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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οικία Φασιανού
στην Τζια
Η «Κ» βρέθηκε στο ατελιέ
του Αλέκου Φασιανού στην
Τζια, το οποίο πλέον είναι
επισκέψιμο από το κοινό.
Δεν είναι μόνο οι διάσπαρτοι
πίνακες ή οι φασιανικές σι-
δεριές στις πόρτες και στα
παράθυρα. Ο Αλέκος Φασια-
νός δεν βρίσκεται εδώ μόνο
ως καλλιτέχνης αλλά και ως
άνθρωπος. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Μια παράσταση άμεση και επικοινωνιακή
Η σκηνοθέτρια Μαρία Κυριάκου μιλάει στην «Κ» για την παρά-
σταση «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, λέγοντας πωςδιαβά-
ζοντας το έργο αισθάνθηκε ότι την αφορά: «Το αισθάνθηκα πο-
λύ σύγχρονο, επειδή αυτό που πραγματεύεται μας απασχολεί το
ίδιο έντονα και σήμερα». Η σκηνοθέτρια λέει πως βασική της
έγνοια ήταν να καταφέρει να μεταφέρει στο κοινό αυτόν τον
υπέροχο ποιητικό λόγο, που τη συγκίνησε βαθιά. Ζωή, σελ. 4

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ

Η φόρμουλα
των Πρασίνων για
τον εκλεκτό τους 

«Δεν μπορώ να υπο-
στηρίξω υποψήφιο
που θα μου πει ότι
στηρίζει την αειφόρο
ανάπτυξη του Ακάμα
και να μην βεβαιωθώ
τι ακριβώς εννοεί.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω πρό-
εδρο που θα αφήσει να περάσει
δρόμος από το πάρκο της Ακαδη-
μίας. Καταρτίζουμε ένα κατάλογο
με απαιτήσεις τις οποίες για να υπο-
στηρίξουμε κάποιον πρέπει να τις
πληροί και είμαστε ακόμη στη φάση
των επαφών», λέει στην «Κ» ο πρό-
εδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου. Σελ. 8

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ευάλωτο το ΡΙΚ
σε επιρροές    
Η Κομισιόν εξετάζει την ανεξαρτη-
σία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
στην Ε.Ε., και συνοδεύεται από ανά-
λογες επισημάνσεις για αρκετές χώ-
ρες. Για την Κύπρο και το ΡΙΚ στην
έκθεσή της λέει πως η δημόσια ρα-
διοτηλεόραση είναι ευάλωτη σε πο-
λιτική επιρροή. Η Κύπρος επίσης εί-
ναι μία από τις χώρες στις οποίες η
έκθεση καταγράφει ζητήματα που
αφορούν την πολιτικοποίηση των
διορισμών, μαζί με την Τσεχία και τη
Σλοβακία. Σελ. 9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΤΤΙΛΑΣ 

Η 15η Ιουλίου
που μας πονεί
48 χρόνια μετά το προδοτικό πραξι-
κόπημα, που άνοιξε τις πόρτες διά-
πλατα στον Τούρκο εισβολέα η «Κ»
αναδεικνύει διάφορες πτυχές της
τραγωδίας. Σελ. 11, 17, 18

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ: Μαρτυρία
για την προδοσία του ’74. Σελ. 16

ΙΤΑΛΙΑ

Το στοίχημα
του Ντράγκι
Η παραίτηση του Ιταλού πρωθυ-
πουργού Μάριο Ντράγκι, που δεν
έγινε δεκτή, είναι ένας μοχλός πίε-
σης για να σταματήσει η εσωτερική
υπονόμευση της κυβέρνησης. Ακό-
μα και αν ο Ντράγκι μείνει στο τιμόνι
της Ιταλίας, τα προβλήματα θα συνε-
χίσουν να επηρεάζουν τις πολιτικές
ισορροπίες στη χώρα. Σελ. 21

Ο ελληνοτουρκικός
πόλεμος των λόμπι
H επιρροή της ομογένειας

Τα λάθη της Τουρκίας και η συμμαχία
με το Ισραήλ βοήθησαν την ομογένεια
να υφάνει ένα ισχυρό δίκτυο επιρ-
ροής. Καρπός του, η τροπολογία που
βάζει όρους στην Τουρκία για τα μα-
χητικά F-16. Σελ. 20

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αβέρωφ και 
ΔΗΣΥ ενώπιον 
διλημμάτων
για το ’23 
Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν
την περασμένη βδομάδα προκάλεσαν
έντονη ανησυχία στην Πινδάρου, σε ση-
μείο που χάθηκε η ψυχραιμία. Αυτό απο-
τυπώθηκε και με τη μεγάλη αναδίπλωση
στο θέμα διαγραφής Χριστοδουλίδη. Πλέ-
ον, στελέχη του ΔΗΣΥ επεξεργάζονται
τα επόμενα βήματα του Αβέρωφ Νεοφύ-
του, ανησυχούν για την έκβαση του προ-
εκλογικού από τη δυναμική του τέως
ΥΠΕΞ και από τον ορατό κίνδυνο να απο-
μακρυνθούν από την εξουσία. Σελ. 8

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ

Aντιμέτωπος 
με σωρεία κρίσεων
o επόμενος πρόεδρος
Σενάρια κρίσης κυκλώνουν την Κύπρο
ενόψει του 2023, σε όλα τα επίπεδα, καθώς
στην Ε.E. επικρατούν ήδη ισορροπίες
τρόμου για τη διαχείριση των διαφαινό-
μενων κενών/ελλείψεων ενέργειας, του
ράλι των τιμών ως επίσης και της τιθά-
σευσης του πληθωρισμού, συνεπεία της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αλλά
και των έξι πακέτων κυρώσεων που προ-
συπέγραψαν τα 27 κράτη-μέλη. Σελ. 6

Η αύξηση των επιτοκίων που θα ανακοινώσει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη
21 Ιουλίου και τον Σεπτέμβριο θα οδηγήσει
αναπόφευκτα και σε αύξηση των δόσεων
δανείων των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων. Οι δόσεις των δανείων αναμένεται
να ακριβύνουν σε πρώτη φάση από 0,25%
- 0,75% και εν συνεχεία, βάσει των έως τώρα

εκτιμήσεων αναλυτών, να ανέβουν στο
1,25% τοn Μάρτιο του 2023. Για δάνειο 100
χιλιάδων ευρώ με περίοδο εξόφλησης 20
ετών η μηνιαία δόση αναμένεται να αυξηθεί
μέχρι το τέλος του 2022 κατά 20 ευρώ και
για δάνειο 200 χιλιάδων ευρώ, κατά 40 ευρώ.
Πάντως, έως τώρα η ζήτηση για δανεισμό
δεν έχει καμφθεί. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

48 χρόνια ελεγεία 
Πέρασαν 48 χρόνια και ο ήχος από
τις σειρήνες θύμισε για ακόμη μία
χρονιά σε όλους και όλες πως η Κύ-
προς αιματοκυλίστηκε, πως το νησί
έμπαινε σε έναν φαύλο κύκλο. 48
χρόνια μετά και οι σειρήνες ξυπνάνε
δίκαιους και άδικους, επαναφέρουν
στη μνήμη ζοφερές εικόνες... 48
χρόνια που σιγά-σιγά γίνονται ιστο-
ρία. Οι νεότερες γενιές είτε δεν γνω-
ρίζουν, είτε αδιαφορούν, είτε εθε-
λοτυφλούν, μα η μνήμη, κατά πως
λέει και ο Σεφέρης, όπου και αν την
αγγίξεις πονεί. 48 χρόνια απορίες,
αναπάντητων γιατί και μνημοσύνων,
48 χρόνια αγνοούμενοι, πεσόντες
και ήρωες/νεκροί που η καθιέρωσις
τους λείπει. Σειρήνες... που μας θυ-
μίζουν πως είναι πολλά του περα-
σμένου αιώνος τα χρέη, παραφρά-
ζοντας τον Καρυωτάκη. 48 χρόνια
με πολλά ακόμα αναπάντητα γιατί.

Αυξάνονται οι δόσεις των δανείων 
Λόγω αύξησης των επιτοκίων από ΕΚΤ – Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Πληρώνουμε την ηλιακή
ενέργεια σε τιμή μαζούτ
Τέσσερις φορές ακριβότερες οι τιμές στην Κύπρο σε σχέση με τη Γερμανία
Την ώρα που ο κύριος παράγοντας επιβά-
ρυνσης των νοικοκυριών είναι το ηλεκτρικό
ρεύμα, στην Κύπρο η κατάσταση θα ήταν
σαφέστατα καλύτερη, εάν η εικόνα που πα-
ρουσιάζει ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής ήταν
διαφοροποιημένη. Το ζήτημα, κυρίως από
τιμολογιακής απόψεως, όπως έχει εξελιχθεί
τα τελευταία δέκα χρόνια, αγγίζει τα όρια
του σκανδάλου. Ο εν λόγω τομέας στην Κύ-

προ δεν εξυπηρετεί τον αντικειμενικό σκοπό,
φθηνής ενέργειας στους καταναλωτές. Στη
Γερμανία, με πολύ μικρότερο ποσοστό ηλιο-
φάνειας, η τιμή πώλησης ηλιακής ενέργειας
είναι τέσσερις φορές μικρότερη. Σελ. 4

«Σαν να σήκωσε το σύμπαν μια κουρτίνα»

«Εχουμε δει μόνο τις πρώτες εικόνες. Ερχονται ανακαλύψεις που θα γράψουν ιστορία», λέει στην «Κ» ο υποδιοικητής της NASA δρ Τόμας
Ζουρμπούκεν, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες από τα απώτατα βάθη του σύμπαντος που έστειλε το τηλεσκόπιο James Webb, ενώ «η συνέχεια θα
είναι ακόμα πιο συναρπαστική». Σελ. 23
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΨΗΦΩΝ: Ο δη-
μοκρατικός υποψήφιος κ.
Φραγκλίνος Ρούσβελτ φορών
το κάλυμμα των Ινδών ερυθρο-
δέρμων περιέρχεται τας επαρ-
χίας των προς άγραν ψήφων.

ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΓΟΥΣΤΟ:
[...] Εβλεπε και βλέπει κανείς μεγαλοπρεπείς επαύλεις και βίλλας
συντροφευομένας από πτωχικά και αξιοθρήνητα παραπήγματα,
έβλεπε και βλέπει κανείς μοντέρνα κέντρα διασκεδάσεως γειτο-
νεύοντα με την κουρελιασμένην σκηνήν. Κατάστασις φρικτή και οι-
κτρά. [...] Η εκδοθείσα κατά την παρελθούσαν εβδομάδα διάταξις
του υπουργείου Υγιεινής επί του ζητήματος αποτελεί πραγματικώς
παρήγορον σημείον εν προκειμένω. Και κατά πρώτον λόγον η διάτα-
ξις ορίζει ότι απαγορεύεται του λοιπού η ανέγερσις παντός είδους
παραπηγμάτων. Προστίθεται δε ότι τα ήδη υπάρχοντα παραπήγματα
δέον να κατεδαφισθούν, παρεχομένης σχετικής προθεσμίας εις
τους κατοίκους αυτών. Ηδη εδόθησαν αι σχετικαί διαταγαί εις τους
κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς διά να ειδοποιήσουν τους κα-
τόχους και κατοίκους των παραπηγμάτων. Παρελθούσης δε απρά-
κτου της προθεσμίας διατάσσεται η βιαία κατεδάφισις των παραπηγ-
μάτων. Του λοιπού η προς παραθερισμόν εγκατάστασις θα γίνεται
μόνον διά σκηνών. Οι δε κάτοικοι των παραπηγμάτων θα μετατεθούν
εις τας σκηνάς. Πρέπει φυσικά να τονισθή ότι η άρσις των παραπηγ-
μάτων είνε γεγονός εξαιρετικόν. Του λοιπού αι Αττικαί ακταί και τα
Αθηναϊκά περίχωρα δεν θα αποτελούν εις τα όμματα του ξένου φρι-
κώδες σύνολον αναρχίας και κακού γούστου.

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΝΩΝ: Εις την οικίαν του υπουργού Οικονομίας συνε-
κροτήθη χθες το απόγευμα σύσκεψις εις την οποίαν εκτός του κ. Κω-
στοπούλου μετέσχον αι αρμόδιαι υπηρεσίαι των υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας και αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων τά-
ξεων, καθ’ ην συνεζητήθη το ζήτημα των εις χείρας των Τραπεζών ευ-
ρισκομένων αποθεμάτων καπνού και η εξεύρεσις τρόπου διευκολύ-
νοντος την εκποίησίν των. Σχετικώς απεφασίσθη όπως διεξαχθούν συ-
νεννοήσεις μετά των Τραπεζών διά την διευκόλυνσιν της εκποιήσεως.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
17.7.1932

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

1 Στη ράτσα. Αυτός ο τύπος, ναι αυ-
τός που όλοι καταδικάζετε σήμε-

ρα, αυτός που κλωτσούσε τη μάνα
με το μωρό, είναι δημιούργημα
όλων μας, είναι αποτέλεσμα μιας
υποβόσκουσας ρατσιστικής συμπε-
ριφοράς που βρίσκεται παντού, ως
λεκτική και ενίοτε σωματική βία. Εί-
ναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μας
να περάσουμε στον λαό μας τον σε-
βασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη. 

2 Στην άλλη πλευρά. Σίγουρα δεν
θα ήθελε ο συγκεκριμένος κύ-

ριος να του κλωτσούσαν έτσι τον
θείο που πήγε μετανάστης στην Αυ-
στραλία, ούτε και τον ανιψιό του που
πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία και
έμεινε για πάντα εκεί. 

3 Στο καράβι. Οι δημοσκόποι θέ-
λουν να μας διαλύσουν. Μπας και

εννοεί τον δικό του δημοσκόπο ο
Πρόεδρος; Γιατί είναι ο δικός του και
ο όχι ο δικός μας που του έλεγε πως
θα είναι δεύτερος στις Βουλευτικές.
Εμείς τον βγάζαμε πρώτο. 

4 Στην ντροπή. Γιώργο, ο κόσμος
να ξέρεις δέχεται πολλά πράγμα-

τα αλλά όχι την αχαριστία. Γιατί αυτός
που του τα έριξες για ακόμη μια φο-
ρά, αυτός σε διόρισε, και αυτός σου

έδωσε εντολή και πλάτες να φτιάξεις
ΓεΣΥ. Οι παλιοί θα έλεγαν αυτός «σε
έκανε άνθρωπο» στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή (του twitter). 

5 Στη γνωμάτευση. Η στήλη πάν-
τως προτείνει την κάθοδο του

Προέδρου Αναστασιάδη στις εκλο-
γές. Ο αγαπούλας πρόεδρος είναι
εδώ για να δώσει λύσεις στα αδιέξο-
δα που δημιούργησαν τα πολιτικά
του τέκνα. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο
αν προτείνει στη Φιλίππα το ΥΠΕΞ,
στην Αναστασία το υφυπουργείο πα-
ρά τω Προέδρω, και στην Κοφτερός
το Καινοτομίας. Λύσεις υπάρχουν,
αγάπες μου. 

6 Στην παρθενική. Δεν γνωρίζου-
με πότε θα παραδοθεί το νέο

προεδρικό αεροσκάφος στην Κύ-
προ. Αγαπούλα, όμως, σε παρακαλώ
όχι εξωτικά νησιά φέτος. Κτύπα μια
Κέρκυρα, άντε και μια Πάφο. Αρκε-
τά δεινοπαθήσαμε στην «Κ» με τα
ταξίδια σου. 

7 Στους δελφίνους. Ο Νουρής
ετοιμάζεται λέει για την Προ-

εδρία του ΔΗΣΥ. Αβέρωφ και ξερό
ψωμί λέει η στήλη. Όταν θα φύγει,
θα τον ψάχνετε. 

8 Στην ατάκα. Το άκουσα, μου
άρεσε και το μεταδίδω. Από αυ-

τή την προεκλογική λείπουν δύο βα-
σικοί παίχτες των προεκλογικών των
τελευταίων δέκα χρόνων. Αναστα-
σιάδης και Αβέρωφ. 

9 Στη στρατηγική. Νίκο, πάντως
αν θες όντως να έχεις τον Αβέ-

ρωφ στον δεύτερο γύρο, πρέπει να
κάνεις τώρα κάτι. Ξέρεις εσύ. 

10 Στην έκπληξη. Η Κομισιόν δή-
λωσε έκπληκτη από τις αντο-

χές της κυπριακής οικονομίας και
προβλέπει ακόμη καλύτερες μέρες
στις εκθέσεις της. Είδες, ο πολύ –
σκληρός – για – να – πεθάνει Πετρί-
δης; For president? 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια». Ντενγκ Σιαο – Πινγκ

Όταν η στήλη υπόσχεται «to be
continued» βεβαίως το εννοεί. Ειδι-
κά όταν πρόκειται για την εξαγγελία
της υποψηφιότητας του κυρίου
Λούη Κουτρουκίδη με το πολλά
υποσχόμενο σλόγκαν «Η ώρα του
φτωχού». Πλην όμως, η επικαιρό-
τητα όπως πάντα προηγείται. Ή για
να το θέσω με ένα πιο πνευματικό
τρόπο, καθότι οφείλουμε να κρατά-
με το επίπεδο ψηλά: «Μην Κάνεις
Όνειρα Γιατί Ο Θεός Γελάει» - Λένα
Ζευγαρά.

Η εξαγγελία του Εκλογικού Μανι-
φέστο της υποψήφιας για την Προ-
εδρία Τσελεστίνα Ντε Πέτρο προκά-
λεσε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε,
την έκτακτη σύγκληση του διευρυ-
μένου καρέ. «Δεν πρόκειται για
υποσχέσεις, ούτε καν προεκλογικές
θέσεις» ενημέρωσε τις κυρίες η
Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον. «Σύμ-
φωνα με την ίδια πρόκειται για 69
Χρυσές Αποφάσεις!». «Ενδιαφέρων
αριθμός» σχολίασε η αριστερή (με
την καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυρια-
κού και οι υπόλοιπες συγκατένευ-
σαν, χαμογελώντας με νόημα.

«Να θυμίσω, αγαπητές φίλες, ότι η
ανεξάρτητη υποψήφια Τσελεστίνα
Ντε Πέτρο είναι σοπράνο και δρα-
στηριοποιήθηκε στις τάξεις του
ΕΛΑΜ από το οποίο πρόσφατα πα-
ραιτήθηκε. Παππούς της ήταν ο εκ
των συνιδρυτών του ΔΗΣΥ και επί
σειρά ετών βουλευτής Λέανδρος
Ζαχαριάδης, εξ ου και το ονοματε-
πώνυμό της ήταν Έμιλυ Ζαχαριάδου
προτού γίνει καθολική. Το Μανιφέ-
στο Ντε Πέτρο αποτελεί, κατά την
ταπεινή μου γνώμη, το πετράδι του
στέμματος στο βασίλειο του υπαρ-
κτού σουρεαλισμού» είπε η Ιουλία
και διάβασε στο καρέ τη Χρυσή
Απόφαση Νούμερο 1:

«Θα δώσω διαμέρισμα επικαρπία
σε όλες τις Ελληνοκύπριες γυναί-
κες 2ης γενιάς από την μεριά των
μητέρων τους οι οποίες είναι μόνι-
μοι κάτοικοι των ελεύθερων περιο-

χών της Κύπρου. Ισχύει και για γκέι
άνδρες και τρανσέξουαλ προς γυ-
ναικείο φύλο και μπαϊσέξουαλ».
Στην Απόφαση Νούμερο 3 δε, η
υποψήφια πρόεδρος Ντε Πέτρο
ανακοινώνει ότι θα δώσει σε όλες
τις Κύπριες γυναίκες ΚΑΙ αφορολό-
γητο αυτοκίνητο!  

«Εγιώ θέλω τζιαι εξοχικό!» ακού-
στηκε μια φωνή από το μέσα δωμά-
τιο. Ήταν η Ελλού - την ώρα που σι-
δέρωνε, της ήρθε πως ημέρωνε,
στα γόνατα λιοντάρι- η οποία εμφα-
νίστηκε στην έκτακτη σύνοδο του
διευρυμένου καρέ και επανέλαβε
σε περίπτωση που κάποια από τις
κυρίες δεν το είχε καταλάβει: «Δι-

καιούμαι TZIAI εξοχικό!». «Από πού
κι ώς πού δικαιούσαι εξοχικό;» εξε-
μάνη η χήρα. «Δκιάβασε τη Χρυσή
Απόφαση Νούμερο 25 τζιαι λαλώ
σου εγιώ» την αποστόμωσε η συνή-
θως συγκρατημένη Ελλού. 

«25: Θα δώσω εξοχικό επικαρπία
σε άνδρες, λεσβίες και τρανσέ-
ξουαλ προς ανδρικό φύλο και bise-
xual οι οποίοι είναι 2η γενιά Ελλη-
νοκυπρίων από την μεριά της μητέ-
ρας των πατεράδων τους και είναι
μόνιμοι κάτοικοι της ελεύθερης πε-
ριοχής της Κύπρου» διάβασε η Ιου-
λία και ακολούθησε μια μάλλον
αμήχανη σιωπή. «Εν είμαι λεσβία
εγιώ;» αντεπιτέθηκε η Ελλού. «Από

πότε είσαι λεσβία, χρυσή μου;»
ψέλλισε η συνταξιούχος θεολόγος
Θεοπίστη Θεοδούλου, εμφανώς
σοκαρισμένη. «Που το 1983! Τότε
που εφίλησα την Θεκλού στο στό-
μα! 20 γρόνια πριχού φιλήσει η
Μαντόνα την Μπρίτνεϊ!».   

Η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον πα-
ρατήρησε προσεκτικά την ομήγυρη
για να βεβαιωθεί ότι δεν σημειώθη-
κε κάποιο έκτακτο εγκεφαλικό. Εν
συνεχεία, επιστρατεύοντας όση
ψυχραιμία της απόμεινε, προσπά-
θησε να αποφασίσει τι ήταν αυτό
που την αποσυντόνιζε περισσότε-
ρο: το outing της Ελλούς ή το γεγο-
νός ότι γνώριζε και τη Μαντόνα και

την Μπρίτνεϊ και το περιβόητο φιλί
τους on stage προ εικοσαετίας; «Γί-
νε λίγο πιο αναλυτική Ελλού και θα
τα βρούμε με το εξοχικό…» μουρ-
μούρισε.

«Ήταν δεκαπεντάουστος του 1983
τζιαι επάντρευκεν η Θεκλού τον γιο
της με την κόρη της Αντρουλλούς.
Του Παναή; Του κασάπη; Anyway,
τζιείνη η Θεκλού. Την νύχτα στα
τραπέζια έπαιζεν η ορχήστρα το
Κορμί κι Αλάτι της Μπέσυς της Αρ-
γυράκη – ωραιότατον τραούδιν, σί-
ουρα θυμάστε το. “ Έλα κουμέρα να
χορέψουμεν” είπεν μου η Θεκλού.
“Μα οι δκυό μας κουμέρα;” είπα
της εγιώ. “Οι δκυό μας γιατί ο Πα-

ναής έσπαεν μου τα νεύρα”. Τζιαι
σαν εχορεύκαμεν είπεν μου η Θε-
κλού: “Φίλα με κουμέρα. Φίλα με!”.
Τζιαι εφίλησα την τζιαι εγιώ στο
στόμα, τζιαι επαραμίλαν ούλλον το
Καϊμακλί για έναν γρόνον».

Σιωπή. Μια βαριά παρατεταμένη
σιωπή που έσπαγε μόνο από τη λα-
χανιασμένη ανάσα της Θεοπίστης
Θεοδούλου, η οποία με συντηρητι-
κούς υπολογισμούς ανέβασε πίεση
στο 18. Η Ελλού, πάλι, απτόητη! «Εν
είμαι λεσβία εγιώ; Το εξοχικόν θέλω
το στον Πρωταρά. Να πααίνω τζιαι
εγιώ στο καφενείον του Cavo Maris,
να τρώω μαχαλεπί με τριαντάφυλλο
τζιαι να συζητώ politics με την αστι-
κή Λευκωσία στραβάρα σας».   

Η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον,
αφού ανάκτησε την αυτοκυριαρχία
της, πήρε ξανά στα χέρια της το Μα-
νιφέστο και απευθύνθηκε στο κοι-
νό της: «Οι Χρυσές Αποφάσεις Ντε
Πέτρο αποτελούν την αποθέωση
της πολιτικής πρωτοτυπίας. Μπορεί
η ορθογραφία να μην είναι σύμμα-
χος της εξωστρεφούς Τσελεστίνας,
όμως το ζητούμενο εδώ αγαπητές
φίλες δεν είναι να ικανοποιήσουμε
τον Μπαμπινιώτη αλλά το λαϊκό αί-
σθημα».

«Συγγνώμη αν γίνομαι ακραία, αλ-
λά το “θυτεία” δεν είναι απλώς
ανορθογραφία. Είναι σαν να πυρο-
βολεί η Τσελεστίνα τη λέξη στον
κρόταφο!» ξέσπασε η Ευγενία η
Καλαμαρού, καθότι ως συνταξιού-
χος φιλόλογος είχε ένα λόγο παρα-
πάνω για ν’ αντιδράσει στην κατά
συρροήν κακοποίηση της ελληνικής
γλώσσας. «Λυπάμαι αλλά κοιτάμε
το δέντρο και χάνουμε το δάσος,
κοπέλες. Εδώ υπάρχουν 69 Χρυσές
Αποφάσεις ΜΟΝΟ για την εσωτερι-
κή διακυβέρνηση τις οποίες οφεί-
λουμε να διατρέξουμε». To be con-
tinued (και αυτή τη φορά δεν είναι
κούφια «δεσμεύομαι»).

Μανιφέστο Ντε Πέτρο

stavros.christodoulou@gmail.com

Είναι δυνατό να συνδέονται με κάποιο τρόπο η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, η Μαντόνα, η Μπρίτνεϊ και… η Ελλού; Στη χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού όλα
είναι δυνατά!

Με άριστα το1010
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Κυπριακό, σε ακούει κανείς; 

Μ ια φωνή χωρίς ήχο έχει κα-
ταντήσει το Κυπριακό ή
τουλάχιστον έτσι του συμ-

περιφέρεται μια σημαντική μερίδα
πολιτικών. Μερικά χρόνια πριν, το
Κυπριακό αποτελούσε το Α και το
Ω στην Κύπρο. Ήταν το κυρίαρχο
θέμα στα debates, η συζήτηση σε
κάθε οικογενειακό τραπέζι, ο κύριος
πυλώνας των προεκλογικών και
κατά συνέπεια ο κύριος παράγοντας
επιλογής των υποψηφίων. Άλλωστε
–αλίμονό μας– ένα ημικατεχόμενο
κράτος να είχε ως προτεραιότητα
οτιδήποτε άλλο πέραν της απελευ-
θέρωσης και της επανένωσης του
τόπου. Θυμάμαι μέχρι και λίγα χρό-
νια πριν, όντας στέλεχος φοιτητικής
παράταξης, πόσα χιλιόμετρα μας
χώριζαν από τις θέσεις του ΔΗΚΟ
και της ΕΔΕΚ για το Κυπριακό. Αυτή
ήταν πάντοτε και η κύρια διαφορά

μας εν τέλει, η ουσία της κυπριακής
πολιτικής. 

Σήμερα όμως αντικρίζω τη γυμνή
πραγματικότητα. Ακούω έκπληκτος
τον πρόεδρο του Δημοκρατικού
Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο
να αναφέρει πως ΔΗΚΟ και Νίκος
Χριστοδουλίδης συμφώνησαν για
τις θέσεις τους στο Κυπριακό, ενώ
μάλιστα με τεράστια προκλητικό-
τητα τόνισε πως ο κ. Χριστοδου-
λίδης, με επιστολή του στις 22/6/22,
ενημέρωσε το ΔΗΚΟ πως αποδέ-
χεται και ενσωμάτωσε στο πρό-
γραμμα της διακυβέρνησής του τις
θέσεις ΔΗΚΟ. Ακριβώς η ίδια εξέλιξη
και με τον πολέμιο της λύσης ΔΔΟ,
την ΕΔΕΚ. Επαναλαμβάνω, ο σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα του συνα-
γερμικός και υποστηρικτής της
ΔΔΟ κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εν-
σωμάτωσε στο πρόγραμμά του τις

θέσεις του ΔΗΚΟ για το Κυπριακό,
ενώ επίσης τα βρήκε με την αντιο-
μοσπονδιακή ΕΔΕΚ. Η υπονόμευση
του κυπριακού προβλήματος στο
μεγαλείο της. Ας μη βιαστούμε όμως
να βάλουμε ταφόπλακα σε όση
αξιοπρέπεια μάς έμεινε. Υπάρχουν
τρία πιθανά σενάρια.

1) ο κ. Χριστοδουλίδης με τερά-
στια μαγκιά κατάφερε ό,τι δεν κα-
τάφερε κανείς άλλος τόσα χρόνια
στην Κύπρο, να αλλάξει την πολι-
τική κατεύθυνση της ΕΔΕΚ και του
ΔΗΚΟ στο Κυπριακό,

2) ο κ. Χριστοδουλίδης διέγραψε
όσα πρεσβεύει για τα τελευταία
9+ χρόνια και πείστηκε από τις
θέσεις του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ στο
Κυπριακό, εντάσσοντάς τες στο
προεκλογικό του πρόγραμμα.

Το τρίτο σενάριο είναι εφιαλτικό
για τον τόπο μας. Αν λάβουμε ως

δεδομένο πως οι θέσεις ΕΔΕΚ - ΔΗ-
ΚΟ - Χριστοδουλίδη για λύση του
Κυπριακού με βάση τη ΔΔΟ δεν
γεφυρώνονται και αν θεωρήσουμε
πως ο κ. Χριστοδουλίδης έμεινε πι-
στός σε όσα ανάφερε στην εξαγ-
γελία της υποψηφιότητάς του, τότε
οι τρεις πλευρές θεώρησαν μικρής
σημασίας τη διαφωνία τους στο
Κυπριακό για να τους αποτρέψει
από μια συνεργασία για την καρέ-
κλα της προεδρία της χώρας. Σε
μια τέτοια περίπτωση τολμώ να πω
πως δεν υπάρχει ελπίδα. Χάθηκε
και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας
στις συζητήσεις για το Κυπριακό,
χάθηκε και η τελευταία ελπίδα για
επιστροφή των προσφύγων στα
σπίτια τους. 

Για να δούμε το ζήτημα όμως
πιο πολιτικά ορθά, ας αναλύσουμε
τις δηλώσεις του ΔΗΚΟ για το Κυ-

πριακό. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος
ανάφερε πως «Ένας από τους πιο
σημαντικούς λόγους που υποστη-
ρίζω τον κ. Χριστοδουλίδη είναι
γιατί μόνο δύο πολιτικοί δεν απο-
δέχονταν οτιδήποτε άλλο παρά μη-
δέν στρατό και μηδέν εγγυήσεις.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ένας
από αυτούς». Την ίδια ώρα όμως,
διαβάζω συνέντευξη του κ. Χρι-
στοδουλίδη το 2017: «Ξεκαθαρί-
ζουμε πως δεν είναι θέση μας το
μηδέν εγγυήσεις-μηδέν στρατός». 

Δεν χρειάζεσαι οποιαδήποτε πο-
λιτική εξειδίκευση για να αντιλη-
φθείς πως ένας από τους σημαντι-
κότερους λόγους που το ΔΗΚΟ υπο-
στηρίζει τον κ. Χριστοδουλίδη, όχι
απλώς δεν ισχύει αλλά αντιθέτως
απορρίφθηκε από τα λόγια του
ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Απορώ
λοιπόν, ποιος λέει ψέματα στη συγ-

κεκριμένη περίπτωση; Ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ ή ο κ. Χριστοδουλίδης
έλεγε ψέματα σε όλους εμάς το
2017; Στην πολιτική σημασία έχουν
οι θέσεις, οι αλήθειες και η σοβα-
ρότητα των προτάσεων της κάθε
μεριάς.

Αυτά δεν είναι επικοινωνιακά
λάθη. Είναι λάθη ουσίας. Λάθη πο-
λιτικής που σε ένα κανονικό κράτος
με πολίτες που έχουν ως βαρόμετρο
επιλογής την πολιτική ικανότητα
και τις ξεκάθαρες θέσεις, δεν μπο-
ρούν να περάσουν απαρατήρητα.
Όταν η συζήτηση αφορά το ανώ-
τατο αξίωμα μιας ημικατεχόμενης
Δημοκρατίας, δεν μπορείς να είσαι
λίγο ομοσπονδιακός και λίγο αν-
τιομοσπονδιακός. Ξεκάθαρες κου-
βέντες, αυτό θέλουμε. Το «με όλους
και με όλα» είναι πολιτικά ανεύθυνο
και εθνικά επικίνδυνο. 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η ενεργειακή κρίση που μαστίζει
την Ευρώπη αναμφίβολα είναι ο υπ’
αριθμόν ένας παράγοντας επιβά-
ρυνσης των οικογενειακών προ-
ϋπολογισμών στο ηλεκτρικό ρεύμα,
ωστόσο σε ό,τι αφορά την Κύπρο
η κατάσταση θα ήταν σαφέστατα
καλύτερη εάν η εικόνα που παρου-
σιάζει ο τομέας των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα
της ηλιακής ενέργειας (ΗΕ) ήταν
διαφοροποιημένη. Το όλο ζήτημα
με την ηλιακή ενέργεια,κυρίως από
τιμολογιακής απόψεως, όπως έχει
εξελιχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια,
αγγίζει τα όρια του σκανδάλου. Η
πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ) να θέσει
πλαφόν στη Χαμηλή Τάση
11€σ/kWh, στη Μέση Τάση
10,5€σ/kWh και στην Υψηλή Τάση
10€σ/kWh για παραγόμενη ενέργεια
από ΑΠΕ, ουδόλως διαφοροποιεί
την υφιστάμενη κατάσταση, μιας
και οι εκτιμήσεις αλλά και η εμπειρία
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεί-
χνουν πως ο τομέας της ηλιακής
ενέργειας στην Κύπρο δεν εξυπη-
ρετεί τον αντικειμενικό σκοπό, φθη-
νής ενέργειας στους καταναλωτές.
Επιπρόσθετα αν ληφθεί υπόψη η
πρακτική που ακολουθείται εδώ και
12 χρόνια στην παραγωγή ΗΕεύλογα
είναι τα ερωτήματα που τίθενται
για την κίνηση της ΡΑΕΚ να σπεύσει
να μειώσει την τιμή της μονάδας
για την παραγόμενη και από τον
ήλιο ενέργεια. Επιπλέον, εάν θεω-
ρηθεί πως η παρούσα κατάσταση
είναι μεταβατική μέχρι το άνοιγμα
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
οι επιλογές που έχουν γίνει δικαιο-
λογημένα οδηγούν στο συμπέρασμα
πως στην Κύπρο δεν εξυπηρετείται
ο καταναλωτής αλλά ο παραγωγός
ενέργειας.

Οσμή σκανδάλου
Το τι ακριβώς συμβαίνει με τις

πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί
κατά κύριολόγο από τη ρυθμιστική
αρχή, τη ΡΑΕΚ, το περιέγραψε σε
ανύποπτο χρόνο και σε περίοδο
σχετικής ομαλότητας όχι ένας τε-
χνοκράτης που παρακολουθεί επι-
στάμενα το ενεργειακό πεδίο της
Κύπρου αλλά ο γνωστός Βρετανός
εξερευνητής Pen Hadow κατά την
πρώτη μέρα των εργασιών του Di-
gital Agenda τον περασμένο Οκτώ-
βριο. Αναφερόμενος στην Κύπρο,
εξέφρασε την απορία του για την
απουσία πολιτικής εκμετάλλευσης
και αξιοποίησης της ηλιακής ενέρ-
γειας, προς κάλυψητων ενεργειακών
αναγκών από την ετήσια ηλιοφάνεια. 

Ο Βρετανός εξερευνητής λόγω
και της περιορισμένης εγγύτητας
με την κυπριακή πραγματικότητα
περιορίσθηκε στο πασιφανές, αφή-
νοντας ανέγγιχτα τα παράδοξα που
υπάρχουν στα περιορισμένα ποσο-
στά ενέργειας και από τον ήλιο. Σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία, για πάνω
από 10 χρόνια η ηλιακή ενέργεια
στοιχίζει στον Κύπριο καταναλωτή
τριπλάσια και τετραπλάσια απ’ ό,τι
στοιχίζει π.χ. στο Γερμανό κατανα-

λωτή. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
από την ιστοσελίδα Bundesmini-
sterium Fur Wirtschaft Und Klima-
schutz η παραγόμενη ηλιακή ενέρ-
γεια στην Κύπρο σε σχέση με τη
Γερμανία ήταν χρυσάφι. Π.χ. το
2017 μια χρονιά που δεν υπήρχε η
ενεργειακή κρίση οι Γερμανοί επεν-
δυτές φωτοβολταϊκών υπέβαλαν
προσφορές πώλησης της ενέργειας
από τον ήλιο σε τιμές που για τα
κυπριακά ΑΠΕ αποτελούν όνειρο
θερινής νυκτός.

H έλλειψη διαφάνειας
Στη Γερμανία, μια χώρα που δεν

αγγίζει τα ποσοστά ηλιοφάνειας της
Κύπρου, σε διάρκεια η μέση τιμή
της ηλεκτρικής ενέργειας από τον
ήλιο για το 2017, όπως φαίνεται και
στο σχετικό πίνακα, ήταν στα 5,90
σενττου ευρώενώ το 2020 σύμφωνα
με στοιχεία που κατέχει η «Κ» η
τιμή της κιλοβατώρας σε δημοπρα-
σία έπεσε μέχρι και τα 3,55 σεντ.
Αυτό το οποίο έχει αξία στα στοιχεία
είναι πως για τα επόμενα χρόνια
καταγράφεται μια μικρή διακύμαν-
ση, ωστόσο, η τάση καθορισμού τι-
μής είναι πτωτική. Εν αντιθέσει με
το μοντέλο αποζημίωσης των φω-
τοβολταϊκών στην Κύπρο, στη Γερ-
μανία η αμοιβή για τα φωτοβολταϊκά
συστήματα καθορίζεται με διαγω-
νισμούς. Οι επενδυτές μπορούν να
υποβάλουν τις προσφορές τους στο
BNetzA σε συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες.

Ένα σύστημα που εξόφθαλμα
ενισχύει τον ανταγωνισμό. Στην
Κύπρο αντί του καθορισμού ενός
fix ποσού επιλέχθηκε μια μεταβλητή
φόρμουλα που στο πέρασμα του
χρόνου μετέτρεψε τα ηλιακά πάρκα
σε ενεργειακά Ελ Ντοράντο. Όπως
λέγεται χαρακτηριστικά από παρά-
γοντες στον χώρο της ενέργειας
στην Κύπρο, το σύστημα ευνοεί τον
παραγωγό ηλιακής ενέργειας ενώ
σε άλλα κράτη τον καταναλωτή.
Επίσημα στοιχεία για την αποζη-
μίωση των παραγωγών και ηλιακής

ενέργειας στην Κύπρο δεν υπάρ-
χουν, κάτι που συνιστά κατάφωρη
έλλειψη διαφάνειας. Η ΡΑΕΚ προ-
τρέπει κάθε ενδιαφερόμενο να απο-
ταθείστην ΑΗΚ, η οποία στην ιστο-
σελίδα της τον καλεί να επικοινω-
νήσει με κάποιο λειτουργό. Πηγές
που μίλησαν στην «Κ» καθόρισαν

τη σημερινή μέση τιμή αγοράς ΗΕ
μεταξύ 18-22 σενττην κιλοβατώρα,
τιμή που καθορίζεται από ένα δυσ-
νόητο πρωτόκολλο μαθηματικών
πράξεων που μόνο εμπιστοσύνη
δεν προάγει στον μέσο πολίτη ως
προς τις διαφανείς και αξιοκρατικές
του διεργασίες.

Η πιο εξόφθαλμη περίπτωση
στρεβλής μεθόδου είναι αυτή με το
κόστος αποφυγής, της σύνδεσης
δηλαδή της τιμής αγοράς ΗΕ με την
τιμή της παραγωγής από μαζούτ(!),
το οποίο για την περίοδο που δια-
νύουμε έχει καθορισθεί στα 25,63
σεντ την kWh για ενέργεια από
ηλιακά πάρκα. Αλλά ακόμα και στην
περίπτωση των Αιολικών Πάρκων
η εγγυημένη τιμή, μια διαφορετική
μέθοδος αποζημίωσης, είναι καθο-
ρισμένη στα 16,6 σεντ η kWh. Εδώ
για να γίνει περισσότερο κατανοητή
η λογική ότι το σύστημα αποζημίω-

σης λειτουργεί υπέρ του παραγωγού,
αρκεί να αναφέρουμε πως στην τε-
λευταία απόφαση της ΡΑΕΚγια πλα-
φόν οι παραγωγοί αποδέχθηκαν
ανώτερη τιμή κοντά στα 10,5 σεντ
ανά kWh. Τιμή που και πάλι, σύμ-
φωνα με παράγοντες της αγοράς
ενέργειας, είναι υπερδιπλάσια του
κόστους παραγωγής.

Τα κυπριακά μοντέλα
Οι στρεβλώσεις και παραδοξό-

τητες που εντοπίζονται στο σύστημα
αποζημίωσης των παραγωγών ενέρ-
γειας στην Κύπρο δεν είναι τωρινό
φαινόμενο. Με σκοπό, προφανώς,
την παροχή κινήτρωνσε επενδυτές
για πάνω από 10 χρόνια το μοντέλο
αποζημίωσηςδιαφοροποιείται χωρίς
ωστόσο να επιτυγχάνει μείωση στις
τιμές. Το 2010 τα σχέδια που δόθη-
καν προνοούσαν τιμή πώλησης 8,5
σεντ την kWh. Ποσό που αντιστοι-
χούσε στο κόστος αποφυγής το
οποίο καθόριζε η παραγωγή ρεύ-
ματος από την ΑΗΚ με ορυκτά καύ-
σιμα (πετρέλαιο). Παρά τις διορθώ-
σεις που έγιναν τα επόμενα χρόνια,
οι παραγωγοί που ήταν ενταγμένοι
στα σχέδια με κόστος αποφυγής
βρέθηκαν ενώπιον ανέλπιστων ευ-
καιριών. Συγκεκριμένα από τα 8,5
σεντ που ήταν το αρχικό κόστος
αποφυγής μέσα σε 12 χρόνια εκτο-
ξεύθηκε σήμερα στα 25,6 σεντ. Την
ώρα που οι περισσότεροι παρακο-
λουθούσαν με ανησυχία την κάθε
άνοδο του πετρελαίου, οι παραγωγοί
ηλιακής ενέργειας έβλεπαν να αυ-
ξάνονται ιλιγγιωδώς τα κέρδη τους
μέσω της σύνδεσης της τιμής πώ-
λησης ΗΕ με την τιμή παραγωγής
από μαζούτ. 

Χρυσορυχεία
Οι χρυσοφόρες επενδύσεις σε

ηλιακά πάρκα προκύπτουν και από
το στοιχείο του κόστους της επέν-
δυσηςαλλά και τη χρονική διάρκεια.
Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
των υποδομών ηλιακών πάρκων το
χρονικό όριο ζωής των πάνελ κα-

θορίζεται περίπου μεταξύ 20-30 χρό-
νια. Η Κύπρος σύμφωνα με τους ει-
δικούς που μίλησε η «Κ» καταγράφει
κατ΄ ελάχιστον 1750 ώρες ηλιοφά-
νειας τον χρόνο. Αν ληφθεί υπόψιν
πως το κόστος επένδυσης σε ηλιακό
πάρκο σήμερα (μετά από αύξηση
των πρώτωνυλών) είναι 800 χιλιάδες
ευρώ / μεγαβατ, με τις σημερινές
τιμές η απόσβεση μιας τέτοιες επέν-
δυσης είναι στα δύο μόλις χρόνια!
Ακόμη και με δέκα σεντ την κιλο-
βατώρα η απόσβεση βρίσκεται στα
τέσσερα μόλις χρόνια, πολύ λιγότερα
από τα δέκα τουλάχιστον που προ-
νοούν ευρωπαϊκές πρακτικές θεμιτού
ανταγωνισμού. 

Το Χρηματιστήριο
Παρά το γεγονός ότι η αγορά της

ενέργειας βρίσκεται σε ένα μετα-
βατικό στάδιο κάποιος θα μπορούσε
να ισχυριστεί πως οι στρεβλώσεις
που υπάρχουν θα διορθωθούν με
το άνοιγμα της αγοράς σε περίπου
δύο χρόνια. Εκτίμηση η οποία ωστό-
σο συναντά αρκετές επιφυλάξεις
ένεκα του μοντέλου που έχει επι-
λεγεί. Με βάση τα χαρακτηριστικά
του μοντέλου «Στόχος» οι όποιοι
περιορισμοί υπάρχουν σήμερα θα
αρθούν. Η αγορά ενέργειας στην
Κύπρο θα ελέγχεται από μηχανισμό
που προσομοιάζει με Χρηματιστήριο.
Μια διαδικασία που συναντά ισχυρές
αντιδράσεις από παράγοντες της
αγοράς ενέργειας, οι οποίοι υπο-
στηρίζουν πως οι στρεβλώσεις και
οι παραδοξότητες του σήμερα θα
συνεχισθούν.

Το μοντέλο «Στόχος» προνοεί
στην προημερήσια αγορά, τη λει-
τουργία ενόςΧρηματιστηρίουΕνέρ-
γειαςστο οποίοπαραγωγοί και αγο-
ραστέςθα υποβάλλουν τις προσφο-
ρές τους για την πώληση και αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, αυτό
το οποίο προξενεί εύλογες απορίες
για το κατά πόσο το νέο περιβάλλον
θα λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή
είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κα-
τακυρώνονται οι τιμές πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα,
στο Χρηματιστήριο ενέργειας οι
παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλ-
λουν προσφορές πολύ πιο κάτω από
το κόστος παραγωγήςπροκειμένου
η προσφορά τους να γίνει δεκτή
από το σύστημα. 

Τον όγκο ηλεκτρικής ενέργειας
θα συμπληρώνει η ΑΗΚ προκειμένου
να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης. Εν αντι-
θέσει με τους παραγωγούς ηλιακής
ενέργειας, στην προκειμένη περί-
πτωση, η ΑΗΚ εκ των πραγμάτων
θα είναι αναγκασμένη να καταθέσει
προσφορά στη βάση του πραγμα-
τικού κόστους παραγωγής που σή-
μερα είναι στα25,63 σενττου ευρώ.
Σε μια τέτοια περίπτωση το μοντέλο
«Στόχος» θα λαμβάνει ως τιμή κλει-
σίματος την υψηλότερη τιμή και
όλες οι προσφορές που έχουν γίνει
δεκτές, ασχέτωςυποβληθείσης τιμής
θα αποζημιώνονται με την τιμή κλει-
σίματος. Μια εξέλιξη που δεν ανα-
μένεται να διαφοροποιήσει την υφι-
στάμενη κατάσταση με το μοντέλο
Κόστος Αποφυγής.

Κύπρος

Ώρες ωφέλιμης ηλιοφάνειας τον χρόνο: 1750

Μέσο κόστος παραγωγής Ηλιακής Ενέργειας*: 6 σεντ/κιλοβατώρα

Σημερινή αγορά Ηλιακής Ενέργειας από ΑΗΚ**: 20 σεντ/κιλοβατώρα

Σημερινό κόστος πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στα νοικοκυριά: 22,3 σεντ/κιλοβατώρα

* Λαμβάνοντας υπόψιν κόστος επένδυσης 800,000 / μεγαβάτ και απόσβεση σε δέκα χρόνια.
  Μέση ωφέλιμη λειτουργία ηλιακού πάρκου τα 25 χρόνια.
** Πληροφορίες αγοράς, μη διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.

Γερμανία: Διαγωνισμός 2017 - Hλιακά συστήματα

Χαμηλότερη τιμή 6,00 ct/kWh 5,34 ct/kWh 4,29 ct/kWh

Μέση τιμή 6,75 ct/kWh 5,9 ct/kWh 5,06 ct/kWh

Υψηλότερη τιμή 6,58 ct/kWh 5,66 ct/kWh 4,91 ct/kWh

Διαγωνισμός 2018 - Hλιακά συστήματα

Χαμηλότερη τιμή 3,86 ct/kWh 3,89 ct/kWh 3,86 ct/kWh

Μέση τιμή 4,59 ct/kWh 4,96 ct/kWh 5,15 ct/kWh

Υψηλότερη τιμή 4,33 ct/kWh 4,59 ct/kWh 4,69 ct/kWh

Διαγωνισμός 2019 - Hλιακά συστήματα

Χαμηλότερη τιμή 4,11 ct/kWh 3,9 ct/kWh 4,97 ct/kWh  

Μέση τιμή 5,18 ct/kWh 8,4 ct/kWh 5,58 ct/kWh  

Υψηλότερη τιμή 4,8 ct/kWh 6,59 ct/kWh 5,47 ct/kWh 

Διαγωνισμός 2020 - Hλιακά συστήματα

Χαμηλή τιμή 3,55 ct/kWh 4,64 ct/kWh 4,9 ct/kWh

Μέση τιμή 5,21 ct/kWh 5,48 ct/kWh 5,4 ct/kWh

Υψηλότερη τιμή 5,01 ct/kW 5,18 ct/kWh 5,27 ct/kWh

Ώρες ωφέλιμης ηλιοφάνειας τον χρόνο: 1095

ΠΗΓΕΣ:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Germany
https://www.erneuerbare-energien.de

Χρυσάφι το ρεύμα από ηλιακή ενέργεια
Τετραπλάσιες οι τιμές που πωλούν οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία

Στη κομματική ατζέντα η ηλιακή ενέργεια
Οι παρενέργειες που δημιουρ-
γούνται από τις χρόνιες στρεβλώ-
σεις στην ηλιακή ενέργεια βρί-
σκονται ψηλά στις κομματικές
ατζέντες με αφορμή και τις επι-
πτώσεις της ενεργειακής κρίσης.
Στο Προεδρικό, το θέμα με τις
υψηλές χρεώσεις σε παραγωγούς
ηλιακής ενέργειας δεν περνά
απαρατήρητο, ειδικότερα μετά
από συνάντηση που είχε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης με αντιπροσωπεία
του ΑΚΕΛ. Στη συνάντηση εκείνη ο
γ.γ. του κόμματος Στέφανος Στε-
φάνου εξέφρασε την ανησυχία
του ΑΚΕΛ, βάζοντας στο τραπέζι
το μοντέλο του μειοδοτικού δια-
γωνισμού που ακολουθείται και
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως
προς τον καθορισμό της τιμής πώ-
λησης ηλιακής ενέργειας. Μάλι-
στα πηγές ανέφεραν στην «Κ»
πως το μοντέλο του μειοδοτικού

διαγωνισμού που ακολουθείται
από τις πλείστες ευρωπαϊκές χώ-
ρες είχε προταθεί από την κυβέρ-
νηση Χριστόφια και είχε υιοθετη-
θεί επί της αρχής και από την κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη με άγνω-
στο το λόγο και τρόπο της απόρρι-
ψής του επί του εδάφους από ΡΑ-
ΕΚ και ΑΗΚ. Ένα μοντέλο το οποίο
βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης
με πιθανότερο χρόνο υλοποίησης
το 2023 όπως διαβεβαιώνει το
υπουργείο Ενέργειας. Παρά την
επιβολή πλαφόν στις τιμές παρα-
γωγής και ηλεκτρικής ενέργειας,
η κυβέρνηση μελετά και το ενδε-
χόμενο επιβολής ενός επιπρό-
σθετου τέλους στα υπερκέρδη
εταιρειών παραγωγής και ηλιακής
ενέργειας. Η «Κ» προσπάθησε να
καταγράψει και τις απόψεις της
ΡΑΕΚ, εκπρόσωπος της οποίας
δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αί-
τημα της εφημερίδας. 

<<<<<<

Σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες με πολύ μικρότερο
ποσοστό ηλιοφάνειας
απ’ ό,τι η Κύπρος, η τιμή
πώλησης της ηλιακής
ενέργειας είναι τέσσερις
φορές μικρότερη και κα-
θορίζεται μέσω μειοδοτι-
κών διαγωνισμών.
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ΑΡΘΡΟ /  Των ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ και GORDAN GRLI-RADMAN

Η πορεία προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν
παραδοσιακά μια σύνθετη και ιστο-
ρικά επιβαρυμένη περιοχή. Πολλοί,
ωστόσο, τείνουν να παραβλέπουν
τις δυνατότητές της. Τα επιτεύγ-
ματά της, ομοίως, δεν προσελκύουν
πάντα την προσοχή που τους αξίζει. 

Μία από τις λιγότερο γνωστές ιστο-
ρίες επιτυχίας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη είναι η διμερής σχέση με-
ταξύ της Ελλάδας και της Κροατίας.
Φέτος, καθώς γιορτάζουμε τα 30
χρόνια διπλωματικών σχέσεων, εί-
ναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε
τα επιτεύγματα των τελευταίων
τριών δεκαετιών, καθώς και να εξε-
τάσουμε τρόπους περαιτέρω ανα-
βάθμισής τους στο μέλλον. 

Η Ελλάδα και η Κροατία δεν προ-
οριζόταν εξαρχής να είναι φυσικοί
εταίροι. Δεν ήταν ιδανικά πλασμέ-
νες η μία για την άλλη. Γεωγραφικά,
οι δύο χώρες βρίσκονται στα αν-
τίθετα άκρα της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Εχουμε διαφορετικό ιστο-
ρικό και θρησκευτικό υπόβαθρο.
Σε μια περιοχή που «παράγει πε-
ρισσότερη Ιστορία από όση μπορεί
να καταναλώσει», το στοιχείο αυτό
θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
Και οφείλουμε να παραδεχτούμε
ότι το ξεκίνημα αυτών των σχέσεων
δεν ήταν πάντα απαλλαγμένο από
αρνητικές αντιλήψεις. 

Εντούτοις, και οι δύο χώρες θέλησαν
να δώσουν το παράδειγμα και να
κοιτάξουν μπροστά και όχι πίσω.
Η Αθήνα και το Ζάγκρεμπ εργά-
στηκαν από κοινού για την οικο-
δόμηση μιας διμερούς σχέσης που
αντανακλά τις αξίες του 21ου και
όχι του 19ου αιώνα. Αξίες που κα-
τοχυρώνονται στη Συνθήκη της

Ε.Ε., στον Καταστατικό Χάρτη του
ΟΗΕ και στο Βορειοατλαντικό Σύμ-
φωνο. Αξίες όπως ο σεβασμός του
Διεθνούς Δικαίου, η ειρηνική επί-
λυση των διαφορών, ο σεβασμός
της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δί-
καιο της Θάλασσας (UNCLOS), η
οποία συνιστά μέρος του ευρωπαϊ-
κού κεκτημένου. 

Ξεκινήσαμε την πολυμερή συνερ-
γασία μας σε περιφερειακά σχήματα,
όπως η Διαδικασία Συνεργασίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της
οποίας η Αθήνα είχε την προεδρία
μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.
Ενα βασικό στοιχείο που συνέβαλε
στη σημαντική πρόοδο των σχέ-
σεών μας ήταν η  στρατηγική επι-
δίωξη και προσπάθεια του Ζάγκρεμπ
να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση
και στον Οργανισμό του Βορειοατ-
λαντικού Συμφώνου, υποψηφιότη-
τες που η Αθήνα υποστήριξε σθε-
ναρά, από την πρώτη στιγμή. Πράγ-
μα το οποίο συνάδει με τον κοινό
μας στόχο για την εξασφάλιση μιας
ευρωπαϊκής προοπτικής για την
ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβα-
νομένων των Δυτικών Βαλκανίων. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος

δρόμος προς την ειρήνη, τη στα-
θερότητα και την ευημερία της πε-
ριοχής είναι ο δρόμος που οδηγεί
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Υπο-
στηρίζουμε πλήρως την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την Αλβανία και τη Βόρεια Μακε-
δονία, καθώς και τη διασφάλιση
μιας ευρωπαϊκής πορείας για την
περιοχή. Αυτό απορρέει από την
ακλόνητη πεποίθησή μας ότι, αν
δεν αναλάβουμε θετική δράση και
δεν παρέχουμε βοήθεια και υπο-
στήριξη σε όλους εκείνους που επι-
διώκουν να ενταχθούν στο ευρω-
παϊκό οικοδόμημα, άλλες αποστα-
θεροποιητικές και ανταγωνιστικές
δυνάμεις θα καλύψουν το κενό που
αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί.

Εχουμε επίσης αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την προάσπιση του απα-
ραβίαστου των συνόρων, το οποίο
για εμάς παραμένει μια από τις θε-
μελιώδεις αρχές της πολιτικής μας. 

Για να διασφαλιστεί μια καλύτερη
και πιο αντιπροσωπευτική διακυ-
βέρνηση, οι επερχόμενες εκλογές
στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα πρέ-
πει να διεξαχθούν ελεύθερα και
δημοκρατικά, με βάση την αρχή
της ισότητας των τριών συνιστω-
σών εθνοτήτων και της μη διάκρι-
σης για όλους τους πολίτες. Η συν-
ταγματική και εκλογική μεταρρύθ-
μιση πρέπει να ολοκληρωθούν επει-
γόντως. Σε συνδυασμό με άλλες
κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, θα επι-

τρέψει στη χώρα να προχωρήσει
αποφασιστικά στην ευρωπαϊκή της
πορεία.

Τα τελευταία χρόνια, οι διμερείς
πολιτικές συναντήσεις και επαφές,
μεταξύ άλλων και σε υψηλό επίπεδο,
έχουν αυξηθεί, προσφέροντας τη
δυνατότητα για ενισχυμένη οικο-
νομική και εμπορική συνεργασία
μεταξύ των δύο χωρών, έναν τομέα
όπου υπάρχουν ακόμη ανεκμετάλ-
λευτες δυνατότητες. Στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι απόψεις
και οι θέσεις των δύο χωρών μας
συγκλίνουν σε μια σειρά σημαντι-
κών τομέων πολιτικής της Ε.Ε. 

Η Κροατία, η οποία άσκησε την

προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020,
στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας
και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο,
βοηθώντας την Ελλάδα να προστα-
τεύσει τα σύνορά της και να απο-
τρέψει ένα κύμα  παράνομης με-
τανάστευσης. Η Αθήνα και το Ζάγ-
κρεμπ «ανακάλυψαν εκ νέου» επί-
σης τους ισχυρούς και μακραίωνους
μεσογειακούς δεσμούς τους. Από
πέρυσι, η Κροατία συμμετέχει πλή-
ρως στην EUMED9, ένα όχημα στε-
νότερης συνεργασίας μεταξύ των
νότιων κρατών-μελών της Ε.Ε. 

Κάνοντας μία ανασκόπηση, η Αθήνα
και το Ζάγκρεμπ μέσα σε 30 χρόνια
έθεσαν από κοινού τις βασικές αρ-
χές για ένα «αλφαβητάρι» των κα-
λών διμερών και πολυμερών σχέ-
σεων και έκαναν κτήμα τους τα δι-
δάγματά του. Τώρα, η φιλοδοξία
μας, το καθήκον μας προς τους λα-
ούς μας και τους γείτονές μας είναι
να συμβάλουμε στην εφαρμογή
αυτών των διδαγμάτων για το κοινό
όφελος της ευρωπαϊκής μας οικο-
γένειας. 

Σε ιδιαίτερα ταραγμένους καιρούς,
όταν ο κόσμος μοιάζει πιο σκοτει-
νός, μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, οφείλουμε να προσφέ-
ρουμε μία αχτίδα φωτός. Και να
δείξουμε σε όλους ότι υπάρχει ένα
καλύτερο μέλλον. Υπάρχουν ιστο-
ρίες επιτυχίας στις οποίες μπορούμε
να βασιστούμε. Αυτό είναι το νόημα
της σχέσης μεταξύ της Ελλάδας
και της Κροατίας. 

* Ο κ. Νίκος Δένδιας και ο κ. Gordan Grli -
Radman είναι υπουργοί Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημο-
κρατίας της Κροατίας, αντίστοιχα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τις προηγούμενες εβδομάδες η πλη-
ροφορία πως ο Τούρκος Πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανακοι-
νώσει από την κατεχόμενη Λευ-
κωσία, στην παρουσία του στις 20
Ιουλίου, την προσάρτηση της λε-
γόμενης ΤΔΒΚ στον εθνικό κορμό
της Τουρκίας κυκλοφόρησε κι ανα-
παράχθηκε ως είδηση σε ΜΜΕ και
κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, μέχρι
τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο
αυτό, δεν επιβεβαιώνεται η παρου-
σία του Τούρκου Προέδρου, μιας
και η τουρκική προεδρία ανακοί-
νωσε τη διενέργεια τριμερούς συ-
νάντησης Ρωσίας - Ιράν - Τουρκίας,
στις 19 Ιουλίου, στην Τεχεράνη.

Η συζήτηση ωστόσο για την
απορρόφηση του γεωγραφικού χώ-
ρου των Κατεχομένων από την
Τουρκία παραμένει στο προσκήνιο
σε μια συγκυρία που τόσο τα μη-
νύματα στο Κυπριακό, ακόμη και
από τα ίδια τα Η.Ε., παραμένουν
προβληματικά, η τουρκοκυπριακή
ηγεσία διά του ΕρσίνΤατάρεπιμένει
στο αφήγημα της λύσης των δύο
κρατών και, φυσικά, η Άγκυρα δια-
τηρεί με επίκεντρο την Κύπρο την
αναθεωρητική της ρητορική στην
Ανατολική Μεσόγειο. Η πληροφορία
για την ανακοίνωση εκ μέρους του
Ερντογάν –κατά την καθιερωμένη
επίσκεψη της τουρκικής ηγεσίας
στην κατεχόμενη Κύπρο για τους
«εορτασμούς» της τουρκικής ει-
σβολής– προέκυψε από άρθρο του
Τούρκου δημοσιογράφου με έδρα
τη Γερμανία Τζεχβερί Γκιουβέν,
που αναδημοσίευσε ο τουρκοκυ-
πριακός Τύπος και επέκτειναν ελ-
ληνοαμερικανικοί κύκλοι στην Ουά-
σιγκτον με τον ίδιο τον κ. Έντι Ζε-
μενίδη, εκτελεστικό διευθυντή του
Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC), να αναφέρεται
στο γεγονός. Ωστόσο, ακόμη κι αν
δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία
της καθόδου Ερντογάν στα Κατε-
χόμενα, η είδηση της προσάρτησης
ως ανακοίνωσης ή πρόθεσης ανα-
κοίνωσης εκ μέρους της Άγκυρας
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό
το βάρος των εξελίξεων, καθώς και

της συζήτησης που υπάρχει στους
κόλπους της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας για το Οικονομικό Πρω-
τόκολλο Τουρκίας - «ΤΔΒΚ».

Η τουρκική στρατηγική 
Η τουρκική προσέγγιση στο ζή-

τημα των σχέσεων της Τουρκίας
με τον γεωγραφικό χώρο των Κα-
τεχομένων και την τουρκοκυπριακή
κοινότητα δεν έχει αλλάξει τα τε-
λευταία χρόνια ως προς την προ-
σπάθεια ενσωμάτωσης -πολιτικά,
οικονομικά, κοινωνικά και θρη-
σκευτικά, της τουρκοκυπριακής
κοινότητας.

Συμβαίνει μάλιστα αργά και με-
θοδευμένα με τη διάσταση της εν-
τατικοποίησης της εν λόγω προ-
σπάθειας να είναι ορατή μετά το
2017 και την αποτυχία επίλυσης
του Κυπριακού στο Κραν Μοντάνα,
πτυχή για την οποία με διακηρυγ-
μένο τρόπο, η Άγκυρα πρόταξε ως
«την τελευταία ευκαιρία για επίλυση
του Κυπριακού». Έκτοτε υπάρχει
συνέπεια και ένα μοτίβο εκ μέρους

της Τουρκίας και της τουρκοκυ-
πριακής ηγεσίας –μετά τον Ακιν-
τζί– για την ύπαρξη δύο λαών και
δύο ισότιμων κρατών στην Κύπρο,
πτυχή που επαναλαμβάνεται σε
κάθε δυνατή ευκαιρία και η οποία
συμβάλλει στο αδιέξοδο της επα-
νεκκίνησης του διαλόγου στο Κυ-
πριακό. Η αθόρυβη αυτή εφαρμογή
του τουρκικού σχεδίου Β΄ εκτός
από το συγκεκριμένο οικονομικό

αποτύπωμα που επιβάλλει στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα, στο-
χεύει στην ντε φάκτο απορρόφηση
του χώρου των Κατεχομένων, ιδίως
υπό το ιστορικό συγκείμενο της
ανακήρυξης της «ΤΔΒΚ» το 1983.
Και στοχεύει σε τρεις άξονες:

• Στην εναλλαγή μεταξύ της
ύπαρξης της «ΤΔΒΚ» και του σε-
ναρίου της απορρόφησης-προσάρ-
τησης σε οργανικό, ντε φάκτο επί-
πεδο. Αυτή η πτυχή εναλλάσσει
την προοπτική της λύσης δύο κρα-
τών -στην οποία εστίασε η Τουρκία
μετά από το 2017 και της προσάρ-
τησης -ως «ντε γιούρε» επιλογή
προκειμένου να δημιουργεί ένα
διαπραγματευτικό χαρτί μεταξύ
«λύσης» και «δεύτερης καλύτερης
λύσης». 

• Στην κάμψη της αντίστασης
της τουρκοκυπριακής κοινότητας,
δυναμική που θα αναμόχλευε πτυχές
του ίδιου του Κυπριακού αλλά και
που αποσκοπεί στο να επιβάλει συγ-
κεκριμένες οικονομικές και πολιτικές
λογικές στην κοινότητα και τέλος 

• Στη δημιουργία εκείνων των
τετελεσμένων που στο σενάριο
επανεκκίνησης του διαλόγου τόσο
ο χρόνος όσο και οι συνθήκες –διά
των τετελεσμένων θα επιβάλλουν
–εκ των πραγμάτων– τη συζήτηση
σε άλλη βάση. Σκηνικό που την
περίοδο 2018-2020 με φόντο την
ΑΟΖ και το Βαρώσι το είδαμε σε
πλήρη ισχύ.

Κανείς δεν μπορεί, επί της αρχής,
να αποκλείσει το ενδεχόμενο φυ-
σικής παρουσίας του Ερντογάν στα
Κατεχόμενα την προσεχή Τετάρτη.
Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται
να αφιχθεί στην Τεχεράνη στις 18
Ιουλίου και να πραγματοποιήσει
την τριμερή με Ρωσία και Ιράν στις
19 και ακολούθως να μεταβεί με
απευθείας πτήση –υπάρχουν σχε-
τικά δρομολόγια– στο παράνομο
αεροδρόμιο της Τύμβου. Ωστόσο,
ακόμη κι αν δεν έλθειο κ. Ερντογάν
την Άγκυρα θα εκπροσωπήσει ο
Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ
Οκτάι, ο οποίος χειρίζεται εκ μέρους
της τουρκικής προεδρίας τον «φά-

κελο» της Κύπρου. Καλά ενημερω-
μένες πηγές της «Κ» αναφέρουν
πως στο πλαίσιο των «εορτασμών»
της εισβολής, η Τουρκία θα προ-
χωρήσει με την ανακοίνωση/πα-
ράδοση νέου μέρους της περίκλει-
στης πόλης στο Βαρώσι στην οποία
έχουν ήδη διενεργηθεί εργασίες
διάνοιξης, καθαρισμού και ασφαλ-
τόστρωσης. Επιπλέον, η Τουρκία
έχει επισήμως αναφερθεί στην έναρ-
ξη διερευνητικής γεώτρησης στην
Ανατολική Μεσόγειο τον προσεχή
Αύγουστο φωτογραφίζοντας περιο-
χή εγγύς της Κύπρου με φόντο το
τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. 

Το ζήτημα, ωστόσο, της ανακοί-
νωσης προσάρτησης δείχνει, προς
το παρόν, να μην αποτελεί ρεαλι-
στική επιλογή ως προς την απαρχή
της θεσμικής διαδικασίας (σ.σ. δη-
μοψήφισμα εντός τουρκοκυπριακής
κοινότητας)πραγματοποίησής του.
Εξάλλου η Τουρκία, πέραν της κα-
τάστασης στη ΒΔ Συρία και την εμ-
πειρία του Κυπριακού με την ανα-
κήρυξη της λεγόμενης ΤΔΒΚ το
1983, με θεσμική διαδικασία, έχει
μόνο προσαρτήσει την περιοχή της
Αλεξανδρέττας την περίοδο 1938-
1939. Αποτελεί ωστόσο πρόθεση
τόσο σε επίπεδο πολιτικής επικοι-
νωνίας όσο κι εργαλειοποίησης της
ίδιας της διαπραγμάτευσης στο Κυ-
πριακό, στο σχήμα της «δεύτερης
καλύτερης λύσης» που είναι η λύση
δύο κρατών/ισότιμης κυριαρχίας.
Στη λογική του «για να μην προ-
σαρτηθούν τα Κατεχόμενα, ελάτε
να συζητήσουμε για δύο κράτη».

Στη φάση που εισέρχεται το Κυ-
πριακό τα δεδομένα είναι δύο όπως
αποκρυσταλλώνονται τόσο σε θε-
σμικό επίπεδο (εκθέσεις ΟΗΕ) όσο
και στο «επί του εδάφους» επίπεδο:
Η προσάρτηση / απορρόφηση του
γεωγραφικού χώρου των Κατεχο-
μένων και της πίεσης στην τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα συμβαίνει
οργανικά και το παράδειγμα, τείνει
να αλλάξει οριστικά ως προς την
ίδια την διαδικασία. Με κινήσεις
που πλέον είναι σαφείς πέραν της
ίδιας της ανακοίνωσης για προ-
σάρτηση από τα χείλη του ίδιου
του Ερντογάν. 

Η προσάρτηση ως διαπραγματευτικό όπλο
Η αθόρυβη εφαρμογή του τουρκικού σχεδίου Β΄ και οι τρεις άξονες γύρω από την απορρόφηση των Κατεχομένων από την Αγκυρα

<<<<<<

Η Τουρκία έχει επισή-
μως αναφερθεί στην
έναρξη διερευνητικής
γεώτρησης στην Ανατο-
λική Μεσόγειο τον προ-
σεχή Αύγουστο φωτο-
γραφίζοντας περιοχή
εγγύς της Κύπρου με
φόντο το τεμάχιο 6
της κυπριακής ΑΟΖ.

Ακόμη και αν δεν επιβεβαιώνεται, προς το παρόν, η πληροφορία της καθόδου Ερντογάν στα Κατεχόμενα (μιας και η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε τη διε-
νέργεια τριμερούς συνάντησης Ρωσίας - Ιράν - Τουρκίας, στις 19 Ιουλίου), η είδηση της προσάρτησης ως ανακοίνωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

<<<<<<

Ελλάδα και Κροατία
έχουμε αναλάβει πρωτο-
βουλίες για την προάσπι-
ση του απαραβίαστου
των συνόρων, το οποίο
για εμάς παραμένει μία
από τις θεμελιώδεις αρ-
χές της πολιτικής μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής είναι ο
δρόμος που οδηγεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

Σενάρια κρίσης κυκλώνουν την Κύ-
προ ενόψει του 2023, σε όλα τα επί-
πεδα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση επικρατούν ήδη ισορροπίες τρό-
μου για τη διαχείριση των διαφαι-
νόμενων κενών/ελλείψεων ενέρ-
γειας, του ράλι των τιμών ως επίσης
και της τιθάσευσης του πληθωρι-
σμού, συνεπεία της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία αλλά και των
έξι πακέτων κυρώσεων που προ-
συπέγραψαν τα 27 κράτη-μέλη. Η
ανάπτυξη της οικονομίας στη ζώνη
του ευρώ αλλά και γενικότερα στην
Ε.Ε. συρρικνώνεται προοδευτικά
και εάν η κατάσταση δεν διαφορο-
ποιηθεί, εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί
μοιραία σε ύφεση, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για όλα ανεξαιρέτως τα
κράτη-μέλη. Περιλαμβανομένης
και της Κύπρου, η οποία μέχρις
στιγμής βλέπει μόνο την κορυφή
του παγόβουνου και εάν τα αρνητικά
δεδομένα δεν ανατραπούν, εκτι-
μάται ότι «το 2023 ενδέχεται να το
δει ολόκληρο», εν μέσω των εκλογών
για την εγκατάσταση νέου ενοίκου
στο προεδρικό μέγαρο.

Επιπλέον, η Λευκωσία θα έχει
απέναντί της μια αναβαθμισμένη
Τουρκία (βλέπε πιο κάτω), η οποία
εξασφαλίζει ήδη τα εύσημα της
διεθνούς κοινότητας για τις «δια-
μεσολαβήσεις» της στο Ουκρανικό.
Η Άγκυρα παίζει σε όλα τα ταμπλό,
αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και
την πρόσφατη κατ’ αρχήν συμφω-
νία για τα ουκρανικά σιτηρά, η
οποία απέσπασε εγκωμιαστικά σχό-
λια και τυγχάνει εκμετάλλευσης
από το καθεστώς Ερντογάν, προ
μιας ενδεχόμενης επισιτιστικής
κρίσης. Στο πλαίσιο αυτού του κα-
θεστώτος «περιφερειακής δύναμης»
που άρχισε να απολαμβάνει η Τουρ-
κία, δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι
έχει καταφέρει να περάσει και τις

θέσεις της στο Κυπριακό για «δύο
οντότητες» που συνεργάζονται δί-
πλα-δίπλα. Με όχημα τις «αυτοδύ-
ναμες» πλέον τεχνικές επιτροπές,
απαλλαγμένες από τις απευθείας
διαπραγματεύσεις, όπως κυνικά
επισημαίνει και υιοθετεί, στην πρό-
σφατη έκθεσή του ο γ.γ. του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες. Υπό αυτή την
έννοια και με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα, η προσπάθεια για επα-
ναφορά της Τουρκίας σε τροχιά
λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας θεωρείται «μάλλον ου-
τοπία». Αφενός, γιατί η Άγκυρα

(κυβέρνηση και αντιπολίτευση)
δεν αισθάνονται την παραμικρή
πίεση και αφετέρου γιατί και ο ίδιος
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ έχει
εμφανώς υπαναχωρήσει από τους
όρους εντολής του και αλληθωρίζει
προς την κατεύθυνση συνεργασίας
και συντονισμού δύο οντοτήτων,
μέσω «διμερών συμφωνιών» και
όχι δικοινοτικών αποφάσεων, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Παγωμένο το Κυπριακό
Την ίδια ώρα, η Ε.Ε., στην οποία

επενδύει εδώ και χρόνια ανεπιτυχώς
η Λευκωσία, δεν ασχολείται βεβαίως
με το Κυπριακό. Οι ευρωπαϊκοί
προβολείς είναι επικεντρωμένοι
αποκλειστικά στο «σέρβις» του

Nord Stream 1. Και οι εταίροι μας
αναμένουν εναγωνίως την 21η Ιου-
λίου, οπότε θα διαφανεί εάν οι στρό-
φιγγες του αγωγού θα ανοίξουν και
πάλι ή εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα
αξιοποιήσει τη συντήρηση, επιχει-
ρώντας να καθηλώσει την Ευρώπη
και αναγκάζοντάς την να πληρώσει
πολύ ακριβά τις κυρώσεις που έχει
επιβάλει εναντίον της Μόσχας. Η
εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ
Μαρία Ζαχάροβα διασύνδεσε τη
λειτουργία του αγωγού με την «απο-
τροπή αρνητικών συνεπειών, ή πα-
ράνομων περιοριστικών μέτρων»,
για να πάρει απάντηση από το Βε-
ρολίνο ότι οι κυρώσεις θα παρα-
μείνουν. Λίγο αργότερα, η Κομισιόν
εξέδωσε ανακοίνωση για διατήρηση
των κυρώσεων μέχρι τον Ιανουάριο
2023 και για επιβολή τους με πε-
ρισσότερη αποτελεσματικότητα.
Η Γερμανία, που θα πληγεί περισ-
σότερο από μια ενδεχομένη μόνιμη
διακοπή των ροών του Nord Stream
1, εξετάζει πάντως ήδη σενάρια
διακοπών στην παροχή ζεστού νε-
ρού και θέρμανσης, ενώ ετοιμάζει
και μεγάλες αίθουσες υποδοχής
και φιλοξενίας, «για τις δύσκολες
μέρες του χειμώνα». Την ίδια ώρα
η ενεργειακή κρίση οδηγεί και σε
πολιτική κρίση την Ιταλία, με τον
Μάριο Ντράγκι να υποβάλλει πα-
ραίτησηκαι τον πρόεδρο Ματαρέλα
να μην την κάνει αποδεκτή και να
καλεί τον πρωθυπουργό να παρου-
σιαστεί ενώπιον του κοινοβουλίου,
για να εξακριβωθεί εάν διαθέτει
την εμπιστοσύνη του.

Κι ενώ τα βλέμματα είναι στραμ-
μένα στην 21η Ιουλίου, μία ημέρα
νωρίτερα, την προσεχή Τετάρτη
20 Ιουλίου, η Κομισιόν θα παρου-
σιάσει –όπως πάντα με εξαιρετικά
υπερβολική καθυστέρηση– ένα
«σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την
ενέργεια, το οποίο φέρεται να προ-
νοεί, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή

κοινωνικών και οικονομικών κρι-
τηρίων για την επιβολή δελτίου
στη διανομή φυσικού αερίου, καθώς
και πλαφόν στη χρήση συστημάτων
ψύξης και θέρμανσης. Σύμφωνα
με το προσχέδιο έκτακτης ανάγκης
της Ε.Ε., το οποίο διέρρευσε (Blo-
omberg), εάν ο Πούτιν κρατήσει
κλειστή τη στρόφιγγα του Nord
Stream 1 και η Ε.Ε. οδηγηθεί σε
πλήρη διακοπή των ροών φυσικού
αερίου, τότε το επίπεδο αποθήκευ-
σης θα κυμανθεί στο 65%-70%, αρ-
κετά πιο χαμηλά από τον «στόχο
ασφαλείας» του 80% που θέτουν
οι Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση,
οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν
ήδη εκτοξευθεί στα ύψη και η Γερ-
μανία έχει ενημερώσει τους κατα-
ναλωτές ότι θα πληρώσουν περίπου
τριπλάσια ποσά στα τιμολόγια ενέρ-
γειας, κυρίως τον προσεχή χειμώνα. 

Το «χρηματιστήριο» των τιμών
ενέργειας κινείται ανοδικά σε όλην

την Ευρώπη, περιλαμβανομένης
και της Κύπρου και εκτιμάται ότι
θα σκαρφαλώσουν ακόμη πιο ψηλά
το φθινόπωρο και τον χειμώνα,
όσο συνεχίζονται τα εγκλήματα
πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία
και όσο βεβαίως βρίσκονται σε ισχύ
τα έξι πακέτα κυρώσεων της Ε.Ε.,
σε βάρος της Μόσχας. Με βάση τα
υφιστάμενα δεδομένα, η δεδηλω-
μένη αύξηση περίπου 24% στα τι-
μολόγια της ΑΗΚ, εκτιμάται ότι δεν
θα είναι η τελευταία. Σημειώνεται
ότι οι πρόσφατες προβλέψεις της
Κομισιόν κατέδειξαν ότι και η Κύ-
προς πληρώνει πολύ ακριβά τις επι-
πτώσεις του ράλι των τιμών στην
ενέργεια, με τον πληθωρισμό να
εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί στο
7%, από 4,5% που υπολογιζόταν.
Συνεπώς, η ακρίβεια τείνει να στε-
ριώσει στη νήσο και παράλληλα
να στοιχειώσει τον όποιον επίδοξο
νέο ένοικο του προεδρικού. Χωρίς

μάλιστα να υπάρχουν πρακτικές
και ουσιαστικές συνταγές απαλλα-
γής από έναν πληθωρισμό, εξωγε-
νούς προέλευσης (συνεπεία της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
και των αυξήσεων των τιμών φυ-
σικού αερίου-πετρελαίου) κάτι που
εκ των πραγμάτων περιορίζει στο
ελάχιστο τις δυνατότητες διαχεί-
ρισης του προβλήματος σε εθνικό
επίπεδο.  

Σημειώνεται πάντως ότι η Κο-
μισιόν αναμένει μεγαλύτερη ανά-
πτυξη της κυπριακής οικονομίας
το 2022, από 2,3% ΑΕΠ που υπο-
λογιζόταν στο 3,2% ΑΕΠ, θεωρών-
τας παράλληλα ότι το Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας είναι
σε θέση να δώσει κάποιες ανάσες
στην Κύπρο. Δεν παραλείπει πάν-
τως να σημειώσει την αβεβαιότητα
και τους κινδύνους που προκαλούν
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
αλλά και η πανδημία. 

Στο κατώφλι
νέων κρίσεων
«ο πρόεδρος 2023»
Στα ύψη εκτινάσσονται οι τιμές ενέργειας, ο πληθωρισμός
απογειώνεται, ενώ το Κυπριακό μπαίνει για τα καλά στα αζήτητα 

Ρόλο ισχυρής περιφερειακής δύ-
ναμης ενσαρκώνει η Τουρκία του
Ταγίπ Ερντογάν, εκμεταλλευόμενη
τη «διαμεσολάβηση» στο Ουκρα-
νικό και την κατ’ αρχήν συμφωνία
που φέρεται να έχει επιτευχθεί για
το ξεμπλοκάρισμα των 20 εκατομ-
μυρίων τόνων σιτηρών που βρί-
σκονται αποκλεισμένα στην Ου-
κρανία, κυρίως στο λιμάνι της Οδησ-
σού. Η συμφωνία αναμένεται να
υπογραφεί τις επόμενες μέρες, ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της
Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, μετά
από συνάντηση με στρατιωτικούς
εμπειρογνώμονες της Ουκρανίας
και της Ρωσίας, στην παρουσία και
εκπροσώπων του ΟΗΕ, στην Κων-
σταντινούπολη. Προϋποθέτει «δη-
μιουργία ασφαλών διαδρόμων» ως
επίσης και μετακίνηση ναρκών, με
την Άγκυρα να επιδιώκει και στο
επίπεδο αυτό να διατηρήσει «πρω-
ταγωνιστικό ρόλο». Ο γενικός γραμ-
ματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

ανέφερε ότι «έγινε ένα σημαντικό
και ουσιαστικό βήμα, ένα βήμα
προς την κατεύθυνση μιας συνο-
λικής συμφωνίας», προσθέτοντας
ότι «για την ειρήνευση έχουμε ακό-
μη πολύ δρόμο να διανύσουμε». 

Η συνεχιζόμενη αναβάθμιση
της Τουρκίας διεθνώς και η ανα-
γνώριση «διαμεσολαβητικού ρόλου»

στο καθεστώς της Άγκυρας, λει-
τουργούν ήδη αποτρεπτικά στους
σχεδιασμούς της Λευκωσίας να
επαναφέρει την τουρκική πλευρά
σε τροχιά ομοσπονδιακής λύσης
στο Κυπριακό. Ο Ερντογάν όχι μόνο
δεν αισθάνεται την παραμικρή πίε-
ση, αλλά έχει ήδη καταφέρει να
δημιουργήσει σαφές ρήγμα στη
«βάση λύσης» του Κυπριακού, κάτι
που αντανακλάται στην πρόσφατη
έκθεση Γκουτέρες για την ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ, όπου δεν υπάρχει αναφορά
σε ομοσπονδιακή διευθέτηση. Αν-
τίθετα, γίνεται λόγος για συνεργασία
μεταξύ οντοτήτων, για «διμερείς
συμφωνίες» (και όχι δικοινοτικές).
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
Λευκωσία, η οποία όσο η Τουρκία
συνεχίζει να επωφελείται από τους
ρόλους του «επιτήδειου ουδέτερου»
και του «διαμεσολαβητή» στο Ου-
κρανικό, άλλο τόσο θα δυσκολεύε-
ται να περάσει τις θέσεις της, ακόμη
και για τα «αυτονόητα»…

Ο Ερντογάν που παίζει το χαρτί
της «Γαλάζιας Πατρίδας», έχοντας
στο πίσω μέρος του μυαλού του
και τις επικείμενες εκλογές στην
Τουρκία, έχει δρομολογήσει συ-
νάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν,
μεθαύριο Τρίτη 19 Ιουλίου, με διπλό
στόχο. Αφενός, ο κ. Ερντογάν επι-
θυμεί να διασφαλίσει την υλοποί-
ηση της συμφωνίας για τα ουκρα-
νικά σιτηρά και αφετέρου να εξα-
σφαλίσει την ανοχή της Μόσχας
στη νέα στρατιωτική επέμβαση
που έχει προαναγγείλει εναντίον
των Κούρδων, στη βόρεια Συρία.
Ο Τούρκος Πρόεδρος θα συμμετά-
σχει επίσης σε τριμερή συνάντηση
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον
πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρα-
τίας Εμπραχίμ Ραϊσί. Το πρόγραμμα
Ερντογάν στο Ιράν θέτει εν αμφι-
βόλω την παράνομη επίσκεψή του
στα Κατεχόμενα για τους «εορτα-
σμούς» της εισβολής στις 20 Ιουλίου,
όπως μεταδόθηκε στα Κατεχόμενα. 

Ο Ταγίπ Ερντογάν παίζει σε όλα τα ταμπλό

Η Άγκυρα παίζει σε όλα τα ταμπλό, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την πρό-
σφατη κατ’ αρχήν συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά, η οποία απέσπασε εγ-
κωμιαστικά σχόλια και τυγχάνει εκμετάλλευσης από το καθεστώς Ερντογάν.

Η συνεχιζόμενη αναβάθμιση της Τουρκίας διεθνώς και η αναγνώριση «διαμεσολαβητικού ρόλου» στο καθεστώς της
Άγκυρας, λειτουργούν ήδη αποτρεπτικά στους σχεδιασμούς της Λευκωσίας να επαναφέρει την τουρκική πλευρά σε
τροχιά ομοσπονδιακής λύσης στο Κυπριακό.

<<<<<<

Όσο η Τουρκία συνεχίζει
να επωφελείται από τους
ρόλους του «επιτήδειου
ουδέτερου» και
του «διαμεσολαβητή»
στο Ουκρανικό, άλλο
τόσο η Λευκωσία θα δυ-
σκολεύεται να περάσει
τις θέσεις της, ακόμη και
για τα «αυτονόητα»...

<<<<<<

Η Λευκωσία το 2023 θα
έχει απέναντί της μια
αναβαθμισμένη Τουρ-
κία, η οποία εξασφαλίζει
ήδη τα εύσημα της διε-
θνούς κοινότητας για
τις «διαμεσολαβήσεις»
της στο Ουκρανικό.
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Αν κάτι βεβαίως θέλει με κάθε
τρόπο να αποφύγει ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου είναι την απομόνωσή του
αλλά και τον κίνδυνο διάσπασης
του κόμματος. Σε αντίθεση με το
σκηνικό που είχε διαγραφεί το
2003 στον ΔΗΣΥ, αυτή την φορά,
έχει αποφευχθεί η διάσπαση με-
ταξύ πρωτοκλασάτων στελεχών.
Έχουν όλοι δώσει τα διαπιστευ-
τήριά τους στον Αβέρωφ Νεοφύ-
του, ενώ κομματικά στελέχη έχουν
παραδεχτεί πως έχει ήδη υπάρξει
γραμμή σε στελέχη να βγουν ανοι-
κτά να στηρίξουν τον πρόεδρο

του ΔΗΣΥ και να ψέξουν τη στάση
του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το
έχουν ήδη κάνει πρωτοκλασάτα
στελέχη όπως η πρόεδρος της
Βουλής Αννίτα Δημητρίου, οι
υπουργοί Ιωάννης Κασουλίδης,
Κωνσταντίνος Πετρίδης, Γιάννης
Καρούσος, Νατάσα Πηλείδουαλλά
και όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές.
Αυτή η έντονη θέση της Πινδάρου
να τοποθετηθούν όλοι ξεκάθαρα
έχει διπλή ανάγνωση. Αφενός ότι
ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είναι
απέναντι στον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, αλλά ο Νίκος Χριστοδουλίδης
απέναντι στο κόμμα και αφετέρου

ότι σε ένα ενδεχόμενο ήττας η
ευθύνη θα επιμεριστεί σε όλους.
Δεν θα μπορεί για παράδειγμα
κάποιος να αμφισβητήσει τον
Αβέρωφ Νεοφύτου για τους χει-
ρισμούς του, γιατί όλοι θα είναι
εμπλεκόμενοι. Το να βγαίνουν
βεβαίως τα στελέχη να τοποθε-
τούνται υπέρ του είναι ένα ζήτη-
μα. Άλλο, το οποίο εγείρει ερω-
τήματα είναι οι πιέσεις. Δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη η κίνηση του
Λουκά Φουρλά να εξηγήσει δη-
μοσίως ότι για προσωπικούς λό-
γους αναγκάστηκε να απουσιάζει
από τη δεύτερη μέρα της διεξα-
γωγής του ιδεολογικοπολιτικού
συνεδρίου και η υπογράμμισή
του ότι στηρίζει Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Έγκυρες πηγές σημειώνουν,
πως η απουσία Λουκά Φουρλά
προκάλεσε την οργίλη αντίδραση
του συναγερμικού προέδρου, θέ-
τοντας ζήτημα για τη στάση που
θα τηρήσει στις επικείμενες εκλο-
γές. Μάλιστα, έγκυρες πηγές ση-
μειώνουν πως είχε ζητηθεί από
τον ευρωβουλευτή να τοποθετη-
θεί συγκεκριμένα εναντίον του
τέως υπουργού Εξωτερικών, κάτι
βεβαίως που δεν έκανε ο τελευ-
ταίος, καθώς όπως υποστηρίζουν
κύκλοι του στενού του περιβάλ-
λοντος η σύγκρουση και οι αντι-
παραθέσεις δεν αποτελούν στοι-
χεία του χαρακτήρα του.

Ζήτημα για πολλούς είναι η
στάση που τηρεί ο Πρόεδρος. Εν-
τείνεται η φημολογία πως οι θυ-
γατέρες του Νίκου Αναστασιάδη
στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη και ενώ ο ίδιος έχει κάνει
περισσότερες από μία δημόσιες
τοποθετήσεις υπέρ του συναγερ-
μικού προέδρου, υπάρχουν συ-
ναγερμικοί που τηρούν επιφυλά-
ξεις για το ποιον στηρίζει τελικά
και πώς θα αντιδράσει από το
φθινόπωρο και μετά. 

Ο πανικός είναι σίγουρα κακός σύμ-
βουλος και όπως εκτιμούν στελέχη
αυτός ο πανικός βρίσκεται ήδη στο
κατώφλι της Πινδάρου. Φάνηκε με
τον πιο ενδεικτικό τρόπο την εβδο-
μάδα που πέρασε όταν μέσα σε λί-
γες ώρες ανατράπηκε η απόφαση
που έλαβε το Εκτελεστικό Γραφείο
να ενημερώσει το Πολιτικό Γραφείο
πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει
θέσει εαυτόν εκτός κόμματος με
τις κινήσεις του.

Η συζήτηση για το κατά πόσο
πρέπει να διαγραφεί ή όχι ο Νίκος
Χριστοδουλίδης απασχολούσε εδώ
και καιρό την Πινδάρου. Είχε συ-
ζητηθεί μετά την εξαγγελία του,
ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που

θεώρησαν πως κάτι τέτοιο θα τον
ηρωοποιήσει. Επανήλθε στο προ-
σκήνιο μετά την επίσημη στήριξη
που έλαβε από το Δημοκρατικό
Κόμμα. Οι κύριοι υποστηρικτές της
διαγραφής Χριστοδουλίδη υποστή-
ριζαν πως ένα κόμμα πρέπει να
έχει κώδικες και κανόνες, τους οποί-
ους παρενέβη με τη στάση του ο
τέως υπουργός Εξωτερικών. Ιδιαί-
τερα ένθερμος υποστηρικτής αυτού
ήταν μεταξύ των Γεωργιάδη - Σο-
φοκλέους και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Υπήρξαν βεβαίως και στελέχη
που πήραν τη συζήτηση ένα βήμα
παρακάτω ζητώντας και τη διαγρα-

φή όσων βρέθηκαν στο πλευρό
του. Αυτό αφορά κυρίως τη Λεμεσό
με τη δημοτική σύμβουλο Λεμεσού
Μαρίνα Χατζημανώλη και τον δι-
κηγόρο και υποψήφιο βουλευτή
Λεμεσού το 2021 Ηρακλή Αγαθο-
κλέους. Ζήτημα τέθηκε και για τον
αντιδήμαρχο Έγκωμης Γιάννο
Ιωάννου αλλά και τον Κωστάκη
Κωνσταντίνου. Η επικρατούσα άπο-
ψη στο κόμμα θεωρούσε πως με
έναν τέτοιο τρόπο ο ΔΗΣΥ δεν θα
είχε καμία απολύτως διαφορά από
το ΔΗΚΟ όταν ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος είχε ξεκινήσει τις διαγραφές.
Μόνο που αυτό θα γινόταν προ-
εκλογικά, με το κόμμα, να μπαίνει

σε μία διαδικασία πογκρόμ διαγρα-
φών, που κάποιες φορές ίσως να
ήταν αποτέλεσμα τοπικών αντα-
γωνισμών. Η απόφαση που λήφθη-
κε την περασμένη Τρίτη στο Εκτε-
λεστικό ήταν να ενημερωθεί το
Πολιτικό Γραφείο πως ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης είναι ξένο σώμα. Βάσει
καταστατικού άλλωστε για τις δια-
γραφές θα έπρεπε να συναινέσει
και να ψηφίσει το σώμα. Ο μόνος
που διαφώνησε ανοικτά ήταν ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Δημή-
τρης Δημητρίου, όχι επί της ουσίας
αλλά για τη συγκυρία που θα γινό-
ταν κάτι τέτοιο. 

Η αποκάλυψη των προθέσεων

του Εκτελεστικού Γραφείου από
την «Κ» προκάλεσε σωρεία αντι-
δράσεων από μέλη του κόμματος
που έσπευσαν να προειδοποιήσουν
το κόμμα πως κάτι τέτοιο θα προ-
καλέσει πολλά ζητήματα. Πηγές
από το επιτελείο του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη σημειώνουν πως ενη-
μερώθηκε για το θέμα ο τέως υπουρ-
γός Εξωτερικών από στελέχη που
τον ενημέρωσαν πως πρόκειται να
διαφωνήσουν ανοικτά στο Πολιτικό
Γραφείο. Για τις προεκτάσεις πλη-
ροφορήθηκε και ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου, ο οποίος αναδιπλώμενος
πλήρως, ενημέρωσε πως το παίρνει
πάνω του και βάζει τελεία στα περί
διαγραφών, καθώς κάτι τέτοιο δεν
χαρακτηρίζει τον ΔΗΣΥ. Ήταν άλ-
λωστε και η παράκληση Νίκου Ανα-
στασιάδη από το βήμα του συνε-
δρίου, να μηδιασπαστεί η παράταξη
και φαίνεται πως επηρέασε τις όποι-
ες τελικές αποφάσεις. 

Τα επόμενα βήματα
Τι θα κάνει πλέον ο Αβέρωφ Νε-

οφύτου; Στην Πινδάρου ξεκαθαρί-
ζουν πως ένα σενάριο απόσυρσής
του δεν τίθεται με τίποτα, ασχέτως
του τι ακούγεται στο παρασκήνιο.
Και ανεξάρτητα με το ότι ο Μάριος
Καρογιάν που βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τον ΔΗΣΥ έχει δώσει πα-
ράταση αποφάσεων μέχρι τον Σε-
πτέμβριο. Ήδη πάντως στον Συ-
ναγερμό στελέχη προβληματίζονται
για το πού θα καταλήξει η όλη συ-
ζήτηση.

Κάποια στελέχη μάλιστα άρχι-
σαν να χαμηλώνουν τους τόνους.
Δεν υπήρξε για παράδειγμα η ίδια
έντονη τοποθέτηση στελεχών όπως
έγινε επί ΔΗΚΟ, όταν η αντιομο-
σπονδιακή ΕΔΕΚ στήριξε επίσημα
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και αυτό
γιατί όπως άρχισαν ήδη να παρα-
δέχονται, οι ψηφοφόροι που στη-
ρίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι
ψηφοφόροι, που δεν εγκατέλειψαν
τον Συναγερμό.  

Το μετέωρο βήμα του Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με τη δυναμική Νίκου Χριστοδουλίδη όσο και με τη δική του κακή εικόνα

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το μακρινό 2018, κλείδωνε
εκείνος ο ταραχώδης σχηματισμός
της νέας κυβέρνησης Αναστασιάδη
που εμφάνισε και το πρώτο ρήγμα
στην κυβερνώσα παράταξη, ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου απέστειλε μέσω
τρίτων στο νέο υπουργό Εξωτερι-
κών ένα κοστούμι από γνωστό κα-
τάστημα της Μακαρίου, ως δώρο
για τη νέα θέση. Του ζήτησε μάλι-
στα να το φορέσει στην τελετή δια-
βεβαίωσης με τη σημειολογία του
κοστουμιού να θέλει τους δύο να
κτίζουν ένα ισχυρό μέτωπο. Ένα
ισχυρό μέτωπο απέναντι στον τότε
κύριο αντίπαλο του συναγερμικού
προέδρου και επικριτή του νέου
υπουργού Εξωτερικών, Χάρη Γε-
ωργιάδη αλλά και έναν ισχυρό δε-
σμό με ορίζοντα τα επόμενα κοινά
πολιτικά τους βήματα.

Τα κοινά εκείνα βήματά τους
ήταν αυτό που οδήγησε βεβαίως
στη σημερινή κατάσταση με τους
δύο να διεκδικούν τον προεδρικό
θώκο. Είναι όμως η σημερινή κα-
τάσταση αποτέλεσμα της «αγνω-
μοσύνης» Χριστοδουλίδη απέναντι
στον «μεγαλόθυμο» μαζί του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου; Κύκλοι που στη-
ρίζουν τον συναγερμικό πρόεδρο
το βλέπουν ως τέτοιο, όμως τόσο
αυτοί όσο και ο ίδιος ο εκλεκτός
τους έπρεπε να γνωρίζουν καλά
πως ο δρόμος της πολιτικής δεν εί-
ναι στρωμένος με ρομαντισμό και
συναίσθημα. Κυριάρχησε συνεπώς
η αίσθηση πως η έκβαση των γε-
γονότων είναι ένδειξη των κακών
υπολογισμών του για το ποιος τε-
λικά ήταν ο πραγματικός αντίπαλός
του. O Αβέρωφ Νεοφύτου δεν φαί-
νεται να υπολόγισε σωστά τη δυ-
ναμική του Νίκου Χριστοδουλίδη
αλλά και πόσο γερό θα ήταν το στο-
μάχι του να μείνει μέχρι τέλους
στην κούρσα απέναντι από τον
ίδιο. Αυτοί οι κακοί υπολογισμοί,
ένας μακρύς προεκλογικός που επέ-
λεξε και τελικά τον εγκλώβισε σε
συνδυασμό με τις δημοσκοπήσεις
που διατηρούν πρώτο με καθαρό

προβάδισμα τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου να
παλεύει για μια θέση στον β΄ γύρο,
έχουν ήδη προκαλέσει τριγμούς.
Πρώτα και κύρια στον Αβέρωφ Νε-
οφύτου που χάνει χρόνο με τον
χρόνο την ψυχραιμία του. Κυρίως
όμως στον ΔΗΣΥ που βλέπει τον
κίνδυνο απομάκρυνσης από την
εξουσία.

