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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΡΙΝΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μια κοινωνία
μοναχική

Η Κυπρία εικαστικός
Κούλα Σαββίδου μιλάει
στην «Κ» με αφορμή
την έκθεση που παρου-
σιάζει έργα χρόνων

στην στη Rodeo Gallery στην Αθήνα
με τίτλο «Χρόνος. και Χρόνος Ξα-
νά». Τέχνες, σελ. 5

ANIMAFEST

Το animation δεν
είναι μόνο ένα πράγμα

Ο Γιώργος Τσαγγάρης,
ένας από τους επιμελη-
τές του Animafest μιλά-
ει στην «Κ» για το 21ο
Φεστιβάλ Αnimation

Κύπρου που γίνεται στη Σαλαμιού
της επαρχίας Πάφου. Τέχνες, σελ. 8

ΣΙΝΕΜΑ

Το Χόλυγουντ στην Ελλάδα
Ο  Ααρον Ράιντερ ένας από τους πιο επιτυχημένους πα-
ραγωγούς του σύγχρονου Χόλυγουντ, με συνεργάτες
όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλάει στην «Κ». Τέχνες, σελ. 1

ΔΗΚΟ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Σπασμένο τηλέφωνο
στον συντονισμό
των δύο μερών
Στο ΔΗΚΟ αντιλαμβάνονται ότι υπάρ-
χει ανάγκη συντονισμού μεταξύ του
κόμματος και του επιτελείου Χριστο-
δουλίδη, ωστόσο η επικοινωνία τους
βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο. Υπάρ-
χουν επισκέψεις, επικοινωνίες κά-
ποιων στελεχών, αλλά τίποτα δεν
μαρτυρά πως τα δύο επιτελεία συ-
νεργάζονται στενά. Κάποιοι στο ΔΗ-
ΚΟ έχουν ξεκινήσει να δυσφορούν
και διερωτούνται τι πιθανότητες επι-
τυχίας έχει η κατάσταση. Σελ. 8

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πατώντας σε ένα
πολιτικό ναρκοπέδιο 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προσπα-
θεί να ισορροπήσει μεταξύ του ανε-
ξάρτητου της υποψηφιότητάς του και
της ΑΚΕΛικής σφραγίδας. Αφενός
για να κινητοποιήσει την Αριστερά
και αφετέρου για να φέρει κοντά
του ένα ευρύτερο ακροατήριο που
θα τον στείλει στον β΄ γύρο. Σελ. 8

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023

Τι Κυπριακό θα βρει
ο νέος πρόεδρος 
Σημαντικές προκλήσεις θα έχει να
αντιμετωπίσει ο νέος Πρόεδρος το
2023, καθώς μπορεί την τελευταία
εξαετία να μην υπήρξαν ουσιαστικές
συνομιλίες, είχαμε βέβαια τετελε-
σμένα από πλευράς Ερντογάν. Σελ. 6

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ

Το εκκλησιαστικό
τοπίο αλλάζει
Στο εκκλησιαστικό τοπίο συντε-
λούνται αλλαγές που εάν δεν διαφο-
ροποιηθούν θα επηρεάσουν καταλυ-
τικά το κεφάλαιο διαδοχής του Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. Σελ. 9

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Στόχος μας μία
σταθερή οικονομία
Η Βουλή δεν είναι επικυρωτικό όρ-
γανο, δηλώνει στην «Κ» η πρόεδρος
της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιά-
να Ερωτοκρίτου. Τονίζει ότι η αντι-
μετώπιση του πληθωρισμού θα προ-
κύψει με συνεργασία κυβέρνησης
και βουλής και προσθέτει ότι στόχος
είναι η σταθερότητα της οικονομίας.
Οικονομική, σελ. 4

Τα 3 σενάρια για
το γεωτρύπανο
Πού θα γίνουν γεωτρήσεις 
Οι πιο πιθανές περιοχές τέλεσης ερευνη-
τικών γεωτρήσεων από το γεωτρύπανο
της ΤΡΑΟ είναι είτε στην περιοχή βόρεια
της Κύπρου, είτε σε περιοχές που βρί-
σκονται καθαρά εντός της οριοθετημένης
ΑΟΖ στα νδ του νησιού, είτε στις περιοχές
ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.Σελ. 17

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Γερμανικές πλάτες
στην Aγκυρα
Φραστικές υποδείξεις επιστρατεύει η
Γερμανία κατά των έκνομων ενεργειών
της Τουρκίας στην Κύπρο και των πα-
ράνομων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο,
χωρίς ωστόσο να γίνεται πειστικό. Και
αυτό γιατί την ίδια ώρα οι ενέργειες του
Βερολίνου «συνδράμουν» την αναθεω-
ρητική πολιτική της Άγκυρας. Σελ. 4

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Στην προπαρασκευή 
τα φωτοβολταϊκά
Από τις δύο κοινότητες στην Κύπρο, και
από το κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία
μεταξύ τους, εξαρτάται το κατά πόσο η
Κομισιόν θα δώσει ώθηση στις προετοι-
μασίες για δημιουργία δικοινοτικού ηλια-
κού πάρκου στην νεκρή ζώνη. Σελ. 10

Επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
με ιδιωτική πρωτοβουλία, αναμένεται να
δώσουν νέα πνοή στα ορεινά θέρετρα.
Επενδύσεις που αφορούν νέες τουριστικές
και οικιστικές μονάδες και ανακαινίσεις
υφιστάμενων. Μόνο για την αναπαλαίωση
του ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρόδρομο,
το Guru της DTA και τα ξενοδοχεία που

ανέλαβε η Property Gallery, οι επενδύσεις
ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα
επενδυτές έκλεισαν το μάτι και σε μικρό-
τερες επιχειρήσεις αναψυχής, κυρίως δε
στην περιοχή των Πλατρών. Προσδοκία
των τοπικών αρχών είναι μέχρι το 2026,
το λίφτινγκ της περιοχής να έχει ολοκλη-
ρωθεί. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το τέρας του μίσους
Η Άκρα Δεξιά καραδοκεί στην Ιταλία
και στη Γαλλία, χώρες με εδραιωμένες
τις αρχές της Δημοκρατίας. Ωστόσο,
την περασμένη εβδομάδα στην ιτα-
λική πόλη Τσιβιτανόβα Μάρκε ένας
Ιταλός δολοφόνησε εν μέση οδώ έναν
Νιγηριανό μικροπωλητή. Από την άλ-
λη εδώ στην Κύπρο πριν από λίγες
ημέρες ένας Ελληνοκύπριος επιτέθηκε
πάλι εν μέση οδώ στη Λάρνακα σε
μία γυναίκα από το Κονγκό, η οποία
είχε αγκαλιά το μωρό της. Το τέρας
του μίσους άρχισε να κάνει ξανά έν-
τονη την εμφάνισή του και χρέος
όλων μας είναι όχι απλώς να απο-
στρέφουμε το πρόσωπό μας από το
τέρας, αλλά να του αντιστεκόμαστε,
καθένας και καθεμία κατά τις δυνάμεις
του/της και χρέος της Πολιτείας να
μην ανέχεται τέτοιες πράξεις και να
μην της αφήνει ατιμώρητες.

Λίφτινγκ δεκάδων εκατ. στα ορεινά
Νέες τουριστικές και οικιστικές μονάδες και ανακαινίσεις υφιστάμενων

Πραγματικός ο κίνδυνος της ενσωμάτωσης 
Ο Ε/κ διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου αναλύει στην «Κ» τις νέες προκλήσεις στο Κυπριακό
Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος η εν-
σωμάτωση ως αποτέλεσμα της συνέχισης
της υπάρχουσας κατάστασης, ως απο-
τέλεσμα των πολιτικών της Τουρκίας,
της πολιτικής εξισλαμισμού που εφαρ-
μόζεται στα Κατεχόμενα, της πίεσης

που ασκείται στην προοδευτική μερίδα
της τ/κ κοινότητας και της οικονομικής
εξάρτησης των Κατεχομένων από την
Τουρκία, λέει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο Ε/κ διαπραγματευτής Μενέλαος
Μενελάου. Προειδοποιεί πως όσο συνε-

H ιστορία της νόσου και της μάχης εναντίον της

Σήμερα, και μέχρι τις 23 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς, στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου φιλοξενείται έκθεση «Αντικαρκινική επανά-
σταση: επιστήμη, καινοτομία και ελπίδα». Πρόκειται για την πρώτη σημαντική προσπάθεια παρουσίασης της ιστορίας της νόσου και των θεραπει-
ών της. Οι αντικαρκινικές χημειοθεραπείες γεννήθηκαν όταν οι γιατροί παρατήρησαν πως στρατιώτες στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που εισέπνευ-
σαν αέριο μουστάρδας στα χαρακώματα, είχαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων. Σήμερα τεχνητή νοημοσύνη και εικονική
πραγματικότητα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας. Σελ. 23

χίζεται η παρούσα κατάσταση υπάρχει
ο κίνδυνος να φτάσουμε στο σημείο
όπου το θέμα της προσάρτησης θα κα-
ταστεί πραγματικότητα. Χαρακτηρίζει
οριακή την κατάσταση στην οποία βρι-
σκόμαστε λόγω των τουρκικών προκλή-

σεων και σημειώνει πως η μοναδική επι-
λογή για να αποφευχθεί η οριστική δι-
χοτόμηση είναι η προσήλωση στο συμ-
φωνημένο πλαίσιο. Απαντά στα περί
ιδεοθυελλών και σχολιάζει το πόσο βοηθά
η αναβίωση του Κραν Μοντανά. Σελ. 7
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Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΥΨΗΛΟΣ ΞΕΝΟΣ: Το υπουρ-
γείον της Αεροπορίας ειδο-
ποιήθη χθες ότι την 13ην Αυ-
γούστου επιβαίνων στρατιω-
τικού υδροπλάνου θα μεταβή
εις Κέρκυραν ο πρίγκηψ της
Ουαλλίας μετά της ακολου-
θίας του. Κατόπιν τούτου ο κ.
υπουργός θα διατάξη την με-
τάβασιν εις Κέρκυραν πολε-

μικού, πιθανόν του «Λέοντος», προς απόδοσιν τιμών.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Το μέγαρον του Ειδικού Δικαστηρίου
της ιταλικής πρωτευούσης παρουσίασε πάλιν κατά τας τελευταίας
ημέρας εξαιρετικήν κίνησιν εξ αφορμής της ανακαλυφθείσης νέας
«συνωμοσίας» κατά του καθεστώτος και της ζωής του Ντούτσε. Πρό-
κειται περί των συλληφθέντων Ιταλών ως ανηκόντων εις την οργά-
νωσιν «Δικαιοσύνη και Ελευθερία» και περί των οποίων ο ασύρματος
μετέδωσεν ήδη μερικάς πληροφορίας. Δεν είνε η πρώτη φορά κατά
την οποίαν διώκονται μέλη της οργανώσεως αυτής, η οποία δεν έχει
καθωρισμένον πρόγραμμα, αλλά χρησιμεύει διά να συγκεντρώνη
εις τους κόλπους της όλους τους αντιπάλους του φασιστικού καθε-
στώτος, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ: Υπό των αστυνομικών οργάνων του ΙΕ΄ αστυνομι-
κού τμήματος της συνοικίας Κολωνού, ανεκαλύφθη τας πρωινάς
ώρας της χθες παρά τον λόφον Σκουζέ χασισοποτείον λειτουργούν
εντός του καφενείου του Ε. Πέτσα. Το τμήμα είχε από ημερών πλη-
ροφορίας ότι εις το καφενείον του Πέτσα ελειτούργει χασισοποτεί-
ον, εις το οποίον εσύχναζον και γυναίκες υπόπτου ηθικής. Ο διοικη-
τής του τμήματος αστυνόμος κ. Ταμπούρλος και ο υπαστυνόμις κ. Βά-
λας παραλαβόντες και άλλα κατώτερα αστυνομικά όργανα ενήργη-
σαν αιφνιδιασμόν.
ΑΝΕΜΟΣ ΟΛΕΘΡΟΥ: Βόμβαι, συμπλοκαί, φόνοι, τραυματισμοί, τρο-
μοκρατία πλήρης εις όλας τας πόλεις της Γερμανίας. Οι χιτλερικοί γί-
νονται ημέρα τη ημέρα επιθετικώτεροι, οι κομμουνισταί δεν καθυ-
στερούν, γραφεία εφημερίδων καταστρέφονται, κεφαλαί θραύον-
ται, φυσίγγια δυναμίτιδος ρίπτονται εις τας εξωθύρας των οικιών,
δηλαδή άνεμος ολέθρου αγριώτατος πνέει εις την μεγάλην χώραν.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
7.8.1932

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

1 Στις εξυπνάδες. Έκαναν λέει μυ-
στική δημοσκόπηση «on line». Βρε

Πέτρο, γιατί δεν βγήκες στην πλατεία
Ελευθερίας; Πιο μυστική θα ήταν.

2 Στους επαγγελματίες. Στην onli-
ne δημοσκόπηση έβαλαν να συγ-

κριθούν υποψήφιοι που κάνουν εκ-
στρατεία τρία χρόνια με πολιτευτές
που δεν δήλωσαν πρόθεση υποψη-
φιότητας. Να σας ζήσουν οι δημο-
σκόποι σας εκεί στο αγαπημένο
προεδρικό. 

3 Στις πονηράδες. Επειδή λοιπόν
γνωρίζουν τα επιτελεία πως δεν

θα βγει η νέα δημοσκόπηση από
ΜΜΕ τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σε-
πτεμβρίου, άρχισαν οι «διαρροές»
για «ανατροπές» από τη μία, «εκλο-
γές ενός γύρου» και λοιπές μπούρ-
δες από την άλλη.

4 Στη βιβλιογραφία. Αν διάβαζαν
λίγο οι πολιτικοί μας θα ήξεραν

πως η διεθνής βιβλιογραφία έχει
αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας
πως οι δημοσκοπήσεις ΔΕΝ επηρεά-
ζουν τα αποτελέσματα των εκλογών.
Ρωτάτε τον Κασουλίδη, τον Τάσο, ή
ακόμη και τον Αγαπούλα πρόεδρο
που έλεγε θα βγει από τον πρώτο
γύρο το 2013 και του είχε φταίξει η
«Κ», η οποία (μόνη) έγραφε πως δεν
παίζει τέτοιο σενάριο. Τα παραδείγ-
ματα πολλά, μαθήματα όμως δεν γί-
νονται.

5 Στη γυναίκα. Τελικά αυτή η γυ-
ναίκα του Καίσαρα όλοι την ανα-

φέρουν αλλά κανείς δεν την υιοθε-
τεί. Κάτι σαν ορφανό που το χρησι-
μοποιούν για δημόσιες σχέσεις.

6 Στις καταγγελίες. «Καταγγέλ-
λει» λέει η μητέρα του 40χρο-

νου που έχει την ευλογιά των πιθή-
κων, το νοσοκομείο και το Υπουρ-
γείο Υγείας. Καλύτερα να ανάψει
ένα κερί θα έλεγα.

7 Στο προφανές. Η άλλη κυρία που
καταγγέλλει, η Αννα Αριστοτέ-

λους, την επιχειρούμενη εξόντωσή
της, από την εισαγγελία(!) επειδή ορί-
στηκε ποινική έρευνα με ομάδα πέν-
τε ανακριτών – προσωπικοτήτων. Και
τι θα διερευνήσει η επιτροπή; Στη
σχέση του οργανωμένου εγκλήματος

με τις φυλακές. Μα υπάρχει τέτοια
σχέση κύριε εισαγγελέα; Σημείωση:
Λάθος ο μη διορισμός ούτε μιας γυ-
ναίκας στους ποινικούς ανακριτές. 

8 Στη λογική. Και γιατί να πάνε τα
ασφαλτικά στο Μιτσερό; Να πάνε

στην Κλήρου. Και γιατί να πάνε στην
Κλήρου; Να πάνε στην Τερσεφάνου;
Και γιατί να πάνε στην Τερσεφάνου;
Ας μείνουν εκεί που είναι στη Λευ-
κωσία. Γιατί χρειαζόμαστε άσφαλτο;
Ας στρώνουμε τους δρόμους με χώ-
μα σιορ!

9 Στη σιωπή. Αγαπητή κυρία Πει-
λίδου μου, το ότι βγάζουν υπερ-

κέρδη λόγω του κόστους αποφυγής
οι εταιρείες παραγωγής ΑΠΕ, δεν εί-
ναι το θέμα που μας ενδιαφέρει. Το
ότι αγοράζουμε την ηλιακή ενέργεια

στα 0,20 σεντ την κιλοβατόρα είναι
το ζήτημα, ενώ στη Γερμανία με τη
μισή μας ηλιοφάνεια την αγοράζουν
στα 0,04 σεντ. Συνεχίζετε να σιωπά-
τε, και να βγάζετε εκθέσεις για «πι-
θανή κερδοσκοπία» την ώρα που ο
κοσμάκης και οι επιχειρήσεις λιώ-
νουν στου λογαριασμούς της
ΑΗΚ. Δεν λέμε πως εσείς είστε
υπεύθυνη αλλά ο Γιώργος ο πονη-
ρός. Η σιωπή σας όμως είναι εκνευ-
ριστική, πώς να το κάνουμε. 

1 0 Στη γυναίκα του Καίσαρα. Το
ότι καλούν οι ξενοδόχοι τους

υπουργούς στα ξενοδοχεία τους δεν
είναι ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν
πληρώνουν και πόσο στο check out.
Ε Νίκο; Αγαπούλα μου θυμίζουν τον
Σαουδάραβα και το τζετ του οι ξενο-
δόχοι. 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

«Μια ευγενική άρνηση είναι καλύτερη από μια αγενή δωρεά» Dr. Thomas Fuller

Με άριστα το1010

Της ΞΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Στο βίντεο της περφόρμανς «Bre-
athing In / Breathing Out» του 1977
ο Ουλάι και η Μαρίνα Αμπράμοβιτς
ανταλλάσσουν αέρα μέσα από τα
στόματά τους. Οι μύτες τους είναι
κλειστές και τα μικρόφωνα που
συνδέονται με τον λάρυγγά τους
ενισχύουν τους ήχους αυτής της
ανταλλαγής. Με κάθε εκπνοή, η
περιεκτικότητα σε οξυγόνο μει-
ώνεται και όταν πια το διοξείδιο
του άνθρακα κυριαρχήσει, οι δύο
καλλιτέχνες, στα πρόθυρα της λι-

ποθυμίας, απομακρύνονται ο ένας
από τον άλλον.

Παρατηρώντας το βίντεο συνει-
δητοποιώ πως στα χρόνια της παν-
δημίας μια ανάλογη καλλιτεχνική
πράξη θα είχε διχάσει το κοινό και
η βασική πρόθεση των δημιουργών
θα είχε μείνει στην άκρη. Οι δύο
καλλιτέχνες δεν θα μπορούσαν να
είχαν πλησιάσει τόσο πολύ και αν
ακόμη είχαν αψηφήσει τους πε-
ριοριστικούς νόμους και τις αντι-
δράσεις των τρίτων, ο τρόμος θα
ζωγραφιζόταν στο βλέμμα τους πο-
λύ νωρίτερα. Το να αναπνέεις τον
αέρα του άλλου είναι πια επικίν-
δυνο. 

Η ανάσα
Με τον αέρα, το στοιχείο που

συνδέεται τόσο άμεσα με τη ζωή,
τον φορέα των οσμών, των ήχων
και των αερολυμάτων, ασχολείται
και η έκθεση «When the Wind
Blows» στο Κουνστχάους της Βιέν-

νης. Οι καλλιτέχνες, μέσα από φω-
τογραφίες, κολάζ, βίντεο και εγκα-
ταστάσεις, μιλούν για τη σύνθετη
σχέση μας με τον αέρα και τη λει-
τουργία της αναπνοής. Ενας άν-
θρωπος κατά μέσον όρο στη ζωή
του εισπνέει και εκπνέει 300 εκα-
τομμύρια λίτρα αέρα. Η ανάσα είναι
το μόνο που γνωρίζουμε να εκτε-
λούμε τέλεια όταν ερχόμαστε στον
κόσμο και το τελευταίο που κάνουμε
όταν φεύγουμε από αυτόν. Με τον
αέρα έχουμε συνδέσει, επίσης, ιαχές
ελευθερίας, κινήματα ανανεωτικά
στην τέχνη, πρωτοπόρες ιδέες στον
τομέα των επιστημών, φωνές δια-
μαρτυρίας για την κατοχύρωση
ίσων δικαιωμάτων (η φράση «Ι can’t
breathe» πυροδότησε το Black Lives
Μatter) αλλά και περιβαλλοντικά
ζητήματα, όπως η ατμοσφαιρική
ρύπανση, που χρήζουν άμεσης αν-
τιμετώπισης για τη συνέχιση της
ζωής μας στη Γη. Οι δημιουργοί
που έχουν προσκληθεί επιχειρούν

μια συνολική θεώρηση του θέματος,
σκύβοντας τόσο σε αρχαίους μύθους
και δοξασίες για τη δύναμη του ανέ-
μου όσο και σε μελέτες και επιστη-

μονικά πειράματα. Παίρνουν στοι-
χεία από διαφορετικές πηγές και
τα «μπολιάζουν» με δικά τους βιώ-
ματα και εμπειρίες για να κάνουν
απτό τον αέρα, το στοιχείο που
υπάρχει μέσα μας αλλά διαφεύγει
πολύ συχνά της προσοχής μας. Tην
ευρύτητα του θέματος καταλαβαίνει
ο επισκέπτης ήδη από το ξεκίνημα
της εκθεσιακής αφήγησης, όταν
αντικρίζει το μεγάλων διαστάσεων
κολάζ της Φινλανδής Νιγίνα Βατά-
νεν. Εικόνες από σύννεφα και φυτά,
λήψεις τυφώνων από δορυφόρο και
φωτογραφικά στιγμιότυπα ανθρώ-
πων που συνομιλούν «παντρεύον-
ται» μεταξύ τους, καταγράφοντας
όλους τους «τόπους» που ακουμπά
ο αέρας.

Ο Ολάφουρ Ελίασον, με το «Win-
dy Corner», το αόρατο γλυπτό που
σχηματίζεται όταν ο αέρας έρθει
σε επαφή με τα ανθρώπινα σώματα,
μας θυμίζει να αποτίνουμε φόρο
τιμής στο άυλο μνημείο της ύπαρξής

μας, ενώ ο Πορτογάλος Εντουάρντο
Λεάλ επιρρίπτει ευθύνες για την
επιπολαιότητά μας μέσα από μια
σειρά ελκυστικών φωτογραφιών.
Πολύχρωμες πλαστικές σακούλες
γαντζωμένες πάνω σε θάμνους στις
πιο απομονωμένες γωνιές του πλα-
νήτη υπακούν στο ράπισμα του
αέρα. Τι παρασύρεται τελικά πιο
εύκολα; Η συνείδησή μας ή το πλα-
στικό;

Κλιματική αλλαγή
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιά-

ζουν και τα δύο έργα με τα οποία
συμμετέχει στην έκθεση η Εμιλι
Πάρσονς-Λορντ, μια καλλιτέχνιδα
με έδρα το Σίδνεϊ που έχει αφιε-
ρώσει όλο της το έργο στον τρόπο
που αντιλαμβανόμαστε και διαχει-
ριζόμαστε τον αέρα. Στο τρικάναλο
βίντεό της, με τίτλο «Our Fetid
Rank», προβάλλει ομιλίες πολιτικών
πάνω στους κινδύνους της κλιμα-
τικής αλλαγής. Στο μοντάζ, ωστόσο,

κρατά έξυπνα μόνο τις ανάσες ανά-
μεσα στις λέξεις. Τι μένει, λοιπόν,
εκτός από ζεστός αέρας; Στην εν-
τυπωσιακή εγκατάστασή της «The
Confounding Leaving» μας προ-
σκαλεί να πάρουμε βαθιές ανάσες.
Πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια
τα επίπεδα οξυγόνου ήταν διπλάσια
σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα,
υποστηρίζει. Με αφετηρία αυτήν
τη σκέψη ανέτρεξε στο παρελθόν
της Γης και ανασύνθεσε τον αέρα
από διαφορετικές γεωλογικές πε-
ριόδους, ετοιμάζοντας τα μείγματα
με βάση επιστημονικές μετρήσεις.
Πώς θα είναι να αλλάζεις τον αέρα
σου από τον Φανεροζωικό Αιώνα
στην εποχή του Μέλλοντος;

Εως 28/8,
www.kunsthauswien.com.

Αέρας ζωής, ελευθερίας και τέχνης 
Εκθεση σύγχρονης τέχνης στη Βιέννη για τη σύνθετη σχέση μας με τον άνεμο και τη λειτουργία της αναπνοής

Τη σειρά «One More Night» εμπνεύ-
στηκε ο Τζούλιους φον Μπίσμαρκ
από τον δυνατό αέρα που του πήρε
τη σκηνή και τον εξοπλισμό του όταν
έκανε κάμπινγκ στην έρημο.

Οι πλαστικές σακούλες βρίσκονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως θυμίζει ο Εντουάρντο Λεάλ (αριστερά). Η Χόντα Ασφαρ φωτογραφίζει τους δρόμους που φτιάχνει ο αέρας (κέντρο - επάνω). Το
έργο «Wind Recorded» της Ουρλίκε Κένινγκσοφερ (κέντρο - κάτω) και η καταστρεπτική δύναμη του ανέμου όταν γίνεται τυφώνας στην εικόνα του Μπίγκερτ Μπέργκστρομ (δεξιά).

<<<<<<

Με τον αέρα έχουμε
συνδέσει ιαχές ελευθε-
ρίας, καλλιτεχνικά
κινήματα, φωνές
διαμαρτυρίας και περι-
βαλλοντικά ζητήματα.

Ο Σταύρος Χριστοδούλου
απουσιάζει σε άδεια.
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ΑΡΘΡΟ /  Του δρος ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΖΙΑΡΡΑ

Η άμαξα (το ΝΑΤΟ) μπροστά από τα άλογα (τη στρατηγική)

Σ την ομιλία ανακήρυξής του
ως προέδρου της Δημοκρατίας
το 2013, ο Νίκος Αναστασιά-

δης διαβεβαίωνε πως μία από τις
«πρώτες ενέργειες» της κυβέρνησής
του θα ήταν η υποβολή αίτησης
ένταξης της Κύπρου στον Συνε-
ταιρισμό για την Ειρήνη (PfP) (πρό-
γραμμα του ΝΑΤΟ που, σύμφωνα
με τον οργανισμό, επιδιώκει την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και άλλων
κρατών της Ευρώπης και του με-
τα-σοβιετικού χώρου). Το 2018, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωνε
πως δεν μπορούσε να αγνοήσει το
γεγονός ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε
«να διασφαλίσει την κατάργηση
των εγγυήσεων, των επεμβατικών
δικαιωμάτων και της παρουσίας
τουρκικού στρατού» και να λει-
τουργήσει «υπέρ των συμφερόντων
της Κύπρου». Παρά τις εξαγγελίες,
η αίτηση στον Συνεταιρισμό δεν
έγινε ποτέ, όπως και οποιαδήποτε
ουσιαστική προσπάθεια για εμπλο-
κή του ΝΑΤΟ. Φυσικά αυτή η δια-
πίστωση δεν αποτελεί μομφή, κα-

θώς οι μη ενέργειες προς αυτή την
κατεύθυνση μπορούν, θα έλεγε κα-
νείς, να εξηγηθούν εύκολα.

Ωστόσο, δημιουργείται ένα ση-
μαντικό ερώτημα: Από πού προ-
κύπτουν οι ένθερμες δηλώσεις του
υποψήφιου Προέδρου κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου και του ΔΗΣΥ ότι «από
τώρα πρέπει η Κύπρος να προτάξει
το θέμα της αίτησης ένταξης στο
ΝΑΤΟ»; Μήπως όσο ήταν ο κ. Νίκος
Αναστασιάδης στην εξουσία (εδώ
και σχεδόν μια δεκαετία), ο ΔΗΣΥ
δεν ήταν στην εξουσία; Δέκα χρόνια
τώρα, δεν υπήρχε ο χρόνος και ο
τρόπος να επιδιωχθούν αυτοί οι
στόχοι που τώρα παρουσιάζονται
ως καινοφανείς και πρωτοποριακοί;
Φυσικά και υπήρχε. Η απάντηση
που θα σπεύσουν κάποιοι να δώ-
σουν είναι πως τώρα ήλθε το «πλή-
ρωμα του χρόνου», αν λάβουμε μά-
λιστα υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις
με τον πόλεμο στην Ουκρανία και
την επικείμενη διεύρυνση του ΝΑ-
ΤΟ με την ένταξη της Φινλανδίας
και της Σουηδίας. Εν μέρει, μια λο-
γική αλλά εξαιρετικά επιφανειακή

απάντηση. Κι αυτό διότι υπάρχει
μια σειρά από ερωτήματα που πρέ-
πει, αρχικά, να απαντηθούν:

Πρώτον, ρωτήσαμε καθόλου το
ΝΑΤΟ εάν μας θέλει; Διότι μια «αί-
τηση ένταξης στο ΝΑΤΟ» ως τέτοια
δεν υπάρχει. Σύμφωνα με το άρθρο
10 της Συμμαχίας υπάρχει εκδήλωση
ενδιαφέροντος στην οποία το ΝΑΤΟ
πιθανόν να απαντήσει (ή όχι) με
πρόσκληση για προετοιμασία και
αξιολόγηση των δυνατοτήτων του
κράτους προκειμένου, εάν πληροί
τα πολιτικά, οικονομικά και στρα-
τιωτικά κριτήρια, να εισέλθει σε
διαδικασία ένταξης η οποία μπορεί
και να διαρκέσει καιρό. Δεύτερον,
με ποιες θεσμικές και επιχειρησιακές
δυνατότητες/χωρητικότητες (ca-
pacities) θα επιδιώξουμε ένταξη,
ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε
θεμελιώδεις ελλείψεις κι αδυναμίες;
Τρίτον, τι μας κάνει τόσο βέβαιους
ότι το ΝΑΤΟ θέλει να κληρονομήσει
το Κυπριακό, έχοντας μάλιστα γνώ-
ση της σχετικής δυσφορίας που
υπάρχει εντός της Ε.Ε. γι’ αυτό –
για όσους νομίζουν ότι μπορούμε

να κάνουμε σκέψεις ένταξης, αγνο-
ώντας τη διάσταση αυτή. Τέταρτον,
χωρίς ζωντανή τη διαδικασία επί-
λυσης του Κυπριακού, από ποιο
«παράθυρο» θα εισέλθει η ένταξη
στο ΝΑΤΟ; Και όλα αυτά με δεδο-
μένο ότι η Τουρκία δεν θα φέρει
καμία ένσταση στην αίτηση ένταξης
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ (πτυχή που
δεν είναι, σε καμία περίπτωση, δε-
δομένη). Η δε άποψη που φέρει την
Τουρκία να σπεύδει προς επίλυση
του Κυπριακού μετά τη δική μας
αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ είναι
εξαιρετικά αφελής και επικίνδυνη.
Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι στην
πρόσφατη διαπραγμάτευση ΝΑΤΟ
- Τουρκίας -Σουηδίας - Φινλανδίας,
η Άγκυρα πήρε ό,τι ζήτησε –κι ας
βρίσκονται, επί τούτου, ορισμένοι
σε άρνηση. Έχει σκεφτεί κανείς τι
σημαίνει αυτό στη δική μας περί-
πτωση;

Συνεπώς, προκύπτει ότι η ανα-
κίνηση της συζήτησης για το ΝΑΤΟ
έχει καθαρά λαϊκίστικους σκοπούς.
Ο λαϊκισμός όμως πρέπει να έχει
και όρια. Διότι σε θέματα εθνικής

στρατηγικής δεν χωρούν ούτε πυ-
ροτεχνήματα ούτε η «λογική του
ταβλιού» που συχνά κυριαρχεί. Και
το ζήτημα του ΝΑΤΟ είναι εξαιρε-
τικά ευαίσθητο. Σε ένα τόσο τετα-
μένο και ρευστό διεθνές σύστημα,
και με πιθανές στρατηγικές επι-
πτώσεις που δεν έχουν καν αξιο-
λογηθεί και έχουν να κάνουν, με-
ταξύ άλλων, με τις πιθανές αντι-
δράσεις της Τουρκίας, προεκλογικά
παιχνίδια καλό θα ήταν να μην παί-
ζονται. Οι καιροί επιβάλλουν σο-
βαρότητα και προσοχή, όχι λαϊκι-
σμό. Μας θυμίζουν την ανάγκη για
χάραξη στρατηγικής και όχι φλη-
ναφήματα.

Θα περιμέναμε από τους υπο-
ψήφιους Προέδρους να μην ανα-
λώνονται σε κενές περιεχομένου
κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά να
είχαν συγκεκριμένες προτάσεις για
το πώς αυτό το κράτος μπορεί επι-
τέλους να αναπτύξει στρατηγική
και να πάει μπροστά. Περιμένουμε
να ακούσουμε για νομοθεσία που
θα θεσμοθετεί ένα μη κομματο-
κρατούμενο Συμβούλιο Εθνικής

Ασφάλειας. Αναμένουμε ακόμα την
υιοθέτηση Στρατηγικού Εγγράφου
Εθνικής Ασφάλειας. Αναζητούμε,
επίσης, σοβαρές προσπάθειες δη-
μιουργίας κοινωνικής και πολιτικής
συναίνεσης για το ποια πρέπει να
είναι η στοχοθεσία στο Κυπριακό
και πώς πρέπει να επιδιωχθεί. Ψά-
χνουμε συγκεκριμένες προτάσεις
για στρατηγικές συζεύξεις με τους
Τουρκοκύπριους κατά της Τουρκίας.
Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Δεν
μπορούμε να προσποιούμαστε ότι
είμαστε στρατηγικοί παίκτες στην
Ανατολική Μεσόγειο και να κάνου-
με μεγαλεπήβολες σκέψεις αναφο-
ρικά με τον διεθνή μας προσανα-
τολισμό χωρίς να έχουμε επιλύσει
βασικά ζητήματα. Διαφορετικά,
όπως λέει και η γνωστή παροιμία,
«πάμε ξυπόλητοι στα αγκάθια» κι
όταν το καταλάβουμε θα είναι πλέον
αργά –και δεν θα είναι η πρώτη
φορά.

Ο δρ Ζήνων Τζιάρρας είναι διεθνολόγος,
συγγραφέας του βιβλίου «8+2 Μύθοι για
την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική».

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

Φραστικές υποδείξεις επιστρατεύει
η Γερμανία κατά των έκνομων ενερ-
γειών της Τουρκίας στην Κύπρο
και των παράνομων διεκδικήσεων
της στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να
γίνεται πειστικό, καθώς την ίδια
ώρα οι ενέργειες του Βερολίνου
συνδράμουν την αναθεωρητική
πολιτική της Άγκυρας. Από τη μία
με τη συμμετοχή γερμανικής εται-
ρίας (ελεγχόμενης από το κράτος)
στην παραγωγή των τουρκικών
drones Bayraktar TB2 που έχουν
εγκατασταθεί στο κατεχόμενο Λευ-
κόνοικο και είχαν ενεργό ρόλο στις
έκνομες ενέργειες στην κυπριακή
ΑΟΖ και από την άλλη με την πα-
ράδοση έξι υπερσύγχρονων υπο-
βρυχίων 214 στο καθεστώς Ερντο-
γάν. Η Γερμανία νίπτει τας χείρας

της και για την αξιοποίηση της γερ-
μανικής καταγωγής αρμάτων Le-
opard 2A4 στα Κατεχόμενα, από
τον τουρκικό στρατό κατοχής. Σε
όλες τις περιπτώσεις, η Γερμανία
εμφανίζεται ορθή στο θεωρητικό
κομμάτι δημοσίων δηλώσεων, με
υποστηρικτικές τοποθετήσεις για
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα όλων των κρατών-με-
λών, περιλαμβανομένων Κύπρου
και Ελλάδας. Επί του πρακτέου
όμως, συνδράμει την Τουρκία με
υπερσύγχρονα εξοπλιστικά συστή-
ματα, οδηγώντας σε αλλαγή την
ισορροπία δυνάμεων εις βάρος της
Ελλάδας, ενώ αφήνει ακάλυπτη
την Κύπρο που εισπράττει μεν φρα-
στική αλληλεγγύη από το Βερολίνο
και κατ’ επέκταση από την Ε.Ε.,
αλλά βιώνει πολεμικές ιαχές από
την Άγκυρα που έχει αποθρασυνθεί,
συνεπεία και της διπρόσωπης προ-
σέγγισης της Γερμανίας.  

Ενδεικτική της κατάστασης που
επικρατεί, ήταν η τοποθέτηση πριν
από μερικές μέρες της ΥΠΕΞ της
Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η
οποία στήριξε λεκτικά την Ελλάδα
έναντι των διεκδικήσεων της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο, δημιουργώντας
την εντύπωση τήρησης θέσεων
αρχής. Ωστόσο, η Γερμανίδα ΥΠΕΞ
επέλεξε τη «σιωπή», όταν ο Έλλη-
νας ομόλογός της Νίκος Δένδιας
ζήτησε δημοσίως από το Βερολίνο

να μην υλοποιήσει το συμβόλαιο
για την παράδοση των έξι υπερ-
σύγχρονων υποβρυχίων 214 στην
Τουρκία. Απολύτως δικαιολογημένα,
ο κ. Δένδιας επεσήμανε προς την
κ. Μπέρμποκ ότι «τα υποβρύχια
αυτά κινδυνεύουν να αλλάξουν την
ισορροπία δυνάμεων στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, υπέρ μιας χώρας
που αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ,
έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναν-
τίον της Ελλάδας». Η θέση του Έλ-
ληνα ΥΠΕΞ δεν είναι καινούργια.
Άλλωστε, ο κ. Δένδιας είχε απο-
στείλει επιστολή στο Βερολίνο, στη
διάρκεια της προηγούμενης δια-
κυβέρνησης (Α. Μέρκελ), στον τότε
ομόλογό του Χάικο Μάας, ο οποίος
όμως απέρριψε το ελληνικό αίτημα
και τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης
του συμβολαίου για τα έξι υποβρύ-
χια. Ένα αίτημα τη λογική του οποί-
ου όλοι αντιλαμβάνονται, πλην του
Βερολίνου. Περιλαμβανομένων και
διεθνών ΜΜΕ, όπως του Economist
που πριν από ένα και πλέον έτος,
στις 3 Ιουλίου 2021 επεσήμανε ότι
«τα γερμανικά υποβρύχια παρέχουν
πλεονέκτημα στην Τουρκία έναντι
της Ελλάδας» (German submarines
are giving Turkey an edge over
Greece). 

Ωστόσο, η κ. Μπέρμποκ που
αναλώθηκε σε φραστικές υποδείξεις
προς την Άγκυρα, απέφυγε να το-
ποθετηθεί, αφήνοντας μετέωρο το
ελληνικό αίτημα και τηρώντας εμ-

φανείς αποστάσεις από τη δικαιο-
λογημένη θέση της Αθήνας. Η πο-
λιτική συμπεριφορά της Αναλένα
Μπέρμποκ αποκτά ακόμη μεγαλύ-
τερη σημασία, καθώς το κόμμα των
Πρασίνων της Γερμανίας, από το
οποίο προέρχεται, είχε καταθέσει
στις αρχές του 2021 (μαζί με το
κόμμα της Αριστεράς) πρόταση
στη γερμανική Βουλή, ζητώντας
να ανακληθεί η άδεια εξαγωγής
υποβρυχίων προς την Τουρκία.
Προφανώς η θέση αυτή των Πρα-
σίνων της Γερμανίας «ίσχυε» όσο
βρίσκονταν στην αντιπολίτευση,
ενώ αποκλίνει από την πολιτική
που υλοποιούν τώρα, ως μέλος πλέ-
ον της κυβέρνησης συνασπισμού,
υπό τους Σοσιαλιστές, του Καγκε-
λάριου Όλαφ Σόλτς. Κάτι που δη-
μιουργεί την εντύπωση ότι η Γερ-
μανία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων
και σε ό,τι αφορά τις έκνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας, θα συνεχίσει
να λέει άλλα (τηρώντας τους τύπους
και επιχειρώντας να χαϊδεύει τα
αφτιά της Λευκωσίας και της Αθή-
νας) και θα πράττει τα ακριβώς αν-
τίθετα, ικανοποιώντας «τα θέλω»
της Άγκυρας. 

Όπως είχε δημοσιεύσει η «Κ»,
το Βερολίνο διαδραματίζει ρόλο
στην παραγωγή των τουρκικών
drones Bayraktar TB2, που συμμε-
τείχαν και στις έκνομες ενέργειες
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Τα εν λόγω μη επανδρωμένα αε-

ροσκάφη είναι εξοπλισμένα με το
σύστημα υπέρυθρης απεικόνισης
Argos-II Hdt EO/IR Flir που παρά-
γεται από τη γερμανική εταιρεία
Hensoldt, μερίδιο της οποίας, ανήκει
στο κράτος της Γερμανίας. Η κρα-
τική συμμετοχή ανέρχεται στο
25,1%, κάτι που έχει εξαιρετική
σημασία, καθώς σύμφωνα με τον
γερμανικό νόμο, το ποσοστό αυτό,
παρέχει στη γερμανική κυβέρνηση
δικαίωμα αναστέλλουσας μειοψη-
φίας, στη λήψη αποφάσεων. Και
άρα, το Βερολίνο έχει ουσιαστικό
λόγο στη δραστηριοποίηση και
χρήση των Bayraktar TB2. Και συ-
νεπώς, εμμέσως αν μη τι άλλο, έχει
μερίδιο ευθύνης και για την όποια
συμμετοχή τους σε έκνομες ενέρ-
γειες. Η Λευκωσία ζήτησε εξηγήσεις
από το Βερολίνο, το οποίο, σύμφωνα
με τις πληροφορίες της «Κ», έδωσε
την αστεία απάντηση ότι η παρα-
γωγή και πώληση του συστήματος
υπέρυθρης απεικόνισης Argos-II
Hdt EO/IR Flir γίνεται από τη νο-
τιοαφρικανική Hensoldt και όχι
από τη γερμανική Hensoldt. Σε
κάθε περίπτωση, η νοτιοαφρικανική
Hensoldt (θυγατρική) και η γερμα-
νική ομώνυμη εταιρίας Hensoldt,
ανήκουν στον ίδιο όμιλο, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 

Ανάλογη στάση τήρησε το Βε-
ρολίνο και για τα γερμανικής κα-
ταγωγής άρματα μάχης Leopard
που έχουν κατακλύσει την κατε-

χόμενη Κύπρο. Επί διακυβέρνησης
Μέρκελ, ο τότε ΥΦΥΠΕΞ Μίχαελ
Ροτ είχε ξεκαθαρίσει ότι η γερμα-
νική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να
ζητήσει από την Άγκυρα την από-
συρση των γερμανικής καταγωγής
αρμάτων μάχης. Ο υφυπουργός
Εξωτερικών παρέπεμψε στην Ε.Ε.
ως υπεύθυνη για την επιβολή εμ-
πάργκο όπλων, την οποία ως γνω-
στόν το Βερολίνο χειραγωγεί και
στο πλαίσιο αυτό είχε φρενάρει
κάθε προσπάθεια για επιβολή κυ-
ρώσεων κατά της Τουρκίας. Πόσω
μάλλον για την επιβολή εμπάργκο
όπλων.

Και τουρκικό υποβρύχιο
Τουρκικοί κύκλοι θεωρούν ως

δεδομένη την υλοποίηση του συμ-

βολαίου παράδοσης των έξι υπερ-
σύγχρονων υποβρυχίων, εκτιμών-
τας ότι «η Γερμανία δεν πρόκειται
να υπαναχωρήσει», παρά το δίκαιο
και απολύτως δικαιολογημένο ελ-
ληνικό αίτημα. Σημειώνεται ότι τα
υποβρύχια κατασκευάζονται από
τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία
Howaldtswerke-Deutsche Werft
(HDW), του ομίλου Thyssen, σε συ-
νεργασία με το ναυπηγείο Golcuk
της Τουρκίας. Η συμφωνία προ-
βλέπει την προπαρασκευή των δο-
μικών και μηχανικών μερών των
υποβρυχίων στη Γερμανία, και την
παραγωγή των ηλεκτρονικών, οπλι-
κών συστημάτων και των αισθη-
τήρων επικοινωνιών και επεξερ-
γασίας δεδομένων στο τουρκικά
ναυπηγεία. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό,
στον οποίο αναφέρθηκε και ο Ερν-
τογάν, η παράδοση των έξι υπο-
βρυχίων θα ολοκληρωθεί μέχρι το
2027. Ήδη το πρώτο υποβρύχιο
Piri Reis βρίσκεται στο στάδιο δο-
κιμών και η παράδοσή του αναμέ-
νεται στα τέλη του τρέχοντος έτους.
Θα ακολουθήσουν το Hizir Reis
(2023), το Murat Reis (2024), το Ay-
din Reis (2025), το Seydi Ali Reis
(2026) και το Selman Reis (2027). 

Ο Ερντογάν εξήγγειλε επίσης
ότι το 2025 θα αρχίσει να «τρέχει»
πρόγραμμα MILDEN, για την κα-
τασκευή ενός αμιγούς τουρκικού
υποβρυχίου. 

Γερμανικές πλάτες στην Άγκυρα 
Υποβρύχια 214, Drones και Leopard «συνδράμουν» τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας σε Κύπρο και Αιγαίο

Το Βερολίνο δεν δείχνει διατεθειμένο να συζητήσει την επιβολή μέτρων εις βάρος της Τουρκίας, υπό το φως και της
αναβάθμισης του ρόλου της ως «περιφερειακής δύναμης», συνεπεία της διαμεσολάβησης στο Ουκρανικό, ως επίσης
και της συμφωνίας Μόσχας - Κιέβου στο ζήτημα των ουκρανικών σιτηρών.

<<<<<<

Η Γερμανία συνδράμει
την Τουρκία, με υπερ-
σύγχρονα εξοπλιστικά
συστήματα, οδηγώντας
σε αλλαγή την ισορρο-
πία δυνάμεων εις βάρος
της Ελλάδας, ενώ αφήνει
ακάλυπτη την Κύπρο.

<<<<<<

Σύμφωνα με κύκλους
της Ε.Ε. εάν το τουρκικό
γεωτρύπανο επικεντρω-
θεί στην Κύπρο, τότε οι
Βρυξέλλες θα καλέσουν,
την Άγκυρα να τερματί-
σει τις έκνομες ενέργειες
και να σεβαστεί τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα
όλων των κρατών-μελών.

Τι κάλυψη θα
λάβει η Κύπρος για
το γεωτρύπανο;
Ερωτηματικά προκαλούνται ανα-
φορικά με τα επίπεδα κάλυψης
της Κύπρου από την Ε.Ε., στο
ορατό ενδεχόμενο νέων έκνο-
μων ενεργειών της Τουρκίας,
στην κυπριακή ΑΟΖ, μετά τις 9
Αυγούστου, όταν ο Ταγίπ Ερντο-
γάν οριστικοποιήσει την πορεία
του τουρκικού γεωτρύπανου Αμ-
πντουλ Χαμίτ Χαν. Το Βερολίνο
δεν δείχνει διατεθειμένο να συ-
ζητήσει την επιβολή μέτρων εις
βάρος της Τουρκίας, υπό το φως
και της αναβάθμισης του ρόλου
της ως «περιφερειακής δύνα-
μης», συνεπεία της διαμεσολά-
βησης στο Ουκρανικό, ως επίσης
και της συμφωνίας Μόσχας - Κιέ-
βου στο ζήτημα των ουκρανικών
σιτηρών. Η πρόεδρος της Κομι-
σιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ενδεχόμε-
νες νέες μονομερείς ενέργειες
της Τουρκίας ή προκλήσεις κατά
παράβαση του διεθνούς δικαίου
θα έχουν «πολιτικές και οικονο-
μικές επιπτώσεις», κάτι πάντως
που δεν είναι απλή υπόθεση και
για να γίνει πραγματικότητα
απαιτείται πολιτική απόφαση των
27 κρατών-μελών και εν συνε-
χεία νέα επίσης ομόφωνη από-
φαση για τις όποιες, ενδεχόμε-
νες, επιπτώσεις. Κύκλοι στην
Ε.Ε. κρατούσαν μικρό καλάθι,
υποστηρίζοντας ότι «εάν το
τουρκικό γεωτρύπανο επικεν-
τρωθεί στην Κύπρο», τότε οι
Βρυξέλλες θα είναι έτοιμες να
επαναλάβουν τη «γνωστή και
διακηρυγμένη θέση τους». Κα-
λώντας δηλαδή, μεταξύ άλλων,
την Άγκυρα να τερματίσει τις
έκνομες ενέργειες και να σεβα-
στεί την κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα όλων των κρα-
τών-μελών. Ανάλογες ωστόσο
τοποθετήσεις είχαν αποδειχθεί
ανεπαρκείς στο παρελθόν και σε
καμιά περίπτωση δεν κατόρθω-
σαν να φρενάρουν τις έκνομες
ενέργειες της Τουρκίας, η οποία,
ελλείψει κόστους, συνέχισε
απτόητη το «έργο» της, κάνοντας
πάρτι στην κυπριακή ΑΟΖ. Κυ-
ρίαρχο ρόλο στην υποτονική αν-
τίδραση της Ε.Ε. διαδραμάτισε η
Γερμανία, η οποία ως γνωστόν
είχε πρωτοστατήσει τότε στο
άδειασμα της προσπάθειας που
είχε καταβάλει η Λευκωσία, το
2020 και 2021, για επιβολή κυ-
ρώσεων. Υπενθυμίζεται ότι τους
τελευταίους εννέα περίπου μή-
νες, η Λευκωσία επικεντρώνεται
σε ΜΟΕ για τη δημιουργία προ-
οπτικών επίλυσης του Κυπρια-
κού και έχει αναστείλει τις όποι-
ες προσπάθειες για επιβολή κυ-
ρώσεων κατά της Τουρκίας. Κα-
νείς όμως δεν μπορεί να προ-
βλέψει την πορεία που θα προσ-
λάβουν οι εξελίξεις σε έναν εν-
δεχόμενο νέο γύρο έκνομων
ενεργειών της Τουρκίας, στην
κυπριακή ΑΟΖ. 
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η τροπή που η συζήτηση έχει πάρει,
εν μέσω μάλιστα θέρους και υψη-
λών θερμοκρασιών, για το τι συνέβη
στο Κραν Μοντανά και στο Μον
Πελεράν σε σχέση με το Κυπριακό
αποδεικνύει πως το τελευταίο πα-
ραμένει βασικό στοιχείο για τις
προεδρικές του 2023 και η τάση
μάλιστα δείχνει πως θα εντείνεται
ως κομμάτι τηςπροεκλογικήςατζέν-
τας καθ’ οδόν για τον Φεβρουάριο
του 2023. Σημαντικότερες όμως
πέραν της επαναφοράς του Κυ-
πριακού στην τελευταία, παραμέ-
νουν οι ίδιες οι προκλήσεις του για
τον επόμενο Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, ιδίως σε μια περίοδο που
διαμορφώνονται δύο ενδιαφέρου-
σες τάσεις: Από τη μία, ο χρόνος
σωρευτικά μέχρι την ημέρα εκλογής
του επόμενου Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, δηλαδή μια εξαετία χω-
ρίς ουσιαστικές συνομιλίες.

Από την άλλη, η ίδια η περίοδος
που έχει εισέλθει η Τουρκία, η
οποία διανύει κι αυτή περίοδο κρί-
σιμων εκλογών στην οποία κρίνεται
η παραμονή ή όχι του Ερντογάν
στην εξουσία όσο και πολλές δυ-

ναμικές –λόγω οικονομίας και πο-
λέμου στην Ουκρανία– που θα κρί-
νουν τον εξωτερικό προσανατο-
λισμό της χώρας για τα επόμενα
χρόνια.

Σε αυτό το πεδίο καθίσταται
σαφές πως η συνήθης πρακτική
της ελληνοκυπριακής πολιτικής
κουλτούρας να αναμοχλεύει το Κυ-
πριακό ως παιχνίδι εσωτερικής κα-
τανάλωσης με το blame-game προς
τη διεθνή κοινότητα (π.χ. τον ΟΗΕ
ή τις ευθύνες της Τουρκίας) ή τον
εσωτερικό πολιτικό αντίπαλο απο-
τελεί ένα επίπεδο. Που συσπειρώνει
ή μετακινεί ένα μέρος του εκλογι-
κού σώματος. Ωστόσο, το αποτύ-
πωμα αυτού στο διεθνές επίπεδο
σε συνδυασμό με τις κινήσεις της
Τουρκίας και του διεθνούς παρά-
γοντα στο ζήτημα διαμορφώνουν
και την επόμενη ημέρα, που ανε-
ξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί στο
αξίωμα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κρίνεται δύσκολη και γε-
μάτη, αυτή τη φορά, πραγματικές
προκλήσεις. 

Μεγάλες οι προκλήσεις
Η τάση της Τουρκίας να προ-

χωρεί με τετελεσμένα στο Κυπριακό
μετά το 2017 κορυφώθηκε την πε-
ρίοδο 2018-2020 με τις γεωτρήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ και τη διάνοιξη
της περίκλειστης περιοχής των Βα-
ρωσίων ακολουθώντας ένα συστη-
ματικό pattern μεταξύ ρητορικής,
αφηγήματος (για λύση δύο ισότιμων
κρατών) και πρακτικής «επί του
εδάφους». Μετά το «διάλειμμα»
της περιόδου 2020-2021 με φόντο
μια ευρωτουρκική προσέγγιση για
αποκλιμάκωση στην Ανατολική
Μεσόγειο, η Άγκυρα δείχνει να
επανέρχεται στη μεθοδολογία και
το operandi της περιόδου, επιμέ-

νοντας τόσο στο μέτωπο της Αμ-
μοχώστου όσο και εγκαινιάζοντας
μια νέα περίοδο εντάσεων στην
Ανατολική Μεσόγειο αρχής γενο-
μένης από νέες γεωτρήσεις, με
αρχή την 9η Αυγούστου, που εν-
δέχεται να διαρκέσουν μέχρι το
τέλος του χρόνου.

Αυτή τη φορά, η Τουρκία δείχνει,
παράλληλα, να εστιάζει και στον
πολιτικό και κοινωνικό μετασχη-
ματισμό του γεωγραφικού χώρου
των Κατεχομένων αλλά και να ανα-
ζητεί ως προς τις γεωτρήσεις μια
προσέγγιση «τύπου 2.0» προκει-
μένου να προβεί στην ανακάλυψη
ενός κοιτάσματος πέριξ της Κύπρου
ή επί της ΑΟΖ της που θα άλλαζε
άρδην τα δεδομένα ως προς τη δια-
πραγματευτική της ισχύ και τον
τρόπο που θα ενίσχυε τη θέση της
στο ενδεχόμενο επανεκκίνησης

του διαλόγου. Συνεπώς ως προς τη
διάσταση των τετελεσμένων, σε
όλο τους το φάσμα, ο επόμενος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπο-
ρούσε να έχει απέναντι του ως προ-
κλήσεις:

• Την ανακάλυψη, εκ μέρους
της ΤΡΑΟ, ενός κοιτάσματος που
θα γίνονταν για την Άγκυρα μοχλός
πίεσης τόσο για τους decision ma-
kers στην περιοχή (κράτη και εται-
ρείες) ως προς τη μεγάλη γεωπο-
λιτική εικόνα της ενέργειας αλλά
κι εργαλείο στο κομμάτι της πολι-
τικής ισότητας του Κυπριακού. 

• Την περαιτέρω ανάπτυξη της
Αμμοχώστου που σε συνδυασμό
με τη ρητορική περί προσάρτησης
θα καθιστούσε, για την Τουρκία,
τη λύση δύο κρατών ως «τη δεύτερη
καλύτερη λύση» σε διαπραγματευ-
τικό επίπεδο.

• Μια διεθνή συγκυρία στην
οποία, όπως και στην περίοδο 2019-
2020, η διπλωματική προσπάθεια
πρόκλησης εκ μέρους της Κύπρου
πολιτικού και οικονομικού κόστους
στην Τουρκία μέσω κυρώσεων θα
έθετε έναν πήχη από τον οποίο η
Λευκωσία θα περνούσε από κάτω
και 

• Τη σημαντική διάσταση της
υπερχείλισης μιας σοβαρής και πα-
ρατεταμένηςκρίσης εντός της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας το απο-
τύπωμα της οποίας θα προβάλλον-
ταν, με τις ισχύουσες συνθήκες,
εντός της επικράτειας της Κ.Δ.

Μπορεί η εξουσία στην Κύπρο
να είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική
και κοινωνική διεργασία, θα υπο-
στήριζε ωστόσο κανείς πως η προ-
εδρική θητεία 2023-2028 δεν είναι
και η καλύτερη δυνατή για τον επό-

μενο Πρόεδρο μιας και φέρει μέσα
της τη διαμόρφωση αρκετών δε-
δομένων για τα επόμενα χρόνια,
από το δυσβάσταχτο πολιτικό κό-
στος μιας ντε φάκτο παγιωμένης
διχοτόμησης που θα μπορούσε να
πάει και στο επίπεδο της προσάρ-
τησης, από την Τουρκία, των Κα-
τεχομένων μέχρι μιας συμφωνίας,
στο τραπέζι των συνομιλιών, της
αλλαγής βάσης της λύσης του Κυ-
πριακού, εξέλιξη που επίσης επι-
φέρει πολιτικό κόστος ως παραδοχή
ήττας σε διπλωματικό επίπεδο. 

Aντίφαση των υποψηφίων
Αυτό που διαφάνηκε έντονα τό-

σο στην πρώτη άτυπη τηλεμαχία
μεταξύ των τριών, βασικών, υπο-
ψηφίων όσο και της συζήτησης
που ακολούθησε μετά είναι η πα-
ραδοχή τους πως πρέπει να συζη-

τηθεί η επόμενη ημέρα στο Κυ-
πριακό αμέσως μετά την επικρά-
τηση, στη δημόσια συζήτηση, του
blame-game για το τι συνέβη την
περίοδο της τελευταίας κορύφωσης
του Κυπριακού, το 2016-2017. Στη
περίπτωση της υποψηφιότητας
του κ. Νεοφύτου βλέπουμε το επι-
χείρημα της έγκαιρης προειδοποί-
ησης, την γνωστή ατάκα περί
«τσουνάμι» που ωστόσο δεν λει-
τούργησε την περίοδο της επανε-
κλογής Αναστασιάδη και των όσων
ακολούθησαν στον δημόσιο λόγο
περί αποκέντρωσης, λύσης δύο
κρατών και μιας πολιτικής που δεν
παρεμπόδισε τα τετελεσμένα επί
του εδάφους της Τουρκίας στην
απουσία συνομιλιών.

Στη περίπτωση του κ. Χριστο-
δουλίδη παρατηρούμε τη σθεναρή
υπεράσπιση της πολιτικής του κ.
Αναστασιάδη αλλά με το αφαιρετικό
επιχείρημα πως η ε/κ πλευρά δεν
πρέπει να κάνει εσωτερικά debate
για το Κυπριακό αλλά να εστιάζει
στο μέλλον και την επανέναρξη
του διαλόγου. Σε μια περίοδο έξι
σχεδόν ετών που δεν υπάρχει τέ-
τοιος και που ως προς την πρώτη

διάσταση δεν έχει υπάρξει, δια-
χρονικά, κουλτούρα ως προς τον
σημαντικό αυτό διάλογο. Τέλος,
στη περίπτωση του κ. Μαυρογιάννη
βλέπουμε την ανακολουθία μεταξύ
του ισχυρού blame-game για τις
επιλογές στο Μον Πελεράν προς
την κυβέρνηση Αναστασιάδη και
τον ρόλο του κ. Χριστοδουλίδη
αλλά, παράλληλα,μια παρελκυστική
επιχειρηματολογία όπως το επιχεί-
ρημα «περί ιδεοθύελλας» του κ.
Αναστασιάδη ως προς την προ-
οπτική μιας λύσης δύο κρατών.
Αναπόφευκτα συνεπώς εδώ προ-
κύπτει το εξής δεδομένο σε δύο
ενδιαφέροντες άξονες:

• Στην αμηχανία των βασικών
υποψηφίων αναφορικά με τη δυ-
ναμική πορεία προς την τελική
σχηματοποίηση των ισχυρών τουρ-
κικών προκλήσεων της επόμενης
ημέρας που όλοι γνωρίζουν πως
σχηματοποιούνται και πως, πιθα-
νόν, να εργαλειοποιηθούν στο τρα-
πέζι των συνομιλιών τα επόμενα
χρόνια. 

• Στην ισχυρή αντίφαση ως προς
την πρόταση επαναφοράς στο τρα-
πέζι των συνομιλιών προκειμένου
το Κυπριακό να επανεκκινήσει με
το λιγότερο δυνατό κόστος (δύσκο-
λο αλλά όχι, θεωρητικά, αδύνατο).
Δηλαδή ανεξαρτήτως αν ο επόμενος
Πρόεδρος προέρχεται από τον ΔΗ-
ΣΥ, τον ενδιάμεσο χώρο με τη στή-
ριξη ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ή το ΑΚΕΛ
(και τον τρόπο που κάθε πλευρά
προτάσσει τις θέσεις του για το Κυ-
πριακό), στο σημείο που βρισκό-
μαστε, αλλά και διαχρονικά, ο τρό-
πος επανόδου στις συνομιλίες πα-
ραμένει διαδικαστικά πάνω κάτω
ο ίδιος. Το πολιτικό κόστος της δια-
χείρισης δείχνει αυτή τη φορά να
διαφοροποιείται. 

Το αγκάθι της θητείας για το 2023-2028
Ποιες προκλήσεις στο Κυπριακό θα αντιμετωπίσει ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την επόμενη μέρα της εκλογής του

Αυτό που διαφάνηκε έντονα τόσο στο πρώτο άτυπο debate είναι η παραδοχή τους πώς πρέπει να συζητηθεί η επόμενη ημέρα στο Κυπριακό αμέσως μετά
την επικράτηση, στη δημόσια συζήτηση, του blame-game για το τι συνέβη την περίοδο της τελευταίας κορύφωσης του Κυπριακού, το 2016-2017.

<<<<<<

Η προεδρική θητεία
2023-2028 δεν είναι και
η καλύτερη δυνατή για
τον επόμενο Πρόεδρο
μιας και φέρει μέσα
της τη διαμόρφωση
αρκετών δεδομένων
για τα επόμενα χρόνια.

<<<<<<

Η τάση της Τουρκίας να
προχωρεί με τετελεσμένα
στο Κυπριακό μετά το
2017 κορυφώθηκε την
περίοδο 2018-2020 με
τις γεωτρήσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ και τη διά-
νοιξη της περίκλειστης
περιοχής των Βαρωσίων. 

Προεκλογικός με… «Αμπντούλ Χαμίτ»
Η σημειολογία του τέταρτου τρυ-
πανιού της ΤΡΑΟ που ξεκινά την
προσεχή Τρίτη τις έρευνές του
στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ξε-
χωριστό ενδιαφέρον μιας και ο
34ος σουλτάνος της Τουρκίας
εκτός από πρότυπο για τον Ερντο-
γάν αποτελεί και το αντικείμενο
της ανατροπής των Νεότουρκων,
το 1908, που εγκαινίασε και τη
δεύτερη περίοδο συνταγματικών
αναθεωρήσεων στην Τουρκία με-
τά το «Τανζιμάτ» οδηγώντας, το
1923, στη γέννηση του σύγχρονου
κράτους. Το τρυπάνι πέριξ της Κύ-
πρου θα έχει ωστόσο σοβαρό
αποτύπωμα, από τον Σεπτέμβριο,
στο εσωτερικό σκηνικό του προ-
εκλογικού αγώνα σε σχέση με την

αντιμετώπιση ενός νέου γύρου
τουρκικών γεωτρήσεων ανοίγον-
τας, όπως στην πρώτο άτυπη τηλε-
μαχία έκανε η συζήτηση για το
Μον Πελεράν, ένα νέο κεφάλαιο
για το blame-game για την περίο-
δο της πολιτικής επιβολής κυρώ-
σεων στην Τουρκία για τις έξι γεω-
τρήσεις της (Μάιος 2019-Ιούλιος
2020) στην Κύπρο. Πεδίο που θα
αναδείξει εκ νέου αντιφάσεις αλ-
λά και που θα υπενθυμίσει πως το
Κυπριακό, με τα ισχυρά του τετε-
λεσμένα και τα διλήμματα ασφά-
λειας που δημιουργεί για τα επό-
μενα χρόνια, αναμένεται να επι-
κρατήσει και σε αυτό τον προ-
εκλογικό. Με τη δυσκολότερη
ημέρα να είναι η επόμενη. 

Το τρυπάνι πέριξ της Κύπρου θα έχει ωστόσο σοβαρό αποτύπωμα, από
τον Σεπτέμβριο, στο εσωτερικό σκηνικό του προεκλογικού αγώνα.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος
η ενσωμάτωση ως αποτέλεσμα της
συνέχισης της υπάρχουσας κατά-
στασης, ως αποτέλεσμα των πολι-
τικών της Τουρκίας, ως αποτέλεσμα
της πολιτικής εξισλαμισμού που
εφαρμόζεται στα Κατεχόμενα, της
πίεσης που ασκείται στην προοδευ-
τική μερίδα της τ/κ κοινότητας και
της οικονομικής εξάρτησης των Κα-
τεχομένων από την Τουρκία» λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Ε/κ
διαπραγματευτής Μενέλαος Μενε-
λάου. Υποστηρίζει, πως όσο συνε-
χίζεται η παρούσα κατάσταση υπάρ-
χει ο κίνδυνος να φτάσουμε στο ση-
μείο όπου το θέμα της προσάρτησης
θα καταστεί πραγματικότητα.Ο ίδιος
δεν θεωρεί τα ΜΟΕ ως αυτοσκοπό,
αλλά ως εργαλείο που θα αποτελέ-
σουν ανάχωμα στις τουρκικές προ-
κλήσεις. Κληθείς να σχολιάσει «τα
περί ιδεοθυελλών» σημειώνει πως
ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί
ναεπιτευχθεί η επανένωση της Κύ-
πρου είναιμέσα από την προσήλωση
στο συμφωνημένο πλαίσιο.

–Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης πα-
ραιτήθηκε, γιατί όπως υποστή-
ριξε δεν υπάρχει κινητικότητα
στο Κυπριακό. Γιατί λοιπόνέπρε-
πε να διοριστεί νέος διαπραγμα-
τευτής; 

–Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο
λόγω των θέσεων της Τουρκίας και
της τ/κ πλευράς οι οποίες αμφισβη-
τούν τη συμφωνημένη βάση λύσης
και προτάσσουν τη θέση για «δύο
χωριστά κράτη». Αυτό βεβαίως δεν
σημαίνει πως θα πρέπει να παραι-
τηθούμε από την προσπάθεια. Αν-
τιθέτως, πρέπεινα ενδυναμώσουμε
τις προσπάθειές μας ώστε να δη-
μιουργήσουμε τις προϋποθέσεις,
στον βαθμό που εξαρτάται από
εμάς, για να αναζωογονηθεί η ει-
ρηνευτική διαδικασία και να φτά-
σουμε στο σημείο επανέναρξης των
συνομιλιών. Γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν
θα έδινε το σωστό μήνυμα, εάν η
πλευρά μας επέλεγε να μην έχει
διαπραγματευτή.

–Η περίοδος μέχρι και τις προ-
εδρικές εκλογές στην Κύπρο και
την Τουρκία δεν είναι νεκρή για
διαπραγματεύσεις; 

–Φαίνεται ότι μέχρι και τις εκλο-
γές στην Τουρκία είναι δύσκολο να
έχουμε επανέναρξη της διαπραγ-
ματευτικής διαδικασίας,αλλά κύριος
στόχος μας πρέπει να είναι να ερ-
γαστούμε σε αυτό το διάστημα για
τη δημιουργία των προϋποθέσεων,
ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο
επανέναρξης των συνομιλιών, όταν
τα δεδομένα το επιτρέψουν. 

–Στη δημιουργία των προϋπο-
θέσεων θεωρείται και η ενίσχυση
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμ-
πιστοσύνης;

–Και τα ΜΟΕ είναι ένα εργαλείο
έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδα-
φος για να αναζωογονηθεί η ειρη-
νευτική διαδικασία. Οι εισηγήσεις
για ΜΟΕ δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ
αυτοσκοπός και σίγουρα δεν υπο-
καθιστούν το κυρίως ζητούμενο
που είναι η λύση. Γίνονται για να
υποβοηθήσουν τη διαδικασία επα-
νέναρξης των συνομιλιών για την
επίτευξη συνολικής λύσης και για
να λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέ-
ναντι στις προκλήσεις και παρα-
βιάσεις της Τουρκίας, στο Βαρώσι
και αλλού. 

–Μπορούν να αναχαιτίσουν τις
προκλήσεις στην Αμμόχωστο; 

–Η στρατηγική της Τουρκίας έχει
ως στόχο να εκτροχιαστεί το Κυ-
πριακό από το συμφωνημένο πλαίσιο
και για να το πετύχειαυτόεπιχειρεί
να οδηγήσει τα πράγματα σε τέλμα,
με τις παραβιάσεις στο Βαρώσι και
άλλες προκλήσεις.Γι’ αυτό είναι ση-
μαντικό εμείς να κάνουμε αυτά που
περνούν από το δικό μας χέρι για
να δημιουργήσουμε τα αναγκαία
αναχώματα. Και οι προτάσεις για
ΜΟΕ μπορούν να συμβάλουν προς
αυτή την κατεύθυνση. 

–Πόσο πυροδοτεί τις όποιες εξε-
λίξεις μία νέα γεώτρηση;

–Αν έχουμε εξελίξεις που περι-
λαμβάνουν περαιτέρω παραβιάσεις
και παράνομες ενέργειες, οπωσδή-
ποτε αυτό δεν θα είναι καθόλου
υποβοηθητικό προς την κατεύθυν-
ση της δημιουργίας του κατάλληλου
κλίματος. 

–Με δεδομένη την επιδείνωση
της κατάστασης στην τ/κ πλευρά
από τις παρεμβάσεις της Τουρ-
κίας, η δική μας πλευρά δεν θα
έπρεπε να κινητοποιήσει κάποιες
διαδικασίες που θα βοηθούν την
άλλη πλευρά και θα βελτιώνουν
το μεταξύ μας κλίμα; 

–Προβαίνουμε σε ενέργειες.Ένα
πρόσφατο παράδειγμα είναι η δι-
εύρυνση των προϊόντων που μπο-
ρούν να διακινούνται βάσει του Κα-
νονισμού της Πράσινης Γραμμής.
Υπάρχει περιθώριο να εργαστούμε
πάνω σε κάποιες ιδέες που μπορούν
να συζητηθούν στο πλαίσιο των
τεχνικών επιτροπών και να διευ-
ρύνουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερο τις πρωτοβουλίες μας προς
αυτή την κατεύθυνση. 

–Πώς βοηθούν την κατάσταση
στην οποία βρίσκονται αυτή τη
στιγμή οι Τ/κ τα θέματα των Τε-
χνικών Επιτροπών;

–Αν μη τι άλλο διατηρούν και
ενδυναμώνουν το μήνυμα ότι εξα-
κολουθούμε να εργαζόμαστε προς
την κατεύθυνση δημιουργίας του
κατάλληλου κλίματος στο επίπεδο
της κοινωνίας των πολιτών. Ότι
δεν εγκαταλείπουμε την προσπά-
θεια έστω στον βαθμό τον οποίο
μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγ-

ματα. Υπάρχουν κι άλλα περιθώρια,
όπως και τα ΜΟΕ που έχουμε προ-
τείνει περιλαμβάνουν πολύ τολμη-
ρές προτάσεις με μηνύματα προς
την τ/κ κοινότητα. Η μερίδα της
τ/κ κοινότητας που αντιδρά στις
πολιτικές ενσωμάτωσης τις οποίες
εφαρμόζει η Τουρκία, αντιδρά στη
γραμμή των δύο κρατών και ασκεί
πίεση προς την κατεύθυνση της
αναζωογόνησης της ειρηνευτικής
διαδικασίας είναι δυνητικοί μας
σύμμαχοι και εμείς σκεφτόμαστε
και ενεργούμε με γνώμονα πώς να
δημιουργούμε γέφυρες με αυτή τη
μερίδα της τ/κ κοινότητας.

–Το ζήτημα της προσάρτησης
πόσο μας ανησυχεί; Είναι μπλόφα
του Τούρκου προέδρου ή πραγ-
ματική απειλή; 

–Είναι ένας πραγματικός κίνδυ-
νος η ενσωμάτωση ως αποτέλεσμα
της συνέχισης της υπάρχουσας κα-
τάστασης, ως αποτέλεσμα των πο-
λιτικών οι οποίες εφαρμόζονται και
εντατικοποιούνται από πλευράς
της Τουρκίας προς αυτή την κα-
τεύθυνση, ως αποτέλεσμα της πο-
λιτικής εξισλαμισμού που εφαρμό-
ζεται στα Κατεχόμενα, της πίεσης
που ασκείται στην προοδευτική
μερίδα της τ/κ κοινότητας και της
οικονομικής εξάρτησης των Κατε-
χομένων από την Τουρκία. Όσο
συνεχίζεται η παρούσα κατάσταση
υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσουμε
εν τέλει στο σημείο όπου αυτό το
θέματης προσάρτησηςθα καταστεί
πραγματικότητα. 

–Ο προκάτοχός σας είχε θέσει
πρόβλημα αξιοπιστίας από την
πλευρά μας, για να πείσουμε τη

διεθνή κοινότητα για τη βούλησή
μας. Συμμερίζεστε κάτι τέτοιο; 

–Δεν θα ήταν σωστό να σχολιά-
σω δηλώσεις του προκατόχου μου.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω
είναι ότι ενόσω υπάρχει το κυπριακό
πρόβλημα, εκείνος ο οποίος φέρει
τη μείζονα και θεμελιώδη ευθύνη
για αυτή την ανοικτή πληγή είναι
η Τουρκία. Από εκεί και πέρα θεωρώ
ότι έχουμε να αποκομίσουμε όφελος,
εάν ανασκοπώντας την εμπειρία
των προσπαθειών λύσης του Κυ-
πριακού διαχρονικά, προβληματι-
ζόμαστε και κατά πόσο υπάρχουν
πράγματα τα οποία και εμείς θα
μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα,
έχοντας το βλέμμα και το μυαλό
μας στραμμένα στο μέλλον. Δηλαδή
με γνώμονα πώς θα δημιουργήσου-
με τις προϋποθέσεις, στον βαθμό
που εξαρτάται από εμάς, για μια
νέα προσπάθεια η οποία αυτή τη
φορά να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

–Εσείς είχατε ακούσει τα περί
ιδεοθύελλας για άλλες μορφές
λύσης του Κυπριακού από την
πλευρά μας;

–Έχω ακούσει όσα έχουν λεχθεί
δημοσίως. Τίποτε πέραν αυτού. Από
εκεί και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω
ότι η δική μου εντολή είναι ότι δια-
πραγματευόμαστε στη βάση του
συμφωνημένου πλαισίου όπως κα-
θορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών, που είναι η ΔΔΟ με
πολιτική ισότητα. Αυτός είναι ο μό-
νος στόχος εκείείναι επικεντρωμένη
η προσπάθειά μας και η γνώμη μου
είναι ότι ο μόνος τρόπος με τον
οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στρα-
τηγικός στόχος της απελευθέρωσης
και επανένωσης της Κύπρου είναι

μέσα από την προσήλωση σε αυτό
το συμφωνημένο πλαίσιο. 

–Είναι η δική σας κόκκινη γραμ-
μή; Επειδή έχει γίνει τεράστια
συζήτηση με αφορμή την υπο-
ψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη
για το συνειδησιακό κομμάτι
ενός τεχνοκράτη. 

–Και πάλι θέλω να πω ότι δεν
θεωρώ σωστό από μέρους μου να
σχολιάσω οτιδήποτε αφορά τον κ.
Μαυρογιάννη. Προσωπικά δεν θέλω
να κάνω πομπώδεις δηλώσεις περί
κόκκινων γραμμών και συνειδη-
σιακών θεμάτων. Επαναλαμβάνω
ότι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε
στον στρατηγικό στόχο της απε-
λευθέρωσης και της επανένωσης
είναι μέσα από τηνπροσήλωσήμας
σε αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο.
Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ
οριακό σημείο με μία συστηματική
προσπάθεια από πλευράς της Τουρ-
κίας να εκτροχιάσει τα πράγματα
και να τα οδηγήσει προς την ορι-
στικοποίηση της διχοτόμησης.
Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα η
μοναδική επιλογή για εμάς είναι η
αταλάντευτη προσήλωση μας στο
συμφωνημένο πλαίσιο. 

–Ποια η άποψή σας για την ανα-
βίωση της συζήτησης για τα τε-
κταινόμενα στο Κραν Μοντανά; 

–Θα επαναλάβω αυτό που ανέ-
φεραπροηγουμένως. Ενόσω το Κυ-
πριακό παραμένει ανοικτό την κύρια,
θεμελιώδη ευθύνη για την ύπαρξή
του τη φέρει η Τουρκία. Από εκεί
και πέρα το να αξιολογούμε τη δική
μας εμπειρία, όχι μόνο για το Κραν
Μοντανάαλλά διαχρονικά, έχοντας
το βλέμμα στο μέλλον, είναι κάτι
που μπορεί να λειτουργήσει προς
όφελός μας, έτσι ώστε στο βαθμό
που εξαρτάται από εμάς να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις για
μια επόμενη ευκαιρία η οποία αυτή
τη φορά να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

–Θα πρέπει να συνεχίσουμε από
εκεί που μείναμε στο Κραν Μον-
τανά; 

–Ναι, είναι πολύ κρίσιμο και ση-
μαντικό να διαφυλαχτεί αυτό που
ονομάζουμε κεκτημένο των συνο-
μιλιών. Εξάλλου οι συγκλίσεις οι
οποίες είχαν επιτευχθεί ήταν απο-
τέλεσμα μακρόχρονης και εξαντ-
λητικής προσπάθειας. Αν υπάρχει
κάτι στο οποίο σχεδόν όλοι συμ-
φωνούν είναι ότι τα πράγματα στο
Κραν Μοντανά είχαν φτάσει πολύ
κοντά σε μια θετική κατάληξη. Για
να έχουμε συνεπώς τις καλύτερες
δυνατές προϋποθέσεις σε μια επό-
μενη προσπάθεια να φτάσουμε
στην ολοκλήρωσή της με επιτυχία
πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από
το χέρι μας για να διαφυλάξουμε
όλα όσα είχαν επιτευχθεί μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή. 

–Λόγω της αριστερής σας κατα-
βολής, κάποιοι είχαν πει πως θα
έπρεπε να αρνηθείτε τη θέση.
Ήταν κάτι που το σκεφτήκατε
ή αποτελούσε μονόδρομο ο διο-
ρισμός;

–Είμαιυπηρεσιακός, διπλωμάτης
καριέρας, μέλος της διπλωματικής
υπηρεσίαςαπό το 2001, στην οποία
συνεχίζω να ανήκω. Όπως μου είχαν
ανατεθεί στο παρελθόν τα καθή-
κοντα του προϊσταμένου του τμή-
ματος Κυπριακού και Τουρκίας στο
υπουργείο εξωτερικών, τα καθή-
κοντα του αναπληρωτή μονίμου
αντιπροσώπου της Κύπρου στον
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, του μέλους
του διπλωματικού γραφείου και της
διαπραγματευτικής ομάδας επί δια-
κυβερνήσεων Δημήτρη Χριστόφια
και Τάσσου Παπαδόπουλου έτσι και
σε αυτή την περίπτωση μου ανα-
τέθηκαν αυτά τα καθήκοντα. Είμαι
ευγνώμων που μου δόθηκε αυτή η
ευκαιρία όπως ευγνώμων είμαι για
όσα είχαν προηγηθεί τα οποία αν
δεν είχαν γίνει δεν θα βρισκόμουν
σήμερα σε αυτή τη θέση. Μέσα από
αυτό το πρίσμα θα καταβάλω κάθε
προσπάθεια, όπως έκανα πάντα,
για ανταποκριθώ με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στα καθήκοντα τα
οποία μου έχουν ανατεθεί. 

Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΣΤΗΝ «Κ

Κρίσιμο το κεκτημένο των συνομιλιών
Ο Ε/κ διαπραγματευτής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και υπογραμμίζει πως ο κίνδυνος της ενσωμάτωσης είναι πλέον πραγματικός

–Οι κυρώσεις θα είναι η μόνη διέξοδος ή
δεν βοηθούν τελικά; 

–Οι κυρώσεις είχαν ως στόχο να αποτε-
λέσουν ένα εργαλείο εξεύρεσης πολιτικής
διεξόδου, για να τερματιστούν οι παράνομες
ενέργειες και να οδηγηθούμε στο σημείο
όπου θα έχουμε το κατάλληλο κλίμα για να
επικεντρωθούμε στο κυρίως ζητούμενο που
είναι η επίλυση του Κυπριακού. Ο τρόπος με
τον οποίο είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, η
προσέγγιση που υπήρχε και από πλευράς
των εταίρων μας στην Ε.Ε. είχε οδηγήσει την
κατάσταση σε ένα σημείο όπου επιλέγηκε
μια άλλη προσέγγιση…

–Και η κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει το

θέμα των κυρώσεων. 
–Κάθε τακτική προσαρμόζεται αναλόγως

των δεδομένων και των δυνατοτήτων. Λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις θέσεις των εταίρων
μας είπαμε ότι μπορούμε να εξετάσουμε τρό-
πους άσκησης της αναγκαίας πίεσης προς
την Τουρκία μέσα από το πρίσμα της θετικής
ατζέντας. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε. έχει απο-
φάσεις οι οποίες καλούν την Τουρκία να
απέχει από νέες παράνομες ενέργειες και
επαναβεβαιώνουν τη βούληση της Ε.Ε. να
εξετάσει επιλογές που έχει στη διάθεσή της,
εάν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί.

–Δεν είναι αντικρουόμενο όμως με το γε-
γονός ότι ζητούμε πλέον να τυγχάνει ίδιας

διαχείρισης το Κυπριακό με το Ουκρανικό; 
–Η θέση μας είναι ότι η ίδια ευαισθησία

που επιδεικνύεται στην περίπτωση της Ου-
κρανίας, όσον αφορά τον σεβασμό του διε-
θνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη
των Η.Ε., των αρχών της εδαφικής ακεραι-
ότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας
των κρατών, πρέπει να επιδεικνύεται σε όλες
τις περιπτώσεις περιλαμβανομένης και της
Κύπρου.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή δια-
πιστώνεται κάποια επιλεκτική ευαισθησία,
θα πρέπει ή θα ήταν βοηθητικό για εμάς, να
θέσουμε εμπόδια στις αποφάσεις της Ε.Ε. για
το Ουκρανικό. Για να μην μας αποδίδονται
και άλλα κίνητρα.

Το αφήγημα των κυρώσεων και τα κίνητρα

Όσο συνεχίζεται η πα-
ρούσα κατάσταση υπάρ-
χει ο κίνδυνος να φτά-
σουμε εν τέλει στο ση-
μείο όπου αυτό το θέμα
της προσάρτησης θα κα-
ταστεί πραγματικότητα.

Βρισκόμαστε σε ένα πά-
ρα πολύ οριακό σημείο
με μία συστηματική
προσπάθεια από πλευ-
ράς της Τουρκίας να
οδηγήσει τα πράγματα
προς την οριστικοποί-
ηση της διχοτόμησης. Η
μοναδική επιλογή για
εμάς είναι η αταλάντευτη
προσήλωση μας στο
συμφωνημένο πλαίσιο.

Η συζήτηση για
ΝΑΤΟ θέλει προσοχή

–Με αφορμή τον προεκλογικό έχει μπει στη δημόσια
σφαίρα το ενδεχόμενο ένταξής μας στο ΝΑΤΟ.
Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; 
–Όπως είπατε, το θέμα τέθηκε πρόσφατα στη
δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο των προεκλογικών
συζητήσεων, στις οποίες δεν θα ήθελα να εμ-
πλακώ. Θα πω μόνο ότι το θέμα αυτό χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή λόγω και των πτυχών του οι
οποίες σχετίζονται με το Κυπριακό. Μπορεί να
έρχεται στην επικαιρότητα λόγω του Ουκρανι-
κού όμως στη δική μας περίπτωση υπάρχει μια
διαφορά. Η απειλή σε μας προέρχεται από χώ-
ρα μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ προστατεύει τα
μέλη του έναντι απειλών από τρίτες χώρες και
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιθε-
τικότητα που εκδηλώνει η Τουρκία απέναντι
στην Ελλάδα, έναντι της οποίας η στάση της
συμμαχίας είναι ουδέτερη. Συνεπώς πρέπει να
ζυγιστούν με πάρα πολλή προσοχή τα υπέρ και
τα κατά έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι στο τέλος
δεν θα δημιουργηθούν αχρείαστες επιπλοκές
και προβλήματα, αντί για κάποιο όφελος. 

–Τι επιπλοκές;
–Για παράδειγμα, είναι η θέση μας πως η πιο
καθοριστική πτυχή για τη λύση του Κυπριακού
είναι η πτυχή της ασφάλειας. Ποια θα είναι η δι-
κή μας προσέγγιση σε μια ενδεχόμενη θέση ότι
εφόσον θα είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, τι ενο-
χλεί να διατηρηθεί μία τουρκική βάση και κά-
ποια στρατεύματα στην Κύπρο; Γι’ αυτό πρέπει
να προσμετρήσουμε όλες τις παραμέτρους και
τις επιπτώσεις που μπορεί να περιπλέξουν αντί
να βοηθήσουν να ξεπεράσουμε ένα ζήτημα
που έχουμε μπροστά μας. Ο κ. Μενελάου εξηγεί στην «Κ» γιατί ανέλαβε το θέση του διαπραγματευτή δεδομένου ότι δεν υπάρ-

χουν επί του παρόντος συνομιλίες και αν έχει κόκκινες γραμμές στο θέμα των διαπραγματεύσεων.
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Της ΟΡΙΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Oταν Νικόλας Παπαδόπουλος και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης έδιναν τα χέρια, επισφραγί-
ζοντας τη στήριξη του τελευταίου από το
ΔΗΚΟ γεννήθηκαν και τα πρώτα ερωτήματα
σε σχέση με την επόμενη μέρα και ποια η
στρατηγική που θα ακολουθηθεί για προ-
ώθηση της υποψηφιότητας του πρώην
ΥΠΕΞ. Από την αρχή της συνεργασίας μέχρι
και σήμερα το επιτελείο Νίκου Χριστοδου-
λίδη ξεκαθαρίζει προς όλες τις κατευθύνσεις
πως λειτουργεί αυτόνομα και δεν δέχεται
παρεμβάσεις από κομματικά στελέχη. Μά-

λιστα επαναλαμβάνουν και τη θέση πως
δεν επιθυμούν ταύτιση με κόμματα μιας
και δημιουργείται ο κίνδυνος απομάκρυνσης
των δεξιών ψηφοφόρων. Μία άποψη την
οποία σέβονται και υιοθετούν πρωτοκλα-
σάτα στελέχη του ΔΗΚΟ που από την πρώτη
στιγμή τάχθηκαν υπέρ της συγκεκριμένης
υποψηφιότητας.

Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα τίποτα δεν
έχει ξεκαθαριστεί. Η επικοινωνία μεταξύ
του επιτελείου Νίκου Χριστοδουλίδη με τα

στελέχη του ΔΗΚΟ βρίσκεται σε βρεφικό
στάδιο. Πέρα από τις επισκέψεις του εκ των
βοηθών γενικών οργανωτικών γραμματέων
του ΔΗΚΟ Παναγιώτη Παλατέ στα γραφεία
του επιτελείου του ανεξάρτητου υποψηφίου
κυρίως για να παραδώσει καταλόγους με
τα στοιχεία μελών με τα οποία θα υπάρξει
τηλεφωνική επικοινωνία και κάποιες συ-
νεννοήσεις με τη Μαρίνα Χατζημανώλη
και τον Γιάννη Ιωάννου από το επιτελείο
του Νίκου Χριστοδουλίδη κυρίως σε οργα-

νωτικό επίπεδο, δεν υπάρχει οτιδήποτε
άλλο που να μαρτυρεί ότι τα δύο επιτελεία
συνεργάζονται στενά. Βέβαια το μήνυμα
που στέλνει προς τα έξω το ΔΗΚΟ είναι ότι
θα εκμεταλλευτούν την καλοκαιρινή περίοδο
ώστε να υπάρξει και ο απαιτούμενος συν-
τονισμός και να έχουν μια πιο ξεκάθαρη
ιδέα τόσο για την δημόσια εικόνα όσο και
για τις κατ’ ιδίαν αποφάσεις. Μάλιστα, όπως
φαίνεται, τρεις είναι οι ενότητες να μπαίνουν
από πλευράς του κόμματος ώστε να υπάρξει

καλύτερος συντονισμός. Πρώτον να υπάρξει
συζήτηση για την οργάνωση, μία δεύτερη
σύσκεψη σε σχέση με το επικοινωνιακό
και μία τρίτη, ευρύτερη, για γενικότερα ζη-
τήματα που προκύπτουν. Σε πρώτο πλάνο
σε σχέση με την τρόπο διαχείρισης και
αυτού του προεκλογικού αγώνα από πλευράς
κόμματος τίθεται ο οργανωτικός γραμματέας
του ΔΗΚΟ Φύτος Κωνσταντίνου με μακρο-
χρόνια εμπειρία έχοντας στο πλευρό του,
τους δύο βοηθούς γενικούς οργανωτικούς
γραμματείς Ολύμπιο Χριστοφή και Πανα-
γιώτη Παλατέ.

Ο Άθως και οι άλλοι…
Συχνή επικοινωνία θα πρέπει, όπως ση-

μειώνουν στελέχη του ΔΗΚΟ, να υπάρχει
και μετα μέλη των επαρχιακών γραμματέων
για τις κινήσεις που θα γίνονται σε τοπικό
επίπεδο ώστε να επιτυγχάνεται η παρουσία
κομματικών μελών στις επισκέψεις που
πραγματοποιεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης
στην επαρχία. Δεν αποκλείεται πάντως
στην όλη συντονιστική προσπάθεια πρω-
ταγωνιστικό ρόλο να παίξει και ο γ.γ. του
ΔΗΚΟ Άθως Αντωνιάδης που γνωρίζει καλά
πώς να διαχειρίζεται εκλογικές αναμετρήσεις
αλλά και να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους
του κόμματος, ενώ οι σχέσεις του με το
επιτελείο Νίκου Χριστοδουλίδη αλλά και
με τον ίδιο προσωπικά είναι άριστες. Πιθανό
ρόλο να αναλάβει και ο βουλευτής του κόμ-
ματος Χρύσης Παντελίδης αν το αποφασίσει
η Γραμματεία. Πρόκειται για πρόσωπο που
βρίσκεται πολιτικά κοντά στο Νικόλα Πα-
παδόπουλο και χαίρει εκτίμησης στο επι-
τελείο Νίκου Χριστοδουλίδη.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Oταν τη νύχτα του άτυπου debate,
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης άνοιγε
μέτωπο επίθεσης στον αμήχανο
Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν πολλοί
πέραν του τέως υπουργού Εξωτε-
ρικών που εξεπλάγησαν με τη με-
τάλλαξη του μειλίχιου διπλωμάτη.
Οι επιφυλακτικοί με την επιλογή
Μαυρογιάννη ένιωσαν πως ο εκλε-
κτός του κόμματος μπορεί να έρθει
σε αντιπαράθεση και κυρίως να
στηρίξει το αφήγημα του ΑΚΕΛ γύ-
ρω από το ποιοι ευθύνονται για την
κατάρρευση των συνομιλιών. Υπήρ-
ξαν ωστόσο και κύκλοι που θεώ-
ρησαν πως το νέο κουστούμι της
σύγκρουσης δεν του ταιριάζει. Διε-
ρωτήθηκαν λοιπόν αν η στάση Μαυ-
ρογιάννη σε εκείνο το πάνελ θα
είναι η πορεία που θα ακολουθούσε
ο υποψήφιος για την προεδρία: ένα
κλικ πιο αριστερά στο Κυπριακό,
καθαρά αντιπολιτευτικάκαι σε πλή-
ρη σύμπλευση με το ΑΚΕΛ. Μία πο-
λιτική στο Κυπριακό που σίγουρα
ικανοποιεί την παλιά φρουρά του
ΑΚΕΛ –Άντρο Κυπριανού και Του-
μάζοΤσελεπή– αλλά δεν υιοθετείται
από ένα ευρύτερο ακροατήριο στο
οποίο στόχευε άλλωστε με την επι-
λογή Μαυρογιάννη και όχι Αχιλλέα
το ΑΚΕΛ, για να οδηγηθεί στον β΄
γύρο. 

Το δύσκολο εγχείρημα
Το εγχείρημα Μαυρογιάννη σί-

γουρα δεν είναι εύκολο, καθώς πατά
πάνω σε ναρκοπέδιο. Ξεκίνησε τον
προεκλογικό αργά και μέσα σε λίγο
χρονικό διάστημα θα πρέπει: 

• Να συσπειρώσει την Αριστερά.
• Να έχει διείσδυση στους υπό-

λοιπους χώρους. 
• Να κινητοποιήσει κόσμο που

δεν πήγε στην κάλπη στις τελευταίες
εκλογές και προέρχεται κυρίως από
το ΑΚΕΛ. 

• Να ανατρέψει την εικόνα ότι
η επιλογή Μαυρογιάννη δεν είναι
επιλογή νίκης.

Για να τα πετύχει θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει όσο-όσο την πο-
λιτική πείρα και το οργανωτικό κόκ-
καλο του ΑΚΕΛ, αλλά την ίδια ώρα
να κτίσει το δικό του πρόγραμμα,
με δικούς του ανθρώπους. Αφενός
γιατί αν επικεντρωθεί μόνο στα πο-
σοστά του ΑΚΕΛ κινδυνεύει να μεί-
νει εκτός δεύτερου γύρου και αφε-
τέρου γιατί προβάλλοντας ως ανε-
ξάρτητη την υποψηφιότητά του,

θα μπορέσει να πείσει ένα ακροα-
τήριο που βλέπει με επιφυλάξεις
την πολιτική ΑΚΕΛ στην οικονομία,
ότι το κόμμα σε αυτή την τουλάχι-
στον την πτυχή, θα μείνει εκτός.
Ένας υποψήφιος δηλαδή, με προ-
οδευτική προσέγγιση στα κοινωνικά
θέματα, λίγο πιο σκληρός στο Κυ-
πριακό από το ΑΚΕΛ και με δεξιό
πλάνο στην οικονομία. Πόσο εύκολη
είναι όμως μία τέτοια συνταγή;

Nαρκοπέδιο Κυπριακού
Σε ό,τι αφορά το πολιτικό αφή-

γημα, η εμπλοκή και επιρροή ΑΚΕΛ
ήταν εμφανής στο άτυπο debate,
καθώς για την προετοιμασία Μαυ-
ρογιάννη είχαν δουλέψει μαζί του
συγκεκριμένα στελέχη του κόμμα-
τος. Ήθελαν να αποσείσουν από
πάνω του το αφήγηματου άχρωμου
τεχνοκράτη της Δεξιάς. Στόχος ήταν
αφενός να κερδίσει τους ψηφοφό-

ρους του Αχιλλέα Δημητριάδη, οι
οποίοι θέλουν υποψήφιο που να
κτυπήσει τον Νίκο Αναστασιάδη
στο Κυπριακό και όχι να είναι –
έστω και ως τεχνοκράτης– στενός
του συνεργάτης και κατ’ επέκταση
μέρος του προβλήματος. Αφετέρου
ήθελαν να στείλει με την παρουσία
του το μήνυμα πως αν και πολιτικά
άπειρος μπορεί να καθορίσει την
ατζέντα της τηλεμαχίας, να έρθει
σε σύγκρουση και σίγουρα να μην
περάσει αδιάφορος.

