
Από το Έξω Μετόχι, στο
Πραστειό, και από εκεί
στη Βατυλή, τη Λύση,
την Κοντέα. Μια ώρα
δρόμος μέσα από την
Κοιλάδα της Μεσαορίας
για να πας στην Αγγαστί-
να, την Άσσια, την Αφά-
νεια. Η «Κ» έριξε κλε-
φτές ματιές στα τοπόση-
μα των χωριών, διάβασε
τα μνημεία της και ανα-
σκάλεψε το χώμα της
πυρόχρωμης κοιλάδας,
που όπως έλεγαν παλιά,
άμα γιωρκήσει η Με-
σαρκά τρώνε μάνες τζι-
αι παιθκιά. Σελ. 8, 9
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20 εύκολες, 
καλοκαιρινές,
λιχούδικες
συνταγές
με αυγά:
Από μάτια 
και ομελέτες 
μέχρι καγιανά, 
σφουγγάτο, 
μακαρονάδα 
και πρωτότυπες 
αυγοφέτες. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα μυστικά 
του χαλλουμιού
Η κα Φοινίκη Αντωνίου
Παπαγεωργίου από τη Σα-
λαμιού της Πάφου λέει
στην «Κ» τα μυστικά του
χαλλουμιού και της ανα-
ρής. «Πρώτα βάλλουμεν
το απλωτό τζαι βάλουμεν
του άλας τζι ύστερα δι-
πλώνουμεν το σιγά-σιγά,
γιατί άμα το κάμεις απότο-
μα, μπορεί να τσακρίσει
πίσω». Τέχνες, σελ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι είναι πραγματικότητα;
Ο Ντέιβιντ Τσάλμερς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο διάση-
μους φιλοσόφους της εποχής μας. Διδάσκει φιλοσοφία και νευ-
ροεπιστήμη στο New York University και είναι κυρίως γνωστός για
τη διατύπωση του «δύσκολου προβλήματος της συνείδησης» και
μιλάει στην «Κ» για τις προεκτάσεις της εμβύθισής μας στους ει-
κονικούς κόσμους. Τέχνες, σελ. 1, 3

ΝΕΟΛΑΙΑ

Αλκοόλ και τζόγος 
τα μεγάλα προβλήματα
Οι μαθητές στην Κύπρο φαίνεται
πως στοιχηματίζουν και πίνουν πε-
ρισσότερο από τους Ευρωπαίους
συνομήλικούς τους. Σχετικά με τη
χρήση παράνομων ουσιών το ποσο-
στό παραμένει χαμηλό. Σελ. 7

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Ενας δρόμος τοπόσημο
για τη Λευκωσία
Η οδός Ερμού στην παλιά πόλη της
Λευκωσίας είναι ένας δρόμος τοπό-
σημο για την πρωτεύουσα και όχι
μόνο. Η «Κ» μίλησε με ανθρώπους
που δραστηριοποιούνται επαγγελ-
ματικά σε αυτή. Σελ. 10

Eρωτηματικά προκύπτουν για το
κατά πόσο η Κύπρος θα καλύψει
τον στόχο της Ε.E. για παραγωγή
πράσινης ενέργειας. Σοβαρό ζήτημα
φαίνεται να προκύπτει και από τις
δυνατότητες του συστήματος δια-

νομής και μεταφοράς ενέργειας να
απορροφήσει το σύνολο της πα-
ραγόμενης ενέργειας από Ανανε-
ώσιμες Πηγές. Από τους 51 υπο-
σταθμούς οι εννέα έχουν μηδενική
δυναμικότητα υποδοχής. Σελ. 6

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Σε πολιτικά γρανάζια η ηλιακή
Οι δυνατότητες του συστήματος διανομής/μεταφοράς

Πληθωρισμός, κόστος ενέργειας
και ναύλων και ελλείψεις προσω-
πικού συνομολογούν ένα εκρηκτικό
κράμα και αναβάλλουν την πλήρη
ανάκαμψη του τουρισμού, δηλώνει
ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ
Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης και προ-

σθέτει ότι μέχρι στιγμής πιάσαμε
το 75% του 2019. Στα θετικά οι
πληρότητες Αυγούστου που αγγί-
ζουν το 100% και οι κατά κεφαλήν
τουριστικές δαπάνες, οι οποίες φέ-
τος είναι σημαντικά αυξημένες.
Οικονομική, σελ. 4

Στο 75% του 2019 ο τουρισμός
Φ. Ρουσουνίδης: Μετά το 2024 η πλήρης ανάκαμψη

Ανάπαυλα
Ο προεκλογικός αγώνας έχει
μπει και αυτός σε ρυθμούς
καλοκαιρινούς και οι υπο-
ψήφιοι για την προεδρία
προς ώρας άφησαν τους φι-
λιππικούς στην άκρη, ανα-
συντάσσοντας δυνάμεις, με-
τρώντας απώλειες και κέρδη.
Ας γίνει τουλάχιστον αυτή
η περίοδος για όλους ευκαι-
ρία για γόνιμη ενδοσκόπηση
για το ποια πραγματικά Κύ-
προ θέλουν να δουν όταν και
αν αναλάβουν την προεδρία
και να μιλήσουν γι’ αυτή με
το χέρι στην καρδιά, όταν
βγουν και πάλι τα προεκλο-
γικά ξίφη από τα θηκάρια. 

Σοβαρές συνέπειες για την Ε.Ε. και
κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο
έχει το διπλό παιχνίδι που παίζει ο
Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρό-
εδρος προσφέρει στη Μόσχα διόδους
παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων
και μέσω τουρκικών τραπεζών, χωρίς
μέχρι στιγμής καμιά συνέπεια. Του-
λάχιστον πέντε τουρκικές τράπεζες
φέρονται να έχουν ήδη υιοθετήσει
το ρωσικό σύστημα συναλλαγών
μέσω καρτών, Mir, καλύπτοντας σε
σημαντικό βαθμό το κενό που προ-

έκυψε από την αποχώρηση της Visa
και της Mastercard από τη Ρωσία.
Η Ε.Ε. όχι μόνο δεν βρίσκει συλλο-
γικές απαντήσεις στα «διπλά παι-
χνίδια» του Ερντογάν, αλλά αδυνατεί
ακόμη και να τα παρακολουθήσει,
αφήνοντας ευρύ πεδίο δράσης στον
Τούρκο Πρόεδρο. Η πρακτική του
Ταγίπ Ερντογάν να παίζει σε διπλό
ταμπλό δεν περιορίζεται στο Ου-
κρανικό, αλλά εκτείνεται τόσο στο
μεταναστευτικό, όσο και στο ζήτημα
των F-16. Σελ. 4 

Αρνούνται κυβερνητικές πηγές
πως δόθηκε άδεια εξαγωγής στα
προϊόντα παρακολούθησης της
NSO, ωστόσο έκθεση της εταιρείας
κάνει λόγο για εξαγωγές από Ισ-
ραήλ, Βουλγαρία και Κύπρο. Κοι-
νοτικές πηγές σημειώνουν στην

«Κ» ότι αποτελεί αρμοδιότητα των
κρατών μελών η παραχώρηση
άδειας εξαγωγών, σημειώνοντας
όμως πως από το 2021 ο σχετικός
κανονισμός προνοεί ελέγχους για
αποτροπή της χρήσης τέτοιων τε-
χνολογιών για παραβίαση ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων. Στην επιστολή
για την Κύπρο, με παραλήπτη αξιω-
ματούχο στο υπ. Ενέργειας, η ΜΚΟ
Access Now είχε σημειώσει πως
βρισκόταν σε επαφή με εκπροσώ-
πους των θεσμών της Ε.Ε. και κρα-
τών μελών για μεταρρύθμιση του

κανονισμού και αναφερόμενη στις
αποκαλύψεις για τη χρήση του λο-
γισμικού Pegasus της NSO Group,
ανέφερε ότι «με ανησυχία μαθαίνει
πως οι κυπριακές αρχές έχουν εξε-
τάσει και εκδώσει άδειες στην
εταιρεία αυτή. Σελ. 6

Αγωγός
του Πούτιν
ο Ερντογάν
Δίνει στη Μόσχα διόδους παράκαμψης
των κυρώσεων – Αδρανής μένει η Ε.Ε.

Eδωσε άδεια η Κύπρος ή όχι;
Αρμοδιότητα των κρατών η εξαγωγή προϊόντων παρακολούθησης, λένε οι Βρυξέλλες Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ ΣΤΗΝ «Κ»

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη Δ.Δ.Ο.

Οι έρευνες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ συσπειρώνουν γύρω του με-
γάλο μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων. Ενισχύει επίσης την επιρ-
ροή του μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σελ. 20

Υψηλό ρίσκο έχουν οι δικαστικές έρευνες

«Αυτό το status quo στην Κύπρο
είναι ανεπίτρεπτο. Η τουρκική δρα-
στηριότητα στα Βαρώσια είναι ανε-
πίτρεπτη και έρχεται σε άμεση αν-
τίθεση με πολλαπλά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-

μένων Εθνών» λέει ο πρόεδρος της
επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ
Μενέντεζ και δηλώνει υπερήφανος
που έχει ηγηθεί του κυπριακού ζη-
τήματος στην Ουάσιγκτον. Σελ. 5

Οδοιπορικό
της «Κ» στα
χωριά της
Μεσαορίας
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΚΥΚΝΕΙΟΝ: Εις τας θεατρικάς
εορτάς του Μάλβερυ επαίχθη τε-
λευταίως το νέον θεατρικόν έρ-
γον του Μπέρναρ Σω «Πολύ
ωραίο για να είναι αληθινό» και
οι Αγγλοι κριτικοί ευρέθησαν
σύμφωνοι εις το να κρίνουν ως
αποτυχόν και να ειπούν ότι ο Σω
είνε πλέον ένας κουρασμένος
γέρος, ο οποίος προσπαθεί ακό-

μη να φανή πνευματώδης. [...] Αλλ’ ο Σω απήντησεν ότι το έργον του
ήτο σοβαρώτατον, όσον τουλάχιστον και τα προηγούμενά του [...].

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Είνε γνωστή, βέβαια, η διαμαρτυρία των διαφόρων
λογίων καλλιτεχνών που εδημοσίευσαν προχθές αι εφημερίδες διά
την ανέγερσιν οικίσκων και παραπηγμάτων εις τους περί την Ακρό-
πολιν λόφους. Η διαμαρτυρία αυτή, την οποίαν υπογράφουν μεταξύ
άλλων η κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, η κ. Σικελιανού, ο κ. Κωστής Παλα-
μάς, ο κ. Πορφύρας, ο κ. Δ. Βουτυράς, ο κ. Παπαναστασίου κ.λπ., το-
νίζει τα εξής, τα οποία δεν θεωρούμεν περιττόν να επαναλάβωμεν:
«Με μεγάλην μας λύπην διεπιστώσαμεν ότι, εις τους εγγύτατα της
Ακροπόλεως λόφους, οι οποίοι είνε από απόψεως αρχαιολογικής
αναπόσπαστα μέρη αυτής, τελευταίως οικοδομούνται αρκετοί οικί-
σκοι. Διαμαρτυρόμεθα εντόνως διά το ανοσιούργημα αυτό, εναντίον
ενός μνημείου ως η Ακρόπολις, η οποία εκπροσωπεί το πνεύμα και
το κάλλος της αρχαίας Ελλάδος και ζητούμεν από τα αρμόδια Υπουρ-
γεία αφ’ ενός μεν να διατάξουν την άμεσον κατεδάφισιν των οικοδο-
μηθέντων οικίσκων, αφ’ ετέρου δε να παύσουν δι’ οιουσδήποτε λό-
γους να χορηγούν αδείας οικοδομήσεως επί των ιερών εκείνων χώ-
ρων...». Και περαιτέρω η διαμαρτυρία εξαίρει την σημασίαν των αρ-
χαιολογικών τοποθεσιών αι οποίαι δεν ανήκουν εις κανένα αλλ’ είνε
κοινή κληρονομιά.

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ: Τηλεγραφούν εκ Τόκιο ότι η Ιαπωνία, ακο-
λουθούσα το παράδειγμα της Τουρκίας, ενισχύει την αρξαμένην κί-
νησιν διά την εισαγωγήν του λατινικού αλφαβήτου εις την ιαπωνικήν
γλώσσαν.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
21.8.1932

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

1 Στη Μάχη. Τον Αύγουστο το 1974
είχαμε τη μάχη της Αμμοχώστου

(που δεν έγινε ποτέ), το 1964 είχα-
με τη μάχη της Τηλυρίας. Πίσω στο
479 π.Χ. τον Αύγουστο είχαμε τη μά-
χη των Πλαταιών. Εν έτει 2022, είχα-
με τη μάχη της Πάφου.

2 Στα νταούλια. Την ώρα που ο
υποψήφιος Φούλης ήταν στον

χορό των Αιγοπροβατοτρόφων της
περιοχής Πάφου, όπου τραγούδη-
σε ο διεθνούς φήμης αοιδός, το
θείο βρέφος σε μια επίδειξη δύνα-
μης, κατ’ εμένα έλλειψης αβρότη-
τας στον πολιτικό του μέντορα, γυ-
ρόφερνε στην ίδια περιοχή ποντά-
ροντας την ύπαρξή του στα σόσιαλ
μίντια. 

3 Στα χαρακώματα. Ακολούθησαν
πολλοί χοροί και νταούλια στην

επαρχία Πάφου, αλλά και δεξιώσεις
σε λαϊκά υποστατικά όπου φιλοξέ-
νησαν κυρίες prêt-à-porter σε cruz
συλλογές, όλα στο όνομα της στήρι-
ξης του υποψηφίου Φούλη και του
υποψηφίου βρέφους. 

4 Στο λαϊκό προσκύνημα. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις οι χωριανοί

βλέποντας τα Range Rover και τα
Maserati να κυλούν στο οδόστρω-
μα, με τις κόκκινες Louboutin γόβες
να τρυπούν την ιστορική λευκή πέ-

τρα της Ανδρολύκου, ένιωσαν μια
γκλαμ επίθεση της Λεμεσού στο τί-
μιο τσιμεντένιο οδόστρωμα της
πλατείας σε Λυσό, Σίμου, Κρήτου
Μαρόττου, Τσάδα. Όχι, ο Μισιρλής
δεν εμφανίσθηκε σε καμία εκ των
εκδηλώσεων. 

5 Στην απουσία. Στο πιο πάνω θέ-
αμα οι ηγέτες των λαϊκών οργα-

νώσεων της περιοχής τοπικού σχε-
δίου Ακάμα και μη, με αγωνία τηλε-
φώνησαν στα κεντρικά της ΕΠ για
να ρωτήσουν πού είναι ο «δικός
τους». Έλαβαν την απάντηση πως ο
μπον βιβέρ υποψήφιος Μαυρογιάν-
νης είναι σε διακοπές. Εικάζω στο
chateau του campaign manager Pa-
nikos Papanikolaou στην Πελοπόν-
νησο. Mon Dieu! 

6 Στο αυτονόητο. Βγήκε και ο
πρώην πρόεδρος Περδίκης να

ευχαριστήσει τους κατοίκους Ίνιας
που έκλεισαν τους δρόμους στα μη-

χανάκια «γουρούνες» στον Ακάμα.
Μα Γιώργο μου, εσείς ποτέ δεν βγή-
κατε να σταματήσετε τις ασχήμιες
αυτές που καταστρέφουν επί της
ουσίας το δάσος. Εσείς είστε για τις
χελώνες στη Λάρα. 

7 Στις μεταρρυθμίσεις. Ο Famous
πρόεδρός μας σε μία από τις εκ-

συγχρονιστικές κινήσεις του, που
δεν θα πάρει και πάλι πίστωση, και
με το γνωστό του καταφερτζίδικο
τρόπο, εξασφάλισε σούπερ προ-
εδρικό αεροσκάφος για τον επόμε-
νο κάτοικο του προεδρικού. Κι ας μι-
λούν οι αδερφοί για «δωρεά» της
Ελλάδος, οι παροικούντες γνωρί-
ζουν καλά πως δεν είναι δώρο του
Κυριάκου. Είναι γνωστό πως ο Κυ-
ριάκος ως Μητσοτάκης που είναι
δεν δωρίζει τίποτα. 

8 Στην ουσία. Ο Famous Πρό-
εδρος μας γνωρίζει πολύ καλά

πως η στρέβλωση να πηγαίνει αρχη-

γός κράτους ταξίδια με την γραμμή,
ή έστω με αμφιλεγόμενα ενοικιαζό-
μενα σκάφη, δεν προσδίδουν στην
εικόνα της χώρας. Απλώς χαϊδεύουν
τα αφτιά λαϊκιστών και ελεγκτών.
Και με τη λύση που βρήκε και το πα-
ζάρεμα που έκανε σε Κυριάκο, ο
οποίος ήθελε να ξεφορτωθεί το αε-
ροσκάφος επειδή παίρνει καινούρ-
γιο, δεν μπορεί να κατηγορήσει κα-
νείς τον Famous, στη δύση της θη-
τείας του γαρ. 

9 Στη μουρμούρα. Εκεί στην κυ-
βέρνηση και τον ΠΑΣΥΞΕ αποφα-

σίστε: Να πανηγυρίσουμε για τον
τουρισμό φέτος ή να κλάψουμε; Να
κλάψουμε για να ζητήσετε νέες επι-
δοτήσεις στην κερδοφορία των ξε-
νοδοχείων, ή να πανηγυρίσουμε για
τη σωστή δουλειά του ΥΦ Τουρισμού
και της κυβέρνησης; Όταν αποφασί-
σετε μας λέτε. 

10 Στο καλό. Με αύξηση ΑΕΠ 6%
όπως ανακοινώθηκε προχθές

από την Κομισιόν, και σοβαρή μεί-
ωση του δημόσιου χρέους, ενώ η
ανεργία τρέχει σε μηδενικά επίπε-
δα, εν μέσω πανδημίας, πολέμων,
λιμών και κατακλυσμών ο πολύ -
σκληρός - για να πεθάνει - Πετρίδης
είναι όπως πάνε τα πράγματα ο
against all odds παίκτης της πολιτι-
κής σκηνής. Undervalued. Famous
for a reason που λέει και το σλόγκαν.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣ Ω / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

«Δεν υπάρχουν καλύτερα φυλαγμένα μυστικά από τα μυστικά που όλοι μαν-
τεύουν». Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω. 

Με άριστα το1010

ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, όταν
η 95χρονη Τζίνα Λολομπρίτζιτα, η
εκρηκτική Lollo της νεότητάς μας,
κατέρχεται στις ιταλικές εκλογές,
επειδή «βαρέθηκε τους πολιτικούς
που τσακώνονται» το πρόβλημα εί-
ναι πολύ πιο μεγάλο απ’ ό,τι ενδε-
χομένως υποψιαζόμαστε. «Τουτέ-
στιν;» αναρωτήθηκε η Καλαμαρού,
η οποία ως υποστηρίκτρια του
Φούλλη διάγει φάση παντελούς άρ-
νησης της πραγματικότητας. «Του-
τέστιν, καλή μου, το πολιτικό παιχνί-
δι δεν έχει πλέον κανόνες. Ό,τι του
φανεί του Λολοστεφανή».

«Και γιατί να μην είναι η Lollo ένα
παράδειγμα προς μίμηση;» αναρω-
τήθηκε η Ευγενία. «Σκεφτήκατε αν
η λύση στο πολιτικό αδιέξοδο μπο-
ρεί να βρίσκεται μπροστά μας και
να μην τη βλέπουμε; Το ΑΚΕΛ, επί
παραδείγματι, δεν αναζητεί εδώ
και χρόνια τον νέο Βασιλείου; Γιατί
να μην κατεβάσει τον παλιό Βασι-
λείου που και δοκιμασμένος είναι
και σίγουρος; Αν η Lollo διεκδικεί
έδρα στα 95, γιατί όχι και ο αγαπη-
τός Γιώργος στα 91;». «Γιατί ο Βασι-
λείου έχει επίγνωση του γελοίου
του πράγματος. Και γιατί το ΑΚΕΛ
έχει υποψήφιο» απάντησε πικαρι-
σμένη η αριστερή (με την καλή έν-
νοια) Κουλλίτσα Κυριακού.

Δύο εβδομάδες απουσίασα, αγαπη-
μένο μου ημερολόγιο, και είναι σαν
να μην πέρασε μία μέρα. Την τε-
λευταία εβδομάδα ειδικά, που
άδειασε η Λευκωσία, στην Πινδά-
ρου αντιλαλεί σπαρακτικό το υπαρ-
ξιακό ερώτημα: Με τον ήλιο τα μπά-
ζω, με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν
τα έρμα και ψοφάνε; Ο καημένος ο
Φούλλης κάνει ό,τι είναι ανθρωπί-
νως δυνατόν, ανεμίζοντας κομματι-
κά λάβαρα και σημαίες του lifestyle,
αλλά δεν είναι προφανώς αρκετό.
Ο άλλος κυκλοφορεί χαλαρός, με
ανασηκωμένα τα μανίκια, σε κατά-
σταση ζεν. Ο Νίκος Της Σιωπής! Χω-
ρίς δηλώσεις, χωρίς αντιπαραθέ-
σεις. Δεν είναι να απορεί κανείς,

αγαπημένο μου ημερολόγιο, γιατί
οι λίγες γριές που απομείναμε στην
έρημη πόλη να φυλάμε Θερμοπύ-
λες κυκλοφορούμε με τα νεύρα
μας τσατάλια.

«Σκέφτηκα κάτι ρηξικέλευθο» είπε
η Κούταλου κι όπως ήταν φυσικό
απέσπασε την προσοχή όλων. Μάλ-
λον γιατί σε μια τόσο μικρή πρότα-
ση χώρεσαν δύο λέξεις που δεν συ-
νάδουν με την προσωπικότητα της
Φώφης: σκέφτηκα κάτι ρηξικέλευ-
θο. «Να πούμε στη Ρενέ Κυπαρίσσι
να μιλήσει στη Ζωζώ (βαθύ ΔΗΚΟ)
κι εκείνη με τη σειρά της να διαμη-
νύσει στη Φωτεινή για να ζητήσει
από την Αναστασία να προτείνει

στον Νικόλα την κατάθεση μιας
πρωτοποριακής πολιτικής πρότα-
σης: την παραχώρηση carte blan-
che». «Τουτέστιν;» «Τουτέστιν, να
δώσουμε στον Χριστοδουλίδη μια
ελευθέρας για να γλυτώσουμε
αφενός από τα έξοδα κι αφετέρου
από την ταλαιπωρία. 

Ακόμα και η Καλαμαρού συμφώνη-
σε ότι αν είναι να περάσουμε ολό-
κληρη προεκλογική με τον Νίκο Της
Σιωπής ν’ απαντά μονότονα «Δεν
ξέρω, δεν απαντώ» ας σφυρίξουμε
τη λήξη. Θα γλυτώσει την ταλαιπω-
ρία ο Φούλλης να φωτογραφίζεται
με το τζετ σκι και ο Μαυρογιάννης
το τουρ στους λόγγους και τα ρου-

μάνια της τιμημένης κυπριακής
επαρχίας. «Carte blanche, μάνα
μου. Να ηρεμίσει και ο Κολοκασί-
δης που βολοδέρνει ακόμα με τα
debate του ΡΙΚ. Δεν είναι προσωπι-
κό το θέμα, χρυσέ μου, γιατί δεν το
καταλαβαίνεις; Είναι που για πρώτη
φορά έχουμε υποψήφιο πρόεδρο
με πολιτικό σύνθημα τύπου Μαρία
Αλιφέρη - Σας αγαπώ! Carte blan-
che να ηρεμίσουμε κοπέλες…».

Έπειτα από ένα τέτοιο ρηξικέλευθο
πολιτικό μήνυμα τι απόμενε να ει-
πωθεί για να ανέλθουμε στο (χαμη-
λό) ύψος των περιστάσεων; Η κου-
λή ευχή φυσικά «Καλή Παναγιά»!
Την οποία Παναγιά τίμησε φέτος

και ο ανθός του κυπριακού κοινο-
βουλευτισμού Αλέκος Τρυφωνίδης,
κατά το προσκύνημά του στον Άγιο
Γεράσιμο της Κεφαλονιάς. Η φωτο-
γραφία του με το φίδι στην Παναγία
Φιδούσα έκανε μεγάλο σουξέ. Βοή-
θησε βεβαίως τα μάλα και το σωστό
για την περίσταση styling: Φανέλα,
σορτς και παντόφλες. Μόνο το δι-
πλοκάμπινο έλειπε και μια παττίχα
(sic) για να ολοκληρωθεί το λαϊκό
υπερθέαμα. Τι ζούμε και δεν το
μαρτυρούμε, αγαπημένο μου ημε-
ρολόγιο!

Τρεις είναι οι φετινές υποψηφιότη-
τες στην κατηγορία «Τον Αύγουστο
Δεν Υπάρχουν Ειδήσεις»: Την πρώ-

τη καβάτζωσε ο βουλευτής με το
φίδι και το θεϊκό hashtag: ΠΑΝΑΓΙΑ
– tryfonides (!). Η δεύτερη ανήκει
στον Ευθύμιο Δίπλαρο, ο οποίος
κοινοποίησε βίντεο εποχούμενος
σε αυτοκίνητο - γουρούνα (!) στο
πλαίσιο της καμπάνιας για την υπο-
ψηφιότητα Αβέρωφ. Η τρίτη αφορά
ανάρτηση του ευρωβουλευτή
Φουρλά με μια φωτογραφία από τη
«λεβεντομάζωξη» (!) εφέδρων βα-
τραχανθρώπων. Το βραβείο δικαίως
απέσπασαν οι «μεσοδαχτυλιές του
Τρυφωνίδη», για να το θέσω όσο
λαϊκά το έθεσε το φιλοθεάμον κοι-
νό που ψήφισε, αγαπημένο μου
ημερολόγιο.     

Το καρέ ομόφωνα αποφάσισε ότι
πρέπει να αποδοθεί και τιμητική
μνεία σε μια είδηση η οποία αδίκως
πέρασε στα ψιλά: «Δώρον άδωρον
θεωρούν οι τοπικές αρχές και οι
εταιρείες τουριστικής ανάπτυξης,
την τροποποίηση των κανονισμών
έτσι ώστε να επιτρέπεται η τέλεση
πολιτικών γάμων σε εννέα αρχαι-
ολογικούς χώρους κ.λπ.». Το «δώ-
ρον άδωρον» αναφέρεται στο πο-
σό, 1.000 έως 1.500 ευρώ, ασύμ-
φορο για μια τελετή με 30 καλε-
σμένους χωρίς καν λουλούδια, ρύζι
ή έστω πυροτεχνήματα. 

«Το μέλλον δεν ανήκει στη βία. Το
μέλλον δεν ανήκει στη δύναμη. Στη
λογική ανήκει το μέλλον». Αυτά τα
λόγια, του Προμηθέα Δεσμώτη,
κράτησα από την τελευταία παρά-
σταση που παρακολούθησα στο αρ-
χαίο Κούριο φέτος το καλοκαίρι.
Όσο σκέφτομαι ότι χάθηκε μια ιστο-
ρική ευκαιρία για ν’ ακουστεί στο
λίκνο του πολιτισμού ο λόγος της
αγάπης («Το μέλλον ανήκει στην
Άντρη και τον Άντρο. Στον έρωτά
τους ανήκει το μέλλον») θλίβομαι,
αγαπημένο μου ημερολόγιο. «Δώ-
ρον άδωρον» όπως εμβριθώς ση-
μείωσε και το δημοσιογραφικό ρε-
πορτάζ.

Carte blanche

stavros.christodoulou@gmail.com

Τα νέα για την κάθοδο της 95χρονης Τζίνα Λολομπρίτζιτα στις επερχόμενες ιταλικές εκλογές δεν πέρασαν φυσικά απαρατήρητα από το ραντάρ του καρέ.
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Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η Ε.Ε. όχι μόνο δεν βρίσκει συλ-
λογικές απαντήσεις στα «διπλά
παιχνίδια» που στήνει ο Ερντογάν
πάνω στο κουφάρι της Ουκρανίας,
αλλά αδυνατεί ακόμη και να τα
παρακολουθήσει, αφήνοντας ευρύ
πεδίο δράσης στον Τούρκο Πρό-
εδρο, ο οποίος προσφέρει στη Μό-
σχα εναλλακτικές διόδους παρά-
καμψης των δυτικών κυρώσεων
και μέσω τουρκικών τραπεζών,
χωρίς μέχρι στιγμής, καμιά συνέ-
πεια. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία
που αυτοανακηρύχθηκε «περιφε-
ρειακή δύναμη», κυρίως λόγω Ου-
κρανικού, εξασφαλίζει με την ανο-
χή της Δύσης, τεράστια οικονο-
μικά κέρδη, τα οποία σε μεγάλο
βαθμό φαίνεται να προκύπτουν
από αυτή τη συμβολή της, προς
τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να απαλ-
λαγεί από τις κυρώσεις. Όπως μά-
λιστα ανέφερε στην «Κ» ξένη δι-
πλωματική πηγή, «το καθεστώς
της Άγκυρας, δικαίως μπορεί να
θεωρεί ότι συγκαταλέγεται, μεταξύ
των νικητών της εισβολής της Ρω-
σίας στην Ουκρανία». 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση
πληροφορίες που έλαβε και η Ε.Ε.,
«πέντε τουλάχιστον τουρκικές
τράπεζες» φέρονται να έχουν ήδη
υιοθετήσει το ρωσικό σύστημα
συναλλαγών μέσω καρτών, Mir,
καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό
το κενό που προέκυψε από την
αποχώρηση της Visa και της Ma-
stercard από τη Ρωσία, οι οποίες
ανέστειλαν τις εργασίες τους από
τον περασμένο Μάρτιο. Η συνερ-
γασία Άγκυρας και Μόσχας φαί-
νεται μάλιστα να έχει εμβαθύνει
στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάγκη η
Ρωσία συνεπεία των κυρώσεων
που της επιβλήθηκαν. Δεν είναι
μάλιστα τυχαίο, ότι στην πρόσφα-
τη συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν
συμμετείχαν όπως έγινε γνωστό
και οι κεντρικοί τραπεζίτες των
δύο χωρών. 

Κοινοτική πηγή που μίλησε
στην «Κ» δεν ήταν σε θέση να πει
κατά πόσον η υιοθέτηση του ρω-
σικού συστήματος πληρωμών Mir,
από «πέντε τουρκικές τράπεζες»,
εκλαμβάνεται ως στήριξη προς
το καθεστώς Πούτιν, για να πα-

ρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.
«Είναι κάτι που προφανώς εξετά-
ζεται» ανέφερε η ίδια πηγή, η
οποία απέφυγε να σχολιάσει και
πληροφορίες που αναφέρουν ότι
κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες εξά-
γουν πλέον τα προϊόντα τους στη
Ρωσία, μέσω Τουρκίας, η οποία
λειτουργεί και ως διαμετακομι-
στικός σταθμός, «τράνζιτ», στην
προσπάθεια παράκαμψης των κυ-
ρώσεων.

Όπως είχε δημοσιεύσει η «Κ»,
κύκλοι της Ε.Ε. έχουν διαπιστώσει
ότι ο κ. Ερντογάν πατάει σε δύο
βάρκες, παίζοντας διπλά παιχνίδια
και ως εκ τούτου εγκαινίασαν
έναν ανεπίσημο διάλογο για επι-
βολή «δευτερογενών κυρώσεων»
προς την Άγκυρα «εάν αποδειχθεί»
ότι τουρκικές τράπεζες στηρίζουν
την προσπάθεια Πούτιν να παρα-
κάμψει τις δικές του κυρώσεις. Οι
αποδείξεις φαίνεται πλέον να
υπάρχουν, δεδομένης και της υιο-
θέτησης του συστήματος Mir από
πέντε τουρκικές τράπεζες. Ωστό-
σο, η Ε.Ε., σε συλλογικό επίπεδο,
εμφανίζεται ως να βρίσκεται μο-
νίμως σε θερινές διακοπές και τη-
ρεί αποστάσεις από μια επίσημη
συζήτηση γύρω από το ενδεχό-
μενο επιβολής «δευτερογενών κυ-
ρώσεων», παρά τις αποδείξεις που
βοούν αναφορικά με τον ρόλο που
διαδραματίζει η Άγκυρα. 

Άλλωστε, η Ε.Ε. θα έπρεπε να
ήταν ήδη σε θέση να μπορεί να
προβεί σε οριστικές διαπιστώσεις,
λαμβανομένων υπόψη και των τε-
ράστιων οικονομικών κερδών της
Τουρκίας, συνεπεία της ρωσικής
εισβολής και των κυρώσεων. Οι
τουρκικές εξαγωγές προς τη Ρω-
σία, κατέγραψαν αύξηση που ξε-
περνά το 45%, το τρίμηνο Μαΐ-
ου-Ιουλίου 2022, σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο το 2021. Σε πραγ-
ματικούς αριθμούς, τα στοιχεία
που κοινοποιήθηκαν και προς την
Ε.Ε., καταδεικνύουν ότι στη διάρ-
κεια της εν λόγω περιόδου, οι «δη-
λωμένες» εξαγωγές της Τουρκίας
προς τη Ρωσία ξεπέρασαν τα 2 δι-
σεκατομμύρια δολάρια, 640 και
πλέον εκατομμύρια δολάρια πε-
ρισσότερα από το αντίστοιχο πε-
ρυσινό τρίμηνο. Με απλά λόγια,
ο κ. Ερντογάν εξασφαλίζει τερά-
στια οικονομικά κέρδη συνεπεία

της ρωσικής εισβολής και των κυ-
ρώσεων που επέβαλαν τα δυτικά
κράτη, περιλαμβανομένης της
Ε.Ε, ενώ την ίδια ώρα, εμφανίζεται
ως ο ηγέτης μιας «περιφερειακής
δύναμης» που ενεργεί ως «έντιμος»
δήθεν διαμεσολαβητής στο Ου-
κρανικό, περιλαμβανομένου και
του ζητήματος των σιτηρών. 

Αν μάλιστα στην εξίσωση προ-
σθέσουμε και το γεγονός ότι ο
Ερντογάν είναι αυτός που προ-
μήθευσε τουρκικά μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη Bayraktar TB2
στην Ουκρανία, τα οποία χρησι-
μοποιούνται εναντίον της Ρωσίας,
γίνεται κατανοητό ότι ο Τούρκος
Πρόεδρος βλέπει και διαχειρίζεται
και το Ουκρανικό ως μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για να ισχυρο-
ποιήσει τη θέση της χώρας του
ως «περιφερειακής δύναμης», με
το αζημίωτο. Όπως ανέφερε άρι-
στα ενημερωμένη πηγή, «ο κ. Ερν-

τογάν που έχει πωλήσει στην Ου-
κρανία μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη (σ.σ. τα οποία παράγονται
από την εταιρεία του γαμβρού
του) φαίνεται να κερδίζει καθη-
μερινά από τη διαιώνιση των συ-
νεπειών αυτού του πολέμου, πε-
ριλαμβανομένων των κυρώσεων,
τις οποίες η χώρα του δεν έχει
υιοθετήσει». 

Όλο το πλέγμα σχέσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ Τουρκίας-
Ρωσίας, εν μέσω αδράνειας της
Ε.Ε., αφήνει εκτεθειμένα τα κρά-
τη-μέλη και κυρίως την Κύπρο και
την Ελλάδα. Αφενός, γιατί οι «27»
πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το
κόστος των κυρώσεων που οι ίδιοι
έχουν επιβάλει προς τη Μόσχα,
όπως αυτό αντανακλάται στις τιμές
της ενέργειας και κατ’ επέκταση
και στο ράλι του πληθωρισμού.
Ως επίσης και στις συνέπειες από
το κλείσιμο του εναέριου χώρου
και των λιμένων της Ε.Ε. προς τη
Ρωσία, απόφαση που έχει ειδικό
κόστος, για τη Λευκωσία και την
Αθήνα και αφετέρου, γιατί η αδρά-
νεια της Ε.Ε. στα παιχνίδια του κ.
Ερντογάν επιτρέπει την εκτροφή
μιας «περιφερειακής δύναμης», η
οποία με κάθε ευκαιρία δείχνει τα
δόντια της στην Κύπρο και στην
Ελλάδα και η οποία πολύ δύσκολα
πλέον «θα μαζευτεί», καθώς θεωρεί
ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπο-
τε το θέλει και κυρίως χωρίς καμιά
συνέπεια.

Στη δίνη 
«διπλών 
παιχνιδιών»
η Ευρώπη 
Η Ε.Ε. έρμαιο του Ερντογάν, που έστησε 
επιχείρηση στο κουφάρι της Ουκρανίας

Η πρακτική του Ταγίπ Ερντογάν
να παίζει σε διπλό ταμπλό δεν πε-
ριορίζεται στο Ουκρανικό, αλλά
εκτείνεται τόσο στο μεταναστευ-
τικό, όσο και στο ζήτημα των F-
16. Στο μεταναστευτικό, ο Τούρκος
Πρόεδρος έχει λάβει περίπου 9 δι-
σεκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε.
για τη φιλοξενία Σύρων προσφύ-
γων σε τουρκικό έδαφος. Ωστόσο,
όπως έχουμε δημοσιεύσει, αυτό
δεν τον εμποδίζει να επιδίδεται
σε μια άνευ προηγουμένου «επι-
χείρηση σκούπας», σε 1.200 πε-
ριοχές της Τουρκίας, επιδιώκοντας
να περιορίσει κατά 1 τουλάχιστον
εκατομμύριο τους Σύρους πρό-
σφυγες που υπολογίζονται σε 3,7
εκατομμύρια. Οι λόγοι είναι προ-
φανώς προεκλογικοί, καθώς ολο-
ένα και αυξάνεται το αντιμετανα-
στευτικό αίσθημα στην κοινωνία
των Τούρκων πολιτών και ο Ερν-
τογάν επιχειρεί να κεφαλαιοποι-
ήσει την υπόσχεση που έχει δώσει,
«καθαρίζοντας» 1.200 περιοχές
της χώρας. Τόσο ο ίδιος ο Τούρκος
Πρόεδρος, όσο και ο Σουλεϊμάν

Σοϊλού, ο υπουργός Εσωτερικών
του, ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν
πλαφόν σε όλες τις περιοχές της
Τουρκίας, ώστε το ποσοστό των
προσφύγων να μην ξεπερνά σε
καμιά περίπτωση το 20% του συ-
νολικού πληθυσμού. Ως αποτέλε-
σμα, ζητούν από τους πρόσφυγες
δήθεν «εθελοντικά» να μετεγκα-
τασταθούν σε υποτιθέμενες
«ασφαλείς ζώνες» που έχει εγκα-
ταστήσει η Άγκυρα, εντός της Συ-
ρίας. Σημειώνεται ότι και στο ζή-
τημα αυτό, η Ε.Ε. επιδεικνύει εγ-
κληματική αδράνεια, καθώς η Άγ-
κυρα ενεργεί εκτός του πλαισίου
της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας (18
Μαρτίου 2016) και των υποχρεώ-
σεών της, έχοντας λάβει τεράστια
ποσά, τα οποία έχουν καταβάλει
οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι για
τη φιλοξενία των Σύρων προσφύ-
γων σε τουρκικό έδαφος και όχι
σε δήθεν «ασφαλείς ζώνες» εντός
της Συρίας.

Στο ζήτημα των F-16, αντιπρο-
σωπεία εμπειρογνωμόνων του
υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας,

μετέβη στις ΗΠΑ για διαβουλεύ-
σεις, μετά από πρόσκληση της
Ουάσιγκτον. Στο τραπέζι της συ-
νάντησης τέθηκε το αίτημα της
Τουρκίας για προμήθεια 40 F-16
νέας γενιάς και για εκσυγχρονισμό
80 περίπου F-16, του υφιστάμενου
τουρκικού στόλου. Την ίδια ώρα,
διέρρευσε, ή αφέθηκε να διαρ-
ρεύσει από τη Ρωσία, ότι υπογρά-
φηκε νέα συμφωνία συνεργασίας
Μόσχας - Άγκυρας για παράδοση
δεύτερης συστοιχίας αντιαερο-
πορικών πυραύλων S-400, η οποία

έχει προκαλέσει κρίση στις σχέσεις
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ. Όπως μάλιστα έγινε γνω-
στό από τον επικεφαλής της Ομο-
σπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιω-
τικής-Τεχνικής Συνεργασίας της
Ρωσίας, Ντμίτρι Σουγκάγιεφ, η εν
λόγω συμφωνία «θα επιτρέψει την
τοπική παραγωγή ορισμένων εξαρ-
τημάτων του συστήματος (S-400
Triumf) στην Τουρκία», με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 

Αν και η Τουρκία επεχείρησε
να ρίξει στα μαλακά το ζήτημα,
υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη
συστοιχία αποτελούσε μέρος της
αρχικής συμφωνίας του 2017 και
συνεπώς σύμφωνα με τον τουρ-
κικό ισχυρισμό δεν υπάρχει νέα
συμφωνία με τη Μόσχα, αυτό
που θεωρείται βέβαιο και πέραν
πάσης αμφιβολίας, είναι ότι η
Άγκυρα παίζει με όλους και με
όλα. Και ότι παρά τις όποιες «δυ-
τικές διαρροές δυσφορίας», κα-
ταφέρνει να ισορροπήσει, «πα-
τώντας σε δύο βάρκες». Μέχρι
στιγμής τουλάχιστον.

<<<<<<<

Η αδράνεια της Ε.Ε. στα
παιχνίδια του κ. Ερντο-
γάν επιτρέπει την εκτρο-
φή μιας «περιφερειακής
δύναμης», η οποία με
κάθε ευκαιρία δείχνει 
τα δόντια της στην Κύ-
προ και στην Ελλάδα.

Συνάντηση των ηγετών της Ου-
κρανίας Ζελένσκι και της Ρωσίας
Πούτιν δρομολογεί ο Ερντογάν,
προσβλέποντας να διαδραματίσει
ρόλο διαμεσολαβητή, προκειμένου
να υπάρξει διευθέτηση του θέμα-
τος στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων, όπως άλλωστε έγινε με
το ζήτημα των ουκρανικών σιτη-
ρών. Ο Τούρκος ηγέτης, ο οποίος
επιδιώκει με κάθε ευκαιρία να ενι-
σχύσει το προφίλ της χώρας του,
ως «περιφερειακής δύναμης» και
ως «έντιμου διαμεσολαβητή», είχε
κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ζε-
λένσκι και εν συνεχεία και τριμερή
συνάντηση με τη συμμετοχή και
του γ.γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες.

Μιλώντας μετά τις συναντή-
σεις, ο κ. Ερντογάν υποστήριξε
ότι «ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Γκου-
τέρες συμφωνούν» και ότι θα πρέ-
πει πλέον «να προσδιοριστεί ο
συντομότερος και δικαιότερος
δρόμος για το τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. Πιστεύω ότι είναι
δυνατό να ξεκινήσουν ξανά οι
διαπραγματεύσεις με βάση τις πα-
ραμέτρους που διαμορφώθηκαν
στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρ-
τιο» ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος,
ο οποίος προφανώς επιχειρεί μιαν
εκ του σύνεγγυς διαπραγμάτευση
μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη
σύμφωνη γνώμη και του ΟΗΕ. 

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες
νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος
και η πολιτειακή ηγεσία του Ισ-
ραήλ αποφάσισαν ολική επανα-
φορά και αποκατάσταση των δι-
πλωματικών τους σχέσεων, με
την επανατοποθέτηση πρεσβευ-
τών στις πρωτεύουσες των δύο
χωρών.

Ο κ. Ερντογάν, «με ρωσική συν-
δρομή» και μετά τη συνάντηση
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι,
ρίχνει γέφυρες και προς το καθε-
στώς Άσαντ της Συρίας, το οποίο
φέρεται να έχει υποβάλει πέντε
αιτήματα προς την Άγκυρα, ζη-
τώντας μεταξύ άλλων την Ιντίλπ
και τη μεταβίβαση της συνοριακής
πύλης Reyhanli-Cilvegozu και του
τελωνείου Kessab. Η Άγκυρα ζη-
τάει από τη Δαμασκό την «εκκα-
θάριση» όλων των περιοχών από
τις οργανώσεις PKK/YPG. Την ίδια
ώρα πάντως, ο κ. Ερντογάν επι-
διώκει να συντηρεί ανοικτά μέ-
τωπα στην Κύπρο, στην Ανατολική
Μεσόγειο και στο Αιγαίο, όπου

ακολουθεί εντελώς διαφορετική
τακτική και εμφανίζεται έτοιμος
ανά πάσα στιγμή να δρομολογήσει
νέο κύκλο έκνομων ενεργειών,
πυροδοτώντας νέες εντάσεις.

Περιορισμένες επιπτώσεις
«Περιορισμένες επιπτώσεις»

έχουν και επισήμως οι κυρώσεις
που επέβαλε η Δύση, περιλαμβα-
νομένης και της Ε.Ε., στη Ρωσία.
Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας
σημείωσε ότι οι συνέπειες που
καταγράφονται είναι περιορισμέ-
νες, προβλέποντας μάλιστα αύ-
ξηση της παραγωγής ρωσικού πε-
τρελαίου το δεύτερο εξάμηνο του
2022 και το 2023. Άλλωστε, η Ρω-
σία φέρεται να παράγει ήδη 10,8
εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως,
έχοντας προσεγγίσει τα προ του
πολέμου επίπεδα των 11 εκατομ-
μυρίων βαρελιών, μεγάλο ποσοστό
των οποίων φέρονται να απορ-

ροφούνται από τις αγορές της Κί-
νας και της Ινδίας. Τα δεδομένα
αυτά οδήγησαν το Bloomberg να
υποστηρίξει ότι «στις αγορές ενέρ-
γειας, ο Πούτιν φαίνεται ότι κερ-
δίζει τον πόλεμο», καθώς τα ταμεία
του δείχνουν να γεμίζουν από τις
πωλήσεις. Και την ίδια ώρα, η
Ε.Ε. και οι πολίτες της, περιλαμ-
βανομένων των Κυπρίων πολιτών,
βρίσκονται αντιμέτωποι με ελ-
λείψεις και χρυσοπληρώνουν την
ενέργεια, με τις τιμές να συνεχί-
ζουν την ανοδική της πορεία, ενό-
ψει του προσεχούς δύσκολου χει-
μώνα. Την ίδια ώρα, πάντως, η
ρωσική οικονομία έχει συρρικνω-
θεί κατά 4% ΑΕΠ το δεύτερο τρί-
μηνο 2022. Ωστόσο, τα ενεργειακά
έσοδα και το παιχνίδι στήριξης
του ρουβλιού που έστησε η Κεν-
τρική Τράπεζα της Ρωσίας και
στο οποίο έχουν προσχωρήσει
ακόμη και ευρωπαϊκές εταιρείες
ενέργειας, κρατούν τη Μόσχα οι-
κονομικά ζωντανή. 

Δολοπλοκίες σε μεταναστευτικό, F-16 και S-400

<<<<<<<

«Περιορισμένες 
επιπτώσεις» έχουν και
επισήμως οι κυρώσεις
που επέβαλε η Δύση,
περιλαμβανομένης 
και της Ε.Ε., στη Ρωσία.

Πέντε τουλάχιστον τουρκικές τράπεζες φέρονται να έχουν ήδη υιοθετήσει το ρωσικό σύστημα συναλλαγών μέσω καρτών, Mir, καλύπτοντας σε σημαντικό
βαθμό το κενό που προέκυψε από την αποχώρηση της Visa και της Mastercard από τη Ρωσία.

<<<<<<<

Η Aγκυρα παίζει με
όλους και με όλα και 
παρά τις όποιες «δυτι-
κές διαρροές δυσφο-
ρίας», καταφέρνει να
ισορροπήσει, «πατώντας
σε δύο βάρκες». Μέχρι
στιγμής τουλάχιστον.  

Συνάντηση κορυφής 
για το Ουκρανικό
δρομολογεί ο Ερντογάν
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Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτε-
ρικών Σχέσεων της αμερικανικής 
Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, 
με συνέντευξή του στην «Κ» δι-
αμηνύει την ανάγκη συνέχισης 
και εμβάθυνσης της πολυεπίπε-
δης συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, 
από την άμυνα και την ασφάλεια 
μέχρι και τους τομείς των αναδυ-
όμενων τεχνολογιών, της ψηφι-
ακής οικονομίας, της ανάπτυξης 
λιμένων και της εμπορικής ναυτι-
λίας. Το μήνυμα απευθύνεται και 
στο εσωτερικό των δύο χωρών, 
καθώς και οι δύο βρίσκονται σε 
πορεία εκλογών, η μεν Αμερική 
με τις ενδιάμεσες του Νοεμβρί-
ου για τη Γερουσία και τη Βουλή, 
και η Ελλάδα με τις βουλευτικές 
εκλογές που, σύμφωνα με τον 
πρωθυπουργό, θα διεξαχθούν 
την ερχόμενη άνοιξη.

Ο ∆ημοκρατικός γερουσια-
στής του Νιου Τζέρσεϊ υπογραμ-
μίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο 
της Αλεξανδρούπολης, την οποία 
επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες και στο πλαίσιο αυτό αναδει-
κνύει τη σημασία της αυξανόμε-
νης αμερικανικής στρατιωτικής 
παρουσίας στην πόλη.
– Εάν η Τουρκία όντως εξετάζει 
το ενδεχόμενο αγοράς επιπλέ-
ον S-400, θα επηρεάσει αυτό 
την προοπτική πώλησης F-16 
στην Αγκυρα;

– Ανησυχώ βαθύτατα για 
τις πληροφορίες ότι η Τουρκία 
εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς 
πρόσθετου ρωσικού συστήματος 
αντιπυραυλικής άμυνας S-400, 
κάτι που θα αποτελούσε άλλη μια 
ξεκάθαρη παραβίαση των αμε-
ρικανικών κυρώσεων που επι-
βάλλει ο CAATSA (Νόμος για την 
αντιμετώπιση των αντιπάλων της 
Αμερικής μέσω κυρώσεων). Από 
τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου της Ελλάδας 
έως την καθυστέρηση της δια-
δικασίας ένταξης της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, 
ελπίζω ειλικρινά ότι η Τουρκία 
θα αλλάξει πορεία και θα στα-
θεί στο ύψος των ευθυνών της 
απέναντι στη Συμμαχία, όντας ο 
εποικοδομητικός εταίρος στην 
περιοχή που όλοι ελπίζουμε ότι 
μπορεί να είναι. Μέχρι τότε, δεν 
μπορώ να υποστηρίξω την πώλη-
ση ή τη μεταφορά αμερικανικών 
μαχητικών F-16 στην Τουρκία.
– Πώς αξιολογείτε τη συμπερι-
φορά του προέδρου Ερντογάν 
στην περιοχή;

– ∆εν μπορούμε να αγνοήσου-
με την πορεία της Τουρκίας υπό 
τον Ερντογάν. Σήμερα, η δημο-
κρατική διαδικασία στην Τουρ-
κία έχει υπονομευθεί σημαντικά, 
η θρησκευτική ελευθερία δέχεται 
συνεχείς πιέσεις, έχουμε δει αδι-
καιολόγητες συλλήψεις υπαλλή-

λων της αμερικανικής πρεσβεί-
ας, επίπεδα ρεκόρ επιθέσεων σε 
ανεξάρτητους δημοσιογράφους 
και πλήρη καταστολή των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων της ελευ-
θερίας του λόγου. Η τελευταία 
στρατιωτική δραστηριότητα 
αυτή την εβδομάδα στη Συρία 
είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο 
Ερντογάν απλούστατα δεν δρα 
ως ένας υπεύθυνος παράγοντας 
στην παγκόσμια σκηνή. Καθώς 
η Ρωσία συνεχίζει τη βίαιη και 
παράνομη εισβολή στην Ουκρα-
νία, η κυβέρνηση της Τουρκίας 
έχει την ευθύνη και την ευκαι-
ρία να επιδείξει απερίφραστα τη 
δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ και τις 
κοινές αρχές και αξίες που χα-
ρακτηρίζουν αυτή τη σημαντι-
κή εταιρική σχέση.

– Η Αλεξανδρούπολη εξελίσ-
σεται ταχύτατα σε στρατηγικό 
κόμβο, τόσο στον στρατιωτικό 
όσο και στον ενεργειακό τομέα.

– Από καιρό υποστηρίζω την 
ανάγκη μεγαλύτερης ενεργει-
ακής αλληλεξάρτησης και συ-
νεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, 
των Ηνωμένων Πολιτειών και 
άλλων περιφερειακών εταίρων. 
Το σχήμα 3+1 έχει αποδειχθεί 
μια κομβική εταιρική σχέση για 
την περιφερειακή και ενεργειακή 
ασφάλεια, το οποίο πιστεύω ότι 
πρέπει να συνεχίσουμε να επε-
κτείνουμε. Ανυπομονώ να δρο-
μολογήσω την κοινοβουλευτική 
σύνθεση 3+1 και να υλοποιηθεί 
η νομοθεσία που έχω συντάξει, 
ζητώντας τη δημιουργία ενός νέ-
ου ενεργειακού κέντρου. Ημουν 
ιδιαίτερα χαρούμενος που επι-
σκέφθηκα την Αλεξανδρούπο-
λη αυτή την εβδομάδα και εί-
δα τις τεράστιες δυνατότητες 
που έχει το λιμάνι τόσο για την 
ελληνοαμερικανική όσο και για 
την περιφερειακή συνεργασία. 
Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλά-
δας-Βουλγαρίας είναι επίσης ένα 
τεράστιο βήμα προς τα εμπρός 
για τη διασφάλιση της ενεργεια-
κής ανεξαρτησίας της Ευρώπης 
και ελπίζω ότι μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε τις προσπάθειες για 
την ανάπτυξη αυτής της σύνδε-
σης και την ένταξη περισσότε-

ρων ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά 
όσον αφορά τα ∆υτικά Βαλκάνια. 
Εντυπωσιάστηκα επίσης από τις 
στρατιωτικές αναβαθμίσεις που 
έχουν πραγματοποιήσει η Ελλά-
δα και οι ΗΠΑ για την ενίσχυση 
της χωρητικότητας του λιμανιού. 
∆εδομένης της γεωστρατηγικής 

του θέσης, πιστεύω ότι μπορούμε 
να κάνουμε πολλά περισσότερα 
εδώ για να συνεργαστούμε στο 
μέτωπο της ασφάλειας, καθώς 
εξακολουθούμε να αναγνωρίζου-
με τη σημασία της Μεσογείου για 
τη συνολική ασφάλεια.
– Οι προοπτικές των σχέσεων 

ΗΠΑ - Ελλάδας το επόμενο δι-
άστημα;

– Οι εμπορικοί δεσμοί και η 
ισχυρή οικονομική σχέση μετα-
ξύ ΗΠΑ και Ελλάδας συνεχίζουν 
να ωφελούν και τα δύο έθνη μας. 
Πρέπει να συνεχίσουμε να διευ-
ρύνουμε τη συνεργασία μας στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, στην 
ψηφιακή οικονομία και σε όλες 
τις πτυχές της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης λιμένων και της 
εμπορικής ναυτιλίας. Η νομοθε-
σία που συνέταξα και πέρασα 
από τη Γερουσία –ο νόμος πε-
ρί σύμπραξης για την ασφάλεια 
και την ενέργεια στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο– ενέκρινε ένα νέο 
ενεργειακό κέντρο που θα συμ-
βάλει στην επιτάχυνση της με-
τάβασης της περιοχής προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ομοίως, το Κογκρέσο ενέκρινε 
επίσης τον νόμο μου για την αμυ-
ντική και διακοινοβουλευτική 
εταιρική σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, 
έναν νόμο που ενισχύει σημαντι-
κά την αμερικανική υποστήριξη 
για τον εκσυγχρονισμό του ελλη-
νικού στρατού και προωθεί την 
αυξημένη πολυμερή δέσμευση 
μεταξύ της Κύπρου, της Ελλά-
δας, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. 
Οι ένοπλες δυνάμεις μας –και οι 
ένοπλες δυνάμεις των εταίρων 
μας– πρέπει να είναι συμβατές με 
τις τελευταίες τακτικές και τις τε-

χνολογίες αιχμής του μέλλοντος. 
Και είμαι υπερήφανος που ηγή-
θηκα της ψήφισης της Συμφωνί-
ας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-
γασίας με την Ελλάδα πέρυσι, η 
οποία εμβάθυνε τη συνεργασία 
μας. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν 
μια σχέση που έχει τις ρίζες της 
στις κοινές δημοκρατικές αξίες 
μας, τις οποίες οι ιδρυτές ηγέτες 
των εθνών μας υιοθέτησαν την 
παραμονή της ανεξαρτησίας των 
δύο χωρών μας. Εναπόκειται σε 
εμάς να πάρουμε τη σκυτάλη και 
να αναλάβουμε με τη σειρά μας 
την ευθύνη ως διαχειριστές μιας 
πολύτιμης κληρονομιάς.
– Η άποψή σας για τις υπερ-
πτήσεις πάνω από ελληνικά 
νησιά, όπως και κάποιες κινή-
σεις της Τουρκίας για έρευνες 
φυσικού αερίου;

– Η Τουρκία πρέπει να στα-
ματήσει τις προκλήσεις και τις 
εισβολές της στα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα και στον ελληνικό 
εναέριο χώρο. Τελεία και παύλα.
– Πού βρίσκεται σήμερα το 
Κυπριακό, 48 χρόνια μετά την 
τουρκική εισβολή;

– Μισό σχεδόν αιώνα από την 
εισβολή της Τουρκίας στην Κύ-
προ, τα τουρκικά στρατεύματα 
συνεχίζουν να κατέχουν παράνο-
μα το βόρειο τμήμα του νησιού. 
Αυτό το status quo στην Κύπρο 
είναι ανεπίτρεπτο. Η τουρκική 
δραστηριότητα στα Βαρώσια εί-
ναι ανεπίτρεπτη και έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με πολλαπλά ψη-
φίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών. Και 
οι τουρκικές παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων είναι ανε-
πίτρεπτες. Για τον λόγο αυτό, ο 
πρόεδρος της Τουρκίας πρέπει να 
σταματήσει αμέσως τις προκλή-
σεις του. Είμαι υπερήφανος που 
έχω ηγηθεί του κυπριακού ζητή-
ματος εδώ στην Ουάσιγκτον, που 
στεκόμαστε δίπλα στους φίλους 
και συμμάχους μας στη Λευκω-
σία. Παραμένουμε προσηλωμένοι 
στην κυριαρχία της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας και στη διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία. Καθώς 
οι Κύπριοι Αμερικανοί ενώνουν 
τις δυνάμεις τους με τους Κύπρι-
ους από όλο τον κόσμο στην προ-
σπάθειά τους να ενώσουν την πα-
τρίδα τους και καθώς επιδιώκουν 
να εξασφαλίσουν ένα οικονομικά 
ευημερούν κράτος απαλλαγμένο 
από την παράνομη κατοχή, θα εί-
μαι δίπλα τους. Σε αυτό το πνεύ-
μα, με την Κύπρο να επιδιώκει 
να εμβαθύνει τη στρατηγική της 
εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είναι 
προς το εθνικό μας συμφέρον σε 
θέματα εθνικής ασφάλειας και 
οικονομίας να άρουμε τους ξε-
περασμένους περιορισμούς στις 
πωλήσεις όπλων που δεν βοηθούν 
πλέον τους στόχους ασφαλείας 
των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. 

Η Τουρκία να δείξει ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ
«Οχι» στην πώληση των F-16, μέχρι ο Ερντογάν να σταθεί στο ύψος των ευθυνών του απέναντι στη Συμμαχία
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Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις και τις εισβολές της στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στον ελληνικό 
εναέριο χώρο. Τελεία και παύλα», διαμηνύει μέσω της «Κ» ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Με την αποκατάσταση των διπλω-
ματικών σχέσεων Ισραήλ - Toυρ-
κίας και την επιστροφή των εκα-
τέρωθεν πρεσβευτών και γενικών 
προξένων στις δύο χώρες ξεκίνη-
σε μια νέα εποχή στις σχέσεις της 
Αγκυρας με το Τελ Αβίβ. 

Θεωρείται πως ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν συνεχίζει τις προσπά-
θειές του να εγκαταλείψει την πο-
λιτική της σύγκρουσης και αντι-
παλότητας που είχε επιλέξει να 
εφαρμόζει με τις χώρες της περιο-
χής της Μέσης Ανατολής και της 
Ανατολικής Μεσογείου, και τώρα 
επιστρέφει στον ρεαλισμό. Αυτός 
είναι και ο λόγος που πολιτικοί 
αναλυτές εκτιμούν πως οι σχέσεις 
Ισραήλ - Τουρκίας σε διπλωματι-
κό επίπεδο μπορεί να επιστρέ-
φουν στο παρελθόν, ωστόσο θα 
χρειαστούν πολλά χρόνια για να 
υπάρξει σχέση εμπιστοσύνης.

Το 2010 είχε ξεκινήσει η πολι-
τική σύγκρουση με το Ισραήλ με 
την αποστολή του πλοίου «Μαβί 
Μαρμαρά» στη Γάζα, όπου είχαν 
εισβάλει Ισραηλινοί κομάντος, 
και μέχρι πρόσφατα το Ισραήλ 
για όλους τους Τούρκους αξιω-
ματούχους, όπως και για τον κ. 
Ερντογάν, θεωρούνταν «κράτος 
τρομοκράτης» λόγω του Παλαι-
στινιακού.

Ομως αυτή δεν είναι η τελευ-
ταία ενέργεια του κ. Ερντογάν 
που εγκαταλείπει τη δική του 
επιλογή στην εξωτερική πολιτι-
κή. Είχαν προηγηθεί τα πολιτι-

κά ανοίγματα σε Σαουδική Αρα-
βία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και Αίγυπτο, ενώ τις τελευταίες 
ημέρες κάνει ανοίγματα στον 
πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ 
Αλ Ασαντ. Ο κ. Ερντογάν είχε 
επιχειρήσει να ανατρέψει τον κ. 
Ασαντ, τον χαρακτήριζε «δολο-
φόνο, δικτάτορα» και στήριζε τις 
αντιπολιτευόμενες ομάδες που 
πολεμούσαν τον πρόεδρο της 
Συρίας. «Εμείς δεν έχουμε κά-
ποιο μέλημα να νικήσουμε ή να 
μη νικήσουμε τον Ασαντ! Πρέ-
πει να εξασφαλίσουμε περαιτέρω 
βήματα με τη Συρία. Κάνοντας 
αυτά τα βήματα ελπίζω ότι με 
τους γείτονές μας θα σπάσουμε 
πολλά παιχνίδια σε ολόκληρη 
την περιοχή, σε αυτή την περι-
οχή του ισλαμικού κόσμου», δή-
λωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας 
στους δημοσιογράφους κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού της επι-
στροφής από την επίσκεψή του 
στην Ουκρανία. 

Ο σημαντικός Τούρκος πολι-

τικός αναλυτής Ταχά Ακγιόλ –ο 
οποίος μέχρι και πριν από λίγα 
χρόνια θεωρούνταν ένα από τα 
σημαντικότερα ονόματα της φι-
λοκυβερνητικής παράταξης– σε 
άρθρο του στην εφημερίδα Karar 
υποστηρίζει πως «μετά τις διαδο-
χικές εκλογικές νίκες του Ερντο-
γάν, την άνοδο της οικονομίας, 
την Αραβική Ανοιξη, την εκλογή 
της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας στην Αίγυπτο, στο κόμμα AKP 
επικρατούσε το πνεύμα πως “τε-
λειώνει η αιχμαλωσία 100 ετών, 
παύουν να υπάρχουν τα τεχνη-
τά σύνορα”. Ετσι και στη Συρία 
έλεγαν πως θα προσευχηθούν 
στο τέμενος στη ∆αμασκό. Είχαν 
φορέσει “τα γυαλιά της κοινής 
θρησκευτικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς” και είχαν αγνοήσει 
την πραγματικότητα των κρατών-
εθνών. Τελικά έγινε αντιληπτό, 
με καθυστέρηση επτά ετών, ότι 
ήταν απαραίτητο να συναφθεί ει-
ρήνη με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα 
βελτίωσε τις σχέσεις με τους Αρα-

βες, απομονωθήκαμε στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Τώρα, έπειτα 
από δέκα χρόνια μάχης, γίνεται 
λόγος για διάλογο με τον Ασαντ. 
Είναι επιτακτική ανάγκη η Τουρ-
κία να επιστρέψει στην παραδο-
σιακή εξωτερική πολιτική της».

Μέσα σε αυτό το κλίμα η 
Αγκυρα επιχειρεί να ισορροπή-
σει ανάμεσα σε Μόσχα και Ουά-
σιγκτον. ∆έκα αξιωματούχοι του 
υπουργείου Αμυνας της Τουρκί-
ας ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για τις 
συνομιλίες και τις διαβουλεύ-
σεις σχετικά με το ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού των F-16 αλλά 
και την προμήθεια νέων μαχη-
τικών F-16 Viper. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της εφημερίδας, η 
τουρκική αποστολή παρουσίασε 
την κατάσταση των ανταλλακτι-
κών που διαθέτει, τις τεχνικές 
δυνατότητες που επιθυμεί στα 
μαχητικά αλλά και τα τουρκικής 
κατασκευής συστήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια 
του εκσυγχρονισμού των μαχη-

τικών. Αργότερα, το υπουργείο 
Αμυνας των ΗΠΑ θα στείλει τη 
σχετική έκθεση στο Κογκρέσο.

Ομως την ημέρα που ξεκίνη-
σαν οι διαβουλεύσεις, ο επικεφα-
λής της υπηρεσίας στρατιωτικής 
και τεχνικής συνεργασίας της 
Ρωσίας Ντμίτρι Σουγκάγιεφ, ανα-
φερόμενος στους S-400, δήλωσε 
πως η Αγκυρα έχει υπογράψει 
δεύτερη σύμβαση αγοράς τους.

Από την πλευρά του, Τούρ-
κος αξιωματούχος της ∆ιεύθυν-
σης Αμυντικής Βιομηχανίας μι-
λώντας στο Reuters σημείωσε ότι 
«δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες». 
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η 
αρχική σύμβαση που υπεγράφη 
με τη Ρωσία για την αγορά των 
S-400 περιελάμβανε ήδη δύο συ-
στοιχίες. «∆εν έχουμε συγκεκρι-
μένες εξελίξεις άξιες αναφοράς. 
Αυτό που συζητείται είναι η μετα-
φορά τεχνογνωσίας και η παρα-
γωγή των ανταλλακτικών που θα 
γίνει στην Τουρκία», πρόσθεσε ο 
Τούρκος αξιωματούχος.

Πώς εξηγούν 
στην Αγκυρα την προ-
σπάθεια του Ερντογάν 
να αποκαταστήσει 
τις σχέσεις του 
(και) με το Ισραήλ.

Επιχειρεί επανεκκίνηση στα μέτωπα που δεν του βγήκαν

– Πώς διαγράφεται το σκηνικό για τους Δημοκρατικούς 
στις ενδιάμεσες εκλογές;
– Ποτέ άλλοτε στις τρεις δεκαετίες μου στο Κογκρέσο δεν είχα ανησυ-
χήσει τόσο πολύ από μια συρροή γεγονότων, που μας φέρνει στα πρό-
θυρα ενός παγκόσμιου χάους. Από την αντιμετώπιση της COVID-19 έως 
την αποκατάσταση και ενίσχυση της δημοκρατίας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό, έχουμε ασχοληθεί με την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που καθορίζουν την εποχή μας και αψηφούν τα σύνορα, όπως η κλιμα-
τική αλλαγή, η μετανάστευση και ο πληθωρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο 
πιστεύω ότι οι ∆ημοκρατικοί έχουν πείσει τον αμερικανικό λαό πως εί-
μαστε το κόμμα που αντιπροσωπεύει ένα φωτεινότερο και καλύτερο 
μέλλον. Μόλις αυτόν τον μήνα οι ∆ημοκρατικοί κατάφεραν να σπάσουν 
το αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον, ψηφίζοντας τον νόμο ChIPS για σημα-
ντικές επενδύσεις σε Αμερικανούς εργαζομένους και ανταγωνιστικό-
τητα, καθώς και τον ιστορικό νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού του 
2022, ο οποίος θα ενισχύσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλ-
ψη για εκατομμύρια οικογένειες της εργατικής τάξης, ενώ παράλληλα 
θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ από 
τις ΗΠΑ σε καθαρή ενέργεια. Καθώς συνεχίζουμε να ηγούμαστε της δι-
εθνούς κοινότητας προκειμένου να καταστήσουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν 
υπεύθυνο για τη βάναυση κακοποίηση του ουκρανικού λαού, ενώ πα-
ράλληλα τοποθετούμε τις ΗΠΑ σε καλύτερη θέση έναντι του ανταγωνι-
σμού απέναντι στην Κίνα, πιστεύω ότι οι προσπάθειές μας να μειώσου-
με το κόστος για τους εργαζομένους και οι επενδύσεις στην εθνική μας 
ασφάλεια θα αποδώσουν καρπούς στις κάλπες τον Νοέμβριο.

Το διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών

Tου ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Ρόμπερτ Μενέντεζ πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας

Το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης έχει τεράστι-
ες δυνατότητες τόσο για 
την ελληνοαμερικανική 
όσο και για την περιφε-
ρειακή συνεργασία.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ, 
ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες 

Αρμοδιότητα των κρατών μελών
αποτελεί η έκδοση αδειών εξαγωγής
λογισμικών παρακολούθησης βάσει
του κανονισμού για έλεγχο των εξα-
γωγών ειδών διπλών χρήσης (δη-
λαδή ειδών που μπορούν να έχουν
στρατιωτική και μη στρατιωτική
εφαρμογή), όπως ενημερώνεται η
«Κ» από πηγές στις Βρυξέλλες που
κλήθηκαν να σχολιάσουν πληρο-
φορίες ότι προϊόντα της NSO Group
είχαν εξαχθεί σε άλλες χώρες της
Ε.Ε. μέσω της Κύπρου και της Βουλ-
γαρίας. Πηγές από το υπουργείο
Εμπορίου, μιλώντας στην «Κ», επέ-
μειναν πως η Κύπρος δεν έδωσε
άδεια εξαγωγής στην NSO Group

από το έδαφός της, σχολιάζοντας
επιστολή την οποία είχε στείλει για
το θέμα η διεθνής ΜΚΟ Access
Now στις κυπριακές αρχές το 2019.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Βρυ-
ξέλλες είχαν ζητήσει πληροφόρηση
από την Κύπρο την περίοδο εκείνη,
και η απάντηση της κυβέρνησης
ήταν πως δεν είχε δοθεί άδεια εξα-
γωγής, πως η εταιρεία NSO Group
δεν είχε γραφεία στην Κύπρο και
πως εταιρείες που σχετίζονταν με
αυτή (που είχαν βάση την Κύπρο)
λειτουργούσαν αυτόνομα, παρά-
γοντας διαφορετικά προϊόντα.

Ωστόσο, η ίδια η NSO Group,
σε Έκθεση Διαφάνειας και Ευθύ-
νης που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο
του 2021, αναφέρει συγκεκριμένα
πως «ακόμα και μετά που έχουμε
ολοκληρώσει τις εσωτερικές δια-
δικασίες που αφορούν τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, δεχόμαστε στενή
ρύθμιση από τις αρχές ελέγχου
των εξαγωγών στις χώρες από τις
οποίες εξάγουμε τα προϊόντα μας:
το Ισραήλ, τη Βουλγαρία και την
Κύπρο». Δεν είναι τυχαίο πως από
τις 9 Σεπτεμβρίου 2021 ισχύει ο
αναθεωρημένος Κανονισμός για

τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών
διπλής χρήσης, στον οποίο περιο-
ρίζονται οι δυνατότητες εξαγωγής
προϊόντων που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν κατά τρόπο που
σχετίζεται με παραβίαση ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, μέσω της χρή-
σης τεχνολογιών τηλεφωνικής και
διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η επιστολή της Access Now
Όπως γράψαμε την περασμένη

εβδομάδα, τον Μάιο του 2019 η
διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση
Access Now είχε ζητήσει με επι-

στολές της από τις αρχές της Βουλ-
γαρίας και της Κύπρου να διερευ-
νήσουν πληροφορίες για χορήγηση
αδειών εξαγωγής για προϊόντα της
NSO Group. 

Στην επιστολή για την Κύπρο,
με παραλήπτη αρμόδιο αξιωμα-
τούχο στο υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας, η ΜΚΟ
είχε σημειώσει πως βρισκόταν σε
επαφή με εκπροσώπους των θε-
σμών της Ε.Ε. και κρατών μελών
για μεταρρύθμιση του σχετικού
κανονισμού. Αναφερόμενη στις
αποκαλύψεις για τη χρήση του λο-

γισμικού Pegasus της NSO Group,
η ΜΚΟ είχε αναφέρει ότι «είναι
λοιπόν με ανησυχία που μαθαί-
νουμε πως οι κυπριακές αρχές
έχουν εξετάσει και εκδώσει άδειες
στην εταιρεία αυτή, η οποία συχνά
εμφανίζεται σε ειδησεογραφικά
δημοσιεύματα που καταγράφουν
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων που σχετίζονται με τους
πελάτες και τα προϊόντα της». Η
ΜΚΟ είχε ζητήσει επίσης μεταξύ
άλλων από τις κυπριακές αρχές
να διευκρινίσουν εάν η Κύπρος
ζητούσε από την NSO ή παρόμοιες
εταιρίες να αποκτήσουν άδειες
για εξαγωγές εντός της Ε.Ε. και να
αναφέρουν αν έχουν αποφασίσει
πως η έκδοση άδειας δεν είναι
απαραίτητη. Ζητούσε ακόμα από
τις αρχές να διευκρινίσουν αν και
κάτω από ποιες συνθήκες ζητούν
αξιολόγηση των πιθανών επιπτώ-
σεων στα ανθρώπινα δικαιώματα
τέτοιων εξαγωγών.

Όσον αφορά τους λόγους για
τους οποίους έθεσε ερωτήματα
στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, η
Access Now παρέπεμπε στην ιστο-
σελίδα της σε επιστολή με την
οποία η επενδυτική εταιρεία No-
valpina Capital (που σύμφωνα με
δημοσιεύματα, πιο πρόσφατα της
Financial Times, αγόρασε την NSO
Group στις αρχές του 2019) απαν-
τούσε σε ομάδα ΜΚΟ μεταξύ των
οποίων η Access Now, το Humans
Rights Watch και η Reporters Wi-
thout Borders. 

Στην απαντητική επιστολή,
ημερομηνίας 1/3/2019, η Novalpina
Capital απαντούσε πως «κάποια
από τα προϊόντα της NSO εξάγον-
ται από την Ε.Ε. (είτε τη Βουλγαρία
είτε την Κύπρο)», όπου, προστί-
θεται, εφαρμόζονται οι κατάλληλοι
έλεγχοι από τις αρχές.

ΤουΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στρεβλώσεις, έλλειψη σχεδιασμού
σε βάθος χρόνου, καθυστερήσεις
αλλά και σοβαρά ερωτηματικά ανα-
φορικά με το κατά πόσο θα είναι συ-
νεπής η Κυπριακή Δημοκρατία με
τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις
στην εκπλήρωση των στόχων για
την πράσινη ενέργεια, έφερε στην
επιφάνεια η ενεργειακή κρίση που
μαστίζει την Ευρώπη. Η επιβεβαίωση
για υπέρογκα κέρδη από τους πα-
ραγωγούς ηλιακής ενέργειας είναι
η μια πτυχή που επηρεάζει την τσέπη
του καταναλωτή. Ωστόσο, δεν είναι
η μοναδική. Στην επιφάνεια έχουν
έλθει και άλλα εξίσου σοβαρά ζητή-
ματα, οι επιπτώσεις των οποίων
έχουν αποκαλυφθεί ήδη και θα εν-
ταθούνσε βάθος χρόνου. Νοουμένου
ότι η Κύπρος βρίσκεται προ των πυ-
λών απελευθέρωσης της αγοράς
ενέργειας, αποκαλύπτεται πως οι
υποδομέςδεν είναι σε θέση να απορ-
ροφήσουν παραγόμενη ενέργεια,
κυρίως από φωτοβολταϊκά πάρκα
που είναι η μεγαλύτερη πηγή πα-
ραγωγής πράσινης ενέργειας στην
Κύπρο. Με απλά λόγια το ζητούμενο
δεν είναι αν θα γίνουν επενδύσεις
στις ανανεώσιμες πηγές αλλά αν το
δίκτυο μεταφοράς και διανομής είναι
σε θέση να σηκώσει την παραγόμενη
ενέργεια. Ένα ζήτημα που υπάρχει

με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ως συ-
νήθως, να τρέχουν εκ των υστέρων
και με καθυστέρηση να καλύψουν
τα κενά που υπάρχουν. Και όλα αυτά
την ώρα που η Λευκωσία εκ των
πραγμάτων είναι υποχρεωμένη μέχρι
το 2030 να αυξήσει την διείσδυση
των ΑΕΠ από 17% που είναι σήμερα,
σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου
Ενέργειας, σε 23%που είναι ο στόχος
που έχει τεθεί από την Ε.Ε.

Οι πολιτικές
Τα κενά και οι αδυναμίες λαμβά-

νουν πολιτικές διαστάσεις, εάν λη-
φθεί υπόψη ο παράγοντας χρόνος.
Με βάση τις υπάρχουσες υποδομές,
στις ελεύθερες περιοχές, υπάρχουν
51 σταθμοί υποδοχής ενέργειας πα-
ραγόμενης και από φωτοβολταϊκά

πάρκα. Παρατηρώντας κάποιος τον
χάρτη Υποδοχής Δυναμικότητας
ΑΠΕ που σχεδίασαν ο Διαχειριστής
Συστήματος Διανομής (ΔΣΜ) και ο
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφο-
ράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)θα διαπιστώσει
πως σε εννέαυποσταθμούςτου Ηλε-
κτρικού Συστήματος έχει καλυφθεί
η συνολική δυνατότητα υποδοχής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Σε άλλους δύο το ισοζύγιο δυνατό-
τητας και εγκαταστημένης παρα-
γωγής βρίσκεται σε οριακό σημείο.
Αυτό σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες
περιοχέςπου βρίσκονται οι 11 υπο-
σταθμοί: πρώτον δεν υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις

και δεύτερον η όποια επιπλέον πα-
ραγωγή ενέργειας από τις υφιστά-
μενες μονάδες, ουσιαστικά μένει
ανεκμετάλλευτη. Εκ των πραγμάτων
τα ερωτηματικά που προκαλούνται
είναι και πολιτικής υφής. Γιατί δεν
έγιναν έγκαιρασχεδιασμοί προκει-
μένου το σύστημα να είναι σε θέση
να απορροφήσει το σύνολο του όγ-
κου ενέργειας των υφιστάμενων μο-
νάδων και έπρεπε να έλθει το 2019,
προκειμένου η ΡΑΕΚ να πάρει από-
φαση για μελέτη προς επανασχε-
διασμό τουΣυστήματος Μεταφοράς
και του Συστήματος Διανομής 2021-
2030;Πώς συμβαδίζουν οι πολιτικές
που υιοθετήθηκαν για αύξηση του

ποσοστού διείσδυσης σε ΑΠΕ, την
ώρα μάλιστα που είναι έντονες οι
απόψεις ειδικών ότι η Κύπρος θα
μπορούσε να καλύψει το σύνολο
των αναγκών της από ηλιακή ενέρ-
γεια;

Οι σχεδιασμοί
Όπως προκύπτει και από τον

χάρτη δυναμικότητας υποδοχής
ενέργειας από ΑΠΕ, τα περιθώρια
διαφοροποίησης της υφιστάμενης
εικόνας είναι περιορισμένα έως ανύ-
παρκτα. Στις περιοχές που υπάρχουν
οι αντικειμενικές προϋποθέσεις γι’
ανάπτυξη πάρκων παραγωγής ηλια-
κής ενέργειας, οι υφιστάμενες υπο-
δομές διανομής και μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας αδυνατούν να αν-
ταποκριθούν. Στο Άγιο Νικόλαο η
διαθέσιμη δυναμικότητα είναι μόλις
1,5 MW, στην Αθηένου, Εργάτες,
Κοκκινοτριμιθιά, Λατσιά, Μαρί,
Ορούντα, Πισσούρι, Τεμβριά0 MW
και στην Κοφίνου ηδιαθεσιμότητα
είναι μόλιςστα0,3 MW. Εν αντιθέσει
σε αστικά κέντρα όπου υπάρχει δυ-
ναμικότητα υποδοχής ΑΠΕ δεν υπάρ-
χουν αντικειμενικές προϋποθέσεις
ανάπτυξης πάρκων ΑΠΕ. Εκ των
πραγμάτων αυτό που προκύπτει και
είναι σαφέστατα ζήτημα πολιτικών
σχεδιασμών είναι γιατί όλα αυτά τα
χρόνια δεν έγινε αναβάθμιση των
υφιστάμενων υποδομών σε περιοχές

όπου υπάρχουν δυνατότητες ανά-
πτυξης πάρκων ΑΠΕ ή δεν σχεδιά-
στηκαν νέοι, προκειμένου ν’ αυξή-
σουν τη χωρητικότητα από παρα-
γόμενα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας
από πράσινα πάρκα.

Σε άλλες χώρες Ε.Ε.
Τα αποτελέσματα των στρεβλώ-

σεων που υπάρχουν αποκαλύπτονται
και από τους αριθμούς που αποτυ-
πώνουν τις επιδόσεις άλλων κρατών
μελών της Ε.Ε. στον τομέα των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
γιατο 2020, η Κύπρος είχε 12% συμ-
μετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό
της μείγμα τη στιγμή που ο μέσος
όρος στην Ευρώπη έφτασε στο 37%
από 34% το 2019. Αλλά και στο κομ-
μάτι της ηλιακής ενέργειας οι δια-
φορές με άλλες χώρες της κεντρικής
Ευρώπης με χαμηλότερη ποσοστό
ηλιοφάνειας από την Κύπρο είναι
μεγάλες. Τα στοιχεία της Eurostat
δείχνουν πως σε αρκετά κράτη μέλη
το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώθηκε το 2020 προήλθε
από ΑΠΕ. Π.χ. στην Αυστρία (78%),
στη Σουηδία (75%), στη Δανία (65%),
στην Πορτογαλία (58%), σεΚροατία
και Λετονία (53%). Η Κύπρος στην
ίδια κατηγορία, σύμφωνα με τη Eu-
rostat, βρισκόταν στο 12%, η Ουγ-
γαρία στο 11,9% και η Μάλτα στο
9,5%.

Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνουν τα κενά και οι αδυναμίες
Περιορισμένες είναι οι δυνατότητες του συστήματος διανομής και μεταφοράς στην Κύπρο για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

<<<<<<

Η Κύπρος βρίσκεται 
προ των πυλών απελευ-
θέρωσης της αγοράς
ενέργειας, ωστόσο οι
υποδομές της δεν είναι
σε θέση να απορροφή-
σουν παραγόμενη ενέρ-
γεια, κυρίως από φωτο-
βολταϊκά πάρκα.

Από τους 51 υποσταθμούς μεταφοράς οι εννέα έχουν μηδενική δυναμικότη-
τα υποδοχής ΑΠΕ, άλλων δύο η δυναμικότητά τους είναι σε οριακό σημείο.
Για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει προοπτική υποδοχής ΑΠΕ.

Ερωτηματικό για τις άδειες στην NSO Group
Αρμοδιότητα των κρατών μελών η εξαγωγή ή όχι προϊόντων παρακολούθησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

<<<<<<

Εκθεση για σκοπούς
διαφάνειας της NSO
Group το 2021 κάνει λό-
γο για εξαγωγές από 
Ισραήλ, Βουλγαρία και
Κύπρο.

Πηγές από το υπουργείο Εμπορίου ανέφεραν στην «Κ» πως την περίοδο κατά την οποία προέκυψε το θέμα με το Pe-
gasus, η κυβέρνηση είχε ερωτηθεί από την Κομισιόν και η απάντηση της Κύπρου ήταν πως η χώρα δεν εξέδωσε
άδεια εξαγωγής για τα προϊόντα της NSO Group.

Ρωτηθήκαμε 
και από Κομισιόν
Πηγές από το υπ. Εμπορίου ανέφε-
ραν στην «Κ» πως την περίοδο κατά
την οποία προέκυψε το θέμα με το
Pegasus, η κυβέρνηση είχε ερωτη-
θεί από την Κομισιόν, η οποία προ-
ωθούσε ερώτημα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η απάντηση της Κύ-
πρου ήταν πως η χώρα δεν εξέδω-
σε άδεια εξαγωγής για τα προϊόντα
της NSO Group, πως δεν έγινε σχε-
τική αίτηση και πως η εταιρεία δεν
είχε γραφεία στην Κύπρο. Επίσης,
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνταν
στην Κύπρο και σχετίζονταν με την
NSO Group ρωτήθηκαν από την κυ-
βέρνηση, απάντησαν πως παρά-
γουν διαφορετικά προϊόντα και λει-
τουργούν ανεξάρτητα από αυτήν.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Vice, η
εμπλοκή της NSO Group στην Κύ-
προ φαίνεται να τελειώνει επίσημα
τον Αύγουστο του 2020, όταν η
εταιρεία έκλεισε τα γραφεία στην
Κύπρο της Circle, εταιρείας που εί-
χε συνενωθεί το 2014 με την NSO.
Η «Κ» ζήτησε σχόλιο και από την
Επίτροπο Διοικήσεως Μαρία Στυ-
λιανού - Λοττίδη, στην οποία είχε
κοινοποιηθεί η επιστολή της Access
Now προς το Υπουργείο Εμπορίου.
Η Επίτροπος επεσήμανε πως ο
έλεγχος των εταιρειών δεν είναι δι-
κή της αρμοδιότητα, και πως λανθα-
σμένα της εστάλη η επιστολή. Υπεν-
θύμισε επίσης πως το θέμα απα-
σχόλησε εκτεταμένα και δημόσια
την Επίτροπο Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων, και πως παράπονα
για παρακολουθήσεις αποτελούν
ζήτημα προσωπικών δεδομένων.



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     7Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑΚυριακή 21 Αυγούστου 2022

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν
οι κοινωνικές συνθήκες, τα σύγ-
χρονα ζητήματα που απασχολούν
ολοένα και περισσότερο την κοι-
νωνία και τα ενήλικα μέλη της,
αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις
ακόμα μη διαμορφωμένες προσω-
πικότητες των νεαρότερων μελών
της. Παγκοσμιοποίηση, οικονομική
κρίση, τεχνολογική εξέλιξη και οι
ολοένα και αυξανόμενες ταχύτητες
του σύγχρονου κόσμου επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό και τις συμ-
περιφορές των ανήλικων μελών
της κοινωνίας μας. Καταχρήσεις,
όπως το αλκοόλ, η χρήση καπνικών
προϊόντων και εξαρτησιογόνων
ουσιών, αλλά και ο τζόγος, όπως
φαίνεται και από τα επίσημα στοι-
χεία αφορούν μεγάλη μερίδα της
νεολαίας μας και για την αντιμε-
τώπισή τους είναι απαραίτητες
παρεμβάσεις τόσο σε θεσμικό, όσο
και σε οικογενειακό/προσωπικό
επίπεδο.

Κάπνισμα και αλκοόλ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία

που παρατέθηκαν από το Τμήμα
Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ της Αρ-
χής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου, ποσοστό των μαθητών
που ανέφεραν κάπνισμα κατά τις
τελευταίες 30 μέρες μειώνεται τα
τελευταία χρόνια (το έτος 2019
ανερχόταν στο 14%, σε σύγκριση
με 20% που ήταν ο μέσος όρος της
έρευνας). Παρόλα αυτά, όταν συ-
νυπολογιστεί και η χρήση των ηλε-
κτρονικών τσιγάρων (τα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονταν σε προηγού-
μενες σειρές της έρευνας) το πο-
σοστό χρήσης προϊόντων καπνού
ανάμεσα σε μαθητές της Κύπρου
αυξάνεται από 14% σε 23% (σε σύγ-
κριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο
της έρευνας που ανέρχεται σε 27%).
Εκεί που φαίνεται η Κύπρος να ξε-
περνά τον μέσο όρο της έρευνας
είναι στην καθημερινή χρήση του
ηλεκτρονικού τσιγάρου (4,6%, σε
σύγκριση με 3,1% που ήταν ο μέσος
όρος της έρευνας). Σε σχέση με τις
υπόλοιπες 34 χώρες που συμμετεί-
χαν στην έρευνα κατά το έτος 2019,

η Κύπρος κατέχει από τα υψηλότερα
ποσοστά χρήσης ναργιλέ κατά τον
τελευταίο μήνα (21%, σε σχέση με
8,9% που ήταν ο μέσος όρο της
έρευνας). 

Το 57% των μαθητών στην Κύ-
προ ανέφερε κατανάλωση αλκοόλ
κατά τις τελευταίες 30 μέρες, ενώ
το 37% των μαθητών ανέφερε υπέρ-
μετρη κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή
κατανάλωση πέντε ή περισσότερων
ποτών σε μία περίσταση κατά τον
τελευταίο μήνα. Σε σχέση με άλλες
χώρες που συμμετείχαν στην έρευ-
να, σε ό,τι αφορά το σύνολο των
μαθητών, η Κύπρος βρίσκεται σε
μεσαία επίπεδα υπέρμετρης κατα-
νάλωση αλκοόλ κατά τον τελευταίο

μήνα. Παρόλα αυτά, η υπέρμετρη
κατανάλωση αλκοόλ κατά τον τε-
λευταίο μήνα ανάμεσα στα αγόρια
(44%), συνεχίζει να ξεπερνά ση-
μαντικά τον μέσο όρο της έρευνας
(36%). Επίσης, η αντιλαμβανόμενη
διαθεσιμότητα του αλκοόλ (ποσο-
στό μαθητών που θεωρεί εύκολο/
πολύ εύκολο να βρουν αλκοόλ),
εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες
χώρες και ξεπερνά σημαντικά τον
μέσο όρο της έρευνας. 

Τζόγος και ουσίες
Σε ό,τι αφορά τον στοιχηματι-

σμό, οι μαθητές στην Κύπρο φαί-
νεται να στοιχηματίζουν χρήματα,
κατά πολύ περισσότερο από τους
Ευρωπαίους μαθητές. Συγκεκριμέ-
να, το 22% των μαθητών στην Κύ-
προ στοιχημάτισαν χρήματα κατά
το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με
14% που ήταν ο μέσος όρος της
έρευνας. Με βάση δε την κλίμακα
Lie/Bet που χρησιμοποιήθηκε στην

έρευνα για εκτίμηση του ποσοστού
μαθητών που είναι προβληματικοί
παίκτες, φαίνεται ότι το 6,6% των
μαθητών παρουσιάζουν προβλη-
ματικό στοιχηματισμό (σε σχέση
με 5% των ευρωπαίων μαθητών).
Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα εμ-
φανής ανάμεσα στα αγόρια, 9,3%
των οποίων ήταν προβληματικοί
παίκτες, σε σχέση με το 6,3% που
ήταν ο μέσος όρος της έρευνας
ανάμεσα στα αγόρια.

Στον τομέα που αφορά τη χρήση
παράνομων εξαρτησιογόνων ου-
σιών, η κάνναβη παραμένει η πιο
διαδεδομένη ουσία χρήσης ανά-
μεσα στους μαθητές (9%), ακολου-
θούμενη από τις εισπνεόμενες ου-
σίες και τα διεγερτικά. Σε σχέση
με τον μέσο όρο της έρευνας, η
χρήση κάνναβης βρίσκεται σε πολύ
πιο χαμηλά επίπεδα. Και αν αυτό
μπορεί να θεωρηθεί θετικό, ανη-
συχία προκαλεί το γεγονός ότι ένας
στους τέσσερις μαθητές (25%) θε-
ωρεί «εύκολη» ή «πολύ εύκολη»

την πρόσβαση σε αυτή. Το φαινό-
μενο της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών είναι ανησυχητικό από
μόνο του. Σημαντικό είναι επίσης
ότι η χρήση παράνομων ουσιών
ανάμεσα σε ανήλικους παραμένει
συγκριτικά με την Ε.Ε. χαμηλά, πα-
ρά το γεγονός ότι καταγράφεται
μικρή αύξηση. Ταυτόχρονα, όπως
διαφαίνεται από τα στοιχεία, ιδι-
αίτερα ανησυχητική είναι η έκταση
της χρήσης νόμιμων ουσιών από
νέους. Η καθημερινή χρήση των
ηλεκτρονικών τσιγάρων, όπως και
η χρήση του ναργιλέ βρίσκεται
πολύ ψηλά σε σχέση με τον μέσο
όρο της Ε.Ε. Επίσης, ανησυχεί η
συχνότητα, της κατανάλωσης του
αλκοόλ από μαθητές, η υπέρμετρη
κατανάλωσή του στα αγόρια, καθώς
και η εύκολη διάθεση του
αλκοόλ. Αντίστοιχα ανησυχητικά
είναι τα επίπεδα του στοιχηματι-
σμού στους νέους της Κύπρου, που
είναι πολύ υψηλότερα του μέσου
όρου της Ε.Ε.

Οι νέοι βρίσκουν πολύ εύκολα αλκοόλ 
Η υπέρμετρη κατανάλωση ποτού από αγόρια, καθώς και τα υψηλά επίπεδα στοιχηματισμού θα πρέπει να προβληματίσουν  

<<<<<<<

Η υπέρμετρη κατανάλω-
ση αλκοόλ κατά τον 
τελευταίο μήνα ανάμεσα
στα αγόρια (44%), 
συνεχίζει να ξεπερνά
σημαντικά τον μέσο όρο
της έρευνας (36%). 

Είναι σημαντικό να αναζητηθούν
οι λόγοι που ωθούν νεαρά άτομα
σε καταχρήσεις. Συγκεκριμένες
συμπεριφορές και αντιλήψεις πα-
ραμένουν αναλλοίωτες, δημιουρ-
γώντας ένα μοτίβο. Μιλώντας στην
«Κ» η Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω
Μιχαηλίδου έδωσε ένα πολύ χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα, που
συμβαίνει σε πολλά οικογενειακά
τραπέζια: «Βάλε του μωρού ένα πο-
τήρι μπύρα, τι θα πάθει;», το οποίο
μπορεί να φαίνεται ως ένα αθώο
περιστατικό που όμως μπορεί να
λειτουργήσει αρνητικά στη συνέ-
χεια. Το πρόβλημα δεν είναι να πιει
ένα ποτήρι μπύρα ένας ανήλικος
σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι,
αλλά η δημιουργία μιας συγκεκρι-
μένης συμπεριφοράς και κατ’ επέ-
κταση κουλτούρας ή και προτύπων.
Ένα άλλο παράδειγμα που αφορά
κατάχρηση/εθισμό, όπως είπε η κα
Μιχαηλίδου είναι ο τζόγος. «Παίρ-
νουμε ένα παιδί μαζί μας σε πρα-
κτορείο στοιχημάτων. Πέραν του
ότι απαγορεύεται, δημιουργείται
ή εντυπώνεται στο μυαλό του σαν
συνήθεια, αυξάνεται και η περιέρ-

γεια, ενώ αναπόφευκτα δημιουρ-
γείται μία σύνδεση ως κάτι φυσιο-
λογικό». Όσον αφορά τις ουσίες η
κα Μιχαηλίδου τονίζει πως σημαν-
τικός πυλώνας είναι η ευκολία στην
πρόσβαση/εξεύρεσή τους αλλά και
η απουσία ελέγχων από πλευράς
αστυνομίας και Πολιτείας», κάτι
που επιβεβαιώνει και ο εκτελεστικός
διευθυντής της Αρχής Εξαρτήσεων
Κύπρου, Κωνσταντίνος Στυλιανού,
ο οποίος λέει στην «Κ» πως σε πρό-
σφατη έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε φάνηκε πως 99 από τα 100
περίπτερα πωλούν τσιγάρα ή κα-

πνικά είδη χωρίς να ζητήσουν ταυ-
τοποίηση, για να επιβεβαιώσουν
την ηλικία του πελάτη. 

Σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά
φαινόμενα διαδραματίζουν σημαν-
τικό ρόλο στη συμπεριφορά των
νέων. Η ψυχολόγος και ειδική παι-
δαγωγός Λουκία Παναγιωτίδου μι-
λώντας στην «Καθημερινή σημεί-
ωσε πως η παγκοσμιοποίηση, η τε-
χνολογική επανάσταση, η οικογέ-
νεια και η οικονομική κρίση αλλά
και η εκπαίδευση, διχάζουν τους
νέους σήμερα και τα μέλη της κοι-
νωνίας. Καθώς λειτουργούν ως υπά-
κουα όργανα του συστήματος που
ζούμε και του καταναλωτισμού.
«Όταν η κοινωνική αλλαγή είναι
υπερβολικά γρήγορη δεν επιτρέπει
ομαλούς επαναπροσδιορισμούς σε
βαθιά ριζωμένα πρότυπα σκέψης,
ηθικές αξίες, συναισθηματισμούς
και δράσεις τις οποίες στήριζαν τα
θεμέλια των κοινωνικών ομάδων
που έχουμε μάθει μεγαλώνοντας»,
προσθέτοντας πως οι αξίες της επι-
κοινωνίας και του σεβασμού βιώ-
νουν έντονη κρίση και έρχονται
να αντικατασταθούν με νέες με-
θόδους και πρακτικές που έχουν

ως θεμέλιό τους την απομόνωση,
τη φτώχεια και την περιθωριοποί-
ηση. «Μέσα σε αυτό το κοινωνικό
πλαίσιο, ευνοούνται οι ‘επιφανει-
ακές’ κοινωνικές σχέσεις και η έν-
τονη δυσπιστία προς το συνάν-
θρωπο. Η παραβατικότητα και οι
εξαρτήσεις, φτάνουν στο αποκο-
ρύφωμά τους», λέει η κα Παναγιω-
τίδου. Πολλοί νέοι έρχονται αντι-
μέτωποι με το κοινωνικά αποδεκτό
και η συναισθηματική πίεση, η
ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για τις
μέρες που θα έρθουν, οδηγούν σε
μη αποδεκτές από την κοινωνία
και την οικογένεια πράξεις: «Η ψυ-
χολογική διάσταση της εξάρτησης
αφορά στην ανάγκη που εκδηλώνει
το άτομο για τη λήψη μιας ουσίας,
ως μέσου για τη διαχείριση του άγ-
χους και της ψυχικής πίεσης που
για διάφορους λόγους μπορεί να
βιώνει. Το άτομο με αυτόν τον τρό-
πο επιδιώκει να απαλύνει τις εσω-
τερικές του εντάσεις, να νιώθει φυ-
σιολογικό και αποδεκτό στους γύρω
του και να αντεπεξέρχεται στις
απαιτήσεις της καθημερινής/σχο-
λικής ζωής», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η κα Παναγιωτίδου.

Στα σχολεία, ο εκπαιδευτικός εκτός
από όλα τα υπόλοιπα που έχει να
διαχειριστεί, χρειάζεται να στη-
ρίξει και να χειριστεί και τους νέ-
ους με παραβατική ή βίαιη συμ-
περιφορά, με συναισθηματικά,
οικογενειακά και οικονομικά προ-
βλήματα, αναφέρει η κα Πανα-
γιωτίδου, σχετικά με τον τρόπο
που είναι ωφέλιμος για τη διαχεί-
ριση των διαφορετικών ζητημά-
των που αντιμετωπίζουν οι νέοι:
«Ο πρώτιστος τρόπος είναι μέσα
από την άμεση και διαπροσωπική
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού
και διδασκόμενου.