Οι τρεις παράγοντες
Έστω κι αν η ιστορία έχει απο-

δείξει πως ο προεκλογικός είναι
μακρύς και πολλά μπορούν να ανα-

τραπούν την υστάτη, συναγερμικά
στελέχη παραδέχονται ανοικτά
πως πλέον τα πράγματα είναι ιδι-
αίτερα δύσκολα και εκτιμούν πως
οι δυσκολίες είναι αποτέλεσμα
τριών παραγόντων:

• Είναι δύσκολη μία τρίτη συ-
νεχόμενη θητεία διακυβέρνησης
ΔΗΣΥ.

• Το πολιτικό σκηνικό είναι αν-
τιμέτωπο με το φαινόμενο Χριστο-
δουλίδη.

• Υπάρχει έντονο αντιαβερω-
φικό κλίμα.

Πώς γίνεται ωστόσο να είναι δύ-
σκολη μία τρίτη συνεχόμενη θητεία
διακυβέρνησης ΔΗΣΥ, όταν το φα-
βορί των δημοσκοπήσεων παρα-
δέχεται πως είναι συναγερμικός,
συνεχιστής του Νίκου Αναστασιάδη
και πρωταγωνιστής της διακυβέρ-
νησης Αναστασιάδη; Όσο παρά-
δοξο κι αν ακούγεται, δεδομένων
των παραπάνω, φαίνεται πως ο
ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης όχι
μόνο δεν έχει πληγεί ή φθαρεί από

τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη,
αλλά απολαμβάνει ισχυρής δημο-
τικότητας. Αυτό αποτελεί ακριβώς
το περιβόητο «φαινόμενο Χριστο-
δουλίδη»: οι συναγερμικοί να νιώ-
θουν πως δεν προδίδουν το κόμμα
τους ψηφίζοντάς τον και την ίδια
στιγμή οι υπόλοιποι ψηφοφόροι
να νιώθουν πως η ψήφος σε αυτόν
αποτελεί ψήφο αλλαγής. Το αν θα
κρατήσει βεβαίως όλη αυτή η δυ-
ναμική θα εξαρτηθεί από την πορεία
του προεκλογικού και πώς θα σταθεί
ο τέως υπουργός Εξωτερικών στα
δύσκολα ζητήματα που θα βρεθούν
ενώπιόν του. 

Η αντιαβερωφική ψήφος
Σε αντίθεση όμως με τον Νίκο

Χριστοδουλίδη που έχει καταφέρει
να κρατήσει αλώβητο το προφίλ
του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται
να αντιμετωπίζει πρόβλημα εικόνας,
που δεν είναι σημερινό. Για χρόνια
υπήρχε το αίσθημα ότι ο συναγερ-
μικός πρόεδρος δεν είχε καταφέρει
να αποκτήσει στενούς δεσμούς με
τη συναγερμική βάση, όπως εκτι-
μούσαν πως είχε με μεγάλα οικο-
νομικά συμφέροντα και με τις τρά-
πεζες. Σε αυτό βεβαίως συνέβαλε
και το γεγονός ότι με την ανάληψη
των καθηκόντων του είχε να δια-
χειριστεί κρίσιμα νομοσχέδια αλλά
και την κατάρρευση της οικονομίας.
Ακόμη όμως και η διαφωνία του
με τον τρόπο που λειτουργεί το
ΓεΣΥ είχαν προκαλέσει ρήγμα στην
εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων για
το ποιων τα συμφέροντα εξυπηρε-
τεί. Και σίγουρα η επαναφορά του
θέματος με την εμπλοκή Αγαθαγ-
γέλου στον ΟΑΥ σίγουρα δεν βοή-
θησε τον ίδιο. Με λίγα λόγια έχει
συνδεθεί με τα κακώς έχοντα της
διακυβέρνησης Αναστασιάδη και
όλα τα παραπάνω κατάφεραν να
ενισχύσουν την «αντιαβερωφική
ψήφο», η οποία αντικατοπτρίζεται
και στα ευρήματα των δημοσκο-
πήσεων. Όχι μόνο το κόμμα δια-
σπάται μεταξύ Νίκου Χριστοδου-
λίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά
ισχυρή είναι η αρνητική εικόνα

που έχουν ψηφοφόροι άλλων κομ-
μάτων απέναντι στον συναγερμικό
πρόεδρο. Ήδη στελέχη του κόμ-
ματος σημειώνουν πως το κύριο
πρόβλημα είναι η εικόνα του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στη συναγερμική
βάση, όταν κληθούν να τοποθετη-
θούν υπέρ του σε σωματεία και
συλλόγους. Και εδώ ακριβώς εγεί-
ρεται το ερώτημα αν ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης έχει τη δυναμική που
έχει εξαιτίας της προσωπικότητάς
του ή αν βοηθά τη δυναμική της
υποψηφιότητάς του η έντονη δυ-
σαρέσκεια μερίδας ψηφοφόρων
προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Αυτό σε συνδυασμό με τη δη-
μοσιοποίηση λοιπόν των τελευταί-
ων δημοσκοπήσεων υπήρξε κατα-
λυτική στο να επηρεάσει την ψυ-
χολογία του συναγερμικού προ-
έδρου. Ο ίδιος ήλπιζε πως η επίσημη
στήριξη του ΔΗΚΟ στον Χριστο-
δουλίδη θα οδηγούσε στη μαζική
επιστροφή των συναγερμικών ψή-
φων. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν γί-
νεται επί του παρόντος, αλλά ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ φέρεται να χάνει
από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και
την παράσταση νίκης. Απώλειες
που οδηγούν σε νέα δεδομένα και
κυρίως στην επικράτηση πανικού.
Δεν ήταν λοιπόν μόνο η επίθεση
Αβέρωφ στους δημοσκόπους, καθώς
όπως υποστήριζε «αυτοί πάντα
ήθελαν να διαλύσουν τον Δημο-
κρατικό Συναγερμό» που ήγειρε
ζητήματα. Ούτε η ασυνέπεια λόγων
και έργων που προκάλεσε την έκ-
πληξη του περίγυρου του υποψή-
φιου για την Προεδρία. Ασυνέπεια,
αν ληφθεί υπόψη πως ο συναγερ-
μικός πρόεδρος πληρώνει αδρά
εδώ και χρόνια συγκεκριμένη εται-
ρεία δημοσκοπήσεων των οποίων
τις έρευνες παρακολουθεί και ακο-
λουθεί κατά γράμμα. Ήταν οι προ-
εκτάσεις των τοποθετήσεων που
προκάλεσε ανησυχία πέριξ της Πιν-
δάρου καθώς παρόμοιες δηλώσεις,
όπου «σκοτεινές δυνάμεις επιχει-
ρούν να διαλύσουν το κόμμα και
τον ίδιο», έκανε και ο Δημήτρης
Χριστόφιας επί Μαρί.

<<<<<<

Οι δημοσκοπήσεις μπο-
ρεί επισήμως να διαψεύ-
δονται από τον ΔΗΣΥ,
όμως στελέχη άρχισαν
να συζητούν μεταξύ τους
τις επιλογές που έχει το
κόμμα ενώπιόν του.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ μπήκε πρώτος στον προεκλογικό εκτιμώντας πως με
αυτό τον τρόπο θα παγιδέψει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όμως όλα δείχνουν
πως ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε έναν μακρύ και δύσκολο προεκλογικό.

Η στάση των στελεχών
και του Προέδρου

<<<<<<

Η απουσία Φουρλά για
προσωπικούς λόγους
από τη δεύτερη μέρα διε-
ξαγωγής του ιδεολογικο-
πολιτικού συνεδρίου
προκάλεσε την οργίλη
αντίδραση του Αβέρωφ,
έστω κι αν ο ευρωβου-
λευτής είχε προχωρήσει
σε δήλωση στήριξής του.

<<<<<<

Στον ΔΗΣΥ ξεκίνησε συ-
ζήτηση διαγραφής και
στελεχών που βρίσκον-
ται δίπλα στον τέως
ΥΠΕΞ και κατ’ επέκταση
αναβίωση των όσων
εκτυλίχθηκαν στο ΔΗ-
ΚΟ μετά τις προεδρικές
εκλογές του 2018.

Πώς γύρισε το παιχνίδι διαγραφής Χριστοδουλίδη 

Ο Δημήτρης Δημητρίου διαφώνησε ανοικτά με τη διαγραφή Χριστοδουλίδη
καθώς αυτό όπως υποστήριξε θα οδηγήσει το κόμμα σε νέες περιπέτειες
προεκλογικά.
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Συνέντευξη στην
ΟΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Όλοι όσοι ήρθαν και μίλησαν μαζί
μας είναι εν δυνάμει υποψήφιοι
που μπορεί να υποστηρίξει το κί-
νημα. Οι υποψήφιοι πρόεδροι προ-
ετοιμάζονται καλά. Στα γενικόλογα
δεν διαφέρουν και πολύ οι θέσεις
τους, γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία
να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα
θέματα και να μιλήσουμε για τις
λεπτομέρειες. Σε αυτή την προ-
εκλογική εκστρατεία το Κυπριακό
δεν περιμένω να παίξει ψηλά. Η
κατάσταση είναι στάσιμη και δεν
θα αλλάξει μιας και έχουμε εκλογές
ένθεν και ένθεν. Νομίζω ότι αυτή
τη στιγμή ο κόσμος αντιμετωπίζει
σοβαρότατα οικονομικά προβλή-
ματα και εκεί πρέπει να δοθεί η
προσοχή μας, λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρόεδρος του Κι-
νήματος Οικολόγων Χαράλαμπος
Θεόπεμπτου. Εκφράζει την άποψη
ότι το θέμα με τον Ακάμα θα κλείσει
το συντομότερο δυνατό, εξηγώντας
ότι θα υπάρξει περίοδος ενστάσεων
και μέσα στο διάστημα αυτό θα
εκδώσουν αρκετές πολεοδομικές
άδειες και μετά θα αλλάξει η κυ-
βέρνηση.

–Γιατί το Κίνημα Οικολόγων δεν
έχει καταλήξει ακόμη στον υπο-
ψήφιο που θα στηρίξει στις προ-
εδρικές εκλογές;

–Εμείς έχουμε μια διαδικασία
λίγο περίπλοκη, στην περίπτωση
που δεν υποστηρίζεται υποψήφιος
του κόμματος. Υπάρχει μεγάλη
έγνοια για μία σειρά θεμάτων. Δεν
μπορώ να υποστηρίξω υποψήφιο
που θα μου πει ότι στηρίζει την
αειφόρο ανάπτυξη του Ακάμα και
να μη βεβαιωθώ τι ακριβώς εννοεί.
Θα πρέπει να τεθούν όροι. Δεν μπο-
ρώ να υποστηρίξω πρόεδρο που
θα αφήσει να περάσει δρόμος από
το πάρκο της Ακαδημίας. Καταρ-
τίζουμε ένα κατάλογο με απαιτήσεις
τις οποίες για να υποστηρίξουμε
κάποιον πρέπει να τις πληροί και
είμαστε ακόμη στη φάση των επα-
φών.

–Βρίσκεστε όμως προς το τέλος
των επαφών με τους υποψηφί-
ους, ποιος πιστεύετε είναι πιο
κοντά στις θέσεις σας;

–Στα γενικά συμφωνούν σχεδόν
όλοι, πέρα από κάποιες μικροδια-
φορές. Αναμένουμε να λάβουμε τις
απαντήσεις όλων στα θέματα που
θέσαμε, θα ενημερώσουμε τα μέλη
μας για τις θέσεις του κάθε υπο-
ψηφίου και θα προχωρήσουμε με
εσωτερικό δημοψήφισμα. Είμαστε
της λεπτομέρειας με πολύ συγκε-
κριμένες απαιτήσεις. Πάνω στα πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα δεν θα βρεις
άλλο κόμμα με τόση πολύ ειδίκευση.
Επιπλέον υπάρχουν μεγάλα κοι-
νωνικά ζητήματα όπως και θέματα
πολιτισμού που έχουμε συγκεκρι-
μένες θέσεις και στόχους.

–Υπάρχει και το ενδεχόμενο να
μην καταλήξετε σε συγκεκριμένο
υποψήφιο;

–Οι πιθανότητες είναι ίσες. Αν
ένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει
πλειοψηφία θα πάμε κατά βούληση.
Θα εξηγήσουμε στο κόσμο γιατί
δεν μπορέσαμε να τα βρούμε.

–Πιστεύετε ότι η ψήφος κατά
βούληση είναι μια ορθή στάση
από πλευράς ενός κόμματος;

–Όχι. Εγώ προσωπικά προτιμώ
να υποστηρίξουμε συγκεκριμένο
υποψήφιο, από τον οποίο θα έχω
και μια δέσμευση και ελπίδα ότι
θα πετύχω κάτι. Αν μάλιστα ο υπο-
ψήφιος που θα υποστηρίξω έχει
πιθανότητες να βγει, τότε και εγώ
θα μπορώ να προβάλω τις θέσεις
μου και να ευαισθητοποιήσω τον
κόσμο και μέσα από την παρουσία
στα μέσα ενημέρωσης. Και αν με
το καλό κερδίσει ο υποψήφιος που
θα στηρίξω υπάρχουν πολλές πι-
θανότητες να υλοποιηθούν και
πράγματα που ζητάμε.

–Εσείς που έχετε και τις επαφές,
ποιος μέχρι στιγμής υποψήφιος
εκτιμάτε ότι είναι πιο κοντά στις
θέσεις σας;

–Οι υποψήφιοι πρόεδροι προ-
ετοιμάζονται καλά. Ξέρουν τις θέ-
σεις και τις απόψεις των κομμάτων
άρα λένε και αυτά που θέλουμε ν’
ακούσουμε. Στα γενικόλογα δεν
διαφέρουν και πολύ οι θέσεις τους
γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να
εστιάσουμε σε συγκεκριμένα θέ-
ματα και να μιλήσουμε για τις λε-
πτομέρειες.

–Δεν συναντηθήκατε με τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, γιατί αποφασί-
σατε πως πρέπει να υπάρξει αλ-
λαγή, με τον κ. Χριστοδουλίδη
γιατί συζητάτε; Δεν είναι και αυ-
τός συνέχεια της προηγούμενης
κυβέρνησης; 

–Τον ποιον θα στηρίξει το Κί-
νημα είναι δική του απόφαση. Όμως
είναι θέμα αβρότητας. Αν λέω ότι
πρέπει να αλλάξουμε τη διακυβέρ-
νηση του τόπου μπορώ να αναφερ-
θώ σε χίλια πράγματα για τα χάλια
της κυβέρνησης και ότι είναι συ-
νέχειά της ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Όμως είναι αγένεια αν ζητήσει κά-

ποιος να μας δει να απαντήσουμε
αρνητικά. Πάντως, όλοι όσοι ήρθαν
και μίλησαν μαζί μας είναι εν δυ-
νάμει υποψήφιοι που μπορεί να
υποστηρίξει το Κίνημα.

–Το ζήτημα έχει προκαλέσει προ-
βλήματα εντός του κινήματος;

–Δεν έχουμε προβλήματα εσω-
τερικά. Απλά ανάλογα με το θέμα
το οποίο εμφανίζεται θα ακούσετε
διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια με-
γάλη προσπάθεια να γίνεται σωστή
ενημέρωση.

–Και αν κάποια μέλη σας τοπο-
θετηθούν υπέρ συγκεκριμένου
υποψηφίου, ασχέτως αν η επί-
σημη απόφαση των Οικολογων
είναι διαφορετική;

–Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, εί-
μαστε πολύ δημοκρατικοί. Το κα-
ταστατικό μας λέει ότι δεν σε εμ-
ποδίζει κανένας να υποστηρίξεις
μια άποψη, η οποία σε ψηφοφορία
πήρε μέχρι 40%.

–Είναι η χρονική περίοδος, λόγω
συγκυριών που το Κίνημα Οι-
κολόγων μπορεί να αρπάξει την
ευκαιρία και να παίξει ουσια-

στικό ρόλο στη διακυβέρνηση;
–Η απάντηση είναι ναι, γιατί

φάνηκε ότι όλοι μιλούν αλλά δεν
ξέρουν τι να κάνουν. Κλασική πε-
ρίπτωση η σημερινή κυβέρνηση
με την εγκληματική διαχείριση των
ρύπων. Αυξάνεται συνεχώς η τιμή
του ρεύματος και δεν κάνουν τί-
ποτα. Δεν έγιναν όλα ξαφνικά, γνω-
ρίζαμε την εξέλιξη από το 2005. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλο
περιθώριο προγραμματισμού πριν
επιβληθούν πρόστιμα. Το επίπεδο
της διαφθοράς στην κυβέρνηση
είναι απίστευτο. Μπορεί ο κόσμος
να μην το αντιλαμβάνεται στο μέ-
γεθος που υπάρχει, αλλά εμείς που
είμαστε στη Βουλή και βλέπουμε
τι στέλνει η κυβέρνηση αλλά και
τον προσβλητικό τρόπο με τον
οποίο αναφέρονται οι εκτός Κύπρου
για εμάς το αντιλαμβανόμαστε.

Μείωση εκπομπών ρύπων
–Άμεσα μπορούν να γίνουν πράγ-
ματα ώστε τον χειμώνα που θα
είναι σύμφωνα με τους αρμόδι-
ους δύσκολος ενεργειακά, να
βοηθηθούν οι πολίτες;

–Η ενεργειακή πολιτική έχει
πτυχές και δράσεις. Πρέπει να είναι

η νούμερο ένα ανησυχία σου να
βρεις τρόπους να μειωθεί η ζήτηση
στην ενέργεια. Γιατί δεν ακολου-
θούμε το παράδειγμα της Γερμανίας
για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,
μ’ ένα καλό σύστημα δανεισμού
προσιτό προς όλους τους πολίτες;
Δημιουργείς κτίρια που θέλουν
πολύ λίγη ενέργεια. Στην Κύπρο
μέχρι το 2014 κανένα κτίριο δεν
είχε τέτοια πρόνοια. Παράλληλα
δημιουργείς και θέσεις εργασίας.
Η κυβέρνηση κάθε χρόνο πρέπει
να αναβαθμίζει το 3% των κτιρίων
της. Μέσα σε αυτό είναι και τα σχο-
λεία. Σκεφτείτε τι αλλαγές μπορούν
να υπάρξουν.

–Πιστεύετε και εσείς ότι το ενερ-
γειακό μπορεί να δώσει την ευ-
καιρία για κινητικότητα στο Κυ-
πριακό;

–Όχι δεν το θεωρώ. Να δείτε τα
συμβόλαια που κάναμε με αξιοποί-
ηση και πώληση φυσικού αερίου,
η εταιρεία θα έχει έσοδα τα οποία
θα κατακρατεί μέχρι την εξόφληση
των εξόδων της. Επομένως είναι
θέμα συζήτησης αν θα έχουμε έσο-
δα από τα ενεργειακά και πότε. Να
μην ξεχνάμε ότι το 2030 έχουμε

και υποχρέωση να μειώσουμε τους
ρύπους κατά 55% και το 2050 θα
απαγορεύεται να εκπέμπεις ρύπους.
Επομένως δεν πρέπει να εστιάζεις
σε λύση φυσικού αερίου που πάλι
έχεις ρύπους. Πρέπει να βρούμε
τρόπους να μειώσουμετις εκπομπές
και όχι να λέω είναι καλύτεροι οι
ρύποι του γκαζιού από του πετρε-
λαίου. Άστε τώρα που θα έρθουν
και νέοι φόροι πάνω στα καύσιμα,
μιας και η Ε.Ε. συζητάει ν’ αλλάξει
τον τρόπο φορολογίας και δεν θα
είναι πια ανάλογα με την ενέργεια
αλλά με τους ρύπους που εκπέμπει
κάθε λίτρο, ενώ και η κυβέρνηση
θα επιβάλει νέα φορολογία για να
καλύψει το μεγάλο χρηματικό ποσό
που θα δώσει για την αγορά των
ρύπων που δεν κατάφερε να μειώσει
στο ποσοστό που συμφωνήθηκε
όσον αφορά τη συμμετοχή των
ΑΠΕ στις μεταφορές.

–Το Κυπριακό και η επίλυσή του
αφορούν το Κίνημα Οικολόγων; 

–Φυσικά, όταν μιλάς για περι-
βάλλον και να σωθεί ο πλανήτης
δεν θα θέλουμε να σωθεί και το κα-
τεχόμενο μέρος της Κύπρου;

–Ποια είναι η θέση σας σε σχέση
με την επίλυση, αν αναλογιστεί
κανείς πως υπάρχουν πολλές
διαφορετικές φωνές εντός του
Κινήματος;

–Όταν κοιτάξετε στο παρελθόν
θα δείτε ότι στηρίξαμε και τον Χρι-
στόφια και τον Παπαδόπουλο, άρα
η κάθε περίοδος έχει και τα δικά
της χαρακτηριστικά. Σε αυτή την
προεκλογική εκστρατεία το Κυ-
πριακό δεν περιμένω να παίξει ψη-
λά. Η κατάσταση είναι στάσιμη και
δεν θα αλλάξει μιας και έχουμε
εκλογές ένθεν και ένθεν. Νομίζω
ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος αντι-
μετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά
προβλήματα και εκεί πρέπει να δο-
θεί η προσοχή μας. Είναι πολύ σο-
βαρή η κατάσταση και δεν μπο-
ρούμε να το αγνοούμε και να στρέ-
φουμε την προσοχή του κόσμου
για να μη βλέπουμε τα πρόβλημα.
Πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτά,
να βρούμε λύσεις και εδώ θα εστια-
στεί και η προεκλογική εκστρατεία.
Με το Κυπριακό δεν έχουμε και
πολύ έλεγχο τα κόμματα για το τι
θα γίνει, αλλά έχουμε έλεγχο για
τα ποια μέτρα θα ληφθούν για να
βοηθηθεί ο κόσμος.

Από κόσκινο ο εκλεκτός των Πρασίνων
Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεόπεμπτου μιλάει στην «Κ» για τον ιδανικό υποψήφιο που θα στηρίξουν

«Όταν εγκαταλείψω την πολιτική με τη λήξη της θητείας μου στη Βουλή, θα ασχοληθώ και πάλι με τους υπολογιστές
μου και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά στην Κύπρο». 

–Το ΓεΣΥτο στηρίζετε; Πιστεύετε
στις βασικές αρχές του;

–Πιστεύουμε, αλλά θα έπρεπε
να έχει καλύτερο έλεγχο ποιότητας
υπηρεσιών και να γίνονται διαπι-
στεύσεις. Να μην μπορεί κανείς να
κάνει κατάχρηση του συστήματος.
Έπρεπε να υπάρχει έλεγχος μέσα
στο λογισμικό, να χτυπούν προει-
δοποιητικά καμπανάκια.

–Πιστεύετε ότι αλλοιώθηκε η
ποιότητα υπηρεσιών προς τους
πολίτες;

–Δεν νιώθω ότι μειώθηκε η ποι-
ότητα. Άκουσα παράπονα όμως για
συνεχείς εξετάσεις και το δεύτερο
που θεωρώ αντιδεοντολογικό είναι
οι περιπτώσεις που ένας γιατρός
έχει μετοχές σε χημεία και ακτινο-
λογικά κέντρα. Και είναι και οι έλεγ-
χοι που πρέπει να γίνονται για την
ποιότητα των αποτελεσμάτων των
ακτινολογικών κέντρων. Την ίδια
ώρα θα πρέπει μέσα από τα στοιχεία
του ΓεΣΥ, μετά την αφαίρεση προ-
σωπικών δεδομένων, να δίνονται
τα στοιχεία για έρευνες. Για παρά-

δειγμα υπάρχει περιοχή που πολλοί
κάτοικοι αντιμετωπίζουν αναπνευ-
στικά προβλήματα. Πρέπει να παί-
ζουν καμπανάκια. Πολλά ερευνη-
τικά κέντρα θα μπορούσαν να πά-
ρουν τα δεδομένα και να γίνονται
χαρτογράφηση και μελέτες, αν σε
μια περιοχή εντοπίζονται για πα-
ράδειγμα πολλά περιστατικά καρ-
κίνου.

–Το θέμα του Ακάμα, για το οποίο
ειπώθηκαν πολλά πιστεύετε θα
κλείσει πριν από τις εκλογές;

–Πιστεύω ότι θα το κλείσουν το
συντομότερο δυνατό. Θα υπάρξει
περίοδος ενστάσεων και μέσα στο
διάστημα αυτό θα εκδώσουν κάμ-
ποσες πολεοδομικές άδειες και μετά
θα αλλάξει η κυβέρνηση.

–Οι νέοι γιατί είναι τόσο μακριά
από τα κόμματα και την λήψη
αποφάσεων;

–Δεν είναι θέμα της παρούσας
κυβέρνησης. Αλλά η κοινωνία απέ-
τυχε με τη νεολαία μας. Δεν χρει-
άζεται να ξαγρυπνάς για να σκεφτείς

πράγματα. Έχει πετυχημένα πα-
ραδείγματα στο εξωτερικό. Έχουμε
σοβαρό πρόβλημα με το ποτό, τα
ναρκωτικά. Δεν μπορώ να περπατώ
στον δρόμο και να βλέπω μαθητές

να κάνουν ναργιλέ. Κλασικό πα-
ράδειγμα της αποτυχίας μας τα
χρήματα που λαμβάνουμε από την
Ε.Ε. για το πρόγραμμα Εγγύηση
για τη Νεολαία. Μέσα από αυτό το

πρόγραμμα πρέπει να σταθείς απέ-
ναντι από τον νέο και να του εγ-
γυηθείς ότι θα τον στηρίξεις να κά-
νει τα σωστά βήματα προς την κα-
τεύθυνση που θέλει. Εμείς επιλέ-

γουμε να επιχορηγήσουμε ανέργους
ώστε να βρουν πέντε μήνες δουλειά
και μετά και πάλι αβεβαιότητα.
Τους ρωτήσαμε τι θέλουν να κά-
νουν; Δεν γίνεται επίσης όλοι να
είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου,
έχει κόσμο που θα τον ενδιέφεραν
επαγγέλματα και όχι πανεπιστη-
μιακοί τίτλοι, όπως π.χ. μηχανικοί
αυτοκινήτου, υδραυλικοί κ.λπ. Άλ-
λωστε, γνωρίζουμε πως πετυχαίνεις,
όταν κάνεις αυτό που αγαπάς. 

–Εσείς αγαπάτε την πολιτική; 
–Η απλή απάντηση είναι πως

όχι. Νιώθεις καλά αν καταφέρνεις
να κάνεις κάτι που παίρνει τον
τόπο μπροστά αλλά έχει το φοβερό
μειονέκτημα ότι βλέπεις από κοντά
όλα τα λάθηκαι τη διαφθορά. Εμένα
μου αρέσει να μαθαίνω βαθιά ένα
θέμα και όταν εγκαταλείψω την
πολιτική με τη λήξη της θητείας
μου στη Βουλή, θα ασχοληθώ και
πάλι με τους υπολογιστές μου και
με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
που κάνουν εξαιρετική δουλειά
στην Κύπρο.

Το θέμα του Ακάμα θα το κλείσουν το συντομότερο δυνατό

«Δεν νιώθω ότι μειώθηκε η ποιότητα. Άκουσα παράπονα όμως για συνεχείς εξετάσεις και το δεύτερο που θεωρώ
αντιδεοντολογικό είναι οι περιπτώσεις που ένας γιατρός έχει μετοχές σε χημεία και ακτινολογικά κέντρα».

«Να μην ξεχνάμε
ότι το 2030 έχουμε
και υποχρέωση να
μειώσουμε τους ρύπους
κατά 55% και το 2050
θα απαγορεύεται
να εκπέμπεις ρύπους».

«Δεν μπορώ να
υποστηρίξω πρόεδρο
που θα αφήσει
να περάσει δρόμος
από το πάρκο
της Ακαδημίας».
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Του ανταποκριτή μας στις 
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Θέματα που αφορούν τον τρόπο
διορισμού του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΡΙΚ αγγίζει η τελευταία
έκθεση για το Κράτος Δικαίου της
Κομισιόν, κάτω από το κεφάλαιο
της ελευθερίας του λόγου και των
ΜΜΕ, επικαλούμενη μελέτες ειδι-
κών που υποδεικνύουν πως κράτος
και κόμματα ασκούν ιδιαίτερη επιρ-
ροή στην κυπριακή δημόσια ρα-
διοτηλεόραση. Όπως τόνισε αξιω-
ματούχος της Κομισιόν στην «Κ»,
ο στόχος της έκθεσης δεν είναι να
μπει στη διαδικασία συζήτησης
συγκεκριμένων παραδειγμάτων με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου,
αλλά να παρουσιάσει δομικά προ-
βλήματα και προβληματικούς κα-
νόνες, κάτι που ισχύει για όλα τα
ζητήματα που καλύπτει η έκθεση
για το Κράτος Δικαίου και στα 27
κράτη μέλη.

Η έκθεση για κάθε χώρα καλύ-
πτει τέσσερις τομείς: το δικαστικό
σύστημα, την καταπολέμηση της
διαφθοράς, την ελευθερία της έκ-
φρασης και τις θεσμικές ισορροπίες,
όμως είναι η πρώτη φορά που η Κο-
μισιόν αγγίζει ζητήματα που αφο-
ρούν την ανεξαρτησία στη διακυ-
βέρνηση, αλλά και έκφραση άποψης,
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Η Κύπρος, ειδικότερα, είναι μια
από τις χώρες στις οποίες η έκθεση
καταγράφει ζητήματα που αφο-
ρούν την πολιτικοποίηση των διο-
ρισμών, μαζί με την Τσεχία και τη
Σλοβακία. Παράλληλα όμως κατα-
γράφεται η πρόοδος όσον αφορά
την ανεξαρτησία της Αρχής Ρα-
διοτηλεόρασης, η μερική βελτίωση
της νομοθεσίας για τη διαφάνεια
για το καθεστώς ιδιοκτησίας των
ΜΜΕ και η δημιουργία κατευθυν-
τήριων γραμμών για την κυβερ-
νητική διαφήμιση στα ΜΜΕ.

Η ελευθερία της έκφρασης απο-
τελεί μόνο ένα μέρος του κεφαλαίου
για την Κύπρο, το οποίο μεταξύ άλ-
λων καταγράφει εισηγήσεις για την
επιλογή των δικαστών στο νέο Ανώ-
τατο Συνταγματικό Δικαστήριο και
στο Ανώτατο Δικαστήριο, επιση-
μαίνει τις καθυστερήσεις όσον αφο-
ρά την οικονομική ανεξαρτητοποί-
ηση της Νομικής Υπηρεσίας, ζητάει
αποτελεσματικότερη διερεύνηση
ζητημάτων διαφθοράς, καλεί για
καλύτερη πρόσβαση της κοινωνίας
των πολιτών στη διαβούλευση για
κατάρτιση νομοθεσιών και εκφράζει
ανησυχίες όσον αφορά τις διαδι-
κασίες διορισμού στο γραφείο της
Επιτρόπου Διοικήσεως. Από την
έκθεση δεν λείπει και το πρόγραμμα
των χρυσών διαβατηρίων, το οποίο
όπως αναφέρεται έχει σταματήσει,
όμως το νομικό πλαίσιο που το
διέπει εξακολουθεί να βρίσκεται
σε ισχύ.

Ευάλωτο σε επηρεασμό
Το μέρος της έκθεσης που αφορά

το ΡΙΚ ξεχωρίζει καθώς είναι η πρώ-
τη φορά που η Κομισιόν εξετάζει
την ανεξαρτησία της δημόσιας ρα-
διοτηλεόρασης στην Ε.Ε., και συ-
νοδεύεται από ανάλογες επισημάν-
σεις για αρκετές άλλες χώρες. Η Κο-
μισιόν βασίζει την ανάλυσή της σε
μεγάλο βαθμό στα ευρήματα του
Παρατηρητηρίου για την Πολυφω-
νία στα Μέσα Ενημέρωσης (Media
Pluralism Monitor), το οποίο είναι
ένα ανεξάρτητο επιστημονικό ερ-
γαλείο καταγραφής της κατάστασης
στα ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Στην περίπτωση της Κύπρου, η
έκθεση της Κομισιόν σημειώνει ότι
παρά την ύπαρξη νομοθεσίας για
τη διακυβέρνηση και χρηματοδό-
τηση του ΡΙΚ, καταγράφονται αρ-
κετές αδυναμίες. Όπως σημειώνεται,
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
διορίζονται από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο για τριετή θητεία και το Δ.Σ.
επιλέγει τον γενικό διευθυντή, ο
οποίος και πάλι πρέπει να εγκριθεί
από το Υπουργικό, το οποίο μπορεί
ανά πάσα στιγμή να απομακρύνει
ολόκληρο το Δ.Σ. ή μέρος του. Η
νομοθεσία για το ΡΙΚ δεν περιέχει
κριτήρια καταλληλότητας ή μη κα-

ταλληλότητας, με τη μόνη αναφορά
σε προσόντα που μπορούν να λη-
φθούν υπόψη να υπάρχει στη γενική
νομοθεσία για τους διορισμούς.

Τα πιο πάνω στοιχεία οδήγησαν
το Παρατηρητήριο στο συμπέρασμα
πως το εύρος των κριτηρίων που
αφορούν τον διορισμό στο Δ.Σ.
«τυγχάνουν εκμετάλλευσης από
την κυβέρνηση καθώς και από πο-
λιτικά κόμματα», ενώ καταγράφεται
ως «ιδιαίτερα προβληματικό» το γε-
γονός πως τα μέλη των Δ.Σ. δημο-
σίων οργανισμών απομακρύνονται
με την εκλογή κάθε νέου ΠτΔ.

Όπως επίσης επισημαίνεται, η
νομοθεσία που θέλει το ΡΙΚ να
αντλεί έσοδα κυρίως από το κράτος
επιτρέπει σημαντική επιρροή στη
λειτουργία του από κράτος και
κόμματα, ενώ «δεν υπάρχουν δια-

σφαλίσεις ή διαδικασίες αξιολό-
γησης της εκπλήρωσης του ρόλου
του ΡΙΚ».

Στο κυρίως κείμενο της έκθεσης
η Κομισιόν επισημαίνει πως, ναι
μεν το κάθε κράτος αποφασίζει τον
τρόπο χρηματοδότησης της δημό-
σιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά υπάρ-
χουν ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές
για την ανεξαρτησία, το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, τη λογοδοσία
και τη διαφάνεια, στα οποία έχουν
συμφωνήσει τα μέλη του Συμβου-
λίου της Ευρώπης σε σύσταση Επι-
τροπής Υπουργών (CM/Rec(2012)1).

Τα πρότυπα αυτά είναι ιδιαίτερα
λεπτομερή και αφορούν τις δομές
λογοδοσίας των οργανισμών δη-
μόσιας ραδιοτηλεόρασης και την
αποτελεσματική διαχείρισή τους.
Ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τη
λογοδοσία στο κράτος, η οποία
όπως αναφέρεται πρέπει να εξισορ-
ροπείται από ανεξαρτησία από κα-
ταχρηστική επιρροή από το κράτος
ή άλλους παράγοντες.

Ειδικότερα όσον αφορά τους διο-
ρισμούς, η σύσταση της Επιτροπής
Υπουργών του ΣτΕ σημειώνει πως
αν και το κράτος νομιμοποιείται να
εμπλέκεται στον διορισμό της δι-
οίκησης του οργανισμού, η εμπλοκή
αυτή δεν πρέπει να φτάνει σε διο-
ρισμούς σε εκτελεστικό επίπεδο ή
σε επίπεδο αρχισυνταξίας και εσω-
τερικής διοίκησης. Γι’ αυτό, προ-
στίθεται, πρέπει να υπάρχουν ξε-
κάθαρα, περιορισμένα και σχετικά
με τον ρόλο κριτήρια, και οι διορι-
σμοί της διοίκησης δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την άσκηση
πολιτικής ή άλλης επιρροής. Επίσης,
οι διορισμοί πρέπει να γίνονται για
συγκεκριμένη χρονική περίοδο που
μπορεί να περιορίζεται μόνο υπό
συγκεκριμένες συνθήκες που ορί-
ζονται στη νομοθεσία, ενώ γίνεται
ειδική αναφορά στην ισότητα των
φύλων στους διορισμούς.

Κομισιόν: προβληματικό πλαίσιο στο ΡΙΚ
Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου η δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι ευάλωτη σε πολιτική επιρροή   

Ανοιχτή 
η διαδικασία
επί παραβάσει 

Όσον αφορά το πρόγραμμα
«χρυσών διαβατηρίων» για
παραχώρηση υπηκοότητας
σε επενδυτές η έκθεση
αναγνωρίζει πως λήφθηκαν
κάποια συγκεκριμένα βήμα-
τα, και πως η επεξεργασία
αιτήσεων έχει σταματήσει.
Όμως, προστίθεται, το νομι-
κό πλαίσιο που διέπει το
πρόγραμμα παραμένει σε
ισχύ. Η διαδικασία επί παρα-
βάσει που ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2020, μετά
που η Κομισιόν είχε μετα-
φέρει στην Κύπρο τις ανη-
συχίες της για τους κινδύ-
νους διαφθοράς, παραμένει
ανοιχτή.
Όπως προστίθεται, το πρό-
γραμμα καταργήθηκε τον
Νοέμβριο του 2020, και οι
τελευταίες εκκρεμούσες αι-
τήσεις έτυχαν διαχείρισης
στις 30 Ιουλίου 2021. Έκτο-
τε αποφασίστηκε η ακύρω-
ση 45 διαβατηρίων, η οποία
εξετάζεται από ανεξάρτητη
επιτροπή. Μιλώντας στην
«Κ» κοινοτική πηγή επιβε-
βαίωσε πως η διαδικασία
επί παραβάσει κατά της Κύ-
πρου σε σχέση με την πρα-
κτική των χρυσών διαβατη-
ρίων παραμένει ανοιχτή. Τό-
νισε παράλληλα πως πρό-
κειται για ξεχωριστή διαδι-
κασία από την έκθεση για το
κράτος δικαίου, και προχω-
ρεί και αξιολογείται ανεξάρ-
τητα από το αυτήν. 

<<<<<<<

Η Κύπρος είναι μια από
τις χώρες στις οποίες 
η έκθεση καταγράφει 
ζητήματα που αφορούν
την πολιτικοποίηση των
διορισμών, μαζί με την
Τσεχία και τη Σλοβακία.

Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν εξετάζει την ανεξαρτησία της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης στην Ε.Ε.
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Συνέντευξη στον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Συνάντησα τον Νίκο Μιχαήλ στο
σπίτι του, λίγο έξω από τη Λευκω-
σία, για σκοπούς ιστορικής κατα-
γραφής των όσων έζησε το καλο-
καίρι του 1974, όταν σε ηλικία 17
ετών κατέστη αιχμάλωτος πολέμου,
για λογαριασμό του περιοδικού
«Νιοχωρίτικη Φωνή», το οποίο εκ-
δίδει η κατεχόμενη κοινότητα του
Νέου Χωρίου Κυθρέας, τη φροντίδι
του κοινοτάρχη Χρίστου Λαμπρία.
Η οικογένεια του κ. Νίκου κατέφυγε
στο γειτονικό από το Νέο Χωρίο,
Παλαίκυθρο, όπου και συνελήφθη.
Έμεινε αιχμάλωτος για μερικούς
μήνες, και όσα έζησε έμειναν ανε-
ξίτηλα στη μνήμη του... Ξεκινήσαμε
από την ημέρα του πραξικοπήμα-
τος, γιατί τρόπον τινά οι περιπέτειές
του, όπως και πολλών άλλων, ξε-
κινάνε από εκείνη την ημέρα.
–Την ημέρα του πραξικοπήματος
που ήσουν;

–Ήμουνα στο ξυλουργείο του
μάστρου μου, του μάστρε Πετρή,
στον Τακτακαλά.
–Εσύ ήσουν πολιτικοποιημέ-
νος…

–Προέρχομαι από δεξιά οικογέ-
νεια, πήγαινα στον σύλλογο και
παίζαμε δράματα, αλλά ώς εδώ,
ούτε να πάω να γράψω συνθήματα
ούτε τίποτε, ούτε ήμουν φανατικός.
Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ νε-
κατωμένος μέσα στα πράγματα.
Την ημέρα του πραξικοπήματος
πήγα στη δουλειά μου. Στις 8:15
π.μ. είδα ένα τανκ να πηγαίνει προς
την Αρχιεπισκοπή. «Μάστρε Πετρή,
είδα ένα άρμα να πηγαίνει προς
την Αρχιεπισκοπή», του είπα. «Εμάς
εν μας κόφτει, μπορεί να κάμνουν
άσκηση», μου απαντά. «Δκειέ Πετρή
εν γίνεται να κάμνουν άσκηση, θω-
ρώ τζιαι άλλο άρμα» του είπα και
τότε ακούσαμε από το τρανζιστο-
ράκι που είχαμε ότι έγινε πραξικό-
πημα. Στο μεταξύ άρχισαν να πέ-
φτουν πυροβολισμοί, βάλαμε τα
πράματα στο μαγαζί και έφυγα.
Στον κυκλικό κόμβο του ΜΠΑΤΑ
είχε στρατιώτες, οι οποίοι δεν μας
επέτρεψαν να πάμε στο χωριό μας.
Έμεινα εκεί στου ΜΠΑΤΑ. Περι-
πλανιόμουνα, αλλά δεν κυκλοφο-
ρούσαν οχήματα, δεν ήξερα τι να
κάνω. Κάποια στιγμή είδα κατα-
δρομείς να έρχονται προς την πο-
λυκατοικία του «Λαϊκού Καφεκο-
πτείου», όπου ήταν οι Λυσσαριδικοί.
Εκεί έγινε μάχη, είχα τύχη που γλύ-
τωσα… (βαθιά συγκινημένος ο κ.
Νίκος, χρειάστηκε να διακόψουμε

για λίγα λεπτά). 
Σύντομα, με τη διήγηση του κ.

Νίκου περάσαμε στις πρώτες ημέρες
της εισβολής...

–Ξεκίνησε η εισβολή, εμείς ήμα-
σταν στο χωριό, μετά τις πρώτες
μέρες εγκαταστάθηκε στο μιναρέ
(σ.σ. στο τζαμί του Νέου Χωρίου)
παρατηρητήριο της 197 Μοίρας
Πυροβολικού και πηγαίναμε εκεί
στο παρατηρητήριο, γίναμε φίλοι
με τους φαντάρους, ήταν ένας φίλος
μου Σωτήρης από τα Γέναγρα, της
1955 σειράς, ο οποίος μου είπε να
μη φοβάμαι και ότι δεν θα σπάσει
η γραμμή της Μια Μηλιάς... Την
παραμονή της δεύτερης εισβολής
το βράδυ μου τηλεφώνησε στο κοι-
νοτικό τηλέφωνο ο γαμπρός μου
ότι μου στέλλει άνθρωπο να μας
πάρει, με τους γονείς μου, στην
Αγία Βαρβάρα, όπου ήταν οι αδελ-
φές μου. Εγώ του είπα ότι δεν θα
φύγουμε, γιατί ζύμωνε η μάνα μου
και θα φούρνιζε ψωμιά. Η μάνα
μου το πρωί ξύπνησε πολύ νωρίς,

άναψε το φούρνο και στις 4:30 π.μ.
είδαμε το πρώτο τουρκικό αερο-
πλάνο, που βομβάρδιζε τη Μια Μη-
λιά. Στο μεταξύ ήλθε ένα στρατιω-
τικό Land Rover, ο στρατιώτης που
επέβαινε μας είπε να φύγουμε γρή-
γορα, γιατί έσπασε η γραμμή της
Μια Μηλιάς και έρχονται τα τουρ-
κικά άρματα. Εμείς επαλαβώσαμε,
μάνι μάνι έσπασε η γραμμή της
Μια Μηλιάς; διερωτηθήκαμε, ξη-
λώσαμε το πενηντάρι και φύγαμε.
Απού φύγει φύγει, ο σώσων εαυτόν
σωθείτω, έχασα και τον Σωτήρη,
ο οποίος απ’ ό,τι έμαθα μετά είναι
αγνοούμενος. 
–Όταν σας είπε ο στρατιώτης
ότι έσπασε η γραμμή της Μια
Μηλιάς τι κάνατε;

–Εγώ έφυγα, πήγα σπίτι μου,
πήρα τη μάνα μου, τον πατέρα μου
και άλλους συγγενείς και φύγαμε
περπατητοί προς το Τραχώνι. Σκο-
πός μας ήταν να φτάσουμε στο Πα-
λαίκυθρο, και από χωματόδρομο
να βγούμε στην Αγλαντζιά. Αυτό

σκέφτηκα, ο πατέρας μου από το
σιοκ επαλάβωσε σε μερικές ώρες
άσπρισαν τα μαλλιά του. Διασταυ-
ρώσαμε τον κύριο δρόμο Λευκωσίας
- Αμμοχώστου, τη γραμμή, και κα-
τευθυνθήκαμε μέσω των χωραφιών
προς το Παλαίκυθρο. Βλέπουμε
απέναντι μας τρία τανκ, ο πατέρας
μου νόμισε ότι ήταν δικά μας, βλέπω
τον στρατιώτη να γυρίζει τον πυρ-
γίσκο και τότε είδα μια σημαία με
το μισοφέγγαρο. Έριξε μια οβίδα,
κόπηκαν τα σύρματα της ηλεκτρι-
κής και πήρε φωτιά το χωράφι με
τις ποκαλάμες, όπου ήμασταν. Η
μάνα μου άρχισε να προσεύχεται
στην Παναγία να μας γλυτώσει και
η φωτιά γύρισε προς την αντίθετη
κατεύθυνση προς τα άρματα. Οι
Τούρκοι μας είδαν, και μας πυρο-
βολούσαν. Τελικά γύρω στις 2 με
3 το μεσημέρι, καταφέραμε και
μπήκαμε στο πρώτο σπίτι του Πα-
λαικύθρου, όπου ήταν ένας γέρος
και μας έβαλε στο σπίτι του. Από
την κούραση, τις φωνές και τις σκη-

νές που είδαμε έπαθα σαν το σοκ.
Είδαμε σκοτωμένους μέσα στα χω-
ράφια, άλλοι τραυματίες με κομμένα
τα χέρια ή τα πόδια, άλλοι στρα-
τιώτες νεκροί κάτω από τις ελιές,
ήταν ένα πανδαιμόνιο, όλμοι, πυ-
ροβολισμοί από τα τανκ και τα αε-
ροπλάνα. Δεν έβγαινε η φωνή μου
και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Ήλθε
η μάνα μου γύρω στις 5 το απόγευμα
και μου είπε να πάω με τον πατέρα
μου στο χωριό να δούμε τι γίνεται.
Τελικά μας μάζεψαν όλους στο δη-
μοτικό σχολείο του Παλαικύθρου.
Ένας αξιωματικός είπε όσοι άντρες
είναι από 15 ως 50 ετών να βγουν
έξω από τη γραμμή. Λέω στη μάνα
μου θα βγω, η μάνα μου με προ-
έτρεψε να μη βγω, αφού ήμουν μι-
τσής. Της λέω: «Αφού είμαι πάνω
από 15 χρονών, αν με καταλάβει ο
Τούρκος δεν θα με σκοτώσει, γιατί
τον περίπαιξα; Η μάνα μου κλαί-
οντας φώναζε: «Πού πάεις γιε μου,
πού πάεις γιε μου, έλα πίσω…».
Σταθήκαμε στη γραμμή 150 άτομα.

Δεν ήξερα αν πίσω μου ήταν ο πα-
τέρας μου. Ήμουν μαζί με τον πα-
τέρα μου, όταν μας επήραν, έξω
από τα καμίνια του Παλαικύθρου
είχε 5-6 στρατιώτες τους οποίους
σκότωσαν εν ψυχρώ. Σκεφτήκαμε
ότι ήλθε η σειρά μας, μας έριξαν
την πρώτη ριπή, δίπλα μου ήταν
ένας Τραχωνίτης, το παρατσούκλι
του ήταν «Τταζέτικο». «Επαίξαν
μας, επαίξαν μας», εφώναζε. Εγώ
διαπίστωσα ότι δεν έφαγα καμιά
σφαίρα, και τον ρώτησα αφού δεν
έχεις τίποτε, γιατί φωνάζεις. «Επαί-
ξαν μας ρε, επαίξαν μας, αλλά εν
τζιαι σκοτώσαν μας» του λέω. Ο
αξιωματικός ξαναδίνει παράγγελμα
για να μας καθαρίσουν. Για καλή
μας τύχη ερχόταν με μεγάλη τα-
χύτητα ένα τζιπ από το χωριό μας
προς τον κάμπο. Κατεβαίνει ένας
Τούρκος αξιωματικός από το τζιπ,
έβαλε τις φωνές σε εκείνους που
θα μας σκότωναν, τους χτύπησε,
τους πήρε τα όπλα και τους έδιωξε.
Έδωσε οδηγίες στον οδηγό να φέρει

άλλους δικούς του στρατιώτες για
να μας προσέχουν. «Είναι αιχμά-
λωτοι πολέμου». Εκείνοι που θα
μας σκότωναν ήταν Τουρκοκύπριοι.
Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι αξιω-
ματικοί ήταν διαφορετικοί από τους
Τουρκοκύπριους, τους πιο πολλούς
σκοτωμούς τους έκαμαν Τουρκο-
κύπριοι.

Εκείνοι που μας συνέλαβαν ήταν
Τουρκοκύπριοι, γιατί ο πατέρας
μου κατάλαβε έναν, ο οποίος μά-
λιστα του πήρε και 400 λίρες που
κρατούσε. Ο αξιωματικός αυτός
πήγε στο Παλαίκυθρο και ήλθε
πίσω με ένα φορτηγό με ψωμιά
βραστά –έβαλε τις γυναίκες και
φούρνισαν– γλυκά του κουταλιού,
μαρμελάδες και κουβέρτες. Έδωσαν
στον καθένα μισό ψωμί και μαρ-
μελάδα και μια κουβέρτα. Το βράδυ
το κρύο στον κάμπο, αν και Αύ-
γουστος, ήταν τσουχτερό. 

Η διήγηση του κ. Νίκου πραγ-
ματικά είναι καθηλωτική... δεν θέλω
να τον διακόψω...

–Μείναμε τρεις μέρες στο Πα-
λαίκυθρο και μετά μας μετέφεραν
με λεωφορεία στο Γκαράζ Παυλίδη.
Όμως, ήμασταν όλοι άγραφοι. Οι
Τούρκοι μάς είπαν ότι θα μας πά-
ρουν στην Τουρκία. Μας είπαν ότι
θα έλθει κάποιος του Ερυθρού
Σταυρού και να μη βγάλει κανένας
τσιμουδιά, γιατί αλίμονό του. Ωστό-
σο, εμείς πατώντας ο ένας πάνω
στον άλλο φτάσαμε μέχρι ψηλά
στο παραθυράκι (αρσέρα) και χτυ-
πούσαμε τα τζάμια. Μας εντόπισε
ο Ερυθρός Σταυρός και ευτυχώς
ήλθαν και μας έγραψαν. Μας πήραν
στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας, στις
15 Αυγούστου πιάστηκα αιχμάλω-
τος, έξι μέρες στο Γκαράζ Παυλίδη,
21 με 22 Αυγούστου μας πήραν
Άγιο Γεώργιο Κερύνειας. Όταν ξη-
μέρωσε και είδαμε τη θάλασσα της
Κερύνειας με πολλά πολεμικά
πλοία, είδα τους Τούρκους να φορ-
τώνουν αυτοκίνητα, τράκτορ, ηλε-
κτρικά είδη, ό,τι φανταστείς, κο-
πάδια με ζώα. Στην παραλία κά-
ποιος Τουρκοκύπριος μάς ρωτούσε
με ποιον είσαστε με τον Γρίβαν ή
με τον Μακάριο, και μας χτυπούσε.
Αυτός που μας ρωτούσε αν είμαστε
με ο Γρίβα ή τον Μακάριο, ρώτησε
το διπλανό μου από πού είναι. Αυ-
τός του απάντησε από την Περι-
στερωνοπηγή. «Περιστερωνοπη-
γή», του λέει, βγάζει το κράνος του
και τον χτύπησε στη μύτη και του
έκοψε ένα κομμάτι. Δυστυχώς, δεν
τον ξανάδα. Μετά την απελευθέ-
ρωση μάθαμε ότι και οι δικοί μας
σκότωσαν Τουρκοκύπριους σε χω-
ριά κοντά στην Περιστερωνοπηγή.
(σ.σ. πρόκειται για τα χωριά Αλόα,
Μάραθα και Σανταλάρης, όπου
βρέθηκαν ομαδικοί τάφοι Τ/κ δο-
λοφονηθέντων). 

«Πού πάεις γιε μου, πού πάεις, έλα πίσω…»
Ο Νίκος Μιχαήλ από το Νέο Χωρίο Κυθρέας, αιχμάλωτος πολέμου σε ηλικία μόλις 17 χρονών, αφηγείται την περιπέτειά του  

...Φεύγουμε τελικά από τον Άγιο
Γεώργιο και μας πήραν στο Σεράι,
στη Λευκωσία. Οι Τούρκοι ήθελαν
να μας λιντσάρουν, τελικά μας έβα-
λαν σε μια γωνιά και μας έριχναν
με μάνικα της Πυροσβεστικής πιε-
σμένο νερό, που μας εξακόντιζε
μέτρα μακριά. Μετά μας έβαλαν
σε κελιά, σε κάθε κελί εφτά άτομα,
ο ένας πάνω στον άλλο. 

Μετά από μερικές μέρες μας
πήραν στην παλαίστρα, μείναμε
εκεί γύρω στις 10 μέρες και μετά
μας μετέφεραν στις αποθήκες της
ΚΕΟ, στον Τράχωνα, που ήταν

φτιαγμένες από τσίγγο με αποτέ-
λεσμα να ήταν πολύ ψηλές θερμο-
κρασίες, κυριολεκτικά φούρνος.
Την τελευταία μέρα που θα μας
απέλυαν, μας έφεραν καζάνια με
ρύζι βρασμένο και χαμ, ήταν πολύ
καλό αλλά με πολύ αλάτι, λύσσα.
Εγώ το κατάλαβα ότι θα μας απέ-
λυαν και είπα στο φίλο μου τον
Στέλιο. «Ρε Στέλιο, φάε ρε, τζιαι
τούτο εν τω σικτίρ πιλάφι» του
λέω. Μας έβαλαν σε λεωφορεία και
κατευθυνθήκαμε προς το Λήδρα
Πάλας, νόμισα ότι ο κόσμος όλος
ξαναγεννήθηκε, ήταν Οκτώβρης.

Εκεί στο Λήδρα Πάλας βλέπουμε
γυναίκες, μανάδες να γυρεύουν
τους γιους τους, γυναίκες να ψά-
χνουν τον άντρα τους, να κρατούν
μια φωτογραφία και να ρωτούν αν
τον είδαμε. Μας πήραν στο «Φι-
λοξένια», κάναμε μπάνιο, φάγαμε
και μας έδωσαν και δυο λίρες. Κα-
τεβαίνω από το λεωφορείο κι εκείνη
τη στιγμή έδινε συνέντευξη στο
ΡΙΚ ένας αιχμάλωτος από την Άσ-
σια, με είδε ο γαμπρός μου ο Στέλιος
που έτρεξε προς εμένα και δυστυ-
χώς τον χτύπησε ένας αστυνομικός
γιατί υπήρχε κίνδυνος για αρρώ-

στιες. Στο «Φιλοξένια» ξανάσμιξα
με την οικογένειά μου και τον πρώ-
το καιρό μέναμε στο Κολόσσι. Ηλθε
και η μάνα μου που ήταν εγκλω-
βισμένη στη Βώνη. 
–Θέλω να μου πείτε ένα πράγμα,
κύριε Νίκο, αν θέλετε μου απαν-
τάτε, μίσος νιώθετε;

–Φίλε μου δεν νιώθω μίσος για
κανένα, ο κόσμος ο απλός δεν φταίει
σε τίποτε. Δεν χρειάζεται το μίσος,
το μίσος δεν είναι καλό πράμα. 

Ευχαριστίες στο περιοδικό «Νιοχωρίτικη
Φωνή» για την άδεια αναδημοσίευσης.

Εμείς επαλαβώσαμε, 
μάνι μάνι έσπασε 
η γραμμή της Μια 
Μηλιάς; διερωτηθήκα-
με, ξηλώσαμε το 
πενηντάρι και φύγαμε.
Απού φύγει φύγει, ο σώ-
σων εαυτόν σωθείτω...

Ο κόσμος όλος ξαναγεννήθηκε 

«Φίλε μου δεν νιώθω μίσος για κανένα, ο κόσμος ο απλός δεν φταίει σε τί-
ποτε. Δεν χρειάζεται το μίσος, το μίσος δεν είναι καλό πράμα». 

Την παραμονή της δεύτερης εισβολής το βράδυ μου τηλεφώνησε στο κοινοτικό τηλέφωνο ο γαμπρός μου ότι μου
στέλλει άνθρωπο να μας πάρει, με τους γονείς μου, στην Αγία Βαρβάρα, όπου ήταν οι αδελφές μου. Εγώ του είπα ότι
δεν θα φύγουμε, γιατί ζύμωνε η μάνα μου και θα φούρνιζε ψωμιά.
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Αβέρωφ, όπως Λιλλήκας
«Αυτοί, πάντα ήθελαν να δουν τον Δημο-
κρατικό Συναγερμό να διαλύεται» έλεγε σε
στιγμή έξαρσης ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανα-
φερόμενος στους δημοσκόπους και καλού-
σε τους πολίτες να μην τους ακούν. Ήταν
μία δήλωση που προκάλεσε ποικίλα σχό-
λια. Πρώτα και κύρια από τα συναγερμικά
στελέχη τα οποία γνωρίζουν καλά πως ο
συναγερμικός πρόεδρος δεν κάνει βήμα αν
δεν μελετήσει πρώτα τις τάσεις των focus
group και τις κυλιόμενες έρευνες. Ήταν
όμως και μία ένδειξη του πανικού που επι-
κρατεί στον πέμπτο όροφο της Πινδάρου
καθώς όλες οι έρευνες δείχνουν πρώτο με
διαφορά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον
Αβέρωφ Νεοφύτου να δίνει μάχη να κερδί-
σει τη δεύτερη θέση. Θυμίζει τον Γιώργο
Λιλλήκα στις προεδρικές εκλογές του
2018, που απέρριπτε τα ευρήματα των δη-
μοσκοπήσεων σε μία προσπάθεια να αποτι-
νάξει από πάνω του το βαρίδι της χαμένης
ψήφου. Του Λιλλήκα πάντως δεν του βγήκε
σε καλό. Μένει να δούμε αν θα βοηθήσει
όλο αυτό τον Αβέρωφ Νεοφύτου. 

••••
Τα του οίκου τους 
Ποιες όμως είναι εκείνες οι δημοσκοπή-
σεις, που σύμφωνα με τον Αβέρωφ Νεοφύ-
του έχουν πέσει τόσο έξω, ώστε να δείξουν
τον ΔΗΣΥ να χάνει την πρωτιά από το ΑΚΕΛ
στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές;
Μία σύντομη ανασκόπηση όσων είδαν το
φως της δημοσιότητας εκείνη την περίοδο
επιβεβαιώνουν ότι καμία εταιρεία δημο-
σκόπησης δεν έδειξε τον ΔΗΣΥ δεύτερο
κόμμα. Σύμφωνα με συναγερμικά στελέχη
η μόνη δημοσκόπηση που έδειξε κάτι τέ-
τοιο ήταν της εταιρείας με την οποία συνερ-
γάζεται ο ΔΗΣΥ εδώ και χρόνια, τις παραμο-
νές των εκλογών. Μάλιστα, στελέχη του ΔΗ-
ΣΥ τηλεφωνούσαν αλαφιασμένα σε στελέ-
χη του ΑΚΕΛ για να ανταλλάξουν πληροφο-
ρίες. Τελικά η πραγματικότητα, απείχε κατά
πολύ από τις ενδείξεις εκείνες.

••••
Kι άλλη παρέμβασή τους
Είναι όμως αυτός λόγος να υποτιμάς το έρ-
γο των δημοσκόπων; Προφανώς και όχι.
Αυτό δείχνει έλλειψη ψυχραιμίας και είναι
κάτι που θα πρέπει να το σκεφτεί καλά ο
συναγερμικός πρόεδρος. Ενόχλησε μάλι-
στα τον Σύνδεσμο των εταιρειών δημοσκο-
πήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της
Pulse, η οποία διενεργεί δημοσκοπήσεις
για λογαριασμό του ΔΗΣΥ. Επειδή όμως οι
καιροί είναι ιδιαίτερα πονηροί και οι πολί-
τες χάνουν εύκολα την εμπιστοσύνη τους
σε τέτοιου είδους εργαλεία, θα πρέπει και
οι ίδιοι οι δημοσκόποι να είναι πιο προσε-
κτικοί. Τι εννοούμε; Οι εταιρείες δημοσκο-
πήσεων θα πρέπει να δημοσιοποιούν με
ποιους συνεργάζονται. Δεν γίνεται για πα-

ράδειγμα να αναλαμβάνεις δημοσκοπή-
σεις για λογαριασμό ενός υποψήφιου και
παράλληλα να διενεργείς και δημοσκοπή-
σεις για λογαριασμό ΜΜΕ. Αυτό αποτελεί
καθαρή σύγκρουση συμφερόντων. Όπως
δεν γίνεται ο Σύνδεσμος Εταιρείας Δημο-
σκοπήσεων να δέχεται να παρουσιάζονται
διαρροές ευρημάτων δημοσκοπήσεων χω-
ρίς να παρουσιάζεται η ταυτότητα σε ΜΜΕ.
Είναι αυτά που πλήττουν το κύρος τους και
δίδουν την ευκαιρία σε πολλούς να τους
αποδομήσουν. 

••••
Η εμφάνιση του Φαναρά 
Αίσθηση προκάλεσε στους πολιτικούς κύ-
κλους η συνάντηση του υποψήφιου για
την Προεδρία Γιώργου Κολοκασίδη με τον
Ελλαδίτη δημοσκόπο Στράτο Φαναρά σε
γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας.
Υπενθυμίζεται πως ο Στράτος Φαναράς
ήταν μεταξύ άλλων σύμβουλος του Νίκου
Αναστασιάδη. Η στήλη μαθαίνει πως δεν
ετοιμάζεται καμία συνεργασία των δύο,
καθώς ο κ. Φαναράς αναλαμβάνει τις δη-
μοσκοπήσεις στο ΟΜΕΓΑ για τις προεδρι-

κές εκλογές. Η συνάντηση προφανώς θα
ήταν καθαρά φιλική.

••••
Και ο Δημάκης…
Μιλώντας πάντως για Ελλαδίτες επικοινω-
νιολόγους και δημοσκόπους, σε ναυάγιο
οδηγήθηκε η δεύτερη προσπάθεια του
ΑΚΕΛ να πείσει τον Γιάννη Δημάκη να ανα-
λάβει τουλάχιστον στον τομέα στρατηγικής
τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο ίδιος αρνήθη-
κε ευγενικά, καθότι έχει αναλάβει άλλες
υποχρεώσεις στον τομέα των επιχειρήσε-
ων. Μιλώντας πάντως για το επιτελείο του
Ανδρέα Μαυρογιάννη, μαθαίνουμε πως
στήνεται έστω και αργά. Επικεφαλής της
καμπάνιας είναι ο Λεόντιος Φιλοθέου, ο
οποίος έχει την εμπειρία από τον προεκλο-
γικό του Σταύρου Μαλά και ένα μετριοπα-
θές προφίλ που αρμόζει στην εν λόγω υπο-
ψηφιότητα. Τη δική του σημασία έχει και το
γεγονός ότι η γνωστή δικηγόρος Αλεξία
Κουντούρη αναλαμβάνει επικεφαλής του
προεκλογικού προγράμματος. 

••••

Το βαρίδι Σιζόπουλος 
«Η στήριξη της ΕΔΕΚ ενισχύει την προ-
σπάθεια» ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης μετά και την επίσημη στήριξη που έλα-
βε από το κόμμα των Σοσιαλιστών. Το ερώ-
τημα που εγείρεται είναι πόσο μπορεί
πραγματικά να ενισχύσει την υποψηφιότη-
τά του η παρουσία Σιζόπουλου στο επιτε-
λείο του και κυρίως την προσπάθεια για
την εφαρμογή νέων πολιτικών. Πως μπο-
ρεί να ενισχύσει μία υποψηφιότητα που
επιχειρεί να μας πείσει πως είναι αντισυ-
στημική, η παρουσία του Μαρίνου Σιζό-
πουλου, ο οποίος είναι πολέμιος του ΓεΣΥ
και της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας; Όμως πέραν των πολιτικών τους θέ-
σεων που όπως υποστηρίζει ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης είναι διαφορετικές, δεν ενο-
χλούν έναν «αδιάφθορο και έντιμο πολιτι-
κό» οι σκιές που αποκάλυψε ο «Πολίτης»
και η Κατερίνα Ηλιάδη για τις επαγγελματι-
κές του δοσοληψίες; Μήπως ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης πρόσφερε σωσίβιο στον Μα-
ρίνο Σιζόπουλο τελικά; Και γιατί χρειαζό
ταν να το κάνει; 

••••

Ένα μεγάλο φωτεινό γεμάτο μετρήσεις καλοκαίρι 

«Αν γνωρίζεις καλά τον εχθρό αλλά και τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να διακινδυνεύσεις ακόμα και σε εκατό αναμετρήσεις», Σουν Τζου.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Ένα ακόμη σοκ!
Αποκρουστικό ό,τι είδαμε να
συμβαίνει στη Λάρνακα με τον
Ε/κ να βιαιοπραγεί εναντίον
μιας γυναίκας που κρατούσε το
μωρό της. Άγριο το θέαμα και
δυστυχώς δεν φαίνεται ότι είναι
μεμονωμένο το γεγονός, όπως
και άλλα πολλά που συμβαίνουν
και νομίζουμε ότι βρέχει και δεν
μας φτύνουν. Χρειάζεται παρα-
δειγματική τιμωρία του άντρα,
χωρίς υποσημειώσεις και άλλες
νομικές εξυπνάδες. Ενδιαφέ-
ρον έχει ότι πάλι βγήκαν διάφο-
ροι να μιλήσουν για τους ξέ-
νους, τα επιδόματα, και άλλα
παρόμοια, με τη συζήτηση,
ιδίως στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης να χάνει το νόημά της.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν
όλοι και όλες είναι πως κανείς
και καμία δεν δικαιούται να συμ-
περιφέρεται με παρόμοιο τρόπο
σε κανέναν/καμία. 

••••
Μαύρος Ιούλης vol.48
Για ακόμη μία χρονιά ήχησαν οι
σειρήνες, για ακόμη μία χρονιά
το πρωινό της 15ης Ιουλίου σε
πολλούς έφερε στο μυαλό στιγ-
μές τραγικές και δύσκολες. Σε
άλλους έφερε ίσως ανάμεικτα
συναισθήματα. Αυτό που θα
ήθελα να μάθω πάρα πολύ είναι
πώς ξύπνησαν οι πολιτικοί μας,
ποιες σκέψεις έκαναν όσοι και
όσες έχουν μνήμες από εκείνες
τις μέρες; Όσοι πολιτικοί και

ιδίως όσοι πρώην ΥΠΕΞ αερολο-
γούσαν, και έλεγαν παραφρά-
ζοντας το ευαγγελικό «Μη φο-
βού, μόνον ψήφιζε». Απορώ
πώς συνεχίζουν τη μέρα τους
όσοι και όσες ασχολούνται με
την πολιτική, μετά το άκουσμα
των σειρήνων... Μου είναι δύ-
σκολο και μένα να πιστέψω πως
τους έφερε η θάλασσα της Κε-
ρύνειας, όπως μου είναι και
αδιανόητο να περιμένω να τους
αποσείσει ο Πενταδάκτυλος. 

••••
Πίσω στο 1990...
Βρέθηκα στην Κάτω Πάφο τις
προηγούμενες ημέρες και κάνο-
ντας τη βόλτα μου στην πανέ-
μορφη προμενάδα της θέλησα
να πιω έναν καφέ... και ξαφνικά
βρέθηκα πίσω στη δεκαετία του
1990, κατάλογοι πλαστικοποι-
ημένοι, μενού πιο κλασικό και
από ξενοδοχείο που σερβίρει
πρωινό λούντζα, χαλλούμι και
αβγά, περιβάλλον το ίδιο, όλα
μου θύμισαν παλιές αγαπημένες
στιγμές, τότε που η ομπρελίτσα
στο παγωτό ήταν χάι! Όσο για τις
τιμές, σχεδόν πλησίαζαν αυτές
του αεροδρομίου. Γουλιά και ευ-
ρώ, μη σου τύχει να ξεγελαστείς
να πεις πως θα κεράσεις τους
καφέδες της παρέας, ο κούκος
αηδόνι! Αυτά να δουλέψουμε λί-
γο, κ. υφυπουργέ Τουρισμού.
Θα ήταν καλό να εκσυγχρονι-
στούμε, να αποφασίσουμε ότι
μπορούμε και καλύτερα. 

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Στέλλα Κυριακίδου

Η Στέλλα Κυριακίδου, η οποία μα-
κριά από τα φώτα της δημοσιότητας,
μετέβη στην Ουκρανία, συναντήθηκε
με τον Υπουργό Υγείας της χώρας Βί-
κτορ Λιάσκο και πραγματοποίησε επί-
σκεψη σε ιατρικό κέντρο για παιδιά
καθώς και σε κέντρο αποκατάστασης
ασθενών. Η Επίτροπος και η ουκρανι-
κή κυβέρνηση υπέγραψαν συμφωνία
που συνδέει την Ουκρανία στο πρό-
γραμμα EU4Health και επιβεβαίωσε
την ουσία του να πολιτεύεσαι. 

48 χρόνια και ακόμα αναρωτιόμαστε ποιος έφερε στην Κύπρο τη σκοτεινιά, το μαύρο και το πένθος... 48 χρόνια μικροπολιτικά παιχνίδια εις βάρος του
τόπου. Κάθε Ιούλη το μισό νησί πενθεί και το άλλο μισό χαίρει... αν χαίρει! 
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«Αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρ-
χουν μόνο δύο επιλογές: αλ-
κοόλ ή ψυχοφάρμακα» μας
είπε ο Καγκελάριος της Αυ-
στρίας Καρλ Νεχάμερ, ανα-
φερόμενος στις συνέπειες

του πληθωρισμού στην Ε.Ε. και προειδο-
ποιώντας για τα χειρότερα που έπονται,
υπό το φως σεναρίων για «ωράρια» και «δελ-
τία» παροχής ζεστού νερού, το 2023. Συνε-
πεία κατά κύριο λόγο της εισβολής της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, αλλά και των άστοχων
κυρώσεων που έχει επιβάλει το «διευθυν-
τήριο» της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, κατά
της Μόσχας. Ο Αυστριακός Καγκελάριος
μιλούσε σε κομματικό ακροατήριο και όπως
λένε «οι πέριξ του» επιχείρησε να κάνει «χι-
ούμορ» σε ένα ζήτημα, η τραγικότητα του
οποίου έχει μόλις αρχίσει να διαφαίνεται.
Είναι άλλωστε προφανές ότι η Γερμανία
κινδυνεύει να γονατίσει –και μαζί της και
η Ε.Ε.– καθώς ο αγωγός Nord Stream τελεί
υπό συντήρηση, αλλά κανείς δεν ξέρει εάν

ο Πούτιν θα ανοίξει ή όχι ξανά τη στρόφιγγα
στις 21 Ιουλίου, όταν ολοκληρώνεται το δε-
καήμερο «σέρβις». Ο ρωσικός κολοσσός
Gazpromπαίζει με τα νεύρα του Βερολίνου,
διαμηνύοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί
την επαναλειτουργία του αγωγού, με απο-
τέλεσμα όλη η Ε.Ε. να βρίσκεται σε διαδι-
κασία εκπόνησης σεναρίων διαχείρισης
κρίσης, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.
Σενάρια τα οποία έπρεπε να είχαν εκπονηθεί
πολύ πριν επιβληθούν οι κυρώσεις εναντίον
του Πούτιν, για τις οποίες η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν πανηγύριζε ενώπιον της Ευρω-
βουλής. Αδυνατώντας προφανώς να αντι-
ληφθεί ότι το ευρώ δεν είναι δολάριο, όπως
αποδεικνύεται και στην πράξη δεδομένων
των ανατροπών αναφορικά με την ισοτιμία.
Και ότι η Ε.Ε. δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες
με τις ΗΠΑ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση
δεν εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο
ή/και πετρέλαιο, κάτι που συμβαίνει στην
περίπτωση της Ευρώπης, όπου ένα στα τέσ-
σερα οχήματα (27%) κινούνταν με ρωσικά

καύσιμα. Κύκλοι στην έδρα της Ε.Ε. έλεγαν
στην «Κ» ότι ο ρόλος που ανέλαβε η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, δρομολογώντας κυ-
ρώσεις εναντίον της Ρωσίας, κατά παραγ-
γελία της Ουάσιγκτον (χωρίς αξιολόγηση
συνεπειών για την Ε.Ε.), οδήγησε την Πρό-
εδρο της Κομισιόν να αισθανθεί μέρος του
πολιτικού παιχνιδιού των «μεγάλων». Θε-
ώρησε λοιπόν η κ. φον ντερ Λάιεν ότι με
όχημα την Ε.Ε., είναι σε θέση να συμβάλει
στον καθορισμό του αποτελέσματος ενός
γενικού ξεκαθαρίσματος, μεταξύ ΗΠΑ - Ρω-
σίας (με αφορμή την εγκληματική εισβολή
Πούτιν στην Ουκρανία), κάτι που όμως
υπερβαίνει το πολιτικό μπόι της Γερμανίδας
πρώην υπουργού Άμυνας και επικεφαλής
της Επιτροπής. 

Μοιραία ο Πρωθυπουργός του Βελγίου,
Αλεξάντερ ντε Κρο, επιχείρησε να στείλει
μηνύματα, υπογραμμίζοντας ότι «οι κυρώ-
σεις πρέπει να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις
στη ρωσική πλευρά και όχι στη δική μας
(Ευρωπαϊκή Ένωση)», κάτι που υποστήριξε

και ο ηγέτης της Τσεχίας, αλλά η πρόεδρος
της Κομισιόν δεν δείχνει να έχει αντίληψη
της κατάστασης. Πριν από μερικές εβδο-
μάδες, αρκετά κράτη-μέλη εξέφρασαν δυ-
σφορία στη COREPER, όχι μόνο για την
ουσία των έξι πακέτων κυρώσεων που επέ-
βαλε η Ε.Ε. με εισηγήσεις της Ούρσουλας
φον ντερ Λάιεν, αλλά και για τη «μεθοδο-
λογία» που ακολουθεί, καθώς οι αποφάσεις
της προέδρου της Κομισιόν είχαν δρομο-
λογηθεί στην παρουσία μόνο των ηγεσιών
της Γερμανίας, της Γαλλίας και τριών κρατών
εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Βρετανίας και Καναδά).
Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., περιλαμ-
βανομένων της Κύπρου και της Ελλάδας,
κλήθηκαν στη συνέχεια απλώς να βάλουν
την υπογραφή τους στις κυρώσεις, οι οποίες
καταστρατηγούν τη βασική αρχή που θα
έπρεπε να της διέπει, όπως εύγλωττα την
περιέγραψε ο πρωθυπουργός του Βελγίου.  

Κι έτσι καταλήξαμε σε κλείσιμο εναερίου
χώρου, σε κλείσιμο λιμένων, απαγόρευση
μεταφοράς πετρελαίου από τάνκερ και

πολλά άλλα, τα οποία συνέβαλαν στο ράλι
των τιμών της ενέργειας, σε όλα τα κράτη-
μέλη, περιλαμβανομένων της Κύπρου (ΑΗΚ)
και έχουν απογειώσει τον πληθωρισμό σε
επίπεδα που οδηγούν τον Αυστριακό καγ-
κελάριο Καρλ Νεχάμερ να αντιμετωπίζει
έστω και υπό τύπον αποτυχημένου χιούμορ,
το δίλημμα «αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα». Δεν
ξέρω τι θα προτιμήσει τελικά ο Αυστριακός
καγκελάριος εάν η κατάσταση συνεχιστεί
και απαιτηθεί, όπως ο ίδιος λέει να κάνει
μια επιλογή. Εάν πάντως επιλέξει τελικά τα
ψυχοφάρμακα, θα ήταν ενδεχομένως ορ-
θότερο να ζητήσει συνταγή από την Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν. Η οποία μέσα σε με-
ρικούς μήνες δείχνει ικανή να τινάξει την
ευρωπαϊκή οικονομία στον αέρα, χωρίς να
έχει προνοήσει να μοιράσει αλκοόλ και ψυ-
χοφάρμακα σε όσους ηγέτες κρατών-μελών
της Ε.Ε., εξακολουθούν να την ανέχονται
και δεν τη στέλνουν σπίτι της… 

Αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα (;)… για συνταγή στην Ούρσουλα
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Έξω κοχλάζει η ζέστη και οι κίτρινες προ-
ειδοποιήσεις δεν νομίζω ότι κάνουν εν-
τύπωση πια σε κανένα. Στην οικοδομή
απέναντι πάντως δουλεύουν κανονικά.
Υποθέτω και κόκκινο να κτυπήσει η θερ-
μοκρασία κάποιοι θα ψήνονται στον ήλιο

για το μεροκάματο. Μέσα τα κλιματιστικά δουλεύουν
στο φουλ αν και όλοι μιλούν για το 22,5% της αύξησης
στο ρεύμα. Που αν το συγκρίνουμε με πέρυσι το ποσοστό
ανεβαίνει στο 68% αλλά κι αυτό έγινε πια συνήθεια. Οι
τιμές τραβάν την ανηφόρα, όποιος αντέχει καλώς. Οι
υπόλοιποι ας πάνε στα Κατεχόμενα για να γεμίσουν τα
αμάξια τους, ας μην ανάβουν τα κλιματιστικά, ας βο-
λευτούν με την ακρίβεια όπως μπορούν κι όπως κατα-
λαβαίνουν.

Το πρωί στο ραδιόφωνο έλεγε κάποιος ότι ο πληθω-
ρισμός άγγιξε ιστορικό ρεκόρ. Τέτοια κρίση έχουμε να
ζήσουμε, λένε, από το 1981. Εγώ από το ’81 δεν θυμάμαι
πολλά ή μάλλον θυμάμαι, απλώς δεν θέλω να τα θυμάμαι.
Τότε τελείωσα το γυμνάσιο, μετά στρατός, τη χώρα κυ-
βερνούσε ο Σπύρος Κυπριανού. Οι μνήμες από το ’74
ήταν ακόμα νωπές, λέγαμε να κυλήσει ο χρόνος, να τα
καταφέρουμε, να επιβιώσουμε, να βρει η ζωή τα πατήματά
της ξανά. Και τα βρήκε, με το ανάλογο τίμημα φυσικά.
Η ανασφάλεια αποθέωσε το χρήμα, τα είπαμε πολλές
φορές αυτά, πώς τσιμεντώθηκαν οι ακτές μας, πώς άρ-
χισαν οι χαλαρώσεις –στην ανάπτυξη της οικονομίας,
στην ηθική της εξουσίας, στην καλλιέργεια των αν-
θρώπων– πώς καταλήξαμε ένα κράτος μεταπρατών
όπου όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται αρκεί το deal
να είναι καλό.

Ώσπου ξημέρωσε μια μέρα του Ιούλη του σωτήριου
έτους 2022, προχθές κατ’ ακρίβειαν, και μάθαμε ότι
διακριθήκαμε ξανά στους δείκτες διαφθοράς. Αυτό εξε-
λίσσεται σε παθογένεια, να το κοιτάξουμε όσο είναι
ακόμα καιρός. Από το κλείσιμο του ματιού του Συλλούρη
(τι να κάνει άραγε αυτή η ψυχή;) μέχρι την κορυφή της
Ευρώπης (χέρι-χέρι με την Ελλάδα) για τη δυσφορία
που μας προκαλεί η διαφθορά είναι ένας κακοτράχαλος
δρόμος τεσσάρων δεκαετιών Κυπριακής Δημοκρατίας.
Από το 1981, που λέγαμε πριν, τότε που τα πράγματα
ήτανε βεβαίως χειρότερα. Γιατί οι κυβερνώντες παρέλαβαν
καμένη γη από το πραξικόπημα και την εισβολή. Και
γιατί αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων:
ο τόπος και οι άνθρωποι με τα χρόνια να γίνονται κα-
λύτεροι.

Γίναμε εμείς καλύτεροι; Επιτρέψτε μου να διατηρώ
σοβαρές αμφιβολίες γι’ αυτό. Όχι μόνο γιατί είναι γεμάτα
τα social media από «ψόφους» και τοξικές καταιγίδες.
Αλλά και γι’ αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί σήμερα
στα κινητά και προκαλεί αναγούλα σε κάθε υγιώς σκε-
πτόμενο άνθρωπο. Λέω γι’ αυτόν το τύπο στη Λάρνακα
που κλώτσαγε την Αφρικανή και το βρέφος της. Μια
εικόνα που μου θύμισε εκείνη τη σπουδαία παρέμβαση
του Μάνου Χατζιδάκι στα Σχόλια του Τρίτου: «Όποιος
δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι
του μοιάζει». Ιούλιος του 1978 ήταν τότε. Ακριβώς 44
χρόνια πριν. «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν
θα αλλάξει ποτέ». 

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τρέχουν και τα προ-
εκλογικά. Η ΕΔΕΚ αποφάσισε να στηρίξει Χριστοδουλίδη
(«ποια ΕΔΕΚ;», είναι ένα καλό ερώτημα), οι ζυμώσεις
συνεχίζονται, ο Πρόεδρος παρά τις μελοδραματικές
του κορώνες έγινε παιδοκτόνος εντέλει και διόρισε τον
Αγαθαγγέλου στο Δ.Σ. του ΟΑΥ, ο COVID ξαναφούντωσε,
για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν μιλάει κανείς. Αυτά.
Κι εμείς, όπως λέει η αγαπημένη μας Χαρούλα, «πάντα
γι’ άλλους μιλάμε, έτσι δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε». 

Πρέπει όμως να βάλουμε μια άνω τελεία. Να πάρουμε
μια βαθιά ανάσα και να σκεφτούμε. Τώρα, στη ρωγμή
του χρόνου, ανάμεσα στις επετείους που καταδίκασαν
τον τόπο μας σε αυτή την τρομακτική αναπηρία. Να
βάλουμε μια άνω τελεία για να αποφασίσουμε αν αυτό
που ζούμε είναι αυτό που ονειρευτήκαμε. Για εμάς, για
τους νεότερους από εμάς, για τους απόμαχους της ζωής.
Κι αν αυτό που συμβαίνει, αν αυτό που μας συμβαίνει,
είναι κατώτερο των προσδοκιών μας τότε πρέπει να
κάνουμε κάτι για ν’ αλλάξει. Ας βγει και κάτι χρήσιμο
επιτέλους από αυτό το μακρύ προεκλογικό καλοκαίρι. 

Άνω
τελεία

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Μ ε το σύνθημα του πρώτου Προέδρου της Τσεχικής
Δημοκρατίας Βάτσλαβ Χάβελ «Η Ευρώπη ως απο-
στολή, ως καθήκον» ανέλαβε την Προεδρία του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία, η
Τσεχική Δημοκρατία.  Ένα σύνθημα, το οποίο αναφέρεται
στο μέλλον της Ε.Ε., στη στήριξη της πολιτικής συνοχής,
της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης των τοπικών και πε-
ριφερειακών αρχών της Ευρώπης. Η Γαλλία και ο Γάλλος
Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχουν επωφεληθεί από την
ανάληψη της Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2022,
αφού, αν και πέρασε από συμπληγάδες, ο Μακρόν κατάφερε
τελικά να επανεκλεγεί στο Προεδρικό αξίωμα και έχει
βάλει πλώρη για τα ηνία της Ε.Ε.

Η Τσεχική Δημοκρατία αναλαμβάνει για δεύτερη φορά
την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., αυτή τη φορά σε
περίοδο πολέμου στην Ουκρανία και με τον κορωνοϊό να
μην δείχνει στοιχεία εξαφάνισης. Το 2009 η Τσεχική Δη-
μοκρατία ανέλαβε για πρώτη φορά την Προεδρία εν μέσω
μιας άλλης κρίσης, αυτής με το φυσικό αέριο στην Ουκρανία.
Το δεύτερο μισό του 2022 βρίσκει την Ευρώπη αντιμέτωπη
με την Ουκρανική κρίση και με εκατομμύρια πρόσφυγες
να φτάνουν στην Ε.Ε. καθημερινά. Η περιβαλλοντική κα-
ταστροφή, η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση αποτελούν
επίσης σοβαρά ζητήματα που προβληματίζουν την Τσεχική
Προεδρία. Πρώτη και κύρια προτεραιότητα της Τσεχίας
είναι η αντιμετώπιση και η διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης μέσα από ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους και
η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών στις το-
πικές αρχές της Ουκρανίας. Δεύτερη προτεραιότητα
αποτελεί η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης
από τη Ρωσία και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.

Ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας, ο αναπληρωτής πρω-
θυπουργός της προεδρεύουσας χώρας Ιβάν Μπάρτος, ο
οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προ-
εδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. στα μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες στα τέλη
Ιουνίου, δέχτηκε κριτική από τους Πράσινους για τη μη
δέσμευση της χώρας του για απαλλαγή από την πυρηνική
ενέργεια και την προώθηση της βιομηχανικής αντί της
βιώσιμης παραγωγής τοπικών τροφίμων. Μία άλλη πρω-
τοβουλία της Τσεχίας αφορά την ενίσχυση των αμυντικών
ικανοτήτων της Ευρώπης και την ασφάλεια στον κυβερ-
νοχώρο, την ψηφιοποίηση και την καταπολέμηση της πα-
ραπληροφόρησης και του λαϊκισμού, κυρίως στο διαδίκτυο.
Ως αρμόδιος υπουργός για την Ψηφιοποίηση και την Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη, ο Τσέχος αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός αναγνώρισε τη συμβολή των τοπικών και περι-
φερειακών αξιωματούχων στην καταπολέμηση της ρητο-
ρικής μίσους και του ρατσισμού. Από τη συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε στις χώρες της Ε.Ε. για το μέλλον της
Ευρώπης διαφάνηκε ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν καλά
τα πλεονεκτήματα που έχουν από τη συμμετοχή τους σε
ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες, τις οποίες αναλαμ-
βάνουν να υλοποιήσουν οι τοπικές αρχές. Το Μέλλον της
Ευρώπης, όπως τονίζει η Τσεχική Προεδρία, αφορά την
προώθηση της πολιτικής συνοχής για ανάπτυξη των
τοπικών αρχών της Ευρώπης. Οι τοπικές κυβερνήσεις
οφείλουν να ενημερώνουν σωστά για ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και κονδύλια από τα οποία επωφελούνται οι πο-
λίτες ως σύνολο. Μέσα από αυτό το σκεπτικό η Τσεχική
Προεδρία εισηγείται επίσης τη βελτίωση, την ανθεκτικότητα
της ευρωπαϊκής οικονομίας και του επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η τελευταία προτεραιότητα αφορά την ανθεκτικότητα
των θεσμικών οργάνων, την ανάπτυξη των αξιών της δη-
μοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Ε.Ε. και τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να γίνεται
οποιαδήποτε αναφορά στις παραβιάσεις της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Ως τοπικές
αρχές οφείλουμε να παραμείνουμε κοντά στους πολίτες
και να συνεχίσουμε μέσα από το έργο και τις πράξεις μας
ν’ αποτελούμε τη φωνή των απλών πολιτών στην Ευρώπη.
Μόνο έτσι θα διατηρήσουμε την πρωτιά στις προτιμήσεις
της κοινωνίας των πολιτών, όπως επιβεβαιώνει και η
Τσεχική Προεδρία, ασκώντας πολιτική από τη βάση προς
τα πάνω, δίνοντας το σωστό παράδειγμα, τόσο στα κράτη
μέλη αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς γενικότερα.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας. 

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

«Η Ευρώπη
ως καθήκον»

Μ ε αφορμή τη συζήτηση για την αποτε-
λεσματικότητα των κυρώσεων και αν
αυτή εντέλει πλήττει αυτή τη στιγμή

περισσότερο την Ευρώπη, εν αναμονή της από-
φασης της Μόσχας για την επαναφορά ή μη
λειτουργίας του Nord Stream 1, στον επίλογο
του βιβλίου «Το μέλλον της Ιστορίας. Πώς ο πό-
λεμος της Ουκρανίας αλλάζει το παγκόσμιο το-
πίο», που πρόκειται να κυκλοφορήσει αύριο,
υπογραμμίζω τα εξής:

«Εξίσου ενοχλητικές για αρκετές χώρες και
ηγεσίες είναι οι κυρώσεις και η τιμωρητική
λογική που τις διέπει, πολύ περισσότερο όταν
αυτές αποφασίζονται από ένα κλαμπ κρατών
και όχι κεντρικά, δηλαδή από τον ΟΗΕ. Αυτή η
πρακτική, που κατά τα φαινόμενα έχει εξαντλήσει
τη χρησιμότητά της, παράγει συνήθως τα αν-
τίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, όχι
απαραιτήτως για τη χώρα εναντίον της οποίας
στρέφεται, όπου μπορεί να είναι αποτελεσματική,
είτε βραχυπρόθεσμα είτε με-
σομακροπρόθεσμα, όπως
στην περίπτωση της Ρωσίας,
αλλά για τα υπόλοιπα κράτη
που εμφανώς αποστασιοποι-
ούνται. Και τι έκανε το Κρεμ-
λίνο για να προκαλέσει την
εναντίωση απέναντι στις κυ-
ρώσεις που του επιβλήθηκαν;
Από τη μία πίεσε τις ευρω-
παϊκές κοινωνίες με το μπλο-
κάρισμα της τροφοδοσίας
σιτηρών, κριθαριού και λιπασμάτων, που οδήγησε
στην εκτόξευση των τιμών σε βασικά κατανα-
λωτικά αγαθά, ενώ παράλληλα διέσπειρε την
αβεβαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια με
εκβιαστικές δηλώσεις και πρακτικές διακοπής
της ροής (έως και 50% μόνο τον Ιούνιο του 2022),
και από την άλλη επιχειρηματολογούσε για τον
αρνητικό αντίκτυπο των κυρώσεων, κυρίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες, που εξαρτώνται πε-
ρισσότερο από τα ρωσικά και τα ουκρανικά
προϊόντα. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα
να διχάσει τη Δύση και να τη δυσφημήσει στον
υπόλοιπο κόσμο ως ανεύθυνη δύναμη, στην
οποία οφείλεται η παγκόσμια επισιτιστική και
ενεργειακή κρίση».

Ενώ σε άλλο σημείο του επιλόγου, διαπιστώ-
νοντας ότι η συζήτηση γύρω από τις ανατροπές
σε πλανητικό επίπεδο που επιφέρει η ρωσική
εισβολή έχει φουντώσει, παρατηρώ πως:

«Παλαιότερα, έστω και από φόβο απέναντι
στον ισχυρό, αρκετές χώρες υιοθετούσαν την
άποψη των Αμερικανών, χωρίς απαραιτήτως να

συμφωνούν μαζί τους. Σήμερα έχουν την πολυ-
τέλεια να διαφωνούν, χωρίς να υπολογίζουν
τυχόν συνέπειες, έχοντας προσμετρήσει και τις
δυναμικές που επικρατούν παγκοσμίως στην οι-
κονομία, στο εμπόριο, στις νέες τεχνολογίες αλλά
και στην ανακατανομή ισχύος. Μάλιστα, το να
υψώνουν το ανάστημά τους απέναντι στους Δυ-
τικούς, και ειδικότερα στην Ουάσιγκτον, τους
δίνει πόντους και στο εσωτερικό, καθώς ένα ση-
μαντικό μέρος της παγκόσμιας κοινωνίας, έχοντας
ζήσει σε χρόνια σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας
των Αμερικανών, συνδέει με τους τελευταίους
την αντισυστημικότητά του και την αντίθεσή
του απέναντι στην παγκόσμια καθεστηκυία τάξη
και τους χρεώνει τις κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες, τη φτώχεια, την έλλειψη πρόσβασης
στα αναγκαία (π.χ. εμβόλια κατά της COVID-19)
και ασφαλώς την “υφαρπαγή του εθνικού του
πλούτου”. Σε αυτό έχει συμβάλει μέρος των πο-
λιτικών ελίτ (και εντός της Δύσης), το οποίο προ-

κειμένου να αποποιηθεί τις
δικές του ευθύνες έβρισκε πάν-
τα στο πρόσωπο των ισχυ-
ρών/εξωτερικών παραγόντων
το εξιλαστήριο θύμα. Ετσι, αρ-
κετές γενιές γαλουχήθηκαν
με την άποψη ότι οι ΗΠΑ ελέγ-
χουν τα πάντα, άρα είναι υπεύ-
θυνες για τις κακοτεχνίες του
διεθνούς συστήματος, το οποίο
δημιούργησαν μόνο και μόνο
για να εξυπηρετούν τα δικά

τους συμφέροντα. Κάπου εδώ, καθώς και στην
αντιφατική πολιτική δύο μέτρων και σταθμών
που κατέληγε να αναιρεί εν τοις πράγμασι τις
διακηρύξεις της Δύσης, “πάτησαν” και θεμελιώ-
θηκαν η δημαγωγία και ο λαϊκισμός, που απο-
νομιμοποιούν τα mainstream πολιτικά συστήματα
και ευδοκιμούν παγκοσμίως.

Γι’ αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές το αφήγημα
ότι στην Ουκρανία η διαχωριστική γραμμή είναι
ανάμεσα στις δημοκρατίες και τα αυταρχικά
καθεστώτα και πως η στοίχιση πίσω από την
Ουκρανία συνεπάγεται την υποστήριξη του
ελεύθερου κόσμου και της φιλελεύθερης δημο-
κρατίας. Αυτή η αντίληψη βοήθησε τον Μπάιντεν
στο εσωτερικό (στον αγώνα εναντίον της τραμ-
πικής Αμερικής) και λειτούργησε συσπειρωτικά
για τους Δυτικούς, ωστόσο δεν βρήκε ευήκοα
ώτα εκτός αυτών».

Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι διευθυντής του Ινστιτού-
του Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής καθηγητής
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ

Το μέλλον της Ιστορίας και η Ρωσία
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Ντόπιοι στο Χάρκοβο της Ουκρανίας λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό
Πρόγραμμα (WFP) σε σχολικό κτήριο που υπέστη ζημιές από πρόσφατους βομβαρδισμούς στην πόλη
από τους Ρώσους.

<<<<<<

Το αφήγημα ότι στην
Ουκρανία η διαχωριστική
γραμμή είναι ανάμεσα
στις δημοκρατίες και τα
αυταρχικά καθεστώτα
αποδεικνύεται ανεπαρκές.
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Τ ο υπερθέαμα των ορίων του
Σύμπαντος που μας προσφέ-
ρει το τηλεσκόπιο δεν θα

πρέπει να μας αποπροσανατολίσει
από τα όσα σημαντικά συμβαίνουν
στο κέντρο του ιδίου αυτού Σύμ-
παντος. Αναφέρομαι, εννοείται,
στον πλανήτη Γη και δη στην ιδι-
αίτερη εκείνη περιοχή όπου βρί-
σκεται και ο ομφαλός της, τη χώρα
που φέρει το τιμημένο όνομα Ελ-
λάς. Την ημέρα λοιπόν που η οι-
κουμένη έμενε άφωνη μπροστά
στο θέαμα των ορίων του χρόνου
στο κέντρο του Σύμπαντος, το ιε-
ρατείο της ομφαλοσκόπησης δεν
έχασε την ψυχραιμία του. «Εμείς
δεν μασάμε με τα σύμπαντα και
τις φωτογραφίες από δεκατριάμισι
δισεκατομμύρια χρόνια. Στο κάτω
κάτω, τέτοιους αριθμούς δεν μπορεί
να τους συλλάβει ανθρώπου νους».
Και έτσι, αδιαφορώντας για τα παι-
χνίδια των αστεροσκοπείων και
των τηλεσκοπίων, εμείς συνεχί-
σαμε τη μακρά πορεία της αυτο-
συνειδησίας μας. Διότι το κέντρο,
κοινώς ο ομφαλός της Γης, αυτό
ξέρει να κάνει και απ’ ό,τι φαίνεται
αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Ετσι, την ίδια εκείνη ημέρα που
η ΝΑSΑ προσπαθούσε να μας εν-
τυπωσιάσει, εμείς είχαμε την τύχη
να διαβάσουμε βαρυσήμαντο άρ-
θρο του κατά συρροήν δολοφόνου
Κουφοντίνα. Δεν με ενδιαφέρουν
οι απόψεις του, όσο επαναστατικές

κι αν είναι. Ακόμη κι αν μου απο-
καλύψει ότι η Γη είναι στρογγυλή,
δεν πρόκειται να τον διαβάσω.
Ναι, είμαι προκατειλημμένος, το
ξέρω. Ομως δεν μπορώ να χωνέψω
το γεγονός ότι αυτός κατέκτησε
το δικαίωμα να αρθρώνει δημόσιο
λόγο σκοτώνοντας έντεκα συναν-
θρώπους μας. Αν δεν ήταν κατά
συρροήν δολοφόνος, ποιος θα διά-
βαζε τις κοινότοπες μπούρδες του,

έκθεση ιδεών σε φροντιστήριο
της Κομσομόλ;

Δύο ημέρες μετά, η ομφαλοσκό-
πηση του κέντρου του σύμπαντος
ανέδειξε λίγο ακόμη περισσότερο
από το μεγαλείο της. Το ζήτημα
αυτή τη φορά ήταν η ίδια η ύπαρξή
του, η δημοκρατία του. Αφορμή,
ένα νομοσχέδιο για την Παιδεία
και η αγόρευση του υφυπουργού
Αγγελου Συρίγου. Ο οποίος τόλμησε
να αμφισβητήσει τη μαζική αντί-

σταση του ελληνικού λαού κατά
της δικτατορίας και το γεγονός ότι
η εξέγερση του Πολυτεχνείου οδή-
γησε στην πτώση της χούντας.
Εδώ δεν πρόκειται για δεκατριάμισι
δισεκατομμύρια έτη όπου ο καθέ-
νας μπορεί να σου λέει ό,τι του κα-
πνίσει. Εδώ πρόκειται για καμιά
πενηνταριά χρόνια, χρόνος δια-
χειρίσιμος για την εμπειρία του εγ-
κεφάλου. Και όσοι είχαμε την εμ-
πειρία ξέρουμε ότι δεν υπήρξε μα-
ζική αντίσταση κατά της χούντας
–το αντίθετο θα έλεγα– και ότι εν
πάση περιπτώσει το Πολυτεχνείο
δεν έριξε τη δικτατορία. Ο κ. Συρίγος
είπε ό,τι ξέρουμε όλοι, εκτός από
το ιερατείο των μύθων της μετα-
πολίτευσης, το ιερατείο της Αρι-
στεράς. Ομως η ομφαλοσκόπηση,
το αγαπημένο άθλημα του κέντρου
του σύμπαντος, δεν αστειεύεται.