Και η αλήθεια είναι πως εκείνη
η παρουσία του θεωρήθηκε στην
Εζεκία Παπαϊωάννου ότι πέτυχε
τον στόχο της. Όσοι βεβαίως γνω-
ρίζουν καλά τον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, λένε πως οι θέσεις του στο
debate είναι καθαρά δικές του και
δενεμπεριείχανΑΚΕΛικήσφραγίδα.
Ο διπλωμάτης θεωρούσε εδώ και
καιρό υπεύθυνο τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη για τη διαχείριση των συ-
νομιλιών. Αν και ο ίδιος πιστεύει
πως δεν διαχειριστήκαμε ως ε/κ
πλευρά σωστά την κατάσταση, εξα-
κολουθεί να θεωρεί πως την κύρια

ευθύνη για το ναυάγιο την έχει η
τουρκική προκλητικότητα. Εδώ βε-
βαίως παρουσιάζεται και η διαφορά
στο αφήγημα Μαυρογιάννη- ΑΚΕΛ.
Φάνηκε η παραφωνία, όταν βγήκε
ο Τουμάζος Τσελεπής και επέρριψε
ευθύνες στον Νίκο Αναστασιάδη
για το ναυάγιο, την ίδια στιγμή που
στην πρώτη παρουσία Μαυρογιάν-
νη στο Legal Matters που προκα-
λούσε κάποιον να φέρει μια ένδειξη
ότι ο Τσαβούσογλου δέχτηκε την
κατάργηση των εγγυήσεων. Το αξιο-
ποίησε μάλιστα πλήρως ο Νικόλας
Παπαδόπουλος για να δείξει την
απουσία συνεννόησης. Στο ίδιο
πλαίσιο και η διαφορετική αντίδρα-
ση στα πρακτικά που αποκάλυψε
ο «Φιλελεύθερος», όταν ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης σχολίαζε πως αυτά
επιβεβαιώνουν όσα έλεγε η πλευρά
μας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό
λοιπόν το πλαίσιο εντείνεται η ανη-
συχία πως η επιμονή στο τι έγινε
στο Κραν Μοντάναδεν θα βοηθήσει
την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη.
Όχι μόνο γιατί ΑΚΕΛ και υποψήφιος
υποστηρίζουν διαφορετικά αφη-

γήματα, αλλά κυρίως γιατί αρκετοί
εντός του θεωρούν τον κ. Μαυρο-
γιάννη ότι έχει μέρος της ευθύνης.
Από την άλλη και στην Εζεκία Πα-
παϊωάννου αντιλαμβάνονται πως
το σενάριο σύμπλευσης Μαυρο-
γιάννη με τις θέσεις Τσελεπή εν-
δεχομένως να απομακρύνουν ένα
κεντρώο ακροατήριο που τον βλέπει
θετικά.

Στόχος είναι να διατηρηθεί το
ανεξάρτητο της υποψηφιότητας
Μαυρογιάννη, όμως πολλοί αντι-
λαμβάνονται πως είναι δύσκολη
εξίσωση. Δεν βοήθησε και το γε-
γονός ότι ο κ. Μαυρογιάννης ανέ-
μενε τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ
για να ανακοινώσει την υποψηφιό-
τητά του. Αυτό που επιχειρείται
είναι η σφραγίδα του ΑΚΕΛ σε ό,τι
αφορά την εμπειρία στη διεξαγωγή
εκλογών, το κτίσιμο του πολιτικού
αφηγήματος, αλλά παράλληλα να
επιτευχθεί και συμμετοχή νέων
προσώπων που θα στείλουν αφενός
το μήνυμα της ανεξάρτητης υπο-
ψηφιότητας και αφετέρου θα φέ-
ρουν κοντά με την παρουσία τους

κόσμο πέραν του ΑΚΕΛικού ακρο-
ατηρίου. Επί του παρόντος, για τη
σύνθεση του επιτελείου επιχειρείται
διακριτικήσυμβολή ΑΚΕΛικώνστε-
λεχών αλλά και το μπόλιασμά του
με πολιτικά πρόσωπα της ευρύτερης
Αριστεράς. Επικεφαλής της εκστρα-
τείας είναι ο Λεόντιος Φιλοθέου, ο
οποίος είχε εργαστεί στην προεκλο-
γική εκστρατεία του Σταύρου Μαλά.
Δεν ανήκει στον σκληρό πυρήνα
και στον έμμισθο μηχανισμό, ωστό-
σο είναι μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΑΚΕΛ και υπήρξε υπο-
ψήφιος βουλευτής του κόμματος
στη Λευκωσία. Αυτό καταδεικνύει
και τις διαφορές από το παρελθόν,
αν λάβει υπόψη κανείς πως στον
προεκλογικό Μαλά το 2013 ήταν
οι Τάκης Χατζηγεωργίου-Νίκος Κα-
τσουρίδης και το 2018 μετακόμισε
στο επιτελείο ο Στέφανος Στεφάνου
για να βγει ο προεκλογικός. Στο επι-
τελείο βρίσκεται η πρώην οργανω-
τική Αμμοχώστου Κατερίνα Νεο-
φύτου, η οποία κρατά το πρόγραμμα
του υποψηφίου.

Το πόσο ανεξάρτητος βεβαίως

είναι ο κ. Μαυρογιάννης και πόση
απήχηση έχει σε μία ευρύτερη κοι-
νωνία θα φανεί όταν ανακοινωθούν
και οι ομάδες στήριξης του υποψη-
φίου. Ήδη σε συγκέντρωσή του
στη Λεμεσό, συμμετείχαν τέσσερις
υποψήφιοι του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό
και αυτό έχει τη δική του σημασία.
Στόχος είναι η σύμπλευση με το
Κίνημα Οικολόγων ή τουλάχιστον
να αποφευχθεί η επίσημη στήριξη
του κόμματος σε άλλον υποψήφιο,
καθώς στο ΑΚΕΛ αλλά και στο επι-
τελείο προσβλέπουν στην εμπλοκή
κάποιων προσώπων από τους Πρά-
σινους. Ήδη πάντως, στο επιτελείο
βρίσκονται και πρόσωπα της ευρύ-
τερης Αριστεράς. Αίσθηση προκά-
λεσε ότι επικεφαλής του προεκλο-
γικού του προγράμματος είναι η
γνωστή νομικός (Γραφείο Τάσσος
Παπαδόπουλος και συνεργάτες)
Αλεξία Κουντούρη, η οποία ανήκει
στην ευρύτερη Αριστερά, αλλά ου-
δέποτε μέχρι τώρα πολιτικοποι-
ήθηκε. Είναι ο προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Σπουδών και Μέριμνας
του ΤΕΠΑΚ Βασίλης Πρωτοπαπάς
που προέρχεται από τον χώρο της
ΕΔΕΚ και ήταν ο στενότερος συ-
νεργάτης του Πεύκιου Γεωργιάδη
στο υπουργείο Παιδείας. Μαζί τους
θα βρίσκεται και ο οικονομολόγος
Πάνος Παρράς. Πρόσωπο από την
ευρύτερη Αριστερά, ο οποίος είχε
δημιουργήσει στην πρώτη μεγάλη
ήττα του ΑΚΕΛ το 2016 την πλατ-
φόρμα AKEL Listen, με αρθρογραφία
για το τι πρέπει να αλλάξει για να
εξελιχθεί και να γίνει πιο εξωστρεφές
το ΑΚΕΛ. Στόχος του επιτελείου
είναι πέραν των πρωτοκλασάτων
στελεχών, μία ομάδα από νέα πρό-
σωπα να βγαίνουν μπροστά όπως
οι Φιλοθέου, Πρωτοπαπάς, Παρράς,
ιδιαίτερα στο τέλος του προεκλο-
γικού για να στείλουν το μήνυμα
της ανανέωσης αλλά και της διεισ-
δυτικότητας Μαυρογιάννη σε άλλες
δεξαμενές.

Ενεργό ρόλο στον προεκλογικό
Μαυρογιάννη έχει ο επιχειρηματίας
Πανίκος Παπανικολάου, ο οποίος
για πολλά χρόνια ζούσε στη Νέα
Υόρκη, είχε ενεργό ρόλο στην κυ-
πριακή παροικία και διατηρεί στενές
σχέσεις με τον γερουσιαστή Ρόμ-
περτ Μενέντεζ. Αξίζει να σημειωθεί
πως ο κ. Παπανικολάου είχε κατη-
γορηθεί για δωροδοκία υπαλλήλου
της Πολιτείας της Νέας Υόρκης,
ωστόσο οι κατηγορίες αποσύρθηκαν
στη συνέχεια.

Αναζητώντας τον χαμένο συντονισμό...
Ο Χριστοδουλίδης κρατάει αποστάσεις από το ΔΗΚΟ, προκειμένου να διατηρήσει ανεξάρτητο προφίλ

Tίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί για τη φύση της συνεργασίας, με τη επικοινωνία μεταξύ του
επιτελείου Νίκου Χριστοδουλίδη με τα στελέχη του ΔΗΚΟ να βρίσκεται σε βρεφικό στάδιο.

<<<<<<

Τα στελέχη του ΔΗΚΟ, χωρίς
να εξαιρείται η ηγετική πυρα-
μίδα, αντιλαμβάνονται πλέον
την αναγκαιότητα για περαιτέ-
ρω συντονισμό μιας και
ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

<<<<<<

Η εμπλοκή Θεολόγου
και τα απόνερα, ο ρόλος
που θα έχει το ΑΚΕΛ
στη διαδικασία και
τα νέα πρόσωπα
που αποκτούν ρόλο. 

Η δυσφορία
και ο χρόνος που
μετρά αντίστροφα
Πάντως, τα στελέχη του ΔΗΚΟ, χωρίς
να εξαιρείται η ηγετική πυραμίδα, αν-
τιλαμβάνονται πλέον την αναγκαιότητα
για περαιτέρω συντονισμό μιας και ο
χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ άρχισαν
και οι πρώτες φωνές διαμαρτυρίας αλλά
και απογοήτευσης από τοπικά στελέχη.
Υπάρχουν και τα μέλη του κόμματος
που πιέζουν για παρουσία του Νίκου
Χριστοδουλίδη στις τοπικές οργανώσεις
μιας και δέχονται πιέσεις, αν και ένα
τέτοιο ενδεχόμενο μοιάζει απομακρυ-
σμένο. Μάλιστα, πρόεδροι Τοπικών
Επιτροπών απευθύνονται ήδη στην
ηγετική πυραμίδα και εκφράζουν τη
δυσαρέσκεια του για τη μη παρουσία
του υποψηφίου στις συνάξεις, λέγοντας
χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να
μην τους καταδεχτεί να φάει μαζί τους
ένα σουβλάκι στο οίκημά τους, ρόλο
που φαίνεται πως θα αναλάβει ο πρό-
εδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδό-
πουλος. Ξεκαθαρίζεται, μάλιστα, ότι ο
Νίκος Χριστοδουλίδης θα προχωρήσει
σε μαζικές συναντήσεις ανά περιοχή,
σε μη κομματικούς χώρους, ώστε να
του δοθεί η ευκαιρία να συνομιλήσει
με τους πολίτες, ενώ ανοιχτό παραμένει
το ενδεχόμενο να επισκεφτεί σε επαρ-
χιακό επίπεδο τις επιτροπές του ΔΗΚΟ.
Ο χρόνος πάντως μετρά αντίστροφα
όπως επισημαίνουν στελέχη του ΔΗΚΟ
και θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος επίδειξης αδιαφορίας
και μη προσέλευσης στην κάλπη από
ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ με το σκεπτικό
ότι ο υποψήφιος που στηρίζουν δεν
νοιάζεται ουσιαστικά.

Μαυρογιάννης σε πολιτικό ναρκοπέδιο 
Ο υποψήφιος για την προεδρία θα κληθεί να ισορροπήσει σ’ ένα δύσκολο σκηνικό για να κερδίσει ένα ευρύτερο ακροατήριο

Το ρίσκο
Το ποιος θα είναι ο εκπρόσω-
πος Τύπου του επιτελείου είναι
ακόμη ανοικτό και δεν θα ξεκα-
θαρίσει σύντομα όπως σημει-
ώνεται. Είχε συζητηθεί έντονα
το όνομα της Άννας Θεολόγου.
Απορρίφθηκε, ωστόσο, καθώς
πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν
επιφυλάξεις. Και για το θερμό-
αιμο του χαρακτήρα της που
ενδεχομένως να φέρει την
υποψηφιότητα Μαυρογιάννη
σε δύσκολη θέση, αλλά και για
τις θέσεις της στην οικονομία.
Όπως σημειώνεται η Άννα Θε-
ολόγου έχει έρεισμα σ’ ένα πιο
αριστερό και νεανικό ακροατή-
ριο, όμως οι θέσεις της στην οι-
κονομία προκαλούν ανησυχία
σε ένα κεντρώο ακροατήριο –
στο οποίο στοχεύει ο Μαυρο-
γιάννης– που επιθυμεί σταθε-
ρότητα και ρεαλισμό στην οικο-
νομία. Η παρουσία της στο επι-
τελείο αλλά και η σφραγίδα
της σε ζητήματα που αφορούν
τις εκποιήσεις θεωρείται πως
θα ενισχύσει τον κύριο φόβο
που έχουν αρκετοί, ότι ρέπει
προς τον λαϊκισμό. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα πρέπει να ανατρέψει την εικόνα ότι χάνει στην
παράσταση νίκης και παράλληλα να φέρει κοντά πρόσωπα από την ευρύτερη
Αριστερά για να κατέλθει στον β΄ γύρο.



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     9Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑΚυριακή 7 Αυγούστου 2022

ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Τα γεγονότα της Τηλλυρίας και το Σχέδιο Ατσεσον (μέρος Α΄)

Σ ε ένα από τα πρώτα βιβλία
που γράφτηκαν για το Κυ-
πριακό, «Το Κυπριακό και οι

συνωμότες του», ο συγγραφέας Ε.Ν.
Τζελέπης ιχνηλατεί με τεκμηρίωση
τη σχέση του πρωτοεμφανισθέντος
σχεδίου Άτσεσον με τα γεγονότα
της Τηλλυρίας του Αυγούστου του
1964, τα οποία στην πραγματικό-
τητα, αποτέλεσαν την πρώτη επέμ-
βαση της Τουρκίας στην Κύπρο.
Γράφει ο Τζελέπης, σελ. 253 και
επέκεινα: «Η πραγματική “καμπή”,
όμως, είχε σημειωθεί με τις δεσμεύ-
σεις που είχε αναλάβει ο κ. Παπαν-
δρέου, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο
και στο Λονδίνο. Το γεγονός αυτό,
άλλωστε, έμελλε να επιβεβαιωθεί
κατά τον πιο συγκλονιστικό τρόπο.
Στις 30 Ιουλίου δημοσιευόταν η εί-
δηση ότι ο κ. Ντην Άτσεσον –ξε-
χνώντας τον διακριτικό ρόλο του
“αντιπροσώπου των ΗΠΑ εις δια-
θεσιμότητα” στις συνομιλίες της
Γενεύης– πρότεινε στην Ελληνική
και την Τουρκική κυβέρνηση ένα
“σχέδιο” από πέντε σημεία, για τη
λύση του Κυπριακού προβλήματος.
Το σχέδιο αυτό πρόβλεπε:

- Την ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα.

- Την παραχώρηση στην Τουρ-
κία, από την Ελλάδα, μιας νήσου
από τα Δωδεκάνησα (Καστελλόριζο)
που θα ήταν κοντά στα τουρκικά
παράλια της Μικράς Ασίας.

- Την εγκατάσταση μιας τουρ-
κικής στρατιωτικής βάσης στην
Κύπρο.

- Οικονομικές αποζημιώσεις για
τους Τουρκοκύπριους που θα επι-
θυμούσαν να εγκαταλείψουν την
Κύπρο και να εγκατασταθούν αλ-
λού».

Βρετανικοί και αμερικανικοί κύ-
κλοι υποστήριξαν τότε ότι το σχέδιο
αυτό δεν έπρεπε να αντιμετωπισθεί
σαν επίσημη πρόταση της κυβέρ-
νησης των Ηνωμένων Πολιτειών
και ότι έπρεπε μάλλον να θεωρηθεί
ότι εκφράζει τις «προσωπικές από-
ψεις» του κ. Ατσεσον. Παρ’ όλα
αυτά το «σχέδιο Άτσεσον» αποτέ-
λεσε ένα ντοκουμέντο που έμελλε
να χρησιμοποιηθεί αργότερα σαν
βάση για τις διαπραγματεύσεις
Αθηνών – Άγκυρας.

Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο σκο-
πός του «σχεδίου Άτσεσον». Με
τις υπερβολές του, που του έδιναν
ένα χαρακτήρα «Ντικτάτ», όπως
αυτά που επιβάλλονται σε μια ητ-
τημένη χώρα, το σχέδιο αυτό άφηνε
μεγάλα περιθώρια συζήτησης για
να βρεθεί μια «συμβιβαστική λύση»
που θα διατηρούσε όμως ανέπαφο
τον πραγματικό του πυρήνα: Τη
διχοτόμηση της Κύπρου.

Όπως είδαμε, όταν ρίχτηκε για
πρώτη φορά η ιδέα των απ’ ευθείας
«συνομιλιών» ανάμεσα στους Έλ-
ληνες και τους Τούρκους στη Γε-

νεύη, υπό την αιγίδα του μεσολα-
βητή του ΟΗΕ και με τη βοήθεια
του Ντην Άτσεσον, οι επίσημοι κύ-
κλοι στην Αθήνα άφησαν να εν-
νοηθεί ότι δεν έπαιρναν στα σοβαρά
αυτή την πρωτοβουλία της Ουά-
σιγκτον. «Δεν υπάρχουν απ’ ευθείας
επαφαί, εις οιονδήποτε επίπεδον,
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, ούτε
εις την Γενεύην, ούτε αλλαχού» βε-
βαίωνε στις 30 Ιουνίου ο υπουργός
των Εξωτερικών κ. Κωστόπουλος,

διαψεύδοντας την είδηση που με-
τέδιδε η Άγκυρα ότι επρόκειτο στις
10 Ιουλίου να αρχίσουν ελληνο-
τουρκικές συνομιλίες στη Γενεύη,
πράγμα που –ειρήσθω εν παρόδω–
, ήταν ακριβές.

Ο μεσολαβητής του ΟΗΕ, τόνι-
ζαν από την πλευρά τους οι κυβερ-
νητικές εφημερίδες, είχε αποκρού-
σει τις υπηρεσίες του κ. Άτσεσον,
έτσι ώστε ο Αμερικανός πρώην
υπουργός των Εξωτερικών κινδύ-

νευε να «γελοιοποιήσει» τις Ηνω-
μένες Πολιτείες.

Στη Γενεύη, όμως, διεξάγονταν
κανονικές απ’ ευθείας ελληνοτουρ-
κικές συνομιλίες με όλη τη σημασία
του όρου. Και σαν να μην έφτανε
αυτό, οι διαπραγματεύσεις βασί-
ζονταν σε ένα «σχέδιο» που είχε
παρουσιάσει ο κ. Άτσεσον, το οποίο
προέβλεπε τη διανομή της Κύπρου
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία, περιφρονώντας τελείως τις –
υποτιθέμενες– θέσεις της ελληνικής
κυβέρνησης για τη λύση του Κυ-
πριακού. Και τούτα συνέβαιναν τη
στιγμή που ο Έλληνας υπουργός
των Εξωτερικών βεβαίωνε σε συ-
νέντευξή του σε εφημερίδα της
Λευκωσίας ότι η ιδέα της αδέσμευ-
της ανεξαρτησίας της Κύπρου «είχε
ωριμάσει διεθνώς».

Η πρώτη αντίδραση της ελλη-
νικής κυβέρνησης στο «σχέδιο
Άτσεσον» υπήρξε, χωρίς αμφιβολία,
αρνητική. Μόνο η τουρκική κυ-
βέρνηση το εγκολπώθηκε αμέσως,
πράγμα που ήταν απόλυτα φυσικό,
εάν λάβει κανείς υπόψη ότι οι προ-
τάσεις αυτού του σχεδίου είχαν
συζητηθεί κατά τις συνομιλίες Τζόν-
σον - Ινονού στην Ουάσιγκτον.

Από τις αρχές Αυγούστου ήδη,
αναφέρονταν στον αθηναϊκό Τύπο
πληροφορίες για «έντονη διπλω-
ματική δραστηριότητα» στην ελ-
ληνική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο

αυτής της «δραστηριότητας» βρι-
σκόταν το «σχέδιο Άτσεσον». Οι
διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις
αναφέρονταν πράγματι στην Ένω-
ση, όπως το πρόβλεπε το σχέδιο.
Και αν δεν προχωρούσαν, αυτό
οφειλόταν στις απαιτήσεις των
Τούρκων, οι οποίοι υπογράμμιζαν
έντονα το γεγονός ότι στην ουσία
δεν επρόκειτο παρά για τη διχοτό-
μηση της Κύπρου. Η Άγκυρα διεκ-
δικούσε παραχώρηση κυπριακών
εδαφών υπό τη μορφή στρατιωτικής
βάσης, στην οποία θα μπορούσε
για πάντα να ασκεί απόλυτη κυ-
ριαρχία.

Η κυβέρνηση της Άγκυρας επέ-
μενε, εξάλλου, στη συγκέντρωση
του τουρκικού πληθυσμού της Κύ-
πρου σε ένα ορισμένο τμήμα της
νήσου, το οποίο θα είχε πλήρη δι-
οικητική αυτονομία. Κατά την άπο-
ψη των Τούρκων τούτο θα αποτε-
λούσε –μαζί με την τουρκική στρα-
τιωτική βάση– την πρώτη φάση
για τη διχοτόμηση της Κύπρου. 

Με όλο τους το δίκιο, λοιπόν, οι
κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία
μιλούσαν για «βαθύ χάσμα» που
χώριζε την ελληνική από την κυ-
πριακή κυβέρνηση.

Το χάσμα οφειλόταν στο ότι η
Αθήνα αναζητούσε λύση του Κυ-
πριακού «εντός των πλαισίων των
συμμαχιών της», ενώ η Λευκωσία
έμενε σταθερά προσηλωμένη στην

απόφασή της να φέρει το ζήτημα
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το μεγάλο εμπόδιο ήταν πάντα
ο Μακάριος. Τούτη τη φορά, όμως,
έγινε προσπάθεια να χρησιμοποι-
ηθεί ο Γρίβας για να ασκηθεί πίεση
επάνω του. Ο στρατηγός είχε έρθει
–ή είχε κληθεί να έρθει– ξαφνικά
στην Αθήνα. Και οι συνομιλίες του
με την ελληνική κυβέρνηση αφο-
ρούσαν φυσικά την Ένωση και το
«σχέδιο Άτσεσον», όπως άλλωστε
έγραφε και ο αθηναϊκός Τύπος.

Μόλις ο στρατηγός γύρισε στη
Λευκωσία, στις 6 Αυγούστου, πήγε
να επισκεφθεί τον Μακάριο. Το τι
ακριβώς συζητήθηκε σε εκείνη τη
συνομιλία μπορεί κανείς να το φαν-
ταστεί, διαβάζοντας μια δήλωση
του υπουργού των Εξωτερικών κ.
Κωστοπούλου, ο οποίος εξέφρασε
την ελπίδα ότι ο στρατηγός θα κα-
τόρθωνε να πείσει τον πρόεδρο
Μακάριο «να αναθεωρήσει τας από-
ψεις του», δηλαδή να ευθυγραμμι-
σθεί με την πολιτική της ελληνικής
κυβέρνησης για τις απ’ ευθείας δια-
πραγματεύσεις με την Τουρκία,
πάνω στη βάση του «σχεδίου Άτσε-
σον».

Την επόμενη Κυριακή το μέρος Β΄:
«Το αιματηρό διάλειμμα»
                                                                      
Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι πρώην
πρόεδρος της Βουλής.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Δύο γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν
το τελευταίο διάστημα και δεν έτυχαν
ιδιαίτερης προσοχής δείχνουν πως στο
εκκλησιαστικό τοπίο συντελούνται αλλαγές
που εάν δεν διαφοροποιηθούν θα επηρε-
άσουν καταλυτικά το κεφάλαιο διαδοχής
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β ,́ όταν
αυτό ανοίξει ή δρομολογηθεί από τον ίδιο
τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας. Πρό-
κειται για γεγονότα τα οποία διαδραμα-
τίστηκαν εκτός Κύπρου και που στο βάθος
έχουν να κάνουν πρώτον με τη σύγκρουση
Μόσχας με το Φανάρι και όπως αυτή αγ-

γίζει την Εκκλησία της Κύπρου και δεύ-
τερον με τη στάση που τήρησε ο Προκα-
θήμενος της Εκκλησίας, η οποία οδήγησε
στη γνωστή σύγκρουση του ιδίου αλλά
και του Οικουμενικού Πατριαρχείου με
τους πέντε κύπριους Ιεράρχες (Ταμασού,
Λεμεσού, Κύκκου, Μόρφου, Αμαθούντος).
Πρωταγωνιστής των κινήσεων που γί-
νονται στο παρασκήνιο είναι η πλευρά
του Κύκκου, η οποία εκδηλώνει σημάδια
διάθεσης επιστροφής στην παραδοσιακή
της θέση που ήταν κοντά στον εκάστοτε
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Η επίσκεψη του
μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα στο Φανάρι
δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια κίνηση
άσχετη με τα εσωτερικά δρόμενα της Εκ-
κλησίας της Κύπρου, αν ληφθεί μάλιστα
υπόψη η αυστηρή γλώσσα που χρησιμο-
ποίησε στο παρελθόν ο Προκαθήμενος
της Ορθοδοξίας για τα πέντε μέλη-αντάρτες
της Ιεράς Συνόδου. Η στροφή που παρα-
τηρείται, όπως επισημαίνουν στην «Κ»
εκκλησιαστικοί παράγοντες, ουσιαστικά
έρχεται να ενισχύσει τις πληροφορίες
που υπήρχαν για ρήγμα στις σχέσεις των
Κυκκωτών με τον μητροπολίτη Λεμεσού
(είχε γράψει εγκαίρως η «Κ») με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται για το διαδοχικό
ζήτημα, διαφοροποιώντας τους κανόνες
και τις ισορροπίες.

Η σύγκρουση με Μόσχα
Αν κάποιος αναζητήσει το σημείο μηδέν

των μετατοπίσεων που συντελούνται στις
ισορροπίες της Εκκλησίας της Κύπρου

θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή
σε μια απόφαση που έλαβε τον περασμένο
Ιούνιο η Ιεράς Σύνοδος του Πατριαρχείου
Μόσχας, η οποία μεταξύ άλλων κήρυξε
σχισματικό τον μέχρι πρότινος προστα-
τευόμενό της, μητροπολίτη Κιέβου Ου-
νούφριο. Αφορμή υπήρξε η απόφαση της
Ουκρανικής Εκκλησίας που βρισκόταν
στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας να εκ-
φράσει δημόσια τη διαφωνία της με τη
στήριξη του Πατριάρχη Μόσχα στονΒλαν-
τιμίρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία. Η ρωσο-ουκρανική εκκλησιαστική
σύγκρουση, όπως επισημαίνουν εκκλη-
σιαστικοί κύκλοι, ουσιαστικά άφησε εκτε-
θειμένους τους εδώ ιεράρχες που είχαν
συνταχθεί στο πλευρό του Πατριαρχείου
Μόσχας για το Ουκρανικό εκκλησιαστικό
ζήτημα. Το δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει
να τύχει προσοχής είναι η επίσκεψη που
πραγματοποίησε ο μητροπολίτης Ταμασού
Ησαΐας στο Φανάρι και η συνάντησή του
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γεγονός
που έτυχε ευρείας επικοινωνιακής προ-
βολής από το περιβάλλον του ιεράρχη.

Ο Ταμασού
Η επίσκεψη Ταμασού στο Φανάρι πραγ-

ματοποιήθηκε 25 μέρες μετά τη απόφαση
της Μόσχας για τον εκλεκτό της, Μητρο-
πολίτη Ουνούφριο. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό η επίσκεψη δεν μπορεί να θεωρηθεί
ένα τυχαίο γεγονός που προέκυψε από
την ανάγκη προσκυνήματος στα ιερά χώ-
ματα της μητέρας Εκκλησίας. Το τυπικό

της επίσκεψης μπορεί να αμφισβητηθεί
και από το γεγονός ότι αριθμός αρχιμαν-
δριτών που συνόδευαν τον μητροπολίτη
Ταμασού έλαβαν το πατριαρχικό οφίκιο.
Η επίσκεψη καθώς και οι συνεχιζόμενες
πληροφορίες που υπάρχουν ότι συνεχί-
ζονται οι παρασκηνιακές διεργασίες επί
κυπριακού εδάφους, συντηρούν το κλίμα
πως ο μητροπολίτης Ταμασού προετοι-
μάζεται για το ενδεχόμενο να προκύψει
θέμα διαδοχής. Οι πληροφορίες που υπάρ-
χουν επιμένουν πως το περιβάλλον του
μητροπολίτη συνεχίζει να προσεγγίζει
άτομα τα οποία θα είναι σε θέση να δια-
δραματίσουν καταλυτικό ρόλο στις φιλο-
δοξίες του όταν έλθει το πλήρωμα του
χρόνου. Οι κινήσεις για επαναπροσέγγιση
με την αρχιεπισκοπική πλευρά και μέσω
Φαναρίου δεν φαίνεται να κάμπτουν τις
όποιες φιλοδοξίες του Ταμασού Ησαΐα να
δοκιμάσει τις δυνάμεις του, όταν έλθει η
ώρα. Καταλύτης των μελλοντικών εξελί-
ξεων θα αποτελέσει το κατά πόσο ο μη-
τροπολίτης Ταμασού θα αποφασίσει να
ρίξει αυλαία στη σύγκρουση, συλλειτουρ-
γώντας με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο
και μνημονεύοντας εκ των πραγμάτων
τον από το Φανάρι αναγνωρισμένο Προ-
καθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας,
Μητροπολίτη Επιφάνιο. Όπως αναφέρουν
πληροφορίες στις προθέσεις του Ταμασού
δεν είναι να περιορισθεί σε ένα περιφε-
ρειακό ρόλο όταν θα ανοίξει θέμα διαδοχής
αλλά να είναι ο εκλεκτός της αρχιεπισκο-
πικής πλευράς. Πληροφορίες της «Κ» ανα-

φέρουν πως ο ιεράρχης έχει συναντηθεί
δύο φορές με τον Αρχιεπίσκοπο, προφανώς
σε μια προσπάθεια να κλείσει το χάσμα
που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διά-
στημα στις σχέσεις των δυο.

Ο Αθανάσιος 
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία αφήνουν

το αποτύπωμά τους και στην πλευρά του
μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, ισχυρού
επίσης πόλου στο θέμα διαδοχής του Αρ-
χιεπισκόπου. Όπως και στην περίπτωση
του Ταμασού το Φανάρι ετοιμάζεται να
επισκεφθεί και ο Λεμεσού Αθανάσιος σύμ-
φωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου
Αριστείδη Βικέτου. Κίνηση που στόχο
έχει να αποκαταστήσει τις γέφυρες με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο με όποιο αντί-
κτυπο έχει η κίνηση αυτή στο εσωτερικό.
Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Λε-
μεσού Αθανάσιος στις 13/11/2021 συλ-
λειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο Β στα ονομαστήριά του, ενέργεια
που θεωρείται ότι προκάλεσε ρήγμα στις
σχέσεις του, με τους Κυκκώτες ιεράρχες.
Παρά τις λιγοστές πληροφορίες που υπάρ-
χουν και η πλευρά του μητροπολίτη Λε-
μεσού φαίνεται να προετοιμάζεται για το
ενδεχόμενο να προκύψει ζήτημα διαδοχής
του Αρχιεπισκόπου. Η διαφορά με τον
μητροπολίτη Λεμεσού, έλεγαν εκκλησια-
στικοί κύκλοι στην «Κ», είναι πως οι κι-
νήσεις του Αθανάσιου ένεκα και των μο-
ναστικών καταβολών του είναι περισσό-
τερο στεγανοποιημένες. 

<<<<<<

Το μεγάλο εμπόδιο ήταν
πάντα ο Μακάριος. Τού-
τη τη φορά, όμως, έγινε
προσπάθεια να χρησιμο-
ποιηθεί ο Γρίβας για να
ασκηθεί πίεση πάνω του. 

<<<<<<

Μετά τον μητροπολίτη Ταμα-
σού Ησαΐα τον δρόμο προς το
Φανάρι ετοιμάζεται να πάρει
και ο μητροπολίτης Λεμεσού
Αθανάσιος. Επισκέψεις που
κατά εκκλησιαστικούς κύ-
κλους σχετίζονται με τα σενά-
ρια διαδοχής του Προκαθη-
μένου της Εκκλησίας.

Οι Κυκκώτες αλλάζουν τις ισορροπίες 
Νέο σκηνικό στο εσωτερικό της Εκκλησίας με κινήσεις επαναπροσέγγισης του μητροπολίτη Ταμασού με τους αρχιεπισκοπικούς 

Οι τρεις βοηθοί
Οι διεργασίες που συντελούνται από την
πλευρά των Κυκκωτών ιεραρχών δίνουν
μεγαλύτερη άνεση στο προβάδισμα που
φαίνεται να έχει η αρχιεπισκοπική πλευρά
εντός της Ιεράς Συνόδου. Εδώ πρέπει να
γίνει υπενθύμιση πως με βάση τις πρόνοιες
του νέου καταστατικού χάρτη της Εκκλη-
σίας τον τελευταίο λόγο στην εκλογή νέου
Αρχιεπισκόπου έχει η Ιερά Σύνοδος, η
οποία θα επιλέξει τον νέο Προκαθήμενο
από τη λίστα του τριπρόσωπου που θα
προκύψει από τις εκλογές, ασχέτως πο-
σοστού που θα λάβουν οι τρεις πρώτοι
ιεράρχες.

Με τα σημερινά δεδομένα η πρωτιά
των αρχιεπισκοπικών είναι εύθραυστη
και ο λόγος, όπως σημειώνουν εκκλησια-
στικοί κύκλοι, είναι οι τρεις βοηθοί του
Αρχιεπισκόπου. Οι Επίσκοποι Καρπασίας
Χριστοφόρος, Μεσαορίας Γρηγόριος και
Νεαπόλεως Πορφύριος φαινομενικά συγ-
καταλέγονται στους αρχιεπισκοπικούς,
ωστόσο υπάρχουν απόψεις που δεν τους
θεωρούν σίγουρα χαρτιά.

Η προσθήκη των Κυκκωτών ιεραρχών,
όπως γίνεται αντιληπτό, θα δώσει περι-
θώρια κινήσεων στους αρχιεπισκοπικούς
στην περίπτωση που δεν κυλήσουν όλα
ομαλά συν το γεγονός ότι θα κλειδώσει
η παρουσία του επίσης προερχόμενου
από τον Κύκκο, μητροπολίτη Κυρήνειας
Χρυσοστόμου, στην αρχιεπισκοπική ομά-
δα. Στην πλευρά του Αρχιεπισκόπου τρεις
είναι οι επικρατέστεροι που ενδεχομένως
να αποτελέσουν επιλογή για τη μετά Χρυ-
σοστόμου εποχή. Ο μητροπολίτης Πάφου
Γεώργιος, ο μητροπολίτης Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου Βασίλειος και ο μητρο-
πολίτης Κιτίου Νεκτάριος. Το ποιος από
τους τρεις θα πάρει το χρίσμα θα αποφα-
σισθεί όταν θα καταρτιστεί το τριπρόσωπο
και εφόσον μετρηθούν οι συσχετισμοί
εντός της Συνόδου.

Η προσθήκη του μητροπολίτη Βασί-
λειου θεωρείται η εναλλακτική επιλογή
στην περίπτωση που ο μητροπολίτης Πά-
φου δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία. Η περίπτωση του μητροπο-
λίτη Κιτίου θεωρείται αξιόλογη, ωστόσο
ο ίδιος φαίνεται να μην δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Το παζλ των εν δυνάμει υπο-
ψηφίων συμπληρώνει ο μητροπολίτης
Μόρφου Νεόφυτος οι κινήσεις και οι δη-
μόσιες εμφανίσεις του οποίου, τα τελευταία
χρόνια, δείχνουν ότι θα διεκδικήσει συμ-
μετοχή στο τριπρόσωπο. Ωστόσο, όπως
σημειώνεται από εκκλησιαστικούς κύ-
κλους, η διαδρομή του θα σταματήσει
εκεί μιας και τα τελευταία χρόνια ο επι-
θετικός λόγος που εκφέρει δημόσια κυρίως
σε κοινωνικά θέματα έχουν εξασθενήσει
το όποιο έρεισμα διέθετε εντός της Ιεράς
Συνόδου.

Με την υγεία του Αρχιεπισκόπου να μην προκαλεί ανησυχία, οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να ανοίξει αρχιεπισκο-
πικό ζήτημα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό παρά τις διαψεύσεις που γίνονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους Ιεράρχες.
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Από τις δύο κοινότητες στην Κύπρο,
και από το κατά πόσο θα υπάρξει
συμφωνία μεταξύ τους όσον αφορά
τους όρους και την τεχνική διά-
σταση του εγχειρήματος, εξαρτάται
το κατά πόσο η Κομισιόν θα δώσει
ώθηση στις προετοιμασίες για δη-
μιουργία δικοινοτικού ηλιακού πάρ-
κου στη Νεκρή Ζώνη, όπως ενη-
μερώνεται η «Κ». Στην πράξη, αυτό
σημαίνει πως το έργο, στο οποίο
αναφέρθηκε σε συνέντευξή της
στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδή-
σεων η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν και
θεωρητικά εντυπωσιακό, βρίσκεται
ακόμα στα αρχικά του στάδια. Η
διαδικασία για διενέργεια προπα-
ρασκευαστικής μελέτης σκοπιμό-
τητας δεν έχει ακόμα ξεκινήσει,
και θα ξεκινήσει όταν και εφόσον
υπάρξει συμφωνία μεταξύ εκπρο-
σώπων των δύο κοινοτήτων και
των Ηνωμένων Εθνών, όπως αν-
τιλαμβάνεται η «Κ».

Όσον αφορά την ιδέα στην
οποία αναφέρθηκε η κ. Φον ντερ
Λάιεν για διαμοιρασμό και στις δύο
κοινότητες της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που θα παράγεται στο μέλλον
με φυσικό αέριο που θα φτάνει
στην Κύπρο μέσω της υπό κατα-
σκευή πλωτής μονάδας επαναε-
ριοποίησης και αποθήκευσης
(FSRU), έχει συζητηθεί αρκετές φο-
ρές μεταξύ εκπροσώπων της Κο-
μισιόν και της κυβέρνησης. Οι ανα-
φορές αυτές έρχονται σε συνέχεια
των ιδεών που επικοινωνούν εδώ
και αρκετό καιρό οι Βρυξέλλες για
ενδεχόμενα ΜΟΕ στον τομέα της

ενέργειας, όχι απαραίτητα σε σχέση
με τους πολιτικά... εύφλεκτους
υδρογονάνθρακες, αλλά στο νέο
περιβάλλον των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, προτροπές που είχαν
γίνει και στο «έγγραφο επιλογών»
για τις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας το
οποίο αναπτύχθηκε σε επίπεδο 27
στα τέλη του 2021.

Πρώτα η μελέτη
Η πρόταση για κατασκευή πάρ-

κου φωτοβολταϊκών στη Νεκρή
Ζώνη δεν ήρθε από το πουθενά κα-

θώς, όπως γνωρίζει η «Κ», έχει συ-
ζητηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέ-
ρη, δηλαδή εκπροσώπους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και της τ/κ
κοινότητας, με την προσέγγιση
τους να είναι θετική.Στις 14 Ιουνίου,
σε ανάρτησή του στο Twitter, ο
Μάριο Νάβα, επικεφαλής της Γε-
νικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG
REFORM) που περιλαμβάνει τα κον-
δύλια στήριξης της τ/κ κοινότητας
και της διαδικασίας επανένωσης,
ανέφερε πως είχε συνάντηση με

τον Τ/Κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ με τον
οποίο συζήτησε «έργο ανανεώσιμης
ενέργειας» με «ξεκάθαρη δυναμική
να διασφαλίσει την παροχή ενέρ-
γειας, να κάνει το ενεργειακό μείγμα
πιο πράσινο, να δημιουργήσει θέ-
σεις εργασίας και να χτίσει γέφυρες
μεταξύ των δύο κυπριακών κοινο-
τήτων».

Ωστόσο, το κατά πόσο θα προ-
χωρήσει το έργο, και οι όποιες πε-
ραιτέρω εις βάθος προετοιμασίες
και συζητήσεις, θα εξαρτηθούν
από το αποτέλεσμα της προκαταρ-

κτικής μελέτης σκοπιμότητας. Προς
το παρόν κοινοτικοί αξιωματούχοι
αποφεύγουν να αναφερθούν σε
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Αν και περισσότερες λεπτομέρειες
για το έργο θα αναπτυχθούν στη
συνέχεια, αυτό το οποίο συζητείται
είναι η δημιουργία ενός πάρκου
φωτοβολταϊκών με μονάδα απο-
θήκευσης ενέργειας.

Ρεύμα από το FSRU
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και

δεν βρίσκεται σε διάθεση κινητο-

ποίησης για το Κυπριακό, δεδομέ-
νης και της προεκλογικής περιόδου
και της έλλειψης ουσιαστικής κι-
νητικότητας από τις δύο κοινότητες,
εστιάζει σε επίπεδο πράξης αλλά
και ρητορικής στην ανάπτυξη ΜΟΕ
σε έναν τομέα ο οποίος ήδη έχει
ιστορικό στην Κύπρο, αυτόν της
ενέργειας.

Στις Βρυξέλλες έχει καταγραφεί
πως οι δύο κοινότητες μοιράζονται
εδώ και χρόνια ηλεκτρική ενέργεια
μέσω της διασύνδεσης των ηλε-
κτρικών τους δικτύων, με τη μία

πλευρά να στηρίζει την άλλη ανά-
λογα με τις ανάγκες για διατήρηση
της σταθερότητας των δύο δικτύων.
Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η
αναφορά της κ. Φον ντερ Λάιεν
στην ενδεχόμενη αξιοποίηση των
νέων υποδομών για παραγωγή ηλε-
κτρισμού και για την τ/κ κοινότητα,
με τη χρήση φυσικού αερίου που
θα εισάγεται μέσω του πλωτού τερ-
ματικού επαναεριοποίησης και φύ-
λαξης (FSRU) στην περιοχή του
Βασιλικού. Αν και όπως αντιλαμ-
βάνεται η «Κ» η ιδέα έχει συζητηθεί
αρκετές φορές μεταξύ εκπροσώπων
των Βρυξελλών και των δύο κοι-
νοτήτων, η Κομισιόν αποφεύγει
να προχωρήσει σε πιο συγκεκρι-
μένες προτάσεις καθώς οι όποιες
αποφάσεις εναπόκεινται στις δύο
κοινότητες.

Γενικότερα πάντως οι Βρυξέλλες
κινούνται με προσοχή όσον αφορά
τις προτάσεις για ΜΟΕ που πάνε
και έρχονται μεταξύ των δύο πλευ-
ρών της Λευκωσίας. Ως θετική κα-
ταγράφεται στην έδρα της Ε.Ε. η
απόφαση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να άρουν την απαγόρευση
για διέλευση μέσω της Πράσινης
Γραμμής για έξι επεξεργασμένα
τρόφιμα προϊόντα μη ζωικής προ-
έλευσης.

Ωστόσο, αν και από πλευράς
Λευκωσίας η απόφαση αυτή πα-
ρουσιάζεται παρασκηνιακά σχεδόν
ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστο-
σύνης, οι Βρυξέλλες θεωρούν πως
αυτό που έγινε ήταν απλά ένα βήμα
προς την ορθή κατεύθυνση, δη-
λαδή την τήρηση του Κανονισμού
της Πράσινης Γραμμής, ο οποίος
προβλέπει τη διέλευση όλων των
επεξεργασμένων τροφίμων.

Στην προπαρασκευή τα φωτοβολταϊκά
Δικοινοτικές διαβουλεύσεις για ηλιακό πάρκο στη Νεκρή Ζώνη – Η αξιοποίηση του FSRU στο πλαίσιο ΜΟΕ δεν είναι νέα ιδέα

Στην περίπτωση της Ουκρανίας δεν
υπάρχει καθορισμένη διαδικασία
από τα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά
με την επίλυση της σύγκρουσης ή
την αντιμετώπισή της, ανέφερε μι-
λώντας στην «Κ» ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν Πίτερ Στάνο, κληθείς
να σχολιάσει πληροφορίες που έχει
δημοσιεύσει η εφημερίδα που θέ-
λουν το κυπριακό ΥΠΕΞ να έχει
δώσει οδηγίες σε διπλωμάτες να
προβάλουν διεθνώς τους παραλ-
ληλισμούς των περιπτώσεων της
Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
και της Τουρκικής εισβολής στην

Κύπρο. Ο κ. Στάνο υπογράμμισε
πως «δεν εναπόκειται σε εμάς να
σχολιάσουμε εσωτερικές οδηγίες
και διεργασίες εντός των ΥΠΕΞ των
κρατών μελών» απαντώντας ευθέως
στη σχετική ερώτηση.Σχολιάζοντας

την κατάσταση στην Ουκρανία,
επεσήμανε πως «αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος κατά
της χώρας αυτής» η οποία «υπό-
κειται σε βάναυση επίθεση από τη
Ρωσία, με συνεχιζόμενους βομβαρ-
δισμούς και βιαιοπραγίες σε καθη-
μερινή βάση κατά πολιτών, συμ-
περιλαμβανομένων βιασμών γυ-
ναικών και ακόμα και παιδιών, εγ-
κλήματα κατά αιχμαλώτων πολέ-
μου, βασανισμούς και αυθαίρετες
δολοφονίες». «Μη στρατιωτικές
υποδομές καταστρέφονται, μεταξύ
τους ιατρικές εγκαταστάσεις και

αγροτικός εξοπλισμός» πρόσθεσε,
υπενθυμίζοντας πως οι πόροι της
χώρας λεηλατούνται, πολίτες εκτο-
πίζονται ενώ καταγράφονται «απα-
γωγές τοπικών αξιωματούχων, δη-
μοσιογράφων, ακτιβιστών, γίνονται
αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφα-
νίσεις ατόμων που αντιτίθενται
στις Ρωσικές ενέργειες και προσω-
ρινή κατοχή». «Σε πολιτικό επίπεδο
δεν υπάρχει καθορισμένη διαδι-
κασία από τα Ηνωμένα Έθνη ανα-
φορικά με την επίλυση της σύγ-
κρουσης ή την αντιμετώπισή της»
κατέληξε ο κ. Στάνο.

Στην Ουκρανία δεν υπάρχει ειρηνευτική διαδικασία

Σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία από τα Ηνωμένα
Έθνη αναφορικά με την επίλυση της σύγκρουσης ή την αντιμετώπισή της
ανέφερε με νόημα στην «Κ» ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο για την
περίπτωση του Ουκρανικού.  

<<<<<<

Αφορμή η κίνηση
της Λευκωσίας να
προχωρήσει σε παραλ-
ληλισμό του ουκρανικού
με το Κυπριακό.

<<<<<<

Η διαδικασία για διενέρ-
γεια προπαρασκευαστι-
κής μελέτης σκοπιμότη-
τας δεν έχει ακόμα ξεκι-
νήσει, και θα ξεκινήσει
όταν και εφόσον υπάρξει
συμφωνία μεταξύ εκ-
προσώπων των δύο κοι-
νοτήτων και των Η.Ε.

Η πρόταση για κατασκευή πάρκου φωτοβολταϊκών στη Νεκρή Ζώνη δεν ήρθε από το πουθενά καθώς, όπως γνωρίζει
η «Κ», έχει συζητηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τ/κ
κοινότητας, με την προσέγγισή τους να είναι θετική.

ΑΡΘΡΟ /  Της ΓΙΟΥ ΤΖΙΕ ΤΣΕΝ

«Είμαι από την Ταϊβάν και θέλω να ευχαριστήσω τη Νάνσι Πελόζι»

Τ ην περασμένη χρονιά, το πε-
ριοδικό Economist χαρακτή-
ρισε την Ταϊβάν «το πιο επι-

κίνδυνο μέρος στον κόσμο». Οι κά-
τοικοί της έχουν μάθει να ζουν
κάτω από τις κινεζικές –ρητορικές
μέχρι στιγμής– απειλές περί απορ-
ρόφησης της νήσου. Η ενίσχυση
των αμυντικών ικανοτήτων της Κί-
νας κατέστησε αληθοφανείς τις
απειλές αυτές.

Προετοιμαζόμαστε τώρα για νέα
ενίσχυση της πίεσης με αφορμή
την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι
στην Ταϊπέι. Η Κίνα συνηθίζει να
αντιδρά με οργή σε κάθε επίσκεψη
Αμερικανού αξιωματούχου στην
Ταϊβάν, αλλά αυτή τη φορά τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. Το Πεκίνο

απεχθάνεται την Πελόζι εξαιτίας
της επικριτικής της στάσης απέ-
ναντι στις παραβιάσεις των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων και την κατα-
πίεση, εγκαλώντας τον πρόεδρο Σι
Τζινπίνγκ για τα φαινόμενα ανε-
λευθερίας.

Παρότι οι Ταϊβανοί δεν πανικο-
βάλλονται εύκολα, δεν μπορούν
να αντιμετωπίσουν μόνοι την κι-
νεζική απειλή. Η επίσκεψη Πελόζι
υπήρξε μία ευπρόσδεκτη επίδειξη
αμερικανικής αλληλεγγύης προς
την Ταϊβάν και οφείλω να της εκ-
φράσω την ευγνωμοσύνη μου για
την απόφασή της να υποχωρήσει
στις απειλές του Πεκίνου. Το ίδιο
θάρρος πρέπει να επιδείξουν και
άλλες δημοκρατίες.

Υπόδειγμα δημοκρατίας
Η Ταϊβάν είναι κρίσιμη για το

παγκόσμιο δημοκρατικό πείραμα.
Η δημοκρατία μας είναι ζωντανή
ενώ είμαστε η πρώτη χώρα στην
Ασία που νομιμοποίησε τον γάμο
των ομοφυλόφιλων και η πρώτη
που εξέλεξε γυναίκα πρόεδρο. Ιδι-
αίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η
πρόεδρος Τσάι Ινγκ Ουέν δεν προ-
έρχεται από πολιτικό σόι. Η οικο-
νομία μας είναι ισχυρή, με το βιοτικό
μας επίπεδο να είναι από τα υψη-
λότερα στην Ασία. Εχουμε διατη-
ρήσει ένα από τα χαμηλότερα πο-
σοστά θανάτων από COVID-19, χω-
ρίς να καταφύγουμε στα απάνθρω-
πα lockdowns της Κίνας.

Αν η Ταϊβάν υποταχθεί στην Κί-

να, ο κόσμος θα έχει χάσει ένα λαμ-
πρό παράδειγμα δημοκρατίας και
φιλελεύθερης οικονομικής διαχεί-
ρισης σε μια εποχή κατά την οποία
τα αυταρχικά πλοκάμια της Ρωσίας
και της Κίνας επεκτείνονται. Αυτοί
είναι άλλωστε οι λόγοι που η Κίνα
απειλεί την Ταϊβάν: γιατί η Κίνα
μας φοβάται. Κάθε ένας από τους
23 εκατομμύρια κατοίκους της Ταϊ-
βάν είναι μία ζωντανή διάψευση
του ισχυρισμού του ΚΚ Κίνας ότι
η καταπίεση και ο αυταρχισμός εί-
ναι τα μόνα κατάλληλα πρότυπα
για την κινεζική κοινωνία. 

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζεται συχνά
σαν περιθωριακό πιόνι στη σκα-
κιέρα των μεγάλων δυνάμεων. Τα
μέσα ενημέρωσης έδωσαν έμφαση

μόνο στις επιπτώσεις που είχε στις
σινο-αμερικανικές σχέσεις το ταξίδι
Πελόζι στην Ταϊβάν. Οι Ταϊβανοί
σπάνια ερωτώνται. Οταν ο Μάο
επικράτησε στον κινεζικό εμφύλιο
πόλεμο το 1949, το εθνικιστικό κα-
θεστώς υπό τον Τσιάνγκ Κάι Σεκ
κατέφυγε στην Ταϊβάν, όπου υιο-
θέτησε δικτατορικές μεθόδους.
Μεγαλώνοντας τη δεκαετία του
1980, οι συμμαθητές μου κι εγώ
δεν είχαμε δικαίωμα να μιλάμε σε
ταϊβανική διάλεκτο, καθώς το κα-
θεστώς του Τσιάνγκ –που πέθανε
το 1975– συνέχισε να καλλιεργεί
την ψευδαίσθηση ότι «ανακτούσε
την ενδοχώρα». Μέσα από τις προ-
σπάθειες των οπαδών της δημο-
κρατίας και της ηγεσίας που δια-

δέχθηκε τον Τσιάνγκ, το πολίτευμα
εξελίχθηκε σε αξιόπιστη δημοκρα-
τία, με ελεύθερες εκλογές και ελευ-
θερία λόγου.

Σε κίνδυνο η ελευθερία
Οι μιλιταριστικές απειλές της

Κίνας αποτελούν απειλή για την
ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Για
να ορίσουμε σαφή κόκκινη γραμμή
θα πρέπει τα πραγματικά δημοκρα-
τικά καθεστώτα να στηρίξουν την
Ταϊβάν μέσω διμερών εμπορικών
συμφωνιών και επιτρέποντας στη
χώρα να γίνει μέλος περιφερειακών
εμπορικών οργανισμών, περιορί-
ζοντας έτσι την οικονομική εξάρ-
τηση της Ταϊπέι από το Πεκίνο.
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Οι αντιδράσεις του τετ α τετ
Το καλοκαιρινό συναπάντημα του υπο-
ψήφιου για την Προεδρία Νίκου Χριστο-
δουλίδη με τον πρώην υπουργό Ενέργειας
Γιώργο Λακκοτρύπη, πυροδότησε συναν-
τήσεις και ερωτήματα στα πηγαδάκια. Για
κάποιους ήταν αναμενόμενη λόγω της
στενής φιλίας που δένει τους δύο πολιτι-
κούς άνδρες. Για κάποιους άλλους αυτό
ενίσχυε τη φήμη πως ο Γιώργος Λακκο-
τρύπης θα στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλί-
δη στις επικείμενες εκλογές. Μάλιστα,
κάποιοι είχαν αναφέρει πως αναλαμβάνει
τον ρόλο του επικεφαλής της καμπάνιας,
κάτι που διαψεύδεται από το επιτελείο.
Όλο αυτό βεβαίως, δεν πέρασε απαρατή-
ρητο στη Δημοκρατική Παράταξη. Δεν πέ-
ρασε απαρατήρητο δεδομένου ότι η Δη-
μοκρατική Παράταξη δεν πήρε ξεκάθαρη
θέση. Κάποια στελέχη της ΔΗΠΑ ζήτησαν
από τον Μάριο Καρογιάν να πάρει τον Νί-
κο Χριστοδουλίδη και να του πει να σβή-
σει την εν λόγω ανάρτηση, διαφορετικά
θα πρέπει να βγάλουν σχετική ανακοίνω-
ση. Όπως σημείωσαν αυτή η κίνηση στέλ-
νει το μήνυμα απαξίωσης των συλλογικών
οργάνων και του ίδιου του Προέδρου της
Δημοκρατικής Παράταξης. 

••••
Αδελφικές αναρτήσεις…
Ήδη, Γιάννος Λακκοτρύπης έσπευσε να
τοποθετηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και να στείλει το μήνυμά του προς τον
Νίκο Χριστοδουλίδη, ίσως και στον αδελ-
φό του Γιώργο. «Πρόθεσή μας να διαβου-
λευθούμε με όλους τους υποψηφίους,
όσες φορές χρειαστεί και να εξαντλήσου-
με την αξιολόγηση για το ποιος πληροί τα
κριτήρια για να διαχειριστεί τις πολύ σο-
βαρές προκλήσεις που έπονται από το
ανώτατο αξίωμα του προέδρου της Δημο-
κρατίας. Η απόφαση θα ληφθεί στα συλ-
λογικά όργανα της παράταξης και θα ανα-
κοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, ψί-
θυροι, φωτογραφικό υλικό και άλλες κινή-
σεις οι οποίες προκαταλαμβάνουν αποφά-
σεις, μόνο εκ του πονηρού μπορούν να
χαρακτηριστούν» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά και όποιος ήθελε να καταλάβει, κατά-
λαβε τι συμβαίνει μέσα στο νεοσυσταθέν
Κίνημα.

••••
Οι συνάξεις
Την ώρα που οι μπαταρίες των άλλων υπο-
ψηφίων άρχισαν να αδειάζουν, ο Αβέρωφ
Νεοφύτου φαίνεται να παίρνει τα πάνω
του. Το άτυπο debate προκάλεσε χαμόγε-
λα αυτοπεποίθησης στην Πινδάρου και κι-
νητοποίησε πλήρως τον μηχανισμό. Εμφα-
νές ότι αλλάζει το κλίμα αμηχανίας στον
ΔΗΣΥ, μετά και τις ομολογουμένως συ-
σπειρωμένες συνάξεις του συναγερμικού
προέδρου σε Αργάκα και Λάρνακα. Είδαμε

άγνωστα πρόσωπα, είδαμε και πολλά συ-
ναγερμικά στελέχη που έδωσαν το παρών
τους για να στηρίξουν με τον τρόπο τους
τον Πρόεδρο. 

••••
Τα συνθήματα 
Αυτός ο κόσμος προκάλεσε ρίγη συγκίνη-
σης στον Πάφιο Πρόεδρο, με αποτέλεσμα
το αμίμητο «με ξέρετε καλά; με ξέρετε κα-
λά; πιστεύετε σε μένα; Θα κερδίσουμε, θα
κερδίσουμε!» Αυτά καλό είναι να αποφεύ-
γονται βεβαίως, καθώς δεν αρμόζουν σε
έναν υποψήφιο μετριοπαθή και προπάν-
των ψύχραιμο.

••••
Το πυροτέχνημα ΝΑΤΟ
Μιλώντας πάντως για μετριοπάθεια και
ψυχραιμία, το δικό του ενδιαφέρον έχει η

τοποθέτηση του Ε/κ διαπραγματευτή Με-
νέλαου Μενελάου σε ό,τι αφορά τη συζή-
τηση για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.
«Το θέμα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή λόγω και των πτυχών του οι οποίες
σχετίζονται με το Κυπριακό» ανέφερε ο
διαπραγματευτής σημειώνοντας πως
«πρέπει να ζυγιστούν με πάρα πολλή προ-
σοχή τα υπέρ και τα κατά έτσι ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι στο τέλος δεν θα δημιουργη-
θούν αχρείαστες επιπλοκές και προβλήμα-
τα, αντί για κάποιο όφελος» Κληθείς πάν-
τως να αναφέρει τι είδους επιπλοκές μπο-
ρεί να δημιουργηθούν ανέφερε το εξής:
«Για παράδειγμα, είναι η θέση μας πως η
πιο καθοριστική πτυχή για τη λύση του Κυ-
πριακού είναι η πτυχή της ασφάλειας.
Ποια θα είναι η δική μας προσέγγιση σε
μια ενδεχόμενη θέση ότι εφόσον θα είμα-
στε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, τι ενοχλεί να δια-
τηρηθεί μία τουρκική βάση και κάποια
στρατεύματα στην Κύπρο; Για αυτό πρέπει

να προσμετρήσουμε όλες τις παραμέ-
τρους και τις επιπτώσεις που μπορεί να
περιπλέξουν αντί να βοηθήσουν να ξεπε-
ράσουμε ένα ζήτημα που έχουμε μπροστά
μας» σημείωσε χαρακτηριστικά. Και όποι-
ος κατάλαβε, κατάλαβε. 

••••
Οι ασυμβίβαστοι
Σε μία χώρα, όπου ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας εγκρίνει κατ’ εξαίρεση διαβατήρια
στα οποία εμπλέκεται το δικηγορικό γρα-
φείο των θυγατέρων του και οι επιχειρή-
σεις των γαμπρών του, σε μία χώρα που οι
υπουργοί κάνουν πολιτογραφήσεις και πα-
ράλληλα υπογράφουν τις κατ’ εξαίρεση
αυτές πολιτογραφήσεις, συγκλόνισε την
Πολιτεία «το ασυμβίβαστο» του Θωμά Αν-
τωνίου. Καλή μας τύχη λοιπόν. 

Ένα σπασμένο τηλέφωνο στις παρόδους της Γρίβα Διγενή

Οι ΔΗΚΟϊκοί φαίνεται να περιμένουν σήμα από τον Νίκο για να ενεργοποιηθούν όμως εκείνος σφυρίζει μάλλον αδιάφορα. 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Εντάξει, κάπου έλεος
Διαμαρτύρεται το ΕΒΚΑΦ επειδή, κακώς
κατά τη γνώμη μου –αλλά άλλη συζήτη-
ση, κατεδαφίστηκε η Διανέλλειος Τεχνι-
κή Σχολή» στη Λάρνακα. Θα μπορούσαν
λέει να αποκατασταθεί με κονδύλια από
την Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ή του UNDP. Σωστά, διότι αφού μπορού-
σε να σωθεί... Βέβαια στον Κορμακίτη το
έριξαν το σχολείο, δεν ήταν βακουφικό
το φυσικά το οικόπεδο, άλλα μνημεία τα
έχουν για να τα τρώει η μαρμάγκα και ει-
δικά στα κατεχόμενα χωριά, που οι νέες
χαράξεις δρόμων τρώνε προαύλια εκ-
κλησιών, κοιμητήρια και αν δεν προλάβει
η Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή
το UNDP, τα παίρνει όλα παραμάζωμα η
μπουλντόζα... Εντάξει, είπαμε να πείτε,
αλλά μην πουλάτε και ευαισθησία. Εφκά-
λατε και το σσοινί τζαι το παλούκι!

- - - - - - - - -

Μετά Χριστόν προφήτες
Πέθανε ο συναγωνιστής του Αυξεντίου Αυ-
γουστής Ευσταθίου και ξεκίνησαν πάλι τα
ποιος ήταν, αν ήταν και τι ήταν. Τι έκανε και
τι δεν έκανε ο μακαρίτης. Και μέσα από
όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτηματικά, στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, όπου
η γνώμη είναι δωρεάν και αλλάζει άμα λά-
χει, προκύπτει το ένα και μοναδικό ερώτη-
μα. Οι μετά Χριστόν προφήτες και οι μετά
θάνατον επικριτές ουδέν προσφέρουν, μό-
νο φωνάζουν και αποπροσανατολίζουν τη
συζήτηση. Κάποτε θα πρέπει να μάθουμε
να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και
απλά, αν θέλουμε να δούμε αυτόν τον έρη-
μο τον τόπο να μην αιμορραγεί. 

- - - - - - - - -

allou fan park, που λέμε 
Και τέταρτο γεωτρύπανο η Τουρκία, και
εμείς, όχι δηλαδή εμείς, αλλά κάποιοι
άλλοι έλεγαν ότι δεν θα βρει ούτε τσάπα
ο Ερντογάν! Καλά, δεν το έλεγαν έτσι
ακριβώς, αλλά ότι θα δυσκολευόντουσαν
λιγάκι. Από την άλλη τα Βαρώσια μάς χαι-
ρετάνε και αυτά και εμείς περιμένουμε

από τον έρμο τον Πενταδάκτυλο να τους
αποσείσει. Εμ, βουνό είναι αυτό, δεν εί-
ναι τραμπολίνο! Το θέμα είναι εμείς τι κά-
νουμε από εδώ και πέρα, και όταν λέω
εμείς, δεν εννοώ τον κόσμο τον απλό,
αλλά τους πολιτικούς μας, οι οποίοι πε-
ριέργως αυτόν τον Αύγουστο είναι ακόμα
όλοι εδώ! Γιατί σε καιρούς αλλοτινούς

ήταν αλλού, allou fan park, που λέμε και
μην τους είδατε... 

- - - - - - - - -

Πολιτιστική χρονοκάψουλα
Λέμε, λέμε για τα μουσεία μας και τους
αρχαιολογικούς μας χώρους από εδώ,

αλλά και στα Κατεχόμενα τα πράγματα
στα μουσεία και στα μνημεία είναι λίγο
τραγικά, ιδίως εκτός της Λευκωσίας. Πο-
λύ έντομο πεθαμένο και γενικά ακατα-
στασία... όπου δεν είναι βιτρίνα. Αν εξαι-
ρέσεις τον κλιματισμό, όταν μπαίνεις σε
μουσεία είναι σαν να εισέρχεσαι σε χρο-
νοκάψουλα. Welcome to Cyprus 1970!
Σοβαρά, τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γί-
νει, αλλά θα ήταν καλό κάποιοι/ες να τα
σκεφτούν, γιατί είναι κρίμα ό,τι σώθηκε
και πέρασε διά πυρός και σιδήρου να το
καταστρέψει η αδιαφορία. Ακόμα υπάρ-
χει καιρός, αν και ιδίως σε εκκλησίες και
καμπαναριά η καταπόνηση είναι ορατή
διά γυμνού οφθαλμού.

- - - - - - - - -

Πολιτισμός μια μπίζνα
Και μιας και πιάσαμε τα πολιτιστικά μαθαί-
νει η στήλη πως υπάρχουν δυνάμεις στον
Δήμο Λευκωσίας που προσπαθούν να δώ-
σουν πνοή στον πολιτισμό, να βρουν λύ-
σεις και να αξιοποιήσουν κάθε χώρο και
πόρο προς όφελος όλων. Υπάρχουν και
εκείνες όμως οι δυνάμεις που βλέπουν τον
πολιτισμό ως μία επιχείρηση, μια μεγάλη
μπίζνα κατά το λαϊκότερο και θέτουν συνε-
χώς προσκόμματα και αναζητούν το οικο-
νομικό όφελος. Αφορμή για να τα ακούσει
όλα αυτά η στήλη είναι οι προσκλήσεις εν-
διαφέροντος για την παραχώρηση του Πο-
λιτιστικού και Κοινοτικού Κέντρου «Οι Μύ-
λοι» στο Καϊμακλί και του κτηρίου της
πρώην Συνεργατικής Καϊμακλίου. Η πόλη
και οι πολιτιστικοί φορείς και ομάδες
έχουν ανάγκη από χώρους, ας σκεφτεί ο
Δήμος δημιουργικά και ας νικήσει το καλό!

- - - - - - - - -

Βέβαια στον Κορμακίτη το έριξαν το σχολείο, πέρυσι τέτοιες μέρες, δεν ήταν βακουφικό φυσικά το οικόπεδο, άλλα μνημεία τα έχουν
για να τα τρώει η μαρμάγκα και ειδικά στα κατεχόμενα χωριά.

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Νικόλας Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Πα-
παδόπουλος μπας και φιλοτιμηθεί να
διακόψει για λίγο τις διακοπές και να
δουλέψει για τον προεκλογικό. Γιατί
όπως μαθαίνουμε, βαριέται… 
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Όταν αναλάμβανε η νέα αμε-
ρικανική διοίκηση υπό τον
Τζο Μπάιντεν, τον Ιανουάριο
2021, οι Βρυξέλλες και όλα
σχεδόν τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. αισθάνονταν ανακού-

φιση, καθώς προσέβλεπαν σε αποκατά-
σταση των σχέσεων της γηραιάς ηπείρου
με τις ΗΠΑ. Οι οποίες είχαν περάσει από
χίλια κύματα, επί Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
μάλιστα έφτασε σε σημείο να απειλήσει
με μετακίνηση της έδρας του ΝΑΤΟ από
τη βελγική πρωτεύουσα, εάν οι Ευρωπαίοι
εταίροι της Συμμαχίας δεν προχωρούσαν
σε σημαντική αύξηση των κονδυλίων που
διέθεταν για την άμυνα και την ασφάλεια.
Και είναι γεγονός ότι η νέα αμερικανική
διοίκηση καθησύχασε την Ε.Ε., κάνοντας
και ανοίγματα προς τις Βρυξέλλες, στα
οποία περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, η
επανένταξη των ΗΠΑ στη Συμφωνία του
Παρισιού για το Κλίμα και στον ΠΟΥ. Θετική
ήταν η εικόνα και στις πρώτες συζητήσεις
που έγιναν σε επίπεδο των ΥΠΕΞ των 27

κρατών-μελών και των Ηνωμένων Πολι-
τειών. 

Δεν πέρασαν όμως παρά μόνο μερικοί
μήνες και η διοίκηση Μπάιντεν χωρίς καν
να ενημερώσει τους Ευρωπαίους «εταίρους»,
αποχώρησε ατάκτως από το Αφγανιστάν,
αφήνοντας στους Ταλιμπάν τεράστια «στρα-
τιωτική προίκα». Οι Ταλιμπάν που σύμφωνα
με τις ίδιες τις ΗΠΑ εκκόλαπταν τρομοκράτες,
«αξιοποιώντας» την παραγωγή και διακίνηση
ναρκωτικών, είχαν πλέον στα χέρια τους
33 ελικόπτερα UH-60 BlackHawk, 33 Mi-
17, 43 MD530,  23 αεροπλάνα EmbraerEMB
314/A29 super Tucano, 28 Cessna 208, 10
Cessna AC-208, 4 C-130, δεκάδες χιλιάδες
οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκα-
τοντάδες τεθωρακισμένα, αντιαεροπορικά
και μισό περίπου εκατομμύριο ατομικά πυ-
ροβόλα όπλα και πιστόλια, ως επίσης και
διόπτρες νυχτερινής όρασης. Την ίδια πε-
ρίπου χρονική περίοδο, η Ε.Ε. ενέκρινε «νέο
πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομι-
μοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες και της χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας», την οποία φρόντισαν όμως
να προικίσουν οι ΗΠΑ, χωρίς κανένα εν-
δοιασμό. 

Λίγους μήνες αργότερα, η διοίκηση
Μπάιντεν δεν ενημέρωσε την Ε.Ε. ούτε για
τη συμφωνία ασφαλείας, AUKUS, με τη Βρε-
τανία και την Αυστραλία, με αφετηρία την
κατασκευή οκτώ πυρηνοκίνητων υποβρυ-
χίων. Γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ανα-
ταράξεις στις μονίμως τεταμένες σχέσεις
με την Κίνα, ενώ οδήγησε τον ΥΠΕΞ της
Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν να κάνει λόγο για
πισώπλατα μαχαιρώματα, που όπως είπε,
θύμισαν την περίοδο Τραμπ. 

Ενδιάμεσα έγιναν κι άλλα πριν φτάσουμε
στα πλέον πρόσφατα, με επίκεντρο την
αδράνεια που επέδειξαν οι ΗΠΑ στο ζήτημα
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Αν και η ευθύνη ανήκει στον εγκληματία
πολέμου Βλαντιμίρ Πούτιν, κανείς δεν
μπορεί να παραβλέψει ότι η Ουάσιγκτον
δεν ενεργοποιήθηκε στον βαθμό που θα
μπορούσε προκειμένου να φρενάρει τη ρω-
σική εισβολή, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ούτε

βεβαίως μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός
ότι συνεπεία της εισβολής,  οι ΗΠΑ έχουν
δρομολογήσει ένα οριστικό ξεκαθάρισμα
στις σχέσεις με τη Ρωσία, συμπαρασύροντας
και την Ε.Ε., (η οποία πιθανότατα να είχε
ενεργήσει διαφορετικά και αποτρεπτικά,
εάν στο τιμόνι της Γερμανίας βρισκόταν η
Άγκελα Μέρκελ). Ως αποτέλεσμα, η Ε.Ε.
αποφάσισε απεξάρτηση από τη ρωσική
ενέργεια χωρίς εναλλακτικό σχέδιο και οδη-
γείται σε εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Παράλληλα,
ο τζίρος της κούρσας των εξοπλισμών αυ-
ξάνεται,  ενώ και το μέχρι πρότινος «εγκε-
φαλικά νεκρό» ΝΑΤΟ έχει καταφέρει να κα-
θυποτάξει τις όποιες φωνές περί «αυτόνομης»
ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, οδη-
γώντας στους κόλπους του ακόμη και τις
«ουδέτερες» Φινλανδία και Σουηδία, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για την Κύπρο. Και
είναι βεβαίως προφανές ποιος είναι ο κερ-
δισμένος. 

Το τελευταίο δε «κρούσμα», αυτό της
επίσκεψης της προέδρου αμερικανικής Βου-
λής Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, δημιουργεί

την εντύπωση ότι η διοίκηση Μπάιντεν
είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αν και άλλο
η Βουλή και άλλο η εκτελεστική εξουσία,
θα ανέμενε κανείς ότι θα υπήρχε ένας συν-
τονισμός στην Ουάσιγκτον. Και ότι στην
όποια λήψη αποφάσεων θα συνυπολογιζόταν
ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο πλανήτης,
εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία, είναι μια νέα ανάφλεξη. Και ότι επί-
σης θα είχε προσμετρηθεί ότι ο καθόλου
δημοκρατικός ηγέτης της Κίνας, δρομολογεί
τρίτη θητεία στην ηγεσία του Κομμουνι-
στικού Κόμματος και ότι αν μη τι άλλο, αυτή
δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για τις ΗΠΑ
να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά του. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον κα-
ταδεικνύει ότι δεν λαμβάνει υπόψη την Ε.Ε.
(και τις ανησυχίες της), η οποία τόσο επί
Τραμπ, όσο και επί Μπάιντεν, χρησιμοποι-
είται ως ο τελευταίος τροχός της άμαξας
των ΗΠΑ. Ενίοτε, δυστυχώς, και με ευθύνη
των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο τελευταίος τροχός της άμαξας των ΗΠΑ 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Κ άποιος θα έλεγε, απλοποιώντας τα πράγματα, ότι
δύο ειδών καλές πολιτικές αποφάσεις υπάρχουν:
αυτές που αλλάζουν πράγματα προς το καλύτερο

και αυτές που αποτρέπουν κακά πράγματα από το να
συμβούν. Οι πρώτες γίνονται εύκολα αντιληπτές. Οταν
ένας φορέας διοίκησης φτιάχνει ένα δρόμο, μια πλατεία
ή μια παιδική χαρά, η πολιτική απόφαση και το αποτέλεσμά
της φαίνονται· είναι προφανή. Το δεύτερο είδος αποφάσεων,
όμως, είναι πιο θολό και περίπλοκο. Γιατί και σε αυτή την
περίπτωση μπορεί η πολιτική παρέμβαση να είναι ου-
σιαστική και κρίσιμη, αλλά είναι και πιο έμμεση. Φαίνεται
λιγότερο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. 

Μπορείς να διπλασιάσεις τα τεχνικά μέσα για την αν-
τιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, να εκσυγχρονίσεις
τα υπηρεσιακά σχέδια, να συντονίσεις καλύτερα τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες. Η πυρκαγιά θα έρθει, όμως –πάντα θα
έρχεται– και θα κάψει 50.000 στρέμματα και είκοσι σπίτια.
Κανένας δεν θα σου πει μπράβο. Επειδή κανένας δεν πρό-
κειται ποτέ να δει –να ζήσει– τι θα γινόταν εάν δεν είχες
διπλασιάσει τα τεχνικά μέσα, εάν δεν είχες εκσυγχρονίσει
τα σχέδια. Αν δεν το είχες κάνει, η ίδια πυρκαγιά θα είχε
κάψει 250.000 στρέμματα, τετρακόσια σπίτια και πενήντα
ανθρώπους. Αν δεν τα είχες κάνει, όλοι θα είχαν καταλάβει
πόσο ανίκανος και επικίνδυνος είσαι. Τώρα που τα έκανες,
κανένας δεν θα σου πει μπράβο, γιατί κανείς δεν μπορεί
να δει τι απέτρεψες. Το μόνο που βλέπουν είναι πενήντα
σπίτια, καμένα. 

Σε κάποιο βαθμό είναι φυσιολογικό και δικαιολογημένο,
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σοβαρό πρόβλημα για
την πολιτική γενικότερα. Στη δική μας χώρα, δε, όπου το
πολιτικό ραντάρ του εκλογικού σώματος είναι διαχρονικά
κι αξιοσημείωτα ξεχαρβαλωμένο, είναι ακόμη εντονότερο.
Αφενός, επειδή δεν αξιολογούμε σωστά αυτά που έχουν
γίνει και, αφετέρου, επειδή ως ψηφοφόροι δεν διεκδικούμε
περισσότερες τέτοιες πολιτικές λύσεις.

Δεν τις καταλαβαίνουμε, δεν τις επιβραβεύουμε, δεν
τις απαιτούμε ή, τις απαιτούμε μόνο στη θεωρία και, όταν
υλοποιούνται, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Αλλο παράδειγμα:
κανείς και καμιά από εμάς δεν έχει ως βίωμα έναν μεγάλης
κλίμακας ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και δεν το έχουμε ως
βίωμα για ένα λόγο: επειδή η Ελλάδα είναι μέλος του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεν υπάρχει λογικός
άνθρωπος που να πιστεύει ότι, αν η Ελλάδα ήταν ολομόναχη,
εκτός των ισχυρότερων συμμαχιών του κόσμου, σαν ένα
παραθαλάσσιο Κόσοβο με αρχαία, θα είχε περάσει αλώβητη
τις τελευταίες σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Πενήντα χρόνια δίπλα σε μια ασταθή, αυταρχική χώρα
που πολεμάει διαρκώς (και αυτήν τη στιγμή που μιλάμε)
σε διάφορα μέτωπα εναντίον άλλων εχθρών σε σχεδόν
όλα τα υπόλοιπα σύνορά της, με την παραμικρή αφορμή.
Ποιος πιστεύει ότι, αργά ή γρήγορα, δεν θα είχαμε βρεθεί
σε πόλεμο μαζί της χωρίς το ΝΑΤΟ; Αλλά η επίπτωση
εκείνης της πολιτικής απόφασης δεν έχει γίνει πολιτική
συνείδηση του εκλογικού σώματος. Δεν την έχουμε αξιο-
λογήσει ως θρίαμβο, ως σωτήρια παρέμβαση, επειδή δεν
έχουμε ζήσει αυτό που απέτρεψε. Υπάρχουν και άλλες
πολιτικές κινήσεις που περνούν απαρατήρητες παρόλο
που είναι απαραίτητες. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις
που προκαλούν αλλαγές, μεν, αλλά πιο μακροπρόθεσμες.
Κανένας δεν θα πει μπράβο για τη μείωση της ηλικίας
ένταξης στην υποχρεωτική εκπαίδευση στα 4 χρόνια (πέ-
ρασε και στην Ελλάδα το 2019), η οποία θα βελτιώσει
ελαφρά μα ουσιαστικά τη ζωή και τις προοπτικές ολόκληρων
γενεών ανθρώπων – αλλά από το 2035 και ύστερα.

Αλλά οι άλλες, οι «αόρατες» πολιτικές αποφάσεις που
περισσότερο αποτρέπουν παρά προκαλούν, είναι ακόμη
δυσκολότερο να αναγνωριστούν και να διεκδικηθούν
από τους ψηφοφόρους. Κατά συνέπεια, θα είναι πολύ μι-
κρότερες οι πιθανότητες να υλοποιηθούν στο μέλλον.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό, επειδή πάρα πολλές τέτοιες απο-
φάσεις γίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες για
την αντιμετώπιση μεγάλων, παγκόσμιων φαινομένων,
όπως οι δημογραφικές αλλαγές και η κλιματική κρίση.

Από ό,τι φαίνεται, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε
την αξία τους είναι να μην τις πάρουμε, να ζήσουμε τις
συνέπειες, και μετά να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο για
να τις απαιτήσουμε.

Αλλαγές και
αποτροπές

Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σταύρος Χριστοδούλου απουσιάζει σε άδεια.

Η τηλεργασία λιγοστεύει την έμπνευση, μειώνει τον
ζήλο, λένε ερευνητές, όμως το δρομολογημένο
αύριο επιφυλάσσει άλλες απαντήσεις. Υποβαθμίζεται

η ποιότητα των ιδεών όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται
από απόσταση; Θολώνει ο όγκος του μόχθου που έχει
οικοδομηθεί χιλιόμετρα μακριά από την εργασιακή εστία;
Λιγοστεύει η απουσία προσωπικής επαφής τις ευφυείς
λύσεις; Είναι η επικοινωνία στον κυβερνοχώρο μια σκιά,
ένα θραύσμα της πραγματικής ζωής;

Δεκάδες έρευνες και άρθρα μετρούν τις κερδοζημιές
της τηλεργασίας μετά δυόμισι χρόνια πανδημίας. Μισοάδεια
τα γραφεία, για πολλούς το εργασιακό σύμπαν ακόμη
συμπυκνώνεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το έργο
αποστέλλεται άμεσα, καθαρά, πληθωρικό σε λέξεις ή
ήχους και εικόνες, δεν φτάνει με σήματα καπνού, περιστέρια,
ημεροδρόμους, μπουκάλια, τηλεβόες, φρυκτωρίες, αερό-
στατα, τηλεγράφους, ασυρμάτους, αλλά μέσω δορυφόρων
αυτοστιγμεί· ή ξεδιπλώνεται σε μακροσκελείς βιντεοσυ-
νομιλίες και τηλεδιασκέψεις, που έσωσαν την οικονομία
στις καραντίνες. Oμως ως τελικό προϊόν υφίσταται κριτική.
Ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ μελέτησε, κατά
παραγγελία της Microsoft, την επικοινωνία 60.000 εργα-
ζομένων και διαπίστωσε ότι ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των
μηνυμάτων μεταξύ συναδέλφων, περιορίστηκε δραστικά
η ουσία της πληροφορίας. Ερευνητές από το MIT, όπως
αναφέρει το The Atlantic, διαπίστωσαν ότι εργαζόμενοι
που είχαν περισσότερες ώρες προσωπικής συνεργασίας
κατοχύρωσαν περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature συμπεραίνει πως
ομάδες που συνεργάστηκαν ψηφιακά παρήγαγαν λιγότερες
και ασθενέστερες ιδέες από τις ομάδες οι οποίες έδρασαν
ζωντανά. Το συνολικό πόρισμα; Τα εικονικά σαλόνια, τα
διαδικτυακά πηγαδάκια δεν γονιμοποιούν με τον ίδιο
τρόπο τη διασταύρωση ανθρώπων από διαφορετικά κοι-
νωνικά περιβάλλοντα. Οι τηλεδιασκέψεις είναι σαν το
πρόχειρο φαγητό. Εύκολο και βολικό, αλλά κατώτερο του
κανονικού γεύματος. Και είναι εξουθενωτικές. Ατελείς
συνδέσεις, απουσία γλώσσας του σώματος, συνδιαλλαγή
με πολλά πρόσωπα, παράλληλες εργασίες –έλεγχος email,
κουβεντούλες στο κινητό, αναζήτηση πληροφοριών σε
άλλες ιστοσελίδες–, πλημμελής συμμετοχή στη διάσκεψη.
Οι ελεύθερες εξισωτικές συζητήσεις στο γραφείο, οι λέξεις
που λέγονται πρόσωπο με πρόσωπο, ακόμη και τα πει-
ράγματα, οι εκμυστηρεύσεις, τα επιφωνήματα, τα αστεία,
η συμφιλίωση του σώματος και του πνεύματος, του
χθεσινού και του σημερινού, του καινούργιου και του
παλιού, βαθαίνουν την εμπιστοσύνη, εκκολάπτουν την
καινοτομία. Και ενώ η δουλειά από οπουδήποτε είναι
ευεργετική για τους βετεράνους υπαλλήλους, αφήνει αζύ-
μωτους τους νέους, που δεν έχουν σμιλευτεί μέσα στην
εργασιακή ομήγυρη και στο χωρικό της σύμπαν.

Oμως η τηλεργασία ριζώνει στα θεμέλια του μέλλοντος.
Πώς εξαλείφεται το αίσθημα απομόνωσης, μικρότερης
πρόσβασης στη γνώση, απομάκρυνσης από τον χώρο
που λειτουργεί ως κίνητρο απόδοσης; Μια ομάδα επι-
στημόνων αποφαίνεται πως δεν εξαλείφεται. Η προσωπική
επαφή είναι αναντικατάστατη. Μια άλλη ομάδα ειδικών
πιστεύει πως η τεχνολογία λύνει τα προβλήματα που δη-
μιουργεί. Το νέο είναι εκ φύσεως μεταβατικό, μια αδια-
μόρφωτη συνθήκη που χάνει τη ρευστότητά της μόλις
εγκατασταθεί. Η τηλεργασία είναι μια δεξιότητα που
αποκτάται. Σήμερα, οι διακρατικές επιστημονικές ομάδες
που επικοινωνούν διαδικτυακά παράγουν το πιο σημαντικό
και καινοτόμο έργο. Νέα τεχνολογικά εργαλεία, ισχυρότερα
δίκτυα, λιγότερα λάθη, περισσότερη ψυχή, όνειρα δρα-
στήρια που μεταμορφώνονται από κοινού σε επαναστάσεις·
στις ενσαρκώσεις της κίνησης των ανθρώπων προς το
μέλλον και τους παραδείσους του. Μόλις δρασκελίσαμε
την είσοδο στον εικονικό χώρο μεταξύ μας, μόλις αντι-
κρίσαμε τις προσομοιώσεις (βλ. metaverse) της προηγμένης
αυριανής πραγματικότητας, του θηριώδους μεταπολιτισμού
που θα ξεδιπλώνεται σε αχανή παράλληλα σύμπαντα.
Eνας άλλος κόσμος καιροφυλακτεί. Oμως, ίσως, θα θέλουμε
πάντα να είμαστε κάτι περισσότερο από άβαταρ που
συνδιαλέγονται σε ψηφιακά γραφεία, να ψηλαφούμε το
εγκόσμιο σώμα, να επιστρέφουμε στον θνητό χρόνο, να
διατρέχουμε την πεζή απτή Εδέμ που εξαντλήσαμε.

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ιδέες ευάλωτες
στην απόσταση

Όταν τον Ιούνιο του 2021, ο Αβέρωφ
Νεοφύτου έγνεφε στους βουλευτές
του ΕΛΑΜ να σηκώσουν χωρίς δεύ-
τερη σκέψη το χέρι και να ψηφί-
σουν για την προεδρία της Βουλής
την Αννίτα Δημητρίου, πολλοί ήταν

εκείνοι που διερωτούνταν ποιο να ήταν άραγε
το αντάλλαγμα σε αυτό το απροσδόκητο δώρο.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει και ονομαζόταν
Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη
Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος. Για
κάποιους ήταν ο ανώδυνος συμβιβασμός καθότι
η φημολογία της περιόδου ήθελε τον Χρίστο
Χρίστου να διεκδικεί την προεδρία της Επιτροπής
Άμυνας. Για άλλους, είδηση ανακούφισης, γιατί
δεν έχαναν τα κεκτημένα τους.   Τι θα μπορούσε
λοιπόν να πάει λάθος σε μία ad hoc επιτροπή
για το δημογραφικό; Πρώτα από όλα το ότι ου-
δέποτε έδωσε λύσεις για την υπογεννητικότητα.
Όμως και μόνο να μελετούσε κάποιος ποιοι
βουλευτές συνέθεταν την επιτροπή θα ήταν
αρκετό για να διαπιστώσει το μέγεθος του
λάθους. Ένας χώρος για να παίζει μπάλα το
ΕΛΑΜ και να το σιγοντάρουν οι υπόλοιπες
ακραίες φωνές της Βουλής. Μία επιτροπή-κα-
φενείο, με πρόσβαση όμως και προβολή στα
ΜΜΕ έτσι; Ένα καφενείο που νομιμοποιούσε
τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τον άκρατο
λαϊκισμό και την έξαρση της ξενοφοβίας, δη-
λητηριάζοντας μέρα με τη μέρα όλο και περισ-
σότερο την κοινωνία. 

Το αποτύπωνε η περίπτωση του προέδρου
Συνδέσμου Γονέων που κατήγγειλε κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής πως μα-
θητής με μεταναστευτική βιογραφία σχεδίαζε
να κάνει μακελειό στο σχολείο. Χρειάστηκε να
περάσουν 24 ώρες, να γίνει πρώτο θέμα στα
ΜΜΕ, να τραυματιστεί ανεπανόρθωτα ένα παιδί,
για να διαπιστωθεί πως δεν ήταν τίποτα άλλο
από διασπορά ψευδών ειδήσεων. 

Το ψέμα όμως πέρασε στα μαλακά και χωρίς
καμία συνέπεια, ενώ η δράση της επιτροπής
απέδειξε πως ο λόγος λειτουργίας της ήταν
ακριβώς η νομιμοποίηση της ξενοφοβίας. Ο
Λίνος Παπαγιάννης συνέχισε ακάθεκτα να προ-
ειδοποιεί για τα «υπέρογκα ποσά» που φορτώ-
νεται το κράτος για τους μετανάστες «τη στιγμή
που οι δικοί μας που υποφέρουν», παραμελώντας
επιμελώς να αναφέρει ότι αποτελεί συγκεκριμένο
κονδύλι από την Ε.Ε. Δημοσιοποιούσε στην
επιτροπή ιστορίες για εμπλοκή μεταναστών με
ναρκωτικά, με την πορνεία, αλλά και την έξαρση
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών, προ-
ειδοποιώντας πως κινδυνεύει ο «γηγενής πλη-

θυσμός». Και βεβαίως τη λύση στο τελευταίο
βρήκε ο Ζαχαρίας Κουλίας που ζητούσε πιστο-
ποιητικό υγείας για τους αλλοδαπούς που ερ-
γάζονται ως delivery. Και ενώ ο Ζαχαρίας Κουλίας
έψαχνε τρόπο να προστατεύσει τον «γηγενή
πληθυσμό» από τα νοσήματα, ο Αλέκος Τρυ-
φωνίδης εξιστορούσε αποκάλυψη του κοινο-
τάρχη, που είδε απόδειξη τράπεζας ενός αιτητή
ασύλου και διαπίστωσε πως ο αιτητής αυτός
είχε στον λογαριασμό του 65.000 ευρώ. Λες και
τα τραπεζικά δεδομένα είναι ανοικτά για τους
κοινοτάρχες και τους χωριανούς. Μία επιτροπή
που κανονικοποιεί τη μισαλλοδοξία και ενερ-
γοποιεί όλα τα θλιβερά στερεότυπα, ένας δή-
μαρχος που όταν πέφτουν μπαλκόνια στην
πόλη του και τραυματίζονται άνθρωποι τα φορ-
τώνει στα θύματα. Και βεβαίως ένας υπουργός
Εσωτερικών που έσπειρε αργά και μεθοδικά
όλη αυτή την οργή για τον «άλλον». Με τις πε-
ριφράξεις του, τα συρματοπλέγματά του και
τον απολυταρχισμό του. Με αυτό τον κακό
σπόρο, «φύτρωσε» ο ξυλοδαρμός της 23χρονης
από το Κονγκό, με το παιδί της στην αγκαλιά
της και ο άγριος ξυλοδαρμό του 23χρονου από
το Πακιστάν, στην καρδιά της Λευκωσίας.
Εξαιτίας αυτού του κακού σπόρου πολύ φοβού-
μαστε τι θα θερίσουμε. Από τα περιστατικά
στους δρόμους που θα πληθύνουν μέχρι και το
πώς θα κάνουν τη δουλειά τους οι 300 ειδικοί
αστυνομικοί που «θα προσληφθούν με διαδικασίες
εξπρές» για να ανακόπτουν τις μεταναστευτικές
ροές από τα Κατεχόμενα. Ένας τρομακτικός κό-
σμος βρίσκεται ενόψει. Και δυστυχώς δεν είναι
κυπριακό το φαινόμενο. Το μεταναστευτικό
αποτελεί μία σοβαρή πληγή και η Κύπρος δεν
μπορεί να διαχειριστεί τις αυξημένες ροές προ-
σφύγων. Υπάρχει όμως η νομιμότητα, οι διεθνείς
συμβάσεις που διέπουν το προσφυγικό. Αυτές
τις συμβάσεις τις έχει υπογράψει η χώρα μας.
Και θα πρέπει να διεκδικήσει καλύτερους όρους,
με σεβασμό στον κάθε άνθρωπο και την ιστορία
του. Χωρίς να τους διαβάλλει και να τους εκθέτει
από τα μικρόφωνα. Και επειδή οι κακοί σπόροι
που έσπειραν όλο αυτό το διάστημα πρόσωπα
με εξουσία και δημόσιο βήμα έβλαψαν σοβαρά
τον τόπο μας και έστρωσαν με μαεστρία το χαλί
της οργής, εμείς θα ζητήσουμε σε αυτό τον προ-
εκλογικό συγκεκριμένο πλάνο για το μετανα-
στευτικό. Μαζί του και προτάσεις για ανακοπή
του ρατσισμού που νομιμοποίησαν για λίγες
ψήφους και που μας προετοιμάζει για μέρες
πολύ σκοτεινές. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι σπόροι του κακού

economidoum@kathimerini.com.cy
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Ξύπνησε από τα άγρια χαράματα για να πάρει θέση δροσιάς, στο καυτό Βερολίνο.

Η Ελένη Ξένου επανέρχεται δριμύτερη το φθινόπωρο.
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Τ ην εβδομάδα που μας πέρασε
την αφιέρωσα σχεδόν εξ
ολοκλήρου στη διδασκαλία

της λογοτεχνίας στη μέση εκπαί-
δευση. Ζήτημα για τους περισσό-
τερους μάλλον περιθωριακό. Εδώ
πασχίζουμε να βρούμε τρόπους
ώστε τα παιδιά μας να αποκτή-
σουν δεξιότητες που θα τους επι-
τρέψουν, όταν θα αποφοιτήσουν,
να ενταχθούν στην παραγωγική
διαδικασία κι εσύ ασχολείσαι με
τον μέθυσο κοσμοκαλόγερο από
τη Σκιάθο ή εκείνον τον άλλον
που τον έκλεισαν στο Δρομοκαΐ-
τειο. Κατ’ αρχάς, ας σημειώσουμε
τη διαφορά των μεγεθών. Ο τρό-
πος με τον οποίον το γυμνάσιο
και το λύκειο προετοιμάζει τους
εφήβους για τη συνέχεια είναι
ένα τεχνικό ζήτημα. Αναζητούνται
παράμετροι οι οποίες επεξεργά-
ζονται τις κατάλληλες δεξιότητες.
Στον τομέα αυτόν απαιτείται ευ-
λυγισία του συστήματος και, κυ-
ρίως, εγρήγορση για την παρα-
κολούθηση των απαιτήσεων της
παναγίας και πανταχού παρούσας
«αγοράς».

