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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Το αύριο της χώρας
Η ανάρρηση στον ύπατο πολιτειακό θώ-
κο είναι μια ευγενής επιδίωξη, η οποία
πάνω απ’ όλα εμπερικλείει την αποτίναξη
κάθε προσωπικής ατζέντας και φιλοδο-
ξίας, μοναδικός στόχος θα πρέπει να
είανι το κοινό καλό. Γι’ αυτό ο διάδοχος
του Νίκου Αναστασιάδη, αφού ο προ-
εκλογικός οίστρος ήδη άρχισε, οφείλει
να έχει κατά νου ότι μπορεί οι προεκλο-
γικές προκλήσεις να είναι επιθυμητές,
αλλά η πραγματικότητα στον Λόφο του
Προεδρικού είναι αδυσώπητη, ιδίως σε
καιρούς που τα προβλήματα της χώρας
ξεπερνάνε την ίδια της την ιδιοσυστασία.
Η ιστορία, όπως και η πραγματικότητα,
είναι αμείλικτη, και οι προεκλογικές
ύβρεις φέρνουν μετεκλογική νέμεση
και αναπόφευκτα τίσιν. Η επόμενη μέρα
είναι δύσκολη και αυτό θα πρέπει να
κρατά σε εγρήγορση όσους σήμερα πα-
ρουσιάζονται ως σύγχρονοι σωτήρες.

ΘΕΑΤΡΟ 

Τρεις συνεντεύξεις
με συντελεστές
παραστάσεων
Στην «Κ» μιλούν οι συντελεστές
(συγγραφέας, ηθοποιοί, και σκη-
νοθέτες) τριών πολύ ενδιαφερου-
σών παραστάσεων από τη θεατρι-
κή ομάδα Αντίλογος, την ΕΘΑΛ και
το Θέατρο Ένα, για το «1964»,
«Φωνές» και «Τότενφλος» αντί-
στοιχα. Ζωή, σελ. 3, 5, 8

ΠΟΛΗ

Οι προκλήσεις 
μιας σύγχρονης
μεγαλούπολης 
Οι σύγχρονες προκλή-
σεις με το βλέμμα στραμ-
μένο στο 2030 της Αθή-
νας. Στα θετικά της νέας
εποχής, ο εγγενής παλμός
της Αθήνας, η διεθνής εμ-
πιστοσύνη για το τουριστι-
κό της μέλλον και η ανά-
δυση μιας νέας γενιάς με
μεγαλύτερη διεθνή εμπει-
ρία. Ζωή, σελ. 1, 9, 11

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η γλύπτρια
Νίνα Ιακώβου
μιλάει στην «Κ»
Στο πλαίσιο του αφιερώ-
ματος της «Κ» για καλλι-
τέχνες που άρχισαν τη
δραστηριοποίησής του
πριν από τον 1974 παρου-
σιάζουμε την πρώτη Κύ-
πρια γυναίκα που παρα-
κολούθησε μαθήματα
στη Σχολή Καλών Τεχνών
της Αθήνας, Νίνα Ιακώ-
βου. Ζωή, σελ. 4

Το εξασέλιδο έγγραφο με τις προ-
τάσεις της ε/κ πλευράς για την
εφαρμογή της αποκεντρωμένης
ομοσπονδίας παρουσιάζει η «Κ».
Σε αυτό παρουσιάζονται οι προ-
τάσεις για τις αρμοδιότητες της
κεντρικής κυβέρνησης, τι μπορεί
να εκχωρηθεί στις δύο συνιστώ-
σες πολιτείες και ποιος θα είναι
ο ρόλος των τριμελών συντονι-
στικών σωμάτων. Η ε/κ πλευρά

θέτει ως προϋπόθεση για την απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία την κα-
τάργηση των εγγυήσεων, την
απόσυρση των στρατευμάτων,
την αποδοχή της θέσης μας για
ουσιαστικές εδαφικές αναπρο-
σαρμογές και τότε, όπως σημει-
ώνει, θα ξανατεθεί το αίτημα της
τ/κ πλευράς για μία θετική ψήφο
σε όλα τα ομοσπονδιακά σώματα
και θεσμούς. Σελ. 4

Η «Κ» έχει στην κατοχή της έγ-
γραφο του Βερολίνου, με το οποίο
ισχυρίζεται πως οι γεωτρήσεις και
οι ενέργειες της Τουρκίας στην
ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας

«δεν μπορούν να θεωρηθούν πα-
ράνομες, εφόσον δεν διασαλεύεται
το υπέδαφος» και διότι «δεν δια-
φοροποιείται η κατάσταση επί
του υπεδάφους». Σελ. 5

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Η πρόταση για 
αποκεντρωμένη
ομοσπονδία 
Τι προνοεί για τις αρμοδιότητες
κυβέρνησης και συνιστωσών πολιτειών

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Κ»

Προεδρικές 
με τη δεξιά
διχασμένη
Χριστοδουλίδης με διαφορά ο αρεστός

Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
Β΄στη διαδοχή του, την ώρα που
έχει επικρίνει με σκληρούς χαρα-
κτηρισμούς τις υπόγειες κινήσεις

άλλων. Αφορμή για την παρασκη-
νιακή κινητικότητα είναι οι συ-
νεχιζόμενες φήμες για ομάδα ιε-
ραρχών, οι οποίοι έχουν ανοίξει
το κεφάλαιο διαδοχής του. Σελ. 10

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Θέλει τον έλεγχο της διαδοχής

Αρεστός ξεκάθαρα και με διαφορά
είναι βάσει της δημοσκόπησης
που διενήργησε για λογαριασμό
της «Κ» η IMR, ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Χριστοδουλίδης
και το πρόσωπο που επιλέγουν ως
υποψήφιο για την προεδρία το
2023. Ενδιαφέρον παρατηρείται
και στο γεγονός ότι ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου παρουσιάζει παράσταση
νίκης, ενώ έκπληξη προκαλεί στη

δεύτερη θέση δημοτικότητας η
παρουσία του Νικόλα Παπαδό-
πουλου, ο οποίος έχει προς το πα-
ρόν απορρίψει το ενδεχόμενο υπο-
ψηφιότητάς του. Στη δημοσκό-
πηση καταγράφονται τα κύρια χα-
ρακτηριστικά που θέλει ο πολίτης
να έχει ο επόμενος Πρόεδρος, αλλά
και τα κύρια ζητήματα που τον
απασχολούν και συνδέονται με
την καθημερινότητά του. Σελ. 3 

Εμβόλια και σε 
παιδιά 5 έως 11 
Αναψε πράσινο στις ΗΠΑ 

Η έναρξη του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος για παιδιά ηλικίας πέντε έως έν-
τεκα ετών στις ΗΠΑ μετά τη σχετική
έγκριση από τον Oργανισμό Φαρμάκων
και τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων θε-
ωρείται κρίσιμη καθώς προσεγγίζουμε
την περίοδο των γιορτών. Σελ. 23

Η επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ
Ο Μ. Σιζόπουλος ανοίγει τα χαρτιά του στην «Κ»

Στην πολιτική δεν χωρούν συναισθηματισμοί,
λέει στην «Κ»  ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος
Σιζόπουλος. Απαντά για τις σκιές που έχει το
κόμμα μετά την υπόθεση Κουτούκη, την άνευ
προηγουμένου εσωκομματική κόντρα και τι
σχεδιάζει να κάνει. Καλείται να απαντήσει και
για τα περί ξηλώματος του ΓεΣΥ. Σελ. 9

Ενοχλημένο εμφανίζεται το Προεδρικό
από τη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε
για το ΓεΣΥ, ένα θέμα που αποτελεί την
κορωνίδα προβολής του κυβερνητικού έρ-
γου από το 2018 και μετά. H τοποθέτηση
του Προέδρου Αναστασιάδη ότι δεν πρό-
κειται να αποδεχθεί αλλαγή της φιλοσοφίας
του συστήματος υγείας επιχειρεί να δώσει

τέλος στο θόρυβο που δημιουργήθηκε. Το
ζήτημα ανέδειξε και τη διαφορετική φι-
λοσοφία που φαίνεται να υπάρχει στο κυ-
βερνητικό στρατόπεδο για το μοντέλο του
συστήματος υγείας που επιλέγηκε. Ωστόσο,
όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν κάποιες
στρεβλώσεις, οι οποίες μπορούν και πρέπει
να διορθωθούν. Οικονομική, σελ. 4

«Βόμβες» κρότου λάμψης για ΓεΣΥ
Θόρυβος για το τίποτα με τα περί αλλαγής της φιλοσοφίας του

ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαδοχολογία
για Ερντογάν
Ενώ διαψεύδονται οι φήμες που
αφορούν την υγεία του Τούρκου
προέδρου και τα μηνύματα του ΑΚΡ
είναι καθησυχαστικά, στην Άγκυρα
έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για
την επόμενη ημέρα. Εν τω μεταξύ,
οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν
επηρεάζουν το Κυπριακό. Σελ. 5, 8

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι προκλήσεις
στην Κύπρο
Σε εντατικό διπλωματικό σπριντ
αποδύεται η Αθήνα, βάζοντας στο
ραντάρ της τις προκλήσεις στην Κύ-
προ, λόγω της τουρκικής κινητικότη-
τας στην κυπριακή ΑΟΖ. Την ίδια
στιγμή προχωρούν ταχύτατα μια σει-
ρά από εξοπλιστικά. Σελ. 17

Η  Τουρκία ήταν προκλητική
Ο τέως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην «Κ»

Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο τέως ΥΠΕΞ των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και πιθανός διεκδικητής
του προεδρικού χρίσματος για τις εκλογές του
2024 είναι καυστικός σε σχέση με τον πρόεδρο
Ερντογάν και τονίζει ότι οι Τούρκοι θα κατα-
λάβουν ότι είναι πολύ καλύτερο για τους ίδιους
να παραμείνουν κοντά στη Δύση. Σελ. 17