Ζητώ την προσοχή σας, παρα-
καλώ. Ο καθένας μπορεί να πι-
στεύει ό,τι θέλει για το Πολυτεχνείο.
Μπορεί να πιστεύει ότι είναι το
αντίστοιχο της ναυμαχίας της Σα-
λαμίνας στους καιρούς μας. Δι-
καίωμά του. Το πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΚΕ αλλά και το υποτίθεται εκ-
συγχρονισμένο ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα
είναι ότι ο καβγάς έγινε με αφορμή
την κατάθεση ενός νομοσχεδίου
για την ανωτάτη εκπαίδευση. Και
το ζήτημα είναι πώς στην ευχή το
Κέντρο του Σύμπαντος θα απελευ-
θερωθεί από τα συμπλέγματα της

ενδοσκόπησης για να δει τα όριά
του. Οι εικόνες που είδαμε από τα
όρια του Σύμπαντος, τα όρια του
χρόνου, δεν οφείλονται σε θαύμα.
Τις χρωστάμε σε κόπο γενεών, κα-
τανάλωση φαιάς ουσίας και υπο-
μονή μέρμηγκα. Τις χρωστάμε και
σ’ αυτές τις εκλάμψεις του νου που
κανείς δεν μπορεί να προγραμμα-
τίσει, όμως, όταν εμφανίζονται,
μοιάζουν με τη φυσιολογική συ-
νέπεια όσων έχουν προηγηθεί και
τις προκάλεσαν. Τις λέμε εκρήξεις
μεγαλοφυΐας. Ολα αυτά είναι τα
προϊόντα αυτού που στην κοινή
γλώσσα αποκαλούμε «παιδεία».
Ναι, αν δεν το πήραμε είδηση,
αυτό ήταν το ζητούμενο στην αρέ-
να που άνοιξε στο κέντρο του σύμ-
παντος. Κι αν αντιλαμβάνομαι την
παρέμβαση του κ. Συρίγου θα πω
πως αν θέλουμε να τα αντιμετω-
πίσουμε όλ’ αυτά, με τα δικά μας
μέσα, καλόν θα ήτο να αφήναμε
πίσω μας τους μύθους που οδήγη-
σαν την εκπαίδευση στα σημερινά
της αδιέξοδα.

Τίποτε περίεργο. «Ο καθείς και
το σύμπαν του». Την ώρα που η
γνώση έχει αγγίξει τα όρια του
χρόνου, εμείς συνεχίζουμε να τσα-
κωνόμαστε για τα τουρνικέ που
θα ελέγχουν την είσοδο στους πα-
νεπιστημιακούς χώρους. Ολα είναι
σχετικά στον μετανεωτερικό μας
κόσμο. Αυτοί το δικό τους σύμπαν
κι εμείς το δικό μας.

Η Ελλάδα και τα όρια του Σύμπαντος
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόκειται για ένα γε-
γονός πολιτικό που
θα μπορούσε να συμ-
βεί μόνον στη Βρετα-
νία. Τα άφθονα στοι-
χεία του γκροτέσκ,

της φάρσας, και ακόμη της καρι-
κατούρας, συνθέτουν ένα σκηνικό
προελισαβετιανής δραματουργίας
όπου κυριαρχεί το αρχέγονο αγγλικό
χιούμορ, περίπου ακατανόητο στις
μέρες μας. Ο λόγος βέβαια για την
έξωση του Μπόρις Τζόνσον από το
πρωθυπουργικό αξίωμα, ένα «πρα-
ξικόπημα που οργανώθηκε από αμ-
βλύνοες για να ανατρέψουν έναν
άχρηστο», κατά την επισήμανση
συντηρητικού σχολιαστή, που επι-
χειρούσε να κρατήσει κάποιες ισορ-
ροπίες, ελπίζοντας ότι διά της ολικής
απαξιώσεως διασώζει «την παρά-
ταξη». Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά
τη γενική «κατακραυγή» μιας ιθύ-
νουσας ομάδος των Βρετανών Συν-
τηρητικών και την αναμενόμενη

συνεπικούρηση της αντιπολιτεύ-
σεως, δημοσκόπηση που οργάνωσε
μεταξύ των αναγνωστών της η εξό-
χως και διαχρονικώς συντηρητική
εφημερίδα Daily Mail κατέγραψε
ότι το 77% των ερωτηθέντων πι-
στεύει πως οι Συντηρητικοί θα με-
τανιώσουν για την εκπαραθύρωση
του κ. Τζόνσον.

Χαρακτηριστικό του ανθρώπου
που αναστάτωσε με την πολιτική
του συμπεριφορά το ευρωπαϊκό
κατεστημένο και όχι μόνο το βρε-
τανικό, είναι ότι ο κ. Τζόνσον πε-
ριέγραψε απλώς ως «εκκεντρική»
τη συμπεριφορών των στελεχών
που τον ανέτρεψαν. Ούτε μία λέξη
για «συνωμοσία», για «προδοσία»
και άλλα ηχηρά παρόμοια.

«Αναρωτιέμαι ποιος θα ήθελε
να αναλάβει τη δουλειά [του πρω-
θυπουργού]» είχε πει με το συντρι-
πτικό της χιούμορ η Βασίλισσα Ελι-

σάβετ Β΄, όταν ο κ. Τζόνσον εμφα-
νίσθηκε ενώπιόν της προκειμένου
να πάρει εντολή για τον σχηματισμό
της πρώτης κυβερνήσεώς του. Αλλο
όμως θέμα το χιούμορ στα Ανάκτο-
ρα και άλλη η πραγματικότητα. Εξ
ου και ότι μια δεκάδα Συντηρητικών
δήλωσαν υποψηφιότητα για την
κατάκτηση του πρωθυπουργικού
αξιώματος. Πρώτος απέσυρε την
υποψηφιότητά του ο υπουργός Αμύ-
νης Μπεν Ουάλας. Προτίμησε να
μην αποκοπεί απολύτως από την
οικογένειά του, που κατοικεί στην
κομητεία του Λάνκασιρ. Μάλλον
ασυνήθης αντίδραση. Η ανακού-
φιση του ευρωπαϊκού κατεστημέ-
νου από την ανατροπή του κ. Τζόν-
σον δεν εξέπληξε.

Ενδιαφέρον έχει πάντως ότι ο
Αντριου Ρόμπερτς, ο πλέον προβε-
βλημένος νέος ιστορικός του Ηνω-
μένου Βασιλείου, τόνισε ότι «η θέση
του κ. Τζόνσον στην ιστορία της
Βρετανίας είναι εξασφαλισμένη».
Μάλλον δεν έχει άδικο. Πρώτον,
διότι έκοψε τον γόρδιο δεσμό της
εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε.
λύνοντας ένα πρόβλημα που είχε
ταλανίσει τους Συντηρητικούς επί
δεκαετίες. Η απόλυτη στήριξη των
Ουκρανών στον πόλεμό τους εναν-
τίον της Ρωσίας ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο τους ήδη ισχυρότα-
τους δεσμούς της Ουάσιγκτον με
το Λονδίνο.

Αυτό που οι Συντηρητικοί δεν
θέλουν φυσικά να μνημονεύσουν,
ακολουθώντας τη Θατσερική πα-
ράδοση, είναι η γενναιότατη χρη-
ματοδότηση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας πριν καν εκδηλωθεί
η πανδημία του κορωνοϊού.

Τέλος, ο κ. Τζόνσον ήταν ο τε-
λευταίος ελληνιστής πολιτικός της
Βρετανίας, που απήγγειλε από στή-
θους στίχους του Ομήρου, της Σαπ-
φούς και άλλων. Πριν από αυτόν
ένας άλλος Συντηρητικός πολιτικός,
ο Εριχ Πάουελ, ήταν λαμπρός ελ-
ληνιστής επίσης. Μία θεωρηθείσα
ακραία δήλωσή του για το μετανα-
στευτικό τον εξοστράκισε από τη
βρετανική πολιτική σκηνή. Η κλα-
σική παιδεία δεν εγγυάται επιτυχία·
Κύριος οίδε τι επιφυλάσσει η μοίρα
στον κ. Τζόνσον. Πλην όμως όσο
υπάρχει η Βρετανία δεν πρόκειται
να πλήξουμε ποτέ.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο ταν η δημοκρατία είναι μόνο
πρόσχημα και κενή ρητο-
ρεία, τα περιθώρια ενδοκυ-

βερνητικών και εσωκομματικών
διαφορών και αντιθέσεων διευρύ-
νονται στο έπακρο. Τότε τα ίδια
τα κόμματα δεν είναι πολιτικοί
σχηματισμοί, δεν εκφράζουν ανάγ-
κες και στόχους συγκεκριμένων
κοινωνικών ομάδων. Ομολογούν
με αφελή καύχηση ότι είναι «πο-
λυσυλλεκτικά», όχι μόνο ψήφων
αλλά και απόψεων, ιδεολογικών
αντιλήψεων, ιδιοτελών επιδιώξεων.
Είναι, δηλαδή, α-πολιτικά συνδι-
κάτα συμφερόντων.

Γι’ αυτό και τα κομματικά συ-
νέδρια, οι κεντρικές επιτροπές, τα
εκτελεστικά γραφεία των κομμά-
των λειτουργούν στην προσχημα-
τική «δημοκρατία» μόνο σαν εκ-
φάνσεις ενός στερεότυπου τελε-
τουργικού. Ούτε εκφράζουν κοι-
νωνικά αιτήματα, ούτε παράγουν
πολιτική. Φιλοξενούν ρητορικές
κορόνες και υπηρετούν κενά προ-
σχήματα – κυρίως τηλεοπτικές εν-
τυπώσεις.

Δεν έχει, επομένως, κανένα
νόημα η ηθικολογική προτροπή
προς τους διαφωνούντες με την

κυβέρνησή τους υπουργούς, να
εκθέτουν τις διαφωνίες τους στα
«κομματικά όργανα», προτού τις
δημοσιοποιήσουν. Είναι σαν να
τους προτρέπει κανείς να σπείρουν
σιτάρι στην άσφαλτο. Να προσα-
γάγουν πολιτικές προτάσεις και
πολιτικό προβληματισμό σε χώρους
που έχουν συγκροτηθεί για να
είναι πολιτικά άγονοι και μόνο εθι-
μοτυπικά διακοσμητικοί.

Στις προσχηματικές δημοκρα-
τίες, να είσαι υπουργός, δεν ση-
μαίνει ότι ασκείς πολιτική. Κατά
κανόνα, περνάς το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ημέρας με τηλεφωνήματα
και επισκέψεις της εκλογικής σου
πελατείας. Αν τα περιθώρια για
ρουσφέτια έχουν αναγκαστικά πε-
ριοριστεί, παρέχεις στην πελατεία
σου ψυχολογική τόνωση και πα-
ρηγορητική κατανόηση. Το σπου-
δαιότερο έργο σου είναι να βρίσκεις
τρόπους επιδέξιου συμβιβασμού
με τα ενδοϋπουργικά και τα έξωθεν
συμφέροντα που διαπλέκονται
στον τομέα σου και υπαγορεύουν
την πολιτική του υπουργείου σου.
Αν είσαι ιδιαίτερα φιλόδοξος, προ-
σπαθείς εσπευσμένα να προωθή-
σεις δυο-τρεις δευτερεύουσες πρω-

τοβουλίες που ξέρεις ότι θα είναι
βραχύβιες, αφού ο διάδοχός σου
στο υπουργείο θα τις ξηλώσει
οπωσδήποτε, για να πειραματιστεί
με δικές του.

Δεν μετέχουν σε συνολικές κυ-
βερνητικές ευθύνες οι υπουργοί
μιας προσχηματικής δημοκρατίας.
Γι’ αυτό και οι τολμηρότεροι (συ-
νήθως όσοι αποβλέπουν στην πρω-
θυπουργική καθέδρα) δεν διστά-
ζουν να δημοσιοποιούν την κριτική
τους ή τις αντιρρήσεις τους για κά-
ποιες πτυχές του κυβερνητικού έρ-
γου, για την καταλληλότητα ή όχι
συναδέλφων τους, για τη στρατη-
γική συγκεκριμένου υπουργείου.
Ετσι προσπαθούν να διασώσουν
έναν διακοσμητικό, αλλά διακριτό
ρόλο, αφού η άσκηση πολιτικής
έχει αποκλειστεί από τις αρμοδιό-
τητές τους. Λογικό και συγγνωστό.

Αλλά και σπάνιο. Κατά κανόνα,
η υπουργοποιημένη κομματική
υπαλληλία περιφέρεται σε τηλεο-
ράσεις και ραδιοθαλάμους (είναι
μέσα στις υποχρεώσεις του καθη-
μερινού ασφυκτικού προγράμμα-
τος) μόνο για να εκθειάσουν τον
πρωθυπουργό και το κυβερνητικό
έργο, εξωραΐζοντας ακόμα και τις

πιο εξόφθαλμες αποτυχίες της κυ-
βέρνησης. Τότε είναι που ο αξιο-
πρεπής πολίτης δείχνει στα παιδιά
του την εικόνα αυτών των θλιβε-
ρών θυμάτων της εξουσιολαγνείας,
για να πει: «Προσέξτε, μην φθάσετε
ποτέ σε τέτοιον ανθρώπινο εκπε-
σμό».

Οταν η δημοκρατία είναι μόνο
πρόσχημα και κενή ρητορεία, τα
περιθώρια ενδοκυβερνητικών και
εσωκομματικών διαφορών και αν-
τιθέσεων διευρύνονται στο έπακρο.
Τα ίδια τα κόμματα δεν είναι πο-
λιτικοί σχηματισμοί, δεν απηχούν
ανάγκες και στόχους συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών ομάδων. Το ομο-
λογούν με αφελή καύχηση ότι είναι
«πολυσυλλεκτικά», όχι μόνο ψήφων
αλλά και απόψεων, ιδεολογικών
αντιλήψεων, κοινωνικών επιδιώ-
ξεων. Δηλαδή, α-πολιτικά συνδι-
κάτα συμφερόντων.

Τουλάχιστον να επιβιώνει έστω
και σε ελάχιστο λήμμα λαού η συ-
νείδηση: τι είναι «δημοκρατία» και
τι ωμή απάτη. Για την ελληνική
συνείδηση δημοκρατία θα είναι
πάντα η αυτοδιαχειριζόμενη κοι-
νότητα, η ευρύτερη οικογένεια
κάθε ανθρώπου.

Μεθοδευμένη αρνησιπατρία

Για να μην
πλήττουμε

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Το «παράδειγμα
του Ισραήλ»

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η «μάχη όλων των μα-
χών» έχει ήδη αρχίσει
στο Κογκρέσο για τα
τουρκικά F-16. Δεν
θα είναι εύκολη. Η
Αγκυρα έχει κάνει ό,τι

μπορεί για να χάσει τα παραδοσιακά
ερείσματά της στην Ουάσιγκτον,
αλλά συνεχίζει να έχει ισχυρούς
υποστηρικτές. Στο βαθύ αμερικα-
νικό κράτος είναι πολλοί οι αξιω-
ματούχοι που θεωρούν ότι ο κίν-
δυνος να «χαθεί» η Τουρκία για τη
Δύση είναι μεγάλος. Αυτό φάνηκε
και πριν από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, όταν
έδωσαν μάχη για να την υποβαθ-
μίσουν με το επιχείρημα ότι θα «θυ-
μώσει ο Ερντογάν». Είναι εντυπω-
σιακό ότι σε χαμηλές –αλλά κρίσι-

μες– θέσεις υπηρετούν σήμερα άν-
θρωποι που θυμούνται ακόμη τον
αντιαμερικανισμό του Ανδρέα Πα-
πανδρέου και χαρακτηρίζουν ανα-
ξιόπιστη σύμμαχο την Ελλάδα. Για
αυτούς, η συμπεριφορά της Τουρ-
κίας είτε με τους S-400 είτε με τη
συμμαχία με το Ιράν είναι δευτε-
ρεύουσας σημασίας.

Η Τουρκία πληρώνει ακριβά για
τις δραστηριότητες λόμπι στις ΗΠΑ.
Εχασε όμως τη στήριξη του φιλοϊσ-
ραηλινού λόμπι, που ήταν ο ση-
μαντικότερος σύμμαχός της. Το
λόμπι αυτό δεν είναι ενιαίο. Κάποια
στελέχη του θα σταθούν απέναντι
στην Αγκυρα. Αλλα, πιθανώς με τη
σύμφωνη γνώμη της ισραηλινής
κυβέρνησης, να υιοθετήσουν μία
ουδέτερη στάση. Και μετά θα έχου-
με την αμερικανική πολεμική βιο-
μηχανία, που δεν θέλει να χάσει
την Τουρκία από πελάτη.

Η Ελλάδα έχει παίξει καλά τα
χαρτιά της. Η επίσκεψη Μητσοτά-
κη, η ενεργοποίηση του ελληνοα-
μερικανικού λόμπι έπειτα από χρό-
νια, οι συχνές επισκέψεις μελών
του Κογκρέσου στην Αθήνα, ο πο-
λύτιμος ρόλος του Μενέντεζ, είναι
όλοι παράγοντες που ισχυροποί-
ησαν τη θέση της χώρας.

Η μάχη θα είναι αμφίρροπη. Η
ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί
να έχει και plan b, αν κρίνει ότι
χρειάζεται. Στόχος είναι να επιβλη-
θεί ισορροπία δυνάμεων σε μία κρί-
σιμη περίοδο, κατά την οποία η Ελ-
λάδα θα κάνει άλματα στις αμυν-
τικές της δυνατότητες. Υπάρχουν
τεχνικοί και διπλωματικοί τρόποι,
όπως έχουν γράψει έγκυροι ανα-
λυτές στην «Κ», να εξασφαλιστεί
ένα ποιοτικό πλεονέκτημα για την
ελληνική αεροπορία. Με άλλα λόγια,
να ακολουθηθεί το «παράδειγμα
του Ισραήλ», στο οποίο δίνεται πάν-
τοτε ισχυρό πλεονέκτημα έναντι
των άλλων χωρών - πελατών της
αμερικανικής πολεμικής βιομηχα-
νίας.
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Στόχος της Ελλάδας εί-
ναι να επιβληθεί ισορρο-
πία δυνάμεων σε μία
κρίσιμη περίοδο, κατά
την οποία η χώρα θα κά-
νει άλματα στις αμυντι-
κές της δυνατότητες.

<<<<<<

Και όσοι είχαμε την εμ-
πειρία ξέρουμε ότι δεν
υπήρξε μαζική αντίστα-
ση κατά της χούντας –το
αντίθετο θα έλεγα– και
ότι εν πάση περιπτώσει
το Πολυτεχνείο δεν
έριξε τη δικτατορία. 

<<<<<<

Η έξωση του Τζόνσον
από το πρωθυπουργικό
αξίωμα έχει άφθονα
στοιχεία του γκροτέσκ,
της φάρσας, και ακόμη
της καρικατούρας.

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 17 Ιουλίου 2022

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα διεθνούς έρευνας κορυφαίων επιστημόνων, ο κακός ο λύκος δεν πλησιάζει κοπάδι όταν ο βοσκός κρατάει ομπρέλα.

Ο Ηλίας Μακρής απουσιάζει σε άδεια.
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Στη δημοσκόπηση της
«Καθημερινής» από
τη Symmetron mar-
ket research (10/7) οι
αριθμοί έχουν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον. Στο

ερώτημα γύρω από τα ενδιαφέροντα
των πολιτών, η Οικονομία/ανεργία/
κόστος ζωής με 68%. Σκάνδαλα/δια-
φθορά με 31%. Το Κυπριακό με
25%». Η πτώση στη δημοφιλία του
Κυπριακού, απότοκο της επιλογής
Αναστασιάδη να επιβάλει τη γραμμή
του χωρίς αναστολές και με αντι-
πολίτευση με συστολές. Στο ερώ-
τημα σχετικά με τα «ιδανικά χαρα-
κτηριστικά του νέου προέδρου, η
απάντηση: εντιμότητα και δικαιο-
σύνη (79%), οικειότητα με τους
απλούς ανθρώπους (52%), οικονομία
(58%), βελτίωση της ποιότητας ζωής
(43%), Κυπριακό (35%)». Μια πολύ
ενδιαφέρουσα τάση που δείχνει
την πρόθεση του εκλογικού μας
σώματος να δει «κάτι άλλο», «κάτι
διαφορετικό» από την περίοδο Ανα-
στασιάδη. Στο ερώτημα «Ποιον θα
ψηφίζατε για ΠτΔ» οι αριθμοί: 38%
για Χριστοδουλίδη, 16% για Νεο-
φύτου, 14% για Μαυρογιάννη, 4%
για Δημητριάδη, 3% για Κολοκασίδη
και 2% αντίστοιχα για τον Χριστο-
φίδη και Χρίστου». Τι γίνεται στο
δεύτερο γύρο; «Ο Ν. Χριστοδουλίδης
57%, Α. Νεοφύτου 20%. Ν. Χριστο-
δουλίδης 56%, Μαυρογιάννης 21%.
Στο σενάριο Μαυρογιάννης - Νεο-
φύτου, ο πρώτος προηγείται οριακά
με 37% έναντι 34% του δεύτερου».

Τρία, επίσης, ενδιαφέροντα στοι-
χεία από τη δημοσκόπηση: «Ο Ν.
Χριστοδουλίδης αντλεί 32% από
τον ΔΗΣΥ, ενώ κερδίζει ένα ση-
μαντικό ποσοστό της τάξης του

22% από το ΑΚΕΛ. Ο Α. Μαυρο-
γιάννης λαμβάνει 8% από ΑΚΕΛ,
3% από άλλα κόμματα και 2% από
ανέντακτους (13%). Από τους υπό-
λοιπους υποψήφιους, ξεχωρίζει ο
Δημητριάδης με δημοτικότητα 22%
που υπερβαίνει κατά πολύ την εκλο-
γική του επιρροή» (πηγή: «Καθη-
μερινή», 10/7). 

Με βάση την έρευνα, το «κάτι
διαφορετικό» από την περίοδο Ανα-
στασιάδη ευνοεί Χριστοδουλίδη.
Πολιτικά και εκλογικά παράδοξο,
αλλά έτσι δείχνουν οι αριθμοί. Θα
παραμείνει αυτό το σκηνικό μέχρι
τέλους; Δύσκολο να μιλήσει κανείς
με ασφάλεια. Παρά τις προσπάθειες
Α. Νεοφύτου, οι αριθμοί για τον
ίδιο δεν αλλάζουν ουσιωδώς. Ο
Αναστασιάδης «εργάζεται» ως αδή-
λωτος υποψήφιος, δυσκολεύοντας
τον Α. Νεοφύτου. Ο Ν. Χριστοδου-
λίδης δοκιμάστηκε στη διαχείριση
του Κυπριακού και απέτυχε πανη-
γυρικά. Δοκιμάστηκε στον τομέα
«διαφθορά/διαβατήρια» και απέτυχε
πανηγυρικά. Προτείνει γενικολογίες
που αφήνουν τα πράγματα στην
ακινησία. Μια μεγάλη μερίδα συμ-
πολιτών μας συμπαθεί αυτή την
προσέγγιση. 

Μέσα σε αυτή την εικόνα, ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου μί-
λησε στη Χοιροκοιτία και κάλεσε
τους ψηφοφόρους να μην ακούν
τους δημοσκόπους. Γιατί όμως;
Εξηγεί: «Αυτοί (οι δημοσκόποι) πάν-
τα ήθελαν τον Δημοκρατικό Συνα-
γερμό να διαλύεται». Γιατί οι δη-
μοσκόποι να έχουν τέτοια πρόθεση,
ειδικά για τον ΔΗΣΥ; Περίεργο
ακούγεται καθώς επαγγελματίες
του κλάδου αυτού τι λόγο έχουν
να θέλουν «πάντα» να διαλύεται ο

ΔΗΣΥ; Αν οι αριθμοί δεν βγαίνουν,
όπως τα θέλει κάποιος υποψήφιος,
δεν ευθύνεται ο ταχυδρόμος –στην
περίπτωση αυτή ο δημοσκόπος.
Αν πέσει έξω σε κάποιο ποσοστό,
είναι μέρος του παιχνιδιού. Αν πέ-
φτει πάντα και σε όλα έξω, αλλάζει
επάγγελμα!

Ο Α. Νεοφύτου λέει συχνά «η
μεγαλύτερη επιτυχία μας, ο Δημο-
κρατικός Συναγερμός με τον Γλαύκο
Κληρίδη έβαλαν την Κύπρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Κατανοώ πως
έχουμε εκλογές –κάτι θα λεχθεί
υπερβολικό, παραταξιακό. Αλλά η
χονδροειδής παραποίηση της αλή-
θειας δεν βοηθά κανένα. Γι’ αυτό
και το σχόλιο. Είναι ο Γ. Κρανιδιώτης
που σφράγισε τους δύο πυλώνες
της μάχης για την ένταξη. Την συμ-
φωνία της 6ης Μαρτίου 1995 –κα-
θορισμός έναρξης ενταξιακών με
αντάλλαγμα την ΤΕ Ε.Ε. -Τουρκίας.
Συγκρότησε το 1999, τη στρατηγική
για το Ελσίνκι (απρόσκοπτη ένταξη
Κύπρου, έναρξη ενταξιακών Ε.Ε. -
Τουρκίας). Την έκανε πράξη, ο κατά
τον καθηγητή Μ. Σουλιώτη, «μάγ-
κας Πειραιώτης»-μόνος του ήταν
στη Σύνοδο. Εργάστηκε με προ-
σήλωση ο Γ. Βασιλείου. Πρόσφερε
πολιτική κάλυψη στα πιο πάνω,
καθώς συμφωνούσε με τον κεντρικό
στόχο ο Γ. Κληρίδης. Πιστώνεται
το κομμάτι που του αναλογεί, αλλά
το σλόγκαν «ΔΗΣΥ με τον Γλαύκο
Κληρίδη έβαλαν την Κύπρο στην
Ε.Ε.», συνιστά μια ολοφάνερη μι-
κρότητα. Για την Κύπρο έχασε τη
ζωή του ο Γιάννος. Μπορούσε να
μην πάει Βουκουρέστι, άλλου ήταν
η ευθύνη να πάει, όμως πίστευε
πως σε κάθε συμμετοχή του μάζευε
οφέλη (και) για την Κύπρο. 

Ο ηγέτης του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου
ανέφερε πως «θέλω να νιώθετε πε-
ρήφανοι για την παράταξή μας».
Όμως όλα τα κεφάλαια συνδέονται.
Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να υπενθυ-
μίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει κινήσει δύο διαδικασίες επί
παραβάσει κατά της Κύπρου με
επίκεντρο τα «χρυσά διαβατήρια».
Ταυτόχρονα, βουτιά της νήσου
στους δείκτες αξιολόγησης από
διεθνείς οργανισμούς στα θέματα
της διαφθοράς. Μπορεί ο καθένας
να αισθάνεται περήφανος για την
παράταξή του, αλλά το να βλέπει
με δύο μάτια τα πράγματα, υποθέτω,
ότι μάλλον ωφελεί παρά ζημιώνει. 

Στο ειδικό Ευρωβαρόμετρο το
οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η
Επιτροπή στις 13/7 και στην ερώ-
τηση «κατά πόσο το επίπεδο δια-
φθοράς στη χώρα έχει αυξηθεί, πα-
ραμείνει το ίδιο ή μειωθεί τα τελευ-
ταία τρία χρόνια», 66% των ερω-
τηθέντων στην Κύπρο απάντησαν
πως έχει αυξηθεί. Διαδεδομένο θε-
ωρεί το πρόβλημα της διαφθοράς
στην Κύπρο το 94% των ερωτηθέν-
των, η Κύπρος είναι η χώρα με το
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό θε-
τικών απαντήσεων μετά την Ελλάδα
(98%)». (πηγή: ΚΥΠΕ, 14/7). Μετά
τις αποκαλύψεις στο Al Jazeera,
μετά τις αναφορές στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα PandoraPapers,
μετά τις διεθνείς μετρήσεις που δεί-
χνουν βύθιση της θέσης της Κύπρου
σε όλες τις στατιστικές για τη δια-
φθορά, οι ίδιοι οι Κύπριοι πολίτες
με το 94% το θεωρούν «διαδεδομέ-
νο» και συνδέεται με τα τελευταία
τρία χρόνια.

Εκλογικά και παράδοξα
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Οι επετειακές ομιλίες
των βουλευτών κυ-
λούσαν την Παρα-
σκευή στη ροή της
ειδησεογραφίας, για
να διαβαστούν κυ-

ρίως από πολιτικούς που ψάχνουν
με ποια αφορμή θα την πουν στους
αντιπάλους, και δημοσιογράφους
που ψάχνουν πώς θα γεμίσουν τα
κουτάκια της υποστελεχωμένης
ιστοσελίδας τους. Και ακούστηκαν
ξανά τα ίδια στερεότυπα, με πιο
βαρετό και ταυτόχρονα επικίνδυνο
αυτό που βλέπει το πραξικόπημα
όχι ως κακό αυτό καθαυτό, αλλά
κακό επειδή ήταν αποτέλεσμα εθνι-
κού διχασμού. Η αλήθεια είναι πως
μια κοινωνία σε εμφύλιο δεν μπορεί
να αντισταθεί σε ενέργειες άλλων,
εκτός των συνόρων της, γιατί τα
διαφορετικά στρατόπεδα γίνονται
αντικείμενο εκμετάλλευσης και η
αντίδραση είναι διασπασμένη.

Όμως όταν οι Ε/κ πολιτικοί μι-

λούν για τον διχασμό, το πραξικό-
πημα, την παραβίαση της ανεξαρ-
τησίας από τη Χούντα και τα σχέδια
για κατάλυση της ανεξαρτησίας,
δίνουν την εντύπωση πως όλα τα
πιο πάνω αποτελούν πρόβλημα μό-
νο γιατί επέτρεψαν στην Τουρκία
να εισβάλει. Και αυτό είναι ένα
πολύ βολικό πλαίσιο για κάθε μέτριο
πολιτικό παλιάς κοπής, ο οποίος
θέλει να μπορεί να προβάλει το
εθνικό συμφέρον ως ανώτερο της
όποιας διαφωνίας και εσωτερικής
συζήτησης. Είναι η ίδια λογική που
δίνει στον πρόεδρο κάθε κόμματος,
ανεξαρτήτως μεγέθους, ειδικό βά-
ρος στο Εθνικό Συμβούλιο (όταν
βεβαίως ο εκάστοτε ΠτΔ θέλει να
προσπεράσει τις ευθύνες του). Είναι
η ίδια λογική για όποιον, όταν ξε-
κινήσει συζήτηση στη δημόσια
σφαίρα για το τι θέλει η πλευρά
μας στο Κυπριακό, σπεύδει να κα-
λέσει τους πάντες να μη διαπραγ-
ματεύονται από αέρος, να μη δια-

πραγματεύονται δημοσίως.
Αν το πραξικόπημα δεν είχε ως

αποτέλεσμα την εισβολή, μήπως
θα διαρκούσε κάπως περισσότερο
από μερικές ημέρες; Πού ήταν η
έγνοια των Κύπριων για τη δημο-
κρατία όταν από τις μόλις δύο βου-
λευτικές εκλογές μετά από την ανε-
ξαρτησία, στην πρώτη έγινε κατα-
μερισμός των εδρών με προεκλο-
γική συμφωνία ή όταν ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος επανεκλεγόταν
με 96% των ψήφων; Πού ήταν η
έγνοια για το Σύνταγμα όταν ακο-
λουθήθηκε η πολιτική των θυλάκων
κατά των Τουρκοκυπρίων, σπρώ-

χνοντάς τους στην Τουρκία και
στην πολιτική Ντενκτάς ακόμα πε-
ρισσότερο;

Αντιλαμβάνομαι πως κανένα
από αυτά τα ερωτήματα δεν είναι
απλά. Όμως θα ήταν απλό να πα-
ραδεχθούμε πως η δημοκρατία δεν
ήταν προτεραιότητα της πολιτικής
τάξης των Ε/κ που αναλώθηκε μετά
την ανεξαρτησία σε μια εσωτερική
μάχη για το ποιος θα κυβερνούσε.
Ούτε ήταν προτεραιότητα στη μάχη
για την εξουσία Ε/κ και Τ/κ πολι-
τικών. Σήμερα μοιάζει δεδομένο
για όλους πως η ανατροπή μιας κυ-
βέρνησης με τα όπλα ή με παρά-
νομα μέσα είναι κακή ιδέα. Όμως
διστάζουμε να δούμε το δημοκρα-
τικό σύστημα διακυβέρνησης ως
αυτοσκοπό, ή ως το καλύτερο μέσο
για σταθερότητα.

Οι Ελληνοκύπριοι επέλεξαν τη
δημοκρατία χρόνο με τον χρόνο,
δεκαετία τη δεκαετία, τιμωρώντας
τους πολιτικούς που θεώρησαν πως

δεν έφεραν εις πέρας τα όσα υπο-
σχέθηκαν, βγαίνοντας κάποιες φο-
ρές, και όλο και περισσότερο στους
δρόμους, για να ζητήσουν λογοδο-
σία, για το Μαρί, για τον Ακάμα,
για τα διαβατήρια. Το ίδιο και οι
Τουρκοκύπριοι, σε πολύ δυσκολό-
τερες συνθήκες από τις δικές μας.

Η υιοθέτηση και η εδραίωση της
δημοκρατίας δεν είναι τέλεια – δεν
είναι καν ικανοποιητική. Η διαφθορά
και η κομματοκρατία παραμένουν
κύρια χαρακτηριστικά του πολιτικού
μας συστήματος, η πατριδοκαπηλία
και ο λαϊκισμός πολλές φορές επι-
βραβεύονται, η απογοήτευση και
η αδιαφορία ενός σημαντικού πο-
σοστού βολεύει πολύ την πολιτική
τάξη που θέλει να ψηφίζεται μόνο
από όσους θεωρεί κομματικά πρό-
βατα. Όμως η δημοκρατία δεν εδραι-
ώθηκε μόνο λόγω του τραύματος
του 1974, αλλά και γιατί χρόνο με
τον χρόνο την αξιοποιήσαμε για
να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.

Σιγά σιγά κι εμείς, όπως τόσες χώρες
στον κόσμο, συνηθίσαμε –καλώς–
να έχουμε λόγο και άποψη. Αν ξε-
φύγουμε από τα στερεότυπα, και
την εμμονή μας να υιοθετούμε μόνο
τον ρόλο του θύματος, θα καταλά-
βουμε πως αν η εισβολή ήταν η τι-
μωρία για τον διχασμό μας, τότε ο
πραγματικός δημοκρατικός διάλο-
γος, η δομημένη και έντονη δια-
φωνία, είναι το κλειδί για να κατα-
λάβουμε τι θέλουμε, να το εφαρμό-
σουμε, και να μιλήσουμε για πρώτη
φορά πραγματικά με την άλλη κοι-
νότητα.

Πρέπει να καταλάβουμε πως τη
δημοκρατία δεν την επιλέγουμε
επειδή είμαστε πολύ μικροί για να
είμαστε ανήθικοι όπως η Ελλάδα
των Συνταγματαρχών ή η Τουρκία
του Ερντογάν. Την επιλέγουμε επει-
δή είμαστε καλύτεροι σήμερα από
ό,τι ήμασταν χθες.

Η δημοκρατία είναι αυτοσκοπός
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Πυροσβέστης καταπολεμά τις φλόγες που έχουν περικυκλώσει το χωριό Ancede, στη Βόρεια Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

<<<<<<

Αν ξεφύγουμε από
τα στερεότυπα, και
την εμμονή μας
να υιοθετούμε μόνο
τον ρόλο του θύματος...

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Ο Ιούλιος ταυτίζεται
στην Κύπρο με την
υπενθύμιση των
όσων τραγικών συ-
νέβησαν εκείνο το
καλοκαίρι του 1974,

που σφράγισαν τη σύγχρονη πο-
λιτική ιστορία του τόπου. Το πρα-
ξικόπημα και η τουρκική εισβολή
που πλήγωσαν ανεπανόρθωτα
όχι μόνο τους πολίτες του νησιού,
αλλά και την ίδια την Κυπριακή
Δημοκρατία με το αποτέλεσμα
του διαχωρισμού και της στρα-
τιωτικής κατοχής να είναι ακόμη
και σήμερα η πραγματικότητα
κάτω από την οποία ζούμε. 

Η περίοδος πριν και κατά τη
διάρκεια του 1974 παραμένει, επί
της ουσίας, μια εποχή στην οποία
επικράτησαν συγκεκριμένα πoι-
οτικά στοιχεία: Η πολιτική και
εθνοτική βία, η θεσμική κατάρ-
ρευση του κράτους, κρίσιμες γε-
ωπολιτικές συγκυρίες σε μια πε-
ρίοδο κλιμάκωσης του Ψυχρού
Πολέμου, εθνικισμοί, κοντόφθαλ-
μες αντιλήψεις και αναγνώσεις
του πολιτικού σκηνικού εσωτερικά
και διεθνώς. Κυριότερα όμως επι-
κράτησε μια κουλτούρα πολιτική,
η οποία ενώ διέκρινε πως τα πράγ-
ματα οδεύουν προς την εθνική
καταστροφή δεν διέθετε ούτε την
ωριμότητα αλλά ούτε και τη σύ-
νεση προκειμένου να την απο-
φύγει. Σαν τη συννοσηρότητα

ενός βαριά καταθλιπτικού ατόμου
που φλερτάρει με την αυτοκατα-
στροφή, την καταστροφική εξάρ-
τηση ή ακόμη και την αυτοκτονία. 

Το νοσηρό αυτό κλίμα των φορ-
τισμένων ημερών του 1974 επα-
νέρχεται όχι μόνο επετειακά -κάθε
καλοκαίρι- ως ένα διάλειμμα από
την νιρβάνα των ημερών και τα
επιμέρους σύγχρονα προβλήματα
αλλά κι ως πραγματικότητα μιας
και σήμερα, 48 χρόνια μετά, η ορι-
στική απώλεια της μισής πατρίδας
–ντε φάκτο κατεχόμενης– τείνει
να επικρατήσει ως πολιτική συν-
θήκη. Χωρίς διάλογο στο Κυπριακό
εδώ και πέντε χρόνια, με νέα τε-
τελεσμένα σε ξηρά και θάλασσα
και με παγιωμένη την αντίληψη
μεταξύ του κόσμου όχι για επι-
στροφή και επανένωση της πα-
τρίδας αλλά για διατήρηση των
κεκτημένων στη μισή. Κι ενώ τα
πράγματα, τα τελευταία χρόνια,
έχουν βελτιωθεί πολιτικά απολαμ-
βάνοντας στην Κύπρο εμπεδωμέ-
νη Δημοκρατία (με τα προβλήματά

της), ευρωπαϊκή ιδιότητα ως κράτη
μέλη της Ε.Ε. και προβλήματα
του… Πρώτου Κόσμου μια συν-
θήκη –που έρχεται απευθείας από
το 1974– δεν έχει αλλάξει: Toπόσο
κοντόφθαλμα ως λαός κοιτάζουμε
τις αρνητικές εξελίξεις που λαμ-
βάνουν χώρα, εσωτερικά κι εξω-
τερικά, ενώπιόν μας. 

Είναι κάποιου είδους συλλογικό
τραύμα που μας ακολουθεί από
το ’74; Μια νοοτροπία του λαού
μας που δεν αλλάζει προς το κα-
λύτερο όσα κακά κι αν μας έχουν
συμβεί; Ένας συνδυασμός τους
ή μια συνθήκη που ακόμη δεν
έχουμε ερευνήσει; Ό,τι κι αν είναι
αυτό που πλέον έχει καταστεί
προφανές είναι πως όταν συζη-
τάμε για τα γεγονότα του 1974
αδυνατούμε να διδαχτούμε εκείνα
τα μαθήματα που θα μας κάνουν
να συνειδητοποιήσουμε πού κά-
ναμε λάθος. Και είτε σκόπιμα, είτε
από άγνοια, είτε από συνήθεια
αναπαράγουμε –μισό αιώνα με-
τά– τις ίδιες κοινοτυπίες. Που στο
συγκείμενο της σύγχρονης πολι-
τικής ζωής και των ζητούμενών
της καταντούν αν όχι κενές πε-
ριεχομένου, σίγουρα κοντόφθαλ-
μες. Εξάλλου κάθε Ιούλη μετά το
1974 οι πολιτικές ελίτ του τόπου
είτε θα γράφουν και θα ξαναγρά-
φουν τις ίδιες ομιλίες, είτε θα ερί-
ζουν για σκοπούς μικροπολιτικής
αντιπαράθεσης με αφορμή τις ευ-
θύνες του τότε. Καμιά αυτοκριτική,
καμιά ουσιαστική εθνική συμφι-
λίωση και, κυριότερα, καμιά προ-
οπτική για το μέλλον. Με το ίδιο
να ισχύει στην περίπτωση του
πώς τόσο το Κυπριακό όσο και οι
επέτειοι των τραγικών γεγονότων
του ’74 εισέρχονται στην τρέχου-
σα προεκλογική με τον ίδιο πάντα
τρόπο. Συζητάμε για το αν υπο-
χωρούν ή όχι τα κόμματα στις
επερχόμενες προεδρικές εκλογές
αλλά κανείς δεν επισημαίνει πως
είτε ισχύει, είτε όχι στην Κύπρο
για να εκλεγείς Πρόεδρος το 1983,
το 1993 και το… 2023 πρέπει να
επαναλάβεις τις ίδιες χιλιοειπω-
μένες ατάκες για το Κυπριακό.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει επί τούτου. 

Οι μέρες παραμένουν φορτι-
σμένες. Και το 2023, όπως εξε-
λίσσονται τα πράγματα, δεν απο-
κτά σημασία για το ποιος θα είναι
ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Αλλά για το πό-
σο εγγύτερα θα μας φέρει σε μια
κατάσταση πραγμάτων που με
όρους εθνικής καταστροφής θα
μπορούσε δυνητικά να είναι ένα
νέο 1974. Ας ελπίσουμε πως το
βλέπουν οι πολιτικοί μας και δεν
βρίσκονται στην κατάσταση εκεί-
νη πριν από τα γεγονότα του Ιου-
λίου, τότε. Μισό αιώνα πριν. Που
όλοι έβλεπαν τι έρχεται αλλά κα-
νείς δεν αντιδρούσε. Κι αν το βλέ-
πουν, ας ελπίσουμε, πάλι, πως
έχουν την στρατηγική εκείνη για
να το αποτρέψουν. 

Φορτισμένες
ημέρες

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Είναι κάποιου είδους
συλλογικό τραύμα
που μας ακολουθεί από
το ’74; Μια νοοτροπία
του λαού μας που
δεν αλλάζει προς το
καλύτερο όσα κακά κι
αν μας έχουν συμβεί; 
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Η απειλή του στασι-
μοπληθωρισμού και
η απώλεια της αγορα-
στικής δύναμης, που
βιώνουν τα μικρομε-
σαία νοικοκυριά σε

όλη την Ευρώπη, θέτει επιτακτικά
ένα ερώτημα που είχε θέσει και
απαντήσει στις αρχές του εικοστού
αιώνα ο Γερμανός φιλόσοφος και
κοινωνιολόγος Georg Simmel. Στη
«Φιλοσοφία του χρήματος» (1900)
ο Simmelκαταλήγει στο απρόσμενο
συμπέρασμα ότι το χρήμα είναι
στην ουσία ο τρόπος ζωής, το ύφος
της καθημερινότητας και το προ-
σωπικό στυλ του ανθρώπου της με-
γαλούπολης. Για να φτάσει σε αυτό
το συμπέρασμα, ο Simmel ορίζει
κατ’ αρχάς το χρήμα ως θυσία. Όταν
ένας αγοραστής πληρώνει κάποιο
αντικείμενο ή κάποια υπηρεσία,
δεν ανταλλάσσει απλώς ένα χρη-
ματικό ποσό με το αντικείμενο ή
την υπηρεσία που αγοράζει. Θυσιάζει
όλα τα αντικείμενα και όλες τις υπη-
ρεσίες που θα μπορούσε να απο-
κτήσει με το συγκεκριμένο χρημα-
τικό ποσό με το αντικείμενο που
επιλέγει να αγοράσει. Η αξία που
δίνει ο καθένας μας στο χρήμα που

ξοδεύει είναι αυτό που θυσιάζει για
να αποκτήσει αυτό που θέλει. Υπό
αυτό το πρίσμα, θα έλεγε κανείς ότι
ο πληθωρισμός αυξάνει τις απαι-
τούμενες θυσίες για την αγορά ενός
υλικού αγαθού. Αυτό σημαίνει στην
ουσία η απώλεια της αγοραστικής
δύναμης. Το να κατανοήσουμε όμως
το πληθωριστικό φαινόμενο με
όρους προσωπικής επιλογής και θυ-
σίας μετατρέπει το φαινόμενο αυτό
από οικονομικό σε υπαρξιακό και
από ανεξάρτητο από τις επιλογές
μας σε εξαρτώμενο από τις προτι-
μήσεις μας και την καταναλωτική
μας συμπεριφορά.     

Σύμφωνα με τον Hayek, ο πλη-
θωρισμός είναι απλώς ένας δείκτης
που αφορά την επάρκεια ή τη σπάνη
ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη
αγορά. Όταν αυξάνει η τιμή του φυ-
σικού αερίου, σημαίνει απλώς ότι
για κάποιον λόγο δεν υπάρχει αρκετό
φυσικό αέριο. Μαζί με το φυσικό
αέριο ανεβαίνουν και οι τιμές άλλων
καταναλωτικών προϊόντων που συν-
δέονται με την αύξηση της τιμής
της ενέργειας. Αυτά με τη σειρά
τους συμπαρασύρουν και άλλα προ-
ϊόντα και ούτω καθεξής. Το σειριακό
αυτό φαινόμενο υποτιμάει την αξία

του χρήματος. Με άλλα λόγια, για
να διατηρήσεις τον τρόπο ζωής σου
χρειάζεσαι όλο και περισσότερα
χρήματα. Δεν χρειάζεται να είναι
κανείς οικονομολόγος ή κοινωνικός
φιλόσοφος για να καταλήξει σε αυτό
το συμπέρασμα. Εκεί όμως που ο
Simmel πρωτοτυπεί είναι ότι ορίζει
το ίδιο το χρήμα ως τρόπο ζωής, και
όχι απλώς ως κάτι που επηρεάζει
τον τρόπο ζωής. Οδηγούμαστε έτσι
στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός
είναι μια διαδικασία εντατικοποί-
ησης του τρόπου ζωής μας, με την
έννοια ότι, πλέον, κάθε επιλογή μας
καθίσταται κρίσιμη. Κατά τη δια-
δικασία αυτή απαιτείται ωρίμαση
της σκέψης, καλύτερη γνώση των
προσωπικών και συλλογικών δυνα-
τοτήτων, περισσότερη σύνεση στις

επιλογές. Κάτι τέτοιο όμως δεν συ-
νεπάγεται απαραίτητα και υποβάθ-
μιση του βιοτικού επιπέδου. Αντί-
θετα, μπορεί να οδηγήσει σε μεγα-
λύτερη εγρήγορση και αυτογνωσία.
Μπορεί επίσης να μας δείξει τον
δρόμο προς νέες μορφές κοινωνικής
αυτοοργάνωσης και τελειοποίησης
των μέσων εξοικονόμησης των πα-
ραδοσιακών πόρων και εξεύρεσης
νέων. Συλλογικά, οι δυτικές κοινω-
νίες θα αναγκασθούν να υιοθετή-
σουν πιο υπεύθυνες ενεργειακές
πολιτικές, οι πόλεις θα βελτιώσουν
τα υπάρχοντα και θα αναπτύξουν
νέα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
Ατομικά, οι καταναλωτές θα κληθούν
να καταναλώνουν διαφορετικά, όχι
λιγότερο. 

Η αξία του χρήματος έγκειται
στην ικανότητα, ατομική και συλ-
λογική, αλλαγής νοοτροπιών, συμ-
περιφορών, καθημερινών πρακτι-
κών. Αυτό ισχύει για όλο το εύρος
των αγαθών και κυρίως για τον νευ-
ραλγικό τομέα των υπηρεσιών. Η
εντατικοποίηση της κοινωνικο-οι-
κονομικής ζωής, ο «πληθωρισμός»
δηλαδή, είναι ένα ολιστικό φαινό-
μενο, και όχι μια οικονομική συνέ-
πεια της σπάνης κάποιων βασικών

αγαθών. Αυτή είναι μία παράμετρος,
την οποία παραβλέπουν οι κατά τα
άλλα πολύ σοβαρές οικονομικές
αναλύσεις για τις αιτίες του πληθω-
ρισμού ή για το αν ο πληθωρισμός
ήρθε για να μείνει. Παραβλέπεται
επίσης στις χρηματο-οικονομικές
λύσεις που προτείνονται για την
αντιμετώπιση του φαινομένου, με
κυριότερη την αύξηση των επιτο-
κίων. Οι λύσεις αυτές αντιμετωπίζουν
το χρήμα και την αξία του χρήματος
ως κάτι το εξωτερικό προς την κοι-
νωνία, με αποτέλεσμα να οδηγούνται
σε ψευδοδιλήμματα, όπως εκείνο
ανάμεσα στην απασχόληση και τον
πληθωρισμό. Σε κάθε περίπτωση,
η άνοδος των τιμών των κατανα-
λωτικών αγαθών είναι αίτιο και μαζί
αποτέλεσμα του υποβόσκοντος κοι-
νωνικού αναβρασμού, της απώλειας
σταθερότητας μιας εποχής που πα-
ρήλθε και της αναζήτησης νέων
ισορροπιών στη νέα εποχή που ξε-
κινάει. Από πολλές απόψεις θα μπο-
ρούσε κανείς να πει ότι τώρα ξεκινάει
ο εικοστός πρώτος αιώνας. Όσα
έζησε μέχρι σήμερα η Δύση στο
πρώτο σχεδόν τέταρτο του αιώνα
μας –τρομοκρατική βία, οικονομική
κρίση, πανδημία, πόλεμος στην Ευ-

ρώπη– ήταν ο προθάλαμος της νέας
ιστορικής εποχής, κατά την οποία
πρωταγωνιστεί, αυτή τη στιγμή, η
αβεβαιότητα και η ανησυχία. Η κρί-
ση στην αξία του χρήματος είναι η
κρίση στις αξίες και τις επιλογές
μας, τις προτεραιότητές μας ως προς
το τι είμαστε, ατομικά και συλλογικά,
διατεθειμένοι να θυσιάσουμε για
να διατηρήσουμε έναν τρόπο ζωής
που, μέχρι στιγμής τουλάχιστον,
έχει αποδειχθεί από πολλές απόψεις
καταστροφικός. Η αύξηση των τιμών
είναι η άνοδος της «κοινωνικής μας
θερμοκρασίας», που οφείλεται στις
καθημερινές αυξανόμενες μεταλ-
λάξεις στις κοινωνίες μας. Η ολιστική
προσέγγιση του πληθωριστικού φαι-
νομένου, ως αμιγώς κοινωνικού και
όχι χρηματο-οικονομικού φαινομέ-
νου, αποκαλύπτει μια άλλη πραγ-
ματικότητα. Αυτή η νέα πραγματι-
κότητα καλεί σε νέες μορφές κοι-
νωνικής πράξης και αυτο-οργάνωσης
μέσω της εφεύρεσης καινούργιων
μορφών κοινωνικών δεσμών, ιδιω-
τικών και δημοσίων.            

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσο-
φίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Α υτή τη στιγμή η Ευρώπη της
οποίας αποτελούμε αναπό-
σπαστο μέρος αλλά και ο

πλανήτης μας γενικότερα αντιμε-
τωπίζουν τουλάχιστον πέντε σο-
βαρές προκλήσεις, καθότι η καθεμιά
από αυτές ξεχωριστά μπορεί να
ανατρέψει ισορροπίες δεκαετιών
ή ακόμη και αιώνων. 

Ξεκινώντας από τη μετατόπιση
της διεθνούς ισχύος από τη Δύση
στην Ανατολή που φέρνει γεωπο-
λιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν
τα πάντα από τους στρατιωτικούς
σχεδιασμούς μέχρι τις επενδύσεις
στην τεχνολογία και την υγεία. Συ-
νεχίζοντας την ίδια ώρα διαπιστώ-
νουμε ότι οι ΗΠΑ είναι πιο διχα-
σμένες από ποτέ με την κοινωνία
τους να βλέπει συνταγματικά κε-
κτημένα και ανθρώπινα δικαιώματα
να τίθενται υπό νομική αμφισβή-
τηση. Τρίτον, η ενεργειακή κρίση
φέρνει ακρίβεια και πανικό στις
χρηματαγορές, κάνοντας την ατμο-
μηχανή των εξαγωγών (Γερμανία)
να παρουσιάζει έλλειμμα στο ισο-
ζύγιο εισαγωγών/εξαγωγών για
πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια –
προβλέπεται ένας χειμώνας κατά
τον οποίο η Ευρώπη θα κρυώσει
και θα πεινάσει. Τέταρτον, η υγει-
ονομική κρίση σε συνδυασμό με
τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά-
ζουν τους επιχειρηματικούς σχε-
διασμούς πολυεθνικών εταιρειών
και δημιουργούν συνθήκες για μια
επισιτιστική κρίση στις φτωχότερες
χώρες.

Η κλιματική κρίση, τέλος, θα
προκαλέσει κατάρρευση του πε-
ριβάλλοντος όπως το γνωρίζαμε
τους τελευταίους αιώνες, με τις δυ-

νατότητες αντίδρασής μας να μει-
ώνονται συνεχώς. Πρόκειται για
διεθνείς κρίσεις σε διάφορα επίπεδα
που έρχονται μετά από μια οικο-
νομική και υγειονομική κρίση. Η
ακρίβεια, η ενεργειακή ανασφάλεια
και φτώχια, η αναθεωρητική στρα-
τηγική της Τουρκίας και το Κυπρια-
κό συνθέτουν ένα περιβάλλον μέσα
στο οποίο η πατρίδα μας πρέπει
αφενός να επιβιώσει αφετέρου να
δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας
για τους πολίτες της. Η Κύπρος
χρειάζεται ρεαλιστικές λύσεις, απο-
τελεσματικούς χειρισμούς και διε-
θνή στήριξη. 

Η απάντηση σε όλα τα πιο πάνω
είναι μόνο μία. Είναι η παράταξη
του πατριωτικού ρεαλισμού που
έχει συνδεθεί με τις μεγάλες κατα-
κτήσεις και επιτυχίες της Κύπρου
και που αποτελεί τον Δημοκρατικό
Συναγερμό. Είναι η παράταξη που
θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή,
ενωμένη και αποτελεσματική, ιδι-
αίτερα αν ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός είναι ο νικητής στις επό-
μενες προεδρικές εκλογές.

Η υποψηφιότητα του προέδρου
του Δημοκρατικού Συναγερμού εί-
ναι υποψηφιότητα νίκης, με προ-
οπτικές αύξησης του κύρους και
της στήριξης που απολαμβάνει η
Κύπρος στο εξωτερικό. Οι πρόσφα-
τες συναντήσεις του με ηγέτες της
κεντροδεξιάς σε διεθνές επίπεδο
αποδεικνύουν τη δυναμική που
μπορεί να αναπτύξει η χώρα. Πα-
ράλληλα, η αποτελεσματικότητα
του Αβέρωφ Νεοφύτου στο εσω-
τερικό της χώρας αποτελεί εγγύηση
συνέχειας του κράτους και διαρκούς
βελτίωσης της καθημερινότητας

του πολίτη. Είναι η δοκιμασμένη
– και πετυχημένη – λύση.  Μια τέ-
τοια λύση έχει ανάγκη η πατρίδα
μας για να μπορέσει να χτίσει το
νέο παραγωγικό πρότυπο, να δια-
σφαλίσει τη σταθερότητα στην οι-
κονομία και να βρίσκει συνεχώς
διεξόδους για την ανάπτυξη. Οι
επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να
γίνουν με αντιπαράθεση πάνω σε
προγραμματικές θέσεις, με διαλο-
γική συζήτηση (debate) πάνω στις
προτεινόμενες λύσεις σε όσα έχουμε
να αντιμετωπίσουμε και με κοινό
παρονομαστή την ικανότητα δια-
κυβέρνησης. Στις εκλογές διακυ-
βεύεται όχι μόνο το μέλλον της Κύ-
πρου, αλλά και αυτή ταύτη η ύπαρξή
της. Με τις σωστές επιλογές έχουμε
να κερδίσουμε πολλά αλλά με λαν-
θασμένες επιλογές έχουμε να χά-
σουμε πολύ περισσότερα ακόμα
και την ύπαρξη αυτής ταύτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τον
λόγο αυτό, οι Κύπριοι πολίτες θα
πρέπει να ψηφίσουν ψύχραιμα, συ-
νειδητά και όχι με βάση τις προ-
σωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες.
Η επιλογή είναι μία. Το χάος πα-
ραμονεύει. Τα ερωτήματα είναι σα-
φή: Ποιος μπορεί να διαχειριστεί
καλύτερα την επόμενη ημέρα; Ποιος
έχει την απαραίτητη εμπειρία να
λειτουργήσει στο εσωτερικό και
το εξωτερικό; Ποιος έχει καταθέσει
εχέγγυα σταθερότητας και ικανό-
τητας στη μέχρι σήμερα σταδιο-
δρομία του; 

Η πρόσφατη ιστορία επιλογής
πολιτικών που αρέσκονται να μην
τσαλακώνονται και να προστα-
τεύουν την εικόνα τους, αποφεύ-
γοντας τις δύσκολες μάχες έχει

αποδείξει ότι μόνο κακό προκαλεί.
Ο λαϊκισμός και η πλειοδοσία απο-
δείχθηκαν επικίνδυνα πειράματα
που κατέληξαν να έχουν άσχημα
αποτελέσματα. Μπορούν να το επι-
βεβαιώσουν αυτό οι μεσογειακοί
λαοί της Ε.Ε.

Εισηγούμαι τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου όχι επειδή απλά τυγχάνει
να είναι πρόεδρος του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού. Είναι ο άνθρω-
πος που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Γνώρισα τον Αβέρωφ όταν ακόμα
ήταν πρωτόπειρος πολιτικός και
ήταν δήμαρχος της Πόλεως Χρυ-
σοχούς. Έκτοτε τον παρακολουθώ
και θαυμάζω την πορεία του – είχα
την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί
του όταν διετέλεσε υπουργός Συγ-
κοινωνιών και Έργων αλλά και γε-
νικότερα σε όλη του την πολιτική
καριέρα. Είναι άνθρωπος οξυδερκής
με σταθερές θέσεις στα διάφορα
θέματα και προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι άνθρωποι, ξέρει
να εργάζεται σκληρά και να βρίσκει
συναινετικές λύσεις στα υπάρχοντα
προβλήματα αλλά πάνω απ’ όλα
είναι ανθρώπινος και ειλικρινής.
Σίγουρα τον προτείνω σε όλο τον
κυπριακό λαό με υπευθυνότητα
και σιγουριά για ένα ακόμα πιο
λαμπρό μέλλον. Για το καλό της
πατρίδας μας και των παιδιών μας.

Η επομένη των εκλογών θα βρει
την Κύπρο καλύτερη, την παράταξη
του Δημοκρατικού Συναγερμού
ισχυρότερη και δικαιωμένη, για
ακόμη μία φορά, για τις επιλογές
της ηγεσίας μας και τον αγώνα των
μελών μας.

Ο κ. Κώστας Τσιρίδης είναι νομικός.

Ο Συναγερμός εγγυητής του μέλλοντος της Κύπρου
Του ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΡΙΔΗ

«Δεν θα έλθουμε Κύ-
προ φέτος το καλο-
καίρι. Φοβούμαστε
από τον κορωνοϊό.
Αφού επαναφέρατε
τις μάσκες, σίγουρα

κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θα
επιλέξουμε τα ήσυχα ελληνικά νησιά,
για να μην έχουμε έγνοια, ούτε για
εμάς, ούτε για τα μωρά μας…». Τα
πανομοιότητα επιχειρήματα ήταν
από δύο καλούς φίλους με παιδιά,
οι οποίοι διαμένουν μόνιμα, ο ένας
στις Βρυξέλλες και ο άλλος στην
Αθήνα. Άντε τώρα να πείσεις ότι
δεν είσαι «ελέφαντας», ότι τα νο-
σοκομεία είναι σχεδόν άδεια από
ασθενείς με κορωνοϊό, ότι οι παρα-
λίες είναι γεμάτες και ότι η ζωή συ-
νεχίζεται κανονικά. Ανάλογα επι-
χειρήματα σίγουρα θα διατύπωσαν
και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι του-
ρίστες, οι οποίοι προτίμησαν την
Ελλάδα, η οποία ήδη βουλιάζει από
τουρισμό, αλλά και άλλους τουρι-
στικούς προορισμούς στη Μεσόγειο.
Όλοι αντιλαμβάνονται πολύ καλά
ότι οποιαδήποτε αναφορά σε μάσκες
και πανδημίες διώχνει τους τουρί-
στες και σκοτώνει την «κότα με τα
χρυσά αβγά». Ο τουρισμός και η οι-
κονομία εξαρτώνται πρώτα από την
ψυχολογία και την ασφάλεια και
ύστερα από τα πραγματικά γεγονότα,
για όσους ξέρουν πώς λειτουργεί ο
σύγχρονος κόσμος. 

«Παραλίγο να μας λιντσάρουν
στην Βιέννη γιατί φορούσαμε μά-
σκες» έλεγε Κύπριος, ο οποίος επέ-
στρεψε πριν από μερικές μέρες από
διακοπές στην Αυστρία. «Μας έβλε-
παν με το μισό τους, αφού νόμιζαν
ότι έχουμε κορωνοϊό και γι’ αυτό
φορούσαμε μάσκες, όπως μας εξή-
γησε ο άνθρωπος στην υποδοχή
του ξενοδοχείου». Ανάλογα ερώτημα
δέχθηκαν Κύπριοι, οι οποίοι πραγ-
ματοποίησαν διακοπές στην Ελλάδα,
τη Βρετανία και τη Γαλλία, αλλά σί-
γουρα και σε άλλες χώρες, αφού
σχεδόν πουθενά, κανείς δεν φορά
πλέον μάσκες. 

Η επαναφορά της μάσκας σε εσω-
τερικούς χώρους και οι απειλές ότι
θα προχωρήσουν και σε νέα αυστη-
ρότερα μέτρα δεικνύουν ότι είτε
στραβός είναι ο γιαλός, είτε στραβά
αρμενίζουν οι αρμόδιοι. Μας λένε
ότι οι ασθενείς στα νοσοκομεία είναι
ελάχιστοι, ενώ η κατάσταση είναι
διαχειρίσιμη. Την ίδια ώρα μας λένε
ότι τα συμπτώματα, σχεδόν σε όλα
τα κρούσματα –χωρίς άλλα σοβαρά
υποκείμενα νοσήματα– διαρκούν
γύρω στις δύο μέρες, δηλαδή όσο
διαρκούν και τα υπόλοιπα συμπτώ-
ματα της γρίπης. Οι ειδικοί σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο δεν μιλούν πλέον
για πανδημία, αλλά για ασθένεια, η
οποία αντιμετωπίζεται με διάφορους
τρόπους και με πολλά φάρμακα. Μό-
νοι οι ειδικοί στην Κύπρο, επιμένουν
ότι επιβάλλεται η υποχρεωτική χρή-

ση της μάσκας. Και το χειρότερο, η
Κύπρος είναι η μοναδική χώρα η
οποία επιβάλλει εξοντωτικά πρό-
στιμα για τις μάσκες, τα οποία φθά-
νουν περίπου στον μισό μισθό των
χαμηλόμισθων. Την ίδια ώρα βλέ-
πουμε στις τηλεοράσεις τον πολυ-
βραβευμένο καθηγητή ογκολογίας
Νίκο Ζάμπογλου, να εκλιπαρεί για
φάρμακα για τους καρκινοπαθείς
και οργίζεται με τη γραφειοκρατία
της δημόσιας υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα ακούμε την «κάλ-
λιστη» σύμφωνα με βουλευτές, γε-
νική διευθύντρια του υπουργείου
Υγείας Χριστίνα Γιαννάκη, να απο-
καλύπτει τους τρομερούς κινδύνους
για όλο τον πληθυσμό του νησιού,
από τις μεταδοτικές ασθένειες, τις
οποίες κουβαλούν μετανάστες. Απλά
αποτελούν κινούμενες βόμβες, οι
οποίες κανείς δεν ξέρει πότε θα
εκραγούν. Οι ψυχολογικές ασθένειες
εκτοξεύτηκαν στα ύψη, ενώ ο «φόβος
και ο τρόμος» για το αύριο αποτελεί
καθημερινή κουβέντα στους καφε-
νέδες και στους χώρους εργασίας. 

Σε όλα αυτά πρέπει να προστε-
θούν οι θλιβερές διαπιστώσεις για
τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία
δεν φαίνεται να μπορούν να πετύ-
χουν την αυτονόμηση μέχρι το 2024.
Τα υπουργεία Οικονομικών και Υγεί-
ας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συνεχιστεί
η οικονομική στήριξη των νοσοκο-
μείων από τα δημόσια ταμεία, μετά
το 2024 και άρα θα πρέπει επιτέλους
να ξεκινήσει το δύσκολο εγχείρημα
αυτονόμησης. Εκτός και αν στο
πίσω μέρος του μυαλού, των αν-
θρώπων του «βαθέος κράτους» βρί-
σκεται το σενάριο του «ξεπουλή-
ματος» των δημόσιων νοσοκομείων,
όπως κατ’ επανάληψη λέγεται στα
«μουλωχτά και γράφεται στα Μέσα
Ενημέρωσης. Κατά τα άλλα στην
Κύπρο, νομίζουμε ότι είμαστε «βα-
σιλικότεροι του βασιλέως». Φαίνεται
ότι δεν υπάρχει συναίσθηση του
μεγέθους της οικονομικής κρίσης,
η οποία είναι εντός και ήδη κτυπά
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Φαίνεται ότι κανείς δεν ακούει τον
υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο
Πετρίδη και ένα σωρό άλλους σο-
βαρούς πολιτικούς και αναλυτές, οι
οποίοι είναι πλέον σίγουροι για τα
πολύ δύσκολα τα οποία έρχονται. 

Ουσιαστικά με την «αψυχολό-
γητη» απόφαση για επαναφορά της
μάσκας και τις συνεχείς «φοβέρες»
από τους αρμόδιους, το μόνο το
οποίο επιτυγχάνεται είναι η «ανα-
τίναξη» του τουρισμού και της οι-
κονομίας, είναι να «πυροβολούμε
τα πόδια μας». Υπάρχει και η επιλογή
των συστάσεων, της πειθούς, του
ξεχασμένου φιλότιμου. Δεν είναι
όλα θέμα διαταγών και προστίμων.
Λίγη μεγαλύτερη ψυχραιμία και κοι-
νή λογική δεν βλάπτει.  

Οι μάσκες ανατινάζουν
τουρισμό και οικονομία

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Η αξία του χρήματος
<<<<<<

Η αξία του χρήματος έγ-
κειται στην ικανότητα,
ατομική και συλλογική,
αλλαγής νοοτροπιών,
συμπεριφορών, καθημε-
ρινών πρακτικών.
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Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Συνολικά, 48 χρόνια από τη μεγα-
λύτερη τραγωδία του Ελληνισμού
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή,
η αποτίμηση της κυπριακής τρα-
γωδίας και οι εξ αυτής διδαχές συ-
νιστούν αδιαπραγμάτευτο χρέος
προς την ιστορία. Για ενοχές, λάθη,
κενά και παραλείψεις. Για μεγάλες
αλήθειες που κινδυνεύουν να χα-
θούν στο διάβα του χρόνου. Για
κατά συρροήν και κατ’ εξακολού-
θησιν εγκαλούμενους από την αδέ-
καστη ιστορία, που άλλως όφειλαν
να συμπεριφερθούν. Για εθνικές
και ιστορικές εκκρεμότητες που
αναζητούν «διευθέτηση».

Ανήκω σε μια γενιά που γεννή-
θηκε σε εποχές εθνικής αφύπνισης
και αυτοπροσδιορισμού της μοίρας
του λαού μας. Σε εποχές ηρωικών
αγώνων, καταστροφών, περιπετει-
ών, προδοσίας, πολέμου. Ήταν μια
πορεία διά πυρός και σιδήρου, μέσα
από λάκκους λεόντων και συμπλη-
γάδες πέτρες. Ήμασταν τυχεροί
και ταυτόχρονα άτυχοι. Μάθαμε
να αγρυπνούμε και να γρηγορούμε,
να αντέχουμε δεινά και περιπέτειες,
να αντιστεκόμαστε. Περνώντας
απ’ αυτή τη σκληρή διαδρομή συ-
νειδητοποιήσαμε τη βαριά μοίρα
αυτού του τόπου. Αλλά και ποια
πρέπει να είναι η πυξίδα πλεύσης,
ηστάση για το σήμερα και το αύριο.
Η προσαρμογή, η ιδιώτευση, η πα-
ραίτηση και η φυγή ή η αντίσταση
και ο αγώνας για το καλύτερο; Δεν
υπάρχει διαφυγή. Δεν υπάρχει δρό-
μος άλλος από εκείνο του χρέους
και της τιμής. Σε μια εποχή εξόχως
αντιηρωική, όπου το χρήμα και τα
οργανωμένα συμφέροντα διαπλέ-
κονται σε μια διαδικασία φθοράς
με την πολιτική και τα πανίσχυρα
Μ.Μ.Ε., στην εποχή της άναρχης
παγκοσμιοποίησης και της χρημα-
τοκρατίας, της έκρηξης των τεχνο-
λογιών και των οικονομικών και
κοινωνικών χασμάτων το καθήκον
μας είναι και σήμερα η αντίσταση.
Έναντι παντός τιμήματος.

Η ιστορία και η αυθεντική κα-
ταγραφή της είναι μια αέναη προ-
σπάθεια, ένας ασταμάτητος αγώνας
ενάντια στη λησμοσύνη, τη δια-
στρέβλωση και την απόπειρα πλα-
στογράφησης της αλήθειας και των
αυθεντικών γεγονότων. Ένας λαός
δεν μπορεί να ελπίζει, αν δεν έχει
συλλογική συνείδηση και μνήμη
της ιστορίας, του παρελθόντος του
και του πολιτισμού του. Αυτή είναι
μια προϋπόθεση «Εκ των ων ουκ
άνευ» για να υπάρξουμε ως εθνική
και πολιτιστική ενότητα και οντό-
τητα και για να ελπίζουμε στη λύ-
τρωση από τα δεινά της προδοσίας
και της κατοχής.

Η Αντίσταση του λαού
της Πάφου

Στην Πάφο δεν υπήρξε απλώς
αντίσταση. Υπήρξε μαζική λαϊκή
εξέγερση. Ήταν μια λαϊκή επανά-
σταση εναντίον της βαρβαρότητας
του ολοκληρωτισμού που επιχει-

ρούσε να επιβάλει η χούντα των
Αθηνών και το εσωτερικό της προ-
γεφύρωμα στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ
Β΄. Η μαζικότητα της αντίστασης
οφειλόταν στις δημοκρατικές πα-
ραδόσεις της επαρχίας Πάφου, στη
στενή σχέση που διατηρούσε ο
λαός της με τον Μακάριο λόγω της
καταγωγής του, αλλά κυρίως λόγω
της άριστης οργάνωσης του λαού
σε ευρεία κλίμακα για την αντιμε-
τώπιση της παρανομίας και του εν-
δεχομένου ενός πραξικοπήματος.
Η Ένωση Αγωνιστών Πάφου είχε
τον χαρακτήρα μιας μετωπικής
αντιστασιακής παράταξης. Η εκ-
δήλωση του πραξικοπήματος το
πρωινό της 15ης Ιουλίου 1974 δεν
έπιασε στον ύπνο τολαό της Πάφου.
Σχεδόν αμέσως με την εκδήλωση
του πραξικοπήματος ενεργοποι-
ήθηκαν και οι λαϊκές δυνάμεις αν-
τίστασης. Στήθηκαν μπλόκα σε καί-
ρια σημεία της πόλης και της επαρ-
χίας, έγιναν συλλήψεις γνωστών
στελεχών της ΕΟΚΑ Β΄ με ευθύνη

της Αστυνομίας, ενώ κατελήφθησαν
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία όλες οι
μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Με-
ρικές μόνο ώρεςμετά την εκδήλωση
του πραξικοπήματος, ολόκληρη η
επαρχία βρισκόταν κάτω από τον
έλεγχο τού νόμιμου κράτους και
των λαϊκών δυνάμεων αντίστασης.
Οι απεριόριστες δυνατότητες των
λαϊκών δυνάμεων αντίστασης κα-
ταδείχθηκαν, από την οργάνωση
και την εκτέλεση της αποστολής –
εκστρατείας εκατοντάδων ενόπλων
προς τη Λεμεσό, με στόχο την κα-
ταστολή του πραξικοπήματος.Παρά
τις οργανωτικές αδυναμίες αυτής
της αποστολής, συνάγεται το αναν-
τίλεκτο συμπέρασμα ότι αν η δομή,
οι μηχανισμοί και η μαζικότητα της
αντίστασης της Επαρχίας Πάφου
εκτείνονταν σε παγκύπριο επίπεδο
το πραξικόπημα θα μπορούσε να
αντιμετωπιστεί και να συντριβεί
εν τη γενέσει του.

Υστερόγραφα
1. Ερωτήματα
αντί μνημοσύνου
Πέντε σχεδόν δεκαετίες από το

πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου
1974, που άνοιξε τις κερκόπορτες
στον Τούρκο εισβολέα, η ανατομία
του εγκλήματος είναι πλέον ιστο-
ρικά ασφαλής. Η χρονική απόσταση
από τα τότε συγκλονιστικά και δρα-
ματικά γεγονότα παρέχει τη δυνα-
τότητα μιας πιο αντικειμενικής κρί-
σης, χωρίς τον συναισθηματισμό
που ήταν φυσικό να τα φορτίζει τα
πρώτα χρόνια μετά την προδοσία

και το έγκλημα του 1974.
Όμως χρησιμότητα έχει μια χω-

ρίς έλεος αυτοκριτική για πράξεις
και παραλείψεις που οδήγησαν στη
μεγάλη τραγωδία. Όσο περνά λοι-
πόν ο καιρός, όσο απομακρυνόμα-
στε από το 1974 και όσο μπλεκό-
μαστε στις επετείους και τους επε-
τειακούς, σε αυτές τις ετήσιες ρωγ-
μές του χρόνου που έρχονται και
επανέρχονται, αυτό που προβάλλει
ξανά και ξανά, είναι μια σειρά από
ερωτηματικά. Όχι ως εξιλέωση και
ως άλλοθι. Αλλά με πλήρη συνεί-
δηση της ανάγκης να μην παρα-

μερίσει και να μην εκτοπίσει ο μύ-
θος την πραγματικότητα. Γιατί ο
κίνδυνος πάντα ελλοχεύει, πάντα
καραδοκεί να κατανικήσει την αλή-
θεια, να καλύψει τα κενά, να πα-
ρασιωπήσει τις παραλείψεις, να
αποενοχοποιήσει ενόχους και να
αναδείξει στεφανωμένους και φω-
τοστέφανα.

Τα γιατί παραμένουν ως αμεί-
λικτα ιστορικά ερωτηματικά:

• Γιατί παραλείφθηκε η νόμιμη
ένοπλη οργάνωση του λαού;

• Γιατί δεν υπήρξε περισσότερη
εμπιστοσύνη στις αστείρευτες δυ-

νάμεις του; 
• Γιατί υπήρξαν αναστολές, φο-

βίες και αγκυλώσεις μπροστά στη
λαίλαπα και την καταιγίδα που ερ-
χόταν;

• Γιατί αφέθηκαν τα σχολεία,
τα στρατόπεδα, η Αστυνομία να
γίνουν εκκολαπτήρια της αποσύν-
θεσης του δημοκρατικού και πο-
λιτειακού ιστού;

• Γιατί οι «ευυπόληπτοι» και
«καθώς πρέπει» της κυπριακής κοι-
νωνίας αφέθηκαν να γιορτάζουν
έμπλεοι εθνικής υπερηφάνειας την
21η Απριλίου ως «εθνοσωτήριον
επανάστασιν»;

• Γιατί αφέθηκε ανοχύρωτη η
κυπριακή κοινωνία στον θανάσιμο
εναγκαλισμό από τη χούντα;

• Γιατί ηγεσίες που άλλως όφει-
λαν να συμπεριφερθούν προσαρ-
μόστηκαν ή κλείστηκαν στο κα-
βούκι τους;

Η αναφορά είναι σκληρή και τα
ερωτηματικά μαστιγωτικά. Όμως
η χρησιμότητα της ιστορίας είναι
αυτή. Η διδαχή. «όλβιος όστις της
ιστορίας έσχε μάθησιν». Γιατί οι
ανεπίδεκτοι μαθήσεως της ιστορι-
κής αλήθειας και της διδακτικής
της αξίας είναι καταδικασμένοι να
ζήσουν εκ νέου τραγωδίες και συμ-
φορές. Δεκαετίες μετά τη μεγαλύ-
τερη προδοσία στη σύγχρονη ελ-
ληνική ιστορία, η καπηλεία των
νεκρών αγωνιστών, η πλαστογρά-
φηση της αλήθειας, η τυμβωρυχία
της αντίστασης, οι περιγραφές, η
ξύλινη γλώσσα, κινδυνεύουν να
μας οδηγήσουν στην απόδραση
από τα σκληρά προ του ’74 γεγο-
νότα. Γιατί η αντίσταση στο πρα-
ξικόπημα δεν μπορεί να λειτουργεί
ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις
συλλογικές ευθύνες. Ούτε ως εξα-
γνισμός της κυπριακής κοινωνίας
από τις οφειλόμενες τύψεις. Γιατί
οι ενοχές τείνουν να οδηγήσουν
και στον μύθο. Που θέλει την επι-
κράτηση της ιστορικής αμνησίας.
Που θέλει να ξεχνά ότι η βαρβα-
ρότητα της ελλαδικής δικτατορίας
πέρασε στην Κύπρο και ότι κάλυψε
μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.

Που θέλει να ξεχνά πως Εθνική
Φρουρά, Αστυνομία, Παιδεία, Δη-

μόσια Υπηρεσία είχαν μετατραπεί
σε άντρα της αντιλαϊκής συνωμο-
σίας και σε εφαλτήρια της τελικής
επίθεσης. Που θέλει να ξεχνά πως
η περίφημη θεωρία της βίας και
της αντιβίας έστρωσε τον δρόμο
στο πραξικόπημα.

Αλλά επίσης πρέπει να επιση-
μανθεί ότι σε κάθε κοινωνία με αυ-
τοσεβασμό, οι πνευματικοί άνθρω-
ποι είναι η ψυχή του λαού, η άμυνά
του στη λογική της βίας και του
ολοκληρωτισμού, ο θώρακάς του
απέναντι στη μισαλλοδοξία και την
εθνοκαπηλεία. Γιατί οι άνθρωποι
του πολιτισμού άφησαν να κηλι-
δωθεί και να κουρελιαστεί κάθε
ίχνος πολιτισμού και κάθε ψήγμα
αισθητικής από τους εκπροσώπους
των γελοίων συνταγματαρχών; Πού
ήταν οι άνθρωποι του πολιτισμού
στην Κύπρο να πουν το όχι και
γιατί αντί τούτου συνωστίζονταν
ως γλοιώδεις και οσφυοκάμπτες
για το ναι;

Αυτά τα ερωτήματα ας θεωρη-
θούν κατάθεση οφειλόμενης ιστο-
ρικής εγγραφής αντί μνημοσύνου
για τη θυσία των αγωνιστών της
αντίστασηςκαι αντί αναφοράς ανώ-
δυνης στο μεγαλείο της προσφοράς
τους.

2. Η αλήθεια για
την αντίσταση
Η αντίσταση στο πραξικόπημα

δεν έγινε από τους απόντες, τους
εξ αποστάσεως παρατηρητές, τους
παθητικούς θεατές, τους λιποτά-
κτες, τους καιροσκόπους και τους
χαμαιλέοντες. Αυτή η συνομοταξία
ανθρώπων πήγαν στα σπίτια τους
από τον συντομότερο δρόμο. Την
ιστορία της αντίστασης δεν την
έγραψαν «όσοι το χάλκεον χέρι βα-
ρύ του φόβου αισθάνονταν». Την
έγραψαν πρώτα και πάνω απ’ όλους
όσοι έδωσαν τη ζωή τους για τη
δημοκρατία και την ελευθερία.

Σημ.: Διαβάζω τα αποδεσμευ-
θέντα πρακτικά της Βουλής των
Ελλήνων από τις εργασίες της «Εξε-
ταστικής των πραγμάτων Επιτρο-
πής» και μένω ενεός! Όλος αυτός
ο εσμός των επίορκων αξιωματικών,
που διενήργησαν το πραξικόπημα
εναντίον του Προέδρου Μακαρίου
σε μια «συνωμοσία σιωπής», αρ-
νήθηκαν τις βαρύτατες ενοχές τους
επιλέγοντας να μην απαντούν επί
της ουσίας σε καμιά ερώτηση. Ούτε
για το προδοτικό πραξικόπημα,
ούτε για τη μη προβολή αντίστασης
στην επακολουθήσασα τουρκική
εισβολή. Με βαθύτατη οδύνη, εγ-
καλώ τις ελληνικές κυβερνήσεις
της μεταπολίτευσης που παρέλει-
ψαν να τους παραπέμψουν σε δίκη.
Πρόκειται για εθνικό όνειδος και
μελανό στίγμα στη νεότερη ελλη-
νική ιστορία. Γιατί δεν πρέπει να
ξεχνούμε. Δικάστηκαν και κατα-
δικάστηκαν μόνο για την 21η Απρι-
λίου και για την αιματηρή κατα-
στολή της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου. Όχιγια το πελώριο έγκλημα,
αυτό της εθνικής προδοσίας της
Κύπρου.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι
πρώην πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων.

Μαρτυρία για την προδοσία του 1974

Η εκδήλωση του πραξικοπήματος το πρωινό της 15ης Ιουλίου 1974 δεν έπιασε στον ύπνο το λαό της Πάφου. Σχεδόν
αμέσως με την εκδήλωση του πραξικοπήματος ενεργοποιήθηκαν και οι λαϊκές δυνάμεις αντίστασης.

Η αυθεντική φωνή του Μακάριου, από τις συχνότητες του ελεύθερου Ραδιο-
σταθμού της Πάφου, οδήγησε σε ναυάγιο τους αρχικούς σχεδιασμούς των
πραξικοπηματιών για «ομαλή» συνταγματική διαδοχή στο προεδρικό αξίωμα.

Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της Πά-
φου έχει καταγραφεί στην ιστορία
ως ένα ταπεινό οχυρό ελευθερίας.
Καταθέτω την εκτίμησή μου για
όλους τους συνεργάτες-συναγωνι-
στές μου σε εκείνο το διήμερο επα-
ναστατικό συναπάντημα. Κύρια
και πρωταρχικά η τιμή, εκτίμηση
και η μνήμη κατατίθενται στον
πρωταγωνιστή της δημιουργίας
του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Νίκο
Νικολαΐδη που μας έφυγε νωρίς.

Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της
Πάφου αν πέτυχε κάτι ήταν να στη-
ρίξει το φρόνημα του λαού, να απο-
καταστήσει την αλήθεια που εκα-
κοποιείτο βάναυσα από το χουν-
τοκρατούμενο ΡΙΚ και να παράσχει
τα χρονικά περιθώρια για την έλευ-
ση του Μακαρίου στην Πάφο και
τη σωτηρία του με τη σχεδόν διά
εξαναγκασμού αναχώρησή του για
το εξωτερικό.

Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της
Πάφου έχει δύο ανεξίτηλες ιστο-

ρικές εγγραφές. Εγγραφή ιστορική
πρώτη. Έδωσε βήμα επικοινωνίας
του Μακάριου, με τον λαό. «Ελλη-
νικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι
η φωνή που ακούεις, γνωρίζεις
ποίος σου ομιλεί, είμαι ο Μακά-
ριος..........». Εγγραφή ιστορική δεύ-
τερη. Μέσω του Ελεύθερου Ραδιο-
σταθμού κονιορτοποιήθηκε το ψεύ-
δος που είχε μεταδοθεί σε ολόκληρο
τον κόσμο ότι «Ο Μακάριος ήταν

νεκρός». Η αυθεντική φωνή του
Μακάριου, από τις συχνότητες του
ελεύθερου Ραδιοσταθμού της Πά-
φου, οδήγησε σε ναυάγιο τους αρ-
χικούς σχεδιασμούς των πραξικο-
πηματιών για «ομαλή» συνταγμα-
τική διαδοχή στο Προεδρικό αξίω-
μα. Σε εκείνο το μεταίχμιο της ιστο-
ρίας πέρα από τις «ηρωικές» και
ανώφελες περιγραφές, αν μένει
κάτι σαν σφραγίδα ανεξίτηλη που
μας σημαδεύει για πάντα είναι οι
μικρές-μεγάλες στιγμές. Η φρενίτις
της χαράς που μας κυρίευσε, όταν
η «είδηση» μας ολόκληρου του
πρωινού της 15ης Ιουλίου 1974,
ότι ο Μακάριος ήταν ζωντανός,
επιβεβαιώθηκε ενωρίς το απόγευμα.
Ο Μακάριος ήταν ζωντανός. Βρι-
σκόταν καθ’ οδόν προς την Πάφο.
Η μαγνητοφώνηση του ιστορικού
διαγγέλματος του Μακάριου στη
Μητρόπολη Πάφου. Η μετάδοσή
του από τις συχνότητες του Ραδιο-
σταθμού.

Μεσάνυκτα της 15ης Ιουλίου
1974. Η ελληνική εκπομπή του
B.B.C. αναμεταδίδει ολόκληρο το
διάγγελμα του Μακάριου. Ενθου-
σιασμός, ζητωκραυγές, παραλήρη-
μα χαράς των συντελεστών του
σταθμού μέσα στο μικρό τεχνικό
εργαστήρι του Νίκου Νικολαΐδη.

Πρωινό της 16ης Ιουλίου 1974.
«Μπήκαν στην Πόλη οι οχτροί». 

Το πραξικόπημα επιβάλλεται
στην Πάφο. Τα άρματα μάχης κτυ-
πούν αδιακρίτως, η τορπιλάκατος
της Εθνικής Φρουράς βάλλει σε
ολόκληρη την Πόλη με βασικό στό-
χο να καταστρέψει και να σιγήσει
την ελεύθερη φωνή του ελεύθερου
ραδιοσταθμού. Η φωνή της ελευ-
θερίας θα σιωπήσει.«Περίλυποι
έως θανάτου». Θα ακολουθήσει η
βαρβαρότητα. Οι συλλήψεις, οι κα-
κοποιήσεις, οι βασανισμοί, οι εκτε-
λέσεις. «Η Κύπρος Εάλω». Η τουρ-
κική εισβολή. Το μέγα κατόρθωμα
των αθλίων προδοτών.

Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός οχυρό ελευθερίας
<<<<<<

Κύρια και πρωταρχικά
η τιμή, εκτίμηση
και η μνήμη κατατίθεν-
ται στον πρωταγωνιστή
της δημιουργίας του
Ελεύθερου Ραδιοσταθ-
μού Νίκο Νικολαΐδη
που μας έφυγε νωρίς.

Ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός της Πάφου έχει δύο ανεξίτηλες ιστορικές εγ-
γραφές: Έδωσε βήμα επικοινωνίας του Μακάριου, με τον λαό και κονιορτο-
ποίησε το ψεύδος που είχε μεταδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι «Ο Μακά-
ριος ήταν νεκρός».

<<<<<<

Η ιστορία και η αυθεντι-
κή καταγραφή της είναι
μια αέναη προσπάθεια,
ένας ασταμάτητος αγώ-
νας ενάντια στη λησμο-
σύνη, τη διαστρέβλωση
και την απόπειρα πλα-
στογράφησης της αλή-
θειας και των αυθεντι-
κών γεγονότων.
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Δεν ήταν ζήτημα ενστίκτου, δεν 
οσμίστηκε τυχαία τον επικείμε-
νο κίνδυνο. Για τον Αλέξανδρο 
Σημαιοφορίδη μιλούσαν τα δε-
δομένα και δεν μπορούσε να τα 
παραβλέψει. Ως επικεφαλής του 
κλιμακίου της ελληνικής ΚΥΠ 
στην Κυρήνεια της Κύπρου εί-
χε αποστολή να υποκλέπτει και 
να αποκρυπτογραφεί τουρκικές 
συνομιλίες, να παρατηρεί τις κι-
νήσεις των στρατιωτικών μονά-
δων στην Αλεξανδρέττα και τη 
Μερσίνη. Το 1974, τουλάχιστον 
επί τρεις μήνες διαπίστωνε μια 
ασυνήθιστη, κλιμακούμενη κι-
νητικότητα. Κατέγραφε σε πλη-
ροφοριακά σήματα τις εντατικές 
αποβατικές ασκήσεις, ανακλή-
σεις αδειών, αιτήματα για εφοδι-
ασμό με υλικά εκστρατείας, μα-
ζικές μεταφορές πυρομαχικών 
και ενημέρωνε τους ανωτέρους 
του για το ενδεχόμενο τουρκι-
κής εισβολής. Είχε προειδοποι-
ήσει εγκαίρως, αλλά δεν εισα-
κούστηκε.

«Τόσες πληροφορίες που 
έστελνα τι έγιναν και πήγανε 
χαμένες; ∆εν έπρεπε να τις εκ-
μεταλλευτούν για να μην έχουμε 
αυτά τα αποτελέσματα;», αναρω-
τιέται ακόμη και σήμερα στα 87 
του χρόνια ο κ. Σημαιοφορίδης, 
συνταγματάρχης ε.α. «Ημασταν 
τόσο ενήμεροι, που δεν κουνιό-
ταν απέναντι κλαδί ούτε φύλλο 
και να μην το γνωρίζουμε. Και 
πέσαμε στην άγνοια, σαν να μη 
γνωρίζουμε τίποτα και μετά ήρθε 
ο Τούρκος “απότομα”. Προδομέ-
νος ένιωσα».

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται 
στις Ράχες Φθιώτιδας, όπου συ-
νήθως διαμένει τα καλοκαίρια. 
Ενας κάτοικος του χωριού, από-
στρατος αξιωματικός και αυτός, 
έχει λάβει οδηγίες και μας πε-
ριμένει έξω από την εκκλησία 
του «Αγίου Χαράλαμπου» με το 
μηχανάκι του για να μας κατευ-

θύνει μέσα από στενά δρομάκια 
μέχρι το πλατύσκαλο του γείτο-
νά του. «Είναι κινητή Iστορία, 
θα ακούσετε πολλά», λέει προ-
τού μας αποχαιρετήσει. Βραχύ-
σωμος και με κοφτό, γοργό βή-
μα, ο Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης 
μάς οδηγεί στο καθιστικό του. 
Η διήγησή του παραμένει αναλ-
λοίωτη στον χρόνο. Μπορεί να 
μιλάει χωρίς παύσεις, ανακαλώ-
ντας ημερομηνίες και ονομασίες 
στρατιωτικών μονάδων. Τι κι αν 
έχει περάσει σχεδόν μισός αιώ-
νας από την τουρκική εισβολή, 
κάθε χρόνο, όποτε πλησιάζει η 
20ή Ιουλίου, ξαναζεί εκείνη την 
ταραγμένη περίοδο. «Είμαι στην 
Κύπρο νοερώς», λέει.

Γεννήθηκε στο Πεντάβρυσο 
Καστοριάς, αποφοίτησε από τη 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 
και το 1960 έπειτα από εξετάσεις 
παρακολούθησε για έναν χρόνο 
μαθήματα τουρκικής γλώσσας 
στη σχολή ξένων γλωσσών των 
Ενόπλων ∆υνάμεων. Το 1963 η 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφορι-
ών ζήτησε από το Γενικό Επιτε-
λείο Στρατού τρεις ανύπαντρους, 
τουρκομαθείς αξιωματικούς για 
να τους εντάξει στο δυναμικό 

της. Επιλέχθηκε και τοποθετή-
θηκε στο ∆ιδυμότειχο τον Μάιο 
του 1964. Τέσσερα χρόνια αργό-
τερα στάλθηκε στην Κυρήνεια 
της Κύπρου. 

Εκεί παρακολουθούσε, μετα-
ξύ άλλων, το 6ο σώμα στρατού 
στα Αδανα και την 39η μεραρ-
χία με έδρα την Αλεξανδρέττα 
της Τουρκίας. Κάθε Σεπτέμβριο η 
συγκεκριμένη μεραρχία εκτελού-
σε μια αποβατική άσκηση από 
τη Μερσίνη προς την Αντιόχεια, 
στην οποία συμμετείχε εκ περι-

τροπής ένα από τα τρία συντάγ-
ματά της. Τον Απρίλιο του 1974, 
όμως, με διαφορά λίγων ημερών 
και τα τρία συντάγματα πραγμα-
τοποίησαν διαδοχικά αποβατικές 
ασκήσεις. «Ηταν ασυνήθιστο», 
παρατηρεί.

Υπήρξαν και άλλα ανησυχητι-
κά σημάδια. Τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους ανακλήθηκαν αιφνιδια-
στικά όλες οι άδειες στον τουρ-
κικό στρατό. Ο κ. Σημαιοφορί-
δης λέει ότι ένας ταγματάρχης 
από το 49ο+ σύνταγμα εθεάθη 
στην Αλεξανδρέττα, δεκάδες χι-

λιόμετρα μακριά από το πόστο 
του. «Το πήρε είδηση ο μέραρ-
χος και ζητούσε την κεφαλή του 
επί πίνακι». Θυμάται έναν Τούρ-
κο αξιωματικό ο οποίος χαρτο-
γραφούσε την ακτή «Πέντε Μί-
λι», όπου θα γινόταν η απόβαση, 
κολυμπώντας με μάσκες θαλάσ-
σης. Ο επικεφαλής του κλιμακί-
ου της ΚΥΠ τροφοδοτούσε τους 
προϊσταμένους του με όλες αυ-
τές τις πληροφορίες. Αποδέκτες 
των σημάτων του ήταν το Γενι-
κό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, 
η Ελληνική ∆ύναμη Κύπρου, η 

ελληνική πρεσβεία, ενώ αντί-
γραφα έφταναν και στην ΚΥΠ 
στην Αθήνα. «Ηξεραν οι δικοί 
μας ότι ο τουρκικός στρατός εί-
ναι σε επιφυλακή από τον Απρί-
λιο», λέει.

Η «κάθοδος των μυρίων»

Οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν με-
τά το πραξικόπημα στις 15 Ιου-
λίου 1974. ∆ύο ημέρες αργότερα 
πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύ-
σκεψη Τούρκων ανώτατων αξι-
ωματικών στη Μερσίνη, όπου 
στάθμευαν 16 αποβατικά σκά-
φη. Ακολούθησε η «κάθοδος των 
μυρίων», όπως την περιγράφει ο 
κ. Σημαιοφορίδης. ∆ιατάχθηκε με-
ρική επιστράτευση 5.000 ανδρών 
για να συμπληρώσουν κενά στις 
μονάδες –κάτι που δεν συνηθί-
ζεται εν καιρώ ειρήνης–, ενώ ο 
διοικητής του τάγματος μηχανι-
κού έλαβε εντολή να ξεριζώσει 
όσα δέντρα υπήρχαν στα παράλια 
της Μερσίνης για να ετοιμαστεί ο 
χώρος υποδοχής των δυνάμεων. 

Επικρατούσε «οργασμός προε-
τοιμασιών» στην απέναντι πλευ-
ρά. Εγιναν αναγνωριστικές πτή-
σεις πάνω από την Κύπρο, ενώ 
σταδιακά άδειασαν αποθήκες πυ-
ρομαχικών διαφόρων διαμετρη-
μάτων και με επιταγμένα φορτη-
γά μεταφέρονταν στα παράλια. Ο 
κ. Σημαιοφορίδης θυμάται ένα 
τουρκικό σήμα που ανέφερε ότι 
όλα τα οχήματα έπρεπε να είναι 

φουλαρισμένα με καύσιμα και οι 
στρατιώτες να φορούν μακρυμά-
νικες στολές γιατί θα προχωρού-
σαν έρποντας στο πεδίο. Υπό κα-
νονικές συνθήκες έστελνε στους 
ανωτέρους του ένα ή δύο πληρο-
φοριακά σήματα το 24ωρο. Θυ-
μάται όμως εκείνη την ταραγμέ-
νη περίοδο να στέλνει 17 με 18 
την ημέρα. «∆εν πήρα απάντηση 
καμία, καμία οδηγία», λέει. «Σαν 
να τα ήξεραν όλα και δεν χρει-
άζονταν επιπλέον ενημέρωση». 
Παρακολουθούσε την πορεία που 
χάρασσε η τουρκική νηοπομπή 
προς την Κύπρο και μέχρι την 
ύστατη στιγμή παρέμενε αισιό-
δοξος. Θεωρούσε ότι θα υπήρχε 
αντίδραση. «Εμείς του κλιμακίου 
τρίβαμε τα χέρια μας. Θα πάθουν 
ένα χουνέρι οι Τούρκοι που θα 
το θυμούνται για χρόνια, λέγα-
με», θυμάται. 