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας,
όμως, είναι υπαρξιακό ζήτημα για
την εκπαίδευση. Τι εννοώ; Από
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας
εξαρτώνται η σχέση του εφήβου
με τη γλώσσα του και η δυνατό-

τητά του να κατανοήσει ένα κεί-
μενο. Δύο δεξιότητες συνυφασμέ-
νες, στις οποίες ξέρουμε ότι υστε-
ρούν όχι μόνον οι σημερινοί έφη-
βοι αλλά και οι χθεσινοί και οι
προχθεσινοί. Και το λέω αυτό για
να τονίσω ότι το πρόβλημα δεν
είναι πολιτικό με τη στενή σημα-
σία της πολιτικής, αν ο υπουργός
δηλαδή είναι αριστερός ή δεξιός.
Το πρόβλημα μπορεί να είναι πο-
λιτικό, όμως με την ευρεία έννοια
της πολιτικής, τον τρόπο που η
ελληνική κοινωνία ως σύνολο αν-
τιμετωπίζει την εκπαίδευση. Και
εκεί η διδασκαλία της λογοτεχνίας
είναι το ελάχιστο. Γιατί η λογο-
τεχνία είναι το ελάχιστο. Η ελλη-
νική κοινωνία είναι μια κοινωνία
που μιλάει πολύ και έχει απόψεις
περί παντός, ωστόσο διαβάζει ελά-
χιστα, αν όχι καθόλου. Και όσο
λιγότερο διαβάζει τόσο περισσό-
τερες απόψεις έχει. Ως εκ τούτου,
δεν αντιλαμβάνεται την αξία της
λογοτεχνίας. Και όταν λέω λογο-
τεχνία δεν αναφέρομαι μόνο στις
συμβατικές εκδοχές της, την ποί-
ηση ή την πεζογραφία. Αναφέρο-
μαι σε αυτήν με την ευρύτερη δυ-
νατή σημασία. Το έργο του εθνι-
κού μας ιστορικού Κωνσταντίνου
Παπαρρηγόπουλου είναι ένα πρώ-
του μεγέθους λογοτεχνικό έργο.
Γιατί απουσιάζει, ακόμη και ως

απλή αναφορά, από την εκπαί-
δευση;

Ας μη γελιόμαστε. Οι «φιλόλο-
γοι» το ζουν στο πετσί τους. Κάποτε
ήσαν η ελίτ ενός συστήματος που
αντιμετώπιζε τα «φιλολογικά» μα-
θήματα ως ραχοκοκαλιά του. Σή-
μερα παλεύουν να επιβιώσουν επι-
χειρηματολογώντας για τη σημασία
του γνωστικού τους πεδίου. Κάποτε
στις φιλοσοφικές σχολές δήλωναν
υποψήφιοι όσοι «αγαπούσαν το
διάβασμα» – αχ, αυτή η έκφραση.
Αγαπούσαν το διάβασμα και πρώ-
τευαν στα φιλολογικά μαθήματα.
Σήμερα, ποιοι δηλώνουν ενδιαφέ-
ρον για τις φιλολογικές σπουδές;
Και πόσοι απ’ αυτούς αντιλαμβά-
νονται ότι η γλώσσα είναι κάτι πα-
ραπάνω από απλό γνωστικό πεδίο.
Η γλώσσα δεν είναι ένα γνωστικό
πεδίο. Είναι το εργαλείο που ξε-
κλειδώνει τους δρόμους της γνώσης
και της σκέψης.

Και εδώ φτάνουμε στον πυρήνα
του προβλήματος. Δεν διδάσκουν
σοβαρά τη λογοτεχνία στη μέση
εκπαίδευση όχι επειδή δεν θέλουν.
Επειδή δεν μπορούν. Και αυτό
δεν είναι θέμα πολιτικής βούλη-
σης, δεξιάς ή αριστεράς. Είναι θέ-
μα της μιας και κυρίαρχης πολι-
τικής βούλησης της ελληνικής
κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει
τη λογοτεχνία ως πάρεργο. Κοινώς

αντιμετωπίζει τη γλώσσα μας ως
πάρεργο. Η γλώσσα μας δεν είναι
ένα σύνολο γραμματοσυντακτι-
κών και ορθογραφικών κανόνων.
Η γλώσσα μας είναι μια πολύπλοκη
μηχανή που λειτουργεί βάσει κα-
νόνων, όμως παράγει πολύ περισ-
σότερα από όσα αυτοί οι κανόνες
επιβάλλουν. Και με αυτά τα «πολύ
περισσότερα» περιμένω η εκπαί-
δευση να φέρει σε επαφή τον έφη-
βο. Δεν λέω ότι θα τα εξαντλήσει.
Oμως, τουλάχιστον να του επι-
τρέψει να τα γευθεί.

Oταν μπήκα στο γυμνάσιο η
«λογοτεχνία» αντιμετωπιζόταν
ως σχεδόν ανατρεπτική δραστη-
ριότητα. Hταν τα χρόνια της χούν-
τας. Ούτε και θυμάμαι ποια κεί-
μενα μας δίδασκαν τότε. Και δεν
μπορώ να πω πως η επαφή με τα
κείμενα μέσα στην τάξη ήταν η
καλύτερη. Τότε μας ζητούσαν
«καλλολογικά» στοιχεία, τώρα ζη-
τούν «τροπική» βεβαιότητα και
«επιστημική» βεβαιότητα – ο Θεός
να σε φυλάει.

Αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν
καλύτερο να μη διδάσκεται η λο-
γοτεχνία στο σχολείο. Να αφήναμε
τα παιδιά ελεύθερα να την προ-
σεγγίζουν με τον τρόπο τους. Δεν
είναι κακή ιδέα. Προκειμένου να
τα σπρώχνουμε να την αντιπα-
θήσουν.

Να καταργηθεί η διδασκαλία της λογοτεχνίας
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι η χώρα του πα-
ραδόξου η Βρετανία
για τους πολίτες και
την ηγεσία των κρα-
τών της ηπειρωτικής
Ευρώπης. Είναι η χώ-

ρα που δεν προσφέρεται για αντι-
γραφή και μίμηση και όσοι το επι-
χειρούν απλώς γελοιοποιούνται.
Διότι η Βρετανία παραμένει χώρα
ακατανόητη. Είτε όταν εις την πε-
ρίοδο της απόλυτης ακμής της, επί
πρωθυπουργίας του Λόρδου Σό-
σμπερι, επέλεγε μία πολιτική «Λαμ-
πράς απομονώσεως». Είτε όταν
πριν από λίγα χρόνια οι πολίτες της
–διαψεύδοντας όλες τις προβλέ-
ψεις– υπερψήφισαν την έξοδο της
χώρας τους από την Ε.Ε. – το θαυ-
μαστό εγχείρημα των κρατών της
ηπειρωτικής Ευρώπης που εμφα-
νίζει πλέον σοβαρότατα συμπτώ-
ματα αποσυνθέσεως.

Στις μέρες μας η Βρετανία περ-
νάει περίοδο μείζονος εσωτερικής
πολιτικής αναταραχής καθώς βρί-
σκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανα-
δείξεως νέου ηγέτη του κόμματος
των Συντηρητικών, μετά την απο-
καθήλωση του κ. Μπόρις Τζόνσον,
από υπουργούς και βουλευτές του
κόμματος που ανέδειξε στην εξου-
σία στις εκλογές του 2019, όταν
εξασφάλισε τη μεγαλύτερη νίκη
στο κόμμα από το 1987. Δεν είναι
πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι
αντίστοιχο στους Συντηρητικούς.
Στις 28 Νοεμβρίου 1990 και αφού
είχε προηγηθεί πριν από δύο εβδο-
μάδες η πρόκληση του «εκσυγχρο-
νιστού» και πολλά υποσχόμενου
τότε πολιτικού Μάικλ Χεζελτάιν,
η Θάτσερ εγκατέλειψε με δάκρυα
την πρωθυπουργική κατοικία στην
Ντάουνινγκ Στριτ. Ωστόσο, όποιος
τραβήξει πρώτος το σπαθί δεν είναι
βέβαιο ότι εντέλει θα εξασφαλίσει
και το στέμμα. Και έτσι, ήταν ο
Τζον Μέιτζορ που ανεδείχθη διά-

δοχος της Θάτσερ και όχι ο Χεζελ-
τάιν.

Σήμερα, δύο είναι πλέον οι διεκ-
δικητές της ηγεσίας των Συντηρη-
τικών και η επιλογή ανήκει απο-
κλειστικώς στα μέλη του κόμματος,
που υπολογίζονται σε εκατόν ογδόν-
τα χιλιάδες. Οχι στον κάθε περα-
στικό, που εγγράφεται στιγμιαία
για να εκλέξει τον ηγέτη ενός κόμ-
ματος που ίσως ποτέ δεν ψήφισε.
Και οι δύο υποψήφιοι έχουν σημείο
αναφοράς τις παρακαταθήκες της
Θάτσερ. Ομως διαφέρουν συγκλο-
νιστικά. Η κ. Λιζ Τρας, υπουργός
Εξωτερικών, το «κορίτσι από την
πόλη Leeds», μαθήτευσε σε δημόσιο
σχολείο. Εμφανίσθηκε στις περιο-
δείες της με σκουλαρίκια 4,5 λιρών.
Εκανε λάθη αλλά θα μάθει. Είναι
η φωνή του συντηρητικού σκληρού
πυρήνα. Προηγείται με διαφορά
μέχρι στιγμής στις δημοσκοπήσεις.
Ο έτερος υποψήφιος, ο κ. Ρίσι Σού-
νακ, είναι γιος ζεύγους Ινδών με-
ταναστών που εργάστηκαν σκληρά
και έστειλαν τον γιο τους να σπου-
δάσει στο Κολέγιο του Γουίντσε-
στερ, όπου τα ετήσια δίδακτρα είναι
κοντά στις πενήντα χιλιάδες λίρες.
Οι Συντηρητικοί αντίπαλοι του κ.
Σούνακ αναγνωρίζουν τα πλεονε-
κτήματά του με τρόπο που θυμίζει
τον σαιξπηρικό Μάρκο Αντώνιο,
όταν εξήρε τα προτερήματα του
Βρούτου για να στρέψει τους Ρω-
μαίους εναντίον του δολοφόνου
του Ιουλίου Καίσαρα. Διότι ήταν ο
Σούνακ που εστράφη πρώτος εναν-
τίον του Τζόνσον. Είναι μία λαμπρή
περίπτωση προσοντούχου νέου
που ανήκει στη νέα ελίτ. Και ως
αυτοδημιούργητος έχει ανάγκη να
το δείξει. Φοράει παπούτσια Prada
490 λιρών. Κοστούμι παραγγελίας
σε ραφτάδες της Savile Row 3.500
λιρών. Τα αποτελέσματα θα δείξουν
εάν θα πείσει τους Συντηρητικούς
ψηφοφόρους.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Τ ο νεοελληνικό κράτος ξεκί-
νησε την ιστορική του ύπαρ-
ξη και πορεία ως ρομαντικό

επινόημα των Ευρωπαίων «φιλελ-
λήνων». Ο «λαός» που θα το απο-
τελούσε έβγαινε απευθείας από
τα εγχειρίδια των πολιτικών ιδεών
του «Διαφωτισμού», τα πραγμα-
τικά του γνωρίσματα και οι πραγ-
ματικές του ανάγκες δεν ενδιέ-
φεραν κανέναν. Ο Κοραής και ο
Ψυχάρης τού έφτιαξαν γλώσσα
(ο καθένας με δική του συνταγή),
ωσάν ως τότε να ήταν άγλωσσος
ο λαός. Οι Βαυαροί του φτιάξανε
πολίτευμα και θεσμούς, ωσάν ως
τότε να μη λειτουργούσε οργα-
νωμένος κοινωνικός βίος. Του κα-
τασκεύασαν πρωτεύουσα βιάζον-
τας και ασελγώντας στην ιερότητα
του αττικού τοπίου. Του στήσανε
εκπαιδευτικό «σύστημα» τσίλικο,
του φτιάξανε «κρατική» θρησκεία.
Αυτός ο λαός που ξεσηκώθηκε
ενάντια στους Τούρκους, δεν είχε
πια τίποτε δικό του, μόνο την πα-
ραισθησιογόνο έμμονη ιδέα ότι
βγαίνει απευθείας από τον χρυ-
σούν αιώνα του Περικλή.

Η ωρίμανση της συλλογικής
συνείδησης γίνεται με ρυθμούς
απίστευτα βραδείς: Χρειάστηκαν
εκατό χρόνια για να αρχίσει αμυ-

δρά (δηλαδή μόνο χρησιμοθηρικά)
να υποψιάζεται η ελλαδική κοι-
νωνία ότι, και πριν από τον Κοραή
και τους Βαυαρούς, κάποιο πολι-
τισμό σάρκωνε αυτός ο λαός και
η γη του, πολιτισμό λαϊκό, δηλαδή
σαρκωμένο (όχι ρομαντικό φάν-
τασμα) σε αδιάκοπη συνέχεια χι-
λιάδων χρόνων. Κι αν δεν προ-
σαρμοστεί το δάνειο (τεχνητό)
κρατικό σχήμα στην πραγματι-
κότητα (επιτέλους) του συγκεκρι-
μένου λαού, στην ιδιαιτερότητα
των αναγκών του, των ελαττω-
μάτων του και των αρετών του,
αυτή η χώρα θα είναι πάντα θέα-
τρο σκιών.

Με τη λεγόμενη «γενιά του ’30»
ξεμύτισαν αυτές οι συνειδητοποι-
ήσεις. Μοιάζει να χρειάζονται
άλλα εκατό χρόνια για να ωριμάσει
πολιτικό αποτέλεσμα. Ακούμε
τους πολιτικούς, δεκαετίες τώρα,
να κενολογούν για «εκσυγχρονι-
σμό», και την «προοδευτική» δια-
νόηση να κοάζει φαντασμένο και
οργίλο αντιεθνικισμό στο όνομα
πάντοτε της κοραϊκής «μετακέ-

νωσης». Και δυσκολευόμαστε να
διακρίνουμε, σε ποιον αιώνα έχει
καθηλωθεί η νεοελληνική κοινω-
νία. Ωσάν όλοι να υπηρετούμε
ακόμα το φαντασιοκόπημα της
ex nihilo συγκρότησης κράτους
«ευρωπαϊκού» – ωσάν να μην
υπάρχει πια λαός με ρεαλιστικό
ιστορικό παρελθόν, με ιδιαιτερό-
τητα ιστορικών ευθυνών και τραυ-
ματικών συμπλεγμάτων.

Οποιος έρχεται σε κάποια επα-
φή με την «κρατική μηχανή» στη
σημερινή Ελλάδα, απορεί και εξί-
σταται: πώς και ακόμα λειτουργεί
συλλογικός βίος, πώς εξακολουθεί
να υπάρχει κράτος ελληνώνυμο.
Πώς γίνεται να δουλεύουν παρα-
γωγικά και να φορολογούνται τόσο
λίγοι, ενώ ταυτόχρονα τόσοι πολλοί
κατακλέβουν ξεδιάντροπα τα κρα-
τικά ταμεία. Πώς εξηγείται, να ψη-
φίζει ο «λαός» κατ’ εξακολούθησιν
τους επιδέξιους σε επιδόσεις δια-
φθοράς και ανικανότητας.

Για την ιστορική έρευνα δεν
έχουν καμιά γονιμότητα (επομέ-
νως ούτε και ενδιαφέρον) τα υπο-
θετικά ερωτήματα. Ομως, η ερευ-
νητική περιέργεια δεν μπορεί να
τα αποκλείσει, τουλάχιστον ως
ενδείξεις συγκριτικών επιγνώσεων
του «τελευταίου εκβάντος». Ποια,

λ.χ., θα ήταν η ελληνικότητα του
Νέου Ελληνισμού, αν η Ελληνική
Επανάσταση είχε πετύχει στις
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και
είχε αποτύχει στον Μοριά και στη
Ρούμελη. Ποια θα ήταν η ελληνι-
κότητα των Νεοελλήνων, αν δεν
είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας
και δεν είχε υπάρξει Βαυαροκρατία
– βίαιη, πειθαναγκαστική επιβολή
των ιδεολογημάτων του Κοραή.
Γιατί ο μικρασιατικός και ποντια-
κός Ελληνισμός που, ώς το 1922,
είχαν κατορθώσει τον εκπληκτικό
«εξευρωπαϊσμό» τους χωρίς να
αλλοτριωθεί η ελληνική πολιτι-
σμική τους ταυτότητα, γιατί δεν
κινήθηκε ποτέ επαναστατικά
εναντίον των Τούρκων;

Τα ερωτήματα βοηθάνε, ίσως,
να συνειδητοποιήσουμε την απο-
φασιστική σημασία που είχαν για
τον Ελληνισμό (για τη ζωή μας
και την ποιότητα του κοινωνικού
μας βίου) κάποια καταγωγικά της
κρατικής μας υπόστασης γεγονό-
τα. Είναι περισσότερο από φανερό
ότι ελληνική κρατική αξιοπρέπεια
δεν υπήρξε στα διακόσια χρόνια
από τότε που «μετηλλάξαμεν τυ-
ράννους». Η ωρίμανση συλλογικής
συνείδησης γίνεται με ρυθμούς
απίστευτα βραδείς.

Προκλητική η σιωπή των ενόχων

Βρετανικές ιδιορρυθμίες

Tου  ΧΡΉΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΆ 

Αν το 1974 υπήρχαν
κοινωνικά δίκτυα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Εχετε ποτέ σκεφτεί
πώς θα ήταν η Μετα-
πολίτευση του 1974
αν υπήρχαν τότε και
μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης; Εχετε ανα-

ρωτηθεί αν το πραγματικό «θαύμα»
που επιτελέστηκε στη χώρα μας,
με την ομαλή και ήπια μετάβαση
στη δημοκρατία, θα ήταν εφικτό
με τις σημερινές συνθήκες αγριό-
τητας και κανιβαλισμού στον δη-
μόσιο διάλογο;

Εχοντας ασχοληθεί πολύ με τα
γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού,
προσπαθώ να μπω στα «παπούτσια»
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο
οποίος βρέθηκε μέσα σε μία νύχτα
να κυβερνάει μια χώρα με την τουρ-
κική εισβολή στην Κύπρο σε εξέλιξη,

τους μηχανισμούς του κράτους στα
χέρια της χούντας και ένα λαό που
είχε ξεσπάσει δικαιολογημένα, αλλά
και οργισμένα, απέναντι στη Δύση
και στο παλιό κατεστημένο. Εκείνες
τις ώρες, όμως, δεν ήξερε αν ο αστυ-
φύλακας που τον φρουρούσε στο
δωμάτιό του στη «Μεγάλη Βρεταν-
νία» τον φυλούσε ή τον παρακο-
λουθούσε. Στον Εθνικό Κήπο στρα-
τοπέδευαν πεζοναύτες για να απο-
τρέψουν μια επίθεση εναντίον του
και ένα νέο πραξικόπημα, καθώς
απαιτούσε να φύγουν οι μεγάλες
μονάδες από την Αττική. 

Την ίδια στιγμή, αντιμετώπιζε
ένα κρίσιμο δίλημμα, να βοηθήσει
την Κύπρο στρατιωτικά ή όχι. Ηξερε
ότι αν δεν το έκανε, θα τον κατη-
γορούσαν ως προδότη. Αν πάλι
έπαιρνε το ρίσκο, θα μπορούσε να
έχει εμπλέξει τη χώρα σε μια ατέ-

λειωτη περιπέτεια. Η μόνη εισήγηση
που είχε μπροστά του ήταν από
τους τότε αρχηγούς Ενόπλων Δυ-
νάμεων, οι οποίοι πρότειναν να
σταλεί μια νηοπομπή με στρατό,
υπό τον όρο ότι «θα είχε την κάλυψη
του Εκτου Στόλου». Απαύγασμα
στρατηγικής και πρακτικής σκέ-
ψης.

Απέναντί του είχε επίσης πολι-
τικούς αρχηγούς που μιλούσαν για
αλλαγή νατοϊκής φρουράς.

Και όμως, μπόρεσε μέσα σε αυτόν
τον κυκεώνα αντίρροπων, ισχυρών
δυνάμεων να χαράξει μια συνετή
πορεία που μας πέρασε απέναντι
χωρίς να χυθεί άλλο αίμα, χωρίς νέα
πραξικοπήματα ή εμφυλίους.

Ορισμένοι τον κατηγόρησαν εκ
των υστέρων ότι πήρε αποφάσεις
που κόστισαν στη χώρα. Πράγματι,
η αποχώρηση από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ μάς κόστισε, ει-
δικά στο Αιγαίο. Και η «σοσιαλμανία»
κόστισε, όπως και ο ισοπεδωτισμός
που επικράτησε στην ανώτατη παι-
δεία. Αυτή η κριτική, ωστόσο, αγνοεί
την πραγματικότητα. Αγνοεί την
εικόνα ενός ηγέτη που βρίσκεται
αντιμέτωπος με ένα τσουνάμι οργής
και διαμαρτυρίας, που ξέρει ότι πρέ-
πει να κρατήσει τα μπόσικα, αλλά
δεν μπορεί να πάει εντελώς κόντρα
στο κύμα. Η ελληνική κοινωνία
έβραζε κυριολεκτικά μετά τη χούντα
και όσα είχαν προηγηθεί.

Τώρα, σκεφθείτε το κλίμα της
εποχής με μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης –που λειτουργούν σαν επιτα-
χυντής στον ακραίο λαϊκισμό– και
δημόσιο διάλογο σαν τον σημερινό.
Ο Καραμανλής θα έτρωγε «ξύλο»
με λύσσα, επειδή δεν εκτέλεσε τους
πραξικοπηματίες, δεν έδιωξε τις
βάσεις, δεν έφυγε εντελώς από το
ΝΑΤΟ, δεν, δεν... Κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει πού θα είχαμε οδη-
γηθεί ως χώρα και αν ο ίδιος ο Κα-
ραμανλής θα άντεχε την πίεση.
Αφήστε και το άλλο... Σκέπτομαι
με τρόμο μερικές φορές τι αποτέ-
λεσμα θα είχε βγάλει ένα δημοψή-
φισμα (με social media στο προ-
σκήνιο) για το αν έπρεπε να μπούμε
στην ΕΟΚ.
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Ο Καραμανλής θα 
έτρωγε «ξύλο» με λύσσα,
επειδή δεν εκτέλεσε τους
πραξικοπηματίες, 
δεν έδιωξε τις βάσεις, 
δεν έφυγε εντελώς από
το ΝΑΤΟ, δεν, δεν...
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Βολικοί και εύχρηστοι
οι ολιγόνοες.
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Ξεκίνησε επί Γ. Κλη-
ρίδη με πρωτοβου-
λίες Ρολάνδη. Έκανε
βήματα προόδου επί
Δ. Χριστόφια. Ολο-
κληρώνει 10 χρόνια

με Ν. Αναστασιάδη. Φυσικό αέριο,
ερευνητικό πρόγραμμα, εξορύξεις.
Απολογισμός: αέριο στον βυθό, ο
EastMed στα αζήτητα, Τριμερείς
στο συρτάρι, συμφωνία Ε.Ε. - Αι-
γύπτου - Ισραήλ, αποκλεισμός δρα-
στηριότητας του ερευνητικού σκά-
φους «Nautical Geo».

Ύστερα η Τουρκία: με ελάχιστες
δυνατότητες πριν από πέντε χρόνια
για έρευνα/εξόρυξη, με αποκλεισμό
από περιφερειακές συνεργασίες,
τεράστια εξάρτηση από εισαγωγές
Φ.Α. (Νιγηρία, Αλγερία, Ιράκ, Αζερμ-
παϊτζάν, Ιράν). 

17 χρόνια μετά: Η Κύπρος εκτός
ενεργειακού νυμφώνος. Η Τουρκία
ετοιμάζεται να μεταφέρει σε εγκα-
ταστάσεις της, σ’ ένα χρόνο από
τώρα, Φ.Α. από τη Μαύρη Θάλασσα.
Στις 9 Αυγούστου το γεωτρύπανο
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», θα αρχίσει
έρευνα στην Α. Μεσόγειο με από-
πλου από το λιμάνι της Μερσίνας.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η
χώρα αυτή έχει πλέον τέσσερα γε-
ωτρύπανα, με το τελευταίο να είναι
πιο αναβαθμισμένο τεχνολογικά
(7ης γενιάς), «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»,
μήκους 238 μέτρων και πλάτους
42 μέτρων. 

Πώς η Κύπρος που ξεκίνησε
πριν από 17 χρόνια σχεδιασμούς /
επαφές / έρευνες έμεινε στα ρηχά,
ενώ η Τουρκία που μπήκε πολύ αρ-
γότερα στο παιχνίδι, ήδη κινείται
στα βαθιά; 

• Η εγκατάλειψη της διαπραγ-
ματευτικής διαδικασίας, 2017-2020.
Η απόλυτη ενασχόληση του ηγέτη
της χώρας με τα «χρυσά διαβατή-

ρια». Η μικρή χώρα-θύμα εισβολής
που διέθετε συμπάθειες στον διεθνή
χώρο, σταδιακά απώλεσε μεγάλο
μέρος της αξιοπιστίας της. 

• Η ψευδαίσθηση ότι εγκατα-
λείποντας τη γραμμή της επίλυσης
θα μπορούσαμε να επιβάλουμε τη
γραμμή μας με άλλα μέσα, είτε
μέσω Ισραήλ, είτε μέσω τριμερών
σχημάτων («άξονες), είτε, σε συν-
δυασμό των πιο πάνω, με κυρώσεις
κατά Τουρκίας μέσω Ε.Ε. 

• Η στροφή της τουρκικής πο-
λιτικής έχει δημιουργήσει νέες
ισορροπίες τις οποίες η ε/κ ηγεσία
δεν μπορεί να επηρεάσει. Αντίθετα,
όταν η διαπραγματευτική διαδικα-
σία ήταν κάτω από την ομπρέλα
ΟΗΕ-Ε.Ε., τα δεδομένα ήταν δια-
φορετικά, υποσχόταν αποτέλεσμα.
Τώρα η ε/κ ηγεσία παρακολουθεί
τις ειδήσεις για να μάθει πού θα
πάει το γεωτρύπανο και ανάλογα
να βγάλει και μια ανακοίνωση. 

• Ήταν νομοτελειακά όλα αυτά;
Κανένας δεν τα προέβλεψε; Ένας
μόνο. Κώστας Σημίτης: «Η ανεύ-
ρεση κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην λεκάνη της
Ανατολικής Μεσογείου δημιουρ-
γούν προϋποθέσεις συνεργασίας,
αλλά και ενέχουν τον κίνδυνο ορι-
στικών ρήξεων», Λευκωσία,
29/11/2013. 

Οι οριστικές ρήξεις δεν προκύ-
πτουν από το πουθενά. Επιλέγονται
ή προκύπτουν εκ του αποτελέσμα-
τος. Στην περίπτωση Αναστασιάδη
έχουν επιλεγεί. Το 2016 ζητούσε
πρόταξη του εδαφικού με την ελ-
πίδα να μην μπορεί ο Ακιντζί να
κάνει το έξτρα βήμα! Στο Μον Πε-
λεράν, η ε/κ πλευρά πρότεινε για
το εδαφικό 29,2%, και η τ/κ 28,2%.
Ο δικηγόρος Π. Πολυβίου, μέλος
της Διαπραγματευτικής Ομάδας,
δήλωσε στις 29/7 στον «Πολίτη»

107.6 & 97.6, πως «ξαφνικά έγινε
ένα μικρό θαύμα και βρεθήκαμε
εντός ακτίνας συμφωνίας... Μας
χώριζαν πολύ-πολύ μικρά πράγμα-
τα». Βέβαια κανένα θαύμα δεν έγινε.
Ήταν εκεί ο Μ. Ακιντζί, ο οποίος
μπορούσε να διαβάσει σημαντικές
ευαισθησίες (και) της ε/κ κοινότη-
τας. Γνώριζε πως χωρίς σοβαρές
εδαφικές αναπροσαρμογές στην
ε/κ πολιτεία, όλα θα πήγαιναν στον
κλασικό μας φαύλο κύκλο. 

Αφού ο Μ. Ακιντζί έδειξε ηγετι-
κότητα και πήρε το εδαφικό σε
ακτίνα συμφωνίας, ο Αναστασιάδης
άλλαξε θέση, δήλωνε «να προταχθεί
η ασφάλεια»! Κραν Μοντάνα, οκτώ
μήνες μετά. Τα πρακτικά του ΟΗΕ
μιλούν: «Ο γ.γ. ενημέρωσε (τον Ν.
Αναστασιάδη ) ότι η Τουρκία του
παρουσίασε κάποιες ιδέες εμπι-
στευτικά. Η Τουρκία υπέδειξε την
πρόθεσή της να καταργηθεί η Συν-
θήκη Εγγυήσεων του 1960 και το
μονομερές δικαίωμα επέμβασης»
(πηγή: ο Φιλελεύθερος, 30/11/2021).

Οι τακτικισμοί (πρώτα εδαφικό)
και οι μανούβρες του ιδίου (πρώτα
ασφάλεια), εξαντλήθηκαν. Του έμει-
νε μια μόνο επιλογή: να σηκωθεί
και να φύγει. Ο Π. Πολυβίου είπε
στον «Πολίτη» και τα εξής: «Ο Ακιν-
τζί ήθελε να μείνουμε στο Μον Πε-
λεράν, ή να πάμε Κύπρο και να επι-
στρέψουμε πίσω σε δύο με τρεις
μέρες μάξιμουμ, για να διατηρηθεί
το μομέντουμ. Δυστυχώς, ο Πρό-
εδρος αποφάσισε κάτι άλλο. Χάσαμε
δύο μεγάλες ευκαιρίες. Εγώ γνωρίζω
ότι στο τραπέζι ήταν το 28,2% και
29,2% που ήταν μεγάλη επιτυχία.
Εάν το εδαφικό έκλεινε στο 28,7%,
έστω, θα ήταν θρίαμβος, αφού θα
επέστρεφαν 80 με 85 χιλιάδες ε/κ
πρόσφυγες».

Έτσι γύρισαν όλα στην κυπρια-

κή μας ρουτίνα. Στις 25 Ιουλίου η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το
ετήσιο «Πρόγραμμα Δράσης 2022
για την Τουρκοκυπριακή Κοινότη-
τα», ύψους 33,4 εκατ. ευρώ. Η Επί-
τροπος Συνοχής και Μεταρρυθμί-
σεων Ελίζα Φερέιρα: «Είμαι πεπει-
σμένη ότι το πρόγραμμα θα συμ-
βάλει στις προσπάθειες για την
επανένωση της Κύπρου, η οποία
είναι ο απώτερος στόχος του προ-
γράμματός μας».

Το πρόγραμμα παρέχει ουσια-
στική χρηματοδότηση στην Επι-
τροπή για τους Αγνοούμενους και
στην Τεχνική Επιτροπή για την
Πολιτιστική Κληρονομιά, με σκοπό
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης
στην Κύπρο. Ουσιαστική βοήθεια
για την εφαρμογή της δέσμης μέ-
τρων για την ΠΟΠ Χαλλούμι/Hellim.
Μεταξύ 2006 και 2022 διατέθηκαν
656 εκατ. ευρώ για έργα στο πλαίσιο
του προγράμματος βοήθειας, το
οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύ-
θυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων (REFORM) της Επι-
τροπής». (Πηγή: Δελτίο Τύπου της
Επιτροπής) 

Όλα αναπτύσσονται με στόχο
την «επανένωση της Κύπρου», αλλά
το λέει αυτό μόνο η Επιτροπή. Το
κράτος-μέλος δεν έχει να πει κάτι
για τη μεγάλη δυνατότητα της Ε.Ε.,
λες και το πρόγραμμα αφορά τη...
Μάλτα. Το ζήτημα για την Κύπρο
είναι καθαρό: ή μαζί με το πρό-
γραμμα θα αναπτύσσεται μια δρα-
στήρια πολιτική για την επίλυση
ή το πρόγραμμα για την τ/κ κοινό-
τητα θα εξελίσσεται δίπλα από το
κύριο πολιτικό του σώμα. Η Επί-
τροπος «είναι πεπεισμένη» για το
πρώτο, η παράδοσή μας δείχνει το
δεύτερο...

Άξονες και εξορύξεις
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Προσωπικό ασφαλείας προσπαθεί να συγκρατήσει μέλη του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας κατά της ινδικής κυβέρνησης, στο Νέο Δελ-
χί της Ινδίας. Βουλευτές του Ινδικού Κογκρέσου συνελήφθησαν ενώ διαμαρτύρονταν για την αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, τα υψηλά ποσο-
στά ανεργίας και την επιβολή φόρου αγαθών και υπηρεσιών σε διάφορα εμπορεύματα.

www.larkoslarkou.org.cy

Το άρθρο του πρώην
Προέδρου της Βουλής
Γιαννάκη Ομήρου την
περασμένη εβδομάδα
είχε ένα ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Η προ-

εκλογική συζήτηση για διορισμό
απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το Κυπριακό αποτέλεσε
την αφορμή ο κ. Ομήρου να κατα-
γράψει ένα μέρος του ιστορικού
ακόμα μιας από τις προτάσεις για
απεγκλωβισμό του Κυπριακού που
πάντα σκοντάφτουν στο περιεχό-
μενο και στους χειρισμούς μας.

Ο κ. Ομήρου αναφέρθηκε στην
προώθηση από τον αείμνηστο Γιάν-
νο Κρανιδιώτη και από τον ίδιο,
στις αρχές της δεκαετίας του 1990
και στο πλαίσιο της συμμετοχής
τους σε συναντήσεις του Ευρωπαϊ-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος εκ μέ-
ρους του ΠΑΣΟΚ και της ΕΔΕΚ, της
ανάγκης συμμετοχής της Ε.Ε. στις
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Η πρόταση συμπεριλάμβανε τον
διορισμού πολιτικής προσωπικό-
τητας ως ειδικού απεσταλμένου
της Ε.Ε. για το Κυπριακό και υιο-
θέτηση βασικών αρχών λύσης του
Κυπριακού από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο ώστε να ταιριάξει μια πιθανή
λύση σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σε αυτές τις Προεδρικές, και σε
αυτόν τον γύρο του Κυπριακού, δη-
λαδή στη φάση διαχείρισης του τέ-
λους του Κυπριακού μετά την κα-
ταστροφική κυβερνητική πολιτική
της περιόδου μετά το Μον Πελεράν
και το Κραν Μοντανά και της απρα-
ξίας της δεύτερης πενταετίας Ανα-
στασιάδη, την πρόταση επανέφεραν
αρχικά ο Αχιλλέας Δημητριάδης
(στο πλαίσιο των θέσεων που δη-
μοσίευσε για το Κυπριακό) και ο
Νίκος Χριστοδουλίδης (στο debate
της 21ης Ιουλίου στο ΡΙΚ).

Ζητώ συγγνώμη αν παρέβλεψα
τυχόν αναφορά από άλλους υπο-
ψήφιους στην ιδέα, όμως αυτό δεν

έχει σημασία γιατί η ιδέα μέχρι
στιγμής δεν παρουσιάζεται με συγ-
κεκριμένο περιεχόμενο αλλά μοιάζει
περισσότερο με ευχολόγιο, το οποίο
δεν γνωρίζουμε πώς θα επιτευχθεί.

Ο κ. Ομήρου ορθά σημειώνει
πως η πρόταση δεν πρέπει να απορ-
ρίπτεται με αφορισμούς στο πλαίσιο
της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
Όμως δεν πρέπει να προβάλλεται
χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Όπως πώς θα πειστεί η Τουρκία
και η τ/κ πλευρά να συναινέσει,

όταν ακόμα και σε καλές εποχές
δεν συναίνεσε σε διορισμό απε-
σταλμένου του γ.γ. του ΟΗΕ με κα-
ταγωγή από την Ε.Ε., ούτε σε διο-
ρισμό απεσταλμένου της Ε.Ε.

Και όπως, ποια θα είναι η εντολή
της ή του εκπροσώπου; Χρειαζό-
μαστε πραγματικά ακόμα έναν διε-
θνή αξιωματούχο τον οποίο θα δαι-
μονοποιήσουμε, όταν έρθει η ώρα
να προτείνει κάτι που δεν μας αρέσει
ή όταν το βαθύ κράτος του ΥΠΕΞ
αποφασίσει πως αποτελεί ακόμα
έναν εχθρό;

Δεν λέω πως η πρόταση δεν μπο-
ρεί να υλοποιηθεί. Αλλά πως πρέπει
να σκεφτούμε καλά πώς θα πετύ-
χουμε να πειστεί η Τουρκία από
την Ε.Ε., και αν θα χρειαστούν αν-
ταλλάγματα όσον αφορά τις σχέσεις
Ε.Ε. - Τουρκίας και της στάσης της
Λευκωσίας, αν δηλαδή μπορούμε
τα βέτο μας να τα αξιοποιήσουμε
ως καρότο για να πάρουμε κάτι,
αντί μόνο ως μαστίγιο. Και θα πρέπει

να σκεφτούμε πώς θέλουμε να αξιο-
ποιήσουμε τον απεσταλμένο της
Ε.Ε., πέραν από τους συμβολισμούς. 

Αν ο στόχος είναι να διασφαλι-
στεί ότι οι πρόνοιες της λύσης θα
συνάδουν με το κοινοτικό κεκτη-
μένο και τις αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αυτό έχει ήδη γίνει μέσω
του διορισμού τεχνοκράτη στην
αποστολή των Ηνωμένων Εθνών
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
2014 - 2017. Κατά γενική ομολογία,
η συμμετοχή του συγκεκριμένου
τεχνοκράτη, του Πίτερ βαν Νούφελ,
ως εκπροσώπου του τότε Προέδρου
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ,
είχε ως αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσει
αν ήταν εφικτά στο πλαίσιο της
Ε.Ε. αρκετά σημεία τα οποία ζητούσε
η τ/κ πλευρά, και να βελτιωθούν
πρόνοιες που αποτελούσαν πρό-
βλημα για τους Ε/κ από την εποχή
του Σχεδίου Ανάν.

Οι στόχοι τους οποίους κατα-
γράφει ο κ. Ομήρου στο άρθρο του

έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί,
χάρη μεταξύ άλλων στη στρατη-
γική σκέψη και ενέργειες ανθρώ-
πων όπως του Γιάννου Κρανιδιώτη.
Το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα
της Ε.Ε., και ως τέτοιο θα λυθεί,
αν λυθεί.

Αν και συμφωνώ με τον κ. Ομή-
ρου πως ο διορισμούς ενός πολιτικού
απεσταλμένου (αν οι υποψήφιοι
για την Προεδρία έχουν στρατηγική
για να τον πετύχουν) θα ήταν καλή
ιδέα, διαφωνώ πως ο διορισμός τε-
χνοκρατών απέτυχε. Ο τεχνοκράτης
δεν είναι παρά ένα «εργαλείο», και
η αξιοποίηση της παρουσίας του
εναπόκειται στις δύο πλευρές και
τα Ηνωμένα Έθνη. Τα τρία αυτά
μέρη, και μαζί τους οι εγγυήτριες
δυνάμεις, ήταν αυτές που απέτυχαν
στο Κραν Μοντανά, ανεξάρτητα
από το πώς διαμοιράζουμε την ευ-
θύνη.

Απεσταλμένοι και τεχνοκράτες
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

<<<<<<

Πρέπει να σκεφτούμε
καλά πώς θα πετύχουμε
να πειστεί η Τουρκία
από την Ε.Ε., και αν θα
χρειαστούν ανταλλάγμα-
τα όσον αφορά τις σχέ-
σεις Ε.Ε. - Τουρκίας.

ykakouris@gmail.com

Στην αργκό της φυ-
λακής ο «φούντος»
σημαίνει το πέταγ-
μα, από τον εξωτε-
ρικό χώρο προς το
προαύλιο της τελευ-

ταίας, αντικειμένων που δεν θα
μπορούσαν να εισαχθούν, διά της
νόμιμης οδού. Ένα μαχαίρι, ναρ-
κωτικές ουσίες, χρειώδη, ακόμη
και πυροβόλα, κάποτε, όπλα. Ο
«φούντος» τείνει να εκλείψει στις
μέρες μας μιας και οι φυλακές, σε
όλα τα κράτη, σχεδιάζονται και
χτίζονται ώστε μεταξύ του προ-
αύλιου χώρου και της περιοχής
που γειτνιάζει με το σωφρονιστικό
κατάστημα, έχουν αυξηθεί τόσο
οι δυνατότητες αστυνόμευσης όσο
και οι λεγόμενες «νεκρές ζώνες»
προκειμένου, όσο ψηλό κι αν είναι
το σύρμα ή τα τείχη της φυλακής
να αποθαρρύνεται η απόδραση. 

Η φράση ωστόσο για κάτι «που
πάει για φούντο», στη νέα ελληνική,
είναι από αυτές που ο κόσμος των
εγκλείστων δάνεισε στον έξω κό-
σμο, ακριβώς για να περιγράψει
τον τρόπο με τον οποίο ρισκάρεις
να θυσιάσεις κάτι, μη γνωρίζοντας,
όπως στην περίπτωση της ρίψης
ενός πολύτιμου αντικειμένου εντός
της φυλακής, αν τελικά θα φτάσει

στον προορισμό του. Ή για να πε-
ριγράψει, πιο παραστατικά, την
πτώση ενός αντικειμένου, όχι με
τη φυσική έννοια της κίνησης
αλλά με την έννοια της παρακμής.
Της φθοράς δηλαδή σε οικονομικό,
πολιτικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

Ο τρόπος με τον οποίο στη δη-
μόσια σφαίρα της κυπριακής κοι-
νωνίας παρακολουθούμε το τε-
λευταίο διάστημα τις εξελίξεις στις
κεντρικές φυλακές θυμίζει, αυτή
την πρακτική. Και δεν είναι μόνο
το τι συμβαίνει, πώς προκύπτει
και πώς το θέμα τυγχάνει κάλυψης
από τα ίδια τα ΜΜΕ και τους άμεσα
εμπλεκόμενους στο επίπεδο των
προσλήψεων ή του ποια πλευρά
έχει δίκιο αλλά το ίδιο το αποτέ-
λεσμα που μας προκύπτει: Την πα-
ραδοχή πως υπάρχουν προβλή-
ματα: Διαφθοράς, τοξικοεξάρτησης,
σύνδεσης του οργανωμένου εγ-
κλήματος μεταξύ του «έξω» και
του «μέσα» κόσμου, όταν μιλάμε
για τον εγκλεισμό στις φυλακές.
Δεδομένου ότι στην Κύπρο τόσο
οι φυλακές όσο και το οργανωμένο
έγκλημα έχουν, διαχρονικά, συγ-
κεκριμένα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά όπως και ιστορικές πραγ-
ματικότητες. Σε μια κοινωνία μά-
λιστα που λόγω μεγέθους και συγ-
κεκριμένων συνθηκών, η εγκλη-

ματικότητα δεν ανθεί σε επίπεδο
σοβαρών εγκλημάτων (ανθρωπο-
κτονιών) όπως σε άλλα κράτη της
Ε.Ε. και που οι συνθήκες, εκεί έξω,
είναι σχετικά ασφαλείς για τον
μέσο πολίτη. 

Επειδή οι φυλακές, ο τρόπος
διαβίωσης των κρατουμένων και
εν γένει το σωφρονιστικό σύστημα
είναι ο καθρέπτης για το πού βρί-
σκεται ένα κράτος σε επίπεδο ωρί-
μανσης, δημοκρατίας και εσωτε-
ρικής ανάπτυξης καλό είναι να θυ-
μόμαστε πως στην περίπτωση της
Κύπρου, ιδίως τα τελευταία χρόνια,
οι κεντρικές φυλακές ήρθαν στο
προσκήνιο της επικαιρότητας για
όλους τους λάθος λόγους. Σήμερα,
που επανέρχονται, κανείς δεν συ-
ζητάει για τον ίδιο τον θεσμό και
τη φιλοσοφία πίσω από το τι φυ-
λακή επιδιώκεις αλλά το ζήτημα
στρέφεται πέριξ των προσώπων
που πρωταγωνιστούν, στη λογική
που μας διακατέχει στην Κύπρο
όλα να στρέφονται γύρω από τα
πρόσωπα, να ανάγονται σε προ-
σωπικό επίπεδο και ελάχιστοι να
υπενθυμίζουν πως τους θεσμούς
του κράτους τους υπηρετείς. Ση-
μαντικότερο από το πρόσωπο είναι
ο θεσμός. Πόσο υγιής, λειτουργικός
κι αποτελεσματικός είναι. Και προ-
φανώς στην περίπτωση των κεν-
τρικών φυλακών δεν μπορείς να
έχεις συνθήκες κάτεργων αλλά
ούτε κι απόλυτη ελευθερία για το
τι υπάρχει μέσα, όπως π.χ. τα κι-
νητά τηλέφωνα. Αλλά εκείνη τη
χρυσή τομή που θα σου επιτρέπει
την ισορροπία ανάμεσα στις καλές
συνθήκες διαβίωσης και σωφρο-
νισμού των εγκλείστων, χωρίς αυ-
τοκτονίες, αλλά και τον περιορισμό
της δράσης του οργανωμένου εγ-
κλήματος μέσα από τις δομές της
ίδιας της φυλακής. Στην Κύπρο,
μια κοινωνία που δεν φημίζεται
για τους φημισμένους της φονιά-
δες, τους ικανότατους διαρρήκτες
της και τους βαρόνους των ναρ-
κωτικών που περνούν τα μικρά
μας, νησιωτικά, σύνορα (αλλά έχει
πολλούς και φημισμένους απατε-
ώνες κάθε είδους οικονομικού εγ-
κλήματος ή πολιτικής διαφθοράς)
οφείλουμε να κατανοήσουμε πως
τα εγκλήματα του ποινικού δικαίου
δεν θα εξαλειφθούν, ωστόσο οφεί-
λουμε ως κοινωνία να τα περιορί-
σουμε και ακόμη σπουδαιότερα
να καταπολεμήσουμε τα αίτιά τους,
που συχνά συνδέονται και με τις
συνθήκες της φτώχειας ή της κοι-
νωνικής ανισότητας. Η φυλακή
συνεπώς αποτελεί αυτό που, από
τη γέννησή της στην ανθρώπινη
ιστορία, είναι: Ένα εργαλείο. Που
πρέπει να σωφρονίζει αλλά που
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει
να μας κάνει –μαζί με τα παρα-
φερνάλιά της– να ντρεπόμαστε
ως πολίτες. Και που για να την κα-
τανοήσει κανείς δεν πρέπει να δει
μόνο το άσπρο ή το μαύρο της.
Αλλά πολλές αποχρώσεις, ενδιά-
μεσα, στις οποίες βρίσκονται και
οι ευκαιρίες για την ενδυνάμωση
του θεσμού πίσω από αυτή. 

Η φυλακή
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

<<<<<<

Στην περίπτωση των
κεντρικών φυλακών δεν
μπορείς να έχεις συν-
θήκες κάτεργων αλλά
ούτε κι απόλυτη ελευ-
θερία για το τι υπάρχει
μέσα, όπως π.χ.
τα κινητά τηλέφωνα. 
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Η κύρια συζήτηση
στα διαδικτυακά και
μιντιακά fora, σε σχέ-
ση με τις ειδεχθείς
δολοφονίες γυναικών
από συζύγους ή συν-

τρόφους, αφορά τη χρήση ή μη του
όρου «γυναικοκτονία». Η «πατριαρ-
χία» και οι κοινωνικά απαρχαιωμέ-
νες νοοτροπίες καταγγέλλονται,
ενώ παράλληλα οι επιπτώσεις της
παρατεταμένης κατάστασης εγ-
κλεισμού λόγω πανδημίας κρίνονται
ως ο βασικός λόγος έξαρσης της
βίας κατά των γυναικών.

Ωστόσο το βάθος και η υφή του
προβλήματος παραγνωρίζονται από
όσους αποδίδουν το φαινόμενο είτε
σε χρόνιες συμπεριφορές είτε σε
συγκυριακούς παράγοντες. Η συ-
ζήτηση γύρω από τη «γυναικοκτο-
νία» κατάφερε εντούτοις να φέρει
στο προσκήνιο το τεράστιο κενό
που υπάρχει στο θέμα της κοινω-
νικής προστασίας των γυναικών
από παθολογικές συμπεριφορές αν-
δρών. Πού οφείλονται όμως τέτοιου
τύπου παθολογικές συμπεριφορές;
Μήπως ο λόγος για τον οποίο η κοι-
νωνία είναι ανήμπορη να αντιδράσει
είναι επειδή είναι τυφλωμένη από

στερεότυπα γύρω από τη φύση του
ερωτικού φαινομένου, με αποτέλε-
σμα να μην παρεμβαίνει παρά μόνο
όταν είναι πλέον αργά; Πόσο γνω-
στές είναι στη σημερινή κοινωνία
οι παθολογίες του έρωτα; Όχι μόνο
τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια δεν προ-
βάλλουν τον έρωτα ως παθολογικό
φαινόμενο, αλλά και τον ανάγουν
σε σύμβολο αγνότητας και αλήθειας
των διαπροσωπικών σχέσεων. Και
όμως οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν
απόλυτη συνείδηση της δαιμονικής
φύσης του μικρού φτερωτού όντος
που οι σύγχρονοι αποκαλούν «θεό».
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο οι
σύγχρονες κοινωνίες δεν αντιλαμ-
βάνονται τις παθολογίες του έρωτα
είναι γιατί δεν κατανοούν τον όρο
«ψυχή», παρότι αρχαία ειδώλια απει-
κονίζουν την ένωση του έρωτα με
την ανθρώπινη ψυχή. Η σημερινή
επιστήμη δεν κατανοεί ούτε τον
έρωτα ούτε την ψυχή, και για αυτό
τον λόγο δεν μπορεί ούτε να συ-
νειδητοποιήσει, ούτε ασφαλώς και
να ελέγξει την επίδραση του έρωτα
στην ψυχή γυναικών και ανδρών.
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο
Michel Foucault, η ερωτική τέχνη
(ars erotica) της αρχαιότητας έχει

αντικατασταθεί από τη σεξουαλική
επιστήμη (scientia sexualis). Όση
όμως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
κι αν δώσουμε στα παιδιά μας, δεν
θα καταφέρουμε να τους διδάξουμε
τον έρωτα. Η ερωτική τέχνη στη-
ρίζεται στη γνώση των ορφικών
και του Πλάτωνα, του Αριστοφάνη
και του Αρτεμίδωρου, γνώση ωστό-
σο που τείνουμε να υποτιμάμε. 

Όποιος μελετήσει την αρχαία
ερωτική τέχνη θα διαπιστώσει πόσο
απέχει από τις σημερινές μας αν-
τιλήψεις περί έρωτος. Ο έρωτας όχι
μόνο δεν είναι «δημοκρατικός»,
όχι μόνο δηλαδή δεν βασίζεται
στην ισότητα και την ελευθερία
των συντρόφων, αλλά αντίθετα
τρέφεται από την ανισότητα των
δύο. Είναι άραγε τυχαίο ότι στη

συντριπτική πλειοψηφία των ερω-
τικών ζευγαριών, ο άνδρας είναι
ηλικιακά μεγαλύτερος από τη γυ-
ναίκα; Ο Πλάτωνας εξηγούσε στον
«Φαίδρο» ότι ο έρωτας είναι η έλξη
ανάμεσα στον ηλικιακά και κοινω-
νικά ανώτερο «εραστή» και στον
άπειρο «ερώμενο», ο οποίος τις πε-
ρισσότερες φορές είναι τυφλωμένος
από τον έρωτα και υποχείριο του
εραστή του. Και αν ο εραστής δεν
μπορεί να συγκρατήσει τις ορμές
του, αν ορμάει στον ερώμενο όπως
ο λύκος στο πρόβατο, τότε η ερω-
τική σχέση είναι καταστροφική
για τον ερώμενο. Συνεπώς δύο
πράγματα πρέπει να συμβούν ώστε
ο πόθος να μην οδηγήσει στην
εξάρτηση και την καταστροφή.
Πρέπει ο κάθε εραστής να μάθει
να χαλιναγωγεί τις ορμές του. Τέ-
τοιος εραστής βέβαια, για τον Πλά-
τωνα, είναι μόνο ο φιλόσοφος. Και,
ακόμη πιο σημαντικό, πρέπει ο
ερώμενος να μάθει να διακρίνει
έναν τέτοιον ενάρετο εραστή, απο-
φεύγοντας τους αρπακτικούς και
κακοποιητικούς «λύκους». Αν δεν
διδάξουμε στους νέους την κατα-
στροφική φύση του «τύραννου»
έρωτα, όπως χαρακτηριστικά τον

αποκαλεί ο Πλάτωνας, πώς θα μπο-
ρέσουμε να τους πείσουμε να καλ-
λιεργούν την ψυχή τους ώστε να
συγκρατούν τα πάθη τους και να
κάνουν ορθή επιλογή συντρόφου; 

Κατά δεύτερον, σκοπός του έρω-
τα είναι η μύηση του ερώμενου
από τον εραστή στο ζωτικό όλο
του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Υπό αυτή την έννοια, η ορμή του
έρωτα τροφοδοτεί την παιδεία και
μορφώνει ερώμενο και εραστή.
Μοιάζει σαν έναν χείμαρρο, που
οι καταστροφικές του συνέπειες
έχουν αποτραπεί με την τοποθέ-
τηση συστήματος φραγμάτων και
καναλιών. Έτσι ο χείμαρρος αυτός
πλέον ποτίζει την καλλιεργήσιμη
γη προσφέροντας όσο νερό χρει-
άζεται για να μην πλημμυρίζουν
οι καλλιέργειες. Σκοπός του έρωτα,
γράφει ο Πλάτωνας στο «Συμπόσιο»,
είναι η αναπαραγωγή, η γέννηση
του ωραίου και του αγαθού, όχι η
ηδονή του εραστή ή του ερώμενου.
Ο έρωτας είναι μια τυφλή δύναμη
που οδηγεί στην υποτέλεια και την
υποδούλωση, γι’ αυτό και είναι από
τη φύση του τυραννικός. Και μόνο
όταν χαλιναγωγηθεί, μόνο όταν
κάποιος γνωρίζει και αποφεύγει

τις ολέθριές του επιπτώσεις μπορεί
να λειτουργήσει θετικά. Ο έρωτας
σβήνει στον βαθμό που εραστής
και ερώμενος εξισώνονται μέσα
από την επώδυνη και απειλητική
μυσταγωγία του έρωτα. Αυτό που
ακολουθεί, αν υπάρξει συνέχεια,
είναι μια χρόνια φιλία, χάριν των
παιδιών τις περισσότερες φορές ή
ενός κοινού ανώτερου πάθους, που
οι περισσότεροι σήμερα συγχέουν
με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι μια
διαδικασία που αφορά τις ψυχές,
όχι τα σώματα. Υπήρξε ποτέ έγ-
κλημα πάθους μετά από ερωτική
συνεύρεση μιας βραδιάς, όπου οι
εραστές δεν γνωρίζουν καν ο ένας
το όνομα του άλλου; Εκεί δεν υπάρ-
χει έρωτας. Ο έρωτας σκλαβώνει
τις ψυχές, όχι τα σώματα. Αντί όμως
να πούμε την αλήθεια στα παιδιά
μας, τα τυφλώνουμε έχοντας ως
κοινωνικό οδηγό τη σύγχρονη βιο-
μηχανία του έρωτα, που εκτείνεται
από τη λογοτεχνία και τον κινη-
ματογράφο έως τα εστιατόρια και
τα ταξιδιωτικά γραφεία.

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Ξ εκαθαρίζω ήδη από τον τίτλο του σύν-
τομου άρθρου μου, ώστε να αποφευχ-
θούν παρεξηγήσεις, ότι όσα θα παρα-

θέσω στις επόμενες γραμμές, δανειζόμενος
την κοφτερή ματιά του κινηματογράφου,
δεν αποτελούν κανενός είδους απάντηση
που στοχεύει σ’ ένα βέβαιο «ναι» ή σ’ ένα
απόλυτο «όχι», σ’ ένα «πρέπει» ή σ’ ένα «δεν
πρέπει», συζητώντας την πρόκληση της ευ-
θανασίας. Προτού περάσω στις πολύ αξιόλογες
ταινίες, που θίγουν με τρόπο καθηλωτικό το
ζήτημα επί της μεγάλης οθόνης και επί τά-
πητος, θα ήθελα να κάνω μία αναγκαία διά-
κριση: δουλειά του επιστήμονα θεολόγου (ή
του ακαδημαϊκού θεολόγου, αν προτιμούμε)
δεν είναι να κηρύττει ποιμαντικά, ούτε να
ορίζει την πίστη, όπως το έκαναν οι Σύνοδοι
της Εκκλησίας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά,
αν είναι μέλος της Εκκλησίας, κληθεί και
επιθυμεί να τα επιχειρήσει, δεν μπορεί να
τα πράξει ορθά και εποικοδομητικά. Εργασία
του επιστήμονα θεολόγου και των θεολογικών
σχολών είναι να ερευνούν πολύπλευρα και
εις βάθος και να στοχάζονται με ανάλογο
τρόπο στις μελέτες τους στο πλαίσιο της
ακαδημαϊκής ελευθερίας χωρίς τον φόβο της
λογοκρισίας ή της ετεροχρονισμένης ιεράς
εξέτασης των φονταμενταλιστών της θρη-
σκοληψίας. Εξάλλου, η Εκκλησία ως σώμα
πιστών καλείται να αντλήσει με σοφία και
απροκατάληπτα από τους καρπούς της ακα-
δημαϊκής έρευνας και συζήτησης, γιατί ου-
δέποτε ο εκκλησιαστικός λόγος –στην αυ-
θεντική του μορφή– δεν υπήρξε αντιεπιστη-
μονικός και ανορθολογικός. Διάκριση λοιπόν,
αλλά όχι διαχωρισμός.

Προχωρώ ευθύς στο θέμα μας, ομολο-
γώντας πως δεν έχω εντρυφήσει στον κλάδο
της Βιοηθικής που υπάρχει για χρόνια και
στις θεολογικές σχολές εν Ελλάδι και μελετά

τέτοια θέματα με τον φακό των βασικών αρ-
χών της Ηθικής, που είναι άρρηκτα δεμένη
με τις αρχές πίστης, αλλά έχω μελετήσει την
ευθανασία ως εκπαιδευτικός που χρειάστηκε
να τη συζητήσει για χρόνια στην Αγγλική
Σχολή και είμαι πεπεισμένος ότι οι οπτικές
γωνίες που οι κινηματογραφιστές στις εν
λόγω ταινίες την αντικρίζουν –ως μείζονα
πρόκληση και έσχατη επιλογή– είναι ιδιαι-
τέρως αποκαλυπτικές. Στέκομαι λοιπόν με
ειλικρίνεια απέναντί σας και υποστηρίζω
πως η προσέγγιση την οποία υπηρετώ ως
συγγραφέας για αρκετά χρόνια –αυτή της
φιλόκαλης αισθητικής, που φέρνει τη σύγ-
χρονη θεολογία σε διάλογο με τις τέχνες και
ασφαλώς με τον κινηματογράφο–, είναι εκ
των ων ουκ άνευ για να στοχαστούμε ολιστικά
επάνω στην ευθανασία. Ας ακουστεί απόλυτο:
κανένας διάλογος για θέματα υπαρξιακά με
προεκτάσεις ανθρωπολογικές / κοινωνικές
δεν μπορεί να αγνοεί τα σπουδαία έργα του
κινηματογράφου, όπως δεν μπορεί να αγνοεί
την ποίηση και τη λογοτεχνία, διαφορετικά
θα είναι ελλιπής και φτωχότερος. 

Στην ταινία Triage (2009) o Davis Tanovic
περιλαμβάνει δύο στιγμιότυπα μάλλον αλ-
ληγορικά από τη δράση δύο Βρετανών φω-
τορεπόρτερ κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρ-
ραξης στον Κουρδιστάν το 1989: ένα φορτηγό
με βαριά τραυματισμένους καταφθάνει από
τη μάχη, οι δύο ρεπόρτερ ακολουθούν αυτούς
που τους μεταφέρουν σε σπηλιά, έτοιμοι να
απαθανατίσουν τις ακραίες εικόνες που
εκτυλίσσονται.

Ο γιατρός, με ματωμένη τη λευκή ποδιά
(μοιάζει πολύ με χασάπη) τους υποδέχεται
και τους δίνει τυπικές οδηγίες που φαίνεται
να γνωρίζουν, επιτρέποντάς τους να κάνουν
τη δουλειά τους. Βασική ομολογία του: «δεν
έχω εξαερισμό, δεν έχω τρεχούμενο νερό,

δεν έχω φάρμακα…». Οι Βρετανοί φωτο-
γραφίζουν με κομμένη την ανάσα τον γιατρό
αυτόν να εξετάζει τα τραύματα και να δίνει
στους τραυματίες ανάλογα με τη διάγνωση
μία μπλε ή μία κίτρινη κάρτα. Όσοι παίρνουν
κίτρινη δείχνουν ανακούφιση, αλλά κάποιος
που παίρνει την μπλε, τραβάει τον ένα ρε-
πόρτερ από το μανίκι και τον εκλιπαρεί με
λυγμούς… Περιβάλλον σκοτεινό και πνιγηρό,
σαν αμοντάριστη λήψη από επείγοντα κα-
τατρεγμένου νοσοκομείου. Στην επόμενη
σκηνή οι 10 περίπου τραυματίες οδηγούνται
με τάξη εκτός της σπηλιάς, σε πρόχειρα φο-
ρεία κι ένας –μάλλον Μουσουλμάνος– δια-
βάζει γονατιστός κάτι, ίσως απ’ το Κοράνι.
Ο γιατρός περνάει από πάνω τους και τους
πυροβολεί έναν-έναν στο κεφάλι. Η μπλε
κάρτα πέφτει από τον νεκρό χέρι του τελευ-
ταίου. Σίγουρα έχουν απαλλαγεί από τους
αφόρητους πόνους· ίσως ο πυροβολισμός
να ήταν και ανώδυνος… Ο γιατρός υψώνει
τα χέρια και κάνει μια προσευχή.

Αν όντως οι κινηματογραφιστές δημι-
ουργούν μια αλληγορία για την ευθανασία,
τότε μας δείχνουν κυρίως αυτά που δεν θα
πρέπει να ισχύσουν σε πολιτισμένες και
συντεταγμένες μονάδες υγείας. Τα ακρότατα
όρια του πολέμου δεν μπορούν να ισχύσουν
σε συνθήκες ειρήνης, με πρώτο απ’ όλα την
ακούσια, χωρίς συγκατάθεση θανάτωση,
έστω κι αν αυτή σημαίνει το τέλος του πόνου.
Όσο για τη θρησκεία (ή την Εκκλησία), προ-
τού αποδεχθεί, προσευχηθεί ή ευλογήσει
(ή προτού εναντιωθεί), οφείλει και να συ-
ζητήσει και να προνοήσει. 

Η συνέχεια την επόμενη Κυριακή.

Ο κ. Παναγιώτης Θωμά είναι δρ Θεολογίας (Α.Π.Θ.),
εκπαιδευτικός. 

Νύξεις περί ευθανασίας μέσα από τρεις ταινίες:
Triage, You Don’t Know Jack και Blackbird (μέρος Α΄)

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ

Η δυσκολότερη δουλειά
στην Κύπρο, αλλά και
η πιο συναρπαστική,
είναι στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, έλεγε
συνταξιούχους πρώην

υψηλόβαθμος εργαζόμενος στο κοι-
νοβούλιο. Δεν έχεις ένα «μάστρο»
πάνω από το κεφάλι σου, αλλά 56
«μάστρους». Στο Προεδρικό έχουν
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα
υπουργεία τον υπουργό και στις επι-
χειρήσεις το αφεντικό. Στη Βουλή
οι εργαζόμενοι, έχουν 56 αντιπρο-
σώπους του λαού, οι οποίοι δικαιω-
ματικά απαιτούν να γίνει το αίτημά
τους «χθες», αφού έχουν να δώσουν
λόγο στον λαό. Ασχέτως ότι κάθε
βουλευτής έχει βοηθούς, επιστημο-
νικούς συνεργάτες και άλλους πολ-
λούς παρατρεχάμενους, οι οποίοι
δηλώνουν έτοιμοι να εκτελέσουν
κάθε επιθυμία τους. Πρόθυμοι μεν,
αλλά χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις
και ικανότητες, για να ικανοποιήσουν
τη βούληση των βουλευτών. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι ορισμένοι τεχνο-
κράτες του κοινοβουλίου λαμβάνουν
δικαίως δημοσίως επαίνους, από το
βήμα της Ολομέλειας της Βουλής. 

Ο καλός συνταξιούχος, μεταξύ
καφέ και ταχινόπιττας, θυμήθηκε
ένα σωρό ιστορίες από πρώην και
νυν βουλευτές, ακόμη και μεγαλο-
δικηγόρους, οι οποίοι ήθελαν να προ-
ωθήσουν μια πρόταση νόμου. Έβα-
ζαν τους βοηθούς τους και έγραφαν
πάνω σε ένα χαρτί το κείμενο. Ωστό-
σο, τις περισσότερες φορές ήταν έκ-
θεση ιδεών. Από την ιδέα του βου-
λευτή, μέχρι την ετοιμασία ενός νο-
μικού κειμένου, μέχρι τον εντοπισμό
άρθρων τα οποία έπρεπε να τροπο-
ποιηθούν και μέχρι να ετοιμαστεί
το νομοθέτημα, απαιτείτο μεγάλος
κόπος και πολύς χρόνος. 

Ο πρώην υπάλληλος του κοινο-
βουλίου σημείωνε με ικανοποίηση,
ότι η δουλειά του ήταν μια σπουδαία
δημιουργία, η οποία του πρόσφερε
τεράστια ψυχική ικανοποίηση. Ιδι-
αίτερα χαρούμενος ήταν όταν ψη-
φίζονταν νομοθετήματα, τα οποία
στήριζαν αναξιοπαθούντες και όταν
εγκαθίδρυαν θεσμούς, για αντιμε-
τώπιση της διαφθοράς και της δια-
πλοκής. Ο ίδιος έλεγε, ότι σε πολλές
περιπτώσεις εντόπισε «παγίδες» τις
οποίες έστηναν, είτε υπουργοί, είτε
υπηρεσιακοί της κυβέρνησης και
«γλύτωσε» πολλά εκατομμύρια από
τις τσέπες των φορολογούμενων.
Έκανε αναφορά σε «ιερά τέρατα»
της Βουλής, όπως χαρακτήρισε
πρώην βουλευτές, οι οποίοι ακτινο-
βολούσαν από γνώσεις και σοφία.
Πολλοί πρώην βουλευτές είναι σή-
μερα μακαρίτες, αλλά η φήμη τους
εξακολουθεί να πλανάται στα βου-
λευτικά έδρανα.

Ο πολύπειρος πρώην εργαζόμενος
δεν έκρυψε και την πίκρα του, γιατί
υπήρχαν και «πονηροί βουλευτάδες»

οι οποίοι επιχειρούσαν με προτάσεις
νόμου να εξυπηρετήσουν δικά τους
μικροσυμφέροντα. Με αυτούς έλεγε,
«τα χαλούσα» και τότε στρέφονταν
σε άλλους συναδέλφους ή σε ανθρώ-
πους εκτός Βουλής, χρυσοπληρώ-
νοντάς τους, για να κάνουν τη δουλειά
τους. Η τραγωδία, υποδείκνυε, είναι
ότι οι τροπολογίες καμουφλάρονταν
τόσο καλά, ώστε σχεδόν κανένας τε-
χνοκράτης και κανένας βουλευτής
να μην παίρνει είδηση τι γινόταν.
Ακόμη χειρότερο, έλεγε, ήταν το γε-
γονός ότι πολλοί βουλευτές νόμιζαν
ότι επιτελούσαν το καθήκον τους,
ψηφίζοντας τις τροπολογίες, μόνο
που στο τέλος της ημέρας αντιλαμ-
βάνονται και αυτοί ήταν απλώς «χρή-
σιμοι ηλίθιοι». Ανάλογες κουτοπο-
νηριές έκαναν και οι κυβερνώντες
με δυσνόητα νομοθετήματα, με χει-
ρότερο παράδειγμα την ψηφοφορία
για το κούρεμα των καταθέσεων.

Ο σοφός άνθρωπος έλεγε ότι με-
γάλο πρόβλημα, ακόμη και την εποχή
του διαδικτύου, εξακολουθεί να απο-
τελεί η πολυνομία, αλλά και η κακή
σύνταξη των νόμων. Έχουμε σοβαρό
πρόβλημα, έλεγε, με τη γνώση της
ελληνικής γλώσσας, τη νομική σύν-
ταξη κειμένων και κυρίως με τις «τσα-
πατσουλιές» λεγόμενων ειδικών. Έρ-
χονται κείμενα στη Βουλή από την
κυβέρνηση, τα οποία θεωρητικά πέ-
ρασαν από τα Υπουργεία, εξετάστη-
καν από τη Νομική Υπηρεσία, εγ-
κρίθηκαν από Υπουργικό Συμβούλιο
και όμως δεν λείπουν τα συντακτικά,
ακόμη και τα ορθογραφικά λάθη.
Στο παρελθόν έγιναν αρκετές συζη-
τήσεις για σύσταση ενός σώματος,
το οποίο θα έλεγχε συντακτικά και
ορθογραφικά, τα νομοσχέδια και τις
προτάσεις νόμου. Ωστόσο όλα χά-
θηκαν στην πορεία, αφού φαίνεται
ότι για να κάνει κάποιος ένα τέτοιο
έργο, χρειάζεται να έχει την εξυπνάδα
και τη δύναμη του Ηρακλή. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπο-
δείκνυε ο καλός άνθρωπος, είναι ένα
τεράστιο ανοικτό πανεπιστήμιο, απο-
τελεί τον καθρέπτη της κοινωνίας,
είναι η ουσιαστική κονίστρα της πο-
λιτικής ζωής, είναι ο χώρος όπου προ-
στατεύονται, στο μέτρο του δυνατού,
τα συμφέροντα των μικρών και των
λιγότερο τυχερών ανθρώπων. Αν δεν
ήταν η Βουλή και δεν γίνονταν εκλο-
γές κάθε λίγα χρόνια, έλεγε με νόημα,
θα ζούσαμε με μισθούς πείνας και
σε εργασιακά κάτεργα. Και πάλι με
τόσους ελέγχους και τόση δημόσια
διαπόμπευση, τα σκάνδαλα και η
διαφθορά θεριεύουν. Αλλά έτσι είναι
η ζωή και ό,τι λάμπει σίγουρα δεν
είναι πάντα χρυσός. Το μόνο σίγουρο,
κατέληξε ο σοφός πρώην «εργάτης»
του νομοθετικού σώματος, είναι ότι
όλα εδώ πληρώνονται, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο και κανένας δεν μπο-
ρεί να ξεφύγει από τη θεία δίκη.

56 «μάστροι»
στη Βουλή 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Παθολογίες του έρωτα
<<<<<<

Πρέπει ο κάθε εραστής
να μάθει να χαλιναγωγεί
τις ορμές του. Τέτοιος
εραστής βέβαια,
για τον Πλάτωνα, είναι
μόνο ο φιλόσοφος. 
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Μολονότι οι δύο γυναίκες αξιωματι-
κοί που λόγω των εξειδικευμένων 
σπουδών τους είχαν τεθεί επικε-
φαλής του πολυδιαφημισμένου 
στις αρχές του ’20 επιτελικού Τμή-
ματος Αντιμετώπισης Ενδοοικο-
γενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. –άγνω-
στο γιατί– δεν βρίσκονται πλέον 
στο πόστο τους, η δουλειά που 
είχαν ξεκινήσει ήταν σημαντική: 
1.200 αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν 
στην αντιμετώπιση περιστατι-
κών ενδοοικογενειακής βίας. Κι 
όμως. Η μεγαλύτερη εξειδίκευση, 
οι οργανώσεις, οι ξενώνες, τα συμ-
βουλευτικά κέντρα, η καμπάνια 
για την τηλεφωνική γραμμή SOS 
15900, δεν στάθηκαν αρκετά να 
σώσουν τη 41χρονη γυναίκα που 
είχε καταγγείλει τον βίαιο εν δια-
στάσει σύζυγό της στη Ζάκυνθο. 
∆εν ήταν αρκετά ούτε για να προ-
λάβουν το κακό στο Ρέθυμνο. Ή 
να γίνουν ασπίδα για τη 17χρονη 
μαθήτρια στο Περιστέρι.

Τι πάει λάθος; Πού βρίσκεται 
το μοιραίο κενό στο σύστημα 
αντιμετώπισης της ενδοοικογε-
νειακής βίας στη χώρα μας; Γιατί 
δεν μπορούμε να προστατεύσου-
με τις γυναίκες ακόμη και όταν 
καταγγέλλουν την κακοποίησή 
τους; Η μαύρη λίστα των 17 γυ-
ναικοκτονιών του 2021 οδήγη-
σε σε έκρηξη των καταγγελιών 
στην αστυνομία. «Θα σκοτώσει 
κι εμένα, όπως σκότωσαν εκεί-
νες», έλεγαν οι γυναίκες, καθώς 
αντιλαμβάνονταν ότι η βία είναι 
μοιραίο να κλιμακωθεί. Τυπικά, 
με το που μια γυναίκα εμφανιστεί 
στο αστυνομικό τμήμα και δηλώ-
σει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, 
ξεκινάει η διαδικασία της προα-
νάκρισης, γίνεται παραγγελία ια-
τροδικαστικής εξέτασης, συλλαμ-
βάνεται ο φερόμενος ως δράστης 
και οδηγείται στον/ην αρμόδιο/α 
εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυ-
τοφώρου. Οι αστυνομικοί οφεί-
λουν επίσης να ενημερώσουν το 
θύμα για τις υπάρχουσες δομές 
φιλοξενίας όπως και για την ψυ-
χολογική στήριξη που δικαιού-
ται. Μολονότι φαίνεται ότι τα έξι 
ειδικά τμήματα Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας που λει-
τουργούν στη χώρα (πέντε στην 
Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη) 
επιτελούν σημαντικό έργο στέλ-
νοντας πολλά περιστατικά στο 
αυτόφωρο, δεν συμβαίνει το ίδιο 
παντού. «Μπορεί μια γυναίκα να 
πάει στο τμήμα λέγοντας “κάντε 
κάτι να σταματήσει”. Μόλις της 
πουν “εντάξει, αλλά θα πρέπει να 
καταθέσεις μήνυση και να τον 
συλλάβουμε”, η γυναίκα μπορεί 
να φοβηθεί. Και είναι λογικό, για-
τί αν δεν έχει πού να πάει, σε λί-
γες ώρες ο δράστης θα είναι πάλι 
έξω», λέει στην «Κ» η ψυχολόγος 
και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου κατά της Βίας Κική Πε-

τρουλάκη. «Σε άλλες περιπτώσεις, 
της λένε ότι υπάρχει πιθανότητα 
να της κάνει ο θύτης αντιμήνυση 
που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
κρατηθεί και η ίδια στο πλαίσιο 
του αυτοφώρου. “Εχεις κάπου να 
αφήσεις το παιδί;”. Οπότε πολ-
λές γυναίκες κάνουν πίσω». Αυ-
τεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα 
βέβαια σημαίνει ότι η αστυνομία 
μπορεί να προχωρήσει και χωρίς 
την άσκηση μήνυσης. 

Ακόμη όμως και στην περίπτω-
ση που όλα γίνουν όπως πρέπει, 
τίποτα δεν εγγυάται την ασφά-
λεια του θύματος σε δεύτερο χρό-
νο. Αν ο δράστης συλληφθεί και 
έπειτα αφεθεί ελεύθερος πώς 
προστατεύεται η γυναίκα; Το νο-
μικό πλαίσιο στην Ελλάδα (νόμος 
3500/2006) δίνει τη δυνατότητα 
στον/ην εισαγγελέα να επιβά-
λει στον δράστη περιοριστικούς 
όρους (όπως την απομάκρυνσή 
του από την οικογενειακή κα-
τοικία, τη μετοίκησή του, την 
απαγόρευση να προσεγγίζει τους 
χώρους κατοικίας ή εργασίας του 
θύματος κ.λπ.). Στη Ζάκυνθο μετά 
τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, 
ο θύτης είχε αφεθεί ελεύθερος 
με τον περιοριστικό όρο να μην 
πλησιάζει τη σύζυγό του και τη 
συζυγική εστία στα 100 μέτρα. 
Εκείνη ωστόσο κάποια στιγμή 
τον δέχθηκε στο σπίτι. «Η γυ-

ναίκα που αποφασίζει να χωρίσει 
ειδικά στην επαρχία φέρει ένα 
στίγμα το οποίο εσωτερικεύει», 
σχολιάζει η εγκληματολόγος του 
ΚΕΘΙ Ελενα Συρμαλή. «Σε άλλες 
βαραίνει περισσότερο ο φόβος ή 
η σκέψη ότι δεν θα επιβιώσει οι-
κονομικά για τα παιδιά της. Είναι 
σημαντικό να βρούμε τρόπο να 
μιλήσουμε στο θύμα». Τα ερωτή-
ματα είναι πολλά. Είχε ενημερω-
θεί η γυναίκα για τη δυνατότητα 
παροχής ψυχολογικής στήριξης 
ώστε να γνωρίζει ότι, παρά όσα 
υπόσχεται ο δράστης, εξακολου-
θεί να κινδυνεύει; Ακόμη και αν 
μια γυναίκα δεν επιθυμεί να τι-
μωρηθεί ο δράστης, παύει να εί-
ναι ευάλωτη; Η ενδοοικογενεια-
κή βία είναι ιδιωτικό ζήτημα; Σε 
άλλες χώρες η παραβίαση των 
περιοριστικών όρων σε τέτοιες 
υποθέσεις τιμωρείται με φυλά-
κιση, στην Ελλάδα οι δράστες 
πέφτουν συστηματικά στα μα-
λακά. «Ξέρετε κανέναν να έχει 
μπει φυλακή για ενδοοικογενεια-
κή βία;» αναρωτιούνται με νόημα 
οι γνωρίζοντες. Πώς μια γυναίκα 
να νιώσει ασφαλής;

«Στην περίπτωση που ο δρά-
στης σπάσει την πόρτα και μπει 
στο σπίτι σου, ακόμη και αν του 
έχουν επιβληθεί περιοριστικοί 
όροι, το μόνο που μπορεί να κά-
νει μια γυναίκα είναι μια ακόμη 

μήνυση. Και το δικαστήριο ξέρετε 
πότε θα γίνει...» λέει η κ. Πετρου-
λάκη. «Στην Ισλανδία, στις περι-
πτώσεις που κρίνονται επικίν-
δυνες, υπάρχει παρακολούθηση 
των γυναικών από την αστυνομία 
και με τηλεφωνικές επικοινωνί-
ες και με επιτόπιες επισκέψεις». 
Με συντονιστή το Ευρωπαϊκό ∆ί-
κτυο κατά της Βίας, βρίσκεται σε 
εξέλιξη πρόγραμμα συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας σε 
θέματα ενδοοικογενειακής βίας 
στο πλαίσιο του Active Citizens 
Fund, με φορείς εταίρους το Αρ-
χηγείο της Αστυνομίας της Ισλαν-
δίας και το Χαμόγελο του Παιδιού 
και με τη συμμετοχή μεταξύ άλ-
λων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., 
του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, της 
Γ.Γ. Ισότητας Φύλων, του ΚΕΘΙ. 
«Στην Ισλανδία με το που παίρνει 
μια γυναίκα στο 112 –αυτός είναι 
εκεί ο αριθμός– εμφανίζεται στο 
σπίτι της ομάδα από την αστυνο-
μία και την υπηρεσία προστασί-
ας παιδιών, η οποία δεν φεύγει 
εάν δεν ολοκληρώσει τη συλλογή 
στοιχείων. Στη συνέχεια διατάσ-
σουν την άμεση απομάκρυνση 
του δράστη. ∆εν είναι το θύμα 
που αναζητά ξενώνες». Υστερα 
από επίσκεψη εκπροσώπων των 
φορέων στην Ισλανδία σε λίγες 
μέρες, σχεδιάζεται η μεταφορά 
της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα 

με πιλοτικό πρόγραμμα που θα 
υλοποιηθεί αρχικά στον ∆ήμο 
Αγίου ∆ημητρίου. 

Σημαντικό ρόλο αναμένεται 
να παίξει και το «Εργαλείο εκτί-
μησης κινδύνου ενδοοικογενεια-
κής/έμφυλης βίας» που έχει ανα-
πτύξει το υπουργείο Εργασίας 
και θα βοηθάει τους επαγγελμα-
τίες των υπηρεσιών πρώτης υπο-
δοχής να εντοπίζουν παράγοντες 
κινδύνου για την επανεμφάνι-
ση κακοποιητικής συμπεριφο-
ράς. Το εργαλείο χρησιμοποιεί-
ται ήδη πιλοτικά στους ∆ήμους 
Περιστερίου, Καβάλας και Ηρα-
κλείου Κρήτης. Θυμίζεται επίσης 
ότι έχει προαναγγελθεί η δημι-
ουργία εφαρμογής τύπου «panic 
button» στο κινητό, με την οποία 
μια γυναίκα σε κίνδυνο θα μπο-
ρεί να ζητάει βοήθεια και μέσω 
της οποίας οι Αρχές θα εντοπί-
ζουν το στίγμα της ώστε να πα-
ρεμβαίνουν άμεσα. Το πρόγραμ-
μα υλοποιείται με συνεργασία 
των υπουργείων Εργασίας, Ψη-
φιακής ∆ιακυβέρνησης και Προ-
στασίας του Πολίτη. Στη Γαλλία, 
στην Ισπανία και στις ΗΠΑ, στη 
μάχη κατά της ενδοοικογενεια-
κής βίας έχουν τεθεί και ειδικά 
βραχιολάκια με σύστημα εντο-
πισμού GPS, που ειδοποιούν τις 
Αρχές όταν ο θύτης πλησιάζει 
σε επικίνδυνο βαθμό το θύμα. 

«Θα σκοτώσει κι εμένα, όπως εκείνες»
Πολλές γυναίκες θα είχαν σωθεί, αν οι Αρχές είχαν δράσει μετά τις καταγγελίες – Τι φταίει και πώς μπορεί να διορθωθεί

5.139 

περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας 
έχουν χειριστεί τα αστυνομικά τμή-
ματα της χώρας το πρώτο εξάμηνο 
του 2022

2.675
ήταν τα περιστατικά το αντίστοιχο δι-
άστημα του 2021 

15900
η τηλεφωνική γραμμή SOS για κα-
κοποιημένες γυναίκες της Γενικής 
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτι-
κής και Ισότητας των Φύλων

17 
γυναικοκτονίες καταγράφηκαν εντός 
του 2021 

137
γυναίκες δολοφονούνται κάθε 
μέρα σε όλο τον κόσμο από πρώην 
ή νυν συζύγους ή συντρόφους 
ή από κάποιο μέλος 
της οικογένειάς τους 

«Ξέρετε κανέναν να έχει μπει φυλακή για ενδοοικογενειακή βία;» αναρωτιούνται με νόημα οι γνωρίζοντες. Πώς μια γυναίκα να νιώσει ασφαλής;
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Της ΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αν λες «γυ-
ναικοκτονία» την ανθρωποκτο-
νία, αυτό σημαίνει ότι «δεν θεω-
ρείς ανθρώπους τις γυναίκες και 
ότι επιστρέφεις στην εποχή τού 
“έχω δύο παιδιά και ένα κορίτσι”».

 
Η «γυναικοκτονία» (femicide στα αγ-
γλικά) είναι όρος διεθνής που έχει 
υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ, τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

 
Να επισημάνουμε αρχικά ότι δεν ορί-
ζεται ως «γυναικοκτονία» κάθε φό-
νος, κάθε δολοφονία γυναίκας. Ο 
όρος «γυναικοκτονία» δηλώνει τη 
δολοφονία γυναίκας επειδή είναι 
γυναίκα, είναι σύντροφος, μπορεί 
σύζυγος, είναι μητέρα ή κόρη. ∆εν 
θα έχουμε «γυναικοκτονία» αν κά-
ποιος εισβάλει π.χ. στην τράπεζα, 
στο πολυκατάστημα και προβεί σε 
ένοπλη ληστεία με θύματα γυναί-

κες. Ούτε αν κάποιος σκοτώσει γυ-
ναίκα για διαφορές επί ακίνητης 
περιουσίας.

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τη 
«γυναικοκτονία» διαπράττει ο σύ-
ντροφος ή πρώην σύντροφος που 
συνήθως είχε και κακοποιητική 

συμπεριφορά, απειλούσε, κακο-
ποιούσε ή/και εκφόβιζε τη γυ-
ναίκα, η οποία πολύ συχνά βρί-
σκεται σε θέση φυσικής ή/και 
οικονομικής αδυναμίας σε σχέ-
ση με αυτόν.

 
Οι «γυναικοκτονίες», όπως χαρακτη-
ρίζονται οι φόνοι γυναικών λόγω 
του ότι είναι γυναίκες, δεν πρέπει 
να κρύβονται πίσω από τον με-
ταμφιεστικό μανδύα των «εγκλη-
μάτων πάθους» ή των «εγκλημά-
των τιμής». Είναι υποσύνολο ή 
υποπερίπτωση, θα λέγαμε, των 
ανθρωποκτονιών, όπως υποσύνο-
λο αποτελούν τα ρατσιστικά ή τα 
ομοφοβικά εγκλήματα, τα εγκλή-
ματα της ενδοοικογενειακής βίας.

 
Να προσθέσω εδώ ότι το «έγκλημα 
τιμής» μπορεί πια να μη χρησιμο-
ποιείται, αλλά κατά κόρον ακού-
με ή διαβάζουμε το «οικογενεια-
κή τραγωδία» για τις περιπτώσεις 
που ο πάτερ φαμίλιας δολοφονεί 

σύζυγο και παιδιά. «Οικογενεια-
κή τραγωδία» είναι να χάσεις τη 
γυναίκα σου ή το παιδί σου από 
δυστύχημα, από αρρώστια, όχι 
επειδή κάποιο άλλο μέλος της οι-
κογένειας αποφάσισε να την «ξε-
κληρίσει», ακόμη κι αν αυτός εν 
συνεχεία αυτοκτόνησε.

 
Η «γυναικοκτονία» δεν είναι μό-
νο έγκλημα κατά της ζωής, είναι 
έγκλημα κατά του γυναικείου φύ-
λου και αποτελεί το αποκορύφωμα 
μιας έμφυλης βίας. Ο γυναίκες που 
δολοφονούνται από έναν άνδρα 
του οικογενειακού ή οικείου πε-
ριβάλλοντος δολοφονούνται απο-
κλειστικά λόγω του φύλου τους, 
των ρητών ή των άρρητων σχέ-
σεων των φύλων μέσα στην πα-
τριαρχία, των παρωχημένων αντι-
λήψεων. Αν δεν το ονοματίσουμε 
αυτό, δεν θα γίνει αντιληπτό το 
πώς μια ιδιοκτησιακή αντίληψη 
για τη γυναικεία ζωή οδηγεί στην 
αφαίρεσή της.

Αποτελεί συνεπώς ολοκλήρωση 
και αποκορύφωση ενός φάσμα-
τος συνεχούς βίας, που ξεκινάει 
από το σεξιστικό μπούλινγκ, τη 
σεξουαλική παρενόχληση, τον βι-
ασμό, την ενδοοικογενειακή βία 
κτλ. Για να αυξηθεί η επίγνωση 
του προβλήματος, για να γίνει 
ένα πρώτο βήμα σε επίπεδο ευ-
αισθητοποίησης, είναι αναγκαίο 
να ενταχθεί ως ποινική κατηγο-
ρία τέτοια που να μη χάνει την 
πραγματική διάστασή της, ούτε 
να στερείται του βάθους και του 
νομικού χαρακτηρισμού της ως 
«έμφυλου εγκλήματος».

 
Στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 299 
Π.Κ. η ανθρωποκτονία από πρό-
θεση τιμωρείται. Η «γυναικοκτο-
νία», δηλαδή η με δόλο αφαίρεση 
της ζωής γυναικών επειδή είναι 
γυναίκες, δεν αναγνωρίζεται από 
τον νομοθέτη και δεν τιμωρείται 
βαρύτερα. Στην Ευρώπη, η Ισπα-
νία και η Ιταλία επιδεικνύουν με-

γαλύτερη ευαισθησία στην αντι-
μετώπιση της έμφυλης βίας, τα 
αδικήματα αντιμετωπίζονται ως 
«gender neutral» (δεν λαμβάνεται 
υπόψη το φύλο του θύματος). Χώ-
ρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο 
έχουν θεσπίσει επιβαρυντική πε-
ρίπτωση τιμωρώντας αυστηρότε-
ρα περιπτώσεις γυναικοκτονιών.

 
Η νομική αναβάθμιση του εγκλή-
ματος της «γυναικοκτονίας» με 
νομοθετική ρύθμιση ως επιβα-
ρυντικής περίπτωσης ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση ή ως ιδιώ-
νυμου εγκλήματος θα επιτελέσει 
και έναν κοινωνικό ρόλο. Η βα-
ρύτερη τιμωρία είναι σημαντική, 
γίνεται επιτακτική από την κοι-
νωνική ανάγκη και το αίτημα να 
«παταχθεί» το φαινόμενο της βίας 
εναντίον των γυναικών, το οποίο 
έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

 
* Η κ. Μαργαρίτα Ε. Δακορώνια είναι 
δικηγόρος.

Η νομική αναβάθμιση 
του εγκλήματος της 
«γυναικοκτονίας» με 
νομοθετική ρύθμιση 
ως επιβαρυντικής 
περίπτωσης 
ανθρωποκτονίας 
από πρόθεση ή ως 
ιδιώνυμου εγκλήματος 
θα επιτελέσει και 
κοινωνικό ρόλο.

Α Π Ο Ψ Η

Η αμείλικτη πραγματικότητα των αριθμών...

Ο πρόσφατος νόμος 
4800/2021 για τη συνε-
πιμέλεια έχει θέσει ένα 
επιπλέον πρόσκομμα στην 
προστασία των γυναικών 
θυμάτων ενδοοικογενεια-
κής βίας. «Οταν μια γυναί-
κα κάνει μήνυση ζητώντας 
την επιβολή περιοριστικών 
όρων, αν δεν αποκαλύψει 
στην άλλη πλευρά πού βρί-
σκεται κινδυνεύει να χάσει 
την επιμέλεια των παιδιών 
της», λέει στην «Κ» η ψυ-
χολόγος και πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου κατά 
της Βίας Κική Πετρουλάκη. 
Ο νέος νόμος προβλέπει 
την αφαίρεση της επιμέλει-
ας από τον κακοποιητή γο-
νιό μόνο μετά την τελεσίδι-
κη και αμετάκλητη καταδίκη 
του από τον Αρειο Πάγο. 
«Παλιά μια γυναίκα έκα-
νε μήνυση και μέχρι ο άλ-
λος να κερδίσει δικαιώμα-
τα επίσκεψης του τέκνου, 
εκείνη ήταν ασφαλής. Τώρα 
δεν υπάρχει αυτή η δικλίδα 
ασφαλείας. Παρατηρούμε 
πολλούς πρώην συζύγους 
να ζητούν τη συνεπιμέ-
λεια μόνο και μόνο για να 
ξέρουν πού βρίσκεται η 
μάνα».  