Χρειάζονται παράγοντες που
θα συμβάλουν στη σωστή διαχεί-
ριση της συμπεριφοράς και στη
βελτίωση της απόδοσης των μα-
θητών και γενικότερα θα αναβαθ-
μίσει την ποιότητα του μαθήματος
και της σχολικής ευημερίας. Στρα-
τηγικές που να βασίζονται σε μία
αληθινή σχέση εμπιστοσύνης με-
ταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών.
Ακόμη, δημιουργία θετικού κλί-
ματος στην τάξη, ευελιξία στη
χρήση συμπεριφορικών μεθόδων
και επαρκής πληροφόρηση της

οικογένειας αναφορικά με τα προ-
βλήματα του παιδιού (εντός και
εκτός σχολείου)». Ένας ακόμη
πολύ σημαντικός παράγοντας,
σύμφωνα με την κα Παναγιωτίδου,
για την αντιμετώπιση προβλημά-
των συμπεριφοράς του νέου, είναι
η συχνή συνεργασία εκπαιδευτι-
κών και γονέων. Η συνεργασία
οικογένειας-σχολείου αφορά όχι
μόνο την επίδοση των μαθητών
αλλά και την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων συμπεριφοράς.

Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα
βήμα πίσω και ν’ αναρωτηθούμε
τι πραγματικά θέλουμε από το
πιο ζωντανό κύτταρο της κοινω-
νίας, τους νέους και τις νέες, και
τι είναι αυτό που έχει πραγματικά
σημασία; Να μη στεναχωρηθεί
το μωρό και να τσαλακωθεί στην
παιδική του ηλικία ή να αποκτήσει
κριτική σκέψη; Φορείς και Πολι-
τεία θα πρέπει λοιπόν να εγκύ-
ψουν με σοβαρότητα, συνέπεια
και μακροχρόνιο προγραμματισμό
ώστε να διασφαλιστεί κατά το
δυνατόν ένα πιο σίγουρο, υγιές
και στέρεο μέλλον για τις νεότερες
γενιές. 

Η έλλειψη σωστών προτύπων
στη σύγχρονη κοινωνία υποβοη-
θά στη μετακύλιση της παραβα-
τικότητας και του εθισμού λέει
η κα Μιχαηλίδου, τονίζοντας:
«Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει αν-
τιληπτό και από την εν γένει συμ-
περιφορά μεγάλης μερίδας των
νέων σε ζητήματα τρόπων ή εσω-
τερικής ευγένειας. Σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται από την ευ-
κολία του να πετύχεις κάτι με την
ελάχιστη προσπάθεια και κόπο
η μετάβαση στον πραγματικό κό-
σμο οδηγεί σε μία ανώμαλη προσ-
γείωση που υποβοηθά τη στροφή
σε ουσίες και την παραβατικό-
τητα. Ακόμα και οι διαπροσωπικές
σχέσεις μεταξύ των νέων χαλούν
πολύ ευκολότερα, αφού αφενός
δεν χτίζονται σε στέρεες βάσεις,
αλλά με γνώμονα πολλές φορές
μόνο το φαίνεσθαι, με έντονη
την απουσία του παράγοντα ανά-
ληψης ευθύνης ή τήρησης της
υπόσχεσης. Για να το μεταφέρω
με απλά λόγια, επικρατεί η άποψη
ότι όταν κάτι δυσλειτουργεί ή χα-
λάσει είναι πολύ ευκολότερο να
το “πετάξεις” αντικαθιστώντας
με κάτι άλλο παρά να προσπα-
θήσεις να το φτιάξεις». Οι γονείς
παρουσιάζουν τεράστια δυσκολία
στην τοποθέτηση φραγμών ή
ορίων για να αποφευχθούν συγ-
κρούσεις, τονίζει η κα Μιχαηλί-
δου... «Μα τι άλλο να κάμω αφού
έτσι θέλει. Αφού όλοι οι συμμα-
θητές του το κάνουν ή το έχουν»,
δημιουργώντας μια παρεξηγημέ-
νη αντίληψη στο τι θεωρείται σω-

στή κατευθυντήρια γραμμή. Η
αξία που κυριαρχεί, λέει η κα Μι-
χαηλίδου, είναι πλέον το χρήμα,
ενώ οι αναρτήσεις στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης επιβεβαι-
ώνουν την τάση για λατρεία της
εικόνας και μιας πιο επιφανειακής
προσέγγισης, καρατομώντας οποι-
αδήποτε διάθεση για κριτική σκέ-
ψη και βαθύτερες συνδέσεις. «Και
καπάκι η υπερπροστατευτική οι-
κογένεια. Η οικογένεια που τρέχει
να προφτάσει την ανάληψη ευ-
θυνών, διατηρώντας το παιδί σε
ένα γυάλινο κόσμο. Ταύτιση στον
πληθυντικό. Ακούς γονείς να λένε
“Διαβάζουμε για τις προεισαγω-
γικές”, “Περάσαμε στο τάδε Πα-
νεπιστήμιο”, “Αγοράσαμε αυτό
το κοστούμι” μη αφήνοντας το
παιδί να έχει την στοιχειώδη
τριβή με τον πραγματικό κόσμο,
δημιουργώντας στην ουσία εξαρ-
τώμενους και όχι άτομα έτοιμα
να βγουν στην κοινωνία, αντιμε-
τωπίζοντας της κάθε λογής δυ-
σκολίες”. Αντίκτυπος υπάρχει
ακόμη και σε βαθύτερα ζητήματα
όπως για παράδειγμα στη σεξουα-
λική διαπαιδαγώγηση με τα ταμ-
πού και την υποκριτική στάση
σε βαθμό στρουθοκαμηλισμού
να μην αφήνουν ένα ιδιαίτερα
σημαντικό θέμα να μελετηθεί
σωστά οδηγώντας στην ημιμάθεια
και την άγνοια. «Δεν γίνεται ένα
παιδί 15 χρονών να χρειάζεται
άδεια γονιού για να μιλήσει σε
ψυχολόγο» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά η Επίτροπος Προστασίας
Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Αμεση επικοινωνία μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητή

Κυριαρχεί πλέον το χρήμα
Το 57% των μαθητών  στην Κύπρο ανέφερε κατανάλωση αλκοόλ κατά τις τελευταίες 30 μέρες, ενώ το 37% ανέφερε υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ.

Συγκεκριμένες αντιλήψεις παραμένουν αναλλοίωτες
<<<<<<<

Το πρόβλημα δεν είναι
να πιει ένα ποτήρι μπύ-
ρα ένας ανήλικος σε κά-
ποιο οικογενειακό τρα-
πέζι, αλλά η δημιουργία
μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς και 
κατ’ επέκταση κουλτού-
ρας ή και προτύπων.

Oι μαθητές στην Κύπρο φαίνεται να στοιχηματίζουν χρήματα, κατά πολύ πε-
ρισσότερο από τους Ευρωπαίους μαθητές.

H Κύπρος ξεπερνά τον μέσο όρο της έρευνας στην καθημερινή χρήση ηλε-
κτρονικού τσιγάρου (4,6%, σε σύγκριση με 3,1% που ήταν ο μέσος όρος).
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ημέρες Αυγούστου, αισθάνθηκα
την ανάγκη να δω την πυρόχρωμη
κοιλάδα της Μεσαορίας, της Με-
σαρκάς, που έγινε κόλαση τον Αύ-
γουστο του 1974 για χιλιάδες Ε/κ
που αναγκάστηκαν να τη διασχί-
σουν ωσάν να διέσχιζαν την Ερυ-
θρά Θάλασσα, μία σύγχρονη Έξο-
δος... Τα σπαρτά, τα καμπαναριά,
οι μιναρέδες και μια Κύπρος που
χάνεται, αν δεν χάθηκε ήδη, και
όπως λέει και η παροιμία, «Άμα
γιορκίσει η Μεσαρκά τρώσιν μα-
νάδες και παιδιά» και αμέσως θυ-
μάμαι το ποίημα του Γκιουργκέντς
Κορκμάζελ «Μεσαορία»: «Κάθε
σκιάδα δέντρων κι ένας θησαυρός
| Κληρονομιά από βασιλείς | Αγ-
καθωτό φυτό της σιωπής στριφο-
γυρίζει | Και με τσιμπάει»...

Εξω Μετόχι
Οδηγώντας από τη Λευκωσία προς
τα τρία μεγάλα χωριά της Μεσαορίας,
Βατυλή, Λύση και Κοντέα, για κά-
ποιον λόγο, αποφασίζω να στρίψω
προς ένα χωριό, που με ιντρίγκαρε,
φτάνω σε μία εκκλησία και το wi-fi
μου δεν λειτουργεί, δεν ξέρω πού
βρίσκομαι, στο σπίτι απέναντι από
την εκκλησία δύο άντρες πετάνε
παλιά έπιπλα και σκονισμένες βα-
λίτσες, παρκάρω για να θαυμάσω
το καμπαναριό της εκκλησίας. Το
παρατηρώ και εντοπίζω επιγραφή...
είναι δύσκολη η ανάγνωσή της, ελ-
πίζω να μη με προδώσει η φωτο-
γραφική μου μηχανή. Αργότερα κα-
ταφέρνω να διαβάσω: «Εργον Γε-
ωργίου Σάββα Ασσιώτου | εκ Καϊ-
μακλίου 1909», του σπουδαίου εμ-
πειρικού αρχιτέκτονα. Στο κάγκελο
της δυτικής εισόδου υπάρχει η χρο-
νολογία 1894, και ο ναός είναι αφιε-
ρωμένος στον Άγιο Γεώργιο, όπως
με ενημερώνει μία γρήγορη περιή-
γηση στο google, όταν επανήλθε
το wi-fi μου, και το χωριό είναι το
Έξω Μετόχι. Ήσυχο χωριό, απο-
φασίζω να συνεχίσω προς τον αρχικό
μου στόχο, να μην καθυστερώ. Βγαί-
νω στον αυτοκινητόδρομο Λευκω-
σίας - Αμμοχώστου, τηρώντας σχο-
λαστικά τα όρια ταχύτητας!

Βατυλή
Φτάνω στη Βατυλή και όλα είναι
πολύ ήσυχα, συναντώ πρώτα ένα
μικρό εκκλησάκι, τον ναό της Αγίας

Βαρβάρας. Στο περιστύλιο φαίνεται
η χρονολογία 1954 και στο καμπα-
ναριό η χρονολογία 1955. Είναι οι
ημερομηνίες ανακαίνισης της εκ-
κλησίας από Βατυλιώτες των ΗΠΑ.
Είναι μεσημέρι, απόλυτη ησυχία...
Προχωράω προς το κέντρο του χω-
ριού και συναντώ την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου, με το στιβαρό
της καμπαναριό. Στην είσοδο του
περιβόλου, στον μαντρότοιχο της
νότιας πλευράς, βλέπω δύο επιγρα-
φές, διαβάζω: «Αγίου Γεωργίου τη
[...] Μαρτίου 1936» και ακριβώς από
κάτω: «Εργον...» και εδώ η λάβρα
του μεσημεριού θόλωσε τη φωτο-
γραφική οπτική μου και τη μνήμη
μου... η λήψη είναι ημιτελής... θα
επιστρέψω... Ο ναός είναι αναστη-
λωμένος από το UNDP και τη δι-
κοινοτική Επιτροπή Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Φεύγω, και σε κάποιο
δρόμο της Βατυλής συναντώ έναν
Τ/κ Βατυλιώτη, με ξεναγεί στο χω-
ριό, μου δείχνει το δρόμο για το
κοιμητήριο...

Είναι νωρίς το μεσημέρι και τρία
σκυλιά κάτω από ένα κυπαρίσσι
επωφελούνται από τη σκιά του.
Μπαίνω στον ρημαγμένο χώρο από
τη μισοπεσμένη πέτρινη είσοδο
του κοιμητηρίου... εντύπωση μού
κάνει μία πέτρινη στήλη, προσπαθώ
να καταλάβω τι είναι, χωρίς απο-
τέλεσμα... με τα σκυλιά να γαβγίζουν
καθηκόντως σε αυτόν που διατά-
ραξε το μεσημεριανό ραχάτι τους...
Το κοιμητήριο πρόσφατα κάηκε,
όπως μαρτυρούν τα σημάδια στο
βόρειο κομμάτι του... Περιφέρομαι,
παρατηρώ και βλέπω στη βάση
ενός σταυρού την επιγραφή «Δα-
πάνη Ρένου...», διαβάζω στους πε-
σμένους και σπασμένους σταυρούς
ονόματα όπως Δεσποινού, Πανα-
γιωτού, στέκομαι μπροστά από την
όρθια επιτύμβια πλάκα του μνή-
ματος του Κωστάκη Γ. Παπακώστα,
ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις
23 ετών... Σιωπή... Περνάω την πέ-
τρινη πύλη, τα τρία σκυλιά σπεύ-
δουν στη σκιά του κυπαρισσιού,
δεν μου γαυγίζουν καν. Όλα είναι
ήσυχα. «Άκρα του τάφου σιωπή
στον κάμπο βασιλεύει».... Οδηγώ
μέσα από τη Βατυλή και προχωρώ
προς τη Λύση, στόχος μου η Πα-
ναγία της Λύσης. Αυτό το αρχιτε-
κτονικό αριστούργημα...

Λύση
Οδηγώ προς τη Λύση, παντού στρα-
τόπεδα, στρατιώτες στις άκρες του
δρόμου... στρίβω δεξιά, από μακριά
βλέπω τον όγκο της εκκλησίας, τον
ακολουθώ, ώσπου φτάνω στον πε-
ρίβολό της... γύρω τριγύρω μηχα-
νουργεία, καταστήματα σιδηρικών...
ένας μηχανουργός με χαιρετά: «ώρα
καλή», αντιχαιρετώ και παρκάρω
το αυτοκίνητό μου. Προχωράω
προς τον ναό. Είναι αντάξιος της
φήμης του, υποβλητικός, καμωμέ-
νος με μαεστρία. Στη νότια είσοδο
του ναού διαβάζω: «Ενθάδε Κείται
| ο Πασχάλης Χατζηγιακουμής |
Θανών 14.3.1912 | Σεβαστόν και
Φιλοπρόοδον | Τέκνον της Λύσης
| Πρωτοστατήσαν διά την Ανέγερ-
σιν του Ιερού τούτου Ναού». Αίφνης
αποκτούν ταυτότητα οι πέτρες. 

Ο ναός κτίστηκε την περίοδο
1892-1901. Αρχιτέκτονας ήταν ο
Χριστόδουλος Γρούτας, ο οποίος
αποχώρησε από την κατασκευή
και την ανέγερσή της αποπεράτωσε
ο Ιάκωβος Παύλου, γνωστός ως
«μάστρε Γιακουμής». Αντίγραφο
του λατινικού καθεδρικού του Αγίου
Νικολάου της Αμμοχώστου και οι
Λυσιώτες θα πρέπει να ήταν πολύ
υπερήφανοι για τον ναό τους...
Αναστηλωμένη πλέον από το UNDP
και τη δικοινοτική Επιτροπή Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς.

Ακριβώς δίπλα από τον ναό και
το κοιμητήριο της Λύσης... κι εδώ
εγκατάλειψη, και μετά θάνατον τι-
μωρία ξανά... με μαύρη μπογιά δια-
γράφηκαν όσα ονόματα έμειναν
να διαβάζονται... μεταξύ αυτών και
του Κώστα Τομπόλη, στο βεβηλω-
μένο μνήμα του, μετά βίας διαβάζω:
«Η Κοινότης Λύσης | προς το αν-
τάξιον τέκνον της | τον Διδάσκαλον
και Παιδαγωγόν | δύο γενεών Κώ-
σταν Τομπόλην | Τιμής και Ευγνω-
μοσύνης Ένεκεν». Ο δάσκαλος πολ-
λών Λυσιωτών, καθηγητής βυζαν-
τινής μουσικής και πατέρας του
Σώζου Τομπόλη, εκπαιδευτικού,
δάσκαλου μουσικής και πρωτοψάλ-
τη του ιερού ναού Παναγίας Φα-
νερωμένης της Λευκωσίας. Πιο κά-
τω ακόμα ένα μνήμα, βεβηλωμένο
και ξανά παραδομένο στην αιώνια
λήθη ο εκεί κεκοιμημένος, με τον
ίδιο βίαιο τρόπο ενός ιδιότυπου de-
levit όπου υπάρχει επιγραφή, για
τα υπόλοιπα φρόντισε η φύση.
Μετά βίας διαβάζω: «Ενθάδε κείται
| ο δούλος του Θεού | Μιχαήλ [Φί-
λης] | θανών τη [...] 1961». Το ίδιο
και σε άλλο μνήμα: «[... ...] Απέθανε
Άριστα | Πάτροκλος Α. Κοκκίνου
| εκ Λύσης ετών 20 | Πεσών υπέρ
Πίστεως και Πατρίδος | την 20 Φε-
βρουαρίου 1957». Ο Πάτροκλος

Κόκκινος έπεσε μαχόμενος κοντά
στο χωριό του, στις 10 Φεβρουαρίου
1957, κατά τη διάρκεια του Αγώνα
της ΕΟΚΑ.

Φεύγω από το κοιμητήριο και
παρατηρώ ότι στο παρακείμενο
γήπεδο μια ομάδα παίδων πανη-
γυρίζει ένα γκολ, ενώ ο ιδιοκτήτης
του καταστήματος ελαστικών απέ-
ναντι από το κοιμητήριο καθοδηγεί
μία πλατφόρμα... Μπαίνω στο αυ-
τοκίνητό μου, και προχωρώ προς
την Κοντέα, θέλω να δω εκείνα τα
κυπαρίσσια που έκαναν χαράκτη
τον Χαμπή...

Κοντέα
Προχωράω στο χωριό και από μα-
κριά βλέπω το καμπαναριό του
Αγίου Χαραλάμπους, το ακολουθώ.
Καθώς πλησιάζω με προσπερνάει
ένα μηχανάκι με οδηγό έναν νεαρό.
Φτάνω μπροστά από τον ναό, ο πε-
ρίβολος είναι κλειδωμένος, δεν θέλω
να πηδήξω τη μάντρα, περιφέρομαι
στον χώρο, και στα πλάγια της εκ-

κλησίας χαλάσματα ενός κάποτε
μεγάλου κτηρίου, μπροστά του μία
από τις κοινοτικές βρύσες και στο
πλάι το μηχανάκι του νεαρού, ο
οποίος φροντίζει τον σκύλο του,
ζητώ την άδειά του να φωτογραφίσω
τη βρύση, «yes, yes» μού λέει και
επιστρέφει στις εργασίες του...

Επιστρέφω προς τον ναό. Στο
υπέρθυρο της βόρειας εισόδου δια-
κρίνω την επιγραφή: «Εν Έτει
1893»... εκείνα τα χρόνια πολλές
οι εκκλησίες που ανεγέρθηκαν
στην Κύπρο. Αναστηλωμένη και
αυτή από το UNDP και τη δικοινο-
τική Επιτροπή Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς. Δυστυχώς, δεν μπορώ
να πλησιάσω τον ναό, φωτογραφίζω
αδιάκοπα, ενώ ο αίθριος μεσημε-
ριανός ουρανός καλύπτεται από
σύννεφα... ρωτώ τον νεαρό αν μπο-
ρεί να μου δείξει τον δρόμο για το
κοιμητήριο... λίγο τουρκικά, λίγο
αγγλικά, εν τέλει μου κάνει νόημα
να τον ακολουθήσω... 

Φτάνω στο κοιμητήριο, ανοίγω
την καγκελόπορτα και μπροστά
μου ο τάφος του Τεύκρου Ανθία,
το είχα ξεχάσει ότι εκεί είναι θαμ-
μένος ο ποιητής. Διατηρημένο το
μνήμα: «Αδέρφια, να με φωνάζετε
κάθε φορά | που θάχη αγώνα για
ότι νέο και πιο μεγάλο | και θα ξυ-
πνώ απ’ τον τάφο μου (στα γιορτινά
ντυμένος) | να σέρνουμε της νίκης
το χορό, να τραγουδάμε | στη λυ-
γερή γαλανομάτα λευτεριά. | Πλά-
τυνε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ
τόσο πολύ | πο’ κάνε ο άνθρωπος
τη γη | κι όλο το σύμπαν σπίτι»
στην όρθια ακόμη επιτύμβια στήλη
και στο χώμα κάποια ξεθωριασμένα
στεφάνια συλλογικοτήτων... 

Προχωρώ στους ρημαγμένους
σταυρούς και ξαφνικά σκοντάφτω:
«Μόλις του Κάλυκος | εξείλθε της
ανοίξεως | το κρίνον αίφνης εμα-

ράνθη | και έπαυσε γύρω | το μύρον
χύνον» και αναρωτιέμαι αν αφορά
τον Αρτέμη Ξενοφώντος, «θανών
τη 18.5.1949» όπως αναγράφεται
στον πεσμένο σταυρό στο πλάι. Ο
άτυχος Ξενοφώντος πέθανε σε ηλι-
κία 30 ετών, από έκρηξη οξυγόνου
και όπως διαβάζουμε στον Τύπο
της εποχής: «Ολόκληρος η κοινότης
επένθυσε τον ατυχή νέον, καθ’ ότι
η καθ’ όλα σταδιοδρομία του υπήρ-
ξεν υπόδειγμα συνετού και ευγενούς
νέου, συνέβη δε το τραγικόν δυ-
στύχημα την παραμονήν της ημέρας
κατά την οποίαν ήσαν όλα έτοιμα
διά να επιβή αεροπλάνου δι’ Αυ-
στραλίαν»... Φευ! η τύχη του πλα-
σμάτου. Πιο κάτω ακόμη μία πα-
ρόμοια επιγραφή, το μόνο που δια-
κρίνεται είναι η αρχή της: «Ω! Αι-
θέρια | αδελφή ψυχή εις τας ακοάς
μου [...]». Και πιο δίπλα ένα ακόμη
επιτύμβιο επίγραμμα, σκαλισμένο
καλλιγραφικά, «Ενθάδε κείται Λούλ-
λα Π. Νικολαΐδου ετών 24. Απεβίω-
σεν την 1ην Ιουλίου του έτους 1943».

Πιο πίσω το μεγάλο όρθιο μνήμα
του Λάρκου Ν. Συμεού, δίπλα από
τον οικογενειακό τάφο του Χαρά-
λαμπου Χρ. Χαννίδη. Προχωράω
και διαβάζω και εδώ ονόματα όπως
Βαρβαρού, Μαργαρού 100χρονί-
τισσα αυτή, Παρασκευού, Θεοτέρα,
ώσπου φτάνω στον οικογενειακό
τάφο του ζεύγους Κυριάκου και
Μαρίας Συρίμη, και κάτω από τα
φύλλα του ευκαλύπτου ανακαλύπτω
τις φωτογραφίες τους... σε μια διπλή
πέτρινη κορνίζα...

Νομίζω ότι αρκετά διασάλευσα
την ηρεμία του χώρου, αποχωρώ,
κλείνοντας το μάτι στον ποιητή του
«Είσ’ ένα κύμα σιωπηλό μιας τρι-
κυμίας παντοτινής, | που γαληνεύει
ανήσυχα στην ήσυχη εσπέρα». Δεν
κοιτώ χάρτη, παίρνω την ευθεία...
οδό και φτάνω στο Πραστειό...

Κλεφτές ματιές
στα χωριά 
της Μεσαορίας
Βατυλή, Εξω Μετόχι, Αγγαστίνα , Κοντέα, 
Πραστειό, Αφάνεια, Aσσια και Λύση

Αντίγραφο του λατινικού καθεδρικού του Αγίου Νικολάου της Αμμοχώστου και οι Λυσσιώτες θα πρέπει να ήταν πολύ υπερήφανοι για τον ναό τους... Αναστη-
λωμένη πλέον από το UNDP και τη δικοινοτική Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Λεπτομέρεια από το θύρωμα της
Παναγίας της Λύσης.

Αποψη του καμπαναριού του Αγίου
Γεωργίου του Εξω Μετοχίου.

Στο κάγκελο της δυτικής εισόδου του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Εξω Με-
τόχι υπάρχει η χρονολογία 1894. Το καμπαναριό είναι: «Εργον Γεωργίου Σάβ-
βα Ασσιώτου | εκ Καϊμακλίου 1909», του σπουδαίου εμπειρικού αρχιτέκτονα.

Στην είσοδο του περιβόλου του να-
ού του Αγίου Γεωργίου, από τη νότια
πλευρά, βλέπω δύο επιγραφές, δια-
βάζω στη μία: «Αγίου Γεωργίου τη
[...] Μαρτίου 1936».

Στο υπέρθυρο της βόρειας εισόδου του ναού του Αγίου Χαραλάμπους στην
Κοντέα διακρίνω την επιγραφή: «Εν Έτει 1893»... εκείνα τα χρόνια πολλές οι
εκκλησίες που ανεγέρθηκαν στην Κύπρο.

Φτάνω στο κοιμητήριο, ανοίγω την
καγκελόπορτα και πρώτος ο τάφος
του Τεύκρου Ανθία, το είχα ξεχάσει
ότι εκεί είναι θαμμένος ο ποιητής
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Πραστειό
Φτάνω στο Πραστειό της Μεσαο-
ρίας και το πρώτο πράγμα που βλέ-
πω είναι το σχολείο που έκτισε το
1921 ο Πασχαλίδης Xατζηκωνσταν-
τής εις μνήμην των προαποθανόν-
των υιών τoυ Πασχάλη και Bασίλη
Πασχαλίδη... σταματώ και σκέφτο-
μαι πως ο χαρακτήρας του κτηρίου
μοιάζει παράταιρος σήμερα... ας
είναι. Στον Τύπο της εποχής δια-
βάζουμε: «Νεόδμητος σχολή εις
Πραστειό, την οποίαν ανοικοδό-
μησεν ιδίαις δαπάναις ο εκ των κα-
τοίκων έγκριτος και φιλόμουσος
κ. Χ΄΄Κωνσταντίνος Πασχαλίδης».
Ο Πασχαλίδης Xατζηκωνσταντής
έδωσε και χρήματα για το περιτοί-
χισμα του κοιμητηρίου... Πριν πάω
στο κοιμητήριο οδηγώ προς τον
ναό του Αγίου Γεωργίου, και στη
μικρή πλατεία το καμπαναριό επι-
βάλλεται... στο χαγιάτι μιας διπλα-
νής οικίας μία οικογένεια γευματίζει,
νωχελικά με κοιτάζουν, όταν ακούν
το κλείσιμο της πόρτας του αυτο-
κινήτου μου... Κατεβαίνω και δια-
βάζω σε μια παλιά πινακίδα: «Dor-
tyol Camii». Στο καμπαναριό φαί-
νεται ψηλά η επιγραφή 1876 Ιουλ.
13. και το όνομα του αρχιτέκτονα
«Αρχιτέχτων Χριστόδουλος», ο
οποίος είναι μάλλον ο γνωστός την
εποχή εκείνη Χριστόδουλος Γρού-
τας από το Δάλι, που ξεκίνησε να
χτίζει την την Παναγία της Άσσιας,
όπως πληροφορούμαι από σχετική
έρευνα που έκανε ο πρόγονος τού

μάστρε-Γιακουμή, Παύλος Ατταλί-
δης. Ενώ στο εξωτερικό μέρος του
ηλιακού διακρίνεται καθαρά η επι-
γραφή όπου σημειώνονται οι λε-
πτομέρειες της κατασκευής της:
«Γέγονεν ο νάρθηξ ούτος | εν έτει
σωτηρίω απκβ (1922) | επί αρχι-
θύτου κου Κυρίλλου του Γ΄ | τη
επιμελεία των επιτρόπων | κ.κ. Χ΄΄
Θεοδώρου Πασχαλίδου | Γεωργίου
Τάππα | Νικολάου Ελευθερίου |
και Νικόλα Πετράκη | Αρχιτέκτων
Ιάκωβος Παύλου εκ Κοντέας». Στην
είσοδο της εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου διακρίνεται και η πλάκα:
«1873 Απριλίου 4» και κάτω «Χα-
τζηνικόλας Κουλλαπής», προύχον-
τας του Πραστειού.

Ήδη η ώρα περνάει και αποφα-
σίζω να επισκεφθώ το κοιμητήριο,
για να βρω τον τάφο του Πασχαλίδη,
του μεγάλου ευεργέτου της κοινό-
τητας... Φευ! Ουδέν έμεινε, πάρεξ
της πύλης και του περιτοιχίσματος
που χρηματοδότησε... ουδέν άλλο.
Φεύγω, σκεπτόμενος την ταχύτητα
με την οποία λησμονούνται τα πάν-
τα, όπως υποστήριξε και Μάρκος
Αυρήλιος στα «Εις Εαυτόν»...

Αγγαστίνα
Επιστρέφοντας από το Πραστείο,
στόχος ήταν ο Γαϊδουράς, όμως
σύντομα συνειδητοποιώ πως έχω
αρχίσει να κινούμαι δυτικά, δυσκο-
λεύομαι να βρω σύντομα έξοδο από
τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου

- Λευκωσίας, συνεχίζω να οδηγώ,
και σύντομα αποφασίζω χωρίς πρό-
γραμμα να στρίψω αριστερά, δεν
είμαι σίγουρος για το ποια είναι τα
χωριά που θα συναντήσω, παίρνω
το ρίσκο... η ώρα περνούσε... το
πρώτο χωριό που συναντώ είναι η
Αγγαστίνα, και μπροστά μου το τζα-
μί του Aslankoy, δηλαδή ο ναός της
Αγίας Παρασκευής, ένα σκυλί, δε-
μένο με ένα μεγάλο σκοινί στο πίσω
μέρος του ιερού μού απαγορεύει
να πλησιάσω, ή μάλλον επιλέγω να
μείνω σε απόσταση ασφαλείας... Η
εκκλησία μάλλον κακοδιατηρημένη,
το καμπαναριό της στέκει ακόμα...
έργο και αυτό του Γεωργίου Ασσιώτη
από το Καϊμακλί, που έχτισε το καμ-
παναριό στο Έξω Μετόχι. Η εικόνα
της Αγίας Παρασκευής από τον ναό
επαναπατρίσθηκε από το Μόναχο
της Γερμανίας τον Οκτώβριο 2008
και σήμερα φυλάσσεται στο Βυζαν-
τινό Μουσείο. Ένα στρατιωτικό
όχημα περνάει... αισθάνομαι άβολα
και αποφασίζω να κινηθώ στο επό-
μενο χωριό αμέσως. Διασχίζω μία
πεδιάδα, ακούω τον ήχο από τις
υδραντλίες, το στρατιωτικό όχημα
προπορεύεται, εγώ σε απόσταση
ασφαλείας, ώσπου φτάνουμε σε
ένα τεράστιο στρατόπεδο...

Aσσια 
Το απόγευμα είχε προχωρήσει και
κάποιοι στρατιώτες από το στρα-
τόπεδο έβγαιναν εξόδου, περπα-

τώντας νωχελικά... Στρίβω αριστερά
του και φτάνω σε κάποια πλατεία
της Ασσιας και απέναντί μου ο ναός
του Τιμίου Προδρόμου. Η εκκλησία
χτίστηκε το 1861, και σήμερα είναι
τζαμί. Πάνω από τη στοά, πριν από
την κεντρική είσοδο του ναού δια-
βάζω τη χρονολογία 1914. Η αυλή
της εκκλησίας είναι γεμάτη δέντρα,
μία βρύση και φυσικά παντού ση-
μαίες του ψευδοκράτους και της
Τουρκίας. Στην κόγχη, δίπλα από
την κεντρική είσοδο, η οποία είναι
σήμερα χτισμένη, μία σύγχρονη
επιγραφή με αποσπάσματα από το
Κοράνι. Περιεργάζομαι την εκκλη-
σία, στο απέναντι δημοτικό πάρκο
μία μητέρα παίζει με το παιδί της,
στο καφενείο πιο κάτω δύο γυναίκες,
αδιάφορες κατά πάντα στην πα-
ρουσία μου, η μία απλώνεται στο
τραπέζι για ένα γρήγορο ύπνο... η
άλλη ανοίγει μία εφημερίδα... Εγώ
συνεχίζω να φέρνω βόλτα την εκ-
κλησία και εντοπίζω στη δυτική
πλευρά της να υπάρχει μία δυσα-
νάγνωστη επιγραφή. Με μία πρό-
χειρη ανάγνωση διαβάζω: «[Ε... ...
... | ΧΡΙΣΙ ΑΣΙΑ 1[9]1[4]», θα πρέπει
να επιστρέψω κι εδώ... για μια κα-
λύτερη λήψη! Κοντοστέκομαι στο
καμπαναριό της εκκλησίας, περί-
τεχνο, σε ερειπιώδη όμως κατάστα-
ση... η ώρα περνάει και αποφασίζω
να μην επισκεφθώ το υπόλοιπο χω-
ριό, το απογευματινό σούρουπο θα
με ξεγελάσει. Φτάνω στο σταυρο-
δρόμι... δεξιά ο δρόμος για τη Λευ-
κωσία, ευθεία ένα άλλο χωριό... εν-
στικτωδώς προχωράω ευθεία...

Αφάνεια
Στο έμπα του χωριού, άγνωστό μου
ακόμα, εκατέρωθεν του δρόμου,
βλέπω δύο εκκλησίες, η μία παλαιά,
η άλλη σύγχρονη... στριβώ αριστερά
και χαιρετώ την κυρία που απολαμ-
βάνει τον απογευματινό καφέ της,
με την εγγονή της να παίζει στη
βεράντα του σπιτιού... Διαβάζω
στην κεντρική, βόρεια είσοδο «1868
Ιουλίου 25 ε<τε>λίοσεν» και στο
περιστύλιο τη χρονολογία 1946.
Πρόκειται για την εκκλησία του
Αγίου Αρτεμίου, η νότια είσοδος
είναι ανοικτή, μπαίνω μέσα, τα πε-
ριστέρια έχουν κάνει μονιά τους

το κατεστραμμένο εικονοστάσι,
τον γυναικωνίτη... καθώς ανεβαίνω
βλέπω το περίτεχνο ξύλινο ταβάνι
του, σαν να είχε φτιαχτεί πριν από
μερικά χρόνια. Η εικόνα που αντι-
κρίζω από τον γυναικωνίτη είναι
άξια κινηματογραφικής λήψης, το
φως, ο ήχος από τα περιστέρια...
Βγαίνω, παρατηρώ το απλό καμπα-
ναριό, στολίζεται με ένα ανθέμιο
στο πρώτο κομμάτι του, στο δεύτερο
υπάρχει η χρονολογία 1947 και τα
αρχικά Σ Μ, είναι άραγε του χτίστη,
του δωρητή... άγνωστο προς ώρας. 

Κατεβαίνω, βγαίνω από τον ναό.
Στην ανατολική πλευρά του ναού
το κοιμητήριο, δύο άνδρες από τα
γειτονικά οικόπεδα συνεχίζουν ο
ένας να μαζεύει σύκα και ο άλλος
να επισκευάζει κάποιο μηχάνημα,
ουδόλως δεν τους ενοχλεί η παρου-
σία μου... Μεταξύ των κατεστραμ-
μένων μνημάτων παρατηρώ ένα
ανάγλυφο του προσώπου του Νι-
κόλα Παναγή, θανών 15-4-1967, σε
ηλικία 71 ετών. Συνεχίζω να παρα-
τηρώ τον χώρο, ώσπου αντικρίζω
μία άθικτη ταφόπλακα: «Φονευθείς
υπό Άγγλου στρατιώτου | σε εθνική
διαδήλωση της 15.12.1957 στο Βα-
ρώσι». Στο πίσω μέρος της όρθιας
πλάκας μαθαίνω ότι πρόκειται για
τον Αργυρό Νικόλα, ετών 35. Μέλος
της Επιτροπής Πόλης ΑΚΕΛ Αμμο-
χώστου και υπεύθυνος της Κομμα-
τικής Οργάνωσης Οικοδόμων. Ένας
Άγγλος αξιωματικός τον πυροβό-
λησε και τον σκότωσε εν ψυχρώ
έξω από το Σινεμά του Χατζηχαμπή
στο Βαρώσι, ήταν επικεφαλής της
διαδήλωσης.

Η ώρα περνάει και είμαι σίγουρος

ότι το φως θα με προδώσει... χαιρετώ
τη γιαγιά και διασχίζω τον δρόμο,
ένας άνδρας κάθεται φαρδύς-πλατύς
σε δύο πλαστικές καρέκλες... εγώ
προχωρώ προς την ερειπωμένη εκ-
κλησία, από τη νότια είσοδο, όπου
η αναμνηστική πλάκα με πληρο-
φορεί πως πρόκειται για τον ναό
του Αγίου Δημητρίου: «Ανοικοδο-
μήθη ο ιερός ούτος ναός του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του
Μυροβλήτου εν κώμη Αφάνεια διά
πολλού πόθου και δαπάνη των
τριών αυταδέλφων μοναχών Απο-
στόλου Βαρνάβα Οικονόμου Χαρί-
τωνος Ηγουμένου Στεφάνου και
Οικονόμου Βαρνάβα εις μνήμην
των γονέων αυτών Παπά Γαβριήλ
και Παρασκευούς πρεσβυτέρας επί
αρχιθύτου και προέδρου Κύπρου
κου κου Μακαρίου του Γ΄ εν έτει
σωτηρίω 1968». Πρόκειται για τους
τελευταίους μοναχούς της Μονής
του Αποστόλου Βαρνάβα στην Αμ-
μόχωστο, οι οποίοι είχαν καταγωγή
από την Αφάνεια. Μπαίνω στην
εκκλησία, τίποτε δεν θυμίζει ιερό
χώρο, κατοικητήριο πτηνών... ίσως
έτσι και ο Άγιος Δημήτριος και ο
απέναντι Άγιος Αρτέμιος να είναι
οίκοι Θεού... «επί αυτά τα πετεινά
του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέ-
σου των πετρών δίσουσι φωνήν»
Ψαλμ. 103. Βγαίνω από την εκκλη-
σία και μπαίνω στο αυτοκίνητό
μου. Η ώρα πέρασε, αποφασίζω
πως πρέπει να πάρω τον δρόμο της
επιστροφής... αυτό το ταξίδι άλλω-
στε δεν έχει ποτέ τέλος.

Δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ στο
www.kathimerini.com.cy

Μέρος του κοιμητηρίου της Βατυλής πρόσφατα κάηκε, όπως μαρτυρούν τα σημάδια στο βόρειο κομμάτι του. Λήθη...

Ουδέν έμεινε, πάρεξ της πύλης και του περιτοιχίσματος στο κοιμητήριο, που
χρηματοδότησε ο ευεργέτης  του Πραστειού Πασχαλίδης Xατζηκωνσταντής.

Στο εξωτερικό μέρος του ηλιακού
του Αγίου Γεωργίου στο Πραστειό
διακρίνεται η επιγραφή όπου σημει-
ώνονται οι λεπτομέρειες της κατα-
σκευής της: «Γέγονεν ο νάρθηξ ού-
τος | εν έτει σωτηρίω απκβ (1922).

Στο Πραστειό της Μεσαορίας το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι το σχολείο που έκτισε το 1921 ο Πασχαλίδης Xατζη-
κωνσταντής εις μνήμην των προαποθανόντων υιών τoυ Πασχάλη και Bασίλη Πασχαλίδη.

Διαβάζω στην κεντρική, βόρεια είσοδο «1868 Ιουλίου
25 [...]» και στο περιστύλιο τη χρονολογία 1946. Πρόκει-
ται για την εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου στην Αφάνεια.

Υποβλητικός στην απλότητά του και στη δεδομένη κλί-
μακα του ναού ο γυναικωνίτης του Αγίου Αρτεμίου.

Η νότια είσοδος της εκκλησίας του Αγίου Αρτεμίου είναι ανοικτή, μπαίνω μέ-
σα, τα περιστέρια έχουν κάνει μονιά τους το κατεστραμμένο εικονοστάσι.

Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Αγγαστίνα. Tο καμπαναριό της στέκει ακό-
μα, έργο και αυτό του Γεωργίου Ασσιώτη από το Καϊμακλί.

O ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Ασσια χτίστηκε το 1861, και σήμερα είναι τζαμί. Πάνω
από τη στοά, πριν από την κεντρική είσοδο του ναού διαβάζω τη χρονολογία 1914.
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Η οδός Ερμού έχει τη δική της ιστορία 
Ενας δρόμος-τοπόσημο που είναι ταυτισμένος με τη σύγχρονη ιστορία της Λευκωσίας, με πολλές ακόμα προοπτικές βελτίωσης 

Του ΠΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ταυτισμένη και συνυφασμένη με
τη σύγχρονη ιστορία της μοιρα-
σμένης πόλης, η περίφημη οδός
Ερμού της Λευκωσίας, μοιρασμένη
στα δύο κι αυτή, ανέκαθεν αποτε-
λούσε σημείο αναφοράς για την εν-
τός των τειχών πρωτεύουσα. Βασικά,
όπως ολόκληρη η παλιά Λευκωσία,

αντιστοίχως και η οδός Ερμού πέ-
ρασε από χίλια, μύρια κύματα, ενώ
μόνο συμπτωματικό δεν είναι που
για δεκαετίες ολόκληρες πριν από
την τουρκική εισβολή αποτελούσε
τον πιο εμπορικό και ζωντανό δρόμο
της πόλης. Μετά από χρόνια εγκα-
τάλειψης και ενός αναπόφευκτου
ξεπεσμού και μαρασμού, μια από-
πειρα αναζωογόνησης και ανανέ-

ωσής της, που έγινε τα τελευταία
χρόνια στο μικρό και πολύτιμο κομ-
μάτι της που δεν εμπίπτει εντός
της νεκρής ζώνης, ανέδειξε με δια-
κριτικό και κομψό τρόπο –όπως της
αρμόζει– την παλιά, αστική της αί-
γλη και φανέρωσε εκ νέου πως όσο
μικρή και αν είναι η κυριολεκτική
έκταση της οδού σε χιλιόμετρα άλλο
τόσο μεγάλη είναι η σημαντικότητα,

η προοπτική και η γοητεία της σε
τοπόσημα, πολεοδομική, ιστορική
και αρχιτεκτονική, αυθεντική αρ-
χοντιά και αξία. 

Περπατώντας ένα ωραίο, πρωινό
στην ιστορική οδό, συνομιλήσαμε
με ανθρώπους που τη ζουν καθη-
μερινά και φωτογραφίσαμε ορατές
αλλά και λιγότερο ορατές γοητευ-
τικές γωνίες μιας οδού που έχει

όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ση-
μείο συνάντησης και επίσκεψης,
τόσο για επισκέπτες της πόλης όσο
και για τους Λευκωσιάτες.

Κοινό αίτημα όλων ανεξαιρέτως
των ανθρώπων με τους οποίους μι-
λήσαμε είναι η ανάγκη για πλήρη
απομάκρυνση των αυτοκινήτων
και για πεζοδρομοποίηση της ιστο-
ρικής οδού.

« Όταν πρωτοήρθαμε το 2012 η
οδός Ερμού δεν ήταν καν δρόμος»
λέει στην «Κ» η κα Ρίτα Σεβέρη,
εκτελεστική διευθύντρια του Κέν-
τρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευ-
νας (CVAR) του Ιδρύματος Κώστα
και Ρίτας Σεβέρη, που αποτελεί το-
πόσημο πια για την ιστορική οδό.
«Ήταν μια περιοχή που κυριολε-
κτικά φοβόσουνα να περάσεις!
Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι ο
Δήμος έχει κάνει πολλά για την
οδό Ερμού και έχει βελτιωθεί η κα-
τάσταση, αλλά δυστυχώς είμαστε
ακόμη πολύ πίσω. Για παράδειγμα,
τη νύχτα δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα,
αφού ο φωτισμός δεν έρχεται από
τον δρόμο αλλά από τα γύρω οική-
ματα της περιοχής. Δυστυχώς, το
επίπεδο της καθαριότητας επίσης
δεν είναι σπουδαίο, ενώ της λείπει
ο καλλωπισμός και η ευαισθησία
με τα φυτά και τα λουλούδια».

Επιπρόσθετα, η δρ Σεβέρη θε-
ωρεί αστεία τα καμωμένα από πέτρα
τετράγωνα καθίσματα που έχουν
τοποθετηθεί στην οδό. Το χειρότερο
ωστόσο όλων, σύμφωνα με τη δρα
Σεβέρη, είναι η ηχορύπανση που
επικρατεί στην Ερμού. «Δυστυχώς,
όπως έφτιαξαν την οδό με τσιακίλια,
ο θόρυβος είναι τρομακτικός και
έχουμε πάρα πολλές μοτοσυκλέτες
που τρέχουν και ούτε καν σταμα-
τούν να σκεφτούν ότι η Ερμού είναι
μονόδρομος. Τάσσομαι ξεκάθαρα
υπέρ της πεζοδρομοποίησης» υπο-
γραμμίζει και προσθέτει: «Λόγω
της κατάστασης του δρόμου δεν
υπάρχουν ακόμη πολλές ιδιωτικές
πρωτοβουλίες, δεν άνοιξαν πολλά
άλλα καταστήματα που θα μπο-
ρούσαν να είχαν δραστηριοποιηθεί
ώστε να ομορφύνει κι άλλο η Ερμού,
πολλοί λίγοι. Πιστεύω ότι είναι και
λόγω της κατάστασης του δρόμου
αλλά και λόγω της κατάστασης των
υφιστάμενων κτηρίων. Είναι πολύ
άσχημα τα κτήρια μέσα. Έχει ομορ-
φύνει το εξωτερικό τους αλλά αν

μπεις μέσα είναι σε άθλια κατά-
σταση». Η οδός Ερμού σίγουρα θα
μπορούσε να είναι ο ωραιότερος
δρόμος της Λευκωσίας καταλήγει
η κ. Σεβέρη: «Με λίγη παραπάνω
προσπάθεια, όχι μεγάλη. Λίγο καλ-
λωπισμό βασικά, πεζοδρομοποίηση
και λίγη προσοχή στον φωτισμό,
στο πεζοδρόμιο. Επίσης, βάλτε, ρε
παιδιά, γιασεμιά! Η Λευκωσία ήταν
η πόλη του γιασεμιού, περπατούσες
το βράδυ και μύριζες παντού για-
σεμιά, γιατί τα εξαφανίσαμε από
τον τόπο μας; Αντί να βάζουμε όλα
αυτά τα ξένα φυτά, πουλιά του πα-
ραδείσου κ.λπ., γιατί δεν βάζουμε
αγιόκλημα και γιασεμί, να περπα-
τούν το βράδυ οι άνθρωποι στο πιο
δροσερό μέρος στην πόλη που είναι
η γειτονιά μας και να μυρίζει τις
παλιές μυρωδιές του τόπου μας».

Τέχνη και πολιτισμός
Δίπλα από την μπουτίκ ρούχων

Ρω, συναντήσαμε τυχαία σ’ έναν
εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πολυ-
χώρο, στο νούμερο 266 της οδού,
και την κυρία Ριάνα Ραουνά, η οποία
είναι ιδρύτρια της ομώνυμης, δια-
δικτυακής γκαλερί. Κατά τη διάρ-
κεια της περασμένης άνοιξης, η κ.
Ραουνά είχε την επιμέλεια μιας ει-
καστικής έκθεσης που λάμβανε
χώρα στην οδό, με τίτλο «Under
the Same Sky» στην οποία συμμε-
τείχαν 11 καλλιτέχνες από διαφο-
ρετικές χώρες. Η εν λόγω έκθεση
στο A+ Multipurpose Event Space,
όπως ονομάζεται ο πολυχώρος, φι-
λοξενούσε τη δουλειά ανερχόμενων
ταλέντων από ολόκληρο τον κόσμο,
που, όπως μας είπε η κ. Ραουνά,
είναι βραβευμένοι απόφοιτοι από
πολύ σημαντικά σχολεία, οι οποίοι
πραγματεύονται πολύ σύγχρονα
θέματα που αφορούν την κοινωνία
μας στο σύνολό της. Η έκθεση έτρε-
ξε με φυσική παρουσία για ολό-
κληρο τον Απρίλιο και μετά μετα-
φέρθηκε διαδικτυακά.

Εξαιρετικά ευχάριστη στιγμή κατά
τη διάρκεια του περιπάτου μας
στην οδό Ερμού ήταν και η γνω-
ριμία και συνομιλία που είχαμε
και με τον υπέροχο, πολύ ευγενικό
κύριο Σωτήρη Σεβαστίδη, ο οποί-
ος, μετά από δεκαετίες επιχειρη-
ματικής απασχόλησης ως εισα-
γωγέας γρανιτών και μαρμάρων,
αποφάσισε να ανοίξει τώρα που
συνταξιοδοτήθηκε ένα καλλιτε-
χνικό μαγαζάκι στην οδό Ερμού.
Πολύ στοχευμένα επέλεξε την
Ερμού, μας είπε κι αυτός, ο οποίος
δεν είχε κανένα απολύτως παρά-
πονο από την υφιστάμενη συν-

θήκη του δρόμου. Αντιθέτως, αγα-
πά τη γειτονιά και του αρέσουν
όλα πάρα πολύ! Στην οδό Ερμού
ο κ. Σεβαστίδης βρίσκεται δέκα
χρόνια και τα έργα τέχνης που
κάνει προέρχονται από ανακυ-
κλώσιμα υλικά «όχι πλαστικά ή
γυαλιά» όμως μας τόνισε. Είχε ξε-
κινήσει με μάρμαρα, με γλυπτική
μαρμάρου και «μετά το γύρισε
στο μέταλλο». «Είναι με παλιά
εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδη-
λάτων, οτιδήποτε βρεθεί στα χέρια
μου. Οτιδήποτε με εμπνεύσει, του
δίνω ένα σχήμα και τότε αρχίζω

και δουλεύω πάνω του». Και τι
τον έφερε στην ιστορική οδό; Κοί-
ταζε στοχευμένα στην οδό Ερμού
να βρει μαγαζάκι να στεγάσει ως
συνταξιούχος το χόμπι του, αφού
το εργαστήρι του το είχε στο σπίτι
του. Πριν από δέκα χρόνια η Ερ-
μού είχε πελεκάνους και τορνα-
δόρους, δεν είχε κάτι άλλο, μας
είπε ο συνταξιούχος καλλιτέχνης.
«Εδώ το μαγαζί το δικό μου το
είχε ένας ηλικιωμένος τορναδόρος.
Είναι πάρα πολύ ωραία η οδός
Ερμού όπως εξελίχθηκε, ήρθαν
και αρχιτεκτονικά γραφεία, μπα-
ράκια, καφετέριες, είναι το μου-
σείο Σεβέρη, έχει κόσμο που κάνει
περίπατο, είναι όλα υπέροχα»,
κατέληξε ο κ. Σεβαστίδης. 

Αρχικά μας προξενούσε μεγάλη
εντύπωση που μας έπαιρναν τη-
λέφωνο και δεν ήξεραν πού ήταν
η οδός Ερμού, μάς είπε, τέλος, από
την πλευρά του ο εξ Ελλάδος κ.
Πάνος Κυριαζής, που εδώ και δύο
περίπου χρόνια λειτουργεί μαζί
με τη σύντροφό του το γνωστό
εστιατόριο Vintage που βρίσκεται
επί της οδού. Ένα υπέροχο εστια-
τόριο και μαγαζί, που αναμφίβολα
έχει ένα από τα ωραιότερα roof
gardens της πόλης. «Εμείς σίγουρα
είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι
που βρισκόμαστε εδώ, μας αρέσει
πάρα πολύ ως τοποθεσία και προ-
σωπική μου άποψη είναι ότι η πα-
λιά πόλη είναι ό,τι το ομορφότερο
κομμάτι της Λευκωσίας, με τα πε-
ρισσότερα και τα πιο ενδιαφέροντα
χρώματα και μυρωδιές. Κάτι που
εκτιμάμε πολύ είναι όταν ανοί-
γουμε το roof garden του μαγαζιού
μας και δεν βλέπεις καθόλου ψηλά
κτήρια τριγύρω. Είναι λες και είσαι
σε άλλη εποχή!». 

Τόσο μικρή, τόσο ιστορική και
τόσο όμορφη μέσα στην απλότητά
της η ιστορική οδός Ερμού. Εξίσου
απλές και εύκολες και οι αλλαγές
που πρέπει να γίνουν.

Είναι όλα υπέροχαΔεν ήταν καν δρόμος…

<<<<<<<

«Είναι πάρα πολύ ωραία
η οδός Ερμού όπως 
εξελίχθηκε, ήρθαν και
αρχιτεκτονικά γραφεία,
είναι το μουσείο Σεβέρη,
έχει κόσμο που κάνει 
περίπατο, είναι όλα 
υπέροχα» λέει ο Σωτή-
ρης Σεβαστίδης, ο οποί-
ος διατηρεί καλλιτεχνικό
μαγαζάκι στην Ερμού. 

Όσο μικρή και αν είναι η έκταση της οδού Ερμού σε χιλιόμετρα άλλο τόσο
μεγάλη είναι η σημαντικότητα, η προοπτική και η γοητεία της σε τοπόσημα,
πολεοδομική, ιστορική και αρχιτεκτονική, αυθεντική αρχοντιά και αξία. 

<<<<<<<

Οι επιχειρηματίες 
του ιστορικού δρόμου
μιλούν για τους λόγους
που τον επέλεξαν, 
τα θετικά του αλλά και 
τι μπορεί να βελτιωθεί.

Μετά από χρόνια εγκατάλειψης και ενός αναπόφευκτου μαρασμού, μια απόπειρα αναζωογόνησης και ανανέωσης της οδού Ερμού, που έγινε στο  κομμάτι που δεν εμπίπτει εντός της νεκρής ζώνης, ανέδειξε την παλιά, αστική της αίγλη.
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Ε χει περάσει λιγότερος καιρός απ’
ό,τι φαίνεται. Μόλις τo 2017 o
τότε υπουργός Αμυνας είχε κα-

τηγορηθεί ότι, σε συνεννόηση με έναν
γνωστό του επιχειρηματία από τη Βό-
ρεια Ελλάδα, που εμφανιζόταν ως εκ-
πρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας,
είχε αποπειραθεί να πουλήσει 300.000
βλήματα στο βασίλειο της Μέσης Ανα-
τολής. Υπήρχαν απτά –γραπτά– ίχνη
του εγχειρήματος. Είχε ξηλωθεί θεα-
τρικά ένας ταξίαρχος, που υπηρετούσε
ως υπεύθυνος εξοπλισμών. Η υπόθεση
έβραζε, σε βαθμό που πολλοί είχαν
σχηματίσει τη βεβαιότητα ότι θα έκαιγε
τον κυβερνητικό συνεταιρισμό των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.  

Και ο τότε πρωθυπουργός τι έκανε;
Εμφανίστηκε στη Βουλή μόνο για να
πετάξει (παρα)πληροφοριακά θραύ-
σματα και υπαινιγμούς – για τον πατέρα
του μεσάζοντα, που τάχα ήξερε τον
πατέρα του τότε αρχηγού της αντιπο-
λίτευσης, επειδή είχαν βρεθεί στην
ίδια πτήση· για μια υψηλόβαθμη πηγή
της ελληνικής πρεσβείας στο Ριάντ,
που αποκαλύφθηκε και «κάηκε» χωρίς
να κατηγορηθεί κατόπιν για τίποτα·
για αόριστες συσχετίσεις αυτής της
πηγής με τους αντιπάλους της τότε
κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να προ-
σπεράσουν το σκάνδαλο, οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ είχαν κάνει το απόρρητο ακορν-
τεόν, άλλοτε επικαλούμενοι την ιερό-
τητα των κρατικών μυστικών και απει-
λώντας με ποινικές συνέπειες όποιον
τα παραβίαζε· και άλλοτε σπάζοντας
οι ίδιοι το απόρρητο, για να βγάλουν
στη σέντρα ό,τι εξυπηρετούσε τη σύγ-
χυση και τη συσκότιση (την ντεζιν-
φορματσίγια, που λένε και οι Ρώσοι).
Αποτέλεσμα; Τα κατάφεραν περίφημα.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, κανείς δεν
θυμόταν πια τα βλήματα και τα ντο-
κουμέντα που στοιχειοθετούσαν την
απόπειρα καρποφόρου εκποίησής
τους.

Πόσο πιθανό είναι να δούμε και
τώρα, στις κοινοβουλευτικές αναμε-
τρήσεις που ετοιμάζονται για τις επό-
μενες ημέρες, την ίδια μέθοδο της
σουπιάς; Πόσο πιθανό είναι η νυν πλει-
οψηφία να διαφύγει από τη θέση του
απολογουμένου, εκσφενδονίζοντας
σπαράγματα από τα αθέατα πεπραγ-
μένα των προκατόχων της; Μπορεί
άραγε να επαναληφθεί το επικοινω-
νιακό στρατήγημα του πτυσσόμενου
απορρήτου – ανοίγουμε ό,τι συμφέρει,
κλειδώνουμε ό,τι μας ενοχλεί;

Αν μας μαθαίνει κάτι η ιλαροτρα-

γωδία των βλημάτων είναι ότι οι υπο-
θέσεις γκρίζας διαχείρισης της εξου-
σίας, ακόμη κι όταν διεγείρουν τα
αντανακλαστικά του πολιτικοδημο-
σιογραφικού συστήματος, δεν προ-
καλούν αυτομάτως μετατοπίσεις στο
έδαφος της κοινής γνώμης. Αντιθέτως.
Ενίοτε γίνονται αντιληπτές ως ένα
παίγνιο της εξουσίας, που μπορεί να
το καταναλώνει κανείς κινηματογρα-
φικά, χωρίς να το εσωτερικεύει –
όπως εσωτερικεύει τραυματικά τον
λογαριασμό του ρεύματος ή τον πλη-
θωρισμό.

Το δεύτερο μάθημα από εκείνη
την ξεχασμένη υπόθεση είναι ότι το
κράτος ακόμη και στους πιο νευραλ-
γικούς του βραχίονες παραμένει όμη-
ρος των προσώπων και της πολιτικής
συγκυρίας. Δεν έχει σπονδυλική στήλη.
Εχει μόνο ύφος. Το ύφος εκείνων που
κάθε φορά το καθοδηγούν. 

Γι’ αυτό και η Βουλή είναι μάλλον
απίθανο να πετύχει κάτι περισσότερο
από το να λειτουργήσει ως πεδίο εκτό-
νωσης της πολιτικής έντασης.  Αγριας
μεν. Αλλά εκτόνωσης. 

Το Ωραίο
Ακόμη κι αν η κανιβαλική φήμη

για τον θάνατό του είχε επιβεβαιωθεί,

ο Γιώργος Μάγγας δεν θα ήταν νεκρός.
Θα επιζούσε ο απόηχος από το «πνεύ-
μα» του – με την παλιά έννοια, της
πνοής. Θα ακουγόταν ακόμη ο μπαρόκ,
ιλιγγιώδης συριγμός που το «πνεμόνι»
του υπαγορεύει στο κλαρίνο. Πώς
αναγγέλλεις αψήφιστα τη σίγαση ενός
τόσο ηχηρού όντος; Πώς πιστεύεις
τόσο εύκολα ότι εξουδετερώνεται τέ-
τοια βόμβα οπτικοακουστικής διασπο-
ράς – που εξαπολύει τα τσακίσματά
της και σε χρώματα; Το μονοπρόσωπο
και αειθαλές καρναβάλι του σολίστ
από τη Λιβαδειά επιβεβαιώνει τη θε-
ωρία ότι σε αυτές τις αγοραίες τελε-
τουργίες –του πανηγυρτζίδικου διο-
νυσιασμού– η ζω(τ)ικότητα αίρει τη
διαφορά του ωραίου και του άσχημου·
του σωστού και του απαγορευμένου·
του ζωντανού και του νεκρού. Ο θρύλος
λέει ότι κάποτε ρώτησαν τον Μάγγα,
ευγενικά, αν τον ενοχλούν τα σχόλια
για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις
του. Φορούσε ένα από τα διαλεγμένα
του κοστούμια – ταπετσαρία με πρά-
σινα μήλα, ή χρυσοκέντητο του μα-
χαραγιά, ή εμπριμέ της πηγαίας ψυ-
χεδέλειας που δεν έχει χρεία ουσιών.
Δεν το σκέφτηκε. Και αμέσως αντε-
ρώτησε: «Πειράζει που μου αρέσει το
Ωραίο;».

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Λίγη τσίπα
Εξαιρετική η ομιλία του Αβέρωφ Νεοφύ-
του στην Έμπα της Πάφου. Δεν είπε τίποτε
το λαϊκίστικο, δεν χάιδεψε καθόλου τα
αφτιά όσων βρέθηκαν στην προεκλογική
αυτή συγκέντρωση. Όχι, το παραδέχομαι,
αφήστε που συμπεριφέρθηκε και με πολύ
ανθρωπισμό. Όσοι και όσες εγκλειστούν
στα κέντρα θα έχουν ένα πιάτο φαΐ, δηλα-
δή συγγνώμη, τι άλλο θέλετε να τους δώ-
σουμε; Σοβαρά τώρα, με αυτόν τον τρόπο
θέλουμε να λύσουμε το πολύ σοβαρό πρό-
βλημα του μεταναστευτικού/προσφυγι-
κού; Ποια μελέτη λέει πως έρχονται εδώ
γιατί είμαστε παράδεισος; Ποια στατιστικά
στοιχεία αποδεικνύουν πως έρχονται για
να μείνουν, γιατί ζουν από τα επιδόματα;
Νομίζω καμία. Έρχονται εδώ και εγκλωβί-
ζονται, γιατί είναι ενδιάμεσος σταθμός και
τα κυκλώματα που υπάρχουν τους κρατά-
νε «αιχμάλωτους», απορρίπτεται η μία αί-
τηση ασύλου; Ξανά από την αρχή νέα, θέ-
λουν να εργαστούν; Δεν μπορούν, γιατί
δεν το επιτρέπει η νομοθεσία... Πρώτα και
κύρια θα πρέπει να μπει μια τάξη στην
Υπηρεσία Ασύλου, να δει η Πολιτεία πώς
θα ενισχύσει τα νομικά εργαλεία για έντα-
ξή τους και πώς θα τιθασεύσει δικηγόρους
και λοιπούς αλληλέγγυους από το να που-
λάνε ελπίδα. Τώρα για φράχτες, για κέν-
τρα κράτησης με σίτιση και μετά έξω από
την παράγκα, δεν προσφέρουν τίποτε άλ-
λο από το να ενισχύουν τα άκρα και τέντω-
σε, τέντωσε το σχοινί θα σπάσει και αυτό
δεν συμφέρει κανέναν.

- - - - - - - - -

Μουσείο ναι, χελώνες όχι
Ο κοινοτάρχης της Ίνειας ο κ. Γιάγκος Τσί-
βικος, ως άλλος αρχιεπίσκοπος (που θα

έπαιρνε την μπουλντόζα στη Γεροσκήπου
και θα τα ξήλωνε όλα...) θα πάει να ξεθά-
ψει όλες τις φωλιές για να αποδείξει ότι
ψεύδονται για τον αριθμό των φωλιών...
Έτσι, γιατί μπορεί και καλεί τους κατοίκους
να είναι ετοιμοπόλεμοι, να πάρουν τα ερ-
γαλεία τους και να τα κάνουν όλα άνω-κά-

τω. Δεν φταίει όμως μόνο ο κ. Τσίβικος,
φταίει και η Πολιτεία, που αφήνει τα πράγ-
ματα να παίρνουν άσχημη τροπή, αφού
δεν ενημερώνει, δεν σχεδιάζει, δεν προ-
τείνει εναλλακτικές για το πώς μπορούν
να συμβιώσουν άνθρωποι και φύση. Σε
άλλες περιοχές του κόσμου πώς τα έχουν

καταφέρει; Εδώ μεταθέτουμε το πρόβλη-
μα από γενιά σε γενιά, μέχρι που ξεσπάνε
όλοι. Μη πάτε μακριά, με τα ασφαλτικά τα
ίδια δεν έγιναν; Μεταθέσαμε το πρόβλημα
σε άλλες κοινότητες... γιατί εκεί οι άνθρω-
ποι είναι αλλιώς φτιαγμένοι και δεν τους
επηρεάζει η ρύπανση. Πάντως, θα πρέπει

να καταλάβει ο κ. Τσίβικος ότι ένα τόσο
ακριβό μουσείο χελωνών με δέκα φωλιές
δεν μπορεί να στηριχθεί, αν είναι να πάει
αλλού το μουσείο και τα οφέλη του. Διότι ή
και τις χελώνες και το μουσείο, ή τίποτε.
Δεν γίνεται μονά ζυγά δικά μας. Άλλωστε
είχε δηλώσει στον Φιλελεύθερο: «Αφού
για δεκαετίες οι χελώνες της Λάρας ήταν η
βασική αιτία για την καθήλωση της κοινό-
τητας σε καθεστώς μη ανάπτυξης, αποφα-
σίσθηκε τουλάχιστον να εκμεταλλευθεί η
περιοχή την ύπαρξή τους και τη φήμη τους
για μια εναλλακτική αξιοποίηση τους προς
όφελος των ανθρώπων της περιοχής».

- - - - - - - - -

Όπου γάμος... και λεφτά!
Αντιδρούν οι τοπικές αρχές για τις χρεώ-
σεις για τέλεση γάμων σε μουσεία και αρ-
χαιολογικούς χώρους, είναι ακριβά λένε
και πως οι τιμές είναι αποτρεπτικές... και
πολύ καλά λέω εγώ να παραμείνουν έτσι,
μη σας πω να μη γίνονται και καθόλου.
Δηλαδή τι τα περάσαμε τα μουσεία μας,
αμέρικαν μπαρ, που έλεγε και ο Διονύσης
Παπαγιαννόπουλος; Κάπου έλεος δηλαδή
με το κέρδος και με το ξίγκι της μύγας. Κα-
ταλαβαίνω πως το χρήμα κινεί τον κόσμο,
και πως άνευ τούτου ουδέν, αλλά μήπως
να σταματήσουμε να τα κοστολογούμε
όλα. Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι για
γάμους, δάση και παραλίες για ανάπτυξη,
πεζοδρόμια και πλατείες για τραπεζοκα-
θίσματα, όλα πρέπει να αποφέρουν κέρ-
δος σε αυτή τη χώρα, έμψυχα και άψυχα
θα πρέπει να δικαιολογούν σε λογιστές
και οικονομικούς αναλυτές την ύπαρξή
τους. Αν δεν τα φέρνεις στο ταμείο δεν
έχεις θέση πουθενά. Εν τη παλάμη, ίνα
σωθής, αλλιώς έξω από την παράγκα!

Πάντως, θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Τσίβικος ότι ένα τόσο ακριβό μουσείο χελωνών με δέκα φωλιές δεν μπορεί να στηριχθεί, αν είναι
να πάει αλλού το μουσείο και τα οφέλη του.
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Το υβριδικό «όπλο»
των Τούρκων 

στον Εβρο
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

T ο επεισόδιο με τους παράτυπους μετανάστες
στη νησίδα του ποταμού Eβρου εξελίχθηκε
σε μίνι εσωτερική πολιτική κρίση.

Η αντιπολίτευση ανέδειξε σε υψηλούς τόνους
το περιστατικό, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση
αναλγησία, απανθρωπιά και... εθνική μειοδοσία.
Είναι αλήθεια ότι οι ισχυρισμοί των Aρχών «έμ-
παζαν» εξαρχής ως προς τους χειρισμούς και
δικαίως τους ασκείται επ’ αυτού κριτική.

Γιατί η ανθρώπινη ζωή τοποθετείται πάνω απ’
όλα και αν η νησίδα ήταν αποδεδειγμένα (στρα-
τιωτικοί χάρτες) δική μας θα έπρεπε, το δίχως
άλλο, να τους απεγκλωβίσουν.

Εξίσου αλήθεια είναι, όμως, ότι αποβιβάσεις
και εγκαταλείψεις από Τούρκους διακινητές ή και
την τουρκική στρατοφυλακή σε νησίδες της κοίτης
του Εβρου, όπως εν προκειμένω, καταγράφονται
από τότε που χαράχθηκαν τα σύνορα. Εχουν δει
το φως της δημοσιότητας καταγγελίες ανθρωπι-
στικών οργανώσεων ότι και η ελληνική αστυνομία
αποβιβάζει και εγκαταλείπει σε τέτοιες νησίδες
μετανάστες, κάτι που η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει. 

Σε αρκετές περιπτώσεις ανήμπορα δυστυχισμένα
πλάσματα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην
κοίτη και πάνω σε προσχώσεις (νησίδες), που τα
νερά του Εβρου δημιουργούν με φερτά υλικά και
οι οποίες δεν καταγράφονται στους χάρτες ούτε
της ελληνικής ούτε της τουρκικής πλευράς, γιατί
συνήθως εμφανίζονται με την άμπωτη του ποταμού
και εξαφανίζονται όταν ο Εβρος φουσκώνει.

Εκεί, στις αφρούρητες «γκρίζες νησίδες» συχνά
εξελίσσονται δράματα –από την αρχή του έτους
έχουν χάσει τη ζωή τους διαβαίνοντας το ποτάμι
47 μετανάστες–, καθώς ακόμη κι αν εντοπιστεί
ανθρώπινη παρουσία, οι μεν Τούρκοι αδιαφορούν,
αφού οι ίδιοι τους επέτρεψαν να περάσουν, οι δε
από εδώ, ακόμα κι αν θέλουν να επιδείξουν αν-
θρωπιά, διστάζουν (ή έχουν σχετικές οδηγίες) να
επιχειρήσουν υπό τον φόβο παγίδας των Τούρκων,
που μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή με τους απέ-
ναντι... 

Εν προκειμένω, η μαρτυρία της γυναίκας από
τη Συρία, που ήταν στην ομάδα των εγκλωβισμένων
και είπε ότι τους μετέφεραν οργανωμένα παρά τη
θέλησή τους οι τουρκικές αρχές από την Κων-
σταντινούπολη στον Εβρο και τους «έσπρωξαν»
στο ποτάμι, θέτει την ουσία του προβλήματος. Αν
η Τουρκία, όπως μπορεί και έχει δεσμευθεί με αν-
τάλλαγμα γερό μπαξίσι από την Ευρώπη, εμποδίσει
στα ενδότερα τα καραβάνια των μεταναστών -
προσφύγων να κινηθούν προς τον Εβρο, τα πράγ-
ματα ίσως ηρεμήσουν και ελαττωθούν δράματα
όπως αυτό στη νησίδα Κισσάρι. 

Δεν το κάνει όμως γιατί χρησιμοποιεί ως υβριδικό
όπλο τις ροές και για την αντιμετώπιση αυτής της
τουρκικής απειλής οργανώνεται η ελληνική άμυνα
προστασίας των συνόρων. 

Η κατάσταση στον Εβρο είναι σοβαρή και πε-
ρίπλοκη και χρειάζεται να είμαστε περισσότερο
προσεκτικοί όλοι μας, ειδικά όσοι φαίνεται να την
αγνοούν.

Τα βλήματα και η μέθοδος της σουπιάς
Του MΙΧΑΛΗ TΣΙΝΤΣΙΝΗ



Μεσημέρι Τρίτης έγινε η υποστολή της βρε-
τανικής σημαίας στο μέγαρο του Κυβερνείου.
Το προηγούμενο βράδυ, κατ’ ακρίβειαν τις
μικρές ώρες της 16ης Αυγούστου, ο Μακάριος
είχε συνυπογράψει τα έγγραφα ανεξαρτη-
τοποίησης της Κύπρου. Τρίτη έπεσε και

φέτος η επέτειος της Ανεξαρτησίας. Δεν γιορτάστηκε
όμως αφού για τους επίσημους εορτασμούς, σύμφωνα
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1960, επι-
λέγηκε η 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος ήταν ομολογουμένως…
αφοπλιστικά κυπριακός. Τα πολιτικά κεφάλια, που δημι-
ούργησαν το κράτος του ’60, αποφάσισαν ότι ήταν περίοδος
διακοπών για τους Κύπριους και με πρόφαση ότι θα απου-
σίαζαν οι ξένοι διπλωμάτες καθόρισαν την επέτειο το
πολύ πιο βολικό φθινόπωρο. Προχωρημένο, πάντως, όπως
και να το δει κανείς. Ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι η άγουρη
πολιτική μας ηγεσία προέβλεψε αυτό που ο Ουμπέρτο
Έκο θα έκανε διεθνή επιτυχία μερικές δεκαετίες αργότερα:
«Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις». Κατά τον ίδιο
τρόπο που δεν κινείται τίποτε αξιόλογο στη δημόσια
σφαίρα. Εκτός φυσικά από τα μπάνια του λαού.

Όλα αυτά τα χρόνια, ως κράτος, αποδειχτήκαμε ανα-
ξιόπιστοι σε πολλά και αποτύχαμε σε άλλα τόσα. Τα μπάνια
του λαού όμως τα υπερασπιστήκαμε ως υπέρτατη αξία
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί οι ηγήτορές μας γνω-
ρίζουν καλά πως κανένας και τίποτε δεν μπορεί να μας
αποσπάσει από τη θερινή ραστώνη. Λαμπρό παράδειγμα
οι ήσυχες προεκλογικές ημέρες του φετινού Αυγούστου. 

Debates; Οι Λευκωσιάτες μπορεί να ιδρώνουν κάτω
από τις ομπρέλες του Πρωταρά αλλά γι’ αυτό δεν ευθύνεται
η φυγομαχία κανενός υποψηφίου από τις τηλεμαχίες.
Έτσι απόμεινε μόνος του ο Κολοκασίδης να φωνάζει
καθώς οι υπόλοιποι έπιασαν μάλλον πιο γρήγορα το υπο-
νοούμενο. Παρακολουθήσεις; Υπό νορμάλ συνθήκες το
θέμα έπρεπε να μονοπωλεί την πολιτική ατζέντα. Πλην,
όμως, η περιρρέουσα αδιαφορία υποβάθμισε το σκάνδαλο
των υποκλοπών στην Ελλάδα παρά τις τουλάχιστον
ύποπτες διασυνδέσεις με την Κύπρο. Τι κι αν με τους υπό
κατηγορία Ισραηλίτες μπλέχτηκε το όνομα του Βοηθού
Γενικού Εισαγγελέα και η αξιωματική αντιπολίτευση κα-
τηγορεί ευθέως το κυβερνητικό κόμμα για εμπλοκή σε
παράνομες παρακολουθήσεις; Ο σεβασμός στα μπάνια
του λαού υπερίσχυσε συντριπτικά και αυτή τη φορά.

Αυτό κατάλαβε μάλλον ο Χριστοδουλίδης και επέλεξε
την παρατεταμένη σιωπή. Με τα χαμόγελα και τις χειραψίες
άλλωστε κανείς δεν ζορίζεται, ο χρόνος κυλάει μαλακά
και ο Αύγουστος κλείνει ράθυμα τον κύκλο του δίχως
κανένα απολύτως κόστος. Γιατί για να υπάρξει πολιτικό
κόστος βασική προϋπόθεση είναι κάποιοι να κάνουν τη
χρέωση και ν’ αποστείλουν τον λογαριασμό. Εδώ όμως
οι «πελάτες» περί άλλων τυρβάζουν, άρα λοιπόν από μη-
δενική χρέωση προκύπτει κόστος μηδέν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσπαθεί προφανώς να
πάρει παράταση εξ ου και ανακοίνωσε ότι το προεκλογικό
του τουρ δεν θα του αφήνει χρόνο για δημόσιες συζητήσεις.
Δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας, μέρες που ’ναι, αλλά
ας καταβάλουμε μια προσπάθεια για να κατανοήσουμε
το σουρεαλιστικό του πράγματος: Ο πολυάσχολος υπο-
ψήφιος πρόεδρος τον Σεπτέμβριο θα οργώνει (sic) όλη
την Κύπρο. Σε πραγματικούς χρόνους δηλαδή θα πηγαίνει
από τη Λευκωσία στη Λεμεσό, από την Λεμεσό στο
Τρόοδος και από την Πάφο στη Λάρνακα. Αποστάσεις
μιας ή μιάμιση ώρας, δεν το λες και Νέα Υόρκη – Αριζόνα
για να φας τα νιάτα σου στους δρόμους. Παρόλα αυτά η
επίκληση του βαρυφορτωμένου προγράμματος έπεσε
στα μαλακά. Γιατί; Γιατί κάνει ζέστη, γιατί οι ημέρες των
διακοπών είναι πολύτιμες, γιατί βαριόμαστε… Θέλετε
κι άλλα; 

Ένα πιο πονηρό μυαλό θα σκεφτόταν ότι η παράταση
της πολιτικής απραξίας και κυρίως οι αντιπαραθέσεις
που αφορούν σε συγκεκριμένες θέσεις ίσως έχουν να κά-
νουν με τις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου. Ποιον ωφελεί
αυτή η στασιμότητα άραγε; Ιδιαιτέρως αν συνυπολογίσουμε
ότι βρισκόμαστε ενώπιον του φαινομένου οι δημοσκοπήσεις
να μην αξιοποιούνται ως «φωτογραφία της στιγμής» αλλά
σαν εργαλείο καλλιέργειας παράστασης νίκης.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι για όλα αυτά δεν ευθύνεται
κάποιο αόρατο χέρι που κινεί τα νήματα, ένας μεγάλος
αδελφός που αποφασίζει πριν από εμάς για μας. Τίποτε
δεν γίνεται ερήμην μας. Ας το θυμόμαστε αυτό προτού
αρχίσουμε ξανά τη γνωστή γκρίνια.

Τα μπάνια του λαού
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com
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Όταν η Άγκελα Μέρκελ απο-
χωρούσε από την ηγεσία της
Γερμανίας, αρκετοί, περι-
λαμβανομένων και διπλω-
ματικών κύκλων, ξένων και
εγχώριων, εξέφραζαν ανη-

συχία ότι οι εξελίξεις θα ήταν δυσοίωνες
για την Ε.Ε., στο σύνολό της. Και μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι προβλέψεις
αυτές επιβεβαιώθηκαν, καθώς «η διάδοχος
κατάσταση» στην ηγεσία της Γερμανίας
εμφανίζει μιαν εγγενή πολιτική ανεπάρκεια,
η οποία έχει οδηγήσει τη χώρα σε μιαν
άνευ προηγουμένου κρίση, με επίκεντρο
το Ουκρανικό και την ενέργεια. Συμπαρα-
σύροντας, ως είθισται και λόγω οικονομικού
εκτοπίσματος, όλη την Ε.Ε. 

Ο Σοσιαλιστής Καγκελάριος της Γερμα-
νίας, Όλαφ Σολτς, σε αντίθεση με τη Μέρκελ
που καθόριζε πλήρως τη γραμμή της Ε.Ε.,
«άγεται και φέρεται», όπως παραδέχονται
κοινοτικοί κύκλοι, ακολουθώντας μιαν αμ-
φιλεγόμενη πολιτική πορεία στο Ουκρανικό,
η οποία εκπονείται «κατόπιν συντονισμού»,

Ουάσιγκτον - Βρυξελλών. Χωρίς να χρει-
άζεται βεβαίως να πούμε ποιος «συντονί-
ζεται» με την εν λόγω πορεία και ποιος έχει
το πάνω χέρι. Άλλωστε, τα επτά πακέτα
κυρώσεων που επέβαλε η Ε.Ε. είναι ραμμένα
στα μέτρα των ΗΠΑ. Και δημιουργούν την
εντύπωση ότι οι Βρυξέλλες και η ηγεσία
τους δεν έχουν καταφέρει ν’ αντιληφθούν
ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η εξάρτηση
της ενωμένης Ευρώπης από τη ρωσική
ενέργεια είναι τέτοια που οι όποιες κυρώσεις
θα έπρεπε να είχαν χαρακτήρα μικροχει-
ρουργικών επεμβάσεων και ότι θα έπρεπε
να συνοδεύονταν από ένα σχεδιασμό δια-
χείρισης κρίσεων, δεδομένου ότι ο κάθε
νουνεχής άνθρωπος, πόσω μάλλον ένας
ηγέτης της Ε.Ε., θα έπρεπε να είναι σε θέση
να προβλέψει, ότι ένας εγκληματίας πολέμου,
όπως είναι ο κ. Πούτιν, δεν θα καθόταν με
τα χέρια σταυρωμένα. 

Και βεβαίως δεν κάθισε. Πωλεί ενέργεια
στην Κίνα, την Ινδία και παρακάμπτει τις
κυρώσεις που κατά παραγγελία των ΗΠΑ
επέβαλε η Ε.Ε., αξιοποιώντας τις τουρκικές

τράπεζες του φίλου του Ταγίπ Ερντογάν.
Ο οποίος κ. Ερντογάν είναι και δήθεν «έν-
τιμος διαμεσολαβητής», αλλά και έχει πω-
λήσει και μη επανδρωμένα αεροσκάφη
στην Ουκρανία που χρησιμοποιούνται
κατά της Ρωσίας, την οποία την ίδια ώρα
βοηθάει να ξεφύγει από τις συνέπειες της
εισβολής της, αναχαιτίζοντας τις δυτικές
κυρώσεις, που ο ίδιος βεβαίως δεν ακο-
λουθεί. 

Σε όλο αυτό το πολιτικο-οικονομικό
πλιάτσικο και το θέατρο του παραλόγου
που ζούμε, ο ηγέτης της Γερμανίας Όλαφ
Σόλτς είναι δυστυχώς ένας απλός θεατής.
Ρόλο τον οποίο ουδέποτε ενσάρκωσε η Άγ-
κελα Μέρκελ, η οποία παρά τη φιλοτουρκική
της πολιτική (για την οποία την έχουμε
επικρίνει), λειτουργούσε πάντα προληπτικά,
διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της χώρας
της, με αποτέλεσμα, τις πλείστες φορές να
επωφελείται και η ίδια η Ε.Ε., η οποία δεν
είχε κινδυνεύσει με εκτροχιασμό, κάτι που
συμβαίνει σήμερα. Ξένοι διπλωματικοί κύ-
κλοι θεωρούν ότι η προστιθέμενη αξία της

κ. Μέρκελ, είναι ότι στην περίπτωση Πούτιν,
θα μπορούσε να είχε προλάβει τα χειρότερα.
Και ότι σε κάθε περίπτωση, εάν ποτέ φτά-
ναμε στην ώρα των κυρώσεων, αυτές δεν
θα είχαν τις συνέπειες που κυρίως βιώνει
σήμερα η Ε.Ε., πληρώνοντας το μεγαλύτερο
μέρος του λογαριασμού. Με τις ελλείψεις
στην ενέργεια και το ράλι τιμών που έχει
εκτοξεύσει τον πληθωρισμό. Και με πα-
ράλληλες πιέσεις και στο ίδιο το ενιαίο νό-
μισμα, το ευρώ.

Ο κ. Σολτς, ο οποίος κλήθηκε να κατα-
θέσει στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-
Ex (για ενδεχόμενη εμπλοκή στελέχους
του Σοσιαλιστικού Κόμματος), δείχνει με
κάθε ευκαιρία ότι δυσκολεύεται να γεμίσει
την καρέκλα της ηγεσίας της χώρας του.
Κάτι που έχει ανάγκη όχι μόνο η ίδια η
χώρα, αλλά και η Ε.Ε. Στην πρόσφατη συ-
νάντηση με τον Μαχμούντ Αμπάς έμεινε
ατάραχος, ακούγοντας τον Παλαιστίνιο
ηγέτη να κάνει λόγο για «50 ολοκαυτώματα
του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων».
Τον λογαριασμό πληρώνει τώρα ο εκπρό-

σωπός της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφεν
Χεμπεστράιτ, ο οποίος ανέλαβε και την
ευθύνη της αδράνειας Σολτς. Όπως πλη-
ρώνει και η κοινωνία των Γερμανών πο-
λιτών, την επίσης αδράνεια Σολτς στο ζή-
τημα της Ουκρανίας και των άστοχων κυ-
ρώσεων που έχουν επιβληθεί στον εγκλη-
ματία πολέμου Βλαντιμίρ Πούτιν. Αδράνεια
που δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα του, αλλά
όλη την Ε.Ε. 

Σημ.: Αν και η τέως Γερμανίδα Καγκελάριος
Μέρκελ έπαιξε παιχνίδια στην πλάτη της
Λευκωσίας, εκδίδοντας λευκή επιταγή
στην Άγκυρα αναφορικά με τις κυπρογενείς
της υποχρεώσεις, αναβαθμίζοντας τον
Ερντογάν λόγω μεταναστευτικού και δια-
δραματίζοντας ρόλο στο «κούρεμα», την
ίδια ώρα αποτελούσε εγγύηση για την ίδι;a
της τη χώρα και κατ’ επέκταση, σε σημαν-
τικό βαθμό για την εύρυθμη λειτουργία
της Ε.Ε.    

Μια Μέρκελ για να ισορροπήσουμε;
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Πέρασαν 17 χρόνια από το καλοκαίρι εκείνο που
έμελλε να βιώσουμε τη χειρότερη αεροπορική τρα-
γωδία, στα χρονικά Κύπρου και Ελλάδας. Πέρασαν
κιόλας 17 ολόκληρα χρόνια και όμως στα μάτια μου
είναι νωπές οι εικόνες του πέπλου θλίψης που είχε
σκεπάσει το Παραλίμνι, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό,

την Κύπρο ολόκληρη. Είναι νωπή η εικόνα του συναδέλφου μου,
Ανδρέα Ιωσήφ, που περιέγραφε την παραλαβή των σορών στο
αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι νωπή η εικόνα του συναδέλφου μου
Χριστάκη Γεωργίου που με ένα κόμπο στο λαιμό ανακοίνωνε τα
ονόματα των 121 θυμάτων ή της Νατάσας Χριστοφόρου που
κάλυπτε το στερνό αντίο σε κάποια εκκλησία με δάκρυα στα
μάτια. Μια απέραντη μαυρίλα στην ατμόσφαιρα και στην ψυχή
μας. Δεκαεφτά χρόνια μετά ακόμα και η τραγωδία αυτή με 121
νεκρούς δεν απέφυγε τη λήθη. Τα τυπικά, μια απλή αναφορά για
να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεκαεφτά χρόνια μετά ουδείς ασχολήθηκε
με τις παράπλευρες απώλειες, τα θύματα της τραγωδίας που βρί-
σκονται εν ζωή και αυτό είναι που με θυμώνει περισσότερο, πρώτα
με εμένα τον ίδιο. 

Τα «ορφανά» της «Ήλιος», όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε
από τότε. Άραγε τι απέγιναν τα παιδιά εκείνα που φάνηκαν
«τυχερά» μέσα στη δυστυχία που χτύπησε τα σπίτια τους; Ουδείς
ξέρει και πολύ περισσότερο δεν φροντίσαμε να μάθουμε. Ανάμεσα
σε αυτούς και εγώ. Την ημέρα της τραγωδίας ένιωσα την ανάγκη
να ξεφυλλίσω το αρχείο μου, της 14ης Αυγούστου 2005, πιθανότατα
από τύψεις επειδή η μνήμη μου, στο πέρασμα του χρόνου, εξα-
σθένησε. Πιθανότατα να ήθελα να νιώσω, ως αναγνώστης, πώς
βίωσα τις ημέρες εκείνες, ως εξιλέωση. Στα άψυχα γραπτά κείμενα
αποτυπώθηκαν, τότε, οι βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις για παντός
είδους στήριξη όσων έμειναν πίσω. Από εκεί και μετά υπάρχει
ένα κενό μέχρι την περίοδο της οικονομικής καταστροφής και
την απρόσωπη σκληρότητα του μηχανισμού διάσωσης των
τραπεζών με ίδια μέσα από τον οποίο δεν γλύτωσε ούτε η οικονομική
βοήθεια προς τα «ορφανά» της «Ήλιος».

Ένα θέμα που έσβησε πολύ γρήγορα και σε καμία περίπτωση
δεν θύμιζε τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της πολιτείας ότι
δεν θα ξεχάσει τα ζωντανά θύματα της «Ήλιος». Δεκαεφτά χρόνια
μετά η λήθη έχει σκεπάσει τα πάντα. Τα μόνα που θυμίζουν τον
Αύγουστο του 2005 είναι το ετήσιο μνημόσυνο στο Γραμματικό,
τα λιγοστά και τυπικά ρεπορτάζ καναλιών και εφημερίδων. Για
τους μόνους που η μνήμη παραμένει ζωντανή είναι για τα θύματα
που έμειναν πίσω. Η τραγωδία της «Ήλιος» ό,τι και να λέγεται
πήρε τη θέση της στο πάνθεο της λήθης, όπως την πήραν και
άλλα τραγικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει τον τόπο. 

Τουναντίον, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν περιστατικά που
δείχνουν πως κάποιοι δεν ξεχνούν να εκμεταλλευτούν μια τραγωδία
προκειμένου να θυμίσουν πως για τον χαμό 121 ανθρώπων υπήρχαν
και πολιτικές ευθύνες. Δεν λένε όμως τα παραμικρό για το τι
έκαναν οι ίδιοι για όσους έμειναν πίσω ή προσπερνούν το γεγονός
ότι ουδείς εκ των υπευθύνων τιμωρήθηκε στα κυπριακά δικαστήρια.
Θυμούνται μόνο για τις σχέσεις της εταιρείας «Ήλιος» με πολιτικά
πρόσωπα, αλλά δεν λένε το παραμικρό για το τι έκαναν οι ίδιοι,
όταν είχαν την εξουσία, πριν και μετά την τραγωδία. Δεκαεφτά
χρόνια μετά, το ζητούμενο είναι οι πολιτικές ευθύνες ή αν η
Πολιτεία έκανε όσα όφειλε να κάνει για όσους έμειναν πίσω; Τα
όσα λέγονται από κάποια πολιτικά πρόσωπα την περίοδο αυτή
μου θυμίζουν τον αείμνηστο Λουκιανό Κηλαηδόνη και τον Χα-
τζηπετρή του. 

Για την απουσία γνώσης, αν δηλαδή εκπληρώθηκαν οι οφει-
λόμενες υποσχέσεις στα ζωντανά θύματα, ευθύνη έχουν όλοι και
πρώτιστα ο δημοσιογραφικός κόσμος ο οποίος όφειλε να ελέγξει
για την κρατική στοργή στα ανήλικα, τότε παιδιά. Η τραγωδία
της «Ήλιος» άντεξε μέχρι την επόμενη τραγωδία και αν κατά δια-
στήματα εμφανίζονται κάποιες εξάρσεις αυτές οφείλονται στις
μνήμες του Ακριβού Τσολάκη, ο οποίος ενδεχομένως να είναι από
τους λίγους που κάθε χρόνο γυρίζει τη μνήμη του στον Αύγουστο
του 2005. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, το ενδιαφέρον πε-
ριορίζεται στο στίγμα που έχει αφήσει η τραγωδία στην ψυχή
ενός ανθρώπου που αναζήτησε τα αίτια πτώσης του αεροσκάφους
και ανέπτυξε μια ασυνήθιστη, εκ της θέσεώς του, ανθρώπινη
σχέση με τις οικογένειες των θυμάτων. Ως συνήθως, όλα αυτά τα
χρόνια ξεχάσαμε όλους αυτούς που αναγκάσθηκαν να μαζέψουν
τα συντρίμμια τους και να σταθούν όρθιοι. Παππούδες, γιαγιάδες,
αδελφούς και αδελφές των θυμάτων. Τα ανήλικα της τότε εποχής
σήμερα είναι ενήλικες. Γνωρίζει κάποιος τι απέγιναν;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η λήθη και 
ο Χατζηπετρής

tomarasa@kathimerini.com.cy

Ο ι απαιτήσεις των τουριστών, ιδιαίτερα
μετά την πανδημία του κορωνοϊού,
φαίνεται ν’ αλλάζουν συνεχώς και γι’

αυτό τον πολύ σημαντικό λόγο, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να εντάξουν νέους τρόπους διοί-
κησης, εστιάζοντας κυρίως σε πιο ανθρώπινη
προσέγγιση του πελάτη. Ένας καθοριστικός
παράγοντας που μπορεί να επιφέρει επιτυχία
στη διοίκηση μιας τουριστικής επιχείρησης
είναι η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση ιδι-
αίτερα της ηγετικής ομάδας αλλά και του
υφιστάμενου προσωπικού, παρέχοντάς τους
έτσι ευκαιρίες ανέλιξης.

Η σωστή ηγεσία ενός οργανισμού ή μιας
τουριστικής επιχείρησης χρειάζεται καλή
διοικητική ομάδα, η οποία να εμπνέει τα κα-
τώτερα στρώματα της εργασιακής πυραμίδας.
Οι εισηγήσεις των απλών εργαζομένων θα
πρέπει να εισακούονται και να εφαρμόζονται
για βελτίωση και αναβάθμιση του προσφε-
ρόμενου τουριστικού προϊόντος. Η υπεύθυνη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η
καθοδήγηση και η έμπνευση των υφιστά-
μενων εργαζομένων, μπορεί να αλλάξει όχι
μόνο την εργασιακή νοοτροπία στον τουρι-
στικό τομέα σήμερα, αλλά και να επιφέρει
καλύτερα διοικητικά και οικονομικά οφέλη
στην τουριστική βιομηχανία. Τόσο η ηγεσία
όσο και η διοίκηση μιας τουριστικής επιχεί-
ρησης θα πρέπει να θέτουν συνεχώς στόχους,
να εφαρμόζουν τακτικούς ελέγχους, χρονο-
διαγράμματα και να παρακολουθούν την
εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά τους.
Το σωστό πλάνο, ο στρατηγικός σχεδιασμός,
η οργάνωση και η επίβλεψη του προσωπικού
οδηγούν στη βελτίωση της εργασιακής από-
δοσης προς όφελος όλης της επιχείρησης.

Κάθε οργανισμός και επιχείρηση θα πρέπει
να διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους
στον προϋπολογισμό εξόδων για συνεχή
επιμόρφωση του προσωπικού τους, το οποίο
με την κατάλληλη κατάρτιση θα ανταποδώσει
το όφελος στον εργοδότη του. Οι σημερινές
προκλήσεις στην τουριστική βιομηχανία
απαιτούν μετακίνηση από τις βασικές γνώ-
σεις, εμπέδωση και εφαρμογή νέων στρα-
τηγικών, που να ανταποκρίνονται στις μελ-
λοντικές προκλήσεις και στις νέες απαιτήσεις
των επισκεπτών ή πελατών. Με τη σωστή
καθοδήγηση, η ηγετική ομάδα παρακινεί
τους εργαζόμενους προς την επίτευξη των
στόχων βελτίωσης του προσφερόμενου προ-
ϊόντος, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα,
στην εξυπηρέτηση και στην αυθεντικότητα.

Η ενθάρρυνση του προσωπικού και η ανα-
γνώριση των ικανοτήτων του επιφέρει βελ-
τίωση στην αποδοτικότητα και αποτελε-
σματικότητα στην εργασία. Το προσωπικό
χρειάζεται ν’ αποκτήσει αυτοπεποίθηση και
να ενθαρρύνεται από τους προϊσταμένους
του για ν’ αναπτύξει πρωτοβουλίες, ν’ απο-
δώσει και να δημιουργήσει ελεύθερα χωρίς
εμπόδια, προκαταλήψεις και αυταρχικές
συμπεριφορές.

Η ηγετική ομάδα θα πρέπει επίσης να χα-
ρακτηρίζεται από επικοινωνιακή ικανότητα,
παρότρυνση, θετικότητα και αξιοπιστία ενώ
η διοικητική ομάδα θα πρέπει να κατέχει
τρόπους διαχείρισης και ελέγχου καταστά-
σεων και περιστατικών, καλή οργάνωση,
σωστό προγραμματισμό και στρατηγική σκέ-
ψη. Η καθοδήγηση και η σωστή διαχείριση
ιδιαίτερα του προσωπικού με διαφορετική
φυλή, εθνικότητα, εκπαίδευση, ηλικία και
φύλο, αποτελούν ευαίσθητα και λεπτά ζη-
τήματα που και οι δύο καθοδηγητικές ομάδες
θα πρέπει να χειρίζονται σωστά για το καλό
της επιχείρησης.

Αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά φα-
νερώνουν τόσο την κουλτούρα της επιχεί-
ρησης ή του οργανισμού αλλά και τη μονα-
δικότητά της, αφού στην τουριστική βιομη-
χανία δεν είναι μόνο το καλό φαγητό, η εξυ-
πηρέτηση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες
που κάνουν τη διαφορά, αλλά και ο τρόπος
προσέγγισης της πελατείας. Αν το εργατικό
προσωπικό νιώθει καλά στον εργασιακό του
χώρο και αμείβεται σωστά, τότε θα μάθει να
συμπεριφέρεται επαγγελματικά και να ερ-
γάζεται ομαδικά μέσα σε ένα ευχάριστο οι-
κογενειακό κλίμα.  

Ηγετική ομάδα, διοίκηση και προσωπικό,
χρειάζονται εκπαίδευση και ανάπτυξη κα-
τάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η πα-
ροχή κινήτρων για βελτίωση και επιμόρφωση,
η καθοδήγηση και η αξιολόγηση της από-
δοσης του προσωπικού, θα οδηγήσουν στην
ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και θα βελ-
τιώσουν την ατομική απόδοση του προσω-
πικού προς όφελος της επιχείρησης, του ορ-
γανισμού και θα συμβάλουν στην προώθηση
της Κύπρου ως ποιοτικού τουριστικού προ-
ορισμού γενικότερα.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ηγεσία και διοίκηση 
στην τουριστική βιομηχανία

EP
A/

YA
H

YA
 A

RH
AB

Εργαζόμενοι στον τομέα επισιτιστικής βοήθειας διανέμουν μερίδες τροφίμων σε ευάλωτους
πολίτες της Υεμένης σε ένα κέντρο διανομής στη βόρεια επαρχία Saada της χώρας, στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπισμού. Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση των
εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που διακινδυνεύουν τη ζωή τους βοη-
θώντας τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς στον κόσμο.

Η Ελένη Ξένου επανέρχεται δριμύτερη το φθινόπωρο. Η Μαρίνα Οικονομίδου απουσιάζει σε άδεια.
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«Μ α αυτό σημαίνει ότι οι
μαθητές θα πρέπει να
διαβάζουν». Αυτήν την

αποστομωτική απάντηση πήρε ο
εκπαιδευτικός κ. Γιώργος Γιώτης
από συνάδελφό του. Ηταν πριν
από 25 έτη συναπτά και η απάν-
τηση αφορούσε πρότασή του για
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Πρόταση τερατώδης φαίνεται για
τα δεδομένα της ελληνικής εκπαί-
δευσης: είναι καλύτερο να επιτρέ-
ψεις στον μαθητή να «βουτήξει»
σε ένα ολόκληρο λογοτεχνικό κεί-
μενο για όλη τη χρονιά παρά να
περιπλανιέται από απόσπασμα σε
απόσπασμα. Οπως μου γράφει ο
κ. Γιώτης στην επιστολή που μου
έστειλε με αφορμή τη σειρά των
άρθρων μου για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση,
όταν άκουσε την απάντηση του
συναδέλφου του, σκέφτηκε ότι
«αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
διαβάζουν και οι καθηγητές». Αυτά
πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Εκτο-
τε, τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Η επιστολή του κ. Γιώτη έχει
ενδιαφέρον διότι θίγει, εκ των
«έσω», με την πείρα του εκπαι-
δευτικού όσα με απασχόλησαν,
και συνεχίζουν να με απασχολούν,
για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Αυτήν που θεωρώ απαραίτητη,
αναγκαία συνθήκη, για τη δια-

μόρφωση της σκέψης. «Δεν νοεί-
ται δημοκρατικός συγκροτημένος
ισορροπημένος πολίτης χωρίς λο-
γοτεχνική παιδεία». Αναρωτιέται,
δε, πώς είναι δυνατόν το δικό μας
εκπαιδευτικό σύστημα να δημι-
ουργεί απέχθεια και για τη νέα
και για την αρχαία γραμματεία.
Οσο για την πρότασή μου περί
κατάργησης της διδασκαλίας της
λογοτεχνίας –που ορισμένοι φι-
λόλογοι την πήραν κατά γράμμα
ίνα επιβεβαιώσουν την αδυναμία
κατανόησης των κειμένων που
οι ίδιοι υποτίθεται διδάσκουν– ο
κ. Γιώτης δίνει την πιο αποστο-
μωτική απάντηση: «Δεν υπάρχει
θέμα κατάργησης της λογοτεχνίας,
γιατί πολύ απλά δεν διδάσκεται
η λογοτεχνία. Το μάθημα λέγεται
κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας».