Ισα που είχε χαράξει η 20ή Ιου-
λίου 1974, όταν αντίκρισε τον 
τουρκικό στόλο έξω από την Κυ-
ρήνεια. Του έκανε εντύπωση ότι 
το προσωπικό ήταν στα κατα-
στρώματα, έμοιαζαν χαλαροί, χω-
ρίς να έχουν λάβει ειδικά μέτρα 
ασφαλείας, λες και πήγαιναν για 
επιθεώρηση έπειτα από άσκηση. 
Στην ακτή «Πέντε Μίλι» δεν είχε 
ληφθεί κάποιο οργανωμένο προ-
ληπτικό αμυντικό μέτρο. Αργότε-
ρα ο ίδιος θα αποκαλούσε «αποβί-
βαση» την τουρκική στρατιωτική 
επιχείρηση, όχι απόβαση.

«Τους είχα
ειδοποιήσει
ότι οι Τούρκοι
ετοιμάζονται»
Ο επικεφαλής ΚΥΠ στην Κυρήνεια αφηγείται

Το ’74 ο Αλέξανδρος 
Σημαιοφορίδης, 
επικεφαλής της 
υπηρεσίας στην πόλη, 
ενημέρωνε επί μήνες για 
το ενδεχόμενο εισβολής.

«Ημασταν τόσο ενήμεροι, που δεν κουνιόταν απέναντι κλαδί ούτε φύλλο και να μην το γνωρίζουμε», λέει ο 87χρονος Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης, συνταγ-
ματάρχης ε.α. για την περίοδο 1968-1974, όταν παρακολουθούσε τις τουρκικές δυνάμεις ως επικεφαλής του κλιμακίου της ελληνικής ΚΥΠ στην Κυρήνεια.

Ο κ. Σημαιοφορίδης αποστρατεύθηκε το 1985. Το 2020 τιμήθηκε από τον 
υφυπουργό Εθνικής Αμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με τον τουρκικό στόλο αντίκρυ, 
ο επικεφαλής του κλιμακίου της 
ΚΥΠ στην Κυρήνεια έλαβε εντο-
λή από την Αθήνα να προωθη-
θεί όσο πιο κοντά γινόταν στον 
αποβατικό χώρο και να ενημε-
ρώνει το γραφείο επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα για όλες τις εξελί-
ξεις. Περίμενε ότι θα έρχονταν 
έξι αεροσκάφη Φάντομ και δύο 
υποβρύχια και θα χρειάζονταν 
από εκείνον συντεταγμένες για 
να βάλουν κατά τουρκικών στό-
χων. ∆εν έφτασαν ποτέ. Χωρίς 
άλλο διαθέσιμο τρόπο άμεσης 
επικοινωνίας εκείνη τη στιγμή, 
πήρε μια μπομπίνα μήκους 800 
μέτρων, ένωσε σε αυτή το τη-
λέφωνο, ανέβηκε σε μια τριώ-
ροφη οικοδομή πιο κοντά στην 
παραλία και μετέδιδε τι οχήματα 
ξεφόρτωνε το αρματαγωγό «Ερ-
κίν». Το καλώδιο δεν έφτανε μέ-
χρι την ταράτσα του κτιρίου και 
ένας συνεργάτης του βρισκόταν 
στο έδαφος και κρατούσε το τη-
λέφωνο.

«Με τα κιάλια όπως ήμουν, 
αλλά και με το γυμνό μάτι, δεν 
μπορείς να περιγράψεις, όσο κα-
λός και να είσαι στην πένα, αυ-
τό το θέατρο, αυτή την ατμό-
σφαιρα. ∆εν υπήρχε σπιθαμή 
μέρους που να μην εφλέγετο ή 
να μην εβομβαρδίζετο. Κόλα-

ση! Οταν ζει κανείς την ατμό-
σφαιρα, δεν αναλογίζεται τον 
κίνδυνο να σκοτωθεί, είναι σαν 
να μεθάς», είπε για εκείνες τις 
ώρες τον Οκτώβριο του 1986 σε 
κατάθεσή του στην εξεταστική 
επιτροπή της ελληνικής Βουλής 
για τον «Φάκελο της Κύπρου». 

Κι ενώ μετέφερε λεπτομερώς 
στην Αθήνα, σε ζωντανή σύν-
δεση, όλα όσα συνέβαιναν, τον 
ρώτησαν από το γραφείο επιχει-
ρήσεων εάν μπορεί να υπολογί-
ζει πού ήταν η ίσαλος γραμμή 

του «Ερκίν» προτού αρχίσει η 
αποβίβαση και πού βρισκόταν 
πλέον. Η ίσαλος γραμμή, ή αλ-
λιώς γραμμή φόρτωσης, αντι-
στοιχεί στο μέγιστο επιτρεπόμε-
νο βύθισμα ενός πλοίου. «Τότε 
άρχισα να βρίζω θεούς και δαί-
μονες», λέει ο κ. Σημαιοφορί-
δης. Η τεχνικού τύπου ερώτηση 

που δέχτηκε κατά την κρίσιμη 
στιγμή της εισβολής, του φά-
νηκε παράταιρη. «∆εν θέλανε, 
δεν θέλανε. Τι τους ενδιέφερε, 
η ίσαλος γραμμή ή πού είναι τα 
άρματα;», λέει.

Αμφισβήτηση εισέπραξε και 
σε άλλα στάδια. Λέει ότι είχε δει 
72 τουρκικά ελικόπτερα να πε-

τούν από πάνω του και η απά-
ντηση που έλαβε από την Αθή-
να ήταν ότι δεν ήξερε να μετρά 
και ότι η Τουρκία δεν είχε πάνω 
από 30 με 35 ελικόπτερα. 

Θυμάται κατά τις ώρες της 
απόβασης ένα τουρκικό άρμα να 
πατάει έναν στρατιώτη και δίπλα 
του άλλο ένα να ισοπεδώνει ένα 

αυτοκίνητο. Οποια αντίσταση 
παρατήρησε εκείνες τις ώρες 
ήταν μεμονωμένη και υποτυπώ-
δης. «Μεμονωμένες ανδραγαθί-
ες», σχολιάζει. Αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει, τα τουρκικά άρμα-
τα είχαν πλέον πλησιάσει απει-
λητικά. Τελικά αιχμαλωτίστηκε 
και φυλακίστηκε για 17 ημέρες. 

Τα ίχνη και η αιχμαλωσία

Είχε ήδη μεριμνήσει πάντως 
και βλέποντας την πιθανή αρ-
νητική τροπή των γεγονότων 
είχε βάλει φωτιά σε αρχειακά 
έγγραφα που διατηρούσε στο 
κλιμάκιο της ΚΥΠ, είχε πετάξει 
κάποια μηχανήματα σε δύο πη-
γάδια και άλλο ένα το είχε κα-
ταστρέψει. Επρεπε να εξαφανί-
σει κάθε ίχνος που θα πρόδιδε 
τη δραστηριότητά του. Εάν τον 
έπιαναν με όλο αυτό το υλικό θε-
ωρούσε σίγουρη την καταδίκη 
του σε θάνατο. 

Οσο διάστημα βρισκόταν υπό 
κράτηση θυμάται τις ανακρίσεις, 
το ανήλιαγο κελί όπου τον το-
ποθέτησαν και το ελάχιστο φα-
γητό που τους έδιναν. Ενα κομ-
μάτι ψωμί σαν το αντίδωρο της 
εκκλησίας και τρεις ελιές αντι-
στοιχούσαν στο πρωινό, μια φτε-
ρούγα από κοτόπουλο κομμέ-
νη στα τρία με λίγα μακαρόνια 

ήταν το μεσημεριανό και τίπο-
τα άλλο έπειτα. Εχασε εννιά κι-
λά μέσα σε δύο εβδομάδες. Θε-
ωρούσε ότι θα τον εκτελούσαν. 
Ωσπου μια ημέρα τον οδήγησαν 
ανέλπιστα στην ελευθερία, έπει-
τα από ανταλλαγή αιχμαλώτων. 
«Μπορείτε να φανταστείτε από 
εκεί που πας για εκτέλεση να εί-
σαι μετά ελεύθερος; Πώς αντέχει 
ένας οργανισμός;», λέει. Μέχρι 
και σήμερα φυλάει στο αρχείο 
του ένα τσαλακωμένο πακέτο 
τσιγάρα της βρετανικής μάρκας 
Craven Α, το οποίο είχε πάνω 
του όταν τον έπιασαν και του 
το επέστρεψαν λίγο προτού απε-
λευθερωθεί.

Συνέχισε να υπηρετεί στην 
Κύπρο μέχρι το 1978 και αργό-
τερα τοποθετήθηκε στο γενικό 
προξενείο της Κωνσταντινού-
πολης για τέσσερα χρόνια, ως 
προξενικός λιμενάρχης και βοη-
θός εμπορικού ακολούθου. Απο-
στρατεύθηκε το 1985. Θεωρεί 
ότι τα πράγματα θα μπορούσαν 
να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά 
εάν είχε αξιοποιηθεί το πλούσιο 
πληροφοριακό υλικό που είχε 
συγκεντρώσει. «Φώναζαν από 
μόνα τους όλα αυτά που έστελ-
να, δεν χρειαζόταν ένας αναλυ-
τής για να μπορεί να δει τι θα 
ακολουθήσει», λέει. 

 «Δεν υπήρχε σπιθαμή μέρους που να μην εφλέγετο»

«Φώναζαν από μό-
να τους όλα αυτά που 
έστελνα, δεν χρειαζόταν 
ένας αναλυτής 
για να μπορεί να δει 
τι θα ακολουθήσει».

Ενθύμιο αιχμαλωσίας. Το πακέτο τσιγάρων που είχε πάνω του ο Αλέξανδρος 
Σημαιοφορίδης όταν φυλακίστηκε από τους Τούρκους.
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48 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΛΑ»
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Τα φαντάσματα του 1974 είναι 
ακόμα ζωντανά και ακμαία. Τι 
θα είχε συμβεί αν είχε περάσει 
η άποψη του «αόρατου δικτάτο-
ρα» ∆ημήτρη Ιωαννίδη και αν το 
πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, όταν 
οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύ-
προ, η Αθήνα είχε κηρύξει πόλε-
μο στην Αγκυρα; Θα έλεγε κανείς 
ότι η μεγάλη αίθουσα ενημερώ-
σεων στο Πεντάγωνο της Λεω-
φόρου Μεσογείων όπου έγινε το 
Πολεμικό Συμβούλιο εκείνης της 
ημέρας είναι το «στοιχειωμένο 
δωμάτιο» της νεότερης ιστορί-
ας στο οποίο έριξε φως, σχεδόν 
μισό αιώνα μετά, ο διευθυντής 
της «Κ» Αλέξης Παπαχελάς με το 
βιβλίο «Ενα Σκοτεινό ∆ωμάτιο» 
(εκδ. Μεταίχμιο, 2021). 

Τα 38 λεπτά που διασώζονται 
σε μαγνητοταινία από εκείνη 
την ημέρα και αποκαλύφθηκαν 
για πρώτη φορά έχουν τα στοι-
χεία της τραγωδίας. Αποτελούν 
μια συγκλονιστική μαρτυρία 
που μπορεί να ταράξει ακόμα 
και τους αναγνώστες που δεν 
είναι εξοικειωμένοι με την επο-
χή και τους πρωταγωνιστές της. 
Αποδίδουν τη φόρτιση και το 
δράμα των ωρών, αλλά και το 
πραγματικό πρόσωπο της εξου-
σίας όταν βρίσκεται ενώπιον της 
Ιστορίας και των ευθυνών που 
εκείνη επιβάλλει. 

Στο Συμβούλιο συμμετείχαν 
πολιτικοί και ανώτατοι στρα-
τιωτικοί, μεταξύ των οποίων ο 
πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Φαί-
δων Γκιζίκης, ο πρωθυπουργός 
Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, ο 
υπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ Κωνσταντίνος Ράλλης, ο ∆η-
μήτρης Ιωαννίδης και ο αρχηγός 
των Ενόπλων ∆υνάμεων Γρηγό-
ριος Μπονάνος. ∆εσπόζει η μορ-
φή του Ιωαννίδη, ο οποίος βρί-
σκεται πίσω από το πραξικόπημα 
κατά του Μακαρίου που ενεργο-
ποίησε το σχέδιο των Τούρκων 
για την εισβολή. Ως αποτέλεσμα, 
ο σκιώδης και σκοτεινός δικτά-
τορας που λιγότερο από ένα 
χρόνο πριν είχε ανατρέψει τον 
Γεώργιο Παπαδόπουλο, εγκα-
τέστησε ως πρωθυπουργό τον 
Ανδρουτσόπουλο και απεργα-
ζόταν τη δικαίωση της χούντας 

μέσω επέμβασης στην Κύπρο 
και ένωσης με την Ελλάδα, να 
βρίσκεται πλέον απομονωμένος 
από τον Ανδρουτσόπουλο, αλλά 
και από τον στρατηγό Μπονάνο. 

Σύγχυση

Στην αρχή οι «πρωταγωνι-
στές» βρίσκονται σε σύγχυση: 
Προσπαθούν να διαπιστώσουν 
αν πρόκειται πράγματι για ει-
σβολή και casus belli. «Από ελ-
ληνικής πλευράς, όπως αντι-
λαμβάνεσθε όλοι σας, είναι 
θέμα πλέον αποφάσεως πολέ-
μου», λέει ο στρατηγός Μπο-
νάνος. «Γιατί δεν μας το λένε 
καθαρά αφού θέλουν διχοτόμη-
ση της νήσου;» λέει αργότερα ο 
Ανδρουτσόπουλος αναφερόμε-
νος στους Αμερικανούς. 

Ο Μπονάνος μετατοπίζει σι-
γά σιγά τη συζήτηση από τον 
πόλεμο και την επιστράτευ-
ση στις διπλωματικές πρωτο-
βουλίες. «Το πρώτο μέτρο θα 
πρέπει να είναι και η ανάκλη-
ση του πρέσβεώς μας εξ Αγκύ-
ρας... Παράλληλα θα κάνουμε 
την επιστράτευση την οποίαν 
προβλέπεται να κάνωμεν εις 
οίον βαθμόν επιβάλλεται». Ο 
Ιωαννίδης επεμβαίνει. «Σε ένα 
σημείο κάνουμε λάθος... Λέω: 
Με συγχωρείτε, έχουμε πόλε-
μο. Εχει αρχίσει ο πόλεμος. Η 
απάντηση πρέπει να είναι ότι: η 
Τουρκία άρχισε τον πόλεμο και 
η Ελλάς θα αμυνθεί και θα λά-
βει τα κατάλληλα μέτρα για να 
υπερασπίσει την πατρίδα. Αυτό 
θα είναι η απάντηση. Τουλάχι-
στον πόλεμο». Απαιτεί επίσης 

να κηρυχθεί η Ενωση Ελλάδος 
και Κύπρου, κάτι που άλλωστε 
είναι μάλλον ταυτόσημο με την 
κήρυξη πολέμου που ζητεί. Αλ-
λωστε γιατί να μπει η Ελλάδα 
σε πόλεμο αν δεν θεωρεί ήδη 
την Κύπρο εθνικό έδαφος; 

«Εδώ, στα γεγονότα του 1964 

εκείνο που κατηγορούν όλους 
είναι ότι δεν κήρυξαν την Ενω-
ση», λέει επιτακτικά ο Ιωαννί-
δης αναφερόμενος στις συ-
γκρούσεις του 1964 στο νησί. 
«Να τελειώσουμε. Περισσότε-
ρα πράγματα απ’ ό,τι θα γίνουν 
τώρα, δεν θα γίνουν. ∆ιότι αν 

δεν κηρύξουμε την Ενωση θα 
μπούνε μέσα οι άλλοι... Να πά-
ρουμε τον Σαμψών και να τους 
πούμε να συνέλθει το Υπουργι-
κό Συμβούλιο [στην Κύπρο] και 
να κηρύξει την Ενωση. Θα την 
αποδεχθούμε εμείς και αρχίζει 
ο πόλεμος. Από εκεί και πέρα 

θα δούμε τι θα γίνει». ∆εν απο-
δέχεται ότι πιθανές επιθετικές 
ενέργειες της Ελλάδας μπορεί 
να την ενοχοποιήσουν έναντι 
των ΗΠΑ και να της αποδοθεί 
ευθύνη για την κρίση. Προβλέ-
πει ότι: «Αυτοί θα βγούνε στην 
Κυρήνεια. Και αφού βγούνε, 

τότε θα μπουν. […] Αυτό που 
θέλουν οι Τούρκοι το κάνουν».

Αγνόησαν την εντολή

∆εν είδαμε ποτέ τι θα γινόταν 
αν ο Ιωαννίδης εισακουόταν. Στο 
Πολεμικό Συμβούλιο εκφράστη-
καν ανησυχίες ότι μια ελληνική 
επέμβαση θα πυροδοτούσε επί-
θεση της Τουρκίας στη Θράκη, 
επίθεση της Βουλγαρίας στην 
Ελλάδα ή ακόμα και εμπλοκή της 
Ρωσίας στην Κύπρο! 

Οι Ανδρουτσόπουλος και 
Μπονάνος απενεργοποίησαν 
τη «βόμβα Ιωαννίδη» αφού μα-
ταίωσαν, απλώς δεν εκτέλεσαν 
τη σαφή εντολή του δικτάτορα 
για «πόλεμο με την Τουρκία». 
Πώς τα κατάφεραν; Πώς ήταν 
σίγουροι ότι δεν θα δεχτούν την 
εκδίκηση και την τιμωρία του 
ταξίαρχου που μέχρι πριν από 
λίγες ώρες ήταν πανίσχυρος και 
αδιαφιλονίκητος; Θα κέρδιζε η 
Ελλάδα τον πόλεμο και θα πε-
τύχαινε την Ενωση ή θα έχανε 
εθνικό έδαφος που θα έκανε τον 
ελληνικό χάρτη... αγνώριστο; Οι 
διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί και 
οδηγούν σε απροσδόκητα συ-
μπεράσματα. Στο τέλος σχεδόν 
του 38λεπτου δράματος ο Ιωαν-
νίδης ακούγεται να λέει: «Μου 
φαίνεται ότι μας περνούν τα γε-
γονότα. Βομβαρδίζονται όλες οι 
πόλεις της Κύπρου». 

Η «βοή των πλησιαζόντων γε-
γονότων» αποτυπώθηκε στη μα-
γνητοταινία εκείνης της ημέρας. 
Τα φαντάσματα του παρελθό-
ντος, 48 χρόνια μετά, εξακολου-
θούν να καθορίζουν το παρόν και 
να δεσμεύουν το μέλλον. 

Τα 38 λεπτά μιας εθνικής τραγωδίας
Οι δραματικοί διάλογοι στο Πολεμικό Συμβούλιο της Αθήνας την 20ή Ιουλίου 1974 υπό τον «αόρατο δικτάτορα» Ιωαννίδη

«Να πάρουμε 
τον Σαμψών και να τους 
πούμε να συνέλθει 
το Υπουργικό Συμβούλιο 
και να κηρύξει 
την Ενωση. Θα την 
αποδεχθούμε εμείς 
και αρχίζει ο πόλεμος».

Στην αρχή του Πολεμικού Συμβουλίου οι «πρωταγωνιστές» βρίσκονταν σε σύγχυση: Προσπαθούσαν να διαπιστώ-
σουν αν πράγματι επρόκειτο για εισβολή και casus belli. «Από ελληνικής πλευράς, όπως αντιλαμβάνεσθε όλοι σας, εί-
ναι θέμα πλέον αποφάσεως πολέμου», είπε ο αρχηγός των Ενόπλων ∆υνάμεων Γρηγόριος Μπονάνος (στη φωτογρα-
φία, Τούρκοι στρατιώτες προελαύνουν σε κυπριακά εδάφη το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974).

Το ντοκουμέντο όσων ειπώθηκαν 
στο Πολεμικό Συμβούλιο έφερε στο 
φως το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά 
«Ενα Σκοτεινό ∆ωμάτιο» (εκδ. Με-
ταίχμιο, 2021).
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.

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ηταν περίπου 5 το πρωί στις 20 
Ιουλίου 1974 όταν με ξύπνησε 
το τηλέφωνο του σπιτιού μου 
στη Λευκωσία. Ο ανταποκριτής 
του Αθηναϊκού Πρακτορείου 
και φίλος Κόκκος (Γιώργος) Λε-
ωνίδας με καλημέρισε και μου 
υπέδειξε να κοιτάξω από το πα-
ράθυρο. Ο ουρανός ήταν καθα-
ρός και εύκολα είδα τους αλε-
ξιπτωτιστές που έπεφταν από 
τα τουρκικά αεροπλάνα βόρεια 
της Λευκωσίας. Αυτό που περι-
μέναμε, αλλά ελπίζαμε να απο-
φευχθεί, εξελισσόταν μπροστά 
στα μάτια μου.

 
Είχα μετατεθεί στην πρεσβεία 
Λευκωσίας από την πρεσβεία 
Λονδίνου τον ∆εκέμβριο 1973. 
Στο νέο μου πόστο ήμουν τρίτος 
στην ιεραρχία, μετά τον πρέσβη 
(Ε. Λαγάκος) και τον σύμβουλο 
(∆. Σέρμπος). Νεώτερός μου ο 
Μανώλης Καλαμίδας. Κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 1974 είχαν 
κατρακυλήσει οι σχέσεις Αθη-
νών - Λευκωσίας, με τους στρα-
τιωτικούς, υπό την καθοδήγηση 
του πραγματικού κυβερνήτη της 
χώρας Ιωαννίδη, να στηρίζουν 
και να καθοδηγούν την ΕΟΚΑ 
Β κατά του Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου, αγνοώντας πλήρως τον 

παράγοντα Τουρκία. Η δραστη-
ριοποίηση της παράνομης ΕΟΚΑ 
Β συνεχίσθηκε μέχρι το πραξι-
κόπημα, παρότι είχαν αρχίσει 
να περιέρχονται πληροφορίες 
για τη μετακίνηση μονάδων 
του τουρκικού στρατού απένα-
ντι από την Κύπρο.

 
Στην πρεσβεία το πραξικόπημα 
μας βρήκε ακέφαλους. Ο πρέ-
σβης είχε κληθεί στην Αθήνα σε 
δήθεν σύσκεψη τη ∆ευτέρα 15 
Ιουλίου, για να δοθεί η εντύπω-
ση στην Κύπρο ότι τα πράγματα 
βαίνουν ομαλά. Αντί σύσκεψης 
εκτυλίχθηκε το πραξικόπημα. Ο 
πρέσβης δεν επέστρεψε, προφα-
νώς γιατί θα φαινόταν διεθνώς 
ως έγκριση του πραξικοπήμα-
τος. Πέντε ημέρες αργότερα, το 
Σάββατο 20 του μηνός έγινε η 
εισβολή.

Από τη στιγμή που άρχισαν οι 
εχθροπραξίες, ο ρόλος της πρε-
σβείας περιοριζόταν στην κα-
ταγραφή και αναμετάδοση στο 
υπουργείο Εξωτερικών στην 
Αθήνα των πολεμικών εξελίξε-
ων, όπως μας τις έδινε η Εθνι-
κή Φρουρά. Κάναμε νυκτερινές 
βάρδιες με τον συνάδελφο Κα-
λαμίδα, γιατί οι εχθροπραξίες 
δεν σταματούσαν το βράδυ. Οι 
τουρκικές δυνάμεις ενισχύονταν 
και απωθούσαν σταδιακά τις δι-
κές μας. Κύμα προσφύγων από 
τα χωριά της επαρχίας Κυρήνει-
ας άρχισε να συρρέει στη Λευ-
κωσία. Οι καταθέσεις τους στην 
Αστυνομία φανέρωναν τις αγρι-
ότητες των Τούρκων στρατιωτι-
κών, που πέτυχαν με τον τρόπο 
αυτό την ενίσχυση του κύματος 
φυγής.

 
Ανακουφιστήκαμε με την πρώτη 
εκεχειρία τη ∆ευτέρα 22 το από-
γευμα, αλλά γρήγορα διαπιστώ-
σαμε ότι οι τουρκικές δυνάμεις 
δεν την τηρούσαν και προσπα-
θούσαν να βελτιώνουν συνεχώς 
τις θέσεις τους.

 
Λίγες μέρες μετά, στις 24, μα-
θαίνουμε από τα τηλέτυπα του 
υπουργείου ότι μαζεύεται κόσμος 
στο Σύνταγμα και φημολογείται 
ότι έρχεται ο Κ. Καραμανλής! Εν-

θουσιασμός, ανακούφιση! Την 
επομένη έκανα απογευματινή 
βάρδια όταν εμφανίζεται στην 
πρεσβεία ο Νίκος Σαμψών, δι-
ορισμένος πρόεδρος από τους 
πραξικοπηματίες, ιδρωμένος και 
κατασκονισμένος, μόνος, για να 
μας πει ότι εφ’ όσον του ζητείται 
από την Αθήνα να παραιτηθεί, 
θα το κάνει γιατί εκείνος ήθελε 
μόνο να βοηθήσει την πατρί-
δα δεχόμενος την προεδρία. Η 
παραίτηση επέτρεψε την προ-
σωρινή ανάληψη των προεδρι-
κών καθηκόντων, σύμφωνα με 
το Σύνταγμα, από τον πρόεδρο 
της Βουλής Γλαύκο Κληρίδη. Η 
αποκατάσταση της συνταγματι-
κότητας αφαίρεσε το επιχείρη-
μα της Τουρκίας περί νόμιμης 
επέμβασής της, ως εγγυήτριας 
δύναμης, προς αποκατάσταση 
της συνταγματικότητας. Ηταν 
όμως αργά, ο τουρκικός στρα-
τός βρισκόταν στο νησί και δεν 
σκόπευε να αποχωρήσει.

 
Το αδιέξοδο της ∆ιάσκεψης της 
Γενεύης οδήγησε σε νέα τουρκι-
κή επίθεση στις 15 Αυγούστου. 
Οι μάχες είχαν φθάσει κοντά 
πλέον στη Λευκωσία. Η ΤΟΥΡ-
∆ΥΚ είχε ενισχυθεί με τανκς και 
υποστηριζόταν από την τουρκι-
κή αεροπορία. Η τελευταία ημέ-
ρα των εχθροπραξιών ήταν η 

πιο κρίσιμη, διότι ο τουρκικός 
στρατός επιδίωξε να καταλάβει 
το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. 
Η ΕΛ∆ΥΚ είχε την κύρια ευθύνη 
απόκρουσης της επίθεσης, ενι-
σχυόμενη την τελευταία στιγμή 
από την Εθνική Φρουρά με ΠΑΟ, 
τα οποία με μερικές εύστοχες 
βολές ανέκοψαν την πορεία των 
τανκς. Ηταν και η μόνη περίπτω-
ση που βοήθησαν οι αγγλικές 
δυνάμεις που είχαν αεροπορική 
βάση κοντά στο αεροδρόμιο, αρ-
νούμενες να υποχωρήσουν από 
τις θέσεις τους. 

 
Λίγες μέρες μετά συνάντησα τον 
Αμερικανό στρατιωτικό ακόλου-
θο (παρατσούκλι Red), που γεμά-
τος θαυμασμού για την ΕΛ∆ΥΚ 
μου είπε ότι πρέπει να τους δώ-
σουμε ό,τι (παράσημα) έχουμε! 
Είχαμε στην πρεσβεία μια μικρή 

φρουρά από Ελδυκάριους, που 
αποφασίσαμε να στείλουμε πί-
σω στη Μονάδα τους όπου θα 
ήσαν πιο χρήσιμοι. Μου μένει 
αξέχαστη η εικόνα της Λευκω-
σίας που είχε εκκενωθεί από το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού της από φόβο εισόδου του 
τουρκικού στρατού στην πόλη. 
Το βράδυ με πλήρη συσκότιση 
διαπερνούσαν το αυτί τα γαβγί-
σματα των σκύλων που είχαν 
εγκαταλειφθεί από τους κυρί-
ους τους. 

 
Η Τουρκία επιδίωξε και πέτυχε 
με την εισβολή τη μετακίνηση 
πληθυσμών, διώχνοντας τους 
Ελληνοκυπρίους από τα κατεχό-
μενα εδάφη και πιέζοντας τους 
Τουρκοκύπριους να μετακινη-
θούν από τα ελεύθερα προς τα 
κατεχόμενα. Μπορεί να ισχυ-
ρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγονται οι μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων προστριβές, αλλά, 
όπως φαίνεται από τις άπειρες 
προσπάθειες επίλυσης της ανω-
μαλίας που έχει δημιουργηθεί, 
καθίσταται δυσκολότερη η εξεύ-
ρεση λύσης. Η αδυναμία εξεύρε-
σης λύσης συνεχίζει να επιβαρύ-
νει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  

Ο κ. Παύλος Αποστολίδης είναι 
πρέσβης Ε.Τ., πρώην διοικητής ΕΥΠ.

Στην πρεσβεία το πραξι-
κόπημα μας βρήκε ακέ-
φαλους. Ο πρέσβης είχε 
κληθεί στην Αθήνα σε 
δήθεν σύσκεψη, για να 
δοθεί η εντύπωση στην 
Κύπρο ότι τα πράγματα 
βαίνουν ομαλά.

Ανακουφιστήκαμε με 
την πρώτη εκεχειρία τη 
Δευτέρα 22, αλλά γρήγο-
ρα διαπιστώσαμε ότι οι 
τουρκικές δυνάμεις δεν 
την τηρούσαν και προ-
σπαθούσαν να βελτιώ-
νουν τις θέσεις τους.

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα τους αλεξιπτωτιστές...
Tου ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

48 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΤΤΙΛΑ»
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Δύο τηλεφωνήματα χρειάστηκε να 
κάνει η Ολγα Γεροβασίλη στον 
Χριστόφορο Βερναρδάκη. Το 
πρώτο έγινε τη ∆ευτέρα το βρά-
δυ, ώστε ο βουλευτής να αποσύ-
ρει από το ∆ιαδίκτυο το απαρά-
δεκτο βίντεο που χαρακτήριζε τη 
Νίκη Κεραμέως «Πισπιρίγκου της 
δημόσιας παιδείας». Το επόμενο 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το 
πρωί, προκειμένου να ζητήσει 
δημόσια συγγνώμη. 

Ο πρώην υπουργός Επικρατεί-
ας δεν έφερε καμία αντίρρηση 
σε όσα ο Αλέξης Τσίπρας ζήτη-
σε να γίνουν, γνωρίζοντας πως 
η διαγραφή του ήταν προ των 
πυλών. Το απόλυτο άδειασμα 
που του επιφύλασσε ο πρόεδρος 
στην ολομέλεια ήταν η κατάλη-
ξη αυτής της ιστορίας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Κ», ο ίδιος 
φέρεται να έβγαλε τον εαυτό του 
από τον κατάλογο των ομιλητών 
στη Βουλή, συνειδητοποιώντας 
πως η παρουσία του θα όξυνε τα 
πνεύματα.

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης 
δραστηριοποιήθηκε έντονα στον 
ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2012, που βρέθη-
κε για πρώτη φορά στη θέση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πα-
νεπιστημιακός και πολιτικός επι-
στήμονας, ήταν εκ των κορυφαί-
ων στην ομάδα επικοινωνίας του 
κόμματος και συμμετείχε ενεργά 
σε συσκέψεις. Τον Νοέμβριο του 
2015 πήρε τη θέση του Γαβριήλ 
Σακελλαρίδη στη Βουλή ως πρώ-
τος επιλαχών στην Α΄ Αθήνας. 
Η εμπιστοσύνη που του είχε ο 

Αλέξης Τσίπρας ήταν μεγάλη. 
Ηταν ήδη αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών, προτού μετα-
πηδήσει το 2016 στο Μαξίμου 
στη θέση του υπουργού Επικρα-
τείας. Οι υπουργοί εκείνης της 
περιόδου βέβαια τον θυμούνται 
περισσότερο για τον ρόλο του ως 
αναλυτή και δημοσκόπου, παρά 
για την εμπλοκή του στον συντο-
νισμό του κυβερνητικού έργου.

Κομβικό χρονικό σημείο για 
την πορεία του κ. Βερναρδά-
κη στην Κουμουνδούρου ήταν 
οι ευρωεκλογές του 2019. Από 
τότε ξεκίνησε η «απομόνωσή» 
του στο κόμμα. Του καταλόγι-
σαν πως «πήρε στον λαιμό του» 
τον ΣΥΡΙΖΑ από το γεγονός πως 

δεν κατάφερε να πλησιάσει την 
πραγματική απήχηση της τότε 
κυβέρνησης στην κοινωνία. Φέ-
ρεται να επέμεινε μέχρι τέλους 
πως το κόμμα υποτιμάται στις με-
τρήσεις και ότι η διαφορά ήταν 
περίπου στις 3-4 μονάδες. Αυτή 
ήταν η εκτίμηση της VoxPop του 
Γιάννη Σκλια, συνεργάτη του κ. 
Βερναρδάκη, με την οποία στα-
μάτησε τη συνεργασία της η Κου-

μουνδούρου ενόψει των εθνικών 
εκλογών που ακολούθησαν. 

Στις αρχές Ιουνίου του 2019 
έγινε μια θυελλώδης συνεδρί-
αση της Πολιτικής Γραμματεί-
ας. Στον πρώην επικεφαλής της 
VPRC καταλογίστηκαν ευθύνες, 
καθώς είχε δώσει την εικόνα 
ενός ντέρμπι που δεν επέτρεψε 
την επαναχάραξη της προεκλο-
γικής στρατηγικής με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα. Ολα αυ-
τά, ωστόσο, δεν εμπόδισαν την 
εκλογή του στη Βουλή. Φέρεται 
πως ήταν και ένας εκ των διαμε-
σολαβητών προκειμένου να ηρε-
μήσουν τα πνεύματα μεταξύ της 
ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ και της νεολαίας 
του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρία τελευταία 
χρόνια δεν έχει κάποιο ρόλο μέ-
σα στο κόμμα. Είχε χρεωθεί και 
την επιλογή να εντάξει στο ευρω-

ψηφοδέλτιο τη Μυρσίνη Λοΐζου, 
που τελικά αποσύρθηκε μετά την 
αποκάλυψη πως εισέπραττε για 
ένα χρονικό διάστημα τη σύντα-
ξη της θανούσης μητέρας της.

Το ταμείο

Παρ’ όλα αυτά, το ταμείο που 
κάνουν στην Κουμουνδούρου για 
την εβδομάδα που πέρασε είναι θε-
τικό. Πιστεύουν πως η απόπειρα 
του πρωθυπουργού να συνδέσει 
την αξιωματική αντιπολίτευση με 
τη εμπρηστική επίθεση στον όμι-
λο Real, η τοποθέτησή του περί 
«εκτσογλανισμού» της πολιτικής 
ζωής, αλλά και οι αναφορές του 
Αγγελου Συρίγου για το Πολυτε-
χνείο έγειραν τελικά την πλάστιγ-
γα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και το γε-
γονός πως οι Πάνος Σκουρλέτης, 
Νίκος Φίλης και Νίκος Βούτσης 
άνοιξαν την «ομπρέλα» προστα-
σίας και πρωταγωνίστησαν στη 
μάχη της Βουλής είναι η απόδει-
ξη πως η ισορροπία που επιχείρη-
σε να κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας 
μεταξύ των τάσεων στο συνέδριο 
ομογενοποίησε το κόμμα.

Πολάκης και σία

Είναι γεγονός πως η τουλάχι-
στον άστοχη ανάρτηση του κ. 
Βερναρδάκη ήρθε για άλλη μια 
φορά τη χειρότερη στιγμή. Ηταν 
η ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματο-
ποιούσε στο Περιστέρι την πρώτη 
κεντρική εκδήλωση της άτυπης 
προεκλογικής περιόδου, ενώ την 
επομένη ο Αλέξης Τσίπρας θα μι-
λούσε στη Βουλή. Αυτό όμως συμ-
βαίνει στην αξιωματική αντιπολί-
τευση τα τελευταία τρία χρόνια. 

Οταν οι τάσεις δεν ταλαιπωρούν 
τον ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν πολύ καλά 
τα ίδια του τα στελέχη. 

Οι δηλώσεις του Παύλου Πολά-
κη μέσα στην καρδιά της πανδη-
μικής κρίσης, που έδινε την ευκαι-
ρία στη Ν.∆. να τον ταυτίζει με το 
αντιεμβολιαστικό κίνημα, έφεραν 
πολλές φορές σε δύσκολη θέση 
τον πρόεδρο στην ολομέλεια. Εί-
χε κληθεί τον περασμένο Αύγου-
στο σε συνεδρίαση του Πολιτικού 
Κέντρου προκειμένου να βάλει 
ένα φρένο στις αναρτήσεις του. 
Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2021 
ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμαζόταν να 
επιτεθεί στην κυβέρνηση από το 
βήμα της Βουλής για την υπόθεση 
Λιγνάδη, όταν ο Παύλος Πολάκης 
με μια ανάρτησή του στα «κρητι-
κά» για την Ειρήνη Αγαπηδάκη 
άλλαξε την ατζέντα. Λίγες ημέρες 
μετά είχε ακολουθήσει η δήλωση 
του Θεόδωρου ∆ρίτσα πως «κανείς 
δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 
Νοέμβρη». Ο τομεάρχης Αμυνας 
προχώρησε σε δήλωση μεταμέλει-
ας και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας δεν 
πάτησε το κουμπί της διαγραφής 
στο ιστορικό και αγαπητό στέλε-
χος του κόμματος. Η Τασία Χρι-
στοδουλοπούλου, που είχε ζηλέψει 
τους πρασινοφρουρούς, ο Σάκης 
Παπαδόπουλος για την εξεταστική 
για την υγεία και βέβαια η διαγρα-
φή του Παναγιώτη Κουρουμπλή 
τον περασμένο ∆εκέμβριο στη 
συζήτηση του προϋπολογισμού, 
που αποκάλεσε «δολοφόνους» τους 
βουλευτές της Ν.∆., ήταν μερικά 
από τα «φάλτσα» βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ που έφεραν τον Αλέξη Τσί-
πρα σε θέση απολογούμενου.

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τη στρατηγική του έναντι ενός 
σκηνικού πόλωσης διαρκείας, 
που εκτιμά ότι θα επιχειρήσει να 
επιβάλει στην πολιτική σκηνή ο 
ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την επερ-
χόμενη καλοκαιρινή ανάπαυλα, 
χαράσσει το Μέγαρο Μαξίμου, 
ενώ διαμορφώνει τα διλήμματα 
τα οποία θα θέσει στο σώμα των 
ψηφοφόρων στην πορεία προς 
τις κάλπες, που έχουν «κλειδώ-
σει» για το τέλος της τετραετίας.  

Παράλληλα, σε επίπεδο κυβερ-
νητικού σχεδιασμού, προτεραιό-
τητα για τον πρωθυπουργό Κυρ. 
Μητσοτάκη αποτελεί, όπως κατέ-
δειξε και η σύσκεψη που συγκά-
λεσε την περασμένη Πέμπτη, η 
αντιμετώπιση των παρενεργει-
ών της ενεργειακής κρίσης στην 
ελληνική οικονομία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 
κυβερνητικό επιτελείο κινείται 
με χειρότερο δυνατό σενάριο 
εργασίας την περαιτέρω άνοδο 
της διεθνούς τιμής φυσικού αε-
ρίου κατά 30%-40%. Τούτο, όπως 
λέγεται, συνεπάγεται ότι το κό-
στος των μέτρων στήριξης για 
τον κρατικό προϋπολογισμό, από 
850 εκατ. το εξάμηνο που είναι 
σήμερα μπορεί να εκτοξευθεί στα 
δύο δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, απόφαση του κ. 
Μητσοτάκη αποτελούν:
Πρώτον, να εξαντληθούν όλα τα 
δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε 
να τηρηθεί η δέσμευση για ετή-
σιας διάρκειας στήριξη των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων. 
Πέραν του ότι τα κρατικά έσο-
δα εμφανίζονται αυξημένα ένα-
ντι των προβλέψεων, πρέπει να 
επισημανθεί ότι το κόστος δα-
νεισμού παραμένει ανεκτό, ενώ 
η χώρα διαθέτει και ιδιαίτερα 
σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα.
Δεύτερον, η Αθήνα να αναλάβει 
νέες πρωτοβουλίες εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης για «έλεγχο» 
του ενεργειακού κόστους. Στην 
κατεύθυνση αυτή έχει αποφα-
σιστεί το αμέσως επόμενο διά-
στημα να αποσταλεί επιστολή 
προς την Κομισιόν με την οποία 
θα ζητείται να μπει στο τραπέ-

ζι των συζητήσεων μεταξύ των 
εταίρων η αποσύνδεση της τι-
μής ρεύματος από την τιμή φυ-
σικού αερίου. 

Η διαχείριση της ενεργεια-
κής κρίσης αποτελεί και πολιτι-
κό πρόταγμα, καθώς από τα τέλη 
Αυγούστου η χώρα θα εισέλθει 
σε μια μακρά προεκλογική περί-
οδο. Οπως προαναφέρθηκε, το 
Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα επενδύσει στο πεδίο 

της τοξικότητας, καθώς με βά-
ση τις τελευταίες δημοσκοπή-
σεις εμφανίζεται να συσπειρώ-
νει ένα κομμάτι της λεγόμενης 
«αντισυστημικής» ψήφου. Σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω πηγές, η 
τοξικότητα δεν προέρχεται μόνο 
από –θλιβερές– «αστοχίες» με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
«Πισπιρίγκου της παιδείας» του 
Χρ. Βερναρδάκη. Συχνά φθά-
νει στην κορυφή της ηγετικής 
πυραμίδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, 
όπως τονίζεται, τόσο ο  Αλ. Τσί-
πρας όσο και ο Ν. Ηλιόπουλος 
επιχείρησαν να δώσουν πολι-
τικό χρώμα στην απόφαση για 
την υπόθεση Λιγνάδη.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι προ-
φανές πως δεν θα «παίξει στο 

ίδιο γήπεδο», παρότι κατέδειξε 
με την ομιλία του την περασμέ-
νη Πέμπτη στη Βουλή πως «δεν 
θα αφήνει και τίποτα αναπάντη-
το». Σύμφωνα με στενούς του 
συνεργάτες, ο πρωθυπουργός θα 
απευθυνθεί στην πορεία προς τις 
κάλπες στους κεντρώους ψηφο-
φόρους που αποστρέφονται την 
ακραία πόλωση. Επίσης, προσθέ-
τουν, το τοξικό σκηνικό που οι-
κοδομεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα περί 
του αντιθέτου σενάρια, σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να με-
ταβάλει τη στρατηγική επιλογή 
του κ. Μητσοτάκη για εξάντλη-
ση της τετραετίας.  

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά 
στο «ύφος» και στο «ήθος» μετα-
ξύ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα 

από τα διλήμματα που θα θέσει 
το Μέγαρο Μαξίμου στην τελική 
ευθεία προς τις κάλπες.

Με όπλο τα γκάλοπ

Επίσης, στη φαρέτρα του Με-
γάρου Μαξίμου θα περιληφθούν:
• Η σύγκριση της ικανότητας των 
κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα στη δι-
αχείριση κρίσεων που έχουν με-
τατραπεί σε μια δυσάρεστη «κα-
νονικότητα» για τη χώρα, καθώς 

και των δύσκολων θεμάτων οικο-
νομίας, εξωτερικής πολιτικής και 
άμυνας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 
με την τελευταία δημοσκόπηση 
της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ο κ. Μη-
τσοτάκης θεωρείται ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τα ζητή-
ματα οικονομίας και ανάπτυξης με 
ποσοστό 36% έναντι 27% του κ. 
Τσίπρα. Επίσης, τον πρωθυπουργό 
εμπιστεύεται για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης το 34% 
έναντι 27% του κ. Τσίπρα, ενώ η 
διαφορά είναι μεγαλύτερη στα ζη-
τήματα εξωτερικής πολιτικής και 
άμυνας, με τον κ. Μητσοτάκη να 
συγκεντρώνει την προτίμηση του 
40% έναντι 24% του κ. Τσίπρα.
• Η σύγκριση του πρωθυπουρ-
γού και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ 
στη συνέπεια, στο διεθνές κύρος 
και την τήρηση των δεσμεύσε-
ων που έχουν αναλάβει. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, όπως λέγεται, κατά την 
πρωθυπουργική του θητεία τήρη-
σε όσα έχει εξαγγείλει, με βασικό-
τερο όλων τη μείωση φόρων, σε 
αντίθεση με τον κ. Τσίπρα που εί-
χε υποσχεθεί την κατάργηση των 
μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρ-
θρο με τα γνωστά αποτελέσματα.
• Το διακύβευμα της σταθερότη-
τας και του σχηματισμού ισχυρής 
κυβέρνησης που αποκτά νέα δυνα-
μική μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
στην Ιταλία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει 
καταστήσει σαφές πως στόχος του 
είναι η αυτοδυναμία, ακόμη και 
εάν, όπως αναμένεται,  απαιτη-
θούν δεύτερες εκλογές. Σημειώνε-
ται πως σύμφωνα με τις τελευταίες 
«Τάσεις» της MRB, το ακροατή-
ριο που προτάσσει την πολιτική 
σταθερότητα είναι ευρύ: συγκε-
κριμένα, το 52,6% των ερωτώμε-
νων ανησυχεί για την αδυναμία 
σχηματισμού κυβέρνησης λόγω 
της απλής αναλογικής. Επίσης, 
με βάση την ίδια έρευνα, το 44,4% 
επιθυμεί μονοκομματικές κυβερ-
νήσεις. Το «επιχείρημα» του κ. Μη-
τσοτάκη υπέρ της σταθερότητας 
ενδεχομένως καθίσταται ακόμα 
ισχυρότερο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
βάλλει ως εναλλακτικό μοντέλο δι-
ακυβέρνησης τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης συνεργασίας, με εταίρο 
μάλιστα τον Γ. Βαρουφάκη.

Ο γρίφος των δύο δισ. στην ενέργεια
Οι δημοσιονομικές «εφεδρείες» και η πρωτοβουλία Μητσοτάκη προς την Ευρωπαϊκή Ενωση για έλεγχο των τιμών

Στρατηγική για μακρά 
περίοδο «τοξικού 
πολέμου» χαράσσει 
το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός 
είναι αποφασισμένος να 
μην παίξει στο γήπεδο 
της ακραίας πόλωσης.

Η Ολγα Γεροβασίλη επι-
κοινώνησε με τον βου-
λευτή και του ζήτησε 
να αποσύρει την ανάρ-
τησή του κατά της Κε-
ραμέως και να ζητήσει 
συγγνώμη.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Η παραλίγο διαγραφή Βερναρδάκη και τα τοξικά «αυτογκόλ»
Τα «σωφρονιστικά» τηλεφωνήματα στον παραγκωνισμένο δημοσκόπο και το σίριαλ των εκτροχιασμών στον ΣΥΡΙΖΑ 

Οι τόνοι των τελευταίων αναμετρήσεων στη Βουλή (στη φωτογραφία στιγμιότυπο από το βουλευτήριο κατά τη συζήτηση του νόμου για τα ΑΕΙ) θεωρούνται 
από την κυβέρνηση ενδεικτικοί της πόλωσης που θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.

Η δήλωση του Χριστόφορου Βερναρδάκη ήταν το τελευταίο σειράς «φάλ-
τσων» από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που έφεραν τον κ. Τσίπρα σε δύσκολη θέση.
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Είναι Φεβρουάριος του 2019 και 
στο αγαπημένο στέκι του πολιτι-
κού συστήματος της Ουάσιγκτον 
επικρατεί αναταραχή. Ακόμη μία 
εμπρηστική δήλωση του προέ-
δρου Τραμπ έχει μόλις προκαλέ-
σει τη γνώριμη πολιτικο-δημοσι-
ογραφική φρενίτιδα της εποχής. 
Θυμάμαι όρθιες παρέες γερουσια-
στών να στριμώχνονται μπροστά 
από τις μεγάλες τηλεοπτικές οθό-
νες του εστιατορίου για να ακού-
σουν καλύτερα τι έχει συμβεί.

Σε ένα σκοτεινό τραπέζι λίγο 
πιο πέρα, μια ολιγομελής παρέα 
δεν δίνει απολύτως καμία σημα-
σία. Ο Εντι Ζεμενίδης με το κε-
φάλι σκυμμένο γράφει πάνω σε 
μια σχεδόν χρησιμοποιημένη 
χαρτοπετσέτα με ένα στιλό που 
έχει δανειστεί από τους σερβι-
τόρους. Προσπαθεί να εξηγήσει 
πώς ακριβώς οραματίζεται ο γε-
ρουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ 
το νομοσχέδιο EastMed. Βελάκια, 
μουντζούρες, παρενθέσεις και 
ημιτελείς προβλέψεις ενός νο-
μοσχεδίου, το οποίο δέκα μήνες 
μετά θα τοποθετούσε επισήμως 
την Ελλάδα στο επίκεντρο της 
αμερικανικής στρατηγικής στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Την ταλαι-
πωρημένη χαρτοπετσέτα με τις 
βασικές πληροφορίες ενός τερά-
στιου δημοσιογραφικού scoop, 
την έχω ακόμη και σήμερα για 
να μου θυμίζει την πρώτη μεγά-
λη δικαίωση των συντονισμένων 
προσπαθειών του ελληνικού λό-
μπι. Τον EastMed Act.

Ακολούθησαν ο νόμος για την 
Αμυντική και ∆ιακοινοβουλευ-
τική Εταιρική Συνεργασία ΗΠΑ 
- Ελλάδος, η τριμερής συνεργα-
σία με Κύπρο και Ισραήλ, στην 
οποία προστέθηκαν οι ΗΠΑ, η 
συμμετοχή στις δράσεις για απο-
πομπή της Τουρκίας από το πρό-
γραμμα των F-35, οι παρασκηνι-
ακές πιέσεις για την επιβολή του 
νόμου CAATSA, η μερική άρση 
του εμπάργκο όπλων στην Κύ-
προ, η εκστρατεία «No Jets For 
Turkey» και δεκάδες άλλες πα-
ρεμβάσεις, ζυμώσεις και διερ-
γασίες που άλλοτε έγιναν πρω-
τοσέλιδα και άλλοτε όχι. Η ίδια 
στρατηγική και η ίδια επιμονή 
των ίδιων ανθρώπων και των 
συμμάχων τους οδήγησαν την 
Πέμπτη και στην υπερψήφιση 
της τροπολογίας του Κρις Πάπας 
από την Ολομέλεια της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.

Νέα δυναμική

Το 2019 ήταν κάθε άλλο πα-
ρά η αρχή της δράσης του ελ-
ληνοαμερικανικού λόμπι. Χρό-
νια πριν, ο επιχειρηματίας Νίκος 
Μούγιαρης είχε προσδώσει μια 
νέα δυναμική στις προσπάθει-
ες ανάδειξης των θεμάτων μας 
στις ΗΠΑ, με την ιδέα σύστα-
σης μιας οργάνωσης που, όπως 
θυμάμαι έλεγε, «θα είναι διαφο-
ρετική από τις άλλες». Μια νέα, 
πλην πολιτικά ώριμη και βαθιά 
καλλιεργημένη γενιά ανθρώπων 
ανέλαβε αμέσως δράση. Στο ΑΧΙ, 
στην ΑΧΕΠΑ, στον ΜΑΝΑΤΟ και 
στην ΠΣΕΚΑ προστέθηκε η οργά-

νωση HALC (Hellenic American 
Leadership Council).

Οι παίκτες αυξήθηκαν, η ατζέ-
ντα διευρύνθηκε, ο πήχυς ανέ-
βηκε. Το Κυπριακό και το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο έπαψαν να 
είναι τα μοναδικά θέματα ενα-
σχόλησης. Οι επισκέψεις στο 
Κογκρέσο με χάρτες, πριν αυ-
τοί γίνουν της μόδας, έγιναν μια 
σχεδόν καθημερινή δραστηριό-
τητα των νεαρών μελών της ορ-
γάνωσης. Τα προβλήματα κά-
θε είδους και οι προκλήσεις που 
αντιμετώπιζε η Ελλάδα άρχισαν 
να τίθενται σε τακτική βάση στα 
γραφεία βουλευτών και γερου-
σιαστών, πολλοί εκ των οποίων 
δυσκολεύονταν τότε να δείξουν 
στον χάρτη την περιοχή μας. Η 
Ανατολική Μεσόγειος με τις ιδι-
αιτερότητες και την πολυπλοκό-
τητά της άρχισε να αποκτά ενδι-
αφέρον για τους νομοθέτες και 
να γίνεται αντικείμενο προσεκτι-
κής παρατήρησης στο Κογκρέσο.

Με τη σταθερή στήριξη και 
καθοδήγηση του γερουσιαστή 
Μενέντεζ, των Ελληνοαμερικα-
νών βουλευτών, ανθρώπων σε 
θέσεις-κλειδιά στους αμερικα-
νικούς μηχανισμούς λήψης απο-
φάσεων, σημαντικών επιχειρη-
ματιών που επιλέγουν να δρουν 
μακριά από τα δημοσιογραφικά 
φώτα και συχνή συνεργασία με 
τις υπόλοιπες ελληνοαμερικα-
νικές οργανώσεις, η δράση της 
HALC δεν άργησε να καθιερωθεί 

ως ένα βασικό εργαλείο άσκησης 
πίεσης και προώθησης των θε-
μάτων που ενδιαφέρουν Ελλάδα 
και Κύπρο. Αναπόφευκτα δεν 
άργησε να μπει και στα ραντάρ 
της Τουρκίας, η οποία ξαφνικά 
είδε έναν παράγοντα που έδειχνε 
υπολογίσιμος «να μπλέκεται στα 
πόδια της και να της δημιουργεί 
προβλήματα».

Αυτό που ξεκίνησε ως ακόμη 
μία ελληνοαμερικανική οργάνω-
ση, με τα χρόνια κατάφερε να με-
τατραπεί σε ένα μεγάλο φιλελλη-
νικό λόμπι. Και ταυτόχρονα σε 
ένα τεράστιο πρόβλημα για τον 
Ερντογάν, ο οποίος με τις επα-
νειλημμένες δημόσιες κατηγορί-
ες και απειλές εναντίον του έχει 
επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσματα. Αντί να ανακόψει 
τη δράση του, έχει ενισχύσει σε 
σημαντικό βαθμό την εικόνα και 
την αναγνωρισιμότητά του στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ.

Η άνοδος του ελληνικού λόμπι 
συνέπεσε με τη σύσφιγξη των 
σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδος που κα-
ταγράφηκε τα τελευταία χρόνια 
και με τη θετική διακομματική 

διάθεση Κογκρέσου και διαδοχι-
κών αμερικανικών κυβερνήσεων, 
σε μια διαδικασία αλληλοτροφο-
δοτούμενη. Η άνοδός του όμως 
συνέπεσε και με τον σταδιακό 
περιορισμό της κυριαρχίας του 
τουρκικού λόμπι, που για πολλά 
χρόνια σάρωνε την αμερικανική 
πρωτεύουσα με επιρροή, δύνα-
μη και χρήμα. Σήμερα το χρήμα 
παραμένει, όμως η δράση του 
τουρκικού λόμπι εκφράζεται απο-
κλειστικά και μόνο από εταιρείες 
δεύτερης κατηγορίας της K street 
(κεντρικός δρόμος στην Ουάσι-
γκτον όπου βρίσκονται όλες οι 
εταιρείες λόμπι), μέσω κάποιων 
δεξαμενών σκέψης, κατευθυνό-
μενων Τούρκων δημοσιογράφων 
που έχουν κατακλύσει τα briefing 
rooms της αμερικανικής πρωτεύ-
ουσας και αναλυτών που δεν φη-
μίζονται ούτε για την αξιοπιστία 
ούτε για τη σοβαρότητά τους. 

Η αδυναμία ουσιαστικής δι-
είσδυσης στα αμερικανικά κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων είναι 
ένα από τα βασικά προβλήματα 
που καλείται να διαχειριστεί σή-
μερα ο υπερδραστήριος πρέσβης 

της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον 
Μουράτ Μερκάν, ο οποίος είναι 
στενός φίλος του προέδρου Ερ-
ντογάν, ιδρυτικό στέλεχος του 
Κόμματος ∆ικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης και τακτικός επισκέπτης 
στο Κογκρέσο. Η φιλότιμη προ-
σπάθεια που καταβάλλει καθημε-
ρινά για να χτίσει συμμαχίες, να 
ενισχύσει την εικόνα της Τουρκί-
ας και να ανακτήσει κάποια από 
τη χαμένη αίγλη της φαίνεται 
πως δεν είναι αποδοτική.

«Ούτε οι ίδιοι οι υποστηρικτές 
της Τουρκίας δεν πιστεύουν αυ-
τά που πλασάρουν», σχολίαζαν 
πηγές στην Ουάσιγκτον ακούγο-
ντας την τοποθέτηση του βου-
λευτή Πιτ Σέσιονς στη συζήτη-
ση για την τροπολογία των F-16. 
∆ιαβάζοντας αγχωμένος από ένα 
πρόχειρο σημείωμα που είχαν το-
ποθετήσει μπροστά του, είπε ότι 
η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος 
σύμμαχος των ΗΠΑ, αναγκάζο-
ντας συναδέλφους του να σχολι-
άσουν ότι «τέτοιο χαρακτηρισμό 
για την Αγκυρα έχουμε να ακού-
σουμε στο Hill αιώνες». Αυτό δεν 
είναι ένα μεμονωμένο περιστα-
τικό, είναι το γενικότερο κλίμα.

Η Αγκυρα παρότι έχει απόλυ-
τη επίγνωση αυτού του κλίματος, 
δυσκολεύεται να διαχειριστεί την 
κατάσταση και συνεχίζει να διο-
χετεύει τεράστια ποσά χωρίς ου-
σιαστικό αποτέλεσμα. Περίπου 
6 με 10 εκατομμύρια τον χρόνο 
δίνει, σύμφωνα με πληροφορί-

ες, σε αμερικανικές ομάδες πί-
εσης, χωρίς όμως να λαμβάνει 
τα αντίστοιχα οφέλη, ούτε να 
περιορίζει τη ζημιά. Και αυτό 
γιατί «έχει δυσκολέψει πολύ η 
δουλειά των εταιρειών που απο-
φασίζουν να δουλέψουν για την 
Τουρκία», όπως ακούγεται συχνά 
στα γραφεία της Κ street. Οι πιο 
επικίνδυνες διαδρομές χρήματος 
πάντως εξακολουθούν να είναι 
αυτές που δεν φαίνονται, όπως 
αποδεικνύει με τον πιο καθαρό 
τρόπο η πρόσφατη αποκάλυψη 
χρηματισμού του Μάικλ Φλιν, 
πρώην συμβούλου Ασφαλείας 
του Λευκού Οίκου. Αποκάλυψη 
που δημιουργεί υποψίες για πι-
θανές ανάλογες μεθοδεύσεις δε-
καετιών.

Η δυσκολία εύρεσης υποστη-
ρικτών με σχετικό κύρος δεν ση-
μαίνει κατ’ ανάγκην ότι η Αγκυρα 
έχει απολέσει τελείως τα ερεί-
σματά της στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Κέντρα στο Στέιτ Ντη-
πάρτμεντ, στο Πεντάγωνο και 
λιγότερο στον Λευκό Οίκο εξα-
κολουθούν να προωθούν τις θέ-
σεις της «γιατί αυτή την πραγμα-
τικότητα κληρονόμησαν, αυτή 
γνωρίζουν και αυτή θα συνεχί-
σουν να υπηρετούν ακόμη και 
αν οι συγκυρίες είναι πια τελεί-
ως διαφορετικές», όπως λέγεται 
χαρακτηριστικά. Γερουσιαστές 
όπως ο Λίντσι Γκράαμ από τη 
Νότια Καρολίνα, βουλευτές όπως 
ο προαναφερθείς Πιτ Σέσιονς 
από το Τέξας και χώρες όπως το 
Αζερμπαϊτζάν παραμένουν πιστά 
αφοσιωμένοι στον Ερντογάν και 
συχνά-πυκνά καταφέρνουν να 
καταγράφουν μικρές, αλλά σπα-
νίως ουσιαστικές νίκες.

Το μπλόκο στα F-35

Θυμάμαι όταν το 2018 άρχι-
σε η πρώτη εκστρατεία «No Jets 
For Turkey», που είχε σκοπό να 
αφυπνίσει το αμερικανικό πολι-
τικό σύστημα για τους κινδύνους 
που εγκυμονούσε η παραλαβή 
των F-35 από την Τουρκία, ελά-
χιστοι πίστευαν στην επιτυχία 
του εγχειρήματος. Η ειρωνική 
διάθεση με την οποία αντιμε-
τωπίστηκε αυτή η προσπάθεια 
από κέντρα στην Ελλάδα αλλά 
και τις ΗΠΑ μού είναι ακόμη και 
σήμερα δυσνόητη. Τώρα οι πά-
ντες παραδέχονται ότι με δεδο-
μένη την κλιμάκωση της τουρκι-
κής επιθετικότητας, αν δεν είχε 
μπει μπλόκο στην Τουρκία τότε, 
σήμερα υπερσύγχρονα F-35 θα 
πετούσαν κυριολεκτικά πάνω 
από τα κεφάλια μας στο Αιγαίο.

Επομένως κάθε σημερινή επι-
τυχία έχει τις βάσεις της σε δρά-
σεις του παρελθόντος και δρά-
σεις σημερινές σχεδιάζουν και 
καθορίζουν τις επιτυχίες του μέλ-
λοντος. Αυτή η μακρόπνοη θε-
ώρηση των πραγμάτων είναι η 
βασική φιλοσοφία του ελληνικού 
λόμπι. Κορυφαίο στέλεχός του 
μου την περιέγραφε πρόσφατα 
με πολύ μεγάλη σαφήνεια λέγο-
ντας «αν διστάζεις να φυτέψεις 
ένα δέντρο σήμερα γιατί δεν θα 
είσαι εδώ να το θαυμάσεις αύ-
ριο, μάλλον πρέπει να αλλάξεις 
επάγγελμα».

Ο πόλεμος των λόμπι στο Κογκρέσο
Πώς η ελληνική ομογένεια έχτισε σταδιακά το δίκτυο επιρροής που κατέληξε στην υιοθέτηση της τροπολογίας για τα F-16

Της ΛΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗ 

Από αριστερά, ο Εντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, ο οποί-
ος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του νόμου EastMed Act, και ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας, ο οποίος κατέθεσε την τροπολογία που 
μπλόκαρε την πώληση F-16 στην Τουρκία. Το φιλελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον διανύει περίοδο μεγάλης επιρροής.

Η αποδόμηση της Τουρκίας στις 
ΗΠΑ δεν οφείλεται στο ελληνι-
κό λόμπι, αλλά στην ίδια τη στά-
ση και τις επιλογές της. Στάση 
και επιλογές γνωστές, οι οποίες 
μεταξύ άλλων της έχουν στερή-
σει σημαντικούς συμμάχους που 
λύνουν και δένουν στην Ουάσι-
γκτον. Οπως για παράδειγμα το 
εβραϊκό λόμπι ή αυτό των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, δύο από 
τα πιο σημαντικά συστήματα πα-
ρασκηνιακής εξουσίας στην πρω-
τεύουσα. Σύμμαχοι δηλαδή που 
κάποτε της έδιναν πλεονέκτημα 
κινήσεων και έγραφαν για χάρη 
της τη μια επιτυχία μετά την άλ-
λη, σήμερα έχουν περάσει απέ-
ναντι. Κανείς στην Ουάσιγκτον 
δεν ξεχνάει ότι για τις μεγαλύτε-
ρες νίκες της Τουρκίας στις ΗΠΑ 

ευθύνονται Αμερικανοεβραίοι και 
γκιουλενιστές. Και ότι για χρόνια 
την αναγνώριση της Γενοκτονί-
ας των Αρμενίων την μπλόκαρε 
το φιλοϊσραηλινό λόμπι σε αγα-
στή συνεργασία με συγκεκριμένα 
κέντρα του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Αυτή η ευνοϊκή πραγματικό-
τητα άρχισε να αλλάζει κάποια 
στιγμή το 2009 όταν οι οργανω-
μένες εβραϊκές ομάδες πίεσης 
στράφηκαν σταδιακά κατά της 
Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι 
παρέμενε το χαϊδεμένο παιδί της 
κυβέρνησης Ομπάμα. Η μετα-
στροφή θεωρείται το μεγαλύτερο 
πλήγμα στην ιστορία του τουρ-
κικού λόμπι και η αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
το 2021 η μεγαλύτερη ήττα του, 
καθώς αυτό ήταν παραδοσιακά 
το πρώτο θέμα στη λίστα των 
αιτημάτων που καλούνται να δι-
ευθετήσουν οι συνεργαζόμενες 
εταιρείες λόμπι.

Οι Ελληνοαμερικανοί επιδει-
κνύοντας εξαιρετικά αντανακλα-
στικά εκμεταλλεύθηκαν γρήγο-

ρα τη μοναδική αυτή συγκυρία 
όξυνσης των σχέσεων Τουρκί-
ας - Ισραήλ. Η διορατικότητα 
που επέδειξε το 2012 ο βουλευ-
τής Γκας Μπιλιράκης ιδρύοντας 
την Κοινοβουλευτική Συμμαχία 
Ελλάδος - Ισραήλ (CHIA) με τον 
βουλευτή Τεντ Ντόιτς (ο οποί-
ος αναλαμβάνει σε λίγους μή-
νες επικεφαλής της Αμερικανο-
εβραϊκής Επιτροπής AJC) ήταν 
καθοριστικής σημασίας, διότι 
άνοιξε τον δρόμο για τη στενή 
συνεργασία των δύο ομάδων 
πίεσης που ακολούθησε όλα τα 
επόμενα χρόνια.

Οι ομογενείς μας έκτοτε αξι-
οποιούν συστηματικά κάθε ευ-
καιρία διεύρυνσης του μεγάλου 
αντιτουρκικού συνασπισμού 
που έχει δημιουργηθεί. Μια ετε-

ρόκλητη συμμαχία οργανώσεων, 
δεξαμενών σκέψης, αμερικανι-
κών αριστερών φορέων με τε-
ράστια επιρροή στα κοινωνικά 
δίκτυα και κέντρων ισχύος στο 
Κογκρέσο λειτουργεί συμπλη-
ρωματικά και συντονισμένα για 
την επίτευξη των στόχων.

Ο καθένας από αυτούς τους 
φορείς έχει τα δικά του ανοι-
χτά ζητήματα με την Αγκυρα και 
τους δικούς του λόγους για τους 
οποίους επιθυμεί την ανακοπή 
της τουρκικής δράσης. Αρμένιοι, 
Εβραίοι, πανίσχυρες χριστιανι-
κές οργανώσεις, μεταξύ αυτών 
και Ευαγγελιστές, Κούρδοι, Ιν-
δοί. ∆εν συμφωνούν σε όλα με-
ταξύ τους, σίγουρα όμως συμ-
φωνούν στο θέμα της Τουρκίας 
και στην επιδίωξη να έχουν στο 

πλευρό τους τις ΗΠΑ ως αντίβα-
ρο στην επιθετικότητα και στον 
αναθεωρητισμό.

Η τουρκική επιχείρηση επα-
ναπροσέγγισης με την Αρμενία 
και το Ισραήλ εντάσσεται στο 
πλαίσιο των προσπαθειών πε-
ριορισμού της μεγάλης ζημιάς 
που κάνει ο αντιτουρκικός συ-
νασπισμός. Και η επιχείρηση 
αυτή στοχεύει κατευθείαν στον 
Λευκό Οίκο.

Είναι κοινό μυστικό στην Ου-
άσιγκτον ότι βασικός στόχος 
της διάθεσης του Ερντογάν να 
τα βρει μαζί τους δεν είναι τό-
σο η εξομάλυνση των διμερών 
σχέσεων, όσο η επιδίωξη άμ-
βλυνσης της αρνητικής επιρρο-
ής των λόμπι τους στα τουρκικά 
συμφέροντα.

Η ευνοϊκή για τα 
τουρκικά συμφέροντα 
πραγματικότητα άρχισε 
να αλλάζει το 2009
όταν οι οργανωμένες 
εβραϊκές ομάδες
πίεσης στράφηκαν 
εναντίον τους.

Η «πολύχρωμη» συμμαχία εναντίον της αστάθμητης Τουρκίας

Ακόμη μία σημαντική παράμετρος που καθιστά το ελληνικό λόμπι απο-
τελεσματικότερο έναντι του τουρκικού είναι η διείσδυσή του σε ισχυρές 
δεξαμενές σκέψης, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διαδι-
κασία λήψης των αμερικανικών αποφάσεων. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης, 
εκτίμησης και σεβασμού που διατηρεί με βασικούς παράγοντες σε κο-
ρυφαία think tanks είναι ένας πολύτιμος κρίκος στην ευρύτερη στρατη-
γική. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε αυτούς τους οργανισμούς δεν 
βλέπουν με θετικό μάτι τα αιτήματά μας διότι μας συμπαθούν. ∆εν λει-
τουργεί έτσι το σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθεί συστη-
ματική δουλειά με σκοπό την επίτευξη βαθύτατης κατανόησης των θε-
μάτων μας. Κορυφαίοι αναλυτές όπως ο Στιβ Κουκ και ο Μάικ Ρούμπιν, 
που πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ κοντά στην Τουρκία, σήμερα έχουν 
γίνει οι πιο σκληροί επικριτές της. Αμερικανοί δημοσιογράφοι σε σημα-
ντικά μέσα ενημέρωσης που δεν ασχολούνταν με την περιοχή μας, σή-
μερα γνωρίζουν σε βάθος και καταγράφουν συστηματικά τις εξελίξεις 
που μας αφορούν.

Προσβάσεις στις δεξαμενές σκέψης
H δράση της HALC δεν 
άργησε να καθιερωθεί 
ως ένα βασικό εργαλείο 
άσκησης πίεσης και 
προώθησης των θεμάτων 
που ενδιαφέρουν 
Ελλάδα και Κύπρο.

«Ούτε οι ίδιοι
οι υποστηρικτές της 
Τουρκίας δεν πιστεύουν 
αυτά που πλασάρουν», 
σχολίαζαν πηγές 
στην Ουάσιγκτον στη 
συζήτηση για τα F-16.



Κ Ο Σ Μ Ο Σ Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  21Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο 
Ντράγκι γνωρίζει ότι καμία από 
τις πολιτικές δυνάμεις που εδώ 
και 18 μήνες στηρίζουν την κυ-
βέρνησή του δεν θέλει να πάει 
σε πρόωρες εκλογές. Ούτε το 
Κίνημα 5 Αστέρων ούτε το ∆η-
μοκρατικό Κόμμα ούτε η Φόρ-
τσα Ιτάλια ούτε η Λέγκα ούτε το 
μικρό κεντρώο κόμμα του πρώ-
ην πρωθυπουργού Ρέντσι βιάζο-
νται να αναμετρηθούν άμεσα 
στις κάλπες, που κανονικά θα 
στηθούν την άνοιξη του 2023. 
Με αυτό το δεδομένο, η παραί-
τηση του Ντράγκι την Πέμπτη 
από την πρωθυπουργία, ήταν 
περισσότερο διαπραγματευτι-
κή κίνηση και λιγότερο τίτλοι 
τέλους της κυβέρνησής του. Ο 
Ντράγκι ανακοίνωσε ότι αποχω-
ρεί επιχειρώντας να συνεχίσει 
με καλύτερους όρους – αν τους 
εξασφαλίσει, η πολιτική κρίση 
θα εκτονωθεί, τουλάχιστον προ-
σωρινά. 

Το ερώτημα είναι τι περιθώ-
ρια έχουν τα δύο κόμματα που 
του κάνουν τη ζωή δύσκολη, το 
Κίνημα 5 Αστέρων και η Λέγκα, 
να σταματήσουν να ασκούν πιέ-
σεις και να υποδυθούν τις υπεύ-
θυνες πολιτικές δυνάμεις, όπως 
έκαναν όταν συμφώνησαν να 
στηρίξουν την –σχεδόν– οικου-
μενική κυβέρνηση τον Ιανουά-
ριο του 2021.

Η απάντηση: Oχι και πολλά. 
Αν τα δύο κόμματα αγνοήσουν 
τα όλο και πιο ηχηρά μηνύματα 
από τη βάση τους και δώσουν 
νέα παράταση ζωής στην κυ-
βέρνηση Ντράγκι, η κοινωνική 
δυσαρέσκεια που οδήγησε στην 
τωρινή κρίση θα εκφραστεί με 
ακόμη πιο σαρωτικό τρόπο στις 
επόμενες εκλογές. 

Οι κίνδυνοι

Τα μεν 5 Αστέρια θα χάσουν 
τελείως την επαφή τους με τα 
λαϊκά στρώματα και θα εξαφανι-
στούν από τον πολιτικό χάρτη, 
η δε Λέγκα θα δει τους ψηφο-
φόρους της να μεταναστεύουν 
μαζικά στο φασιστικών καταβο-
λών κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας, 
που είναι ήδη το πρώτο κόμμα 
στον συντηρητικό χώρο, επω-
φελούμενο από την ιδιότητα της 
μοναδικής αντιπολίτευσης. Ο 
διακανονισμός «όλοι μαζί υπό 
τις φτερούγες του Ντράγκι», τη 

στιγμή που η κοινωνία βράζει, 
μπορεί να είναι επιθυμητός από 
την Ευρώπη, αλλά κινδυνεύει 
να απαξιώσει το σύνολο των 
πολιτικών δυνάμεων στα μάτια 
των ψηφοφόρων, που θα ανα-
ζητήσουν αλλού εναλλακτικές 
λύσεις. 

Η επικεφαλής των Αδελφών 
της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, 
έχει φθάσει να παριστάνει την 
πιο δημοκράτισσα από όλους, 
με ειρωνικά σχόλια όπως «δεν 
μπορούμε να πάμε σε εκλογές 
λόγω πανδημίας, δεν μπορού-
με επειδή γίνεται πόλεμος, δεν 
μπορούμε γιατί ανεβαίνουν τα 
σπρεντ, δεν μπορούμε γιατί ο 
(παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
της Ρόμα) Τότι και η Ιλαρι χωρί-
ζουν». Υπό την απειλή της Με-
λόνι, ο επικεφαλής της Λέγκας 
Ματέο Σαλβίνι θέτει στον Ντρά-
γκι εξωπραγματικές απαιτήσεις, 
το κόστος των οποίων υπολογί-
ζεται σε 50 δισ. ευρώ. 

«Οπως έχει πει κατ’ επανάλη-
ψη και ο ίδιος ο Μάριο Ντράγκι, 
η νάρκη που έχει βάλει η Λέγκα 
στην κυβέρνησή του δεν είναι 
μικρότερη από τη νάρκη που 
έχουν βάλει τα 5 Αστέρια», ση-
μείωσε την Παρασκευή ο διευ-
θυντής της εφημερίδας Κοριέρε 
ντελα Σέρα, Λουτσάνο Φοντά-
να. Ο Φοντάνα είναι απαισιόδο-
ξος ως προς τις πιθανότητες να 
αποφευχθούν οι εκλογές, θεω-
ρώντας ότι δεν υπάρχουν πια οι 
προϋποθέσεις για να παραταθεί 
η ζωή της κυβέρνησης. 

Αν πράγματι αυτό ισχύει, αν 
δηλαδή κόμματα που δεν έχουν 
συμφέρον να πάνε σε εκλογές 
υποχρεωθούν από τις συνθήκες 
να το κάνουν, τότε σημαίνει ότι 
οι πιέσεις που δέχονται από τα 
κάτω είναι πια εκτός ελέγχου. 
∆εν φαίνεται να έχει φθάσει η 
κατάσταση σε αυτό το σημείο, 
αλλά η δυναμική εκεί οδηγεί. 

Ο Μπέπε Γκρίλο, ο ιδρυτής 
των 5 Αστέρων πήγε πρόσφατα 
στη Ρώμη με σκοπό να οσμισθεί 
το πολιτικό κλίμα και να πείσει 
τους βουλευτές του κινήματος 
να μην αποχωρήσουν από την 
κυβερνητική πλειοψηφία. Η κοι-
νοβουλευτική ομάδα ήταν έξαλ-
λη γιατί ο Ντράγκι αποφάσισε 
να κατασκευάσει μεγάλο εργο-
στάσιο καύσης απορριμμάτων 
στα περίχωρα της Ρώμης, πα-
ρότι γνωρίζει ότι η αντίδραση 
όσων εισπνέουν το καυσαέριο 

από τέτοιου είδους εργοστά-
σια ήταν κυριολεκτικά ένας από 
τους λόγους που ιδρύθηκαν τα 
5 Αστέρια. 

«∆εν θα ρίξουμε την κυβέρ-
νηση για ένα κ...εργοστάσιο», 
φέρεται να είπε ο Γκρίλο, πριν 
αντιληφθεί ότι το βάθος της δυ-
σαρέσκειας είναι πολύ μεγαλύ-
τερο. Εν συνεχεία ο Γκρίλο στή-
ριξε απολύτως τον επικεφαλής 
του κινήματος και πρώην πρω-
θυπουργό Τζουζέπε Κόντε, όταν 
αυτός αποφάσισε να «κάνει νε-
ρά» στον Ντράγκι, αρνούμενος 
να ψηφίσει νομοσχέδιο που εί-
χε χαρακτήρα ψήφου εμπιστο-
σύνης. Η αποχή των 5 Αστέ-
ρων από αυτή την ψηφοφορία 
ήταν που έστειλε τον Ντράγκι 
στο προεδρικό μέγαρο με την 
παραίτηση ανά χείρας. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μπορεί όλα αυτά να φαί-
νονται ως υποθέσεις καθαρά 

ιταλικού ενδιαφέροντος, αλλά 
δεν είναι. Η Ιταλία είναι απλά η 
πρώτη χώρα στην οποία ο πόλε-
μος στην Ουκρανία συνδέεται 
τόσο ξεκάθαρα με το κοινωνικό 
ζήτημα στην εσωτερική πολι-
τική συζήτηση.

Τα 5 Αστέρια υποστηρίζουν 
ότι η Ιταλία δεν πρέπει να συμ-
μετέχει με τόσο ενθουσιασμό 
στον πόλεμο στο πλευρό της 
Ουκρανίας, αλλά να ενισχύει τις 
πρωτοβουλίες για την ειρήνη, 
γιατί η κατάσταση για τα λαϊκά 
στρώματα θα γίνει ακόμη δρα-
ματικότερη, αν ο πόλεμος συ-
νεχιστεί. Η γραμμή αυτή οδή-
γησε πρόσφατα σε διάσπαση 
των 5 Αστέρων, με τον υπουργό 
Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο να 
αποχωρεί κατακεραυνώνοντας 
την «ταύτιση με τη Μόσχα». 
«∆ώσατε στον Πούτιν την κε-
φαλή του Ντράγκι επί πίνακι», 
είπε στους πρώην συναδέλφους 
του μετά την παραίτηση του 
Ιταλού πρωθυπουργού. 

Ενδιαφέρονται όμως όσοι 
πλήττονται από την αύξηση 
του ενεργειακού κόστους και 
τον πληθωρισμό που καλπάζει, 
για το αν ο Ντι Μάιο θα τους χα-
ρακτηρίσει φίλους του Πούτιν, 
ή ενδιαφέρονται περισσότερο 
να λήξει ο πόλεμος; Ακόμα και 
αν ο Ντράγκι μείνει στο τιμό-
νι της Ιταλίας μετά τα παζάρια 
της επόμενης εβδομάδας, τα 
ερωτήματα αυτά θα συνεχίσουν 
να επηρεάζουν τις ισορροπίες. 

Απέναντι στις έντονες κοινωνικές 
πιέσεις που προξενεί η οικονομι-
κή κρίση, ο Ισπανός πρωθυπουρ-
γός Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε 
να σταθεροποιήσει την κυβέρ-
νησή του με διαφορετική μέθο-
δο από αυτή που επέλεξε ο Μά-
ριο Ντράγκι. Αντί παραίτησης 
και απειλής με προσφυγή στις 
κάλπες, ο σοσιαλιστής Σάντσεθ 
«ξύπνησε από το αριστερό πλευ-
ρό», όπως σχολίασαν καυστικά 
οι επικριτές του. 

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε ένα 
γενναίο πρόγραμμα φορολόγη-
σης των υπερκερδών των εται-
ρειών ενέργειας και των τρα-
πεζών, μέσα από το οποίο θα 
χρηματοδοτήσει δωρεάν μαζι-
κές συγκοινωνίες για τους επό-
μενους τέσσερις μήνες και θα 
αυξήσει την κρατική ενίσχυση 
προς τους φοιτητές και σπουδα-
στές. Συνολικά η έκτακτη αυτή 
φορολογία θα αποφέρει στα κρα-
τικά ταμεία 7 δισεκατομμύρια 
ευρώ, μέσω των οποίων, εκτός 
των άλλων, θα κατασκευαστούν 
12.000 κατοικίες στη Μαδρίτη.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση, 

την Τρίτη, σε μια κοινοβουλευ-
τική συνεδρίαση που συνήθως 
αφιερώνεται στον απολογισμό 
των κυβερνητικών πεπραγμέ-
νων, ήταν μια από τις ελάχιστες 
φορές που ο Σάντσεθ εισέπραξε 
τέτοιο χειροκρότημα από τους 

κυβερνητικούς εταίρους του Πο-
δέμος. Τον τελευταίο καιρό οι 
σχέσεις μεταξύ των δύο σχημα-
τισμών ήταν τεταμένες, καθώς 
το Ποδέμος επέκρινε σφοδρά 
την απόφαση του Σάντσεθ για 
αύξηση των αμυντικών δαπα-
νών της Ισπανίας στο 2% του 
ΑΕΠ και για συνεργασία με το 
Μαρόκο στη βίαιη απώθηση με-
ταναστών. 

Το τελευταίο 
στοίχημα
του Ντράγκι

Η παραίτηση
του πρωθυπουργού,
που δεν έγινε δεκτή, 
είναι ένας μοχλός πίεσης 
για να σταματήσει
η εσωτερική 
υπονόμευση
της κυβέρνησης.

Μέσα από τη φορο-
λόγηση υπερκερδών 
εταιρειών ενέργειας και 
τραπεζών, θα χρηματο-
δοτηθούν κοινωνικές 
παροχές.

Ακόμα και αν ο Ντράγκι μείνει στο τιμόνι της Ιταλίας μετά τα παζάρια της επόμενης εβδομάδας, τα προβλήματα που προκάλεσαν την κυβερνητική κρίση θα 
συνεχίσουν να επηρεάζουν τις πολιτικές ισορροπίες στη γείτονα χώρα.
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Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Oτι πίσω από τη στιβαρή πρόσοψη 
μιας κυβέρνησης εθνικής ενότη-
τας (όλα τα κόμματα εκτός από 
το μετανεοφασιστικό της Τζόρ-
τζια Μελόνι), με επικεφαλής έναν 
από τους τελευταίους εναπομείνα-
ντες Ευρωπαίους ηγέτες, κρύβο-
νταν όλες οι ιστορικές αδυναμίες 
του ιταλικού πολιτικού συστήμα-
τος ήταν γνωστό σε όλους. Oτι 
αυτές οι αδυναμίες –το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, ο επαρχιωτι-
σμός, η αδυναμία άρθρωσης ενός 
πολιτικού λόγου που να αφορά 
τους πολίτες και τις έγνοιές τους, η 
απουσία ενδοιασμών για το τι επι-
τρέπεται και τι όχι, το προβάδισμα 
στο κόμμα εις βάρος της χώρας, 
και στο σήμερα εις βάρος του αύ-
ριο– θα έφταναν σε βαθμό παρο-
ξυσμού τώρα που η Ιταλία και η 
Ευρώπη παλεύουν να τα βγάλουν 
πέρα με την ενεργειακή κρίση, τον 
πληθωρισμό και τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, αφήνει άναυδο και τον 
πιο κυνικό παρατηρητή.

Υπό μια έννοια, πρόκειται για τον 
τελευταίο σπασμό του Κοινο-
βουλίου που αναδείχθηκε από 
τις κάλπες του Μαρτίου 2018, 
με νικητές τον κεντροδεξιό συ-
νασπισμό (37%) και μεγαλύτερο 
κόμμα το Κίνημα Πέντε Αστέρων 
(33%). Η κυβέρνηση που σχημα-
τίστηκε τότε στηριζόταν από τη 
Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και το 
Κίνημα των Πέντε Αστέρων, με 
πρωθυπουργό τον Τζουζέπε Κό-
ντε. Στη συνέχεια η Λέγκα απο-
χώρησε από την κυβέρνηση για 

να προκαλέσει εκλογές, με στόχο 
την αυτοδυναμία, αλλά αντί για 
αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε ψήφο 
εμπιστοσύνης σε νέα κυβέρνηση, 
με τον ίδιο πρωθυπουργό, από το 
Κ5Α και το ∆ημοκρατικό Κόμμα.

 
Ο σχηματισμός κυβέρνησης από τον 
Μάριο Ντράγκι τον Φεβρουάριο 
2021 ήταν η πρόταση του Σέρτζιο 
Ματαρέλα, προέδρου της ∆ημο-
κρατίας (με αυξημένες εξουσίες 
στην Ιταλία) στην πολιτική πα-
ράλυση που οφείλεται στη δυσαρ-
μονία του Κοινοβουλίου με τη νέα 
εκλογική γεωγραφία της χώρας: 
το Κ5Α βρίσκεται σε διάλυση, η 
Λέγκα βρίσκεται σε πτώση, πολ-
λοί ψηφοφόροι και των δύο έχουν 
μεταναστεύσει στο μετανεοφασι-
στικό κόμμα που προηγείται στις 
δημοσκοπήσεις με 22%, όσο περί-
που και το ∆ημοκρατικό Κόμμα.

 
Η μαεστρία του Ντράγκι ήταν να 
δώσει στην Ιταλία μια δυναμική 

κυβέρνηση που εργάστηκε πυ-
ρετωδώς για την ανοικοδόμηση 
(αξιοποιώντας με τον καλύτερο 
τρόπο τα 200 δισ. ευρώ του Τα-
μείου Ανάκαμψης), αποκατέστη-
σε το διεθνές κύρος της χώρας, 
και ανέλαβε ηγετικές πρωτοβου-
λίες στην Ευρώπη, ορθώνοντας 
αποφασιστικά το ανάστημά της 
στη ρωσική επιθετικότητα. Και 
όλα αυτά παρά την ενεργειακή 
εξάρτηση της χώρας από τη Ρω-
σία, και παρά τον αντιευρωπαϊ-
σμό και φιλοπουτινισμό, κρυφό 
ή φανερό, των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων (Λέγκα και Κ5Α) του 
Κοινοβουλίου και της κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας.

 
Η αφορμή για την κυβερνητική 
κρίση είναι το ίδιο καταγέλαστη 
όσο και ο πανικός των Πέντε 
Αστέρων, που ποντάρουν σε μερι-
κούς μήνες ανερμάτιστης αντιπο-
λίτευσης μήπως και περισώσουν 
μια ή δυο ποσοστιαίες μονάδες. 

Ο υπολογισμός τους διατυπώθηκε 
με σαφήνεια από έναν γερουσια-
στή του Κινήματος: «Τι πρόβλη-
μα υπάρχει; Αποχωρήσαμε από 
την αίθουσα την ώρα της ψήφου 
εμπιστοσύνης. ∆εν αποσύραμε 
τους υπουργούς μας, δεν ζητά-
με ανασχηματισμό, παραμένουμε 
στην κυβέρνηση». Με άλλα λόγια: 
αφήστε μας να είμαστε με το ένα 
πόδι μέσα και το άλλο έξω, εκλο-
γές έρχονται.

 
Λογικό, και έχει ξαναγίνει (στα 
χρόνια της Χριστιανοδημοκρα-
τίας). Oχι όμως με τον Ντράγκι, 
που όπως φαίνεται καμιά όρεξη 
δεν έχει να παίξει θέατρο σκιών, 
και μάλιστα κακής ποιότητας. «Η 
πλειοψηφία εθνικής ενότητας που 
υποστήριζε αυτή την κυβέρνηση 
δεν υφίσταται πια. Παραβιάστηκε 
το σύμφωνο εμπιστοσύνης στο 
οποίο βασιζόταν».

 
Τι θα γίνει τώρα; Ο πρωθυπουργός 

υπέβαλε την παραίτησή του στον 
πρόεδρο της ∆ημοκρατίας, ο οποί-
ος την απέρριψε. Μέχρι την Τε-
τάρτη, που ο Ντράγκι θα απευθύ-
νει ομιλία στο Κοινοβούλιο, όλα 
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Να 
ζητήσει νέα ψήφο εμπιστοσύνης. 
Να επιμείνει στην παραίτησή του. 
Να σχηματιστεί νέα μεταβατική 
κυβέρνηση. Να προκηρυχθούν 
εκλογές.

 
Εάν το μέλλον ξαναγίνεται αβέβαιο 
για την Ιταλία, αντίθετα το πα-
ρόν έχει γίνει εντελώς προβλέ-
ψιμο: τα σπρεντ ανεβαίνουν, τα 
ειρωνικά πρωτοσέλιδα του ξέ-
νου Τύπου επιστρέφουν, οι Ευρω-
παίοι εταίροι δυσκολεύονται να 
καταλάβουν τι συνέβη, και γιατί 
ήταν τόσο σημαντικό. ∆εν είναι 
οι μόνοι.

 
* Ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης κατέχει τη 
διεθνή έδρα Δημόσιας Οικονομικής στο 
Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Οπως φαίνεται, ο Μάριο 
Ντράγκι δεν έχει καμιά 
όρεξη να παίξει θέατρο 
σκιών, και μάλιστα 
κακής ποιότητας.

Α Π Ο Ψ Η

Οι σπασμοί των λαϊκιστών προκαλούν ξανά παράλυση

Η κρίση στη Ρώμη 
τρομάζει τον Σάντσεθ 
και τον οδηγεί σε στροφή

Αν δεν ευθυγραμμιστούν οι κυβερνητικοί

εταίροι, η Ιταλία θα μπει πάλι σε δίνη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Του ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ* 
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Είκοσι τρεις άμαχοι, μεταξύ των οποί-
ων τρία παιδιά, είναι ο τραγικός απο-
λογισμός της ρωσικής πυραυλικής 
επίθεσης κατά οικιστικών συγκροτη-
μάτων και ενός πολιτιστικού κέντρου 
στη Βινίτσια της κεντρικής Ουκρα-
νίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, τουλάχιστον 70 άνθρωποι 
τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται 
στα νοσοκομεία, ενώ 18 αγνοούνται. 

Τη δραματική πραγματικότητα του 
πολέμου αποτυπώνει η καταγραφή 
της σύντομης ζωής της τετράχρονης 
Λίζα Ντμίετριβα, που σκοτώθηκε στην 
επίθεση, σε διάφορες αναρτήσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο 
απαθανάτισε τις τελευταίες στιγμές 

της ζωής της, αλλά και το νεκρό σώμα 
του παιδιού δίπλα στο καροτσάκι του. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επί-
θεση κατά των αμάχων της Βινίτσια 
«τρομοκρατική πράξη», καλώντας το 
∆ιεθνές και το Ευρωπαϊκό Ποινικό 
∆ικαστήριο να συστήσουν ειδικό σώ-

μα προκειμένου να διερευνήσουν τα 
εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. Το ρωσικό υπουργείο Αμυ-
νας, πάντως, εμμένει ότι το κτύπημα 
στη Βινίτσια είχε στρατιωτικό στό-
χο και ειδικότερα μια σύσκεψη στο 
αρχηγείο της ουκρανικής πολεμικής 
αεροπορίας.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναμενόταν να εγκρίνει το 
έβδομο πακέτο κυρώσεων κατά της 
Ρωσίας, χθες το απόγευμα, προσθέ-
τοντας την απαγόρευση εισαγωγών 
ρωσικού χρυσού και μεταβάλλοντας 
τα υπάρχοντα περιοριστικά μέτρα, 
ώστε να μην παρεμποδίζουν τις εξα-
γωγές τροφίμων.

Τέλος, νεκρός είναι ο Βρετανός 
Πολ Ούρεϊ, μέλος της ΜΚΟ Presidium 
Network, ο οποίος είχε συλληφθεί, 
μαζί με έναν συμπατριώτη του, στις 
29 Απριλίου, και παρέμενε αιχμάλω-
τος από φιλορώσους αυτονομιστές 
στην αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή ∆η-
μοκρατία του Ντονέτσκ. Την είδηση 
δημοσιοποίησε η Ντάρια Μορόζοβα, 
αξιωματούχος των αυτονομιστών, 
τονίζοντας ότι «ο Ούρεϊ απεβίωσε 
στις 10 Ιουλίου εξαιτίας των χρόνι-
ων παθήσεων από τις οποίες έπασχε.

Παρότι του χορηγήθηκε κάθε δυ-
νατή ιατρική βοήθεια, τον βάρυνε 
η εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία της 
“μισθοφορικής δραστηριότητας”» .

«Eγκλημα πολέμου» το χτύπημα στη Βινίτσια

Τρία παιδιά ανάμεσα στους 
23 αμάχους που έπεσαν θύ-
ματα ρωσικής πυραυλικής 
επίθεσης σε οικισμούς και 
πολιτιστικό κέντρο.

Ουκρανοί διασώστες στα συντρίμμια της Βινίτσια. 
Χθες, οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 70, ενώ 18 άν-
θρωποι αγνοούνταν.

Η χώρα δεν αντέχει άλλον έναν 
Μπόρις Τζόνσον. Ισως αυτό εί-
ναι το βασικό σημείο, στο οποίο 
συμφωνούν οι επίδοξοι διάδοχοι 
του Βρετανού πρωθυπουργού. Γι’ 
αυτό προσπαθούν να αποστασι-
οποιηθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο από την κουλτούρα 
διακυβέρνησής του, την οίηση, 
τα ψέματα, τον μισογυνισμό και 
τα συντροφικά μαχαιρώματα. 
Κι όμως το ήθος και ύφος της 
τρέχουσας εσωκομματικής ανα-
μέτρησης έχει πολλά στοιχεία 
τοξικότητας: δηλητηριώδη κου-
τσομπολιά, υπονόμευση ισχυρών 
υποψηφίων μέσω της ενίσχυσης 
αδύναμων, στοχευμένη εξουδε-
τέρωση των αουτσάιντερ και άλ-
λα βρώμικα εργαλεία επιστρατεύ-
ονται στο όνομα της εξουσίας.

Πέντε είναι οι υποψήφιοι που 
έχουν μείνει στην κούρσα και αύ-
ριο θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο 
επόμενος που θα «φαγωθεί». Οι 
τρεις επικρατέστεροι παραμέ-
νουν ο πρώην υπουργός Οικονο-
μικών Ρίσι Σούνακ, η υφυπουρ-
γός Εμπορίου Πένι Μόρνταντ 
και η υπουργός Εξωτερικών Λις 
Τρας. Η νιγηριανής καταγωγής 
πρώην υπουργός Ισων Ευκαιρι-
ών Κέμι Μπάντενοχ και ο βου-
λευτής Τομ Τούγκεντχατ με θη-
τεία στους πολέμους του Ιράκ και 
του Αφγανιστάν θεωρούνται οι 
πιθανότεροι προς αποχώρηση. 

Υπάρχουν πράγματι ιδεολο-
γικές διαφορές μεταξύ των υπο-
ψηφίων ή πρόκειται για έναν 
διαγωνισμό ναρκισσισμού; Στα 
περισσότερα θέματα, τα οποία 
επρόκειτο να συζητηθούν σε μια 
σειρά από τηλεμαχίες μέσα στο 
Σαββατοκύριακο, οι επικρατέ-
στεροι δελφίνοι προτιμούν να 
μην παίρνουν ξεκάθαρη θέση 
ώστε να μη δυσαρεστήσουν τη 
δεξαμενή ψηφοφόρων τους, στη 
δεξιά, κεντρώα ή... αριστερή πτέ-
ρυγα των Τόρις. Ολοι τους είναι 
υποστηρικτές του Brexit (η Τρας 
είχε ψηφίσει Remain το 2016 αλ-
λά έκτοτε έχει αναθεωρήσει) και 
διαγκωνίζονται ως προς το ύψος 
των φοροαπαλλαγών, με εξαίρε-
ση τον Σούνακ που προκρίνει τη 
λιτότητα. Αυτό δίνει την ευκαι-
ρία στους αντιπάλους του πρώ-
ην υπουργού Οικονομικών να 
τον κατηγορούν για κοινωνική 
αναλγησία εξαιτίας της έλλει-
ψης ενσυναίσθησης. «Είναι πολύ 
πλούσιος για να κατανοήσει τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο μέσος Βρετανός», είναι το επι-
χείρημά τους. Από την άλλη, η 
Μόρνταντ, η οποία σε πρόσφα-
τη δημοσκόπηση αναδείχθηκε 

δημοφιλέστερη στη βάση του 
κόμματος, δέχεται επιθέσεις ότι 
είναι υπερβολικά πολιτικά ορθή 
(woke) και υπέρμαχος της πολιτι-
κής των ταυτοτήτων. Με δίδυμο 
αδερφό γκέι, όντως έχει υπάρξει 
ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ζητήμα-
τα ΛΟΑΤΚΙ+, με αποτέλεσμα να 
αποκηρύσσεται ως ακατάλληλη 
για την ηγεσία του κόμματός της 
και την πρωθυπουργία. Σε πρό-
σφατο νομοσχέδιο της αρμοδι-
ότητάς της ήθελε να αλλάξει τη 
διατύπωση «γυναίκα» σε «άτομο 
σε κατάσταση εγκυμοσύνης», 
γεγονός που προκάλεσε σκω-
πτικές δηλώσεις από τους ομο-
ϊδεάτες της. «Με στοχοποιούν 
επειδή δεν θέλουν να βρεθούν 
αντιμέτωποι μαζί μου στον τελι-
κό γύρο», που θα κριθεί από την 
επιστολική ψήφο των 160.000 
μελών του κόμματος, είναι η δι-
κή της απάντηση. 

Η Daily Mail

Η Daily Mail στον ευρύ φάκελο 
εις βάρος της σημειώνει με νόημα 
ότι «μαζί με τον πρώην σύντροφό 
της απέκτησαν οκτώ γάτες και 
κανένα παιδί». H ίδια εφημερίδα 
έχει ανοίξει πόλεμο και εναντίον 
του Σούνακ, θεωρώντας τον πρω-
τεργάτη της υπουργικής ανταρσί-
ας κατά του Μπόρις Τζόνσον. Ως 
πιστή στον πρωθυπουργό, η εφη-
μερίδα αναπαράγει τη γραμμή του 

περιβάλλοντός του, «οποιονδήπο-
τε εκτός του Ρίσι». Στην πραγμα-
τικότητα όμως η εκλεκτή του τα-
μπλόιντ είναι η Τρας, αφού είναι 
η μόνη της οποίας τις θέσεις προ-
βάλλει με πάθος. Παρόλο που η 
υπουργός Εξωτερικών τερμάτισε 
τρίτη στην τελευταία ψηφοφορία, 
οι μετοχές της ανέβηκαν καθώς –
εκτός από μεγάλη μερίδα του συ-
ντηρητικού Τύπου– στήριξη στο 
πρόσωπό της δήλωσαν ο πρώην 
διαπραγματευτής για το Brexit, 
Ντέιβιντ Φροστ και η γενική ει-
σαγγελέας Σουέλα Μπρέιβερμαν, 
η οποία ήταν επίσης υποψήφια 
για το αξίωμα. 

