε γίνει δεκτή η βοήθειά
μας για επίγειες δυνάμεις είναι βέ-
βαιο πως η καταστροφή θα είχε
περιοριστεί» είπε στην «Κ» ο διευ-
θυντής του Τμήματος Δασών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία
Μόνο όταν η πυρκαγιά πήρε

ανεξέλεγκτες διαστάσεις το καθε-
στώς των Κατεχομένων στράφηκε
προς την πλευρά της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ζητώντας συνδρομή
σε πτητικά μέσα.

Ο Τ/κ διαπραγματευτής στο Κυ-
πριακό ο Εργκιούν Ολγκούν, μέσω
των Ηνωμένων Εθνών, ζήτησε
βοήθεια με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας να ανταποκρίνεται θε-
τικά από τις Βρυξέλλες. Διπλωμα-
τική πηγή έλεγε στην «Κ» πως
στην περίπτωση της πυρκαγιάς
στην κατεχόμενη Καντάρα η κυ-
βέρνηση ενήργησε και αντέδρασε
όπως η φωτιά να είχε ξεσπάσει
στις ελεύθερες περιοχές. Πέρα από
τα δύο αεροπλάνα του Τμήματος
Δασών και ενός ελικοπτέρου της
Αστυνομίας που ρίχθηκαν στη μά-
χη με τις φλόγες, το ΥΠΕΞ ζήτησε
και τη συνδρομή του Ισραήλ, το
οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα στέλ-
νοντας δύο ελικόπτερα.

Στα αποκαΐδια της Καντάρας η κοινή πατρίδα
Τεράστια η οικολογική καταστροφή στον Πενταδάκτυλο - Ευθύνες και έντονες επικρίσεις στο καθεστώς των Κατεχομένων

<<<<<<

Παρά την άρνηση του
καθεστώτος των Κατεχο-
μένων να αποδεχθεί βοή-
θεια σε επίγεια μέσα, το
Τμήμα Δασών διατηρού-
σε σε ετοιμότητα μια ομά-
δα 40 πυροσβεστών προ-
κειμένου να είναι έτοιμοι
να μεταβούν στην πυρό-
πληκτη περιοχή.

Μέχρι και το τελευταίο φως την περασμένη Παρασκευή τα δύο αεροπλάνα
του Τμήματος Δασών συνέχιζαν να επιχειρούν για σβήσιμο της πυρκαγιάς
στην κατεχόμενη Καντάρα. Φωτογραφίες από αέρος αποκαλύπτουν την καταστροφή. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια να επιστρέψει το πράσινο και η άγρια ζωή του δάσους.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ

Επειγόντως γενναιόψυχη στήριξη των Τουρκοκυπρίων

Α πό τις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις των Τ/κ του 2003 είναι
η πρώτη φορά, εξαιτίας του

διαβόητου «οικονομικού πρωτο-
κόλλου» Τουρκίας – Κατεχομένων
και της άθλιας οικονομικής κατά-
στασης, που στα Κατεχόμενα υπάρ-
χει μια εν δυνάμει εξέγερση.

Το πρωτόκολλο στοχεύει στην
πλήρη οικονομική εξάρτηση. Δεν
αφορά όμως μόνο την οικονομία.
Στο στόχαστρο της Άγκυρας είναι
η εξουδετέρωση κάθε ψήγματος
δημοκρατίας και ελευθερίας της
τ/κ κοινότητας, ο έλεγχος των
Μ.Μ.Ε. και η ποδηγέτηση συντε-
χνιών και κομμάτων. Ενδεικτικό
της ολοκληρωτικής νοοτροπίας

που χαρακτηρίζει τους σχεδιασμούς
του καθεστώτος Ερντογάν είναι η
αποστολή ομάδων καταστολής δια-
δηλώσεων από την Τουρκία. Η πα-
ροχή «διευκολύνσεων» για παρα-
χώρηση «υπηκοοτήτων» του ψευ-
δοκράτους σε Τούρκους υπηκόους
ολοκληρώνει τον διάφανο σχεδια-
σμό οριστικής διάλυσης της τ/κ
κοινότητας.Είναι προφανές ότι η
τ/κ κοινότητα αισθάνεται ότι αν-
τιμετωπίζει κυριολεκτικά υπαρξιακό
πρόβλημα. Μετατροπή των πτή-
σεων προς Τύμπου σε «εσωτερικές
πτήσεις» και μετεξέλιξη της τ/κ
κοινότητας σε ισλαμικό - φοντα-
μενταλιστικό μόρφωμα, υδροδοτική
και ηλεκτρική σύνδεση Κατεχομέ-

νων – Τουρκίας ολοκληρώνουν τον
θανάσιμο εναγκαλισμό της τ/κ κοι-
νότητας. Η παράνομη επίσκεψη
Τσαβούσογλου, δίκην Ρωμαίου αν-

θυπάτου, δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνείας των προθέσεων της
Άγκυρας να μετατρέψει τα Κατε-
χόμενα σε τουρκικό «βιλαέτι». Ενώ-
πιον αυτών των δεδομένων είναι
επιταγή, οι κατεπείγουσες πρωτο-
βουλίες και δράσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας για να στηρίξει τους
Τ/κ συμπατριώτες μας ως ισότιμους
Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες.
Απειλείται η ύπαρξή τους και δεν
χωρεί καμιά αδιαφορία.

Αντί το μετέωρο βήμα των απορ-
ριφθέντων Μ.Ο.Ε. με επικίνδυνες
προτάσεις νομιμοποίησης θεσμών
του ψευδοκράτους, επιβάλλεται η
εξαγγελία και υλοποίηση μέτρων
στήριξης των Τ/κ. Γενναιόψυχα και

γενναιόδωρα. Με εμπλοκή της Ε.Ε.
που αναμφίβολα θα συνδράμει απο-
φασιστικά στην προώθηση τέτοιων
μέτρων. Τα μέτρα αυτά δεν μπορεί
και δεν πρέπει βεβαίως να απευ-
θύνονται και να διεκπεραιώνονται
μέσω του παράνομου μορφώματος
των Κατεχομένων. Θα πρέπει να
προωθηθούν μέσω της τ/κ κοινω-
νίας των πολιτών. Θεσμοί της τ/κ
κοινότητας, όπως είναι οι συντε-
χνίες και μη «κυβερνητικές» οργα-
νώσεις πρέπει να κληθούν να συ-
νεργαστούν στην υλοποίηση μέ-
τρων οικονομικής στήριξης / ανα-
κούφισης των απλών πολιτών. Οι
θεσμοί της Ε.Ε. στην υλοποίηση
των μέτρων πρέπει να αξιοποιηθούν

κατάλληλα. Αντί ανούσιες και ανα-
ποτελεσματικές διακηρύξεις επα-
ναπροσέγγισης που ουδόλως απέ-
δωσαν όλα αυτά τα χρόνια επέστη
ο χρόνος – που ίσως εξαντλείται
οριστικά – να κινηθούμε με ταχύ-
τητα και κυρίως με ειλικρίνεια και
πραγματική βούληση. Καθώς οι
Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας
μετατρέπονται σε άθυρμα (πολιτικό
υποχείριο – πιόνι) του αδίστακτου
Ερντογάν δεν νοείται απραξία, αμη-
χανία και παθητική θέαση των
όσων διαδραματίζονται. Εδώ και
τώρα πρωτοβουλίες.

Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου είναι πρώην
Πρόεδρος της Βουλής.

<<<<<<

Στο στόχαστρο της Άγκυ-
ρας είναι η εξουδετέρω-
ση κάθε ψήγματος δη-
μοκρατίας και ελευθε-
ρίας της τ/κ κοινότητας,
ο έλεγχος των Μ.Μ.Ε.
και η ποδηγέτηση συντε-
χνιών και κομμάτων.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκει τη σύσταση ενός δικοι-
νοτικού μηχανισμού αντιμετώπισης
του προβλήματος των μεταναστευ-
τικών ροών, μεταξύ της ελληνοκυ-
πριακής κοινότητας και της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας, καθι-
στώντας και το ζήτημα αυτό δικοι-
νοτικό, κάτι που εκ των πραγμάτων
θέτει την Άγκυρα «εκτός κάδρου»
ευθυνών για τις ροές που διοχετεύει
στην Κύπρο και για την εργαλει-
οποίηση προσφύγων και μετανα-
στών. Ο γενικός γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκου-
τέρες έχει ήδη δώσει στίγμα προ-
θέσεων στην έκθεση του περασμέ-
νου Δεκεμβρίου, σημειώνοντας με-
ταξύ άλλων, ότι «εκκρεμούν οι απο-
φάσεις για ένα κατάλληλο μέσο»
αντιμετώπισης των μεταναστευ-
τικών ροών, μεταξύ των δύο πλευ-
ρών, στην Κύπρο. Πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν ότι ανάλογες
επισημάνσεις επιχειρείται να πε-
ριληφθούν και στη νέα έκθεση που
θα υποβάλει ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ (τέλη Ιουνίου-αρχές Ιου-
λίου), για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Κάτι που
εάν επαναληφθεί θα δημιουργήσει
κινδύνους παγίωσης μιας θέσης,
η οποία καθιστά το ζήτημα των με-
ταναστευτικών ροών, που αποδε-
δειγμένα διοχετεύονται από την
Τουρκία, δικοινοτικό. Αφενός, απα-
λείφοντας κάθε ευθύνη της Άγκυ-
ρας και αφετέρου, ενισχύοντας το
καθεστώς του ψευδοκράτους, σύμ-
φωνα με το οποίο, συνομιλητής
της ελληνοκυπριακής πλευράς για
όλα τα ζητήματα, είναι οι «ισότιμοι
Τουρκοκύπριοι» και όχι η Τουρκία,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως
πληροφορούμαστε, επίσημοι των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, πε-
ριλαμβανομένου και του ειδικού
αντιπροσώπου Κόλιν Στιούαρτ, ως
επίσης και της Ύπατης Αρμοστείας

για τους Πρόσφυγες, επιχειρούν
να προωθήσουν την προσπάθεια
για δικοινοτικό μηχανισμό αντι-
μετώπισης του μεταναστευτικού. 

Όλη πάντως αυτή η σπουδή,
προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, κα-
θώς το φρενάρισμα των ροών που
διοχετεύει η Τουρκία στην Κύπρο,
δεν μπορεί να επιλυθεί με ανταλ-
λαγή πληροφοριών στο πλαίσιο
ενός δικοινοτικού μηχανισμού εμ-
πειρογνωμόνων. Το μόνο που φαί-
νεται «με γυμνό μάτι» να επιτυγ-
χάνεται σε μια τέτοια περίπτωση,
είναι η αναβάθμιση της «τουρκο-
κυπριακής οντότητας». Αυτός φαί-

νεται να είναι και ο στόχος της Άγ-
κυρας, η οποία όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες τη «Κ», έχει εκδη-
λώσει παρεμβάσεις επί του ζητή-
ματος, υποστηρίζοντας: «Το ζήτημα
των ροών στη νήσο Κύπρο (σ.σ.
όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή
Δημοκρατία), θα πρέπει να τύχει
διαχείρισης από τους δύο συνιδιο-
κτήτες ‘λαούς’», διαμηνύοντας πα-
ράλληλα ότι «το θέμα αυτό αναδει-
κνύει την ανάγκη διασφάλισης της
κυριαρχικής ισότητας των δύο ον-
τοτήτων, ώστε να μπορούν να
έχουν κοινά δικαιώματα και κοινές
υποχρεώσεις»! Με βάση αυτή τη
λογική, οι ροές που διοχετεύει η
Τουρκία στην Κύπρο, θα τυγχάνουν
διαχείρισης και συνεπώς αντιμε-
τώπισης, από τις «δύο ισότιμες ον-

τότητες» στην Κύπρο, οι οποίες θα
συνομιλούν απευθείας και με την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες. Αντίθετα, ο ιθύ-
νων νους της δημογραφικής αλ-
λοίωσης και του εποικισμού της
Κύπρου, η Τουρκία, που διοχετεύει
πρόσφυγες και μετανάστες στη νή-
σο, τίθεται εκτός συζητήσεων και
άρα εκφεύγει των ευθυνών της. 

Η προσπάθεια οικοδόμησης στο
αφήγημα ενός δικοινοτικού μηχα-
νισμού διαχείρισης και αντιμετώ-
πισης του προσφυγικού/μετανα-
στευτικού στην Κύπρο άρχισε εδώ
και αρκετό καιρό. Η προλείανση
του εδάφους έγινε από τον ίδιο τον
Αντόνιο Γκουτέρες, στην έκθεσή
του στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κάτι
ωστόσο που πέρασεστα ψιλά, χωρίς

να εκδηλωθούν αντιδράσεις από
την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία
στην Κύπρο. Ο γενικός γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών, που ετοι-
μάζει νέα αναφορά στην έκθεσή
του για την Κύπρο, σε σχέση με το
προσφυγικό/μεταναστευτικό, είχε
αφιερώσει δύο παραγράφους τον
περασμένο Δεκέμβριο, οι οποίες
είναι τουλάχιστον ενδεικτικές των
προθέσεών του: 

Παράγραφος 42: «Το θέμα της
παράτυπης μετανάστευσης και, ει-
δικότερα, οι παράτυπες διελεύσεις
αιτούντων άσυλο από βορρά προς
νότο, συνέχισαν να αποτελούν
πηγή έντασης μεταξύ των πλευρών
κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
πραγματοποιήθηκαν αρκετές συ-

ζητήσεις για την παράτυπη μετα-
νάστευση μεταξύ Ελληνοκύπριων
και Τουρκοκυπρίων εμπειρογνω-
μόνων, με τη διευκόλυνση των
Ηνωμένων Εθνών. Ενώ συμφωνή-
θηκε ότι πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες για τη συνέχιση ενός
τέτοιου διαλόγου με σκοπό την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
αυτού του σοβαρού ζητήματος, εκ-
κρεμούν οι αποφάσεις για το κα-
τάλληλο μέσο για συνεχή συζήτηση
(decisions on a proper vehicle for
ongoing discussion remain pen-
ding)». Γίνεται λοιπόν κατανοητό
ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
αναμένει αποφάσεις για ένα κα-
τάλληλο μέσο διαχείρισης του ζη-
τήματος, μεταξύ των δύο πλευρών
στην Κύπρο.

Παράγραφος 71: «Η κατάσταση
των αιτούντων άσυλο και των προ-
σφύγων σε ολόκληρο το νησί, ως
επίσης και το ζήτημα της πρόσβασης
στις διαδικασίες ασύλου σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο, συνέχισαν να
αποτελούν πρόκληση κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς και απασχολούν
σοβαρά τα Ηνωμένα Έθνη. Ενώ
αναγνωρίζωτο δύσκολο περιφερει-
ακό πλαίσιο, καθώς και τον μεγάλο
όγκο αφίξεων στην Κύπρο σε σχέση
με το μέγεθος του πληθυσμού, πρέ-
πει να υπενθυμίσω την κρίσιμη ση-
μασία της πλήρους τήρησης των
διεθνών νομικών κανόνων για τον
χειρισμό των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων, οπουδήποτεμπορεί
να βρεθούν. Θα ενθάρρυνα επίσης
τη συνέχιση της τακτικής επικοι-
νωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων
και από τις δύο πλευρές για να συ-
ζητηθεί το θέμα της παράτυπης με-
τανάστευσης σε συναντήσεις που
διευκολύνθηκαν από την αποστολή
των καλών υπηρεσιών μου και στις
οποίες παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες στο νησί, όπως
ξεκίνησε τον Μάιο».

Αθώα η Τουρκία και για τις ροές
Ο γ.γ. των Ηνωμ. Εθνών προωθεί δικοινοτικό μηχανισμό αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος 

Προβληματικό
το προσχέδιο
Γκουτέρες… 

Στα μαλακά ρίχνει ο ΟΗΕ
το ζήτημα των νέων έκνο-
μων ενεργειών της Τουρ-
κίας στο παραλιακό μέτω-
πο της περίκλειστης Αμμο-
χώστου, ενώ παράλληλα
εγείρει το ζήτημα της
άσχημης οικονομικής κα-
τάστασης της Τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας, φωτο-
γραφίζοντας τερματισμό
της λεγόμενης «απομόνω-
σής» της. Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα δύο αυτά
στοιχεία περιλαμβάνονται
στο πρώτο προσχέδιο έκ-
θεσης του Αντόνιο Γκουτέ-
ρες για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, το
οποίο χαρακτηρίζεται μάλ-
λον περιγραφικό στο ζήτη-
μα της επέκτασης του
ανοίγματος του παραλια-
κού μετώπου Αμμοχώ-
στου, αποφεύγοντας να
πάρει ουσιαστική θέση επί
του ζητήματος. Άλλωστε,
αυτή ήταν και η τακτική του
ειδικού αντιπροσώπου Κό-
λιν Στιούαρτ, ο οποίος είχε
επιχειρήσει να υποβαθμί-
σει το ζήτημα, στο πλαίσιο
διαβήματος που είχε εκ-
δηλώσει ο ΥΠΕΞ Γιαννά-
κης Κασουλίδης. Ο κ. Στι-
ούαρτ πρωτοστατεί πα-
ράλληλα για περίληψη λε-
κτικού περί δήθεν «απο-
μόνωσης» των Τουρκοκυ-
πρίων, ελάχιστους μήνες
μετά τη συγκατάθεση της
Λευκωσίας για διακίνηση
έξι τ/κ επεξεργασμένων
μη ζωικών προϊόντων μέ-
σω της Πράσινης Γραμμής
(ελαιόλαδο, χυμοί φρού-
των-πορτοκάλι και ρόδι,
χαρουπόμελο, χαλβάς,
μαρμελάδες, ταχίνι). Πέ-
ραν του μετώπου περί δή-
θεν «απομόνωσης» των
Τ/κ, το οποίο παραμένει
ανοικτό, το προσχέδιο της
έκθεσης επιχειρεί μέσω
διάφορων αναφορών
(όπως και στο ζήτημα της
μετανάστευσης-πιο πάνω),
να δημιουργήσει μια εικό-
να σύμφωνα με την οποία,
οι δύο κοινότητες, ως οντό-
τητες, θα μπορούν και θα
πρέπει να συνεργάζονται
και να διαχειρίζονται όλα
τα ζητήματα από κοινού. Ως
το κράτος, η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, να έχει διφυή
υπόσταση, «στον νότο και
στον βορρά»...

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επικρίνουν
την Τουρκία για τις ροές που διο-
χετεύει στην Κύπρο, αλλά ο κατ’
εξοχήν αρμόδιος Αντιπρόεδρος της
Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με-
τακινείτους προβολείς των ευθυνών
στην τουρκοκυπριακή ηγεσία, δη-
μιουργώντας την εντύπωση ότι και
οι Βρυξέλλες, ή έστω κάποιοι κύκλοι

τους, περιλαμβανομένου και του
ιδίου, ταυτίζονται με τα Ηνωμένα
Έθνη για τη δημιουργία ενός δι-
κοινοτικού μηχανισμού επίλυσης
διαφορών, επί του προσφυγικού/με-
ταναστευτικού προβλήματος στην
Κύπρο. Ο κ. Σχοινάς, ο οποίος μίλησε
για 18 λεπτά στο ιδεολογικοπολιτικό
συνέδριο του ΔΗΣΥ, δεν είπε λέξη

για την Τουρκία και τις ευθύνες
της, τις οποίες μεταφόρτωσε στον
εγκάθετο της Άγκυρας, στο ψευ-
δοκράτος. Ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχει
ευθύνες για τη μεταναστευτική κρί-
ση στο νησί. Έχει μεγάλες ευθύνες
και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις
αναλάβει. Κι αν δεν είναι πρόθυμη

να τις αναλάβει, θα βρούμε τον τρό-
πο να το πετύχουμε. Γιατί κάποιοι
πλουτίζουν στα Κατεχόμενα από
το μεταναστευτικό και δεν μπο-
ρούμε να το επιτρέψουμε», κατέληξε
ο κ. Σχοινάς, εξαντλώντας τις ανα-
φορές του στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα και παραγράφοντας τις
ευθύνες της Άγκυρας.

Επικίνδυνες αναφορές Μαργαρίτη Σχοινά 

O Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς.

<<<<<<

Το φρενάρισμα των ροών
που διοχετεύει η Τουρ-
κία στην Κύπρο δεν
μπορεί να επιλυθεί με
ανταλλαγή πληροφο-
ριών στο πλαίσιο ενός
δικοινοτικού μηχανι-
σμού εμπειρογνωμόνων.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει δώσει στίγμα προθέσεων στην έκθεση του περα-
σμένου Δεκεμβρίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «εκκρεμούν οι απο-
φάσεις για ένα κατάλληλο μέσο» αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών,
μεταξύ των δύο πλευρών, στην Κύπρο.
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Αποστολή Πρίστινα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Το κράτος του Κοσόβου είναι
σχεδόν άγνωστο στην Κύπρο, τόσο
ως προς τη σύγχρονη ιστορία γέν-
νησής του όσο και αναφορικά με
το ζήτημα της αναγνώρισής του,
πτυχή που αναπόφευκτα δημιουρ-
γεί παραλληλισμούς με την ανα-
κήρυξη της λεγόμενης «ΤΔΒΚ». Η
«Κ» βρέθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα στη χώρα και κατέγραψε διά-
φορες εξελίξεις σε μια περιοχή,
όπως αυτή των Δυτικών Βαλκανίων,
που ο πόλεμος στην Ουκρανία επα-
ναφέρει στο προσκήνιο του διε-
θνούς ενδιαφέροντος μιας και το
υποσύστημα των Βαλκανίων γνώ-
ρισε στη δεκαετία του ’90, μια σειρά
εθνοτικών και περιφερειακών συγ-
κρούσεων και πολέμου τη μνήμη
των οποίων επαναφέρει η ρωσική
εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου
στην Ουκρανία.

Σταθερά βήματα μπροστά
Τα τελευταία χρόνια στο Κόσοβο

συντελούνται ενδιαφέροντες πο-
λιτικοί και κοινωνικοί μετασχημα-

τισμοί. Η διακυβέρνηση του φιλο-
δυτικού και προοδευτικού Αλμπιν
Κούρτι δείχνει να είναι προσηλω-
μένη στην πορεία ενσωμάτωσης
της χώρας στις δομές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ,
αλλά το ζήτημα τηςμηαναγνώρισης
του κράτους από τη Σερβία και πέν-
τε χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος,
Ισπανία, Ρουμανία και Σλοβακία)
παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο.
Το Κόσοβο, ωστόσο, παραμένει
ένα νέο μικρό κράτος στην καρδιά
των Δυτικών Βαλκανίων που προ-
οδεύει σταδιακά τα τελευταία χρό-
νια, έχοντας σημειώσει σοβαρές
μεταρρυθμίσεις στους τομείς της
οικονομίας, της απονομής δικαιο-
σύνης και της πάταξης της διαφθο-
ράς. Στους δρόμους της Πρίστινας
εντυπωσιάζεσαι από τον δυναμικό
και νέο ηλικιακά πληθυσμό, την
καθαριότητα αλλά και την αίσθηση
πως βρίσκεσαι σε ένα κράτος, που
τόσο η δημοκρατία όσο και το στα-
θερό βήμα προς τη Δύση έχουν κα-
λά εμπεδωθεί από τον πληθυσμό.
Η συνομιλία με τον πρωθυπουργό
Κούρτι έδειξε προς την κατεύθυνση
ενός χαρισματικού πολιτικού που

διανθίζει τον λόγο του με ιστορικά
παραδείγματα και βάθος. Με την
ισορροπία ωστόσο μεταξύ του σερ-
βικού και αλβανικού εθνικισμού,
των σχέσεων με τα Τίρανα και το
ζήτημα της πάταξης της διαφθοράς
να αποτελούν, όπως σε κάθε ηγέτη
στην περιοχή, τα τελικά κριτήρια
αποτίμησής του, με τον Αλμπιν
Κούρτι να φαίνεται ως μια υποσχό-
μενη περίπτωση. Ωστόσο, η χώρα
παραμένει σε τέλμα όσον αφορά
τον διάλογο με το Βελιγράδι, ένας
περίπατος στο βόρειο Κόσοβο, μετά
τη γέφυρα της Μητροβίτσα, υπεν-
θυμίζει ότι τα Βαλκάνια παραμένουν
«εν βρασμώ» ακόμη κι αν δεν μο-
νοπωλούν το ενδιαφέρον όπως το
1990 και το ζήτημα της αναγνώρι-
σης της χώρας, μαζί με την αίτηση
για το Συμβούλιο της Ευρώπης προ-
κειμένου η απελευθεροποίηση της
βίζας να άρει τον αποκλεισμό στη
χώρα, παραμένουν υπαρξιακά ζη-
τήματα για το μέλλον της και την
πορεία προς τη σταθερότητα. 

Προχωρά η Ελλάδα
Σε αντίθεση με την Κύπρο για

την οποία τα Δυτικά Βαλκάνια πα-

ραμένουν μάλλον terra incognita,
όσον αφορά την εξωτερική της πο-
λιτική, η Αθήνα δείχνει να προχω-
ράει με τις διμερείς της σχέσεις με
το Κόσοβο, ακολουθώντας μια δη-
μιουργική πολιτική και διπλωματική
εμπλοκή, η οποία κινείται πέραν
του ζητήματος της αναγνώρισης
του Κοσόβου στο ντε γιούρε επί-
πεδο. Αθήνα και Πρίστινα εμβα-
θύνουν τις σχέσεις τους με διπλω-
ματικές αποστολές και αναζητούν

σταθεροποιητικό ρόλο σε ένα υπο-
σύστημα που διαχρονικά αποτέλεσε
σημείο ενδιαφέροντος για την Ελ-
λάδα. Στο Κόσοβο αρμόδιες πηγές
τόσο από το γραφείο του ΠΘ όσο
κι από το ΥΠΕΞ της χώρας ανέφεραν
στην «Κ» με εμφατικό τρόπο πως
δεν τίθεται ζήτημα εκ μέρους της
Πρίστινας για αναγνώριση της λε-
γόμενης «ΤΔΒΚ», σε μια περίοδο
που τόσο το Κυπριακό παραμένει
στον πάγο όσο και η σχέση Τουρ-

κίας - Κοσόβου, στρατηγικής ση-
μασίας. 

Ωστόσο, το Κόσοβο δείχνει, εν-
τός της Ε.Ε., να κοιτάζει και προς
τη Λευκωσία στο ζήτημα της στή-
ριξης της τελευταίας για την ένταξή
του στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
ενώ σε σχέση με την Αθήνα, η Πρί-
στινα επιθυμεί τη διπλωματική
βοήθεια λόγω της στάσης της Ισπα-
νίας, εκ των μεγάλων χωρών της
Ε.Ε. στο ζήτημα της αναγνώρισης. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επανέ-
φερε την Ανατολική Μεσόγειο (και
τη Μέση Ανατολή) ως γεωγραφική
περιοχή, που θα μπορούσε να δια-
δραματίσει ρόλο στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης και στη μεί-
ωση της εξάρτησής της από το ρω-
σικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Η δυναμική δεν είναι φυσικά νέα,
ωστόσο, η εξέλιξη του πολέμου και
η διάρκειά του επιταχύνουν τα πράγ-
ματα, ακριβώς γιατί η Μόσχα δείχνει
να έχει ανθεκτικότητα στις οικονο-
μικές κυρώσεις και τη διπλωματική
απομόνωση της Δύσης. Το τελευταίο
διαφάνηκε από το πώς: 

• H Μόσχα αύξησε την πώληση
πετρελαίου προς την Κίνα και την
Ινδία, διασφαλίζοντας έτσι συναλ-
λαγματικές «ανάσες» ως προς την
αντοχή του νομίσματός της ανα-
φορικά με το κόστος διεξαγωγής
ενός πολέμου με μεγάλες απώλειες
κι εν μέσω δυτικών κυρώσεων.

• Η στάση παραδοσιακών χω-
ρών εντός του ΟΠΕΚ, όπως η Σα-
ουδική Αραβία, αύξησε τις τιμές
στην ενέργεια, πτυχή που δημι-
ούργησε οφέλη προς τη Ρωσία του
Πούτιν και 

• Οι ρεαλιστικές επιλογές χωρών
που θα μπορούσαν να διαδραμα-
τίσουν ενεργό ρόλο ως εναλλακτικές
πηγές ενέργειας (από το καταρινό
LNG μέχρι την Αίγυπτο ή το Αζερμ-
παϊτζάν) περνούν, αναπόφευκτα,
«μέσω Μόσχας», μιας και οι εν λόγω
χώρες διατηρούν παραδοσιακά δι-
πλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Φυσικά, μεταξύ της υπερβολής
της επιστροφής της Γερμανίας στον
άνθρακα και της εν μια νυκτί με-
τατροπής της Ανατολικής Μεσο-
γείου στον κύριο αντικαταστάτη
της ρωσικής φτηνής ενέργειας για
την Ε.Ε., μεσολαβεί σημαντική από-
σταση μεταξύ τόσο των ρεαλιστι-
κών επιλογών που υπαγορεύονται
από τις οικονομοτεχνικές πτυχές
της μεταφοράς φυσικού αερίου όσο
και από τη γεωπολιτική ρευστότητα
της ευρύτερης περιοχής, η οποία
παραμένει σε καθεστώς συγκρού-
σεων και ανταγωνισμών. 

Σημαντικά ορόσημα
Τρεις παραμένουν οι βασικές

δυναμικές διεργασίες που συντε-
λούνται στη μεγάλη σκακιέρα του
ενεργειακού στην ευρύτερη περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και της
Ανατολικής Μεσογείου και που
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν και
την Κύπρο:

1) H συμφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Αιγύπτου - Ισραήλ που
η «Κ» ανάλυσε την περασμένη
εβδομάδα ως προς την ένταξη της
Κύπρου μόνον αναφορικά με τη
διάσταση των ΑΠΕ. Η Αίγυπτος,
που το Ισραήλ έχει επιλέξει ήδη
«γεωπολιτικά» ως προς τις «πολι-
τικές οδεύσεις ασφάλειας» της ενέρ-
γειας στην περιοχή, επανακάμπτει
ως κόμβος μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου προς την Ε.Ε. όχι μόνον λόγω
των υποδομών και του μεγάλου
κοιτάσματος «Zohr» αλλά και του
ιστορικού (μαζί με την Αλγερία)
εξαγωγών πετρελαίου (από την δε-
καετία του ’50) και LNG (από το
2000) προς τις ευρωπαϊκές αγορές. 

2) Η επιλογή τόσο της Total όσο
και της ΕΝΙ (εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται σε Αίγυπτο, Λί-
βανο και φυσικά στα αδειοδοτημένα
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ) να
επιλέξουν το καταρινό LNG και να
επενδύσουν στην ανάπτυξη των
κοιτασμάτων της χώρας και 

3) Η μεγάλη γεωπολιτική εικόνα
της περιοχής που αφορά στη συμ-
φωνία της περασμένης εβδομάδας
για μεταφορά φυσικού αερίου από
την Αίγυπτο, μέσω Συρίας, στον
Λίβανο. Η μεταφορά 650 εκατ. κυ-
βικών μέτρων φυσικού αερίου στον
Λίβανο μέσω Συρίας αποτελεί ένα
πρότζεκτ τεράστιας γεωπολιτικής
σημασίας με προεκτάσεις που συν-
δέονται με τον ανταγωνισμό Δύσης
- Ιράν, μια διπλωματική πρωτοβου-
λία αμερικανικών συμφερόντων
για σταθεροποίηση του υπό οικο-
νομική κατάρρευση Λιβάνου και
επίλυσης των διαφορών στις δια-
φιλονικούμενες θαλάσσιες περιοχές
μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ και,
φυσικά, μια προσπάθεια ομαλο-
ποίησης και επανένταξης στη διε-
θνή νομιμότητα της κυβέρνησης
Άσαντ μετά από έντεκα χρόνια πο-
λέμου στη Συρία. 

Φυσικά, οι διαστάσεις των ΑΠΕ
και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων
μέσω καλωδίων στην περιοχή έχουν
τη σημασία τους, ωστόσο, αυτό
που καθίσταται σαφές είναι πως η
Κύπρος δεν διαδραματίζει κάποιο
κομβικό ρόλο σε όσα τεκταίνονται
στην περιοχή για λόγους, όπως θα
παραθέσουμε και στη συνέχεια,
που δεν συνδέονται αμιγώς με τις
διεργασίες του Κυπριακού όσο με
τις σημαντικές προκλήσεις που
προκύπτουν από τον πόλεμο στην
Ουκρανία και τις διαστάσεις τής
ενεργειακής ασφάλειας που αφο-
ρούν την Ευρώπη. Και για τις οποίες,
όπως είναι λογικό, εμπλέκονται πα-

ράγοντες όπως το κόστος και οι
ποσότητες φυσικού αερίου, με την
Κύπρο να έχει ως εμπορικά αξιο-
ποιήσιμα μόνο 4,5 περίπου tcf (που
εκτείνονται έως τα 6, αν λάβει κανείς
υπόψη και τα κοιτάσματα «Γλαύκος»
και «Καλυψώ» πέραν της «Αφρο-
δίτης»). 

Κύπρος και Τουρκία
Στην εξίσωση της ενεργειακής

ασφάλειας στην Ανατολική Μεσό-
γειο η συμμετοχή ή ο αποκλεισμός
της Τουρκίας αποτελεί σημαντική
διάσταση για την Κύπρο λόγω του
Κυπριακού. Η τάση που επικρατεί
στην ανάλυση πως το φυσικό αέριο
θα μπορούσε να καταστεί καταλύ-
της εξελίξεων στο Κυπριακό επα-
νέρχεται στο προσκήνιο, αλλά δεν

αποτελεί πανάκεια, ενώ στον προ-
εκλογικό για το 2023 τυγχάνει ήδη
και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.
Για την Κύπρο η όδευση του φυ-
σικού αερίου της Ανατολικής Με-
σογείου μέσω Τουρκίας αποτελεί
δυνητική επιλογή (ιδανικά στο
πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού)
αλλά ωστόσο δεν συνδέεται στην
παρούσα φάση αλλά ούτε και την
περίοδο 2014-2018 με το κυπριακό
φυσικό αέριο (οι ποσότητες του
οποίου προφανώς και δεν επαρκούν
για κάτι τέτοιο). Επιπλέον, η τάση
που φέρει το Κυπριακό ως χαμένη
ευκαιρία στο πλαίσιο της προσέγ-
γισης «gas beyond gas» έναντι π.χ.
της πρόταξης της Αιγύπτου (λόγω
των δύο τερματικών στο Ίντκου
και στην Νταμιέτα) δεν είναι αμιγώς

ορθή γιατί αγνοεί: 
Το συγκείμενο της περιόδου

2011-2015, όπου η Αίγυπτος, πριν
από την ανακάλυψη του κοιτάσμα-
τος «Zohr», αποτελούσε προτεραι-
ότητα σταθεροποίησης για τα κρά-
τη της περιοχής, όπως σήμερα ο
Λίβανος, λόγω της βίαιης αλλαγής
δύο πολιτικών παραδειγμάτων και
της αστάθειας που απειλούσε όλη
την αρχιτεκτονική ασφάλειας της
Μέσης Ανατολής όπως ορίστηκε
μετά το 1979. Μια κορυφαία προ-
τεραιότητα δηλαδή για την αμερι-
κανική κι ισραηλινή εξωτερική πο-
λιτική.

Τις επιδιώξεις της Τουρκίας που
εξαρχής εργαλειοποίησε όχι μόνο
τα ζητήματα της θαλάσσιας κυ-
ριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και την ίδια την πτυχή του
φυσικού αερίου ως συστατικού
στοιχείου του Κυπριακού, που η
Άγκυρα συνέδεσε με ζητήματα πο-
λιτικής ισότητας σε σχέση με την
τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι η
εμμονή της κυπριακής εξωτερικής
πολιτικής στις Τριμερείς και τη γε-
ωπολιτική του αγωγού EastMed ως
αντικειμένων που μέσω του EMGF
(Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Με-
σογείου) θα καθιστούσαν την Κύ-
προ κόμβο φυσικού αερίου στην
περιοχή ήταν ορθές, κρίνοντας εκ
του αποτελέσματος, ενώ οι επιλογές
για την αξιοποίηση του «Αφροδίτη»,
όπως κατέγραψε και η «Κ» την πε-
ρασμένη εβδομάδα, δείχνουν πως
ο χρονικός ορίζοντας του (μακρινού

ως προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις)
2027 δεν εξυπηρετεί τους ενεργει-
ακούς σχεδιασμούς της Κ.Δ., σε
μια περίοδο μάλιστα που ο πόλεμος
στην Ουκρανία δημιουργεί πλη-
θωρισμό και ανατιμήσεις στα καύ-
σιμα και την τιμή του ηλεκτρισμού
που δυσχεραίνουν τον μέσο Κύπριο
καταναλωτή. 

Στην παρούσα συγκυρία, επίσης,
η πιθανή έλευση γεωτρύπανου στο
τεμάχιο «6» της κυπριακής ΑΟΖ
επαναφέρει στην περιοχή τις εν-
τάσεις της περιόδου 2018-2020,
όταν η Τουρκία προχώρησε με έξι
έκνομες γεωτρήσεις εντός και εκτός
αδειοδοτημένων τεμαχίων. Η πτυ-
χή αυτή επαναφέρει νέα ποιοτικά
στοιχεία στην εξίσωση «Κυπριακό
και Ενέργεια»: Αρχικά με τη δημι-
ουργία τετελεσμένου που θα προ-
κύψει από πιθανή εύρεση κοιτά-
σματος (στο «Καλυψώ» υπάρχει
μικρή ποσότητα) στο «6». Ακολού-
θως με την αποτροπή/παρεμπόδιση
της διακηρυχθείσας επανόδου της
Total/ΕΝΙ στην κυπριακή ΑΟΖ που
την περίοδο 2019-2021 πάγωσε τις
έρευνές της στην Κύπρο. Και κα-
ταληκτικά με τη σταδιακή μετα-
τροπή, ιδίως αν η ΤΡΑΟ βρει κάτι
πέριξ της Κύπρου, των υδρογο-
νανθράκων από (καταλυτικό δυ-
νητικά) εργαλείο επίλυσης του Κυ-
πριακού σε πτυχή ενδιάμεσης συμ-
φωνίας διαμοιρασμού στο πλαίσιο
μιας συνολικής διευθέτησης του
Κυπριακού. 

Πτυχή που καθιστά το ενεργει-
ακό σε «πρόβλημα μέσα στο Κυ-
πριακό» που η Άγκυρα συνδέει με
την πολιτική ισότητα, τις ασκήσεις
κυριαρχίας στην περιοχή αλλά και
τα νέα δεδομένα των οδεύσεων
στην περιοχή λόγω του Ουκρανικού.
Σε μια συγκυρία μάλιστα που τα
ανοικτά μέτωπα Δύσης - Τουρκίας
δεν επιτρέπουν σε σημαντικούς
δρώντες, όπως π.χ. η Ε.Ε., να πα-
ρέμβουν μέσω μιας «θετικής ατζέν-
τας» προκειμένου η Άγκυρα να μην
επανέλθει στις πρακτικές του 2019-
2020 στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και
σε μια συγκυρία που η επιβολή κυ-
ρώσεων στην Άγκυρα δοκιμάστηκε
ως πρακτική και δεν απέδωσε ως
προς την αποτροπή του να διεξάγει
γεωτρήσεις στην Ανατολική Με-
σόγειο. Κλείνοντας, η μεγάλη σκα-
κιέρα της ενέργειας στην Ανατολική
Μεσόγειο έχει για τα καλά στηθεί,
με τη θέση της κυπριακής πλευράς,
μέχρι στιγμής, να μην της επιτρέπει
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή να
καθίσταται κόμβος μεταφοράς φυ-
σικού αερίου. 

Κόσοβο: σε αναζήτηση
πορείας σταθερότητας
To ημιαναγνωρισμένο κράτος μπαίνει ξανά στο επίκεντρο

O διάλογος Βελιγραδίου - Πρίστινας παραμένει η βασική διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων αναγνώρισης του
Κοσόβου. 

Μία παρτίδα σκάκι, με την Κύπρο παρατηρητή
Οι τρεις βασικές δυναμικές διεργασίες που συντελούνται στην περιοχή σε σχέση με την ενέργεια και επηρεάζουν άμεσα τη χώρα 

H «Αφροδίτη» αναμένεται να ξεκινήσει να αξιοποιείται εμπορικά το 2027.

Η Αίγυπτος παραμένει το κράτος που ηγείται, διαχρονικά, στο ρόλο κόμβου για την ενέργεια στην περιοχή. 
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το περασμένο Σάββατο από
το βήμα του ιδεολογικοπολιτικού
συνεδρίου του ΔΗΣΥ ο δήμαρχος
Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος διερω-
τάτο τι συζήτησε ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης με τον Ανδρέα Βγενόπουλο
στην Αθήνα μετά το κούρεμα, όταν
«παρελήφθη από τη μαύρη λιμουζίνα
και οδηγήθηκε στα κεντρικά γραφεία
του Βγενόπουλου», αλλά και γιατί
πήρε το CIPA υπό την ευθύνη του,

κάποια στελέχη έτριβαν τα χέρια
τους, καθώς όπως έλεγαν ο αυθόρ-
μητοςΦαίδωνας άνοιγεμε επιτυχία
τον «ανεμιστήρα της λάσπης» απέ-
ναντι στον κύριο αντίπαλο του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη και έπληττε το «αδιάφθορο
προφίλ» που είχε κτίσει εδώ και χρό-
νια. Ήταν αρκετοί και εκείνοι που
κοιτάχτηκανμεταξύ τουςαμήχανα,
διαβλέποντας την προέκταση του
αυτογκόλ και εκτιμώντας πως η κα-
τάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου πλέ-

ον. Ένα αυτογκόλ, γιατί αν ισχύει
το σενάριο που αποκάλυψε και αν
ληφθείυπόψη πως τότε ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης ήταν στενός συνερ-

γάτης του Νίκου Αναστασιάδη στο
Προεδρικό, τότε εύκολα μπορούσε
να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η
συνάντηση Χριστοδουλίδη - Βγε-
νόπουλου, έγινε υπό τις οδηγίες και
τις εντολές του Πρόεδρου της Δη-
μοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Η
τοποθέτηση Φαίδωνα αποτύπωνε
ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε
άλλη τοποθέτηση το βαρύ πέπλο
εσωστρέφειας στο οποίο έχει πε-
ριέλθει ο Συναγερμός. Δεν είναι
μόνοτο γεγονός ότιη υποψηφιότητα

Χριστοδουλίδηαπειλεί το κόμμα με
διάσπαση και με ενδεχόμενη ήττα
στις προεδρικές εκλογές. Διαφάνηκε
επίσης πως στην προσπάθεια απο-
δόμησης θα βγουν πολλοί σκελετοί
από την ντουλάπα.

Σκελετοί που ενδεχόμενα θα
πλήττουν τον ίδιο τον Πρόεδρο και
τη διακυβέρνησή του, δεδομένου
ότι τυχόν ανεπάρκειες και κακο-
διαχείριση Χριστοδουλίδη από τις
θέσεις του αντανακλούν στην ίδια
την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ εμ-

μέσως που και κυβερνούσε και συ-
ναινούσε. Όμως, η συζήτηση δεν
μένει εκεί. Η προειδοποίηση Φαί-
δωνα πως ο ΔΗΣΥ και τα στελέχη
ανέθρεψαν το φαινόμενο Χριστο-
δουλίδη έδειξε πως στελέχη τα
οποία ενδιαφέρονται να έχουν ενι-
σχυμένο ρόλο στο κόμμα όπως ο
δήμαρχος Πάφου, την επόμενη
μέραθα λάβουν μέρος σεένα blame
game και για μια ενδεχόμενη ήττα,
αλλά και για το ποιος ανέθρεψε τε-
λικά το φαινόμενο Χριστοδουλίδη. 

Συναγερμός στη ζώνη της διάσπασης
Πώς οι προσωπικές ατζέντες άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και ο κίνδυνος πανωλεθρίας από την αποκάλυψη σκελετών

Οι ερωτήσεις που έθεσε ο Φαίδωνος
για το τι έκανε ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης με τον Ανδρέα Βγενόπουλο
και για ποιο λόγο επέμενε να πάρει
πάνω του το Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα έχουν τη δική τους ση-
μασία. Στον ΔΗΣΥ θεωρούν πως
αυτές οι υπόνοιες και οι φημολογίες
θα σπιλώσουν το «αψεγάδιαστο
προφίλ» που κατάφερε να κτίσει ο
Νίκος Χριστοδουλίδης. Παραγνω-
ρίζουν βεβαίως μία σημαντική πα-
ράμετρο: πως έστω κι αν ισχύουν
όλα αυτά, το πρόσωπο το οποίο
έδινε τις οδηγίες δεν ήταν άλλος
από τον Νίκο Αναστασιάδη.

Αν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης
δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες
η όλη κατάσταση, αν συνεχίσει
έτσι, αναμένεται να οδηγήσει σε
αυτογκόλ του ΔΗΣΥ, όπου μπορεί
ο Νίκος Χριστοδουλίδης να χάσει
μία μερίδα ψηφοφόρων που τον
θεωρούν αδιάφθορο, όμως σίγουρα
όλοι αυτοί δεν θα στραφούν προς
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον ΔΗ-
ΣΥ, καθώς τους θεωρούν ενορχη-
στρωτές και συμμέτοχους σε όλο

αυτό. Αν για παράδειγμα κατηγο-
ρηθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης για
το CIPA που ανέλαβε το 2020, μετά
τα δημοσιεύματα με τον Τζο Λο,
με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να λο-
γοδοτήσει και ο Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης ως πολιτικός προϊστάμενος
της πολιτικής των πολιτογραφή-
σεων. Αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης
συναντούσε κρυφά τον Ανδρέα
Βγενόπουλο, τότε από αυτό εξάγεται
το συμπέρασμα πως έγινε υπό τις
οδηγίες του Νίκου Αναστασιάδη.
Είναι συνεπώς ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης συμμέτοχος στα γκρίζα ση-
μεία της διακυβέρνησης Αναστα-
σιάδη, όμως ο κύριος πρωταγωνι-
στής είναι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Αν λοιπόν ο ΔΗΣΥ υπό
τον πανικό της δυναμικής Χριστο-
δουλίδη βγάζει σκελετούς που εν-
δεχομένως να τον πλήξουν, ανα-
μένεται και ν’ αντιδράσει αλλά και
να παρέμβει καταλυτικά στην προ-
σπάθεια να διασώσει την υστερο-
φημία του που αποτελεί όπως δια-
φάνηκε από το συνέδριο την κύρια
προτεραιότητά του.

«Αφήστε τον άλλο να είναι ατσα-
λάκωτος, όπως τον αφήσατε για
πέντε δέκα χρόνια να κτίζει προ-
φίλ», έλεγε ο Φαίδωνας Φαίδωνος
από το βήμα του συνεδρίου. Και
αυτό ακριβώς ήταν αρκετό για να
ενισχύσει το ενοχικό σύνδρομο
στους κύκλους της Πινδάρου ακό-
μη και να ξεκινήσει μία συζήτηση
μεταξύ των Συναγερμικών για το
ποιος τελικά ευθύνεται για το φαι-
νόμενο Χριστοδουλίδη. Αυτοκρι-
τική διάθεση, δεδομένου πως ο
Νίκος Χριστοδουλίδης δεν ήταν
πάντοτε ο «δούρειος ίππος» της
παράταξης και ο «μεγάλος διασπα-
στής». Αντιθέτως, η «πολιτική του
Instagram» και το «απολιτίκ» είχαν
δοξασθεί και προωθηθεί σωρηδόν
από Πινδάρου και Προεδρικό.

Και ο ίδιος ο Αβέρωφ Νεοφύτου
επιχείρησε την πολιτική του In-
stagram, αν θυμηθούμε τα «αυ-
θόρμητα» βίντεό του να περπατά
στους δρόμους του κέντρου, τα
στιγμιότυπα ως γκαρσόνι, ως συλ-
λέκτης κερασιών και ελιών, χωρίς
ωστόσο τις αναμενόμενες θετικές
αντιδράσεις. Στο ίδιο πλαίσιο της
επιτυχούς παρουσίας στο Insta-
gram, είναι και η πρόεδρος της
Βουλής Αννίτα Δημητρίου με βομ-
βαρδισμό φωτογραφιών. Όμως
γυρίζοντας στην περίπτωση Χρι-
στοδουλίδη, ο Ιωάννης Κασουλίδης
είχε εξομολογηθεί στην «Κ» πως
νιώθει προσωπικά υπεύθυνος δε-
δομένου ότι ο ίδιος φρόντισε να
του προτείνει να γυρίσει από τα
διπλωματικά του καθήκοντα στο
εξωτερικό πίσω στην Κύπρο και
να αναλάβει καθήκοντα διευθυντή
του γραφείου του, δεδομένου ότι
η εντύπωση που δόθηκε από τον
ρόλο που κατείχε κατά τη διάρκεια
της προεδρίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ήταν η καλύτερη. Όμως
την επικοινωνιακή του δεινότητα
του νεαρού διπλωμάτη, από τον
καιρό της προεδρίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας, δεν είχε επικροτήσει
μόνο ο Ιωάννης Κασουλίδης ως
επικεφαλής του υπουργείου, την
είχε θαυμάσει ο πρόεδρος του ΔΗ-
ΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και γι’ αυτό

τον λόγο, το 2013, όταν έστηνε τη
δική του ομάδα, του πρότεινε να
αναλάβει την θέση του εκπροσώ-
που Τύπου του ΔΗΣΥ. Σύμφωνα
με κομματικούς κύκλους είχε κλεί-
σει η συμφωνία, όμως το γεγονός
ότι τον διεκδίκησε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, πρώτα ως διευ-
θυντή του διπλωματικού του γρα-
φείου και στη συνέχεια ως διαδό-
χου τού Χρήστου Στυλιανίδη στη
θέση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που απέτρεψε τη μετακίνησή του
στην Πινδάρου. Τη μετακίνησή
του στον Λόφο είχαν δει θετικά,
μεταξύ άλλων, και σημερινοί επι-
κριτές του, οι Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης και Μακάριος Δρουσιώτης. 

Από τη στιγμή βεβαίως που ο
Νίκος Χριστοδουλίδης ανέλαβε τη

θέση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που, είχε καταφέρει να κερδίσει
τη συμπάθεια των ΜΜΕ. Λίγο οι
προσωπικές σχέσεις που κατάφερε
να κτίσει με τους πλείστους δη-
μοσιογράφους και λίγο το μετριο-
παθές προφίλ που πρόβαλε ενέ-
τεινε στο να γράφονται καθημερινά
διθύραμβοι για την εικόνα του και
την παρουσία του στην πολιτική
σκηνή. Μία κατάσταση βεβαίως
που όλους βόλευε κατά τις κρίσιμες
περιόδους της πρώτης διακυβέρ-
νησης, καθώς η όποια κριτική στην
κυβέρνηση έπεφτε στα χαμηλά,
δεδομένης της σχέσης Χριστο-
δουλίδη ως κυβερνητικού εκπρο-
σώπου με τα πλείστα ΜΜΕ. Αυτό
σε συνδυασμό με τη στενή σχέση
που κατάφερε να κτίσει σε πολύ

μικρό χρονικό διάστημα με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έκανε
πολλά δημοσιεύματα να μιλούν
για τον νέο του στενό συνεργάτη,
τον οποίο εμπιστεύεται πλήρως ο
Πρόεδρος και γιατί όχι, το νέο αίμα
στην πολιτική που θα πρέπει να
αποτελέσει τη συνέχεια του Προ-
έδρου στον Λόφο.

Μπορεί βεβαίως αυτό να βόλευε
και την Πινδάρου και την κυβέρ-
νηση αρχικά, όμως, τα δημοσιεύ-
ματα που αυξάνονταν περί διαδο-
χής του Νίκου Αναστασιάδη από
τον Νίκο Χριστοδουλίδη είχαν αρ-
χίσει να ενοχλούν στελέχη που
θεωρούσαν πως η διαδοχή αφορά
τους ίδιους και όχι έναν «αλεξι-
πτωτιστή στην πολιτική σκηνή»,
όπως χαρακτήριζαν τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη. Οι αντιδράσεις εκδη-
λώθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία,
όταν ο Χάρης Γεωργιάδης έθεσε
τελεσίγραφοπως, είτε αναλαμβάνει
το υπουργείο Εξωτερικών είτε επι-
στρέφει στο κόμμα. Είχε μάλιστα
ενοχληθεί όταν ο Πρόεδρος είχε
ήδη κλειδώσει για τη θέση του
ΥΠΕΞ, με τη σύμφωνη γνώμη του
Ιωάννη Κασουλίδη, τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, παραθέτοντας κατά
τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο,
δημοσιεύματα που τον παρουσία-
ζαν ως συνέχεια Αναστασιάδη το
2023. Είχε μάλιστα ενοχληθεί κα-
θώς ο ίδιος ένιωθε πως ανέλαβε
το δύσκολο φορτίο της οικονομίας
για μία ολόκληρη πενταετία και
πως ο Νίκος Αναστασιάδης του
όφειλε κάτι περισσότερο. Μαζί
του είχαν συμπλεύσει οι Κωνσταν-
τίνος Πετρίδης και Μιχάλης Σο-
φοκλέους. 

Όλη αυτή η αναστάτωση, που
είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί
στα εξ ων συνετέθη η «δυνατή
ομάδα των σαραντάρηδων της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη» όπως πα-
ρουσιαζόταν από τα ΜΜΕ και βό-
λευε όλους κατά την πρώτη δια-
κυβέρνηση, παρακολουθείτο με
προσοχή από τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο συ-
ναγερμικός πρόεδρος έβλεπε τον
Χάρη Γεωργιάδη ως την κύρια

απειλή του, καθώς το προφίλ που
έκτισε ως «ο τσάρος της οικονο-
μίας», η σχέση του με τα συνα-
γερμικά στελέχη αλλά και η δεδη-
λωμένη θέση του ότι τον ενδια-
φέρει το κόμμα, προκάλεσαν ανα-
στάτωση στον Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Φρόντισε να διαμηνύσει –έστω
κι αν δεν είχε τον πρώτο λόγο–
πως το πρόσωπο που θα έπρεπε
να αναλάβει το υπουργείο Εξωτε-
ρικών ήταν ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης και όχι ο Χάρης Γεωργιάδης.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε μία σχέ-
ση μακρά με τον τέως υπουργό
Εξωτερικών, που χρονολογείτο
από την εποχή που ο πρώτος ήταν
επαρχιακός ΔΗΣΥ Πάφου και ο
δεύτερος μέλος της Μαθητικής
Κίνησης. Αυτή ήταν και η υπερα-
σπιστική γραμμή Χριστοδουλίδη
από Αβέρωφ, όταν άκουγε από
στελέχη πως ο πρώτος ήταν αλε-
ξιπτωτιστής στο κόμμα. Το πόσο
αγνή βεβαίως ήταν αυτή η υπε-
ράσπιση σηκώνει συζήτηση. Υπάρ-
χουν στελέχη που εκτιμούν πως
ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκτιμούσε
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, υπάρχουν
και εκείνοι που έβλεπαν σκοπιμό-
τητες. Ότι δηλαδή ο κύριος εχθρός
που έβλεπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου
ήταν ο Χάρης Γεωργιάδης. Το πρό-
σωπο δηλαδή που θα τον αμφι-
σβητούσε στο μέλλον και εκείνον
θα έπρεπε να αποδυναμώσει. Μά-
λιστα, όταν έσκασε στα χέρια του
η βόμβα του Συνεργατισμού και
αποδυναμώθηκε στα μάτια της
κοινωνίας, τον δέχτηκε με χαρά
στο κόμμα στη θέση του αναπλη-
ρωτή προέδρου. Ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης μέχρι τότε δεν αποτε-
λούσε απειλή. Είτε γιατί ο Αβέρωφ
Νεοφύτου υποτιμούσε τις πολιτικές
δυνατότητες, τη δημοτικότητα
και τις φιλοδοξίες του, είτε γιατί
θεωρούσε πως θα του μείνει πιστός
και θα συντασσόταν μαζί του στο
σενάριο που ο Χάρης Γεωργιάδης
τον αμφισβητούσε. Καθόλου τυ-
χαία συνεπώς και η σπόντα Φαί-
δωνος για το ποιος άφησε τελικά
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να κτίζει
προφίλ.

<<<<<<

Οι σκελετοί που βγαί-
νουν από την ντουλάπα,
προκαλούν ανησυχία
πως οδηγούν σε
αυτογκόλ του ΔΗΣΥ.

Όταν το απολιτίκ δοξαζόταν
Η άνοδος Χριστοδουλίδη, η στήριξη από Αβέρωφ και η ενόχληση των άλλων

<<<<<<

Οι αντιδράσεις εκδηλώ-
θηκαν κατά τη δεύτερη
θητεία, όταν ο Χάρης
Γεωργιάδης έθεσε τελε-
σίγραφο πως, είτε ανα-
λαμβάνει το υπουργείο
Εξωτερικών είτε επι-
στρέφει στο κόμμα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε αρχικά υποτιμήσει τη δυναμική Χριστοδουλίδη, θεωρώντας πως ο κύριος εσωκομματικός αντίπαλος που θα έπρεπε να αποδυ-
ναμώσει ήταν ο Χάρης Γεωργιάδης.

Η τάτσα...
στον Πρόεδρο

Η επόμενη μέρα και
ο ρόλος των δελφίνων
Ποια θα είναι συνεπώς η επόμενη
μέρα του ΔΗΣΥ; Ένα ενδεχόμενη
νίκης του Αβέρωφ Νεοφύτου ενι-
σχύει το κόμμα και το καθιερώνει
ως κόμμα εξουσίας, αν ληφθεί υπό-
ψη πως θα είναι η τρίτη πενταετία
διακυβέρνησής του. Το ενδεχόμενο
ήττας, ιδιαίτερα από τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, ανοίγει ένα τεράστιο
κεφάλαιο εσωστρέφειας. Ο Αβέρωφ
Νεοφύτου αλλά και η ηγεσία εν γέ-
νει, θα πρέπει να απαντήσουν στη
βάση για ποιο λόγο αποφάσισαν να
κατέλθουν με τον πρόεδρο του κόμ-
ματος τη στιγμή που οι δημοσκο-
πήσεις δεν ήταν υπέρ του (όλοι οι
προηγούμενοι υποψήφιοι είχαν ως
όπλο αποτελέσματα δημοσκοπή-
σεων). Για την ηγεσία του κόμματος
που βγήκε μπροστά και στήριξε
την υποψηφιότητα Νεοφύτου (Χά-
ρης Γεωργιάδης, Δημήτρης Δημη-

τρίου, Αννίτα Δημητρίου, Ευθύμιος
Δίπλαρος, Νίκος Τορναρίτης) θα εί-
ναι δύσκολο το εγχείρημα αμφι-
σβήτησης Αβέρωφ Νεοφύτου, κα-
θώς ήταν μέρος της απόφασης.
Ήδη πάντως διεξάγονται δημοσκο-
πήσεις με κύριο ερώτημα την επό-
μενη μέρα του ΔΗΣΥ και ποιον βλέ-
πουν ως τη διάδοχη κατάσταση του
Αβέρωφ Νεοφύτου. Ερώτημα είναι
αν σε αυτή τη διαδικασία προκύ-
ψουν νέα πρόσωπα όπως για πα-
ράδειγμα ο δήμαρχος Πάφου που
θέλει να έχει ρόλο στο κόμμα, ανα-
τρέποντας πλήρως το σκηνικό, αλλά
και τα μέχρι τώρα σενάρια διαδοχής. 

<<<<<<

Οι υποστηρικτές Αβέ-
ρωφ και οι άλλοι που
περιμένουν στη γωνιά. 

Ο Νίκος Αναστασιάδης δίνει πλέον προτεραιότητα στη διάσωση της υστερο-
φημίας του και εκτιμάται πως δεν θα αφήσει αναπάντητα τα όσα βγαίνουν
στο φως της δημοσιότητας από Συναγερμικούς και τον εκθέτουν.
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Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

«Με ενοχλεί πολύ που στελέχη του
ΔΗΣΥ στέκονται στο πλευρό του
Νίκου Χριστοδουλίδη. Υπονο-
μεύουν την ενότητα και τις προ-
οπτικές ενός κόμματος που έχει
σφραγίσει την ιστορία της Κύπρου.
Η εκλογική μάχη ουσιαστικά τώρα
ξεκινάει. Εμείς θα απευθυνθούμε
στην κοινωνία στο σύνολό της,
γιατί πιστεύουμε πως έχουν κρίση
και μπορούν να καταλάβουν το δια-
κύβευμα, λέει σε συνέντευξή του
στη «Κ» ο βουλευτής και εκπρό-
σωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης
Δημητρίου. Αναφέρει ότι έχει πο-
λιτικές φιλοδοξίες, έμαθε, όμως,
να προσέχει τα επόμενα βήματά
του. Να είναι σταθερά και σίγουρα.
Εξηγεί πως τώρα είναι επικεντρω-
μένοι στο να εκλέξουν τον Αβέρωφ
Νεοφύτου Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και για την επόμενη μέρα στον
ΔΗΣΥ ζητεί να ρωτηθεί στις 14 Φε-
βρουαρίου. 

–Υπήρχε η αναγκαιότητα για τη
διεξαγωγή του ιδεολογικού πο-
λιτικού συνεδρίου ώστε να δοθεί
έμφαση στην υποψηφιότητα
Αβέρωφ Νεοφύτου;

–Το συνέδριο ήταν προγραμμα-
τισμένο να γίνει πριν από την παν-
δημία. Έγινε τώρα και ήταν πολύ
σημαντικό. Εμπλουτίσαμε τις θέσεις
μας με το μανιφέστο και καταγρά-
ψαμε τους 100 άξονες πολιτικής
για την επόμενη μέρα της Κύπρου
μας,για το πώς ο Αβέρωφ Νεοφύτου
θα κυβερνήσει την Κύπρο. Προτά-
σεις εφαρμόσιμες, υλοποιήσιμες
και κυρίως κοστολογημένες.

–Μήπως δόθηκε περισσότερη
έμφαση απ’ όση έπρεπε στην
παρουσία τόσο του Έλληνα πρω-
θυπουργού όσο και του Προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος;

–Σε μια τόσο κρίσιμη διεθνή
συγκυρία θα έλεγα ότι ορθώς δό-
θηκε μεγάλη σημασία. Το ότι ο ΔΗ-
ΣΥ έχει διεθνή ρόλο, διασυνδέσεις
και επιρροή είναι θετικό και για το
κόμμα αλλά επιτρέψτε μου να πω
και για την Κύπρο. Οι δεσμοί με τη
Νέα Δημοκρατία έχουν δημιουρ-
γηθεί από την ημέρα ίδρυσης, όπως
και ο ρόλος που έχουμε στο Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τόσο ο κ. Μη-
τσοτάκης όσο και ο κ. Βέμπερ έχουν
και φιλικές σχέσεις με τον κ. Νεο-

φύτου και στηρίζουν την εκλογή
του. Στη συγκυρία που είμαστε με
μια τρίτη κρίση να χτυπά την πόρτα,
πεποίθηση όλων είναι ότι χρειάζον-
ται πολιτικοί που μπορούν να δια-
χειριστούν τις κρίσεις, που μπορούν
να συνεχίσουν να προσφέρουν σι-
γουριά και σταθερότητα με προ-
οπτικές ανάπτυξης. 

–Ως πολιτικός της νέας γενιάς
πιστεύετε ότι αυτά χρειάζονται
οι νέοι για να προσέλθουν στην
κάλπη;

–Οι νέοι θέλουν να ακούσουν
συγκεκριμένα πράγματα που θα
κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Λύ-
σεις και εφαρμόσιμες προτάσεις.
Και όχι μόνο οι νέοι. Τούτος ο τόπος
και οι πολίτες του αξίζουν μιας συ-
νολικής πρότασης, ενός σχεδίου
που θα αφορά την καθημερινότητα
και την ποιότητα ζωής τους. Για
την ψηφιακή μετάβαση, την ποι-
ότητα των κρατικών υπηρεσιών,
τα εισοδήματα, την ποιότητα της
εργασίας, τη σταθερότητα στη
χώρα μας. Ως παράταξη έχουμε και
έργο και προτάσεις να επιδείξουμε
στους τομείς αυτούς. Και πρέπει

να πείσουμε τους νέους ότι μον-
τέρνο δεν σε κάνουν οι στρογγυ-
λεμένες θέσεις και το λάιφ στάιλ,
ούτε οι αφοριστικές αντιλήψεις για
την πολιτική, αλλά η δυνατότητα
να δώσεις λύσεις σε σύγχρονα προ-
βλήματα.

–Οι νέοι όμως χρειάζονται δου-
λειά, ανέλιξη και ευκαιρίες. Είναι
η γενιά των 800 ευρώ.

–Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να
το μετρήσουμε. Υπάρχουν νέοι άν-
θρωποι που παίρνουν 800 ευρώ αλ-
λά δεν είναι όλοι. Υπάρχουν θέσεις
εργασίες σε τομείς αιχμής που αξιο-
ποιούνται. Δεν θα πρέπει να είναι
το όνειρο των νέων ανθρώπων να
δουλέψουν στο Δημόσιο αλλά να
έχουν μια εργασία που τους απο-
δίδει αυτά που αξίζουν και παράλ-
ληλα να νιώθουν ασφαλείς. Χρει-
άζονται επενδύσεις, να εγκαταστα-
θούν εταιρίες που να μην είναι βι-
τρίνα. Να μην είναι ανάθεμα ένας
νέος να αξιοποιήσει την περιουσία
του πατέρα και του παππού του
και να ασχοληθεί με τον πρωτογενή
τομέα. Υπάρχει προοπτική όπως
και στη μεταποίηση προϊόντων.

Υπάρχει χώρος, φτάνει να κάνουμε
το σωστό προσανατολισμό και
στους μαθητές στα σχολεία. Να μη
θέλουμε όλους τους νέους να γίνουν
δικηγόροι και λογιστές. Ήδη σή-
μερα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη
ναυτιλία και στην τεχνολογία.

–Πώς θα τους πείσετε ότι δεν
είστε όλοι διεφθαρμένοι;

–Με τον τρόπο ζωής μας. Ο κα-
θένας από εμάς που βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή και εκ των πραγ-
μάτων είμαστε εκτεθειμένοι και
χρειάζεται με τον τρόπο που ζει να
προβάλει τη δουλειά που κάνει, να
λειτουργούμε ως πρότυπα. Την ίδια
ώρα θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια
στον τρόπο που κινείται ο δημόσιος
τομέας όπως και να επισπευσθεί ο
χρόνος λήψης αποφάσεων. Έτσι,
δεν θα δημιουργούνται και ζητή-
ματα διαπλοκής που μπορεί να κα-
ταλήξουν στη διαφθορά. Αυτά πρέ-
πει να καταπολεμήσουμε.

–Σε ό,τι αφορά το μεταναστευ-
τικό πιστεύετε ότι λαμβάνονται
ορθές πολιτικές αντιμετώπισης;

–Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία
χρόνια. Κάποια σωστά όπως είναι

για παράδειγμα η καταπολέμηση
των εικονικών γάμων και των ει-
κονικών φοιτητών, η αύξηση των
δικαστών στο Διοικητικό και η αύ-
ξηση των λειτουργών που εξετάζουν
τις αιτήσεις. Από εκεί και πέρα
υπάρχουν και ζητήματα που ίσως
πρέπει να ξαναδούμε. Για παρά-
δειγμα ο φράχτης στην πράσινη
γραμμή δεν πιστεύω να είναι το
αποτελεσματικό εκείνο μέσο που
απομακρύνει ή απωθεί τους μετα-
νάστες να έρθουν στις ελεύθερες
περιοχές. Αντιθέτως, μπορεί να δη-
μιουργηθούν περισσότερα προ-
βλήματα παρά οφέλη. Η παρακο-
λούθηση μέσω τεχνολογίας είναι
ένα σωστό μέτρο όπως και η πρόσ-
ληψη των 300 οριοφυλάκων. Χρει-
άζεται να δούμε συνολικά το μεγάλο
αυτό πρόβλημα. Θα πρέπει να βρού-
με λύσεις. Είναι η εργοδότηση των
αιτητών πολιτικού ασύλου σωστή
πολιτική; Ή δημιουργεί ζητήματα
στους εργοδότες και ταυτόχρονα
λειτουργεί και ως πόλος έλξης; Πα-
ράλληλα θα πρέπει να εξετάζονται
στον ελάχιστο χρόνο οι αιτήσεις
όπως και να γίνουν πολιτικές συμ-
φωνίες, για τον επαναπατρισμό αυ-

τών των ανθρώπων. Και την ίδια
ώρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την
πολιτική ενσωμάτωσης. Δεν μπορεί
να στέλνουμε στα σχολεία τα παιδιά
που δεν ξέρουν λέξη ελληνικά και
να λέμε ότι τα στηρίζουμε. Πρέπει
να δούμε τα ζητήματα σε ένα συ-
νολικό και συλλογικό επίπεδο. Να
μην ξηλώνουμε και να ράβουμε
την ίδια ώρα.

–Εκτιμάτε ότι το θέμα του Ακάμα
θα κλείσει πριν από τις εκλογές
ή θα διαιωνίζεται;

–Δεν ξέρω αν θα κλείσει πριν
από τις εκλογές. Αν θα κλείσει πρέ-
πει να γίνει με ομαλότητα και με
διαφάνεια και αυτό για να γίνει
πρέπει να ακουστεί το σύνολο των
επηρεαζόμενων. Και εμένα με ενο-
χλεί η προοπτική να γίνει ο Ακάμας
μια άλλη Αγία Νάπα. Είναι αυτό
όμως που καταγράφεται στο σχέδιο;
Την ίδια ώρα υπάρχουν και οι κά-
τοικοι της περιοχής που νιώθουν
εγκλωβισμένοι. Θα πρέπει να γίνει
με μια ισορροπία και διαφάνεια.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το
ζήτημα, αλλά αυτές οι βασικές αρχές
θα πρέπει να τηρηθούν. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση οι αντιδράσεις
που είδαμε μέχρι σήμερα είναι το
λιγότερο απ’ όσα θα δούμε τις επό-
μενες εβδομάδες ίσως και μήνες. 

–Τώρα που έχει ξεκαθαρίσει το
πολιτικό σκηνικό, διαφοροποι-
είται ο τρόπος υποστήριξης και
προώθησης της υποψηφιότητας
Αβέρωφ Νεοφύτου που σύμφω-
να με τις δημοσκοπήσεις δεν
φαίνεται να βγαίνει νικητής; 

–Ο ΔΗΣΥ δεν διαφοροποιεί την
πολιτική του στη βάση των μετρή-
σεων. Αν το κάναμε αυτό σίγουρα
δεν θα είμαστε παράταξη και δεν
θα αντέχαμε μέχρι σήμερα. Πίσω
στις δημοσκοπήσεις ήμασταν και
πριν από έναν χρόνο, στις βουλευ-
τικές, και στις προεδρικές του 2008
όταν κανένας δεν έβαζε τον Ιωάννη
Κασουλίδη στο δεύτερο γύρο. Τώρα
που όλοι οι βασικοί παίκτες είναι
στο γήπεδο, αυτό που αναμένουμε
είναι η πολιτική συζήτηση. Δημό-
σια, καθαρή, συγκεκριμένη και επί
της ουσίας. Χωρίς υπεκφυγές και
επικοινωνιακά τερτίπια. Το βασικό
ζητούμενο είναι ποιος, πώς και με
ποιους συμμάχους μπορεί να ηγηθεί
της πατρίδας μας σε αυτή την κρί-
σιμη συγκυρία. Όλα τα υπόλοιπα
δεν συνάδουν με την κρισιμότητα
της συγκυρίας.

O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Ο ΔΗΣΥ θα παραμείνει πρωταγωνιστής 
Στηρίζω απόλυτα τον Αβ. Νεοφύτου, όχι μόνο επειδή τον θεωρώ ικανότερο, αλλά και γιατί θέλω να προστατεύσω την παράταξή μου

–Σας ενοχλεί που στελέχη του
ΔΗΣΥ στέκονται στο πλευρό του
Νίκου Χριστοδουλίδη;

–Προσωπικά ναι, με ενοχλεί πο-
λύ. Γιατί υπονομεύει την ενότητα
και τις προοπτικές ενός κόμματος
που έχει σφραγίσει την ιστορία της
Κύπρου. Όποτε κυβερνήσαμε φέ-
ραμε καλύτερες μέρες για τη χώρα
και τους πολίτες. Το λέμε με αυτο-
πεποίθηση. Και στην τρέχουσα δε-
καετία με τον Πρόεδρο Αναστασιά-
δη και στηδεκαετία του αείμνηστου
Γλαύκου Κληρίδη. Συγκρίνετε την
Κύπρο του σήμερα με εκείνη πριν
από δέκα χρόνια. Υπήρξαν παρα-
λείψεις, έγιναν λάθη αλλά στο τέλος
της μέρας το πρόσημο είναι θετικό.

Τι κάνουν τώρα όσοι υποστηρίζουν
τον κ. Χριστοδουλίδη; Μας λένε ότι
δεν έχει σημασία το κόμμα, οι δια-
δικασίες του, οι προοπτικές του, οι
αγώνες όλων ημών, αλλά μόνο οι
φιλοδοξίες του οποιουδήποτε; Γι’
αυτό και σε ό,τι με αφορά, παρά το
ότι γενικά είμαι πολιτικός χαμηλών
τόνων που πιστεύει στις συνθέσεις,
στηρίζω απόλυτα τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου, όχι μόνο επειδή τον θεωρώ
ικανότερο να κρατήσει το τιμόνι
της χώρας, αλλά και γιατί θέλω να
προστατεύσω την παράταξή μου. 

–Ναι αλλά όταν δεν μπορείτε να
πείσετε στελέχη που διαχρονικά
ανήκουν στο ΔΗΣΥ πώς θα προ-

σελκύσετε ψηφοφόρους από άλ-
λους χώρους και ειδικότερα τους
νέους; 

–Δεν θέλω να αναφερθώ σε στε-
λέχη, μιας και είναι μετρημένα στα
δάχτυλα των χεριών και για τους
οποίους μπορεί να υπάρχουν και
προσωπικοί λόγοι που είναι απέ-
ναντι από τον ΔΗΣΥ σήμερα. Σας
είπα ότι η εκλογική μάχη ουσιαστικά
τώρα ξεκινάει. Εμείς θα απευθυν-
θούμε στην κοινωνία στο σύνολό
της, γιατί πιστεύουμε πως έχουν
κρίση και μπορούν να καταλάβουν
το διακύβευμα. Αν θέλουμε ως κοι-
νωνία να βελτιώσουμε αυτό που
σήμερα έχουμε ή αν θέλουμε να
θέσουμε σε αμφισβήτηση όσα με

κόπο κτίσαμε. Είμαστε πεπεισμένοι
πως στο τέλος της μέρας ο ΔΗΣΥ
θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνι-
στής και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ο
επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. 

–Αν θα βγει πρόεδρος ποια θα
είναι η επόμενη μέρα στο ΔΗΣΥ;

–Αυτή την ώρα βλέπουμε μόνο
το επόμενο παιχνίδι όπως λέει και
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μπορείτε να
με ρωτήσετε την επόμενη μέρα των
προεδρικών του Φλεβάρη. Τώρα εί-
μαστε επικεντρωμένοι στο να εκλέ-
ξουμε τον Αβέρωφ Νεοφύτου Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε
τη μεγάλη εικόνα και όποιος δεν

το κάνει, προσωπικά πιστεύω πως
κάνει λάθος.

–Θα διεκδικήσετε την προεδρία
του ΔΗΣΥ, στο συνέδριο του κόμ-
ματος μετά τις προεδρικές;

–Σας είπα ότι τώρα δίνουμε τη
μεγάλη μάχη για τις προεδρικές και
για την ενότητα της παράταξης.
Κάντε μου αυτή την ερώτηση στις
14 Φεβρουαρίου. Όποιος όμως πο-
λιτικός σάς λέει πως δεν έχει φιλο-
δοξίες μάλλον δεν σας λέει την αλή-
θεια. Έχω πολιτικές φιλοδοξίες,
έμαθα, όμως, να προσέχω τα επό-
μενα βήματά μου. Όταν αποπειρά-
σαι να κάνεις άλμα πολύ πιθανόν
να βρεθείς στο κενό. 

Υπονομεύουν την ενότητα και τις προοπτικές του κόμματος

O φράχτης στην πράσινη
γραμμή δεν πιστεύω να
είναι το αποτελεσματικό
εκείνο μέσο που απομα-
κρύνει ή απωθεί τους με-
τανάστες να έρθουν στις
ελεύθερες περιοχές. 

Και εμένα με ενοχλεί
η προοπτική να γίνει
ο Ακάμας μια άλλη
Αγία Νάπα. Είναι
αυτό όμως που καταγρά-
φεται στο σχέδιο;

Έχω πολιτικές φιλοδοξίες έμαθα όμως να προσέχω τα επόμενα βήματά μου. Να είναι σταθερά και σίγουρα.
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Η στήριξη της Άννας
Στήριξη στον Ανδρέα Μαυρογιάννη δίνει η
πρώην ανεξάρτητη βουλεύτρια Άννα Θεο-
λόγου. Την απόφασή της δημοσιοποίησε
μέσω του λογαριασμού της στο facebook.
Η ίδια είχε εκφραστεί από νωρίς υπέρ της
υποψηφιότητας Μαυρογιάννη, με κάποι-
ους κύκλους να τη βλέπουν θετικά και για
το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση εκ-
προσώπου Τύπου. Σοφότερες δυνάμεις
όμως επικράτησαν, σκεπτόμενοι το θερμό-
αιμο του χαρακτήρα της. Όπως μαθαίνου-
με πάντως, αν και η ίδια ανέφερε πως τέσ-
σερις ανεξάρτητοι υποψήφιοι της ζήτησαν
συνάντηση, σε αυτούς δεν περιλαμβάνε-
ται ο Γιώργος Κολοκασίδης. 

••••
Το επιτελείο Μαυρογιάννη
Τη Δευτέρα, πάντως, ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης μετακινείται στο επιτελείο του, το
οποίο όπως έχει αποκαλύψει η στήλη βρί-
σκεται στη Γρίβα Διγενή. Το ποιοι θα τον
ακολουθήσουν εξακολουθεί να αποτελεί
μυστήριο. Το σίγουρο πάντως είναι πως η
Εζεκία Παπαϊωάννου δεν θα στείλει όπως
την προηγούμενη πενταετία πρωτοκλασά-
τα στελέχη όπως ο Στέφανος Στεφάνου
και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε μία προ-
σπάθεια να διασφαλιστεί το ανεξάρτητο
της υποψηφιότητάς του. Υπάρχουν, ωστό-
σο, νέα πρόσωπα από τον χώρο της Αρι-
στεράς, που αναμένεται πως θα βγουν
μπροστά και θα εκπροσωπούν σε τηλεο-
πτικά πάνελ τον υποψήφιο της Αριστεράς. 

••••
Κόσιης, Κωστάκης και το νέο 
Μιλώντας πάντως για επιτελείο και περί-
γυρο, αίσθηση προκάλεσε σε πολλούς η
μαζική εκδήλωση του Νίκου Χριστοδουλί-
δη σε Πάφο και Παραλίμνι. Δεν πέρασε
απαρατήρητο ότι πλαισιώθηκε από τον
πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Κωστάκη Κων-
σταντίνου και τον Νίκο Κόσιη. Καλοί οι συμ-
βολισμοί, αλλά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
εκπροσωπούν το νέο και το αντισυστημικό,
το οποίο διατείνεται πως εκπροσωπεί ο τέ-
ως υπουργός Εξωτερικών. Πέραν των Κό-
σιη και Κωνσταντίνου, μαθαίνουμε πως και
άλλοι Συναγερμικοί βρίσκονται γύρω του. Η
Μαρίνα Χατζημανώλη που ήταν στο ψηφο-
δέλτιο του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λεμεσού,
όπως και ο δικηγόρος Ηρακλής Αγαθοκλέ-
ους. Μαζί του και ο υποψήφιος Λάρνακας
Μάκης Γεωργίου. Ερώτημα μεγάλο είναι
ποιος τελικά θα είναι ο επιτελάρχης του,
που παραμένει ακόμα ανοικτό. 

••••
Οι απουσίες
Σημαντικές ομολογουμένως οι ευρωπαϊ-
κές προσωπικότητες στο ιδεολογικοπολιτι-
κό συνέδριο του ΔΗΣΥ. Τις παρουσίες Βέμ-

περ, Μητσοτάκη, Σχοινά, Κυριακίδου τις πι-
στώνεται προσωπικά ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Την απουσία της προεδρικής οικογέ-
νειας την πιστώνεται ο Νίκος Αναστασιά-
δης. Μάλιστα ο κοινός περίγυρος των δύο
ηγετών της Δεξιάς μετέφερε στη στήλη τις
απέλπιδες προσπάθειες να πειστούν οι θυ-
γατέρες και οι γαμπροί του προέδρου να
παραστούν για να «κλείσουν» στόματα και
ψιθύρους πως λοξοκοιτάζουν άλλους υπο-
ψηφίους. Εις μάτην όμως. Να θυμίσουμε
πως σε άλλες εποχές η παρουσία τους ήταν
στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη φορά προτί-
μησαν, λέγεται, ταξιδάκι στο Λονδίνο.

••••
Τα εύσημα
Μιλώντας πάντως για το ιδεολογικοπολιτι-
κό συνέδριο του ΔΗΣΥ, αξίζει να πούμε πως
η οργάνωση ήταν άρτια τις δύο μέρες που
διεξήχθηκε, με την ηγεσία να ακούει προ-
σεκτικά μέλη και στελέχη σε μία προσπά-
θεια αυτοκριτικής. Σημαντικό το γεγονός ότι
μετά από καιρό ακούμε δειλά δειλά βου-
λευτές και στελέχη να τοποθετούνται πολι-
τικά. Τα εύσημα πάντως για την όλη διοργά-
νωση πάνε στον διευθυντή του Ινστιτούτου
Γλαύκος Κληρίδης, Μιχάλη Σοφοκλέους.

••••

Η συγγνώμη 
Συγγνώμη φαίνεται να ζήτησε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου από τον Μάριο Καρογιάν στη
συνάντηση που είχαν οι δύο πολιτικοί αρ-
χηγοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ. Μία πράξη
μεταμέλειας γιατί, όπως εξήγησε ο κ. Νεο-
φύτου, κάποιες φορές η στάση που κράτη-
σε έναντι των θέσεων των μελών της
ΔΗ.ΠΑ δεν ήταν ορθή και πιθανόν να τους
αδίκησε. Παραδέχτηκε ότι το έκανε για να
τα πηγαίνει καλά με τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο, βέβαια το έκανε αφού ξεκαθάρισε
ότι το ΔΗΚΟ πήρε τον δρόμο του Νίκου
Χριστοδουλίδη. Πάντως, μία ενδεχόμενη
στήριξη της υποψηφιότητάς του από τη
ΔΗΠΑ θα έδινε τη δεδομένη στιγμή την
ώθηση που πιθανόν χρειάζεται κυρίως για
επικοινωνιακούς λόγους. Ακόμα κι αν γίνε-
ται κάπως αδέξια...