Είχαν ενδιαφέρον οι αντιδρά-
σεις στη σειρά αυτή των άρθρων.
Στη συντριπτική τους πλειονότητα
προέρχονταν από φιλολόγους.
Λογικό από τη μία. Αισιόδοξο από
την άλλη. Αν μη τι άλλο, δείχνει
πως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι δεν
αδιαφορούν για το έργο τους. Και
αν σήμερα δεν αναφέρομαι στις
συνήθεις επιθέσεις που δέχομαι
για τις θέσεις μου είναι επειδή τις
θεωρώ συνηθισμένες και έχω χά-
σει το ενδιαφέρον μου ακόμη και
για τη βιαιότητά τους. Αντιθέτως,

μου έκανε εντύπωση αυτήν τη
φορά ότι άγγιξα μια φλέβα ευαι-
σθησίας που οφείλει να μην πε-
ράσει απαρατήρητη, ούτε από το
υπουργείο Παιδείας ούτε από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής.

Η κ. Ειρήνη Πουγούνια, καθη-
γήτρια στην Κάλυμνο, παρομοιάζει
τους περίφημους «κειμενικούς
δείκτες» –γκάτζετ της μετανεω-
τερικότητας– με Πόκεμον. Λέει,
δε, πως το υπουργείο και το ΙΕΠ
αντιμετωπίζουν τα ανθρωπιστικά
μαθήματα σαν τα μαθηματικά.
Ως μηχανιστική γνώση. Εννοείται
πως τα μαθηματικά πόρρω απέ-
χουν από το να είναι μηχανιστική
γνώση. Το αντίθετο. Ομως ο τρό-
πος με τον οποίον διδάσκονται
τα έχουν καταδικάσει και αυτά
στην παπαγαλία. Μαθηματικός
σε μεγάλο σχολείο της Αθήνας
μου έλεγε πως ακόμη και τα παιδιά
που παίρνουν άριστα στη λύση
των εξισώσεων δεν είναι σε θέση
να εξηγήσουν με δικά τους λόγια
ποια λογική ακολούθησαν για να
τις λύσουν.

Η αρρώστια δύσκολα θερα-
πεύεται, διότι έχει ριζώσει βαθιά.
Η κ. Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασπύ-
ρου, συνταξιούχος δασκάλα πια,
αναφέρεται σε ένα επεισόδιο προ
εικοσαετίας. Το τότε υπουργείο

είχε ορίσει επιμόρφωση για τους
εκπαιδευτικούς. Ο δε σοφός επι-
μορφωτής το πρώτο πράγμα που
έκανε ήταν να ζητήσει από τους
επιμορφούμενους να μετρήσουν
τα σημεία στίξης σε ένα ποίημα
του Ελύτη. Μοιάζει με καψόνι για
νεοσύλλεκτους, που είναι υπο-
χρεωμένοι να μαζέψουν τις γόπες
από το στρατόπεδο, αλλά είναι
μάθημα επιμόρφωσης. Και καλά
η επιστολογράφος μου το βρήκε
περίεργο. Πόσοι όμως από τους
συναδέλφους της το βρήκαν φυ-
σιολογικό και μπήκαν στην τάξη
για να διδάξουν πως έτσι πρέπει
να διαβάζει κανείς την ποίηση;

Αρκούμαι σ’ αυτές τις αντιδρά-
σεις. Κάπου διάβασα πως το ΙΕΠ
έχει φιλόδοξα σχέδια. Θα εισαγάγει
κείμενα λογοτεχνίας, ελληνικής
και μεταφρασμένης, μυθιστορή-
ματα, πεζογραφήματα. Είθε, όμως
αυτό δεν σημαίνει και πολλά από
μόνο του. Το ζητούμενο είναι να
αλλάξει η νοοτροπία της προσέγ-
γισης. Κυρίως, δε, να συνειδητο-
ποιήσουν πως το μάθημα της λο-
γοτεχνίας δεν είναι ένα μάθημα
ανάμεσα στα άλλα. Εκεί κρίνεται
η διαμόρφωση της γλωσσικής
ευαισθησίας και κατά συνέπεια
της σκέψης. Εντέλει, η υπεράσπι-
ση της ελευθερίας της σκέψης
και της έκφρασης.

Τα Πόκεμον της λογοτεχνίας και η στίξη της ποίησης
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Είχαμε μέχρι τώρα τα
βάσανά μας τα πολλά
με την Τουρκία και
μας προέκυψε αυγου-
στιάτικα και άλλο ένα.
Ο λόγος περί μίας νη-

σίδος στον Eβρο ποταμό, όπου είχαν
καταφύγει προσωρινά Σύροι πρό-
σφυγες, που κατευθύνονταν από
την Τουρκία προς την Ευρώπη.

Aρχισαν, όπως άλλωστε αναμε-
νόταν, οι συνήθεις αντεγκλήσεις
στελεχών της κυβερνήσεως και
αντιπολιτεύσεως. Και είχε τελικώς
την έμπνευση ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεο-
δωρικάκος, να διευκρινίσει πως
σύμφωνα με επίσημη γνωμάτευση
της αρμοδίου υπηρεσίας του Ελ-
ληνικού Στρατού, η συγκεκριμένη
νησίδα κείται εκτός ελληνικής επι-
κρατείας.

Eσπευσε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει
ερώτηση στη Βουλή ζητώντας δι-
ευκρινίσεις, επισημαίνοντας ταυ-
τόχρονα ότι η νησίδα είναι εγγε-
γραμμένη στο Εθνικό Κτηματολό-
γιο ως ιδιοκτησία του ελληνικού
Δημοσίου. Το τι από τα δύο ισχύει,
ένας Θεός γνωρίζει.

Το βέβαιο είναι ότι ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν
και οι συν αυτώ απλώς απολαμβά-
νουν το θέαμα που προσφέρει αυ-
γουστιάτικα η εν Ελλάδι πολιτική
σκηνή. Αλλά η τουρκική φυλή δεν
βιάζεται και δεν ξεχνάει ποτέ – σε
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το
γένος των Ελλήνων.

Και ίσως κάποια στιγμή η Aγ-
κυρα –όποτε και εάν το κρίνει σκό-
πιμο– θα επανέλθει. Και η αντί-
δραση των Αθηνών θα είναι κα-
ταγγελτική της αναθεωρητικής πο-
λιτικής της γείτονος, και άλλα συ-
ναφή. Μία επανάληψη, εν ολίγοις,

των όσων διαδραματίζονται εδώ
και δεκαετίες.

Δίχως καμία αμφιβολία η Τουρ-
κία είναι ένας δύσκολος γείτονας.
Σε αντίθεση με την κρατούσα άπο-
ψη στη Δύση, ο κ. Ερντογάν δεν
είναι ούτε απρόβλεπτος και σίγουρα
όχι επιπόλαια ριψοκίνδυνος.

Βεβαίως η Τουρκία διανύει προ-
εκλογική περίοδο και οι δημοσκο-
πήσεις δείχνουν μία πτώση της
δημοφιλίας του κ. Ερντογάν. Και
φυσικά η χώρα αυτή αντιμετωπίζει
σοβαρότατα οικονομικά προβλή-
ματα, αν και δεν είναι η μόνη από
τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος
στην Ουκρανία.

Ωστόσο, παρά τη λυσσαλέα κομ-
ματική αντιπαράθεση, που ασφαλώς
θα κλιμακώνεται όσο θα πλησιάζει
η ημερομηνία των εκλογών, επί του
θέματος της εξωτερικής πολιτικής
και ιδιαίτερα έναντι της Ελλάδος
δεν υφίσταται καμία διαφοροποί-
ηση. Μάλιστα, αντιθέτως, η αντι-
πολίτευση συχνά υπερθεματίζει.

Στην περιοχή των ευρυτέρων
συμφερόντων της Ελλάδος συμβαί-
νουν ουσιώδεις μεταλλάξεις. Ο κ.
Ερντογάν επιχείρησε και επέτυχε
σε έναν σημαντικό βαθμό να συν-
θέσει σε μία ενότητα δύο αντίθετες
ροπές της ιστορίας της Τουρκίας –
τον Οθωμανισμό και τον Κεμαλι-
σμό.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη
Ρωσία, όπου ο πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν συνθέτει το νέο «περιεκτι-
κό» ιδεολόγημα αυτής της χώρας,
αγιοποιώντας τους Ρομανόφ, που
εξετέλεσαν οι Μπολσεβίκοι, αξιο-
ποιώντας με κάποιες προσαρμογές
τις «τεχνικές» του Στάλιν και ανα-
δεικνύοντας για άλλη μια φορά το
ρωσικό Πατριαρχείο σε βασικό πυ-
λώνα αυτής της χώρας.

«Για να μείνουν τα πράγματα
ως έχουν πρέπει να αλλάξουν»,
έλεγε ο σοφός «Γατόπαρδος» την
εποχή του Risorgimento, που οδή-
γησε στην ενοποίηση της Ιταλίας
και την ίδρυση του Βασιλείου της
Ιταλίας το 1861. Μέσα σε αυτόν
τον κυκλώνα η χώρα μας αναζητεί
καταφύγιο στη Δύση, που ομολο-
γουμένως δεν διανύει την καλύτερή
της φάση.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο μηδενιστικός «εκσυγχρονι-
σμός» μάχεται φανατισμένα
να αποδεσμεύσει την «πό-

λιν» από τα «ιερά» της, την πολι-
τική από κάθε «νόημα» ή στόχο
πέρα από τη στυγνή χρησιμότητα.
Και η θεσμοποιημένη μεταφυσική
(«επικρατούσα θρησκεία») πασχίζει
πεισματικά και απερίσκεπτα να
αποδείξει ότι το απολακτιζόμενο
από τους «εκσυγχρονιστές» νόημα
της ανθρώπινης ύπαρξης και συ-
νύπαρξης δεν είναι παρά απλό συ-
ναίσθημα «θρησκευτικό» ιδεολο-
γικοποιημένο ψυχολόγημα.

Η κάθε πλευρά μάχεται να ευ-
τελίσει αυτό που έχει και να προσ-
λάβει αυτό που την ακυρώνει: Η
πολιτική αγωνίζεται να απεκδυθεί
τον κοινωνικό της χαρακτήρα, τη
σκοποθεσία σχέσεων κοινωνίας
«κατ’ αλήθειαν» βίου, αποτροπής
της αλλοτρίωσης του ανθρώπου.
Θεωρείται «προοδευτική» η πολι-
τική που ταυτίζεται με μια «πρα-
κτική της συλλογικότητας», λογι-
στικές διευθετήσεις της οικονο-
μίας, τεχνοκρατικές ρυθμίσεις για
τη γενικευμένη, ακώλυτη κατα-
ναλωτική αποχαύνωση.

Από τη δική της πλευρά, η θε-
σμοποιημένη μεταφυσική προ-
σπαθεί, με κάθε τρόπο, να απο-
ποιηθεί τον προβληματισμό και
τη γλώσσα που φωτίζει το αίνιγμα
της ζωής και του θανάτου. Προ-

τιμάει συναισθηματικές παρηγό-
ριες, πληθωρικές ηθικολογίες,
άσχετες με την εμπειρία, ψυχο-
λογικές «βεβαιότητες» που λαν-
σάρονται σαν «πίστη». Παραιτείται
από την υποστατική πραγματι-
κότητα της αλήθειας της (από το
κοινωνικό σώμα της ενορίας και
επισκοπής), επιχειρεί να διασωθεί
ως θεσμοποιημένη από το κράτος
ιδεολογία. Δεν αντιλαμβάνεται
τον ιλιγγιώδη πολιτισμό στον
οποίο σαρκώθηκε το «ευαγγέλιό»
της.

Περίεργες αναλογίες αμοιβαίων
εξομοιώσεων: Οι διαχειριστές του
μηδενιστικού «εκσυγχρονισμού»
παλεύουν, με νύχια και με δόντια,
να υποκαταστήσουν την πολιτική
«πράξη» με σκηνοθετημένες εν-
τυπώσεις, το άθλημα της ποιότη-
τας και κοινωνικής προσφοράς
με τη φιγουρατζίδικη ευτέλεια. Ο
πήχυς των επιδιώξεών τους δεν
μπορεί να ανεβεί ψηλότερα από
την ψηφοθηρία. Είναι το μέγιστο
που μπορούν να φιλοδοξήσουν,
το βλέπει κανείς στην ιταμότητα
των φυσιογνωμιών και των λόγων
τους. Αφρίζουν στα τηλεοπτικά
«παράθυρα», μαίνονται υστερικά

και εξευτελίζονται, προκειμένου
να εξαλείψουν κάθε μνεία «ιερό-
τητας» από την «πόλιν», να ισο-
πεδώσουν τη ζωή στο επίπεδο
των «δικαιωμάτων».

Γιατί; Ισως επειδή το «ιερό» πα-
ραπέμπει σε ποιότητες που συν-
τρίβουν τα δικά τους σπιθαμιαία
αναστήματα, καταδείχνουν μι-
κρονοϊκή τη λογική του μηδενι-
σμού, τρομακτικό τον επικείμενο
θάνατο του θωρακισμένου με «δι-
καιώματα» ατόμου.

Από την άλλη μεριά, οι δοκούν-
τες άρχειν των θρησκευτικών θε-
σμών μάς αφήνουν ενεούς με την
ανάγκη που έχουν να μεταφράζουν
την οντολογία (το «νόημα» της
ύπαρξης και της συνύπαρξης) σε
φτηνό ψυχολόγημα, σε γλώσσα
ωφελιμιστικής ιδιοτέλειας, γλώσσα
εξουσίας και «έργων αξιομισθίας».
Δίχως αυτή την εξουσιαστική επέν-
δυση δεν μπορούν να πουν τι επαγ-
γέλλονται, χρειάζονται την εξου-
σιαστική σκηνοθεσία για να εκ-
προσωπήσουν την ελπίδα νίκης
της ζωής καταπάνω στον θάνα-
το.

Τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια πο-
λιτισμού των Ελλήνων συνιστούν
απτό θησαύρισμα στη ζωντανή
(ακόμα) ορθόδοξη εκκλησιαστική
λατρεία: Εκεί η συνέχεια της αρ-
χαιοελληνικής πολιτικής, η «εκ-
κλησία του δήμου» ως εκκλησία

των πιστών. Εκεί η συνέχεια της
τραγωδίας, η δραματουργία που
λειτουργεί ως αποκάλυψη. Εκεί η
διαχρονική συνέχεια της γλώσσας
από τον Ομηρο ώς τον Παπαδια-
μάντη, σε κάθε εσπερινό και όρ-
θρο. Η συνέχεια της ποίησης αδιά-
πτωτη, η συνέχεια της μουσικής,
της ζωγραφικής από τα Φαγιούμ
ώς τον Θεόφιλο.

Αλλά «οι δοκούντες άρχειν»
των θεσμών αντιπαρέρχονται πα-
νάσχετοι το ιλιγγιώδες έργο που
κλήθηκαν να διακονήσουν. Εχουν
στα χέρια τους διαμάντια, και αυτοί
μάχονται για χρωματιστά γυαλιά.

Η κάθε πλευρά παλεύει να απω-
θήσει αυτό που έχει, να προσλάβει
αυτό που την ακυρώνει. Οι πολι-
τικοί αγνοούν ή προσπερνάνε
αδιάφοροι κάθε ενδεχόμενο να
νοηματοδοτήσουν το έργο τους
με τη γόνιμη ετερότητα της πα-
ράδοσης (δηλαδή του πολιτισμού)
των Ελλήνων. Μάχονται τον πο-
λιτισμό (την εμπειρική μεταφυσική
παράδοση των Ελλήνων) πιθηκί-
ζοντας ετεροχρονισμένο τον αν-
τικληρικαλισμό του 18ου αιώνα
στη Δύση. Και από την άλλη μεριά,
οι «θρησκευτικοί άρχοντες» ούτε
που υποψιάζονται την πολιτισμική
παράδοση που θα μπορούσαν να
συνεχίζουν.

Η παρακμή στην κυριολεξία
της.

Λεηλασία της ζωής μας

Στα χρόνια του κυκλώνα

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η ενίσχυση των θεσμών
αντίδοτο στον αυταρχισμό

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κάθε κρίση κρύβει
μία ευκαιρία, λέει το
παλιό κλισέ. Είναι
όμως αλήθεια. Στην
Ελλάδα, δυστυχώς,
τείνουμε έπειτα από

κάθε κρίση να μπλέκουμε σε ένα
ατέλειωτο ξεκατίνιασμα για το
«ποιος φταίει, ποιος είπε τι», που
σπάνια μεταφράζεται σε απτά μα-
θήματα για το μέλλον. Με ελάχι-
στες εξαιρέσεις. Οπως τα Ιμια, από
τα οποία το πολιτικό προσωπικό
έβγαλε κάποια συμπεράσματα και
άρχισε να αντιμετωπίζει διαφορε-
τικά τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Ετσι και τώρα είναι ανάγκη να

βγουν τα σωστά συμπεράσματα.
Για έναν κυρίως λόγο. Να μην μπει
στο μέλλον στον πειρασμό ένας –
δεξιός ή αριστερός– πολιτικός ή
αξιωματούχος να νιώσει ότι κατέ-
λαβε την εξουσία και να εκμεταλ-
λευθεί τις τρύπες και την έλλειψη
δικλίδων ασφαλείας για να εγκα-
θιδρύσει ένα πραγματικά σκληρό
αυταρχικό σύστημα, που θα κάνει
και τον Ορμπαν να μοιάζει... «γα-
τάκι». Το χρωστάμε αυτό στη χώρα
και τη δημοκρατία μας, που φαί-
νεται ότι ακόμη ενηλικιώνεται.
Και με όσα συμβαίνουν παγκο-

σμίως δεν θα το έβλεπα ως σενάριο
επιστημονικής φαντασίας κάποια
στιγμή στο μέλλον. Τίποτα, άλλω-
στε, δεν είναι πια δεδομένο στην
εποχή μας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέ-
τρα που κινούνται στη σωστή κα-
τεύθυνση. Χρειάζονται όμως και
άλλες κινήσεις, σε επίπεδο προ-
σώπων και θεσμών. Υπάρχουν κα-
θαροί, έμπειροι και  σοφοί άνθρω-
ποι στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
που μπορούν να βοηθήσουν να
ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό
σε έναν πολύ ευαίσθητο και ζωτικό
τομέα. Είναι σημαντικό να ξέρει
όποιος έχει ή θα έχει την εξουσία
στο μέλλον ότι μπορεί να ελεγχθεί.
Χωρίς να ξεγυμνωθεί η εθνική
ασφάλεια της χώρας με τις τόσες
απειλές που αντιμετωπίζει.

Η Ελλάδα έχει ένα δομικό πρό-
βλημα. Οι «υπόνομοί» της είναι
πολύ σκοτεινοί. Ενώ σε πολλά εί-
μαστε Ευρωπαίοι, σε μερικά μοι-
άζουμε να έχουμε κολλήσει στον
βαλκανικό μας εαυτό. Το ζήτημα
είναι πώς βγαίνεις από αυτόν τον
φαύλο κύκλο, πώς αντιμετωπίζεις
το πρόβλημα χωρίς να κάνεις το
λάθος να πιστέψεις ότι ο σκοπός
αγιάζει τα μέσα. Οσο περίεργο κι
αν ακούγεται στο σημερινό σκη-
νικό, υπάρχει πεδίο σύγκλισης για
το πολιτικό σύστημα να λύσει αυ-
τόν το γόρδιο δεσμό. Με κανόνες
και θεσμούς.

Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε
πάντως αυτή την ώρα είναι η πο-
λιτική αποσταθεροποίηση και να
κολλήσουμε σε ένα τέλμα, σφρα-
γισμένο μάλιστα από την απλή
αναλογική. Θα το ήθελαν πολλοί,
εντός και εκτός Ελλάδος. Θα ήταν
όμως τραγικό, γιατί αυτό που προ-
έχει είναι να αλλάξουμε, όχι να
πάμε πίσω.
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<<<<<<

Είναι σημαντικό να ξέρει
όποιος έχει ή θα έχει 
την εξουσία στο μέλλον
ότι μπορεί να ελεγχθεί.
Χωρίς να ξεγυμνωθεί 
η εθνική ασφάλεια της
χώρας με τις τόσες απει-
λές που αντιμετωπίζει.

<<<<<<

Η τουρκική φυλή 
δεν βιάζεται και δεν ξε-
χνάει ποτέ – σε αντίθεση
με ό,τι συμβαίνει με το
γένος των Ελλήνων.

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 21 Αυγούστου 2022

<<<<<<

Η ιερότητα της πολιτι-
κής – πώς μηδενίζεται.
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Από τις πιο σημαντι-
κές ειδήσεις της τρέ-
χουσας περιόδου. Ισ-
ραήλ και Τουρκία
ανακοίνωσαν στις 17
Αυγούστου την πλή-

ρη αποκατάσταση των σχέσεών
τους με ανταλλαγή πρεσβευτών και
γενικών προξένων. Ο πρωθυπουρ-
γός του Ισραήλ Γ. Λαπίντ δήλωσε
πως «βελτιώνοντας τις σχέσεις, εμ-
βαθύνουμε τους δεσμούς ανάμεσα
στους δύο λαούς, διευρύνουμε τους
οικονομικούς, εμπορικούς και πο-
λιτιστικούς δεσμούς και ενισχύουμε
την περιφερειακή σταθερότητα»
(πηγή: www.haaretz.com).

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μ. Τσα-
βούσογλου δήλωσε στην Άγκυρα
πως «μια θετική κίνηση ήρθε από
το Ισραήλ και αποφασίσαμε να
διορίσουμε πρεσβευτή στο Τελ
Αβίβ» (πηγή: www.hurriyetdaily-
news.com).

Δύο δυσκολίες του παρελθόντος: 
l Ισραηλινοί κομάντος σκότωσαν

9 Τούρκους πολίτες πάνω στο πλοίο
«Mavi Marmara» το 2010, που προ-
σπαθούσε να σπάσει το μπλόκο
που επέβαλε το Ισραήλ στη Λωρίδα
της Γάζας.

l Αναγνώριση της Ιερουσαλήμ
ως πρωτεύουσας του Ισραήλ από
τον Ν. Τραμπ, το 2017. Όπως ση-
μειώνει το Reuters στις 17/8 «οι
δύο περιφερειακές δυνάμεις απέ-
συραν τους πρεσβευτές τους το
2018 εξαιτίας της εξόντωσης 60
παλαιστινίων από ισραηλινές δυ-
νάμεις στις διαμαρτυρίες κατά της
μεταφοράς της πρωτεύουσας». 

Και μία πρόκληση του παρόντος: 
Το Ιράν συνιστά μία κοινή αν-

τίπαλη χώρα για Τουρκία και Ισραήλ
στη Συρία. Απειλές κατά ισραηλινών
στόχων στο τουρκικό έδαφος αν-

τιμετωπίστηκαν με επιτυχία από
τις τουρκικές αρχές και αυτό άνοιξε
τον δρόμο στην πλήρη αποκατά-
σταση των διπλωματικών τους σχέ-
σεων. 

Προηγήθηκε επίσκεψη του προ-
έδρου του Ισραήλ Isaac Herzog τον
Μάρτιο στην Τουρκία. Ακολούθησε
επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ιε-
ρουσαλήμ, μετά επίσκεψη Γ. Λαπίντ
ως (τότε) ΥΠΕΞ στην Άγκυρα.

l Το Ισραήλ, με βάση την πολι-
τική που ονομάζει «Συμφωνίες του
Αβραάμ», «επιχειρεί να βελτιώσει
τις σχέσεις του με το Μπαχρέιν,
τα ΗΑΕ και το Μαρόκο» (Reuters,
17/8). 

l Η Τουρκία επιχειρεί να επα-
νασυγκολλήσει τις σχέσεις της με
χώρες με τις οποίες είχε κακές σχέ-
σεις όπως η Αρμενία, το Ισραήλ, η
Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και
τα ΗΑΕ. Με εξαίρεση την Αίγυπτο,
οι υπόλοιπες προσπάθειες έχουν
αποδώσει καλά αποτελέσματα. 

l Κλασική η ρήση, τα «πάντα
ρει». Δεσπόζει η αλλαγή στην ηγε-
σία του Ισραήλ, από τον Νετανιάχου
στον Λαπίντ. Η σύγκλιση συμφε-
ρόντων, από τον τουρισμό μέχρι
την ενέργεια. Η συμφωνία πως θα
συνεχίσουν να διαφωνούν στο Πα-
λαιστινιακό. Δύο σημαντικοί περι-
φερειακοί παίκτες αναζητούν τρό-
πους για να ενισχύσουν τη συνερ-
γασία τους. Στη Λευκωσία μερικοί
μάς διαβεβαίωναν ότι «η γη είναι
επίπεδη». Η διπλωματία όμως μάς
βεβαιώνει, ακόμη μία φορά, πως
τα «πάντα ρει». Ενώ ότι μάς περι-
βάλλει εξελίσσεται, έρχονται νέα
στοιχεία που βεβαιώνουν πως η
νήσος κτυπά ρεκόρ στην ανυπο-
ληψία. Ο υποψήφιος για την προ-
εδρία Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας
σε προεκλογική συγκέντρωση στην

Έμπα στις 9 Αυγούστου 2022, θέλει
«τη δημιουργία φράκτη κατά μήκος
της Νεκρής Ζώνης, η οποία θα είναι
μάλιστα η πράξη πρώτη της δια-
κυβέρνησής μου». Βλέπει τον φρά-
κτη ως «μέτρο αντιμετώπισης της
παράτυπης μετανάστευσης από
τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες
περιοχές». Πόσο χρόνο θα διαρκέσει
η τοποθέτηση του φράκτη; Απαντά
ο ίδιος: «Σε μερικές εβδομάδες, άμα
το θέλουμε!».

Γι’ αυτό τα εξής σχόλια: Ο φρά-
κτης δεν μπορεί να γίνει. 

Πρώτο, γιατί ο Α. Νεοφύτου δεν
διάβασε την τελευταία έκθεση του
γ.γ. του ΟΗΕ και την ισχυρή κριτική
που κάνει στους χειρισμούς του
υπουργού Εσωτερικών Ν. Νουρή.
Ο γ.γ. καλεί τις «δύο πλευρές να
σεβαστούν και να τηρήσουν την
οριοθέτηση της νεκρής ζώνης από
τα Η.Ε., η οποία είναι η μόνη οριο-
θέτηση που αναγνωρίζεται από το
Σ.Α.». 

Δεύτερο, ο Α. Νεοφύτου δεν διά-
βασε ούτε τον Κανονισμό της Πρά-
σινης Γραμμής (28/4/2004). Προνοεί
πως «αλλαγές στον ΚΠΓ θα πρέπει
να γνωστοποιούνται στην Επιτρο-
πή, ώστε να της δίδεται η δυνατό-
τητα να αναλάβει τις κατάλληλες
πρωτοβουλίες προς αποφυγήν αν-
τιφάσεων». 

Ο ορισμός της μικροπολιτικής:
Ο Α. Νεοφύτου τα λέει αυτά στην
Έμπα ή στην Χλώρακα, αλλά δεν
μιλά (για τον φράκτη) με τον ΟΗΕ
και Ε.Ε. που έχουν ρόλο και λόγο
στο θέμα! Οι αριθμοί μιλούν από
μόνοι τους: 27 χιλιάδες εκκρεμείς
αιτήσεις από αιτητές ασύλου, 8 χι-
λιάδες στο δικαστήριο, 2 χρόνια
για τελική εξέταση! Αυτές είναι οι
επιδόσεις της κυβέρνησης. Αντί
να ασκείται κριτική στην οργανω-

τική της ανικανότητα, ο Α. Νεοφύ-
του «επιτίθεται» στα προβλήματα
που εκκρεμούν εδώ και χρόνια με
δική της ευθύνη, αιτήσεις, έγκριση,
απόρριψη, επιστροφή στις χώρες
προέλευσης. 

Ζητήματα που χρήζουν ειδικού
πολιτικού χειρισμού στο πιο υψηλό
επίπεδο: 1. Κανάλια επικοινωνίας
ανάμεσα στην Κύπρο και την Τουρ-
κία μέσω Ε.Ε., και 2. Κανάλι επι-
κοινωνίας με τις τ/κ αρχές, όπως
συμβαίνει σε θέματα «καθημερι-
νότητας» με τις Τεχνικές Επιτροπές
που λειτουργούν από το 2008, με-
ρικές με επιτυχία. 

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, κατά
συνέπεια θαυματουργές λύσεις δεν
υπάρχουν. Μήπως όμως δίνει λύσεις
η κοινή λογική; Αν οι 300 ειδικοί
ένοπλοι αστυνομικοί, των οποίων
την πρόσληψη αποφάσισε η Βουλή
για να επιτηρούν τη νεκρή ζώνη
ήταν 300 εκπαιδευμένα στελέχη
με σκοπό τη γρήγορη διεκπεραίωση
των αιτήσεων που εκκρεμούν, θα
είχαμε σίγουρα πολύ καλύτερα απο-
τελέσματα! 

Είναι ένα εξαιρετικό επικίνδυνο
παιχνίδι, η τριγωνική διαπλοκή
«άλυτο Κυπριακό, φράκτης, σκληρό
σύνορο εκτός Σένγκεν». Ο κίνδυνος
είναι πέρα από εμφανής και όσοι
ενώ παραγνωρίζουν τη πενταετή
στασιμότητα στο Κυπριακό, βάζουν
νερό στον μύλο του σκληρού συ-
νόρου, προσφέροντας κάκιστη υπη-
ρεσία στη χώρα μας. Η διαφορά
ανάμεσα σε έναν πολιτικό και έναν
πολιτευτή: ο πολιτικός κτίζει «γέ-
φυρες» και προσπαθεί να βρει λύσεις,
ο πολιτευτής κτίζει «φράκτες» από
στάτους κβο, παραβλέποντας τις
επιπτώσεις από τις εισηγήσεις του!

Τα πάντα ρει... ή όχι;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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Συγγενείς του Salah Sawafta θρηνούν στο νοσοκομείο Rafidia κοντά στην πόλη Nablus της Δυτικής Όχθης. Ο άνδρας πέθανε στο νοσοκομείο στις 19 Αυγού-
στου αφού έπεσε από ισραηλινά πυρά ενώ έβγαινε από ένα τζαμί.

www.larkoslarkou.org.cy

Οι Κύπριοι είμαστε
ένας λαός εθισμένος
στα μνημόσυνα και
στην ανάμνηση όσων
έγιναν εις βάρος μας,
στο κλάμα και στον

ρόλο του θύματος. Ίσως δεν ανα-
μένουμε κάτι καλύτερο από το μέλ-
λον. Ψάχνουμε υπερβατικά σχή-
ματα, είτε Θεό είτε έθνος και αίμα
του λαού, και εναποθέτουμε τις ελ-
πίδες για αλλαγή πάνω τους. Ο Θεός,
ως ο από μηχανής, θα κάνει αυτό
που ζητάμε χωρίς τη δική μας συ-
νεισφορά, και το αίμα του λαού
είναι πάντα το αίμα των άλλων, των
προγόνων, των ηρώων ή των μαρ-
τύρων, το οποίο μας κληροδοτεί δι-
καιώματα ανεξάρτητα.

Ο εθισμός ισχύει και για τους
Ελληνοκύπριους και τους Τουρκο-
κύπριους, και δεν είναι προνόμιο
καμιάς από τις δύο πλευρές. Αντι-
κατοπτρίζει παρόμοια συμπλέγματα

στην Ελλάδα και την Τουρκία, όμως
ακόμα και αυτές οι δύο χώρες βρί-
σκουν κάποτε τα περιθώρια να εξε-
λιχθούν, αναπτύσσοντας μια εικόνα
για το ποιες είναι και τι θέλουν, κά-
νοντας βήματα με πολλά πισωγυ-
ρίσματα προς την ωριμότητα. Για
ακόμα ένα καλοκαίρι οι δύο κοινό-
τητες, ή έστω οι τάξεις που άρχουν
μαζί με τους λίγους που ενδιαφέ-
ρονται ακόμα για το Κυπριακό,
έστησαν εκδηλώσεις, μνημόσυνα,
και έκαναν την καλοκαιρινή περιο-
δεία από τα μνημόσυνα για τα θύ-
ματα της μαζικής δολοφονίας της
Άσιας, σε εκδηλώσεις για τα θύματα
της μαζικής δολοφονίας της Μα-
ράθας, του Σανταλάρη και της Αλό-
ας, σε εκδηλώσεις για την Τυλληρία,
τα Κόκκινα και το Βαρώσι.

Επαναλαμβάνονται κουραστικά,
για όλο και πιο λίγους ανθρώπους.
Χωρίς αντίληψη για το πώς οι δε-
καετίες που οδήγησαν στην ανε-

ξαρτησία μας έφεραν σε έναν κυ-
πριακό εμφύλιο που δεν ξεκίνησε
το 1974 ως ο «αδελφοκτόνος σπα-
ραγμός μεταξύ Ελλήνων της Κύ-
πρου», αλλά προηγήθηκε ως ο πό-
λεμος Κυπρίων εναντίον Κυπρίων,
μεταξύ και εντός των κοινοτήτων,
από το 1963 μέχρι το 1974.

Την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα

που οι ηγέτες τους έκαναν κηρύγ-
ματα πάνω από τάφους για το ποια
θα πρέπει να είναι τα συναισθήματα
των υπηκόων τους, οι άνθρωποι
συνέχισαν να περνούν τα οδοφράγ-
ματα για τον οποιοδήποτε λόγο για
τον οποίο δεν οφείλουν εξηγήσεις
σε κανέναν. Από τις διακοπές στα
ψώνια, από τους φίλους στη βενζίνη,
από την επίσκεψη στα παλιά μέρη
άλλων γενιών σε εξερεύνηση της
χώρας που δεν γνώρισαν. Το 2020
τα οδοφράγματα έκλεισαν, άτσαλα
και με προφάσεις και χωρίς συντο-
νισμό, ο οποίος ήταν τόσο εύκολο
να υπάρξει όπως αποδείχθηκε όταν
τελικά υπήρξε. Λίγοι διαμαρτυρή-
θηκαν γιατί οι τάξεις που άρχουν
μας δίδαξαν να λέμε πως περιμέ-
νουμε καλύτερες μέρες, αλλά να
μην το πιστεύουμε 

Όταν άνοιξαν ξανά, ίσως επειδή
οι λίγοι δεν άφησαν τους πολλούς
να ξεχάσουν, ίσως επειδή η αίσθηση

του ενιαίου χώρου καθιερώθηκε
εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και δεν
αλλάζει τόσο εύκολα, ο κόσμος έκα-
νε αυτό που ήταν το πιο φυσικό.
Συνέχισε να ζει και στις δύο πλευρές
της χώρας, χωρίς να περιμένει από
τους ομιλητές των μνημοσύνων έγ-
κριση και άδεια. Και η πολιτική
τάξη δεν έχει απολύτως τίποτα να
πει για την πραγματικότητα στην
οποία ζει ο κόσμος. Από τη μια πλευ-
ρά τάζει συνέχιση της διαδικασίας
από εκεί που έμεινε στο Κραν Μον-
τανά, ή από κάπου εκεί τέλος πάν-
των μουρμουρίζοντας αστερίσκους
και προϋποθέσεις. Από την άλλη
πλευρά τάζει ένα άσχημο μέλλον,
ένα τουρκικό Λας Βέγκας από το
καλάθι των προσφορών του ενός
ευρώ.

Τα μνημόσυνα γίνονται για τους
ζωντανούς, και όχι για τους πεθα-
μένους. Κάθε χρόνο, το έχουμε νιώ-
σει όλοι, αφορούν όλο και λιγότερους

φίλους και συγγενείς. Από προσπά-
θεια να βάλουμε σε ένα υπερφυσικό
πλαίσιο την ιδέα της απώλειας, ενός
ανθρώπου, μιας εποχής, σταδιακά
μετατρέπονται σε ασκήσεις ανά-
μνησης. Και μετά η ανάμνηση γί-
νεται εσωτερική, χωρίς ανάγκη εξω-
τερικής επιβεβαίωσης. Γίνεται απο-
δεκτή ως κάτι που έγινε, μας δίδαξε,
άφησε μνήμες καλές ή κακές, ως
άνθρωπος ή ως εποχή. Οι επαγγελ-
ματίες πάροχοι μνημοσύνων δεν
μπορούν να βιοπορίζονται πάνω
στην ανάγκη μας αυτή για πάντα -
κάποια στιγμή η πελατεία μαθαίνει
από μόνη της πώς να διαχειρίζεται
τη θνητή της φύση, το συλλογικό
της τραύμα, την πάροδο του χρόνου.
Αυτό δεν θέλουν οι πολιτικοί των
μνημοσύνων. Να μη μείνουν μόνοι
τους πάνω από τους τάφους ανα-
ζητώντας ρόλο.

Η πολιτική των μνημοσύνων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Την ίδια ώρα που 
οι ηγέτες τους έκαναν
κηρύγματα πάνω από
τάφους, οι άνθρωποι 
συνέχισαν να περνούν 
τα οδοφράγματα για τον
οποιοδήποτε λόγο για
τον οποίο δεν οφείλουν
εξηγήσεις σε κανέναν.

ykakouris@gmail.com

Θ α σου άρεσε να σε παρακο-
λουθούν και να υποκλέ-
πτουν τις ιδιωτικές συνομι-

λίες σου ιδιώτες ή το κράτος; Κατ’
αρχήν θα λέγαμε όχι, γιατί είναι
σαν να σου κλέβουν κάτι που είναι
δικό σου: όχι τόσο κάποια υποτι-
θέμενα «μυστικά», αλλά κυρίως
το δικαίωμα να αποφασίζεις εσύ
τι θα μοιράζεσαι μόνο με τον εαυτό
σου και τους φίλους σου και τι θα
αποκαλύπτεις στους άλλους. Με
τον εαυτό μας διατηρούμε μια
προνομιακή σχέση και δεν τον
εκθέτουμε άνευ ετέρου σε κοινή
θέα. Αυτό σημαίνει εαυτός. Και
οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν
την αξίωση να ξέρουν τα πάντα
για εμάς. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι
προσβλητικό να ακουμπάει κά-
ποιος τρίτος το αυτί του στον τοίχο
με τα «μυστικά» των άλλων. Εκεί-
νος που σε παρακολουθεί δια-
πράττει μάλιστα μία επιπλέον λα-
θροχειρία. Αποκτάει κατά κάποιο
τρόπο το πάνω χέρι, ξέρει πράγ-
ματα για σένα που θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει για λογαριασμό
του και ακόμη χειρότερα εις βάρος
σου. Αυτό είναι άδικο. Σε κάποιες,
ωστόσο, αυστηρά προδιαγεγραμ-

μένα περιπτώσεις μπορεί το δι-
καίωμά σου να κάμπτεται απέναντι
στην ανάγκη προστασίας των άλ-
λων. Αλλά και έτσι ακόμη δεν πρέ-
πει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο
το αίτημα προστασίας να είναι
απλώς αμαρτωλή πρόφαση, με
αποτέλεσμα στο τέλος να μας
ακούν όλους.

Φυσικά, θα μπορούσαμε να
φανταστούμε μια χώρα όπου όλοι
θα δικαιούντο να παρακολουθούν
όλους. Μια χώρα που δεν θα πί-
στευε σε ηθικούς κώδικες που
προστατεύουν την ιδιωτική μας
ζωή. Παρακολουθήσεις και υπο-
κλοπές δεν θα προσπόριζαν έτσι
ένα άδικο πλεονέκτημα, γιατί όλα
θα ήταν διάφανα. Κανείς δεν θα
ένιωθε ότι τον κλέβουν, γιατί τί-
ποτε δεν θα ήταν δικό του. Θα
μας άρεσε να ζούμε σε μια τέτοια
χώρα;

Σίγουρα η ελευθερία και η ευ-
θύνη θα είχαν διαφορετικό χαρα-
κτήρα. Ομως δεν ζούμε, ευτυχώς,
σε τέτοια χώρα και η αλήθεια είναι
ότι, παρά τις διαφορές από εποχή
σε εποχή και από τόπο σε τόπο,
όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα
κομμάτι του εαυτού μας ανήκει
κατ’ αποκλειστικότητα σε εμάς,
όχι σε άλλους. Η Σωσάννα (ένα
αγαπημένο θέμα στην ιστορία της
τέχνης) έχει το δικαίωμα να παίρνει

το λουτρό της μακριά από τα ακό-
λαστα βλέμματα των γερόντων –
ακόμη και αν οι σύγχρονες αντι-
λήψεις περί επιχειρηματικότητας
και η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέ-
πουν περίπου στον καθένα να δι-
εισδύσει στον κήπο της.

Αλλάζει κάτι αν τα μυστικά και
οι παρακολουθήσεις αφορούν
τους ίδιους τους αξιωματούχους
της δημοκρατίας; Πρέπει κατ’ αρ-
χήν να δεχτούμε ότι μια δημο-
κρατική πολιτεία οφείλει να βρί-
σκεται σε εγρήγορση για να απο-
τρέψει κινδύνους για τα άτομα
και την ίδια. Γι’ αυτόν τον λόγο
υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες,
και μια γενική εξαίρεση μιας κα-
τηγορίας προσώπων από παρα-
κολουθήσεις δεν θα ήταν φρόνιμη
επιλογή. Ωστόσο, η δημοκρατία
οφείλει και να αυτοπροστατεύεται
από την αυθαιρεσία τόσο εις βάρος
των πολιτών όσο και εις βάρος
της ίδιας της δημοκρατικής και
δικαιοκρατικής της συγκρότησης.
Η απαξία εδώ δεν έγκειται τόσο
στην προσβολή της ιδιωτικότητας
όσο στην προσπόριση ενός είδους
άνομου οφέλους μέσα από την
απόκτηση ιδιαίτερης πληροφό-
ρησης: την κατοχύρωση, δηλαδή,
πολιτικού πλεονεκτήματος εκτός
δημοκρατικών κανόνων. Για τον
λόγο αυτόν οι πολιτικοί δικαιούν-
ται, ως αξιωματούχοι της δημο-
κρατίας, κάποια ιδιαίτερη προ-
στασία, όχι όμως εξαίρεση. Το αί-
τημα της «βελτιστοποίησης» των
πληροφοριών που αντλεί το κρά-
τος για την προστασία μας δεν
μπορεί πάντως να ικανοποιηθεί
ερήμην των θεμελιωδών αρχών
της φιλελεύθερης πολιτείας. Συ-
νεπώς η «αποτελεσματικότητα»,
ή, μάλλον, η «ουσιαστικότητα»
του έργου των υπηρεσιών ως προς
την εκπλήρωση του καθήκοντός
τους έναντι των πολιτών αποτελεί
ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού και ελέγ-
χεται από τη Βουλή. Η εκτελεστική
εξουσία κρίνεται εδώ τόσο για τις
πράξεις της όσο και τις παραλεί-
ψεις της. Η εποπτεία και ο έλεγχος
του σύννομου των αποφάσεων
και της συμπεριφοράς των κρα-
τικών υπηρεσιών ανήκει, ωστόσο,
σε μια ανεξάρτητη αρχή και στη
δικαστική εξουσία, όπως άλλωστε
και προβλέπεται και από το Σύν-
ταγμα. Θα ήταν ευχής έργον οι
κρατικές υπηρεσίες να μπορούσαν
να ελέγχονται απευθείας από τη
Βουλή, αλλά νομίζω ότι η κομμα-
τική αντιπαράθεση θα επηρέαζε
εντέλει αρνητικά τη λειτουργία
τους. Πάντως, η εύλογη πολιτική
διαμαρτυρία για παράνομες υπο-
κλοπές θα πρέπει να αποφεύγει
ανάλογο υπερβάλλοντα ζήλο με
εκείνον που διακρίνει τις υπερ-
βάσεις εξουσίας. Οδηγός θα πρέπει
να είναι το Σύνταγμα, οι νόμοι
και η ακεραιότητα της δημοκρα-
τίας και όχι η ισχύς με αντιδημο-
κρατικά μέσα.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου
είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δι-
καίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Προστατεύοντας
τη Σωσάννα

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*
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Η εύλογη πολιτική 
διαμαρτυρία για 
παράνομες υποκλοπές
θα πρέπει να αποφεύγει
ανάλογο υπερβάλλοντα
ζήλο με εκείνον 
που διακρίνει τις 
υπερβάσεις εξουσίας.
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Η απόπειρα δολοφο-
νίας του Salman Ru-
shdie έφερε στο προ-
σκήνιο όχι μόνο το
μίσος για την ελευ-
θερία έκφρασης ενός

σημαντικού μέρους του παγκόσμιου
πληθυσμού, αλλά και την ευκολία
με την οποία φανατίζεται κάποιος
απλώς και μόνο λόγω της καταγω-
γής του. Ο φανατισμός μπορεί να
τον οδηγήσει στο ακραίο σημείο
να διαπράττει ειδεχθή εγκλήματα
κατά αθώων συνανθρώπων του. Η
ιστορία του δράστη είναι χαρακτη-
ριστική: απόρριψη του ήπιου δη-
μοκρατικού λόγου της μητέρας και
ταύτιση με τον παράλογο φανατι-
σμό του πατέρα. Το αφήγημα της
καταγωγής του από μια ανελεύθερη
κοινωνία λειτούργησε για τον δρά-
στη δεσμευτικά, διοχετεύοντας το
μίσος και τη μισαλλοδοξία της θρη-
σκευτικής του κοινότητας σε απο-
τρόπαιες πράξεις. Σημαντικό ρόλο
σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε το γε-
γονός ότι, στην κοινότητα κατα-
γωγής του και στο πολιτικό της
αφήγημα, η γυναίκα είναι απλώς

απούσα, ενώ ο λόγος της άκυρος.
Ο θρησκευτικός φανατισμός σε

μια κοινωνία είναι αντιστρόφως
ανάλογος με τον «χώρο» που κατέχει
η γυναίκα στη συγκεκριμένη κοι-
νωνία. Όσο πιο εμφανής και δυνα-
μική είναι η παρουσία της γυναίκας
στα κοινωνικά φόρα και στους χώ-
ρους της εξουσίας και της διανόη-
σης, όσο πιο πειστικά αρθρώνει
τον πολιτικό της λόγο, όσο περισ-
σότερο συμμετέχει στην οικονομία
της αγοράς, τόσο περισσότερο υπο-
χωρεί το θρησκευτικό μίσος και η
μισαλλοδοξία. Συχνά οι σχέσεις αι-
τίου-αιτιατού δεν είναι προφανείς.
Πολλές φορές οι σύγχρονες κοινω-
νικές και ιστορικές επιστήμες εσφαλ-
μένα εκλαμβάνουν το αίτιο ως αι-
τιατό ή το αντίστροφο. Γιατί εκεί
όπου είναι φανερό ότι υπάρχει συ-
σχέτιση μεταξύ δύο μεγεθών ή άμε-
ση σύνδεση μεταξύ δύο καταστά-
σεων και φαντάζει εύκολη η φορά
της «αιτιακής» σχέσης, εκεί ακριβώς
κρύβεται και ο μεγαλύτερος κίνδυ-
νος. Εν προκειμένω, μιλάμε για τον
κίνδυνο να θεωρήσουμε τον Δια-
φωτισμό ως τη γενικότερη πνευ-

ματική μορφή μέσα από την οποία
γεννήθηκε ο φεμινισμός. Μια προ-
σεκτικότερη όμως παρατήρηση της
ιστορικής εμπειρίας των εθνών που
πρωτοστάτησαν στον Διαφωτισμό,
της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ολ-
λανδίας, της Αγγλίας, θα αποκάλυπτε
μια άλλη διάσταση του φαινομένου.
Δεν είναι η ελευθερία της σκέψης
και ο αγώνας για δημοκρατική ισό-
τητα που οδήγησε στον αγώνα για
την πολιτική ισότητα των γυναικών,
αλλά το αντίστροφο. Ο ελεύθερος
λόγος των γυναικών και η εκδίπλω-
ση του κύρους τους στις δυτικές
κοινωνίες οδήγησε τους λαούς της
Ευρώπης στο αίτημα για πολιτική
ισότητα.

Κατά τον πρώιμο Διαφωτισμό,
δύο πνευματικά σύμπαντα μύησαν
φιλοσόφους και στοχαστές στις
ιδέες τόσο της ατομικής ελευθερίας
όσο και της ελευθερίας του πολίτη:
η ρωμαϊκή Δημοκρατία και η επι-
κούρεια φιλοσοφία. Η θέση της γυ-
ναίκας ήταν καθοριστική και στα
δύο αυτά πνευματικά σύμπαντα.
Η Λουκρητία διαδραμάτισε κατα-
λυτικό ρόλο στη γέννηση της δη-

μοκρατίας στη Ρώμη, ενώ η μορφή
της επηρέασε το πολιτικό φαντα-
σιακό της ευρωπαϊκής Δύσης. Κατά
τη διάρκεια της πανδημίας πανώλης
του 1592-1594, ο William Shake-
speare, εμπνευσμένος από το ιδρυ-
τικό αφήγημα της ρωμαϊκής Δη-
μοκρατίας, το οποίο μας παραδί-
δεται τόσο μέσα από τις «Εορτές»
του Οβίδιου όσο και από την «Ιστο-
ρία της Ρώμης» του Τίτου Λίβιου,
γράφει ένα από τα ωραιότερα αφη-
γηματικά ποιήματά του: «Ο βιασμός
της Λουκρητίας» (1594). Στην αρχή
του έργου του ο ίδιος ο Shakespeare
αναπαράγει το ιδρυτικό έπος της
ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ο τύραννος
της Ρώμης Ταρκίνιος, επονομαζό-
μενος και «Μεγαλοπρεπής» «Su-
perbus», εξαιτίας της υπερβολικής
του υπερηφάνειας και αλαζονείας
(superbia), καταλαμβάνει το βασί-
λειο αντίθετα προς τους ρωμαϊκούς
νόμους και έθιμα, χωρίς την ψήφο
του λαού. Κατά τη διάρκεια της πο-
λιορκίας της Αρδείας, ένα βράδυ
οι ευγενείς Ρωμαίοι στρατηγοί συ-
ναντιούνται στη σκηνή του Σέξτου
Ταρκίνιου, γιου και διαδόχου του

τυράννου, όπου ο Κολλατίνος εξαί-
ρει την απαράμιλλη αγνότητα της
γυναίκας του Λουκρητίας. Τη νύχτα,
δόλια ο Σέξτος γλιστράει στον οίκο
του Κολλατίνου και απαιτεί από τη
σύζυγό του να τον φιλοξενήσει.
Μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο της
Λουκρητίας, τη βιάζει και επιστρέ-
φει ξημερώματα στο στρατόπεδο.
Η Λουκρητία σε απόγνωση στέλνει
δύο αγγελιοφόρους, έναν στη Ρώμη
στον πατέρα της και έναν στο στρα-
τόπεδο, στον Κολλατίνο. Αυτοί κα-
ταφθάνουν αμέσως, ο ένας συνο-
δευόμενος από τον Ιούνιο Βρούτο
και ο άλλος από τον Πούμπλιο Βα-
λέριο. Βρίσκοντας τη Λουκρητία
ντυμένη με πένθιμο ένδυμα, ζητούν
να μάθουν τι συνέβη. Εκείνη, ορ-
κίζοντάς τους πρώτα να εκδικηθούν
το κακό που υπέστη μια ελεύθερη
γυναίκα, αποκαλύπτει τον δράστη,
στρέφει το μαχαίρι πάνω της και
αυτοκτονεί. Στη συνέχεια, όλοι
μαζί ορκίζονται να ξεκληρίσουν το
μισητό γένος των Ταρκίνων. Πε-
ριφέροντας το νεκρό σώμα μέσα
στους δρόμους της Ρώμης, ο Βρού-
τος πληροφορεί τον λαό για τον

δράστη και την αποτρόπαια πράξη
του. Ο λαός σε τέτοιο βαθμό συγ-
κινείται, που κατά κοινή αποδοχή
και μέσα σε κλίμα γενικής επιδο-
κιμασίας εξορίζονται οι τύραννοι
και εγκαθιδρύεται έτσι η δημοκρα-
τία στη Ρώμη. Κατά τον κρίσιμο
για την πολιτική εξέλιξη της Ευ-
ρώπης 16ο αιώνα, η ιστορία της
Λουκρητίας θα εμπνεύσει σπου-
δαίους ζωγράφους όπως ο Botticelli
(1496-1504), ο Durer (1518), ο Titiano
(1571), ο Tintoretto (1580), ο Rubens
(1608), ο Rembrandt (1664 και 1666).
Κατηγορώντας στην ουσία το θύμα
για αλαζονεία, αφού αξίωσε να έχει
πολιτικό λόγο μέσω της αυτοκτονίας
αντί να εμπιστευτεί την απόδοση
δικαιοσύνης στον ουράνιο Πατέρα,
ο Αυγουστίνος μάταια επιχείρησε
να ακυρώσει τον πολιτικό λόγο της
Λουκρητίας στην «Πολιτεία του
Θεού». Αυτός εδραιώθηκε στη δυ-
τική πολιτική παράδοση εμπνέον-
τας έναν αμιγή δημοκρατικό λόγο. 

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

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Όταν κυκλοφορεί το 1971 το «imagine» του
Τζον Λένον, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν δέκα
χρονών αγόρι. Ένα τραγούδι που το γέννησε
η παγκόσμια θλίψη για το αμερικάνικο έγκλημα
στο Βιετνάμ, το συνέλαβε ως ιδέα και το κλη-
ροδότησε στην ανθρωπότητα ως αντιπολεμικό
ύμνο η καλλιτεχνική ιδιοφυία του ηγετικού
μέλους των θρυλικών σκαθαριών. Ο Τζον
Λένον μάς καλούσε να φανταστούμε όλους
τους ανθρώπους κάτω από τον ίδιο ουρανό,
έναν κόσμο χωρίς χώρες, χωρίς αιτίες πολέμου,
μα με ελπίδα την ειρήνη. Ήταν ονειροπόλος,
ομολογούσε, μα πίστευε πως δεν ήταν ο μόνος. 

Φαντάσου, λοιπόν, τον Αβέρωφ Νεοφύτου
μικρούλη στο θρανίο. Ναι, ακόμα και ο Αβέρωφ
υπήρξε μικρούλης. Και θα είχε ανάγκη από
παρέα και αποδοχή. Φαντάσου τον να παίζει
στην αυλή. Ίσως να μη χόρεψε το «Αν όλα τα
παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, ο κύκλος
θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη
τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρώ», γιατί ο Κη-
λαηδόνης το τραγούδησε πολύ πιο μετά χρο-
νικά, μα κάποιο παρόμοιο παιδικό τραγουδάκι
θα χόρεψε. Κάποιος δάσκαλος θα πρέπει να
του έμαθε να ανοίγει αγκαλιά για όλα τα παιδιά
της γης. 

Δεν γίνεται να ήταν από παιδί η ζωή του
όλο αριθμοί. Δεν γίνεται από παιδί να υπολόγιζε
τους ανθρώπους σαν αριθμούς. Τι συνέβη
στην παιδική ηλικία του Αβέρωφ και μεγα-
λώνοντας θέλησε να στήσει φράκτη σε όλο
το μήκος της ουδέτερης ζώνης; Από πότε ο
μικρούλης Αβέρωφ Νεοφύτου «ψήλωσε» τόσο
και θεωρεί πως έχει τη δύναμη να υψώσει πε-
ρίφραξη στο νησί και να διαφημίζει σε προ-
εκλογικές εκστρατείες στην Πάφο αυτή του
τη δύναμη; Ποιους θέλησε να «γοητεύσει» με
τη ρητορική του αποκλεισμού; Σε ποιον θεό
και σε ποια ιδεολογία πιστεύει ο μικρούλης
Αβέρωφ Νεοφύτου τώρα που έχει πια ψηλώσει;

Πόσο δεξιά ονειρεύεται να οδηγήσει το καράβι
του Δημοκρατικού Συναγερμού και σε ποιο
πολιτικό βάθος θα βυθίσει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, αν αναλάβει καπετάνιος; Ποιος θα
βάλει φράκτη στον ρατσιστικό χείμαρρο που
θα ξεχυθεί, αν ο μικρούλης Αβέρωφ ντύσει
με φράκτη το φιλόξενο νησί της Αφροδίτης;

Όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου εκλέγεται δή-
μαρχος Πόλης Χρυσοχούς τον Δεκέμβριο του
1991, τον ίδιο ακριβώς μήνα το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συνεδρίαζε στο Μάαστριχτ της
Ολλανδίας και ενέκρινε τη νέα Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα υπογραφόταν
επίσημα δύο μήνες μετά και θα γκρέμιζε τα
σύνορα, τους τοίχους, τους φράκτες των χωρών
της Ευρώπης. Ακόμα κι αν οι πολιτικοί ηγέτες
των χωρών δεν ήταν τόσο ρομαντικά ονειρο-
πόλοι όσο ο Λένον, ωστόσο αναγνώριζαν πως
η κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική ενοποίηση
συνέφερε όλους. Όπως και να ’χει, η πορεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε αυτόν
που την πρωτο-ονειρεύτηκε, τον γεννήτορά
της, τον Ρομπέρ Σουμάν, πως «η Ευρώπη δεν
θα δημιουργηθεί διά μιας ούτε βάσει ενός μο-
ναδικού σχεδίου. Θα οικοδομηθεί μέσα από
απτά επιτεύγματα, που πρώτα θα δημιουργή-
σουν μια πραγματική αλληλεγγύη». 

Ο συλληφθείς και φυλακισθείς από τους
Ναζί, Ρομπέρ Σουμάν, γνωρίζοντας από πρώτο
χέρι τα τερατοειδή «επιτεύγματα» (!) του φα-
σισμού και του ναζισμού, ονειρεύτηκε έναν
άλλο κόσμο, άκρως διαφορετικό από τη χιτ-
λερική «νέα τάξη πραγμάτων». Αυτή η «νέα
τάξη πραγμάτων» που ονειρεύτηκε ο Αδόλφος
Χίτλερ έστηνε φράγματα ανάμεσα σε «ανώ-
τερους» και «κατώτερους» λαούς, μάντρωνε
ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης,
εφάρμοζε «τελικές λύσεις» για την επικράτηση
των «Αρίων», διοργάνωνε «Νύχτες Κρυστάλ-
λων» και λέκιασε την ιστορία της ανθρωπό-

τητας, βυθίζοντάς την σε ποταμούς κτηνω-
δίας.

Ως εκ τούτου, όταν αυτοδιαφημίζεται κανείς
ως φίλος της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών
ιδεών, οφείλει σε κάθε του επίσημη παρουσία
σε κοινό να αποδεικνύει λόγω και έργω αυτές
τις ιδέες. Με φράκτες δεν μπορείς να είσαι
φίλος της Ευρώπης. Με φράκτες δεν μπορείς
να είσαι Ηγέτης! Ηγέτης και σπουδαία πολιτική
φυσιογνωμία, υπήρξε ο οραματιστής της ευ-
ρωπαϊκής ενοποίησης, Ρόμπερ Σουμάν. Άλλο
πρόεδρος και άλλο ηγέτης. 

Ο ηγέτης έχει όραμα συμπεριληπτικής κοι-
νωνίας, παράγει ιδέες που συνενώνουν αν-
θρώπους και λαούς. Μόνο συμπλεγματικές
πολιτικές φιγούρες χρησιμοποιούν χαμαιλε-
οντικά κοστούμια αναλόγως του κοινού στο
οποίο απευθύνονται. 

Δεν χρειάζεται όλοι οι πρόεδροι να είναι
ονειροπόλοι ή ρομαντικοί. Δεν χρειάζεται να
φανταστούν αυτό που φαντάστηκε ο Λένον
ή ονειρεύτηκε ο Σουμάν. Μα χρειάζεται να
σέβονται την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής.
Όσοι μιλούν δημόσια και διεκδικούν εξουσία,
απαγορεύεται να καλλιεργούν μίσος και ρα-
τσισμό, γιατί ο ρατσισμός και η ρητορική για
φράκτες είναι αντικοινωνικά και αντιδημο-
κρατικά στοιχεία. Ο ψυχικά υγιής ηγέτης που
γνωρίζει ιστορία και έχει πολιτική αυτοπε-
ποίθηση και βαθιά εκτίμηση σε κάθε ανθρώ-
πινη ζωή, δεν θα χρειαστεί να καταφύγει σε
ρατσιστική ρητορική για να αντλήσει ψήφους
από ακροδεξιές δεξαμενές. Θα μείνει πιστός
στα πιστεύω του και ουδέποτε θα «συλληφθεί
επ’ αυτοφώρω» να τα προδίδει. 

Εκτός κι αν αυτό το φλερτ με το ακροδεξιό
στοιχείο δεν είναι τόσο περιστασιακό, αλλά
έρωτας από το παρελθόν.  

Η κα Κούλα Στυλιανού είναι φιλόλογος.

Ο φράκτης του Αβέρωφ και το ακροδεξιό φλερτ
Της ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

«Μην πάμε απόψε
πουθενά. Μόνο μια
βόλτα μακρινή
στην παραλία…»
τραγουδά η Άλκη-
στη Πρωτοψάλτη,

μαζί της νοερά και όλος ο φτω-
χόκοσμος, ντόπιοι και ξένοι στις
παραλίες. Τελικά πολλά δεν θέλει
ο άνθρωπος, για να βρει τη χαρά
της ζωής. «Λίγο κρασί, λίγο θά-
λασσα και τ’ αγόρι μου…» όπως
τραγουδά και η Μαρινέλα. Τούτες
τις μέρες της σχόλης και της
άπλας, είναι χαρά Θεού να περ-
πατάς στην παραλία και να χα-
ζεύεις τη φτωχολογιά, η οποία
κάνει τα ούτω καλούμενα «beach
party». Τα κάρβουνα ανάβουν,
οι παραλίες καπνίζουν, το κρέας
τσικνίζει, τα μωρά παίζουν στην
άμμο, οι μαμάδες φωνάζουν και
οι μπαμπάδες παλεύουν με τις
σούβλες. Τα μεγάφωνα των αυ-
τοκινήτων συνήθως παίζουν βα-
ριά λαϊκά τραγούδια και κάποτε
«βάρβαρα» ξενόγλωσσα. Και αν
τύχει και υπάρχει και πανσέλη-
νος, τότε δημιουργείται μια πραγ-
ματική μαγεία. Το φως καθρε-
πτίζεται στη θάλασσα και οι νυ-
κτερινές βουτιές αναδύουν άρωμα
Απόλλωνα και Αφροδίτης. Και η
μαγεία βασιλεύει.

Λίγα μέτρα παραδίπλα, στα
λουσάτα κέντρα διασκέδασης,
το χρήμα ρέει άφθονο. Τα γκουρ-
μέ φαγητά δεν χορταίνουν και
τα ακριβά ποτά ζαλίζουν. Τα εκ-
κωφαντικά μεγάφωνα σκεπάζουν
τους ήχους των κυμάτων και τα
δυνατά φώτα καλύπτουν τα
άστρα. Τα «παραφουσκωμένα
πορτοφόλια», με τους χοντρούς
πούρους και με συντροφιά, ενίοτε
αιθέριες αλλοδαπές ξανθές υπάρ-
ξεις, προσπαθούν να κουβεντιά-
σουν, αγγίζοντας το στόμα στο
αφτί του άλλου. Οι φωνές στα
γκαρσόνια συνήθως καθίστανται
μάταιες, παρά τα ηλεκτρονικά
κουμπάκια για παραγγελίες, τα
οποία επιχειρούν να σταματή-
σουν ακόμη και τη χαρά της επι-
κοινωνίας μεταξύ πελάτη και
γκαρσονιού. Οι κινήσεις των θα-
μώνων πάντα προσεκτικές, ώστε
να μη λερωθούν τα ακριβά ρούχα,
να μην ανατραπούν τα πανάκριβα
παπούτσια των κυριών και να
μην πέσουν και χαθούν τα ξεχω-
ριστά χρυσαφικά, τα οποία συ-
νοδεύουν μια «καθωσπρέπει»
έξοδο. 

«Έκαστος εφ ώ ετάχθη» με
τους «πάνω» να ζηλεύουν την
ανεμελιά των «κάτω» και τους
«κάτω» να φαντάζονται την πο-
λυτέλεια των «πάνω». Πρώτοι σε
αυτή τη διελκυστίνδα είναι οι
νέοι, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι
αθάνατοι. Αλλά όταν τα «χιόνια
και η ξηρασία» κατοικοεδρεύσουν
στις κεφαλές των ανθρώπων,
τότε «φιλοσοφώντας μετ’ ευτε-

λείας και άνευ μαλακίας» λένε
ότι η χαρά βρίσκεται στην απλό-
τητα και η απλότητα φέρνει τη
χαρά. Βεβαίως κατά κανόνα, τα
πάθη και τα χούγια κόβονται
μόνο στον τάφο και έτσι η ζωή
συνεχίζεται. Όπως τραγουδούσε
και ο Γιάννης Καλατζής: «Άλλος
παντρεύεται, άλλος μπερδεύεται,
άλλος στολίζεται, άλλος γκρεμί-
ζεται και η ζωή συνεχίζεται…».

Στο προσκήνιο έρχεται και
πάλι ο κλασικός μύθος με τον
ψαρά της Μυκόνου. Ένας Αμε-
ρικανός πολυεκατομμυριούχος,
παππούς στην ηλικία, έπιασε
κουβέντα ένα ηλιοκαμένο νέο,
ο οποίος ψάρευε με το καλάμι
του. «Έλα να σου μάθω την τέχνη
του εμπορίου και σε λίγα χρόνια
θα γίνεις και εσύ εκατομμυριού-
χος. Να πουλήσεις το χωραφάκι
σου και να αγοράσεις μια βάρκα.
Θα ψαρεύεις και θα πουλάς τα
ψάρια. Θα φτιάξεις μια εταιρία,
θα εκδόσεις μετοχές, θα αγορά-
σεις μεγάλα αλιευτικά σκάφη και
αργότερα πολλά πλοία. Χρόνο
με τον χρόνο, θα ανεβαίνουν τα
κέρδη και οι μετοχές και θα γίνεις
εκατομμυριούχος. Μια καλή μέρα,
όταν θα κουραστείς, θα πουλήσεις
την εταιρία, θα αγοράσεις ένα
σπίτι δίπλα στην παραλία και θα
απολαμβάνεις τη θάλασσα…».
Απορημένος ο έξυπνος νέος
απάντησε στον παππού: «Αφού
απολαμβάνω από τώρα τον ήλιο
και τη θάλασσα, αφού βγάζω με
το καλάμι μου όλο το φαγητό
μου, αφού έχω στην αγκαλιά μου
ό,τι επιθυμήσω, γιατί θα πρέπει
θα κάνω όλα αυτά…». Ο παππούς
δεν είχε τι να απαντήσει, σιώπησε
και άλλαξε κουβέντα, ζηλεύοντας
κατά βάθος τη σοφία του νέου.

«Όλα αλλάζουνε και όλα τα
ίδια μένουν» και όπως θα έλεγε
και ο μέγιστος Νίκος Καζαντζά-
κης: «Μια αστραπή η ζωής μας…
μα προλαβαίνουμε». Αλλά και η
μοναδική Ευτυχία Παπαγιαννο-
πούλου, «Όλα είναι ένα ψέμα...
Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα
μια και μπήκα, σεργιάνισα ένα
πρωινό, κι ώσπου να ’ρθει το δει-
λινό, από την άλλη βγήκα...» Μο-
ναδικά και τα λόγια του Θανάση
Βέγγου: «Έπρεπε να γεράσω,
αγόρι μου, για να μάθω τι είναι
ευτυχία. Τελικά ευτυχία είναι ένα
ζευγάρι χέρια, δύο χέρια… Αυτά
που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε
κρατήσουν, θα σε κοιμίσουν, θα
σε περιποιηθούν, θα σου μαγει-
ρέψουν, θα σε χαϊδέψουν και στο
τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια.
Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιά-
ζουν… Χάσιμο χρόνου. Θα το
δεις κι εσύ όσο μεγαλώνεις…»
Αλλά τελικά αν δεν πάθει το πλά-
σμα, δεν μαθαίνει και η ζωή συ-
νεχίζεται…  

Οταν καπνίζει 
η παραλία… 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

kaparispan@yahoo.gr

Η θέση της γυναίκας και ο θρησκευτικός φανατισμός
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Ο ελληνικός τουρισμός ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία από τα μέσα 
Ιουλίου και μετά, σημειώνοντας 
νέα ρεκόρ αφίξεων από το εξω-
τερικό, αλλά όπως φαίνεται και 
εισπράξεων. Παράλληλα, όμως, 
βρέθηκε αντιμέτωπος και με τα 
όριά του, καθώς ξεπεράστηκε η 
φέρουσα ικανότητα πλήθους –νη-
σιωτικών κυρίως– προορισμών, 
ενώ ένα μεγάλο μέρος των ελλη-
νικών νοικοκυριών εκτοπίστηκε 
για λόγους τιμών σε εναλλακτι-
κούς προορισμούς, όχι απαραίτη-
τα έτοιμους να υποδεχθούν τον 
αριθμό επισκεπτών  που ακόμα 
και σήμερα συρρέουν σε αυτούς. 
Τα ερωτήματα προκύπτουν αβί-
αστα: είναι βιώσιμη η φιλοξενία 
ενός τόσο μεγάλου αριθμού επι-
σκεπτών και με ποιους όρους και 
προϋποθέσεις; Τι σημαίνει αυτό 
για τους προορισμούς και τις το-
πικές κοινωνίες και τι για τους 
Ελληνες που αγαπούν να κάνουν 
τις διακοπές τους στη χώρα τους; 
Και, εντέλει, ποια είναι η επόμενη 
μέρα για τον ελληνικό τουρισμό;

Οι αφίξεις επιβατών από το 
εξωτερικό τον Ιούλιο στα 14 πε-
ριφερειακά αεροδρόμια διαμορ-
φώθηκαν στα 5,127 εκατομμύρια 
επιβάτες έναντι 4,49 εκατομμυ-
ρίων τον αντίστοιχο μήνα του 
2019. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν 
νέο ρεκόρ αφίξεων στα συγκε-
κριμένα αεροδρόμια και η αύξη-
ση αντιστοιχεί σε ποσοστό της 
τάξης του 13,9% συγκριτικά με 
τα επίπεδα ρεκόρ τον ίδιο μή-
να του 2019. Οι πρώτες ενδείξεις 
από τον Αύγουστο δείχνουν πως 
η αύξηση αυτή του εισερχόμενου 
τουρισμού κλιμακώνεται: οι αφί-
ξεις στα νησιά του Νοτιοανατο-
λικού Αιγαίου το πρώτο 7ήμερο 
του Αυγούστου αυξήθηκαν κα-
τά 17% σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2019. Με 
τους ξένους να πλημμυρίζουν τα 
γνωστότερα διεθνώς ελληνικά 
νησιά, πολλοί Ελληνες αλλά και 
ξένοι στράφηκαν σε εναλλακτι-
κούς προορισμούς, όπως η Νάξος 
ή η Τήνος, αλλά και η Ηπειρος. 
Χιλιάδες Ελληνες ιδιοκτήτες κα-
τοικιών σε νησιά προτίμησαν να 
τα νοικιάσουν ή ακόμη και να τα 
αφήσουν άδεια τον Αύγουστο, πα-
ρά να βιώσουν τον συνωστισμό 
που παρατηρείται κάθε χρόνο 
και φέτος ακόμα περισσότερο. 
Είναι ίσως επίσης χαρακτηριστι-
κό πως ευκατάστατοι Ελληνες με 
εξαιρετικές κατοικίες στη Μύκο-
νο αλλά και δεσμούς δεκαετιών 
με το νησί, φέτος αποφάσισαν, 
όπως πληροφορείται η «Κ», να τις 
πουλήσουν και να αναζητήσουν 
νέες κατοικίες σε λιγότερο κορε-
σμένους –για την ώρα– προορι-
σμούς, όπως η Αντίπαρος.

Υπό τη δυναμική αυτή, όμως, 
θεσμικοί φορείς του ελληνικού 
τουρισμού αλλά και κυβερνητικά 

στελέχη εκτιμούν πως τα έσοδα 
από τον εισερχόμενο τουρισμό 
μπορούν να αγγίξουν φέτος τα 
20 δισ. ευρώ έναντι 18,2 δισ. το 
2019. Ενα τέτοιο σενάριο μετα-
φράζεται σε επιπλέον δημοσιο-
νομικά έσοδα της τάξης των 2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα 
αρχικά προϋπολογισθέντα έσο-
δα ύψους 15 δισ., τα οποία μπο-
ρούν να χρηματοδοτήσουν τις 
επιδοτήσεις για τα υψηλά ενερ-
γειακά κόστη των νοικοκυριών. 
Είναι σαφές πως οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις δημιουργούν επιπλέ-
ον δημοσιονομικό χώρο, σε μια 
περίοδο που η οικονομία αλλά 
και η Πολιτεία τον χρειάζονται. 
Παράλληλα όμως με τα αυξημέ-
να έσοδα αναδύονται με επιτα-
κτικό τρόπο ερωτήματα σχετι-
κά με τη βιωσιμότητα αυτής της 
νέας πραγματικότητας. Εάν σε 
αυτό το κλίμα προσθέσει κανείς 
την παροιμιώδη ελληνική ασυδο-
σία, τις ελλείψεις υποδομών που 
δημιουργούν κυκλοφοριακό και 
πλήθος ακόμα προβλημάτων σε 
άλλοτε παρθένους τόπους, την 
απουσία χώρων στάθμευσης και 
την ανεξέλεγκτη αποβίβαση οχη-
μάτων ιδιωτικής χρήσης σε νησιά 
που απλώς δεν μπορούν να τα χω-
ρέσουν, αντιλαμβάνεται εύκολα 
πως δίχως στρατηγικό σχεδιασμό 
ο ελληνικός τουρισμός θα πέσει 
θύμα της επιτυχίας του: ο βαθμός 
ικανοποίησης των επισκεπτών θα 
αρχίσει να υποχωρεί και αυτοί δεν 
θα επιστρέφουν, ενώ οι συζητή-
σεις που θα κάνουν στις χώρες 
τους θα πλήξουν τη φήμη της 
Ελλάδας. Για παράδειγμα, οι ιστο-
ρίες από την εβδομάδα πριν από  
τον ∆εκαπενταύγουστο στην Πά-
ρο αναφορικά με κατάμεστα λε-
ωφορεία, που συνδέουν δημοφι-
λείς προορισμούς όπως η Χρυσή 
Ακτή με τους αστικούς οικισμούς, 
τα οποία έγερναν από τον κόσμο, 
θυμίζουν τριτοκοσμικές εικόνες. 

Οι υποδομές

∆εδομένου ότι οι υποδομές μοι-
ράζονται μεταξύ τουριστικών και 
μη δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι 
μετακινήσεις), είναι σαφές πως οι 
πολλοί ταυτόχρονοι επισκέπτες 
αυξάνουν τη φθορά και δημιουρ-
γούν προκλήσεις όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας και τη δια-
χείριση αποβλήτων, ενώ προσθέ-
τουν φθορά στο φυσικό περιβάλ-
λον με τη μορφή ρύπανσης και 
υπερβολικής χρήσης φυσικών πό-
ρων. Και εντέλει ο υπερτουρισμός 
απειλεί την ίδια την πολιτιστική 
ταυτότητα ενός προορισμού. Ούτε 
λόγος βέβαια δεν πρέπει να γίνε-
ται για την επάρκεια των υπηρε-
σιών υγείας στους τουριστικούς 
προορισμούς και τη δυνατότη-
τα  διακομιδών επειγόντων περι-
στατικών προς την Αθήνα. Αυτά 
επισημαίνονται και στο Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης για τον Ελληνικό 
Τουρισμό 2030 του Συνδέσμου 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΣΕΤΕ) που έχει υποβληθεί 
στην κυβέρνηση και τους κοινωνι-
κούς φορείς ήδη εδώ και περίπου 
ένα χρόνο. Ο ΣΕΤΕ είχε προειδο-
ποιήσει από το 2021 για μια «κο-
ρυφαία πρόκληση, που ξεκινάει 
από τους επιμέρους προορισμούς 
με την ορθή διαχείριση απορριμ-
μάτων και υγρών αποβλήτων, επε-
κτείνεται στην ενεργειακή και 
υδατική επάρκεια και καταλήγει 
στην προστασία του περιβάλλο-
ντος ως μείζονα προϋπόθεση του-
ριστικής ανάπτυξης». Σε όλα αυτά 
θα πρέπει να προστεθεί και η άμε-
ση ανάγκη να περιληφθεί στην 
εξίσωση των αλλαγών η κλιμα-
τική αλλαγή, που ήδη επηρεάζει 
τον παγκόσμιο τουρισμό και θα 
τον επηρεάσει καθολικά το επό-
μενο διάστημα.

Μοναδική χρονιά

Οι ψυχραιμότεροι μιλούν κα-
θησυχαστικά για όσα συμβαίνουν 
φέτος, αποδίδοντάς τα σε μια ξε-
χωριστή χρονιά που θα είναι δύ-
σκολο να επαναληφθεί, αφού τα 
ρεκόρ με βάση τη δική τους ανά-
λυση δημιουργούνται από την αυ-
ξημένη ζήτηση που έχει γεννηθεί 
ύστερα από  δύο χρόνια πανδη-
μίας και lockdown. Το φαινόμε-
νο αυτό μάλιστα έχει ονομαστεί 
στο εξωτερικό revenge travelling. 
Ετσι το 2023 μπορεί να μην υπάρ-
χουν προβλήματα όπως η έλλειψη 
διαθέσιμων καταλυμάτων αλλά 
και εισιτηρίων, αεροπορικών και 
ακτοπλοϊκών για μετάβαση σε δη-
μοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, 
δεν είναι έτσι: τα προβλήματα για 
το περιβάλλον και τον χαρακτή-
ρα των ελληνικών προορισμών 
υφίστανται ήδη και πριν από  την 
πανδημία. Επιπλέον, παράλλη-
λα με το revenge travelling ση-
μειώνεται και μία διαρθρωτική 
μετατόπιση των εισερχομένων 
ταξιδιωτών προς υψηλότερα ει-

σοδηματικά άτομα, η οποία πα-
ρασύρει προς τα πάνω  το σύνο-
λο των τιμών στην αλυσίδα της 
φιλοξενίας. Νέες αγορές, όπως 
οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πολύ 
υψηλή μέση κατά κεφαλήν δα-
πάνη ανά ταξίδι, έχουν όχι μόνο 
αντισταθμίσει αλλά υπερκαλύψει 
τις απώλειες από παλιότερες αγο-
ρές που τώρα είναι κλειστές, όπως 
της Ασίας και της Ρωσίας. Μαζί με 
τα υψηλότερα εισοδήματα, όμως, 
δεν λείπουν και οι μαζικοί αριθ-
μοί αφίξεων  των οργανωμένων 
πακέτων τουρισμού από τα μεγά-
λα γραφεία της Ευρώπης, που συ-
νεχίζουν να αυξάνουν την πίεση 
στα όρια της φέρουσας ικανότη-
τας πολλών αναπτυγμένων ελλη-
νικών προορισμών όπως η Ρόδος, 
η Κέρκυρα και η Κως και που φέ-
τος τον Αύγουστο εκπλήσσουν 
με τον κόσμο που έχουν ακόμα 
και τους λιγότερο ευαίσθητους 
σε αυτές τις καταστάσεις.

Είναι όμως εφικτό τα έσοδα 
να συνεχίζουν να αυξάνονται, 
εκτιμούν οι ειδικοί, χωρίς να αυ-
ξάνεται ο αριθμός των επισκε-
πτών που καταπονεί υποδομές 
και περιβάλλον. Αλλά χρειάζεται 
σχέδιο για την επιμήκυνση της 
τουριστικής σεζόν που θα μπο-
ρούσε να πετύχει τους στόχους, 
για παράδειγμα με μια προσεκτι-
κά διαμορφωμένη τιμολογιακή 
πολιτική η οποία θα φέρει περισ-
σότερους επισκέπτες σε διαφορε-
τικούς μήνες από τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, καθώς και λιγό-
τερους σε προορισμούς που δεν 
αντέχουν τον κόσμο που προ-
σελκύουν. Αυτό όμως δεν θα λύ-
σει το πρόβλημα των μεσαίων 
και χαμηλότερων εισοδηματικών 
στρωμάτων της χώρας, που αδυ-
νατούν φέτος να κάνουν αξιο-
πρεπείς διακοπές διαρκείας σε 
οικείους για αυτούς καλοκαιρι-
νούς προορισμούς. Κάποιοι μι-
λούν ήδη για crowding out των 

Ελλήνων από τους ξένους. Πολλοί 
από αυτούς θα πρέπει να αναζη-
τήσουν νέους προορισμούς από 
τους χιλιάδες πανέμορφους τό-
πους που έχει πράγματι η Ελλάδα, 
αλλά οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι 
ακόμα να παρέχουν τις προσδο-
κώμενες υπηρεσίες.

Για τις τοπικές κοινωνίες, βε-
βαίως, που περιμένουν από τους 
δύο-δυόμισι μήνες της καλοκαι-
ρινής σεζόν να υποστηρίξουν οι-
κονομικά τους υπόλοιπους δέκα, 
η εισροή αυτή των επισκεπτών 
και η άνοδος της μέσης κατά κε-
φαλήν δαπάνης αποτελεί μάν-
να εξ ουρανού. Θα πάψει ωστό-
σο στο μέλλον να έρχεται εάν δε 
ληφθούν τώρα μέτρα, εξηγούν οι 
ειδικοί: «∆εν είναι δυνατόν να συ-
νεχίσει ο τουρισμός να λειτουργεί 
με αρπαχτές και με εκείνους τους 
αλλοδαπούς επισκέπτες που αφή-
νουν πολύ χαμηλή, αν καθόλου, 
προστιθέμενη αξία, επιδιώκοντας 
συχνά απλώς να πάρουν μία φω-
τογραφία-πορτρέτο τους με φό-
ντο Ελλάδα για να την αναρτή-
σουν στα προφίλ τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης», παραδέ-
χονται κύκλοι της αγοράς.

Απάντηση σε όλα αυτά μπορεί 
να δοθεί μόνο με ένα στρατηγικό 
σχέδιο που θα στοχεύει σε υψη-
λότερα έσοδα για περισσότερους 
σε περισσότερες περιφέρειες, χω-
ρίς όμως αλλοίωση του περιβάλ-
λοντος και του χαρακτήρα των 
προορισμών. Και αυτό σημαίνει 
σχεδιασμό αναπτυξιακής πολιτι-
κής και οργανισμούς διαχείρισης 
προορισμών, που θα συντονίζουν 
τους συχνά ανταγωνιστικούς με-
ταξύ τους τοπικούς φορείς, όπως 
οι δήμοι, η αστυνομία, το λιμενι-
κό, ενίοτε η Εκκλησία και βέβαια 
οι επιχειρήσεις. Το φετινό καλο-
καίρι δείχνει αν μη τι άλλο πως 
οι κόκκινες γραμμές έχουν ήδη 
ξεπεραστεί και πρέπει να τεθούν 
σαφή όρια και όροι.

Τα ρεκόρ
και οι φόβοι
της επόμενης
ημέρας
Πώς το μοντέλο θα γίνει βιώσιμο

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πώς ήταν και
πώς είναι τώρα
το νησί μου

5,12 εκατ.
επιβάτες αφίχθησαν τον Ιούλιο 
στα 14 περιφερειακά αεροδρό-
μια, έναντι 4,49 εκατομμυρίων 
τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
 

20 δισ.
ευρώ μπορεί να φθάσουν τα 
έσοδα από τον εισερχόμενο 
τουρισμό φέτος, έναντι 18,2 
δισ. το 2019.
 

17%
αυξήθηκαν οι αφίξεις στα νησιά 
του Νοτιοανατολικού Αιγαίου το 
πρώτο 7ήμερο του Αυγούστου σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019.

Σίφνος

Οπου πάω σκέφτομαι τη Σίφνο. 
Πάω από πολύ μικρή και έχει γί-
νει η πατρίδα μου. Τον Αύγουστο 
δεν πάω πια. Στενοχωριέμαι που 
χάνεται το μέτρο, το πιο γοητευ-
τικό της στοιχείο: η εξοικονόμηση 
του νερού στις στέρνες και στις 
πηγές, τα μονοπάτια, τα προϊό-
ντα, η κτηνοτροφική παραγωγή, η 
ιδιωματική γλώσσα και τα τραγού-
δια στα πανηγύρια. Αλλά ο υπέρ-
μετρος τουρισμός δεν έχει κατα-
φέρει να με εξορίσει εντελώς. 

Τώρα πάω στη Σίφνο όλους τους 
υπόλοιπους μήνες. Φέτος, σε συ-
νεργασία με τον δήμο, τη μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία «Οχι Παίζου-
με» και την DECA architecture, 
αποτυπώσαμε τον σοφό διαμοι-
ρασμό του νερού στην κοιλάδα 
της Πουλάτης σε μια εγκατάστα-
ση που είναι όλο το καλοκαίρι 
στην Απολλωνία. ∆ίπλα στέκεται 
μια ψηφιακή κολόνα που αποτυ-
πώνει ανά πάσα στιγμή τη στάθμη 
της αφαλάτωσης, που φυσικά το 

καλοκαίρι πέφτει σε επικίνδυνα 
επίπεδα. Με αυτό ασχολούμαι τον 
Αύγουστο – μακριά από τη Σίφνο. 
Ψάχνω ιδέες από άλλους τόπους. 
Τρόπους να επενδύσουμε στη βι-
ώσιμη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος χωρίς να καταστρέφου-
με αυτά για τα οποία έρχονται οι 
επισκέπτες. Να έρχονται ακριβώς 
γιατί εμείς βρίσκουμε τον τρόπο 
να κρατάμε το μέτρο.

Αμαλία Ζέπου, σκηνοθέτις

Πάρος

Οι λύσεις δεν βρίσκονται σε πε-
ρισσότερα μέτρα, αλλά στο μέτρο. 
Κάθε Κυκλαδονήσι έχει μετρήσιμη 
φέρουσα ικανότητα, που μπορεί 
να αποτελέσει πυξίδα για την ανά-
πτυξή του. Η Πάρος, για παράδειγ-
μα, πόση πίεση μπορεί να δεχθεί 
χωρίς να υποβαθμιστεί; Πόσες 
κλίνες, πόσες πτήσεις, πόσα αυτο-
κίνητα, πόσους τουρίστες; Πόσους 
τελικά χωράει το νησί; Λογικά, τό-
σους όσους αντέχουν οι υποδο-
μές του, όσους επιτρέπουν μια 

βιώσιμη ανάπτυξη. Αν η φέρουσα 
ικανότητα κάθε νησιού γίνει πυξί-
δα για την εξέλιξή του και ο επεν-
δυτής θα φερθεί με σεβασμό. Θα 
υπολογίσει το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα. Ούτε ξενοδοχεία με 
πισίνα σε κάθε σουίτα, ούτε φαρα-
ωνικά έργα, ούτε ιδιωτικοποίηση 
παραλιών.

Μαρίνα Κουρεμένου, ιδρυτικό μέλος 
και πρόεδρος της αστικής πολιτιστικής 
εταιρείας ΠΥΡΝΑ
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Κάποιοι πιστεύουν 
ότι οι φετινές επιδόσεις 
οφείλονται στη φρενήρη 
ζήτηση μετά 
την πανδημία και 
είναι δύσκολο 
να επαναληφθούν.

Παιδιά βουτoύν στη θάλασσα από μια ξύλινη προβλήτα στην παραλία του Αγνώντα στη Σκόπελο.

Φάκελος: Τουρισμός
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Ποιος δεν θα ήθελε να κερδίσει 
τον πρώτο λαχνό; Και όμως, όλες 
οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισ-
σότεροι κερδισμένοι του λαχείου 
γίνονται δυστυχέστεροι σε σχέση 
με πριν. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει 
και με τις χώρες: τα κοιτάσματα 
πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου 
έκαναν (πολύ) πλουσιότερους λί-
γους Ρώσους και Νιγηριανούς, αλλά 
συνολικά στη Ρωσία και τη Νιγη-
ρία έκαναν περισσότερο κακό πα-
ρά καλό. Εξαιρέσεις υπάρχουν (π.χ. 
Νορβηγία), αλλά είναι εξαιρέσεις.

Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον 
όρο «κατάρα των φυσικών πόρων». 
Η ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσμα-
τος, μαζί με τα προφανή οφέλη, 
φέρνει αλλαγές που αλλοιώνουν και 
συχνά στρεβλώνουν την οικονομία, 
την κοινωνία και την πολιτική. Η 
εκμετάλλευση του νέου πόρου απο-
σπά κεφάλαιο και εργασία από άλ-
λες δραστηριότητες, προκαλώντας 
τον μαρασμό τους. Η πάση θυσία 
προστασία της κερδοφορίας του 
πόρου αναγορεύεται σε αυτονόη-
τη ορθοδοξία, επισκιάζοντας π.χ. 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών 
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
παραμελούνται, υποθηκεύοντας τη 
μελλοντική ευημερία της χώρας. 
Και ούτω καθεξής.

Ο δικός μας «πρώτος λαχνός» είναι ο 
τουρισμός: αυτή η πανέμορφη γω-
νιά της γης που κληρονομήσαμε, 
χωρίς (εδώ που τα λέμε) να έχου-
με κάνει πολλά για να το αξίζουμε. 
Το 2019, ο τουρισμός στην Ελλάδα 
συνεισέφερε πάνω από 20% του 
ΑΕΠ και πάνω από 25% της απα-
σχόλησης, πολύ περισσότερο από 
ό,τι στην Πορτογαλία, την Ισπανία 
ή την Ιταλία (στοιχεία του World 
Travel and Tourism Council). Αυ-
τή είναι η ευλογία. Υπάρχει όμως 
και η «κατάρα». Ο τουρισμός είναι 
ευπαθής δραστηριότητα: ένα θερ-
μό επεισόδιο θα στείλει τους του-
ρίστες στο Αλγκάρβε, η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη μπορεί να τους 
στείλει στις Εβρίδες. «Παράγοντες 
της αγοράς» ζητούν χαμηλή φορο-
λογία (και χαμηλούς μισθούς) στο 
όνομα της ανταγωνιστικότητας, 
όμως το εισιτήριο του πλοίου από 
τη Σίφνο στη Νάξο (απλή μετάβα-
ση) κοστίζει 95 ευρώ. Η αλόγιστη 
ανάπτυξη πριονίζει το κλαδί όπου 
κάθεται: όταν κάθε σπιθαμή του νη-
σιού καλυφθεί από τσιμέντο, η Μύ-
κονος θα γίνει το νέο Μπενιντόρμ. 
Τα τοπικά συμφέροντα λένε όχι στις 
ανεμογεννήτριες και ναι στις πισί-
νες, επιταχύνοντας τη διαδικασία 
που θα κάνει τον τόπο αβίωτο για 
τα παιδιά τους. Και ούτω καθεξής.

Τι μπορεί να γίνει; Πολλά, από την 
υπεράσπιση του φυσικού και οικι-
στικού περιβάλλοντος των νησιών 
έως την ενθάρρυνση του ορεινού 
τουρισμού. Ομως πρώτα θα πρέ-
πει να το πάρουμε απόφαση ότι 
το σημερινό μοντέλο τουριστικής 
ανάπτυξης, όσα (εύκολα) κέρδη και 
αν αποφέρει σε αρκετούς, έχει προ 
πολλού εξαντλήσει τη χρησιμότητά 
του για τη χώρα.

 
* Ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγη-
τής Δημόσιας Οικονομικής στο Πολυτε-
χνείο του Μιλάνου, και επικεφαλής του 
Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊ-
κής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Α Π Ο Ψ Η

Οχι στα αιολικά, 
ναι στις πισίνες

Του ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ*

Σύρος

Στη Σύρο ο κόσμος σε υποδέχεται 
και σε φιλοξενεί. Σε αγκαλιάζει. Γι’ 
αυτό και μια απλή επίσκεψη γίνεται 
συνήθεια και μετά η συνήθεια δέ-
σιμο, και το δέσιμο γίνεται δυνατή 
επιθυμία, που μετατρέπει συχνά τον 
τουρίστα σε μέτοικο. Και είναι πολ-
λοί οι μέτοικοι, Ελληνες και ξένοι, 
που βοηθούν στην ανάπτυξή του. 
Γίνονται αυστηροί κριτές αλλά και 
πρεσβευτές γιατί θέλουν να διαφυ-
λάξουν την ομορφιά που βρήκαν, 
ώστε να τη ζήσει κάθε νέος επισκέ-

πτης. Αυτοί οι πολυάριθμοι μέτοι-
κοι, σε συντονισμό με τους ντόπιους, 
θέλουν να διασωθεί η κληρονομιά 
του τόπου, να αναδειχθεί, να μοιρα-
στεί με τους επόμενους επισκέπτες. 
Αυτό κάνουμε και στην Hermoupolis 
Heritage. Θέλουμε όλοι όσοι έρθουν 
εδώ να βλέπουν τα έργα τους ζωντα-
νά, ακόμη και αν δημιουργήθηκαν 
πολλά χρόνια πριν.

Δημήτρης Σταυρακόπουλος, ιδρυτής 
Hermoupolis Heritage

Σαντορίνη

Ως μόνιμος πλέον κάτοικος του νη-
σιού και ιδιοκτήτης ενός μικρού ξε-
νοδοχείου, οι αλλαγές που έχω δει 
την τελευταία δεκαετία είναι συντρι-
πτικές. Βλέπω να κατασκευάζονται 
πισίνες 1.115 τ.μ. και την ίδια στιγμή 
να μην υπάρχουν σπίτια για γιατρούς, 
δασκάλους, αρχαιοφύλακες. Γνωρί-
ζετε ότι ο αρχαιολογικός χώρος στο 
Ακρωτήρι δεν είναι επισκέψιμος στο 
σύνολό του επειδή δεν μπορούν να 
έρθουν και να μείνουν αρχαιοφύλα-
κες; Η μέση διαμονή έχει πέσει από 

τη μία εβδομάδα στις τρεις ημέρες, 
γιατί ο κόσμος έρχεται να βγάλει 
φωτογραφίες για το Instagram και 
φεύγει. Και οι δικοί μας επισκέπτες 
προβληματίζονται, αλλά η μαγεία του 
νησιού και η σωστή καθοδήγηση για 
το πού να πάνε και το πότε να πάνε 
τους κρατάει ακόμη. Είναι σαν να δί-
νουμε μια μάχη που έχει ήδη χαθεί. 
Αλλά θα τη δώσουμε.

Λευτέρης Ζώρζος, αρχαιολόγος και 
ξενοδόχος

Κουφονήσια

Τη δεκαετία του ’90, όταν το Πά-
νω Κουφονήσι ήταν άγονη γραμ-
μή, οι γονείς μας μάζεψαν τις οι-
κονομίες τους και αγόρασαν ένα 
οικοπεδάκι ειδυλλιακό. Καθώς 
περνούσαν τα χρόνια, και δεν βρέ-
θηκαν ποτέ τα χρήματα για να χτί-
σουμε κάτι, εγκαταστήσαμε ένα 
μεταχειρισμένο τροχόσπιτο για τις 
οικογενειακές διακοπές μας, που 
φαντάζει σήμερα σαν παραφωνία 
ανάμεσα στα πολυτελή δωμάτια με 
πισίνες που μας περιτριγυρίζουν 

όλο και πιο ασφυκτικά. Οπως έδιω-
ξαν φέτος τους κατασκηνωτές από 
το Κάτω Κουφονήσι, έτσι νιώθουμε 
κι εμείς όλο και πιο ανεπιθύμητοι, 
καθώς δεν ταιριάζουμε στο προ-
φίλ του (εύπορου) τουρίστα που 
μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στο 
υψηλό κόστος, αλλά ούτε και του 
νέου που δουλεύει σεζόν για να 
κάνει ένα απογευματινό μπάνιο. 

Πάσκουα Βοργιά, Παύλος Φυσάκης, 

καλλιτέχνες

Η πλειονότητα των αγοραστών κατοικίας στις Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα είναι ξένοι. Σχεδόν ένας στους δύο είναι Γερμανός και ακολουθούν οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και οι Βρετανοί.
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Το καλό κλίμα και οι χαμηλό-
τερες τιμές των ακινήτων στα 
ελληνικά νησιά, σε σύγκριση 
με ανταγωνιστικούς προορι-
σμούς ανά την Ευρώπη, έχουν 
εκτοξεύσει το ενδιαφέρον των 
ξένων επενδυτών για την ελλη-
νική εξοχική κατοικία. 

Η μεγάλη «δεξαμενή» των 
αγοραστών περιλαμβάνει εύπο-
ρους συνταξιούχους που ανα-
ζητούν μια δεύτερη κατοικία 
δίπλα στη θάλασσα και επεν-
δυτές που αναζητούν αποδό-
σεις ή επιδιώκουν να εξασφα-
λίσουν, μέσω του καθεστώτος 
της «χρυσής βίζας», άδεια δια-
μονής. Οι Ελληνες αγοραστές 
αποτελούν μειονότητα. 

Για τους λόγους αυτούς, που 
έχουν ως κοινό παρονομαστή 
την εκρηκτική άνοδο της Ελ-
λάδας ως προορισμού για δι-
ακοπές, αλλά και για εργασία 
από απόσταση, καταγράφεται 
τα τελευταία χρόνια μια δίχως 
προηγούμενο κινητικότητα στα 
κορυφαία παραθεριστικά μέρη 
της χώρας.

«∆εν έχουμε ξαναδεί τόσο 
μεγάλο ενθουσιασμό για το Νό-
τιο Αιγαίο στο παρελθόν. Το 
2021 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 
περίπου 10%. Νησιά που παρέ-
μεναν κάποτε εκτός ενδιαφέ-
ροντος είναι πια περιζήτητα. 
Για πολλούς η Ελλάδα είναι το 
συνώνυμο της σταθερότητας 
εν μέσω της παγκόσμιας απο-
σταθεροποίησης. Εκτιμούμε, 
λοιπόν, ότι η ζήτηση και οι τι-
μές των σπιτιών στο Νότιο Αι-
γαίο θα αυξηθούν περαιτέρω 
φέτος», σημειώνει ο διευθύνων 
σύμβουλος του δικτύου Engel 
& Völkers Ελλάδας, Γιώργος 
Πετράς.

«Το ενδιαφέρον για ακίνη-
τα στη Μύκονο, την Πάρο, την 

Κρήτη, την Πελοπόννησο, αλλά 
και στην Αθήνα, είναι ιδιαίτερα 
έντονο από την Αμερική, λόγω 
βεβαίως και του ότι η εταιρεία 
μας διαθέτει, εκεί, μακροχρό-
νια παρουσία. Επίσης, στη Βό-
ρεια Ελλάδα σοβαρό ενδιαφέρον 
προέρχεται από τη Γερμανία, 
τη Σουηδία και τη Βουλγαρία», 
σχολιάζει ο διευθυντής του ψη-
φιακού μεσιτικού δικτύου eXp 
Realty, που μετράει λίγους μή-
νες παρουσίας στην ελληνική 
αγορά, Νίκος Μανομενίδης.

Υπολογίζεται ότι στα νη-
σιά του Νότιου Αιγαίου, που 
προσελκύουν το υψηλότερο 
επενδυτικό ενδιαφέρον, σε 
σύγκριση με το 2019, οι αγο-
ραπωλησίες ενισχύθηκαν κατά 
80%, ενώ η ζήτηση, που κατα-
γράφεται μέσω αιτημάτων στα 
μεσιτικά δίκτυα, αυξήθηκε κα-
τά 200%.