Οι Εργατικοί παρακολουθούν 
βουλιμικά τις σαιξπηρικές ίντρι-
γκες στο κυβερνών κόμμα και 
συντάσσουν φάκελο με τις βα-

σικότερες επιθέσεις μεταξύ των 
υποψηφίων, τις οποίες πιθανό-
τατα θα ανασύρουν όταν μετά 
τον Σεπτέμβριο τα στελέχη των 
Τόρις θα προσπαθούν να δείξουν 
προς τα έξω πώς είναι ένα ενωμέ-
νο κόμμα. Ο ίδιος ο Τζόνσον εί-
χε πρόσφατα παραδεχθεί πως η 
ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του 
κόμματός του ήταν τόσο πολωμέ-
νη, ώστε τού ήταν σχεδόν αδύνα-
το να κυβερνήσει – αν και η βασι-
κή ευθύνη ήταν δική του. Ποιος 
είναι ο υποψήφιος που θα έπρεπε 
να φοβούνται περισσότεροι οι Ερ-
γατικοί του Κιρ Στάρμερ; Μάλλον 
ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος επιδεικνύ-
ει σύνεση στα δημοσιονομικά και 
συνεχίζει την παράδοση της συ-
ντηρητικής πειθαρχίας στα δη-
μόσια ταμεία, χωρίς παράλληλα 

να έχει εκφράσει «ρηξικέλευθες» 
απόψεις σε θέματα ταυτοτήτων. 

Οι Financial Times

«Οι πιο ενδιαφέροντες υποψή-
φιοι για την ηγεσία του Συντη-
ρητικού Κόμματος δεν πρόκειται 
να κερδίσουν», έγραψαν πένθιμα 
αυτήν την εβδομάδα οι Financial 
Times, αναφερόμενοι στους Μπά-
ντενοχ και Τούγκεντχατ. Anti-
woke (πολέμιος της πολιτικής ορ-
θότητας) η πρώτη, αν και έχει πέσει 
θύμα ρατσισμού, κεντρώος αλλά με 
απήχηση στα συντηρητικά στρώ-
ματα ο δεύτερος, είναι ίσως οι δύο 
ειλικρινέστεροι της εσωκομματι-
κής μάχης. Αν και είναι επικεφαλής 
της επιτροπής εξωτερικών υποθέ-
σεων της Βουλής, ο Τούγκεντχατ 
δεν έχει διατελέσει υπουργός, άρα 

θεωρείται εκ προοιμίου άπειρος. 
Οσο για την Μπάντενοχ, στόχος 
της υποψηφιότητάς της ήταν μάλ-
λον να ενισχύσει τη θέση της στο 
κόμμα (και το κατάφερε με τις κα-
λές επιδόσεις της στους δύο πρώ-
τους γύρους) και να εξασφαλίσει 
έναν σημαντικότερο υπουργικό 
θώκο στη νέα κυβέρνηση, παρά 
να ηγηθεί των Τόρις και να γίνει η 
πρώτη μαύρη πρωθυπουργός της 
χώρας. Οι πιέσεις που υφίσταντο 
μέχρι την τελευταία στιγμή οι δύο 
ουραγοί να παραιτηθούν και να 
υποστηρίξουν έναν εκ των τριών 
ήταν ασφυκτικές. «Αισθάνομαι σαν 
βασίλισσα του χορού», είπε ειρω-
νικά ο Τούγκεντχατ, σχολιάζοντας 
την όψιμη δημοφιλία του. 

Και ο Μπόρις Τζόνσον; Τι θα 
κάνει μετά τις αρχές Σεπτεμβρί-

ου, όταν πλέον θα είναι τέως; 
Πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι 
θα επιστρέψει στη συγγραφή, 
πιθανότατα των απομνημονευ-
μάτων του, αφού έχει παρελθόν 
στη δημοσιογραφία. Το πόνημά 
του για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ 
το 2014 σημείωσε εμπορική επι-
τυχία και δεν αποκλείεται ένα 
συμβόλαιο με εκδοτικό οίκο για 
τη δική του θητεία στην πρωθυ-
πουργία να του αποκομίσει κέρ-
δη 1 εκατ. στερλινών. Οσοι πά-
ντως περιμένουν κουτσομπολιά 
και απόρρητες πληροφορίες για 
τα έργα και τις ημέρες του στο 
νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ 
μάλλον θα απογοητευτούν, αφού 
είναι γνωστή η αποστροφή του 
Τζόνσον για τη δημοσιοποίηση 
της ιδιωτικής του ζωής. 

Τους ενώνει
μονάχα
το «όχι άλλο 
Μπόρις»
Η κούρσα διαδοχής στους Τόρις

Σε προσωπική 
διαμάχη, χωρίς 
ιδεολογικό περιεχόμενο, 
εξελίσσεται η αναμέ-
τρηση για την ηγεσία 
των Συντηρητικών 
της Βρετανίας.

Tης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ
Πρώην υπουργός Οικονομικών

ΠΕΝΙ ΜΟΡΝΤΑΝΤ
Υφυπουργός Εμπορίου

ΛΙΖ ΤΡΑΣ 
Υπουργός Εξωτερικών 

KEMI ΜΠΑΝΤΕΝΟΧ 
Πρώην υπ. Ισων Ευκαιριών

ΤΟΜ ΤΟΥΓΚΕΝΤΧΑΤ
Βουλευτής

Παιδί Ινδών μεταναστών 
από την ανατολική Αφρική, 
ο Σούνακ γεννήθηκε στο 
Σαουθάμπτον το 1980. Πή-
γε σε ιδιωτικό σχολείο της 
πόλης, αλλά τα καλοκαίρια 
δούλευε γκαρσόνι σε ινδι-
κό εστιατόριο. Σπούδασε 
στην Οξφόρδη και εργά-
στηκε ως αναλυτής στην 
Goldman Sachs. Εγινε πο-
λυεκατομμυριούχος σε ηλι-
κία μόλις 25 ετών. Η σύζυ-
γός του Ακσάτα Ναραγιάν 
Μούρτι είναι σχεδιάστρια 
μόδας. Θεωρείται ο βασι-
κός ιθύνων της ανατροπής 
του Μπόρις Τζόνσον. 

Αν και σχετικά άγνω-
στη στο εκλογικό σώμα, η 
49χρονη αναδείχθηκε η 
δημοφιλέστερη υποψήφια 
μεταξύ των μελών του κόμ-
ματος σε πρόσφατη δημο-
σκόπηση. Η ζωή της είναι 
στενά συνδεδεμένη με τις 
ένοπλες δυνάμεις. Στις αρ-
χές της σταδιοδρομίας της 
χαρακτηρίστηκε πολιτικά 
άσχετη σε θέματα διπλωμα-
τίας όταν είπε ότι η Βρετα-
νία δεν μπορεί να εμποδίσει 
την Τουρκία να γίνει μέλος 
της Ε.Ε. Είναι χωρισμένη, 
δεν έχει παιδιά, ζει όμως με 
τέσσερις γάτες Βιρμανίας. 

Γνωστή στα καθ’ ημάς επει-
δή μπέρδεψε τον Ελληνα 
ομόλογό της Νίκο ∆ένδια με 
τον αοιδό Νίκο Βέρτη, η Λιζ 
Τρας θα γιορτάσει σε λίγες 
μέρες τα 47α γενέθλιά της. 
Γεννημένη στην Οξφόρ-
δη από αριστερούς γονείς, 
σπούδασε στη γενέτειρά 
της Φιλοσοφία, Πολιτικές 
Επιστήμες και Οικονομικά 
(ΡΡΕ). Μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, απέ-
κτησε σημαντικό πολιτικό 
εκτόπισμα. Ζει στο Νόρφολκ, 
την εκλογική της περιφέ-
ρεια, με τον σύζυγό της και 
τις δύο έφηβες κόρες της.

Γεννημένη στο Γουί-
μπλεντον το 1980 από γο-
νείς νιγηριανής καταγω-
γής, η Μπάντενοχ πέρασε 
τα παιδικά της χρόνια στις 
ΗΠΑ και το Λάγος προτού 
επιστρέψει στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο σε ηλικία 16 
ετών. Σπούδασε ηλεκτρο-
νικά συστήματα στο Σά-
σεξ, χρηματοδοτώντας 
τις σπουδές της από τη 
δουλειά της στα Μακντό-
ναλντς. Αν και μαύρη, θε-
ωρείται ιέρεια του κόμ-
ματος κατά της πολιτικής 
ορθότητας και της πολιτι-
κής των ταυτοτήτων.

Με μακρά και εξέχου-
σα θητεία στον στρατό ο 
49χρονος Τούγκεντχατ εί-
ναι ο μόνος εκ των πέντε 
υποψηφίων που δεν έχει 
κυβερνητική εμπειρία. Γό-
νος οικογένειας δικαστών 
και πολιτικών σπούδασε 
στο Μπρίστολ. Oπως και ο 
Τζόνσον οι ομιλίες του στη 
Bουλή διανθίζονται με πολ-
λές γλώσσες, όπως αραβικά, 
γαλλικά και νταρί, παραλλα-
γή των περσικών που ομιλεί-
ται στο Αφγανιστάν. Ωστόσο 
οι σχέσεις του με τον απερ-
χόμενο πρωθυπουργό ήταν 
ανέκαθεν τεταμένες. 

Πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι, μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία των Τόρις, ο Μπόρις Τζόνσον θα επιστρέψει στη συγγραφή, πιθανότατα των απο-
μνημονευμάτων του, αφού έχει παρελθόν στη δημοσιογραφία.
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Δέος. Προσωπικά αυτό ένιωσα 
όταν είδα τις πρώτες φωτογρα-
φίες που έστειλε η NASA από το 
τηλεσκόπιο James Webb και το 
αρχαίο, κυριολεκτικά, σύμπαν. 
Πώς να μη νιώσεις δέος μπρο-
στά σε κάτι σχεδόν ασύλληπτο 
για τον ανθρώπινο νου. Το πανί-
σχυρο μάτι του διαστημικού τη-
λεσκοπίου ταξίδεψε την ανθρω-
πότητα κοντά στη γένεση του 
σύμπαντος, 13,8 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια πριν. «Φτάσαμε σχε-
δόν στα όρια του σύμπαντος», 
όπως είπε και ο αστροφυσικός 
∆ιονύσης Σιμόπουλος πριν από 
λίγες ημέρες. 

Αλλά εντάξει εμείς που είμαστε 
από την πλευρά εκείνων που «κα-
ταναλώνουν» τις νέες ανακαλύ-
ψεις. Πώς έζησε αυτή την εμπει-
ρία κάποιος από την αντίπερα 
όχθη; Που όχι μόνο είδε αυτές 
τις εικόνες πριν από εμάς, αλλά 
που έκανε πραγματικότητα την 
παραγωγή τους; «Είναι σαν να 
βλέπεις την πρώτη φωτογραφία 
του παιδιού σου, η πρώτη φωτο-
γραφία είναι η πιο σημαντική», 
μου λέει χαμογελώντας ο Τόμας 
Ζουρμπούκεν μέσα από την οθό-
νη του υπολογιστή.

Η ικανοποίηση του 54χρονου 
υποδιοικητή της NASA και διευ-
θυντή ∆ιοίκησης Επιστημονικών 
Αποστολών του οργανισμού είναι 
έκδηλη, καθώς η επιτυχημένη 
λειτουργία του τηλεσκοπίου, που 
χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια και 
10 δισ. δολάρια για να κατασκευ-
αστεί, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα 
για την αμερικανική υπηρεσία δι-
αστήματος. Καθισμένος στο γρα-
φείο του και πίνοντας μια γουλιά 
από τον καφέ του μας λέει ότι οι 
πραγματικές δυνατότητες του τη-
λεσκοπίου και οι νέες επιστημονι-
κές ανακαλύψεις θα ξεδιπλωθούν 
τις επόμενες δεκαετίες. «Τα πράγ-
ματα που θα γράψουν Ιστορία θα 
έρθουν μετά. Αυτό που έγινε τώ-
ρα είναι σαν να παίξαμε το πρώ-
το μέρος από ένα συμφωνικό έρ-
γο μιας μεγάλης ορχήστρας. Θα 
έχουμε υλικό για τα επόμενα 20 
χρόνια», προσθέτει.

Αλήθεια, ποιες εικόνες ξεχω-
ρίζει ένας άνθρωπος που μαθαί-
νει από πρώτο χέρι όλες τις νέες 
ανακαλύψεις; «Ξεχωρίζω τρεις 
που για μένα είναι οι πιο σημα-
ντικές», λέει και μας περιγράφει 
τη φωτογραφία που δείχνει ένα 
σμήνος γαλαξιών από το βαθύτε-
ρο σημείο στο σύμπαν που μπο-
ρεί να κοιτάξει το τηλεσκόπιο. 
«Η εικόνα είναι πραγματικά κα-
ταπληκτική γιατί είναι η πρώτη 
φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο, 
είναι σαν το σύμπαν να σήκωσε 
μια κουρτίνα και εμείς να κοιτάμε 
τι συμβαίνει από πίσω. Για μένα 
είναι μια εμβληματική στιγμή», 
συμπληρώνει.

Ο δρ Ζουρμπούκεν, o οποί-
ος βρίσκεται αυτές τις ημέρες 
στην Αθήνα για το διεθνές συ-
νέδριο διαστημικής επιστήμης 
COSPAR, μιλάει επίσης με εν-
θουσιασμό για τη φωτογραφία 
που άφησε πολλούς με το στόμα 
ανοιχτό και βρίσκεται 7.500 έτη 
φωτός μακριά από τη Γη. Πρόκει-
ται για το Νεφέλωμα της Τρόπι-
δος, τη φωτογραφία που μοιάζει 

με ένα γιγαντιαίο κύμα σε μια 
κοσμική θάλασσα, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι η εικόνα 
μιας γωνιάς του σύμπαντος όπου 
γεννιούνται νέα αστέρια, μια μι-
κρή βιοτεχνία αστεριών. «Σε μια 
τέτοια περιοχή συνυπάρχουν 
ένα νεκροταφείο και ένας τόπος 
δημιουργίας. Υπάρχουν αστέ-
ρια που έχουν μισοεκραγεί και 
έχουν σκορπίσει νέους σπόρους 
στο ∆ιάστημα», σημειώνει, «όταν 
όμως κοιτάμε την ίδια περιοχή 
με το Χαμπλ ή με ένα άλλο τηλε-
σκόπιο, δεν μπορούμε να δούμε 
πέρα από τη σκόνη και τα νέφη 
που σχηματίζονται». Τώρα όμως 
οι «φωλιές» των νέων αστεριών 
είναι ορατές με έναν τρόπο που 
δεν ήταν ποτέ πριν.

Ισως, όμως, η πιο σημαντική 
εικόνα για τον Τόμας Ζουρμπού-
κεν να είναι μία που δεν έγινε 
viral, ούτε ανέβηκε σε κάποιο 
Instagram. «∆εν είναι ακριβώς 
φωτογραφία, αλλά η εικόνα του 
φάσματος ενός εξωπλανήτη», 
λέει και μας εξηγεί ότι τα όργα-
να του τηλεσκοπίου κατάφεραν 
να καταγράψουν και να αναλύ-
σουν τη σύσταση της ατμόσφαι-
ρας ενός πλανήτη που βρίσκεται 
πολύ μακριά από το ηλιακό μας 
σύστημα. Αν ένας πλανήτης έχει 
ατμόσφαιρα όπως η Γη, σημειώ-
νει, και η τροχιά του τον κρύψει 
πίσω από το αστέρι του, τότε η 
ατμόσφαιρά του εξαφανίζεται πιο 
αργά από τον ίδιο τον πλανήτη. 
«Υπάρχει λοιπόν μια στιγμή που 
μπορούμε να δούμε την ατμό-

σφαιρα ενός τέτοιου πλανήτη 
και να αναλύσουμε τα στοιχεία 
από τα οποία αποτελείται».

Αυτή τη στιγμή κατάφεραν να 
καταγράψουν και να αναλύσουν 
τα όργανα του ισχυρού τηλεσκο-
πίου και το σημαντικό είναι ότι 
ανίχνευσαν τη χημική υπογραφή 
του νερού. «Αυτό που προσπα-
θούμε να μάθουμε είναι εάν στην 
ατμόσφαιρα άλλων πλανητών 
ανιχνεύονται εκείνα τα χημικά 
στοιχεία που θα μας υποδείξουν 
ότι εκεί υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις για την ανάπτυξη ζωής. Ψά-
χνουμε ακόμη και για τεχνολογι-
κές ενδείξεις που υποδηλώνουν 
την παρουσία μιας κοινωνίας σαν 
τη δική μας, αλλά η επιστημο-
νική μας προτεραιότητα, ειδικά 
με το Webb, είναι η αναζήτηση 
αλλαγών στην ατμόσφαιρα πλα-
νητών παρόμοιων εκείνων που 
πέρασε και η Γη πριν από 3,5 δι-
σεκατομμύρια χρόνια».

Αντίστροφη μέτρηση

Είναι γεγονός ότι η εξερεύνη-
ση του ∆ιαστήματος με επανδρω-
μένες αποστολές έχει επανέλθει 
στις προτεραιότητες της αμε-
ρικανικής υπηρεσίας. Η NASA 
υλοποιεί το πρόγραμμα «Αρτε-

μις» που θα στείλει ξανά ανθρώ-
πους στη Σελήνη ως ένα πρώτο 
βήμα για το μεγάλο σχέδιο της 
αποστολής στον Αρη, που μέχρι 
πρότινος ήταν μόνο ένα σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας.

Στη Σελήνη θα δοκιμαστούν 
νέοι τρόποι επιβίωσης των 
αστροναυτών σε ένα κατά τεκμή-
ριο αφιλόξενο περιβάλλον. Μοιά-
ζει, όπως λέει ο κ. Ζουρμπούκεν, 
με την εξερεύνηση που κάνει ο 
άνθρωπος σε έναν άγνωστο τό-
πο εδώ στη Γη και για να επιβι-
ώσει χρησιμοποιεί τους πόρους 
τους οποίους βρίσκει στον τόπο 
που πηγαίνει αντί να κουβαλάει 
μεγάλο βάρος μαζί του. «Υπάρ-
χουν μερικά πράγματα που δο-
κιμάζουμε τώρα», συνεχίζει, «και 
το πρώτο είναι εάν μπορούμε να 
καλλιεργήσουμε φυτά στη Σελή-
νη, και η απάντηση είναι ναι, 
μπορούμε, και το δεύτερο είναι 
εάν μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε το οξυγόνο και το νερό, 
κυρίως το νερό, ως καύσιμο για 
να τροφοδοτήσουμε με ενέργεια 
τους πυραύλους μας».

Η γνώση που θα αποκτηθεί 
στον δορυφόρο της Γης θα χρη-
σιμοποιηθεί για την πρώτη επαν-
δρωμένη αποστολή στον Κόκ-

κινο Πλανήτη που σχεδιάζει η 
NASA για τα τέλη της δεκαετί-
ας του 2030. Σήμερα, οι επιστή-
μονες μελετούν την κλιματική 
ιστορία του πλανήτη για να δι-
απιστώσουν τι του συνέβη στο 
παρελθόν και ψάχνουν επίσης 
για ίχνη μικροσκοπικών απολι-
θωμάτων προκειμένου να κα-
ταλάβουν εάν υπήρχε ποτέ ζωή 
εκεί και τι είδους.

Το ταξίδι αστροναυτών στον 
Αρη, η προσεδάφιση και η πα-
ραμονή τους στην επιφάνειά 
του είναι μια αποστολή εξαιρετι-
κά σύνθετη με πολλές τεχνικές 
δυσκολίες, και έτσι ρωτάμε τον 
κ. Ζουρμπούκεν γιατί είναι τόσο 
σημαντικό να στείλει η NASA 
ανθρώπους σε έναν τόσο μα-
κρινό πλανήτη. ∆εν μπορούν να 
κάνουν τα ρομπότ την ίδια δου-
λειά; «∆εν είναι τόσο σημαντικό 
επειδή πρέπει να το κάνουμε, 
είναι σημαντικό να αποδείξου-
με ότι μπορούμε», τονίζει, «και 
όποτε η ανθρωπότητα έθεσε τέ-
τοιους στόχους, τότε πήγε ένα 
βήμα πιο μπροστά. Εξερευνούμε 
όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή 
είμαστε εξερευνητές». Ως προς 
τις ικανότητες των ρομπότ, πά-
ντως, μας θυμίζει ότι πριν από 
μερικούς μήνες το μικρό ρομπο-
τικό όχημα Perserverance, που 
μαζεύει δείγματα πετρωμάτων 
από τον Αρη, χρειάστηκε δύο 
εβδομάδες για να ξεφορτωθεί 
ένα πετραδάκι που μπλόκαρε τις 
μηχανές του. «Θα μπορούσαμε 
να στείλουμε ρομπότ παντού, 

αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί; Οι 
άνθρωποι είναι καλύτεροι».

Η συζήτησή μας προσγει-
ώνεται απότομα στη Γη όταν 
αναφέρω στον δρα Ζουρμπού-
κεν τον πόλεμο στην Ουκρανία 
και τις επιπτώσεις που έχει και 
στο ∆ιάστημα. Οι κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν στη Ρωσία είχαν 
ως αποτέλεσμα τη διακοπή συ-
νεργασίας, μεταξύ άλλων, της 
ρωσικής υπηρεσίας διαστήμα-
τος, «Roscosmos», με τις αντί-
στοιχες στην Ευρώπη και την 
Αμερική. Μία από τις αποστο-
λές που ακυρώθηκαν ήταν το 
ExoΜars, μια κοινή αποστολή 
της ευρωπαϊκής «ESA» και της 
«Roscosmos» στον Αρη. Η NASA, 
λέει ο δρ Ζουρμπούκεν, εξετάζει 
τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να βοηθήσει τους Ευρω-
παίους συναδέλφους της για να 
μη χαθεί η αποστολή.

Γενικότερα, όμως, ο ίδιος εκ-
φράζει τη μεγάλη ανησυχία του 
για την απρόκλητη ρωσική εισβο-
λή σε μια χώρα με εκλεγμένη κυ-
βέρνηση που μοιράζεται τις αξί-
ες του δυτικού κόσμου. «Εχουμε 
αποσυρθεί από μια σειρά συνερ-
γασιών με τη Ρωσία και δεν ξε-
κινάμε τίποτα καινούργιο. Προ-
σπαθούμε να διατηρήσουμε, αν 
μπορούμε, τη συνεργασία μας σε 
ένα καθαρά επαγγελματικό επί-
πεδο στον ∆ιεθνή ∆ιαστημικό 
Σταθμό, ένα τεχνολογικό θαύμα 
που κράτησε εδώ και 20 χρόνια 
και θα δούμε πόσο μακριά μπο-
ρούμε να πάμε. Τα πράγματα εξε-
λίσσονται», μας λέει.

Σπεύδει να προσθέσει ότι δεν 
πρέπει να θεωρούμε πως όλοι οι 
Ρώσοι είναι το ίδιο. «Εχω δου-
λέψει», σημειώνει, «στη Μόσχα 
και έχω γνωρίσει καταπληκτι-
κούς επιστήμονες και ανθρώπους 
που αγαπούν την ελευθερία». 
∆εν πρέπει να πέσουμε, συμπλη-
ρώνει, στην παγίδα του ρατσι-
σμού. «Αλλά και δεν μπορούμε 
να δουλεύουμε με έναν συνερ-
γάτη σε νέα επιστημονικά προ-
γράμματα που δεν μοιράζεται 
τις αξίες μας και το τι θέλουμε 
να πετύχουμε στη Γη».

Από χθες και μέχρι τις 24 Ιου-
λίου χτυπάει στην Αθήνα η καρ-
διά της διεθνούς κοινότητας δια-
στημικής έρευνας και τεχνολογί-
ας. Στην 44η Γενική Συνέλευση 
της ∆ιεθνούς Επιτροπής ∆ιαστη-
μικής Ερευνας, στο COSPAR Scie-
ntific Assembly, που γίνεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα εί-
ναι παρόντες όλοι οι μεγάλοι δια-
στημικοί οργανισμοί του κόσμου 
και θα γίνουν ανακοινώσεις με τις 
τελευταίες επιστημονικές ανακα-
λύψεις. Ο δρ Τόμας Ζουρμπούκεν 
θα συμμετάσχει στις εργασίες 
του συνεδρίου, στο πλαίσιο του 
οποίου θα γίνει και μια συνάντη-
ση γνωριμίας με το νεότευκτο Ελ-
ληνικό Κέντρο ∆ιαστήματος. «Εί-
μαστε πάντα ανοιχτοί στη NASA 
για διεθνείς συνεργασίες και δεν 
χρειάζεται να σας πω ότι υπάρ-
χουν πολλοί Ελληνες επιστήμο-
νες και φορείς που έχουν πάρει 
μέρος στις αποστολές μας. Θα 
συναντήσω την ελληνική υπη-
ρεσία και θα δω τι σχεδιάζουν. 
Είμαστε πολύ ανοιχτοί να βρού-
με μαζί νέες ευκαιρίες και προ-
κλήσεις», καταλήγει.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Σου-
ηδία, ο δρ Τόμας Ζουρμπούκεν είχε από 
μικρός μια έμφυτη περιέργεια για τον φυ-
σικό κόσμο που μας περιβάλλει. Σπούδασε 
Φυσική και Θετικές Επιστήμες και ήταν επι-
κεφαλής πολλών επιστημονικών ομάδων 
που ασχολήθηκαν με την εξερεύνηση του 
ηλιακού μας συστήματος και του ∆ιαστήμα-
τος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η έρευνά 
του επικεντρώθηκε στον πλανήτη Ερμή και 
στον Ηλιο. Ηταν επίσης καθηγητής ∆ιαστη-

μικής Επιστήμης και Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο Πανεπιστή-
μιο του Μίσιγκαν. Από το 2016 είναι στη θέση του υποδιοικητή της 
NASA για το τμήμα ∆ιεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών.

Από τη Σουηδία στο Διάστημα

«Βλέπουμε τα βάθη του σύμπαντος»
Ο υποδιοικητής της NASA, δρ Τόμας Ζουρμπούκεν, μιλάει στην «Κ» για τις εικόνες του τηλεσκοπίου James Webb

«Είναι σαν το σύμπαν 
να σήκωσε μια κουρτίνα 
και εμείς να κοιτάμε 
τι συμβαίνει από πίσω. 
Είναι μια εμβληματική 
στιγμή».

«Θα μπορούσαμε 
να στείλουμε ρομπότ 
παντού, αλλά δεν 
το κάνουμε. Γιατί; 
Οι άνθρωποι είναι 
καλύτεροι».

H φωτογραφία από το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723 μαρτυράει τις μεγάλες 
δυνατότητες του τηλεσκοπίου James Webb.

«Εδώ συνυπάρχουν ένα νεκροταφείο και ένας τόπος δημιουργίας», λέει ο δρ Ζουρμπούκεν για την εικόνα που δείχνει μια περιοχή γέννησης αστεριών.

Πέντε γαλαξίες σε ένα ιδιαίτερο «μωσαϊκό» που δημιουργήθηκε από δεδο-
μένα υπέρυθρης ακτινοβολίας που συγκέντρωσε το τηλεσκόπιο. 

Τεχνικοί της NASA σηκώνουν τον μεγάλο καθρέφτη του τηλεσκοπίου χρησι-
μοποιώντας έναν ειδικό γερανό στο Goddard Space Flight Center. 
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Τα φιλικά είναι για
τους προπονητές.
Στην Κύπρο τα φι-
λικά είναι και για
τους προπονητές
της κερκίδας ή
του καναπέ αλλά
λίγη σημασία έχει
πλέον αυτό. Αήτ-
τητες στα φιλικά

σε Κύπρο και εξωτερικό οι ομάδες
της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ, καλές
εντυπώσεις και περισσότερα θε-
τικά αποτελέσματα είχε ο Άρης
σε μεγαλύτερο αριθμό αγώνων,
σε δύο χώρες. Με βάση την εικόνα
αλλά και τα αποτελέσματα, έγιναν
αρκετές αναλύσεις, για αμυντικές
συμπεριφορές, για ικανότητα ή
δυσκολίες στο δημιουργικό παι-
γνίδι, για ευχέρεια στο σκοράρι-
σμα και φυσικά δεν έλειψαν εκτι-
μήσεις σε ατομικό επίπεδο για
κάποιους ποδοσφαιριστές και όχι
μόνο νεοφερμένους. Καλά όλα
αυτά, φυσιολογικά ως ένα βαθμό,
εκτός σε περιπτώσεις πρόωρων
και βιαστικών απόψεων οι οποίες
δεν επιδέχονται αμφισβήτησης
από τους «ειδικούς».

Όλα αυτά λίγο μετράνε πλέον,
ίσως και καθόλου. Κατά σειρά
ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Άρης εισέρχον-
ται σε λίγες μέρες στις επίσημες
φετινές τους υποχρεώσεις. Οι
όποιες θετικές εκτιμήσεις έγιναν
τις προηγούμενες μέρες, είτε μετά
από φιλικά παιγνίδια, είτε από
την αξιολόγηση κάποιων μετα-
γραφικών κινήσεων, θα πρέπει
να επαληθευτούν στον αγωνιστι-
κό χώρο. Τα όποια αρνητικά πα-
ρουσιάστηκαν και έχρηζαν βελ-
τίωσης, θα πρέπει να αποδειχθεί
πως στο διάστημα των προηγού-

μενων ημερών έτυχαν της ανά-
λογης και σωστής αντιμετώπισης
από όλους όσοι έχουν ρόλο να
διαδραματίσουν στην αγωνιστική
παρουσία μιας ομάδας.

Ο βαθμός δυσκολίας, θεωρη-
τικά έστω, σαφώς δεν είναι ο ίδιος
και για τις τρεις αυτές ομάδες,
αναλόγως των αντιπάλων που
έφερε στο δρόμο τους η κληρω-
τίδα. Κάτι ανάλογο θα ισχύει και
όταν συμπληρωθεί η πεντάδα
των κυπριακών συμμετοχών και
βέβαια διαφορετικό το επίπεδο
αλλά και ο προκριματικός γύρος
σε κάθε διοργάνωση. Αυτή τη
στιγμή, σημασία έχει να αποδειχ-
θεί ότι προγραμματισμός, συγ-
κεκριμένες επιλογές παικτών και
στάδιο προετοιμασίας, ολοκλη-
ρώθηκαν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Σε τέτοια περίοδο, φυσιο-
λογικά δεν μπορεί ο βαθμός ετοι-
μότητας να βρίσκεται σε ψηλά
επίπεδα. Σε τέτοια περίοδο και
σε πρώτους προκριματικούς γύ-
ρους, συνήθως αποδεικνύεται,
πως και χωρίς την απόλυτη ετοι-
μότητα οι κυπριακές ομάδες είναι
σε θέση να πετύχουν προκρίσεις.

Αν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαι-
ωθεί, αν σχετικά νωρίς προκύψουν
αποτυχίες και αποκλεισμοί, αν
μη τι άλλο, θα πρέπει στον απο-
λογισμό της προσπάθειας να εί-
μαστε βέβαιοι, πως για την απο-
τυχία δεν ευθύνονται λανθασμέ-
νος προγραμματισμός, ελλιπής
προετοιμασία, ανεπαρκής μελέτη
– αξιολόγηση του αντίπαλου και
υποτίμηση, παρά μόνο η αποδε-
δειγμένη στο γήπεδο ανωτερό-
τητα του αντιπάλου, άρα και η
ατυχία κατά τη διαδικασία της
κλήρωσης… 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Άρχισε το βράδυ της Παρασκευής
(15/7), το 18ο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Στίβου στο ανακαινισμένο
στάδιο του Πανεπιστημίου του Γι-
ουτζίν, στο Ορεγκον των ΗΠΑ. Η
μεγάλη γιορτή του Στίβου θα ολο-
κληρωθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου.
Στην διοργάνωση συμμετέχουν
1.900 αθλητές και αθλήτριες από
192 χώρες. Τα πριμ που θα μοιράσει
η παγκόσμια ομοσπονδία αγγίζουν
τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά
δεν συμπεριλαμβάνονται το έπαθλο
για παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο φτά-
νει τα 100.000 ευρώ.

Με 4 αθλητές η Κύπρος
Ανάμεσα στους 1000 άνδρες

από 164 χώρες βρίσκονται οι Από-
στολος Παρέλλης (δισκοβολία) και
Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. με εμπόδια)
και ανάμεσα στις 887 γυναίκες από
116 χώρες είναι και οι δίδυμες αδελ-
φές Φωτοπούλου, η Ολίβια (200μ.)
και η Φίλιππα (μήκος). Στη δυτική
πολιτεία των ΗΠΑ ταξίδεψαν οι 37
από τους 43 νικητές στα ατομικά
αγωνίσματα του 17ου Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος, το 2019 στην Ντό-
χα, καθώς και οι 42 χρυσοί νικητές
των περσινών Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκιο. Επίσης, με ειδική πρό-
σκληση ua συμμετάσχουν και οι
περσινοί νικητές στον τελικό των
Ντάιαμοντ Λιγκ και έτσι σε κάποια
αγωνίσματα η εκπροσώπηση κά-
ποιων χωρών (ιδιαίτερα των ΗΠΑ)
είναι με πέντε αθλητές ή αθλήτριες. 

Παρούσα είναι και η Άλισον
Φίλιξ (σκυταλοδρομία ΗΠΑ 4Χ400μ.)
η οποία είναι η αθλήτρια με τα πε-
ρισσότερα μετάλλια σε Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, συνολικά 18 (13 χρυ-
σά, 3 αργυρά και 2 χάλκινα). Στην
αυστραλέζικη αποστολή θα βρί-
σκονται η πιο μεγάλη και η πιο νε-
αρή αθλήτρια. Στα 49 της χρόνια,
η Κέλι Ράντικ θα τρέξει στα 35 χι-
λιόμετρα βάδην και αν τα καταφέρει
θα είναι η «γηραιότερη» αθλήτρια
που έλαβε μέρος στην ιστορία των
παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Η
Κλόντια Χόλινγκσγουερθ, θα είναι
η νεαρότερη αθλήτρια στο Όρεγ-
κον, καθώς στα 17 της χρόνια θα
συμμετάσχει στα 800μ.

Παρέλλης - Τράικοβιτς
Ο Απόστολος Παρέλλης λαμβάνει

μέρος για 5η συνεχόμενη φορά σε
ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι
που αποτελεί ρεκόρ για Κύπριο
αθλητή, έχοντας πανηγυρίσει την
5η θέση στην Ντόχα το 2019 και
την 6η στο Πεκίνο το 2015. Ο Μίλαν
Τράικοβιτς θα συμμετάσχει για τρί-
τη φορά σε Παγκόσμιο μετά το
Λονδίνο το 2017 και την Ντόχα το
2019, στην οποία κατέγραψε τη
μεγαλύτερη επιτυχία του, αφού
προκρίθηκε στον τελικό, όπου κα-
τέλαβε την 8η θέση. Για τις δίδυμες
αδελφές Φωτοπούλου θα είναι η
πρώτη παρουσία τους σε ένα Παγ-
κόσμιο Πρωτάθλημα και θέλουν

να είναι η ιδανική αρχή για περισ-
σότερες συμμετοχές στο μέλλον.

Η σύγκριση των επιδόσεων
Με την ανακοίνωση των λιστών

συμμετοχής στο Παγκόσμιο του
Όρεγκον, γίνονται αυτόματα και
οι συγκρίσεις των φετινών επιδό-
σεων των αθλητών και των αθλη-
τριών που θα λάβουν μέρος σε κάθε
αγώνισμα. Έτσι, στη δισκοβολία
ανδρών, την καλύτερη επίδοση φέ-
τος στον κόσμο έχει ο χρυσός Ολυμ-
πιονίκης Ντάνιελ Στολ (Σουηδία)
με 71,47μ., ενώ με τα 65,54μ., που
έριξε ο Απόστολος Παρέλλης στο
διεθνής μίτινγκ του Τσιρείου, έχει
τη 18η επίδοση από τους 31 συμ-
μετέχοντες. Στα 110μ. με εμπόδια
ανδρών, υπάρχουν πέντε Αμερι-
κανοί και ο χρυσός Ολυμπιονίκης,
Τζαμαϊκανός Χένσι Πάρτσμεντ, με
πολύ γρήγορους χρόνους, με κο-
ρυφαίο όλων των Ντίβον Άλεν, ο
οποίος είναι ο μοναδικός που έτρεξε
φέτος κάτω από τα 13 δευτερόλεπτα
(12.84). Ωστόσο, ο Μίλαν Τράικοβιτς
έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική
κατάσταση, τρέχοντας στους Με-
σογειακούς Αγώνες της Αλγερίας
σε 13.32, επίδοση που είναι η 21η
από τους 43 αθλητές που θα λάβουν
μέρος. Στα 200μ. γυναικών θα τρέ-
ξουν τέσσερις αθλήτριες με χρόνο
κάτω των 22 δευτερολέπτων, με
κορυφαία την Τζαμαϊκανή Σιέρικα
Τζάκσον με ολυμπιακά και παγ-
κόσμια μετάλλια (ιδιαίτερα στα
400μ.), η οποία «πέταξε» φέτος σε
21.55. Η Ολίβια Φωτοπούλου βρί-
σκεται, επίσης, σε πολύ καλή κα-
τάσταση, κατακτώντας το αργυρό
μετάλλιο στα 200μ. των Μεσογει-

ακών, έχοντας τρέξει στα ημιτελικά
σε 22.99 και έγινε μόλις η δεύτερη
Κύπρια αθλήτρια, μετά την σπου-
δαία Ελένη Αρτυματά, που τρέχει
κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα. Με
τα 22.99 η Φωτοπούλου πάει στο
Όρεγκον με την 33η επίδοση, από
τις 51 αθλήτριες που θα συμμετά-
σχουν. Αρκετά καλό Μάιο είχε η
Φίλιππα Φωτοπούλου, με εξαιρε-
τικό άλμα στα 6,79μ. στο διεθνές
μίτινγκ της Καλλιθέας, που της δί-
νει τη 12η καλύτερη επίδοση από
τις 30 αθλήτριες που θα βρεθούν
στο Όρεγκον. Δύο μόνο αθλήτριες
πέρασαν φέτος τα 7 μέτρα στο άλ-
μα σε μήκος, η Γερμανίδα Μαλάικα
Μιχάμπο με 7,09μ. και η Σερβίδα
Ιβάνα Βουλέτα (Σπάνοβιτς) με
7,06μ. στον κλειστό στίβο.

Με 19 η Ελλάδα
Η Ελλάδα συμμετέχει στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου με 19
εκπροσώπους, οι έντεκα εκ των
οποίων ξεκίνησαν από την πρώτη
μέρα τις προσπάθειές τους.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Μίλτος
Τεντόγλου και οι επικοντίστριές
μας Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ
Κυριακοπούλου. Η ελληνική ομάδα
αποτελείται από 19 αθλητές και
αθλήτριες. Στις συμμετοχές ξεχω-
ρίζουν οι Κατερίνα Στεφανίδη και
Μίλτος Τεντόγλου που είναι κάτοχοι
χρυσών ολυμπιακών μεταλλίων,
ενώ η «Αικατερίνη των αιθέρων»
διαθέτει ένα χρυσό και ένα χάλκινο
από τα Παγκόσμια του 2017 και
του 2019, αντίστοιχα. Μετάλλιο
από Παγκόσμιο έχει και η Νικόλ
Κυριακοπούλου, η οποία ήταν 3η
το 2015. 

Σε μια χώρα που
τ’ αγόρια κρατούν
μια ρίγα μετρών-
τας το μήκος στο
θρανίο, δεν θα
μπορούσε να
ήταν αδιάφορο σε
καμία περίπτωση
το μέγεθος των
οπαδών που ακο-

λουθεί την κάθε ομάδα, έτσι όπως
προκύπτει μέσα από μια πανεπι-
στημιακή έρευνα. Από μόνο του
το θέμα είναι σούπερ πιασάρικο
και εννοείται απασχολεί τον κα-
θένα, άσχετο και σχετικό. 

Και επειδή κάποιοι άφησαν
στην άκρη διάφορες ιδιότητές
τους, του τύπου διεθνολόγοι, οι-
κονομολόγοι, επιδημιολόγοι ανα-
λαμβάνοντας καθήκοντα ερευνη-
τή, δημοσκόπου και στατιστικο-
λόγου αναλύοντας την έρευνα του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δεν
μας δίνεται άλλη επιλογή από το
να τους μιμηθούμε εν μέρει. 

Ομολογουμένως δεν είμαστε
μήτε ειδικοί, μήτε και μπορεί να
κρίνουμε την ορθότητα της έρευ-
νας επί των τεχνικών θεμάτων,
ως προς τα συμπεράσματα όμως
διαθέτουμε την άποψή μας όπως
και ο καθένας. Η πρωτιά των Ομο-
νοιατών δεν ξάφνιασε κανένα,
μήτε ίσως και τον πιο φανατικό
οπαδό του ΑΠΟΕΛ. Οι Ομονοιάτες
για διάφορους λόγους που δεν
είναι της παρούσης ν’ αναλυθούν
είναι παντού, διαθέτουν διευρυ-
μένη ανά την Κύπρο βάση και
πολύ καλά κάποιοι, κάποτε τους
χαρακτήρισαν «κινέζους». 

Από κει και πέρα, ο ΑΠΟΕΛ μοι-
άζει με τον χαμένο της έρευνας
αφού τα ποσοστά του καταπον-
τίστηκαν. Σε σημείο μάλιστα που
σου δημιουργούνται υποψίες ως
προς την ορθότητα της έρευνας.
Πώς γίνεται η πιο δημοφιλής και

πετυχημένη ομάδα της περασμέ-
νης δεκαετίας να αποδυναμώνεται
σε τέτοιο βαθμό; Και όμως η απάν-
τηση δεν μπορεί παρά να σχετί-
ζεται με τις συνεχείς αποτυχίες
των τελευταίων τριών χρόνων
αλλά γενικώς και με το μοντέλο
διοίκησης του ΑΠΟΕΛ, που ανάγ-
κασε κάποιο ποσοστό Αποελιστών
να αποστασιοποιηθούν από την
ομάδα γενικότερα. 

Από κει και πέρα, η Ανόρθωση
παραμένει μακράν η πιο σταθερή
ομάδα καθότι Ανόρθωση σημαίνει
Αμμόχωστος συνεπώς δύσκολα
θα προκύψουν απώλειες. Αντιθέ-
τως, οι Βαρωσιώτες ευελπιστούν
ότι στο εγγύς μέλλον θα προκύψει
μια χρυσή περίοδος της ομάδας
και τα ποσοστά τους αυξηθούν. 

Στη Λεμεσό δικαίως ο Απόλ-
λωνας κάνει κουμάντο, αφού η
πορεία του προοδεύει σ’ αντίθεση
με την ΑΕΛ που μοιάζει υπό την
διοίκηση Σοφοκλέους απονευρω-
μένη. Επιπλέον είναι εντυπωσιακή
ότι η βάση των οπαδών και των
δύο ομάδων είναι αποκλειστικά
στην πόλη τους, καθιστώντας τους
έτσι μακράν το πιο τοπικιστικό
δίδυμο του κυπριακού ποδοσφαί-
ρου. Χαμένη μοιάζει και η ΑΕΚ, η
οποία με δικό της γήπεδο και σε
τροχιά διακρίσεων δεν καταφέρνει
ούτε καν να εξασφαλίσει ψηλά
ποσοστά στη Λάρνακα ενώ Πάφος
και Άρης αποκτούν μια δυναμική
ελέω του μοντέρνου καθεστώτος
με τους επενδυτές.  Στους χαμένους
μοιάζει να είναι και η Σαλαμίνα η
οποία κάποτε ήταν η έκτη σε μέ-
γεθος οπαδών στην Κύπρο και τώ-
ρα βλέπει την πλάτη άλλων ομά-
δων, περνώντας μάλιστα προβλή-
ματα ύπαρξης. Σωματείο ή επεν-
δυτής, η απάντηση για τους Σα-
λαμιναίους πρέπει να δοθεί άμεσα
αν θέλει να επαναφέρει τη δυνα-
μική του σωματείου τους. 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Η μεγάλη γιορτή του στίβου
18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 1.900 αθλητές, 4 από την Κύπρο και 19 από την Ελλάδα 

Μιλώντας
για μεγέθη

Εδώ σας θέλω
μάγκες!

Γηπεδικές συνθήκες
Ένα μήνα και κάτι πριν την έναρξη του νέου
πρωταθλήματος, διαπιστώνεται εκ νέου πως σε
αρκετά γήπεδα – έδρες ομάδων πρώτης κατηγο-
ρίας, προκύπτει η ανάγκη για σημαντικά βελτιω-
τικά και διορθωτικά έργα, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί και η σχετική άδεια λειτουργίας τους.
Μην ξεχνάμε και το θέμα που δημιουργήθηκε
με το «Στέλιος Κυριακίδης», από το οποίο προ-
κύπτει μια αβεβαιότητα ως προς το που θα αγω-
νίζονται Πάφος και Ακρίτας. Κατά τ’ άλλα, πρό-
σφατα ο πρόεδρος της ΚΟΠ μίλησε για αναβάθ-
μιση των γηπεδικών εγκαταστάσεων η οποία αν-
τανακλά άμεσα στην αναβάθμιση της ποιότητας
του αθλήματος… 

Επιστροφή φιλάθλων 
Η τάση για αποχή των φιλάθλων από τα γήπεδα
είχε αρχίσει πολύ πριν την κάρτα φιλάθλου και
τον κορωνοϊό και σαφώς η πανδημία έβαλε
την… ταφόπλακα. Διαμορφώνεται πλέον και
ενόψει του νέου πρωταθλήματος, μια ισχυρή τά-
ση επιστροφής φιλάθλων στις κερκίδες. Δεδο-

μένα θα καταγραφούν αριθμοί εισιτηρίων, οι
οποίοι θα παραπέμπουν σε προηγούμενα και
μακρινά πρωταθλήματα. Αν μη τι άλλο, όλοι όσοι
έχουν ρόλο να επιτελέσουν, ας φροντίσουν να
μην απογοητεύσουν τον κόσμο για την επιλογή
του να αφήσει την πολυθρόνα και την καφετέ-
ρια…

Μέχρι πότε; 
Οι οπαδοί της Νέας Σαλαμίνας - τη στιγμή που
ένας ένας οι οργανωμένοι φορείς οπαδών επι-
στρέφουν - επιμένουν στην αποχή από τα γήπε-
δα για το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Σεβαστό
αυτό, αλλά μέχρι πότε; 

Και σοφή και σωτήρια
Με βάση το τι είπε ο πρόεδρος του σωματείου
«Ομόνοια» Μάριος Αργυρίδης στη Γενική Συνέ-
λευση που έγινε την περασμένη Τετάρτη το χρέ-
ος του Σωματείου είναι €3,5εκ. Το καλοκαίρι του
2018 το χρέος του σωματείου ήταν γύρω στα 18
εκατομμύρια.  Το χρέος αποπληρώνεται από τα

έσοδα που παρέχει η εταιρεία με βάση την αρχι-
κή συμφωνία καθώς και με δεσμεύσεις του
Σταύρου Παπασταύρου που πάλι εμπεριέχονται
στην αρχική συμφωνία. Και σοφή και σωτήρια η
κίνηση που έγινε το καλοκαίρι του 2018.

Ωραία τα λέει ο Λένον
Θέλουμε το Γιουρόπα Λινγκ είπε ο Νιλ Λενον
στις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα σεζόν. Εν-
νοείται ότι δεν θέλει να πάρει το τρόπαιο, αλλά
θέλει η ομάδα του να παίξει σε αυτό αντί στο
Κόνφερενς Λινγκ. Μια ομάδα και οφείλει να
βλέπει ψηλά αλλά και να το λέει. Αυτό είχε λεί-
ψει τα τελευταία χρόνια από τη Ομόνοια.

Τα Podcast και το… πανηγύρι 
Η κατάσταση με τα PODCAST έχει μετατραπεί
σε… πανηγύρι. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυ-
τά που δημιουργούνται από τον κάθε πικραμένο.
Η αναφορά είναι γενικότερη. Ένα νεοφανές
φαινόμενο που δεν τιμά καθόλου τη δημοσιο-
γραφική οικογένεια.  

Ιστορίες

Στο Ελσίνκι έλαμψε η Αννα
Βερούλη που ανέβηκε στην 3η
θέση του βάθρου στον ακον-
τισμό, αλλά και το «αστέρι» της
Γιαρμίλα Κρατοτσβίλοβα. Η
Τσεχοσλαβάκα νίκησε στα 400
και τα 800 μ., ενώ στα 400 μ.
πέτυχε το πρώτο παγκόσμιο ρε-
κόρ της νεότευκτης διοργάνω-
σης. Έγινε η πρώτη γυναίκα
που κατέβηκε κάτω από τα
48΄΄ (47,99΄΄) στα 400 μ.
Στην ίδια διοργάνωση αγωνί-
στηκε και η Μέρλιν Οτι όπου
ήρθε 2η στα 200 μ. και 3η στη
σκυταλοδρομία, ενώ στις
επόμενες διοργανώσεις, μέχρι
και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
της Αθήνας (1997), θα προσθέ-
σει στο παλμαρέ της τρία χρυ-
σά, τρία ασημένια και έξι χάλκι-
να μετάλλια. Αγωνίστηκε σε
οκτώ Παγκόσμια. 

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του 1997, στο ΟΑΚΑ, η Τζαμαϊ-
κανή έτρεξε 70 μ. και ύστερα
κατάλαβε ότι είχε άκυρη εκκί-
νηση. Εκεί άνοιξε... χρυσό λο-
γαριασμό η Μάριον Τζόουνς, η
οποία έφυγε από την Αθήνα με
δύο χρυσά. Το 1997 ανέβηκαν
στο βάθρο η Νίκη Ξάνθου (αρ-
γυρό στο μήκος) και ο Κώστας
Γκατσιούδης (χάλκινο στον
ακοντισμό).

Για πρώτη φορά ο εθνικός μας
ύμνος ακούστηκε, και μάλιστα
δύο φορές, στη Σεβίλλη
(1999). Στην πρώτη θέση του
βάθρου ανέβηκαν οι Βούλα
Τσιαμήτα (τριπλούν) και η Μιρέ-
λα Μανιάνι (ακοντισμός). Με
μετάλλια έφυγαν από την Ισπα-
νία και οι Κώστας Γκατσιούδης
(ασημένιο), Αναστασία Κελεσί-
δου (ασημένιο, δισκοβολία),
Κατερίνα Θάνου (χάλκινο, 100
μ.) και Ολγα Βασδέκη (χάλκινο,
τριπλούν). Ενα άλλο ελληνικό
μετάλλιο που έχει ξεχωρίσει
είναι το χρυσό του Κώστα Κεν-
τέρη (2001, Εντμοντον).   

Ο θρύλος όμως στα σπριντ
ακούει στο όνομα Γιουσέιν
Μπολτ. Με 11 χρυσά, δύο
ασημένια και ένα χάλκινο δια-
θέτει τη μεγαλύτερη συλλογή
από Παγκόσμια πρωταθλήματα.  

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα
όμως έχει και τις δικές του ιστο-
ρίες ντόπινγκ. Το 1987, στη
Ρώμη, ο Μπεν Τζόνσον πέτυχε
παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μ. με
9,83, αλλά το μετάλλιο αφαιρέ-
θηκε ένα χρόνο μετά όταν ο
αθλητής τιμωρήθηκε για την
κούρσα των 100 μ. στους
Ολυμπιακούς της Σεούλ.  

Η μεγάλη γιορτή του Στίβου θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου στο ανα-
καινισμένο στάδιο του Πανεπιστημίου του Γιουτζίν, στο Ορεγκον των ΗΠΑ.
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Το θέμα υιοθέτησης της αρχής
της πράσινης φορολογίας, στο
πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης με-
ταρρύθμισης, βρίσκεται στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω
των σοβαρών προβλημάτων ενερ-
γειακής επάρκειας και, παράλ-
ληλα, της αδήριτης ανάγκης για
καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρί-
σκεται σε προχωρημένο στάδιο
επεξεργασίας της σχετικής οδη-
γίας, ωστόσο η επίτευξη συναί-
νεσης αποδεικνύεται δύσκολη.
Περαιτέρω πρωτοβουλίες έχουν
αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για
την υιοθέτηση βασικών ελάχιστων
προτύπων, συμπεριλαμβανομένης
και της επιβολής κατώτατης φο-
ρολογίας στον άνθρακα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας εξήγγειλε
τη διενέργεια μελέτης για την
εφαρμογή του θεσμού, χωρίς να

αποκαλύπτει λεπτομέρειες. Δυ-
στυχώς, σε αντίθεση με τις εξαγ-
γελίες προθέσεων, στην παρούσα
δύσκολη συγκυρία, οι κυβερνή-
σεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στην
Κύπρο, δέχονται, και υποκύπτουν,
σε πιέσεις για μείωση της φορο-
λογίας σε ενεργειακά προϊόντα,
που είναι αντίθετη με το επιδιω-
κόμενο αποτέλεσμα.

Βασικές αρχές μιας πράσινης
φορολογικής μεταρρύθμισης πε-
ριλαμβάνουν: (α) τη μεταφορά
του φορολογικού βάρους από τους
μισθούς (εργασία) σε δραστηριό-
τητες που ρυπαίνουν το περιβάλ-
λον, (β) την ενθάρρυνση της λε-
γόμενης κυκλικής οικονομίας,
και (γ) την επιβάρυνση της κα-
τανάλωσης φυσικών πόρων, συμ-
περιλαμβανομένων και των βα-
σικών αγαθών, όπως για παρά-
δειγμα των συμβατικών μορφών
ενέργειας και νερού, και γενικό-
τερα δραστηριοτήτων που ρυ-

παίνουν το περιβάλλον. Επιστη-
μονικές μελέτες έχουν καταδείξει
την αναγκαιότητα επιβολής υψη-
λών φορολογικών συντελεστών
για την επίτευξη των στόχων για
περιορισμό της καταπόνησης του
περιβάλλοντος.

Η προτεινόμενη μείωση της
φορολογίας στα εισοδήματα από
την εργασία συνάδει με το στόχο
για τόνωση της απασχόλησης,
που είναι ιδιαίτερα σημαντικός,
δεδομένων των σοβαρών ελλεί-
ψεων εργατικού δυναμικού σε
επαγγέλματα χαμηλής εξειδί-
κευσης.

Η προώθηση της κυκλικής οι-
κονομίας προτείνεται να περι-
λαμβάνει ειδικά φορολογικά κί-
νητρα για επιχειρήσεις, που πλη-
ρούν αυστηρά πρότυπα σε ό,τι
αφορά τη μείωση των αποβλή-
των, καθώς και την υποχρεωτική
ανακύκλωση και επιδιόρθωση
προϊόντων.

Η πράσινη μεταρρύθμιση θα
επηρεάσει σημαντικά νευραλγι-
κούς τομείς της οικονομίας, ιδι-
αίτερα για την Κύπρο, συμπερι-
λαμβανομένων αυτών της παρα-
γωγής ενέργειας, των οδικών με-
ταφορών, των αερομεταφορών,
της ναυτιλίας και του κατασκευα-
στικού τομέα. Για το λόγο αυτό,
είναι απαραίτητο να προωθηθούν
φιλόδοξα αντισταθμιστικά μέτρα
προς όφελος των ευάλωτων ομά-
δων, υπό τη μορφή χορηγιών,
αντί φορολογικών ελαφρύνσεων,
που αντιστρατεύονται την επί-
τευξη των κλιματικών στόχων.
Επίσης, είναι θεμιτό να παραχω-
ρηθεί περιορισμένης διάρκειας
βοήθεια για προσαρμογή των επι-
χειρήσεων που θα επηρεαστούν.

Η επίτευξη συμφωνίας στο
επίπεδο της ΕΕ, αλλά και ευρύ-
τερα σε διεθνές επίπεδο, θεω-
ρείται απαραίτητη για να απο-
φευχθούν στρεβλώσεις. Για τις

λιγότερο αναπτυγμένες οικονο-
μίες, πρέπει να υπάρξουν ευέλι-
κτες ρυθμίσεις.

Όπως για όλες τις σημαντικές
μεταρρυθμίσεις, η υιοθέτηση
πράσινης φορολογίας είναι ορθό
να στηριχθεί σε σοβαρές επιστη-
μονικές μελέτες, εκτενή διαβού-
λευση και αποτελεσματικό μη-
χανισμό παρακολούθησης και
αξιολόγησης. Η προεκλογική εκ-
στρατεία για το αξίωμα του Προ-
έδρου της Κυπριακής  Δημοκρα-
τίας αποτελεί μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για εκτενή παρουσίαση
των θέσεων των υποψηφίων και
ουσιαστική δημόσια συζήτηση.

Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικο-
νομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύ-
νων σύμβουλος της Pricewaterhouse-
Coopers Investment Services.

Πράσινη ανάπτυξη και οικονομική/φορολογική μεταρρύθμιση

Ελάχιστες
ακυρώσεις
πτήσεων
στην Κύπρο
Κενά αέρος διεθνώς
Οι αυξήσεις τιμών καυσίμων, οι
ελλείψεις προσωπικού, οι απεργίες
και οι συνεπακόλουθες καθυστε-
ρήσεις και ακυρώσεις των πτή-
σεων, δημιουργούν ένα χαοτικό
κοκτέιλ για αεροπορικές εταιρείες
και αεροδρόμια. Σχεδόν αλώβητα
παραμένουν έως τώρα τα κυπρια-
κά αεροδρόμια, με ελάχιστες ακυ-
ρώσεις πτήσεων.Σελ. 4

Ολοκληρώθηκε
ο πρώτος γύρος
ομολόγων MREL
Από τις μεγάλες τράπεζες
H Ελληνική Τράπεζα προχώρησε
στην έκδοση ομολόγου Senior
Preferred ύψους 100 εκατ. ευρώ
και φέρει σταθερό επιτόκιο 9%.
Χαρακτηρίζεται υψηλό, αλλά οι
συνθήκες είναι διαφορετικές από
αυτές που είχε βγει η Τρ. Κύπρου
τον Ιούνιο του 2021. Σελ. 3

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Περιζήτητα τα πολυτελή
εξοχικά στην Ελλάδα
Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές
πώλησης των πολυτελών εξοχικών κα-
τοικιών στην Ελλάδα. Παρά την αύξηση
των τιμών, ανοδικά κινείται και η ζήτηση,
καθώς η ελληνική αγορά προσφέρει
ποιοτικά ακίνητα σε ανταγωνιστικές τι-
μές σε σχέση με άλλους μεσογειακούς
προορισμούς. Σελ. 12

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Υποβάθμιση
των προβλέψεων
για ανάπτυξη
στην Ευρωζώνη

Σελ. 10

Ερχεται αύξηση στις δόσεις δανείων 
Εξαιτίας των επιτοκίων που αναμένεται να ανακοινώσει η ΕΚΤ την Πέμπτη και το φθινόπωρο
Αύξηση των δόσεων δανείων
των κυπριακών νοικοκυριών
αναμένεται από το φθινόπωρο.
Κι αυτό λόγω της αύξησης των
επιτοκίων που θα ανακοινώσει
την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα τουλάχιστον κατά

25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, τον
Σεπτέμβριο αναμένεται η ΕΚΤ
να προχωρήσει σε ακόμα μία
αύξηση, άρα και τα επιτόκια από
-0,5% που βρίσκονται σήμερα
να κυμανθούν από 0,25% -
0,75%. Οι δόσεις των δανείων

των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων αναμένεται να ακρι-
βύνουν σε πρώτη φάση από
0,25% - 0,75% και εν συνεχεία
βάσει των μέχρι τώρα εκτιμή-
σεων των αναλυτών να ανέβουν
στο 1,25% το Μάρτιο του 2023.

Για δάνειο 100 χιλιάδων ευρώ
με περίοδο εξόφλησης 20 ετών
η μηνιαία δόση αναμένεται να
αυξηθεί μέχρι το τέλος του 2022
μέχρι 20 ευρώ και για δάνειο
200 χιλιάδων ευρώ, μέχρι 40 ευ-
ρώ. Τα νοικοκυριά που θα έχουν

μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτά
που έχουν συνάψει δάνεια με
κυμαινόμενα επιτόκια, το γνω-
στό EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate). Ως τώρα πάντως
η ζήτηση για δανεισμό δεν έχει
καμφθεί. Σελ. 3

Κύπρος 3,13% -0,07%

Γερμανία 1,13% 0,13%

Γαλλία 1,73% -0,10%

Ιταλία 3,26% -0,01%

Ισπανία 2,28% -0,05%

Ιρλανδία 1,71% -0,14%

Ελλάδα 3,50% -0,04%

Ην. Βασίλειο 2,09% -0,04%

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΠ

Η Δανία έχασε τη μάχη
για εξαγωγή «φέτας»
Ενδυνάμωση της προστασίας της φέτας
ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομα-
σίας Προέλευσης προσφέρει η απόφαση
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης, σύμφωνα με την οποία η Δανία δεν
θα μπορεί να εξάγει τυρί με την επωνυ-
μία «φέτα» και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Σελ. 8

Πτωχεύσεις και κραδασμοί στην αγορά κρυπτονομισμάτων

ΕΛΛΑΔΑ

Πουλούν και φεύγουν
κάτοχοι «χρυσής βίζας»
Μειώθηκε για πρώτη φορά από την κα-
θιέρωση της «χρυσής βίζας» στην Ελλά-
δα ο αριθμός των ξένων στους οποίους
έχει χορηγηθεί. Κάποιοι από τους πρώ-
τους που την πήραν πούλησαν με κέρδος
τα ακίνητα που αγόρασαν για να την απο-
κτήσουν και αναζήτησαν υπεραξίες σε
άλλες χώρες. Σελ. 6

Συνεχίζονται οι
κραδασμοί στην
αγορά κρυπτονο-
μισμάτων. Την
Πέμπτη η τράπεζα
Celsius, η επονο-
μαζόμενη πλέον
«Lehman Broth-
ers του κόσμου
των κρυπτογρα-
φημένων αξιών,
υπέβαλε αίτημα
πτώχευσης. Οι
κραδασμοί στην
αγορά κρυπτονο-
μισμάτων έχουν
συμπαρασύρει
ακόμη και τους
θεωρούμενους
καταξιωμένους
παίκτες της αγο-
ράς, όπως, για πα-
ράδειγμα, το με-
γαλύτερο χρημα-
τιστήριο κρυπτο-
νομισμάτων, το
Coinbase, που ει-
σήχθη στον Nas-
daq το περασμένο
έτος. Τον περα-
σμένο μήνα το
Coinbase απέλυ-
σε το 18% του
προσωπικού του
για να περιορίσει
το κόστος. Σελ. 11



2 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Kυριακή 17 Iουλίου 2022

ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΦΕΛΙΞ ΜΑΡΤΙΝ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Η πολυμάθεια, η τεχνογνωσία
και το πνεύμα του Εντουαρντ
Τσάνσελορ είναι γνωστά σε
όσους και όσες διαβάζουν τη
στήλη του στο Breakingviews.
Το 1999 δημοσίευσε το «Devil
Take the Hindmost» (σε μία απλή
μετάφραση θα ήταν «ο διάβολος
καταλαμβάνει τις εσχατιές»), την
εξαιρετική του εργασία για τη
μανία της κερδοσκοπίας. Σε ένα
χρόνο η «φούσκα» των διαδι-
κτυακών εταιρειών είχε σκάσει.
Το επόμενο βιβλίο του, που κυ-
κλοφόρησε το 2005, προφήτευσε
ότι ήταν «η ώρα της κρίσης για
τις αγορές πιστώσεων». Δεκαο-
κτώ μήνες αργότερα είχε ξεκι-
νήσει η μεγαλύτερη τραπεζική
κρίση στην Ιστορία. Τώρα, ο Εν-
τουαρντ Τσάνσελορ μας έδωσε
το «The Price of Time» («το τί-
μημα του χρόνου»), μία σκληρή
πολεμική σχετικά με τα κακά
των τεχνητά χαμηλών επιτοκίων.
Εν προκειμένω, η προσέγγιση
της εξαιρετικά χαλαρής νομι-
σματικής πολιτικής έχει σταμα-
τήσει. Το «The Price of Time»
εξετάζει το μεγαλύτερο οικονο-
μικό ερώτημα των τελευταίων
15 ετών. Οι πειραματικές νομι-
σματικές πολιτικές, τις οποίες
ακολούθησαν οι κορυφαίες κεν-
τρικές τράπεζες του κόσμου από
την οικονομική κρίση του 2007
και του 2008, ήταν μια θαυμα-
τουργή θεραπεία ή ένα λάθος
εποχής; Ο Εντουαρντ Τσάνσελορ
πλαισιώνει τα θεμελιώδη ζητή-
ματα που διακυβεύονται, χρησι-
μοποιώντας μια περίφημη συζή-
τηση, η οποία διεξήχθη το 1849
μεταξύ δύο μελών της Γαλλικής
Εθνοσυνέλευσης, σχετικά με το
είδος της νομισματικής πολιτικής
που θα εξυπηρετούσε καλύτερα
τα νέα δημοκρατικά ιδεώδη της
επανάστασης του προηγούμενου
έτους. Στη μία πλευρά ήταν ο ρι-
ζοσπάστης αναρχικός Πιέρ-Ζοζέφ
Προυντόν. Υποστήριξε ότι η χρέ-
ωση τόκων στο κεφάλαιο καθυ-
στερεί τις επενδύσεις, μειώνει
την απασχόληση και είναι κοι-
νωνικά άδικη. «Ονομάζω τους
τόκους κλοπή», κατέληξε, υπο-
στηρίζοντας ότι σε μια προοδευ-
τική οικονομία η πίστωση πρέπει
να είναι φθηνή και ιδανικά δω-
ρεάν. Από την άλλη πλευρά του
επιχειρήματος βρισκόταν ο Φρεν-
τερίκ Μπαστιά, ο κορυφαίος υπέρ-
μαχος του φιλελεύθερου καπιτα-
λισμού στη Γαλλία. Τα θετικά επι-

τόκια, επέμεινε, είναι απαραίτητα
για την υγεία του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος. Ανευ αυτών
ο δανεισμός θα εξαντληθεί και η
ανάπτυξη θα σταματούσε. Η
«προπαγάνδα της δωρεάν πίστω-
σης», αντέτεινε, «είναι συμφορά
για την εργατική τάξη».

Τον επόμενο ενάμιση αιώνα
επικράτησε η άποψη του Μπα-
στιά. Αλλά μετά το 2008 συνέβη
μια θαυματουργή μεταστροφή.
Μία προς μία οι κορυφαίες κεν-
τρικές τράπεζες του κόσμου μεί-
ωσαν τα επιτόκια στο μηδέν και
σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω
από αυτό. Μέχρι το 2020 ομόλογα
αξίας άνω των 18 τρισ. δολαρίων
διαπραγματεύονταν με αρνητικές
αποδόσεις. Στη Δανία, οι αγορα-
στές κατοικιών πληρώνονταν για
να συνάψουν στεγαστικά δάνεια.
Τα αποτελέσματα, υποστηρίζει
ο καγκελάριος, ήταν τόσο τρο-
μακτικά όσο προέβλεψε ο Μπα-
στιά. Η κατανομή κεφαλαίων έχει
στρεβλωθεί. Πώς έφτασαν οι κεν-
τρικές τράπεζες στη μοιραία με-
τάβαση από την καπιταλιστική
στην αναρχική οικονομία; Ο καγ-
κελάριος εντοπίζει δύο βασικούς
λόγους. Ο πρώτος είναι η ευρεία
υιοθέτηση του στόχου για τον
πληθωρισμό. Προσηλωμένοι στις
αυξήσεις στις τιμές καταναλωτή,
οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν είδαν
την παράπλευρη ζημία. Ο δεύτε-
ρος, πιο θεμελιώδης, το ότι η σύγ-
χρονη κεντρική τράπεζα έχει κά-
νει λάθος στις βασικές μεθόδους
της. Πρέπει να περιορίσει τις φι-
λοδοξίες της, τηρώντας αυστηρά
ένα παθητικό και βασισμένο σε
κανόνες πλαίσιο, αφήνοντας τις
χρηματοπιστωτικές αγορές να
καθορίσουν τα επιτόκια; Ή μήπως
πρέπει να προσπαθήσει να τε-
λειοποιήσει τους επιχειρηματι-
κούς και χρηματοοικονομικούς
κύκλους μέσω διακριτικών πα-
ρεμβάσεων;  Ο Τσάνσελορ υπο-
στηρίζει ότι η απόδραση από
αυτό το αδιέξοδο είναι δυνατή
μόνο με την αποκατάσταση αυ-
στηρών κανόνων νομισματικής
πολιτικής. Ως παράδειγμα, ανα-
φέρει την έκδοση χρήματος σύμ-
φωνα με τον ρυθμό αύξησης της
τάσης του ΑΕΠ. Χωρίς την πα-
ρέμβαση των κεντρικών τραπε-
ζών, προβλέπει ότι τα επιτόκια
θα αυξηθούν στα φυσικά τους
επίπεδα και θα αποκατασταθεί
η εύρυθμη λειτουργία της οικο-
νομίας.

8&8
Το εικοστό της μέλος ετοιμάζεται να υποδεχ-
θεί η ευρωζώνη μετά την έγκριση της Κροα-
τίας για ένταξη στο ευρώ. Η Κροατική Κούνα
θα αντικατασταθεί με το ευρώ την πρώτη μέρα
του νέου έτους με ισοτιμία 7,53450 προς 1 ευ-
ρώ. Η συμμετοχή της Κροατίας στην ευρωζώ-
νη συνιστά την 8η διεύρυνση και λαμβάνει χώ-
ρα 8 χρόνια μετά την ένταξη της Λιθουανίας.
Το ευρώ έχουν μέχρι στιγμής υιοθετήσει 340
εκατομμύρια πολίτες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη
έρχεται σε μια συγκυρία που το ευρώ κατα-
γράφει χαμηλό 20ετίας και φλερτάρει το 1:1 με
το δολάριο. 

••••
Μικτές προβλέψεις 
Σε αναβάθμιση της πρόβλεψης για το επίπεδο
του πληθωρισμού στην ευρωζώνη προχώρησε
η ευρωπαϊκή επιτροπή. Η νέα εκτίμηση κάνει
λόγο για 7,6% από 6,1% πριν αναγνωρίζοντας το
γεγονός ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ου-
κρανία θα παραταθούν και ίσως ενταθούν. Για
την οικονομική δραστηριότητα η πρόβλεψη για
φέτος είναι ελαφρώς μειωμένη στο 2,6% από
2,7% προηγουμένως. Αίσθηση προκαλεί η κατά
40% υποβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2023
κάνοντας λόγο για ανάπτυξη στο 1,4% από 2,3%
προηγουμένως.  Ο αρμόδιος επίτροπος για την
οικονομία, αν και αναγνώρισε ότι αυτές οι προ-
βλέψεις περιέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαι-
ότητας, δεν θεωρεί το σενάριο της ύφεσης για
το 2023 ως πιθανό.  

••••
Κανονικότητα σε αναμονή 
Η κατάσταση σε ορισμένα ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια είναι ιδιαίτερα προβληματική εν μέσω
θερινών διακοπών. Όπως προκύπτει από δηλώ-
σεις αξιωματούχων βρετανικών αεροδρομίων,
αυτό το καλοκαίρι οι επιβάτες θα λάβουν απλά
«αποδεκτό» επίπεδο υπηρεσιών που όμως
απέχει από το επιθυμητό. Η επιστροφή στην
κανονικότητα του 2019 για όσους επιλέξουν να
ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι θα καθυστερή-
σει. Σύμφωνα με τους ειδικούς ο κλάδος των
αερομεταφορών που έχει «ξηλωθεί» κατά την
διάρκεια της πανδημίας θα πρέπει να «ξανακτι-
στεί» και αυτό θα απαιτήσει χρόνο και μεγάλη
προσπάθεια. 

••••
Κυπριακή ανθεκτικότητα  
Για μια ακόμα φορά η ευρωπαϊκή επιτροπή
αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις προβλέψεις
της για την κυπριακή οικονομία. Τα στοιχεία του
πρώτου τριμήνου του έτους που ήταν καλύτερα
από τα αναμενόμενα όσον αφορά τα έσοδα του
τουρισμού και των επαγγελματικών υπηρεσιών
οδηγούν σε προς τα πάνω αναθεώρηση για την
ανάπτυξη κατά 40%. Δεν γνωρίζουμε αν η συγ-
κεκριμένη αστοχία έχει να κάνει με το μέγεθος
της οικονομίας μας, αλλά αυτό είναι κάτι που
πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους εκεί
στις Βρυξέλλες εκτός και αν υπάρχει περιθώριο

βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων που
λαμβάνουν από την Λευκωσία. 

••••
Crypto-κατάρρευση 
Οι απώλειες ύψους 2 τρισ. δολαρίων που έχει
υποστεί η αγορά των κρυπτονομισμάτων οδή-
γησε τελικά την Celsius Network σε χρεωκο-
πία. Ήδη, από τον προηγούμενο μήνα η εται-

ρεία έχει αναστείλει τις αναλήψεις από όσους
έχουν τοποθετηθεί στα «καταθετικά» της προ-
ϊόντα που είχαν πετύχει να προσελκύσουν 20
δισ. δολάρια με υποσχόμενη απόδοση στο
18%. 

••••
Αντίθετη κατεύθυνση 
Είναι λογικό ότι για να δώσει η ΕΕ έγκριση για
στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών θα πρέ-
πει να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ένα αποτελεσμα-
τικό πλαίσιο τιμωρίας για τους μη συνεπείς δα-
νειολήπτες που δεν ανήκουν στην κατηγορία
των ευάλωτων. Η βουλή στην προσπάθειά της
να προσφέρει δίχτυ προστασίας στους ευάλω-
τους, αποφάσισε να ψηφίσει αναστολή των εκ-
ποιήσεων και πέτυχε να προσφέρει τις αντίθε-
τες από τις επιδιωκόμενες υπηρεσίες. 

••••
Εισηγητής και πλειοψηφία 
Η Bουλή αποφάσισε και το μπαλάκι πλέον βρί-
σκεται στο υπουργείο Ενέργειας που καλείται
να αξιοποιήσει την απόφαση και να επιβάλει
πλαφόν στα καύσιμα. Οικονομικές αναλύσεις
υπάρχουν πολλές τόσο για τα υπέρ όσο και για
τα κατά του μέτρου. Προς το παρόν κρατάμε
τους συσχετισμούς που προκύπτουν όσον
αφορά στον εισηγητή της πρότασης και στην
πλειοψηφία που σχηματίστηκε για να την
υπερψηφίσει. 

Η οικονομία μπαίνει και επίσημα σε ρυθμούς προεδρικών σε μια πρωτόγνωρα επιμηκυμένη προ-
εκλογική περίοδο.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Ανελαστική
Ζήτηση
Ανελαστική Ζήτηση πα-
ρουσιάζουν τα αγαθά και
υπηρεσίες των οποίων η

μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητά τους
είναι μικρότερη από τη μεταβολή στην τι-
μή τους. Δηλαδή, η αύξηση (μείωση) της
τιμής τους οδηγεί σε μείωση (αύξηση)
της ζητούμενης ποσότητάς τους, αλλά σε
μικρότερο βαθμό. Κλασικό παράδειγμα
αποτελούν τα αγαθά πρώτης ανάγκης.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

H πολιτική επιτοκίων
των κεντρικών τραπεζών

Γιατί οι χελώνες ξεγελούν τον χρόνο
Του ΤΖΑΚ ΤΑΜΙΣIΕΑ

Το γήρας φυγείν αδύνατον. Οσες
βιταμίνες και αν πάρουμε, το δέρμα
χαλαρώνει, τα οστά μαλακώνουν
και οι κλειδώσεις γίνονται δύσκαμ-
πτες. Οι χελώνες, αντιθέτως, γερ-
νούν με ιδιαίτερη χάρη. Παρά το
ρυτιδιασμένο δέρμα τους και τα
άνευ οδόντων ούλα τους, είδη όπως
οι γιγαντιαίες χελώνες των Γκαλα-
πάγκος παραμένουν αλώβητα στο
πέρασμα του χρόνου. 

Προκειμένου να αποκαλύψουν
τα μυστικά της μακροζωίας τους,
δύο ομάδες ερευνητών τις μελέτη-
σαν ενδελεχώς και δημοσίευσαν
τα συμπεράσματά τους στο περιο-
δικό Science. Προηγούμενες γερον-
τολογικές έρευνες είχαν εκπονηθεί
σε θερμόαιμα ζώα, όπως τα θηλα-
στικά και τα πτηνά, παρότι τα ψυ-
χρόαιμα ζώα (αμφίβια, ψάρια και
ερπετά) σπάνε τα ρεκόρ μακροζωίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζόναθαν,
μια χελώνα στις Σεϋχέλλες, γιόρτασε
πρόσφατα τα 190ά γενέθλιά του.

Η πρώτη μελέτη εκπονήθηκε σε
77 είδη ερπετών και αμφιβίων, με-
ταξύ των οποίων οι δράκοι του Κο-
μόντο και οι βάτραχοι των δένδρων.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία
σχετικά με την επίδραση ορισμένων
χαρακτηριστικών τους, όπως ο με-
ταβολισμός, στη γήρανση και στη
μακροζωία. Η Μπεθ Ράικε, εξελι-
κτική βιολόγος στο Πανεπιστήμιο
Northeastern του Ιλινόι, η οποία
υπογράφει την έρευνα, επισημαίνει
ότι τα ψυχρόαιμα ζώα, που εξαρτούν
τη θερμοκρασία τους από το περι-
βάλλον, είναι καλύτερα εξοπλισμένα

για τη διαχείριση της φθοράς που
προκαλεί η γήρανση από ό,τι τα
θερμόαιμα. Ο ρυθμός γήρανσης
ήταν ιδιαίτερα βραδύς στους κρο-
κόδειλους και στις σαλαμάνδρες.

Το μόνο είδος, όμως, που παρέμενε
αναλλοίωτο παρά το πέρασμα του
χρόνου ήταν οι χελώνες. 

Η δεύτερη ομάδα εξέτασε τη
γήρανση σε 52 είδη χελωνών που
ζούσαν αιχμάλωτες σε ζωολογικούς
κήπους και ενυδρεία. Διαπιστώθηκε
ότι το 75% των ειδών εμφάνιζε ελά-
χιστες ή και καμία ένδειξη γήρατος,
ενώ στο 80% ο ρυθμός γήρανσης
ήταν πολύ βραδύτερος από εκείνον
του σύγχρονου ανθρώπου. Η δρ
Ρίτα ντα Σίλβα, πληθυσμιακή βιο-
λόγος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας
Δανίας, που υπογράφει την έρευνα,
επισημαίνει ότι ακόμη και οι χε-
λώνες που ζουν ελεύθερες, χωρίς
ελεγχόμενη διατροφή και προστα-
σία, γηράσκουν με υπερβολική βρα-
δύτητα. Bέβαια, ούτε οι χελώνες
έχουν κατακτήσει την αιώνια νε-
ότητα. Οπως εξηγεί ο δρ Καλέμπ
Φιντς, γεροντολόγος στο Πανεπι-
στήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας,
και αυτές εμφανίζουν σημάδια γή-
ρανσης, όπως καταρράκτης, αδυ-
ναμία και καρδιακά προβλήματα.
Οι ερευνητές, ωστόσο, είναι βέβαιοι
ότι μέσα τους κρύβουν το μυστικό
της μακροζωίας.

H δρ Ντα Σίλβα εκτιμά πως, όταν
η επιστημονική κοινότητα μελετή-
σει ενδελεχώς την εξέλιξη της γή-
ρανσης στις χελώνες, θα βρει το
σημείο σύνδεσής της με την αν-
θρώπινη υγεία και τα γηρατειά.
Ισως, με αυτές τις γνώσεις, στο απώ-
τερο μέλλον οι ερευνητές να κατα-
φέρουν να δημιουργήσουν το «ελι-
ξίριο της μακροζωίας» και για το
δικό μας είδος. 
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Η εποχή των δύο «επιδημιών»
Της ΚΕΪΣΙ ΣΟΥΟΡΤΣ

Παρότι το πραγματικό ψυχολογικό
τίμημα της πανδημίας θα γίνει
γνωστό σε πολλά χρόνια από σή-
μερα, τα στοιχεία των δύο τελευ-
ταίων ετών δείχνουν ότι οι Αμε-
ρικανοί αύξησαν σημαντικά την
κατανάλωση χαπιών για την αν-
τιμετώπιση του συνδρόμου απώ-
λειας συγκέντρωσης ADHD και
κατάθλιψης. Οι επιστήμονες κά-
νουν λόγο για μια νέα εποχή στην
οποία η κατάθλιψη συναντά την
αδυναμία συγκέντρωσης (distrac-
ti-pression).

«Θα έπρεπε να έχω ξαναρχίσει
τα αντικαταθλιπτικά από τις πρώ-
τες ημέρες της πανδημίας», λέει
η 36χρονη νοσηλεύτρια Λία Μπέ-
λοου, μητέρα δύο παιδιών, από το
Μπρούκλιν. Η Μπέλοου υπήρξε
ευκαιριακή χρήστης του αγχολυ-
τικού Prozac από τα 20 χρόνια της.
Λίγο πριν από την πανδημία είχε
διακόψει εγκαίρως τη χρήση, ενό-
ψει της πρώτης εγκυμοσύνης της.
Τον Αύγουστο του 2020 η Μπέλοου
είχε ξεκινήσει και πάλι τo Prozac.
«Είμαι άλλος άνθρωπος σήμερα.
Αρχισα πάλι τα χάπια εξαιτίας της
COVID-19, αλλά και επειδή είμαι
γυναίκα, νοσηλεύτρια και λόγω
της τραυματικής μου εμπειρίας
στη δεύτερη γέννα», εξηγεί η ίδια. 

Η νοσηλεύτρια από το Μπρού-
κλιν είναι μία από τα εκατομμύρια
Αμερικανών που ξεκίνησαν ή άρ-
χισαν να παίρνουν ξανά ψυχια-
τρικά φάρμακα. Σύμφωνα με στοι-
χεία που εξασφάλισαν οι New York
Times, το 2019 15,8% των Αμερι-

κανών λάμβανε ψυχιατρικά φαρ-
μακευτικά σκευάσματα. Ερευνες
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας έδειξαν
ότι 25% των ενηλίκων Αμερικανών

είχαν αποκτήσει συνταγές για φάρ-
μακα κατά της κατάθλιψης, του
άγχους και της χρόνιας κόπωσης. 

Τα αντικαταθλιπτικά εξακολου-
θούν να είναι τα πλέον συνταγο-
γραφούμενα ψυχοφάρμακα στις
ΗΠΑ, ενώ η χρήση τους έχει ενι-
σχυθεί κατά 8,7% μεταξύ 2019 και
2021. Από το 2017 μέχρι σήμερα
οι συνταγογραφήσεις αντικατα-
θλιπτικών σε εφήβους αυξήθηκαν
κατά 41%. Η σημαντική αυτή αύ-
ξηση στη συνταγογράφηση ψυ-
χοφαρμάκων δεν οφείλεται ανα-
γκαία σε επιδείνωση της ψυχικής
υγείας του πληθυσμού, αλλά στο
γεγονός ότι η καραντίνα έδωσε
την ευκαιρία σε πολλούς να ασχο-
ληθούν σοβαρά με τα ψυχικά τους
προβλήματα και να αναζητήσουν
επιστημονική βοήθεια.

«Η χρήση τέτοιων φαρμάκων
δεν είναι πια ταμπού. Την ίδια ώρα,
η σύγχρονη ψηφιακή ζωή απαιτεί
άμεσα αποτελέσματα, στιγμιαία
ανακούφιση και άμεση βελτίωση.
Δεν ανεχόμαστε τη σταδιακή αλ-
λαγή», λέει ο δρ Σίσιλ Ουέμπστερ,
λέκτωρ ψυχίατρος στο Πανεπι-
στήμιο Χάρβαρντ. Ο Χάρις Στρά-
τινερ, ψυχίατρος στη Νέα Υόρκη,
σημειώνει ότι 46 από τους 70 ασθε-
νείς του ξεκίνησαν να κάνουν χρή-
ση χαπιών τα τελευταία δύο χρόνια:
«Πολλοί μου λένε ότι δεν μπορούν
να σηκωθούν το πρωί από το κρε-
βάτι. Πιστεύω ότι έχουν βιώσει
την COVID-19 ως τραυματική εμ-
πειρία και η ώρα δεν είναι ακόμη
κατάλληλη για να διαχειριστούν
το τραύμα αυτό».

THE NEW YORK TIMES

Η αύξηση στη συνταγογράφηση
ψυχοφαρμάκων οφείλεται στο γε-
γονός ότι η καραντίνα έδωσε την
ευκαιρία σε πολλούς να αναζητή-
σουν επιστημονική βοήθεια.

<<<<<<<

Απώλεια συγκέντρω-
σης και κατάθλιψη, 
με τη χρήση αντικατα-
θλιπτικών στις ΗΠΑ 
να έχει ενισχυθεί 
κατά 8,7% μεταξύ
2019-2021.

O Nτιέγκο, μια γιγαντιαία χελώνα
ηλικίας περίπου 100 ετών, ζει σε
προστατευμένο περιβάλλον, στο
Πουέρτο Αγιόρα, στις νήσους
Γκαλαπάγκος.

<<<<<<<

Οι επιστήμονες 
είναι βέβαιοι ότι 
μέσα τους κρύβουν 
το μυστικό της 
επιβράδυνσης 
των γηρατειών
και της μακροζωίας.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την προσεχή Πέμπτη, 21 Ιουλίου,
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ
αναμένεται να δώσει εντολή για
αύξηση των επιτοκίων τουλάχιστον
κατά 25 μονάδες βάσης, αρκετοί
μιλούν ακόμα και για εντολή αύξη-
σης κατά 0,5%. Το Σεπτέμβριο όμως,
αναμένεται η ΕΚΤ να προχωρήσει
σε ακόμα μία αύξηση επιτοκίων,
άρα και τα επιτόκια από -0.5% που
βρίσκονται σήμερα να κυμανθούν
από 0,25% - 0,75%. Οι δόσεις των
δανείων των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων αναμένεται να ακρι-
βύνουν σε πρώτη φάση από 0,25%
- 0,75% και εν συνεχεία βάσει των
μέχρι τώρα εκτιμήσεων των ανα-
λυτών να ανέβουν στο 1,25% το
Μάρτη του 2023. Εάν μέχρι το τέλος
του 2022 θα έχουν φτάσει στο
0,75%, τότε θα μιλάμε, για παρά-
δειγμα σε ένα δάνειο με επιτόκιο
2,5%, να λάβει αύξηση του επιτοκίου
κατά 33% και θα πάει στο 3 – 3,5%.
Για δάνειο με περίοδο εξόφλησης
20 ετών η μηνιαία δόση αναμένεται
να αυξηθεί μέχρι το τέλος του 2022

μέχρι 20 ευρώ για δάνειο 100 χι-
λιάδων ευρώ, περίπου μέχρι 40 ευρώ
για δάνειο 200 χιλιάδων ευρώ και
περίπου μέχρι 60 ευρώ για δάνειο
300 χιλιάδων ευρώ. Αναφορικά με
τα ποσοστά βάσης που αναμένεται
να αυξήσει είτε τώρα την Πέμπτη,
είτε το Σεπτέμβριο η ΕΚΤ, θα εξαρ-
τηθεί βάσει του επιπέδου του πλη-
θωρισμού. Και με 9% στις πληθω-
ριστικές τάσεις ίσως το 0,25% της
αύξησης να είναι λίγο, γι’ αυτό και
γίνεται λόγος για αύξηση των επι-

τοκίων την προσεχή Πέμπτη κατά
0,5%, άρα και θα φτάσουν τα επι-
τόκια στο 0% από -0,5 που βρίσκον-
ται σήμερα. Οι τράπεζες αναμένεται
να κερδίσουν από την αύξηση των
επιτοκίων, από την μη καταβολή
των αρνητικών επιτοκίων για φύ-
λαξη της ρευστότητάς τους από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ενώ οι καταναλωτές αναμένεται να
πληρώνουν παραπάνω δόσεις πάνω
στα δάνεια που έχουν συνάψει. 

Οι πληθωριστικές τάσεις «σφυ-

ροκοπούν» κάθε μέρα τα νοικοκυ-
ριά, με τα καύσιμα, τα βασικά αγαθά,
τα κατασκευαστικά υλικά να έχουν
πάρει την ανιούσα. Πέραν της ακρί-
βειας που υπάρχει με τους μισθούς
να μην έχουν αλλάξει, τα νοικοκυριά
βλέπουν ολοένα να μειώνεται η
αγοραστική τους δύναμη. Η ακρι-
βότερη δόση των δανείων που θα
κληθούν από το φθινόπωρο πιθα-
νώς να καταβάλουν θα είναι ένα
βήμα ακόμα στη συνολική πίεση
που δέχονται. Τα νοικοκυριά που

θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι αυτά που έχουν συνάψει δά-
νεια με κυμαινόμενα επιτόκια, το
γνωστό EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate).

Ως τώρα πάντως η ζήτηση για
δανεισμό δεν έχει καμφθεί, παρά
τις προβλέψεις ότι θα ακριβύνουν
τα δάνεια. Παρατηρείται επίσης
πως έχει αυξηθεί η ζήτηση για δα-
νεισμό με σταθερό επιτόκιο, φο-
βούμενοι πως τα επιτόκια θα «ξε-
φύγουν» στο μέλλον. Τον Μάιο του

2022 τα συνολικά νέα δάνεια πα-
ρουσίασαν αύξηση και έφτασαν
στα 362,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με 264,5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο
του 2022. Σύμφωνα με την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου, τα νέα κα-
ταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα
19,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με
13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, ενώ τα νέα δάνεια για αγορά
κατοικίας παρουσίασαν αύξηση
στα 114,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με 73,1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο

μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέ-
χρι 1 εκατ. ευρώ σημείωσαν αύξηση
στα 55,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με 51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρη-
ματοδοτικές εταιρείες για ποσά
άνω του 1 εκατ. ευρώ κατέγραψαν
αύξηση στα 162,5 εκατ. ευρώ, σε
σύγκριση με 120,5 εκατ. τον προ-
ηγούμενο μήνα.

Τα επιτόκια το Μάιο
Σύμφωνα με την Κεντρική Τρά-

πεζα της Κύπρου, το Μάιο του 2022
το επιτόκιο για καταθέσεις προθε-
σμίας έως ενός έτους από νοικο-
κυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο
0,05%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο
του 2022, καθώς και το αντίστοιχο
επιτόκιο για καταθέσεις από μη
χρηματοδοτικές εταιρείες παρου-
σίασε αύξηση στο 0,01%, σε σύγ-
κριση με -0,04% τον προηγούμενο
μήνα. Αναφορικά με τα επιτόκια
δανείων, το επιτόκιο που αφορά
καταναλωτικά δάνεια σημείωσε
μείωση στο 2,91%, σε σύγκριση με
3% τον προηγούμενο μήνα. Το επι-
τόκιο που αφορά δάνεια για αγορά

κατοικίας αυξήθηκε στο 2,28%, σε
σύγκριση με 2,20% τον προηγού-
μενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά
δάνεια προς μη χρηματοδοτικές
εταιρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ.
ευρώ παρουσίασε αύξηση στο
3,31%, σε σύγκριση με 3,16% τον
προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο
που αφορά δάνεια προς μη χρημα-
τοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω
του 1 εκατ. ευρώ κατέγραψε αύξηση
στο 2,97%, σε σύγκριση με 2,45%
τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση των δόσεων δανείων το φθινόπωρο
Την προσεχή Πέμπτη η Κ. Λαγκάρντ αναμένεται να δώσει εντολή για αύξηση των επιτοκίων τουλάχιστον κατά 25 μονάδες

<<<<<<<

Ως τώρα πάντως 
η ζήτηση για δανεισμό
δεν έχει καμφθεί,
παρά τις προβλέψεις 
ότι θα ακριβύνουν 
τα δάνεια.

<<<<<<<

Τα νοικοκυριά που 
θα έχουν μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι αυτά
που έχουν συνάψει 
δάνεια με κυμαινόμενα
επιτόκια (EURIBOR).Οι πληθωριστικές τάσεις «σφυροκοπούν» κάθε μέρα τα νοικοκυριά, με τα καύσιμα, τα βασικά αγαθά, τα κατασκευαστικά υλικά να έχουν πάρει την ανιούσα.

Οι μεγάλοι ολοκλήρωσαν τις πρώτες υποχρεώσεις MREL
Τη Δευτέρα η Ελληνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές με την έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ και έλαβε επιτόκιο 9%

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ολοκληρώθηκε ο «πρώτος γύρος»
έκδοσης MREL (Minimum Required
Eligible Liabilities) από τις δύο με-
γάλες κυπριακές τράπεζες, αφού
τη Δευτέρα η Ελληνική Τράπεζα
ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την
έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου
Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραι-
ότητας (Senior Preferred) ύψους
100 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο της
Ελληνικής Τράπεζας εκδόθηκε στην
ονομαστική του αξία και φέρει στα-

θερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 9%.
Το 9% είναι ακριβό, ωστόσο είναι
μία διαδικασία που η J.P. Morgan
θεώρησε ότι ήταν σωστή επιλογή
να προχωρήσει στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Η χρονική πε-
ρίοδος που επέλεξε η Ελληνική
Τράπεζα να εκδώσει ομόλογο MREL
δεν χαρακτηρίζεται και η καλύτερη
και είναι εντελώς διαφορετικές οι
συνθήκες σε σχέση με αυτές που
είχε βγει το 2021 η Τράπεζα Κύπρου.
Οι κυπριακές τράπεζες, όπως είχε
γράψει ξανά η «Κ», έχουν λάβει
εδώ και καιρό τους στόχους απαι-
τήσεων MREL που πρέπει να κα-
λύπτουν μέχρι το 2025 που κυμαί-
νονται στο 23 – 25%, αναλόγως
του προφίλ της καθεμίας. Μέχρι
το τέλος του 2022 θα έπρεπε να

έχουν ικανοποιήσει τους δικούς
τους προσωπικούς ενδιάμεσους
στόχους, άρα ο χρόνος πίεζε την
Ελληνική Τράπεζα. Τον Ιούνιο 2021,
η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε
στην πρώτη της συναλλαγή για
σκοπούς ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρε-
ώσεων (MREL) μέσω έκδοσης ομο-
λόγου υψηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας ύψους 300 εκατ. ευρώ
και το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλη-
τικής Προτεραιότητας εκδόθηκε
στην ονομαστική αξία και φέρει
ετήσιο επιτόκιο ύψους 2,5%. Η Τρά-
πεζα Κύπρου εάν έβγαινε σε αυτές
τις συνθήκες της αγοράς, πολύ πι-
θανόν να είχε πετύχει ακριβότερο
επιτόκιο. 

Σύμφωνα με προηγούμενη επί-

σημη πληροφόρηση που πηγάζει
από προηγούμενα οικονομικά απο-
τελέσματα της Τράπεζας, οι ελά-
χιστες απαιτήσεις MREL της Ελ-
ληνικής Τράπεζας έχουν τεθεί στο
24,1% των σταθμισμένων ως προς
τον κίνδυνο περιουσιακών στοι-
χείων (risk weighted assets, RWA)
και 5,91% του δείκτη μόχλευσης
(leverage ratio exposure, LRΕ) ανοιγ-
μάτων, και αυτό θα πρέπει να πλη-
ρούται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2025.

Η τελική ελάχιστη απαίτηση για
ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υπο-
χρεώσεις (MREL) της Τράπεζας Κύ-
πρου αντιστοιχεί στο 23,74% των
σταθμισμένων περιουσιακών στοι-
χείων και στο 5,91% του δείκτη μό-
χλευσης μέτρου συνολικού ανοίγ-

ματος (leverage ratio exposure,
LRE) και η συμμόρφωση πρέπει να
επιτευχθεί μέχρι τέλος 2025.

Σημειώνεται πως η άντληση κε-
φαλαίων Tier II από τις κυπριακές
τράπεζες θα καλύψει τις ανάγκες
για τη δημιουργία προληπτικού κε-
φαλαίου προστασίας των καταθε-
τών, καθώς τα κεφάλαια Tier II θα
μπορούν να μετατραπούν από τις
τράπεζες σε μετοχές σε περίπτωση
bail - in.

Σχολιάζοντας τις εκδόσεις
Ο managing director της Athlos

Capital, Ιωάννης Πέτρη, κληθείς
να σχολιάσει τις δύο εκδόσεις των
δύο μεγάλων τραπεζώντης Κύπρου,
σημείωσε πως «η Τράπεζα Κύπρου
προνόησε να έχει θετική παρουσία

τα τελευταία πέντε χρόνια στην
αγορά ομολόγων  εκδίδοντας δυο
ομόλογα Δευτεροβάθμιου Κεφα-
λαίου Μειωμένης Εξασφάλισης
(Tier 2), το ένα εκ των οποίων έχει
επιτυχώς ανακληθεί τον περασμένο
Ιανουάριο, ενώ παράλληλα προ-
χώρησε και με την έκδοση  Χρεο-
γράφου Πρόσθετου Κεφαλαίου Κα-
τηγορίας 1 (Additional Tier 1 -ΑΤ1-
Capital Securities). Έχοντας λοιπόν
καλλιεργήσει μια πολύ καλή εικόνα
απέναντι στους επενδυτές κατά-
φερε να εκδώσει πέρσι 300εκ. ευρώ
σε Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής
Προτεραιότητας (Senior Preferred)
με λήξη το 2027 (με δυνατότητα
ανάκλησης το 2026) και επιτόκιο
μόλις 2,5%, αξιοποιώντας στο έπα-
κρο τις εξαιρετικές τότε συνθήκες

της αγοράς». Από την άλλη μεριά,
ο κ. Πέτρησχολίασε ότι «η Ελληνική
Τράπεζα επιχείρησε ανεπιτυχώς
την πρώτη της έξοδο στις αγορές
για αντίστοιχο Senior Preferred
ομόλογο πέρσι  τον Οκτώβριο παρά
το γεγονός ότι η προσπάθεια έγινε
για μικρότερο ποσό (200 εκ. ευρώ),
κοντινότερη λήξη (2026) και ψη-
λότερο επιτόκιο (4%). Φορείς της
αγοράς καταλογίζουν την αποτυ-
χημένη προσπάθεια στο φτωχό
ιστορικό της τράπεζας όσον αφορά
τη στάση της προς τους πιστωτές
της, καθώς η Ελληνική Τράπεζα εί-
ναι η μοναδική τράπεζα στην Ευ-
ρωζώνη που δεν πληρώνει κουπόνι
στα ΑΤ1 Χρεόγραφα της (από το
2013) παρά το γεγονός ότι η Τρά-
πεζα έχει διαθέσιμα προς διανομή
στοιχεία από το τέλος του 2020 και
εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή
βάση». 