••••
Μισές δουλειές
Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποι-
ήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Λεμεσός –
Πειραιάς μετά από 21 χρόνια. Λυπούμαι να
παρατηρήσω πως το πρώτο ταξίδι ήταν κα-
τώτερο των περιστάσεων και η ευθύνη βα-
ραίνει την εταιρεία που ανέλαβε να επα-
ναλειτουργήσει, μια ακτοπλοϊκή γραμμή
με ευρύτερους συμβολισμούς. Το κράτος

και ορθά ήλθε και στήριξε την προσπάθεια
με ένα διόλου ευκαταφρόνητο κονδύλι.
Δεν μπορεί το πλοίο που επελέγη να πα-
ρουσιάζει μια απαράδεκτη εικόνα. Δεν
μπορεί στην πρεμιέρα, που όλα πρέπει να
είναι άψογα, να μη λειτουργεί το μηχάνη-
μα πληρωμής με κάρτες. Δεν μπορεί να
μην υπάρχει ασύρματο δίκτυο για ένα ταξί-
δι 27 ωρών και σε μια εποχή που υπάρχει
ασύρματο δίκτυο και στην πιο απομακρυ-
σμένη περιοχή. Όταν έχεις φιλόδοξες
προσδοκίες δεν γίνεται τελευταία στιγμή
να προσπαθείς να ενεργοποιήσεις το ψη-
φιακό σύστημα επιβίβασης, με τους επι-
βάτες να ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Και
το πιο βασικό και ανησυχητικό. Να δείχνεις
ότι δεν σε αγγίζει η δικαιολογημένη αγα-
νάκτηση των επιβατών. Το υφυπουργείο
Ναυτιλίας έχει να πει κάτι;

••••
Έκλεψε την παράσταση
Πρέπει να ομολογήσουμε πως ο υφυ-
πουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης
που ήταν εκ των επιβατών του πλοίου προ-
σπάθησε να σώσει την παρτίδα. Μέχρι τον
Dj έκανε και πρέπει να παραδεχθούμε
πως τα πήγε περίφημα. Ακομπλεξάριστος
και με dress code για την περίσταση απέ-
δειξε πως είναι γνώστης της τέχνης των

decks, στη διάλεκτο των νεαρών. Κάποιοι
εκ των θαμώνων ακούστηκαν να λένε πως
αν παρ’ ελπίδα φύγει από το Υφυπουργείο
δεν κινδυνεύει να μείνει χωρίς δουλειά. Οι
μουσικές επιλογές του υφυπουργού Ναυ-
τιλίας ξεσήκωσαν τον συνάδελφό του
υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο, ο
οποίος παρεμπιπτόντως με το που αποβι-
βάστηκε στον Πειραιά δεν παρευρέθηκε
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε,
πήρε τη βαλίτσα του και δρόμο για το αε-
ροδρόμιο για να προλάβει το αεροπλάνο
της επιστροφής στη Λάρνακα, όπως ακού-
στηκε να λέει. 

••••
Με γαλλικό άρωμα
Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή απο-
δέσμευσε το κονδύλι για την προκαταβολή
αγοράς 6 επιθετικών ελικοπτέρων της
Εθνικής Φρουράς. Ο υπουργός Άμυνας Χα-
ράλαμπος Πετρίδης τρίβει τα χέρια, δεν
είμαι σίγουρος για τον υπουργό Οικονομι-
κών. Ακόμα και μετά την αποδέσμευση του
κονδυλίου οι κακές γλώσσες επέμεναν
πως ο Κωνσταντίνος Πετρίδης μουρμου-
ρούσε. Μάλιστα, φέρεται να διερωτήθηκε
για την αναγκαιότητα αγοράς των γαλλι-
κών ελικοπτέρων την παρούσα χρονική
στιγμή. Μάλιστα, για να πείσει πως δεν εί-
ναι ο συνήθης ύποπτος που γκρινιάζει
έλεγε πως για άλλα οπλικά συστήματα που
η απόκτησή τους ήταν αναγκαία, αποδέ-
σμευσε τα σχετικά κονδύλια χωρίς δεύτε-
ρη κουβέντα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι να δούμε τι θα κάνει αν μέχρι το τέ-
λος της θητείας του, του ζητηθεί επιπλέον
αποδέσμευση κονδυλίων για την Ε.Φ. Θα
τα αποδεσμεύσει ή θα τα αφήσει προίκα
στον επόμενο ΥΠΟΙΚ;

Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

«Είμαι εδώ για την πατρίδα μου, όχι για τις εκλογές» είπε με στόμφο ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την περιπλάνησή του στην περίκλειστη
πόλη. Ένα χρόνο προηγουμένως όταν άνοιγε όμως το Βαρώσι, βρισκόταν στις Μαλδίβες.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Ακούει ο Τάκης;
Αφήνει πίσω του τις διαφορές του πα-
ρελθόντος και επικεντρώνεται στις συγ-
κλίσεις του μέλλοντος, στηρίζοντας τον
κ. Χριστοδουλίδη το ΔΗΚΟ, κάνοντας την
υπέρβασή του, λέει ο κ. Νικόλας Παπα-
δόπουλος, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, του κόμ-
ματος που πάση θυσία θα είναι στην επό-
μενη κυβέρνηση! Τώρα αυτά περί διε-
φθαρμένης κυβέρνησης, της οποίας
ήταν πρωτοκλασάτο μέλος ο κ. Χριστο-
δουλίδης, τότε που καταψηφιζόταν από
το ΔΗΚΟ ο προϋπολογισμός... ενώ η χώ-
ρα, όπως και όλος ο πλανήτης, ήταν στη
δίνη της πανδημίας, αυτά δεν είναι τίπο-
τε, ολάν. Μια κουβέντα είπανε τα πλά-
σματα, το θέμα είναι να δούμε το αύριο...
μεθαύριο, άλλα θα λέμε. Ακούει ο Τάκης;
Μην παίρνει το πλάσμα σε λάθος γρα-
φεία τηλέφωνο και ψάχνει τη διαφθορά
και δεν τη βρίσκει. Κρίμα είναι!

- - - - - - - - -

Εις τον αφρό της θάλασσας
Είμαστε, πάντως, της υπερβολής, εγκαι-
νιάστηκε η Μαρίνα Αγίας Νάπας και θα
καταστήσουμε την πόλη ως το καλύτερο
και πιο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρε-
τρο της Μεσογείου. Τι να μας πούνε τώ-
ρα οι Νίκαιες, τα Μόντε Κάρλο, κάτι Ιτα-
λίες (και τα Χανιά αν και δεν έχουν μαρί-
να, αλλά είμαι bias, το παραδέχομαι).
Ενώθηκε και η Κύπρος με την Ελλάδα
ακτοπλοϊκώς και μόνο που δεν στείλαμε
σήμα στο φεγγάρι. Δεν λέω, σημαντικό
είναι, αλλά τόσος χαμούλης για ένα δρο-
μολόγιο (κατανοώ τους συμβολισμούς...
αλλά εντάξει!). Ανταγωνιζόμαστε τη Νί-
καια, και επανασυστήνουμε τον ομφάλιο
λώρο... αν ήμουν αεροπλάνο, θα είχα πα-

ρεξηγηθεί πάντως... Δώστε μας κορδέ-
λες και σας λέμε ό,τι θέλετε να ακούσε-
τε. Βέβαια, δεν δώσαμε και λίγα σε επι-
χορήγηση, κάτι εκατομμύρια είναι, παλιά
υπήρχε ο όρος θαλασσοδάνειο πάντως!

- - - - - - - - -

Αρένα το «Βαρώσι»
Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός
τον Αύγουστο, λέει η παροιμία και επει-
δή ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είναι κο-

λιός, τον Αύγουστο, όλους τους περα-
σμένους Αυγούστους, που χανόταν το
Βαρώσι, ήταν αλλού, χανόταν και εκεί-
νος... περίμενε τον Ιούνιο του 2022 να
πει πως αν χαθεί το Βαρώσι, χάνεται κι η
Κύπρος μας... Λόγια κούφια, κενά περιε-
χομένου, όταν οι περασμένοι Αύγουστοι
βοούσαν, έβγαζαν κραυγές άναρθρες,
ανίκανες την αδικία να σηκώσουν. Τα Βα-
ρώσια έγιναν πλέον πεδίον δόξης λαμ-
πρόν... μια αρένα για Πράσινους και Βέ-
νετους... Έτσι τώρα και ο κ. Νεοφύτου

επισκέπτεται τα Βαρώσια, μετά της κου-
στωδίας του, και δίνει αγώνα, ολοφυρό-
μενος... Αλλά η χρυσή αμμουδιά, κύριε
Νεοφύτου, πλύθηκε από το τσουνάμι...
που τελικά ερχόταν κύμα-κύμα... διότι εί-
μαστε συνηθισμένοι στο «μη μου τους
κύκλους τάραττε». 

- - - - - - - - -

ΣΟΣ και χανόμαστε
Ο Ακάμας πάει καλιά του, ή σχεδιάζεται

να πάει καλιά του, σιγά-σιγά, με σχέδιο,
μπούκωσε, βλέπετε, η άλλη, η άχτιστη
Κύπρος και πρέπει να βρεθεί ζωτικός χώ-
ρος. Ο Πενταδάκτυλος χάνεται, καίγεται,
υλοτομείται, γίνεται νταμάρι, που
ασκούνται ξένοι φαντάροι, η Κερύνεια
και το Πέντε Μίλι χτίζονται, και εμείς περί
άλλων τυρβάζουμε και πολύ περισσότερο
οι πολιτικοί μας, ένθεν κακείθεν της Πρά-
σινης Γραμμής, μάλλον θυμήθηκαν να εκ-
μοντερνίσουν τον χρησμό της Πυθίας πε-
ρί ξύλινων τειχών... και είπαν να τα κά-
νουμε τείχη αλουμινίου και γυαλιού, να
γίνουμε ένα νησί κάτι σαν SimCity. Καη-
μένη και καμένη Κύπρος. Η περιβαλλοντι-
κή κρίση δεν καταλαβαίνει από σύνορα,
από γραμμές κατάπαυσης του πυρός, από
πολιτικές αδιέξοδες.  

- - - - - - - - -

Μήπως να συνεργαστείτε;
Μην το ξεχνάμε το υφυπουργείο Πολιτι-
σμού, και από ό,τι μου κελαηδούν που-
λάκια ο κ. Τουμαζής προσπαθεί, έχει αρ-
χίσει να παλεύει... ζυγίζει τις μάχες που
θα δώσει, έχοντας στο μυαλό του ότι ο
χρόνος του είναι λίγος, και θα πρέπει να
τον αξιοποιήσει πολύ δημιουργικά. Μα-
θαίνω, επίσης, από άλλα πουλάκια, ότι
εκεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων κάνουν νά-
ζια ακόμα, και αναφέρονται ως στρατιώ-
τες ακόμη, ως δικαιούνται, στον λοχαγό
τους... Λέω τώρα εγώ, μήπως να το πά-
ρουν χαλαρά πια ότι θα μεταφερθούν
στη νέα δομή, και να συνεργαστούν με
τον νέο θεσμό; Μια ιδέα ρίχνω, τώρα μά-
λιστα, που γίνεται και λόγος για λεφτά,
μπας και πάρουν κατιτίς παραπάνω.

- - - - - - - - -

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΣΤEΦΗ ΔΡAΚΟΥ

Η υπουργός δικαιοσύνης Στέφη
Δράκου, η οποία κατέδειξε την βδο-
μάδα που πέρασε πως έχει τα κα-
τάλληλα αντανακλαστικά.

Τα Βαρώσια έγιναν πλέον πεδίον δόξης λαμπρόν... μια αρένα για Πράσινους και Βένετους... Έτσι τώρα και ο κ. Νεοφύτου επισκέπτε-
ται τα Βαρώσια, μετά της κουστωδίας του, και δίνει αγώνα, ολοφυρόμενος...
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Πόσο πείθει το ΔΗΚΟ ότι στο πρόσωπο του
κ. Χριστοδουλίδη είδε την αλλαγή που
χρειάζεται ο τόπος δεδομένου ότι μέχρι
πρότινος το εν λόγω κόμμα έπνεε μένεα
εναντίον της κυβέρνησης ως της πλέον
διεφθαρμένης; Αν δεν με απατά η μνήμη

μου ο κ. Χριστοδουλίδης ερωτηθείς κατά πόσο θεωρεί
την κυβέρνηση Αναστασιάδη διεφθαρμένη απάντησε
αρνητικά. Είπε ότι λάθη έγιναν και ότι υπάρχει χώρος
για βελτιωτικές αλλαγές. Για διεφθαρμένη κυβέρνηση
όμως δεν μίλησε. Από την άλλη –για να φρεσκάρουμε
τη μνήμη μας– το ΔΗΚΟ έφτασε στο σημείο να κατα-
ψηφίσει τον προϋπολογισμό του κράτους, στην αρχή
μάλιστα της πανδημίας, για να κάνει τη θέση του εναντίον
της διαφθοράς ακόμα πιο «ισχυρή», αδιαφορώντας
πλήρως για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ήδη βίωνε
ο κόσμος.

Τι συνέβη, λοιπόν; Γιατί δεν απαίτησε ο υπέρμαχος
της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης κ. Παπαδό-
πουλος, από τον ανεξάρτητο κ. Χριστοδουλίδη να δια-
χωρίσει τη θέση του στο θέμα της διαφθοράς προτού
συνομιλήσει μαζί του για το ενδεχόμενο υποστήριξής
του; Το λογικό αυτό θα ήταν για κάποιον ο οποίος εδώ
και καιρό δεν χάνει την ευκαιρία να μας υπογραμμίζει
νυχθημερόν πόσο διεφθαρμένη ήταν η εν λόγω διακυ-
βέρνηση (να θυμηθούμε μήπως και τον Μάκη;): Να απαι-
τήσει για λόγους αρχής από τον υποψήφιο της αρεσκείας
του να διαχωρίσει τη θέση του, ότι όχι μόνο δεν τη δια-
χώρισε, αλλά είπε πως δεν θεωρεί τη διακυβέρνηση
Αναστασιάδη διεφθαρμένη πώς και γιατί γίνεται αποδεκτό
από τον κ. Παπαδόπουλο; «Παραμερίζει», είπε ο κ. Πα-
παδόπουλος, «τις διαφορές του παρελθόντος και επι-
κεντρώνεται στις συγκλίσεις του μέλλοντος», στηρίζοντας
τον κ. Χριστοδουλίδη. «Το ΔΗΚΟ κάνει την υπέρβασή
του», δηλώνει ο αρχηγός του, «ανταποκρινόμενο στις
προσδοκίες της κοινωνίας για μια ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα που να ενώνει και να μη διχάζει και που να
μην υπηρετεί τις κομματικές ατζέντες».

Και ξαφνικά όλος αυτός ο πόλεμος εναντίον της δια-
φθοράς υποβαθμίστηκε σε μια «διαφορά του παρελθόν-
τος»; Τόσο απλά; Απλώς και μόνο διότι το ΔΗΚΟ απο-
φάσισε να αφουγκραστεί τις προσδοκίες της κοινωνίας
τώρα; Όταν καταψήφιζε τον προϋπολογισμό, όμως, στις
πρωτόγνωρες συνθήκες μιας πανδημίας, γιατί δεν ήταν
σε θέση να αφουγκραστεί τίποτα; Ούτε τον πανικό του
κόσμου, ούτε το ότι με την καταψήφιση κινδυνεύαμε
να μην έλθουν τα εμβόλια, ούτε ότι ολόκληρος ο πλανήτης
βρέθηκε σε παύση λόγω του ιού; Τώρα είναι που επανήλθε
μαγικά η ικανότητα του ΔΗΚΟ να αφουγκράζεται; Και
γιατί άραγε τώρα; Μήπως να θυμηθούμε και την άλλη
–αλησμόνητη ομολογουμένως– δήλωση του κ. Παπα-
δόπουλου; Το ΔΗΚΟ θα είναι πάση θυσία συγκυβέρνηση,
είπε και ελάλησε.

Και μήπως αυτό είναι το κλειδί της μεταστροφής του
ΔΗΚΟ και όχι η επαναφορά της ικανότητάς του να
αφουγκράζεται; Μήπως ο κορυφαίος αδιάφθορος είδε
τη δυναμική του κ. Χριστοδουλίδη και την απήχηση
που έχει στον κόσμο και άδραξε την ευκαιρία να κάνει
τη δήλωσή του –πως θα είναι συγκυβέρνηση πάση θυ-
σία– πραγματικότητα; Μήπως αυτό το σενάριο είναι
πολύ πιο κοντά στη ΔΗΚΟϊκή «λογική» από ό,τι ο αφουγ-
κρασμός του κόσμου; Μήπως ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν
το τέλειο όχημα για τον κ. Παπαδόπουλο ώστε να διανύσει
αμέριμνος τη διαδρομή προς τη συγκυβέρνηση, κρύ-
βοντας τα χαμηλά ποσοστά του κόμματός του και δια-
τηρώντας έτσι τον ρυθμιστικό του ρόλο; Και μήπως
τελικά η υποστήριξη του κ. Χριστοδουλίδη δεν είναι
υπέρβαση του ΔΗΚΟ που πρέπει να αποκαλείται, όπως
τη χαρακτήρισε ο αρχηγός του, αλλά πρόσβαση στην
εξουσία, προκειμένου να συνεχίσει να έχει λόγο ύπαρξης
το εν λόγω κόμμα; Και όλα αυτά τα έχει άραγε υπόψη
του ο κ. Χριστοδουλίδης ή «καταπίνει» την εκδοχή περί
αφουγκρασμού της κοινωνίας; Οφείλει ωστόσο να τα
έχει στα υπόψη του. Διότι η αλλαγή που επιζητεί η κοι-
νωνία δεν είναι μόνο αλλαγή προσώπων αλλά κυρίως
νοοτροπιών. Νοοτροπιών που εδώ και χρόνια αποσκοπούν
στο να εμπαίζουν τη νοημοσύνη των πολιτών χωρίς
καν να την αφουγκράζονται.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Άλλα έγραψε στην ομιλία
που έστειλε στα ΜΜΕ κι άλλα
είπε τελικά ο Αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς, στο ιδεολογικοπο-
λιτικό συνέδριο του ΔΗΣΥ.

Στη γραπτή του ομιλία γινόταν αναφορά
στη διαμόρφωση «πλαισίου κινήτρων και
κυρώσεων κατά της Τουρκίας ως απάντηση
στην κρίση διαρκείας στην κυπριακή ΑΟΖ
και στο Αιγαίο...», κάτι όμως που επέλεξε
να μη διαβάσει. 

Γιατί όμως ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν
επέλεξε να καταπιεί τις περί κυρώσεων
αναφορές κατά της Τουρκίας, αν και πε-
ριλαμβάνονταν στο αρχικό γραπτό κείμενο
που έστειλε στα ΜΜΕ; Πιθανόν, διότι ο κ.
Σχοινάς είναι ο αξιωματούχος της Κομισιόν,
ο οποίος έσπασε τις πολιτικές κυρώσεις
που αποφάσισαν ομόφωνα τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας (εμπάργκο
«υψηλών πολιτικών διαλόγων»), πραγμα-
τοποιώντας επίσημη επίσκεψη στη χώρα,
εν μέσω των κανονιοφόρων στην κυπριακή

ΑΟΖ. Χωρίς καν να μπει στον κόπο να ενη-
μερώσει το υπουργείο Εξωτερικών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας… Επίσης, διότι ο
κ. Σχοινάς είναι ο μοναδικός Έλληνας Επί-
τροπος, στον οποίο έγινε διάβημα από τη
Λευκωσία (κατόπιν οδηγιών του τέως ΥΠΕΞ
Νίκου Χριστοδουλίδη). Άρα, πώς θα μπο-
ρούσε να μιλήσει για κυρώσεις κατά της
Τουρκίας στο ιδεολογικοπολιτικό συνέδριο
του ΔΗΣΥ, τη στιγμή που ο ίδιος ήταν ο
πρώτος που τις ανέτρεψε; 

Το πλέον όμως ενδιαφέρον στοιχείο
στην ομιλία του κ. Σχοινά είναι η εξαφάνιση
των ευθυνών που έχει η Τουρκία για τις
μεταναστευτικές ροές στην Κύπρο και η
μετάθεσή τους στην τουρκοκυπριακή ηγε-
σία! Είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος
της Κομισιόν ότι «η τουρκοκυπριακή ηγεσία
έχει ευθύνες για τη μεταναστευτική κρίση
στο νησί.

Έχει μεγάλες ευθύνες και θα πρέπει
κάποια στιγμή να τις αναλάβει. Κι αν δεν
είναι πρόθυμη να τις αναλάβει, θα βρούμε
τον τρόπο να το πετύχουμε. Γιατί κάποιοι

πλουτίζουν στα Κατεχόμενα από το μετα-
ναστευτικό και δεν μπορούμε να το επι-
τρέψουμε». 

Η ηγεσία του ψευδοκράτους έχει όντως
ευθύνη. Αλλά, ο ιθύνων νους, ο ηθικός αυ-
τουργός του εγκλήματος, που συντελείται
στην Κύπρο με τις ροές προσφύγων και
μεταναστών και τη δημογραφική αλλοίωση
του κράτους, δεν είναι ο κάθε εγκάθετος
της Άγκυρας στα Κατεχόμενα. Αλλά η ίδια
η Τουρκία και η υπό τον Ερντογάν ηγεσία
της, τους οποίους ο κ. Σχοινάς επιλέγει να
αφήνει στο απυρόβλητο για λόγους που
μόνον ο ίδιος γνωρίζει.

Ο Έλληνας Επίτροπος, ο οποίος απέ-
σπασε χειροκροτήματα και χαμόγελα από
τους στενούς συνεργάτες του Αβέρωφ Νε-
οφύτου, δεν άσκησε καμιά κριτική στην
Τουρκία. Άλλωστε, έχει απορρίψει δημοσίως
τα περί εργαλειοποίησης και υβριδικής
επίθεσης που δέχεται η Κύπρος, παρά τις
ορθές επισημάνσεις Αναστασιάδη και Νου-
ρή. Είχε μιλήσει ο κ. Σχοινάς για αυξημένες
πιέσεις στην Κύπρο, οι οποίες σε αντίθεση

με την εργαλειοποίηση και την υβριδική
επίθεση, δεν επισείουν κυρώσεις εις βάρος
της Άγκυρας…

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι οι μόνες
αναφορές του Αντιπροέδρου της Κομισιόν
για «ένα πόλεμο από εισβολείς που αφα-
νίζουν χωριά και γειτονιές αμάχων, που
στέλνουν γυναίκες και παιδιά στην προ-
σφυγιά, που βομβαρδίζουν ορθόδοξα μο-
ναστήρια και εκκλησίες», αφορούσαν τη
Ρωσία. Και ορθώς την αφορούσαν γιατί ο
Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου. 

Όμως, ο Ερντογάν τι κάνει στην Κύπρο;
Μήπως θεωρείται σωτήρας για τον κ. Σχοι-
νά; Το διαβαθμισμένο έγγραφο των υπη-
ρεσιών ασφαλείας της Ε.Ε. για τη διοχέ-
τευση ροών και για τη δημογραφική αλ-
λοίωση της Κύπρου είναι τουλάχιστον σα-
φές. Αποδίδει (μεταξύ άλλων) εποικισμό
της Κύπρου στον Ερντογάν, ο οποίος εποι-
κισμός είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
έγκλημα πολέμου. Ένα έγκλημα που συν-
τελείται βαθμηδόν από το 1974 (πέραν της
εισβολής-κατοχής) και το οποίο ο κ. Σχοινάς

δεν βλέπει, επιλέγοντας να αλληθωρίζει
και να εκδίδει λευκό φύλλο πορείας στην
Τουρκία.

Δυστυχώς, για τον κ. Σχοινά, οι θέσεις
του στο ζήτημα της Τουρκίας δεν του επι-
τρέπουν να στηρίξει τον «φίλο» του Αβέρωφ
Νεοφύτου, στην προσπάθεια για διεκδίκηση
της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αντίθετα,
η στήριξη που φέρεται να παρέχει ο Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς στον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ,
μάλλον αφαιρεί αντί να προσθέτει. Και συ-
νεπώς δεν μπορεί να φέρει άνοιξη. Μάλλον
για χειμώνα το πάει…

Σημείωση: Ο κ. Σχοινάς επιτέθηκε κυπρια-
στί σε κάποιους που τον επικρίνουν για τη
στάση του έναντι της Ρωσίας, λέγοντας ότι
«όποιος έχει μούγια μυγιάζεται». Σε σχέση
πάντως με τη στάση του στα κυπροτουρκικά,
μάλλον θα πρέπει να μάθει και την έννοια
της επίσης κυπριακής παροιμίας «απ’ όν αν-
τρέπεται ο κόσμος εν δικός του». 

Αγαπητέ Αβέρωφ, ο Μαργαρίτης δεν φέρνει άνοιξη... μάλλον χειμώνα
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

«Την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες».
Μόνο αυτό το σύνθημα δεν ακούστηκε στο
πολιτικό – ιδεολογικό συνέδριο του ΔΗΣΥ.
Όλα τ’ άλλα τα είχε το εθνικοπατριωτικό πα-
νέρι. Και Μητσοτάκη και γαλανόλευκες και
ελληνολατρία και χριστιανική ορθόδοξη θρη-

σκευτική ταυτότητα, ακόμα και αναφορά στον κομμουνισμό
ώστε να καλυφθούν πλήρως τα εθνικόφρονα σωματεία.
Τον τόνο στο παραλήρημα έδωσε ο Σωτήρης Σαμψών, ο
οποίος ξεκίνησε με το αμίμητο «Ελληνίδες, Έλληνες, Ελ-
ληνόπαιδες» για να πει στη συνέχεια ότι οι Έλληνες εθνι-
κόφρονες της Κύπρου υπήρξαν κατατρεγμένοι.

Παρένθεση: Ο Σωτήρης Σαμψών έδωσε αξιόλογα δείγματα
γραφής ως βουλευτής, αποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε
να έχει μια αυτόφωτη πολιτική πορεία. Με την ομιλία του
όμως στο Συνέδριο, καταδίκασε τον εαυτό του να είναι
απλώς ο γιος του Σαμψών, πιασμένος στα δίκτυα ενός βε-
βαρυμμένου   παρελθόντος που ευθύνεται για την κατα-
στροφή του τόπου. Κλείνει η παρένθεση.

Επιστρέφω στο Συνέδριο για να σημειώσω ως πρώτο
σχόλιο το πλέον εμφανές: οι διοργανωτές έκαναν ό,τι ήταν
ανθρωπίνως δυνατόν για να μετατεθεί το κέντρο βάρους
από τον υποψήφιο στο κόμμα. Κι όταν λέμε κόμμα, εννοούμε
όλο το «πακέτο». Από την επίκληση του κομματικού πα-
τριωτισμού μέχρι τα εθνικά σύμβολα που βγήκαν από το
χρονοντούλαπο της ιστορίας. Ας μη βιαστούν κάποιοι να
επικαλεστούν το διαχρονικό αφήγημα του ΔΗΣΥ. Οι δηλώσεις
του Προέδρου Αναστασιάδη, το όχι και τόσο μακρινό 2015,
θα μας βοηθήσουν να φρεσκάρουμε τη συνήθως επιλεκτική
μας μνήμη: «Ήταν κάποτε και τα λάθη όλων μας που οδή-
γησαν στην περιφρόνηση του ενός έναντι του άλλου, αλλά
την ίδια ώρα, δυστυχώς, χείριστο ρόλο διαδραμάτισαν σε
έναν περιορισμένο βαθμό αρχικά οι μητέρες πατρίδες».
Την ίδια χρονιά συζητήθηκε έντονα και η δήλωση του
Χάρη Γεωργιάδη: «Η γλώσσα είναι κάτι κοινό που έχουμε
με τους Έλληνες, αλλά η οικονομία μας είναι εντελώς δια-
φορετική. Υπάρχουν πολιτιστικοί δεσμοί, αλλά αυτό είναι
όλο. Απ’ εκεί και πέρα έχουμε τη δική μας πορεία».

Τι μεσολάβησε άραγε από τον πολιτικό ρεαλισμό των
Αναστασιάδη – Γεωργιάδη που πρότασσε την κυπριακή
ταυτότητα, μέχρι το εθνικό ντελίριο του περασμένου Σαβ-
βατοκύριακου; Το πρώτο και βασικό είναι η κατρακύλα
των κομματικών ποσοστών. Σε πραγματικές ψήφους ο
Αβέρωφ παρέλαβε ένα κόμμα των 138.682 ψηφοφόρων
και στις τελευταίες εκλογές η εκλογική του βάση μειώθηκε
σε 99.328. Μιλάμε για μια πρωτοφανή συρρίκνωση που
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της εκλογικής δύναμης του κυ-
βερνώντος κόμματος. Η απώλεια ψήφων ως γνωστόν φέρνει
γκρίνια. Πόσω δε μάλλον όταν στο βάθος του ορίζοντα μα-
ζεύονται νέα σύννεφα, με την κομματική συνοχή να απει-
λείται εν όψει των εκλογών του 2023. Κι αυτό μας οδηγεί
στον ελέφαντα που βρισκόταν μέσα στο στάδιο Ελευθερία:
Τον «ωσεί παρών» Νίκο Χριστοδουλίδη. Γεγονός που επι-
βεβαιώθηκε και από την άκαιρη επίθεση του Φαίδωνα Φαί-
δωνος, ο οποίος θυμήθηκε ξαφνικά τη σχέση του τέως
ΥΠΕΞ με τον Βγενόπουλο, αφήνοντας αιχμές. 

Αθροίζοντας τα πιο πάνω τι προκύπτει; Ένα κόμμα που
προσπάθησε να κρύψει τον εκνευρισμό του ανεμίζοντας
τα λάβαρα της εθνικοφροσύνης. Απλή αγνή απορία: Πώς
ελπίζει να πείσει ο Αβέρωφ ότι μπορεί να γίνει πρόεδρος
όλων των Κυπρίων, όταν συμπεριφέρεται σαν περιφερειάρχης
του ελληνικού κράτους; Τι κι αν επισκέφθηκε, λίγες μέρες
αργότερα, το Βαρώσι κάνοντας εκκλήσεις σε δραματικό
ύφος. Ο απόηχος του Συνεδρίου θα τον ακολουθεί. Με το
ερώτημα να είναι σαφές, ζητώντας μια εξίσου σαφή απάν-
τηση: Πώς θα πείσει ο υποψήφιος πρόεδρος Αβέρωφ Νεο-
φύτου ότι θέλει τη λύση, για μια αληθινά ανεξάρτητη
κρατική οντότητα, αν δεν μπορεί να αποκόψει τον ομφάλιο
λώρο με τη μητέρα πατρίδα; Την απάντηση είχε δώσει ο
Νίκος Αναστασιάδης 7 χρόνια πριν: «Θέλω να πιστεύω ότι
μετά την καταστροφή του ’74, έχουμε απεξαρτητοποιηθεί
και ανεξαρτητοποιηθεί και λειτουργούμε επιτέλους ως
Κράτος. Κατά τον ίδιο τρόπο να επιτευχθεί και η αποκοπή
του ομφάλιου λώρου με την όποια άλλη πατρίδα. Βεβαίως
σεβόμαστε την εθνική μας καταγωγή και την εθνική τους
καταγωγή, αλλά τουλάχιστον θα εργαζόμαστε μαζί ως συμ-
πολίτες, ως κάτοικοι αυτής της νήσου που ο Θεός μας ευ-
λόγησε να ζούμε εδώ». 

Τα λάβαρα
της εθνικοφροσύνης

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Υπέρβαση
ή πρόσβαση;

«Ο πατριωτισμός», εξηγούσε ο
Αντώνης Λιάκος, «είναι δεμένος
με την αντίσταση στην τυραννία,
την υπεράσπιση της ελευθερίας,
του Συντάγματος, της έννοιας
του κοινού αγαθού, της δικαιο-

σύνης. Με την ανιδιοτελή θυσία του χρόνου,
της περιουσίας, της ελευθερίας, ακόμα και
της ζωής. Γι’ αυτό τον λόγο, επειδή ο πατριω-
τισμός είναι αυτά τα ακριβά συναισθήματα,
για τούτο η εκμετάλλευσή του, δηλαδή η πα-
τριδοκαπηλία, είναι ό,τι απεχθέστερο».

Ο πατριωτισμός είναι μία έννοια τόσο
μεγάλη όμως και τόσο ξεχειλωμένη με την
πάροδο του χρόνου. Χρέος των πολιτικών
είναι να χρησιμοποιείται σωστά και με μέτρο.
Γιατί η ιστορία μας είναι εδώ για να μας θυμίζει
πως όσες φορές κάποιοι έβγαλαν το πατριδό-
μετρο, όσες φορές κάποιοι έκαναν κατάχρηση
των συμβόλων και περιορίστηκαν σε τσιτάτα
ιστορικών προσώπων, δεν είχαμε καλά ξεμ-
περδέματα. Πάθαμε και μάθαμε από πολιτικούς
που τάιζαν εθνικισμό, επιδιώκοντας γρήγορα
πολιτικά οφέλη και έπλητταν τελικά το μα-
κροπρόθεσμο της χώρας. Η ιστορία είναι εδώ
όμως και για να μας θυμίζει, πως όσες φορές
περιοριστήκαμε στο ένδοξο παρελθόν ήταν
για να κρύψουμε τη σημερινή πολιτική έν-
δεια.

Είναι γι’ αυτήν ακριβώς την πολιτική ένδεια,
που όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι
«Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα εκλέξουμε, πο-
λιτικές θα κριθούν, η διαχείριση του μέλλοντος
του τόπου μας, δεν θα κάνουμε εκλογές απολιτίκ
και εκλογές instagram» βρήκα την τοποθέτηση
ιδιαίτερα εύστοχη.

Ήταν βεβαίως μία τοποθέτηση που φωτο-
γράφιζε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο
καταγγέλλουν πλέον ανοικτά ως «κενό περιε-
χομένου», «παρτάκια» απολιτίκ και χωρίς
θέσεις. Όμως το φαινόμενο Νίκου Χριστοδου-
λίδη δεν ξεφύτρωσε σήμερα. 

Ο ίδιος ο Δημοκρατικός Συναγερμός το
προωθούσε και το ενίσχυε. Εννέα ολόκληρα
χρόνια, «η πολιτική του Instagram», «του
ατσαλάκωτου», του προσώπου που τα είχε
καλά με τα ΜΜΕ, ξελάσπωνε και την κυβέρνηση
και τον ΔΗΣΥ από τις κρίσεις. Αυτή την πολιτική
του Instagram δεν επιχείρησε να υιοθετήσει
και ο Αβέρωφ Νεοφύτου άλλοτε ως γκαρσόνι,
άλλοτε μαζεύοντας κεράσια και ελιές και άλλοτε
περπατώντας «αυθόρμητα» στους δρόμους

της πόλης; Η πολιτική του Instagram, προ-
φανώς, δαιμονοποιείται μόνο όταν δεν βολεύει
εμάς. Όταν το «απολιτίκ» είναι πειθαρχημένο
στο σπίτι μας, όταν η πολιτική του Instagram
μάς φέρνει ψήφους και βγάζει με τις διασυν-
δέσεις του τα κάστανα από τη φωτιά, τότε
επικροτείται, προάγεται. Άλλοτε από κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος σε υπουργός Εξωτερικών.
Άλλοτε από βουλευτής σε πρόεδρο της Βουλής.
Όταν το απολιτίκ βγαίνει έξω από το μαντρί,
όταν διεκδικεί εκλογή με συναγερμικές ψήφους,
τότε βαφτίζεται αυτόματα ως ο μεγάλος κίν-
δυνος της δημοκρατίας και της σταθερότητας. 

Κίνδυνος όμως για τη δημοκρατία δεν είναι
μόνο πρόσωπα που όπως λένε δεν έχουν να
πουν τίποτα. Κίνδυνος για τη δημοκρατία
είναι και οι ανέξοδες συνθηματολογίες που
κτυπούν στα χειρότερα ένστικτα των πολιτών.
Και που ενώ προεκλογικά κερδίζουν πόντους,
ζημιώνεται μακροπρόθεσμα ο τόπος. Ας δουν
λοιπόν αυτό τον διπολισμό τους στον ΔΗΣΥ.
Που ενώ μας μιλούν για πατριωτικό ρεαλισμό,
που ενώ υπογραμμίζουν πως η λύση που θέ-
λουμε είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
την ίδια ώρα παίζουν στα συνέδριά τους τον
Ξυλούρη που θα «κάνει μάνες δίχως γιους».
Και αν αυτό θεωρείται φαιδρό, ας σκεφτούν
πως αυτές οι νοοτροπίες μας οδήγησαν σε
μισές πατρίδες. Χαϊδεύοντας τα αφτιά όλων
των ακροατηρίων τους οδηγηθήκαμε σε δια-
τήρηση του στάτους κβο. Ποιον κόσμο λοιπόν
νομίζουν πως θα πείσουν όταν ο Σωτήρης
Σαμψών μάς αναφέρει ανερυθρίαστα ότι είναι
κατατρεγμένος; Ο άνθρωπος πως έκανε πο-
λιτική καριέρα εξαιτίας του πατέρα του, έτσι;
Ποιος σημερινός νέος θα ψηφίσει ένα κόμμα,
επειδή πρόταξαν τις ελληνικές σημαίες και
τους δεσμούς μας με την Ελλάδα;  

Αυτά θα πρέπει να λύσει πρώτα ο ΔΗΣΥ.
Και επειδή ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογραμμίζει
πως βρίσκεται στην πολιτική για την πατρίδα
του και όχι για την εξουσία, ας ξεκινήσει με
μία συγγνώμη. Όχι για την παρουσία του τις
προάλλες στην περίκλειστη πόλη της Αμμο-
χώστου. Αλλά για την απουσία του, όταν ο
τόπος του τον χρειαζόταν ένα χρόνο πριν.
Όταν παραθέριζε στις Μαλδίβες. Όλα τα άλλα,
αποτελούν υποσημειώσεις. Και καθρεφτάκια.
Μόνο που πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με
ιθαγενείς.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι ιθαγενείς και τα καθρεφτάκια 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των αμβλώσεων διαμαρτύρονται
έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον. Στις 24 Ιουνίου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
ανέτρεψε τη νομιμοποίηση της άμβλωσης στην υπόθεση Roe v. Wade του 1973.
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Επηρέασε η πανδημία τη συλλογική
μας συμπεριφορά; Επηρέασε τον
τρόπο που βλέπουμε την κοινή μας
ζωή; Κατ’ αρχάς να εντοπίσουμε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας
πανδημίας. Είναι μια θανατηφόρα
απειλή που εισβάλλει στην κοινό-
τητα από τη φύση, μια πραγματι-
κότητα που ξεπερνάει τις δυνατό-
τητες της κοινότητας. Ενας άγνω-
στος ιός. Μεταδίδεται όπως μετα-
δίδονται όλοι οι ιοί. Χωρίς περιο-
ρισμούς γλώσσας, θρησκείας ή
ηθών. Κυκλοφορεί από στόμα σε
στόμα, από ανάσα σε ανάσα. Η μό-
νη προστασία είναι η μάσκα, το
προσωπείο, η μερική λογοκρισία
της έκφρασης του προσώπου. Κοι-
νώς, της έκφρασης. Και η έκφραση
του προσώπου, ο τρόπος που στέ-
κεις απέναντι στον άλλον, είναι το
βασικό κύτταρο της κοινότητας.
Αυτό απειλήθηκε, εκτός των άλλων,
από την πανδημία. Για να σώσουμε
τη ζωή μας πρέπει να κρύψουμε
το πρόσωπό μας. Για να σώσουμε
τη ζωή μας πρέπει να μείνουμε μα-
κριά απ’ τον διπλανό μας. Η παν-
δημία χτυπάει την ίδια τη σύσταση
της κοινότητας.

Πριν ενσκήψει ο κορωνοϊός, η
Ελλάδα είχε ζήσει μια οικονομική
κατάρρευση. Το κράτος είχε πτω-

χεύσει και είχε συμπαρασύρει στην
πτώση του το μεγαλύτερο μέρος
των πολιτών του. Μαζί με το κράτος
κλονίστηκαν και τα θεμέλια της
εμπιστοσύνης που ενέπνεε το Δη-
μόσιο. Η «θέση στο Δημόσιο», στό-
χος ζωής του μέσου συμπολίτη
μας, έχασε την αίγλη της. Οση
ασφάλεια κι αν υποσχόταν, δεν
ήταν πλέον πανάκεια. Σε κανονικές
συνθήκες η οικονομική κρίση θα
είχε απαξιώσει εντελώς, τουλάχι-
στον για τις νεότερες γενιές, το ελ-
ληνικό Δημόσιο. Η οικονομική κα-
τάρρευση προέκυψε από τα ίδια
τα κύτταρα της κοινότητας. Η ελ-
ληνική οικονομία κατέρρευσε διότι
δεν μπορούσε να παράγει τον πλού-
το που κατανάλωνε. Τόσο απλά.
Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομο-
λόγος.

Ποία η διαφορά της οικονομικής
κατάρρευσης από την πανδημία;
Και στη μία και στην άλλη περί-
πτωση έχουμε να κάνουμε με φαι-
νόμενα που απειλούν την ίδια τη
σύσταση της κοινότητας. Με μία
ουσιαστική διαφορά. Στην περί-
πτωση της οικονομικής κατάρρευ-
σης έχουμε να κάνουμε με ένα φαι-
νόμενο το οποίο οφείλεται στη
συμπεριφορά της κοινότητας. Τον
κίνδυνο που την απειλεί τον πα-

ράγει η ίδια. Δεν είναι η περίπτωση
με την πανδημία. Εδώ η κοινότητα
έχει να αντιμετωπίσει μιαν απειλή
η οποία δεν διαφέρει από την απει-
λή που αντιμετώπισε η Αθήνα στον
λοιμό που περιγράφει ο Θουκυδίδης.
Το χαρακτηριστικό είναι κοινό: και
στη μία και στην άλλη περίπτωση,
κάτι άγνωστο και «ξένο» εισβάλλει
στη ζωή της κοινότητας και την
υπονομεύει.

Αν μη τι άλλο, αυτό έπρεπε να
μας κάνει σοφότερους. Ακόμη και
στον πανεπιστήμονα και πάνσοφο
κόσμο μας υπάρχουν φαινόμενα
που μας ξεπερνούν. Επί οικονομικής
κρίσεως, εδώ που τα λέμε, μάθαμε
πως οι οικονομολόγοι πέφτουν μο-
νίμως έξω και ότι η λεγόμενη επι-
στήμη τους δεν διαφέρει και πολύ
απ’ την αστρολογία. Με την παν-
δημία διαπιστώσαμε ότι οι λεγό-
μενοι ειδικοί επιδημιολόγοι βαδί-
ζουν στα τυφλά, βήμα το βήμα.

Γίναμε σοφότεροι; Εξαρτάται.
Ενα από τα αγαπημένα μου βιβλία
είναι οι «Υπνοβάτες» του Κέσλερ.
Βήμα το βήμα βαδίζει η ανθρώπινη
σκέψη στα τυφλά. Κι αν σε κάτι
μας έκαναν σοφότερους οι κρίσεις
που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια,
οικονομικές ή υγειονομικές, είναι
ότι μας επανέφεραν στους όρους

της ταπεινότητάς μας. Ε ναι, κάθε
τόσο πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν
είμαστε παντογνώστες, ούτε σοφοί.
Κι ότι η μοίρα μας είναι να κυνηγάμε
τη γνώση και τη σοφία χωρίς ποτέ
να υποκύπτουμε στην αλαζονεία
μας ή στην κόπωσή μας.

Κι αν γίναμε σοφότεροι από την
πανδημία, είναι επειδή αυτή μας
βοήθησε να αντιληφθούμε τα όρια
της σοφίας μας. Ορια της σκέψης,
όρια της ανθρώπινης ζωής. Ο,τι
αναζητούσαν οι Ελληνες. Και ό,τι
αναζητούμε εμείς σήμερα γνωρί-
ζοντας ότι χωρίς την ελληνική σκέ-
ψη δεν μπορούμε να το βρούμε.

Αν αποκτήσαμε κάποια σοφία
από την πανδημία, είναι η υπεν-
θύμιση ότι οι δυνατότητες της
δικής μας σοφίας έχουν όρια. Και
βρίσκονται πάντα αντιμέτωπες με
δυνάμεις που τις ξεπερνούν και οι
ίδιες πρέπει να τις χειραγωγήσουν.
Ζήσαμε ένα θαύμα με την ανακά-
λυψη του εμβολίου κατά του κο-
ρωνοϊού; Και μάλιστα σε τόσο σύν-
τομο χρονικό διάστημα. Θαύμα
δεν ήταν. Ηταν όμως ένα άλμα της
ανθρώπινης σοφίας. Και αν μη τι
άλλο, αυτό μας έμαθε η πανδημία.
Η σοφία μας δεν είναι τίποτε πα-
ραπάνω από τη σύγκρουση με ό,τι
απειλεί την ύπαρξή μας.

Μας έκανε σοφότερους η πανδημία;
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ρισμένοι στη χώρα μας απο-
ρούν με την αδημονία κρα-
τών όπως η Ουκρανία και

η Μολδαβία να ενταχθούν στην
Ευρωπαϊκή Ενωση. Προφανώς
απορούν, ή και δυσφορούν ακόμα,
επειδή αγνοούν την Ιστορία και
τη μοίρα αυτών των χωρών στη
σκιά της πρώην Σοβιετικής Ενωσης
και νυν Ρωσίας.

Δεν είναι μόνον όμως η Ουκρα-
νία και η Μολδαβία που επιθυμούν
να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (και βέβαια του ΝΑΤΟ). Η
ένταση που προκλήθηκε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής αφορούσε κυρίως
στην αναβολή εκ μέρους της Ε.Ε.
της συζήτησης για την ένταξη της
Αλβανίας και της Βόρειας Μακε-
δονίας. Ακόμα και η Τουρκία «κάνει
μούτρα» που η Ε.Ε. κρατάει κλει-
στές τις πόρτες προς αυτήν, παρά
τη διφορούμενη έως και σχιζοφρε-
νική στάση της ίδιας της Τουρκίας
με αυτό το μόνιμο «φρένο - γκάζι»
ως προς τη σχέση της με την Ε.Ε.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρ-
χει χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο
που να μην επιθυμεί να γίνει μέλος
ενός γκρουπ ισχυρών, το οποίο
ναι μεν κλυδωνίζεται και παλινωδεί
σε διάφορα θέματα, αλλά παρα-
μένει μια λέσχη ισχυρών.

Κυρίως όμως παραμένει και μια
ομπρέλα ασφαλείας για πολλές μι-

κρές χώρες. Ομπρέλα ασφαλείας
απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους
αλλά και απέναντι σε εσωτερικούς
κινδύνους που μπορεί να απειλούν
τυχόν δημοκρατικές διαδικασίες
και μηχανισμούς.

Οσοι δυσφορούν με την επιμονή
χωρών όπως η Ουκρανία και η
Μολδαβία να γίνουν μέλη της δη-
μοκρατικής Ευρώπης δεν μπαίνουν
στον κόπο να σκεφτούν ότι κάτι
τέτοιο, θεωρητικά έστω, θα απο-
τελέσει εμπόδιο στον ρωσικό επε-
κτατισμό, από τον οποίο έχουν
υποφέρει δεκαετίες τώρα. Ειδικά
για την Ουκρανία, που βρίσκεται
σε καθεστώς εισβολής από τη Ρω-
σία, μια τέτοια εξέλιξη (η έναρξη
της συζήτησης για την ένταξή της
στην Ε.Ε.) δεν περιλαμβάνει μόνο
έναν βαρύ συμβολισμό, αλλά και
κάτι πιο ουσιαστικό: βήματα εκ-
δημοκρατισμού στο εσωτερικό
της χώρας και ταυτόχρονη απο-
μάκρυνση από την πολιτική κουλ-
τούρα του αυταρχισμού που έχει
επικρατήσει στη Ρωσία.

Οι εγχώριοι σκεπτικιστές απέ-
ναντι στην επιθυμία ανατολικών
χωρών να γίνουν μέλη της Ε.Ε. θυ-
μούνται μόνο αυτό που οι ίδιοι κα-
τανοούν ως «σκοτεινή επιρροή
της Αμερικής» στα ελληνικά πράγ-
ματα. Για τη ρωσική επιβολή ισχύος
σε χώρες του πρώην ανατολικού
μπλοκ ξέρουν όμως να κοιτάζουν
αλλού αδιάφοροι.

Ακόμα θυμάμαι, πριν από μερικά
χρόνια στη Νέα Υόρκη, φίλο Σλο-
βάκο δημοσιογράφο να με ρωτάει
τι ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί
κάποιος να κάνει στο Κόνεϊ Αϊλαντ.
Του παρέθεσα διάφορες επιλογές
αναφέροντάς του κάποια στιγμή:
«Εχει και πολλούς Ρώσους». Δεν
θα ξεχάσω την απογοήτευση στο
πρόσωπό του. Μια έκφραση αηδίας
σχεδόν, που στην ουσία ήταν ένα
κομμάτι Ιστορίας. Αυτή την Ιστορία
ενσαρκωμένη σε ένα πρόσωπο εί-
ναι που πολλοί στη χώρα μας επι-
λέγουν να αγνοούν.

Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Σ το υπουργείο Παιδείας κρί-
νεται και αποφασίζεται τι θέ-
λει για τον εαυτό της μια κοι-

νωνία: Αν είναι διατεθειμένη να
υπερασπίσει την ελευθερία και
αξιοπρέπεια των μελών της. Αν
ενδιαφέρεται για την ποιότητα της
ζωής τους. Αν προτιμάει να είναι
κοινωνία υπεύθυνων πολιτών ή
πολτώδης καταναλωτική μάζα.

Σαράντα οχτώ χρόνια τώρα (μι-
σόν αιώνα) μετά τη χούντα, οι πο-
λιτικοί διαχειριστές της Παιδείας
εξαπατούν την ελληνική κοινωνία:
δημιουργούν μεθοδικά την ψευ-
δαίσθηση ότι μπορεί η χώρα να
συντηρήσει άμυνα, διπλωματία,
λειτουργική αποτελεσματικότητα,
να μορφώνει - διαμορφώνει κοι-
νωνικό ήθος και ακέραιους χαρα-
κτήρες, δίχως την παραμικρή ασκη-
τική αυτοκυριαρχίας στις κρίσιμες
(παιδική και εφηβική) ηλικίες.
Δίχως αίσθηση πατρίδας, δίχως
καλλιέργεια πολιτισμικής ταυτό-
τητας, δίχως κριτική αξιολόγηση
της προσπάθειας κάθε παιδιού και
αξιολόγηση - ιεραρχική διαβάθμιση
του ταλέντου και του μόχθου των
δασκάλων.

Καταργήθηκε κάθε περιορισμός
στην αμφίεση των μαθητών, στο
είδος της κόμμωσης, στη χρήση
καλλυντικών, στην εξεζητημένη
εμφάνιση. Απαγορεύτηκε να διορ-
θώνονται τα λάθη στα γραπτά των
μαθητών, ώστε να μη δυσαρε-

στούνται τα παιδιά. Τους επιτρά-
πηκαν οι απεργίες, καταλήψεις
σχολικών κτιρίων, οι βανδαλισμοί,
αποκλεισμοί οδών, μπολιάστηκαν
τα παιδιά με τον εθισμό στη βία,
τη λεηλασία του σχολείου τους,
έμαθαν να βλέπουν το κράτος σαν
τον επαχθέστερο τύραννο της κοι-
νωνίας.

Μια επιφυλλίδα μόνο με υπαι-
νικτικές επισημάνσεις μπορεί να
αναφερθεί στις κοινωνικές μεταλ-
λάξεις που επέφερε ο «εκδημοκρα-
τισμός» της σχολικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, τα τελευταία σαράντα
οχτώ χρόνια. Το κομφούζιο και η
ντροπή είναι οι λέξεις που συνο-
ψίζουν τον αντίστοιχο καταθλι-
πτικό ευτελισμό του πανεπιστη-
μίου. Και το κορύφωμα της πολι-
τισμικής απαθλίωσης είναι τα νε-
κρωμένα αντανακλαστικά της ελ-
ληνώνυμης (ακόμα) κοινωνίας μας:
Κανένα «κόμμα εξουσίας», κανένας
θεσμός, κανένα φιλότιμο με πε-
ριώνυμο φορέα δεν τόλμησε έμ-
πρακτη διαμαρτυρία για το ξεπού-
λημα του ονόματος «Μακεδονία»
στη νατοϊκή απολυταρχία.

Χρειαζόμαστε ορθολογικές
απαντήσεις, όχι ρητορικά αυτο-
νόητα και αναιτιολόγητους αφο-

ρισμούς ότι «άλλο η άμυνα της χώ-
ρας και άλλο η παιδεία». Οφείλουμε
να εξηγήσουμε, γιατί είναι «άλλο»
και γιατί η άμυνα προϋποθέτει αυ-
στηρή ασκητική, πατριωτικό φρό-
νημα, ιεράρχηση ευθυνών, ενώ η
παιδεία μπορεί να εκφυλίζεται, να
ταυτίζεται με τον εξευτελισμό της
σπουδής και με τα πανεπιστήμια
ανενόχλητο γήπεδο των κομμα-
τικών νεολαιών. Γιατί, για να γίνεις
ικανός στρατιώτης σου ζητούν
ετοιμότητα θυσίας, δηλαδή ειλι-
κρινή αυθυπέρβαση, ενώ για να
γίνεις ενεργός πολίτης σε μαθαί-
νουν μόνο να διεκδικείς δίχως αυ-
τοπεριορισμό σε τίποτα.

Αν βγάλουμε τίμια τις συνέπειες
εκδημοκρατισμού της κρατικής
συμπεριφοράς απέναντι στη νεο-
λαία, τις συνέπειες των αρχών που
διέπουν το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα σήμερα, πρέπει να καταρ-
γήσουμε την υποχρεωτική στρα-
τιωτική θητεία. Να περιοριστούμε
σε μισθοφόρους επαγγελματίες
του πολέμου, έτοιμους να σκοτω-
θούν και να σκοτώσουν για το χρή-
μα. Αν όμως η λύση αυτή δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί, αν η στρα-
τιωτική θητεία παραμείνει υπο-
χρεωτική για κάθε Ελληνα πολίτη,
τότε ο ρεαλισμός και η ορθολογική
συνέπεια επιβάλλουν να αναθεω-
ρήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα.

Στο υπουργείο Παιδείας κρίνεται

και αποφασίζεται τι θέλει για τον
εαυτό της η ελληνική κοινωνία:
Αν είναι διατεθειμένη να υπερα-
σπίσει την ελευθερία και αξιοπρέ-
πεια των Ελλήνων, αν ενδιαφέρεται
για την ποιότητα της ζωής τους,
αν προτιμάει να είναι κοινωνία
ελεύθερων πολιτών ή πολτώδης
καταναλωτική μάζα. Σαράντα οχτώ
χρόνια τώρα, μισόν αιώνα, οι πο-
λιτικοί διαχειριστές του υπουργείου
Παιδείας ίσως εξαπατούν την ελ-
ληνική κοινωνία προκλητικά και
ατιμώρητα: Της δημιουργούν την
ψευδαίσθηση ότι μπορεί να συν-
τηρήσει άμυνα, διπλωματία, κρα-
τική αποτελεσματικότητα, να λει-
τουργεί μετάδοση και καλλιέργεια
γνώσης, δίχως την παραμικρή
ασκητική στην εκπαίδευση της
νεολαίας, δίχως αίσθηση πατρίδας
και πολιτισμικής ταυτότητας, δίχως
κριτικό έλεγχο του εκπαιδευτικού
έργου, αξιολόγηση και ιεραρχική
διαφοροποίηση των λειτουργών
του.

Αξίζει, από καιρό σε καιρό, να
μνημονεύουμε τους μεγάλους καη-
μούς μας οι ακόμα ελληνόφωνοι.
Οποιο κόμμα κι αν «τύποις» κυ-
βερνάει, η εξάρθρωση και αχρή-
στευση της ελληνικής γλώσσας
συνεχίζεται, η οργανική της συ-
νέχεια από τον Ηράκλειτο ώς τον
Σεφέρη, μεθοδικά εξαλείφεται.
Επιλογή των αρχόντων μας, ο λαός
αυτευνουχισμένος μεθοδικά.

Κοινωνικός μιθριδατισμός 

Πρόσωπο 
σαν Ιστορία

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

«Ευχόμεθα
δυστυχίαν»

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ενας καλός φίλος που
έχει ζήσει αλλά και
διαβάσει Ιστορία πρό-
σεξε κάτι διαβάζοντας
ένα παλαιό φύλλο της
«Κ». Ομολογώ ότι δεν

το πίστευα, όσες φορές και να το
διάβασα. 30 Αυγούστου 1921. Ο ελ-
ληνικός στρατός πολεμά στη Μικρά
Ασία. Στην πρώτη σελίδα, πρώτο
θέμα είναι το κίνημα του Κεμάλ,
«Πώς στρατολογούνται, πώς εξο-
πλίζονται, πώς διοικούνται, πώς μά-
χονται οι Τούρκοι». Σε άλλο σημείο
υπάρχει μια παράγραφος με τον
τίτλο ΕΥΧΑΙ: «Ο,τι πρώτοι ημείς
ανεγράψαμεν, ανεκοινώθη χθες

επισήμως: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
νυμφεύεται εις κάποιαν ξενικήν
λουτρόπολιν την Δεσποινίδα Ελένην
Σκυλίτση, μεθαύριον Πέμπτην. Εις
το ευάρμοστον λοιπόν ζεύγος ευ-
χόμεθα εξ όλης ψυχής, δυστυχίαν».

Απίστευτο; Στις μέρες μας θα το
περίμενε κανείς. Αν κάποιος είναι
έστω και λίγο γνωστός στη δημόσια
σφαίρα, τώρα είναι η λάθος εποχή
να παντρευτεί, να αρρωστήσει ή
να ντυθεί πρόχειρα και ατημέλητα
λόγω κούρασης. Ακόμη και το να
πεθάνει είναι επικίνδυνο... καθώς
είναι βέβαιο ότι κάθε παλαβός θα
του γράψει ό,τι του κατέβει.

Μιλάμε όμως για 100 χρόνια πριν.
Δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ο Τραμπ, το τρολάρισμα.
Ηταν μια εντελώς άλλη εποχή. Και

όμως, μια μεγάλη εφημερίδα ανα-
φερόταν στον γάμο ενός εξόριστου
πολιτικού ηγέτη και του ευχόταν
«δυστυχίαν». Προφανώς το ζητού-
μενο εδώ δεν είναι απλώς ο ρόλος
της «Κ», ούτε με την έννοια μιας
καθυστερημένης αυτοκριτικής. Με-
γαλύτερη αξία έχει να μαθαίνεις
από τα λάθη όσων προηγήθηκαν
και να προσπαθείς να είσαι νηφάλιος
και ψύχραιμος στα δύσκολα.

Το ζήτημα είναι γιατί φτάνουμε
σε αυτό το σημείο. Γιατί συχνά φλερ-
τάρουμε με την άβυσσο βαθιά δι-
χασμένοι, με μίσος ο ένας για τον
άλλον;

Για να μη θυμώσει ο Γιώργος
Μαυρογορδάτος, δεν θα γράψω ότι
ο διχασμός και η εμπάθεια είναι
στο DNA μας. Είναι όμως κομμάτι
της Ιστορίας μας. Την ώρα που ο
τουρκικός λαός και οι αξιωματικοί
συσπειρώνονταν γύρω από τον Κε-
μάλ για να δώσουν τον δικό τους
αγώνα, η Ελλάδα ήταν μια βαθιά
διχασμένη χώρα. Ο στρατός ήταν
μοιρασμένος σε βενιζελικούς και
αντιβενιζελικούς. Οι τοποθετήσεις
αξιωματικών την ώρα της μεγάλης
κρίσης, όταν διακυβεύονταν τα πάν-
τα για το έθνος, είχαν συχνά παρα-
ταξιακό χαρακτήρα.

Εχουμε μάθει από τα λάθη μας;
Ο δημόσιος διάλογος μοιάζει με
«Κολοσσαίο». Υπάρχει πολύ μίσος,
εύκολη συκοφαντία, πάθος και βία
στον τρόπο που εκφραζόμαστε.
Καθώς θα πηγαίνουμε σε μια σκλη-
ρή αναμέτρηση, τα σχοινιά θα φύ-
γουν από το ρινγκ, όλα θα «επι-
τρέπονται». Τρομάζει αυτό. Τρο-
μάζει γιατί είναι βαριά τα σύννεφα
πάνω από τη χώρα, την Ευρώπη
και –κυρίως– τη γειτονιά μας. Ας
το αντιληφθούμε και ας βάλουμε
–όσοι τουλάχιστον νιώθουν την
ανάγκη– κάποιες κόκκινες γραμμές
στον δικό μας «πόλεμο», τον εσω-
τερικό.

<<<<<<

Ο δημόσιος διάλογος
μοιάζει με «Κολοσσαίο».
Υπάρχει πολύ μίσος, εύ-
κολη συκοφαντία, πάθος
και βία στον τρόπο που
εκφραζόμαστε.

<<<<<<

Η Ε.Ε. παραμένει μια 
ομπρέλα ασφαλείας
απέναντι σε εξωτερικούς
κινδύνους, αλλά και
απέναντι σε εσωτερικούς
κινδύνους που μπορεί
να απειλούν τυχόν 
δημοκρατικές διαδικα-
σίες και μηχανισμούς.
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Ο μετασχηματισμός της
κοινωνίας σε αγορά.
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Οι πολιτικές ομάδες
μέσα στην Ε.Ε. στη-
ρίζουν τα μέλη της
οικογένειάς τους. Κα-
τά συνέπεια είναι μια
χαρά οι Ευρωσοσια-

λιστές λ.χ. να στηρίζουν το Ισπανικό
Σοσιαλιστικό, PSOE. Αυτή, άλλωστε,
είναι η έννοια της συμμετοχής σε
Ευρωομάδες. Αυτό, όμως, που κάνει
ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μ.
Σχοινάς (ΜΣ) είναι κάτι άλλο. Έρ-
χεται στην Κύπρο ως Νεοδημοκρά-
της, περιφερόμενος πολιτευτής για
να δώσει «αμετροεπή» στήριξη σε
Α. Νεοφύτου και ΔΗΣΥ. Εκτιμώ ότι
με τον τρόπο που το κάνει, πετυ-
χαίνει μάλλον το ανάποδο! 

Ο Μ. Σχοινάς δήλωσε πως «η εί-
σοδος της χώρας στην ενωμένη
Ευρώπη ως ενιαία κατέδειξε πως
ουσιαστικά ο απώτατος στόχος μας
δεν μπορεί παρά να είναι η επανέ-
νωση του νησιού μέσα από μια βιώ-
σιμη λύση. Αυτή είναι και η πιο
πειστική, η πιο ισχυρή ατζέντα μας
απέναντι στην παράνομη κατοχή».
Αυτές είναι σωστές παρατηρήσεις,
αλλά δεν έχει μορφή η λύση; Δεν
μπορεί ένας Ευρωπαίος αξιωμα-
τούχος να πει μια φορά τη βάση
για την αναζήτησή της – Πλαίσιο
Γκουτέρες; Δεν μπορείτε να μιλή-
σετε με σαφήνεια μία φορά κατά
των «δύο κρατών»; Αφιερώστε επι-
τέλους πέντε λεπτά για να πείτε
για τα ανάλογα μιας πιθανής από-
σχισης στην Καταλονία ή τη Σκω-
τία! Επεξεργαστείτε, επιτέλους, μία
φορά, δύο-τρία σοβαρά επιχειρή-
ματα που να απευθύνονται στους
Ε/κ και Τ/κ πολίτες! 

Ο Μ. Σχοινάς επίσης ανέφερε

πως «οι γείτονες έχουν στα χέρια
τους μια ιστορική απόφαση να γί-
νουν κι αυτοί μέρος της ασφάλειας,
του εκσυγχρονισμού και της ανά-
πτυξης της περιοχής. Η Ν.Α. Με-
σόγειος χωράει καθένα που θέλει
να μπει μέσα σε αυτή την ομπρέλα
προστασίας. Αλλά σας διαβεβαιώνω
ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία έκ-
πτωση στα κριτήρια ή στην αξιακή
μας προίκα. Οι γείτονες πρέπει να
γίνουν Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν θα
γίνει ποτέ σαν κι αυτούς». Προφα-
νώς ο Μ. Σχοινάς με το «αυτούς»
εννοεί την Τουρκία και τους Τούρ-
κους. Το λέει αυτό ο Επίτροπος που
φέρει τον τίτλο: «Επίτροπος για
την προώθηση του Ευρωπαϊκού
Τρόπου Ζωής μας»! Η Τουρκία,
ωστόσο, δεν «ισούται» με τον Ερν-
τογάν. Οι «αυτοί» είναι πολλά εκα-
τομμύρια Τούρκοι που «ψηφίζουν»
Ε.Ε., θέλουν τη δυτική πορεία της
χώρας τους, γιατί είναι ο μόνος
δρόμος για να βελτιώσουν τις συν-
θήκες ζωής τους, το κράτος δικαίου
κ.λπ. Ο τίτλος που φέρει ο Μ. Σχοι-
νάς μάς θυμίζει ότι υπήρχαν και
προκάτοχοί του που γνώριζαν και
εφάρμοσαν μεγάλη πολιτική. 

Οι αποτυχίες για λύση στο Κυ-
πριακό του 2004 και του 2017 δεί-
χνουν ότι χρειαζόμαστε διαφορε-
τικές προσεγγίσεις στα πράγματα.
Θέτουμε ερωτήματα: πού ήταν το
Κυπριακό πριν από πέντε χρόνια;
Πού είναι σήμερα; Γιατί κανένας
στο διεθνές πεδίο δεν καταλογίζει
στην Τουρκία ευθύνες; Αυτά που
λέτε σε εμάς, ποιος άλλος τα επι-
βεβαιώνει; Μόνοι μας λέμε μεταξύ
μας ό,τι μάς αρέσει. Η εγκατάλειψη
του Πλαισίου Γκουτέρες (2017) και

η αντικατάσταση της διαδικασίας
επίλυσης με τις, κατ’ ευφημισμόν,
Τριμερείς, έδωσε την εξής κατά-
σταση πραγμάτων: Πλήρες τέλμα
στις διακοινοτικές συνομιλίες.
Άνοιγμα 3,5% στο περίκλειστο Βα-
ρώσι. Πλήρης έλεγχος της κυπρια-
κής ΑΟΖ από τουρκικά πολεμικά
πλοία, με εξαίρεση τα νότια παρά-
λια. EastMed τέλος. Παταγώδης
αποτυχία της πολιτικής των κυρώ-
σεων κατά Τουρκίας.

Σε αυτό το επίπεδο συναντούμε
βασικές αδυναμίες της εξωτερικής
πολιτικής της Ε.Ε., όπως την επο-
πτεύει ο Επίτροπος Μπορέλ. Ένα
παράδειγμα: ο αγωγός EastMed
δεν θα προχωρούσε, γιατί ήταν ένα
πολιτικό έργο, χωρίς την αναγκαία
οικονομική και τεχνική βάση, ένας
αγωγός που «πωλούσαν» τρεις ηγέ-
τες για εσωτερική κατανάλωση. Τι
έκανε πάνω σε αυτό η Ε.Ε. και ει-
δικότερα ο κ. Μπορέλ; Απολύτως
τίποτε. Άφηναν το θέμα σε μια πα-
ρατεταμένη εκκρεμότητα, γνώριζαν
τα δεδομένα και δεν μιλούσαν για
να μην κακοφανήσουν ένα ή δύο
μέλη. Αλλά έτσι δεν ασκείται εξω-
τερική πολιτική. Γι’ αυτό, επειδή
η Ε.Ε. ταλαντευόταν ανάμεσα στην
εκκρεμότητα και τις ανύπαρκτες
λύσεις, ήρθαν οι ΗΠΑ και κάλυψαν
το κενό Μπορέλ. Πήραν την πρω-
τοβουλία και έκλεισαν την εκκρε-
μότητα (τέρμα ο αγωγός ως μη βιώ-
σιμο έργο) για να ανοίξει έτσι ο
δρόμος για ομαλοποίηση των σχέ-
σεων Τουρκίας - Ισραήλ. Επιπρό-
σθετα, ο κ. Μπορέλ χωρίς να γνω-
ρίζει τα πραγματικά δεδομένα έλεγε
πως θα «εργαστώ τώρα ενεργά σε
όλα τα σχετικά κομμάτια, συμπε-

ριλαμβανομένης της εργασίας για
τη Διάσκεψη της Ανατολικής Με-
σογείου και των ευρύτερων περι-
φερειακών πτυχών». 29/3/21. Μια
τέτοια διάσκεψη, προφανώς δεν
μπορεί να γίνει, καθώς Τουρκία και
Κυπριακή Δημοκρατία δεν ανα-
γνωρίζουν η μία την άλλη (από το
1964) και πως ο τρόπος και ο βαθμός
εκπροσώπησης των Τ/κ φαινόταν
εξ αρχής πως δεν θα οδηγούσε σε
μια κοινά αποδεκτή ρύθμιση. 

Όπως δείχνει το παράδειγμα
Σχοινά, συχνά εκπρόσωποι της Ε.Ε.
ασχολούνται περισσότερο με δη-
μόσιες σχέσεις και δεν κάνουν τις
αναγκαίες διαβουλεύσεις στον κα-
τάλληλο χρόνο. Γιατί ο κ. Μπορέλ
περιμένει, σχεδόν τα πάντα, από
τον ΟΗΕ στο Κυπριακό; Πόσες συ-
ναντήσεις προκάλεσε με τον Α.
Γκουτέρες για να προλάβουν εξε-
λίξεις και να προσπαθήσουν να
επαναφέρουν τις συνομιλίες στον
κεντρικό τους στόχο, ή να συντο-
νίσουν δράσεις; Βέβαια, τώρα έχουν
γίνει πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγ-
ματα, αλλά όταν αδρανείς και δεν
ασκείς προληπτική διπλωματία,
μάλλον αυτά θα συμβαίνουν. Επίσης,
η Ε.Ε. γνωρίζει με τον πιο άμεσο
τρόπο, πως δεν θα συνέβαιναν οι
εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, αν στο Κραν Μοντάνα, ο Ε/κ
ηγέτης ακολουθούσε τις κατευθύν-
σεις που συγκρότησαν μαζί ΟΗΕ -
Ε.Ε. Η Ε.Ε. συγκάλυψε το «έγκλημα
στο Κραν Μοντάνα» και τώρα όλα
στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου φαίνεται να είναι δυσεπί-
λυτα στην παρούσα συγκυρία... 

Των φρονίμων τα παιδιά...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ενώ ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης ενημέρω-
νε τους εταίρους στις
Βρυξέλλες για τα όσα
κάνει η Τουρκία και
η τ/κ πλευρά, ο Πεν-

ταδάκτυλος συνέχισε να καίγεται,
με μέσα και από τις δύο πλευρές,
το Ισραήλ και την Τουρκία να προ-
σπαθούν να θέσουν την πυρκαγιά
υπό έλεγχο.

Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγε-
σία της χώρας βρίσκεται στον κό-
σμο της. Ο Ερσίν Τατάρ κάνει λόγο
για συνεργασία για κατάσβεση
των πυρκαγιών μόνο στη βάση
της συνεργασίας δύο κρατών, και
ασχολείται με τα στενά και ανόητα
όνειρα για ένα ξεχωριστό κράτος
στη βόρεια Κύπρο το οποίο θα μέ-
νει στη μιζέρια της εξάρτησης από
την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επα-
ναπαύεται στα ΜΟΕ μιας άλλης
εποχής που επανέφερε και τα

οποία ως αναμενόταν δεν βρήκαν
ανταπόκριση, επικαλείται το Δόγμα
Κούσιου (ο οποίος είχε πει στην
Κατερίνα Ηλιάδη στον 107,6 για
το άνοιγμα των Βαρωσίων «τι θα
έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και
δεν το έκανε;») και προσθέτει ψη-
φίσματα και συμπεράσματα στον
μακρύ κατάλογο των ψηφισμάτων
που έχουν αξία μόνο αν τα αξιο-
ποιήσεις.

Ούτε ο Αναστασιάδης ούτε ο
Τατάρ δείχνουν να επείγονται
όσον αφορά την αντιμετώπιση το
συντομότερο των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην υπό ερή-
μωση Κύπρο, πέρα από κάποιες
πρωτοβουλίες της Κύπρου που εί-
ναι καλή αρχή αλλά δεν αποτελούν
κεντρικό άξονα πολιτικής και επι-
κοινωνίας.

Και σίγουρα δεν υπάρχει καμία
ώθηση σχετικά με την αντιμετώ-
πισή τους όσον αφορά το γεγονός
πως οι φυσικές καταστροφές που

δεν σταματούν σε κανονικά σύ-
νορα σίγουρα δεν θα σταματήσουν
στην πράσινη γραμμή. Με άλλα
λόγια, «οι πολιτικές εξελίξεις δεν
θα έπρεπε να είναι δικαιολογίες
για τις δύο κοινότητες» έλεγε την
Παρασκευή στην Κάτια Σάββα και
στον Alpha ο Μιχάλης Λοϊζίδης,
συμπρόεδρος της δικοινοτικής
επιτροπής για το Περιβάλλον.

Ο κ. Λοϊζίδης είναι ένας από
τους πολλούς Ε/κ και Τ/κ τεχνο-
κράτες και ειδικούς που μέσω των
δικοινοτικών επιτροπών επιλύουν
προβλήματα παρά την έλλειψη
βούλησης των πολιτικών ηγεσιών,
σε θέματα πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, εκπαίδευσης, επικοινωνιών,
αντιμετώπισης του εγκλήματος.
Και βρίσκουν τους τρόπους γιατί
θέλουν να το κάνουν. Αυτό που
χρειάζεται σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών δεν είναι διαβου-
λεύσεις για αναζήτηση της φόρ-
μουλας για να εξυπηρετηθούν τα

κοινοτικά πολιτικά συμφέροντα
αλλά γρήγορη δράση, επεσήμανε
ουσιαστικά ο κ. Λοϊζίδης.

Για παράδειγμα, είπε, θα μπο-
ρούσε να υπάρξει μια διευθέτηση
για συμμετοχή εθελοντών και από
τις δύο πλευρές σε προσπάθειες
κατάσβεσης, κάτι που όπως είπε
πρέπει να μπορεί να γίνεται γρή-
γορα. Φέρνοντας ως παράδειγμα
την πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα
στις ακτές της Κύπρου, όπου το
μόνο που έσωσε τις παραλίες της
Αμμοχώστου ήταν μια αλλαγή στα
θαλάσσια ρεύματα. Ο κ. Λοϊζίδης
έσπευσε να διευκρινίσει πως το
θέμα δεν πρέπει να προσεγγίζεται
ως πολιτικό, έχοντας ίσως υιοθε-
τήσει την ερμηνεία που θέλει το
πολιτικό να ισούται με το μικρο-
πολιτικό, το διεφθαρμένο, το μι-
κροπολιτικό και την υπεράσπιση
στενών συμφερόντων.

Η προσέγγιση αυτή από άτομα
που αντιλαμβάνονται και ενεργούν

σωστά σε ένα πολιτικό πλαίσιο εί-
ναι που επιτρέπει στους μικροπο-
λιτικούς να ταυτίζονται με την πο-
λιτική. Όμως η ιδέα του κ. Λοϊζίδη
και όλες οι πρωτοβουλίες των δι-
κοινοτικών τεχνικών επιτροπών
είναι εξ ορισμού πολιτικές πρά-
ξεις.

Αφορούν την προστασία και
την προώθηση του συμφέροντος
των πολιτών και στις δύο πλευρές,
ως κατοίκου ενός γεωγραφικού
χώρου, ο οποίος χρειάζεται να ενο-
ποιηθεί πολιτικά ώστε να λειτουρ-
γεί πιο αποτελεσματικά και προς
όφελος των κατοίκων του. Τι πιο
πολιτικό από αυτό; Η λύση του
Κυπριακού δεν είναι η Δευτέρα
Παρουσία, δεν θα έρθει από την
καλή διάθεση πολιτικών ηγετών
ή εξωτερικές επιβολές. Ακόμα και
αν έρθει μια διευθέτηση από αυ-
τούς τους παράγοντες, η λύση
είναι μια διαδικασία καθημερινής
ζύμωσης κοινών συμφερόντων.

Και καλύτερα αυτά να γίνονται
όταν δεν υπάρχουν διαπραγμα-
τεύσεις, για να αναλάβουν τα άτο-
μα και οι ομάδες που πραγματικά
ενδιαφέρονται για το μέλλον, την
πρωτοβουλία της διαμόρφωσης
του μέλλοντος. Αν είχαμε κυβέρ-
νηση στο Κυπριακό, και όχι μια
ομάδα διαχείρισης των κρίσεων
μέχρι να αναλάβει τον μπελά ο
επόμενος, θα προωθούσαμε ριζο-
σπαστικά ΜΟΕ όπως την διαμόρ-
φωση των ε/κ δομών των τεχνικών
επιτροπών σε ένα ενιαίο υφυπουρ-
γείο Επανένωσης που θα έπαιρνε
κάποιες από τις αρμοδιότητες του
Κυπριακού από το βαθύ κράτος
του ΥΠΕΞ. Αλλά καιγόμαστε. Κυ-
ριολεκτικά. Δεν μπορούμε να πε-
ριμένουμε τον Πρόεδρο να δεήσει.
Ας πιέσουμε έστω τους υποψήφι-
ους να δεήσουν να καταθέσουν
ριζοσπαστικές προτάσεις.

Επειγόντως, καιγόμαστε
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Οικογένεια Αφγανών γύρω από μια φωτιά έξω από το σπίτι τους που καταστράφηκε μετά από σεισμό στο χωριό Gayan στην επαρχία Paktia, του Αφγανιστάν,
στις 22 Ιουνίου 2022. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν μετά από σεισμό 5,9 Ρίχτερ στο ανατολικό
Αφγανιστάν τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου. 

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Ο χαμός της Ζέτας
Αιμιλιανίδου οφεί-
λει να μας υπενθυ-
μίσει μια κατηγο-
ρία ανθρώπων
στην Κύπρο ο δη-

μόσιος βίος των οποίων ήταν ου-
σιαστικός. Όχι γιατί συνέδεσαν
την πολιτική τους ζωή με τη θέση
ως οφίτσιο, αλλά με το καθήκον
ως προς το οποίο επιλέχθηκαν
και τους όρους εντολής τους οποί-
ους κλήθηκαν να υπηρετήσουν.
Την ίδια στιγμή, η απώλεια ενός
προσώπου από την κυπριακή δη-
μόσια σφαίρα οφείλει να σταθεί
η αφορμή για μια δημόσια συζή-
τηση ως προς το πώς προσλαμ-
βάνουμε τέτοιες απώλειες, πώς
αναστοχαζόμαστε επί αυτών και
πώς τιμούμε, στην Κύπρο, τη μνή-
μη αυτών που προσέφεραν στον
τόπο. 

Για το δεύτερο σκέλος αρκεί
το βαθιά ανθρωπιστικό πλαίσιο
της ανθρώπινης απώλειας. Τα δη-
μόσια πρόσωπα είναι κι αυτοί άν-
θρωποι με όλες τις αρετές και τα
ελαττώματα του ανθρώπινου γέ-
νους. Είναι επίσης πατεράδες ή
μανάδες, σύζυγοι ή αδέλφια. Συ-
νεπώς οφείλουμε να προσεγγί-
ζουμε τόσο τον θάνατο όσο και
την πορεία προς αυτόν με την
απαραίτητη ενσυναίσθηση, τον
δέοντα σεβασμό και τη μέγιστη
διακριτικότητα. Αυτονόητα πράγ-
ματα που ωστόσο στην Κύπρο
καμιά φορά περνούν σε δεύτερη
μοίρα, ειδικά αν πρόκειται για
κάποιο δημόσιο πρόσωπο. Στο
πρώτο σκέλος ωστόσο ως κοινω-
νία, ως πολίτες και ως άνθρωποι
οφείλουμε να στεκόμαστε, πρω-
τίστως, με μια ενεργητική στάση
ως προς τη μνήμη του ανθρώπου
που προσέφερε. Να αναστοχα-
ζόμαστε ως προς την επαγγελ-
ματική πορεία του προσώπου, να
ανιχνεύουμε την κληρονομιά του
και να αποτιμούμε το έργο του
και την προσφορά στο τόπο. Για
την περίπτωση της Ζέτας Αιμι-
λιανίδου, η πορεία της ως υπουρ-
γού και ως δημόσιου λειτουργού,
παλιότερα, συνδέθηκε με την εν-
τιμότητα, το ήθος και την απο-
τελεσματικότητα. Πράγμα που
αναγνωρίστηκε από το σύνολο
των συναδέλφων της, τους πολι-
τικούς φίλους και αντιπάλους και
την πλειοψηφία του κυπριακού
λαού. Πτυχή που επίσης ήταν εμ-
φανής στην σχεδόν δεκάχρονη
πορεία της στο υπουργείο Εργα-
σίας, που ανέλαβε από το 2013,
και στο οποίο άφησε παρακατα-
θήκη εγνωσμένης αξίας ως προς
το έργο που παράχθηκε. Κι εδώ
ακριβώς εδράζεται και ο τρόπος
με τον οποίο οφείλουμε να προ-
σεγγίζουμε τέτοιους ανθρώπους.
Δηλαδή ένα σύνολο συμπατριω-
τών μας εκεί έξω που ζει κι ερ-
γάζεται όχι μόνο αξιοπρεπώς αλλά
και με το προσωπικό του παρά-
δειγμα ηγείται και κάνει τη δια-
φορά –είτε είναι δημόσιος υπάλ-
ληλος, στρατιωτικός ή αστυνο-

μικός, είτε εκπαιδευτικός ή ακα-
δημαϊκός, είτε δημοσιογράφος,
αθλητής, δημοσιογράφος, απλός
μισθωτός εργαζόμενος ή επιχει-
ρηματίας. Αλήθεια, γιατί το πα-
ράδειγμα αυτών των εξαίρετων
Κυπρίων δεν βρίσκει τον δρόμο
για να αναλάβει κρίσιμα πόστα
και να προσφέρει στο τόπο με
την εμπειρία του και την κατάρ-
τισή του; 

Στην Κύπρο, φυσικά, η απώ-
λεια ανθρώπων και δη δημοσίων
προσώπων γίνεται, ενίοτε, και η
αφορμή για μικροπολιτική σκο-
πιμότητα, πολιτικό PR και προ-
βολή. Όχι για παραδειγματισμό
και επί της ουσίας συνειδητοποί-
ηση της πολιτικής τους κληρο-
νομιάς, διατήρηση του έργου
τους και πραγματική διάθεση για
άντληση διδαγμάτων από τα
οποία και οι επόμενοι θα μάθουν
και θα κερδίσει, συνολικά, ο τό-
πος. Δυστυχώς, αυτό το PR το εί-
δαμε και στην περίπτωση της κ.
Αιμιλιανίδου, αλλά δεν είναι επί
του παρόντος να το αναλύσουμε
από σεβασμό.  

Στη χώρα όμως «τ’ άδικου χα-
μού» -για να παραφράσουμε και
τους στίχους του ποιητή– η ολο-
κλήρωση του κύκλου της ζωής
των δημοσίων προσώπων μέσω
του θανάτου –πέρα της δικαίωσης
του νεκρού– δημιουργεί μυθο-
λογία αντί για αναστοχασμό και
διδάσκει συναισθηματισμό και
ιδεολογικές περιχαρακώσεις αντί
για ουσιαστικά πολιτικά μαθή-
ματα και εκείνα τα στοιχεία για
τα οποία ο εν ζωή δημόσιος βίος
θα μας γέμιζε περηφάνεια αλλά
και χρέος, ως προς την ύπαρξη
συνέχειας, για τους επόμενους.
Ακόμη και στις ΗΠΑ, οι «νεκροί
πρόεδροι» (dead presidents) δεν
είναι μόνο μια λέξη αργκό για τα
χαρτονομίσματα του δολαρίου,
που τους αποτυπώνουν αλλά η
ίδια η επιλογή αποτύπωσής τους
σε αυτά συνοψίζει προσωπικό-
τητες που όχι μόνο διαδραμάτισαν
καθοριστικό ρόλο στην πορεία
της χώρας αλλά σφράγισαν, με
το έργο και τον βίο τους, την αν-
θρωπότητα, με παγκόσμια κρι-
τήρια. Καιρός συνεπώς στην Κύ-
προ να ωριμάσουμε, πολιτικά, ως
κοινωνία. Να αποζητούμε παρα-
δείγματα αποτελεσματικών, ικα-
νών και τίμιων πολιτικών όπως
της Ζέτας Αιμιλιανίδου και να
προσεγγίζουμε τον θάνατο, αλλά
και τη ζωή, με όρους (αυτό)σε-
βασμού, κριτικής διάθεσης και
μιας προσέγγισης από την οποία
θα βελτιωνόμαστε τόσο ως άν-
θρωποι όσο και ως πολίτες. Και
η οποία βρίσκεται, πάντα, στο
παράδειγμα με το οποίο πορεύεται
ο καθένας μας και δη τα πρόσωπα
που απαρτίζουν τη δημόσια σφαί-
ρα. Έτσι πρέπει να είναι και οι
οφειλόμενοι φόροι τιμής που πρέ-
πει να αποδίδουμε. 