Οι κορυφαίοι προορισμοί

Κατά την Engel & Völkers, 
που έχει χαρτογραφήσει την 
αγορά εξοχικής κατοικίας, τα 
δέκα νησιά του Νότιου Αιγαίου 
που προσελκύουν την υψηλότε-
ρη ζήτηση είναι η Μύκονος, η 
Ρόδος, η Πάρος, η Σύρος, η Σύ-
μη, η Σαντορίνη, η Πάτμος, η 
Νάξος, η Ανδρος και η Τήνος. 

Στο νησί των Ανέμων, μία 
από τις πιο ακριβές βίλες που 
πούλησε τους τελευταίους δώ-
δεκα μήνες η Engel & Völkers, 
έναντι τιμήματος 3,85 εκατ. ευ-
ρώ βρίσκεται κοντά στο Αγράρι 
και διαθέτει επιφάνεια 560 τε-
τραγωνικών μέτρων. Επίσης, το 
μεσιτικό δίκτυο διαθέτει προς 
πώληση έναντι 7,5 εκατ. ευρώ 
βίλα σε απόσταση 5 χιλιομέτρων 
από τη Χώρα της Μυκόνου. Η 
υψηλή τιμή της εν λόγω κατοι-
κίας ίσως να δικαιολογείται εάν 
ληφθεί υπόψη ότι το ακίνητο, 
εμβαδού 540 τ.μ., διαθέτει επτά 

υπνοδωμάτια, 18 μέτρων πισί-
να, κήπο και θέα στο νησί της 
∆ήλου.

Ευρύτερα, οι υψηλότερες 
τιμές κατοικιών που βρίσκο-
νται σε καλές τοποθεσίες, και 
οι μεσίτες προτιμούν να απο-
καλούν ως «αποκλειστικά» ακί-
νητα, βρίσκονται στη Μύκονο 
και στην Πάρο, και κυμαίνο-
νται, κατά μέσον όρο, από 2 
έως 5 εκατ. ευρώ και από 1,5 
εκατ. ευρώ έως 3,5 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα. 

Στη Ρόδο, οι ζητούμενες τι-
μές πώλησης υψηλής ποιότη-
τας παραθαλάσσιων σπιτιών 
είναι από 1 έως 2,5 εκατ. ευρώ. 
Αν και οι τιμές αυτές μοιάζουν 
αστρονομικές, εάν συγκριθούν 
με τις αντίστοιχες για κατοι-
κίες υψηλών προδιαγραφών 
σε ευρωπαϊκούς παραθεριστι-
κούς προορισμούς, παραμένουν 
ανταγωνιστικές, όπως επιμέ-
νουν να υπενθυμίζουν επαγ-
γελματίες του κλάδου.

Η πλειονότητα των αγορα-
στών κατοικίας στις Κυκλάδες 
και στα ∆ωδεκάνησα είναι ξέ-
νοι. Σχεδόν ένας στους δύο εί-
ναι Γερμανός και ακολουθούν 
οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και 
οι Βρετανοί. Οι αγοραστές από 
τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπα-
νία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την 
Ελλάδα αντιπροσωπεύουν συνο-
λικά το 30% των συναλλαγών.

Υψηλές αποδόσεις 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, 
οι αποδόσεις που προσφέρει η 
εξοχική κατοικία είναι υψηλό-
τερες σε σύγκριση με αυτές που 
προκύπτουν από τη μακροχρό-
νια μίσθωση διαμερισμάτων κι 
έχουν εντείνει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον. Η επιστροφή επί 
της επένδυσης (ROI) για ακί-
νητα που ενοικιάζονται τις πε-
ρισσότερες ημέρες της θερινής 

περιόδου τοποθετείται στη Μύ-
κονο από 5% έως 10% και κυ-
μαίνεται από 4% έως 7,5% και 
από 5% έως 8% στην Πάρο και 
στη Ρόδο αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευ-
να του κτηματομεσιτικού δικτύ-
ου Re/max, η εξασφάλιση υπε-
ραξίας μέσω της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ή ευρύτερα της του-
ριστικής εκμετάλλευσης επη-
ρεάζει σοβαρά την απόφαση 
για αγορά εξοχικού, όπως δια-
πιστώνουν επτά στα δέκα γρα-
φεία της μεσιτικής εταιρείας. 
Τις υποσχόμενες αποδόσεις της 
εξοχικής κατοικίας τροφοδοτεί 
και το γεγονός ότι μέχρι τουλά-
χιστον το 2016, οι ζητούμενες 
τιμές βρίσκονταν να υποχω-
ρούν σε ποσοστό έως και 50% 
από την έναρξη της οικονομι-
κής κρίσης.

Λόγω των ελκυστικών αυ-
τών αποδόσεων, νέοι παίκτες 
αναζητούν ευκαιρίες στην ελ-
ληνική αγορά ακινήτων, ιδίως 
μετά την πολύ μεγάλη συρρί-
κνωση των αγοραπωλησιών, 
μέσω «χρυσής βίζας», από Κι-
νέζους. 

Ενδεικτικό της τάσης αυτής 
είναι το γεγονός ότι η Ινδία, που 
διαθέτει σημαντικό αριθμό εύ-
ρωστων πολιτών, ανήκει στις 
αγορές όπου όχι μόνον Ελληνες 
αλλά και ξένοι μεσίτες προσβλέ-
πουν για να πραγματοποιήσουν 
deals. «Καταγράφεται έντονη 
κινητικότητα από ξένους μεσί-
τες που διαθέτουν πηγή ενδι-
αφερόμενων αγοραστών από 
την Ινδία», τονίζει ο κ. Μανο-
μενίδης. Η «γέφυρα» με την 
αγορά της Ινδίας φαίνεται να 
έχει ήδη πραγματοποιηθεί χάρη 
στον τουρισμό, καθώς φέτος το 
ενδιαφέρον για την Ελλάδα και 
κατ’ επέκταση οι κρατήσεις από 
Ινδούς τουρίστες έχουν αυξηθεί 
σημαντικά.

Το αρχιπέλαγος του real estate
Εύποροι συνταξιούχοι και επενδυτές από την Ευρώπη εκτοξεύουν τη ζήτηση για ακίνητα στο Αιγαίο

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

2 έως 5 
εκατ. ευρώ κοστίζει μια βίλα στη 
Μύκονο, ενώ 1,5 έως 3,5 εκατ. 
είναι η αντίστοιχη τιμή αγοράς 
στην Πάρο.
 

Από 1,5 
εκατ. ευρώ και άνω τιμολογείται 
μια παραθεριστική κατοικία στη 
Σαντορίνη, ενώ στη Ρόδο η τιμή 
κυμαίνεται  από 1 έως 2,5 εκατ. 
ευρώ.
 

200%
αυξήθηκε η ζήτηση για αγορά 
κατοικίας στο Νότιο Αιγαίο το 
2021, σύμφωνα με παράγοντες 
της αγοράς, ενώ οι αγοραπωλησί-
ες το ίδιο διάστημα παρουσίασαν 
αύξηση 80%.

Οι τιμές δείχνουν 
αστρονομικές, εάν όμως 
συγκριθούν με τις αντί-
στοιχες για κατοικί-
ες υψηλών προδιαγρα-
φών σε ευρωπαϊκούς 
παραθεριστικούς προ-
ορισμούς, παραμένουν 
ανταγωνιστικές.

Φάκελος: Τουρισμός
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Σε πολιτικό πόκερ διαρκείας για 
τρεις, τη Ν.∆., τον ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΠΑΣΟΚ, θα εξελιχθούν οι δι-
εργασίες, οι συζητήσεις και οι 
σκληρές αντιπαραθέσεις εντός 
και εκτός Βουλής με επίκεντρο 
τις παρακολουθήσεις. 

Η προ ημερησίας διατάξεως 
συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών 
κομμάτων που έχει προκαλέσει 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 
Τσίπρας και προγραμματίζεται 
για τα τέλη της εβδομάδας –πι-
θανότατα την Παρασκευή– πυρο-
δοτεί ήδη το κλίμα. Με δεδομένο 
ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και 
«πρωταγωνιστής» της υπόθεσης 
Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί 
να παραστεί, η Χαριλάου Τρι-
κούπη ρίχνει τα βέλη της στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά διευκο-
λύνει τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη να διευρύνει το 
πλαίσιο της αντιπαράθεσης πέ-
ραν της «επισύνδεσης» στο τηλέ-
φωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει 
ήδη αναγνωρίσει το «λάθος» της 
παρακολούθησης και η συνε-
παγόμενη πολιτική ευθύνη έχει 
αναληφθεί με την παραίτηση του 
γραμματέα Γρηγόρη ∆ημητριά-
δη, όντως η ομιλία του πρωθυ-
πουργού θα επεκταθεί και σε άλ-
λα πεδία, με αιχμές: πρώτον, την 
περαιτέρω θωράκιση και αυστη-
ρότερο έλεγχο της ΕΥΠ. Ηδη την 
περασμένη εβδομάδα υπήρξαν 
επαφές κορυφαίου υπουργού με 
το Λονδίνο ώστε να εξεταστούν 
οι «κανόνες» που ακολουθεί η 
βρετανική υπηρεσία πληροφο-
ριών, ενώ ανάλογες αναζητήσεις 
επί των διεθνών πρακτικών θα 
γίνουν και τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. Στόχος, ο κ. Μητσοτάκης 
να θέσει στον δημόσιο διάλογο, 
μέσω της συζήτησης στη Βουλή, 
μια δέσμη μέτρων που θα λύνει 
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο 

τη δύσκολη εξίσωση της διασφά-
λισης της αποτελεσματικότητας 
της ΕΥΠ και της αναγκαίας ενί-
σχυσης των «φίλτρων» πριν από 
την άρση του απορρήτου για λό-
γους εθνικής ασφαλείας. 

∆εύτερον, ο κ. Μητσοτάκης 
θα αναδείξει προβληματικές πτυ-
χές στον τρόπο λειτουργίας της 
ΕΥΠ στο παρελθόν. Ειδικότερα 
θα θέσει το ερώτημα γιατί επί 

ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η ρύθμιση 
που απαιτούσε την υπογραφή 
δύο εισαγγελέων για την έναρ-
ξη της παρακολούθησης, ενώ –
καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα 
προκληθεί από τον κ. Τσίπρα– θα 
ζητήσει εξηγήσεις για τις καταγ-
γελίες του ΚΚΕ, καθώς και των κ. 
Γ. Βαρουφάκη και Π. Λαφαζάνη 
για εις βάρος τους υποκλοπές.

«Πόλεμος» στις επιτροπές

Oμως, εάν η προ ημερησίας 
στη Βουλή θα είναι μια ιδιαίτερα 
σκληρή, αλλά ολιγόωρη μάχη, ο 
πραγματικός πόλεμος διαρκείας 
θα εξελιχθεί στα μέτωπα της εξε-
ταστικής επιτροπής που θα συ-
γκροτηθεί για την υπόθεση, κα-
θώς και στην Επιτροπή Θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής 
ήταν έτοιμη από τα μέσα της πε-
ρασμένης εβδομάδας και ανέμε-
νε το «πράσινο φως» του προ-
έδρου του κόμματος μετά την 

επιστροφή του από τον Καναδά. 
Μάλιστα, στον κ. Ανδρουλάκη 
έχουν υποβληθεί εισηγήσεις να 
κατατεθεί στη Βουλή αύριο το 
πρωί, με την επανέναρξη των 
εργασιών της, ώστε να υπογραμ-
μιστεί η σημασία της υπόθεσης.

Μέσω της πρότασης η Χα-
ριλάου Τρικούπη θα ζητάει τη 
διερεύνηση των νόμιμων επι-
συνδέσεων που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί, αλλά και να ανα-
ζητηθεί εάν και από ποιους 
χρησιμοποιείται εντός της ελλη-
νικής επικράτειας το παράνομο 
λογισμικό Predator. Η πρόταση 
του ΠΑΣΟΚ προεξοφλείται ότι 
θα στηριχθεί από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης και θα συ-
γκεντρώσει τις απαιτούμενες 
μετά την αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος 120 ψήφους, ώστε 
η εξεταστική επιτροπή να δρο-
μολογηθεί. 

Το ερώτημα είναι η στάση που 
θα τηρήσει η Ν.∆., η οποία επι-
θυμεί η έρευνα της εξεταστικής 

επιτροπής να επεκταθεί σε βά-
θος δεκαετίας. Κάποιες συζητή-
σεις εντός του Μεγάρου Μαξίμου 
για συγκρότηση και δεύτερης 
«παράλληλης» εξεταστικής με 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης 
τερματίστηκαν άμεσα, γιατί εκτι-
μήθηκε πως θα οδηγούσαν σε 
ευτελισμό του θεσμού. Ετσι, η 
Ν.∆. θα ασκήσει πολιτική πίεση 
για τη διεύρυνση του αντικειμέ-
νου της επιτροπής: όπως λέγεται, 
τούτο θα γίνει όχι μόνον εξαιτί-
ας των καταγγελιών για παρακο-
λουθήσεις την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και για να καταστεί σαφές 
πως θεσμικά «κενά» συνυπήρχαν 
διαχρονικά με την ΕΥΠ, καθώς 
και προκειμένου να συζητηθούν 
μεταξύ των κομμάτων τα μέτρα 
ενίσχυσης του ελέγχου λειτουρ-
γίας της. 

Ομως, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το ΠΑΣΟΚ θα αποδεχθεί τη 
διεύρυνση του χρόνου έρευνας 
της εξεταστικής επιτροπής «μό-
νον εάν προκύψουν συγκεκριμέ-

να στοιχεία». Κατά πολλούς, η 
επιμονή η έρευνα να περιοριστεί 
στην περίοδο διακυβέρνησης της 
Ν.∆. καθιστά τη Χαριλάου Τρι-
κούπη ευάλωτη στη ρητορική 
ότι συμπλέει με –ή ακόμη καλύ-
πτει– την Κουμουνδούρου. 

Επίσης, πρέπει να σημειω-
θεί ότι καθώς η Ν.∆. θα έχει την 
πλειοψηφία στην εξεταστική 
επιτροπή, μπορεί με βάση τον 
κανονισμό της Βουλής να αλλά-
ξει μονομερώς την ατζέντα των 
ερευνών. 

Πάντως, μια τέτοια κίνηση 
εμπεριέχει τον κίνδυνο η κυβέρ-
νηση να καταγγελθεί για κατα-
στρατήγηση του πνεύματος του 
Συντάγματος που επιτρέπει στην 
αντιπολίτευση με 120 ψήφους να 
δρομολογεί εξεταστικές.

Η δεύτερη σύγκρουση στο μέ-
τωπο των παρακολουθήσεων θα 
πραγματοποιηθεί με φόντο την 
Επιτροπή Θεσμών και ∆ιαφάνει-
ας. Η επιτροπή θα συνεδριάσει 
ούτως ή άλλως εντός της εβδο-

μάδας, καθώς με βάση την πρό-
σφατη Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου θα κληθεί σε ακρόαση 
ο νέος διοικητής της ΕΥΠ Θεμι-
στοκλής ∆εμίρης. Το ΠΑΣΟΚ ανα-
μένεται να επιμείνει να ακολου-
θήσουν και άλλες συνεδριάσεις 
προκειμένου να υπάρξει ενημέ-
ρωση για τον λόγο παρακολού-
θησης του κ. Ανδρουλάκη, αλ-
λά και για να εξεταστούν άλλοι 
κρίσιμοι μάρτυρες, όπως ο τέως 
διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης 
Κοντολέων, καθώς και ο επικεφα-
λής της Α∆ΑΕ Χρήστος Ράμμος. 
Πάντως, με βάση το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο δεν πρέπει να θε-
ωρείται πιθανόν να συζητηθούν 
οι λόγοι εθνικής ασφαλείας που 
οδήγησαν στην παρακολούθηση 
του κ. Ανδρουλάκη σε ένα πολυ-
πρόσωπο όργανο όπως η Επιτρο-
πή Θεσμών, ενώ θέση της Ν.∆. 
είναι οι όποιοι λοιποί μάρτυρες 
να κληθούν από την εξεταστική 
επιτροπή, που ούτως ή άλλως θα 
συγκροτηθεί.

Η συνθήκη για να μπει «με το δε-
ξί» ο ΣΥΡΙΖΑ στη φθινοπωρινή 
προεκλογική μάχη είναι μία: οι 
πρώτες δημοσκοπήσεις του Σε-
πτεμβρίου να δείξουν σημαντική 
μείωση της ψαλίδας με τη Ν.∆. Η 
συζήτηση στη Βουλή μέσα στην 
εβδομάδα είναι το πρώτο στοίχη-
μα που θέλει να κερδίσει ο Αλέξης 
Τσίπρας. Στην αξιωματική αντι-
πολίτευση είναι πεπεισμένοι πως 
οι εξελίξεις αναδιαμορφώνουν το 
πολιτικό σκηνικό. Στην Κουμουν-
δούρου πιστεύουν ότι η υπόθεση 
των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ 
αποτελεί τομή και το σημείο χω-
ρίς επιστροφή για τη φθορά της 
κυβέρνησης μετά από τρία χρό-
νια υπεροχής.

Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αναπροσαρμοστεί, με την εκλο-
γική ετοιμότητα να παραμένει. 
Με φόντο τη σύγκρουση στην 
ολομέλεια, οι επισυνδέσεις βρί-
σκονται στην κορυφή της ατζέ-
ντας, ωστόσο στην πορεία με τη 
σύσταση της εξεταστικής επι-
τροπής αναμένεται και αυτό το 
θέμα να μπει σε μια ευθεία αντι-
πολιτευτική γραμμή με την ακρί-
βεια, την ενεργειακή κρίση, την 
πανδημία, το μεταναστευτικό και 
τα ελληνοτουρκικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέ-
χρι στιγμής προσανατολίζεται να 

στηρίξει την πρόταση του ΠΑ-
ΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής. Οι συνεδριάσεις των 
οργάνων που θα ακολουθήσουν 
και οι εξελίξεις θα καθορίσουν 
την τελική γραμμή. Για την προ 
ημερησίας συζήτηση η προσοχή 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θα επικεντρωθεί σε τρία σημεία:

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχει-
ρήσει να αναδείξει πως τα ερω-
τήματα που προκύπτουν από την 

υπόθεση των παρακολουθήσεων 
της ΕΥΠ είναι αμείλικτα και απαι-
τούν απαντήσεις από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη.
– Πόσοι άλλοι Eλληνες πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι και επιχειρηματί-
ες παρακολουθούνται;
– Ισχύει ότι η ΕΥΠ έχει νοικιάσει 
το Predator;
– Είναι σύμπτωση ότι τον Νίκο 
Ανδρουλάκη και τον δημοσιο-
γράφο Θανάση Κουκάκη τους 
παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το 
Predator, όπως αναφέρουν, με 

«δόλωμα» μάλιστα για την πα-
γίδευση των συσκευών τον ίδιο 
σύνδεσμο;
– Ποιος είναι ο ιδιώτης που ήθε-
λε να παρακολουθεί έναν ευρω-
βουλευτή και υποψήφιο για την 
αρχηγία ενός κόμματος, αλλά και 
έναν οικονομικό συντάκτη;
– Οι επιχειρηματικές συναλλαγές 
του παραιτηθέντα Γρηγόρη ∆ημη-
τριάδη, πρώην γενικού γραμμα-
τέα του πρωθυπουργού και ανι-
ψιού του, συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με τις εταιρείες που εμπο-

ρεύονται το παράνομο λογισμικό 
Predator;
– Γιατί άλλαξε ο νόμος μόλις κέρ-
δισε τις εκλογές η Ν.∆., ώστε να 
μπορέσει να γίνει διοικητής της 
ΕΥΠ ο κ. Κοντολέων;
– Γιατί άλλαξε επίσης ο νόμος και 
οι πολίτες χάνουν το δικαίωμα να 
ενημερωθούν, αν είχαν τεθεί σε 
καθεστώς παρακολούθησης και 
μάλιστα αναδρομικά; Η κυβέρ-
νηση έχει απορρίψει δύο φορές 
σχετική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ 
για κατάργηση των ανεξέλεγκτων 

παρακολουθήσεων και συνεχίζει 
να μην την κάνει δεκτή.

Η σχέση με το ΠΑΣΟΚ

Η ιδιαιτερότητα της επερχό-
μενης συνεδρίασης είναι πως θα 
γίνει μια συζήτηση που θα αφο-
ρά τον Νίκο Ανδρουλάκη, χωρίς 
ο ίδιος να είναι παρών. Είναι κά-
τι που το ήξεραν καλά στην Κου-
μουνδούρου, όταν ζητούσαν να 
πραγματοποιηθεί η προ ημερησί-
ας συζήτηση. Hθελαν να βάλουν 
το ΠΑΣΟΚ σε θέση «κομπάρσου» 
σε μια υπόθεση που τους αφο-
ρά άμεσα; Το σίγουρο είναι πως 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανέναν λό-
γο αυτή τη στιγμή να παρέμβει 
στην κρίση που περνούν οι σχέ-
σεις του Μαξίμου με τη Χαριλάου 
Τρικούπη. Είναι ικανοποιημένοι 
από το ρήγμα που έχει προκλη-
θεί, εκτιμώντας πως δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύ-
νη μεταξύ των δύο κομμάτων. 

Oσον αφορά τις σχέσεις ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη 
με τα οποία συνομίλησε η «Κ», 
θεωρούν πως η κόντρα που υπάρ-
χει μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλά-
κη δεν είναι το μεγάλο εμπόδιο 
για την υλοποίηση της προοδευ-
τικής διακυβέρνησης όσο είναι 
η δεξιά πτέρυγα του κινήματος. 
Εκτιμούν, μάλιστα πως αρκετοί 
από τους «22» θα δυσαρεστηθούν 

από την αναμενόμενη μονομέτω-
πη επίθεση του Μιχάλη Κατρίνη 
στον πρωθυπουργό στην ολομέ-
λεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλή-
σει στη Βουλή για το μεγαλύτε-
ρο σκάνδαλο δημοκρατίας από 
την εποχή της μεταπολίτευσης 
και μετά. Και η δημιουργία ενός 
κοινού αντιπολιτευτικού μετώ-
που των προοδευτικών δυνάμεων 
απέναντι στη Ν.∆. επιθυμούν να 
ξεκινήσει και επίσημα αυτή την 
εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης με τη σκληρή κρι-
τική που θα ασκήσει στον πρω-
θυπουργό επιθυμεί να δείξει ότι 
είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της 
κίνησης, που μπορεί να οδηγήσει 
πιο γρήγορα τη χώρα σε εκλογές, 
παρά τις διαβεβαιώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. 

Παράπλευρο κέρδος είναι και 
η ενοποίηση των γραμμών μέσα 
στο κόμμα. Πρέπει να θεωρείται 
δεδομένο πως οι «85» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που θα βρεθούν στην ολομέ-
λεια θα μετρήσουν μία προς μία 
τυχόν απουσίες από τα έδρανα 
της δεξιάς πτέρυγας. Είναι ένας 
από τους λόγους, άλλωστε, που 
ζητήθηκε να γίνει η συγκεκριμέ-
νη συζήτηση, εκτιμώντας πως σε 
αυτόν τον αγώνα η κοινοβουλευ-
τική ομάδα της πλειοψηφίας δεν 
είναι αρραγής.

Πόκερ 
διαρκείας 
για τρεις

Σχέδιο δράσης για τον παρόντα και για τον απόντα αντίπαλο 

Τα σχέδια Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ενόψει 

αναμετρήσεων για τις παρακολουθήσεις

Ποια πυρά ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρωθυπουργού και πώς σκοπεύει να πολιτευθεί απέναντι στον Ανδρουλάκη

Στη Βουλή, ο πρωθυ-
πουργός αναμένεται 
να αναφερθεί στην 
περαιτέρω θωράκιση 
της ΕΥΠ, καθώς και σε 
προβληματικές πτυχές 
στον τρόπο λειτουργίας 
της στο παρελθόν.

Στην Κουμουνδούρου 
εκτιμούν πως δεν μπορεί 
να αποκατασταθεί η εμπι-
στοσύνη μεταξύ Χαρ. 
Τρικούπη και Μαξίμου.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κάνει λόγο για 
το μεγαλύτερο σκάνδαλο ∆ημοκρατίας από την εποχή της Μεταπολίτευσης. 

O Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να παραστεί στη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών που προκάλεσε ο Αλέξης 
Τσίπρας, και η Χαρ. Τρικούπη ρίχνει τα βέλη της στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διευ-
ρύνει το πλαίσιο της αντιπαράθεσης πέραν της «επισύνδεσης» στο τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Η υπόθεση των υποκλο-
πών, παρότι παραμένει ψη-
λά στην επικαιρότητα, δεν 
κυριαρχεί στις συζητήσεις 
στο Μέγαρο Μαξίμου. Oπως 
σημειώνουν στενοί συνερ-
γάτες του κ. Μητσοτάκη, 
προτεραιότητα αποτελούν:
• Το «καλάθι» της ∆ΕΘ που 
θα οριστικοποιηθεί το επό-
μενο δεκαήμερο, όταν θα 
υπάρχει ακριβέστερη εικό-
να για την πορεία των εσό-
δων. Το πολιτικό πλαίσιο της 
ομιλίας του πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη, μέ-
σω της οποίας ουσιαστικά 
θα κηρυχθεί η έναρξη μιας 
παρατεταμένης προεκλο-
γικής εκστρατείας με κατά-
ληξη τις διπλές κάλπες της 
άνοιξης. Η προετοιμασία για 
μια πιθανή νέα έξαρση του 
κορωνοϊού το φθινόπωρο, 
σε συνδυασμό με τις κατευ-
θύνσεις που θα πρέπει να 
δοθούν στους πολίτες ανα-
φορικά με την τέταρτη δό-
ση του εμβολίου.
• Η εφαρμογή του νέου νό-
μου για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με αιχμή την 
αστυνομική φύλαξη των ΑΕΙ, 
που θα τεθεί για πρώτη φο-
ρά σε ισχύ. Το μεταναστευτι-
κό, ειδικά μετά τις πρόσφα-
τες κινήσεις της Αγκυρας 
στον Εβρο, αλλά και τις νέες 
«οδούς» που χρησιμοποιούν 
οι διακινητές. 

Προτεραιότητα 
η ΔΕΘ

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ



Σαλπάρουμε
    για Αιγαίο!
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Το μοδάτο στέκι επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό των 
Αθηνών δεν είναι κάποιο «κρη-
σφύγετο». ∆ιάφανα τζάμια, βι-
ομηχανικός «λονδρέζικος» σχε-
διασμός, ωραία μικρή αυλή με 
ροτόντες. Παρ’ όλα αυτά το εστι-
ατόριο προτιμάται από τις «αλε-
πούδες» της δημόσιας ζωής. Η 
ειδίκευση στα ψητά κρέατα και 
στα ζουμερά χάμπουργκερ ανα-
φέρεται συχνά στις... «επισυν-
δέσεις» των επιφανών. Εκεί, ένα 
βράδυ του καλοκαιριού του 2018, 
σε μια εποχή που οι παρανοϊκοί 
εξ ημών υποψιάζονταν ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα προβεί σε κάποιου είδους 
«πραξικόπημα» (ή δημοψήφισμα) 
για να διαιωνίσει την εξουσία του, 
ο Γρηγόρης ∆ημητριάδης διαβε-
βαίωνε ότι ο θείος του, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, θα κέρδιζε τις 
εκλογές και μιλούσε για τον ρόλο 
που ο ίδιος θα αναλάμβανε δίπλα 
του. Πώς περιέγραφε αυτόν τον 
ρόλο; Πριν αναφερθούμε στο πώς 
ο ίδιος ο κ. ∆ημητριάδης μιλούσε 
για τις μελλοντικές ευθύνες του, 
μπορούμε να περιγράψουμε με 
αδρές γραμμές τα πρόσωπα που 
υπηρέτησαν ως διευθυντές στο 
Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού 
από το 1974 μέχρι σήμερα που 
ο διάδοχος του κ. ∆ημητριάδη, 
ο Γιάννης Μπρατάκος, γιος του 
ιστορικού διευθυντή της Ν.∆., 
Αγγελου Μπρατάκου, βρίσκεται 
πλέον στην «ηλεκτρική καρέ-
κλα», μέσα στο ευήλιο δωμάτιο 
που κρύβεται τρία μέτρα πίσω 
από το τζάκι που βλέπουμε ως 
φόντο στα πρωθυπουργικά δι-
αγγέλματα.

Ιππότης του Καραμανλισμού

Ο πρέσβης (και μετέπειτα 
υπουργός Εξωτερικών επί Κώ-
στα Καραμανλή) Πέτρος Μολυ-
βιάτης ήταν γενικός διευθυντής 
του Πολιτικού Γραφείου του πρω-
θυπουργού Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή από το 1974 έως το 1980 
και διατήρησε την ίδια θέση δί-
πλα στον Καραμανλή κατά τις 
δύο θητείες του στην Προεδρία 
της ∆ημοκρατίας (1980-1985 και 
1990-1995). Ο νυν πρόεδρος του 
∆.Σ. του Ιδρύματος Καραμανλή 
χαίρει διακομματικής εκτίμησης. 
Ο Καραμανλής διέκρινε τις ικα-
νότητές του και του πρότεινε 
να ενταχθεί στο Γραφείο Πρω-
θυπουργού όταν ήταν νεαρός 
διπλωμάτης στο ΥΠΕΞ στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’50. Τότε 
συνεργαζόταν με τον υπουργό 
Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέρωφ 
(μεταξύ άλλων για την υποστή-
ριξη του απελευθερωτικού αγώ-
να των Κυπρίων). Ομως, ο κ. Μο-
λυβιάτης εξήγησε ότι μόλις είχε 
παντρευτεί και οικονομικοί λόγοι 
επέβαλλαν να υπηρετήσει σε ορι-
σμένα ξένα πόστα. Το 1974 απο-
δέχτηκε τη νέα πρόταση του Κα-
ραμανλή. Σημειώνεται ότι έως το 
1981 το Γραφείο Πρωθυπουργού 
βρισκόταν στη Βουλή.

Ο κ. Μολυβιάτης διαμόρφωνε 
τις συνθήκες έτσι ώστε οι επα-
φές του ιδρυτή της Ν.∆. αλλά 
και η διαχείριση των κάθε λο-
γής ευαίσθητων θεμάτων να γί-
νονται με την επιλεκτικότητα, 
την εχεμύθεια και τη σοβαρό-
τητα που ο Καραμανλής ήθε-
λε. Παρακολουθούσε συστημα-
τικά το κυβερνητικό έργο και 
όταν ήθελε να στείλει μήνυμα 
σε κάποιον υπουργό τού έλεγε 
ευγενικά, αλλά αυστηρά: «Εγώ 
πάντως δεν θα το έκανα έτσι». 
Μέχρι σήμερα αποκρούει κάθε 
πειρασμό να συγγράψει «απο-
μνημονεύματα». «Υπάρχουν όλα 
στο Αρχείο Καραμανλή», απα-
ντάει σε όσους τον παρακινούν 
να αφηγηθεί την ιστορία όπως 
την έζησε. ∆ιατηρούσε άριστη 
σχέση με τον Αντώνη Λιβάνη, 
με τον οποίο συχνά οργάνωναν 
συναντήσεις του Καραμανλή με 
τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πέρα 
από τον ρόλο του στην εσωτε-
ρική πολιτική, ακόμα πιο σημα-
ντική ήταν η συμβολή του στις 
διπλωματικές πρωτοβουλίες του 
Καραμανλή τη δεκαετία του ’70 
για την επιστροφή της Ελλάδας 

στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑ-
ΤΟ, για την ένταξη στην ΕΟΚ και 
για τις συζητήσεις με την Τουρ-
κία για το ζήτημα της υφαλοκρη-
πίδας στο Αιγαίο.

Εποχή Λιβάνη

∆ιευθυντής του Πολιτικού 
Γραφείου του Ανδρέα Παπαν-
δρέου ήταν ο Αντώνης Λιβάνης, 
τόσο προδικτατορικά όσο και κα-
τά την πρώτη οκταετία της «Αλ-
λαγής». Ο δημιουργός των εκδό-
σεων Λιβάνη ήταν και γενικός 
διευθυντής της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, χωρίς 
ο ίδιος να είναι ποτέ βουλευτής. 
Ο Λιβάνης δημιούργησε το Γρα-
φείο Πρωθυπουργού ως αυτο-
τελή δημόσια υπηρεσία (με τον 
νόμο 1299/1982) και το μετέφερε 
από τη Βουλή στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Υπήρξε ίσως ο ισχυρότερος 
«κλειδοκράτορας» στην ιστορία 
του Μεγάρου Μαξίμου με διευ-
ρυμένες αρμοδιότητες – από τις 
«διαιτησίες» στις σοσιαλιστικές 
τραγωδίες και τα «συντροφικά 
μαχαιρώματα» έως τις σχέσεις 
με τα εγχώρια κέντρα ισχύος. 
Υπήρξε μοναδικός στη διαχείρι-
ση τόσων πολλών επικίνδυνων 
αποστολών. Το μυστικό του ήταν 
ότι απέφευγε την αυτοπροβολή. 
Οποτε οι δημοσιογράφοι του ζη-
τούσαν συνέντευξη, η μόνιμη 
απάντησή του ήταν ότι «αν μι-
λούσα, δεν θα ήμουν σοβαρός». 
∆ιέθετε αίσθηση του μέτρου, φε-
ρόταν με σεβασμό σε φίλους και 
αντιπάλους, και δεν ακουμπού-
σε τα καλώδια της εξουσίας με 
γυμνά χέρια. ∆εν ενεπλάκη στο 
σκάνδαλο Κοσκωτά. ∆εν κόμπαζε 
για την ισχύ του. Αντιστασιακός 
επί χούντας, με πεντέμισι χρό-
νια σε εξορία και φυλακές, γνώ-

ριζε πώς διατηρούνται μυστικές 
οι ευαίσθητες συνεννοήσεις και 
αποστολές. Σφράγισε το αξίωμα 
σε τέτοιο βαθμό ώστε μέχρι σή-
μερα όταν ένας πρωθυπουργός 
δεν πάει καλά, λέμε: «Χρειάζεται 
έναν Λιβάνη». Βέβαια, ακόμα κι 
ένας Λιβάνης δεν μπορεί να θε-
ραπεύσει τα πάθη της εξουσίας. 
Οταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην 
κυβέρνηση το 1993, η διεύθυνση 
του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυ-
πουργού ανατέθηκε στην τρίτη 
σύζυγο του Ανδρέα, στη ∆ήμη-
τρα Λιάνη-Παπανδρέου. Η ασυ-
γκράτητη κολακεία υπουργών, 
ηθοποιών και ισχυρών οικονομι-
κών παραγόντων προς το πρόσω-
πό της μάλλον δεν τη βοήθησε 
να διαχειριστεί με σύνεση την 
εξουσία της. Ο Λιβάνης ορίστηκε 
υπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ και όταν χρειάστηκε δεν δί-
στασε να προσθέσει το όνομά 
του στην ολιγομελή ομάδα των 
«δανειστών» για να δικαιολογη-
θεί η ανέγερση της «βίλας της 
Εκάλης».

Στο Μέγαρο Μαξίμου του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δι-
ευθυντής του Γραφείου Πρωθυ-
πουργού διετέλεσε ο Κυριάκος 
Γριβέας, αλλά σε ορισμένα πρω-
θυπουργικά γραφεία ο διευθυ-
ντής δεν έχει πάντοτε τον πρώτο 
λόγο, αφού τοποθετούνται «πα-
ρά τω πρωθυπουργώ» πρόσωπα 
με ισχυρότερη επιρροή. Αυτό 
συνέβη και τότε, όταν από τον 
Οκτώβριο του 1990 έως τον ∆ε-
κέμβριο του 1992 η Ντόρα Μπα-
κογιάννη ορίστηκε υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ και είχε 
συνολική εποπτεία σε μια πο-
λιτική περίοδο που η ίδια έχει 
χαρακτηρίσει «κόλαση», αφού 
ο Μητσοτάκης κυβερνούσε μό-
λις με 151 βουλευτές. Σκάνδαλο 
υποκλοπών εκδηλώθηκε επίσης 
εκείνη την εποχή όταν ο στρατη-

γός Νίκος Γρυλάκης, σύμβουλος 
του πρωθυπουργού, είχε οργανώ-
σει παρακολουθήσεις πολιτικών 
προσώπων, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 
1994 η εξεταστική επιτροπή που 
συνέστησε το ΠΑΣΟΚ απέδωσε 
ευθύνες στον Μητσοτάκη και 
στην κυρία Μπακογιάννη, αλ-
λά ο Παπανδρέου αποφάσισε, 
έπειτα και από εισήγηση του Ευ-
άγγελου Βενιζέλου, να μη συνε-
χιστεί η ποινικοποίηση της πο-
λιτικής ζωής.

Oσα δεν έλεγε ο Θέμελης

Η θέση του διευθυντή του Πο-
λιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού 
έμεινε κενή την οκταετία Σημίτη, 
από το 1996 έως το 2004. Αυτό 

έγινε έπειτα από εισήγηση του 
Νίκου Θέμελη, γιατί δεν ήθελε 
να τον αποκαλέσουν «νέο Λιβά-
νη», «κλειδοκράτορα» και άλλα 
επίθετα που του προκαλούσαν 
δυσφορία. Ο νομικός και συγ-
γραφέας, που ήταν στενός συ-
νεργάτης του Κώστα Σημίτη από 
το 1981 στο υπουργείο Γεωργίας, 
έκρυβε συστηματικά την εξουσία 
του. Επέλεξε τον τίτλο του επικε-
φαλής του Γραφείου Σχεδιασμού 
Στρατηγικής, αλλά στην πράξη 
εκείνος ήταν ο «διευθυντής ορ-
χήστρας» του Μεγάρου Μαξίμου, 
έχοντας επιλέξει προσωπικά και 
αρκετούς από τους «σολίστες». 
Είχε το έπιπλο του γραφείου του 
ακριβώς απέναντι από εκεί που 
είναι τώρα το γραφείο – μπροστά 

από την μπαλκονόπορτα. Συχνά 
άκουγε κλασική μουσική από το 
Γ΄ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας και κάπνιζε πουράκια 
La Paz Wilde. Ακόμα και στους 
φίλους του μπορεί να έλεγε με 
αφοπλιστική αθωότητα ότι δεν 
γνώριζε τίποτα για μια κρίσιμη 
απόφαση του πρωθυπουργού, 
την ίδια ώρα που σε συνεννόηση 
με τον πρωθυπουργό έγραφε τα 
σχέδια ομιλίας για την απόφαση 
αυτή. Απολάμβανε να ισχυρίζε-
ται ότι δεν ενημερώθηκε από 
τον Κώστα Σημίτη για κάτι που 
εκ των υστέρων αποδεικνυόταν 
ότι ο ίδιος σχεδίασε μαζί του, και 
γελούσε με την καρδιά του όταν 
κάποιοι συνεργάτες του άρχισαν 
να εκφράζουν τη δυσπιστία τους 
για ανάλογες διαβεβαιώσεις του.

Η νομοθετική λειτουργία, οι 
σχέσεις με τους βουλευτές, η πα-
ρακολούθηση των υπουργών εί-
χαν ανατεθεί στον Σωκράτη Κο-
σμίδη, που ήταν γραμματέας του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Ισχυρός 
ήταν ο ρόλος του επικεφαλής του 
Γραφείου Τύπου Γιώργου Παντα-
γιά και αποφασιστική, την πρώ-
τη τετραετία, ήταν η επιρροή του 
Θόδωρου Τσουκάτου. Ο Νίκος 
Θέμελης αγωνιούσε για τις πο-
λιτικές εξελίξεις και τον προβλη-
μάτιζαν οι εμπιστευτικές πληρο-
φορίες που έρχονταν στα αυτιά 
του για ανθρώπους και γεγονό-
τα. Κυρίως όμως ήταν αφοσιω-
μένος στην εξωτερική πολιτική. 
Συνεργαζόταν σχεδόν σε καθη-
μερινή βάση με τους ομολόγους 
του στη Γερμανία, τη Γαλλία και 
την Αγγλία, καθώς γνώριζε και 
τις τρεις γλώσσες. «Να έχουμε 
μαζί μας τις μεγάλες δυνάμεις», 
έλεγε. Εκανε συνεχώς ταξίδια 
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 

που δεν ανακοινώνονταν στον 
Τύπο. Μετρούσε τον χρόνο με τις 
Συνόδους Κορυφής της Ε.Ε. και 
με τα πολλά συλλεκτικά ρολόγια 
τοίχου κρεμασμένα στην είσοδο 
του σπιτιού του στου Παπάγου.

Είχε έναν μοναδικό τρόπο να 
μεταδίδει την έγνοια του για την 
Κύπρο, τη σημασία και τη μονα-
δική αξία της Κύπρου για την Ελ-
λάδα, χωρίς ο ίδιος να ήταν Κύ-
πριος. Το όραμά του, το στοίχημά 
του ήταν να αντιστραφεί, να ακυ-
ρωθεί η τραγωδία του 1974 με 
τρόπο ειρηνικό, να αρθεί η ει-
σβολή και να σβήσει η πράσινη 
γραμμή στη Λευκωσία. Ποτέ δεν 
ήταν περισσότερο ευτυχισμένος 
στην πολιτική από την ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2003, 
στη Στοά Αττάλου στην Αθήνα. 
∆εν τα είπε αυτά ποτέ δημόσια. 
Προτίμησε να τα εκφράσει αλλη-
γορικά, στα μυθιστορήματά του, 
που όλοι δήλωναν ότι διάβαζαν, 
ακόμα και ο Κώστας Καραμανλής 
που άλλον καλό λόγο δεν είχε για 
την εποχή Σημίτη. Ο Θέμελης 
έτρεχε συνεχώς, ποτέ δεν είχε 
χρόνο. Μετά το 2003 πάλευε με 
τον καρκίνο, έγραφε βιβλία, μα-
γείρευε καταπληκτικά και έμεινε 
δίπλα στον Κώστα Σημίτη μέχρι 
το 2011 που έφυγε από τη ζωή. 
Ηθελε να ζήσει δύο ζωές μέσα 
σε μία και όχι μόνο το πέτυχε, 
αλλά το έκανε και βιβλίο: «Μια 
ζωή, δυο ζωές» (2007).

Στην κυβέρνηση Κώστα Καρα-
μανλή επικεφαλής του Μεγάρου 
Μαξίμου ήταν ο δικηγόρος Γιάν-
νης Αγγέλου, ο πιο έμπιστος συ-
νεργάτης του πρωθυπουργού από 
τα πρώτα του βήματα στην πολι-
τική. Ανθρωπος διακριτικός και 
γνήσιος, που τηρούσε το μέτρο. 
Παράλληλα, ο Καραμανλής είχε 
προσφέρει διευρυμένη εξουσία 
στον Θοδωρή Ρουσόπουλο, που 
ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, 

βουλευτής και υπουργός Επικρα-
τείας και είχε αναλάβει σχεδόν 
εν λευκώ τον στρατηγικό σχεδι-
ασμό ήδη από το 2000. Το όνομα 
του Ρουσόπουλου ενεπλάκη από 
μερίδα του Τύπου στην υπόθεση 
της Μονής Βατοπαιδίου. Ο νυν 
βουλευτής της Ν.∆. αθωώθηκε 
πλήρως έπειτα από πολυετείς δι-
καστικές περιπέτειες.   

Στο Μέγαρο Μαξίμου του 
Γιώργου Παπανδρέου διευθύ-
ντρια ήταν η Ρεγγίνα Βάρτζελη. 
Ηταν και παραμένει το πιο έμπι-
στο πρόσωπο του Παπανδρέου 
από το 1981 που πρώτη φορά εξε-
λέγη βουλευτής. Ο Κώστας Θέ-
ος, ένα από τα πιο αθόρυβα και 
άξια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ανέ-
λαβε τον Σχεδιασμό Στρατηγι-
κής. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
κυβέρνηση και στη «μηχανική 
της εξουσίας» είχε ο υπουργός 
Επικρατείας και καθηγητής Νο-
μικής Χάρης Παμπούκης. «Στα-
θερή αξία» ο Νίκος Αθανασάκης, 
που ήταν εξ απορρήτων συνερ-
γάτης και του Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Στο Μέγαρο Μαξίμου του 
Λουκά Παπαδήμου διευθυντής 
ήταν ο καθηγητής και νυν γενι-
κός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ 
και σταθερός αρθρογράφος της 
«Κ» Γιώργος Παγουλάτος. Κρίσι-
μο ρόλο από τη θέση του οικο-
νομικού συμβούλου είχε ο κα-
θηγητής, μετέπειτα υπουργός 
Οικονομικών και νυν πρόεδρος 
του ∆.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, 
Γκίκας Χαρδούβελης.

Οταν ορκίστηκε πρωθυπουρ-
γός ο Αντώνης Σαμαράς όρισε 
διευθυντή του Μεγάρου Μαξί-
μου τον Κωνσταντίνο Μπούρα, 
Μεσσήνιο φυσικομαθηματικό με 
ειδίκευση στην πληροφορική. Η 
γνωριμία του Μπούρα με τον με-
τέπειτα πρωθυπουργό έγινε όταν 
ο Σαμαράς ανέλαβε υπουργός 
Οικονομικών στην κυβέρνηση 
Τζαννετάκη το 1989. Τότε έχρισε 
τον Μπούρα, που ήδη είχε δια-
κριθεί για τη δουλειά μηχανορ-
γάνωσης στα γραφεία της Ν.∆., 
ειδικό γραμματέα με αρμοδιότη-
τα το ΚΕΠΥΟ. Ο Μπούρας μαζί 
με τον Γιώργο Μουρούτη και τον 
Χρύσανθο Λαζαρίδη ήταν τα τρία 
στελέχη που ακολούθησαν τον 
Σαμαρά στην Πολιτική Ανοιξη 
και παραμένουν δίπλα του μέχρι 
σήμερα. Κατά την πρωθυπουρ-
γία Σαμαρά όμως ξεχώρισε ένα 
τέταρτο πρόσωπο, ο δικηγόρος 
Σταύρος Παπασταύρου. Ατομο 
της απολύτου εμπιστοσύνης του 
Σαμαρά, ανέλαβε τις επαφές με 
την τρόικα και ήταν επικεφαλής 
της ελληνικής ομάδας διαπραγ-
μάτευσης. Στο Μέγαρο Μαξίμου 
του Αλέξη Τσίπρα διευθυντής 
ήταν ο ∆ημήτρης Τζανακόπου-
λος. Παράλληλα, αποφασιστική 
ήταν η επιρροή στη διαμόρφω-
ση του προγράμματος, της στρα-
τηγικής και των αποφάσεων του 
πρωθυπουργού τόσο του Νίκου 
Παππά όσο και του Αλέκου Φλα-
μπουράρη. Ορκίστηκαν υπουργοί 
παρά τω πρωθυπουργώ και τα 
γραφεία του βρίσκονταν εντός 
του Μεγάρου Μαξίμου.

Η εξομολόγηση

Επειτα από αυτή την περιήγη-
ση στα πρωθυπουργικά γραφεία 
της Μεταπολίτευσης οφείλου-
με να συμπληρώσουμε τι έλεγε 
στους συνομιλητές του στο στέκι 
της Φιλοθέης ο Γρηγόρης ∆ημη-
τριάδης. Ο εγγονός του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη με τη στενό-
τερη σχέση μαζί του βρισκόταν 
παράλληλα κοντά στον θείο του, 
Κυριάκο, από την πρώτη μέρα 
που εκείνος έθεσε υποψηφιότητα 
στη Β΄ Αθηνών το 2004. Υπενθύ-
μιζε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη 
αποτελεί στόχο, ότι έχασε ένα μέ-
λος της, τον Παύλο Μπακογιάν-
νη, και υποστήριζε ότι γι’ αυτό, 
για λόγους ασφαλείας, πρέπει να 
αναληφθεί η θεσμική εποπτεία 
της ΕΥΠ από πρόσωπο της οικο-
γένειας μέσα στο Μέγαρο Μα-
ξίμου. Σήμερα οι επικριτές του 
λένε ότι προέβη σε κατάχρηση 
εξουσίας, ενώ οι φίλοι του επιμέ-
νουν ότι δέχεται βέλη λόγω της 
σχέσης του με τον πρωθυπουργό. 
Η συνέχεια... επί σκηνής.

Οι κλειδοκράτορες του Μαξίμου
Τι εξουσίες είχαν αναλάβει και πώς τις ασκούσαν οι «εξ απορρήτων» των πρωθυπουργών από το 1974 μέχρι σήμερα

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πέτρος Μολυβιάτης 
είχε σημαντική συμβολή 
στις πρωτοβουλίες 
Καραμανλή για 
επιστροφή της Ελλάδας 
στο στρατιωτικό σκέλος 
του ΝΑΤΟ και για 
την ένταξη στην ΕΟΚ.

Ο Αντώνης Λιβάνης 
δημιούργησε το Γραφείο 
Πρωθυπουργού ως 
αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία (με τον 
νόμο 1299/1982) και το 
μετέφερε από τη Βουλή 
στο Μέγαρο Μαξίμου.
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Ο πρέσβης Πέτρος Μολυβιάτης ήταν γενικός διευθυντής του Πολιτικού Γρα-
φείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή από το 1974 έως το 1980. 

Κατά την οκταετία Σημίτη, ο Νίκος Θέμελης κατείχε τον τίτλο του επικεφαλής 
Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής, μολονότι είχε τον πρώτο λόγο στο Μαξίμου.

Από το ’80 μέχρι σήμερα, όταν ένας πρωθυπουργός δεν πάει καλά λέμε: 
«Χρειάζεται έναν Λιβάνη» (στη φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου).
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Αυτή την εβδομάδα, η μέχρι 
πρότινος νεότερη πρωθυπουρ-
γός παγκοσμίως, Σάνα Μαρίν, 
μπήκε στο μάτι του κυκλώνα. 
Λόγος η δημοσιοποίηση κά-
ποιων βίντεο, στα οποία η 
36χρονη Φινλανδή χορεύει ξέ-
φρενα με φίλους της, τραγου-
δάει και ποζάρει στην κάμερα. 
Σε ένα από αυτά, μια φωνή πα-
ρευρισκόμενου ακούγεται να 
λέει «αυτό σου δίνει υπέροχη 
αίσθηση» – εξαιτίας αυτής της 

ατάκας, η αρχηγός κόμματος 
της φινλανδικής αντιπολίτευ-
σης Ρίκα Πούρα ζήτησε η κ. 
Μαρίν να κάνει τοξικολογική 
εξέταση, ενώ πολλοί κατέκρι-

ναν τη συμπεριφορά της, με ή 
χωρίς ναρκωτικά.

Ξέχασε το κινητό

Η αγάπη της Σάνα Μαρίν για 
τα πάρτι είναι γνωστή, και η δι-
ασκέδασή της αποτελεί κομμά-
τι που η ίδια αρνείται να απαρ-
νηθεί για χάρη της κριτικής 
την οποία δέχεται από μέρος 
της φινλανδικής κοινωνίας. 
Τον ∆εκέμβριο απολογήθηκε 
δημόσια όταν ξέχασε να πάρει 
μαζί της το κινητό της σε μια 
έξοδό της, με αποτέλεσμα η 

ασφάλειά της να μην μπορέσει 
να τη βρει για να την ενημερώ-
σει πως είχε έρθει σε επαφή με 
κρούσμα θετικό σε COVID-19. 
Αλλά αυτή τη φορά, παρότι η 
κ. Μαρίν εξέφρασε τη δυσαρέ-
σκειά της για το γεγονός ότι 
δημοσιοποιήθηκαν ιδιωτικές 
στιγμές που είχαν λάβει χώρα 
σε ιδιωτικό χώρο, αρνήθηκε 
να απολογηθεί για τον τρόπο 
με τον οποίο επιλέγει να περ-
νάει τον ελεύθερο χρόνο της. 

«Εχω μια οικογενειακή ζωή, 
μια επαγγελματική ζωή, και 

ελεύθερο χρόνο να ξοδέψω με 
τους φίλους μου, όπως πάνω 
κάτω και πολλοί άλλοι άνθρω-
ποι της ηλικίας μου», δήλωσε 
η κ. Μαρίν την Πέμπτη, τονί-
ζοντας πως θα συνεχίσει να εί-
ναι το ίδιο άτομο, ελπίζοντας 
πως αυτό θα είναι αποδεκτό. 

Τοξικολογική εξέταση

Παρότι αρνήθηκε ότι έχει 
πάρει ποτέ ναρκωτικά –«χό-
ρεψα, τραγούδησα, πάρταρα, 
όλα εξαιρετικά νόμιμα πράγ-
ματα»–, την Παρασκευή ανα-

κοίνωσε ότι υπεβλήθη σε τοξι-
κολογική εξέταση. «∆εν έκανα 
τίποτα παράνομο», τόνισε, 
λέγοντας πως αποφάσισε να 
κάνει την εξέταση προκειμέ-
νου να διαλύσει οποιαδήποτε 
υποψία για το αντίθετο. «Εμπι-
στεύομαι ότι ο κόσμος αντι-
λαμβάνεται πως ο ελεύθερος 
χρόνος και ο εργασιακός μπο-
ρούν να διαχωρίζονται», δή-
λωσε η κ. Μαρίν. Κατά πόσον, 
όμως, αυτό ισχύει για τους πο-
λιτικούς, και δη όταν είναι νέ-
ες γυναίκες;

«Εχω μια οικογενειακή 
ζωή, μια επαγγελματική, 
και ελεύθερο χρόνο να 
ξοδέψω με τους φίλους 
μου», δήλωσε η κ. Μαρίν.

Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

Η λεπτή γραμμή ιδιωτικής και δημόσιας ζωής
Γυναίκες πολιτικοί και επικοινωνιολόγοι σχολιάζουν το βίντεο της Φινλανδής πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν σε πάρτι

Σύμφωνα με τον επικοινωνιο-
λόγο Γιώργο Φλέσσα, οι πολιτι-
κοί πρέπει να είναι πάντα πολύ 
προσεκτικοί, καθώς είναι πάντα 
εκτεθειμένοι. 

«Στην εποχή που ζούμε δεν 
υπάρχει κανενός είδους ιδιω-
τικότητα», δηλώνει στην «Κ», 
«οτιδήποτε κάνεις μπορεί να 
βγει στη δημοσιότητα». Παρ’ 
όλο που θεωρητικά υπάρχει διά-
κριση ανάμεσα στη δημόσια και 
την ιδιωτική ζωή, στην πράξη 
οι πολιτικοί κρίνονται παντού 
και είναι ορατοί πάντα. 

Ακόμη κι αν κάτι δεν είναι 
ανήθικο, «δεν ξέρεις πώς θα σε 
κρίνουν», σημειώνει, τονίζο-
ντας πως το βίντεο της κ. Μα-
ρίν, στον ίδιο δεν έκανε καμία 
εντύπωση. 

Οι Φινλανδοί, τονίζει όμως, 
είναι «πολύ πιο φιλελεύθεροι», 
ενώ η ελληνική κοινωνία είναι 
«πολύ συντηρητική, μια κοινω-
νία που αρέσκεται στις υπερβο-
λικές αντιδράσεις». 

Πρότυπα και κανόνες

«Στην Ελλάδα θα συνέστη-
να σε όλους, άντρες και γυναί-
κες, να είναι πολύ προσεκτι-
κοί», αναφέρει, σημειώνοντας 
βέβαια πως τα πρότυπα και οι 
«κανόνες» αλλάζουν ανάλογα 
με τις εποχές. 

«Επί ΠΑΣΟΚ ήταν αποδεκτό 
να πηγαίνουν οι πολιτικοί στα 
μπουζούκια και να χορεύουν 
ζεϊμπέκικα», δηλώνει, αναφε-
ρόμενος στη χαρακτηριστική 
φωτογραφία του Ανδρέα Πα-
πανδρέου. «Τώρα δεν πάνε, για-
τί έχουν μεσολαβήσει 10 χρό-
νια κρίσης». 

Ούτε ο επικοινωνιολόγος Πε-

ρικλής Πηλείδης μπορεί να δει 
κάτι που «είναι έστω και στο 
ελάχιστο επιλήψιμο» στο βί-
ντεο. ∆εν έχει να κάνει με το 
φύλο ή την ηλικία της, τονί-
ζει – «θα μπορούσε να είναι 80 
χρονών και να θέλει να γλεντή-
σει», λέει στην «Κ», «το να χο-
ρεύει ένας άνθρωπος δεν είναι 
πρόβλημα». 

Τι θα βγει προς τα έξω

Το πρόβλημα είναι πως δη-
μοσιοποιήθηκε μια στιγμή χω-
ρίς να το θέλει –«οφείλεις να 
διασφαλίζεις τι μπορεί να βγει 

έξω», δηλώνει– τονίζοντας όμως 
πως ακριβώς για αυτή τη συμπε-
ριφορά η κ. Μαρίν έχει και φα-
νατικούς οπαδούς. Οσον αφορά 
την Ελλάδα, ο κ. Πηλείδης λέει 
πως «ο ψηφοφόρος θέλει τον 
βουλευτή δίπλα του, όπως και 
την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά 
τους πρωθυπουργούς τούς βά-
ζει σε “άλλη καρέκλα”». 

«Οσον αφορά όμως κάποιες 
εκδηλώσεις πιο χαλαρής συ-
μπεριφοράς, πιθανόν να συμ-
βούλευα κάν’ το, γιατί βγάζει 
και ένα πιο ανθρώπινο προφίλ», 
τονίζει. 

«Οι πολιτικοί κρίνονται
παντού και είναι
πάντα ορατοί»

«Ο ψηφοφόρος
θέλει τον βουλευτή 
δίπλα του, όπως 
και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, αλλά 
τους πρωθυπουργούς 
τούς βάζει σε 
“άλλη καρέκλα“».

«Πάντα θεωρείς ότι πρέπει να 
προσέχεις», τονίζει στην «Κ» η 
υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων ∆όμνα Μι-
χαηλίδου. Για την ίδια, το γεγο-
νός ειδικά πως το συγκεκριμένο 
υπουργείο αφορά την ευαλωτό-
τητα, αυτομάτως σημαίνει πως 
«σε επίπεδο συμβολισμού, δεν 
μπορείς να κάνεις ακρότητες». 
Παρ’ όλα αυτά, η κ. Μιχαηλίδου 
ήταν μόλις 30 χρόνων όταν ανέ-
λαβε χρέη υφυπουργού και συ-
νεχίζει να πορεύεται στη ζωή 
της ως «μια νέα πολιτικός που 
ζει τη νεότητά της».

 «Στην καθημερινότητά μου, 
πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα 
με μηχανή, στο σπίτι μου φοράω 
Vans, μετά τη δουλειά έχω πά-
ει σε μπαρ για να χορέψω, δεν 
θέλω να αλλάξω τον χαρακτήρα 
μου και τον αυθορμητισμό μου», 
δηλώνει. Υπογραμμίζει φυσικά 
πως όλα αυτά έχουν να κάνουν 
με το κατά πόσον επηρεάζεται 
η δουλειά σου – αν δεν επηρεά-
ζεται, πρέπει να αναρωτηθούμε 
γιατί κάποια, νόμιμα, πράγμα-
τα μπορεί να είναι κατακριτέα, 
και κατά πόσον μπορεί να εί-
ναι κατακριτέα όταν αφορούν 
γυναίκες. 

∆ίνει ένα παράδειγμα, λέγο-
ντας πως, όταν σε ένα πάνελ με 
συνομηλίκους της πολιτικούς 
ρωτήθηκε τι συζητάει με τις φί-
λες της, δέχθηκε κριτική όταν 
απάντησε πως δεν μιλούν μόνο 
για την ανεργία και τον στασι-
μοπληθωρισμό, αλλά και για πιο 
προσωπικά ζητήματα. 

«Μου έγινε επίθεση»

«Μου έγινε τρομερή επίθε-
ση», αναφέρει. «Νιώθεις ότι, ως 
νέα γυναίκα, πρέπει συνέχεια να 
αποδεικνύεις ότι η φωνή σου εί-
ναι εξίσου στεντόρεια και τεκμη-

ριωμένη», συμπληρώνει. 
Οσον αφορά το βίντεο της 

κ. Μαρίν, σημειώνει πως ό,τι 
δουλειά και να έκανε, δεν θα τη 
χαροποιούσε να είχε δημοσιο-
ποιηθεί και να είχε πάρει τόση 
έκταση μια αντίστοιχη προσωπι-
κή της στιγμή, αλλά αντιλαμβά-
νεται την επιθυμία της για χορό. 
«Το έχεις μεγάλη ανάγκη», εξη-
γεί, τονίζοντας βέβαια πως, όταν 
είσαι πολιτικός, η διασκέδαση 
πάντα εξαρτάται από την εκά-
στοτε κατάσταση που επικρατεί 
στη χώρα, παραδείγματος χάριν, 
δεν γίνεται να καίγεται η χώρα 
σου και να βγεις να χορέψεις. 

Διαρκές άγχος

«Υπάρχει ένα πρότυπο στην 
πολιτική», λέει στην «Κ» η το-
μεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. 
του ΣΥΡΙΖΑ Εφη Αχτσιόγλου, μι-
λώντας για τον διαχωρισμό της 
ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής 
ενός πολιτικού προσώπου, και 
για το αν οι «κανόνες» είναι δια-
φορετικοί σε ό,τι αφορά τις νέες 
γυναίκες πολιτικούς, «το οποίο 
ανταποκρίνεται σε άντρα άνω 
των 60 – οτιδήποτε διαφορετι-
κό, η κοινή γνώμη το εισπράτ-
τει με περιέργεια και δυσκολία».

Η κ. Αχτσιόγλου αναφέρει 
πως ειδικά όταν ήταν υπουρ-
γός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης το συγκεκριμένο θέμα την 
άγχωνε πολύ. 

«Αν βγω μετά τη δουλειά για 
μία μπίρα, αν θα είμαι με πα-
ρέα, αν θα φωνάξει κάποιος ή 
εγώ, πιο δυνατά, αν θα πάω σε 
συναυλία; Κομμάτια μιας καθη-
μερινότητας που πολύ δύσκολα 
γίνονται αποδεκτά», επισημαί-
νει. Θα ήταν στον ελεύθερο χρό-
νο της, αλλά φοβόταν πως θα 
έλεγαν «εδώ ο κόσμος καίγεται 
κι εκείνη βγήκε για μπίρα», και 
όχι μόνον.

«Ημουν πάρα πολύ αγχωμέ-
νη μη βγω και θεωρηθεί ότι δεν 
δουλεύω, μη θεωρηθεί ότι δεν 
είμαι σοβαρή, λες και όποιος χο-
ρεύει σε πάρτι δεν είναι σοβα-
ρός», αναφέρει, τονίζοντας πως 
τα στερεότυπα είναι δύο: ένα το 
φύλο, το άλλο η ηλικία. «Η ρίζα 
του προβλήματος είναι τα εμπε-
δωμένα στερεότυπα, είναι πολύ 
εμπεδωμένη η πατριαρχία ακό-
μη», εξηγεί, συμπληρώνοντας 
πως πλέον έχει αποφασίσει πως 
δεν μπορούν τα στερεότυπα να 
καθορίζουν τη ζωή της.

Για την αντιπρόεδρο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Κα-
ϊλή, είναι σημαντικό να σημει-
ωθεί το τι έχει πετύχει η Σάνα 
Μαρίν μέχρι στιγμής, σε σχέση 
με τη διαχείριση της πανδημίας, 
του πολέμου, τις πρωτοβουλίες 
που έχει πάρει και τις κοινωνι-
κές μεταρρυθμίσεις που έχει ει-
σαγάγει στη Φινλανδία. 

«Εκτιμώ ότι όταν αυτό εί-
ναι το έργο σου, είναι άδικο να 
κρίνεσαι από ένα στιγμιότυπο 
που δεν προοριζόταν για δημο-
σιοποίηση», δηλώνει στην «Κ». 
Οσον αφορά την ίδια, τονίζει 

πως καθώς ξεκίνησε την πολιτι-
κή της καριέρα «όταν ήμασταν 
πιο συντηρητικοί ως κοινωνία, 
αυτό που έχω βιώσει με έχει 
κάνει πολύ προσεκτική». «Σου 
ασκείται τεράστια πίεση και κρι-
τική, συχνά πολύ περισσότερο 
θα ασχοληθεί κάποιος με ένα 
στιγμιότυπο παρά με τη δουλειά 
που έχεις προσφέρει· μπορεί ένα 
στιγμιότυπο να επηρεάσει την 
εικόνα σου, και αυτό συμβαί-
νει περισσότερο στις γυναίκες, 
αν και θεωρώ ότι και άντρας να 
ήταν στο συγκεκριμένο βίντεο 
θα είχε την ίδια αντιμετώπιση», 
αναφέρει. 

«Οι γυναίκες όμως κρίνονται 
πολύ πιο εύκολα, η κοινή γνώ-
μη ενοχλείται πολύ πιο εύκο-
λα», υπογραμμίζει. Την πίεση 
του να είναι προσεκτική –πα-
ρόλο που διασκεδάζει με τους 
φίλους της, προσέχει για να προ-
φυλάσσει τις προσωπικές στιγ-
μές της– την έχει ενστερνιστεί. 
«Κάθε μέρα, στη σκέψη μου εί-
ναι ο πολίτης που περνάει πιο 
δύσκολα από όλους, το να μην 
τον προκαλέσω», δηλώνει στην 
«Κ», «και να δουλέψω τόσο πο-
λύ που να μην είναι πρόβλημα 
το να διασκεδάσω». 

Τα στερεότυπα και οι κανόνες «ορθής» συμπεριφοράς  

«Αν δεν επηρεάζεται 
η δουλειά σου, πρέπει 
να αναρωτηθούμε 
γιατί κάποια, νόμιμα, 
πράγματα μπορεί να 
είναι κατακριτέα και 
κατά πόσον μπορεί 
να είναι κατακριτέα 
όταν αφορούν 
γυναίκες».

Στην καθημερινό-
τητά μου, πηγαίνω 
στη δουλειά κάθε μέ-
ρα με μηχανή, στο σπίτι 
μου φοράω Vans, με-
τά τη δουλειά έχω πάει 
σε μπαρ για να χορέψω, 
δεν θέλω να αλλάξω 
τον χαρακτήρα μου και 
τον αυθορμητισμό μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Μαρίν δέχεται κριτική για τις δραστηριότητές της στον ελεύθερο χρόνο της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξέφρασε 
τη δυσαρέσκειά της για τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών στιγμών και αρνήθηκε να απολογηθεί για το πώς επιλέγει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο της.

Οταν είσαι πολιτικός, η διασκέδαση πάντα εξαρ-
τάται από την εκάστοτε κατάσταση που επικρα-
τεί στη χώρα, τονίζει η υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ∆όμνα Μιχαηλίδου.

«Ημουν αγχωμένη μη βγω και θεωρηθεί ότι δεν 
δουλεύω, ότι δεν είμαι σοβαρή, λες και όποιος χο-
ρεύει δεν είναι σοβαρός», σημειώνει η τομεάρχης 
Οικονομικών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Αχτσιόγλου.

«Oταν ήμασταν πιο συντηρητικοί ως κοινωνία, 
αυτό που έχω βιώσει με έχει κάνει πολύ προσε-
κτική», αναφέρει η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή.
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Παράξενα πράγματα συμβαίνουν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξε-
ταστική επιτροπή της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για τα πρωτοφανή 
έκτροπα της 6ης Ιανουαρίου 2021 
στο Καπιτώλιο θυμίζει καθημερι-
νά στους πολίτες τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ 
σε μία από τις πιο ζοφερές ημέρες 
της αμερικανικής ∆ημοκρατίας. Η 
∆ικαιοσύνη της Τζόρτζια ανακρί-
νει τον προσωπικό του δικηγόρο 
Ρούντι Τζουλιάνι για συνέργεια 
σε προσπάθεια ανατροπής του 
εκλογικού αποτελέσματος στη 
μονομαχία του με τον Τζο Μπάι-
ντεν, το 2020. Ταυτόχρονα, η ει-
σαγγελία της Νέας Υόρκης έχει 
θέσει στο μικροσκόπιο τον όμιλο 
Τραμπ για υποθέσεις φοροδιαφυ-
γής και επιχειρηματικής απάτης, 
ενώ πράκτορες του FBI ερευνούν 
την κατοικία του 45ου προέδρου, 
στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, 
ψάχνοντας για τα απόρρητα ντο-
κουμέντα που λέγεται ότι πήρε 
μαζί του όταν εγκατέλειψε τον 
Λευκό Οίκο. 

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, 
ένας πολιτικά εφτάψυχος Τραμπ 
ενισχύει θεαματικά την επιρροή 
του μέσα στο Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα, καθώς οι εκλεκτοί του νι-
κούν τους αντιπάλους τους στις 
εσωκομματικές, προκριματικές 
αναμετρήσεις ενόψει των κρίσι-
μων εκλογών για το Κογκρέσο, 
τον προσεχή Νοέμβριο, αναπτε-
ρώνοντας τις φιλοδοξίες του για 
μια θεαματική ρεβάνς στην προ-
εδρική μάχη του 2024.

Η πιο χτυπητή περίπτωση 
ήταν οι προκριματικές στην πο-
λιτεία Oυαϊόμινγκ, την περασμέ-
νη Τρίτη, όπου αναμετρήθηκαν 
για το βουλευτικό χρίσμα των 
Ρεπουμπλικανών η Λιζ Τσέινι 
και η Χάριετ Χάγκεμαν. Η πρώ-
τη είναι γόνος της οικογένειας 
που έχει μετατρέψει το Γουα-
ϊόμινγκ σε πολιτικό της φέου-
δο εδώ και μισόν αιώνα, όταν 
άρχιζε η πολιτική καριέρα του 
πατέρα της, Ντικ Τσέινι. Μεγα-
λοπετρελαιάς της Halliburton, 
ο Τσέινι δούλεψε στον Λευκό 
Οίκο επί κυβερνήσεων Νίξον 
και Φορντ, χρημάτισε υπουργός 
Αμυνας και έγινε ο πιο ισχυρός 

αντιπρόεδρος της Αμερικής υπό 
τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο. 
Αξιοποιώντας αυτή την κληρο-
νομιά, η Λιζ Τσέινι ήταν μέχρι 
πρόσφατα νούμερο τρία στην 
ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Στις προκριματικές της πε-
ρασμένης Τρίτης, είχε απέναντί 
της μια πολιτικά άπειρη δικη-
γόρο από τη Σαγέν, επαρχιακή 
πόλη μόλις 60.000 κατοίκων, με 
μοναδικό ατού την υποστήριξή 
της από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το 
αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό, 
καθώς η Χάγκεμαν υπερίσχυσε 
με ποσοστό 66% έναντι 29% της 
αντιπάλου της. Χαρές και πανη-
γύρια για τον Ντόναλντ Τραμπ, 
ο οποίος έβλεπε στο πρόσωπο 
της Τσέινι μια ορκισμένη εχθρό 
του. Η 56χρονη βουλευτής ψή-
φισε υπέρ της παραπομπής του 
για την αιματηρή έφοδο οπαδών 
του στο Καπιτώλιο, μάλιστα ανέ-
λαβε καθήκοντα αντιπροέδρου 
στην εξεταστική επιτροπή της 
Βουλής για το εν λόγω θέμα. 

Η περίπτωσή της δεν ήταν μο-
ναδική. Από τους 10 Ρεπουμπλι-

κανούς βουλευτές που ψήφισαν 
υπέρ της παραπομπής Τραμπ, 
μόνο οι δύο κατάφεραν να πά-
ρουν το χρίσμα στις προκριμα-
τικές. Σύμφωνα με τον απολογι-
σμό της γαλλικής Le Monde, οι 
τραμπικοί υποψήφιοι σαρώνουν 
στις εσωτερικές αναμετρήσεις 
των Ρεπουμπλικανών για όλα τα 
αξιώματα που θα κριθούν τον 
Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής έχουν 
επικρατήσει 15 από τους 20 στις 
μάχες για το χρίσμα του υποψή-
φιου κυβερνήτη (απομένουν οι 
προκριματικές δύο πολιτειών) και 
18 από τους 21 για το χρίσμα του 
υποψήφιου γερουσιαστή. Ακόμη 
πιο θεαματικές ήταν οι προκρι-

ματικές για το χρίσμα του υπο-
ψήφιου βουλευτή: εδώ, από τους 
140 τραμπικούς μόνο πέντε ηττή-
θηκαν, ενώ απομένουν οι αναμε-
τρήσεις σε έξι ακόμη πολιτείες.

Το συμπέρασμα είναι αναπό-
δραστο για όποιον έχει μάτια για 
να βλέπει. Η νίκη-σοκ του Τραμπ 
το 2016 δεν ήταν ιστορικό ατύχη-
μα μιας κατά τα άλλα υγιούς Αμε-
ρικής, αλλά κραυγαλέο σύμπτω-
μα βαθύτερης και μονιμότερης 
παθογένειας, ενός διογκούμενου 
λαϊκού ρεύματος που πνέει μένεα 
εναντίον του πολιτικού κατεστη-
μένου από αντιδραστικές θέσεις. 
Ο ίδιος ο Τραμπ δεν ήταν εκείνος 
που δημιούργησε αυτό το ρεύμα, 

αλλά εκείνος που κατάφερε, τη 
συγκεκριμένη στιγμή, να το εκ-
φράσει και να το μετατρέψει σε 
όχημα για τη μετεωρική του άνο-
δο, εκμεταλλευόμενος το γεγονός 
ότι στην αναμέτρηση του 2016 
είχε την τύχη να βρεθεί αντιμέ-
τωπος με μία από τις πιο τυπικές 
εκπροσώπους ενός αλαζονικού, 
πλήρως αποσπασμένου από τα 
λαϊκά στρώματα κατεστημένου, 
τη Χίλαρι Κλίντον.

Σαρξ εκ της σαρκός του πολι-
τικού κατεστημένου, η Λιζ Τσέι-
νι απέχει έτη φωτός από το πορ-
τρέτο του ενάρετου μάρτυρα του 
αντιτραμπισμού που της φιλοτέ-
χνησαν τα συστημικά μέσα ενη-

μέρωσης. Η πολιτικός που πριν 
από μία εβδομάδα καλούσε τους 
∆ημοκρατικούς ψηφοφόρους να 
την ψηφίσουν στις εσωκομματι-
κές εκλογές των... Ρεπουμπλικα-
νών, χαρακτήριζε, το 2019, το 
κόμμα τους ως την παράταξη «του 
αντισημιτισμού, της παιδοκτονί-
ας και του σοσιαλισμού». Ως βου-
λευτής, ακολούθησε στο 93% των 
ψηφοφοριών τη γραμμή Τραμπ, 
χαιρέτισε την απόφαση του Ανω-
τάτου ∆ικαστηρίου που άναψε το 
πράσινο φως για την απαγόρευση 
των εκτρώσεων, όπως και όλους 
τους πολέμους της Αμερικής τις 
τελευταίες δεκαετίες. 

Υποψήφια - καμικάζι

Μετά τη συντριβή της, δήλω-
σε ότι σκέφτεται να θέσει υπο-
ψηφιότητα για πρόεδρος στις 
εκλογές του 2024, αλλά ουδείς 
σοβαρός αναλυτής στην Αμερική 
θεωρεί ότι έχει την παραμικρή 
πιθανότητα επικράτησης. Ενδε-
χομένως, κάποιοι την ωθούν να 
παίξει τον ρόλο του υποψήφιου-
καμικάζι, που γνωρίζει ότι θα χα-
θεί, αλλά φιλοδοξεί να πάρει και 
τον Τραμπ μαζί του. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στις 
φιλοδοξίες του Τραμπ για μια εκ-
δικητική επιστροφή δεν εντοπί-
ζεται ούτε σε ενοχλήσεις τύπου 
Τσέινι ούτε στις μηχανορραφίες 
του περιδεούς ρεπουμπλικανι-
κού κατεστημένου, τύπου Μα-
κόνελ και Πενς, που διαπιστώ-
νει ότι δεν ελέγχει πλέον το ίδιο 

του το κόμμα, αλλά στον κλοιό 
των δικαστικών διώξεων που 
ολοένα και στενεύει. Πρόκειται 
όμως για μια επιχείρηση υψη-
λού πολιτικού ρίσκου για τον 
αρμόδιο υπουργό ∆ικαιοσύνης 
Μέρικ Γκάρλαντ και συνολικά 
για τους ∆ημοκρατικούς. Η από-
φαση του Γκάρλαντ να διατάξει 
έφοδο του FBI στην κατοικία 
ενός πρώην προέδρου βάσει νό-
μου του... 1917 περί κατασκοπεί-
ας γαλβανίζει τη λαϊκή βάση του 
Τραμπ και μπορεί να λειτουργή-
σει ως μπούμερανγκ αν δεν πα-
ρουσιαστούν στην κοινή γνώμη 
επαρκή πειστήρια. 

Ακόμη περισσότερο, που οι 
Αρχές αρνούνται, μέχρι στιγμής, 
να δώσουν στη δημοσιότητα την 
ένορκη κατάθεση πάνω στην 
οποία στηρίχθηκε η αμφιλεγόμε-
νη έρευνα, παρά το γεγονός ότι 
έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από τα 
πιο ισχυρά αμερικανικά μίντια 
(New York Times, Washington 
Post, Associated Press, CNN, 
Wall Street Journal κ.ά.). Η εικό-
να παραμένει πολύ ρευστή και 
οι επόμενες εβδομάδες θα είναι 
κρίσιμες. Για την ώρα, ακόμη και 
πιθανοί εσωκομματικοί αντίπα-
λοι του Τραμπ στον αγώνα για 
το προεδρικό χρίσμα, όπως ο 
κυβερνήτης Φλόριντα Ρον ντε 
Σάντις, αναγκάζονται να ταυτι-
στούν μαζί του, καταγγέλλοντας 
τον Γκάρλαντ και το FBI ότι με-
τέτρεψαν την Αμερική σε «δη-
μοκρατία της μπανάνας».

Ο Τραμπ
εκδικείται
τους αντιπάλους
στο κόμμα του
Οι προκριματικές των Ρεπουμπλικανών 

Kραδαίνοντας σημαία που εικονίζει τον τέως πρόεδρο ως Ράμπο, οπαδός του έξω από την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο διαμαρτύρεται για την έφοδο του 
FBI σε αυτήν. Μια σειρά από γεγονότα ενισχύει τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ήττα της Λιζ Τσέινι από τη Χάρι-
ετ Χάγκεμαν στις προκριματικές 
εκλογές του Ουαϊόμινγκ ήταν εφι-
αλτική για πολλούς ∆ημοκρατικούς 
θαυμαστές της Τσέινι, που ήλπιζαν 
ότι η εργατική τάξη θα στρεφόταν 
εναντίον της απόμακρης και προ-
νομιούχας ρεπουμπλικανικής ελίτ, 
υποστηρίζοντας πιο μετριοπαθείς 
ή αυτοδημιούργητους υποψηφί-
ους. Αντίθετα, επιλέγοντας την κ. 
Χάγκεμαν, οι ψηφοφόροι έδειξαν 
ότι παραμένουν αυθεντικοί συντη-
ρητικοί Ρεπουμπλικανοί. 

 
Υπό αυτήν την έννοια υπέκυψαν 
στα ίδια ένστικτα που αποδίδουν 
στους προοδευτικούς αντιπάλους 
τους: υστερική αντιπάθεια σε κά-
θε διαφορετική άποψη, εμμονή 
στην επίκληση ηθικών αξιών και 
προθυμία εκκαθαρίσεων στις ίδιες 
τους τις τάξεις. Η παραδοσιακή 
ρεπουμπλικανική πρακτική πολι-
τικής συνεννόησης με την αντι-
πολίτευση –αυτή που ανέθρεψε 
την κ. Τσέινι από τα σπάργανα 
και διαμόρφωσε την πολιτική της 
αντίληψη– παραμένει ζωντανή, αν 
και απειλούμενη, ακόμη και στο 

Ουαϊόμινγκ. Κάθε προοδευτικός 
πολίτης, ο οποίος συνειδητοποι-
εί ότι αυτή η προνομιούχα ρεπου-
μπλικανική ελίτ υπήρξε αναγκαίο 
συστατικό της δημοκρατίας μας, 
θα πρέπει να εναποθέσει τις ελ-
πίδες του σε εσωκομματική αντε-
πανάσταση «από τα πάνω». Σε όχι 
και τόσο μακρινό παρελθόν, το 
ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ου-

αϊόμινγκ ασχολείτο με τετριμμένα 
ζητήματα, όπως τον περιορισμό 
της χορήγησης αδειών πώλησης 
αλκοόλ και τη χρηματοδότηση 
των δημοσίων σχολείων. «Η πο-
λιτική ήταν βαρετή», θυμάται ο 
Τιμ Στάμπσον, οπαδός της «πα-
λιάς σχολής». Οι Τσέινι εκπροσω-
πούσαν το κατεστημένο της πο-
λιτείας, ως αθόρυβοι και σχεδόν 
πληκτικοί τοπικοί νομοθέτες. Ο 

προσωπικός τους πλούτος και η 
μόρφωσή τους τους επέτρεπαν να 
νιώθουν εξίσου άνετα στην Ουά-
σιγκτον, όσο και στην κομητεία 
Τίτον του Ουαϊόμινγκ, που είναι 
άλλωστε μια από τις πλουσιότε-
ρες των ΗΠΑ.

 
Η πολιτική σκηνή της πολιτείας 
άλλαξε, όμως, ριζικά. Η αλλαγή 
υπήρξε αρχικά σταδιακή, καθώς 
το «Πάρτι Τσαγιού» ενίσχυε την 
επιρροή του, με τη διαδικασία αυ-
τή να επιταχύνεται στα χρόνια του 
Τραμπ. Μια νέα φρουρά κήρυξε 
τότε τον πόλεμο στο κομματικό 
κατεστημένο, αναδεικνύοντας την 
ιδεολογία στην πρώτη γραμμή. Η 
εμμονή αυτή με την ιδεολογική 
ταυτότητα του κόμματος άφησε 
παντού τη σφραγίδα της. Αυτό κα-
τέστη πασιφανές στα πρόσφατα 
συνέδρια των Ρεπουμπλικανών 
στις πολιτείες των ΗΠΑ. Πριν από 
μία μόλις δεκαετία, ελάχιστοι σύ-
νεδροι θα επιδείκνυαν τα όπλα 
τους στην αίθουσα κομματικού 
συνεδρίου της πολιτείας. Σήμερα 
το θέαμα αυτό είναι κοινό.

 
Η οικοδόμηση συντηρητικών περγα-
μηνών στο Ουαϊόμινγκ είναι τέχνη 
που δεν απαιτεί μόνο εργατική τα-

ξική καταγωγή, αλλά και προθυμία 
εξοστρακισμού κάθε αντιρρησία. 
Η τακτική της «ακύρωσης» (cancel 
culture), τόσο προσφιλής στην Αρι-
στερά, σαρώνει σήμερα το ρεπου-
μπλικανικό κόμμα του Ουαϊόμινγκ. 
Η κ. Τσέινι είναι το πιο προβεβλη-
μένο θύμα της τακτικής αυτής, που 
οδήγησε τελικά στην ήττα της. Η 
περίπτωσή της αποτελεί, όμως, την 
κορυφή του παγόβουνου. Αλλα μέ-
λη του κατεστημένου έχουν πέσει 
και αυτά θύματα ιδεολογικού πο-
λέμου. Τα «εγκλήματά» τους ήταν 
η υποστήριξη της επέκτασης της 
υγειονομικής περίθαλψης για τους 
απόρους και η ίδρυση χρηματοδο-
τικού μηχανισμού για τη στήριξη 
γυναικών υποψηφίων, ανεξάρτητα 
της κομματικής τους ταυτότητας – 
μεταξύ άλλων. Και όλα αυτά παρά 
το γεγονός ότι η κ. Τσέινι ψήφισε 
το 93% των νόμων που έφερε η κυ-
βέρνηση Τραμπ στη Βουλή. Ιστο-
σελίδες έχουν κάνει την εμφάνισή 
τους με στόχο τον εντοπισμό «ιδεο-
λογικά ύποπτων» Ρεπουμπλικανών 
νομοθετών (RINOs, αρχικά του Ρε-
πουμπλικανοί Κατ’ Ονομα Μόνο), 
ερευνώντας εξονυχιστικά τις ψή-
φους τους, αναζητώντας το παρα-
μικρό σημάδι αποστασίας. Σύμφω-
να με την ιστοσελίδα WyoRINO, τα 

δύο τρίτα των μελών της τοπικής 
βουλής και γερουσίας «προσποι-
ούνται» τους Ρεπουμπλικανούς.

 
Κοινό στοιχείο όσων έχουν «ακυ-
ρωθεί» στο Ουαϊόμινγκ υπήρξε 
η ταξική τους καταγωγή. Ολοι 
τους ήταν μέλη της τοπικής άρ-
χουσας τάξης. Αντίθετα, τα μέλη 
της «νέας εξέγερσης» είναι εύπο-
ροι επαγγελματίες, που παριστά-
νουν τους χειρώνακτες. Κάποιοι, 
όπως η κ. Χάγκεμαν, είναι απλά 
καιροσκόποι, ενώ λίγοι είναι αυ-
τοί που μοιράζονται τις εμπειρίες 
και τις ανησυχίες των μη προνο-
μιούχων κατοίκων της πολιτείας. 
Η ιδεολογική στροφή αυτή ευνό-
ησε, προς τιμήν της, ορισμένους 
γνήσιους εκπροσώπους της ερ-
γατικής τάξης, φαινόμενο σπάνιο 
στην παρούσα πολιτική συγκυρία, 
που συνεχίζει να ευνοεί τις ελίτ. 
Οι υποψήφιοι αυτοί αρχίζουν να 
μεταμορφώνουν το κόμμα πέρα 
από τα σύνορα του Ουαϊόμινγκ. 
Στο Κολοράντο, η Λόρεν Μπό-
μπερτ απέκτησε απολυτήριο λυ-
κείου αφότου εγκατέλειψε το λύ-
κειο για να γεννήσει το παιδί της, 
λίγα χρόνια πριν εκλεγεί στη Βου-
λή των Αντιπροσώπων, ενώ στο 
Νιου Τζέρσεϊ, οδηγός φορτηγού 

εξελέγη στην τοπική βουλή παρά 
την ερασιτεχνική και πάμφθηνη 
προεκλογική του εκστρατεία.

 
Οι πεποιθήσεις των προοδευτικών 
για την πάλη των τάξεων στις ΗΠΑ 
βασίστηκαν σε εσφαλμένες βάσεις, 
θεωρώντας ότι μοναδικό κίνητρο 
της ρεπουμπλικανικής ελίτ ήταν 
ο προσωπικός πλουτισμός και η 
εκμετάλλευση των μη προνομι-
ούχων ψηφοφόρων. Παρότι αυτό 
εμπεριέχει ψήγμα αλήθειας και 
παρά τα αμαρτήματά της, η ελίτ 
αυτή διέθετε αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης. Νοιαζόταν για το κρατικό 
συμφέρον και εργάστηκε σκληρά 
για αυτό σε μια πολιτεία όπου ο 
μισθός του βουλευτή είναι πενι-
χρός. Οι νέοι εξεγερμένοι Ρεπου-
μπλικανοί, που διείσδυσαν στην 
τοπική βουλή, δεν μοιάζουν πρό-
θυμοι να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμα αυτό.

 
Παρότι η κατάληξη του εμφυλίου 
πολέμου στο κόμμα δεν μπορεί 
να προβλεφθεί, ένα πράγμα είναι 
ξεκάθαρο: και οι δύο πλευρές αντι-
μετωπίζουν την αντιπαράθεση με 
υπαρξιακούς όρους, θεωρώντας ότι 
διακύβευμα είναι η ίδια η ψυχή 
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η Λιζ Τσέινι και το λυκόφως της ρεπουμπλικανικής ελίτ

Κάθε προοδευτικός πο-
λίτης θα πρέπει να ενα-
ποθέσει τις ελπίδες του 
σε εσωκομματική 
αντεπανάσταση 
«από τα πάνω».

Υψηλού ρίσκου
οι δικαστικές έρευνες 
εναντίον του τέως προέ-
δρου, καθώς συσπειρώ-
νουν γύρω του μεγάλο 
μέρος των συντηρητικών 
ψηφοφόρων.

Οσο ενδιαφέρον κι αν έχουν για το μέλλον των Ρεπουμπλικανών και του 
ίδιου του Τραμπ, οι προκριματικές εκλογές δεν αναμένεται να επηρεά-
σουν ιδιαίτερα τη μάχη του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Εδώ οι διαμορ-
φωμένες από καιρό τάσεις του εκλογικού σώματος φαίνεται δύσκολο να 
αντιστραφούν. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το πιο πιθανό σενάριο είναι 
να χάσουν τη μικρή πλειοψηφία τους οι ∆ημοκρατικοί και να κυριαρχή-
σουν οι τραμπικοί, οι οποίοι θα επιδιώξουν να τερματιστεί η διερεύνηση 
για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021. Στη Γερουσία, οι ∆ημοκρατικοί 
ευνοούνται από την τύχη, καθώς οι περισσότερες έδρες που ανανεώνο-
νται φέτος ανήκουν σε Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι παρ’ όλα αυτά διατη-
ρούν ισχυρές ελπίδες να ανατρέψουν τον σημερινό οριακό συσχετισμό 
(50-50) προς όφελός τους. Το δυστύχημα για τους ∆ημοκρατικούς είναι 
ότι ο θόρυβος για την αμφιλεγόμενη έφοδο του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο ξα-
νάφερε τον Τραμπ στο προσκήνιο και εξοστράκισε στο περιθώριο την κα-
τά γενική ομολογία καλύτερη εβδομάδα του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία, 
ύστερα από την ψήφιση σειράς δημοφιλών νομοσχεδίων. 

Η μάχη του Νοεμβρίου

Της ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΟΥΡΑΒΤΣΙΚ
THE NEW YORK TIMES
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Ερπουν σε σκοτεινά δρομάκια προ-
κειμένου να τοποθετήσουν εκρη-
κτικά. Αναγνωρίζουν ρωσικούς 
στόχους για το ουκρανικό πυρο-
βολικό και τους πυραύλους μεγά-
λου βεληνεκούς που δώρισαν οι 
ΗΠΑ. Ανατινάζουν σιδηροδρομι-
κές γραμμές και εκτελούν Ουκρα-
νούς αξιωματούχους που θεωρούν 
συνεργάτες των Ρώσων. Οι Ουκρα-
νοί παρτιζάνοι πηγαινοέρχονται 
διαρκώς μέσα από τη γραμμή πυ-
ρός και αναδεικνύονται σε ήρωες 
του πόλεμου, καθώς κατάφεραν 
στις ρωσικές δυνάμεις καίρια και 
ταπεινωτικά πλήγματα σε κατε-
χόμενες περιοχές που η Μόσχα 
θεωρούσε ασφαλείς. Σταδιακά, 
το Κίεβο μεταθέτει την πολεμι-
κή προσπάθεια σε περιοχές που 
βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, 
χρησιμοποιώντας είτε επίλεκτες 
στρατιωτικές μονάδες, όπως αυτή 
που ανατίναξε μια αποθήκη πυρο-
μαχικών στην Κριμαία, είτε ανα-
πτύσσοντας δίκτυα παρτιζάνων.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιω-
ματούχους, την περασμένη εβδο-
μάδα, οι αντάρτες συνέβαλαν στην 
επιτυχημένη από αέρος επίθεση 
κατά ρωσικής αεροπορικής βάσης 
στην Κριμαία, που είχε ως απο-
τέλεσμα την καταστροφή οκτώ 
μαχητικών αεροσκαφών. «Στό-
χος μας είναι να αντιληφθούν οι 
δυνάμεις κατοχής ότι δεν βρίσκο-
νται σπίτι τους, ότι δεν πρέπει να 
εγκατασταθούν εδώ και ότι δεν θα 
μπορούν να κοιμούνται ήσυχα», 

δηλώνει ένας αντάρτης που για 
λόγους ασφαλείας χρησιμοποι-
εί μόνο το ψευδώνυμο Σβαρόγκ, 
όπως ονομαζόταν ο θεός της φω-
τιάς στη σλαβική μυθολογία.

Μόνο πρόσφατα, ο ουκρανι-
κός στρατός επέτρεψε στον Σβα-
ρόγκ, και σε άλλους αντάρτες, να 
παραχωρεί συνεντεύξεις. Ανώτα-
τος αξιωματικός του ουκρανικού 
στρατού περιέγραψε λεπτομερώς 
πώς ενεργεί η ουκρανική αντίστα-
ση. Οι εξιστορήσεις των ανταρ-
τών δεν στάθηκε δυνατό να επι-
βεβαιωθούν, αλλά είναι παρόμοιες 
με τις αναφορές των ουκρανικών 
ΜΜΕ και τις περιγραφές που έδω-
σαν άμαχοι που πρόσφατα εγκατέ-
λειψαν τις κατεχόμενες περιοχές. 

Ο ουκρανικός στρατός άρχισε 
να εκπαιδεύει παρτιζάνους πριν 
από τη ρωσική εισβολή, όταν τα 
στρατεύματα της Μόσχας συγκε-
ντρώνονταν στα σύνορα της χώ-
ρας. H πρωτοβουλία αυτή προ-

φανώς απέδωσε καρπούς, όπως 
άλλωστε αποδεικνύουν τα ανδρα-
γαθήματα των παρτιζάνων τις τε-
λευταίες ημέρες, τη στιγμή που ο 
τακτικός ουκρανικός στρατός έχει 
εξαπολύσει αντεπίθεση στον Νό-
το. Οι παρτιζάνοι πραγματοποιούν 
πλήγματα σε περιοχές που γνωρί-
ζουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Οπλα 
τους, τα παγιδευμένα με εκρηκτι-
κά αυτοκίνητα, οι νάρκες και τα 
περίστροφα. Μετά την ολοκλήρω-
ση της αποστολής τους αναμειγνύ-
ονται με τον τοπικό πληθυσμό και 
χάνονται στο πλήθος.

Η εκπαίδευση 

Πριν από τη ρωσική εισβολή, 
ο Σβαρόγκ είχε συμμετάσχει σε 
κάποιες εκπαιδεύσεις του ∆εξιού 
Τομέα και των Εθνικών Σωμά-
των, παρακλάδια του κινήματος 
Αζόφ, που σήμερα πολεμούν στο 
πλευρό των ουκρανικών δυνάμε-
ων. Περίπου είκοσι οργανώσεις 

σε ολόκληρη τη χώρα προσέ-
φεραν στρατιωτική εκπαίδευ-
ση σε Ουκρανούς πολίτες κα-
τά τον οκταετή πόλεμο με τους 
ρωσόφωνους αυτονομιστές. Ο 
Σβαρόγκ ισχυρίζεται ότι εκπαι-
δεύτηκε από αυτές τις ομάδες. 
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι παρα-
σκηνιακά οι ουκρανικές ειδικές 
δυνάμεις είχαν δημιουργήσει 
ένα καλά δομημένο, απόρρητο 
πρόγραμμα, που περιελάμβανε 
εκπαίδευση πολιτών σε τεχνικές 
δολιοφθοράς και στα εκρηκτικά, 
ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωναν 
όπλα και πυρομαχικά. 

Σε μία επιχείρηση των παρ-
τιζάνων στη Μελιτόπολη, πριν 
από μερικές ημέρες, η ομάδα του 
Σβαρόγκ παγίδευσε με εκρηκτι-
κά το αυτοκίνητο του Ολεγκ Σό-
στακ, ενός Ουκρανού που εντά-
χθηκε στο ρωσόφιλο «Κόμμα της 
Ηνωμένης Ρωσίας». Οι αντάρ-
τες τον επέλεξαν ως στόχο επει-

δή πίστευαν ότι προσπαθεί με 
την προπαγάνδα του να προ-
σελκύσει στη ρωσική πλευρά 
τους πολίτες της Μελιτόπολης. 
Ο Σβαρόγκ, παρότι δεν συμμετεί-
χε στην αποστολή, γνωρίζει ότι 
οι σύντροφοί του τοποθέτησαν 
μια βόμβα κάτω από τη θέση του 
οδηγού, ρυθμισμένη να εκραγεί 
μόλις το κλειδί θα έμπαινε στη 
μηχανή. Παρά τον σοβαρό τραυ-
ματισμό του ο Σόστακ επέζησε. 
Το συμβάν είναι πραγματικό και 
το εξιστορούν πολλοί κάτοικοι 
της Μελιτόπολης που πήραν τον 
δρόμο της προσφυγιάς περνώ-
ντας στην Ουκρανία, ενώ το 
ανακοίνωσαν και οι Αρχές. Κα-
τά πόσον οι στόχοι επιβιώνουν 
ή πεθαίνουν κατά τις επιθέσεις 
δεν έχει σημασία, ισχυρίζονται 
οι παρτιζάνοι. Το σημαντικό εί-
ναι το μήνυμα που στέλνει κά-
θε πλήγμα: κανείς συνεργάτης 
των Ρώσων δεν είναι ασφαλής.  

Τα στρατόπεδα εκπαίδευσης 
των ανταρτών αλλάζουν διαρκώς 
τοποθεσία προκειμένου να μην 
εντοπιστούν, ανέφερε ανώτα-
τος αξιωματικός του ουκρανικού 
στρατού. Κάθε άνδρας διαδραμα-
τίζει διαφορετικό ρόλο: εντοπίζει 
τον στόχο, συγκεντρώνει πλη-
ροφορίες για τις κινήσεις του ή 
πραγματοποιεί την επίθεση. 

Μυστικοπάθεια

Οι διαφορετικοί πυρήνες παρα-
μένουν απομονωμένοι, αγνοώντας 
ο ένας την ύπαρξη του άλλου, έτσι 
ώστε σε περίπτωση σύλληψης και 
ανάκρισης να μην μπορούν να 
αποκαλύψουν την ταυτότητα άλ-
λων παρτιζάνων. ∆ύο μονάδες, η 
στρατιωτική υπηρεσία πληροφο-
ριών και οι ουκρανικές δυνάμεις 
ειδικών αποστολών, ενταγμένες 
στον τακτικό στρατό, ευθύνονται 
για την εποπτεία των επιχειρή-
σεων πίσω από τις γραμμές του 

εχθρού. Μια ειδική ομάδα κρού-
σης παρακολουθεί τη δράση των 
δύο αυτών ομάδων και το Κίνη-
μα Αντίστασης (Ρου Οπόρου στα 
ουκρανικά).

Δηλητηρίαση στρατιωτών 

Ο αξιωματούχος περιέγραψε 
τη δηλητηρίαση στην περιοχή 
της Ζαπορίζια που προκάλεσε τον 
θάνατο 15 Ρώσων στρατιωτών και 
τη δολιοφθορά σε ανελκυστήρα 
σιτηρών στην περιοχή της Χερ-
σώνας, που δεν επέτρεψε στις ρω-
σικές δυνάμεις να κλέψουν 60.000 
τόνους ουκρανικού σιταριού. Οι 
παρτιζάνοι βρίσκονται επίσης πί-
σω από την ανατίναξη μιας σιδη-
ροδρομικής γέφυρας που συνέδεε 
τη Μελιτόπολη με την Κριμαία, γε-
γονός που εμπόδισε τη μεταφορά 
στρατιωτικού υλικού στην περιο-
χή της Ζαπορίζια. Ο αξιωματούχος 
τόνισε: «Πράγματι, οι παρτιζάνοι 
προκαλούν φόβο, αλλά μόνο στους 
εισβολείς και στους προδότες». 

Για τους αντάρτες, οι αστυνο-
μικοί, οι δημοτικοί και περιφε-
ρειακοί υπάλληλοι στις κατεχό-
μενες περιοχές και οι δάσκαλοι 
που εργάζονται στο ρωσικό εκ-
παιδευτικό σύστημα είναι συνερ-
γάτες των Ρώσων. Ωστόσο, δεν 
θεωρούν τους γιατρούς, τους πυ-
ροσβέστες και τους υπαλλήλους 
των ∆ΕΚΟ προδότες. 