Κενό νόμου

Της ΜAΡΓΑΡΙΤΑΣ Ε. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ*
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Οι ΗΠΑ χρειάζεται να αποκτήσουν 
συνεκτική στρατηγική στην Ανα-
τολική Μεσόγειο με δεδομένο ότι 
η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος 
της ∆ύσης και η Ελλάδα θα πρέ-
πει να διασφαλίσει τη δική της 
δύναμη αποτροπής. Αυτή είναι 
η προσέγγιση που μοιράζεται με 
την «Κ» ο πρόεδρος του Ινστιτού-
του Στρατηγικής και Ασφάλειας 
της Ιερουσαλήμ – JISS, Εφραίμ 
Ινμπάρ. Ο ίδιος εκφράζει την πε-
ποίθηση ότι μια άλλη κυβέρνηση 
στην Τουρκία θα είχε να μαζέψει 
τα σπασμένα στο εσωτερικό και 
άρα θα ενδιαφερόταν λιγότερο 
για περιπέτειες εκτός συνόρων. 
– Πώς αξιολογείτε τη στρατηγι-
κή της κυβέρνησης Μπάιντεν 
στην Ανατολική Μεσόγειο; Θε-
ωρείτε ότι τα μέτωπα με Ρωσία 
και Κίνα θα την αποσπάσουν 
από τις εξελίξεις στην περιοχή;

– ∆εν νομίζω ότι οι ΗΠΑ έχουν 
στην ουσία στρατηγική για την 
Ανατολική Μεσόγειο. ∆εν την 
προσεγγίζουν ως χωριστή περι-
οχή. Βρίσκονται σε ένα διαρκές 
δίλημμα σε σχέση με το πώς να 
διαχειριστούν την Τουρκία. Από 
τη μία αντιλαμβάνονται ότι η χώ-
ρα αυτή δεν είναι σύμμαχος, από 
την άλλη δεν επιθυμούν να τη 
σπρώξουν στα χέρια της Ρωσίας. 
Την ίδια ώρα, πιέζουν την Αίγυ-
πτο στο θέμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, χωρίς να κατανο-

ούν τη σημασία της σταθερότη-
τας στην περιοχή. Και τώρα αυτό 
που συμβαίνει στην Ουκρανία 
προφανώς τραβά την προσοχή 
τους από οτιδήποτε άλλο, μαζί 
με την πρόκληση διαχείρισης 
της Κίνας.
– Είναι ο αγωγός EastMed μια 
ρεαλιστική λύση; Δημιουργεί 
momentum η ενεργειακή κρί-
ση;

– Ο αγωγός EastMed είναι 
αναμφισβήτητα μία απάντηση 
στη διαχείριση της ενεργειακής 
κρίσης – βεβαίως θα έπαιρνε χρό-
νο η κατασκευή του. Αντιλαμβά-
νομαι ότι ορισμένα από τα κρι-
τήρια για τη λήψη μιας τέτοιας 
απόφασης είναι και οικονομικά. 
Ομως δεν πρέπει να είναι μόνο 
οικονομικά. Πρόκειται για ένα 
ζήτημα στρατηγικής σημασίας. 
Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την υποστή-
ριξη στον αγωγό λίγες εβδομάδες 
πριν από την έναρξη του πολέ-
μου στην Ουκρανία, μειώνοντας 
τα εργαλεία μπροστά στην ενερ-
γειακή και γεωπολιτική κρίση. 
Αν ανακαλυφθεί κι άλλο αέριο 
στην Ανατολική Μεσόγειο, θα 
είναι ένας καλός λόγος για την 
κατασκευή του.
– Τι έχετε να παρατηρήσετε 
ως προς τη στάση της Τουρκί-
ας στην περιοχή και προς ποια 
κατεύθυνση θεωρείτε ότι μπο-
ρούν να παίξουν ρόλο οι εκλο-
γές του ’23;

– ∆εν θα πρέπει να έχουμε 

ιδιαίτερες προσδοκίες στην πε-
ρίπτωση της Τουρκίας. Μερικές 
φορές αυτοπεριορίζεται για οι-
κονομικούς λόγους ή εσωτερι-
κούς πολιτικούς λόγους, αλλά 
στην πράξη δεν έχει αλλάξει η 
κατεύθυνση που της έχει δώσει 
ο ισλαμιστής και αντισημίτης Ερ-

ντογάν. ∆εν ξέρουμε τι θα γίνει 
στις επικείμενες εκλογές. Από τη 
μία, ο Ερντογάν έχει χάσει υπο-
στήριξη στο εκλογικό σώμα. Από 
την άλλη, είναι μεγάλο ερώτημα 
αν θα αποδεχθεί την ετυμηγορία 
του τουρκικού λαού.
– Eνα άλλο ερώτημα είναι κατά 

πόσο υπάρχει αξιόπιστη εναλ-
λακτική στην Τουρκία. Ποια εί-
ναι η γνώμη σας;

– Νομίζω ότι μια άλλη κυβέρ-
νηση θα ήταν απασχολημένη 
με την επίλυση των σοβαρών 
οικονομικών προβλημάτων της 
Τουρκίας και θα προσπαθού-
σε να διορθώσει μέρος της ζη-
μιάς την οποία έχει υποστεί το 
τουρκικό πολιτικό σύστημα στις 
δύο δεκαετίες του Ερντογάν. 
Πιθανότατα θα ενδιαφερόταν 
λιγότερο για περιπέτειες εκτός 
συνόρων.
– Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να σταθεί η Ελλάδα μπροστά 
στην απειλή της Τουρκίας;

– Εχετε πρόβλημα. Η Τουρκία 
δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Εί-

ναι μια μεγάλη χώρα, μεγαλύτε-
ρη από την Ελλάδα. Η χώρα σας 
θα πρέπει να έχει μια δύναμη 
αποτροπής η οποία θα επιφέ-
ρει κόστος στην όποια επιθετι-
κή συμπεριφορά εις βάρος της. 
Η Ελλάδα θα πρέπει να διασφα-
λίσει την αυτοδυναμία της.
– Εξελίσσεται η συμμαχία Ελλά-
δας-Κύπρου-Ισραήλ στο επίπε-
δο που απαιτούν οι προκλήσεις 
στην περιοχή;

– ∆εν θα τη χαρακτήριζα συμ-
μαχία αλλά εταιρική στρατηγική 
σχέση, η οποία μεταξύ άλλων πε-
ριορίζει σε κάποιον βαθμό την 
τουρκική επιθετικότητα. Φυσικά, 
η σχέση αυτή μπορεί και πρέπει 
να ενισχυθεί κι άλλο, ανάμεσα σε 
αυτές τις δημοκρατικές χώρες, 
πρεσβευτές του δυτικού πολιτι-
σμού. Τόσο στον οικονομικό και 
πολιτισμικό τομέα, όσο και στον 
στρατιωτικό τομέα.
– Κάνατε ήδη μια αναφορά στην 
Αίγυπτο. Ποιος μπορεί να είναι 
ο ρόλος της;

– Πρέπει να φέρουμε την Αί-
γυπτο σε αυτήν τη συνεργασία. 
Είναι η μεγαλύτερη αραβική χώ-
ρα με πληθυσμό στα 100 εκατ. Η 
σταθερότητα της Αιγύπτου βρί-
σκεται στο κέντρο της σταθερό-
τητας στην ευρύτερη περιοχή. 
Είναι επίσης σημαντικός ο ρό-
λος της στην ενεργειακή ασφά-
λεια. Και θα πρέπει να βοηθή-
σουμε τον Σίσι προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο

«Η Τουρκία δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μια δύ-
ναμη αποτροπής η οποία θα επιφέρει κόστος στην όποια επιθετική συμπερι-
φορά εις βάρος της», τονίζει ο Εφραίμ Ινμπάρ. 

Δεν θα πρέπει να έχου-
με ιδιαίτερες προσδοκί-
ες στην περίπτωση της 
Τουρκίας. Στην πράξη 
δεν έχει αλλάξει η κα-
τεύθυνση που της έχει 
δώσει ο ισλαμιστής και 
αντισημίτης Ερντογάν.

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Εφραίμ Ινμπάρ Πρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ

Η μεθαυριανή έξοδος του πλωτού 
γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίτ 
Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο 
έχει, όπως ήταν αναμενόμενο, 
φέρει ξανά στην επιφάνεια τις 
συζητήσεις για το εύρος της κλι-
μάκωσης που μπορεί να επιλέξει 
η Αγκυρα τον Αύγουστο. ∆εδο-
μένου του τρόπου με τον οποίο 
κινούνται συνήθως οι δραστη-
ριότητες της Τουρκικής Εταιρεί-
ας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ), τα πλωτά 
γεωτρύπανα δεν αναλαμβάνουν 
δράση στην τύχη, αλλά σε περι-
οχές όπου ήδη έχουν πραγματο-
ποιηθεί εκτεταμένες έρευνες δύο 
και τριών διαστάσεων.

Τι δείχνει η εμπειρία

Με βάση αυτή την πεπατημέ-
νη, οποιαδήποτε περιοχή ανα-
τολικά του 28ου μεσημβρινού 
(δηλαδή νότια της Ρόδου και ανα-
τολικότερα), μέχρι τα ανοιχτά δυ-
τικά και βόρεια της Κύπρου, εί-
ναι πιθανός στόχος ερευνητικών 
γεωτρήσεων από το «Αμπντούλ 
Χαμίτ Χαν». Κατά το ίδιο σκεπτι-
κό, οι περιοχές δυτικά του 28ου 
μεσημβρινού, είτε εντός της πε-
ριοχής που έχει οριοθετηθεί ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο είτε 
σε κάποιες που περιλαμβάνονται 
στο αποκαλούμενο τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο, συγκεντρώνουν 
μικρότερες πιθανότητες. Είναι 
δεδομένο ότι μια επιλογή προ-
ώθησης του γεωτρύπανου δυτι-
κά του 28ου μεσημβρινού (στην 
Αν. Μεσόγειο ή στο Αιγαίο) θα 
γίνει αντιληπτή –όχι μόνο από 
την Ελλάδα αλλά και διεθνώς– 
ως μια κίνηση μονομερούς και 
κατακόρυφης κλιμάκωσης εκ μέ-
ρους της Τουρκίας. 

Πάντως, η Αθήνα είχε δε-
χτεί μηνύματα ότι οι Αμερικα-
νοί έχουν ασκήσει το τελευταίο 

διάστημα έντονες πιέσεις προς 
την τουρκική πλευρά για να μην 
προβεί σε ακραίες ενέργειες που 
θα πυροδοτούσαν ένταση. Το 
ίδιο κλίμα, περί συστάσεων 
στην Αγκυρα για αυτοσυγκρά-
τηση, μετέφερε και ο ανώτατος 
διοικητής Συμμαχικών ∆υνάμε-
ων στην Ευρώπη, Αμερικανός 
στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, 
στις επαφές του τα προηγούμε-
να εικοσιτετράωρα στην Αθήνα. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με εκτιμή-
σεις που έχουν προκύψει από 
την ανάλυση των δεδομένων 
και πληροφορίες οι οποίες κα-
ταφθάνουν διαρκώς, οι πιο πι-
θανές περιοχές τέλεσης ερευ-
νητικών γεωτρήσεων από το 
γεωτρύπανο της ΤΡΑΟ είναι: 

Πρώτον, στην περιοχή βόρεια 
της Κύπρου, είτε εντός περιοχής 
η οποία πράγματι ανήκει στην 
Τουρκία είτε σε έκταση που απο-
τελεί την αποκαλούμενη «υφα-
λοκρηπίδα» του ψευδοκράτους. 
Σε περίπτωση αδειοδότησης της 
ΤΡΑΟ από το ψευδοκράτος, είναι 
πιθανή η επέκταση των δραστη-
ριοτήτων του «Αμπντούλ Χαμίτ 
Χαν» στην περιοχή περί τη κα-
τεχόμενη χερσόνησο της Καρπα-
σίας, όπου στο παρελθόν έχουν 
διεξαχθεί εκτεταμένες σεισμι-
κές έρευνες, βόρεια και νότια 
από αυτήν. 

∆εύτερον, σε περιοχές που 
βρίσκονται καθαρά εντός της 
οριοθετημένης ΑΟΖ της Κύπρου 
στα νοτιοδυτικά του νησιού. Σε 
αυτή την περίπτωση το βόρειο 
τμήμα του οικοπέδου 6 (στο νό-
τιο πραγματοποιεί γεωτρήσεις η 
ιταλογαλλική κοινοπραξία Eni/
Total) είναι ένας από τους προ-
φανείς στόχους και όχι μόνο. Τα 
οικόπεδα 4 και 5 αποτελούν πι-
θανούς στόχους στα Ν∆ του νη-
σιού, όπως και το οικόπεδο 3 στα 
ΝΑ. Η πρόσφατη κινητικότητα 

ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, 
όπως αυτή καταγράφηκε και από 
την περιοδεία του ειδικού απε-
σταλμένου του Λευκού Οίκου 
για την Ενέργεια Εϊμος Χόκστα-
ϊν, για τη διευθέτηση της διαφο-
ράς που υπάρχει προκειμένου 
να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση 
ΑΟΖ ανάμεσα στις δύο χώρες, 
δεν έχει περάσει απαρατήρητη 
από την Αγκυρα, η οποία επιθυ-
μεί να υπενθυμίσει την παρου-
σία και τις διεκδικήσεις της περί 
την Κύπρο. 

Τρίτον, στις περιοχές που βρί-
σκονται ανατολικά του 28ου με-

σημβρινού, στη μεγάλη θαλάσ-
σια περιοχή από τα νότια της 
Ρόδου έως και 6 ναυτικά μίλια 
έξω από την Πάφο. Αρμόδιες 
πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι 
το συγκεκριμένο σενάριο εί-
ναι εκείνο που συγκεντρώνει 
τις λιγότερες πιθανότητες, δί-
χως ωστόσο να αποκλείεται τί-
ποτα. Πρακτικά η επαλήθευση 
ενός τέτοιου σεναρίου θα οδη-
γούσε σε σκηνικό επανάληψης 
των συνθηκών του θέρους και 
φθινοπώρου του 2020, όπως αυ-
τό εξελίχθηκε με το ερευνητικό 
«Ορούτς Ρέις» να πλέει επί τρί-
μηνο, πλαισιωμένο από ναυτι-
κές δυνάμεις Τουρκίας και Ελ-
λάδας. Βέβαια, αν επιβεβαιωθεί 
ένα τέτοιο σενάριο, τα πράγμα-
τα θα είναι πολύ χειρότερα, κα-
θώς ουδείς θα μπορεί να ισχυ-
ριστεί ότι το «Αμπντούλ Χαμίτ 
Χαν» δεν παραβιάζει τη δυνητι-
κή υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. 
Πάντως, εφόσον το πλωτό γεω-
τρύπανο της TPAO αναπτυχθεί 

σε κάποιο από τα οικόπεδα που 
βρίσκονται στη Ν∆ πλευρά της 
κυπριακής ΑΟΖ, δεν αποκλείε-
ται να μετακινηθεί και ελαφρώς 
δυτικότερα από το οικόπεδο 4, 
φθάνοντας στο ανατολικό τμή-
μα της δυνητικής ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας. Τον Οκτώβριο 
του 2018 το ερευνητικό πλοίο 
«Μπαρμπαρός» είχε αναλάβει 
να κάνει έρευνες στο ανατολι-
κότερο κομμάτι της δυνητικής 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε 
μια επιχείρηση που διαδραμα-
τίστηκε επί σχεδόν ενάμισι μή-
να, με την παρουσία φρεγάτας 
του Π.Ν. (αρχικά η «Νικηφόρος 
Φωκάς» και εν συνεχεία η «Σα-
λαμίς»). 

Θα υπάρξει αντίδραση

Είναι απολύτως σαφές και δε-
δομένο ότι, ειδικά στην περίπτω-
ση που το πλωτό γεωτρύπανο 
επιχειρήσει να κινηθεί σε περι-
οχή δυνητικής ελληνικής κυρι-
αρχίας, οι Ενοπλες ∆υνάμεις θα 

αντιδράσουν, μάλιστα βάσει σχε-
δίων, τα οποία έχουν εμπλουτι-
στεί μετά την πολύμηνη και δι-
δακτική εμπειρία του 2020. Στο 
διπλωματικό πεδίο η Αθήνα έχει 
προχωρήσει σε όλες τις απαραί-
τητες κινήσεις προκειμένου να 
υφίσταται ξεκάθαρη εικόνα σε 
όλες τις δυτικές πρωτεύουσες και 
πέρα από αυτές. Οι πρόσφατες 
επαφές που είχε ο ΥΠΕΞ Νίκος 
∆ένδιας στη ΝΑ Ασία –κυρίως 
η συζήτησή του με τον Κινέζο 
ομόλογό του Γουάνγκ Γι– είχαν 
ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Σε 
περίπτωση που εξελιχθεί το βα-
σικό σενάριο, δηλαδή η έναρξη 
γεωτρήσεων περί την Κύπρο, 
τότε αναμένεται με ενδιαφέρον 
η ένταση των αντιδράσεων από 
την Ε.Ε. Και τούτο, βέβαια, εξαρ-
τάται από το αν το «Αμπντούλ 
Χαμίτ Χαν» πλεύσει στα βόρεια 
της Κύπρου ή στον νότο, όπου 
βρίσκονται τα διεθνώς αναγνω-
ρισμένα ύδατα της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας.

Τα 3 σενάρια
για τη ρότα
του «Αμπντούλ
Χαμίτ Χαν»
Πού θα κινηθεί το τουρκικό γεωτρύπανο

Οποιαδήποτε περιοχή 
νότια της Ρόδου και 
ανατολικότερα, μέχρι 
τα ανοιχτά δυτικά και 
βόρεια της Κύπρου, είναι 
πιθανός στόχος.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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Μερικές ώρες: τόσο χρειάστηκε 
η επιτροπή της Αρχής ∆ιασφά-
λισης Απορρήτου Επικοινωνιών 
(Α∆ΑΕ), που συγκροτήθηκε για να 
διερευνήσει τη δημόσια καταγ-
γελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για 
απόπειρα παγίδευσης του κινητού 
τηλεφώνου του, για να εντοπί-
σει την άρση απορρήτου από την 
ΕΥΠ. Η επιτροπή συγκροτήθηκε 
την περασμένη Τετάρτη, την Πέ-
μπτη τα μέλη της επισκέφθηκαν 
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας 
του κ. Ανδρουλάκη και την Πέ-
μπτη το απόγευμα ενημερώθηκε 
ο πρωθυπουργός ότι η ΕΥΠ είχε 
παρακολουθήσει το τηλέφωνο 
του κ. Ανδρουλάκη. Από εκείνη 
τη στιγμή το Μαξίμου επιδίδεται 
σε αγώνα περιορισμού της ζημιάς 
που προκαλεί αυτό που η αντιπο-
λίτευση κάνει σημαία ως «σκάν-
δαλο υποκλοπών». Η γραμμή της 
κυβέρνησης είναι «όλα στο φως». 
Ετσι, το Μαξίμου δήλωσε ότι θα 
ανταποκριθεί θετικά σε αίτημα 
για σύγκληση της Επιτροπής Θε-
σμών και ∆ιαφάνειας αλλά και στο 
αίτημα για εξεταστική επιτροπή. 

Με βάση την αλληλουχία γεγο-
νότων ήταν βέβαιο ότι η παρέμ-
βαση της Α∆ΑΕ θα αποκάλυπτε 
τον μηχανισμό «νόμιμης συνα-
κρόασης». Εν μέρει η οργή με 
την οποία, σύμφωνα με συνεργά-
τες του, αντέδρασε ο κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης όταν πληροφορή-
θηκε την παρακολούθηση, μπο-
ρεί να αποδοθεί και σε αυτό. Το 
Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε εκτε-
θειμένο και σε αιφνιδιασμό. Για 
ένα θέμα που ο χειρισμός του, 
διαβεβαιώνουν συνομιλητές του 
πρωθυπουργού, θα ήταν εντελώς 
διαφορετικός εάν είχε γίνει κα-
λύτερη διαχείριση και είχε υπάρ-
ξει ενημέρωση του κυβερνητι-
κού επιτελείου. Ενημέρωση στην 
αφετηρία, όταν η ΕΥΠ δέχθηκε, 
σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, αίτημα ξένων υπηρεσιών για 
παρακολούθηση του κ. Ανδρου-
λάκη. Οι ίδιες πηγές κατηγορη-
ματικά βεβαιώνουν ότι ποτέ δεν 
θα είχε δοθεί κυβερνητική συ-
γκατάθεση για παρακολούθηση 
πολιτικού προσώπου. 

Το δεύτερο επίπεδο αιφνιδια-
σμού του πρωθυπουργικού πε-
ριβάλλοντος ήρθε, λένε, από τη 
συνειδητοποίηση ότι υπάρχει μια 
τόσο σημαντική παράμετρος σε 
ένα θέμα που έχει αναδειχθεί σε 
κυρίαρχο της πολιτικής συζήτη-
σης τις προηγούμενες εβδομάδες, 
χωρίς οι έχοντες γνώση να θεω-
ρήσουν ότι όφειλαν να ενημερώ-
σουν. Και πάλι η κυβέρνηση θα 
βρισκόταν εκτεθειμένη, αλλά θα 
είχε περιθώριο καλύτερου χειρι-
σμού και ανάληψης της πρωτο-
βουλίας των κινήσεων αντί να 
δίνεται βήμα για κριτική ότι εάν 
δεν υπήρχε η Α∆ΑΕ, το θέμα θα 
έμενε θαμμένο. 

Οι παραιτήσεις του επικεφα-
λής της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντο-
λέοντος, και του γραμματέα του 
πρωθυπουργού, Γρηγόρη ∆ημη-
τριάδη, ήταν οι επιβεβλημένες 
κινήσεις σε μια διαδικασία ελεγ-
χόμενης διαχείρισης της κρίσης. 
Γιατί, όπως ομολογείται, η κυβέρ-
νηση καλείται να διαχειριστεί τη 

χειρότερη πολιτική κρίση της θη-
τείας της. Η αντιπολίτευση μπο-
ρεί να πιέσει με ένα θέμα που 
κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον 
της κοινής γνώμης. Και οι γραμ-
μές της αντιπολιτευτικής επίθε-
σης έχουν ήδη χαραχτεί: είτε η 
κυβέρνηση γνώριζε, οπότε είναι 
έκθετη για σοβαρή παραβίαση 
δικαιωμάτων, είτε το αγνοούσε, 
οπότε ανεξέλεγκτα κέντρα δρουν 
παρακολουθώντας, χωρίς να δί-
νουν λογαριασμό. Η παράπλευρη 
συνέπεια είναι ότι η συζήτηση 
για προσφυγή στις κάλπες που 
με προσωπική επιμονή ο πρω-
θυπουργός έβαλε στο περιθώριο, 
επανέκαμψε δυναμικά ακόμα και 
ως αναγκαία διέξοδος από ένα ιδι-
αίτερα τοξικό περιβάλλον. 

Από την Πέμπτη

Η παραίτηση Κοντολέοντος 
κρίθηκε αναγκαία από το Μαξί-
μου και είχε αποφασιστεί από το 
βράδυ της Πέμπτης, χωρίς όμως 
να τίθεται και θέμα ∆ημητριάδη. 
Επίσης, στον διοικητή της ΕΥΠ 

αποδίδεται ολοκληρωτικά η ευ-
θύνη για τις επιλογές που έγιναν 
στην υπόθεση Ανδρουλάκη. Πο-
λύ περισσότερο που μόλις μία 
εβδομάδα πριν, στην Επιτροπή 
Θεσμών και ∆ιαφάνειας ο επι-
κεφαλής της ΕΥΠ εμφανίστηκε 
δηλώνοντας πλήρη άγνοια για 
τις καταγγελίες Ανδρουλάκη, με 
την αντιπολίτευση, πλέον, να του 
αποδίδει εσκεμμένη παραπληρο-
φόρηση και απόπειρα συγκάλυ-
ψης. Στις εξηγήσεις που κλήθηκε 
να δώσει το βράδυ της Πέμπτης, 
εμφανίζεται να είπε ότι το αίτημα 
για την παρακολούθηση Ανδρου-
λάκη έγινε από τις ξένες υπηρε-
σίες σύμφωνα με όσα προβλέπο-
νται από τις σχετικές διαδικασίες 
και ότι τα κριτήρια που τίθενται 
για την ικανοποίηση ανάλογων 
αιτημάτων από την ΕΥΠ πληρού-
νταν όλα. Ωστόσο, δεν κατάφερε 
πειστικά να απαντήσει γιατί σε 
ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που 
αφορούσε παρακολούθηση πολι-
τικού προσώπου, ανεξαρτήτως 
του γεγονότος ότι ο κ. Ανδρου-
λάκης δεν είχε γίνει ακόμα πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, θεώρη-
σε ότι μπορούσε να αποφασίσει 
μόνος του χωρίς να ενημερώσει 
αρμοδίως για το αίτημα. 

Με την υπεραντίδραση της 
αντιπολίτευσης να προεξοφλεί-
ται, ήταν δεδομένο ότι δεν θα 
αρκούσε η παραίτηση Κοντολέ-
οντος. Ο πρωθυπουργός κάλεσε 
στο γραφείο του τον Γρηγόρη ∆η-

μητριάδη, του είπε ότι δεν υπήρ-
χε σαφής εικόνα για το βάθος της 
υπόθεσης και του ζήτησε να πα-
ραιτηθεί. Ισως η πιο αναμενόμε-
νη κίνηση από πλευράς Μαξίμου. 
Ο ∆ημητριάδης εδώ και καιρό 
επίμονα μπαίνει στο κάδρο των 
παρακολουθήσεων από δημοσι-
ογραφικές έρευνες και, φυσικά, 
από την αντιπολίτευση, που επι-
διώκει να συνδέσει όσο περισσό-
τερο μπορεί το άμεσο περιβάλλον 
του πρωθυπουργού με τις παρα-
κολουθήσεις. Προεξοφλήθηκε ότι 
η γνωστοποίηση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας της Α∆ΑΕ 
θα προκαλούσε έναν νέο, ακόμα 
πιο έντονο κύκλο επιθέσεων κατά 
του ∆ημητριάδη, αυτό που πηγές 
του Μαξίμου ονόμασαν «κύκλο 
τοξικότητας». 

Πέραν της στόχευσης από την 
αντιπολίτευση, ένα μέρος της 
ευθύνης για τα λάθη στη συγκε-
κριμένη υπόθεση επιμερίζεται 
στον κ. ∆ημητριάδη. ∆ιότι, όπως 
λένε από το επιτελείο του Μαξί-
μου, εκ της θέσεώς του θα έπρεπε 
να γνωρίζει, είχε την ευθύνη να 
ενημερώνεται προκειμένου να 
ενημερώνει τον πρωθυπουργό. 

Πάντως, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι όλη την εβδομάδα ο 
κ. ∆ημητριάδης είχε περιορίσει 
την κινητικότητά του στο Μα-
ξίμου και είχε ακυρώσει όλα τα 
ραντεβού του με υπουργούς και 
κυβερνητικά στελέχη. Από ορι-
σμένους αυτό ερμηνεύεται ως 

σαφής ένδειξη ότι ο τέως γραμ-
ματέας του πρωθυπουργού εί-
χε τεθεί σε αναμονή, καθώς και 
χωρίς τις τελευταίες εξελίξεις οι 
επιθέσεις που δεχόταν ήταν δι-
αρκείς και έδειχναν ότι θα έχουν 
συνέχεια. Οπότε είχε ήδη αρχίσει 
να καλλιεργείται η ιδέα της αντι-
κατάστασής του, η οποία τελικά 
κατέστη μονόδρομος. 

Η ενημέρωση

Από την κυβέρνηση, αμέσως 
μετά τη γνωστοποίηση των πα-
ραιτήσεων ∆ημητριάδη - Κοντο-
λέοντος έδωσαν τις πληροφορίες 
για τα ευρήματα της Α∆ΑΕ, επι-
βεβαιώνοντας την επιχείρηση 
που οργάνωσε η ΕΥΠ. Ταυτόχρο-
να, έσπευσαν να δηλώσουν ότι 
βρίσκονται στη διάθεση του κ. 
Ανδρουλάκη για οτιδήποτε επι-
πλέον χρειαστεί, πέρα από την 
ιδιαίτερη ενημέρωση που ανέ-
λαβε η ΕΥΠ, υπό τη νέα διοίκη-
ση, να κάνει στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 

Αν και αρχικά η γνωστοποίη-
ση των παραιτήσεων αποδόθηκε 
σε επιλογή του χρόνου δρομο-
λόγησής τους από την κυβέρνη-
ση τώρα, ώστε το θέμα να ξεχα-
στεί μέσα στην αυγουστιάτικη 
ραστώνη, τα όσα ακολούθησαν 
δεν δείχνουν να επιβεβαιώνουν 
αυτή την εκδοχή. Ισα ίσα, η δρο-
μολόγηση των κοινοβουλευτι-
κών διαδικασιών επιταχύνει τις 
εξελίξεις. 

Το χρονικό της εκκαθάρισης της ΕΥΠ
«Ολα στο φως», η στρατηγική του Μαξίμου μετά τον αιφνιδιασμό από την αποκάλυψη της παρακολούθησης Ανδρουλάκη
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Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σαν κεραυνός εν αιθρία 
έπεσε την Παρασκευή το 
πρωί η παραίτηση του τέως 
πλέον γενικού γραμματέα 
του πρωθυπουργού, Γρη-
γόρη ∆ημητριάδη. Οι πα-
ροικούντες την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη γνωρίζουν πο-
λύ καλά τον κεντρικό ρόλο 
που είχε ο ∆ημητριάδης 
στην καθημερινή διαχείρι-
ση του κυβερνητικού έρ-
γου και πόσο παρεμβατικός 
ήταν ο ρόλος του σε όλα 
τα πεδία της κυβερνητικής 
δράσης – με προεξάρχοντα 
τον τομέα της ασφάλειας, 
τη διεύθυνση του οποίου 
ο παραιτηθείς γραμματέας 
είχε αναλάβει με ιδιαίτερο 
προσωπικό ζήλο. Στελέχη 
πλησίον του πρωθυπουρ-
γού χαρακτηρίζουν τον κ. 
∆ημητριάδη «πολυεργα-
λείο», καθώς σε αντίθεση 
με άλλα στελέχη τεχνο-
κρατικού προφίλ που είναι 
κοντά στον πρωθυπουργό, 
ο τέως γ.γ. και ανιψιός του 
πρωθυπουργού διαθέτει 
ένστικτο «πολιτικού ζώου», 
αφού και ο ίδιος είναι γό-
νος πολιτικής οικογενείας. 
Αυτό, λένε οι ίδιες πηγές, 
του έδινε τη δυνατότητα να 
παίρνει πολύ γρήγορα απο-
φάσεις, που όμως αρκετές 
φορές αποδεικνύονταν πα-
ράτολμες. Χάρη σε αυτά 
τα χαρακτηριστικά του, και 
στη σχέση εμπιστοσύνης 
που είχε λόγω δεσμού αί-
ματος με τον πρωθυπουρ-
γό, ο ∆ημητριάδης είχε 
φτάσει να είναι ο πιο στε-
νός συνομιλητής του. Και 
τα 3,5 χρόνια που έμεινε 
στη θέση του στο Μαξίμου 
αποτέλεσε σημείο αναφο-
ράς για πολλούς υπουρ-
γούς, αλλά και για πολλά 
μέλη της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας. ∆εν απέφυγε 
ωστόσο τις συγκρούσεις, 
ορισμένες εκ των οποίων 
εξελίχθηκαν σε βεντέτες 
που αποτυπώθηκαν και σε 
αλλαγές στη σύνθεση του 
κυβερνητικού σχήματος. 
Για όλους τους παραπάνω 
λόγους η παραίτησή του 
από τη θέση του γενικού 
γραμματέα ερμηνεύεται 
ως απόδειξη ότι για τον κ. 
Μητσοτάκη «δεν υπάρ-
χουν εξαρτήσεις από πρό-
σωπα· ισχύει», σύμφωνα 
με την εκτίμηση κυβερνη-
τικού στελέχους, «100% 
το ουδείς αναντικατάστα-
τος». Oπως ανέφεραν άλ-
λες πηγές, η παραίτηση 
του κ. ∆ημητριάδη ήταν 
αναπόφευκτη, καθώς 
«μέσα σε ένα κλίμα τοξι-
κότητας, τα πράγματα θα 
ήταν εξαιρετικά δυσλει-
τουργικά και για την κυ-
βέρνηση και για τον ίδιο 
τον κ. ∆ημητριάδη».

ΣΤ. Π.

Παρεμβατικός 
και παράτολμος

Αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις 
σε πολλά επίπεδα προκαλούν οι 
παραιτήσεις των κ. Γρηγόρη ∆η-
μητριάδη και Παναγιώτη Κοντο-
λέοντος. Το Μαξίμου, με διαρροές 
μέσω κυβερνητικών πηγών την 
Παρασκευή το μεσημέρι, κατέ-
στησε σαφές πως το τοξικό κλί-
μα που πήγε να δημιουργηθεί με 
επίκεντρο τις παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων και η στοχοποίηση 
του γενικού γραμματέα της κυ-
βέρνησης, Γρηγόρη ∆ημητριά-
δη, ήταν τα στοιχεία εκείνα που 
έκαναν δεκτή από πλευράς του 
πρωθυπουργού την παραίτηση. 

Η απάντηση του Μαξίμου στις 
επικρίσεις της αντιπολίτευσης εί-
ναι πως από τη στιγμή που υπήρ-
χαν «λανθασμένες ενέργειες στη 
διαδικασία των νόμιμων επισυν-
δέσεων» η παραίτηση του κ. Κο-

ντολέοντος, διοικητή της ΕΥΠ, 
ήταν μονόδρομος, καθώς δεν είχε 
ενημερωθεί το Μέγαρο Μαξίμου, 
όπως όφειλε. Αυτή αναμένεται να 
είναι η γραμμή άμυνας της κυβέρ-
νησης για το θέμα από τούδε και 
στο εξής, καθώς το ζήτημα είναι 
βέβαιο πως θα έρθει στην Ολομέ-
λεια μόλις ανοίξει η Βουλή. Κυβερ-
νητικές πηγές πάντως επισημαί-
νουν πως δεν αλλάζει κάτι στον 
ευρύτερο πολιτικό προγραμματι-
σμό της κυβέρνησης και, μετά τις 
παραιτήσεις, το κυβερνητικό έργο 
συνεχίζεται κανονικά. 

Στο παρασκήνιο πάντως στις 
συζητήσεις που πυροδότησαν οι 
παραιτήσεις κυριαρχούσε η ανη-

συχία για τους πολιτικούς μετα-
σεισμούς της υπόθεσης. Αρκετοί 
είναι αυτοί που προβλέπουν πως 
η τοξικότητα που θα αναπτυχθεί 
το επόμενο διάστημα θα είναι 
τέτοια, ώστε η πρόωρη προσφυ-
γή σε εκλογές μπορεί να επανέλ-
θει στο τραπέζι. Για παράδειγμα, 
αρκετοί σημειώνουν πως το αί-
τημα της αντιπολίτευσης για τη 
σύσταση εξεταστικής επιτροπής 
θα δημιουργήσει το ασφυκτικό 
πολιτικό περιβάλλον πόλωσης 
που ο πρωθυπουργός είχε περι-
γράψει ως αφόρητο για τη χώρα. 
Η επίκληση αυτού του λόγου θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε πρό-
ωρες κάλπες. 

Εντονη συζήτηση για το θέ-
μα υπήρξε και στο εσωτερικό 
της κυβέρνησης, με την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα να είναι σε 
αναβρασμό. Οπως έλεγαν πολλά 
στελέχη στην «Κ», το θέμα των 
παρακολουθήσεων δεν συνάδει 
με την ιστορία της παράταξης 
και ορθώς ο κ. Μητσοτάκης έκα-
νε αποδεκτή την παραίτηση του 
κ. Κοντολέοντος με συνοπτικές 
διαδικασίες. Παρενέργειες βλέ-
πουν έμπειρα στελέχη και στη 
διάταξη του πολιτικού σκηνικού. 
Το ενδεχόμενο μετεκλογικής σύ-
γκλισης της Νέας ∆ημοκρατίας 
με το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να θε-
ωρείται ενταφιασμένο καθώς, 

όπως έλεγαν, οι παρακολουθή-
σεις εξωθούν ήδη τον κ. Ανδρου-
λάκη σε μετωπική σύγκρουση με 
την κυβέρνηση. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει πως όταν οδηγηθούμε 
σε εκλογές –είτε του χρόνου, είτε 
κατ’ εξαίρεση νωρίτερα ανάλογα 
τις εξελίξεις– τότε η αυτοδυνα-
μία προβάλλει ως μονόδρομος 
χωρίς εναλλακτικές για τη Νέα 
∆ημοκρατία. 

Τέλος, ένα ακόμη σενάριο που 
συζητείται είναι πως οι τελευταί-
ες εξελίξεις μπορεί να επιταχύ-
νουν την πιθανότητα κάποιου 
ανασχηματισμού, τόσο για λό-
γους ουσίας, όσο και αλλαγής 
ατζέντας. 

Το κυβερνητικό στρατόπεδο μετράει «μετασεισμούς»
Εμπειρα στελέχη 
προέβλεπαν τοξική 
αντιπαράθεση 
το φθινόπωρο και δεν 
απέκλειαν αναθέρμανση 
των σεναρίων για 
πρόωρες εκλογές.

Ηταν βέβαιο ότι η πρω-
τοβουλία της ΑΔΑΕ θα 
αποκάλυπτε τον μηχα-
νισμό νόμιμης συνακρό-
ασης του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παραίτηση του μέχρι πρότινος γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη ∆ημητριάδη ήταν αναπόφευκτη, καθώς 
«μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δυσλειτουργικά και για την κυβέρνηση και για τον ίδιο».

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ενα στα πέντε περιστατικά 
COVID-19 που καταγράφονται 
τις τελευταίες εβδομάδες στη χώ-
ρα μας είναι επαναλοίμωξη. Ενα 
φαινόμενο που έως πριν από το 
τέλος του 2021 θεωρείτο σπάνιο, 
πλέον με τη διαδοχική επικράτη-
ση υποπαραλλαγών της Ομικρον 
και τη μεγάλη χρονική απόσταση 
από τον εμβολιασμό για την πλει-
ονότητα του πληθυσμού, έχει γί-
νει ιδιαίτερα συχνό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί 
οι επιστήμονες του ΕΟ∆Υ (πρόε-
δρος Θεοκλής Ζαούτης, αντιπρό-
εδρος ∆ημήτρης Παρασκευής, 
και η προϊσταμένη της ∆ιεύθυν-
σης Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη 
Νοσήματα Κασσιανή Μέλλου), 
από τις 27 ∆εκεμβρίου 2021 έως 
το τέλος Ιουλίου 2022 έχουν κα-
ταγραφεί στη χώρα μας 280.865 
επαναλοιμώξεις. Στη συντριπτι-
κή πλειονότητά τους (98,3% ή 
276.115 περιστατικά) πρόκειται 
για πρώτη επαναλοίμωξη. Στο 
1,7% των περιπτώσεων (4.706 πε-
ριστατικά) οι ασθενείς είχαν δύο 
επαναλοιμώξεις μέσα σε αυτό το 
διάστημα, ενώ καταγράφηκαν και 
44 περιστατικά με τρεις ή και πε-
ρισσότερες επαναλοιμώξεις. Από 
τις 280.865 επαναλοιμώξεις που 
έχουν καταγραφεί αυτό το επτά-
μηνο του 2022, σχεδόν οι 110.000 
εντοπίστηκαν μέσα στον Ιούλιο. 
Και σύμφωνα με τα δεδομένα του 

ΕΟ∆Υ πλέον το 20% των κρου-
σμάτων που δηλώνονται αφο-
ρούν επαναλοιμώξεις.

«Εχουμε ένα αυξανόμενο πο-
σοστό επαναλοιμώξεων τις τε-
λευταίες εβδομάδες. Αυτό είναι 
συνέπεια τριών παραμέτρων: Αρ-
χικά, έχει επικρατήσει η υποπα-
ραλλαγή BA.5 η οποία έχει χαρα-
κτηριστικά ανοσιακής διαφυγής. 
Επιπλέον, το χρονικό διάστημα 
που έχει μεσολαβήσει από τον 
εμβολιασμό είναι σχετικά μεγά-
λο και συνεπώς η ανοσία έναντι 
μόλυνσης έχει εξασθενήσει για 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. 
Και τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού έχει ήδη μολυν-
θεί, οπότε αυτό στατιστικά αυξά-
νει και το ποσοστό των επαναλοι-
μώξεων», σημειώνει στην «Κ» ο 
αναπληρωτής καθηγητής Επιδη-
μιολογίας και Προληπτικής Ιατρι-
κής στο ΕΚΠΑ αντιπρόεδρος του 
ΕΟ∆Υ ∆ημήτρης Παρασκευής. 

Ακόμη και για τις επαναλοι-
μώξεις ο εμβολιασμός μπορεί να 
κάνει διαφορά. Σύμφωνα με ανά-
λυση δεδομένων του ΕΟ∆Υ το 
50,2% των περιπτώσεων πρώ-
της μόλυνσης που καταγράφη-
καν από τις 27 ∆εκεμβρίου 2021 
έως και τα μέσα Ιουνίου 2022 
αφορούσε ανεμβολίαστους και 
το υπόλοιπο ποσοστό εμβολια-
σμένους. Επαναλοίμωξη εμφάνι-
σε το 84,6% των ανεμβολίαστων 
και μόλις το 15,4% των εμβολια-
σμένων που είχαν νοσήσει στο 
παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι η 
υβριδική ανοσία, από εμβόλιο 

και μόλυνση, προστατεύει από 
τις επαναλοιμώξεις», εξηγεί ο κ. 
Παρασκευής. 

Στην ερώτηση πόσο συχνά 
μπορεί να νοσήσει κάποιος ξανά 
με COVID-19, ο καθηγητής επιση-
μαίνει ότι «αυτό εξαρτάται επίσης 
από κάποιες παραμέτρους. Εάν 
το άτομο έχει εμβολιαστεί, πότε 
έχει εμβολιαστεί και ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά των παραλλαγών 
που κυκλοφορούν τη δεδομένη 
στιγμή. Κατά κανόνα η ανοσία 
έναντι μόλυνσης είναι αρκετά 
αποτελεσματική, για ένα χρονικό 
διάστημα περίπου τριών μηνών. 
Μετά το τρίμηνο αυτή σταδιακά 
μειώνεται, ενώ μετά το εξάμηνο 

η ανοσία έναντι μόλυνσης εξα-
σθενεί σημαντικά και η πιθανό-
τητα για κάποιον να μολυνθεί 
ξανά είναι πολύ μεγάλη».

«Τη στιγμή που έχουμε 2,5 
χρόνια πανδημίας σαφώς υπάρ-
χουν άνθρωποι που έχουν ξανα-
νοσήσει», σημειώνει στην «Κ» 
η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Πνευμονολογίας στην Α΄ Κλινι-
κή Εντατικής Θεραπείας στον 
Ευαγγελισμό, Παρασκευή Κατσα-
ούνου. Οπως αναφέρει, «στην 
πραγματικότητα μπορούμε να 
τους διακρίνουμε σε δύο κατη-
γορίες. Είναι αυτοί που έχουν 
νοσήσει το 2020-2021 με προ-
ηγούμενα στελέχη του ιού, και 
τώρα που μολύνονται από την 
Ομικρον εμφανίζουν σχεδόν όλη 
την κλινική εικόνα αυτής της πα-
ραλλαγής, δηλαδή έντονο πυρετό 
και μεγάλη καταβολή. Και υπάρ-
χει μία ομάδα ασθενών που έχει 
νοσήσει σχετικά πρόσφατα με 
προηγούμενες υποπαραλλαγές 
της Ομικρον και οι οποίοι έχουν 
αρκετά πιο ήπια κλινική εικό-
να. Βγαίνουν θετικοί στον κορω-
νοϊό μεν, αλλά δεν έχουν πολλά 
συμπτώματα και πολύ γρήγορα 
αρνητικοποιούνται». Σύμφωνα 
με την κ. Κατσαούνου, το πιο 
«ακραίο» που έχει δει η ίδια από 
την κλινική της εμπειρία, είναι 
ασθενείς που είχαν νοσήσει τον 
περασμένο Απρίλιο και κόλλη-
σαν ξανά τον Ιούλιο. Και υπάρ-
χουν μεμονωμένα περιστατικά 
ατόμων στους οποίους η αρχική 
νόσος είχε αφήσει υπολείμματα 

και με τη νέα νόσηση προστέ-
θηκαν επιπλέον συμπτώματα. 
«Αυτό που είναι σημαντικό να 
πούμε είναι ότι όλοι μπορεί να 
ξανακολλήσουν COVID-19, εκτός 
εάν έχουν μολυνθεί πρόσφατα 
έως πριν 2-3 μήνες. Και μπορεί 
οι ίδιοι να μην κινδυνεύουν, αλ-
λά μπορούν να μεταδώσουν τη 
νόσο και να θέσουν σε κίνδυνο 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας», τονίζει η 
καθηγήτρια.

Θα γίνει... γρίπη

Ο ρόλος των επαναλοιμώξε-
ων στο χτίσιμο της ανοσίας του 
πληθυσμού και στην εξέλιξη του 
ιού είναι προς διερεύνηση. «Από 
την υπάρχουσα εμπειρία φαίνε-
ται ότι όσο περνάει ο καιρός το 
νόσημα γίνεται πιο ήπιο», τονί-
ζει ο κ. Παρασκευής και προσθέ-
τει: «Αυτή τη χρονική περίοδο ο 
κορωνοϊός δεν προκαλεί σοβα-
ρό νόσημα στα άτομα τα οποία 
έχουν εμβολιαστεί και στα άτο-
μα που δεν ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού. Αρα, η 
μέχρι τώρα εμπειρία μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι θα εξελι-
χθεί ο συγκεκριμένος κορωνοϊ-
ός ανάλογα με τον ιό της γρίπης 
ή τους άλλους κορωνοϊούς που 
προκαλούν απλό κρυολόγημα. 
∆ηλαδή τη στιγμή που έχουμε 
εμβολιαστεί και τη στιγμή που 
έχουμε μολυνθεί, θα έχουμε ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο ανοσίας 
έτσι ώστε ο κίνδυνος για σοβαρή 
νόσο να είναι εξαιρετικά μικρός».

Ενας στους πέντε ασθενείς έχει νοσήσει ξανά 
Πώς εξηγούν οι ειδικοί το φαινόμενο των συχνών επαναλοιμώξεων από κορωνοϊό – Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξή του 

281.000
επαναλοιμώξεις έχουν καταγρα-
φεί από αρχές του έτους έως τέλη 
Ιουλίου.

4.700
ασθενείς έχουν μολυνθεί δύο φορές 
επιπλέον της αρχικής μόλυνσης.

110.000 

έχουν καταγραφεί μόνο τον Ιούλιο 
2022.

Η επικράτηση υποπαραλλαγών της Ομικρον και η μεγάλη χρονική απόστα-
ση από τον εμβολιασμό για την πλειονότητα του πληθυσμού, έχει κάνει ιδιαί-
τερα συχνό το φαινόμενο να «ξανακολλά» κάποιος κορωνοϊό.
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Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Προτού ξεκινήσει την κατάθεσή του 
ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών 
Θεσσαλονίκης έτεινε προς την ει-
κόνα του Χριστού πίσω από την 
έδρα. «Είμαι Χριστιανός Ορθόδο-
ξος και θα μιλήσω μπροστά σε μια 
θρησκευτική εικόνα», είπε ο Αλε-
ξάντερ Βίνικ. Με αυτά τα λόγια ξε-
κίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 
η πρώτη πράξη ενός ψυχροπολε-
μικού θρίλερ, το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε πέντε χρόνια αργότερα 
με την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Ο 
Ρώσος πολίτης που δήλωνε τεχνι-
κός ∆ιαδικτύου έγινε μήλον της 
Εριδος μεταξύ τριών χωρών και 
κεντρικό πρόσωπο σε μια πρωτο-
φανή για τα ελληνικά δικαστικά 
χρονικά υπόθεση.

Την περασμένη Πέμπτη ο Βί-
νικ μετήχθη από τη Γαλλία στην 
Αθήνα, επιβιβάστηκε υπό άκρα 
μυστικότητα σε ιδιωτικό αερο-
σκάφος και μεταφέρθηκε στις 
ΗΠΑ. Αφού προσγειώθηκε στη 
Βοστώνη, του επετράπη να τη-
λεφωνήσει στη μητέρα του στη 
Ρωσία και έπειτα μεταφέρθηκε 
στο Σαν Φρανσίσκο, όπου είχε 
εκδοθεί ένταλμα εναντίον του. 
Η συνήγορός του, Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, σε ανακοίνωσή της 
έκανε λόγο για «απαγωγή και βί-
αιη εξαφάνιση από ελληνικό έδα-
φος», επισημαίνοντας ότι δεν της 
επετράπη να επικοινωνήσει μαζί 
του και ότι εκκρεμούσε αίτημα 
ασύλου του Βίνικ.

Το νήμα της ιστορίας ξεκινά-
ει στις 25 Ιουλίου 2017 στη Χαλ-
κιδική, όπου ο Βίνικ παραθέριζε 
μαζί με τη γυναίκα του και τους 
δύο γιους τους. Ηταν η τέταρτη 
φορά που επισκέπτονταν για δια-
κοπές την Ελλάδα. Είκοσι άτομα, 
κάποιοι φορώντας μπλουζάκια και 
βερμούδες, όπως είχε περιγρά-
ψει η σύζυγός του, εμφανίστηκαν 
στην παραλία και πέρασαν χειρο-
πέδες στον τότε 38 ετών Ρώσο. 
Εις βάρος του είχε εκδοθεί στις 
ΗΠΑ, από τις 17.1.2017, διεθνές 
ένταλμα σύλληψης για αδικήμα-
τα στον κυβερνοχώρο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό 
κατηγορητήριο, ο Βίνικ φέρεται 
να ήταν διαχειριστής της πλατ-
φόρμας BTC-e, ενός από τα πιο 
διαδεδομένα ανταλλακτήρια ψη-

φιακών νομισμάτων. Ωστόσο την 
πλατφόρμα φέρονται να χρησι-
μοποιούσαν και κυβερνοεκβι-
αστές, διεφθαρμένοι ομοσπον-
διακοί πράκτορες, χάκερ που 
υπέκλεπταν προσωπικά δεδο-
μένα. Οι Αμερικανοί υποστηρί-
ζουν ότι η πλατφόρμα δεν έθετε 
σε εφαρμογή μηχανισμούς κα-
τά του ξεπλύματος εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα κα-
τά παράβαση ομοσπονδιακού 
νόμου των ΗΠΑ και ότι μέσα σε 

έξι χρόνια λειτουργίας της είχε 
νομιμοποιήσει 4 δισ. δολάρια.

Τα ελληνικά ΜΜΕ του έδωσαν 
το προσωνύμιο «Mr Bitcoin» και 
ο Βίνικ, από την πρώτη στιγμή 
και σε κάθε δικαστική διαδικα-
σία έκτοτε, υποστηρίζει ότι είναι 
αθώος και αρνείται ότι υπήρξε δι-
αχειριστής της BTC-e. Γεννήθηκε 
στην πόλη Κουργκάν στα Ουρά-
λια Ορη, ο πατέρας του ήταν ξυ-
λουργός και η μητέρα του μαγεί-
ρισσα. Οπως είχε δηλώσει ο ίδιος, 
από μικρός έδειξε ενδιαφέρον για 
την τεχνολογία. ∆ιέλυε και συ-
ναρμολογούσε ραδιόφωνα, δι-
δάχθηκε μόνος του γλώσσα προ-
γραμματισμού και σε μικρή ηλικία 
πειραματιζόταν αρχικά με έναν 
οικιακό υπολογιστή ZX Spectrum.

O φόβος του

Τον Νοέμβριο του 2017, σε μία 
από τις συνεδριάσεις του Αρείου 
Πάγου που είχε κληθεί να απο-
φασίσει για την έκδοσή του στις 
ΗΠΑ, η «Κ» είχε καταφέρει να μι-

λήσει μαζί του. Εξήγησε ότι λει-
τουργούσε ως εμπειρογνώμονας 
σε θέματα κρυπτονομισμάτων 
για διάφορες εταιρείες. «Φοβά-
μαι ότι δεν πρόκειται να γυρίσω 
ποτέ από τις ΗΠΑ εάν εκδοθώ», 
είχε πει. «Θέλουν να μου επιβά-
λουν ποινή 55 ετών. Ουσιαστικά 
πρόκειται για ισόβια στέρηση της 
ελευθερίας μου. Στις ΗΠΑ μιλά-
με για πραγματικά έτη, όχι όπως 
συνηθίζεται στην Ελλάδα όπου 
μπορείς να εκτίσεις 8 χρόνια αντί 
για 100».

Η Ρωσία προσπάθησε να τον 
διεκδικήσει με παράλληλα αιτή-
ματα έκδοσης, αρχικά για απάτη 
σε αγοραπωλησία εμπορευμάτων 
και έπειτα για αδίκημα στον κυ-
βερνοχώρο. Ο ίδιος δήλωνε αθώ-
ος, αλλά συναινούσε να σταλεί 
στην πατρίδα του καθώς θεωρεί 
ότι μόνο εκεί θα έχει δίκαιη δίκη. 
Στον χορό της διεκδίκησης προ-
στέθηκε και η Γαλλία, η οποία εξέ-
δωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλλη-
ψης εις βάρος του με αφορμή τη 

διασπορά του ransomware Locky, 
ενός από τα πιο δημοφιλή κακό-
βουλα λογισμικά σε περιστατικά 
ψηφιακής ομηρίας.

Τον Νοέμβριο του 2018, όσο 
ακόμη παρέμενε άγνωστο σε 
ποια χώρα θα καταλήξει, ο Βί-
νικ ξεκίνησε πολυήμερη απεργία 
πείνας και λίγες εβδομάδες αρ-
γότερα νοσηλεύτηκε φρουρούμε-
νος στο Τζάνειο νοσοκομείο. Σε 
βίντεο που είχαν δημοσιοποιή-
σει συνήγοροί του εμφανιζόταν 
αδύναμος, με ρουφηγμένα από 
την ασιτία μάγουλα. «Μήπως εί-
μαι αιχμάλωτος πολέμου;» έλεγε. 
Στις 19 ∆εκεμβρίου 2019, με από-
φαση του υπουργού ∆ικαιοσύ-
νης Κώστα Τσιάρα διατάχθηκε 
η παράδοση του Βίνικ στη Γαλ-
λία και ορίσθηκε ότι μετά την 
περάτωση της ποινικής δίκης 
και την όποια έκτιση ποινής θα 
έπρεπε να επιστραφεί στην Ελ-
λάδα για να εκδοθεί στις ΗΠΑ. 
Τρίτη κατά σειρά προτεραιότη-
τας στην έκδοση ήταν η Ρωσία. 

Πέρα από τους Ελληνες δικηγό-
ρους που είχε όλα αυτά τα χρόνια 
στην υπεράσπισή του, ο Βίνικ εί-
χε σταθερά από την πρώτη στιγ-
μή στο πλευρό του τον Ρώσο νο-
μικό Τιμοφέι Μουσάτοφ, ο οποίος 
είχε αποτρέψει την έκδοση του 
Ρώσου χάκερ Ντιμίτρι Ζουμπάκα 
στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του 
στην Κύπρο το 2012. Τον Απρίλιο 
του 2020 ο Μουσάτοφ βρέθηκε 
νεκρός στη Μόσχα, σύμφωνα με 
πληροφορίες έπειτα από πτώση 
σε σκάλα.

Η παράδοση στη Γαλλία

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους 
πέθανε η γυναίκα του Βίνικ, Αλε-
ξάντρα Σεβτσένκο, σε ηλικία 34 
ετών από καρκίνο στον εγκέφα-
λο. Ο Ρώσος εκζητούμενος παρα-
δόθηκε το 2020 από την Ελλάδα 
στη Γαλλία, όπου αθωώθηκε για 
τις κακουργηματικές διώξεις που 
αντιμετώπιζε. Του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης πέντε ετών για 
πλημμέλημα και στις 30.6.2022 
επρόκειτο να απολυθεί από τη 
δικαστική φυλακή Λα Σαντέ, αλ-
λά παρατάθηκε η κράτησή του 
έως τις 4 Ιουλίου όταν μετήχθη 
στην Ελλάδα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπο-
στηρίζει ότι ο εντολέας της δεν 
έπρεπε να μείνει ούτε και μία ώρα 
υπό κράτηση. Επικαλούμενη νο-
μικούς και ανθρωπιστικούς λό-
γους είχε υποβάλει στον Αρειο 
Πάγο αίτηση επανάληψης της 
διαδικασίας και είχε ζητήσει να 
αναθεωρηθεί η απόφαση του 
υπουργού ∆ικαιοσύνης για τριπλή 
έκδοση σε Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία 
που προέβλεπε επαναμεταγωγές 
του Βίνικ σε καθεστώς κράτησης. 
Εχει κάνει λόγο για ένα «δικαστι-
κό, διπλωματικό, διακυβερνητι-
κό και ανθρωπιστικό σκάνδαλο», 
που στερεί τον εκζητούμενο από 
τα παιδιά του, Πλάτων και Λεβ, 
ηλικίας 8 και 11 ετών.

Σε αίτημά του για χορήγηση 
ασύλου στην Ελλάδα από το 
2019 (είχε απορριφθεί άλλο αί-
τημά του σε πρώτο και δεύτερο 
βαθμό το 2018) ο Βίνικ αποκαλεί 
τη δίωξή του «πολιτική» και ότι 
σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί 
«ως πολεμοφόδιο στον πόλεμο 
πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ και 
Ρωσίας».

Ψυχροπολεμικό θρίλερ πέντε ετών
Από τη σύλληψη του «Mr Bitcoin» στη Χαλκιδική το 2017 μέχρι την πρόσφατη έκδοσή του στις ΗΠΑ

Ο Αλεξάντερ Βίνικ 
αποκαλεί τη δίωξή 
του «πολιτική» και ότι 
σκοπός είναι να χρησι-
μοποιηθεί «ως πολεμο-
φόδιο στον πόλεμο πλη-
ροφοριών μεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσίας».

O Bίνικ αποχωρεί από τον Αρειο Πάγο τον Σεπτέμβριο του 2018. «Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γυρίσω ποτέ από τις ΗΠΑ εάν εκδοθώ», είχε πει σε παλαιότε-
ρες δηλώσεις του στην «Κ». «Θέλουν να μου επιβάλουν ποινή 55 ετών. Ουσιαστικά πρόκειται για ισόβια στέρηση της ελευθερίας μου.
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Από το χωριό Λευκίμμη, κοντά 
στην Εγνατία Οδό, ξεκινά ένας 
ασφαλτόδρομος που εισχωρεί 
βαθιά μέσα στο δάσος. Καθώς ο 
δρόμος ανηφορίζει, η βλάστηση 
γίνεται ολοένα και πιο πυκνή, τα 
κλαδιά ακουμπούν κατά διαστή-
ματα και τις δύο πλευρές του αυ-
τοκινήτου. Eνα τέταρτο αργότε-
ρα, βρισκόμαστε στο Κάψαλο, την 
υψηλότερη κορυφή της ∆αδιάς. 
Αφήνουμε το αυτοκίνητο, περνά-
με κάτω από τις πανύψηλες κε-
ραίες της ΕΡΤ – ο αέρας φυσάει 
δυνατά και ο ήχος από το θρόισμα 
των φύλλων μπερδεύεται με έναν 
μονότονο μεταλλικό συριγμό από 
τους σιδερένιους πύργους, δημι-
ουργώντας μια απρόσμενη «μου-
σική» υπόκρουση στο τοπίο. Ακο-
λουθούμε το μονοπάτι για μερικές 
δεκάδες μέτρα, σκαρφαλώνου-
με λίγο ψηλότερα και φθάνουμε 
εκεί: μπροστά μας βρίσκεται μια 
θάλασσα από πράσινο, η «καρ-
διά» του Εθνικού Πάρκου ∆αδιάς.

Αποσβολωμένος από το τοπίο, 
χρειάζεσαι μερικά λεπτά για να 
απορροφήσεις αυτό που βλέπεις. 
Η ∆ώρα Σκαρτσή, υπεύθυνη του 
προγράμματος της περιβαλλοντι-
κής οργάνωσης WWF στη Θρά-
κη, μας εξηγεί: «Εδώ βρίσκεται η 
καρδιά του εθνικού πάρκου που 
γλίτωσε. Η φωτιά έφτασε στο 
όριό της και ο φόβος μας ήταν 
μη γίνει ο αέρας ανατολικός, μπει 
στον πυρήνα και αλλάξει σε νο-
τιά, όπως έδειχναν οι προβλέ-
ψεις. Αν καιγόταν αυτό το μέρος, 
θα ήταν αναντικατάστατο, ακό-
μη κι αν γλίτωνε όλο το υπόλοι-
πο εθνικό πάρκο».

Οι φωλιές του μαυρόγυπα

Στο τοπίο ξεχωρίζει ένας με-
γάλος βράχος. Πίσω από αυτόν, 
στο βάθος, βρίσκεται η περιοχή 
όπου συγκεντρώνονται οι φω-
λιές του μαυρόγυπα, ενός από 
τα απειλούμενα είδη αρπακτικών 
που κάνουν το δάσος της ∆αδιάς 
μοναδικό στη χώρα μας. «∆εν εί-
ναι τυχαίο ότι έχει “πιάσει” αυτή 
την περιοχή.  Αυτό το μεγάλο και 
επιβλητικό πουλί θέλει συγκε-
κριμένες συνθήκες αέρα για να 
προσγειωθεί και να απογειωθεί. 
Για τη φωλιά του επιλέγει κομ-
μάτια του δάσους με απότομες 
κλίσεις, μακριά από δρόμους και 
όχληση». Τα ακριβή σημεία των 
φωλιών πρέπει να κρατούνται 
μυστικά, για ευνόητους λόγους.

Ευτυχώς, ο μεγαλύτερος από 
τους δύο πυρήνες του δάσους 
(ζώνη Α1) γλίτωσε από τη φω-
τιά που κατέκαιγε για οκτώ ημέ-
ρες τη ∆αδιά. Η Πυροσβεστική, 
εθελοντές, υλοτόμοι από τα χρι-
στιανικά και τα μουσουλμανικά 
χωριά, όλοι «έπεσαν» να σώσουν 
το χωριό ∆αδιά και τον πυρήνα. 
«Ολοι οι συνεταιρισμοί ήρθαμε 
εδώ και κόβαμε δέντρα για να 
μην περάσει η φωτιά. Ανοίγαμε 
το δάσος, περνούσε από πίσω η 
μπουλντόζα και απέναντι περί-
μεναν πυροσβέστες και εθελο-
ντές τη φωτιά», διηγείται ο Βαγ-
γέλης Μπινέκης, πρόεδρος του 
∆ασικού Συνεταιρισμού ∆αδιάς.

∆υστυχώς, δεν είχε την ίδια 
τύχη ο δεύτερος πυρήνας του 
εθνικού πάρκου. «Η συνολική 
καμένη έκταση αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 10% του εθνικού 
πάρκου. Oμως έχει καεί σχεδόν ο 
μισός νότιος πυρήνας (ζώνη Α2). 
Ευτυχώς όχι ολοσχερώς, υπάρ-
χουν αρκετές άκαυτες νησίδες 

που θα βοηθήσουν τη φυσική 
αποκατάσταση», εξηγεί η Σύλβια 
Ζακκάκ, βιολόγος στη Μονάδα 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου ∆α-
διάς - ∆έλτα Εβρου (πρόκειται για 
τμήμα του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής, το οποίο διαδέχθηκε 
τον φορέα διαχείρισης της προ-
στατευόμενης περιοχής).

Περπατώντας μέσα στην κα-
μένη περιοχή, καταλαβαίνεις ότι 
η φωτιά λειτούργησε με έναν 
ασυνήθιστο τρόπο. Σε κάποια 
σημεία κατέκαψε τα πάντα, ακό-
μη και ψηλά πεύκα. Σε άλλα κι-
νήθηκε στο έδαφος, έρπουσα, 
καίγοντας μόνο χαμηλή βλάστη-
ση, αφήνοντας σχεδόν άθικτα τα 
δέντρα. Οι διαδρομές της ήταν 
περίεργες, οφιοειδείς, δημιουρ-
γώντας ένα παζλ καμένων και 
άκαυτων εκτάσεων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΟΦΥΠΕΚΑ, από 
τη συνολική έκταση που επλήγη 
(45.412 στρέμματα), μόνο η μι-
σή (22.197 στρέμματα) έχει καεί 
εντελώς. Το είδος της καταστρο-
φής, σε συνδυασμό με την απου-
σία ανθρωπογενών πιέσεων στο 
δάσος, δημιουργεί την ελπίδα ότι 
η φύση θα ανακάμψει γρήγορα.

Oσο κι αν ακούγεται παρά-
δοξο, το μωσαϊκό καμένων και 
άκαυτων εκτάσεων είναι πολύ 
πιθανό να ωφελήσει τα απειλού-
μενα αρπακτικά πουλιά που ζουν 
στην περιοχή. «Βραχυπρόθεσμα 
κάποια είδη, όπως ο σταυραετός, 
ο φιδαετός, ο κραυγαετός, έχουν 
υποστεί ζημιά γιατί κάηκαν οι 
φωλιές τους και μαζί οι νεοσσοί. 
Σε κάποιες θέσεις όμως ίσως η 
φωτιά να ήταν και ευεργετική 
γιατί δημιούργησε “ανοίγμα-
τα” στην πυκνή βλάστηση, στα 
οποία τα αρπακτικά μπορούν να 
κυνηγούν τη λεία τους, ερπετά 
και μικροθηλαστικά», εξηγεί ο 
δασολόγος ∆ημήτρης Βασιλάκης, 
που υπηρετώντας από το 2010 
στις δασικές υπηρεσίες της πε-
ριοχής, συμμετείχε στην ομάδα 
που συνέταξε το διαχειριστικό 
σχέδιο της ∆αδιάς.

Ακριβώς λόγω της παρουσί-
ας των αρπακτικών, η επιστη-
μονική προσέγγιση του δάσους 
της ∆αδιάς είναι διαφορετική. Οι 
περιοχές που σχηματικά ονομά-
ζουμε «πυρήνες» δεν είναι πε-
ριοχές «απόλυτης προστασίας» 
όπως σε άλλα εθνικά πάρκα (αυ-
τό που ονομάζουμε «α΄ ζώνη»), 
αλλά «περιοχές προστασίας της 
φύσης», που αντιστοιχούν σε 
αυτό που ονομάζουμε «β΄ ζώνη». 
Με άλλα λόγια, επιτρέπονται πο-
λύ περισσότερες ανθρωπογενείς 
επεμβάσεις. «Το βασικό διαχει-
ριστικό πρόβλημα της προστα-
τευόμενης περιοχής είναι η πύ-
κνωση της βλάστησης», εξηγεί 
η κ. Σκαρτσή από το WWF. «Η 
πυρκαγιά προφανώς δεν είναι ο 
τρόπος να αραιώνει η βλάστη-
ση, είναι ένα βίαιο γεγονός που 
προκαλεί μεγάλη καταστροφή. 
Αλλωστε, χωρίς διαχείριση, έπει-
τα από μερικά χρόνια η βλάστη-
ση θα ξαναπυκνώσει».

Διάνοιξη δρόμων

Πολλά ακούστηκαν αυτές τις 
ημέρες για τη φωτιά στη ∆αδιά, 
που κράτησε οκτώ ημέρες. Ενα 
τμήμα της τοπικής κοινωνίας 
υποστηρίζει ότι το δάσος δεν έχει 
αρκετούς δρόμους και αντιπυρι-
κές ζώνες εξαιτίας του αυστηρού 
καθεστώτος προστασίας. «Αυ-
τό δεν είναι αληθές», λέει ο κ. 
Βασιλάκης. «Στον πυρήνα, που 
έχει έκταση 72.900 στρέμματα, 

υπάρχουν 115 χιλιόμετρα δρό-
μων γ΄ κατηγορίας (χωματόδρο-
μοι) και 34 χιλιόμετρα β΄ κατηγο-
ρίας (ασφαλτόδρομοι). Επιπλέον 
υπάρχουν 123 χλμ. αντιπυρικών 
ζωνών στο σύνολο του εθνικού 
πάρκου, εκ των οποίων τα 48 χλμ. 
γύρω από τους πυρήνες. Το δι-
αχειριστικό σχέδιο προβλέπει 
τη διάνοιξη και άλλων δρόμων 
διαφόρων κατηγοριών, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν μπορείς να 
υποστηρίξεις ότι το δάσος της 
∆αδιάς είναι “κλειστό”. Το θέμα 
είναι πώς συντηρείς αυτό το δί-
κτυο, που λόγω των πλημμυρών 
και του βαρύ χειμώνα της περι-
οχής καταστρέφεται».

Φέτος, χάρη στο πρόγραμμα 
Antinero του υπουργείου Περι-
βάλλοντος (χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ανάκαμψης) δόθηκαν 
στο δασαρχείο Σουφλίου περίπου 
400.000 ευρώ, ένα ποσό πρω-
τόγνωρο για τα δεδομένα του. 
Oπως αναφέρουν όλοι οι εμπλε-
κόμενοι, αν δεν είχε δοθεί φέτος 
ένα τόσο μεγάλο ποσό για να συ-
ντηρηθούν δασικές οδοί και να 
καθαριστούν οι αντιπυρικές ζώ-
νες, η καταστροφή θα ήταν πολ-
λαπλάσια. Oμως η πολιτεία –εν 
προκειμένω το υπουργείο Περι-
βάλλοντος– αδυνατεί να κατα-
νοήσει ότι τα τραγικά υποστελε-
χωμένα δασαρχεία δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν πια στον ρόλο 
τους. «Είμαστε εδώ 14 άτομα –
κανένας δασολόγος–, οι περισσό-
τεροι κοντά στη σύνταξη», λέει η 
δασάρχης Σουφλίου, Γιαννούλα 
∆ιαγκάκη. «Το δάσος της ∆αδιάς 
έχει εγκεκριμένη διαχειριστική 
μελέτη από το 2016, την οποία 
τόσα χρόνια προσπαθούμε λίγο 
λίγο να εφαρμόσουμε, επιλέγο-
ντας κάποια έργα με τα πενιχρά 
χρήματα που μας δίνονται, συνή-
θως 50.000 ευρώ. Μα τι να κάνεις 
σε 800.000 στρέμματα δάσους με 
50.000 ευρώ; Αν τόσα χρόνια εί-
χαμε την τύχη της φετινής χρη-
ματοδότησης, θα μπορούσαμε να 
κάνουμε πραγματική δουλειά».

Παρά την εφήμερη χρηματο-
δότηση, η ουσία του προβλήμα-
τος –η υποστελέχωση– παραμέ-
νει. «∆εν έχουμε πρόσωπο στην 
κοινωνία», λέει η κ. ∆ιαγκάκη. 
«∆εν κοιμόμαστε το καλοκαίρι 
γιατί ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. 
∆εν γίνεται δουλειά με παρακά-
λια και φιλότιμο. Αν δεν στεί-
λουν προσωπικό, θα κλείσουμε». 
«Εδώ και χρόνια η περιοχή έχει 
ξεμείνει από δασολόγο και δεν 
έρχεται κανείς από την Αλεξαν-
δρούπολη ή αλλού... γιατί θεω-
ρούν το εθνικό πάρκο μπελά», 

εκτιμά η κ. Σκαρτσή. «Η δασική 
υπηρεσία χρειάζεται επειγόντως 
νέο κόσμο, όχι μόνο για να λει-
τουργήσει σωστά, αλλά και για 
να εκσυγχρονιστεί η προσέγγι-
σή της».

Πολλοί στην τοπική κοινωνία 
αποδίδουν μέρος της ευθύνης 
για την πυρκαγιά στους περιορι-
σμούς που η θέσπιση ενός εθνι-
κού πάρκου συνεπάγεται. «Τόσα 
χρόνια δεν δουλεύαμε στο εθνι-
κό πάρκο», λέει ο κ. Μπινέκης. 
«Μόλις το 2016 ξεκινήσαμε να 
καθαρίζουμε από τα πεύκα την 
περιοχή εκατέρωθεν των δασι-
κών δρόμων και να υλοτομού-
με τις συστάδες που μας ορίζει 
το δασαρχείο. Τώρα πια όμως οι 
υλοτόμοι είμαστε ελάχιστοι και 
όλοι μεγάλοι στην ηλικία. Οι κτη-
νοτρόφοι επίσης είναι ελάχιστοι, 
δεν βόσκουν πια ζώα στο δάσος. 
Η νεολαία πάνε για ΕΠΟΠ και 
συνοριοφύλακες».

«Η περιοχή μας έχει από τη 
μια πλευρά τον ποταμό Εβρο και 
από την άλλη το δάσος. Η προ-
στατευόμενη περιοχή φθάνει στο 
όριο των οικισμών. ∆εν μπορού-
με ούτε να επεκτείνουμε τους 
οικισμούς ούτε να γίνουν νέες 
επιχειρήσεις», λέει ο δήμαρχος 
Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακί-
κος. «Ενας άνθρωπος που έχει 
μια αποθήκη στο όριο, δεν μπο-
ρεί να επεκτείνει τη δραστηριό-
τητά του. Γιατί να έρθει κάποιος 
να επενδύσει εδώ όταν είναι γε-
μάτο περιορισμούς; Ο υποτιθέ-
μενος οικολόγος δεν έρχεται να 
ζήσει στη ∆αδιά, μόνο όσοι έχουν 
οικονομικό όφελος. Και μας κα-
τηγορούν ότι δεν κάνουμε τίποτα 
για την προστασία του δάσους, 
αυτοί που έδιωξαν τους βοσκούς, 
τους κτηνοτρόφους. Ομοίως, εί-
μαστε επιφυλακτικοί ως προς τις 
πολιτικές που χαράσσονται... από 
δορυφόρους (σ.σ. από μακριά), 
χωρίς να λάβουν υπόψη τις το-
πικές ανάγκες. Σήμερα αυτά τα 
λάθη πληρώνουμε».

Πόσο πραγματικές είναι αυτές 
οι αιτιάσεις; «Οι άνθρωποι που δι-
οικούν την περιοχή έχουν μείνει 
στην παλιά νοοτροπία. Λένε λ.χ. 
ότι οι οικολόγοι δεν μας αφήνουν 
να κάνουμε ξενοδοχεία στα δά-
ση. Μα όταν έχεις το Σουφλί, γε-
μάτο ερειπωμένα αρχοντόσπιτα, 
γιατί πρέπει να έρθεις μέσα στο 
δάσος;» λέει η κ. Σκαρτσή. «Οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με 
τα κοινά θέλουν να φέρουν εδώ 
ιδέες από πράγματα που έχουν 
δει σε επισκέψεις τους σε άλλες 
χώρες, από τρενάκια μέχρι σαλέ. 
Είναι όμως αυτό που χρειάζεται η 
∆αδιά; Ο φορέας διαχείρισης κά-
νει σοβαρές προσπάθειες, όμως 
έχει πεπερασμένες δυνατότητες. 
∆εν μπορεί να κάνει διαχείρι-
ση τουρισμού, αυτά χρειάζονται 
επαγγελματίες».

«Πρακτικά ζητήματα»

«Νομίζω ότι κάποια από τα 
παράπονα της τοπικής κοινωνί-
ας οφείλονται στο ότι δεν έχουν 
κατανοήσει τι επιτρέπεται και 
τι όχι, νομίζουν ότι στις Natura 
απαγορεύονται τα πάντα», λέει η 
κ. Ζακκάκ. «Υπάρχουν όμως και 
κάποια πρακτικά ζητήματα που 
όντως δεν έχουν αντιμετωπιστεί 
σωστά: για παράδειγμα, το όριο 
ύψους στις αποθήκες δημιουργεί 
πρόβλημα τώρα που οι επαγγελ-
ματίες αγοράζουν μεγαλύτερα 
τρακτέρ. Γι’ αυτό και τώρα, κατά 
την επέκταση της προστασίας 
στις άλλες δασικές εκτάσεις της 
περιοχής εκτός εθνικού πάρκου, 

δεν θέλουμε να επεκτείνουμε τα 
πρακτικά προβλήματα, να προ-
στατεύσουμε τη φύση χωρίς να 
κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων 
δύσκολη».

Με όλα αυτά τα δεδομένα, η 
διαχείριση της «επόμενης ημέ-
ρας» της πυρκαγιάς είναι μια δύ-
σκολη υπόθεση. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ 
ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέ-
ρες μια σειρά από μέτρα για την 
παρακολούθηση του δάσους και 
των προστατευόμενων ειδών. 
Ομως το ζήτημα παραμένει: η 
διαχείριση όχι της έκτασης που 
κάηκε, αλλά αυτής που γλίτω-
σε. Καθώς δεν υπάρχει πια αρ-
κετή κτηνοτροφία στην περι-
οχή, η μονάδα του ΟΦΥΠΕΚΑ 
προωθεί ένα έργο για να φέρει 
άλλα ζώα να βοσκήσουν στο δά-
σος, άρα να μειώσουν την καύ-
σιμη ύλη: τα πλατώνια, ένα εί-
δος ελαφιού. Ο διαγωνισμός για 
την κατασκευή περίφραξης εκεί 
που αρχικά θα «εισάγονταν» τα 
πλατώνια βρίσκεται σε εξέλιξη, 
όμως το σημείο κάηκε. «Ελπίζου-
με όχι ολοσχερώς, γιατί αν πρέ-
πει να τοποθετηθεί η περίφραξη 
σε άλλο σημείο, πρέπει να γίνει 
νέα μελέτη, νέος διαγωνισμός. 
Στο ∆ημόσιο είναι πολύπλοκα 
τα πράγματα», λέει η κ. Ζακκάκ.

Η μονάδα τηλεθέρμανσης

Στο χωριό ∆αδιά βρίσκεται 
μια μονάδα τηλεθέρμανσης που 
κατασκευάστηκε με κοινοτικούς 
πόρους (600.000 ευρώ) πριν από 
μια εικοσαετία με σκοπό να θερ-
μάνει 80 σπίτια, χρησιμοποι-
ώντας βιομάζα από το δάσος. 
«Hρθε ο υφυπουργός Οικονομι-
κών Απόστολος Φωτιάδης και το 
εγκαινίασε. Είχαν έρθει ειδικοί 
από την Αυστρία και το έφτια-
ξαν, θα ήταν μια λύση και για 
το δάσος και για τη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας, που ζορίζε-
ται από τον βαρύ χειμώνα. Oμως 
δεν λειτούργησε ποτέ», λένε ο 
Γιάννης Κίτσιος και ο Θοδωρής 
Τσιάγκας, κάτοικοι της ∆αδιάς. 
Ερωτώμενος από την «Κ», ο δή-
μαρχος Σουφλίου υποστήριξε 
ότι η μονάδα δεν λειτούργησε 
γιατί... δεν είχε τις απαραίτητες 
άδειες. «Τώρα είναι πια απαρ-
χαιωμένη, πρέπει να γίνει νέα 
μελέτη», λέει.

Ολόκληρος ο Eβρος είναι ένα 
νεκροταφείο κοινοτικών προ-
γραμμάτων. «Από τι ζει ο Eβρος; 
Από τον στρατό. Οι άνθρωποι 
εδώ έχουν όνειρο να γίνουν συ-
νοριοφύλακες και πενταετούς 
θητείας, έχουν βουλιάξει», λέ-
ει η Αγγέλα Γιαννακίδου, ιδρύ-
τρια και πρόεδρος του Εθνολογι-
κού Μουσείου Θράκης και ένας 
από τους ανθρώπους που γνω-
ρίζουν όσο λίγοι τη Θράκη. «Το 
όραμα της αυτοδιοίκησης φτά-
νει μέχρι τα ψηφουλάκια και τα 
ΕΣΠΑ. Κι όμως, ο τόπος αυτός 
έχει τα πάντα. Το Σουφλί έχει 
προβιομηχανικά κτίρια που εί-
ναι διαμάντια, έχει τον Τεκέ της 
Ρούσσας, έχει το μετάξι, το κρα-
σί, την καροποιία. Η ∆αδιά έχει 
ένα από τα ωραιότερα δρώμε-
να στα Θεοφάνια, το μοναστή-
ρι της Πορταΐτισσας. Τα χωριά 
έχουν μουσική, γαστρονομία. 
Eχουν μια φύση ποικιλόμορφη, 
όσο και ο ανθρωπογεωγραφία 
τους. Μπορείς να δημιουργήσεις 
τόσα πράγματα, αρκεί να έχεις 
ένα όραμα και να το κυνηγή-
σεις. Αρκεί να αποφασίσουν οι 
άνθρωποι να ξεκολλήσουν από 
τη μιζέρια τους, με πρώτη την 
τοπική αυτοδιοίκηση».

Η αποκατάσταση
«Η συνολική καμένη έκταση 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από 
το 10% του εθνικού πάρκου. 
Oμως έχει καεί σχεδόν ο μι-
σός νότιος πυρήνας. Ευτυχώς 
όχι ολοσχερώς, υπάρχουν αρ-
κετές άκαυτες νησίδες που 
θα βοηθήσουν τη φυσική 
αποκατάσταση», λέει η Σύλβια 
Ζακκάκ, βιολόγος στη Μονάδα 
∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
∆αδιάς – ∆έλτα Εβρου.

Η πρόσβαση
«Ακούστηκε ότι η ∆αδιά δεν 
είχε δρόμους για τα πυροσβε-
στικά, κάτι που δεν είναι αλη-
θές. Στον πυρήνα, που έχει 
έκταση 70.000 στρεμμάτων, 
υπάρχουν 115 χιλιόμετρα χω-
ματόδρομων και 34 χιλιόμε-
τρα ασφαλτόδρομων. Σε κα-
μία περίπτωση δεν μπορείς 
να υποστηρίξεις ότι το δάσος 
της ∆αδιάς είναι “κλειστό”», 
λέει ο δασολόγος ∆ημήτρης 
Βασιλάκης.

Δαδιά: οι γύπες πετούν ακόμη
Η φωτιά πλήγωσε το δάσος, αλλά όχι στην καρδιά του, οι άνθρωποι που το φροντίζουν αγωνιούν όμως για το μέλλον του

Στην «ταΐστρα», ένα βράχο στην καρδιά του εθνικού πάρκου, αφήνεται 
τροφή για τα απειλούμενα αρπακτικά της περιοχής.
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Του απεσταλμένου μας 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

428.000
στρέμματα είναι η έκταση 
του εθνικού πάρκου ∆αδιάς

72.900 

στρέμματα είναι η έκταση 
των δύο πυρήνων 
της προστατευόμενης περιοχής

360-400 

είδη φυτών έχουν καταγραφεί 
στο δάσος της ∆αδιάς, 
εκ των οποίων 29 προστατευόμενα

36 
από τα 39 είδη αρπακτικών 
της Ευρώπης έχουν καταγραφεί 
στη ∆αδιά

1980
η περιοχή χαρακτηρίστηκε 
προστατευόμενη

2006
χαρακτηρίστηκε Εθνικό Πάρκο

22%
μείωση παρουσίασε ο πληθυσμός 
του ∆ήμου Σουφλίου στη νέα 
απογραφή (2011-2021)

Η συντήρηση
«Το δάσος της ∆αδιάς έχει 
εγκεκριμένη διαχειριστι-
κή μελέτη από το 2016, την 
οποία τόσα χρόνια προσπα-
θούμε λίγο λίγο να εφαρμό-
σουμε, επιλέγοντας κάποια 
έργα με τα πενιχρά χρήμα-
τα που μας δίνονται. Φέτος 
για πρώτη φορά λάβαμε 
400.000 ευρώ και συντηρή-
σαμε τους δρόμους και τις 
αντιπυρικές ζώνες», λέει η 
δασάρχης Σουφλίου Γιαννού-
λα ∆ιαγκάκη.Θ
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ΕΚΠΑ

Στα κορυφαία 
200 ΑΕΙ παγκοσμίως 

Για δεύτερη 
συνεχόμενη 
φορά το ΕΚ-
ΠΑ βρέθηκε 
στα κορυφαία 
200 πανεπι-
στήμια διε-
θνώς σε μία 
από τις πλέον 

σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, 
η οποία βασίζεται και αξιολογεί την 
ποιότητα, την ποσότητα και την επι-
δραστικότητα του ερευνητικού έρ-
γου των ιδρυμάτων του κόσμου. Το 
ΕΚΠΑ κατέλαβε την 186η θέση ανά-
μεσα στα 1.000 καλύτερα ΑΕΙ, σύμ-
φωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμέ-
νο πίνακα κατάταξης «Performance 
Ranking of Scientific Papers for 
World Universities». Η προηγούμενη 
ανάλογη επιτυχία ήταν τον Ιανουά-
ριο του 2021 όταν το ίδρυμα βρέθηκε 
στην 182η θέση στην κατάταξη της 
Webometrics. Στην πρόσφατη αξιο-
λόγηση το ΕΚΠΑ ήταν πρώτο μεταξύ 
των επτά ελληνικών πανεπιστημίων 
που συμπεριλαμβάνονται στον συ-
γκεκριμένο πίνακα κατάταξης. Στη 2η 
θέση στην Ελλάδα και στην 350ή θέ-
ση παγκοσμίως βρέθηκε το ΑΠΘ, και 
ακολούθησαν το Πανεπιστήμιο Κρή-
της στην 493η θέση, το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων στις θέσεις 601-650, 
το ΕΜΠ στις θέσεις 651-700, το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών στις θέσεις 801-
850, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
στις θέσεις 901-950.
 
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Πού «συχνάζουν»
τα κουνούπια 
Στην Κεντρική Μακεδονία φαί-
νεται να επικεντρώνεται προς το 
παρόν η «κυκλοφορία» μολυσμέ-
νων με τον ιό του ∆υτικού Νείλου 
κουνουπιών. Σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα δεδομένα, η συντριπτική 
πλειονότητα των σοβαρών λοιμώ-

ξεων από τον ιό του ∆υτικού Νείλου 
στη χώρα μας έχει καταγραφεί στην 
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονί-
κης καθώς και σε Κιλκίς, Ημαθία και 
Χαλκιδική. Από την αρχή του καλο-
καιριού έως και τα μέσα της περα-
σμένης εβδομάδας είχαν διαγνω-
σθεί και διερευνηθεί στη χώρα μας 
25 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό 
του ∆υτικού Νείλου, εκ των οποίων 
τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις από 
το κεντρικό νευρικό σύστημα και έξι 
είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Στην Ευρώ-
πη έως τώρα κρούσματα λοίμωξης 
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου είχαν 
καταγραφεί εκτός από την Ελλάδα 
και σε Ιταλία, Σλοβακία και Σερβία. 
 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

«Οσοι μπορούν
ας δώσουν αίμα»
Εκκληση προς όλους τους πολίτες 
που μπορούν, να προσέλθουν στις αι-
μοδοσίες των νοσοκομείων στα οποία 
υπάρχουν Μονάδες Μεσογειακής 
Αναιμίας (Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γε-
νικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεννημα-
τάς», Ευαγγελισμός, Λαϊκό, Ιπποκρά-
τειο, Νίκαιας) ή σε όποιο νοσοκομείο 
είναι πιο κοντά τους και να προσφέ-
ρουν αίμα, απευθύνει ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογει-
ακή Αναιμία και ∆ρεπανοκυτταρική 
Νόσο. Ο Σύλλογος εκπέμπει σήμα 
κινδύνου για άλλη μία φορά εν μέσω 
καλοκαιριού λόγω έντονων ελλείψε-
ων αίματος που επιβαρύνουν σημα-
ντικά την υγεία των θαλασσαιμικών 
και δρεπανοκυτταρικών πολυμεταγ-
γιζόμενων ασθενών. Οι ελλείψεις σε 
κάποιες περιπτώσεις οδηγούν σε ολι-
γοήμερες αναβολές των μεταγγίσε-
ων ή σε μεταγγίσεις που γίνονται με 
μειωμένες κατά το ήμισυ ποσότητες 
αίματος. «Τα άτομα με μεσογειακή 
αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο 
βιώνουν τεράστια ψυχολογική πίεση, 
ανατρέπεται κάθε προγραμματισμός 
της καθημερινότητάς τους όχι μόνο 
λόγω επιβάρυνσης της υγείας τους 
αλλά και διότι δεν μπορούν να έχουν 
κανονική ζωή, σπουδές, εργασία», 
αναφέρει ο Σύλλογος. 

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑΣ

Στόχος η... ανταλλαγή
κρατουμένων

ΜΟΣΧΑ. ∆ι-
καστήριο της 
Μόσχας κα-
ταδίκασε την 
Αμερικανίδα 
μπασκετμπολί-
στρια Μπρίτνεϊ 
Γκράινερ σε 
εννέα χρόνια 
κάθειρξη και 

πρόστιμο ένα εκατομμύριο ρούβλια 
με την κατηγορία της κατοχής ναρ-
κωτικών σε μια υπόθεση πολιτικά 
φορτισμένη που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ανταλλαγή κρατουμέ-
νων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Γκράι-
νερ, η οποία αγωνιζόταν στη Ρωσία, 
συνελήφθη με χασισέλαιο στο αερο-
δρόμιο της Μόσχας Σερεμέτιεβο τον 
Φεβρουάριο. Η σύλληψή της έγινε 
λίγες ημέρες μετά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, πυροδοτώντας 
φρενήρεις διαπραγματεύσεις μετα-
ξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο 
χωρών, κι ενώ η δίκη της διεξαγόταν 
σε δικαστήριο έξω από τη ρωσική 
πρωτεύουσα. Η καταδίκη της θεωρή-
θηκε απαραίτητη, αναγκαίο βήμα για 
να καταστεί εφικτή η ανταλλαγή της 
Γκράινερ και του πρώην πεζοναύτη 
Πολ Γουίλαν, ο οποίος συνελήφθη το 
2020 για κατασκοπεία με τον έμπο-
ρο όπλων Βίκτορ Μπουτ. Στα τέλη 
Ιουλίου η Ρωσία επιβεβαίωσε πως 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες για την ανταλλα-
γή κρατουμένων, όμως δεν υπάρχει 
ακόμη συμφωνία για την ανταλλαγή 
της Γκράινερ με τον Μπουτ. Προχθές 
η Μόσχα εμφανίστηκε έτοιμη για την 
έναρξη σχετικών συνομιλιών.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Δεν είδαν, δεν ξέρουν
για τον Αλ Ζαουάχρι
ΚΑΜΠΟΥΛ. Οι Ταλιμπάν δηλώ-
νουν άγνοια για την παρουσία στο 
Αφγανιστάν του Αϊμάν αλ Ζαουά-
χρι, αρχηγού της Αλ Κάιντα, μερικά 

24ωρα μετά την ανακοίνωση από 
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάι-
ντεν της εξόντωσής του με πύραυλο 
που εκτοξεύθηκε από drone κατά 
της κατοικίας του στην Καμπούλ. «Οι 
ηγέτες του Ισλαμικού Εμιράτου του 
Αφγανιστάν ζήτησαν από τις υπηρε-
σίες Πληροφοριών να πραγματοποι-
ήσουν εις βάθος και σοβαρή έρευ-
να για το περιστατικό», αναφέρεται 
στην επίσημη ανακοίνωση της κυ-
βέρνησης της Καμπούλ, στην οποία 
οι Ταλιμπάν ανέφεραν για πρώτη 
φορά το όνομα του αρχηγού της Αλ 
Κάιντα. Η παρουσία του Αϊμάν αλ Ζα-
ουάχρι στην Καμπούλ θέτει σε αμφι-
σβήτηση την υπόσχεση που έδωσαν 
οι Ταλιμπάν να μη δίνουν καταφύγιο 
σε τρομοκρατικές οργανώσεις στο 
Αφγανιστάν. «Αποδόθηκε δικαιοσύ-
νη» στις οικογένειες των θυμάτων 
των επιθέσεων κατά των ∆ίδυμων 
Πύργων και του Πενταγώνου, δήλω-
σε ο Τζο Μπάιντεν τη ∆ευτέρα, οπό-
τε ανακοίνωσε τη δολοφονία του.
 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Μπροστά η Τρας,
έπεται ο Σούνακ
ΛΟΝΔΙΝΟ. Ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ 
δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι η 
μάχη ηγεσίας για την αντικατάσταση 
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
βρίσκεται ακόμα στην αρχή, μετά τη 
νέα δημοσκόπηση της YouGov που 
έδειξε ότι βρίσκεται πίσω από την 
αντίπαλό του Λιζ Τρας. Το κυβερνών 
Συντηρητικό Κόμμα επιλέγει νέο ηγέ-
τη αφού ο Τζόνσον αναγκάστηκε να 
ανακοινώσει την παραίτησή του μετά 
τη μαζική αποχώρηση υπουργών από 
την κυβέρνησή του. Ο Σούνακ, του 
οποίου η παραίτηση μαζί με εκείνη 
του υπουργού Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ 
ήταν από τους παράγοντες που πυρο-
δότησαν την πτώση του Τζόνσον, και 
η υπουργός Εξωτερικών Τρας είναι οι 
δύο υποψήφιοι που έχουν απομείνει 
στη μάχη. Πάντως, ο Τζάβιντ δήλωσε 
ότι στηρίζει την Τρας στη μεταξύ τους 
μονομαχία, απόφαση που αναμένε-
ται να αποδυναμώσει περαιτέρω την 
υποψηφιότητα του Σούνακ.

Είναι ανυπολόγιστος ο αριθμός 
των ανθρώπων σε όλο τον κό-
σμο που επηρεάζονται, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, από τον 
καρκίνο. Το 40% των Αμερικα-
νών θα διαγνωστεί με τη νόσο 
κάποια στιγμή της ζωής του. Θα 
ήταν, λοιπόν, εύλογο να ασχο-
ληθούν με το θέμα τα μουσεία. 
Ομως έχουν πραγματοποιηθεί 
ελάχιστες τέτοιες εκθέσεις και 
τα χρονικά διαστήματα ανάμε-
σά τους είναι τεράστια.

Σήμερα, και μέχρι τις 23 Ια-
νουαρίου της επόμενης χρο-
νιάς, στο Μουσείο Επιστημών 
του Λονδίνου φιλοξενείται έκ-
θεση «Αντικαρκινική επανά-
σταση: επιστήμη, καινοτομία 
και ελπίδα». Πρόκειται για την 
πρώτη σημαντική προσπάθεια 
παρουσίασης της ιστορίας της 
νόσου και των θεραπειών της. 
Η έκθεση περιλαμβάνει ιατρι-
κά εργαλεία από τις πρώτες χει-
ρουργικές θεραπείες, οι οποίες 
πραγματοποιούνταν χωρίς αναι-
σθησία, ενώ εκτίθενται σε οθό-
νες οι τρόποι με τους οποίους η 
τεχνητή νοημοσύνη και η εικο-
νική πραγματικότητα συμβάλ-
λουν στην έγκαιρη διάγνωση και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της ασθένειας.

Η έφορος του Τμήματος Ια-
τρικής του μουσείου, Κέιτι Ντά-
μπιν, επισημαίνει ότι υπήρχε 
μεγάλος κίνδυνος η έκθεση να 
είναι κάτι «ψυχρό και αποστει-
ρωμένο, που δεν θα προσείλκυε 
οικογένειες στην κυριακάτικη 
έξοδό τους». Για να το αποφύ-
γει φρόντισε να περιλάβει στην 
έκθεση αντικείμενα που θα μπο-
ρούσαν να διεγείρουν το ενδια-
φέρον και ταυτόχρονα να επι-
τρέψουν στους επισκέπτες να 
μιλήσουν ελεύθερα για τις ελ-
πίδες και τους φόβους τους για 
τον καρκίνο. Η Ντάμπιν, στην 
ωριαία τηλεφωνική συνέντευξή 
της, αναφέρθηκε στα πιο πα-
ράξενα εκθέματα, όπως ένας 
όγκος που βρέθηκε σε δέντρο, 
αλλά και στις συσκευές που συ-
νιστούν την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας, όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται για την τρο-
ποποίηση των γονιδίων. Τονί-
ζει επίσης ότι η λανθασμένη 
αντίληψη πως ο καρκίνος είναι 
μια αποκλειστικά ανθρώπινη, 
σύγχρονη ασθένεια, δημιουρ-
γεί ενοχές στους ασθενείς που 
διαγιγνώσκονται. Η αλήθεια εί-
ναι ότι ο καρκίνος είναι μια νό-
σος που πλήττει όλους τους πο-
λυκύτταρους οργανισμούς και 
οφείλεται σε σφάλματα κατά 
τη διαδικασία κυτταροδιαίρε-
σης. Υπάρχει δεινόσαυρος, που 

έζησε πριν από 75 εκατομμύρια 
χρόνια και έπασχε από καρκίνο, 
ενώ καρκινικοί όγκοι εμφανί-
ζονται και στα φυτά. Εξαιτίας 
των σκληρότερων κυτταρικών 
τοιχωμάτων τους, όμως, η ασθέ-
νεια εξαπλώνεται με διαφορετι-
κό τρόπο από ό,τι στον άνθρωπο 
και στα ζώα. 

Οι γιατροί ανέκαθεν γνώριζαν 
την ύπαρξη του καρκίνου. Προ-
φανώς στους αρχαίους χρόνους 
δεν διέθεταν κάποια δυνατότη-
τα παρέμβασης. Η εξέλιξη των 
γνώσεων ανατομίας και η βελ-
τίωση των ιατρικών τεχνικών 
άλλαξαν την κατάσταση. Ακόμη 
και σήμερα, η χειρουργική εκτο-
μή του καρκινικού όγκου είναι 
η ενδεδειγμένη αρχική προσέγ-
γιση. Η έκθεση περιλαμβάνει 
το πρόπλασμα του προσώπου 
του Ρόμπερτ Πένμαν. Σε ηλικία 
16 ετών παρατήρησε στη γνά-

θο του έναν όγκο που διαρκώς 
μεγάλωνε. Το 1828, όταν ο Πέν-
μαν ήταν 24 ετών, ο Σκωτσέζος 
χειρουργός Τζέιμς Σάιμ πραγμα-
τοποίησε τη χειρουργική του 
αφαίρεση. Αυτό συνέβη πολλά 
χρόνια πριν ξεκινήσει η ευρεία 
χρήση των αναισθητικών και ο 
πόνος του αρρώστου πρέπει να 
ήταν αφόρητος. Παρέμεινε όμως 
ακίνητος στην πολυθρόνα καθ’ 
όλη την επέμβαση, που διήρκε-
σε 24 λεπτά. Ανέρρωσε πλήρως.