Οφειλόμενοι
φόροι τιμής

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Στις «Λογικές έρευ-
νές» του (1900-1901),
ο Edmund Husserl
εξέτασε πώς μπορού-
με να διακρίνουμε τα
αντικείμενα που είναι

«αληθινά», που είναι δηλαδή «πραγ-
ματικά» αντικείμενα, από κάθε λο-
γής ψευδο-αντικειμένα, παρενέρ-
γειες ή προϊόντα ιδεολογικής στό-
χευσης. Αναφερόμενος στον Bol-
zano, ο Husserl θέτει και πάλι το
πρόβλημα των αναπαραστάσεων
χωρίς αντικείμενο, όπως ένα
«στρογγυλό τετράγωνο». Το πρό-
βλημα αυτό ο Γερμανός φιλόσοφος
το επεκτείνει στα φανταστικά αν-
τικείμενα της μυθολογίας και στους
φανταστικούς αριθμούς, εφόσον
ο φανταστικός αριθμός είναι ένας
αριθμός στον οποίο δεν αντιστοιχεί
κανένα σημείο αναφοράς.

Εν ολίγοις, η λύση σε αυτό το
πρόβλημα έγκειται στη διάκριση
μεταξύ του νοήματος ή της σημα-
σίας ενός ονόματος, του αντικει-
μένου που προσδιορίζει και της
αναπαράστασης του αντικειμένου.
Το «στρογγυλό τετράγωνο» ή το
«βουνό από χρυσό» είναι δύο εκ-
φράσεις στις οποίες δεν αντιστοιχεί
κανένα αντικείμενο, με αποτέλεσμα
το νόημα της έκφρασης να συγχέ-

εται με το αντικείμενο που προσ-
διορίζει ή τις σημασιολογικές προ-
εκτάσεις του. Τα φανταστικά όντα
υφίστανται ως αναπαραστάσεις,
υπάρχουν δηλαδή μόνο στο μυαλό
κάποιου ανθρώπινου υποκειμένου. 

Για παράδειγμα οι Κένταυροι,
μυθικός συνδυασμός έλλογων και
ά-λογων όντων, υπάρχουν μόνο
στον αρχαίο ελληνικό «κόσμο». Το
να ψάχνει κανείς Κενταύρους είναι
αποτέλεσμα σύγχυσης, που προ-
έρχεται από το λογικό σφάλμα να
θεωρεί κάποιος ότι, επειδή κάτι
υπάρχει ως αναπαράσταση, στη
φαντασία ενός καλλιτέχνη, ενός
ποιητή ή ενός λαού, υπάρχει και
ως πραγματικό αντικείμενο. Θα
μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κα-
νείς ότι δεν είναι αδύνατο να ανα-
καλυφθεί ένα χρυσό βουνό. Εν
πάση περιπτώσει, δεν το απαγο-
ρεύουν οι νόμοι της φυσικής. Αλλά
και για τους Κενταύρους θα μπο-
ρούσε να τεθεί το ίδιο ερώτημα:
γιατί να μην υπάρχει κάποιος γε-
νετικός συνδυασμός ανθρώπου και
αλόγου; Αυτός βέβαια που ψάχνει
Κενταύρους απλώς δεν κατανοεί
τη σημασία του «Κενταύρου», τον
αδύνατο συνδυασμό ανάμεσα σε
ένα έλλογο και σε ένα άλογο ον:
ένα ον είτε μπορεί να αποκτήσει

μαθηματική και λογοτεχνική παι-
δεία είτε δεν μπορεί. Δεν δύναται
να είναι την ίδια στιγμή έλλογο και
άλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
άνθρωποι δεν μπορούν να αποφύ-
γουν το «πράσσειν άλογα», αλλά
ότι τα άλογα δεν θα διαβάσουν
ποτέ Όμηρο ή Balzac. Το ίδιο ισχύει
για το «στρογγυλό τετράγωνο»:
είναι εξ ορισμού αδύνατο να βρεθεί
στρογγυλό τετράγωνο, επομένως
το μόνο νόημα ενός «στρογγυλού
τετραγώνου» είναι η αδυνατότητα
τετραγωνισμού του κύκλου. 

Μετά από αυτές τις ασκήσεις
λογικής, γεννιέται το ερώτημα αν

το όνομα «ακροκεντρώος» αντι-
στοιχεί σε κάποιο πραγματικό αν-
τικείμενο, αν υπάρχει μόνο στο
μυαλό και τη φαντασιακή μυθο-
πλασία των συγκεκριμένων κομ-
ματικών ομάδων που το προωθούν
ή αν έχει κάποια σημασία και ποιο
θα μπορούσε να είναι το νόημά
του. Η λογική επιβάλλει τα άκρα
και το κέντρο να είναι έννοιες αν-
τίθετες, ακόμη και αν εφαρμοστούν
σε πεδία όπως η ηθική και η πολι-
τική. 

Για όλα τα ανθρώπινα πάθη, λέει
ο Αριστοτέλης, μπορεί κανείς να
διακρίνει την υπερβολή (το πλείον),
την έλλειψη (το έλαττον) ή τη σω-
στή δόση (το ίσον). Στα Ηθικά Ευ-
δήμεια παρουσιάζει μάλιστα έναν
πίνακα όπου απαριθμεί έναν ορι-
σμένο αριθμό ανθρώπινων παθών,
σημειώνοντας τα δύο άκρα και τον
μεσαίο όρο. Για παράδειγμα, ο Αρι-
στοτέλης τοποθετεί το θάρρος (αν-
δρεία) μεταξύ της θρασύτητας και
της δειλίας. Στα Ηθικά Νικομάχεια
παίρνει ένα κυρίως πολιτικό πάθος:
την οργή (το οργισθήναι). Είτε κά-
ποιος είναι υπερβολικά επιρρεπής
(υπερβολή) στον θυμό, αν είναι χο-
λερικός, είτε είναι πολύ απρόθυμος
(έλλειψις) να θυμώσει με την αδικία
και βρίσκεται στην πλευρά της κα-

κίας. Αν στέκεται στη μέση (μεσό-
της), τότε είναι ενάρετος. Τι είναι
η αρετή, διερωτάται ο Αριστοτέλης,
για να απαντήσει: «Επομένως, η
αρετή είναι ένα είδος μέσου, αφού
στοχεύει σε αυτό που είναι ενδιά-
μεσο» (1106b27-28). Επομένως,
σύμφωνα και με τον Αριστοτέλη,
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
ταυτιστεί το πολιτικό κέντρο, ο με-
σαίος χώρος, με τα πολιτικά άκρα.
Άρα, και όσον αφορά την πολιτική,
ο όρος «ακροκεντρώος» είναι λογική
αντίφαση. Εξ ορισμού δεν μπορεί
να υπάρχει εξωτερικό αντικείμενο
που να αντιστοιχεί στο όνομα
«ακροκεντρώος». Οι πρεσβευτές
του μεσαίου χώρου, όσο κι αν εμ-
μένουν πεισματικά στη μεσότητα
και την αρετή στις πολιτικές τους
κρίσεις, είναι κεντρώοι και όχι
ακραίοι.   

Η λέξη «ακροκεντρώος» όμως
έχει και μια άλλη σημασία: υποδη-
λώνει τον «κόσμο» όσων πρόσκειν-
ται στα ιδεολογικά άκρα. Στον κό-
σμο αυτό λοιπόν υπάρχουν μόνο
άκρα. Καμία μεσότητα δεν γίνεται
κατανοητή, κανένα μέτρο αντιλη-
πτό. Υπάρχουν μόνο Κένταυροι και
στρογγυλά τετράγωνα. Ο Βρετανός
ιστορικός Eric Hobsbawm είχε απο-
καλέσει τον εικοστό αιώνα «αιώνα

των άκρων». Ο εικοστός αιώνας
όμως ανέδειξε έναν ευρύ κυρίαρχο
μεσαίο χώρο που για δεκαετίες
εκτεινόταν από τη φιλελεύθερη
κεντροδεξιά έως τη σοσιαλδημο-
κρατία, έχοντας αποκλείσει τα πο-
λιτικά άκρα από τη λαϊκή αντιπρο-
σώπευση. Αντίθετα ο εικοστός πρώ-
τος αιώνας φαίνεται να προσπαθεί
να εξαφανίσει όχι μόνο την πραγ-
ματικότητα αλλά ακόμη και την
έννοια του πολιτικού κέντρου, το
οποίο στον κόσμο των άκρων γί-
νεται κατανοητό ως ένα ακόμη
άκρο. Ο σχηματισμός του όρου
«ακροκεντρώος» στη μάχη κατά
του πολιτικού κέντρου μόνο ιδεο-
λογική τύφλωση ενάντια στη λογική
δείχνει, απώλεια του κοινού νου
και έκπτωση των αξιών που ο λόγος
πρεσβεύει, του μέτρου δηλαδή και
της αρετής. Αλλά όσο κι αν επιμέ-
νουν ο Husserl και ο Αριστοτέλης,
οι ασκήσεις λογικής τους δεν μπο-
ρούν να εμποδίσουν τα κομματικά
άκρα να χρησιμοποιούν τον όρο
«ακροκεντρώος» για να προωθή-
σουν τη ρητορική της μισαλλοδο-
ξίας τους.

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

O ταν για πρώτη φορά διάβασα για μια
αρχαία επιγραφή, που αναφερόταν
στον Αρίστωνα, τον γιο του Νίκωνος

του Καρπασεώτη, νικητή σε αγώνες στην
Αθήνα, «κέλητι τελείω», δηλαδή με ενήλικο
άλογο, ένιωσα πολύ περήφανος γι’ αυτόν
τον συντοπίτη μου, τόσο για τη νίκη του
όσο και για το επώνυμό του, που προσομοίαζε
στο δικό μου: τον έβλεπα σαν γιο μου. Τον
θαύμασα, γιατί αυτόματα μεταφέρθηκα στην
εποχή του, στο βάθος των είκοσι, είκοσι δύο
αιώνων και διερωτήθηκα πόσο εύκολο ή δύ-
σκολο ήταν να ταξιδέψει κάποιος από την
Καρπασία στην Αθήνα με τα πλοία της εποχής
εκείνης. Πότε είχε ξεκινήσει το ταξίδι του
για τους αγώνες, πού έμενε στην Αθήνα,
ποιος κάλυπτε τα έξοδά του, και το κυριότερο,
αν είχε και το άλογό του μαζί του, αν το αγό-
ρασε ή το νοίκιασε εκεί στην Αθήνα. 

Δύσκολο να απαντήσω σε τούτα τα ερω-
τήματα. Όσο κι αν οι αρχαίοι είχαν χαρτο-
γραφήσει ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο,
όσο κι αν έφτιαχναν γρήγορα πλοιάρια, το
μόνο σίγουρο είναι ότι θα είχε υποστεί τε-
ράστια ταλαιπωρία για ένα τέτοιο ταξίδι από
την Καρπασία στην Αθήνα. Δεν ήταν εύκολες
οι συνθήκες.

Το πιο πιθανό δρομολόγιο, που θα είχε
ακολουθήσει μπορεί να ήταν το εξής: από
το λιμάνι της αρχαίας πόλης της Καρπασίας,
στη βόρεια ακτή του νησιού, θα είχαν κα-
τευθυνθεί προς τα παράλια της αντικρινής
ακτής, διασχίζοντας το πάντα φουρτουνια-
σμένο πέλαγος της Κιλικίας και απ’ εκεί τα-
ξίδεμα με πανιά ή και με κουπιά όλο δυτικά,
μέρες πολλές, ανάμεσα από τα νησιά του
Αιγαίου μέχρι τον προορισμό τους, κι ύστερα
από πολλούς σταθμούς. 

Εκτός από τους αθλητές ποιοι άλλοι επι-
σκέπτονταν την Αθήνα; Υποθέτω ότι θα
υπήρχε μια συνεχής διακίνηση πολιτών με-
ταξύ της Κύπρου και του ελλαδικού χώρου,
αρκετά σημαντική. Μια συνεχής εμπορική
και πολιτιστική δραστηριότητα, που μάλλον
θα ατονούσε κατά διαστήματα, μέχρι τις
μέρες μας, που αναζωογονήθηκε ξανά.

Τώρα τα ταξίδια μας δεν γίνονται με μικρά
πλοιάρια. Τα πλοιάρια εξελίχτηκαν σε τερά-
στια πολυώροφα κρουαζιερόπλοια. Ακόμα,

τώρα ταξιδεύουμε με αεροπλάνα που μας
πηγαίνουν γρήγορα στον προορισμό μας
μέσα σε μία ή μιάμιση ώρα με άνεση. Η μόνη
ανησυχία είναι αν πέσουμε σε κάποιο κενό
αέρος, που θα μας ταρακουνήσει για λίγα
δευτερόλεπτα. 

Το διαδίκτυο έκανε ακόμα πιο εύκολο το
ταξίδι μας. Μέσα σε λίγα λεπτά το οργανώ-
νουμε. Επιλέγουμε, ακόμα, και τη θέση μας
στο αεροσκάφος. Επιθυμούμε δεξί παράθυρο;
Προτιμούμε αριστερό; Διάδρομο; Ή μήπως
θέση προνομιακή πίσω ακριβώς από το πι-
λοτήριο, για να έχουμε εξαιρετική υπηρεσία
από τις πανέμορφες αεροσυνοδούς, που πη-

γαινοέρχονται για να μας προσφέρουν αρχικά
μια καραμέλα και αργότερα το γεύμα ή το
δείπνο, ανάλογα με την ώρα κι ύστερα τον
καφέ μας ή το κρασάκι μας μέχρι την προσ-
γείωση. Όπως και να το κάνουμε σήμερα
το ταξίδι στην Αθήνα με αεροπλάνο είναι
μια απόλαυση. 

Καλά και ευχάριστα όλα αυτά αλλά οι ει-
δήσεις, που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε
τον τελευταίο καιρό μας έδωσαν ακόμα με-
γαλύτερη χαρά: ξαναρχίζει η ακτοπλοϊκή
σύνδεση του νησιού μας με την άλλη Ελλάδα,
ύστερα από είκοσι ένα χρόνια. 

Το ταξίδι με τα σύγχρονα πλοία, επίσης,
είναι μια απόλαυση. Αν προτιμούμε μια καμ-
πίνα πρώτης κλάσης θα περάσουμε θαυμάσια.
Αν, πάλι, προτιμούμε μια πολυτελή σουίτα
με μπαλκόνι, σαλονάκι και τηλεόραση, ακόμα
καλύτερα. Στα φοιτητικά μας χρόνια, απο-
λαμβάναμε τριήμερα ταξίδια στην Αθήνα,
μέσω Ρόδου και Κρήτης, έστω κι αν κάποτε
ταξιδεύαμε μόνο σε θέσεις… καταστρώματος.
Ο «Πήγασος» και ο «Ερμής» ήταν καλοτάξιδα
καράβια. Και το «Απολλώνια» ήταν καλοτά-
ξιδο. Ο ασυρματιστής του ήταν ο σπουδαίος
ποιητής Νίκος Καββαδίας, κρίμα που δεν
τον γνωρίσαμε.

Οι πληροφορίες λένε ότι η ανταπόκριση
του κοινού είναι πολύ μεγάλη. Έχουν εξαντ-
ληθεί όλες οι θέσεις για την εφετινή θερινή
περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τυχεροί αυτοί
που πρόλαβαν μια θέση για τα υπέροχα αυτά
τριαντάωρα ταξίδια από τη Λεμεσό μέχρι
τον Πειραιά. Τα νερά της Μεσογείου, αν και
αυτό το καλοκαίρι προβλέπονται «θερμά»,
είναι πάντα φιλόξενα και αγαπημένα!

Ο κ. Νίκος Νικολάου Χατζημιχαήλ είναι λογοτέχνης.

Θα ταξιδέψετε κι εσείς με καράβι για τον Πειραιά;
Του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
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Το ταξίδι με τα σύγχρονα πλοία
είναι απόλαυση. Αν προτιμούμε
μια καμπίνα πρώτης κλάσης θα
περάσουμε θαυμάσια. Αν, πάλι,
προτιμούμε μια πολυτελή σουί-
τα με μπαλκόνι, σαλονάκι και
τηλεόραση, ακόμα καλύτερα. 

Αξιωματούχος από την
Ελλάδα, ο οποίος επι-
σκέφθηκε πριν από με-
ρικούς μήνες επισήμως
την Κύπρο, ενώ βρισκό-
ταν στη λιμουζίνα, έξω

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων,
διερωτήθηκε προς στιγμή, ποιο είναι
αυτό το εργοστάσιο. Προς μεγάλη
του έκπληξη, έμαθε από τον συνοδό
του, ότι είναι το Κοινοβούλιο, στο
οποίο θα πραγματοποιούσε συνάν-
τηση με την πρόεδρο του Σώματος.
Φεύγοντας από τη Βουλή, επεσήμανε
με χιούμορ στον συνοδό του, ότι στο
«εργοστάσιο», συνάντησε μια εξαι-
ρετική, ξεχωριστή γυναίκα και πολι-
τικό, την Αννίτα Δημητρίου. Το «ερ-
γοστάσιο» τις τελευταίες βδομάδες
άλλαξε και άρχισε να θυμίζει λίγο από
κτήριο –όχι μέγαρο– των αντιπρο-
σώπων του λαού, του ναού της Δη-
μοκρατίας. Τοποθετήθηκαν παρτέρια
με λουλούδια και θάμνους, κατά μήκος
του περιτειχίσματος, ενώ στην είσοδο
της Βουλής, τοποθετήθηκαν δύο με-
γάλες γλάστρες με ελιές. 

Η μεγαλύτερη, όμως, αλλαγή έγινε
στο «άχαρο» αίθριο της Βουλής, όπου
τοποθετήθηκαν τρία τεράστια παρ-
τέρια με μεγάλες ελιές και κυπριακά
αρωματικά φυτά. Το εκπληκτικό είναι
ότι τα τρία αυτά παρτέρια άλλαξαν
και το μικροκλίμα του χώρου, το οποίο
μέχρι πρόσφατα ήταν ένα τεράστιο
καυτό θερμοκήπιο. Προς το παρόν
μπορεί κάποιος πολύ άνετα να καθίσει,
αναμένοντας την έναρξη των συνε-
δριάσεων ή απλώς να συνομιλήσει
με βουλευτές. Ουσιαστικά ο «φούρνος»
είναι πλέον εκτός και όχι πλέον εντός
του Κοινοβουλίου. Με δύο μικρές και
ανέξοδες ουσιαστικά κινήσεις, από
τις δύο γυναίκες επικεφαλής της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, της πρόεδρου
του Σώματος Αννίτας Δημητρίου και
της γενικής διευθύντριας Τασούλας
Ιερωνυμίδου, άλλαξαν τόσα πολλά
στο Κοινοβούλιο. Το «άρωμα γυναί-
κας» είναι πλέον πολύ εμφανές, στο
ένα χρόνο θητείας των δύο κυριών
στο Κοινοβούλιο. Όπως έγραψε και
ο Οδυσσέας Ελύτης «Πολλά δε θέλει
ο άνθρωπος, να ν’ ήμερος να ’ναι άκα-
κος, λίγο φαΐ λίγο κρασί, Χριστούγεννα
κι Ανάσταση…».

Σε ένα άλλο επίπεδο στο Συνε-
δριακό Κέντρο, στον χώρο όπου λει-
τουργούσε προσωρινά η Βουλή, λόγω
της πανδημίας, εργαζόταν ως καθα-
ρίστρια, μια αρκετά μεγάλη στην ηλι-
κία, γυναίκα από τις Φιλιππίνες. Η
κυρία αυτή ήταν πάντα χαμογελαστή
και πάντα χαιρετούσε όσους τύγχανε
να βρεθούν απέναντί της. Το καλύτερο
όμως, ήταν τα μεσημέρια, όταν έφευ-
γαν οι βουλευτές και οι υψηλόβαθμοι
τεχνοκράτες και ξεκινούσε το καθά-
ρισμα και το σφουγγάρισμα του χώ-
ρου. Η καλοφωνάρισσα γυναίκα άρ-
χιζε να τραγουδά, ακόμη και στα ελ-

ληνικά. Διασκέδαζε με την ψυχή της,
διασκεδάζοντας και τους ελάχιστους
υπαλλήλους της Βουλής, αλλά και
κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι
συνέχιζαν την εργασία τους. Ήταν
μια πραγματική όαση, μετά τον «πό-
λεμο» των αντεγκλήσεων στις κοι-
νοβουλευτικές επιτροπές και των δη-
λώσεων και των αντιδηλώσεων, οι
οποίες ακολουθούσαν μπροστά στις
κάμερες.

Παραδίπλα στον ίδιο χώρο και πα-
λιά «καραβάνα», χαμηλόβαθμος υπάλ-
ληλος του κοινοβουλίου, άνθρωπος
ο οποίος είδε και έμαθε πολλά, δίπλα
σε εκατοντάδες βουλευτές και άλλους
αξιωματούχους. Έλεγε μειδιώντας
ότι: «πολλοί από αυτούς, όσο βρί-
σκονται στην «καρέκλα» ή μάλλον
στον «θρόνο» τους, νομίζουν ότι είναι
«άτρωτα θηρία», νομίζουν ότι θα αλ-
λάξουν τον κόσμο και νομίζουν ότι
είναι αναντικατάστατοι. Αλλά όταν
χάσουν το αξίωμα, καταντούν μονα-
ξιασμένα ανθρωπάκια και εκλιπαρούν
για λίγη κουβέντα και κάποτε για λίγη
παρηγοριά. Και είναι να τους λυπάσαι».
Και συνέχιζε ο απλός άνθρωπος: «Πολ-
λοί έχασαν τα νιάτα τους, έχασαν τη
χαρά της οικογένειάς τους, έχασαν
ολόκληρες περιουσίες τους, για να
λένε ότι είναι βουλευτές και αντιπρό-
σωποι του λαού. Από την άλλη, ελά-
χιστοι, ευτυχώς, μάζεψαν τόσο πολύ
πλούτο, νομίζοντας ότι θα αγοράσουν
ακόμη και τον χάροντα». Ο φιλοσο-
φημένος και πολύ κτυπημένος από
τη ζωή άνθρωπος, άρχισε να λέει ιστο-
ρίες από σύγχρονους «Μίδες» οι οποίοι
χρύσωσαν τα παιδιά τους και έχασαν
και την ψυχή τους και τα σπλάχνα
τους. Και μονολογώντας έλεγε: «Τα
άδικα ουκ ευλογούνται και όλα εδώ
πληρώνονται». 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι
μια μικρογραφία της κυπριακής κοι-
νωνίας. Στο Κοινοβούλιο, βρίσκονται
συμπυκνωμένα και τα καλά και τα
κακά αυτού του τόπου. Τα όμορφα
και τα άσχημα, τα γλυκά και τα πικρά,
τα μεγάλα και τα μικρά, ο παράδεισος
και η κόλαση, αυτής της πολιτείας.
Οι αντιπρόσωποι του λαού αποτελούν
πολλές φορές την ελπίδα και το «κα-
ταφύγιο» για τον αδύναμο άνθρωπο,
αλλά και κάποτε καθίστανται η κατάρα
για στην πορεία αυτού του τόπου. Ο
Νιόνιος, ο Διονύσης Σαββόπουλος
τραγουδούσε: «Τι να φταίει η Βουλή,
τι να φταιν οι εκπρόσωποι, έρημοι
και απρόσωποι βρε, αν πονάει η κε-
φαλή, φταίει η απρόσωπη αγάπη που
’χε βρει…». Και η Γαλάτεια Καζαν-
τζάκη στο «Αμαρτωλό» έγραψε: Μ’
από την κόλασή μου σου φωνάζω:
Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σού
μοιάζω…». Και όπως τραγουδούσε
και ο Γιάννης Καλατζής: «Και η ζωή
συνεχίζεται…».

Άρωμα γυναίκας
στη Βουλή

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr ΣΚ
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Οι «ακροκεντρώοι», οι Κένταυροι και εμείς
<<<<<<

Ο εικοστός αιώνας όμως
ανέδειξε έναν ευρύ κυ-
ρίαρχο μεσαίο χώρο που
για δεκαετίες εκτεινόταν
από τη φιλελεύθερη κεν-
τροδεξιά έως τη σοσιαλ-
δημοκρατία, έχοντας
αποκλείσει τα πολιτικά
άκρα από τη λαϊκή αντι-
προσώπευση.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Μια νέα σελίδα στις υπηρεσίες δη-
μόσιας υγείας άνοιξε το αποτέλεσμα
της σύσκεψης της περασμένης
Πέμπτης για τα εφημερεύοντα ια-
τρεία. Η συμφωνία για έναρξη λει-
τουργίας των ιατρείων στις 9 Ιουλίου
2022 αναμφίβολα είναι μια θετική
κατάληξη, η οποία πρώτα και κύρια
απέτρεψε τις δυναμικές αντιδράσεις
στον χώρο της υγείας. Ωστόσο, η
συμφωνία που επιτεύχθηκε μπορεί
να θεωρηθεί ως προϊόν συμβιβα-
σμού, κυρίως από την πλευρά των
κυβερνητικών ιατρών, οι οποίοι
φαίνεται να διατηρούν τις ανησυ-
χίες που έχουν εκφράσει για τη λει-
τουργία των εφημερευόντων ια-

τρείων χωρίς να δοθεί χρόνος πε-
ραιτέρω προετοιμασίας.

Η επόμενη περίοδος των τριών
μηνών μπορεί να θεωρηθεί και ως
περίοδος δοκιμασίας των ιατρείων
που θα καθορίσει εν πολλοίς το
μέλλον της προσπάθειας που κα-
ταβάλλεται, προκειμένου να κλεί-
σουν κενά που υπάρχουν με τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του Γε-
ΣΥ. Με βάση τα όσα έχουν συμφω-
νηθεί από τις εμπλεκόμενες πλευ-
ρές, τα εφημερεύοντα ιατρεία θα
πάρουν την τελική μορφή λειτουρ-
γίας τους μετά το καλοκαίρι, κάτι
που ήταν και η θέση των κυβερ-
νητικών ιατρών ως προς τον χρόνο
έναρξης λειτουργίας τους.

Κατά την πρώτη περίοδο τα εφη-
μερεύοντα ιατρεία θα προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους σε όλη την ελεύ-
θερη Κύπρο. Κατά τη δεύτερη και
εφόσον γίνει μια πρώτη ανασκό-
πηση της λειτουργίας τους, θα ενι-
σχυθούν με ιατρικό προσωπικό πέ-
ραν των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Τα εφημερεύοντα
Στη σύσκεψη της περασμένης

Πέμπτης, πέρα από τη γενική από-
φαση για την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας, δόθηκαν οδηγίες για
να ετοιμασθεί το πρακτικό κομμάτι
λειτουργίας των ιατρείων. Ένα κομ-
μάτι του συγκεκριμένου πλαισίου
είναι ο καθορισμός των ιατρείων
που θα λειτουργήσουν, στέγαση
και προσωπικό. Οι τελικές αποφά-
σεις για τους χώρους φιλοξενίας
των ιατρείων λήφθηκε την περα-

σμένη Παρασκευή από τον ΟΚΥπΥ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της «Κ», σε πρώτη φάση θα λει-
τουργήσουν πέντε εφημερεύοντα
ιατρεία, τα οποία καλούνται να κα-
λύψουν τα κενά που είχαν παρα-
τηρηθεί στο παρελθόν κατά την
καλοκαιρινή περίοδο κυρίως με
τους προσωπικούς ιατρούς. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες εφη-
μερεύοντα ιατρεία θα λειτουργή-
σουν:

• Στη Λεμεσό: ΣτοΚέντρο Υγείας
Λινόπετρας.

• Στη Λευκωσία: Κέντρο Υγείας
Λατσιών.

• Στην Πάφο: Γενικό Νοσοκο-
μείο (εξωτερικά ιατρεία).

• Στη Λάρνακα: Παλαιό Νοσο-
κομείο.

• Στην Αμμόχωστο: Κέντρο Υγεί-
ας (Παλαιό Νοσοκομείο).

Η λειτουργία
Τα εφημερεύοντα ιατρεία θα

στελεχωθούν αποκλειστικά με προ-
σωπικούς ιατρούς του ΟΚΥπΥ και
του ΓεΣΥ. Συνολικά υπολογίζεται
πως για τη λειτουργία των ιατρείων
θα χρειασθούν περίπου 70 προσω-
πικοί ιατροί ενηλίκων και 30 παι-
δίατροι. Κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας των ιατρείων θα χρησιμοποι-
ηθούν για λειτουργικούς λόγους,
μόνο γιατροί του ΟΚΥπΥ και στη
συνέχεια θα ενσωματωθούν και οι
υπόλοιποι προσωπικοί ιατροί του
ΓεΣΥ. Σε κάθε κέντρο θα τοποθε-
τηθούν, σε πρώτη φάση, δύο προ-
σωπικοί γιατροί ενηλίκων και ένας

παιδίατρος. Ωστόσο, στη συνέχεια,
εάν προκύψει ανάγκη, υπάρχει πρό-
νοια για αύξηση των γιατρών στα
εφημερεύοντα. Παράλληλα με τα
ιατρεία θα στηθεί και ένα τηλεφω-
νικό κέντρο στο οποίο οι ασθενείς
θα μπορούν να κλείνουν τα ραν-
τεβού τους.

Στα εφημερεύοντα ιατρεία θα
μπορούν να αποταθούν οι ασθενείς
εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπο-
ρούν να κλείσουν ραντεβού με τον
προσωπικό τους γιατρό. Επόμενος
στόχος του υπουργείου Υγείας είναι
να αυξηθεί ο αριθμός των εφημε-
ρευόντων ιατρείων.

Συγκεκριμένα τον ερχόμενο
Οκτώβριο σχεδιάζεται να δημιουρ-
γηθούν άλλα δύο ιατρεία, σε Λεμεσό
και Λευκωσία και αν προκύπτει

ανάγκη και σε κάποια άλλη πόλη.
Το επόμενο βήμα που σχεδιάζεται
από το υπουργείο Υγείας είναι να
κλείσει και το θέμα με τα απογευ-
ματινά χειρουργεία.

Το ναι των γιατρών
Το θετικό της σύσκεψης της πε-

ρασμένης Πέμπτης ήταν ότι απο-
μακρύνθηκε ο κίνδυνος αναταρα-
χής στον χώρο της υγείας με δυ-
ναμικές αντιδράσεις στα νοσοκο-
μεία που διαχειρίζεται ο ΟΚΥπΥ.
Οι κυβερνητικοί γιατροί τα έχουν
με τον ΟΑΥ αλλά και τον ΟΚΥπΥ
για την είσοδο ιδιωτών σε υποδομές
των κρατικών νοσοκομείων προ-
κειμένου να λειτουργήσουν τα εφη-

μερεύοντα ιατρεία. Απόφαση για
την οποία, όπως λένε, δεν ρωτή-
θηκαν. Οι κυβερνητικοί γιατροί
έβαλαν στο τραπέζι το ενδεχόμενο
αναβολής λειτουργίας των ιατρείων
μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο
προκειμένου να οργανωθεί σωστά,
όπως λένε, το πλαίσιο λειτουργίας
τους. Η πρόταση των κυβερνητικών
ιατρών απορρίφθηκε από τον
υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπαν-
τέλα. Η αρνητική στάση του υπουρ-
γού Υγείας έχει να κάνει με το φαι-
νόμενο απουσίας προσωπικών ια-
τρών κατά την καλοκαιρινή περίοδο
με αποτέλεσμα την επιβάρυνση
των Πρώτων Βοηθειών στα οποία
προσέρχονταν ασθενείς, κάτι που
όπως φαίνεται θέλει να αποφύγει
πάση θυσία, φέτος, το υπουργείο
Υγείας.

Γράμμα στον 24χρονο εαυτό μου.

Η απόκτηση ενός πτυχίου είναι
σίγουρα σημαντική. Είναι
μια επιβράβευση των δικών

σου κόπων, λίγων ή πολλών δεν έχει
σημασία. Τα κατάφερες. Είναι επίσης
μια σημαντική στιγμή και μια επι-
βράβευση των δικών σου ανθρώπων.
Μια ηθική ικανοποίηση, περηφά-
νεια, αισιοδοξία. Το δικαιούνται.

Ξέρω ότι μπορεί να νιώθεις αγ-
χωμένος τώρα. Για το μετά. Μην.
Δεν χρειάζεται. Απόλαυσε τη στιγμή.
Σε λίγο θα ξεκινήσεις μεταπτυχιακά.
Λίγο αργότερα θα πρέπει να λάβεις
άλλες αποφάσεις. Είναι σημαντικές,
αλλά όχι πιο σημαντικές από άλλες
πιο κάτω στονδρόμο. Κάθε επόμενη
σημαντική απόφασή σου σου δείχνει
τα όριά σου. Που επεκτείνονται
κάθε φορά. Προς το παρόν όμως
απόλαυσε τη ζωή. Είναι ό,τι πιο ση-
μαντικό. Να απολαμβάνεις τη στιγμή.
Μη στεναχωριέσαι για το αν θα χα-
θείς με κάποιους από τους γύρω
σου. Με αυτούς που πρέπει δεν θα
χαθείς. Αυτοί θα είναι οι φίλοι σου
μια ζωή. Μπορεί να κάνεις κι άλλους.
Έχεις χρόνο. Συνήθως οι φιλίες ζωής
γεννιούνται σε πολύ σκοτεινές ή
πολύ φωτεινές στιγμές. Να τους
αφιερώνεις χρόνο. Να τις καλλιεργείς
τις σχέσεις σου. Και αυτές θα σου
δώσουν καρπό.

Στη ζωή να ρισκάρεις. Βγες από
τον κύκλο ασφαλείας σου. Να δο-
κιμάσεις καιας αποτύχεις. Θα μάθεις.
Να μη μετανιώσεις για πράγματα
που θα κάνεις. Γενικά προτίμα να
κάνεις παρά να μην κάνεις. Πάντα
όμως να μιλάς με τον εαυτό σου.
Να τον σέβεσαι και να τον αγαπάς.
Κι αυτός θα σου μιλά και θα σε συμ-

βουλεύει. Άκου τον. Συνήθως η πρώ-
τη του αντίδραση και συμβουλή
είναι η καλύτερη. Να λες αυτό που
σκέφτεσαι. Να το σκέφτεσαι πρώτα
και μετά να το λες. Να λες την αλή-
θεια. Όσα έμαθες στην τάξη μην
αγχωθείς, αν τα ξεχάσεις. Δεν ήταν
ποτέ διαγωνισμός μνήμης. Έμαθες
να μαθαίνεις. Να ρωτάς, να ψάχνεις,
να αμφισβητείς, να κρίνεις. Αυτά
να θυμάσαι. Μερικά πράγματα που
έμαθες έτσι κι αλλιώς θα θαφτούν
κάτω από νέα γνώση, νέα δεδομένα,
νέα ερωτήματα. Εσύ όμως ξέρεις
να μαθαίνεις. Και θα μαθαίνεις για
πάντα. Η πρώτη σου δουλειά δεν
θα είναι και η τελευταία σου. Ξεκίνα.
Μάθε. Σκέψου. Φαντάσου. Πράξε.
Θα απογοητευτείς και θα απογοη-
τεύσεις. Είναι οκ. Ο πόνος είναι δά-
σκαλος. Επίσης να ξέρεις ότι η ζωή
δεν έχει αδιέξοδα. Πάντα υπάρχουν
επιλογές. Ακόμα και λάθος στροφή
να πάρεις, υπάρχει διέξοδος, υπάρχει
επιλογή. Πάντα. Η ζωή δεν είναι
πάντα ευθεία γραμμή. Κάποτε είναι
ευθεία, κάποτε καμπύλη, κάποτε
καθυστερεί, κάποτε βιάζεται, πάει

πίσω, παίρνει φορά και προχωρά
μπροστά. Να μαθαίνεις τι γίνεται
γύρω σου. Να ενδιαφέρεσαι και να
συμμετέχεις στα κοινά. Θα σε εκ-
πλήξει ο κόσμος. Κάποτε θετικά,
κάποτε αρνητικά. Να νιώθεις ευθύνη
για το σύνολο. Όση σου αναλογεί.

Να αγαπάς. Τους ανθρώπους. Λί-
γο παραπάνω αυτούς που πονούν
και σε πονούν. Να ταξιδέψεις, να
μάθεις τη γη. Να αγαπάς τη φύση.
Περπάτα την, τρέξε την. Σεβάσου
την. Το κορίτσι σου επίσης. Δεν
είναι ώρα για άλλες σκέψεις. Θα
έρθει η ώρα. Αλλά να την αγαπάς,
να της το δείχνεις. Υπομονή. Ειλι-
κρίνεια. Φίλε μου, να είσαι ο εαυτός
σου. Όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι,
όπως λέει ο ποιητής. Θα είσαι μια
χαρά.Με αγάπη, ο 42χρονος εαυτός
σου.

Ο κ. Μενέλαος Α. Μενελάου είναι προ-
ϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

*Οι απόψεις που εκφράζονται είναι
προσωπικές

Αρχή με πέντε εφημερεύοντα ιατρεία
Βρέθηκε η μέση λύση και θα καλύπτουν τις ανάγκες σε παγκύπρια βάση με προοπτική να αυξηθούν από τον ερχόμενο Οκτώβριο

<<<<<<

Από τον Οκτώβριο και
μετά στους σχεδιασμούς
που έχουν γίνει προβλέ-
πεται η αύξηση των εφη-
μερευόντων ιατρείων,
τουλάχιστον στα μεγάλα
αστικά κέντρα, καθώς και
η ενίσχυσή τους με προ-
σωπικό πέραν των κρατι-
κών νοσηλευτηρίων.

<<<<<<

Τα εφημερεύοντα ια-
τρεία θα μπορούν να τα
χρησιμοποιούν οι ασθε-
νείς που αδυνατούν να
κλείσουν ραντεβού με
τους προσωπικούς τους
ιατρούς. Τα εφημε-
ρεύοντα πιστεύεται πως
θα αποσυμφορήσουν τις
Πρώτες Βοήθειες.Η επιμονή του υπουργείου Υγείας για άμεση έναρξη λειτουργίας των εφημερευόντων ιατρείων είχε να κάνει και με την αποφυγή συνωστισμού ασθενών στα

νοσηλευτήρια κατά την καλοκαιρινή περίοδο από την απουσία προσωπικών ιατρών με άδεια ανάπαυσης.

Εξ αφορμής των αποφοιτήσεων
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥΤ α πρόσφατα άρθρα του κ.
Παπαχελά στην «Καθημε-
ρινή» για τις πολιτικές εξε-

λίξεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα πρέ-
πει να κινητοποιήσουν τους πο-
λίτες που πραγματικά ενδιαφέ-
ρονται για το μέλλον της Ευρω-
παϊκής Ενωσης. Δυστυχώς οι ανεύ-
θυνοι «πολιτικά ορθοί» και οι επι-
τήδειοι αναχρονιστές δεν επιτρέ-
πουν μια ανοιχτή συζήτηση για
τις τεράστιες, σχεδόν υπαρξιακές,
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας αυτούς
που την επιδιώκουν ως ρατσιστές,
νεοφιλελεύθερους ή φασίστες.
Ομως, ακριβώς η έλλειψη αυτής
της ανοιχτής συζήτησης ενισχύει
τα ακραία, αντιδημοκρατικά κόμ-
ματα που εκμεταλλεύονται τα
προβλήματα που επιτείνονται και
προκαλούν ανασφάλεια στους Ευ-
ρωπαίους πολίτες. Η πρόσφατη
εξέλιξη στις γαλλικές εκλογές
(αποχή, αύξηση των ακραίων) εί-
ναι το καμπανάκι για όλη την Ευ-
ρώπη. Ποιες όμως είναι αυτές οι
προκλήσεις που οφείλουμε ως Ευ-
ρωπαίοι πολίτες να συζητήσουμε
ανοιχτά, δίχως την αυτολογοκρι-
σία στην οποία μας οδηγούν οι
«πολιτικά ορθοί» και οι ακραίοι;

1. Εχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες
το δικαίωμα να διατηρήσουν τον
φιλελεύθερο τρόπο ζωής τους;
Αυτόν που κυρίως χαρακτηρίζεται
από τον Διαφωτισμό; Είναι η αλ-
λαγή του ευρωπαϊκού τρόπου
ζωής με τη βίαιη επιβολή στοι-
χείων του Ισλάμ μια αποδεκτή
ευρωπαϊκή προοπτική;

2. Εχει η Ενωμένη Ευρώπη την
πρόθεση για μια συνολική για
όλα τα κράτη-μέλη της σχεδια-
σμένη μεταναστευτική πολιτική
που θα υποστηρίζει την ευημερία
και τη δημοκρατία στην επικρά-

τειά της και όχι την όξυνση των
κοινωνικών αντιθέσεων και τη
συνεπαγόμενη ενίσχυση των
ακραίων πολιτικών; Εχει την πρό-
θεση να αναπτύξει τα μέσα να
την επιβάλει ώστε να μη μετα-
τραπεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι
που μόνο δυστυχία σε Ευρωπαί-
ους και μετανάστες θα φέρει; Το
ερώτημα καθιστά ακόμη πιο επι-
τακτικό το σημαντικό δημογρα-
φικό πρόβλημα και η γήρανση
της ηπείρου μας και βέβαια της
χώρας μας.

3. Πόσο αντιληπτή είναι η ανα-
γκαιότητα μιας κοινής ευρωπαϊ-
κής αμυντικής πολιτικής μετά
την εισβολή σε μια ανεξάρτητη
ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ουκρα-
νία; Είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα
κοινά για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες που συνεπάγεται και την
υπεράσπισή τους από τους Ευ-
ρωπαίους ως σύνολο; Είναι δια-
τεθειμένη η Ενωμένη Ευρώπη να
δημιουργήσει έναν κοινό ευρω-
παϊκό στρατό, αυτοδύναμο και
άρτια εξοπλισμένο ώστε να είναι
σεβαστή από εχθρούς και φίλους,
ή θα βασίζεται πάντα στην καλή
θέληση των Αμερικανών;

4. Πόσο αποδεκτό είναι οι Ευ-
ρωπαίοι να εξοπλίζουν τους εχ-
θρούς της Ευρώπης που επιβου-
λεύονται ευρωπαϊκό έδαφος;
Εχουν αποφασίσει εκ των συν-
θηκών οι Ευρωπαίοι να απεμπο-
λήσουν τις παραδοσιακές δημο-
κρατικές αρχές τους ως αντίθετοι
σε απολυταρχικά καθεστώτα;

5. Θα συζητήσει η Ευρώπη τις
εμφανείς παραγωγικές δυσκολίες
των Ευρωπαίων αγροτών λόγω
της μαζικής εισαγωγής αγροτικών
προϊόντων από τη Ρωσία, τη Βό-
ρεια και Νότια Αμερική; Ο σημε-
ρινός εκβιασμός της απολυταρ-

χικής Ρωσίας όσον αφορά τα σι-
τηρά επιβάλλει επειγόντως αυτή
τη συζήτηση. Οχι μόνο για την
επάρκεια τροφής εντός της Ευ-
ρώπης αλλά και για την παραδο-
σιακή υποχρέωσή της να βοηθά
τις φτωχότερες περιοχές του κό-
σμου που σήμερα υφίστανται τον
ρωσικό διατροφικό εκβιασμό, ο
οποίος είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει
τη μετανάστευση των πολιτών
τους προς την Ευρώπη, αυξάνον-
τας την πίεση προς αυτήν.

6. Θα συζητήσει η Ευρώπη τη
μεταβατική χρήση της πυρηνικής
ενέργειας μέχρι την πλήρη ανά-
πτυξη και εφαρμογή των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας ή θα
συνεχίσει να εξαρτάται σχεδόν
αποκλειστικά από τους υδρογο-
νάνθρακες απολυταρχικών κα-
θεστώτων; 

Η ευρωπαϊκή ήπειρος αποτελεί
Γη της Επαγγελίας για πολλούς
πολίτες ανά τον κόσμο. Η πολυ-
πολιτισμική φυσιογνωμία της
υπήρξε για χρόνια η μεγάλη της
δύναμη. Ομως, τις τελευταίες δε-
καετίες η οργανωμένη πίεση που
υφίσταται από το πολιτικό Ισλάμ
και τις απολυταρχικές γειτονικές
χώρες την οδηγούν στην απο-
σταθεροποίηση. Οι Ευρωπαίοι
πολίτες θα υπερασπιστούν με δη-
μοκρατικές διαδικασίες το δικό
τους επίσης αναφαίρετο δικαίωμα
να ζήσουν ως Ευρωπαίοι; Πολύς
χρόνος για την απάντηση στις
παραπάνω προκλήσεις δεν υπάρ-
χει. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει
ταχύτατα και κινδυνεύουμε να
μην έχουμε λόγο για το μέλλον
μας ως Ευρωπαίοι. 

Ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης είναι καθηγη-
τής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

Η Ευρώπη σε υπαρξιακές προκλήσεις
Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΡΑΒΑΝΗ

Η πρώτη σου δουλειά δεν θα είναι και η τελευταία σου. Ξεκίνα. Μάθε. Σκέ-
ψου. Φαντάσου. Πράξε. Θα απογοητευτείς και θα απογοητεύσεις. Είναι οκ. 
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ΑΡΘΡΟ /  Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Μύθοι και ερωτήματα 

Σ το βιβλίο του Νικόλα Κυριάκου
«10+1 μύθοι για το Κυπρια-
κό», ανάμεσα σε άλλα, καταρ-

ρίπτεται ο μύθος ότι οι Τουρκοκύ-
πριοι είναι φερέφωνα της Τουρκίας,
ενώ απαριθμούνται οι αγώνες της
τουρκοκυπριακής κοινότητας ενάν-
τια στην αφομοίωσή τους από την
Τουρκία. Έναν ανάλογο μύθο με
αυτούς που καταρρίπτει ο Κυριάκου
στο βιβλίο του διαιωνίζει η πρό-
σφατη δήλωση του κ. Νεοφύτου
από το Βαρώσι, καλώντας τους
Τουρκοκύπριους να «σταματήσουν
το έγκλημα και να κλείσουν την
πόρτα προς τη λεηλασία της Αμ-
μοχώστου… καθώς αργά ή γρήγορα
θύματα της κατάστασης θα είναι
και οι ίδιοι». 

Ως πότε όμως ο δημόσιος διά-
λογος στην ελληνοκυπριακή κοι-
νότητα θα γίνεται στη βάση μύθων;
Μια μεγάλη μερίδα Τουρκοκυπρίων
έχει βγει πολλάκις στον δρόμο, ενώ
η αντίστασή τους ενάντια στον
εποικισμό του Βαρωσιού ήταν σθε-
ναρή, σε πλήρη συμπόρευση με
πολλούς Ελληνοκύπριους και απέ-
ναντι στους δικούς τους εθνικιστές.
Ακόμα και σήμερα πολλοί αγωνί-
ζονται για την προάσπιση των ελευ-
θεριών τους ενάντια στην Τουρκία,
αντιστεκόμενοι στις πρόνοιες του
νέου πρωτοκόλλου, εν μέσω τερά-
στιας οικονομικής κρίσης. Δηλώσεις
όπως αυτή του κ. Νεοφύτου χαϊ-
δεύουν τα αφτιά των Ε/κ και πα-
ραγνωρίζουν το γεγονός ότι οι Τουρ-
κοκύπριοι που αγωνίζονται βρί-
σκονται σ’ έναν υπαρξιακό αγώνα.
Το πρόβλημα όμως δεν εξαντλείται

στον κ. Νεοφύτου. Η πλειοψηφία
των υποψηφίων για την προεδρία
δεν δείχνουν να ιεραρχούν όσα τε-
κταίνονται στην τ/κ κοινότητα αλλά
ούτε και να αντιλαμβάνονται την
έλλειψη επιλογών γι’ αυτήν. Η Τουρ-
κία έχει σφίξει ασφυκτικά πλέον
τον κλοιό γύρω από την κοινότητα,
τον χαρακτήρα και τις ελευθερίες
της, προκαλώντας αντιδράσεις ακό-
μα και στην τουρκοκυπριακή δεξιά.
Την ίδια στιγμή, εν τη απουσία δια-
πραγματεύσεων και ενώ η εκλογή
του κ. Ακιντζί απέτυχε να φέρει τη
λύση του Κυπριακού, υπάρχει εμ-
φανώς η αντίληψη ότι δεν μπορούν
να ελπίζουν σε κάτι από την ελλη-
νοκυπριακή κοινότητα, η οποία
νιώθουν να τους απορρίπτει, αρ-
νούμενη να τους δει ως συνιδιο-
κτήτες του νησιού. Ως έχουν τα
πράγματα όμως, είναι οι Τουρκο-
κύπριοι που αποτελούν το τελευταίο
προπύργιο πριν να βιώσουν όλοι
οι Κύπριοι πλέον τα αποτελέσματα
της τουρκικής πολιτικής. 

Το ερώτημα που τίθεται τώρα
είναι πώς ενισχύουμε ως Κ.Δ. όσους
αντιστέκονται και ποιες οι προτά-
σεις των προεδρικών υποψηφίων
για πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης
της κατάστασης; Θα ήταν βολικό,
αν και κοντόφθαλμο, να συνεχί-
σουμε να προσποιούμαστε ότι η
συζήτηση εξαντλείται στην προσ-
δοκία για κινητικότητα που να οδη-
γήσει σε επανέναρξη διαπραγμα-
τεύσεων. Το Κυπριακό δεν εξαντ-
λείται στις διαπραγματεύσεις. Ειδικά
τη δεδομένη στιγμή που η Τουρκία
έχει σκληρύνει τη στάση της, ελέγ-

χει πλήρως την τουρκοκυπριακή
ηγεσία και έχει απλώσει τα πλοκά-
μια της σε κάθε επίπεδο ζωής στον
Βορρά. Συνάμα, τόσο στην Κ.Δ.
όσο και σε Τουρκία και Ελλάδα θα
υπάρξουν εκλογές το 2023 άρα ρε-
αλιστικά, δεν υπάρχει έδαφος για
συζήτηση επανέναρξης διαπραγ-
ματεύσεων. Πριν λοιπόν να μιλή-
σουμε για διαπραγματεύσεις, οφεί-
λουμε ρεαλιστικά να αναγνωρίσου-
με τις αλλαγές επί του εδάφους και
να δούμε πώς τις αντιμετωπίζουμε
σε μια ευρύτερα ασταθή διεθνή
συνθήκη. Σε αυτό το πλαίσιο, γί-

νεται ξεκάθαρο ότι η ε/κ πλευρά
δεν πρέπει να μείνει αμέτοχη στον
αγώνα των Τουρκοκυπρίων.

Οι προεδρικοί υποψήφιοι οφεί-
λουν να θέσουν τις όποιες προτάσεις
τους για το σήμερα και να μην κρύ-
βονται πίσω από ιδέες για μετά τη
λύση. Μέχρι τώρα, είχαμε την πρό-
ταση Μαυρογιάννη για μεταφορά
φυσικού αερίου στην Τουρκία για
εσωτερική χρήση, και πρόταση Δη-
μητριάδη για συντονισμό των κοι-
νοτήτων στο πλαίσιο του RescEU
για αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών. Αυτό είναι μια αρχή για

συζήτηση θέσεων πέρα και από τα
ΜΟΕ. Θα έπρεπε όμως να συζητη-
θούν και άλλα θέματα, όπως πιθανή
συνεργασία για να αντιμετωπιστεί
το θέμα του ηλεκτρισμού που τα-
λανίζει όλο το νησί, με έμφαση στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενέρ-
γειες όπως να μπορούν οι Τ/κ να
ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς
και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις
στην Κ.Δ., αλλά και το να δοθεί κυ-
πριακή ταυτότητα στα παιδιά από
μικτούς γάμους Τ/κ είναι μόνο με-
ρικές ιδέες για έμπρακτη στήριξη
Τουρκοκυπρίων, επιτρέποντάς τους
να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. 

Πριν από λίγες μέρες, στο τε-
λευταίο ψήφισμα του Ευρωκοινο-
βουλίου για την Τουρκία, η Κ.Δ.
καλείται να ενισχύσει τις προσπά-
θειές της για να διευκολύνει τους
Τουρκοκύπριους στη σχέση τους
με την Ε.Ε., ενώ η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή καλείται να εντατικοποιήσει
τις προσπάθειες επαφής με τους
Τουρκοκύπριους. Στο ψήφισμα
υπενθυμίζεται  ότι η Τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα είναι μέλος της
Ε.Ε. Αν και η αναφορά δεν συζη-
τήθηκε στην Κύπρο, αυτή μας δεί-
χνει την κατεύθυνση που πρέπει
να ακολουθήσουμε. Η Ε.Ε. θα μπο-
ρούσε εμμέσως και σε κάποιο βαθμό
να λειτουργήσει ως το αντίβαρο
στην αυξανόμενη επιρροή της
Τουρκίας αλλά και ως παρούσα δύ-
ναμη στη ζωή των Τουρκοκυπρίων.
Οφείλουμε να βοηθήσουμε την
πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων
στην Ε.Ε. Στη διαμόρφωση πολι-
τικών σε αυτή την κατεύθυνση

πρέπει να θυμόμαστε ότι σε αριθμό
εκθέσεών του, ο γ.γ. Ηνωμένων
Εθνών έχει υπενθυμίσει στην ε/κ
πλευρά ότι δεν πρέπει να αφήνει
τις ανησυχίες περί «αναγνώρισης»
να εμποδίζουν την ενίσχυση της
συνεργασίας ανάμεσα στις δύο
πλευρές, αφού η στάση του οργα-
νισμού στο θέμα παραμένει ακέ-
ραια. Εξάλλου, για καιρό υπήρχε η
αντίληψη ότι η απομόνωση των
Τουρκοκυπρίων θα έφερνε την κα-
τάρρευση της μη αναγνωρισμένης
οντότητάς τους. Αυτό όμως που γί-
νεται ξεκάθαρο είναι ότι η κατάρ-
ρευση της τ/κ κοινότητας, δεν θα
φέρει την αποδοχή όλων των ελ-
ληνοκυπριακών θέσεων, αλλά αν-
τίθετα, την πλήρη τουρκοποίηση
του βόρειου μέρους της Κύπρου. 

Οι Τουρκοκύπριοι που αντιστέ-
κονται κάνουν ένα αγώνα για όλους
και ως τέτοιο πρέπει να τον δούμε.
Εξάλλου, είναι καιρός να καταρρι-
φθεί και ο μύθος ότι η μάχη απέ-
ναντι στη διχοτόμηση μπορεί να
δοθεί από τη μία κοινότητα μόνο.
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
πρέπει να αντιληφθούν ότι μόνο
μαζί μπορούν να έχουν την όποια
ελπίδα να αποτρέψουν τη διχοτό-
μηση αλλά και την παράδοση του
νησιού στην Τουρκία. Το αντιλαμ-
βάνονται αυτό οι υποψήφιοι; Είναι
καιρός να κληθούν να τοποθετη-
θούν και να κριθούν πάνω στις θέ-
σεις τους για τις πραγματικότητες
σήμερα. 

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πολιτι-
κή αναλύτρια. 

Του ανταποκριτή μας
στις Βρυξέλλες,
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η σύνοδος των ηγετών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με τους ηγέτες των
Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να είχε
ως αποτέλεσμα να δοθεί πράσινο
φως για να μπει η Ουκρανία στον
κατάλογο των υποψηφίων για έν-
ταξη στην Ε.Ε. χωρών, όμως στην
πράξη φαίνεται πως δεν θα δώσει
απαραίτητα ώθηση στη διεύρυνση
και στη διασφάλιση της επιρροής
της Ε.Ε. στη δική της περιοχή.

Το ερώτημα παραμένει και αν
η ιδέα του Εμανουέλ Μακρόν για
τη δημιουργία μιας παράλληλης
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
θα λειτουργήσει τελικά ως υποκα-
τάστατο της διεύρυνσης ή ως ερ-
γαλείο αναζωογόνησης της εμπλο-
κής των γειτονικών ευρωπαϊκών
χωρών –συμπεριλαμβανομένων
και αυτών με προοπτική ένταξης–
με την Ε.Ε. Την Παρασκευή το από-

γευμα, η Βουλή της Βουλγαρίας
ψήφισε ώστε να άρει το βέτο για
την έναρξη ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία
και την Αλβανία, στη βάση γαλλικής
πρότασης, η οποία εντάσσει τις δι-
μερείς διαφορές Σκοπίων - Σόφιας
στο διαπραγματευτικό πλαίσιο για
τη χώρα. Όμως το σκηνικό που
είχε προηγηθεί την Πέμπτη, μετά
τη σύνοδο κορυφής Ε.Ε. - Δυτικών
Βαλκανίων, με τους πρωθυπουργούς
της Αλβανίας και της Βόρειας Μα-
κεδονίας να προχωρούν σε κοινή
συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο
της Σερβίας, ήταν ενδεικτικό της
δυσαρέσκειας και της απογοήτευ-
σης που είχε προκαλέσει η μέχρι
τότε αδυναμία της Ε.Ε. να πείσει
τη Βουλγαρία να άρει το βέτο.

Ειδικά ο πρωθυπουργός της Αλ-
βανίας Έντι Ράμα ξεσπάθωσε, κα-
τηγορώντας τη Βουλγαρία πως κρατά
ομήρους τα κράτη μέλη. Η απογοή-
τευση και η ένταση παραμένει και

μετά τις εξελίξεις της Παρασκευής,
καθώς είναι ανοικτό το ερώτημα αν
η Βόρεια Μακεδονία θα δεχθεί τη
γαλλική πρόταση. Ο πρωθυπουργός
της χώρας είχε στείλει ήδη το μή-
νυμα στη Βουλγαρία πως έχει κόκ-
κινες γραμμές τις οποίες θεωρεί πως
η γαλλική συμβιβαστική πρόταση
ξεπερνά.Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε
καμία εγγύηση την Παρασκευή πως
η Γαλλική Προεδρία θα πετύχαινε
συμφωνία πριν από την εκπνοή της.
Και σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
αποκτά νέα διάσταση, πέραν της
αρχικής πρόθεσης Μακρόν να δοθεί
από τώρα η δυνατότητα στην Ου-
κρανία να έχει μια θεσμική ενισχυ-
μένη σχέση με την Ε.Ε., ανεξάρτητα
από τη διάρκεια της ενταξιακής της
πορείας.

Ανοιχτές οι διαφωνίες
Η προτεραιότητα της Γαλλικής

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

όσον αφορά τη διεύρυνση φαίνεται
πως ήταν λιγότερο να υπάρξει συμ-
φωνία που να διασφαλίσει πως θα
αρθεί μόνιμα το βέτο της Βουλγα-
ρίας, και περισσότερο να κλείσει
με κάποιο τρόπο το θέμα πριν το
τέλος της Γαλλικής Προεδρίας. Η
μπάλα βρίσκεται στην πλευρά της
Βόρειας Μακεδονίας, η οποία όμως
διαφωνεί σε επίπεδο κυβέρνησης
με αναφορές στο πλαίσιο διαπραγ-
μάτευσης σε σχέση με θέματα ταυ-
τότητας, γλώσσας και ερμηνειών
της ιστορίας.

Η Γαλλία, θυμίζουμε δεν είναι
από τις πιο ένθερμες χώρες όσον
αφορά την όποια διεύρυνση, έχον-
τας μπλοκάρει το 2019 την έναρξη
ενταξιακών των δύο χωρών μετά
τη Συμφωνία των Πρεσπών, προ-
βάλλοντας την ανάγκη για μεταρ-
ρύθμιση της διαδικασίας της έν-
ταξης. Έκτοτε η διαδικασία ανα-
μορφώθηκε, όμως πλέον το βέτο
της Ελλάδας για το θέμα της ονο-

μασίας αντικαταστάθηκε από το
βέτο της Βουλγαρίας.

Όλοι στο τραπέζι
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινό-

τητα θα μπορούσε λοιπόν να ανα-
ζωογονήσει τη διαδικασία με το
να φέρει όλη την Ευρώπη στο ίδιο
τραπέζι. Οι πρώτες σκέψεις για την
πρακτική διάσταση της πρωτοβου-
λίας έχουν γίνει, με τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ να κάνει λόγο για σκέψεις
για μια πρώτη συνάντηση σε επί-
πεδο ηγετών στην Πράγα μετά το
καλοκαίρι, αφού καθοριστεί η σύν-
θεση. Ήδη εκφράστηκαν κάποιες
ανησυχίες όσον αφορά το κατά πό-
σο θα επηρεάζεται η άσκηση πο-
λιτικής της Ε.Ε., αλλά και προβλη-
ματισμοί της Κύπρου για το πώς
θα συμμετάσχει η Τουρκία δεδο-
μένων της μη αναγνώρισης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, χωρίς ωστό-
σο τη Λευκωσία να είναι αρνητική.

Πάντως, η προοπτική της Ευρω-
παϊκής Πολιτικής Κοινότητας ανα-
δεικνύεται εμμέσως και από το πως
η παρουσία των Ντίμιταρ Κοβα-
τσέφσκι και Έντι Ράμα έδωσε την
ευκαιρία στους πρωθυπουργούς
της Βόρειας Μακεδονίας και της
Αλβανίας να εκφράσουν αμέσως
την έντονη απογοήτευσή τους και
να στείλουν τα απαραίτητα μηνύ-
ματα στους ομόλογους τους και
στα ΜΜΕ. Όπως ανέφεραν κοινο-
τικοί αξιωματούχοι, η συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των 27
ηγετών για τη διεύρυνση το βράδυ
της Πέμπτης είχε έναν άλλο χαρα-
κτήρα, με τους ηγέτες της Ε.Ε. να
έχουν ακούσει από πρώτο χέρι τις
θέσεις των χωρών που βρίσκονται
στον προθάλαμο της Ένωσης, ως
ίσος προς ίσο.

Από τους Γάλλους...
Όσον αφορά τη γενική κάρτα

προόδου της Γαλλικής Προεδρίας

του Συμβουλίου, η οποία ξεκίνησε
με αρκετά σχέδια και μεγάλες ιδέες
για τη στρατηγική αυτονομία της
Ευρώπης, ο πόλεμος στην Ουκρανία
έφερε καθυστερήσεις στις συζη-
τήσεις ορισμένων χαρτοφυλακίων,
αλλά πολιτική ώθηση σε ζητήματα
που αφορούν τη βιομηχανική διά-
σταση του αμυντικού τομέα και
την ενεργειακή αυτονομία. Σε δη-
λώσεις της μετά τη σύνοδο την Πα-
ρασκευή η Πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέδωσε
αρκετές επιτυχίες στη Γαλλία, με
κύρια τη γρήγορη προώθηση των
κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά
και την προώθηση των νομοθεσιών
για τις ψηφιακές υπηρεσίες, νομο-
θεσίας για την ισότητα των φύλων
στα διοικητικά συμβούλια επιχει-
ρήσεων, και την επίτευξη μιας πρώ-
της, σταδιακής προόδου στο θέμα
της κοινής μεταναστευτικής πολι-
τικής. Πιο δύσκολη ήταν η εικόνα
όσον αφορά το πακέτο μέτρων για
την κλιματική αλλαγή Fit for 55,
καθώς υπήρξε καθυστέρηση λόγω
της ρωσικής εισβολής (επηρεάζον-
τας και τις εργασίες της Κομισιόν),
της συζήτησης για αποδοχή κά-
ποιων επενδύσεων στο φυσικό αέ-
ριο και στην πυρηνική ενέργεια
ως «πράσινες», αλλά και λόγω του
μεγάλου παρασκηνίου και των συμ-
φερόντων στα θέματα αυτά.

Τα θέματα στα οποία η Γαλλική
Προεδρία δεν έδειξε ιδιαίτερη πρό-
οδο ήταν κυρίως η διεύρυνση, όπου
έγινε τεράστια προσπάθεια να κλεί-
σει το θέμα του βέτο της Βουλγαρίας
πριν από το τέλος Ιουνίου, προ-
σπάθεια που μέχρι την τελευταία
στιγμή δεν ήταν βέβαιο, αν θα έφερ-
νε τα απαραίτητα αποτελέσματα,
δηλαδή την έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με δύο χώρες
οι οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια
στην αναμονή, έχοντας σημειώσει
ατελή μεν πρόοδο, αλλά κάποια
πρόοδο.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης, η οποία ήταν μεγάλο
στοίχημα του Εμανουέλ Μακρόν,
απέδωσε κάποιες προτάσεις οι οποί-
ες όμως δεν είναι βέβαιο ποια επιρ-
ροή θα έχουν από τη στιγμή που
το Συμβούλιο δεν θέλει να δώσει
το πράσινο φως σε αλλαγές των
Συνθηκών, κάτι που προκύπτει σε
πολλές προτάσεις στις οποίες κα-
τέληξαν οι πολίτες.

Το Κυπριακό δεν εξαντλείται στις διαπραγματεύσεις. Ειδικά τη δεδομένη
στιγμή που η Τουρκία έχει σκληρύνει τη στάση της, ελέγχει πλήρως την
τουρκοκυπριακή ηγεσία και έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε κάθε επίπεδο
ζωής στον Βορρά. 

Το μετέωρο βήμα για διεύρυνση της Ε.Ε.
Παρά την άρση του βουλγαρικού βέτο, η κατάσταση για τη Β. Μακεδονία, καθώς και για την Αλβανία παραμένει ακόμη ρευστή

<<<<<<

Αβέβαιο αν η Γαλλική
Προεδρία πέτυχε
το ξεκλείδωμα και
την αναζωογόνηση
της διεύρυνσης.

Τσεχική Προεδρία
Η Τσεχική Προεδρία του Συμ-
βουλίου που αναλαμβάνει την 1η
Ιουλίου φαίνεται πως κατ’ αρχήν
έχει θέσει ως προτεραιότητα την
ολοκλήρωση των νομοθεσιών
για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής, κάτι που στην
πράξη σημαίνει πως αν υπάρξει
γενική συμφωνία μεταξύ των
κρατών μελών στο Συμβούλιο
Υπουργών Περιβάλλοντος στις
28 Ιουνίου, θα πρέπει να υπάρ-
ξει επικέντρωση στις διαπραγ-
ματεύσεις με το Κοινοβούλιο
και την Κομισιόν. Και η Τσεχία
όπως και η Γαλλία στηρίζουν την
αξιοποίηση της πυρηνικής ενέρ-
γειας στην ενεργειακή μετάβα-
ση της Ε.Ε. Μεταξύ των άλλων
ζητημάτων που η Τσεχική Προ-
εδρία θέλει να προωθήσει σε
σχέση ειδικά με την Ουκρανία,
είναι η ενίσχυση της στρατιωτι-
κής στήριξης στη χώρα και η
αποτελεσματική εφαρμογή των
κυρώσεων που έχουν επιβληθεί
στη Ρωσία. Ακόμα η Τσεχία ανα-
μένεται να εστιάσει σε ζητήμα-
τα κράτους δικαίου, κυβερνοα-
σφάλειας και οικονομικής ανθε-
κτικότητας της Ε.Ε.

Η συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των 27 ηγετών για τη διεύρυνση το βράδυ της Πέμπτης είχε έναν άλλο χαρα-
κτήρα, με τους ηγέτες της Ε.Ε. να έχουν ακούσει από πρώτο χέρι τις θέσεις των χωρών που βρίσκονται στον προθά-
λαμο της Ένωσης, ως ίσος προς ίσο.
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Των Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ - ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Με το κείμενο συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που κα-
λεί την Τουρκία να σταματήσει 
να εκτοξεύει απειλές κατά της 
Ελλάδας και να κινηθεί σε τροχιά 
αποκλιμάκωσης, στις αποσκευές 
του, θα προσέλθει ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 
επερχόμενη κρίσιμη σύνοδο κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. 
Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν υφίστα-
ται ουδεμία επιθυμία τριβών στο 
πεδίο που πιθανώς έχει επιλέξει 
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν. Από την Αθή-
να τα ζητήματα έχουν τεθεί στις 
ΗΠΑ, έχουν παρουσιαστεί στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εν ολίγοις 
η συντριπτική πλειονότητα των 
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ είναι 
ήδη ενήμερη. Ως εκ τούτου, ο κ. 
Μητσοτάκης δεν πρόκειται να 
αναφερθεί πρώτος στην Αγκυ-
ρα και θα απαντήσει μόνο εάν 
προκληθεί. Παράλληλα, σε πε-
ρίπτωση που τα πράγματα εξε-
λιχθούν στη Μαδρίτη κατά τρό-
πο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει 
σε περαιτέρω εκτράχυνση της 
τουρκικής συμπεριφοράς, υπάρ-
χει λεπτομερώς επεξεργασμένο 
σχέδιο αντίδρασης στο Αιγαίο, 
με τις Ενοπλες ∆υνάμεις να βρί-
σκονται σε πλήρη ετοιμότητα για 
την υλοποίησή του.  

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει 
ο κ. Μητσοτάκης σε στενούς του 
συνεργάτες, δεν είναι στις προ-
θέσεις του να μετατρέψει τη σύ-
νοδο σε φόρουμ αντιπαράθεσης 
με τον κ.  Ερντογάν. Ομως, είναι 
σαφές πως «τίποτα δεν πρόκειται 
να μείνει αναπάντητο», ενώ θα 
κινηθεί στη λογική της «αναλο-
γικότητας»: απαντήσεις, δηλαδή, 
με βάση τις ελληνικές θέσεις και 
το διεθνές δίκαιο θα δοθούν σε 
όποιο ή όποια από τα ζητήματα 
επιλέξει να εγείρει ο πρόεδρος 

της Τουρκίας.
Είναι σαφές ως εκ τούτου, ότι 

ενόψει της συνόδου της Μαδρί-
της η Αθήνα προετοιμάζεται για 
δύο εναλλακτικά σενάρια αναφο-
ρικά με τις κινήσεις του Τούρκου 
προέδρου. Το πρώτο προβλέπει 
ότι ο κ. Ερντογάν θα προσέλθει 
ζητώντας ανταλλάγματα προ-
κειμένου να μην «μπλοκάρει» 
τη διεύρυνση της Συμμαχίας με 
τη Σουηδία και τη Φινλανδία, 
«εντάσσοντας» στο σκεπτικό του 
και τις αβάσιμες αξιώσεις έναντι 
της Ελλάδας, όπως για παράδειγ-
μα η αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών. Σε μια τέτοια περίπτω-

ση, είναι σαφές πως η ελληνική 
πλευρά δεν πρόκειται να μετα-
κινηθεί κατ’ ελάχιστον από τις 
εθνικές θέσεις και η σύνοδος θα 
οδηγηθεί σε αδιέξοδο, το οποίο 
θα συμπαρασύρει βεβαίως και 
το κεντρικό θέμα συζήτησης, 
δηλαδή τη διεύρυνση. 

Το δεύτερο σενάριο είναι ο 
κ. Ερντογάν να επιχειρήσει να 
αξιοποιήσει το ΝΑΤΟ ως ντεκόρ 
προκειμένου να διατυπώσει τις 
γνωστές «κορώνες» της Αγκυ-
ρας με επίκεντρο τα νησιά, τη 
συνεκμετάλλευση των πόρων 
του Αιγαίου και της Ανατολικής 
Μεσογείου και τον ισχυρισμό 
περί στήριξης από την Ελλάδα 
τρομοκρατικών οργανώσεων που 

δρουν στην Τουρκία ή το προ-
σφυγικό. Τότε, κατά περίπτωση, 
ο κ. Μητσοτάκης θα παραθέσει 
τα ελληνικά επιχειρήματα.

– Για την αποστρατιωτικοποί-
ηση των νησιών, ο πρωθυπουρ-
γός θα κινηθεί με βάση το πλαί-
σιο της ελληνικής απαντητικής 
επιστολής της Αθήνας στον ΟΗΕ. 
Ωστόσο, υπάρχει και η ανάλο-
γη προετοιμασία σε περίπτωση 
που μέχρι την Τετάρτη η Αγκυ-
ρα προχωρήσει και σε πρόσθετες 
κινήσεις διπλωματικής πίεσης, 
μέσω νέας ρηματικής διακοίνω-
σης προς τον ΟΗΕ, αυτή τη φο-
ρά με σκοπό να κατονομαστούν 
ένα προς ένα τα νησιά τα οποία 
η Τουρκία θεωρεί «ακαθορίστου 
κυριαρχίας». Από την Αθήνα πε-
ριμένουν αυτό το επόμενο βήμα 
της Αγκυρας και η νομική υπη-
ρεσία του υπουργείου Εξωτερι-
κών ήδη έχει επεξεργαστεί τη 
σχετική βεντάλια με απαντήσεις. 

– Αναφορικά με την πρόταση 
για συνεκμετάλλευση, θα επιση-
μανθεί ως όχημα για τη διευθέ-
τηση του προβλήματος των θα-
λασσίων ζωνών η προσφυγή στη 
Χάγη, όπως κατ’ επανάληψη και 
σε βάθος πολλών χρόνων έχει 
προτείνει η ελληνική πλευρά.

– Σε σχέση με την τρομοκρα-
τία θα επισημανθεί πως οι τουρ-
κικοί ισχυρισμοί είναι παντελώς 
ανυπόστατοι και η Ελλάδα κι-

νείται αυστηρά εντός του πλαι-
σίου της Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι 
πριν από λίγες ημέρες, στις αρ-
χές Ιουνίου, ο πρέσβης της Ελλά-
δας στην Αγκυρα Χριστόδουλος 
Λάζαρης κλήθηκε στο τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών, όπου του 
έγινε αυστηρό διάβημα με την 
κατηγορία ότι η Ελλάδα υποθάλ-
πει την τρομοκρατία, αλλά και 
την πορεία που είχε γίνει τότε 
από Κούρδους προς την τουρ-
κική πρεσβεία. Στην τουρκική 
αντίληψη των πραγμάτων, η πο-
ρεία των Κούρδων από μόνη της 
αποτελεί απόδειξη «υπόθαλψης» 
τρομοκρατίας από μέρους της 
Αθήνας.

Η Ουκρανία

Η στάση που τηρεί ο κ. Ερ-
ντογάν και οι αξιωματούχοι της 
τουρκικής κυβέρνησης, με έναν 
ακραία διαστρεβλωμένο τρόπο, 
συνδέεται και με την κατάστα-
ση στην Ουκρανία. Οι Τούρκοι 
επιχειρηματολογούν ότι σε μια 
περίοδο κατά την οποία το ΝΑ-
ΤΟ οφείλει να είναι ενιαίο, η Ελ-
λάδα υποτίθεται παραβιάζει τις 
διεθνείς συνθήκες (Λωζάννης 
και Παρισίων), στρατιωτικοποι-
ώντας τα νησιά και επιτρέποντας 
τις μετακινήσεις αξιωματούχων 
σε αυτά. Εν ολίγοις η Αγκυρα 
αντιστρέφει πλήρως την πραγ-
ματικότητα.

Η Αθήνα έχει προετοιμάσει 
τους διεθνείς συνομιλητές της 
και σε περίπτωση που η κατά-
σταση μετά τη σύνοδο της Μα-
δρίτης οδηγήσει την Αγκυρα σε 
έργω αμφισβήτηση της ελληνι-
κής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Από 
την Αθήνα έχει γνωστοποιηθεί 
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι σε 
περίπτωση που η Τουρκία αμφι-
σβητήσει ελληνικό έδαφος, τότε 
η κρίση δεν θα περιοριστεί ση-
μειακά, αλλά θα επεκταθεί σε όλο 
το εύρος των ελληνοτουρκικών 
συνόρων. Εν ολίγοις, αν τουρκι-
κές δυνάμεις εκμεταλλευθούν το 
τακτικό πλεονέκτημα που μπο-
ρεί να έχουν σε κάποιο σημείο 
του Αιγαίου, ώστε να επιφέρουν 
πλήγμα κατά Ελλήνων στρατιω-
τικών ή προσωπικού ασφαλείας, 
τότε οι Ενοπλες ∆υνάμεις θα απα-
ντήσουν άμεσα σε άλλο σημείο, 
διευρύνοντας αυτόματα το μέτω-
πο της σύγκρουσης. Αυτή την 
αλλαγή δόγματος η Αθήνα την 
έχει ενστερνιστεί και για λόγους 
πρακτικούς ήδη από το 2020. Η 
διαφορά με το 2022 είναι ότι οι 
εταίροι και σύμμαχοι αντιλαμβά-
νονται περισσότερο την ελληνι-
κή φιλοσοφία πίσω από αυτή την 
πολύ ουσιαστική μετατόπιση. 

Παράλληλα, υπό τη σκιά ενός 
«δύσκολου» καλοκαιριού με την 
Τουρκία, ήδη στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου υπάρχει επιφυ-

λακή. Επίσης, στις μάχιμες μονά-
δες της Πολεμικής Αεροπορίας 
ο βαθμός ετοιμότητας είναι αυ-
ξημένος, ενώ τα πλοία του Πο-
λεμικού Ναυτικού βρίσκονται 
σε στάση αναμονής προκειμέ-
νου να παρέμβουν εφόσον χρει-
αστεί. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
έως αυτή τη στιγμή πέρα από τις 
παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις 
που έχουν καταγραφεί, η επιχει-
ρησιακή εικόνα στο Αιγαίο είναι 
«καθαρή». Αυτό το γεγονός δεν 
σημαίνει, βεβαίως, ότι δεν μπορεί 
ανά πάσα στιγμή η κατάσταση 
να διαφοροποιηθεί. Αυτός είναι, 
άλλωστε, ο λόγος της επιφυλακής 
στην τρέχουσα φάση. 

Οι Ενοπλες ∆υνάμεις είναι 
έτοιμες και για προβοκάτσια με 
αφορμή επιχείρηση διάσωσης 
μεταναστών, το σκάφος των 
οποίων μπορεί να έχει εξοκεί-
λει σε κάποια ελληνική νησίδα, 
αλλά και για πιο ανοιχτές προ-
κλήσεις εκ μέρους των τουρκι-
κών ενόπλων δυνάμεων . Σε κά-
θε περίπτωση, δεδομένου ότι σε 
σημαντικό βαθμό και από πολ-
λές κατευθύνσεις προεξοφλείται 
η δραστηριοποίηση των τουρ-
κικών γεωτρύπανων και ερευ-
νητικών στην κυπριακή υφαλο-
κρηπίδα, στην Αθήνα υπάρχει 
ετοιμότητα και για το ενδεχό-
μενο επαναφοράς της έντασης 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η σύνοδος
της Μαδρίτης
και το σχέδιο
Μητσοτάκη
Οι απαντήσεις στις κινήσεις Ερντογάν

Η Αθήνα σε ετοιμότητα, 
στην περίπτωση που
ο Τούρκος πρόεδρος 
μετά τη σύνοδο
του ΝΑΤΟ επιχειρήσει
να αμφισβητήσει
την ελληνική κυριαρχία 
και στο πεδίο. 

Στη σύνοδο της Μαδρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αναφερθεί πρώτος στην Αγκυρα και θα απα-
ντήσει μόνο εάν προκληθεί (στη φωτ. με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ). 

 Ανησυχίαγια 
Σουηδία - Φινλανδία

Στους διπλωματικούς κύκλους 
σημαντικών κρατών-μελών του 
ΝΑΤΟ επικρατεί βαθιά ανησυχία 
για το τι πρόκειται να συμβεί αν ο 
κ. Ερντογάν επιμείνει στην αδιάλ-
λακτη στάση του έναντι Σουηδί-
ας και Φινλανδίας, δεδομένης της 
σθεναρής υποστήριξης που έχει 
δώσει η Ουάσιγκτον στην ένταξη 
των δύο συγκεκριμένων χωρών 
στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. 
Εμπειροι διπλωμάτες προεξο-
φλούν ότι σε αυτή την περίπτωση 
οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν με έντο-
νο τρόπο κατά της Τουρκίας, που 
θα ξεκινάει από την τυπική λήξη 
της προσπάθειας της Aγκυρας να 
προμηθευτεί F-16, αλλά θα επε-
κτείνεται και σε άλλα σκέλη της 
διμερούς σχέσης τους. Εκ των 
πραγμάτων μια τέτοια εξέλιξη δεν 
μπορεί παρά να επηρεάσει εμμέ-
σως και τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, δεδομένου μάλιστα ότι στην 
καθημερινή τουρκική προπαγάν-
δα παρουσιάζει την Αθήνα ως αιχ-
μή του δυτικού δόρατος κατά της 
Αγκυρας.

Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Το σημαντικότερο θέμα που απα-
σχολεί την τουρκική κυβέρνηση 
για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία 
θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Ιουνί-
ου στη Μαδρίτη, είναι αν ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν θα καταφέρει να 
συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν. 
Μια φωτογραφία ένθερμου χαι-
ρετισμού ή κάποιας συνάντησης 
θεωρείται πως θα βοηθούσε τον 
Τούρκο πρόεδρο στο μέτωπο της 
εσωτερικής πολιτικής.

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ δεν δίνει ραντεβού 
για συνάντηση με τον Τούρκο 
ομόλογό του. Στην Αγκυρα είναι 
ενοχλημένοι από τις στενές σχέ-
σεις της Αθήνας με την Ουάσι-
γκτον, όπως και από τις επαφές 
που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
με τον Αμερικανό πρόεδρο κα-
τά τη διάρκεια του ταξιδιού του 
στις ΗΠΑ, και επιθυμούν κάποια 
προσωπική προσέγγιση του κ. 
Ερντογάν με τον κ. Μπάιντεν.

Ο πολιτικός αναλυτής της εφη-
μερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, 
υποστηρίζει πως «ο Μπάιντεν 
προτιμάει να έχει συναντήσεις 

για θετική ατζέντα. Αν η Τουρκία 
πάρει κάποια αποτελέσματα στο 
ζήτημα της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και άρει το βέτο 
για την ένταξη της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, τότε 
θα μπορούσε να γίνει κάποια συ-
νάντηση», υποστηρίζει όμως ότι 
«σε αντίθετη περίπτωση ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ δεν θα ήθελε να 
εμφανιστεί ως ο ηγέτης που δεν 
κατάφερε να πείσει την Τουρκία» 
και στην περίπτωση αυτή απο-
κλείει οποιαδήποτε συνάντηση.

Στην τουρκική πρωτεύουσα, 
έμπειροι διπλωμάτες και αναλυ-
τές αντιλαμβάνονται πως η στά-
ση που θα τηρήσει η χώρα τους 
σε πολλά ζητήματα θα καθορίσει 
και κρίσιμους τομείς της εξωτε-
ρικής και αμυντικής πολιτικής.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν 
από τη συνάντηση των ηγετών 
των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, η 
Τουρκία προτίμησε να κλιμακώ-
σει τις διεκδικήσεις της στο Αι-
γαίο και κανένας δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο να θέσει το ζήτη-
μα της αποστρατιωτικοποίησης 
των νησιών κατά τη διάρκεια 
της συνόδου.

Τελεσίγραφα και «ρεπορτάζ»

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας 
Φουάτ Οκτάι, την Πέμπτη, την 
ώρα έναρξης της συνεδρίασης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ουσιαστικά έδωσε τελεσίγραφο 
στην Ελλάδα για να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από τα νησιά. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης Τύπου με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο κ. Οκτάι 
δήλωσε ότι «είναι πρωθυπουργός 
μιας χώρας (σ.σ. ο κ. Μητσοτά-
κης) που στρατιωτικοποιεί τα νη-
σιά του Αιγαίου, παραβιάζοντας 
κατάφωρα τις διεθνείς συμφωνί-
ες. Εάν η αποστρατιωτικοποίη-
ση των νησιών στο Αιγαίο δεν 
πραγματοποιηθεί σύντομα, θα 
αμφισβητήσουμε την κυριαρχία 
τους στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου και των συμφωνιών».

Μία ημέρα νωρίτερα, το τουρ-
κικό κρατικό πρακτορείο «Ανατο-
λή» δημοσίευσε φωτογραφίες και 
βίντεο από την Ψέριμο και ισχυ-
ρίστηκε πως υπάρχουν στρατιώ-
τες στο νησί, καθώς και στρατι-
ωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την 
άποψη του πρακτορείου, το νησί 
θα πρέπει να είναι αποστρατιω-
τικοποιημένο. Εμπειροι αναλυ-
τές τονίζουν πως το ρεπορτάζ 
αυτό ήταν στοχευμένο, καθώς ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επι-
σκεφθεί την Ψέριμο. Αλλωστε, ο 
γενικός διευθυντής του πρακτο-
ρείου, Σερντάρ Καραγκιόζ, με μή-
νυμά του στο twitter συνεχάρη 
τους δημοσιογράφους για «το 
ρεπορτάζ τους, που έδειξε πως η 
Ελλάδα παρανομεί και στρατιωτι-
κοποιεί την Ψέριμο». Στο συγκε-
κριμένο ρεπορτάζ εκφράσθηκαν 
και απόψεις απόστρατων αξιω-
ματικών, σύμφωνα με τις οποίες 
«η Ψέριμος στην πραγματικότη-
τα ανήκει στην Τουρκία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, σε ομιλία του σε στελέχη 
του κόμματός του, εξήγησε το 

όραμα που έχει η τουρκική κυ-
βέρνηση για την εξωτερική πολι-
τική της, μιλώντας για την ευρεία 
παρουσία της χώρας δίπλα σε 
ομοεθνείς αλλά και ομόθρησκους 
και υποστήριξε πως η κυβέρνη-
ση «έχει ευθύνη απέναντι στην 
Ιστορία, όπως και για το μέλλον 
μας. ∆ιότι υπάρχει μια Τουρκία 
που είναι μεγαλύτερη από την 
Τουρκία. Αυτός είναι και ο λόγος 
που δεν μπορούμε να εγκλωβι-
στούμε στα σύνορά μας».