Καθώς σε λίγο θα αρχίσει η 
σχολική χρονιά, οι δάσκαλοι βρί-
σκονται στο στόχαστρο. «Οι Ρώ-
σοι θέλουν να διδάξουν το πρό-
γραμμά τους, όχι την αλήθεια», 
εξηγεί ένας αντάρτης. «Τα παιδιά 

είναι ευάλωτα στην προπαγάνδα 
και αν μεγαλώσουν με αυτό το 
σύστημα θα γίνουν ηλίθια όπως 
οι Ρώσοι. Κάθε δάσκαλος που δέ-
χεται να διδάξει το ρωσικό πρό-
γραμμα είναι συνεργάτης τους». 
Οι παρτιζάνοι όμως δεν πρόκειται 
να επιτεθούν κατά των εκπαιδευ-
τικών, αλλά θα προσπαθήσουν να 
τους ατιμάσουν και εξευτελίσουν 
δημόσια με φυλλάδια και αφίσες 
που αναρτούν στις κολόνες ηλε-
κτροδότησης τα βράδια με «προ-
ειδοποιήσεις προς τους συνεργά-
τες». Αυτή η πρακτική αποτελεί 
μέρος του ψυχολογικού πολέμου 
που εξαπολύουν οι παρτιζάνοι. 
Μία τέτοια αφίσα που αναρτή-
θηκε πρόσφατα απεικονίζει τα 
ονόματα και τις φωτογραφίες 
των διευθυντών σχολείων που 
θέλουν να ανοίξουν τον Σεπτέμ-
βριο. Απλά έγραφε: «Για όσους 
συνεργάζονται με τους Ρώσους, 
θα έρθει η ώρα της πληρωμής». 

Αντάρτικο πίσω από τις γραμμές 
Οι ομάδες ένοπλης ουκρανικής αντίστασης δυσχεραίνουν τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής και τους συνεργάτες τους
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Του ΑΝΤΡΙΟΥ Ε. ΚΡΕΪΜΕΡ 
THE NEW YORK TIMES

Ουκρανός στρατιωτικός εκπαιδεύει, ήδη από τον ∆εκέμβριο του 2021, πολίτες στη χρήση εκρηκτικών και όπλων, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην αντί-
σταση κατά των Ρώσων που τότε συγκεντρώνονταν στα σύνορα. Τα μαθήματα δεν πήγαν χαμένα.

Ψευδώνυμο: Σβαρόγκ. Το μέλος της ουκρανικής αντίστασης που έλαβε άδεια από τη στρατιωτική διοίκηση να μιλήσει στον δυτικό Τύπο για τον ρόλο και 
τις αποστολές του. ∆εξιά, έρευνα σε κτίριο της Νικόπολης, στη νότια Ουκρανία, που εβλήθη από ρωσικό πύραυλο.

Αναγνωρίζουν 
στόχους και είτε 
τους ανατινάζουν 
οι ίδιοι είτε τους υποδει-
κνύουν στο ουκρανικό 
πυροβολικό – Θέλουν 
ο ρωσικός στρατός 
να μην αισθάνεται 
πουθενά ασφαλής.

Καθώς σε λίγο 
θα αρχίσει η σχολική 
χρονιά, οι δάσκαλοι 
βρίσκονται στο στόχα-
στρο: «Οι Ρώσοι 
θέλουν να διδάξουν 
το πρόγραμμά τους, 
όχι την αλήθεια», 
λέει ένας αντάρτης.
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ΟΔΗΣΣΟΣ. Την αποστολή επιθεω-
ρητών της Υπηρεσίας Ατομικής 
Ενέργειας του ΟΗΕ στον σταθ-
μό της Ζαπορίζια αποδέχθηκε 
χθες ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, 
ύστερα από τηλεφωνική συνομι-
λία που είχε με τον Γάλλο ομό-
λογό του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ 
έκκληση στη διεθνή κοινότη-
τα απηύθυνε από την Οδησσό 
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες προκειμένου 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
ουκρανικά σιτηρά και τρόφιμα, 
αλλά και σε ρωσικά τρόφιμα και 
λιπάσματα. «Η συμφωνία μετα-
ξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών 
είναι πρωτοφανής και πρέπει να 
ενισχυθεί», είπε ο γ.γ. του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στον πυρηνι-
κό σταθμό της Ζαπορίζια, που 

βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, 
ο Γκουτέρες προειδοποίησε τη 
Ρωσία για τους κινδύνους που 
ενέχει η διακοπή λειτουργίας του 
αντιδραστήρα, για να προσθέσει 
ότι ο σταθμός ανήκει στην Ου-
κρανία και η Ρωσία οφείλει να 
παραδώσει τη διαχείριση στις 
ουκρανικές αρχές. Το θέμα της 
Ζαπορίζια απασχόλησε, όμως, 
και τους προέδρους Πούτιν και 
Μακρόν σε τηλεφωνική συνο-
μιλία που είχαν χθες το πρωί. 
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από 
τον Ρώσο συνομιλητή του να λά-
βει υπόψη του τις ανάγκες του 
πλανήτη σε τρόφιμα, υπενθυμί-
ζοντάς του ότι ο αναπτυσσόμε-
νος κόσμος βρίσκεται ήδη στα 
πρόθυρα καταστροφικού λιμού.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός 

πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοί-
νωνε την ενίσχυση της αμερικα-
νικής αμυντικής βοήθειας προς 
την Ουκρανία, με το Κογκρέσο 
να έχει εγκρίνει επιπλέον χρη-
ματοδότηση ύψους 800 εκατ. δο-
λαρίων για την ενίσχυση του ου-
κρανικού οπλοστασίου.

Εκρήξεις στην Κριμαία

Προβλήματα αντιμετώπιζε 
χθες το ρωσικό επιτελείο μετά 
τη σειρά εκρήξεων που σημειώ-
θηκαν σε ρωσικές στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις της Κριμαίας, αλ-
λά και σε αποθήκη πυρομαχικών 
της πόλης Μπελγκορόντ, 100 
χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα. 
Ειδικοί εκτιμούν ότι οι εκρήξεις 
αυτές οφείλονταν σε πλήγματα 
του ουκρανικού πυροβολικού, 

αλλά και σε πράξεις δολιοφθο-
ράς από το ουκρανικό αντάρτικο 
που έχει σχηματισθεί στα μετόπι-
σθεν των κατεχόμενων εδαφών 
της Ουκρανίας. Σύμφωνα με δυ-
τικούς αξιωματούχους, οι εκρή-
ξεις στο στρατιωτικό αεροδρόμιο 
του Σάκι της Κριμαίας κατέστρε-
ψαν το ήμισυ του στόλου μαχη-
τικών αεροσκαφών του ρωσικού 
στόλου της Μαύρης Θάλασσας. 
«Ο πόλεμος βρίσκεται σε φάση 
επιχειρησιακής στασιμότητας. 
Καμία από τις δύο πλευρές δεν 
διαθέτει ικανές δυνάμεις προκει-
μένου να εξαπολύσει αποφασι-
στική επιχείρηση», είπε στέλε-
χος του υπουργείου Αμυνας της 
Βρετανίας. 

Σε του ανακοίνωση, το εθνικό 
ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της 

Ρωσίας ανακοίνωσε ότι λαμβάνει 
μέτρα κατά σειράς ξένων εταιρει-
ών υψηλής τεχνολογίας, όπως οι 
TikTok, Telegram, Zoom, Discord 
και Pinterest, για την άρνησή 
τους να αφαιρέσουν «παράνομο 

υλικό» από τις σελίδες τους. Η 
Ρωσία είχε πρόσφατα απειλήσει 
την Google με πρόστιμα για δια-
σπορά «ψευδών πληροφοριών» 
σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Α.Ρ.

«Ναι» από Πούτιν σε επιθεωρητές

«Η συμφωνία μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών (σ.σ. για τις εξαγωγές 
σιτηρών) είναι πρωτοφανής και πρέπει να ενισχυθεί», είπε ο γ.γ. του ΟΗΕ 
από την Οδησσό.
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Εθνική 
διαβατηρίων 

Ένα θέμα το έχουμε γενικώς με τα διαβα-
τήρια σαν χώρα, αλλά ας μην το αναλύσουμε
περαιτέρω. Είμαστε που είμαστε στην
μπούκα για την βιομηχανία που στήσαμε,
μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας
πάνε, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε…
δεν είναι κιόλας της ειδικότητάς μας. Τυχαία
ή όχι και στο ποδόσφαιρο πάλι με τα δια-
βατήρια προσπαθούμε να βρούμε προκοπή. 

Αφού αποφάσισαν όλοι αυτοί που κά-
νουν κουμάντο στο ποδόσφαιρο τα τελευ-

ταία είκοσι χρόνια ότι ο κύπριος παίκτης είναι μάλλον
πρόβλημα για τη μπίζινα τους παρά πρωτογενές προϊόν
που πηγάζει μέσα από την κοινωνία που υπηρετούν, τρέ-
χουμε αντί στα γήπεδα, στα γραφεία του Υπουργείου Εσω-
τερικών μήπως και κυπριοποιήσουμε κανά παίκτη και
στελεχωθεί η εθνική μας ομάδα. 

Παραδείγματα, ξένων που φόρεσαν το εθνόσημο υπάρ-
χουν πολλά, ενώ οι περιπτώσεις των Ρομπέρζ και Κορέια
βρίσκονται στα σκαριά. Αφού δεν μπορούμε ως κυπριακό
ποδόσφαιρο να δημιουργήσουμε έναν στόπερ της προκοπής
ας σταθεί ο Γάλλος του Απόλλωνα ενώπιον της σημαίας.
Και αφού αριστερό μπακ δεν είμαστε ικανοί να αναδείξουμε
ας πάει ο Βραζιλιάνος της Ανόρθωσης και με την λατινική
προφορά του ας ξεκινήσει με το «σε γνωρίζω από την
κόψη, του σπαθιού την τρομερή». 

Τέτοια ξενομανία, σ’ ένα νησί που ο εθνικισμός και η
τάχατες πατριδολατρία καθορίζουν την ζωή μας, δεν
υπάρχει. Το λες και βλακεία δηλαδή, αλλά δεν είναι της
παρούσης. Έλαβαν λέει την απόφαση να αυξήσουν τους
ξένους παίκτες από 15 σε 17, ρίχνοντας έτσι και άλλο χώμα
πάνω από τον τάφο του «κύπριου ποδοσφαιριστή». 

Πάει η ΑΕΚ να παίξει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν,
έχουν οι Σέρβοι έξι Σέρβους στην ενδεκάδα, έχουν οι δικοί
μας έναν Κύπριο. Τίθεται ενώπιον της Τζουγκάρντεν ο
ΑΠΟΕΛ, μετρούν οι Σουηδοί εννέα βασικούς και παίζουν
οι δικοί μας με τρεις. Καπάκι ο Απόλλωνας με τους Ισραη-
λινούς, δύο οι Κύπριοι, οκτώ οι αντίπαλοι. 

Κατά τ’ άλλα λέγεται και Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου, ενώ οι ομάδες τα «ένδοξα σωματεία» με την τε-
ράστια προσφορά στον τόπο και μπλα, μπλά μπλα, χαίρουν
όλων των διευκολύνσεων εκ μέρους του Κράτους, φτιά-
χνοντας μέχρι και γήπεδα με δημόσιο χρήμα, για να στε-
γαστούν οι εταιρείες τους. Ζήτω που καήκαμε. Το λες και
βλακεία, αλλά δεν είναι της παρούσης. 

Επιστροφή φιλάθλων, 
προοπτική και 
υποχρεώσεις

Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία για την
έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Ό,τι λέχ-
θηκε δεν έχει πλέον σημασία να το συζη-
τάμε, ως προς τις αλλαγές που από φέτος
θα ισχύσουν στον τρόπο διεξαγωγής του.
Θα αρχίσει να μιλάει πλέον το γήπεδο και
η εξέλιξη της διοργάνωσης και μακάρι να
δικαιώσει όλους όσοι είτε πρωτοστάτησαν,
είτε σήκωσαν το χέρι τους ψηφίζοντας –
εγκρίνοντας τις σχετικές αλλαγές.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, κυριαρχεί η
εντύπωση πως πάμε για ένα συναρπαστικό και ανταγω-
νιστικό πρωτάθλημα με μπόλικο ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα,
φέτος, η εξέλιξη του περσινού πρωταθλήματος, αλλά και
η εντονότερη παρουσία επενδυτών σε ομάδες, δημιουργούν
προοπτική και προσδοκίες. Είναι, ωστόσο, ένα ακόμη στοι-
χείο, το οποίο από μόνο του δημιουργεί θετική ένδειξη.
Η επιστροφή του Κύπριου φίλαθλου στις κερκίδες.

Η επάνοδος ομάδων με πολύ κόσμο σε πρωταγωνιστική
πορεία, η δημιουργία νέων δυνάμεων στο κυπριακό πο-
δόσφαιρο, οι δεύτερες σκέψεις ως προς τους ενδοιασμούς
και τις αντιρρήσεις για την κάρτα φιλάθλου, ο ανταγωνισμός
στα δύο τελευταία πρωταθλήματα, η επιθυμία του κόσμου
για παρουσία στα γήπεδα, μετά την εποχή της πλήρους
απαγόρευσης ή των περιορισμών λόγω πανδημίας, ακόμη
και το νέο γήπεδο της Λεμεσού, διαδραμάτισαν το ρόλο
τους. Ίσως και κάτι άλλο, η ουσία δεν αλλάζει και η ουσία
λέει πως με γεμάτα γήπεδα θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα.
Και η ουσία είναι με γεμάτα γήπεδα να ολοκληρωθεί.

Είναι πολλοί οι λόγοι, όπως αναλύθηκαν εις βάθος τα
προηγούμενα χρόνια, για τους οποίους ο κόσμος έμεινε
μακριά από το γήπεδο. Οι σημαντικότεροι απ’ αυτούς
έχουν να κάνουν με θέματα τα οποία εξαρτώνται από τις
ενέργειες και τις αποφάσεις όλων όσοι κατέχουν θέσεις
και σημαντικά πόστα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Θα είναι κρίμα, λοιπόν, χιλιάδες φίλαθλοι να αναθεω-
ρήσουν την απόφασή τους, να μετανιώσουν για την επι-
στροφή τους στις κερκίδες, είτε γιατί θα αποδειχθεί ότι
κάθε άλλο παρά αναβαθμίστηκαν οι γηπεδικές εγκατα-
στάσεις ή έστω ξεπεράστηκαν σοβαρά προβλήματα, είτε
γιατί οι αποφάσεις περί διαιτησίας, οργάνωσης και γενι-
κότερα λειτουργίας, για μια ακόμη φορά θα εξυπηρετήσουν
συμφέροντα κάποιων και όχι το γενικότερο καλό. Και
τραγικό θα είναι, να αποδειχθεί πως νόμοι, κάρτες, κλειστά
κυκλώματα και άλλα, πρακτικά δεν θα δώσουν λύσεις εκεί
και όπου μπορεί να χρειαστούν…

Οι αρμόδιοι έχουν το λόγο, εμείς αναμένουμε και λογικά
δεν θα αργήσουμε να πάρουμε τις απαντήσεις...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Το πρωτάθλημα αρχίζει…
Στην αφετηρία της νέας σεζόν αναλύουμε τις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Με ανυπομονησία περιμένουν οι Κύ-
πριοι ποδοσφαιρόφιλοι την έναρξη
του Πρωταθλήματος Cyta της περιό-
δου 2022 – 2023. Το νέο πρωτάθλημα
θα διεξαχθεί με την συμμετοχή 14
ομάδων, αντί 12 που είχαμε στην
περσινή διοργάνωση. Υπάρχουν αρ-
κετές καλές προϋποθέσεις προκει-
μένου το νέο πρωτάθλημα να δημι-
ουργήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
από την αρχή μέχρι το τέλος του. Ο
ανταγωνισμός για τον τίτλο και τα
τρία εισιτήρια για τις Ευρωπαϊκές
διοργανώσεις της νέας περιόδου, ανα-
μένεται να είναι πολύ έντονος, ίσως
εντονότερος και από το περσινό συ-
ναρπαστικό – συγκλονιστικό πρω-
τάθλημα. 

Απόλλων

Κύριος στόχος 
το «back to back»
Να επαναλάβουν ό,τι και πέρσι επι-
θυμούν στον Απόλλωνα, που μετά
την επιστροφή τους στην κορυφή
της Κύπρου, έπειτα από 16 χρόνια,
έχουν θέσει ως στόχο την κατάκτηση
του πρωταθλήματος για δεύτερη σερί
σεζόν. Σύμμαχος των «κυανολεύκων»
σε αυτή τους την προσπάθεια θα είναι
αναμφίβολα ο κόσμος τους, που γνω-
ρίζοντας ότι τη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο η ομάδα τους θα αγωνιστεί για
πρώτη φορά στο νέο της γήπεδο, έχει
«σπάσει» κάθε ρεκόρ όσον αφορά τα
εισιτήρια διαρκείας!

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομ-
μάτι, λόγω του ότι η νέα χρονιά δεν
άρχισε ιδανικά (βαριά ήττα και κακή
εμφάνιση στο Ισραήλ), αποφασίστηκε
όπως απομακρυνθεί ο Αλεξάντερ
Τσόρνιγκερ, με τον Νταβίντ Καταλά
να αποτελεί τον αντικαταστάτη του.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι γνώστης
της κυπριακής πραγματικότητας,
έχοντας αγωνιστεί για σειρά ετών
στην ΑΕΚ, όπου διετέλεσε ως γνωστόν
και προπονητής κατά τη διάρκεια
της περσινής σεζόν. Παρότι η αλλαγή
φιλοσοφίας σε μια ομάδα χρειάζεται
πάντα το χρόνο της, αναμένεται ότι
με το νέο τους αφεντικό οι πρωτα-
θλητές θα μετατραπούν σε ένα σύνολο
που θα έχει ως πρώτιστο στόχο να
ελέγχει την κατοχή της μπάλας, προ-
σπαθώντας να επιτεθεί με οργανω-
μένες επιθέσεις.

Εκτός απ’ την αλλαγή στην τεχνική
ηγεσία, υπήρξαν βεβαίως και διαφο-
ροποιήσεις στο ρόστερ, με τις προ-
σθήκες να «αγγίζουν» διψήφιο αριθμό.
Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η απόκτηση
των Ευκλείδη Καμπράλ, Ελ Χατζί
Μπα, Ματιέ Πειμπέρν, Βα, Ρέθιο και
Εζέκιελ Χέντι (δανεικός), οι οποίοι
ήρθαν ούτως ώστε με το καλημέρα
να διεκδικήσουν θέση στο αρχικό
σχήμα. Σχετικά με τις αποχωρήσεις,
πέρα από τους Χρήστο Αλμπάνη και
Φάνο Κατελάρη δεν έφυγε κάποιος
άλλος ποδοσφαιριστής που να είχε
σημαντική συνεισφορά στην κατά-
κτηση του τίτλου. Αντιθέτως, οι άν-
θρωποι του Απόλλωνα φρόντισαν να
ανανεώσουν τη συνεργασία τους με
παίκτες βαρόμετρα όπως οι Χάμπος
Κυριάκου, Ιωάννης Πίττας, Αμίν Χα-
μάς και Ίσρα Κολ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΝΙΚΟΛAΟΥ

ΑΕΚ

Νέα αρχή 
με  φιλοδοξίες
Η ομάδα της Λάρνακας μετά την επι-
τυχημένη περσινή πορεία που πήρε
την δεύτερη θέση και «κλείδωσε» ου-
σιαστικά την παρουσία της στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ξεκι-
νάει την νέα αγωνιστική περίοδο με
στόχο να κάνει το επόμενο βήμα.  Με
τον Χοσέ Λουίς Όλτρα να αναλαμ-
βάνει το «πηδάλιο» της ομάδας από
την αρχή του καλοκαιριού, η Λαρνα-
κιώτικη ομάδα δείχνει ήδη από τους
πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες ότι
αρχίζει να αποκτάει μια συνοχή και

μια ομοιογένεια. Σημαντικό για τους
περσινούς δευτεραθλητές είναι το
γεγονός ότι κράτησαν τον βασικό
κορμό της ομάδας και προέβησαν σε
κινήσεις ουσίας που μαζί με το υφι-
στάμενο ρόστερ τους ανέβασαν επί-
πεδο. Ιδιαιτέρα η προσθήκη του
36χρονου μέσου Όιερ Σανχούρχο ο
οποίος ήρθε από την Οσασούνα με
κάτι περισσότερο από 200 συμμετοχές
στη «πλάτη» του στη πρώτη κατη-
γορία της Ισπανίας, έδωσε άλλο «αέρα»
στον άξονα των «κιτρινοπράσινων».

Το ίδιο ισχύσει και για τον Μπρού-
νο Γκάμα, ο οποίος ήρθε από μια γε-
μάτη 4ετία με την φανέλα του Άρη
Θεσσαλονίκης και με την εμπειρία
του μπορεί να προσδώσει το κάτι πα-
ραπάνω στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Ήδη ο πρώτος στόχος που ήταν
η συμμετοχή στους ομίλους του Κόν-
φερενς Λιγκ επιτεύχθηκε (είναι πολύ
κοντά στην πρόκρισή της στο Γιου-
ρόπα) και με την ψυχολογία στα ύψη
η ΑΕΚ ετοιμάζεται να εισέλθει και
στις εγχώριες διοργανώσεις. 

ΑΝΤΡEΑΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡHΣ

ΑΠΟΕΛ

Θέλει επιστροφή
στους τίτλους 
Όπως συνήθισε τον «γαλαζοκίτρινο»
κόσμο, έτσι και σε αυτό το καλοκαίρι,
ο ΑΠΟΕΛ προέβη σε πολλές προσθα-
φαιρέσεις στο δυναμικό του. Απο-
κτήθηκαν 15 ποδοσφαιριστές (Ντάλ-

σιο, Ηλία, Χριστοδούλου, Κρέσπο,
Μπέλετς, Φεράρι, Σούσιτς, Κονσταν-
τίνοφ, Βιγιαφάνιες, Μαρκίνιος,
Μπλουμ, Μούγιανιτς, Ντβάλι, Ντουμ-
πραβάνου, Μορέιρα) και αποχώρησαν
14 (Βινίσιους, Σάβιτς, Οκριασβίλι, Νε-
οφύτου, Σκουφέτ, Σόουζα, Ντανίλο,
Λουντέμο, Σαμπάλα, Ντε Βινσέτι, Πέ-
δρο, Μιντίκκης, Σάντος, Νατέλ). 

Στην περσινή σεζόν εντοπίστηκαν
σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική
γραμμή και ο Σωφρόνης Αυγουστή
έδωσε έμφαση στην βελτίωση του
αμυντικού μηχανισμού του γενικό-
τερα. Με εξαίρεση τον πρώτο αγώνα
με την Σουηδική Τζουγκάρτεν, πα-
ρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση
που έφερε κυρίως η εμπειρία του Κρέ-
σπο και η ικανότητα του Μπέλετς. 

Η μεσαία γραμμή γίνεται πανί-
σχυρη (παρά την αποχώρηση του Σό-
ουζα), με τους Ντάλσιο, Βιγιαφάνιες
και Κονσταντίνοφ να έχουν την ποι-
ότητα για να ανεβάσουν επίπεδο την
οργάνωση του παιχνιδιού και την κυ-
κλοφορία των γαλαζοκιτρίνων που
θέλουν να γίνουν πολύ πιο δημιουρ-
γικοί. Ο κύριος στόχος του ΑΠΟΕΛ
είναι να επιστρέψει στην κορυφή του
ποδοσφαίρου μας αλλά για να έχει
πιθανότητες να τον υλοποιήσει θα
πρέπει να γίνει και πιο αποτελεσμα-
τικό. Αν ο Κβιλιτάια καταφέρει να
αποτελέσει σταθερή επιλογή για την
κορυφή της επίθεσης, τα πράγματα
θα είναι πολύ πιο εύκολα και απλά
για τον Σ. Αυγουστή. 

Ο Μάγκλιτσα εξακολουθεί να προ-
βληματίζει με την αστάθειά του και
την ευαισθησία του στους τραυμα-
τισμούς. Δεν αποκλείεται ο Κροάτης
να αντικατασταθεί μέχρι το τέλος
του μήνα. Ο Μ. Ηλία που μπήκε από
την αρχή σε «βαθιά νερά», δεν κα-
τάφερε ακόμα να δώσει τις λύσεις,
ενώ έτοιμος είναι πλέον και ο Γερμα-
νός Μπλουμ ο οποίος επίσης μπορεί
να παίξει στην κορυφή. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

Ομόνοια 

Διψασμένη για 
το πρωτάθλημα 
Η Ομόνοια είναι μια ομάδα διψασμένη
για να επιστρέψει στην κορυφή μετά

από δυο χρόνια. Πέρυσι δεν έμεινε
άτιτλη. Κατέκτησε το Κύπελλο (κέρ-
δισε τον Εθνικό Άχνας στα πέναλτι),
μετά από μια μετριότατη παρουσία
στο πρωτάθλημα όπου έμεινε εκτός
εξάδας (ήταν σαν μάννα εξ ουρανού
για τον κόσμο η κατάκτηση του κυ-
πέλλου) και φέτος παίζει σε ευρωπαϊκό
όμιλο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 

Η αλήθεια είναι ότι η Ομόνοια -
που άρχισε με το… αριστερό της υπο-
χρεώσεις της σεζόν χάνοντας στη
Λάρνακα από τον Απόλλωνα (0-2) στο
ματς του Σούπερ Καπ - δεν εισέρχεται
στο πρωτάθλημα με τις καλύτερες
των προϋποθέσεων. Η καθυστέρηση
στην ενίσχυση είναι ένα γεγονός που
απογοήτευσε και συνάμα προβλημά-
τισε τον κόσμο της ομάδας που αλλιώς
περίμενε τα πράγματα.  Λίγες μέρες
πριν από την έναρξη του πρωταθλή-
ματος η ομάδα αναζητεί τρεις ποδο-
σφαιριστές, ενώ υπέστη και σημαν-
τικό πλήγμα εκ των έσω. Αποχώρησε
και ο Λοΐζος Λοΐζου που εμμένει στην
απόφασή του να αγωνιστεί σε πιο
προηγμένο πρωτάθλημα, με τον παί-
κτη να… μεταφέρεται στη Κ19! Πάν-
τως η σπουδαία επιτυχία της να κερ-
δίσει με 2-0 στο Βέλγιο την ισχυρή
Γάνδη στα πλέι οφ του Γιουρόπα
Λινγκ, άλλαξε σημαντικά το κλίμα
και επανάφερε τον ενθουσιασμό και
την αισιοδοξία.

Το τριφύλλι έχει εντάξει στη δύ-
ναμή του τους αμυντικούς Άνταμ
Μάθιους, (δεξιός αμυντικός), Νεμάνια
Μίλετιτς (κεντρικός αμυντικός) και
τους μεσοεπιθετικούς Μπράντον
Μπάρκερ, Μπρούνο Φελίπε και Ρομάν
Μπεζούς. Αποχώρησαν από την ομά-
δα βασικοί παίκτες όπως οι Αμπντου-
λαχί Σεχού, Ζιόρντι Γκόμεθ, Τόμας
Χούμποτσαν, όπως και οι Ερικ Μπο-
τεάκ, Μάρκο Τσέποβιτς, Κίκο.  

ΠEΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

Ανόρθωση 

Ανανεωμένη στην
μετά Τιμούρ εποχή 
Η επιστροφή στις εγχώριες επιτυχίες
και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
αποτελούν τους στόχους της φετινής
Ανόρθωσης. Η έλευση του Νεόφυτου
Λάρκου στο πόστο του αθλητικού
διευθυντή έχει φέρει αλλαγές σε όλα
τα επίπεδα της λειτουργίας του πο-
δοσφαιρικού τμήματος. Παράλληλα
η ποιότητα των καλοκαιρινών προ-
σθηκών δημιουργεί προσδοκίες βά-
ζοντας τον στόχο μέχρι και την κο-
ρυφή του κυπριακού πρωταθλήματος.
Η αποχώρηση του Τιμούρ Κετσπάγια
έφερε στον πάγκο της Ανόρθωσης
τον Ντάρκο Μίλανιτς. Με έξι πρω-
ταθλήματα και τέσσερα κύπελλα
Σλοβακίας στο ενεργητικό του, απο-
τελεί μακράν τον πιο... παρασημο-
φορημένο προπονητή στο κυπριακό
πρωτάθλημα. Ακόμα και στην περ-
σινή σεζόν βοήθησε την Πάφος FC
να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της στο γκρουπ πρωταθλητισμού
στη δεύτερη φάση του πρωταθλή-
ματος.

Η παραμονή του Αμρ Ουάρντα
πέρασε από χίλια μύρια κύματα, ωστό-
σο, ο αγαπημένος της Ανορθωσιά-
τικης κερκίδας θα παραμείνει κάτοι-
κος «Αντώνης Παπαδόπουλος» γι’
άλλη μια σεζόν. Έχοντας ψηφιστεί
πέρσι ως ο κορυφαίος ποδοσφαιρι-
στής του πρωταθλήματος, φέτος γνω-
ρίζει και ο ίδιος ότι οι προσδοκίες
από το άτομό του είναι πολύ υψηλές.
Στην πρώτη γραμμή των κυανόλευ-
κων αστεριών περνάει επίσης ο αρ-
χηγός της εθνικής Αρμενίας Βαραζτάν
Χαρογιάν και ο αφρικανός επιθετικός
Κασιμίρ Νιγκά. Με μόλις δέκα ποδο-
σφαιριστές πρώτης διαλογής να πα-
ραμένουν στο ρόστερ σε σχέση με
την περσινή περίοδο, αναμένεται
ότι θα δούμε φέτος μια διαφορετική
Ανόρθωση. Γενικότερα τόσο ο τρόπος
λειτουργίας του οικοδομήματος, όσο
και ο τρόπος ανάπτυξης εντός των
τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, θα
διαφέρουν σε σχέση με την τελευταία
τριετία.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΦΗ

To πρόγραμμα  
της 1ης αγωνιστικής
Παρασκευή 26 Αυγούστου
19:00 Καρμιώτισσα - Νέα Σαλαμίνα

Σάββατο 27 Αυγούστου
19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Κυριακή 28 Αυγούστου
19:00 Άρης - ΑΕΛ
20:00 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC

Δευτέρα 29 Αυγούστου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας - Ομόνοια
20:00 ΑΕΚ - Δόξα Κατωκοπιάς

Τρίτη 30 Αυγούστου
19:00 Απόλλων - ΕΝ Παραλιμνίου

Ο πρωταθλητής Απόλλωνας και η κυπελούχος Ομόνοια ξεκινούν το νέο πρωτά-
θλημα με αρκετές αλλαγές, αλλά και μεγάλες φιλοδοξίες.
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Το κοινωνικοοικονομικόπεριβάλλον
παρουσιάζει ουσιαστική διαφο-
ροποίηση. Ο κίνδυνος ύφεσης
στην ΕΕ είναι ορατός, ο πληθω-
ρισμός, αν και παρουσιάζει τάσεις
αποδυνάμωσης, παραμένει υψη-
λός και τα επιτόκια κυβερνητικών
ομολόγων σημειώνουν αυξητική
τάση. Αξιοσημείωτο θετικό στοι-
χείο η ανεργία, η οποία παραμένει
σε χαμηλά επίπεδα.

Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η δια-
μόρφωση της δημοσιονομικής
πολιτικής αποκτά καίρια σημασία,
δεδομένης και της απόσυρσης
των νομισματικών μέτρων στή-
ριξης των οικονομιών. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προ-
τάσεις της κυβέρνησης της Γερ-
μανίας που δημοσιοποιήθηκαν
πρόσφατα.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο της
ΕΕ διέπεται από το Σύμφωνο Στα-

θερότητας και Ανάπτυξης, με πε-
ρίπλοκους και αυστηρούς κανόνες
που αφορούν το δημοσιονομικό
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.
Η εφαρμογή του Συμφώνου έχει
ανασταλεί μέχρι το 2023 για να
επιτρέψει την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας και των
πολεμικών αναταραχών στην Ου-
κρανία.

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε
αναλύσει τις τάσεις που υφίσταν-
ται στην ΕΕ. Υπάρχουν υποστη-
ρικτές της διατήρησης των αυ-
στηρών προνοιών του Συμφώνου
αλλά και υποστηρικτές ριζοσπα-
στικών αλλαγών. 

Η Γερμανική κυβέρνηση δια-
δραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη
διαμόρφωση των κοινοτικών πο-
λιτικών. Αποτελείται από συνα-
σπισμό τριών πολιτικών κομμά-
των, με διαφορετικές θέσεις σε

ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαί-
σιο. Το φιλελεύθερο κόμμα υπο-
στηρίζει επαναφορά της ισχύος
του Συμφώνου, ως προϋπόθεση
για εμπέδωση μακροοικονομικής
σταθερότητας και αντιμετώπιση
των πληθωριστικών πιέσεων. Τα
άλλα δύο κόμματα (Σοσιαλδημο-
κράτες και Πράσινοι) ευνοούν ρι-
ζικές αλλαγές, με στόχο, κυρίως,
την αποφυγή δραστικών περικο-
πών των κοινωνικών δαπανών
και την ενθάρρυνση δημόσιων
επενδύσεων.

Η τελική διαμόρφωση των προ-
τάσεων αποτελεί ένα συμβιβασμό,
που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη
κουλτούρα συναίνεσης στη Γερ-
μανία 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις
αποτελούν βήμα προς απλοποί-
ηση, με κατάργηση της πρόνοιας
που διέπει την προσαρμογή του

δημόσιου χρέους σε περιπτώσεις
απόκλισης από το όριο του 60%
του ΑΕΠ. Η προτεινόμενη αλλαγή
είναι ιδιαίτερα σημαντική για χώ-
ρες με υψηλό χρέος, όπως η Ιταλία,
η Ελλάδα και η Κύπρος. Περαιτέ-
ρω, δίδεται έμφαση στον έλεγχο
δαπανών και στην ευνοϊκή μετα-
χείριση δημόσιων επενδύσεων. 

Τους επόμενους μήνες, η συ-
ζήτηση αναμένεται να ενταθεί,
με ενεργό συμμετοχή χωρών όπως
η Γαλλία και η Ιταλία που ευνοούν
περαιτέρω αλλαγές, π.χ. αύξηση
του ορίου και καθορισμό ευέλικτου
στόχου για το δημόσιο χρέος με
βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε χώ-
ρας. Ενδεχομένως, προς συζήτηση
να τεθούν και ευρύτερες τροπο-
ποιήσεις, όπως είναι, κυρίως, η
δημιουργία ενός μόνιμου μηχα-
νισμού δημοσιονομικής στήριξης
σε κοινοτικό επίπεδο στο πρότυπο

του Ταμείου Ανθεκτικότητας και
Ανάκαμψης. 

Το ζητούμενο πρέπει να είναι
η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
βιωσιμότητας και οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Η Κύπρος ενδείκνυται να συμ-
μετέχει ενεργά σε αυτή τη συζή-
τηση, υποστηρίζοντας ευελιξία
και απλοποίηση του πλαισίου, έμ-
φαση στη μακροχρόνια βιωσιμό-
τητα, παρά σε άκαμπτους δημο-
σιονομικούς κανόνες, και ενίσχυ-
ση εκείνων των προνοιών που
επιτρέπουν αναβάθμιση των δη-
μόσιων επενδύσεων.

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

Αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ – οι προτάσεις της Γερμανίας

Στο ενοίκιο
καταφεύγουν
σήμερα οι νέοι
Στα ύψη οι τιμές στη Λεμεσό

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση
από νέους για ενοίκιο είναι αυ-
ξημένη, κυρίως για διαμερίσμα-
τα. Κι αυτό, λόγω της αδυναμίας
τους να καλύψουν το απαιτού-
μενο αρχικό κεφάλαιο για την
απόκτηση ακινήτου. Από €350
μέχρι €1800 κυμαίνεται κατά
μέσο όρο το κόστος ενοικίου
με την χαμηλότερη τιμή να εν-
τοπίζεται στην Πάφο και την
ψηλότερη στη Λεμεσό. Σελ. 3

Καίνε οι τιμές
του ρεύματος
στην Ελλάδα
Νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο

Καθώς οι διεθνείς τιμές του φυ-
σικού αερίου συνεχίζουν να
αυξάνονται, οι πάροχοι στην
Ελλάδα ετοιμάζονται να δώ-
σουν νέα υψηλότερα τιμολόγια
για τον Σεπτέμβριο, υποχρεώ-
νοντας την κυβέρνηση να αυ-
ξήσει το κονδύλι για τις επιδο-
τήσεις. Σελ. 7

ΕΛΛΑΔΑ

Σημάδια κάμψης
στην αγορά κατοικίας
Η ζήτηση από το εξωτερικό «διέσωσε»
την αγορά κατοικίας στο κέντρο της Αθή-
νας και σε νησιά το πρώτο εξάμηνο. Αντι-
θέτως, στις υπόλοιπες περιοχές της Αττι-
κής, όπου αγοραστές είναι κυρίως Eλλη-
νες, παρατηρείται πτώση των συναλλα-
γών, δείγμα της αρνητικής ψυχολογίας
στην αγορά. Σελ. 12

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Αγόρασαν
ποντοπόρα 
πλοία αξίας
3,87 δισ. δολ.

Σελ. 6

Αργεί η πλήρης ανάκαμψη του τουρισμού
Φ. Ρουσουνίδης: Πληθωρισμός, κόστος ενέργειας, ναύλα και έλλειψη προσωπικού τα μεγάλα βαρίδια 

Πληθωρισμός, κόστος ενέργειας
και ναύλων και ελλείψεις προσω-
πικού είναι τα τέσσερα βαρίδια
που κουβαλάει ο τουρισμός και
τα οποία συνομολογούν ένα εκρη-
κτικό κράμα και αναβάλλουν την
ανάκαμψη του κλάδου, τονίζει

ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥ-
ΞΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.
Εξηγεί ότι βάσει αυτών των δε-
δομένων, το 2023 αναμένεται ότι
θα είναι ίσως δυσκολότερη χρονιά
για τον τουρισμό, ενώ θεωρείται
απομακρυσμένο το σενάριο της

ανάκαμψης το 2024. Στα θετικά
οι πληρότητες Αυγούστου που
αγγίζουν το 100%, και οι κατά
κεφαλήν τουριστικές δαπάνες,
οι οποίες φέτος είναι σημαντικά
αυξημένες. Για το φθινόπωρο
εκτιμά ότι με τις κρατήσεις που

υπάρχουν αυτή την στιγμή θα
υπάρχει κινητικότητα, και του-
ριστική εισροή τόσο τον Σεπτέμ-
βριο όσο και τον Οκτώβριο και
θα συνεχίσει με μειωμένο ρυθμό
και αριθμούς και τον Νοέμβριο.
Αναφέρει ότι σήμερα ο τουρισμός

βρίσκεται στο 75% του 2019 και
ίσως τους επόμενους μήνες ο μέ-
σος όρος να μειωθεί στο 65%. Το-
νίζει, ωστόσο, ότι οτιδήποτε πάνω
από 60-65% πρέπει να μας βρίσκει,
υπό τις περιστάσεις, ικανοποι-
ημένους. Σελ. 4

Κύπρος 2,84% 0,16%

Γερμανία 1,16% 0,32%

Γαλλία 1,75% 0,36%

Ιταλία 3,31% 0,39%

Ισπανία 2,24% 0,40%

Ιρλανδία 1,81% 0,28%

Ελλάδα 3,54% 0,64%

Ην. Βασίλειο 2,31% 0,43%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Βραχυ-
Αξιολόγησης πρόθεσμο πρόθεσμο

Χρέος Χρέος

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

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ

Σβήνουν τα φώτα και
βάζουν φωτοβολταϊκά
Τις βραδινές βόλτες με το χάζεμα στις βι-
τρίνες θα πρέπει μάλλον να αρχίσουν να
ξεχνούν για τον ερχόμενο χειμώνα οι κα-
ταναλωτές, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι λια-
νέμποροι που προσανατολίζονται στο
σβήσιμο των φώτων για πολλές ώρες το
βράδυ στα καταστήματά τους, πέραν των
ωρών λειτουργίας. Σελ. 8

ΜΕ 3 ΕΚΑΤ. ΒΑΡΕΛΙΑ

Στόλος πλοίων με ντίζελ 
πλέει προς την Ευρώπη
Ενας στόλος πλοίων που μεταφέρoυν
ντίζελ, ένα από τα σημαντικότερα καύσι-
μα παγκοσμίως, κατευθύνεται προς τις
ευρωπαϊκές αγορές που αντιμετωπίζουν
τον κίνδυνο σημαντικών ελλείψεων
ενέργειας τον χειμώνα. Πρόκειται για
πέντε πλοία που μεταφέρουν σχεδόν 3
εκατ. βαρέλια. Σελ. 10

Mετά τα πληρώματα
Ουκρανών ναυτικών
μετεγκαθίστανται στην
Αθήνα εκατοντάδες
στελέχη ουκρανικών
ναυτιλιακών
επιχειρήσεων. Στην
Ακτή Μιαούλη στον
Πειραιά αναφέρεται
ένας όχι μικρός αριθμός
ουκρανικών
ναυτιλιακών εταιρειών,
που είτε αποκτά τώρα
παρουσία στην Ελλάδα
είτε επεκτείνει αυτή
που διέθετε ήδη.
Εκτιμάται πως
περισσότερα από 500
στελέχη ουκρανικών
ναυτιλιακών,
συμπεριλαμβανομένων
μελών των οικογενειών
τους, έχουν
εγκατασταθεί στην
Ελλάδα. Τη
μετεγκατάσταση
στελεχών, ναυτικών και
των οικογενειών τους
βοηθάει, σύμφωνα με
τους εμπλεκόμενους,
και το γεγονός ότι η
επίσημη ελληνική
πολιτεία είναι πολύ
φιλική απέναντι στους
μετανάστες από την
Ουκρανία.  Σελ. 8

Ο Πειραιάς γίνεται έδρα ουκρανικών ναυτιλιακών
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ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Του ΚΑΛΟΥΜ ΠΊΚΕΡΙΝΓΚ*

Τα κριτήρια αξιολόγησης της απα-
σχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο,
συμπεριλαμβανομένων των νέων
θέσεων εργασίας, της ανεργίας,
των μισθών και της ζήτησης για
εργασία, παρέμειναν σταθερά
τον Ιούνιο. Τα στοιχεία έρχονται
σε αντίθεση με τις αυξανόμενες
ενδείξεις ότι οι επιδόσεις της οι-
κονομίας υποχωρούν εν μέσω
κλιμακούμενου πληθωρισμού και
σύσφιγξης της νομισματικής πο-
λιτικής. Ωστόσο, η αγορά εργα-
σίας εν γένει αργεί στο να απο-
τυπώσει τις ευρύτερες τάσεις.
Επομένως, τα στοιχεία του Ιου-
νίου εξακολουθούν να φανερώ-
νουν σε μεγάλο βαθμό την ισχυρή
δυναμική πριν από τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία και το γε-
γονός ότι, παρά το μεγάλο σοκ,
η οικονομία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου είχε παραμείνει σε καλή
κατάσταση μέχρι πρόσφατα. Εξε-
τάζοντας το δεύτερο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους, αναμένουμε
μια αξιοσημείωτη επιδείνωση
της ζήτησης εργασίας, η οποία
και θα κατατείνει σε ήπια αύξηση
του ποσοστού ανεργίας. Ειδικό-
τερα, σχετικά με την ανεργία,
αυτή παρέμεινε αμετάβλητη στο
3,8% τον Ιούνιο, εναρμονιζόμενη
με τα χαμηλά επίπεδα του 3,8%
τον Νοέμβριο του του 2019.

Σε τριμηνιαία βάση η απασχό-
ληση αυξήθηκε κατά 160.000
άτομα τον Ιούνιο μετά μια στα-
θερή άνοδο 296.000 ατόμων τον
Μάιο. Ο αριθμός των κενών θέ-
σεων, ο οποίος αποτελεί έναν
από τους δείκτες για τη ζήτηση
εργασίας, παρέμεινε αυξημένος
σε 1,27 εκατομμύριο το τρίμηνο

Απριλίου - Ιουνίου. Ο αριθμός
αυτός είναι σχεδόν ίσος με τον
αριθμό των εργαζομένων που
ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι
και πολύ πάνω από το προ παν-
δημίας ρεκόρ των 863.000 κενών
θέσεων στα τέλη του 2018. Ανα-
φορικά με την αύξηση των ονο-
μαστικών μισθών (συμπεριλαμ-
βανομένων και των μπόνους),
αυτή επιβραδύνθηκε στο 5,1%
σε ετήσια βάση τον Ιούνιο από
6,4% τον Μάιο, η δε αύξηση των
μισθών (χωρίς τα μπόνους) επι-
ταχύνθηκε στο 4,7% από το 4,4%.
Η αύξηση των μισθών στον ιδιω-
τικό τομέα ενισχύθηκε στο 5,4%
από το 5,1%. Δυστυχώς, λόγω
ενός ακόμη υψηλότερου ποσο-
στού πληθωρισμού, η Στατιστική
Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασι-
λείου εκτιμά πως οι πραγματικές
συνολικές αμοιβές μειώθηκαν
κατά 2,5% σε ετήσια βάση την
περίοδο Απριλίου - Ιουνίου. Τέλος,
ενώ τα δυναμικά κέρδη στους μι-
σθούς το 2021 αποδίδονταν στα
ασυνήθιστα υψηλά μπόνους, η
πρόσφατη επιτάχυνση της αύ-
ξησης των μισθών στον ιδιωτικό
τομέα φαίνεται να αντανακλά
κυρίως την ανάκαμψη των αμοι-
βών. Αυτό μπορεί να λειτουργεί
ως πρώιμο μήνυμα ότι οι αυξη-
μένες προσδοκίες για τον πλη-
θωρισμό εδραιώνονται ολοένα
και περισσότερο και, ως εκ τού-
του, προσφέρουν ακόμη ένα επι-
χείρημα, ώστε η Τράπεζα της Αγ-
γλίας να ακολουθήσει αυστηρό-
τερη πολιτική έναντι των πλη-
θωριστικών πιέσεων. 

* Οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Ρεκόρ 40ετίας 
Στο ψηλότερο σημείο από το 1982 σκαρφάλω-
σε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο καταγράφοντας ετήσια αύξηση ύψους
10,1%. Κύρια αιτία της αύξησης ο κλάδος των
τροφίμων που ανήλθε στο 12,7% σημειώνοντας
την ψηλότερη ετήσια μεταβολή από τον Αύγου-
στο του 2008, όταν έκανε την εμφάνισή της η
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. H άνοδος
των τιμών σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας
θα αναρριχηθεί στο 13% κατά το τέταρτο τρίμη-
νο του έτους και θα παραμείνει σε ψηλά επίπε-
δα καθ’ όλη την διάρκεια του 2023 προτού αρχί-
σει να αποκλιμακώνεται προς τον στόχο του 2%
εντός του 2024.

••••
Ισχυρό ανάχωμα
Η αυξημένη ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών
αποτελεί μέχρι στιγμής ανάχωμα για την οικονο-
μία, η οποία αναμένεται να «δώσει» δύο καλά
τρίμηνα εντός του 2022 πριν υποχωρήσει το τέ-
ταρτο τρίμηνο του έτους. Η ενθαρρυντική μέχρι
στιγμή εικόνα, έρχεται από τον τουρισμό, ο
οποίος καταφέρνει να κρατήσει όρθια την οικο-
νομική ανάπτυξη μη επιτρέποντας προς το πα-
ρόν στους παράγοντες οπισθοχώρησης να επι-
κρατήσουν. Θετικά μηνύματα έχουμε και στην
αγορά εργασίας η οποία δημιουργεί την αισιο-
δοξία ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους
όπου η κατάσταση θα δυσκολέψει θα στηρίξει
το οικογενειακό εισόδημα. 

••••
Τέλεια καταιγίδα 
Η πρωτόγνωρη κρίση αυτής της περιόδου μας
επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις όπως για παρά-
δειγμα το γεγονός ότι ο μεγάλος ασθενής στη
Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η πανί-
σχυρη Γερμανία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
περαιτέρω περικοπές ρωσικού φυσικού αερίου
θα οδηγήσουν την χώρα σε τεχνική ύφεση. Η
κλιματική αλλαγή, επίσης, αποτελεί πλήγμα κα-
θώς η χαμηλή στάθμη των ποταμιών στην κεν-
τρική Ευρώπη επηρεάζει την λειτουργία των
τροφοδοτικών αλυσίδων για την ομαλή προμή-
θεια των εργοστασίων με πρώτες ύλες. Είναι
λοιπόν προφανές ότι η πανίσχυρη γερμανική οι-
κονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με την τέλεια κα-
ταιγίδα.

••••
Εστίες αποκλιμάκωσης 
Μια άλλη κραταιά οικονομία βρίσκεται αυτή την
περίοδο ενώπιον σημαντικών προκλήσεων. Η
κυβέρνηση της Κίνας μετά την εμμονική προσή-
λωση στην πολιτική των μηδενικών κρουσμά-
των από covid19, οδήγησε την οικονομία σε πε-
ριπέτειες. Ως αποτέλεσμα, η νομισματική αρχή
έχει προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων προ-
κειμένου να τονώσει την ζήτηση για προϊόντα
και υπηρεσίες. H δεύτερη μεγαλύτερη οικονο-
μία του πλανήτη πλήττεται επίσης από την κα-
τάρρευση της αγοράς ακινήτων καθώς οι τιμές
ακολουθούν πτωτική πορεία μετά το σκάνδαλο

και την χρεοκοπία του κολοσσού Evergrande.
Επειδή όμως στην οικονομία ουδέν κακόν αμι-
γές καλού σημειώνουμε το γεγονός ότι η δύ-
σκολη κατάσταση που επικρατεί στην Κίνα θα
συνεισφέρει στην στατιστική αποκλιμάκωση
του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.  

••••

Αδυναμία προβλέψεων
Η πορεία των επιτοκίων του ευρώ θα εξαρτη-
θεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάλυση των μη-
νιαίων στοιχείων του πληθωρισμού. Όπως πα-
ραδέχεται η ΕΚΤ τα προβλεπτικά της μοντέλα
σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση αποδείχ-
θηκαν αναποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, είναι
πολύ δύσκολο να δοθεί κατεύθυνση για την
συνέχεια, γεγονός που επιδεινώνει την κατά-
σταση αβεβαιότητας στην οικονομία. Όπως
γνωρίζουμε, σε περιόδους αβεβαιότητας
έχουμε αναστολή των επενδύσεων και συγ-
κράτηση της κατανάλωσης με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται συνθήκες με κατά βάση υφε-
σιακές ενδείξεις.

••••
Κρατικές απώλειες
Η αστάθεια των αγορών ως αποτέλεσμα της
αβεβαιότητας που επικρατεί στην οικονομία
έχει πλήξει σημαντικά θεσμικά ταμεία. Ο λό-
γος για το κολοσσιαίο κρατικό ταμείο της Νορ-
βηγίας ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων που είναι και
το μεγαλύτερο στον κόσμο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν
οι απώλειες του ταμείου κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2022 ανέρχονται σε 174 δισ. δολά-
ρια καταγράφοντας αρνητική απόδοση ύψους
14,4%. Υπενθυμίζουμε ότι το ταμείο ιδρύθη-
κε για να διαχειριστεί τους ενεργειακούς πό-
ρους της χώρας που βρίσκονται στην βόρεια
θάλασσα. 

Πλησιάζει η ώρα που οι εργαζόμενοι θα απαιτήσουν αναστροφή της αρνητικής πραγματικής
αύξησης των μισθών τους.

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Διατίμηση
Στις περιπτώσεις όπου το
κράτος θεωρεί πως η τιμή
που έχει διαμορφωθεί
στην αγορά για συγκεκρι-
μένο αγαθό ή υπηρεσία
είναι υπερβολικά ψηλή
και «άδικη» για τους κατα-
ναλωτές, τότε μπορεί να

παρέμβει και να καθορίσει ανώτατο όριο
τιμής, το οποίο φυσικά θα είναι χαμηλό-
τερο από την τιμή ισορροπίας (αγοραία
τιμή). Το ανώτατο αυτό όριο τιμής ονομά-
ζεται επίσης και διατίμηση και αποτελεί
τη μέγιστη τιμή πώλησης του συγκεκρι-
μένου αγαθού ή υπηρεσίας στην αγορά.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Χωρίς αναταράξεις 
προς το παρόν η αγορά
εργασίας στη Βρετανία

Του ΑΣΕΡ ΕΛΜΠEΪΝ

Πριν από πέντε εκατ. χρόνια, γιγαν-
τιαίοι καρχαρίες κυριαρχούσαν
στους ωκεανούς. Τα τεράστια δόντια
τους, που εντοπίζονται συχνά σε
ιζήματα κοντά στις ακτές, μοιάζουν
με μεγάλους κάλυκες. Αυτά, άλλω-
στε, τους έδωσαν το όνομά τους:
μεγαλόδοντες. 

Ακόμη και σήμερα, το σχήμα,
αλλά και το μέγεθος αυτών των γι-
γάντων θαλάσσιων πλασμάτων απο-
τελεί θέμα επιστημονικής αντιπα-
ράθεσης. Επειδή ο σκελετός των
καρχαριών αποτελείται κυρίως από
χόνδρους, οι οποίοι σπάνια γίνονται
απολιθώματα, οι επιστήμονες δεν
γνωρίζουν τίποτε για τα πελώρια
ψάρια. Κάνουν, ωστόσο, υποθέσεις
που βασίζονται στο μέγεθος των
δοντιών τους και σε συγκρίσεις με
τους σύγχρονους συγγενείς τους,
όπως οι μεγάλοι λευκοί και οι ρυγ-
χοκαρχαρίες. Ετσι, εκτιμούν πως
οι μεγαλόδοντες είχαν μήκος μεταξύ
10,6 και 18,2 μ. Ενα νέο τρισδιάστατο
πρότυπο του μεγαλόδοντα, που δη-
μοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Scien-
ce Advances, υποδεικνύει ότι ο καρ-
χαρίας ήταν μεγαλύτερος, ταχύτερος
και κυριαρχούσε σε πολύ ευρύτερη
περιοχή από ό,τι πιστεύαμε μέχρι
πρότινος.

Το 2014, η δρ Καταλίνα Πιμιέντο,
παλαιοντολόγος του Πανεπιστημίου
του Σουάνσι, στην Ουαλλία, συνάν-
τησε τον Τζον Χάτσινσον, ανατόμο
του Βασιλικού Κολλεγίου Κτηνια-

τρικής του Λονδίνου, με ειδίκευση
στη δημιουργία τρισδιάστατων μον-
τέλων ειδών που έχουν αφανισθεί.
Οι δυο τους έφτιαξαν ένα τρισδιά-
στατο μοντέλο του μεγαλόδοντα
με βάση τις τομογραφικές απεικο-
νίσεις μιας διατηρημένης ραχοκο-
καλιάς που βρέθηκε το 1860 και
βρίσκεται στο Βασιλικό Ινστιτούτο
Φυσικής Ιστορίας του Βελγίου, κα-
θώς και δόντια και σωματικές το-
μογραφίες του μεγάλου λευκού καρ-
χαρία, δηλαδή του εγγύτερου εν
ζωή συγγενούς του.

Σύμφωνα με το μοντέλο, ο με-

γαλόδοντας είχε μήκος 16 μ. και
βάρος 67 τόνων, δηλαδή όσο και
ένας φαλαινοκαρχαρίας, ενώ κάποιοι
μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτεροι.
Επίσης, το άνοιγμα των σαγονιών
του ήταν τέτοιο ώστε μπορούσε να
καταπιεί χωρίς πρόβλημα μια φά-
λαινα όρκα με πέντε δαγκωνιές. 

Σύμφωνα με άλλους υπολογι-
σμούς, οι μεγαλόδοντες μπορούσαν
να κινηθούν με ταχύτητα περίπου
4,8 χλμ. ανά ώρα, δηλαδή πολύ τα-
χύτερα από 33 άλλα είδη καρχαριών
που μελετήθηκαν. Σήμερα, ο ταχύ-
τερος καρχαρίας είναι η λάμνα του

Ειρηνικού, που κινείται με ταχύτητα
3,2 χλμ. την ώρα. Δεδομένου ότι ο
βραδύς λευκός καρχαρίας μπορεί
να διανύσει αποστάσεις 11.200 χλμ.
χωρίς διακοπή, για να εκμεταλλευθεί
την εποχική αύξηση των θηραμά-
των, ο μεγαλοδόντας, προφανώς,
μπορούσε να φθάσει πολύ μακρύ-
τερα. 

Απολιθώματα που βρέθηκαν στο
Περού υποδεικνύουν ότι οι μεγα-
λόδοντες τρέφονταν με φώκιες,
ωστόσο εκτιμάται πως χρειάζονταν
μια ιδιαίτερα πολυθερμιδική δια-
τροφή, όπως είναι οι φάλαινες.

Τα μυστικά του μεγαλόδοντα
Δημοσιεύθηκε ένα τρισδιάστατο πρότυπο του μεγαλύτερου καρχαρία που έζησε ποτέ

Η τύχη των οστών των χιλιάδων
πεσόντων στη μάχη του Βατερλώ
απασχολούσε επί δεκαετίες τους
ιστορικούς. Παρότι έχουν περά-
σει πάνω από δύο αιώνες από το
1815 και τον θρίαμβο του Δούκα
του Ουέλινγκτον επί των στρα-
τευμάτων του Ναπολέοντα, στο
πεδίο των μαχών έχουν ανευρε-
θεί μόνο δύο σκελετοί πεσόντων,
με τον τελευταίο να εντοπίζεται
πριν από ένα μήνα. 

Νέα έρευνα, που δημοσιεύ-
θηκε αποκλειστικά από την Daily
Mail, αποκαλύπτει ότι τα οστά
των χιλιάδων νεκρών ανδρών
και των δεκάδων χιλιάδων αλό-
γων τους δεν βρέθηκαν επειδή
κονιορτοποιήθηκαν και χρησι-
μοποιήθηκαν για τον εξευγενισμό
της μαύρης ζάχαρης σε λευκή.
Κατά πάσα πιθανότητα, η πρω-
τάκουστη πρακτική εφαρμόστη-
κε και σε άλλα πεδία των Ναπο-
λεόντειων Πολέμων. 

Στο Βατερλώ, το εργοστάσιο
ζάχαρης απείχε έξι χλμ. από τους
ομαδικούς τάφους, από όπου
αφαιρέθηκαν τα οστά των νε-
κρών στρατιωτών και ζώων. Αυ-
τή, τουλάχιστον, την εκδοχή
προτείνουν οι ιστορικοί δρ Μπέρ-
ναρντ Γουίλκιν και Ρόμπιν Σάφερ,
καθώς και ο Τόνι Πόλαρντ, κα-
θηγητής Αρχαιολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο της Γλασκώβης. Οι
επιστήμονες ανέτρεξαν σε ιστο-

ρικά αρχεία στο Βέλγιο, στη Γαλ-
λία και στη Γερμανία, όπου εν-
τόπισαν χιλιάδες αναφορές της
εποχής, σύμφωνα με τις οποίες
τα οστά αφαιρέθηκαν μετά το
1834 και χρησιμοποιήθηκαν για
τον εξευγενισμό της ζάχαρης. 

Μια τέτοια αναφορά δημοσι-
εύθηκε στη γερμανική εφημερίδα
Prager Tagblatt το 1879. «Η χρή-
ση μελιού ως γλυκαντικού είναι
προτιμητέα για να αποφευχθεί
το ενδεχόμενο να γλυκάνεις το
τσάι σου με τα οστά του προ-
πάππου σου», έγραφε ο δημο-
σιογράφος. Γάλλος περιηγητής,
εξάλλου, που επισκέφθηκε το
Βατερλώ τη δεκαετία του 1830
ανέφερε πως «είναι κρίμα, η ση-
μαντικότερη ανάμνηση της σύγ-
χρονης ιστορίας να ακρωτηριά-
ζεται για τη ζάχαρη».

Το εμπόριο οστών επετράπη
στο Βέλγιο το 1834. Είκοσι χρόνια
νωρίτερα, ο Γάλλος επιχειρημα-
τίας Σαρλ Ντερόν ανακάλυψε ότι
τα κονιορτοποιημένα και θερ-
μασμένα οστά ήταν καλύτερο
φίλτρο για τα σακχαρότευτλα
απ’ ό,τι ο άνθρακας. 

Tον περασμένο Ιούνιο, o κα-
θηγητής Τόνι Πόλαρντ, ο οποίος
υπογράφει τη μελέτη, είχε προ-
τείνει μιαν άλλη θεωρία για την
τύχη των οστών. Σύμφωνα με
αυτήν, είχαν χρησιμοποιηθεί ως
λίπασμα.

Τα οστά των πεσόντων
στο Βατερλώ έγιναν
λευκή ζάχαρη

Σύμφωνα με το μοντέλο, ο τρομακτικός μεγαλόδοντας είχε μήκος 16 μ. και βάρος 67 τόνων, ενώ μπορούσε να κινηθεί
με ταχύτητα περίπου 4,8 χλμ. ανά ώρα, δηλαδή πολύ ταχύτερα από 33 άλλα είδη καρχαριών που μελετήθηκαν.

Η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητηστο 3,8% τον Ιούνιο και οι μισθοί στον
ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 5,4%.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Από τις αρχές του χρόνου σε ερευ-
νητικό δελτίο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας είχε κατα-
γραφεί μείωση της ιδιοκατοίκησης
μεταξύ των νεότερων νοικοκυριών.
Για παράδειγμα στη νότια Ευρώπη,
τα ποσοστά ιδιοκτησίας ακινήτου
στην ηλικία των 35 ετών έχουν
μειωθεί – κατά πάνω από 10 πο-
σοστιαίες μονάδες για όσους γεν-
νήθηκαν τη δεκαετία του 1980
(millennials), σε σύγκριση με αυ-
τούς που γεννήθηκαν από το 1965
έως το 1979. Ταυτόχρονα, οι νέοι
καθυστερούν να εγκαταλείψουν
το γονικό σπίτι και να ζήσουν ανε-
ξάρτητα, τάση που ενισχύεται από
την ανισότητα του εισοδήματος

στην εργασία και την αβεβαιότητα
όπως εξηγεί ο συγγραφέας του άρ-
θρου. Πολλά νεαρά νοικοκυριά
προτιμούν να μην διακινδυνεύ-
σουν μια τόσο μεγάλη επένδυση,
η οποία είναι μη ρευστοποιήσιμη,
ωθούμενα από τις υψηλές τιμές
κατοικιών και τα χαμηλά εισοδή-
ματα. Ανάλογη εικόνα επικρατεί
και στην κυπριακή αγορά. Τα τε-
λευταία χρόνια η ζήτηση για ενοί-
κιο είναι αυξημένη, κυρίως δε για
διαμερίσματα, όπως αναφέρει ο
Μαρίνος Κυναιγείρου, πρόεδρος
Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματο-
μεσιτών Κύπρου, λόγω της οικο-
νομικής ευχέρειας ενός ατόμου ή
ζευγαριού να καλύψει το απαιτού-
μενο αρχικό κεφάλαιο για την από-
κτηση ακινήτου. Την ίδια ώρα η
Κεντρική Τράπεζα προβλέπει αύ-
ξηση της ζήτησης για ενοικίαση

λόγω της διάβρωσης των πραγμα-
τικών εισοδημάτων των νοικοκυ-
ριών. Στην άλλη πλευρά της ζυ-
γαριάς για την απόφαση για αγορά
έναντι ενοικίασης, είναι και η δια-
θεσιμότητα ακινήτων που πληρούν
τις προδιαγραφές του αγοραστή.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Κτη-
ματομεσιτών, αυτή η διαθεσιμό-
τητα βρίσκεται σε μηδαμινά επί-

πεδα. Ως εκ τούτου, η άνοδος της
ζήτησης για ενοικίαση, είναι αυ-
ξημένη ενώ ενισχύεται κάθε χρόνο
λόγω της ανάγκης εξεύρεσης φοι-
τητικής στέγης. 

Το προφίλ των ενοικιαστών
Ήδη έχει αναφερθεί πιο πάνω

πως άτομα νεότερης ηλικίας, οι λε-
γόμενοι Millennials και Generation

Z, επιλέγουν το ενοίκιο, ώστε να
έχουν λιγότερες οικονομικές δε-
σμεύσεις και μεγαλύτερη άνεση
για μετακίνηση κι άλλες δραστη-
ριότητες, επαγγελματικές ή προ-
σωπικές, τουλάχιστον στο εξωτε-
ρικό. Στην Κύπρο, η ανάγκη για
απόκτηση κατοικίας παραμένει έν-
τονη ανάμεσα στις νεότερες γενιές,
παρόλο που και η επιλογή της ενοι-

κίασης ενισχύεται επισημαίνει ο
Μαρίνος Κυναγείρου. Κληθείς να
σχολιάσει το προφίλ όσων επιλέ-
γουν το ενοίκιο έναντι της αγοράς,
έβαλε στην εξίσωση και τους φοι-
τητές. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο
καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον
για στέγαση φοιτητών που έχουν
εξασφαλίσει θέση στα ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Κύπρου και έχουν θέση προ-
τεραιότητά τους την εξασφάλιση
στέγης κοντά στα ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα που έχουν επιλέξει να φοιτή-
σουν. Η μερίδα των ενοικιαστών
έχει αυξηθεί και λόγω αλλοδαπών
ενοικιαστών, οι οποίοι έχουν βρεθεί
στην Κύπρο τους τελευταίους μήνες
από χώρες όπως Ουκρανία, Ρωσία,
Λευκορωσία ένεκα της συνεχιζό-
μενης κατάστασης του πολέμου.
Ως εκ τούτου, η αυξημένη ζήτηση

οδηγεί σε αύξηση των τιμών ενοι-
κίασης σε κάποιες περιοχές.

Από €350-€1800
Από την στιγμή που η αγορά

ανακάμπτει, είναι φυσιολογικό να
ανεβαίνουν σταδιακά και οι τιμές,
παρόλο που σε κάποιες περιοχές
είναι γεγονός πως η αύξηση των
ενοικίων είναι υπερβολική, επι-
σημαίνει ο πρόεδρος του Συμβου-
λίου Κτηματομεσιτών. Συγκεκρι-
μένα, στη Λεμεσό το κόστος ενοι-
κίασης για ένα διαμέρισμα ενός
υπνοδωματίου κυμαίνεται από
€800 - €900 μηνιαίως, ένα διαμέ-
ρισμα δύο υπνοδωματίων γύρω
στα €1300/μήνα και ένα τριάρι γύ-
ρω στα €1700 - €1800 περίπου.
Στη Λευκωσία, ένα μονάρι διαμέ-

ρισμα έχει τιμή ενοικίασης μεταξύ
€500 - €600, η μέση τιμή για ένα
δυάρι είναι γύρω στα €800 - €900
το μήνα και για ένα διαμέρισμα
τριών υπνοδωματίων γύρω στα
€900 - 1000. Στη Λάρνακα και στην
Πάφο οι τιμές είναι πιο χαμηλές.
Στη Λάρνακα η τιμή για ένα δια-
μέρισμα ενός υπνοδωματίου κυ-
μαίνεται μεταξύ €400 - €500, η
μέση τιμή για ένα δυάρι είναι γύρω
στα €500 - €600 και για τριών
υπνοδωματίων ενδεικτικά είναι
γύρω στα €700 - €800. Περίπου
στα ίδια επίπεδα είναι και οι τιμές
ενοικίασης στην Πάφο, αφού ένα
μονάρι διαμέρισμα κυμαίνεται με-
ταξύ €350 - €450, η μέση τιμή για
ένα δυάρι είναι γύρω στα €500 -
€600 και ένα διαμέρισμα τριών
υπνοδωματίων κοστίζει ενδεικτικά
γύρω στα €700 - €800 τον μήνα.

Γενιά του ενοικίου Millenials και Gen Z
Λιγότερες οι οικονομικές δεσμεύσεις και μεγαλύτερη άνεση για μετακίνηση, ποιο το προφίλ των ενοικιαστών

Η διάβρωση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών αναμένεται να επηρεάσει τον τύπο των ακινήτων που ζητούνται και να αυξήσει την ζήτηση για
ενοικίαση όπως προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα. 

<<<<<<

Η στέγαση φοιτητών
ενισχύει το ενδιαφέρον
για ενοικίαση ακινήτου
κοντά στα ακαδημαϊκά
ιδρύματα στα οποία
έχουν εξασφαλίσει 
θέση. 

<<<<<<

Από €350 μέχρι €1800
κυμαίνεται κατά μέσο
όρο το κόστος ενοικίου
με την χαμηλότερη τιμή
να εντοπίζεται στην Πά-
φο και την ψηλότερη
στη Λεμεσό.

Πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για φθηνή στέγη σε νέους στην Ελλάδα
Επανέναρξη της στεγαστικής πολιτικής με δράσεις για αγορά, κατασκευή και επιδότηση δανείων και ενοικίων

Tης ΡΟΎΛΑΣ ΣΑΛΟΎΡΟΥ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ - τ. ΟΑΕΔ) αναμένεται να
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην
υλοποίηση του νέου κυβερνητικού
στόχου για επανεκκίνηση της στε-
γαστικής πολιτικής στη χώρα μας.
Στο επίκεντρο των «σημαντικών
ανακοινώσεων από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης»,
όπως δήλωσε ο υπουργός Επικρα-
τείας Ακης Σκέρτσος (μιλώντας
στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ),
θα βρίσκονται οι νέοι εργαζόμενοι
και κυρίως τα νέα ζευγάρια, με
στόχο τη βελτίωση της προσβα-
σιμότητάς τους σε φθηνά ακίνητα.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια
σειρά από δράσεις, κάποιες από
τις οποίες θα υλοποιούνται μέσω
των προγραμμάτων φθηνής στέγης
της ΔΥΠΑ, με βάση τις αλλαγές
που πέρασαν στον πρόσφατο νόμο
για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ.
Ενα επίσης μεγάλο κομμάτι του
σχεδιασμού περνάει μέσα από την
αξιοποίηση της μεγάλης και ανα-
ξιοποίητης ακίνητης περιουσίας
του ΟΑΕΔ.

«Κλειδί» για την επανεκκίνηση
των προγραμμάτων στεγαστικής
πολιτικής θεωρείται το αποθεμα-
τικό ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τον
Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρ-
μογή Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΛΕ-
ΚΕΠ), που πλέον θα μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ευε-
λιξία για δράσεις που αφορούν τό-
σο την αγορά ή κατασκευή ακι-
νήτων όσο και την επιδότηση δα-
νείων ή ενοικίων.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον

υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζη-
δάκη, που μίλησε στον ΣΚΑΪ, η
νέα στεγαστική πολιτική θα επι-
κεντρώνεται κυρίως στα νέα ζευ-
γάρια καθώς είναι τόσο υψηλό το
κόστος στέγης στην Ελλάδα, που
δημιουργεί μεγάλη πίεση στα νέα
ζευγάρια και αυτό επιτείνει και το
δημογραφικό, διότι «είναι ένας
από τους λόγους που τα νεαρά ζευ-
γάρια δεν κάνουν παιδιά». Ετσι,
στόχος των επικείμενων εξαγγε-
λιών θα είναι η στήριξη νέων, κυ-
ρίως ζευγαριών, χαμηλού αλλά και
μεσαίου εισοδήματος, ανέργων,
αλλά και φοιτητών που μένουν
μακριά από τον τόπο κατοικίας
τους και πληρώνουν ενοίκιο.

Ηδη έχουν μπει στο μικροσκό-
πιο των αρμοδίων που σχεδιάζουν
τις δράσεις στεγαστικά προγράμ-
ματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών

όπως της Ισπανίας και της Πορ-
τογαλίας, ενώ χρησιμοποιώντας
τα νέα ευέλικτα και σύγχρονα ερ-
γαλεία που θεσμοθετήθηκαν πρό-
σφατα θα ανασχεδιαστούν και τα
παλαιά προγράμματα του πρώην
ΟΕΚ, που καταργήθηκε το 2011.   

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο
που ψηφίστηκε την άνοιξη, μέσω
της ΔΥΠΑ σχεδιάζονται δράσεις
που αφορούν την κατασκευή, ανα-

κατασκευή και παραχώρηση-ενοι-
κίαση κοινωνικών κατοικιών με
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ), την επιδότηση ενοι-
κίου αλλά και την επιχορήγηση
για την απόκτηση πρώτης κατοι-
κίας με επιδοτούμενα δάνεια. Ενα
νέο εργαλείο, που θα αποτελέσει
αιχμή στη νέα στεγαστική πολι-
τική, αναμένεται να είναι αυτό
της ενοικίασης διαμερισμάτων για

ορισμένο χρονικό διάστημα με
δυνατότητα αγοράς τους, πριν από
τη λήξη της μίσθωσης (μέθοδος
rent to own).

Αναλυτικά, οι υπό εξέταση δρά-
σεις αφορούν: 

• Την αγορά ή αξιοποίηση ακι-
νήτων σε συνεργασία με ιδιώτες,
προκειμένου στη συνέχεια αυτά
να διατεθούν σε εργαζομένους.

• Την κατασκευή νέων κατοι-

κιών σε ιδιόκτητα ή νέα οικόπεδα
και τη διάθεσή τους με συγκεκρι-
μένα κριτήρια και χαμηλό αντίτιμο
σε εργαζομένους και ανέργους.

• Τη χορήγηση χαμηλότοκων
ή άτοκων δανείων για την αγορά
πρώτης κατοικίας.

• Τη χορήγηση αντίστοιχων
δανείων για την επισκευή πρώτης
κατοικίας.

• Την επιδότηση ενοικίου σε

ευρύτερες ομάδες πολιτών. Ο νό-
μος δίνει ακόμη τη δυνατότητα
στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) να μισθώνει
ακίνητά της, τα οποία δεν προορί-
ζονται για άμεση στεγαστική συν-
δρομή των δικαιούχων, προς οι-
κονομικούς φορείς που έχουν εμ-
πειρία διαχείρισης και ανάπτυξης
ακινήτων, με σκοπό την αύξηση
των εσόδων, τα οποία στη συνέχεια
θα προωθηθούν προς την ενίσχυση
στεγαστικών πολιτικών.

Επίσης, προβλέπεται η δυνα-
τότητα του ιδιώτη να οικοδομήσει
με δικές του δαπάνες το ακίνητο,
και στη συνέχεια η ΔΥΠΑ να λάβει
κάποια από τα διαμερίσματα ως
αντιπαροχή προκειμένου να τα
διαθέσει στους δικαιούχους. 

Τέλος, με το ν/σ δίνεται η δυ-
νατότητα στη ΔΥΠΑ να αποκτά
αδόμητα και δομημένα ακίνητα,
όπως και να συμπράττει με δημό-
σιους ή ιδιωτικούς φορείς για την
ανέγερση ακινήτων, τα οποία στη
συνέχεια θα τα διαθέτει στους δι-
καιούχους.

Ηδη υπάρχουν 200 οικόπεδα
και πάνω από 100 κτίρια (άλλα
αχρησιμοποίητα και άλλα μερικώς
αξιοποιημένα), καθώς και 100 κενά
καταστήματα σε συγκροτήματα
εργατικών κατοικιών που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την υλοποίηση των προγραμμά-
των. Οσο για τους όρους στήριξης
των δικαιούχων, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θα είναι πιο ευνοϊκοί
όταν πρόκειται για ζευγάρι όπου
εργάζονται και οι δύο, ενώ θα υπάρ-
χουν ακόμη ευνοϊκότερες πρόνοιες
για ειδικές κατηγορίες όπως ζευ-
γάρι ανέργων ή μονογονεϊκή οι-
κογένεια.

Ενα σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα μας περνάει μέ-
σα από την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ.

<<<<<<

Στόχος η στήριξη κυ-
ρίως νέων ζευγαριών,
ανέργων αλλά και φοι-
τητών που μένουν μα-
κριά από τον τόπο τους.

Πόσο πάει το ενοίκιο ανά επαρχία
Μονάρι Δυάρι Τριάρι

Λεμεσός €800 - €900 €1300 €1700 - €1800 

Λευκωσία €500 - €600 €800 - €900 €900 - 1000 

Λάρνακα €400 - €500 €500 - €600 €700 - €800

Πάφος €350 - €450 €500 - €600 €700 - €800



Kυριακή 21 Αυγούστου 2022Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η4 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Συνέντευξη  στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Πληθωρισμός, κόστος ενέργειας
και ναύλων και ελλείψεις προσω-
πικού συνομολογούν ένα εκρηκτικό
κράμα και αναβάλλουν την ανά-
καμψη του κλάδου, όπως αναφέρει
ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ
Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης. Εξηγεί
ότι, βάσει αυτών των δεδομένων,
το 2023 αναμένεται ότι θα είναι
ίσως δυσκολότερη χρονιά για τον
τουρισμό, ενώ θεωρείται απομα-
κρυσμένο το σενάριο της ανάκαμ-
ψης το 2024. Στα θετικά οι πληρό-
τητες Αυγούστου που αγγίζουν το
100%, και οι κατά κεφαλήν τουρι-
στικές δαπάνες, οι οποίες φέτος
είναι σημαντικά αυξημένες.

-Παραδοσιακά ο Αύγουστος εί-
ναι ο μήνας με τις ψηλότερες
πληρότητες στα ξενοδοχεία.
Είναι και φέτος η ίδια εικόνα;

-Ναι, φαίνεται ότι και φέτος όπως
κάθε χρόνο ο Αύγουστος αποτελεί
την κορύφωση της τουριστικής

εισροής τόσο από το εξωτερικό
όσο και από τον εσωτερικό τουρι-
σμό και καταγράφονται πληρότητες
της τάξης του 90-100%, που σε πολ-
λές περιπτώσεις θα θυμίζουν πα-
λαιότερες καλές χρονιές, κυρίως
σε ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου,
Πάφο και κατά δεύτερο λόγο Λε-
μεσό και Λάρνακα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι υπάρχει κινητικότητα
και στις ορεινές μονάδες με τις πλη-
ρότητες να ανεβαίνουν και αρκετοί
συμπατριώτες μας να επιλέγουν
αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο δια-
κοπών στο βουνό. 
-Τι περιμένετε για το φθινόπω-
ρο;

- Mε τις κρατήσεις που έχουμε
ενώπιόν μας αυτή την στιγμή θε-
ωρώ ότι θα υπάρχει κινητικότητα
και τουριστική εισροή τόσο τον
Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο
και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει -
αν και σίγουρα με μειωμένο ρυθμό
και αριθμούς- και τον Νοέμβριο.
Από εκεί και πέρα ευελπιστώ ότι
θα διατηρηθεί ένα ενδιαφέρον και
με την δημιουργία των εορταστικών
χωριών, και της αεροπορικής συν-

δεσιμότητας ούτως ώστε να μπο-
ρέσουμε να αντλήσουμε τα πρώτα
δείγματα χειμερινού τουρισμού
στην Κύπρο, κάτι που δεν κατα-
φέραμε τα δύο προηγούμενα χρόνια
λόγω των περιοριστικών μέτρων
και της νέας μετάλλαξης Όμικρον.
Ελπίζω λοιπόν φέτος να έχουμε τα
πρώτα δείγματα χειμερινού τουρι-
σμού αλλά από εκεί και πέρα προ-
κειμένου να υπάρξει σημαντική
τουριστική εισροή, χρειάζονται κά-
ποια χρόνια. 
-Το θέμα είναι, κατά πόσο θα
παραμείνουν ανοικτές οι του-
ριστικές επιχειρήσεις την χει-
μερινή περίοδο.

- Αυτά τα δύο είναι συγκοινω-
νούντα δοχεία και καμιά φορά διε-
ρωτόμαστε αν έκανε πρώτα η κότα
το αυγό ή το αυγό την κότα. Οπότε
εάν υπάρχουν δρομολόγια, υπάρ-
χουν συγκεκριμένες συμφωνίες με
tour operators και τουριστικούς
εταίρους και κάνει νόημα κάποιες
μονάδες να παραμείνουν ανοικτές,
είμαι σίγουρος ότι θα το πράξουν.
Υπάρχουν ξενοδοχεία στην ύπαιθρο
και τα ορεινά αρκετά καλής ποι-

ότητας, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι
σε θέση να φιλοξενήσουν τον δυ-
νητικό τουρίστα καθώς επίσης και
ξενοδοχεία που μένουν ανοικτά
ολόχρονα, κυρίως στην Πάφο και
στην Λεμεσό. Θεωρώ ότι αυτά είναι
αρκετά για να καλύψουν σε πρώτο
στάδιο την ζήτηση για χειμερινό
τουρισμό. 
-Άρα φέτος θα δούμε τα πρώτα
δείγματα του χειμερινού τουρι-
σμού;

-Υπό προϋποθέσεις. Υπάρχουν
πολλά ερωτηματικά- αυξανόμενος
πληθωρισμός, κόστος ενέργειας,
και αεροπορικών εισιτηρίων, ελ-
λείψεις προσωπικού - όλα αυτά αυ-
ξάνουν το κόστος, μειώνουν την
αγοραστική δυνατότητα του δυ-
νητικού τουρίστα και αντιλαμβά-
νεστε, θα κάνουν δυσκολότερη την
προσπάθεια και για τον χειμερινό
τουρισμό αλλά ακόμη και για το
2023 το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι
δυσκολότερο από την φετινή χρο-
νιά. 
-Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα
είναι τελικά το 2024 η χρονιά
ανάκαμψης για τον τουρισμό;

-Σίγουρα όχι. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και τα συνεπακόλουθα
αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις σε
εργατικό δυναμικό δυστυχώς θα
αναβάλουν την ανάκαμψη τουλά-
χιστον ακόμη μία διετία. Αυτή είναι
η προσωπική μου εκτίμηση. Με
την Ρωσία εκτός πλάνου και για το
2023 και το 2024, η μεγαλύτερη
μας ανησυχία είναι το πώς θα αν-
τιδράσουν οι αγορές ιδιαίτερα της
Κεντρικής Ευρώπης σε αυτά τα
προβλήματα. Όλα αυτά συνομο-
λογούν ένα εκρηκτικό κράμα, το
οποίο αναπόφευκτα θα έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις πάνω στην διε-
ξαγωγή των ταξιδίων των Ευρω-
παίων και θα μειώσει το διαθέσιμο
ποσό και την συχνότητα των δια-
κοπών. Δεν είναι κανένας σε θέση
να εκτιμήσει σε ποιο βαθμό διότι
δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει ο
καλπάζων πληθωρισμός. Δεν ξέ-
ρουμε επίσης πώς θα κυμανθεί το
κόστος ενέργειας το οποίο επηρε-
άζεται από τις γεωπολιτικές εξελί-
ξεις. Βλέπουμε παράλληλα την έλ-
λειψη εργατικού δυναμικού να εξε-
λίσσεται σε μάστιγα για την βιο-

μηχανία η οποία θα έχει βάθος πεν-
ταετίας. Βάσει μελέτης, η οποία
παρουσιάστηκε σε πρόσφατη γε-
νική συνέλευση του πανευρωπαϊ-
κού συνδέσμου ξενοδόχων στην
οποία εκπροσώπησα την Κύπρο
μέσω του ΠΑΣΥΞΕ, για τα επόμενα
πέντε χρόνια, ένα ποσοστό ανθρώ-
πων της τάξης του 3% ετησίως θα
φεύγει από την βιομηχανία. Επο-
μένως, οι συνθήκες για το 2023 εν-
δεχομένως να είναι δυσκολότερες
και από φέτος, διότι δεν θα υπάρχει
ούτε η αυξημένη επιθυμία του κό-
σμου να ταξιδέψει και το μαξιλαράκι
των χρημάτων, ώστε να αντισταθ-
μιστεί αυτή η κατάσταση που εί-
δαμε στα αρχικά στάδια φέτος, και
νομίζω θα κορυφωθεί το 2023.
- Πώς προσδιορίζετε την ανά-
καμψη της βιομηχανίας;

-Να είμαστε κοντά σε δεδομένα
της χρονιάς ρεκόρ του 2019. Τώρα
είμαστε στο 75% και ίσως τους επό-
μενους μήνες ο μέσος όρος να μει-
ωθεί στο 65%. Εγώ θεωρώ πως οτι-
δήποτε πάνω από 60-65% πρέπει

να μας βρίσκει, υπό τις περιστάσεις,
ικανοποιημένους. Αυτή την στιγμή
δεν μπορούμε να δώσουμε εκτίμη-
ση για το πού θα κλείσει η χρονιά
διότι έχουμε ακόμα μπροστά μας
το φθινόπωρο που αναμένουμε να
δούμε ποια θα είναι η συνεισφορά
του. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας
ότι χάσαμε το 25% απευθείας από
τον πόλεμο, και προσθέτοντας στο
65%, σημαίνει ότι θεωρητικά θα
ήμασταν στο 90% του 2019. Εκεί
ήταν οι αρχικές μας εκτιμήσεις
πριν τον πόλεμο και θεωρώ ότι θα
ήταν τεράστιο επίτευγμα. Αυτή
την στιγμή έχουμε μια υπό τις πε-
ριστάσεις εξαιρετική αεροπορική
και το προζύμι, ούτως ώστε να ξε-
κινήσουμε και να εργαζόμαστε
προς άλλες αγορές, να κάνουμε τις
προωθητικές ενέργειες, να επεν-
δύσουμε σε άλλες αγορές και να
μπορούμε να καλύψουμε κάποιο
από το χαμένο έδαφος της Ρωσίας. 

Ξοδεύουν περισσότερα
-Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύ-
τερη απόκλιση στις αφίξεις πα-
ρά στα έσοδα σε σχέση με το

2019. Φαίνεται δηλαδή ότι οι
δαπάνες είναι περισσότερες
ανά τουρίστα φέτος. Πώς εκτι-
μάτε ότι θα κλείσει η χρονιά σε
σχέση με τα τουριστικά έσοδα;
Θα πλησιάσει το 2019;

- Σε καμία περίπτωση δεν θα
πλησιάσει το 2019. Ευελπιστώ ότι
θα είναι οτιδήποτε πάνω από 60-
65% και για τα έσοδα μπορεί να
έχει μια απόκλιση θετική περίπου
5%, διότι θεωρώ ότι θα είναι αυ-
ξημένες οι δαπάνες που θα επι-
σκεφθούν φέτος το νησί μας και
αυτό είναι μια αισιόδοξη νότα. 
-Πού οφείλεται η αύξηση στις
δαπάνες; Είναι αποτέλεσμα του
πληθωρισμού ή οφείλεται στην
αλλαγή του προφίλ των τουρι-
στών;

-Άλλαξε το προφίλ των τουρι-
στών. Βλέπουμε να έρχονται πε-
ρισσότεροι μεμονωμένοι τουρίστες
παρά με οργανωτές ταξιδίων και
αντιλαμβάνεστε ότι η αγοραστική
δύναμη των τουριστών είναι υψη-
λότερη σε σχέση με αυτούς που
έρχονται μέσω διοργανωτών τα-
ξιδίων. Επίσης παίζει ρόλο το ότι
εν αντιθέσει με άλλες χρονιές, αν
και η διαμονή είναι μικρότερη, τα
έξοδα παραμένουν τα ίδια. Άρα
έχει αυξηθεί η ημερήσια κατά κε-
φαλή δαπάνη. Βοήθησε επίσης το
ότι εν καιρώ πανδημίας ο κόσμος
μπόρεσε να φυλάξει ένα κομπό-
δεμα, το οποίο διέθεσε και στις
διακοπές του. Παρόλα αυτά δεν
ξέρουμε αν θα δούμε και του χρό-
νου αυτό το φαινόμενο. 
- Έχει σχολιαστεί ότι αυτό έχει
να κάνει με τις νέες αγορές και
έχει συσχετιστεί και με την
απουσία της Ρωσίας.

-Οι τουρίστες από Ρωσία ήταν
δύο ταχυτήτων. Αυτοί που έρχον-
ταν κυρίως στην ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου που ήταν το 50-60%
των Ρώσων, δεν ήταν το ίδιο με
τους Ρώσους τουρίστες αυξημένων
εισοδηματικών κριτηρίων που κα-
τέκλυζαν τα ξενοδοχεία της Λε-
μεσού, όπου η κατά κεφαλή ημε-
ρήσια δαπάνη τους ήταν σχεδόν
πενταπλάσια. Πέραν τούτου όμως,
παίζει ρόλο ότι υπάρχουν πλέον
περισσότεροι μεμονωμένοι του-
ρίστες, συν του ότι διανθίστηκε
το τουριστικό μας προϊόν, δεν προ-
σφέρουμε μόνο ξενοδοχείο και
εστιατόριο, αλλά οι αναβαθμίσεις
στην ύπαιθρο-ορεινά και διαδρο-
μές, τα επισκέψιμα οινοποιεία, οι
θεματικοί τουρισμοί, όλα αυτά
βοηθούν και στην αύξηση των
εσόδων από τουρισμό. Άρα οι πε-
ρισσότερες κατά κεφαλή τουρι-
στικές δαπάνες έχουν να κάνουν
και με το τι προσφέρεις ως προ-
ορισμός. 

Με βαρίδια και την επόμενη διετία ο τουρισμός
Φ. Ρουσουνίδης: Πληθωρισμός, κόστος ενέργειας, ναύλα και ελλείψεις προσωπικού αναβάλλουν την πλήρη ανάκαμψη

<<<<<<

«Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία αλλά και οι σο-
βαρές ελλείψεις σε ερ-
γατικό δυναμικό δυστυ-
χώς θα αναβάλουν την
ανάκαμψη τουλάχιστον
ακόμη μία διετία».

-Θα φέρει αυτή η αλλαγή των
τουριστικών αγορών μια ανα-
κατάταξη στις περιοχές με την
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα;

-Σίγουρα φαίνεται ότι η Λάρ-
νακα θα ανεβεί σε δημοτικότητα
και επισκεψιμότητα με τις μεγά-
λες επενδύσεις στην περιοχή και
η λειτουργία του αεροδρομίου
να διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο
για αυτό. Ταυτόχρονα, βλέπουμε
να γίνονται τεράστιες επενδύσεις
και στα ορεινά και ενίσχυση του
θεματικού τουρισμού, έτσι τα
τελευταία δύο χρόνια σημειώθη-
κε αυξημένη κινητικότητα. Δεν
παύει όμως, τα παραλιακά μας
μέτωπα ελεύθερης περιοχής Αμ-
μοχώστου, Πάφου και Λεμεσού,
να είναι τα δημοφιλέστερα ιδι-
αίτερα για τους καλοκαιρινούς
μήνες.
- Τι κάνει ο ΠΑΣΥΞΕ για την
προώθηση της Κύπρου σε νέες
αγορές; 

- Ως σύνδεσμος, είμαστε σε
καθημερινή επαφή με τους του-
ριστικούς μας εταίρους στο εξω-
τερικό. Υπάρχει έντονη κινητι-
κότητα από την πλευρά μας και
βεβαίως παράλληλα με την τε-
ράστια προσπάθεια που κατα-
βάλλει το Υφυπουργείο και ο Υφυ-

πουργός με τον οποίο είμαστε
σε απόλυτη σύμπλευση, και τα
μέλη και οι τοπικές επιτροπές
όπως της Πάφου και της Αμμο-
χώστου που κάνουν εξαιρετικό
έργο. 

Θεωρώ ότι βοηθούμε και στην
αεροπορική συνδεσιμότητα με
τις συμφωνίες που έχουν επι-
τευχθεί με τους μεγάλους του-
ριστικούς μας εταίρους και λόγω
αυτών των συμφωνιών μπαίνουν

και οι ανάλογες πτήσεις. Αυτό
βοηθά στην αεροπορική συνδε-
σιμότητα τόσο σε υφιστάμενες
όσο και σε πρώην δευτερευούσης
σημασίας αγορές, στις οποίες
βλέπουμε ότι υπάρχουν πέραν
των 20-25 πτήσεις εβδομαδιαίως.
Φέτος λοιπόν θα δούμε μεγάλη
αύξηση και από την Γερμανία,
την Γαλλία, την Ουγγαρία, την
Αυστρία, την Ιταλία, την Σουηδία,
την Φινλανδία και την Ελβετία,

οπότε σιγά σιγά θα αλλάξει και
το μοντέλο της τουριστικής μας
εισροής. Αλλά και αυτό θέλει στο-
χοπροσήλωση επένδυση, χρήμα
και χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι
η εθνική στρατηγική έχει ορί-
ζοντα το 2030, αφού αυτές οι αλ-
λαγές χρειάζονται χρόνο. Και για
να αλλάξει η νοοτροπία μας αλλά
και για να κτιστεί το brand awa-
reness σε τουριστικούς εταίρους
και αγορές στο εξωτερικό. 

-Πώς απορροφούν το αυξημένο
λειτουργικό κόστος τα ξενοδο-
χεία; 

- Το πιο εύκολο θα ήταν για κάποιο
ξενοδόχο να προσθέσει στην τιμή
διανυκτέρευσης το αυξημένο κόστος
όμως δεν είναι τόσο απλό. Ας μην
ξεχνούμε ότι υπάρχουν ανταγωνι-
στικές μας χώρες που δεν συμμετέ-
χουν στις κυρώσεις και το έχουν ερ-
γαλειοποιήσει αυτό. Υπάρχουν μά-
λιστα συγκεκριμένοι αλγόριθμοι,
που καθορίζουν το όριο της αντα-
γωνιστικής τιμής και έτσι ενδεχο-
μένως να χάσει πολλά περισσότερα
αν ανεβάσει τιμή παρά αν απορρο-
φούσε το κόστος. Αυτό έκανε η συν-
τριπτική πλειοψηφία και έτσι είμαστε
τώρα σε θέση να βλέπουμε πληρό-
τητες 80-90%. Παρόλα αυτά υπάρ-
χουν επιχειρήσεις που θα δυσκο-
λευτούν φέτος και όπως προανέφερα
η κρίση θα έχει παράταση και το
2023. Γί αυτό εμείς ήδη έχουμε κάνει
συναντήσεις με τον Υπουργό Οικο-
νομικών, τον Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας και τον CEO της Τράπεζας
Κύπρου, θα ακολουθήσει και με τον
σύνδεσμο Τραπεζών, προσπαθώντας
να διασφαλίσουμε ότι θα αποφευχ-
θούν περιπτώσεις αφερεγγυότητας
και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κιν-

δυνεύσουν να στηριχθούν και να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να
σταθούν στα πόδια τους.
-Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο
κάποιες εταιρείες να πωλήσουν
περιουσιακά τους στοιχεία.

-Είμαι σίγουρος ότι μετά από 3-
4 δύσκολα χρόνια και την παρατε-
ταμένη κρίση, θα δούμε κάποιες επι-
χειρήσεις να αλλάζουν το επιχειρη-
ματικό τους μοντέλο ή την μετοχική
τους σύνθεση, ή να προχωρήσουν
σε νέες συνεργασίες και συνέργειες.
Από εκεί και πέρα όμως δεν θεωρώ
ότι θα χαθούν πολλές τουριστικές
επιχειρήσεις/ξενοδοχεία.
- Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
αυτή η κρίση ανοίγει το παρά-
θυρο στην αύξηση των ξένων
αλυσίδων στην Κύπρο;

-Σίγουρα ανοίγει το παράθυρο
όσον αφορά τις συνεργασίες και τις
συνέργειες που άρχισαν δειλά-δειλά
να κάνουν την εμφάνισή τους στο
νησί μας. Είδαμε τα τελευταία χρόνια
4-5 αλυσίδες να επενδύουν στο νησί
μας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
ότι υπάρχουν άλλες τόσες στα σκαριά
που συζητούνται, άρα και αυτός ο
χάρτης αναμένεται να αλλάξει σε
κάποιο βαθμό την επόμενη πεντα-
ετία. 

«Θεωρώ πως οτιδήποτε πάνω από 60-65% σε σχέση με το 2019 πρέπει να μας βρίσκει, υπό τις περιστάσεις,
ικανοποιημένους», αναφέρει ο γεν. διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ. 

Αλλάζει ο χάρτης 
των ξενοδοχείων 

Οι επενδύσεις φέρνουν τουρίστες

Σημαντικά αυξημένες είναι φέτος οι κατά κεφαλήν τουριστικές δαπάνες, δηλώνει ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

<<<<<<

Αγγίζουν το 100% οι
πληρότητες Αυγούστου
και θυμίζουν παλιές κα-
λές εποχές, κινητικότη-
τα αναμένεται και τους
μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο. 
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Αύξηση κατά 58% παρουσίασε 
τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθ-
μός των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών, βελτιώνοντας την κατά-
ταξη της χώρας μας σε σχέση 
με τις άλλες 26 χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης κατά τρεις 
θέσεις και συγκεκριμένα στην 
22η από την 25η που κατείχε 
το 2019. Πρόκειται για συναλ-
λαγές που πραγματοποιήθηκαν 
μέσω χρεωστικών, πιστωτικών 
ή προπληρωμένων καρτών, με-
ταφορές πιστώσεων, δηλαδή 
μεταφορές από λογαριασμό σε 
λογαριασμό, άμεσες χρεώσεις, 
όπως πάγιες εντολές, εμβάσμα-
τα και επιταγές.

Σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΚΤ, ο αριθμός των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών ανήλθε στα 
τέλη του 2021 σε 2,146 δισ., 
καταγράφοντας αύξηση κατά 
379 εκατ. σε σχέση με το 2020 
και 789 εκατ. σε σχέση με το 
2019, τη χρονιά πριν ξεσπάσει 
η υγειονομική κρίση που έγινε 
αφορμή για την εκτόξευση των 
ηλεκτρονικών πληρωμών. Το 
νούμερο αυτό αντιπροσωπεύ-
ει 201 συναλλαγές ανά κάτοικο 
(+36 συναλλαγές σε σχέση με 
το 2020 και +74 συναλλαγές 
σε σχέση με το 2019), έναντι 
333 συναλλαγών ανά κάτοικο 
στην Ευρωζώνη.

Την 1η θέση στις ηλεκτρονι-
κές πληρωμές ανά κάτοικο κα-
τέχει σταθερά το Λουξεμβούρ-
γο με 7.576 συναλλαγές, ενώ 
εντυπωσιακή είναι η αναρρίχη-
ση της Λιθουανίας στη 2η θέση 
από την 11η το 2020 και τη 15η 
το 2019, γεγονός που αποδί-
δεται στην υπερσυγκέντρωση 
fintech εταιρειών, καθιστώντας 
τη Λιθουανία σε νούμερο 1 χώ-
ρα αδειοδοτημένων ιδρυμάτων 
ηλεκτρονικού χρήματος.

Τη μεγαλύτερη αύξηση 
μεταξύ των διαφορετικών τύ-
πων ηλεκτρονικών πληρωμών 
(κάρτες, μεταφορές πιστώσε-
ων, άμεσες χρεώσεις, εμβά-
σματα κ.λπ.) εμφανίζει στη 
χώρα μας το πλαστικό χρήμα 
(αύξηση 33,4%), με τον πρώτο 
λόγο να έχουν οι χρεωστικές 

κάρτες. Η τάση αυτή βελτί-
ωσε ακόμη περισσότερο την 
κατάταξη της χώρας μας σε 
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊ-
κές οικονομίες, καταλαμβάνο-
ντας με βάση τα στοιχεία της 
ΕΚΤ για το 2021 τη 17η θέση 
από την 25η δύο χρόνια πριν 
και αφήνοντας πίσω της χώ-
ρες όπως η μεγαλύτερη οικο-
νομία της Ευρώπης, η Γερμα-
νία, που παραμένει ουραγός 
στην 24η θέση σε ό,τι αφορά 
τη χρήση των καρτών ανά κά-
τοικο. Ο αριθμός των συναλ-
λαγών με κάρτες διπλασιάστη-
κε σχεδόν, καθώς από τα 792 
εκατ. προσέγγισε το 1,5 δισ. 
και αποτελεί το βασικό μέσο 

των ηλεκτρονικών πληρωμών 
για τους Ελληνες, σε αντίθεση 
με άλλες αγορές, όπως η Γερ-
μανία, αλλά και η Ιταλία, που 
κατατάσσεται στην 24η θέση 
σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 
συναλλαγών με κάρτες. Υψηλά 
βρίσκεται η Ελλάδα και σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των συναλ-
λαγών ανά κάτοικο με κάρτα, 
που με βάση τα ίδια στοιχεία 
διαμορφώθηκε στις 140 όταν 
ο μέσος όρος της Ευρωζώνης 
είναι 164 και της Ε.Ε. 165. Οι 
Γερμανοί πραγματοποιούν 99 
συναλλαγές με κάρτα ανά κά-
τοικο, οι Ιταλοί 88, οι Ισπανοί 
161 και οι Γάλλοι 235, ενώ το 
κοντέρ σπάνε οι Λιθουανοί με 
441 συναλλαγές ανά κάτοικο, 
μέγεθος ωστόσο που περι-
λαμβάνει και τις συναλλαγές 
με κάρτες που έχουν εκδοθεί 
στο εξωτερικό.