Συγχρόνως, ο managing director
της Athlos Capital συμπλήρωσε
ότι «μετά την αποτυχημένη προ-
σπάθεια και χωρίς να έχει ξεκινήσει
να πληρώνει τόκους στα υφιστά-
μενα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κε-
φαλαίου, η Ελληνική Τράπεζα αναγ-
κάστηκε να προχωρήσει την πε-
ρασμένη βδομάδα σε μία μικρή έκ-
δοση 100εκ. ευρώ και λήξη το 2025
(με δυνατότητα ανάκλησης το 2024)
με το πανάκριβο επιτόκιο του 9%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι
το πιο ψηλό κουπόνι που έχει κα-
ταγραφεί για τράπεζα στην Ευρώπη
για Senior ομόλογο. Οι συνθήκες
είναι βεβαίως πολύ χειρότερες φέτος
σε σχέση με προηγούμενες χρονιές,
αλλά ξεκάθαρα στην αγορά ομο-
λόγων δεν μετρά μόνο η πιστολη-
πτική ικανότητα αλλά και η γενι-
κότερη εικόνα και αντιμετώπιση
απέναντι στους επενδυτές».

<<<<<<<

Η Τράπεζα Κύπρου
εάν έβγαινε σε αυτές
τις συνθήκες της 
αγοράς, πολύ πιθανόν
να είχε πετύχει 
ακριβότερο επιτόκιο. Η άντληση κεφαλαίων Tier II από τις κυπριακές τράπεζες θα καλύψει τις ανάγκες για τη δημιουργία προληπτικού κεφαλαίου προστασίας των καταθετών.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κάθε
επιχείρηση σήμερα λειτουργεί σε
μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Είναι
πολύ δύσκολο το operating envi-
ronment οπότε δεν θα κατακρί-
νουμε εμείς την οποιαδήποτε αε-
ροπορική, για το ότι παίρνει απο-
φάσεις διαφορετικές σε σχέση με
εκείνα που ήθελε να κάνει», είχε
δηλώσει στην πρόσφατη συνέν-
τευξή του στην «Κ» ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος. Πε-
ριέγραψε ένα ιδιαίτερα δύσκολο
περιβάλλον τόσο για τις αεροπο-
ρικές εταιρείες εν γένει, όσο και
για τις κυπριακές, επιχειρώντας
να δώσει το πλαίσιο μέσα στο
οποίο οι δυνατότητες των κυπρια-
κών αεροπορικών εταιρειών για
ενίσχυση της συνδεσιμότητας της
Κύπρου, είναι ακόμα περιορισμέ-
νες. Και είναι γεγονός ότι τις τε-
λευταίες εβδομάδες οι προκλήσεις
γιγαντώνονται μέρα με την ημέρα.
Την εικόνα μας δίνει ο Mananging
director της Orthodoxou Group
of Companies, Αντώνης Ορθοδό-
ξου. Από τη μια, οι αυξήσεις σε
κόστος καυσίμων, και κόστος εξο-
πλισμού, από την άλλη οι ελλείψεις
προσωπικού και οι απεργίες καθώς
και οι συνεπακόλουθες καθυστε-
ρήσεις και ακυρώσεις των πτήσε-
ων, δημιουργούν ένα χαοτικό κο-
κτέιλ για τις αεροπορικές εταιρείες
και τα αεροδρόμια. 

Είναι γεγονός πάντως ότι του-
λάχιστον μέχρι στιγμής τα κυπρια-
κά αεροδρόμια διεξέρχονται της
κατάστασης σχεδόν αλώβητα. Μό-
λις το 5% των πτήσεων Ιουνίου
προχώρησαν σε ακυρώσεις ενώ
μέχρι στιγμής η εικόνα για τον
Ιούλιο κάνει λόγο για ακυρώσεις
της τάξης του 2%. Προσμετρώντας
τα πιο πάνω δεδομένα, ανατρέξαμε
στις δύο κυπριακές εταιρείες TUS
και Cyprus Airways, και επιχειρή-
σαμε να διαπιστώσουμε τον αν-
τίκτυπο αυτής της κατάστασης
στην λειτουργία και την διατήρηση
του πτητικού τους προγράμματος.
Τουλάχιστον στην περίπτωση της
TUS, φαίνεται ότι πολλά από τα
δρομολόγια τα οποία είχαν ανα-
κοινωθεί από την εταιρεία, τελικά
δεν προχώρησαν και μέχρι στιγμής
τουλάχιστον, οι αναφορές από
πλευράς κυβέρνησης, περί ενός
σημαντικού παίκτη στην αγορά
της αεροπορικής συνδεσιμότητας
με  μεγάλους και σημαντικούς προ-
ορισμούς, δεν έχουν επαληθευτεί. 

Η TUS
Η επίσημη ενημέρωση από την

πλευρά της Tus Airways, είναι ότι
το τρέχον περιβάλλον θα επηρεάσει
τα σχέδια επέκτασής της. Πάντως
από τον Ιούλιο η αεροπορική εται-
ρεία σταμάτησε τις πτήσεις Πά-
φου- Αθήνας, ενός δρομολογίου
που είχε τύχει ιδιαίτερα θερμής
υποδοχής στην Πάφο. Μειώνει πα-
ράλληλα την συχνότητα της πτήσης
Λάρνακα- Πρέβεζα σε μία την εβδο-
μάδα τον Αύγουστο, ενώ μόνο για
δύο μήνες διαρκεί το εγχείρημα

του δρομολογίου Λάρνακας- Κα-
λαμάτας και Σκιάθου. Υπενθυμίζεται
ότι τον Φεβρουάριο φέτος, σε πα-
ρουσίαση του πτητικού προγράμ-
ματος της εταιρείας είχε γίνει ανα-
φορά και για πτήσεις σε ολόχρονη
βάση από και προς Βρυξέλλες καθώς
και στο αεροδρόμιο Εϊλάτ, ωστόσο
αυτές οι ανακοινώσεις δεν είχαν
πρακτική εφαρμογή. Επιπλέον, δεν
εκτελείται το δρομολόγιο Κεφαλ-
λονιάς, Λυόν, Στρασβούργου και
Τουλούζης. Από το αεροδρόμιο της
Πάφου, συνεχίζει μέχρι τον Αύγου-
στο το δρομολόγιο Πάφος- Παρίσι,
ωστόσο στο πρόγραμμα δεν υπάρ-

χουν οι προορισμοί προς Ντύσ-
σελντορφ, Αμβούργο και Νυρεμ-
βέργη. Αναμένεται να δούμε κατά
πόσο θα τύχουν υλοποίησης του
προγραμματισμού για τον χειμώνα
σε Σαρμ Ελ Σέιχ, Μαρράκες, Ντουμ-
πάι, Τζέντα και Ριάντ.  Πάντως η
εταιρεία αναφέρει ότι το πρόγραμμα
πτήσεών της έχει σχεδιαστεί με
τρόπο που να καλύπτει κάποιες κα-
θυστερήσεις, με αποτέλεσμα να
μην προκαλεί μεγάλες διαταραχές
στη λειτουργία της.  Σύμφωνα με
επίσημη ενημέρωσή της, λιγότερο
από το 1% των πτήσεών της χρει-
άστηκε να ακυρωθούν και δεν
έχουν γίνει σημαντικές προσαρ-
μογές στο δίκτυο. Επιπλέον σε
ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, η  εταιρεία ανακοίνωσε
την προσθήκη του πέμπτου αερο-
σκάφους τύπου Airbus A320.

Η Cyprus Airways
Οι περισσότερες αεροπορικές

εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα με την επάρκεια σε

προσωπικό καμπίνας και εδάφους,
ωστόσο στην Cyprus Airways δεν
υπάρχει θέμα από πλευράς προ-
σωπικού. «Μιλώντας στην «Κ» ο
CEO της εταιρείας Paul Sies, ανέ-
φερε ότι μέχρι στιγμής η κατά-
σταση έχει επηρεάσει σε πολύ μι-
κρό βαθμό το πρόγραμμα της εται-

ρείας, με εξαίρεση κάποιες αλλαγές
και ακυρώσεις που έγιναν τις τε-
λευταίες εβδομάδες λόγω τεχνικού
προβλήματος. «Η έγκαιρη απόδοσή
μας είναι πολύ πάνω από 90%,
στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι
περίπου 50%, επομένως είμαστε
πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέ-

σο όρο». Ανέφερε ότι δεν αναμέ-
νεται να διαφοροποιήσουν το υφι-
στάμενο πτητικό τους πρόγραμμα,
αφού πρόκειται για δίκτυο το
οποίο, τουλάχιστον στην παρούσα
φάση, έχει δώσει στην εταιρεία
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
ώστε να μην χρειάζεται να μειώσει
τον αριθμό των πτήσεών της. Υπεν-
θυμίζεται ότι αυτό το διάστημα η
εταιρεία εκτελεί δρομολόγια από
και προς Κάιρο, Πρέβεζα, Αθήνα,
Ηράκλειο, Ρόδο, Μύκονο και Σαν-
τορίνη και Σκιάθο, Θεσσαλονίκη
και Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Μπρατισ-
λάβα και Κόσιτσε της Σλοβακίας.
Γίνονται επίσης σκέψεις για πέντε
προσθήκες που θα περιλαμβάνον-
ται στο χειμερινό πτητικό πρό-
γραμμα, σκέψεις που θα προσαρ-
μοστούν προφανώς στα δεδομένα
και τις ισορροπίες που θα διαμορ-
φωθούν το επόμενο διάστημα.

«Θα υπάρξουν θύματα»
Ο κλάδος των αερομεταφορών

περνάει μια σειρά από πολύ δύ-

σκολα χρόνια και αναπόφευκτα
θα υπάρξουν θύματα, ανέφερε ο
CEO της Cyprus Airways. Παρά
την αρνητική περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα ο κ. Seis αναφέρθηκε σε
τρεις παράγοντες οι οποίοι θα
βοηθήσουν την εταιρεία να ξε-
περάσει τα προβλήματα που υπάρ-
χουν. Όπως ανέφερε, οι μέτοχοι
έχουν εκφράσει την προθυμία
τους να υποστηρίξουν την αερο-
πορική εταιρεία, ενώ έχουν γίνει
πολλές και μεγάλες αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας της αεροπο-
ρικής εταιρείας και λειτουργίας
της. Επιπλέον, έχει να κάνει με

τη δημιουργία θετικών ταμειακών
ροών και τη δημιουργία θετικού
ισολογισμού, καθώς και την στρα-
τηγική της εταιρείας, να  χρησι-
μοποιεί επίσης μέρος της χωρη-
τικότητάς της για άλλες αεροπο-
ρικές εταιρείες και τουριστικούς
πράκτορες στο εξωτερικό, πρα-
κτική που συνοδεύεται με εγγυη-
μένα έσοδα. 

Κόστος καυσίμων
Την ίδια ώρα, οι εταιρείες έχουν

να αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς
αυξανόμενο λειτουργικό κόστος,
που διαμορφώνεται κυρίως από
το κόστος των καυσίμων. Τώρα
κατά πόσο μεταφέρουν με την
σειρά τους αυτό το κόστος στις
τιμές των αεροπορικών εισιτη-
ρίων, είναι ένα ζήτημα το οποίο
θέσαμε ενώπιόν τους. Το δεδο-
μένο είναι ότι οι τιμές των αερο-
πορικών εισιτηρίων έχουν αυξη-
θεί. Για παράδειγμα η εταιρεία
TUS αναφέρει στην «Κ» ότι σε
ορισμένα δρομολόγια  το κόστος
καυσίμων έχει φτάσει πλέον το
50% του συνολικού κόστους.
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση
από την εταιρεία, οι τιμές έπρεπε
να προσαρμοστούν ώστε να κα-
λυφθεί μέρος της αύξησης του
κόστους αυτού. Προς το παρόν
οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ
5-20%.  Οι μελλοντικές τιμές θα
επηρεαστούν ανάλογα. Από την
πλευρά της η Cyprus Airways ανέ-
φερε ότι εφόσον στην εξίσωση
μπαίνει και η σχέση ζήτησης και
χωρητικότητας αλλά και ο παρά-
γοντας ανταγωνισμός,  αυτό ενι-
σχύει την αύξηση των τιμών. Ο
κ. Seis εξέφρασε την εκτίμηση
ότι το κόστος παραγωγής για μια
πτήση θα συνεχίσει να είναι ση-
μαντικά πιο ακριβό, οπότε λογικά
οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι
ακριβότερες και μετά την περίοδο
της τουριστικής αιχμής.

Πολλά τα κενά αέρος για τις αεροπορικές
Δύσκολο το επιχειρησιακό περιβάλλον, οι αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό και στο κόστος των εισιτηρίων

Εκτός προγράμματος πτήσεις και
ιδιωτικές προκαλούν το 20% των
καθυστερήσεων στα ελληνικά αε-
ροδρόμια. Το υπόλοιπο 80% των
καθυστερήσεων οφείλεται στο ντό-
μινο από το εξωτερικό. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όμως, η εικόνα των κα-
θυστερήσεων στα ελληνικά αερο-
δρόμια είναι σαφώς καλύτερη από
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Τα προ-
βλήματα που έχουν παρουσιαστεί
στα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώ-
πης ευθύνονται τουλάχιστον κατά
80% για τις μικρές καθυστερήσεις
που παρουσιάζονται σε κάποια από
τα ελληνικά αεροδρόμια και σε κα-
μία περίπτωση δεν ευθύνεται η ελ-
ληνική εναέρια κυκλοφορία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία
του υπουργείου Μεταφορών προ-
κύπτει ότι το 53% των πτήσεων
στο «Ελ. Βενιζέλος» προσγειώνεται
την προβλεπόμενη ώρα. Από τo
υπόλοιπο 47%, το 80% οφείλεται
σε καθυστερήσεις από το εξωτερικό
(ο συνολικός αριθμός πτήσεων τον

Ιούνιο του 2022 ήταν περίπου 9.650,
ενώ οι πτήσεις με καθυστέρηση
4.520). «H καλύτερη εικόνα στα ελ-
ληνικά αεροδρόμια οφείλεται και
στην προεργασία που έχουν κάνει
οι διαχειριστές των αεροδρομίων
αλλά και το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών, κυρίως μέσω της

συνεχούς επαφής με τους ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας, έχοντας
εξηγήσει αναλυτικά ότι η φετινή
αεροπορική κίνηση θα ξεπερνούσε
τα δεδομένα του 2019», αναφέρουν
πηγές του υπουργείου.

Επισημαίνεται επίσης πως η γε-
νική συνέλευση της Ενωσης Ελεγ-
κτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελ-

λάδος υπερψήφισε στις 9 Μαΐου
την κοινή συμφωνία, η οποία πε-
ριλάμβανε μια σειρά από μέτρα
που στόχο είχαν να ανακουφίσουν
την εναέρια κυκλοφορία από τις
επικείμενες καθυστερήσεις.  Συγ-
κεκριμένα, η συμφωνία προέβλεπε
την εφαρμογή νέων προγραμμάτων
εργασίας, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση κατά σχεδόν 10% στις παρα-
γόμενες ανθρωποώρες για την ενί-
σχυση των βαρδιών σε ώρες και
ημέρες με αυξημένη κυκλοφορία,
την αύξηση των ελάχιστων κινή-
σεων που εκτελούνται, και ιδίως
στα αεροδρόμια της Αθήνας κατά
27%, με άμεση προτεραιότητα στις
πτήσεις από Μύκονο και Σαντορίνη
(του Ηρακλείου κατά 20% και της
Σαντορίνης κατά 20%). Επίσης, την
απόδοση του bonus στους ελεγκτές
για το 2020.

Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση
αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με κύ-
κλους του υπουργείου Μεταφορών,
έχει ως εξής: Το 53% των πτήσεων

προσγειώνεται στον ΔΑΑ στην προ-
βλεπόμενη ώρα. Εκ του υπολοίπου
47% που παρουσιάζει καθυστέρη-
ση: Το 80% περίπου οφείλεται στο
domino effect των καθυστερήσεων
στα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώ-
πης, όπως επισημάναμε παραπάνω,
και σε καμία περίπτωση δεν οφεί-
λεται στην ελληνική εναέρια κυ-
κλοφορία. Το 20% οφείλεται είτε
σε εμπορικές πτήσεις που πραγ-
ματοποιούνται εκτός χρονοθυρίδων
(slots) –κυρίως στο αεροδρόμιο
Ηρακλείου– είτε σε ιδιωτικές πτή-
σεις σε νησιά που αποτελούν του-
ριστικούς προορισμούς, οι οποίες
προκαλούν «αναστάτωση» στο πρό-
γραμμα προσαπογειώσεων. Μάλι-
στα, καθημερινώς παραλαμβάνον-
ται από τον ΔΑΑ 600-1.000 απο-
σκευές επιβατών από πτήσεις προ-
ηγούμενων ημερών, και προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί το φαινό-
μενο αυτό, η διοίκηση του «Ελ. Βε-
νιζέλος» έχει εγκαταστήσει ένα
προσωρινό σύστημα logistics.

Με καθυστερήσεις το 47% των πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

<<<<<<<

Το 80% οφείλεται 
σε καθυστερημένες
αναχωρήσεις 
από το εξωτερικό.

Η εικόνα των καθυστερήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια είναι σαφώς
καλύτερη από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

<<<<<<<

Λιγότερο από το 1% 
των πτήσεων της TUS
χρειάστηκε να ακυρω-
θούν και δεν έχουν 
γίνει σημαντικές προ-
σαρμογές στο δίκτυο, 
αναφέρει η εταιρεία.

<<<<<<<

Ο κλάδος των αερομε-
ταφορών περνάει μια
σειρά από πολύ δύσκο-
λα χρόνια και αναπό-
φευκτα θα υπάρξουν
θύματα, ανέφερε ο CEO
της Cyprus Airways.

Αναπροσαρμόζει συχνότητες η WizzAir
Στο μεταξύ σε ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων και μείωση της χω-
ρητικότητάς της έχει προχωρήσει τις τελευταίες μέρες η αεροπορική
εταιρεία Wizz Air, εταιρεία η οποία από τον Μάη του 2020 έχει καθιερώ-
σει μόνιμη βάση στην Κύπρο ενώ αποτελεί σημαντικό παίκτη αεροπορι-
κής συνδεσιμότητας για την χώρα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Her-
mes Airports, υπάρχει αναπροσαρμογή της εβδομαδιαίας συχνότητας
των πτήσεων. Συγκεκριμένα μικρές αλλαγές θα γίνουν στο πρόγραμμα
για Παρίσι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, τον Αύγουστο η πτήση Λάρνα-
κα- Παρίσι, θα εκτελείται δυο φορές την εβδομάδα, αντί τρεις. Η πτήση
συνεχίζεται Σεπτέμβρη και Οκτώβρη με την ίδια συχνότητα - δυο φορές
την εβδομάδα. Επίσης για τον Αύγουστο η πτήση Λάρνακα- Αθήνα αντί
εφτά φορές την εβδομάδα θα πραγματοποιείται έξι φορές την εβδομά-
δα. Το ίδιο και η πτήση Λάρνακα- Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες πτήσεις της
εταιρείας από και προς την Κύπρο δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η TUS ανακοίνωσε την προσθήκη του πέμπτου αεροσκάφους τύπου Airbus A320.
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Μειωμένος κατά 544 εμφανί-
ζεται ο αριθμός των κατόχων 
αδειών παραμονής στο πλαί-
σιο του προγράμματος «χρυσή 
βίζα» με το πέρας του πρώτου 
εξαμήνου του 2022. 

Ειδικότερα, με βάση τα στοι-
χεία του υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, οι κάτοχοι 
αδειών στο τέλος Ιουνίου είχαν 
υποχωρήσει σε 9.075, έναντι 
9.619 στο τέλος του φετινού 
Ιανουαρίου, κάτι που συμβαί-
νει για πρώτη φορά από την 
έναρξη εφαρμογής του εν λό-
γω προγράμματος, στα μέσα 
του 2014. Συνολικά, κατά τη δι-
άρκεια του 2021 χορηγήθηκαν 
1.035 νέες άδειες, αριθμός που 
ήταν υψηλότερος κατά 10,3% 
από το 2020, με τον συνολικό 
αριθμό να φτάνει στις 9.619 
άδειες στο τέλος Ιανουαρίου 
του 2022.

Σύμφωνα με στελέχη της 
αγοράς ακινήτων, η τάση αυτή 
οφείλεται στο γεγονός ότι κά-
ποιοι από τους κατόχους αδειών 
των πρώτων ετών επέλεξαν να 
μην τις ανανεώσουν μόλις ολο-
κληρώθηκε η πενταετία ισχύ-
ος τους, είτε γιατί προτίμησαν 
την άδεια κάποιας άλλης χώρας 
είτε γιατί δεν την χρειάζονται 
πλέον, είτε γιατί προτίμησαν να 
μεταπωλήσουν το ακίνητο που 
είχαν αγοράσει, ώστε να κεφα-
λαιοποιήσουν τυχόν υπεραξίες.

Οπως αναφέρει στην «Κ» ο 
κ. Αλέξανδρος Ρισβάς, επικε-
φαλής του δικηγορικού γρα-
φείου Ρισβάς και Συνεργάτες, 
που ειδικεύεται στον τομέα 
των προγραμμάτων επενδυτι-
κής μετανάστευσης, «αρκετοί 
ξένοι επενδυτές, που τοποθε-
τήθηκαν στην ελληνική αγορά 
ακινήτων το 2017 και το 2018, 
επιλέγουν σήμερα να μεταβι-
βάσουν το ακίνητό τους, ώστε 
να κεφαλαιοποιήσουν τις υπε-
ραξίες που έχουν δημιουργη-
θεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακινήτων υψηλής ζήτησης, το 
κέρδος είναι πολύ σημαντικό». 
Για παράδειγμα, Τούρκος επεν-
δυτής που είχε αγοράσει ακίνη-
το επί της οδού Σόλωνος στο 

Κολωνάκι το 2017 αντί ποσού 
της τάξεως των 260.000 ευρώ, 
το πούλησε πρόσφατα έναντι 
σχεδόν διπλάσιου ποσού.

Με βάση τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, από το 
πρώτο τρίμηνο του 2018, όταν 
και ξεκίνησε η ανάκαμψη της 
αγοράς κατοικίας και μέχρι το 
φετινό πρώτο τρίμηνο, οι τιμές 
πώλησης κατοικιών στην Αττι-
κή έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 
40% κατά μέσον όρο, ενώ σε 
αρκετές περιοχές οι αυξήσεις 
είναι ακόμα υψηλότερες. Αυτό 
αφορά ιδίως τα σημεία που εί-
χαν τοποθετηθεί οι επενδυτές 

του προγράμματος «χρυσή βί-
ζα», όπως το κέντρο της Αθή-
νας και τα νότια προάστια. Στην 
Αττική, η αύξηση των τιμών 
των κατοικιών κατά το φετινό 
πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 9,7% 
σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα, ενώ συνολι-
κά το 2021 η αύξηση άγγιξε το 
9,4%, έναντι αυξήσεων 7,8% το 
2020 και 10,6% το 2019.

Σύμφωνα με την ανάλυση 
των στοιχείων του υπ. Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, κατα-
γράφονται σημαντικές μειώσεις 
αδειών, ιδίως μεταξύ των Κινέ-
ζων, των Ρώσων και των Τούρ-
κων επενδυτών, δηλαδή των 
τριών πιο κινητικών ομάδων/
χωρών μέχρι σήμερα. Συγκε-
κριμένα, ο αριθμός των Κινέ-
ζων κατόχων αδειών παραμο-
νής υποχώρησε στο τέλος του 
πρώτου εξαμήνου σε 5.949, από 
6.391 στο τέλος Ιανουαρίου, 
μια μείωση κατά 442 άδειες, 
ή -7%. Ουσιαστικά δηλαδή ο 
ρυθμός έκδοσης νέων αδειών 
ήταν αισθητά χαμηλότερος από 
τον αριθμό των αδειών που δεν 

ανανεώθηκαν, δείγμα του ρυθ-
μού της αποχώρησης των Κινέ-
ζων από την αγορά ακινήτων. 
Σύμφωνα με τον κ. Ρισβά, πλέ-
ον πολλοί Κινέζοι επενδυτές 
αποφεύγουν την απόκτηση ακι-
νήτων στην Ελλάδα, λόγω της 
σημαντικής ανόδου των τιμών, 
και επιλέγουν να εξασφαλίσουν 
άδεια παραμονής μέσω της κα-
τάθεσης 400.000 ευρώ σε προ-
θεσμιακό λογαριασμό εγχώρι-
ας τράπεζας, στο πλαίσιο του 
σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Αντίστοιχα οι Ρώσοι επενδυ-
τές έχουν μειωθεί κατά 168, ή 
-38%. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός 
θα μειωθεί ακόμα περισσότερο 
τους επόμενους μήνες, καθώς 
μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία έχει απαγορευ-
τεί η χορήγηση αδειών παρα-
μονής σε Ρώσους υπηκόους, 
όπως επίσης και η ανανέωση 
προγενέστερων αδειών παρα-
μονής. Οσον αφορά τους Τούρ-
κους επενδυτές, ο αριθμός των 
αδειών προς εκείνους έχει μει-
ωθεί σε 587 σήμερα, από 619 
στο τέλος Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή που μερίδα επεν-
δυτών επιλέγει να πωλήσει τα 
ακίνητά της και να μην ανανε-
ώσει την άδεια παραμονής, ο 
ρυθμός αναπλήρωσης (με νέ-
ους) των επενδυτών που επιλέ-
γουν να αποεπενδύσουν και να 
μετακινηθούν σε άλλες αγορές 
- χώρες, που επίσης «τρέχουν» 
προγράμματα «χρυσής βίζας», 
είναι ακόμα χαμηλός. Ωστόσο, 
όπως σημειώνει ο κ. Ρισβάς, αυ-
τό έχει αρχίσει να διαφοροποι-
είται λόγω της αυξημένης ρο-
ής επενδυτών από τη Μεγάλη 
Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φέ-
τος έχουν ήδη καταγραφεί 111 
νέες άδειες προς επενδυτές από 
τη Μεγάλη Βρετανία. Πρόκει-
ται για τις πρώτες «αφίξεις» με-
τά την αποχώρηση της χώρας 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση κι 
ενώ σειρά εταιρειών που ασχο-
λούνται με την επενδυτική με-
τανάστευση, όπως η βρετανι-
κή Astons, είχε κατατάξει την 
Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων 
επιλογών για Βρετανούς επεν-
δυτές, εξαιτίας του ότι αποτελεί 
χώρα-μέλος της Ε.Ε., διαθέτει 
σημαντικές επενδυτικές επι-
λογές και ταυτόχρονα το χαμη-
λότερο όριο για την εξασφάλι-
ση άδειας παραμονής, με μόλις 
250.000 ευρώ.

Εκτός από τους Βρετανούς 
επενδυτές, που φαίνεται πως 
έχουν αρχίσει να κινούνται 
προς την Ελλάδα, ο κ. Ρισβάς 
τονίζει ότι φέτος έχει αρχίσει 
να καταγράφεται αυξημένο 
ενδιαφέρον από χώρες όπως 

η Ταϊβάν, η Ινδία, ο Λίβανος 
και το Ιράν. Οι περισσότεροι 
εξ αυτών αναζητούν επενδυ-
τικό «καταφύγιο» και διέξοδο 
σε χώρες της Ε.Ε., όπως η Ελ-
λάδα, είτε για λόγους καθαρά 

επενδυτικούς (θεωρούν δηλα-
δή ότι υπάρχουν ευκαιρίες για 
απόκτηση ακινήτων) είτε επει-
δή βρίσκονται σε χώρες με ση-
μαντική οικονομική ή και πο-
λιτική αποσταθεροποίηση. Για 
παράδειγμα, στην Ταϊβάν, τους 
τελευταίους μήνες έχουν αυξη-
θεί οι εντάσεις με την Κίνα, με 
αφορμή και την εμπλοκή των 
ΗΠΑ. Αντίστοιχα, στον Λίβανο 
και το Ιράν η σημαντική υποτί-
μηση του τοπικού νομίσματος 
έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για 
επανατοποθέτηση κεφαλαίων 
σε τρίτες χώρες, όπως η Ελλά-

δα, που προσφέρει και άδεια 
παραμονής κι επομένως ελεύ-
θερη μετακίνηση εντός της Ε.Ε. 
Αντίστοιχα, στην περίπτωση 
της Ινδίας, η αυξημένη ζήτηση 
οφείλεται επίσης στο Brexit, κα-
θώς οι περισσότεροι ενδιαφε-
ρόμενοι επενδυτές είναι Ινδοί 
που προέρχονται από τη Μεγ. 
Βρετανία και όχι από την ίδια 
την Ινδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κα-
τά το φετινό πρώτο τρίμηνο, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισ-
ροές ξένων κεφαλαίων για την 
απόκτηση ακινήτων στην Ελλά-
δα ανήλθαν σε 374 εκατ. ευρώ, 
ποσό που συνιστά αύξηση κατά 
74,8% σε σχέση με το περυσινό 
πρώτο τρίμηνο, όταν τα ξένα 
κεφάλαια δεν είχαν ξεπεράσει 
τα 214 εκατ. ευρώ.

Το 2021 είχαν επενδυθεί 1,17 
δισ. ευρώ, μια επίδοση 34,5% 
υψηλότερη από τα 875 εκατ. 
ευρώ ξένων επενδύσεων κατά 
το 2020. Υπολογίζεται ότι το 
2021 το πρόγραμμα «χρυσή βί-
ζα» ήταν υπεύθυνο για περίπου 
25% των ξένων επενδύσεων, με 
τον όγκο των αγοραπωλησιών 
να υπολογίζεται ότι ξεπέρασε 
σε αξία τα 260 εκατ. ευρώ. Για 
το τρέχον έτος οι εκτιμήσεις 
παραμένουν αισιόδοξες, τόσο 
λόγω της αυξημένης αξίας των 
ακινήτων που αποκτώνται, όσο 
και λόγω της σταδιακής υποχώ-
ρησης της πανδημίας, που έχει 
επιτρέψει μεγαλύτερη ελευθε-
ρία μετακινήσεων, ιδίως σε πο-
λίτες τρίτων χωρών.  

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τούρκος επενδυτής 
που είχε αγοράσει 
ακίνητο στο Κολωνάκι 
το 2017 αντί 260.000 
ευρώ, το πούλησε 
έναντι σχεδόν 
διπλάσιου ποσού.

Φέτος έχουν 
ήδη καταγραφεί 
111 νέες άδειες 
προς επενδυτές από 
τη Μεγάλη Βρετανία.

Μειώθηκαν για πρώτη φορά
οι κάτοχοι αδειών «χρυσής βίζας»

Ενδιαφέρον από Βρετανούς μετά το Brexit

Αρκετοί ξένοι πούλησαν τα ακίνητά τους αποκομίζοντας υψηλά κέρδη

Κινητικότητα για την απόκτηση «χρυσής βίζας» στην Ελλάδα καταγράφε-
ται και από κατοίκους χωρών όπως η Ταϊβάν, η Ινδία, ο Λίβανος και το Ιράν.

Σε δεύτερη έκδοση κοινού ομολο-
γιακού δανείου ύψους 100 εκα-
τομμυρίων ευρώ στην ελληνική 
κεφαλαιαγορά προχωράει η CPLP 
Shipping Holdings PLC, μέλος του 
ομίλου Capital Maritime, συμφε-
ρόντων Ευάγγελου Μαρινάκη. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ενέκρινε την Πέμπτη το ενημερω-
τικό δελτίο για τη δημόσια προ-
σφορά έως 100.000 άυλων κοινών 
ανώνυμων νομολογιών της ναυ-
τιλιακής CPLP Shipping Holdings 
και την εισαγωγή τους προς δι-
απραγμάτευση στην κατηγορία 
τίτλου σταθερού εισοδήματος της 
ρυθμιζόμενης αγοράς στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών. Οι ομολογίες, 
με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ 
εκάστη, θα έχουν συνολική δι-
άρκεια επτά ετών, δίνοντας στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς 
και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατό-
τητα συμμετοχής στο αναπτυξι-
ακό επενδυτικό πρόγραμμα της 
CPLP, εξασφαλίζοντας ικανοποι-
ητικές και σταθερές αποδόσεις. 
Το φθινόπωρο η δημόσια εγγρα-
φή της πρώτης ομολογιακής έκ-
δοσης ύψους 150 εκατ. ευρώ της 
CPLP συγκέντρωσε περισσότερα 
από 800 εκατομμύρια ευρώ κατα-
γράφοντας ρεκόρ επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. Η προσφορά με-

ταφράστηκε σε υπερκάλυψη της 
έκδοσης κατά 5,3 φορές με πολύ 
σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιώ-
τες και θεσμικούς επενδυτές, ενώ 
το τελικό επιτόκιο των ομολογι-
ών διαμορφώθηκε στο 2,65%. Εκ 
του συνόλου, 100.000 ομολογίες 
(66,67%) κατανεμήθηκαν σε ιδιώ-
τες επενδυτές και 50.000 (33,33%) 
σε θεσμικούς. Η CPLP υλοποιεί 
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,9 

δισ. δολ. την περίοδο 2021-2023, 
με τις αναπτυξιακές επενδύσεις 
μόνο για την περίοδο 2022-2023 
να ανέρχονται σε 598 εκατ. δολ. 
Στόχος της η ανανέωση και ενί-
σχυση του στόλου της και η κα-
θιέρωσή της στη διεθνή αγορά 
θαλάσσιας μεταφοράς LNG. Σή-
μερα η CPLP διαθέτει 7 πλοία τε-
λευταίας γενιάς LNG που διανέ-
μουν υγροποιημένο φυσικό αέριο 
σε 48 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Παρά την ανθεκτικότητα που πα-
ρουσίασαν οι πωλήσεις στο λιανε-
μπόριο έως τον Απρίλιο του 2022, 
καθώς και η παραγωγή στον κλά-
δο της μεταποίησης έως τον Μά-
ιο του 2022, οι αντίστοιχοι δείκτες 
εμπιστοσύνης επιδεινώθηκαν σε 
χαμηλά άνω των 12 μηνών στο 
τέλος του πρώτου εξαμήνου του 
2022. Το καμπανάκι αυτό κρούει 
η Eurobank στην τακτική της έκ-
δοση για την ελληνική οικονομία, 
τονίζοντας πως ενισχύεται έτσι η 
πιθανότητα να υπάρξει επιβρά-
δυνση ή συρρίκνωση στο μέλλον. 
Ειδικά τον Μάιο του 2022 παρατη-
ρήθηκε υπεραπόδοση εσόδων σε 
κλάδους όπως ο τουρισμός, η με-
ταποίηση αλλά και το λιανεμπό-
ριο, γεγονός που οφείλεται αφενός 
στην ανάκαμψη των κλάδων μετά 
τα lockdowns αφετέρου στην αύ-
ξηση της αξίας των πωληθέντων 
λόγω των ανατιμήσεων. 

Στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ καταδεικνύουν πως ο κύ-
κλος εργασιών όλων των επιχει-
ρήσεων και των δραστηριοτήτων 
της ελληνικής οικονομίας το πρώτο 
τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξη-
ση 38,4%, στα 91,9 δισ. ευρώ ένα-
ντι 66,1 δισ. ευρώ που είχε ανέλθει 
στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Τη 
μεγαλύτερη αύξηση (315,1%) εί-
χαν οι επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν σε μεγάλο βαθμό από τα πε-
ρυσινά lockdowns και οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας. Αντίθετα, μικρότερη ήταν η 
αύξηση στον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στην ενημέρωση και επικοι-
νωνία (5,3%). Σε μηνιαία βάση για 
το σύνολο των επιχειρήσεων της 
οικονομίας με υποχρέωση τήρη-
σης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύ-
κλος εργασιών τον Μάιο του 2022 

ανήλθε σε 30,5 δισ. ευρώ, σημειώ-
νοντας άνοδο 51,8% σε σχέση με 
τον Μάιο του 2021 που είχε φτά-
σει τα 20,1 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύ-
τερη αύξηση στον κύκλο εργασιών 
τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον 
Μάιο 2021 παρουσίασαν οι επιχει-
ρήσεις του τομέα δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος 
και υπηρεσιών εστίασης, με τον τζί-
ρο τους να σημειώνει άνοδο 242% 
φθάνοντας τα 734 εκατ. ευρώ. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο κατέγραψαν τζίρο 11 δισ. 
ευρώ έναντι 8,2 δισ. ευρώ τον Μά-

ιο του 2021 (+34,9%), ενώ ο κλά-
δος της μεταποίησης κατέγραψε 
άνοδο του τζίρου 56%, με αυτόν 
να διαμορφώνεται τον Μάιο του 
τρέχοντος έτους στα 8,2 δισ. ευ-
ρώ από 5,2 δισ. ευρώ το ίδιο διά-
στημα κατά την περυσινή χρονιά. 
Μεγάλη αύξηση κατέγραψε και ο 
τζίρος των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο των 
μεταφορών και της αποθήκευσης 
(+70,3%), με αυτόν να διαμορφώ-
νεται στα 1,5 δισ. ευρώ από 913,3 
εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2021. 
Αντίθετα, τη μικρότερη αύξηση 
στον κύκλο εργασιών κατά 5,3% 
τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον 
Μάιο 2021 κατέγραψαν οι επιχει-
ρήσεις του τομέα δραστηριότητες 
σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
και την κοινωνική μέριμνα.

Στην έκδοση νέου 
ομολόγου 100 εκατ. 
προχωράει η CPLP 

Αλμα κύκλου εργασιών
στις επιχειρήσεις
το πρώτο τρίμηνο

Η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς ενέκρινε 
το ενημερωτικό 
δελτίο για τη δημόσια 
προσφορά.

Τη μεγαλύτερη αύξηση 
είχαν όσες δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο 
τεχνών, διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
κατέγραψαν τζίρο 11 δισ. ευρώ έναντι 8,2 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2021.
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Ο έρωτάς μας 
για τον οίνο

Λιγότερο από 33 χρόνια θα εργα-
σθεί ένας σημερινός 15άρης, κα-
θώς η Ελλάδα, σύμφωνα με τη 
Eurostat, ανήκει στις ευρωπαϊκές 
χώρες με τον μικρότερο χρόνο που 
αναμένεται να εργαστεί ένας ση-
μερινός έφηβος όταν μπει στην 
αγορά εργασίας. 

Ετσι πλέον το πρόβλημα έχει 
μεταφερθεί από την έξοδο από την 
αγορά εργασίας, με τις εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόωρες συνταξιοδο-
τήσεις, στην είσοδο. Να σημειωθεί 
ότι πλέον τα γενικά όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης έχουν αυξηθεί 
στα 67 ή στα 62 και 40 έτη ασφά-
λισης, με αποτέλεσμα η Ελλάδα 
να βρίσκεται στην κορυφή των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και να έχει βελτιώσει αισθητά τη 
μέση πραγματική ηλικία αποχώ-
ρησης από τον ενεργό εργασιακό 
βίο (στα 60,9 για τους άνδρες και 
58,1 για τις γυναίκες), με τα κυβερ-
νητικά στελέχη να επισημαίνουν 
ότι δεν τίθεται θέμα ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης.

Πλέον, το πρόβλημα είναι 
στους νέους που αργούν να εντα-
χθούν κανονικά στην ελληνική 
αγορά εργασίας. Πρόκειται, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, για έναν 
περίπλοκο και επώδυνο γρίφο της  
ελληνικής  αγοράς εργασίας με  δι-
αχρονικά δομικά  χαρακτηριστικά. 
Μάλιστα, η πανδημία και οι συνέ-
πειές της φαίνεται πως έπληξαν σε 
μεγαλύτερο βαθμό τους νέους, κα-
θώς σύμφωνα με την επισκόπηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με την απασχόληση και τις 
κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώ-
πη που δημοσιεύθηκε χθες, ήταν 
από τις ομάδες που «χτυπήθηκαν» 
περισσότερο από την απώλεια θέ-
σεων εργασίας κατά την οικονο-

μική κρίση που προκάλεσε η παν-
δημία. Μάλιστα, η έκθεση δείχνει 
επίσης ότι και η ανάκαμψη ήταν 
πιο αργή για αυτούς απ’ ό,τι για 
τις άλλες ηλικιακές ομάδες, κυ-
ρίως λόγω της συχνής εμπλοκής 
τους σε προσωρινές, επισφαλείς 
θέσεις εργασίας.  

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Ευ-

ρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, το 2021 
η αναμενόμενη μέση διάρκεια ερ-
γασιακής ζωής για τους 15χρονους 
στην Ε.Ε. ήταν 36 έτη. Στην Ελλά-
δα, η αναμενόμενη διάρκεια απα-
σχόλησης ενός σημερινού εφήβου 
είναι μόλις 32,9 έτη, με μόνες τη 
Ρουμανία με 31,3 έτη και την Ιτα-
λία με 31,6 έτη να βρίσκονται σε 
χειρότερη θέση. Από το 2001 η 
αναμενόμενη μέση διάρκεια του 
επαγγελματικού βίου αυξήθηκε 
σταθερά στην Ε.Ε. Μειώθηκε όμως 
για πρώτη φορά το 2020, λόγω της 
υγειονομικής κρίσης που προκά-
λεσε η πανδημία του κορωνοϊού. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επί-
πεδο Ε.Ε., από 32 έτη το 2001 αυ-
ξήθηκε σε 35,9 έτη το 2019, στη 

συνέχεια μειώθηκε σε 35,6 έτη το 
2020 για να επανέλθει το 2021 στο 
προπανδημικό επίπεδο.

Μεταξύ των κρατών-μελών της 
Ε.Ε., η αναμενόμενη μέση διάρκεια 
της επαγγελματικής ζωής διέφερε 
σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις 
χώρες και τη γεωγραφική τους θέ-
ση. Το 2021 οι υψηλότερες διάρκει-
ες στην Ε.Ε. καταγράφηκαν στην 
Ολλανδία (42,5 έτη), στη Σουηδία 
(42,3 έτη) και τη ∆ανία (40,3 έτη).  

Για τους άνδρες η αναμενόμε-
νη διάρκεια της επαγγελματικής 
ζωής ήταν κατά μέσο όρο 38,2 
έτη στην Ε.Ε, με τις μεγαλύτε-
ρες να καταγράφονται στην Ολ-
λανδία (44,3 έτη) και τη Σουηδία 
(43,6 έτη) και τη μικρότερη στη 

Βουλγαρία (34,6 έτη) και τη Ρου-
μανία (35 έτη). Για τις γυναίκες, η 
μέση διάρκεια της επαγγελματι-
κής ζωής στην Ε.Ε. ήταν τα 33,7 
έτη, με τη μεγαλύτερη διάρκεια 
να καταγράφεται επίσης στη Σου-
ηδία (41 έτη) και την Ολλανδία 
(40,5 έτη), αλλά η μικρότερη στην 
Ιταλία (26,9 έτη) και τη Ρουμανία 
(27,4 έτη).

Στόχος η μείωση της ανεργίας
Η μείωση της ανεργίας των νέ-

ων 15-29 ετών από 28,4% (2021) 
σε 22% το 2025 και 18% το 2030, 
καθώς και η ενίσχυση της νεανι-
κής απασχόλησης και η διευκό-
λυνση της πρόσβασης των νέων 
στην αγορά εργασίας αποτελούν 
βασικές προτεραιότητες της εθνι-
κής στρατηγικής για τις Ενεργη-
τικές Πολιτικές Απασχόλησης 
(ΕΠΑ), που δόθηκε από το υπουρ-
γείο Εργασίας σε δημόσια διαβού-
λευση. Πρόκειται για ένα ολιστι-
κό στρατηγικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση στην 
Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης κατά την περίοδο 
2022-2030, σε συνδυασμό με πα-
θητικές πολιτικές αγοράς εργα-
σίας. Και επιδιώκει να συμβάλει, 
μέσα από τις επιμέρους πολιτικές 
και δράσεις, στην επίτευξη των 
τριών πρωταρχικών στόχων για 
το 2030 που έχουν τεθεί από την 
Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώ-
να κοινωνικών δικαιωμάτων – και 
ειδικότερα:
• Τουλάχιστον το 71,1% του πλη-
θυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών να 
εργάζεται το 2030 (σε σχέση με 
61,1% το 2020).
• Τουλάχιστον το 35% όλων των 
ενηλίκων να συμμετέχει σε προ-
γράμματα εκπαίδευσης, κατάρτι-
σης και μάθησης κάθε χρόνο το 

2030 (σε σχέση με 16% το 2016).
• Ο αριθμός των ατόμων που αντι-
μετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού να μει-
ωθεί έως το 2030 κατά τουλάχι-
στον 7,3% (από 29% το 2019 σε 
21,7% το 2030).
• Η ανεργία των νέων 15-24 ετών 
να μειωθεί στο 5% το 2030 (από 
11% το 2021) και η ανεργία των 
νέων 25-29 ετών να περιοριστεί 
στο 16%, από 28,7% το 2021.

Συνολικά, οι στόχοι της εθνι-
κής στρατηγικής είναι η αύξηση 
της απασχόλησης και η αντιμε-
τώπιση της ανεργίας, η ενίσχυση 
των προσόντων, των δεξιοτήτων 
και της απασχολησιμότητας του 
εργατικού δυναμικού, καθώς και 
η ενίσχυση της ετοιμότητας και 
προσαρμοστικότητας της αγο-
ράς εργασίας και του εργατικού 
δυναμικού.

Ειδικά δε, όσον αφορά τον 2ο 
στρατηγικό άξονα, ήτοι την «Ενί-
σχυση της νεανικής απασχόλησης 
και τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης των νέων στην αγορά εργα-
σίας», έπειτα από  ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης, προ-
ωθούνται στοχευμένα μέτρα και 
δράσεις, όπως π.χ. η επιδότηση 
νέων θέσεων εργασίας και η επι-
χορήγηση επιχειρήσεων για προ-
σλήψεις νέων, τα προγράμματα 
απόκτησης επαγγελματικής εμπει-
ρίας για νέους ανέργους 15-24 και 
25-29 ετών και τα προγράμματα 
ενίσχυσης και επιχορήγησης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας. Η 
πρώτη προτεραιότητα του συγκε-
κριμένου άξονα είναι να αντιμε-
τωπίσει το διαχρονικό πρόβλημα 
του υψηλού ποσοστού ανεργίας 
στις ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών 
και 25-29 ετών που χαρακτηρίζει 
την ελληνική αγορά εργασίας την 
τελευταία δεκαετία.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Αργούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας οι νέοι
Λιγότερο από 33 χρόνια εκτιμάται ότι θα είναι η διάρκεια απασχόλησης ενός σημερινού 15άρη στην Ελλάδα

Σε δημόσια 
διαβούλευση 
η εθνική στρατηγική 
για την ενίσχυση 
της απασχόλησης.
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Σε λειτουργία τίθενται τα έξι νέα 
ελεγκτικά κέντρα στα τέλη Ιου-
λίου, με τους προϊσταμένους των 
τμημάτων να έχουν ήδη πιάσει 
δουλειά και να κατηγοριοποιούν 
τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν 
κατά προτεραιότητα. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
και τις οδηγίες της κεντρικής 
διοίκησης, στο στόχαστρο θα 
βρεθούν φορολογούμενοι που 
απέκτησαν ακίνητη περιουσία 
μεγάλης αξίας, όσοι δηλώνουν 
τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης άνω 
των 100.000 και έως 150.000 ευ-
ρώ, καθώς και τα εμβάσματα άνω 
των 100.000 ευρώ. 

Με βάση τον ανωτέρω σχε-
διασμό γίνεται αντιληπτό ότι τα 
έξι νέα ελεγκτικά κέντρα (ΕΛ-
ΚΕ) και οι 820 υπάλληλοι που τα 
στελεχώνουν θα εστιάσουν στη 
μεγάλη φοροδιαφυγή. Συγκεκρι-
μένα, έργο των νέων ελεγκτικών 
κέντρων είναι ο εντοπισμός και 
η πάταξη της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής και εν γένει 
κάθε μορφής απάτης σε βάρος 
των φορολογικών εσόδων. Οι 
φορολογικοί έλεγχοι δεν θα γί-
νονται από τις κατά τόπους ∆ΟΥ 
και θα διενεργούνται από τα νέα 
Ελεγκτικά Κέντρα. Ωστόσο θα 
πρόκειται για ειδικούς φορολο-
γικούς ελέγχους, εστιασμένους 
σε μεγάλες υποθέσεις.

Οι βασικότερες αρμοδιότητες 
των ΕΛΚΕ είναι οι ακόλουθες:
1. Η διενέργεια:
• Φορολογικού ελέγχου επί των 
φορολογουμένων.
• Φορολογικού ελέγχου για τη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης 
των φορολογουμένων και τον 
εντοπισμό εισοδημάτων και πε-
ριουσιακών στοιχείων που δεν 
έχουν δηλωθεί.
2. Ο έλεγχος σε φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν ή δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
εφόσον πληρούν οποιοδήποτε 
από τα παρακάτω κριτήρια:
• H αξία ακίνητης περιουσίας 

του φορολογουμένου, του/της 
συζύγου και των προστατευ-
όμενων τέκνων αυτού, όπως 
υπολογίζεται στην ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή του Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστή-
ματος Περιουσιολογίου της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 
Εσόδων, ανέρχεται αθροιστικά, 
από την 1η-1-2015 και μετά του-
λάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό 
του 1.000.000 ευρώ και έως του 
ποσού του 1.500.000 ευρώ.
• H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 
διαβίωσης, που προκύπτει από 

τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος, είναι ποσού από 100.000 
έως 150.000 ευρώ.
• Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) 
απόκτησης περιουσιακών στοι-
χείων ανέρχονται σε 200.000 έως 
400.000 ευρώ.
• Απέστειλαν στο εξωτερικό 
χρηματικά εμβάσματα συνο-
λικού ύψους από 100.000 έως 
200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον 
ένα έτος όπως εντοπίζονται από 
τα στοιχεία που διαβιβάζονται 
στην ΑΑ∆Ε, από πιστωτικά, χρη-
ματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα 
πληρωμών και εταιρείες παρο-
χής επενδυτικών υπηρεσιών και 
από τα στοιχεία των συνδικαι-
ούχων των λογαριασμών χρέω-
σης για την αποστολή του εμ-
βάσματος.
3. Η διενέργεια ελέγχων επί υπο-
θέσεων φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων, φορολογίας κληρο-
νομιών, δωρεών, γονικών πα-
ροχών και κερδών από τυχερά 

παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται 
με αποφάσεις της ΑΑ∆Ε.
4. Ο επανέλεγχος ή ο έλεγχος σε 
φορολογικές υποθέσεις που ενώ 
έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, 
έχουν προκύψει νέα συμπληρω-
ματικά στοιχεία ή πληροφορίες 
ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής από φο-
ρολογικές ή τελωνειακές αρχές 
άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή 
τρίτων χωρών. Η αρμοδιότητα 
αυτή θα ασκείται για υποθέσεις 
που ο αρχικός έλεγχος έχει διε-
νεργηθεί στο ΕΛΚΕ ή σε ∆ΟΥ της 
χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς 
του ή εφόσον ο αρχικός έλεγ-
χος έχει διενεργηθεί στα πρώην 
∆ΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
και κατά τον χρόνο έκδοσης της 
εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί 
το τμήμα ελέγχου της αρμόδιας 
για την παραλαβή της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος ∆ΟΥ 
και η αρμοδιότητα του ελέγχου 
έχει περιέλθει στο ΕΛΚΕ.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι για την 
πορεία της ελληνικής οικονομί-
ας είναι στο υπουργείο Οικονο-
μικών μετά και τις εκτιμήσεις 
της Κομισιόν για ανάπτυξη 4% 
το 2022, από 3,1% που προέβλε-
πε η κυβέρνηση. Στελέχη του 
οικονομικού επιτελείου ανα-
φέρουν ότι δεν πρόκειται προς 
το παρόν να αναθεωρηθούν οι 
στόχοι στο μεσοπρόθεσμο σχέ-
διο, αλλά τον Οκτώβριο με την 
κατάθεση του προσχεδίου του 
προϋπολογισμού. Αυτό όμως 
δεν εμποδίζει το Μέγαρο Μα-
ξίμου να σχεδιάζει μέτρα και 
ελαφρύνσεις που θα εξειδικευ-
θούν τον Σεπτέμβριο στη ∆ΕΘ 
από τον πρωθυπουργό Κ. Μη-
τσοτάκη. Μπορεί η ενεργεια-
κή κρίση να είναι ο μεγάλος 
αστάθμητος παράγοντας και ο 
πληθωρισμός να συνεχίζει την 
ανοδική πορεία του, ωστόσο 
τα ίδια στελέχη επισημαίνουν 
ότι και το 2022 η ανάπτυξη της 
οικονομίας θα είναι σημαντική 
παρά τις επιπτώσεις του πο-
λέμου στην Ουκρανία και τον 
υψηλό πληθωρισμό που είναι 
κυρίως εισαγόμενος λόγω των 
διεθνών τιμών της ενέργειας 
και των τροφίμων. 

Παράλληλα τονίζουν ότι η 
έως τώρα πορεία των εσόδων 
είναι σημαντικά αυξημένη σε 
σχέση με τις εκτιμήσεις του 
προϋπολογισμού, εκτονώνο-
ντας τη δημοσιονομική πίεση 
που ασκεί η ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της Κομισιόν, το ΑΕΠ θα αυξη-
θεί κατά 4%, σημαντικά υψηλό-
τερο από τη μέση επίδοση στην 
Ε.Ε. αλλά και από την προηγού-
μενη εκτίμηση της Επιτροπής 
(3,5%) και του ΥΠΟΙΚ (3,1%). 

Το 2023 η Επιτροπή περιορίζει 
στο 2,4%, από 3,1% προηγου-
μένως (με βάση τις προηγού-
μενες εκτιμήσεις), τον ρυθμό 
ανόδου του ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα όμως οι εκτιμή-
σεις για τον πληθωρισμό κινού-
νται στην αντίθετη κατεύθυν-
ση. Με βάση την Κομισιόν, ο 
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί 
στο 8,9% στην Ελλάδα, έναντι 

προηγούμενης πρόβλεψης για 
αύξηση κατά 6,3%, ενώ για το 
2023 εκτιμά πως ο δείκτης τι-
μών (εναρμονισμένος) θα αυξη-
θεί εκ νέου κατά 3,5% έναντι 
ανόδου κατά 1,9% που ανέμε-
νε πριν. Στο σχετικό κεφάλαιο 
για τη χώρα μας τονίζεται ότι 
«η οικονομική ανάπτυξη στην 
Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική 
της το πρώτο τρίμηνο του 2022, 
με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξά-
νεται κατά 2,3% σε τριμηνιαία 
βάση. Οι σταθερές καταναλωτι-
κές δαπάνες υποστηρίχθηκαν 
από τις θετικές εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας και οι επενδύ-
σεις αυξήθηκαν σημαντικά».

Ωστόσο επισημαίνεται ότι 
μπορεί η ανάπτυξη το πρώτο 
τρίμηνο να υπερέβη τις προ-
ηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά η 

πλήρης επίδραση του υψηλό-
τερου πληθωρισμού και της 
συνακόλουθης συμπίεσης του 
πραγματικού διαθέσιμου εισο-
δήματος αναμένεται να φανεί 
αργότερα μέσα στο έτος.

Η ανάπτυξη το 2022 προβλέ-
πεται να στηριχθεί επίσης από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και 
τον τουρισμό που θα καταγρά-
ψει πλήρη επιστροφή στα προ 
πανδημίας επίπεδα έως το 2023.

«Στο μέλλον, η αυξημένη 
αβεβαιότητα αναμένεται να 
μειώσει περαιτέρω τη ζήτηση 
για νέες θέσεις εργασίας και 
σε συνδυασμό με τον ακόμη 
υψηλό ρυθμό πληθωρισμού να 
αποδυναμώσει την ανάπτυξη το 
2023», εκτιμάται. Επιπλέον, οι 
ασθενέστερες προοπτικές ανά-
πτυξης της οικονομίας καθώς 
και οι αυστηρότεροι όροι δανει-
σμού αναμένεται να επιβραδύ-
νουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
παρά την ώθηση του Ταμείου 
Ανάκαμψης», επισημαίνεται.

Κατά την παρουσίαση του 
απολογισμού του κυβερνητικού 
έργου της τριετίας, ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρ. Σταϊκού-
ρας ανέφερε μεταξύ άλλων τα 
εξής: «Μέσα σε αυτή την τριε-
τία, παρά τις ιδιαίτερα δύσκο-
λες συνθήκες που δημιούργη-
σαν οι αλλεπάλληλες κρίσεις, 
καταφέραμε, μέσα από συστη-
ματική και συντονισμένη προ-
σπάθεια, να πετύχουμε σημα-
ντικούς οικονομικούς στόχους 
που είχαμε θέσει. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της προσπάθειας 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
και αποδεικνύουν ότι οι προ-
οπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας παραμένουν –παρά τις δυ-
σκολίες– ευοίωνες».

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μεταξύ άλλων 
θα ελέγχουν όσους 
δηλώνουν τεκμαρτή 
δαπάνη διαβίωσης 
άνω των 100.000 και 
έως 150.000 ευρώ.

Τουρισμός, 
κατανάλωση και 
επενδύσεις στηρίζουν 
φέτος την ελληνική 
οικονομία – «Αγκάθι» 
ο πληθωρισμός.

Τask force 820 υπαλλήλων 
κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής

Υψηλή ανάπτυξη στο 4% βλέπει η Ε.Ε.

Πιάνουν δουλειά τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα – Ποιες υποθέσεις θα ελέγχουν

Η πλήρης επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και της συνακόλου-
θης συμπίεσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος αναμένεται να 
φανεί αργότερα μέσα στο έτος, εκτιμά η Κομισιόν.

Ενδυνάμωση της προστασίας της 
φέτας ως προϊόντος Προστατευ-
όμενης Ονομασίας Προέλευσης 
προσφέρει η απόφαση του ∆ικα-
στηρίου της Ε.Ε., σύμφωνα με την 
οποία η ∆ανία δεν μπορεί να εξά-
γει τυρί με την επωνυμία «φέτα» 
και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Σύμφωνα με τη νομοθε-
σία, τα προϊόντα Προστατευόμε-
νης Ονομασίας Προέλευσης που 
έχουν κατοχυρωθεί από τα κρά-
τη-μέλη μπορούν να παράγονται 
με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
μόνο σε αυστηρά καθορισμένες 
περιοχές και κανένα άλλο προϊόν 
δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί 
στην ευρωπαϊκή αγορά με το ίδιο 
όνομα. Ωστόσο δεν είναι σαφώς 
καθορισμένο τι ισχύει γι’ αυτά τα 
προϊόντα στις αγορές των τρίτων 
χωρών. Εκμεταλλευόμενη το συ-
γκεκριμένο «παράθυρο» της νο-
μοθεσίας, η ∆ανία εξήγε άσπρο 
τυρί με την επωνυμία «φέτα» 
εκτός Ε.Ε. και κυρίως στις ΗΠΑ, 
αξιοποιώντας τη φήμη του ελλη-
νικού τυριού. 

Ωστόσο αναμένεται να τεθεί τέ-
λος σε αυτή την πρακτική, καθώς 
το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, στο οποίο είχε προσφύ-
γει η Ελλάδα για να προστατεύσει 
τη «φέτα» ως προϊόν Προστατευ-
όμενης Ονομασίας Προέλευσης, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
∆ανία, παραλείποντας να λάβει 
μέτρα ώστε να προλάβει και να 
σταματήσει την εξαγωγή τυριού 
που ονόμαζε «φέτα» σε τρίτες χώ-
ρες, παρέβη τις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει με τον Κανονισμό 
1151/2012.

«Το βασικότερο επιχείρημά μας, 
το οποίο και έγινε δεκτό από το ∆ι-
καστήριο, είναι ότι στο μέλλον η 
Ε.Ε. μπορεί να επιχειρήσει να κά-
νει μια διμερή συμφωνία με μια 

χώρα για την προστασία ευρωπα-
ϊκών προϊόντων. Οπότε δεν πρέ-
πει να αφήνουμε τα κράτη-μέλη 
να προβαίνουν σε κινήσεις που 
ναρκοθετούν την προστασία των 
προϊόντων μας», τονίζει στην «Κ» 
ο δικηγόρος κ. Θεόδωρος Γεωργό-
πουλος, εκπρόσωπος του γραφείου 
που έχει αναλάβει την εκπροσώ-
πηση της υπόθεσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φέ-
τα κατέχει μερίδιο άνω του 80% 
στις συνολικές εξαγωγές ελληνι-
κών τυριών. Οι εξαγωγές φέτας τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζουν 
συνεχή άνοδο, με κύριο αποδέκτη 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και κυρί-
ως τη Γερμανία. Αξίζει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι η φέτα βρίσκεται 

χαμηλά σε σχέση με τα ποσοστά 
διακίνησης άλλων ευρωπαϊκών 
τυριών εντός της Ενωσης. Συγκε-
κριμένα, τα σκήπτρα κρατούν το 
γκούντα, το τσένταρ, το έμενταλ, 
το ένταμ, το παρμιτζιάνο ρετζάνο 
και το μπρι.

Οσον αφορά τις ΗΠΑ θεωρείται 
σημαντική αγορά, δεδομένου μάλι-
στα του αριθμού των Ελλήνων της 
διασποράς που βρίσκονται στη χώ-
ρα. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια 
αυξάνεται διαρκώς η κατανάλωση 
τυριού στη χώρα. Οι εξαγωγές της 
φέτας στις ΗΠΑ από το 2015 έως 
το 2021 αυξάνονταν συνεχώς σε 
ποσότητα. Μέσα σε αυτό το χρο-
νικό διάστημα οι εξαγωγές σχεδόν 
διπλασιάστηκαν (από 2.346 τόνους 
το 2015 σε 4.736 τόνους το 2021). 
Ωστόσο, οι τιμές αντίστοιχα ση-
μείωσαν μικρή πτώση.     

Η Δανία έχασε 
τη μάχη για τη φέτα 
στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Δεν μπορεί να εξάγει 
τυρί με την επωνυμία 
«φέτα» και σε χώρες 
εκτός Ε.Ε.

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

H φέτα κατέχει μερίδιο άνω του 80% στις εξαγωγές ελληνικών τυριών.
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Η ιστορία έχει όλα τα συστατικά 
μιας καλογυρισμένης σειράς για 
λογαριασμό μιας δημοφιλούς τη-
λεοπτικής πλατφόρμας: μία εται-
ρεία, η οποία παρέχει πολυτελείς 
κρουαζιέρες στους έχοντες, μια 
αμφισβητούμενη οικογενειακή 
κληρονομιά και ένας μεγιστάνας, 
που μάχεται για να προστατεύ-
σει την περιουσία του από τον 
αδελφό του, όπως αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το Βloomberg. 

Η εντελώς πραγματική σύ-
γκρουση διαδραματίζεται 20 χρό-
νια και πλέον με πρωταγωνιστές 
τους Ιταλούς αδελφούς Μανφρέ-
ντι και Φρανσέσκο Λεφέμπρ ντ’ 
Οβίντιο, ο πρώτος δισεκατομμυ-
ριούχος και ο δεύτερος πανεπι-
στημιακός καθηγητής Ιστορίας, 
και με διακύβευμα την ιδιοκτη-
σία της εταιρείας συμμετοχών, 
που ίδρυσε ο πατέρας τους. 

Ο Φρανσέσκο ισχυρίζεται ότι 
είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του 
52% αυτής, σύμφωνα με δικαστι-
κά έγγραφα. Αυτή η εταιρεία είχε 
στην ιδιοκτησία της τη Silversea 
Cruises, η οποία υπό τη διοίκη-
ση του Μανφρέντι αναδείχθη-
κε σε ηγέτιδα στον κλάδο των 
υπερπολυτελών κρουαζιερών. Το 
2018 η Royal Caribbean Cruises 
αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο 
μετοχών, αποτιμώντας το σε 2 
δισ. δολάρια. Επειτα από χρόνια 
δικαστικών ακροάσεων και απο-
φάσεων, η υπόθεση μπορεί να 
τελεσιδικήσει οριστικά με δίκη 
στο εφετείο της Μπολόνια. Εάν 
ληφθεί απόφαση υπέρ του Φραν-
σέσκο, όχι μόνο θα διακινδυνεύ-
ει η περιουσία του Μανφρέντι, 
αλλά και μία επενδυτική στρα-
τηγική, η οποία του έδωσε τη 

δυνατότητα να διοχετεύει χρή-
ματα σε πολλές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Από την πώληση της Silver-
sea, ο Μανφρέντι ανέλαβε τον 
έλεγχο του ταξιδιωτικού ομίλου 
Abercrombie & Kent μαζί με τον 
ιδρυτή του, υποστήριξε επιχει-
ρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
μιας εταιρείας κρυπτογράφησης 
λογισμικού και χρηματοδότη-
σε άλλες, οι οποίες ελέγχονται 
από τον αμφιλεγόμενο Γερμανό 
επενδυτή Λας Βίντχορστ. Τον 
Ιούνιο δε η A&K αγόρασε δύο 
πλοία, που διατέθηκαν προς πώ-
ληση μετά την κατάρρευση της 
Crystal Cruises.

Τα αδέλφια μεγάλωσαν 
στη Ρώμη. Ο γεννημένος το 
1951 Φρανσέσκο ακολούθη-
σε ακαδημαϊκή καριέρα, ενώ 
ο Μανφρέντι, δύο χρόνια μι-
κρότερός του, εγκατέλειψε το 
πανεπιστήμιο για να εργαστεί 
στις αναπτυσσόμενες οικογε-
νειακές ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις με τον πατέρα τους Αντό-
νιο, ο οποίος πέθανε το 2011. 

Η διαμάχη μεταξύ των αδελ-
φών ξεκίνησε πριν από περισ-
σότερα από 20 χρόνια, όταν, 
σύμφωνα με ισχυρισμούς που 
διατυπώθηκαν σε δικαστικά έγ-
γραφα, ο Αντόνιο αποφάσισε να 
θέσει τις συμμετοχές των γιων 

του και αδελφών σε οικογενεια-
κό καταπίστευμα. Οι δύο άνδρες 
διαφωνούσαν έως το 2001, οπό-
τε επήλθε συμβιβασμός. Ο μεν 
Φρανσέσκο θα ελάμβανε ακί-
νητα στη Ρώμη και μια εταιρεία 
χαρτοφυλακίου, που ελέγχει ορι-
σμένα ναυτιλιακά περιουσιακά 
στοιχεία, ενώ ο Μανφρέντι θα 
κρατούσε την εταιρεία με τις 
κρουαζιέρες, όπου μερίδιο κα-
τείχε και η αδελφή τους Ελβίρα. 
Το 2008 ο Φρανσέσκο ανακίνησε 
την υπόθεση, προσφεύγοντας 
στο δικαστήριο κατά της υπόλοι-
πης οικογένειας, υποστηρίζοντας 
ότι η παράδοση των μετοχών της 
εταιρείας χαρτοφυλακίου δεν έγι-
νε, όπως είχε προγραμματιστεί. 
Ο αδελφός του αντιτείνει πως 
δεν υπήρξε παρατυπία.

Ο Φρανσέσκο δεν είχε κατορ-
θώσει στο παρελθόν να κατασχέ-
σει περιουσιακά στοιχεία της 
Silversea στην Ελλάδα και στη 
Γερμανία, αλλά η κύρια προσπά-
θειά του διεξήχθη μέσω ιταλικών 
δικαστηρίων. ∆ιεκδικεί το ήμι-
συ των μετοχών της Silversea 
ή αποζημίωση, που αντιστοιχεί 
στο 52% της αξίας της εταιρεί-
ας, η οποία υπολογίζεται σε πε-
ρίπου 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα 
με δικαστικά έγγραφα. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 
πως η οικογένεια των αντιδίκων 
έχει μακρά ιστορία με γαλλικές 
ρίζες, που εγκαταστάθηκε στη 
Νάπολη την εποχή των Ναπο-
λεόντειων πολέμων. Ο δε πρό-
γονός τους Σαρλ Λεφέμπρ έγινε 
ένας από τους πιο αξιόλογους 
επιχειρηματίες και τραπεζίτες 
στη Νότια Ιταλία, συνεργαζό-
μενος με τους Ρότσιλντ.

Υπό τη διοίκηση του Μανφρέντι η εταιρεία έγινε κυρίαρχη στον κλάδο των 
υπερπολυτελών κρουαζιερών.

Καθετί δυνατόν κάνει ο αμερικανι-
κός κολοσσός της Amazon, ώστε 
να μπορέσει να αποφύγει την εις 
βάρος του επιβολή προστίμου από 
τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως 
σχετικά αναφέρει σε δημοσίευμά 
του το ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Reuters. Από μέρους της η 
εταιρεία προσφέρθηκε να στα-
ματήσει τις πρακτικές διαδικτυ-
ακών πωλήσεων και μάρκετινγκ, 
τις οποίες οι Βρυξέλλες θεωρούν 
ότι αντίκεινται στην ορθή λει-
τουργία του ανταγωνισμού, και 
να θέσει τέρμα σε δύο σχετικές 
έρευνες ώστε να αποτρέψει την 
πιθανή επιβολή υψηλού προστί-
μου. Οι κανόνες που αφορούν τέ-
τοιες μονοπωλιακές πρακτικές θα 
αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμο-
γή από το 2023, ενώ το δυνητικό 
πρόστιμο θα μπορούσε να φθά-
σει –το ανώτατο– στο 10% του 
παγκοσμίου τζίρου της Amazon. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2020 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κα-
ταφερθεί εναντίον του αμερικα-
νικού κολοσσού, κατηγορώντας 
τον ότι χρησιμοποιεί το μέγεθος, 
την ισχύ και τα δεδομένα του, 
ούτως ώστε να προωθήσει τα δι-
κά του προϊόντα και να αποκτή-
σει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 
των ανταγωνιστών εμπόρων, που 
χρησιμοποιούν επίσης τη δική 
του πλατφόρμα. Ειδικότερα, η 
Amazon προσφέρθηκε να από-
σχει από τη χρήση των δεδομέ-
νων των πωλητών προς όφελος 
των δικών της δραστηριοτήτων 
στις λιανικές πωλήσεις και των 
προϊόντων της με ιδιωτική ετι-
κέτα, όπως δήλωσε χθες εκπρό-
σωπος των ευρωπαϊκών Αρχών.

Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας πα-
λαιότερο ρεπορτάζ του Reuters, 

ανακοίνωσε πως θα μεταχειρίζε-
ται τους άλλους εμπόρους κατά 
τρόπο ισότιμο, όταν ταξινομεί τις 
προσφορές τους για το «καλάθι 
αγοράς» στον ιστότοπό της – και 
αυτός ο ιστότοπος είναι που δημι-
ουργεί το μεγαλύτερο μέρος των 
πωλήσεων της Amazon.  Θα επι-
νοήσει δε κι ένα δεύτερο «καλάθι 
αγοράς» για ένα ανταγωνιστικό 
προϊόν, εάν διαφέρει ουσιαστι-
κά σε τιμή και παράδοση από το 
προϊόν στο πρώτο «καλάθι». Συν 
τοις άλλοις, οι έμποροι και οι προ-
σφορές στο συνδρομητικό της 
πρόγραμμα Prime θα επιλέγονται 
βάσει κριτηρίων, που δεν θα υπα-
γορεύουν εις βάρος τους διακρί-
σεις. Εν κατακλείδι, οι έμποροι 
θα έχουν ακόμα την επιλογή να 
προτείνουν δική τους εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών διανομής και 
μεταφοράς, η οποία θα είναι άλλη 
από την Amazon.

REUTERS

Η Amazon υπαναχωρεί
για να αποφύγει
τα ευρωπαϊκά πρόστιμα

Η διαμάχη των κληρονόμων
της Silversea Cruises
Ο εμφύλιος των αδελφών Μανφρέντι και Φρανσέσκο Λεφέμπρ ντ’ Οβίντιο

Η Amazon θα απόσχει από τη χρήση 
των δεδομένων των πωλητών προς 
όφελος των δικών της δραστηριοτή-
των στις λιανικές πωλήσεις και των 
προϊόντων της με ιδιωτική ετικέτα.
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Ενώ η ΕΚΤ παρενέβη όταν πήραν 
την ανιούσα οι αποδόσεις της Ιτα-
λίας και πέτυχε την υποχώρησή 
τους με την υπόσχεσή της για ένα 
νέο εργαλείο, τώρα με την υπο-
χώρηση του ευρώ, τον πληθωρι-
σμό στα ύψη και τις πιέσεις για 
αυξήσεις επιτοκίων, το μόνο που 
έλειπε ήταν να πέσει η κυβέρνη-
ση Ντράγκι. Ισως η Ιταλία οδηγεί 
την Ευρωζώνη στη μεγαλύτερη 
κρίση της.

Η πτώση της κυβέρνησης Ντρά-
γκι μπορεί να προκαλέσει νέα 
αστάθεια στην αγορά ομολόγων, 
αναγκάζοντας την πρόεδρο της 
ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ να παρου-
σιάσει άμεσα μια λύση. Θα κατα-
στήσει, άλλωστε, σαφή την ανά-
γκη για μια πολιτική διευθέτηση 
που θα διορθώσει τις ατέλειες της 
Ευρωζώνης. Αν δεν πετύχει όπως 
πέτυχε άλλοτε να κρατήσει ενωμέ-
νη την Ευρωζώνη παρά την πτώ-
χευση της Ελλάδας, τότε καραδο-
κεί και ο κίνδυνος της πτώχευσης. 
Τον περασμένο μήνα φάνηκε πό-
σο ευάλωτη είναι η Ιταλία, όταν η 
προοπτική να αυξηθεί το κόστος 
δανεισμού οδήγησε τις αποδόσεις 
των δεκαετών ομολόγων της πάνω 
από το 4% για πρώτη φορά από το 
2014. Εκτοτε υποχώρησαν επειδή 

η ΕΚΤ υποσχέθηκε να παρουσιά-
σει ένα νέο εργαλείο που θα απο-
τρέψει τον κατακερματισμό της 
Ευρωζώνης.

Και ενώ οι επενδυτές στοιχημα-
τίζουν στην περαιτέρω άνοδο των 
επιτοκίων στις ΗΠΑ, το ευρώ διολί-
σθησε στην ένα προς ένα ισοτιμία 
προς το δολάριο για πρώτη φορά 
από το 2022. Οπως επισημαίνει ο 
Τσαρλς Γκούντχαρτ, πρώην στέλε-
χος της τράπεζας της Αγγλίας που 
είχε προειδοποιήσει για τους κιν-
δύνους του ευρώ πριν από τη γέν-
νησή του το 1999, «η κατάσταση 
για την ΕΚΤ είναι σήμερα πιο δύ-
σκολη από οποτεδήποτε άλλοτε». 
Στην πραγματικότητα η τράπεζα 
αντιμετωπίζει μια κρίση μεγαλύτε-
ρη από την πρώτη υποτίμηση του 
ευρώ, την παγκόσμια χρηματοπι-
στωτική κρίση του 2008, την κρίση 
χρέους της Ελλάδας και τον πανικό 
γύρω από το κόστος δανεισμού της 
Ιταλίας στην αρχή της πανδημίας 
το 2020. Υπάρχουν τρία πιθανά σε-
νάρια που τους επόμενους μήνες 
και τα επόμενα χρόνια μπορούν 
να αναγκάσουν τις κυβερνήσεις 
της Ε.Ε. να αντιμετωπίσουν τελι-
κά το «ιταλικό πρόβλημα».

Η Λαγκάρντ έπεισε τους συνερ-
γάτες της να υποστηρίξουν μια 

προσέγγιση με δύο σκέλη όταν 
προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης 
από το υπόγειο ενός ξενοδοχείου 
στο Λονδίνο. Πρώτον, ότι η ΕΚΤ θα 
επανεπενδύσει με ευελιξία τα κέρ-
δη από τα ομόλογα του έκτακτου 
προγράμματος κατά της πανδημί-
ας και, δεύτερον, ότι μετά θα πα-
ρουσιάσει ένα πανίσχυρο εργαλείο, 
ίσως παράλληλα με την ανακοίνω-
ση της πρώτης αύξησης επιτοκίων 
έπειτα από μία δεκαετία, στις 21 
Ιουλίου. Αν, όμως, οι αντιρρήσεις 
που έχει ήδη εκφράσει ο πρόεδρος 

της Bundesbank, Χοακίμ Νάγκελ, 
πάρουν τη μορφή νομικής προ-
σφυγής, τότε η ΕΚΤ θα περιορίσει 
τις φιλοδοξίες της. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, 
αν οι γνωστοί «ιέρακες», δηλαδή ο 
Νάγκελ, εμποδίσουν την ΕΚΤ να 
παρουσιάσει ένα αξιόπιστο και απε-
ριόριστο εργαλείο κατά του «κατα-
κερματισμού» της Ευρωζώνης, τότε 
οδηγούμεθα στην ύφεση και την 
επικίνδυνη διεύρυνση των spreads. 
Οι Τζέιμι Ρας, Μαέβα Κουζέν και 
Ντέιβιντ Πάουελ της Bloomberg 
Economics πιθανολογούν «μια τό-
σο μεγάλη εκτόξευση των spreads, 
που θα καταστήσει αναγκαία μια 
πολιτική παρέμβαση».

Στο μεταξύ, η ΕΚΤ δεν έχει καν 
αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, σε 
αντίθεση με τη Federal Reserve και 
άλλες κεντρικές τράπεζες. Υποστη-
ρίζει πως στην Ευρωζώνη ο πληθω-
ρισμός είναι κυρίως εισαγόμενος, 
ενώ η εγχώρια ζήτηση είναι ακόμη 
υπό έλεγχο. Τι γίνεται, όμως, αν 
αυξηθούν πιεστικά οι μισθοί; Σύμ-
φωνα με τον Αρέντ Καπτέιν, επικε-

φαλής οικονομικών ερευνών στον 
όμιλο UBS AG, «στην  Ευρώπη βλέ-
πουμε ήδη να επιταχύνονται οι 
αυξήσεις των μισθών, γι’ αυτό και 
θα είναι δύσκολο να ανακοπεί η 
προσδοκία για μεγαλύτερο πλη-
θωρισμό». Αυτή τη στιγμή οι πε-
ρισσότεροι οικονομολόγοι δεν πι-
στεύουν πως η ΕΚΤ θα αυξήσει το 
βασικό επιτόκιο πολύ πάνω από το 
1,5%. Η κατάσταση μπορεί, άλλω-
στε, να γίνει πολύ πιο περίπλοκη 
αν η αντιστροφή της παγκοσμιο-
ποίησης και η στροφή στην πρά-
σινη οικονομία τροφοδοτήσουν 
περαιτέρω τον πληθωρισμό. Αν, 
όμως, η ΕΚΤ αναγκαστεί να αυξή-
σει πιο επιθετικά τα επιτόκια, δύ-
σκολα θα μπορεί να συγκρατηθεί 
το κόστος δανεισμού της Ιταλίας. 
Οι οικονομολόγοι του Bloomberg 
προβλέπουν πως αν φτάσουν τα 
επιτόκια της Ευρωζώνης στο 3%, 
τότε το χρέος της Ιταλίας θα βρεθεί 
σε «μια εκρηκτική πορεία».

Στην Ιταλία οι πολιτικές κρίσεις 
είναι συνήθεις, όπως καταμαρτυ-
ρούν οι δέκα πρωθυπουργοί που δι-

ετέλεσαν από τη δημιουργία του ευ-
ρώ και μετά. Η κυβέρνηση Ντράγκι 
έχει επιτύχει να διασφαλίσει την 
ανάκαμψη της οικονομίας από την 
πανδημία και να μειώσει το ιλιγγι-
ώδες χρέος της Ιταλίας. Οικονομο-
λόγοι της Bloomberg Economics 
προειδοποιούν πως «αν αναλάβει 
κυβέρνηση που δεν μπορεί να συμ-
φωνήσει με την Κομισιόν, τότε η 
ΕΚΤ δεν θα μπορεί να παρέμβει». Η 
Ιταλία δεν είναι τόσο ευάλωτη όσο 
ήταν η Ελλάδα στην κρίση χρέους. 
Εχει κάποιες αντοχές. Επιπλέον 
το μέγεθός της και η ιδιότητα του 
ιδρυτικού μέλους της Ε.Ε. τη θέ-
τουν σε άλλη πολιτική κατηγορία. 
Μπορεί, όμως, να συμβεί οποιοδή-
ποτε από τα προαναφερθέντα σε-
νάρια, ενδεχομένως και εξαιτίας 
άλλων παραγόντων, όπως π.χ. μια 
ύφεση οφειλόμενη στην ενεργεια-
κή κρίση. Γι’ αυτό και αναμένεται 
να ενταθεί η πίεση τόσο προς την 
ΕΚΤ όσο και προς τις κυβερνήσεις, 
ώστε να διορθώσουν τις ατέλειες 
του σχεδίου του ευρώ.

BLOOMBERG

«Η κατάσταση για 
την ΕΚΤ είναι σήμερα 
πιο δύσκολη από 
οποτεδήποτε άλλοτε», 
επισημαίνει ο Τσαρλς 
Γκούντχαρτ, πρώην 
στέλεχος της τράπεζας 
της Αγγλίας.

Κινδύνους για 
την Ευρωζώνη
εγκυμονεί
η ιταλική κρίση
Ανησυχίες για τις επιπτώσεις

στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων  

Τον περασμένο μήνα φάνηκε πόσο ευάλωτη είναι η Ιταλία, όταν η προοπτική να αυξηθεί το κόστος δανεισμού οδήγησε τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων 
της πάνω από το 4%. Εκτοτε υποχώρησαν επειδή η ΕΚΤ υποσχέθηκε να παρουσιάσει ένα νέο εργαλείο που θα αποτρέψει τον κατακερματισμό της Ευρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμι-
σε τις προβλέψεις της για την οι-
κονομική ανάπτυξη στην Ευρω-
ζώνη για φέτος και το επόμενο 
έτος και αναθεώρησε τις εκτι-
μήσεις της για τον πληθωρισμό, 
κυρίως λόγω των επιπτώσεων 
του πολέμου στην Ουκρανία. 
Στις τριμηνιαίες προβλέψεις, 
οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν τις 
πιο αρνητικές προοπτικές, τις 
οποίες είχαν ήδη συζητήσει οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευ-
ρωζώνης τη ∆ευτέρα.

Τώρα η Κομισιόν προβλέπει 
ανάπτυξη 2,6% φέτος για το 
μπλοκ των 19 χωρών του ευρώ 
– ποσοστό ελαφρώς μικρότερο 
από το 2,7% που είχε προβλέψει 
τον Μάιο.

Ομως για το 2023, όταν ο αντί-
κτυπος του πολέμου στην Ουκρα-
νία –με τις υψηλότερες τιμές της 
ενέργειας– μπορεί να γίνει αισθη-
τός ακόμα πιο έντονα, η ανάπτυ-
ξη προβλέπεται πλέον μόλις στο 
1,4% αντί του 2,3% που είχε εκτι-
μηθεί προηγουμένως. Ο πόλεμος 
επηρέασε τις οικονομίες των χω-
ρών της Ευρωζώνης και έπληξε 

επίσης την αλυσίδα εφοδιασμού 
των εμπορευμάτων, ιδίως σε άν-
θος ηλίου και αλεύρι. Παρά τις οι-
κονομικές κυρώσεις των δυτικών 
χωρών κατά της Ρωσίας, καθώς 
ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ου-
κρανία, η αύξηση των τιμών των 
τροφίμων συνεχίζεται λόγω της 
παγκόσμιας προσφοράς και της 
αύξησης του κόστους. Οι τιμές 
της ενέργειας και των τροφίμων 
έφεραν τον πληθωρισμό στο υψη-
λότερο επίπεδο από το 1997 με 
8,1% τον Μάιο, ενώ το ποσοστό 
αυτό ήταν τετραπλάσιο του στό-
χου που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Εξάλλου, η Επιτροπή αναβάθ-
μισε τις εκτιμήσεις της για τον 
πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο 

οποίος φέτος αναμένεται να κο-
ρυφωθεί στο 7,6% πριν υποχω-
ρήσει στο 4% το 2023. Τον Μά-
ιο, η Επιτροπή είχε προβλέψει 
ότι οι τιμές στη ζώνη του ευρώ 

θα αυξάνονταν κατά 6,1% φέτος 
και 2,7% το 2023. Προειδοποιεί, 
άλλωστε, ότι ο πληθωρισμός θα 
μπορούσε να κινηθεί ακόμη υψη-
λότερα, εάν οι τιμές του φυσικού 

αερίου εκτιναχθούν στα ύψη λό-
γω της διακοπής των προμηθειών 
από τη Ρωσία, κάτι που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε περαιτέ-
ρω αναθεώρηση της ανάπτυξης 
προς τα κάτω.

∆εν θα μπορούσαν επίσης να 
αποκλειστούν κίνδυνοι για τις 
προοπτικές από την αναζωπύ-
ρωση της πανδημίας. Παρά τους 
μεγάλους αυτούς κινδύνους, η 
Επιτροπή υπογράμμισε ότι η Ευ-
ρωζώνη δεν αναμένεται να οδη-
γηθεί σε ύφεση και οι προβλέψεις 
θα μπορούσαν επίσης να βελτιω-
θούν εάν συνεχιστούν οι μειώσεις 
των τιμών του πετρελαίου και 
των εμπορευμάτων, που κατα-
γράφονται τις τελευταίες ημέρες. 
Χάρη στην ισχυρή αγορά εργα-
σίας με ιστορικά χαμηλά ποσο-
στά ανεργίας, η Επιτροπή είπε 
ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα 
μπορούσε επίσης να αποδειχθεί 
πιο ανθεκτική στην αύξηση των 
τιμών, εάν τα νοικοκυριά χρησι-
μοποιούσαν περισσότερες από 
τις αποταμιεύσεις τους.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη 
οικονομία της Ε.Ε., θα δει αργή 

ανάπτυξη, στο 1,4% φέτος και 
1,3% το 2023. Η Επιτροπή είχε 
προβλέψει τον Μάιο ρυθμούς 
ανάπτυξης για τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή οικονομία  1,6% και 
2,4% αντίστοιχα. Η Γαλλία ανα-
μένεται να αναπτυχθεί κατά 2,4% 
φέτος, αντί του προβλεπόμενου 
3,1%. Το επόμενο έτος η ανάπτυ-
ξη εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί 
περαιτέρω στο 1,4%, έναντι 1,8% 
που προβλεπόταν τον Μάιο. Οι 
εκτιμήσεις της Κομισιόν δόθη-
καν στη δημοσιότητα ενώ  εκ-
δηλωνόταν πολιτική κρίση στην 
Ιταλία, για την οποία αναφέρεται 
πως θα αναπτυχθεί φέτος περισ-
σότερο από ό,τι είχε αρχικά προ-
βλεφθεί. Τώρα φαίνεται να επε-
κτείνεται κατά 2,9%, αντί του 
2,4% που εκτιμήθηκε τον Μά-
ιο. Η Κομισιόν εκτιμά, πάντως, 
πως η οικονομία της Ιταλίας θα 
παρουσιάσει σημαντική επιβρά-
δυνση το επόμενο έτος, όταν η 
ανάπτυξη προβλέπεται στο 0,9%, 
δηλαδή μικρότερη σε σύγκριση 
με τις άλλες μεγάλες οικονομίες 
και χαμηλότερη από την προη-
γούμενη πρόβλεψη 1,9%.

Εν μέσω εντεινόμενης ανησυχίας 
για τη διαφαινόμενη ύφεση στην 
παγκόσμια οικονομία και τις επι-
πτώσεις της επιβράδυνσης που 
γνωρίζει η Κίνα, το ∆ΝΤ κάλεσε 
το Πεκίνο να στηρίξει περαιτέ-
ρω τη δεύτερη οικονομία στον 
κόσμο με μέτρα δημοσιονομι-
κής πολιτικής. Παράλληλα τό-
νισε την ανάγκη να υιοθετήσει 
η κινεζική ηγεσία μια πιο ευέλι-
κτη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα 
μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας 
προκειμένου να αντιμετωπίσει 
την επιβράδυνση που ήδη κα-
ταγράφει η δεύτερη οικονομία 
στον κόσμο.

Σε συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε ο εκπρόσωπος του Τα-
μείου, Τζέρι Ράις, τόνισε πως τα 
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής 
μπορούν να αποβούν εξαιρετικά 
αποτελεσματικά αν προβλέπουν 

μεταφορά κεφαλαίων με σκοπό 
την ενίσχυση του δικτύου κοι-
νωνικής προστασίας. Προσέθε-
σε, άλλωστε, ότι σε αντίθεση με 
τις άλλες μεγάλες οικονομίες, η 
Κίνα δεν αντιμετωπίζει πρόβλη-
μα υψηλού πληθωρισμού, πράγ-
μα που της δίνει τη δυνατότητα 
να προσφέρει πρόσθετη στήρι-
ξη στην οικονομία της. Ο κ. Ρά-
ις τόνισε, όμως, ιδιαιτέρως την 
ανάγκη να αλλάξει τακτική το 

Πεκίνο και να εγκαταλείψει τα 
δρακόντεια μέτρα με τα οποία 
προσπαθεί να επιτύχει την ανά-
σχεση της πανδημίας, εν ολίγοις 
να εγκαταλείψει την πολιτική 
της μηδενικής ανοχής στον κο-
ρωνοϊό. Υπογράμμισε πως χρει-
άζεται μια πιο ευέλικτη προσέγ-
γιση στο θέμα προκειμένου να 
μην επιβραδυνθεί περαιτέρω ο 
ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής 
οικονομίας. Πρότεινε, άλλωστε, 
στο Πεκίνο να εργαστεί περισσό-
τερο προκειμένου να ενθαρρύ-
νει τον πληθυσμό να προχωρή-
σει στις λεγόμενες αναμνηστικές 
δόσεις των εμβολίων και προ-
παντός να πείσει τους ανεμβο-
λίαστους να εμβολιαστούν και 
ιδιαιτέρως όσους ανήκουν στις 
προχωρημένες ηλικίες. Οι συ-
στάσεις του ∆ΝΤ έρχονται σε 
μια στιγμή που το Πεκίνο επα-

ναφέρει για πολλοστή φορά τα 
σκληρά  lockdowns, λίγες ημέρες 
αφότου τα ήρε σε πόλεις - «κλει-
διά», όπως η πολύβουη Σαγκάη, 
ένα από τα μεγαλύτερα εμπο-
ρικά λιμάνια του κόσμου, και η 
Σεντζέν, που αποτελεί εδώ και 
καιρό την έδρα της λεγόμενης 
κινεζικής «Silicon Valey», όπως 
αποκαλείται καθώς είναι έδρα 
πολλών εταιρειών υψηλής τε-
χνολογίας. Η δεύτερη οικονομία 
στον κόσμο πληρώνει βαρύ τίμη-
μα για την πολιτική μηδενικής 
ανοχής στον κορωνοϊό, καθώς τα 
αλλεπάλληλα σκληρά lockdowns 
έχουν περιορίσει δραστικά την 
οικονομική δραστηριότητα σε 
καίριους τομείς της  βιομηχανί-
ας και έχουν οδηγήσει σε σημα-
ντική επιβράδυνση των ρυθμών 
ανάπτυξης.

BLOOMBERG

Η Κομισιόν υποβάθμισε τις προβλέψεις της για ανάπτυξη, βλέπει άνοδο πληθωρισμού

Συστάσεις ΔΝΤ στην Κίνα για οικονομία, πανδημία

Καλεί το Πεκίνο να λά-
βει νέα δημοσιονομικά 
μέτρα και να υιοθετή-
σει πιο ευέλικτη στρα-
τηγική για την ανάσχε-
ση του κορωνοϊού.

Η Κομισιόν προβλέπει τώρα ανάπτυξη 2,6% φέτος για τις χώρες του ευρώ,  
από 2,7% που είχε προβλέψει τον Μάιο, ενώ για το 2023 η ανάπτυξη προβλέ-
πεται πλέον μόλις στο 1,4%, αντί του 2,3% που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. 
Η Επιτροπή αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό, ο οποίος φέ-
τος αναμένεται να κορυφωθεί στο 7,6%, πριν υποχωρήσει στο 4% το 2023.

Οι συστάσεις του ∆ΝΤ έρχονται σε μια στιγμή που το Πεκίνο επαναφέρει 
για πολλοστή φορά τα σκληρά  lockdowns.

Αιτία οι επιπτώσεις 
του πολέμου 
στην Ουκρανία 
στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες.
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Τείνει να αποτελέσει κοινοτοπία 
στη φρασεολογία της αγοράς, αλλά 
ίσως χρησιμοποιείται δόκιμα για 
μια ακόμη φορά η αναλογία με τη 
Lehman Brothers, καθώς επιχειρεί 
να περιγράψει την κλίμακα μιας 
κατάρρευσης και ενδεχομένως των 
συνεπειών της. Τις τελευταίες ημέ-
ρες ακούγεται να περιγράφει την 
κρίση που συνοδεύει την κατάρ-
ρευση της τράπεζας κρυπτονομι-
σμάτων Celsius, της επονομαζόμε-
νης πλέον «Lehman Brothers του 
κόσμου των κρυπτογραφημένων 
αξιών». Πρόκειται για μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες του είδους, 
που καταρρέει ηχηρά ακολουθώ-
ντας τη μοίρα πολλών άλλων παι-
κτών αυτής της αδιαφανούς αγο-
ράς, μετά τη σαρωτική πτώση των 
κρυπτονομισμάτων τους τελευταί-
ους μήνες.

Επειτα από πέντε χρόνια ζω-
ής και δραστηριότητας στον αδι-
αφανή κόσμο των κρυπτονομι-
σμάτων, η Celsius υπέβαλε την 
Πέμπτη αίτημα πτώχευσης. Από 
το 2017, οπότε ιδρύθηκε, λειτουρ-
γούσε ως τράπεζα καθώς έπαιρνε 
τις καταθέσεις των πελατών της 
σε κρυπτονομίσματα και τις δά-
νειζε σε μεγάλες εταιρείες κρυ-
πτονομισμάτων με μεγάλο τό-
κο ή τις χρησιμοποιούσε για να 
στοιχηματίζει με μεγάλο ρίσκο. 
Οι ζημίες από τις επισφαλείς αυ-
τές επενδύσεις αποτέλεσαν σί-
γουρα την αιτία της πτώσης της. 
Παράγοντες της αγοράς των κρυ-
πτονομισμάτων υπολογίζουν ότι 
τώρα έχει στους ισολογισμούς 
της μια «τρύπα» μεγέθους έως και 
2 δισ. δολ. Μιλώντας σε διεθνή 
ΜΜΕ σε καθεστώς ανωνυμίας, 
το προσωπικό της Celsius παρα-
δέχεται πως η εταιρεία δεν ήταν 
κατάλληλα προετοιμασμένη για 
να αντιμετωπίσει μια αναταραχή 
στην αγορά. Από την εσωτερική 

της αλληλογραφία προκύπτει πως 
η εταιρεία έπασχε από ανεπαρ-
κή εποπτεία και προβληματικά 
εσωτερικά συστήματα, έως και 
από παραπλανητική παρουσία-

ση των οικονομικών δεδομένων. 
Η Celsius είχε κατορθώσει να συ-
γκεντρώσει περισσότερους από 
100.000 πιστωτές και ενεργητικό 
άνω των 20 δισ. δολ. επειδή προ-
σέφερε στους καταθέτες της απο-
δόσεις ύψους ενίοτε και άνω του 
18%. Ολα αυτά μέχρι τα μέσα του 
περασμένου μήνα, οπότε «πάγω-
σε» ουσιαστικά τις καταθέσεις των 
πελατών της εμποδίζοντάς τους να 
κάνουν αναλήψεις έπειτα από ένα 
κύμα πανικόβλητων αναλήψεων. 
Εκτοτε η Celsius ακολουθεί τη μοί-
ρα δεκάδων hedge funds, χρημα-
τιστηρίων ή και τραπεζών του κό-

σμου των κρυπτονομισμάτων, που 
μπλόκαραν τις καταθέσεις των πε-
λατών τους ή άντλησαν κεφάλαια 
με ιλιγγιώδες κόστος ή υπέβαλαν 
αίτηση πτώχευσης. Ανάμεσά τους 
το hedge fund Voyager Digital Ltd, 
που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης 
προ ημερών, όπως και το Three 
Arrows Capital που έχει πτωχεύ-
σει και βρίσκεται σε διαδικασία 
εκκαθάρισης και ρευστοποίησης.

Εχει προηγηθεί η θεαματική 
πτώση που σημείωσαν τους τελευ-
ταίους μήνες οι αξίες των κρυπτο-
νομισμάτων οδηγώντας το μεγα-
λύτερο από αυτά, το bitcoin, από 

τα 69.000 δολ. στα οποία βρισκό-
ταν τον Νοέμβριο στα 19.000 δολ. 
και διαγράφοντας από τη συνολι-
κή αξία της αγοράς τουλάχιστον 
2 τρισ. δολ. Οπως επισημαίνουν 
παράγοντες της αγοράς, σε αντί-
θεση με παλαιότερα επεισόδια 
μεγάλης πτώσης των κρυπτονομι-
σμάτων, φέτος συνέδραμαν στην 
κατάρρευση και οι επιθετικές αυ-
ξήσεις των επιτοκίων από μεγάλες 
και μικρές κεντρικές τράπεζες που 
εξώθησαν τους επενδυτές να γυρί-
σουν μαζικά την πλάτη στις επεν-
δύσεις υψηλού ρίσκου. Η πτώση 
τους συμπορεύθηκε σε μεγάλο 

βαθμό με τις απώλειες στις αγο-
ρές μετοχών. Εδρασε, όμως, πα-
ράλληλα ως καταλύτης τον Μάιο 
η κατάρρευση του κρυπτονομί-
σματος TerraUSD ή αλλιώς UST 
της κατηγορίας των λεγόμενων 
stablecoin, ένα είδος κρυπτονομι-
σμάτων που υποτίθεται πως είναι 
ασφαλέστερα και σταθερότερα ως 
συνδεδεμένα με την αξία κάποιου 
σκληρού νομίσματος και συνήθως 
του δολαρίου. Εν μέσω της πτώ-
σης των κρυπτονομισμάτων, το 
Terra αποσυνδέθηκε από το δο-
λάριο και κατέρρευσε, συμπαρα-
σύροντας και το δίδυμo κρυπτο-
νόμισμα luna αλλά και το Three 
Arrows Capital που είχε μεγάλη 
έκθεση σε αυτά τα δύο κρυπτο-
νομίσματα. Η κατάρρευση των 
Terra και luna αλλά και του Three 
Arrows Capital έχει προκαλέσει 
πρωτοφανείς κραδασμούς στην 
αγορά, συμπαρασύροντας ακόμη 
και τους θεωρούμενους καταξιω-
μένους παίκτες της αγοράς, όπως, 
για παράδειγμα, το μεγαλύτερο 
χρηματιστήριο κρυπτονομισμά-
των, το Coinbase που εισήχθη 
στον Nasdaq το περασμένο έτος. 
Τον περασμένο μήνα το Coinbase 
απέλυσε το 18% του προσωπικού 
του για να περιορίσει το κόστος.