Αποφασισμένη για βέτο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο εκ-
πρόσωπος της τουρκικής προ-
εδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, έχει 

συνεχείς επαφές με πολλούς 
αξιωματούχους χωρών-μελών 
του ΝΑΤΟ, ενώ συνομιλεί συ-
χνά με τον σύμβουλο εθνικής 
ασφαλείας του προέδρου των 
ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Μέχρι στιγ-
μής η Αγκυρα δείχνει αποφασι-
σμένη να εμποδίσει την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φινλανδί-
ας στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που 
δεν αρθεί το εμπάργκο όπλων 
που εφαρμόζουν οι δύο χώρες 
εναντίον της, αλλά και αν δεν 
σταματήσουν «να στηρίζουν την 
τρομοκρατία», όπως υποστηρίζει 
η τουρκική κυβέρνηση.

Εμπειροι δημοσιογράφοι της 
γειτονικής χώρας εκτιμούν ότι 
στην παρούσα φάση οι ΗΠΑ δεν 
θα μπορούσαν να εγκρίνουν την 
πώληση των F-16 Βlock 70, ούτε 
τον εκσυγχρονισμό των μαχητι-
κών της τουρκικής αεροπορίας, 
την ώρα που η Αγκυρα απειλεί 
την εδαφική ακεραιότητα της 
Ελλάδας, θέτει θέμα αλλαγής 
συνόρων, ενώ απειλεί με βέτο 
τις δύο χώρες που θέλουν να 
ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Αυτός είναι και ο λόγος που 
δεν αποκλείουν αλλαγές της τε-
λευταίας στιγμής στην πολιτική 
της Τουρκίας.

Συνάντηση με Μπάιντεν
επιδιώκει ο Ερντογάν
Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29 και 30 Ιουνίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
δεν θα ήθελε να εμφα-
νισθεί ως ο ηγέτης 
που δεν κατάφερε 
να πείσει την Τουρκία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν (αριστερά) θα προσπαθήσει να προ-
σεγγίσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν. Η φωτογραφία, από τη 
συνάντηση του G20 στις 31 Οκτωβρίου 2021 στη Ρώμη.
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Οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις στο 
Μέγαρο Μαξίμου για την πιθανό-
τητα πρόωρων εκλογών είναι το 
τελευταίο διάστημα διαρκείς με-
ταξύ του στενού επιτελείου του 
πρωθυπουργού. Οι απόψεις που 
κατατίθενται στους εσωτερικούς 
διαλόγους είναι πολλές και διαφο-
ρετικές, καθώς υπάρχουν αρκε-
τές παράμετροι που θα κρίνουν 
την τελική απόφαση, την οποία 
θα πάρει ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης τον 
Αύγουστο. Η «Κ» μεταφέρει τις 
απόψεις και τις συζητήσεις που 
λαμβάνουν χώρα στο νεοκλασικό 
της οδού Ηρώδου Αττικού, από 
τις οποίες το συμπέρασμα είναι 
πως οι εκλογές το φθινόπωρο εί-
ναι το επικρατέστερο σενάριο, 
χωρίς ωστόσο να έχει αποφασι-
στεί τίποτα.

Ο χρόνος των εκλογών είναι 
το πιο κομβικό ερώτημα όλων: 
είναι καλύτερα να γίνουν άμεσα 
ή του χρόνου την άνοιξη; Η απά-
ντηση έχει να κάνει με πράγμα-
τα που αυτή τη στιγμή δεν είναι 
ξεκάθαρα και κυρίως δεν εξαρ-
τώνται από την εγχώρια κατά-
σταση. Η συνέχιση του πολέμου 
και η ανεξέλεγκτη άνοδος των τι-
μών στην ενέργεια τον ερχόμενο 
χειμώνα είναι βασικό επιχείρη-
μα για εκλογές όσο το δυνατόν 
πιο άμεσα. «Η χώρα τον χειμώνα 
χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση» 
ακούστηκε να λέγεται προσφά-
τως από στενό συνεργάτη του 
πρωθυπουργού σε μια σχετική 
συζήτηση και τούτο αποτελεί 
βασικό επιχείρημα για προσφυ-
γή στις κάλπες. 

Στο ίδιο μήκος κύματος εί-

ναι και η άποψη που λέει πως 
όλες οι σημαντικές αποφάσεις 
για την ενεργειακή κρίση θα λη-
φθούν τον χειμώνα και η Ελλάδα 
δεν μπορεί να παραπαίει μετα-
ξύ αστάθειας και προεκλογικής 
πόλωσης, που μπορεί να εκτρο-
χιάσει την κατάσταση σε πολλά 
επίπεδα. Βασικός πυλώνας των 
εσωτερικών συζητήσεων στο 
Μαξίμου είναι και η ημερομη-
νία «κλειδί» της 20ής Αυγούστου. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η 
Ελλάδα θα βγει τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία από το καθεστώς 
ενισχυμένης εποπτείας, όπως 
αναφέρει η 14η έκθεση μετα-
μνημονιακής παρακολούθησης. 
Πολλοί ήδη λένε πως πρόκειται 

για την καλύτερη δυνατή αφορ-
μή να προκηρυχθούν εκλογές 
εκείνες τις μέρες –αν όχι συ-
γκεκριμένα εκείνη την μέρα–, 
καθώς πρόκειται για μία θετι-
κή είδηση, που σηματοδοτεί 
την επόμενη μέρα και μπορεί 
να συνδυαστεί με το αίτημα για 
νέα «καθαρή εντολή». 

Η αντίθετη άποψη –που είναι 
σαφώς μειοψηφούσα και είναι 
υπέρ των εκλογών την άνοιξη– 
λέει πως ο πόλεμος του χρόνου θα 
έχει τερματιστεί και ο κ. Μητσο-

τάκης θα μπορεί να πάει σε εκλο-
γές σε καλύτερο τοπίο, αφού τα 
χειρότερα θα έχουν μείνει πίσω.  

Η επενδυτική βαθμίδα  

Καθόλου αμελητέα στον σχε-
διασμό του Μαξίμου δεν είναι 
η πιθανότητα ανάκτησης από 
πλευράς της χώρας της επενδυ-
τικής βαθμίδας. Πριν από λίγες 
ημέρες ο διευθυντής του Οικονο-
μικού Γραφείου του πρωθυπουρ-
γού, Αλέξης Πατέλης, έδειξε προς 
εκλογές άμεσα, με μία αποστρο-

φή που πέρασε απαρατήρητη, 
αλλά ήταν ιδιαίτερα σημαντική. 
«Αν η κυβέρνηση», είπε, «συνε-
χίσει τις μεταρρυθμίσεις, αν οι 
τράπεζες συνεχίσουν να κάνουν 
τη δουλειά τους, και με την προ-
ϋπόθεση της πολιτικής σταθερό-
τητας, τότε δεν βρίσκω τον λόγο 
να μην ανακτήσουμε την επεν-
δυτική βαθμίδα μέσα στο 2023». 
Η προϋπόθεση της «πολιτικής 
σταθερότητας» είναι κομβική, 
καθώς στο Μαξίμου πολλοί θεω-
ρούν πως ένα προεκλογικό κλίμα 

για 10 μήνες μπορεί να εκτροχι-
άσει την οικονομία.

Το όριο του 30%

«Το όριο των ευρωεκλογών εί-
ναι βασικός στόχος για τις πρώτες 
εκλογές», ανέφερε προσφάτως 
στενός συνεργάτης του πρωθυ-
πουργού κατά τη διάρκεια συζή-
τησης για τις εκλογές. Ο πήχυς, 
σύμφωνα με αυτή την προσέγ-
γιση, ανεβαίνει στο 33% για τις 
πρώτες εκλογές, ένα ποσοστό 
που θεωρείται από πολλούς στο 
Μαξίμου ως κατώτατο «όριο» για 
την επίτευξη της αυτοδυναμίας 
στις δεύτερες. Αυτή όμως δεν εί-
ναι η μόνη άποψη. «Το ιδανικό θα 
είναι οτιδήποτε πάνω από 30%», 
λέει στην «Κ» άλλο στέλεχος που 
γνωρίζει καλά τις συζητήσεις στο 
Μαξίμου. Η ίδια πηγή προσθέτει 
πως οι εκλογές πρέπει να γίνουν 
ανεξαρτήτως των ποσοστών που 
θα δίνουν οι δημοσκοπήσεις του 
Αυγούστου, καθώς είναι μονό-
δρομος να υπάρχει νωπή εντολή 
τον ερχόμενο χειμώνα.

«Οσο πιο γρήγορα»

Την ίδια ώρα, ερώτημα απο-
τελεί, εφόσον βεβαίως ο πρωθυ-
πουργός αποφασίσει τελικά να 

πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, 
πότε θα τις ανακοινώσει. Μια 
άποψη είναι η προκήρυξη να γί-
νει αμέσως μετά τον ∆εκαπενταύ-
γουστο με στόχο να έχουμε μια 
όσο το δυνατόν πιο σύντομη προ-
εκλογική περίοδο και οι πρώτες 
κάλπες να στηθούν στις 18 Σε-
πτεμβρίου. Υπάρχουν βέβαια και 
οι φωνές που λένε πως οι εκλογές 
μπορεί να γίνουν ακόμα και στις 
11 Σεπτεμβρίου, κάτι που συνταγ-
ματικά «βγαίνει» αφού από την 
προκήρυξη των εκλογών έως τη 
διενέργειά τους πρέπει να μεσο-
λαβήσουν μίνιμουμ 23 ημέρες. 
Το πιθανότερο ωστόσο σενάριο 
είναι η 18η Σεπτεμβρίου. 

Τέλος, όσον αφορά τη στρατη-
γική υπάρχουν δύο σχολές: αυτή 
που λέει πως η πόλωση «απωθεί» 
τους πολίτες, κάτι που μπορεί 
να πλήξει κυρίως τη Ν.∆. που 
απευθύνεται σε πιο μετριοπα-
θή κοινά και η έτερη που ζητά-
ει «σκληρό ροκ» και επαναφορά 
του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου. Και 
σε αυτή την περίπτωση η τελι-
κή απόφαση θα παρθεί στα τέλη 
Αυγούστου, με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη πάντως να κλίνει προς 
μία ήπια και «γρήγορη» προεκλο-
γική περίοδο. 

Τι συζητούν
στο Μαξίμου
για πρόωρες
εκλογές
Με «ορίζοντα» τον Σεπτέμβριο

Οι παράμετροι 
που τίθενται στις 
συζητήσεις μεταξύ 
κυβερνητικών στελεχών 
και τα δεδομένα που θα 
κρίνουν την προσφυγή 
στις κάλπες. 

Eφόσον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, είναι πιθανό η προκήρυξη να γίνει αμέσως μετά τον ∆εκα-
πενταύγουστο, με στόχο να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο σύντομη προεκλογική περίοδο και οι πρώτες κάλπες να στηθούν στις 18 Σεπτεμβρίου.
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με δεδομένο, πως τα καλοκαίρια πλέον κάθε χρόνο κρύβουν εκπλή-
ξεις, καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί πριν από τα τέλη Αυγού-
στου. Η πιο κρίσιμη παράμετρος την οποία έθεσε και η Ντόρα Μπακο-
γιάννη εντός της εβδομάδας είναι τα ελληνοτουρκικά. Εάν δεν υπάρχει 
σχετική νηνεμία από πλευράς Αγκυρας, τότε η πιθανή απόφαση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές, περιπλέκεται αρκετά, καθώς 
δεν μπορεί η χώρα να έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση εν μέσω κρίσης. Ο 
έτερος παράγοντας που θα επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις έχει να 
κάνει με την επιτυχία ή μη στην κατάσβεση των πυρκαγιών, που δεδο-
μένα θα υπάρχουν και φέτος. Αυτός ο παράγοντας, ωστόσο, θεωρείται 
πολύ πιο αδύναμος σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά –εάν δεν έχουμε 
ακραίες καταστάσεις– και δεν αναμένεται να επηρεάσει κομβικά τις 
αποφάσεις του πρωθυπουργού, που εκ των πραγμάτων πριν λάβει ορι-
στικές αποφάσεις θα κοιτάξει τη «μεγάλη εικόνα».

Αποφάσεις τον Αύγουστο

Hταν ένας «σύμμαχος», ένας «προ-
εδρικός», ένας «πασοκογενής» και 
ένας της «Ομπρέλας» στο γρα-
φείο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νί-
κος Μπίστης, ο Νίκος Παππάς, 
ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος κυνηγούν 
στην «προεκλογική ζούγκλα» να 
φάνε τη Ν.∆. και να σώσουν τις 
τάσεις που εκπροσωπούν μέσα 
στο κόμμα. Και αν σε αυτές τις 
περιπτώσεις στα σύντομα και ευ-
τράπελα αφηγήματα μένει μόνο 
ένας, κάτι τέτοιο στον Πολιτικό 
Σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν 
συνώνυμο της ήττας. Μέσα από 
αυτή τη σύνθεση, με επικεφαλής 
έναν «Γεφυροποιό», ο πρόεδρος 
αποτύπωσε το σκεπτικό του για το 
πώς πρέπει να οδηγηθεί το κόμμα 
στις κάλπες.

Η αλήθεια είναι πως μετά το 
συνέδριο οι τάσεις είτε σίγησαν 
είτε ξεκίνησαν να δρουν απολύ-
τως θεσμικά μέσα στα όργανα. 
Τον κατά Λένιν «δημοκρατικό 
συγκεντρωτισμό», που όταν η 
απόφαση του κόμματος οριστι-
κοποιείται από την πλειοψηφία, 
αναμένεται από όλα τα μέλη να 
την υποστηρίξουν, εφαρμόζει ο 
Ευκλείδης Τσακαλώτος. Κατα-
κεραυνώνει την κυβέρνηση για 
την οικονομική της πολιτική και 
υποστηρίζει τον όχι κομματικό 
του φίλο Νίκο Παππά, καθώς και 
τη Ρένα ∆ούρου. Εχει βάλει στην 
κουβέντα των συνεργασιών πο-
λύ δυναμικά τον πρώην άσπονδο 
φίλο του, Γιάνη Βαρουφάκη. Εδώ 
τα πράγματα λίγο μπερδεύονται. 

Στέλεχος των προεδρικών έλε-
γε στην «Κ» πως «αυτό πρέπει να 
κοπεί». Εννοώντας ότι στελέχη 
της «Ομπρέλας» επιχειρούν να 
βρουν οπωσδήποτε ένα ριζοσπα-
στικό περιτύλιγμα σε μια πιθανή 
συνεργασία με τον Νίκο Ανδρου-
λάκη. Το φάντασμα της αποκλει-
στικής συμμαχίας με το ΠΑΣΟΚ 
θεωρούν πως στοιχειώνει ακόμα 
την αριστερή πτέρυγα του κόμ-
ματος. Η πλειοψηφία, ωστόσο, 
δεν συμφωνεί επισημαίνοντας 
πως στον πόλο της προοδευτι-

κής διακυβέρνησης με κορμό τον 
ΣΥΡΙΖΑ χωρούν όλες οι δυνάμεις, 
όπως αποφάσισε και το συνέδριο. 

Για κάποιους στην Κουμουν-
δούρου είναι απλά μαθηματικά. 
Το 31,5% του 2019 μαζί με το 
3,4% του ΜέΡΑ25 φέρνουν την 
αξιωματική αντιπολίτευση σχε-
δόν στα ποσοστά του 2015. Και 
αν ο πρώην υπουργός Οικονομι-
κών φύγει από το παιχνίδι (πέ-
σει κάτω του 3%) βοηθάει τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη στο χτίσι-
μο της αυτοδυναμίας στη δεύ-
τερη κάλπη.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει 
ρίξει το κόκκινο σακίδιό του στο 

πάτωμα, ωστόσο το έχουν σηκώ-
σει ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος 
Σκουρλέτης. Η «Κ» είχε δημο-
σιεύσει μέσα στην εβδομάδα τη 
διαφωνία του πρώην υπουργού 
Παιδείας με τον Αλέξη Τσίπρα 
στην Πολιτική Γραμματεία για 
τη διεύρυνση των ψηφοδελτίων. 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΣΥΡΙΖΑ στην κλειστή συνε-
δρίαση της Κ.Ο. μίλησε, σύμφωνα 
με πληροφορίες, για την ανάγκη 
εισροής νέων κοινωνικών πόρων 
στο ασφαλιστικό είτε μέσω της 
Αττικής Οδού είτε από το 30% 
των εισιτηρίων των αρχαιολογι-
κών χώρων. 

Στη συμβολή της ενίσχυσης 
του προγράμματος του κόμμα-
τος, που θα φτιάξει ο ∆ημήτρης 
Τζανακόπουλος, αλλά με αριστε-
ρό πρόσημο εστίασε και ο Νίκος 
Φίλης, μιλώντας για την αποκρα-
τικοποίηση μιας τράπεζας, την 
αναστολή του χρηματιστηρίου 
ενέργειας, αλλά και την τιμαριθ-
μική προσαρμογή των χαμηλών 
και μεσαίων μισθών μέσω μη-
χανισμού. Στο ιδεολογικό κομ-
μάτι φέρεται να επισήμανε ότι 
«ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δώσει τη 
μάχη αντιλαμβανόμενος ότι πλέ-
ον στην Ευρώπη και την Ελλάδα 
έχει επανέλθει προγραμματικά 

η αντιπαράθεση ανάμεσα στην 
Αριστερά και τη ∆εξιά». 

Το 2016 που ο Νίκος Φίλης 
έφυγε από το υπουργείο Παιδεί-
ας ήταν η αρχή μιας έντονης σχέ-
σης με τον τότε πρωθυπουργό. 
Γνωρίζονται από το 1999 που ο 
Αλέξης Τσίπρας ήταν γραμμα-
τέας της νεολαίας του Συνασπι-
σμού και η επαφή τους έγινε πιο 
στενή με τη χρυσή εποχή των κι-
νημάτων το 2001 και τη Γένοβα. 
Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος 
δεν τον πρότεινε για τη νέα Π.Γ., 
ο Νίκος Φίλης έγινε μέλος της και 
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» 
έχει ήδη βρεθεί στο γραφείο του 

για να συνομιλήσουν για τα πα-
νεπιστήμια.

Επιμύθιο; Οι τάσεις ρίχνουν 
τα βολτ, «ρευματοποιούνται» 
και τα αμπέρ που βγάζουν φαί-
νεται να μην ενοχλούν τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, που επενδύει στην 
πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορεί 
πριν από έναν μήνα να είχε δη-
λώσει πως «πολιτικά ηθικό» εί-
ναι το πρώτο κόμμα να σχημα-
τίσει κυβέρνηση, ωστόσο στην 
Κουμουνδούρου εξακολουθούν 
να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. 
Ο ∆ημήτρης Βίτσας στον ΣΚΑΪ 
μίλησε για ψήφο ανοχής από το 
ΚΚΕ και σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑ-
ΣΟΚ και ΜέΡΑ25. Η γραμμή της 
συσπείρωσης κόβει οποιαδήπο-
τε άλλη κουβέντα πέραν της νί-
κης. Η ανάγκη του ρεαλισμού, 
όμως, εξετάζει και το ενδεχόμε-
νο του στραβοπατήματος, καθώς 
τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις 
δεν έχουν ανθήσει ακόμα. Και 
το αφήγημα της συγκρότησης 
«προοδευτικής διακυβέρνησης 
με κάθε τρόπο» επανέρχεται από 
τη στιγμή που το Σύνταγμα δίνει 
μέσω των διερευνητικών επαφών 
δικαίωμα στο δεύτερο κόμμα να 
διεκδικήσει την εξουσία. 

Η ανοχή ίσως χρειαστεί, ακό-
μα και αν βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Στην «προεκλογική ζούγκλα» ο 
Πολιτικός Σχεδιασμός των τεσ-
σάρων εκπροσώπων των τάσεων 
της Κουμουνδούρου δεν μπαίνει 
στο σενάριο της δεύτερης θέσης. 
Η στρατηγική αφορά μόνο τη νί-
κη απέναντι στη Ν.∆., έστω με 
μια ψήφο, ώστε να γίνει πράξη η 
κυβέρνηση της Κεντροαριστεράς.

Τι απέγινε το κόκκινο σακίδιο του Τσακαλώτου...
Ρίχνουν τα «βολτ» οι τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας ωστόσο να επικοινωνούν τις θέσεις τους σε ηγεσία και βάση

Το «άνοιγμα» του πρώην 
υπουργού Οικονομικών 
στο ΜέΡΑ25, τα 
ρεαλιστικά μετεκλογικά 
σενάρια και οι σκέψεις 
για την ψήφο ανοχής.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κατακεραυνώνει την κυβέρνηση και υποστηρίζει τον –όχι κομματικό του φίλο– Νίκο 
Παππά, καθώς και τη Ρένα ∆ούρου, ωστόσο έχει βάλει στην κουβέντα των συνεργασιών τον πρώην άσπονδο φίλο 
του, Γιάνη Βαρουφάκη. «Αυτό πρέπει να κοπεί», είπε στην «Κ» στέλεχος των προεδρικών.
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Ενιωθε ότι της είχαν κοπεί τα 
πόδια. Λες και έπρεπε να ανέβει 
ένα βουνό, έτσι φάνταζε μπρο-
στά της η διαδρομή μέχρι να 
σταθεί ενώπιον δικαστών και 
ενόρκων. Τον περασμένο Απρί-
λιο είχε φτάσει η ώρα να ανα-
καλέσει τραυματικά γεγονότα 
που είχαν συμβεί μια δεκαε-
τία νωρίτερα, όταν ήταν ακό-
μη ανήλικη και ο προπονητής 
της στην ιστιοπλοΐα την κακο-
ποιούσε σεξουαλικά. Η 23χρονη 
Αμαλία Προβελέγγιου θα κατέ-
θετε κεκλεισμένων των θυρών 
–ήταν δική της απόφαση– σε 
μια αίθουσα χωρίς ακροατήριο, 
με τον θύτη στην πλάτη της σε 
απόσταση ενός μέτρου.

«Ηταν πολύ δύσκολο γιατί κά-
ποια πράγματα έβγαιναν από 
το στόμα μου πρώτη φορά και 
στο άκουσμά τους ένιωθα πολύ 
άβολα. Ολα αυτά τα σκεφτόμουν 
χρόνια, αλλά δεν είχα μιλήσει 
αλλού με τόσες λεπτομέρειες», 
λέει. ∆εν ήθελε να είναι παρό-
ντες δημοσιογράφοι, οι οποίοι 
θα μοιράζονταν έπειτα με όλο 
τον κόσμο τη μαρτυρία της. Ού-
τε όμως και οι γονείς της. «∆εν 
ήθελα να με βλέπουν να σπάω, 
να κλαίω, δεν ήθελα να τους το 
μεταδώσω όλο αυτό. Προσπα-
θούσα να είμαι δυνατή και για 
εκείνους, γιατί ήξερα ότι αν δεν 
δουν εμένα να πατάω στα πόδια 
μου, πώς είναι δυνατόν να πατή-
σουν και εκείνοι; Προσπαθούσα 
και εγώ να είμαι καλά για όλους». 

Στις 14 Ιουνίου το Μεικτό Ορ-
κωτό ∆ικαστήριο Αθηνών έκρι-
νε ένοχο τον 39χρονο προπονη-
τή για κατάχρηση ανηλίκου σε 
ασέλγεια και του επέβαλε ποινή 
κάθειρξης 13 ετών, χωρίς ελα-
φρυντικά και χωρίς αναστολή. 
Με οριακή πλειοψηφία, όμως, 
ο 39χρονος απαλλάχθηκε από 
την κατηγορία του βιασμού κατ’ 
εξακολούθησιν. Ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου, μία σύνεδρος και 
ένας ένορκος μειοψήφησαν 
υπέρ της ενοχής του. Την πε-
ρασμένη Τετάρτη η εισαγγελέας 
Εφετών άσκησε έφεση για αυτό 
το σκέλος της απόφασης. «Είναι 
μια ηθική δικαίωση», λέει στην 
«Κ» η Αμαλία για την πρόσφατη 
εξέλιξη. «∆εν ξέρω πώς θα κυ-
λήσει πλέον η διαδικασία, αλλά 
μου δίνει δύναμη για τη συνέ-
χεια, είμαι έτοιμη για τον επό-
μενο αγώνα».

Επί μήνες, όσο η υπόθεσή της 
απασχολούσε έντονα την επικαι-
ρότητα ως η πρώτη δίκη του ελ-
ληνικού #MeToo, η Αμαλία είχε 
επιλέξει να μη μιλήσει δημόσια. 

Ευκαιρίες υπήρξαν πολλές. ∆η-
μοσιογράφοι την πολιορκούσαν, 
συχνά με αδιάκριτες, αδηφάγες 
προσεγγίσεις. Η ίδια δεν απο-
ζητούσε την προβολή. Ηθελε 
να γίνει πρώτα το δικαστήριο, 
«να παρθούν οι αποφάσεις από 
τους ανθρώπους που έχουν το 
δικαίωμα, προτού κρίνει όλος ο 
υπόλοιπος κόσμος». Σήμερα, με 
τη συνέντευξή της στην «Κ», μι-
λάει για πρώτη φορά. Περιγρά-
φει πώς κύλησαν όλα αυτά τα 
χρόνια, πώς βρήκε το σθένος 
να σταθεί στο δικαστήριο, αλλά 
και πώς η υπερασπιστική γραμ-
μή του κατηγορουμένου επιχεί-
ρησε να μετατοπίσει σε εκείνη 
το βάρος της ευθύνης, προτάσ-
σοντας το αφήγημα ότι εκείνη 
προκάλεσε. Οι ασελγείς πράξεις 
του είχαν ξεκινήσει όταν η Αμα-
λία ήταν μόλις 11 ετών. 

Στο βούλευμα του Συμβουλί-
ου Πλημμελειοδικών Αθηνών, 
που είχε παραπέμψει την υπό-
θεση στο δικαστήριο, σκιαγρα-
φείται ένα μοτίβο χειριστικής 
συμπεριφοράς του προπονητή. 
Περιγράφεται πώς είχε προσεγ-
γίσει πρώτα τους γονείς της Αμα-
λίας επιχειρώντας να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη τους και πώς 
«ασκούσε ψυχολογική και σε-
ξουαλική βία» στην ανήλικη μέ-
χρι και τα 14 έτη της.

Το 2013 η Αμαλία μίλησε 
στους γονείς της. «Ηταν πάρα 
πολύ δύσκολο, γιατί ήξερα ότι 

θα στενοχωρηθούν, αλλά σκέ-
φτηκα ότι πρέπει να φύγω από 
όλο αυτό», λέει. Εκείνοι απευ-
θύνθηκαν στον ναυτικό όμιλο 
που απομάκρυνε τον προπονη-
τή, αλλά και στο Τμήμα Ασφα-
λείας Ωρωπού. Επειτα από σχε-
τική προτροπή που τους έγινε, 
για τις πιθανές ψυχολογικές επι-
πτώσεις που θα είχε μια ποινι-
κή διαδικασία, δεν κινήθηκαν 
δικαστικά. Ο κατηγορούμενος 
μετέβη για δύο μήνες στο Αγιον 
Ορος και αργότερα μετακόμισε 
στη Σάμο, όπου σύμφωνα με το 

βούλευμα συνέχισε να εργάζε-
ται ως προπονητής, τουλάχι-
στον μέχρι το 2017.

«Ενιωθα εγκλωβισμένη», λέει 
η Αμαλία για τα χρόνια της κα-
κοποίησης. «Ολα τα παιδιά στο 
σχολείο, ακόμη και στον ιστι-
οπλοϊκό όμιλο προχωρούσαν, 
έκαναν όνειρα, σκέφτονταν την 
επόμενη τάξη. Τα έβλεπα και 
χαιρόμουν, αλλά ήξερα ότι δεν 
μπορώ να κάνω τίποτα. Παρατη-
ρούσα πώς ζούσαν όλοι οι υπό-
λοιποι και ήταν σαν να μη ζω. 
Ηξερα ότι πολύ συγκεκριμένα 

πράγματα θα συμβούν στη ζωή 
μου. Οτι είτε δεν θα μπορέσω να 
βγω από όλο αυτό και θα συνε-
χιστεί επ’ αόριστον, ότι κάποια 
στιγμή μπορεί να του σαλέψει 
και να μου κάνει κακό, είτε να 
μην υπάρχω και να τελειώσει 
όλο αυτό από εμένα. ∆εν μπο-
ρούσα να σκεφτώ παρακάτω, 
να πάω παρακάτω».

Αφού απομακρύνθηκε ο προ-
πονητής της η Αμαλία προσπά-
θησε να εστιάσει στην ιστιο-
πλοΐα που τόσο αγαπούσε. Οι 
αγωνιστικές απαιτήσεις αυξή-
θηκαν, είχε επιτυχίες στην κα-
τηγορία σκαφών Laser, η καθη-
μερινότητά της αποκτούσε μια 
ροή. Υπήρξαν όμως περίοδοι 
που αντιμετώπιζε προβλήματα 
στον ύπνο, την ακολουθούσε 
ένα επίμονο αίσθημα ανασφά-
λειας, κουβαλούσε ένα ανεπού-
λωτο τραύμα. «Πολλά χρόνια 
ένιωθα ότι μπορεί να έρθει να 
με βρει. Μου είχε πει “όταν φτά-
σεις στα 18 θα έρθω να σε πά-
ρω όπου κι αν βρίσκεσαι”. Στα 
18α γενέθλιά μου, αν και είχα 
μεγαλώσει και είχα καταλάβει 
ότι αυτά τα πράγματα δεν στέ-
κουν, ούτε που βγήκα από το 
σπίτι», λέει.

Οσο ήταν ανήλικη δεν της 
ήταν ακόμη εύκολο να συνει-
δητοποιήσει την πλήρη έκταση 

όσων είχαν συμβεί. Παρατηρώ-
ντας όμως τη μικρότερη από τις 
δύο αδερφές της να μεγαλώνει 
καταλάβαινε καλύτερα τη βαρύ-
τητα των πράξεων του προπο-
νητή, το πώς της είχε στερήσει 
αυτή την παιδική ηλικία. «Εκεί 
ήταν που άρχισε να με δυσκο-
λεύει περισσότερο», λέει.

Τον Ιανουάριο του 2021, η 
απόφαση της Σοφίας Μπεκατώ-
ρου να μιλήσει δημόσια για την 
κακοποίηση που η ίδια είχε υπο-
στεί, παρακίνησε την Αμαλία. 
«Κατάλαβα ότι μπορεί να είχε 
συμβεί και σε άλλους εκτός από 
εμένα», λέει. Της έστειλε ένα σύ-
ντομο μήνυμα στο Instagram, 
χωρίς περιγραφές ή λεπτομέρει-
ες. «Θέλω να σου πω ότι καταλα-
βαίνω πάρα πολύ και την ψυχο-
λογία και το πώς ένιωσες, γιατί 
έχω περάσει κάτι παρόμοιο», 
της έγραψε. ∆εν προσδοκούσε 
ανταπόκριση. Η χρυσή Ολυμπι-
ονίκης της ιστιοπλοΐας, όμως, 
της απάντησε άμεσα, ήθελε να 
της μιλήσει. «Πήρα τους γονείς 
μου τηλέφωνο, λέω “μαμά, μπα-
μπά να ξέρετε μίλησα στη Σο-
φία”. Καταλάβανε. Ακουσα τη 
μαμά μου να κλαίει και να μου 
λέει “είμαστε μαζί σου σε ό,τι 
και αν αποφασίσεις, πήγαινέ 
το μέχρι το τέρμα”», θυμάται 
η Αμαλία. 

Η πολιορκία των ΜΜΕ

Εκείνο το διάστημα η Σοφία 
Μπεκατώρου θα κατέθετε στις 
εισαγγελικές αρχές που ερευ-
νούσαν υποθέσεις κακοποίη-
σης στον χώρο του αθλητισμού, 
και με τη σύμφωνη γνώμη της 
Αμαλίας αναφέρθηκε και στη 
δική της περίπτωση. Ακολού-
θησε μια απροσδόκητη πίεση 
από τα ΜΜΕ. Η Αμαλία θυμά-
ται ότι κάποιος δημοσιογράφος 
είχε βρει το κινητό της γιαγιάς 
της γιατί έχουν το ίδιο όνομα 
και εκείνη έντρομη της είχε πει 
ότι την ψάχνουν «για να μιλή-
σει για έναν βιασμό».

Κάποιοι καλούσαν την Αμα-
λία νυχθημερόν, άλλοι της 
έστελναν μέχρι και φωτογραφί-
ες των παιδιών τους. Της έγρα-
φαν ότι είναι γονείς και καταλα-
βαίνουν τι είχε περάσει και για 
αυτό πρέπει να τους εμπιστευ-
θεί και να δώσει συνέντευξη. 
«Είχα πάθει σοκ», λέει η Αμα-
λία. Η ίδια φορτική προσέγγι-
ση συνεχίστηκε, το κινητό της 
δικηγόρου της Κλειώς Παπαπα-
ντολέοντος έμενε από μπαταρία 
από τις αλλεπάλληλες κλήσεις. 
Υπήρξε δημοσιογράφος που έλε-
γε ότι θα απολυθεί εάν δεν του 
μιλήσουν.

Είμαι έτοιμη για τον επόμενο αγώνα
Η Αμαλία Προβελέγγιου, θύμα κακοποίησης από προπονητή ιστιοπλοΐας, μιλάει για την πρώτη δίκη του ελληνικού #MeToo
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Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

«Ολα τα παιδιά στο σχολείο, ακόμη και στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, προχωρούσαν, έκαναν όνειρα, σκέφτονταν την επό-
μενη τάξη. Τους έβλεπα και χαιρόμουν, αλλά ήξερα ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παρατηρούσα πώς ζούσαν όλοι οι 
υπόλοιποι και ήταν σαν να μη ζω», λέει η Αμαλία Προβελέγγιου.

Η δίκη του προπονητή είχε ορι-
στεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 
του 2022. Εχοντας άγνοια από 
αντίστοιχες διαδικασίες η Αμα-
λία προσδοκούσε ότι σε μία ημέ-
ρα όλα θα τελείωναν. Η πραγμα-
τικότητα τη διέψευσε. Θυμάται 
την αγωνία πριν από την πρώ-
τη συνεδρίαση, αλλά και τις υπό-
λοιπες που ακολούθησαν. Περι-
γράφει πως έρχονταν οι γονείς 
της στο σπίτι της από το προη-
γούμενο βράδυ, πως υπήρχε ένα 
κλίμα ότι η επομένη «ήταν από 
τις πιο σημαντικές μέρες της ζω-
ής όλων». «Ηταν επώδυνο και ο 
ύπνος το προηγούμενο βράδυ δεν 
ήταν ύπνος για κανέναν μας και 
ας μην το λέγαμε μεταξύ μας». 

Πριν από κάθε συνεδρίαση 
η Αμαλία έφτανε στο δικαστή-
ριο με την οικογένειά της, ο ένας 
κρατώντας το χέρι του άλλου, 
μια ανθρώπινη αλυσίδα. Είχε στο 
πλευρό της εκπροσώπους οργα-
νώσεων γυναικείων δικαιωμά-
των, τη Σοφία Μπεκατώρου και 
άλλον κόσμο. Θυμάται ότι στην 
πρώτη της κατάθεση η έδρα του 
δικαστηρίου «ήθελε να το χει-
ριστεί με αξιοπρέπεια και πολύ 
λεπτό τρόπο». Λέει ότι ο πρόε-
δρος του δικαστηρίου της έδωσε 
χρόνο, ότι ήθελαν να τους πει τι 

είχε συμβεί από την αρχή μέχρι 
το τέλος. «Υπήρχε σεβασμός, το 
αναγνωρίζω», λέει. Εκείνη η κα-
τάθεση κράτησε έξι ώρες. Υπήρ-
ξαν στιγμές σε αυτή τη διαδι-
κασία, ειδικά όταν εκτέθηκε η 
υπερασπιστική γραμμή του κα-
τηγορουμένου από συνηγόρους 
του, που η ίδια λέει ότι ένιωσε 
«σκουπίδι». «Οτι εγώ “έφταιγα”. 
Και που ήμουν 11 χρονών, εγώ 
“με δόλιους τρόπους τον παρα-
πλανούσα”. ∆εν μπορούσα να το 
πιάσω με τη λογική και ήμουν 
σε σοκ. ∆εν είχα την υποχρέω-
ση να εξηγήσω τίποτα από όλα 
αυτά. Με έκαναν να νιώθω την 
ανάγκη να εξηγηθώ για πράγμα-
τα αυτονόητα. Μου λέγανε “και 
γιατί έκανε αυτός ό,τι έκανε;”. 
Εμένα ρωτάτε; Ρωτήστε εκείνον. 
Γιατί να μπω εγώ στο μυαλό ενός 
αρρώστου;» επισημαίνει.

«Υπήρξαν πάρα πολλές φορές 
που ένιωσα ότι όλο αυτό είναι 
μη διαχειρίσιμο, αλλά ότι έπρε-
πε να το κάνω πρώτα απ' όλα 
για εμένα. Ελεγα πάμε λίγο ακό-
μα, μέρα με τη μέρα», λέει για 
τη δίκη. «Προσπαθούσαμε να 
σκεφτόμαστε ότι δεν μας έφε-
ραν εδώ να απολογηθούμε, αλ-

λά όταν γίνονται σχόλια, τους 
γονείς μου τους είχαν διαλύσει. 
Ενιωθα τόσο άσχημα. Προσπα-
θούν όλα αυτά τα χρόνια να με 
στηρίξουν, να είναι δίπλα μου, 
ό,τι μπορεί να κάνει ένας γονιός 
για να είναι κοντά στο παιδί του. 
Ηταν τόσο άδικο».

Αν και δεν το περίμενε κλή-

θηκε να δώσει συμπληρωματική 
κατάθεση στο δικαστήριο. Οπως 
λέει, την πρώτη φορά ήταν «πα-
γωμένη» γιατί όποτε δυσκολεύ-
εται προσπαθεί να συγκρατεί 
κάθε συναίσθημα. «Στη δεύτε-
ρη κατάθεση δεν μπορούσα να 
το κάνω. Λέω θα πάω και ό,τι 
μου βγει, δεν θα κρατήσω κλά-
ματα και ξέσπασα, ένιωθα ότι 
δεν άντεχα άλλο», λέει. Αναλο-
γιζόταν την πιθανή έκβαση. «Η 
αποπλάνηση είναι ένα πολύ βα-
ρύ αδίκημα και όσοι γνωρίζουν 
από νόμους καταλαβαίνουν ακρι-
βώς τη βαρύτητα. Αλλά σκεφτό-
μουν ότι αν δεν κριθεί ένοχος 
και για βιασμό, τι θα μείνει; Οτι 
μπορεί να έγινε ό,τι έγινε, αλλά 
“το 11χρονο τα ’ θελε”;», τονίζει. 

Ο εισαγγελέας της έδρας πρό-
τεινε την ενοχή του 39χρονου 
προπονητή για κατάχρηση σε 
ασέλγεια και βιασμό κατ ’ εξακο-
λούθησιν. Εκανε λόγο για «θρα-
σύτατες και απάνθρωπες πρά-
ξεις», για έναν άνθρωπο που 
καταχράστηκε την εμπιστοσύνη 
των γονέων της Αμαλίας, τη χει-
ραγώγησε και ασκούσε ψυχολο-
γική βία μέσω απειλών. Η Αμαλία 
λέει ότι ένιωσε ηθική ικανοποίη-
ση με την εισαγγελική πρόταση. 
«Ενας άνθρωπος που έχει την κα-

τάρτιση, που δικάζει κάθε μέρα, 
με πιστεύει», λέει. Η απαλλακτική 
απόφαση του δικαστηρίου στο 
σκέλος του βιασμού τη στενο-
χώρησε πολύ, αλλά προσπάθησε 
αργότερα να την επεξεργαστεί 
μέσα της. Στάθηκε στην ιδιότητα 
όσων μειοψήφησαν, ότι ανάμεσά 
τους βρίσκονται ο πρόεδρος της 
έδρας και μία σύνεδρος. «Σκέφτη-
κα ποιοι δεν ήταν υπέρ μου, οι 
ένορκοι που αντικατοπτρίζουν 
και την κοινωνία», λέει.

«Είναι δύσκολη διαδικασία, 
ένιωσα και εγώ πολλές φορές κα-
τά τη διάρκεια “αξίζει όλο αυτό;”. 
Στο τέλος της ημέρας σε δικαιώ-
νει μόνο που ξέρεις ότι είναι στη 
φυλακή. Είναι πολύ απελευθερω-
τικό», λέει. Σήμερα, στα 23 της 
χρόνια, η Αμαλία ολοκληρώνει 
τις σπουδές της στο τμήμα Φυσι-
κοθεραπείας του Πανεπιστημίου 
∆υτικής Αττικής. Κάποτε ήταν 
εγκλωβισμένη στο παρόν, τώρα 
σχεδιάζει το μέλλον. «Αυτός ο 
άνθρωπος με όσα έκανε έχει δι-
αμορφώσει τον χαρακτήρα μου 
και δυσκολεύομαι πολύ να πω 
όχι, να θέσω τα όριά μου. Τώρα 
που έχω πάρει τα πάνω μου και 
έχω καταλάβει επιτέλους τι έχει 
συμβεί, νιώθω ότι τώρα αρχίζω 
και αποκτώ όρια».

Σκεφτόμουν ότι 
αν δεν κριθεί ένοχος και 
για βιασμό, τι θα μείνει; 
Οτι μπορεί να έγινε 
ό,τι έγινε, αλλά 
«το 11χρονο τα ’θελε»;

Στο τέλος σε δικαιώνει μόνο που ξέρεις ότι είναι στη φυλακή

Στα τέλη Ιανουαρίου 2021 τηλεοπτικά κανάλια έδωσαν βήμα στον προ-
πονητή. Εκείνος άδραξε την ευκαιρία. Παραδέχτηκε ότι είχε σεξουα-
λικές επαφές με ανήλικη και έκανε λόγο για «έρωτα» και «πρόθεση 
γάμου». Κάτι που θα επαναλάμβανε αργότερα και στο δικαστήριο. Αυ-
τό ήταν ένα ακόμη σοκ για την Αμαλία. Θυμάται ότι είχε προσπαθήσει 
να δει μια συνέντευξή του. «Απευθυνόταν στην κάμερα προς εμένα 
και έλεγα πώς είναι δυνατόν να λέει στον αέρα όλα αυτά τα πράγματα. 
Ηταν προσβλητικό, έλεγες δεν είναι δυνατόν. ∆εν μπορούσα να το δω 
όλο. Εβλεπα λίγο, σταματούσα πέντε λεπτά να ηρεμήσω και συνέχιζα», 
λέει. Εκείνο το διάστημα, όμως, όπως αναφέρει η ίδια, ο προπονητής 
της έστειλε και μήνυμα στο κινητό της. «Ενιωθα δέκα χρόνια μετά πως 
ό,τι κι αν γίνει μπορώ να το διαχειριστώ, ότι έχω μεγαλώσει, δεν θα 
τρομάξω. Βλέπω το μήνυμα και δεν χρειάστηκε να διαβάσω. Μόλις είδα 
από πού είναι έπαθα κρίση πανικού. Μου πέρασε από δυο προτάσεις 
όλο το συναίσθημα που είχα τότε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ευ-
άλωτη», λέει.

Το μήνυμα στο κινητό δέκα χρόνια μετά
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Στο κινητό της Αμαλίας υπάρχουν φωτογραφίες από τους αγώνες της όταν 
ήταν νεαρή ιστιοπλόος. Τότε ένιωθε εγκλωβισμένη. Σήμερα ολοκληρώνει τις 
σπουδές της στη Φυσικοθεραπεία και σχεδιάζει το μέλλον της...

Πολλά χρόνια ένιωθα 
ότι μπορεί να έρθει να 
με βρει. Μου είχε πει 
«όταν φτάσεις στα 18, 
θα έρθω να σε πάρω 
όπου κι αν βρίσκεσαι».

Ακουσα τη μαμά μου 
να κλαίει και να μου 
λέει «είμαστε μαζί σου 
σε ό,τι κι αν 
αποφασίσεις, πήγαινέ 
το μέχρι το τέρμα».
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Οταν η Ρωσία μετατόπισε το επί-
κεντρο της στρατιωτικής της εκ-
στρατείας στην ανατολική Ου-
κρανία την άνοιξη, αξιωματούχοι 
της αμερικανικής κυβέρνησης 
εξέφρασαν την πεποίθησή τους 
ότι οι επόμενες τέσσερις με έξι 
εβδομάδες θα ήταν καθοριστι-
κής σημασίας για την πορεία του 
πολέμου.

Οι ημέρες αυτές παρήλθαν 
και οι ίδιοι αξιωματούχοι είναι 
πια σαφείς: η Ρωσία ενδέχεται 
να καταλήξει με περισσότερα 
εδάφη, αλλά καμία από τις δύο 
πλευρές δεν θα αποκτήσει τον 
πλήρη έλεγχο της διαφιλονικού-
μενης περιοχής, καθώς ο εξα-
σθενημένος ρωσικός στρατός 
βρίσκεται αντιμέτωπος με αντί-
παλο οπλισμένο με ολοένα και 
πιο προηγμένα αμυντικά συστή-
ματα. Παρότι η Ρωσία κατέλαβε 
εδάφη στην περιοχή του Λου-
γκάνσκ, η πρόοδος του στρα-
τού της υπήρξε αποσπασματι-
κή και αργή. Την ίδια ώρα, η 
άφιξη αμερικανικών πυροβό-
λων μεγάλου βεληνεκούς και η 
εκπαίδευση ουκρανικών πλη-
ρωμάτων σε αυτά, αναμένεται 
να βοηθήσουν τον στρατό του 
Κιέβου στις επερχόμενες μάχες, 
σύμφωνα με τον επικεφαλής του 
γενικού επιτελείου των ΗΠΑ, 
στρατηγό Μαρκ Μάιλι.

Αξιωματούχοι του Πενταγώ-
νου πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν 
θα μπορέσει να καταγράψει ανά-
λογη πρόοδο στο γειτονικό Ντο-
νέτσκ. Μετά τις αιματηρές μάχες 
στα ανατολικά, με περισσότε-
ρους από 200 Ουκρανούς στρα-

τιώτες νεκρούς και άλλους τό-
σους Ρώσους, ο ρωσικός στρατός 
δεν κατάφερε να επεκταθεί. Στε-
λέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
εκτιμούν, όμως, ότι η Ρωσία θα 
καταλάβει όλη την περιοχή του 
Λουγκάνσκ, με τις πόλεις του 
Σεβεροντονέτσκ και Λισιχάνσκ 
να πέφτουν στα χέρια της εντός 
των ερχόμενων ημερών, εν μέ-
ρει εξαιτίας των εντατικών βομ-
βαρδισμών με στόχο Ουκρανούς 
αμάχους.

Τα ρωσικά στρατεύματα προ-
ωθούνται αργά. Συχνά απαιτού-
νται εβδομάδες για να καλύ-

ψουν δύο με τρία χιλιόμετρα. 
Αυτό ίσως να δείχνει έλλειψη 
πεζικάριων ή υπερβολική προ-
σοχή από μέρους Ρώσων επι-
τελών, μετά τα σοβαρά προ-
βλήματα που εκδηλώθηκαν 
στον ανεφοδιασμό του ρωσι-
κού στρατού τις πρώτες εβδομά-
δες μετά την εισβολή. Αμυντι-
κοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι 
η Ρωσία θα διατηρήσει το επι-
χειρησιακό προβάδισμα στην 
ανατολική Ουκρανία, τουλάχι-
στον μέχρι την ανάπτυξη αμε-
ρικανικών πυροβόλων μεγάλου 
βεληνεκούς. Η Ουκρανία συ-
νεχίζει να υστερεί σε οπλισμό, 

όπως έχει τονίσει πολλές φορές 
ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν ανακοίνωσε την παρο-
χή επιπλέον στρατιωτικής βοή-
θειας ύψους 1 δισ. δολαρίων προς 
την Ουκρανία, με το «πακέτο» να 
περιλαμβάνει προηγμένο πυρο-
βολικό, εκτοξευτές πυραύλων και 
πυρομαχικά βαρέως πυροβολι-
κού. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί να 
προσφέρουν αμυντική βοήθεια 
συνολικού ύψους 5,6 δισ. δολαρί-
ων στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι  και Ουκρανοί αξιωμα-
τούχοι έχουν απευθύνει εκκλή-
σεις στη ∆ύση για ακόμη περισ-

σότερα και πιο εξελιγμένα όπλα, 
αμφισβητώντας την προσήλωση 
των συμμάχων τους στη στήρι-
ξη της κυβέρνησης του Κιέβου.

Ο Αμερικανός υπουργός Αμυ-
νας, Λόιντ Οστιν, κάλεσε την πε-
ρασμένη εβδομάδα τους ∆υτι-
κούς συμμάχους να ενισχύσουν 
την αμυντική τους βοήθεια προς 
την Ουκρανία, προειδοποιώντας 
ότι η χώρα βρίσκεται «σε κρίσι-
μο στρατηγικό σταυροδρόμι». 
Ο Οστιν και ο στρατηγός Μάιλι 
συναντήθηκαν με εκπροσώπους 
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για να 
συζητήσουν νέους τρόπους ενί-
σχυσης της Ουκρανίας.

Ο στρατηγός Χότζες, από-
στρατος ανώτατος αξιωματικός 
και αναλυτής σήμερα στο Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ανάλυ-
σης, εκτιμά ότι ο πόλεμος θα δι-
αρκέσει ακόμη αρκετούς μήνες. 
Προέβλεψε, όμως, ότι οι ουκρανι-
κές δυνάμεις, με τη βοήθεια βα-
ρέως πυροβολικού από δυτικές 
χώρες, θα καθυστερήσουν τη 
ρωσική προέλαση και θα ανα-
κτήσουν έδαφος από τα τέλη του 
καλοκαιριού. «Ο πόλεμος είναι 
δοκιμασία θέλησης και οι Ου-
κρανοί έχουν ανώτερο φρόνημα. 
Βλέπω τον ουκρανικό ανεφοδια-
σμό να βελτιώνεται διαρκώς και 
τον ρωσικό να υποχωρεί», λέει ο 
στρατηγός Χότζες.

Κρίσιμο δίμηνο

Το ρωσικό στρατιωτικό δόγ-
μα αφορά σύντομες εκστρατεί-
ες υψηλής έντασης, με μεγάλη 
χρήση πυροβολικού. Ο ρωσικός 
στρατός, όμως, δεν είναι έτοιμος 
για καθήκοντα κατοχής ή για 
παρατεταμένο πόλεμο φθοράς, 
ο οποίος απαιτεί συχνή ανανέω-
ση στρατιωτικών τμημάτων. «Η 
περίοδος αυτή είναι κρίσιμη και 
για τις δυο πλευρές. Ενδέχεται 
τους επόμενους δύο μήνες να 
δούμε τους δύο στρατούς να εμ-
φανίζουν σημάδια εξάντλησης. 
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλεί-

ψεις υλικού και πυρομαχικών. Η 
Ρωσία έχει ήδη χάσει σημαντικό 
μέρος της ισχύος πυρός της και 
οι δυνάμεις της δεν είναι κατάλ-
ληλες για πόλεμο τέτοιας κλίμα-
κας και διάρκειας», λέει ο Μάικλ 
Κόφμαν, επικεφαλής ρωσικών 
μελετών του ινστιτούτου CNA 
στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να επι-
διώκει περιορισμένα εδαφικά 
κέρδη, προτού ενισχύσει την 
πρώτη γραμμή της με ναρκο-
πέδια και άλλες μεθόδους στα-
τικής άμυνας ενόψει ουκρανικής 
αντεπίθεσης, που αναμένεται 
μόλις τεθούν σε λειτουργία τα 
προηγμένα συστήματα πυροβο-
λικού. Παρότι τα δεδομένα στο 
έδαφος μπορεί ακόμη να αλλά-
ξουν, «καμία πλευρά δεν δια-
θέτει την ισχύ να εκμεταλλευ-
θεί μικρά οφέλη στο πεδίο της 
μάχης. Ο πόλεμος έγινε τώρα 
δρόμος αντοχής και όχι κούρ-
σα ταχύτητας», λέει ο απόστρα-
τος αξιωματικός των ειδικών δυ-
νάμεων των ΗΠΑ, Κρίστοφερ 
Ντόουερτι. «Η κούρσα του ανε-
φοδιασμού είναι η πιο κρίσιμη. 
Για να αναπληρώσει τις απώ-
λειές του, το Κρεμλίνο πρέπει 
να στρατολογήσει εκατοντάδες 
νέους κληρωτούς», λέει ο από-
στρατος συνταγματάρχης των 
πεζοναυτών, Τζον Μπαράνκο.

Η κούρσα
ταχύτητας
έγινε δρόμος
αντοχής
Αργή προώθηση των Ρώσων στα μέτωπα

Αμερικανοί 
αξιωματούχοι 
προβλέπουν ότι καθώς 
το Κίεβο ενισχύεται
με βαρύ πυροβολικό,
θα ανακτήσει εδάφη στα 
τέλη του καλοκαιριού.

Ουκρανοί στρατιώτες βάλλουν εναντίον ρωσικών θέσεων με αμερικανικό πυροβόλο Μ777 howitzer. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε την παροχή 
επιπλέον στρατιωτικής βοήθειας ύψους ενός δισ. δολαρίων, με το «πακέτο» να περιλαμβάνει προηγμένο πυροβολικό,  εκτοξευτές πυραύλων και πυρομαχικά.
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Της ΕΛΕΝ ΚΟΥΠΕΡ
THE NEW YORK TIMES

Οι ελλείψεις του ουκρανικού στρατού αρχίζουν και αυτές να καθίστα-
νται εμφανείς και να προκαλούν ανησυχία στη ∆ύση. Παρότι ορισμένοι 
ανεξάρτητοι αναλυτές προέβλεψαν ότι η ρωσική προέλαση θα σταμα-
τούσε στο Σεβεροντονέτσκ, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται δι-
στακτικοί. Κάποιοι πιστεύουν ότι η μεθοδική ρωσική προέλαση μπορεί 
να συνεχιστεί και οι Ρώσοι μπορεί να προωθηθούν σε περιοχές, όπου 
οι ουκρανικές αντεπιθέσεις απέτυχαν.
Η τακτική του ρωσικού στρατού προκαλεί μαζικές καταστροφές στην 
ανατολική Ουκρανία, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να κάνει λόγο για «νε-
κρές πόλεις» εξαιτίας της φυγής του πληθυσμού. «Η μορφή αυτή πολέ-
μου, με μικρές ανταλλαγές εδαφών στις παρυφές του χάρτη, μπορεί να 
διαρκέσει πολύ. Η κατάσταση θα παραμείνει ρευστή χωρίς σημαντικές 
μεταβολές, όπως κατάρρευση μετώπου», λέει ο Κόφμαν, που εκτιμά ότι 
η σύρραξη θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Επιζήμιες τακτικές και ελλείψεις

Με την κατάρρευση της κυβέρνη-
σης του Κίριλ Πέτκοφ, η Βουλγα-
ρία περιήλθε σε πολιτική περιδί-
νηση και οι εκλογές προβάλλουν 
ως μονόδρομος για την άρση του 
επικίνδυνου αδιεξόδου. Η χώρα 
πληρώνει το σύστημα της απλής 
αναλογικής και βεβαίως τον δι-
κό της «Μπέπε Γκρίλο», λαϊκιστή 
Σλάβι Τριφόνοφ.

Αποσύροντας το κόμμα του 
«Υπάρχει τέτοιος λαός» από την 
τετρακομματική κυβέρνηση του 
φιλοευρωπαίου Πέτκοφ, ο Τριφό-
νοφ προκάλεσε την κατάρρευσή 
της και βύθισε τη χώρα στο πο-
λιτικό χάος.

Εάν, όπως όλα δείχνουν, η λύ-
ση αναζητηθεί διά της προσφυ-
γής στην κάλπη, η Βουλγαρία 
θα είναι η χώρα που μέσα σε 13 
μήνες θα έχει κάνει τέσσερις φο-
ρές(!) βουλευτικές εκλογές, χω-
ρίς να είναι βέβαιο ότι και πάλι 
θα βγει από την πολιτική κρίση 
που την ταλανίζει.

Το εκλογικό σύστημα της 
απλής αναλογικής εμποδίζει 
τον σχηματισμό μονοκομματι-
κών ισχυρών κυβερνήσεων, με 
αποτέλεσμα οι συνασπισμοί να 
είναι ευάλωτοι σε έξωθεν πιέ-
σεις και παρεμβάσεις. Οι οποίες 
(μπορεί να) ασκούνται, από τον 
πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, που 
εν προκειμένω αναδεικνύεται σε 
de facto πολιτικό πόλο εξουσίας 
και θεωρείται φίλα προσκείμενος 
στη Ρωσία, έως επιχειρηματικά 
συμφέροντα ή και ξένους «δα-
κτύλους» (Μόσχα), όπως κατήγ-

γειλε με αφορμή την παραίτησή 
του ο απόφοιτος του Χάρβαρντ, 
πρωθυπουργός Πέτκοφ.

Η όλη πολιτική αναταραχή 
και κρίση στη Βουλγαρία, που 
εντάθηκε με την έναρξη του 
πολέμου στην Ουκρανία, έχει 
«άρωμα» Μακεδονικού και οσμή 
ρωσικού φυσικού αερίου. Ο Τρι-
φόνοφ εστίασε την αποχώρηση 
του κόμματός του και των τεσσά-
ρων υπουργών του, κίνηση που 

επέφερε την κατάρρευση του 
κυβερνητικού συνασπισμού, στο 
γεγονός ότι, όπως είπε, ο πρωθυ-
πουργός προέβη σε εθνικά επιζή-
μιες παραχωρήσεις στη Βόρεια 
Μακεδονία στις διαπραγματεύ-
σεις της με την Ε.Ε.  

Ομως ο Κίριλ Πέτκοφ έβαλε 
και άλλους στο «κάδρο» εκείνων 
που τον έριξαν. «Σήμερα είδαμε 
πώς ένα άτομο όπως ο κ. Τρι-
φόνοφ, ένας τραμπούκος (σ.σ. 
αποκάλεσε έτσι τον πρώην πρω-
θυπουργό Μπορίσοφ), ένας άν-
θρωπος που χτίζει στάβλους στη 
θάλασσα (σ.σ. αναφέρεται στον 
ηγέτη του τουρκικού μειονοτικού 

κόμματος, Αχμετ Ντογκάν, και 
στην καταπάτηση παραλιακής 
έκτασης στη Μαύρη Θάλασσα 
όπου είχε χτίσει μια κακόγου-
στη έπαυλη) και η κ. Μιτροφά-
νοβα (σ.σ. πρέσβειρα της Ρωσίας 
στη Σόφια), η οποία ακόμη δεν 
μπορεί να πιστέψει ότι είπαμε 
“Οχι” στην Gazprom, αυτοί οι 
τέσσερις άνθρωποι ενώθηκαν, 
αλλά δεν κατάλαβαν ότι αυτός 
δεν ήταν ο τρόπος για να κερ-
δίσουν τη Βουλγαρία, εμείς θα 
τους νικήσουμε μαζί!» δήλωσε 
μιλώντας ενώπιον χιλιάδων οπα-
δών του, που συγκεντρώθηκαν 
στο κέντρο της Σόφιας για να 

διαδηλώσουν την υποστήριξή 
τους στο πρόσωπό του.

Σε μια περίοδο κατά την οποία 
η χώρα τρέφεται από ευρωπαϊκά 
κονδύλια και δυτικές επενδύσεις, 
η βουλγαρική Βουλή αποφάσισε 
προχθές να άρει το βέτο στην 
έναρξη των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων ανάμεσα στη Βόρεια 
Μακεδονία και στην Ευρωπαϊ-
κή Ενωση, ανοίγοντας τον δρό-
μο για την άρση του αδιεξόδου 
στο ζήτημα και την έναρξη των 
συνομιλιών. 

Η ιστορική απόφαση ελή-
φθη με 170 ψήφους υπέρ, 37 
ψήφους κατά και 21 αποχές, και 

θα πρέπει τώρα να επικυρωθεί 
από την απερχόμενη κυβέρνη-
ση του Πέτκοφ. Υπενθυμίζεται 
πως η Βόρεια Μακεδονία και μα-
ζί της και η Αλβανία είναι από 
το 2005 μπλοκαρισμένη στον 
προθάλαμο της Ε.Ε. Η Ελλάδα 
είχε αρχικά θέσει βέτο έως το 
2018 και στη συνέχεια η Βουλ-
γαρία μπλόκαρε τη διαδικασία 
το 2020 με φόντο μακροχρόνιες 
ιστορικές και πολιτιστικές διενέ-
ξεις. Ενδεικτική είναι η επίθεση 
που εξαπέλυσε ανήμερα τη Σύ-
νοδο Κορυφής των ηγετών της 
Ε.Ε. και των χωρών των ∆υτι-
κών Βαλκανίων ο Αλβανός πρω-
θυπουργός Εντι Ράμα εναντίον 
της Σόφιας για το βέτο με βαρύ-
τατους χαρακτηρισμούς όπως 
«ντροπή για τη Βουλγαρία» κ.ά. 
– αντικατοπτρίζει και το κλίμα 
που επικρατεί στην Ευρώπη για 
τη στάση της Βουλγαρίας στην 
αέναη σύγκρουση επιρροής στα 
Βαλκάνια.

Η Βουλγαρία, η φτωχότερη 
χώρα της Ε.Ε., περνάει δύσκο-
λες ώρες, σε μια περίοδο που η 
«φουρτούνα» μαίνεται στη γει-
τονιά της προκαλώντας ισχυρές 
αναταράξεις στο εσωτερικό της. 
Εξαιτίας της πολιτικής και κυβερ-
νητικής κρίσης, δεν έχει καταρ-
τιστεί ακόμη ούτε ο προϋπολο-
γισμός του 2022(!) και αν, όπως 
όλα δείχνουν, γίνουν εκλογές το 
φθινόπωρο, η «παραλυσία» θα 
συνεχιστεί και δεν θα μπορέσει 
να ψηφιστεί ούτε προϋπολογι-
σμός για το 2023.

Το χειρότερο: Οι πολίτες τρέ-
μουν στην ιδέα ότι θα φτάσει ο 

χειμώνας, που στη Βουλγαρία 
είναι βαρύς, και θα ξεπαγιάσουν 
χωρίς φυσικό αέριο που τους το 
στέρησε η Gazprom εξαιτίας της 
άρνησης της κυβέρνησης Πέτ-
κοφ να πληρώσει σε ρούβλια 
σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε.

Ελληνική λύση

Τα βλέμματα τώρα είναι 
στραμμένα στην Ελλάδα, που 
καλείται να καλύψει την έλλειψη 
με αζερικό αέριο το οποίο από 
τον διερχόμενο TAP θα διοχετεύ-
εται μέσω του διασυνδετηρίου 
IGB (Κομοτηνή) στο βουλγαρικό 
δίκτυο με ταυτόχρονη παροχή 
και ποσοτήτων υγροποιημένου 
από τη Ρεβυθούσα. Πληροφο-
ρίες ανέφεραν ότι οι εργασίες 
για την περάτωση του ελληνο-
βουλγαρικού αγωγού οδεύουν 
προς το τέλος και υπολογίζεται 
ότι εντός του καλοκαιριού θα γί-
νουν τα εγκαίνια παρουσία του 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εφόσον 
οι πολιτικές εξελίξεις στη Σόφια 
το επιτρέψουν.  

Εκτός από φτωχή και πολιτικά 
ασταθής η Βουλγαρία είναι μια 
χώρα βαθιά διχασμένη σε φιλο-
δυτικούς και φιλορώσους, γεγο-
νός που την τοποθετηθεί, μετά 
τη Σερβία, στη λίστα των χωρών 
με τη μεγαλύτερη επιρροή της 
Μόσχας. Είναι, όμως, ταυτόχρο-
να, και πολύτιμος γεωπολιτικός 
σύμμαχος της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ, που τη βλέπουν ως προω-
θημένο προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε. στη Μαύρη Θάλασ-
σα, αλλά και ως υψίστης σημα-
σίας ενεργειακό κόμβο.

Ξανά στη δίνη της ακυβερνησίας η Βουλγαρία
Η χώρα οδηγείται στις κάλπες για τέταρτη φορά σε 13 μήνες μετά την κατάρρευση της τετρακομματικής κυβέρνησης

Ο Σλάβι Τριφόνοφ 
απέσυρε το κόμμα του
ύστερα από την άρση 
του βέτο στην έναρξη 
των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα σε Βόρεια 
Μακεδονία και Ε.Ε.

Πέραν του Σλάβι Τριφόνοφ, ο πρωθυπουργός Κίριλ Πέτκοφ (φωτ.) θεωρεί συ-
νυπεύθυνους για την κατάρρευση της κυβέρνησής του τον πρώην πρωθυπουρ-
γό Μπόικο Μπορίσοφ, τον ηγέτη του τουρκικού μειονοτικού κόμματος Αχμετ 
Ντογκάν και την πρέσβειρα της Ρωσίας στη Σόφια, Ελεονώρα Μιτροφάνοβα. 
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Χαστούκι... Πανωλεθρία... Ταπεί-
νωση... Με τέτοιους όρους πε-
ριέγραφαν οι πιο σοβαρές και 
γενικά φιλικές έναντι του Εμα-
νουέλ Μακρόν γαλλικές εφημε-
ρίδες τη βαρύτατη ήττα της πα-
ράταξής του στον δεύτερο και 
τελικό γύρο των βουλευτικών 
εκλογών, την περασμένη Κυρια-
κή. ∆εν είναι απλώς ότι ο Γάλλος 
πρόεδρος στερήθηκε την από-
λυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Σε 
σύγκριση με τις προηγούμενες 
εκλογές του 2017, το κόμμα του 
έχασε το 43% των εδρών του. Οι 
δύο στενότεροι συνεργάτες του 
Μακρόν από τη στιγμή που ξεκί-
νησε την αυτόνομη πολιτική του 
πορεία, ο πρόεδρος της απερχό-
μενης Βουλής Ρισάρ Φεράν και 
ο επικεφαλής της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας της Μακρονίας, 
Κριστόφ Καστανέρ, απέτυχαν 
να εκλεγούν. Την ίδια τύχη εί-
χαν τρεις υπουργοί, ενώ με την 

ψυχή στο στόμα εξελέγη η πρω-
θυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν. 
Με δυο λόγια, οι εκλογές μετα-
τράπηκαν σε δημοψήφισμα ενα-
ντίον του Γάλλου προέδρου, κα-
ταγράφοντας την οργή μεγάλου 
μέρους των λαϊκών στρωμάτων 
(και την απογοήτευση της πλειο-
ψηφίας, που προτίμησε την απο-
χή) απέναντι στην πολιτική του 
«ακραίου Κέντρου» – ακραία νεο-
φιλελεύθερου στο οικονομικό πε-
δίο, κεντρώου σε θέματα ατομι-
κών δικαιωμάτων. Είναι η πρώτη 
φορά στα χρονικά της Πέμπτης 
Γαλλικής ∆ημοκρατίας που ένας 
πρόεδρος με νωπή την εκλογι-
κή νίκη του εισπράττει τέτοια 
κατακραυγή και βρίσκεται αμέ-
σως αντιμέτωπος με το φάσμα 
της ακυβερνησίας. Το μόνο πολύ 
μακρινό ανάλογο είναι οι εκλο-
γές του 1988, όταν, αμέσως μετά 
την επανεκλογή του Φρανσουά 
Μιτεράν, οι Σοσιαλιστές ήρθαν 
πρώτοι χωρίς απόλυτη πλειοψη-
φία στην Εθνοσυνέλευση. Ωστό-
σο τότε είχαν μεγάλα περιθώρια 
συνεργασιών τόσο προς τα αρι-
στερά (το Κ.Κ. Γαλλίας) όσο και 
προς το Κέντρο, ενώ σήμερα ο 
Μακρόν έχει να αντιμετωπίσει 
δύο απολύτως εχθρικές όσο και 
ασύμβατες αντιπολιτεύσεις: τον 
αριστερό συνασπισμό Nupes του 
Ζαν-Λικ Μελανσόν και τον ακρο-
δεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) της 

Μαρίν Λεπέν. Στη ναπολεόντει-
ων τόνων επινίκια ομιλία του στο 
Λούβρο, τη βραδιά της πρώτης 
εκλογικής του νίκης, το 2017, 
ο Μακρόν είχε υποσχεθεί λίγο-
πολύ ότι θα γίνει ο πολιτικός νε-
κροθάφτης των «δύο άκρων», 
του ακροδεξιού και  του αριστε-
ρού «λαϊκισμού». Ακόμη και όσοι 
αποδέχονται αυτή την πολιτική 
φιλοσοφία, οφείλουν να αναγνω-
ρίσουν ότι, πέντε χρόνια αργότε-
ρα, ο Γάλλος πρόεδρος πέτυχε το 
ακριβώς αντίθετο. Αφού λεηλά-
τησε τους κεντροαριστερούς Σο-
σιαλιστές και τους κεντροδεξιούς 
Ρεπουμπλικανούς για να εξασφα-
λίσει την πολιτική του επιβίωση, 
κατάφερε να γιγαντώσει τόσο τη 
ριζοσπαστική Αριστερά όσο και 
την εθνικιστική Ακροδεξιά, σε 
βαθμό χωρίς προηγούμενο για 
τα μεταπολεμικά χρόνια. 

Με ένα πρόγραμμα που εξαγ-
γέλλει εθνικοποιήσεις στρατηγι-
κών επιχειρήσεων, ριζική ανα-
διανομή πλούτου, ανυπακοή σε 
πολιτικές της Ε.Ε. και έξοδο από 
το ΝΑΤΟ, η Nupes του Μελαν-
σόν κέρδισε σχεδόν έναν στους 

τρεις ψηφοφόρους και έγινε η 
μεγαλύτερη δύναμη της αντι-
πολίτευσης με 142 έδρες. Βεβαί-
ως ο Μελανσόν απέτυχε στον 
υπερφίαλο στόχο του να γίνει 
πρωθυπουργός και η Nupes εί-
ναι αμφίβολο αν μείνει για πολύ 
ενωμένη (ήδη τα πρώτα ρήγμα-
τα είναι ορατά), καθώς Σοσιαλι-
στές και Πράσινοι συμμάχησαν 
οπορτουνιστικά μαζί του μόνο 
και μόνο για να μη μείνουν χω-
ρίς κοινοβουλευτικές ομάδες. 
Αλλά αυτό δεν μετριάζει το βα-
σικό συμπέρασμα, που αφορά 
την έντονη ριζοσπαστικοποίη-
ση μεγάλου μέρους των λαϊκών 
στρωμάτων και της νεολαίας. 
Λιγότερο αναμενόμενη ήταν η 
εντυπωσιακή άνοδος του RN, 
που κέρδισε το 17% των ψήφων 
και 89 έδρες (προηγουμένως εί-
χε μόνο οκτώ) – τις περισσότε-
ρες από κάθε άλλο κόμμα, με-
τά το προεδρικό. Από πολιτικός 
στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, 
ύστερα από τις τρεις ανεπιτυχείς 
προσπάθειές της για την προε-
δρία, η Λεπέν βλέπει σε ορίζοντα 
πενταετίας μια καινούργια ελπί-

δα για το Ελιζέ, έχοντας πλήρως 
αποδαιμονοποιηθεί από τα μέσα 
ενημέρωσης, που την αντιμετω-
πίζουν πλέον όχι ως φασίζουσα 
ακροδεξιά, αλλά ως ντε φάκτο 
ηγέτιδα της συντηρητικής πα-
ράταξης (επί του προκειμένου, 
ο ιστορικός συμβιβασμός της 
στα θέματα του ευρώ και της 
Ε.Ε. ήταν καθοριστικός).

Η δυσοίωνη αυτή εξέλιξη έγι-
νε δυνατή χάρη στην κατάρρευ-
ση του «δημοκρατικού φράγμα-
τος» απέναντι στην Ακροδεξιά, 
κάτι για το οποίο ο Εμανουέλ 
Μακρόν έχει βαρύτατες, προσω-
πικές ευθύνες, όπως του καταλό-
γισε στο κύριο άρθρο της, ήδη 
τη ∆ευτέρα το πρωί, η Le Monde. 
Ξεπερνώντας σε πολιτικό κυνι-
σμό ακόμη και τον Φρανσουά 
Μιτεράν, ο Μακρόν επένδυσε 
πάνω στο ιδεολόγημα του «ισλα-
μο-αριστερισμού» και δεν δίστα-
σε να αναγνωρίσει τις «αρετές» 
του στρατάρχη Πετέν, επικε-
φαλής του κατοχικού καθεστώ-
τος του Βισί επί ναζί, προκειμέ-
νου να αλιεύσει ψήφους από το 
υπερσυντηρητικό ακροατήριο. 
Ακόμη και στενοί συνεργάτες 
του καυτηρίασαν την επιλογή 
του να κάνει σχεδόν μονομέτω-
πο αγώνα κατά του Μελανσόν 
στις βουλευτικές εκλογές. Σύμ-
φωνα με την εταιρεία ερευνών 
Ipsos, στις μονομαχίες Nupes 
- RN στον δεύτερο γύρο οι συ-
ντριπτικά περισσότεροι ψηφο-
φόροι του Μακρόν απείχαν και οι 
υπόλοιποι μοιράστηκαν εξίσου 
μεταξύ Αριστεράς και Ακροδεξι-
άς. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της 
Nupes απείχαν, στις αντίστοιχες 
περιπτώσεις, σε πολύ μικρότερο 
ποσοστό, ενώ δύο στους τρεις 
από όσους προσήλθαν στις κάλ-
πες (τρεις στους τέσσερις κατά 
την εταιρεία Ifop) ψήφισαν τον 
προεδρικό υποψήφιο για να μη 
βγει ο ακροδεξιός.

Τα μηνύματα από τον ισχυρό
πολιτικό σεισμό της Γαλλίας 
Η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση απειλούν τις ηγεσίες της Ευρώπης

Η κατάρρευση του δη-
μοκρατικού μετώπου 
απέναντι στην Ακροδε-
ξιά οδήγησε στην πλήρη 
πολιτική νομιμοποίηση 
της Μαρίν Λεπέν ως ντε 
φάκτο ηγέτιδος της συ-
ντηρητικής παράταξης.

Μετεκλογική συνάντηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με την ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν. 
Ο πρώτος δεν πλησίασε τον στόχο της αυτοδυναμίας του κόμματός του, ενώ η δεύτερη βλέπει σε ορίζοντα πενταετίας 
μια καινούργια ελπίδα για το Ελιζέ.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναζητώντας έξοδο από τον λαβύρινθο της ακυβερνησίας, ο Μακρόν 
είχε ένα γύρο συναντήσεων με τους αρχηγούς των κομμάτων, χωρίς 
ορατό αποτέλεσμα. Το πιο κοντινό του κόμμα, οι Ρεπουμπλικανοί, θα 
μπορούσαν να του προσφέρουν την ποθητή κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία με τις 61 έδρες τους. Ωστόσο η ηγεσία τους θεωρεί ότι κάτι τέτοιο 
θα ήταν προδοσία των ψηφοφόρων του και πολιτικά αυτοχειριαστικό. 
Ολα δείχνουν ότι ο Μακρόν θα περιοριστεί σε μια κυβέρνηση μειοψη-
φίας, αναγκασμένη να διαπραγματεύεται με τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης ad hoc συμφωνίες για την προώθηση του άλφα ή του βήτα νο-
μοθετήματος. Μια θνησιγενής κατάσταση με πιθανότερες τις πρόωρες 
εκλογές σε ορίζοντα ενός έτους. Στο μεταξύ, ο πολιτικός σεισμός της 
Γαλλίας προοιωνίζεται βαρύ χειμώνα για πολλές κυβερνήσεις της Ευ-
ρώπης, καθώς το ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας και η ενεργειακή κρίση, 
που θα οξύνονται όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ευνοούν 
ακραία κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Τα μεγάλα απεργιακά κύματα 
των ημερών σε Βρετανία και Βέλγιο στέλνουν ήδη ηχηρά μηνύματα. 

Οι θύελλες του ερχόμενου χειμώνα
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Σε κατάσταση «κόκκινου συ-
ναγερμού», παρά τις περί του 
αντιθέτου διαβεβαιώσεις, βρί-
σκεται το ισπανικό Σοσιαλι-
στικό Κόμμα του πρωθυπουρ-
γού Πέδρο Σάντσεθ μετά την 
ιστορική νίκη του συντηρη-
τικού Λαϊκού Κόμματος στις 
περιφερειακές εκλογές της 
αυτόνομης περιφέρειας της 
Ανδαλουσίας, πριν από μία 
εβδομάδα.

Η εκλογική αναμέτρηση 
σε αυτή την περιφέρεια θε-
ωρείται λυδία λίθος για τη 
διαμόρφωση του εκλογικού 
αποτελέσματος στις γενικές 
εκλογές, που θα πραγματο-
ποιηθούν στα τέλη του 2023 
ή στις αρχές του 2024. 

Τα ποσοστά που συγκέ-
ντρωσαν τα κόμματα της 
Αριστεράς στις εκλογές της 
Ανδαλουσίας μειώθηκαν ση-
μαντικά, παρότι η περιφέρεια 
αποτελεί προπύργιο του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος τα τε-
λευταία 40 χρόνια, μετά την 
επάνοδο της δημοκρατίας στη 
χώρα το 1975.

Ο Χουάν Μανουέλ Μορένο 
Μπονίγια, ο υποψήφιος του 
Λαϊκού Κόμματος στην αυτό-
νομη περιφέρεια, εκπροσωπεί 
την πιο μετριοπαθή κεντρώα 
πτέρυγά του και συγκέντρωσε 
το 43% των ψήφων, εξασφα-
λίζοντας τις 58 από τις 103 
έδρες της περιφερειακής Βου-
λής. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν έχει 
πλέον λόγο να αναζητήσει 
συνεργασία με το ακροδεξιό 
Βοξ, για τη σύσταση περιφε-
ρειακής κυβέρνησης, όπως 
συνέβη στην περιφέρεια Κα-
στίλλης και Λεόν. Η εκλογική 
νίκη και η αυτοδυναμία του 
κόμματος στην περιφέρεια 
ταυτόχρονα καταρρίπτει τον 
ισχυρισμό των Σοσιαλιστών, 
τον οποίο προέβαλλαν σε όλη 
τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου, ότι δηλαδή, η Αν-
δαλουσία έχει δύο επιλογές: 
τη δημιουργία είτε μιας προ-
οδευτικής κυβέρνησης, υπό 
την ηγεσία του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος, είτε μιας κυ-
βέρνησης συνεργασίας του 
Λαϊκού Κόμματος με το ακρο-
δεξιό Βοξ.

Μετά την ανακοίνωση του 
εκλογικού αποτελέσματος, το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα προσπά-
θησε να υποβαθμίσει τη ση-
μασία του, υποστηρίζοντας 
ότι μένει ένας χρόνος μέχρι 
τη διενέργεια των εθνικών 
εκλογών, χρονικό διάστημα 
στο οποίο μπορεί να αλλά-
ξουν πολλά και επέμεινε πως 
η εκλογική ήττα στην Ανδα-
λουσία δεν συνιστά λόγο ανα-
σχηματισμού της κυβέρνησης. 

Η αλήθεια, όμως, για τους 
σοσιαλιστές είναι αρκετά πιο 
δυσμενής από ό,τι θέλουν να 
παραδεχθούν. Το Σοσιαλιστι-

κό Κόμμα δεν έχασε απλά, αλ-
λά κατέγραψε το χειρότερο 
εκλογικό αποτέλεσμα στην 
ιστορία του, εξασφαλίζοντας 
μόλις 30 έδρες και χάνοντας 
όλες τις κοινότητες της περι-
φέρειας, ανάμεσα στις οποίες 
και η Σεβίλλη. 

Παρά τις καταιγιστικές εξε-
λίξεις, βέβαια, στην έδρα του 
κόμματος στη Μαδρίτη, τα 
στελέχη δηλώνουν «απολύ-
τως ψύχραιμα» και αποδίδουν 
το κακό εκλογικό αποτέλεσμα 
στην έλλειψη χρόνου για τη 
δημιουργία μιας ικανοποιητι-
κής εναλλακτικής πρότασης 
έναντι του Μορένο, αλλά και 
την αδιαφορία του εκλογικού 
σώματος. 

O πολιτικός αναλυτής 
Αντόνιο Μπαρόζο, πάντως, 
δεν συμμερίζεται την ψυχραι-
μία των κομματικών στελεχών 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος. 
Αντιθέτως, θεωρεί ότι η κα-
τάσταση είναι δύσκολη και 
εκτιμά ότι ο Πέδρο Σάντσεθ 
θα πρέπει να υπερβεί πολ-
λά εμπόδια προκειμένου να 
εξασφαλίσει την επανεκλογή 
του στις γενικές εκλογές της 
επόμενης χρονιάς, ιδιαίτερα 
τη στιγμή που ενισχύονται 
οι ανησυχίες του εκλογικού 
σώματος για τον πληθωρι-
σμό, αλλά και τις συνέπειες 
των κυβερνητικών επιλογών 
όσον αφορά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία.

Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν 
πως η εισαγωγή νέων μέτρων 
για την αποκλιμάκωση της τι-
μής της ηλεκτρικής ενέργειας, 
που ελήφθησαν τις τελευταί-
ες ημέρες, συνιστά απόδειξη 
της κυβερνητικής βούλησης 
για άμβλυνση των αρνητι-
κών εντυπώσεων που έχουν 
οι Ισπανοί απέναντί της. 

REUTERS, A.P.

Γενικός συναγερμός
στο Σοσιαλιστικό
Κόμμα της Ισπανίας
Μετά την ήττα στην Ανδαλουσία

Η κυβέρνηση του 
Πέδρο Σάντσεθ κάνει 
κινήσεις προκειμένου 
να βελτιώσει 
την εικόνα της.

Ο θριαμβευτής των εκλογών 
στην Ανδαλουσία, Χουάν Μανου-
έλ Μορένο Μπονίγια.

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις 
κινήθηκαν την Πέμπτη η δικα-
στική και η νομοθετική εξουσία 
στις ΗΠΑ στο θέμα της οπλοκα-
τοχής, με τη Γερουσία να ψηφί-
ζει νόμο με στόχο τον περιορι-
σμό της κατοχής όπλων και το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο να εκδίδει 
απόφαση-δώρο για το λόμπι των 
κατασκευαστών όπλων.

Η ιστορική νίκη για το λόμπι 
της οπλοκατοχής και η όχι και 
τόσο σημαντική ψήφος της Γε-
ρουσίας ενισχύουν τη σύγχυ-
ση γύρω από την κατεύθυνση 
που θα πάρει η εθνική πολιτική 
για τα όπλα σε εποχή μαζικών 
δολοφονιών και αυξανόμενης 
πίεσης από μέρους συντηρη-

τικών Αμερικανών για επέκτα-
ση του δικαιώματος οπλοκατο-
χής και οπλοφορίας. Η απόφαση 
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου να 
ακυρώσει νόμο της πολιτείας 
της Νέας Υόρκης που περιορί-

ζει το δικαίωμα οπλοφορίας σε 
δημόσιους χώρους βασίσθηκε 
στην επιχειρηματολογία του συ-
ντηρητικού δικαστή Κλάρενς 
Τόμας, ο οποίος υπογράμμισε 
ότι κάθε περιορισμός του δικαι-
ώματος οπλοφορίας παραβιάζει 
το σύνταγμα, υποχρεώνοντας 
πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, η 
Καλιφόρνια και το Νιου Τζέρ-
σεϊ να χαλαρώσουν δραστικά τη 
σχετική νομοθεσία τους.