Οι ακτίνες Χ

Μετά το 1895 και την ανακά-
λυψη των ακτίνων Χ, η αντικαρ-
κινική μάχη απέκτησε ένα νέο 
όπλο: τις ακτινοβολίες. Οι για-
τροί αρχικά διαπίστωσαν ότι οι 
ακτίνες Χ κατέστρεφαν το υγιές 
δέρμα. Ετσι, πιθανολόγησαν ότι 
ίσως να έκαναν το ίδιο στα καρ-
κινικά κύτταρα. Η πιο διαδεδο-
μένη συσκευή ακτινοθεραπείας 
σήμερα είναι οι γραμμικοί επι-
ταχυντές σωματιδίων. Αναπτύ-
χθηκαν το 1950 και στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι άλλο από 
μεγάλες συσκευές ακτινών Χ.

Οι χημειοθεραπείες

Μια άλλη εξέλιξη που επέφε-
ρε επανάσταση είναι οι χημει-
οθεραπείες. Οι ρίζες τους είναι 
εντυπωσιακές. Στον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, οι γιατροί διαπί-
στωσαν ότι οι στρατιώτες που 

είχαν εκτεθεί στο αέριο μου-
στάρδας είχαν πολύ χαμηλό 
αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων. 
Ετσι σκέφτηκαν ότι αν το το-
ξικό αέριο τα σκοτώνει, μπο-
ρεί να συμβάλει στη θεραπεία 
των αιματολογικών καρκίνων, 
όπου τα λευκά αιμοσφαίρια πολ-
λαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. 
∆ύο Αμερικανοί γιατροί, οι Λού-
ις Γκούντμαν και Αλφρεντ Τσίλ-
μαν, πειραματίστηκαν με τη χο-
ρήγηση αζωτούχου υπερίτη ως 
θεραπεία του προχωρημένου 
λεμφώματος. Αυτή ήταν η αρχή 
των χημειοθεραπειών. Τις δεκα-
ετίες 1950 και 1960, οι παρενέρ-
γειες των χημικοθεραπευτικών 
μέσων ήταν τέτοιες που η επι-
στημονική κοινότητα τα αμφι-
σβητούσε ως θεραπείες. Σήμερα, 
πολλές χημειοθεραπείες έχουν 
παρενέργειες, αλλά ταυτόχρο-
να έχει ανακαλυφθεί πληθώρα 
σκευασμάτων για την αντιμε-
τώπισή τους.

Ο τομέας της αντικαρκινι-
κής έρευνας έχει συναρπαστι-
κές πτυχές, αλλά καμία δεν είναι 
πιο σημαντική από την έγκαι-
ρη διάγνωση, που σώζει ζωές. 
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
μεθόδους είναι αυτή που χρη-
σιμοποιείται για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του οι-
σοφάγου, η οποία είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη καθώς συχνά συγ-
χέεται με τη γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση. Το «cytosponge» 
λαμβάνεται ως χάπι και καθώς 
διαλύεται μεταμορφώνεται σε 
μικρό σπόγγο, που παρασύρει 
κύτταρα κατά τη διαδρομή του 
στον οισοφάγο. Αυτά εξετάζο-
νται εργαστηριακά με καινοτό-
μους μεθόδους και γίνεται αμέ-
σως η διάγνωση.

Οι κυτταροθεραπείες

Τέλος, ένας εξαιρετικά ενδι-
αφέρων νέος τομέας των αντι-
καρκινικών θεραπειών είναι οι 
εξατομικευμένες κυτταροθερα-
πείες. Τα λευκά αιμοσφαίρια του 
ασθενούς αφαιρούνται με την ει-
δική συσκευή και μεταφέρονται 
σε εργαστήριο όπου τροποποι-
ούνται γενετικά και τους προ-
στίθεται ένας υποδοχέας, που 
τους επιτρέπει να εντοπίζουν 
και να καταστρέφουν τα καρκι-
νικά κύτταρα. Η θεραπεία δεν 
είναι αποτελεσματική σε όλους 
και είναι γολγοθάς για όσους 
υποβληθούν σε αυτήν. Επίσης 
είναι πανάκριβη, χρονοβόρος 
και εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό 
όμως που επιχειρούν οι ειδικοί 
είναι η εύρεση μεθόδων θανά-
τωσης των καρκινικών κυττά-
ρων χωρίς τη χρήση φαρμάκων. 
Είναι πολύ καλύτερο να εκπαι-
δεύσουμε τον οργανισμό μας 
να «αυτοϊάται». 

Δεινόσαυρος με καρκίνο και
χειρουργείο χωρίς αναισθησία
H ιστορία της νόσου και της μάχης εναντίον του σε έκθεση στο Λονδίνο

Τεχνητή νοημοσύνη 
και εικονική πραγμα-
τικότητα συμβάλλουν 
σήμερα  στην έγκαιρη 
διάγνωση και 
στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση 
της ασθένειας.

Εκμαγείο του προσώπου του Ρόμπερτ Πένμαν. Σε ηλικία 16 ετών παρατήρησε στη γνάθο του έναν όγκο που διαρκώς μεγάλωνε. Το 1828, όταν ο Πέν-
μαν ήταν 24 ετών, ο Σκωτσέζος χειρουργός Τζέιμς Σάιμ πραγματοποίησε τη χειρουργική του αφαίρεση.
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Του ΑΛΕΞ ΜΑΡΣΑΛ 
THE NEW YORK TIMES

Aντιασφυξιογόνος μάσκα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αντικαρκινι-
κές χημειοθεραπείες γεννήθηκαν όταν οι γιατροί παρατήρησαν πως στρα-
τιώτες που εισέπνευσαν αέριο μουστάρδας στα χαρακώματα είχαν εξαι-
ρετικά χαμηλά επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων. 
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Το απόγευμα μιας ζεστής Πέμπτης 
σε μια κατοικημένη γειτονιά στο 
Χάρκοβο, η Ναταλία Κολέσνικ 
βγήκε να κάνει κάτι συνηθισμέ-
νο, να ταΐσει τις γάτες, όταν άρ-
χισαν οι βομβαρδισμοί. Αλλά δεν 
υπάρχει τίποτα «συνηθισμένο» 
στη ζωή κοντά στη γραμμή του 
μετώπου στην Ουκρανία. Εγινε 
το ένα από τα τρία πτώματα αμά-
χων πολιτών. Ο άντρας της, Βί-
κτορ, έτρεξε σοκαρισμένος. ∆εν 
ήθελε να την αφήσει να φύγει. 
Της χάιδεψε το κεφάλι.

«Μπαμπά, αυτό είναι», είπε 
ο γιος του, Ολεξάντερ, παρακο-
λουθώντας τους διασώστες που 
περίμεναν να κλείσουν τη σα-
κούλα με το πτώμα. «Είναι νε-
κρή. Σήκω πάνω».

«∆εν καταλαβαίνεις;» ρώτησε 
ο πατέρας του.

«Τι δεν καταλαβαίνω;» είπε ο 
γιος. «Αυτή είναι η μητέρα μου. 
Μπαμπά, σε παρακαλώ. Μπα-
μπά, σε παρακαλώ». 

Ο Ευγένιος Μαλολέτκα απο-
τύπωσε τον διάλογο και τη σκη-
νή. Ο Ζένια για τους φίλους. Ου-
κρανός φωτορεπόρτερ. Σχεδόν 
κανείς από το ευρύ κοινό δεν 
γνωρίζει το όνομά του, ωστόσο 
οι περισσότεροι, στην Ελλάδα 
και στον κόσμο, έχουμε δει τις 
φωτογραφίες που τραβάει από 
την αρχή του πολέμου, στις 24 
Φεβρουαρίου του 2022, αποτυ-
πώνοντας σπαρακτικές στιγμές, 
θραύσματα της ουκρανικής κα-
θημερινότητας που δημιουργεί 
η ρωσική επιθετικότητα. Νεκρά 
σώματα φίλων, συγγενών, παι-
διών, που σηματοδοτούν αδιανό-
ητες απώλειες, ανείπωτο ψυχικό 
άλγος για τους ζωντανούς, με τα 
κατεστραμμένα κτίρια, άλλοτε 
εστίες μιας ειρηνικής καθημερι-
νότητας, να γίνονται φόντο ενός 
ζοφερού παρόντος: «Για εμάς εί-
ναι σημαντικό οι Ελληνες, άλλοι 
φωτογράφοι και δημοσιογράφοι, 
ο κόσμος... να δει τι συνέβη στη 
Μαριούπολη, να δει αυτά που εί-
δαν τα δικά μας μάτια», εξηγεί ο 
Ζένια Μαλολέτκα.

Μιλήσαμε τηλεφωνικά ενώ 
ήταν στο Χάρκοβο. Πώς νιώθει 
πίσω από τον φακό τη στιγμή 
που τραβάει τους αλλόφρονες 
γονείς να μεταφέρουν το σώμα 
του άψυχου παιδιού τους στο 
νοσοκομείο, αποτυπώνοντας το 
απελπισμένο βλέμμα που συνυ-
πάρχει με την αδιόρατη ελπίδα 
του «λάθους»;

«Θα μπορούσα να σας πω 
ότι συμβαίνει κάτι σαν μπάνιο 

αγνότητας, κάτι που σε κάνει 
να ξεχωρίζεις το σημαντικό της 
ζωής, αλλά αυτό που νιώθω εί-
ναι μόνο πόνος. Είναι ό,τι νιώ-
θουν όλοι οι Ουκρανοί, οι φίλοι 
των χαμένων, οι συγγενείς. Ολοι 
έχουμε χάσει κάτι, κάποιον, όλοι 
χάνουμε κάτι καθημερινά. Το 
σπίτι μου στο Μπιριντιάνσκ, 
η πόλη μου στην περιοχή της 
Ζαπορίζια δυτικά της Μαριού-
πολης, βρίσκεται υπό κατοχή».

 
– Βρίσκεσαι πολύ συχνά στην 
πρώτη γραμμή. Φοβάσαι; Πώς 
το αντιμετωπίζεις; Κοιμάσαι 
τα βράδια;

– Προσπαθώ να κρατάω τον 
εαυτό μου σε μια συγκροτημένη 
ψυχολογική κατάσταση, να προ-
σέχω και να κοιμάμαι, αλλά την 

ίδια στιγμή να το αντιμετωπίζω 
και κάπως σαν παιχνίδι σε κα-
ζίνο. Αν είναι να τύχει ας τύχει. 
∆εν γίνεται να μην κάνω αυτήν 
τη δουλειά. Φυσικά φοβάμαι. Εί-
ναι κοινότοπο ίσως αυτό που θα 

πω, αλλά πρέπει να φοβάσαι. Σε 
αυτόν τον πόλεμο είναι επικίν-
δυνο να βρίσκεσαι στην πρώτη 
γραμμή, όμως πρέπει να πω ότι 
ο δρόμος για να φτάσεις εκεί εί-
ναι ακόμη πιο επικίνδυνος, εί-

ναι εφιάλτης. Υπάρχουν φορές 
που για να φτάσεις να μιλήσεις 
με τους στρατιώτες νιώθεις σαν 
ποντίκι σε κλουβί, έρμαιο, ένας 
συνεχής στόχος. ∆εν ξέρεις πό-
τε θα σε πετύχουν. Σχεδόν όλα 
γίνονται κάτω από τον έλεγχο 
των drones, οπότε όπου βλέ-
πουν, ακούν, παρακολουθούν 
ότι κινείται κάτι, δεν ενδιαφέρει 
εάν είναι αυτοκίνητο, άνθρωπος 
ή εχθρός. Κινείσαι, σκοπεύουν, 
βομβαρδίζουν.

Μιλάμε για έναν πόλεμο πυ-
ροβολικού. Αυτή τη στιγμή, ένα 
5% των στρατιωτών μάχεται 
με τα όπλα του και το 95% του 
πολέμου διεξάγεται με το πυ-
ροβολικό. Ο ήχος που καταγρά-
φεται συνεχώς είναι αυτός των 
βομβαρδισμών, επικίνδυνος βέ-
βαια αλλά και φοβερά σκληρός. 
Και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις 
προς την πρώτη γραμμή ή να 
βρίσκεσαι εκεί διότι η Ρωσία, 
που διαβεβαιώνει ότι χτυπάει 
μόνο στρατιωτικούς στόχους 
–και καταλαβαίνουμε ότι έχει 
ανάγκη να το κάνει αυτό για 
λόγους εσωτερικής προπαγάν-
δας, για τους Ρώσους–, πλήτ-
τει συνεχώς πολιτικές υποδο-
μές: σχολεία, πανεπιστήμια, 

γειτονιές αμάχων. Και δεν το 
έκαναν μια φορά γιατί αστό-
χησαν, τυχαία. Το κάνουν συ-
νεχώς και είμαστε μάρτυρες σε 
αυτό. ∆εν τους κοστίζει τίποτα, 
δεν ενδιαφέρονται.

 
– Πώς νιώθεις για τους Ρώσους;

– ∆εν νιώθω τίποτα! Απλώς 
προτιμώ να είμαι Ουκρανός! Εί-
ναι πολύ πιο ασφαλές (γελάει). 
Οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν καλά 
και δεν πετυχαίνουν τον στόχο 
τους εύκολα, καταπατούν συμ-
φωνίες και κανόνες. ∆ύo φο-
ρές υπογράψαμε συμφωνίες, 
τις καταπάτησαν την άλλη ημέ-
ρα. Εμείς τους ξέρουμε από το 
παρελθόν· προετοιμαζόμασταν 
οκτώ χρόνια γι’ αυτόν πόλεμο. 
Θα θέλαμε να τον αποφύγου-
με, αλλά τελικά το γεγονός ότι 
ένα κομμάτι του στρατού μας 
προετοιμαζόταν ήταν καλό για 
όλους μας. Ο κόσμος δεν είχε 
καταλάβει τι συνέβαινε στην 
Ουκρανία από το 2014 και με-
τά, νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει 
να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι 
μια επιχείρηση περιορισμένης 
κλίμακας σε μια γωνιά του κό-
σμου. Αυτός ο πόλεμος όσο πά-
ει θα γίνεται και πιο σκληρός...

«Πίσω από τον φακό νιώθω μόνο πόνο»
Ο Ευγένιος Μαλολέτκα, ο Ουκρανός φωτορεπόρτερ που απαθανατίζει τον πόλεμο, μίλησε στην «Κ» από το μέτωπο

A
.P

. P
H

O
TO

 /
 E

V
G

EN
IY

 M
A

LO
LE

TK
A

M
A

X
IM

 D
O

N
D

Y
U

K

Συνέντευξη στη ΣΙΣΣΥ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Ακόμη και σε χώρες με πληθυ-
σμούς φιλικά προσκείμενους, η 
δημοφιλία του Πούτιν κινείται 
σε ιστορικά χαμηλά μετά την ει-
σβολή στην Ουκρανία. Ποιες εί-
ναι όμως οι ρίζες της συμπάθειας 
στον Πούτιν; Αλλάζει ο τρόπος 
που τον βλέπουν οι Ελληνες;

Η πτώση στην αποδοχή της 
Ρωσίας καταγράφει διεθνώς πο-
σοστά ρεκόρ το 2022 σε σύγκριση 
με το 2020. Αν λάβει κανείς υπό-
ψη τα ευρήματα που δημοσίευσε 
η γνωστή δεξαμενή σκέψης Pew 
Research Center, το πλήγμα στην 
εικόνα της Ρωσίας γίνεται πια αι-
σθητό ακόμη και στα 18 κράτη 
που τρέφουν θετικές γνώμες για 
τη χώρα. Στην Ελλάδα, η δημοφι-
λία της μειώθηκε κατά 31 ποσο-
στιαίες μονάδες. Οταν το ερώτημα 
λαμβάνει τον χαρακτήρα της εμπι-
στοσύνης στο πρόσωπο του Πού-
τιν, το ποσοστό των Ελλήνων που 
τον αποδοκιμάζουν «απολύτως ή 
λίγο» ανέρχεται πλέον στο 72%.

Ωστόσο, σχεδόν το 30% της ελ-
ληνικής κοινής γνώμης που εγκρί-
νει τον πόλεμο του Πούτιν στην 
Ουκρανία είναι το τρίτο υψηλό-
τερο μετά της Μαλαισίας και της 
Σιγκαπούρης. Αλλωστε, δεν είναι 
μόνο ο Πούτιν που χάνει σε δη-
μοφιλία στην Ελλάδα, αλλά και ο 

Μπάιντεν, ο οποίος μετά τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία είδε 
το ποσοστό του να μειώνεται κα-
τά 26% στη χώρα μας, όπου κατα-
γράφεται η χαμηλότερη αποδοχή 
του· μόλις 41%. 

Θα πρέπει ίσως να διακρίνει 
κανείς τη δημοφιλία της Ρωσίας 
από τη δημοφιλία του Πούτιν. 
«Υπάρχει το παραδοσιακό υπό-
στρωμα συμπάθειας και καλής 
θέλησης προς τη Ρωσία στην ελ-

ληνική κοινωνία για λόγους που 
γνωρίζουμε καλά: πολιτιστικοί/
θρησκευτικοί λόγοι στα δεξιά, ψυ-
χροπολεμική νοσταλγία στα αρι-
στερά, ευρύτερος αντιδυτικισμός/
αντιαμερικανισμός. Η δημοφιλία 
του Πούτιν ως προσωπικότητας, 
όμως, νομίζω πως πρέπει να κατα-
νοηθεί μέσα στο πιο συγκεκριμέ-
νο πλαίσιο των οικονομικών και 
πολιτικών κρίσεων όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη 
συνολικά την τελευταία δεκαε-
τία. Ο θαυμασμός για έναν “ισχυ-

ρό ηγέτη” που ξέρει να “βρίσκει 
λύσεις” και να “παίζει το παιχνί-
δι” αντανακλά μια γενικότερη δυ-
σανεξία με τη λειτουργία (και τις 
αποτυχίες, για να τα λέμε όλα) της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας που 
έχει απογοητεύσει πολλούς πολί-
τες τα τελευταία χρόνια», τονίζει 
στην «Κ» ο αναπληρωτής καθη-
γητής στο London Metropolitan 
University, εταίρος του Chatham 
House, Αγγελος Χρυσόγελος, ο 
οποίος εντοπίζει την αυταρχική 
πολιτική του Πούτιν στη συνεί-
δηση των υποστηρικτών του σαν 
το αντίθετο της τεχνοκρατικής 
και συχνά αναβλητικής λογικής 
που χαρακτηρίζει τα δυτικά πο-
λιτικά συστήματα και ιδίως την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Βαθύτερες αδυναμίες

«Είναι δηλαδή μια προβολή 
στο πεδίο των διεθνών σχέσε-
ων των απογοητεύσεων που εκ-
φράζονται και στο εσωτερικό των 
δυτικών δημοκρατιών. Αυτό εν-
δεχομένως εξηγεί τη δημοφιλία 
του Πούτιν και σε χώρες χωρίς 
τους πολιτιστικούς δεσμούς της 
Ελλάδας με τη Ρωσία, όπως η Ιτα-
λία και η Γαλλία. Από αυτήν την 
άποψη, δεν θα πρέπει να πέσουμε 
στην παγίδα να βλέπουμε τη δη-
μοφιλία του Πούτιν ως το πρόβλη-
μα, αλλά αντίθετα να τη δούμε ως 

σύμπτωμα βαθύτερων αδυναμιών 
στη σχέση του σύγχρονου πολίτη 
με τη φιλελεύθερη δημοκρατία».

Μεσολάβησε όμως ένας πόλε-
μος. Από τη μία πλευρά, υπέστη 
πλήγμα η εικόνα του επιτιθέμε-
νου, μπροστά στις βομβαρδισμέ-
νες πόλεις, στους νεκρούς αμά-
χους αλλά και στις οικονομικές 
παρενέργειες. Από την άλλη, η 
Ρωσία του Πούτιν διατηρεί ακόμη 
έναν ισχυρό πυρήνα συμπάθει-
ας στην ελληνική κοινή γνώμη. 

«Το θέμα πάντως δεν είναι τό-
σο η συμπάθεια προς τον Πούτιν, 
η οποία μετά τον πόλεμο μπορεί 
και να επανακάμψει, όσο η εντύ-
πωση που πολύς κόσμος έχει για 
αυτόν ως έναν ισχυρό ηγέτη που 
καταφέρνει πράγματα στη διεθνή 
σκηνή. Η εξέλιξη του πολέμου 
μέχρι στιγμής έχει χαλάσει αυ-
τήν την αύρα του Πούτιν ως μαέ-
στρου της διεθνούς διπλωματίας, 
τον έχει κάνει πιο “γήινο”, έναν 
κανονικό πολιτικό που ακόμη και 
αν οι υποστηρικτές του βλέπουν 
μεγάλες επιτυχίες (την ενδυνά-
μωση των σχέσεων με την Κίνα 
και την Ινδία ή την πίεση στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση για την ενέρ-
γεια) δεν μπορούν να αγνοήσουν 
και τις αποτυχίες του (κυρώσεις 
στη Ρωσία και διεθνής απομόνω-
ση, μεγάλες απώλειες στον πόλε-
μο)», καταλήγει ο κ. Χρυσόγελος.

Γιατί αντέχει ακόμη η εικόνα του Πούτιν στην Ελλάδα 

Η έρευνα του Pew που 
καταγράφει την ισχυρή 
μειοψηφία που εξακο-
λουθεί να αποδέχεται 
τον Ρώσο πρόεδρο.

«Μιλάμε για έναν 
πόλεμο πυροβολικού. 
Αυτή τη στιγμή, ένα 5% 
των στρατιωτών μάχεται 
με τα όπλα του και το 95% 
του πολέμου διεξάγεται 
με το πυροβολικό».

Ο Βίκτορ θρηνεί τη νεκρή γυναίκα του Ναταλία Κολέσνικ, ενώ οι διασώστες περιμένουν να κλείσουν τον νεκρόσακο. Είχε βγει, όπως έκανε κάθε απόγευμα, για να ταΐσει τις γάτες στη γειτονιά της 
στο Χάρκοβο, όταν οι Ρώσοι άρχισαν να βομβαρδίζουν. Ο φωτορεπόρτερ Ευγένιος Μαλολέτκα (δεξιά) βρέθηκε μπροστά στο συγκλονιστικό γεγονός.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022, κατά τη διάρκεια της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, οι συνεργάτες του Associated Press 
Μισλάβ Τσερνόβ και Ευγένιος Μαλολέτκα έμειναν στη Μαριούπολη 
και οι φωτογραφίες τους χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς από τα δυτι-
κά μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη της κατάστασης. Στις 23 Μαΐου 
2022, ο Μαλολέτκα μαζί με τον Τσερνόβ και τη Βασιλική Στεπανένκο 
απέσπασαν το διεθνές δημοσιογραφικό βραβείο Knight από το ICFJ 
(International Center For Journalists) και στις 29 Μαΐου ο Μαλολέτ-
κα τιμήθηκε με το ∆ιεθνές Βραβείο Φωτοδημοσιογραφίας Γιάννης 
Μπεχράκης από το Athens photo World, που δραστηριοποιείται από 
το 2019 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θανάση Σταυράκη. «Το 
όνομα του εκλιπόντος Γιάννη Μπεχράκη φέρει τη σφραγίδα της υψη-
λής ποιότητας της παγκόσμιας φωτοδημοσιογραφίας και είναι μια 
εξαιρετική τιμή να το παραλαμβάνεις από τη γυναίκα του, ως ο πρώ-
τος Ουκρανός που τιμάται με αυτό σε μια εκδήλωση όπου συναντάς 
την πιο υψηλή ποιότητα, όχι μόνον ως προς την τέχνη αλλά ως προς 
την αξιοπιστία του φωτορεπορτάζ», λέει ο Ζένια. «Η τραγωδία της 
Μαριούπολης θα μείνει για πάντα μια τεράστια ουλή στην καρδιά μου. 
Το βραβείο είναι η αναγνώριση της δουλειάς όλων των δημοσιογρά-
φων και ειδικά των Ουκρανών, οι οποίοι προσπαθούν να πουν στον 
κόσμο τι συμβαίνει στη χώρα μας και ένας τρόπος απόδοσης δικαιο-
σύνης για τους χιλιάδες νεκρούς ενός παράλογου πολέμου».

Βραβείο για την κάλυψη της Μαριούπολης

Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ



Την ίδια ώρα που οι
αθλητές μας σε
υψηλού επιπέδου
διοργανώσεις όπως
είναι οι Μεσογει-
ακοί και οι Κοινο-
πολιτειακοί διακρί-
νονται φτάνοντας
ακόμη και στο βά-
θρο, στη βραχονη-

σίδα ζούμε σ’ έναν ξεχωριστό κόσμο
που καμία σχέση δεν έχει με τον
αθλητισμό. Η κυπριακή κοινωνία
εμμένει να βράζει στο νερό της, αρ-
νούμενη να εξελιχθεί, να διευρύνει
τους ορίζοντες της, να αποκτήσει
την κατάλληλη αθλητική παιδεία
που θα τη διοχετεύσει στην κοινω-
νία της και δη στο πρωτογενές υλικό,
όπως είναι τα παιδιά και η νεολαία
γενικότερα. Σε διοργάνωση όπως
είναι οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες,
στην οποία συμμετέχουν παρακαλώ
72 χώρες πρώην αποικίες του αγ-
γλικού στέμματος και διεξάγονται
κάθε τέσσερα χρόνια, τα κυπριό-
πουλα κατάφεραν να φέρουν δια-
κρίσεις που έμοιαζαν όνειρο απα-
τηλό τα προηγούμενα χρόνια. 

Την ίδια ώρα που το ποδόσφαιρο
μοιάζει αιχμάλωτο από μια δράκα
ανθρώπων που κινούν τα νήματα
με σκοπό και μόνο το προσωπικό
όφελος, λαμβάνοντας διαχρονικά
αποφάσεις εις βάρος των γηγενών
αθλητών άρα και της κοινωνίας, η
συντριπτική πλειοψηφία επιμένει
ν’ ασχολείται μ’ ένα προϊόν εις το
οποίο οι συνθήκες να συμμετέχει
εκτός από τη θέση του θεατή μοι-
άζουν εξαιρετικά δύσκολες. 

Πώς είναι δυνατό οι ακαδημίες
ποδοσφαίρου ανά την Κύπρο να
φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε
γειτονιά και την ίδια ώρα οι ομάδες
διά της Ομοσπονδίας να αυξάνουν
τους ξένους από 15 σε 17 διατη-
ρώντας ταυτόχρονα τον Κατάλογο
Β΄ μέσα από τον οποίο παρέχεται
το δικαίωμα στις ομάδες να έχουν
απεριόριστο αριθμών ξένων κάτω
των 22 ετών; Πώς είναι δυνατό οι
γονείς να εμμένουν σ’ ένα άθλημα,
η Ομοσπονδία του οποίου με τους

διαχρονικούς χειρισμούς της εκ-
μηδενίζει τις πιθανότητες να δια-
κριθεί και να συμμετάσχει στο υψη-
λότερο επίπεδο; Η «τύφλα» της κυ-
πριακής κοινωνίας που βλέπει μόνο
το ποδόσφαιρο ως αθλητισμό, πη-
γάζει κυρίως από την ασχετοσύνη
των ΜΜΕ, που διαχρονικά σεκον-
τάρουν στην «ποδοσφαιροποίηση»
του νησιού και τον φανατισμό. 

Η ευθύνη ημών των δημοσιο-
γράφων είναι τεράστια καθότι στην
πλειοψηφία το συνάφι παραμένει
καθηλωμένο σε χαμηλά επίπεδα
επαγγελματισμού, ακολουθώντας
τον βούρκο που έχει υποπέσει η
κοινωνία. Ακόμη μεγαλύτερη ευ-
θύνη έχει το κράτος που δαπανάει
υπέρογκα ποσά για να στεγαστούν

ποδοσφαιρικές εταιρείες ιδιωτικού
συμφέροντος, χαρίζοντας χρέη και
οφειλές προς αυτό για να παραμεί-
νουν βιώσιμες, την ίδια ώρα που
μετράει κουκί-κουκί τα χρήματα
που διοχετεύονται σε άλλα αθλή-
ματα. Είναι πάντως ν’ αναρωτιέσαι
πώς ένα ολόκληρο νησί, ασχολείται
μ’ ένα άθλημα το οποίο λίγο πολύ
δεν συμμετέχει, αγνοώντας όλον
τον υπόλοιπο αθλητισμό και τις
αρετές που μπορεί να προσδώσει. 

Μαζί και το κράτος που χτίζει
«παλάτια» σε εταιρίες, ενώ οι δη-
μοσιογράφοι έχουν ως κύρια έννοια
αν έκλεισε ή όχι ένας ατίθασος Κα-
μερουνέζος παίκτης, μη προβάλ-
λοντας ένα δικό μας παιδί που πέ-
τυχε στο διεθνές στερέωμα. 

Δύσκολα δίνονται απαντήσεις
και σωστές εξηγήσεις. Παλαβοί εί-
μαστε… δεν εξηγείται αλλιώς.
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Το Μουντιάλ των προκλήσεων
Σε τρεις μήνες το Κατάρ θα φιλοξενήσει ένα διαφορετικό Παγκόσμιο Κύπελλο

Δεν εξηγείται αλλιώς... 

Του ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΟΛΑ

2 Δεκεμβρίου 2010, Ζυρίχη. Αυτό
που σιγοψιθυρίζεται τους τελευ-
ταίους μήνες γίνεται πραγματι-
κότητα. Ο τότε πρόεδρος της FIFA
Ζεπ Μπλάτερ ανεβαίνει στο βήμα
και, αφού ανακοινώσει πως η Ρω-
σία θα διοργανώσει το Παγκόσμιο
Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018,
ανοίγει και έναν δεύτερο φάκελο,
ο οποίος έχει πάνω του φαρδύ
πλατύ το όνομα του Κατάρ. Το ζά-
πλουτο εμιράτο της Μέσης Ανα-
τολής αφήνει πίσω του στην ψη-
φοφορία για το Π.Κ. του 2022 τις
ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Νότια
Κορέα και την Ιαπωνία, και γίνεται
η μικρότερη σε έκταση χώρα στον
κόσμο που αναλαμβάνει ένα τόσο
δύσκολο εγχείρημα.

Η ανάθεση του Μουντιάλ στο
Κατάρ, και μάλιστα 12 χρόνια
πριν από τη σέντρα, γεννάει από
μόνη της πολλά ερωτήματα. Η
έρευνα των ελβετικών αρχών δεν
αργεί να ξεκινήσει, φέρνοντας
σε δύσκολη θέση τόσο τον Ζεπ
Μπλάτερ όσο και τον Μισέλ Πλα-
τινί, ο οποίος από την καρέκλα
του προέδρου της UEFA έχει ανε-
ξήγητα ταχθεί υπέρ του Μουντιάλ
στο εμιράτο. Ωστόσο, το... πετρέ-
λαιο έχει ήδη μπει στο αυλάκι.
«Η FIFA δεν θα το μετανιώσει»
είναι τα λόγια του εμίρη εκείνο
το βράδυ στη Ζυρίχη. Κανείς,
όμως, δεν βάζει το χέρι του στη
φωτιά για τις 32 ομάδες και τους
εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους
που σε περίπου τρεις μήνες θα
ταξιδέψουν στον Αραβικό Κόλπο. 

Εκτοτε το Κατάρ βρίσκεται μο-
νίμως στο στόχαστρο. Σύμφωνα
με έρευνα του Guardian περισσό-
τεροι από 6.500 εργάτες έχουν χά-
σει τη ζωή τους στα έργα που ξε-

κίνησαν το 2010, ενώ πρόσφατα
η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε
ότι αρκετοί δουλεύουν επί χρόνια
χωρίς ρεπό. Η ώρα όμως –σχεδόν–
έφτασε. Στις 21 Νοεμβρίου στις
12 το μεσημέρι, Σενεγάλη και Ολ-
λανδία θα παραταχθούν στο Στάδιο
Αλ Τουμάμα της Ντόχας και όλες
οι απαντήσεις θα αρχίσουν να
μπαίνουν στη σειρά. Μπορεί να
διεξαχθεί Π.Κ. τον χειμώνα; Εχει
το Κατάρ τις υποδομές να φιλοξε-
νήσει φίλαθλο κοινό από όλα τα
μέρη της Γης; Θα επηρεάσουν τη
διοργάνωση οι περιορισμοί λόγω
της θρησκείας; Πρόσφατα η FIFA
εξέδωσε έναν κανονισμό συμπε-
ριφοράς για τους φιλάθλους, που
αφορά κυρίως την ενδυμασία και

τη χρήση αλκοόλ, ενώ και το Κατάρ
από την πλευρά του ζήτησε σε-
βασμό στη χρήση της μπούργκας.

Οι Αραβες δεν είχαν λίγα προ-
βλήματα να αντιμετωπίσουν. Το
πρώτο αφορούσε τις κλιματικές
συνθήκες, αφού το καλοκαίρι θα
ήταν αδύνατο να διεξαχθούν αγώ-
νες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
Πρώτο Μουντιάλ τον χειμώνα και
το πρόβλημα λύθηκε. Ενα ακόμη
ζήτημα αφορούσε τα διαθέσιμα
καταλύματα για τους οπαδούς,
καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες
στο εμιράτο των 2,6 εκατ. κατοί-
κων εκτός από περιορισμένες είναι
και πανάκριβες. Σύμφωνα λοιπόν
με τη διοργανώτρια αρχή, τη λύση
εδώ θα τη δώσει η αχανής έρημος.
Περίπου 1.000 προκατασκευα-
σμένα δωμάτια αναμένεται να το-
ποθετηθούν, προκειμένου να κα-
λυφθεί το έλλειμμα των 100.000
κλινών. Τα ξενοδοχεία και το «χω-
ριό των φιλάθλων» ενδεχομένως
να μην καλύψουν όλες τις ανάγκες
του περίπου 1 εκατ. φιλάθλων, με

τους διοργανωτές να εξετάζουν
και άλλες λύσεις, όπως η ενοικίαση
κρουαζιερόπλοιων, αλλά και η πα-
ροχή κινήτρων στους ντόπιους
για να νοικιάσουν τα σπίτια τους
σε ξένους επισκέπτες. Οσο για το
κόστος; Ποτέ δεν θα ήταν πρό-
βλημα. Το Κατάρ μέχρι πέρυσι
είχε δαπανήσει για έργα υποδομής
138 δισ. δολάρια, σύμφωνα με
τους New York Times.

Πλεονεκτήματα
Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη

όψη του νομίσματος, αφού το Κα-
τάρ σε σχέση με άλλες χώρες που
έχουν φιλοξενήσει Μουντιάλ έχει
ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν
υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις.
Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ το 1994,
στη Βραζιλία το 2014, αλλά και
στη Ρωσία το 2018, οι παίκτες περ-
νούσαν περισσότερη ώρα σε αε-
ροπλάνα παρά σε γήπεδα. Στο Κα-
τάρ των 11.627 τ. χλμ., οι αθλητικές
εγκαταστάσεις απέχουν το πολύ
μία ώρα η μία από την άλλη, δί-
νοντας την ευκαιρία και στους φι-
λάθλους να παρακολουθήσουν
περισσότερους αγώνες. Είναι χα-
ρακτηριστικό πως τέσσερα από
τα οκτώ γήπεδα βρίσκονται στην
Ντόχα και τα άλλα τέσσερα σε
απόσταση μερικών χιλιομέτρων
από την πρωτεύουσα. Επίσης, οι
ποδοσφαιριστές τον Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο βρίσκονται στο κα-
λύτερο επίπεδο φόρμας και όχι...
ηλιοκαμένοι από τις ολιγοήμερες
διακοπές έπειτα από μία ακόμη
κοπιαστική σεζόν. 

Τα 12 χρόνια πέρασαν και η
ώρα της αλήθειας για το Κατάρ
πλησιάζει. Αυτό το Μουντιάλ φαί-
νεται καταδικασμένο να διαφέρει
–σχεδόν– σε όλα από τα 21 προ-
ηγούμενα.

Κοίτα να δεις πόσο ωραία είναι η
Πολιτεία (Πρόεδρος, υπουργοί, πο-
λιτικά κόμματα, Δήμοι) να δίνει λε-
φτά με τη σέσουλα για την ανέγερ-
ση γηπέδων σε ιδιωτικές εταιρείες!
Πόσο όμορφα η Πολιτεία να παρα-
χωρεί δωρεάν κρατική γη σε ιδιω-
τικές εταιρείες για την ανέγερση
γηπέδων! Πόσο εύηχο ακούγεται
να βγαίνουν από τα ταμεία του κρά-
τους εκατομμύρια ευρώ για την αύ-
ξηση χωρητικότητας κλειστών αι-
θουσών! 

Πόσο άσχημο είναι οι πολίτες
αυτής της χώρας, σε αντίθεση με
τους επιχειρηματίες και τα ιδιωτικά
συμφέροντα, να μην έχουν γήπεδα
άθλησης δωρεάν. Οι αθλητικές
επενδύσεις δυστυχώς δεν συνυπο-
λογίζουν τον λαό αυτού του τόπου.
Είναι ανέκδοτο ο δωρεάν αθλητι-
σμός, όπως και η δωρεάν παιδεία. 

Απουσιάζουν οι δημοτικές αθλη-
τικές εγκαταστάσεις τις οποίες θα
μπορεί να απολαμβάνουν δωρεάν
οι δημότες. Στο εξωτερικό βλέπεις
γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βό-
λεϊ, τένις κ.λπ., ανθρώπους ευδιά-
θετους που καθημερινά αθλούνται
χωρίς το παραμικρό ή ελάχιστο κό-
στος. Άλλωστε πληρώνουν τους φό-
ρους τους και η Πολιτεία τούς επι-
στρέφει πίσω. Είναι υποχρεωμένη
να το πράξη. Είναι η δέσμευση που
έχει έναντι των πολιτών της. Είναι
μέρος του κοινωνικού συμβολαίου
που συνέταξε με τον λαό. Στην Κύ-
προ οι πολιτειακοί αξιωματούχοι
δυστυχώς δεν έχουν ως προτεραι-
ότητά τους τους σκληρά εργαζόμε-
νους πολίτες της. Ούτε δείχνει ευαι-
σθησίες σε τέτοιους είδους τομείς
τους οποίους μάλλον θεωρεί είδος
πολυτελείας. Αποτέλεσμα; Αν δεν
πληρώσεις δεν μπορείς να αθληθείς
σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις. 

Οι εξαφανισμένες αθλητικές εγ-
καταστάσεις ευνοούν στην αύξηση
κλινών σε νοσοκομεία και κλινικές.
Το κοινωνικό συμβόλαιο Πολιτείας
και λαού στην Κύπρο έπαψε προ
πολλού να υφίσταται. Τα μόνα συμ-
βόλαια που πλέον έχουν αξία είναι
όσα αποφέρουν κέρδος. 

Τα παιδιά μας δεν μπορούν να
αθληθούν, αν δεν πληρώσουν. Οι
γονείς μας δεν μπορούν να χαρούν
την άθληση διότι δεν υπάρχουν οι
χώροι. Εμείς δεν μπορούμε να αθλη-

θούμε παρά μόνο στα πεζοδρόμιο,
κινδυνεύοντας παράλληλα εκεί που
δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. 

Κι όμως δίνουμε εκατομμύρια
για τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Και κομπάζουμε. Φωτογραφίες, χα-
ζοχαρούμενα πρόσωπα, ψήφους.
Πώς να μην αυξάνονται τα φαρμα-
κεία. Σε σοβαρές χώρες κάθε Δήμος
έχει τον χώρο του για τους δημότες
του. Στην Κύπρο μόνο καφετέριες
φυτρώνουν. Πού καιρός να δημι-
ουργηθούν γήπεδα. Δεν είναι θέμα
σκέψης. Ούτε βούλησης. Μάλλον
είναι θέμα κέρδους. Και τα παιδιά;
Οι γονείς; Οι συνταξιούχοι; Πρέπει
να πληρώνουν για τα αυτονόητα.
Επειδή όσοι παίρνουν τις αποφάσεις
δεν έχουν ανάγκη προφανώς από
δωρεάν άθληση.

Ανέκδοτο ο δωρεάν αθλητισμός 
Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μνημείο υποκρισίας 
Η απόφαση της ΚΟΠ για αύξηση
των ξένων και κοινοτικών ποδο-
σφαιριστών του καταλόγου Α΄
από 15 σε 17 αποτελεί μνημείο
υποκρισίας εκ μέρους όλων αυ-
τών που τη ψήφισαν. Ο Κύπριος
ποδοσφαιριστής για τον οποίο κό-
πτονται είναι η τελευταία τους
σκέψη. Ανεξαρτήτως της συγκε-
κριμένης απόφασης η πλειοψη-
φία των παραγόντων ενδιαφέρε-
ται μόνο για το σωματειακό συμ-
φέρον, ενώ είναι άτομα ανεπαρκή
(ποδοσφαιρικά), αιωνίως απρο-
ετοίμαστα και σκεπτόμενα ως
οπαδοί παρασυρόμενα από το τι
λέει η μάζα, γιατί τη φοβούνται.   

* * * * *

Λαμκέλ Ζε
Η υπόθεση με τον Λαμκέλ Ζε
έχει τελειώσει. Ευτυχώς για την
Ομόνοια. Θα ήταν όμως καλό ο

Σταύρος Παπασταύρου να ζητή-
σει το σκεπτικό αυτών που απο-
φάσισαν να φέρουν αυτόν τον
ποδοσφαιριστή που είχε ένα βιο-
γραφικό… άστα να πάνε.  

* * * * *

Κορμπεράν και Κύπρος 
Ο νέος προπονητής του Ολυμπια-
κού Κάρλος Κορμπεράν άρχισε
την προπονητική του καριέρα
στην Κύπρο και συγκεκριμένα ερ-
γάστηκε σε Δόξα και Ερμή την
αγωνιστική περίοδο 2016-17.
Απολύθηκε και από τις δύο ομά-
δες. Την τελευταία διετία ήταν
προπονητής στη Χάντερσφιλντ
με την οποία τη σεζόν που ολο-
κληρώθηκε έφτασε έως τον τελι-
κό ανόδου από την Championsh-
ip στην Premier League. Θήτευ-
σε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επι-
τυχία στο πλευρό του Μαρσέλο
Μπιέλσα στη Λιντς. Ο Μπιέλσα,

μία από τις μεγαλύτερες σύγχρο-
νες προπονητικές μορφές, είχε
πει για τον Κορμπεράν ότι είναι
πολύ ταλαντούχος και ότι εκτιμά
τη γνώμη του περισσότερο από
τη δική του. Άνευ περαιτέρω
σχολίου.

* * * * *

Mεταγραφή Πιέρου
Από τη μεταγραφή του Πιέρου
Σωτηρίου από την Βουλγαρική
Λουντογκόρετς στη Χιροσίμα της
Ιαπωνίας, ο Ολυμπιακός, ως η
ομάδα που ανέδειξε τον Κύπριο
διεθνή επιθετικό θα πάρει 70 χι-
λιάδες ευρώ. Οι «μαυροπράσινοι»
διατηρούν το δικαίωμα βάση της
συμφωνίας που έκαναν όταν έδι-
ναν τον Πιέρο στον ΑΠΟΕΛ, να
λαμβάνουν ποσοστό 3.5% για κά-
θε μεταγραφή του. Γράφτηκε ότι
η Χιροσίμα θα δώσει στην Λουν-
τογκόρετς συνολικά 2.000.000

ευρώ και έτσι ο Ολυμπιακός θα
πάρει ένα ποσό κοντά στις 70 χι-
λιάδες ευρώ!

* * * * *

Χειροκροτήθηκε ο Ηλία
Πολύ άτυχος ήταν ο Μάριος Ηλία
στον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Κι-
ζιλζάρ την περασμένη Πέμπτη
στο ΓΣΠ. Πάλεψε με σθένος σε
όλο το παιχνίδι και έφτασε πολύ
κοντά στο γκολ σε τρεις περιπτώ-
σεις, μία στο α΄ ημίχρονο και δύο
στο Β’ μέρος. Ο κόσμος χειροκρό-
τησε τον 25χρονο Κύπριο διεθνή
ο οποίος θα είναι και στην «Αστά-
να Αρένα» ο σέντερ φορ για τον
ΑΠΟΕΛ. Προσαρμόστηκε στα δε-
δομένα της νέας του ομάδας και
δείχνει ότι έχει τις ικανότητες αλ-
λά και την θέληση για να βοηθή-
σει. Αν συνεχίσει να δουλεύει
σκληρά και ευσυνείδητα, θα έρ-
θουν και τα γκολ.

<<<<<<<

Πόσο άσχημο είναι 
οι πολίτες αυτής της 
χώρας, σε αντίθεση με
τους επιχειρηματίες και
τα ιδιωτικά συμφέροντα,
να μην έχουν γήπεδα
άθλησης δωρεάν.

<<<<<<<

Είναι ν’ αναρωτιέσαι 
πώς ένα ολόκληρο 
νησί, ασχολείται μ’ ένα
άθλημα στο οποίο λίγο
πολύ δεν συμμετέχει,
αγνοώντας όλον τον 
υπόλοιπο αθλητισμό.

<<<<<<<

Οι περιορισμοί λόγω
θρησκείας, η λύση για
τις υποδομές και οι
κλιματικές συνθήκες. 

Tο Κατάρ βρίσκεται μονίμως υπό αμφισβήτηση, με τους διοργανωτές ωστόσο να υπόσχονται ένα αξέχαστο και σίγουρα πιο... πολυτελές Μουντιάλ. 

Η ανάθεση του Μουντιάλ στο Κατάρ δημιούργησε πολλά ερωτήματα και η
έρευνα των ελβετικών αρχών έφερε σε δύσκολη θέση τόσο τον Ζεπ
Μπλάτερ όσο και τον Μισέλ Πλατινί.
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Η εκτόξευση των τιμών της ενέρ-
γειας έχει αυξήσει το κόστος της
διαβίωσης για τους Ευρωπαίους.
Δεδομένου ότι οι τιμές της ενέρ-
γειας αναμένεται να παραμείνουν
σε επίπεδα πάνω από τα προ της
κρίσης για αρκετό καιρό, η Ευ-
ρώπη πρέπει να προσαρμοστεί
στους αυξημένους λογαριασμούς
για τα ορυκτά καύσιμα. Οι κυ-
βερνήσεις πρέπει να αφήσουν
το αυξημένο κόστος της ενέργειας
να μεταβιβαστεί στον τελικό κα-
ταναλωτή ώστε να ενθαρρύνουν
την εξοικονόμηση ενέργειας και
τη σταδιακή κατάργηση των ορυ-
κτών καυσίμων. Πρέπει να κα-
ταργηθούν τα οριζόντια μέτρα
όπως είναι οι έλεγχοι των τιμών
και οι πολιτικές παρεμβάσεις να
είναι στοχευμένες, όπως, για πα-

ράδειγμα, τα επιδόματα στα νοι-
κοκυριά χαμηλού εισοδήματος
που υποφέρουν περισσότερο.

Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει
στην άνοδο του κόστους της ενέρ-
γειας με οριζόντια μέτρα μείωσης
του κόστους, όπως επιδόματα,
φοροαπαλλαγές και ελέγχους στις
τιμές. Ετσι όμως απλώς καθυστε-
ρούν την προσαρμογή στο ενερ-
γειακό σοκ και αποδυναμώνουν
τα κίνητρα που θα είχαν τα νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις για να
εξοικονομήσουν ενέργεια και να
αναβαθμίσουν την αποτελεσμα-
τικότητα στη χρήση της ενέρ-
γειας. Διατηρούν, επίσης, σε υψη-
λά επίπεδα τη ζήτηση για ενέρ-
γεια και τις τιμές σε συγκριτικά
υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, το αυ-

ξανόμενο κόστος αυτών των μέ-
τρων συμπιέζει τα δημοσιονομικά
περιθώρια των οικονομιών, καθώς
οι τιμές παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα. Σε ορισμένες χώρες το
κόστος θα υπερβεί το 1,5% του
φετινού ΑΕΠ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει, αντι-
θέτως, να στραφούν σε στοχευ-
μένες πολιτικές όπως η ενίσχυση

του εισοδήματος των πλέον ευά-
λωτων. Αν για παράδειγμα μια
κυβέρνηση αναλάβει πλήρως να
καλύψει την αύξηση του κόστους
διαβίωσης για το φτωχότερο 20%
των νοικοκυριών θα της κοστίσει
όσο το 0,4% του ΑΕΠ κατά μέσον
όρο για όλο το 2022. Θα της κο-
στίσει όσο το 0,9% του ΑΕΠ να
αποζημιώσει πλήρως το φτωχό-
τερο 40%. Η μερίδα του πληθυ-
σμού που θα λάβει αποζημίωση
για το αυξημένο κόστος της ενέρ-
γειας θα ποικίλλει ανάλογα με
τις κοινωνικές διαφορές και τα
περιθώρια δημοσιονομικών ελιγ-
μών. Το ιδανικό θα ήταν, όμως,
να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε
να αποκλείει σταδιακά τα υψη-
λότερα εισοδήματα.

Ορισμένες κυβερνήσεις στη-

ρίζουν τις επιχειρήσεις. Η τακτική
αυτή είναι σκόπιμη μόνον όταν
μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των
τιμών της ενέργειας μπορεί να
οδηγήσει κάποιες βιώσιμες επι-
χειρήσεις στην πτώχευση. Θα
ήταν αναγκαία, για παράδειγμα,
αυτή η τακτική στην περίπτωση
πλήρους διακοπής της παροχής
ρωσικού αερίου στην Ευρώπη,
οπότε θα πρέπει να υπάρξει δελτίο
στην ενέργεια. Μπορεί επίσης
να χρειαστούν στήριξη οι επι-
χειρήσεις που διαδραματίζουν
κρίσιμο ρόλο στην εισαγωγή και
διανομή ενέργειας. 

* Οι κ. Ογια Τσελασούν, Ντόρα Ιάκοβα
και Ιαν Πάρι είναι οικονομολόγοι του
ΔΝΤ. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο
blog του ΔΝΤ.

Οι επιδοτήσεις ρεύματος δεν βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Οδηγός μας
η υπευθυνότητα
και σταθερότητα
της οικονομίας
Συνέντευξη Χρ. Ερωτοκρίτου

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού
και της ακρίβειας θα προκύψει
μέσω συνεργασίας εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας, τονίζει
η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Οικονομικών Χρι-
στιάνα Ερωτοκρίτου. Επισημαίνει
ότι η Βουλή δεν είναι επικυρωτικό
όργανο, απορρίπτει τα περί λαϊ-
κισμού και τονίζει ότι ο οδηγός
είναι η υπευθυνότητα και η στα-
θερότητα της οικονομίας. Σελ. 4

Χωρίς ψηφιακές
δεξιότητες 
οι μισοί κύπριοι
Στοιχεία του δείκτη DESI

Ενας στους δύο Κύπριους δεν
διαθέτει βασικές ψηφιακές δε-
ξιότητες, ενώ χαμηλό είναι και
το σκορ για τις πιο εξειδικευμένες
ψηφιακές δεξιότητες, σύμφωνα
με έκθεση του δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI)
για το 2022. Το πλέον ανησυχη-
τικό είναι το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν πτυχιούχοι στον τομέα
ICT (Τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών). Σελ. 5

ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 22,4%

Φωτιά τα φοιτητικά
ενοίκια στην Ελλάδα
Με αυξήσεις ενοικίων έως 22,4% σε
σχέση με πέρυσι και μέσες ζητούμενες
τιμές που εκκινούν από 300 ευρώ/μήνα
για στούντιο σε Πατησίων και Αχαρνών
και μέχρι και τα 800 ευρώ για μικρό δια-
μέρισμα σε Κολωνάκι και Λυκαβηττό,
υποδέχεται τους φοιτητές η νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά. Σελ. 12

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αναμένουν
μεγαλύτερα 
κέρδη λόγω
των επιτοκίων

Σελ. 11

Επενδύσεις δεκάδων εκατ. στα ορεινά
Νέες τουριστικές και οικιστικές μονάδες και ανακαινίσεις υφιστάμενων με ιδιωτική πρωτοβουλία

Νέα πνοή στα ορεινά θέρετρα
αναμένεται να δώσουν οι ιδιω-
τικές επενδύσεις με νέες τουρι-
στικές και οικιστικές μονάδες
και ανακαινίσεις υφιστάμενων.
Μόνο για την αναπαλαίωση του
ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον

Πρόδρομο, το Guru της DTA και
τα ξενοδοχεία που ανέλαβε η
Property Gallery, οι επενδύσεις
ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα επενδυτές έκλεισαν
το μάτι και σε μικρότερες επι-
χειρήσεις αναψυχής, κυρίως δε

στην περιοχή των Πλατρών, που
φαίνεται να κερδίζει μέχρι στιγ-
μής την προσοχή των επενδυ-
τών. Η ολοκλήρωση και λειτουρ-
γία των έργων αναμένεται ότι
θα δώσει νέο ρυθμό ευρύτερα
στις ορεινές κοινότητες, θα ενι-

σχύσει την επισκεψιμότητα της
περιοχής και θα αποτελέσει μο-
χλό για αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υποδομών και υπηρε-
σιών. Πέρα από τα ξενοδοχεία,
θα πρέπει ευρύτερα να εμπλου-
τιστεί το περιβάλλον της περιο-

χής με νέες δραστηριότητες και
υποδομές ώστε η επερχόμενη
ανάπτυξη να είναι αρραγής.

Προσδοκία των τοπικών αρ-
χών είναι μέχρι το 2026, το λί-
φτινγκ της περιοχής να έχει ολο-
κληρωθεί. Σελ. 3

Κύπρος 2,68% -0,44%

Γερμανία 0,84% -0,04%

Γαλλία 1,39% 0,01%

Ιταλία 2,92% -0,24%

Ισπανία 1,89% -0,08%

Ιρλανδία 1,53% 0,09%

Ελλάδα 2,90% 0,00%

Ην. Βασίλειο 1,88% 0,02%

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

ΕΛΛΑΔΑ

Εξαήμερη εργασία
με επιπλέον αμοιβή
Νέα διάταξη, που ενσωματώθηκε στην
παλαιά κλαδική σύμβαση, λύνει το πρό-
βλημα που δημιουργήθηκε με την εξαή-
μερη εργασία σε μπαρ και εστιατόρια,
στην Ελλάδα. Προβλέπει ένα επιπλέον
ημερομίσθιο για τους εργαζομένους
στον επισιτισμό, εάν εργαστούν σε ημέ-
ρα ανάπαυσής τους. Σελ. 6

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το αμερικανικό LNG
δεν σώζει την Ευρώπη
Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρ-
τηθεί από το ρωσικό αέριο, έχει στραφεί
στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
και ειδικότερα στο αμερικανικό. Οι ΗΠΑ
είναι πρώτες σε εξαγωγές φυσικού αερί-
ου, αλλά πολιτικοί, οικονομικοί και τεχνι-
κοί λόγοι τις εμποδίζουν να σώσουν την
Ευρώπη. Σελ. 10

Δύο χρόνια αφότου υποχρεώνονταν να αναβάλλουν διαρκώς τα σχέδια διακοπών τους λόγω πανδημίας, οι ταξιδιώτες αρνούνται πλέον να
ματαιώσουν τα πλάνα τους ακόμη και όταν ξέρουν ότι θα βρεθούν απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας
παρατηρούν, όμως, μια νέα τάση. Ετσι βλέπουν λόγω καιρικών συνθηκών να αυξάνεται η ζήτηση για ταξίδια στη Στοκχόλμη αντί για τη Ρώμη. Σελ. 2

Οι τουρίστες αλλάζουν προορισμό λόγω καύσωνα

<<<<<<

Με τα μέτρα στήριξης
οι κυβερνήσειςαπλώς
καθυστερούντην προ-
σαρμογήτων κατανα-
λωτών στο ενεργει-
ακό σοκ.
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Των ΑΣΛΙ ΚΑΝΤΕΜΊΡ και ΚΑΓΚΑΝ ΚΟΤΣ/ BLOOMBERG

Ο υπερπληθωρισμός αποτελεί ήδη
πραγματικότητα στην Τουρκία
για πολλές ξένες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη χώρα
τουλάχιστον όταν πρόκειται για
τις ανακοινώσεις των οικονομικών
τους αποτελεσμάτων.

Πρόκειται για ευρύ φάσμα επι-
χειρήσεων που καλύπτει από τις
μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου
μέχρι κολοσσούς των τηλεπικοι-
νωνιών όπως η εταιρεία Vodafone
Group και μια ολλανδική εταιρεία
εμπορίας καφέ. Ολες αυτές έχουν
ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν
μια λογιστική πρακτική γνωστή
ως λογιστική του υπερπληθωρι-
σμού που ουσιαστικά ενσωματώνει
στα αποτελέσματα της εταιρείας
τον αντίκτυπο από την υποτίμηση

του εγχώριου νομίσματος. Σύμ-
φωνα με τη συμβουλευτική KPMG,
η τακτική αυτή εφαρμόζεται σε
οικονομίες στις οποίες οι αυξήσεις
των τιμών την τελευταία τριετία
ανέρχονται συνολικά, πλησιάζουν
ή υπερβαίνουν το 100%.

Στην Τουρκία οι αυξήσεις των
τιμών βρίσκονται σε διψήφια επί-
πεδα σχεδόν αδιάκοπα από τις αρ-
χές του 2017. Φέτος, όμως, ο πλη-
θωρισμός κυριολεκτικά έχει εκρα-
γεί φτάνοντας στα υψηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων 25 ετών. Αι-
τίες είναι, βέβαια, η εκτόξευση
του κόστους των εμπορευμάτων
και η απροθυμία που επιδεικνύει
η κεντρική τράπεζα της χώρας να

αυξήσει τα επιτόκιά της. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων
της Bloomberg Economis, ο ετή-
σιος πληθωρισμός θα εκτοξευθεί
το τρίτο τρίμηνο στο ρεκόρ του
91% για να επιβραδυνθεί στο 69%
στα τέλη του έτους.

Την Τρίτη ο όμιλος ING Groep
NV ανακοίνωσε ότι για τις επιχει-
ρήσεις του στην Τουρκία άρχισε
να εφαρμόζει την πρακτική που
είναι γνωστή ως κανόνας IAS 29.
Αφορά και αυτή λογιστικές μεθό-
δους που αντανακλούν τον υπερ-
πληθωρισμό. Εχει προηγηθεί αν-
τίστοιχη ανακοίνωση από την τρά-
πεζα Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria SA. Εξάλλου, ο τραπεζικός
όμιλος Citigroup ανακοίνωσε ότι
για τις επιχειρήσεις του στην Τουρ-
κία μετατρέπει τα λογιστικά του
βιβλία σε δολάρια, καθώς εκτιμά
πλέον πως πρόκειται για μια οι-
κονομία «υπερπληθωριστική». Και
στις αρχές του έτους, η TAV Ha-
valimanlari Holding, της οποίας
ελέγχει πλειοψηφικό πακέτο η Ae-
roports de Paris, ανακοίνωσε ότι
υιοθέτησε την ίδια μέθοδο για το
τρέχον έτος.

Στην Τουρκία πάντως έχει από
τον Ιανουάριο απαγορευτεί με
προεδρικό διάταγμα στις ξένες
επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο τοπικό νόμισμα, την
τουρκική λίρα, να ανακοινώνουν
τα οικονομικά τους αποτελέσματα
με τη λογιστική του υπερπληθω-
ρισμού. Από την πλευρά τους, οι
Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν
κατηγορηματικά ότι ο πληθωρι-
σμός τείνει προς την καμπή του
και σύντομα θα αρχίσει να επι-
βραδύνεται. Η τελευταία πρόβλεψη
της κεντρικής τράπεζας, που δό-
θηκε στη δημοσιότητα την περα-
σμένη εβδομάδα, μιλάει για επι-
βράδυνση του πληθωρισμού στο
60,4% στα τέλη του έτους.

Ελαφρυντικό
Ο μηχανισμός προστασίας για τη μετάδοση κρί-
σεων συνεπεία πράξεων νομισματικής πολιτι-
κής υπήρξε το «ελαφρυντικό» σε σχέση με τη
διπλάσια από την αναμενόμενη αύξηση των επι-
τοκίων στην ευρωζώνη. Η επίσημη πλέον παρα-
δοχή εκ μέρους της ΕΚΤ ενισχύει τα σενάρια
που θέλουν τη νομισματική αρχή να προβαίνει
σε όσες αυξήσεις χρειαστούν προκειμένου να
πετύχει τους στόχους της για τον πληθωρισμό
χωρίς να βρίσκεται κάθε φορά αντιμέτωπη με
τη συζήτηση για καταστάσεις που θα έχουν να
διαχειριστούν οι πιο αδύναμες οικονομίες του
ευρώ. Ο μηχανισμός έρχεται ως ένα επιπλέον
εργαλείο να θωρακίσει την ευρωζώνη έναντι
καταστάσεων που εκτιμάται ότι πιθανόν να προ-
καλέσουν κρίση σε ένα μέρος της ευρωπαϊκής
οικονομίας με σοβαρό τον κίνδυνο να «μολύνει»
και άλλες οικονομίες. 

••••
Είδηση 
Το στοιχείο που «ανάγκασε» την ΕΚΤ στη διπλά-
σια από την αναμενόμενη αύξηση του επιτοκίου
έχει να κάνει με τον πληθωρισμό Ιουνίου, καθώς
η ένταση της ανόδου (8,6%) δεν άφηνε άλλα πε-
ριθώρια διατήρησης αρνητικών επιτοκίων. Ο πλη-
θωρισμός Ιουνίου όμως, αν αναλυθεί, κρύβει μια
πολύ σημαντική «είδηση» που έχει να κάνει με το
μέρος του πληθωρισμού που αφορά στα τρόφιμα
και βρίσκεται στο 8,9%. Με αυτό τον τρόπο ανα-
δεικνύεται η σημαντικότητα των αγορών της Ρω-
σίας και της Ουκρανίας στην προμήθεια τροφί-
μων στην Ευρώπη και την κρισιμότητα αυτών των
δύο παραγωγών χωρών στη διατήρηση της στα-
θερότητας των τιμών. Το αναφέρουμε γιατί μέχρι
στιγμής μόνο στο κομμάτι της ενέργειας είχαν
επικεντρωθεί όλε οι αναλύσεις, προσπαθώντας
να αναλύσουν τις συνέπειες του πολέμου.    

••••
Συγκράτηση
Η υποβάθμιση των προσδοκιών για την ανάπτυ-
ξη είναι πλέον γεγονός οδηγούμενη από την έν-
τονη αβεβαιότητα που βρίσκεται στον ορίζοντα.
Η κατάσταση δεν είναι προς το παρόν ανησυχη-
τική λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην
αγορά εργασίας όπου τα στοιχεία παραμένουν
ενθαρρυντικά. Μόλις διαφανεί πρόβλημα στο
επίπεδο απασχόλησης, τότε είναι που όλοι θα
σημάνουν κόκκινο συναγερμό. Στη διεθνή ειδη-
σιογραφία ενδιαφέρον παρουσιάζει αναφορά
της KPMG για συγκράτηση των προσλήψεων
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

••••
NPLs
Η τραπεζική ένωση για μεγάλο χρονικό διάστημα
προωθούσε τη δημιουργία μιας δευτερογενούς
αγοράς πώλησης NPLs σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν εφικτό να βελτιω-
θεί η πληροφόρηση και η τιμολόγηση αυτών των
στοιχείων, προσελκύοντας και επενδυτές από
διαφορετικές χώρες. Αυτή η δυνατότητα προφα-
νώς και δεν προχώρησε κυρίως λόγω πολιτικών

πιέσεων. Σε μια αποτίμηση της κατάστασης των
NPLs σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι η
απομόχλευση τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν της
τάξης των € 630δισ. ευρώ, κατεβάζοντας τα NPLs
στα €369 δισ. από €1 τρισ. που ήταν το 2014. 

••••
Προσγείωση 
Mε ήπιους τόνους επέλεξε να απευθυνθεί στο

προσωπικό ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυν-
τής της Ελληνικής Τράπεζας, σηματοδοτώντας
ένα χρόνο στο τιμόνι της. Στο μήνυμά του ο κ.
Gatzke θέλησε να διατηρήσει θετικό κλίμα, κά-
νοντας αναφορές για νέο σχέδιο εθελούσιας
εξόδου και δηλώνοντας την πρόθεσή του να κα-
ταλήξει η συλλογική σύμβαση με το προσωπικό
η οποία εκκρεμεί από τον Ιανουάριο του 2019.
Στο μήνυμα απουσιάζουν οι επιθετικές δηλώ-
σεις του παρελθόντος πράγμα που ερμηνεύεται
πως ο Γερμανός τραπεζίτης έχοντας διανύσει
διαδρομή ενός έτους στην Κύπρο έχει προσγει-
ωθεί στην πραγματικότητα.

••••
Κίνδυνοι 
Οι επενδυτές στα χρηματιστήρια αποτελούν μια
ομάδα ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών αρχών,
η οποία αναλύεται και συχνά παρακολουθείται
στην προσπάθεια αναγνώρισης των κινδύνων
με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι. Η δρά-
ση εντάσσεται στην προσπάθεια ενοποίησης
των ευρωπαϊκών χρηματιστήριων κάτω από κοι-
νή βάση λειτουργίας. Η τελευταία ανάλυση από
πλευράς ESMA κατέδειξε τρεις κινδύνους για
όσους επενδύουν στις αγορές κα περιλαμβά-
νουν την περιορισμένη κατάρτιση των συμμετε-
χόντων, την αύξηση του τζίρου συναλλαγών σε
περιόδους έντονων διακυμάνσεων και την δυ-
νατότητα που προσφέρουν οι φορητές πλατ-
φόρμες για επενδύσεις από νεαρούς ηλικιακά
επενδυτές.  

Η ακρίβεια θα μας απασχολήσει τον Σεπτέμβριο καθώς η συζήτηση παίρνει αναβολή λόγω καλοκαι-
ρινής ραστώνης.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

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

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

Μάριος Χαραλαμπίδης 
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Η Τουρκία στη δίνη 
του πληθωρισμού

Της ΠΕΪΤZ ΜΑΚ ΚΛΑΝΑΧΑΝ

Το φετινό καλοκαίρι η Ευρώπη
βρέθηκε στο στόχαστρο πρωτο-
φανούς καύσωνα, που προκάλεσε
προβλήματα στις ταξιδιωτικές υπο-
δομές. Ο διάδρομος προσγείωσης
στο αεροδρόμιο Λούτον του Λον-
δίνου έλιωσε, στα σιδηροδρομικά
δρομολόγια υπήρχαν μεγάλες κα-
θυστερήσεις και ακυρώσεις, 12
μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη
τη Γαλλία κατέγραψαν τις υψηλό-
τερες θερμοκρασίες της Ιστορίας.
Στη Νότια Ευρώπη, οι δασικές πυρ-
καγιές μετέτρεψαν σε αποκαΐδια
αγαπημένους τουριστικούς προ-
ορισμούς, ενώ έφθασαν έως τα
προάστια της Αθήνας. 

Την ίδια στιγμή οι τουρίστες,
που επί δύο χρόνια αναγκάστηκαν
να μείνουν στα σπίτια τους, δεν
θέλησαν να ακυρώσουν τα ταξι-
διωτικά τους σχέδια, περιφρονών-
τας τις αντίξοες κλιματικές συν-
θήκες. Οπως επισημαίνουν, όμως,
πολλοί ειδικοί του τουριστικού το-
μέα, ένας διαρκώς αυξανόμενος
αριθμός ταξιδιωτών προσαρμόζει
τις επιλογές του λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ακραία υψηλές θερμοκρα-
σίες, είτε αλλάζοντας ολοκληρω-
τικά προορισμό είτε καθυστερών-
τας για μερικούς μήνες το ταξίδι
του. 

Με δεδομένη την ορμή της κλι-
ματικής αλλαγής, θεωρείται βέβαιο
ότι τέτοιες αλλαγές θα γίνονται
όλο και πιο συχνές, ιδιαίτερα στην
Ευρώπη. Οι κλιματολόγοι, άλλωστε,
εκτιμούν ότι η αφόρητη ζέστη θα

εμφανίζεται συχνότερα στη Γηραιά
Ηπειρο και οι περίοδοι καύσωνα
θα είναι μακρύτερες, συχνότερες
και εντονότερες. 

Η Κάρεν Μάγκι, αντιπρόεδρος
και γενική διευθύντρια του του-
ριστικού πρακτορείου In The Know
Experiences, δηλώνει ότι φέτος,
για πρώτη φορά στα μέσα Ιουλίου,
οι πελάτες της άρχισαν να εκδη-
λώνουν επιθυμία να αλλάξουν ή
να προσαρμόσουν τον προορισμό
τους για να αποφύγουν τις ακραίες
θερμοκρασίες. Την ίδια εμπειρία
είχε και η τουριστική πράκτορας

Ντολέβ Αζάρια, ιδρύτρια του Azaria
Travel. Πολλοί πελάτες της επέ-
λεξαν να αποφύγουν τη Ρώμη και
την Τοσκάνη και να ταξιδέψουν
στη Σικελία, όπου τουλάχιστον θα
απολάμβαναν τη θαλάσσια αύρα
της Μεσογείου. 

Το φετινό καλοκαίρι, εξαιτίας
της μεγάλης ζέστης, μπήκαν στο
παιχνίδι και τουριστικοί προορι-
σμοί όπως το Αμστερνταμ ή η
Στοκχόλμη, παρότι δεν βρίσκονταν
μεταξύ των αρχικών επιλογών των
πελατών. Αλλοι ταξιδιώτες προ-
σάρμοσαν το πρόγραμμά τους
κατά τρόπο ώστε να αποφύγουν
τις πολύ ζεστές ώρες, ταξιδεύοντας
απόγευμα ή βράδυ.

Ο Ρικ Στιβς, ταξιδιωτικός συγ-
γραφέας και διοργανωτής ταξιδιών,
τονίζει ότι οι χώρες που είναι εξοι-
κειωμένες με τις υψηλές καλοκαι-
ρινές θερμοκρασίες, όπως η Ισπα-
νία, συνιστούν καλύτερες επιλογές
για θερινές διακοπές. «Αυτές οι
χώρες, που είναι συνηθισμένες
στην ακραία ζέστη, έχουν προ-
σαρμόσει τον τρόπο ζωής τους σε
αυτή τη συνθήκη. Η σιέστα είναι
διαδεδομένη, πολλοί πεζόδρομοι
είναι καλυμμένοι και έτσι ο κόσμος
μπορεί να περπατάει στη σκιά,
ενώ συνήθως τα εστιατόρια δια-
θέτουν εξωτερικούς χώρους που
τους χτυπάει ελαφρό αεράκι».

To πιο παράδοξο είναι ότι οι
ταξιδιώτες που παραπονούνται
για την υπερβολική ζέστη είναι οι
ίδιοι που συμβάλλουν στην κλι-
ματική αλλαγή με τα αεροπορικά
ταξίδια τους προς την Ευρώπη.

<<<<<<<

Οι αναλυτές εκτιμούν
ότι ο ετήσιος πληθω-
ρισμός θα εκτοξευθεί
το τρίτο τρίμηνο στο
ρεκόρ του 91%. 

Διακοπές με βάση τη θερμοκρασία

Καύσωνας στην Κόρδοβα της
Ισπανίας. Χώρες εξοικειωμένες με
τις υψηλές θερμοκρασίες
συνιστούν καλύτερες επιλογές για
διακοπές.

Της ΕΪΜΙ ΓΙ

Αφού πέσει η νύχτα και οι δρόμοι
της αγοράς Καριακού στο Νταρ ες
Σαλάμ της Τανζανίας γεμίσουν
σκουπίδια, απορριμματοφόρα οχή-
ματα επελαύνουν, ενώ άνδρες και
γυναίκες οπλισμένοι με σκούπες
και γαλότσες αρχίζουν την περι-
συλλογή. Στον αναπτυσσόμενο
κόσμο, τα σκουπίδια δεν εξαφα-
νίζονται εύκολα, ενώ η εικόνα
επαγγελματικής αποκομιδής απο-
τελεί σημαντική πρόοδο στη με-
γαλύτερη πόλη της ανατολικής
Αφρικής. Το πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων δυσχεραίνει, όμως, ο
αυξανόμενος όγκος ηλεκτρονικών
σκουπιδιών, που περιλαμβάνουν
από οθόνες υπολογιστών μέχρι
τηλεοπτικές συσκευές και κινητά
τηλέφωνα. Οι συμβατικές δημο-
τικές υπηρεσίες καθαριότητας δεν
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό και την τεχνογνωσία για να
διαχειρισθούν τα ηλεκτρονικά
απορρίμματα. Ο μεγαλύτερος όγκος
τους αποθηκεύεται ή χρησιμοποι-
είται για ανταλλακτικά, προτού
απορριφθεί σε χωματερές.

«Στην Τανζανία δεν υπάρχει
καμία εκπαίδευση στη διαχείριση
επικίνδυνων υλικών», λέει ο Αλαν
Σούντι, επικεφαλής της εταιρείας
διαχείρισης απορριμμάτων Green
Waste Pro. Στο Νταρ ες Σαλάμ,
εργάτες οι οποίοι συλλέγουν μπα-
ταρίες μολύβδου αυτοκινήτων και
εξαρτήματα ηλιακών κατόπτρων,
συνηθίζουν να διαλύουν τα υλικά
με τα χέρια, μαζεύοντας τα οξέα

σε δοχεία για να εξαχθεί ο ακριβός
μόλυβδος από το εσωτερικό τους.
Η ανακύκλωση του μολύβδου χω-
ρίς το παραμικρό μέτρο προστα-
σίας καταστρέφει την υγεία όσων
δραστηριοποιούνται στην αγορά
αυτή, μολύνοντας ταυτόχρονα το
έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.
Τα νερά και το έδαφος στις όχθες
του ποταμού Μιμπάζι έχουν ήδη
μολυνθεί.

Στην ανατολική Αφρική, οι
μπαταρίες οξέος μολύβδου είναι
ιδιαίτερα δημοφιλείς εξαιτίας των
συχνών διακοπών στην παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2018,
εταιρείες με έδρα την Αφρική, νό-
τια της Σαχάρας και τη Νότια Ασία
πούλησαν 3,7 εκατ. προϊόντα ηλια-
κής ενέργειας, συμπεριλαμβανο-
μένων ηλιακών κατόπτρων ορο-
φής, τα οποία δεν ανακυκλώνονται
εύκολα και καταλήγουν συχνά σε
χώρους υγειονομικής ταφής ή καί-
γονται μαζί με άλλα σκουπίδια.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετω-
πισθεί το πρόβλημα, οργανώσεις
αρωγής σε Βρετανία και ΗΠΑ εί-
χαν δεσμευθεί να προσφέρουν 1
εκατ. δολάρια σε κάθε εταιρεία
που θα διαχειριζόταν αποτελε-
σματικά και με περιβαλλοντική
υπευθυνότητα τα απορρίμματα
που προκύπτουν από την κατα-
σκευή ηλιακών συστημάτων στα
νότια της Σαχάρας. Η γερμανική
εταιρεία ηλιακών γεννητριών Mo-
bisol, για παράδειγμα, συνεργά-
ζεται με βιομηχανία στην Κένυα,
η οποία ίδρυσε πρόσφατα παράρ-
τημα στη Ρουάντα για ανακύκλω-
ση ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Στις νέες εγκαταστάσεις της Mo-
bisol έξω από την πρωτεύουσα
της Ρουάντα, Κιγκάλι, τα οξέα και
τα πολύτιμα μέταλλα των παρο-
πλισμένων μπαταριών διαχωρί-
ζονται και συλλέγονται προκει-
μένου να αποσταλούν για χημική
εξουδετέρωση στην Ευρώπη. 

Τοξικά απορρίμματα στην Αφρική

«Στην Τανζανία δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στη διαχείριση επικίνδυνων
υλικών», επισημαίνει ο επικεφαλής εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σε δύο επίπεδα τρέχουν οι εξελίξεις
για την αναβάθμιση των ορεινών
περιοχών. Από τη μία, η Εθνική
Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών
Κοινοτήτων Τροόδους, η οποία
περιλαμβάνει δράσεις με προϋπο-
λογισμό 470 εκατ. ευρώ, που άρ-
χισαν ήδη να υλοποιούνται. Πρό-
κειται για δράσεις οι οποίες στο-
χεύουν στην αναβάθμιση και την
αναζωογόνηση των περιοχών και
αναχαίτιση του οικονομικού τους
μαρασμού με την δημιουργία υπο-
δομών, σχολών, ενίσχυση της εκ-
παίδευσης και της επιχειρηματι-
κότητας, των ειδικών μορφών του-
ρισμού και των τουριστικών κα-
ταλυμάτων στα ορεινά. Το λίφτινγκ
των ορεινών περιοχών ενισχύεται

και από τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Και δεν είναι λίγες, ούτε αμελητέες.
Μόνο για την αναπαλαίωση του
ξενοδοχείου Βερεγγάρια στον Πρό-
δρομο, το Guru της DTA και τα ξε-
νοδοχεία που ανέλαβε η Property
Gallery, οι επενδύσεις ξεπερνούν
τα 100 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα
επενδυτές έκλεισαν το μάτι και
σε μικρότερες επιχειρήσεις ανα-
ψυχής, κυρίως δε στην περιοχή
των Πλατρών, που φαίνεται να
κερδίζει μέχρι στιγμής την προ-
σοχή των επενδυτών. Η ολοκλή-
ρωση και λειτουργία των έργων
αναμένεται ότι θα δώσει νέο ρυθμό
ευρύτερα στις ορεινές κοινότητες,
θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα
της περιοχής και θα αποτελέσει
μοχλό για αναβάθμιση των παρε-

χόμενων υποδομών και υπηρε-
σιών. Προσδοκία των τοπικών αρ-
χών είναι μέχρι το 2026, το λίφτινγκ
της περιοχής να έχει ολοκληρω-
θεί.

Hotspot επενδύσεων 
Στην περίπτωση των Πλατρών,

το επενδυτικό φλερτ ξεκίνησε εδώ
και καιρό. Μετουσιώθηκε στη συ-
νέχεια σε συμφωνίες και συγκε-
κριμένες επενδυτικές προτάσεις.
Η μεγαλύτερη επένδυση στην πε-
ριοχή προέρχεται από την εταιρεία
DTA Group. Πρόκειται για την οι-
κιστική ανάπτυξη Guru, η οποία
έλαβε περί τα μέσα Ιουλίου, τη θε-
τική γνωμάτευση από την Περι-
βαλλοντική Αρχή. Πρόκειται για
επένδυση γύρω στα 47 εκατ. ευρώ

που χωροθετείται στις Πάνω Πλά-
τρες και περιλαμβάνει 71 διαμε-
ρίσματα, 5 μεζονέτες και 22 οικι-
στικές μονάδες. Διαθέτει επίσης
γραφειακούς χώρους, γυμναστή-
ριο, χώρους ευεξίας μίνι μάρκετ
και εστιατόριο. Οι κατασκευαστι-
κές εργασίες αναμένεται να διαρ-
κέσουν περίπου 24 μήνες (τέλος
του 2024).

Μικρότερα ξενοδοχεία
Μεγάλο άνοιγμα στις Πλάτρες

επιχειρεί και η εταιρεία Property
Gallery, με επενδύσεις που φτά-
νουν μέχρι στιγμής τα 42 εκατ.
ευρώ. Η επένδυση της εταιρείας
αφορά την αγορά και την ανακαί-
νιση τριών καταλυμάτων και ενός
καταστήματος. Συγκεκριμένα του

Petit Palais Hotel (το οποίο ήδη
επαναλειτουργεί), του καταστή-
ματος Cleopatra, ύψους 5,5 εκατ.
ευρώ, του Pendeli Hotel και του
Splendid Hotel, ύψους 11 εκατ.
ευρώ για το καθένα. Όσον αφορά
το Splendid, πέραν της αγοράς και
της ανακαίνισης, η επένδυση αφο-
ρά και την κατασκευή νέων εγκα-
ταστάσεων και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέχρι το 2024. Στα 14
εκατ. ευρώ ανέρχεται το κόστος
της 4ης επένδυσης της εταιρείας,
το Le Platres Chalet, που αφορά
μια καινούργια κατασκευή με επαύ-
λεις, η οποία ωστόσο παραμένει
επί του παρόντος στον πάγο. Η
εταιρεία απέκτησε πρόσφατα και
το αθλητικό κέντρο για 800.000
ευρώ και διαπραγματεύεται και

την απόκτηση ενός ακόμα διατη-
ρητέου κτηρίου στην κοινότητα. 

Γύρω στα 10-15 εκατ. ευρώ εκτι-
μάται από τον επενδυτή η ανά-
πτυξη Tree Hotel στις Πλάτρες.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του
έργου, η ξενοδοχειακή μονάδα θα
έχει δυναμικότητα 128 κλίνες (64
καμπίνες) και θα περιλαμβάνει
εστιατόρια, χώρους ευεξίας (θα
παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας/
ευεξίας στο σπα), εσωτερική πι-
σίνα, χώρους πολλαπλών χρήσεων,
υπόγειους χώρους στάθμευσης
και καμπίνες τοποθετημένες διά-
σπαρτα στον χώρο, κατά τρόπο
που θα επιφέρει την ελάχιστη πε-
ριβαλλοντική επιβάρυνση. Μέχρι
τις 2 Σεπτεμβρίου το έργο θα βρί-
σκεται σε δημόσια διαβούλευση,

ενώ με την εξασφάλιση των αδει-
ών, η διάρκεια κατασκευής του
δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους
18 μήνες. 

Στον κατάλογο των επενδυτών
βρίσκονται και ο Λύσανδρος Ιωάν-
νου της εταιρείας PHC, αλλά και
ο Αλέξανδρος Διογένους. Ο μεν
πρώτος ήταν από τους πρώτους
που επέδειξαν ενδιαφέρον για την
περιοχή, προχωρώντας στην αγορά
του Mount Royal Hotel, ενός από
τα παλαιότερα ξενοδοχεία στις
Πλάτρες, του 1906, το οποίο χρει-
άζεται πλήρη ανακατασκευή.
Ωστόσο, ποια θα είναι η νέα χρήση
και μορφή του ακινήτου δεν έχει
συγκεκριμενοποιηθεί. Εντός του
2022 δεν αποκλείεται να υπάρχουν
εξελίξεις για το μέλλον του Minerva
Hotel. Πρόκειται για προσωπική

επένδυση του Αλέξανδρου Διογέ-
νους (ΠΜ Τσεριώτης), μέσω της
εταιρείας Οumethespisen Ltd.
Ωστόσο και σε αυτή την περίπτω-
ση οι όποιες αποφάσεις για τη μορ-
φή και το ύφος της επένδυσης θα
ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Στο μεταξύ, επαναλειτούργησε
τις προηγούμενες μέρες η Κοιλάδα,
εστιατόριο από το 1930, που πλέον
άνοιξε ως καφετέρια- lounge bar.
Από την πλευρά του το κοινοτικό
συμβούλιο, προσπαθεί να ενισχύ-
σει την επισκεψιμότητα στην πε-
ριοχή, διοργανώνοντας σειρά μου-
σικών και θεατρικών εκδηλώσεων
και θεματικά βιωματικά εργαστή-
ρια λεβάντας από τον Ιούλιο μέχρι
τις 4 Σεπτεμβρίου στο πολιτιστικό
κέντρο των Πλατρών. 

Λίφτινγκ πολλών εκατομμυρίων στα ορεινά
Νέες τουριστικές και οικιστικές μονάδες και ανακαινίσεις υφιστάμενων αλλάζουν το προφίλ των θερέτρων του Τροόδους

<<<<<<

Σε δύο χρόνια αναμένε-
ται να επαναλειτουργή-
σουν και τα ξενοδοχεία
Pendeli και Splendid
στις Πλάτρες, μετά από
ανακαίνιση ύψους 22
εκατ. ευρώ που ανέλα-
βε η εταιρεία Property
Gallery.

Πέρα από τα ξενοδοχεία, θα πρέπει ευρύτερα να εμπλουτιστεί το περιβάλλον της περιοχής με νέες δραστηριότητες και υποδομές ώστε η επερχόμενη ανά-
πτυξη να είναι αρραγής.

Το Βερεγγάρια του Προδρόμου
Η αναγέννηση του εμβληματικού
ξενοδοχείου Βερεγγάρια αναμέ-
νεται ότι θα αναζωογονήσει και
την κοινότητα του Προδρόμου.
Μια κοινότητα η οποία ενώ κερ-
δίζει έδαφος στο κομμάτι της εξο-
χικής κατοικίας, βρίσκεται τα τε-
λευταία χρόνια σε οικονομικό μα-
ρασμό ενώ χρόνο με τον χρόνο ο
πληθυσμός της μειώνεται. Η επέν-
δυση όμως της bbf στο Βερεγγάρια,
υπό τη διαχείριση της Thanos Ho-
tels and Resorts θεωρείται ότι θα
αλλάξει σε κάποιο βαθμό, τα δε-
δομένα. Το ξενοδοχείο θα περι-
λαμβάνει 40 δωμάτια-σουίτες ενώ

περιμετρικά θα ανεγερθούν επαύ-
λεις για οικιστική χρήση. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ήδη έχει εκφρα-
στεί ενδιαφέρον από δυνητικούς
αγοραστές, αν και υπενθυμίζεται
ότι το έργο βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο. 

Αγοραστικό ενδιαφέρον έχει
εκφραστεί όμως και για τεμάχια
γης και ακίνητα γενικότερα στην
περιοχή αναφέρει ο κοινοτάρχης
Νεόφυτος Νεοφύτου, ο οποίος βλέ-
πει προοπτική για ριζική αλλαγή
στην κοινότητα. Μέχρι το 2026
και την ολοκλήρωση της ανακαί-
νισης του Βερεγγάρια αναμένεται

ότι σταδιακά θα ακολουθήσουν
και άλλες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν σκέψεις για αξιοποίηση
του ξενοδοχείου Alpis στο κέντρο
της κοινότητας, αναμένεται να ξε-
κινήσουν τα μαθήματα στο Δασικό
Κολλέγιο, ενώ πλησίον της κεν-
τρικής πλατείας θα δημιουργηθεί
κέντρο πληροφόρησης οικομου-
σείων Μαραθάσας, κάτι που πε-
ριλαμβάνεται στην Εθνική Στρα-
τηγική. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον
για αξιοποίηση του εστιατορίου
Βυζάντιο, για τις ανάγκες των επι-
σκεπτών του ξενοδοχείου Βερεγ-
γάρια.

<<<<<<

Το 2024 αναμένεται να
ολοκληρωθεί η οικιστι-
κή ανάπτυξη Guru στις
Πλάτρες και δύο χρόνια
αργότερα εκτιμάται ότι
θα ολοκληρωθούν οι
εργασίες στο ξενοδο-
χείο Βερεγγάρια στον
Πρόδρομο. 

To Le Chalet στις Πλάτρες. Η οικιστική ανάπτυξη Guru.
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Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου μιλάει στην «Κ» για
το έργο της Επιτροπής Οικονομι-
κών φτάνοντας αισίως στα μισά
της διαδρομής του 2022, καθώς
και για το έργο που έχει ενώπιόν
της. Βλέπει αρκετή δουλειά από
τον Σεπτέμβριο με εξόχως σημαν-
τικά νομοσχέδια ενώπιον της Επι-
τροπής, αναφέρει ότι η ακρίβεια
και ο πληθωρισμός μπαίνουν σε
μια δύσκολη εξίσωση που χρει-
άζεται σίγουρα καλό χειρισμό.
–Συμπληρώθηκαν 6 - 7 μήνες
συνεδριών της Επιτροπής Οι-
κονομικών. Πώς σχολιάζετε το
μέχρι τώρα έργο της;

–Αυτή η χρονιά ήταν ιδιαίτερα
δύσκολη αφενός γιατί υπήρχαν
τα θέματα του Προϋπολογισμού,
αφετέρου γιατί είχαμε ένα πακέτο
νομοσχεδίων που αφορούσαν το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας. Είχαμε ενώπιόν μας πα-
ράλληλα την αντιμετώπιση των
οικονομικών προβλημάτων, συ-
νεπεία του κορωνοϊού και τους
συμπληρωματικούς προϋπολογι-
σμούς που κατατέθηκαν για να
αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες.
Υπήρξαν παράλληλα οι οικονομι-
κές επιπτώσεις που προέκυψαν
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Την ίδια στιγμή, είχαμε να χειρι-
στούμε νομοσχέδια για εκσυγχρο-
νισμό του νομοθετικού πλαισίου
με στόχο η οικονομία μας να γίνει
πιο ανταγωνιστική και παραγω-
γική. Προτεραιότητα επίσης πάν-
τοτε είναι όλα τα νομοθετήματα
που αφορούν την ανάπτυξη της
οικονομίας να εδράζονται σε σω-
στή και υγιή βάση. Ενδεικτικά να
αναφέρω ότι πριν από λίγες εβδο-
μάδες υπερψηφίστηκε νομοσχέδιο
για την ενδοομιλική τιμολόγηση,
κάτι πολύ σημαντικό για ομίλους
που επιθυμούν να δραστηριοποι-
ούνται μέσω Κύπρου ή από την
Κύπρο. Υπερψηφίστηκε επίσης
πρόταση νόμου που αφορά την
επισκόπηση λογαριασμών μικρών
εταιρειών κάτι που έλειπε από τη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια και
επηρεάζει τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. Για να συνοψίσω, είναι
ναι μεν δύσκολο το έργο της Επι-
τροπής, όμως με σωστό προγραμ-
ματισμό και οργάνωση αλλά και
με τη συνεργασία όλων των κομ-
μάτων στην Επιτροπή καταφέραμε
να κλείσουμε αυτή τη βουλευτική
περίοδο έχοντας εξετάσει όλα τα
σημαντικά νομοσχέδια και προ-
τάσεις νόμου μέσα στα δοθέντα
χρονοδιαγράμματα και δίχως να
δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα
από οποιαδήποτε καθυστέρηση.
–Αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει
ακόμα μεγάλη δουλειά για την
Επιτροπή από τον Σεπτέμβριο.
Τι εκκρεμότητες υπάρχουν; Τι
περιλαμβάνει η ατζέντα;

–Θα ασχοληθούμε εκτενώς με
το εξαιρετικά σημαντικό νομο-
σχέδιο που αφορά το συνταξιο-
δοτικό. Αν το είχαμε νωρίτερα
από τα τέλη Ιουνίου που τελικώς
κατατέθηκε ίσως να προλαβαίναμε
να ολοκληρώσουμε την επεξερ-

γασία και συζήτηση του μέχρι τα
μέσα Ιουλίου. Θα πρέπει να συ-
ζητηθεί εκτενώς για να καταλή-
ξουμε στο τελικό κείμενο. Ένα
άλλο σημαντικό νομοσχέδιο που
θα εξετάσουμε με την επανέναρξη
των εργασιών της Επιτροπής Οι-
κονομικών είναι αυτό που αφορά
το συντελεστή ΦΠΑ του 5% για
την πρώτη κατοικία. Ως αποτέλε-
σμα της πολύ κακής διαχείρισης
που υπήρξε στο θέμα του επεν-
δυτικού προγράμματος, είχαμε
συστάσεις, παραινέσεις και προ-
ειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις που επηρεάζουν όλους
όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν
δική τους πρώτη κατοικία. Η «πί-
στωση» χρόνου όμως που έχει δο-
θεί για την αλλαγή του πλαισίου
δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυ-
νατόν περισσότερο κόσμο να επω-
φεληθεί του μειωμένου ΦΠΑ 5%
για τα πρώτα 200 τ.μ. για πρώτη
κατοικία. Είναι δεδομένο όμως

πως θα αλλάξει το πλαίσιο, αλλά
πρέπει να τονίσω ότι ήταν απαί-
τηση της Επιτροπής να επανα-
διαπραγματευτεί το υπουργείο
Οικονομικών τις παραμέτρους και
να μην προχωρήσει χωρίς να δια-
πραγματευτεί περαιτέρω τις αλ-
λαγές που πρότεινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αυτό είχε ως θετικό
αποτέλεσμα να διαφοροποιηθούν
οι παράμετροι. Για να δώσω ένα
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή εισηγήθηκε ότι αντί στα
πρώτα 200 τ.μ. να επιβάλλεται
μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, να
επιβάλλεται στα πρώτα 140 τ.μ.
Η απαίτηση προς το υπουργείο
Οικονομικών για επαναδιαπραγ-
μάτευση είχε το αποτέλεσμα να
αυξηθεί το όριο στα πρώτα 170
τ.μ. αντί στα 140 τ.μ.
–Να υποθέσω ότι θα υπάρξει
και κίνηση της Επιτροπής για
αντιμετώπιση του πληθωρισμού
και της ακρίβειας;

–Η Επιτροπή εξέτασε και οδή-
γησε στην Ολομέλεια δύο προτά-
σεις νόμου. Η πρώτη, κατατέθηκε
από το ΔΗΚΟ και αφορούσε την
περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στο
ηλεκτρικό ρεύμα ενώ η δεύτερη
κατατέθηκε από το ΑΚΕΛ και αφο-
ρούσε τηνμείωση της τιμής των
καυσίμων. Αμφότερες οι προτάσεις
υπερψηφίστηκαν, αναπέμφθηκαν
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
και η Ολομέλεια προ ολίγων ημε-
ρών απέρριψε τις αναπομπές. Η
αντιμετώπιση του πληθωρισμού
και της ακρίβειας θα προκύψει
μέσω συνεργασίας εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας και όχι

με αντιπαραθέσεις. Γι’ αυτό ακρι-
βώς το λόγο τονίσαμε πολλές φο-
ρές ότι η πρόθεση και η διάθεσή
μας δεν ήταν να έρθουμε σε αν-
τιπαράθεση με κανένα. Ακριβώς
το αντίθετο, πρόθεση και διάθεσή
μας ήταν και είναι να εξετάσουμε
μαζί και να υλοποιήσουμε με γρή-
γορους ρυθμούς μέτρα και πολι-
τικές που θα ελαφρύνουν τα κυ-
πριακά νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις. Ίσως αυτό να αφορά μεί-
ωση φόρων, ίσως να αφορά μέτρα
για να κόψουμε το «λίπος» από τα
έξοδα του κράτους ώστε να δημι-
ουργήσουμε προϋποθέσεις για το-
μείς και ομάδες που έχουν περισ-
σότερο ανάγκη. Πάντοτε αυτό θα
πρέπει να γίνεται υπεύθυνα με
γνώμονα τα δημοσιονομικά πε-
ριθώρια. Όμως πρέπει να γίνει η
παραδοχή ότι η ακρίβεια για το
επόμενο διάστημα θα παραμείνει,
ο πληθωρισμός θα έχει περαιτέρω
αυξητική πορεία, γι’ αυτό πρέπει
να δράσουμε έγκαιρα, για να προ-
στατεύσουμε την οικονομία. Αλλά
αυτό πρέπει να γίνει συλλογικά
και πρέπει να υπάρχει η πολιτική
βούληση.