Σε ό,τι αφορά τη Celsius, ου-
δείς γνωρίζει αν οι πελάτες της 
θα καταφέρουν να ανακτήσουν 
κάτι από τις αποταμιεύσεις τους 
σε κρυπτονομίσματα. Αν, πάντως, 
αποτελέσει πράγματι τη Lehman 
Brothers των κρυπτονομισμά-
των, θα δικαιώσει οικονομολόγους 
όπως οι κάτοχοι Νομπέλ Οικονο-
μικών, Πολ Κρούγκμαν και Τζό-
ζεφ Στίγκλιτζ, που έχουν επανει-
λημμένως προειδοποιήσει ότι τα 
κρυπτονομίσματα θα καταρρεύ-
σουν προκαλώντας μεγάλο πόνο.

REUTERS, BLOOMBERG, 
FINANCIAL TIMES, CNBC

Οι κραδασμοί στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχουν συμπαρασύρει ακόμη και τους θεωρούμενους καταξιωμένους παίκτες της αγοράς, όπως, για παρά-
δειγμα, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, το Coinbase, που εισήχθη στον Nasdaq το περασμένο έτος. Τον περασμένο μήνα το Coinbase 
απέλυσε το 18% του προσωπικού του για να περιορίσει το κόστος.

Στα μέσα του περα-
σμένου μήνα είχε 
«παγώσει» τις καταθέ-
σεις των πελατών της 
εμποδίζοντάς τους 
να κάνουν αναλήψεις.

Νέα πτώχευση στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Εν μέσω κρίσης του κλάδου κατέρρευσε η τράπεζα Celcius, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του είδους, με «τρύπα» 2 δισ. δολ.
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Το ποσό των 2,2 εκατ. ευρώ δαπά-
νησε πριν από μερικές εβδομάδες
ένας Βέλγος επιχειρηματίας προ-
κειμένου να αγοράσει μια νεόδ-
μητη εξοχική βίλα πολυτελείας,
με πισίνα, στην περιοχή του Αγίου
Νικολάου στην Κρήτη. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο εν λόγω αγο-
ραστής σχεδιάζει να αξιοποιήσει
το πολυτελές ακίνητο τόσο για
ίδια χρήση όσο και για τουριστική
εκμετάλλευση, αντί εβδομαδιαίου
ενοικίου της τάξεως των 20.000
ευρώ κατά τους θερινούς μήνες.
Συναλλαγές τέτοιου βεληνεκούς
και προσανατολισμού, δηλαδή με
διττό στόχο (ιδιοκατοίκηση και
εκμετάλλευση), έχουν πολλαπλα-
σιαστεί φέτος στην ελληνική αγορά
πολυτελών εξοχικών κατοικιών.
Μάλιστα, ορισμένοι επενδυτές
από το εξωτερικό προχωρούν ένα
βήμα παραπάνω, καθώς αναζητούν
οι ίδιοι εκτάσεις για ανάπτυξη συγ-
κροτημάτων πολυτελών εξοχικών,
πολλαπλασιάζοντας έτσι το οικο-
νομικό τους αποτύπωμα και την
προστιθέμενη αξία στην ελληνική
οικονομία συγκριτικά με μια απλή
αγοραπωλησία.

Για παράδειγμα, αυτήν την πε-
ρίοδο, Γερμανός επιχειρηματίας
ναυπήγησης θαλαμηγών, που δια-
θέτουν ενεργειακή αυτονομία (π.χ.
χρήση ηλιακής ενέργειας για την
ηλεκτροδότησή τους) σχεδιάζει
κάτι αντίστοιχο και στην αγορά
ακινήτων, με πρώτιστο στόχο την
αξιοποίηση του υφιστάμενου πε-
λατολογίου του. «Ο άνθρωπος αυτός
έχει αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη
επιχείρηση κι επιθυμεί να την επε-
κτείνει και στην ξηρά, υλοποιώντας
επένδυση της τάξεως των 50 εκατ.
ευρώ. Στόχος του είναι να αποκτή-
σει έκταση στην παραθαλάσσια

περιοχή της Πρέβεζας, όπου θα
αναπτυχθεί ένας πρότυπος οικι-
σμός υψηλής πολυτέλειας, αποτε-
λούμενος από 20 κατοικίες με βιο-
κλιματικά χαρακτηριστικά και πλή-
ρη ενεργειακή και αρδευτική αυ-
τονομία», αναφέρει στην «Κ» ο κ.
Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων
σύμβουλος και ιδρυτής της Elxis,
εταιρείας παροχής μεσιτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών, με
ειδίκευση τον τομέα των πολυτε-
λών εξοχικών κατοικιών. Το κάθε
ακίνητο αναμένεται να πωλείται
αντί ποσού της τάξεως των 2-3

εκατ. ευρώ. Ο εν λόγω επιχειρη-
ματίας έχει ήδη αποκτήσει ακίνητο
στην περιοχή νοτίως της Πρέβεζας,
απ’ όπου προγραμματίζει τις επό-
μενες κινήσεις του.

«Οι ξένοι επενδυτές δεν έφυγαν
ποτέ από την ελληνική αγορά πο-
λυτελών εξοχικών, ούτε κατά την
περίοδο της πανδημίας. Αυτό που
έχει αλλάξει όμως πλέον είναι ότι
όσοι επενδύσουν σήμερα έχουν
πλήρη συναίσθηση και αντίληψη
του πλεονεκτήματος που προσφέ-
ρει η χώρα, ως προς το ύψος των
τιμών και την ποιότητα των προ-
σφερόμενων ακινήτων, σε σχέση
με άλλες ανταγωνιστικές χώρες
της νότιας Ευρώπης, όπως η Ισπα-
νία, η Ιταλία, η Κροατία και η Πορ-

τογαλία», σημειώνει ο κ. Γαβριη-
λίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά
αυτήν την περίοδο, οι πληθωρι-
στικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές
εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα
την εντονότερη αγοραστική δρα-
στηριότητα, αφού σε περιόδους
υψηλού πληθωρισμού τα ακίνητα
αποτελούν «επενδυτικό καταφύ-
γιο», ιδίως στην Ελλάδα, που είναι
πλέον «το ανερχόμενο αστέρι στη
Μεσόγειο», όπως τονίζει χαρακτη-
ριστικά ο επικεφαλής της Elxis.

Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται
φέτος για εξοχικά ακίνητα στην
Κρήτη, λόγω θέσης και αεροπο-
ρικών συνδέσεων, ενώ υψηλή είναι
και η ζήτηση για τις Κυκλάδες, τα
Επτάνησα και ηπειρωτικές περιο-

χές της Πελοποννήσου, αλλά και
της Δυτικής Ελλάδας. Για παρά-
δειγμα, Ολλανδός επενδυτής που
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη
ακινήτων προχώρησε πρόσφατα
στην απόκτηση δύο παραθαλάσ-
σιων οικοπέδων απέναντι από τη
Λευκάδα (με ορατότητα προς τον
Σκορπιό), αντί ποσού 1,1 εκατ. ευ-
ρώ για κάθε ακίνητο. Στόχος του
είναι να κατασκευάσει τέσσερις
υπερπολυτελείς κατοικίες, 400 τ.μ.
η καθεμία, επενδύοντας συνολικά
10 εκατ. ευρώ. Οι δύο κατοικίες
θα αξιοποιηθούν επενδυτικά με
τη μίσθωσή τους αντί ποσού της
τάξεως των 30.000 ευρώ/εβδομάδα,
ενώ οι άλλες δύο προορίζονται για
ίδια χρήση.

«Αυτό που προσφέρει σήμερα
η ελληνική αγορά εξοχικών και
που έχει αρχίσει να γίνεται συνεί-
δηση σε όλο και περισσότερους
ξένους επενδυτές, είναι ότι η χώρα
μας προσφέρει ιδιαίτερα προσιτά
ακίνητα υψηλής πολυτέλειας. Σή-
μερα δεν βρίσκει κανείς πολυτελή
βίλα κοντά στη θάλασσα στην
Ισπανία, λόγω της υπερβολικής
δόμησης. Την ίδια στιγμή, ακίνητα
αντίστοιχων προδιαγραφών πω-
λούνται δύο ή και τρεις πιο ακριβά
στην Ιταλία και πέντε φορές ακρι-
βότερα στη Γαλλία. Ακόμη και
στην Κροατία, οι τιμές πλέον είναι
διπλάσιες σε σύγκριση με τις αν-
τίστοιχες της Ελλάδας», υπογραμ-
μίζει ο κ. Γαβριηλίδης. Κατά τον

ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις επεν-
δυτών που αγόρασαν ακίνητα της
τάξεως των 800.000-1.000.000 ευρώ
με επισκέψεις των 24 ωρών στην
Ελλάδα.

Σε πρόσφατη ανάλυσή της, η
Elxis αναφέρει ότι κατά το φετινό
α΄ εξάμηνο, οι πωλήσεις κατοικιών
σε Γερμανούς αγοραστές κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 300%, συγ-
κριτικά με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα. Ετσι, οι Γερμανοί κα-
τατάσσονται στην κορυφή των
ξένων αγοραστών εξοχικών κα-
τοικιών στην Ελλάδα, ξεπερνώντας
άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, το
Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ειδικά ως προς τους αγοραστές
από τη Μεγ. Βρετανία, ο κ. Γαβριη-
λίδης σημειώνει ότι από την ορι-
στικοποίηση του Brexit και μετά,
παρατηρείται κατακόρυφη πτώση
του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, οι Γερμανοί επενδυτές
διαθέτουν και τα μεγαλύτερα ποσά,
καθώς δαπανούν κατά μέσον όρο
350.000 ευρώ, ποσό που συνιστά
αύξηση της τάξεως του 20% συγ-
κριτικά με το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Elxis
έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση
μιας ομάδας υποστήριξης, με μό-
νιμους απασχολούμενους νομι-
κούς και άλλους επαγγελματίες,
ώστε να διευκολύνονται οι επεν-
δυτές στο πλαίσιο της ολοκλήρω-
σης μιας αγοραπωλησίας. Με τον
τρόπο αυτόν επιχειρείται να αν-
τιμετωπιστούν πάγιες «αδυναμίες»
της ελληνικής αγοράς, όπως η
γραφειοκρατία στις συναλλαγές.
Παράλληλα, παρέχει και υπηρεσίες
διαχείρισης των ακινήτων που
αγοράζονται, από την εκμίσθωσή
τους σε τρίτους μέχρι τον καθα-
ρισμό και την προετοιμασία τους
ενόψει της επίσκεψης των ιδιο-
κτητών.

Μαγνήτης για ξένους επενδυτές οι βίλες
Μεγάλη ζήτηση για πολυτελή εξοχικά, εξαγορές εκατομμυρίων από την Κρήτη και τις Κυκλάδες μέχρι την Πρέβεζα

Το σημερινό θέμα επανέρχεται δυ-
στυχώς στην επικαιρότητα μόλις
καταρρεύσει μια εγκαταλειμμένη
οικοδομή ή όταν πέσει ένα μπαλ-
κόνι. Τις πλείστες φορές (ευτυχώς)
την είδηση τη συνοδεύει η φράση
«…ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύ-
ματα…», αλλά όσο περνά ο καιρός
είναι θέμα χρόνου να συμβεί – και
πάλι δυστυχώς – και αυτό.

Το σύμπτωμα είναι φαινομενικά
οι κακά συντηρημένες οικοδομές,
αλλά η αιτία είναι πιο ουσιαστική
πολυσύνθετη. Έχει να κάνει αφενός
με την απουσία επαρκών ελέγχων
κατά την κατασκευή που επιτρέ-
πουν την παρείσφρηση κακοτε-
χνιών και έχει να κάνει αφετέρου
με την έλλειψη ελέγχων μετά το
πέρας της κατασκευής και κατά τη
διάρκεια της ζωής του κτηρίου.

Ας δεχτούμε για χάρη συζήτη-
σης πως η εφαρμογή του αντισει-
σμικού κώδικα από το 1994 δημι-
ούργησε μια νέα γενιά κτηρίων,
που συμπεριφέρονται σωστά κάτω
από συνθήκες καταπόνησης και
ας δεχτούμε επίσης πως η θέσπιση
της υποχρεωτικής επίβλεψης από
το 1999 εγγυάται σε μεγάλο βαθμό
αυτή την στατική επάρκεια που
απαιτεί ο αντισεισμικός κώδικας.
Πρέπει να αισθανόμαστε ασφα-
λείς; Μονολεκτικά απαντάμε πως,
όχι.

Όλο το κτηριακό στοκ της χώ-
ρας το οποίο σχεδιάστηκε και κα-
τασκευάστηκε πριν θεσπιστούν
τα πιο πάνω (αντισεισμικός κώδι-
κας και επίβλεψη) και που στο με-
ταξύ δεν έτυχε της όποιας ορθής
στατικής αναβάθμισης σε βαθμό
που να κρίνεται επαρκής, αποτελεί
δυνητικό κίνδυνο αστοχίας – είτε
ολοκληρωτικής ή τμηματικής, με
απρόβλεπτο αποτέλεσμα και αφή-
νοντας εντελώς στην τύχη τον πα-
ράγοντα «ανθρώπινη ζωή».

Μπορεί κάποιοι να θεωρούν
πως οι αισθητικές παρεμβάσεις

σε μια οικοδομή ή το περιοδικό
φρεσκάρισμα της αρκούν στο να
την εντάξουν στην κατηγορία
«συντηρημένη οικοδομή». Αυτό
όμως δυστυχώς δεν αρκεί. Αντίθετα
μπορεί και να επιβαρύνουν την
φυσική της κατάσταση. Αν για πα-
ράδειγμα μια πεπαλαιωμένη σαθρή
εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου
επενδυθεί με νέο κέλυφος το οποίο
εδράζεται σε εξωσκελετό, τότε αν
δεν γίνει η σωστή προεργασία
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η υπερ-
φόρτωση με μεγαλύτερα κάθετα
φορτία να ωθήσει στην κατάρρευ-
ση του νέου κελύφους.

Αλλά ας δούμε πιο απλές περι-
πτώσεις. Μήπως επιβάλλεται το
περιοδικό μπογιάντισμα μιας οι-
κοδομής;Εγώ λέω πως αναντίλε-

κτα, ναι. Τη βοηθά να δείχνει πιο
όμορφη, πιο σύγχρονη, μη παρα-
μελημένη και σίγουρα τη βοηθά
στο να διατηρεί ένα σεβαστό επί-
πεδο αξίας. Κάποιοι το κάνουν,
οι περισσότεροι όμως όχι. Είναι
όμως αρκετό ένα μπογιάντισμα;Η
απάντηση είναι και πάλι πως, όχι.
Η στατική επάρκεια δεν έχει να
κάνει με την καλαισθησία της οι-
κοδομής. Αν παράλληλα δεν ελέγ-
χονται παράγοντες όπως η κατά-
σταση του σκυροδέματος (μπετόν)
και η κατάσταση του οπλισμού
(σίδηρο), τότε ό,τι επιφανειακό
κάνουμε συμπεριφέρεται σαν μα-

κιγιάζ το οποίο μπορεί να κρύ-
βει… πανούκλα. Και ο τρόπος να
ελέγξεις αυτά είναι μέσω εργα-
στηριακών ελέγχων. Εκεί θα φα-
νούν πολλά και θα δοθεί η σωστή
κατεύθυνση από τους μηχανικούς
για τις διορθωτικές κινήσεις που
απαιτούνται.

Μπορούμε με μια μονοκοντυλιά
να εντάξουμε όλα τα κτήρια μιας
ηλικίας σε μια κατηγορία;

Δεν συστήνεται επειδή υπει-
σέρχονται πολλοί άλλοι λόγοι που
παίζουν το ρόλο τους. Για παρά-
δειγμα, ένα κτήριο σε παραθα-
λάσσια ζώνη που ανεγέρθηκε τη

δεκαετία του 1970, μπορεί να θε-
ωρηθεί πιο καταπονημένο από
ένα αντίστοιχο του που ανεγέρ-
θηκε στη Λευκωσία. Όμως και
πάλι δεν μπορούμε να βασιστούμε
μόνο σε αυτό για να κατηγοριο-
ποιήσουμε επειδή έχει σημασία
τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν τότε,
τι προσθηκομετατροπές έγιναν
έκτοτε και σε ποιο βαθμό αυτές
επηρεάζουν τη στατική συμπερι-
φορά του κτηρίου, πόσες από αυ-
τές είναι αδειούχες και πόσες πα-
ράνομες, τι μέτρα λαμβάνονταν
για την προστασία του φέροντα
οργανισμού κλπ.

Σαν πηγές προβλημάτων σε
κτήρια μεγάλης ηλικίας αναφέρω
ενδεικτικά, τις ελλιπείς υγρομο-
νώσεις που έχουν την σταδιακή
οξείδωση του οπλισμού που οδηγεί
στη τελική αστοχία. Αυτά είναι
ιδιαίτερα εμφανή σε πλάκες και
δοκάρια οροφών, σε μπαλκόνια
και σε βάσεις υποστυλωμάτων.
Άλλο παράδειγμα είναι η χρησι-
μοποίηση άμμου σαν υπόστρωμα
των δαπέδων. Αυτή η εγκληματική
προσέγγιση της τότε περιόδου
υποβοηθά την εισχώρηση και τον
εγκλωβισμό υγρασιών που με τη
σειρά τους επηρεάζουν αρνητικά

τον σκελετό, τις τοιχοποιίες αλλά
και τις υπηρεσίες που διαπερνούν
τα δάπεδα. Άλλο παράδειγμα είναι
η αποκόλληση των αποχετεύσεων
μεταξύ επιπέδων ορόφων που δη-
μιουργούν και πάλι πρόβλημα
υγρασιών με τα γνωστά μακρο-
χρόνια προβλήματα. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαν-
τικό σε αυτή την κουβέντα είναι
η υπερφόρτωση τμημάτων του
κτηρίου με κατασκευές που δεν
προορίζονταν κατά τον σχεδιασμό
των τμημάτων αυτών. Για παρά-
δειγμα, τα μπαλκόνια. Σχεδιάστη-
καν σαν μπαλκόνια και όχι σαν
υπνοδωμάτια ή σαν καθιστικά ή
τζαμαρίες ή σαν αποθηκευτικοί
χώροι. Τα μόνιμα επιπλέον φορτία
θα «γονατίσουν» το μπαλκονάκι
σας κάποια στιγμή. Τι φταίνε οι
άνθρωποι που θα πληρώσουν κά-
ποτε την αμέλειά σας;

Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα
πράγμα: πρέπει να θεσπιστεί ο πε-
ριοδικός έλεγχος (εγώ το λέω δη-
μόσια εδώ και 20 χρόνια), και να
υπάρχει πιστοποιητικό καταλλη-
λόλητας. Θα πρέπει να δίνονται
κατευθυντήριες γραμμές επιδιορ-
θώσεων και παρακολούθηση της
συμμόρφωσης. Θα πρέπει να θε-
σμοθετηθούν τα ταμεία συντήρη-
σης κτηρίων και δη των κοινόκτη-
των οικοδομών και να δοθούν τα
κατάλληλα εφόδια στις διαχειρι-
στικές επιτροπές για να υλοποιούν
το έργο τους. 

Ειδικά ο περιοδικός έλεγχος
πρέπει να αρχίζει να εφαρμόζεται
σε κτήρια ηλικίας 10 ετών (και
άνω). Το πράγμα δεν σηκώνει άλλη
αναβολή. Κάποτε η τύχη τελειώνει
και αντί στέγης πάνω από το κε-
φάλι μας μην έχουμε μπαλκόνι…
στο κεφάλι μας.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Η στέγη... κάτω από τα πόδια μας

<<<<<<<

Ειδικά ο περιοδικός
έλεγχος πρέπει να 
αρχίζει να εφαρμόζεται
σε κτήρια ηλικίας 
10 ετών (και άνω). 
Το πράγμα δεν 
σηκώνει άλλη αναβολή. Tα μπαλκόνια σχεδιάστηκαν σαν μπαλκόνια και όχι σαν υπνοδωμάτια, καθιστικά, τζαμαρίες ή αποθηκευτικοί χώροι.

<<<<<<<

Το α΄ εξάμηνο, 
οι πωλήσεις κατοικιών
σε Γερμανούς 
κατέγραψαν αύξηση
κατά 300%, συγκριτικά
με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. Επενδυτές αγόρασαν ακίνητα της τάξεως των 800.000-1.000.000 ευρώ, με επισκέψεις των 24 ωρών στην Ελλάδα.
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Ενα σμήνος γαλάζιων μελισσών 
διακοσμεί το λευκό πιάτο. Κί-
τρινα στάχυα είναι ζωγραφι-
σμένα στο γαλάζιο secretaire, 
ανθρώπινες φιγούρες στον πα-
λιό καναπέ, ένα ξύλινο πουλί 
διακοσμεί τη μικρή ντουλάπα. 
Eξι μήνες μετά τον θάνατό του, 
ο Αλέκος Φασιανός είναι ακό-
μα εδώ, παρών στο ατελιέ του 
στην Τζια που έχτισε με τα ίδια 
του τα χέρια σχεδόν μισό αιώ-
να πριν. 

Ο χώρος δεν ξεπερνά τα 70 
τετραγωνικά μέτρα, όμως ήταν 
υπεραρκετός για να χωράει την 
καλλιτεχνική ιδιοφυΐα που έχει 
εμποτίσει κάθε σπιθαμή του. 
∆εν είναι μόνο οι διάσπαρτοι 
πίνακες ή οι φασιανικές σιδε-
ριές στις πόρτες και στα παρά-
θυρα. Ο Αλέκος Φασιανός δεν 
βρίσκεται εδώ μόνο ως καλλι-
τέχνης αλλά και ως άνθρωπος.

Ενας άνθρωπος που ήθελε 
να ζει απλά, που απλά ήθελε 
να δημιουργεί. ∆ίπλα στο κρε-
βάτι του βρίσκονται ακόμα τα 
παπούτσια του. Σε μια γωνιά, 
το ψαροντούφεκο και τα βατρα-
χοπέδιλά του. Είναι εδώ ακό-
μα τα πινέλα του, τα χρώματά 
του, οι λέξεις του. «Ελάτε στα 
Ξύλα», γράφει σε ένα σημείω-
μα, ειρωνικά σε ένα κομμάτι 
ξύλο. «Αντώνη, σε περίμενα, 
έλα στο ξενοδοχείο της Λίζας 
να φάμε εκεί», γράφει σε ένα 
άλλο, «Αλέκος».

«Δεν είναι μουσείο»
«∆εν είναι γκαλερί ή μου-

σείο», λέει στην «Κ» η κόρη 
του, Βικτώρια Φασιανού, λίγες 
ώρες πριν από το άνοιγμα του 
ατελιέ το προηγούμενο Σαββα-
τοκύριακο. «Βλέπεις πώς ζούσε, 
την απλότητά του, πώς από το 
τίποτα δημιούργησε κάτι τόσο 
ενδιαφέρον – γίνεται άνθρωπος, 
δεν είναι απλώς ένα όνομα». 

«Ο Αλέκος δεν έπινε καφέ», 
λέει στην «Κ» ο γιος του, Νί-

κος, περιγράφοντας την καθη-
μερινή του ρουτίνα στο νησί. 
«Ξυπνούσε στις 7, με το που 
χτυπούσαν οι καμπάνες, και 
ερχόταν στο ατελιέ – μέχρι τις 
7.30 είχε αρχίσει να ζωγραφί-
ζει», συμπληρώνει. Σταματού-
σε μόνο για γρήγορο φαγητό ή 
για ψάρεμα – «ακόμα και αυ-
τό είχε διδακτικό χαρακτήρα, 
πηγαίναμε σε συγκεκριμένα 
βράχια για να δούμε τα ψάρια 
της Τζιας», αναφέρει. Υστερα 
επέστρεφε, ζωγράφιζε μέχρι 
να νυχτώσει. 

«∆εν θεωρούσε την Τζια δια-
κοπές», σημειώνει η Βικτώρια, 
«έλεγε “δεν έχω να διακόψω 
από κάτι, θα φέρω τα πινέλα 
μου, θα κάτσω να ζωγραφίσω”». 
Ζωγράφιζε πάντα στο πάτωμα 
–«για να είναι γειωμένος», συ-
μπληρώνει, και για να στεγνώ-
νουν πιο γρήγορα τα χρώματα–, 
αλλά γενικά ζωγράφιζε όπου 
ήταν. Στο πουγκί που έπαιρνε 
παντού μαζί του, πέρα από κλει-
διά, χαρτομάντιλα και χρήματα, 
είχε πάντα στυλό, για να ζωγρα-

φίζει σε εφημερίδες, χαρτοπε-
τσέτες ή τραπεζομάντιλα. Πί-
στευε, τονίζει η Βικτώρια, πως 
ό,τι πιάνεις μπορείς να το κά-
νεις τέχνη. 

Το πέτυχε, όχι μόνο στο 
ατελιέ, αλλά και ακριβώς από 
κάτω, στο σπίτι του στην Ιου-
λίδα, τη χώρα της Τζιας. Είναι 
καλοκαιρινό, απλό – αν εξαιρέ-
σει κανείς πως παντού υπάρ-
χουν δημιουργίες του. Στην 
είσοδο, σιδερένιοι, φασιανικοί 
δράκοι – «για προστασία», το-
νίζει ο Νίκος. Τις λευκές πόρ-
τες των δωματίων κοσμούν 
γαλάζια ζωγραφισμένα πουλιά, 

κίτρινες μέλισσες, λουλούδια.
Φασιανικοί ξύλινοι δίσκοι, 

ζωγραφισμένα φώτα στο ταβά-
νι, μορφές πέτρινες, μαρμάρι-
νες, μορφές σε σιδεριές, στον 
τοίχο μια μαγευτική τοιχογρα-
φία – «Αυτός ο καβαλάρης της 
Τζιας καπνίζοντας απομακρύ-
νεται σιωπηλά προς τα όρη», 
είχε γράψει ο Αλέκος Φασιανός, 
πάνω από την υπογραφή του.

Ακόμα και τα πόμολα τα είχε 
φτιάξει ο ίδιος. Ενα είναι βασι-
σμένο σε κουβάρι γάτας – «είχε 
σκεφτεί ότι κάθεται τέλεια στην 
παλάμη», αναφέρει η Βικτώρια. 
Περνώντας χρόνο στους χώ-

ρους του γίνεται ξεκάθαρο πως 
ο Αλέκος Φασιανός δεν ζωγρά-
φιζε γιατί έπρεπε, γιατί ήταν η 
δουλειά του. «Ο πατέρας μου 
έλεγε “έγινα ζωγράφος για να 
είμαι ελεύθερος”», λέει ο Νίκος. 
«Την ώρα που ζωγράφιζε ένιω-
θε ένα με τον κόσμο του, στον 
κόσμο του ήταν ελεύθερος». 

Το άνοιγμα
Η ιδέα να ανοίξουν το ατε-

λιέ ήρθε από την Κατερίνα Πα-
πανικολόπουλος, ιδρύτρια του 
Athens Design Forum, σε συ-
νεργασία με το οποίο έγινε το 
opening. «Με ενδιέφερε να δει 
ο κόσμος όλα τα διαφορετικά 
υλικά και μέσα που χρησιμο-
ποιούσε», λέει η ίδια στην «Κ», 
και να γνωρίσει ο κόσμος κα-
λύτερα τον καλλιτέχνη, έναν 
καλλιτέχνη που σημάδεψε την 
Ελλάδα και σημαδεύτηκε από 
εκείνη. «Αν διαβάσεις τα σημει-
ώματα, βλέπεις το χιούμορ, την 
προσωπικότητα, την ουσία του 
– είμαστε πολύ τυχεροί που η 
Βικτώρια, ο Νίκος και η Μαρί-
ζα (σ.σ. η μητέρα τους, που πα-
ντρεύτηκε τον Αλέκο Φασιανό 
το 1997) έζησαν εδώ, αυτό δεν 
μπορείς να το πάρεις από αλ-
λού», δηλώνει. 

Στο πλαίσιο του opening, 
επισκέφθηκαν το προηγούμε-
νο Σάββατο το ατελιέ 70 παιδιά. 
Ζωγράφισαν στο δάπεδο, εκεί 
όπου ζωγράφιζε και εκείνος. 
Την Κυριακή ήρθαν περισσό-
τερα από 300 άτομα – Τζιώτες 
με τους οποίους έκανε παρέα, 
Γάλλοι τουρίστες, Αθηναίοι που 
βρέθηκαν στο νησί μόνο για να 
δουν το ατελιέ του Φασιανού. 
«Θεωρώ ότι είναι ένας αιώνιος 
καλλιτέχνης», λέει η Βικτώρια, 
«χρέος μου είναι να διαιωνίζου-
με το ανεξίτηλο έργο του».

Για αυτόν τον λόγο ελπίζει 
το ατελιέ, στο οποίο θυμάται 
να έρχεται ως παιδί και να τον 
παρακολουθεί για να σιγουρευ-
τεί ότι ήταν εκεί, να είναι από 
του χρόνου μόνιμα ανοιχτό στο 

κοινό, σε συνεργασία με τον 
∆ήμο Κέας. 

Στο σπίτι στην Τζια, σε ένα 
κουτί ζωγραφισμένο από τον 
ίδιο, είναι αποθηκευμένες χάρ-
τινες φιγούρες που αφιέρωνε 
στην οικογένειά του. «Νίκος», 
γράφει ένας ήλιος μουσταρδί. 
«Μαρίζα», λέει πίσω από ένα 
κόκκινο λουλούδι. «Για τη Βι-
κτώρια», γράφει ένα ζωγραφι-
σμένο κόκκινο πουλί, «που έγι-
νε 7 ετών». «Ηταν δάσκαλος, 
διδάκτωρ, μέντορας και οδη-
γός», αναφέρει ο Νίκος, τονί-
ζοντας πως τώρα που ανοίγουν 
ένα χώρο στον οποίο ζούσε και 
δημιουργούσε, νιώθει υπερη-
φάνεια, συγκίνηση, συνειδητο-
ποίηση για το έργο του πατέρα 
τους. «Εχεις δει τον τόπο αυτό 
να χρησιμοποιείται, να είναι 
ζωντανός – τώρα τον βλέπεις 
να τιμάται από ανθρώπους που 
αναγνώρισαν το έργο του», λέ-
ει στην «Κ». Είναι η πιο τρανή 
απόδειξη της πιο σημαντικής 
διδαχής του. «“Η ζωή είναι ρευ-
στή”, έλεγε, “το έργο μένει”». 

«Η ζωή είναι ρευστή, το έργο μένει»
Η «Κ» βρέθηκε στο ατελιέ του Αλέκου Φασιανού στην Τζια, το οποίο πλέον είναι επισκέψιμο από το κοινό

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Το ατελιέ του Αλέκου Φασιανού δεν ξεπερνά τα 70 τετραγωνικά μέτρα, όμως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του έχει εμποτίσει κάθε 
σπιθαμή του. Ο χώρος πλέον είναι επισκέψιμος με ραντεβού, μέσω του Alekos Fassianos Estate.

Τα αδέλφια Νίκος και Βικτώρια Φασιανού μπροστά από την πόρτα του σπι-
τιού τους στην Τζια.

«Ενα παιδί έβαλε χρώμα στο περίγραμμα», λέει η Βικτώρια αναφορικά με 
τα περιγράμματα που έδωσαν στα παιδιά, μαζί με ένα βιβλίο του Φασιανού, 
τα «Ψάρια Κέας». «∆εν πειράζει, δεν θα είχε πρόβλημα ο Αλέκος».

Η είσοδος του ατελιέ, στο οποίο εί-
χαν έρθει ο Γιάννης Τσαρούχης και ο 
Λουί Αραγκόν, μεταξύ άλλων.

Κάποια από τα αντικείμενα στο ατε-
λιέ του Αλέκου Φασιανού στην Τζια, 
ζωγραφισμένα από τον ίδιο.
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«Βλέπεις πώς ζούσε,
την απλότητά του, 
πώς από το τίποτα 
δημιούργησε κάτι τόσο 
ενδιαφέρον – γίνεται 
άνθρωπος, δεν είναι 
απλώς ένα όνομα».

«Εχεις δει τον τόπο
αυτό να χρησιμοποιείται, 
να είναι ζωντανός –
τώρα τον βλέπεις να 
τιμάται από ανθρώπους
που αναγνώρισαν
το έργο του».
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Το Θέατρο Πορεία συμμετέχει στη φετινή 
διοργάνωση του Φεστιβάλ με την αριστουρ-
γηματική τραγωδία του Αισχύλου, Προμη-
θέας ∆εσμώτης, σε μετάφραση Γιώργου 
Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, με 
ένα εκλεκτό επιτελείο πρωταγωνιστών και 
τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του Προ-
μηθέα. Στην τραγωδία, ο Αισχύλος πραγμα-
τεύεται την αντίσταση του αλυσοδεμένου 
στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο 
θέλημα του «ανελέητου» ∆ιός, υφαίνο-
ντας ένα πεδίο πολλαπλών συγκρούσεων. 
Ο Προμηθέας ορθώνεται, υπερασπιζόμε-
νος τον άνθρωπο, απέναντι στον απολυταρ-

χικό μηχανισμό μιας θεϊκής τυραννίας και 
αφυπνίζει το γένος των ανθρώπων προς 
την κριτική σκέψη, το πάθος για την ελευ-
θερία και την προσωπική τους αυτονομία. Ο 
Άρης Μπινιάρης, αντλώντας πληροφορίες 
από τη ρυθμικότητα του κειμένου, συνεχί-
ζει την έρευνά του πάνω στην αρχαία τρα-
γωδία, με τους ηθοποιούς να μεταβολίζουν 
σε θεατρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό 
του ποιητικού λόγου μέσω του σώματος και 
της φωνής. Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Πα-
ρασκευή 22 Ιουλίου και Σάββατο 23 Ιουλί-
ου, ώρα 9:00 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 

70002414, www.greekdramafest.com

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

«Προμηθέας Δεσμώτης» στο Κούριο
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Μέσα χώρα»,
ένας τόπος κοινός

«Ε
ίναι λες και τραγουδάω αυτό που 
είμαι». Μια μεγάλη γυναίκα, ετών 
72, μια από τους τέσσερις ερα-

σιτέχνες σολίστ που πρωταγωνιστούν 
στη «Μέσα χώρα», συνοψίζει με μεγάλη 
ακρίβεια και οικονομία αυτή την «όπε-
ρα χωρίς πράξεις και χωρίς σκηνές». Τι 
σημαίνει όμως «μεγάλη»; Είναι ηλικια-
κός ο προσδιορισμός και μόνο; Επειδή 
«το σώμα/ μοιάζει σα να μην είναι σώ-
μα - Η σάρκα που αγκαλιάζει τα κόκα-
λα/ ζάρωσε και στέγνωσε»; Το λιμπρέ-
το του Γιάννη Αστερή, η μουσική του 
Αγγελου Τριανταφύλλου, η σκηνοθεσία 
του Νίκου Καραθάνου, αποφεύγουν τις 
προφανείς απαντήσεις. Η καταγραφή εί-
ναι φευγαλέα και ρευστή όσο η ζωή. Οι 
εικόνες εναλλάσσονται, τα πρόσωπα εί-
ναι 65+, το θέμα ρεαλιστικό, οι αγωνίες, 
διαπιστώσεις, αλήθειες (καθόλου ψέμα-
τα), συμβάντα, όλα όσα συνθέτουν ό,τι 
αποκαλούμε συνοπτικά «πραγματικότη-
τα τρίτης ηλικίας», είναι εκεί, μπροστά 
μας, στην κεντρική αίθουσα της ΕΛΣ. 
Οι ερμηνευτές, ερασιτέχνες και επαγ-
γελματίες, χορωδοί, δεν υποδύονται. 
Είναι. Μοναχικοί, πενθούντες, συνο-
δοιπόροι, εξομολογητικοί, απόμακροι, 
σιωπηλοί, «αποσυνδεδεμένοι» από τη 
μνήμη, καθρεφτίζονται ο ένας στο βλέμ-
μα του άλλου.

Είχε μια ιδιότυπη θαλπωρή η παρά-
σταση αυτή. Και παρότι τα αισθήματα 
που περιγράφει είναι σκληρά, το (εξαι-
ρετικό) λιμπρέτο βρίσκει τις λέξεις να 
μιλήσει για αυτούς που αποχωρούν σι-
γά σιγά από τη ζωή αλλά και για τη ζωή 
που γλιστράει αθόρυβα. Τα κενά γεμίζει 
ο φόβος και ένα ψύχος αναπόφευκτο. 
Πώς να αλληλοεπιδράσει κανείς με τον 
εαυτό του, όταν λείπει ο «άλλος», όταν 
δεν υπάρχει κανείς απέναντί σου, δίπλα 
σου; Ερημιά δεν είναι μόνο η ανημπό-
ρια, τα χέρια που μικραίνουν, τρέμουν, 
το δέρμα που στεγνώνει, η φωνή που 
γίνεται ψίθυρος. Η «Μέσα χώρα» είναι 
ένας τόπος κοινός. Μας σκιάζει ακόμη 
κι όταν νιώθουμε ότι βρίσκεται πολύ μα-
κριά. Οι ερασιτέχνες σολίστ εκπέμπουν 
ένα φως εσωτερικό, ειλικρινές, «ανε-
πεξέργαστο», οι αποκαλυπτικές φωνές 
τους δηλώνουν ότι εκπληρώνουν κι ένα 
όνειρο ζωής. Προσφέρουν γενναιόδωρα 
αυτό που διαθέτουν.

«Αυτές τις μέρες υπάρχει μια κούρα-
ση με τις πρόβες, αλλά όταν πάω σπίτι, 
αυτόματα αναπολώ. Λέω: πού θα είχα 
περάσει καλύτερα στα 83 μου; Στο κα-
φενείο; ∆εν πηγαίνω εγώ εκεί. Τώρα δα 
έλεγα στα παιδιά: τι θα κάνω που έρχε-
ται το τέλος; Σε λίγες μέρες έχουμε την 
πρεμιέρα και μετά πάει, τελείωσε κι αυ-
τό. Μου λένε θα μας παίρνεις τηλέφω-
νο, θα έρχεσαι για καφέ, θα βλέπεις ό,τι 
παράσταση ανεβάζουμε στο εξής. Εδώ 
είμαστε, μου λένε, δεν φεύγουμε. Ειλι-
κρινά είναι φοβερό το δώρο αυτό που 
μου κάνουν!» δήλωνε, πριν από μέρες, 
ο ένας εξ αυτών σε συνέντευξή του (δη-
μοσιεύτηκε στο «Κ», 10/7).

«Στην ακρόαση τραγούδησα την άρια 
του Ζαχαρία από τον “Ναμπούκο” και η 
επιτροπή ξέσπασε σε χειροκροτήματα. 
Μου άρεσε. ∆εν είμαι μαθημένος στα 
χειροκροτήματα...» λέει ένας άλλος. «Και 
μια και το θέμα της όπερας αυτής είναι η 
τρίτη ηλικία, αν μπορώ να περάσω ένα 
μήνυμα από την εμπειρία μου, είναι ότι, 
επειδή ακριβώς οι μεγάλοι άνθρωποι χά-
νουν τις δυνάμεις τους, το μόνο που με-
τράει είναι αυτό: να μην τα παρατάνε». 
Ανταποκρίθηκαν στις πολλές δυσκολίες 
και απαιτήσεις της προετοιμασίας μιας 
παράστασης. Κι ήρθαν στιγμές που στα 
πρακτικά προβλήματα προστέθηκε και 
η εσωτερική αμφιβολία: «Περνάει από 
το μυαλό μου ότι, αφού μπορώ εδώ, θα 
μπορούσα και αλλού... Aρα μήπως πή-
γαν χαμένα τα χρόνια που δεν ασχο-
λήθηκα πιο σοβαρά;» Η κυρία Γιόλα, ο 
κύριος Λάζαρος, ο κύριος Γαβριήλ, ο κύ-
ριος Γιώργος θα μπορούσαν να είναι οι 
γονείς μας, οι γιαγιάδες και παππούδες 
μας, οι άνθρωποι με τους οποίους μεγα-
λώσαμε μαζί στα ίδια διαμερίσματα, σε 
πολυκατοικίες που διασταυρωνόμαστε 
στους διαδρόμους ή στην είσοδο, αλλά 
δεν ανταλλάσσαμε τίποτα άλλο πέρα 
από τα τυπικά και συμβατικά. Κάποια 
στιγμή «έφυγαν». Και δημιουργήθηκε 
ένα στιγμιαίο κύμα ταραχής και σιγής. 
Μα, πώς; Eτσι ξαφνικά; Είναι οι αμή-
χανες ερωτήσεις ημών, των διαρκώς 
απόντων...

Στη «Μέσα χώρα» δεν πενθούν. Με-
τουσιώνουν τη θλίψη σε αναμονή ζωής, 
σε αναζήτηση φωνών και συναισθημά-
των. Oσο αναζητάμε, υπάρχουμε.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δεν ήταν μυσταγωγία, ήταν έκπτωση!

Χ
αρακτηρίστηκε ως μυσταγωγική, μο-
ναδική και μαγική εμπειρία, ως δύ-
ναμη του θεάτρου, ως κάτι τέλος πά-

ντων που σχεδόν οφείλαμε να ζήσουμε, 
ωσάν να ήταν μία κατάσταση ουδόλως 
ενοχλητική για κανέναν... Στη δική μου 
οπτική δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγ-
ματα και μιλάω για την παράσταση του 
ΘΟΚ «Οιδίπους Τύραννος» στο Αρχαίο 
Ωδείο της Πάφου, την περασμένη Τε-
τάρτη. Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, αν και 
από αργά το απόγευμα υπήρχε ζήτημα... 
με εργαζόμενους να ψάχνουν λύση..., 
που προέκυψε την ύστατη στιγμή, λέει ο 
ΘΟΚ, και άφησε τη σκηνή στο σκοτάδι, 
δόθηκε «απρόσμενη λύση από τα αντα-
νακλαστικά του κοινού» sic! Να γίνει 
κανονικά η παράσταση χωρίς φωτισμό, 
με κακό ήχο, υπό το φως των κινητών 
τηλεφώνων των θεατών. Τεράστιο λά-
θος κατά την άποψή μου, το κοινό δεν 
παρακολουθούσε, από εκεί που καθό-
μουν εγώ τουλάχιστον, με προσήλωση, 
είχε έγνοια τον φακό του κινητού του, 
και σε κάποιο σημείο το ίδιο το κινητό 
του. Η παράσταση είχε πάει του κάκου, 
όσο και αν οι ηθοποιοί έδωσαν τον καλύ-
τερό τους εαυτό, είμαι βέβαιος ότι ήθε-
λαν να δείξουν τη δουλειά τους, να μην 
πάει χαμένος ο κόπος τους, να ευχαρι-
στήσουν τους θεατές που προσήλθαν, 
ουδείς αμφιβάλλει πως το αποτέλεσμα 
θα ήταν διαφορετικό, αν όλα πήγαιναν 
όπως ήταν σχεδιασμένα, και το κοινό 

θα απολάμβανε την παράσταση πολύ 
περισσότερο. Αλλά το κοινό ήθελε και 
αφού ήθελε, ας πάει και το παλιάμπελο...! 

Καθόλου μυσταγωγική, λοιπόν, η 
εμπειρία για εμένα τουλάχιστον, αλλά 
και γι’ άλλους. Καθόλου μαγική η εικόνα 
με τα δεκάδες λαμπάκια από τα κινητά 
γύρω-τριγύρω σου –φαντάζομαι πως ο 
κανονικός φωτισμός της ίδιας της παρά-
στασης θα έδινε το κλίμα που είχε ορα-
ματιστεί η σκηνοθέτρια και ο υπεύθυνος 
φωτισμού. Αυτός ο τεχνητός φωτισμός 
σε συνδυασμό με το ολόγιομο φεγγάρι, 
μάλιστα, θα ήταν μυσταγωγία. Τα φώ-
τα των κινητών δεν ήταν. Προσωπικά, 
έστρεφα το βλέμμα προς το φεγγάρι, θέ-
λοντας να ακούσω τον σοφόκλειο λόγο 
και απέστρεφα το βλέμμα μου από το 
φως των κινητών. 

Αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα 
ισορροπούσαν σ’ ένα πολύ λεπτό σκοι-
νί, η επιθυμία του κόσμου να δει την 
παράσταση με την αξιοπρέπεια του 
Εθνικού μας Θεάτρου. Κέρδισε κατά 
τη γνώμη μου η επιθυμία του κοινού, 
και κατάφερε να δει μία παράσταση κο-
λοβή. Έχασε ο Θεατρικός Οργανισμός 
Κύπρου. Ο ΘΟΚ δεν έπρεπε να επιτρέ-
ψει να γίνει η παράσταση, όφειλε να 
εξασφαλίσει νέα ημερομηνία πάση θυ-
σία για την παράσταση στην Πάφο με 
ελεύθερη είσοδο, όχι να επιστρέψει σε 
δυσαρεστημένους πελάτες τα χρήματα 
του εισιτηρίου... Εύκολη λύση, θα μου 

πείτε... Έπρεπε επίσης να τηρηθούν και 
τα μέτρα ασφαλείας για τους ηθοποιούς 
που ήταν πάνω στη σκηνή, όπως προς 
στιγμήν επικαλέστηκε ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής του ΘΟΚ Σάββας Κυριακί-
δης, αλλά νίκησε το κοινό.

Σε ανακοίνωσή του σε μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης ο ΘΟΚ αναφέρει: «[...] Αυ-
τή η πρωτόγνωρη εμπειρία θα χαραχτεί 
στη μνήμη όλων, ως ένα ανεπανάληπτο 
γεγονός που αποδεικνύει ότι το θέατρο 
μπορεί να χτιστεί με τα ελάχιστα υλικά, 
αρκεί να συνυπάρξουν αρμονικά και να 
επικοινωνήσουν ουσιαστικά οι ερμηνευ-
τές και το κοινό [...]», αν είναι έτσι, αν 
χρειαζόμαστε ελάχιστα υλικά, τότε ας 
γίνονται παντού εκπτώσεις, όταν περι-
οδεύει μία παράσταση –εκπτώσεις που 
ειρήσθω εν παρόδω ήδη γίνονται γενι-
κώς, και σε φώτα, και σε σκηνικά και σε 
ήχο, και ειδικώς σε αυτή την παράστα-
ση, αφού το σκηνικό είναι διαφορετικό 
από αυτό της Λευκωσίας– αφού λοιπόν 
έχουμε ηθοποιούς και ένα σανίδι ή ένα 
τετραγωνικό χώμα, δεν έχουμε ανάγκη 
από τίποτε άλλο. 

Όσο και αν προσπαθούμε να καμου-
φλάρουμε την ποιοτική έκπτωση, έγινε 
έκπτωση. Όσο και αν το κοινό διψούσε 
να δει θέατρο, οι θεσμικοί φορείς του 
οφείλουν να του το προσφέρουν ολοκλη-
ρωμένο, καθώς ήταν σχεδιασμένο και 
δουλεμένο. Τίποτε λιγότερο από αυτό.

Πάμε τώρα στις ευθύνες του Τμήμα-

τος Αρχαιοτήτων, και ενδεχομένως του 
∆ήμου Πάφου. Είναι γνωστό ότι ο χώρος 
πάσχει, έχει προβλήματα, τα οποία κάθε 
φορά λύνονται εκ των ενόντων, κανείς 
αρμόδιος δεν φαίνεται να παίρνει στα 
σοβαρά τα πάμπολλα προβλήματα που 
έχει ο χώρος, τεχνικά, υποδομής, ασφα-
λείας... εμβληματικός σου λέει είναι, ας 
τον χρησιμοποιήσουμε. Ο ∆ήμος Πάφου 
και ο δήμαρχος γιατί δεν κάνουν κάτι; 
Κάτι συγκεκριμένο; Το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων γιατί δεν κάνει κάτι; Τα θέατρα 
που πάνε στον χώρο, γιατί δεν ενημε-
ρώνονται για τις τεχνικές δυνατότητές 
του από την αρχή; Ο ΘΟΚ θα αναζητήσει 
ευθύνες από τον φορέα που τις έχει ή 
επειδή ήταν μυσταγωγική η ατμόσφαιρα 
δεν πειράζει και του χρόνου βλέπουμε;

 Κλείνοντας, θεωρώ πως η παράσταση 
έπρεπε να μη συνεχίσει και να ακυρω-
θεί και σε αυτό είμαι απόλυτος. Το κοινό 
της Πάφου και όσοι μη Πάφιοι για κά-
ποιον λόγο βρέθηκαν στο Αρχαίο Ωδείο 
της Πάφου δικαιούνταν να παρακολου-
θήσουν την ίδια ακριβώς παράσταση 
που είδαν/θα δουν οι Λευκωσιάτες, οι 
Λαρνακείς, οι Λεμεσιανοί, οι κάτοικοι 
της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, 
τίποτε λιγότερο. Ο ΘΟΚ δε, διά της ακύ-
ρωσης της παράστασης, να έδειχνε το 
ανάστημά του. Τα περί μυσταγωγίας εί-
ναι άλλα λόγια, θκιε παπά. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Εκόμισα εις την Τέχνη»

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Island» 

Μέχρι 30 Ιουλίου 2022, η Stand in Line Art Space 
παρουσιάζει την ομαδική έκθεση έργων Ελλήνων 
και Κύπριων εικαστικών. Στην έκθεση παρουσιά-
ζονται 39 έργα επιλεγμένα από το ατελιέ 17 κα-
ταξιωμένων αλλά και ανερχόμενων καλλιτεχνών. 
Μια έκθεση που σε ταξιδεύει σε κόσμους διαφο-
ρετικούς, σε κόσμους πλασμένους μέσα από τη 
ματιά των δημιουργών. Τα έργα που παρουσιάζο-
νται δείχνουν την ταυτότητα των καλλιτεχνών με 
όχημα τη ζωγραφική, τη γλυπτική και το κολλάζ. 
Συνδέοντας διαφορετικές τεχνοτροπίες, μέσα, 
υφές και χρονικές στιγμές η έκθεση «Εκόμισα εις 
την Τέχνη» αναδεικνύει την πολυδιάστατη μορφή 
που μπορεί να έχει η τέχνη. Ας αφεθούμε, λοι-

πόν, στη δύναμη της τέχνης, όπως γράφει και ο 
Καβάφης, που είναι θεραπευτική για τον άνθρω-
πο, με συνοδοιπόρο μας τη φαντασία. STAND IN 
LINE ART SPACE, 26Α Μετοχίου, Άγιος Ανδρέας, 
Λευκωσία. ∆ιάρκεια έκθεσης μέχρι τις 30 Ιουλίου. 
Πληροφορίες τηλέφωνο 99412000.

Με στόχο την έμπρακτη και δια-
χρονική στήριξη της καλλιτεχνικής 
κοινότητας της Κύπρου, το ξενοδο-
χείο Almyra σε συνεργασία με την 
isnotgallery, φιλοξε-
νεί την ομαδική έκθε-
ση σύγχρονης τέχνης 
«Island», από τις 23 
Ιουλίου μέχρι και τις 
31 Αυγούστου 2022. Η isnotgallery 
διοργανώνει, επιμελείται και πα-
ρουσιάζει τα έργα 18 σύγχρονων 
καλλιτεχνών, με φωτογραφικές και 
εικαστικές εγκαταστάσεις, ζωγραφι-

κά έργα, γλυπτά και σύγχρονα κερα-
μικά. Χρησιμοποιώντας τα έργα ως 
μέσα επικοινωνίας, έκφρασης και 
αναζήτησης, καλλιτέχνες και επισκέ-

πτες θα εμπνευστούν 
από τα ίδια ερεθίσμα-
τα, δημιουργώντας, 
ωστόσο, διαφορετικές 
εικόνες και αναμνή-

σεις, εμπλουτισμένες από τις φυσικές 
ομορφιές του νησιού μας. Αlmyra, τα 
εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 23 Ιου-
λίου στις 8:00 μ.μ. και η έκθεση θα 
διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου.   

ΣΙΝΕΜΑ 

«Ο Άνθρωπος με

τις Απαντήσεις» 

Στο πλαίσιο του Θερινού Σινεμά 
προβάλλεται η ταινία «Ο Άνθρωπος 
με τις Απαντήσεις» του σκηνοθέ-
τη Στέλιου Καμμίτση. Πρόκειται για 
μια συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας 
και Ιταλίας, η οποία προβλήθηκε και 
στο τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματο-
γραφικές Μέρες – Κύπρος 2022. 
Η ταινία χαρακτηρίστηκε ως «ένα 
υπαρξιακό, ερωτικό, αποκαλυπτικό, 
ποπ road movie προς την αλήθεια». 
Χώρος στάθμευσης της ΣΕΚ (πίσω 
από Ριάλτο), Ανδρέα ∆ρουσιώτη 19, 
Λεμεσός. ∆ευτέρα 18 Ιουλίου, ώρα 
9:00 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 

77777745.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

«Ηλέκτρα.25» 
στο Αμφιθέατρο 
Μακαρίου Γ

Με αφετηρία τις δύο ομώνυ-
μες τραγωδίες του Σοφοκλή και 
του Ευριπίδη, η Ηλέκτρα.25 από 
το Atalaya Teatro της Ισπανί-
ας ανασυνθέτει τον κύκλο της 
βίας (θάνατος-εκδίκηση-θάνα-
τος) που διαιωνίζεται στον Οίκο 
των Ατρειδών και δραματοποιεί 
ένα από τα πιο ζοφερά επεισό-
δια του μύθου: την εκδίκηση για 
τη δολοφονία του Αγαμέμνο-
να που διέπραξαν η Κλυταιμνή-
στρα και ο Αίγισθος. Η Ηλέκτρα 
διατηρεί ζωντανή την ανάμνη-
ση του φόνου του πατέρα της 
και παρακαλεί τους θεούς να 
βοηθήσουν στην τιμωρία των 
δολοφόνων του. Η επιστροφή 
του αδελφού της, του εξόριστου 
Ορέστη, αναπτερώνει τον πόθο 
της για εκδίκηση και δρομολο-
γεί το έργο της τιμωρίας, που 
θα κορυφωθεί με την πράξη 
της μητροκτονίας. Μια εκδίκηση 
που ήταν και συνεχίζει να είναι η 
πηγή πολλών συγκρούσεων σε 
όλη την ιστορία της Ανθρωπότη-
τας. Η Ηλέκτρα.25 αναδημιουρ-
γεί μια «γέφυρα» ανάμεσα στην 
Ηλέκτρα των τραγικών ποιητών 
της αρχαιότητας και των σύγ-
χρονων δραματουργών που την 
προσάρμοσαν στον 20ό αιώνα: 
τον Χόφμανσταλ και τον Σαρτρ. 
Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ (Σχο-
λή Τυφλών», ∆ευτέρα, 18 Ιουλί-
ου, ώρα 9:00 μ.μ. Πληροφορί-

ες τηλέφωνο 70002414 | www.

greekdramafest.com 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ιδαίον Project
Μετά από μια δυναμική περιοδεία στην Ελλάδα, το Ιδαί-
ον Project επιστρέφει στην Κύπρο όπου θα παρουσιαστεί 
για πρώτη φορά στο Cyprus Rialto World Music Festival. 
Συγκεκριμένα, το Ιδαίον Project με τον Βαγγέλη Γέττο 
συμμετέχουν στη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης στις 21 
Ιουλίου, αποτελώντας μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες 
προτάσεις του φετινού φεστιβάλ. Οι μουσικοί του project 
καταδύονται στο άχρονο σπήλαιο της κρητικής μουσικής 
ανασύροντας πρωτότυπες συνθέσεις που εκκινούν από  
τα ηχοχρώματα της Μεσογείου και εκτείνονται μέχρι το 
flamenco, το funk, το prog rock, το stoner και το power 
metal. Πάρκινγκ ΣΕΚ (πίσω από Θέατρο Ριάλτο), Ανδρέα 
∆ρουσιώτη 19, Λεμεσός. Πέμπτη 21 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ. 
Πληροφορίες τηλέφωνο 77777745.
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ 

Ο κύπριος καλλιτέχνης Μιχάλης 
Χαραλάμπους παρουσίασε στο 
Cyprus House στο Λονδίνο την 
έκθεση με τίτλο «ANIMA». Μια 
έκθεση εμπλεκομένη ανάμεσα 
στην έννοια της ψυχής, του αν-
θρώπου και του ζώου, με όχημα 
την τεχνολογία όπως VR και AR, 
και εμπνευσμένη από τα αρχαιο-
λογικά αντικείμενα του Κυπρια-
κού Μουσείου και του Βρετανικού 
Μουσείου. Στόχος του καλλιτέχνη 
ήταν να μεταφέρει στον θεατή 
αυτή την αίσθηση του «άλλου» 
μέσω εικονικής (VR) και επαυξη-
μένης πραγματικότητας (AR). Να 
μεταφέρει τοπία οικεία αλλά ταυ-
τόχρονα μη γήινα, τα οποία να 
εμπεριέχουν έννοιες του χρόνου 
και του χώρου, της ταυτότητας, 
της ιστορίας και αρχαιολογίας». 

–Τι θελήσατε  να προκαλέσετε 
στον θεατή μέσα από την έκθε-
ση «ANIMA»;

–Ο τίτλος της έκθεσης έχει την 
ετυμολογία και σημασιολογία του 
στη λατινική ερμηνεία anima δη-
λαδή στην ελληνική λέξη ψυχή 
μέχρι τις σύγχρονες αγγλικές οι-
κειοποιήσεις και παραλλαγές που 
δηλώνουν την κινούμενη εικόνα 
ζωντανή δράση. Anima για μένα 
σημαίνει το άυλο, το αόρατο, η 
αναζήτηση μιας ουσίας που κα-
θορίζει το ανθρώπινο, το μη αν-
θρώπινο: το ζώο, το αντικείμενο, 
το μετα-ανθρώπινο. Άλλωστε αυ-
τός ήταν και ο στόχος της έκθεσης, 
να μεταφέρει στον θεατή αυτή την 
αίσθηση του «άλλου» μέσω εικονι-
κής (VR) και επαυξημένης πραγμα-
τικότητας (AR). Να μεταφέρει τοπία 

οικεία αλλά ταυτόχρονα μη γήινα, 
τα οποία να εμπεριέχουν έννοιες 
του χρόνου και του χώρου, της ταυ-
τότητας, της ιστορίας και αρχαιο-
λογίας. H εμπειρία του επισκέπτη 
μέσα από τον κόσμο του ΑΝΙΜΑ 
δημιούργησε προφανή πρωταρχι-
κά ερωτήματα για τον όρο ΨΥΧΗ.

–Ποια ήταν τα μέσα που χρησι-
μοποιήσατε για την υλοποίηση 
των έργων σας; 

–Όταν ολοκλήρωσα την έρευνα 
στα μουσεία μετέφερα τα ψηφιακά 
αντικείμενα σε ειδικό πρόγραμμα 
software 3D modeling, τα οποία 
επεξεργάστηκα επιμελώς και συ-
νέδεσα με άλλες υβριδικές μορφές 
τις οποίες δημιούργησα. Η τελική 
μορφή του έργου ήταν τρία ψηφι-
ακά γλυπτά με μια αίσθηση queer, 
τα οποία ερμηνεύονταν μέσω δια-
φόρων εκφάνσεων. Σε συνεργα-
σία με το ερευνητικό τμήμα του 
CYENS, την ομάδα ITICA (Κλεάνθη 
Κλεάνθους ) και την πολύτιμη τε-
χνογνωσία του Παναγιώτη Κυριά-
κου (ερευνητή CYENS) δημιουργή-
σαμε περιβάλλοντα Εικονικής και 
Επαυξημένης πραγματικότητας. 
VR-AR. Στο εικονικό περιβάλλον 
το οποίο μπορούσες να βιώσεις μό-
νο μέσω ειδικών γυαλιών διέκρι-
νες ένα σαρωμένο τοπίο από την 
ελεύθερη Αμμόχωστο, συγκεκρι-
μένα ξεχασμένα αρχαία Λουτρά 

κοντά στην παραλία της Μακρό-
νησου, τα οποία κατά κάποιο τρό-
πο έχαναν την ταυτότητά τους σε 
διάλογο με τις υβριδικές μορφές 
ώστε να σε μεταφέρουν σέ ένα 
απροσδιόριστο μη γήινο χώρο.

–Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ 
του Κυπριακού Μουσείου και 
του Βρετανικού Μουσείου; 

–Ξεκίνησα την έρευνά μου στο 
Βρετανικό Μουσείο με την συμβο-
λή του δρα Μάριου Ψαρά (Cultural 
Counsellor at High Commission of 
Cyprus, London) και του Thomas 
Kiely επιμελητή του Ελληνικού, 
Ρωμαϊκού και Κυπριακού Τμήμα-
τος του Μουσείου. Με τον Μάριο 
και τον Τhomas καταφέραμε να 
έχουμε πρόσβαση στους ειδικά 
αποθηκευτικούς χώρους της κυ-

πριακής συλλογής. Μπροστά μας 
ξετυλίχτηκε μια πλούσια συλλογή 
αρχαιολογικών αντικειμένων διά-
φορων περιόδων και τοποθεσιών 
του νησιού, τα οποία δεν εκτέθη-
καν ποτέ. Επικεντρωθήκαμε σε ιε-
ροτελεστικές κυρίως μάσκες από 
την Αμαθούντα και υβριδικές, ζω-
όμορφες, ανθρωπόμορφες και με-
τανθρώπινες αναπαραστάσεις. Με 
τη βοήθεια ειδικού λογισμικού 3D 
SCAN από το κινητό μου σάρωσα 
τα επιλεχθέντα αντικείμενα. Η ίδια 
διαδικασία έγινε πίσω στο νησί, 
στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευ-
κωσία σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, την Ευτυχία Ζαχα-
ρίου και Ευθυμία Άλφα. 

–Στην έκθεση σας συνδέσατε 
το παρελθόν, το μέλλον και το 

παρόν. Ποια είναι η σχέση σας 
με τον χρόνο; 

–Η σχέση μου με τον χρόνο εί-
ναι καθοριστικής σημασίας, ερμη-
νεύω και αντιλαμβάνομαι έννοιες 
μέσω μιας φευγαλέας εικόνας αλ-
λά και με μια αντίστροφη πορεία 
στο παρελθόν με μια ελπίδα ότι θα 
μου αποκαλυφθούν διαμέσου της 
φαντασίας και μ’ ένα μαγικό τρό-
πο απαντήσεις για το μετά. Έτσι 
λειτούργησε το ΑΝΙΜΑ. Επιχεί-
ρησα ένα ταξίδι στην ιστορία, με 
ελπίδα να απαντήσω ερωτήματα 
για το παρόν και το μέλλον. 

–Τι είναι αυτό που ανακαλύψα-
τε κατά τη διάρκεια της δημι-
ουργίας των έργων σας;

–Ήταν μια διαδικασία που 
εμπεριείχε ένα είδος διαλογισμού, 

μια συνεχόμενη αναζήτηση της 
αλήθειας. Το ANIMA έγινε στα-
διακά μια ιδέα, μια δικαιολογία 
να επεκταθώ σε αχαρτογράφητες 
διαδρομές, αφήνοντας τα αρχαία 
ειδώλια να με καθοδηγήσουν από 
την αρχική τους μορφή μέχρι την 
άυλη ψηφιοποιημένη υπόστασή 
τους. Τα αντικείμενα μαζί με τις 
υβριδικές φόρμες έγιναν ορατά, 
οπτικά, μοναδικά. ∆ουλεύοντας 
τα έργα καθ’ όλη την διάρκεια 
της παραγωγής μέσω τεχνολο-
γικών εργαλείων εικονική πραγ-
ματικότητας γεννήθηκαν ερωτή-
ματα όπως «είναι αυτός ένας νέος 
τρόπος για να δούμε την αλήθεια; 
Είναι ο μόνος τρόπος; H αλήθεια 
είναι μια έννοια που με απασχο-
λεί συχνά. Θα μπορούσα κυριολε-
κτικά να σκεφτώ πολλούς λόγους 
για τους οποίους οι άνθρωποι δη-
μιουργούν. Από την άλλη σκέφτο-
μαι αν ο καλλιτέχνης αναζητεί την 
αλήθεια διά μέσου αυτού είναι για-
τί την πιστεύει, όπως πίστευαν με 
ένα μεταφυσικό τρόπο οι αρχαίοι 
Κύπριοι στα δημιουργήματά τους, 
τη στιγμή που έπλαθαν τον πηλό 
για να φτιάξουν υπέροχα αγαλμα-
τίδια, ειδώλια, αγγεία και λαξευμέ-
νες πέτρες.

–Πώς αντιλαμβάνεστε την έν-
νοια της ψυχή; Είναι αθάνατη 
η ψυχή; 

–Η Ψυχή είναι μια αδιόρατη λέ-
ξη που μπορεί να σε συναρπάσει, 
να σε ταξιδέψει, να σου αποκαλύ-
ψει αλήθειες. Είναι ένα ατέρμονο 
ταξίδι, το οποίο μπορεί να σε πάρει 
πολύ μακριά αλλά και να σε επι-
στρέψει. Η ψυχή είναι αθάνατη, 
αν την κατανοήσεις μέσα από τον 
εαυτό σου.

Η ψυχή είναι αθάνατη, αν την κατανοήσεις
Ο καλλιτέχνης Μιχάλης Χαραλάμπους μίλησε στην «Κ» για την έκθεση με τίτλο «ANIMA» που παρουσίασε πρόσφατα στο Λονδίνο

«Η Ψυχή είναι μια αδι-
όρατη λέξη που μπορεί 
να σε συναρπάσει, να σε 
ταξιδέψει, να σου απο-
καλύψει αλήθειες»

«Η σχέση μου με τον χρόνο είναι καθοριστικής σημασίας, ερμηνεύω και αντιλαμβάνομαι έννοιες μέσω μιας φευγα-
λέας εικόνας, αλλά και με μια αντίστροφή πορεία στο παρελθόν με μια ελπίδα ότι θα μου αποκαλυφθούν διαμέσου 
της φαντασίας και μ’ ένα μαγικό τρόπο απαντήσεις για το μετά». 
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Αισθάνομαι ότι αντιπροσωπεύει 
τους υπαρξιακούς προβληματι-
σμούς του καθενός μας. Το έργο 
είναι μια αναζήτηση προς τα μέ-
σα, προς τον εαυτό και επομένως 
προς όλο αυτό που δεν ξέρουμε για 
την ύπαρξή μας» λέει η σκηνοθέ-
τρια Μαρία Κυριάκου, η οποία σκη-
νοθετεί στον ΘΟΚ τον «Οιδίποδα 
Τύραννο» του Σοφοκλή. Η Μαρία 
Κυριάκου αναφέρει στην «Κ» ότι 
διαβάζοντας το έργο αισθάνθηκε 
ότι την αφορά: «Το αισθάνθηκα 
πολύ σύγχρονο, επειδή αυτό που 
πραγματεύεται μας απασχολεί το 
ίδιο έντονα και σήμερα». Η σκηνο-
θέτρια λέει πως βασική της έγνοια 
ήταν να καταφέρει να μεταφέρει 
στο κοινό αυτόν τον υπέροχο ποι-
ητικό λόγο, που τη συγκίνησε βα-
θιά. «Ήταν το πρώτο πράγμα που 
είπα στην ομάδα, την πρώτη μέρα 
προβών. Ήθελα να είναι μια παρά-
σταση άμεση και επικοινωνιακή» 
λέει χαρακτηριστικά.

–Μαρία επέλεξες συνειδητά 
ένα δύσκολο έργο, ποιο στοι-
χείο του σε κάνει να θες να το 
ανακαλύψεις καλύτερα;

–Κατ’ αρχή να πω ότι δεν θε-
ωρώ ότι αν επέλεγα «Αντιγόνη» 
ή «Βάκχες» θα ήταν ευκολότερο. 
Οπότε από τη στιγμή που είπα ναι 
στο να αναμετρηθώ με το αρχαίο 
δράμα για πρώτη φορά, οποιοδή-
ποτε έργο και να επέλεγα θα ήταν 
πρόκληση για μένα. Επέλεξα αυ-
τό το έργο, διότι διαβάζοντάς το 
ξανά, αισθάνθηκα ότι με αφορά. 
Το αισθάνθηκα πολύ σύγχρονο, 
επειδή αυτό που πραγματεύεται 
μας απασχολεί το ίδιο έντονα και 
σήμερα. Επίσης με μάγεψε αυ-
τή η μετάφραση του Βολανάκη, 

που όσο τη διάβαζα, τόσο έπαιρνε 
τη σκέψη μου παρακάτω κι αυτό 
όταν μου συμβαίνει, δεν μπορώ 
να το αγνοήσω.

–Έβαλες κάποιο στοίχημα με 
τον εαυτό σου, όταν ξεκίνη-
σες να το μελετάς;

–Η βασική μου έγνοια ήταν να 
καταφέρω να μεταφέρω στο κοι-
νό αυτόν τον υπέροχο ποιητικό 
λόγο, που εμένα με συγκίνησε 
βαθιά. Ήταν το πρώτο πράγμα 
που είπα στην ομάδα, την πρώ-
τη μέρα προβών. Ήθελα να εί-

ναι μια παράσταση άμεση και 
επικοινωνιακή. Να μην τη δει ο 
θεατής αποστασιοποιημένα, σαν 
κάτι που να μην τον αφορά. Πέρα 
απ’ αυτό, το στοίχημα κάθε φο-
ρά που σκηνοθετώ είναι το ίδιο. 
Να σεβαστώ το κείμενο που έχω 
στα χέρια μου, να μελετήσω και 
να προετοιμαστώ όσο το δυνα-
τόν καλύτερα πριν αρχίσω τις 
πρόβες, και να επικοινωνήσω τις 
σκέψεις μου όσο καλύτερα μπορώ 
με τους συνεργάτες μου. Έπειτα 
να μπω στην πρόβα και να είμαι 
όσο ανοιχτή γίνεται στο να αφου-
γκραστώ την ομάδα και μαζί να 
καταλήξουμε στην παράσταση. 

–Ο Οιδίποδας πώς λειτουργεί 
καθαρτικά, τι πιστεύεις πως 
θα αντιπροσώπευε σήμερα; 

–Αισθάνομαι ότι αντιπροσωπεύ-

ει τους υπαρξιακούς προβληματι-
σμούς του καθενός μας. Το έργο 
είναι μια αναζήτηση προς τα μέσα, 
προς τον εαυτό και επομένως προς 
όλο αυτό που δεν ξέρουμε για την 
ύπαρξή μας. Για το από που προερ-
χόμαστε, για τη σχέση μας με το 

μεταφυσικό, για τη σχέση μας με 
τη φύση και για τον αγώνα μας να 
το παλεύουμε μέχρι τέλους, άσχετα 
αν η μοίρα μας είναι προκαθορι-
σμένη. Με αυτό ταυτίστηκα διαβά-
ζοντας το έργο και αυτό είναι που 
πιστεύω το καθιστά σπουδαίο. Αγ-

γίζει τα πιο βαθιά ερωτήματά μας 
για την ανθρώπινη ύπαρξη.

–Γιατί είναι κατά τη γνώμη 
σου σπουδαίος ήρωας ο Οι-
δίποδας;

–Είναι σπουδαίος γιατί ενώ 
έλαβε ένα χρησμό που προκα-
θόριζε τη μοίρα του, εντούτοις 
αποφάσισε να πάρει τη ζωή του 
στα χέρια του κι έκανε ότι περ-
νούσε απ’ το χέρι του για να αλ-
λάξει την πορεία της. Αυτοεξορί-
στηκε από την Κόρινθο, έσωσε 
τη Θήβα από τη Σφίγγα, χρησιμο-
ποιώντας τη δύναμη του μυαλού 
του και έκανε ό,τι μπορούσε για 
να τη σώσει ξανά από τον λοιμό. 
Κι ενώ αναζητώντας το μίασμα, 
όλα τα στοιχεία έδειχναν εναντί-
ον του, εντούτοις δεν σταμάτησε 
ποτέ να ψάχνει, μέχρι να ανακα-
λύψει ποιος πραγματικά είναι και 
ν’ αυτοεξοριστεί ξανά για χάρη 
της πόλης του. 

–Πόσο μεγάλη είναι η πτώση 
του Οιδίποδα... ο πάσι κλεινός 
καλούμενος έως τον κάκιστο 
άνδρα; Μπορούμε άραγε να 
ξεφύγουμε από τη μοίρα μας 
οι άνθρωποι;

–Το σπουδαίο δεν είναι αν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από τη 
μοίρα μας, αλλά η προσπάθειά 
μας να συνεχίζουμε. Γεννιόμα-
στε με μόνο δεδομένο στη ζωή 
μας ότι θα πεθάνουμε. Εν τούτοις 
δεν καθόμαστε άπραγοι και πε-
ριμένουμε τον θάνατο! Η ζωή εί-
ναι μια περιπλάνηση, ένα ταξίδι, 
ένας δρόμος που ανά πάσα στιγ-
μή δύναται να αλλάξει. Το σημα-
ντικό είναι η αναζήτηση. Την ώρα 
που πρόκειται να αυτοτυφλωθεί, 
λέει ο Οιδίποδας «τώρα όλα ολό-
λαμπρα στο φως». Όλο το έργο 
είναι η πορεία του προς τη γνώ-

ση. Τυφλώνεται γιατί έχει πια μά-
θει, έχει πια «δει» τον εαυτό του. 
Και εν τουτοις δεν αυτοκτονεί, 
πράττει το δυσκολότερο, αυτο-
τυφλώνεται και αυτοεξορίζεται. 
Αυτό είναι για μένα το μεγαλείο 
του και η τραγικότητά του. Γι’ 
αυτό είναι σπουδαίος τραγικός 
ήρωας. Και γι’ αυτό μας συγκινεί.

–Πιστεύεις πως η τραγωδία 
αυτή έχει σωτηριολογικά 
στοιχεία; Ο Οιδίποδας αυτο-
τυφλώνεται μόνο για τα δικά 
του ατοπήματα ή συμβολίζει 
κάτι μεγαλύτερο; 

–Το ανέφερα και πιο πριν. Ο 
Οιδίποδας δεν σταματά ποτέ να 
έχει την ευθύνη της πόλης του. 
Στην αρχή του έργου καθορίζεται 
κυρίως από την πολιτική του ταυ-
τότητα. Ως επελεγμένος ηγεμόνας 
της Θήβας μιλάει στον λαό του ως 
συμπάσχων με τα δεινά τους και 
κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει 
την πόλη του. Η αναζήτησή του 
για τη σωτηρία της πόλης ταυτίζε-
ται στην πορεία με την αναζήτηση 
της δικής του ταυτότητας. Έτσι 
ο Σοφοκλής πολύ έντεχνα ταυτί-
ζει την πολιτική ταυτότητα με τη 
φυσική ταυτότητα του ήρωα και 
μ’ αυτό τον τρόπο δίνει ένα ισχυ-
ρό πολιτικό μήνυμα. Ο Οιδίποδας, 
ανακαλύπτοντας τον εαυτό του, 
και αναγνωρίζοντας την ευθύνη 
που έχει απέναντι στην πόλη του, 
αυτοεξορίζεται, άσχετα αν όλα 
έγιναν εν αγνοία του.

Πληροφορίες: «Οιδίπους Τύ-
ραννος», Σοφοκλή, σε σκηνο-

θεσία Μαρίας Κυριάκου. Παραστά-
σεις: Λευκωσία 21 και 22 Ιουλίου, 
Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ (Σχολή Τυ-
φλών) και στη ∆ερύνεια 29 Ιουλίου, 
∆ημοτικό Αμφιθέατρο ∆ερύνειας. 
Έναρξη παραστάσεων: 9:00 μ.μ.

«Το έργο είναι μια αναζήτηση προς τα μέσα»
Η σκηνοθέτρια Μαρία Κυριάκου μιλάει στην «Κ» για τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή που σκηνοθετεί για τον ΘΟΚ

«Η ζωή είναι μια πε-
ριπλάνηση, ένα ταξί-
δι, ένας δρόμος που ανά 
πάσα στιγμή δύναται να 
αλλάξει. Το σημαντικό 
είναι η αναζήτηση».

«Η αναζήτησή του για τη σωτηρία της πόλης ταυτίζεται στην πορεία με την 
αναζήτηση της δικής του ταυτότητας. Έτσι ο Σοφοκλής πολύ έντεχνα ταυτίζει 
την πολιτική ταυτότητα με τη φυσική ταυτότητα του ήρωα και μ’ αυτό τον τρό-
πο δίνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα» λέει η Μαρία Κυριάκου για τον «Οιδί-
ποδα Τύραννο» που σκηνοθετεί στον ΘΟΚ.

–Μπορούμε να μιλάμε για συ-
χώρεση σε παρόμοια μεγά-
λα εγκλήματα ή αμαρτήματα; 
Ποιες ήταν, αν υπήρξαν, οι 
«επικαιροποιήσεις» που έκα-
νες στο έργο; 

–Νομίζω είναι δύσκολο να μι-
λάμε με ρεαλιστικούς όρους για το 
αρχαίο δράμα, οπότε δεν μπορώ να 
απαντήσω για θέματα συγχώρεσης 
σε παρόμοια μεγάλα εγκλήματα ή 
αμαρτήματα, γιατί πιστεύω ότι όλα 
όσα γίνονται στο έργο απαντούν 
σε συμβολισμούς μεγαλύτερους 
από αυτό που λέμε ρεαλιστική συν-
θήκη. Επίσης, ο όρος επικαιροποί-
ηση με μπερδεύει λίγο. Για να απα-

ντήσω όμως σε αυτό που πιστεύω 
ότι αναφέρεσαι, δεν έχω κάνει κάτι 
για να εκσυγχρονίσω παραστασι-
ακά το έργο. Όπως ανέφερα και 
πιο πριν, η μεγαλύτερή μου έγνοια 
ήταν να ακουστεί καθαρά ο λόγος 
και να προσπαθήσω να μεταφέ-
ρω αυτά τα πυκνά νοήματα του 
έργου στους θεατές. Το σκηνικό 
μας έχει πολλούς συμβολισμούς 
αλλά ταυτόχρονα είναι οργανικό 
μέσα στον χώρο. Τα στοιχεία του 
παραπέμπουν στη φύση, το χώμα 
και οι πέτρες είναι στοιχεία που 
μας συνδέουν με την αρχαιότητα 
και ταυτόχρονα συμβολίζουν την 
ανασκαφή, ο κύκλος συμβολίζει 
τον κύκλο της ζωής αλλά ταυτό-

χρονα και τον εγκλεισμό σε μια 
αέναη πορεία, όπως είναι η φύ-
ση του ανθρώπου. Τα κοστούμια 
προσπαθήσαμε να έχουν ένα δια-
χρονικό χαρακτήρα, να μην καθο-
ρίζουν μιαν εποχή συγκεκριμένη, 
η μουσική είναι μεν πολύ σύγχρο-
νη αλλά τόσο βαθιά που αισθάνε-
σαι ότι βγαίνει από τα έγκατα της 
γης. Ένα ανοικειο βουητό που το 
αισθάνεσαι αλλά δεν μπορείς να 
το καθορίσεις ακριβώς. Η κίνηση 
θέλαμε να είναι φυσική, αβίαστη, 
χωρίς χορογραφία συγκεκριμένη, 
αλλά να δίνει την αίσθηση μιας 
ομάδας στον Χορό. Όλα αυτά συ-
ντέλεσαν την εικόνα της παράστα-
σης που θα δείτε.

–Αισθάνεσαι ότι πήρες ένα με-
γάλο ρίσκο, σκηνοθετώντας 
τον Οιδίποδα;

–Το να κάνεις θέατρο είναι συ-
νώνυμο με το ρίσκο. Πάντα προ-
σπαθούμε να πάμε εκεί που μας 
οδηγει το ένστικτό μας, μαζί με 
την ομάδα που επιλέγουμε να δου-
λέψουμε. Κάποτε αυτό πετυχαίνει 
στο να επικοινωνήσει με το κοινό 
και κάποτε όχι. Σημασία όμως είναι 
ότι επιλέγουμε πάντα το ρίσκο και 
προχωράμε μπροστά, κρατώντας 
την εμπειρία της κάθε συνάντη-
σης. Εμένα αυτή η συνάντηση μου 
άφησε πολλά και είμαι ευγνώμων 
που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία.

Το θέατρο είναι συνώνυμο με το ρίσκο

«Δεν έχω κάνει κάτι για να εκσυγχρονίσω παραστασιακά το έργο. Η μεγα-
λύτερή μου έγνοια ήταν να ακουστεί καθαρά ο λόγος και να προσπαθήσω να 
μεταφέρω αυτά τα πυκνά νοήματα του έργου στους θεατές».
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Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο σεβασμός που δείχνει η ψυχανά-
λυση προς τους ποιητές είναι γνω-
στή. Ο ίδιος ο Σίγκμουντ Φρόιντ 
παραδέχθηκε ότι η πρωτοπόρος 
μεν για την εποχή σκέψη του ακο-
λουθεί την καταγραφή των ποιη-
τών. Πρώτοι εκείνοι με τη διαίσθη-
ση μας παραδίδουν πολύ συχνά, 
ως προφήτες, τα μελλούμενα του 
κόσμου, μέσα από την ψυχική τους 
διείσδυση.

Σήμερα πλέον μπορούμε να 
αναγνωρίσουμε ότι και κάποιοι ψυ-
χαναλυτές διατηρούν διττό ρόλο ή 
ακόμα με τα τεντωμένα αισθητήριά 
τους προηγούνται της εποχής τους. 
Το πώς άλλωστε προχωράμε στον 
χρόνο παραμένει ένα ανοιχτό ανα-
πάντητο ερώτημα, όπως ο συγγρα-
φέας του βιβλίου «Psychoanalysis 
and Euripides’ Suppliant Women», 
Σωτήρης Μανωλόπουλος, τονίζει 

ότι όταν μιλάμε για τον χρόνο μι-
λάμε για τα συναισθήματά μας.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος έχει 
σημαντική ψυχαναλυτική διαδρο-
μή μέσα στους θεσμούς της Ελλη-
νικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, 
διατέλεσε για έτη πρόεδρος, έχει 
συνδεθεί με την Καναδική και τη 
∆ιεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία, 
αλλά είναι γνωστός στην Ελλάδα 
για τα βιβλία του και την αγάπη του 
για την κοινωνία, τις τέχνες, και πιο 
συγκεκριμένα τον κινηματογράφο, 
την ποίηση και τη λογοτεχνία. Αυ-
τή τη φορά γράφει τη μελέτη του 
πάνω στις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη 
σε απευθείας συνομιλία με το διε-
θνές κοινό. Με την ευαισθησία ποι-
ητή και την ακρίβεια των ψυχανα-
λυτικών ερμηνευτικών εργαλείων 
προσεγγίζει το θέμα του πολέμου, 
της ασέβειας, της ύβρεως που δι-
απράττεται από τους ανθρώπους 
όταν το εσωτερικό διαχωρίζεται 
από το εξωτερικό νόημα.

Πώς, λοιπόν, μπορεί σήμερα να 
μας απασχολεί μια ξεχασμένη τρα-
γωδία του Ευριπίδη; Τι έχουν να 
πουν πλέον στην παγκόσμια κοι-
νότητα ποιητές σαν τον Ευριπίδη, 

πόση επικαιρότητα ανακυκλώνεται 
στο πέρασμα των αιώνων; Σαν να 
μη φαίνονται αρκετά τα πάθη της 
Ιστορίας, βρισκόμαστε ξανά σήμε-
ρα σε ένα σημείο όπου η ψυχανα-
λυτική ερμηνεία μιας τραγωδίας 
σαν τις «Ικέτιδες» προσφέρει ζε-

στό έδαφος προκειμένου να ανα-
πτυχθούν σημαντικές σκέψεις για 
τη ζωή, τον πόλεμο και κυρίως για 
τη θηλυκότητα ως δύναμη που τα-
ράζει τελικά και τους άνδρες και 
τις γυναίκες.

Το 424 π.Χ. οι Θηβαίοι νίκησαν 
τους Αθηναίους στο ∆ήλιο και δεν 
άφηναν για μέρες να πάρουν και 
να θάψουν τους νεκρούς τους. Η 
πλοκή στήνεται ανάμεσα στην 
προσπάθεια να βοηθηθούν οι μη-
τέρες των πεσόντων στρατηγών 
με τη συνδρομή του βασιλιά Αδρά-
στου του Αργους και του Θησέα, 
προκειμένου να παραλάβουν τους 
νεκρούς τους στην Ελευσίνα, όπου 
και τους έκαψαν.

Οι συμβολισμοί είναι πολλοί και 

σε βάθος. Η επιτακτική ανάγκη 
των γυναικών να πενθήσουν τους 
σκοτωμένους τους, να βρουν το 
σώμα τους, όπως και η επιστρο-
φή τους στη Μητέρα Γη, τον τόπο 
των Ελευσινίων Μυστηρίων. Ενα 
από τα θέματα που θίγει ο Μανω-
λόπουλος είναι ότι ο νικητής χάνει 
την υπεροχή του όταν αψηφά τους 
εσωτερικούς νόμους της ανθρώ-
πινης ύπαρξης. Οταν καταλύεται 
το θεϊκό στην προσπάθειά του να 
ζήσει μιαν αρχαϊκή παντοδυναμία. 
Οι αναφορές και οι ταυτίσεις με το 
σήμερα είναι πολλαπλές. Ο Μανω-
λόπουλος επιμένει στην ανάδειξη 
του συμβολικού ως έναν τρόπο να 
αντέξει η πολιτική τις δημαγωγίες 
και τις αρχαϊκές επιθέσεις.

Ο φόβος
Οι «Ικέτιδες» έχουν για πρωτα-

γωνίστριες γυναίκες και αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Σε ένα από τα εξαιρε-
τικά κεφάλαια, ο διανοούμενος ψυ-
χαναλυτής Σωτήρης Μανωλόπου-
λος αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
της θηλυκότητας ως ένα δρόμο 
που θα μαλακώσει την ανθρώπινη 
ιστορία. Οπως ο ίδιος δανείζεται 

τα λόγια του Φρόιντ στο κεφάλαιό 
του «The feminine core» (Ο θηλυ-
κός πυρήνας), «η θηλυκότητα είναι 
το πιο αποκηρυγμένο στοιχείο και 
αυτό που προκαλεί φόβο και στα 
δύο φύλα».

Οι ρίζες αυτού του φόβου βρί-
σκονται στην απαρχή της ατομι-
κής και συλλογικής ιστορίας της 
ανθρωπότητας, τις νύχτες εκεί-
νες που κανείς δεν θυμάται, αλλά 
υπήρξε εξαρτημένος από μια μητέ-
ρα, στα χέρια της οποίας βασίστη-
κε για να αναπνεύσει, να επιβιώσει 
και τελικά να ζήσει. Η θηλυκότητα 
είναι το στοιχείο εκείνο που κατα-
διώκεται συνεχώς ανά τους αιώνες 
γιατί μας υπενθυμίζει ότι κάποτε 
υπήρξαμε σε στενή σύνδεση, διό-
λου παντοδύναμοι, αφημένοι στη 
νίκη των αισθήσεων έναντι της δι-
ανόησης. Οι «Ικέτιδες» μέσα από 
τα λόγια του Μανωλόπουλου δεί-
χνουν τον δρόμο για μια ζωή που 
σέβεται και περιέχει όλα όσα δεν 
καταλαβαίνει. Το στοίχημα, όπως 
λέει και εκείνος μέσα από την τρα-
γωδία, δεν είναι να νικήσουμε στη 
μάχη αλλά να συνεχίσουμε γόνι-
μα τη ζωή.

«Η θηλυκότητα είναι 
το πιο αποκηρυγμένο 
στοιχείο και αυτό 
που προκαλεί φόβο 
και στα δύο φύλα», 
έγραφε ο Φρόιντ.

Ο συγγραφέας επιμένει στην ανά-
δειξη του συμβολικού ως έναν τρόπο 
να αντέξει η πολιτική τις δημαγωγίες 
και τις αρχαϊκές επιθέσεις.

Οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη πιο επίκαιρες από ποτέ
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Ο ήχος που συντονιζόμαστε είναι 
πάντα κάτι τυχαίο και όχι προκα-
θορισμένο. Κυνηγάμε τις στιγμές 
που καθώς παίζουμε αρχίζουμε 
να μην αναγνωρίζουμε τον εαυ-
τό μας σε αυτό που ακούγεται» 
λέει ο Αλέξανδρος Μίαρης από 
τους Electric Litany. Η μπάντα 
θα εμφανιστεί μετά από έξι χρό-
νια ξανά στον Φέγγαρο, έχοντας 
τρεις δίσκους στο ενεργητικό 
τους και στα σκαριά τον τέταρτο. 
Στο δυναμικό των Electric Litany 
είναι πλέον και τον Ελληνοβρετ-
τανό ηλεκτρονικό μουσικό Jason 
Tsontilis στα synths. Ο Αλέξαν-
δρος αναφέρει πως η επόμενη 
δουλειά τους είναι η πιο ήπια και 
ονειρική ως τώρα... «Κυρίως γιατί 
είναι προάγγελος του τέταρτου 
δίσκου που θα είναι ένας κρότος 
ηχητικά!», με τη βασική ιδέα να 
είναι γράψουν μουσική με την 
οποία μπορείς να κοιμηθείς. Τέ-
λος, σχετικά με το πώς τον έχει 
επηρεάσει η επτανησιακή, κερ-
κυραϊκή εν προκειμένω κατα-
γωγή του, λέει πως «οι γιαγιάδες 
που τραγουδάνε μινιμαλιστικές 
τριφωνίες σε τετράστιχα εν τέ-
λει με στοιχειώνουν». 

–Επιστρέφετε φέτος στο φε-
στιβάλ του Φέγγαρου μετά 
από έξι χρόνια, τι έχει αλλά-
ξει στους Electric Litany από 
τότε;

–Έχει κυκλοφορήσει σε αυτό 
το διάστημα ο τρίτος δίσκος μας, 
ο «Under a Common Sky», που 
μέρος του θα παρουσιάσουμε 
στον φετινό Φέγγαρο. Όπως και 
ένα bootleg μέσα στο Lockdown 
με τα έσοδα του να ενισχύουν 
κοινωνικές κουζίνες και το τα-

μείο των φυλακισμένων. Όσο για 
εμάς, πάντα ήμασταν μια παρέα 
που άλλαζε και αλλάζει συνεχώς 
με φυσικό τρόπο αλλά ταυτόχρο-
να κρατά έναν πολύ σκληρό βα-
σικό πυρήνα. Όμως είμαστε οι 
ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω, με 
την ίδια δίψα να παίζουμε να 
γράφουμε και να επικοινωνού-
με. Έχουμε επίσης πλέον στις 
τάξεις μας, μεγάλη μεταγραφή, 
τον Ελληνοβρεττανό ηλεκτρονι-
κό μουσικό Jason Tsontilis στα 
synths, όσο για το Φέγγαρο εί-
ναι από τα πιο όμορφα και αλη-
θινά μουσικοκεντρικά φεστιβάλ 
στην Ευρώπη και χαιρόμαστε 
πολύ που θα παίξουμε ξανά εκεί.

–Ποιο είναι το μουσικό σύ-
μπαν των Electric Litany; 
Ποιος είναι ο ήχος όπου 
συντονίζονται απόλυτα οι 
Electric Litany;

–Ευτυχώς ποτέ δεν υπήρχε 
κάτι απόλυτα κοινό μεταξύ μας 
όσον αφορά τα ακούσματά μας. 
Οι ηχητικές αφετηρίες για το πού 
μπορεί να πάει ο ήχος μας ήταν 
πολλές φορές άγνωστες. Άρα 
για να απαντήσω στην ερώτη-
σή σου, ο ήχος που συντονιζόμα-
στε είναι πάντα κάτι τυχαίο και 
όχι προκαθορισμένο. Κυνηγάμε 

τις στιγμές που καθώς παίζουμε 
αρχίζουμε να μην αναγνωρίζου-
με τον εαυτό μας σε αυτό που 
ακούγεται. Εκεί ακριβώς νιώθου-
με ότι γεννιέται κάτι καινούργιο 
και προσπαθούμε να καταγρά-
ψουμε την στιγμή αυτή. Συνή-
θως αυτές οι στιγμές είναι που 
έχουν μουσικά «λάθη» και αυτά 
ακριβώς αποζητούμε σαν σημει-
ολογία. Αυτά είναι που αν τα δε-
χτείς και αρχίζεις να τα πλάθεις, 
δημιουργούν τον νέο ήχο που 
εμείς συντονιζόμαστε, το μουσι-

κό σύμπαν που εμείς δεν ακου-
γόμαστε απαραίτητα ως εμείς μα 
ως καινούργιοι «εμείς».

–Είστε μία μπάντα με ξεκά-
θαρη πολιτική τοποθέτηση... 
μπορεί η μουσική να κάνει 
πολιτική ή έστω να είναι μια 
ισχυρή πολιτική πράξη;

–Η μουσική φυσικά μπορεί 
και να έχει μια θέση πολιτική, 
ακόμα και να συμπορευθεί με 
ριζοσπαστικά κινήματα. Μπορεί 
να γίνει αισθητική ταυτότητα ή 

ακόμα να πει πολύ συγκεκριμέ-
να λόγια με τους στίχους. Αλλά 
ως ένα σημείο φυσικά, εντάξει 
μουσική είναι... Στην Ελλάδα συ-
γκεκριμένα υπάρχουν πολλές 
μπάντες και καλλιτέχνες που τρέ-
χουν και στηρίζουν ότι μπορούν 
και αυτό είναι σπουδαίο και τους 
σεβόμαστε όλους αυτούς.

Θα ήθελα βέβαια να σταθώ 
στο ότι όλη αυτή η σκέψη λει-
τουργεί βέβαια και ανάποδα. ∆η-
λαδή η ίδια η μουσική είτε η έλ-
λειψη κοινωνικών μηνυμάτων 
μέσω αυτής λειτουργεί και ως 
«καταδότης» για το πού βρισκό-
μαστε σήμερα. Για παράδειγμα, 
μεγάλο μέρος της popular μου-
σικής που φτάνει στα αφτιά μας 
πιο εύκολα «καταδίδει» το ίδιο το 
σύστημα που την παράγει. Βό-
θρος και τα δύο. Ακόμα και η ίδια 
η απουσία κάποιας κοινωνικής / 
πολιτικής αναφοράς μάς λέει κά-
τι για τους ίδιους τους καλλιτέ-
χνες. ∆εν χρειάζεται να ντύνεσαι 
με τα ρούχα της Μαρέβας και να 
παίζεις πιάνο στο Ζάππειο για να 
στηρίξεις την απώλεια κάθε πο-
λιτικής πράξης, που βέβαια και 
αυτό πολιτική θέση είναι απλώς 
απέναντι στον λαό. Θα το πάω 
και λίγο πιο μακριά. Αρκεί το ότι 
ζεις σε μια χώρα που η ανισό-
τητα είναι τόσο εξόφθαλμη, η 
καταπίεση άλλο τόσο και εσύ, 
ρε τραγουδιστή ή καλλιτέχνη, 
δεν λες μια κουβέντα; ∆εν σου 
βγαίνει είτε να πεις μια φράση 
είτε να σταθείς εκτός μουσικής 
κοντά σε αυτούς που μπορείς. 
Αυτό και αν είναι πολιτική πρά-
ξη, και αυτός που δεν μιλάει κά-
τι πάντα καταδίδει (συνήθως τα 
λεφτά του μπαμπά του και την 
τάξη του). Ευτυχώς όμως η συ-
ντριπτική πλειονότητα των μου-
σικών στην Ελλάδα μιλάνε και 

θα μιλάνε άφοβα, ο καθένας με 
τον τρόπο του! Εμείς νιώθουμε 
άχρηστοι αν δεν μιλάμε και αν 
δεν πράττουμε πολιτικά.

–To «Under Under A Common 
Sky» είναι ένας επίκαιρος δί-
σκος... Τελικά, τίποτε δεν αλ-
λάζει; 

–Είμαι πιο αισιόδοξος απ’ 
όσο θα έπρεπε για το «Under a 
common sky». Παρόλο που είμα-
στε σε πολύ δύσκολη «πίστα», 
δεν έχουμε παραδώσει τα όπλα. 
Αδυσώπητες δυνάμεις πιέζουν 
όλο και περισσότερο τους φτω-
χούς αυτού του κόσμου, μα ακό-
μη υπάρχουν συνειδήσεις που 
αντιστέκονται σε αυτό και πα-
ραμονεύουν για τη στιγμή που 
θα έρθουν τούμπα όλα. Μέρος 
της οποίας αισιοδοξίας αυτής 
βρίσκεται στο γεγονός ότι μέ-
ρα παρά μέρα ξεγυμνώνονται 
όλο ένα και περισσότερο «τύ-
ποι» αυτού του κόσμου όπως ο 
Boris Johnson, ο Bolsonaro και 
ο δικός μας Μητσοτάκης.

Ο κόσμος τους βλέπει στα-
διακά ως αυτό που πραγματικά 
είναι και αυτό που πραγματικά 
πρεσβεύουν. Κοιτά, οι άνθρωποι 
ως πολίτες δεν είναι από μόνοι 
τους καλοί ή κακοί, έχουμε όμως 
με την πρόοδο των κοινωνιών 
γίνει καλοί με την έννοια πως 
κατανοούμε πως αν ευημερεί 
και έχει να φάει ο διπλανός μας 
εντέλει ευημερούμε και εμείς. 
Έστω αυτό. Το αντίθετο δηλαδή 
από αυτά που οι πολιτικές των 
προαναφερθέντων πρεσβεύουν. 
Άρα μπορεί να φαίνεται ότι πρα-
κτικά δεν αλλάζουν και πολλά, 
αλλά θέλω να πιστεύω πως συ-
νειδησιακά και σε ευρεία κλίμα-
κα πολλά αλλάζουν και είναι σε 
συνεχή βρασμό. 