Ελληνικά χέρια «ζωντάνεψαν»
δεινοσαύρους στην Κίνα

Αυτοί οι δεινόσαυροι είδαν το φως της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, σε ένα
ανυπόμονο, με θέα τον Θερμαϊκό γραφείο και μαιευτήρες μηχανικούς
ελληνικής startup, γιγαντώθηκαν καταναλώνοντας ρομποτική τεχνολογία
και αποδέχθηκαν την πρόσκληση Κινέζων να τρομάξουν ακόμα και δρά-
κους στο Πεκίνο, σε ένα υπερθέαμα, διασκεδάζοντας μικρούς και μεγά-
λους θεατές. Η στιγμή που ένας κυρίαρχος επί γης τυραννόσαυρος είδε
να του έρχεται ένας μετεωρίτης σφοντύλι επισφράγισε την τεχνολογική
αντοχή του ελληνικού brain drain. Σελ. 23

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Aθωώνει την Τουρκία για ΑΟΖ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΑΤΤΙΚ: Πληροφορίαι εκ Κων/πόλεως παρέχουν τας εξής λεπτομε-
ρείας του επεισοδίου εις το κινηματοθέατρον «Γκλόρια», το οποίον
εχαρακτηρίσθη ως αποδοκιμασία του Ελληνος καλλιτέχνου κ. Κλέω-
νος Τριανταφύλλου (Αττίκ). Ο κ. Τριανταφύλλου ετραγούδησε το

τραγούδι «δεν σου πάει το πάχος
Δημητράκη» μεταφρασμένον
τουρκιστί από Τούρκον δημοσιο-
γράφον. Οταν ετελείωσε και ενώ
το κοινόν εχειροκρότει, ηγέρθη
εις εκ των θεατών και ήρχισε να
διαμαρτύρεται τουρκιστί ότι με την
μετάφρασιν του τραγουδιού εξευ-
τελίζεται... η τουρκική γλώσσα.
Επηκολούθησε θόρυβος εις τον
οποίον έθεσε τέρμα ο Αττίκ ερω-

τήσας γαλλιστί. «Πείτε μου, σας παρακαλώ, θέλετε να εξακολουθή-
σω το πρόγραμμα ή όχι;». Το μεγαλύτερον μέρος των ακροατών
εχειροκρότει και εζητούσε να εξακολουθήση η εκτέλεσις του προ-
γράμματος. Επειδή όμως ηκούσθησαν μερικοί διαμαρτυρόμενοι, η
διεύθυνσις του θεάτρου διέταξε να κλείση η αυλαία.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: Πληροφορίαι εκ Σόφιας μεταδίδουν δηλώσεις του
Μακεδόνος βουλευτού κ. Γκένωφ, μέλους της βουλγαρικής αντι-
προσωπείας εις την Βαλκανικήν Διάσκεψιν. Ο κ. Γκένωφ αναφέρει
ότι μετά της γιουγκοσλαυϊκής αντιπροσωπείας συνεζήτησαν εν
Κων/πόλει τας πιθανότητας μιας σερβο-βουλγαρικής προσεγγίσε-
ως. Οι Βούλγαροι έθεσαν ως όρον διά την προσέγγισιν, την παροχήν
εκπαιδευτικών και πολιτικών δικαιωμάτων εις τους Βουλγάρους της
σερβικής Μακεδονίας. Εις την πρότασιν ταύτην ουδεμία εδόθη
απάντησις. Τους Γιουγκοσλαύους ενδιαφέρει κυρίως να μη επανα-
ληφθή η περίπτωσις της επιθέσεως των Βουλγάρων εναντίον των,
ως συνέβη το 1915. Κατά τον κ. Γκένωφ, τους Γιουγκοσλαύους ενδια-
φέρει επίσης η στάσις την οποίαν θα τηρήση η Βουλγαρία έναντι της
ελληνοτουρκικής προσεγγίσεως.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Το Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρινε προκήρυξιν δημο-
πρασίας διά την προμήθειαν 14 φανοστατών οίτινες θα τοποθετη-
θούν εις την διαρρυθμισομένην πλατείαν Ομονοίας ως και την κατα-
σκευήν αγαλμάτων υπό Ελλήνων γλυπτών, τα οποία θα τοποθετηθούν
εις φανοστάτας οι οποίοι θα έχουν ως βάσιν καλλιτεχνικά περίπτερα.

Ο  Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Άμα τη αφίξει της έγινε χαμός! Η
φήμη της Νεοφύτας Νεοφύτου
Φρίντενσμπουργκ, άλλωστε, κυ-
κλοφορούσε εδώ και χρόνια στα
σαλόνια της αστικής Λευκωσίας.
Όχι μόνο επειδή έκανε μια εξαιρε-
τικά επιτυχημένη καριέρα ως ψυχα-
ναλύτρια εις την αλλοδαπήν, αλλά
κυρίως γι’ αυτό που η Ιουλία Παλαι-
ολόγου Ουίλσον ονόμασε «χηρεία
με προστιθέμενη αξία». Τουτέστιν,
τον γάμο της με τον Βερολινέζο ει-
σοδηματία Καρλ Φρίντενσμπουργκ,
από τον οποίο κληρονόμησε ένα
επταώροφο ακίνητο στην εμβλημα-
τική Friedrichstrasse και ένα φου-
σκωμένο λογαριασμό στη Γενεύη.

Δεν ήταν εύκολο για τη χήρα να
κλείσει το ραντεβού. Αλλά όχι και
αδύνατον, όπως αποδείχτηκε, αρ-
κεί να ενεργοποιούσε τις κατάλλη-
λες διασυνδέσεις. Έπειτα από επί-
πονη προσπάθεια λοιπόν και καμιά
δεκαριά τηλεφωνήματα, κάθισε
επιτέλους στο Le Corbusier ανά-
κλιντρο. Ακούμπησε την τσάντα της
στο πάτωμα, έβγαλε τις γόβες της κι
ανασήκωσε με μια μελοδραματική
κίνηση το κεφάλι της, κοιτώντας με
υγρά μάτια τη γιατρό. «Είμαι η Ιου-
λία Παλαιολόγου Ουίλσον και δεν
είμαι καλά», ξεκίνησε τη χειμαρρώ-
δη της εξομολόγηση. 

«Παλαιά, γιατρέ, κάποια απλά
πράγματα προσδιόριζαν το κοινωνι-
κό στάτους. Μια Chanel τσάντα για
τις κυρίες ή ένα καλό κουβανέζικο
πούρο για τους κυρίους από τον
αγαπητό μας Φεραίο επί παραδείγ-
ματι... Κάπως έτσι, ήρεμα και πλη-
κτικά, κυλούσε η ζωή στην αστική
Λευκωσία. Ώσπου βρεθήκαμε μέσα
στη δίνη των νέων λεφτών και της
πανδημίας. Για να καταλήξουμε,
στο πλέον σουρεάλ, να θεωρείται η
επιτομή της κοινωνικής αναγνώρι-
σης το εμβόλιο COVID-19 διά χειρός
Γιαννάκη! 

Τα είδατε προχθές υποθέτω... που

πήγε ο άνθρωπος του Θεού να εμ-
βολιασθεί και τον έπνιξε η άλλη στα
φιλιά και τις διαχύσεις. Το δε μαλλί
ατάραχο... Αν δεν γνωρίζετε τίποτε
περί της κουπ Γιαννάκη, γιατρέ, λυ-
πάμαι πολύ για τα πτυχία σας. Εδώ
μιλάμε για υπερπαραγωγή. Για την
αποθέωση της λακ. Για το όγδοο
θαύμα του σύγχρονου κόσμου!

Ας επανέλθω όμως στην υποδόρια
θλίψη που με έφερε απέναντί σας,
αγαπητή Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίν-
τενσμπουργκ. Για τα νέα λεφτά τα
έχω πει τόσες πολλές φορές, που
καταντά πλέον κουραστικό. Εσείς,
γιατρέ, ενδεχομένως να μη γνωρί-
ζετε, καθότι απόδημος, πλην όμως
στο νησί όλοι ξέρουν την ηγερία

των nouveau riche. Την Τέως
υπουργό Πρετ α Πορτέ Έμιλυ Γιολί-
τη, με τον φωτογενή ιντσταγκραμι-
κό βίο. Ίδρωσε το έρμο το κορίτσι
να του δώσουμε σημασία με μια
σειρά υπερ-χλιδάτων αναρτήσεων
και η παγερή αδιαφορία του φιλο-
θεάμονος κοινού πόνεσε προφα-
νώς το fragile ego της. Κάπως έτσι
αποφάσισε να καταφύγει στα μεγά-
λα μέσα...

Πρώτα τα έβαλε με τον δημοσιο-
γράφο της «Καθημερινής» Απόστο-
λο Κουρουπάκη, ο οποίος τόλμησε
να αναφερθεί στο It Girl της Λεμε-
σιανής Ριβιέρας χωρίς να πάρει την
άδειά της. “Σε αυτόν και λοιπούς
καλοθελητές που σιγά σιγά κάτι

αναγνωρίζουν, εύχομαι από καρ-
διάς οι ίδιοι να βρουν που παν τα
τέσσερα τους” έγραψε η αενάως
αδικημένη Έμιλυ. Και για να βεβαι-
ωθεί ότι κάποιος επιτέλους θα της
έδινε σημασία, συνέχισε με κράξι-
μο τόσο του Γιώργου Παμπορίδη
όσο και του Μακάριου Δρουσιώτη,
για διαφορετικούς και άσχετους λό-
γους που βαριέμαι να αναφέρω.