Στα μέσα της εβδομάδας, 
όμως, η Γερουσία κατάφερε να 
ψηφίσει νομοσχέδιο για την 
οπλοκατοχή, ύστερα από μακρά 
και σκληρή διαπραγμάτευση. Ο 
νόμος θα περιορίσει το δικαίωμα 
των καταδικασμένων για συζυ-
γική βία να αποκτούν όπλα και 
θα καθιστά αυστηρότερη τη δι-

αδικασία απόκτησης όπλων από 
άτομα 18 έως και 21 ετών. Την 
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου κατήγγειλε η υφυπουρ-
γός ∆ικαιοσύνης Λίσα Μόνακο, 
χαρακτηρίζοντάς την «βαθύτατα 
απογοητευτική», ενώ ο δήμαρ-
χος της Νέας Υόρκης –και πρώ-
ην αστυνομικός– Ερικ Ανταμς 
δεσμεύθηκε να μην επιτρέψει 
η πόλη να γίνει «άγρια ∆ύση». 

Η ψήφος της Γερουσίας προ-
σέφερε, στο μεταξύ, σχετική πο-
λιτική κάλυψη στους Ρεπουμπλι-
κανούς, αποδεικνύοντας ότι τα 
δύο κόμματα μπορούν να συ-
νεργασθούν και αυτό παρά τις 
επικρίσεις που αντιμετώπισαν 
ρεπουμπλικανικά μέλη του ορ-
γάνου από υποστηρικτές της 
ελεύθερης οπλοφορίας.

Του ΓΚΛΕΝ ΘΡΑΣ

Γονείς με τα παιδιά τους συμμετείχαν σε πορεία κατά της οπλοκατοχής, που 
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον πριν από λίγες ημέρες.

Σε αντίθετες κατευθύνσεις η πολιτική των ΗΠΑ για τα όπλα

H Γερουσία ψήφισε 
νόμο για τον περιορισμό 
της κατοχής όπλων
και το Ανώτατο 
Δικαστήριο εξέδωσε 
απόφαση-δώρο
για το λόμπι
των κατασκευαστών 
όπλων.
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Η θεωρία
του «χτίζω- χαλώ»

Θα μπορούσε το όλο θέμα να αποτυπωθεί
αποκρυσταλλωμένα, χωρίς να αφήνει το πα-
ραμικρό ίχνος αμφιβολίας, απλά και μόνο
παραθέτοντας τους αριθμούς. Πόσες μετα-
γραφές έκανε η Χ ομάδα και πόσες η Ψ. Χωρίς
ιδιαίτερο κόπο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει
ότι η περσινή πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπά-
γερν, ολοκλήρωσε τη σεζόν προχωρώντας
σε τέσσερις μόνο μεταγραφές!!! Για οποι-
αδήποτε άλλη ενίσχυση, οι Βαυαροί ανέτρεξαν

στο «αποθεματικό» τους, ανεβάζοντας στην πρώτη ομάδα,
ταλέντα από τα φυτώριά τους. Λίγο πολύ την ίδια μεθοδολογία
ακολούθησαν και οι πρωταθλητές Ολλανδίας, καθότι οι του
Άγιαξ έφεραν στο Άμστερνταμ μόλις εφτά καινούργιους
παίκτες κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. 

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι άδικο να συγ-
κρίνεις τέτοιους ποδοσφαιρικούς πολιτισμούς, με τον δικό
μας. Μάλλον δικαίως αφού όντως στην Κύπρο, όπως και σε
πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, οι πολλές μεταγραφές
θεωρούνται ζωτικής σημασίας στη διαμόρφωση του ρόστερ.
Όπως δηλαδή και στην Κύπρο, ο περσινός Απόλλωνας των
19 μεταγραφών ή ο ΑΠΟΕΛ των 17, έτσι και η πρωταθλήτρια
Βουλγαρίας, Λουντογκόρετς ή της Τουρκίας, Τρανζοσπόρ,
επιδίδονται σε μεγάλο αριθμό μεταγραφών, αποδεικνύοντας
ότι διαφέρουν στη μεθοδολογία για το πώς φτιάχνονται οι
ομάδες σε σχέση με τους δυτικό-ευρωπαίους. 

Από τη μια μεριά, υπάρχει η σχολή σκέψης που χτίζει λι-
θαράκι, λιθαράκι το ρόστερ και από την άλλη, η θεωρία του
«χτίζω και χαλώ». Θεωρία την οποία υιοθετούμε με θρησκευτικό
ζήλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κύπρος κατά τα τελευταία δέκα
χρόνια βρίσκεται στην 13η θέση παγκοσμίως (!!) στην λίστα
των μεταγραφών και η μοναδική με πληθυσμό λιγότερο του
ενός εκατομμυρίου που βρίσκεται στις πρώτες πενήντα του
πίνακα!!!

Με λίγα λόγια, η θεωρία του «χτίζω και χαλώ», πέραν του
ότι έχει ρίζες χρόνων στην κυπριακή ποδοσφαιρική κουλτούρα,
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για το πώς δημιουργούνται
οι ομάδες. Από τις μεγάλες του νησιού μέχρι και τις μικρές.
Βέβαια το εν λόγω συμπέρασμα μπορεί να λειτουργεί ηδο-
νιστικά για τους απανταχού «μεταγραφολάγνους» στο νησί,
σε καμία όμως περίπτωση δεν επιβεβαιώνει ότι οι ομάδες
μας διοικούνται από άτομα που γνωρίζουν το άθλημα. Λίγο
να το σκεφτείς θα συμπεράνεις ότι πίσω από το «χτίζω και
χαλώ» δεν βρίσκεται η ποδοσφαιρική σκέψη, αλλά επιχει-
ρηματική. Επί τούτου κάποια βιομηχανία έχει στηθεί…και
κάποιοι επωφελούνται σημαντικά στο οικονομικό κομμάτι. 

Στη μετά Κετσπάγια
εποχή…

Ντάρκο Μίλανιτς, λοιπόν, ο πρώτος στη μετά
Κετσπάγια εποχή, ο πρώτος άρα και αυτός
στον οποίο πέφτει το μεγαλύτερο βάρος, ως
προς το να αποδειχθεί πετυχημένος και παρά
το γεγονός ότι παραλαμβάνει από τον προ-
κάτοχό του, μετά από μια αγωνιστική περίοδο
η οποία έκλεισε με απογοητευτικό τρόπο.

Η πρόσληψη Ντάρκο Μίλανιτς, από την
πλειοψηφία των φίλων της Ανόρθωσης, έγινε
δεκτή με ανάμεικτα αισθήματα. Σίγουρα δεν

προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς, στην καλύτερη των
περιπτώσεων συγκρατημένη αισιοδοξία και στην αντίθετη
πλευρά, ως ένα βαθμό προβληματισμό, από το δείγμα του
Σλοβένου τεχνικού πέρσι με την ομάδα της Πάφου. Άλλα τα
δεδομένα, ωστόσο, κάτω από τα οποία εργάστηκε πέρσι ο
κύριος Μίλανιτς και σε σχέση με το τι θα έχει πλέον ενώπιόν
του ή και στη διάθεσή του. 

Πολλές φορές, ανακοινώσεις πρόσληψης προπονητών,
προκαλούν απόλυτη ικανοποίηση, κάποτε ενθουσιασμό, δεν
δικαιώνουν πάντα όμως τις προσδοκίες. Γιατί έχει πολλές
φορές αποδειχθεί, πως στο ποδόσφαιρο τα βιογραφικά ή τα
ακριβά συμβόλαια, δεν καθορίζουν πάντα την επιτυχία. Όσα
πρωταθλήματα ή άλλες διακρίσεις έχει στην προπονητική
του καριέρα ο κύριος Μίλανιτς, όσο μερίδιο του αναλογεί
στην αποτυχία της Πάφου να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο
στο τελευταίο πρωτάθλημα, μοναδικό κριτήριο για τη θητεία
του στην Ανόρθωση, θα πρέπει να είναι η αγωνιστική της
εικόνα και ασφαλώς η δυνατότητά της να υλοποιήσει το
μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο Ντάρκο Μίλανιτς και όποιος άλλος μπορούσε να ήταν
σήμερα στη θέση του, καλείται να σηκώσει, χωρίς δική του
ευθύνη, ένα επιπρόσθετο βάρος. Γιατί η σχέση Τμούρ Κε-
τσπάγια – Ανόρθωσης δεν ήταν μια απλή επαγγελματική
σχέση. Γιατί παρά την αποτυχία της πρόσφατης αγωνιστικής
περιόδου, σημαντικό ποσοστό φίλων της Ανόρθωσης δια-
φώνησε με την απομάκρυνση του. Οι… Τιμουρικοί με την
πρώτη ευκαιρία, λογικά θα περιμένουν στη γωνία, πρώτα
και κύρια αυτούς που πήραν την ευθύνη και την πρωτοβουλία
για τις σημαντικές αλλαγές του φετινού καλοκαιριού, και
φυσιολογικά σε μια τέτοια περίπτωση, η αντίδραση θα αγγίξει
και τον προπονητή. 

Θα είναι λάθος, ωστόσο, αν ο Ντάρκο Μίλανιτς δεν πάρει
την απαραίτητη πίστωση χρόνου, που πρέπει πάντα να
δίδεται σ’ ένα προπονητή, νεοφερμένο σε μια ομάδα, με
εντελώς διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία από τον προ-
ηγούμενο, πολύ περισσότερο στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής,
μιας προσπάθειας να λειτουργήσει γενικότερα το ποδοσφαιρικό
τμήμα της Ανόρθωσης, πολύ διαφορετικά και σε σχέση με
πολλά προηγούμενα χρόνια.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Νίκος Κωστένογλου: Προβλημα-
τίζονται έντονα, λένε οι πληροφο-
ρίες, οι αρμόδιοι στην ΚΟΠ για το
μέλλον της συνεργασίας με το Νίκο
Κωστένογλου. Κάλλιο αργά παρά πο-
τέ θα μπορούσε να πει κάποιος! Προ-
κύπτει μάλιστα το δίλημμα, αν η συ-
νεργασία των δύο πλευρών θα ολο-
κληρωθεί νωρίτερα από το χρονικό
διάστημα που προνοεί το σχετικό
συμβόλαιο. Τελευταίοι του ομίλου ή
μια θέση πιο πάνω στο Nations Lea-
gue δεν παίζει και τόση σημασία. Επι-
πρόσθετος χρόνος όμως, με τα δύο
παιγνίδια του ερχόμενου Σεπτέμβρη,
σ’ ένα νέο προπονητή και ενόψει των

προκριματικών για το EURO 2024,
μπορεί να μας βγει σε καλό…

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Σημαν-
τικές αλλαγές έχουν προκύψει στο
κομμάτι παραγωγών των τηλεοπτι-
κών μεταδόσεων αγώνων του πρω-
ταθλήματος πρώτης κατηγορίας.
Πολλές από αυτές δεν αφορούν τον
κύπριο φίλαθλο – τηλεθεατή, κάποια
νέα στοιχεία, ωστόσο, θα είναι ευ-
διάκριτα κατά τη διάρκεια μιας ζων-
τανής μετάδοσης. Στοιχεία που
έχουν να κάνουν τόσο με τον αριθμό
τηλεοπτικών καμερών, όσο και με
την ποιότητα της εικόνας. Σύντομα,

τα νεότερα, στις οθόνες σας!

Οι… Τιμουρικοί: Όλα αλλάζουν
στην Ανόρθωση. Η αναδόμηση είναι
σχεδόν πλήρης. Το θέμα είναι ότι
οι… Τιμουρικοί περιμένουν στη γω-
νία. Με την πρώτη αποτυχία …κατα-
λαβαίνετε.

Μέγερι: Πολύ παραξένεψε αυτή η
υπόθεση με το Μπάλας Μέγερι. Για
τους περισσότερους ήταν πέρυσι ο
καλύτερος παίκτης της ΑΕΛ. Παρά-
ξενα πράγματα. Για το μέσο φίλαθλο.

Σαρφό: Να γράψω ή να μη γράψω

για όλα αυτά που ανέβασε στο λογα-
ριασμό του σε ΜΚΔ ο Χριστόφορος
Τορναρίτης για τα λεφτά της μετεγ-
γραφής του Κίνγκσλει Σαρφό στο
ΑΠΟΕΛ; Καλύτερα όχι… 

Άλλο είναι το θέμα: 6-8 ή 8-6 τα
γκρουπ των ομάδων στο νέο πρωτά-
θλημα; Για την ώρα τίποτα οριστικό
δεν υπάρχει. Κουβέντα να γίνεται.
Για να περνά η ώρα. Θυμίζουμε ότι
από τη σεζόν 2022-23 το πρωτάθλη-
μα Α’ κατηγορίας και για την επόμε-
νη τριετία θα διεξάγεται με 14 ομά-
δες. Ένας σοβαρός άνθρωπος αυτό
οφείλει να θεωρεί ως θέμα.

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Η Κύπρος εξασφάλισε όπως ο ένας
από τους τέσσερεις ομίλους στο Ευ-
ρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί στη
Λεμεσό. Πρόκειται για μια επιτυχία
που έφερε ξανά στο προσκήνιο την
καλαθόσφαιρα. Ένα άθλημα που
μετά το χρόνιο μαρασμό του, άρχισε
και πάλι να εμφανίζει σημάδια ανα-
γέννησης. Ήδη αρκετά παιδιά τα τε-
λευταία χρόνια έχουν στρέψει το εν-
διαφέρον τους στο άθλημα. Η από-
φαση της Ομοσπονδίας να μειώσει
τους ξένους σε τρεις έδωσε την ευ-
καιρία σε μια νέα γενιά καλαθοσφαι-
ριστών να κερδίσουν θέση και χρόνο
στις ομάδες Α’ κατηγορίας. Σε αυτά
στηρίζεται και η ΚΟΚ ενόψει του
«στοιχήματος» μιας ανταγωνιστικής
εθνικής ομάδας το 2025. Σε αυτή την
προσπάθεια, όπως ανέφερεκαι ο πρό-
εδρος Ανδρέας Μουζουρίδης σε συ-
νέντευξήτου στην «Κ», θα επιδιωχθεί
όπως καλυφτεί το μεγάλο μας κενό
που εμφανίζουμε ως εθνική στη θέση
σέντερ με την Κυπροποίηση ξένου.

-Από πόσες ομάδες θα αποτελείται
τη νέα σεζόν η Α’ κατηγορία; 

-«Η περσινή σεζόν, μετά από πολλά
χρόνια αποτελείτο από 12 ομάδες.
Μεταξύ αυτών ήταν και τρία ιστορικά
σωματεία ο Αχιλλέας Καϊμακλίου και
η ΕΝΑΔ με «wild card» (συμμετείχαν
χωρίς να εξασφαλίσουν αγωνιστικά
κριτήρια), και η Ανόρθωση η οποία
εξασφάλισε προβιβάστηκε από τη Β’
Κατηγορία. Φέτος υποβιβάστηκε η
ΕΝΑΔ και πρωταθλήτρια Β’ κατηγο-
ρίας αναδείχθηκε ο Διγενής Μόρφου
που δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα
θελήσει να αγωνιστεί στην μεγάλη
κατηγορία. Φέτος έχουμε θεσμοθε-
τήσει αυστηρά κριτήρια για τις ομάδες
που θα αιτούνται ή θα εξασφαλίζουν
άνοδο από τη Β’ κατηγορία. Θέλουμε
να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα
των σωματείων μας και παράλληλα
την ποιότητα στην κατηγορία».
-Αλλάζει η δομή της Β’ κατηγορίας; 

-«Όχι. Θα παραμείνει το ίδιο πε-
τυχημένο καθεστώς με Β 1 και Β 2
και με τη συμμετοχή της Εθνικής
ενόπλων στη Β 1». 
-Πέρσι οι ομάδες δικαιούνταν τρεις
ξένους στο δυναμικό τους, φέτος
θα διαφοροποιηθεί;

-«Τις τελευταίες δύο σεζόν είχαμε
μείωση των ξένων από πέντε σε τρεις.
Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός. Πρό-
κειται για ένα μέτρο που βρίσκεται
σε συνεχή αξιολόγηση. Θα δούμε τα
θετικά και τα αρνητικά. Γύρω στις
5/6 Ιουλίου θα αποφασίσουμε και
αναλόγως θα προχωρήσουμε αν χρει-
αστεί σε διαφοροποιήσεις σε συνεν-
νόηση πάντα με τα σωματεία. Το μή-
νυμα που στέλνουμε είναι πως θα
συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Κύ-
πριο/α καλαθοσφαιριστή/ρια ώστε
να έχουν την ανάπτυξη που προσ-
δοκούμε».
-Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός
διαιτητών αλλά και ποιότητα για
να στηρίξουν τα πρωταθλήματα; 

-«Υπάρχουν διαιτητές που είναι
διεθνείς στο ανώτατο επίπεδο και
τους εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή ομο-
σπονδία αλλά και εθνικές ομοσπονδίες
για να σφυρίζουν στα πρωταθλήματά
τους στο πλαίσιο ανταλλαγών. Τα τε-

λευταία χρόνια οι διαιτητές μας αν-
ταποκρίνονται πολύ καλά στα απαι-
τητικά πρωταθλήματάμας. Όσο αφο-
ρά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα
βλέπουμε με μεγάλη ικανοποίηση
ραγδαία ανάπτυξη και μπορούμε να
στηρίξουμε τους νέους διαιτητές μας
με περισσότερες εμπειρίες για να
βοηθήσουν με επιτυχία και στο ψη-
λότερο επίπεδο». 
-Πόσα παιδιά ασχολούνται με την
καλαθόσφαιρα;

-«Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουμε μέσω ΚΟΑ είναι γύρω στις
4000 αθλητές/τριες. Τριπλάσιος αριθ-
μός σε σχέση με πριν από επτά χρόνια.
Σε κάποια στιγμή ταεπόμενα χρόνια
θα βρούμε ενώπιόν μας ένα καλοδε-
χούμενο πρόβλημα αφού δεν υπάρχει
ικανοποιητικός αριθμός εγκαταστά-
σεων. Θα πρέπει να βρούμε δημιουρ-

γικές λύσεις με την αρωγή της Πολι-
τείας. Οι Ακαδημίες πλέον έχουν αυ-
ξήσει τα τμήματα 6-8 χρονών και δεν
υπάρχει ελεύθερος χρόνος στις κλει-
στές αίθουσες για επαρκείς προπο-
νήσεις».
-Πώς θα αξιοποιηθεί το διάστημα
μέχρι το 2025 όταν και θα διορ-
γανώσουμε τον Ευρωπαϊκό όμιλο
στην Κύπρο; 

-«Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να βγά-
λουμε ασπροπρόσωπους όσους μας
εμπιστεύτηκαν : τη ΦΙΜΠΑ, την πο-
λιτεία και την κοινωνία. Γι’ αυτό και
θα αρχίσουμε με τα λειτουργικά θέ-
ματα και τη διαφήμιση.Πρέπει επίσης
να προσελκύσουμε περισσότερο κό-
σμο με διάφορες ενέργειές μας για
να αποκτήσει μπασκετική κουλτούρα
και τρίτος πυλώνας, θέλουμε η εθνική
μας να είναι ανταγωνιστική. Ακολού-
θως θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο στοί-
χημα για εμάς. Μετά την Ευρωμπά-
σκετ εποχή θα πρέπει να κεφαλαι-
οποιήσουμε τα κέρδη που θα μας
αφήσει σε όλα τα επίπεδα».
-Υπάρχουν σκέψεις για κυπροποι-
ήσεις ξένων; 

-«Υπάρχει σε συνεργασία με το
τεχνικό επιτελείο να κυπροποιήσουμε
παίκτη επιπέδου ευρωλίγκας στη
θέση που «πονάμε» περισσότερο δη-
λαδή του σέντερ, έτσι ώστε να είμαστε

ανταγωνιστικοί. Ξεκαθαρίζω ότι η
ανταγωνιστικότητά μας δε θα βασί-
ζεται στην κυπροποίηση κάποιου ξέ-
νου αλλά στην παράλληλη διαδικασία
ανανέωσης της εθνικής μας και ενί-
σχυσή της με δικά μας παιδιά που
αγωνίζονται στο εξωτερικό».
-Δεν είναι μικρό το διάστημα των
6-7 μηνών που διοργανώνεται το
πρωτάθλημα; 

-«Φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη
διάρκεια, λόγω των 12 ομάδων. Μόνο
να σας επισημάνω ότι οι παίκτες του
Κεραυνού και της ΑΕΚ που έφτασαν
στον τελικό, οι μέρες ξεκούρασης
των διεθνών τους ήταν ελάχιστες,
αφού ενσωματώθηκαν αμέσως με
την εθνική ομάδα. Το πρωτάθλημά
μας θα είναι κανονικής διάρκειας.
Όπως πρέπει να είναι ένα σωστό και
σοβαρό πρωτάθλημα». 
-Έχετε ενημέρωση από την Επι-
τροπή Δεοντολογίας για υποθέσεις
που έχει ενώπιόν της εδώ και με-
ρικούς μήνες περί χειραγωγημένων
αγώνων; 

-«Όχι! Εμείς πράξαμε ό,τι έπρεπε.
Απ’ εκεί και πέρα ανέλαβε η Επιτροπή
Δεοντολογίας, άλλωστε είναι και η
αρμόδια επιτροπή για τέτοια θέματα». 
-Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι
της Ομοσπονδίας; 

-«Με την ψήφο εμπιστοσύνης που
μας έδωσαν τα σωματεία είμαστε
υποχρεωμένοι ναδούμε την επόμενη
μέρα και τη μεγαλύτερη δυνατή προ-
οπτική που μας δίνει το Ευρωμπάσκετ
2025. Πρόκειται για τεράστιο γεγονός
που δεν αφορά μόνο το μπάσκετ,
αλλά όλη την Κύπρο και δηλώνουμε
έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο ψη-
λότερο βαθμό. Μερικοί από τους μα-
κροπρόθεσμους και βραχυπρόθε-
σμους στόχους είναι η δημιουργία
νέας ιστοσελίδας ΚΟΚ, η αναβάθμιση
του υλικού στο CBF TV, η στόχευση
στις αναπτυξιακές ηλικίες μέσω συγ-
κεκριμένων προγραμμάτων που απο-
σκοπούν στην αύξηση των καλαθο-
σφαιριστών που συμμετέχουν στα
πρωταθλήματα και ηστήριξη με διά-
φορους τρόπους των σωματείων μας
για να λειτουργήσουν σε πιο επαγ-
γελματικά πλαίσια. Ένας από τους
μεγάλους στόχους μας είναι οι εθνικές
ομάδες όπου φιλοδοξούμε να δημι-
ουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις προκειμένου να φτιά-
ξουμε ανταγωνιστικά σύνολα για να
βάζουμε ψηλά τον πήχη. 

Επίσης βάρος θα δώσουμε και
στον τρόπο λειτουργίας των σωμα-
τείων μας. Θέλουμε να τους δώσουμε
όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπο-
ρέσουν να πετύχουν το δύσκολο στό-
χο τους. Είναι τακύτταρα ανάπτυξης
του αθλήματος και πρέπει να βρούμε
τους τρόπους που θα τα βοηθήσουν.
Καλούμαστε να βρούμε λύσεις και
στο οικονομικό πρόβλημα, με σκοπό
να δημιουργήσουμε υγιείς και στα-
θερές οικονομικά συνθήκες στα σω-
ματεία μας, την μπάσκετ λιγκ και την
ομοσπονδία. 

Πώς δημιουργούμε επαναλαμβα-
νόμενα και σταθερά έσοδα που θα
τους επιτρέψουν να επικεντρωθούν
στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση
του έργου τους. Αυτά θα αποτελέσουν
μέρος του στρατηγικού μας πλάνου
για το 2022-2026 και θα βρούμε τις
λύσεις να είστε σίγουροι». 

Ανθίζει ξανά το μπάσκετ 
Ανδρέας Μουζουρίδης: Να κεφαλαιοποιήσουμε τα κέρδη από το Ευρωμπάσκετ και μετά το 2025

Ένας από τους μεγάλους στόχους μας είναι οι εθνικές ομάδες όπου φιλοδοξού-
με να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις προκειμένου να
φτιάξουμε ανταγωνιστικά σύνολα για να βάζουμε ψηλά τον πήχη ανέφερε και ο
πρόεδρος της ΚΟΚ Ανδρέας Μουζουρίδης 

Πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο για να αποκτήσει μπασκετική
κουλτούρα λέει ο κ. Ανδρέας Μουζουρίδης.

<<<<<<

Όσον αφορά τα αναπτυ-
ξιακά πρωταθλήματα
βλέπουμε με μεγάλη
ικανοποίηση ραγδαία
ανάπτυξη και μπορούμε
να στηρίξουμε τους
νέους διαιτητές μας.
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Αν και ο πληθωρισμός παραμένει
πολύ υψηλός στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και σε ολόκληρο τον προ-
ηγμένο κόσμο, προσφέρει κάποια
ανακούφιση το γεγονός ότι τα
στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τις
προσδοκίες έπειτα από ανοδικές
εκπλήξεις μηνών. Ο πληθωρισμός
στη χώρα ανήλθε στο 9,1% σε
ετήσια βάση τον Μάιο, από το
9% τον Απρίλιο. Η ετήσια άνοδος
ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες
της αγοράς. Σε μηνιαία βάση οι
τιμές αυξήθηκαν 0,7%. Ο δομικός
πληθωρισμός, από τον οποίο αφαι-
ρούνται συνήθως τα ασταθή στοι-
χεία των τιμών της ενέργειας και
των τροφίμων, υποχώρησε ελα-
φρώς στο 5,9%, από 6,2% τον
Απρίλιο σε ετήσια βάση, ενώ σε

μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά
0,5%. Aν και οι συνεχώς ανερχό-
μενες τιμές παραγωγού υποδη-
λώνουν ότι ο πληθωρισμός ωθεί-
ται ανοδικά κυρίως λόγω ενερ-
γειακού κόστους, ο περιορισμός
της ζήτησης μεταφράζεται στο
ότι οι επιχειρήσεις με δυσκολία
θα μετακυλίσουν στους κατανα-
λωτές το διογκούμενο κόστος –
κι αυτό ενόσω η Τράπεζα της Αγ-
γλίας συσφίγγει τη νομισματική
πολιτική της και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο περιέρχεται σε ύφεση. Πι-
θανολογούμε πως ο πληθωρισμός
θα παραμείνει αυξημένος και πλη-
σίον των τωρινών επιπέδων, ενώ
υπάρχει και ο κίνδυνος να εκτι-
ναχθεί προς τα τέλη του έτους
εξαιτίας της περαιτέρω ανόδου

του ανώτατου ορίου στις τιμές
ενέργειας καταναλωτή. Οσο για
το 2023, προβλέπεται απότομη
συγκράτηση του δείκτη προς τον
στόχο του 2% της Τράπεζας της
Αγγλίας κοντά στην εκπνοή της
χρονιάς, καθώς εκτιμάται πως η

ασθενέστερη ζήτηση θα αποκλι-
μακώνει τις τιμές. Αναφορικά τώ-
ρα με τους υπόλοιπους μήνες του
2022, ο συνδυασμός των αυξα-
νόμενων πιέσεων στο κόστος και
της αποδυνάμωσης της ζήτησης
υποδηλώνει πως τα περιθώρια
κέρδους για τις βρετανικές επι-
χειρήσεις θα δεχθούν σοβαρή
συμπίεση.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός
των τιμών του κλάδου των υπη-
ρεσιών αυξήθηκε στο 4,9% τον
Μάιο, από το 4,7% τον Απρίλιο.
Ο μηνιαίος δείκτης του πληθωρι-
σμού υπηρεσιών στο 0,4% τον
Μάιο προσέγγισε τον μέσο όρο
του προηγούμενου δωδεκαμήνου,
ενώ αποδείχθηκε πολύ χαμηλό-
τερος από τη μηνιαία άνοδο της

τάξεως του 1,4% τον Απρίλιο. Στο
δε πεδίο των τιμών των αγαθών,
ο δείκτης ενισχύθηκε στο 12,4%
σε ετήσια βάση, από το 12,3% του
Απριλίου, ενώ η μηνιαία άνοδος
ήταν της τάξεως του 0,8%. Μετά
την αύξηση του ανώτατου ορίου
των τιμών της ενέργειας για τα
νοικοκυριά τον Απρίλιο, οι τιμές
στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας
εξακολούθησαν να εκτινάσσονται
περαιτέρω σε ετήσια βάση κατά
19,4%. Τις ακολούθησαν οι μετα-
φορές με 13,8% λόγω των υψηλών
τιμών του πετρελαίου και οι τιμές
των επίπλων και του οικιακού εξο-
πλισμού με άνοδο 10,8%. 

* Ο κ. Κάλουμ Πίκερινγκ είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank.

Αργεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Τα επιτόκια
πρόσθετο
βαρίδι για
την τσέπη 
Θα αυξηθεί ελαφρώς η δόση

Πρόσθετο βραχνά για τα νοικο-
κυριά και τους δανειολήπτες
αποτελούν τα επιτόκια. Η Κεν-
τρική Τράπεζα προανήγγειλε
ότι θα προχωρήσει σε αύξηση
των επιτοκίων κατά 25 μονάδες
βάσης τον Ιούλιο και σε νέα κί-
νηση τον Σεπτέμβριο και έτσι
αναμένεται ότι θα ανεβούν οι
δόσεις για δάνεια επιχειρήσεων
και νοικοκυριών. Σελ. 4

Νέα φόρμουλα
για αξιολόγηση
τιμών καυσίμων
Εφαρμόζεται τον Ιούλιο

Εντός Ιουλίου εφαρμόζεται η νέα
φόρμουλα για την αξιολόγηση
του κόστους των καυσίμων. Στό-
χος είναι να διαπιστωθεί κατά
πόσο αυτές κινούνται στα λογικά
επίπεδα, ή κατά πόσο υπάρχουν
αδικαιολόγητες χρεώσεις. Με
τις τιμές να έχουν ξεπεράσει το
φράγμα των δύο ευρώ, οι επι-
σκέψεις στα πρατήρια βενζίνης
γίνονται με φειδώ. Σελ. 6

ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πανάκριβα τα εξοχικά
σε Μύκονο και Σαντορίνη
Μύκονος και Σαντορίνη είναι τα δύο νη-
σιά που ξεχωρίζουν και φέτος για το
ύψος των τιμών πώλησης εξοχικών κα-
τοικιών. Η μέση ζητούμενη τιμή στο «νησί
των ανέμων» διαμορφώνεται σε 5.714
ευρώ/τ.μ., ενώ στη Σαντορίνη το αντί-
στοιχο ύψος είναι της τάξεως των 3.330
ευρώ/τ.μ. Σελ. 12

ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Καμπανάκι
από  τις φούσκες
στην αγορά
στέγης διεθνώς

Σελ. 11

Επιδότηση ενοικίου μόνο σε ευάλωτους
Αλλάζει μορφή η ΚΕΔΙΠΕΣ. Διαδικασίες για τη λειτουργία του mortgage to rent, αρχές του 2023

Αλλάζει η μορφή λειτουργίας της
ΚΕΔΙΠΕΣ και το πλάνο μετατρο-
πής της σε Bad Bank απομακρύ-
νεται. Εντός Ιουλίου θα κατατεθεί
η τελική πρόταση στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού και σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Με τη

νέα μορφή η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν θα
αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια από τραπεζικά ιδρύματα.
Αντ’ αυτού, επισπεύδονται οι
διαδικασίες για τη λειτουργία
του ενοικίου αντί δόσης (mort-
gage to rent). Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, αυτό θα αφορά απο-
κλειστικά ευάλωτους. Η εφαρ-
μογή του ενοικίου αντί δόσης θα
γίνει από τις αρχές του 2023 και
η περίμετρος των δανείων αυτών
που θα συνδέονται με πρόσωπα
που θα μπουν στο πρόγραμμα,

θα κυμαίνεται από 0,5 – 1 δισ.
ευρώ. Το κράτος θα επιχορηγεί
τη δόση του ενοικίου κατοικίας
που θα μένει ένας ευάλωτος δα-
νειολήπτης. Στην ουσία, αντί ο
ευάλωτος δανειολήπτης να χάνει
το ακίνητό του θα συνεχίσει να

κατοικεί μέσα σ΄ αυτό και θα
πληρώνει ενοίκιο, για το οποίο
όμως θα δέχεται την οικονομική
βοήθεια του κράτους. Η ΚΕΔΙΠΕΣ
από την ίδρυσή της έχει πετύχει
συνολικές ταμειακές εισροές
ύψους 1,34 δισ. ευρώ. Σελ. 4

Κύπρος 3,70% 0,02%

Γερμανία 1,42% 0,29%

Γαλλία 1,97% -0,23%

Ιταλία 3,40% 0,33%

Ισπανία 2,52% 0,36%

Ιρλανδία 2,07% 0,23%

Ελλάδα 3,75% -0,48%

Ην. Βασίλειο 2,31% -0,20%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Βραχυ-
Αξιολόγησης πρόθεσμο πρόθεσμο

Χρέος Χρέος

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

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ

Ξενοδοχεία προωθούν
την κυκλική οικονομία
Ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλική οικονο-
μία βρίσκεται ο ξενοδοχειακός κλάδος,
μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται με 1,4 εκατ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε το πρώ-
το βήμα από 50 μονάδες, ζητείται και το
άνοιγμα του net metering στις επιχειρή-
σεις. Σελ. 5

Αγαθό σε έλλειψη το φυσικό αέριο στη Γερμανία

ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στοχευμένη στήριξη
των ευάλωτων ομάδων
Αντίθετο στα σχέδια της ελληνικής κυ-
βέρνησης για αύξηση συντάξεων και κα-
τάργηση εισφοράς αλληλεγγύης σε συν-
ταξιούχους και Δημόσιο από το 2023 εμ-
φανίζεται το ΔΝΤ. Τονίζει ότι τα επιδόμα-
τα για τις υψηλές τιμές ενέργειας πρέπει
να στοχεύουν στη στήριξη των ευάλωτων
ομάδων. Σελ. 7

Η Γερμανία έχει ενεργοποιήσει το δεύτερο στάδιο συναγερμού, του μηχανισμού εκτάκτου ανάγκης για την ασφάλεια στην παροχή φυσικού
αερίου, χαρακτηρίζει ήδη το φυσικό αέριο «αγαθό σε έλλειψη» στη χώρα, μιλάει για «κρίση με το φυσικό αέριο» και προειδοποιεί για τις
ευρύτερες συνέπειές της. Η μείωση των ροών από τη Ρωσία μπορεί να αποτελέσει τη Lehman Brothers των εταιρειών ενέργειας, είπε ο
Γερμανός υπ. Οικονομίας. Σελ. 10

<<<<<<

Τα μικρά περιθώρια
μετακύλισης του αυ-
ξημένου κόστους πα-
ραγωγής στους κατα-
ναλωτές θα μειώσουν
τα κέρδη των επιχει-
ρήσεων.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Των ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΚΈΙΜΠΛ και ΛΑΙΚΑ ΚΙΧΑΡΑ / REUTERS

Από τη Νοτιοανατολική Ασία έως
την Ευρώπη η ανάπτυξη της με-
ταποίησης επιβραδύνεται, επειδή
οι περιορισμοί για την ανάσχεση
της πανδημίας στην Κίνα και η ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
διαταράσσουν τις αλυσίδες εφο-
διασμού, ενώ ο αυξανόμενος κίν-
δυνος ύφεσης στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες αποτελεί νέα απειλή για
την παγκόσμια οικονομία. Οι υψη-
λές τιμές στην Ευρωζώνη σήμαιναν
ότι η ζήτηση για βιομηχανικά προ-
ϊόντα υποχώρησε τον Ιούνιο με
τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάιο
του 2020, οπότε επικράτησε η παν-
δημία του κορωνοϊού. Ο Δείκτης
Διευθυντών Προμηθειών της S&P
Global υποχώρησε στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων σχεδόν
δύο ετών. 

«Οι έρευνες σχετικά με τον Δεί-
κτη Διευθυντών Προμηθειών του
Ιουνίου έδειξαν περαιτέρω επι-
βράδυνση στον τομέα των υπη-
ρεσιών, ενώ η παραγωγή στον το-
μέα της μεταποίησης φαίνεται τώ-
ρα να εξασθενεί εντελώς», δήλωσε

ο Τζακ Αλεν - Ρέινολντς στην Ca-
pital Economics. «Με τους δείκτες
τιμών να παραμένουν εξαιρετικά
υψηλοί, η Ευρωζώνη φαίνεται να
έχει εισέλθει σε μια περίοδο στα-
σιμοπληθωρισμού».

Υπάρχει περίπου μία στις τρεις
πιθανότητες για ύφεση στις χώρες
της Ευρωζώνης σε ορίζοντα δώ-
δεκα μηνών, όπως προέβλεψαν
οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση
του Ρόιτερς. Επίσης, συμπλήρωσαν
ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος έφτα-
σε στο υψηλό ρεκόρ του 8,1% τον
περασμένο μήνα, δεν έχει ακόμη
κορυφωθεί. 

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ
Πάουελ, δήλωσε την Τετάρτη ότι
δεν προσπαθεί να προκαλέσει ύφε-
ση στις ΗΠΑ για να σταματήσει
τον πληθωρισμό, αλλά δεσμεύεται
πλήρως να θέσει τις τιμές υπό έλεγ-
χον, ακόμη και αν κάτι τέτοιο υπάρ-
χει κίνδυνος να προκαλέσει τέτοια
κατάσταση. Ο πληθωρισμός εξα-
κολουθεί να καλπάζει, όντας του-
λάχιστον τριπλάσιος από τα επί-
πεδα-στόχο της Fed του 2%, και
αναμένεται να προβεί σε ακόμη
μία αύξηση των επιτοκίων κατά
75 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, σύμ-
φωνα με οικονομολόγους. «Οι παγ-
κόσμιες μακροοικονομικές προ-
οπτικές έχουν επιδεινωθεί σημαν-
τικά από το τέλος του 2021», ανέ-
φερε η Fitch Ratings, η οποία μεί-
ωσε επί τα χείρω τις προβλέψεις
για την ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας φέτος, στο 2,9% τον
Ιούνιο από το 3,5% τον Μάρτιο.
«Ο στασιμοπληθωρισμός, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από επίμονο υψηλό
πληθωρισμό, αυξημένη ανεργία
και ασθενή ζήτηση, έχει καταστεί
ο βασικός παράγοντας κινδύνου
από τα τέλη του πρώτου τριμήνου
του 2022», επισήμανε.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ
ελαττώθηκαν απροσδόκητα τον
Μάιο και οι υπάρχουσες πωλήσεις
κατοικιών υποχώρησαν σε χαμηλά
επίπεδα διετίας, ένδειξη πως ο
υψηλός πληθωρισμός και το αυ-
ξανόμενο κόστος δανεισμού άρ-
χισαν να βλάπτουν τη ζήτηση.  Η
οικονομία της Βρετανίας συρρι-
κνώθηκε απρόσμενα τον Απρίλιο,
οξύνοντας τους φόβους για από-
τομη επιβράδυνση. Αναλυτές του
Ρόιτερς διαβλέπουν πιθανότητα
35% για ύφεση στο Η.Β. εντός 12
μηνών.

Δεν είναι τα ’70s
Η ΕΚΤ δημοσιεύει ανάλυση σε μια προσπάθεια
να διασκεδάσει τις ανησυχίες των αγορών σε
σχέση με το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε
μια οικονομική πραγματικότητα που να ομοι-
άζει με στασιμοπληθωρισμό. Η μεθοδολογία
που έχει επιλεγεί είναι η σύγκριση της παρού-
σας συγκυρίας με την κατάσταση που επικρα-
τούσε την δεκαετία του 1970 όταν και παρου-
σιάστηκε το φαινόμενο. Η πρώτη διαπίστωση
είναι ότι σήμερα η εξάρτηση της ευρωπαϊκής
οικονομίας στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλη
ενώ αναγνωρίζεται η σημαντικότητα που έχει
αποκτήσει μέσα στα χρόνια το φυσικό αέριο.
Δεύτερο, δεν παρατηρείται αύξηση στους μι-
σθούς λόγω πληθωρισμού καθώς η αυτόματη
αναπροσαρμογή των μισθών (ΑΤΑ) και η ύπαρ-
ξη συνδικάτων είναι σήμερα είδος προς εξα-
φάνιση σε σχέση με τότε. Τρίτον, η ζήτηση πα-
ραμένει ισχυρή λόγω της χαμηλής βάσης που
προκάλεσε η πανδημία έχοντας ουσιαστικά
μηδενίσει την ζήτηση για προϊόντα και υπηρε-
σίες. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο ταμείο ανά-
καμψης και ανθεκτικότητας για διατήρηση της
ζήτησης σε ψηλά επίπεδα. Τελικό συμπέρα-
σμα των οικονομολόγων της ΕΚΤ είναι ότι βρι-
σκόμαστε πολύ μακριά από τα σενάρια που
εκτυλίχθηκαν τη δεκαετία του ’70.  

••••
Eκτη θέση 
Το 20% του πληθωρισμού στην ευρωζώνης
αφορά στα τρόφιμα. Η πανδημία των δύο τε-
λευταίων ετών είχε προκαλέσει σημαντικές
ελλείψεις με αποτέλεσμα οι τιμές βασικών
προϊόντων διατροφής να παρουσιάζουν ανο-
δική πορεία. Η πρώτη καταγραφή που ανησύ-
χησε ήταν αυτή του τέταρτου τρίμηνου του
2021 με αύξηση ύψους 3,5% για να εκτοξευ-
θεί μερικούς μήνες μετά στο 7,5% (Μάιος
2022). Τέτοιες αυξήσεις δεν είχαν καταγραφεί
ούτε στις μεγαλύτερες κρίσεις της τελευταίας
εικοσαετίας. Οι τιμές της ενέργειας από την
άλλη επιβαρύνουν σε τρία επίπεδα τις τιμές
των τροφίμων και συγκεκριμένα στην παρα-
γωγή, την μεταφορά και την παραγωγή λιπα-
σμάτων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει
συγκεκριμένες χώρες με σημαντική εξάρτηση
στις αγορές της Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκο-
ρωσίας. Βάσει στοιχείων, η Κύπρος βρίσκεται
στην έκτη θέση των πιο ευάλωτων χωρών λό-
γω μεγάλων εισαγωγών από την Ουκρανία. 

••••
Κλιματική ανθεκτικότητα 
Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των ευρω-
παϊκών τραπεζών στους κινδύνους που επι-
φέρει η κλιματική αλλαγή αποτελεί προτεραι-
ότητα της ΕΚΤ και προς τούτο έχει διενεργήσει
άσκηση αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της
οποίας θα δημοσιοποιηθούν τον ερχόμενο μή-
να. Ο έλεγχος έλαβε υπόψη 107 συστημικές
και 79 λιγότερο σημαντικές τράπεζες.  Σύμ-
φωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, ο

θεματικός έλεγχος κατέδειξε σημαντική υστέ-
ρηση από το επιθυμητό επίπεδο. Στα θετικά
καταγράφεται η βούληση των τραπεζών σε
ποσοστό 80% να υλοποιήσουν μέχρι το τέλος
του 2023 τις κλιματικές τους προτεραιότητες.  

••••
Σημάδια κόπωσης 
Φθάνοντας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου
του 2022, η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει
σημάδια κόπωσης καθώς σιγά-σιγά εξαντλεί-
ται η δυναμική στην ζήτηση που είχε προκλη-
θεί λόγω της μειωμένης δραστηριότητας στην
περίοδο της πανδημίας. Η συγκεκριμένη πα-
ρατήρηση προκύπτει από έρευνα που διεξήχ-
θη μεταξύ 5.000 επιχειρήσεων και αποτελεί
σύμφωνα με τους ειδικούς ανησυχητική εξέ-
λιξη που θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά

υπόψη η ΕΚΤ στις επόμενες της κινήσεις ανα-
φορικά με το ύψος των επιτοκίων. 

••••
Ενεργειακά αντίποινα 
Καμπανάκι κινδύνου σήμανε η γερμανική κυ-
βέρνηση κάνοντας λόγω για ελλείψεις που θα
προκύψουν στο ενεργειακό της ισοζύγιο. Σύμ-
φωνα με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, η
μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα αντιμε-
τωπίσει ελλείψεις φυσικού αερίου στον μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα. Η εξέλιξη προέκυψε
ως αποτέλεσμα περαιτέρω μειώσεων που
επέβαλε η Ρωσία στην Γερμανία, μετά που η
τελευταία προχώρησε στην παραχώρηση τε-
θωρακισμένων οπλικών συστημάτων στην
αμυνόμενη από την ρωσική εισβολή Ουκρανία. 

••••
Εικονική οικονομία 
Το metaverse ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο
και ο Mark Zuckerberg οραματίζεται μια εικο-
νική οικονομία όπου 1 δισεκατομμύριο τουλά-
χιστον καταναλωτές θα εμπορεύονται ψηφια-
κά αγαθά ξοδεύοντάς εκατοντάδες δολάρια
σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν την δι-
κή τους εικονική πραγματικότητα.

••••
Ανοίξτε τις πόρτες
Ο λαός μίλησε και στη μεγάλη του πλειοψηφία
επιθυμεί τη ζωντανή μετάδοση των συνεδριών
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Εμείς που κα-
λύπτουμε χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ,
γνωρίζουμε πόσο σημαντική δουλειά γίνεται σ’
αυτές τις Επιτροπές και φρονούμε πως η ζωντανή
μετάδοσή τους θα αναδείξει το πραγματικό έργο
που γίνεται στη Βουλή, το οποίο, όπως προκύπτει
από τα ευρήματα της έρευνας που έκανε το IMR
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό κυ-
πριακής εταιρείας Lobbying, σήμερα δεν φαίνε-
ται να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης.

Σε συμπληγάδες η κυπριακή οικονομία λόγω των απαιτήσεων που προβάλλουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης μέσα και από νομοθετικές ρυθμίσεις που αναμένεται να εκδηλωθούν στο επό-
μενο διάστημα. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Διατίμηση
Στις περιπτώσεις όπου
το κράτος θεωρεί πως η
τιμή που έχει διαμορφω-
θεί στην αγορά για συγ-
κεκριμένο αγαθό ή υπη-
ρεσία είναι υπερβολικά
ψηλή και «άδικη» για

τους καταναλωτές, τότε μπορεί να πα-
ρέμβει και να καθορίσει ανώτατο όριο τι-
μής, το οποίο φυσικά θα είναι χαμηλότε-
ρο από την τιμή ισορροπίας (αγοραία τι-
μή). Το ανώτατο αυτό όριο τιμής ονομά-
ζεται επίσης και διατίμηση και αποτελεί
τη μέγιστη τιμή πώλησης του συγκεκρι-
μένου αγαθού ή υπηρεσίας στην αγορά.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Το φάσμα της ύφεσης 
απειλεί τον πλανήτη

<<<<<<

Η Ευρωζώνη φαίνεται
να έχει εισέλθει σε μια
περίοδο στασιμοπλη-
θωρισμού, προειδοποι-
ούν διεθνείς οίκοι.

Αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί
στους επιστήμονες το φαινόμενο
του «ματωμένου χιονιού», που κα-
λύπτει όλο και μεγαλύτερη έκταση
του ορεινού όγκου των Αλπεων.
Η εμφάνισή του μπορεί να είναι
εντυπωσιακή, αλλά οι ειδικοί επι-
σημαίνουν ότι το θέαμα δεν θα
πρέπει να ευχαριστεί κανέναν,
αφού το κατακόκκινο χιόνι λιώνει
με πολύ μεγάλη ταχύτητα. 

Ενας από τους ερευνητές που
έχουν αναλάβει την αποκρυπτο-
γράφηση του φαινομένου είναι ο
Ερίκ Μαρεσάλ, επικεφαλής έρευνας

στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών της Γκρενόμπλ. Τον τε-
λευταίο καιρό, μαζί με τους συ-
νεργάτες του, συλλέγει δείγματα
«ματωμένου χιονιού» από το όρος
Μπρεβάν της Ανω Σαβοΐας, προ-
κειμένου να αναλυθούν. Δεν κρύ-
βει, ωστόσο, ότι η κατάσταση του
προκαλεί ανησυχία.  «Αυτές οι άλ-
γες είναι φυσιολογικά πράσινες»,
εξηγεί. «Οταν όμως βρεθούν στο
χιόνι, αλλάζουν χρώμα εξαιτίας

κάποιας χρωστικής και γίνονται
σαν αίμα. Είναι σαν να βάζουν αν-
τηλιακό για να προστατευθούν».
Βέβαια, το «ματωμένο χιόνι» δεν
αποτελεί νέο φαινόμενο. Αντιθέ-
τως, την παράξενη άλγη περιέ-
γραψε πρώτος ο Αριστοτέλης τον
3ο αιώνα π.Χ. Επισήμως, όμως,
αναγνωρίστηκε το 2019 και έλαβε
τη λατινική ονομασία «Sanguina
nivaloides». Oι επιστήμονες κα-
ταβάλλουν σήμερα προσπάθεια

ώστε να κατανοήσουν ακριβώς τη
σημασία και τον ρόλο που διαδρα-
ματίζει η άλγη, προτού να είναι
αργά. Ο όγκος του χιονιού συρρι-
κνώνεται ούτως ή άλλως εξαιτίας
της ανόδου των θερμοκρασιών
που προκαλεί η κλιματική αλλαγή,
και οι Αλπεις επηρεάζονται με ιδι-
αίτερη δριμύτητα.  Οπως σημειώνει
ο Μαρεσάλ, «έχουμε διπλό λόγο
για να μελετήσουμε αυτή την άλγη.
Ο πρώτος έγκειται στο γεγονός

ότι εντοπίζεται σε μια περιοχή που
δεν έχει ερευνηθεί και ο δεύτερος
ότι αυτή η μικρή ανεξερεύνητη
περιοχή πραγματικά λιώνει μπρο-
στά στα μάτια μας όσο την κοιτά-
με». Ορισμένοι επιστήμονες εκτι-
μούν ότι και η επέκτασή της οφεί-
λεται στην κλιματική αλλαγή, κα-
θώς οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα φαίνεται να την ευνοούν.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την
αποκρυπτογράφηση του παράδο-
ξου φαινομένου, ωστόσο οι επι-
στήμονες είναι βέβαιοι ότι η πα-
ρουσία της και η αύξηση της έκτα-
σης που καλύπτει επιταχύνει την
τήξη του χιονιού, κυρίως επειδή
η χρωστική της περιορίζει την ικα-
νότητα να αντανακλά την ηλιακή
θερμότητα. 

Αλλοι τύποι άλγης, καθώς και
οι στάχτες από τις δασικές πυρ-
καγιές, έχουν ακριβώς την ίδια
δράση. Αν, λοιπόν, το «ματωμένο
χιόνι» εξαπλωθεί περισσότερο, η
τήξη του χιονιού και των παγετώ-
νων θα επιταχυνθεί, με δραματικά
αποτελέσματα. «Οσο περισσότερη
ζέστη κάνει, τόσο περισσότερο
εξαπλώνεται η άλγη και τόσο γρη-
γορότερα λιώνουν τα χιόνια», εξη-
γεί ο Αλμπέρτο Αμάτο, ερευνητής
γενετικής μηχανικής στο Κέντρο
της Γκρενόμπλ. «Πρόκειται για
έναν φαύλο κύκλο. Πασχίζουμε
να κατανοήσουμε τους μηχανι-
σμούς που τον διέπουν, ώστε να
καταφέρουμε με κάποιον τρόπο
να παρέμβουμε και να τον σταμα-
τήσουμε». 

«Ματωμένο χιόνι» στην οροσειρά των Αλπεων 
Η άλγη επιταχύνει την τήξη, οδηγώντας σε δραματικές συνέπειες

<<<<<<

«Οι άλγες αλλάζουν
χρώμα εξαιτίας κάποι-
ας χρωστικής και γί-
νονται σαν αίμα. Είναι
σαν να βάζουν αντη-
λιακό για να προστα-
τευθούν».

Ασκηση ισορροπίας
αποκαλύπτει 
το προσδόκιμο ζωής
Η αδυναμία εξισορρόπησης στο ένα
πόδι επί δέκα δευτερόλεπτα μαρ-
τυράει πολύ περισσότερα από όσα
φαίνονται εκ πρώτης όψεως για τη
μακροζωία μας. Οι μεσήλικες και
οι πιο ηλικιωμένοι που αδυνατούν
να ολοκληρώσουν την άσκηση δια-
τρέχουν τις διπλάσιες πιθανότητες
θανάτου εντός της επόμενης δε-
καετίας, συγκριτικά με εκείνους
που μπορούν να φέρουν εις πέρας
το «ακροβατικό».

Αυτό είναι το συμπέρασμα με-

λέτης διεθνούς ομάδας επιστημόνων
από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αυ-
στραλία, τη Φινλανδία και τη Βρα-
ζιλία, που επί 12 χρόνια προσπα-
θούσε να συνδέσει την ισορροπία
με το προσδόκιμο ζωής.

Αγνωστη η αιτία
Η μελέτη, που είναι η πρώτη που

αποπειράται αυτόν τον στόχο, δεν
διαπίστωσε την αιτία της σύνδεσης
των δύο, αλλά κατέγραψε την ύπαρ-
ξή της. Οι ερευνητές, ωστόσο, δια-

πίστωσαν ότι η έλλειψη ισορροπίας
ανοίγει ένα παράθυρο στη γενικό-
τερη κατάσταση της υγείας μας.
Προηγούμενες μελέτες, για παρά-
δειγμα, είχαν υποδείξει ότι η αδυ-
ναμία ισορροπίας στο ένα πόδι συν-
δέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκε-
φαλικού επεισοδίου. 

Επίσης, η ελλειμματική ισορρο-
πία εμφανίζεται σε άτομα που κα-
ταγράφουν χειρότερα αποτελέσματα
σε ασκήσεις μέτρησης της έκπτω-
σης των διανοητικών τους ικανο-
τήτων, γεγονός που υποδεικνύει
τη διασύνδεση της ισορροπίας με
την άνοια. Η έρευνα δημοσιεύθηκε
στην επιθεώρηση British Journal
of Sports Medicine και καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία
εξισορρόπησης στο ένα πόδι επί
10 δευτερόλεπτα, μετά τη μέση ηλι-
κία, συνδέεται με διπλάσιο κίνδυνο
θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο
την επόμενη δεκαετία.Στη μελέτη
συμμετείχαν 1.702 άτομα ηλικίας
51 έως 75 ετών, με σταθερό βάδισμα.
Οι ειδικοί τα παρακολούθησαν κατά
την περίοδο 2008-2020. Στην αρχή
της μελέτης, τους ζητήθηκε να πραγ-
ματοποιήσουν την άσκηση, εγχεί-
ρημα στο οποίο απέτυχε το 21%.
Μέσα στην επόμενη δεκαετία απε-
βίωσαν 123 εθελοντές. Μετά τον
συνυπολογισμό παραγόντων όπως
η ηλικία, το φύλο και τα υποκείμενα
νοσήματα, η αδυναμία εξισορρό-
πησης συνδεόταν με αύξηση του
κινδύνου θανάτου οποιασδήποτε
αιτιολογίας κατά 84%. 

Η εμφάνιση του φαινομένου, με ολοένα μεγαλύτερη έκταση του ορεινού
όγκου των Αλπεων να βάφεται σε αποχρώσεις του κόκκινου, είναι
εντυπωσιακή, ωστόσο το θέαμα δεν θα πρέπει να ευχαριστεί κανέναν.

<<<<<<

Διπλάσιες οι πιθανότη-
τες θανάτου για μεσή-
λικες και ηλικιωμένους
που αδυνατούν να στα-
θούν επί δέκα δευτερό-
λεπτα στο ένα πόδι.

Οι υψηλές τιμές στην Ευρωζώνη
σήμαιναν ότι η ζήτηση για
βιομηχανικά προϊόντα υποχώρησε
τον Ιούνιο με τον ταχύτερο ρυθμό
από τον Μάιο του 2020, οπότε
επικράτησε η πανδημία του
κορωνοϊού. 
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εντός Ιουλίου θα κατατεθεί η τελική
πρόταση στην Επιτροπή Ανταγω-
νισμού και σε όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς για αλλαγή της
λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ. Αλλά με
μια μεγάλη διαφορά. Το πλάνο της
μετατροπής σε «κακή τράπεζα»
(AMC) με την αυστηρή έννοια έχει
απομακρυνθεί για τα καλά, άρα και
δεν θα αγοράζει μη εξυπηρετούμενα
δάνεια από τραπεζικά ιδρύματα.
Αντ’ αυτού, επισπεύδονται οι δια-
δικασίες για τη λειτουργία του ενοι-
κίου αντί δόσης (mortgage to rent).
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό δεν
θα αφορά κυρίως ευάλωτους, αλλά

θα αφορά αποκλειστικά και μόνο
ευάλωτους. Η εφαρμογή του ενοι-
κίου αντί δόσης (mortgage to rent)
καλώς εχόντων των πραγμάτων θα
γίνει από τις αρχές του 2023 και η
περίμετρος των δανείων αυτών
που θα συνδέονται με πρόσωπα
που θα μπουν στο πρόγραμμα, θα
κυμαίνεται από 0,5 – 1 δισεκατομ-
μύριο ευρώ. Όπως γίνεται αντιλη-
πτό, το κράτος θα επιχορηγεί τη
δόση του ενοικίου κατοικίας που
θα μένει ένας ευάλωτος δανειολή-
πτης. Στην ουσία, αντί ο ευάλωτος
δανειολήπτης να χάνει το ακίνητό

του θα συνεχίσει να κατοικεί μέσα
σ΄ αυτό και θα πληρώνει ενοίκιο,
για το οποίο όμως θα δέχεται την
οικονομική βοήθεια του κράτους.
Ο διαχωρισμός των αποκλειστικά
και μόνο ευάλωτων δανειοληπτών
έχει γίνει ήδη βάσει της εξέτασης
των αιτήσεων που έγιναν για το
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, άρα στο πρόγραμμα
του ενοικίου αντί δόσης (mortgage
to rent) θα μπουν μη βιώσιμοι δα-
νειολήπτες που έχουν απορριφθεί
από το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αλλά και οι
επιλέξιμοι για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, οι
οποίοι όμως έχουν κριθεί μη βιώ-

σιμοι. Είναι ένα ιρλανδικό μοντέλο
λειτουργίας, το οποίο ενδιαφέρον
έχει πως και αν θα λειτουργήσει
στην Κύπρο. Θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά και θα διαφανεί αν
ταιριάζει στην κυπριακή κουλτούρα
ή πόσο θα χρειαστεί για να «αγκα-
λιαστεί».

Σύμφωνα με τα πρόσφατα απο-
τελέσματα που ανακοινώθηκαν
για το πρώτο τρίμηνο του 2022,
προκύπτει πως η ΚΕΔΙΠΕΣ από
την ίδρυσή της έχει πετύχει συ-
νολικές ταμειακές εισροές ύψους
1,34 δισ. ευρώ, με παράλληλη απο-

μόχλευση των περιουσιακών στοι-
χείων υπό διαχείριση κατά 2,48
δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί σω-
ρευτικά 740 εκατ. έναντι της κρα-
τικής βοήθειας, εκ των οποίων τα
70 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο
του 2022. Τον Ιούνιο 2022 έγινε
νέα αποπληρωμή ύψους 100 εκατ.
ευρώ. Οι παλαιότερες αποπληρω-
μές σε μετρητά ανήλθαν στα 120
εκατ. το 2019, 200 εκατ. ευρώ το
2020 και 250 εκατ. ευρώ το 2021.
Προκύπτει επίσης πως θα μετα-
φερθούν προς την Κυπριακή Δη-
μοκρατία ακίνητα συνολικής αξίας

140 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει
πληρωμές 74,5 εκατ. ευρώ προς
κρατικές υπηρεσίες κυρίως για τέ-
λη και φορολογίες συμπεριλαμβα-
νομένου του μη ανακτήσιμου ΦΠΑ.
Την ίδια ώρα, οι πληρωμές για την
εξόφληση άλλων υποχρεώσεων
ανέρχονται σε 249,1 εκατ. ευρώ,
ενώ μέχρι το Μάρτη του 2022
έχουν γίνει μέσω της Altamira
αναδιαρθρώσεις ύψους 1,11 δισ.
ευρώ και πωλήσεις ακινήτων
ύψους 467,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η περαιτέρω
αποπληρωμή κρατικής βοήθειας
είναι άμεσα συνυφασμένη με την
ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα
με τις σχετικές εξαγγελίες του
Υπουργείου Οικονομικών.

Eχει ακόμα το Λήδρα
Ενώ όλα έδειχναν πως η συμ-

φωνία πώλησης των εξυπηρετού-
μενων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ θα
ολοκληρωνόταν μέχρι το πρώτο
τρίμηνο του 2022, τελικά όπως
πληροφορούμαστε η διαδικασία
μπορεί μεν να μην έχει σταματή-
σει, αλλά ενδεχομένως να καθυ-
στερήσει και άλλο. Προτεραιότητα
τώρα είναι τα δημόσια οικονομικά,
άρα οι δημοσιονομικές επιπτώσεις
της πώλησής του έχουν ανεβεί
πιο ψηλά στη λίστα. Υπενθυμίζεται
πως όπως είχε γράψει η «Κ», τα
δάνεια του Λήδρα είχαν «κλειδώ-
σει» να αγοραστούν από την Τρά-
πεζα Κύπρου. Στον αρχικό του
σχεδιασμό, το «Λήδρα πρότζεκτ»
προνοούσε την πώληση εξυπη-
ρετούμενων δανείων ύψους 1,2
δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά η
ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε να χωρίσει
το χαρτοφυλάκιο σε δύο μέρη και
να διαθέσει στην παρούσα φάση

465 εκατ. ευρώ εξυπηρετούμενων
δανείων.

Νέα συμφωνία
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η δια-

δικασία της αναθεώρησης της συμ-
φωνίας εξυπηρέτησης του χαρτο-
φυλακίου των ΜΕΔ και ακινήτων
της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira. Μια
διαδικασία που αποφασίστηκε στα
πλαίσια της υλοποίησης της Δέ-
σμευσης 18 τον Απρίλιο του 2021.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της δέ-
σμευσης, η συμφωνία διαχείρισης
θα έχει αναδρομική ισχύ από
1/1/2020, ενώ η συνολική αμοιβή
της διαχειρίστριας εταιρείας για
την περίοδο 2020-2027, στη βάση
του νέου επιχειρηματικού πλάνου
ανακτήσεων, θα είναι μειωμένη
κατά 24% συγκριτικά με τους υφι-
στάμενους όρους. Θα αποτελείται
κυρίως από μεταβλητή αμοιβή ανά-
λογα με την απόδοση της Altamira,
αφού η σταθερή αμοιβή θα είναι
μειωμένη κατά 58% και θα αποτελεί
μόλις το 27% της συνολικής αμοιβής
σε σχέση με 50% με την προηγού-
μενη συμφωνία. Επιτεύχθηκαν επί-
σης σημαντικές μειώσεις στις δυ-
νητικές αποζημιώσεις τερματισμού
(ως 70%), ενώ η αμοιβή για την
απόσυρση περιουσιακών στοιχείων
από την περίμετρο της διαχειρί-
στριας εταιρείας βάσει της συμφω-
νίας μειώνεται κατά το ήμισυ.

Ολοκληρώνεται η μεταφορά
Τέλος, ξεπεράστηκαν τα νομικά

κωλύματα που υπήρχαν ώστε να
προχωρήσει η υλοποίηση της με-
ταφοράς περιουσιακών στοιχείων
ΣΕΔΙΠΕΣ – ΚΕΔΙΠΕΣ μέσα στο τρί-
το τρίμηνο του 2022 που έχει ήδη
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ και τη Γενική
Συνέλευση της ΣΕΔΙΠΕΣ.

Χείρα βοηθείας αποκλειστικά σε ευάλωτους
Εντός Ιουλίου θα κατατεθεί η τελική πρόταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το νέο ρόλο της ΚΕΔΙΠΕΣ

<<<<<<

Ολοκληρώθηκε η διαδι-
κασία της αναθεώρη-
σης της συμφωνίας
εξυπηρέτησης του χαρ-
τοφυλακίου των ΜΕΔ
και ακινήτων της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ με την Altamira. Η ΚΕΔΙΠΕΣ από την ίδρυσή της έχει πετύχει συνολικές ταμειακές εισροές ύψους 1,34 δισ. ευρώ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στην εξίσωση της ακρίβειας και
του πληθωρισμού αναμένεται μετά
τον Ιούλιο να προστεθεί και ο βρα-
χνάς των επιτοκίων πάνω στα δά-
νεια των καταναλωτών. Η Κεντρική
Τράπεζα προανήγγειλε ότι θα προ-
χωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων
κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο
και σε νέα κίνηση τον Σεπτέμβριο
και έτσι αναμένεται το euribor
τριών μηνών που τιμολογούνται
πολλά δάνεια σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά να ανεβάσει τις δόσεις
που θα καλούνται οι δανειολήπτες
να πληρώνουν. Προεξοφλείται δε,
αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ
μέχρι το τέλος του έτους, που θα
ανεβάσει το επιτόκιο τουλάχιστον
στο μηδέν από -0,50%  που βρί-
σκεται σήμερα. Ο δανεισμός που
έχουν προχωρήσει τα κυπριακά
τραπεζικά ιδρύματα δεν είναι με
την ίδια μεθοδολογία, άλλες τρά-
πεζες έχουν παραχωρήσει το με-
γαλύτερο δανειακό τους χαρτο-
φυλάκιο με επιτόκιο euribor και
άλλες το μεγαλύτερο ποσοστό του
δανεισμού τους είναι με δάνειο
βάσης (σταθερό επιτόκιο). Το στα-
θερό επιτόκιο παραμένει αμετά-
βλητο για συμφωνημένο χρονικό

διάστημα. Το κυμαινόμενο επιτόκιο
αποτελείται από το επιτόκιο βάσης
(3M Euribor) πλέον ενός περιθω-
ρίου (spread), το οποίο παραμένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του
δανείου. Η διακύμανση του κυ-
μαινομένου επιτοκίου οφείλεται
στις διακυμάνσεις του επιτοκίου
βάσης, όπως αυτό διαμορφώνεται

στη διατραπεζική αγορά. Στην
Τράπεζα Κύπρου για παράδειγμα,
το 25% του δανειακού της χαρτο-
φυλακίου έχουν δοθεί με δάνεια
βάσης και 50% με επιτόκιο Euribor,
ενώ στην Ελληνική Τράπεζα το
70% είναι δάνεια βάσης και το
30% δάνεια με euribor. Αυτό δεν

έχει σημασία, όμως, παρά το ότι
κάποιος μπορεί να εξάγει ένα γρή-
γορο, αλλά μη ασφαλές συμπέρα-
σμα πως μίας τράπεζας που έχει
παραχωρήσει περισσότερα δάνεια
με euribor οι δανειολήπτες της –
μετά την απόφαση της ΕΚΤ- θα
επηρεαστούν περισσότερο. Δεν
προκύπτει. 

Εκείνο που προκύπτει ωστόσο
είναι ότι οι πολίτες θα επωμιστούν
ακόμα ένα βάρος το οποίο θα τους
μειώνει την αγοραστική δύναμη.
Οι πληθωριστικές τάσεις έχουν
«χτυπήσει» ανεξαιρέτως όλα τα
νοικοκυριά, αφού τα καύσιμα, τα
κατασκευαστικά υλικά, οι μετα-
φορές και οι πρώτες ύλες έχουν
ανέβει κατακόρυφα. Για ένα μέσο
νοικοκυριό που έχει λάβει ένα δά-
νειο για ένα διαμέρισμα, τραπεζικές
πηγές αναφέρουν πως η δόση τους
θα αυξηθεί γύρω στα 15 – 40 ευρώ
σε μηνιαία βάση. Εάν προστεθούν
και τα κόστη της διαβίωσης που
έχουν επίσης αυξηθεί, δημιουρ-
γείται ένα κοκτέιλ που πιέζει τα
νοικοκυριά πλέον αρκετά. Οι πλη-
θωριστικές τάσεις εκτιμάται επίσης
πως δεν θα φύγουν από τη ζωή
μας γρήγορα και οι τιμές που βλέ-
πουμε σε πολλά αγαθά θα παρα-
μείνουν.

Τα επιτόκια πρόσθετος βραχνάς στην ακρίβεια
Κρίσιμη είναι η περίοδος που θα ακολουθήσει από την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ μέχρι τη δεύτερη

<<<<<<

Προεξοφλείται αύξηση
επιτοκίων από την ΕΚΤ
μέχρι το τέλος του
έτους που θα ανεβάσει
το επιτόκιο τουλάχι-
στον στο μηδέν από -
0,50%  που βρίσκεται
σήμερα.

Την αντίθεση στην αλλαγή του εται-
ρικού φόρου από 12,5% στο επίπεδο
του 15% εκφράστηκε από το Σύν-
δεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύ-
πρου (ΣΕΛΚ), λέγοντας πως δεν
αποτελεί μεταρρύθμιση είτε η επι-
λεκτική μεταβολή οποιουδήποτε
συντελεστή είτε η ρύθμιση μεμο-
νωμένων σημείων. Κατά την 61η
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
στην ομιλία του ο Πρόεδρος του
ΣΕΛΚ, κ. Πιερής Μάρκου, υπογράμ-
μισε πως για να είναι δυνατή η συ-

νέχιση της προβολής της Κύπρου
ως διεθνoύς επιχειρηματικού κέν-
τρου και κέντρου παροχής υπηρε-
σιών ποιότητας, τόσο το εταιρικό
όσο και το φορολογικό πλαίσιο χρή-
ζουν σοβαρής αναδιάρθρωσης. Σε
ό,τι αφορά στο εταιρικό δίκαιο, είπε
πως άρχισε μια διαδικασία εκσυγ-
χρονισμού του, όμως φαίνεται ότι
η εργασία αυτή δεν θα ολοκληρωθεί
σε ένα επιθυμητό χρονικό ορίζοντα.
Την ίδια ώρα, μεγάλος είναι ο όγκος
εργασίας και η σημασία τόσο του

Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και
Διανοητικής Ιδιοκτησίας όσο και
του Τμήματος Αφερεγγυότητας,
ενώ η μηχανογραφική τους υποδομή
χρήζει σημαντικής βελτίωσης. Ο κ.
Μάρκου διαμήνυσε πως ο Σύνδε-
σμος ζητά σοβαρές αλλαγές στο
φορολογικό μοντέλο της χώρας.
Διαπιστώνοντας ότι το υφιστάμενο
σύστημα έδωσε ότι είχε να δώσει
και βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές
στο ευρύτερο οικονομικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον, καταθέσαμε

συγκεκριμένες προτάσεις για τη
μετεξέλιξη του, όπως το αποκαλού-
με, Φορολογικό Μετασχηματισμό.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου -
σύμφωνα με τους ίδιους- υποδει-
κνύουν την ανάγκη να σχεδιαστεί
ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο
που να είναι σε θέση να εξυπηρε-
τήσει τόσο της άμεσες όσο και τις
μελλοντικές ανάγκες του τόπου,
στη βάση του στρατηγικού σχεδια-
σμού για την ανάπτυξη της οικο-
νομίας μέχρι το 2035. 

Επίσης, την ανάγκη απλοποί-
ησης του φορολογικού συστήματος
και την κατάργηση αναχρονιστικών
προνοιών της φορολογικής νομο-
θεσίας. 

Τέλος, την πιο αποδοτική και
αποτελεσματική λειτουργία του
Τμήματος Φορολογίας μέσα από
προηγμένης τεχνολογίας μηχανο-
γραφικά συστήματα, φιλικά τόσο
προς του λειτουργούς, όσο και προς
τον φορολογούμενο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

ΣΕΛΚ: Αντίθετοι με την αλλαγή του εταιρικού φόρου από 12,5% στο 15%

Οι πληθωριστικές τάσεις εκτιμάται επίσης πως δεν θα φύγουν από τη
ζωή μας γρήγορα και οι τιμές που βλέπουμε σε πολλά αγαθά θα
παραμείνουν.

<<<<<<

Οι προτάσεις του υπο-
δεικνύουν την ανάγκη
να σχεδιαστεί ένα σύγ-
χρονο φορολογικό
πλαίσιο.

Το Euribor
Το EURIBOR (Euro Interbank Offe-
red Rate) είναι το επιτόκιο με το
οποίο πιστωτικά ιδρύματα στην
Ε.Ε. και στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών,
μπορούν να δανείζονται σε ευρώ
μέσω της χονδρικής αγοράς χωρίς
την παροχή εξασφαλίσεων για πε-
ρίοδο ίση με την περίοδο επιτο-
κίου της πιστωτικής διευκόλυνσης.
To EURIBOR δημοσιεύεται κάθε
Εργάσιμη Ημέρα από το Ευρωπαϊ-
κό Ίδρυμα Χρηματαγορών στις ή
σύντομα μετά τις 11π.μ. ώρα Βρυ-
ξελλών. Το επιτόκιο που ισχύει για
συγκεκριμένη περίοδο επιτοκίου
καθορίζεται δύο εργάσιμες ημέ-
ρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης της σχετικής περιόδου. Ο
διαχειριστής του EURIBOR είναι το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγο-
ρών. Πιστωτικές διευκολύνσεις
που έχουν χορηγηθεί από τις
09/09/15 και μετά προνοούν ότι,
σε περίπτωση που το σχετικό EU-
RIBOR είναι μικρότερο του μηδε-
νός, τότε το EURIBOR θα θεωρείται
ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς
της πιστωτικής διευκόλυνσης.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλική
οικονομία βρίσκεται ο ξενοδοχει-
ακός κλάδος, μέσω της συμμετοχής
στο σχετικό πρόγραμμα το οποίο
χρηματοδοτείται με 1,4 εκατ. ευρώ
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (Σχέδιο για
προώθηση της κυκλικής οικονομίας
στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
για την περίοδο 2021-2026). Η προ-
θεσμία για την υποβολή αιτήσεων
ολοκληρώθηκε τέλος του Μάη, και
πλέον οι 50 μονάδες οι οποίες θα
συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο
του σχεδίου, θα αρχίσουν την επι-
μόρφωσή τους το επόμενο διάστη-
μα. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης,
οι 18 εξ αυτών θα προχωρήσουν
στο δεύτερο κύκλο του σχεδίου :
θα εφαρμόσουν δηλαδή δράσεις
στο πλαίσιο της κυκλικής οικονο-
μίας και μείωσης του ανθρακικού
τους αποτυπώματος, με στόχο, μέ-
χρι τον Μάρτιο του 2026, να έχουν
πιστοποιηθεί ως κυκλικές, βάσει
του ειδικού Σχήματος Πιστοποίησης
που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο
υλοποίησης του σχεδίου. Μια τέτοια
πιστοποίηση έχει διπλό όφελος για
τις επιχειρήσεις. Αφενός, μπορεί
να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για
μείωση του λειτουργικού κόστους
της επιχείρησής τους και αφετέρου
μπορεί να καταστήσει την επιχεί-

ρηση πιο ανταγωνιστική, τόσο από
πλευράς προσφερόμενων τιμών,
όσο και σε επίπεδο μάρκετινγκ και
branding του ξενοδοχείου. Ήδη,
ο βιώσιμος τουρισμός κερδίζει έδα-
φος στις προτιμήσεις των τουρι-
στικών αγορών. Επομένως, εκτι-
μάται ότι η αλλαγή κουλτούρας του
κλάδου, θα έχει θετικό αντίκτυπο
και στην θέση και την εικόνα της
Κύπρου ως τουριστικό προορισμό.

To virtual Net- Metering
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται

και το αίτημα για το virtual net me-
tering/billing, που ζητά ο σύνδεσμος
μεγάλων καταναλωτών ηλεκτρικής
ενέργειας, μέλος του οποίου και ο
Σύνδεσμος Τουριστικών Επενδύ-
σεων, ΣΤΕΚ. Αίτημα του συνδέσμου
είναι να δοθεί η δυνατότητα στους

εμπορικούς καταναλωτές για εγ-
κατάσταση φωτοβολταϊκούσε άλλο
σημείο, από το σημείο κατανάλω-
σης, και να γίνει συμψηφισμός με
το υποστατικό. Το θέμα τίθεται επι-
τακτικά σε επιστολή  του συνδέ-
σμου προς τον πρόεδρο της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.
Σχολιάζοντας το Προσχέδιο Ρυθ-
μιστικής Απόφασης με τίτλο «Προ-
σωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-
Η για το Σχέδιο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας “Σχέδιο για την Παρα-
γωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τε-
λική Κατάληξη την Ένταξη των
Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά
Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017”,
ο σύνδεσμος τονίζει την στήριξη
του σε αποφάσεις  που αποσκοπούν
στο μετριασμό των συνεχιζόμενων
μεγάλων αυξήσεων στην τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος
επιχειρήσεων και καταναλωτών.
Επισημαίνει, ωστόσο, την σημασία,
αυτή η απόφαση να μην αφορά
επιχειρήσεις οι οποίες στην προ-
σπάθειά τους να μειώσουν το κό-
στος ενέργειας, έχουν προβεί σε
επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρι-
σμού από ΑΠΕ. Μια τέτοια επεν-
δυτική κίνηση θα μπορούσε να μει-
ώσει φυσικά το κόστος ενέργειας
των επιχειρήσεων, ωστόσο  η εφαρ-
μογή της μεθόδου virtual net me-
tering/billing για νομικά πρόσωπα,
δεν προκρίνεται επί του παρόντος

από την ΡΑΕΚ. Δικαιούχοι είναι αυ-
τή την στιγμή μόνο οικιακοί κατα-
ναλωτές και επαγγελματίες γεωργοί,
ενώ εξαιρούνται οι εμπορικοί κα-
ταναλωτές, οι οποίοι είναι οι πλέον
ενεργοβόροι. Αυτή η εξαίρεση δη-
μιουργεί δυσαρέσκεια και ερωτη-
ματικά εκ μέρους των μεγάλων εμ-
πορικών καταναλωτών, αφού θε-
ωρείται ένα σημαντικό βήμα για
κάλυψη ευρωπαϊκών στόχων αφε-
νός και αφετέρου θεωρείται συμ-
φέρουσα επένδυση για τις επιχει-
ρήσεις. 

Κατάλληλες προϋποθέσεις
Αυτή η περίοδος θα ήταν η πλέ-

ον κατάλληλη για να προχωρήσει
μια τέτοια ενέργεια, εξηγεί μιλώντας
στην «Κ» η Ανθή Χαραλάμπους,
σύμβουλος πράσινης ανάπτυξης
ΟΕΒ. Από την μια, η δραματική αύ-
ξηση των τιμών ενέργειας έχουν
ωθήσει την ΕΕ να ανακοινώσει ένα
πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών
για όλα τα κράτη μέλη, όσον αφορά
στη μείωση του κόστους. Από την
άλλη, η Κύπρος θα πρέπει να πιάσει

τους στόχους του Fit for 55 για αύ-
ξηση της χρήσης ενέργειας από
ΑΠΕ, τουλάχιστον στο 40% και μεί-
ωση των εκπομπών κατά τουλάχι-
στον 55% έως το 2030. Όπως κα-
ταδεικνύει και η επιστολή προς
την ΡΑΕΚ, στο ίδιο πλαίσιο κινούν-
ται και οι μεγάλοι καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ενεργοβόρος ο τουρισμός
Σύμφωνα με τελευταία έρευνα

της ΟΕΒ, ο κλάδος εστίασης και
φιλοξενίας είναι από τους πλέον
ενεργοβόρουςκλάδους στην Κύπρο,
με ψηλό δείκτη ετήσιων εκπομπών
Co2, κατανάλωσης ενέργειας και
παραγωγής αποβλήτων. Συγκεκρι-
μένα, οι επιχειρήσεις του κλάδου
(5869) καταναλώνουν συνολικά
511.168.000 κιλοβατώρες, ενώ  για
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά η κα-
τανάλωση υπολογίζεται στις 87.096
κιλοβατώρες. Επιπλέον, οι ετήσιες
εκπομπές CO2 για τα πεντάστερα
και τετράστερα ξενοδοχεία στην
Κύπρο είναι γύρω στις 222.000.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ετη-

σίως, η κατανάλωση ενέργειας ανά
διανυκτέρευση στα εποχιακά τε-
τράστερα, ανέρχεται σε 22,9 κιλο-
βατώρες και ανά δωμάτιο σε 7.454
κιλοβατώρες. Ανά m2 η ετήσια κα-
τανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε
150,6 κιλοβατώρες. Τα πιο πάνω
στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη
υιοθέτησης μεθόδων πράσινης και
κυκλικής οικονομίας από πλευράς
των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά
πριν από αυτό, την καλλιέργεια
κουλτούρας στους εμπλεκομένους,
ώστε να κατανοήσουν την σημασία
μιας τέτοιας αλλαγής, για την βιο-
μηχανία. Τα μηνύματα τελευταίων
τουριστικών ερευνών και των εκτι-
μήσεων του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Τουρισμού καταδεικνύουν
ότι η ανάκαμψη του τουρισμού συ-
νοδεύεται με αλλαγή των τάσεων
και των αναγκών των τουριστών,
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε
θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος
και βιωσιμότητας. Αυτό, συνεπά-
γεται επενδύσεις και αναβάθμιση
του προϊόντος προς αυτή την κα-
τεύθυνση. 

Φλερτάρουν με 
κυκλική οικονομία
τα ξενοδοχεία
Έγινε το πρώτο βήμα από 50 μονάδες, ζητείται 
και το άνοιγμα του net metering στις επιχειρήσεις

Πενήντα μονάδες αρχίζουν επιμόρφωση ενώ 20 αναμένεται να λάβουν πιστοποίηση ως μονάδες κυκλικής οικονομίας.

<<<<<<

Οι επιχειρήσεις του
κλάδου εστίασης και φι-
λοξενίας είναι ψηλά
στην κατανάλωση ενέρ-
γειας και καταναλώ-
νουν συνολικά
511.168.000 κιλοβατώ-
ρες ετησίως.



Kυριακή 26 Ιουνίου 2022Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ6 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ενώ οι τιμές των καυσίμων συνε-
χίζουν να ανεβαίνουν και να προ-
καλούν πονοκέφαλο σε οικιακούς
και εμπορικούς καταναλωτές, οι
επισκέψεις για ανεφοδιασμό στα
πρατήρια γίνονται με φειδώ ενώ
στην Βουλή συνεχίζεται η συζή-
τηση για νέα εργαλεία σε σχέση
με την επιβολή πλαφόν. Και την
ίδια ώρα η Υπηρεσία Προστασίας
του Καταναλωτή έχει ενημερώσει
την Βουλή για αλλαγή στην μεθο-
δολογία αξιολόγησης των τιμών
καυσίμων, αρχής γενομένης από
τον Ιούλη. Στην επιστολή, η οποία
έχει ήδη δει το φως της δημοσιό-
τητας, αναφέρεται ότι το νέο πλαί-
σιο έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουά-

ριο, ενώ στο παρόν στάδιο γίνονται
δοκιμαστικές καταχωρίσεις δεδο-
μένων. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι τις
επόμενες τρεις εβδομάδες η δο-
κιμαστική φάση θα ολοκληρωθεί
και η νέα φόρμουλα θα μπορεί να
αξιοποιηθεί εντός Ιουλίου. Παράλ-
ληλα, εξηγεί ο Διευθυντής της
Υπηρεσίας κ. Κωνσταντίνος Κα-
ραγιώργης, μέχρι τότε θα εφαρ-
μόζεται το παλιό πλαίσιο. 