Βελτίωση όχι καθυστέρηση
–Πιστεύετε πως είναι προς στο
συμφέρον του κράτους να κα-
θυστερεί τα νομοσχέδια που
σχετίζονται με τα ορόσημα του
Ταμείου Ανάκαμψης, άρα και
τη ροή χρημάτων που θα λαμ-
βάνει από Ευρώπη;

–Αντιλαμβάνομαι πως η ερώ-
τησή σας εστιάζει στα νομοσχέδια
που σχετίζονται με την αντιμε-

τώπιση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, τα οποία αποτελούσαν
και το τελευταίο από τα 14 ορό-
σημα για να καταφέρει η Κυπριακή
Δημοκρατία να αιτηθεί τη δόση
των 85 εκατ. από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Χρειάστηκαν επτά μήνες
για να περάσουν τα εν λόγω νο-
μοσχέδια και ψηφίστηκαν εντός
Ιουλίου. Πρέπει όμως να πω πως
η Επιτροπή εκμεταλλεύτηκε αυ-
τούς τους επτά μήνες ώστε να συ-
ζητήσει, να διαβουλευτεί, να δια-
πραγματευτεί και να διαμορφώσει
τα εν λόγω νομοσχέδια καταλλή-
λως. Το τελικό κείμενο έχει τερά-
στιες διαφορές από αυτό που κα-
τατέθηκε αρχικά από το υπουργείο
Οικονομικών. Αυτές οι πολύ με-
γάλες διαφορές και αλλαγές ήταν
το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς
αλλά και συνεργασίας όλων των
κομμάτων που συμμετέχουν στην
Επιτροπή καθώς και του υπουρ-
γείου Οικονομικών αλλά και την
Κομισιόν. Η καθυστέρηση πολλές
φορές χρεώνεται στη Βουλή, όμως
όταν το χρονικό περιθώριο αξιο-
ποιείται για να βελτιώσει ένα νο-
μοσχέδιο, τότε επιτρέψτε μου να
πω πως είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. Εστιάζοντας στο συγ-
κεκριμένο νομοσχέδιο, η προστα-
σία που παρέχεται στους εγγυητές,
στους παρόχους εξασφάλισης και
στα συνδεδεμένα πρόσωπα, όταν
ένα δάνειο βρίσκεται στις εταιρείες
διαχείρισης πιστώσεων, είναι πολύ
πιο ισχυρή από τις αντίστοιχες
διατάξεις που διέπουν όσων τα
δάνεια τυγχάνουν διαχείρισης
από πιστωτικά ιδρύματα. Με τις
δράσεις μας αυτούς τους επτά μή-
νες απέκτησαν μεγάλη προστασία
οι δανειολήπτες πάντοτε εντός
των παραμέτρων που μας επιτρέ-
πει η ιδιότητά μας ως κράτους-
μέλους της Ε.Ε.
–Προβλέπετε άλλες καθυστε-
ρήσεις ή δυσκολίες για επόμενα
ν/σ που σχετίζονται με δόσεις
του Ταμείου;

–Δεν μου αρέσει η λέξη καθυ-
στέρηση με τη στενή της έννοια.
Η Επιτροπή δεν καθυστέρησε σε
οποιοδήποτε ν/σ και χειρίστηκε
όσο γρήγορα και παραγωγικά μπο-
ρούσε τα ν/σ που κατατέθηκαν
μέχρι στιγμής. Εκείνο που μπορώ
να πω με σιγουριά είναι ότι η Επι-
τροπή δεν μπορεί με κλειστά μάτια
να εγκρίνει και να απορρίπτει ν/σ
δίχως να είναι πλήρως ενήμερη
και δίχως να έχει όλα τα δεδομένα
από όλους τους εμπλεκομένους
για ό,τι βρίσκεται ενώπιόν της. Η
Επιτροπή Οικονομικών δεν είναι
επικυρωτικό όργανο κανενός. Η
Επιτροπή θα εξετάζει και θα επε-
ξεργάζεται ν/σ όπως πρέπει να το
κάνει και θα τα οδηγεί στην Ολο-
μέλεια, όταν όλα τα μέλη της Επι-
τροπής έχουν όλα τα δεδομένα
ενώπιόν τους. Επαναλαμβάνω,
ούτε η Βουλή είναι επικυρωτικό
όργανο, ούτε φυσικά η Επ. Οικο-
νομικών. Προκαλώ οποιονδήποτε
να αναφερθεί έστω και σε ένα νο-
μοσχέδιο που δεν το εξέτασε η
Επιτροπή Οικονομικών αμέσως
μετά την κατάθεσή του έστω και
αν αυτό ανάγκασε τα μέλη της
Επιτροπής να εργαστούν με ασφυ-
κτικά χρονοδιαγράμματα.

H Βουλή δεν είναι επικυρωτικό όργανο
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου: Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα προκύψει με συνεργασία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας

<<<<<<

Η Επιτροπή δεν μπορεί
με κλειστά μάτια να εγ-
κρίνει και να απορρί-
πτει ν/σ δίχως να είναι
πλήρως ενήμερη και δί-
χως να έχει όλα τα δε-
δομένα από όλους τους
εμπλεκομένους για ό,τι
βρίσκεται ενώπιόν της.

Το πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο σε σχέση με τις εκποιήσεις που δεν αντιμετωπίστηκε και μπορεί να χρεωθεί
στην παρούσα κυβέρνηση, ξεκινά και σταματά στο δικαστικό σύστημα.

–Εχει δημιουργηθεί μια εικόνα
πως ο λαϊκισμός της βουλής
μπορεί να επηρεάσει την οικο-
νομία. Ποια η θέση σας σε αυ-
τό;

–Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για
ολόκληρη τη Βουλή. Όσον αφορά
εμένα και το κόμμα μου, ποτέ ο
λαϊκισμός δεν ήταν οδηγός μας
για την κατάθεση οποιονδήποτε
προτάσεων νόμου, αντιθέτως, κί-
νητρό μας ήταν πάντα το καλώς
νοούμενο συμφέρον του τόπου,
η υπευθυνότητα, η σταθερότητα.
Ενεργούμε με κοινωνική ευαισθη-
σία σε ομάδες του πληθυσμού που
υποφέρουν ιδιαίτερα υπό τις δε-
δομένες συνθήκες. Υπενθυμίζω,
η πρόταση του ΔΗΚΟ που αφο-
ρούσε στην αναστολή των εκποι-
ήσεων αφορούσε την περίοδο των

lockdown μέχρι η οικονομία να
άρχιζε ξανά να δουλεύει, άρα και
οι πολίτες να ήταν σε θέση να
πληρώσουν τα δάνειά τους. Επί-
σης, το ΔΗΚΟ είχε εγκρίνει την
9μηνη αναστολή καταβολής των
δόσεων των δανείων κατά την
πανδημία, δυνατότητα που είχε
δώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε-
ζών. Με τον ίδιο γνώμονα κατα-
θέσαμε και την πρόταση για τη
μείωση του ΦΠΑ του ηλεκτρικού
ρεύματος από 19% σε 9% που και
πάλι ήταν με τη σύμφωνη γνώμη
των θεσμών. Τέλος, στο ίδιο πνεύ-
μα υπευθυνότητας ήταν η πρό-
ταση νόμου για μείωση συγκεκρι-
μένων φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα
δημοσιονομικού κόστους που ήταν
και είναι εντός των δυνατοτήτων
του κράτους και μέσα στη φύση

των μέτρων άλλων χωρών. Ο κό-
σμος όμως πρέπει να είναι ενή-
μερος για την ορθότητα των από-
ψεων και δράσεων του κάθε κόμ-
ματος και του κάθε μέλος του Κοι-
νοβουλίου και τότε να καταλήγει
σε συμπεράσματα περί λαϊκισμού.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι
οδηγός μας είναι η υπευθυνότητα
και η σταθερότητα της οικονομίας,
με κοινωνική ευαισθησία και όχι
λαϊκισμό.

–Όσον αφορά με τον Προϋπο-
λογισμό του 2023, διαβλέπετε
δυσκολίες για να περάσει όπως
έγινε το 2020 με τον Προϋπο-
λογισμό του 2021 ή το κοινο-
βουλευτικό σχήμα πλέον ευνοεί
την έγκρισή του;

–Το ΔΗΚΟ πάντοτε θεωρούσε

την οικονομία εθνικό θέμα. Επειδή
με ρωτάτε για «επαναλήψεις» πρέ-
πει να τονίσω πως εκείνη τη χρο-
νική περίοδο είχαμε τις τεράστιες
επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο
που κόστισαν την αξιοπιστία της
χώρας σε σχέση με το κυπριακό
επενδυτικό πρόγραμμα και τους
λάθος χειρισμούς του. Εκείνη τη
χρονική στιγμή είχαμε διαγνώσει
ως ΔΗΚΟ ότι αυτοί οι χειρισμοί
θα είχαν τεράστιο οικονομικό αν-
τίκτυπο στο παρόν και στο μέλλον
της χώρας και έπρεπε να λάβουμε
μέτρα. Όταν το ΔΗΚΟ αποφάσισε
για μία και μοναδική φορά να κα-
ταψηφίσει τον προϋπολογισμό
δεν το έκανε επιπόλαια. Έπρεπε
να δοθεί το μήνυμα εντός και
εκτός Κύπρου ότι το πολιτικό σύ-
στημα αντιλήφθηκε το πρόβλημα

και ήταν διατεθειμένο να λάβει
μέτρα ανεξαρτήτως πολιτικού κό-
στους. Από εκεί και πέρα ο προ-
ϋπολογισμός του 2023 θα εξετα-
στεί διεξοδικά από την Επιτροπή

Οικονομικών και το κάθε κόμμα
θα λάβει τις δικές του αποφάσεις
για το ποια θα είναι η στάση του
στην Ολομέλεια όταν θα τεθεί για
ψήφιση.

Υπευθυνότητα και σταθερότητα της οικονομίας

Αδυναμίες
στο σύστημα
Δικαιοσύνης

–Αλλαγές σε νομοσχέδια
που σχετίζονται με τις εκ-
ποιήσεις οι τράπεζες τονί-
ζουν πως επιφέρουν αρνη-
τικές επιπτώσεις τόσο στα
Πιστωτικά Ιδρύματα και στη
σταθερότητα του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος,
όσο και στην πιστοληπτική
διαβάθμιση της κυπριακής
οικονομίας. Τι απαντάτε σε
αυτό;
–Το νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τις εκποιήσεις
πρέπει να αλλάζει όταν
δεν προσφέρει ένα δια-
φανές και δίκαιο πλαίσιο.
Δεν έχει σημασία η συ-
χνότητα των αλλαγών,
αλλά η αναγκαιότητα των
αλλαγών. 
Αν το πλαίσιο που διέπει
τις εκποιήσεις είναι τέ-
τοιο που επιτρέπει την
κακοπιστία είτε από την
πλευρά του πιστωτικού
ιδρύματος, είτε του δα-
νειολήπτη, τότε φυσικά
πρέπει να αλλάξει. 
Μία αναστολή εκποιήσε-
ων, μια τρίμηνη περίοδο
για παράδειγμα, μπορεί
να προσφέρει μια προ-
σωρινή ανακούφιση αλλά
δεν λύνει κανένα πρό-
βλημα και δημιουργεί εν-
δεχομένως νέα. 
Υπάρχουν κόμματα που
έχουν καταθέσει προτά-
σεις για αναστολή των
εκποιήσεων. 
Το πρόβλημα που έχουμε
στην Κύπρο σε σχέση με
τις εκποιήσεις που δεν
αντιμετωπίστηκε και
μπορεί να χρεωθεί στην
παρούσα κυβέρνηση, ξε-
κινά και σταματά στο δι-
καστικό σύστημα. Η αδυ-
ναμία της Πολιτείας να
δώσει τη δυνατότητα είτε
σε δανειολήπτη, είτε σε
τραπεζικό ίδρυμα να έχει
σύντομα δικαστική από-
φαση που να αφορά χρέ-
ος και ενυπόθηκο ακίνη-
το έχει δημιουργήσει τη
στρέβλωση στην αγορά.
Δεν έχει μπει σε εφαρ-
μογή κανένα πλάνο μέχρι
σήμερα για να δώσει στη
χώρα το απαραίτητο οι-
κονομικό εργαλείο που
ονομάζεται εύρυθμο σύ-
στημα δικαιοσύνης. 
Ως ΔΗΚΟ έχουμε απαιτή-
σει και έχουμε δέσμευση
από το Υπουργείο Οικο-
νομικών ότι εντός των
επομένων μηνών θα κα-
τατεθεί ν/σ που θα αφο-
ρά τη δημιουργία δικα-
στικής δομής αποκλειστι-
κά για επίλυση χρηματο-
οικονομικών διαφορών
μέσα σε 60 ημέρες.

« Έπρεπε να δοθεί το μήνυμα εντός και εκτός Κύπρου ότι το πολιτικό
σύστημα αντιλήφθηκε το πρόβλημα και ήταν διατεθειμένο να λάβει μέτρα
ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους», δήλωσε η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στην 20 θέση η Κύπρος από τους
27, στον δείκτη ψηφιακής οικονο-
μίας και κοινωνίας (DESI) για το
2022. Θετική εξέλιξη αποτελεί το
γεγονός ότι η σχετική πρόοδος της
χώρας, λαμβανομένου υπόψη του
σημείου εκκίνησής της, υπερβαίνει
το αναμενόμενο, όπως αναφέρεται
στην έκθεση. Η πιο αξιοσημείωτη
πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς
της συνδεσιμότητας, της ενσωμά-
τωσης της ψηφιακής τεχνολογίας
και των ψηφιακών δημόσιων υπη-
ρεσιών. Ωστόσο, στους περισσό-
τερους τομείς, το σκορ της Κύπρου
είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Για παράδειγμα στον το-
μέα των ψηφιακών δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, καταγρά-
φεται ότι ένας στους δύο Κύπριους
δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δε-
ξιότητες, ενώ χαμηλό είναι και το
σκορ για τις πιο εξειδικευμένες
ψηφιακές δεξιότητες. Το πλέον
ανησυχητικό κατά τον Επίτροπο
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων Γιώργο
Μιχαηλίδη είναι το γεγονός ότι γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν πτυχιούχοι
στον τομέα ICT (Τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών). Σε
αυτό το κομμάτι εντοπίζεται και
η μεγαλύτερη απόκλιση των επι-

δόσεων της Κύπρου σε σχέση με
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μιλώντας
στην «Κ» ο κ. Μιχαηλίδης περιέ-
γραψε τη δυσκολία εξεύρεσης αν-
θρώπινου δυναμικού με πτυχίο
στον τομέα, ενώ τόνισε τον ρόλο
του επαγγελματικού προσανατο-
λισμού στα σχολεία ώστε οι μελ-

λοντικοί φοιτητές να διευρύνουν
τους ορίζοντές τους και σε επαγ-
γέλματα τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνιών.

Συνδεσιμότητα
Η πιο αξιοσημείωτη πρόοδος

έχει σημειωθεί στους τομείς της
συνδεσιμότητας της ενσωμάτωσης
της ψηφιακής τεχνολογίας και των
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Σχετικά ικανοποιητικό είναι το γε-
γονός ότι το 66 % των κυπριακών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες
και έχουν βασικό τουλάχιστον επί-
πεδο ψηφιακής έντασης, ποσοστό
που υπερβαίνει τον μέσο όρο της
Ε.Ε. (55 %), με στόχος το 90% των
ΜμΕ. Επιπλέον, το σκορ της χώρας
στη διείσδυση ευρυζωνικών επι-
κοινωνιών είναι πάνω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο και έχει βελτιω-
θεί η κάλυψη σε δίκτυα υψηλής
χωρητικότητας, αν και εξακολουθεί
να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Υπάρχει επίσης ψηλή βαθμο-
λογία στους δείκτες ετοιμότητας
5G και σχετικής κάλυψης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν,
η σχετική κάλυψη 5G ανέρχεται
στο 75%, ποσοστό το οποίο πλέον
δεν ευσταθεί, αφού ήδη η Cyta
έχει ανακοινώσει κάλυψη 5G κατά
100%. Επιπλέον, σύμφωνα με τον
αρμόδιο Επίτροπο, το τελευταίο
διάστημα υπάρχει μεγάλη δυναμική
στην υλοποίηση έργων δικτύων
υψηλών ταχυτήτων fiber από τρεις
παρόχους, Cyta, Epic, Cablenet.
Και αυτό επειδή όπως αναφέρει,
έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
για τέτοιου είδους επενδύσεις. 

Δημόσιες Υπηρεσίες
Παρά την πρόοδο, στον τομέα

των δημόσιων ψηφιακών υπηρε-
σιών το σκορ της Κύπρου είναι 10

μονάδες κάτω από τον μέσο όρο
της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες είναι αρκετά
πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο, όπως επίσης και οι χρήστες
της ψηφιακής διακυβέρνησης. Πε-
ρίπου το 63 % των Κυπρίων ήδη
αλληλοεπιδρούν ψηφιακά με τις
δημόσιες υπηρεσίες, ποσοστό ελα-
φρώς χαμηλότερο από τον μέσο
όρο της Ε.Ε. (65 %). Οι επιδόσεις
της Κύπρου όσον αφορά τις ψη-
φιακές δημόσιες υπηρεσίες για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
δείχνουν ότι η χώρα πρέπει να συ-
νεχίσει τις υπό εξέλιξη προσπά-
θειές της για να επιτύχει τον στόχο
της ψηφιακής δεκαετίας για 100
% διαδικτυακή παροχή βασικών
δημόσιων υπηρεσιών για τους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε.
έως το 2030. Είναι σημαντικό ωστό-
σο το κράτος διαθέτει πλάνο ψη-
φιοποίησης του δημοσίου, επιση-
μαίνει ο Επίτροπος. Πρόκειται για
δράσεις που περιλαμβάνονται στην
ψηφιακή στρατηγική για την Κύ-
προ (2020-2025)» υπό την αρμο-

διότητα του υφυπουργείου Έρευ-
νας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής με στόχο την επιτάχυν-
ση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού της Κύπρου. Στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις
ψηφιακές δεξιότητες, ποσό 13,8
εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό σχολικών
μονάδων για την ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων και των δε-
ξιοτήτων που σχετίζονται με την
εκπαίδευση STEM. Σχεδόν 2 εκατ.
ευρώ μέχρι το 2025 θα διατεθούν
για το σχέδιο δράσης για τις ηλε-
κτρονικές δεξιότητες (e-skills).
Επίσης, συνολικά 14 εκατ. ευρώ
θα διατεθούν για προγράμματα
κατάρτισης για απόκτηση ψηφια-
κών δεξιοτήτων για απασχολού-
μενους και ανέργους και για από-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας, μέχρι το
2025. Παράλληλα, θα τρέχει συγ-
κεκριμένο σχέδιο κατάρτισης σε
ψηφιακές δεξιότητες για άτομα
άνω των 55 ετών, προϋπολογισμού
1 εκατ. ευρώ.

Χωρίς ψηφιακές 
δεξιότητες το 50%
των Κυπρίων
Βελτιωμένη η θέση της Κύπρου στον δείκτη DESI ωστόσο έχει
πολύ δρόμο να διανύσει σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού

Το πλέον ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι γεγονός ότι δεν υπάρχουν πτυχιούχοι στον τομέα ICT (Τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοινωνιών).

Ασθμαίνουμε 
στην έρευνα
Και ενώ η Κύπρος τρέχει να
ανεβάσει επιδόσεις στην ενσω-
μάτωση της ψηφιακής τεχνολο-
γίας και της συνδεσιμότητας,
υστερεί στον τομέα της έρευ-
νας. Σύμφωνα με την Eurostat,
συνολικά η κατά κεφαλή δαπά-
νη για την έρευνα και την ανά-
πτυξη ανέρχεται στα 103 ευρώ,
σε σύγκριση με 244 ευρώ στον
μέσο όρο της Ε.Ε. Σε διάστημα
μιας δεκαετίας, καταγράφηκε
μια αύξηση 7 ευρώ στην κατά
κεφαλή δαπάνη, ενώ υπήρξε
μείωση σε σχέση με το 2020
(από 132 ευρώ). Οι κατά κεφα-
λή δαπάνες είχαν μειωθεί ση-
μαντικά το 2012 και το 2013 (στα
81 και στα 67 ευρώ αντίστοιχα)
και κυμάνθηκαν γύρω στα 70
ευρώ μεταξύ 2014 και 2018.
Αυξήθηκαν εκ νέου το 2019 (92
ευρώ) και το 2020 (132 ευρώ).

<<<<<<

Παρά την πρόοδο, στον
τομέα των δημόσιων 
ψηφιακών υπηρεσιών 
το σκορ της Κύπρου 
είναι 10 μονάδες κάτω
από τον μέσο όρο της ΕΕ.
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Ανίσχυρη εκτιμά πως είναι η Ελ-
λάδα απέναντι στο «φάντασμα» 
του στασιμοπληθωρισμού ο οί-
κος αξιολόγησης Moody’s, καθώς 
παρόλο που είναι λιγότερο εκτε-
θειμένη σε ένα σενάριο επίμονα 
υψηλού πληθωρισμού σε σχέση 
με τις υπόλοιπες χώρες της νότιας 
Ευρώπης, οι δυνατότητες πολιτι-
κής για την καταπολέμηση ενός 
στασιμοπληθωριστικού κύκλου 
είναι από τις πιο αδύναμες στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Μάλιστα, ο 
οίκος εκτιμά ότι το σενάριο του 
στασιμοπληθωρισμού είναι το πιο 
πιθανό πλέον για την Ε.Ε., κάτι 
που είναι πιστωτικά αρνητικό για 
τις πιο ευάλωτες χώρες.

Οπως επισημαίνει, η εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει 
επιδεινώσει την υποκείμενη ζήτη-
ση και προσφορά και έχει ωθήσει 
τον πληθωρισμό σε επίπεδα που 
δεν παρατηρήθηκαν στην Ε.Ε. από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1980. 
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τι-
μών καταναλωτή έφτασε το 9,6% 
τον Ιούνιο του 2022, το υψηλότε-
ρο επίπεδο από το 1983, ενώ πάνω 
από τις μισές χώρες καταγράφουν 
διψήφια ποσοστά πληθωρισμού.

Μπορεί τα παγκόσμια ζητήμα-
τα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που 
ευθύνονται εν μέρει για την πρό-
σφατη άνοδο των τιμών, να έχουν 
μετριαστεί ελαφρώς, οι επιχειρή-
σεις συνεχίζουν να αναφέρουν με-
γάλες ελλείψεις εξοπλισμού και 
υλικών. Αν και δεν είναι το βασι-
κό σενάριο της Moody’s, ωστόσο 
η πλήρης διακοπή των προμηθει-
ών φυσικού αερίου από τη Ρωσία 
πιθανότατα θα εντείνει αυτές τις 
πιέσεις, θα αποδυναμώσει την οι-
κονομική δραστηριότητα και θα 
αυξήσει τον κίνδυνο ενός στασι-
μοπληθωριστικού περιβάλλοντος.

Με βάση την ασθενέστερη οι-
κονομική τους ανάπτυξη, τη μεγα-
λύτερη έκθεση σε επίμονα υψηλό 
πληθωρισμό και τις περιορισμένες 
δυνατότητες πολιτικής, τα κράτη 
της νότιας Ευρώπης εμφανίζονται 
περισσότερο εκτεθειμένα σε ένα 
σενάριο στασιμοπληθωρισμού, 
δηλαδή σε μια πολυετή περίοδο 
κατά την οποία ο πληθωρισμός 
παραμένει πολύ υψηλότερος από 
τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η αύ-
ξηση του πραγματικού ΑΕΠ παρα-
μένει σημαντικά χαμηλότερη, στο 
μηδέν ή κοντά στο μηδέν.

Οπως αναφέρει ο οίκος, η Μάλ-
τα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Σλο-
βενία και η Κροατία είναι πιο ευ-
άλωτες, επειδή είναι πιο πιθανό 
να δουν τις μεταβατικές αυξήσεις 
τιμών να γίνονται μόνιμες και να 
έχουν σχετικά χαμηλές δυνατό-
τητες πολιτικής. Επίσης, παρόλο 
που η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπα-
νία είναι λιγότερο ευάλωτες στον 
πληθωρισμό, τα ήδη υψηλά επί-
πεδα χρέους, η αυξημένη έκθεση 
σε κυμαινόμενα επιτόκια και οι 
σημαντικές πληρωμές κεφαλαί-
ου και τόκων τους επόμενους 12 
μήνες, αυξάνουν τους κινδύνους.

Παράλληλα, η Ελλάδα και η 
Ρουμανία, αν και φαίνεται να εί-

ναι λιγότερο εκτεθειμένες σε ένα 
σενάριο επίμονου πληθωρισμού, 
ωστόσο οι δυνατότητες πολιτικής 
για την καταπολέμηση ενός στα-
σιμοπληθωριστικού κύκλου είναι 
από τις πιο αδύναμες στην Ε.Ε.

Για να καταλήξει σε αυτό το συ-
μπέρασμα, ο οίκος αξιολογεί τις 
δυνατότητες πολιτικής των κρα-
τών για την καταπολέμηση ενός 
στασιμοπληθωριστικού κύκλου 
με βάση:
– Την οικονομική δύναμη, η οποία 
αντικατοπτρίζει την ανθεκτικό-
τητα της οικονομίας, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα της νο-
μισματικής και μακροοικονομικής 
πολιτικής.
– Τους δημοσιονομικούς δείκτες 
και την αποτελεσματικότητα της 
δημοσιονομικής πολιτικής, που 
απεικονίζουν τόσο την ικανότητα 
ενός κράτους να καταπολεμήσει 
τον στασιμοπληθωρισμό όσο και 
την πιθανότητα να το κάνει απο-
τελεσματικά μέσω στοχευμένης 
δημοσιονομικής πολιτικής.
– Τους κοινωνικούς κινδύνους, οι 
οποίοι καταδεικνύουν τις πιθανές 
πιέσεις που θα αντιμετωπίσουν οι 
κυβερνήσεις για να χρησιμοποιή-
σουν τη δημοσιονομική πολιτική 
για να στηρίξουν την οικονομία.

Κατά τη Moody’s, η Ελλάδα έχει 
τα πιο αδύναμα παραπάνω «όπλα» 
σε ολόκληρη την Ε.Ε., με τη δημο-
σιονομική ισχύ της να είναι πολύ 
χαμηλή εξαιτίας του δείκτη χρέ-
ους προς ΑΕΠ, την οικονομική 
της ισχύ να είναι επίσης χαμηλή, 
η οποία αντικατοπτρίζεται στην 
πολύ χαμηλή τάση της ανάπτυ-
ξης (trend growth), ενώ αυξημέ-
νοι είναι οι κοινωνικοί κίνδυνοι 
λόγω του ακόμη υψηλού ποσο-
στού ανεργίας ιδίως στην ανερ-
γία των νέων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί ότι το 
σενάριο του στασιμοπληθωρισμού 
είναι το πιο πιθανό πλέον για την 
Ε.Ε., κάτι που είναι πιστωτικά αρνητι-
κό για τις πιο ευάλωτες χώρες.

Ρυθμίσεις-ανάσα για χιλιάδες 
ασφαλισμένους, κυρίως δημο-
σίους υπαλλήλους, αλλά και 
για οφειλέτες του ΕΦΚΑ, πα-
λαιούς και νέους, περιλαμβά-
νει το μίνι ασφαλιστικό σχέ-
διο νόμου που αναμένεται να 
εγκριθεί εντός του Αυγούστου 
από το υπουργικό συμβούλιο 
και να ψηφιστεί από τη Βουλή 
το φθινόπωρο. Πρόκειται για 
ένα «νομοσχέδιο σκούπα» με 
διατάξεις που έρχονται είτε να 
διορθώσουν λάθη του παρελθό-
ντος, όπως είναι η 20ετής παρα-
γραφή των οφειλών, που πλέον 
θα γίνει 10ετής, μετά και την 
απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), είτε να βελ-
τιώσουν κατά τι το εισόδημα 
για παράδειγμα των δημοσίων 
υπαλλήλων, με την κατάργηση 
της ειδικής εισφοράς 1% που 
επιβλήθηκε στις αμοιβές τους 
το 2011, στο πλαίσιο του πρώ-
του μνημονίου. Επίσης, όπως 
ανέφερε και ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης από το 
βήμα της Βουλής, οι δόσεις  της 
πάγιας ρύθμισης οφειλών στον 
ασφαλιστικό φορέα της χώρας, 
από 12 θα γίνουν 24, προκειμέ-
νου ο ΕΦΚΑ να εναρμονιστεί με 
την εφορία. Στις διατάξεις που 
«χτενίζονται» από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου Ερ-
γασίας, περιλαμβάνονται, επί-
σης, διαδικαστικά και τεχνικά 
θέματα λειτουργίας των ταμεί-
ων κοινωνικής ασφάλισης. 

Αναλυτικά, όπως έχει απο-
καλύψει η «Κ», με το επίμα-
χο σχέδιο νόμου θα υπάρξει 
παρέμβαση στην κράτηση 1% 
από τους μισθούς των δημοσί-
ων υπαλλήλων, που πηγαίνει 
στο Ταμείο Πρόνοιας ∆ημοσί-
ων Υπαλλήλων. Αυτό που εξε-
τάζεται είναι είτε αυτή η ει-
σφορά να καταργηθεί είτε να 
προσμετρείται στις τακτικές 
εισφορές προς το ΤΠ∆Υ και 
να έχει έτσι ανταποδοτικότη-
τα στο εφάπαξ που λαμβάνουν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 Μια ακόμη σημαντική δι-

άταξη θα θέτει ως όριο, μετά 
το οποίο θα παραγράφονται 
οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ προς τις 
επιχειρήσεις ή τους αυτοαπα-
σχολούμενους με ασφαλιστικές 
οφειλές, τα 10 έτη. Η διάταξη 
έρχεται σε συνέχεια απόφα-
σης του ΣτΕ, που έκρινε πως 
ο κανόνας της 20ετούς παρα-
γραφής, όπως όριζε ο νόμος 
Κατρούγκαλου, είναι αντισυ-
νταγματικός. Μάλιστα, από το 
2027 και εφεξής, εξετάζεται η 
παραγραφή να προκύπτει μετά 
την 5ετία.  Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Κ», η διάταξη 
θα ορίζει τη 10ετία ως χρονι-

κό όριο παραγραφής των απαι-
τήσεων του ΕΦΚΑ, τόσο «εν 
ευρεία», όσο και «εν στενή» 
εννοία. Αυτό στην πράξη ση-
μαίνει ότι αν από τη στιγμή 
που ένα χρέος παράγεται και 
έως ότου ο ΕΦΚΑ βγάλει πράξη 
βεβαίωσης της οφειλής αυτής 
παρέλθει διάστημα μεγαλύτε-
ρο των 10 ετών, ο επιπλέον της 
10ετίας χρόνος παραγράφεται. 
Καθώς βέβαια ο νόμος Κατρού-
γκαλου προβλέπει διαδικασία 
καταλογισμού οφειλών και από 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η 
νέα διάταξη θέτει επίσης τη 
10ετία ως χρονικό διάστημα 
έναρξης της παραγραφής, από 
την ώρα που φθάνει ένα χρέ-
ος στο Κέντρο έως ότου αυτό 
γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη 
και κινηθούν οι διαδικασίες εί-
σπραξης.

Με στόχο την εναρμόνιση 
των όσων ισχύουν στο ΚΕΑΟ 
με αυτά που εφαρμόζονται από 
την ΑΑ∆Ε, στο νομοσχέδιο θα 

υπάρχει επίσης διάταξη με την 
οποία οι 12 δόσεις της πάγι-
ας ρύθμισης οφειλών θα γίνο-
νται 24.

Επίσης, θα προβλέπονται 
ενιαίοι όροι για την αίτηση 
διαδοχικής σύνταξης μετα-
ξύ του ΕΦΚΑ και των φορέ-
ων εκτός αυτού, όπως είναι η 
ΤτΕ, ο Ε∆ΟΕΑΠ, τα 4 ταμεία 
υποχρεωτικής επαγγελματι-
κής ασφάλισης και τα ταμεία 
αλληλοβοήθειας. 

Στην πράξη, θα ορίζεται ότι 
για την υποβολή της αίτησης 
θα πρέπει να υπάρχουν 1.000 
ένσημα στον τελευταίο φορέα, 
εκ των οποίων τα 500 στα 2 
τελευταία χρόνια αντί 1.500 
και 600 αντίστοιχα. Επίσης, 
σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Κ», στις προτεινόμενες ρυθ-
μίσεις περιλαμβάνονται θετι-
κές παρεμβάσεις  στο ασφα-
λιστικό καθεστώς που διέπει 
τους ενστόλους και τα σώμα-
τα ασφαλείας όσον αφορά τη 
μάχιμη 5ετία. 

Ανάσα σε περισσότερους από 
150.000 ασφαλισμένους στον 
ΕΦΚΑ με χρέη προς το Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών (ΚΕΑΟ) που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια και κυρίως 
εντός της πανδημίας του κορω-
νοϊού, εκτιμάται ότι θα δώσει η 
διάταξη που θα αυξάνει σε 24 
τις δόσεις για την πάγια ρύθμιση 
οφειλών. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι οι περίπου 95.000 
οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ στο α΄ 
τρίμηνο του 2022 ήταν ενταγμέ-

νοι στις 12 δόσεις, αυτόματα θα 
ενταχθούν στη ρύθμιση των 24 
δόσεων με αποτέλεσμα να μειω-
θεί στο μισό το ποσό της μηνιαί-
ας δόσης. Υπάρχουν βέβαια και 
οι περίπου 90.000 ασφαλισμέ-
νοι που βγήκαν εκτός της ρύθ-
μισης, κατά το πρώτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους και οι ειδι-
κοί εκτιμούν ότι κάποιοι από αυ-
τούς, εφόσον οι δόσεις αυξηθούν, 
θα μπορέσουν να ενταχθούν εκ 
νέου. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
ισχύει και σήμερα, στην πάγια 
ρύθμιση οφειλών μπορούν να 

ενταχθούν και οι υπόλοιποι «αρ-
ρύθμιστοι» οφειλέτες.

Η διάταξη της 10ετούς πα-
ραγραφής των οφειλών, όπως 
εκτιμούν στο υπουργείο Εργα-
σίας, αφορά οφειλές ύψους 250 
εκατ. ευρώ. Είναι χρέη για τα 
οποία δεν έχουν ασκηθεί εγκαί-
ρως διακοπτικά της παραγραφής 
μέτρα, όπως είναι τα αναγκαστι-
κά μέτρα είσπραξης (πλειστηρι-
ασμοί κ.λπ.), είτε από τον ΕΦΚΑ 
είτε από το ΚΕΑΟ. Οι ειδικοί της 
κοινωνικής ασφάλισης επισημαί-
νουν, μάλιστα, ότι η προωθού-

μενη παρέμβαση θα ανοίξει τον 
δρόμο της συνταξιοδότησης σε 
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και αυτοαπασχολουμένους, 
που λόγω των αυξημένων χρεών 
προς τον ΕΦΚΑ δεν μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση συνταξιοδό-
τησης. Με την παραγραφή ενός 
σημαντικού μέρους των οφει-
λών, κι εφόσον το εναπομείναν 
χρέος δεν ξεπερνάει τις 20.000 
ευρώ για τους επαγγελματίες 
και τις 6.000 για τους αγρότες, 
η πόρτα της συνταξιοδότησης 
θα ανοίξει. 

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη 10ετή παραγραφή των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, από 20ετή, μετά 
και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το μίνι ασφαλιστικό 
σχέδιο νόμου 
αναμένεται να 
κατατεθεί στη Βουλή 
προς ψήφιση 
το φθινόπωρο.

H Eλλάδα περισσότερο
εκτεθειμένη σε σενάριο
στασιμοπληθωρισμού

Σε 24 από 12 δόσεις η πάγια
ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ

Ρυθμίσεις-ανάσα για 150.000 ασφαλισμένους

Καταργείται η εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ για τους υπαλλήλους του Δημοσίου

Η Moody’s εκτιμά 
ότι η χώρα έχει τα πιο 
αδύναμα «όπλα» σε 
ολόκληρη την Ε.Ε. για 
την καταπολέμησή του.
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Νέα διάταξη, που ενσωματώθηκε 
στην παλαιά κλαδική σύμβαση 
και κηρύχθηκε υποχρεωτική 
από τον υπουργό Εργασίας Κω-
στή Χατζηδάκη, λύνει το πρό-
βλημα που δημιουργήθηκε με 
την εξαήμερη εργασία σε μπαρ 
και εστιατόρια, καθώς προβλέ-
πει ένα επιπλέον ημερομίσθιο 
για τους περίπου 400.000 εργα-
ζομένους στον επισιτισμό εάν 
εργαστούν σε ημέρα ανάπαυ-
σής τους. Το ημερομίσθιο αυτό 
θα καταβάλλεται προσαυξημέ-
νο κατά 75%, εφόσον η απα-
σχόλησή τους είναι σε ημέρα 
ανάπαυσης και αυτή πέφτει Κυ-
ριακή ή αργία.

Η προσθήκη αυτή εντάχθηκε 
στην κλαδική συλλογική σύμ-
βαση εργασίας που καλύπτει 
το σύνολο των εργαζομένων 
στον επισιτισμό και την οποία 
ο υπουργός Εργασίας Κωστής 

Χατζηδάκης με απόφασή του 
κήρυξε υποχρεωτική για το σύ-
νολο των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στον κλάδο.

Αναλυτικά, το Ανώτατο Συμ-
βούλιο Εργασίας διατύπωσε 
θετική σχετική γνωμοδότηση 
προς τον υπουργό Εργασίας.

Η προσθήκη συμφωνήθηκε 
μεταξύ εργοδοτών και εργα-
ζομένων και επαναλαμβάνει  
ότι «καθιερώνεται πενθήμε-
ρη εβδομαδιαία εργασία με 40 
ώρες εργασίας και δύο ημέρες 
ανάπαυσης σε όλα τα καταστή-
ματα». Προβλέπει, όμως, επι-
πλέον ότι εάν οι μισθωτοί στον 
επισιτισμό εργαστούν σε ημέ-
ρες ανάπαυσής τους, θα λαμ-
βάνουν πρόσθετη αμοιβή και 
συγκεκριμένα αποζημίωση ίση 
με ένα ημερομίσθιο για κάθε 
ημέρα ανάπαυσης που εργά-
στηκαν, το οποίο θα καταβάλ-

λεται προσαυξημένο κατά 75% 
εφόσον η απασχόληση σε ημέ-
ρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ 
ημέραν Κυριακή ή σε ημέρα θε-
σμοθετημένης από την εργατι-
κή νομοθεσία αργίας.

Η διάταξη προβλέπει, επί-
σης, πως η  απασχόληση σε 
ημέρες ανάπαυσης, εφόσον 
προκύψει, αυξάνει τις μηνιαί-
ες αποδοχές και το οφειλόμε-
νο ασφαλιστικό ημερομίσθιο 
των  εργαζομένων και λειτουρ-
γεί υπέρ αυτών. Και ορίζει ρη-
τώς πως σε καμία  περίπτωση 
η τυχόν εργασία τους κατά τις 
ημέρες αυτές δεν δύναται να 
θεωρηθεί απλή μεμονωμένη ή 
κατά σύστημα παράβαση του 
συστήματος της πενθήμερης 
εργασίας. Το πενθήμερο εξακο-
λουθεί να ισχύει και  η  επιπλέ-
ον εργασία την έκτη ημέρα – με 
συνολικά 40 ώρες την εβδομά-

δα, ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά 
την ημέρα– γίνεται λόγω επο-
χικότητας και αυξημένου φόρ-
του εργασίας των επιχειρήσεων 
και δεν αποτελεί συμφωνία για 
καταστρατήγηση της πενθήμε-
ρης  εργασίας. Σημειώνεται ότι 
η συλλογική σύμβαση εργασί-
ας του κλάδου για την περίοδο 
από 22-2-2021 έως 22-2-2023 
έχει ήδη κηρυχθεί υποχρεωτι-
κή με απόφαση του κ. Χατζη-
δάκη. Την προσθήκη συμφώνη-
σαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στον Επισιτισμό 
- Τουρισμό, η Γενική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιών - Βιο-
τεχνών - Εμπόρων Ελλάδος, η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστι-
ατορικών και Συναφών Επαγ-
γελμάτων και η Ομοσπονδία 
Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχα-
ροπλαστών Ελλάδος.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Με επιπλέον αμοιβή η εξαήμερη εργασία στον επισιτισμό 

Η προσθήκη συμφωνήθηκε μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και επα-
ναλαμβάνει  ότι «καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες 
εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα
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Χωρίς να αλλάξει τον στόχο για το 
πρωτογενές έλλειμμα, που θα παρα-
μείνει στο 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα 
με πηγές του οικονομικού επιτελεί-
ου, ετοιμάζεται ο συμπληρωματι-
κός προϋπολογισμός, με βάση τον 
οποίο, όπως είπε ο υπουργός Οικο-
νομικών Χρήστος Σταϊκούρας, θα 
ενισχυθούν περαιτέρω νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, έναντι της 
ενεργειακής κρίσης και του πλη-
θωρισμού.

Οπως αναφέρουν πηγές στο Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους, το 
ΑΕΠ αναμένεται να είναι υψηλό-
τερο, σύμφωνα και με την Κομι-
σιόν, κατά 7 δισ. ευρώ, δηλαδή να 
φτάσει στα 204 δισ. ευρώ, έναντι 
προηγούμενης εκτίμησης για 197 
δισ. ευρώ, με τη βοήθεια και του 
τουρισμού. Ετσι, τα επιπλέον έσο-
δα υπολογίζεται ότι θα είναι περί-
που 2,2-2,3 δισ. ευρώ. Στο επίπεδο 
αυτό περίπου θα κινηθεί και ο συ-
μπληρωματικός προϋπολογισμός, 
προσθέτουν.

Οι αποφάσεις για τη διάθεση 
των επιπλέον πόρων αναμένεται 
να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 
στη ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, όπως προκύπτει 
και από τις δηλώσεις του υπουρ-
γού Οικονομικών στην ΕΡΤ. «Στις 
αρχές του Σεπτεμβρίου θα δούμε 
πώς κινείται η οικονομία, πώς θα 
εξελιχθεί το ΑΕΠ το β  ́τρίμηνο και 
τις ανάγκες του δ  ́τριμήνου», είπε 
ο κ. Σταϊκούρας. «Ούτως ή άλλως 
τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν ανα-
κοινώσεις. Τυχαίνει να είναι τότε 
χρονικά και η ∆ΕΘ».

Ο κ. Σταϊκούρας δεν θέλησε να 

υπεισέλθει σε συγκεκριμένες εξαγ-
γελίες μέτρων, αν και άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόμενο παράτασης του 
Fuel Pass 2, που τελειώνει τον Σε-
πτέμβριο, αύξησης του επιδόματος 
θέρμανσης, χορήγησης επιταγής 
ακρίβειας και αύξησης του κατώτα-

του μισθού. «Ολα στην ώρα τους», 
περιορίστηκε να σχολιάσει, ενώ για 
το πετρέλαιο θέρμανσης είπε ότι 
«προφανώς είναι ένα από τα στοι-
χεία που συνεκτιμούμε, όπως και 
πολλά άλλα μέτρα. Αλλά δεν μπορώ 
να σας πω από τώρα για το φθινό-

πωρο». Για το Fuel Pass σημείωσε 
ότι «θα το δούμε, ανάλογα και με 
την πορεία στις τιμές των καυσί-
μων. Σε κάθε περίπτωση, ο δημο-
σιονομικός χώρος θα επιστρέψει 
στην κοινωνία».

Στην πραγματικότητα, αυτό που 
παρακολουθούν με αγωνία στο 
υπουργείο Οικονομικών, προκει-
μένου να διαπιστώσουν τα περι-
θώρια στήριξης που υπάρχουν, εί-
ναι η τιμή του φυσικού αερίου και 
του ρεύματος. Οι υπολογισμοί για 
τη στήριξη των τιμολογίων έχουν 
γίνει σχεδόν με τη μισή τιμή από 
τα επίπεδα των 200 ευρώ η MWh. 
Επομένως, ένα μέρος των πρόσθε-
των πόρων που εξασφαλίζει η καλή 
πορεία των εσόδων και του τουρι-
σμού φέτος θα απορροφηθεί για 
τη συνέχιση της επιδότησης των 
τιμολογίων ρεύματος.

Ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι 
η ανταπόκριση των φορολογουμέ-
νων στις υποχρεώσεις τους (φόρος 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέ-
ες προκαταβολές, με τους πολίτες 
να πληρώνουν την προηγούμενη 
εβδομάδα 3 δισ. ευρώ χωρίς να μει-
ωθούν οι καταθέσεις) και η πορεία 
του τουρισμού είναι αυτά που δη-
μιουργούν τον πρόσθετο δημοσι-
ονομικό χώρο.

Η κυβέρνηση παραμένει σταθε-
ρή και στον στόχο της για επιστρο-
φή σε πρωτογενή πλεονάσματα 
το 2023. Ο κ. Σταϊκούρας σημείω-
σε χθες με νόημα ότι «πρέπει να 
υπάρξει και ο δημοσιονομικός χώ-
ρος για να υλοποιηθεί η δέσμευση 
για την κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης από το 2023 για το 
σύνολο των εργαζομένων και τους 
συνταξιούχους».

Tο ΑΕΠ αναμένεται να είναι υψηλότερο κατά 7 δισ., δηλαδή να φτάσει 
στα 204 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 197 δισ. ευρώ, 
με τη βοήθεια και του τουρισμού.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης συνεχί-
ζει να καταγράφει ο κλάδος των 
ηλεκτρονικών φαρμακείων, πα-
ρά το γεγονός ότι έχουν αρθεί 
τα περιοριστικά μέτρα για την 
πανδημία. Βασικός λόγος είναι 
ότι τα ηλεκτρονικά φαρμακεία 
επιδεικνύουν έντονη δραστηρι-
ότητα στις προωθητικές ενέρ-
γειες, μεγαλώνοντας συνεχώς 
την πελατειακή τους βάση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η Convert 
Group, οι πωλήσεις των ηλε-
κτρονικών φαρμακείων εκτιμά-
ται ότι διαμορφώθηκαν σε 134 
εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 
2022, καταγράφοντας αύξηση 
9% σε σύγκριση με το α΄ εξά-
μηνο του 2021. Η αύξηση αυτή 
μάλιστα προέρχεται όχι από την 
αύξηση των τιμών, αλλά από τη 
σημαντική αύξηση του αριθμού 
των παραγγελιών καθώς και του 
αριθμού των προϊόντων ανά πα-
ραγγελία. Καθοριστικό ρόλο δε, 
σύμφωνα με την Convert Group, 
έχει αφενός η σημαντική αύξη-
ση των πωλήσεων των μεγάλων 
«παικτών» του κλάδου, δηλαδή 
των ηλεκτρονικών φαρμακείων 
με μέσο όρο μηνιαίων επισκέψε-
ων πάνω από 200.000, και αφε-
τέρου η μεγάλη αύξηση αγορών 
από το Skroutz Marketplace. 

Τέσσερα στα πέντε προϊόντα 
που πωλήθηκαν μέσω των ηλε-
κτρονικών φαρμακείων κατά το 
α΄ εξάμηνο του 2022 ήταν υπό 
καθεστώς προωθητικής ενέρ-
γειας - προσφοράς, με το μέσο 
ποσοστό αύξησης να διαμορφώ-
νεται σε 39,5%. Αποτέλεσμα του 
παραπάνω ήταν να μειωθεί η 
αξία του μέσου «καλαθιού» κατά 
2,10 ευρώ ή κατά 5%, στα 42,80 

ευρώ, σε σύγκριση με το α΄ εξά-
μηνο του 2021, αλλά να αυξη-
θούν οι παραγγελίες κατά 21%, 
καθώς και ο αριθμός των προϊό-
ντων ανά παραγγελία κατά 9%. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε 
αξία πωλήσεων που καταγράφη-
καν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε 
σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 
2021 είναι οι ακόλουθες: 64% σε 
προϊόντα υγείας (με τις χειρουρ-
γικές και φαρμακευτικές μάσκες 
αλλά και τα τεστ αντιγόνου να 
συγκαταλέγονται σε αυτήν την 
κατηγορία), 40% σε βρεφικά και 
παιδικά είδη, 13% σε συμπληρώ-
ματα διατροφής και βιταμίνες, 
8% σε διάφορα προϊόντα και 1% 
σε προϊόντα ομορφιάς και προ-
σωπικής φροντίδας. Μάλιστα, 
ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της 
αξίας των πωλήσεων προέρχεται 
από την κατηγορία των προϊό-
ντων ομορφιάς και προσωπικής 
φροντίδας (43%), οι κατηγορίες 
των προϊόντων υγείας, συμπλη-
ρωμάτων διατροφής και βιτα-
μινών και βρεφικών - παιδικών 
ειδών συνεχίζουν να γνωρίζουν 
μεγαλύτερη ανάπτυξη συγκρι-
τικά με το προηγούμενο έτος 
όσον αφορά τη συμβολή τους 
στη συνολική ανάπτυξη (κατά 
5 ποσοστιαίες μονάδες). Τα συ-
μπληρώματα διατροφής και οι 
βιταμίνες συνέβαλαν στη συνο-
λική ανάπτυξη κατά 3 ποσοστι-
αίες μονάδες και στον συνολικό 
τζίρο κατά 26%, τα βρεφικά και 
παιδικά είδη συμμετέχουν στον 
συνολικό τζίρο κατά 15%, τα 
προϊόντα υγείας συμμετέχουν 
στον συνολικό τζίρο κατά 14% 
και στη συνολική ανάπτυξη κα-
τά 6 ποσοστιαίες μονάδες. 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε ανοδική τροχιά
τα online φαρμακεία
το α΄ 6μηνο του 2022

Το αυξημένο ΑΕΠ προσφέρει
περιθώρια επιπλέον στήριξης
Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2,2-2,3 δισ. ευρώ, χωρίς αύξηση ελλείμματος
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Tην αυστηρή τήρηση του κανόνα μείωσης του ελλείμματος κατά 0,5% 
του ΑΕΠ ετησίως, ώστε να επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονο-
μικοί στόχοι κάθε χώρας, ζήτησε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών 
Κρίστιαν Λίντνερ, ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση των δη-
μοσιονομικών κανόνων στην Ε.Ε. Υποστήριξε, σε συνέντευξή του στη 
Handelsblatt, ότι η εφαρμογή του κανόνα αυτού για τα ελλείμματα, που 
ισχύει αλλά στην πράξη δεν επιβάλλεται, πρέπει να γίνει δεσμευτική και 
να οδηγεί σε απόρριψη των οικονομικών σχεδίων των χωρών που δεν 
τον τηρούν. Αντιθέτως, σε «αντάλλαγμα» δέχθηκε να καταργηθεί ο μη ρε-
αλιστικός στόχος της μείωσης του χρέους κάθε χώρας κατά το 1/20 του 
υπερβάλλοντος το 60% του ΑΕΠ της. Οπως είπε, ο κανόνας αυτός «έχει 
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις» μετά το τεράστιο χρέος που οι κυβερνήσεις 
υποχρεώθηκαν να επωμισθούν εξαιτίας της πανδημίας.

Αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία
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Κάτω από το φράγμα των 50 μο-
νάδων, το οποίο υποδηλώνει 
ύφεση, υποχώρησε τον Ιούλιο 
ο δείκτης υπευθύνων προμηθει-
ών στη μεταποίηση, γνωστός 
ως δείκτης PMI, καθώς κατα-
γράφηκε υποχώρηση της πα-
ραγωγής και ακόμη χειρότερα 
μείωση των παραγγελιών τό-
σο από την εγχώρια αγορά όσο 
και από το εξωτερικό. Αν και η 
S&P Global που καταρτίζει τον 
εν λόγω δείκτη εξακολουθεί να 
διατηρεί θετικό το πρόσημο για 
την πορεία της βιομηχανικής 
παραγωγής στην Ελλάδα όσον 
αφορά το σύνολο του τρέχοντος 
έτους, με την πρόβλεψη να είναι 
ελαφρώς αναθεωρημένη προς 
τα πάνω σε σύγκριση με αυτή 
που είχε κάνει τον Μάιο, τα μη-
νύματα από τον κλάδο της μετα-
ποίησης είναι εξαιρετικά ανησυ-
χητικά, δεδομένου μάλιστα ότι 
ο PMI θεωρείται ένας πρόδρο-
μος δείκτης για την πορεία της 
οικονομίας συνολικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η S&P Global, ο δείκτης PMI 
υποχώρησε τον Ιούλιο στις 49,1 
μονάδες από τις 51,1 μονάδες 
τον Ιούνιο. H τιμή αυτή μάλιστα 
είναι μικρότερη και από αυτή 
που καταγράφηκε τον Φεβρου-
άριο του 2021 (49,4 μονάδες), 
την τελευταία φορά που ο δεί-
κτης PMI υποχώρησε κάτω από 
τις 50 μονάδες, εξέλιξη όμως 
που σχετιζόταν με την πανδη-
μία η οποία βρισκόταν ακόμη 
σε έξαρση, και τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και σε πολλές άλλες 
χώρες υπήρχε αναστολή με-
γάλου μέρους της οικονομικής 
δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται 
ότι στη συνέχεια της περυσι-
νής χρονιάς η ελληνική μετα-
ποίηση είχε διαγράψει έντονη 
ανοδική πορεία, σημειώνοντας 
διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης τόσο 
από άποψη παραγωγής όσο και 
από άποψη τζίρου.

Η υποχώρηση της παραγω-

γής για δεύτερο συνεχή μήνα 
συνέβαλε στη συνολική πτώ-
ση. Η μείωση της παραγωγής 
επιταχύνθηκε με τον δριμύτε-
ρο ρυθμό που έχει καταγραφεί 
από τα τέλη του 2020, καθώς 
οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι 
οι χαμηλότερες εισροές νέων 
παραγγελιών και οι δύσκολες 
συνθήκες ζήτησης οδήγησαν 
σε μειωμένες απαιτήσεις πα-
ραγωγής. Οι νέες παραγγελίες 
συρρικνώθηκαν απότομα τον 
Ιούλιο, σε έντονη αντίθεση με 
την ισχυρή αύξηση που παρα-

τηρήθηκε στις αρχές του έτους. 
Ο ρυθμός συρρίκνωσης αυξή-
θηκε στον ταχύτερο που έχει 
καταγραφεί από τον ∆εκέμβριο 
του 2020, καθώς οι επιχειρήσεις 
υπογράμμισαν ότι οι έντονες 
πληθωριστικές πιέσεις μείω-
σαν την αγοραστική ικανότη-
τα των πελατών. Παράλληλα, 
η ζήτηση των πελατών από το 
εξωτερικό σημείωσε περαιτέρω 
υποχώρηση. Οι νέες παραγγε-
λίες εξαγωγών μειώθηκαν με 
τον δριμύτερο ρυθμό που έχει 
καταγραφεί σε διάστημα ενά-
μισι έτους.

Το πιο ανησυχητικό ίσως 
στοιχείο είναι αυτό που αφο-
ρά τη μη πραγματοποίηση προ-
σλήψεων ή ακόμη χειρότερα 
τη μείωση προσωπικού στον 
κλάδο της μεταποίησης, με την 
ανάλυση της S & P Global να 
κάνει λόγο για πλεονάζον προ-
σωπικό. Η απασχόληση συνολι-
κά στον κλάδο της μεταποίησης 
αυξήθηκε, αν και οριακά, με 
τον βραδύτερο ρυθμό από τον 
Φεβρουάριο του 2021. Ωστόσο, 

ορισμένες εταιρείες ανέφεραν 
μείωση στον αριθμό των εργα-
ζομένων, κάτι που σημαίνει είτε 
απολύσεις είτε μη προσλήψεις 
κυρίως στην περίπτωση εποχι-
κού προσωπικού.

Υπάρχουν, πάντως, και δύο 
θετικά στοιχεία, με το πρώτο 
ειδικά να είναι άγνωστο το πό-
σο θα διαρκέσει και το δεύτε-
ρο να είναι αρκετά παρακιν-
δυνευμένο. Συγκεκριμένα, το 
ένα θετικό στοιχείο είναι ότι 
υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης 
του κόστους. Ωστόσο, κανείς 
δεν μπορεί να αποκλείσει νέο 
γύρο ανατιμήσεων. Το δεύτε-
ρο θετικό στοιχείο είναι ότι τον 
Ιούλιο βελτιώθηκαν οι προσδο-
κίες για την παραγωγή όσον 
αφορά το 2023. Εάν, ωστόσο, 
ο πόλεμος στην Ουκρανία συ-
νεχισθεί για πολύ ακόμη και 
υπάρχει νέα έξαρση της παν-
δημίας, ουδείς μπορεί να απο-
κλείσει μια γενικευμένη ύφεση 
που θα προκαλέσει συρρίκνω-
ση της παραγωγής.

Σε ισχύ είναι απότην 1η Αυγού-
στου τα νέα τιμολόγια ρεύμα-
τος, ενώ οι σχετικοί λογαρια-
σμοί θα αρχίσουν να φτάνουν 
στους καταναλωτές από τον 
Σεπτέμβριο. Οι εταιρείες προ-
χώρησαν το Σαββατοκύριακο 
σε αναπροσαρμογή των τιμο-
λογίων που είχαν ανακοινώσει 
στις 25 Ιουλίου, ως αποτέλεσμα 
της ψήφισης τροπολογίας εκ 
μέρους της κυβέρνησης, την 
περασμένη Πέμπτη, με την 
οποία έβαζε φραγή στα πά-
για, με ανώτατο όριο τα 5 ευ-
ρώ. Ετσι, όσες εταιρείες είχαν 
καθορίσει υψηλότερο πάγιο 
υποχρεώθηκαν να το αναπρο-
σαρμόσουν, αυξάνοντας, όμως, 
τις τιμές χρέωσης της kWh. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτό καθιστά 
τα τιμολόγια πιο διαφανή και 
συγκρίσιμα, διευκολύνοντας 
τους καταναλωτές να επιλέ-
γουν πάροχο. Σημειώνεται ότι 
οι καταναλωτές μπορούν πλέ-
ον να αλλάζουν πάροχο χωρίς 
επιβάρυνση.

Στο εξής κάθε 20 του μηνός 
οι καταναλωτές θα έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνονται 
για τις χρεώσεις των παρόχων 
και να αποφασίζουν ποιον προ-
τιμούν. Ετσι, τα τιμολόγια Σε-
πτεμβρίου θα ανακοινωθούν 
στις 20 Αυγούστου. Η ρήτρα 
αναπροσαρμογής έχει καταρ-
γηθεί. Αναλυτικά, τα τιμολόγια 
των μεγαλύτερων προμηθευ-
τών, μετά και τις τελευταίες 
τροποποιήσεις, λόγω πλαφόν 
στο πάγιο, είναι τα εξής:
– ∆ΕΗ: Για κατανάλωση έως 
2.000 κιλοβατώρες, 0,486 ευ-
ρώ/kWh. Από 2.000 κιλοβα-
τώρες και πάνω, 0,498 ευρώ/

kWh. Πάγιο 3,5 ευρώ τον μή-
να. Νυχτερινό τιμολόγιο 0,445 
ευρώ/kWh.
– Protergia: Χρέωση ενέρ-
γειας ημέρας 0,54913 ευρώ/
kWh. Χρέωση ενέργειας νύ-
χτας 0,54555 ευρώ/kWh. Μη-

νιαίο πάγιο 5 ευρώ.
– Ηρων: Για ημερήσια και νυ-
χτερινή κατανάλωση, ανεξαρ-
τήτως του ύψους της, 0,575 
ευρώ/kWh, πάγιο 3 ευρώ τον 
μήνα.
– Elpedison: Τιμολόγια από 
0,9395 έως 1,0024 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα, με επιστροφή τον 
επόμενο μήνα του Elpedison 
Loyalty Pass. Το πάγιο κυμαίνε-
ται από 1,5 ευρώ το τετράμηνο 
έως 5 ευρώ τον μήνα.
– Nrg: Τιμή ενέργειας 0,499-
0,569 ευρώ/kWh ανάλογα με 
το πρόγραμμα και πάγιο 1,8-
5 ευρώ τον μήνα ανάλογα με 

την ενεργοποίηση ή μη e-bill 
και πάγιας εντολής.
– Φυσικό Αέριο Ελληνική Εται-
ρεία Ενέργειας: τιμή με έκ-
πτωση συνέπειας 0,563-0,576 
ευρώ/kWh, χωρίς έκπτωση συ-
νέπειας 0,583-0,591 ευρώ/kWh. 
Πάγιο 5 ευρώ.
– Volterra: Χρέωση προμή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας: 
0,6700 ευρώ/kWh, πάγια χρέ-
ωση: 4,5 ευρώ/30 ημερολογια-
κές ημέρες.
– Watt+Volt: 0,62 ευρώ/kWh 
για το πρόγραμμα zerO+ για 
όλες τις κατηγορίες πελατών.
– Zeniθ: Χρέωση ενέργειας 
0,5550 ευρώ/kWh, πάγιο 4,5 
ευρώ.

Από τις παραπάνω τιμές 
αφαιρείται ποσό ύψους 0,37700 
ευρώ η kWh που είναι η κρα-
τική επιδότηση στα τιμολόγια 
του ρεύματος για τον Αύγου-
στο, όπως έχει ήδη ανακοινω-
θεί. Ετσι, διαμορφώνεται μια 
τιμή ρεύματος 0,15-0,17 ευρώ 
ανά kWh.

Με το νέο καθεστώς έχει 
επιβληθεί επίσης πλαφόν στα 
έσοδα που εισπράττουν οι ηλε-
κτροπαραγωγοί, το οποίο ανα-
προσαρμόζεται κάθε μήνα με 
απόφαση της ΡΑΕ.

Οι τιμές που θα εισπράττουν 
οι ηλεκτροπαραγωγοί για τον 
Αύγουστο είναι: λιγνιτικές μο-
νάδες 205,38 ευρώ ανά MWH, 
μονάδες φυσικού αερίου συν-
δυασμένου κύκλου 422,39 ευ-
ρώ ανά MWH, μονάδες φυσι-
κού αερίου ανοιχτού κύκλου 
594,76 ευρώ ανά MWH, μεγάλα 
υδροηλεκτρικά 112 ευρώ ανά 
MWH και χαρτοφυλάκια ΑΠΕ 
85 ευρώ ανά MWH.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πέραν της μείωσης 
παραγωγής, ο δείκτης 
PMI καταγράφει 
και υποχώρηση 
των παραγγελιών 
τόσο στην εγχώρια 
αγορά όσο και 
από το εξωτερικό.

Αναπροσαρμογές 
στην τιμή kWh 
μετά το πλαφόν 
των 5 ευρώ 
στις πάγιες χρεώσεις.

«Καμπανάκι» ύφεσης η μείωση
της βιομηχανικής παραγωγής

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο

Κάτω από το όριο των 50 μονάδων υποχώρησε τον Ιούλιο ο δείκτης PMI 

O δείκτης PMI υποχώρησε τον Ιούλιο στις 49,1 μονάδες από τις 51,1 μονάδες τον Ιούνιο. H τιμή αυτή είναι μικρό-
τερη και από αυτή που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2021 (49,4 μονάδες), την τελευταία φορά που ο PMI 
υποχώρησε κάτω από τις 50 μονάδες, κάτι που παραπέμπει σε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο εξής κάθε 20 του μηνός οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τις 
χρεώσεις των παρόχων και θα αποφασίζουν ποιον προτιμούν.
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Σύμφωνα με έρευνα της Focus Bari / YouGov, αρκετά δημοφιλείς διακοπές 
για το 53% όσων συμμετείχαν στην έρευνα είναι τα παραθαλάσσια μέρη, ενώ 
ακολουθούν οι σύντομες διακοπές σε μία άλλη πόλη (39%) καθώς και η επί-
σκεψη σε φίλους, οικογένεια (36%).

Το χαμηλό κόστος αλλά και η 
σχέση ποιότητας-τιμής είναι 
ορισμένα από τα βασικότερα 
κριτήρια για να επιλέξουν πολ-
λοί Ελληνες πού θα πάνε δια-
κοπές, σε μία μάλιστα περίοδο 
που το κύμα ακρίβειας τις καθι-
στά για κάποιους είδος πολυτε-
λείας. Σύμφωνα με έρευνα της 
Focus Bari / YouGov, η οποία 
απεικονίζει τις στάσεις, από-
ψεις και προθέσεις των Ελλή-
νων σχετικά με τα ταξίδια και 
τις διακοπές, αρκετά δημοφιλείς 
διακοπές για το 53% όσων συμ-
μετείχαν στην έρευνα είναι τα 
παραθαλάσσια μέρη, ενώ ακο-
λουθούν οι σύντομες διακοπές 
σε μία άλλη πόλη (39%) καθώς 
και η επίσκεψη σε φίλους, οι-
κογένεια (36%), εναλλακτική 
λύση που συνήθως προκρίνε-
ται από πολλούς σε περίπτωση 
που δεν βρίσκουν καταλύματα ή 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές. ∆ι-
ακοπές πεζοπορίας στην εξοχή 
επιλέγει μόλις το 15%, ενώ μι-
κρό ποσοστό της τάξεως του 
9% απάντησε πως φέτος δεν θα 
πάει καθόλου διακοπές. 

Οπως αναφέρει η έρευνα, 
στην οποία συμμετείχε ένα 
δείγμα 9.477 ατόμων από άν-
δρες και γυναίκες μεταξύ 18-64 
ετών, τις πρόσφατες διακοπές 
τους επέλεξαν 6 στους 10 Ελλη-
νες (61%) λαμβάνοντας υπόψη 
τη σχέση ποιότητας-τιμής, τα 
φυσικά κάλλη του προορισμού 
που έχουν επιλέξει (50%) και 
φυσικά το χαμηλό κόστος για 
τα ξενοδοχεία αλλά και τα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια (42%). 

Ακολούθως και με μεγάλη δι-
αφορά, έπονται ο πολιτισμός και 
τα μνημεία στην περιοχή (29%), 
οι φίλοι/οικογένεια που υπάρ-
χουν εκεί (25%) ή το γεγονός ότι 
ο προορισμός προτάθηκε από 
την παρέα (22%). Παράλληλα, 
οι αναμνήσεις από έναν τόπο 
(21%), η νυχτερινή ζωή (16%) 
αλλά και οι αθλητικές δραστη-
ριότητες που μπορεί να προ-
σφέρει ο εκάστοτε προορισμός 
(11%), δεν φαίνεται να αποτε-
λούν βασικά κριτήρια για να επι-

λέξει κάποιος τις διακοπές του. 
Ενώ μεγάλη μερίδα του κόσμου 
ταξίδεψε τους τελευταίους 12 
μήνες σε κάποιο μέρος της Ελ-
λάδας, επιλογή που έγινε λόγω 
και των περιορισμών στις μετα-
κινήσεις κατά την περίοδο του 
κορωνοϊού, το 62% των συμμε-
τεχόντων δείχνει διατεθειμένο 
να ταξιδέψει πλέον μακριά για 
να γνωρίσει καινούργια μέρη. 

Ωστόσο, ένας στους δύο συμ-
φωνεί πως τα ταξίδια σε κοσμο-
πολίτικα μέρη και αξιοθέατα 
είναι ακριβά, ενώ το 42% τη-
ρεί αυστηρά τον προϋπολογι-
σμό που έχει θέσει για να πραγ-
ματοποιήσει τις διακοπές του. 
Μεγάλη ανυπομονησία για να 

ξοδέψει χρήματα στις διακο-
πές έχει το 35% των συμμετε-
χόντων, με ένα 20% να ψωνίζει 
σε καταστήματα duty free επω-
φελούμενο και τις προσφορές 
των καταστημάτων. 

Το κινητό τηλέφωνο δεν απο-
χωρίζεται στις διακοπές του το 
59% των Ελλήνων, δεδομένου 
ότι 8 στους 10 (79%) εκτιμούν 
πως το τηλέφωνο ή το tablet 
μπορεί να βελτιώσει την ταξι-
διωτική του εμπειρία. Ενα εξί-
σου μεγάλο ποσοστό, της τά-
ξεως του 62%, έχει ανάγκη την 
επαφή με το τηλέφωνο για να 
μη χάσει τίποτα όσο λείπει, ενώ 
αντίστοιχο ποσοστό δεν το απο-
χωρίζεται επιθυμώντας να κρα-
τήσει επαφές με τους δικούς του 
ανθρώπους το διάστημα που θα 
λείπει διακοπές. 

Αντίθετα, λίγοι θεωρούν ότι η 
τεχνολογία μπορεί να τους εμπο-
δίσει να τις απολαύσουν (19%), 
με σχεδόν έναν στους δύο (49%) 
να διαφωνεί με αυτή την άποψη.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ 

Διακοπές στις παραλίες
με κριτήριο το χαμηλό
κόστος για τους Ελληνες

Mικρό ποσοστό 
της τάξεως του 9% 
απάντησε πως φέτος 
δεν θα πάει καθόλου 
διακοπές. 

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευ-
ταίων 5 ετών βρέθηκε τον Ιούλιο 
ο δείκτης καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης που μετράει το Ιδρυμα 
Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τα μέτρα στή-
ριξης του εισοδήματος που έχει 
λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνη-
ση να μη φαίνονται ικανά να δι-
αλύσουν την αβεβαιότητα που 
υπάρχει στα νοικοκυριά κυρίως 
για τον επερχόμενο χειμώνα. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι και μεταξύ 
των επιχειρήσεων επικρατεί απαι-
σιοδοξία, με τις επιχειρηματικές 
προσδοκίες να υποχωρούν σε 
κατασκευές και μεταποίηση και 
να βελτιώνονται ελαφρώς σε λια-

νεμπόριο και υπηρεσίες, κυρίως 
λόγω της θετικής επίδρασης της 
αυξημένης τουριστικής κίνησης. 
Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλω-
τικής εμπιστοσύνης διαμορφώθη-
κε στις -55,3 μονάδες (από -52,5 
μονάδες τον Ιούνιο), επίπεδο πο-
λύ χαμηλότερο εκείνου πριν από 
ένα χρόνο (-31,4 μονάδες τον Ιού-
λιο του 2021). Το 74% θεωρεί ότι 
έχει επιδεινωθεί η οικονομική του 
κατάσταση τους τελευταίους 12 
μήνες, το 68% αναμένει περαιτέ-
ρω επιδείνωση το επόμενο δωδε-
κάμηνο, ενώ το 78% εκτιμά ότι 
και η οικονομική κατάσταση της 
χώρας θα χειροτερέψει το επόμε-
νο διάστημα.

Σε χαμηλό πενταετίας
το καταναλωτικό κλίμα
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Eνώ οι μεγαλύτερες εταιρείες πα-
ραγωγής αναψυκτικών παγκο-
σμίως, όπως η Pepsi και η Coca-
Cola, έχουν κόψει τους δεσμούς 
τους με τη Ρωσία, η ρωσική Cher-
nogolovka που δραστηριοποιεί-
ται στον ίδιο κλάδο σπεύδει να 
επωφεληθεί από την αποχώρη-
ση αυτών των εταιρειών και θέ-
τει στόχο να αποκτήσει το 50% 
μιας αγοράς που αγγίζει σε αξία 
τα 9 δισ. δολ. Η εταιρεία Cherno-
golovka παράγει σνακ, εμφιαλω-
μένα νερά, ενεργειακά ποτά, ενώ 
από τον περασμένο Μάιο λάνσα-
ρε και την Cola Chernogolovka. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Re-
uters, η μαζική αποχώρηση δυ-
τικών εταιρειών από τη Ρωσία 
αλλά και η επιβολή κυρώσεων 
έπειτα από την εισβολή της στην 
Ουκρανία συνιστά μια –μη ανα-
μενόμενη– ευκαιρία για τις εγχώ-
ριες επιχειρήσεις. Σε συνέντευξή 
της στο Reuters η CEO της ρωσι-
κής εταιρείας, Natalia Sakhnina, 
επισήμανε πως η εταιρεία θα δι-
πλασιάσει τα μεγέθη της κατά τη 
φετινή χρονιά, εκτιμώντας πως 
μέσα σε δύο χρόνια το μερίδιό 
της στην αγορά θα αγγίξει το 
30%, από 8,5% που ήταν προς τα 
τέλη του 2021. «Ημασταν, είμα-
στε και θα είμαστε ο βασικός ρω-
σικός παραγωγός αναψυκτικών», 
τόνισε η ίδια. «Φιλοδοξούμε να 
γίνουμε ο απόλυτος κυρίαρχος 
στη ρωσική αγορά και δουλεύ-
ουμε πάνω σε αυτό». Σύμφωνα 
με στοιχεία του Statista που επι-
καλείται το Reuters, τα έσοδα 
του κλάδου των μη αλκοολού-
χων ποτών στη Ρωσία αγγίζουν 
τα 8,8 δισ. δολάρια.

Παρότι ανθρακούχα ανα-

ψυκτικά τα οποία παράγουν η 
Coca-Cola και η PepsiCo είναι 
ακόμη διαθέσιμα στη Ρωσία, 
σύντομα αυτά προβλέπεται να 
εξαφανιστούν καθώς τα απο-
θέματα μειώνονται. Ετσι, αυτό 
το κενό θα σπεύσουν να καλύ-
ψουν τοπικοί παραγωγοί, όπως 
η Chernogolovka. H εν λόγω 
εταιρεία έχει ήδη διπλασιάσει 
τον όγκο πωλήσεων στη νότια 
πόλη της Ρωσίας, Κρασνοντάρ, 
ενώ, σύμφωνα με την κ. Sakh-
nina, έχει αυξήσει την παρα-
γωγική της δυναμική έως 50% 
μέχρι στιγμής στην πόλη Νο-
βοσιμπίρσκ. Οπως αναφέρουν 
στοιχεία της Nielsen στη Ρωσία, 
τα νέα αναψυκτικά τύπου cola 
που λάνσαραν εταιρείες όπως η 
Chernogolovka αλλά και ο αντα-

γωνιστής της, Ochakovo, ση-
μείωσαν άνοδο στις πωλήσεις 
κατά 5% στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2022. «Η εταιρεία μας δεν 
είχε παρουσία στην κατηγορία 
αναψυκτικών τύπου cola», δη-
λώνει η ίδια, αναφερόμενη σε  
μια κατηγορία αναψυκτικών 
που αντιπροσωπεύει σήμερα 
περίπου το 50% του συνόλου 
της αγοράς. «Εμείς εισήλθαμε 
σε αυτή την αγορά φέτος και 
η απόφαση αυτή συνέπεσε με 
την αποχώρηση διεθνών παι-
κτών που δραστηριοποιούνται 
εκεί. Συνεπώς, εάν αξιολογή-
σουμε τις προοπτικές και τους 
στόχους μας, αυτά είναι σχεδόν 
απεριόριστα». Προκειμένου να 
ανταποκριθεί στη ζήτηση για τα 

αναψυκτικά της, η Chernogo-
lovka προχωρεί στην ανέγερση 
παραγωγικής μονάδας 40.000 
τ.μ. στην περιοχή, επένδυση 
που αγγίζει τα 50 εκατ. δολ. Η 
πρώτη φάση της υλοποίησής 
της εκτιμάται πως θα ολοκλη-
ρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Πα-
ράλληλα, η εταιρεία άρχισε από 
τον Απρίλιο να προμηθεύει με 
τα προϊόντα της τα ρωσικά κα-
ταστήματα της Burger King και 
KFC, ενώ είναι σε συζητήσεις 
να προμηθεύει και τα καταστή-
ματα της αλυσίδας Vkusno & 
tochka, τα αντίστοιχα McDon-
ald’s, τα οποία άνοιξαν με αυτή 
την επωνυμία μετά την πώληση 
της άδειας από τη McDonald’s 
σε τοπικό παίκτη.

REUTERS

Η Chernogolovka παράγει σνακ, εμφιαλωμένα νερά, ενεργειακά ποτά, ενώ από τον περασμένο Μάιο 
λάνσαρε και την Cola Chernogolovka. Τα νέα αναψυκτικά τύπου cola που λάνσαραν ρωσικές εταιρείες ση-
μείωσαν άνοδο στις πωλήσεις κατά 5% στη συγκεκριμένη κατηγορία το πρώτο εξάμηνο του 2022.
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Αλμα εσόδων για ρωσικές εταιρείες
με νέα αναψυκτικά τύπου cola
Σπεύδουν με επενδύσεις να επωφεληθούν από την απουσία Pepsi και Coca-Cola

ΑΝΑΛΥΣΗ

Μια σειρά ανακοινώσεων για τα δυ-
σθεώρητα κέρδη των πετρελαϊκών 
κολοσσών έχει προκαλέσει έντονες 
αντιδράσεις, καθώς οι καταναλωτές 
ανά τον κόσμο αγωνίζονται να αντι-
μετωπίσουν την ενεργειακή κρίση και 
τις συνέπειές της. Επαναφέρει πρω-
τίστως το ακανθώδες θέμα της φο-
ρολόγησης των υπερκερδών αυτών 
των εταιρειών. 

Τελευταία στη σειρά η ΒΡ, που την 
Τρίτη ανακοίνωσε τεράστια αύξηση 
κερδών από το β  ́τρίμηνο του έτους. 
Ηταν τα μεγαλύτερα κέρδη που έχει 
σημειώσει ο βρετανικός κολοσσός 
τα τελευταία 14 χρόνια, καθώς έφτα-
σαν στα 8,5 δισ. δολ., ποσό υπερτρι-
πλάσιο εκείνου που κατέγραψε την 
αντίστοιχη περίοδο του περασμένου 
έτους. Ηταν το δεύτερο πιο κερδοφό-
ρο τρίμηνο στην ιστορία της ΒΡ. Εί-
χαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις των 
αμερικανικών κολοσσών ExxonMobil 
και Chevron, με τα κέρδη της πρώτης 
να φτάνουν στα 17,9 δισ. δολ. υπερ-
βαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της 
κατά 2 δισ. δολ. και της δεύτερης να 
σημειώνουν επίσης νέο ρεκόρ φτάνο-
ντας στα 11,6 δισ. δολ. Και βέβαια η 
μεγαλύτερη πετρελαϊκή της Ευρώπης, 
η Shell, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε νέο 
ρεκόρ κερδών ύψους 11,5 δισ. δολ.

Τα ιλιγγιώδη κέρδη που σημειώ-
νονται ενώ εκτοξεύεται στα ύψη ο 
πληθωρισμός, δυσχεραίνοντας τη ζωή 
των ανθρώπων ανά τον κόσμο, έχουν 
οδηγήσει σε αλλεπάλληλες εκκλήσεις 
προς τις κυβερνήσεις για να αυξήσουν 
τους φόρους στις πετρελαϊκές. Τον 
Μάιο η Βρετανία ανακοίνωσε φόρο 
25% στα «υπερκέρδη» των εταιρει-
ών πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Σύντομα παρουσίασε ανάλογο νο-
μοσχέδιο και η Ιταλία. Στις ΗΠΑ ο 

πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υφίσταται 
εντεινόμενες πιέσεις από τα μέλη του 
κόμματός του για να επιβάλει φόρους 
στα υπερκέρδη, αν και είναι δεδομένο 
ότι τυχόν προσπάθειά του προς αυ-
τήν την κατεύθυνση θα προσκρού-
σει σε πολλά εμπόδια. Στη Γερμανία 
ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν 
Λίντνερ αντιστέκεται επίμονα στις 
εκκλήσεις για την επιβολή αντίστοι-
χου φόρου μολονότι οι εταίροι στον 
κυβερνητικό συνασπισμό τον υποστη-
ρίζουν. Ο  Λίντνερ θεωρεί πως ένας 
φόρος στα κέρδη των πετρελαϊκών 
μπορεί να επιταχύνει τον πληθωρισμό 
στις τιμές των καυσίμων. Την άποψή 
του υποστηρίζει και η επιτροπή ανε-
ξάρτητων οικονομολόγων που παρέ-
χουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο 
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών. 
Εχουν προειδοποιήσει πως οι πολιτι-
κοί «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί 
όταν υποστηρίζουν και χρησιμοποι-
ούν τέτοιου είδους φόρους, που είναι 
μεν δημοφιλείς αλλά μακροπρόθεσμα 
οικονομικά επικίνδυνοι». Οι πετρελα-
ϊκές είναι ασφαλώς εναντίον των φό-
ρων στα υπερκέρδη τους και αντιπρο-
τείνουν να αυξήσουν τις επενδύσεις 
τους στις πιο καθαρές μορφές ενέρ-
γειας προκειμένου να στρέψουν τη 
βιομηχανία σε μηδενικό αποτύπωμα 
άνθρακα. Ετσι, η ΒΡ συνόδευσε την 
ανακοίνωση των κερδών της με υπο-
σχέσεις για επενδύσεις στην αιολική 
ενέργεια και στις μπαταρίες ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Shell Μπεν βαν Μπέρντεν 
τάχθηκε υπέρ των επενδύσεων στην 
πράσινη ενέργεια ως εναλλακτική στη 
φορολογία και υποστήριξε πως «έτσι 
η κοινωνία δεν θα επηρεάζεται πλέ-
ον τόσο από τις μεταβολές στις τιμές 
των υδρογονανθράκων».

Διαμάχη για επιβολή φόρου
στα υπερκέρδη πετρελαϊκών

DEUTSCHE WELLE
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Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να 
απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέ-
ριο, έχει στραφεί στο υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο (LNG) και 
ειδικότερα στο αμερικανικό. Σή-
μερα οι ΗΠΑ είναι πρώτες σε 
εξαγωγές φυσικού αερίου, αλλά 
πολιτικοί, οικονομικοί και τε-
χνικοί λόγοι τις εμποδίζουν να 
σώσουν κυριολεκτικά την Ευ-
ρώπη. Στην προσπάθειά της να 
ανταποκριθεί στην εκτόξευση 
της ζήτησης από την Ευρώπη, 
η υπερδύναμη αύξησε δυναμι-
κά τις εξαγωγές της στο καύσιμο 
και, σύμφωνα με την αμερικανι-
κή Υπηρεσία Ενημέρωσης για 
την Ενέργεια (ΕΙΑ), τους τελευ-
ταίους έξι μήνες οι καθημερινές 
εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 
12%, σε 11,2 δισ. κυβικά πόδια 
ημερησίως. Η Γηραιά Ηπειρος 
εκτόπισε την Ασία από την πρώ-
τη θέση σε εισαγωγές αμερικα-
νικού LNG και απορρόφησε το 

71% των αμερικανικών εξαγω-
γών του καυσίμου, πληρώνοντας 
βεβαίως υψηλότερο τίμημα, που 
οι φτωχότερες χώρες, όπως η 
Βραζιλία ή το Μπαγκλαντές, δεν 

μπορούσαν να διαθέσουν. Ορι-
σμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις 
έφτασαν στο σημείο να σπάσουν 
τα συμβόλαιά τους με φτωχές 
χώρες και να κατευθύνουν το 

αέριό τους στην Ευρώπη, από 
όπου άντλησαν γενναία κέρδη. 
Τον Μάρτιο ο Αμερικανός πρό-
εδρος υποσχέθηκε πως η υπερ-
δύναμη θα εξάγει περισσότερο 
LNG στην Ευρώπη, αλλά η αμε-
ρικανική βιομηχανία του κλά-
δου έχει υπερβεί τα όριά της. 
Επιπλέον η Ευρώπη εξαρτάται 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια από 
το ρωσικό αέριο που μεταφέρε-
ται μέσω αγωγών από τη Ρωσία, 
με αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο 
μέρος της να μην έχει επαρκείς 
υποδομές για την εισαγωγή LNG, 
ακόμη κι αν οι ΗΠΑ μπορούσαν 
να της διαθέσουν περισσότερο. 
Στο μεταξύ, έχει μεσολαβήσει 
τον Ιούνιο η έκρηξη που σημει-
ώθηκε στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας Freeport LNG στο Τέ-
ξας, στον κόλπο του Μεξικού. 
Ως εκ τούτου βραχυπρόθεσμα 
θα μειωθούν οι εξαγωγές αμερι-
κανικού LNG. Οπως επισημαί-

νει ο Γιουτζίν Κιμ, διευθυντής 
ερευνών στο τμήμα αμερικανι-
κού φυσικού αερίου στη Wood 
Mackenzie, «και πριν από την 
έκρηξη στη Freeport LNG οι ΗΠΑ 
δεν ήσαν κατάλληλα εξοπλισμέ-
νες για να τροφοδοτήσουν την 
Ευρώπη με το καύσιμο, καθώς οι 
αμερικανικές βιομηχανίες του εί-
δους είχαν ήδη φτάσει στα όρια 
της παραγωγικής τους δυνατότη-
τας». Ο Γιουτζίν Κιμ τονίζει άλλω-
στε πως «προς το παρόν τουλά-
χιστον, δεν υπάρχει στα σκαριά 

κανένα νέο σχέδιο που θα μπο-
ρούσε να αυξήσει τις εξαγωγές 
αμερικανικού LNG». Η υπάρχου-
σα παραγωγική δυνατότητα είναι 
ως επί το πλείστον δεσμευμένη 
με μακροπρόθεσμα συμβόλαια 
που έχουν συναφθεί με χώρες 
εκτός Ευρώπης. ∆εν αναμένε-
ται άλλωστε να γίνουν νέα έρ-
γα υποδομών για εξαγωγές του 
καυσίμου πριν από το 2024 στην 
καλύτερη περίπτωση. Αλλά ακό-
μη και όταν γίνουν, ο Κιμ εκτιμά 
πως δεν θα έχουν και πάλι αρκε-

τή παραγωγική δυνατότητα για 
να καλύψουν τις ανάγκες της Ευ-
ρώπης σε φυσικό αέριο.

Οσον αφορά κάποιες άλλες 
χώρες που αναμενόταν να ανα-
πτύξουν σημαντική παραγωγή 
LNG και εξαγωγική δραστηριό-
τητα, όπως η Αυστραλία, αλλά 
και οι βιομηχανίες φυσικού αε-
ρίου χωρών της ∆υτικής Αφρι-
κής, τελικά έχουν καθηλωθεί 
εξαιτίας πολιτικών και οικονο-
μικών διενέξεων.

DEUTSCHE WELLE

Η έκρηξη που σημειώθηκε τον Ιούνιο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Freeport LNG στο Τέξας, στον κόλπο του Με-
ξικού, θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν βραχυπρόθεσμα οι εξαγωγές αμερικανικού LNG.

Το αμερικανικό LNG 
δεν μπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες της Ευρώπης
Στα όριά της η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου 

στις ΗΠΑ - Δεν υπάρχουν σχέδια αύξησης των εξαγωγών

Η Γηραιά Ηπειρος 
εκτόπισε την Ασία 
από την πρώτη θέση 
σε εισαγωγές αμερι-
κανικού LNG και απορ-
ρόφησε το 71% των 
αμερικανικών εξαγω-
γών του καυσίμου.

Το ενδεχόμενο να περιορίσουν την 
αποστολή αμερικανικού εξοπλι-
σμού σε κινεζικές εταιρείες που 
ειδικεύονται στην παραγωγή μι-
κροτσίπ μνήμης, ανάμεσα στις 
οποίες περιλαμβάνεται και ο κινε-
ζικός κολοσσός Yangtze Memory 
Technologies Corp., εξετάζουν 
οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές με 
γνώση του θέματος τις οποίες 
επικαλείται σε ρεπορτάζ του το 
Reuters. Οπως αναφέρει το ει-
δησεογραφικό πρακτορείο, πρό-
κειται για μία προσπάθεια από 
την πλευρά των ΗΠΑ να ανακό-
ψει την ανοδική τάση που κα-
ταγράφει ο κλάδος των ημιαγω-
γών στην Κίνα, προστατεύοντας 
έτσι τις αμερικανικές εταιρείες. Σε 
περίπτωση που ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν προβεί σε μια τέτοια 
κίνηση, θα μπορούσε να επιφέ-
ρει πλήγμα –σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές– και στις εταιρείες από τη 
Νότια Κορέα, τον κολοσσό Sam-
sung και τη SK Hynix. Aυτό θα 

συμβεί διότι η Samsung διατηρεί 
δύο μεγάλα εργοστάσια στην Κί-
να ενώ η SK Hynix αγοράζει τα 
NAND τσιπ της αμερικανικής In-
tel, τα οποία κατασκευάζονται 
στην Κίνα. Εάν κάτι τέτοιο εγκρι-
θεί, τότε θα αποκλειστεί η απο-
στολή αμερικανικού εξοπλισμού 
για την κατασκευή μικροτσίπ σε 
εργοστάσια στην Κίνα, τα οποία 
κατασκευάζουν τα προηγμένα μι-
κροτσίπ NAND. Τα συγκεκριμένα 
τσιπ αποθηκεύουν τα δεδομένα 
τόσο σε συσκευές όπως είναι τα 
smartphones και οι υπολογιστές 
όσο και σε κέντρα δεδομένων του 
μεγέθους των Amazon, Facebook 
και Google. Το πόσα gigabytes σε 
δεδομένα έχει ένα κινητό τηλέ-
φωνο ή ένα λάπτοπ καθορίζεται 
από τον αριθμό αυτών των τσιπ 
που έχουν οι παραπάνω συσκευ-
ές, αλλά και από το πόσο προηγ-
μένα είναι τεχνολογικά. Σημειώ-
νεται πως με αυτήν την κίνηση 
οι ΗΠΑ επιθυμούν να προστα-

τεύσουν τους μοναδικούς αμερι-
κανικούς κατασκευαστές μικρο-
τσίπ μνήμης, τη Western Digital 
Corp. και τη Micron Technology, 
οι οποίες, με τη σειρά τους, αντι-
προσωπεύουν από κοινού περί-
που το ένα τέταρτο της αγοράς 
των συγκεκριμένων τσιπ (NAND 
chips). Σύμφωνα με το Reuters, 
οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξε-
τάζουν το ενδεχόμενο να απα-
γορεύσουν τις εξαγωγές υλικού 
προς την Κίνα για την παραγωγή 
των NAND chips τα οποία έχουν 
πάνω από 128 στρώσεις. Σημει-
ώνεται πως η LAM Research αλ-
λά και η Applied Materials, είναι 
οι βασικοί προμηθευτές τέτοιων 
εξαρτημάτων. 

Το Reuters αναφέρει πως οι 
σκέψεις να υλοποιηθεί αυτό το 
σχέδιο είναι ακόμη σε αρχικό 
στάδιο, ενώ δεν υπάρχει κάποιο 
προσχέδιο πρότασης των κανονι-
σμών που θα επιβληθούν. Εκπρό-
σωπος του υπουργείου Εμπορίου 

των ΗΠΑ, υπεύθυνος για τους 
ελέγχους στις εξαγωγές, δεν ανα-
φέρθηκε στους πιθανούς περιορι-
σμούς, ωστόσο σημείωσε πως η 
διοίκηση Μπάιντεν επιδιώκει να 
περιορίσει τις προσπάθειες της 
Κίνας να δημιουργήσει προηγ-
μένους τεχνολογικά ημιαγωγούς 
ώστε να αντιμετωπίσει σοβαρούς 
κινδύνους στην εθνική ασφάλεια 
των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές εται-
ρείες Western Digital και Micron 
Technology δέχονται πιέσεις από 
τις πολύ χαμηλές τιμές της κινεζι-
κής YMTC, όπως αναφέρει έκθε-
ση που συνέταξε ο Λευκός Οίκος 
τον Ιούνιο του 2021. Υπενθυμίζε-
ται πως, την προηγούμενη εβδο-
μάδα, το αμερικανικό Κογκρέσο 
ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο 
αναμένεται να βοηθήσει τις ΗΠΑ 
να ανταγωνιστούν την Κίνα μέ-
σα από επενδύσεις πολλών δισ. 
για την ενίσχυση της εγχώριας 
παραγωγής ημιαγωγών.

REUTERS

Φουντώνει η μάχη ΗΠΑ - Κίνας για τα μικροτσίπ

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να προστατεύσουν τους μοναδικούς αμερικανικούς κατα-
σκευαστές μικροτσίπ μνήμης, τη Western Digital Corp. και τη Micron Technology, 
οι οποίες, με τη σειρά τους, αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το ένα τέ-
ταρτο της αγοράς των συγκεκριμένων τσιπ.
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Εχοντας διανύσει μια δύσκολη 
δεκαετία αρνητικών επιτοκίων 
που διέβρωσαν την κερδοφορία 
τους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
προσβλέπουν τώρα σε αυξη-
μένα κέρδη χάρη στη συντο-
νισμένη αύξηση του κόστους 
δανεισμού. Την περασμένη 
εβδομάδα η ΕΚΤ προχώρησε 
στην πρώτη αύξηση επιτοκίων 
από τον Σεπτέμβριο του 2011 
ανεβάζοντας επιθετικά το κό-
στος του δανεισμού κατά 50 
μονάδες βάσης. Είχαν προη-
γηθεί σαφώς πιο επιθετικές αυ-
ξήσεις επιτοκίων από την αμε-
ρικανική Federal Reserve και 
από την Τράπεζα της Αγγλίας, 
καθώς οι κεντρικές τράπεζες 
ανά τον κόσμο προσπαθούν 
να ανακόψουν τη διαστημική 
εκτόξευση του πληθωρισμού, 
που σε πολλές περιοχές ανα-
μένεται να φτάσει σύντομα σε 
διψήφια ποσοστά. 

Οι απόψεις διίστανται, βέ-
βαια, ως προς το ποιες θα είναι 
οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών 
τραπεζών τώρα που αυξάνο-
νται τα επιτόκια έπειτα από μια 
δεκαετία στασιμότητας. Πολλοί 
εκφράζουν αμφιβολίες για το 
κατά πόσον θα επωφεληθούν 
οι τράπεζες και αν θα καταγρά-
ψουν καταιγισμό από κέρδη, 
όπως ελπίζουν. Κι αυτό γιατί 
απειλούνται αφενός από τον 
κίνδυνο της ύφεσης και αφε-
τέρου από το ενδεχόμενο να 
τους επιβάλουν νέους φόρους 
οι κυβερνήσεις. Πολλές τρά-
πεζες, πάντως, προεξοφλούν 
εκτόξευση των κερδών τους. 
Μαζί τους και πολλοί από τους 
αναλυτές του κλάδου.

Μιλώντας στους Financial 
Times η Μαγκνταλένα Στο-
κλόσα, αναλύτρια της Morgan 
Stanley, χαρακτήρισε την άνο-
δο των επιτοκίων «παράγοντα 
που αλλάζει το παιχνίδι» και 
«τον μεγαλύτερο δομικό κα-
ταλύτη για τις ευρωπαϊκές τρά-
πεζες». Τόσο η ίδια όσο και άλ-
λοι αναλυτές προεξοφλούν πως 
όσες τράπεζες έχουν μεγαλύτε-
ρους ισολογισμούς και δανεια-
κά χαρτοφυλάκια θα επωφελη-
θούν τα μέγιστα. 

Για παράδειγμα, η HSBC συ-
γκεντρώνει σε παγκόσμιο επί-
πεδο πλεόνασμα καταθέσεων 
ύψους 700 δισ. δολαρίων και 
έχει υπολογίσει πως μια αύξηση 
των επιτοκίων κατά μία εκατο-
στιαία μονάδα θα της αποδώσει 
έσοδα ύψους 5 δισ. δολαρίων 
ετησίως μόνο από τη διαφορά 

ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγή-
σεων και στο επιτόκιο καταθέ-
σεων. Το ποσό αυτό ισοδυνα-
μεί με το 1/10 των εσόδων της 
από την περασμένη χρονιά, 
που έφτασαν στα 50 δισ. δο-
λάρια. 