Είναι σκληρό να είσαι δεξιά στις
μέρες μας, αγαπητή Νεοφύτα Νεο-
φύτου Φρίντενσμπουργκ. Γιατί δεν
είναι μόνο ότι κατέρρευσε ο παλιός
μας κόσμος. Δεν είναι μόνο ότι
έβγαλε η μύγα κώλο κι έχεσε τον
κόσμο όλο, σόρι κιόλας, ή ότι φτά-
σαμε στο έσχατο σημείο να μας κυ-

βερνούν οι σοσιαλιτέ. Είναι που
έβαλε στόχο και σκοπό ο Αβέρωφ
να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, εγκαινιάζοντας μια καμπάνια
που αναβλύζει κέφι, ενέργεια και
εφευρετικότητα: Ο Αβέρωφ γκαρ-
σόνι (για καλό σκοπό), ο Αβέρωφ
χορτοφάγος (την παγκόσμια ημέρα
βεγκανισμού), ο Αβέρωφ αγρότης
(σε φυτεία παπουτσόσυκων), ο
Αβέρωφ φυσιολάτρης (με σχετικό
ενσταντανέ στα βράχια). Τι ζω, για-
τρέ μου, η γυναίκα και δεν τρελαί-
νομαι!

Όσο νιώθει ο Αβέρωφ την ανάσα
του Χριστοδουλίδη στον σβέρκο
του το πράγμα θα γίνεται όλο και
χειρότερο. “Χώνεψέ το επιτέλους”

επιμένει η φίλη μου η Ευγενία η
Καλαμαρού. “Ο Αβέρωφ δεν είναι
ένας απλός πρόεδρος κόμματος. Εί-
ναι ρόλος!”. Και καλά, ας δεχτώ ότι
ο Αβέρωφ είναι ιδιοσυγκρασιακός
και θα παίξει όλο το ρεπερτόριο του
“εκτελούνται κουτσοδούλεια” ώς
το 2023. Ο Χάρης γιατί εκτίθεται τό-
σο πολύ, γιατρέ;

Στα παλαιού τύπου κομμουνιστικά
κόμματα, αγαπητή Νεοφύτα Νεο-
φύτου Φρίντενσμπουργκ, υπάρχει
κάτι που λέγεται “δημοκρατικός
συγκεντρωτισμός”. Ποιος να μας το
έλεγε ότι ο Χάρης θα μετέτρεπε
ένα φιλελεύθερο κόμμα σε κακέ-
κτυπο της πάλαι ποτέ Σοβιετίας. Το
κομματικό μπούλινγκ στον Χριστο-
δουλίδη είναι τόσο απροκάλυπτο,
που δεν θα εκπλαγώ εάν δω τη Φι-
λίππα στην Πινδάρου να τραγουδά-
ει με σφιγμένη τη γροθιά: “Διότι δε
συνεμορφώθην προς τας υποδεί-
ξεις”. 

Σαν να μη μας έφταναν τα νέα από
το συναγερμικό μέτωπο άστραψε
και βρόντηξε το ΔΗΚΟ ώστε να μην
μείνει κανείς δεξιός παραπονεμέ-
νος. Ζώστηκε τ’ άρματα ο Χρύσαν-
θος Σαββίδης την ημέρα έναρξης
της περιόδου του κυνηγίου και με
μια ανάρτηση σκόρπισε εγκεφαλι-
κά στον άμαχο πληθυσμό: “Από τα
παλιά χρόνια, από την αρχαιότητα
σχεδόν, ο άντρας ήταν κυνηγός”
έγραψε. “Στις πανάρχαιες κοινω-
νίες το κυνήγι αποτελούσε πεδίο
διάκρισης, αναγνώρισης και από-
κτησης κύρους. Οι σημερινοί κυνη-
γοί εκτός του ότι αγαπούν στο κυνή-
γι, το έχουν και σαν μια έξοδο από
τη ρουτίνα”. 

Δεν μεταδίδω άλλο, αγαπητή Νεο-
φύτα Νεοφύτου Φρίντενσμπουργκ.
Όπου κι αν στρέψω το βλέμμα μου
αυτή η χώρα με πληγώνει».

Στο ντιβάνι της ψυχαναλύτριας

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Η ψυχαναλύτρια Νεοφύτα Νεοφύτου Φρίντενσμπουργκ, άρτι αφιχθείσα από την αχανή Friedrich strasse του Βερολίνου, τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα της
μικρής μας πόλης.

Υπηρεσία αλφάδι!
Τελικά η στήλη αυτή είναι της επα-
ναλήψεως είτε για τα καλά, είτε για
τα στραβά! Ας πάω πρώτα καλά.
Πριν από κάποιες πολλές Κυριακές
είχα γράψει για την πολύ σημαντική
δουλειά που κάνουν στον Σταθμό
Αιμοδοσίας Λευκωσίας στο Κέν-
τρο Υγείας Έγκωμης και θα το επα-
ναλάβω. Όσος κόσμος και αν υπάρ-
χει στους χώρους του, όλοι και όλες
εξυπηρετούνται με χαμόγελο, επαγ-
γελματισμό και πολλές φορές και με
χιούμορ από τους λειτουργούς. Κατ’
αρχάς δεν φεύγει κανείς και καμία,
αν δεν περάσει ο απαιτούμενος χρό-
νος αναμονής μετά την αιμοδοσία,
τα μέτρα τηρούνται κατά γράμμα,
και όλα αυτά με χυμό, γιαουρτάκι
και μπισκοτάκια. Εμείς οι πολίτες δί-
νουμε το αίμα μας και εκείνοι εν
καιρώ ειρήνης και για καλό σκοπό το
χύνουν. Διότι, δεν είναι όλοι οι αιμο-
δότες συνεργάσιμοι. Μπράβο, και
πάλι μπράβο, στον κ. Σωκράτη Με-
νελάου και σε όλες και όλους τους
λειτουργούς. 

Εικαστική παρέμβαση
Ας πάμε και στα αρνητικά, τα οποία
επαναλαμβάνονται και τείνουν να γί-
νουν κανονικότητα. Εδώ και αρκετό
καιρό ασχολούμαι με το ελάσσον ζή-
τημα των κάδων έξω από την Κυπρια-
κή Βιβλιοθήκη, πολλές φορές έγρα-
ψα, και στην έντυπη και στην ηλε-
κτρονική «Καθημερινή», πριν από λί-
γο καιρό μάλιστα έδειξα με φωτο-
γραφίες ότι ουδέν έγινε. Μάλλον η
ευθύνη δεν είναι κανενός, ούτε του
διευθυντή της Βιβλιοθήκης, ούτε του
Δήμου, ούτε των Πολιτιστικών Υπη-
ρεσιών, ούτε του υπουργείου Παιδεί-
ας. Κατέληξα τελικώς και μετά από

αρκετή και ώριμη σκέψη ότι η ευθύ-
νη βαραίνει τους ίδιους τους κάδους,
οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να
μετακινηθούν, μάλιστα έμαθα ότι
προτίθενται να κινηθούν εναντίον
μου. Κύριε δήμαρχε, εσείς τουλάχι-
στον, τώρα που αλλάζει η πόλη πρό-
σωπο, δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να
τους υιοθετήσετε. Υιοθετήστε τρεις
κάδους, καλό θα κάνετε.

Αυτό είναι εκπαίδευση!
Το καλύτερο όμως για το τέλος. Την
περασμένη Τετάρτη βρέθηκα στην
Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας για
δείπνο Γνωριμίας με τη Μέση Τεχνι-
κή και Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση. Είδα το υψηλό επίπε-
δο εκπαίδευσης και κατάρτισης των
μαθητών/-ριώνμε το δείπνο που
ετοίμασαν εξ ολοκλήρου μαθητές
και μαθήτριες του κλάδου Ξενοδο-
χειακών και Επισιτιστικών Επαγγελ-
μάτων της Σχολής, καθώς και από
σπουδαστές και σπουδάστριες του
κλάδου Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστι-
κής της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Εντυπωσιάστηκα με τον
ρομποτικό βραχίονα, που αξιοποιεί-
ται στο πλαίσιο των μαθημάτων των
κλάδων «Ηλεκτρολογίας και Ηλε-
κτρονικών Εφαρμογών» και «Μηχα-
νολογίας», ο οποίος προγραμματί-
στηκε από παιδιά του Β΄ έτους και
εκτέλεσε με απόλυτη ακρίβεια όλες
τις κινήσεις Barista προσφέροντάς
μας καφέ. Ναι, έχουμε και αυτή την
εκπαίδευση και οφείλουμε όλοι να
τη στηρίξουμε και όπως έλεγε και ο
παππούς μου άλλοι για τα γράμματα
και άλλοι για τα άρματα! Πολλά
μπράβο, παιδιά, μπράβο φυσικά και
στους/στις εκπαιδευτικούς.

«Pleni omnes sunt... arcae», παραφράζοντας τον «Πανηγυρικό της λογοτε-
χνίας» του Κικέρωνα. Φωτογραφία 5 Νοεμβρίου 2021.

Ρομποτικός βραχίονας για τα μαθήματα των κλάδων «Ηλεκτρολογίας και Ηλε-
κτρονικών Εφαρμογών» και «Μηχανολογίας», ο οποίος προγραμματίστηκε
από παιδιά του Β΄ έτους, κατάλαβατε; Εκτός από λευκά κολλάρα, έχουμε και
καθαρότατα λευκά μαθητικά πουκάμισα.
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Δεκαέξι μήνεςπριναπό τις προεδρι-
κές εκλογές του Φεβρουαρίου 2023,
η «Κ» και η εταιρεία IMR καταγρά-
φουντο πολιτικό σκηνικό, τις εκλο-
γικές επιρροές, αλλά και τα «θέλω»
της κοινωνίας, όσον αφορά στην
αυγή της νέας πολιτικής εποχής
που πλησιάζει στην Κύπρο. Με δε-
δομένη την απόφαση του προέδρου
Αναστασιάδη να αποχωρήσει από
την πολιτική σκακιέρα, κλείνει,
όπως όλα δείχνουν, ένας μεγάλος
κύκλος κυριαρχίας των πολιτικών
που δέσποζαν στη μετά ’74 εποχή.
Επιπλέον, η αποχώρηση τού επί εί-
κοσι χρόνια πολιτικού ηγέτη της
Δεξιάς, απελευθερώνει νέες δυνα-
μικές εντός του συγκεκριμένου χώ-
ρου, οι οποίες φέρονται να επηρε-
άζουν όλο το σύστημα.