Η «υστέρηση» που εμφανί-
ζουν π.χ. οι δύο μεγάλες αγο-
ρές της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί 
ή οι Ιταλοί δεν επιλέγουν τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές στις 

συναλλαγές τους. Σημαίνει ότι 
προτιμούν άλλους τρόπους, 
όπως οι μεταφορές χρημάτων 
μέσω λογαριασμών ή ακόμη 
περισσότερο τις πάγιες εντο-
λές, που αποτελεί τη βασική 
μέθοδο των συναλλαγών για 
τους Γερμανούς, με το αντί-
στοιχο ποσοστό να αντιπρο-
σωπεύει το 43,1% των συνολι-
κών ηλεκτρονικών πληρωμών, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους Ιταλούς είναι 11,5%, 
για τους Ισπανούς 18% και για 
τους Γάλλους 18,5%. ∆εν ισχύει 
όμως το ίδιο για τους Ελληνες 
οι οποίοι επιλέγουν κυρίως τις 
χρεωστικές ή τις πιστωτικές 
κάρτες σε ποσοστό που προ-
σεγγίζει το 70% σε όρους αριθ-
μού συναλλαγών. Οι μεταφορές 
χρημάτων αντιπροσωπεύουν 
μόλις το 22,4%, με φθίνουσα 
μάλιστα πορεία σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια, ενώ 
εξαιρετικά μικρή είναι η συμ-
μετοχή των άμεσων χρεώσεων 
στις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές των Ελλήνων, που αντι-
προσωπεύουν μόλις το 1,2%.

Η διαφορετική προσέγγιση που 
έχουν οι Ελληνες σε ό,τι αφο-
ρά τις ηλεκτρονικές πληρω-
μές δεν αποτυπώνεται μόνο 
στη σύγκριση με τους Γερμα-
νούς, που προκρίνουν τις πάγι-
ες εντολές ως πιο προνοητικοί 
για να αποφύγουν την παρά-
λειψη μιας πληρωμής, αλλά 
και σε σχέση με τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης, όπου η χρή-
ση των καρτών στις συναλλα-

γές ανήλθε το 2021 στο 49% 
των συνολικών ηλεκτρονικών 
πληρωμών έναντι 69,5% στην 
Ελλάδα. Οι άμεσες χρεώσεις 
αντιπροσωπεύουν το 20% των 
συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση (έναντι 1,2% στην Ελ-
λάδα), ενώ οι μεταφορές πι-
στώσεων αντιπροσωπεύουν 
κατά μέσο όρο της Ευρωζώνης 
το 22% ηλεκτρονικών πληρω-
μών, όσο δηλαδή περίπου και 

στην Ελλάδα. Στην Ευρωζώνη 
ο αριθμός των άμεσων χρεώσε-
ων ανά κάτοικο διαμορφώθηκε 
στις 67,6 συναλλαγές, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση στις 53,8, στη 
Γερμανία στις 141,3 και στην 
Ελλάδα μόλις στις 2,4 συναλ-
λαγές ανά κάτοικο.

Σε όρους αξίας συναλλα-
γών, η πιο βασική κατηγορία 
ηλεκτρονικών πληρωμών στη 
χώρα μας είναι οι μεταφορές 

πιστώσεων, που ανήλθαν το 
2021 σε 739,4 δισ. ευρώ (78% 
επί του συνόλου της αξίας). 

Ακολουθούν οι επιταγές με 
69,4 δισ. ευρώ (7,3%), οι άμε-
σες χρεώσεις με 4,3 δισ. ευρώ 
(0,5%), οι κάρτες με 44,8 δισ. 
ευρώ (4,7%), το ηλεκτρονικό 
χρήμα με 4,2 δισ. ευρώ (0,4%) 
και οι λοιπές υπηρεσίες πλη-
ρωμών (π.χ. εμβάσματα) με 
86,1 δισ. ευρώ (9,1%).

Το ψηφιακό υλικό, που παραμένει 
ανεπεξέργαστο και δημιουργεί-
ται όταν πολίτες αλληλεπιδρούν 
με επιμέρους πληροφοριακά συ-
στήματα (π.χ. Taxisnet), επιδιώκει 
να αξιοποιήσει το ελληνικό ∆ημό-
σιο. Η επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών –εξαιτίας του πολύ μεγά-
λου όγκου τους χαρακτηρίζονται 
μεγάλα (big data)– αποτελεί εδώ 
και πολλά χρόνια αναπόσπαστο 
κομμάτι του τρόπου λειτουργίας 
μεγάλων επιχειρήσεων. Για πα-
ράδειγμα, ο αριθμός αιτημάτων 
που δέχεται κάθε μέρα μια αλυσί-
δα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω 
της ιστοσελίδας της, δημιουργεί 
πολύτιμη γνώση για τις τάσεις και 
τις συνήθειες των πελατών της. 

Προς την κατεύθυνση αυτή η 
ελληνική πολιτεία επιδιώκει με 
χρηματοδότηση και από το Ταμείο 
Ανάκαμψης να επεξεργαστεί τον 

ολοένα και αυξανόμενο όγκο δε-
δομένων που προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση των πολιτών με 
τα επιμέρους συστήματα, όπως το 
∆ι@ύγεια, το e-procurement (ηλε-
κτρονικές συμβάσεις), το Taxisnet, 
το e-prescription (ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση) και πολλά άλ-
λα. Λόγω όμως του πολύ μεγάλου 
όγκου και των πολυάριθμων και 
διαφορετικών πηγών παραγωγής 
δεδομένων, η πληροφορία ούτε 
υπάρχει σε ένα κεντρικό σημείο 
ούτε είναι ενοποιημένη, ώστε να 

είναι δυνατή η δημιουργία αναφο-
ρών. Οπως εξάλλου έχει αναφέρει 
ο υπουργός Επικρατείας και Ψη-
φιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος 

Πιερρακάκης, «ό,τι δεν μπορείς να 
μετρήσεις δεν μπορείς να το με-
ταρρυθμίσεις πραγματικά ούτε και 
να το διαχειριστείς». Για τον σκο-

πό αυτό, η εποπτευόμενη από το 
υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρ-
νησης Κοινωνία της Πληροφορίας 
έχει προκηρύξει διαγωνισμό για 
την υλοποίηση ενός κεντρικού 
κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης 
μεγάλων δεδομένων.

Μέσω του κόμβου αυτού θα κα-
θίσταται εφικτή η συγκέντρωση 
και ομογενοποίηση της πληροφο-
ρίας από όλα τα συστήματα του 
∆ημοσίου, προκειμένου να δημι-
ουργούνται, μεταξύ άλλων, δείκτες 
απόδοσης και να παρακολουθείται 
η αποδοτικότητα των επιμέρους 
υπηρεσιών και φορέων. Το έργο, 
προϋπολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ, 
θα υλοποιηθεί ως συμφωνία-πλαί-
σιο, με τα δεδομένα του κεντρικού 
κόμβου ανάλυσης (που θα υλοποι-
ήσει ο ανάδοχος) να προέρχονται 
από συστήματα που υποστηρίζουν 
εσωτερικές διαδικασίες του ∆η-
μοσίου, όπως το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα ∆ημοσι-

ονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov 
ERP), το Σύστημα ∆ιαχείρισης Αν-
θρώπινου ∆υναμικού (Σ∆Α∆) και 
το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών). Συστήματα υπο-
στήριξης πολιτών, όπως το Μη-
τρώο Πολιτών, η πλατφόρμα ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης, το 
Εθνικό Κτηματολόγιο και το Εθνι-
κό Μητρώο, αλλά και επιλεγμένοι 
ιστότοποι και μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης όπου πραγματοποιείται 
δημόσιος διάλογος για τις δράσεις 
και τις μεταρρυθμίσεις του πλαισί-
ου «Ελλάδα 2.0». Για την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή «τα δεδομένα είναι 
γνώση», στηρίζοντας τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό της Ευρώπης 
μέχρι το 2030. Υπολογίζεται ότι 
μέχρι το 2025 σε επίπεδο Ε.Ε. θα 
δημιουργηθεί όγκος δεδομένων 
175 Zb (1021 bytes) που ισοδυναμεί 
με το περιεχόμενο 175 τρισ. USB 
στικ χωρητικότητας 1Gb το καθέ-
να ή 7,5 τρισ. αρχεία ήχου (MP3).

Tης ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

O αριθμός των συναλ-
λαγών αυξήθηκε 
κατά 789 εκατ., 
φθάνοντας τα 2,146 
δισ. στα τέλη 
του 2021. 

Για το έργο, προϋπο-
λογισμού 22,4 εκατ. 
ευρώ, έχει προκηρυ-
χθεί διαγωνισμός 
από την Κοινωνία 
της Πληροφορίας.

Εκτινάχθηκαν οι ηλεκτρονικές
πληρωμές μέσα στην πανδημία

Κόμβος big data θα αναλύει δεδομένα από όλες τις ψηφιακές πύλες του Δημοσίου

Οι Ελληνες προτιμούν τις κάρτες

Αυξήθηκαν κατά 58% σε δύο μόλις χρόνια, στην 22η θέση η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Μέσω του κόμβου θα καθίσταται εφικτή η συγκέντρωση και ομογενοποίηση 
της πληροφορίας από όλα τα συστήματα του ∆ημοσίου, όπως το ∆ι@ύγεια, 
το e-procurement, το Taxisnet, το e-prescription και άλλα, προκειμένου να 
δημιουργούνται δείκτες απόδοσης και να παρακολουθείται η αποδοτικότητα 
των επιμέρους υπηρεσιών και φορέων.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
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Τα 4 δισ. δολάρια προσεγγίζουν οι 
αγορές μεταχειρισμένων πλοίων 
που έχουν πραγματοποιήσει οι 
Ελληνες εφοπλιστές από την αρ-
χή του έτους μέχρι και την πρώ-
τη εβδομάδα του Αυγούστου, 
πρωταγωνιστώντας στο σύνολο 
των διεθνών αγοραπωλησιών 
της δευτερογενούς αγοράς. Εί-
ναι χαρακτηριστικό πως τα πο-
σά που έχουν επενδυθεί για τις 
αγορές μεταχειρισμένων πλοίων 
από ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακές υπερβαίνουν κατά 
ενάμισι δισεκατομμύριο δολά-
ρια αυτά των δεύτερων μεγαλύ-
τερων αγοραστών διεθνώς, των 
κινεζικών ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων. Ειδικότερα, ελληνικά 
συμφέροντα έχουν επενδύσει 
3,87 δισ. δολάρια για την εξα-
γορά 183 ποντοπόρων. Συγκε-
κριμένα, έχουν αγοραστεί 88 
φορτηγά μεταφοράς ξηρού φορ-
τίου χύδην, 89 δεξαμενόπλοια, 3 
πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων και 2 δεξαμενόπλοια 
μεταφοράς υγροποιημένου αε-
ρίου, σύμφωνα με στοιχεία της 
Allied Shipbroking. 

Η έντονη αυτή επενδυτική 
δραστηριότητα είναι συνήθης 
μεταξύ των μεγάλων ναυτιλια-
κών δυνάμεων, καθώς εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της διαρκούς 
ανανέωσης του στόλου τους με 
νεότερο και ποιοτικότερο τονάζ. 

Οι Ελληνες εμφανίζονται και 
ως οι μεγαλύτεροι πωλητές με-
ταχειρισμένων πλοίων κατά το 
ίδιο διάστημα, έχοντας διαθέσει 
149 ποντοπόρα, από τα οποία 
εισέπραξαν 3,28 δισ. δολ. Το 
καθαρό ποσό δηλαδή που επεν-
δύθηκε μετά τις εισπράξεις από 
τις πωλήσεις ανέρχεται περίπου 
στα 600 εκατ. δολάρια. Οι ελ-
ληνικές πωλήσεις αφορούν 73 
φορτηγά, 49 δεξαμενόπλοια, 17 
πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων, έξι μεταφοράς υγρο-
ποιημένων αερίων. ∆εύτερη σε 
πωλήσεις μετά την Ελλάδα εί-
ναι η Ιαπωνία και τρίτη η Κίνα.

Η ελληνική πρωτιά αποκτά 
σημασία, καθώς έρχεται σε μια 
χρονιά όπου η παγκόσμια αγο-
ρά των μεταχειρισμένων πλοίων 
σημειώνει νέα ρεκόρ σε όρους 
χωρητικότητας που αλλάζει χέ-
ρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
στοιχεία της Clarkson Research 
Services, ο όγκος της μεταχειρι-
σμένης χωρητικότητας το 2021 
εκτινάχθηκε σε ρεκόρ, πολύ πά-
νω από 140 εκατομμύρια dwt 
(και σε αξία άνω των 48 δισ. δο-
λαρίων). Ωστόσο, μόνο κατά το 
πρώτο εξάμηνο φέτος σημείω-
σε νέα επίδοση-ρεκόρ, με χω-
ρητικότητα πάνω από 72 εκα-
τομμύρια dwt. Αξιολογώντας 
τις προοπτικές για το σύνολο 
του έτους, η Clarkson Research 
Services σημειώνει πως ενώ η 
δραστηριότητα έχει επιβραδυν-
θεί λίγο μετά το πρώτο εξάμηνο 
και η αβεβαιότητα για τις ναυ-
λαγορές εμφανίζεται να έχει αυ-
ξηθεί, συνολικά το 2022 μέχρι 

στιγμής έχει εξελιχθεί σε ένα 
ισχυρό έτος αναφορικά με τη 
δραστηριότητα των αγοραπω-
λησιών μεταχειρισμένων πλοί-
ων. Ο κορυφαίος ναυλομεσιτι-
κός οίκος σχολιάζοντας τις πιο 
δραστήριες επενδυτικά εθνι-
κές πλοιοκτησίες σημειώνει πως 
«όσον αφορά τους αγοραστές 
και τους πωλητές, οι Ελληνες 
ιδιοκτήτες βρίσκονται και πάλι 
στην κορυφή των charts μέχρι 
στιγμής το 2022, καθώς συμμε-
τέχουν σε περισσότερες από μία 
σε κάθε τρεις συναλλαγές στην 
αγορά, ενώ οι Κινέζοι ιδιοκτήτες 
πλοίων είναι ο δεύτερος μεγα-
λύτερος αγοραστής».

Εν τω μεταξύ, σημειώνει η 
Clarkson, παρά την πρόσφατη 
ελαφρά διόρθωση των τιμών 
των boxship και bulker, οι τιμές 
στα βασικά τμήματα εξακολου-
θούν να είναι υψηλότερες από 
το επίπεδο στις αρχές του έτους. 
«Οι δείκτες μας είναι ενισχυμέ-
νοι κατά 11% από την αρχή του 
έτους στον τομέα των bulker, 
13% στον τομέα των εμπορευ-
ματοκιβωτίων και 32% στον το-
μέα των δεξαμενοπλοίων (έπειτα 
από κέρδη 66%, 168% και 12% 
αντίστοιχα το 2021). Σε αυτό 
το πλαίσιο η εκτιμώμενη αξία 
των πωλήσεων μεταχειρισμένων 
έχει αυξηθεί: μετά το περυσινό 
ρεκόρ των 48 δισ. δολαρίων, η 
αξία των πωλήσεων μέχρι στιγ-
μής το 2022 έχει αυξηθεί κατά 
30% σε ετήσια βάση σε πάνω 
από 33 δισ. δολάρια.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

183 ποντοπόρα αξίας
3,87 δισ. αγόρασαν φέτος
οι Ελληνες εφοπλιστές

Σύμφωνα με 
την Clarkson Research 
είναι οι μεγαλύτεροι 
αγοραστές διεθνώς. 

Τα ποσά που επένδυσαν οι ελληνι-
κές ναυτιλιακές υπερβαίνουν κατά 
1,5 δισ. αυτά των δεύτερων μεγαλύ-
τερων αγοραστών διεθνώς, των κινε-
ζικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
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Μια καλή «μαγιά» δημοσιονομι-
κού χώρου για τις πρωθυπουργι-
κές εξαγγελίες της ∆ΕΘ δημιουρ-
γούν τα αυξημένα φορολογικά 
έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου 
- Ιουλίου, που εμφανίζονται στα 
χθεσινά στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. Ωστόσο, η εμ-
φανιζόμενη υπέρβαση κατά 5,1 
δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τον 
στόχο του προϋπολογισμού, δεν 
είναι «καθαρή», καθώς ένα μέρος 
της οφείλεται σε ετεροχρονισμό 
φορολογικών εισπράξεων, ενώ 
ένα άλλο μέρος έχει ήδη διατε-
θεί σε μέτρα στήριξης έναντι 
της ακρίβειας.

Στην πραγματικότητα, στο 
υπουργείο Οικονομικών υπολο-
γίζουν ότι ο «καθαρός» δημοσι-
ονομικός χώρος που έχει δημι-
ουργηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 
είναι περίπου 800 εκατ. ευρώ. 
Θεωρητικά, αυτός θα μπορούσε 
να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 
τέλος του χρόνου. Σημειώνεται 
ότι στο Πρόγραμμα Σταθερότη-
τας το ΑΕΠ υπολογίζεται στα 197 
δισ. ευρώ, ενώ τώρα στο οικονο-
μικό επιτελείο εκτιμούν ότι ίσως 
φτάσει τα 204 δισ. ευρώ, κάτι 
που μεταφράζεται σε 2 δισ. ευ-
ρώ επιπλέον φορολογικά έσοδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν 
οι πηγές του υπουργείου Οικονο-
μικών, όλα θα εξαρτηθούν από 
τις τιμές του φυσικού αερίου και 
του ηλεκτρικού ρεύματος, που 
απειλούν να απορροφήσουν το 
μεγαλύτερο μέρος του διαθέσι-
μου χώρου.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι ενώ στο Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας η επιδότηση του ρεύμα-
τος είχε εκτιμηθεί ότι θα κόστιζε 
στον προϋπολογισμό 800 εκατ. 

ευρώ, τώρα εκτιμάται στα 1,3-1,5 
δισ. ευρώ. Αντί για περίπου 150 
εκατ. ευρώ τον μήνα που είχαν 
εκτιμηθεί, τον Αύγουστο το πο-
σό έφτασε τα 250 εκατ. ευρώ και 
πιθανώς από τον Σεπτέμβριο να 
ανέβει στα 300-400 εκατ. ευρώ 
τον μήνα. Οπως επισημαίνεται, 
αυτή τη στιγμή η τιμή του φυ-
σικού αερίου έχει ξεπεράσει τα 
230 ευρώ η MWH, έχοντας ση-
μειώσει ρεκόρ όλων των εποχών 

και αν παρέμενε σε αυτό το επί-
πεδο έως το τέλος του χρόνου, 
το κόστος θα έφτανε τα 2 δισ. 
ευρώ, εξαντλώντας όλο τον δη-
μοσιονομικό χώρο.

Στην κυβέρνηση δεν βαδίζουν 
με αυτό το δυσμενές σενάριο, 
αλλά οπωσδήποτε κρατούν «πυ-
ρομαχικά» για δυσμενείς εξελί-
ξεις. Τα μέτρα που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για 
το 2022 αφορούν έναν νέο γύ-
ρο του fuel pass, τη διεύρυνση 
του επιδόματος θέρμανσης και 
μια ακόμη επιταγή ακρίβειας για 
τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι μεγά-
λες παροχές θα αφορούν το 2023 
και συγκεκριμένα την αύξηση 
των συντάξεων  και την κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης για δημοσίους υπαλλήλους 
και συνταξιούχους. Στη χθεσι-
νή ανακοίνωση των στοιχείων 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
αναφέρεται ότι η κατά 5,1 δισ. 
ευρώ υπερεκτέλεση των εσόδων 
στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιου-
λίου «οφείλεται στην παράτα-
ση της προθεσμίας πληρωμής 
των τελών κυκλοφορίας μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην 
καλύτερη απόδοση των φόρων 
του προηγούμενου έτους, που 
εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι 
και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, 
στην καλύτερη απόδοση στην 
είσπραξη των φόρων του τρέχο-
ντος έτους, καθώς και στην εί-
σπραξη των τριών πρώτων δόσε-
ων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες 
Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, ενώ είχε 
προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν 
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώ-
βριο και Νοέμβριο, αντίστοιχα».

Ειδικά τον Ιούλιο την έκπλη-
ξη έκανε η είσπραξη 897 εκατ. 
ευρώ από την εφάπαξ καταβο-
λή της επιστρεπτέας προκατα-
βολής, περίπου το 1/3 του συ-
νόλου, παρά τη δυνατότητα να 
επιστραφεί σε 96 δόσεις με χα-
μηλό επιτόκιο. Οπως δήλωσε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, 
«η μαζική αυτή επιστροφή απο-
δεικνύει ότι κάτι έχει αρχίσει να 
αλλάζει στο ίδιο το επιχειρημα-
τικό μοντέλο των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων». 

Κατά τον κ. Σκυλακάκη, η κα-
λή πορεία των εσόδων που συ-
νεχίστηκε και τον Ιούλιο «είναι 
συνυφασμένη με την αντοχή 
που επιδεικνύει η ελληνική οι-
κονομία στις τεράστιες εξωγενείς 
πιέσεις που αντιμετωπίζει τα τε-
λευταία χρόνια». Το πρωτογενές 
έλλειμμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού το 7μηνο ήταν 1,167 
δισ. ευρώ, έναντι στόχου προ-
ϋπολογισμού για 5,8 δισ. ευρώ.

Ο «καθαρός» δημο-
σιονομικός χώρος 
από την υπέρβαση 
των φοροεσόδων κα-
τά 5,1 δισ. το 7μηνο εί-
ναι περίπου 800 εκατ. 

Το ποσό των 3 εκατ. ευρώ θα χορη-
γήσει η ∆ημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης (∆ΥΠΑ - τ.ΟΑΕ∆)  σε 
μισθωτούς δικαιούχους 220.000 
επιταγών θεάματος χειμερινής 
περιόδου 2022-2023. Αυτό ορίζει 
απόφαση που υπέγραψαν οι συ-
ναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών 
και Εργασίας. Τα εισιτήρια για 
θέατρα που θα χορηγηθούν αφο-
ρούν επιδότηση της τάξης των 
15 και 12 ευρώ, για παραστάσεις 
ενηλίκων και παιδιών αντιστοί-
χως. ∆ικαιούχοι του προγράμμα-
τος επιταγών θεάματος περιόδου 
2022-2023 ορίζονται:
α) Ασφαλισμένοι που συγκεντρώ-
νουν κατά το προηγούμενο της 
έναρξης του προγράμματος ημε-
ρολογιακό έτος 50 ημέρες από την 
ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω 
εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ 
των συνεισπραττόμενων κλάδων 
της ∆ΥΠΑ.
β) Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Ανέργων της ∆ΥΠΑ, που 
έχουν συνεχόμενο χρονικό διά-
στημα ανεργίας κατά την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 
4 μηνών.

Βέβαια, οι επιταγές χορηγού-
νται και στα παιδιά των δικαιού-
χων ηλικίας 3 ετών και άνω, όταν 
είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη 
αυτών ή του άλλου γονέα, καθώς 
και οι  σύζυγοι των δικαιούχων, 
όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα 
μέλη αυτών. Ο αριθμός των δι-
καιούχων και των ωφελούμενων 
του προγράμματος ανέρχεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε 220.000 ανάλογα 
με τον αριθμό των επιχειρηματιών 
- παρόχων που θα συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα και των προσφε-
ρομένων ανά πάροχο θέσεων.

Η επιταγή θεάματος θα έχει τη 
μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρο-
νικού κωδικού αριθμού για κάθε 
δικαιούχο και για κάθε ωφελού-
μενο και οι κάτοχοί τους θα μπο-
ρούν να  επιλέγουν ελεύθερα από 
το μητρώο παρόχων τις θεατρικές 
παραστάσεις που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν. Στο πρόγραμ-
μα μπορούν να συμμετέχουν ως 
πάροχοι θεατρικές επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε νομικής μορφής 
που έχουν προγραμματίσει πα-
ραστάσεις κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο 2022-2023. Θα προσφέρουν 
συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για 
τους δικαιούχους - ωφελουμένους 
του προγράμματος, εφόσον προ-
σκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται σε δημόσια πρόσκληση, 
η οποία αναμένεται να βγει μέσα 
στον μήνα. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των 
υποψηφίων δικαιούχων θα υπο-
βάλλονται προς τη ∆ΥΠΑ αποκλει-
στικά με ηλεκτρονικό τρόπο,  μέ-
σα σε δεσμευτική  προθεσμία. Στη 
συνέχεια θα γίνει επεξεργασία 
των αιτήσεων και μοριοδότηση 
με βάση το πραγματικό δηλωθέν 
εισόδημα. Για  πραγματικό δηλω-
θέν εισόδημα έως 10.000 ευρώ 
λαμβάνουν 30 μόρια.

Για  εισόδημα από 10.001 έως 
20.000 ευρώ 20 μόρια και για 
πραγματικό δηλωθέν εισόδημα 
από 20.001 έως 30.000 ευρώ 10 
μόρια.

Μετά τη μοριοδότηση οι δικαι-
ούχοι κατατάσσονται κατά σειρά 
προτεραιότητας υποβολής της 
αίτησης.

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

220.000 επιταγές θεάματος

σε ανέργους και εργαζομένους
«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης έναντι της ακρίβειας
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Tα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι για το 2022 αφορούν έναν νέο γύ-
ρο του fuel pass, τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης και μΊα ακόμη 
επιταγή ακρίβειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
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Τιμές-ρεκόρ στο ρεύμα για τις κα-
ταναλώσεις Σεπτεμβρίου προε-
ξοφλεί η μεγάλη εικόνα που δι-
αμορφώνεται στην ευρωπαϊκή 
ενεργειακή αγορά με οδηγό την 
τιμή του φυσικού αερίου, που κι-
νείται σταθερά πλέον πάνω από 
τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα. Ανα-
τριχίλα προκαλούν οι προβλέψεις 
της Ρωσίας για υπερδιπλασιασμό 
της μέσης τιμής του εξαγόμε-
νου φυσικού αερίου φέτος, στα 
730 δολάρια ανά χίλια κυβικά 
μέτρα, από 304 δολάρια πέρυ-
σι, ενώ περαιτέρω πιέσεις στις 
τιμές ρεύματος ασκεί η μείωση 
της πυρηνικής παραγωγής στη 
Γαλλία και των υδροηλεκτρικών 
μονάδων στη ∆υτική Ευρώπη, 
αποτέλεσμα της υποχώρησης 
της στάθμης των ποταμών λό-
γω ξηρασίας.

Δυσοίωνες προβλέψεις
Οι προβλέψεις των εταιρει-

ών προμήθειας για τις τιμές ρεύ-
ματος τον Σεπτέμβριο είναι δυ-
σοίωνες, ενώ έκδηλη είναι και 
η ανησυχία του κυβερνητικού 
οικονομικού επιτελείου για το 
τελικό κόστος των επιδοτήσε-
ων καθώς το ράλι των τιμών έχει 
ανατρέψει τους υπολογισμούς 
του. Το κόστος των κυβερνητι-
κών μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης από 
τα 800 εκατ. ευρώ το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022, έφτασε τον 
Αύγουστο το 1,35 δισ. ευρώ και 
όπως εκτίμησε χθες ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, αν η τιμή του φυσικού αερί-
ου παραμείνει στα επίπεδα των 
230 ευρώ, το κόστος θα φτάσει 
τα 2 δισ. ευρώ ανεβάζοντας το 
συνολικό κόστος για το 2022 
στα 6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη της 
τιμής του φυσικού αερίου και 
του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η 
μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας του 
οικονομικού επιτελείου, παρα-
δέχτηκαν σε συνεντεύξεις τους 
τόσο ο κ. Σταϊκούρας όσο και ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης. Και 
δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, 

όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας 
είναι η βασική πηγή τροφοδό-
τησης του πληθωρισμού, αλλά 
και λόγω του επαπειλούμενου 
δημοσιονομικού εκτροχιασμού 
που προκαλεί το ολοένα και πιο 
αυξανόμενο κόστος των μέτρων 
κοινωνικής στήριξης. Για παρά-
δειγμα και με βάση τις προβλέ-
ψεις των εταιρειών προμήθειας 
για τις τιμές ρεύματος τον Σε-
πτέμβριο, η επιδότηση, προκει-
μένου να διατηρηθούν τα τιμολό-
για στα επίπεδα των 15-17 λεπτά 
η κιλοβατώρα όπως έχει δεσμευ-
θεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να 
ανέβει πάνω από τα 400 ευρώ η 
μεγαβατώρα από τα 337 ευρώ 
του Αυγούστου.

Οι εταιρείες προμήθειας το 
Σάββατο 20 Αυγούστου θα πρέ-

πει να ανακοινώσουν τα τιμο-
λόγια για τις καταναλώσεις του 
Σεπτεμβρίου που οι καταναλω-
τές θα δουν στους λογαριασμούς 
του Οκτωβρίου και σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις που μεταφέρουν 
στην «Κ» δεν πρόκειται να δού-
με τιμή χαμηλότερη από τα 60 
λεπτά η κιλοβατώρα, όταν τον 
Αύγουστο το χαμηλότερο τιμο-
λόγιο ήταν στα 48,6 λεπτά και 
μόλις δύο εταιρείες είχαν τιμολο-
γήσει πάνω από τα 60 λεπτά. Οι 
τιμοκατάλογοι των εταιρειών θα 
οριστικοποιηθούν στο παρά πέ-
ντε προκειμένου να ελαχιστοποι-
ήσουν κατά το δυνατόν το ρίσκο 
της πρόβλεψης μέσα στην εντει-
νόμενη αβεβαιότητα της αγο-
ράς, χωρίς να αναμένουν ωστόσο 
κάποιο ευχάριστη έκπληξη που 
θα οδηγούσε σε αποκλιμάκω-
ση. Αντιθέτως, εκτιμούν ότι θα 

υπάρξει σημαντική αύξηση της 
τιμής στη χονδρεμπορική αγορά 
τις επόμενες ημέρες για δύο λό-
γους που θα εκλείψουν και που 
ήταν αυτοί που συγκράτησαν τις 
τιμές το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Αυγούστου. 

Ο ένας είναι η επαναλειτουρ-
γία της υποθαλάσσιας ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης με την Ιταλία, 
που είχε τεθεί εκτός για τεχνι-
κούς λόγους. Οι εξαγωγές προς 
τη γειτονική πανάκριβη αγορά 
της Ιταλίας (549 ευρώ η μεγαβα-
τώρα χθες) θα συμπαρασύρουν 
προς τα πάνω και τις τιμές στην 
εγχώρια αγορά. Ο δεύτερος λόγος 
είναι η μείωση της παραγωγής 
των ΑΠΕ λόγω καύσωνα.

Στελέχη εταιρειών προμή-
θειας εκτιμούν ότι τις επόμε-
νες ημέρες οι τιμές θα κινηθούν 
πάνω από τα 450 ευρώ η μεγα-

βατώρα και πιθανότατα πάνω 
από τα 500 ευρώ. Για σήμερα η 
τιμή στη χονδρεμπορική αγορά 
σημείωσε μικρή υποχώρηση σε 
σχέση με χθες (κατά 1,4%) και 
διαμορφώθηκε στα 410 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα, με τη μέγιστη 
τιμή να φτάνει τα 656 ευρώ. Σε 
υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να 
κινούνται και σήμερα οι τιμές 
στην Ευρώπη, με τη μεγαβα-
τώρα να φτάνει στη Γερμανία 
τα 563 ευρώ, στη Γαλλία τα 553 
ευρώ, στην Ιταλία τα 549 ευρώ 
και πάνω από τα 500 ευρώ σε 
όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
αγορές με εξαίρεση τις χώρες 
των «εξαιρέσεων», δηλαδή την 
Πολωνία (που διατηρεί τα δωρε-
άν δικαιώματα CO2) και η τιμή 
διαμορφώνεται στα 384,72 ευ-
ρώ και τις χώρες της Ιβηρικής 
(με την κατ’ εξαίρεσιν επιβολή 

πλαφόν στην τιμή του φυσικού 
αερίου) όπου η τιμή διαμορφώ-
νεται στα 134,67 ευρώ. 

Εκρηξη χρεών
Οι υψηλές τιμές διαμορφώ-

νουν ακραίες συνθήκες στην 
αγορά, καθώς εξαντλούν τη ρευ-
στότητα εταιρειών προμήθειας 
και δυσκολεύουν την αποπλη-
ρωμή των λογαριασμών ακόμη 
και μετά τις επιδοτήσεις. Είναι 
ενδεικτική η ανησυχία που έχει 
εκφράσει η ΡΑΕ προς τον αρ-
μόδιο υπουργό Κώστα Σκρέκα 
με επιστολή της για τις οφειλές 
προς τους παρόχους που υπερ-
βαίνουν το 1 δισ. ευρώ, αλλά 
και τον αυξημένο αριθμό κα-
ταναλωτών που... μετακομίζουν 
προς την Καθολική Υπηρεσία, 
καθώς οι πάροχοι καταγγέλλουν 
όλο και περισσότερες συμβά-

σεις λόγω ανεξόφλητων οφει-
λών. Στην εν λόγω Υπηρεσία, 
που φιλοξενεί κατά βάση μπα-
ταχτσήδες, προστέθηκαν μέσα 
στο δεύτερο τρίμηνο του έτους 
35.500 μετρητές, αυξάνοντας 
κατά 24% τον αριθμό των κατα-
ναλωτών που βρίσκονται υπό τη 
σκέπη της, σε περίπου 182.000. 
Προκαλεί μάλιστα εντύπωση το 
γεγονός ότι η ΡΑΕ με απόφασή 
της κατέστησε ελκυστικότερη 
για τους καταναλωτές την Κα-
θολική Υπηρεσία, επιλέγοντας 
τιμή κιλοβατώρας τη δεύτερη 
ακριβότερη της αγοράς και όχι 
την πρώτη όπως συνέβαινε μέ-
χρι πρότινος. Το 70% των κατα-
ναλωτών που βρίσκονται στην 
Καθολική Υπηρεσία, σύμφωνα 
με την αγορά, δεν πληρώνει και 
κληροδοτεί στις εταιρείες επι-
σφάλειες. 

Tης ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Πάνω από τα 450 
ευρώ, ενδεχομένως 
και τα 500 ευρώ, 
αναμένεται 
να εκτιναχθεί 
η μεγαβατώρα 
τις επόμενες ημέρες.

«Φωτιά» στα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου
Τιμές-ρεκόρ προεξοφλεί το ράλι του φυσικού αερίου – Οι ανεξόφλητες οφειλές προς τους παρόχους ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ

Στο πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ 2021» εντάσσεται 
και το σύνολο των 47.433  
επιλαχόντων, με απόφα-
ση του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 
Οσοι από τους δικαιού-
χους έχουν ολοκληρωμέ-
νη ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίου μπορούν να ξεκι-
νήσουν τις παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμι-
σης, που σχετίζονται με 
το ποσοστό της δικής τους 
συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα. Οπως ανακοινώθη-
κε, ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος αυξάνεται 
κατά 591,7 εκατ. ευρώ και 
ανέρχεται συνολικά σε 1,2 
δισ. ευρώ προκειμένου 
να συμπεριλάβει και τους 
επιλαχόντες, ανεβάζοντας 
συνολικά τους δικαιού-
χους σε 87.578. Τα πρό-
σθετα κονδύλια, σύμφωνα 
με πληροφορίες, εξασφα-
λίστηκαν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

«Εξοικονομώ»
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Τις βραδινές βόλτες με το χάζεμα 
στις βιτρίνες θα πρέπει μάλλον να 
αρχίζουν να ξεχνούν για τον ερ-
χόμενο χειμώνα οι καταναλωτές, 
καθώς με το κόστος της ενέργειας 
να παραμένει στα ύψη –παρά τις 
όποιες επιδοτήσεις– και με το εν-
δεχόμενο ακόμη και προγραμμα-
τισμένων διακοπών σε περίπτω-
ση ενεργειακής ανεπάρκειας, δεν 
είναι λίγοι εκείνοι οι λιανέμποροι 
που προσανατολίζονται στο σβή-
σιμο των φώτων για πολλές ώρες 
το βράδυ στα καταστήματά τους, 
πέραν των ωρών λειτουργίας. Εάν 
οι δράσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας ή για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης λά-
βουν και τη μορφή μείωσης του 
ωραρίου λειτουργίας, ή να κάνου-
με αγορές στο ημίφως, σενάριο 
που ήδη επεξεργάζονται αλυσίδες 
λιανικής κυρίως σε βορειοευρω-
παϊκές χώρες, θα εξαρτηθεί από 
τις οικονομικές και γεωπολιτικές 
εξελίξεις. Για την ώρα, αυτό που 
ίσως έχουν αντιληφθεί κάποιοι 
είναι πως δεν αποτελούν πλέ-
ον όλα τα καταστήματα «οάσεις 
δροσιάς», αφού τα κλιματιστικά 
έχουν ρυθμισθεί σε υψηλότερη 
θερμοκρασία. 

Σε μεσοπρόθεσμη βάση, αυτό 
που κάνουν ολοένα και περισσό-
τερες αλυσίδες λιανικής είναι να 
εγκαθιστούν ή να σχεδιάζουν την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων στα καταστήματα και 
στις αποθήκες τους, τόσο για λό-
γους εξοικονόμησης χρημάτων 
όσο και για λόγους μείωσης της 
εξάρτησής τους από τους παρό-
χους ηλεκτρικής ενέργειας. 

«Ανάβουμε τις πινακίδες λιγό-
τερες ώρες το βράδυ», επισημαί-
νει στην «Κ» ο κ. Λάμπρος Παπα-
κοσμάς, εντεταλμένος σύμβουλος 
του ομίλου «Ελληνικές Υπεραγο-
ρές Σκλαβενίτης», κίνηση ιδιαιτέ-
ρως σημαντική, δεδομένου ότι ο 
όμιλος διαθέτει δίκτυο 510 κα-
ταστημάτων. Επιπλέον, η αλυ-
σίδα προχωράει στην αντικατά-

σταση ψυγείων με νέα, χαμηλής 
κατανάλωσης.  Κλειστά παραμέ-
νουν τα φώτα στα καταστήματα 
και στους χώρους στάθμευσης 
των καταστημάτων πέραν των 
ωρών λειτουργίας στο δίκτυο της 
Metro (καταστήματα My Market 
και Metro Cash & Carry). Εδώ και 
χρόνια, εξάλλου, οι λαμπτήρες 
έχουν αντικατασταθεί με LED, 

ενώ τώρα η εταιρεία κάνει κά-
ποιες τελευταίες παρεμβάσεις σε 
αποθήκες καταστημάτων. Σε αυ-
τήν τη φάση, εξάλλου, όπως επι-
σημαίνει ο επικεφαλής της Metro 
AEBE Αριστοτέλης Παντελιάδης, 
η εταιρεία παρακολουθεί πιο προ-
σεκτικά τις θερμοκρασίες στους 
χώρους των καταστημάτων, κάτι 
που σε αυτή τη φάση έχει μόνο ως 
σκοπό την αποφυγή υπερβολών. 
«Εχουμε σε εξέλιξη ένα πρόγραμ-
μα αντικατάστασης των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων στα καταστήμα-
τα με πιο οικονομικά, αυτό όμως 
είναι μεγάλη και περίπλοκη επέν-
δυση και απαιτεί χρόνια για να 
ολοκληρωθεί», προσθέτει. 

Σε μια προσπάθεια αφενός 
να εξοικονομήσουν χρήματα 

και αφετέρου να μειώσουν την 
εξάρτησή τους από τους παρό-
χους ηλεκτρικής ενέργειας, ολο-
ένα και περισσότερες εταιρείες 
λιανεμπορίου πραγματοποιούν 
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά. Η 
επιλογή αυτή γίνεται κυρίως από 
τις εταιρείες που έχουν μεγάλα 
καταστήματα (big boxes), καθώς 
στις ταράτσες αυτών είναι δυνα-
τή η εγκατάσταση των εν λόγω 
συστημάτων. 

Επενδυτικό σχέδιο ύψους 18 
εκατ. ευρώ έχει καταρτίσει ο όμι-
λος Metro της οικογένειας Πα-
ντελιάδη για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στις στέγες των καταστημάτων 
Μetro και My Market για ιδιό-
χρηση μέσω του net metering. 
Οι επενδύσεις σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας θα ολοκληρω-
θούν μέσα σε δύο χρόνια καλύ-
πτοντας τα μισά καταστήματα 
φέτος και τα υπόλοιπα το 2023. 

Την εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών προβλέπει και ο σχεδι-
ασμός του ομίλου Σκλαβενίτη 
για το υπερμάρκετ που κατα-
σκευάζει στο κτίριο της πρώην 
Renault στον ομώνυμο κόμβο 
επί της εθνικής οδού Αθηνών 
- Λαμίας. 

Η τοποθέτηση 25 φωτοβολ-
ταϊκών εγκαταστάσεων σε κα-
ταστήματα, καθώς και σε μια 
αποθήκη μέχρι το 2026, περιλαμ-
βάνεται στον επενδυτικό σχεδι-
ασμό της Lidl Ελλάς. Η αλυσίδα 
«Γαλαξίας» έχει ήδη τοποθετήσει 
φωτοβολταϊκά σε 20 καταστή-
ματά της, ενώ ανάλογες κινή-
σεις έχει κάνει και η ΑΒ Βασι-
λόπουλος. 

Σε επένδυση μισού εκατ. ευ-
ρώ προχώρησε, εξάλλου, και η 
αλυσίδα Πλαίσιο, προκειμένου 
να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά 
στις εγκαταστάσεις της στη Μα-
γούλα. Η εταιρεία προχώρησε 
επίσης στην τοποθέτηση λα-
μπτήρων LED στα καταστήματα, 
καθώς και στην αντικατάσταση 
των ενεργοβόρων κλιματιστικών 
μηχανημάτων. 

Με χαμηλές ταχύτητες κινήθηκε 
η αγορά αυτοκινήτου τον Ιού-
λιο, με τις πωλήσεις συνολικά 
καινούργιων και εισαγόμενων 
μεταχειρισμένων επιβατηγών να 
αυξάνονται οριακά, μόλις κατά 
0,8%, σε σύγκριση με τον περυ-
σινό Ιούλιο. Σε επίπεδο επταμή-
νου, μάλιστα, η αγορά έκλεισε 
με αρνητικό πρόσημο, καθώς ο 
πληθωρισμός και οι πολύμηνες 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις 
νέων παραγγελιών αποτρέπουν 
πολλούς στο να προβούν σε αγο-
ρά αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατι-

στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τον Ιούλιο 
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα 18.046 επιβατηγά 
αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 
10.875 ήταν καινούργια και τα 
υπόλοιπα 7.171 εισαγόμενα με-
ταχειρισμένα. Σε σύγκριση με 
τον Ιούλιο του 2021 καταγρά-
φεται αύξηση των καινούργιων 
Ι.Χ. κατά 2,7% και μείωση των 
εισαγόμενων μεταχειρισμένων 
κατά 2%. 

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιου-
λίου 2022 η εικόνα είναι αρκετά 
διαφορετική. Συγκεκριμένα, στο 
επτάμηνο αυτό κυκλοφόρησαν 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

114.420 επιβατηγά αυτοκίνητα 
(αύξηση 7,3% σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2021), 
εκ των οποίων καινούργια τα 
65.692 και μεταχειρισμένα, ει-
σαγόμενα από το εξωτερικό, 
48.728. Οι πωλήσεις των και-
νούργιων στο επτάμηνο έχουν 
υποχωρήσει κατά 4,4% σε σύ-
γκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021, ενώ των με-
ταχειρισμένων έχουν ενισχυθεί 
σημαντικά, κατά 28,3%. Τα ει-
σαγόμενα μεταχειρισμένα απο-
τελούσαν το επτάμηνο Ιανου-
αρίου-Ιουλίου 2022 το 42,5% 
του συνόλου των νέων αδει-

ών, ενώ το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2021 το μερίδιό τους 
ήταν 35,6%. 

Στο εξεταζόμενο επτάμηνο 
το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 
στις πωλήσεις καινούργιων επι-
βατηγών έχει η Toyota (15%), 
ακολουθεί η Hyundai (9,2%), με 
τη Volkswagen και την Peugeot 
να καταλαμβάνουν την τρίτη θέ-
ση με μερίδιο αγοράς εκάστη 
7,7%. Ακολουθούν οι Opel με με-
ρίδιο 6,1%, η ΚIA με 5,1%, η Fiat 
επίσης με 5,1%, η Mercedes με 
5%, η BMW με 3,8%, η Nissan με 
3,2%. Ολες οι υπόλοιπες μάρκες 
συγκεντρώνουν μερίδιο 32,1%. 

Ολοένα και περισσότερες αλυσίδες λιανικής εγκαθιστούν ή σχεδιάζουν την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα καταστήματα και στις απο-
θήκες τους, τόσο για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων όσο και για λόγους 
μείωσης της εξάρτησής τους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Tα κλιματιστικά 
σε πολλά καταστήματα 
έχουν ρυθμιστεί 
σε υψηλότερη 
θερμοκρασία. 

Σβήνουν τα φώτα, επενδύουν
σε φωτοβολταϊκά τα σούπερ μάρκετ

Οριακή αύξηση στις αγορές αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Σε ποιες κινήσεις προχωρούν ήδη οι αλυσίδες λιανικής για εξοικονόμηση ενέργειας
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Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece 
η επιβατική κίνηση ανέκαμψε τον Ιούλιο, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 
2019, κατά 11,1%.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία 
συνεχίζεται, εκατοντάδες στελέχη 
ουκρανικών ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων μετεγκαθίστανται στην Ελλά-
δα. Αν και ξεκίνησε ως μια προσω-
ρινή λύση, που προκρίθηκε τόσο 
λόγω της εγγύτητας των δύο χωρών 
όσο και λόγω πολιτισμικών παρα-
γόντων, όπως η ορθοδοξία, τείνει 
να λάβει διαστάσεις μονιμότερης 
παρουσίας, αναφέρουν πηγές της 
ναυτιλιακής αγοράς. Με δεδομένο 
ότι εκατοντάδες ελληνικές ναυτι-
λιακές εταιρείες απασχολούν σε 
καράβια τους χιλιάδες Ουκρανούς 
ναυτικούς, αξιωματικούς γέφυρας 
αλλά και πληρώματα, η μετανά-
στευση τώρα υπό την πίεση του 
πολέμου και επιχειρηματιών και 
επιχειρήσεων δείχνει να αποτε-
λεί προφανή εξέλιξη. Πόσο μάλλον 
που η Ελλάδα διαθέτει ήδη ένα από 
τα μεγαλύτερα και αναπτυγμένα 
ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως το 
οποίο εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο 

σε χωρητικότητα στόλο του κό-
σμου, τον ελληνόκτητο.

Εκτιμάται πως περισσότερα από 
500 στελέχη ουκρανικών ναυτιλι-
ακών επιχειρήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων μελών των οικογενει-
ών τους, έχουν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές που 
επικαλείται η έγκυρη ναυτιλιακή 
επιθεώρηση TradeWinds. Την εξέ-
λιξη αυτή ενίσχυσαν οι κινήσεις 
ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων, όπως η Neptune Lines και η 
Technomar Shipping, που αποφά-
σισαν ήδη από την άνοιξη να υπο-
στηρίξουν οικονομικά και γραφειο-
κρατικά τη μετεγκατάσταση στην 
Ελλάδα των οικογενειών των ναυ-
τικών που δουλεύουν στα καράβια 
τους. Η Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου των 
Neptune Lines και Neptune Dry 
και πρόεδρος της Ενωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών, στα μέσα Μαρτί-
ου είχε δηλώσει πως «οι άνθρωποί 

μας είναι η προτεραιότητά μας και 
βρίσκονται στην καρδιά του οικο-
συστήματος του ομίλου μας. Θέλο-
ντας να εκφράσω τη συμπόνια και 

την αλληλεγγύη μου στους ναυτι-
κούς μας που υποφέρουν και τις 
οικογένειές τους, δεσμεύομαι προ-
σωπικά να τους στηρίξω, μαζί με 
την ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα, 
δημιουργώντας ένα ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον, σε μια προσπά-
θεια να απαλύνω τον πόνο τους. 
Ως μέλη της διευρυμένης οικογέ-
νειας του Ποσειδώνα, στεκόμαστε 
στο πλευρό τους». Στην ίδια ρότα 
κινούνται κι άλλοι όμιλοι –όπως για 
παράδειγμα ο όμιλος Γιουρούκου, 
ο οποίος ελέγχει την Technomar 
Shipping– που ενεργά υποστηρί-
ζουν τη φιλοξενία εκατοντάδων 
ναυτικών από την Ουκρανία και 
των οικογενειών τους. Ωστόσο, 
τώρα ανοίγουν τα πρώτα γραφεία 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων της Ου-
κρανίας στην Αθήνα.

Ο διευθυντής διαχείρισης πλοί-
ων της ουκρανικής ναυτιλιακής 
Intresco, Maksym Khaulin, μιλώ-
ντας στη ναυτιλιακή επιθεώρηση 

TradeWinds εξηγεί πως «συμπε-
ριλαμβανομένων των οικογενει-
ών, θα έλεγα ότι υπάρχουν του-
λάχιστον 500 άνθρωποι εδώ». Ο 
Khaulin έχει φέρει τα παιδιά του, 
τη σύζυγό του, τους γονείς και την 
εταιρεία του στην Αθήνα. 

Συνολικά, από την έναρξη του 
πολέμου και έως και την προηγού-
μενη εβδομάδα, στην Ελλάδα έχουν 
φτάσει 75.942 Ουκρανοί, από τους 
οποίους 19.760 ανήλικοι, σύμφω-
να με στοιχεία που ανακοινώνει το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Ολοένα και περισσότεροι από τους 
σχετιζόμενους με τη ναυτιλία Ου-
κρανούς μετανάστες που έρχονται 
στην Ελλάδα είναι πλέον στελέχη 
επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι εξ 
αυτών γνωρίζουν ήδη τη χώρα και 
έχουν υφιστάμενα επιχειρηματι-
κά δίκτυα ή σχέσεις με την Ελλά-
δα, όπως η Aquavita International, 
ναυλωτής ξηρών φορτίων με έδρα 
την Ουκρανία, αναφέρουν οι ίδιες 

πηγές. Στην ακτή Μιαούλη αναφέ-
ρεται ένας όχι μικρός αριθμός ου-
κρανικών ναυτιλιακών εταιρειών 
που είτε αποκτάει τώρα παρουσία 
στην Ελλάδα είτε επεκτείνει αυτή 
που διέθετε ήδη, όπως η Varamar.

Τη μετεγκατάσταση στελεχών, 
ναυτικών και των οικογενειών τους 
βοηθάει, σύμφωνα με τους εμπλε-
κόμενους, και το γεγονός ότι η επί-
σημη ελληνική πολιτεία είναι πολύ 
φιλική απέναντι στους μετανάστες 
από την Ουκρανία. Οι υπηρεσίες 
μετανάστευσης εκδίδουν τις λε-
γόμενες κάρτες προσωρινής προ-
στασίας που επιτρέπουν στους Ου-
κρανούς πολίτες να εργάζονται, να 
νοικιάζουν σπίτια και να ταξιδεύ-
ουν ελεύθερα στη χώρα.

Είναι τέτοια η δυναμική της ανά-
πτυξης του ουκρανικού ναυτιλια-
κού λόμπι στην Ελλάδα, που πολλοί 
μιλούν πλέον για την ανάδυση μιας 
«μικρής Οδησσού» στη χώρα μας.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ 

Μπορεί στα 14 περιφερειακά αερο-
δρόμια που διαχειρίζεται η Fraport 
Greece η επιβατική κίνηση να 
ανέκαμψε τον Ιούλιο, έναντι του 
αντίστοιχου μήνα του 2019, κατά 
11,1%, όμως, δεν εμφανίζουν όλοι 
οι αερολιμένες θετικούς ρυθμούς 
αύξησης αφίξεων. Οπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία της Fraport 
Greece, από τους συνολικά 5,9 
εκατ. διακινηθέντες επιβάτες τον 
προηγούμενο μήνα, περίπου 5,2 
εκατ. άτομα έχουν περάσει από 
τα αεροδρόμια σε Ρόδο, Κέρκυρα, 
Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κω, Σαντο-
ρίνη, Ζάκυνθο και Μύκονο. Από 
τα οκτώ αυτά αεροδρόμια, που 
αντιπροσωπεύουν σε απόλυτους 
αριθμούς τη μερίδα του λέοντος 
των επιβατών, το μεγαλύτερο πο-
σοστό ανόδου, συγκριτικά με τον 
Ιούλιο του 2019, εμφανίζουν η Σα-
ντορίνη (+36,2%), τα Χανιά και η 
Κέρκυρα με περίπου 21% το καθέ-
να, η Μύκονος (+16,6%), η Ρόδος 
(+10,4%), η Ζάκυνθος (+8,8%) και 
η Κως (+7,2%). 

Στον αντίποδα, η Θεσσαλονίκη 
δεν έχει ακόμη καταφέρει να κλεί-
σει την ψαλίδα με το 2019, με την 
επιβατική κίνηση του αεροδρομί-
ου «Μακεδονία» να είναι χαμηλό-
τερη κατά 9,6% σε σύγκριση με 
τον Ιούλιο του 2019. Οι επιδόσεις 
του συγκεκριμένου αεροδρομίου 
–του δεύτερου μεγαλύτερου της 
Ελλάδας– που παραμένουν χαμη-
λότερες, σε σχέση με τα επίπεδα 
πριν από την κρίση, αποτελούν 
την αιτία για την οποία κύκλοι 
της Fraport Greece εκφράζουν 
συγκρατημένη αισιοδοξία, παρά 
την ευρύτερη βελτίωση των μεγε-
θών. Στο «κλαμπ» των αεροδρομί-
ων που εμφανίζουν χάσμα έναντι 
του 2019 ανήκουν αυτά σε Σάμο 
(-6,8%), Καβάλα (-12,8%) και Μυ-
τιλήνη (-13,3%), των οποίων η συ-
νολική επιβατική κίνηση διαμορ-
φώθηκε τον Ιούλιο σε 194,6 χιλ. 
επισκέπτες.

Επίσης, τα αεροδρόμια σε Κε-
φαλονιά, Ακτιο και Σκιάθο, που 

καταγράφουν διψήφια αύξηση 
αφίξεων έναντι του Ιουλίου του 
2019, εμφανίζουν αθροιστικά κί-
νηση περίπου μισού εκατομμυρί-
ου επιβατών, που αντιστοιχεί στο 
1/10 του συνολικού αριθμού των 
διακινηθέντων ατόμων από τα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια. Σύμφω-
να με εκτιμήσεις της μητρικής της 
Fraport Greece (Fraport AG) για 
το σύνολο του 2022 η επιβατική 
κίνηση στα αεροδρόμια, ανά τον 
κόσμο, που έχει υπό τη διαχείρι-
σή της θα διαμορφωθεί στο 90% 
των επιπέδων του 2019.

Ακόλουθη της ανόδου των 
επιβατών είναι και η αύξηση του 
πτητικού έργου στα μεγαλύτερα 
αεροδρόμια της περιφέρειας τον 
Ιούλιο. Τον περασμένο μήνα, ο 

συνολικός αριθμός εγχώριων και 
διεθνών πτήσεων διαμορφώθηκε 
σε 45,6 χιλ. πτήσεις, έχοντας αυ-
ξηθεί κατά περίπου 10% συγκρι-
τικά με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
τον Ιούλιο, η Ελλάδα μαζί με μόνο 
τέσσερις ακόμη χώρες (Σερβία, Βο-
σνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο και 
Αλβανία) εμφανίζει μεγαλύτερο 
πτητικό έργο κατά 7,6% έναντι 
του ίδιου μήνα του 2019, σύμφω-
να με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια της Αεροναυτι-
λίας (Eurocontrol). 

Στις 42 χώρες που καλύπτει ο 
Eurocontrol, τον Ιούλιο πραγματο-
ποιήθηκαν συνολικά 951.100 πτή-
σεις, αριθμός χαμηλότερος κατά 
13% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα 
του 2019. 

Απογειώθηκε η κίνηση
σε δέκα αεροδρόμια,
το ρεκόρ η Σαντορίνη

Μια «μικρή Οδησσός» με Ουκρανούς ναυτικούς και ναυτιλιακές στην Αθήνα

Πού καταγράφηκε 
η μεγαλύτερη αύξηση 
επιβατών στους περι-
φερειακούς αερολιμέ-
νες τον φετινό Ιούλιο 
έναντι του αντίστοιχου 
μήνα του 2019. 

Περισσότερα από 500 στελέχη ου-
κρανικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων μελών των 
οικογενειών τους, έχουν εγκαταστα-
θεί στην Ελλάδα.
 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΕΔΠΑ) ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Πολιτική Άμυνα Λεμεσού ζητά δήλωση ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς 
ενοικίαση αποθήκη στη Λεμεσό, συνολικού εμβαδού 400 τ.μ. περίπου, για τη στέγαση της αποθήκης.  
Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για τρία χρόνια, με δικαίωμα παράτασης δύο περιόδους των δυο 
ετών και με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους του Ενοικιαστή. Η αποθήκη πρέπει να είναι έτοιμη για 
παράδοση έξι (6) μήνες από την ενημέρωση επιτυχίας.

1. Απαιτήσεις σε σχέση με την αποθήκη:

(α) Πρέπει να πληροί τις αντισεισμικές προδιαγραφές και να έχει εξασφαλισμένες όλες τις 
απαιτούμενες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, άδειες για χρήση ως αποθηκευτικός χώρος. 

(β) Να βρίσκεται εντός των ορίων όλων των ∆ήμων Λεμεσού ή σε ακτίνα 15 χλμ. από αυτούς.

(γ) Να είναι ισόγειος χώρος.

(δ) Η θύρα εισόδου να επιτρέπει την είσοδο οχημάτων, ανυψωτικού μηχανήματος και φορτηγού 
μεσαίου μεγέθους.

(ε) Να διαθέτει τουαλέτα.

(στ) Να διαθέτει νερό και ηλεκτρική εγκατάσταση. Στο κτίριο να υπάρχουν αναθεωρημένα 
ηλεκτρολογικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως αυτή εγκρίθηκε από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (κατόψεις με συστήματα φωτισμού και μικρής ισχύος καθώς επίσης και ηλεκτρικά διαγράμματα 
του κάθε πίνακα διανομής του κτηρίου).

(ζ) Να διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας (σύστημα συναγερμού διάρρηξης και σύστημα 
συναγερμού πυρανίχνευσης) των οποίων το κόστος συντήρησης να καλύπτεται από τον ιδιοκτήτη.

(η) Να διαθέτει επαρκή μέσα διαφυγής (διαδρόμους, διόδους, οδούς και εξόδους) με την κατάλληλη 
σήμανση και θύρες κινδύνου οι οποίες να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της εξόδου.

(θ) Τα υλικά κατασκευής όλων των τοίχων, δαπέδων, σκαλών και εσωτερικών διαχωριστικών πρέπει να 
είναι πυράντοχα και ικανοποιητικής αντοχής. 

(ι) Πρέπει να διασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισμός με φυσικά ή τεχνητά μέσα εξαερισμού.

(κ) Σε όλα τα σημεία εξόδου και σε κεντρικά σημεία του κτηρίου να υπάρχουν συστήματα εφεδρικού 
φωτισμού έκτακτης ανάγκης.

(λ) Εάν επιβάλλεται λόγω της φύσεως του κτηρίου (π.χ. μεγάλο ύψος) θα πρέπει να υπάρχει 
αντικεραυνική προστασία.

2. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τόσο σε έντυπη μορφή, όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή, αρχιτεκτονικά σχέδια των κατόψεων του χώρου καθώς και κατάλογος των 
εμβαδών.  Στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο. (€/τ.μ.).

3. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη ∆ιοικήτρια Πολιτικής Άμυνας και να κατατεθεί 
στο Κιβώτιο Προσφορών της Γενικής ∆ιοίκησης Πολιτικής Άμυνας, οδός Τζων Κένεντυ 23, 1ος όροφος, 
2314 Λακατάμια, όχι αργότερα από τις 12:00 μ.μ. την Παρασκευή 09/09/2022  Για πληροφορίες και 
διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο τηλ. 22403469, 22403413.

Μέχρι τα μισά της περυσινής 
χρονιάς αυτό που κυρίως κοι-
τούσαν οι γαλακτοβιομηχανί-
ες ήταν το κόστος της βασικής 
πρώτης ύλης που χρησιμοποι-
ούν, την τιμή του γάλακτος. Τι-
μή που ξεκίνησε να αυξάνεται 
από τα τέλη Αυγούστου 2021 
για να φτάσει πλέον από τα 38 
λεπτά ανά λίτρο περίπου στα 50 
λεπτά/λίτρο σήμερα, αύξηση δη-
λαδή κατά 31%. Αυτό που δεν 

κοιτούσαν μέχρι πέρυσι το φθι-
νόπωρο, αλλά αναγκαστικά πα-
ρακολουθούν από τότε κι έπειτα 
μάλλον με φόβο είναι το... ολλαν-
δικό hub TFT και τις τιμές του 
φυσικού αερίου. Κι αυτό διότι η 
πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής 
του φυσικού αερίου, το οποίο 
χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό οι βιομηχανίες στην Ελ-
λάδα, σημαίνει κατακόρυφη αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής.

Τι σημαίνει το παραπάνω; Το 
φρέσκο γάλα, βασικό είδος της 
καθημερινής μας διατροφής, 
φτάνει στο ποτήρι μας αυξημέ-
νο κατά 15,11% σε σύγκριση με 
τον περυσινό Ιούλιο, ενώ συνο-
λικά η κατηγορία των γαλακτο-
κομικών - αυγών έχει ανατιμηθεί 
κατά 16,4% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 

Το γεγονός ότι παρά την αύξη-
ση των τιμών παραγωγού κατά 
30% και πλέον και του υπερδι-
πλασιασμού της τιμής του φυσι-
κού αερίου δεν είδαμε ανάλογες 
αυξήσεις και στην τιμή λιανικής 
στο γάλα, δεν σημαίνει βεβαίως 
ότι οι βιομηχανίες είναι... φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα. Ποτέ όλη η 
αύξηση του κόστους παραγω-
γής δεν μετακυλίεται στην τιμή 
λιανικής και σε κάθε περίπτωση 
όχι όλη μαζί, καθώς η μάχη των 
μεριδίων, ειδικά σε μια περίοδο 
που καταγράφεται μείωση της 
κατανάλωσης, είναι ανηλεής. Οι 
ανατιμήσεις περνούν σε δόσεις, 
με συνέπεια, ακόμη και αν αύριο 
το πρωί μειωθούν κατακόρυφα 
οι τιμές σε όλους τους κρίσιμους 
συντελεστές του κόστους παρα-

γωγής, οι τιμές των τροφίμων θα 
εξακολουθήσουν να αυξάνονται 
για μεγάλο διάστημα ακόμη. Η 
τιμή του φρέσκου γάλακτος αυ-
ξήθηκε μόλις μέσα σε ένα μήνα 
κατά 3%, τον Ιούλιο σε σύγκρι-
ση με τον Ιούνιο, ενώ συνολικά 
ο πληθωρισμός των τροφίμων 
ήταν πολύ μεγαλύτερος, 13%, 
σε σύγκριση με τον συνολικό 
πληθωρισμό 11,6%.

«Ο λογαριασμός ρεύματος 
στο εργοστάσιο στη Σπάρτη από 
25.000 ευρώ πήγε 90.000 ευρώ. 
Υστερα από δύο μήνες δόθη-
κε επιδότηση και μειώθηκε κα-
τά 40.000 ευρώ», είχε πει στην 
«Καθημερινή» στα τέλη Ιουνίου 
ο κ. ∆ημήτρης Βιντζηλαίος, ιδιο-
κτήτης της αλλαντοβιομηχανίας 
Creta Farms. Ο ίδιος, μάλιστα, εί-

χε χαρακτηρίσει τις ανατιμήσεις 
στις οποίες έχει προχωρήσει έως 
τώρα η εταιρεία (8% αθροιστικά) 
«διακοσμητικές» δεδομένης της 
αύξησης του κόστους της ενέρ-
γειας και των λοιπών συντελε-
στών παραγωγής.

Οι αλευροβιομήχανοι από την 
πλευρά τους και οι αρτοποιοί 
κοιτάζουν με τρόμο από όταν 
ξέσπασε ο πόλεμος στην Ου-
κρανία την τιμή του μαλακού 
σιταριού. Παρά την αποκλιμά-
κωση που υπήρξε σε σχέση με 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, η 
τιμή του μαλακού σιταριού που 
αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη 
για το ψωμί είναι αυξημένη σε 
σύγκριση με το περυσινό κα-
λοκαίρι κατά 75% περίπου. Οι 
αρτοποιοί δε τους προηγούμε-

νους μήνες λάμβαναν για την 
ίδια κατανάλωση υπερδιπλάσι-
ους λογαριασμούς ρεύματος λό-
γω της περίφημης ρήτρας ανα-
προσαρμογής. 

Η τιμή του ψωμιού έχει αυξη-
θεί κατά 16,7% και εάν το 2001, 
όταν ακόμη η Ελλάδα ήταν στη 
δραχμή, έλεγες ότι θα πλήρωνες 
σχεδόν ένα χιλιάρικο για ένα 
κιλό χωριάτικο ψωμί και πάνω 
από χιλιάρικο εάν ήταν με προ-
ζύμι, μάλλον θα σε κοιτούσαν 
σαν να έχεις έρθει από τον πλα-
νήτη Αρη.

Το φαινόμενο ντόμινο που 
προκαλεί η ενεργειακή κρίση 
–σε συνδυασμό και με παράγο-
ντες όπως οι παρενέργειες της 
πανδημίας στις μεταφορές και 
οι δυσμενείς καιρικές συνθή-

κες που έπληξαν τη σοδειά σε 
ορισμένες χώρες– αφορά όλα 
τα τρόφιμα, είτε πρόκειται για 
γάλα και ψωμί, αλλαντικά και 
όσπρια, είτε για αναψυκτικά και 
μπίρες. Η 3άλφα με ηγετικό με-
ρίδιο στην αγορά οσπρίων έκανε 
φέτος για πρώτη φορά ανατιμή-
σεις, κάτι που δεν είχε κάνει η 
εταιρεία ούτε κατά τη δεκαετή 
οικονομική κρίση, ούτε μέχρι 
πρόσφατα. 

Η βασική προμηθεύτρια 
εταιρεία γυάλινων φιαλών που 
προμηθεύει σχεδόν όλες τις 
εταιρείες αναψυκτικών και τις 
ζυθοποιίες που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα (BA Glass) 
έχει αυξήσει τις τιμές από τις 
αρχές του χρόνου κατά 70%, με 
τις αναπροσαρμογές των τιμών 
να γίνονται σε μηνιαία βάση. Οι 
εταιρείες αναψυκτικών έχουν 
προχωρήσει οι περισσότερες 
σε ανατιμήσεις της τάξης του 
6%-8%. 

Οσο για το κόστος της ενέρ-
γειας, χαρακτηριστικά είναι όσα 
αναφέρει στην οικονομική της 
έκθεση η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
για τη χρήση του 2021, κατά 
την οποία μόνο για την ενέργεια 
είχε αυξημένες δαπάνες κατά 1 
εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους συντελε-
στές κόστους παραγωγής, πέραν 
της ενέργειας, οι μεγάλοι όμιλοι 
τροφίμων και ποτών έχουν τη 
δυνατότητα να αποθεματοποι-
ούν πρώτες και δεύτερες ύλες. 
Αυτό κάνει για παράδειγμα η 
Coca-Cola 3E κλείνοντας μα-
κροπρόθεσμα συμβόλαια. Ποια 
υπολογίζει ωστόσο ότι θα είναι 
η αύξηση του κόστους πωληθέ-
ντων για το σύνολο του 2022; 
15% με 20%. Κάθε άλλο παρά 
ευκαταφρόνητη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το φρέσκο γάλα 
φτάνει στο ποτήρι μας 
αυξημένο κατά 15,11% 
και το ψωμί κατά 
16,7% σε σύγκριση
με τον περυσινό 
Ιούλιο.

Η ενεργειακή κρίση έφτασε στο... πιάτο μας
Μπαράζ ανατιμήσεων σε ψωμί, γάλα, όσπρια και άλλα βασικά είδη διατροφής φέρνουν τα «παιχνίδια» της Μόσχας με το αέριο
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Πρωτοφανής τουλάχιστον είναι 
η μέθοδος που μετέρχονται οι 
Αρχές της Ιαπωνίας για να γε-
μίσουν τα ταμεία της χώρας 
με φορολογικά έσοδα. Ενθαρ-
ρύνουν τους νέους της χώρας 
να καταναλώνουν περισσότε-
ρο αλκοόλ προκειμένου να συ-
γκεντρώσουν επιπλέον φόρους 
από τις πωλήσεις των ποτών 
και βέβαια να τονώσουν παράλ-
ληλα και την αγορά αλκοολού-
χων. Εχουν υιοθετήσει τη δια-
φημιστική εκστρατεία «στην 
υγειά μας με σάκε!» που απευ-
θύνεται σε νέους από 20 έως 39 
ετών καλώντας τους να ανταλ-
λάξουν τις επιχειρηματικές και 
επαγγελματικές ιδέες τους σε 
κάποιο μπαράκι, καταναλώνο-
ντας είτε κάποιο παραδοσιακό 
ιαπωνικό ποτό, όπως το σάκε ή 
το σότσου, είτε κάτι πιο δυτικό-
τροπο, όπως το ουίσκι, η μπί-
ρα ή το κρασί. Στο πλαίσιο της 
εκστρατείας προβλέπεται και 
ένας διαγωνισμός, με τους συμ-
μετέχοντες να συζητούν προ-
φανώς πίνοντας κάποιο ποτό 
και να παρουσιάζουν ιδέες και 
σχέδιά τους όταν αυτά εμπερι-
έχουν προγράμματα τεχνητής 
νοημοσύνης. Η προθεσμία για 
την παρουσίαση των ιδεών τους 
εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου 
και οι καλύτερες από αυτές τις 
ιδέες θα αναπτυχθούν με τη βο-
ήθεια ειδικών, προτού παρουσι-
αστούν οριστικά τον Νοέμβριο.

Την ιδέα υποκίνησε η δια-
πίστωση πως έχουν αλλάξει οι 
συνήθειες των Ιαπώνων και 
έχει μειωθεί η κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών εν μέρει 
και εξαιτίας της πανδημίας 
που περιόρισε δραστικά την 
κοινωνική δραστηριότητα αλ-
λά και εξαιτίας άλλων παρα-
γόντων όπως η γήρανση του 
πληθυσμού. Οι νεότερες γε-
νιές καταναλώνουν λιγότερο 
αλκοόλ από τις προηγούμε-
νες, με αποτέλεσμα να μειω-
θούν οι πωλήσεις ποτών και 
μαζί τους και τα φορολογικά 

έσοδα. Τα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία που αναφέρονται και 
στην ιστοσελίδα της παράξε-
νης αυτής εκστρατείας κατα-
δεικνύουν πως ο κόσμος στην 
Ιαπωνία κατανάλωσε λιγότερα 
αλκοολούχα ποτά το 2020 σε 
σύγκριση με το 1995, με άμε-
ση συνέπεια στα φορολογικά 

έσοδα. Σύμφωνα με δημοσίευ-
μα της ιαπωνικής εφημερίδας 
The Japan Times, που αναπα-
ράγει το BBC, τα φορολογικά 
έσοδα του ιαπωνικού κράτους 
από τις πωλήσεις αλκοολούχων 
ποτών αντιπροσώπευαν το 5% 
του συνόλου το 1980. Το 2020, 
όμως, αυτό το μερίδιό τους εί-
χε περιοριστεί στο μόλις 1,7%.

Η ιδέα των ιαπωνικών αρχών 
έγινε δεκτή με ανάμεικτα συ-
ναισθήματα, με ορισμένα από 
τα ΜΜΕ της χώρας να επικρί-
νουν το γεγονός ότι οι Αρχές 
ενθαρρύνουν μια ανθυγιεινή 
συνήθεια, και μάλιστα στο πιο 
δημιουργικό τμήμα του πληθυ-
σμού. Κάποιοι άλλοι, πάντως, τη 
θεωρούν ευρηματική και υπερ-
θεματίζουν προτείνοντας διάφο-
ρες άλλες ρηξικέλευθες ιδέες για 

να την ενισχύσουν, όπως το να 
εμφανίζονται ψηφιακά διάση-
μες ηθοποιοί της χώρας σε ψη-
φιακές λέσχες και να ενθαρρύ-
νουν την τάση. Η γήρανση του 
πληθυσμού της Ιαπωνίας απο-
τελεί σίγουρα παράγοντα που 
έχει επηρεάσει μεγέθη όπως η 
κατανάλωση αλκοολούχων πο-
τών. Σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Τράπεζα, σήμερα σχεδόν 
το 1/3 του πληθυσμού της Ιαπω-
νίας και συγκεκριμένα το 29% 
είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. 
Είναι το υψηλότερο ποσοστό 
ηλικιωμένων στον κόσμο και 
προκαλεί ανησυχία στη χώρα, 
καθώς εγκυμονεί τον κίνδυνο 
μελλοντικών ελλείψεων νέων 
ανθρώπων για την κάλυψη συ-
γκεκριμένων επαγγελμάτων.

BBC 

Ενας στόλος πλοίων που μεταφέ-
ρει ντίζελ, ένα από τα σημαντι-
κότερα καύσιμα παγκοσμίως, κα-
τευθύνεται προς τις ευρωπαϊκές 
αγορές που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο σημαντικών ελλείψεων 
ενέργειας τον χειμώνα εξαιτίας 
των υψηλών τιμών του φυσικού 
αερίου, της διελκυστίνδας ανάμε-
σα στη Μόσχα και την Ε.Ε. αλλά 
και των ασυνήθιστα υψηλών θερ-
μοκρασιών. Πρόκειται για πέντε 
πλοία που μεταφέρουν σχεδόν 
3 εκατ. βαρέλια και είναι έτοιμα 
να κινηθούν από την Ασία προς 
την Ευρώπη μέχρι στιγμής τον 
Αύγουστο, σύμφωνα με προκα-
ταρκτικά στοιχεία της Vortexa. 
Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός βα-
ρελιών ανά ημέρα, των οποίων η 
μεταφορά έχει καταγραφεί τους 
τελευταίους πέντε μήνες. Οι με-
ταφορές από τη Μέση Ανατολή 
προς την Ευρώπη πρόκειται επί-
σης να αυξηθούν.

Οι αυξανόμενες ροές ντίζελ, 
που χρησιμοποιείται στις βιομη-
χανίες, τις μεταφορές κ.λπ., προς 
την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα 
των προβλημάτων που έχουν πα-
ρουσιαστεί στην αγορά εξαιτίας 
της εκτόξευσης των τιμών στον 
κόμβο του Αμστερνταμ, του Ρό-
τερνταμ και της Αμβέρσας σε 
σχέση με την Ασία, δήλωσαν δι-
απραγματευτές του καυσίμου. Η 
κρίση στην οικονομία της Κίνας 
και η εποχική μείωση της ζήτη-
σης στην Ινδία συνέβαλαν επίσης 
στην υπερπροσφορά στην Ασία.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μια ιστορική ξηρασία 
που προκαλεί πτώση της στάθ-
μης των υδάτων στον ποταμό Ρή-
νο. Η υδάτινη οδός που συνδέει 
τις δεξαμενές πετρελαίου στον 
κόμβο Αμστερνταμ, Ρότερνταμ, 

Αμβέρσας με καταναλωτές σε 
Ευρώπη είναι επί του παρόντος 
αδιάβατη για τις περισσότερες 
φορτηγίδες. Το αποτέλεσμα εί-
ναι να εμφανίζονται προβλήμα-
τα στον εφοδιασμό και να μειώ-
νονται τα αποθέματα ενέργειας 
που θα πρέπει να αναπληρωθούν 
πριν από τον χειμώνα. Χώρες 
όπως η Σουηδία και η Γερμανία 

έχουν προειδοποιήσει ότι θα αυ-
ξηθεί η κατανάλωση πετρελαίου 
ως εναλλακτική στο ακριβό φυ-
σικό αέριο, ενώ η περιοχή αγο-
ράζει περισσότερο άνθρακα απ’ 
όλο τον κόσμο. ∆εν είναι ακόμη 
σαφές, ωστόσο, πόσο έντονα θα 
ανακάμψει η ζήτηση στην Ευρώ-
πη στο τέλος του έτους λόγω της 
επιβράδυνσης της οικονομίας 
της περιοχής.

Το ντίζελ που θα φορτωθεί 
από την Ινδία και τη Βόρεια Ασία 
τον Αύγουστο χρειάζεται σχε-
δόν ένα μήνα για να φτάσει στην 
Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι 
θα βρίσκεται στον προορισμό 
του όταν τελειώνει το καλοκαί-
ρι. Ορισμένα από τα πλοία στη 
διαδρομή προς την Ευρώπη εί-
ναι μεγαλύτερων διαστάσεων 
και μπορούν να μεταφέρουν έως 
και 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Υπη-
ρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), η στροφή 
από το φυσικό αέριο στο πετρέ-
λαιο θα είναι πολύ μεγαλύτερη 
φέτος. Η ΙΕΑ αναθεώρησε προς 
τα πάνω την πρόβλεψή της, κα-
θώς εκτιμά πως φέτος πρόκει-
ται να αυξηθεί η παγκόσμια ζή-
τηση για «μαύρο χρυσό» κατά 
380.000 βαρέλια ημερησίως. Η 
εκτίμησή της βασίζεται βέβαια 
στην υπόθεση ότι η βιομηχανία 
και οι παραγωγοί ενέργειας θα 
στραφούν σε άλλα καύσιμα για 
να αποφύγουν το ακριβό αέριο. 
Η πρόσθετη ζήτηση που προκά-
λεσε αυτή τη στροφή είναι «συ-
ντριπτικά συγκεντρωμένη» στη 
Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, 
ανέφερε η IEA. Την άποψή της 
ότι επίκειται μεγάλη αύξηση της 
ζήτησης για πετρέλαιο συμμε-
ρίζεται και η Goldman Sachs.

BLOOMBERG

Η διαφημιστική εκστρατεία «στην υγειά μας με σάκε!» απευθύνεται σε νέους από 20 έως 39 ετών, καλώντας τους 
να ανταλλάξουν τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές ιδέες τους σε κάποιο μπαράκι, καταναλώνοντας είτε κάποιο 
παραδοσιακό ιαπωνικό ποτό, όπως το σάκε ή το σότσου, είτε κάτι πιο δυτικότροπο, όπως το ουίσκι ή το κρασί.
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Πέντε τάνκερ που 
μεταφέρουν σχεδόν 
3 εκατ. βαρέλια έρχο-
νται από την Ασία – 
Αυξάνονται οι ροές 
και από τη Μ. Ανατολή.

Οι προοπτικές του πληθωρισμού 
στην Ευρωζώνη δεν βελτιώθη-
καν χάρις στην αύξηση του 
επιτοκίου του ευρώ κατά τη 
συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο, 
δήλωσε το μέλος του διοικητι-
κού της συμβουλίου, Ιζαμπελ 
Σνάμπελ. Και αυτό φανερώνει 
πως η ίδια τάσσεται υπέρ μιας 
έτι μεγαλύτερης αύξησης επι-
τοκίων τον επόμενο μήνα, ανε-
ξαρτήτως του ότι επιτείνεται ο 
κίνδυνος να πλήξει μια ύφεση 
την Ευρωζώνη. Αξίζει να ανα-
φερθεί πως τον Ιούλιο η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε 
αιφνιδιάσει το επενδυτικό κοι-
νό, αποφασίζοντας να προχω-
ρήσει σε μία αύξηση κατά 50 
μονάδες βάσης, διότι ανησυχεί 
μήπως ο κλιμακούμενος πληθω-
ρισμός εμπεδωθεί δραματικά 
στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το 
σοβαρό στοιχείο, όμως, έγκει-
ται στο ότι η κίνησή της αυτή, 
όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν 
επαρκής ώστε να μεταβληθούν 
οι προοπτικές της δυναμικής 
του πληθωρισμού. Τα σχετικά 
τόνισε η κ. Σνάμπελ σε συνέ-
ντευξή της στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Ρόιτερς, προσθέτο-
ντας ότι ακόμη και μια ύφεση 
δεν θα μπορέσει να ελέγξει τις 
πληθωριστικές πιέσεις.

Αναφορικά τώρα με την επό-
μενη συνεδρίαση της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον 
Σεπτέμβριο, μια νέα αύξηση 
του κόστους δανεισμού θεω-
ρείται βεβαία. Τα στελέχη της 
δείχνουν να διχάζονται ως προς 
την κλίμακα της αύξησης και 
εάν θα είναι της τάξης των 25 

μονάδων βάσης ή των 50 μο-
νάδων βάσης. Ακολουθώντας 
τις δηλώσεις της Ιζαμπελ Σνά-
μπελ, αυτές δείχνουν ότι εκεί-
νη τάσσεται υπέρ μιας μεγα-
λύτερης κίνησης. Από τη δική 
του πλευρά, ένα έτερο μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, μιλώντας στον τηλεοπτι-
κό σταθμό της Λετονίας TV3, 
ο Μάρτινς Κάζακς, τόνισε πως 
η αύξηση επιτοκίων θα εξα-
κολουθήσει. Ο πρόεδρος της 
Τραπέζης της Λετονίας επισή-
μανε, συγκεκριμένα, ότι «αυτή 
τη στιγμή διαπιστώνουμε πως 
ο πληθωρισμός κυμαίνεται σε 
ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα γε-
νικώς, ενώ ειδικά στη Λετονία 
έχει ξεπεράσει το 20% και, εάν 
δεν τον χαλιναγωγήσουμε, οι 
συνέπειες θα αποβούν ακόμη 
πιο οδυνηρές». 

Η μάχη πρέπει να δοθεί με 
τα εργαλεία της δημοσιονομι-
κής πολιτικής και των διαρ-
θρωτικών αλλαγών. «Ηδη από 
πέρυσι τον ∆εκέμβριο η νομι-
σματική πολιτική κατέστη αυ-
στηρότερη», διευκρίνισε. «Στην 
αρχές μειώσαμε τα προγράμμα-
τα στήριξης και τους προηγού-
μενους μήνες προχωρήσαμε σε 
σημαντική αύξηση των επιτο-
κίων, ενώ θα συνεχίσουμε να 
το πράττουμε με κύριο στόχο 
μας να μην επιτρέψουμε στον 
πληθωρισμό να ριζώσει βαθιά 
στην ευρωπαϊκή οικονομία». 
Τέλος, αναφέρεται ότι τον μήνα 
Ιούλιο ο δείκτης πληθωρισμού 
στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε 
στο 8,9%.

BLOOMBERG, REUTERS        

Νέα αύξηση επιτοκίων
από τον Σεπτέμβριο
σχεδιάζει η ΕΚΤ

Πίνετε σάκε για να γεμίσουν
τα ταμεία του ιαπωνικού κράτους

Στόλος πλοίων με ντίζελ πλέει προς Ευρώπη

Καμπάνια της κυβέρνησης υπέρ της κατανάλωσης αλκοόλ από τους νέους

Ορισμένα από τα πλοία που κατευθύνονται προς την Ευρώπη μπορούν 
να μεταφέρουν έως και 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.
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Τα φορολογικά έσοδα 
του ιαπωνικού κράτους 
από τις πωλήσεις αλκο-
ολούχων ποτών αντι-
προσώπευαν το 1,7% 
του συνόλου το 2020, 
από 5% το 1980.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σημάδια χαλάρωσης 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών

Του ΓΙΟΡΟΥΚ ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ / REUTERS

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
(Fed) αυξάνει τα επιτόκια με τον 
πιο επιθετικό ρυθμό της τελευ-
ταίας γενιάς, αλλά οι χρηματοπι-
στωτικές συνθήκες, που πρέπει 
να γίνουν πιο αυστηρές για να 
δαμάσει τον εκτοξευόμενο πλη-
θωρισμό, δεν είναι οι ενδεικνυ-
όμενες. Ενα ράλι στις μετοχές 
των αμερικανικών ομίλων και η 
πτώση των αποδόσεων των κρα-
τικών ομολόγων από την άνοδο 
των επιτοκίων, που αποφάσισε η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον Ιού-
νιο, σημαίνουν πως οι χρηματο-
πιστωτικές συνθήκες στην πραγ-
ματικότητα χαλαρώνουν, παρά 
το γεγονός ότι η οικονομία των 
ΗΠΑ δέχθηκε πλήγμα με συνδυ-

ασμένες αυξήσεις επιτοκίων – οι 
αυξήσεις ήταν της τάξεως των 
150 μονάδων βάσης αθροιστικά 
σε εκείνη τη συνεδρίαση και την 
επόμενη. Οι χρηματοπιστωτικές 
συνθήκες φανερώνουν τη διαθε-
σιμότητα χρηματοδότησης σε μια 
οικονομία. Υπαγορεύουν τα σχέ-
δια δαπανών αλλά και αποταμί-
ευσης και επενδύσεων των επι-
χειρήσεων και των νοικοκυριών, 
επομένως οι κεντρικές τράπεζες 
θέλουν να τα συσφίξουν για να 
χαλιναγωγήσουν τον πληθωρι-
σμό, ο οποίος πλέον είναι πολύ 
υπεράνω των επιπέδων-στόχων. 
Ενας ευρέως παρακολουθούμε-
νος δείκτης χρηματοοικονομι-
κών συνθηκών των ΗΠΑ (FCI), 
ο οποίος καταρτίστηκε από την 
Goldman Sachs και επηρεάζει το 
κόστος δανεισμού, τα επίπεδα 
των τιμών των μετοχών και τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, έχει 
χαλαρώσει περίπου κατά 80 μονά-
δες βάσης από τη συνεδρίαση της 
Fed τον Ιούνιο. Ενας παρόμοιος 

δείκτης από την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα του Σικάγου, ο οποίος 
παρακολουθεί τις χρηματοπι-
στωτικές συνθήκες ανεξάρτητα 
από τις επικρατούσες οικονομι-
κές συνθήκες, έχει γίνει αρνητι-
κός, υποδηλώνοντας ότι οι συν-
θήκες είναι χαλαρές σε σχέση με 
αυτό που συνήθως αποτυπώνει 
η τρέχουσα εικόνα της οικονο-
μίας. Στην Ευρωζώνη, επίσης, οι 
συνθήκες έχουν χαλαρώσει κα-
τά περίπου 40 μονάδες βάσης, 
σύμφωνα με την Goldman Sachs.

«Πηγαίνοντας πίσω, τον Ιού-
νιο, πιστεύαμε ότι οι οικονομικές 
συνθήκες στις Ηνωμένες Πολι-
τείες ήταν σε γενικές γραμμές 
εκεί όπου θα έπρεπε να είναι, 
για να δημιουργήσουν την ανα-
γκαία επιβράδυνση ώστε να επα-
ναφερθούν η δραστηριότητα, η 
αύξηση των μισθών και ο πλη-
θωρισμός και πάλι πίσω στον 
στόχο τους», δήλωσε ο Ντάαν 
Στρούιβεν, προϊστάμενος οικο-
νομολόγος παγκόσμιας οικο-
νομίας της Goldman Sachs. «Η 
καλύτερη δυνατή υπόθεσή μας 
είναι ότι έχουν χαλαρώσει μάλ-
λον πάρα πολύ». Η αλλαγή των 
συνθηκών οφείλεται στους φό-
βους ύφεσης, οι οποίοι ώθησαν 
τις αγορές όχι μόνο να μειώσουν 
τον βαθμό αύξησης των επιτοκί-
ων, που αναμένουν από τη Fed, 
αλλά και να συνεκτιμήσουν πε-
ρικοπές στο κόστος δανεισμού 
το 2023. Επιπροσθέτως, οι δη-
λώσεις του προέδρου της Fed, 
Τζερόμ Πάουελ, μετά την αύ-
ξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο 
ερμηνεύθηκαν από επενδυτές 
ως μια στροφή προς την αυτο-
συγκράτηση. Οι αγορές χρήμα-
τος, τέλος, αναμένουν τώρα ότι 
οι αυξήσεις στο κόστος δανει-
σμού από τη Fed θα σταματή-
σουν περίπου στο 3,6% του χρό-
νου τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 
το +4% που αναμενόταν πριν 
από την αύξηση του Ιουνίου.

Παρά τις αυξήσεις 
επιτοκίων από τη Fed.
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Πραγματικό σοκ προκάλεσε χθες 
στις αγορές η Τράπεζα της Τουρ-
κίας, μειώνοντας τα επιτόκια της 
τουρκικής λίρας κατά 100 μονά-
δες βάσης, όταν ο πληθωρισμός 
στη γειτονική χώρα καλπάζει 
με 80%, ακόμη και με τα επίση-
μα, συνήθως εξωραϊσμένα, στοι-
χεία. Σε μια συγκυρία παγκοσμί-
ως υψηλού πληθωρισμού και με 
τις κεντρικές τράπεζες ανά τον 
κόσμο να αυξάνουν τα επιτόκια 
διακινδυνεύοντας την ύφεση, η 
κίνηση φέρει τώρα το κόστος δα-
νεισμού της Τουρκίας στο 13%. 
Η είδηση προκάλεσε αυτομάτως 
νέα πτώση της τουρκικής λίρας 
κατά περίπου 1%, με την ισοτιμία 
του νομίσματος να σπάει πλέον 
το φράγμα των 18 λιρών προς 
ένα δολάριο, υποχωρώντας στις 
18,14 λίρες ανά δολάριο.

Προφανής πρόθεση της κε-
ντρικής τράπεζας είναι για μια 
ακόμη φορά να ενθαρρύνει τον 
δανεισμό, ώστε να δώσει ώθη-
ση στην οικονομία και να επιτύ-
χει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
ενόψει των βουλευτικών εκλο-
γών του επόμενου έτους κι ενώ 
οι δημοσκοπήσεις φέρουν το κυ-
βερνών κόμμα να ηττάται κατά 
κράτος. Στη σχετική της ανακοί-
νωση η Τράπεζα της Τουρκίας 
υπογραμμίζει πως «είναι σημα-
ντικό οι όροι χρηματοδότησης 
να εξακολουθήσουν να υποστη-
ρίζουν την οικονομία ώστε να 
διατηρήσει την κεκτημένη τα-
χύτητα η βιομηχανική παραγω-
γή και να συνεχιστεί η θετική 
τάση στην απασχόληση, εν μέ-
σω μιας περιόδου εντεινόμενης 
αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την 
παγκόσμια ανάπτυξη και τους 
κλιμακούμενους γεωπολιτικούς 
κινδύνους». Μιλώντας στους 
Financial Times, ο Τσεϊχούν Ελ-
τζίν, καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο Bogazici της 
Κωνσταντινούπολης, σχολίασε 
πως «μάλλον ήρθαν εντολές άνω-
θεν για μείωση επιτοκίων γιατί 
μάλλον υπάρχουν στοιχεία που 

κατατείνουν σε επιβράδυνση της 
ανάπτυξης». Ο ίδιος πιθανολογεί 
πως η κεντρική τράπεζα θα συνε-
χίσει «στην ίδια κατεύθυνση κα-
λώς ή κακώς μέχρι τις εκλογές». 

Η ανορθόδοξη πολιτική της 
Τράπεζας της Τουρκίας έχει πά-
ψει να εκπλήττει, καθώς υπα-
γορεύεται απευθείας από τον 
Τούρκο πρόεδρο και στοχεύει 
στη διασφάλιση της δημοτικό-
τητάς του. ∆εδομένου, όμως, του 
ιλιγγιώδους πληθωρισμού στη 
χώρα που υποβαθμίζει αδιάκοπα 
το βιοτικό επίπεδο του τουρκικού 

λαού και με τα πραγματικά επιτό-
κια να βρίσκονται προ πολλού σε 
βαθύτατα αρνητικό έδαφος, δεν 
περίμενε κανείς πως η κεντρική 
τράπεζα θα μείωνε περαιτέρω 
το βασικό επιτόκιο από το 14%. 
Στο επίπεδο αυτό έχει συμπιέ-
σει το κόστος του δανεισμού η 
Τράπεζα της Τουρκίας μέσα στον 
τελευταίο χρόνο. Η αρχή έγινε 
τον Σεπτέμβριο του περασμέ-
νου έτους, όταν ο Σαχάπ Καβ-
τσίογλου, ένθερμος οπαδός του 
Ταγίπ Ερντογάν και της ανορθό-
δοξης θεωρίας του ότι τα υψηλά 
επιτόκια προκαλούν πληθωρι-
σμό, μείωσε το κόστος δανεισμού 
κατά 100 μ.β. στο 18% από το 
19% στο οποίο το είχε αυξήσει 
ο προκάτοχός του και περιήλθε 
σε δυσμένεια. Αναπόφευκτο συ-
νεπακόλουθο των αλλεπάλληλων 
μειώσεων των επιτοκίων είναι η 
συνεχής διολίσθηση του τουρκι-
κού νομίσματος. Επειτα από ανά-
λογη υποχώρηση στη διάρκεια 
του περασμένου έτους, από την 
αρχή του 2022 η τουρκική λίρα 

έχει χάσει πάνω από το 25% της 
αξίας της έναντι του δολαρίου. 
Οπως επισημαίνουν οικονομι-
κοί αναλυτές, ο Τούρκος πρόε-
δρος ευελπιστεί προφανώς πως 
με τη ραγδαία υποτίμηση του νο-
μίσματος θα αυξηθούν οι εξαγω-
γές της Τουρκίας, ενώ ο φθηνός 
δανεισμός θα οδηγήσει σε αύξη-
ση των επενδύσεων και στη δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Μέχρι στιγμής, πάντως, επιτυγ-
χάνει κυρίως να φτωχαίνουν οι 
Τούρκοι και να εξανεμίζονται τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
Τουρκίας ύστερα από ατελέσφο-
ρες παρεμβάσεις της κεντρικής 
τράπεζας στην αγορά συναλλάγ-
ματος με σκοπό τη στήριξη του 
νομίσματος. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της Goldman Sachs, όταν 
αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της 
κεντρικής τράπεζας, τότε, όχι μό-
νον μηδενίζονται τα διαθέσιμά 
της αλλά βρίσκονται στο κόκ-
κινο με 61 δισ. δολ. χρέη προς 
τράπεζες.

BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας έσπασε πλέον το φράγμα των 18 λιρών προς ένα δολάριο, υποχωρώντας στις 
18,14 λίρες ανά δολάριο, ενώ ο πληθωρισμός στη γειτονική χώρα καλπάζει με 80%. 
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Πρόθεση της κεντρι-
κής τράπεζας είναι 
για μία ακόμη φορά να 
ενθαρρύνει τον δανει-
σμό, ώστε να δώσει 
ώθηση στην οικονομία 
ενόψει των εκλογών.

Μειώσεις επιτοκίων στην Τουρκία
παρά τον πληθωρισμό-ρεκόρ
Στο 13% από 14% το κόστος δανεισμού – Η είδηση προκάλεσε νέα πτώση της λίρας 

Είναι αναγκαίοι σχεδόν για τα πά-
ντα ή τουλάχιστον για κάθε προ-
ϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας, 
από τα έξυπνα κινητά μέχρι τα 
αυτοκίνητα και από τους υπολογι-
στές μέχρι τα πλυντήρια. Ο λόγος 
για τους επεξεργαστές, που εν μέ-
σω της πανδημίας έλειψαν από τις 
βιομηχανίες ανά τον κόσμο εξαι-
τίας αρχικά των lockdowns και 
της μειωμένης ζήτησης και στη 
συνέχεια εξαιτίας του εμφράγμα-
τος στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
της ιλιγγιώδους ζήτησης. Η έλλει-
ψή τους οδήγησε τις μεγαλύτερες 
οικονομίες του κόσμου –ΗΠΑ, Κί-
να και Ε.Ε.– σε έναν αγώνα δρό-
μου για την απόκτηση ισχυρής 
εγχώριας βιομηχανίας επεξεργα-
στών σε μια εποχή, που όπως επι-
σημαίνει σχετικό δημοσίευμα των 
Financial Times, χαρακτηρίζεται 
από την επιστροφή του οικονο-
μικού εθνικισμού.

Η μεν Ε.Ε. έχει υιοθετήσει το 
νομοσχέδιο για τους επεξεργα-
στές, ένα σχέδιο αξίας 43 δισ. 
ευρώ, που προβλέπει επιδοτή-
σεις στην εγχώρια παραγωγή 
των στρατηγικής σημασίας τε-
χνολογικών εξαρτημάτων. Το εν 
λόγω σχέδιο βρέθηκε στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος τον 
περασμένο μήνα, όταν οι βι-
ομηχανίες STMicroelectronics 
και GlobalFoundries ένωσαν τις 
δυνάμεις τους για την ανέγερση 
μονάδας παραγωγής επεξεργα-
στών στη Γαλλία, εξασφαλίζο-
ντας παράλληλα γενναία κυβερ-
νητική στήριξη. Τον περασμένο 
μήνα, άλλωστε, το αμερικανικό 

Κογκρέσο ψήφισε το νομοσχέδιο 
για τους επεξεργαστές και την 
επιστήμη, που προβλέπει, μετα-
ξύ άλλων, και εγγυήσεις ύψους 52 
δισ. δολ. για τη στήριξη της πα-
ραγωγής και έρευνας στον κλά-
δο.  Σε ό,τι αφορά την Κίνα, εξα-
κολουθεί να εξαγοράζει δυτική 
τεχνολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τους επεξεργαστές, όπως 
κατέδειξε πέρυσι τέτοιες ημέρες 
η κινεζική Wingtech Technology, 
εξαγοράζοντας τη μεγαλύτερη βι-
ομηχανία επεξεργαστών της Βρε-

τανίας, τη Newport Wafer Fab. 
Η εξαγορά προκάλεσε μάλιστα 
έντονο προβληματισμό στη Γη-
ραιά Αλβιώνα, για το κατά πόσον 
είναι αναγκαία  κάποια ενεργή 
στήριξη στον κλάδο της βρετα-
νικής βιομηχανίας επεξεργαστών 
με εγγυήσεις της κυβέρνησης, νο-
μοθεσία προστασίας από εξαγο-
ρές ή ακόμη και ένα πρόγραμμα 
επενδύσεων.