Ομοίως η Lloyds Bank υπο-
λογίζει πως θα προσέθετε στα 
έσοδά της το πρώτο έτος 675 
εκατ. στερλίνες, ποσό αντί-
στοιχο των 825 εκατ. δολαρί-
ων. Οπως επισημαίνει η βρε-
τανική εφημερίδα, η άνοδος 
των επιτοκίων και οι συνεπακό-
λουθες μεταβολές στις αγορές 
αναμένεται να αποβούν προς 
όφελος των μεγάλων επενδυ-
τικών τραπεζών. Οι Barclays, 
BNP Paribas και Deutsche Bank 
έχουν συγκεντρώσει δισεκα-
τομμύρια ήδη από τους επεν-
δυτικούς τους βραχίονες καθώς 

αυξήθηκε η δραστηριότητα της 
πελατείας τους.

Σύμφωνα με την Bank of 
America, μέσα σε ένα χρόνο 
μόνο οι τράπεζες της Ε.Ε. θα 
εμφανίζουν κάθε τρίμηνο πρό-
σθετα έσοδα ύψους 17 δισ. ευ-
ρώ από τη διαφορά ανάμεσα 
στο επιτόκιο χορηγήσεων και 
το επιτόκιο καταθέσεων. 

Οπως επισημαίνει, πάντως, 
η βρετανική εφημερίδα, το κό-
στος ζωής έχει εκτοξευθεί στα 
ύψη, με αποτέλεσμα κατανα-
λωτές και επιχειρήσεις, ιδιαι-
τέρως οι μικρές, να αγωνίζο-
νται να αντεπεξέλθουν στον 
πληθωρισμό. Γι’ αυτό και το 
ερώτημα είναι πόσα από αυ-
τά τα έσοδα των αυξημένων 
επιτοκίων χορηγήσεων θα χα-
θούν εξαιτίας μη εξυπηρετού-
μενων δανείων.

Η HSBC που συγκεντρώνει πλεόνασμα καταθέσεων ύψους 700 δισ. δολαρίων, έχει υπολογίσει πως μια 
αύξηση των επιτοκίων κατά μία εκατοστιαία μονάδα θα της αποδώσει έσοδα 5 δισ. δολαρίων ετησίως.

Πρόσθετα κέρδη λόγω αύξησης
επιτοκίων περιμένουν οι τράπεζες
Αιτία η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων
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Οι κεντρικές τράπεζες των μεγάλων οι-
κονομιών μέχρι και πριν από λίγους 
μήνες αναμενόταν πως θα μπορούσαν 
να συσφίξουν τη νομισματική πολιτι-
κή τους πολύ σταδιακά. Ο πληθωρι-
σμός φαινόταν πως επηρεάζεται από 
το παράδοξο μείγμα των κραδασμών 
στην εφοδιαστική αλυσίδα με την παν-
δημία και την πρόσφατη εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπό το πρίσμα 
αυτό θεωρητικά θα αποκλιμακωνόταν 
ραγδαία, αφ’ ης στιγμής υποχωρούσαν 
και οι προαναφερθείσες πιέσεις. Σήμε-
ρα, ο δείκτης έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα-
ρεκόρ πολλών δεκαετιών και οι πιέσεις 
των τιμών επεκτείνονται στην αγορά 
στέγης και σε άλλες υπηρεσίες, οπότε οι 
κεντρικές τράπεζες αναγνωρίζουν την 
ανάγκη να κινηθούν σαφώς ταχύτερα 
και να εμποδίσουν το ανεξέλεγκτο των 
προσδοκιών του πληθωρισμού και το 
πλήγμα στην αξιοπιστία τους. Η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπε-
ζα του Καναδά και η Τράπεζα της Αγγλί-
ας έχουν ήδη αυξήσει τα επιτόκιά τους 
σε σημαντικό βαθμό και έχουν δηλώσει 
την πρόθεσή τους να συνεχίσουν την 
ίδια πορεία με μεγαλύτερες αυξήσεις 
φέτος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα πρόσφατα προχώρησε σε διόγκωση 
του κόστους δανεισμού πρώτη φορά σε 
διάστημα δεκαετίας. Οι κινήσεις των 
κεντρικών τραπεζών και οι ανακοινώ-
σεις τους για την ενδεχόμενη πορεία 
της πολιτικής τους συνέτειναν από τις 
αρχές του έτους σε σημαντική άνοδο 
των πραγματικών επιτοκίων (ήτοι, των 
προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό), 
που αφορούν τα κρατικά ομόλογα. Αυτή 
η εξέλιξη οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο 
κόστος δανεισμού για καταναλωτές και 
επιχειρήσεις, ενώ συμβάλλει σε δραστι-
κή πτώση στις τιμές των μετοχών πα-
γκοσμίως. Η προσέγγιση αμφοτέρων 
των κεντρικών τραπεζών και των αγο-

ρών φανερώνει ότι η σκλήρυνση των 
συνθηκών δανεισμού θα είναι αρκετή 
για να αποκλιμακώσει σχετικά γρήγο-
ρα τον πληθωρισμό με κατεύθυνση 
τον επίσημο στόχο του. Αυτό φαίνεται 
στους δείκτες των προσδοκιών πληθω-
ρισμού, που αποτυπώνουν μια επανα-
φορά του δείκτη στο σχεδόν 2% εντός 
των επόμενων δύο ή τριών ετών τόσο 
για τις ΗΠΑ όσο και για τη Γερμανία. Οι 
προβλέψεις των κεντρικών τραπεζών, 
όπως οι τελευταίες τριμηνιαίες της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας, δείχνουν σε μια 
ανάλογη συγκράτηση στον ρυθμό ανό-
δου των τιμών, κάτι που αποτυπώνεται 
και σε δημοσκοπήσεις οικονομολόγων 
και επενδυτών. Και αυτό είναι λογικο-
φανές για τους εξής λόγους:
– Η νομισματική και δημοσιονομική 
σύσφιγξη θα αποθερμάνει τη ζήτηση 
για καύσιμα και άλλα αγαθά εκτός του 
κλάδου της ενέργειας. Αυτό θα οδηγή-
σει σε βραδύτερη αύξηση των τιμών 
των αγαθών ή ακόμη και σε κάμψη 
τους, ενώ μπορεί να μειώσει και τις τι-
μές της ενέργειας υπό τον όρο πως δεν 
παρατηρούνται διαταραχές στην αγορά 
εμπορευμάτων.
– Οι πιέσεις από την πλευρά της προ-
σφοράς θα εξασθενήσουν όσο υπο-
χωρεί η πανδημία και οι εγκλεισμοί 
και οι διακοπές στην παραγωγή ελατ-
τώνονται.
– Η πιο αργή ανάπτυξη της οικονομί-
ας σταδιακά θα ωθήσει καθοδικά τον 
πληθωρισμό του κλάδου παροχής υπη-
ρεσιών και θα ανακόψει την αύξηση 
των μισθών.

      * O κ. Τομπίας Αντριάν και  οι κ. Κρίστοφερ 
Ερσεγκ και Φάμπιο Ναταλούτσι είναι, 
αντίστοιχα, διευθυντής και αναπληρωτές 
διευθυντές του Τμήματος Κεφαλαιαγορών 
του ΔΝΤ. Το άρθρο δημοσιεύεται στο 
ιστολόγιο του ΔΝΤ.

Τα αποτελέσματα σκλήρυνσης
της νομισματικής πολιτικής 

Των ΤΟΜΠΙΑΣ ΑΝΤΡΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΕΡΣΕΓΚ και ΦΑΜΠΙΟ ΝΑΤΑΛΟΥΤΣΙ*
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Με αυξήσεις των ζητουμένων ενοι-
κίων έως και 22,4% σε σύγκριση
με πέρυσι και μέσες ζητούμενες
τιμές που εκκινούν από 300
ευρώ/μήνα για ένα στούντιο στον
άξονα της Πατησίων και της Αχαρ-
νών και φτάνουν μέχρι και τα 800
ευρώ για ένα διαμέρισμα της τάξεως
των 60-65 τ.μ. στο Κολωνάκι και
τον Λυκαβηττό, υποδέχεται τους
φοιτητές η νέα ακαδημαϊκή χρονιά
που βρίσκεται επί θύραις. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του δικτύου ηλε-
κτρονικών αγγελιών Spitogatos,
σε πανελλαδικό επίπεδο, για το
2022, η μέση ζητούμενη τιμή ενοι-
κίασης φοιτητικών κατοικιών κα-
ταγράφει αύξηση κατά 7,7% σε
σχέση με πέρυσι, ενώ το μέσο ζη-

τούμενο ενοίκιο ανέρχεται σε 8,3
ευρώ/τ.μ. Την ίδια στιγμή, το δια-
θέσιμο απόθεμα φοιτητικών κα-
τοικιών καταγράφει σημαντική
πτώση κατά 25% σε σχέση με το
ίδιο διάστημα του 2021. Το φαινό-
μενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό
σε πόλεις της περιφέρειας, που
ταυτόχρονα είναι και δημοφιλείς
τουριστικά –όπως π.χ. τα Χανιά ή
η Κέρκυρα– και λιγότερο στην Αθή-
να.

Το βέβαιο είναι ότι η φετινή
χρονιά έχει σημαντικές ιδιαιτερό-
τητες σε σχέση με το 2021, αλλά
και το 2020, όταν λόγω της παν-
δημίας η ζήτηση για φοιτητικές
κατοικίες ήταν μικρότερη. Φέτος,
όχι μόνο έχει αυξηθεί σημαντικά,
αλλά ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να αντιμετωπίσουν
και τις σημαντικά υψηλότερες τιμές

σε σχέση με το 2019. Για παρά-
δειγμα, στου Ζωγράφου η μέση
τιμή διαμορφώνεται σήμερα σε 10
ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 12% από
πέρσι, με αποτέλεσμα ένα δυάρι
διαμέρισμα να «ζητάει» 450 ευρώ
κατά μέσο όρο κι ένα στούντιο 360
ευρώ. Αντίστοιχα, στην Κυψέλη
(πλησίον ΑΣΟΕΕ), η μέση ζητού-
μενη τιμή διαμορφώνεται σε 8,5
ευρώ/τ.μ. και παρότι ελαφρώς χα-
μηλότερη από πέρυσι (-1,4%), εξα-
κολουθεί να μεταφράζεται σε μέσο
μηνιαίο κόστος ενοικίασης της τά-
ξεως των 420 ευρώ για ένα δυάρι
ή 310 ευρώ για ένα στούντιο. Σύμ-
φωνα με την ανάλυση του Spito-
gatos.gr, «παραδοσιακά υψηλότε-
ρες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα παραμένουν οι τιμές ενοι-
κίασης φοιτητικών σπιτιών στην
Αθήνα, με την υψηλότερη ζητού-

μενη τιμή να εντοπίζεται σε Κο-
λωνάκι - Λυκαβηττός, Μετς, Κου-
κάκι, Δάφνη, Γουδί και Ιλίσια. Στο
Γουδί και τα Ιλίσια σημειώθηκε
σημαντική αύξηση ζητούμενης τι-
μής κατά 16,1% και 7,1% αντίστοι-
χα, σε 10,8 και 10,7 ευρώ/τ.μ.

Οπως αναφέρει ο Δημήτρης Με-
λαχροινός, διευθύνων σύμβουλος
του Spitogatos.gr, «μία ακόμη ιδι-
αιτερότητα της φετινής χρονιάς
είναι ότι οι βάσεις εισαγωγής στα
πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν στα
τέλη Ιουλίου, δηλαδή έναν μήνα
νωρίτερα από προηγούμενες χρο-
νιές, επομένως και η περίοδος της
φοιτητικής αναζήτησης ξεκινάει
νωρίτερα. Αυτό αποτελεί μια νέα
συνθήκη για την αγορά και ενδε-
χομένως να σχετίζεται με την πολύ
μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας
που παρατηρούμε φέτος, με βάση

τα πρώτα δεδομένα. Πιστεύουμε
ότι η μείωση αυτή της διαθεσιμό-
τητας θα παραμείνει, αλλά ενδε-
χομένως να περιοριστεί σταδιακά
όσο περισσότερα ακίνητα αρχίσουν
να διατίθενται προς φοιτητική
ενοικίαση με το πέρας της τουρι-
στικής περιόδου», πρόσθεσε ο κ.
Μελαχροινός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «φέτος
μάλιστα που οι τιμές δείχνουν να
φτάνουν σε ιστορικά υψηλό επί-
πεδο, παρατηρούμε από τα πρώτα
δεδομένα αναζητήσεων στις σε-
λίδες του δικτύου μας περισσότερες
μεταβολές στις περιοχές αναζήτη-
σης –πιο μακριά από τις σχολές
σε περιοχές με καλή συγκοινωνία–
αλλά και αύξηση των αναζητήσεων
για μεγαλύτερα διαμερίσματα, στα
οποία θα μπορούν να συγκατοι-
κήσουν οι  φοιτητές». 

Αυξημένα ενοίκια και μικρή
διαθεσιμότητα για φοιτητική στέγη
Εως και 22,4% υψηλότερα από πέρυσι τα μισθώματα, μείωση 25% της διαθεσιμότητας

Με την οικονομία στις κόκκινες
προειδοποιήσεις και τον καιρό στις
κίτρινες προειδοποιήσεις έκλεισε
και ο Ιούλιος. Το κοντέρ της κτη-
ματαγοράς έδειξε πως συνολικά
οι επενδυτές συνεχίζουν απτόητοι
στις εξαγορές ακινήτων, θωρακί-
ζοντας έτσι τα χαρτοφυλάκιά τους
έναντι του πληθωρισμού και της
οικονομικής αβεβαιότητας.

Τρεις από τις τέσσερις παρα-
λιακές επαρχίες οδηγούν την κούρ-
σα: η Λεμεσός έχοντας τη μερίδα
του λέοντος φαντάζει ασταμάτητη.
Όμως αξιοσημείωτη είναι η ανά-
καμψη της Πάφου μετά το βαρύ
πλήγμα που υπέστη την προηγού-
μενη διετία, αλλά και η άνοδος της
Λάρνακας, η οποία φαίνεται πως
μπαίνει για τα καλά στη σφαίρα
των σοβαρών επενδυτικών επιλο-
γών. Η επαρχία Αμμοχώστου πα-
ρέμεινε μια σταθερή επιλογή χωρίς
εξάρσεις. Η Λευκωσία πάντα τέτοια
εποχή χαρακτηρίζεται από μει-
ωμένη δραστηριότητα, αλλά φέτος
τον Ιούλιο κατέγραψε αισθητή μεί-
ωση σε μεταβιβάσεις, ενώ διατή-
ρησε μια οριακή άνοδο σε νέα πω-
λητήρια έγγραφα.

Πιο αναλυτικά τα δεδομένα
έχουν ως εξής:

Τον Ιούλιο του 2022 σημειώθη-
καν συνολικά 1.519 πωλήσεις (με-
ταβιβάσεις) ακινήτων. Σε σχέση
με τις 1.818 πωλήσεις του περα-
σμένου Ιουνίου, είναι μειωμένες
κατά 16,5%. Σε σχέση όμως με τις
1.462 πωλήσεις του Ιούλη του 2021
είναι αυξημένες κατά 3,9%. Απλά
για σκοπούς αναφοράς, η επίδοση
σε αριθμό πωλήσεων του φετινού

Ιουλίου είναι η καλύτερη για κάθε
έτος μεταξύ των ετών 2009 και
2021 (περιλαμβανομένων).

Σε επίπεδο πωλητηρίων εγγρά-
φων (μελλοντικές μεταβιβάσεις
συναλλαγών που έγιναν), η παγ-
κύπρια εικόνα για τον Ιούλιο είναι
εξαιρετική αφού κατατέθηκαν συ-
νολικά 1.218 πωλητήρια έγγραφα,
γεγονός που συνιστά 41% αύξηση
σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. 

Οι συνολικές αξίες συναλλαγών
τον Ιούλιο κυμάνθηκαν πέριξ των
€343 εκατ. Συγκρινόμενες με τον
Ιούλιο του 2021 όπου οι αξίες ήταν
πέριξ των €263 εκατ., συνιστούν
μια αύξηση της τάξης του 27,5%.
Σε απόλυτους αριθμούς κινήθηκαν
περίπου στα ίδια επίπεδα του πε-
ρασμένου Ιουνίου. 

Πώς διανέμεται αυτή η συνολική
απόδοση του μήνα μεταξύ των
επαρχιών;

Η Λευκωσία κατέγραψε 407 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €64,7 εκατ. Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του

Ιουλίου 26,8% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 18,9% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Ιούλιο πέρσι
είχε καταγράψει 485 συναλλαγές
συνολικής αξίας πέριξ των €78
εκατ. Επιπλέον η Λευκωσία κατέ-
γραψε και 260 πωλητήρια έγγραφα
που είναι κατά 6% αυξημένα σε
σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Η
συνολική φετινή χρονιά μέχρι τώρα
(Ιανουάριος – Ιούλιος) στα πωλη-
τήρια έγγραφα είναι οριακά καλύ-

τερη σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρσι (+4%), αλλά οι με-
ταβιβάσεις παρουσίασαν σοβαρή
κάμψη.

Η Λεμεσός κατέγραψε 456 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €137 εκατ. Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του
Ιουλίου 30% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 40% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Ιούλιο πέρσι
είχε καταγράψει 441 συναλλαγές

συνολικής αξίας πέριξ των €102
εκατ. Επιπλέον η Λεμεσός κατέ-
γραψε και 410 πωλητήρια έγγραφα
που είναι κατά 48% αυξημένα σε
σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Η
συνολική φετινή χρονιά μέχρι τώρα
(Ιανουάριος – Ιούλιος) στα πωλη-
τήρια έγγραφα είναι κατά 53% αυ-
ξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρσι και φαίνεται πως η
Λεμεσός διανύει μια περίοδο επεν-
δυτικής ευφορίας.

Η Λάρνακα κατέγραψε 280 πω-
λήσεις με συνολικό όγκο συναλ-
λαγών πέριξ των €65,4 εκατ. Είχε
μερίδιο στη συνολική αγορά του
Ιουλίου 18,4% επί του αριθμού πω-
λήσεων και μερίδιο 19% επί της
αξίας συναλλαγών. Τον Ιούλιο πέρσι
είχε καταγράψει 233 συναλλαγές
συνολικής αξίας πέριξ των €33
εκατ. Επιπλέον η Λάρνακα κατέ-
γραψε και 223 πωλητήρια έγγραφα
που είναι κατά 69% αυξημένα σε
σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Η
συνολική φετινή χρονιά μέχρι τώρα
(Ιανουάριος – Ιούλιος) στα πωλη-
τήρια έγγραφα είναι κατά 60% αυ-
ξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρσι. Η Λάρνακα ξεκά-
θαρα βαδίζει προς μια νέα εποχή
επενδυτικής δραστηριότητας και
θα απασχολήσει θετικά τη χώρα
μας.

Η Πάφος κατέγραψε 280 πωλή-
σεις με συνολικό όγκο συναλλαγών
πέριξ των €61,8 εκατ. Είχε μερίδιο
στη συνολική αγορά του Ιουλίου
18,4% επί του αριθμού πωλήσεων
και μερίδιο 18% επί της αξίας συ-
ναλλαγών. Τον Ιούλιο πέρσι είχε
καταγράψει 208 συναλλαγές συ-

νολικής αξίας πέριξ των €33,7 εκατ.
Επιπλέον η Πάφος κατέγραψε και
265 πωλητήρια έγγραφα που είναι
κατά 82% αυξημένα σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2021. Η συνολική
φετινή χρονιά μέχρι τώρα (Ιανουά-
ριος – Ιούλιος) στα πωλητήρια έγ-
γραφα είναι κατά 74% αυξημένη
σε σχέση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο πέρσι. Η Πάφος ανέκαμψε
αρκετά σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν και χαρακτηρίζεται πλέον
από επενδυτική ευφορία και οδηγεί
την κούρσα μαζί με Λεμεσό και
Λάρνακα.

Η Αμμόχωστος κατέγραψε 96
πωλήσεις με συνολικό όγκο συ-
ναλλαγών πέριξ των €14,3 εκατ.
Είχε μερίδιο στη συνολική αγορά
του Ιουλίου 6,3% επί του αριθμού
πωλήσεων και μερίδιο 4,2% επί
της αξίας συναλλαγών. Τον Ιούλιο
πέρσι είχε καταγράψει 95 συναλ-
λαγές συνολικής αξίας πέριξ των
€16,5 εκατ. 

Επιπλέον η Αμμόχωστος κατέ-
γραψε και 60 πωλητήρια έγγραφα
που είναι κατά 5% μειωμένα σε
σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Η
συνολική φετινή χρονιά μέχρι τώρα
(Ιανουάριος – Ιούλιος) στα πωλη-
τήρια έγγραφα είναι οριακά αυξη-
μένη κατά 2% σε σχέση με την αν-
τίστοιχη περίοδο πέρσι.

Για να δούμε πώς θα συμπερι-
φερθεί και ο Αύγουστος με όλες
αυτές τις κίτρινες προειδοποιήσεις
καύσωνα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Οι κτηματικές επιδόσεις Ιουλίου
<<<<<<<

Οι επενδυτές συνεχί-
ζουν απτόητοι στις εξα-
γορές ακινήτων, θωρα-
κίζοντας έτσι τα χαρτο-
φυλάκιά τους έναντι
του πληθωρισμού και
της οικονομικής αβε-
βαιότητας.

Η Λευκωσία πάντα τέτοια εποχή χαρακτηρίζεται από μειωμένη δραστηριό-
τητα, αλλά φέτος τον Ιούλιο κατέγραψε αισθητή μείωση σε μεταβιβάσεις,
ενώ διατήρησε μια οριακή άνοδο σε νέα πωλητήρια έγγραφα.

<<<<<<

Στου Ζωγράφου, η μέ-
ση τιμή διαμορφώνε-
ται σήμεραστα 10 ευ-
ρώ/τ.μ., αυξημένη κα-
τά 12% από πέρυσι.

Το συντομότερο
δυνατόν η αναζήτηση
κατοικίας για φοιτητές
Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
οι φορείς της αγοράς ακινήτων
σπεύδουν να δημοσιεύσουν με-
ρικές πρακτικές συμβουλές τόσο
για ιδιοκτήτες όσο και για ενοι-
κιαστές, ώστε να αποφευχθούν
δυσάρεστες καταστάσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Μεσιτών
Αθηνών - Αττικής αναφέρει ότι
θα πρέπει η αναζήτηση φοιτητικής
στέγης να γίνει το συντομότερο
δυνατό, καθώς τα ποιοτικά δια-
μερίσματα εξαφανίζονται εν ριπή
οφθαλμού μόλις βγουν οι βάσεις.
«Αν το αφήσετε για την τελευταία
στιγμή, τα διαθέσιμα ακίνητα θα
είναι ελάχιστα και κατά τις ημέρες
των εγγραφών δεν αποκλείεται
να ανέβουν τα ενοίκια ακόμη πε-
ρισσότερο».

Επίσης, δεν χρειάζεται το ακί-
νητο να βρίσκεται πολύ κοντά
στο πανεπιστήμιο. «Προτιμήστε
να βρείτε ακίνητο από το οποίο
ο φοιτητής με λίγη ώρα περπάτημα
θα φτάνει στο πανεπιστήμιό του
ή, εναλλακτικά, σε περιοχή με συ-
χνή συγκοινωνία προς το πανε-
πιστήμιο. Η τιμή του θα είναι σα-
φώς καλύτερη από αυτή του ακι-
νήτου που θα είναι δίπλα στο οποι-
οδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα»,
σημειώνεται. Αν πάλι ο χρόνος εί-
ναι λιγοστός ή ο τόπος διαμονής
βρίσκεται σε άλλη πόλη και η με-
τάβαση είναι δύσκολη, συνιστάται
η ανάθεση σε νόμιμο μεσίτη, ώστε
να αναζητήσει εκείνος το κατάλ-
ληλο ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση,
δεν πρέπει να δίνονται προκατα-
βολές σε αμφίβολες «εταιρείες»

συμβούλων ακινήτων ή παροχής
υπηρεσιών. Ο νόμιμος μεσίτης
δεν παίρνει προκαταβολή για τον
εαυτό του, καθώς αμείβεται μόνο
όταν υπογραφεί το ενοικιαστήριο
συμβόλαιο. «Αν δεν σας βρει σπίτι,
δεν του χρωστάτε τίποτα», τονίζει
ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών -
Αττικής. Χρήσιμες συμβουλές και
προς τους ιδιοκτήτες, ιδίως εκεί-
νους που εκμισθώνουν το ακίνητό
τους για πρώτη φορά, παρέχει και
η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ιδιοκτητών Ακινήτων), μέσω
άρθρου της Βασιλικής Παραδιά,
δικηγόρου. «Οι ιδιοκτήτες πρέπει
πάντοτε να προτιμούν τον καλό
ενοικιαστή από το καλό μίσθωμα,
δηλαδή να μην επιμένουν σε υψη-
λό ποσό ενοικίου, γιατί κάτι τέτοιο
εγκυμονεί τον ιδιαίτερα υψηλό
κίνδυνο πλήρους αφερεγγυότητας
του ενοικιαστή και σημαντικής
ζημίας εις βάρος τους, ιδιαίτερα
από κάποιους που θέλουν να εγ-
κατασταθούν στο ακίνητό τους
με το εξαρχής σχέδιο να μην πλη-
ρώσουν απολύτως τίποτε».

Επίσης, οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει
να παίρνουν ποτέ προκαταβολή
ενοικίου ή εγγύησης και δεν δίνουν
ποτέ τα κλειδιά του ακινήτου τους,
έστω και προσωρινά, πριν βεβαι-
ωθούν για τα πλήρη στοιχεία του
ενδιαφερόμενου ενοικιαστή και
πριν υπογράψουν έγγραφο μισθω-
τήριο. «Επίσης, δεν νοικιάζουμε
ποτέ ακίνητο με ενεργό σύνδεση
ρεύματος, φυσικού αερίου ή τη-
λεφώνου στο όνομά μας ή δικού
μας προσώπου».

Παραδοσιακά υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παραμένουν οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών σπιτιών
στην Αθήνα, με την υψηλότερη ζητούμενη τιμή να εντοπίζεται στις περιοχές Κολωνακίου - Λυκαβηττού, Μετς,
Κουκακίου, Δάφνης, Γουδίου και Ιλισίων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να δίνονται προκαταβολές σε αμφίβολες
«εταιρείες» συμβούλων ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών.



Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Ααρον Ράιντερ είναι από εκεί-
νους τους Αμερικανούς παράγο-
ντες του σινεμά που χαίρεσαι να 
τους παίρνεις συνέντευξη. Προ-
σηνής, κουλ και με αίσθηση του 
χιούμορ, σε κάνει να αισθανθείς 
αμέσως άνετα κι ας πρόκειται 
για έναν από τους πιο επιτυχη-
μένους παραγωγούς του σύγχρο-
νου Χόλιγουντ, με συνεργάτες 
όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο 
Ντενί Βιλνέβ. Εμείς τον συνα-
ντήσαμε στην Costa Navarino, 
όπου βρέθηκε προ ολίγου και-
ρού για να πάρει μέρος, ως σύμ-
βουλος, στο διεθνές κινηματο-
γραφικό εργαστήριο «Oxbelly». 
«∆εν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι 
τέτοιο, πιθανότατα θα με κατα-
στρέψει...», λέει γελώντας ο πε-
νηντάρης Ράιντερ και αμέσως 
πιάνει να αφηγείται την εμπει-
ρία του με τη νέα γενιά: «Σχεδόν 
σε όλη μου την καριέρα ήμουν 
ο νεότερος άνθρωπος στην αί-
θουσα και μια μέρα συνειδητο-
ποίησα πως αυτό άλλαξε. Τον 
περασμένο Μάρτιο γυρίσαμε 
μια μικρή ταινία στην Αλαμπά-
μα με σκηνοθέτη έναν 24χρονο. 
Το συνεργείο είχε και εκείνο πά-
νω-κάτω την ίδια ηλικία, ήταν 
πραγματικά φοβερή εμπειρία, 
ένιωθες όντως τη φρεσκάδα και 
την εφευρετικότητα μιας νέας 
γενιάς, ήταν συναρπαστικό. Το 
κακό όμως είναι πως όταν έχεις 
20 και βάλε χρόνια διαφορά με 
τους άλλους, έρχονται σε σένα 
μόνο για συμβουλές ή... άδεια».

Η εμπειρία του Ράιντερ, πά-
ντως, η οποία συμπεριλαμβά-
νει την παραγωγή ταινιών όπως 
το «Memento», η «Αφιξη» και 
το «Prestige», μπορεί να δώσει 
απαντήσεις σε άλλα, πολύ σοβα-
ρά ζητήματα της βιομηχανίας, 
όπως π.χ. η πρόσφατη κάμψη 
του Netflix και των υπόλοιπων 
streaming πλατφορμών. «Πιθα-
νότατα πρόκειται για πρόσκαιρο 
φαινόμενο. Για όσους από εμάς 
παρατηρούμε τι κάνει το Netflix 
τα τελευταία 10 χρόνια, έμοια-

ζε αναπόφευκτο. Οποιος ήθε-
λε Netflix το είχε, ώσπου έφτα-
σε στο σημείο να αναρωτηθεί: 
“Χρειάζομαι όντως το Netflix;”. 
Το κακό είναι ότι ακολούθησαν 
και οι υπόλοιποι παίκτες και έτσι 
διέλυσαν (σ.σ. χρησιμοποιεί μια 
πιο ωμή φράση) το οικοσύστη-
μά μας, που σε γενικές γραμμές 
δούλευε καλά. Η προσέλευση 
στους κινηματογράφους συνέ-
χιζε να ανεβαίνει πριν από την 
πανδημία. Κατά τη διάρκειά της 
ένα γκρουπ εταιρειών βρήκε την 
ευκαιρία να ξεκινήσει τις πλατ-
φόρμες τους και αυτό άλλαξε 
τα πάντα».

Οταν του επισημαίνω πως η 
συγκεκριμένη εξέλιξη πιθανό-
τατα απλώς επιταχύνθηκε κατά 
μερικά χρόνια, δεν δείχνει να 
συμφωνεί. «Ξέρεις, όλοι το λέ-
νε αυτό, ότι θα γινόταν ούτως ή 
άλλως σε 8-10 χρόνια. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν έχουμε ιδέα για το 
τι θα γίνει σε 10 χρόνια στην κι-
νηματογραφική βιομηχανία. Πι-
στεύεις ότι η αγορά της βιντεο-
κασέτας προέβλεψε την πτώση 
της; Προσωπικά, δεν έχω πειστεί 
ότι το κοινό δεν θέλει πια να 

πάει στην αίθουσα». Παρόμοια 
είναι η αντίδρασή του όταν του 
αναφέρω και τη (δημοφιλή) θεω-
ρία περί σινεμά δύο ταχυτήτων, 
με τα μεγάλα μπλοκμπάστερ και 
τις καλλιτεχνικές ταινίες να κα-
τευθύνονται στις αίθουσες και 
όλη την υπόλοιπη παραγωγή 
να καταλήγει στις πλατφόρμες. 
«Μου ακούγεται σαν να προσπα-

θούμε να προβλέψουμε το μέλ-
λον, και αυτό δυστυχώς μπορεί 
να δράσει και σαν αυτοεκπλη-
ρούμενη προφητεία».

»Είναι όμως και δική μας ευ-
θύνη να βρούμε τρόπο να κά-
νουμε ταινίες που θα ιντριγκά-
ρουν το κοινό να τις δει στο 
σινεμά. ∆ες για παράδειγμα το 
“Everything, Everywhere, All at 

Once”. ∆εν έχει σταρ ηθοποιούς, 
ούτε καν πολύ σαφή πλοκή, και 
όμως έσκισε στις αίθουσες, για-
τί είναι ένα σπουδαίο, σύγχρονο 
φιλμ. Απλώς πρέπει να θυμίσου-
με στους ανθρώπους, ότι μπο-
ρούν να κάνουν ένα και μόνο 
πράγμα για δύο ώρες και η ζωή 
θα συνεχίσει να είναι ΟΚ. Γενι-
κά είμαι αισιόδοξος για το μέλ-

λον. Και πώς να μην είμαι; ∆εν 
ξέρω να κάνω και τίποτε άλλο!» 
καταλήγει γελώντας ο Ράιντερ.

Το περιβάλλον γύρω μας γρή-
γορα φέρνει την κουβέντα και 
την Ελλάδα ως κινηματογραφικό 
προορισμό, ο οποίος ανέρχεται 
τα τελευταία χρόνια. «Πείθομαι 
όλο και περισσότερο πως η Ελ-
λάδα μπορεί να γίνει προορι-
σμός για το σινεμά. Μάλιστα, 
έχουμε στα σκαριά ένα μεγάλο 
πρότζεκτ των 100 εκατ. δολαρί-
ων, το οποίο θα ήθελα πολύ να 
φέρουμε εδώ. Τα οικονομικά κί-
νητρα στην Ελλάδα είναι πλέον 
πολύ ελκυστικά (σ.σ. εννοεί το 
cash rebate του ΕΚΟΜΕ), ενώ 
και το κλίμα είναι πολύ πιο ήπιο 
εδώ σε σύγκριση για παράδειγ-
μα με την Ουγγαρία. Επιπλέον 
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν πως 
υπάρχουν πια μέρη στην Ευρώ-
πη, όπως π.χ. η Σερβία, όπου οι 
άνθρωποι είναι πιο διστακτι-
κοί να δουλέψουν, εξαιτίας της 
στάσης που κράτησε στο θέμα 
της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία».

Η τοποθεσία, ωστόσο, είναι 
συχνά καθοριστικής σημασίας 

στοιχείο για την επιτυχία μιας 
ταινίας. Θυμίζω στον συνομι-
λητή μου το «Mud», εκείνη την 
υπέροχη ταινία δικής του παρα-
γωγής, που μας επανασύστησε 
επί της ουσίας το εκρηκτικό τα-
λέντο του Μάθιου Μακόναχι το 
2012. «Το “Mud” ήταν πράγμα-
τι μία από τις λίγες ταινίες που 
έχω κάνει και έχουν γυριστεί 

ακριβώς στον τόπο όπου έπρεπε. 
Είναι στο Αρκανσο, κοντά στο 
μέρος όπου μεγάλωσε ο σκη-
νοθέτης, Τζεφ Νίκολς, και είναι 
όντως ιδανικό για την ατμόσφαι-
ρα της ιστορίας που θέλαμε να 
αφηγηθούμε».

Ως παραγωγός, το τωρινό άγ-
χος του Ααρον Ράιντερ είναι αν 
θα ολοκληρώσει εγκαίρως την 
επόμενη ταινία του, ώστε να προ-
βληθεί στο επερχόμενο Φεστιβάλ 
Βενετίας. Με αυτό το τελευταίο 
τον συνδέει και μια ιστορία, η 
οποία σήμερα μοιάζει εξωφρε-
νική. «Η Βενετία έγινε το αγα-
πημένο μου φεστιβάλ όταν πή-
γαμε εκεί με το “Memento” του 
Νόλαν. Ολη τη χρονιά οι πάντες 
μάς έλεγαν ότι η ταινία είναι χά-
λια. Τα φεστιβάλ την απέρριπταν. 
Τελικά πήγαμε στη Βενετία και ο 
Ιταλός διανομέας τη βρήκε χάλια 
κι εκείνος. Μας είπε μάλιστα να 
προετοιμαστούμε, γιατί το ιτα-
λικό κοινό μπορεί να γίνει στα 
αλήθεια σκληρό. Θυμάμαι μόνο 
ότι στην πρεμιέρα, στην αρχή 
της προβολής έβαλα το χέρι μου 
στο γόνατο της γυναίκας μου και 
όταν το άφησα στο τέλος είχε 
σχηματιστεί ένας τεράστιος λε-
κές από ιδρώτα. Το κοινό χειρο-
κροτούσε όρθιο επί οκτώ λεπτά. 
Ημουν μόνο 27 χρόνων και έβα-
λα απλώς τα κλάματα».

Την οσκαρική «Αφιξη», όμως, 
του Ντενί Βιλνέβ την είχαν λα-
τρέψει όλοι εξαρχής, παρατηρώ. 
«Ολοι εκτός από το στούντιο που 
τη γύρισε», απαντά με νόημα. 
«Ας πούμε ότι είχαν κάποιες... 
ερωτήσεις. Είναι συχνό φαινό-
μενο αυτό το δημιουργικό πά-
ρε-δώσε μεταξύ κινηματογρα-
φιστών και στούντιο. Οι πρώτοι 
προσπαθούν να κρατήσουν την 
ταινία πολύ συγκεκριμένη, όπως 
την έχουν στο μυαλό τους, ενώ 
το στούντιο από την πλευρά του 
θέλει να την κάνει ελκυστική σε 
όσο πιο ευρύ κοινό γίνεται. Τις 
περισσότερες φορές η “ζυγαριά” 
κάθεται ακριβώς εκεί που πρέπει. 
Αυτή είναι η μαγεία του καλού 
εμπορικού σινεμά».

«Ιδανική η Ελλάδα για το Χόλιγουντ»
Ο Ααρον Ράιντερ, από τους πιο επιτυχημένους Αμερικανούς παραγωγούς, μιλάει στην «Κ»

«Γενικά είμαι αισιόδοξος για το μέλλον (σ.σ. του σινεμά). Και πώς να μην είμαι; ∆εν ξέρω να κάνω και τίποτε άλλο!» λέει ο Ααρον Ράιντερ. 

Ταινίες όπως η οσκαρική «Αφιξη» (επάνω) του Ντενί Βιλνέβ ή το «Mud» με 
τον Μάθιου Μακόναχι φέρουν την υπογραφή του Ααρον Ράιντερ.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν 
έχουμε ιδέα για το τι θα 
γίνει σε 10 χρόνια στην 
κινηματογραφική βιο-
μηχανία. Προσωπικά, 
δεν έχω πειστεί ότι το 
κοινό δεν θέλει πια να 
πάει στην αίθουσα».

«Εχουμε στα σκαριά ένα 
μεγάλο πρότζεκτ των 
100 εκατ. δολαρίων, 
το οποίο θα ήθελα πολύ 
να φέρουμε εδώ. Τα οι-
κονομικά κίνητρα 
στην Ελλάδα είναι πλέον 
πολύ ελκυστικά».

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
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Από την έθνικ και την τζαζ μέχρι την ακου-
στική techno – το μουσικό φεστιβάλ με 
πρωταγωνιστές τα πνευστά επιστρέφει με 
χορευτική διάθεση. Το Windcraft Music 
Fest ετοιμάζει ένα γκρουβάτο και δυναμι-
κό comeback, με ένα διεθνές line-up από 
σχήματα που παντρεύουν τις παραδοσιακές 
μουσικές του κόσμου με την τζαζ και τα χο-
ρευτικά beats της ηλεκτρονικής μουσικής. 
Για όγδοη χρονιά, το Windcraft Music Fest 
θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Κατύδατα 
της επαρχίας Λευκωσίας στις 5, 6 και 7 Αυ-

γούστου 2022, στήνοντας μια αέρινη γιορτή 
με πρωταγωνιστές τα πνευστά και καλώντας 
άτομα κάθε ηλικίας να συμμετέχουν. Το κα-
θιερωμένο μουσικό φεστιβάλ θα περιλαμβά-
νει συναυλίες, ποικίλα εργαστήρια, παιδικές 
παραστάσεις, περιπάτους και διαδραστικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και τριήμερα μουσικά 
σεμινάρια για πνευστά και φωνή. Την Κυ-
ριακή θα ακουστούν το Windcraft Band, ο 
Αλέξης Κασινος Quinter και το Technobrass. 
Κατύδατα Λευκωσίας. Κυριακή 7 Αυγούστου, 

ώρα 7:00 μ.μ. Εισιτήρια Soldoutticketbox

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Windcraft Music Fest στα Κατύδατα
ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

Ν. Κυριόσογλου, 
ένας εξαιρετικός 

πιανίστας
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η 
τακτική συναυλία της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών στις 27 Μαΐου. Ο Μάρκους 
Μπος διηύθυνε την ορχήστρα με μεγά-
λη επιτυχία σε τρία έργα τελείως διαφο-
ρετικά μεταξύ τους: τη Συμφωνία αρ. 35 
με την προσωνυμία «Χάφνερ» του Μό-
τσαρτ, το δεύτερο Κοντσέρτο για πιάνο 
του Λιστ και τη σουίτα από το μπαλέτο 
«Το πουλί της φωτιάς» του Στραβίνσκι.

Αρχή έγινε με μια ανάγνωση της «Χάφ-
νερ», η οποία από κάθε άποψη έκοβε την 
ανάσα. Οι γοργές ταχύτητες που επέλεξε 
ο Μπος και στα τέσσερα μέρη του έργου 
έφεραν κάποιες φορές σε δύσκολη θέση 
τα έγχορδα, αλλά το συνολικό αποτέλε-
σμα υπήρξε ιδιαίτερα θετικό. Ηταν μια 
ερμηνεία ιστορικά ενημερωμένη, συναρ-
παστική, αέρινη, αλλά ταυτόχρονα έντο-
να δραματική, όπως φάνηκε ήδη από τα 
πρώτα μουσικά μέτρα. Η ταχύτητα δεν 
στέρησε τον ανάλαφρο και κομψό χαρα-
κτήρα από το δεύτερο μέρος, ούτε την 
ευγένεια από το Τρίο του μενουέτου που 
ακολουθεί. Τα παραπάνω στοιχεία συν-
δυάστηκαν στο θυελλώδες τελικό μέρος, 
το οποίο μουσικά έχει συνάφεια με την 
«Απαγωγή από το σεράι», όπερα του Μό-
τσαρτ που πρωτοπαρουσιάστηκε την ίδια 
εποχή, αλλά ως ατμόσφαιρα φέρνει στον 
νου την εξίσου θυελλώδη Εισαγωγή από 
τους «Γάμους του Φίγκαρο».

Η βραδιά έκλεισε με τη σουίτα από το 
μπαλέτο «Το πουλί της φωτιάς». Το έργο, 
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 
Παρίσι το 1910 από τα Ρωσικά Μπαλέτα 
του Σεργκέι Ντιάγκιλεφ, έκανε τον μέ-
χρι τότε άγνωστο 28χρονο Στραβίνσκι 
διάσημο. Στη διάρκεια των ετών που 
ακολούθησαν, από το περίπου 50λεπτο 
μπαλέτο, ο συνθέτης δημιούργησε τρεις 
ορχηστρικές σουίτες (1911, 1919, 1945), 
με στόχο την αυτόνομη παρουσίασή τους 
σε αίθουσες συναυλιών. Ο Μπος επέλεξε 

την εκτενέστερη, αυτή του 1945, η οποία 
παρακολουθεί την εξέλιξη της πλοκής 
του μπαλέτου. Με τη συνδρομή των υπο-
δειγματικών πνευστών, των τυμπάνων 
και της άρπας, ο Γερμανός αρχιμουσικός 
έδωσε μια ανάγνωση που διατήρησε τη 
θεατρικότητα της αφήγησης αλλά ταυ-
τόχρονα ανέδειξε τον μοντερνισμό της 
παρτιτούρας, δηλαδή το στοιχείο που 
την κάνει ενδιαφέρουσα στην αίθουσα 
συναυλιών.

Ανάμεσα στα δύο έργα το κοινό από-
λαυσε τον εξαιρετικό Νίκο Κυριόσογλου 
ως σολίστ στο δεύτερο Κοντσέρτο για 
πιάνο του Λιστ. Τεχνικά και δεξιοτεχνι-
κά σίγουρος, ο πιανίστας διαθέτει μεγά-
λη μουσικότητα και μοιάζει να κατανοεί 
πολύ καλά το συναίσθημα αυτής της κα-
τεξοχήν ρομαντικής μουσικής. 

Με μεγάλο και στιβαρό ήχο άρθρωνε 
το φορτωμένο μουσικό κείμενο, δίνο-
ντας νόημα στις φράσεις. Ηταν μεγαλό-
πρεπος στη συνομιλία του με την ορχή-
στρα, όσο και εξαιρετικά εκφραστικός 
στα σολιστικά εδάφια, υπήρξε τρυφε-
ρός και συναισθηματικός στον διάλογο 
με το τσέλο (Αστέριος Πούφτης), όπως 
και άκρως δεξιοτεχνικός, στοιχείο ανα-
μενόμενο σ’ ένα έργο του Λιστ, έστω 
και αν στο συγκεκριμένο ο συνθέτης 
επικεντρώνεται στον σολίστα λιγότερο 
απ’ ό,τι στο πρώτο του Κοντσέρτο. Ο 
Λιστ χαρακτήριζε το έργο «συμφωνικό 
κοντσέρτο»  και η ορχήστρα υπό τον 
Μπος φανέρωσε τον λόγο. Παρέμεινε 
ισότιμα σε διάλογο με τον πιανίστα και 
πρόβαλε αποτελεσματικά τη συμφωνι-
κή σκέψη του συνθέτη, τόσο τις όψεις 
μεγάλου λυρισμού όσο και τα περισσό-
τερο εξωστρεφή μέρη.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Λήθη, αδιαφορία ή damnatio memoriae; 

Η 
πολύ σπουδαία δουλειά που επιτελεί 
εδώ και πολλά χρόνια η δικοινοτική 
Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

θα πρέπει να ενισχυθεί έτι περισσότερο, 
διότι όσα από στα Κατεχόμενα μένουν 
ασυντήρητα εντός πολύ λίγου θα είναι 
και διηγώντας τα να κλαις. Εννοείται πως 
κανείς φορέας του δεν μπορεί να κάνει 
κάτι μόνος του, κανένα πρόσωπο δεν 
μπορεί να καταφέρει τίποτε μονό του, 
και φυσικά τίποτε δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς χρήματα, μα και καλή διάθεση. 
Επαναλαμβάνω, το έργο της δικοινοτική 
Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς εί-
ναι σημαντικότατο, οι άνθρωποι της επι-
τροπής κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν 
τα προλαβαίνουν όλα, δεν μπορούν να 
είναι παντού. 

Και αυτό το παντού πρέπει να καλυ-
φθεί με κάποιον τρόπο, ιδού πεδίο δό-
ξης λαμπρόν για τις ενώσεις κατεχόμε-
νων δήμων και κοινοτήτων. Οφείλουν 
να σηκώσουν τα μανίκια τους και να ξε-
κινήσουν την καταγραφή των μνημεί-
ων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια 
τους, να βρουν ανθρώπους, ιστορικούς, 
βιβλιοθηκονόμους, αρχαιολόγους που θα 
αναλάβουν να περπατήσουν σπιθαμή 
προς σπιθαμή τους τόπους εκείνους. Εί-
ναι δύσκολο, σαφώς, αλλά γίνεται, είναι 
κοστοβόρο, αλλά δεν είναι ακατόρθω-
το να βρεθούν χρήματα από διάφορες 
πηγές. Οι κατεχόμενες κοινότητες και 
οι κατεχόμενοι δήμοι θα πρέπει επιτέ-

λους να καταλάβουν ότι ο τόπος τους 
βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης 
από τον χάρτη. Νέοι και νέες με πολύ 
καλές σπουδές στις ανθρωπιστικές επι-
στήμες στην Κύπρο υπάρχουν, γιατί δεν 
τους αξιοποιούν οι Ενώσεις; Γιατί δεν πι-
έζουν το υπουργείο Εσωτερικών και τον 
κ. Νουρή, ο οποίος τόσο πολύ κόπτεται 
για την αλλοίωση του πολιτισμού μας 
να κάνει κάτι; Γιατί δεν ενδιαφέρονται 
να σώσουν ψήγματα της ιστορίας του 
τόπου τους;

Γιατί δεν αξίζει να σωθούν γλυπτά, 
όπως αυτό του Ιωάννη Λαμπαδιτη, του 
Τήνιου γλυπτη, συγγενή του Γιαννού-
λη Χαλεπά, το οποίο ανακάλυψα, όταν 
επισκέφθηκα το κοιμητήριο της Κερύ-
νειας, στο μνήμα του Γρηγόριου ∆ημη-
τριάδη, «ανδρί ευσεβεί χρηστώ τε και 
τα μάλιστα φιλοπάτριδι και των καλών 
ζηλωτή», ο οποίος απεβίωσε και ετάφη 
στο κοιμητήριο το 1906, σε ηλικία 75 
ετών. Υπογράφει ο καλ-
λιτέχνης: Ι. Λαμπαδί-
της, Τήνιος, Αθήναι. 
Πιο κάτω υπάρχει μι-
κρό έργο του Κύπριου 
γλύπτη Ανδρέα Θυμό-
πουλου, ο οποίος υπο-
γράφει στα αγγλικά: 
Α. Thymopoulos, 
Sculptor, Nicosia… 
μιας και προκείται 
για τον τάφο της 

Latifa Nassir, από την Αίγυπτο. Σίγουρα 
δεν είμαι μόνο εγώ που ενθουσιάζομαι, 
όταν βρίσκω τέτοια ονόματα χαραγμέ-
να στα μάρμαρα. Φυσικά και δεν είναι 
μόνο αυτά τα γ, ίσως αυτά θεωρηθούν 
ελάσσονα έργα τέχνης, είναι και τα εκ-
πληκτικά καμπαναριά της περιοχής της 
Μόρφου, οι ναοί με τις ενδιαφέρουσες 
επιγραφές, είναι τα απομεινάρια μιας 
άλλης εποχής, μνημεία που η τουρκική 
εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή τα κα-
θιστούν έρμαια του χρόνου και της αν-
θρώπινης αδιαφορίας. Σε μερικά χρόνια 
δεν θα έχουν μείνει και πολλά όρθια, και 
όχι από μισαλλοδοξία, όχι, απλώς από 
αδιαφορία. Η μισαλλοδοξία έκανε τη 
δουλειά της και στις δύο πλευρές, διότι 
και από εδώ έχουμε κάνει τη ζημιά μας. 

Ή μήπως πρέπει να τα καλύψει ο κα-
τοχικός στρατός για να κάνουμε κάτι; 
Έτσι δεν κάναμε και με την Αμμόχωστο; 
Υπάρχουν πολλοί και πολλές εκεί έξω, 
αξιοποιήστε τους/τες, επωφεληθείτε από 

τις επιστημονικές τους γνώ-
σεις. Ό,τι γράφει στο μάρ-
μαρο ενός τάφου, ενός 
μεγάρου ή στην αναθη-
ματική πλάκα στην εί-
σοδο ενός τζαμιού ή 
μιας φουντάνας, ου-
δέν πέραν τούτου. 
Κατεχόμενοι δή-
μοι και κοινότητες, 
υπουργείο Εσωτε-

ρικών, λαογραφικοί και άλλοι όμιλοι, θα 
πρέπει να είχαν κινητοποιηθεί χθες. Αλ-
λιώς ας πάψουν τα κλάματα, όταν έρχε-
ται το κακό. 

Πάντως, είναι ευκαιρία, τώρα που το 
 νεοσύστατο υφυπουργείο Πολιτισμού 
στεγάζεται στο Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών να γίνει κάποια συνεργασία με 
το υπουργείο Παιδείας και να ενισχυθεί 
το Κέντρο, στο οποίο φυλάσσεται με-
ταξύ άλλων και το Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης, ένας θησαυρός εν πολλοίς 
αναξιοποίητος από την επιστημονική 
κοινότητα. Θα πρέπει ο κ. Προδρόμου 
να δώσει πίστη στους ανθρώπους που 
αγαπούν αυτό το αρχείο, και στις προ-
σπάθειές τους. Τέτοιου είδους αρχεία δεν 
πρέπει να αφήνονται στις ορέξεις ολιγο-
μαθών και κουφών ανθρώπων. Υπάρ-
χουν, επαναλαμβάνω νέοι άνθρωποι, 
που με μια μικρή παρακίνηση μπορούν 
να κάνουν θαύματα και ο κ. Προδρόμου 
το ξέρει αυτό. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ό,τι έχου-
με, και συνδυαστικά να προλάβουμε να 
σώσουμε ό,τι σώζεται, σε ολόκληρο το 
νησί. Κρατικοί φορείς, αρχές των κατε-
χόμενων πόλεων και χωριών, όμιλοι και 
λοιποί σύνδεσμοι, Τεχνική Επιτροπή για 
την Πολιτιστική Κληρονομιά, εγώ και 
εσείς και οι απέναντι. Αλλιώς ας γίνουν 
όλα τρόχαλος να ξεμπερδεύουμε. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ

«2η Τριενάλε Αφίσας Κύπρου» στη ΣΠΕΛ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Latin Jazz Μουσική με τους Macumba
Η διεθνής Τριενάλε Αφίσας Κύ-
πρου (Cyprus Poster Triennial-
CPT) είναι ένας μη κερδοσκοπι-
κός θεσμός που έχει στόχο να 
προβάλλει και να διαδώσει τη 
γνώση και τη δημιουργικότη-
τα στον τομέα της γραφιστικής, 
εστιάζοντας στην αφίσα ως κύριο 
μέσο οπτικής επικοινωνίας. Από 
τις απαρχές της εμφάνισής τους τον 15o αιώνα 
στην Ευρώπη, μέχρι και τη σύγχρονη ψηφια-
κή εποχή, οι αφίσες ασκούν επιρροή, όχι μόνο 
ως μέσα πληροφόρησης, αλλά και ως εργαλεία 
κοινωνικής αλλαγής, καθώς ευαισθητοποιούν 

το κοινό για κρίσιμα ζητήματα και 
συμβάλλουν στη διάδοση επα-
ναστατικών ιδεών και πολιτικής 
προπαγάνδας. Η διεθνής Τριενάλε 
Αφίσας Κύπρου φιλοδοξεί πρω-
τίστως να εδραιωθεί ως θεσμός 
γραφιστικής δημιουργίας στον χώ-
ρο της Μεσογείου και παράλληλα 
να αποτελέσει χώρο συνάντησης 

σχεδιαστριών/στών από όλο τον κόσμο. Κρατική 
Πινακοθήκη Σύγχρονης Τεχνης – ΣΠΕΛ, η έκθε-
ση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2022. 
Αμμοχώστου 73, Λευκωσία. Κλειστή τις δημόσι-
ες αργίες και μεταξύ 14 - 29 Αυγούστου 2022.

Οι Macumba σας προσκαλούν σε μια 
μουσική βραδιά, ξέφρενης χορευτι-
κής λάτιν τζαζ, στον κήπο του Τεχνό-
πολις 20 στην Πάφο για να απολαύ-
σετε μια διαφορετική προσέγγιση της 
λάτιν μουσικής, ένα εκρηκτικό μείγμα 
βραζιλιάνικης funk, σάμπα, ρούμπα, 
guaguanco, afro-cuban, μέσα από μία 
σύγχρονη jazz αισθητική. Το γνωστό 
συγκρότημα Macumba υπόσχεται ένα 
δυναμικό ρεπερτόριο που περιλαμ-
βάνει πρωτότυπα τραγούδια και δια-
σκευές της λάτιν-τζαζ μουσικής. Απο-
τέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα 

στον Ηλία Ιωάννου, Γιώργο Μορφίτη, 
Rodrigo Caceres και Ρόδο Παναγιώ-
του, οι Macumba δίνουν έναν φρέσκο 
αέρα στην μουσική σκηνή του νησιού. 
Αφρο-κουβανέζικοι και βραζιλιάνι-
κοι ρυθμοί και χρώματα μπλέκουν σε 
μια μοντέρνα τζάζ αισθητική – και το 
αποτέλεσμα καταγράφεται στον δί-
σκο τους ‘Como Jugando’ του 2019. 
Λεωφ. Νικολάου Νικολαΐδη 18, Πά-
φος. Παρασκευή 12 Αυγούστου, ώρα 
8:00 μ.μ. Κρατήσεις και πληροφο-

ρίες τηλέφωνο 70002420, www.

technopolis20.com

ΣΙΝΕΜΑ 

«Σμύρνη μου 
αγαπημένη»α
Την Πέμπτη 11 Αυγούστου στο θερινό 
σινεμά «Κωνστάντια» θα προβληθεί η 
ελληνική ταινία «Σμύρνη μου αγαπημέ-
νη» στο πλαίσιο του Μαραθώνιου Θερι-
νών Προβολών. Στη Μυτιλήνη του 2015, 
η νεαρή Έλεν Γουίλιαμς διαβάζει τα 
απομνημονεύματα της προ-προγιαγιάς 
της Φιλιώς Μπαλτατζή και μεταφέρεται 
νοερά στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη έναν 
αιώνα πριν. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Κα-
ραντινάκης. Παίζουν:Μιμή Ντενίση,Λε-
ωνίδα Κακούρη,Μπουράκ Χακί,Κρατερό 
Κατσούλη, Κατερίνα Γερονικολού. Θε-
ρινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, την 
Πέμπτη 11 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. Σό-
λωνος Μιχαηλίδη 15, Λευκωσία. Πληρο-

φορίες τηλέφωνο 22348203 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Χώρα - Ιωάννης 
Κισσονέργης
Η έκθεση έρχεται να διανθί-
σει την 33χρονη πολιτιστική 
δράση του Λεβέντειου ∆ημοτι-
κού Μουσείου, εκπληρώνοντας 
ταυτόχρονα και έναν από τους 
πρωταρχικούς στόχους του: να 
προβάλλει τη μοναδικότητα της 
σύγχρονης ιστορίας της πρωτεύ-
ουσας. Η Χώρα, Λευκωσία όπως 
ήταν πριν από 100 και πλέον 
χρόνια, αποκαλύπτεται στο κοινό 
μέσα από τον ιδιάζοντα χρωστή-
ρα του γενάρχη –θα τολμούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε– της κυπρι-
ακής τοπιογραφίας, του Ιωάν-
νη Κισσονέργη. Πρόκειται για 
έναν φόρο τιμής στον Λευκωσι-
άτη Κισσονέργη, τον άνθρωπο 
που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα 
του στην πόλη με τον δικό του 
τρόπο. Ο Κισσονέργης γεννή-
θηκε και μεγάλωσε, δίδαξε και 
έδρασε στη Χώρα, στη δική του 
πόλη, τη Λευκωσία. ∆εν είναι τυ-
χαίο που δημιούργησε μεγάλο 
αριθμό έργων τα οποία συνδέο-
νται και απεικονίζουν την πόλη 
του, τους τόπους που πέρασε 
σημαντικό χρόνο της ζωής του. 
Ταυτόχρονα, οι τοπιογραφίες 
του αγαπήθηκαν και από ξένους 
επισκέπτες που ήθελαν να απο-
κτήσουν ενθύμια και εικόνες 
από το νησί. Λεβέντειο ∆ημοτικό 
Μουσείο Λευκωσίας, η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτω-
βρίου 2022 . Αίθουσα Προσω-
ρινών Εκθέσεων, Ιπποκράτους 
15-17, Λευκωσία. Τρίτη-Κυριακή, 

10:00 π.μ. – 4:30 μ.μ. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

21ο Animafest Cyprus
Το Διεθνές Φεστιβάλ Animation της Κύ-
πρου Όψεις του Κόσμου (Animafest 
Cyprus) εισέρχεται από φέτος στην τρίτη 
του δεκαετία. Μια πολυδιάστατη, δυναμική 
και πρωτοπόρα διοργάνωση που ανανεώνε-
ται συνεχώς, φέτος θα μας χαρίσει εξαιρε-
τικής ποιότητας διαγωνιστικά προγράμματα 
σε πρώτη Παγκύπρια προβολή αλλά και αρ-
κετές παγκόσμιες πρεμιέρες. Το κοινό που 
θα επισκεφθεί φέτος το Φεστιβάλ θα έχει 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες 
που έχουν βραβευθεί στα σημαντικότερα 
φεστιβάλ του πλανήτη αλλά και υποψήφιες 

για τα βραβεία Όσκαρ. Οι παράλληλες δρα-
στηριότητες φέτος περιλαμβάνουν εκθέ-
σεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους 
και συναυλίες, με φόντο την πανέμορφη 
Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου. Το πρωτο-
πόρο φεστιβάλ Animation της Κύπρου έχει 
κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια τις καρδιές όχι 
μόνον των ντόπιων επισκεπτών αλλά και 
της διεθνούς κοινότητας, που το κατατάσ-
σει ανάμεσα στα πιο σημαντικά Φεστιβάλ 
διεθνώς. Σαλαμιού, Πάφος, από τις 10 έως 
τις 13 Αυγούστου. Δείτε το αναλυτικό πρό-

γραμμα www.animafest.com.cy.

Ο Νίκος Κυριόσογλου ερμήνευσε υποδειγ-
ματικά το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του 
Φραντς Λιστ.
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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

Συνέντευξη στη 
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με επίκεντρο τον Πύργο Μπαζαί-
ου το Φεστιβάλ Νάξου φέτος συ-
μπράττει με τον ∆ήμο Νάξου και 
Μικρών Κυκλάδων στον εορτα-
σμό για το «Ετος Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη» με πρωτότυπες παραγω-
γές στο νησί, γενέθλιο τόπο του 
συγγραφέα. Μία από τις πολύ 
σημαντικές εκδηλώσεις είναι αυ-
τή που θα πραγματοποιηθεί στις 
19 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Ι. 
Ψαρράς στο χωριό Φιλότι. Εκεί 
η Μαρία Φαραντούρη, που δεν 
χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, 
θα ερμηνεύσει έργα του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη που έχουν μελοποι-
ηθεί από τους μεγάλους συνθέ-
τες Μ. Θεοδωράκη, Στ. Ξαρχάκο, 
Μ. Χατζιδάκι. Κεντρική θέση έχει 
το εμβληματικό έργο του Καμπα-
νέλλη «Μαουτχάουζεν». Μαζί της 
ο ερμηνευτής Βασίλης Γισδάκης 
και εξαμελές μουσικό σχήμα. Η 
«Κ» συνομίλησε ηλεκτρονικά μα-
ζί της, παρά τον τεράστιο φόρτο 
παραστάσεων της ερμηνεύτριας 
αυτό το καλοκαίρι.

 
– Τι συμβολίζει για εσάς ο Κα-
μπανέλλης;

– Με το άκουσμα του ονόματος 
Καμπανέλλης ανακαλώ το προ-
σωπικό μου βίωμα, την πρώτη 
μου δηλαδή συνάντηση μαζί του 
στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη 
το 1964, τότε που μας παρουσία-
σε για πρώτη φορά ο Μίκης την 

μπαλάντα του «Μαουτχάουζεν». 
Θυμάμαι την εικόνα του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη να στέκεται ακου-
μπώντας στο πιάνο να βουρκώνει 
από συγκίνηση ακούγοντας τον 
Μίκη να τραγουδάει τα ποιήμα-
τά του. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης 
ήταν ευαίσθητος και σεμνός άν-
θρωπος, αλλά κυρίως σημαντικός 
θεατρικός συγγραφέας και ποι-
ητής. Η παρουσία του αλλά και 
η προσφορά του ήταν τεράστια 
στον θεατρικό, πνευματικό και 
καλλιτεχνικό μας χώρο.

 
– Είστε η φωνή των μεγάλων 
δημιουργών. Εβλεπαν σε εσάς 
τη φωνή τους. Σας φόβισε πο-
τέ αυτό το βάρος; Το συνει-
δητοποιήσατε εξαρχής ή σας 
πήρε καιρό;

– Σίγουρα, την αναγνώριση 
της φωνής μου από τους μεγάλους 
Ελληνες και ξένους δημιουργούς 
δεν την αισθάνθηκα ποτέ ως βά-
ρος, αλλά αντίθετα ως δύναμη και 
ως ευθύνη. Ημουν από τη φύση 
μου συνεσταλμένη αλλά η φω-
νή μου και το συναίσθημα που 
έβγαινε από αυτήν μού έδινε πά-
ντα αυτοπεποίθηση. Το καλοκαί-
ρι του 1964, όταν πρωτάκουσε ο 
Μίκης τη φωνή μου και μου είπε 
ότι γεννήθηκα για τα τραγούδια 
του, θυμάμαι ότι με τη μητέρα 
μου είχαμε ταξιδέψει στο νησί 
όπου γεννήθηκε, τα Κύθηρα, και 
σε μία επίσκεψή μας στο μονα-
στήρι της Αγ. Μόνης, ψηλά στο 
βουνό, κοιτάζοντας την ανοιχτή 

θάλασσα μπροστά μου, σκέφτη-
κα πως έτσι θα είναι η ζωή μου 
μέσα από το τραγούδι, δηλαδή 
ένα ταξίδι με ανοιχτούς ορίζοντες.

 
– Ζούμε την επανάληψη ζοφε-
ρών στιγμών, χωρίς όμως τους 
μεγάλους συνθέτες. Αισθάνεστε 
μόνη ή παρακολουθείτε τη δρά-
ση νέων δημιουργών;

– Οσο υπάρχει ζωή και δη-
μιουργία, δεν υπάρχει μοναξιά, 
γιατί η τέχνη πάντα βρίσκει τον 
τρόπο να ανθίζει ακόμα και μέσα 
από τις χαραμάδες. Αν όμως κά-
τι έχει αλλάξει από το παρελθόν, 
είναι ότι ο κόσμος δεν φαίνεται 
πια να αναζητάει τα μεγάλα μεγέ-
θη, τους μεγάλους δημιουργούς. 
Ομως, θέλω να ελπίζω ότι είναι 
κάτι προσωρινό, γιατί στις συ-
ναυλίες μου εισπράττω το ακρι-
βώς αντίθετο. Τραγουδώντας το 
«Canto Générale» στο Ηρώδειο 
στις αρχές Ιουλίου, είδα ένα γεμά-
το θέατρο με νέους ανθρώπους να 
τραγουδούν και να αγαπούν ένα 
τόσο μεγάλο και δύσκολο έργο. 
Παρακολουθώ τους νέους καλλι-
τέχνες με ενδιαφέρον. Εχουν αλ-
λάξει φυσικά τα πράγματα σήμε-
ρα. Σήμερα, δεν υπάρχουν δίσκοι, 
ούτε καν cd. Επικρατεί το ∆ιαδί-
κτυο. Ευτυχώς όμως που υπάρ-
χουν ζωντανές συναυλίες.

 
– Οσες φορές συνομιλήσαμε 
έγινε και σε μένα αντιληπτό το 
πλήθος των παραστάσεων και 
με διαφορετικούς δημιουργούς 

που είχατε αυτόν τον καιρό. Αι-
σθανθήκατε ποτέ κουρασμέ-
νη; Οτι χάσατε το νόημα της 
τέχνης σας;

– Αν είμαι κουρασμένη; Ναι, 
είμαι, αλλά εκτός σκηνής. Πάνω 
στη σκηνή βρίσκω πάντα τη δύνα-
μη και το νόημα της τέχνης μου. 
Είναι τέτοια η αξία και το βάρος 
των συνθετών που ερμήνευσα, 
του Θεοδωράκη και του Χατζιδά-
κι, αλλά και νεότερης γενιάς συν-
θετών, όπως των Μάνου Λοΐζου, 
Ελένης Καραΐνδρου, Λένας Πλά-
τωνος, Μιχάλη Γρηγορίου, Νίκου 
Κηπουργού, που η μουσική και 
τα τραγούδια τους μένουν στον 
χρόνο. Το έργο τους είναι κλασικό 
πλέον, διαπερνά την εποχή τους 
και ανακαλύπτεται και από τις νε-
ότερες γενιές. 

 
– Περάσατε δυσκολίες στην 
πρώιμη κιόλας παιδική σας ηλι-
κία. Πώς μεταφράστηκε αυτό 
στη ζωή σας;

– Η αγάπη μου για το τραγούδι 
ξεπερνούσε κάθε δυσκολία. Θυ-

μάμαι, μικρή, βρέθηκα στην απο-
μόνωση νοσοκομείου όπου τρα-
γουδούσα μόνη μου ξεπερνώντας 
τους φόβους μου. Ετσι συνέχισα 
μεγαλώνοντας. Είχε ένα νόημα η 
ζωή μου. Μετά, προστέθηκε και 
ο γιος μου, ο Στέφανος, μουσικός 
σήμερα και αυτός. Ημουν και εξα-
κολουθώ να είμαι ένας γήινα αισι-
όδοξος άνθρωπος.

 
– Με αφορμή το «Μαουτχά-
ουζεν» του Καμπανέλλη, και 
όσα συμβαίνουν στην Ουκρα-
νία από τους Ρώσους, πιστεύ-
ετε ότι είμαστε καταδικασμέ-
νοι στο να επαναλαμβάνεται η 
Ιστορία; Είστε άνθρωπος που 
ελπίζει;

– Ασφαλώς και ελπίζω. Πι-
στεύω σε έναν καλύτερο κόσμο, 
χωρίς πολέμους και αθώα θύμα-
τα. Ομως, είναι δύσκολο αυτό να 
συμβεί. Η Ιστορία αυτό μας διδά-
σκει. Σήμερα έχουμε τον πόλε-
μο στην Ουκρανία. Φοβάμαι ότι 
ο ένας πόλεμος φέρνει τον άλλο 
και γι’ αυτό ο αγώνας μας υπέρ 

της ειρήνης δεν τελειώνει. Ομως, 
η ιστορία της ανθρωπότητας δεν 
είναι μόνο πόλεμος και βία αλλά 
και ιστορία της αλληλεγγύης και 
της ανθρωπιάς. Χωρίς αυτά η αν-
θρωπότητα δεν θα είχε αντέξει 
μέχρι σήμερα. Η ζωή χωρίς αξίες 
είναι στεγνή ζωή. Οσοι επέζησαν 
από το Ολοκαύτωμα του στρατο-
πέδου του Μαουτχάουζεν και των 
άλλων κολαστηρίων, πίστευαν σε 
αξίες ζωής. Είχαν μια άσβεστη 
φλογίτσα μέσα τους.

 
– Σήμερα έχετε απωθημένα; Τι 
σας ξεκουράζει; Ποιο είναι το 
μικρό σας καταφύγιο;

– Απωθημένα όχι, ποτέ δεν 
είχα. Με ξεκουράζουν οι παρέ-
ες μου, οι στενοί μου φίλοι, επί-
σης τα βιβλία, η μουσική πολ-
λών ειδών. Υπάρχουν όμως και 
πολλά που θα ήθελα να κάνω, 
αλλά λόγω συνθηκών δεν έγι-
ναν, όπως να τραγουδήσω και 
άλλους συνθέτες που αγάπησα 
και θαύμασα. Ισως τώρα να μου 
δοθεί η ευκαιρία.

Η Μαρία Φαραντούρη θα εμφανιστεί στις 19 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Ι. Ψαρράς στο χωριό Φιλότι της Νάξου, 
όπου θα ερμηνεύσει έργα του Ιάκωβου Καμπανέλλη. 

Η ζωή χωρίς αξίες
είναι στεγνή ζωή
Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη μιλάει στην «Κ»
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Συνέντευξη στον

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Λωζάννη, 1986. Ο πρόεδρος της 
∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής Χουάν-Αντόνιο Σάμαρανκ 
ανακοινώνει ότι η Βαρκελώνη 
έχει επιλεχθεί να διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1992. Η πρωτεύουσα της Κα-
ταλωνίας ακούει με ενθουσια-
σμό, φοράει τα γιορτινά της και 
στρώνεται στη δουλειά. Ξέρει 
καλά πως, ύστερα από σαράντα 
χρόνια δικτατορίας, αυτή είναι 
η ευκαιρία της. Ολα τα γρανάζια 
της μοναδικής συγκυρίας μοιά-
ζει να λειτουργούν με τον πιο 
συγχρονισμένο τρόπο: τοπικοί 
άρχοντες και απλοί πολίτες, πο-
λιτικοί και λαός, τεχνοκράτες και 
καλλιτέχνες, όλοι μαζί γίνονται 
μια γροθιά και δίνουν στην πόλη 
νέο πρόσωπο. Σε αυτή τη μεγά-
λη μεταμόρφωση, ο αρχιτέκτο-
νας Οριόλ Μποχίγκας στέκεται 
πρωτεργάτης, καταφέρνοντας 
να ενώσει την πόλη με το πα-
ραμελημένο θαλάσσιο μέτωπό 
της. Είναι όμως και κάποιος άλ-
λος δίπλα του, αυτός στον οποίο 
η Ιστορία χρεώνει το λαμπερό, 
μοντέρνο πρόσωπο της ολυμπι-
ακής Βαρκελώνης: o εικονογρά-
φος, γραφίστας και βιομηχανι-
κός σχεδιαστής Χαβιέ Μαρισκάλ.

Γεννημένος το 1950 στην πρω-
τεύουσα του ισπανικού Νότου, τη 
Σεβίλλη, άρχισε να διακρίνεται 
στον χώρο του ντιζάιν όταν το 
1980 συνεργάστηκε με τον αρ-
χιτέκτονα Φερνάντο Σάλας πάνω 
στον σχεδιασμό του μπαρ «Ντού-
πλεξ» στη Βαλένθια. Το χαρακτη-
ριστικό, ομώνυμο σκαμπό που 
σχεδίασε για το μπαρ αυτό αποτε-
λεί θρίαμβο του σύγχρονου βιομη-
χανικού ντιζάιν. Το ίδιο ισχύει και 
για το τραπεζάκι τρόλεϊ με όνομα 
«Hilton», που, το 1981, ο μεγάλος 
Ιταλός βιομηχανικός σχεδιαστής 
Ετόρε Σότσας συμπεριλαμβάνει 
στην πρώτη συλλογή επίπλων 
και αντικειμένων του ντιζάιν κι-
νήματος «Μέμφις».

Η παγκόσμια αναγνώριση, 
όμως, έρχεται όταν κερδίζει τον 
διαγωνισμό για τον σχεδιασμό 
της οπτικής ταυτότητας και των 
μασκότ των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Ο «Κόμπι», ένα τσοπανό-
σκυλο των Πυρηναίων που μετα-
τρέπεται στα χέρια του μεγάλου 
σχεδιαστή σε έναν από τους πιο 
επιτυχημένους χάρτινες ήρωες 
στην ιστορία του δυτικού κόσμου 
(και την πιο κερδοφόρα και ευπώ-
λητη μασκότ στην ιστορία των 
Αγώνων), κωδικοποιεί μέσα στις 

απλές, σχεδόν παιδικές, γραμμές 
του όλο το πνεύμα εκείνης της 
μεγάλης και χαρμόσυνης αστι-
κής μεταμόρφωσης. Κρύβει όμως 
μέσα στο κατά τα άλλα αθώο, οι-
κουμενικά αποδεκτό και κατανο-
ητό του βλέμμα και την κοφτερή 
πρωτοπορία που έρχεται από τις 
υποκουλτούρες αιχμής του δρό-
μου, του περιθωρίου, που ο Μα-
ρισκάλ ήξερε καλά, όπως τα κό-
μικς και το γκράφιτι.

Ο Μαρισκάλ είναι ένας ζω-
ντανός γίγαντας του παγκόσμι-
ου ντιζάιν, ο οποίος, σήμερα, στα 
72 του, συνεχίζει να παράγει τις 
ηδονικές, μεσογειακές εικόνες 
του, με τη φρεσκάδα και τον εν-
θουσιασμό παιδιού. Μετά την ται-
νία animation που είχε κάνει το 
2010, το «Τσίκο & Ρίτα», στην 
οποία πρωταγωνιστεί ένας τζαζ 
μουσικός στην Κούβα του ’40 
(και που πήρε Οσκαρ καλύτε-
ρου animation film), τελειώνει 
ένα νέο animation (με πρωταγω-
νιστή και πάλι μουσικό, αλλά αυ-
τή τη φορά της μπόσα νόβα, στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο του ’70), και, 
ακριβώς τριάντα χρόνια μετά 
εκείνους τους αξέχαστους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, ξαναζωντα-
νεύει τον «Kόμπι», σχεδιάζοντας 
νέες  εκδο -
χές του. Με 
αφορμή αυ-
τήν την επέ-
τειο, είχαμε 
πρόσφατα την 
τιμή να μιλή-
σουμε μαζί του.

 
– Τι θυμάστε από τον 
Κόμπι, εκείνες τις 
ημέρες των Ολυμπι-
ακών του ’92;

– Ο Κόμπι ήταν ο 
πρωταγωνιστής, και 
όλοι εμείς μαζί. Ολοι 
τον έβλεπαν παντού, όλοι 
έλεγαν το όνομά του. Είχε 

κυκλοφορήσει μέχρι και μια χει-
ρονομία που τον αναπαριστούσε, 
για τους κωφάλαλους. Ο Κόμπι 
συμβόλιζε τον πολίτη της Μεσο-

γείου και την αναγέννηση της 
Βαρκελώνης.

 
– Ποια ήταν η αίσθηση και 
το πλαίσιο αυτής της ανα-
γέννησης;

– Ηταν μια υπέροχη επο-
χή. Θέλαμε να φωνάξουμε σε 
όλο τον πλανήτη: «Είμαστε 
στην Ισπανία, ο Φράνκο έχει 
φύγει, και βρισκόμαστε σε μια 
σπουδαία πόλη με δυνατό με-
σογειακό ταμπεραμέντο, όπου 
μας αρέσει να πίνουμε κρασί, να 
τρώμε ντομάτες με ψωμί στην 
παραλία, να ζούμε όλοι μαζί στον 
δρόμο, να χαιρόμαστε τη ζωή, και 
ταυτόχρονα θέλουμε να κάνου-
με αλλαγές, να δημιουργήσου-
με πρωτοπορία». Θελήσαμε να 
επανεφεύρουμε τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες.

 
– Και η Ιστορία έδειξε πως το 
καταφέρατε.

– Ναι, με τον πιο επιτυχημένο 
τρόπο. Ηταν οι πρώτοι Ολυμπια-
κοί Αγώνες που πήγαιναν μαζί με 
τους Παραολυμπιακούς. Η πρώτη 
φορά που υπήρξαν οι τεχνολογίες 
στην τηλεόραση να φτάνει η ει-
κόνα στις άκρες του κόσμου. Ολοι 
και όλα ήταν απόλυτα συντονι-
σμένα και δούλευαν σαν ρολόι. 
Καθότι, ξέρετε, οι Βαρκελωνέζοι 
μπορούν να είναι σαν τους Γερ-
μανούς, απολύτως οργανωμένοι. 
Αλλα την ίδια στιγμή θέλουν να 
γλεντήσουν, να περάσουν καλά, 
σαν Μεσόγειοι που είναι – ακρι-
βώς όπως και οι Ελληνες.

 
– Πράγματι, τα θέματα των 
σκίτσων σας συχνά έχουν κάτι 
πολύ... ελληνικό. Φαίνεται πως 
η Μεσόγειος είναι το συνδετι-
κό μας στοιχείο.

– Ναι, φυσικά, είναι η μεσο-

γειακή ζωή που και οι δύο ζού-
με. Οταν έρχομαι στη χώρα σας, 
νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου. 
Μου είναι τόσο γνώριμη, ο τρό-
πος που ζουν οι άνθρωποι είναι 
τόσο κοντά στον δικό μας.

 
– Τι κάνει ο Κόμπι αυτές τις 
ημέρες;

– Μου στέλνει καρτ ποστάλ 
από όλο τον πλανήτη: από την 
Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Μπου-
ένος Αϊρες, τον Νότιο Πόλο. Κά-
ποιες φορές είναι τραβεστί, άλλες 
φορές είναι ένας λευκός άνδρας, 
άλλες ένα μαύρο κορίτσι, κάποιες 
άλλες είναι γκέι. Εχω σχεδιάσει 
αμέτρητες παραλλαγές του τον 
τελευταίο καιρό και δοκιμάζω την 
τύχη μου στο metaverse, μετα-
τρέποντάς τες σε NFT. Επίσης, 
επειδή τώρα μετράμε ακριβώς 
30 χρόνια από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, φτιάχνω παντού στους 
δρόμους της Βαρκελώνης γκρά-
φιτι με τη φάτσα του. Εχω φτιά-
ξει κάτι σαν «graffiti tag», με τον 
Κόμπι να μοιάζει σαν να ξεπρο-
βάλλει πίσω από τον τοίχο.

 
– Ποια είναι τα πλάνα σας για 
τον προσεχή καιρό;

– Τελειώνω το νέο μου ani-
mation, το «They Shot the Piano 
Player» («Πυροβόλησαν τον πια-
νίστα»), που η ιστορία του δια-
δραματίζεται στο Ρίο ντε Τζανέ-
ιρο το ’60 και το ’70. Είναι στην 
ουσία ένα ντοκιμαντέρ πάνω 
στην εξαφάνιση ενός μουσικού 
της μπόσα νόβα. ∆ουλεύω σε αυ-
τήν την ταινία τρία χρόνια τώρα. 
Είναι τόσο απίστευτα κουραστι-
κή η τέχνη του animation, ιδί-
ως όταν τα καρέ γίνονται με το 
χέρι, όπως τα κάνω εγώ. Αλλά 
ελπίζουμε να τελειώσουμε τον 
Σεπτέμβριο και την ερχόμενη 
χρονιά να βγούμε στα παγκόσμια 
φεστιβάλ, στις Κάννες, στο Σά-
ντανς... Επίσης, θα βρεθώ στη χώ-
ρα σας για 12 ημέρες, την τελευ-
ταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 
Ο φίλος Φερνάντο Τρουέμπα, με 
τον οποίο είχαμε σκηνοθετήσει 
μαζί το «Τσίκο & Ρίτα», θα γυ-
ρίσει τη νέα του ταινία σε ένα 
βουνό τρεις ώρες βόρεια από την 
Αθήνα... (σ.σ. εννοεί το Πήλιο, 
όπου ο Τρουέμπα θα γυρίσει το 
«Haunted Heart» με πρωταγω-
νιστή τον Ματ Ντίλον). Πρώτα 
ωστόσο θα πάω σε ένα νησί, που 
δεν θυμάμαι το όνομά του. Θυ-
μάμαι όμως πόσο υπέροχο είναι. 
Ξέρετε, σας ζηλεύουμε πολύ στην 
Ισπανία, γιατί θα θέλαμε να έχου-
με κι εμείς χιλιάδες νησιά σαν 
εσάς, αλλά έχουμε μόνο τέσσερα.

Ο σκύλος που... άλλαξε τη Βαρκελώνη
Ο δημιουργός του τσοπανόσκυλου «Κόμπι», της μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, Χαβιέ Μαρισκάλ, μιλάει στην «Κ» 

Ο «Κόμπι», ένα τσοπανόσκυλο των Πυρηναίων, έχει μετατραπεί στα χέρια του μεγάλου Ισπανού σχεδιαστή σε έναν από τους πιο επιτυχημένους χάρτινους ήρωες στην ιστορία του δυτικού κόσμου.

«Ξέρετε, σας ζηλεύουμε πολύ στην Ισπανία, γιατί θα θέλαμε να έχουμε κι εμείς 
χιλιάδες νησιά σαν εσάς, αλλά έχουμε μόνο τέσσερα», λέει ο Χαβιέ Μαρισκάλ.ρφωσης. Κρύβει όμως 
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χιλιάδες νησιά σαν εσάς, αλλά έχουμε μόνο τέσσερα», λέει ο Χαβιέ Μαρισκάλ.

Οι Βαρκελωνέζοι μπο-
ρούν να είναι σαν τους 
Γερμανούς, απολύτως 
οργανωμένοι, αλλά την 
ίδια στιγμή θέλουν να 
γλεντήσουν – ακριβώς 
όπως και οι Ελληνες.

Ηταν μια υπέροχη
εποχή. Θέλαμε να
φωνάξουμε σε όλο τον 
πλανήτη: «Είμαστε
στην Ισπανία, ο Φράνκο 
έχει φύγει».
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Με την Κούλα Σαββίδου προσπα-
θούσαμε εδώ και αρκετό καιρό 
να κάνουμε μια συνέντευξη αλλά 
πάντα κάτι πρόκυπτε… και μέ-
σα από τη συζήτησή μας τελικά 
κατάλαβα ότι δύσκολα μπορείς 
να πιέσεις τον χρόνο για κάτι, 
θα έλθει την κατάλληλη στιγμή. 
Αφορμή, λοιπόν, για τη συνέντευ-
ξή μας στάθηκε η έκθεση που 
παρουσιάζει στη Rodeo Gallery 
στην Αθήνα με τίτλο «Χρόνος. και 
Χρόνος Ξανά». Όπως μου λέει η 
ίδια για τον τίτλο  της έκθεσης «Ο 
τίτλος προέκυψε διότι είχε καιρό 
να εκθέσω, όχι να δουλέψω, διότι 
πάντα δούλευα αλλά είχε κάπου 
στα 30 χρόνια να κάνω ατομική 
έκθεση και ο χρόνος έδειχνε την 
απουσία και τον ρυθμό της αφορ-
μής για την έκθεση». Με την κα 
Σαββίδου μιλήσαμε επίσης και 
για τη μετανάστευση, για τη ση-
μερινή κοινωνία αλλά και για το 
μέλλον του ανθρώπου.

–Πώς προέκυψε ο τίτλος για 
την έκθεσή σας «Χρόνος. και 
Χρόνος Ξανά»; 

–Είχε κάπου στα 30 χρόνια να 
κάνω ατομική έκθεση και ο χρό-
νος έδειχνε την απουσία και τον 
ρυθμό. Ήθελα να έχει ένα ρυθ-
μό γι’ αυτό έχει επιλεγεί ο τίτλος 
όπως το ρολόι που μετρά τον χρό-
νο, χρόνος και χρόνος, ξανά και 
ξανά, κάθε λεπτό είναι και μια 
στιγμή. Πάντα δούλευα με τον 
ρυθμό μέσα στον χρόνο δηλαδή 
και το δίπλωμά μου στη Σχολή 
είχε σχέση με την ταχύτητα, με 
την κίνηση στον χρόνο, δεν εί-
ναι κάτι νέο. 

–Τι είναι αυτό που σας γοητεύ-

ει στον χρόνο; 
–∆εν γοητεύει πάντα ο χρό-

νος, μπορεί να τρομάξει εξίσου. 
∆εν είναι μόνο στα εικαστικά που 
υπάρχει ο χρόνος αλλά και στη 
μουσική, υπάρχει ο ρυθμός μέσα 
στον χρόνο αλλά και σε όλες τις 
τέχνες, ο ρυθμός είναι αυτός που 
δημιουργείται. 

–Μιλήστε μου για τα έργα που 
παρουσιάζονται στη Rodeo 
Gallery στην Ελλάδα; 

–Τα έργα που εκτίθενται στη 
Rodeo είναι πολύ παλιά, υπάρ-
χουν και δύο πιο πρόσφατα έργα, 
συνολικά εκτίθενται επτά γλυπτά 

που χρονολογούνται από το 1990 
μέχρι το 1995, εκτός από τα δύο, 
από το 2000 μέχρι τώρα. Η Rodeo 
παρουσιάζει δύο εκθέσεις ταυτό-
χρονα με τον Θανάση Τότσικα και 
εμένα. Τα έργα αναφέρονται σε 
μια προσωπική μυθολογία. Στην 
εποχή που άρχισε το μεταναστευ-
τικό ρεύμα στην περιοχή όχι τώ-
ρα μόνο αλλά από τους αρχαί-
ους χρόνους γινόταν αυτό. Όταν 
έγιναν τα συγκεκριμένα γλυπτά, 
έφευγε κόσμος, για να βρει ένα 
καλύτερο αύριο. Αυτά τα έργα 
απεικονίζουν τη μετανάστευση 
είτε από το σώμα μας, είτε από 
τον τόπο, ή εννοιολογικά. Τα πιο 

πολλά έργα ανήκουν σε μια ενό-
τητα, όπως το έργο το «Γάλα του 
Leonardo» ή εάν θέλετε «Γυναί-
κα – Πουλί», που αναφέρεται σ’ 
ένα βιβλίο του Φρόιντ που ανα-
φερόταν στον Ντα Βίντσι. Οι δύο 
κόρες Νεφέλη και Miss Elicopter, 
το Γάλα του Leonardo και το Τρα-
γούδι στη Γη ανήκουν στην ενό-
τητα «Των Μοναχικών ∆ιάβαση 
Αδιάβατων Μονοπατιών» που έγι-
νε στο Diaspro Art Centre στη 
Λευκωσία το 1995. Το τέταρτο 

γλυπτό είναι μια ανθρωπόμορφη 
ανδρική φιγούρα με ένα δέντρο 
στον ωμό είναι από το τραγούδι 
«Φυγή» που πάλι έγινε την πε-
ρίοδο 1990-1995. Επίσης στην 
έκθεση παρουσιάζεται ένα γλυ-
πτό από πέτρες που ταλαντεύεται 
μέσα στον χώρο, είναι ένα μικρό 
γλυπτό αλλά σταθμός για τη μετέ-
πειτα δουλειά μου, οπού με πήγε 
κάπου αλλού. Με προβλημάτιζε 
πάντα το θέμα της οικολογικής 
καταστροφής της γης, παρουσι-

άζονται εδώ δύο έργα εντελώς 
πρόσφατα άτιτλα, πιο αφαιρετικά 
ένα μαξιλάρι με ένα ράφι καρφω-
μένο και ένα επιτοίχιο.

–Εσείς βιώσατε τη μετανάστευ-
ση;

–Όχι στην κυριολεξία της αλλά 
εσωτερικά. Ο τρόπος που αλλά-
ζουμε μέσα στα χρόνια, ο τρόπος 
που βλέπουμε τα πράγματα και 
αυτό είναι μια μετανάστευση. 
Αλλά δεν έχει καθόλου μεταφυ-
σική υπόθεση μέσα η δουλειά 
μου, ο τρόπος δηλαδή που βλέ-
πω τα πράγματα έχει σχέση με 
το υποσυνείδητο αλλά όχι με το 
μεταφυσικό. Όταν βγαίνεις από 
την υπόστασή σου τη φυσική 
και πας κάπου αλλού, είναι εκεί 
που παραμορφώνεται η ζωή και 
μεταμορφώνεσαι εσύ σαν άτομο 
χωρίς να χάσεις την υπόστασή 
σου. Όπως οι πρόσφυγες φεύγουν 
από τον τόπο τους να πάνε αλ-
λού, μαζί όμως με αυτή τη φυγή 
χάνεται και κάτι άλλο, αλλάζουν 
τρόπο σκέψης, τρόπο ζωής. 

–Εκτός από τη Rodeo στην 
Αθήνα, φέτος είχατε και αναδρο-
μική έκθεση στο The Island Club 
στη Λεμεσό. 

–Φέτος συνολικά έχω κάνει 
δύο ατομικές εκθέσεις από τον 
∆εκέμβριο μέχρι τώρα. Απο-
φάσισα φέτος, διότι ωρίμασαν 
τα πράγματα μέσα μου. Πάντα 
συνδέομαι με τους ανθρώπους 
που μπορεί να με προσεγγίσουν 
έτσι και έγινε με τον Χριστόδου-
λο Παναγιώτου στη Λεμεσό στο 
The Island Club και με τη Σύλβια 
Κούβαλη στη Rodeo στην Αθήνα, 
όταν ήλθαν και είδαν τη δουλειά 
μου. Ήταν οι άνθρωποι που μ’ 
έκαναν να αποφασίσω να κάνω 
αυτές τις εκθέσεις.  

–Πώς αποφασίσατε να ακολου-
θήσετε τον δρόμο των τεχνών;

–Κατάγομαι από οικογένεια 
καλλιτεχνών, από πάντα το εί-
χα, από τον καιρό που γεννήθη-
κα. Το ήξερα από την αρχή. Πριν 
από το ’74 είχα αποφασίσει ότι 
θα πήγαινα στη Γαλλία για σπου-
δές και έγινε ο πόλεμος. Έφυγα 
αμέσως μετά τον πόλεμο, με πά-
ρα πολλές δυσκολίες, δούλευα 
και σπούδαζα συγχρόνως. Ήταν 
δύσκολα χρόνια, όταν τώρα σκέ-
φτομαι, καταλαβαίνω ότι τίποτα 
δεν άλλαξε τελικά, είναι τα ίδια 
πράγματα, συμβαίνουν ακόμα και 
σήμερα. Είμαστε μια απομονωμέ-
νη κοινωνία που αναμασάμε πά-
ντα τα ίδια πράγματα δυστυχώς. 
Σε μια κοινωνία μοναχική που 
έχει επιβληθεί σε εμάς από τότε 
που γεννήθηκα, να κοιτάμε μέσα 
από καθρέπτες, να ξέρουμε μόνο 
τους εαυτούς μας και αυτούς να 
αναγνωρίζουμε σαν μια γενική 
πραγματικότητα, τότε με διακα-
τέχει ένα αίσθημα κατεπείγουσας 
ανάγκης. έχω δει πολύ πρόσφατα 
κάτι πολύ περίεργο…! ένα γραμ-
ματοκιβώτιο πάνω σε έναν τάφο! 
ακόμα υπάρχω και εξακολουθώ 

να σκέφτομαι και να δημιουργώ. 

–Σας προβληματίζει η σημερι-
νή κοινωνία; 

–Ναι, με προβληματίζει η ση-
μερινή κοινωνία που αλλάζει. Πά-
ντα ήταν αβέβαιο το μέλλον, ο 
κόσμος όμως μπορούσε να ονει-
ρεύεται και να αγωνίζεται από 
ό,τι θυμάμαι για τα πράγματα που 
επιθυμεί και που θέλει. Βλέπω 
τους νέους τρομοκρατημένους 
για το μέλλον και ένα ερώτημα 
που τους απασχολεί και δεν μπο-
ρώ να τους απαντήσω. Αλλά πά-

ντα ο άνθρωπος το έχει στη φύση 
του να παλεύει για να επιβιώσει. 
Όλα αυτά δεν είναι ξένα προς τη 
δουλειά μου, θα εκδηλωθούν με 
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, 
κάθε φορά τα ερωτήματα όμως 
είναι πάντα τα ίδια. 

–Τι είναι αυτό που ονειρεύεστε 
για το μέλλον; 

–Ονειρεύομαι να σταματήσει 
αυτή η μεταναστατευτική ροή 
παγκόσμια, να μπορεί ο κάθε άν-
θρωπος να μένει στον τόπο του, 
να είναι ευτυχισμένος να έχει φα-

γητό να τρώει. Να μην υποχρεώ-
νονται οι άνθρωποι να φεύγουν 
από τα περιβάλλοντά τους και 
εάν φεύγει να είναι από δική του 
επιλογή Κάτι που με ανησυχεί 
πολύ είναι η ρατσιστική συμπε-
ριφορά, η βία, ο εθνικισμός και 
οι διακρίσεις. Κάτι που με σόκα-
ρε ήταν προχθές στις ειδήσεις 
όταν επιτεθήκαν σε μια μαύρη 
με το μωρό στην αγκαλιά της στη 
Λάρνακα. Αυτά τα πράγματα με 
ενοχλούν πάρα πολύ. Εύχομαι να 
μη συνεχίσουν να υπάρχουν, να 
μην υπάρχει βία. ∆εν έχω υποστεί 
εγώ κάποια σωματική βία. Όμως, 
δεν ζω εκτός εποχής, ο ρόλος του 
καλλιτέχνη είναι καταγραφεί την 
εποχή του.