Οι πολίτες
Το εκλογικό σώμα και ευρύτερα

η κυπριακή κοινωνία καταγράφουν
προβληματισμόόσον αφορά την πο-
ρεία της χώρας. Επτά στους δέκα εκ-
φράζουν αρνητικό πρόσημο αισιο-
δοξίας, με το ποσοστό αυτό να με-
γαλώνει στις παραγωγικές ηλικίες.
Είναι γνωστή δημοσκοπικά η εσω-
στρεφής προσέγγιση του μέσου κυ-
πριακού νοικοκυριού όσον αφορά
την αντιμετώπιση τηςκαθημερινό-
τητάς του. Αυτή η έρευνα δεν απο-
τελεί εξαίρεση, αφού η καθημερινή
έγνοια των πολιτών βρίσκεται πίσω
από ζητήματα του νοικοκυριού και
όχι γύρω από πολιτικά ή μακρο-οι-
κονομικά θέματα. Τους απασχολεί
η ακρίβεια, τα προσωπικά τους οι-
κονομικά ζητήματα, οι συνέπειες
της πανδημίας, η εργασία και τα θέ-
ματα υγείας. Δεν είναι ψηλά στην
καθημερινή συζήτησήτους εδώ και
χρόνια το κυπριακό πρόβλημα, το
οποίο δείχνει ξεκάθαρα πως έχει κου-

ράσει τη σφαίρα των κοινωνικών
συζητήσεων, αλλά και τα μείζονα
θέματα σκανδάλων, παρά τις έντονες
συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Πτώση ενδιαφέροντος σε
σύγκριση με προηγούμενες έρευνες
καταγράφει και το μεταναστευτικό.

Χριστοδουλίδης - Αβέρωφ
Το ζητούμενο προφίλ για τον

επόμενο πρόεδρο φαίνεται να είναι
αρκετά αποκρυσταλλωμένο στο
μυαλό των πολιτών. Τον θέλουν να
είναιέντιμος, ικανός και κοντά στον
κόσμο. Οι γυναίκες φαίνεταινα είναι
περισσότερο απαιτητικές στο χα-
ρακτηριστικό θέμα της εντιμότητας,
ενώ ένας στους τέσσερεις άντρες
ζητάει καλή γνώση του Κυπριακού.

Ο αρεστός στο εκλογικό σώμα
αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα και
με διαφορά ο υπουργός Εξωτερικών
της κυβέρνησης Αναστασιάδη, Νίκος
Χριστοδουλίδης, τον οποίο επιλέγουν
ένας στους τρεις πολίτες της Κύπρου
για επόμενο πρόεδρο. Ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης κυριαρχεί πλήρως στα
ζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
εισπράττοντας εκλογική επιρροή
απ’  όλους τους κομματικούς χώρους,
συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ.
Αν και διάγουμε μια περίοδο χωρίς
κατατεθειμένεςυποψηφιότητες και
χωρίς σκληρή προεκλογική αντιπα-
ράθεση, η οποία ενδεχομένως να
αποδομήσειτη σημερινή εικόνα του
Νίκου Χριστοδουλίδη κατά το πα-
ράδειγμα του Αλέκου Μαρκίδη στις
εκλογές του 2003, το γεγονός παρα-
μένει πως σε μια πιθανή υποψηφιό-
τητατουνυν υπουργού Εξωτερικών
χωρίς την επίσημη υποστήριξη του
ΔΗΣΥ, και με παράλληλη επίσημη
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου,
η δεξιά παράταξη θα βρεθεί προ του
φάσματος μιας πρωτοφανούς διά-
σπασης και εσωστρέφειας. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης καταγράφεισήμερα

εκλογική επιρροή που ξεπερνά το
50% στον ΔΗΣΥ και τη ΔΗΠΑ, ενώ
πλησιάζει τα ίδια ποσοστά στο ΔΗΚΟ,
το ηλικιακά χαμηλότερο ποσοστό
του το καταγράφει στις νεαρές ηλι-
κίες. Άξια αναφοράς είναι η επιλογή
του Νίκου Αναστασιάδη ως επόμενου
προέδρου από το 25% των νεαρών
ψηφοφόρων και από το 20% των
ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ. Στο μεγάλο
κόμμα  της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ,
προβάδισμα εκλογικής επιρροής κα-
ταγράφει με σημαντική διαφορά η
Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, η οποία
επικρατεί της υπόλοιπης ονοματο-
λογίας, με τον Αχιλλέα Δημητριάδη
να διασώζεται οριακά. Ως έκπληξη
μπορεί να θεωρηθεί το υψηλό πο-
σοστό του προέδρου του ΔΗΚΟ Νι-
κόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος αν
και δήλωσε πως δεν θα τον ενδια-
φέρει κατ’ αρχάς μια δική του υπο-
ψηφιότητα, το όνομάτου πλασάρεται
δεύτερο στην τελική κατάταξη με
διψήφια ποσοστά επιρροής σε ΔΗΚΟ,
ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ. Την ίδια ώρα, ο
κόσμος παρουσιάζεται διαφοροποι-
ήμενος στη παρασταση νίκης, αφού
πιστεύει πως στο τέλος ο Αβέρωφ
Νεοφύτου είναι αυτός που τελικά
θα εκλεγεί, πιστώνοντας προφανώς
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ με την πο-
λιτική ικανότητα να ανατρέπει δε-
δομένα και να επιτυγχάνει τους στό-
χους του.

Το δίλημμα
Η πρώτη έρευναεκλογικήςεπιρ-

ροής της «Κ» για τις προεδρικές
εκλογές καταδεικνύει δύο βασικά
συμπεράσματα: Πρώτον, η κεντρο-
δεξιά παραμένεικυρίαρχη πολιτική
δύναμη στην προοπτική διακυβέρ-
νησης του τόπου με τον ΔΗΣΥ να
καταγράφει δέκα ποσοστιαίες μο-
νάδες διαφορά από το ΑΚΕΛ και

δύο στελέχη που προέρχονται από
τον χώρο της να προπορεύονται
στην πρόθεση ψήφου και την πα-
ράσταση νίκης, την ίδια ώρα που
η ονοματολογία στην περιοχή της
αντιπολίτευσης δεν αναδεικνύει
μέχρι στιγμής δυναμικό αντίπαλο
ικανό να αμφισβητήσει τους δύο
διεκδικητές του χρίσματος της Δε-
ξιάς. Δεύτερον, η μάχη χαρακωμά-
των μεταξύ Χριστοδουλίδη καιΑβέ-
ρωφ για την υποστήριξη του κεν-
τροδεξιού ακροατηρίου είναι πλέον
εμφανής στο εκλογικό φάσμα, με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη να είναι
σήμερα ο εκλεκτός του εκλογικού
σώματος. Στην περίπτωση που κα-
τέλθουν Αβέρωφ - Χριστοδουλίδης
ως υποψήφιοι, και με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα, η διάσπαση του
εκλογικού σώματος του ΔΗΣΥ θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με
την αντιπολίτευση να αυξάνει απρό-
σμενα τις πιθανότητές της για εκλο-
γική νίκη. 

Δίλημμα Δεξιάς, ελπίζει η αντιπολίτευση
Οι πιθανές παράλληλες υποψηφιότητες Χριστοδουλίδη - Αβέρωφ  και η δυστοκία γύρω από τον εκλεκτό ΑΚΕΛ και Ενδιάμεσου

Ή

Ανάθεση: Καθημερινή Κυπριακή
Πολιτική & Οικονομική Εφημερίδα ΛΤΔ

Περίοδος διεξαγωγής:
25  Οκτωβρίου - 02 Νοεμβρίου 2021

Κάλυψη: Παγκύπρια αστικές
και αγροτικές περιοχές

Μέγεθος δείγματος: 800 άτομα
Χαρακτηριστικά δείγματος:

Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+
με δικαίωμα ψήφου

Επιλογή δείγματος: Τυχαία Στρωμα-
τοποιημένη Δειγματοληψία

Συλλογή Δεδομένων:
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη

χρήση δομημένου ερωτηματολογίου
Βαθμός Βεβαιότητας: 95%

Στατιστικό Σφάλμα: +/- 3.46

ΤΑΥΤOΤΗΤΑ EΡΕΥΝΑΣ

<<<<<<

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
καταγράφει σήμερα
εκλογική επιρροή που
ξεπερνά το 50% στον
ΔΗΣΥ και τη ΔΗΠΑ, ενώ
πλησιάζει τα ίδια ποσο-
στά στο ΔΗΚΟ, το ηλι-
κιακά χαμηλότερο πο-
σοστό του το καταγράφει
στις νεαρές ηλικίες.