Οπως επισημαίνουν οι Fi-
nancial Times, η παγκόσμια βι-
ομηχανία επεξεργαστών έχει 
παγιδευτεί σε μια γεωπολιτική 
καταιγίδα που άρχισε το 2019. 
Τότε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, επικαλέστηκε 
ζήτημα εθνικής ασφάλειας της 
υπερδύναμης για να καταχωρίσει 
σε μαύρη λίστα τον κινεζικό κο-
λοσσό των τηλεπικοινωνιών, τη 
Huawei, απαγορεύοντας ουσια-
στικά σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε 

προσφορά μικροεπεξεργαστών 
στην εταιρεία. Και προ ημερών 
προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία 
η Κίνα κάνοντας στρατιωτικές 
ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, 
καθώς η διαφιλονικούμενη χώ-
ρα είναι έδρα της μεγαλύτερης 
και σημαντικότερης βιομηχανίας 
επεξεργαστών στον κόσμο, της 
TSMC,  που αντιπροσωπεύει το 
90% της παγκόσμιας παραγωγι-
κής δυνατότητας επεξεργαστών. 
Με τις επιθετικές κινήσεις της, η 
Κίνα υπενθύμισε πρωτίστως ότι η 
παγκόσμια οικονομία εξαρτάται 
από έναν μικρό αριθμό βιομηχα-
νιών επεξεργαστών, που βρίσκο-
νται οι περισσότερες στην Ασία, 
με κυριότερες την TSMC και τη 
νοτιοκορεατική Samsung. 

Σε αντίθεση με το ρεκόρ πα-
ραγγελιών που κατέγραφε κα-
θημερινώς εν μέσω των πρώτων 
κυμάτων της πανδημίας, η βιο-
μηχανία επεξεργαστών αυτή την 
εποχή αντιμετωπίζει δυσκολίες. 
Εταιρείες όπως η αμερικανική 
πολυεθνική Nvidia Corp ανα-
φέρουν μείωση των κυρίως δρα-
στηριοτήτων τους έως και κατά 
40%, ενώ η Micron Technology 
Inc, η μεγαλύτερη παρασκευ-
άστρια επεξεργαστών μνήμης 
στις ΗΠΑ,  προειδοποιεί πως η 
ζήτηση εξανεμίζεται σε πολλούς 
τομείς. Μέσα στην εβδομάδα, 
άλλωστε, επίσημα στοιχεία της 
Κίνας φέρουν την παραγωγή κυ-
κλωμάτων επεξεργαστών να έχει 
μειωθεί κατά 17% μέσα στον 
Ιούλιο, μετά την εντυπωσιακή 
ανάπτυξη που γνώρισε το 2021.

Τον περασμένο μήνα οι βιομηχανίες STMicroelectronics και GlobalFoundries 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανέγερση μονάδας παραγωγής επεξεργα-
στών στη Γαλλία, εξασφαλίζοντας παράλληλα γενναία κυβερνητική στήριξη.

Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει 
σχέδιο αξίας 43 δισ. 
ευρώ, που προβλέπει 
επιδοτήσεις στην εγ-
χώρια παραγωγή.

Ράλι επενδύσεων από τις μεγάλες
οικονομίες για επεξεργαστές
Δράσεις πολλών δισ. σε Ε.Ε. και ΗΠΑ, επιθετικές εξαγορές τεχνολογίας από Κίνα

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να επι-
σπεύσουν την πράσινη ενεργει-
ακή τους μετάβαση ενδέχεται να 
θέσει εκτός παιχνιδιού άλλους 
μεγάλους ρυπαντές. Μεγάλο τμή-
μα του νομοσχεδίου των 430 δισ. 
δολ. για την ανάσχεση του πλη-
θωρισμού, που επικύρωσε ο πρό-
εδρος Μπάιντεν στα μέσα της 
εβδομάδας, θα προσφέρει κίνη-
τρα στις επιχειρήσεις να διογκώ-
σουν την παραγωγή της χώρας 
σε ηλιακή, αιολική και υδροηλε-
κτρική ενέργεια. Ωστόσο υπάρ-
χει ο κίνδυνος αυτό τα επόμενα 
λίγα χρόνια να τους δώσει πολύ 
μεγαλύτερο έλεγχο στη διεθνή 
αλυσίδα, από την οποία εξαρτώ-
νται οι φτωχότερες χώρες, και 
προτού τα σημαντικά οφέλη από 
την αύξηση των επενδύσεων και 
της παραγωγής καταστήσουν την 
πράσινη τεχνολογία περισσότερο 
διαθέσιμη και φθηνή διεθνώς. Ας 
πάρουμε μια χώρα με υψηλούς 
ρύπους, όπως η Ινδία. Ο στόχος 
της για 280 γιγαβάττ από ηλιακή 
ενέργεια έως το 2030 μπορεί να 
επιτευχθεί, διότι οι νυν φόροι των 
σχεδόν 2,5 ρουπιών (0,031 του 
δολαρίου) ανά κιλοβατώρα καθι-
στούν αυτή την ενεργειακή πηγή 
φθηνότερη από τον ντόπιο γαιάν-
θρακα. Ινδικές εταιρείες, όπως η 
Adani Green Energy, η εισηγμέ-
νη στο αμερικανικό χρηματιστή-
ριο ReNew Energy και η έχουσα 
χρηματοδότηση από τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία της Σιγκαπού-
ρης, Greenko, έχουν στηριχθεί σε 
ξένους προμηθευτές και στις δυ-
νάμεις της αγοράς για να εξασφα-
λίσουν τόσο μεγάλη έκπτωση.

Οι νέες φοροαπαλλαγές της 
Ουάσιγκτον και οι επιδοτήσεις 
ενδέχεται να κάνουν τους κα-
τασκευαστικές φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, αεριοστροβίλων 
και άλλων τέτοιων υποδομών να 
στρέψουν το βλέμμα τους στις 
ΗΠΑ, αναμένοντας πολύ υψηλό-
τερα έσοδα. Οι επιδοτήσεις χον-
δρικά θα διπλασιάσουν τουλά-

χιστον το εσωτερικό ποσοστό 
απόδοσης, που αφορά τα έργα 
ηλιακής και αιολικής ενέργειας 
και καταλήγει σε εργολάβους 
και επενδυτές, όπως φαίνεται 
σε σχετική μελέτη της εταιρεί-
ας συμβούλων Boston Consult-
ing Group. Σε έναν κόσμο όπου 
οι προμηθευτικές αλυσίδες για 
τα εξαρτήματα των αιολικών και 
ηλιακών υποδομών είναι ήδη ανε-
λαστικές, και οι συμβάσεις έχουν 
κυρίως βραχυπρόθεσμο και όχι 
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, εί-
ναι λογικό πως και οι προμηθευ-
τές θέλουν να κερδίσουν επίσης. 
Εάν οι ινδικές εταιρείες κληθούν 
σήμερα να ανταγωνιστούν ένα-
ντι τιμών προσαρμοσμένων στις 
αμερικανικές φοροαπαλλαγές, 
τότε οι φόροι ηλιακής ενέργειας 
στη χώρα θα εκτιναχθούν στις 
σχεδόν 3,5 ρουπίες, όπως τόνισε 
στέλεχος του κλάδου στο Reuters 
– και αυτά τα επίπεδα κάνουν το 
κόστος παραγωγής ενέργειας από 
εγχώριο γαιάνθρακα ανταγωνι-
στικό και πάλι.

Η Ινδία αποπειράται να ενερ-
γοποιήσει την παραγωγική ικανό-
τητα των δικών της εργοστασίων 
για την κατασκευή φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων, επιβάλλοντας 
δασμούς σε εισαγωγές, που κυρί-
ως προέρχονται από την Κίνα, και 
προσφέροντας κίνητρα πενταετί-
ας. Αλλά αυτή η προσπάθειά της 
ωχριά έναντι του ευρύτερου προ-
γράμματος των ΗΠΑ με διάρκεια 
δεκαετίας. Η τεχνογνωσία της 
καθαρής ενεργειακής τεχνολο-
γίας εντοπίζεται κυρίως σε Κίνα, 
Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά παρατη-
ρείται μικρή κινητοποίηση για 
τη μεταφορά της αλλού. Τέλος, οι 
πλούσιες χώρες εξακολουθούν να 
απέχουν από το να υλοποιήσουν 
τη δέσμευσή τους για μεταβίβα-
ση κονδυλίων 100 δισ. δολαρίων 
τον χρόνο για να συνδράμουν 
τις φτωχότερες χώρες προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθουν στις επι-
πτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο κίνδυνος από την πράσινη
ενεργειακή μετάβαση των ΗΠΑ

Της ΟΥΝΑΣ ΓΚΑΛΑΝΙ / REUTERS BREAKINGVIEWS

Εντονο παρέμεινε το επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τον κλάδο του 
fintech, αλλά και για αυτόν της 
παροχής υπηρεσιών γύρω από 
την εκπαίδευση (edtech), κατά 
την περυσινή χρονιά. Η προτί-
μηση των επενδυτών για τεχνο-
λογίες που παρέχουν χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες (fintech) 
συνεχίζεται και φέτος, παρά την 
αβεβαιότητα που προκαλεί στην 
αγορά ο πληθωρισμός, αλλά και 
η μειωμένη ρευστότητα σε επεν-
δύσεις υψηλού ρίσκου. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευ-
να που διεξήγαγε η Endeavor 
Greece με τίτλο «2021 Greek-
Tech Ecosystem Insights & 
Predictions for 2022», από το πε-
ρίπου 1 δισ. δολ που άντλησαν 
οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες 
το 2021, το 55% κατευθύνθη-
κε σε εταιρείες fintech (παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
μέσω της τεχνολογίας). Ειδικό-
τερα, όσες δραστηριοποιούνται 
στους τομείς των πληρωμών, των 
τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και 
των ασφαλιστικών λύσεων, το 
2021 βρέθηκαν στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος των επενδυ-
τών. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποτελούν η Viva Wallet, 
που άντλησε πέρυσι 80 εκατ. δολ. 
και στη συνέχεια έγινε η πρώτη 
unicorn εταιρεία (με κεφαλαιο-
ποίηση άνω του 1 δισ. δολ.), μέσα 
από το deal με την JP Morgan. 
Μεγάλη χρηματοδότηση άντλη-
σε η Storfund (410 εκατ. δολ.),  
ενώ χρηματοδότηση κοντά 
στα 24 εκατ. δολ. άντλησε και 
η Plum. Σύμφωνα με την έρευ-
να της Endeavor Greece, εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται 

σε κλάδους όπως το real estate 
(proptech) ή σε κλάδους που 
αφορούν εναλλακτικούς τρόπους 
απόκτησης αυτοκινήτου, απορ-
ρόφησαν το 25% των κεφαλαίων 
που αντλήθηκαν συνολικά κατά 
την περυσινή χρονιά. Πέρυσι ξε-
χώρισε η εταιρεία εκμετάλλευ-
σης ακινήτων Blueground που 
«σήκωσε» 180 εκατ. δολ., ενώ 
μέσα στο 2022 νέα εγχειρήματα 
κινούν το ενδιαφέρον ακόμη με-
γάλων ονομάτων του επιχειρη-
ματικού χώρου. Τέτοια είναι η 
περίπτωση της ελληνικής Protio 
του Αντώνη Φιοράκη, η οποία 
απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που 
ενδιαφέρονται να πουλήσουν το 
ακίνητό τους και σε επενδυτές 
- αγοραστές που ενδιαφέρονται 
για τη μακροχρόνια εκμετάλλευ-
σή του, μέσω της εκμίσθωσης. Η 
εταιρεία προσφάτως σήκωσε 2 
εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας κε-
φάλαια, μεταξύ άλλων, από τον 
angel investor και ιδρυτή της 
Google Maps, Λαρς Ράσμουσεν. 
Τέλος, εταιρείες που έχουν εφεύ-
ρει εργαλεία για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση 
της παροχής υπηρεσιών στον 
χώρο της εκπαίδευσης, απορρό-
φησαν το 8% του συνόλου των 
κεφαλαίων το 2021. Ανάμεσα σε 
αυτές η LearnWorlds (άντλησε 
32 εκατ. δολ.), η οποία είδε τα 
μεγέθη της να αυξάνονται μέ-
σα στην πανδημία, αλλά και η 
Schoox, που μέσα από την πλατ-
φόρμα της δίνει τη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να αναθέσουν 
online μαθήματα στους υπαλλή-
λους τους, ενισχύοντας τις δεξι-
ότητές τους. 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Οι επενδυτές των startups
προτίμησαν το 2021
τις εταιρείες fintech
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Η αγοραστική ζήτηση από το εξω-
τερικό «διέσωσε» την αγορά κατοι-
κίας στο κέντρο της Αθήνας και σε
νησιά (Κυκλάδες και Αργοσαρωνι-
κός) κατά τη διάρκεια του φετινού
πρώτου εξαμήνου. Αντιθέτως, σε
όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ατ-
τικής, όπου η ζήτηση προέρχεται
κυρίως από Eλληνες αγοραστές,
παρατηρείται σημαντική πτώση
των συναλλαγών, δείγμα της αρ-
νητικής ψυχολογίας που έχει δια-
μορφωθεί στην αγορά λόγω του κύ-
ματος της ακρίβειας, του κόστους
της ενέργειας και των καυσίμων,
αλλά και του κύκλου ανόδου των
επιτοκίων που μόλις ξεκίνησε.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται
ξεκάθαρα στα στοιχεία των αγορα-
πωλησιών από το Μητρώο Αξιών
Μεταβιβάσεων Ακινήτων της Γε-
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων για το πρώτο εξάμηνο
του 2022, που συνέλεξε και επεξερ-
γάστηκε το μεσιτικό γραφείο
RE/MAX Estate (μέλος του δικτύου
της RE/MAX Ελλάς). 

Με βάση την έρευνα, κατά το
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, σε Αττική, Αργοσαρωνικό
και Κυκλάδες καταγράφεται συνο-
λική πτώση των αγοραπωλησιών
κατοικιών της τάξεως του 12%, ενώ
μείωση κατά 13% κατέγραψε και
η μέση επιφάνεια των ακινήτων
που μεταβιβάστηκαν σε σχέση με
το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Αντι-
στοίχως, η αξία των ακινήτων που
μεταβιβάστηκαν ήταν χαμηλότερη
κατά 6%. Ασφαλώς μεταξύ των επι-
μέρους περιοχών παρατηρούνται
σημαντικές διακυμάνσεις, ωστόσο
η γενική τάση ήταν πτωτική, με
εξαίρεση το κέντρο της Αθήνας και
τα νησιά των Κυκλάδων και του
Αργοσαρωνικού, όπου το αγορα-
στικό ενδιαφέρον εμφανίζεται υψη-
λότερο από πέρυσι.

Εξαιρώντας τα νησιά, που απο-
τελούν μια διαφορετική αγορά, στην
Αττική, το κέντρο της Αθήνας εμ-
φανίζεται ως η περιοχή που «δια-
σώθηκε» κατά το φετινό πρώτο εξά-
μηνο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός
ότι εξελίσσεται σε βασικό προορισμό
ξένων επενδυτών οι οποίοι ενδια-
φέρονται για ακίνητα που να μπο-
ρούν να εκμεταλλευτούν μέσω βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων ή στο πλαίσιο
της απόκτησης άδειας παραμονής
μέσω του σχετικού προγράμματος
«χρυσή βίζα». Στο πλαίσιο αυτό, ο

αριθμός των αγοραπωλησιών αυ-
ξήθηκε κατά 6%, η αξία των ακι-
νήτων που πωλήθηκαν ενισχύθηκε
κατά 24% και η επιφάνεια κατέ-
γραψε αύξηση κατά 9%. Κατά το
φετινό εξάμηνο φαίνεται πως έχει
ολοκληρωθεί η επιστροφή των ξέ-

νων επενδυτών, μετά μια διετία
απουσίας εξαιτίας της υγειονομικής
κρίσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώ-
νεται και στα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ). Με βάση αυτά,
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο οι
εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό
για την αγορά ακινήτων στην Ελ-
λάδα σημείωσαν αύξηση κατά
74,8%, σε 374 εκατ. ευρώ. Αντιστοί-
χως, σε πρόσφατη έρευνα που επι-
μελήθηκε για λογαριασμό της «Κ»
το Spitogatos Insights του ομώνυ-
μου δικτύου ηλεκτρονικών αγγε-
λιών, από τις 10 χώρες με το μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική
αγορά, οι πέντε, δηλαδή το 50%,
εστιάζουν σε ακίνητα στο κέντρο

της Αθήνας. Ετσι, κατά τη διάρκεια
του φετινού πρώτου εξαμήνου,
επενδυτές από το Ηνωμένο Βασί-
λειο, τη Ρουμανία, την Ολλανδία,
την Αυστραλία και την Κύπρο ανέ-
δειξαν το κέντρο της ελληνικής
πρωτεύουσας ως τον υπ’ αριθμόν
ένα προορισμό τους στο πλαίσιο
της αναζήτησης αγοράς κατοικίας.

Νότια και βόρεια προάστια
Στα νότια προάστια, το σύνολο

των αγοραπωλησιών μειώθηκε κατά
9%, αλλά στις περιοχές του Αγίου
Δημητρίου και της Δάφνης - Υμητ-
τού η πτώση άγγιξε το 47% και το
44%, αντιστοίχως. Πτώση των συ-
ναλλαγών κατά 32% σημειώθηκε

και στου Ζωγράφου. Αντιθέτως,
στον Αλιμο παρατηρήθηκε αύξηση
των αγοραπωλησιών κατά 28%, στο
Μοσχάτο και στον Ταύρο κατά 17%,
ενώ στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρ-
νη οι συναλλαγές ενισχύθηκαν κατά
8% σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη ήταν η πτώση των
αγοραπωλησιών στα βόρεια προ-
άστια, καθώς υποχώρησαν κατά
22% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο
του 2021, ενώ κάμψη κατά 11% ση-
μείωσε ο τζίρος και κατά 23% η επι-
φάνεια των ακινήτων που αποκτή-
θηκαν φέτος σε σχέση με πέρυσι.
Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν
οι αγοραπωλησίες στα Βριλήσσια
με 73%, ενώ ακολουθεί με 44% η
περιοχή του Παπάγου - Χολαργού
και με 43% η περιοχή της Αγίας Πα-
ρασκευής. Αντιθέτως, στην Πεντέλη
οι συναλλαγές έχουν αυξηθεί φέτος
κατά 38%, ενώ στην Πεύκη - Λυ-
κόβρυση η άνοδος αγγίζει το 24%.
Σε γενικές γραμμές οι αγοραστές
κατοικιών στα βόρεια προάστια δεί-
χνουν προτίμηση σε σπίτια περίπου
100 τ.μ. και έτους κατασκευής κοντά
στο 1986.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ση-
μειωθεί και ότι προς το τέλος του
πρώτου εξαμήνου δεν πραγματο-
ποιήθηκαν αρκετές πράξεις λόγω
απεργίας των συμβολαιογράφων,
ενώ αντιστοίχως στο τέλος του 2021
υπήρξαν τοπικά γραφειοκρατικά
προβλήματα και καθυστερήσεις
στις μεταγραφές συμβολαίων, με
αποτέλεσμα αρκετές πωλήσεις που
ήταν αρχικά δρομολογημένες για
το 2021 να ολοκληρωθούν τελικά
κατά τις πρώτες εβδομάδες του
2022. Ενα ακόμη χαρακτηριστικό

των φετινών πράξεων έγκειται στο
ότι σε πολλές περιοχές που παρα-
τηρείται αύξηση της μέσης τιμής/τ.μ.
σε σχέση με πέρυσι, αυτό δεν οφεί-
λεται σε κάποια άνοδο των τιμών
πώλησης, αλλά στην αύξηση των
αντικειμενικών αξιών που μεσολά-
βησε και είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση των δηλούμενων αξιών πώ-
λησης. Οσον αφορά τη μέση ηλικία,
στις περισσότερες περιοχές κινείται
μεταξύ 35-45 ετών. Τα παραπάνω
δεδομένα καταδεικνύουν αυτό που
είχαν εκτιμήσει αρκετοί φορείς του
κλάδου τους προηγούμενους μήνες,
ότι δηλαδή η ζήτηση θα εμφανίσει
τάσεις υποχώρησης λόγω της δια-
μόρφωσης αρνητικών συνθηκών
στην αγορά. Οι υψηλές τιμές των
κατοικιών, η διατήρηση της δυσκο-
λίας πρόσβασης σε τραπεζική χρη-
ματοδότηση, το κύμα της ακρίβειας,
η ενεργειακή κρίση και η αύξηση
του κόστους δανεισμού έχουν πλέον
περιορίσει το αγοραστικό ενδιαφέ-
ρον, ωθώντας μεγάλη μερίδα υπο-
ψήφιων αγοραστών σε αναβολή ή
και ακύρωση των σχετικών κινή-
σεών τους. Σε πρόσφατη ανάλυσή
της, η Alpha Bank ανέφερε ότι «η
σταδιακή στροφή της νομισματικής
πολιτικής προς μια συσταλτική κα-
τεύθυνση μέσω αύξησης των επι-
τοκίων ενδέχεται να επιβραδύνει
την ανοδική τάση που παρατηρείται
στις τιμές των κατοικιών το επόμενο
διάστημα». 

Αρνητική ψυχολογία
Ανασταλτικός παράγοντας είναι

πλέον και οι ίδιες οι τιμές. Με βάση
την ανάλυση των στοιχείων που
προκύπτουν από τους δείκτες τιμών
ακινήτων που επιμελείται η ΤτΕ,
από το πρώτο τρίμηνο του 2018,
όταν δηλαδή ξεκίνησε η ανάκαμψη
των τιμών, και μέχρι και το πρώτο
τρίμηνο του 2022, οι τιμές πώλησης
στο λεκανοπέδιο της Αττικής κα-
ταγράφουν ράλι της τάξεως του
40%. Μάλιστα, σε ορισμένες περιο-
χές υψηλής ζήτησης, όπως τα νότια
προάστια και το κέντρο της Αθήνας
(π.χ. εμπορικό τρίγωνο, Κουκάκι),
οι αυξήσεις ξεπερνούν το 50%. Με
βάση όμως τα στοιχεία από τις συ-
ναλλαγές, φαίνεται πως στην αγορά
κατοικίας επικρατεί πλέον αρνητική
ψυχολογία, η οποία έχει πλήξει τη
ζήτηση, με αποτέλεσμα να προβλέ-
πεται, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον
μια επιβράδυνση του ρυθμού ανό-
δου των τιμών κατά τους επόμενους
μήνες.

Πρώτα σημάδια κάμψης στην αγορά κατοικίας
Μείωση αγοραπωλησιών στην Αττική το α΄ 6μηνο, με εξαίρεση το κέντρο της Αθήνας λόγω ζήτησης από ξένους επενδυτές

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
προσελκύουν τα υψηλών προδια-
γραφών βιοκλιματικά γραφεία,
σύμφωνα με την έρευνα πρώτου
τριμήνου της συμβουλευτικής εται-
ρείας ακινήτων Δανός - BNB Paribas
Real Estate για την αγορά επαγ-
γελματικών ακινήτων. Ειδικότερα,
τα ενοίκια και η ζήτηση για πρώτης
κατηγορίας γραφειακούς χώρους
με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
ακολούθησαν την ανιούσα, με τις
εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη
περιουσία (ΑΕΕΑΠ) και τους ξένους
επενδυτές να επιδίδονται σε μπα-
ράζ επενδύσεων. Πράγματι, κατά
τους τελευταίους 18 μήνες έχουν
πραγματοποιηθεί σημαντικές συ-
ναλλαγές στην αγορά γραφείων,
όπως η απόκτηση τον Φεβρουάριο
του 2021 από την κοινοπραξία Bro-
ok Lane - Noval Property του ομίλου
Βιοχάλκο, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ,
του οικοπέδου (πρώην Kodak) 17
στρεμμάτων επί των οδών Χειμάρ-
ρας 10-12 και Λεωφ. Αμαρουσίου
- Χαλανδρίου στο Μαρούσι. Το κοι-
νοπρακτικό σχήμα, μέσω της εται-
ρείας Grid, ξεκίνησε τον Ιούλιο τις
εργασίες ανάπτυξης του βιοκλιμα-
τικού συγκροτήματος γραφείων,
που θα έχει μεικτή δομημένη επι-
φάνεια άνω των 50.000 τ.μ. Μια
ακόμη από τις μεγάλες επενδύσεις

της φετινής χρονιάς περιλαμβάνει
την απόκτηση από την Prodea,
έναντι 35 εκατ. ευρώ, του κτιρίου
γραφείων που ανήκε στην L.P. El-
linas. Επίσης, στο Μαρούσι η Tra-
stor αγόρασε κτίριο γραφείων
16.790 τ.μ. προς περίπου 27 εκατ.
ευρώ.

Στην εποχή μετά την πανδημία,
σύμφωνα με την εταιρεία, οι χώροι
γραφείων παραμένουν σημαντικοί
για τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτό-
χρονα οι χρήστες απαιτούν υψη-
λότερες προδιαγραφές, με αποτέ-
λεσμα η ζήτηση για πρώτης κατη-
γορίας ακίνητα να παραμένει υψη-
λή. Ωστόσο, η προσφορά παραμένει
χαμηλότερη της ζήτησης –που κα-
λύπτεται μόνο μερικώς μέσω των
δρομολογουμένων νέων επενδύ-
σεων–, με την αθηναϊκή αγορά
γραφείων να παρουσιάζει υψηλό-
τερα περιθώρια κέρδους και απο-
δόσεις σε σύγκριση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές αγορές, όπως ανα-

φέρει η Δανός - BNB Paribas.
Οι αποδόσεις και οι μισθωτικές

αξίες των γραφείων εμφάνισαν κα-
λύτερες επιδόσεις κατά το πρώτο
τρίμηνο της χρονιάς, σε σύγκριση

με το 2021. Οι πρώτες κυμαίνονται
από 6% έως 6,5% για πρώτης κα-
τηγορίας χώρους, ενώ τα ενοίκια
τοποθετούνται σε περίπου 26 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο από 12,5

ευρώ το 2015. Οσον αφορά τον
άλλο κλάδο επαγγελματικών χώ-
ρων, τα καταστήματα προσελκύουν
ζήτηση – κυρίως όσα διαθέτουν
υψηλής ποιότητας προδιαγραφές

ή βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία α΄ τριμή-
νου της συμβουλευτικής εταιρείας
ακινήτων, τα ζητούμενα ενοίκια
παραμένουν σταθερά, ενώ ο αριθ-
μός των κενών καταστημάτων έχει
μειωθεί στις πρώτης κατηγορίας
περιοχές. Παρά τις επιπτώσεις
λόγω του πολέμου και του υψηλού
πληθωρισμού, η είσοδος στην ελ-
ληνική αγορά νέων παικτών ή η
επιστροφή παλιών, όπως η αλυσίδα
σούπερ μάρκετ Carrefour, οι πο-
λωνικοί όμιλοι λιανικής Pepco, LPP
- Sinsay και η τουρκική Vakko (είδη
ένδυσης - υπόδησης) τροφοδοτούν
τη ζήτηση για χώρους καταστη-
μάτων. Τα ενοίκια κυμαίνονται
από 180 έως 265 ευρώ ανά τ.μ.
στην οδό Ερμού, από 50 έως 90
ευρώ στο Κολωνάκι, από 70 έως
130 ευρώ στη Γλυφάδα και από 80
έως 100 ευρώ ανά τ.μ. στην Κηφι-
σιά. Στις δευτερεύουσες εμπορικές
συνοικίες, κατά μέσο όρο τα μι-
σθώματα ανέρχονται σε 22 ευρώ
από 17 ευρώ ανά τ.μ. το 2015. Οι
αποδόσεις στις υψηλής ζήτησης
εμπορικές αρτηρίες παραμένουν
σταθερές, με τις χαμηλότερες, της
τάξεως του 5,5% (σημ.: η πορεία
των αποδόσεων είναι αντιστρόφως
ανάλογη της ζήτησης), να συναν-
τώνται στην οδό Ερμού. 

<<<<<<<

Ανοδικά τα ενοίκια και 
η ζήτηση για γραφεία
με βιοκλιματικά χαρα-
κτηριστικά.

Η αθηναϊκή αγορά γραφείων παρουσιάζει υψηλότερα περιθώρια κέρδους και αποδόσεις σε σύγκριση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές αγορές, αναφέρει η έρευνα της Δανός - BNB Paribas Real Estate.

<<<<<<

Οι υψηλές τιμές των κα-
τοικιών, η ακρίβεια και
η αύξηση του κόστους
δανεισμού έχουν πε-
ριορίσει το αγοραστικό
ενδιαφέρον. 

Μπαράζ επενδύσεων σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών



Ο Ντέιβιντ Τσάλμερς συγκαταλέγε-
ται ανάμεσα στους πιο διάσημους 
φιλοσόφους της εποχής μας. ∆ι-
δάσκει φιλοσοφία και νευροεπι-
στήμη στο New York University 
και είναι κυρίως γνωστός για τη 
διατύπωση του «δύσκολου προ-
βλήματος της συνείδησης».

Ερευνώντας τις λειτουργίες 
της συνείδησης, ο Τσάλμερς ανα-
ρωτιέται πώς είναι δυνατόν κά-
ποιες φυσικές διαδικασίες του 
εγκεφάλου μας να παράγουν τις 
υποκειμενικές μας εμπειρίες. Η 
απάντηση είναι πράγματι πολύ 
δύσκολο να δοθεί.

Στο καινούργιο του βιβλίο 
ωστόσο, «Reality+, Virtual 
worlds and the problems of 
philosophy» («Πραγματικότητα+, 
Εικονικοί κόσμοι και τα προβλή-
ματα της φιλοσοφίας», εκδ. Allen 
Lane), ο Τσάλμερς πηγαίνει τη 
συζήτηση ένα βήμα παραπέρα 
και θέτει ένα ακόμη πιο προκλη-
τικό ερώτημα: αλήθεια, πώς ξέρε-
τε ότι δεν ζείτε ήδη σε κάποιου 
είδους εικονικό κόσμο, όπως το 
metaverse;

«∆εν ξέρω για εσάς», μου λέ-
ει ο Αυστραλός στοχαστής, «αλ-
λά όσες ώρες περνάω τριγυρνώ-
ντας στον φυσικό κόσμο, άλλες 
τόσες περνάω και μπροστά απ’ 
τον υπολογιστή μου. Το πιο κο-
ντινό που έχουμε σήμερα σε ει-
κονικό διαδικτυακό κόσμο εί-
ναι το Second Life. Οταν μιλάμε 
όμως για το metaverse, νομίζω 
ότι η μεγάλη αλλαγή είναι η εμ-
βύθιση, το γεγονός ότι σύντο-
μα θα μπορούμε να βυθιζόμα-
στε στους εικονικούς κόσμους, 
που θα τους βιώνουμε σε τρεις 
διαστάσεις. Προς τα εκεί θέλει 
να πάει το Facebook, γι’ αυτό 
και μετονομάστηκε σε Meta. Θέ-

λουν ξεκάθαρα να πάρουν αυ-
τό το ψηφιακό περιβάλλον και 
να το κάνουν εμβυθιστικό, έτσι 
ώστε να αντιδρούμε σ’ αυτό με 
τον τρόπο που αντιδρούμε και 
στον φυσικό κόσμο».
– Πώς επιλέξατε να ασχοληθεί-
τε με την εικονική πραγματικό-
τητα; Δεν είναι συνηθισμένο να 
βλέπεις φιλοσόφους να ασχο-
λούνται με τέτοια πράγματα.

– Το ενδιαφέρον μου ξεκίνη-

σε από πολύ νωρίς. Οταν ήμουν 
πολύ μικρός μου άρεσαν τα video 
games και ιδίως τα παιχνίδια πε-
ριπέτειας που λάμβαναν χώρα σε 
εικονικούς κόσμους. Το πρώτο 
τέτοιο παιχνίδι ήταν μια περι-
πέτεια με κείμενο. Το «Colossal 
Cave Adventure», για το οποίο 
γράφω και στο βιβλίο, ήταν ένας 
κειμενικός κόσμος. Βασικά, σου 
έδινε τη δυνατότητα να εξερευ-
νήσεις έναν κόσμο που είχε πα-

ραχθεί από υπολογιστή. ∆εν είχε 
γραφικά, πόσο μάλλον «εμπει-
ρία εμβύθισης». Στη συνέχεια 
όμως τα παιχνίδια βελτιώθη-
καν, ήρθε το «Space Invaders», 
το «Pacman». Oλα αυτά ήταν δι-
αδραστικοί εικονικοί κόσμοι. Και 
τελικά ήρθαν τα παιχνίδια πολλα-
πλών παικτών, όπως το «World 
of Warcraft». Εμφανίστηκε το 
«Fortnite», το «Minecraft» και το 
«Second Life». Παράλληλα, μυή-

θηκα στους εικονικούς κόσμους 
από την επιστημονική φαντα-
σία. ∆ιάβασα πολλά σχετικά βι-
βλία, αλλά βέβαια το πιο κλασικό 
έργο είναι το «The Matrix», το 
οποίο κυκλοφόρησε το 1999. Το 
«Matrix» είναι μια υπέροχη ει-
κονογράφηση του Πλατωνικού 
Σπηλαίου, του σκεπτικισμού του 
Ντεκάρτ, ίσως και του ιδεαλισμού 
του Μπέρκλεϊ. Τι πιο ωραίο για 
έναν φιλόσοφο! Οταν βγήκε η 
ταινία κλήθηκα να γράψω κάτι 
για αυτήν στη διαφημιστική της 
ιστοσελίδα. Οσο περισσότερο το 
σκεφτόμουν, τόσο συνειδητο-
ποιούσα ότι το Matrix είναι μια 
μορφή πραγματικότητας. Κι έτσι 
έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Το 
Matrix έχει μεταφυσική», στο 
οποίο υποστήριξα ότι η ταινία 
εικονογραφεί μια νέα μεταφυσι-
κή για την ψηφιακή εποχή, όπου 

ο κόσμος είναι φτιαγμένος από 
πληροφορίες. Oταν τελικά παγί-
ωσα την ιδέα, είδα ότι όλα συν-
δέονταν. Μπορείς να σκεφτείς 
τον θεό υπό αυτό το πρίσμα. Τη 
συνείδηση. Το νόημα της ζωής. 
Αποφάσισα λοιπόν να γράψω ένα 
βιβλίο στο οποίο θα καλύπτω πολ-
λά απ’ τα παραδοσιακά προβλή-
ματα της φιλοσοφίας, μέσα από 
τον φακό της τεχνολογίας.

 – Στο βιβλίο καταλήγετε ότι 

μπορεί όντως να ζούμε σε μια 
εικονική πραγματικότητα. Δε 
μπορούμε να το αποκλείσουμε 
τουλάχιστον. 

– Το βιβλίο είναι μια φιλοσοφι-
κή διερεύνηση του εικονικού κό-
σμου και της εικονικής πραγμα-
τικότητας, δηλαδή των τεχνητών 
κόσμων που έχουν δημιουργηθεί 
από υπολογιστές. Προσωπικά, το 
αντιλαμβάνομαι σαν μια άσκη-
ση τεχνοφιλοσοφίας. Η τεχνο-
φιλοσοφία είναι ο φιλοσοφικός 
στοχασμός της τεχνολογίας, αλ-
λά και η χρήση της τεχνολογίας 
προκειμένου να φωτιστούν τα 
παραδοσιακά φιλοσοφικά ερω-
τήματα. Απ’ τη μια πλευρά θέλω 
να στοχαστώ πάνω στην επερχό-
μενη τεχνολογία της εικονικής 
πραγματικότητας, στα γυαλιά 
VR και AR, στο metaverse και 
σ’ όλα αυτά που έρχονται. Πα-
ράλληλα, θέλω να υποστηρίξω 
ότι η εικονική πραγματικότητα 
μπορεί να είναι μια μορφή αυ-
θεντικής πραγματικότητας, κι 
ότι αυτά που συμβαίνουν στους 
εικονικούς κόσμους είναι πραγ-
ματικά κι ότι μπορείς να διάγεις 
έναν βίο πλήρους νοήματος σ’ 
έναν εικονικό κόσμο.

Θέλω επίσης να σκεφτώ μερι-
κά παραδοσιακά σκεπτικιστικά 
ερωτήματα μέσα απ’ το πρίσμα 
της εικονικής πραγματικότητας, 
όπως το: τι είναι η πραγματικό-
τητα; Τι είδους γνώση μπορούμε 
να έχουμε για την πραγματικό-
τητα; Μήπως η πραγματικότητα 
που γνωρίζουμε είναι μειωμένης 
αξίας; Αυτό το σενάριο το είχε 
εξετάσει ο Πλάτωνας. Βλέπουμε 
απλά σκιές στον τοίχο του σπη-
λαίου. Στην ουσία, βλέπουμε μό-
νο μια σκιά της πραγματικότη-
τας, κι όχι την πραγματικότητα 
καθ’ εαυτή».

 
• Συνέχεια στη σελίδα 3

Τι είναι πραγματικότητα;
Ο φιλόσοφος Ντέιβιντ Τσάλμερς μιλάει στην «Κ» για τις προεκτάσεις της εμβύθισής μας στους εικονικούς κόσμους

Συνέντευξη στον

ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

«Το “Matrix‘‘ είναι μια υπέροχη εικονογράφηση του Πλατωνικού Σπηλαίου, του σκεπτικισμού του Ντεκάρτ, ίσως και του ιδεαλισμού του Μπέρκλεϊ. Τι πιο ωραίο για έναν φιλόσοφο!», λέει ο Ντέιβιντ Τσάλμερς.

Η εικονική 
πραγματικότητα 
μπορεί να είναι μια 
μορφή αυθεντικής 
πραγματικότητας – 
μπορείς να διάγεις
βίο πλήρους νοήματος
σ’ έναν εικονικό κόσμο.

Ο Αυστραλός στοχαστής Ντέιβιντ Τσάλμερς διδάσκει φιλοσοφία και νευρο-
επιστήμη στο New York University.

Το νέο βιβλίο του Ντέιβιντ Τσάλμερς 
«Πραγματικότητα+, Εικονικοί κόσμοι 
και τα προβλήματα της φιλοσοφίας», 
εκδ. Allen Lane.

Η μεγάλη αλλαγή
είναι η εμβύθιση,
το γεγονός ότι σύντομα 
θα μπορούμε να 
βυθιζόμαστε στους 
εικονικούς κόσμους, 
που θα τους βιώνουμε 
σε τρεις διαστάσεις.
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Η έκθεση έρχεται να διανθίσει την 33χρονη 
πολιτιστική δράση του Λεβέντειου ∆ημοτι-
κού Μουσείου, εκπληρώνοντας ταυτόχρο-
να και έναν από τους πρωταρχικούς στόχους 
του: να προβάλλει τη μοναδικότητα της σύγ-
χρονης ιστορίας της πρωτεύουσας. Η Χώρα, 
Λευκωσία όπως ήταν πριν από 100 και πλέον 
χρόνια, αποκαλύπτεται στο κοινό μέσα από 
τον ιδιάζοντα χρωστήρα του γενάρχη –θα 
τολμούσαμε να χαρακτηρίσουμε– της κυπρι-

ακής τοπιογραφίας, του Ιωάννη Κισσονέργη. 
Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στον Λευκω-
σιάτη Κισσονέργη, τον άνθρωπο που άφησε 
ανεξίτηλο το στίγμα του στην πόλη με τον δι-
κό του τρόπο. Λεβέντειο ∆ημοτικό Μουσείο 
Λευκωσίας. Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσε-
ων, Ιπποκράτους 15-17, Λευκωσία. Ώρες λει-
τουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10:00 π.μ. - 4:30 
μ.μ. η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου 2022.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης

ΥΠΟΒΟΛΕΙΟ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η νέα και κρίσιμη (πάλι, θεέ!) περίοδος, μετά 
τη θερινή ανάπαυλα, δεν ανοίγει ήπια και σε 
γαλήνια νερά. ● Αύριο κιόλας έχουμε το πρό-
ωρο και ήδη φορτισμένο άνοιγμα της Βουλής, 
● με στημένο από μέρες το τοξικό σκηνικό των 
τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο οποίο, 
● δεδομένης της αντικειμενικής σοβαρότητας 
του ζητήματος, ● το συριζαϊκό πάνθεον βρήκε 
γόνιμο έδαφος για τη χολερική ρητορική του 
και την ακραία, παροξυσμική, παραληρηματι-
κή πια αντιπολιτευτική του τακτική. ● Πράγμα 
που έχει αρχίσει να επισημαίνεται με έμφαση 
από ποικίλους σχολιαστές ή μετόχους της πολι-
τικής ζωής, ● οι οποίοι καθόλου δεν απαλλάσ-
σουν την κυβέρνηση από τις ευθύνες της για 
τις ευφημιστικές «επισυνδέσεις». ● Απευθυνό-
μενος στον πασοκικό χώρο πρωτίστως, αλλ’ όχι 
μόνον, ο πάντα ουσιώδης και μετριοπαθής στις 
διατυπώσεις του Γιώργος Φλωρίδης μίλησε για 
«αγχώδη και πληθωριστική πολιτικοποίηση» 
του ζητήματος από τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης. ● Εμένα πάλι, αλλά νομίζω και σε πολλούς 
άλλους απλούς πολίτες, ● ακούγοντας ή διαβά-
ζοντας τσιπραίους κυρίως, αλλά και κάτι τσι(π)
ρίζοντες ανδρουλακικούς τελευταία, ● μου έρ-
χεται η κλασική εικόνα «κατινάρας» με το φα-
κιόλι στο κεφάλι, που πετάει στους δρόμους 
της γειτονιάς βρωμόνερα, λούζοντας πατόκορ-
φα με τη χυδαία γλώσσα της και τη γειτόνισσα 
που δεν χωνεύει. ● Τέτοια «ρητορική κατινά-
ρας» έχει καταντήσει πια να χρησιμοποιεί ● 
«χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αιδώ» ● αυτό το τοξι-
κό κόμμα, είτε πρόκειται για τους μετανάστες 
που αναμφισβητήτως προβοκατόρικα βρέθη-
καν πεταμένοι από τους Τούρκους σε νησίδα 
του Εβρου, ● είτε πρόκειται για την ακρίβεια, 
τα επιδημικά, τις πυρκαγιές, τις «επισυνδέ-
σεις» τώρα κ.ο.κ. ● Είναι αφόρητο, είναι απελ-
πιστικό διότι δεν είναι ένα ακραίο απόκομμα 
της παλαβής αριστερίλας ή της μικρονοϊκής δε-
ξιίλας· ● για την αξιωματική αντιπολίτευση της 
χώρας πρόκειται, ● το όλον πολιτικό σύστημα 
ασθενεί και πυρέσσει με τέτοιες τακτικές, με 
τέτοια αμετροέπεια. ● Αλλά ίσως εντέλει μόνο 
αυτό μας σώζει: να συνεχίσει το τροπάρι της 
με αυτήν τη λοιμώδη γλώσσα, για να τη σιχα-
θούν στο τέλος κι οι πέτρες. ● Σίγουρα πάντως 
αισθάνονται ήδη ναυτία τα γονιμότερα εδάφη, 
του αειφόρου «κέντρου», το οποίο και επιθυ-
μεί διακαώς ο ταλαίπωρος Τσίπρας να γοητεύ-
σει – ή μάλλον, τώρα πια, να παγιδεύσει και να 
το τσουβαλιάσει εκόν άκον στο αχταρμά-ασκέ-
ρι του. ● Βρέθηκε επιτέλους κι ένας άνθρω-
πος της Εκκλησίας να πει δυο κουβέντες στους 
αφασικούς που παπαγαλίζουν κάθε ∆εκαπε-
νταύγουστο τον αηδιαστικό μπακαλιάρο «Καλή 
Παναγιά». ● «Η φράση αυτή ούτε λεκτικά ούτε 
θεολογικά στέκει», κήρυξε ο Ναυπάκτου Ιερό-
θεος, ● κάνοντας έστω πως δεν καταλαβαίνει 
ότι αυτοί που το λένε μάλλον εννοούν «Καλό 
∆εκαπενταύγουστο να περάσετε». ● Είναι θρη-
σκευόμενοι όμως και τους κάθεται καλύτερα 
ο μπακαλιάρος στο στόμα. ● Αχ, αυτά τα κλι-
σέ. ● Οι σανίδες σωτηρίας για κάθε αμήχανο 
ή άπειρο ή τεμπέλη ή απαίδευτο ή απλώς δεν 
έχω ήχο δεν έχω υλικό δημοσιογραφούντα – 
ιδίως ραδιοφωνατζή. ● Εξ ων και οι γλωσσοα-
σθένειες που διαχέονται επιδημικώς: ● Νά ’στε 
καλά, μια μουσική ανάσα, να σε ευχαριστήσω 
Νίκο, βάλε εδώ μια άνω τελεία, να γεμίσουμε 
λιγάκι τις μπαταρίες μας, Καλό ΣουΚού, έχει (ή 
δεν έχει) ενσυναίσθηση ● – αυτό πια κερδίζει 
Οσκαρ Μπακαλιάρου ∆εκαετίας. ● Στην αρχή, 
ως συνήθως, τη χρησιμοποιούσαν μόνο «βα-
θείς νόες», μεταφορείς ξενικών γλωσσικών 
ευρημάτων, ● ώσπου την παρέλαβε η κουλτου-
ριαρίζουσα «συνισταμένη» της Αριστεράς 
● (αυτή είναι που τη βάζει συχνά στο στόμα 
ακόμα και του… Τσίπρα) ● και τώρα πια την πι-
πιλίζει και η ημιμαθής κουτσή Μαρία. ● Αλή-
θεια, πώς ζούσαμε τόσα χρόνια χωρίς ενσυναί-
σθηση; ● Τόσο τομάρια ειμάστενε;

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Παράθυρα αισιοδοξίας στην ύπαιθρο

Τ
ις περασμένες εβδομάδες βρέθη-
κα σε δύο διαφορετικά χωριά 
της κυπριακής υπαίθρου και 

συγκεκριμένα στα Κατύδατα Λευ-
κωσίας, στην κοιλάδα της Σολέας 
και στη Σαλαμιού της Πάφου. Τα 
δύο φεστιβάλ που διοργανώνονται 
στα χωριά αυτά είναι ο λόγος για 
τον οποίο βρέθηκα στις δύο αυτές 
κοινότητες, εγώ, όπως και εκατο-
ντάδες ακόμη. Κόσμος πολύς γέμι-
σε τις πλατείες και τα στενά δρο-
μάκια των χωριών, νέοι και νέες, 
πιο μεγάλης ηλικίας άτομα, Κύπριοι 
και μη Κύπριοι, περιφέρονταν στα 
χωριά και απολάμβαναν τη δροσιά, 
τις δραστηριότητες των φεστιβάλ, 
τον κόσμο της υπαίθρου, και κυρί-
ως νομίζω την ιδέα ότι μπορείς με 
μια παρέα και καλή μουσική να 
πιεις τον κόσμο όλο μονορούφι. 

Ετσι και εγώ χάρηκα όλα 
τα παραπάνω, περιηγήθηκα κι 
εγώ στα δρομάκια των χωριών, 
κρυφοκοίταξα μέσα από σπασμένα 
τζάμια δωμάτια όπου ο χρόνος 

είχε σταματήσει, ξαπόστασα στις 
βρύσες που η αποικιακή κυβέρνηση 
τις δεκαετίες του 1940 και του 1950 
μαζικώς κατασκεύαζε, στεγνές πια 
και αντιχαιρετούσα γέροντες και 
γερόντισσες που συναντούσα 
στον δρόμο μου. Αυτές οι δύο 
κοινότητες, αυτά τα δύο χωριά, 
είναι πολύ τυχερά, διότι έχουν 
νεολαία, που μπορεί να μη διαμένει 
μόνιμα σε αυτά, αλλά τ’ αγαπούν 
και αναγνωρίζουν ότι μπορούν 
να γίνουν πόλος έλξης και για 
άλλους. Τόσο στη Σαλαμιού, όπου 
το κέντρο νεότητας του χωριού και 
ο Γιώργος Παπαδόπουλος κάνουν 
εξαιρετική δουλειά, όσο και στα 
Κατύδατα, όπου η Έλλη Μιχαήλ 
και το Windcraft αναζωογονούν 
το μικρό χωριό, τα αποτελέσματα 
της δουλειάς τους είναι απτά, τα 
βλέπεις στα μάτια των λιγοστών 
πλέον μόνιμων κατοίκους. 
Μαυροφορεμένες γυναίκες που 
ακούν μουσικές του κόσμου, ή που 
παρακολουθούν ταινίες animation 

και έχουν αρχίσει να αποκτούν και 
αισθητήριο, τι είναι καλό, τι ήταν 
λιγότερο καλό, κάνουν συγκρίσεις 
με ό,τι άκουσαν πριν από ένα ή δύο 
χρόνια. Υπομονετικά υπομένουν τη 
φασαριόζα νεολαία και χαίρονται 
γιατί τα χωριά τους, που κάποτε 
έσφυζαν από ζωή, έστω και για 
μερικές ημέρες ζουν στιγμές δόξας. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να 
γνωρίζουμε τα χωριά μας και τους 
ανθρώπους τους. Να αρχίσουμε να 
μαθαίνουμε πως και αυτή η Κύπρος 
αξίζει, όχι γιατί είναι μουσειακή και 
χρειάζεται να προστατευθεί, αλλά 
διότι είναι ζων οργανισμός, που 
χρειάζεται αναζωογόνηση, με κάθε 
τρόπο. Θα μου πείτε, μα για μερικές 
εκατοντάδες γέρους θα κάνει το 
κράτος έξοδα; Ναι, και για έναν 
ή μία μόνο το κράτος θα πρέπει 
να δηλώνει παρών! Η Κύπρος 
είναι μικρή, χωράει πολλούς 
και πολλές, οι αποστάσεις δεν 
είναι απαγορευτικές, η ύπαιθρος 
δικαιούται να ζει, όπως και οι άλλες 

πόλεις/κωμοπόλεις. Χρειάζεται να 
μάθουμε περισσότερα για αυτό 
που αποκαλούμε άυλο πολιτισμό, 
ο οποίος συν τω χρόνω χάνεται, και 
αν δεν προστατευθεί πολύ σύντομα 
δεν θα γνωρίζουμε τίποτε, ούτε για 
το χαλλούμι, ούτε για τα κεντητά 
των Λευκάρων, ούτε καν για αυτό 
που τόσοι πολλοί κόπτονται, για 
την κυπριακή διάλεκτο. Θα πρέπει 
η Πολιτεία να κάνει ό,τι περνάει 
από το χέρι της για να καταφέρει 
να διασώσει ό,τι σώζεται. Θα πρέ-
πει να ενισχυθεί για παράδειγμα το 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 
το οποίο έχει τα πολύ σημαντικά 
Αρχεία Προφορικής Παράδοσης 
και το Λαογραφικό Αρχείο, θα πρέ-
πει να ενεργοποιηθεί η Κυπριακή 
Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών, που ειλικρινά απο-
ρώ τι κάνει, εκτός από εκδηλώ-
σεις... Θα πρέπει να ενεργοποιη-
θούν τα Πανεπιστήμιά μας για να 
σωθεί ό,τι σώζεται, αλλά και για να 
υπάρξουν νέες ιδέες, να συμπλεχτεί 

το παλιό με το νέο και η παράδοση 
να γεννήσει καινούργια πράγματα. 

Επίσης, θα πρέπει να καταλά-
βουμε όλοι ότι στα χωριά δεν είναι 
πολίτες 27ης κατηγορίας και πως 
θα χορεύουν με ό,τι σκοπό τους 
παίζουμε. Έχουν κρίση, έχουν το 
δικό τους γούστο και κριτήριο, δεν 
είναι Νεάντερταλ ούτε κρυμμένοι 
σε σπηλιές. Υπάρχουν νέα παιδιά 
που έχουν όραμα για το αύριό τους 
και κάποιος/α πρέπει να τους το 
φωτίσει, όπως για τον νεαρό από 
τη Σαλαμιού που ως παιδί είδε τι 
σημαίνει animation και ως έφη-
βος πήρε μέρος στο διαγνωστι-
κό τμήμα. Για τον Αχμέτ, από τη 
Συρία, αν θυμάμαι καλά το όνομά 
του, που μαζί με τον αδελφό του 
πήγαιναν στα δωρεάν μαθήματα 
χαρακτικής του Χαμπή στα Πλα-
τανίσκια και στη Σαλαμιού κυνη-
γούσαν την εικονολήπτρια για να 
βλέπουν τι κάνει και πώς παίρνει 
τις λήψεις. Για αυτά τα παιδιά και 
μόνο αξίζει  να κάνουμε παραπά-

νω. Αν παραδοθούμε στην ιδέα 
της εγκατάλειψης, τότε θα συμβεί 
ό,τι και στα κατεχόμενα σήμερα 
ε/κ χωριά ή τα εγκαταλελειμμένα 
τ/κ χωριά της Πάφου. Η επιλογή 
δική μας. 

Προσωπικά, η επίσκεψη στα 
χωριά γενικότερα είναι μία καλή 
ευκαιρία για να βουτήξω στην 
ιστορία και τη λαογραφία, να 
θυμηθώ αν θέλετε και το πατρικό 
χωριό μου, που όταν πήγαινα, 
δεν αντιλαμβανόμουν ότι σε 
μερικά χρόνια θα έχει γίνει κάτι 
άλλο. Αν έχει κάποιος αφτιά και 
μάτια ανοικτά θα μπορέσει να 
ακούσει εκείνα τα ωραία, μελωδικά 
κυπριακά, θα δει εικόνες πολλές, 
που αλλού δεν θα μπορέσει. 
Μια κουβέντα στο καφενείο ή 
στην αυλή ενός σπιτιού θα είναι 
κέρδος. Το έζησα και το καταθέτω. 
Γιατί κέρδος μόνο είναι να ακούς 
από γέροντες και γερόντισσες 
«επεράσαμε τζιαι καλά τζιαι κακά, 
μα επεράσαμε». 

ΘΕΑΤΡΟ

Υπαίθριο φεστιβάλ Αντί- Σκηνο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εκθεση σύγχρονης 
τέχνης «Island»
Με στόχο τη στήριξη της καλλιτε-
χνικής κοινότητας της Κύπρου, το 
ξενοδοχείο Almyra σε συνεργα-
σία με την isnotgallery, φιλοξενεί 
την ομαδική έκθεση σύγχρονης 
τέχνης «Island», από τις 23 Ιου-
λίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 
2022. Η isnotgallery διοργανώ-
νει, επιμελείται και παρουσιάζει 
τα έργα 18 σύγχρονων καλλιτε-
χνών, με φωτογραφικές και εικα-
στικές εγκαταστάσεις, ζωγραφικά 
έργα, γλυπτά και σύγχρονα κε-
ραμικά. Συμμετέχουν οι καλλιτέ-
χνες (Kris Betta, Σπύρος Αγαθού, 
Άντρος Ευσταθίου, Ελίνα Θεοδό-
του, Μάριος Θεοφιλίδης, Γιάννος 
Ιωάννου, Ελένη Κινδύνη, Μαριέλ-
λα Μπιλίτσα, Βρασίδας Νεοφύ-
του, Χαρούλα Νικολαΐδου, Θέκλα 
Παπαδοπούλου, Έλενα Παρού-
τη, ∆έσποινα Πετρίδου, Αντρέας 
Σκουφάρης, Βάνια Σεργίου – Σου-
ρουλλά, Κωνσταντίνος Στεφάνου, 
Πανίκος Τεμπριώτης και Αντώνης 
Τζιαρίδης) αναλαμβάνουν να με-
ταμορφώσουν με τις δημιουργίες 
τους, τους κοινόχρηστους χώρους 
του ξενοδοχείου, διεκδικώντας 
ένα προσωπικό χώρο έκφρασης. 
Επιμέλεια Έκθεσης: Άντρος Ευ-
σταθίου. Almyra Hotel, Κάτω Πά-
φος. ∆ιάρκεια έως 31 Αυγούστου.

Το υπαίθριο θεατρικό φεστιβάλ Αντί- Σκηνο 
επιστρέφει στο υπαίθριο κοινοτικό πάρκο- ησυ-
χαστήριο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, στις 26, 27 
και 28 Αυγούστου. 25 καλλιτέχνες πάνε στον 
Πύργο για να δώσουν στο τέλος του Αυγούστου 
μιαν άλλη διάσταση. Την Παρασκευή 26 Αυγού-
στου Καλωσόρισμα- dj playlist και ακολουθούν 
Art Performance | Βήμα σε νέους καλλιτέχνες 
και Νί ψον ανομήματα μη μόναν όψιν’ από τον 
Σταύυρo Ξ. Πέτρου και Σωματικό Θέατρο – Κλό-
ουν The New Reality Show από την Ομάδα Για-
σεμίν. Ερμηνεία: Άννη Σοφοκλέους, Ναταλία 
Παναγιώτου. Συνεχίζει η θεατρική παράσταση 

«Το Ρόδο της ∆αμασκού» από τη θεατρική Σκη-
νή Παρέμβασις. Ερμηνεία Ευανθί α Πολυβί ου, 
κινησιολογί α: Μαρί να Κλεά νθους και σκηνοθε-
σία: Μαρίνα Αθανασί ου-Τά κη. Ακολουθεί η θεα-
τρική παράσταση «Οξυγόνο» του Ivan Vyrypaev 
από τη Σόλο για Τρεις. Ερμηνεία: Αντωνία Χα-
ραλάμπους, Φοίβος Παπακώστας και η μουσι-
κός Αναστασία ∆ημητριάδου. Σκηνοθεσία: Χρι-
στόδουλος Ανδρέου. Η μέρα τελειώνει με το 
μουσικό αναλόγιο «ΚΑΝΕΝΑΣ» με τους Μαρί να 
Κατσαρή και Βαγγέλη Γέττο. Το Σά ββατο, στις 
11:00 το πρωί ανοιχτή συζήτηση «Τα στερεότυ-
πα στο κυπριακό θέατρο. Συντονίζει: Λέα Μαλέ-

νη. Ακολουθούν Μουσική αφήγηση Αντ//ηχώ 
των Γιώργου Μηνά και Γιώργου Παπακωνστα-
ντίνου, η θεατρική παράσταση «Λυσιστρά της 
Ανά γνωση» των ΤΕΧΝΩΝ Θέατρο, σε ερμηνεί α 
Τερέζας Ευριπί δου, Φώτης Φωτίου, το «Τελικά  
η Λεμεσός κάμνει σεξ;» με τις Εύη Καρσερά  και 
Αρίστη Σπύρου, η θεατρική  παράσταση «Νο-
σταλγία» με την Πέννυ Φοινί ρη και τον Αντρέα 
Μακρή, σε σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικό-
πουλος και το solo performance «I said bi bi» 
της Ναταλί ας Παναγιώτου και grooves by dj 
WanderWonder. Είσοδος: €20. Πληροφορίες: 
facebook: @antiskino | instagram: antiskino.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Σαν κάτι ρετρό» 
στο Τεχνόπολις Πάφου
Η Μήδεια Καλού και η ∆ήμητρα Χριστοφό-
ρου παρουσιάζουν στον κήπο του Τεχνό-
πολις 20 στην Πάφο αγαπημένα τους ελ-
ληνικά τραγούδια διαφορετικών στυλ, που 
άντεξαν και εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο, 
μεταμορφώθηκαν και αγαπήθηκαν ξανά. 
Στόχος των δύο κοριτσιών είναι πειραμα-
τιστούν με αυτά και να τα ερμηνεύσουν 
με τις δικές τους επιρροές και βιώματα. 
Τεχνόπολις 20, λεωφ. Νικολάου Νικολα-
ΐδη 18, Πάφος. Κυριακή 21 Αυγούστου, 
ώρα 7:30 μ.μ. Κρατήσεις και πληροφορίες: 
70002420 | www.technopolis20.com.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κατασκευή 
κυπριακής 
παραδοσιακής 
φλογέρας
Πραγματοποιείται στο χωριό 
Γαλάτα στο Καφεστιατόριο 
«Πλατεία Γαλάτας» βιωμα-
τικό εργαστήριο κατασκευ-
ής κυπριακής παραδοσιακής 
φλογέρας. Η συμμετοχή εί-
ναι δωρεάν και επιχορηγείται 
από το υφυπουργείο Τουρι-
σμού. Το εργαστήριο διοργα-
νώνεται από τον επαγγελμα-
τία του είδους, Χαράλαμπο 
Χαραλάμπους, ο οποίος για 
σαράντα χρόνια καταπιάνεται 
με την κατασκευή του και με 
τη διάδοση του γλυκόλαλου 
ήχου του μέσω της συμμε-
τοχής του σε μουσικές εκδη-
λώσεις, ως μέλος μουσικών 
σχημάτων και χορευτικών 
συγκροτημάτων. Παράλληλα 
διδάσκει σε σχολεία τη δια-
θεματική ενότητα: «Το πιδ-
κιαύλι- παιδίαυλος στη μου-
σική παράδοση της Κύπρου». 
Το εργαστήρι θα διεξαχθεί 
την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 
και ξανά το Σαββατοκύρια-
κο 27 και 28 Αυγούστου, 
ενώ ακόμη ένα θα διεξα-
χθεί το Σάββατο 15 Οκτω-
βρίου. Μάθετε περισσότερα 
για τα βιωματικά εργαστή-
ρια στον ιστότοπο https://
heartlandoflegends.com/
ergastiria.

ΕΚΘΕΣΗ

Synergy: 
Τέχνη στη μόδα 
στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη
Η έκθεση SYNERGY: Τέχνη στη Μόδα προκαλεί και 
προσκαλεί τον επισκέπτη να γνωρίσει έργα των συλ-
λογών της Λεβεντείου Πινακοθήκης και να ανα-
γνωρίσει το γεγονός ότι αυτά τα έργα έγιναν πηγή 
έμπνευσης για τη διακεκριμένη κύπρια σχεδιάστρια 
μόδας Κίκα Ιωαννίδου και την επιχειρηματία Μαρία 
Νεοπτολέμου που η αγάπη της για τη μόδα την οδή-
γησαν σε ένα δημιουργικό διάλογο. Εν μέσω παν-
δημίας, από τον πρώτο υποχρεωτικό εγκλεισμό τον 
Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, κατάφεραν και δη-
μιούργησαν μια σειρά φορεμάτων υψηλής ραπτικής. 
Το κάθε ένα είναι ξεχωριστό και μοναδικό και όλα 
μαζί είχαν σαν βασική πηγή έμπνευσης και αφετηρία 
την ιστορία της τέχνης και τις συλλογές της Πινακο-
θήκης. Την όλη αυτή προσπάθεια επιμελήθηκε ο δι-
ακεκριμένος δημοσιογράφος και επιμελητής μόδας 
Filep Motwary. Λεβέντειος Πινακοθήκη, Αναστασίου. 
Λεβέντη 5, Λευκωσία, την Πέμπτη 14 Απριλίου – Πέ-
μπτη 28 Αυγούστου 2022.
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• Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
 

«Η σύγχρονη αναλογία του Πλατω-
νικού Σπηλαίου», λέει ο Ντέιβιντ 
Τσάλμερς, «είναι το “ζήτημα της 
προσομοίωσης”. Θα μπορούσαμε 
άραγε να ζούμε όλοι μας αυτή τη 
στιγμή σε μια τεράστια προσο-
μοίωση, που έχει δημιουργηθεί 
από έναν υπολογιστή; Και πολλοί 
λένε ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τό-
τε τίποτα δεν θα ήταν αληθινό. 
Αυτό που λέω εγώ είναι ότι μπο-
ρεί πράγματι να ζούμε μέσα σε 
μια τέτοια γιγάντια προσομοίω-
ση. Αλλά ακόμη κι αν είναι έτσι, 
ο κόσμος γύρω μας είναι πραγ-
ματικός, γιατί η εικονική πραγ-
ματικότητα είναι μια αυθεντική 
πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι 
αυτό μπορεί δυνητικά να φωτίσει 
λίγο τα αρχαία ερωτήματα που 
τέθηκαν από τους φιλοσόφους, 
από τον Πλάτωνα έως τον Ντε-
κάρτ. Αυτή είναι η διαδραστική 
σχέση της φιλοσοφίας με την 
τεχνολογία».
– Πολλοί, ακούγοντας ότι μπο-
ρεί να ζούμε σε μια προσομοί-
ωση κοντοστέκονται. Κατα-
λαβαίνουν το επιχείρημά σας, 
αλλά στο τέλος νιώθουν σύγ-
χυση. 
– Κοιτάξτε· είτε είμαστε σε μια 
προσομοίωση είτε όχι. Υπάρ-
χουν, φυσικά, πολλά που δεν 
γνωρίζουμε, τουλάχιστον προς 
το παρόν: τι συνέβη πριν από το 
Μπιγκ Μπανγκ; Τι συμβαίνει στο 
μακρινό σύμπαν; Εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι το ζήτημα της προ-
σομοίωσης θα έπρεπε να απα-
ντηθεί με γεγονότα. Μπορεί και 
να μην μπορέσουμε ποτέ να το 
αποδείξουμε. Αν ζούμε όντως σε 
μια προσομοίωση ίσως να μπο-
ρούσαμε να βρούμε αποδείξεις. 
Θα μπορούσαν να επικοινωνή-
σουν μαζί μας οι προσομοιωτές 

και να μας επιδείξουν τις δυνά-
μεις τους. Και ίσως αυτό να μας 
έπειθε. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα 
μπορούσε να έρθει κάτι και να 
μας πείσει ότι δεν είμαστε σε 
μια προσομοίωση. Σε αυτήν λοι-
πόν την περίπτωση, υποθέτω ότι 
εφόσον δεν θα ήταν ποτέ δυνατό 
να το αποδείξουμε, τότε το μόνο 
που θα μπορούσαμε πιθανώς να 
κάνουμε θα ήταν απλά να συ-
νεχίσουμε να ζούμε όπως πριν. 
Κάτι τέτοιο δεν θα είχε τρομερή 
επίπτωση στις ζωές μας. Παραμέ-
νει, όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον 
φιλοσοφικό ζήτημα. ∆εν είναι 
ένα επιστημονικό ζήτημα, γιατί 
δεν μπορούμε να το ανασκευά-
σουμε. Αλλά είναι μια πολύ ενδι-
αφέρουσα φιλοσοφική υπόθεση. 
Ως φιλόσοφος, βρίσκω εξαιρετικά 
ενδιαφέρον το σενάριο που λέει 
ότι είμαστε σε μια προσομοίω-
ση, ακόμη κι εν αγνοία μας. Πι-

θανώς κάτι ανάλογο είναι και η 
σκέψη για την ύπαρξη του Θεού. 
Μπορεί να μη μάθουμε ποτέ αν 
υπάρχει Θεός ή όχι, αλλά είναι 
πολύ ενδιαφέρον να σκεφτόμα-
στε τι σημαίνει αυτό.
– Αλήθεια, θα αγοράζατε σήμε-
ρα ένα οικόπεδο στο metaverse; 
– Ακόμη είναι πολύ θεωρητικό 
όλο αυτό. Πιστεύω ότι στο τέλος 
θα έχουμε πολύ καλή εμβυθιστι-
κή τεχνολογία. Hδη η εικονική 
πραγματικότητα είναι αρκετά 
καλή, αλλά είναι περιορισμένη 
γιατί πρέπει να φορέσεις αυτά 

τα «κράνη». Κάποια στιγμή θα 
έχουμε γυαλιά, και θα τα βλέπου-
με όλα μέσα απ’ αυτά. Μπορεί 
να αντικαταστήσουν τις οθόνες 
μας. Αλλά νομίζω ότι θα χρεια-
στεί ακόμη λίγο χρόνο η τεχνο-
λογία. Η Apple θα κυκλοφορήσει 
κάποια στιγμή νέα προϊόντα. Αλ-
λά πιστεύω ότι θα χρειαστεί να 
περάσουν ακόμη 15 χρόνια μέ-
χρι να γίνουν πραγματικά καλά 
γυαλιά. Για τον λόγο αυτό, δεν θα 
επένδυα πολλά αυτήν τη στιγμή. 
Πιστεύω ότι η επένδυση σε real 
estate σε κάποιες απ’ αυτές τις 

πλατφόρμες, τη Decentraland 
για παράδειγμα, είναι πάρα πο-
λύ επίφοβη, γιατί δεν γνωρίζουμε 
ποιες πλατφόρμες θα είναι επιτυ-
χημένες σε 15 χρόνια. Πιθανώς 
όχι αυτές που βλέπουμε τώρα. 
Νομίζω ότι όλοι αυτοί που εμπλέ-
κονται σήμερα, δοκιμάζουν την 
τύχη τους. Ισως υπάρχει μια πι-
θανότητα 1% να αξίζει κάτι απ’ 
όλα αυτά μερικά εκατομμύρια 
δολάρια κάποια στιγμή. Στο μέλ-
λον, ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι 
άνθρωποι θα αγοράζουν χώρους 
και πόρους μέσα στο metaverse, 

επειδή δεν είμαστε σε θέση να 
ξέρουμε πώς θα στηθεί όλο αυ-
τό τελικά. Μπορεί να υπάρχουν 
άπειροι χώροι· ο καθένας να έχει 
τον δικό του πλανήτη. Οπότε αυ-
τό που θα πληρώνεις δεν θα είναι 
ο χώρος, αλλά η διαφήμιση, ώστε 
οι άνθρωποι να μπορούν να μά-
θουν το προϊόν σου και να γνω-
ρίσουν τον πλανήτη σου. Πιθα-
νώς τα οικόπεδα στο metaverse 
να καταλήξουν σαν μια επέκταση 
της διαφήμισης στον ψηφιακό 
κόσμο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι 
θα είναι κάτι μεγάλο τα επόμενα 

πέντε χρόνια. Θα είναι σε πειρα-
ματική φάση. Αλλά σε 15 χρόνια 
πιστεύω ότι μάλλον θα είναι κάτι 
πολύ μεγάλο.
– Η εμβύθιση στην εικονική 
πραγματικότητα εμπεριέχει τον 
κίνδυνο της παραμέλησης του 
φυσικού κόσμου, τον συμμερί-
ζεστε αυτό;
– Υπάρχουν τόσο ουτοπικά όσο 
και δυστοπικά οράματα. Πολ-
λοί βλέπουν την εικονική πραγ-
ματικότητα σαν ευκαιρία νέων 
εμπειριών, σκέφτονται ακόμη και 
να ανεβάσουν τον νου τους στο 
cloud προσδοκώντας την αθανα-
σία. Αλλοι βλέπουν μια δυστοπία 
που εκπορεύεται απ’ την εξουσία 
πολυεθνικών εταιρειών, οι οποί-
ες μας εκμεταλλεύονται και μας 
χειραγωγούν. Εκεί δεν θα έχουμε 
καμία ιδιωτικότητα. Θα υπάρχει 
ανισότητα και μόνον οι πλούσι-
οι θα έχουν πρόσβαση στους κα-
λύτερους εικονικούς κόσμους. 
∆εν είναι απίθανο να παραμε-
λήσουμε τον φυσικό κόσμο, αλ-
λά σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται 
από εμάς. Πιστεύω ότι θα ήταν 
μια τρέλα να χρησιμοποιήσου-
με την εικονική πραγματικότη-
τα ως άλλοθι για την παραμέλη-
ση του φυσικού κόσμου. Μοιάζει 
σαν την αποίκηση του Αρη. Θα 
ήταν μεγαλειώδες να πάμε στον 
Αρη, αλλά αυτό δεν θα πρέπει 
να είναι δικαιολογία για την πα-
ραμέληση του πλανήτη. ∆εν πι-
στεύω ότι πρέπει να επιλέγουμε 
είτε το ένα ή το άλλο. Ευτυχώς, 
είναι εφικτό να μεριμνούμε για 
τη φυσική πραγματικότητα και 
την ίδια στιγμή να βρισκόμαστε 
στην εικονική πραγματικότητα. 
Βλέποντας, όμως, πόσο άσχημα 
αντιμετωπίζουμε το φυσικό μας 
περιβάλλον σήμερα, είναι εύκολο 
να γίνει κανείς πεσιμιστής.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ

Στο μέλλον, είναι βέβαιο 
ότι οι άνθρωποι
θα αγοράζουν
χώρους και πόρους
μέσα στο metaverse.

«Πιστεύω ότι θα ήταν μια τρέλα να χρησιμοποιήσουμε την εικονική πραγματικότητα ως άλλοθι για την παραμέλη-
ση του φυσικού κόσμου», λέει ο Ντέιβιντ Τσάλμερς. Φωτογραφία από την έκθεση «Plasmata: Bodies, Dreams, and 
Data», που διοργάνωσε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Αρεως.

Ζούμε σε προσομοίωση, ακόμη και εν αγνοία μας
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Τα τελευταία χρόνια, η αρχιτεκτο-
νική των χωρών της Σκανδιναβί-
ας ελκύει όλο και περισσότερο τη 
διεθνή προσοχή. Μια μεγάλη ανά-
πτυξη της ιδιωτικής αλλά κυρί-
ως της δημόσιας αρχιτεκτονικής, 
μέσω διαγωνισμών τους οποίους 
κερδίζουν και διεθνή αρχιτεκτο-
νικά γραφεία, συνοδεύει την ολι-
στική διαχείριση του αστικού και 
φυσικού χώρου με μεγάλο σεβα-
σμό στο περιβάλλον. Η υπερβό-
ρεια αρχιτεκτονική έχει οριστεί 
από τους ιστορικούς του 20ού 
αιώνα ως «σκανδιναβικός εμπει-
ρισμός», υπό την έννοια της υι-
οθέτησης ενός αειθαλούς ή και 
«οργανικού» μοντερνιστικού ιδι-
ώματος που δεν ολισθαίνει ποτέ 
στη φορμαλιστική επίδειξη ή σε 
έναν αυτοαναφορικό διανοητι-
σμό. Από την εποχή του Φινλαν-
δού Αλβαρ Ααλτο η αρχιτεκτονική 
της Σκανδιναβίας παρακολουθεί 
και εμπλουτίζει τα διδάγματα του 
μοντέρνου κινήματος, με ιδιαίτε-
ρη εντούτοις προσοχή σε ζητή-
ματα ένταξης, βιωσιμότητας και 
ιδιοτήτων του φυσικού χώρου, 
δίχως φυσικά το παραμικρό ίχνος 
νεοπαραδοσιακής ή τοπικιστικής 
γραφικότητας. 

Ενα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
πρόσφατα αριστουργήματα αυτής 
της αρχιτεκτονικής είναι η Οπερα 
του Οσλο (Snοhetta, 2008), πολυ-
βραβευμένο πολιτιστικό συγκρό-
τημα και ήδη κηρυγμένο εθνικό 
μνημείο. Η Οπερα ωστόσο, που 
αποτέλεσε και τη «λοκομοτίβα» 
του ανανεωμένου διεθνούς ενδια-
φέροντος, είναι απλώς η κορυφή 
του παγόβουνου (κυριολεκτικά 
και μεταφορικά) για ό,τι συμβαί-
νει τα τελευταία χρόνια στη νορ-
βηγική πρωτεύουσα.  

∆ιεθνής τάση τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι η μεταμόρφωση 
και ανάπλαση των εμπορικών λι-
μανιών σε μεγάλες πόλεις, εξαι-
τίας είτε των αλλαγών στη φύση 
της λιμενικής εργασίας είτε της 
απαίτησης για τη βελτίωση του 
αστικού χώρου. Σε ό,τι αφορά τις 
πόλεις του Βορρά, στην Κοπεγ-

χάγη, στο Γκέτεμποργκ, στο Ελ-
σίνκι, στη Στοκχόλμη και βέβαια 
στο Οσλο, γενική τάση είναι η 
μεταφορά των λιμενικών-εμπο-

ρικών δραστηριοτήτων σε περιο-
χές εκτός αστικού κέντρου (με τη 
διατήρηση ενδεχομένως της εξυ-
πηρέτησης των κρουαζιερόπλοι-
ων) και η αντίστοιχη ανάπτυξη 
κατοικιών, γραφείων, πολιτιστι-
κών εγκαταστάσεων (με ενδεχό-
μενες αποκαταστάσεις υπαρχου-
σών κτιριακών δομών) και κυρίως 
με τη δημιουργία δημόσιου βι-
ώσιμου περιβάλλοντος για τον 
ελεύθερο χρόνο. Κοινό χαρακτη-
ριστικό είναι η ελκυστική γεω-
γραφική και φυσική θέση αυτών 
των περιοχών πάνω στη θάλασσα 
και κατ’ επέκταση η δυνατότητα 
προσέλκυσης επενδυτών, σε μια 
θετική συνέργεια των φορέων, 

οργανισμών λιμένος, δήμων και 
ιδιωτών επενδυτών. Οι υπερβό-
ρειοι ονειρεύονται γι’ αυτά τα νέα 
θαλάσσια μέτωπα τη διαμόρφω-
ση ενός αστικού περιβάλλοντος 
με ελεύθερη πρόσβαση, που να 
δημιουργεί συνθήκες υπαίθριας 
ευζωίας μεσογειακών προδιαγρα-
φών, έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
εκμετάλλευση των όποιων ευνο-
ϊκών τοπικών κλιματικών συνθη-
κών (αλλά και εκείνων που εμείς 
θα θεωρούσαμε απαγορευτικά 
«χειμερινές»). 

Κατά τη μεταπολεμική περί-
οδο, το Οσλο ακολούθησε την 
κοινή εξέλιξη των ευρωπαϊκών 

πόλεων της ανοικοδόμησης: πολ-
λά αυτοκίνητα ήδη τη δεκαετία 
του 1960, νέες σιδηροδρομικές 
γραμμές, υπερδιαστασιολογη-
μένοι οδικοί άξονες πάνω στο 
παραλιακό μέτωπο και, κυρίως, 
μια εντατική δραστηριότητα του 
εμπορικού λιμανιού της πόλης 
στην περιοχή της Bjοrvika (όπου 
και ο κεντρικός σιδηροδρομικός 
σταθμός). Αποτέλεσμα υπήρξε η 
ολική αποκοπή της πόλης από 
τη θάλασσα. Το λιμάνι ήταν μια 
«αποξενωμένη» περιοχή μάλλον 
κακόφημη (και πιο κατάλληλη ως 
περιβάλλον για τα θρίλερ του Τζο 
Νέσμπο) σε μια μικρή ως προς 
τον πληθυσμό ευρωπαϊκή πρω-

τεύουσα που παρακολουθούσε 
σε κάποια απόσταση τις εξελίξεις 
στις ασφαλώς τότε πλουσιότερες 
και διασημότερες Στοκχόλμη και 
Κοπεγχάγη. 

Τη δεκαετία του 1980 ξεκινά η 
συζήτηση για το μέλλον του πα-
ραλιακού μετώπου, με την απο-
χώρηση των ναυπηγείων και τη 
γενικότερη αποβιομηχάνιση της 
περιοχής. «Το 1982 πραγματοποι-
είται ο πρώτος μεγάλος αρχιτε-
κτονικός διαγωνισμός “City and 
Fjord year 2000”» τονίζει σε πρό-
σφατη συνομιλία μας στη νορβη-
γική πρωτεύουσα ο Στάιν Κόλστο, 
διευθυντής του γραφείου σχεδι-
ασμού του θαλάσσιου μετώπου 
του δήμου Οσλο. 

Το δίλημμα
Τα πράγματα ωριμάζουν στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990, 
οπότε απέναντι στο δίλημμα του 
Οσλο πόλης-λιμανιού ή πόλης του 
φιόρδ/Fjord City, το δημοτικό 
συμβούλιο (που έχει την ευθύνη 
για τις τύχες της πόλης) αποφα-
σίζει το 2000 υπέρ της δεύτερης 
(το Οσλο πράγματι βρίσκεται στο 
τέλος του ομώνυμου φιόρδ). Μετά 
την απομάκρυνση των κοντέινερ 
και των άλλων εμπορικών χρήσε-
ων του λιμανιού, οι εξελίξεις είναι 
καταιγιστικές: το 1999 αποφα-
σίζεται η τοποθέτηση της Οπε-
ρας στο πρώην λιμάνι, το 2002 
πραγματοποιείται ο διεθνής δι-
αγωνισμός για την περιοχή Aker 
Brugge (στα δυτικά της Bjοrvika) 
και ξεκινούν οι εργασίες ανάπτυ-
ξης του συνόλου του παραλιακού 
μετώπου. Το 2013 έχει υλοποιηθεί 
το 25% του συνολικού σχεδίου, 
σήμερα η υλοποίηση υπερβαίνει 
το 50% και η ολοκλήρωση προ-
βλέπεται για το 2035! Πρόκειται 
για ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχει-
ρήματα μετάλλαξης της αστικής 
φυσιογνωμίας μιας ευρωπαϊκής 
πόλης, με στόχο τη μετατροπή 
της σε αξιόπιστο και ελκυστικό 
παίκτη στον διεθνή ανταγωνι-
σμό, υπογραμμίζει σε επιτόπια 
συνομιλία μας ο Βέγκαρ Μπέρ-
γκουμ, υπεύθυνος σχεδιασμού 
της Bjοrvika Infrastruktur.

Το συνολικό σχέδιο ανάπλασης 
του θαλάσσιου μετώπου (Fjord 
City Plan) ανατίθεται στο Oslo 
Waterfront Planning Office που 
συστήνεται από τον δήμο του 
Οσλο το 2000: πρόκειται για εξ 
ολοκλήρου δημόσιο σχεδιασμό. 
Η μελέτη, που εγκρίνεται το 2008, 
αναπτύσσεται σε μήκος 10 χλμ., 
περιλαμβάνοντας περιοχές από 
το Ormsund (ανατολικά) έως το 
Filipstad (δυτικά). ∆ιαιρείται σε 
εννέα τομείς, με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα να μη σχεδιαστεί ένα κοι-
νότοπο παραλιακό μέτωπο, αλ-
λά ένα θαλάσσιο συνεχές που 
να λαμβάνει υπόψη την ιδιαί-
τερη διάρθρωση και φυσιογνω-
μία του αστικού περιβάλλοντος. 

Προβλέπεται η ανέγερση δέκα 
χιλιάδων κατοικιών, κτιρίων γρα-
φείων, καταστημάτων, εστιατορί-
ων, πάρκων· η δημιουργία πολιτι-
στικών μονάδων και κυρίως ένας 
συνεχής δημόσιος περίπατος για 
τους κατοίκους, με χώρους ελεύ-

θερης πρόσβασης, δραστηριό-
τητας και αναψυχής που να μην 
είναι «ακριβοί» ή «εξεζητημένοι». 
Τα παραπάνω προβλέπεται να δη-
μιουργήσουν πάνω από 50.000 
νέες θέσεις εργασίας. Σχεδιάζε-
ται επίσης μια νέα γραμμή τραμ 
(που έχει ήδη ολοκληρωθεί) και 
γενικότερα ποδηλατόδρομοι και 
άλλες εξυπηρετήσεις κυρίως για 
τους πεζούς, καθώς και η πολύ 
σημαντική υπογειοποίηση του 
αυτοκινητοδρόμου που εξυπηρε-
τεί το νέο θαλάσσιο μέτωπο (σε 
φάση ολοκλήρωσης). 

Ο,τι κάνει εντύπωση σε αυτό 
το μεγάλο πρότζεκτ είναι η ικανό-
τητα προγραμματισμού, υλοποίη-
σης και ολοκλήρωσης των έργων 

στις προθεσμίες και όπως ακριβώς 
έχουν μελετηθεί: οι κατοικίες στη 
δημοφιλέστατη Aker Brugge ή τα 
κτίρια γραφείων στην Bjοrvika (τα 
επιλεγόμενα barcode) ολοκληρώ-
θηκαν το 2017 (τα 67 μέτρα ύψος 
των τελευταίων προκάλεσαν πά-
ντως έντονες συζητήσεις). Εχουν 
επίσης παραδοθεί πολιτιστικές 
μονάδες πρώτης γραμμής, όπως 
το νέο Εθνικό Μουσείο (2010-
2022) και η δημόσια βιβλιοθήκη 
Deichman: η τελευταία είναι ένα 
εξαιρετικό αρχιτεκτονικό κέλυφος 
που μας διδάσκει επίσης ποια μπο-
ρεί να είναι η κοινωνική αποστολή 
της γνώσης και κατά συνέπεια η 
λειτουργία του χώρου της δημόσι-
ας βιβλιοθήκης ως φιλόξενου κοι-

νωνικού υποδοχέα. Εχουν επίσης 
ολοκληρωθεί τα αρχιτεκτονικώς 
πολύ ενδιαφέροντα συγκροτήμα-
τα κατοικιών στην περιοχή του 
νέου μουσείου για τον Εντβαρντ 
Μουνχ: το τελευταίο, πάντως, εί-
ναι ένας μάλλον ατυχής κτιριακός 
όγκος αμήχανης αρχιτεκτονικής 
μορφής, καθώς μάλιστα αναμε-
τράται αναπόφευκτα με την πλη-
σιέστατη Οπερα των Snοhetta. 

Το θέμα της «συρραφής» της 
υπάρχουσας πόλης με το νέο πα-
ραλιακό μέτωπο έχει αντιμετωπι-
στεί με τα «commons», δηλαδή με 
αστικές νησίδες/ζώνες πρασίνου, 
υγρού στοιχείου, αστικών εξυπη-
ρετήσεων (π.χ. παιδικές χαρές) και 
δημόσιας τέχνης, που συνδέουν 

την πόλη με το θαλάσσιο μέτωπο 
και τις οδικές αρτηρίες. Για τα κτί-
ρια της Bjοrvika έχει επίσης προ-
βλεφθεί ποικιλία χρωματισμών, 
τονίζει ο Kόλστο, έτσι ώστε να 
διασκεδάζεται η μονοτονία του 
κλίματος του βορρά. Το «μάθη-
μα του Οσλο» ως πρόγραμμα, ως 
μέθοδος και ως αποτέλεσμα είναι 
πολύ χρήσιμο για όσους προβλη-
ματίζονται με τον ανασχεδιασμό 
πόλεων πάνω στη θάλασσα, των 
δικών μας περιλαμβανομένων. 

 
* Ο κ. Ανδρέας Γιακουμακάτος
είναι καθηγητής Αρχιτεκτονικής 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών 
της Φλωρεντίας.

Εξ ολοκλήρου δημόσιος σχεδιασμός και όλα στην ώρα τους

Η αρχιτεκτονική
της Σκανδιναβίας δί-
νει προσοχή σε ζητήμα-
τα ένταξης, βιωσιμότητας 
και ιδιοτήτων του φυσι-
κού χώρου, δίχως ίχνος 
νεοπαραδοσιακής ή τοπι-
κιστικής γραφικότητας. 

Προβλέπεται
η ανέγερση δέκα
χιλιάδων κατοικιών,
κτιρίων γραφείων, 
καταστημάτων,
εστιατορίων, πάρκων 
και πολιτιστικών χώρων.

Το άγαλμα της μεγάλης Νορβηγίδας βαγκνερικής σοπράνο Κίρστεν Φλάγκσταντ μπροστά από την Οπερα.

Αποψη των νέων οικιστικών συγκροτημάτων στην Aker Brugge, με τους δίδυμους πύργους του δημαρχείου του Οσλο στο βάθος. ∆εξιά, τμήμα της «νέας πό-
λης» στην Bjorvika. Οι εργασίες για την ανάπλαση της περιοχής ξεκίνησαν το 2022 και θα ολοκληρωθούν το 2035.

Στη «μύτη» της Aker Brugge και κάτω από τον ήλιο του Ιουνίου, με το μου-
σείο Astrup Fearnley του Ρέντσο Πιάνο δεξιά.

Του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΥ*

Oσλο, η Βαρκελώνη του Βορρά
Μαθήματα από την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της νορβηγικής πρωτεύουσας, μιας περιοχής που κάποτε είχε ναυπηγεία
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XΟΡΗΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η ύπαιθρος δεν κρύβει κανένα μυ-
στικό, όλα είναι εκεί μπροστά σου 
και αν θέλεις να μάθεις περισσό-
τερα αρκεί να ρωτήσεις, να αφιε-
ρώσεις λίγο χρόνο και με ένα κα-
λημέρα πόρτες θα ανοίξουν να 
σε καλωσορίσουν και με το γιάλι-
άλι θα μάθεις ό,τι αγαπάς και ψά-
χνεις. Κάπως έτσι έγινε με την κα 
Φοινίκη Aντωνίου Παπαγεωργίου 
από τη Σαλαμιού της Πάφου, την 
οποία συνάντησα στο χωριό της, 
στο πλαίσιο του Animafest που δι-
οργανώνεται εδώ και χρόνια στο 
όμορφο και φιλόξενο ορεινό αυ-
τό χωριό. Η κα Φοινίκη, μεταξύ 
πολλών άλλων που μου είπε μου 
εξήγησε με απλά λόγια, χωρίς ορο-
λογίες και ύφος πώς τα χρόνια τα 
παλιά έκαναν χαλλούμια στα σπί-
τια, γυναίκες και άντρες... οι τε-
λευταίοι αναλόγως της δουλειάς 
που είχαν...

Κα Φοινίκη, πώς κάνατε τα 
χαλλούμια παλιά, τη ρωτώ, από 
τι γάλα; «Βέβαια, από κατσικίσιο 
γάλα, είχαμε τζιαι θκυο-τρία πρό-
βατα και ανακατώναμε το γάλα 
και γίνουνταν πιο ωραία», προ-
σπαθώ να την ιντριγκάρω, αλλά 
η κα Φοινίκη δεν ενδιαφέρεται 
γι’ αυτά... αγελαδινό βάζατε; «Όι, 
αγελάδες εν είχαμε!». 

Ποια είναι η συνταγή του χαλ-
λουμιού, ξέρεις καμία, τη ρωτώ 
και η απάντηση είναι μία: «Η 
συνταγή είναι να είναι καλό το 
γάλα» και ουδέν πέραν τούτου! 
Και πώς το φτιάχνατε; «Αγοράζα-
με πυθκιά, είχεν ποτσούδιν έτσι, 
τζιαι βάλλαμε λίγη μέσα, καμιάν 
ώρα ήθελεν να πήξει, ανακόφκα-
μεντε έτσι με το κουτάλι το ξύ-
λινο, ύστερα ετσιλούσαμεντο με 

το σσέρι μας (κάνοντάς μου όλες 
τις κινήσεις που μου περιγράφει) 
και κάθετου και εβαλάμεντο μες 
στα ταλάρκα, είχαμεν ταλάρκα». 

Και χωρίς διακοπή η κα Φοι-
νίκη συνεχίζει: «Αν εθέλαμεν να 
τ’ αφήκουμε τυρί, σαν πριν την 
Λαμπρή, εκάμναμε τα τυρκά που 
ήθελε να τα τρίψουμε για τις φλα-
ούνες. Αφήναμε το μες στο τα-
λάρι τζιαι εγυρίζαμεντο για να 
στεχνώσει. Αν θα κάμναμε χαλ-
λούμια, άμα ήθελε να μείνει λί-

ην ώρα να κάτσει, να κάμει το 
σχέδιο του, φκάλλαμεν τα από 
το ταλάρι και εβάλλαμεν τα μέσα 
στην ορόθη που έβραζε και εβάλ-
λαμεν τα τζιαι εψήνουνταν... για 
να γίνουν τα χαλλούμια πρέπει να 
ψηθούν...», πόση ώρα τη ρωτώ: 
«καμιάν ώρα, εξαρτάται που την 
φωθκιά που είχεν από κάτω τζιαι 
εφκάλλαμεν τα με την κουταλούα 
την τρυπητή, εβάλλαμεν τα μες 
στο σινί, εβάλλαμεν τους άλας, 
ετσιλλούσαμεν τα τζιαι διπλώ-
ναμεν τα. Πρώτα βάλλουμεν το 
απλωτό τζι βάλλουμεν του άλας 
τζι ύστερα διπλώνουμεν το σιγά-
σιγά, γιατί άμα το κάμεις απότο-

μα, μπορεί να τσακρίσει πίσω» 
μου τονίζει με μία δόση αυτοπε-
ποίθησης, αγνής σιγουριάς. ∆υό-
σμο βάζατε, συνεχίζω.. «Ναι, άμα 
θέλαμε εβάζαμε!». 

Ρωτώ την κα Φοινίκη αν έκα-
ναν και κάποιο άλλο είδος τυριού... 
«Προτιμούσαμε να τα κάνουμε 
χαλλούμια τζι αναρή» μου λέει, 
και την αναρή πώς την κάνατε; 
«Πάνω στην φωθκιά βάλλουμε την 
ορόθη, τον ορό που λαλούν, άμα 
ήθελεν να βράσει λίγο εγύρναμε 
το γάλα τζιαι νεκατώναμε το λίγο 
τζιαι έφκαινε η αναρή που πάνω. 
Φήναμε τη λίο να ψηθεί, τσιλλού-
σαμε λίο να ψηθεί τζιαι φκάλλαμεν 

την μες στο ταλάρι, εγεμώναμε το 
ταλάρι αναρή... τζαι κάποτε είχεν 
παραπάνω» και μού επισημαίνει: 
«Θέλει προσοχή να μην χογλάσει 
η ορόθη, άμα χογλάσει η ορόθη εν 
κάμνει η αναρή, ήταν το μυστικό 
τούτο» και του χαλλουμιού το μυ-
στικό ποιο είναι τη ρωτώ: «Μετά 
που φκάλλαμε την αναρή εβάλ-
λαμεν τα χαλλούμια τζιαι επροσέ-
χαμεν τα, εκάμναμεν έτσι λίγο με 
το μαδράτζι να ταράξουν, να μην 
μείνουν να κολλήσουν που κάτω, 
ώσπου να ψηθούν. Άμα εψήνου-
νταν έφκαιναν που πάνω τζιαι 
τσιλλούσαμεν τα. Αμα το τσιλλού-
σαμε τζιαι εψήλωνε ήταν ψημένο 

τζιαι εφκάλλαμεν τα!», ήθελε τέ-
χνη της λέω: «Ε! βέβαια! Ντα να 
το βάλεις μέσα να χογλάσει τζαι 
να το φκάλεις... εν ωμό που μέσα, 
ενώ πρέπει να μείνει να ψηθεί!». 
Ποιοι έκαναν χαλλούμια, οι γυναί-
κες μόνο; «Τζιαι οι άντρες εξέρασι, 
οι πιο πολλοί. Εξαρτάται από την 
δουλειά που είχασι» μου λέει και 
μετά από κάμποση κουβέντα που 
είχαμε, δεν ήθελα να την κουρά-
σω άλλο... 

Γλώσσα τυρί 
Σκεπτόμενος αργότερα την 

κουβέντα μας με την κα Φοινίκη 
για το χαλλούμι θυμήθηκα τη συ-

νταγή «Γλώσσα τυρί να κάμεις να 
βαστάζει όλον τον χρόνον» που 
περιλαμβάνεται στο χειρόγραφο 
του18ου-19ου, τον παλαιότερο 
ελληνικό οδηγό μαγειρικής του 
Βουργουνδού Francois Pierre de 
la Varenne, κατά το χειρόγραφο 
«Βαρήννις». Το ελληνικό κείμενο 
του χειρογράφου είναι μετάφρα-
ση από μία ιταλική έκδοση του 
έτους 1781 και μελετάται από τον 
Αγαμέμνονα Τσελίκα, παλαιογρά-
φο, φιλόλογο, ιστορικό, τον οποίο 
και ευχαριστώ για την παραχώ-
ρηση της συνταγής. Η συνταγή, 
όπως καταγράφεται στο χειρό-
γραφο, λέει: «Αφού τυροκομήσεις 
και πάρεις τη μυζήθρα έχοντας το 
τυρί το νωπό [...] το βάνεις μέσα 
εις το χάλκωμα εις τον τζίρο της 
μυζήθρας και αυτά βουλούσι εις 
τον πάτο, βράσε το και ωσάν ιδείς 
πώς πλέουν έβγαλε τα με χουλιά-
ρα τρύπια και άφεις τα εισέ μία 
λεκάνη παστρική», μα και η κα 
Φοινίκη για κουταλούα τρυπητή 
μού μίλησε και πως αν αρχίσουν 
να επιπλέουν τότε ήταν ψημένο! 
Συνεχίζει η συνταγή: «Έπαρε ένα 
από ένα και δίπλωνέ το πέντε έξι 
φορές [...] Και όταν τα ζυμώσεις 
καλά και τα κάμεις ωσάν γλώσ-
σες, βάλ’ τα εις σε κουρούπα αλει-
φτή στοιβάζοντάς τα και έχοντάς 
τα αλατισμένα όντος τα μαλάττεις 
εις τα χέρια σου με άλας ψιλό» 
και η κα Φοινίκη μού είπε πως 
τα τσιλλούσαν και τα δίπλωναν, 
αφού τα αλάτιζαν πρώτα...

Τελικά η καταγραφή της συ-
νταγής μάλλον χαλλουμιού σε 
ένα χειρόγραφο του τέλους του 
18ου και της προφορικής κατα-
γραφής από έναν φορέα άυλης 
κουλτούρας, όπως η κα Φοινίκη 
δεν απέχουν πολύ!

Ο πλούτος της υπαίθρου στην απλότητά του
Η κα Φοινίκη από τη Σαλαμιού της Πάφου περιγράφει στην «Κ» πώς έφτιαχναν χαλλούμια και αναρή και ποιο το μυστικό τους

Πώς κάνατε τα χαλλούμια παλιά, ρωτώ την κα Φοινίκη, από τι γάλα; «Βέβαια, από κατσικίσιο γάλα, είχαμε τζιαι θκυο-
τρία πρόβατα και ανακατώναμε το γάλα και γίνουνταν πιο ωραία».

Μιλώντας με την 
κα Φοινίκη για το 
χαλλούμι θυμήθηκα τη 
συνταγή «Γλώσσα τυρί 
να κάμεις να βαστάζει 
όλον τον χρόνον» 
που περιλαμβάνεται 
σε χειρόγραφο 
του 18ου-19ου.
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ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η χειραφέτηση της μαύρης
Αμερικής, όσα είδε ένα βλέμμα 

Ταξίδι #6

Στα 84 του χρόνια σήμερα, ο Αμερι-
κανός φωτογράφος Κουαμί Μπράθ-
γουεϊτ παραμένει ένας θρύλος της 
αμερικανικής κουλτούρας. Τις δε-
καετίες του ’50 και του ’60, στη 
Νέα Υόρκη, υπήρξε σκαπανέας 
του κινήματος απελευθέρωσης της 
μαύρης ταυτότητας και με τις φω-
τογραφίες του υπέδειξε ένα άλλο 
αισθητικό πρότυπο. Στο έργο του 
είναι αφιερωμένη η νέα έκθεση 
στην Ιστορική Εταιρεία της Νέ-
ας Υόρκης (New York Historical 
Society), που ξεκίνησε στις 19 
Αυγούστου και θα διαρκέσει έως 
τον Ιανουάριο του 2023, ως φό-
ρος τιμής για έναν άνθρωπο που 
με τόλμη κατόρθωσε να φτιάξει 
μόνος του έναν ολόκληρο κόσμο, 
να δώσει υπόσταση σε πολλούς 
ανθρώπους και να δώσει φωνή και 
αξιοπρέπεια σε άλλους τόσους. Η 
έκθεση παρουσιάζει πορτρέτα για 
τα οποία είναι διάσημος ο Κουα-
μί Μπράθγουεϊτ, ένας προσωπο-
γράφος, πορτρετίστας της μαύρης 
Αμερικής. Σε καιρούς που άλλαζαν, 
αλλά με μεγάλες δυσκολίες, κατά 
τις μεταπολεμικές δεκαετίες, ο ρη-
ξικέλευθος αυτός φωτογράφος θέ-
λησε να φτιάξει ένα δίκτυο συνεν-
νόησης και αλληλεγγύης με άλλους 
μαύρους δημιουργούς. Ταυτόχρο-
να αγωνίστηκε πολύ για να απελευ-
θερώσει τις μαύρες γυναίκες από 
τα πρότυπα ομορφιάς που έβλεπαν 
παντού στον κινηματογράφο και 

στη διαφήμιση, τα οποία όριζαν 
και προορίζονταν για τις λευκές 
γυναίκες. Αυτή η διάσταση είχε 
προκαλέσει μεγάλο ψυχικό πόνο 
σε εκατομμύρια Αφροαμερικανί-
δες γυναίκες εκείνα τα χρόνια, που 
προσπαθούσαν να εκφράσουν τη 
δική τους ταυτότητα σε μια κοι-
νωνία χωρίς πολλά πρότυπα για 
τις ίδιες. Ο Κουαμί Μπράθγουε-
ϊτ ενίσχυσε την τάση για το νέο 
μόντελινγκ και τα νέα αισθητι-
κά πρότυπα μετά το 1960 και την 
ένταξη των μαύρων γυναικών στο 
κυρίαρχο ρεύμα παραγωγής και 
διάδοσης αισθητικών προτύπων 
και ερωτικών κριτηρίων. Ηταν μια 
διαδικασία μακρόχρονη αλλά απο-
τελεσματική. Η έκθεση είναι μια 
ευκαιρία εναλλακτικής ανάγνω-
σης του κινήματος χειραφέτησης 
των Αφροαμερικανών, την προ-
βολή μιας νέας ταυτότητας και 
την κατανόηση αυτής της διαδρο-
μής, που είναι πλέον μια κληρο-
νομιά με πολιτισμικό αποτύπωμα. 
Εκτός από τα πορτρέτα του Κου-
αμί Μπράθγουεϊτ, παρουσιάζο-
νται φωτογραφίες άγνωστες από 
το αφανές Χάρλεμ της δεκαετίας 
του ’60, καθώς και φωτογραφίες 
μόδας από τις πασαρέλες «περη-
φάνιας» που είχαν γίνει τότε. Κατά 
μία άλλη έννοια, η έκθεση αυτή 
είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε κα-
λύτερα μια σπουδαία προσωπικό-
τητα που αφήνει έργο. 