–Γιατί αισθανόμαστε όλοι αυτή 
την αβεβαιότητά και πώς μπο-
ρούμε να επιπλεύσουμε; 

–∆ιότι με την πρόθεση να βά-
λεις μια πετρά στον λαιμό σου 
να πνίγεις μπορεί να μάθεις να 
κολυμπάς και να επιβιώνεις. Γε-
νικά ο άνθρωπος έχει τη δύναμη 
να καταφέρνει, να επιβιώνει και 
να κτίζει για το αύριο…

Πληροφορίες: «Χρόνος. και 
Χρόνος Ξανά», Rodeo Gallery 

Piraeus, η έκθεση θα διαρκέσει μέ-
χρι 24 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ρυθμός μεταναστεύει μέσα στον χρόνο
Η Κούλα Σαββίδου μιλάει στην «Κ» για την έκθεση που παρουσιάζει «Χρόνος. και Χρόνος Ξανά» στη Rodeo Gallery στην Αθήνα

«Δεν μου αρέσουν τα fast food γενικά. Πλέον, πριν να τελειώσουμε ένα 
έργο, εκτίθεται, εγώ ήθελα να μεγαλώσουν μέσα στον χώρο μου, να έχω 
την πολυτέλεια να τα δουλεύω, να τα βλέπω, να τα ζω και μετά να αφήσω 
ελευθέρα για να εκτεθούν» λέει η Κούλα Σαββίδου για έργα της στη Rodeo 
Gallery στον Πειραιά. 

«Όταν βγαίνεις από
την υπόστασή σου τη 
φυσική και πας κάπου 
αλλού, είναι εκεί που 
παραμορφώνεται η ζωή 
και μεταφορτώνεσαι
εσύ σαν άτομο…»

«Δεν έχω υποστεί εγώ 
κάποια σωματική βία. 
Όμως, δεν ζω εκτός επο-
χής, ο ρόλος του καλλι-
τέχνη είναι καταγραφεί 
την εποχή του».

Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να επιβιώνει
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η Στέγη
του Κόσμου
στη Ρώμη

Ταξίδι #4

Μακρύτριχες κατσίκες και βοσκοί, 
μοναχοί με άλικα ράσα και προ-
σκυνητές, μάγουλα κατακόκκινα, 
έτοιμα να σκάσουν σε χαμογελα-
στά πρόσωπα ανθρώπων της γης, 
έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή 
με τη φίνα διακόσμηση του Πα-
λάτζο Μποναπάρτε. Η κατοικία 
της Λετίσια Ραμολίνο, που ο δευ-
τερότοκος γιος της θα στεφόταν 
αυτοκράτορας της Γαλλίας, στην 
πιάτσα Βενέτσια στο κέντρο της 
Ρώμης, είναι ο χώρος όπου εκτίθε-
νται 40 έργα μεγάλων διαστάσεων 
του Κινέζου καλλιτέχνη Χαν Γιου-

σέν με τίτλο «Θιβέτ, λαμπρότητα 
και αγνότητα». Η έκθεση αφορά 
εξ ολοκλήρου τη «Στέγη του Κό-
σμου», όπου ο Χαν Γιουσέν άρχισε 
να ζωγραφίζει για πρώτη φορά το 
2006. Οι μοναχοί του Θιβέτ, οι κά-
τοικοι του οροπεδίου, το μοναδικό 
τοπίο της περιοχής είναι τα απο-
κλειστικά θέματα αυτής της ανα-
δρομικής έκθεσης που διοργανώ-
θηκε από τον δήμο της Ρώμης σε 
επιμέλεια των Νικολίνα Μπιάνκι 
και Γκαμπριέλε Σιμοντζίνι.

Γεννημένος το 1954 στην επαρ-
χία της Τζιλίν, ο Χαν Γιουσέν άρ-

χισε να ζωγραφίζει τα πρώτα του 
πορτρέτα την εποχή που εργαζό-
ταν στο τμήμα προπαγάνδας των 
σιδηροδρόμων Χαντάν, ενώ αργό-
τερα σπούδασε με την καθοδήγη-
ση των ακαδημαϊκών Λι Χούα και 
Σου Γκαολί. Καλλιτέχνης με πλή-
θος αναδρομικών και ατομικών 
εκθέσεων, καταφέρνει να συνδυ-
άσει «την αρχαία καλλιγραφία και 
τις ζωγραφικές παραδόσεις της 
Κίνας με την ευρωπαϊκή κληρο-
νομιά τέχνης της ελαιογραφίας» 
όπως αναφέρει το κείμενο για τη 
βράβευσή του στην Μπιενάλε της 

Φλωρεντίας το 2019. Ποιητής και 
φωτογράφος αλλά πάνω από όλα 
καλλιτέχνης με αναμφισβήτητη 
εικονιστική ικανότητα δείχνει με 
τη συλλογή αυτών των έργων την 
προτίμησή του στο παραδοσιακό, 
καταγράφοντας στον καμβά του 
μια περιοχή ακόμη άσπιλη από την 
τεχνολογία και την εξέλιξη, γεμάτη 
καθαρότητα και πνευματικότητα.

Αξίζει τον κόπο να περιηγηθεί 
κανείς στον επίσημο λογαριασμό 
του ζωγράφου στο Ιnstagram, που 
καταγράφει ως επί το πλείστον 
τις φάσεις δημιουργίας αυτής της 

συλλογής έργων. Θιβετιανοί με τα 
καλά τους ή άλλοι με τα σκονισμέ-
να και φθαρμένα καθημερινά τους 
ρούχα, κορίτσια που χαμογελούν 
ντροπαλά και ο Χαν Γιουσέν ντυ-
μένος πάντα με τη ρόμπα εργασί-
ας του, το πλατύγυρο καπέλο του 
και με το καβαλέτο του βυθισμέ-
νο στο χώμα, να ζωγραφίζει τόσο 
τα τοπία του όσο και τα εντυπω-
σιακά και ζωντανά πορτρέτα της 
έκθεσης εκ του φυσικού.

 
Διάρκεια έκθεσης 
έως 4 Σεπτεμβρίου 2022.

Την πιο αποκαρδιωτική περιγρα-
φή της καταστροφής στη Μικρά 
Ασία δίνει υπαξιωματικός της 7ης 
Μεραρχίας ονόματι Τάκης Κό-
ντος στο βιβλίο του «Μικρασία 
Τέλος», που εξέδωσε το 1960. 

Σειρά τηλεγραφικών, στακά-
των προτάσεων, ορισμένες από 
τις οποίες δεν βγάζουν νόημα, με 
τον τρόπο που δεν βγάζει νόημα 
η αλληλουχία στίχων κρυπτικών:

«Σάββατο 13 Αυγούστου 1922. 
Ευρέτ-Μπογιαλή-Σινάν Πασά, 
κανονίδι ο ήλιος δεν φαίνεται. 
Νύχτα Σινάν Πασά. Τμήματα 
ανακατωμένα. Τα βεγγαλικά 
και οι τρακατρούκες, και ∆ια-
ταγή επιχειρήσεων. Τουφεκιές 
όλη την ώρα. (...) Το αεροδρόμιο 
που καίγεται. Τ’ αρχεία τα ρού-
χα, (το γραφτό του κακομοίρη). 
Το Παν. Ο λόχος Στρατηγείου. 
(Που είναι τα ρούχα μας;). Μια 
νύχτα περικυκλωμένοι. Από πα-

ντού τουφεκιές. Κρύο και κρύο. 
Ο Μουτούσης. (...) 

Τετάρτη 17 Αυγούστου. Παρα-
τηρητήριο. Επίθεση δυο μεραρ-
χιών. Κρισιμότης. Ο Πλαστήρας, 
(άκρον αριστερόν) βλέπει το Ν. 
Συγκρότημα (Τρικούπη). ∆ελτί-
ον Β. Συγκροτήματος. Ηρεμία. – 
«Πας ανώτερος να τουφεκίζει». 
Νύχτα-φεγγάρι. Φέβγουμε σαν 
κατσίκια. «Που πάτε για το Χρι-
στό» – χαλασμός κυρίου – σάλπιγ-
γες – ζήτω – «πίσω φαυλοκράτες». 
Το άλογο του επιτελικού. Ο πλη-
γωμένος. «Την Παναγία σας». (...) 

Πέμπτη 18 Αυγούστου. (...) Η 
∆ευτέρα μεραρχία. Κατά το βρα-
δάκι μερικές τουφεκιές. Τα χωριά 
καίγονται. (...) Παρασκευή-Σάβ-
βατο 19 και 20 Αυγούστου. (...) 
Η απαισιότερη πορεία. Κούρα-
ση τρομερή. Τα χωριά καίγου-
νται. Την αυγή σταφύλια. Στάση 
στο δάσος. (...) 

Κυριακή-∆ευτέρα 21-22 Αυ-
γούστου. Το ψαχούλεμα των σπι-
τιών. Τα ένστικτα του εμπρηστή. 
(...) ∆ίψα τρομερή στον κάμπο 
της Φιλαδέλφειας. Μεσημέρι 
22 Φιλαδέλφεια που καίγεται. 
Τα τραίνα. (...) 

Τρίτη 23 Αυγούστου. (...) Ας 
πάει στο διάβολο γα ψυχραιμία. 
Η συστάδα των δένδρων. «Oσοι 
δεν έχουν μουλάρι». (...) «Πάρ’ 
τον κάτω». Ρόδια. Η φάλαγγα 
των φυγάδων. Ολα καίγουνται. 
Οι «Σάρδεις» με τη φωτιά. Ο Πα-
κτωλός με τα χρυσάφια του Αχ-

μετλή. Το μουλάρι που είνε πε-
σμένο, η ζάχαρη. (...) 

Παρασκευή-Σάββατο-Κυρια-
κή 26-27-28 Αυγούστου. Πρωί 
δρόμο. Φάλαγγες και φάλαγγες. 
Στη 16 η ώρα «Τάκη για κύττα, 
για κύττα». Η Σμύρνη και τα κα-
ράβια, «οι μύριοι και τα κέρατά 
τους». Η κωλομάχη. (...)»

∆εν το ξέρει ο Τάκης Κόντος 
αλλά είναι ποιητής, όχι όμως λυ-
ρικός μα δωρικός, ανελέητος:

«Τετάρτη-Πέμπτη 31 Αυγού-
στου-1 Σεπτεμβρίου. (...) Τα μύγδα-
λα του Ουζούν Κιοπρού. Ο κωλικός. 
Τα μπουρλότα της υποχώρησης. 
Η καβάλα ανάμεσα στα μύγδαλα. 
(...) Οι σειρήνες των βαποριών. (...) 

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. 
Κατά τις 2 ξεκινάμε κι’ εμείς. 
Τραγωδία. Νύχτα ακόμα Τσε-
σμές. Το μακελειό των ζωντα-
νών. Πάλι η “Καλιόπη”. Επιβι-
βαζόμαστε. Vρα 17. Χίος».

ΧΑΪΦΑ
Πολλαπλός Μοντιλιάνι
Είναι ήδη ζωγραφισμένος και από 
τις δύο πλευρές του και εκτίθεται 
στο Μουσείο Χεκτ της πόλης του Ισ-
ραήλ. Στη μία του πλευρά υπάρχει ο 
πίνακας «Γυμνό με καπέλο» και στην 
άλλη το πορτρέτο της ερωμένης του 
Μοντ Αμπράντ. Τώρα οι επιστήμονες 
του Πανεπιστημίου της Χάιφα με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας ανακάλυ-
ψαν όχι ένα, αλλά τρία ακόμη σκίτσα 
που έκανε ο Μοντιλιάνι στον συγκε-
κριμένο καμβά, προκαλώντας εκ νέ-
ου το ενδιαφέρον για τον πίνακα.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
Στη θέση τους
Η ενημέρωση υπάρχει, οι συνέπει-
ες είναι ορατές καθημερινά, μήπως 
χρειαζόμαστε περισσότερη ενσυναί-
σθηση για το περιβάλλον; Κάπως έτσι 
πρέπει να σκέφτηκαν οι επιμελητές 
της 11ης Τεχνόπολης για την επιστή-
μη και την τεχνολογία στην Αργεντι-
νή και δημιούργησαν μια άκρως εφι-
αλτική και ρεαλιστική εγκατάσταση 
για τους επισκέπτες, που τους δίνει 
τη δυνατότητα από τον τεχνητό βυθό 
που βρίσκονται να δουν τα αποτελέ-
σματα της ρύπανσης των θαλασσών.

ΜΠΑΡΙ
Η επιστροφή της Αρτεμισίας
Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία 
της Ιταλίας, και συγκεκριμένα το τμήμα 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, τον ανακτημένο πίνακα της Αρτε-
μισίας Τζεντιλέσκι, «Caritas Romana» 
που απεικονίζει την Περό να θηλάζει 
τον πατέρα της, καταδικασμένο σε ασι-
τία. Ο πίνακας της διάσημης Ιταλίδας 
ζωγράφου του 17ου αιώνα εξήχθη πα-
ράνομα από τη χώρα το 2019 για να 
δημοπρατηθεί στη Βιέννη, με τα αρμό-
δια τμήματα να μπλοκάρουν την πώλη-
ση και να τον επιστρέφουν στη χώρα.

XΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Απαγορευμένη Πόλη
Για το κοινό άνοιξε η πολυαναμενό-
μενη έκθεση στο Μουσείο του Παλα-
τιού με 900 σπάνια αντικείμενα της 
κινεζικής κληρονομιάς, δάνειο από 
το Μουσείο του Παλατιού του Πεκί-
νου. Κάποια από αυτά ταξιδεύουν 
για πρώτη φορά στην πόλη και άλλα 
εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοι-
νό, με θεματικές που χωρίζονται στην 
κληρονομιά, την αρχιτεκτονική και τη 
ζωή από την Απαγορευμένη Πόλη, 
την απεικόνιση του αλόγου στην κινε-
ζική τέχνη, την καλλιγραφία.

ΒΑΣΕΝΑΑΡ
ΕΔΑΦΟΣ
«Τη σκηνή που του αξίζει» θέλη-
σαν να προσφέρουν στον βραβευ-
μένο με Τέρνερ σερ Αντονι Γκόρμλι 
οι υπεύθυνοι του μουσείου Βόρλι-
ντεν στην Ολλανδία. Ετσι, η έκθεση 
με τίτλο «Ground», που θα διαρκέ-
σει μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα επε-
κταθεί και στο καταπράσινο κτήμα 
του μουσείου με πλήθος έργων από 
σχεδόν όλη την καλλιτεχνική πορεία 
του γλύπτη που εξερευνά τη σχέση 
του ανθρώπινου σώματος και του 
χώρου που το περιβάλλει.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Μουδανιά, Αύγουστος 1922. Το ταξίδι της υποχώρησης. Φωτογραφία από 
τα αρχεία της Εταιρείας Φίλων του Λαού.

Δύο γυναικεία πορτρέτα με παραδοσιακές φορεσιές καταγράφει ο φακός του εικονολήπτη, από τα 40 συνολικά έργα του Χαν Γιουσέν που φιλοξενούνται στο Παλάτζο Μποναπάρτε.

Το ψαχούλεμα 
των σπιτιών. Τα ένστικτα 
του εμπρηστή. (...) Δίψα 
τρομερή στον κάμπο 
της Φιλαδέλφειας.



Κυριακή 7 Αυγούστου 2022  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7

VIVI MARKATOS 
Το παιδί της θάλασσας 
εκδ. Το βιβλίο, σελ. 20

Η συγγραφέας και εικονογράφος 
του παιδικού βιβλίου «Το παιδί της 
θάλασσας» είναι βραβευμένη θεατρι-
κή συγγραφέας με πολλές διακρίσεις 
στον καλλιτεχνικό χώρο και βραβευ-
μένη ραδιοφωνική παραγωγός υπό 
την αιγίδα της UNESCO(2009). Έχει 
συμμετάσχει σε λογοτεχνικές παρου-
σιάσεις βιβλίων και έχει σκηνοθετή-
σει παραστάσεις για το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, ενώ είναι εικονογράφος 
παιδικών παραμυθιών. Έργα της βρί-
σκονται τόσο ψηφιακά στο διαδίκτυο 
όσο και έντυπα και έχει κερδίσει την αγάπη των μικρών της φίλων.
«Το παιδί της θάλασσας» είναι μια γλυκιά, όμορφη, καλοκαιρινή ιστο-
ρία, με ρίμα, για παιδιά. Μπορεί επίσης να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τον εκπαιδευτικό μιας και είναι ένα αλληγορικό κείμενο που μέ-
σα από τους στίχους του μεταδίδει όμορφα μηνύματα στα παιδιά, τα 
οποία θα τα βοηθήσουν να αντιληφθούν την αξία του να έχει κάνει κα-
νείς όνειρα και να βάζει στόχους στη ζωή του αλλά, και πώς η αισιοδο-
ξία και η αυτοπεποίθηση κάνουν τη ζωή να φαντάζει πάντα πιο όμορ-
φη, ενώ τα όνειρα μπορούν να γίνουν και αληθινά!

Το ηλεκτρονικό βιβλίο διανέμεται δωρεάν από την εφαρμογή Read 
Library. Άδεια διανομής: Creative Commons BY-NC-SA

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-library.com/ για περισ-
σότερα βιβλία και πληροφορίες.  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΛΕΣΚΗΣ
«Ανοικτός ουρανός»
εκδ. Βακχικόν, 2022, σελ. 95

Ο Γιώργος Μολέσκης αναζητεί μία 
διέξοδο και από το πρώτο ποίη-
μα της τελευταίας του ποιητικής 
συλλογής με τον τίτλο «Ανοικτός 
ουρανός» (εκδ. Βακχικόν 2022) 
φαίνεται να τη βρίσκει, το ομο-
λογεί ο ίδιος στο ομότιτλο ποίημά 
του: «Γιατί το φως κι ο ανοικτός 
ουρανός | είναι πάντα μια διέξο-
δος». Σε 53 ποιήματα ο Γιώργος 
Μολέσκης διαγράφει μια διαδρο-
μή, κοιτώντας πάντοτε μπροστά, 
αφήνοντας το βλέμμα του να πε-
τάξει προς τον ορίζοντα, το αύ-
ριο, που θα φέρει την άνοιξη και 
την ανάσταση!

Η συλλογή του αυτή μιλάει 
για το σήμερα, ή αν θέλετε για 
το πολύ πρόσφατο χθες, το χθες 
της καραντίνας και του εγκλει-
σμού, που μοιάζει όμως να το συ-
νυφαίνει με το χθες πολλών κα-
λοκαιριών πίσω... ∆ες το ποίημα 
Μνήμη Αδαμάντιου ∆ιαμαντή «Ο 
Κόσμος της Κύπρου», εκεί ο Μο-
λέσκης στρέφει το βλέμμα στον 
Τομπούλα και με τη γνώση του 
σήμερα βέβαια, γράφει πως γύ-
ριζαν ξυπόλυτοι στους δρόμους 
χωρίς να ξέρουν, χωρίς καν να 
προβλέπουν την αυριανή τους 
μέρα... και εδώ πάλι ο ποιητής 
μοιάζει να κοιτάζει μπροστά, «σε 
ένα άγνωστό μας κόσμο | που εί-
ναι το δικό μας μέλλον!».

Ενδιαφέροντα τα όσα γράφει 
για τους ποιητές και τα ποιήματα 
και πώς αυτά γεννιούνται, άλλω-
στε και ο ίδιος δεν είναι σημερι-
νός στην ποίηση, έχει καταλά-
βει πώς φτιάχνεται ένα ποίημα... 
«Μπορείς ν’ αρμέξεις απ’ το στή-
θος της μέρας | την πρώτη λέξη, 
που θα γεννήσει | ένα καινού-
ριο ποίημα» [«Πρωτομαγιά»] και 
αυτό το γάλα, αυτό το δώρο της 
φύσης πάντοτε είναι αιτία για 
μια αρχή, αλλά και μια ανάστα-
ση, ένθεη, ποικιλοτρόπως έν-
θεη. Αυτή ακριβώς η ανάσταση 
είναι νιώθω ένα ζητούμενο που 
διατρέχει ολόκληρη τη συλλο-
γή, μια ελπίδα για το αύριο του 
ανθρώπου, του Μίσια του ίδιου, 
που φαίνεται ότι το ένστικτό του 
τον οδηγεί σε άνοιξες που οι άν-
θρωποι χωρίς κόπο μετέτρεψαν 
σε βαριούς χειμώνες και να ένα 
παράπονο ή μία τοποθέτηση για 
τους ποιητές «Οι ποιητές σιω-

πούν, δυσοίωνα τ’ αστέρια | βι-
ασμός ο έρωτας, αίμα το κρασί». 

Είναι ένθεη η συλλογή, έχει 
αρώματα της άνοιξης, και μοιά-
ζει να παραπονιέται ο Μολέσκης 
γιατί παρά τα πολλά αρώματα, 
του γιασεμιού, του πακιστανού, 
σαν να αποδιώχνουμε την Ανα-
τολή μας και κυνηγάμε τη ∆ύ-
ση... [Άρωμα γιασεμιού].

Ο Γιώργος Μολέσκης στον 
«Ανοικτό ουρανό» αναστοχά-
ζεται το αύριο, αντικρίζοντας 
το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, 
«Ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη», 
«Πρωτοχρονιά στον Κεραμεικό», 
«Το Ταξίδι του Αρτεμίδωρου», 
«Μια ηλιόλουστη μέρα του χει-
μώνα στο Σούνιο»... ποιήματα 
των οποίων η κοινή συνισταμέ-

νη είναι το σήμερα, το αύριο, η 
αιωνιότητα, και ξάφνου η συλλο-
γή γίνεται ταξιδιωτική, δημιουρ-
γώντας μια ανισορροπία, με ό,τι 
προηγήθηκε και ό,τι ακολουθεί 
«Ισλανδία», «Εκκλησιαστικό όρ-
γανο στο Ρεϊκιαβίκ», «∆ύο αιω-
νόβια ορυχεία», «Στην Ινδία με 
τους θεούς».

Το δεύτερο μέρος της συλλο-
γής του Μολέσκη πιάνει το νήμα 
του πρώτου μέρους και οδηγεί 
ολόκληρο τον «Ανοικτό ουρανό» 
σε συγκεκριμένα μονοπάτια, που 
θα καταλήξουν στο τρίτο μέρος 
και το πιο ενδιαφέρον. Από το 
γενικό στο ειδικό, οι σκόρπιοι 
στίχοι ποιητικής τώρα γίνονται 
ποιητής Γιώργος Μολέσκης, χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το ποί-
ημα «Τούτες οι λέξεις», ενώ και 
το αγαπητικό «Όταν πεθαίνουν 
οι ποιητές» που γράφτηκε στη 
μνήμη του Μιχάλη Πασιαρδή, 
το οποίο αμέσως με επέστρεψε 
στο ποίημα «Τα παλιά βιβλία», 
όχι για τη συγγένειά τους στο 
περιεχόμενο αυτό καθαυτό, αλλά 
γιατί μνημονεύουν τον ίδιο τον 
άνθρωπο, είτε ως δημιουργό στί-
χων που οι στίχοι τους βγαίνουν 
από τις σελίδες σκονισμένων βι-
βλίων και κατεβαίνουν από τα 
ράφια των βιβλιοθηκών «Όταν 
πεθαίνουν οι ποιητές», είτε ως 
απλό αναγνώστη που έγραψε 
χειρόγραφα μία επιγραφή ενάμι-
ση αιώνα πριν. Την ίδια αίσθη-

ση έχω με το «Θυμούνται...» και 
τον «Κόσμο της Κύπρου». Στο 
τρίτο μέρος, ο Μολέσκης μιλάει 
ξεκάθαρα για τον τόπο του, την 
καθημαγμένη Κύπρο, με μαε-
στρία, ένας ποιητής της γενιάς 
της εισβολής, αφού μας συστη-
θεί, σε πόλεμο γεννήθηκε «Όταν 
γεννήθηκα...!» γράφει για την 
Κύπρο, στην οποία ο πόλεμος 
ήρθε κάποια καλοκαίρια αργό-
τερα και έκτοτε ποτέ δεν έφυγε 
και μάλιστα έγινε σχεδόν κανο-
νικότητα ο στρατιωτικός αέρας, 
άλλους τους βολεύει και άλλους, 
όπως ο Μολέσκης εν προκειμέ-
νω, τους καίει, τους πνίγει, όπως 
ξεκάθαρα φαίνεται στο ποίημα 
«Η σκόνη», αλλά και το «Γράμ-
μα στον Φικρέτ Ντεμιράγ», «Η 
Νεκρή μας Ζώνη».

Η συλλογή του Γιώργου Μο-
λέσκη είναι προσωπική, και ταυ-
τόχρονα αφορά τον συλλογικό, 
 διαπνέεται από τον άνθρωπο, 
τον ανέστιο, τον τσακισμένο, 
τον ματαιωμένο, αλλά και από 
τη φύση, που ο ίδιος ο άνθρω-
πος-θεός δεν ξέρει πώς να της 
φερθεί, αφού η φθορά του είναι 
τέτοια, χαρακτηριστικά τα ποι-
ήματα «Τι μας έφερε η Βροχή» 
και «50 Βαθμοί Κελσίου». Είναι 
μία συλλογή βιωματική, μία δη-
μιουργική ποιητική ανακούφι-
ση, που αρχίζει με την ελπίδα, 
γιατί αυτή χρειάζεται ο κόσμος 
της Κύπρου. 

Ο Νίκος Βεργέτης ζει και εργάζε-
ται στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις 
Κέλευθος κυκλοφορούν τα βιβλία 
του «Χόλι μάουντεν» (2017) και 
«Ιπποκράτους και Ασκληπιού γω-
νία» (2019) και από τις εκδόσεις 
Eρμα το «Τορκί Μπαρ» (2021). Από 
τον Οκτώβριο του 2020 βρίσκεται 
πίσω από τις εκδόσεις Κυψέλη.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Την αυτοβιογραφία του Κιθ Ρί-
τσαρντς και το «Πέθανε με τα μάτια 
ανοιχτά» του Nτέρεκ Ρέιμοντ.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Kάποιος από τους Μυστικούς Επτά 
ή τους Πέντε Φίλους. Πιτσιρικάς, να 
είμαι έτοιμος να πιστέψω στο οτιδή-
ποτε και ακόμα πιο έτοιμος να κάνω 
τα πάντα για την παρέα μου.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;
Θα προτιμούσα οικοδεσπότης να 
είναι ο Χάντερ Σ. Τόμπσον ώστε να 
έχουμε όλα τα απαραίτητα. Από κει 
και πέρα, Ρομπέρτο Μπολάνιο, Σά-
ρα Κέιν, Tζακ Λόντον, Αλεχάντρα 
Πισαρνίκ.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Οτι «κάθε ελεύθερο λεπτό είναι μια 
σύντομη ιστορία με αίσιο τέλος». 
Από το «Σανταράμ» του Γκρέγκορι 
Ντέιβιντ Ρόμπερτς. ∆εν είναι στοι-
χείο, αλλά είναι κάτι που δεν μου 
είχε περάσει ποτέ από το μυαλό και 
μου άρεσε. 
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα πρώτη φορά;
Το «Μαγικό δέρμα» του Ονορέ ντε 
Μπαλζάκ.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο 
που έχετε διαβάσει τις 
περισσότερες φορές;
Το «Ερίκ Καστέλ», ένα 
κόμικ που έβγαινε όταν 
ήμουν πιτσιρικάς. Πρέπει 
να είχα διαβάσει κάθε 
τεύχος του περισσότερες 

από τριάντα φορές. Στη λογοτεχνία 
σπανίως να διαβάσω ένα βιβλίο πά-
νω από μία φορά. Μου αρέσει τα 
βιβλία να μου αφήνουν έπειτα από 
καιρό μια αίσθηση «περίεργη» παρά 
να τα θυμάμαι με λεπτομέρειες. Γι’ 
αυτό και υπάρχουν πολλά που θεω-
ρώ αγαπημένα και σχεδόν δεν θυ-
μάμαι την πλοκή τους. 
 
Η μνήμη και η λήθη μοιάζουν να εί-
ναι βασικοί πυλώνες στις ιστορίες 
σας. Ποιοι άλλοι;
Το ψέμα και η αλήθεια. Με μια ξε-
κάθαρη διάθεση να υποστηρίξω το 
ψέμα.
 
Γιατί το ψέμα;
Επειδή έχει τόσο λοιδορηθεί σε 
σχέση με την κατ’ εμέ υπερεκτιμη-
μένη ειλικρίνεια. Φανταστείτε έναν 
κόσμο μέσα στην ειλικρίνεια. Νο-
μίζω ότι θα ήταν φρικτός και αφό-
ρητος. Αντιθέτως το ψέμα μπορεί 
να φτιάξει ωραίες ιστορίες, να δη-
μιουργήσει ζωή από το τίποτα, να 
απογειώσει τη φαντασία μας, να 
γεννήσει προσδοκίες, να ρίξει λί-
γη... σάλτσα στη διεκπεραιωτική κα-
θημερινότητά μας.
 
Από το «Χόλι μάουντεν» μέχρι το 
«Τορκί Μπαρ» έχετε αλλάξει ως 
συγγραφέας; Κι αν ναι, με ποιο 
τρόπο;
Αν έχω αλλάξει σε κάτι, αυτό έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι δεν ψάχνω 
πια μια συνθήκη για να μιλήσω γι’ 
αυτά που με καίνε, όπως για παρά-
δειγμα ο ετοιμοθάνατος στο «Χόλι 
μάουντεν», αλλά θέλω να κατα-
σκευάζω ιστορίες που 
να τα εμπεριέχουν. 
Κι αν δεν χωράνε, 
μου βγαίνει να προ-
στατέψω την ιστο-
ρία και όχι να τα 
πω με το ζόρι.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΓΙΑΝΟΥ
Αυτές
εκδ. Πόλις, σελ. 96

 

Ο
ι γυναίκες του βιβλίου βρί-
σκονται στην ακμή του θυ-
μού τους. Τις διεγείρει η προ-

σμονή της βίας. Στην κατακλείδα 
των διηγημάτων σαρώνουν με 
μια τελεσίδικη χειρονομία κάθε 
συγκατάβαση που τις ταπείνωνε. 
Επείγονται να τσακίσουν την ησυ-
χία της ζωής τους με μια διαπε-
ραστική, πελώρια κραυγή. Αυτές 
που ήταν πάντοτε υποταγμένες, 
αμίλητες και προσηνείς, βρίσκουν 
το θάρρος στις τελευταίες φρά-
σεις να κάνουν εκκωφαντικό θό-
ρυβο. Μία νοσοκόμα φεύγει από 
τη βραδινή βάρδια, διασχίζοντας 
έναν διάδρομο με κλειστές πόρ-
τες, πίσω από τις οποίες σοβούν 
αδυσώπητες εκκλήσεις. Πατώ-
ντας τέρμα το γκάζι, φεύγει διά 
παντός από τον χρόνο, σμπαρα-
λιάζοντας την ακινησία του. Μια 
φοιτήτρια, προχωρώντας σε έναν 
επιθετικό διάδρομο της Σχολής 
της, νιώθει να την περιγελούν οι 
φοιτητικές αφίσες, που της απευ-
θύνουν λέξεις ακατάληπτες. Αυ-
τή την περιγελαστική ακαταλη-
ψία περιλούζει με τον καφέ της. 
Μια μητέρα, απηυδισμένη με την 
«έφηβη βεβαιότητα» της κόρης 

της, την ταΐζει τα απομεινάρια του 
ομφάλιου λώρου, μπουκώνοντάς 
την μητρικό θυμό.

Οι ηρωίδες της Ευγενίας Μπο-
γιάνου είναι αχνές, αδιόρατες, 
σβησμένες από την πλήξη. Είναι 
πλάσματα της συνήθειας και της 
ανίας. Τα σπίτια τους τα χνουδιά-
ζει ένα πέπλο πά-
χνης, σωρευμένης 
από παλιοκαιρί-
σιες αναμονές για 
κάτι σπουδαιότε-
ρο από το τίποτα. 
Στις γωνίες κουρ-
νιάζει μια νυστα-
λέα ησυχία. Είναι 
ασυντρόφευτες. 
Το μόνο που η Λ. 
βλέπει από τον 
εραστή της είναι 
ένα «ο» πάνω στα 
χείλη του. Η γλί-
σχρα ηδονή τη 
βύθιζε στο μηδέν. 
Στις μοναχικές γυναίκες κάνουν 
παρέα ενοχλητικά συναισθήματα, 
προσωποποιημένα σε δυναστικές 
οντότητες. Στριμωγμένη στο «λε-
ωφορείο της υπακοής», η Θ. αι-
σθάνεται να την περισφίγγει «η 
πρωινή δυσαρέσκεια» που περιφέ-
ρεται σκυθρωπή ανάμεσα στους 
επιβάτες. Επιστρέφοντας στο σπί-
τι, μια γυναίκα με πονεμένα γό-

νατα κάθεται δίπλα στην οχληρή 
συγκάτοικό της, την επανάλη-
ψη, απλωμένη στον καναπέ σαν 
στρώμα σκόνης, ένα πάλλευκο 
αν και βρώμικο πλάσμα, που ήθε-
λε να το αφανίσει. Γερμένη στον 
πάγκο ενός μπαρ, η ∆. βουτάει 
μέσα στο άπατο ποτήρι της, κά-

νοντας θρύψαλα 
τη φλύαρη αυτο-
συντήρηση, που 
επέμενε να τη 
σώσει. Μια φίλη 
είχε η Π., τη βρα-
δύτητα, και «την 
έκανε χαλκομα-
νία στο χώμα με 
το παπούτσι». Ο 
χρόνος βιαζόταν.

Η  βία  ενε -
δρεύει και στην 
ανηλικότητα . 
Eνα κορίτσι, που 
ονειρεύεται λου-
λούδια, γεμίζει τις 

τσέπες του με τις πέτρες στη φω-
νή της μητέρας του. Oταν το βά-
ρος τη λυγίζει, ξεχνάει τα ολάνθι-
στα λιβάδια για να παραδοθεί σε 
ένα άγριο πετροβόλημα. Eνα άλλο 
κορίτσι ξύνει με λύσσα την πληγή 
στο γρατζουνισμένο της γόνατο 
και βλέπει το αίμα να αντανακλά 
ένα φως «αδιανόητο, ιδιοφυές». 
Μια άλλη γδέρνεται περιπαθώς με 

αγκάθια, θέλοντας να αποσπάσει 
με τη ματωμένη της όψη δάκρυα 
αφιερωμένα μόνο σε εκείνη.

Στα διηγήματα της Μπογιά-
νου πνέει μια φεμινιστική αύρα, 
που το ράπισμά της ακούγεται 
σαν επαναστατικό σάλπισμα. Οι 
άντρες αναφέρονται με το όνομά 
τους, ενώ οι γυναίκες με το αρχικό 
τους, σχηματίζοντας το στερεοτυ-
πικό δίπολο καταπιεστή και θύ-
ματος. Oπως ο πόνος που κατα-
λαμβάνει την Υ., ενσαρκωμένος 
σε στυγνό εραστή. Η εξέγερση 
των αδικημένων γυναικών, δεν 
είναι παρά ένα ξέσπασμα της φα-
ντασίας τους, μια αιματοβαμμένη 
ψευδαίσθηση. Περισσότερο ενδι-
αφέρον από την πολεμική οπτική, 
έχει η γραφή. Οι σύντομες φρά-
σεις παρατάσσουν στιγμιότυπα 
χαμηλότονων στιγμών που κατα-
τείνουν στην έκρηξη. Ο παρατα-
κτικός ρυθμός της γραφής, συντο-
νίζεται με την κυρίαρχη συνθήκη 
των ηρωίδων, την πλήξη. Oμως, 
από ένα σημείο και πέρα, το αφη-
γηματικό μοτίβο καταντάει κου-
ραστικό και στάσιμο. Μόνο χάρη 
στη φαντασιωτική δριμύτητα των 
καταληκτικών φράσεων, η Μπο-
γιάνου κατορθώνει να εγκαταστή-
σει το απροσδόκητο και το ανε-
πανόρθωτο μέσα σε έναν χρόνο 
ακυρωμένο από τη μονοτονία.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Θυμωμένα θύματα

 Αναζητώντας διέξοδο

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗΣ 500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΒΕΡΓΕΤΗ

ι στοι
ν μου 
υαλό και 

βάσατε

ρέ ντε

μάουντεν», αλλά θέλω να κατα
σκευάζω ιστορίες που 
να τα εμπεριέχουν. 
Κι αν δεν χωράνε,
μου βγαίνει να προ-
στατέψω την ιστο-
ρία και όχι να τα 
πω με το ζόρι.

Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ

Στο τρίτο μέρος, ο Μολέσκης μιλάει ξεκάθαρα για τον τόπο του, την καθημαγμένη Κύπρο.



Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Για ακόμη μία χρονιά το διεθνές Φε-
στιβάλ Αnimation Κύπρου Όψεις 
του Κόσμου, ταξιδεύει στη Σαλα-
μιού, και από τις 10 έως τις 13 Αυ-
γούστου όσοι ανηφορήσουν στην 
Πάφο θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ταινίες που 
έχουν βραβευθεί στα σημαντικό-
τερα φεστιβάλ του πλανήτη αλ-
λά και υποψήφιες για τα βραβεία 
Όσκαρ. Επίσης, έχουν προγραμ-
ματιστεί και παράλληλες δραστη-
ριότητες που φέτος περιλαμβά-
νουν εκθέσεις, εργαστήρια για 
μικρούς και μεγάλους, καθώς και 
συναυλίες. Ο Γιώργος Τσαγγάρης, 
ένας από τους επιμελητές του Φε-
στιβάλ μιλάει στην «Κ» για το φε-
στιβάλ, λέγοντας: «Γίναμε σαν τα 

πουλιά, ρίχναμε σπόρους, καλλι-
εργώντας ένα όνειρο, που αργότε-
ρα έγινε ιδέα και σήμερα τη βλέ-
πουμε να ανθίζει στον τόπο μας. 
Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Αnimation 
της Κύπρου είναι ένας από τους 
σπόρους που φυτέψαμε μαζί τό-
τε, έγινε δέντρο και σήμερα απο-
λαμβάνουμε τους καρπούς του».
–20 Φεστιβάλ Αnimation Κύ-
πρου έως τώρα, Γιώργο, τι έχει 
προσφέρει στην κινηματογρα-
φική κουλτούρα του τόπου μας; 

–Το 2001 σε μια συνάντηση 
μου με την Έλενα Χριστοδου-
λίδου, ανώτερη λειτουργό στις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες, μου ανα-
κοίνωσε πως προσκάλεσε ένα 
σπουδαίο άνθρωπο του Σινεμά 
να συνεργαστεί με την Κύπρο 
για τη δημιουργία του πρώτου 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου 
Κινηματογράφου στον τόπο μας. 
Ήταν ο ∆ημήτρης Εϊπίδης, ο άν-
θρωπος που μεταξύ πολλών άλ-
λων δημιούργησε το τμήμα «Νέοι 
Ορίζοντες» στο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης, ανοίγο-
ντας ένα παράθυρο σε ένα σπου-
δαίο σινεμά που μέχρι τότε ήταν 
άγνωστο στην Ευρώπη. Είχα τότε 
τη μεγάλη τιμή να σχεδιάζω τις 
αφίσες του Φεστιβάλ και έτσι μυ-
ήθηκα και εγώ σε τούτο το σπου-
δαίο σινεμά, άγνωστο μέχρι τότε 

σε πολλούς από εμάς στην Κύπρο. 
Μάθαμε μέσα από τον χώρο του 
μύθου, να ανιχνεύουμε τα δύσκο-
λα θέματα, τις ανθρωποκεντρικές 
ιστορίες που γεννά η πραγματι-
κότητα. Γίναμε σαν τα πουλιά, 
ρίχναμε σπόρους, καλλιεργώντας 
ένα όνειρο, που αργότερα έγινε 
ιδέα και σήμερα τη βλέπουμε να 
ανθίζει στον τόπο μας. Το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Αnimation της Κύπρου 
είναι ένας από τους σπόρους που 
φυτέψαμε μαζί τότε, έγινε δέντρο 
και σήμερα απολαμβάνουμε τους 
καρπούς του.
–Επιμείνατε στη Σαλαμιού, μια 
απομακρυσμένη κοινότητα της 
Κύπρου, και τελικά πετύχατε να 
συγκαταλέγεται το Animafest 
Cyprus σε ένα από τα πιο σημα-
ντικά Φεστιβάλ διεθνώς... Ποιο 
είναι το μυστικό σας;

–Όλα αυτά τα χρόνια ταξίδεψα 
σε πολλά φεστιβάλ και ευτύχη-
σα να γνωρίσω και να συνδεθώ 
με κορυφαίες προσωπικότητες 
του τομέα αυτού. Είναι αμέτρη-
τοι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και 
προγραμματιστές ξένων φεστιβάλ 
που τους προσκάλεσα να επισκε-
φτούν την Κύπρο, είτε για να πα-
ρουσιάσουμε το έργο τους ή για 
να προσφέρουν διάφορα εργαστή-
ρια. Όλοι τους έφευγαν μαγεμέ-
νοι μα και συγκινημένοι από την 
εμπειρία τους στο Κυπριακό Φε-
στιβάλ. Έβλεπαν απλούς ανθρώ-
πους της υπαίθρου πλάι σε νέους 
από τις πόλεις και πολλούς καλλι-
τέχνες να παρακολουθούν αντά-
μα σύγχρονες ταινίες σε απομα-
κρυσμένες κοινότητες. Ένιωθαν 
πως αυτό το φεστιβάλ ξεχωρίζει 
από όλα τα άλλα, είναι αυθεντικό 

και πρωτότυπο, πως νοιάζεται για 
την κοινωνία. Και φυσικά τις θετι-
κές τους εντυπώσεις τις διέδιδαν 
και σε άλλους. Αυτή η εκτίμηση 
κατά την άποψή μου δημιούργη-
σε και τα διεθνή θεμέλια, στερεώ-
νοντας έτσι το Φεστιβάλ μας πλάι 
σε σημαντικά άλλα φεστιβάλ στον 
παγκόσμιο χάρτη. Ήταν δηλαδή 
για εμένα μια αποστολή να δια-
δώσω διεθνώς τις ομορφιές και 
τους ανθρώπους του τόπου μας, 
τοποθετώντας τη διοργάνωση του 
φεστιβάλ στην καρδιά αυτής της 
ιδέας. Ο Theodore Ushev ένας από 
τους σημαντικότερους σκηνοθέ-
τες της εποχής μας, όταν επισκέ-
φτηκε το Φεστιβάλ μας το 2016 
είπε χαρακτηριστικά: «Εσείς στο 
Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή και 
στο Αnimafest εργάζεστε για να 
μεταδώσετε τις αξίες της τέχνης 

στη συλλογική συνείδηση και αυ-
τό είναι το σπουδαιότερο στην 
τέχνη». 
–Θα προβάλλετε 4 ταινίες Κυ-
πρίων δημιουργών και φοιτη-
τικές ταινίες από το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το 
Cyprus Academy of the Arts, 
πάμε καλά λοιπόν; Πώς βλέπεις 
το Animation σινεμά της χώρας; 

–Προβάλαμε αμέτρητες δου-
λειές των κυπριακών σχολών όλα 
αυτά τα χρόνια και αυτό είναι πο-
λύ σημαντικό, γιατί όλοι αυτοί οι 
νέοι έρχονται στο φεστιβάλ και 
έχουν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν τις ταινίες τους πλάι 
σε ένα διεθνές διαγωνιστικό πρό-
γραμμα με τις κορυφαίες παρα-
γωγές του πλανήτη. Αυτό θεω-
ρώ πως είναι ένα σχολείο. Είναι 

επίσης και ένα είδος ουσιαστικής 
ανάπτυξης που προσφέρει κάθε 
χρόνο το φεστιβάλ. Εκτός βεβαίως 
από τα αμέτρητα εργαστήρια που 
διοργανώνουμε κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, πολλά χρό-
νια τώρα. Είναι πολλοί οι νέοι που 
μεγάλωσαν στο φεστιβάλ και σή-
μερα είναι δίπλα του. Είναι πολλοί 
και οι νεοεισερχόμενοι. Το αγα-
πούν και το νιώθουν δικό τους ως 
ένα χώρο δημιουργικό που μέσα 
σε αυτόν έχουν τη δυνατότητα να 
εκφραστούν, να συναντηθούν, να 
μοιραστούν ιδέες και προβλημα-
τισμούς, να συνδεθούν δημιουρ-
γικά! Έτσι κατά την άποψή μου 
προχωρούν και διευρύνονται οι 
ιδέες! Τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρούμε με χαρά πολλούς νέους 
να αντιλαμβάνονται το animation 
με την πλατιά του έννοια, δηλαδή 
να το προσεγγίζουν καλλιτεχνικά 
και όχι μόνον εμπορικά. Αυτή εί-
ναι και η πρόθεση του φεστιβάλ 
όλα αυτά τα χρόνια: να προβάλει 
την τέχνη του animation ως ένα 
ισχυρό και σύγχρονο εκφραστικό 
μέσο στα χέρια της ανεξάρτητης 
δημιουργίας και όχι ως ένα είδος 
υπερπαραγωγής που απευθύνε-
ται μόνο σε παιδιά.
–Υπάρχει το κοινό που μπορεί 
να υποστηρίξει τέτοιες δημι-
ουργίες; Ποια είναι η συμβο-
λή του φεστιβάλ στην καλλι-
έργειά του;

–Το Animation είναι μια τέχνη 
με πολλές εκφάνσεις και πολλά 
καλλιτεχνικά στρώματα ανθρώ-
πων που ασχολούνται με αυτό. 
∆εν είναι όλοι οι ίδιοι. Επικρατεί 
δηλαδή η λανθασμένη εντύπωση 
πως το animation είναι μόνο ένα 
πράγμα. Είναι πολλοί οι εκφρα-
στές του και πολλές φορές δεν 
συγκλίνουν καθόλου μεταξύ τους. 
Υπάρχει δηλαδή το καλλιτεχνικό, 
το πειραματικό, το χειροποίητο, 
το βίντεο που προορίζεται για τις 
γκαλερί, αυτό για τις διαφημίσεις 
ή για εμπορικές παραγωγές, τηλε-
οπτικές σειρές, ταινίες προπαγάν-
δας, ή ταινίες ντοκιμαντέρ κ.ο.κ. 
Αυτό που θέλω να πω είναι πως 
οι περισσότεροι έχουν στον μυα-
λό τους το animation ως ένα εί-
δος όπως παρουσιάζεται κυρίως 
από τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά 
μέσω των studio της Disney που 
έχει δημιουργήσει ένα κώδικα για 
το τι θεωρείται καλό και τι κακό 
animation. Αργότερα ήρθε η τη-
λεόραση, το κινητό τηλέφωνο, 
το iPad, οι υπολογιστές κ.λπ. Από 
τη μια, αυτά τα νέα μέσα έκαναν 
το animation πολύ προσιτό, αλ-
λά ταυτόχρονα το κάνουν και πο-
λύ ανούσιο πολλές φορές, με την 
έννοια ότι όλα πλέον φαίνονται 
ίδια. Αλλά γι’ αυτό υπάρχουν τα 
φεστιβάλ, για να παρουσιάζουν 
ταινίες που δεν έχουν στόχο το 
κέρδος και τη μαζικότητα. Εκεί 
μπορεί κάποιος να γνωρίσει την 
πραγματική πρωτοπορία και να 
καλλιεργήσει την αισθητική του.

Το animation δεν είναι μόνο ένα πράγμα
Ο Γιώργος Τσαγγάρης μιλάει για το 21ο Φεστιβάλ Αnimation Κύπρου που γίνεται στη Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου

–41 ταινίες στο Διεθνές δια-
γωνιστικό από 21 χώρες. Θα 
ήθελα να παρουσιάζαμε μερι-
κούς από τους δημιουργούς 
που θα φιλοξενηθούν στο διε-
θνές διαγωνιστικό πρόγραμμα 
και τα μέλη της Διεθνούς Κρι-
τικής Επιτροπής

–Στο πρόγραμμα φέτος φιλο-
ξενούνται όπως και κάθε χρόνο, 
κορυφαίες, βραβευμένες και πο-
λυταξιδεμένες ταινίες από κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Την ίδια ώρα 
έχουμε την μεγάλη τιμή να πα-
ρουσιάζουμε τέσσερις παγκόσμι-
ες πρεμιέρες σημαντικών σκη-
νοθετών: Tην ταινία «The dog 
Apartment» του Priit Tender από 
την Εσθονία που παρουσιάζει 
ένα πρώην χορευτή μπαλέτου 
να καταβάλλει μάταιες προσπά-
θειες να απεξαρτηθεί από το αλ-
κοόλ και την καθημερινή του 
ρουτίνα. Επίσης σε παγκόσμια 
πρεμιέρα η ταινία «The hour 
coat» της σκηνοθέτριας πειρα-

ματικών ταινιών Αmy Kravitz, 
επίτιμης προέδρου φέτος του ∆ι-
εθνούς Φεστιβάλ Animation της 
Οttawa. Οι δύο άλλες ταινίες που 
έχουν στο φεστιβάλ μας παγκό-
σμιες πρεμιέρες είναι η ταινία 
της Γερμανίδας σκηνοθέτριας 
Melanie Jilg, «Hello Darkness 
My Good Friend» και η πειραμα-
τική ταινία «White sateen», της 
Ιρανής Shiva Sadegh Asadi. Στο 
πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται 
η υποψήφια για Όσκαρ ταινία 
«Bestia» του Χιλιανού σκηνοθέ-
τη Hugo Covarrubias, βασισμέ-
νη σε πραγματικά γεγονότα της 
περιόδου της δικτατορίας στη 
Χιλή. Θα δούμε την τελευταία 
ταινία του Ιάπωνα Αtsushi Wada 
«Bird in the Peninsula», της Σλο-
βένας Spela Cadez «Steakhouse», 
το οποίο απέσπασε το βραβείο 
κριτικής επιτροπής στο Φεστι-
βάλ του Annecy, την ταινία «Α 
bite of Bone» της νεοεμφανιζό-
μενης Homani Yano από την 

Ιαπωνία που απέσπασε το με-
γάλο βραβείο στο φεστιβάλ της 
Οttawa, η ταινία «The Garbage 

man» της Laura Goncalves από 
την Πορτογαλία που απέσπα-
σε το πρώτο βραβείο στο φεστι-
βάλ του Ζagreb στην Κροατία, η 
καινούργια ταινία του Αμερικα-
νού Steven Subotnick, «Tender 
Parts», ενός σημαντικού σκηνο-
θέτη που ασχολείται κυρίως με 
το πειραματικό σινεμά, η και-
νούργια ταινία του Ολλανδού 
σκηνοθέτη Paul Driessen, «The 
2 Shoes», αναφέρομαι απλώς σε 
κάποιες.

Ειδικό αφιέρωμα
Ξεχωρίζει, επίσης, το ειδικό 

αφιέρωμα στις δύο σκηνοθέτριες 
της φετινής κριτικής επιτροπής, 
της Lucija Mrjlak από την Εσθο-
νία και της Εlizabeth Hobbs από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 
η ταινία της έναρξης του φεστι-
βάλ “Mount Fuji from a moving 
train” ενός από τους σημαντικό-
τερους εκπροσώπους του πειρα-
ματικού σινεμά στις μέρες μας 

του Pierre Hebert από τον Κα-
ναδά, τον οποίο είχαμε και την 
τιμή να φιλοξενήσουμε στο φε-
στιβάλ μας το 2019. Στην διεθνή 
κριτική επιτροπή φέτος είναι και 
Clémence Bragard, μία από τις 
προγραμματίστριες στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ του Αnnecy.

Ξεχωριστό φέτος και ενισχυ-
μένο είναι και το κυπριακό δι-
αγωνιστικό πρόγραμμα που δι-
αθέτει δύο τμήματα, φοιτητικό 
και επαγγελματικό και περιλαμ-
βάνει ταινίες από καταξιωμένους 
Κύπριους καλλιτέχνες αλλά και 
νέους φοιτητές.

Ξεχωρίζει και η αφίσα του φε-
στιβάλ που φέτος προέρχεται από 
την Ιαπωνία και τη σχεδίασε η 
Sarina Nihei. Την πρώτη νύχτα 
του φεστιβάλ το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σει μία από τις πιο πολυβραβευ-
μένες της ταινίες με τίτλο «Small 
People with Hats».

Θα ήταν παράληψή μου να 

μην αναφερθώ και στο παιδι-
κό πρόγραμμα ταινιών αλλά και 
στο φετινό πλούσιο πρόγραμμα 
των εργαστηρίων από ξένους και 
Κύπριους καλλιτέχνες, τις εκθέ-
σεις της Κατερίνας Ατταλίδου και 
Μυρτώς Παπαχριστοφόρου με 
τίτλο «Μελουζίνη» και της Lucija 
Mirzlak με τίτλο «Dreamscapes», 
τη βίντεο εγκατάσταση Parasitic 
Draft από την κολεκτίβα Fried 
Film Studios καθώς και τις τέσ-
σερις υπέροχες συναυλίες από 
κυπριακές μπάντες που φιλοξε-
νούμε φέτος: Τους Vlamis and the 
suns, τους Monsieur Doumani, 
τον Μιχάλη Ττερλικκά με τη Μού-
σα Λύρα και τους Circle and the 
boat. 

Πληροφορίες: To αναλυτι-
κό πρόγραμμα στη σελίδα του 

φεστιβάλ στο Facebook και στην 
ιστοσελίδα www.animafest.com.cy. 
Σαλαμιού Πάφου από τις 10 έως τις 
13 Αυγούστου.

Ο Γιώργος Τσαγγάρης είναι επι-
μελητής του Φεστιβάλ Αnimation 
Κύπρου Όψεις του Κόσμου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ 
Αnimation της Κύπρου 
είναι ένας από τους σπό-
ρους που φυτέψαμε μα-
ζί τότε, έγινε δέντρο και 
σήμερα απολαμβάνουμε 
τους καρπούς του.

Κορυφαίες, βραβευμένες ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη

Στο φετινό Φεστιβάλ φιλοξενούνται 41 ταινίες από 21 χώρες, ανάμεσά τους και τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες σημαντικών σκηνοθετών.
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ΑΥΤΟ AKOYΣ!

 Εφραίμ
ΓεωργίουXρίστος

Ζαβός

MAΠΠΕΣ
SHOW!

ΔΕΥΤΕΡΑ�ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00 � 17:00

Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Η μουσική ήταν πάντοτε στη ζωή 
του Τάσου Μελετόπουλου, αλλά 
αυτό δεν είναι γνωστό σε πολλούς. 
Σπάνια ένας τόσο εσωστρεφής και 
ολιγόλογος άνθρωπος όσο ο Τάσος 
έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κοι-
νωνικής ζωής και μάλιστα για δε-
καετίες. Ο Τάσος Μελετόπουλος 
είναι ένας καλλιτέχνης κρυμμένος 
σε κοινή θέα. Καλλιτέχνης, γιατί 
δεν ήταν απλώς ο ιδιοκτήτης των 
κλαμπ «Εργοστάσιο», «Αεροδρό-
μιο» και «Aτομο», αλλά κάτι περισ-
σότερο. Αυτά τα κλαμπ ήταν μάλ-
λον «καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις» 
(art installations) του Μελετόπου-
λου, παρά κλαμπ. Η σύλληψη, τα 
σκηνικά, αλλά και ο κόσμος τους, 
η λειτουργία τους, ήταν σαν μια 
καλλιτεχνική μεταφορά, σαν μια 
αφήγηση, σαν μια αναπαράσταση 
της κοινωνικής ζωής της Αθήνας 
τις δεκαετίες ’80 και ’90. Αυτά τα 
κλαμπ δεν ήταν «πωλητήρια πο-
τών», αλλά χώροι ιδιαίτερης ενέρ-
γειας και ευγένειας. Η «καλή Αθή-
να», η καλλιτεχνική Αθήνα και η 
ζωντανή Αθήνα κάθε ηλικίας έλα-
βε μέρος στα κλαμπ-installations 
του Τάσου. Ο ίδιος ήταν εκεί, κάθε 
βράδυ, διακριτικά, δεν παρίστανε 
το «αφεντικό». Πίσω από τον επι-
χειρηματία κρυβόταν ένας σκη-
νοθέτης, ένας συγγραφέας, ένας 
ποιητής, ένας ζωγράφος και κυρίως 
ένας μουσικός. Μόνο οι λίγοι φίλοι 
του το ήξεραν, δεν είχε ποτέ κα-
μιά αγωνία προβολής. Σήμερα έχει 
επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστι-
κά στη μουσική. 

 
– Είστε ένας «επίμονος μου-

σικός» που γράφει τραγούδια 

διαρκώς στο background άλ-
λων επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων;

– Ξεκίνησα να γράφω τραγού-
δια στα 18 και συνεχίζω μέχρι σή-
μερα, ποτέ όμως δεν ήταν η μο-
ναδική μου ασχολία. Αυτό έγινε 
επειδή είχα παράλληλα επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες οι οποίες 
απαιτούσαν πολύ από τον παρα-
γωγικό μου χρόνο, αλλά επίσης 
επειδή μου άρεσε να ασχολούμαι 
και με άλλες δραστηριότητες που 
είχαν σχέση με την τέχνη, όπως 

η συγγραφή μυθιστορημάτων, η 
ποίηση και η ζωγραφική. Η μου-
σική είναι, όμως, για εμένα ο πιο 
ουσιαστικός τρόπος έκφρασης.

 
– Γιατί θέλετε να διατηρείτε 

μια «ιδανική απόσταση» από 
τη δημοσιότητα την ίδια ώρα 
που είστε από πολύ νέος ένας 
πολύ γνωστός Αθηναίος;  

– Το βασικό μου πρόβλημα 
ήταν πάντα ότι λόγω δουλειάς 
(συνιδιοκτήτης και ιδρυτής των 
κέντρων διασκέδασης «Εργοστά-
σιο», «Αεροδρόμιο», «Ατομο»...), 
έπρεπε να είμαι πολύ κοινωνι-
κός, ενώ είμαι από τη φύση μου 

πολύ εσωστρεφής. Χαίρομαι που 
όσο περνούν τα χρόνια μπορώ 
να ακούω περισσότερο τον εαυ-
τό μου και τις ανάγκες μου, και 
να διατηρώ τις κοινωνικές συ-
ναναστροφές που πραγματικά 
απολαμβάνω.

 
– Ποια είναι τα νέα τραγού-

δια σας;
– Η Νεφέλη Φασούλη τραγού-

δησε τέσσερα τραγούδια μου με 
αγγλικό στίχο. Το πρώτο από αυ-
τά, «Totally confused», κυκλο-
φόρησε τον Ιανουάριο και πριν 
από λίγες ημέρες ανέβηκε στο 
YouTube το δεύτερο από αυτά με 

τίτλο «as##OLE». Ετοιμάζω αυτές 
τις ημέρες πέντε νέα τραγούδια με 
αγγλικό στίχο για ανδρική φωνή. 
Επίσης έχω συνθέσει και ένα μου-
σικό έργο για χοροθέατρο σε στί-
χους του ποιητή Γιώργου Κακουλί-
δη, «Το τραγούδι του Φαύνου», που 
τώρα δουλεύω ελπίζοντας κάποια 
στιγμή να παρουσιαστεί.

 
– Τα τραγούδια σας έχουν 

χαρακτηριστεί από τον Γιάννη 
Νένε ως «αισθηματική pop». 
Πώς ορίζετε την αισθηματι-
κή pop;

– Οταν γράφω τραγούδια δεν 
σκέφτομαι σε ποια κατηγορία 

ανήκουν. ∆εν είμαι θεωρητικός 
της μουσικής, ούτε έχω σπουδά-
σει μουσική. Ετσι τα τραγούδια 
μου μπορεί να τα χαρακτηρίσει 
κάποιος όπως θέλει ή να τα κα-
τατάξει σε οποιαδήποτε κατηγο-
ρία. Αισθηματικά είναι σίγουρα 
και pop ελπίζω να γίνουν. ∆εν 
καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα 
αποστρέφονται τον όρο «pop». 
Αν κάτι αρέσει σε πολλούς ακό-
μη καλύτερα, δεν χρειάζεται να 
κάνουμε «δύσκολη» μουσική για 
να είναι ποιοτική.

 
– Τα τραγούδια σας εκπέ-

μπουν συνωμοτικότητα, χιού-

μορ και σιγουριά – είναι σαν 
παιχνίδι. Το περίφημο «ανεκ-
πλήρωτο αίσθημα» και το δρά-
μα που χαρακτηρίζει συχνά 
την τραγουδοποιία δεν φαίνε-
ται να σας απασχολούν ιδιαί-
τερα. Αυτή η προσέγγιση στη 
μουσική είναι αντικατοπτρι-
σμός του τρόπου ζωής και του 
τρόπου σκέψης σας πέρα από 
τη μουσική;

– Ναι, συμβαδίζει απολύτως 
με τον τρόπο ζωής και τον τρό-
πο σκέψης μου. ∆εν μου αρέσει η 
σοβαροφάνεια και βλέπω πολλές 
φορές καλλιτέχνες να πέφτουν 
σε αυτήν την παγίδα. Μου αρέ-
σει το συναίσθημα χωρίς το δρά-
μα, μου αρέσει το χιούμορ χωρίς 
την προσβολή και μου αρέσει το 
παιχνίδι χωρίς τον ανταγωνισμό. 
Μου αρέσει να εκφράζομαι χωρίς 
να προσποιούμαι.

 
– Γράφετε και τους στίχους. 

Ποια είναι τα βασικά θέματα, 
ποια είναι η ατμόσφαιρα που 
αναδημιουργείτε μέσα από στί-
χους και μουσική;

– Πάντα γράφω τη μουσική 
πρώτα και μετά ακούγοντάς την 
σκέφτομαι ιστορίες: ποιος θα μπο-
ρούσε να πρωταγωνιστεί σε αυ-
τήν την ιστορία, τι σκέφτεται, τι 
θέλει να πει και σε ποιον; Οταν 
καταλήξω στην ιστορία που θέλω 
να αφηγηθώ, αρχίζω να γράφω 
τους στίχους. Με βασανίζει λίγο 
το να βρω τις λέξεις που ταυτό-
χρονα ταιριάζουν νοηματικά και 
ρυθμικά στη σύνθεση, αλλά το 
παλεύω μέχρι να βγει. Κάνω και 
λάθη, αλλά δεν με απασχολεί ιδι-
αίτερα· αν με απασχολούσε, μάλ-
λον δεν θα έγραφα τίποτα ποτέ.

«Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια»
Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής θρυλικών κλαμπ της Αθήνας Τάσος Μελετόπουλος έκρυβε ανέκαθεν καλλιτεχνικές ανησυχίες

«Δεν καταλαβαίνω γιατί 
στην Ελλάδα αποστρέ-
φονται τον όρο ‘‘pop’’. 
Αν κάτι αρέσει σε πολ-
λούς ακόμη καλύτερα, 
δεν χρειάζεται να κάνου-
με ‘‘δύσκολη’’ μουσική 
για να είναι ποιοτική».

Ο Τάσος Μελετόπουλος ήταν συνιδιοκτήτης και ιδρυτής των κέντρων διασκέδασης «Εργοστάσιο», «Αεροδρόμιο» 
και «Ατομο». Παράλληλα, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ποιητής, ζωγράφος και κυρίως μουσικός.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση - (Ε)
11.00 Κοίτα με στα μάτια
11.30 Χρυσές συνταγές 
 Weekend Edition
12.00 Play List - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.30 Road Story - (Ε)
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
17.55 1974, Tετάρτη 
 31 Ιουλίου - (Ε)
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Ειρήνη Πάσι - (Ε)
 Κωμωδία εποχής. 
19.00 Προξενητής της   
 μπακκίρας - (Ε)   
 Κυπριώτικο σκετς. 
19.55 1974, Τετάρτη 7   
 Αυγούστου - (Ε)
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Παραδοσιακή βραδιά
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
22.40 1974, Τετάρτη 7   
 Αυγούστου - (Ε)
22.45 EIΔHΣEIΣ
22.50 Κoινοπολιτειακοί Αγώνες 
 - Birmingham 2022 - (Ε)
23.45 Αutumm Stables
 Ρομαντική κομεντί. 
01.15 Επαν. προγραμμάτων

07.30 Μαγειρέματα -   
 Μαγοιρεύματα - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
07.50 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Το θαυμαστό ταξίδι  
 γ. Γκάρφιλντ
 δ. Αστυνόμος Σαΐνης
 ε. Μini Pet Pals
 στ. Σούπερ μπαμπάς
 ζ. Η Μπο ταξιδεύει
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 Εuromaxx Design
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
17.30 Art of Space (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.00 Farming of the planet (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα
 Mε τον Καθηγητή 
 κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη
19.30 Σελίδες ιστορίας - (Ε)
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Κoινοπολιτειακοί Αγώνες 
 - Birmingham 2022 - (Ε)
22.00 Αbout Hope
 Αισθηματική κωμωδία.    
23.30 Τhe Sixties - (Ε)
00.15 Επαν. προγραμμάτων

06.00   60΄ Ελλάδα
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
07.15 Dina’s Bakery
 Με την Ντίνα Νικολάου.
08.30 10’ λεπτά κήρυγμα
09.15 Η φαμίλια - (Ε)
 Κωμική σειρά.
10.00 Τετ-Α-Τετ 
 στον Αlpha - (Ε) 
11.00 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα - (E)
12.00 Fishy
 Ταξιδιωτ. εκπομπή 
13.00 Τhe Chase - (Ε) 
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
 Mε τον Άκη Πετρετζίκη.
19.15 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα - (Ε)
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Tο νησί
  ∆ραματική σειρά.
22.00 Μy Blueberry Nights
  Αισθηματική δραματική 

ταινία με τους Νόρα Τζό-
ουνς, Τζουντ Λο, κ.ά.

23.45 Singles
01.15 Oι ιστορίες του
 αστυνόμου Μπέκα - (Ε) 
02.00 Επαν. προγραμμάτων

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.00 Παραδοσιακή βραδιά 22.00 Αbout Hope 21.00 Tο νησί

07.10 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.
14.50 Κάνε γονείς 
 να δεις καλό - (Ε)
15.40 Εκείνες κι εγώ - (E)
 Ελληνική 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 Το καφέ της Χαράς
 Ελληνική σειρά.      
22.10 La Pasta Pomilώri - (E)
 Kυπριακή σειρά.   
23.00 Όχι τώρα αγαπούλα 
 Θεατρική κωμωδία.
00.45 Εγκλήματα - (E)
 Ελληνική σειρά.
02.00 Χωρίς όρια - (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 Ρίξε μια ζαριά - (E)
 Τηλεπαιχνίδι γνώσεων
 με τον Κωνσταντίνο 
 Ιάσωνος.
02.00 ΟPEN Weekend - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.  
04.30 Η μαμά λείπει ταξίδι 
 για δουλειές - (Ε)
 Κωμική σειρά.

06.00 Προορισμός Ευτυχία - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
06.30 Όταν μεγαλώσω - (E)
 Κωμική σειρά.
07.30 Συνταγές ψυχής - (E) 
 Εκπομπή μαγειρικής.
08.20 Καλό μεσημεράκι - (E)
09.00 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής, με 
 την Αργ. Μπαρμπαρίγου.
09.30 Dot. - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
10.20 Κάτι ξαναψήνεται - (E) 
 Εκπομπή μαγειρικής.
11.40 Άλλα λόγια θκειε παπά
 Κωμική σειρά.
12.30 The Masked Singer - (E)
15.00 BBQ Stories - (E) 
 Εκπομπή μαγειρικής.
16.00 H πεθερά - (E) 
 Κωμική σειρά.
17.00 Οι Τάκκοι - (E)  
 Κωμική σειρά.
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Passenger
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
19.10 Βουράτε γειτόνοι - (E) 
 Κωμική σειρά.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
22.00 Η αρπαγή (Taken)
 Ταινία δράσης.
00.00  Γεγονότα σε τίτλους 
00.10 Στην υγειά μας ρε παιδιά
03.00 Dot. - (Ε)

09.00 Οι γενναίοι πεθαίνουν 
 δύο φορές
10.30 Ο Θόδωρος και το δίκανο
12.10 Ο εχθρός του λαού
13.50 Ο ατσίδας
15.15 Κοντσέρτο για πολυβόλα
17.05 Μακρυκωσταίοι
 και Κοντογιώργηδες
18.25 Γκόλφω
20.00 Τα κίτρινα γάντια
21.30 Ο φίλος μου,
 ο Λευτεράκης
23.05 Αιχμάλωτοι του μίσους  
00.50 Οικόπεδα με δόσεις

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST
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21.15 Το καφέ της Χαράς 22.15 Κόκκινο ποτάμι 22.00 Η αρπαγή (Taken) 21.15 The Trip To Greece 

20.00 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

06.45 Τηλεαγορά
08.00 Ο Φανούρης και το σόι του
09.35 Σάιλο 2 
11.25 Τηλεαγορά
13.00 Έκλεψα τη γυναίκα μου
14.35 Τηλεαγορά
15.25 Σταμάτης και Γρηγόρης
17.00 Τηλεαγορά
19.05 Το ταξίδι
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Οι εξολοθρευτές
01.10 Τυφλός έρωτας  
03.00 Wisegal

06.50 Avanti!
09.15 That Good Night
11.00 Dreambuilders
12.30 A House On Fire
14.05 The Divine Order
15.45 Down With Love
17.35 Four Kids And It
19.35 V.C. Andrews’ Heaven
21.15 The Trip To Greece  
23.15 Alone
01.00 Something Wild
03.00 Fighting With My Family
04.50 The Wipers Times

Bullet Train ��½
ΔΡΑΣΗΣ (2022)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λέιτς
Ερμηνείες: Μπραντ Πιτ, Τζόι Κινγκ, 
Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον

 
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ενα από τα πιο πολυαναμενόμε-
να φιλμ του φετινού καλοκαι-
ριού έρχεται αυτή την εβδομάδα 
στις αίθουσες. Και μόνο το όνο-
μα του Μπραντ Πιτ στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο φτάνει για να 
τραβήξει την προσοχή, σε μια 
ταινία που διαδραματίζεται σχε-
δόν εξ ολοκλήρου στο εσωτερι-
κό μιας γιαπωνέζικης υπερταχεί-
ας. Ο επαγγελματίας εκτελεστής 

με το κωδικό όνομα... «Πασχαλί-
τσα» (Πιτ) επιβιβάζεται στο τρένο 
αποφασισμένος να ξορκίσει την 
πρόσφατη κακοτυχία του και να 
φέρει εις πέρας μια φαινομενι-
κά εύκολη αποστολή. Πολύ γρή-
γορα, ωστόσο, τα πράγματα θα 
περιπλακούν, καθώς στο συγκε-
κριμένο δρομολόγιο επιβαίνουν 
αρκετοί ικανότατοι δολοφόνοι 
από όλη την υφήλιο, καθένας με 
τους δικούς του αντικρουόμενους 
σκοπούς. Προφανώς θα ακολου-
θήσει μακελειό.

Ο σκηνοθέτης του απολαυστι-
κού «Atomic Blonde» αλλά και 
του «Deadpool 2», Ντέιβιντ Λέ-
ιτς, αναλαμβάνει εδώ να οδηγή-

σει το τρένο της διασκέδασης, 
έχοντας φυσικά στη διάθεσή του 
και το μεγάλο ατού ενός σταρ του 
βεληνεκούς του Μπραντ Πιτ. Ο 
Αμερικανός ηθοποιός διατηρεί 
την κουλ περσόνα που μας έχει 
παρουσιάσει και σε άλλες πρό-
σφατες ταινίες του, ερμηνεύο-
ντας ένα δολοφόνο που προτιμά 
τα βεγγαλικά από τα πιστόλια, 
ενώ παράλληλα προσπαθεί να 
ακολουθήσει τις συμβουλές του 
ψυχαναλυτή του, προκειμένου 
να διορθώσει το διαταραγμένο 
κάρμα του.

Γενικώς η κωμική δράση έχει 
εδώ τον πρώτο λόγο, με σεκάνς 
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο επιτυχημένες, οι οποίες 
πάντως συνθέτουν ένα διασκεδα-
στικό σύνολο δίχως μεγαλύτερο 
βάθος ή άλλες βλέψεις. «Κλειδί» 
είναι σίγουρα οι χαρακτήρες (π.χ. 
ένα ανεκδιήγητο δίδυμο Βρετα-
νών εκτελεστών), σε σχέση του-
λάχιστον με την πλοκή, η οποία 
παραμένει σε γενικές γραμμές 
υποτυπώδης και δεν δικαιολογεί 
τις γεμάτες δύο ώρες της διάρκει-
ας. Στα θετικά, πάντως, συγκατα-
λέγεται και η αισθητική, επηρεα-
σμένη φανερά από τα ιαπωνικά 
κόμικς και έναν ιδιότυπο φουτου-
ρισμό, που έρχεται σε αντίθεση 
με τις μάλλον παραδοσιακές με-
θόδους που προτιμούν οι πρωτα-
γωνιστές-δολοφόνοι.

Οπως και να έχει, το σπλάτερ 
είναι άφθονο, σε ένα καθαρά ενή-
λικο φιλμ, το οποίο ωστόσο είναι 
πασπαλισμένο με αρκετή χρυσό-
σκονη, ώστε να μην μπορεί να 
χαρακτηριστεί θρίλερ. Αντιθέ-
τως, μοιάζει πολύ πιο συχνό το 
κλείσιμο του ματιού στον θεατή, 
αλλά και οι αναφορές σε άλλες 
ταινίες του είδους. Στην ίδια λο-
γική εντάσσονται και τα «αστερά-
τα» cameo από ηθοποιούς όπως ο 
Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο Μάικλ Σάνον 
και η Σάντρα Μπούλοκ.

Under the Banner of Heaven
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Δημιουργός: Ντάστιν Λανς Μπλακ
Ερμηνείες: Αντριου Γκάρφιλντ, 
Σαμ Γουόρθινγκτον 

Μία από τις τελευταίες και πιο εν-
διαφέρουσες προσθήκες στην 
πλατφόρμα του Disney+ προ-
έρχεται από το δίκτυο FX. Η μί-
νι σειρά των επτά επεισοδίων, 
διά χειρός του βραβευμένου με 
Οσκαρ σεναριογράφου Ντάστιν 
Λανς Μπλακ («Milk»), μας στέλ-
νει στη Γιούτα της δεκαετίας του 
1980. Εκεί στην πρωτεύουσα των 
Μορμόνων –και ένα από τα πιο 
ισχυρά προπύργια του αμερικα-
νικού συντηρητισμού– συντελεί-
ται ένα άγριο έγκλημα μέσα στην 
οικογενειακή εστία. Ο ντετέκτιβ 
Τζεμπ Πάιρι, πιστός Μορμόνος 
και ο ίδιος, θα κληθεί να εξιχνιά-
σει την υπόθεση, η οποία θα τον 
οδηγήσει στο άδυτο μιας από τις 
πιο ισχυρές οικογένειες του θρη-
σκευτικού κύκλου της περιοχής. 
Οι δε εξελίξεις θα τον οδηγήσουν 
στα άκρα και θα δοκιμάσουν τις 
αντοχές της πίστης του. Ακολου-
θώντας αρκετά πετυχημένα το 
πρότυπο σειρών όπως το «True 

Detective», το αστυνομικό θρί-
λερ ξεδιπλώνεται μέσα από τη 
διαδοχή σύγχρονης δράσης και 
εκτεταμένων φλας μπακ, τα οποία 
μας βοηθούν να κατανοήσουμε 
το υπόβαθρο των ηρώων και των 
κινήτρων τους. Στο επίκεντρο 
φυσικά βρίσκεται η πολύ ιδιαί-
τερη ιστορία του κινήματος των 
Μορμόνων (LDS) και η επιρροή 
της στην αμερικανική κοινωνία. 
Η σκοτεινή πλευρά τής κατά τα 
άλλα άμεμπτης ηθικοπλαστικής 
θρησκείας, γίνεται ουσιαστικά 
εδώ το τέρας που καλείται να 
αντιπαλέψει ο ήρωας.

 
Η Παρθένος 
του Αυγούστου ���
ΚΟΜΕΝΤΙ (2019)
Σκηνοθεσία: Χονάς Τρουέμπα
Ερμηνείες: Ιτσάσο Αράνα, Βίτο Σαντζ, 
Ισαμπέλ Στοφέλ 

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε ένα φιλμ ταιριαστό 
με τη θερινή ραθυμία. Λίγο πριν 
κλείσει τα 33 της χρόνια, η Εύα 
παίρνει την απόφαση να περάσει 
τον Αύγουστο στη Μαδρίτη, αντί 
για κάποιο παραλιακό τουριστι-
κό θέρετρο. Μένοντας στο σπίτι 

ενός συναδέλφου που λείπει σε 
διακοπές, η κοπέλα περνάει δύο 
εβδομάδες γεμάτες απρόσμενες 
συναντήσεις, κάνει νέες φιλίες, 
ενώ παράλληλα πραγματοποιεί 
ένα ταξίδι εξπρές προς την ωρι-
μότητα, που θα τη βοηθήσει στη 
συνέχεια της ζωής της. Η ταλα-
ντούχος Ιτσάσο Αράνα, η οποία 
συνυπογράφει και το σενάριο, 
αποκαλύπτεται στον ρόλο μιας 
ιδιαίτερης νεαρής γυναίκας, που 
περνάει επί της ουσίας μια δεύ-
τερη ενηλικίωση, καταμεσής του 
καύσωνα του Αυγούστου. Λιγότε-
ρο από πρόθεση και περισσότερο 
τυχαία, κάνει καινούργιες γνωρι-
μίες, γίνεται τουρίστρια στην πό-
λη της, ενώ ταυτόχρονα εξερευ-
νά τις δικές της παρορμήσεις. Ο 
Χονάς Τρουέμπα («Οι ρομαντικοί 
εξόριστοι»), από την πλευρά του, 
μοντάρει το σύνολο σαν διαδοχή 
διαλογικών σεκάνς, πάντα με πρω-
ταγωνίστρια την Εύα και παρτενέρ 
γνωστούς-αγνώστους, ακόμη και 
μια περίπτωση στην οποία εκεί-
νη κρυφακούει μια συνομιλία. Η 
ατμόσφαιρα που κυριαρχεί εδώ 
(στα λόγια, στα χρώματα, στη μου-
σική) είναι αυτή της θερινής ρα-
στώνης, αλλά όχι και της ερημιάς.

Επάνω, ο Αντριου Γκάρφιλντ 
πρωταγωνιστεί στη σειρά «Under 
the Banner of Heaven» που προ-
βάλλεται από το Disney+. Κάτω, 
η Ιτσάσο Αράνα στην ταινία «Η 
Παρθένος του Αυγούστου», που 
είναι διαθέσιμη από το Cinobo.

Το «τέρας» μιας ηθικοπλαστικής θρησκείας

Ο Μπραντ Πιτ
στο... εξπρές
των δολοφόνων
Ενα ενήλικο φιλμ πασπαλισμένο

με χρυσόσκονη από τον Ντέιβιντ Λέιτς

Η κωμική δράση έχει τον πρώτο λόγο, με σεκάνς άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επιτυχημένες, οι οποίες πάντως συνθέτουν ένα διασκεδαστικό 
σύνολο δίχως μεγαλύτερο βάθος ή άλλες βλέψεις.

HOME CINEMA

Ο εκτελεστής... «Πασχα-
λίτσα» προσπαθεί, με-
ταξύ άλλων, να ακολου-
θήσει τις συμβουλές του 
ψυχαναλυτή του, προκει-
μένου να διορθώσει το δι-
αταραγμένο κάρμα του.
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Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η in situ εγκατάσταση ήχου και 
φωτός της καλλιτεχνικής ομάδας 
ExperiensS, που αποτελεί μεταφο-
ρά των περίφημων «Πολύτοπων» 
του συνθέτη, είναι το αποκορύ-
φωμα της έκθεσης «Revolutions 
Xenakis» που φιλοξενήθηκε στη 
Cité de la Musique στο Παρίσι, 
με αφορμή τα 100 χρόνια από τη 
γέννηση ενός από τους σημαντι-
κότερους συνθέτες αλλά και αρ-
χιτέκτονες του 20ού αιώνα. Με 
μια περιοδικότητα εικοσαλέπτου, 
φωτεινά στίγματα σε αυστηρό 
κάνναβο πάλλονται ρυθμικά στην 
οροφή, αναβοσβήνουν –άλλοτε 
χωρίς προφανές μοτίβο και άλ-
λοτε βγαλμένα από πολυπαρα-
γοντική εξίσωση– σκαρφίζοντας 
νεφελώματα και γαλαξίες. Λαμπε-
ρά σύννεφα αστρικής σκόνης σε 
τέμπο γραφικών παραβολοειδών 
παραστάσεων.

Η κυματοειδής ηχητική μάζα 
διαστέλλεται και συστέλλεται πα-
ράγοντας ηχοτρόπια της «στοχα-
στικής» μουσικής του Ξενάκη. 
Ο ήχος –εκκεντρικός και διαυ-
γής– αναμετριέται με το ρευστό 
φως, στροβιλίζεται στον χώρο 
και σφηνώνεται στον εγκέφα-
λο του θεατή/ακροατή ως μο-
ναδική οπτικοακουστική εμπει-
ρία. Φόρος τιμής στο υπερθέαμα 
«La Legende d’ Eer» που έλαβε 
χώρα το 1978 στο Παρίσι, στο 
«∆ιάτοπο», την εφήμερη κατα-
σκευή σε σχέδια του ίδιου του 
Ξενάκη, μπροστά από το Κέντρο 
Πομπιντού. 

Στην πρώτη γραμμή της πιο 
ριζοσπαστικής νεωτερικότητας, 
λάτρης της ελληνικής αρχαιότη-
τας και του Πλάτωνα, «γεννημέ-
νος είκοσι πέντε αιώνες αργότε-
ρα», όπως θα πει. Πολυσχιδής και 
επαναστάτης. Συνθέτης, αρχιτέ-
κτονας, μηχανικός, εμπνευστής 
της ηλεκτροακουστικής ψηφια-
κής μουσικής, αμφισβήτησε τις 
θεμελιώδεις αρχές των κύριων 
μεταπολεμικών μουσικών κινη-
μάτων. Οραματίστηκε μεγαλό-
πνοα «βαγκνερικά» ου-τοπικά 
θεάματα. Τα 150 και πλέον έρ-
γα του βάζουν τα μαθηματικά 
σε πρώτο πλάνο, χρησιμοποι-
ώντας ηχητικές μάζες ως πηγή 
ανήκουστων ηχοχρωμάτων. Ει-
σάγει στις συνθέσεις του τη Θε-
ωρία των Πιθανοτήτων και των 
Συνόλων, εμπλέκει τη θερμοδυ-
ναμική, τη Χρυσή Τομή και την 
Ακολουθία Φιμπονάτσι σε μια 
αέναη προσπάθεια για καινοτο-
μία. Η κάθε σύνθεση καθορίζε-
ται κατά την εκτέλεσή της. Χώ-
ρος και χρόνος τέμνονται εις το 
διηνεκές δημιουργώντας ψηφι-
ακά έργα τέχνης.

Η έκθεση, σε επιμέλεια της 
κόρης του Mάχης Ξενάκη και 
του Τιερί Μανιγκέ, σε εξαιρετι-
κή μουσειογραφική μελέτη του 
αρχιτέκτονα Ζαν-Μισέλ Βιλμό, 
αποτυπώνει άρτια την απερα-
ντοσύνη του Ξενάκη. Πρωτότυ-
πα έγγραφα και αρχειακά ντο-
κουμέντα από την ιδιωτική του 
συλλογή, προβολές σε οθόνες, 
αντικείμενα, φωτογραφίες, μα-
κέτες, χειρόγραφα και παρτι-

τούρες. Ενας ηχητικός στροβι-
λισμός, μια περιπλάνηση με τα 
ακουστικά στα αυτιά, αναζητώ-
ντας το συμπαντικό ανήκουστο 
του Ξενάκη. Ενας καμπύλος χώ-
ρος με ανοίγματα-σχισμές που 
παραπέμπει στη Villa Mâche, το 
σπίτι που σχεδίασε για την κό-
ρη του –ζωγράφο και γλύπτρια– 
και τον Γάλλο σύζυγό της, συν-
θέτη Φρανσουά-Μπερνάρ Μας, 
το 1966 στην Αμοργό, φιλοξενεί 
αντικείμενα του ατελιέ του. Οικο-
γενειακές φωτογραφίες, γλυπτά, 
κοχύλια, μουσικά όργανα, ζω-
γραφικά έργα, ένα μαυροπίνακα 
με μαθηματικούς υπολογισμούς. 
Βιβλία. Εκτύπωση από το «Με-
γάλο κύμα» του Χοκουσάι. Μια 
μακέτα του ∆ιατόπου του Μπο-
μπούρ. Ελληνικής καταγωγής, 
ο Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) 
γεννιέται στη Βραΐλα της Ρου-
μανίας. Η μητέρα του πεθαίνει 
νωρίς. Μεγαλώνει σε οικοτρο-
φείο στις Σπέτσες. 

Κατοχή, Αντίσταση, φυγή
Φοιτητής στην Αθήνα στον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κομμου-
νιστής, εντάσσεται στην Αντί-
σταση και στο ΚΚΕ. Συμμετέχει 
στα ∆εκεμβριανά, όπου τραυμα-
τίζεται σοβαρά από θραύσμα αγ-
γλικής οβίδας, χάνοντας το μάτι 
του. Η εμπειρία αυτή εγγράφεται 
στο πρόσωπό του και στοιχειώνει 
το έργο του. «Για μένα, η εκπλη-
κτικότερη μουσική είναι αυτή 
των διαδηλώσεων που άκουσα 
στην Αθήνα», θα πει ο ίδιος. «Η 
ρυθμική σάρωση που μεταμορ-
φώθηκε σε χαοτικό μείγμα ήχων 
και κραυγών, τραυματισμένοι και 
νεκροί σημαδεμένοι με όπλα, ρι-
πές από σφαίρες, εκρήξεις, φώτα 
από πυρομαχικά που έμοιαζαν 
με πυροτεχνήματα. Αυτή η εξω-

πραγματική μουσική το καθιστού-
σε θέαμα. Ακόμη προσπαθώ να 
αναπαραγάγω τον ήχο που άκου-
σα όταν η σφαίρα χτύπησε στο 
πρόσωπό μου».

Φοβούμενος την εξορία, δρα-
πετεύει στην Ιταλία. Καταδικά-
ζεται σε θάνατο για λιποταξία. 
Εξόριστος, το 1947 φτάνει στο 
Παρίσι. Με σπουδές πολιτικού 
μηχανικού στο ΕΜΠ, εργάζεται 
ως αρχιτέκτονας δώδεκα χρόνια 
πλάι στον Λε Κορμπιζιέ, τον ση-
μαντικότερο αρχιτέκτονα του μο-
ντερνισμού. Συμμετέχει στον σχε-
διασμό των εμβληματικότερων 
έργων του: οικιστικό συγκρότη-
μα Cité Radieuse στη Μασσαλία 
και στη Ναντ, Mονή Λα Τουρέτ, 
μητρόπολη Σαντιγκάρ στην Ιν-
δία. Το 1958 σχεδιάζει το Παβί-
λιον Philips για τη ∆ιεθνή Εκθε-
ση Βρυξελλών, σημείο τομής στη 

μουσική του πορεία. Ο Λε Κορμπι-
ζιέ οραματίζεται το Παβίλιον ως 
«ηλεκτρονικό ποίημα». Αναθέτει 
στον Εντγκάρ Βαρέζ τη μουσι-
κή, και ο Ξενάκης αναλαμβάνει 
–εκτός από την αρχιτεκτονική 
σύνθεση– τη δημιουργία ενός 
ηχητικού κομματιού 2,5 λεπτών, 
του Concret PH, που ακούγεται 
κατά την είσοδο και την έξοδο. 
Θα γίνει από τα επιδραστικότερα 
έργα στην ηλεκτρονική μουσική 
–ο πρώτος πειραματισμός μικρο-
δομικής σύνθεσης–, θα γνωρίσει 
τεράστια επιτυχία και θα σημαίνει 
το τέλος της συνεργασίας του με 
τον εγωκεντρικό Λε Κορμπιζιέ.

Αρχιτέκτονας της μουσικής, 
μελετά τον ρυθμό, τις συμμετρί-
ες, τις περιστροφές, τις διαφορε-
τικές κατευθύνσεις, τις επανα-
λήψεις, τον όγκο που γεννιέται 
χωροχρονικά. Ο σχεδιασμός του 

ρυθμού της όψης των κυματοει-
δών υαλοπινάκων της Μονής Λα 
Τουρέτ εμπνέεται από την έρευνά 
του για τις διαφορετικές πυκνό-
τητες μάζας ήχου στο έργο του 
«Μεταστάσεις».  

Μαθητής του Ολιβιέ Μεσιάν 
(ηγετική μορφή του μουσικού κι-
νήματος «Νέα Γαλλία»), πειραμα-
τίζεται με τη διάχυση του ήχου 
στον χώρο. Πολλαπλά ηχεία το-
ποθετούνται σε διαφορετικά ση-
μεία. Οι μουσικοί βρίσκονται στο 
κέντρο και οι ακροατές ολόγυρα, 
ή το αντίθετο, ενώ συχνά παίζουν 
ενώ κινούνται. Η μουσική του οι-
κοδομεί χώρους. «H αρχιτεκτο-
νική είναι παγωμένη μουσική», 
θα πει ο Γκαίτε· και ο ίδιος: «Μια 
μουσική σε κίνηση». Με πολυπο-
λιτισμική ματιά, κοίταξε προς την 
Αφρική και την Ασία. Συνέθεσε 
για τύμπανα και ξυλόφωνα. Το 

1969, η «Περσέφασσα» παίζεται 
στα ερείπια της Περσέπολης στο 
Ιράν από έξι μουσικούς κρουστών 
γύρω από το κοινό. 

Τα «Πολύτοπα» είναι τα πιο 
σημαντικά του έργα. Site specific 
πολυδιάστατα έργα, υπερθεάματα 
φωτός και ήχου: από το Μόντρε-
αλ (1967) και την Expo ’70 στην 
Οζάκα μέχρι το Φεστιβάλ Τέχνης 
του Σιράζ με το «Περσέπολις» στο 
Ιράν (1971). Το 1978 επιστρέφει 
στην Ελλάδα με το «Πολύτοπο 
των Μυκηνών». Εκεί, η τεχνολο-
γία συναντά την αρχαιότητα και 
τη φύση. 40.000 θεατές παρακο-
λούθησαν τη γη του Αγαμέμνο-
να να σείεται και να λάμπει μέσα 
από στρατιωτικούς προβολείς και 
έξι χιλιάδες αναμμένα κεριά κρε-
μασμένα στα κέρατα τριών χιλιά-
δων κατσικών που ανέβαιναν το 
βουνό. Ηλεκτρονικά φλας, λέιζερ, 

διασπορά και ένταση ήχου, κινή-
σεις ορχήστρας/θεατών, αρχιτε-
κτονική και μουσική γεννούν μια 
διαδραστική τέχνη που σε βυθίζει 
σε έναν ωκεανό ήχων και ψυχε-
δελικών συναισθημάτων. 

H τεχνολογία
Ο Ξενάκης ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε ψηφιακά εργαλεία 
και υπολογιστή για να συνθέσει. 
Εφευρέτης του UPIC, του πρώτου 
συνθεσάιζερ ήχου γραφικών, μιας 
μηχανής με την οποία συνθέτεις 
μουσική χωρίς να έχεις ιδέα από 
νότες και αρμονίες. Τα σχέδιά 
σου μετατρέπονται σε μουσική.

Τέχνη και επιστήμη μπλέκο-
νται στα έργα του. ∆εν γράφει 
μελωδίες, διαλέγει ήχους. Χρη-
σιμοποιεί μαθηματικούς υπολο-
γισμούς και εξερευνά ρυθμούς. 
Απορρίπτει το κοινό λεξιλόγιο 
της μουσικής, επινοεί δικό του, 
χρησιμοποιεί μιλιμετρέ χαρτί. Οι 
παρτιτούρες του δεν είναι παρά 
σχέδια. Σύννεφα από φύκια στον 
ωκεανό. Γραμμές που τέμνονται 
στον χώρο και στον χρόνο, πολ-
λαπλασιασμοί και διαιρέσεις, κλί-
μακες που απογειώνονται εκστα-
τικά. Γραφήματα εμποτισμένα με 
χρώματα, αποχρώσεις του μπλε 
και του πράσινου, κίτρινο φόντο 
και φούξια σημειώσεις. Τα «μου-
σικά του διαγράμματα», όπως και 
τα αρχιτεκτονικά του σχέδια, εί-
ναι έργα τέχνης.

Συνοδοιπόρος των πολεοδο-
μικών προβληματισμών της επο-
χής του, αναζητά την ουτοπία. 
Σχεδιάζει τις «Κοσμικές πόλεις», 
που υπερβαίνουν τα σύννεφα και 
φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή 
με τον ουρανό και τα αστέρια. 
Κοιτάζει προς το σύμπαν και συ-
ζητά για κλιματικά ρυθμιζόμενες 
πόλεις με υπερταχείες κατακόρυ-

φες επικοινωνίες και καινοτόμα 
συστήματα ανακύκλωσης ήδη 
από το 1965.

Τον Μάη του ’68, πανό γράφει: 
«Κάτω ο Γκουνό! Ζήτω ο Ξενά-
κης!». Κάτω οι όπερες και τα σολ-
φέζ, ζήτω η επανάσταση κατά της 
παράδοσης. Η μουσική του φα-
ντάζει ακόμη έργο επιστημονικής 
φαντασίας. Ο συγχρονισμός του 
φωτός και του ήχου αποτέλεσε 
το λεξιλόγιο της τέκνο.

Αγάπησε εξίσου τη φύση και 
την τεχνολογία. Τη Μεσόγειο, 
τον ήχο της θάλασσας, τον ουρα-
νό και τον ήλιο. Την Κορσική. Το 
ψάρεμα και το καγιάκ. Λάτρευε 
τα κύματα. Την εικόνα και τον 
ήχο τους. Εκστατικά βυθιζόταν 
μέσα τους. Το «Ωμέγα» είναι το 
τελευταίο του έργο. Ζήτησε οι 
στάχτες του να σκορπιστούν στη 
θάλασσα.

Εφευρέτης του UPIC, 
του πρώτου συνθεσάιζερ 
ήχου γραφικών, μιας 
μηχανής με την οποία 
συνθέτεις μουσική 
χωρίς να έχεις ιδέα
από νότες και αρμονίες.

Συζητούσε για κλιματικά 
ρυθμιζόμενες πόλεις
με υπερταχείες κατα-
κόρυφες επικοινωνί-
ες και καινοτόμα συστή-
ματα ανακύκλωσης
ήδη από το 1965.Το 1968, κρατώντας τις ιδιότυπες μουσικές παρτιτούρες του.

Οι επαναστάσεις του Ιάννη Ξενάκη
Εκθεση στο Παρίσι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Ελληνα συνθέτη και αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα
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Η in situ εγκατάσταση ήχου και φωτός της καλλιτεχνικής ομάδας ExperiensS, 
που αποτελεί μεταφορά των περίφημων «Πολύτοπων» του Ξενάκη.

1980. Εμπνευστής της ηλεκτροακουστικής ψηφιακής μουσικής, αμφισβήτη-
σε τις θεμελιώδεις αρχές των κύριων μεταπολεμικών μουσικών κινημάτων.

Βρυξέλλες, 1958, μαζί με τον Λε Κορμπιζιέ. Εργάστηκε δώδεκα χρόνια πλάι 
στον σημαντικότερο αρχιτέκτονα του μοντερνισμού.
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