<<<<<<

Ως έκπληξη μπορεί να
θεωρηθεί το υψηλό πο-
σοστό του Νικόλα Παπα-
δόπουλου, ο οποίος, αν
και δήλωσε πως δεν τον
ενδιαφέρει κατ’ αρχάς
μια δική του υποψηφιό-
τητα, το όνομά του πλα-
σάρεται δεύτερο στην κα-
τάταξη με διψήφια ποσο-
στά επιρροής σε ΔΗΚΟ,
ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / Οργανισμός Ερευνών Insights Market Research (IMR)
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το έγγραφο έξι σελίδων που ετοί-
μασε η ε/κ πλευρά και που εξηγεί
την πρότασή της για την απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία έχει
στην κατοχή της η «Κ». Σε αυτό
παρουσιάζονται λεπτομέρειες
προνοιών, γίνεται αναφορά στις
αποφάσεις του κοινού ανακοι-
νωθέντος της 11ης Φεβρουαρίου
του 2014 και καταγράφονται έξι
καθοδηγητικές προτάσεις για
την εφαρμογή της υπό τη μορφή
ερωτημάτων στα οποία η ε/κ
πλευρά προσπαθεί να δώσει
απαντήσεις. Το εν λόγω έγγραφο,
όπως αποκάλυψε τον περασμένο
Σεπτέμβριο η «Κ», έχει ήδη απο-
σταλεί στα Ηνωμένα Έθνη, στην
Ε.Ε., αλλά και στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο για μελέτη. Καθόλου τυ-
χαίες άλλωστε και οι αναφορές
του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή
Στίβεν Λίλι κατά την συνέντευξή
του τον περασμένο Σεπτέμβριο
στην «Κ». Έχει συνταχθεί τον
Απρίλιο του 2021, πριν από τη
διάσκεψη στη Γενεύη δηλαδή,
καθώς στόχος της κυβέρνησης
ήταν να καμφθεί η εντύπωση
που έχει καλλιεργηθεί στον διε-
θνή παράγοντα, ότι η ε/κ πλευρά
δεν θέλει λύση.

Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες, όπως ση-

μειώνεται στο έγγραφο, δεν πε-
ριορίζονται «στον διαχωρισμό
των εξουσιών ή στις σχέσεις
κεντρικής κυβέρνησης και ομό-
σπονδων κρατιδίων», αλλά στην
αποτελεσματική συμμετοχή,
στη λήψη αποφάσεων, στην επί-
λυση των αδιεξόδων και στην
επίλυση των διαφορών. Στόχος
βάσει του εγγράφου είναι η λει-
τουργικότητα του συστήματος
που θα διασφαλίζει τη συνέχιση
των υποχρεώσεων της Κύπρου
ως μέλους της Ε.Ε. αλλά παράλ-
ληλα να διασφαλίζει τη λειτουρ-
γική και παραγωγική συμμετοχή
στην Ε.Ε. 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται
αναφορά και στο κοινό ανακοι-
νωθέν της 11ης Φεβρουαρίου του
2014, μεταξύ του προέδρου Ανα-
στασιάδη και του Τ/κ ηγέτη Ντερ-
βίς Έρογλου. Σημειώνεται πα-
ράλληλα πως βάσει των διαπραγ-
ματεύσεων έχουν αποφασιστεί

22 ή 24 αρμοδιότητες στην κεν-
τρική κυβέρνηση. Όπως σημει-
ώνεται, η Κεντρική Κυβέρνηση
είναι εκείνη που εκπροσωπεί το
κράτος στην Ε.Ε., αλλά για κάποια
θέματα θα αποφασίζουν οι συ-
νιστώσες πολιτείες. Η βασική φι-
λοσοφία είναι ότι η κεντρική κυ-
βέρνηση:

1) Θα έχει εξουσίες που θα
διασφαλίζουν τη μία κυριαρχία,
τη μία διεθνή νομική προσωπι-
κότητα, τη μία ιθαγένεια. Για
παράδειγμα η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση θα ασκεί τις εξουσίες
που σχετίζονται με την εξωτε-
ρική πολιτική, άμυνα και ασφά-
λεια.

2) Θα φροντίζει για τις εφαρ-
μοσμένες εξουσίες, αναγκαίες
για να φέρουν σε πέρας τη δου-
λειά των ομοσπονδιακών αρχών.

3) Θα έχει εξουσίες που απαι-
τούνται για την συμμετοχή στην
Ε.Ε. και την υλοποίηση των διε-
θνών υποχρεώσεων.

Όπως σημειώνεται στο έγγρα-
φο, έχει γίνει ήδη διαβούλευση
για τις εξουσίες της κεντρικής
κυβέρνησης, ωστόσο προκύ-
πτουν δύο δύσκολα ζητήματα:
1) Η ανάγκη να διευκρινιστεί ο
ορισμός μιας εξουσίας και 2) να
διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις
θα λαμβάνονται όσο πιο κοντά
γίνεται στους πολίτες.

Τι προνοεί η αποκεντρωμένη ομοσπονδία 
Η «Κ» έχει στην κατοχή της το λεπτομερές περιεχόμενο του εγγράφου που ετοίμασε και απέστειλε σε ξένους η ε/κ πλευρά 

<<<<<<<

Η ε/κ πλευρά θέτει ως
προϋπόθεση για την
αποκεντρωμένη ομο-
σπονδία την κατάργη-
ση των εγγυήσεων, την
απόσυρση των στρα-
τευμάτων, την αποδο-
χή της θέσης μας για
ουσιαστικές εδαφικές
αναπροσαρμογές και
τότε, όπως σημειώνει,
θα ξανατεθεί το αίτημα
της τ/κ πλευράς για
μία θετική ψήφο σε
όλα τα ομοσπονδιακά
σώματα και θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο στόχος της απο-
κέντρωσης εξουσιών στην επανε-
νωμένη Κύπρο είναι να βελτιωθεί
η λειτουργία, η αποτελεσματικό-
τητα χωρίς ωστόσο να θέτει σε
κίνδυνο τη λύση διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας αλλά ούτε
να οδηγεί σε μία λύση που θα κα-
ταρρεύσει, λόγω των αδιεξόδων
και των προβλημάτων. Όπως ση-
μειώνεται, η πρόταση στηρίζεται
πλήρως στα ψηφίσματα και στις
παραμέτρους των Ηνωμένων
Εθνών, βασίζεται στο πλαίσιο της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας, όπως έχει συμφωνηθεί στις
συμφωνίες υψηλού επιπέδου το
1977 και το 1979. Η πρόταση, όπως
σημειώνεται, σέβεται πλήρως τα
έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες,
ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται
πλήρως στη θέση των Τ/κ για την
αποτελεσματική συμμετοχή. 

Οι καθοδηγητικές προτάσεις
Στόχος της εν λόγω πρότασης,

όπως σημειώνεται, είναι να απαν-
τήσει στα εξής ζητήματα: 

1) Υπάρχουν ήδη ομοσπονδιακές
αρμοδιότητες που θα μπορούσαν
να παραχωρηθούν στις ομόσπονδες
πολιτείες; 

Στόχος κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων ήταν να κατα-
γραφεί μία λίστα από ομοσπονδια-
κές αρμοδιότητες που είναι ανα-
γκαίες για τη λειτουργικότητα του
κράτους και για τη διασφάλιση της
ενότητας και της συνοχής, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι το κατάλοιπο
εξουσίας θα μεταφέρεται στις συ-
νιστώσες πολιτείες. Σε αυτό το
πλαίσιο κάποιες εξουσίες που βρί-

σκονται σήμερα στην ομοσπον-
διακή κυβέρνηση θα μπορούσαν
να μεταφερθούν στις ομόσπονδες
πολιτείες. 

2) Ποιες εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες θα μπορούσαν να παραχω-
ρηθούν στις συνιστώσες πολιτείες; 

«Η παραχώρηση εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων είναι χαρακτηρι-
στικό των ομοσπονδιακών συστη-
μάτων, όπως στην Αυστρία και τη
Γερμανία», αναφέρεται στο έγγρα-
φο, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέ-
τοιο συμβαίνει σε ζητήματα που
αφορούν την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, τη δημόσια υγεία,
την κοινωνική πρόνοια, την οδική
ασφάλεια και επαγγελματικούς
συνδέσμους/οργανισμούς. Στην
περίπτωση της Κύπρου προτείνεται
η εκχώρηση της προστασίας των
αρχαιοτήτων, η πολιτιστική κλη-
ρονομιά, η αδειοδότηση ανασκα-
φών, η διαχείριση των ταμείων
της Ε.Ε., η μετεωρολογία και η πε-
ριβαλλοντική πολιτική περιλαμ-
βανομένων και των κλιματικών
αλλαγών. Όπως σημειώνεται, η
ιδιοκτησία της αρμοδιότητας πα-
ραμένει ομοσπονδιακή, αλλά εκ-
χωρείται, ενώ υπογραμμίζεται πως
μέσα από ένα συμφωνημένο μη-
χανισμό, η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση μπορεί να ανακαλεί εξουσίες. 

3) Υπάρχουν εξουσίες που μπο-
ρεί να διαγραφούν από τη λίστα,
γιατί είναι αυτο-επεξηγηματικές; 

Βάσει του εγγράφου, δεν υπάρ-
χει στην ουσία αναγκαιότητα να
καταγράφονται τα αυτονόητα. Για
τα ομοσπονδιακά κτήρια για πα-
ράδειγμα είναι δεδομένο πως υπεύ-
θυνη είναι η ομοσπονδιακή κυ-

βέρνηση και γι’ αυτό τον λόγο θα
μπορούσε να παραλειφθεί.