Τι αλλάζει για τον καταναλωτή
Αυτό που θα κάνει η νέα  φόρ-

μουλα είναι μια πιο ακριβή αξιολό-
γηση των τιμών ώστε να διασφα-
λιστεί κατά πόσο αυτές κινούνται
στα λογικά επίπεδα με βάση τα δε-

δομένα, ή κατά πόσο υπάρχουν αδι-
καιολόγητες χρεώσεις με βάση την
μεθοδολογία. Προστέθηκαν λοιπόν
νέα στοιχεία, όπως συγκεντρωτικοί
πίνακες για αναλύσεις και κοστο-
λόγηση προϊόντων κάθε εταιρείας
βάσει της πολιτικής που ακολουθεί.
Για τον καταναλωτή δεν αλλάζει
κάτι, τουλάχιστον άμεσα, όπως εξη-
γεί ο κ. Καραγιώργης. Δηλαδή, δεν
θα δούμε αλλαγές στις τιμές των
καυσίμων, αλλά πιο αποδοτική μέ-
θοδο ελέγχου. «Ο έλεγχος θα συ-
νεχίσει να γίνεται σε καθημερινή
βάση, από την ώρα παραλαβής του
φορτίου, οι διαδικασίες εξελίσσον-
ται, προστέθηκαν νέες παράμετροι
ώστε η Υπηρεσία να είναι σε κα-
λύτερη θέση να παρακολουθεί τις
τιμές και να ενημερώνει σχετικά

την Υπουργό». Η αλλαγή της μεθο-
δολογίας κρίθηκε αναγκαία όπως
αναφέρει η Υπηρεσία, λόγω σειράς
αλλαγών στον τομέα της εμπορίας
καυσίμων όπως η μετακίνηση των
εγκαταστάσεων πετρελαίου από
τη Λάρνακα στο Βασιλικό, καθώς
και η χρήση βιοκαυσίμου. Θα υπάρ-

χει έτσι μεγαλύτερη ακρίβεια σε
σχέση με τις χρεώσεις των εταιρει-
ών, όσον αφορά την αναμενόμενη
και την πραγματική τιμή.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται την προ-
σεχή Τρίτη η συζήτηση στην Επι-
τροπή Εμπορίου της Βουλής σχετικά
με την πρόταση νόμου για τροπο-
ποίηση στη νομοθεσία σχετικά με
την επιβολή πλαφόν στα καύσιμα,
η οποία κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ.
Σχολιάζοντας σχετικά ο κ. Καρα-
γιώργης επανέλαβε τον προβλημα-
τισμό που είχε εκφράσει κατά την
αρχική συζήτηση του θέματος στην
Βουλή, για το κατά πόσο η επιβολή
πλαφόν θα λειτουργήσει προς το
συμφέρον της αγοράς, ενώ επισή-
μανε ότι με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα και μεθοδολογίες, δεν δι-

καιολογείται παρέμβαση από το
κράτος. 

Πάνω από 2 ευρώ/λίτρο
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-

σιμα στοιχεία, οι μέσες λιανικές τιμές
στις 20 Ιουνίου ήταν 1,8 ευρώ/λίτρο
για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτα-
νίων, 1,88 για το πετρέλαιο κίνησης
και 1,41 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι τι-
μές σκαρφάλωσαν ακόμα πιο ψηλά,
σπάζοντας το φράγμα των δύο ευρώ,
σε Λευκωσία, και Πάφο ενώ η χρέωση
των 2 ευρώ εντοπίστηκε σε περισ-
σότερα πρατήρια στην Λεμεσό. Αυτά
τα δεδομένα κατέγραψε το Παρα-
τηρητήριο τιμών καυσίμων του
Υπουργείου Εμπορίου μέχρι την Πα-
ρασκευή, 24 Ιουνίου.

Με «ακρίβεια» ο έλεγχος τιμών στα καύσιμα
Εντός Ιουλίου εφαρμόζεται η νέα φόρμουλα για την αξιολόγηση του κόστους καυσίμων- Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

<<<<<<

Το νέο πλαίσιο ολοκλη-
ρώθηκε τον Φεβρουά-
ριο, είναι σε διαδικασία
φόρτωσής του, έτσι
ώστε σιγά σιγά να μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί. 

Με τις τιμές να καλπάζουν, έχοντας ξεπεράσει το φράγμα των δύο ευρώ, οι επισκέψεις στα πρατήρια βενζίνης γίνονται με φειδώ, τόσο σε συχνότητα,
όσο και σε αξία αγορών. 

<<<<<<

Η νέα  φόρμουλα εκτι-
μάται ότι θα προσφέρει
πιο ακριβή αξιολόγηση
των τιμών ώστε να δια-
σφαλιστεί κατά πόσο
αυτές κινούνται στα λο-
γικά επίπεδα, ή κατά
πόσο υπάρχουν αδι-
καιολόγητες χρεώσεις.

Από τις 27 Ιουνίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας στην Ελλάδα
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Διαθέσιμη από την ερχόμενη Δευ-
τέρα 27 Ιουνίου θα είναι για 121.000
εργαζομένους σε όλες τις τράπεζες
που δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας καθώς και τα μεγάλα σούπερ
μάρκετ (με πάνω από 250 απασχο-
λούμενους) η εφαρμογή για την
ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκει-
ται για μια εμβληματική πολιτική,
που ξεκινά από την 1η Ιουλίου
στους δύο αυτούς κλάδους, και
συγκεκριμένα σε 53 επιχειρήσεις
και 121.000 εργαζομένους, με στόχο
μέσα στο 2023 να επεκταθεί σε
όλο το φάσμα της οικονομίας. Η

ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
δηλώνει αποφασισμένη να μην
κάνει εκπτώσεις, παρότι πρόκειται
για ένα δύσκολο έργο, τόσο τεχνικά
όσο και ουσιαστικά, καθώς μέσω
μιας εφαρμογής, εγκατεστημένης
ακόμη και στο κινητό τηλέφωνο,
ο εργαζόμενος, ο εργοδότης και
τα λογιστικά γραφεία θα γνωρίζουν
ανά πάσα στιγμή όλα τα στοιχεία
του προγραμματισμένου χρόνου
εργασίας (άδειες, υπερωρίες, μισθός
κ.ά.), απλά και τεκμηριωμένα, με
τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κυρίως
βέβαια θα ενημερώνεται, μέσω του
συστήματος «Εργάνη ΙΙ», το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας, αφού ση-
μαντικά δεδομένα τίθενται πλέον

στην υπηρεσία των ελεγκτικών
μηχανισμών, ώστε να διασφαλί-
ζονται τα συμφέροντα των εργα-
ζομένων, να αντιμετωπιστούν φαι-
νόμενα «μαύρης» κυρίως όμως υπο-
δηλωμένης εργασίας και να δια-
σφαλιστούν όροι δίκαιου ανταγω-
νισμού για τις επιχειρήσεις. Σε
αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο
ότι ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας χθες,
βήμα προς βήμα, τη διαδικασία,
υποστήριξε πως «η ψηφιακή κάρτα
εργασίας αποτελεί την κορυφή
των γενναίων μεταρρυθμίσεων
που πραγματοποιούνται στο υπουρ-
γείο Εργασίας».

Αναλυτικά, δύο είναι οι εφαρ-
μογές που απαιτούνται. Η εφαρ-
μογή myErgani mobile app για
τους εργαζομένους, η οποία έχει

αναβαθμιστεί προκειμένου να υπο-
στηρίζει τη λειτουργία της ψηφια-
κής κάρτας εργασίας, και η εφαρ-
μογή Ergani CardScanner για τις
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν
ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η
οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη
και λήξη της εργασίας τις ψηφιακές
κάρτες των εργαζομένων και με-
ταδίδει αυτόματα σε πραγματικό
χρόνο την πληροφορία στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ».

Από 1ης Ιουλίου οι εργαζόμενοι
στις τράπεζες και στα σούπερ μάρ-
κετ, κατά την είσοδό τους στον
χώρο εργασίας, θα «σκανάρουν»
στο Ergani CardScanner τον προ-
σωπικό κωδικό QR code που εμ-
φανίζει η εφαρμογή myErgani mo-
bile app, προκειμένου να δηλώνουν
τη έναρξη και λήξη της εργασίας.

Ετσι, θα καταγράφονται αυτόματα
οι ώρες εργασίας και οι υπερωρίες
των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επι-
πλέον να βλέπουν στην κινητή συ-
σκευή τους σε μορφή ημερολογίου
το πρόγραμμα που προδηλώνει ο
εργοδότης, όπως και την πραγμα-
τική απασχόληση που παρείχαν.
Εφόσον δεν διαθέτουν «έξυπνο κι-
νητό» θα μπορούν να έχουν σε φω-
τοτυπία ή ακόμη και σε πλαστικο-
ποιημένη μορφή την κάρτα εργα-
σία τους.

Τράπεζες και μεγάλα σούπερ
μάρκετ, από την ερχόμενη Παρα-
σκευή 1η Ιουλίου, αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να κοινοποιούν
στο σύστημα «Εργάνη», καθημε-
ρινά και άμεσα, τα στοιχεία του
πραγματικού χρόνου εργασίας (γε-

γονότα έναρξης και λήξης της ερ-
γασίας) για κάθε εργαζόμενο που
εργάζεται με φυσική παρουσία την
εκάστοτε ημέρα στον χώρο της
επιχείρησης.

Εξαιρέσεις δεν υπάρχουν. Κάθε
εργαζόμενος που εργάζεται με φυ-
σική παρουσία στην επιχείρηση
(ακόμη κι αν μετά, π.χ. ως οδηγός
σε φορτικό σούπερ μάρκετ, απο-
χωρεί από αυτήν) θα πρέπει να
σκανάρει τον κωδικό του στο σύ-
στημα.

Εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέ-
τουν δικό τους σύστημα ωρομέ-
τρησης, αυτό θα συνδέεται με το
σύστημα «Εργάνη», ενώ προβλέ-
πεται ακόμη και διπλή εφαρμογή
τόσο του δικού τους συστήματος,
για κάποια τμήματα, όσο και του
συστήματος Ergani CardScanner

για κάποια άλλα. Η εφαρμογή Er-
gani CardScanner υποστηρίζει φο-
ρητές συσκευές (smartphone και
tablet) με λειτουργικό σύστημα
Android OS ή iOS. Είναι απαραί-
τητες η χρήση συσκευής με κάμερα
και η απρόσκοπτη σύνδεση στο
Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή/και 4G δι-
κτύου κινητής τηλεφωνίας, για
την άμεση υποβολή των γεγονότων
προσέλευσης/αποχώρησης του ερ-
γαζομένου.  

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
«κατεβάσουν» στο κινητό τους τη-
λέφωνο την εφαρμογή myErgani
mobile app, η οποία είναι διαθέσιμη
δωρεάν στις πλατφόρμες Google
Play και App Store, μέσω των επί-
σημων λογαριασμών του υπουρ-
γείου Εργασίας. Η εφαρμογή πα-
ρέχει στους εργαζομένους πρό-
σβαση στην ατομική ψηφιακή κάρ-
τα εργασίας (σε μορφή QR Code),
η οποία θα χρησιμοποιείται καθη-
μερινά κατά την προσέλευση/ απο-
χώρηση για την καταγραφή του
πραγματικού χρόνου εργασίας.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη
και λήξη της εργασίας, ο εργαζό-
μενος θα προβάλλει τον QR κωδικό
προς ανάγνωση από την αντίστοιχη
εφαρμογή Ergani CardScanner mo-
bile app που διατίθεται στους ερ-
γοδότες. Είναι μια διαδικασία αν-
τίστοιχη με αυτήν που ακολουθείτο
για τον έλεγχο των πιστοποιητικών
εμβολιασμού. Μετά την επιτυχή
ανάγνωση της κάρτας εργασίας,
ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθό-
νη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με
τα στοιχεία της δήλωσης που πρό-
κειται να υποβληθεί αυτόματα και
σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα.
Θα βλέπει επίσης, σε μορφή ημε-
ρολογίου, τον προγραμματισμό
του χρόνου εργασίας και τα πραγ-
ματικά δεδομένα απασχόλησης
ανά ημέρα.

<<<<<<

Σε πρώτη φάση θα
εφαρμοστεί στις τράπε-
ζες και στα μεγάλα σού-
περ μάρκετ και απευθύ-
νεται σε 121.000 εργα-
ζομένους.

Εχασαν μέχρι 70%
Συγκρίνοντας την κατανάλωση
πέρσι σε σχέση με φέτος παρατη-
ρείται μείωση που κυμαίνεται από
16-30%, αναφέρει ο Κυριάκος Λου-
κά, εκπρόσωπος πρατηριούχων της
Esso. Υπάρχουν φυσικά περιπτώ-
σεις που η ζημιά είναι πιο αισθητή
και μετρούν τους πελάτες στα δά-
κτυλά τους. Μια τέτοια περίπτωση
και η κυρία Ειρήνη Ασπρή η οποία
δραστηριοποιείται στον Κάτω Πύρ-
γο και κάνει λόγο για μείωση γύρω
στο 70%. Η μείωση σε κατανάλωση
και πωλήσεις καταγράφεται σε όλα
τα πρατήρια καυσίμων παγκύπρια,
ενώ είναι πιο αισθητή στις επαρχίες
Λευκωσίας και Αμμοχώστου, κυ-
ρίως σε Βρυσούλες και Δερύνεια.
Και αυτό λόγω των κατεχομένων.
Έτσι, όσο πιο κοντά στην πράσινη
γραμμή, τόσο λιγότερη η πελατεία,
αφού λίγα μέτρα πιο κάτω οι οδηγοί
επιλέγουν να ανεφοδιάσουν τα
οχήματά τους με την φθηνότερη
δυνατή επιλογή. Από πλευράς πρα-
τηριούχων τίθενται ερωτήματα σε
σχέση με την αυστηρότητα των
ελέγχων που γίνονται κατά την με-
τάβαση στις κατεχόμενες περιοχές,
το ύψος των προστίμων και τις ειση-
γήσεις που έγιναν για χρωματισμό
καυσίμων και όριο πληρότητας κατά
την μετάβαση των οδηγών στα κα-
τεχόμενα, οι οποίες δεν έχουν ει-
σακουστεί. 
Λόγω της κατάστασης όπως δια-
μορφώνεται και της έλλειψης ρευ-
στότητας, εκτιμάται ότι μέχρι τον
Σεπτέμβρη, ποσοστό πρατηρίων
δεν θα μπορούν να αγοράσουν
προϊόντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τις επιχειρήσεις τους. Σε αυτό
συμβάλλει και η μείωση του τζίρου
από τους εμπορικούς στόλους. Με
το κόστος να ανεβαίνει καθημερινά,
έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ/ λί-
τρο, ακόμα και οι εμπορικοί στόλοι-
εταιρικά αυτοκίνητα, κάρτες στό-
λους- έχουν περιορίσει τις κινήσεις
τους στο ελάχιστο δυνατό. Μέχρι
στιγμής η μείωση είναι στο 12%.  
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«Οχι» στις αυξήσεις συντάξεων 
και μισθών δημοσίων υπαλλήλων 
λέει το ∆ιεθνές Νομισματικό Τα-
μείο, την ώρα που η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να κάνει και τα δύο: 
να αυξήσει τις συντάξεις κατά πε-
ρίπου 5%, από το επόμενο έτος, 
όπως προβλέπει ο νόμος, και να 
επεκτείνει την κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης στο ∆η-
μόσιο και στους συνταξιούχους. 
Επίσης, το ∆ΝΤ βλέπει με επιφύ-
λαξη και τα σχέδια για μείωση των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

«Πρέπει να εξετασθούν προσε-
κτικά οι επιπτώσεις του σχεδίου 
για μόνιμες μειώσεις στις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης και 
κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης», αναφέρει η έκθεση του 
άρθρου IV του Ταμείου, που έγινε 
στο πλαίσιο αποστολής του στις 
αρχές του μήνα. Και προσθέτει ότι 
η κυβέρνηση πρέπει να αντιστα-
θεί στις «πιέσεις για την αύξηση 
των συντάξεων και των μισθών 
των δημοσίων υπαλλήλων».

Σημειώνεται ότι η κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης σε συ-
νταξιούχους και δημοσίους υπαλ-
λήλους είναι ψηλά στις προτε-
ραιότητες της κυβέρνησης, που 
αναζητεί δημοσιονομικό χώρο για 
το 2023. Ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας 
στον ΣΚΑΪ, είπε ότι είναι βέβαιος 
πως θα βρεθεί πρόσθετος δημοσι-
ονομικός χώρος για παρεμβάσεις 
τους τελευταίους μήνες του 2022, 
καθώς εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί 
η ανάγκη για στήριξη έναντι της 
ακρίβειας στα καύσιμα. Πρόσθε-
σε ότι παραμένει προτεραιότητα 
της κυβέρνησης η κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης στο ∆η-
μόσιο και στους συνταξιούχους 
από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

∆εν είναι η πρώτη φορά που 
το ∆ΝΤ αμφισβητεί αυτή την προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης. Η 
άποψή του είναι ότι προέχουν 
άλλοι στόχοι, σε αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς. «Η πρόσφατη 
αύξηση στις δαπάνες υγείας και 
στις δημόσιες επενδύσεις πρέ-
πει να διατηρηθεί», επισημαίνει. 

Επίσης προτείνει την «ενίσχυση 
του σχήματος του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος, ώστε να 
αποτελέσει τη βάση για στοχευ-
μένη υποστήριξη σε περίπτωση 
αρνητικών σοκ».

Γενικώς, το Ταμείο είναι αντί-
θετο σε γενικές παροχές προς 
όλους και στη χθεσινή έκθεσή 
του σημειώνει ότι «τα επιδόματα 
προς όλους για τις υψηλές τιμές 
ενέργειας πρέπει να αντικαταστα-
θούν με στοχευμένη υποστήριξη 
στις ευάλωτες ομάδες».

Επιπλέον, τάσσεται υπέρ της 
σταδιακής επιστροφής στα πρω-
τογενή πλεονάσματα.

Κατά τα άλλα, η έκθεση είναι 
σε γενικές γραμμές θετική, επιση-
μαίνοντας την ισχυρή ανάκαμψη 

και αναγνωρίζοντας στην κυβέρ-
νηση ότι συνέχισε τις μεταρρυθ-
μίσεις παρά τις δυσκολίες, ενώ 
μειώθηκαν και τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια. Επιπλέον, υπο-
γραμμίζεται πως η κυβέρνηση 
εξόφλησε πλήρως το δάνειο προς 
το Ταμείο κι έτσι τερματίστηκε η 
διαδικασία της μεταχρηματοδο-
τικής αξιολόγησης.

Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα 
είναι 3,5% φέτος και 2,6% το 
2023 (έναντι πρόβλεψης της κυ-
βέρνησης στο Πρόγραμμα Στα-
θερότητας για 3,1% και 4,8%, 
αντίστοιχα), ενώ ο πληθωρισμός 
προβλέπεται στο 6,1% φέτος και 
1,2% το 2022 (έναντι πρόβλεψης 
της κυβέρνησης για 5,6% και 1,6% 
αντίστοιχα). Για το χρέος επιση-
μαίνει ότι βρίσκεται σε καθοδική 
πορεία και ότι οι κίνδυνοι εμφα-
νίζονται διαχειρίσιμοι μεσοπρό-
θεσμα. 

Εκτιμάται πως θα πέσει από 
199,4% του ΑΕΠ το 2021 σε 
183,4% του ΑΕΠ φέτος και σε 
177,4% το 2023. Επίσης, για το 
πρωτογενές έλλειμμα, το ∆ΝΤ 
έχει προφανώς αποδεχθεί την 
εκτίμηση της κυβέρνησης αφού 
το τοποθετεί στο 1,9% του ΑΕΠ 
φέτος, έναντι 2% της κυβερνη-
τικής πρόβλεψης. Το 2023 η χώ-
ρα προβλέπεται να επιστρέψει 
σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,9% 
του ΑΕΠ (έναντι πρόβλεψης της 
κυβέρνησης για 1,1% του ΑΕΠ).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι 
κίνδυνοι παραμένουν κι έτσι κα-
λείται η κυβέρνηση να συνεχίσει 
τη συνετή πολιτική και να εφαρ-
μόσει αναπτυξιακές μεταρρυθμί-
σεις για να προωθήσει τη συμπε-
ριληπτική και πράσινη ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ προτείνει την «ενίσχυση του σχήματος του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος, ώστε να αποτελέσει τη βάση για στοχευμένη υποστήριξη σε 
περίπτωση αρνητικών σοκ».

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Επιφυλάξεις και
για τα σχέδια μείωσης 
των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

ΔΝΤ: «Οχι» σε αυξήσεις συντάξεων
       και μισθών δημοσίων υπαλλήλων
Αντίθετο και σε γενικές παροχές, ζητεί στοχευμένη στήριξη ευάλωτων ομάδων

A
.P

.

Εξαπλάσιος ήταν ο τζίρος για 
τον κλάδο καταλυμάτων τον 
φετινό Απρίλιο σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο του 2021, ενώ 
υπερδιπλάσιος ήταν το ίδιο δι-
άστημα ο τζίρος για τον κλάδο 
της εστίασης. Υπενθυμίζεται 
ότι τον περυσινό Απρίλιο οι 
μετακινήσεις από νομό σε νο-
μό απαγορεύονταν, ενώ υπήρ-
χαν αρκετοί περιορισμοί και 
στις αφίξεις τουριστών από το 
εξωτερικό. Η εστίαση από την 
άλλη ξεκίνησε να λειτουργεί –
υπό την έννοια της φιλοξενί-
ας και εξυπηρέτησης των πε-
λατών στο κατάστημα και όχι 
μόνο με υπηρεσίες delivery και 
take away– στις αρχές Μαΐου 
2021. Τα στοιχεία, πάντως, δεί-
χνουν ότι οι δύο αυτοί κλάδοι 
τον φετινό Απρίλιο είχαν κύ-
κλο εργασιών υψηλότερο και 
από αυτόν του Απριλίου του 
2019, προ πανδημίας δηλαδή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο κύκλος 
εργασιών στον κλάδο κατα-
λυμάτων με βάση τα στοιχεία 
των επιχειρήσεων που έχουν 
υποχρέωση τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων διαμορφώθηκε 
τον Απρίλιο του 2022 σε 221,97 
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύ-
ξηση 518,7% σε σύγκριση με 
τον Απρίλιο του 2021 (35,88 
εκατ. ευρώ). 

Ο κύκλος εργασιών στον 
κλάδο της εστίασης διαμορ-
φώθηκε τον φετινό Απρίλιο 
σε 149,37 εκατ. ευρώ (με βάση 
πάντα τα στοιχεία των επιχει-
ρήσεων που έχουν υποχρέωση 
τήρησης διπλογραφικών βι-
βλίων), αυξημένος κατά 134,2 
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο του 2021. 

Αθροιστικά για τις επιχειρή-
σεις στους κλάδους των κατα-
λυμάτων και της εστίασης με 
υποχρέωση τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
σε μηνιαία βάση, ο κύκλος ερ-
γασιών τον Απρίλιο του 2022 
ανήλθε σε 371,35 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 272,6% 
σε σχέση με τον Απρίλιο του 
2021, όπου είχε ανέλθει σε 99,67 
εκατ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις 
των περιφερειακών ενοτήτων 
με συνεισφορά στον συνολικό 
κύκλο εργασιών έτους 2021 με-
γαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη 
αύξηση στον κύκλο εργασιών 
τον Απρίλιο 2022 σε σύγκρι-
ση με τον Απρίλιο 2021 παρα-
τηρήθηκε στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ρόδου (1.042,7%) και 
η μικρότερη αύξηση (111,5%) 
καταγράφηκε στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Εύβοιας. 

Ο κύκλος εργασιών αθροι-
στικά των δύο αυτών κλάδων 
ήταν υψηλότερος τον Απρίλιο 
του 2022 σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο του 2019 κατά 7,58%, 
καθώς τρία χρόνια πριν είχε δια-
μορφωθεί σε 345,17 εκατ. ευρώ. 

Σε επίπεδο α΄ τριμήνου 2022 
ο κύκλος εργασιών στην εστί-
αση ήταν μεγαλύτερος κατά 
4,18% σε σύγκριση με το α΄ 
τρίμηνο του 2019, ενώ στον 
κλάδο των καταλυμάτων με-
γαλύτερος κατά 3,14%.

«Εκρηξη» τζίρου
σε καταλύματα
και εστίαση τον Απρίλιο  

Είχαν κύκλο εργασιών 
υψηλότερο και από 
αυτόν του Απριλίου 
του 2019.
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Με 315 εκατ. ευρώ επιπλέον επι-
βαρύνεται ο προϋπολογισμός 
από τα μέτρα που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση για την επιδότη-
ση της βενζίνης και του ντίζελ 
το προσεχές τρίμηνο, εξαντλώ-
ντας σχεδόν το περιθώριο που 
έδωσαν τα αυξημένα κατά 362 
εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα 
του Μαΐου. Συνολικά, τα μέτρα 
της κυβέρνησης για την αντιμε-
τώπιση του ενεργειακού κόστους 
και των ανατιμήσεων και τη στή-
ριξη των ευάλωτων ομάδων από 
την αρχή του χρόνου, έφτασαν 
στο δυσθεώρητο ύψος των 8,441 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων –ευτυ-
χώς– το μεγαλύτερο μέρος, πά-
νω από 5 δισ. ευρώ, καλύπτει το 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 
και δεν επιβαρύνει το έλλειμμα. 
Το καθαρό κόστος για τον προ-
ϋπολογισμό, ωστόσο, παραμένει 
υψηλό, φτάνοντας τα 3,228 δισ. 
ευρώ, πάνω από 1,5% του ΑΕΠ.

Υψηλόβαθμη πηγή του υπουρ-
γείου Οικονομικών διαβεβαίω-
νε, πάντως, ότι ο προϋπολογι-
σμός, ακόμη και μετά τα νέα 
μέτρα, βρίσκεται εντός του στό-
χου του Προγράμματος Σταθερό-
τητας για πρωτογενές έλλειμμα 
2% του ΑΕΠ. Το τι θα γίνει στο 
μέλλον, συνέχιζε η ίδια πηγή, θα 
αποφασιστεί αξιολογώντας την 
κατάσταση μήνα μήνα. Οπως είπε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 
«ανταποκρινόμαστε στις προκλή-
σεις για μια ακόμη φορά, αξιοποι-
ώντας τη συνετή εκτέλεση του 
προϋπολογισμού». 

Αντίστοιχα, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Θεόδω-
ρος Σκυλακάκης εξήγησε ότι το 
περιθώριο για τα νέα αυτά μέτρα 
έδωσαν οι εξής εξελίξεις: 1. Ο ρυθ-
μός ανάπτυξης 8,3% του 2021 και 
το 7% του πρώτου τριμήνου του 
2022, 2. Η ικανοποιητική πορεία 

των εσόδων που υπερέβησαν τον 
στόχο κατά 2,1 δισ. ευρώ το πε-
ντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου και 
3. Τα πρώτα στοιχεία για τον του-
ρισμό που δείχνουν μια πολύ κα-
λή πορεία.

Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα 
που επικρατεί για τις μελλοντικές 
εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές 
των καυσίμων κρατάει σε εγρή-
γορση το οικονομικό επιτελείο, 

αφού τα μέτρα έχουν ληφθεί με 
συγκεκριμένες παραδοχές, όπως 
ότι η τιμή ρεύματος το β΄ εξάμη-
νο θα είναι 225 ευρώ/Mwh. Αν οι 
τιμές διαμορφωθούν υψηλότε-
ρα, θα κινδυνεύσει ο στόχος του 
πρωτογενούς ελλείμματος 2% του 
ΑΕΠ και αυτό δεν θα είναι καλό 
για την επιδίωξη της κυβέρνησης 
για επενδυτική βαθμίδα.

Η αύξηση της τιμής της ενέρ-
γειας κοστίζει πολύ ακριβά στον 
προϋπολογισμό. Συνολικά, από 
την αρχή του χρόνου, τα μέτρα 
για την αντιμετώπιση του ενερ-
γειακού κόστους έχουν φτάσει 
ήδη στα 7,791 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων η καθαρή επιβάρυνση 
για τον προϋπολογισμό φτάνει 
τα 2,603 δισ. ευρώ, αφού τα υπό-
λοιπα θα συνεισφέρει το Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης. Το με-

γαλύτερο μέρος, 6,038 δισ. ευρώ, 
αφορά την επιδότηση του ρεύ-
ματος και του φυσικού αερίου, 
για το οποίο ο προϋπολογισμός 
θα διαθέσει το δεύτερο εξάμηνο 
850 εκατ. ευρώ. Αλλα 500 εκατ. 
ευρώ κοστίζει στους φορείς γε-
νικής κυβέρνησης το αυξημένο 
κόστος ενέργειας και καυσίμων.

Η κυβέρνηση έχει επιπλέον 
ανακοινώσει δημοσιονομικά μέ-
τρα, όπως η μόνιμη μείωση του 
ΕΝΦΙΑ (370 εκατ. ευρώ), η επέ-
κταση του μειωμένου ΦΠΑ στις 
μεταφορές, στον καφέ και μη αλ-
κοολούχα ποτά, στα γυμναστή-
ρια και στις σχολές χορού (250 
εκατ. ευρώ), καθώς και η μόνι-
μη μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές 
και στα λιπάσματα στο 6% (30 
εκατ. ευρώ), συνολικού ύψους 
650 εκατ. ευρώ.

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κατά 1,3 δισ.  ευρώ αυξήθηκαν 
τον Απρίλιο οι καταθέσεις, φθά-
νοντας τα 178,2 δισ. ευρώ από 
τα οποία τα 136,1 δισ. ευρώ εί-
ναι οι καταθέσεις των νοικοκυ-
ριών, ενώ στα 42,1 δισ. ευρώ 
ανήλθαν οι καταθέσεις των επι-
χειρήσεων. Τα στοιχεία της ΤτΕ 
για την εξέλιξη των καταθέσε-
ων τον Απρίλιο δείχνουν ετήσια 
αύξηση κατά 5,8%, κόντρα στο 
κύμα ακρίβειας, ενισχύοντας το 
μαξιλάρι ρευστότητας για τα 
νοικοκυριά, οι καταθέσεις των 
οποίων αυξήθηκαν κατά 991 
εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κα-
τά 201 εκατ. ευρώ τον αμέσως 

προηγούμενο μήνα. Η άνοδος 
αποδίδεται στην καταβολή του 
δώρου του Πάσχα στον ιδιωτι-
κό τομέα, ενώ κατά 359 εκατ. 
ευρώ αυξήθηκε τον ίδιο μήνα 
η ρευστότητα των επιχειρήσε-
ων έναντι μείωσης 1,2 δισ. ευρώ 
τον αμέσως προηγούμενο μήνα, 
δηλαδή τον Μάρτιο. Η άνοδος 
των καταθέσεων, σε συνδυα-
σμό με τα μέτρα στήριξης της 
οικονομίας από την κυβέρνηση, 
ενισχύει τις αντοχές των νοικο-
κυριών και των επιχειρήσεων 
και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει 
ανάχωμα στη μείωση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος και στο γενι-
κευμένο κλίμα αύξησης των τι-
μών της ενέργειας, των βασικών 

αγαθών και των πρώτων υλών. 
Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν 
ανάκαμψη της πιστωτικής επέ-
κτασης τον ίδιο μήνα, που ενι-
σχύθηκε με ρυθμό 2,8% από 
1,6% τον Μάρτιο και 1,4% τον 
Φεβρουάριο, καθώς οι τράπε-
ζες αύξησαν τον δανεισμό τους 
προς τις επιχειρήσεις πάνω από 
τα επίπεδα αποπληρωμών. Με 
βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, η μη-
νιαία καθαρή ροή χρηματοδό-
τησης προς τις επιχειρήσεις, 
δηλαδή οι εκταμιεύσεις δανεί-
ων μετά τις αποπληρωμές οφει-
λών, ανήλθε στα 701 εκατ. ευ-
ρώ, στοιχείο που δείχνει ότι οι 
νέες χρηματοδοτήσεις υπερκέ-
ρασαν τις αποπληρωμές δανεί-

ων, επαναφέροντας την καθαρή 
πιστωτική επέκταση προς τις 
επιχειρήσεις σε υψηλά επίπεδα 
και συγκεκριμένα στο 7% ένα-
ντι 4,7% τον Μάρτιο και 4,4% 
τον Φεβρουάριο. Το υπόλοιπο 
χρηματοδότησης προς τις επι-
χειρήσεις ανήλθε στα 65,9 δισ. 
ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξη-
ση να εμφανίζουν οι επιχειρή-
σεις του μη χρηματοπιστωτικού 
τομέα, δηλαδή οι παραγωγικοί 
τομείς της οικονομίας.

Αντιθέτως, πτωτικά διαμορ-
φώθηκε η πιστωτική επέκταση 
προς τα νοικοκυριά, που συνε-
χίζει να βρίσκεται σε αρνητι-
κό έδαφος και συγκεκριμένα 
στο -2,2%. 

Πυκνώνουν οι ενδείξεις που θέλουν 
τη φετινή σεζόν για τον ελληνικό 
τουρισμό να ανακτά το μεγαλύτερο 
μέρος των ταξιδιωτικών εισπράξε-
ων του 2019. Ωστόσο, παράλληλα 
υπάρχουν και τα πρώτα ανησυχη-
τικά σημάδια, κυρίως από ακυρώ-
σεις πτήσεων που προκαλούνται 
από την αδυναμία αεροπορικών 
εταιρειών και αεροδρομίων να δι-
αχειριστούν την εντόνως ανακά-
μπτουσα αεροπορική κίνηση στη 
μετά COVID εποχή.

Αδυνατούν όμως οι σχετικές 
ανησυχίες, τουλάχιστον επί του 
παρόντος, να επισκιάσουν τα δε-
δομένα: Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά το 
πρώτο τετράμηνο του 2022 οι ταξι-
διωτικές εισπράξεις επανέκτησαν 
το 86,6% εκείνων της αντίστοιχης 
περιόδου του 2019, χρονιάς ρεκόρ 
για τον ελληνικό τουρισμό. Παράλ-
ληλα, κατά το ίδιο διάστημα η μέση 

δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 
20,3%. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
ενθαρρυντική εξέλιξη τόσο για τα 
έσοδα όσο και για την ποιότητα 
του εισερχόμενου τουρισμού.

Εν μέρει η εικόνα αυτή προκύ-
πτει και από την αλλαγή που συ-
ντελείται στο μείγμα των αγορών 
στις οποίες είναι πλέον ελκυστική 
η Ελλάδα: Προκύπτει σαφώς από τα 
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος 
αφενός η επανάκαμψη των επισκέ-
ψεων από τις ΗΠΑ και αφετέρου 
η μεγάλη αύξηση των εισπράξεων 
από χώρες όπως η Γαλλία, όπου 
καταγράφεται άνοδος της τάξεως 

του 50% σε σχέση με το 2019. Κα-
τά 18% είναι επίσης αυξημένες οι 
εισπράξεις στο τετράμηνο φέτος 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2019 και από τη Γερμανία. 
Και, την ίδια ώρα, χώρες χαμηλότε-
ρης μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης, 
όπως από την Ανατολική Ευρώπη, 
έχουν μικρότερη ή και αμελητέα, 

μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
συμμετοχή στην ελληνική αγορά.

Πάντως, η επιβατική κίνηση δι-
αμορφώθηκε μόλις στο 73% εκεί-
νης του πρώτου τετραμήνου του 
2019. Ειδικά για τον Απρίλιο, όμως, 
οι εισπράξεις ξεπέρασαν και εκεί-
νες του 2019, υποβοηθούμενες 
προφανώς και από τον χρονισμό 

του Πάσχα των Καθολικών. Συγκε-
κριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 
από το εξωτερικό φέτος τον Απρί-
λιο διαμορφώθηκαν στα 647 εκα-
τομμύρια έναντι 543,5 εκατομμυ-
ρίων τον Απρίλιο του 2019. Είναι 
δηλαδή αυξημένες κατά 103,5 εκα-
τομμύρια ευρώ ή κατά σχεδόν 20%. 

Η δυναμική της φετινής μέχρις 
στιγμής ανάκαμψης φαίνεται πε-
ρισσότερο στις συγκρίσεις με την 
περυσινή χρονιά: Την περίοδο Ια-
νουαρίου - Απριλίου 2022, οι τα-
ξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν 
αύξηση κατά 576,7% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 
2021 και διαμορφώθηκαν σε 1,116 
δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπρά-
ξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν 
κατά 533,7% και διαμορφώθηκαν 
στα 177,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ει-
σπράξεις από τη Γαλλία αυξήθη-
καν κατά 1.113,4% και διαμορφώ-
θηκαν στα 99 εκατ. ευρώ. Από τις 
χώρες εκτός της Ε.Ε.-«27», άνοδο 
κατά 1.229,8% παρουσίασαν οι 

εισπράξεις από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν 
στα 128 εκατ. ευρώ. Οι δε εισπρά-
ξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 
2.098,1% και διαμορφώθηκαν στα 
67,4 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική 
κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου 
- Απριλίου 2022 αυξήθηκε κατά 
462,7% και διαμορφώθηκε σε 2,128 
εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 
378.300 ταξιδιωτών την αντίστοι-
χη περίοδο του 2021. Η κίνηση 
από τη Γερμανία παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 507,9% και διαμορφώ-
θηκε σε 301.300 ταξιδιώτες, ενώ 
αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κα-
τά 1.102,9% και διαμορφώθηκε σε 
146.100. Αναφορικά με τις χώρες 
εκτός της Ε.Ε.-«27», η ταξιδιωτική 
κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο 
αυξήθηκε κατά 1.048,0% και δια-
μορφώθηκε σε 214.900 ταξιδιώτες, 
ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε 
σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 
79.300 ταξιδιώτες.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το μεγαλύτερο μέρος 
της στήριξης, 6,038 
δισ. ευρώ, αφορά 
την επιδότηση 
του ρεύματος και 
του φυσικού αερίου.

Αύξηση της μέσης δα-
πάνης των ταξιδιωτών 
φέτος κατά 20,3% σε 
σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019.

Ακριβότερα σε σχέση με πολλές 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μά-
λιστα πριν από την εμφάνιση 
των πληθωριστικών πιέσεων 
των τελευταίων μηνών, πλήρω-
ναν οι καταναλωτές στην Ελ-
λάδα τα τρόφιμα και άλλα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα τις τηλεπικοινω-
νίες και τα αλκοολούχα ποτά. 
Ακόμη και όταν η χώρα ήταν σε 
περιβάλλον αρνητικού πληθω-
ρισμού, το επίπεδο τιμών σε ορι-
σμένες βασικές κατηγορίες πα-
ρέμενε υψηλό και το κυριότερο 
δεν συμβάδιζε με το επίπεδο των 
εισοδημάτων και της αγοραστι-
κής δύναμης των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα. Τι προκύπτει μά-
λιστα από την εξέταση διαχρο-
νικά των στοιχείων για τον πλη-
θωρισμό στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση; Σε περιβάλ-
λον γενικευμένου πληθωρισμού, 
οι τιμές στην Ελλάδα αφενός 
ανεβαίνουν πολύ περισσότερο 
σε σύγκριση με άλλες χώρες, 
και ακόμη και αν υπάρξει απο-
κλιμάκωση δεν επιστρέφουν ή 
επιστρέφουν πολύ δύσκολα στα 
προ των ανατιμήσεων επίπεδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Eurostat για το επίπεδο τιμών 
το 2021, οι τιμές καταναλωτή 
στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν 
στο 87,4% του μέσου όρου της 
Ε.Ε., υπολείπονταν δηλαδή αυ-
τού κατά 12,6%. Σε κάποιες 
ωστόσο κατηγορίες προϊόντων 
οι τιμές διαμορφώθηκαν σε επί-
πεδα υψηλότερα του μέσου ευ-
ρωπαϊκού όρου. Οι κατηγορίες 
αυτές είναι τα τρόφιμα, με τα 
νοικοκυριά στην Ελλάδα να τα 
πληρώνουν 4,8% ακριβότερα 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Την ίδια ώρα, η πραγματική ιδι-
ωτική κατανάλωση σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης διαμορ-
φώθηκε στην Ελλάδα στο 76% 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, 
ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δι-
αμορφώθηκε στο 65% του ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου, στοιχείο 
που κατατάσσει την Ελλάδα 
στην προτελευταία θέση μετα-
ξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. 
με τελευταία τη Βουλγαρία. Στη 
Γερμανία, όπου η πραγματική 
ιδιωτική κατανάλωση είναι 20% 
πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο, πληρώνουν τα τρόφιμα μό-
λις κατά 5,4% ακριβότερα από 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ενώ 
στην Ολλανδία που η πραγμα-
τική ιδιωτική κατανάλωση εί-
ναι 17% πάνω από τον μέσο ευ-
ρωπαϊκό όρο, τα τρόφιμα είναι 
φθηνότερα κατά 4,3% από τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Πάνω από τον μέσο ευρωπα-
ϊκό όρο κατά 1,1% πληρώνουν 
οι Ελληνες τα αλκοολούχα πο-
τά και τα προϊόντα καπνού, κά-
τι που σχετίζεται σε σημαντικό 
βαθμό και με τους υψηλούς ει-

δικούς φόρους κατανάλωσης, 
ειδικά στα αλκοολούχα ποτά. 
«Πρωταθλήτρια» της ακρίβειας 
για μια ακόμη χρονιά αναδεί-
χθηκε η Ελλάδα στην κατηγο-
ρία των τηλεπικοινωνιών, τις 
οποίες πληρώνουμε ακριβότερα 
κατά 69,4% από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο. Για τα είδη ένδυσης 
και υπόδησης πληρώνουμε κατά 
5,9% χαμηλότερα από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, για έπιπλα και 
χαλιά μόλις 1,9% χαμηλότερα 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
για αυτοκίνητα και εν γένει για 
τα ιδιωτικής χρήσης μέσα μετα-
φοράς πληρώνουμε 7,3% λιγότε-
ρα, ενώ αρκετά πιο φθηνές, στο 
76,4% του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου είναι οι χρεώσεις των Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς. Τα ξε-
νοδοχεία και τα εστιατόρια είναι 
φθηνότερα κατά 15,2% από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι δρα-
στηριότητες ψυχαγωγίας και δι-
ασκέδασης στο 86,2% του ευρω-
παϊκού μέσου όρου. Το κόστος 
στέγασης, λόγω κυρίως χαμηλών 
ενοικίων συγκριτικά με τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες, διαμορ-
φώθηκε το 2021 στο 68,3% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το υψηλό επίπεδο τιμών εί-
ναι διαχρονικό φαινόμενο, εμ-
φανές ακόμη και κατά τη δεκα-
ετή οικονομική κρίση, όταν η 
ζήτηση ήταν μειωμένη. Το 2011 
και το 2012, χρονιές μεγάλης 
ύφεσης, το επίπεδο τιμών στην 
Ελλάδα βρισκόταν αντιστοίχως 
στο 97,6% και στο 96,2% του ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου. Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ είχε διαμορφω-
θεί το 2011 στο 75% του ευρω-
παϊκού μέσου όρου και το 2012 
στο 71%.

Ακριβά τα τρόφιμα και
πριν από την εκτίναξη
του πληθωρισμού

Στα 7,7 δισ. το κόστος στήριξης
κατά της ενεργειακής ακρίβειας

Εκτίναξη των ταξιδιωτικών εισπράξεων το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου

Αύξηση των καταθέσεων κατά 1,3 δισ. ευρώ τον Απρίλιο

Η νέα επιδότηση βενζίνης και ντίζελ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με 315 εκατ.

Το υψηλό επίπεδο 
των τιμών είναι 
διαχρονικό φαινόμενο 
στην Ελλάδα. 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πλή-
ρωναν το 2021 για τα τρόφιμα 4,8% 
ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο.
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Παρά τις οργανωμένες επιχειρή-
σεις των διωκτικών αρχών κα-
τά του λαθρεμπορίου καπνού, 
η Ελλάδα εμφανίζει το μεγα-
λύτερο ποσοστό κατανάλωσης 
παράνομων τσιγάρων μετά τη 
Γαλλία. Υπολογίζεται, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα της ετή-
σιας ανεξάρτητης έκθεσης της 
KPMG που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό της Philip Morris 
International, ότι ένα στα τέσ-
σερα τσιγάρα στην Ελλάδα εί-
ναι παράνομο, ενώ τα χαμένα 
έσοδα από την παράνομη αυτή 
δραστηριότητα ανέρχονται, για 
το 2021, σε 604 εκατ. ευρώ. Τα 
μεγέθη αυτά γίνονται εφιαλτικά 
εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2009, 
πριν από την έλευση της οικονο-
μικής κρίσης, η κατανάλωση λα-
θραίων τσιγάρων αντιστοιχούσε 
στο 3% του συνόλου, ποσοστό 
που αυξήθηκε στο 21% το 2014 
και ανέρχεται στο 24% της συ-
νολικής κατανάλωσης σε όλη τη 
χώρα, βάσει των στοιχείων για 
το 2021. Η μάστιγα του λαθρε-
μπορίου καπνού έχει πολλαπλά 
αίτια, όπως αναφέρουν παρά-
γοντες της καπνοβιομηχανίας.

Υψηλοί φόροι
Η υπερφορολόγηση των νόμι-

μων καπνικών προϊόντων (τσι-
γάρα, είδη βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών, όπως πούρα και 
καπνός), σε συνδυασμό με την 
οικονομική κρίση, ωθεί τους κα-
πνιστές σε φθηνότερα, πλην ιδι-
αίτερα επικίνδυνα για την υγεία, 
υποκατάστατα των νόμιμων τσι-
γάρων. 

Σύμφωνα, εξάλλου, με παλαιό-
τερη (2020) έρευνα του Κέντρου 
Προγραμματισμού και Οικονο-

μικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε ένα 
πακέτο 20 τσιγάρων με τιμή 3,73 
ευρώ αντιστοιχούν 1,65 ευρώ σε 
πάγιο φόρο (ανά μονάδα προ-
ϊόντος), 0,97 ευρώ σε αναλογι-
κό φόρο (υπολογίζεται επί της 
ανώτατης τιμής λιανικής) και 
0,73 ευρώ στον ΦΠΑ. Μετά την 
αφαίρεση των φόρων (από τη μέ-
ση σταθμισμένη τιμή λιανικής 
– ΜΣΛΤ) απομένουν 0,40 ευρώ 
που πρέπει να κατανεμηθούν 
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κατά 
το ΚΕΠΕ, στην Ελλάδα ο συνο-
λικός φόρος που επιβαρύνει τα 
τσιγάρα ως ποσοστό της ΜΣΛΤ 
είναι 89,4%, έναντι 79,56% του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η υπερ-
φορολόγηση δηλαδή –πέραν της 
οικονομικής κρίσης– δημιουργεί 
συνθήκες ενισχυμένης ζήτησης 
παράνομων προϊόντων.

Στους υψηλούς ειδικούς φό-
ρους κατανάλωσης προστίθεται 
το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτε-
λεί διαμετακομιστικό κέντρο του 
διεθνούς λαθρεμπορίου, με πο-
σοστό άνω του 70% των λαθραί-
ων τσιγάρων να κατευθύνεται 
προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
οι διωκτικές αρχές έχουν προ-
χωρήσει σε κατασχέσεις πολύ 

μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων 
τσιγάρων και καπνού ή έχουν 
εντοπίσει εργοστάσια παράνο-
μης επεξεργασίας προϊόντων 
καπνού και παρασκευής τσιγά-
ρων  (π.χ. πέρυσι τον Μάρτιο 
στη δυτική Ελλάδα). 

Ωστόσο, το λαθρεμπόριο τσι-
γάρων παραπέμπει στη Λερναία 
Υδρα, με τα κυκλώματα να επι-
νοούν εναλλακτικές μεθόδους 
δράσης, όπως επισημαίνουν πα-
ράγοντες του κλάδου.

Οπως αναφέρει η έρευνα της 
KPMG, παρά τις σημαντικές επι-
τυχίες κατά των οργανωμένων 

παράνομων δικτύων που έχουν 
σημειώσει οι διωκτικές αρχές 
και τις σημαντικές πρωτοβου-
λίες που έχει αναλάβει η κυβέρ-
νηση, το λαθρεμπόριο τσιγά-
ρων εξακολουθεί να αποτελεί 
μάστιγα, πλήττοντας τη δημό-
σια υγεία, την ασφάλεια των 
πολιτών και την οικονομία της 
χώρας. 

Πέρυσι, καταναλώθηκαν 3,4 
δισ. παράνομα τσιγάρα, αριθμός 
που αντιστοιχεί στο 24% της συ-
νολικής κατανάλωσης.

Το λαθρεμπόριο αποτελεί με-
γάλη πληγή και σε επίπεδο Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης, όπου η κατα-
νάλωση παράνομων τσιγάρων 
αυξήθηκε κατά 3,9% (ή κατά 1,3 
δισ. μονάδες) το 2021, σε σχέ-
ση με το 2020, με τη Γαλλία να 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση. 
Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι στη 
Γαλλία, πέρυσι, η παράνομη αγο-
ρά τσιγάρων αντιπροσώπευε το 
29,4% της συνολικής κατανάλω-
σης, όταν το αντίστοιχο ποσο-
στό ήταν 13% το 2017. 

Στη Γαλλία, η κατανάλωση 
παραποιημένων τσιγάρων εμφά-
νισε το 2021 σημαντική άνοδο 
κατά 33%, γεγονός που οδήγησε 

στη διόγκωση της αγοράς παρά-
νομων τσιγάρων στην Ευρώπη. 
Ειδικότερα, στην Ε.Ε. η παρά-
νομη αγορά ενισχύθηκε κυρίως 
από τα παραποιημένα τσιγάρα, 
η κατανάλωση των οποίων ση-
μείωσε αύξηση 19% το 2021, 
φτάνοντας τα 12,3 δισ. τσιγάρα. 

Συνολικά, το 2021 τα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. απώλεσαν έσοδα 
ύψους 10,4 δισ. ευρώ εξαιτίας 
του παράνομου εμπορίου τσι-
γάρων, η οποία αντιπροσωπεύει 
το 8,1% της συνολικής κατανά-
λωσης τσιγάρων.

«Το φαινόμενο του παράνο-
μου εμπορίου τσιγάρων δεν εί-
ναι καινούργιο. Απειλεί εδώ και 
χρόνια τα δημόσια έσοδα, αλλά 
και την ίδια την κοινωνία. Αυτό 
που είναι περισσότερο ανησυχη-
τικό είναι πως σήμερα επικρα-
τούν –σε όλη την Ευρώπη– συν-
θήκες που μπορούν να κάνουν 
την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Οι 
έντονες πληθωριστικές πιέσεις, 
η αύξηση του κόστους διαβίω-
σης και η συνακόλουθη μείωση 
της αγοραστικής δύναμης καλ-
λιεργούν το έδαφος για περαι-
τέρω αύξηση της ζήτησης των 
παράνομων τσιγάρων», σημειώ-
νει ο Ιάκωβος Καργαρώτος, αντι-
πρόεδρος της «Παπαστράτος».

«Οι απώλειες των φορολογι-
κών εσόδων θα περιορίσουν τη 
δυνατότητα των κυβερνήσεων 
να επενδύουν σε τομείς όπως 
η δημόσια ασφάλεια, οι δημό-
σιες υπηρεσίες ή οι υποδομές, 
σε μια περίοδο που οι Ευρωπαί-
οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με 
πολύ υψηλές τιμές σχεδόν σε 
όλα τα βασικά αγαθά», δήλωσε 
ο Γκρεγκουάρ Βερντό, ανώτε-
ρος αντιπρόεδρος Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Philip Morris 
International.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ενδεικτικό της ραγδαί-
ας αύξησης του λα-
θρεμπορίου είναι ότι 
το 2009 η κατανάλω-
ση λαθραίων τσιγάρων 
αντιστοιχούσε στο 3% 
του συνόλου και πέρυσι 
εκτοξεύθηκε στο 24%.

Παράνομο 1 στα 4 τσιγάρα στην Ελλάδα
Το 2021 καταναλώθηκαν 3,4 δισ. λαθραία τεμάχια – Εσοδα 604 εκατ. έχασε το Δημόσιο, σύμφωνα με έρευνα της KPMG
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Πρόσθετο φόρο στα υπέρογκα 
κέρδη των πετρελαϊκών εται-
ρειών αναμένεται να προτείνει 
ο Ρον Γουάιντεν, πρόεδρος της 
επιτροπής οικονομικών υποθέ-
σεων της αμερικανικής Γερουσί-
ας, σε μια περίοδο μάλιστα που 
οι τιμές ενέργειας έχουν φθάσει 
στα ύψη. Σύμφωνα με εκπρό-
σωπο του κ. Γουάιντεν, ο ίδιος 
εξετάζει την επιβολή πρόσθετου 
φόρου 21% στα υπέρογκα κέρ-
δη των εταιρειών παραγωγής 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
οι οποίες καταγράφουν έσοδα 
άνω του 1 δισ. δολ. «O ελλιπής 
φορολογικός μας κώδικας δου-
λεύει για τις πετρελαϊκές και όχι 
τις αμερικανικές οικογένειες», 
ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του 
στο αμερικανικό δίκτυο CNN. 
Στο μεταξύ, το Bloomberg νω-
ρίτερα μέσα στην ημέρα μετέ-
διδε πως εξετάζεται η επιβολή 
πρόσθετου φόρου 25% στην 
επαναγορά μετοχών. «H πρό-
ταση την οποία εξετάζω θα βο-
ηθήσει να ανατρέψουμε παρά-
λογα κίνητρα στις ανατιμήσεις 
μέσα από τον διπλασιασμό της 
φορολογίας στα υπέρογκα κέρ-
δη των επιχειρήσεων, μέσα από 
τη μείωση εξωφρενικών επανα-
γορών σε μετοχές και τον περι-
ορισμό των λογιστικών τρικ», 
αναφέρει ο ίδιος. 

Μια τέτοια κίνηση, την οποία 
προωθεί ο πρόεδρος της επιτρο-
πής οικονομικών υποθέσεων 
της Γερουσίας, αναμένεται να 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον 
κόσμο, δεδομένου ότι τα κέρδη 
των πετρελαϊκών εταιρειών δι-
αρκώς αυξάνονται και οι τιμές 
των καυσίμων βρίσκονται σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα. Από 
την άλλη υπάρχει κίνδυνος να 
επιβληθεί στη βιομηχανία ένας 
πρόσθετος φόρος, αναστέλλο-
ντας ενδεχομένως τα επενδυ-
τικά της σχέδια, σε μια περίοδο 
που οι εταιρείες χρειάζεται να 
ξοδεύουν περισσότερα κεφά-
λαια για νέα προγράμματα γεω-
τρήσεων. Από την πλευρά της 
η Φρανκ Μακιαρόλα, αντιπρό-

εδρος πολιτικής, οικονομικών 
και ρυθμιστικών αρχών στην 
American Petroleum Institute, 
ανέφερε πως «οι υπεύθυνοι χά-
ραξης πολιτικής θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην αύξηση 
του ενεργειακού εφοδιασμού 
μειώνοντας το κόστος για τους 
Αμερικανούς». «Η επιβολή νέων 

φόρων στη βιομηχανία θα κά-
νει το ακριβώς αντίθετο, απο-
θαρρύνοντας τις επενδύσεις σε 
μια περίοδο όπου αυτές είναι 
απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε». 

Οπως μεταδίδει το CNN Busi-
ness, ακόμη δεν είναι ιδιαίτερα 
ξεκάθαρο εάν o Λευκός Οίκος 
θα στηρίξει τη συγκεκριμένη 
κίνηση, δηλαδή την επιβολή 
πρόσθετου φόρου στα κέρδη 
των επιχειρήσεων που προτεί-
νει ο κ. Γουάιντεν. Σε αίτημα 
του CNN, o Λευκός Οίκος δεν 
είχε τοποθετηθεί επίσημα για 
το συγκεκριμένο θέμα. Σημει-
ώνεται ότι την Παρασκευή ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν κατηγόρησε αμερικανι-
κές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως 
η ExxonMobil Corp, ότι περι-
ορίζουν την παραγωγή τους 
για να αυξήσουν τα κέρδη τους, 

εκμεταλλευόμενες τις ελλείψεις 
στην αγορά. Στο μεταξύ, χθες 
ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν κάλεσε τις πετρελα-
ϊκές εταιρείες να εξηγήσουν 
γιατί δεν αυξάνουν την προ-
σφορά βενζίνης στην αγορά, 
εντείνοντας την επιθετική ρη-
τορική του κατά της πετρελα-
ϊκής βιομηχανίας. Οπως μετα-
δίδει το Reuters, ο Μπάιντεν 
έστειλε επιστολή σε στελέχη 
των Marathon Petroleum, Vale-
ro Energy και ExxonMobil και 
διαμαρτυρήθηκε ότι έχουν μει-
ώσει τη διύλιση πετρελαίου για 
να διογκώσουν τα κέρδη τους. 
«Σε περίοδο πολέμου δεν είναι 
αποδεκτό να μετακυλίονται στα 
αμερικανικά νοικοκυριά τα πολύ 
μεγαλύτερα –από τα φυσιολογι-
κά– περιθώρια κέρδους των διυ-
λιστηρίων», έγραψε ο Μπάιντεν.

Από την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε κατηγορήσει αμερικανικές πετρελαϊκές εται-
ρείες, όπως η ExxonMobil Corp, ότι περιορίζουν την παραγωγή τους για να αυξήσουν τα κέρδη τους, εκμεταλ-
λευόμενες τις ελλείψεις στην αγορά.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιπλέον φόρο 
στα υπέρογκα κέρδη πετρελαϊκών
Η πρόταση αφορά τη φορολόγηση με 21% εταιρειών με έσοδα άνω του 1 δισ. δολ.

Επιστολή Μπάιντεν 
προς πετρελαϊκές: 
Δεν είναι αποδεκτό
να μετακυλίονται 
στα νοικοκυριά 
τα πολύ μεγαλύτερα 
περιθώρια κέρδους 
των διυλιστηρίων.

Την επένδυση ενός δισ. δολαρίων 
για την κατασκευή του πρώτου 
εργοστασίου της στις ΗΠΑ ανα-
κοίνωσε η Lego, καθώς η εταιρεία 
κατασκευής παιχνιδιών στοχεύει 
στην ελαχιστοποίηση του χρόνου 
παράδοσης των προϊόντων της 
σε μία από τις μεγαλύτερες αγο-
ρές της παγκοσμίως. Σύμφωνα με 
το πρακτορείο Reuters, ο δανικός 
κολοσσός σκοπεύει να δημιουρ-
γήσει την πρώτη του μονάδα πα-
ραγωγής στις ΗΠΑ και συγκεκρι-
μένα στην κομητεία Τσέστεφιλντ 
της Βιρτζίνιας, ανεβάζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τον συνολικό 
αριθμό των εργοστασίων του πα-
γκοσμίως σε επτά. Το νέο εργο-
στάσιο στις ΗΠΑ –το οποίο θα 
έχει μηδενικές εκπομπές άνθρα-
κα στην ατμόσφαιρα, καθώς θα 
τροφοδοτείται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας– είναι το δεύτε-
ρο που δημιουργεί η Lego στη 
Βόρεια Αμερική, καθώς διατη-
ρεί ήδη μία μονάδα στο Μεξικό, 
ενώ μόλις πέρυσι η εταιρεία είχε 
εγκαινιάσει μία νέα μονάδα πα-
ραγωγής παιχνιδιών στο Βιετνάμ. 
Σημειώνεται πως η συγκεκριμέ-
νη επένδυση συμβαδίζει με τη 
δεκαετή στρατηγική της εταιρεί-
ας, βάσει της οποίας η παραγω-
γή βρίσκεται κοντά στις αγορές 
όπου δραστηριοποιείται. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την 
εταιρεία, καθώς σε παγκόσμιο 
επίπεδο το λιανεμπόριο την περί-
οδο της πανδημίας αντιμετώπισε 
προβλήματα στην αλυσίδα εφοδι-
ασμού. «Τα εργοστάσιά μας βρί-
σκονται κοντά στις μεγαλύτερες 
αγορές όπου δραστηριοποιούμα-
στε, γεγονός που ελαχιστοποιεί 
την απόσταση που πρέπει να κα-
λυφθεί για να ταξιδέψει το προϊ-
όν μας», ανέφερε σε δήλωσή του 
ο COO της εταιρείας, Κάρστεν 
Ράσμουσεν. «Αυτό μας βοηθάει 
να ανταποκρινόμαστε γρήγορα 
στις αλλαγές που αφορούν τα αι-
τήματα των καταναλωτών και να 
διαχειριστούμε το αποτύπωμα 
άνθρακα». Υπενθυμίζεται πως η 
Lego έχει δεσμευθεί να αντικα-
ταστήσει τα πλαστικά τουβλάκια 
με άλλα που είναι φτιαγμένα από 
πιο βιώσιμα υλικά μέχρι το τέ-
λος της δεκαετίας. Σύμφωνα με 
το δημοσίευμα, το εργοστάσιο 

αναμένεται να ανοίξει τις πύλες 
του κατά το β΄ εξάμηνο του 2025, 
ενώ η συνολική του έκταση θα 
ξεπερνά τις 160.000 τετραγωνι-
κά μέτρα. Συνολικά σε αυτό θα 
απασχολούνται περίπου 1.760 
εργαζόμενοι, ενώ σημειώνεται 
πως η εταιρεία ήδη απασχολεί 
2.600 υπαλλήλους στα περισσό-
τερα από 100 καταστήματα λια-
νικής πώλησης που διατηρεί στις 
ΗΠΑ. Σε παγκόσμια κλίμακα η 
Lego απασχολεί πάνω από 24.000 
εργαζομένους.  

Αξίζει να σημειωθεί πως η δα-
νική εταιρεία είδε τις συνολικές 
πωλήσεις της κατά το 2021 να 
αυξάνονται κατά 27%, στα 7,8 
δισ. δολάρια, παράγοντας περί-
που 100 δισ. τουβλάκια, τα οποία 
αποτελούν και το σήμα κατατε-
θέν της. Η ισχυρή περυσινή άνο-
δος οφείλεται στο άνοιγμα νέων 
καταστημάτων στην Κίνα αλλά 
και στην αύξηση της καταναλω-
τικής κίνησης. Ωστόσο, οι πωλή-
σεις αναμένεται φέτος να σταθε-
ροποιηθούν, καθώς διέκοψε τις 
αποστολές προϊόντων προς τη 
Ρωσία. Τον Μάρτιο, εκπρόσω-
πος της εταιρείας ανέφερε στο 
Reuters: «Η ανάπτυξη που έχου-
με δει τα τελευταία δύο χρόνια 
είναι θεαματική. Τα μονοψήφια 
ποσοστά ανάπτυξης είναι ακόμη 
πολύ ισχυρό δείγμα ανάπτυξης 
του κλάδου και βρίσκονται σε 
επίπεδα που πιστεύουμε πως εί-
ναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα».

Πρώτο εργοστάσιο Lego 
στις Ηνωμένες Πολιτείες

Με τη νέα μονάδα παραγωγής στη 
Βιρτζίνια η Lego ανεβάζει τον συ-
νολικό αριθμό των εργοστασίων της 
παγκοσμίως σε επτά.

Η Γερμανία έχει ενεργοποιήσει 
το δεύτερο στάδιο συναγερ-
μού, του μηχανισμού εκτάκτου 
ανάγκης για την ασφάλεια στην 
παροχή φυσικού αερίου, χαρα-
κτηρίζει ήδη το φυσικό αέριο 
«αγαθό σε έλλειψη» στη χώρα, 
μιλάει για «κρίση με το φυσικό 
αέριο» και προειδοποιεί για τις 
ευρύτερες συνέπειές της.

Κηρύσσοντας το δεύτερο επί-
πεδο συναγερμού για το φυσικό 
αέριο, ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ προ-
έβη σε μια σπάνια προειδοποί-
ηση όταν δήλωσε πως η Ρωσία 
και η πολιτική της να μειώνει τις 

ροές του αερίου για να ασκήσει 
πολιτική πίεση στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες μπορεί να αποτελέσει 
τη Lehman Brothers των ευρω-
παϊκών εταιρειών ενέργειας και 
του ευρωπαϊκού ενεργειακού συ-
στήματος. Οπως τόνισε, «οι ενερ-
γειακές εταιρείες αναγκάζονται 
να αγοράζουν αέριο με ακριβό-
τερες τιμές, αυξάνονται οι ζημί-
ες τους συνεχώς και μπορεί να 
καταρρεύσουν μαζικά».

Η ενεργοποίηση του δεύτε-

ρου επιπέδου συναγερμού εί-
ναι η αντίδραση του Βερολίνου 
στην πρόσφατη μείωση των 
ροών φυσικού αερίου προς τη 
Γερμανία αλλά και προς άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ επικρα-
τεί ανησυχία για το ενδεχόμενο 
πλήρους διακοπής των ροών. 

Εχουν, άλλωστε, μεσολαβήσει 
προειδοποιήσεις της ∆ιεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας πως η μεί-
ωση των ροών ενδέχεται να εί-
ναι το προανάκρουσμα της πλή-

ρους διακοπής της παροχής από 
τη Μόσχα. Οπως επισήμανε ο κ. 
Χάμπεκ, δεδομένης της μείωσης 
των ροών φυσικού αερίου καθί-
σταται σχεδόν αδύνατον για τη 
Γερμανία να εξασφαλίσει επάρ-
κεια αποθεμάτων αερίου για τον 
χειμώνα χωρίς να λάβει πρόσθε-
τα μέτρα. 

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του 
φυσικού αερίου σημείωναν άνο-
δο 5,8% φτάνοντας στα υψηλότε-
ρα επίπεδα της τελευταίας εβδο-

μάδας και οι τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ευρώπη κατέ-
γραφαν άνοδο 4,5% φτάνοντας 
στα 256 ευρώ η μεγαβατώρα και 
σημειώνοντας τα υψηλότερα επί-
πεδα από τον ∆εκέμβριο. 

Στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ε.Ε. δεν αναμένεται, πάντως, 
να υπάρξει σήμερα συμφωνία για 
την επιβολή πλαφόν στην τιμή 
του φυσικού αερίου. Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν 
είναι έτοιμη η σχετική πρόταση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 
δεν έχει διαμορφωθεί συναίνε-
ση για το πώς θα μπορούσε να 
εφαρμοσθεί το πλαφόν. 

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως 
ορισμένες χώρες εξακολουθούν 
να βλέπουν το πλαφόν με ιδιαί-
τερη επιφύλαξη καθώς θεωρούν 
πως μπορεί να επιδεινώσει την 
κατάσταση.

Καλώντας τους Γερμανούς να 
περιορίσουν την κατανάλωση, ο 
Γερμανός υπουργός τόνισε ότι 

προς το παρόν δεν θα υπάρξει 
δελτίο στην κατανάλωση φυσι-
κού αερίου και δεν θα επιτραπεί 
άμεσα στις εταιρείες να μετα-
βιβάσουν το αυξημένο κόστος 
στους καταναλωτές. 

Παράλληλα, κατηγόρησε τον 
Ρώσο πρόεδρο ότι έχει εξαπολύ-
σει «οικονομική επίθεση» κατά 
της Γερμανίας και ότι η μείω-
ση της παροχής αερίου χρησι-
μοποιείται ως «όπλο κατά της 
Γερμανίας». 

Η Γερμανία έχει ενεργοποι-
ήσει τον μηχανισμό εκτάκτου 
ανάγκης για το φυσικό αέριο 
από τον Μάρτιο, όταν άρχισε 
να κλιμακώνεται η ένταση μετά 
την απαίτηση του Κρεμλίνου να 
πληρώνουν οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες το ρωσικό αέριο σε ρούβλια. 

Σε περίπτωση που κηρύξει το 
τρίτο στάδιο του εν λόγω μηχα-
νισμού, τότε το κράτος αναλαμ-
βάνει την ευθύνη για τη διανο-
μή του αερίου, διασφαλίζοντας 
πρώτα τη θέρμανση των νοι-
κοκυριών και την ενέργεια για 
νοσοκομεία και φορείς πρώτης 
ανάγκης. Η μεγαλύτερη ευρω-
παϊκή οικονομία εισάγει από τη 
Ρωσία περισσότερο από το 1/3 
των προμηθειών της σε φυσικό 
αέριο. Παράλληλα με τη Γερμα-
νία, όμως, η μείωση των ροών 
του αερίου από την Gazprom 
έχει επηρεάσει 12 κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. και 10 από αυτά έχουν 
επιστρατεύσει ανάλογους έκτα-
κτους μηχανισμούς με εκείνον 
της Γερμανίας.

BLOOMBERG, REUTERS

Σε περίπτωση που η Γερμανία κηρύξει το τρίτο στάδιο του μηχανισμού εκτάκτου ανάγκης, τότε το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διανομή του αερί-
ου, διασφαλίζοντας πρώτα τη θέρμανση των νοικοκυριών και την ενέργεια για νοσοκομεία και φορείς πρώτης ανάγκης.

Σε ετοιμότητα η Γερμανία για το φυσικό αέριο
Το Βερολίνο ενεργοποίησε το β΄ στάδιο συναγερμού, προειδοποιεί για ελλείψεις και καλεί τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση

Η μείωση των ροών 
από τη Ρωσία μπορεί να 
αποτελέσει τη Lehman 
Brothers των εταιρειών 
ενέργειας, είπε ο Γερ-
μανός υπ. Οικονομίας.
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Ενας υψηλότατος πληθωρισμός 
που επιταχύνεται διαρκώς, επα-
ναλαμβανόμενες πτώσεις στις 
αγορές μετοχών και ένας ολέ-
θριος πόλεμος με παγκόσμιες 
αλλά και πολύπλευρες επιπτώ-
σεις. Σε αυτό το ανησυχητικό 
παγκόσμιο περιβάλλον προστί-
θεται ένας ακόμη κίνδυνος: η 
κατάρρευση της αγοράς στέ-
γης έπειτα από μια εκρηκτική 
ανάπτυξη.

Οι κεντρικές τράπεζες ανά 
τον κόσμο στρέφονται σε επι-
θετικές αυξήσεις επιτοκίων για 
να ανακόψουν τον πληθωρισμό, 
αλλά το υψηλό κόστος του δα-
νεισμού φέρνει στα όριά τους 
όσους δυσκολεύονταν ήδη να 
αγοράσουν το δικό τους σπίτι. 
Τα αποτελέσματα είναι πλέον 
ορατά σε χώρες όπως ο Κανα-
δάς, οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλαν-
δία, όπου «παγώνει» αιφνι-
διαστικά η μέχρι προσφάτως 
ραγδαία αναπτυσσόμενη αγο-
ρά στέγης. Αντιστρέφεται έτσι 
απότομα η ανοδική πορεία που 
σημείωναν επί χρόνια οι τιμές 
των κατοικιών χάρη στα ιστορι-
κά χαμηλά επιτόκια των στεγα-
στικών δανείων, των κυβερνη-
τικών προγραμμάτων στήριξης, 
αλλά και της πανδημίας που 
γενίκευσε την πρακτική της 
τηλεργασίας, με αποτέλεσμα 
να αναζητούν όλοι ευρύτε-
ρους χώρους και μεγαλύτερα 
σπίτια. Σχετική ανάλυση της 
Bloomberg Economics καταδει-
κνύει ότι σε 19 χώρες-μέλη του 
ΟΟΣΑ οι τιμές των κατοικιών 
είναι σήμερα υψηλότερες από 
όσο ήταν πριν από την παγκό-

σμια χρηματοπιστωτική κρίση 
του 2008, σε σχέση τόσο με το 
ύψος των ενοικίων όσο και με 
το επίπεδο των εισοδημάτων. 

Στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας των κεντρικών τραπεζών 
να ανακόψουν τον υψηλότε-
ρο πληθωρισμό των τελευταί-
ων 40 ετών εντάσσεται και η 
προσπάθειά τους να τιθασεύ-
σουν τις τιμές των κατοικιών. 
Τώρα, όμως, που οι αγορές κα-

ταγράφουν απώλειες εν μέσω 
ανησυχίας για τη διαφαινόμε-
νη παγκόσμια ύφεση, η κάμψη 
της αγοράς στέγης μπορεί να 
επιδεινώσει την επιβράδυνση 
της οικονομίας. Πρώτα απ’ όλα 
γιατί η πτώση των τιμών των 
κατοικιών μειώνει τον πλούτο 
των νοικοκυριών, πλήττει την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη και 
μπορεί να υπονομεύσει τη μελ-
λοντική ανάπτυξη. 

Οι επίδοξοι αγοραστές δεν 
θα έχουν τόση διάθεση να προ-
χωρήσουν σε αγορές όταν γνω-
ρίζουν ότι θα είναι μεγαλύτερο 
το κόστος της αποπληρωμής 

ενός ακινήτου που στο μεταξύ 
χάνει την αξία του. Και βέβαια, 
οι κατασκευές και πωλήσεις κα-
τοικιών είναι από τους ισχυρό-
τερους πολλαπλασιαστές της 
οικονομικής δραστηριότητας 
σε όλον τον κόσμο. 

Οπως επισημαίνει ο Ρομπ 
Σουμπαραμάν, στέλεχος της 
Nomura Holdings, «μια δεκαε-
τία ποσοτικής χαλάρωσης έχει 
οδηγήσει στην εκρηκτική ανά-
πτυξη των αγορών στέγης και 
ίσως σύντομα μπούμε στην 
ακριβώς αντίθετη φάση, εφό-
σον η στέγη γίνεται απρόσιτη 
για όλο και περισσότερο κόσμο, 
ενώ την ίδια στιγμή αυξάνεται 
το κόστος εξυπηρέτησης του 
χρέους». 

Παράλληλα, οι τράπεζες εν-
δέχεται να μειώσουν τις πι-
στώσεις καθώς θα αυξάνεται ο 
κίνδυνος των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Το πρόβλημα 
είναι, όμως, ότι οι οικονομίες 
αναπτύσσονται όταν οι τράπε-
ζες χορηγούν πιστώσεις. Στις 
ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές οι-
κονομίες, η κατάρρευση της 
αγοράς στέγης πριν από την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση συνέθλιβε επί χρόνια τα 
τραπεζικά συστήματα, τις κυ-
βερνήσεις και τους καταναλω-
τές. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, 
φαίνεται απίθανη μια κατάρ-
ρευση σαν εκείνη του 2008. Οι 
τράπεζες έχουν υιοθετήσει αυ-
στηρότερους κανόνες για τη 
χορήγηση πιστώσεων, τα νοι-
κοκυριά έχουν συγκεντρώσει 
σημαντικό όγκο αποταμιεύσε-
ων και σε πολλές χώρες υπάρ-

χει ακόμη ανεπάρκεια στέγης. 
Είναι επίσης σε καλή κατάστα-
ση οι αγορές εργασίας. Σύμφω-
να με την Τούλι Μακ Κάλι της 
Scotiabank, «τα οικονομικά των 
νοικοκυριών είναι καλά σε πολ-
λές από τις μεγάλες αγορές, γι’ 
αυτό και δεν υπάρχει σοβαρή 
ανησυχία για τους κινδύνους 
που εγκυμονούν οι τιμές των 
ακινήτων για την παγκόσμια 
οικονομία».

Είναι, πάντως, γεγονός ότι ο 
κίνδυνος μιας αιφνίδιας και ρα-
γδαίας πτώσης των τιμών των 
κατοικιών είναι σαφώς μεγα-
λύτερος όταν οι κεντρικές τρά-
πεζες υιοθετούν συντονισμένα 
περιοριστική νομισματική πο-
λιτική. Ανάμεσα στις χώρες με 
τις χειρότερες «φούσκες» της 
αγοράς ακινήτων συγκαταλέ-
γονται η Νέα Ζηλανδία, η Τσε-
χία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, 
και σύμφωνα με την Bloomberg 
Economics, οι οικονομίες τους 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια 
ενδεχόμενη πτώση των τιμών. 
Στην Ευρωζώνη, τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο διατρέχει η Πορ-
τογαλία και δευτερευόντως η 
Αυστρία, η Γερμανία και η Ολ-
λανδία. Οι κεντρικές τράπεζες 
έχουν και οι ίδιες προβεί σε 
προειδοποιήσεις. Προ ημερών 
η Τράπεζα του Καναδά τόνι-
σε στην ετήσια έκθεσή της για 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
πως αποτελούν λόγο ανησυχίας 
τα υψηλά επίπεδα χρέους από 
στεγαστικά δάνεια, δεδομένου 
ότι αυξάνονται τα επιτόκια και 
πολύ περισσότεροι δανειολή-
πτες θα δυσκολεύονται να εξυ-

πηρετήσουν το χρέος τους. Η 
Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας, 
επίσης, στην εξαμηνιαία έκθε-
σή της για τη χρηματοπιστω-
τική σταθερότητα, τόνισε πως 
είναι μεν περιορισμένος ο κίν-
δυνος για το σύνολο του χρημα-

τοπιστωτικού συστήματος αλ-
λά είναι πιθανή μια «ραγδαία» 
πτώση των τιμών των κατοικι-
ών, που θα μειώσει τον πλούτο 
των νοικοκυριών και τις κατα-
ναλωτικές δαπάνες.

BLOOMBERG

Ανάμεσα στις χώρες με τις χειρότερες «φούσκες» της αγοράς ακινήτων 
συγκαταλέγονται η Νέα Ζηλανδία, η Τσεχία, η Αυστραλία και ο Καναδάς και, 
σύμφωνα με την Bloomberg Economics, οι οικονομίες τους είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες σε ενδεχόμενη πτώση των τιμών. Στην Ευρωζώνη, τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει η Πορτογαλία και δευτερευόντως 
η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Σε 19 χώρες-μέλη 
του ΟΟΣΑ οι τιμές 
των κατοικιών είναι 
σήμερα υψηλότερες 
από όσο ήταν πριν 
από την παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008.

«Καμπανάκι» από τις φούσκες
στην αγορά στέγης παγκοσμίως
Ανησυχία σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία
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Μύκονος και Σαντορίνη είναι τα δύο
νησιά που ξεχωρίζουν και φέτος
για το ύψος των τιμών πώλησης
εξοχικών κατοικιών. Κατά το φετινό
πρώτο τετράμηνο του έτους, η μέση
ζητούμενη τιμή στο «νησί των Ανέ-
μων» διαμορφώνεται σε 5.714 ευ-
ρώ/τ.μ., ενώ στη Σαντορίνη το αν-
τίστοιχο ύψος είναι της τάξεως των
3.330 ευρώ/τ.μ. Ακολουθεί η Πάρος,
με μέση ζητούμενη τιμή 3.265 ευ-
ρώ/τ.μ., ενώ 2.662 ευρώ/τ.μ. είναι
η μέση τιμή των εξοχικών της Νά-
ξου. Σε σχετική έρευνά του, το δί-
κτυο ηλεκτρονικών αγγελιών Spi-
togatos.gr αναφέρει ότι οι τιμές κα-
ταγράφουν σημαντική αύξηση στα
δύο τελευταία νησιά. Κατά το διά-
στημα 2020-2021, η μέση ζητούμενη
τιμή αυξήθηκε κατά 14,3% στην
Πάρο και κατά 13% στη Νάξο.

Οσον αφορά το είδος των πω-
λούμενων ακινήτων, ο Spitogatos
αναφέρει ότι στη Μύκονο, αρκετές
αγγελίες από το 2018 έως το 2021
αφορούσαν πώληση βιλών, με το
αντίστοιχο ποσοστό στη Σαντορίνη
να είναι χαμηλότερο. Ειδικότερα,

στη Μύκονο το 2021, σχεδόν μία
στις τρεις πωλούμενες κατοικίες
αφορούσε βίλα (29%), έναντι μόλις
8% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό
στη Σαντορίνη. Σημειώνεται ότι η
βίλα αποτελεί το είδος κατοικίας
με την υψηλότερη ζητούμενη τιμή,
καθώς το 2021 η μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης βίλας στη Μύκονο
είχε διαμορφωθεί στις 6.538
ευρώ/τ.μ. και στη Σαντορίνη στις
6.081 ευρώ/τ.μ. Ο συγκεκριμένος
παράγοντας φαίνεται να έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο για τη διαφορά ανά-
μεσα στη μέση ζητούμενη τιμή της
Μυκόνου και της Σαντορίνης. Εξαι-
ρώντας τις βίλες, η μέση ζητούμενη
τιμή για εξοχικό στη Μύκονο δια-
μορφώνεται σε 5.000 ευρώ, ενώ

στη Σαντορίνη σε 3.170 ευρώ/τ.μ.
Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Με-
λαχροινό, διευθύνοντα σύμβουλο
του Spitogatos.gr, «τα δεδομένα
τουριστικών εισροών για τη φετινή
σεζόν είναι, όπως αναμενόταν, ιδι-
αίτερα αυξητικά, κάτι που συνο-
δεύεται συνήθως από αύξηση της
διεθνούς ζήτησης, άρα και των τι-
μών στο real estate». Ο ίδιος προ-
σθέτει ότι «η αυξημένη ζήτηση,
εγχώρια και διεθνής, είναι κάτι που
παρατηρούμε στις ιστοσελίδες του
δικτύου μας καθόλη τη διάρκεια
του 2022 και μάλιστα είναι αρκετά
έντονη στις τουριστικές περιοχές.
Σε κάποιες περιπτώσεις τα αιτήματα
ενδιαφέροντος για αγορές κατοι-
κιών είναι υπερδιπλάσια σε σχέση
με προηγούμενα έτη.

Ιόνιο
Οσον αφορά το Ιόνιο Πέλαγος,

η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος κινούν-
ται περίπου στα ίδια επίπεδα ως
προς τη μέση ζητούμενη τιμή πώ-
λησης κατοικιών, με άλλους δη-
μοφιλείς προορισμούς. 

Ειδικότερα, στην Κέρκυρα, η
μέση ζητούμενη τιμή στο τέλος
του 2021 διαμορφωνόταν σε 1.667
ευρώ/τ.μ., ελάχιστα υψηλότερη
(2,6%) σε σχέση με το 2020, ενώ
στη Ζάκυνθο καταγράφηκε αύξη-
ση της τάξεως του 6,3%, με τη μέ-
ση τιμή να αγγίζει τα 1.645
ευρώ/τ.μ. Από τις πιο προσιτές
επιλογές για επένδυση στην αγορά
εξοχικής κατοικίας θεωρείται η
Ρόδος, όπου η μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης το 2021 διαμορφώ-

θηκε σε 1.400 ευρώ/τ.μ., αυξημένη
πάντως κατά 8,4% σε σχέση με
το 2020. 

Κρήτη
Οπως αναφέρει η σχετική ανά-

λυση, η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά
μία ξεχωριστή περίπτωση, δεδο-
μένης της έκτασης καθώς και της
δημοφιλίας της σε επίπεδο τουρι-
σμού. Στο πλαίσιο αυτό, στα Χανιά,
παρατηρείται αύξηση της μέσης
τιμής κατά 3,9% σε 1.727 ευρώ/τ.μ.,
ενώ στο Ηράκλειο, η αύξηση δια-
μορφώνεται σε 2,6% και 1.300 ευ-
ρώ/τ.μ. Αντιθέτως, στο Λασίθι το
2021, οι τιμές καταγράφουν μικρή
υποχώρηση κατά 2,4% σε 1.611
ευρώ/τ.μ., ενώ στο Ρέθυμνο η μέση
τιμή αγγίζει τα 1.436 ευρώ/τ.μ. 

<<<<<<

Στο «Νησί των Ανέμων»
σχεδόν μία στις τρεις
πωλούμενες κατοικίες
το 2021 ήταν βίλα.

5.714 ευρώ το τ.μ. η μέση τιμή 
πώλησης εξοχικών στη Μύκονο
3.330 ευρώ/τ.μ. στη Σαντορίνη – Μεγάλες αυξήσεις σε Πάρο και Νάξο

Ξενοδοχείο 5 αστέρων
και 3.447 κλινών
στο καζίνο του Ελληνικού
ΤΟΥ ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Τη σύμπραξή τους για την ανά-
πτυξη του ολοκληρωμένου συγ-
κροτήματος ξενοδοχείου με κα-
ζίνο στην έκταση του πρώην
αεροδρομίου στο Ελληνικό ανα-
κοίνωσαν η αμερικανική Hard
Rock και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η συμ-
φωνία μεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και
Hard Rock προβλέπει πως η
αμερικανική πολυεθνική θα κα-
τέχει το 51% του μετοχικού κε-
φαλαίου του φορέα της επέν-
δυσης, ενώ ο ελληνικός όμιλος
το 49%. Σε εκδήλωση που έγινε
στο περιστύλιο του Ζαππείου,
οι δύο όμιλοι που συνθέτουν
την κοινοπραξία που έχει ανα-
λάβει τη σχετική επένδυση,
προϋπολογισμού ενός δισεκα-
τομμυρίου ευρώ, παρουσίασαν
και κάποια πρώτα αρχικά σχέδια
για το πώς οραματίζονται αρ-
χιτεκτονικά το εν λόγω project.
Εν τω μεταξύ, νωρίτερα κατα-
τέθηκε στη Βουλή το σχέδιο
νόμου που προβλέπει την ανά-
πτυξη του ολοκληρωμένου συγ-
κροτήματος με το οποίο κυρώ-
νεται η από 8 Ιουνίου 2022 Σύμ-
βαση Παραχώρησης Αδειας Λει-
τουργίας Επιχείρησης Καζίνο
(ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δρα-
στηριοτήτων στον Μητροπο-
λιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά, μεταξύ του ελληνικού
Δημοσίου και της εταιρείας με
την επωνυμία «Επιχείρηση Κα-
ζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνι-
κού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΚΑΖ
Ελληνικού Α.Ε.»).