Αποζητούμε σαν σημειολογία τα «λάθη»
Η μουσική μπορεί να έχει μια θέση πολιτική, λέει ο Αλέξανδρος Μίαρης από τους Electric Litany, που έρχονται στο Φέγγαρο

 
 

–Στη νέα σας δουλειά που 
αναμένεται τον Σεπτέμβριο, 
πού κινείστε; Θα έχετε κομ-
μάτια της ταραχώδους εποχής 
του covid; Θα έχουμε κάποια 
έκπληξη όπως το «αεροπορι-
κό» CFU;

–Η επόμενή μας δουλειά είναι 
η πιο ήπια και ονειρική ως τώρα... 
Κυρίως γιατί είναι προάγγελος 
του τέταρτου δίσκου που θα είναι 
ένας κρότος ηχητικά! Το ep που 
θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμ-
βρη γράφτηκε εν μέσω lockdown, 
έχοντας βάλει μερικούς περιορι-
σμούς στους εαυτούς μας σαν τε-
χνική σύνθεσης και καταγραφής. 
Η βασική ιδέα ήταν να γράψου-
με μουσική με την οποία μπορείς 
να κοιμηθείς (Music for Sleep). Ο 
δεύτερος περιορισμός ήταν να 
γράψω τις ιδέες πρωτόλεια στο 
πιάνο και απλώς να μπούμε στα 
Fish Factory studios και να ηχο-
γραφήσουμε χωρίς καμιά πρόβα. 
Οι υπόλοιποι δεν τα είχαν ακού-
σει καν μέχρι τη στιγμή που πα-
τήσαμε record. Γράψαμε live και 
κρατώντας την αίσθηση (λάθη 
και μη). Το ep πήρε εν τέλει τον 
τίτλο «Sonder», που σημαίνει η 
στιγμιαία συνειδητοποίηση ότι 
κάθε τυχαίος περαστικός ζει μια 
ζωή τόσο ζωντανή και πολύπλο-
κη όσο η δική σου. Το όλο ep 
ακροβατεί ανάμεσα στο music 
for sleep και στην ιδέα πέντε συ-
ναισθημάτων που είναι τόσο συ-
γκεκριμένα που η γλώσσα ώς τώ-
ρα δεν είχε λέξεις γι’ αυτά.

–Ποια είναι η μεγαλύτερη φι-
λοδοξία των Electric Litany;

–Να συνεχίζουμε να παίζουμε 
τη μουσική μας και αυτή ν’ αγκα-
λιάζεται από τον κόσμο που θα 
την κάνει δίκη του, χωρίς ποτέ 
να ξεπουληθούμε. 

ανησιακή μουσική παράδοση 
έχει επηρεάσει τον Αλέξαν-
δρο Μίαρη;

–Παλιότερα είχα δυσκολία να 

απαντήσω σε αυτό ίσως από κό-
μπλεξ μα και από έλλειψη παρα-
τηρητικότητας. Πλέον αναγνω-
ρίζω μουσικολογικές ομοιότητες 
ή και αρμονικές αλυσίδες, αλλά 
αυτά είναι χαζομάρες, αυτό που 
μ’ έχει επηρεάσει από την επτα-
νησιακή παράδοση δεν βρίσκεται 
σε νότες και παρτιτούρες, βρίσκε-
ται στην αισθητική και σε πράγ-
ματα ίσως αόρατα. Μια συμπε-
ριφοριστική θα έλεγα διάθεση 
στην αρμονία και μια ανεξήγητη 
λεπτοβελονιά στο τραγούδισμα. 
Γνωρίσματα που υπάρχουν στην 
ελάσσονα κερκυραϊκή μουσική. 
Αυτό με προσανατολίζει σαν κά-
θομαι στο όργανο και ας ακού-
γεται ως βυζαντινό είτε ως dark 
shoe gaze. Οι γιαγιάδες που τρα-
γουδάνε μινιμαλιστικές τριφω-
νίες σε τετράστιχα εν τέλει με 
στοιχειώνουν.

–Αναπόφευκτη ερώτηση..., 
τους Electric Litany, μουσι-
κά τους επηρέασε η πανδη-
μία και η αναγκαστική παύση;

–∆εν μπορείς παρά να μη νιώ-
θεις μια σκοτεινιά για το πιο βα-
σικό, το ότι χάνονται άνθρωποι 
καθημερινά. Αυτή θα πρέπει να 
είναι η βασική σκέψη. Με μει-
κτά συναισθήματα το ζήσαμε όλο 
το υπόλοιπο εμείς. Ως μουσικοί, 
ήταν άσχημη η απραξία. Από την 
άλλη, ως ήδη μοναχικά άτομα, το 
να καθόμαστε μόνοι να γράφουμε 
μουσική δεν ήταν και τόσο έξω 
από τα νερά μας. Μέσα σε αυτό το 
σκοτεινό διάστημα, επιστρέψαμε 
στο κτίριο της Cable street και 
στήσαμε ξανά τον χώρο μας εκεί 
που είχαμε γράψει το «Enduring 
Days You Will Overcome». Γρά-
ψαμε μπόλικη νέα μουσική και 
ανυπομονούσαμε να ξαναβγούμε 
στον δρόμο. Τώρα είμαστε σε μια 
πολύ δραστήρια φάση, παίζουμε 
αρκετά εδώ και ανυπομονούμε 
για Κύπρο και Ελλάδα.

Πληροφορίες: Οι Electric 
Litany θα εμφανιστούν την 

Παρασκευή 29 Ιουλίου, στις 23:45, 
στον Φέγγαρι στη Village Stage.

Το νέο ep των Electric 
Litany ακροβατεί ανά-
μεσα στο music for sleep 
και στην ιδέα πέντε συ-
ναισθημάτων που είναι 
τόσο συγκεκριμένα που 
η γλώσσα ώς τώρα δεν 
είχε λέξεις γι’ αυτά...

«Ευτυχώς όμως η συντριπτική πλειονότητα των μουσικών στην Ελλάδα μι-
λάνε και θα μιλάνε άφοβα, ο καθένας με τον τρόπο του! Εμείς νιώθουμε 
άχρηστοι αν δεν μιλάμε και αν δεν πράττουμε πολιτικά» λέει ο Αλέξανδρος 
Μίαρης από τους Electric Litany.

Να παίζουμε τη μουσική μας 
χωρίς ποτέ να ξεπουληθούμε

«Αυτό που μ’ έχει επηρεάσει από την επτανησιακή παράδοση δεν βρίσκεται 
σε νότες και παρτιτούρες, βρίσκεται στην αισθητική και σε πράγματα ίσως αό-
ρατα. Μια συμπεριφοριστική θα έλεγα διάθεση στην αρμονία και μια ανεξή-
γητη λεπτοβελονιά στο τραγούδισμα».
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η εκ νέου ανα-
κάλυψη του 
Γάλλου ζωγρά-
φου Λουί Γκο-
φιέ 

Ταξίδια #1

Η ζωγραφική του Γάλλου ζωγρά-
φου Λουί Γκοφιέ (1762-1801) βρί-
σκεται στο προσκήνιο χάρη στο 
γοητευτικό μουσείο Φαμπρ στο 
Μονπελιέ. Θα ήταν μια ακόμη 
ωραία έκθεση αν δεν υπήρχαν 
ενδιαφέρουσες παράμετροι που 
εκπορεύονται από την αφορμή 
αυτή, ικανές να μας βοηθήσουν 
να στοχαστούμε πάνω στην ιστο-
ρία της τέχνης. Ο Γκοφιέ είναι 
κατά μία έννοια μια εκ νέου ανα-
κάλυψη, ή μια ακόμη περίπτωση 
ανέλκυσης ενός προσώπου και 
ενός έργου από την πολυκοσμία 

του ανώνυμου χθες στους εκλε-
κτούς του σήμερα. Επιπλέον, ο 
Γκοφιέ ήταν επιστήθιος φίλος του 
Φαμπρ, του έτερου Γάλλου ζω-
γράφου του 1800, που υπήρξε ο 
ιδρυτής του μουσείου Φαμπρ στο 
Μονπελιέ όπως και μαθητής του 
Νταβίντ. Φυσικό ήταν ο Φαμπρ 
να προικίσει το μουσείο και με 
αρκετά έργα του Γκοφιέ, αλλά δεν 
είναι μόνο στο Μονπελιέ που μπο-
ρεί να δει κανείς τον αισθαντικό 
Γκοφιέ αλλά και στα μεγαλύτερα 
μουσεία του κόσμου. Μόνο που 
τώρα, ακολουθώντας συνήθεις 

κύκλους της αποτίμησης και της 
εκτίμησης των δημιουργών του 
χθες, ο Λουί Γκοφιέ παρουσιάζε-
ται ως μια εξέχουσα περίπτωση 
με έργα προερχόμενα από μια ξε-
χωριστή ιδιοσυγκρασία. Ο Γκοφιέ 
όπως και ο Φαμπρ ανήκαν σε εκεί-
νους τους Γάλλους που νέοι ακόμα 
βίωσαν τη Γαλλική Επανάσταση, 
ενώ είχαν ήδη διακριθεί τιμημέ-
νοι με το Βραβείο της Ρώμης (θε-
σμός γαλλικής υποτροφίας για 
σπουδές στη Ρώμη). Γεννημένος 
στο Πουατιέ (όπου η έκθεση θα 
μεταφερθεί μετά το Μονπελιέ), ο 

Λουί Γκοφιέ ανήκει σε εκείνους 
τους Γάλλους που επέλεξαν την 
Ιταλία σαν δεύτερη πατρίδα. Κατά 
μία έννοια ανακάλυψε εκ νέου την 
Τοσκάνη και την πρόσφερε ως μια 
γη της Επαγγελίας. Η ζωγραφική 
του μπορεί να αντλεί από τον συ-
νήθη θεματικό κύκλο της εποχής, 
δηλαδή από μυθολογικά και βιβλι-
κά θέματα, επ’ ουδενί όμως δεν 
περιορίζεται σε αυτά, αλλά μέσα 
από τα κανάλια του νεοκλασικι-
σμού εκβάλλει και στις όχθες του 
ρομαντισμού και δίνει δείγματα 
ενός ελεγχόμενου αλλά ρωμαλέου 

συναισθηματισμού, που, σήμερα, 
κρίνεται αισθητικά άρτιος. Αλλά ο 
Γκοφιέ μένει στην ιστορία κυρίως 
χάρη στον Μεγάλο Γύρο της Ιτα-
λίας, χάρη στην προέκταση του 
βλέμματος ώστε να περιλάβει στη 
δική του οπτική τα πλούσια ψυχι-
κά και καλλιτεχνικά κοιτάσματα 
της Ιταλίας, μία κίνηση, άλλωστε, 
που παρέδωσε σε πλήρη ακμή ο 
18ος στον 19ο αιώνα. Η Ρώμη αλ-
λά κυρίως η Φλωρεντία γίνονται 
τόποι με τη φιλοσοφική έννοια 
της λέξης, τόποι με συνηχήσεις 
πέραν των διατομών του χρόνου. 

Μου είπε πως φύγανε από Αθήνα 
στις 8 Ιουνίου του ’51. Στον δρό-
μο γελούσανε. Απογειωθήκανε με 
αεροπλάνο της TWA, από το Ελ-
ληνικό. Κάνανε πρώτη στάση στο 
Κάιρο. Πέρασαν δυο μέρες εκεί, 
πήγανε και στις πυραμίδες, κα-
βαλήσανε γκαμήλες, ωραία ήταν. 
Φύγανε μετά, το αεροπλάνο έπιασε 
στη Βασόρα, μετά στη Σαουδική 
Αραβία. Μόλις άνοιξε η πόρτα τούς 
χτύπησε μια κάψα στο πρόσωπο.

Εκεί υπήρχε αμερικανική βάση. 
Χωθήκανε κατευθείαν στα ερκο-
ντίσιον. Απογειωθήκανε την επο-
μένη, τραβήξανε για Βομβάη. Μου 
είπε πως εκεί δεν είχε μόνο ζέστη 
αλλά και υγρασία. Βλέπανε τους 
«Ινδιάνους» (έτσι αποκάλεσε τους 
Ινδούς) να περπατάνε μ’ ένα μαξι-
λάρι στα χέρια. Με το που νύχτω-
νε, έριχναν το μαξιλάρι στο πεζο-
δρόμιο και κοιμόντουσαν. Φύγανε 
κι από κει, πήγανε στην Καλκούτα, 

μετά στο Χονγκ Κονγκ. Το αερο-
πλάνο έκανε πέντε προσπάθειες 
να προσγειωθεί αλλά δεν τα κατά-
φερε· είχε κλείσει ο καιρός. Τραβή-
ξανε για Φιλιππίνες. Προσγειωθή-
κανε στη Μανίλα και μείνανε εκεί 
μια εβδομάδα. Είχε πιάσει τυφώνας 
και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Θυμόταν ότι ένα βράδυ τούς 
πήγανε σε «σπίτι», ωραίο μπορ-
ντέλο, με όμορφες γυναίκες. Εξω 
φυσούσε, αλλά ήταν ένας ζεστός, 
πνιγηρός, υγρός άνεμος. Θυμόταν 

πώς ανέμιζαν οι διάφανες κουρτί-
νες πλάι στα σώματα των γυναι-
κών. Ο άνεμος τις έντυνε και τις 
έγδυνε την ίδια στιγμή.

Τελευταίος σταθμός, Ιαπωνία. 
Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην 
Τατσικάουα και αμέσως φύγανε 
για να ενταχθούν στη δύναμη του 
13ου Σμήνους, στο Κίμπο, ανάμε-
σα Σεούλ και Ιντσόν.

∆εκαπέντε μέρες πριν είχε πέ-
σει το αεροπλάνο του Βάμβουκα. 
Νεκροί όλοι. Τον έκλεισε ο καιρός, 
βρήκε σε μια πλαγιά. «Αυτή η χώ-
ρα», είπε, «είναι γεμάτη υψώματα. 
Λόφους, βουνά». Τα νέφη κατέ-
βηκαν πολύ, δεν εμπιστεύθηκε 
τα όργανα, δεν ήταν μαθημένοι 
σε αυτές τις πτήσεις τότε οι Ελ-
ληνες, παγιδεύτηκε. Βρέθηκε το 
λιωμένο πιστόλι του: είχε γίνει σαν 
πλεξούδα. Θάφτηκαν όλοι με τιμές 
στο Πουσάν. Λίγο καιρό αργότε-
ρα, μου είπε, έγινε «το συμβάν». 

Αυτοκτόνησε εκείνος ο σμηνίας. 
Αυτοπυροβολήθηκε στην καρδιά 
με το υπηρεσιακό του πιστόλι. Τον 
πήγανε σε αμερικανικό νοσοκο-
μείο στην Ιαπωνία. Εκεί ξεψύχησε.

Είπαν ότι το έκανε για τον έρω-
τα μιας άστατης Γιαπωνέζας. Αλ-
λοι ότι έπαιξε τις οικονομίες του 
Σμήνους στα χαρτιά, έχασε και δεν 
μπόρεσε να αντέξει την ντροπή. 
Τον μετέφεραν με το ίδιο αερο-
πλάνο που είχαν μεταφέρει τους 
τραυματίες της πρώτης γραμμής. 
Η δόξα ήταν όλη δική τους. Ο σμη-
νίας ταξίδεψε γι’ αλλού, σε ένα δι-
κό του πάνθεον.

Το όνομά του ουδέποτε φιγου-
ράρισε στη λίστα με τους «έν-
δοξους πεσόντες» του Σμήνους. 
Εφυγε από την Ελλάδα και σα να 
αναλήφθηκε στους ουρανούς. 
«Αναρωτιέμαι τι να είπαν στους 
δικούς του», μου είπε. Κι επέστρε-
ψε ξανά στη σιωπή του.

ΒΙΕΝΝΗ
Τόνι Κραγκ
Στο Μουσείο Αλμπερτίνα παρουσιά-
ζεται έκθεση έργων του γλύπτη 
Τόνι Κραγκ, με μια επιλογή δημι-
ουργιών των τελευταίων 20 ετών. 
Ο Κραγκ, γεννημένος το 1949 στο 
Λίβερπουλ, ζει στο Βούπερταλ και 
συνεχίζει να διερευνά εκφραστικά 
μέσα, εστιάζοντας πλέον περισσό-
τερο στο σχέδιο. Χάρη στα γλυ-
πτά του όμως έγινε διάσημος, και 
το έργο του κρίνεται σημαντικό 
για την εξέλιξη της αφαιρετικής 
γλυπτικής εδραιωμένης σε ένα 
φιλοσοφικό υπόβαθρο. 

ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ
Κρεβατοκάμαρα 1930
Στο Μουσείο του Σινσινάτι έχει πε-
ριέλθει, από το 1973, η διάσημη αρ 
ντεκό κρεβατοκάμαρα που στήθη-
κε στο Σικάγο, στο Ντρέικ Τάουερ, 
το 1930 και έμεινε στην ιστορία του 
ντιζάιν ως η επιτομή της μοντέρ-
νας αισθητικής. Σε έκθεση, τώρα, 
γίνεται αφορμή να μιλήσει κανείς 
για τον σχεδιαστή, τον Αυστριακό 
αρχιτέκτονα Γιόζεφ Ούρμπαν, που 
με την καριέρα του στην Αμερι-
κή, από τη Μετροπόλιταν Οπερα 
έως το Χόλιγουντ, ταυτίστηκε με 
την αισθητική του μοντερνισμού. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Χαρταετοί
Το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα 
του Αφγανού συγγραφέα Καλέντ 
Χοσεϊνί «Χαρταετοί πάνω απ’ την 
πόλη» (2003) μεταφέρεται και πάλι 
στη σκηνή, αυτή τη φορά στο θέα-
τρο «Χέλεν Χέιζ» του Μπρόντγουεϊ. 
Πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικα-
νός ηθοποιός Αμίρ Αρισον (φωτ.), 
που έχει κάνει θραύση ως τηλεο-
πτικός αστέρας. Υποδύεται τον κε-
ντρικό ρόλο του συνονόματού του 
Αμίρ και οι παραστάσεις θα διαρ-
κέσουν έως το τέλος Οκτωβρίου. 
Τα εισιτήρια ήδη εξαντλούνται.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Λονδίνο - Παρίσι
Τα υψηλά κέρδη των οίκων δημο-
πρασιών στο Λονδίνο καθησύχα-
σαν τους φόβους ότι η διαφορά 
από το Παρίσι θα συνεχίσει να 
αυξάνεται, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα των New York Times. Μετά το 
Brexit, το Παρίσι πέτυχε τιμές-ρε-
κόρ, όπως με τα έργα Μονέ, Μπέ-
ικον και Φρόιντ, αλλά στο Λονδί-
νο οι μεγάλοι οίκοι κατάφεραν και 
κέρδισαν όσους κυνηγούν σύγ-
χρονους δημιουργούς. Στη φωτ., 
έργο της Αννα Γουέγιαντ (2020). 
Πουλήθηκε για 597.995 δολάρια.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Τοντ Παπατζόρτζ
Φωτογραφίες του διάσημου, ελληνι-
κής καταγωγής, φωτογράφου Τοντ 
Παπατζόρτζ παρουσιάζονται στην 
γκαλερί Danziger του Λος Αντζε-
λες. Είναι φωτογραφίες που δοξά-
ζουν τις πλαζ του Λος Αντζελες στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 με την 
ιδιαίτερη ματιά του Παπατζόρτζ, 
που γεννήθηκε το 1940 στο Πόρ-
τσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ. Φωτο-
γραφίες ασπρόμαυρες εστιάζουν 
στην παρατήρηση μιας όχι σκη-
νοθετημένης καθημερινότητας. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τον μετέφεραν με το ίδιο αεροπλάνο που είχαν μεταφέρει τους τραυματίες 
της πρώτης γραμμής. 

Εργο του Λουί Γκοφιέ από την έκθεση στο Μονπελιέ. 

Ανέμιζαν 
οι διάφανες κουρτίνες 
πλάι στα σώματα 
των γυναικών. Ο άνεμος 
τις έντυνε και τις έγδυνε 
την ίδια στιγμή.
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ΤΖΟΡΤΖ OΡΓΟΥΕΛ 
«1984»
Εκδόσεις της Ανοικτής
Βιβλιοθήκης, σελ. 340
Άδεια διανομής:
Creative Commons BY-NC-ND 
 
Το κλασικό δυστοπικό μυθιστόρημα με τίτ-
λο «1984» του Όργουελ γράφτηκε το 1948 
και ο τίτλος του είναι ο αναγραμματισμός της 
χρονολογίας αυτής.  Έχει μεταφραστεί σε πολ-
λές γλώσσες και δίκαια χαρακτηρίστηκε ως 
προφητικό. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στον Μεγάλο Αδερφό, 
έκφραση με εκτενή ερμηνεία που χρησιμοποιείται και σήμερα. Πρόκει-
ται για ένα αξιόλογο βιβλίο, που παραμένει επίκαιρο μετά από 70 και 
πλέον χρόνια από την πρώτη του έκδοση, με βαθιά πολιτικό περιεχόμε-
νο και σοβαρή βαρύτητα στην σημασία της διαστρέβλωσης της Ιστορίας. 
Με ανατριχιαστικό λόγο, ο  Όργουελ κρίνει με ωμότητα το απολυταρχι-
κό καθεστώς μέσα από το οποίο επιβιώνει ο ήρωάς του. Περιγράφει ένα 
κόσμο όπου οι πολίτες του μετατρέπονται σε άβουλα ρομπότ, η κριτική 
σκέψη είναι ανύπαρκτη έννοια με απόρροια την απουσία των εξεγέρ-
σεων και την αφύπνιση των πολιτών. Η ελευθερία της έκφρασης, τα αν-
θρώπινα συναισθήματα όπως ο έρωτας κ.λπ. αποτελούν θανάσιμα αδί-
κηματα. Οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι της οθόνης, παρακολουθούνται 
συνεχώς από το ολοκληρωτικό καθεστώς του Μεγάλου Αδερφού όπου 
ασκείται απόλυτος έλεγχος σε πράξεις και συνειδήσεις. Η πείνα καθο-
ρίζει την αναταλλαγή κάθε δικαιώματος προς την ελευθερία με την τρο-
φή τους. Ο μόνος αλάθητος είναι το ένα και μοναδικό Κόμμα στο οποίο 
βρίσκει το πρόσωπό του ο Μεγάλος Aδερφός. Όλα ευθυγραμμίζονται 
σύμφωνα με τη γραμμή αυτή, του Κόμματος, ακόμα και το παρελθόν. 
Όποιος πέσει στο έγκλημα της σκέψης οδηγείται στον θάνατο μετανιω-
μένος και αναμορφωμένος, αγαπώντας τον Μεγάλο αδερφό. 

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν από τη Read Library.
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

Α
πό την αυγή του δυτικού πο-
λιτισμού το Αιγαίο εμπνέει 
ποιητές και φιλοσόφους. Τα 

νησιά του είναι το λίκνο της Ελ-
λάδας. Στις ακρογιαλιές του γεν-
νήθηκε η Ευρώπη. Ο μεγαλύτερος 
ιατρός της αρχαιότητας, ο Ιππο-
κράτης, ήταν από την Κω. Ο Πυ-
θαγόρας και ο Ανακρέων από τη 
Σάμο. Η Χίος θέλει τον Oμηρο να 
έχει γεννηθεί εκεί. Η Σαπφώ ήταν 
από τη Λέσβο. Ο Απολλώνιος από 
τη Ρόδο. Ο Αρχίλοχος από την Πά-
ρο. Ο Αλκαίος από τη Μυτιλήνη. 
Απ’ τον Ομηρο έως τον λόρδο Βύ-
ρωνα και από τη Σαπφώ έως τον 
Ελύτη, το Αιγαίο υπήρξε ο χώρος 
όπου η ανθρώπινη σκέψη (και η 
ποίηση) αδιάλειπτα συνέχισε να 
διαμορφώνει την ταυτότητα της 
Ελλάδας, δίνοντας στον κόσμο 
την Αιτία, τον Λόγο, την Επιστή-
μη, τις Τέχνες. Οι Κυκλάδες είναι 
στο κέντρο του Αιγαίου. Ξετυλίγο-
νται στο Αιγαίο. Κυματίζουν ελεύ-
θερα στα γαλανά του νερά. Οι άνε-
μοι της Ιστορίας δεν τις αφήνουν 
σε ησυχία. Στους αρχαίους χρό-
νους η ∆ήλος ήταν το ιερό νησί. 
Σήμερα, απέναντι από τη ∆ήλο, η 
Τήνος διεκδικεί τα σκήπτρα του 
Ορθόδοξου προσκυνήματος λόγω 
της Παναγίας της Ευαγγελίστρι-
ας, η εικόνα της οποίας το 1823 
ανασύρθηκε από τα χώματά της.

Πριν από μόλις εξήντα χρόνια 
τα περισσότερα Κυκλαδονήσια 
δεν είχαν ηλεκτρισμό. Θυμάμαι 
απέξω το τρίστιχο του ακαδημα-
ϊκού και μετέπειτα πρωθυπουρ-
γού Γιώργου Αθανασιάδη-Νόβα (Γ. 
Αθάνας, 1893–1987) για τον κα-
θηγητή Γεώργιο Μαριδάκη (1890-
1979): «Το ανηλέκτριστον Κάστρο 
της Σίφνου / Πρέπει να ηλεκτρο-
φωτιστή και δις και τρις / Αφού 
του Μαριδάκη είναι η πατρίς!». 
Μέχρι και τη δεκαετία του ’50 τα 
νησιά ήταν τόποι εξορίας, είτε λό-
γω πολιτικών φρονημάτων είτε 
λόγω ασθενειών όπως η λέπρα ή 
η τρέλα. ∆ωδεκαετής, καλοκαίρι 
στην Τήνο σε κατασκήνωση στα 
Πευκάκια πίσω από την Παναγία 
τη Μεγαλόχαρη, τραγούδαγα με 
άλλα παιδιά τη «Γίδα», εις βάρος 
της κατασκηνώτριάς μας κυρί-
ας Ροζαλίας: «Κι η δεσποινίς η 
Ροζαλία από πέρα / Απ’ το πρωί 
βαράει μύγες στον αέρα / Ολο πε-
ρίπατο μας πάει / Κι όλο τη Γίδα 
τραγουδάει / Αλλά το βράδυ τρία 

πιάτα θε να φάει». Σήμερα κα-
τασκήνωση στα νησιά σημαίνει 
ακριβό οργανωμένο κάμπινγκ, 
όνειρο θερινής νυκτός για νέους 
με λίγα χρήματα. ∆εν αναφέρο-
μαι στη Μύκονο ή τη Σαντορίνη, 
νησιά που είναι από μόνα τους 
ξεχωριστές οντότητες. Αναφέρο-
μαι στις Μικρές Κυκλάδες, όπου 
δεν υπάρχει ίχνος κοσμοπολιτι-
σμού, νησιά ανήμπορα να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις των 
μεταμοντέρνων τουριστών, ξένων 
ή Ελλήνων.Τα παλιά καλοκαίρια 
τα νησιά είχαν μια απλότητα και 
μια αρχοντιά. Ταξιδεύοντας με τα 
αργά ατμόπλοια από Πειραιά για 
τα νησιά, έβλεπες δελφίνια, γλα-
ρόνια, χελιδονόψαρα. Υπήρχαν 
παραθεριστές στα νησιά. Σήμε-
ρα έχουμε μποστάνια από εκτός 
ελέγχου τουρίστες. Για τον χαμη-
λόμισθο διακοπές σε νησί είναι 
όνειρο απατηλό. Ο μέσος Eλληνας 
δεν θέλει ξαπλώστρα. Μια αμμου-
διά με κόσμο θέλει όπου να ’ναι 

να κάνει το μπανάκι του. Ομως οι 
περισσότερες από τις πιο όμορφες 
παραλίες των νησιών έχουν δοθεί 
από το Ταμείο Ανάκαμψης για εκ-
μετάλλευση σε ιδιώτες.

Η τουριστική δραστηριότητα 
επισκιάζει τα νησιά όλο το καλο-
καίρι. Τα νησιά τροποποιούνται, 
μεταμορφώνονται, μετασχηματί-
ζονται, αλλάζουν, γίνονται πλατ-
φόρμες φαγητού και ευζωίας για 
όσους το αντέχουν. Οι τουρίστες 
δεν γνωρίζονται με τον τοπικό 
πληθυσμό, δεν μπαίνουν στα σπί-
τια τους να δουν πώς είναι η ζωή 
σε ένα νησί, δεν αποκτούν μια 
εμπειρία ζωής σε νησί. Από τό-
ποι παραθερισμού γίνονται τό-
ποι τουρισμού. Αυτό συνεπάγε-
ται αρπακτικότητα και έλλειψη 
σεβασμού προς το περιβάλλον. 
Η καθημερινότητα των μονίμων 
κατοίκων αναδιαμορφώνεται, αλ-
λάζει χρήση, γίνεται πιο επιφυλα-
κτική απέναντι στη μαζικότητα 
του φαινομένου, με αποτέλεσμα η 
παραβατικότητα εκ μέρους όλων, 
ακόμη και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, να ακούγεται ως κάτι φυ-
σικό. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί 
για να γίνει πλούσιος μέσα σε ένα 
καλοκαίρι.

Τα νησιά είναι πόλος έλξης του 
γενικού πληθυσμού και το καλο-
καίρι εκεί γίνεται πατείς με πατώ 
σε. Στα κοσμοπολίτικα νησιά επι-
κρατεί μια αναφυλαξία υπεροψίας 

και νεοπλουτισμού. Φαίνεται πως 
αρκετοί ντόπιοι επιχειρηματίες 
αγαπούν πιο πολύ την τσέπη τους 
από τον τόπο τους. Στον βωμό του 
κέδρους καταθέτουν την ψυχή 
τους. Eνα βράδυ, στα πρώτα βή-
ματα της τουριστικής ανάπτυξης 
πριν από σαράντα χρόνια, άκου-
σα έναν επιχειρηματία να λέει σε 
κύκλο επιχειρηματιών πως «αν 
δεν βγάλεις (=αποκτήσεις) ένα 
σπίτι μια σεζόν θεωρείσαι απο-
τυχημένος». Πολλοί τα κατάφε-
ραν. Εις βάρος άλλων. Εις βάρος 
των εργαζομένων στον τουριστι-
κό κλάδο που ζουν υπό άθλιες 
συνθήκες, ανασφάλιστοι και μη 
αμειβόμενοι για τον πραγματικό 
χρόνο εργασίας τους.

Oπως έγραψε πρόσφατα ο 
ποιητής Γιώργος Μπλάνας: «Το 
καλοκαίρι είναι η αναγκαιότη-
τα μεταμορφωμένη σε ελευθε-
ρία. Το ζήτημα είναι τι περιμέ-
νεις από την αναγκαιότητα και 
τι από την ελευθερία». Αυτό δεν 
ξέρω ποιος μπορεί να το απαντή-
σει, να το διαπραγματευτεί ή να 
το διαχειριστεί, έτσι ώστε τα νη-
σιά το καλοκαίρι να μην είναι μό-
νο μία τουριστική μπόρα και μία 
επιχειρηματική έκρηξη αλλά και 
μία εμπειρία μοναδική, μια καλο-
καιρινή υπέρβαση που σου δίνει 
την ευκαιρία να ενωθείς με τον 
αληθινό σου εαυτό ή, έστω, με 
τον ουρανό...

Γεννήθηκε το 1961 στην Αρτα 
και σπούδασε Γεωλογία και Πο-
λιτικές Επιστήμες στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. ∆ημοσιογρά-
φησε σε αθηναϊκές εφημερίδες 
και κυρίως σε περιοδικά. Εγρα-
ψε σενάρια για τον κινηματο-
γράφο και την τηλεόραση. Εχει 
σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ 
«Μια ζωή» (1ο βραβείο καλύτε-
ρου ντοκιμαντέρ στο 12ο Φεστι-
βάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 
Λονδίνου κ.ά.). Το «Club 23.4», 
από τις εκδόσεις Bακχικόν, εί-
ναι το πέμπτο μυθιστόρημά του.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
∆ιάφορα και ανάκατα. ∆ιακρίνω πά-
νω πάνω το «Σολάρις» του Λεμ Στά-
νισλαβ να κείται σε εκδόσεις σύγ-
χρονων Ελλήνων ποιητών.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Ο Τζέιμς Μποντ φυσικά· κατατρο-
πώνει με στυλ όλους τους κακούς 
και στο τέλος πάντα φεύγει με το 
κορίτσι.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, 
ζώντες και τεθνεώτες;
Μού έρχονται στο μυαλό ο Εδου-
άρδο Γκαλεάνο, ο Αλμπέρ Καμύ και 
ο Πιερ Πάολο Παζολίνι· να πίνουμε 

και να συζητάμε για ποδόσφαιρο.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Καθώς τα όριά μας γίνονται ο ίδιος ο 
πλανήτης, ίσως είναι καιρός η ελλη-
νική λογοτεχνία να ξεφύγει από τη 
θεματική και τοπική περιχαράκωση 
και να ανοιχτεί αφηγηματικά σε ευ-
ρύτερους κόσμους.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά;
Το Συμπόσιο του Πλάτωνα (αν και 
δεν αρκεί μία ανάγνωση).
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Τα Ποιήματα του Σεφέρη, στα οποία 
πάντα επιστρέφω ως έφηβος του 
παρελθόντος, και διηγήματα του Πα-
παδιαμάντη, κάθε φορά που θολώ-
νει ο νους μου.
 
Ποιες είναι οι ανησυχίες ενός φοι-
τητή του 1980 σε μια Ελλάδα που 
αλλάζει πολιτικά; 
Για τους περισσότερους φοιτητές 
της εποχής εκείνης, αυτές είχαν να 
κάνουν με την αλλαγή της κοινωνίας 
και το λαμπρό μέλλον που θα ερχό-
ταν νομοτελειακά για όλους μας· για 
τον ήρωα του βιβλίου μου η ανάγκη 
του ήταν να δει πέρα από αυτό που 
είμαστε.
 
Γιατί η πορεία του πρωταγωνιστή 
θα ακολουθήσει μια απροσδιόρι-
στη τροχιά; 
Ισως επειδή θυμίζει εκείνους τους 
εξωπλανήτες που δεν ανήκουν σε 
κανένα αστρικό σύστημα και περι-
φέρονται μοναχικοί στο σύμπαν, μα-
κριά από τη ζεστασιά του μητρικού 
τους άστρου.
 

Συνδέεται ο ανεκπλήρωτος έρω-
τας με τα ανολοκλήρωτα κεφά-

λαια ζωής και πώς; 
«Ο χρόνος έγινε για να κυλάει, 
οι έρωτες για να τελειώνουν», 
γράφει κάπου ο Τάσος Λειβα-
δίτης. Αντιθέτως, ο ανεκπλή-
ρωτος έρωτας δεν ολοκληρώ-
νεται και δεν τελειώνει ποτέ, 
επειδή ακριβώς δεν πεθαίνει 
ποτέ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ
Λιθούπολη
εκδ. Εστία, σελ. 176

 
Εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Ζούμε 
σε έναν ασυνάρτητο, παράλογο 
κόσμο, που γίνεται ολοένα και 
πιο δύσκολος. Οικονομική κρίση, 
ακρίβεια, ταξικά χάσματα, ασύδο-
τος πλουτισμός του 1%, λυσσα-
λέα διεκδίκηση δικαιωμάτων και 
μαζί με αυτά πολιτική ορθότητα. 
Ωστόσο, ο Αριστείδης Καρράς, 
«ένας αντικοινωνικός κοινωνιο-
λόγος», διατηρεί την αισιοδοξία 
του για την ανθρώπινη μηχανική. 
Πιστεύει πως ο άνθρωπος είναι 
σε θέση να φτιάχνει όλο και πιο 
αποτελεσματικά εργαλεία για να 
βελτιστοποιεί την κατάστασή του. 
Αυτή την αισιοδοξία προσπαθεί 
να μεταλαμπαδεύσει στους φοι-
τητές του, παροτρύνοντάς τους 
να ενστερνιστούν την αντικει-
μενικότητα της στατιστικής. Πα-
ρουσιάζοντάς τους διαγράμματα 
δεικτών ευημερίας, μυώντας τους 
στην «ανθρωπιστική ουτοπία» 
των αριθμών, τους αποδεικνύει 
ότι ζουν σε έναν ευδαίμονα κό-
σμο. Ξεπατώνοντας τους φυσι-
κούς πόρους, πάρα πολλοί άνθρω-
ποι γίνονται όλο και πλουσιότεροι. 
Και αν κάποιοι διαμαρτύρονται 
για τις χαοτικές ανισότητες, εί-
ναι επειδή επαναπαύονται στην 
αυταπάτη πως «απάνθρωπες πρα-

κτικές τούς έχουν στερήσει το θε-
μελιώδες δικαίωμα να έχουν ό,τι 
γουστάρουν».

Ο ∆ημήτρης Μεσορράχης (γεν. 
1982) κέρδισε την προσοχή της 
κριτικής με το πρώτο βιβλίο του, 
την «Ανάβαση» (2017). Ενα στοι-
χείο της γραφής που ξεχώρισαν 
οι κριτικοί ήταν 
η επιδέξια χρή-
ση της ειρωνείας. 
Η ειρωνεία κυρι-
αρχεί και σε αυ-
τό το τρίτο βιβλίο 
του, επαυξημένη 
σε κυνισμό. Η Λι-
θούπολη (περισσό-
τερο από τη λίθινη 
εποχή παραπέμπει 
σε μια «Ηλιθιούπο-
λη») είναι γεμάτη 
ανήμερα σκυλιά, 
που αδημονούν 
να κατασπαρά-
ξουν τον καθηγητή. Οσο και αν 
παλεύει να διατηρεί τη θετικότη-
τά του απέναντι στην ανθρώπι-
νη συνθήκη, η πραγματικότητα 
του αντιστέκεται. Οι δείκτες ευ-
ημερίας δεν αντισταθμίζουν την 
παντοκρατορία της ηλιθιότητας. 
Ο Αριστείδης αισθάνεται μόνος, 
σαν να διαθέτει το μονοπώλιο της 
λογικής. Οι δικοί του ανεμόμυ-
λοι είναι οι ιδεοληψίες, οι δρακό-
ντειοι νόμοι της πολιτικής ορθό-
τητας, η ηθικολογική νιρβάνα, η 

μπουρδολογία, η ευδαιμονία του 
Instagram, οι βίγκαν, τα τσιτωμέ-
να νεύρα κάθε λογής ακτιβιστών 
και συλλογικοτήτων, η περιρρέου-
σα «κραξομανία». «∆εν μπορού-
σε να αφήσει καμία μπούρδα να 
πέσει κάτω».

Είναι πρόδηλη η πρόθεση 
του Μεσορράχη 
να οδηγήσει τον 
ήρωά του από την 
ακραία προάσπιση 
της αιτιοκρατίας 
στην παράνοια και 
τη σύγχυση του 
ανορθολογισμού. 
Κανένας στατιστι-
κός συσχετισμός 
δεν τον προστα-
τεύει από το βα-
ρυτικό πεδίο του 
χάους, που εξου-
σιάζει την ανθρω-
πότητα. Η καθηγη-

τική του ιδιότητα και αργότερα η 
ανάμειξή του στην πολιτική χα-
ρακτηρίζονται απ’ ό,τι μισεί πε-
ρισσότερο, την ιδεοληψία, την 
ιδεοληπτική του αγερωχία. ∆εν 
αντιλαμβάνεται την παγίδευσή 
του σε φαύλες παλινωδίες και κού-
φιες εξαγγελίες. Οι επιστημονικές 
του απόψεις επί παντός θέματος 
απλώς αναδαυλίζουν τη φιλαυ-
τία του. Η κοσμοαντίληψή του 
είναι σκέτη θεωρία. Γι’ αυτό δικαί-
ως ανησυχεί μήπως ανήκει στην 

κατώτατη βαθμίδα της ύπαρξης, 
στους κριτικούς, εκείνους που 
αρέσκονται «στην κατανάλωση 
συλλογισμών», «χωρίς να κατα-
φέρνουν ούτε να είναι καλλιτέ-
χνες ούτε να παράγουν λύσεις».

Ο Μεσορράχης επιμένει στην 
πρόταξη της κυνικής αυταρέσκει-
ας του ήρωα, αλλά πέρα από αυ-
τό δεν καταφέρνει να τον εντά-
ξει σε μια αφηγηματική πλοκή. 
Η νουβέλα απαρτίζεται από τους 
φλεγματικούς φιλιππικούς ενός 
τεχνοκράτη, ενός φανατικού των 
αριθμών. Το μεγαλύτερο μέρος 
του βιβλίου αναλώνεται στη ρη-
τορική δεινότητα του ήρωα. Οι 
διάλογοι μετατρέπονται σε αρένα 
όπου διαπρέπει με αμοραλιστικές 
σοφιστείες, ενώ δεν λείπουν τα 
λογοπαίγνια και οι γελοιογραφι-
κές ονοματοδοσίες. Η μυθοπλασία 
υποσκελίζεται από την ανάπτυξη 
ενός στρεβλού, δικανικού λόγου, 
που μέσω της αυτοϋπονόμευσής 
του φανερώνει την πνευματική 
ήττα του ήρωα. Μια ήττα ελάχι-
στα τραγική, αφού είναι αποτέλε-
σμα της τυχαιότητας, μιας μάλλον 
εκβιαστικής έκβασης. Ο λόγος, 
πράγματι, διαμορφώνει έναν μυ-
θοπλαστικό ήρωα, εδώ, όμως, ο 
λόγος, αστήρικτος από μια, έστω 
στοιχειώδη, μυθοπλασία, κατα-
ντάει ατέρμονη διάλεξη, που ναρ-
κισσεύεται με τους διανοητικούς 
ακροβατισμούς της.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΩΤΗ

Eνας ονειροπόλος τεχνοκράτης

Στα νησιά, στα νησιά

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Τα νησιά από τόποι πα-
ραθερισμού γίνονται τό-
ποι τουρισμού. Αυτό συ-
νεπάγεται αρπακτικότητα 
και έλλειψη σεβασμού 
προς το περιβάλλον.

Τα παλιά καλοκαίρια, τα νησιά είχαν μια απλότητα και μια αρχοντιά. Υπήρχαν παραθεριστές. Σήμερα έχουμε μπο-
στάνια από εκτός ελέγχου τουρίστες (φωτογραφία από το ηλιοβασίλεμα στην Οία της Σαντορίνης, όπου χιλιάδες 
επισκέπτες συνωστίζονται καθημερινά).
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Εχει πάρει ένα λευκό χαρτί και 
σχεδιάζει πρόχειρα. Θέλει να μου 
δείξει με ποιον τρόπο θα μεταμορ-
φώσει την ορχήστρα του αρχαίου 
θεάτρου της Επιδαύρου ώστε να 
ταιριάξει στη σκηνοθετική του 
ιδέα. Φτιάχνει ένα δίσκο με διά-
μετρο περίπου ίδια με της κυκλι-
κής ορχήστρας, και επάνω του 
χαράσσει ένα είδος κινούμενου 
άξονα. «Σαν δείκτης ρολογιού», 
λέει ο σκηνοθέτης Ούλριχ Ράσε, 
«όπου θα κάθονται τέσσερις μου-
σικοί παίζοντας κρουστά. Ο “δεί-
κτης” θα περιστρέφεται διαρκώς, 
όπως και ο δίσκος. Κύριο στοιχείο 
της παράστασης είναι ο ρυθμός 
της μουσικής και το “ρολόι” που 
γυρίζει ασταμάτητα».

Σκέφτομαι τους ηθοποιούς να 
ισορροπούν πάνω σε αυτή την 
κατασκευή, στημένη περίπου μι-
σό μέτρο από το έδαφος μέσα 
στο ήπιο αργολικό τοπίο όπου 
βρίσκεται το θέατρο. Την Κλυ-
ταιμνήστρα, τον Αγαμέμνονα, 
την Κασσάνδρα, τον Αίγισθο, τον 
Χορό να αγωνιούν, να συγκρού-
ονται και να εξοντώνουν ο ένας 
τον άλλο στριμωγμένοι στο μη-
χανοκίνητο ανάκτορό τους, τον 
χώρο όπου ο Αισχύλος τοποθέ-
τησε τον «Αγαμέμνονα» – πρώτο 
μέρος της τριλογίας «Ορέστεια». 

«Ενας αέναος κύκλος εκδίκη-
σης και αντεκδίκησης. Τον οίκο 
των Ατρειδών καταδιώκει αστα-
μάτητα η αδιέξοδη κατάρα του 
προπάτορος Ταντάλου. Τους 
εγκλωβίζει το αίμα· κάθε σταγό-
να που χύνεται πρέπει να εξιλε-
ωθεί με νέα αιματηρή προσφορά. 
Για μένα η “Ορέστεια” δεν είναι 
παρά ένας επαναλαμβανόμενος 
κύκλος φόνων και εκδίκησης, και 
μόνον στο τέλος της τριλογίας ο 
Αισχύλος αποκαθιστά την τάξη, 
τονίζοντας την αξία των θεσμών 
και της δημοκρατίας. Αυτή την 
περιδίνηση μέσα στην κατάρα 
της βίας, στη σπείρα του μίσους 
επιδιώκει να δηλώσει αυτό το ιδι-
ότυπο ρολόι. Στην “Ορέστεια” 
υπάρχει μια σκηνή στην οποία ο 
Χορός λέει ότι περιμένει να επι-
στρέψουν οι άνδρες σαν αλεσμέ-
νη σκόνη, σαν τέφρα. “Κι αντί 
για άνδρες, γυρίζουν πίσω όπλα 
και στάχτες – υδρίες νεκρικές”. 
Η μηχανική κατασκευή είναι μια 
σκηνική μεταφορά, μια αναγωγή 
στους πολέμους που ποτέ δεν τε-
λειώνουν», λέει ο Ούλριχ Ράσε.

Παγκόσμια πρεμιέρα
Κάθεται απέναντί μου ντυμέ-

νος στα μαύρα, πολύ οργανωμέ-
νος, με τις σημειώσεις του για 
την παράσταση τακτικά ακου-
μπισμένες μπροστά του. Ο «Αγα-
μέμνονας» που θα παρουσιάσει 
στις 22 και 23 Ιουλίου σε συνερ-
γασία με το Residenztheater του 
Μονάχου στο αρχαίο θέατρο, εί-
ναι μία από τις δύο παγκόσμιες 
πρεμιέρες του φετινού Φεστιβάλ 

Αθηνών Επιδαύρου, μια παραγω-
γή διεθνούς βεληνεκούς που φτιά-
χνεται ειδικά για την Επίδαυρο. 
Ο Ράσε είναι από τους πιο περι-
ζήτητους σύγχρονους Γερμανούς 
σκηνοθέτες. Το νεανικό θεατρό-
φιλο κοινό τον αγαπά ιδιαίτερα 
για την καινοτόμα θεατρική του 
γλώσσα: μηχανοκίνητα σκηνικά, 
εντυπωσιακοί φωτισμοί, δυνατή 
και σκληρή μουσική, μια σκηνο-
θετική συνθήκη που συχνά οδη-
γεί τους ηθοποιούς σε ένα είδος 
«μανιακής» ερμηνείας.

Η επιλογή του για την Επίδαυ-
ρο υποστηρίζεται με πεποίθη-

ση από την καλλιτεχνική διευ-
θύντρια του Φεστιβάλ Κατερίνα 
Ευαγγελάτου. «Οταν πρωτοείδα 
παράσταση του Ράσε, με εντυπω-
σίασε η πύκνωση της ενέργειας 
των ηθοποιών, η λεπτομερής ερ-
γασία που φαινόταν ότι είχε γίνει 
πάνω στο κείμενο, ενώ ένιωθα σι-
γά σιγά να βουτάω σε ένα σύμπαν 
μουσικό, θεατρικό, χορογραφικό, 
εικαστικό, όπου όλα τα στοιχεία 
ήταν άψογα δεμένα μεταξύ τους», 
λέει η ίδια. «Η σκηνική γλώσσα 
του με έντονη και διακριτή εικα-
στική άποψη, με τους ηθοποιούς 
σε διαρκή κίνηση, με ομαδική 
εκφορά του λόγου, με ζωντανή 
μουσική, και προπάντων με αγά-
πη για το αρχαίο δράμα, συνέτει-
νε ώστε να πραγματοποιήσουμε 
αυτή τη διεθνή συμπαραγωγή».

Είναι γεγονός ότι ο Ούλριχ 
Ράσε, γεννημένος το 1969 στο 
Μπόχουμ –μια μεγάλη πόλη στο 
κέντρο της κοιλάδας του Ρουρ, 
γνωστή κατά τον 19ο αιώνα χάρη 
στην επεξεργασία χάλυβα και τώ-
ρα στην ποδοσφαιρική της ομά-
δα–, ασχολείται σχεδόν 15 χρό-
νια συστηματικά με το αρχαίο 

ελληνικό δράμα. «Εχω ανεβάσει 
“Οιδίποδα”, “Βάκχες», “Επτά επί 
Θήβας”, “Αντιγόνη” και “Πέρ-
σες”», λέει. «Κι είναι πολλοί λό-
γοι που επιλέγω να ασχοληθώ με 
την αρχαία ελληνική δραματουρ-
γία. Αρχικά ο Χορός, που κατά 
τη γνώμη μου αντικατοπτρίζει 
την κοινωνία δίνοντας φωνή στα 
ερωτήματά της. Ο Χορός συνδέ-
εται επίσης με τη μουσική, αλλά 
και τον ρυθμό. Είναι η κίνηση 
που με γοητεύει, ο τρόπος με τον 
οποίο έμπαινε μέσα στην ορχή-
στρα του αρχαίου θεάτρου. Αυ-
τά αποτελούν στοιχεία που έχω 
χρησιμοποιήσει πολλές φορές 
στις παραστάσεις που ανεβάζω. 
Ο χορός, ως πράξη, είναι κάτι που 
με συγκινούσε πάντοτε, για αυτό 
παίζει σημαντικό ρόλο στα έργα 
μου. Υπάρχει μια σύνδεση του 
χορού με τη γλώσσα, κι αυτό το 
ιδιαίτερο στοιχείο βρίσκει κανείς 
στον Χορό της ελληνικής τραγω-
δίας», σχολιάζει συνδέοντας τη 
δουλειά του τόσο με τις σπουδές 
του στην ιστορία της τέχνης και 
στη συγκριτική λογοτεχνία, όσο 
και με τις παιδικές του αγάπες.

«Από μικρό με προσείλκυε ο 
χορός, και μέσω αυτού έφτασα 
στο θέατρο. Η πόλη όπου γεν-
νήθηκα βρίσκεται μόνον 30 χι-
λιόμετρα μακριά από το Βούπερ-
ταλ, εκεί όπου δούλευε η Πίνα 
Μπάους. ∆εν έχασα ποτέ καμία 
παράστασή της. Μεγαλώνοντας 
συνέχισα να παρακολουθώ πα-
ραστάσεις χορού, και τη δουλειά 
κι άλλων σπουδαίων χορογρά-
φων σαν τον Ουίλιαμ Φορσάιθ, 
ή τον Γίρζι Κίλιαν. Ηταν η αγά-
πη μου για τον χορό που με έκα-
νε να θέσω στον εαυτό μου το 
ερώτημα πώς μπορώ να φέρω 

τους ηθοποιούς σε μια κατάστα-
ση διαρκούς κίνησης. Σκεφτό-
μουν με χορογραφίες, αλλά για 
να φτιάξω μια θεατρική παρά-
σταση έπρεπε να συνεργαστώ 
με ηθοποιούς, όχι με χορευτές. 
Ετσι σκέφτηκα ότι μπορώ να 
πετύχω τη συνεχή κίνηση των 
σωμάτων μέσω κάποιου μηχανι-
κού υπόβαθρου που τοποθετού-
σα επάνω στη θεατρική σκηνή, 
είτε ήταν κυλιόμενοι διάδρομοι 
είτε επικλινείς δίσκοι. Ισως αυ-
τές οι κατασκευές δίνουν την 
εντύπωση ότι το ενδιαφέρον 
μου βρίσκεται στη μηχανική. 
Οχι, είναι στην κίνηση».

Σε κάποιες από τις παλιότε-
ρες παραστάσεις του υπήρχαν 
σκηνές στις οποίες το κινούμε-
νο μηχανικό υπόβαθρο είχε τόσο 
έντονη κίνηση, που οι ηθοποιοί 
αγωνίζονταν να σταθούν όρθι-
οι. «Μάλιστα κάποιες στιγμές, η 
σκηνή κινείτο με απότομες κλί-
σεις προς τους θεατές, όπως έγι-
νε, για παράδειγμα, όταν οι Μαι-
νάδες επιτίθενται στον Πενθέα», 
εξηγεί. «Τότε χρησιμοποίησα πο-
λύ έντονα το επικλινές, για να 
αποδώσω τη βιαιότητα της πρά-
ξης που παρουσιάζεται. Ο Χορός 
στην τραγωδία είναι μια ομάδα 
ανθρώπων, που απαγγέλλει κεί-
μενα τα οποία συχνά αφορούν 
βίαιες πράξεις και σφαγές. Αυτή 
τη βιαιότητα των λέξεων του κει-
μένου ήθελα να τη μεταφέρω στη 
σκηνή. Αρχικά αυτό το έκανα με 
το κινούμενο υπόβαθρο, εξαιτίας 
του οποίου οι ηθοποιοί έχαναν 
την ισορροπία τους. Ομως ήδη 
από τον “Οιδίποδα” που σκηνο-
θέτησα πέρυσι, έχω απομακρυν-
θεί από το μοντέλο των μεγάλων 
και αρκετά δαπανηρών μηχανών 
που καλύπτουν τη σκηνή».

Χαμηλό «πατάρι»
Καθώς γράφονται αυτές οι 

γραμμές η τεχνική ομάδα του Φε-
στιβάλ δουλεύει στην Επίδαυρο 
για να δημιουργήσει ένα χαμη-
λό «πατάρι» που θα στηθεί στην 
ορχήστρα του αρχαίου θεάτρου 
ώστε να στηριχθεί επάνω του το 
μηχανοκίνητο, περιστρεφόμενο 
παλάτι των Ατρειδών, κατασκευ-
ασμένο από ξύλο και μέταλλο. Ο 
Ράσε έκανε παλιότερα μια τεχνι-
κή επίσκεψη στον χώρο, και πε-
ριμένει ανυπόμονα να δοκιμάσει 
στην πράξη τις ιδέες του.

«Βλέποντας την ορχήστρα 
στην αρχαία Επίδαυρο, τις εξαι-
ρετικές διαστάσεις που έχει το 
θέατρο, την αναλογία του το-
πίου, την ηρεμία της περιοχής, 
διαπίστωσα ότι μπορώ να πε-
τύχω το αποτέλεσμα που θέλω 
φέρνοντας μαζί μου μόνον τον 
μηχανικό δίσκο. Νομίζω ότι η 
Επίδαυρος κι αυτή η παράσταση 
του “Αγαμέμνονα” θα αποτελέ-
σουν ένα σημείο καμπής στην 
πορεία μου και ταυτόχρονα μια 
πρόκληση για μένα και για τους 
συνεργάτες μου στο Φεστιβάλ».

«Η Επίδαυρος είναι πρόκληση»
Ο Ούλριχ Ράσε, από τους πιο περιζήτητους Γερμανούς σκηνοθέτες, μιλάει στην «Κ» για τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου

«Είναι πολλοί λόγοι 
που επιλέγω να 
ασχοληθώ με την αρχαία 
δραματουργία. 
Αρχικά ο Χορός, 
που αντικατοπτρίζει την 
κοινωνία δίνοντας φωνή 
στα ερωτήματά της».

«Ηταν η αγάπη μου 
για τον χορό που 
με έκανε να θέσω 
στον εαυτό μου 
το ερώτημα πώς μπορώ 
να φέρω τους ηθοποιούς 
σε μια κατάσταση 
διαρκούς κίνησης».

Ο «Αγαμέμνονας», μια παραγωγή διεθνούς βεληνεκούς που φτιάχνεται ειδικά για την Επίδαυρο, θα παρουσιαστεί στις 22 και 23 Ιουλίου σε συνεργασία με το Residenztheater του Μονάχου.

«Οταν πρωτοείδα παράσταση του Ούλριχ Ράσε, με εντυπωσίασε η πύκνωση της ενέργειας των ηθοποιών, η λεπτομερής εργασία που φαινόταν ότι είχε γίνει 
πάνω στο κείμενο, ενώ ένιωθα σιγά σιγά να βουτάω σε ένα σύμπαν μουσικό, θεατρικό, χορογραφικό, εικαστικό, όπου όλα τα στοιχεία ήταν άψογα δεμένα με-
ταξύ τους», λέει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 09/07
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ/ NISSI BAY

     11:00 -13:00 LIVE LINK
13:00-19:00 MUSIC

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/07
GOVERNOR’S CAMPING AREA 

11:00 – 13:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/08
ΛΑΡΝΑΚΑ/ MAKENZY 

11:00-13:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/08
ΠΑΦΟΣ/ ΠΟΛΗ CAMPING AREA 

11:00 – 13:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/08
ΛΑΡΝΑΚΑ/ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΕΣ

18:00-20:00

SPONSORED BYPOWERED BY

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Με την πρόσφατη τρίτη σεζόν της, 
που παρουσιάστηκε στο κοινό 
στα τέλη Μαΐου που πέρασε, η 
βραβευμένη με Emmy σειρά του 
Netflix «Love, Death & Robots» 
(«Ερωτας, θάνατος και ρομπότ»), 
εμπότισε με λίγο ακόμα σκοτάδι 
αυτή την αιρετική, παράξενη γω-
νιά που έχει καθιερώσει μέσα στη 
δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα. 
Μια γωνιά που μπορεί να γίνει 
ακραία ενήλικη, ζοφερή και συ-
νάμα πρωτοποριακή, όπως στο 
τελευταίο φιλμ της σεζόν, το «Τζί-
μπαρο». Εκεί, μια αστραφτερή, 
γκροτέσκα ακολουθία από αποι-
κιοκράτες ιππότες και ιεραποστό-
λους (με πρόσωπα τόσο αλλόκο-
τα που είναι λες και οι πίνακες 
του Ιερώνυμου Μπος ζωντάνε-
ψαν ψηφιακά), συναντούν μέσα 
στο δάσος μια σειρήνα που ανα-
δύεται απειλητικά μέσα από τα 
νερά μιας λίμνης. 

Μέσα σε ένα απροσδιόριστο 
μεταίχμιο μεταξύ φαντασίας και 
πραγματικότητας, πλαστού και 
αληθινού, η χρυσοποίκιλτη γυ-
ναικεία μορφή χορεύει σαγηνευ-
τικά και ουρλιάζει προς το μέρος 
τους, σπέρνοντας την τρέλα και 
ωθώντας τους προς την κατα-
στροφή – όπως ακριβώς οι σει-
ρήνες των αρχαίων μύθων. Εκτός 
από τον πρωταγωνιστή, έναν ιπ-
πότη που, όντας κουφός, στέκε-
ται άτρωτος στο τραγούδι της, οι 
υπόλοιποι στρατιώτες καταβάλ-
λονται από μια ξαφνική φρενί-
τιδα και καταπιάνονται σε έναν 
αλλόφρονα χορό που καταλήγει 
προς το μέρος της, ενώ στην πο-

ρεία σφάζουν τυφλωμένα ο ένας 
τον άλλον.

Μπροστά σε αυτές τις σκηνές 
ακραίας βίας και ομορφιάς, ανα-
ρωτιόμαστε αν αυτό που παρα-
κολουθούμε είναι ένα φουτουρι-
στικό υβρίδιο ψηφιακού σινεμά 
και σύγχρονου χορού και αν είναι 
σμιλευμένο με φυσικά ή συνθετι-
κά υλικά. Μοιάζει πολύ αληθινό 
για να είναι ψηφιακό και πολύ 
ψεύτικο για να είναι αναλογικό. 
Στέκεται αινιγματικά ανάμεσα 
στο ονειρικό και το αληθινό, στη 
συνείδηση και το ασυνείδητο, 
σαν την αίσθηση ενός ζωντανού 
ονείρου κατά τις πρώτες στιγμές 

μετά το ξύπνημα. Οταν, στην κα-
τακλείδα της ιστορίας, ο κουφός, 
άπληστος για χρυσάφι ιππότης 
και η σαγηνευτική και συνάμα 
εφιαλτική σειρήνα περιδινίζο-
νται αγκαλιά σε μια κανιβαλιστι-
κή αμοιβαία έλξη, ξέρουμε πως 
γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι που 
ίσως αλλάζει τη βιομηχανία του 
animation (κάτι που, άλλωστε, με 
περισσή έπαρση δηλώνει αυτο-
αναφορικά στον ιστότοπό του ο 
ίδιος ο δημιουργός, ο ακραία τα-
λαντούχος σαραντάρης Μαδρι-

λένος εικονογράφος Αλμπέρτο 
Μιέλγο).

Σε ένα άλλο επεισόδιο της σε-
ζόν, ένας από τους γίγαντες του 
Χόλιγουντ, ο σκηνοθέτης Ντέι-
βιντ Φίντσερ (ο οποίος μαζί με τον 
Ματ Μίλερ, τον σκηνοθέτη του 
«Deadpool», είναι συμπαραγωγός 
της σειράς) δοκιμάζει τα ταλέντα 
του στο πρώτο του animation. 
Σκαρώνει μια ναυτική ιστορία 
τρόμου που εξελίσσεται πάνω σε 
ένα ιστιοφόρο που πλέει στις θά-
λασσες ενός εξωγήινου κόσμου, 

κινούμενος κάπου μεταξύ των 
«∆έκα μικρών νέγρων» της Αγκά-
θα Κρίστι και της μυθολογίας του 
Χ. Φ. Λάβκραφτ. 

Από την ανθολογία δεν λείπει 
και η μαύρη κωμωδία: στη «Νύχτα 
των μίνι νεκρών» («Night of the 
Mini Dead», τίτλος - φόρος τιμής 
στην ταινία του Τζορτζ Ρομέρο 
του 1968) παρακολουθούμε την 
ανθρωπότητα από ψηλά, να κατα-
στρέφεται από την επέλαση μιας 
ζόμπι αποκάλυψης. Εντός μονάχα 
τεσσάρων λεπτών, ο ανθρώπινος 

πολιτισμός (που εδώ παρουσιάζε-
ται σαν μια ηλίθια στρατιά από 
υστερικά μικρά ανθρωπάκια που 
τσιρίζουν), καταστρέφεται με τον 
πιο άδοξο, γελοίο τρόπο.

Υπάρχει όμως και η sci-fi μα-
γεία του «Παλμού της μηχανής» 
(«The Very Pulse of the Machine»), 
μιας ιστορίας σχεδιασμένης με 
μια πιο κλασική «κόμικς» ματιέ-
ρα, κοντά στην παράδοση του με-
γάλου Γάλλου κομίστα Ζαν Ζιρό 
(γνωστού και ως «Μοέμπιους»). 
Εκεί, δύο γυναίκες κοσμοναύτες 

εξερευνούν την Ιώ, τον δορυφό-
ρο του ∆ία, καταλήγοντας σε μια 
περιπλάνηση στα όρια ενός επι-
θανάτιου, αστρονομικού παρα-
ληρήματος. Με την ποίηση του 
Γουέρντσγουερθ να αντηχεί στα 
αστέρια, μορφές της φαντασίας 
να πλάθονται και να υψώνονται 
μέσα στο τοπίο (θυμίζοντας τον 
«Αγριο πλανήτη» του Ρενέ Λαλού) 
και την πρωταγωνίστρια να πα-
ραδίδεται στην ίδια την Ιώ, που 
προσωποποιείται και την καλεί 
θελκτικά να πέσει μέσα στις λί-
μνες της από λιωμένο θειάφι, βλέ-
πουμε έναν διαπλανητικό ύμνο 
στο γυναικείο μυστήριο.

Το στοιχείο του «νέου»
Τα μικρά αριστουργήματα που 

συνθέτουν τη σειρά, αστραφτερά 
διαμάντια σύγχρονης δημιουργί-
ας, όπως το «Τζίμπαρο», ενέχουν 
το στοιχείο του «νέου» που έμοια-
ζε τα τελευταία χρόνια να λείπει 
από τη σύγχρονη καλλιτεχνική 
παραγωγή.

Το «Love, Death & Robots» δεί-
χνει πως η τεχνολογία μπορεί να 
προσφέρει νέα εδάφη στους καλ-
λιτέχνες. Εκεί, μέσα στο πολύ μι-
κρό, αδιόρατο περιθώριο που το 
ψηφιακό και το αναλογικό, το 
πλαστό και το φυσικό μπερδεύ-
ονται, εκεί που δεν καταλαβαί-
νουμε αν ο ιππότης και η σειρήνα 
είναι αληθινοί, ψεύτικοι, ή και τα 
δύο μαζί την ίδια στιγμή (ή κάτι 
άλλο νέο, που δεν έχει όνομα) 
συμβαίνει μια μικρή, απόκοσμη 
κοσμογονία που δίνει μια μακρι-
νή γεύση από το μέλλον και το 
τέλος του πολιτισμού μας όπως 
τον ξέραμε.

Υβρίδιο ψηφιακού σινεμά και χορού
Μικρά αριστουργήματα στην τρίτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς του Netflix «Love, Death & Robots»

Σε ένα επεισόδιο
ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ 
Φίντσερ (εκ των συμπα-
ραγωγών της σειράς) 
δοκιμάζει τα ταλέντα του
στο πρώτο του 
animation.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Τζίμπαρο», μια γκροτέσκα ακολουθία από αποικιοκράτες ιππότες και ιεραποστόλους συνα-
ντά μέσα στο δάσος μια σειρήνα, που αναδύεται απειλητικά μέσα από τα νερά μιας λίμνης.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
11.00 Κοίτα με στα μάτια
 Εκπομπή για τα ζώα.
11.30 Χρυσές συνταγές 
 Weekend Edition
12.00 Play List - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.30 Road Story - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μoυσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες - (Ε)
 Πολιτιστική εκπομπή.
16.30 Χρονογράφημα, ΙII - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
17.00 Εκείνη & εκείνοι
17.50 Πολιτιστικό ημερολόγιο
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Ειρήνη Πάσι - (Ε)
 Κωμωδία εποχής. 
19.00 Τα καλύτερα μας χρόνια
 ∆ραματική σειρά.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Παραδοσιακή βραδιά, ΙΙΙ 
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
22.55 1974, Τετάρτη 17  
 Ιουλίου - (Ε)
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Τhe nice guys 
  Κωμωδία δράσης, με 

τους Ράσελ Κρόου, Ράιαν 
Γκόσλινγκ, κ.ά. 

12.30 Επαναλήψεις

07.30 Μαγικός κόσμος - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
07.50 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Το θαυμαστό ταξίδι 
 του  Νιλς Χόλγκερσον 
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη 
15.30 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
16.00 Μανώλης και Κατίνα
 Kωμική σειρά.
16.30 Ιστορίες του χωρκού
 Kωμική σειρά.
17.00 Stonehedge 
 The Hidden Truth - (Ε)
 Nτοκιμαντέρ.
17.45 Kοίτα με στα μάτια
 Εκπομπή για τα ζώα.
18.00 Euromaxx a la Carte - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα
  Ο καθηγητής κ. Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης συνομι-
λεί με τη δημοσιογράφο 
Βίκυ Φλέσσα για θέματα 
της ελληνικής γλώσσας. 

19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.45 Love At First Bark  
 Ρομαντική κομεντί,
 με τους Τζάνα Κρέιμερ,  
 Κέβιν ΜακΓκάρι, κ.ά.
23.00 Seventies - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
23.50 Επαναλήψεις
03.35 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

06.00   60΄ Ελλάδα
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
07.00   Roomies
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
07.50 Dina’s Bakery
  Εκπομπή μαγειρικής με 

την Ντίνα Νικολάου.
09.00 Η φαμίλια - (Ε)
 Κωμική σειρά.
09.50 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 Χ-Factor - (Ε) 
 Talent show.
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρα.
15.45 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρα.
16.30 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά. 
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
18.30 Κitchen Lab
  Εκπομπή μαγειρικής με 

τον Άκη Πετρετζίκη.
19.15 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
 Κωμική σειρά.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Κόκκινος ουρανός
  ∆ραματική ταινία, με 

τους Αποστόλη Τότσικα, 
Ορφέα Αυγουστίδη.

23.15 My Blueberry Nights 
 Αισθηματική ταινία.
00.40 Singles- Κωμική σειρά.
01.30 Αστυνόμος Μπέκας - (Ε) 
03.30 Επαναλήψεις

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

23.05 Τhe nice guys 21.45 Love At First Bark 21.00 Κόκκινος ουρανός

06.30 Ο κόσμος να χαλάσει-(E)
 Κωμική σειρά.
08.00 Mamma Mia - (E)
 Κωμική σειρά.
08.30 Το πιο γλυκό μου ψέμα
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου
 Κωμική σειρά.
09.30 Άκρως οικογενειακόν
 Κωμική σειρά.
11.10 Daddy cool - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Ενώπιος ενωπίω, ΙΙΙ 
  Ενημερωτική εκπομπή με 

τον Νίκο Χατζηνικολάου
13.40 Θα βρεις τον δάσκαλό σου
 Κωμική σειρά.
15.20 Ελεύθερος και ωραίος
 Κωμική σειρά.
16.30 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5
 Συνέχεια.
18.40 ROUK ZOUK Special - (Ε) 
 Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15 La Pasta Pomilώri
 Κυπριακή σειρά.          
23.00 Πάω για δήμαρχος
 Θεατρική κωμωδία.
00.45 Εγκλήματα - (E)
 Ελληνική σειρά.
02.00 ∆ούρειος ίππος - (E)  
 Ελληνική σειρά.
02.50 Μαύρος ωκεανός - (E)  
03.40 7 ζωές - (E)  
04.30 Λευκός Οίκος - (E)  

05.30 Tώρα ό,τι συμβαίνει
 Ενημερωτική εκπομπή
 με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.50 OPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με την Ελένη Τσολάκη.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
  Τηλεπαιχνίδι, με τον Πέ-

τρο Πολυχρονίδη και τη 
Νατάσα Κουβελά.

15.15 Έρωτας με διαφορά - (E)
 Κωμική σειρά.
16.15 Travel Guide
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
17.30 Cash or trash - (E)
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τη ∆έσποινα Μοιραράκη.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cash or trash
 Συνέχεια.
19.10 Ρίξε μια ζαριά
 Τηλεπαιχνίδι.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Τροχός της τύχης
  Τηλεπαιχνίδι με τον Πέ-

τρο Πολυχρονίδη και τη 
Νατάσα Κουβελά.

22.15 Κόκκινο ποτάμι - (E)
 ∆ραματική σειρά εποχής.
00.15 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
  Kωμωδία, με τους Αλέ-

ξανδρο Μπουρδούμη, 
Ευσταθία Τσαπαρέλη.

01.15 ΟPEN Weekend - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.  
04.30 Η μαμά λείπει ταξίδι 
 για δουλειές - (Ε)
05.30 ΤΑΧΙ - (E)

06.00 Οι Αδιάφθοροι - (E)
 Κωμική σειρά.
06.30 Love It - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
07.30 Θεία Λειτουργία
09.50 Ώρα για φαγητό - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής.
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 Άλλα λόγια θκειε παπά
 Κωμική σειρά.
12.30 Στην υγειά μας ρε παιδιά
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.00 BBQ Stories 
 Εκπομπή μαγειρικής.
17.00 Όλα Γκουντ
 Ψυχαγωγική εκπομπή με 
 τον Γρηγόρη Γκουντάρα 
 και τη Ναταλί Κάκκαβα.
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Όλα Γκουντ
 Συνέχεια.
19.10 Passenger
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Η πεθερά - (Ε)
 Κωμική σειρά.
22.00 I, Robot
 Περιπέτεια δράσης.
00.00  Γεγονότα σε τίτλους 
00.10 Στην υγειά μας ρε παιδιά
 Ψυχαγωγική εκπομπή με
 τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
03.00 Dot., V - (Ε)
04.00 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

07.45 Τα κίτρινα γάντια
09.15 Οι ουρανοί είναι δικοί μας
11.00 Φωνάζει ο κλέφτης
12.30 Χαρούμενο ξεκίνημα
14.00 Ο νικητής
15.30 Η ζαβολιάρα
17.00 Θύελλα σε παιδική καρδιά
18.20 Βοήθεια με παντρεύουνε!
20.00 Τζένη Τζένη
21.45 Τα κίτρινα γάντια  
23.10 Σεξοκυνηγός
01.00 Αυτοί που μίλησαν
 με το θάνατο
02.35 Τι κάνει ο άνθρωπος 
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21.15 La Pasta Pomilώri 21.15 Τροχός της τύχης 22.00 I, Robot 21.00 Ete 85 (Summer Of ’85)  

21.45 Τα κίτρινα γάντια 

07.50 Παιδικό παραμύθι.
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι Σ/Κ
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.25 Ξένη ταινία
00.05 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
13.00 Έξυπνες αγορές
14.00 Ασημένια φεγγάρια
15.35 Έξυπνες αγορές
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

06.50 Τηλεαγορά
08.00 Το ράλι του θανάτου
09.25 Τετράποδοι μάγοι
 Οικογενειακή ταινία.
13.00 Μπετόβεν 
 και μπουζούκι
 Eλληνική ταινία.
15.15 Ο κράχτης
 Eλληνική ταινία.
19.00 Από τα πλούτη στο τίποτα
 Ξένη ταινία.
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία

06.20 The Vanished
08.15 The Cyberbully
09.30 Mr. Holland’s Opus
12.00 Happy Birthday
13.45 Tempting Fate
15.25 Rams
17.35 The Warden
19.15 The Room
21.00 Ete 85 (Summer Of ’85)        
22.50 Brazil
01.15 The Sunchaser
03.15 Second Best
05.00 Pharaoh’s War

The Gray Man ��½
ΔΡΑΣΗΣ (2022)
Σκηνοθεσία: Αντονι και Τζο Ρούσο
Ερμηνείες: Ράιαν Γκόσλινγκ,
Κρις Εβανς, Ανα ντε Αρμας

 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Εχοντας πια ξεμπερδέψει –προς 
το παρόν τουλάχιστον– με τους 
υπερήρωες της Marvel, οι αδελ-
φοί Ρούσο («Εκδικητές») αναλαμ-
βάνουν να ενορχηστρώσουν ένα 
ανάλογα εντυπωσιακό θέαμα για 
λογαριασμό του Netflix, το οποίο 
κυκλοφορεί στις αίθουσες λίγο 
πριν ανέβει στην πλατφόρμα. Του 
αστεράτου καστ ηγείται ο Ράιαν 
Γκόσλινγκ, ο οποίος υποδύεται 
τον «Σιέρα Σιξ», έναν τέλεια εκ-
παιδευμένο εκτελεστή της CIA, 
που θα βρεθεί σε θανάσιμο κίνδυ-

νο όταν οι ίδιοι οι προϊστάμενοί 
του αποφασίζουν να τον βγάλουν 
από τη μέση. Η δουλειά μάλιστα 
θα ανατεθεί σε... εξωτερικό συ-
νεργάτη, έναν ψυχοπαθή πρώ-
ην πράκτορα και νυν μισθοφόρο 
(Κρις Εβανς), ο οποίος θα κινη-
τοποιήσει λίγο-πολύ όλους τους 
εκλεκτούς φονιάδες του πλανήτη. 
Μοναδική σύμμαχος του ήρωα, η 
πράκτορας Ντάνι Μιράντα (Ανα 
ντε Αρμας), που κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να τον κρατήσει ζωντανό.

Πατώντας (υπερβολικά ίσως) 
πιστά πάνω στα χνάρια της σει-
ράς ταινιών του Τζέισον Μπορν, 

οι δημιουργοί του φιλμ σκιαγρα-
φούν το προφίλ ενός πραγματι-
κά «γκρίζου άνδρα», ενός τύπου 
που δεν υπάρχει παρά μόνο στα 
πιο απόρρητα αρχεία των μυστι-
κών υπηρεσιών. Οπως συμβαίνει 
συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ωστόσο, ο κυνηγός γίνεται κυ-
νηγημένος και τότε πρέπει να 
επιστρατεύσει όλο το φονικό - 
εφευρετικό ταλέντο του προκει-
μένου να τη βγάλει καθαρή. Ο 
Ράιαν Γκόσλινγκ είναι αρκετά πει-
στικός, υιοθετώντας σε μεγάλο 
βαθμό τον κουλ, λιγομίλητο χα-
ρακτήρα που τον βγάζει συνήθως 
στον αφρό, ενώ και η Ανα ντε Αρ-
μας συνεχίζει τα μαχητικά ακρο-
βατικά από εκεί που τα άφησε 
στον τελευταίο «Τζέιμς Μποντ».

Συνολικά, πάντως, η ταινία 
των αδελφών Ρούσο μοιάζει αρκε-
τά άνιση. Από τη μια, ένα πρώτο 
κομμάτι με σπουδαίο ρυθμό και 
δράση που «αναπνέει», αφήνο-
ντας να παρεμβληθούν άλλες, 
λιγότερο καταιγιστικές σκηνές· 
και από την άλλη, ένα τελευταίο 
μισό όπου γίνεται κυριολεκτικά 
ο κακός χαμός, με τους δημιουρ-
γούς να δυσκολεύονται μάλλον 
να αποφασίσουν πού χρειάζεται 
να βάλουν τελεία. Η ίδια η δράση 
βέβαια είναι στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της εξαιρετικά χορογραφη-
μένη και εφευρετική, ενώ εκτυ-
λίσσεται σε δεκάδες σκηνικά από 
διαφορετικά μέρη του πλανήτη.

Τέλος, υπάρχει και ο «κακός» 
του Κρις Εβανς. Ο δημοφιλής 
ηθοποιός με το clean cut παρου-
σιαστικό παίζει εδώ ουσιαστικά 
έναν κόντρα ρόλο, ο οποίος όμως 
του γυρίζει μάλλον μπούμερανγκ 
εξαιτίας ακριβώς αυτών των χα-
ρακτηριστικών του. Από την 
άλλη, μπορεί να είναι απλώς οι 
«κανόνες» του Netflix που έχουν 
κάνει γενικότερα τους αντιήρωες 
των ταινιών να μοιάζουν με με-
τροσέξουαλ καρικατούρες.

Αδέλφια εξ αίματος ���
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Νταμιάνο και Φάμπιο 
ντ’ Ινοτσέντσο
Ερμηνείες: Αντρέα Καρπετσάνο,
Ματέο Ολιβέτι, Μιλένα Μαντσίνι

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε μία από τις δουλειές 
των αδελφών Ντ’ Ινοτσέντσο. 
Οι Μίρκο και Μανόλο, δύο νεα-
ροί φοιτητές και κολλητοί φίλοι, 
κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο 
μέλλον, έξω από τη μιζέρια του 
φτωχικού προαστίου της Ρώμης 
όπου ζουν. Το... εισιτήριο τους 
έρχεται με παράξενο τρόπο, όταν 
ένα βράδυ, απρόσεκτοι, παρα-
σέρνουν με το αυτοκίνητο έναν 
άνδρα και τον εγκαταλείπουν. Τε-
λικά αυτός αποδεικνύεται στόχος 
της ντόπιας μαφίας, με εκείνους 
να γίνονται αυτομάτως ευνοού-
μενοί της. Η ιστορία ενηλικίωσης 
μέσα στον άγριο κόσμο, όπου 
κουμάντο κάνουν υπόγειες δυ-
νάμεις, μας βάζει εξαρχής στην 
κατάλληλη ατμόσφαιρα, χρησι-
μοποιώντας κινηματογραφικά 
και τα χαρακτηριστικά ερημω-
μένα τοπία της συγκεκριμένης 
περιοχής. Οι φιλοδοξίες και οι 

ελπίδες νέων ανθρώπων που γεν-
νιούνται και συντρίβονται εκεί 
είναι το επίκεντρο της δράσης, 
που κυλάει δίχως πολλές εκπλή-
ξεις και τηρώντας τα σχήματα 
της τραγικής αφήγησης.

Το μυστήριο 
της Μέριλιν Μονρόε ���
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2022)
Σκηνοθεσία: Εμα Κούπερ
Εμφανίζονται: Μέριλιν Μονρόε,
Τζον Κένεντι, Λορίν Μπακόλ

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό 
της, ο θρύλος της Μέριλιν Μονρόε 
παραμένει ζωντανός και συναρπα-
στικός για κινηματογραφόφιλους 
αλλά και ερευνητές. Κάτι ανάμε-
σα στα δύο είναι ο Τόνι Σάμερς, ο 
οποίος στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980 έγραψε ένα λεπτομερές 
βιβλίο («Goddess») επιχειρώντας 
να ρίξει φως στις σκοτεινές πτυ-
χές γύρω από το πρόωρο τέλος 
του μεγάλου αστεριού. Σήμερα 
ο ίδιος ανοίγει το αρχείο με τις 
ηχογραφήσεις εκατοντάδων συνε-
ντεύξεων που χρησιμοποιήθηκαν 
τότε, δίνοντάς μας την ευκαιρία 
να ακούσουμε από πρώτο χέρι τις 

μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρι-
σαν, σχετίστηκαν και δούλεψαν 
με τη Μέριλιν. Η Εμα Κούπερ, που 
σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ του 
Netflix, παρακολουθεί την αφή-
γηση του Σάμερς και «ακούει» τις 
κασέτες του μέσα από τις σύγχρο-
νες ερμηνείες ηθοποιών, οι οποίες 
συγχρονίζονται με τις αυθεντικές 
φωνές των συνεντευξιαζόμενων. 
Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν άτο-
μα του στενού ή του ευρύτερου 
κύκλου της Μονρόε, καθώς και 
διάσημους συνεργάτες, όπως ο 
σπουδαίος σκηνοθέτης Μπίλι Γου-
άιλντερ. Η εικόνα που αναδύεται 
είναι αυτή ενός χαρισματικού ατό-
μου, με σημαντικά ωστόσο ζη-
τήματα αυτοεκτίμησης, τα οποία 
φτάνουν πίσω στην παιδική της 
ηλικία. Μια άλλη σημαντική πτυχή 
είναι αυτή του συσχετισμού της με 
ισχυρούς - διάσημους άνδρες της 
εποχής, όπως ο θρυλικός παίκτης 
του μπέιζμπολ Τζο ντι Μάτζιο, ο 
Αρθουρ Μίλερ και φυσικά οι αδελ-
φοί Κένεντι. Η πολυσυζητημένη 
σχέση μαζί τους, που έφερε και 
την αναπόφευκτη εμπλοκή των 
μυστικών υπηρεσιών, αποτελεί 
την πιο σκοτεινή και ταυτόχρονα 
ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας.

Επάνω, σκηνή από την ταινία 
«Αδέλφια εξ αίματος», που είναι δι-
αθέσιμη στο Cinobo. Κάτω, φως στο 
«Μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε» 
ρίχνει το ομότιτλο ντοκιμαντέρ που 
προβάλλεται από το Netflix. 

«Ζωντανεύοντας» μνήμες για τη Μέριλιν Μονρόε

Στην «γκρίζα»
ζώνη μεταξύ
Μπορν και 007
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ επιστρέφει

σαν σκληρός εκτελεστής της CIA

O Ράιαν Γκόσλινγκ υποδύεται τον «Σιέρα Σιξ », έναν τέλεια εκπαιδευμένο εκτελεστή της CIA, που θα βρεθεί σε θανάσιμο κίνδυνο όταν οι ίδιοι οι προϊ-
στάμενοί του αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση.

HOME CINEMA

Η δράση στο φιλμ των 
αδελφών Ρούσο είναι 
εξαιρετικά χορογραφημέ-
νη και εφευρετική,
ενώ εκτυλίσσεται σε δεκά-
δες σκηνικά από διαφο-
ρετικά μέρη του πλανήτη.
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«Παρθένω Σικινίω Οδυσσέας 
Ελύτης ανέθηκε». Αφιερώσεις, 
όπως αυτή του νομπελίστα ποι-
ητή, στο υπέρθυρο της Πανα-
γιάς Παντοχαράς στη Σίκινο. 
Κέραμοι και ακροκέραμοι που 
στολίζουν τρούλους σε ξωκ-
κλήσια – προσφορά πιστών να 
αγοράσουν ένα κεραμίδι στον 
Παράδεισο. Μπουκάλια με 
σφραγισμένες παρακλήσεις που 
πλέουν στη θάλασσα με... προο-
ρισμό τον Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη Σύμης. Σκούπες με 
πολύχρωμες κορδέλες για τον 
ίδιο αρχάγγελο να σκουπίσει τις 
αρρώστιες των πιστών. Ζεύγη 
εμφαδών (παντόφλες) για τον 
Αγιο ∆ιονύσιο της Ζακύνθου, 
μπάσματα (κεντημένες παντό-
φλες) για τον Αγιο Σπυρίδωνα 
της Κέρκυρας, σιδερένια παπού-
τσια στον ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Μανταμάδου Λέσβου. Μαντίλια 
στον πανύψηλο βράχο των Με-
τεώρων κάτω από το Καστράκι 
των Μετεώρων που ανεβάζουν 
αναρριχητές ανήμερα του Αγί-
ου Γεωργίου.

∆εν υπάρχει μοναστήρι, εκ-
κλησία και ξωκκλήσι που να μην 
έχει έστω και ένα τάμα. Χιλιάδες 
μικρά αντικείμενα από χαλκό, 
ασήμι, σπάνια χρυσό, ακόμα και 
από ταπεινή λαμαρίνα στολίζουν 
εικόνες σε όλη την επικράτεια: 
εγχάρακτες ανθρώπινες μορφές 
(άνδρες και γυναίκες, βρέφη και 
παιδιά). Ανάγλυφα πάσχοντα μέ-
λη και όργανα του σώματος (πό-
δια, χέρια, πάγκρεας, στομάχι, 
γεννητικά όργανα ανδρών και 
γυναικών κυρίως στα νησιά για 
να γιάνουν από τη σύφιλη που 
κουβαλούσαν οι ναυτικοί επι-
στρέφοντας από τα ταξίδια σε 
μέρη ξωτικά). Σπίτια, ζώα, μέσα 
μεταφοράς, εργαλεία, διπλώμα-
τα, βιβλία, επιστολές, ό,τι δηλα-
δή σχετίζεται με περιουσιακά 
στοιχεία, την κοινωνική κατα-
ξίωση και την επαγγελματική 
σταδιοδρομία χαράσσεται και 
τάζεται για το θαύμα.

Τα «Ασημόπαιδα»
Ηταν το 1909 πριν από 113 

χρόνια όταν είδε το φως της δη-
μοσιότητας η πρώτη επιστημο-
νική μελέτη των νεοελληνικών 
ταμάτων από τον καθηγητή Κ. 
Ρωμαίο για τα «Ασημόπαιδα» 
– τα ανθρωπόμορφα αντικεί-
μενα λατρείας που δεν έχουν 
καμία σχέση με την τέχνη. Μια 
σύγχρονη έρευνα ωστόσο επα-
νεξετάζει την πανάρχαια αυτή 
τελετουργική πράξη λαών και 
πολιτισμών ως «έργα αλήθειας 
και κατάθεσης ψυχής». Την εξι-
στορεί η έκθεση «Τάματα: Σώ-
μα πάσχον, ψυχή αλγούσα» με 
αναθηματικά αντικείμενα ικεσί-
ας και προσφοράς από τη συλ-
λογή ταμάτων της συλλέκτρι-
ας Λόλας Νταϊφά. Εκτίθεται για 
πρώτη φορά στην Αγιορείτικη 
Εστία Θεσσαλονίκης με την επι-
στημονική έρευνα και επιμέ-

λεια του αρχαιολόγου-ιστορικού 
Παναγιώτη Καμπάνη, ο οποίος 
μελετά εδώ και χρόνια τα ανα-
θηματικά αντικείμενα. Πάνω 
από 1.000 τάματα κυρίως του 
ελληνορθόδοξου κόσμου αλλά 
και των καθολικών χριστιανών 
του ελλαδικού χώρου, χρονολο-
γημένα από τις αρχές του 19ου 
αιώνα έως και τα μέσα του 20ού 
αιώνα, περιλαμβάνει η συλλογή 
της κ. Λόλας Νταϊφά. Βγαίνει 
για πρώτη φορά από το σπίτι 
της σε έναν εκθεσιακό χώρο 
όπου αποκτά «άλλη σημασία, 
άλλη διάσταση», όπως λέει η 
ίδια. Ξεκίνησε τη συλλογή της 
έχοντας δει «το γελαστό αλλά 
και το σκληρό πρόσωπο της ζω-
ής», τα περισσότερα με αγορές 
από ναούς που τα εκποιούσαν 
για να ενισχύσουν συσσίτια. 
Ορισμένα αποτελούν εξαίρε-
τα δείγματα της νεοελληνικής 
αργυροχοΐας αλλά και πολύτι-
μη πηγή για κοινωνιολογικές 
και ιστορικές μελέτες. Να ήταν 
άραγε η μάνα ή η σύζυγος που 
αφιέρωσε το ασημένιο τάμα για 
τον στρατιώτη «Κ. Κουτσούκο», 
τυφεκιοφόρο του πεζικού στους 

βαλκανικούς πολέμους, ο οποί-
ος, όπως δηλώνει επιγραφή που 
πλαισιώνει τη μορφή, υπηρε-
τούσε στο 567ο τάμα της 10ης 
μεραρχίας, στο οχυρό Ρούπελ, 
στο Σιδηρόκαστρο Σερρών όπου 
μετακινήθηκε το 1913 και παρα-
μένει έως σήμερα. Ποιο ανθρώ-
πινο δράμα κρύβει το ασημένιο 
τάμα με ανάγλυφη παράσταση 
του πίνακα «χέρια που προσεύ-
χονται» του Γερμανού καλλιτέ-
χνη της αναγέννησης Αλμπρεχτ 
Ντύρερ (1471-1528) με την επι-
γραφή «CE IKETEYΩ».

«Αυτά τα μικρά αντικείμενα, 
προσευχή, επίκληση στο Θείο 
και ευχαριστίας έχουν να κάνουν 
με βαθιά συναισθήματα», λέει η 
συλλέκτρια. «Συλλέγοντας τάμα-
τα, μαζεύω ανθρώπινες ιστορί-
ες πόνου ή χαράς: η υπέρτατη 
προσευχή για υγεία, κάθε λογής 
πλεούμενο που αναμετριέται με 
τα κέφια του Ποσειδώνα (ανά-
μεσά τους το θωρηκτό “Ελλη”), 
το φασκιωμένο βρέφος, τα ζώα 
του αγρότη που εξασφαλίζουν 
την επιβίωση της οικογένειας, το 
σπίτι ως καταφύγιο και ορμητή-
ριο, το βιβλίο για τις εξετάσεις, 
το πολυπόθητο δίπλωμα».

Η χρήση τους χάνεται στον 
χρόνο και στον χώρο σε διάφο-
ρες θρησκείες, μας πληροφορεί 
η έκθεση. Το πιο εμβληματικό 
ίσως αφιέρωμα του αρχαίου κό-

σμου ήταν ο ∆ούρειος Ιππος. Το 
ιερό αντικείμενο με την επιγρα-
φή «Ελληνες Αθηνά χαριστή-
ριον», δώρο από τους Ελληνες 
για τους ευκολόπιστους Τρώες 
χτύπησε στο ευαίσθητο θρη-
σκευτικό συναίσθημα. Αν και 
η αφιερωματική θρησκεία γεν-
νήθηκε στην Εγγύς Ανατολή, 
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα. Οι αρχαίοι Ελληνες προ-
έβαιναν σε παντός είδους αφι-
ερώματα και προσφορές. Ζώα 
προς θυσία, στήλες, διάφορα 
πολύτιμα αντικείμενα ή ομοι-
ώματα πασχόντων μελών του 
σώματος δεν διαφέρουν πολύ 
από τα σύγχρονα.

«Νομοθέτης στα έθιμα»
Η ειδωλολατρική καταγωγή 

των αναθημάτων δεν στάθηκε 
εμπόδιο στη χριστιανική τους 
μεταμόρφωση. Παρά τον αρχι-
κό πόλεμο της Εκκλησίας, με-
ρικά από αυτά διατηρήθηκαν 
στη θρησκευτική συνείδηση των 
ανθρώπων. «Στα έθιμα ο λαός 
είναι ο μεγάλος νομοθέτης...». 
Μέσα στους αιώνες ναοί και μο-
ναστήρια όλου του χριστιανι-
κού κόσμου γέμιζαν αναθήματα. 
Χρυσός, ασήμι ή κράματα του 
χαλκού ανακυκλώνονταν στα 
καμίνια της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας – μια προκλητική πολυ-
τέλεια που έβρισκε αντίθετους 

τους πατέρες της Εκκλησίας. «Ου 
γαρ χρυσοχοείον, ουδέ αργυρο-
κοπείον έστιν η εκκλησία, αλλά 
πανήγυρις αγγέλων...» έγραφε ο 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Τα αναθηματικά αντικείμενα 
δεν αποτελούν μόνο μια πρά-
ξη πιστών του ορθόδοξου κό-
σμου. Στις καθολικές θρησκευ-
τικές κοινότητες, και ειδικά στο 
Μεξικό είναι τα milagros (ισπα-
νικά θαύματα) ή ex-votos (λα-
τινικά: εξ όρκων) και πιο γνω-
στά οι φλεγόμενες καρδιές της 
Θεοτόκου που συμβολίζουν τη 
χριστιανική ευσπλαχνία. ∆ια-
κοσμημένες με γιρλάντες από  
λουλούδια και σταυρούς φέρουν 
στο κέντρο μονογράμματα όπως 
AM (Ave Maria), PGR (Per gracia, 
δηλαδή με χάρη).

«Πού διαφέρουν;» ρωτήσαμε 
τον δρα Παναγιώτη Καμπάνη, 
συγγραφέα του υπό έκδοση κατα-
λόγου των ταμάτων της Συλλογής 
της Λόλας Νταϊφά. «Στην κατα-
σκευή και στη διακόσμηση. Θε-
ματικά είναι ίδια. Ο,τι απασχολεί 
τον ορθόδοξο χριστιανό απασχο-
λεί και όλους τους λαούς του κό-
σμου. Οπως λέει ο πάνσοφος λα-
ός, «εκεί που βρίσκεται ο πόνος, 
εκεί πάει και κάθεται η ψυχή».

 
– Τα τάματα αντιπροσωπεύουν 
την ευτελή όψη της θρησκείας; 

– Μπορεί, γιατί πρόκειται για 
μια ιερή δοσοληψία. Οι άνθρω-
ποι ζητούν τη σωτηρία μέσω μιας 
εκούσιας προσφοράς, την οποία 
καθορίζουν οι ίδιοι. Επιζητούν να 
εξουσιάσουν το αβέβαιο μέλλον 
μέσω ενός «πάντοτε...» που οι 
ίδιοι επιβάλλουν. Ωστόσο κάθε 
ένα από αυτά, μεγάλο ή μικρό, 
μαρτυρεί μια προσωπική ιστορία 
αγωνίας, ελπίδας, ικεσίας και εκ-
πλήρωσης, μια εκδήλωση προσω-
πικής λατρείας. Στο υπόβαθρο 
όμως των ταμάτων, δεν βρίσκε-
ται η λογική αλλά η πίστη.

 
– Τάματα σημαίνουν και θαύ-
ματα; 

– Το τάμα ακολουθεί του θαύ-
ματος. ∆εν προηγείται. Ο πιστός 
περιμένει πρώτα το θαύμα ή την 
ικανοποίηση του αιτήματος και 
μετά αφιερώνει. Και παρόλο που 
θέλει να πιστεύει ότι σε αυτή 
την ιερή δοσοληψία με τους αγί-
ους έχει το πάνω χέρι υποστη-
ρίζοντας αυτάρεσκα «κι ο άγιος 
φοβέρα θέλει», ο άγιος Νικόδη-
μος ο Αγιορείτης προειδοποι-
εί για το αντίθετο. Αν αναλογι-
στούμε τις χιλιάδες ταμάτων που 
σώζονται στις μονές, στις εκ-
κλησίες και στις συλλογές, τότε 
μιλάμε για χιλιάδες θαυμάτων.

 
Τη συλλογή πλαισιώνουν 
εικαστικές δημιουργίες 

εμπνευσμένες από τα τάματα 
σύγχρονων καλλιτεχνών (Θ. Γαλιγαλίδη, 
Φ. Γκούντρα, Εύης Δημολαΐδου, M. 
Harman, Μ. Καμπάνη, Κ. Καρακίτσου Μ. 
Κομπατσιάρη, Γ. Κόρδη, Αλ. Κυραρίνη, Β. 
Μόραλη, Θ. Παπαγιάννη, Σ. Παπαγιάννη, 
Γ. Πολύμερου, Αρ. Στοΐδη). Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου.  

Ανθρώπινες ιστορίες ικεσίας
Μια πανάρχαια τελετουργική πράξη ξεδιπλώνεται μέσα από την έκθεση «Τάματα: Σώμα πάσχον, ψυχή αλγούσα»

Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Ασημένιο τάμα. Φέρει ανάγλυφη παράσταση του γνωστού πίνακα του Γερμα-
νού καλλιτέχνη του Μεσαίωνα Αλμπρεχτ Ντύρερ (1471-1528), με τίτλο: «Χέρια 
που προσεύχονται». 

Ευχαριστήριο τάμα ζεύγους για το πολυ-
πόθητο παιδί που απέκτησε, αφιερωμένο 
στην Αγία Μαρίνα.

Ασημένιο τάμα. Μικρογράμματη πλάγια επιγραφή: Παναγία μου άκουσε την προσευχή μου. Βο-
ήθησέ με. Οι επιγραφές αυτού του τύπου ήταν πολύ δημοφιλείς κατά τη βυζαντινή περίοδο. Πρό-
κειται για το αγαπημένο τάμα της κ. Λόλας Νταϊφά.

«Αυτά τα μικρά αντι-
κείμενα, προσευχή, 
επίκληση στο Θείο και 
ευχαριστίας, έχουν να 
κάνουν με βαθιά συναι-
σθήματα», λέει η συλλέ-
κτρια Λόλα Νταϊφά.

«Πρόκειται για ιερή 
δοσοληψία. Οι άνθρωποι 
ζητούν τη σωτηρία μέσω 
μιας εκούσιας προσφο-
ράς, την οποία καθορί-
ζουν οι ίδιοι», λέει ο δρ 
Παναγιώτης Καμπάνης.

Τάμα για να καλπάζει υγιές το κατοικίδιο άλογο, αφιερωμένο στον Aγιο Μάμα ή στο Αγιο Μόδεστο, προστάτες των ζώων.

Ασημένιο τάμα στρατιώτη. Κατά την επιγραφή που πλαισιώνει τη μορφή, 
πρόκειται για τον τυφεκιοφόρο Κ. Κουτσούκο, ο οποίος υπηρετούσε τη θη-
τεία του στο 567ο Τάγμα της 10ης Μεραρχίας. 
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