4) Υπάρχουν αρμοδιότητες που
καταγράφονται ως ομοσπονδιακές
και θα μπορούσαν να καταγραφούν
στο σύνταγμα ή σε ομοσπονδια-
κούς νόμους;

Το παράδειγμα που καταγρά-
φεται είναι η προστασία του πε-
ριβάλλοντος στο Σύνταγμα, για το
οποίο μπορεί, όπως σημειώνεται,
να εφαρμοστεί καλύτερα από κέν-
τρα λήψης αποφάσεων στις συνι-
στώσες πολιτείες με την ύπαρξη
συντονιστικών μηχανισμών, που
τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο
και τα ομόσπονδα κρατίδια θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε κοινή βά-
ση. Αν δηλαδή για το περιβάλλον
η μία πλευρά ευνοεί τους ρύπους
και η άλλη όχι, σε κάποια στιγμή
θα πρέπει να συντονιστούν και να
ακολουθήσουν κοινή πολιτική κα-
θώς από τους ρύπους επηρεάζονται
και οι δύο πλευρές και στο τέλος

θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο
στην Ε.Ε. η κεντρική κυβέρνηση.
Ο συντονιστικός μηχανισμός είναι
καινούργιο στοιχείο, ωστόσο, προ-
τείνεται από την ε/κ πλευρά να
χρησιμοποιηθεί βάσει του μοντέλου
εγγραφής εταιρειών. Η ήδη υπάρ-
χουσα συμφωνία προνοεί πως μπο-
ρούν εταιρείες να εγγράφονται
στις συνιστώσες πολιτείες, ωστόσο
θα υπάρχει και ένα κεντρικό σύ-
στημα όπου οι δύο συνιστώσες πο-
λιτείες θα μπορούν να έχουν άμεση
πρόσβαση, συμπληρώνοντας έγ-
γραφα και συλλέγοντας και πλη-
ροφορίες. 

5) Υπάρχουν συγκεκριμένες ευ-
θύνες οι οποίες σε συμφωνία με
«την αρχή της μη καταπάτησης»
μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης και των συνιστωσών πολι-
τειών θα μπορούσαν να οριστούν
με τέτοιο τρόπο που η εφαρμογή
αυτών των ευθυνών/αρμοδιοτήτων
μεταξύ των δύο επιπέδων (κυβέρ-

νηση-συνιστωσών πολιτειών) θα
μπορούσε να είναι συμπληρωμα-
τική; 

Για παράδειγμα έχει συμφωνη-
θεί πως η ναυτιλία θα είναι αρμο-
διότητα της κεντρικής κυβέρνησης.
Αυτό, ωστόσο, μπορεί να έχει ευ-
ρύτερη ερμηνεία. Για άλλους υπο-
τομείς, όπως τα λιμάνια ή οι πα-
ράκτιες δραστηριότητες, μπορούν
να παραχωρηθούν στις συνιστώσες
πολιτείες. Αναφορά γίνεται και για
τις αρχαιότητες ότι δηλαδή ανή-
κουν στις αρμοδιότητες της κεν-
τρικής κυβέρνησης, ωστόσο θα
μπορούσε παράλληλα να αποτελεί
ευθύνη των συνιστωσών πολιτειών
η διατήρηση και η προστασία αρ-
χαιολογικών μνημείων και η ορ-
γάνωση επισκέψεων σε αυτά. Αυτό,
όπως σημειώνεται, μπορεί να κα-
ταγράφεται στο Σύνταγμα. Στις
προτάσεις της κυβέρνησης περι-
λαμβάνεται και η διαχείριση ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων, που βρί-
σκονται στην αρμοδιότητα της
κεντρικής κυβέρνησης αλλά θα
μπορούσε να αποτελεί ευθύνη και
των συνιστώντων κρατιδίων η δια-
χείρισή τους. Στην ουσία, μπορεί
να γράφεται μία εξουσία, όπως για
παράδειγμα η ναυτιλία, ότι είναι
ομοσπονδιακή αρμοδιότητα αλλά
κάποιοι από τους υποτομείς της
ναυτιλίας να παραχωρούνται στις
συνιστώσες πολιτείες.

6) Μεγάλο πάντως ενδιαφέρον
παρουσιάζει στο έγγραφο το ζή-
τημα των ιδρυμάτων, των αρχών
και των σωμάτων, τα οποία βάσει
της σημερινής δομής του κράτους
αγγίζουν τα 144. 

Βάσει της πρότασης, μεγάλο

κομμάτι από τα 144 μπορεί να είναι
ευθύνη των ομόσπονδων πολιτει-
ών. Η πρόταση προνοεί τη δημι-
ουργία τριμελών συντονιστικών
σωμάτων (θα ονομάζονται Εθνικές
ή Κυπριακές αντιπροσωπείες) με
ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων,
έναν από την ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση και έναν από κάθε συνι-
στώσα πολιτεία. Υπάρχει ένα ευρύ
πλαίσιο ευθυνών και στα τριμελή
συντονιστικά σώματα περιλαμβα-
νομένων των εξής:

l Εποπτικών ρόλων (Εθνική Αρ-
χή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επι-
τροπή Παραπόνων για την αστυ-
νομία).

l Ρυθμιστικών (Πρότυπα ασφά-
λειας τροφίμων, Επαγγελματικά
πρότυπα).

l Συμβουλευτικών (Επιτροπή
Βιοηθικής).

l Εκτελεστικών και νομοθετικών
εξουσιών (Αρχή στοιχημάτων, Δια-
χείριση του ενεργειακού δικτύου)

Ενδεικτικά παραδείγματα, σύμ-
φωνα με το έγγραφο, θα μπορούσαν
να είναι η Αρχή Αγροτικών Πλη-
ρωμών, η Υπηρεσία Διοίκησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού, το Συμ-
βούλιο Ασφάλειας Τροφίμων, η
Επιτροπή Εθνικών Πάρκων, η Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης, επαγγελματικοί
οργανισμοί όπως ο Δικηγορικός
Σύλλογος, το Ιατρικό Συμβούλιο,
Ταξιδιωτικά Γραφεία κ.ά. 

Όπως σημειώνεται στην πρό-
ταση, αυτό που θα πρέπει να δι-
ευκρινιστεί είναι ποιες εξουσίες
παραχωρούνται στις δύο συνιστώ-
σες πολιτείες και η μέθοδος επί-
βλεψης/παρακολούθησης που θα
χρησιμοποιηθεί. 

Το περιεχόμενο της πρότασης και οι αρμοδιότητες που παραχωρούνται

Οι προϋποθέσεις και θετική ψήφος
Σύμφωνα με την πρόταση της ε/κ πλευράς για την αποκεντρωμένη
ομοσπονδία, η περαιτέρω αποκέντρωση των θεσμών, η βελτίωση της
λειτουργικότητας που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο και προβλή-
ματα που σχετίζονται με την ερμηνεία που δίδει η τ/κ πλευρά για την
αποτελεσματική συμμετοχή ελαχιστοποιούνται. Την ίδια στιγμή στο
έγγραφο σημειώνεται πως η «ευελιξία και η βούληση της δικής μας
πλευράς για να συζητήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση απαραιτή-
τως προϋποθέτει ότι την ίδια ώρα θα συζητήσουμε τα σημεία του γ.γ.
των Ηνωμένων Εθνών και ορίζουμε πιο συγκεκριμένα την κατάργηση
των εγγυήσεων, την απόσυρση των στρατευμάτων, την αποδοχή της
θέσης μας για ουσιαστικές εδαφικές αναπροσαρμογές και θα ξανα-
σκεφτούμε το αίτημα της τ/κ πλευράς για μία θετική ψήφο σε όλα τα
ομοσπονδιακά σώματα και θεσμούς». 

ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚH ΚΥΒEΡΝΗΣΗ

ΤΡΙΜΕΛH ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚA ΣΩΜΑΤΑ

Αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία

Το έγγραφο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021, λίγο πριν από την διάσκεψη στη Γενεύη και κατατέθηκε ήδη για επεξεργασία και μελέτη στην Ε.Ε. στα Ηνω-
μένα Έθνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Λιγότερες από 22 ή 24 
αρμοδιότητες που έχουν ήδη συμ-

φωνηθεί (κυρίως εξωτερική πολιτι-
κή, άμυνα και ασφάλεια).

Μεταφέρονται επιπρόσθετα: Προστασία των αρχαιοτή-
των, πολιτιστική κληρονομιά, αδειοδότηση ανασκαφών,
διαχείριση των ταμείων της Ε.Ε., μετεωρολογία, περι-

βαλλοντική πολιτική περιλαμβανομένων και των κλιματι-
κών αλλαγών, υποτομείς της κεντρικής κυβέρνησης

όπως παράκτιες δραστηριότητες, λιμάνια.

Μεταξύ άλλων, Αρχή Αγροτικών Πληρωμών, Υπηρεσία Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων, Επιτροπή Εθνι-
κών Πάρκων, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, επαγγελματικοί οργανισμοί όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Ιατρικό Συμβούλιο, Ταξιδιωτικά Γραφεία κ.ά.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;  

Κ άθε δυο-τρεις μήνες διάφοροι
καθηγητές πανεπιστημίου
και αναλυτές στην Ελλάδα

βγαίνουν στα κανάλια και προβλέ-
πουν θερμό επεισόδιο με την Τουρ-
κία. Τη μία είναι το ότι οι Τούρκοι
θέλουν να εξαγάγουν την εσωτε-
ρική τους κρίση. Την άλλη ότι έρ-
χονται εκλογές και θέλουν με μία
επιτυχία στο εξωτερικό να ανεβά-
σουν τα ποσοστά του κ. Ερντογάν.
Μετά ότι οι Τούρκοι προσπαθούν
να προλάβουν την ανάληψη της
εξουσίας στις ΗΠΑ από τον Τζο
Μπάιντεν.

Τώρα μας λένε ότι έχουν ένα
παράθυρο ευκαιρίας, διότι μετά θα
παραλάβει η Ελλάδα τις φρεγάτες
Belharra και τα μαχητικά Rafale.
Έτσι κατά αναλογία με τους Γερ-
μανούς του Κάιζερ στον  Α΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο θα χτυπήσουν τώρα
που είναι ισχυροί. Οι παλαιότερες
εκτιμήσεις τους ανατράπηκαν από
την ίδια τη ζωή. Η Τουρκία ακόμα
και όταν συγκρούστηκαν οι φρε-
γάτες απέφυγε να κλιμακώσει. Ο
λόγος είναι ότι η Τουρκία ήταν και

παραμένει ένας ορθολογικός παί-
κτης. Προχωράει όσο την παίρνει.
Όταν συναντήσει αντίσταση κάνει
ένα βήμα πίσω και αναλόγως αλ-
λάζει τακτική ή και συμβιβάζεται.
Αυτό το είδαμε να συμβαίνει με το
«Μαβί Μαρμαρά» και το Ισραήλ.
Το ξαναείδαμε με την κατάρριψη
του ρωσικού βομβαρδιστικού, τις
ρωσικές αντιδράσεις και την τουρ-
κική συγγνώμη. Το είδαμε με την
ανακωχή στη Σύρτη της Λιβύης,
μετά την κινητοποίηση και τις απει-
λές της Αιγύπτου.