Είδε ένα όνειρο. Κολυμπούσε, λέει, 
στη θάλασσα. Μάλλον, όχι, δεν 
κολυμπούσε ακριβώς. Ζούσε στη 
θάλασσα. Hταν κάτι σαν ψάρι. Οχι 
ακριβώς ψάρι, αλλά και πάλι, ναι, 
ψάρι. Κήτος.

Τα νερά ήταν σκοτεινά και πα-
γωμένα, αλλά εκείνη αισθανόταν 
σαν στο σπίτι της. Ισως έφταιγε 
μια φωτογραφία που είχε πετύχει 
τυχαία στο Instagram. Η φωτο-
γραφία απεικόνιζε τον καρχαρία 
της Γροιλανδίας.

Βρήκαν έναν τέτοιο καρχαρία, 
που έχει ηλικία 400 χρόνων, να 
κυκλοφορεί στα νερά της Αρκτι-
κής. Υποτίθεται ότι αυτό το ψάρι 
είναι το πιο αρχαίο σπονδυλωτό 
πάνω στη Γη.

Την κατέλαβε μια μελαγχολία 
όταν είδε αυτό το άσχημο κήτος, 
τόσο γηραλέο το ίδιο, τόσο αρ-
χαίο ως είδος, να κολυμπάει μο-
νάχο του σε αυτά τα αφιλόξενα 

νερά. Κάπου διάβασε πως αυτό 
το είδος καρχαρία φτάνει τα 270 
χρόνια ζωής τουλάχιστον. Η μύ-
ηση στην ενηλικίωση γι’ αυτούς 
τους καρχαρίες γίνεται αφότου 
έχουν πατήσει τα 150. Σκέφτη-
κε ότι το κήτος ήταν εδώ πολύ 
πριν γεννηθεί η ίδια και θα είναι 
εδώ αφού θα έχει εκείνη πεθάνει.

Οι ιχθυολόγοι που παρακο-
λούθησαν αυτόν τον 400 χρόνων 
καρχαρία είπαν ότι είναι θηλυ-
κός. Μια γυναίκα μονάχη της σε 

τέτοια κρύα νερά, σκέφτηκε. Το 
σκέφτηκε ακόμα και μέσα στο 
όνειρό της.

Είπαν ακόμα ότι μπορεί να 
φτάσει τα 512 χρόνια ζωής. Αυ-
τή η γυναίκα μέσα στα παγωμένα 
νερά είναι σαν να ζει για πάντα.

Νόμιζε πως δεν υπάρχει το «για 
πάντα». Oλοι φεύγουν, όλοι χάνο-
νται, κάποιοι ξεχνιούνται, κάποιοι 
σε στοιχειώνουν κι αφού έχουν 
φύγει. Ισως αυτό το στοιχειό να 
είναι «τα πάντα».

Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα 
όμως. Εκτός από αυτή τη γυναίκα-
καρχαρία. Πεντακόσια χρόνια ζω-
ής ισοδυναμεί με το «για πάντα»;

Στο όνειρο είδε τα μάτια της. 
Eχει παράξενα μάτια αυτός ο καρ-
χαρίας. Αλλάζει φακούς συνέχεια, 
καθώς ωριμάζει. Αυτός είναι ο 
δείκτης της ηλικίας του όπως οι 
γραμμές στους κορμούς των αρ-
χαίων δέντρων.

Στο όνειρο ένιωθε μια βαριά 
λύπη, αν και ένιωθε σαν στο σπίτι 
της. Iσως επειδή από μικρή στο 
σπίτι της συχνά ένιωθε λυπημέ-
νη. Το σπίτι της δεν την προστά-
τευε από τη λύπη. Iσως να την 
ενέτεινε κιόλας.

Hθελε να ξυπνήσει. Είχε μπρο-
στά της τον καρχαρία της Γροι-
λανδίας να ταξιδεύει κάτω από το 
ηλεκτρικό μπλε των παγόβουνων 
της Αρκτικής και ήταν λες και κοι-
τούσε σε έναν καθρέφτη.

Εβλεπε τον εαυτό της να χά-
νεται και να εμφανίζεται ξανά 
μέσα από τις σκιές, τις απαλές 
αντανακλάσεις των ακτίνων του 
ηλίου κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας.

Ξύπνησε με ένα αίσθημα πνιγ-
μού. Σαν κάτι που είχε ξεχάσει και 
να της το θύμισε αυτό το πλάσμα. 
Σαν να της έλεγε τραγούδια σε 
μιαν ακατάληπτη γλώσσα.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Καθημερινοί άνθρωποι
Από τους πλέον ενδιαφέροντες καλ-
λιτέχνες από τη Νότια Κορέα, ο 
Heeso Kim, 38 ετών, παρουσιά-
ζει τη χαρακτηριστική σειρά των 
«θραυσματικών» προσωπογρα-
φιών του στο Λονδίνο. Στην αί-
θουσα τέχνης Unit, στο Μέιφερ, 
ο καλλιτέχνης μοιράζεται εκδοχές 
μιας πανανθρώπινης συνθήκης με 
σπουδές πάνω στη μοναξιά και 
στην εγκαρτέρηση. Η τεχνοτροπία 
του, με στοιχεία εξπρεσιονισμού 
και κυβισμού, καθιστά την τέχνη 
του αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερα 
συλλεκτική διεθνώς. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Η νέα βιογραφία της Ελίζαμπεθ Τέ-
ιλορ ανακοινώθηκε από τον εκ-
δοτικό οίκο Χάρπερ και θα κυ-
κλοφορήσει στις 6 ∆εκεμβρίου 
με συγγραφέα τη δημοσιογράφο 
Κέιτ Αντερσεν Μπρόουερ (το βι-
βλίο διατίθεται σε προπώληση). 
∆ιαφημίζεται ως η πληρέστερη βι-
ογραφία της Τέιλορ, βασισμένη σε 
συνεντεύξεις συγγενών και φίλων, 
σε ημερολόγια, σε ανέκδοτες επι-
στολές και πολλά τεκμήρια. Φέτος, 
συμπληρώνονται 90 χρόνια από 
τη γέννησή της και 11 από τον 
θάνατό της. 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
Επιστροφή στην Ιταλία
Το Μουσείο Γκετί ανακοίνωσε πως 
θα επιστρέψει στο ιταλικό κράτος 
αρχαιότητες που όπως αποδείχθη-
κε υπήρξαν προϊόν αρχαιοκαπη-
λίας και παρανόμως πουλήθηκαν. 
Πρόκειται για γλυπτική σύνθεση 
του 2ου αιώνα μ.Χ. από πηλό, απο-
τελούμενη από καθήμενο ποιητή 
περιστοιχισμένο από δύο σειρή-
νες. Το γλυπτό είναι γνωστό και ως 
«Ο Ορφέας και οι Σειρήνες». Υπό 
εξέταση βρίσκονται και τέσσερα 
ακόμη έργα τέχνης, τα οποία πι-
θανότατα θα επιστραφούν επίσης 
στην Ιταλία. 

ΜΝΗΜΗ
Ρέιμοντ Μπριγκς 
Από τους αγαπημένους εικονογρά-
φους παιδικών βιβλίων στην Αγ-
γλία, ο Ρέιμοντ Μπριγκς απεβί-
ωσε σε ηλικία 88 ετών. ∆ιεθνώς 
γνωστός για το χωρίς λόγια ει-
κονογραφημένο βιβλίο του «Χιο-
νάνθρωπος» (1978), ο Μπριγκς 
ήταν ένας δημιουργός που άφη-
σε τη σφραγίδα του στην παιδι-
κή λογοτεχνία με τον δικό του 
τρόπο. Είχε δημιουργήσει και 
άλλα βιβλία, όλα στοχαστικά και 
φιλοσοφικά, που βρήκαν μεγά-
λο αναγνωστικό κοινό σε όλο 
τον κόσμο. 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Τρικυμιώδης αρχιτεκτονική
Το νέο οικιστικό πρότζεκτ του αρ-
χιτεκτονικού γραφείου MVRDV 
προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις 
στο Αμστερνταμ λόγω της εικο-
νοκλαστικής αισθητικής του. Το 
πρότζεκτ «Valley» προσφέρει δια-
μερίσματα κατοικίας υψηλών προ-
διαγραφών, γραφεία και δημόσιο 
χώρο σε εμβαδόν 75.000 τ.μ. μέ-
σα σε πράσινες εκτάσεις. Τα πά-
μπολλα παράθυρα, οι εξώστες, οι 
ταράτσες συντελούν σε μια αρχι-
τεκτονική πρόταση που ολοκλη-
ρώνεται σε συνδυασμό με το υδά-
τινο στοιχείο. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο άσχημος καρχαρίας της Γροιλανδίας. Υποτίθεται ότι αυτό το ψάρι είναι το 
πιο αρχαίο σπονδυλωτό πάνω στη Γη.

Φωτογραφία 
του Αφροαμερικανού φωτογράφου 

Κουαμί Μπρέθγουεϊτ. 
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Είπαν ότι μπορεί να 
φτάσει τα 512 χρόνια 
ζωής. Αυτή η γυναίκα 
μέσα στα παγωμένα 
νερά είναι σαν 
να ζει για πάντα.



Κυριακή 21 Αυγούστου 2022  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ
Λουκής Λάρας

Ο Δημήτριος Βικέλας γεννήθηκε 
στην Ερμούπολη Σύρου στις 15 Φε-
βρουαρίου 1835 και πέθανε στην Αθή-
να στις 20 Ιουλίου 1908. Ήταν Έλλη-
νας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος. 
Ως λογοτέχνης μνημονεύεται για το 
μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας, έρ-
γο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της 
νεοελληνικής πεζογραφίας αφού ήταν 
αυτό που άνοιξε τον δρόμο που οδη-
γούσε στην ηθογραφία.
Ο Λουκής Λάρας είναι μία εκτενής 
νουβέλα, όπου κυριαρχούν οι ήπιοι τό-
νοι, η καλοσύνη, η συναισθηματική ευ-
γένεια, η ήρεμη εγκαρτέρηση, η ανθρωπιά. Ο Λουκής Λάρας σκι-
αγραφείται ως κατεξοχήν «αντιηρωική» μορφή των χρόνων του 
αγώνα, μακριά από την ατμόσφαιρα των πατριωτικών εξάρσεων 
και των ηρωικών υμνολογιών. Σε αυτοτελή έκδοση πρωτοεκδό-
θηκε τον Ιούνιο του 1879, ενώ είχε προηγηθεί η δημοσίευσή του 
σ ε συνέχειες στην Εστία στις αρχές του ίδιου έτους. Μέχρι το θά-
νατο του συγγραφέα κυκλοφόρησαν άλλες τέσσερις εκδόσεις με 
γλωσσικές αλλαγές που κυρίως αποσκοπούσαν στην απλούστευ-
ση της γλώσσας. Είναι ξεκάθαρα φανερό πως η φαντασία του 
συγγραφέα λειτουργεί αναπλαστικά, στο έργο του, βασιζόμενη 
πάντα σε εξωτερικά ερεθίσματα έμπνευσης, όπως είχε ομολο-
γήσει κι ο ίδιος. Στην περίπτωση του Λουκή Λάρα όχι απλώς την 
αφορμή αλλά και ολόκληρη την αφηγηματική βάση και το πλαί-
σιο έδωσε το χειρόγραφο του Λουκά Ζίφου ή Τζίφου, τη συγγρα-
φή του οποίου παρότρυνε ο ίδιος ο Βικέλας.
Το ηλεκτρονικό βιβλίο διατίθεται δωρεάν από την εφαρμογή 
Read Library. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.read-
library.com/ για περισσότερα βιβλία και πληροφορίες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
ο κοινωνικό στάτους (ο σεβα-
σμός και ο θαυμασμός από 
τους άλλους) είναι σημαντι-

κότερο για την υγεία μας από κά-
θε άλλο κοινωνικό ή οικονομικό 
παράγοντα. Στον «Ιππόλυτο Στε-
φανηφόρο», ο Ευριπίδης διακρί-
νει μεταξύ της καλής ντροπής (αι-
δώς), όπου ένα καλό ιδεώδες του 
εγώ μας καθοδηγεί να σεβόμα-
στε τη δικαιοσύνη, και της κακής 
ντροπής (αισχύνη), που φέρει το 
βαρύ φορτίο της περιφρόνησης 
και εξοστρακίζει το άτομο από το 
«σπίτι» του, κάπου όπου ανήκει 
από κοινού με άλλους – όμοιους 
με αυτόν, κάπου από όπου ξεκινά, 
κάπου όπου επιστρέφει. 

Φαντασθείτε τον ψυχικό πόνο 
που βιώνει ένα παιδί όταν απογυ-
μνώνεται και ντροπιάζεται, δια-
σύρεται, εμπρός στην κοινωνική 
του ομάδα. Ο πόνος είναι αβάστα-
χτος. Το άτομο βιώνει σύγχυση, 
αποπροσωποποίηση και συγχώ-
νευση του εαυτού με τον άλλο. 
Ανοίγει η γη και τον καταπίνει, 
γίνεται αόρατος. Είναι μια άμυ-
να ψυχωτικής τάξης. Το άτομο 
παύει να είναι υποκείμενο που 
σκέφτεται. Βυθίζεται στη λύπη. 
∆εν μπορεί να κρίνει, να δοκιμά-
σει την πραγματικότητα. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι δημόσιοι χώροι. ∆εν είναι 
υπηρεσίες. Είναι η αρχιτεκτονι-
κή του σύγχρονου κοινωνικού 
σύμπαντος και θέτουν θέματα 
ασφάλειας. Προκαλούν ρήγμα-
τα στη συνοχή της κοινωνίας. 
Χρειάζονται ρύθμιση. Μπορούν 
να γίνουν χώροι δημόσιας δια-
πόμπευσης. Μπορούν εύκολα να 
δημιουργήσουν προσωρινές αγέ-
λες, που έχουν έναν μόνο τρόπο 
ύπαρξης: τον αποκλεισμό κάποιου 
που πρέπει να εξοντωθεί. ∆εν μι-
λώ μόνο για ακραίες περιπτώσεις. 
Μιλώ για τη βία του καθημερινού 
εκφοβισμού. Υπάρχουν έξω εκεί 
άλλοι που μισούν και θέλουν να σε 
καταστρέψουν. Ας έχουμε τον νου 
μας. Και ας προσέχουμε ο ένας 
τον άλλον. Ας μη σιωπήσουμε. 

Μια δημοκρατική πόλη αποτε-
λείται από διακριτούς χώρους και 
χρόνους (αγορά, Βουλή, Τύπος, 
θέατρο, δικαστήρια, εκκλησίες, 
τηλεόραση, ∆ιαδίκτυο, παρέες, 
γεύματα, πάρτι, κουτσομπολιό) 
που ρυθμίζουν θεσμικά πώς το 
ιδιωτικό μπορεί να παρουσιασθεί 
δημοσίως. Μια δημοκρατία αποτε-
λείται από έντιμους όχι έξυπνους 

ανθρώπους που τους συνέχει η φι-
λία, όχι η παντοδύναμη φαντασί-
ωση ότι ανήκουν στο inner ring. 
Εντιμότητα είναι το τακτ να λες 
την αλήθεια που αντέχεις εσύ και 
ο άλλος. Στην αρχαία Αθήνα, κα-
τά τα Ελευσίνια Μυστήρια, όταν 
η πομπή περνούσε τη γέφυρα του 
Κηφισού, υπήρχαν με καλυμμέ-
να πρόσωπα οι «γεφυριστές» που 
έσκωπταν με ασύστολο τρόπο 
τους επισήμους που ακολουθού-
σαν την πομπή. Το καθημερινό 
κουτσομπολιό επίσης είναι ένα 
παιχνίδι πολύ σοβαρό και απαραί-
τητο για τη δημοκρατία. Ομως, το 
να λες ψέματα με σκοπό να εκμη-
δενίσεις τον άλλον που φθονείς, 
είναι ανέντιμο. Ο ρατσισμός, ο 
εκφοβισμός αυτών που θεωρείς 
αδύναμους, είναι ανέντιμο, πα-
ρανοϊκό και γελοίο. 

Στην εφηβεία, το άτομο ορί-
ζει ποιο είναι σε σχέση με την 
κοινωνία. Βγαίνει στον κόσμο. 
Εχει την ικανότητα να είναι. Και 
να είναι μόνο παρουσία του άλ-

λου. Ο αληθινός εαυτός του εί-
ναι βαθιά μοναχικός. Χρειάζεται 
ευνοϊκές συνθήκες για να τολ-
μήσει να βγει στον κόσμο, να 
αρχίσει να εκπέμπει αυθόρμη-
τες χειρονομίες, να συμβάλλει 
δημιουργικά στην κοινωνία. Τις 
αυθόρμητες χειρονομίες του, τον 
αληθινό εαυτό εν δράσει, φθο-
νούν βαθύτατα και φοβούνται οι 
τύραννοι της γειτονιάς του. Τον 
εκφοβίζουν για να συμμορφωθεί, 
να ζει μέσα στον φόβο, να γίνει 
ένας ψευδής εαυτός σαν τους 
ίδιους. Αυτοί που ασκούν βία εί-
ναι αυτοί που έχουν υποστεί αυ-
τήν τη βία παλιότερα. Η αγωνία 
του ατόμου που εκφοβίζεται είναι 
ότι σέβεται ο άλλος τον ναρκισ-
σισμό του. Να μην έχεις καμιά 
απόκριση –να επικρατεί σιγή– 
στην ανάγκη του για νόημα. Να 
μη σε περιβάλλει ένας κόσμος. 
Το σύμπαν που σε περιβάλλει 
να μην έχει γίνει ένας κόσμος, 
μια τάξη με νόημα, ένας νόμος. 
Το άτομο που μένει αδέσποτο 
μπορεί να πιαστεί σε ένα δίχτυ 
συκοφαντιών μιας «αγέλης» που 
τον διασύρει, τον απογυμνώνει 
από το ήθος του, τον εξοντώνει 
ηθικά, του φοράει ένα ποτισμένο 
με δηλητήριο ρούχο που τρώει τις 
σάρκες (αυτό έδωσε η ∆ηιάνειρα 
στον άπιστο Ηρακλή για να τον 
εκδικηθεί), του δίνει τον πόνο 
σαν ύστατο δέρμα. Η απόσυρ-
ση και ο διασυρμός ετυμολογι-

κά συνδέονται με το σύρω και το 
δέρμα (σημαίνουν και γδέρνω). Η 
ψυχή μας γεννιέται από το σώμα 
μας και κατοικεί μέσα σε αυτό. 
Το δέρμα που μας προστατεύει 
δημιουργείται από τα πρώτα μας 
«όχι» που εδραιώνουν την ταυτό-
τητά μας, την οποία επικυρώνει 
η ανταπόκριση, το βλέμμα του 
αντικειμένου, του άλλου που έχει 
νόημα για εμάς, μέσα μας και έξω. 
Αυτό μάς καθιστά υποκείμενα, 
που σκέφτονται. 

Σήμερα οι επιθέσεις επί των 
δεσμών της σκέψης καθιστούν 
την εργασία του πολιτισμού ανε-
παρκή. Η λέξη ήθος συνδέεται με 
την ηθική, τον νόμο, τα ήθη, τον 
χαρακτήρα, τις συνήθειες. Στον 
Ομηρο η λέξη ήθος σήμαινε το εν-
διαίτημα, τη συνήθη διαμονή, τα 
μέρη όπου συχνάζουν τα αγρίμια 
και οι άνθρωποι, για να κρυφτούν 
από τα αρπακτικά. Γεννιόμαστε 
με μιαν έμφυτη ανάγκη, όμοια με 
την πείνα και τη δίψα, να ανα-
ζητάμε τον άλλον που έχει και 
δίνει νόημα. Ο αληθινός εαυτός 
μας έχει έναν πυρήνα πρωταρχι-
κής μοναχικότητας και εγγύτητας. 
Γεννιέται μέσα σε μια αρχέγονη 
μήτρα διυποκειμενικότητας. ∆εν 
είναι προς επικοινωνία. Είναι η 
μυστική πηγή της ζωής μας. ∆εν 
είναι προς έκθεση.

 
* Ο κ. Σωτήρης Μανωλόπουλος 
είναι ψυχαναλυτής παιδιών. 

Η Ζέτα Κουντούρη γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε Νομικά και εργά-
στηκε ως δικηγόρος. Στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου 
εργάστηκε ως επιστημονική συ-
νεργάτις, δίδαξε για δύο χρόνια 
δημιουργική γραφή στο εργαστή-
ρι της Φοιτητικής Λέσχης. Εχει εκ-
δώσει τέσσερα μυθιστορήματα και 
τέσσερις συλλογές διηγημάτων. 
Διηγήματά της έχουν ανθολογηθεί 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το μυθι-
στόρημά της «Κασκόλ από κασμί-
ρι» (εκδ. Κέδρος). Είναι μέλος της 
Εταιρείας Συγγραφέων.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Το καλοκαίρι θεωρώ απόλαυση να 
διαβάζω ιστορίες μυστηρίου. Αυτό 
τον καιρό έχω δύο βιβλία πλάι στο 
κρεβάτι μου, το ένα είναι «Η σιω-
πηλή ασθενής» του Αλεξ Μιχαηλίδη 
και το άλλο «Εκεί που τραγουδάνε 
οι καραβίδες» της Ντέλια Οουενς.
   
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί; 
Η Μαίρη Πόπινς της Πάμελα Λί-
ντον Τράβερς, για να σκορπίζω χα-
ρά στα παιδιά.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;
Τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τον 
Γρηγόριο Ξενόπουλο, τον άνθρωπο 

που η διεισδυτική ματιά του ανέδει-
ξε τον Ποιητή στο ελληνικό κοινό.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Μετά τις σπουδές μου έπαψα να 
συνδυάζω την ανάγνωση με τη 
γνώση. Θεωρώ, μάλιστα, ότι τα βι-
βλία ανταμείβουν κυρίως με την 
απόλαυση που σου χαρίζουν.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα για πρώτη φορά;
Το «Κατηγορώ» του Εμίλ Ζολά.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Ο «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ.
 
Στο «Κασκόλ από κασμίρι», πού 
κυρίως εστιάζετε;
Στις δυσκολίες των προσωπικών 
σχέσεων και στα μυστικά που υπο-
νομεύουν ακόμη και τις πιο στενές 
οικογενειακές σχέσεις.
 
Πόσο σκληρή είναι η διαπίστωση 
ότι η οικογενειακή αγάπη δεν εί-
ναι αυτονόητη;
Ιδιαίτερα σκληρή· το πόσο εξαρτά-
ται από τον τρόπο που εκδηλώνεται 
σε κάθε οικογένεια. Στο «Κασκόλ 
από κασμίρι» το πρόβλημα δεν εί-
ναι τόσο μεγάλο ούτε αξεπέραστο, 
αφού και οι δυο γονείς –βλέπουμε 
στο τέλος– αγαπούν βαθιά τα παι-
διά τους. Επιπλέον, η αμοιβαία συγ-
γνώμη οδηγεί και τους ίδιους στην 
κάθαρση. Στη σύγχρονη κοινωνία, 
όμως, καθώς περνάει ο καιρός, 
δυστυχώς αυξάνονται ραγδαία τα 
κρούσματα ενδοοικογενειακής βί-
ας και κακοποίησης.
 
Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει η μνή-
μη; Ενα σχόλιο γι’ αυτήν τη φράση. 
Πάντα πίστευα ότι η μνήμη δρα 
επιλεκτικά, όπως επιλεκτικά δρα 
και η λήθη. Μνήμες οδυνηρές σι-
γά σιγά ξεφτίζουν, μέχρι που 
φτάνεις να αναρωτηθείς αν 
όντως υπήρξαν στη ζωή 
σου ή απλώς τις φαντάστη-
κες, ενώ άλλες, τις ευχά-
ριστες που αναπολείς, 
τρέμεις μη και ήταν αυ-
ταπάτη.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Η στάση του πελαργού. Μικροδοκίμια
εκδ. Στερέωμα, σελ. 229

 

Τ
ι είναι η ποίηση· τι είναι η ση-
μαντική ποίηση και τι η μέ-
τρια· ποια είναι η διαφορά 

ανάμεσα στον λόγο και τη γλώσ-
σα· πώς γεννιέται η ποίηση· ποια 
είναι η σχέση της ποίησης με το 
άρρητο· σε τι συνίσταται η φω-
νή της ποίησης· πώς ορίζεται η 
πραγματική ηλικία του ποιητή 
– πότε γεννιέται, πότε ενηλικιώ-
νεται, πότε γερνάει· ποιος είναι ο 
χρόνος της ποιητικής δημιουργί-
ας και η σχέση του με τον χρόνο 
του επαγγελματικού βιοπορισμού· 
διίστανται ποίηση και ζωή ή η μια 
επιβεβαιώνει τον λόγο και την 
πράξη της άλλης· καλλιεργείται 
η ποίηση ή γεννιέται αυτοφυ-
ώς κι ο ποιητής καλείται να μην 
την εμποδίσει, να τη βοηθήσει να 
’ρθει στην επιφάνεια; Η τριαντα-
πεντάχρονη παρουσία του Θανά-
ση Χατζόπουλου στον χώρο της 
ποίησης –πρώτη του συλλογή το 
«Ιδίοις σώμασι», 1986– συνοδεύ-
εται από έναν συστηματικό λόγο, 
μια πάγια αναζήτηση, μια διαρκή 
εμβάθυνση γύρω από τα τι και τα 
πώς της ποιητικής πράξης. Τρί-
τος δοκιμιακός τόμος, «Η στάση 
του πελαργού» περιλαμβάνει 61 

μικρά πεζά, ορισμένα ανέκδοτα 
και άλλα δημοσιευμένα μέσα στα 
τελευταία τριάντα χρόνια σε δια-
φορετικά έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα. Η θεματολογία του ποικίλει, 
τα κείμενα ποιητικής συνιστούν 
ωστόσο τον κορ-
μό του γοητευτι-
κού αυτού έργου.

Το να μιλήσει 
κανείς για την 
ποίηση μοιάζει 
με στοίχημα εκ 
προοιμίου χαμέ-
νο, διότι όπως 
έχει παρατηρή-
σει ο συγγραφέ-
ας, πώς «να αγγί-
ξεις κάτι που δεν 
υπόκειται στην 
αφή, αφού μόλις 
πας να το πιάσεις 
εκείνο χάνεται ή 
σκορπίζει». Για να το επιτύχει 
ο Θανάσης Χατζόπουλος ανα-
πτύσσει έναν δοκιμιακό λόγο 
ερωτηματικό, ερευνητικό, στο-
χαστικό. Καταφεύγει σε μεταφο-
ρές, χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, 
επιχειρεί αναλογίες, παίρνοντας 
παραδείγματα από τη φύση, τη 
φυσική, την αρχιτεκτονική, τη 
φαρμακευτική, την υφαντική, 
την αστρονομία, την κοσμολο-
γία. Και εντέλει κατορθώνει να 

περικλείσει στον ρυθμό των μι-
κρών κειμένων του τις ανεπαί-
σθητες μετακινήσεις, τις οιονεί 
αθέατες συμπυκνώσεις, εκείνες 
που μαγικώ τω τρόπω παράγουν 
την ποίηση. Πρόκειται για την 

καλλιέργεια μιας 
δοκιμιακής γρα-
φής, που χωρίς 
υποψία ποιητικί-
ζουσας φράσης, 
δεν απέχει πολύ 
από την ίδια την 
ποίηση – το δοκί-
μιο στην πιο υψη-
λή αποστολή του. 
∆ιότι κάνει τα 
πράγματα –τα τι 
και τα πώς της 
πράξης της ποί-
ησης– «να ανα-
φανούν σε αυτό 
που είναι». Ή αλ-

λιώς, όπως ο συγγραφέας ορίζει 
την ποιητική πράξη, κάνει τις λέ-
ξεις «να ανοίγονται στο άρρητο», 
«να αποθησαυρίζουν το εκτόπι-
σμα του πράγματος».

Το κείμενο που χαρίζει στον 
τόμο τον τίτλο του, «Η στάση του 
πελαργού», δεικνύει πώς κατορ-
θώνει ο λόγος του Χατζόπουλου 
να περικλείει στην εκφορά του 
απροσδόκητη συγκινησιακή φόρ-
τιση συμπλέκοντας την ερώτηση 

με την ενατένιση, τον στοχασμό 
με το όραμα. Πότε και πώς γρά-
φει ο ποιητής; Πότε προφταίνει 
να κυοφορήσει, να θρέψει και να 
αναστήσει την ποίησή του; Αυτό 
το πουλί που η λαϊκή και η αστική 
μυθολογία το θέλουν να φέρνει 
στο μακρόστενο ράμφος του τα 
νεογέννητα μωρά μες στις φα-
σκιές τους, αυτό το κομψό πουλί 
που στηριγμένο στο επιφανειακά 
εύθραυστο, στην πραγματικότη-
τα στιβαρό πόδι του κατοπτεύ-
ει σε ημιανάπαυση το σύμπαν, 
πάντοτε σε εγρήγορση για να 
αγρεύσει την κατάλληλη ποιη-
τική ύλη, αυτό το πουλί λοιπόν 
τροφοδοτεί τη συγγραφική φα-
ντασία προκειμένου προσφέρει 
μια μεταφορά της αθέατης, ακα-
τάληπτης και παράδοξης διερ-
γασίας από την οποία γεννιέται 
η ποίηση. Φαινομενικά αντιφα-
τικός, καθότι διερευνητικός και 
ταυτόχρονα αποφθεγματικός, ο 
λόγος του κατορθώνει να διεισ-
δύσει στο κέλυφος και να παρα-
κολουθήσει πώς πραγματοποιεί-
ται «η απόσταξη του λόγου μέσα 
από τη γλώσσα», πώς «ανακαινί-
ζεται ο λόγος μέσα από τη φθορά 
της καθημερινής χρήσης», πώς 
γεννιέται η ζωή των λέξεων, ή με 
άλλα λόγια «η γραφή ως ελευθε-
ρία του αισθάνεσθαι».

Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ*

Τα τι και τα πώς της πράξης της ποίησης

Διασυρμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Προκαλούν ρήγματα 
στη συνοχή της κοι-
νωνίας. Χρειάζονται 
ρύθμιση. Μπορούν 
να γίνουν χώροι δημό-
σιας διαπόμπευσης.

Φαντασθείτε τον ψυχικό πόνο που βιώνει ένα παιδί όταν απογυμνώνεται και ντροπιάζεται, διασύρεται εμπρός 
στην κοινωνική του ομάδα. Ο πόνος είναι αβάσταχτος.
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Επιμέλεια: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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Είχα αποφασίσει συνειδητά να δια-
βάσω το «Ενα σκοτεινό δωμάτιο» 
του Αλέξη Παπαχελά το καλο-
καίρι. Γνώριζα ότι θα μου δημι-
ουργούσε την ανάγκη να αφήσω 
στην άκρη τα δικά μου γραπτά 
και να ασχοληθώ με τη χούντα. 
Το σημερινό σημείωμα δεν είναι 
μια βιβλιοκριτική, μια διαδικα-
σία που ούτως ή άλλως τη θεωρώ 
άχαρη αλλά και αχρείαστη, αφού 
σημειώνω ευθύς εξαρχής ότι το 
«Σκοτεινό ∆ωμάτιο» πρέπει να 
μελετηθεί από όλους μας. Απο-
τελεί μια άρτια έρευνα, μια de 
profundis παρουσίαση και ανά-
λυση πάνω σε αρχειακές πηγές 
και μοναδικές προσωπικές συνε-
ντεύξεις που αποτελούν πολύτιμο 
θησαυρό για την επίτευξη ενός 
αποφασιστικού βήματος προς τη 
συλλογική μας αυτογνωσία.

Το Θέατρο Σκιών
Ο Αλέξης Παπαχελάς υπογραμ-

μίζει από τις πρώτες σελίδες πως 
ο εθνικισμός, το λούμπεν, ο λαϊκι-
σμός και η υπεραπλούστευση, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ελε-
γκτικών μηχανισμών και ανθρώ-
πων με ειδικό διαμέτρημα ώστε 
να βγουν μπροστά και να ανα-
λάβουν την ευθύνη, οδηγούν σε 
εθνικές τραγωδίες. Η συλλογική 
μνήμη το διαπίστωσε στη Μικρά 
Ασία, όταν η «Μικρή Πλην Τίμια 
Ελλάδα» θριάμβευσε ως πολιτική 
τάση, οδηγώντας στον αφανισμό 
του Ελληνισμού της καθ’ ημάς 
Ανατολής, όπως και στην Κύπρο 
με τυράννους να γίνονται περί-
γελος στα χέρια ξένων μυστικών 
υπηρεσιών και χρήσιμοι ηλίθιοι 
για σύγχρονους Μακιαβέλι. Το ευ-
τελές δεν έχει μόνο την ιδιότητα 
να ξεφτίζει στον χρόνο αλλά και 
να συμπαρασύρει στη φθορά μα-
ζί του πρόσωπα και καταστάσεις 
που στην περίπτωση της εξωτε-
ρικής πολιτικής μεταφράζονται 
σε εθνικά συμφέροντα και κύρος.

Κύπρος και Παπαδόπουλος
Οι οπορτουνιστικοί σχεδια-

σμοί για την Κύπρο ξεκινούν από 
την πρώτη χούντα, αυτή του Πα-
παδόπουλου, με τον ίδιο να κλεί-
νει το μάτι στην Αγκυρα και να 
αποσύρει την Ελληνική Μεραρχία 
τον Νοέμβριο του 1967 που είχε 
στείλει μυστικά στη Μεγαλόνησο 
ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1964. 
Ο Παπαδόπουλος κατάφερε ένα 
συντριπτικό χτύπημα στην ελ-
ληνική παρουσία στη νήσο, αφε-
νός γιατί δεν ήθελε εντάσεις με 
την Τουρκία σε μια περίοδο που 
προσπαθούσε να σταθεροποιη-
θεί στο εσωτερικό της χώρας και 
αφετέρου δεν τολμούσε να αρνη-
θεί στον απεσταλμένο του προέ-
δρου Τζόνσον, Σάιρους Βανς, που 
είχε σταλεί στην περιοχή για να 
ηρεμήσει τα πνεύματα αλλά και 
για να ζητήσει από τη χούντα να 
κάνει μια κίνηση καλής θέλησης 
προς την Τουρκία. Μπορεί να φα-
νταστεί ο καθένας τον απόφοιτο 
του Yale και βαθύ γνώστη των 
λεπτών ισορροπιών της εξωτε-
ρικής πολιτικής να παίζει σαν τη 
γάτα με το ποντίκι με τον ημιμα-
θή δικτάτορα που θεωρούσε ότι η 
βάση του «good diplomacy» [sic] 
είναι να λες μόνο ναι στους συμ-
μάχους σου αδιαφορώντας για το 
εθνικό συμφέρον. O δικτάτορας 
όμως δεν δίστασε να ρίξει και το 
χαρτί της διπλής Ενωσης στο τρα-
πέζι, προσφέροντας τμήμα της 
Κύπρου στην Αγκυρα με αντάλ-
λαγμα την ανατροπή του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου. Το ευτελές 
του εθνικισμού ως μήτρα δημι-
ουργίας σύγχρονων Πεισίστρα-
των και πρόθυμων Αλκιβιάδηδων.

Κύπρος και Ιωαννίδης
Με τη δεύτερη όμως χούντα, 

αυτή του Ιωαννίδη, περνάμε από 
τη φάση του λαϊκισμού και της 
ημιμάθειας που χαρακτήρισε την 
περίοδο Παπαδόπουλου σε αυτήν 
της ολοκληρωτικής άγνοιας του 
πώς λειτουργεί το διεθνές σύστη-
μα και στον αταβισμό που μόνο 

ο γνήσιος σοβινισμός μπορεί να 
παραγάγει, διανθισμένος με τη 
μονοσήμαντη απλουστευτικότη-
τα που χαρακτήριζε τη σκέψη του 
Ιωαννίδη. Απέναντί του είχε τον 

Μακιαβέλι της δυτικής ψυχροπο-
λεμικής διπλωματίας, τον Χένρι 
Κίσινγκερ και μια κλειστή ομάδα 
από ικανότατους πράκτορες της 
CIA που χειρίζονταν τον ηγήτορα 
της χούντας vol.2 ως το απόλυτο 
εργαλείο τους, άλλοτε διαβεβαιώ-
νοντάς τον για τις καλές προθέ-
σεις τους και άλλοτε παραπλανώ-
ντας σε βεβιασμένες αποφάσεις. 
Χαρακτηριστικές είναι οι στιγμές 
που για να πείσουν τον Ιωαννίδη 
να αφήσει ανοχύρωτη την Κύπρο 
εμπρός στην τουρκική εισβολή, η 
αμερικανική πλευρά τον τρομο-
κρατούσε με το σενάριο της ει-
σβολής του βουλγαρικού στρατού 
και των σοβιετικών από τον Βορ-
ρά. Πλήρης αποτυχία να συνδέσει 
τις εξελίξεις στην Ανατολική Με-
σόγειο με την ευρύτερη πολιτική 
των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΣΣ∆, 
καθώς επίσης και ολική άγνοια 
γύρω από την αδυναμία της ΕΣΣ∆ 
να εφαρμόσει ένα τέτοιο σχέδιο 
ανατροπής της Γιάλτας. 

Ο Ιωαννίδης εγκρίνει την ανα-
τροπή του Μακαρίου και ως γκρο-
τέσκο παράλλαξη του ιδεαλιστή 
∆ον Κιχώτη θεωρεί ότι έτσι επι-
τυγχάνει την Ενωση της Κύπρου 
με το ελλαδικό κέντρο. Ποια συ-
μπεράσματα όμως μπορούμε να 
αντλήσουμε από την κυπριακή 
τραγωδία; 

Συμπεράσματα
Συμπέρασμα 1ο: Ο πατριωτι-

σμός δεν είναι ρητορικό σχήμα. 
Είναι μια συνεπής πολιτική στά-
ση που βασίζεται πρωτίστως στον 
ρεαλιστικό ορθολογισμό της σύν-
δεσης των μέσων που διαμορφώ-
νουν τον πυρήνα της κρατικής 
ισχύος με τον τελικό σκοπό. Οι 
καλές προθέσεις ή η επίκληση 
προς το θείο για να σπεύσει σε 
βοήθεια έχουν αποδειχθεί ανέ-
ξοδα φληναφήματα από τη δεύ-
τερη εκστρατεία των Αθηναίων 
προς τη Μήλο το 416 π.Χ. Οσο 
συχνότερη και πυκνότερη είναι 
η επίκληση στον πατριωτισμό, 
δίχως αυτή να συνοδεύεται από 
πράξεις ενίσχυσης της έξυπνης 
κρατικής υπόστασης, τόσο αυ-
τός μετατρέπεται σε λαϊκισμό και 
στην ουσία χρησιμοποιείται για 
να ποδηγετεί τις μάζες προς ολο-
κληρωτικά σχήματα που υπόσχο-
νται ηρωικές ήττες γιατί αδυνα-

τούν να αντέξουν τη βάσανο της 
επίτευξης της καθημερινής επιβί-
ωσης του κράτους στην άναρχη 
και ανταγωνιστική διεθνή αρέ-
να. Η χούντα όχι μόνο εξευτέλι-
σε την έννοια του πατριωτισμού 
αλλά και έβλαψε την Ελλάδα σε 
κοινωνικό, οικονομικό και διε-
θνοπολιτικό επίπεδο. 

Συμπέρασμα 2ο: Η ενασχόλη-
ση με την εξωτερική πολιτική 
σε επίπεδο διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων απαιτεί θεωρητική 
γνώση της λειτουργίας των διε-
θνοσυστημικών δομών και των 
διεθνοδικαϊκών δεδομένων, αλλά 
και εμπειρική τριβή με τις διεθνο-
πολιτικές πραγματικότητες που 
διαπερνούν το διεθνές σύστημα. 
Ιδιοφυείς πολιτικοί, όπως για πα-
ράδειγμα ο Ανδρέας Παπανδρέου 
στο Νταβός το 1986 ή ο Μπαράκ 
Ομπάμα στην έναρξη της Αιγυπτι-
ακής Αραβικής Ανοιξης το 2011, 
οδηγήθηκαν σε λάθος επιλογές, 
πόσο μάλλον οι αμαθείς δικτά-
τορες με τον ναρκισσισμό του 
αλάνθαστου που η μοναδική τους 
σχέση με την πολυπλοκότητα της 
εξωτερικής πολιτικής ήταν η με-
ταφυσική ψευδαίσθηση της εθνι-
κής παντοδυναμίας και της ταύτι-
σης της Υψηλής Στρατηγικής με 
τη Στρατιωτική Στρατηγική και 
το αντίστροφο.

Συμπέρασμα 3ο: Για τα εθνικά 
σφάλματα την αποκλειστική ευ-
θύνη φέρουν οι εγχώριοι φορείς 
διαχείρισης της κρίσης. Η Ελλη-
νική Ιστορία για πολλές δεκαετίες 
βασίστηκε πάνω στην παραμυθία 
των «κακών ξένων» που οδηγούν 
τον Ελληνισμό σε συρρίκνωση. 
Για τα σφάλματά μας υπεύθυνοι 
είμαστε εμείς, όπως και για τις 
ολιγωρίες μας, για την ανοχή μας, 
για την έλλειψη ρεαλισμού και 
για τη βεβαιότητα ότι υπάρχει ο 
Από Μηχανής Θεός που θα δώσει 
λύση υπέρ ημών στην κορύφω-
ση της κρίσης. Για το Κυπριακό 
υπεύθυνος είναι ο Ιωαννίδης και 
η κλειστή ομάδα πέριξ αυτού. Ο 
πρώτος γιατί αφέθηκε στον σοβι-
νιστικό του υπεραπλουστευτισμό 
να γίνεται υποχείριο του πλέον 
σκοτεινού τμήματος του βαθέος 
αμερικανικού κράτους και οι γύ-
ρω από αυτόν γιατί ουδείς βρήκε 
το σθένος να αντιδράσει έγκαιρα 
απέναντι στον οπορτουνισμό του 

δικτάτορα. Οταν κανείς δεν τολ-
μά να αναφωνήσει ότι ο βασιλιάς 
είναι γυμνός, το κύρος του ηγε-
μόνα πλήττεται αλλά το κράτος 
επιβιώνει. Οταν το έλλειμμα ευ-
θυκρισίας πλήττει τον πυρήνα 
του κράτους, τότε μια νέα εθνι-
κή ήττα αναμένει να κάνει την 
εμφάνισή της από το βάθος του 
ιστορικού χρόνου.      

Συμπέρασμα 4ο: Ο ρόλος των 
ΗΠΑ ως προς την πρώτη αλλά 
και δεύτερη εισβολή στην Κύπρο 
είναι κομβικά αρνητικός. Ο Ιω-
αννίδης πείθεται από άγνωστα 
έως και σήμερα παράκεντρα του 
αμερικανικού βαθέος κράτους, 
πιθανότατα από τους ακραίους 
αντικομμουνιστές Ελληνοαμερι-
κανούς της CIA, δίχως όμως αυ-
τό να μπορεί να τεκμηριωθεί με 
πρωτογενείς πηγές, ότι το πραξι-
κόπημα εναντίον του Μακαρίου 
και η Ενωση δεν θα προκαλέσουν 
την τουρκική εισβολή. Η τύχη της 
νήσου, καθώς και ένα σημαντικό-
τατο κεφάλαιο στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις που ακόμη παραμένει 
ανοικτό, βασίστηκε σε μια κενού 
περιεχομένου διαβεβαίωση. Οι 
ΗΠΑ το 1974, όπως και σήμερα, 
δεν ενδιαφέρονται για «το ποιος 
έχει δίκιο ή άδικο» μεταξύ Ελλά-
δας και Τουρκίας. Το πρώτιστο 
στην αμερικανική εξωτερική πο-
λιτική είναι η ενότητα της νοτιοα-
νατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και 
η αποφυγή ελληνοτουρκικού πο-
λέμου. Το είδαμε στην κρίση των 
Ιμίων, αλλά και απέναντι στη φι-
λορωσική γραμμή Ερντογάν από 
το αποτυχημένο πραξικόπημα του 
2016 μέχρι και σήμερα. Η Ελλάδα 
οφείλει να προνοεί για την ειρήνη 
στην Ανατολική Μεσόγειο, δίχως 
όμως να υποβαθμίζει τα εθνικά 
της συμφέροντα. Ως προς αυτή 
την κατεύθυνση η διατήρηση της 
Ατλαντικής γραμμής στην εξωτε-
ρική μας πολιτική είναι σημαντι-
κή, δίχως παρεκκλίσεις, αλλά τα 
εθνικά συμφέροντά μας διασφα-
λίζονται μέσα από το δόγμα της 
αυτοβοήθειας. Από Μηχανής Θεοί 
δεν υπάρχουν.

Συμπέρασμα 5ο: Η εγχώρια 
άκρα ∆εξιά εδώ και δεκαετίες δι-
ακινεί τον μύθο ότι επί Ιωαννίδη 
χάθηκε μόλις το 4% της Κύπρου 
από τον Αττίλα, ενώ μετά την 
παλινόρθωση της αστικής δη-

μοκρατίας χάθηκε ένα επιπλέον 
36,2% του κυπριακού χώρου. Το 
«η Κύπρος κείται μακράν» του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή πα-
ρουσιάζεται από την άκρα ∆εξιά 
ως αδιαφορία του τότε Ελληνα 
πρωθυπουργού για την Κύπρο, 
ενώ στην πραγματικότητα απο-
τελεί μια ρεαλιστική αποτίμηση 
της κατάστασης βασισμένη πά-
νω στον ελλειμματικό εξοπλισμό 
και στην ελλιπή επιμελητεία πο-
λέμου που τα καθεστώτα, τόσο 
του Παπαδόπουλου όσο και του 
Ιωαννίδη, «κληροδότησαν» στην 
Γ΄ Ελληνική ∆ημοκρατία. Η στρα-
τιωτική κινητοποίηση του Ιουλί-
ου του 1974 διδάσκεται πλέον σε 
διεθνές επίπεδο ως παράδειγ-
μα αποτυχημένης προετοιμασί-
ας πολέμου για ένα κράτος, με 
τον Ιωαννίδη να μάχεται κρυ-
πτόμενος πραγματικούς εχθρούς 
με φανταστικά φορτία σκληρής 
ισχύος και με μηδαμινή εθνική 
ενότητα λόγω του ειδεχθούς του 
καθεστώτος στη συλλογική συ-
νείδηση.

Αντί Επιλόγου  
Η γνώση είναι το αντίδοτο του 

λαϊκισμού. Το «Σκοτεινό ∆ωμά-
τιο» αποτελεί μια ενδελεχή ανά-
λυση των ημέτερων σφαλμάτων, 
του μακιαβελισμού του Kίσινγκερ 
και του πού μπορεί να οδηγήσει 
ο σοβινισμός και ο λαϊκισμός ένα 
κράτος που έχει απολέσει τη δυ-
ναμική της λαϊκής δεδηλωμένης 
και επαφίεται στις αποφάσεις μιας 
ομάδας ημίτρελων που μεταφρά-
ζουν σε συλλογικό μεγαλείο τα 
προσωπικά τους κενά. Η αχτίδα 
φωτός που παρεισφρέει εντός σου 
κλείνοντας το «Σκοτεινό ∆ωμά-
τιο» είναι ότι παρά τις σημαντι-
κές δυσκολίες η Ελλάδα του 2022 
είναι σε πολύ καλύτερη θέση από 
αυτήν της περιόδου 1967-1974, 
λόγω της ισχυρής αστικής δη-
μοκρατίας που χειρίζεται τις τύ-
χες του τόπου και του δυτικού 
προσανατολισμού που δείχνει 
σταθερά η συλλογική μας πυξί-
δα. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει 
ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμη πε-
ρισσότερο φως. 

 
* Ο κ. Σπύρος Ν. Λίτσας είναι καθηγητής 
της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μέσα στο «Σκοτεινό Δωμάτιο»
Μια άρτια έρευνα - πολύτιμος θησαυρός για την επίτευξη ενός αποφασιστικού βήματος προς τη συλλογική μας αυτογνωσία

Του ΣΠΥΡΟΥ Ν. ΛΙΤΣΑ*

Η εγχώρια άκρα ∆εξιά εδώ και δεκαετίες διακινεί τον μύθο ότι επί Ιωαννίδη χάθηκε μόλις το 4% της Κύπρου από τον Αττίλα, ενώ μετά την παλινόρθωση της αστικής δημοκρατίας χάθηκε ένα επιλέ-
ον 36,2% του κυπριακού χώρου. Το «η Κύπρος κείται μακράν» του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πραγματικότητα αποτελεί μια ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης.

Η χούντα όχι μόνο εξευτέλισε την 
έννοια του πατριωτισμού αλλά και 
έβλαψε την Ελλάδα σε κοινωνικό, 
οικονομικό και διεθνοπολιτικό επί-
πεδο. Ενα από τα συμπεράσματα του 
βιβλίου.

Ο εθνικισμός, ο λαϊκι-
σμός και η υπεραπλού-
στευση, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη ελεγκτικών 
μηχανισμών και ανθρώ-
πων με ειδικό διαμέτρη-
μα ώστε να αναλάβουν 
την ευθύνη, οδηγούν 
σε εθνικές τραγωδίες.

Ο Ιωαννίδης 
απέναντί του είχε 
τον Μακιαβέλι της δυτι-
κής ψυχροπολεμικής 
διπλωματίας, τον Χένρι 
Κίσινγκερ, και πράκτορες 
της CIA που τον χειρίζο-
νταν ως το απόλυτο 
εργαλείο τους.
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ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Ενας καλλιτέχνης του ρέοντος κόσμου
μτφρ.: Αργυρώ Μαντόγλου
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 254 

Το άρτια δομημένο μυθιστόρημα 
εστιάζει κυρίως στα βαθύτατα 
ψυχικά τραύματα των Ιαπώνων, 
οι οποίοι επέζησαν κατά τη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και κλήθηκαν στη συνέχεια να 
ανασυγκροτήσουν τις διαλυμένες 
δομές της χώρας τους. Το Ναγκα-
σάκι, η γενέτειρα του νομπελίστα 
Καζούο Ισιγκούρο (γεν. 1954), την 
οποία άφησε πίσω του εκών άκων 
για το Ηνωμένο Βασίλειο, συνιστά 
το ανομολόγητο, το απώτερο κέ-
ντρο των αφορμών λόγου. ∆ιαπι-
στώνω ότι ευτύχησε και πάλι στη 
γλώσσα μας ο συγγραφέας από 
την έμπειρη, αγγλόφωνη μετα-
φράστριά του. Πράγματι, σεβά-
στηκε απολύτως το γράμμα και 
το πνεύμα του πρωτοτύπου, το 
οποίο διακρίνεται, μεταξύ άλλων, 
για την υποδειγματική οικονομία 
των επιλογών έκφρασης, αλλά και 
για την εύστοχη αξιοποίηση του 
συγκινησιακού υλικού.

Ο κεντρικός χαρακτήρας του 
βιβλίου, ονόματι Μασούτζι Ονο, 
ένας κατεστημένος ζωγράφος, 
που έχει αποσυρθεί πλέον από 
την εικαστική σκηνή, εκπροσω-
πεί την Ιαπωνία του χθες, η οποία, 
ως γνωστόν, πίστευε στη θεϊκή 
καταγωγή της. Αντιθέτως, οι σύ-
ζυγοι των δύο θυγατέρων του 
αντιπροσωπεύουν την Ιαπωνία 
του σήμερα, αυτήν δηλαδή της 
άκρως ορθολογιστικής εκβιομη-

χάνισης. Ο γενέθλιος τόπος ναι 
μεν συστηματικά αναβαθμίζεται 
από πολλές απόψεις και μάλιστα 
εξ αντικειμένου, πλην όμως δεν 
αποτελεί, σύμφωνα πάντα με τα 
όσα πεισματικά φρονεί ο Μασού-
τζι Ονο, και την καλύτερη δυνα-
τή λύση, μετά την αναγκαστική 
συνθηκολόγηση ή κατ’ άλλους 
παράδοση της Χώρας του Ανα-
τέλλοντος Ηλίου στις ΗΠΑ. Κατά 
συνέπεια, για τον συνταξιούχο 
καλλιτέχνη η ιαπωνική προπολε-
μική στρατιωτική πρόκληση δεν 
αποτελεί το αίτιο και το αιτιατό 
της σαρωτικής ήττας, αλλά ισχυ-
ρό ενθύμιο αίγλης. Ενα εμφανές 
σύμπλεγμα, ένα οιονεί σύνδρομο 

του Λευκάδιου Χερν, υπαγορεύ-
ει κοντολογίς την όλη συμπερι-
φορά αυτού του εμφανώς ρομα-
ντικού εικαστικού δημιουργού. 
Το ίνδαλμα ακριβώς εκείνης της 
Ιαπωνίας, η οποία έχει χαθεί για 
πάντα, συνιστά κατά βάθος την 
αληθινή πατρίδα του. 

Η δε μνήμη του δρα κατά το 
δοκούν: οδυνηρές εμπειρίες απο-
σιωπώνται, μισόλογα τείνουν να 
καλύψουν οδυνηρές πτυχές της 
Ιστορίας, αποσιωπητικά μπαίνουν 

στη θέση ενδεχόμενων αποκα-
λύψεων, βεβαιότητες κριμάτων 
τείνουν να ακυρωθούν. Στην επι-
λογική σελίδα 205 ενός άλλου μυ-
θιστορήματος του Καζούο Ισι-
γκούρο, της κειμενικά άψογης 
«Αχνής θέας των λόφων», που κυ-
κλοφορεί από τις ίδιες εκδόσεις, 
διατυπώνονται τα εξής, τα οποία 
ισχύουν και στην προκειμένη πε-
ρίπτωση: «Η μνήμη, όπως διαπι-
στώνω, μπορεί να είναι κάτι το 
αναξιόπιστο· ενίοτε είναι έντονα 

χρωματισμένη από τις συνθήκες 
υπό τις οποίες κάποιος θυμάται, 
και, αναμφίβολα, το ίδιο ισχύει 
και για ορισμένες από τις ανα-
μνήσεις που έχω συγκεντρώσει 
εδώ». ∆ιφορούμενα συμφραζόμε-
να που αποσκοπούν στη χαλάρω-
ση ενοχών, συναντήσεις συνα-
δέλφων κυρίως στο ημίφως, θολά 
περιγράμματα ενοχών, φωτοσκι-
άσεις που θέλουν να αμβλύνουν 
τη δριμύτητα ιδεολογιών παρεμ-
βάλλονται διαδοχικά στις φάσεις 

της εξιστόρησης. Το συγκεχυ-
μένο παρόν είναι εντέλει ο κα-
θημερινός εφιάλτης του Μασού-
τζι Ονο. Η πίεση που υφίσταται 
προκειμένου να προσαρμοστεί 
στα νέα δεδομένα του δημόσιου 
βίου αυξάνεται. Απτό παρόν και 
φαντασιακό δεδομένο δύσκολα 
συμβαδίζουν. 

Συγκρατώ ότι το 1970, ακριβώς 
δεκαέξι χρόνια προτού εκδοθεί το 
παρόν, αυτοκτονεί, δημοσίως μά-
λιστα, ο μείζων συγγραφέας της 

Ιαπωνίας Γιούκιο Μισίμα, καταγ-
γέλλοντας τον άμεσο εξαμερικα-
νισμό της χώρας του. Εξ ου και 
οι πολλαπλές αναφορές αυτοχει-
ριών στο «Ενας καλλιτέχνης του 
ρέοντος κόσμου». Αλλά ο πρωτα-
γωνιστής του δεν προτίθεται να 
οδηγηθεί στα άκρα. Προς το τέλος 
του έργου, υποστηρίζοντας στην 
πράξη το ευρύτερο οικογενειακό 
του συμφέρον, θα υποχρεωθεί 
να παραδεχθεί ορισμένα σημαί-
νοντα λάθη του, τα οποία απορ-
ρέουν από τη μη πραγματιστι-
κή θεώρηση της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας. Η ενόρμηση για τη 
ζωή επικρατεί εκείνης προς θάνα-
τον. Ο ρέων και γι’ αυτό δυσερ-
μήνευτος κόσμος διαθέτει, εκτός 
των άλλων, το πλεονέκτημα μιας 
ευεργετικής ευχέρειας: φιλοξε-
νεί δηλαδή εντός του και όσους 
τόλμησαν τις πλέον διακριτικές 
προσαρμογές.

Μπρος παρόν και πίσω αυτοκράτορας
Η «μάχη» ενός συνταξιούχου Ιάπωνα ζωγράφου, θιασώτη των παραδόσεων της χώρας του, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα

Η μνήμη του δρα 
κατά το δοκούν: 
οδυνηρές εμπειρίες 
αποσιωπώνται, μισόλογα 
τείνουν να καλύψουν 
οδυνηρές πτυχές 
της Ιστορίας.

Το Ναγκασάκι είναι η γενέτειρα του νομπελίστα συγγραφέα του μυθιστορήματος, Καζούο Ισιγκούρο (γενν. 1954). 
Σε ηλικία πέντε ετών βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μετακόμισε η οικογένειά του.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΗ

Τελικά, η ενόρμηση του πρωταγω-
νιστή για τη ζωή επικρατεί εκείνης 
προς θάνατον.
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07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση - (Ε) 
11.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
11.30 Χρυσές συνταγές -  
 Weekend Edition - (Ε)
 Mε τη Μαριλένα   
 Ιωαννίδου.
12.00 Play List - (Ε)
13.30 Road Story - (Ε)
14.00 Θαλασσογραφία - (Ε)
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (Ε)
15.00 Μoυσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες - (Ε)
16.30 Χρονογράφημα, ΙII - (Ε)
17.00 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Ειρήνη Πάσι - (Ε)
 Κωμωδία εποχής. 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Παραδοσιακή 
 βραδιά, ΙΙΙ - (Ε) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή 
  με την Άντρη 
 Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Τhe post
 Πολιτικό θρίλερ, 
 με τους, Μέριλ Στριπ, 
 Τομ Χανκς, κ.ά.              �
01.00 Προσωπογραφίες - (E)
01.45 EIΔHΣEIΣ - (E)
02.45 Εκείνη & εκείνοι - (Ε)
03.45 Aμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (E)
04.15 Χρονογράφημα - (E)
04.45 Παραδοσιακή βραδιά - (Ε)

07.30 Γέλα χαμογέλα - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
07.50 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Το θαυμαστό ταξίδι  
 του Νιλς Χόλγκερσον 
 γ. Γκάρφιλντ
 δ. Αστυνόμος Σαΐνης
 ε. Μini Pet Pals
 στ. Σούπερ μπαμπάς
 ζ. Η Μπο ταξιδεύει
 η. Τα στρουμφάκια
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη 
 α. Ο σκανδαλιάρης Τοτός
 β. Λέο Ντα Νίντσι
 γ. Η Μία και εγώ
 δ. Μini Pet Pals
 ε. Αστυνόμος Σαϊνης
 στ. Ο Μπο ταξιδεύει
 ζ. Τα Στρουμφάκια
 η. Ο σούπερ μπαμπάς
14.30 Πανευρωπαϊκό
 Ενόργανης Γυμναστικής
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Mε τον Καθηγητή κ. Γε-

ώργιο Μπαμπινιώτη.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Back to love
 (Aka: August Creek).  
 Aισθηματική τηλεταινία.  
22.30 Τhe sixties 
 Nτοκιμαντέρ.
00.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.20 Σε προσκυνώ 
 γλώσσα - (Ε)

07.15 Deal - (Ε)
 Tηλεπαιχνίδι.
08.00 Άσε μας ρε μαμά - (Ε)
 Κωμική σειρά.
08.45 Η φαμίλια - (Ε)
 Κωμική σειρά.
10.00 Τετ-Α-Τετ στον Αlpha
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 
 Κωμική σειρά.
12.00 Fishy
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
13.00 The Chase - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
13.45 Στο παρά πέντε - (Ε) 
 Κωμική σειρά.
14.45 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.
15.45 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
16.30 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
18.30 Κitchen Lab
 Eκπομπή μαγειρικής.
19.15 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 
 Κωμική σειρά.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Το νησί
 Κοινωνική σειρά.
22.00 Σπίτι με το MEGA
 Μουσική εκπομπή.
00.45 Singles - (E)
01.30 Αστυνόμος Μπέκας - (E)
03.30 10η εντολή - (E) 
05.00 24 ώρες - (E) 
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23.05 Τhe post 14.30 Eνόργανη Γυμναστική 21.00 Tο νησί

07.10 Ο κόσμος να χαλάσει
 Κωμική σειρά.
08.00 Το πιο γλυκό μου ψέμα
 Κωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου τον φίλο σου
 Κωμική σειρά.
09.30 Άκρως οικογενειακόν
 Κωμική σειρά.
11.10 Koς και Κα Πελς - (E)
 Κωμική σειρά.
12.00 Ενώπιος Ενωπίω, ΙΙΙ - (E) 
  Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.15 Άκου τη φωνή μου - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ.
13.40 Θα βρεις το δάσκαλό σου  
 Κωμική σειρά.
14.50 Κάνε γονείς να δεις καλό
 Κωμική σειρά.
15.40 Εκείνες κι εγώ - (E)
 Κωμική σειρά.
16.30 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 Χ 5
 Συνέχεια.
18.40 ROUK ZOUK Special - (E)
  Τηλεπαιχνίδι.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 Τα τελευταία 8 λεπτά
 (Source Code).
 Θρίλερ επιστημονικής  
 φαντασίας, με τους 
 Τζέικ Τζίλενχαλ, 
 Μισέλ Μόναχαν, κ.ά.     �        
23.00 Rise of Legend  
 Περιπέτεια πολεμικών  
 τεχνών.    �
00.45 Εγκλήματα - (E)

07.00 Ώρα Ελλάδος
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Άκη Παυλόπουλο
 και την Ευλαμπία Ρέβη.
09.50 OPEN Weekend - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Green Kitchen by 
 madame Ginger - (E)
 Eκπομπή μαγειρικής.
16.15 Travel Guide
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
17.30 Cash or trash - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Cash or trash
 Συνέχεια.
19.10 Fars Attack - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Τροχός της τύχης
  Τηλεπαιχνίδι με τον Πέ-

τρο Πολυχρονίδη και τη 
Νατάσα Κουβελά.

22.15 Κόκκινο ποτάμι
  ∆ραματική σειρά εποχής 

με τους Ιωάννη Παπαζή-
ση, Αναστασία Παντούση.

00.15 Eικόνες  - (E)
 Ταξιδιωτική εκπομπή 
 με τον Τάσο ∆ούση. 
01.15 Τοtal Blackout  - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
02.15 Fars Attack - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
03.15 Cash or trash - (E)
04.15 Mπάτσο αγάπη μου - (E) 

06.30 Όταν μεγαλώσω - (E)
 Κωμική σειρά.
07.30 Συνταγές ψυχής - (E) 
 Εκπομπή μαγειρικής.
08.20 Καλό μεσημεράκι - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.00 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής.
09.30 Dot. - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
10.20 Κάτι ξαναψήνεται - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.40 Άλλα λόγια θκειε παπά
 Κωμική σειρά.
12.30 Στην υγειά μας ρε παιδιά 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
15.00 BBQ Stories - (E) 
 Εκπομπή  μαγειρικής.
16.00 H πεθερά - (E) 
 Κωμική σειρά.
17.00 Οι Τάκκοι - (E)  
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Ηappy Traveller - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
19.10 Βουράτε γειτόνοι - (E) 
 Κωμική σειρά.
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
22.00 Air Force One
 Περιπέτεια, με τους  
 Χάρισον Φορντ, 
 Γκλεν Κλόουζ, κ.ά. 
00.00  Γεγονότα σε τίτλους 
00.10 Στην υγειά μας ρε παιδιά
03.00 Dot., V - (Ε)
04.00 Καταιγίδα - (Ε)

07.25 Το κλωτσοσκούφι
08.55 Αυτή που δεν λύγισε
10.20  Θου Βου: Φαλακρός 
 πράκτωρ, Επιχείρησις  
 Γης Μαδιάμ
12.00 Αιχμάλωτοι του μίσους
13.45 Για ποιον χτυπάει
 η κουδούνα
15.10 Η δασκάλα με 
 τα ξανθά μαλλιά
16.50 Η ωραία των Αθηνών
18.15 Οι ουρανοί είναι δικοί μας
20.00 Τα δύο πόδια 
 σ’ ένα παπούτσι

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST
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21.20 Source Code 22.15 Κόκκινο ποτάμι 22.00 Air Force One 15.20 Fatima

16.50 Η ωραία των Αθηνών

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

08.00 Στον ίλιγγο της ζωής
09.45 Ντένις ο τρομερός
13.00 Σχολή για σοφερίνες
15.20 Ο τετραπέρατος
17.00 Τηλεαγορά
19.00 Το γοβάκι της   
 σταχτοπούτας  
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Χωρίς οίκτο
01.00 Έκρηξη
03.00 Ο κύκλος του φόβου
04.30 Μικρός στο μάτι  
06.15 Μουσικά ταξίδια

06.30 Ete 85 (Summer Of ’85)
08.15 You’re Ugly Too
09.45 Igby Goes Down
11.30 Percy Vs Goliath
13.15 Faraway Eyes
15.20 Fatima
17.20 Love Is Love Is Love
19.00 This Boy’s Life
21.00 One Night In Istanbul  
22.45 My Mom’s Letter 
 From Heaven
00.20 Rams
02.30 Riverfront Romance

Ανοιξη, καλοκαίρι, 
φθινόπωρο, χειμώνας... 
και άνοιξη �����
ΣΙΝΕΦΙΛ (2003)
Σκηνοθεσία: Κιμ Κι-Ντουκ
Ερμηνείες: Γιενγκ-Σου Ο, 
Κιμ Κι-Ντουκ, Κιμ Γιουνγκ-Μιν

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Το φιλοσοφικό αριστούργημα του 
σπουδαίου –και πρόωρα χαμένου– 
Κορεάτη κινηματογραφιστή Κιμ 
Κι-Ντουκ έρχεται αυτή την εβδο-
μάδα στις αίθουσες, σε ψηφιακά 
αποκατεστημένη έκδοση. Πάνω 
στα ομιχλιασμένα βουνά, στο κέ-
ντρο μιας γαλήνιας λίμνης, υπάρ-
χει ένα μικροσκοπικός ναός-σπίτι· 
εκεί ένας ηλικιωμένος βουδιστής 
μοναχός μένει μαζί με τον νεαρό 

μαθητευόμενό του. Οι μέρες τους 
περνούν ειρηνικά, με προσευχή, 
καθημερινές δουλειές, σωματική 
και πνευματική άσκηση, που στό-
χο έχουν την απόλυτη αρμονία με 
τον εαυτό, αλλά και τη φύση. Ολα 
αυτά μέχρι που στον ναό θα κατα-
φτάσει μια νεαρή κοπέλα, αναζη-
τώντας γιατρειά στην ψυχική της 
ασθένεια. Οπως είναι φυσικό, οι 
δύο νέοι θα έρθουν γρήγορα κο-
ντά και κάπου εκεί θα γεννηθεί ο 
σπόρος του πόθου, που οδηγεί στην 
κτητικότητα και τελικά στον φόνο. 

Οι εποχές, ωστόσο, αλλάζουν και 
μια καινούργια συνειδητοποίηση 
θα δώσει συνέχεια στον κύκλο της 
ζωής. Ο Κιμ Κι-Ντουκ απομακρύνε-
ται εδώ από τους συνηθισμένους 
περιθωριακούς ήρωές του των με-
γαλουπόλεων για να μιλήσει για τη 
φιλοσοφημένη αρμονία του βουδι-
σμού, αλλά κυρίως για να υμνήσει 
τη φύση, μέρος της οποίας προφα-
νώς είναι και ο άνθρωπος. Χρησι-
μοποιώντας ελάχιστα τον διάλογο 
και περισσότερο την παραβολή, ο 
δημιουργός περνάει αβίαστα τις 
απλές –αλλά εξαιρετικά θεμελιώ-
δεις– διδαχές μπροστά από το βλέμ-
μα του θεατή, το οποίο παράλληλα 
γαληνεύει χάρη στη μαγεία απίθα-
νων εικόνων. Ο ναός στο κέντρο 
της λίμνης, τα πανύψηλα βουνά 
και το ζωογόνο νερό του ποταμού 
αποτελούν ένα περιβάλλον γαλή-
νης και αιωνιότητας. Οταν ο νεα-
ρός μοναχός δεν δείχνει σεβασμό 
στα πλάσματα που ζουν μέσα τους, 
μαθαίνει πώς είναι να κουβαλάς ο 
ίδιος το φορτίο τους. Φυσικά σχε-
δόν τα πάντα εδώ βρίθουν συμβο-
λισμών: η βάρκα που συνδέει τους 
δύο «κόσμους», οι πύλες, το μα-
χαίρι, τα διάφορα ζώα, ακόμη και 
οι τέσσερις εποχές, οι οποίες δεν 
αντιστοιχούν ακριβώς σε χρονικές 
περιόδους αλλά σε φάσεις της ζωής 
των ηρώων. Η παιδική αθωότητα, η 
σεξουαλική αφύπνιση, η ωριμότητα 
και η συνειδητοποίηση του τέλους 
βρίσκουν όλα τον χώρο τους μέσα 
στην καταπράσινη λίμνη. 

Ο ίδιος ο Κιμ Κι-Ντουκ περι-
έγραψε την ταινία του ως εξής: 
«Είχα σκοπό να απεικονίσω τη 
χαρά, τον θυμό, την οδύνη και 
την ευχαρίστηση μέσα από τις 
τέσσερις εποχές και μέσα από τη 
ζωή ενός μοναχού που ζει σε ένα 
ναό στη λίμνη Τζουσάν περιτριγυ-
ρισμένος μονάχα από τη φύση».

Θήραμα ���
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2022)
Σκηνοθεσία: Νταν Τράχτενμπεργκ
Ερμηνείες: Αμπερ Μάιντθαντερ, 
Ντακότα Μπίβερς, Ντέιν ντι Λιέγκρο 

Μαζί με την ταινιοθήκη της 20th 
Century Fox, η Ντίσνεϊ αγόρα-
σε και τα δικαιώματα της θρυλι-
κής σειράς ταινιών «Κυνηγός», 
τα οποία τώρα αξιοποιεί για να 
φέρει ένα καινούργιο σίκουελ 
στην πλατφόρμα του Disney+. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
βέβαια, θα ήταν ίσως πιο ακρι-
βές να μιλήσουμε για πρίκουελ, 
μιας και η πλοκή μας τοποθετεί-
ται στις αρχές του 18ου αιώνα, 
κάπου στις απέραντες βόρειες 
πεδιάδες της Αμερικής. Εκεί μια 
νεαρή κοπέλα της φυλής των 
Κομάντσι ονειρεύεται να γίνει 
σπουδαία κυνηγός, ωστόσο ο 
περίγυρος δεν είναι ακριβώς... 
ενθαρρυντικός. Η ευκαιρία της, 
πάντως, δεν θα αργήσει να πα-
ρουσιαστεί, όταν ένας μυστη-
ριώδης, τρομερά θανατηφόρος 
θηρευτής εμφανίζεται στα δά-
ση της περιοχής, εξολοθρεύο-
ντας περίπου ό,τι κινείται και 
αναπνέει.

Η κλασική ιστορία του «Κυ-
νηγού» αποκτά άλλο ένα κε-
φάλαιο, το οποίο ειδικά από το 
μέσον της ταινίας και έπειτα εί-
ναι απλά απολαυστικό. Τα γυ-
ρίσματα στην άγρια φύση και 
οι ηθοποιοί με καταγωγή από 
τους Αμερικανούς αυτόχθονες 
προσδίδουν φυσικά αυθεντικό-
τητα, όμως είναι αναμφίβολα 
η καλογυρισμένη δράση αυτή 
που τελικά κάνει τη διαφορά. 
Ο σκηνοθέτης του (εξαιρετικού) 
τηλεοπτικού «The Boys», Νταν 
Τράχτενμπεργκ, ενορχηστρώ-
νει εδώ μερικές σπουδαίες σε-
κάνς με τον ψαρωτικό Κυνηγό 
εν δράσει και απροσδόκητα πολύ 
σπλάτερ για ταινία που συμπερι-
λαμβάνεται πλέον στην ευρύτε-
ρη συλλογή της Ντίσνεϊ.

 
Εντός ορίων ���
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Φιλίπ βαν Λεβ
Ερμηνείες: Χιαμ Αμπάς,
Ντιαμάντ Μπου Αμπούντ, 
Ζουλιέτ Ναβίς 

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε μια συμπαραγωγή 
μεταξύ Βελγίου, Γαλλίας και Λιβά-

νου, η οποία εκτυλίσσεται πραγ-
ματικά εντός πολύ ασφυκτικών 
ορίων. Μια ομάδα ανθρώπων βρί-
σκεται εγκλωβισμένη στο εσω-
τερικό ενός διαμερίσματος, κά-
που στην εμπόλεμη ζώνη της 
Συρίας· έξω επικρατεί ο νόμος 
των βομβών και των ελεύθερων 
σκοπευτών. Υπό την καθοδήγη-
ση μιας δυναμικής μάνας, οι πά-
ντες προσπαθούν να ακολουθή-
σουν τη συνηθισμένη ρουτίνα 
τους υπό εξαιρετικά ασυνήθι-
στες συνθήκες. 

Το αγωνιώδες δράμα αποτυ-
πώνει άρτια τη συναισθηματική 
φόρτιση των ανθρώπων, μικρών 
και μεγάλων, που ζουν καθημερι-
νά με τον φόβο του θανάτου. Ο 
χρονικός και ο τοπικός περιορι-
σμός (μέσα σε τέσσερις τοίχους, 
στη διάρκεια μιας μόνον ημέρας) 
λειτουργεί ως μεγεθυντικός φα-
κός που ζουμάρει πάνω σε μία 
από τις τραγικότερες ιστορίες που 
εξελίσσονται σήμερα στον πλα-
νήτη. Η ζωή, ωστόσο, προχωράει: 
μέσα στο σπίτι ο έρωτας γεννιέ-
ται, το παιχνίδι των παιδιών συ-
νεχίζεται, μυστικά κρατιούνται 
ή αποκαλύπτονται οδηγώντας 
σε εκρήξεις.

Επάνω, σκηνή από την περιπέ-
τεια «Θήραμα» του Disney+. Κά-
τω, στιγμιότυπο από την ταινία 
«Εντός ορίων», που είναι διαθέσι-
μη στο Cinobo. 

Οταν ο «Κυνηγός» δεν ήταν ακόμη... σταρ

Ο αέναος
κύκλος
της ζωής
Ξαναβλέπουμε το αριστούργημα

του Κορεάτη σκηνοθέτη Κιμ Κι-Ντουκ

Πάνω στα ομιχλιασμένα βουνά, στο κέντρο μιας γαλήνιας λίμνης, υπάρχει ένα μικροσκοπικός ναός-σπίτι· εκεί ένας ηλικιωμένος βουδιστής μοναχός μένει 
μαζί με τον νεαρό μαθητευόμενό του. Μέχρι που καταφτάνει μια νεαρή κοπέλα και οι ισορροπίες ανατρέπονται...

HOME CINEMA

Η παιδική αθωότητα,
η σεξουαλική 
αφύπνιση, η ωριμότητα 
και η συνειδητοποίηση 
του τέλους βρίσκουν
όλα τον χώρο τους μέσα 
στην καταπράσινη λίμνη.
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Μεταξύ Μαΐου - Ιουνίου 1917 οι 
Σύμμαχοι εξανάγκασαν σε παραί-
τηση τον βασιλιά Κωνσταντίνο, 
αντικαθιστώντας τον από τον δευ-
τερότοκο υιό του Αλέξανδρο, φέρ-
νοντας στην εξουσία τον Ελευθέ-
ριο Βενιζέλο. Αυτός νεκρανάστησε 
τη Βουλή που είχε προκύψει από 
τις εκλογές του Μαΐου 1915, παρ’ 
όλο που είχε διαλυθεί τον Οκτώ-
βριο και διεξήχθησαν νέες εκλο-
γές. Η νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώθηκε το 1917 έθετε σε 
θεωρητικό επίπεδο ως όριο ζωής 
της Βουλής των Λαζάρων τον Μάιο 
του 1919, όταν ακριβώς η Ελλάδα 
μετέβη στη δυτική Μικρά Ασία. 
Με την εκδήλωση εθνικιστικού 
κινήματος υπό τον υποστράτηγο 
Mουσταφά Κεμάλ και την εμπό-
λεμη κατάσταση να εξακολουθεί, 
η διάρκειά της παρατάθηκε φυσι-
ολογικά επί 6μηνο, όπως και τον 
Νοέμβριο για 4 μήνες, με τον πρω-
θυπουργό να δεσμεύεται: «∆ηλώ 
επισήμως ότι, αμέσως μετά την 
υπογραφήν της Συνθήκης Ειρή-
νης μετά της Τουρκίας, η Βουλή 
θα διαλυθή και αι εκλογαί θα διεξα-
χθούν εντός των προθεσμιών, τας 
οποίας το Σύνταγμα καθορίζει». 

Σε συνομιλία με τον Βρετανό 
πρέσβη στην Αθήνα, ο Βενιζέλος 
ανέφερε πως αν είχε χρόνο θα 
προτιμούσε τη διενέργεια εκλο-
γών εκείνη τη χρονική στιγμή, με 
το σκεπτικό πως ένα μεγάλο ποσο-
στό ψηφοφόρων που δεν επρόκει-
το να τον ψηφίσουν σε περίπτωση 
που ο ρόλος του στις διαπραγμα-
τεύσεις είχε λήξει, τελικά θα τον 
ψήφιζε αντιλαμβανόμενο το θανά-
σιμο λάθος να αλλάξει η Ελλάδα 
«εθνικό διαπραγματευτή», πριν 
υπογραφεί ειρήνη. Προσηλωμέ-
νος στον αγώνα των εθνικών δι-
εκδικήσεων, ο Βενιζέλος εξέφραζε 
το 1920 την πίστη του στην ορ-
θοκρισία της εμφορούμενης από 
τη Μεγάλη Ιδέα κοινής γνώμης: 
«ο ελληνικός λαός είναι αρκετά 
νοήμων ώστε δεν είναι δυνατόν 
να καταδικάση την πολιτικήν μου, 
καθ’ ην στιγμήν του επέτυχα τό-
σα εις την εθνικήν υπόθεσιν. ∆εν 
είναι αυτός ο ίδιος όστις [. . .] μού 
έδωκε τόσες φορές την εμπιστο-
σύνην του;».

Με τις διαπραγματεύσεις για 
συνομολόγηση ειρήνης με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία να εξε-
λίσσονται βραδέως, ο βίος της Κ΄ 
Περιόδου της Βουλής παρατάθη-
κε επί 3μηνο διαδοχικά τον Μάρ-
τιο και Ιούνιο του 1920, λήγοντας 
πλέον στις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε 
με την υπογραφή της Συνθήκης 
των Σεβρών που ακολούθησε τον 
Ιούλιο, οι εκλογές θα μπορούσαν 
να διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 
1920. Κορυφαίοι πολιτευτές των 
Φιλελευθέρων ήσαν άκρως επι-
φυλακτικοί στην προοπτική διε-
ξαγωγής εκλογών, εκφράζοντας 
τον σκεπτικισμό τους, δίχως όμως 
ο Βενιζέλος να μεταβάλει άποψη. 

Από τον Μάιο του 1920 άρχισε 
να διαγράφεται η προοπτική προέ-
λασης του ελληνικού στρατού στη 
Μικρά Ασία και η απελευθέρωση 
∆υτικής και Ανατολικής Θράκης, 
εξαναγκαζόμενου του σουλτάνου 
να αποδεχθεί τους συμμαχικούς 
όρους ειρήνης. Εκείνη την περίο-

δο άρχισε να απασχολεί τον Βενι-
ζέλο και το ενδεχόμενο παρά την 
υπογραφή, να μην καταστεί τελικά 
δυνατή η επιβολή της Συνθήκης 
Ειρήνης. Σε αυτήν την περίπτω-
ση είχε ξεκαθαρίσει στον Βρετανό 
πρωθυπουργό Λόιντ Τζορτζ, πως 
θα έπρεπε να παρασχεθεί υλική 
βοήθεια και οικονομική ενίσχυση 
προκειμένου ο ελληνικός στρατός 
να κινητοποιήσει εφεδρικές κλά-
σεις και να προωθηθεί αποφασι-
στικά προς Ανατολάς, καταλαμ-
βάνοντας νευραλγικής σημασίας 
σημεία στο εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
η Ελλάδα, αυτονοήτως, θα διεκδι-
κούσε ευρύτερα εδαφικά κέρδη. Ο 
Βενιζέλος διατράνωνε την πίστη 
του πως οι πολίτες με ανυψωμένο 
το ηθικό από τις στρατιωτικές επι-
τυχίες, θα δέχονταν με προθυμία 
την καταβολή μιας μεγάλης και 
τελευταίας προσπάθειας: «όταν 
εκθέσω τα πράγματα ως έχουν 
εις τον ελληνικόν λαόν, ούτος θα 
δεχθή να καταβάλη το αναγκαίον 
effort διά την ολοκληρωτικήν περί-
που εθνικήν του αποκατάστασιν».

Συνεπώς, ο Βενιζέλος ήταν υπο-
χρεωμένος μετά την υπογραφή 
της Συνθήκης Ειρήνης με την 
Τουρκία, να διαφωτίσει το εκλο-
γικό σώμα για τη διαγραφόμενη 
προοπτική τελικής ειρήνευσης, 

μέσα από την κατάλυση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας με βρε-
τανική βοήθεια. Ακριβώς για το 
ενδεχόμενο αδυναμίας συμμόρ-
φωσης της Πύλης με τους συμ-
μαχικούς όρους, στο κείμενο της 
Συνθήκης των Σεβρών ενσωματώ-
θηκε το άρθρο 36 που απειλούσε 
με απομάκρυνση του σουλτάνου 
από την Κωνσταντινούπολη. Ηδη, 
μετά την επιστροφή στην Ελλά-
δα, ο Βενιζέλος παρουσιαζόταν 
«απολύτως ήσυχος και απολύτως 
ασφαλής» για την ετυμηγορία του 
λαού και δήλωνε: «Οχι μόνον το 
Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα δεν 
ερρυθμίσθη εισέτι τελειωτικώς, 
αλλ’ ουδέ η υπογραφή απλώς της 
Συνθήκης Ειρήνης μετά της Τουρ-
κίας αποτελεί οριστικήν τερμάτι-
σιν του μετ’ αυτής πολέμου. Εάν η 
εν Κων/πόλει κυβέρνησις δειχθεί 
ανίκανος να εκτελέση την ην υπέ-
γραψεν συνθήκην επιβάλλουσα 
το κύρος της εν Ανατολή, ρητώς 
ήδη εδηλώθη υπό του Ανωτάτου 
Συμβουλίου [. . .] ότι οι Σύμμαχοι 
επιφυλλάττονται να λάβουν τα 
μέτρα άτινα ήθελον κρίνει ενδει-
κνυόμενα εκ των περιστάσεων και 
πρώτον εκ των μέτρων τούτων εί-
νε η απομάκρυνσις της Τουρκίας 
εκ Κων/πόλεως». H προεκλογική 
περίοδος άρχιζε με αιχμή την εκ-
πλήρωση της Μεγάλης Ιδέας που 
τόσο επιτυχημένα φαινόταν να 

υλοποιεί η κυβέρνηση· δεν θα συ-
νέχιζε όμως έτσι.

Οι Φιλελεύθεροι είχαν αυτοπα-
γιδευθεί. Η δολοφονική απόπειρα 
κατά του Βενιζέλου στο Παρίσι 
και οι επακόλουθες βιαιοπραγίες 
στην Αθήνα ώθησαν την κυβέρνη-
ση στο να αναδείξει με πανηγυρι-
κό τόνο το επιτυχές έργο της στο 
εξωτερικό πεδίο. Τέλη Αυγούστου 
ανακοινώθηκε η διενέργεια έπειτα 
από δύο μήνες εθνικών εκλογών 
και ακολούθησε σειρά πρωτοβου-
λιών που ανέδιδαν την αίσθηση 
θριάμβου. 

«Αξιος της πατρίδας»
Ο Βενιζέλος ανακηρύχθηκε από 

τη Βουλή «άξιος της πατρίδος», 
του απονεμήθηκε χρυσός στέφα-
νος και στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
οργανώθηκαν τα επινίκια. Από τον 
Αύγουστο άρχισε να εκπέμπεται 
και το σήμα της λήξης των αγώ-
νων, με την αποστράτευση διαφό-
ρων ειδικοτήτων εφέδρων, αλλά 
ακόμα και ολόκληρων κλάσεων, 
με αποκορύφωμα την απόλυση 
της κλάσης 1915 από τις 31 Οκτω-
βρίου (κυριολεκτικά την παραμο-
νή εκλογών). Ο ίδιος ο Βενιζέλος 
υπερθεμάτιζε, δηλώνοντας ότι η 
24μηνη στρατιωτική θητεία των 
κληρωτών μπορούσε υπό προϋπο-
θέσεις να περιοριστεί σε 8μηνη!

Από την πλευρά του ο συνασπι-

σμός των αντιβενιζελικών κομμά-
των της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσε-
ως, αρκείτο σε διαβεβαιώσεις ότι 
θα συνέχιζε την εφαρμογή της 
εξωτερικής πολιτικής ως προς τα 
εθνικά θέματα και μάλιστα με με-
γαλύτερη ένταση, υιοθετώντας 
όμως ως προεκλογική τακτική την 
κατά προτεραιότητα καταγγελία 
της βενιζελικής «τυραννίας» και 
κακοδιαχείρισης, που επιβλήθηκε 
την περίοδο 1917-1920, εκμεταλ-
λευόμενη και την έντονη φόρτιση 
του λαού από τις κακουχίες (υπο-
σιτισμός) που είχε προκαλέσει ο 
συμμαχικός αποκλεισμός την πε-
ρίοδο 1916-1917. Οι Φιλελεύθεροι 
απέκρουσαν την κατηγορία περί 
«τυραννίας» με την επίκληση της 
εμπόλεμης κατάστασης, που όπως 
και σε άλλες χώρες παρέτεινε την 
ισχύ του στρατιωτικού νόμου.

Στα ζητήματα τάξης, όπως η 
επιστροφή του βασιλιά, ο Βενιζέ-
λος σήκωσε το γάντι και εκ των 
προτέρων δήλωσε πως δεν υφί-
στατο θέμα, αρνήθηκε μάλιστα 
τη διεξαγωγή των εκλογών από 
υπηρεσιακή κυβέρνηση λόγω 
της ρευστότητας και κρισιμότη-
τας των εθνικών θεμάτων που εκ-
κρεμούσαν. Στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου επανεπιβεβαίωσε τη θέση του 
ότι δεν ετίθετο θέμα επαναφοράς 
του Κωνσταντίνου, γιατί θα προ-
καλείτο αιματοχυσία που θα μετέ-

βαλλε τις εκλογές σε όλη τη χώρα 
σε απέραντο σφαγείο, εξαιτίας της 
όξυνσης των παθών. Οπως τόνιζε: 
«Τοιαύτη συζήτησις δεν δύναται 
να διεξαχθή κατά τας εκλογάς».

Ο θάνατος του Αλέξανδρου
Μία εβδομάδα μετά, στις 17 Σε-

πτεμβρίου, ένα δάγκωμα πιθήκου 
στον βασιλιά Αλέξανδρο ανέτρεπε 
τυχόν προεκλογικές βεβαιότητες 
και ισορροπίες. Αυτό που κατά 
τον Βενιζέλο δεν επιτρεπόταν να 
τεθεί στην επικαιρότητα, ανέλαβε 
αιφνιδίως να φέρει στο προσκή-
νιο η... Μοίρα, αφού ο Αλέξανδρος 
απεβίωσε στις 12 Οκτωβρίου. Το 
δυναστικό ζήτημα μονοπώλησε 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης, επηρεάζοντας αποφασιστικά 
το αποτέλεσμα των εκλογών. Αντί 
της Μεγάλης Ιδέας, επίκεντρο της 
δημόσιας αντιπαράθεσης κατέστη 
η νόμιμη διαδοχή στον θρόνο. Μά-
ταια στις προεκλογικές του ομιλίες 
ο Βενιζέλος υπενθύμιζε πως εξα-
κολουθούσε η εμπόλεμη κατάστα-
ση, τονίζοντας την κρισιμότητα 
των στιγμών στα εθνικά θέματα 
και τη διάρρηξη των δεσμών με 
τις Μεγάλες ∆υνάμεις σε ενδεχό-
μενη επιστροφή του εξόριστου 
βασιλιά. Στα μάτια πολλών ψηφο-
φόρων, άτυπος ανταγωνιστής στο 
πρόσωπο του Βενιζέλου φάνταζε 

πλέον ο λαοφιλής Κωνσταντίνος.
Ο Βενιζέλος στο πρώτο μισό 

του 1920 εξέφραζε τη βεβαιότη-
τά του ότι η Ελλάδα μπορούσε να 
επιβάλει στρατιωτικώς τη Συνθή-
κη Ειρήνης (προέλαση ανατολικά 
στη Μικρά Ασία και Θράκη), εννο-
ώντας ότι το κτύπημα θα ανάγκαζε 
τον σουλτάνο να υπογράψει και 
κατ’ επέκταση, ίσως, επιδρούσε 
ψυχολογικώς στους κεμαλικούς. 
Ωστόσο, μετά την υπογραφή στις 
Σέβρες, ήταν φανερό πως το κεμα-
λικό κίνημα δεν κατέρρεε. Αρχι-
κά, προκειμένου να αποφύγει μια 
στρατιωτική εκστρατεία, ο Βενιζέ-
λος προσανατολιζόταν στην ανά-
θεση της καταστολής του Kεμάλ 
στον σουλτάνο. Ωστόσο, ο αρχι-
στράτηγος Λεωνίδας Παρασκευ-
όπουλος υπέβαλε υπόμνημα βασι-
ζόμενος ακριβώς στην πεποίθηση 
ότι η Πύλη αδυνατούσε να εκπλη-
ρώσει την αποστολή, προτείνο-
ντας αποφασιστική στρατιωτική 
δράση. Τα περιθώρια στένευαν 
καθώς τον Σεπτέμβριο οι εξελίξεις 
ήσαν ραγδαίες, με τους Μπολσε-
βίκους να επικρατούν στη Νότια 
Ρωσία και τον Kεμάλ να εισβά-
λει στην Αρμενία. Ταυτόχρονα, 
συνεχίστηκε η επιδείνωση του 
οικονομικού προβλήματος που 
αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνη-
ση, η οποία μεταξύ Σεπτεμβρίου 
1919 - Μαΐου 1920 είχε προβεί σε 

εσωτερικό δανεισμό συνολικά 1,1 
δισ. δραχμών. Εν μέσω προεκλογι-
κής περιόδου, το ελληνικό ∆ημό-
σιο προέβη σε δανεισμό (έκδοση 
τραπεζογραμματίων) ύψους 400 
εκατομμυρίων, εκτιμώντας ότι θα 
επαρκούσε για περίοδο 6 μηνών. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Βενιζέ-
λος απηύθυνε επιστολή στον Βρε-
τανό πρωθυπουργό, εξηγώντας 
ότι ήλθε η ώρα για ένα τελειωτικό 
χτύπημα στον Kεμάλ, για το οποίο 
η Ελλάδα χρειαζόταν οικονομική 
βοήθεια από την Αγγλία και παρο-
χή υλικού και εξοπλισμού ώστε να 
κινητοποιηθεί ο ελληνικός Στρα-
τός. Πρόσφατα στοιχεία που προ-
σκόμισε η έρευνα καταδεικνύουν 
ότι η αδυναμία παροχής χρηματο-
δότησης από την Αγγλία ώθησε 
Βενιζέλο και Λόιντ Τζορτζ σε επί-
σπευση εφαρμογής των προνοιών 
του άρθρου 36, βάσει ενός σχεδί-
ου εισόδου ελληνικών στρατευμά-
των στην Κωνσταντινούπολη και 
έξωσης του σουλτάνου. Ομως, οι 
δρομολογημένες αποφάσεις «πά-
γωσαν» μετά την εκλογική ήττα 
των Φιλελευθέρων. 

Η λογική Βενιζέλου, πως έπει-
τα από μια σειρά διπλωματικών 
επιτυχιών η πλειοψηφία του ελ-
ληνικού λαού σταθερά προσηλω-
μένη στα εθνικά ιδεώδη ενέκρινε 
την πολιτική του, παραβλέποντας 
την ταυτόχρονα ασκηθείσα διχα-
στική πολιτική στο εσωτερικό, 
δεν επαληθεύτηκε. Το σκηνικό 
ανατράπηκε αποφασιστικά –έστω 
με μικρή διαφορά– από την ανα-
πάντεχη κρίση του δυναστικού 
θέματος. Ανέκδοτη έρευνα του 
αείμνηστου Νικολάου Πετσάλη-
∆ιομήδη αποδεικνύει πως η Ηνω-
μένη Αντιπολίτευση επικράτησε 
με διαφορά 3% στο σύνολο των 
ψήφων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας 
(6% περίπου του εκλογικού σώμα-
τος) υπερψήφισαν την Ηνωμένη 
Αντιπολίτευση, ενώ αντίθετα στη 
Θράκη υποψηφιότητα έθεσαν μό-
νο οι συνδυασμοί των Φιλελευθέ-
ρων –μονοπωλώντας τη μουσουλ-
μανική ψήφο– διαπιστώνεται πως 
οι υπόλοιποι εκλογείς, εν πολλοίς, 
κατανόησαν το διακύβευμα των 
εκλογών που υπογράμμιζε ο πρω-
θυπουργός. Ο Βενιζέλος είχε δί-
κιο ισχυριζόμενος ότι οι κρίσιμες 
εξελίξεις στα εθνικά θέματα δεν 
επέτρεπαν κατά την προεκλογική 
περίοδο την πολυτέλεια μιας υπη-
ρεσιακής κυβέρνησης. Αλλά αυτό 
ακριβώς έπρεπε να συνεκτιμηθεί 
με την εμπόλεμη κατάσταση που 
εξακολουθούσε, καθιστώντας αδύ-
νατη την επιβολή της Συνθήκης 
των Σεβρών. Η Ελλάδα δεν έπρεπε 
να ριψοκινδυνεύσει ούτε κατ’ ελά-
χιστο τυχόν αστάθμητους παρά-
γοντες σε μια τόσο κρίσιμη καμπή 
του όλου εγχειρήματος και η λογι-
κή επέβαλε τη μετακύλιση των δη-
μοκρατικών διαδικασιών, καθώς 
αν όντως δεν έπρεπε να αλλάξει 
ο «εθνικός διαπραγματευτής», η 
διενέργεια εκλογών εν μέσω πο-
λέμου ήταν ανεπίτρεπτο ρίσκο.

 
* Ο κ. Κωνσταντίνος Δ. Βλάσσης είναι 
συγγραφέας, συμμετέχει στον συλλογικό 
τόμο «κ’ η Ανατολή του αιμάτου 
συντριβάνι - Μικρασιατική Εκστρατεία, 
αιτίες και συνέπειες μιας καταστροφής», 
εκδ. Γκοβόστη, Αθήνα 2022.

Οι εν μέσω πολέμου εκλογές του 1920

«Ο ελληνικός λαός 
είναι αρκετά νοήμων 
ώστε δεν είναι δυνατόν 
να καταδικάση 
την πολιτικήν μου, 
καθ’ ην στιγμήν του 
επέτυχα τόσα εις 
την εθνικήν υπόθεσιν».

Ο Βενιζέλος απηύθυνε 
επιστολή στον Λόιντ 
Τζορτζ , εξηγώντας 
ότι ήλθε η ώρα για 
τελειωτικό χτύπημα 
στον Kεμάλ , για το οποίο 
η Ελλάδα χρειαζόταν 
βοήθεια από την Αγγλία.

Αριστερά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναχωρεί για το εξωτερικό μετά την εκλογική του ήττα. Στο μέσον, ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ και η σύζυγός του Ασπασία Μάνου, όπως τους αποτύπωσε ο Σωτήριος Χρηστίδης. ∆εξιά, εκδηλώσεις λατρεί-
ας προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο κατά την επιστροφή του στην Αθήνα. Πηγή: Michel De Greece (επιμέλεια), «Ελληνική ∆υναστεία - Σπάνιες φωτογραφίες από τη Συλλογή της Αμαρυλλίδος Μαρκεζίνη», εκδόσεις Φερενίκη, Αθήνα 2003.

Στιγμιότυπο από την υποδοχή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Χιλιάδες κόσμου 
στην οδό Σταδίου. Αριστερά, η διασταύρωση της οδού Κοραή και δεξιά, η αρ-
χή της οδού Παπαρρηγοπούλου (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).
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	KCYP_2108_001_CMYK
	KCYP_2108_002_CMYK
	KCYP_2108_003_CMYK
	KCYP_2108_004_CMYK
	KCYP_2108_005_CMYK
	KCYP_2108_006_CMYK
	KCYP_2108_007_CMYK
	KCYP_2108_008_CMYK
	KCYP_2108_009_CMYK
	KCYP_2108_010_CMYK
	KCYP_2108_011_CMYK
	KCYP_2108_012_CMYK
	KCYP_2108_013_CMYK
	KCYP_2108_014_CMYK
	KCYP_2108_015_CMYK
	KCYP_2108_016_CMYK
	KCYP_2108_017_CMYK
	KCYP_2108_018_CMYK
	KCYP_2108_019_CMYK
	KCYP_2108_020_CMYK
	KCYP_2108_021_CMYK
	KCYP_2108_022_CMYK
	KCYP_2108_023_CMYK
	KCYP_2108_024_CMYK
	KCYP_2108_025_CMYK
	KCYP_2108_026_CMYK
	KCYP_2108_027_CMYK
	KCYP_2108_028_CMYK
	KCYP_2108_029_CMYK
	KCYP_2108_030_CMYK
	KCYP_2108_031_CMYK
	KCYP_2108_032_CMYK
	KCYP_2108_033_CMYK
	KCYP_2108_034_CMYK
	KCYP_2108_035_CMYK
	KCYP_2108_036_CMYK
	KCYP_2108_037_CMYK
	KCYP_2108_038_CMYK
	KCYP_2108_039_CMYK
	KCYP_2108_040_CMYK
	KCYP_2108_041_CMYK
	KCYP_2108_042_CMYK
	KCYP_2108_043_CMYK
	KCYP_2108_044_CMYK
	KCYP_2108_045_CMYK
	KCYP_2108_046_CMYK
	KCYP_2108_047_CMYK
	KCYP_2108_048_CMYK