Στο νομοσχέδιο επισυνάπτε-
ται η σύμβαση που περιλαμβά-
νει την ανάπτυξη  χώρου καζίνο
15.000 τετραγωνικών μέτρων,
ξενοδοχείου 5 αστέρων με δυ-
ναμικότητα 3.447 κλινών και
καθαρή επιφάνεια χώρων
119.980 τετραγωνικών μέτρων,
συνεδριακού και εκθεσιακού
κέντρου με επιφάνεια 23.722
τετραγωνικών μέτρων και χώ-
ρου συνάθροισης κοινού για
αθλητικές ή και πολιτιστικές
εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό
θέσεων 10.525. Ειδικότερα, με
τις διατάξεις της κυρούμενης
σύμβασης προβλέπονται τα εξής
ενδεικτικά αναφερόμενα: Προσ-
διορίζεται η έννοια των όρων

που αναφέρονται στη σύμβαση
για την εφαρμογή της. Καθο-
ρίζονται το αντικείμενο της
σύμβασης και η διάρκειά της.
Η διάρκεια της άδειας για ανά-
πτυξη και λειτουργία ΕΚΑΖ ορί-
ζεται σε τριάντα έτη. Περιγρά-
φεται το ακίνητο επί του οποίου
παραχωρείται η άδεια λειτουρ-
γίας καζίνο ευρέoς φάσματος
δραστηριοτήτων, όπως και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του έργου που έχει καταληκτική
ημερομηνία το 2026. Προβλέ-
πεται, επίσης, η υποχρέωση κα-
ταβολής τιμήματος προς το ελ-
ληνικό Δημόσιο, αρχικό και ετή-
σιο. Ως αρχικό τίμημα αναφέ-
ρεται το ποσό των εκατόν πε-
νήντα εκατομμυρίων εκατό χι-
λιάδων ευρώ και προβλέπεται
πως σε περίπτωση καθυστέρη-
σης της καταβολής του ετήσιου
τιμήματος, ο παραχωρησιούχος
υποχρεούται να καταβάλει στον
παραχωρούντα τόκους υπερη-
μερίας.

Η σύμβαση της αδείας θα
ψηφιστεί από τη Βουλή άμεσα
και κατόπιν θα ακολουθήσει η
έκδοση των οικοδομικών αδειών
ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι
εργασίες. Ο προγραμματισμός
προβλέπει πως τα εγκαίνια του
συγκροτήματος ξενοδοχείου-
καζίνο θα γίνουν σε τέσσερα
χρόνια από σήμερα, δηλαδή το
2026.

Μέσα στα πλαίσια της ακρίβειας τί-
θενται επιτακτικά από κάποιες ομά-
δες ιδέες με σκοπό τον περιορισμό
της και το οικονομικό όφελος προς
τον καταναλωτή. Οι ιδέες περιστρέ-
φονται γύρω από την εφαρμογή πλα-
φόν ή οροφής σε τιμές προϊόντων.
Επίκαιρο είναι το πλαφόν στις τιμές
των καυσίμων και κάποιοι άρχισαν
να πιπιλούν ξανά το πλαφόν στα
ενοίκια.

Αυτή η προσέγγιση είναι προ-
βληματική για πολλούς λόγους, με
πρώτη την οριζόντια ισοπέδωση ή/
και εξίσωση των αγορών πίσω από
τα προϊόντα και την αδυναμία να
δει το τι συνεπάγεται στην κάθε πε-
ρίπτωση η εφαρμογή μιας τέτοιας
οροφής.

Η εφαρμογή ενός πλαφόν ή μιας

οροφής στην τιμή πώλησης ενός
προϊόντος σημαίνει πως η τιμή του
πλαφόν πρέπει να είναι χαμηλότερη
από την τιμή που καθορίζει η αγορά
– αλλιώς δεν έχει νόημα η εφαρμογή
του. Όποιος είναι γνώστης βασικής
οικονομικής θεωρίας, ξέρει πως στην
χαμηλότερη τιμή αυτόματα έχουμε
περισσότερη ζήτηση και λιγότερη
προσφορά. Λόγω της ρύθμισης της
τιμής του πλαφόν – είτε με διάταγμα
ή/ και νομοθετικά – η αγορά δεν
μπορεί να πάει εκεί που θα πήγαινε
με ελεύθερη λειτουργία και να βρει
το ισοζύγιό της. Σαν αποτέλεσμα
είναι στην τιμή του πλαφόν να υπάρ-
χει έλλειψη του προϊόντος. Άρα όσοι
προλάβουν και αγοράσουν το προϊόν
στην πιο χαμηλή τιμή επωφελούνται
και οι υπόλοιποι απλά ατύχησαν.
Αυτό συνεπάγεται μια απώλεια ευη-
μερίας στο επίπεδο της κοινωνίας
ολόκληρης. Η έλλειψη του προϊόντος
στην αγορά δημιουργεί σε χρόνο
ρεκόρ και τις συνθήκες ύπαρξης
μαύρης αγοράς. 

Στην περίπτωση των καυσίμων
μπορείτε να φανταστείτε τι διαστά-
σεις μπορεί να πάρει αυτό το φαι-
νόμενο. Όσοι έχουν αποθέματα από
καύσιμο θα βρίσκουν τους τρόπους
να το διαθέσουν (παράνομα) σε πιο
ψηλές τιμές και να θησαυρίζουν,
αφού όσοι το θέλουν και δεν το βρί-
σκουν διά της κανονικής οδού, θα
προσφέρουν όσο – όσο για να το

αποκτήσουν.  Εναλλακτικά, στις
δικές μας ιδιάζουσες καταστάσεις,
μπορεί να στραφούν στα κατεχόμενα
όπου συγκριτικά είναι πιο φτηνό
και να φουλάρουν μέχρι νεωτέρας.
Επίσης, σε τέτοιο σενάριο μαύρης
αγοράς, η ποιότητα είναι πάντα πιο
αμφίβολη: οι αντιστάσεις στην χα-
μηλή ποιότητα είναι σαφώς εξασθε-
νημένες από αμφότερες των πλευρών
και έτσι τα καύσιμα σχεδόν μετά
βεβαιότητας είναι νοθευμένα. Άρα,
ποιους βοηθούμε και ποιους κατα-
στρέφουμε στο τέλος της μέρας με
αυτή την προσέγγιση

Ποιες οι επιπτώσεις μιας εφαρ-
μογής οροφής στα ενοίκια;

Κατ’ αρχήν υπάρχει μια ουσια-

στική διαφορά της αγοράς των ακι-
νήτων και της αγοράς των καυσίμων.
Η πρώτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνι-
στική αφού υπάρχει πληθώρα πα-
ρόχων (ιδιοκτητών) και χρηστών
(ενοικιαστών). Η δεύτερη δεν θεω-
ρείται αρκούντως ανταγωνιστική.
Μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί ότι
λειτουργεί κάτω από συνθήκες ολι-
γοπωλίου αφού υπάρχει ελάχιστος
αριθμός παρόχων και πληθώρα χρη-
στών (καταναλωτών). Αυτό είναι
προβληματικό από μόνο του όταν
δεν υπάρχει σοβαρή και αποτελε-
σματική εποπτεία και ρύθμιση.

Ερχόμενοι πίσω στην αγορά ακι-
νήτων, η εφαρμογή πλαφόν στα
ενοίκια δημιουργεί περισσότερα

προβλήματα από αυτά που προσπα-
θεί να επιλύσει. Το πρώτο – τεράστιο
– πρόβλημα είναι η ανομοιογένεια
του προϊόντος. Είναι αντιληπτό πως
δεν μπορεί να υπάρξει παραλληλι-
σμός με το καύσιμο όπου για παρά-
δειγμα η βενζίνη των 95 οκτανίων
είναι σχεδόν πανομοιότυπη μεταξύ
των εταιρειών που την προσφέρουν.
Πώς θα διαχειριστεί ένα διάταγμα
τα φυσικά και άλλα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των χιλιάδων ετερογενών
ακινήτων  Πώς θα ασκηθεί έλεγχος
αν τηρείται ένα τέτοιο πλαφόν που
θα καθορίζει το διάταγμα – αν και
όταν καταφέρει κάποιος να το συν-
τάξει  

Τώρα θα μου πείτε ότι δεν θα
είναι πλαφόν με την έννοια του πλα-
φόν, αλλά θα πάρει τη μορφή της
επέκτασης του ενοικιοστασίου. Ναι
και όλοι ξέρουμε πόσο καλά λειτουρ-
γεί αυτός ο νόμος…

Η οποιαδήποτε προσπάθεια επέμ-
βασης στην ελεύθερη λειτουργία
της αγοράς θα μειώσει τον αριθμό
των διαθέσιμων μονάδων προς ενοι-
κίαση και δη στα αστικά κέντρα των
πόλεων. Θα σπρώξει τα άτομα των
χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων
εκτός των αστικών περιοχών και θα
παρατηρηθεί αύξηση ενοικίων στις
περιοχές που θα καταλήξουν, ενώ
θα τους εξαναγκάζει να κάνουν με-
γαλύτερη χρήση των οχημάτων τους
ζητώντας περισσότερα καύσιμα που

δεν θα βρίσκουν, στραγγαλίζοντάς
τους οικονομικά ακόμη περισσότε-
ρο.

Οι ιδιοκτήτες θα αποσύρουν το
ενδιαφέρον τους να ανακαινίζουν
επειδή έχοντας από τη μια ψηλότερο
κόστος ενώπιόν τους και χαμηλότερα
διά νόμου ενοίκια από την άλλη, δεν
θα προβούν σε οικονομική αυτο-
κτονία. Άρα οι μονάδες που θα δια-
τίθενται προς ενοικίαση θα είναι
χαμηλότερες σε ποιότητα από αυτές
που βρίσκει κάποιος σήμερα. Η από-
συρση ενδιαφέροντος για ανακαι-
νίσεις στο ήδη τεταμένο οικονομικό
κλίμα θα σημαίνει μείωση οικονο-
μικής δραστηριότητας και αύξηση
στην ανεργία με την οποία φλερτά-
ρουμε λόγω της επικείμενης υιοθέ-
τησης κατώτατου μισθού σε ένα βε-
βαρυμμένο οικονομικό περιβάλλον. 

Η λύση λοιπόν δεν είναι η επέμ-
βαση στην ελεύθερη λειτουργία της
αγοράς. Η λύση είναι η ενθάρρυνση
της αύξησης της προσφοράς και δη
η αύξηση της προσφοράς προσιτής
στέγης. Και αυτό επιτυγχάνεται με
φορολογικά και άλλα κίνητρα. Πα-
ράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν
τα σχέδια υποβοήθησης αγοράς στέ-
γης από τους οικονομικά ασθενέ-
στερους.

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

Οροφές τιμών και ενοικίων

<<<<<<

Η λύση είναι η ενθάρ-
ρυνση της αύξησης της
προσφοράς και δη η
αύξηση της προσφο-
ράς προσιτής στέγης.
Και αυτό επιτυγχάνεται
με φορολογικά και άλ-
λα κίνητρα. 

Η εφαρμογή πλαφόν στα ενοίκια δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από
αυτά που προσπαθεί να επιλύσει. 

Η συμφωνία μεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και Hard Rock προβλέπει πως η
αμερικανική πολυεθνική θα κατέ-
χει το 51% του μετοχικού κεφα-
λαίου του φορέα της επένδυσης,
ενώ ο ελληνικός όμιλος το 49%. 
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Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Τι κοινό έχουν η Καλντέρα της Σα-
ντορίνης, η Μονή Κύκκου στο 
δάσος της Πάφου στην Κύπρο, 
το Βουθρωτό της Αλβανίας και η 
Μεσημβρία της Βουλγαρίας; Πέρα 
από την υψηλή πολιτισμική τους 
αξία είναι οι πρώτες πιστοποιη-
μένες περιοχές που έχουν εντα-
χθεί στον κατάλογο του Μο.Νa 
(Monuments in Nature) για την 
ολιστική διαχείριση μνημείου και 
φυσικού περιβάλλοντος. Η τελετή 
πιστοποίησης που πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα σήμανε τη λήξη 
του ευρωπαϊκού προγράμματος, 
αφήνοντας ως παρακαταθήκη 
ένα πρωτοποριακό μοντέλο για 
τη θωράκιση μνημείων στη φύ-
ση απέναντι στην κλιματική κρί-
ση και στις απειλές από ακραία 
καιρικά φαινόμενα ή ανθρώπινες 
παρεμβάσεις.

Αν και για το θέμα αυτό το 
υπουργείο Πολιτισμού ανακοί-
νωσε έργα ύψους 24 εκατ. ευρώ 
χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης σε μείζονες αρχαιο-
λογικούς χώρους της χώρας, το 
Ευρωπαϊκό κέντρο Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
Θεσσαλονίκης (ΕΚΒΜΜ-Θ) έκανε 
ένα διαφορετικό βήμα.   

Ως φορέας του ευρωπαϊκού 
έργου Mo.Na: Monuments in 
Nature: A creative Co-existence 
(Mo.Na) συγχρηματοδοτούμενου 
από το πρόγραμμα Interreg V-
Bakan-Mediterranean 2014-2020 
και εθνικούς πόρους, ανέπτυξε 
έξυπνη στρατηγική με έργα και 
δράσεις στις τέσσερις περιοχές 
της Ευρώπης που συμμετείχαν 
στην πιλοτική εφαρμογή του προ-
γράμματος.

«Η Μονή Κύκκου θα είχε την 
ίδια πολιτισμική αξία χωρίς το δά-
σος της Πάφου και η Σαντορίνη 
χωρίς τον αρχαίο πολιτισμό της, 
το γεωλογικό της θαύμα και το 
θαλάσσιο οικοσύστημα; Ποια θα 
ήταν η κατάληξη του αρχαιολο-
γικού χώρου στο Βουθρωτό Αλ-
βανίας εάν δεν λαμβάνονταν μέ-
τρα αντιπλημμυρικής προστασίας 
και της μεσαιωνικής Μεσημβρίας 
στη Βουλγαρία εάν δεν προστα-
τευθεί από ανθρώπινες παρεμβά-
σεις; Αυτά τα ερωτήματα μπήκαν 
στο τραπέζι, για να καταρτίσουμε 
στρατηγική επεμβάσεων και να 
δομήσουμε ένα σύστημα πιστο-
ποίησης περιοχών Mo.Na τόσο 
με περιβαλλοντικά όσο και με πο-
λιτιστικά κριτήρια. Το πρόγραμ-
μα αφορούσε τη λήψη μέτρων 
που αναδεικνύουν, προστατεύ-
ουν, προβάλλουν από κοινού τα 
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα κάθε περιοχής 
με απώτερο στόχο την ανάπτυ-
ξη ενός εξειδικευμένου τουριστι-
κού προϊόντος», επισημαίνει η 
διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ, Φλώρα 
Καραγιάννη, υπεύθυνη του προ-
γράμματος Mo.Νa.

«Οι τέσσερις περιοχές που 
επιλέξαμε είναι προστατευμένες 
από την UNESCO ή εντάσσονται 
στους πολιτιστικούς καταλόγους 
κάθε χώρας και βρίσκονται σε χώ-
ρους ιδιαίτερης περιβαλλοντικής 
σημασίας και φυσικού κάλλους. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε χαρ-
τογράφηση και καταγραφή της 
θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας 
στη Σαντορίνη, στη Μεσημβρία 
και στο Βουθρωτό από το Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
ενώ δημιουργήθηκε ψηφιακή δια-
δραστική αφήγηση (storytelling) 
για νέους με στόχο την ευαισθη-
τοποίησή τους».

Σαντορίνη
Το Mo.Νa ήταν το ιδανικό πρό-

γραμμα για να προχωρήσουμε έρ-
γα ώστε με μια ήπια και βιώσιμη 
τουριστική ανάπτυξη να υπενθυ-
μίσουμε στο παγκόσμιο κοινό ότι 
η Σαντορίνη δεν αξίζει μόνο για 
το ηλιοβασίλεμά της, αλλά για 
τον πολιτιστικό και γεωλογικό 
της πλούτο», εξήγησε στην «Κ» 
η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Σο-
φία Κίτσου. Το Mo.Na «ήρθε την 
κατάλληλη στιγμή, όταν η δημοτι-
κή αρχή διαπίστωσε τον κορεσμό 
του νησιού και αναζητούσε εναλ-
λακτικές λύσεις για την ολιστική 
διαχείριση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς της Καλ-
ντέρας, να αναδείξει δηλαδή τον 
πολιτιστικό θησαυρό της μέσα 

στο γεωλογικό της θαύμα. Ειδικά 
για τη Θηρασιά, η οποία για κα-
λή της τύχη διατηρεί τη γοητεία 
του παρθένου χώρου, έχοντας τη 
γνώση και την εμπειρία από τα 
λάθη των παρελθόντων ετών με 
την αλόγιστη οικιστική ανάπτυ-
ξη, επιδιώκουμε μια ισορροπία 
περιβάλλοντος και πολιτισμικού 
αποθέματος».

Τα έργα που εντάχθηκαν στο 
Μο.Νa και ολοκληρώθηκαν από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων ήταν η πλήρης καταγραφή 
και τεκμηρίωση όλων των μνη-
μείων που βρίσκονται περιμετρι-
κά της Καλντέρας, τόσο στο μέ-
τωπο της Σαντορίνης όσο και σε 
αυτό της Θηρασιάς. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιήθηκαν εργασίες 

στο μεσαιωνικό Κάστρο του Σκά-
ρου – διαχρονική θέση (αρχαία, 
βυζαντινή) στρατηγικής σημασί-
ας και έργα μικρότερης κλίμακας 
στο Βυζαντινό Κάστρο και στον 
Προφήτη Ηλία της Θηρασιάς, 
όπου εντοπίζεται αρχαία κατοί-
κηση στο χείλος της Καλντέρας.

«Το Mo.Na έχει μία βασική πα-
ράμετρο», σημειώνει ο αρχαιολό-
γος και έφορος αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων ∆ημήτρης Αθανασούλης. 
«∆εν αντιμετωπίζει τα μνημεία 
μεμονωμένα αλλά ενταγμένα σε 
ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλ-
λον, που κινδυνεύει από τη φυ-
σική φθορά και την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Ρίξαμε φως σε 
ένα παραγνωρισμένο κομμάτι της 
θηραϊκής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, αναδεικνύοντας τη σημασία 
της Καλντέρας σε ένα σύνθετο 
φυσικό και πολιτισμικό τοπίο. 
∆ημιουργείται επομένως ένα πο-
λιτιστικό δίκτυο μέσα στο ηφαι-
στειογενές και θαλάσσιο περιβάλ-
λον με επίκεντρο το μεσαιωνικό 
κάστρο στον Σκάρο, την πρωτεύ-
ουσα της μεσαιωνικής Θήρας, 
που δεσπόζει στην Καλντέρα».

Κύπρος
«Μπαίνοντας στο πρόγραμμα 

του Mo.Na δεν φανταζόμασταν 
ότι μπορούσαμε να συνδυάσουμε 
δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πεδία. 
Μας βρήκε όμως την κατάλληλη 
στιγμή, ενώ προσπαθούσαμε να 

αναδείξουμε το παλαιό δασικό 
μονοπάτι της Παναγιάς Κύκκου 
στο δάσος της Πάφου –προστα-
τευόμενη περιοχή (Natura 2000)– 
έκτασης 60.000 εκταρίων ιδιαίτε-
ρης περιβαλλοντικής σημασίας», 
υπογραμμίζει στην «Κ» ο κ. Σάβ-
βας Ιεζεκιήλ, υποδιευθυντής του 
Τμήματος ∆ασών του υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κύπρου.

Πρόκειται για ιστορικό μονο-
πάτι και φέρει πολύτιμη πολιτι-
στική κληρονομιά, γιατί συνδέ-
εται με τη ζωή και τις εμπειρίες 
των κατοίκων. Με το πρόγραμμα 
του Mo.Νa πραγματοποιήθηκαν η 
αποκατάσταση του παλαιού δασι-
κού μονοπατιού, μήκους 11 χλμ. 
(από τα περίπου 22 χλμ.), η χαρ-
τογράφησή του, η σηματοδότησή 
του με επεξηγηματικές πινακίδες 
καθώς και η αναπαλαίωση έξι δα-
σικών σταθμών (κρησφύγετα της 
ΕΟΚΑ), εξηγεί ο Χαράλαμπος Χο-
τζάκογλου, πρόεδρος της Εταιρεί-
ας Κυπριακών Σπουδών. Κάποιοι 
από τους σταθμούς εντάχτηκαν 
στο υπουργείο Τουρισμού προκει-
μένου να μετατραπούν σε ξενώ-
νες, καθώς τα τελευταία χρονιά 
αυξήθηκε η επισκεψιμότητα από 
περιπατητές και κατασκηνωτές 
που αναζητούν παρθένες δασι-
κές περιοχές.

Βουθρωτό
Ο αρχαιολογικός χώρος του 

Βουθρωτού στην Αλβανία –μνη-
μείο της παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO– πνίγεται στο νερό, 
απειλώντας σπουδαίες αρχαιό-
τητες που διασώζονται από την 
αρχαία ελληνική πόλη με ιστο-
ρία κατοίκησης από τα προϊστο-
ρικά έως τα μεσαιωνικά χρόνια. 
Το ερώτημα για τους φορείς της 
Αλβανίας είναι αν η φύση απειλεί 
τον αρχαιολογικό χώρο του Βου-
θρωτού ή αν το μνημείο εντείνει 
τις πλημμύρες στο εθνικό πάρκο 
του Βουθρωτού. Η λύση βρίσκε-
ται στην ολιστική διαχείριση αρ-
χαιολογικού και περιβάλλοντος 
χώρου. Για τον λόγο αυτόν εντά-
χθηκαν στο Mo.Na μελέτες επι-
πτώσεων για την αποστράγγιση 
του εδάφους στα μνημεία.

Μεσημβρία
Η φθορά του χρόνου και η αν-

θρώπινη δραστηριότητα αποτε-
λούν τις βασικότερες απειλές για 
το «μαργαριτάρι της Μαύρης Θά-
λασσας», όπως αποκαλούν την 
αρχαία πόλη της Μεσημβρίας (ση-
μερινό Νεσέμπαρ), από τους ση-
μαντικότερους τουριστικούς τό-
πους της Βουλγαρίας. Η αρχαία 
ελληνική πόλη της Θράκης με 
ιστορία 3.000 ετών, που διατηρεί 
τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα, 
εντάχθηκε στο Mo.Na για την ολι-
στική διαχείριση της πόλης-μου-
σείου στη βραχώδη χερσόνησο 
που ενώνεται με μια λωρίδα γης 
με τη στεριά.   

«Ασπίδα» για τα μνημεία στη φύση
Πώς η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Monuments in Nature θωράκισε τοπόσημα σε τέσσερις περιοχές της Ευρώπης

Τα έργα που εντάχθηκαν στο Μο.Νa και ολοκληρώθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ήταν η καταγραφή όλων των μνημείων που βρίσκονται περιμετρι-
κά της Καλντέρας, τόσο στο μέτωπο της Σαντορίνης όσο και σε αυτό της Θηρασιάς.

Η αρχαία πόλη της Μεσημβρίας (σημερινό Νεσέμπαρ) είναι από τους σημα-
ντικότερους τουριστικούς τόπους της Βουλγαρίας.

Το παλαιό δασικό μονοπάτι της Παναγιάς Κύκκου στο δάσος της Πάφου εί-
ναι προστατευόμενη περιοχή (Natura 2000).

«Οι περιοχές που 
επιλέξαμε βρίσκονται 
σε χώρους ιδιαίτερης 
περιβαλλοντικής 
σημασίας και φυσικού 
κάλλους».

«Το Mo.Na προστατεύει 
μνημεία ενταγμένα
σε ένα ιδιαίτερο
φυσικό περιβάλλον,
που κινδυνεύει
από τη φυσική φθορά».
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Συνεχίζοντας την παράδοση παρουσίασης 
έργων από το αρχαίο ελληνικό δραματολό-
γιο, ο ΘΟΚ ανεβάζει την κορυφαία τραγω-
δία του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος», σε 
σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου, ένα από τα 
πιο πολυπαιγμένα και αγαπητά στο θεατρό-
φιλο κοινό δείγματα του αρχαιοελληνικού 
πνεύματος. Το κατά πολλούς σημαντικότερο 
έργο της αρχαιότητας, κληρονομιά πολύτι-
μη και θησαυρός του παγκόσμιου πολιτι-
σμού, ασκεί μέχρι και σήμερα ακατανίκητη 
γοητεία με την άφταστη ποιητικότητά του, 
την υψηλή τεχνική και το βαθύ περιεχόμε-
νό του. Πρεμιέρα 1 Ιουλίου στη Λευκωσία 
στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄, ακολουθούν 

παραστάσεις στις 2, 21 & 22 Ιουλίου και στη 
συνέχεια περιοδεύει σε Λεμεσό στις 8 & 
9 Ιουλίου, Πάφο στις 13 Ιουλίου, Λάρνακα 
στις 16 Ιουλίου και ∆ερύνεια στις 29 Ιου-
λίου. Παίζουν οι: Πόπη Αβραάμ, ∆ημήτρης 
Αντωνίου, Αιμιλία Βάλβη, Θανάσης Γεωρ-
γίου, Ανδρέας ∆ανιήλ, Έλενα Καλλινίκου, 
Στέλιος Καλλιστράτης, Ζωή Κυπριανού, Φοί-
βος Μαρκιανός, Γιάννης Μίνως, Χριστίνα 
Παπαδοπούλου, Πολυξένη Σάββα, ∆ρόσος 
Σκώτης, Λένια Σορόκου, �zel Seylani. Πλη-

ροφορίες / Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά στη σελί-

δα www.thoc.org.cy και στο ταμείο Θεάτρου 

ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-

13:30 & 16:00-18:00).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Οιδίπους Τύραννος» από τον ΘΟΚ
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο διαρκής
θρίαμβος

της υποκρισίας

Η 
συνάντηση του Ιβο βαν Χόβε με τον 
Μολιέρο ήταν καθαρτική. Ο 64χρο-
νος, περιζήτητος, Βέλγος σκηνοθέ-

της παρουσίασε στο Φεστιβάλ Αθηνών 
(την προηγούμενη εβδομάδα) τον «Ταρ-
τούφο» με την Comédie-Française, βασι-
σμένο στο ανέκδοτο κείμενο της απα-
γορευμένης πρώτης εκδοχής του έργου 
(1664). Η έμμετρη αυτή κωμωδία σε τρεις 
πράξεις, αποκατεστημένη από τον ιστορι-
κό του θεάτρου Ζορζ Φορεστιέ, προκάλε-
σε στη Γαλλία πολλές συζητήσεις. Ομως, 
το θέμα μας δεν είναι οι θεατρολογικές 
αντεγκλήσεις, πόσο δόκιμη είναι ή όχι η 
ανασύνθεση του κειμένου, η οποία δια-
φέρει μεν αλλά όχι καθοριστικά από τον 
«Ταρτούφο» (στην τρίτη επίσημη εκδοχή 
του, 1669) που γνωρίζουμε έως σήμερα.

Φέτος, «έτος Μολιέρου», καθώς γιορ-
τάζονται τα 400 χρόνια από τη γέννησή 
του, η Comédie-Française επέλεξε να τον 
τιμήσει με το έργο με το οποίο προκάλε-
σε τον κλήρο και την εξουσία και λίγο 
έλειψε να σημάνει το τέλος της σταδιο-
δρομίας του.

Η υποκρισία, μέσα από την ψευτοευ-
σέβεια και τη θρησκοληψία, είναι στον 
πυρήνα αλλά και σε όλη την έκταση αυ-
τής της μολιερικής θεατρικής σύνθεσης, 
σε κάθε έκφανση και πτυχή της, ο καμ-
βάς και το περιεχόμενό της.

Ο Ιβο βαν Χόβε εστίασε σε αυτό που 
χειρίζεται μοναδικά: στην έξοχη χρήση 
του χώρου και στις «σωματικές» ερμη-
νείες των ηθοποιών του. Τίποτε ακαδη-
μαϊκό, με την έννοια του ανιαρού, τίποτα 
παρωχημένα κωμικό, με την έννοια της 
αμηχανίας –και σανίδας σωτηρίας– πολ-
λών σκηνοθετών. Στην Ελλάδα είχαμε ευ-
τυχήσει, με το Αμφι-θέατρο του Σπύρου 
Ευαγγελάτου και στη συνέχεια με τον 
Λευτέρη Βογιατζή, να δούμε εξαιρετικές 
παραστάσεις έργων του Μολιέρου. Στην 
Πειραιώς 260 δέσποζε μια γυμνή σκηνή, 
με ελάχιστα –τα απαραίτητα για τη δρά-
ση– αντικείμενα, το μαύρο χρώμα και το 
σκοτάδι, με την πυράκτωση της φλόγας 
και τη θολούρα της υγρής ομίχλης, οι 
ηθοποιοί ντυμένοι στα μαύρα κι αυτοί, 
εκτός από την Ελμίρα, τη γυναίκα του 
Οργκόν, που προκαλεί το ασίγαστο πά-
θος του Ταρτούφου, η οποία κυκλοφορεί 
με κοντά αέρινα φορέματα και γόβες.

Ο Βέλγος σκηνοθέτης φώτισε ένα κεί-
μενο που νομίζαμε ότι ξέραμε και είχα-
με τακτοποιήσει μέσα μας ώστε να μην 
περιμένουμε να μας προσφέρει έκπλη-
ξη. Και «φώτισε» κάθε λέξη και κάθε όψη 
του, μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο που 
επέλεξε. Το «διάβασε» ως καυστικό κοι-
νωνικό δράμα. Ο ψευτοθρησκευόμενος 
Ταρτούφος που κατορθώνει να «τυλίξει» 
στο ψεύδος του, κερδίζοντας την τυφλή 
προσήλωση του Οργκόν και της μητέρας 
του, καταστρέφοντας (έως την ανατροπή 
και την αποκάλυψη) τον πλούσιο Παρι-
ζιάνο αστό και την οικογένειά του, είναι, 
στην παράσταση, απολύτως διάφανος 
στην πλεκτάνη του. Οι ήρωες μοιάζουν 
παγιδευμένοι μέσα σε ένα ρινγκ, όπου 
σώματα και επιθυμίες συγκρούονται, 
γεννώντας πάθη, φέρνοντας στην επι-
φάνεια σκληρές αλήθειες, κλονίζοντας 
το οικοδόμημα «οικογένεια», την εξου-
σία του ενός και ταυτόχρονα τη μεγάλη 
αδυναμία του να υπερβεί τον λαϊκισμό 
των ψεμάτων, των εύκολων λύσεων. Ο 
Οργκόν είναι θεωρητικά και μόνο ο κύ-
ριος του σπιτιού.

Ο Ταρτούφος με την εξόφθαλμη μεν, 
πειστική όμως για άλλους, υποκρισία 
του, ορίζει τις τύχες των ανθρώπων. «Συ-
νεπώς ο άνθρωπος δεν είναι άλλο παρά 
μασκάρεμα, δεν είναι άλλο παρά ψέμα 
και υποκρισία, και απέναντι στον εαυ-
τό του και απέναντι στους άλλους. ∆εν 
θέλει να του λένε την αλήθεια. Και όλες 
αυτές οι προδιαθέσεις, που τόσο απέ-
χουν από τη δικαιοσύνη και τη λογική, 
έχουν ρίζα φυσική μες στην καρδιά του». 
Το ταιριαστό απόσπασμα, από τις «Σκέ-
ψεις» του Γάλλου φιλοσόφου του 17ου 
αιώνα Μπλεζ Πασκάλ (που αλιεύσαμε 
από το πρόγραμμα του Λευτέρη Βογιατζή 
για τον «Μισάνθρωπο»), μιλάει ακριβώς 
γι’ αυτό: για την αέναη αυταπάτη, την 
αμοιβαία εξαπάτηση, την αποστροφή 
για την αλήθεια.

Ο Iβο βαν Χόβε «προικίζει» τα σώμα-
τα των ηθοποιών με τη δυναμική της 
έκφρασης αυτών των συναισθημάτων, 
τη βία τους, το απωθητικό αλάφιασμα 
που ταυτίζει τον πόθο με ένα διαρκές 
ανεκπλήρωτο. Μας προκαλεί να δούμε 
τα σημάδια ενός κόσμου που νομίζουμε 
ότι ανήκει σε άλλους αιώνες...

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Εξ απαλών ονύχων μουσική και θέατρο 

Τ
ην προηγούμενη εβδομάδα είχα τη χα-
ρά να απολαύσω μερικά πολύ σημα-
ντικά –για εμένα τουλάχιστον– πολι-

τιστικά δρώμενα που έλαβαν χώρα στη 
Λευκωσία. Οι εκδηλώσεις στις οποίες πα-
ρευρέθηκα ήταν η μία στη Στέγη Χορού 
Λευκωσίας, όπου παρακολούθησα την 
παράσταση από τη Λιθουανία από το 
Dansema dance theater, για βρέφη 6-18 
μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Perform Europe, στο οποίο συμμετείχε 
και ο Assitej Κύπρου, σε συνεργασία με 
τη Στέγη Χορού Λευκωσίας και η άλλη 
στη συναυλία της Συμφωνικής Ορχή-
στρας Νέων Κύπρου, με τίτλο «Ωδή στον 
Ολυμπισμό», στο ∆ημοτικό Θέατρο Λευ-
κωσίας. Στην εν λόγω συναυλία συμμε-
τείχαν η ορχήστρα και η χορωδία του 
Sistema Cyprus. 

Αμφότερες οι εκδηλώσεις ήταν από 
κάθε άποψη αποκαλυπτικές, η μία για 
το τι μπορεί να κάνει η Τέχνη, ακόμα και 
στην πολύ τρυφερή ηλικία των 6-18 μη-
νών και η άλλη για το πόσο σημαντική 
είναι η μουσική παιδεία, όταν μπολιάζε-
ται και με άλλες αξίες, όπως είναι η αλ-
ληλεγγύη, η συναδέλφωση, η κατάρριψη 
στερεοτύπων, η αγάπη και η συμπερίλη-
ψη. Ιδίως για τη δεύτερη εκδήλωση, τα 
παραπάνω εντάθηκαν μετά τα επεισόδια 
στη λεγόμενη γιορτή της μουσικής στην 
Αθήνα. Αλλά ας τα πάρω με τη σειρά. 

Η παράσταση του Dansema dance 
theater για βρέφη, έχοντας προηγηθεί 

το πρωί, και παράσταση που απευθυ-
νόταν σε δέκα παιδιά με οπτική αναπη-
ρία –την οποία δυστυχώς έχασα, είναι 
κάτι που λείπει από τα θεατρικά πράγ-
ματα, και που αν υπάρχει θα πρέπει να 
τον επικοινωνήσουν οι φορείς πολύ πιο 
έντονα. Φυσικά, αυτό το κενό θα πρέπει 
να φροντίσουν να το καλύψουν οι θεσμι-
κοί φορείς του θεάτρου στη χώρα, με 
την ευρεία έννοια, όπως είναι ο ΘΟΚ, ή 
τα μεγάλα θέατρα στις πόλεις μας. Αντι-
λαμβάνομαι τις δυσκολίες που ενέχει ένα 
τέτοιο πρόγραμμα, αλλά όπως ο Assitej 
κατάφερε να φέρει στην Κύπρο ένα τέ-
τοιο πρόγραμμα, θα πρέπει να μπορεί να 
το πράξει και η ίδια η Πολιτεία. Και όσο 
και αν ακούγεται πολυτέλεια το βρεφι-
κό θέατρο, μετά το Σάββατο, οπότε και 
παρακολούθησα τα βρέφη να ακολου-
θούν με τα μάτια τους τις προσεγμένες 
και ισορροπημένες κινήσεις των συντε-
λεστριών της παράστασης, πιστεύω ότι 
δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Στη χώρα 
μας έχει αναπτυχθεί αρκετά το θέατρο 
για ενηλίκους, λίγο λιγότερο το εφηβικό 
θέατρο, και ο ΘΟΚ έχει σε αυτόν τον το-
μέα σημαντικότατη συνεισφορά, και σε 
πολύ μικρότερο βαθμό το παιδικό θέατρο. 

Φυσικά, δεν παραβλέπω τις δραστη-
ριότητες του Θεατρικού Μουσείο Κύ-
πρου, για παιδιά, αλλά αυτές θα πρέπει 
να ενισχυθούν πολύ περισσότερο. Τώ-
ρα μάλιστα, μετά και τη δημιουργία του 
υφυπουργείου Πολιτισμού, θα ήταν χρή-

σιμο, η νέα αυτή δομή να έλθει σε στενή 
συνεργασία με τις κατάλληλες υπηρεσίες 
του υπουργείου Παιδείας, ώστε να μην 
έχουμε επανάληψη φαινομένων τύπου 
Still, ή του Παραδείγματος του δρα Κόρ-
τσακ, που κρίθηκαν ως παραστάσεις μη 
κατάλληλες για μία ηλικία και κάτω ή και 
πάνω, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση. 
Εν κατακλείδι, χρειάζεται στην Κύπρο 
να έχουμε σοβαρό βρεφικό, παιδικό, νε-
ανικό θέατρο, να ενισχυθούν οι όποιες 
προσπάθειες υπάρχουν, με κριτήρια φυ-
σικά, με εισηγήσεις ανθρώπων που γνω-
ρίζουν το αντικείμενο, σε συνεργασία με 
φορείς όπως ο Assitej, ο οποίος φαίνεται 
ότι κάνει δουλειά. Σε αυτό τον χώρο, θα 
ήταν καλό να έμπαιναν δυναμικά και σε 
σταθερή βάση και οι μεγάλοι ∆ήμοι της 
χώρας, ώστε και επαγγελματίες να εργο-
δοτηθούν και διάφοροι δημοτικοί χώροι 
να αξιοποιηθούν.

Όσο αφορά τη συναυλία της Συμφω-
νικής Ορχήστρας Νέων, η δουλειά που 
γίνεται πρέπει και αυτή να ενισχυθεί, 
και αυτά τα νέα παιδιά που εγώ είδα την 
περασμένη Τετάρτη να μην απογοητευ-
τούν, όταν θα χρειαστεί να «κεφαλαιοποι-
ήσουν» τη θητεία τους στην Ορχήστρα 
ή τα χρόνια των σπουδών τους. 

Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα 
νεαρά άτομα που είδα την Τετάρτη το 
βράδυ στη σκηνή του ∆ημοτικού Θεά-
τρου Λευκωσίας να παίζουν με την ψυχή 
τους, να χαμογελούν, καθώς οι συνάδελ-

φοί τους ερμήνευαν τραγουδιστικά κομ-
μάτια, να μπορούν να γνωρίζουν ότι στη 
χώρα τους μπορούν να εργαστούν πάνω 
στη μουσική που επέλεξαν να ακολουθή-
σουν. Υπάρχει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Μουσικών Ταλέντων του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, το οποίο έχει επιτελέσει και 
συνεχίζει να επιτελεί σημαντικό έργο, 
δεκάδες παιδιά επιλέγουν να αποταμι-
εύουν όνειρα κι εκεί. 

Θα είχε ενδιαφέρον να έβλεπα τις δύο 
αυτές ορχήστρες σε μία σκηνή και τα δο-
ξάρια τους να έπαιρναν φωτιά, το κού-
νημα των κεφαλιών τους, διαβάζοντας 
τις νότες θα ήταν το ίδιο, όπως ίδια θα 
ήταν και θέρμη τους για τη μουσική. ∆ιό-
τι πολύ στεναχωριέμαι όταν κάθε είδους 
συμφέροντα μπαίνουν εμπόδια στην πο-
λιτιστική ανάπτυξη αυτού του τόπου. 

 Χρειάζεται νομίζω να εγκύψει περισ-
σότερο και πιο σοβαρά τόσο η Πολιτεία, 
με αφορμή και τη δημιουργία του υφυ-
πουργείου Πολιτισμού, στον πολιτισμό 
για τα νέα παιδιά, διότι είναι το αύριο 
που πρέπει να έχουμε. Τα παιδιά που 
θα μάθουν τι εστί μουσική και θέατρο, 
τα παιδιά που θα αρχίσουν να ακούν τα 
χρώματα και να αφουγκράζονται την κί-
νηση μόνο καλό θα μπορούν να φέρουν 
σε αυτή την πολύπαθη πατρίδα, ρομαντι-
κό ίσως να σας ακούγεται, αλλά θα ήταν 
τόσο όμορφο!

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

MΟΥΣΙΚΗ 

Ethnic Meets Jazz στο «Τεχνόπολις 20»

Ο Ιούνιος κλείνει στον κήπο του Τε-
χνόπολις 20 το γνωστό τζαζ τρίο του 
Ειρηναίου Κουλλούρα (κοντραμπάσο), 
που αποτελείται με κάποιους από τους 
πιο έμπειρους τζαζ μουσικούς του νη-
σιού, τον Γιώργο Κρασίδη (σαξόφωνο, 
κλαρίνο) και τον Γιώργο Κούλα (τύμπα-
να), συναντούν τον διακεκριμένο μου-
σικό στο ούτι και την κιθάρα, ο οποίος 
θεωρείται ως πρωτοπόρος στη μίξη 
των μελωδικών και ρυθμικών θεμά-
των της μουσικής της Μέσης Ανατολής 
με την μοντέρνα τζαζ, Amos Hoffman. 
«Ethnic meets Jazz», τρεις λέξεις που 

περιγράφουν με απλότητα τη συνάντη-
ση της τζαζ μουσικής και του αυτοσχε-
διασμού με τα παραδοσιακά στοιχεία 
και τον αυτοσχεδιασμό της μουσικής 
της Μέσης Ανατολής. Μέσα από το ρε-
περτόριο ξετυλίγεται αυτό το ιδιαίτερο 
ύφος του σχήματος, όπου έντεχνα σμί-
γει τις αυθεντικές συνθέσεις των μου-
σικών, με την τζαζ και έθνικ μουσική. 
Τετάρτη, 29 Ιουνίου, ώρα 8 μ.μ. Τεχνό-
πολις 20, Λεωφόρος Νικολάου Νικο-
λαΐδη 18, Πάφος. Κρατήσεις, Εισιτήρια 

και Πληροφορίες: 70002420, www.

technopolis20.com

ΒΙΒΛΙΟ

«Nicossienses»

Ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει την παρουσίαση 
του βιβλίου της Νίκης Μαραγκού «Nicossienses». 
Το βιβλίο αποτελεί ένα αφιέρωμα στη Λευκωσία 
και είναι γραμμένο στην ελληνική, αγγλική και 
τουρκική γλώσσα. Περιέχει πλούσιο φωτογρα-
φικό υλικό από τον γνωστό φωτογράφο Αρούνα 
Βαλτένας. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από 
την κ. Άννα Μαραγκού την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, 
στις 19:00, στην οροφή του ∆ημαρχείου Λευκω-
σίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 στην παλιά 
πόλη. Η εκδήλωση οργανώνεται με τη στήριξη 
του Λεβέντειου ∆ημοτικού Μουσείου Λευκωσίας 
και του Niki Marangou Project at King’s College 
London. Πληροφορίες 22797693/4

ΒΙΒΛΙΟ

«Bahar»

του Γιώργου Κασκάνη
Ο Εκδοτικός Οίκος Εν Τύποις παρου-
σιάζει το βιβλίο «Bahar» του δημοσι-
ογράφου Γιώργου Κασκάνη. Το βιβλίο 
θα παρουσιάσουν οι δρ Νίκος Περι-
στιάνης κοινωνιολόγος και πρόεδρος 
του Ιδρύματος Universitas και η Deniz 
Birinci, επικοινωνιολόγος. Χαιρετισμό 
θα απευθύνουν η Βούλα Κοκκίνου, 
διευθύντρια του Εκδοτικού Οίκου Εν 
Τύποις, ο Κώστας Λυμπουρής, συγ-
γραφέας, εκπαιδευτικός και η Hatice 
Kerlo, δημοσιογράφος. Στην παρου-
σίαση, αποσπάσματα από το βιβλίο θα 
διαβάσει ο ηθοποιός Πασχάλης Τσα-
ρούχας. Παρασκευή 1 Ιουλίου, ώρα 
7:30 μ.μ. ∆ημοσιογραφική Εστία, λεω-
φόρος ΡΙΚ 12 Αγλαντζιά, Λευκωσία. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«DYOR»:
Η πρώτη ατομική 
έκθεση NFTs 

Η Alpha C.K. Art Gallery πα-
ρουσιάζει τη νέα ατομική έκ-
θεση του κύπριου εικαστικού 
Ανδρέα Στυλιανού. Στη νέα 
του δουλειά ο καλλιτέχνης θα 
παρουσιάσει ολοκληρωμέ-
νη σειρά από NFTs. Η έκθε-
ση με τίτλο «DYOR» (Do Your 
Own Research) διαπραγματεύ-
εται τη γεφύρωση ψηφιακών 
και φυσικών έργων τέχνης και 
παρουσιάζει έμπρακτα κά-
ποιες προοπτικές εφαρμογές 
της νέας τεχνολογίας. Η νέα 
σειρά έργων του καλλιτέχνη 
αποτελείται από 28 μοναδικά 
NFTs, 11 έργα ζωγραφικής, δύο 
γλυπτά, ένα κεραμικής και ένα 
με νέον φωτισμό, και μία τοι-
χογραφία. Το συνολικό αποτέ-
λεσμα είναι μια ολοκληρωμέ-
νη παρουσίαση έργων τέχνης 
δύο διαστάσεων και τρισδιά-
στατων, μαζί ψηφιακή τέχνη 
που ο καλλιτέχνης δημιουργεί 
για να εκφράσει τις ανησυχί-
ες του σε τρέχουσα κοινωνικά, 
πολιτιστικά και οικονομικά θέ-
ματα. Η έκθεση εγκαινιάζεται 
την Τετάρτη 22 Ιουνίου. Alpha 
C.K. Art Gallery, Παπανικολή 3, 
Λευκωσία. Η έκθεση θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 2 Ιουλίου. Πλη-

ροφορίες τηλέφωνο 22751325.

ΠΕΡΦΟΜΑΝΣ 

ΜΕΤΑ: Η νέα περφόρμανς της Αριάννας Οικονόμου
Το ‘META’ είναι το νέο έργο της Αριάννας 
Οικονόμου, στο οποίο μια ομάδα τριών περ-
φόρμερς (Ελισάβετ Παναγιώτου, Γεωργία 
Κωνσταντίνου Κλαρκ, Ιάνθη Οικονόμου) 
κινείται στη Στέγης Χορού Λευκωσίας και 
τον περιβάλλοντα της χώρο, προσκαλώντας 
το κοινό να τις ακολουθήσει σε μια σειρά 
χορογραφικών θραυσμάτων. Τα θραύσμα-
τα αυτά είναι σημεία εντάσεων με πολλα-
πλή υπόσταση. Πραγματώνονται μέσα από 
την εξερεύνηση της συνειδητής κίνησης, 
της θεωρίας και της πρακτικής της ενσω-
μάτωσης, που υποστηρίζει ότι η ανθρώπι-
νη αντίληψη διαμορφώνεται από ολόκληρο 
το σώμα ως όργανο και φορέα της σχέσης 

με την πραγματικότητα. Μέσα από την πολι-
τική σχέση του θεατή, περφόρμερ, ματιού, 
καθρέφτη και χώρου, δημιουργείται ένα 
πλαίσιο που εξερευνά τη συνθήκη του πα-
ρατηρώ/παρατηρούμαι. Το έργο εξελίχθηκε 
μέσα από μια φαινομενικά απλή σκέψη: την 
ανάπτυξη μιας ομαδικής περφόρμανς πάνω 
στη βάση υφιστάμενου πρότζεκτ της Οικο-
νόμου, του breathing eye (2021), που αποτε-
λείται από μια σόλο περφορμανς και μια ται-
νία μικρού μήκους. Στέγη Χορού Λευκωσίας, 
Παρθενώνος 25, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία. 
Παρασκευή 1 Ιουλίου και Κυριακή 3 Ιουλί-
ου, στις 8:00 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 

97867289, 97772264.
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Κώστας Σιλβέστρος σκηνοθετεί 
τη «Μήδεια» του Μποστ, μία πα-
ραγωγή του θεάτρου Αντίλογος και 
λέει στην «Κ» ότι αν μπεις στον κό-
σμο του συγγραφέα ανακαλύπτεις 
μία πραγματικότητα πολύ διαφορε-
τική από εκείνη του απλού σατιρο-
γράφου: «Μέσα στα έργα του μπο-
ρείς να εντοπίσεις επιρροές από 
Σπύρο Περεσιάδη μέχρι Αριστοφά-
νη και Ιονέσκο και την ίδια στιγμή 
έχει μια τόσο έντονη προσωπική 
ταυτότητα που δεν σου επιτρέπει 
να τον συγκρίνεις με κανέναν άλ-
λο». Η «Μήδεια» του Μποστ γρά-
φτηκε το 1993 σε δεκαπεντασύλλα-
βο και είναι μια εκρηκτική κωμωδία 
για τη σύγχρονη ελληνική πραγ-
ματικότητα, που όπως λέει και ο 
σκηνοθέτης: «∆εν θεωρώ ότι η νε-
οελληνική πραγματικότητα, απέ-
χει πάρα πολύ από την κυπριακή». 
Στον ρόλο της Μήδειας βρίσκεται 
ο Βαλεντίνος Κόκκινος, μαζί τους 
Κωνσταντίνο Ανδρονίκου, Κλείτο 
Κωμοδίκη, Χριστίνα Κωνσταντί-

νου, Βασίλη Παφίτη, Ελένη Σιδερά 
και Χριστίνα Χριστόφια.

–Κώστα, μία κωμωδία δύσκολη, 
θεωρώ, η «Μήδεια» του Μποστ, 
σε δυσκόλεψε εσένα;

–Ναι, πάντα με δυσκολεύει ο 
Μποστ. Ενώ μπορεί να σε ξεγε-
λάσει σε μια πρώτη ανάγνωση 
και να τον θεωρήσεις ως έναν 
επιφανειακό, εύκολο σατιρογρά-
φο, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο 
του ανακαλύπτεις συνεχώς ότι η 
πραγματικότητα είναι πολύ δια-
φορετική. ∆ύσκολα μπορείς να τον 
κατατάξεις σε ένα συγκεκριμένο 
είδος. Μέσα στα έργα του μπορείς 
να εντοπίσεις επιρροές από Σπύ-
ρο Περεσιάδη μέχρι Αριστοφάνη 
και Ιονέσκο και την ίδια στιγμή 
έχει μια τόσο έντονη προσωπική 
ταυτότητα που δεν σου επιτρέπει 
να τον συγκρίνεις με κανέναν άλ-
λο. Είναι μοναδικός και πολύ ιδι-
αίτερος. 
–Επέστρεψες καθόλου στην κα-
νονική «Μήδεια», καθώς σκηνο-
θετούσες αυτή του Μποστ;

–Βεβαίως. Πήρα τη «Μήδεια» 

του Ευριπίδη στα χέρια μου λίγες 
μέρες πριν ξεκινήσω πρόβες για 
τον Μποστ. Είχε πολύ ενδιαφέρον 
το ότι μελετούσα ξανά τη βάση πά-
νω στην οποία πάτησε ο Μποστ, 
φτιάχνοντας ένα νέο, εντελώς δι-
αφορετικό κόσμο. 
–Ο Μποστ καυτηριάζει τη νεο-
ελληνική πραγματικότητα, εσύ 
φέρνεις στο προσκήνιο και τα 
κυπριακά μας χαΐρια; 

–Η αλήθεια είναι πως δεν έχω 
πειράξει ιδιαίτερα το κείμενο. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη φο-
ρά που σκηνοθετησα Μποστ, αυ-
τή τη φορά οι παρεμβάσεις μου 
περιορίστηκαν στο ελάχιστο, με 
εξαίρεση το φινάλε που και πάλι, 
δεν είναι ότι το άλλαξα, απλώς θε-
ώρησα ότι κάποια πράγματα δεν 
μπορούν να ειπωθούν σήμερα έτσι 
όπως γράφτηκαν και επέλεξα να τα 
αφαιρεσω, δίνοντας και μια άλλη 

διάσταση στο έργο. ∆εν θεωρώ 
ότι η νεοελληνική πραγματικότη-
τα, πάντως, απέχει πάρα πολύ από 
την κυπριακή.
–Έχουμε σάτιρα σήμερα αυτού 
του επιπέδου; Ή η πολιτική ορ-
θότητα έχει αν θέλεις αμβλύνει 
και τις γωνίες του χιούμορ μας;

–Σίγουρα αυτό που έκανε ο 
Μποστ δεν υπάρχει σήμερα και δεν 
ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ. Πολλοί 
προσπάθησαν να τον μιμηθούν, 
αλλά κανείς δεν έφτασε στο ίδιο 
επίπεδο. Ήταν μοναδικός στο εί-
δος του. Θεωρώ παρ’ όλ’ αυτά ότι 
αν ζούσε σήμερα σίγουρα κάποια 
πράγματα θα γράφονταν διαφορε-
τικά. Οι εποχές αλλάζουν και καλά 
κάνουν. Ας πούμε στο φινάλε της 
Μήδειας στο τελευταίο τραγούδι 
υπάρχει ο στίχος: «Γι’ αυτό φρο-
ντίστε εσείς παιδιά ναστε καλοί 
στην τάξη, / μην έρθει η μητέρα 

σας μια μέρα και σας σφάξει. / Οι 
μαθηταί εις το σχολειό οφείλουν 
να πηγαίνουν,/ κι όσοι πηδούν 
και τους πηδούν, είδατε τι παθαί-
νουν». Εδώ ο Μποστ, με σατιρική 
βεβαίως διάθεση, κατηγορεί ου-
σιαστικά τα παιδιά ότι αυτά φταί-
νε που τα σκότωσε η μάνα τους, 
γιατί δεν ήταν καλοί μαθητές και 
επειδή πηδούσαν τη μοναχή και 
τους παρενόχλησε ένας καλόγε-
ρος. Ε ναι, σίγουρα αυτό σήμερα 
δεν θεωρείται πολιτικά ορθό. ∆εν 
μπορείς όμως να ακυρώσεις ολό-
κληρο τον Μποστ επειδή δύο στί-
χοι του που γράφτηκαν πριν από 
τριάντα χρόνια μπορεί σήμερα να 
ακούγονται διαφορετικά, οφείλεις 
να βρεις τον τρόπο όμως να το δι-
αχειριστείς βάσει της σημερινής 
πραγματικότητας.
–Τι είναι αυτό που σε κάνει να 
γελάς σήμερα; 

–∆υστυχώς διαπιστώνω ότι γε-
λάω όλο και λιγότερο. Παρ’ όλ’ αυτά 
θα γελάσω στις πρόβες, όταν κάτι 
πάει καλά, όπως και με τους φίλους 
μου, κυρίως λέγοντας σαχλαμάρες.
–Έχουμε περισσότερο ανάγκη 
το γέλιο στην εποχή μας, ή εί-
μαστε ως κοινωνία για κλάματα; 

–Το έχουμε ανάγκη το γέλιο 
βεβαίως. Όσο ανάγκη έχουμε το 
οξυγόνο. ∆εν μας έχουν μείνει και 
πολλά να κάνουμε, ας γελάσουμε, 
τουλάχιστον.

–Ποιο είναι το στοίχημά σου σε 
αυτή την παράσταση;

–Το στοίχημα μου είναι να πε-
ράσουμε όλοι καλά και να φύγουμε 
με λίγη περισσότερη γλύκα στην 
καρδιά. 

Πληροφορίες: Παραστάσεις 
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 

9:00 μ.μ. (εκτός από Τετάρτη 13 Ιου-
λίου) μέχρι τις 14 Ιουλίου. Ανοικτό Αμ-
φιθέατρο Κεντρικά Πανεπιστημίου 
Κύπρου, λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, 
Λευκωσία. Πληροφορίες και κρατή-
σεις: 99251331, 70007721

Δεν είμαστε 
μακριά από 
τα γραφόμενα
του συγγραφέα

 

Ο Κώστας Σιλβέστρος μιλάει στην «Κ»

για την κωμωδία του Μποστ «Μήδεια»

«Το έχουμε ανάγκη
το γέλιο βεβαίως.
Όσο ανάγκη έχουμε
το οξυγόνο. Δεν μας 
έχουν μείνει και πολλά 
να κάνουμε, ας γελάσου-
με, τουλάχιστον».

«Ενώ μπορεί να σε ξεγελάσει [σ.σ. ο Μποστ] σε μια πρώτη ανάγνωση και να τον θεωρήσεις ως έναν επιφανειακό, 
εύκολο σατιρογράφο, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο του ανακαλύπτεις συνεχώς ότι η πραγματικότητα είναι πολύ δια-
φορετική» λέει ο σκηνοθέτης Κώστας Σιλβέστρος. 
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Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
και ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Η τέχνη του tattoo έχει αρχίσει να 
απασχολεί καλλιτεχνικά ολοένα 
και περισσότερους επαγγελματί-
ες και στην Κύπρο και πλέον από 
μια απλή υπηρεσία, έχει γίνει κάτι 
εντελώς προσωπικό και όλο και 
περισσότεροι καλλιτέχνες επιλέ-
γουν το τατουάζ ώστε οι καλλιτέ-
χνες να εκθέτουν τα έργα τους, 
χρησιμοποιώντας το σώμα ως τον 
καμβά τους. Στην «Κ» μίλησαν 4 
καλλιτέχνες του tattoo στην Κύ-
προ, η Borelluss, ο Alchemyst, η 
Laura Fraoula και ο Kompi, γι’ 
αυτή την εναλλακτική μορφή δη-
μιουργίας και καλλιτεχνικής έκ-
φρασης. Οι τέσσερις tattoo artists 
αναφέρουν την πρόοδο που έχει 
γίνει στη μικρή τους κοινότητα, 
και ότι πλέον τα tattoo δεν είναι 
ταμπού. Είναι ενδιαφέρον δε πως 
και η κουλτούρα της επιλογής 
σχεδίων έχει αλλάξει, αλλά και 
ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες το θε-
ωρούν μία μορφή τέχνης, με τον 
καθένα/καθεμία να αφήνει το δι-
κό της/του αποτύπωμα...

Στην ερώτησή μας γιατί επέ-
λεξαν το tattoo ως μέσο να πα-
ρουσιάσουν την τέχνη τους οι 
απαντήσεις που πήραμε είναι εν-
διαφέρουσες. Για την Borelluss 
το ταξίδι ξεκίνησε λίγο σαν το 
παιχνίδι με βελόνι και κλωστή: 
«Τελειώνοντας τη Σχολή Καλών 
Τεχνών αλλά και ταυτόχρονα από 
το πρώτο έτος ξεκίνησα λίγο σαν 
το παιχνίδι με βελόνι και κλω-
στή, έκανα το πρώτο μου tattoo 
και από εκεί και πέρα ερχόντου-
σαν οι φίλοι μου ζητώντας να 
τους κάνω κι άλλα. Έτσι έκανα 
ένα course και ξεκίνησα κανονι-
κά. Αυτό ήταν στην Αθήνα, μετά 
ήλθα στην Κύπρο, το 2011, και 
το 2014 άνοιξα το στούντιό μου, 
ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά και ο 
κόσμος γινόταν περισσότερος 
και όλο αυτό βγήκε πολύ φυσι-
κά. Αλλά, πάντα και από τα πρό-
τζεκτ μου στη Σχολή μου άρεσε 
πάρα πολύ το σώμα, πολλές ερ-
γασίες που είχαμε προτιμούσα 
το σώμα σαν καμβά ως μέσο και 
γι’ αυτό με τραβάει περισσότερο 
η γλυπτική». Για τον Alchemyst 
το tattoo προέκυψε μέσα από τον 
πειραματισμό του σε τεχνικές και 
σε μέσα κατά την περίοδο των 
σπουδών μου στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας πριν από μία 
δεκαετία. «Το βρήκα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον και αρκετά τελετουρ-
γικό σαν διαδικασία να χαράζεις 
– σήματα – σύμβολα στο δέρμα 
κάποιου. Οι ψυχολογικοί λόγοι 
που σε καλεί κάποιος κάθε φο-
ρά και η ανάγκη που τον φέρνει 
στο να θέλει να το σωματοποι-
ήσει στο δέρμα του ποικίλουν 
και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
για μελέτη και παρατήρηση». Η 
Laura Fraoula λέει πως το tattoo 
είναι κάτι που άρχισε και συνε-
χίζεται εντελώς ξεχωριστά από 
τη δουλειά που κάνει ως καλλι-
τέχνιδα. «∆εν είναι το μοναδικό 
μέσο έκφρασης για μένα, αλλά 

ένα από αυτά. ∆εν είμαι άνθρω-
πος που ασχολείται μόνο μ’ ένα 
πράγμα και μου αρέσει να σχεδι-
άζω διαφορετικά πράγματα από 
εκείνα που κάνω για τη δουλειά 
μου ως καλλιτέχνιδα» και συνε-
χίζει λέγοντας πως αυτό είναι μια 
ευκαιρία να βγάλει και αυτή την 
πλευρά του εαυτού της προς τα 
έξω. «Όταν ξεκίνησα αυτό το τα-
ξίδι δεν ήξερα πού θα καταλή-

ξει, ωστόσο διαπίστωσα ότι εί-
ναι όντως κάτι που με εκφράζει. 
Νιώθω τυχερή που αποφάσισα 
να ασχοληθώ με το tattoo, γιατί 
στην Κύπρο δεν υπάρχουν οι κα-
τάλληλες υποδομές για τον πολιτι-
σμό. Είναι μια διέξοδος για να βγει 
προς τα έξω η τέχνη μου, ο χαρα-
κτήρας και η δουλειά μου. Και το 
tattoo είναι μια τέχνη την οποία 
θα απολαύσει κάποιος περισσότε-
ρο απ’ ό,τι μια έκθεση, αφού είναι 
πολύ πιο προσωπική». Ο Kompi, 
ο οποίος σπούδασε γλυπτική λέ-
ει πως εάν συγκρίνεις το πόσο 
συχνά οι άνθρωποι αγοράζουν 
γλυπτά και πόσο συχνά κάνουν 
tattoo τότε καταλαβαίνεις ποια 
επιλογή είναι καλύτερη και ση-
μειώνει: «Ωστόσο δεν είναι απλώς 
μια δουλειά για εμένα. Μεγάλω-
σα με την κουλτούρα του tattoo, 
η οικογένεια, οι φίλοι μου, μέχρι 
και ο παππούς μου έχουν tattoo. 
Επίσης, αν λάβουμε υπόψη όλο το 
φάσμα των καλλιτεχνικών επαγ-
γελμάτων τότε το tattoo είναι αυ-
τό που μου αρέσει περισσότερο».

 Κάθε καλλιτέχνης/δα αφήνει 
και το δικό του αποτύπωμα, έχει 
την ταυτότητά του/της και φυ-
σικά κάποια στοιχεία που χαρα-
κτηρίζουν τη δουλειά του/της, για 
την Borelluss ταυτότητα είναι το 
χρώμα πάνω από όλα, αλλά και οι 
γραμμές, η ελευθερία, «το να δέ-
νει και να γίνεται ένα με το σώμα 
είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή 
βλέπω και το σώμα ταυτόχρονα 

σαν καμβά που δένει ένα έργο 
πάνω του. Μου αρέσει να έχει 
κίνηση, αυθορμητισμό, να μην 
είναι όλα τέλεια». Ο Alchemyst: 
θεωρεί ότι είναι το πιο χαρακτη-
ριστικό στοιχείο είναι ο τρόπος 
προσέγγισης. «Είμαι ανοιχτός σε 
κάθε ζητούμενο χωρίς να περιο-
ρίσω ή να επιβάλω μια αισθητι-
κή άποψη και κάθε φορά το έργο 
προκύπτει. Τους δηλώνω πάντα 
ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα 
και όρια βάζουν αυτοί. Βεβαία 
υπάρχουν και θέματα – αισθητι-
κές που μου αρέσουν περισσό-
τερο, όταν τις κάνω όπως τα πιο 
dark, gothic θέματα και κομμά-
τια αναφορικά στην ιστορία της 
τέχνης και άλλων πολιτισμών».

Η Laura Fraoula αισθάνεται ότι 
η δουλειά της εξελίσσεται, αν και 
λέει πως υπήρξαν περιπτώσεις 
πελατών που της είπαν ότι είδαν 
ένα tattoo πάνω σε κάποιον και 
ήξεραν ότι είναι δικό της. «Πάντα 
τους ρωτώ πώς το καταλαβαίνουν. 
Εγώ νιώθω ότι η δουλειά μου εξε-
λίσσεται. Αν τη συγκρίνεις με πέ-

ρυσι, τουλάχιστον στα δικά μου 
μάτια, διαφέρει από τη δουλειά 
που κάνω σήμερα. Τώρα μπορεί 
να κάνω περισσότερα black and 
grey, αλλά του χρόνου μπορεί να 
κάνω κάτι άλλο. Η αισθητική μου 
είναι τα ατμοσφαιρικά τατουάζ, οι 
δυνατές αντιθέσεις και συνήθως 
βάζω και sparkles στα tattoo που 
κάνω κάτι το οποίο θεωρώ είναι 
ένα σήμα κατατεθέν. Μου αρέσει 
οτιδήποτε είναι παράξενο, ασυ-
νήθιστο, μαγικό, ρομαντικό ή και 
creepy. Εξαρτάται από τη φάση 
μου και από το τι θα μου φέρει ο 
πελάτης». Για τον Kompi χαρα-
κτηριστικό στοιχείο στη δουλειά 
του είναι τα χρώματα. «To στυλ 
των tattoo που κάνω δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί ακριβώς καθώς 
μέσα σε αυτά εντάσσω διάφορα 
στοιχεία όπως για παράδειγμα τα 
watercolors. Ωστόσο, κάνω και πιο 
παραδοσιακά tattoo. Ουσιαστικά 
για να κάνω ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο συνδυάζω διάφορα στοι-
χεία αλλά το πιο χαρακτηριστικό 
από αυτά είναι το χρώμα».

Η τέχνη που εκτίθεται μόνιμα στο σώμα
Στην «Κ» μίλησαν 4 καλλιτέχνες που επέλεξαν το tattoo ως μέσο στην Κύπρο για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους

Άραγε πώς έχει εξελίχθει η κουλ-
τούρα του tattoo στην Κύπρο; Εί-
ναι τόσο διαδεδομένη, όσο σε άλ-
λα μέρη του κόσμου; Η Borelluss 
λέει πως για πολλά χρόνια είχαμε 
τους πρώτους tattoo artists, τους 
παλιούς του τύπου tribal έτσι με 
πιο κλασικά σχέδια, «νομίζω η βι-
ομηχανία του tattoo στην Κύπρο 
αναπτύχθηκε σχετικά μαζί με τον 
υπόλοιπο κόσμο, εξελιχθήκαμε 
μαζί τους. Πλέον, όντως ήλθαν 
άτομα που σπούδασαν τέχνη και 
δεν ήταν ας πιάσω μια μηχανή 
σαν δουλειά». Ο Alchemyst τονί-
ζει πως το 2014, όταν επέστρεψε 
στην Κύπρο, ήταν ένα κομβικό 
σημείο στην ιστορία του tattoo 
στην Κύπρο. «Ξεκίνησαν να δη-
μιουργούνται οι πρώτες ομάδες 
καλλιτεχνών, να γίνονται μεγα-

λύτερα κομμάτια και όλο και πε-
ρισσότερος κόσμος να θέλει να 
κάνει tattoo για πρώτη του φο-
ρά. Με μετρημένα στο ένα χέρι 
τα άτομα που πρόσφεραν αυτή 

την τέχνη την πρώτη δεκαετία 
στο νησί πλέον έχουμε πάρα πο-
λύ κόσμο που έχει ασχοληθεί και 
θέλει να ασχοληθεί επαγγελματι-
κά. ∆ιανύσαμε μια μεγάλη από-
σταση σε ό,τι αφορά την αποδο-
χή του από την κοινωνία και να 
μην είναι πλέον ταμπού. Ήταν 
μετρημένοι αυτοί που είχαν και 
πλέον μετρημένοι αυτοί που δεν 
έχουν έστω και ένα μικρό. Είναι 
πλέον μέσω έκφρασης για την 
κοινωνία ανεξαρτήτως κοινωνι-
κής τάξης και ηλικίας. Υπάρχουν 
πολλοί καλλιτέχνες και εξελίσ-
σονται μέρα με την ημέρα και 
κάνουν αξιόλογες δουλειές. Σε 
αυτό που υστερούμε πιστεύω εί-
ναι η κουλτούρα που συνάμα θα 
εμφάνιζε και πιο καινούργια εί-
δη δουλειών. Τα μέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης ασκούν ισχυρή 
επιρροή που έχουμε δανειστεί 
στυλ – αισθητικές – με κίνδυνο 
να κορεστούν». Η Laura Fraoula 
μάς διηγείται μια ενδιαφέρουσα 

ιστορία μιας φίλης της που ήθε-
λε να κάνει tattoo πριν από χρό-
νια. «Άνοιξε το ίντερνετ, το οποίο 
ήταν πάρα πολύ φτωχό σε απο-
τελέσματα, επέλεξε ένα σχέδιο, 
το πήρε σε έναν tattoo artist και 
της το έκανε. Τα τελευταία χρό-
νια άνοιξαν πολύ περισσότερα 
στούντιο με πάρα πολλούς καλ-
λιτέχνες που ο καθένας έχει το 
δικό του στυλ, οπότε οι επιλο-
γές είναι περισσότερες. Πλέον ο 
πελάτης δεν θα βρει κάτι έτοιμο 
και να το πάρει στον καλλιτέχνη, 
ο οποίος θα του παρέχει απλώς 
μια υπηρεσία. Θα βρει μια ιδέα, 
θα διαλέξει τον artist που του ται-
ριάζει αισθητικά και μέσα από 
μια συζήτηση και συνεργασία 
θα βγει ένα αποτέλεσμα. Είναι 
σαν να αγοράζεις ένα έργο τέχνης 

αλλά το εκθέτεις μόνιμα πάνω 
στο σώμα σου». Ο Kompi τονίζει 
με τη σειρά του τον περιορισμό 
στα σχέδια: «Παλαιότερα, τη δε-
καετία του ’80 και του ’90, δεν 
υπήρχαν custom tattoo studios. 
Απλώς διάλεγες ένα σχέδιο και 
πήγαινες να σου το χτυπήσουν. 
Τουλάχιστον από αυτά που έχω 
δει απ’ όταν ήλθα στην Κύπρο, οι 
άνθρωποι με καλλιτεχνικό υπόβα-
θρο ασχολήθηκαν μετέπειτα με 
την τέχνη του tattoo. Είναι κάτι 
το οποίο σίγουρα έχει εξελιχθεί 
και είναι πολύ θετικό να βλέπεις 
αυτή τη μικρή κοινότητα να προ-
χωρά μπροστά ούτως ώστε να 
μπορούμε και εμείς να παίρνου-
με έμπνευση από άλλους καλλι-
τέχνες. Είναι μια αλλαγή προς μια 
πολύ καλή κατεύθυνση».

Νομίζω η βιομηχανία 
του tattoo στην Κύπρο 
αναπτύχθηκε σχετικά μα-
ζί με τον υπόλοιπο κόσμο, 
εξελιχθήκαμε μαζί τους.

Νιώθω τυχερή που 
αποφάσισα να ασχοληθώ 
με το tattoo, γιατί στην 
Κύπρο δεν υπάρχουν 
οι κατάλληλες υποδομές 
για τον πολιτισμό.

Διανύσαμε μια μεγάλη 
απόσταση σε ό,τι αφορά 
την αποδοχή του από 
την κοινωνία και να 
μην είναι πλέον ταμπού.

Δεν είναι απλώς μια 
δουλειά. Μεγάλωσα μέσα 
σε αυτή την κουλτούρα. 
Η οικογένεια, οι φίλοι 
μου, μέχρι και ο παπ-
πούς μου έχουν tattoo.

Η μικρή κοινότητα των tattoo artists προχωρά μπροστά

«Ταυτότητα για εμένα είναι το χρώμα πάνω απ’ όλα, οι γραμμές, η ελευθερία, 
το να δένει και να γίνεται ένα με το σώμα είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή βλέπω 
το σώμα σαν καμβά που δένει ένα έργο πάνω του» σχολιάζει η Borelluss.«Εγώ και η Άννα που δουλεύουμε μαζί ασκούμε επιρροή ο ένας στον άλλον, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι» λέει ο Kompi.

«Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και αρκετά τελετουρ-
γικό σαν διαδικασία να χαράζεις  σήματα - σύμβολα στο 
δέρμα κάποιου» αναφέρει ο καλλιτέχνης Alchemyst.

«Όταν βλέπω παλιά tattoo μου σκέφτομαι ότι τώρα θα τα έκανα διαφορετικά. Αλλά έτσι είναι η φύση της δουλειάς. Έχεις να κάνεις με 
καλλιτέχνες και η τέχνη εξελίσσεται» λέει η Laura στην «Κ».
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Συνέντευξη στον

ΣΙΜΟ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟ

«Πρέπει να σου πω κάτι, για να 
το βγάλω από τη μέση. Μισώ 
την τζαζ». Υπάρχει μια σκηνή 
στην ταινία «La la land» (2016), 
όπου κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τους ραντεβού, η Μία (Eμα 
Στόουν) εκμυστηρεύεται στον 
τζαζ πιανίστα και φλερτ της Σε-
μπάστιαν (Ράιαν Γκόσλινγκ) ότι 
δεν της αρέσει η τζαζ. Θεωρεί 
πως είναι μόνο για ασανσέρ, για 
χαλάρωση ή ως μουσική υπό-
κρουση σε κοκτέιλ πάρτι. Και 
ακόμη και τότε, την αγνοείς και 
την καλύπτεις με λόγια. Eντρο-
μος ο Σεμπάστιαν, την πηγαί-
νει κατευθείαν σε ένα υπόγειο 
τζαζ μπαρ και προσπαθεί να την 
προσηλυτίσει στη «θρησκεία» 
του. Στην προσπάθειά του να 
την πείσει, της λέει πως η τζαζ 
δεν έχει τίποτα το χαλαρωτι-
κό, «είναι συμβιβασμός και σύ-
γκρουση». 

Ποιότητες αρκετά συνυφα-
σμένες και με τις ερωτικές σχέ-
σεις, θα έλεγε κανείς. Aλλωστε η 
τζαζ έχει μια διάσταση αισθησι-
ακή και η μουσική της Νταϊάνα 
Κρολ είναι μια απόδειξη, με τη 
βαθιά σαγηνευτική κοντράλ-
το φωνή της με τον σοφιστικέ 
ερωτισμό, που ταυτόχρονα απο-
πνέει μια παιχνιδιάρικη διάθε-
ση αλλά και επιθυμία. Σαν να 
θέλει να σε κατακτήσει, αλλά 
συγχρόνως να μην τη νοιάζει 
και καθόλου. 

Eνα από τα πρώτα πράγμα-
τα που τη ρωτάω, στη σύντομη 
κουβέντα μας λίγες ημέρες πριν 
από τη συναυλία της στο Ηρώ-

δειο (30 Ιουνίου), είναι αν πο-
τέ η ωδή στον έρωτα και στην 
αγάπη γίνεται κουραστική. «Βρί-
σκω τον ερωτισμό στα πάντα», 
μου απαντάει. Θα το εκλάβω ως 
όχι. ∆εν ενέδωσε στην κυνική 
οπτική μου.

Ο γάμος με τον Ελβις Κοστέλο 
Iσως αυτό οφείλεται και 

στην προσωπική της ζωή – η 
Κρολ βρίσκεται σε έναν ευτυ-
χισμένο γάμο με τον Eλβις Κο-
στέλο εδώ και είκοσι χρόνια, 
άρα μάλλον έχει τους λόγους 
της να πιστεύει ακόμη στη δύ-
ναμη του έρωτα. 

Αυτή την περίοδο ζουν με 
τα δύο τους παιδιά στον Κανα-
δά. Της ζητάω να μου δώσει μια 
γεύση για το πώς είναι η ζωή 

με δύο μουσικούς στο ίδιο σπί-
τι. «Μου αρέσει να ζω σε ένα 
σπίτι γεμάτο καλλιτέχνες, που 
εκφράζουν ελεύθερα τον εαυτό 
τους με τον δικό τους μοναδικό 
τρόπο. Είναι τέλειο να ζεις στο 
σπίτι μας. Eχω όμως την κατά-
ρα του τζαζ μουσικού και είμαι 
υπερευαίσθητη στα πάντα. Τα 

παιδιά τρέχουν πάνω-κάτω και 
ο Eλβις μπορεί και συγκεντρώ-
νεται. Εγώ, όχι».

Η Κρολ έχει χτίσει την κα-
ριέρα της κυρίως πάνω σε δια-
σκευές. Eχει ένα μοναδικό χάρι-
σμα να μετουσιώνει ένα κλασικό 
κομμάτι σε έναν ήχο εντελώς 
σύγχρονο και να του χαρίζει την 

ταυτότητά της. Σαν ένα προσω-
πικό άρωμα. 

Αν και έχει γράψει τραγούδια 
στο παρελθόν, όπως στον δίσκο 
«The Girl in Another Room», μου 
εξηγεί πως δεν είναι το δυνατό 
της σημείο και δεν είναι και κά-
τι που την απασχολεί. «∆εν είμαι 
στιχουργός. ∆εν γεννήθηκα για 

να γράφω τραγούδια. Γεννήθη-
κα για να αυτοσχεδιάζω και να 
παίζω τζαζ πιάνο. Είμαι ευτυχής 
με το να εκφράζω τον εαυτό μου 
μέσα από τις λέξεις και τη μου-
σική άλλων ανθρώπων, και να 
τα χρησιμοποιώ ως όχημα για 
τη δημιουργικότητά μου».  Είναι 
αλήθεια ότι πολλές φορές περι-

ορίζουμε τη δημιουργικότητα, 
τη ζυγίζουμε και τη βάζουμε σε 
κουτάκια. Οπως και την έννοια 
του καλλιτέχνη. Μπορεί κάποιος 
να είναι καλλιτέχνης αν δεν είναι 
περφόρμερ, για παράδειγμα; Εί-
ναι η εσωστρέφεια περιοριστική; 

«∆εν μιλάω ποτέ όταν είμαι 
στη σκηνή. Με έχουν κατηγο-
ρήσει μάλιστα γι’ αυτό. Κάποιες 
φορές μιλάω και κάποιες δεν μι-
λάω. ∆εν είμαι όσο περφόρμερ 
θα ήθελα, όπως ο Φρανκ Σινά-
τρα, ο Ντιν Μάρτιν και ο Μάικλ 
Μπουμπλέ. Πρέπει να δουλέψω 
πολύ σκληρά για κάτι τέτοιο. Συ-
νήθως δεν μιλάω για τα τραγού-
δια. Απλώς λέω το όνομα του κά-
θε κομματιού. Αισθάνομαι άβολα 
να εξηγώ τι σημαίνει ένα τρα-
γούδι για μένα. Η μουσική μιλά-
ει από μόνη της». 

Η ιδιαίτερη στυλιστικά μου-
σική της ταυτότητα, αλλά και το 
βιρτουόζικο παίξιμο του πιάνου, 
την έχουν αναδείξει σε μία από 
τις σημαντικότερες τζαζ μουσι-
κούς της γενιάς της, αν όχι τη 
σημαντικότερη, με τα βραβεία 
Γκράμι (2) και Τζούνο (8), αλλά 
και τα τριάντα χρόνια πάνω στη 
σκηνή, να λειτουργούν ως απο-
δεικτικά στοιχεία μιας σπουδαί-
ας καριέρας. 

Τι σημαίνει πλέον η τζαζ για 
την ίδια; Είναι τρόπος σκέψης; 
Κάλεσμα; Τι ποιότητες χρειά-
ζεται κάποιος για να αποκαλεί-
ται τζαζ μουσικός. Αρχίζει να 
μου εξιστορεί τα ακούσματα και 
την πορεία της και καταλήγει με 
μία φράση που της είπε κάποια 
στιγμή ένας μέντοράς της: «Αν 
θέλεις να τραγουδήσεις, απλώς 
τραγούδα». 

Γεννήθηκα για να παίζω τζαζ πιάνο
Η Νταϊάνα Κρολ, λίγο πριν από τη συναυλία της στο Ηρώδειο, εξηγεί γιατί το να γράφει δικά της τραγούδια δεν την αφορά

Η ιδιαίτερη μουσική της ταυτότητα, αλλά και το βιρτουόζικο παίξιμο του πιάνου, έχουν αναδείξει την Νταϊάνα Κρολ σε μία 
από τις σημαντικότερες τζαζ μουσικούς της γενιάς της, αν όχι τη σημαντικότερη, με δύο βραβεία Γκράμι και 8 Τζούνο.

Δεν μιλάω ποτέ όταν είμαι 
στη σκηνή. Με έχουν 
κατηγορήσει μάλιστα 
γι’ αυτό. Αισθάνομαι 
άβολα να εξηγώ τι 
σημαίνει ένα τραγούδι 
για μένα. Η μουσική 
μιλάει από μόνη της».

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

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΚΕΥΗ

ΚΗ ΕΚΠΟΜΠH
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΥΤΟ AKOYΣ!
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η αναγέννηση της Λωζάννης 
και η αποθέωση της φωτογραφίας

«Το σκοτεινό, το όμορφο και το απέραντο»

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χαρα-
κτηρίζεται από τις πυκνές συ-
σπειρώσεις δημιουργίας σε 
αστικά κέντρα που δεν είναι 
μητροπόλεις. Οπως η Λωζάννη, 
π.χ., που πρόσφατα εγκαινίασε 
την Πλατφόρμα 10, που είναι ένα 
νέος δημόσιος χώρος αφιερωμέ-
νος στην τέχνη και στις ιδέες. Σε 
αυτό το σημείο της πόλης μπορεί 
κανείς να επισκεφθεί τρία μου-
σεία καθώς και τις συλλογές δύο 
ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα βιώ-
νει την αίσθηση της συμμετοχής 
σε ένα κοινό βίωμα που προχω-
ράει και την πόλη και τους πο-
λίτες. Είναι μια νέα εσπλανάδα 
γεμάτη ζωή, εστιατόρια, καφέ, 
βιβλιοπωλεία, καταστήματα δώ-
ρων και στοές. Στην Πλατφόρμα 
10 στεγάζονται και τα τρία σημα-
ντικά μουσεία που ανήκουν στο 
καντόνι του Βο, το Μudac (Μου-
σείο Ντιζάιν και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών), το Φοτό Ελιζέ (Κέντρο 
Φωτογραφίας) και το MCBA (Μου-
σείο Καλών Τεχνών). Σε όλα αυτά 
τα σπουδαία, ας προσθέσει κα-
νείς και το Ιδρυμα Toms Pauli, 
που ειδικεύεται στις ιστορικές 
ταπισερί, και το Ιδρυμα Φελίξ Βα-
γιοτόν, αφιερωμένο στο έργο του 
σημαντικού ζωγράφου που έχει 
μεγάλη απήχηση και στις νεό-
τερες γενιές. Η Λωζάννη μέσα 
από τις κεντρικές δράσεις του 
καντονιού του Βο προτείνεται με 
τις νέες αυτές παρεμβάσεις στον 
δημόσιο χώρο ως ένας ελκυστι-

κός προορισμός που θέτει την τέ-
χνη στην πιο υψηλή βαθμίδα. Το 
Φοτό Ελιζέ ήταν εδώ και πολλά 
χρόνια σήμα κατατεθέν της πό-
λης, αλλά πλέον στις νέες εγκα-
ταστάσεις του έχει αναβαθμίσει 
την εμπειρία του επισκέπτη και 
παράλληλα είναι σε θέση να προ-
σφέρει παράλληλες εκθέσεις και 
να αναπτύσσει με περισσότερο 
δυναμικό τρόπο τις διεθνείς συ-
νεργασίες του. Το Ελιζέ είναι ένα 
μουσείο που κυριολεκτικά απο-
θεώνει τη φωτογραφία, την ιστο-
ρική και τη σύγχρονη, που δίνει 
βήμα σε νέους δημιουργούς και 
που αναπτύσσει δίκτυα ανάμεσα 
σε σύγχρονους φωτογράφους. 
Αυτή τη νέα και πολλά υποσχό-
μενη περίοδο, το Μουσείο Φοτό 
Ελιζέ έχει σειρά εκθέσεων και 
πολλές ακόμη που σχεδιάζονται. 
Εκθεση με άξονα την κουλτούρα 
του τρένου, βουτιά στις συλλογές 
του, λευκές κάρτες σε δημιουρ-
γούς και πολλά ακόμη ενδιαφέ-
ροντα που θα «τρέξουν» από το 
φθινόπωρο. Αυτό που αναδύεται 
ως εξόχως σημαντικό είναι η αυ-
τοπεποίθηση μιας ιστορικής, με-
σαίου μεγέθους πόλης, όπως είναι 
η Λωζάννη, που αναβάπτισε το 
πολιτιστικό προϊόν της κυρίως 
για τους ίδιους τους κατοίκους 
της και φυσικά για τους ημερή-
σιους επισκέπτες, που διευκολύ-
νονται με το δίκτυο των σιδηρο-
δρόμων μέσα στην Ελβετία και 
από τις γειτονικές χώρες. 