Ακόμα και στις θαλάσσιες ζώνες
της Μεσογείου υπάρχει μία σχετική
τουρκική αναδίπλωση ώστε να απο-
φευχθεί νέα επιδείνωση στις σχέ-
σεις με την Ε.Ε. και να παραμείνει
ανοικτή η προοπτική της θετικής
ατζέντας. Αυτή τη φορά η Τουρκία
δεν πρόκειται να επιδιώξει ένα θερ-
μό επεισόδιο με την Ελλάδα για
τους εξής πολύ σοβαρούς λόγους. 

Πρώτο, δεν είναι εξασφαλισμένο
πως δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. 

Δεύτερο, η Ελλάδα δεν θα είναι
μόνη, αλλά μετά τη συμφωνία αμοι-

βαίας αμυντικής συνδρομής θα έχει
την ισχυρή Γαλλία στο πλευρό της. 

Τρίτο, στον αέρα υπάρχει ήδη
αριθμητική ισορροπία, περί τα 250
μαχητικά η κάθε χώρα, και ποιοτικό
πλεονέκτημα της Ελλάδας κάτι που
παραδέχονται και Τούρκοι αναλυτές
και ειδικοί αμυντικών θεμάτων. Η

ταχεία παραλαβή των Rafale που
έχει ήδη αρχίσει και αυξάνει το ελ-
ληνικό πλεονέκτημα.

Τέταρτο, η Ελλάδα προχώρησε
σε συμφωνία με τη Ολλανδία για
δύο μεταχειρισμένες φρεγάτες τύ-
που Μ, που θα καλύψουν τα όποια
κενά από τον εκσυγχρονισμό των

ΜΕΚΟ μέχρι και την άφιξη των
γαλλικών Belharra.

Πέμπτο, στη θάλασσα η Ελλάδα
διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα
λόγω των τεσσάρων υποβρυχίων
τύπου 214, που με το σύστημα ανα-
ερόβιας πρόωσης (AIP), αλλά και
τις νέες βαριές τορπίλες τους, δύ-
νανται να καταβυθίσουν, αν χρει-
αστεί, μεγάλο τμήμα του τουρκικού
στόλου.

Έκτο και εξίσου σημαντικό είναι
ότι και στην Κύπρο η Ε.Φ. και η
ενισχυμένη ΕΛΔΥΚ διατηρούν ισορ-
ροπία δυνάμεων με τις τουρκικές
δυνάμεις κατοχής. Πέραν των πιο
πάνω η τουρκική οικονομία δεν
αντέχει ένα θερμό και ειδικά ένα
ανεξέλεγκτο επεισόδιο. Εδώ να ση-
μειώσουμε πως τα δύο τρίτα του
τουρκικού λαού είναι δυσαρεστη-
μένα με το ΑΚΡ και τον Ταγίπ Ερν-
τογάν λόγω της κατάστασης της
οικονομίας.

Μία τουρκική επιθετική πρω-
τοβουλία θα σημαίνει και την εξά-
λειψη της όποιας πιθανότητας για
έγκριση, από το ήδη εχθρικό Κογ-

κρέσο των ΗΠΑ, της πώλησης των
40 F-16 Viper, καθώς και τον εκ-
συγχρονισμό άλλων 80 από τα γε-
ρασμένα τουρκικά F-16. Χωρίς αυτά
η τουρκική πολεμική αεροπορία
θα έχει ένα ζοφερό μέλλον. 

Ας σοβαρευτούν κάποιοι και ας
μην ονειρεύονται ηρωικούς και
νικηφόρους πολέμους. Με όλα τα
πιο πάνω υπόψη εκτιμώ πως η ορ-
θολογική Τουρκία δεν αναμένεται
να προκαλέσει θερμό επεισόδιο
με τη σοβαρή και ισχυρή Ελλάδα.
Αντίθετα, είναι η Τουρκία που φο-
βάται ελληνικές πρωτοβουλίες,
όπως η επέκταση των χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, σύμ-
φωνα και με δηλώσεις Τούρκου
ναυάρχου. Ένας άλλος ναύαρχος,
ο εκ των πατέρων του δόγματος
της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ
Γιαϊτζί, ζήτησε την άμεση ενερ-
γοποίηση των S-400 για προλη-
πτικούς λόγους μήπως η Ελλάδα
επιτεθεί στην Τουρκία.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας 
είναι διεθνολόγος.

Στον αέρα υπάρχει ήδη αριθμητική ισορροπία, περί τα 250 μαχητικά η κάθε
χώρα, και ποιοτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Πρωτοφανή παρέμβαση στην Ε.Ε.,
με βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία
το άδειασμα των θέσεων της Λευ-
κωσίας και της Αθήνας, καθώς και
τη στήριξη της Άγκυρας, εκδήλωσε,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η Γερμανία. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι το Βερολίνο αμφι-
σβήτησε ευθέως την εκδήλωση
«έκνομων ενεργειών» στην κυπρια-
κή και την ελληνική ΑΟΖ, διατυ-
πώνοντας τη θέση ότι η εκτίμηση
αυτή «δεν συνάδει με το διεθνές
δίκαιο», ενώ μοίρασε και υποδείξεις
προς την Κομισιόν να είναι προ-
σεκτική. Σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, οι οποίες αποτυπώνονται
και σε έγγραφο, το Βερολίνο ανέ-
λαβε ρόλο συνηγόρου της Άγκυρας
εντός της Ε.Ε., διατυπώνοντας μια
αμφιλεγόμενη νομική θέση, με σα-
φείς όμως πολιτικές προεκτάσεις.
Όπως ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος
της Γερμανίας, οι γεωτρήσεις και
οι ενέργειες (σ.σ. της Τουρκίας)
στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελ-
λάδας «δεν μπορούν να θεωρηθούν
ως παράνομες, εφόσον δεν διασα-
λεύεται το υπέδαφος» και διότι «δεν
διαφοροποιείται η κατάσταση επί
του υπεδάφους (no change on the
soil)» της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Ελλάδας. 

Οι ίδιες πληροφορίες της «Κ»
αναφέρουν μάλιστα ότι η παρέμ-
βαση της Γερμανίας προσέλαβε χα-
ρακτήρα «δημόσιου διαβήματος»
καθώς έγινε στο πλαίσιο συνεδρίας
του Συμβουλίου, σε διπλωματικό
επίπεδο (COELA), την προηγούμενη
εβδομάδα. Προχωρώντας μάλιστα
ένα βήμα παραπέρα, ο εκπρόσωπος
της Γερμανίας στο Συμβούλιο επι-
στράτευσε και επικρίσεις κατά της
Κομισιόν, την οποία μέμφθηκε για
τους χαρακτηρισμούς περί «έκνο-
μων ενεργειών» της Τουρκίας στις
ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας,
οι οποίοι είχαν περιληφθεί στην
πρόσφατη ετήσια έκθεση που εξέ-
δωσαν οι Βρυξέλλες (σελίδες 7, 69
και 70 «illegal drilling activities,
illegal hydrocarbon exploration

and drilling activities by Turkey
in the maritime zones of Cyprus
andGreece»). Αξίζει δε να σημειωθεί
ότι η Γερμανία υποστήριξε ότι η
εν λόγω αναφορά «δεν συνάδει με
το διεθνές δίκαιο» και υπό το φως
αυτής της «ανάγνωσης», εκπρό-
σωπος του Βερολίνου «τράβηξε το
αφτί» της Κομισιόν, υποδεικνύοντας
ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτική και να αποφύγει ανάλογες
αναφορές κατά της Τουρκίας, σε
επόμενες εκθέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο,
ο εκπρόσωπος της Γερμανίας στην
ομάδα εργασίας του Συμβουλίου
COELAκατέστησε σαφές ότι πρέπει
«να δοθεί ώθηση στην ενταξιακή
διαδικασία» της Τουρκίας, κάτι για
το οποίο όπως είπε θα πρέπει να
αρθούν τα «μεγάλα εμπόδια». Επι-
καλέστηκε δε τη «στρατηγική ση-
μασία» της Τουρκίας, εκφράζοντας
τη θέση ότι θα πρέπει να συνεχιστεί
η ατζέντα διαλόγου με την υποψή-
φια χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται...

Κοινοτική πηγή ανέφερε στην
«Κ» ότι οι τοποθετήσεις της Γερ-
μανίας, σε σχέση με την κυπριακή
ΑΟΖ, «αναπαράγουν εν πολλοίς»
τις θέσεις που είχε διατυπώσει πα-
λαιότερα η Βρετανία, όταν ήταν
ακόμη μέλος της Ε.Ε., προκαλώντας
εντονότατες αντιδράσεις στη Λευ-
κωσία. Σύμφωνα με την ίδια ξένη
διπλωματική πηγή, «η πολιτική
προσέγγιση (σ.σ. που υιοθέτησε η
Γερμανία και παλαιότερα η Βρετα-
νία) κερδίζει σταδιακά έδαφος εντός
της Ε.Ε.», με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
σε σχέση με τις επιδιώξεις της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Άλλωστε, όπως είχαμε αποκα-
λύψει, ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας Χάικο
Μάας είχε φροντίσει να αποχωρήσει
από την αίθουσα του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων στις 18
Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να λη-
φθεί στην απουσία του η απόφαση
για την ετοιμασία «λίστας επιλογών»
(option list/paper) αναφορικά με
τις ενέργειες της Τουρκίας, στην
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.
Συναφείς πληροφορίες αναφέρουν
μάλιστα ότι ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας

είχε διατυπώσει εντονότατες εν-
στάσεις προς τον Ύπατο Εκπρό-
σωπο της Ε.Ε. Γιοσέπ Μπορέλ, κα-
θιστώντας σαφές ότι το Βερολίνο
δεν είναι διατεθειμένο να συναι-
νέσει στην επιβολή κυρώσεων κατά
της Άγκυρας, παρά την καταφανή
παραβίαση των ψηφισμάτων του
Σ.Α. ΟΗΕ 550 και 789 για την πε-
ρίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. 