Ο κύριος Γκρι αδημονεί για τη 12η 
Ιουλίου, οπότε το διαστημικό 
τηλεσκόπιο «Τζέιμς Γουέμπ» θα 
στείλει τις πρώτες του έγχρωμες 
φωτογραφίες από το σκοτεινό 
βάθος του σύμπαντος. 

«Λένε πως θα μπορέσουμε να 
δούμε πράγματα που έως τώρα 
δεν ήταν ορατά. Αστέρες, γαλαξί-
ες και άλλες δομές στο ∆ιάστημα 
που παρέμεναν εκτός ορατότη-
τας», μονολογεί συνεπαρμένος 
ο κύριος Γκρι. «∆ιάβασα τι έλε-
γε ένας αστρονόμος που σχετί-
ζεται με το “Τζέιμς Γουέμπ”: το 
σύμπαν είναι απέραντο και ποι-
κίλο και μόλις τώρα αρχίσαμε να 
ξύνουμε την επιφάνειά του για 
να δούμε τι βρίσκεται εκεί πέρα». 

Φαίνεται πως το τηλεσκόπιο 
θα φέρει εκπληκτικές εικόνες από 
το πρώιμο σύμπαν, τον κύκλο 
ζωής των άστρων, την εξέλιξη 
των γαλαξιών, τους εξωπλανήτες. 

«Είμαστε απλώς άνθρωποι 
και δεν μπορούμε να προβλέ-
ψουμε τι πρόκειται να μας πει 
το σύμπαν», λένε οι αστρονό-
μοι, οι οποίοι θα αναλάβουν να 
«μεταφράσουν» τις υπέρυθρες 
συχνότητες σε χρώματα που το 
ανθρώπινο μάτι μπορεί να δια-
κρίνει. Οπως μάλιστα τονίζουν, 
η όλη διαδικασία μοιάζει με το 
να προσπαθείς να μεταφράσεις 
ένα ποίημα σε μια ξένη γλώσσα. 

Ο κύριος Γκρι μελαγχολεί που 
δεν θα είναι εδώ για να δει αυτές 
τις εικόνες ο Αμερικανός Ινγκραμ 

Μάρσαλ (Ingram Marshall), ένας 
από τους αγαπημένους του σύγ-
χρονους συνθέτες, ο οποίος πέ-
θανε στις 31 Μαΐου, στα ογδόντα 
του, από Πάρκινσον. «Ναι», λέ-
ει, «διότι η μουσική του θα μπο-
ρούσε να είναι σε μετάφραση οι 
εικόνες του “Τζέιμς Γουέμπ”. ∆ι-
ότι ο Μάρσαλ αναζητούσε μέσα 
από τη μουσική “το σκοτεινό, το 
όμορφο και το απέραντο”».

Ο Μάρσαλ, μου λέει ο κύρι-
ος Γκρι, ήταν αυτό που τόνιζε 
ένας παλιός του μαθητής, ο Τίμο 
Αντρες, συνθέτης που συνδύαζε 
«με μυστηριώδη τρόπο το ιερό 
με το κοσμικό, ακολουθώντας 
μια γραμμή συλλογισμού που 
τον οδηγούσε σε περιοχές απο-
κλειστικά δικές του». 

Ο κύριος Γκρι σκέφτεται τις 
μουσικές που έγραψε για το Kro-
nos Quartet («Voces Resonae», 
1984) και πιο πρόσφατα το «Or-

phic Memories» (2006) για την 
Orpheus Chamber Orchestra και 
βάζει να ακούσουμε το μυστηρι-
ακό, υποβλητικό «Fog Tropes» 
(1982), όπου τα χάλκινα πνευστά 
αναμειγνύονται με ήχους από 
σειρήνες της ομίχλης, γλάρους, 
τον άνεμο και το νερό του κόλ-
που του Σαν Φρανσίσκο.

Η μουσική του Μάρσαλ έχει 
τη δική της σχέση με την εικό-
να. Το «Fog Tropes» και το άλ-
λο του έργο «Gradual Requiem» 
(1980) εξελίχθηκαν σε συνεργα-
σία με τον Νορβηγό φωτογρά-
φο Τζέιμς Μπένγκστον (James 
Bengston).  «Ο ήχος του είναι 
απόκοσμος και γήινος μαζί», 
λέει ο κύριος Γκρι, «είναι όπως 
το βλέμμα ενός ανθρώπου στη 
Γη που ατενίζει ένα νεφέλωμα 
στον ουρανό. Το πολύ μικρό 
και η απεραντοσύνη κάνουν, 
ως γνωστόν, καλό ζευγάρι».

ΠΟΤΣΝΤΑΜ
Η Αφαίρεση μετά το 1945
Στο Μουσείο Μπαρμπερίνι στο Πό-
τσνταμ παρουσιάζεται αφιέρωμα 
στη μεταπολεμική αφαιρετική τέ-
χνη με δύο ενότητες: τον αφηρη-
μένο εξπρεσιονισμό, που άνθησε 
κυρίως στις ΗΠΑ τις δεκαετίες του 
’40 και του ’50, και στην αφηρημέ-
νη τέχνη, που άνθησε στην Ευρώ-
πη με πολλές υποκατηγορίες. Είναι 
μια μεγάλη παραγωγή με δάνεια 
από 30 μουσεία και ιδιωτικές συλ-
λογές (100 έργα, 50 καλλιτέχνες), 
που μετά τη Γερμανία θα ταξιδέψει 
στη Βιέννη και στο Οσλο. 

ΠΑΡΙΣΙ
Ανδρέας Αγγελιδάκης
Η Audemars Piguet, η ιστορική εται-
ρεία ρολογιών, ανέθεσε στον Ελ-
ληνα εικαστικό και αρχιτέκτονα 
Ανδρέα Αγγελιδάκη να δημιουρ-
γήσει ένα μνημειακό έργο με ανα-
φορές στον ελληνικό πολιτισμό. 
Το έργο, που θα έχει τίτλο «Κέ-
ντρο για την αναλυτική εκτίμηση 
της αρχαιότητας», θα τοποθετη-
θεί μέσα στο Espace Niemeyer, 
στο Παρίσι, το κτίριο που σχεδία-
σε ο μεγάλος Βραζιλιάνος αρχιτέ-
κτων Οσκαρ Νιμάγιερ. Το έργο θα 
εγκαινιαστεί στις 11 Οκτωβρίου. 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Σταυρούλα Γκολφομήτσου
Την ιδιαίτερα τιμητική θέση της 
επικεφαλής του Ινστιτούτου Συ-
ντήρησης του Γκέτι ανέλαβε η 
Ελληνίδα συντηρήτρια και ειδι-
κή επιστήμων Σταυρούλα Γκολ-
φομήτσου, προερχόμενη από το 
Πανεπιστήμιο του Γκότενμπεργκ. 
Με διεθνή εμπειρία επί 20 έτη, η 
κ. Γκολφομήτσου θα ενισχύσει τα 
προγράμματα του ινστιτούτου 
και φιλοδοξεί να εισαγάγει νέα 
σκέψη στα διαρκώς ρευστά ζητή-
ματα συντήρησης και ανάδειξης 
της τέχνης στον δημόσιο χώρο. 

ΠΑΡΙΣΙ
Ερνέστ Μπιελέ
Το Μουσείο Ορσέ ανακοίνωσε την 
απόκτηση ενός έργου του Ελβετού 
ζωγράφου Ερνέστ Μπιελέ (1863-
1948). Είναι το πρώτο έργο του Ελ-
βετού καλλιτέχνη που γίνεται μέ-
ρος των συλλογών του Μουσείου 
Ορσέ. Ο Μπιελέ, γεννημένος στη 
Ρολ, ήταν πολυτάλαντος και δού-
λεψε με όλα τα μέσα και τις τεχνι-
κές. Παρέμεινε συνδεδεμένος με 
την πατρίδα του, επιδόθηκε στο 
βιτρό και στις οροφογραφίες, και 
η ζωγραφική του χαρακτηρίζε-
ται από έναν ιδιόμορφο ρεαλισμό. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μονογραφία Λουίτζι Λουτσιόνι
Από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli κυ-
κλοφόρησε η μονογραφία για τον 
Ιταλό μοντερνιστή ζωγράφο Λου-
ίτζι Λουτσιόνι (1900-1988). Γνω-
στός για τις νεκρές φύσεις, τα το-
πία και τις προσωπογραφίες του, 
ο Λουτσιόνι βρέθηκε με την οι-
κογένειά του στη Νέα Υόρκη από 
νεαρή ηλικία και γαλουχήθηκε 
στην καλλιτεχνική σκηνή των 
ΗΠΑ ήδη από τη δεκαετία του 
1920. Τα τελευταία χρόνια η πε-
ρίπτωσή του κερδίζει το ενδιαφέ-
ρον των ιστορικών της τέχνης. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με το διαστημικό τηλεσκόπιο «Τζέιμς Γουέμπ» λένε πως θα μπορέσουμε 
να δούμε πράγματα που έως τώρα δεν ήταν ορατά. 

Φωτογραφία της Αλίνκα 
Ετσεβερία, Μεξικανο-βρετανής 
εικαστικού και πολύπλευρης 
δημιουργού, από την ομαδική 

έκθεση στο Μουσείο Φοτό Ελιζέ. 

Η όλη διαδικασία 
μοιάζει με το να προ-
σπαθείς να μεταφρά-
σεις ένα ποίημα 
σε μια ξένη γλώσσα. 



Κυριακή 26 Ιουνίου 2022  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7

 ΣΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
«Ποιος έφαγε τον τελευταίο λουκουμά;» 
εικονογράφηση: Βικτώρια Λεωνίδου
σελ. 11

Στο Χωριό της Κυράς Φωφώς χάθηκε 
ο τελευταίος λουκουμάς κι έγινε μεγά-
λος σαματάς. Ο Άψε Βρες, ο πιο γνωστός 
αστυνομικός, αποφάσισε στο πι και φι 
λύση στο μυστήριο να βρει. Το μυστήριο 
του χαμένου λουκουμά μελώνει από το 2011 τις καρδιές παιδιών, γονιών 
και εκπαιδευτικών. Με θέμα τη διαπολιτισμικότητα και βασισμένο στην 
εμπειρία της Σάντης Αντωνίου με την ιδιότητα της Πρώτης Κοινωνικής Λει-
τουργού στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου, 
το παραμύθι αυτό είναι απαραίτητο για κάθε παιδική βιβλιοθήκη. Επιπλέ-
ον, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εγκριθεί και ως εκπαιδευτικό υλικό από 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Ήταν λοιπόν εκείνη τη 
χρονιά που η Σάντη Αντωνίου είχε αναλάβει τη λειτουργία της κοινωνικής 
υπηρεσίας του Κέντρου, μια εμπειρία που έμελλε να γίνει σταθμός στην 
επαγγελματική, στη δημιουργική και στην εξελικτική της πορεία, όπως 
δηλώνει η ίδια. Ο λουκουμάς, γεννήθηκε ως προσωπική της ανάγκη να 
μοιραστεί τη φιλία δύο διαφορετικών παιδιών, που άνθιζε μέσα στο Κέ-
ντρο. Η φιλία και το μοίρασμά τους μαρτυρούσε αξίες όπως η αγάπη, ο 
σεβασμός, η αποδοχή και η ευγένεια. Ο λουκουμάς μπορεί να διατηρηθεί 
ζωντανός μέσα από τη σπουδαία έκφραση του εθελοντισμού αλλά κυρίως 
μέσα από την προσωπική ευθύνη, μέσα από τη στάση μας απέναντι στους 
άλλους και στον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους. «Κανένα παιδί χωρίς 
πρόγευμα στο σχολείο», μια δράση μέσα από την οποία ο λουκουμάς προ-
σφέρει έμπρακτα στα παιδιά. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του λουκου-
μά πηγαίνουν απευθείας στο πρόγραμμα. Ο λουκουμάς, με τη στήριξη και 
την αγάπη των αναγνωστών, κατάφερε να προσφέρει, μέχρι σήμερα, πρό-
γευμα σε πάνω από 1000 μαθητές που το είχαν ανάγκη.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο διανέμεται από την εφαρμογή Read Library 
στην τιμή των 4,99 ευρώ. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.
read-library.com/ για περισσότερες πληροφορίες και βιβλία.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Π
ώς μια παράσταση για τον έρω-
τα, για τη δύναμη της σαρκι-
κής επαφής, της ανάγκης να 

δεθούμε ορμητικά ο ένας πάνω 
στον άλλον, μπορεί να ανοίξει 
έναν ποταμό δακρύων ανάμεσα 
στους θεατές;

Μπορεί και συνέβη, στην 
παράσταση της Ελένης ∆ημο-
πούλου, σε σκηνοθεσία Ελένης 
Ευθυμίου, με την ομάδα «Εν δυ-
νάμει», με τίτλο «Ερωτευμένα 
άλογα», που ανέβηκε τις προη-
γούμενες ημέρες στο ∆ημοτικό 
Θέατρο Πειραιά. Ενα κατάμε-
στο θέατρο παρακολούθησε με 
κομμένη την ανάσα την εξέλιξη 
ενός θέματος που θα έλεγε κά-
ποιος ότι είναι χιλιοειπωμένο, 
από καταβολής κόσμου. Μα τι 
να συζητήσουμε άλλο για τον 
έρωτα; Εχει καταντήσει ένα θέμα 
τόσο κοινότοπο ώστε να ζούμε 
σε εποχές όπου μόνον η τραγι-
κότητα και η καταστροφικότητα 
του ανθρώπινου είδους να μας 
συγκινεί και να μας συμπαρα-
σύρει. Και μυούμαστε ολοένα 
και περισσότερο σε παραστά-
σεις όπου το αρνητικό πρωταγω-
νιστεί. Η σήψη, η παθολογία, η 
κτηνωδία, η απουσία συναισθή-
ματος, η μοναξιά, η διαστροφή, 
η λεηλασία, ο κατακερματισμός, 
η απόγνωση οδηγούν τον θεατή 
στην αναπαράσταση του κόσμου 
ενός καλλιτέχνη όπου πιστεύει 
ή οραματίζεται ότι διαισθάνε-
ται καλύτερα τον κόσμο, και μας 
τον σερβίρει, μέσα από τα μάτια 
του, ενίοτε μας προβάλλει και 
άλλα στοιχεία του σώματός του, 
για να μας υπενθυμίσει ότι «σκέ-
φτεται» για εμάς με όλους τους 
τρόπους. Και τότε το αρνητικό 
που προβάλλεται στις οθόνες και 
στις θεατρικές σκηνές είναι το 
ίδιο, ζωή και τέχνη μοιάζουν να 
συμπλέουν σε αυτή την ιστορι-
κή στιγμή με έναν τρόπο που θα 
έλεγε κανείς ότι μας περιμένει 
μόνον ένα ολοκληρωτικό αδιέ-
ξοδο, ο θάνατος. Και δεν είναι 
λίγοι αυτοί που συνεχίζουν να 
κρατάνε την παιδική τους ψυχή 
ζωντανή και να τολμούν να ζουν 
εκτός οθόνης και να έρχονται σε 
επαφή, φυσικά με τις δυσκολί-
ες και τα προβλήματα, αλλά και 
με την καλοσύνη της ζωής της 
διπλανής πόρτας που συνεχίζει 
και αυτή, σε πείσμα των καιρών, 
να αναδύεται με μικρούς, ήπιους 

και πάντα σταθερούς τρόπους. 
Στην ένταση και στη βία υπάρ-
χει πάντα αυτός που θα σου δώ-
σει τη σειρά του, θα σου πει τον 
καλό του λόγο ή θα σε κοιτάξει 
με έναν τρόπο που θα εισπρά-
ξεις κατανόηση. Και εάν αυτό 
συμβαίνει στη ζωή, γιατί τελευ-
ταία δεν το βλέπουμε στην τέ-
χνη; Τι έχει συμβεί στους ποιη-
τές της καρδιάς μας και έχασαν 
την καρδιά τους; Ζούμε τα τε-
λευταία χρόνια τόσο οδυνηρές 
στιγμές, σαν να βυθίστηκε και 
η τέχνη στη μιζέρια της. Εχασε 
ο καλλιτέχνης το σθένος του ή 
αρρώστησε από μιαν αρρώστια 
ανίατη; Την ικανότητά του να 
σκέφτεται για τους ανθρώπους 
με την αποστολή να τους οδηγή-
σει σε ένα ξέφωτο. Να έχει κάτι 
να τους προτείνει. 

Ποια είναι λοιπόν η σημερι-
νή αποστολή του καλλιτέχνη, 
του ευαίσθητου ανθρώπου; Εάν 
δεν είναι η ψυχική δύναμη να 
μας πάρει από το χέρι και να 
μας προτείνει τον κόσμο του; 
Ποιον όμως κόσμο έχει να μας 

προτείνει; Ποια είναι τα ψυχικά 
του εφόδια και τα προσωπικά 
του αντανακλαστικά; Ποιες είναι 
οι αποσκευές του; Ποια είναι η 
ματιά στη δική του ύπαρξη και 
ποια η ματιά στην ανθρωπότητα; 
Γιατί ο καλλιτέχνης δεν μπορεί 
να σκέφτεται μόνον τον εαυτό 
του. Ακόμα και εάν γράφει μου-
σική δωματίου, το δωμάτιο αυτό 
για τον καλλιτέχνη έχει ουρανό 
αντί για ταβάνι. 

Με την παράσταση «Ερωτευ-
μένα άλογα» έγινε αντιληπτό τι 
λείπει από τη σύγχρονη τέχνη. 
∆εν είναι το θέμα μόνον, ο έρω-
τας δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς 
είναι ένα θέμα που, μέσα στην 
καταστροφικότητα των ημερών, 
τείνουμε να ακρωτηριάζουμε. 
∆εν είναι ότι προσεγγίζει τη σω-
ματική επαφή μέσα από τη βαθιά 
ανάγκη της ένωσης, ένα δικαίω-
μα για όλα τα ανθρώπινα όντα, 
άσχετα από τις κινητικές τους 
δυσκολίες, τη νοητική στέρηση 
ή τη γενετική τους ιδιαιτερότη-
τα. Είναι όλα αυτά και κυρίως εί-
ναι μια παράσταση-δώρο. Οι δη-
μιουργοί (ίσως δεν είναι τυχαίο 
που είναι γυναίκες) φώτισαν τις 
αθέατες πλευρές της ζωής, αλλά 
δεν μετέφεραν κανένα σκοτάδι 
τους. Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο 
ανθρώπους με σύνδρομο Down ή 
η λαγνεία της γυναίκας που είναι 
κατάκοιτη δεν αποτυπώνουν το 

σκοτάδι αυτών των στιγμών, γί-
νονται καθρέφτης για εμάς. Εμείς 
είμαστε τα απότιστα λουλούδια 
και όχι αυτοί οι ξεχωριστοί άν-
θρωποι επί σκηνής. Είμαστε 
απότιστοι από ανθρωπιά, από 
γενναιόδωρη τέχνη, από ψυχι-
κά ερείσματα, από αλήθεια, από 
φως, από δοτικότητα και επα-
γρύπνηση. Είμαστε απότιστοι 
από βιβλία που μιλάνε στην ψυ-
χή μας, από ανθρώπους-φάρους, 
που μας αγαπάνε, από ιδρύματα 
που προωθούν την τέχνη μέσα 
από την ταπεινότητα και την ευ-
γένεια. Είμαστε απότιστοι γιατί 
η φιλοδοξία, η αμετροέπεια και 
οι μόδες μάς έχουν κρατήσει πα-
γωμένους. Τι είναι άλλωστε η τέ-
χνη; Εάν δεν είναι ένα ανοιχτό 
γράμμα στην ανθρωπότητα. Εάν 
ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να εξα-
φανίσει το όνομά του για χάρη 
αυτής της πνοής που θα ερεθίσει 
τα μάτια των θεατών του και θα 
υγρανθούν. Οι απότιστοι μέχρι 
εκείνη τη στιγμή θεατές ποτι-
στήκαμε με τα δικά μας δάκρυα 
από ηθοποιούς που, ενώ αφελώς 
ήρθαμε να δούμε το δράμα τους, 
είχαν την τόλμη, το θάρρος, την 
καλοσύνη, το περίσσευμα να μας 
φιλοξενήσουν στο δικό τους πο-
νεμένο και ταλαιπωρημένο σώ-
μα και να μας αγγίξουν με έναν 
τρόπο που θα μείνει για πάντα 
χαραγμένο εντός μας.

Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος σπούδα-
σε θετικές επιστήμες (διδακτο-
ρικό στη Φυσική της Ατμόσφαι-
ρας). Υπήρξε πρώτος διευθυντής 
της Greenpeace και υφυπουργός 
Περιβάλλοντος. Eχει συγγράψει 
πολλά βιβλία, δοκίμια, άρθρα και 
μελέτες. Στη λογοτεχνία τον βρί-
σκουμε με το «Η καταγωγή του 
φωτός», εκδ. Αλεξάνδρεια, και με 
τη συλλογή «Ποιήματα» από την 
Athens Voice. H «Barcelona» είναι 
το πρώτο «σχεδόν μυθιστόρημα».
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το «Σικελικό ειδύλλιο» της Σώτης 
Τριανταφύλλου και την «Παραγου-
άη» του Μιχάλη Μοδινού.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Σίγουρα ο Νάρκισσος ή ο Χρυσό-
στομος του Ερμαν Εσε ή και τα δύο 
μαζί. Ο πρώτος γιατί αφιέρωσε τον 
εαυτό του σε μια πνευματικότητα 
στο όριο της ύπαρξης και ο δεύτε-
ρος γιατί τον κέρδισε η ζωή.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;
Από ποιητές τον Ζακ Μπρελ, τον 
Μπομπ Ντίλαν, τον Ελιοτ, τον Ρίτσο, 
τον Σαββόπουλο και απαραιτήτως 
τον Σεφέρη. Από συγγραφείς τη 
Μαργκερίτ Ντιράς, τον Κλαούντιο 
Μάγκρις, τον Πάτρικ Λη Φέρμορ, 
τον Φόστερ Γουάλας, τον Ρολάν 
Μπαρτ και τον Κλοντ Λεβί Στρος.
 

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Οτι ο Μπρεχτ ήταν σταλινικός: 
«Alain Brossat, Brecht et Lukacs, 
staliniens en situation». 
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Τον «∆ον Κιχώτη», του Θερβάντες.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Το «Μόμπιους Ντικ» του Αντριου 
Κρούμι, Πόλις, 2007. Σκεφτόμουν 
να το κάνω θεατρικό, αλλά απέ-
τυχα.
 
Βαρκελώνη: Γιατί η συγκεκριμέ-
νη πόλη γίνεται το επίκεντρο της 
ιστορίας;
Το αρχικό ερέθισμα ήταν η Υπάτη 
(χωριό της Οίτης) από την οποία κα-
τάγομαι. Τον 14ο αιώνα ήταν η έδρα 
του ∆ουκάτου των Καταλανών στην 
Ελλάδα! Από κει έφτασα εύκολα 
στη Βαρκελώνη και μετά στον ισπα-
νικό εμφύλιο. Η Βαρκελώνη μου 
έδινε μια μοναδική ευκαιρία να μι-
λήσω για πολλά ιδεολογικά ζητήμα-
τα, από την αρχαία τραγωδία ώς την 
Αριστερά του Μεσοπολέμου, και 
απ’ την τρομοκρατία ώς τη σχέση 
των ανθρώπων με τη φύση.
 
Πώς ο πόλεμος αποτελεί τον συν-
δετικό κρίκο των κεφαλαίων;
Ο πόλεμος είναι το υπόβαθρο στην 
πορεία διαμόρφωσης του υλικού 
πολιτισμού, αν και ο Μπροντέλ δια-
φωνεί. Θεωρεί δηλαδή ότι πρωτα-
γωνιστικό ρόλο έπαιξε διαχρονικά 
το περιβάλλον.
 

Από τον Ηρακλή μέχρι τον Κέ-
νεντι και τους σταλινικούς. 
Πώς τα πρόσωπα εξυπηρε-
τούν τη δομή;

Ο Ηρακλής ήταν η σημαντικότερη 
ευρωπαϊκή φυσιογνωμία πριν από 
τους ιστορικούς χρόνους. Ο Κένεντι 
ήταν μια ξαφνική αστραπή. Οι στα-

λινικοί είναι ακόμη μετα-
ξύ μας, στο διπλανό 
γραφείο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Αγάπη παράνομη 
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 122

 

Σ
την τηλεοπτική εκδοχή που 
πρόβαλε η ΕΡΤ, η «Αγάπη 
παράνομη» απλώθηκε σε έξι 

σαρανταπεντάλεπτα επεισόδια. 
Στην πρωτότυπη εκδοχή της, η 
νουβέλα που έγραψε ο Κωνστα-
ντίνος Θεοτόκης το 1906 δεν ξε-
περνάει τις ενενήντα σελίδες. Και 
αποτελεί ένα από τα πολύ ωραία 
έργα του σπουδαίου συγγραφέα 
που έζησε στα τέλη του 19ου αι-
ώνα και στις αρχές του 20ού. Εκ-
φραστική λιτότητα, δραματική 
ένταση και σοφή σύνθεση φέρ-
νουν στο προσκήνιο την ιστορία 
του Στάθη Θεριανού καθώς μά-
ταια παλεύει να κατασιγάσει τον 
άνομο πόθο που νιώθει για τη γυ-
ναίκα του γιου του Χρυσαυγή. Κι 
όπως σε άλλα σύντομα ή εκτενή 
πεζά που ανήκουν στις Κορφιά-
τικες ιστορίες του Επτανήσιου 
δημιουργού, ο αφανισμός απο-
δεικνύεται αναπόφευκτος. Κα-
νείς δεν καταφέρνει να δαμάσει 
τα καταστροφικά πάθη του μέσα 
στην κλειστή πατριαρχική αγρο-
τική κοινότητα που καταδυνα-
στεύει τα μέλη της με άχρηστους 
περιορισμούς πάνω σε δευτερεύ-
οντα ζητήματα κοινωνικού φαί-
νεσθαι. Πεζογράφος, ποιητής, δο-

κιμιογράφος και μεταφραστής, ο 
αριστοκρατικής καταγωγής Κων-
σταντίνος Θεοτόκης (1872-1923) 
υπήρξε μία από τις μεγάλες μορ-
φές του καλλιτεχνικού κόσμου 
και της λογιοσύνης, αναπτύσσο-
ντας παράλληλα εθνική και κοι-
νωνική δράση. Πήρε μέρος στην 
κρητική επανά-
σταση του 1896, 
στον πόλεμο του 
1897, στο βενιζε-
λικό κίνημα της 
Θεσσαλονίκης 
το 1916. Προ-
σχώρησε στον 
δημοτ ι κ ι σμό 
και ασπάστηκε 
τα σοσιαλιστικά 
ιδεώδη.

Ζώντας ανά-
μεσα στην Κέρ-
κυρα και στις 
χώρες της ∆ύσης 
μετείχε ενεργά στις πνευματικές 
ζυμώσεις μετακινούμενος, όπως 
έχει παρατηρήσει ο Αλέξης Ζή-
ρας, από τις κοσμοθεωρίες του 
γερμανικού ιδεαλισμού και του 
Νίτσε, στο σύστημα του νατου-
ραλισμού και στη φιλοσοφία του 
μαρξισμού. «Η τιμή και το χρή-
μα» (1914), «Η ζωή και ο θάνα-
τος του Καραβέλα» (1920) και «Οι 
σκλάβοι στα δεσμά τους» (1922) 
υπήρξαν μαζί με τις Κορφιάτικες 

ιστορίες προϊόν της στροφής του 
προς τον σκληρό ρεαλισμό. Με 
ποιο τρόπο το «Αγάπη παράνο-
μη» αποτελεί όπως και οι άλλες 
Κορφιάτικες ιστορίες από τα πιο 
δυνατά κείμενα της ελληνικής 
πεζογραφίας; Περιγραφές τοπί-
ων και χώρων δεν υπάρχουν. Ο 

συγγραφέας δίνει 
μόνον δυο-τρεις 
πινελιές της όψης 
των ηρώων. Και 
από εκεί και πέρα 
αφήνει τη δράση 
να εξελιχθεί μες 
στην ψυχή τους 
και να φανερωθεί 
μέσα απ’ τα λόγια 
και τις πράξεις 
τους. Σε αυτό το 
περιβάλλον του 
αυστηρού ελέγ-
χου, τα πάθη απο-
δεικνύονται τόσο 

δυνατά ώστε η αφηνιασμένη δρά-
ση τους οδηγεί τους πρωταγωνι-
στές στην καταστροφή. Οσο πιο 
ανελεύθερη είναι η κοινωνία που 
τους περιβάλλει, τόσο πιο ανεξέ-
λεγκτα είναι. Στο τέλος βρίσκεται 
ο θάνατος που ούτε αυτός τους 
τρομάζει. Η δραστικότητα στα 
κείμενα του Θεοτόκη στηρίζεται 
στο διαρκές ξεπέρασμα των ορί-
ων σε έναν κόσμο που εμφανίζε-
ται βαρύς, συμπαγής, αμετακίνη-

τος. Το εκφραστικό ιδίωμα παίζει 
επίσης ρόλο. Συνήθως οι ντοπιο-
λαλιές ενοχλούν. Στον συγγρα-
φέα μας συμβαίνει το αντίθετο. 
Οι λεκτικοί τύποι της ιδιαίτερης 
πατρίδας του είναι τόσο σοφά 
γωνιασμένοι μέσα στα κείμενά 
του ώστε αντί να διώχνουν τον 
αναγνώστη, τον παρασύρουν στο 
πέτρινο σύμπαν τους.

Το ιδίωμα της κλειστής κερ-
κυραϊκής αγροτικής κοινότητας 
αποτελεί για τον Θεοτόκη ό,τι 
είναι για τον Παπαδιαμάντη η 
καθαρεύουσά του. Κανενός τα 
κείμενα δεν θα μπορούσαν να 
έχουν γραφτεί αλλιώς. Το ύφος 
τους αποτελεί το «εκ των ων ουκ 
άνευ» του κόσμου τους. Η τύχη 
της «Αγάπης παράνομης» υπήρξε 
ιδιαίτερη. Πρωτοδημοσιεύθηκε 
εβδομήντα χρόνια από τη συγ-
γραφή της, το 1977, από τον πε-
ρίφημο εκδότη Φίλιππο Βλάχο. 
Καθώς όμως στη διάρκεια της Κα-
τοχής την είχαν θάψει στο χώμα 
για να την σώσουν από το ενδε-
χόμενο καταστροφής, σε διάφο-
ρα σημεία της –ευτυχώς λίγα σε 
αντίθεση με άλλα χειρόγραφα του 
Θεοτόκη– δεν διαβάζεται. Τίποτα 
ωστόσο δεν εμποδίζει την απορ-
ρόφησή μας μέσα στο σύμπαν 
μοιραίας έλξης, ανείπωτης ηδο-
νής και ολικής καταστροφής στο 
οποίο περπατούν οι ήρωές της.

Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο άνομος πόθος του Στάθη Θεριανού

Είμαστε ένα λιβάδι απότιστα λουλούδια

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Η φιλοδοξία,
η αμετροέπεια και 
οι μόδες μάς έχουν 
κρατήσει παγωμένους.

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησε το κοινό την παράσταση της Ελένης ∆ημοπούλου –σε σκηνοθεσία Ελένης 
Ευθυμίου, με την ομάδα «Εν δυνάμει»– «Ερωτευμένα άλογα» στο ∆ημοτικό Θέατρο Πειραιά.
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Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ

Πριν από αρκετά χρόνια είχα προ-
τείνει στον αρχισυντάκτη μου να 
γράψω ένα θέμα που αφορούσε 
κάποια χώρα της Απω Ανατολής. 
Το θέμα ήταν περιβαλλοντικό, 
και παρότι αρκετά τοπικού χα-
ρακτήρα, μας αφορούσε όλους. 
«Είναι πολύ μακριά», μου είχε 
απαντήσει – «Κάτι άλλο έχεις;». 
Την επομένη το τόλμησα ξανά με 
περισσότερα επιχειρήματα και 
στοιχεία, καθώς και με εντυπω-
σιακό φωτογραφικό υλικό. Φευ. 
Η χώρα δεν μετακινήθηκε κοντύ-
τερα, ούτε διευρύνθηκαν οι προ-
τεραιότητες του αρχισυντάκτη. 

Η στάση αυτή δεν είναι βέβαια 
πρωτόγνωρη – ειδικά στα ΜΜΕ. 
Η Απω Ανατολή είναι όντως μα-
κριά. Παραμένει πάντα έξω από 
τη σφαίρα των άμεσων ενδιαφε-
ρόντων μας, ενώ παράλληλα δια-
τηρεί έναν τουριστικό εξωτισμό 
που δύσκολα θυσιάζει κανείς για 
τις περιβαλλοντικές ανησυχίες 
κάποιου δημοσιογράφου. 

Επιλεκτική ευαισθησία
Θυμήθηκα το παραπάνω γεγο-

νός με αφορμή τα όσα άκουγα έν-
θεν κακείθεν μόλις κατέφθασαν 
στην Ελλάδα τα πρώτα ασυνό-
δευτα παιδιά από την Ουκρανία. 
«∆εν βλέπω να κόπτεται κανείς 
το ίδιο για τα προσφυγόπουλα 
από τη Συρία ή από την Υεμένη», 
σχολίασε μια φίλη, υποστηρίζο-
ντας ότι η ∆ύση έχει επιδείξει 
μνημειώδη αδράνεια και αδια-
φορία για τις αιματηρές συρρά-
ξεις που συνεχίζονται στις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές του 
πλανήτη, στην Ασία και στην 
Αφρική. Επικίνδυνος και άκαιρος 
ο συμψηφισμός, της είπα – με 
αρκετή δόση αλήθειας, ωστόσο. 

«Είναι πολύ εύκολο να κάνου-
με τα στραβά μάτια για τα πιο 
τρομακτικά πράγματα που συμ-
βαίνουν στον πλανήτη, όμως με 

αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε 
στην αδιαφορία και στον κυνι-
σμό. Ομως, όσο δύσκολο κι αν 
είναι να δούμε, είναι απαραίτη-
το», λέει ο Γάλλος φιλόσοφος, 
συγγραφέας και ακαδημαϊκός 
Μπερνάρ-Ανρί Λεβί, με αφορμή 
τη διανομή στις αμερικανικές αί-
θουσες του τελευταίου του ντο-
κιμαντέρ «The Will to See» («Η 
επιθυμία να δεις»), μια οπτικο-
ποίηση, ουσιαστικά, του ομότιτ-
λου βιβλίου του που κυκλοφόρη-
σε το 2021.  

Θέμα του οι ξεχασμένες 
εμπόλεμες περιοχές του πλα-
νήτη –«εκείνες που δεν απα-
σχολούν τις δυτικές δημοκρα-
τίες»– τις οποίες ο 73χρονος 
Λεβί επισκέφθηκε και μάλιστα 
εν μέσω πανδημίας. Από τη Νι-
γηρία, στο Κουρδιστάν, από την 
Ουκρανία στη Σομαλία και στο 
Μπανγκλαντές και από το στρα-
τόπεδο προσφύγων στη Μόρια 
της Λέσβου, στη Λιβύη, και στο 
Αφγανιστάν, ο Mπερνάρ-Ανρί 
Λεβί, ευθυτενής και κομψός με 
το χαρακτηριστικό κοστούμι, το 
λευκό πουκάμισο και τα μοκα-
σίνια του, βάδιζε τους δρόμους 
του πολέμου, ενώ ο πλανήτης 
έμπαινε σταδιακά στο ρελαντί, 
με άγνωστες συνέπειες. 

«Το The Will to See έγινε το 
2020, όταν είχε πλέον ξεσπάσει η 
πανδημία του κορωνοϊού. Οπότε 
υπήρχαν περιοχές που αποφάσι-
σα να πάω άσχετα από το ρίσκο 
και τις δυσκολίες. Υπήρχαν όμως 
και άλλες στις οποίες πήγα επει-
δή σε καιρό λοκντάουν ήταν οι 
μόνες που μπορούσα να πάω», 
εξηγεί σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στο Octavian και προσθέτει: 
«Ηταν δική μου η απόφαση να 
πάω στο Κουρδιστάν και στην 
Ουκρανία. Θα πήγαινα ανεξάρ-
τητα από το ηθικό, το πολιτικό 
και το οικονομικό κόστος. Γιατί 
έπρεπε να πάω. Αλλά στην περί-
πτωση της Σομαλίας, για παρά-

δειγμα, πήγα γιατί ήταν ένα από 
τα ελάχιστα καυτά σημεία όπου 
μπορούσες να πας όσο η Ευρώ-
πη παρέμενε ερμητικά κλειστή 
στον υπόλοιπο κόσμο».  

Το βιβλίο έχει δύο μέρη: Το 
δεύτερο, που αποτελεί και το 
σκριπτ του ντοκιμαντέρ, είναι 
γραμμένο σαν ένα ιδιότυπο ημε-
ρολόγιο – «το ημερολόγιο του 
γηραιότερου ρεπόρτερ στη Γαλ-
λία». Εδώ, ο Λεβί δεν καταγρά-
φει απλώς τις σκληρές καταστά-
σεις που βλέπει και βιώνει, αλλά 
τοποθετείται απέναντί τους, τις 
σχολιάζει και αναζητά λύσεις – 
ως συγγραφέας όμως, και όχι 
ως δημοσιογράφος: «Οταν λέω 
ότι είμαι συγγραφέας, σημαίνει 
ότι είμαι ένας δημοσιογράφος 

που παίρνει θέση», επισημαί-
νει. «Ανοίγω όλα τα χαρτιά μου. 
∆εν κρύβω την προσωπική μου 
εμπλοκή, τις προσωπικές μου 
επιλογές. Λέω ανοιχτά αυτό που 
βλέπω, αυτό που σκέφτομαι, κι 
αυτό που σκέφτομαι ότι πρέπει 
να γίνει», γράφει. 

«Σέβομαι τους δημοσιογρά-
φους. Για μένα η δουλειά τους 
είναι μια από τις πιο ευγενείς 
πνευματικές δραστηριότητες. 
Ομως δεν είμαι ακριβώς ένας 
από αυτούς. Είμαι κάποιος που 
εμπλέκεται στην πραγματικότη-
τα που βλέπει», διευκρινίζει, κα-
ταλήγοντας: «Πέρασα πολύ χρό-
νο, ειλικρινά, πολεμώντας τον 
ίδιο μου τον εαυτό, βγαίνοντας 
από τη Σαρτρική ζώνη άνεσής 
μου, πολύ συχνά δοκιμάζοντας 
τα όρια της δύναμής μου ώστε 
να μπορέσω να ακούσω τα θύμα-
τα εγκλημάτων απόλυτων και να 
προσπαθήσω να διεισδύσω στα 
μυστήριά τους».

Μια ασυνήθιστη ζωή
Οσο για το πρώτο μέρος, ο Λε-

βί κάνει έναν απολογισμό των 
πραγμάτων που τον διαμόρφω-
σαν. Ανακαλεί τα βιώματα και τις 
μνήμες του· εκφράζει τον θαυμα-
σμό του για τον «διπλά ηρωικό» 
πατέρα του, ο οποίος σε ηλικία 

μόλις 18 ετών μπήκε στις διε-
θνείς ταξιαρχίες στην Ισπανία, 
για να ενταχθεί αργότερα στη 
γαλλική Αντίσταση· και φυσικά 
απαριθμεί τα διαβάσματά του: 
Αλτουσέρ, Αριστοτέλης, Μαλ-
ρό, Καπότε, Κάπα, Χέγκελ, Ου-
ελμπέκ, Παζολίνι, Πεσόα... η 
λίστα είναι ατελείωτη – ένας 
φόρος τιμής σε όσους τον έμα-
θαν «να βλέπει», που τον οδήγη-
σαν, εκείνον, «έναν βολεμένο, 
φιλελεύθερο, γεννημένο μέσα 
στα προνόμια» –όπως τον έχουν 
χαρακτηρίσει οι επικριτές του–, 
σε αυτή την «ασυνήθιστη ζωή»: 
στο σημείο που «της Γης οι Κολα-
σμένοι του Φραντζ Φανόν συνα-
ντούν τους άθλιους του Φουκό, 
τα φαντάσματα του Πρίμο Λέ-
βι και (γιατί όχι;) τα τσακισμένα 
κορμιά του Παζολίνι». 

Ταυτόχρονα, όμως, επιχειρεί 
να προσδιορίσει κι αυτό που τον 
ωθεί να ταξιδεύει αενάως γε-
μίζοντας τα μπαγκάζια του με 
ιστορίες. «Η αλήθεια είναι ότι 
δεν έθεσα ποτέ αυτή την ερώ-
τηση στον εαυτό μου ευθέως», 
εξομολογείται. «∆εν την έθεσα 
ούτε καν στον δρόμο, σε κάθε 
νέα περιπέτεια. Μπορώ να φύγω 
για την Ερυθραία, τη Βοσνία, ή 
το Αφγανιστάν. Μπορώ να πάω 
σε 8 ή 9 διαφορετικούς προορι-
σμούς που είναι τώρα προσβά-
σιμοι, χωρίς να ξοδέψω χρόνο 
να προβληματιστώ, να ζυγίσω 
τα υπέρ και τα κατά, ή να ανα-
ρωτηθώ “Τι μου δίνει κίνητρο; 
Τι με κάνει να τρέχω; Τι με οδη-
γεί να ρίχνομαι ξανά σε αυτό το 
χάος ή στην κόλαση;” Ποτέ δεν 
έχω διστάσει πραγματικά. Ποτέ 
δεν έχω φοβηθεί πραγματικά, 
ούτε έχω καυχηθεί πως δεν φο-
βάμαι. Κάθε φορά είναι μια από-
φαση. Μια ευκαιρία και ένα έν-
στικτο που ακολουθούνται από 
μια απόφαση». 

 
https://bernard-henri-levy.com/en

Δεν καταγράφει απλώς 
τις σκληρές καταστάσεις 
που βλέπει και βιώνει, 
αλλά τοποθετείται 
απέναντί τους, τις 
σχολιάζει και αναζητάει 
λύσεις – ως συγγραφέας 
όμως, και όχι ως 
δημοσιογράφος.

«Πέρασα πολύ χρόνο, ειλικρινά, πολεμώντας τον ίδιο μου τον εαυτό, βγαίνοντας από τη Σαρτρική ζώνη άνεσής μου, πολύ συχνά δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμής μου ώστε να μπορέ-
σω να ακούσω τα θύματα εγκλημάτων απόλυτων και να προσπαθήσω να διεισδύσω στα μυστήριά τους».

Τις περιοχές «εκείνες που δεν απασχολούν τις δυτικές δημοκρατίες» 
επισκέφθηκε ο Μπερνάρ-Ανρί Λεβί.

Οι «αόρατοι»
για τη Δύση
πόλεμοι
Ενα οδοιπορικό του Μπερνάρ-Ανρί Λεβί

στις ξεχασμένες περιοχές του πλανήτη

ΝΙΓΗΡΙΑ, 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
Συμβαίνει στη Νιγηρία, τη μεγα-
λύτερη οικονομία της Αφρικής. 
Είναι ένας πόλεμος σε αργή κί-
νηση, φρικτός στη σκληρότητά 
του, με μεγάλο και αυξανόμενο 
αριθμό θυμάτων που σκοτώνο-
νται ή εκτοπίζονται. Είναι μια 
σφαγή Χριστιανών σε κλίμακα 
που φαίνεται να ξεπερνά ακόμη 
και αυτό που έχουν υποστεί οι 
Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής.
 
ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ, 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
Κουρδιστάν είναι το πολεμικό 
της ψευδώνυμο. Είναι μια μι-
κροσκοπική γυναίκα, όμορφη, 
με μαλλιά πλεξούδες. ∆ιοικεί 
ένα τάγμα περίπου εκατό γυναι-
κών που έχουν στρατοπεδεύσει 
κάπου κοντά στην πρώτη γραμ-
μή... Μας οδηγεί σε ένα κτίριο· 
στο πάτωμα κάθονται οι συντρό-
φισσές της με τα καλάσνικοφ 
στο πλευρό τους.
 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
Από τα πρώην κομψά σπίτια που 
πλαισίωναν τις οδούς Σαπότικα 
και Πούσκιν, δεν έχει απομείνει 
τίποτα παρά μόνον σωροί ερει-
πίων που μοιάζουν πολύ με τα 
ερείπια που άφησαν πίσω τους 
οι πυροτεχνουργοί του ISIS στο 
Ιράκ και τη Συρία.
 
ΣΟΜΑΛΙΑ, 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
Η πόλη των κανίβαλων, που κα-
ταβροχθίζει νεκρούς και ζωντα-
νούς, επιστρέφει στο κωματώ-
δες λαχάνιασμά της. ∆εν γίνεται 
τίποτα στο Μογκαντίσου... Οταν 
η κυκλοφορία ξαναρχίσει, όταν 
η κίνηση φτάσει στο αποκορύ-
φωμά της, τότε η al-Shabaab θα 
στείλει ένα δεύτερο παγιδευμέ-
νο αυτοκίνητο που θα προκαλέ-
σει πενήντα θανάτους.
 
ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 
Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν 
ξέρει ακριβώς πόσοι πέθα-
ναν σε αυτή τη γενοκτονία. Οτι 
επρόκειτο για γενοκτονία είναι 
το μόνο γνωστό... Οι δολοφονί-
ες γίνονταν με σύστημα... Ομως, 
το αν είχε ένα, δύο, τρία ή ίσως 
τέσσερα εκατομμύρια θύματα, 
κανείς δεν μπορεί να το πει.
 
ΛΕΣΒΟΣ, 
ΜΑΪΟΣ 2020 
Η βροχή, που έρχεται σε ρι-
πές και σκάει, διαπερνάει τα 
αποκολλημένα κομμάτια της 
σκηνής. Μια μυρωδιά υγρασί-
ας, άπλυτων σωμάτων και βρώ-
μικου νερού, αναμειγνύεται με 
αυτή του λάχανου που σιγοβρά-
ζει κοντά στην είσοδο της σκη-
νής... Βρισκόμαστε στο στρα-
τόπεδο της Μόριας στη Λέσβο, 
ένα από τα πιο όμορφα νησιά 
της Ελλάδας, ένα μέρος γεμάτο 
ιστορία και θρύλους – και, σή-
μερα, η πρωτεύουσα του πόνου 
της Ευρώπης.
 
ΛΙΒΥΗ, 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 
Αυτή δεν είναι μια συνηθισμέ-
νη περιπέτεια. Οδηγείς στον 
κακοτράχαλο δρόμο στη δυτική 
Λιβύη, ανάμεσα στη Μισράτα 
και την Τρίπολη, όπου λίγες βδο-
μάδες νωρίτερα μαίνονταν οι 
μάχες... Στην Ταρχούνα, περνάς 
από μια τεράστια έκταση όπου 
κείτονται τα σώματα 47 ανδρών, 
γυναικών και παιδιών, κάποια με 
τα χέρια τους δεμένα πισθάγκω-
να – έχουν εκταφεί από έναν 
μαζικό τάφο στις 10 Ιουνίου.
 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
Ποιος είναι οι Ταλιμπάν; Ποιος 
δεν είναι; Σε μια Καμπούλ που 
στενάζει υπό το βάρος των 
προσφύγων, όπου οι ξένοι δεν 
κυκλοφορούν από τότε που ο 
Τραμπ ανακοίνωσε την απο-
χώρηση των ΗΠΑ, ποια είναι 
τα όρια της γκρίζας ζώνης απ’ 
όπου μια ανθρώπινη βόμβα 
μπορεί να περάσει απαρατή-
ρητη, όπως ένα ψάρι στα χω-
ρικά του ύδατα; Κανείς δεν 
μπορεί να πει.

Σελίδες
ημερολογίου

Το εξώφυλλο του βιβλίου «The 
Will to See» («Η επιθυμία να δεις»), 
το οποίο έγινε και ντοκιμαντέρ.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑ

Ο σεβαστός αριθμός των πρωτο-
πόρων συνθετριών ηλεκτρονικής 
μουσικής αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
θέμα με μουσικές, ιστορικές, φυ-
λετικές, πολιτικές και κοινωνιο-
λογικές προεκτάσεις. Ανάμεσα 
στις Τζοχάνα Μπέγιερ, Κλάρα 
Ρόκμορ, Ντάφνι Οράμ, Μπέμπε 
Μπάρον, Γουέντι Κάρλος, Πο-
λίν Αννα Στρομ, Σουζάν Σιάνι, 
Πολίν Ολιβέρος, περίοπτη θέση 
κατέχει η Βρετανίδα Ντέλια Ντερ-
μπισάιρ (Λι ντε λα Ρους), επιδρα-
στική μορφή του είδους [καίριο 
το ίχνος της στο έργο διάσημων 
σύγχρονων ονομάτων όπως Σό-
νικ Μπουμ (Sonic Boom), Αφεξ 
Τουίν (Aphex Twin), Chemical 
Brothers, Orbital κ.ά.], γεννημένη 
το 1937 στο Κόβεντρι, που στις 
3 Ιουλίου συμπληρώνονται 21 
χρόνια από τον θάνατό της στο 
Νορθάμπτον.

Την περίοδο 1962-1973 εργά-
στηκε ως συνθέτρια και τεχνικός 
στο BBC Radiophonic Workshop 
(στούντιο που από το 1958 επέν-
δυε με ηχητικά εφέ ραδιοφωνι-
κές-τηλεοπτικές παραγωγές) κα-
ταθέτοντας ένα απεριόριστο έργο 
στην ιστορία της ηλεκτρονικής 
μουσικής. Η ανεκτίμητη προσφο-
ρά της οφειλόταν στις γνώσεις 
της στα μαθηματικά, στην ηχο-
ληψία, στην ανοιχτή άποψή της 
για την ακουστική, στην αρμονία 
του ήχου και στο ρηξικέλευθο, 
πειραματικό της κριτήριο, που 
υλοποίησε υποδειγματικά και τολ-
μηρά παράγοντας πρωτόγνωρα 
ηχητικά τοπία με τους πιο ασυ-
νήθιστους τρόπους. Συνδέθηκε 

ανεξίτηλα με τον τόνο και την 
πρωτοποριακή ηχητική επεξερ-
γασία του μουσικού θέματος της 
διάσημης, μακροβιότερης και πιο 
επιτυχημένης στην τηλεθέαση 
όλων των εποχών τηλεοπτικής 
σειράς επιστημονικής φαντασί-
ας «Doctor Who» (1963). 

Υπογεγραμμένο από τον συν-
θέτη Ρον Γκρένερ και υλοποιημέ-
νο από την Ντερμπισάιρ, απηχεί 
τον έξοχο συνδυασμό ηλεκτρονι-

κής και ποπ, ανοίγοντας την υπό-
θεση της ηλεκτρονικής μουσικής 
σε ένα ευρύτατο κοινό. Μουσικό 
κομμάτι άκρως αναγνωρίσιμο, 
με μια εξαιρετική ρυθμική βάση 
που επαναλαμβάνεται δύο φορές, 
συνδέεται με τη μελωδία σε μια 
ιδανική αρμονική αντίστιξη και 
συμπληρώνεται με τη χρήση ευ-
ρηματικών ηχητικών εφέ, χωρίς 
συνθεσάιζερ αφού ακόμα αυτά 
δεν ήταν διαθέσιμα εμπορικά. 
Εως το 2013 το όνομά της δεν 
αναφερόταν στους δημιουργούς 
της μουσικής, κάτι που δικαιο-
λογεί το προσωνύμιο «η αφανής 
ηρωίδα της αγγλικής ηλεκτρονι-
κής μουσικής» που της δόθηκε 
σχετικά πρόσφατα.

Η Ντερμπισάιρ είχε δημιουρ-
γική επαφή με διασήμους του 
διεθνούς ρεπερτορίου: Πολ Μα-
κάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ, Καρλχάινζ 
Στοκχάουζεν, Pink Floyd, Μπρά-
ιαν Τζόουνς και συνεργάστηκε 
στενά με τους συνθέτες Πίτερ Ζι-

νόβιεφ, σερ Πίτερ Μάξουελ Ντέι-
βις, Ρομπέρτο Γκέρχαρντ (πλαισί-
ωσε με ηχητικά εφέ το σπουδαίο 
έργο του «Anger of Achilles»), 
Λουτσιάνο Μπέριο και τον Γιάν-
νη Χρήστου το 1965, κάνοντας 
ηχητική επεξεργασία στις ορχη-

στρικές δουλειές του. Το 1967 
επεξεργάστηκε ηχητικά τη μου-
σική του για την ταινία «Oedipus 
the King» του σκηνοθέτη Φίλιπ 
Σαβίλ, βασισμένη στη σοφόκλεια 
τραγωδία «Οιδίπους τύραννος» 
και γυρισμένη στο Αρχαίο Θέ-
ατρο ∆ωδώνης, με τους Κρίστο-
φερ Πλάμερ, Λίλι Πάλμερ, Ορσον 
Γουέλς, Ρίτσαρντ Τζόνσον, Ντό-
ναλντ Σάδερλαντ και Ελληνες 
ηθοποιούς.

Ακούγοντας τον δίσκο βινυ-
λίου «Dreams» που κυκλοφό-
ρησε το 2019 από τη Fantôme 
Phonographique με πέντε εξαι-
ρετικές συνθέσεις της προερ-
χόμενες από ηχογραφήσεις 
του 1964, αντιπροσωπευτι-
κές της δουλειάς της στο BBC 
Radiophonic Workshop, μέρος 
της σειράς τεσσάρων προγραμμά-
των «Inventions for Radio», μας 
αποκαλύπτεται μια σπάνια εμπει-
ρία. Η συνεργασία της με τον 
ποιητή και δραματουργό Μπά-
ρι Μπερμάνζε είναι μοναδικής 
έμπνευσης πρωτοποριακό έργο 
που χαρακτηρίζεται από υποβλη-
τική ατμόσφαιρα που σε βυθίζει 
στη σαγηνευτική γοητεία του. 
Ενα εκλεκτό δείγμα tape music, 
μουσικής από μαγνητοταινίες 
που συνδυάζει concrete music, 
ραδιοφωνικό «δράμα», ηλεκτρο-
νική μουσική, επαναλαμβανόμε-
να μοτίβα και μονότονη αφήγη-
ση μέσα από ένα υποδειγματικό 
τεκμήριο spoken music, νέους 
ήχους, drones, αβανγκάρντ. 

Εκλεκτικό, υπνωτικό, καινοτό-
μο, αντλημένο από τις απαρχές 
των πειραματισμών του είδους, 
με γυναικεία και ανδρικά φωνη-

τικά να γλιστρούν απόλυτα συ-
ντονισμένα πάνω στο ονειρικό 
ηχητικό κλίμα, το αριστουργη-
ματικό αυτό υλικό σε «παγιδεύ-
ει» με την εύθραυστη τεχνητή 
ομορφιά του. Συναρμολογημένες/
ανασυναρμολόγητες συνεντεύξεις 
με ανθρώπους που περιγράφουν 
τα όνειρά τους. Το μοντάζ και η 
επανάληψη μαζί με τα παράφωνα 
μουσικά - ηχητικά τοπία της που 
δημιουργούν μια μυσταγωγική 
ατμόσφαιρα τρόμου, κάνουν ευ-
διάκριτες την ανήσυχη φύση της 
και τις συνεχείς αναζητήσεις της. 
Ολες οι φωνές ηχογραφήθηκαν 
ζωντανά και εντάχθηκαν σε ένα 
περιβάλλον ηλεκτρονικών ήχων. 
Και παρότι οι πηγές δημιουργίας 
είναι τεχνητές ενεργοποιώντας 
πλήκτρα, κομβία, κονσόλες, μα-
γνητοταινίες, η ουσία του έργου 
αποκτά υπόσταση και δύναμη μέ-
σα από μια βαθιά εσωτερική, συ-
ναισθηματική λειτουργία.

Τη διετία 1968-1969 ως ιδρυτι-
κό μέλος του γκρουπ White Noise, 
στο δισκογραφικό ντεμπούτο 
«Electric Storm» (έξοχο, ασυνή-
θιστο μουσικό υλικό για την επο-
χή με ηλεκτρονική φυσιογνωμία 
και ψυχεδελικές αναφορές), συν-
θέτει τα εξαιρετικά «Love without 
sound» και «Firebird».

Ωστόσο σύντομα ήρθε η ώρα 
της δύσης του σπάνιου ταλέντου 
της. Το 1974 αποσύρθηκε από τη 
μουσική και έπειτα από κάποια 
τυπικά επαγγέλματα και ένα μι-
κρό διάλειμμα ατελέσφορης συ-
νεργασίας με τον Σόνικ Μπουμ, 
τα τελευταία χρόνια της τα πέ-
ρασε υπό το κράτος του αλκο-
ολισμού.

Η αφανής ηρωίδα μιας επανάστασης
Το ανεξίτηλο αποτύπωμα της Βρετανίδας πρωτοπόρου Ντέλια Ντερμπισάιρ στα πρώτα βινύλια της ηλεκτρονικής μουσικής

Η ακρόαση του δίσκου 
«Dreams», που κυκλο-
φόρησε το 2019 με πέντε 
εξαιρετικές συνθέσεις της 
προερχόμενες από ηχο-
γραφήσεις του 1964, είναι 
μια σπάνια εμπειρία.

Την περίοδο 1962-1973 η Ντέλια Ντερμπισάιρ εργάστηκε ως συνθέτρια και 
τεχνικός στο BBC Radiophonic Workshop (στούντιο που από το 1958 επένδυε 
με ηχητικά εφέ ραδιοφωνικές - τηλεοπτικές παραγωγές) καταθέτοντας ένα 
απεριόριστο έργο στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής.
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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 Τhe last face 
 Κοινωνική ταινία, 
 με τους Σαρλίζ Θέρον,  
 Χαβιέρ Μπαρδέμ, 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 Mανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
16.30 Ιστορίες του χωρκού - (Ε)
 Κυπριακή κωμική σειρά.
17.00 Baywatch - (Ε)
 Περιπετειώδης σειρά.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης συνομιλεί 
με τη φιλόλογο Βίκυ Φλέσ-
σα για θέματα που άπτο-
νται της γλωσσικής παιδεί-
ας και της σχέσεώς μας με 
την ελληνική γλώσσα. 

19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Lift me up   
 Kοινωνική ταινία. 
22.45 Μissing Fetine
 Tαινία ντοκιμαντέρ.
00.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.15 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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23.05 Τhe last face 21.05 Lift me up 21.00 X-Factor

06.30 Ο κόσμος να χαλάσει (E)
 Κωμική σειρά.
08.00 Mamma Mia (E)
 Κωμική σειρά.
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα (E)
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilώri - (E)
 Κωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
  Ενημερωτική εκπομπή.
12.50 Θα βρεις τον δάσκαλό σου
 Κωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 Ο πόλεμος των άστρων
 Κωμική σειρά.
17.40 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5
 (Συνέχεια)
18.40 ROUK ZOUK Special
  Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 Μamma Mia!
 Here we go again
  Mε τους Μέριλ Στριπ,  

Λίλι Τζέιμς, κ.ά.  
23.00 Unlocked
 Ταινία δράσης.  
00.45 Εγκλήματα - (E)
 Κωμική σειρά.
02.00 ∆ούρειος ίππος - (E)  
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 Cash or Trash - (E)
  Eκπομπή, με τη ∆έσποινα 

Μοιραράκη.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cash or Trash - (E)
 (Συνέχεια) 
19.10 Ρίξε μια ζαριά
  Τηλεπαιχνίδι με τον Κων-

σταντίνο Ιάσωνος.
20.10 OMEGA NEWS
21.15  Tρία μίλια
 Κοινωνική σειρά, με τους 
 Ευγενία Παναγοπούλου,
 Νικόλα Μακρή, κ.ά. 
22.15  Κόκκινο ποτάμι - (Ε)
 ∆ραματική σειρά εποχής.
23.00 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Κωμική σειρά.
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 Passenger
  Ταξιδιωτική εκπομπή, με 

τον Μάριο Πρίαμο.    
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)

09.05 Το λεβεντόπαιδο
10.30 Το δόλωμα
12.05 Ταπεινός και 
 καταφρονεμένος
14.50 Ένα έξυπνο μούτρο
16.15 Η νύφη το ΄σκασε
17.35 Κάποια μάνα αναστενάζει
18.45 Μαρίνα
20.00 Ποιος Θανάσης
21.30 Το ξύλο βγήκε 
 απ’ τον παράδεισο 
23.05 Ο εχθρός του λαού
00.45 Στεφανία
02.20 Οι εχθροί
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21.15 Μamma Mia! 21.15  Tρία μίλια 21.00 Surviror 21.00 Night Hunter

20.00 Ποιος Θανάσης

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
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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

07.00 A Tale Of Two Coreys
08.30 Fargo
10.30 Cattle Hill
11.50 Trigger Point
13.20 Fahim
15.15 Cold Brook
17.00 Dangerous Remedy
19.00 The Basketball Diaries
21.00 Night Hunter  
22.45 RBG
00.30 Fight Club
03.00 Hammer
04.30 Deep Powder

Elvis ���
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν
Ερμηνείες: Οστιν Μπάτλερ, 
Τομ Χανκς, Ελεν Τόμσον 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Κατευθείαν από τις Κάννες όπου 
έκανε πρεμιέρα, μας έρχεται η πο-
λυαναμενόμενη κινηματογραφική 
βιογραφία του Ελβις Πρίσλεϊ, διά 
χειρός Μπαζ Λούρμαν. Ο σκηνοθέ-
της και εικαστικός δημιουργός, που 
ειδικεύεται ίσως όσο κανείς άλλος 
στην απεικόνιση της λάμψης και 
της εξτραβαγκάντζας, αναλαμβά-
νει να αφηγηθεί την ιστορία του 
πιο υπέρλαμπρου αστέρα που έχει 
γνωρίσει η βιομηχανία του θεάμα-
τος. Το κάνει μάλιστα μέσα από τη 
ματιά του περίφημου μάνατζερ του 

Πρίσλεϊ, του «Συνταγματάρχη» Τομ 
Πάρκερ (Τομ Χανκς), ο οποίος δι-
αδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε 
όλη τη διάρκεια της καριέρας –αλ-
λά και της προσωπικής ζωής– του 
«βασιλιά» του ροκ εν ρολ.

Η αφήγηση του φιλμ ξεκινά-
ει ακριβώς με τον Πάρκερ, έναν 
άνθρωπο του τσίρκου, ο οποίος 
αναζητά το επόμενο επιτυχημέ-
νο του νούμερο και πέφτει πάνω 
στον Ελβις: έναν όμορφο νεαρό 
τραγουδιστή που έχει το συνήθειο 

να λικνίζεται ανεξέλεγκτα πάνω 
στη σκηνή, προκαλώντας... πανι-
κό ανάμεσα στο γυναικείο κοινό. 
Σύντομα ο «Συνταγματάρχης» θα 
αναλάβει την εκπροσώπησή του, 
με τη δημοφιλία του Ελβις να απο-
γειώνεται και τους εκπροσώπους 
της πουριτανικής Αμερικής να τρί-
ζουν τα δόντια τους από οργή. Κα-
θώς τα χρόνια προχωρούν, νέοι 
αστέρες της ροκ έρχονται στην 
επιφάνεια, ο Ελβις τραγουδά... χρι-
στουγεννιάτικα και οι προσωπικές 
απώλειες τον βαραίνουν όλο και 
περισσότερο.

Ο Λούρμαν βουτάει στον ωκε-
ανό της σπουδαίας προσωπικό-
τητας με γενναιότητα και μερι-
κούς καθοριστικούς συμμάχους 
να τον υποστηρίζουν: πρώτος ο 
σχεδόν άγνωστος πρωταγωνιστής 
του, Οστιν Μπάτλερ («Κάποτε 
στο Χόλιγουντ»), ο οποίος δίνει 
τα πάντα σε ερμηνεία, χορό και 
τραγούδι, προκειμένου να γεμίσει 
τα παπούτσια ενός μύθου. Ο Τομ 
Χανκς από την πλευρά του κινεί-
ται στα γνωστά υψηλά στάνταρ, 
παρουσιάζοντας έναν πραγματι-
κά αινιγματικό και ενδιαφέροντα 
χαρακτήρα. 

Από εκεί και έπειτα, ακριβώς 
όλο το χάος που συνεπάγεται μια 
βιογραφία του Ελβις Πρίσλεϊ, ίσως 
παρασύρει και τον δημιουργό της, 
μαζί με τους υπόλοιπους τρεις σε-
ναριογράφους της ταινίας, σε έναν 
κυκεώνα πληροφορίας που τελικά 
μπερδεύει και κουράζει τον θεατή, 
ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν τη σχε-
δόν τρίωρη διάρκεια. Κι αν κάποια 
από αυτά τα στοιχεία, όπως για 
παράδειγμα εκείνα που εξηγούν 
τη σχέση του Ελβις με τη «μαύρη» 
σκηνή των μπλουζ στο Μέμφις, 
είναι πραγματικά απολαυστικά, 
άλλα θα μπορούσαν να λείπουν 
άνετα από το τελικό μοντάζ.

Spiderhead ��½
ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι
Ερμηνείες: Κρις Χέμσγουορθ, 
Μάιλς Τέλερ

Ο σκηνοθέτης του «Top Gun: Ma-
verick», Τζόζεφ Κοζίνσκι, ενορ-
χηστρώνει για λογαριασμό του 
Netflix ένα εμπνευσμένο από 
την τηλεοπτική παράδοση του 
«Black Mirror» θρίλερ, με αστε-
ράτους πρωταγωνιστές. Ο Κρις 
Χέμσγουορθ υποδύεται έναν ιδι-
οφυή επιστήμονα της φαρμακο-
λογίας, ο οποίος έχει το ελεύθερο 
να διεξάγει πειράματα με ουσίες 
στους τροφίμους μιας πολύ ιδιαί-
τερης φυλακής. Ενας από αυτούς 
είναι και ο Τζεφ (Μάιλς Τέλερ), 
στον οποίο χορηγείται ένα φάρ-
μακο που υποτίθεται πως παρά-
γει συναισθήματα αληθινής αγά-
πης, όμως σύντομα ανακαλύπτει 
πως κάτι (ακόμα) δεν πάει καθό-
λου καλά με τις δραστηριότητες 
του αινιγματικού δόκτορα.

Η ταινία του Κοζίνσκι διαθέ-
τει ατμόσφαιρα, κάποιο ευπρόσ-
δεκτο χιούμορ –έστω διεστραμ-
μένο– αλλά και ενδιαφέρουσες 

αναφορές στο σύστημα ελέγχου 
που εξ αντικειμένου επιβάλλει 
ο σύγχρονος υλικός πολιτισμός. 
Ακόμα και η έμμεση νύξη στις 
πανίσχυρες πλέον φαρμακοβιο-
μηχανίες και στην επιρροή τους, 
μόνο επιτυχημένη μπορεί να θεω-
ρηθεί. Επιπλέον, η παρουσία του 
Κρις Χέμσγουορθ για πρώτη φο-
ρά στον ρόλο του «κακού», μας 
συστήνει μια άλλη διάσταση του 
Αυστραλού σταρ, χωρίς αυτό να 
σημαίνει βέβαια πως... καθηλώ-
νει κιόλας στον ρόλο. Από εκεί 
και έπειτα, το φιλμ προδίδει, ιδι-
αίτερα από τη μέση και μετά, τον 
περιορισμένο του ορίζοντα, αφού 
η κοινωνική - ανθρωπολογική του 
παρατήρηση δεν προχωράει σε 
μεγάλο βάθος, ενώ και οι σενα-
ριακές ευκολίες δεν είναι λίγες.

 
Το απώτατο σημείο 
της ανθρωπότητας ���½
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2017)
Σκηνοθεσία: Εμερ Ρέινολντς

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα πολύ εντυπω-
σιακό ντοκιμαντέρ, με τη βο-

ήθεια του οποίου παρακολου-
θούμε την ιστορία του Voyager, 
του θρυλικού μη επανδρωμένου 
σκάφους της NASA, που από το 
1977 προχώρησε πολύ τις γνώ-
σεις μας γύρω από τα μυστήρια 
του ∆ιαστήματος. 

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί 
αναλυτικά το ταξίδι του Voyag-
er μέχρι τα απώτατα όρια του 
ηλιακού μας συστήματος, συμπε-
ριλαμβάνοντας τις εμπειρίες των 
ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν 
κυριολεκτικά επί δεκαετίες πά-
νω στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. 

Οι εικόνες του είναι άλλες φο-
ρές σχηματικές, όπως τα δεδο-
μένα που κατά κανόνα φτάνουν 
από τα άστρα στη Γη και άλλες 
απολύτως μαγευτικές, σαν αυτές 
που έχουμε απολαύσει στις κα-
λύτερες ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας. 

Οπως συμβαίνει και στις τε-
λευταίες μάλιστα, το ντοκιμαντέρ 
του Εμερ Ρέινολντς καταφέρνει 
να επικοινωνήσει πειστικά αυτή 
τη μαγευτική –αλλά και αρκετά 
τρομακτική– αίσθηση του απεί-
ρου που συνοδεύει τη διαστημι-
κή περιπλάνηση.

Επάνω, ο Κρις Χέμσγουορθ πρω-
ταγωνιστεί στη νέα ταινία του Net-
flix «Spiderhead». Κάτω, σκηνή 
από το ντοκιμαντέρ «Το απώτατο 
σημείο της ανθρωπότητας», που 
είναι διαθέσιμο στο Cinobo.

Το φάρμακο της αληθινής αγάπης αποδείχθηκε «φαρμάκι»

Η ιστορία
του «βασιλιά»
που άλλαξε
την Αμερική
Ελβις Πρίσλεϊ διά χειρός Μπαζ Λούρμαν

Η αφήγηση γίνεται μέσα από τη ματιά του περίφημου μάνατζερ του Ελβις Πρίσλεϊ (Οστιν Μπάτλερ), του «Συνταγματάρχη» Τομ Πάρκερ (Τομ Χανκς), ο 
οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας –αλλά και της προσωπικής ζωής– του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ.

HOME CINEMA

Ο σχεδόν άγνωστος 
πρωταγωνιστής Οστιν 
Μπάτλερ δίνει τα πάντα 
σε ερμηνεία, χορό και 
τραγούδι, ενώ ο Τομ 
Χανκς κινείται στα γνω-
στά υψηλά στάνταρ.
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Συνέντευξη στον

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Κάτω από το βλέμμα των δίδυμων 
καμπαναριών του Αγίου Νικολά-
ου, πολιούχου της πρωτεύουσας 
Ερμούπολης, έχει στηθεί ένα αυ-
τοσχέδιο θερινό σινεμά. Είναι μέ-
σα Ιουνίου και φυσάει το πρώτο 
μελτέμι του καλοκαιριού – σχε-
δόν ακούς τα κύματα να σκάνε 
πάνω στα βράχια, λίγα μέτρα πα-
ρακάτω. Η Βαλεντίνη Ποταμιά-
νου, υπεύθυνη του «Ινστιτούτου 
Κυβέλη», έχει καλέσει στη βε-
ράντα της ένα μικρό, εκλεκτικό 
πλήθος –ανάμεσά τους και ο δή-
μαρχος της πόλης– και ετοιμά-
ζεται να προβάλει ένα σύντομο 
ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης και 
δημιουργός του είναι εκεί: πρό-
κειται για έναν Ισπανό που αγά-
πησε την Ελλάδα και εντρύφη-
σε τα τελευταία 30 χρόνια στον 
πολιτισμό και στην ιστορία της, 
που πλέον μοιάζει να βαδίζει στο 
ίδιο μονοπάτι με άλλους ελλη-
νιστές του παρελθόντος, όπως 
ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, ο Μάριο 
Βίττι ή ο Ζακ Λακαριέρ. Λέγεται 
Πέδρο Ολάγια, και η ταινία του 
έχει μια περιπαθή φιλοδοξία: να 
θυμίσει στο κοινό –ισπανικό και 
ελληνικό– ένα κομμάτι ιστορίας 
που έχει ξεχαστεί: ότι μισή χιλι-
ετία πριν, στον πρώτο περίπλου 
του πλανήτη με τον στόλο του 
Μαγγελάνου, οι Ελληνες ναυτι-

κοί ήταν εκεί, παίζοντας μάλιστα 
καθοριστικό ρόλο.

Υστερα από τρία χρόνια απί-
στευτων περιπετειών σε καράβια 
μήκους μονάχα 20 μέτρων, από 
τους 260 άντρες της αποστολής 
γύρισαν μόνο 18 στο λιμάνι της 
Σεβίλλης, πάνω στο πλοίο «Βι-
κτώρια». Ανάμεσα στους επιζώ-
ντες που ολοκλήρωσαν τον πρώ-
το περίπλου της Γης ήταν πέντε 
Ελληνες, και ένας από αυτούς, 
Χιώτης, ήταν όχι μόνο πλοηγός 
του σκάφους, αλλά και συγγρα-
φέας ενός ανεκτίμητου ναυτικού 
ημερολογίου που αποτελεί πια 
μνημείο στην παγκόσμια ιστο-
ρία της ναυσιπλοΐας. Ο ηθοποι-
ός που ενσαρκώνει τον Ελληνα 
ναυτικό συνομιλεί με την Ιστο-
ρία, η οποία προσωποποιείται, 
και προσπαθεί να βγάλει και αυ-
τόν –αλλά και εμάς– από τη λή-
θη, μνημονεύοντας τις λεπτομέ-
ρειες εκείνου του παράτολμου 
ταξιδιού. Ο Χιώτης «Φρανσίσκο 

Αλμπο», απόψε, πρωταγωνιστεί 
σε αυτήν την προβολή, η οποία 
γίνεται στο αρχοντικό ενός άλ-
λου Χιώτη, ενός καπετάνιου του 
19ου αιώνα. Είναι λες και η Σύρος 
θέλει να μας θυμίζει πως, άμεσα 
ή έμμεσα, έχει να κάνει με σχε-
δόν κάθε ναυτική υπόθεση αυ-
τής της χώρας, ίσως κιόλας πως 
αυτήν την επίσκεψη του Πέδρο 
Ολάγια, την περίμενε.

Την επομένη συναντάμε τον 
Ισπανό ελληνιστή για μια συζή-

τηση για τον θαλασσινό μας πο-
λιτισμό. Αφορμή δεν στέκεται μό-
νο η ταινία για τους Ελληνες του 
Μαγγελάνου αλλά και η πρόσφα-
τη κυκλοφορία στην Ισπανία του 
νέου του βιβλίου, που, όπως λέει 
και το οπισθόφυλλό του, φιλοδο-
ξεί να μιλήσει για τις «πιο βαθιές 
ρίζες του ελληνικού πολιτισμού». 
Ο τίτλος του είναι «Αιγαίου Λό-
γος» (Palabras del Egeo) και ση-
μειώνει στην Ισπανία μεγάλη 
εκδοτική επιτυχία.

– Πώς και πότε ξεκίνησε η σχέ-
ση σας με την Ελλάδα; 

– Από την εποχή της εφηβεί-
ας μου, όταν είχε ήδη αρχίσει να 
με ενδιαφέρει ο πολιτισμός. Και, 
όποιος έχει ενδιαφέρον για τον 
πολιτισμό, αναπόφευκτα συνα-
ντά μπροστά του την Ελλάδα. 
Ηρθα εδώ το 1984, σε ηλικία 18 
ετών, μετοίκησα δέκα χρόνια με-
τά και είμαι μόνιμος κάτοικος 
σχεδόν 30 χρόνια πια. Η μετοίκη-
ση αυτή έγινε γιατί ήθελα να εί-

μαι κοντά στα ερεθίσματα, στους 
ανθρώπους, στη γλώσσα και στις 
πηγές. Να μην ασχολούμαι μόνο 
με το παρελθόν αυτού του πολι-
τισμού, αλλά να ζήσω το παρόν 
του και να προσπαθήσω να συ-
νεισφέρω στη μεταλαμπάδευσή 
του στο μέλλον. Αλλωστε, ανέκα-
θεν με ενδιέφερε η πολιτιστική 
διάσταση του χώρου. Το πρώτο 
βιβλίο που έγραψα εδώ, τον «Μυ-
θολογικό Ατλα της Ελλάδας», δεν 
θα μπορούσα να το γράψω σε κά-
ποιο μακρινό εργαστήριο, έπρε-
πε να πατάω αυτό το έδαφος, να 
νιώθω την ψυχή του.

– Υστερα από χρόνια μελέτης, 
καταλήγετε πως, κατά κάποιον 
τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι 
το ίδιο το τοπίο γέννησε τον ελ-
ληνικό πολιτισμό.  

– Ναι, ο ελληνικός πολιτισμός 
σφυρηλατείται από αρχαιοτά-
των χρόνων σε αυτόν τον ιδιαί-
τερο γεωγραφικό χώρο. Είναι το 
φυσικό προϊόν αυτής της γης κι 
αυτής της θάλασσας. Αν το καλο-
σκεφτούμε, πολλά από τα στοι-
χεία που αναγνωρίζουμε σήμερα 
στους αρχαίους Ελληνες –μύθοι, 
θεοί, τελετουργίες, μουσική, κρα-
σί, λάδι, ναυσιπλοΐα, χρήση των 
μετάλλων, επεξεργασία της πέ-
τρας και του μαρμάρου, επιστη-
μονική περιέργεια, καλλιτεχνική 
ευαισθησία και, ασφαλώς, η ίδια 
η ελληνική γλώσσα– μπορούν να 
ανιχνευθούν με βεβαιότητα εδώ, 
ακόμα και κατά τις χιλιετίες που 
προηγήθηκαν της υποτιθέμενης 
άφιξης των Ινδοευρωπαίων την 
Εποχή του Χαλκού. Ορισμένα από 
αυτά τα γνωρίσματα, όπως οι μύ-
θοι και η ναυσιπλοΐα, απλώνουν 
τις ρίζες τους στη Νεολιθική Επο-
χή και φτάνουν σε καιρούς ακόμα 

πιο μακρινούς.
– Αυτό που λέτε υπονοεί μια νέα 
θεώρηση της ίδιας της Ιστορίας.

– Πράγματι, το βιβλίο αυτό προ-
σπαθεί να παρουσιάσει τεκμήρια 
που φέρνουμε στο φως με τα νέα 
εργαλεία ιστορικής μελέτης που 
έχουμε πια στη διάθεσή μας. Οι 
εξελίξεις σε τομείς όπως η γενε-
τική, η ανάλυση των υλικών, η 
μελέτη των βυθών, τα ψηφιακά 
γεωγραφικά ή αστρικά μοντέλα, 
μας οδηγούν σε μια αναπόφευκτη 
αναθεώρηση κάποιων θεωριών 
που παρόλο που είναι… θεωρίες, 
τις αντιλαμβανόμαστε σαν να εί-
ναι ιστορικά γεγονότα. Ο «Αιγαίου 
Λόγος» προσπαθεί να αποτυπώσει 
τον τρόπο που αυτή η γλώσσα δη-
μιουργείται και διαμορφώνεται από 
το ίδιο το περιβάλλον του Αιγαίου 
και μάλιστα από πολύ πιο παλιά 
απ’ ό,τι νομίζαμε. Αυτό που κά-
ποτε θα ονομάσουμε «ελληνικός 
πολιτισμός» ξεκινάει σε αυτόν τον 
χώρο εδώ και πάνω από 10.000 χρό-
νια. Τα καινούργια αποτελέσματα 
της επιστημονικής έρευνας μιλούν 
για συνέχεια, όχι αντικατάσταση 
αυτού του πολιτισμού. Κάθε μέ-

ρα ανακαλύπτουμε με μεγαλύτε-
ρη σιγουριά πως αυτό που λέγαμε 
«προελληνικό» είναι, στην ουσία, 
«πρωτοελληνικό».
– Πέρα όμως από επιστημονι-
κό, το νέο σας βιβλίο είναι και 
λογοτεχνικό.

– Είναι αμιγώς επιστημονικό 
ως προς το περιεχόμενο και αμι-
γώς λογοτεχνικό ως προς τη μορ-
φή. Πάντα προσπαθώ να γράφω 
με αυτόν τον τρόπο. ∆εν πιστεύω 
σε στεγανά μεταξύ ανθρωπιστι-
κών και θετικών επιστημών, και 
όλα αυτά που γράφω στο βιβλίο, 
απευθυνόμενος στον έφηβο γιο 
μου, Σιλβάνο, από ένα απόμερο 
νησάκι του Αιγαίου, είναι το από-
σταγμα μισής ζωής ελληνισμού 
μέσα στο τοπίο του και η επιτομή 
πολλών από τα πιο συναρπαστικά 
πράγματα που με έμαθε η Ελλάδα.
– Βλέπουμε στη δουλειά σας ένα 
«θαλασσινό» μοτίβο. Ποια είναι 
η σχέση σας με τη θάλασσα; 

– Το ναυτικό στοιχείο συ-
νοδεύει την Ελλάδα ανέκαθεν: 
για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως 
12.000 πριν, στα ελληνικά νερά, 
γινόταν ναυτικό εμπόριο οψιδια-

νού. Μπορεί κανείς να πει πως σε 
αυτή τη γωνιά της Μεσογείου τα 
πλεούμενα ήταν προγενέστερα 
και από τα σπίτια – ίσως κιόλας 
και πιο αναγκαία από αυτά. ∆εν 
είναι λοιπόν επιλογή μου αυτή 
η ενασχόληση με τη θάλασσα, 
αλλά κατάληξη. Είναι κάτι που 
προέκυψε αναπόφευκτα, επει-
δή ασχολήθηκα με τον ελληνι-
κό πολιτισμό.

 – Αρα λοιπόν, πολιτισμός και 
θάλασσα στην Ελλάδα –αλλά και 
στο έργο σας– γίνονται ένα.

– «Τοὺς παῖδας διδάσκεσθαι 
πρῶτον νεῖν τε καὶ γράμματα» («Το 
πρώτο που θα μάθουν τα παιδιά 
να είναι κολύμπι και γράμματα»). 
Αυτή η διάταξη του σοφού Σόλω-
να, η οποία διασώζεται ανάμεσα 
στους πρώτους γραπτούς νόμους 
που απέκτησαν οι Αθηναίοι, εί-
ναι σαν ένα επιγραφικό μνημείο 
της βαθιάς ρίζωσης που, επί ίσοις 
όροις, είχαν ανέκαθεν ο γραπτός 
λόγος και η ναυσιπλοΐα στον ελ-
ληνικό πολιτισμό. Αμφιβάλλω αν 
θα μπορούσε να ειπωθεί κάτι πα-
ρόμοιο, τόσο κατηγορηματικά, για 
κάποιον άλλον πολιτισμό.

Αιγαίο, ο ομφαλός του Πολιτισμού
Ο Ισπανός ελληνιστής Πέδρο Ολάγια μιλάει στην «Κ» για την έρευνά του στο Πέλαγος που «γράφει» την Ιστορία

«Ηρθα εδώ το 1984, σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, μετοίκησα δέκα χρόνια μετά και είμαι μόνιμος κάτοικος σχεδόν 30 χρόνια πια». Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Πέδρο Ολάγια στην Κύθνο.

Η αφίσα του ντοκιμαντέρ «Φρανσίσκο Αλμπο», αφιερωμένου στον Χιώτη πλοηγό 
του «Βικτώρια» που έκανε τον πρώτο περίπλου της Γης. ∆εξιά, ο Πέδρο Ολάγια.

Το βιβλίο «Αιγαίου Λόγος» (Pa-
labras del Egeo) σημειώνει στην 
Ισπανία μεγάλη εκδοτική επιτυχία.

Οσα συναρπαστικά μου έμαθε η Ελλάδα

Ηθελα να είμαι κοντά 
στα ερεθίσματα, στους 
ανθρώπους, στη γλώσσα. 
Να μην ασχολούμαι 
μόνο με το παρελθόν 
του πολιτισμού, αλλά 
να ζήσω το παρόν του.



Ευγενία
Παναγοπούλου
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