Υπό το φως όλων αυτών των δε-
δομένων, γίνεται κατανοητό ότι οι
πιθανότητες επιβολής πολιτικών
έστω μέτρων κατά της Τουρκίας
για το ζήτημα της περίκλειστης πό-
λης της Αμμοχώστου είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένες. Σημειώνεται
ότι ακόμη και εάν η ΕΥΕΔ και η Κο-
μισιόν υποβάλουν τη «λίστα επι-

λογών» στο επικείμενο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων (σε 8 μέρες,
στις 15 Νοεμβρίου), η λήψη από-
φασης για επιβολή μέτρων απαιτεί
ομοφωνία των 27 κρατών-μελών.
Κάτι που με βάση τα σημερινά δε-
δομένα και υπό το φως των θέσεων
του Βερολίνου θεωρείται «απίθανο
σενάριο». 

Συνεπώς, η αποστολή του ΥΠΕΞ
της Κυπριακής Δημοκρατίας να
εξασφαλίσει έναν ισχυρό μοχλό
πίεσης κατά της Τουρκίας, φλερ-
τάροντας με πολιτικά μέτρα στο
πλαίσιο της «λίστας επιλογών», θε-
ωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Ξένοι
διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν ότι
πέραν της Γερμανίας, η οποία είναι
αρνητικά κάθετη σε κάθε σκέψη
για επιβολή κυρώσεων κατά της
Τουρκίας ή έστω πολιτικών μέτρων,
ανάλογη γραμμή αναμένεται να
ακολουθήσει ένας σημαντικός αριθ-
μός κρατών-μελών. Σύμφωνα με
τους ίδιους κύκλους, εάν η Γερμανία
εμμείνει στη θέση αυτή, τότε η
οποιαδήποτε προσπάθεια της Λευ-
κωσίας θα είναι καταδικασμένη.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή «εάν
τεθεί θέμα κυρώσεων και όχι μιας
κενής λίστας επιλογών (σ.σ. όπως
είχε γίνει στις 18 Οκτωβρίου, οπότε
είχε αποχωρήσει ο ΥΠΕΞ της Γερ-
μανίας Χάικο Μάας), τότε η Γερ-
μανία αναμένεται να παραμείνει
στο τραπέζι του Συμβουλίου Εξω-
τερικών Υποθέσεων και να εκφρά-
σει την αντίθεσή της, υπερασπι-
ζόμενη την Τουρκία, όπως άλλωστε
έπραξε στην πρόσφατη συνεδρία
του Συμβουλίου (COELA), δίνοντας
σαφές στίγμα προθέσεων».

Η Γερμανία
αθωώνει
την Τουρκία
για την ΑΟΖ
H «Κ» αποκαλύπτει την παρέμβαση
Βερολίνου στην Ε.Ε.  – Δεν βλέπει τουρ-
κικές παρανομίες σε Κύπρο και Ελλάδα

Μετ’
εμποδίων
το ΥΠΕΞ
Η στάση που τηρεί η Γερ-
μανία, υψώνοντας ασπίδα
γύρω από την Τουρκία και
σφυρίζοντας αδιάφορα για
την κατάσταση που επικρα-
τεί στην Κύπρο, καθιστά
ιδιαίτερα δύσκολη την απο-
στολή του ΥΠΕΞ αναφορικά
με την κεφαλαιοποίηση
της «λίστας επιλογών
(option paper/list)» που
ανέλαβαν να ετοιμάσουν
από κοινού η ΕΥΕΔ και η
Κομισιόν, για τις ενέργειες
της Άγκυρας στην περί-
κλειστη περιοχή Αμμοχώ-
στου. Ωστόσο, αναμένεται
ότι ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστο-
δουλίδης θα επισημάνει τη
δέσμευση των 27 κρατών-
μελών (27 Ιουλίου 2021) να
εξετάσουν ενδεχόμενα μέ-
τρα, εάν και εφόσον η
Τουρκία δεν υποχωρήσει
από τη δρομολόγηση του
πιλοτικού ανοίγματος τμή-
ματος του Βαρωσίου. Πηγή
στην έδρα της Ε.Ε. ανέφε-
ρε πάντως στην «Κ» ότι
«συζήτηση δεν σημαίνει
αυτομάτως και λήψη απο-
φάσεων προς την κατεύ-
θυνση λήψης μέτρων»,
επισημαίνοντας ότι «κάποι-
οι εταίροι» της Λευκωσίας
στην Ε.Ε. «είναι μεν διατε-
θειμένοι να εξετάσουν, αλ-
λά όχι και να επιβάλουν κυ-
ρώσεις». Κυρίως σε ένα
χρονικό σημείο κατά το
οποίο, η Γερμανία και ση-
μαντικός αριθμός κρατών-
μελών που την ακολου-
θούν, θεωρούν ότι έφτασε
η ώρα για την ενίσχυση των
ευρωτουρκικών σχέσεων,
προσβλέποντας σε μια νέα
συμφωνία στο προσφυγι-
κό/μεταναστευτικό.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
πάντως αναμένεται να επι-
διώξει να διασφαλίσει ότι
οι χώρες που στήριξαν την
ετοιμασία της «λίστας επι-
λογών» θα στηρίξουν και
την επιβολή πολιτικών μέ-
τρων κατά της Τουρκίας, με
επίκεντρο το πάγωμα των
συζητήσεων για αναβάθμι-
ση της Τελωνειακής Ένω-
σης της Τουρκίας. Υπενθυ-
μίζεται ότι στήριξη στις θέ-
σεις της Λευκωσίας είχαν
εκφράσει στις 18 Οκτωβρί-
ου (για την ετοιμασία «λί-
στας επιλογών») η Ισπανία,
η Αυστρία, το Βέλγιο, η
Εσθονία, η Ελλάδα, η Γαλ-
λία, το Λουξεμβούργο και η
Σλοβενία. Καμιά χώρα δεν
προέβαλε ενστάσεις στην
εν λόγω συνεδρία του ΣΕΥ,
ενώ όπως προαναφέραμε,
ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε
φροντίσει να αποχωρήσει
από την αίθουσα. 

<<<<<<

Οι διαφωνίες Γερμανίας
- Κομισιόν «για τα μάτια
της Άγκυρας» δεν
περιορίστηκαν στο
ζήτημα της ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας,
αλλά επεκτάθηκαν και
στο Συριακό, στο πλαίσιο
της συνεδρίας του
Συμβουλίου της Ε.Ε.

«Δεν είναι κατοχική» η Τουρκία
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», οι διαφωνίες Γερμανίας-Κο-
μισιόν, «για τα μάτια της Άγκυρας» δεν περιορίσθηκαν στο ζήτημα
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά επεκτάθηκαν και στο
Συριακό, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Όπως
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο εκπρόσωπος του Βερολίνου,
που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας COELA, κάλεσε μάλιστα την
Κομισιόν να μη χαρακτηρίσει ξανά την Τουρκία ως «κατοχική χώρα»
στη Συρία (!), όπως είχε πράξει στη σελίδα 117 της πρόσφατης ετή-
σιας έκθεσής της. Ο εκπρόσωπος της Γερμανίας υπέδειξε με αυ-
στηρό ύφος προς την Κομισιόν ότι τα 27 κράτη-μέλη δεν έχουν κα-
ταλήξει σε ένα τέτοιο «συμφωνημένο λεκτικό» που να χαρακτηρί-
ζει την Τουρκία ως «κατοχική χώρα». Η απίστευτη από κάθε άποψη
στάση της Γερμανίας, που ανέλαβε ρόλο συνηγόρου της Τουρκίας
στο Συμβούλιο της Ε.Ε., ανάγκασε την Κομισιόν να απαντήσει. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της «Κ», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός περί «κατοχικής χώρας», αφορά τον
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Τουρκία στη συγκεκριμένη
περιοχή της Συρίας στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας Χάικο Μάας είχε διατυπώσει εντονότατες ενστάσεις προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. Γιο-
σέπ Μπορέλ, καθιστώντας σαφές ότι το Βερολίνο δεν είναι διατεθειμένο να συναινέσει στην επιβολή κυρώσεων κα-
τά της Άγκυρας, παρά την παραβίαση των ψηφισμάτων του Σ.Α. για την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.

EP
A
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Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ 

«Να σαςαπαντήσουμε με τον τρόπο
που απαντάμε σε παρόμοια ερω-
τήματα που μας έρχονται από τους
Τούρκους συναδέλφους σας. Δίχως
τον Ερντογάν, υπό κανονικές συν-
θήκες, θα πρέπει να κλείσουμε το
κατάστημα. Ο ηγέτης μας είναι η
βασική αξία του κινήματος και της
δημοκρατίας μας. Το 2023 θα πάμε
στην κάλπη υπό την καθοδήγησή
του. Δεν θα πρέπει να σας απασχο-
λούν οι φήμες, τις οποίες διαδίδουν
μέλη της Οργάνωσης ΦΕΤΟ (Κίνημα
Γκιουλέν) και άλλων εχθρών του
τουρκικού κράτους». 

Η παραπάνω εισήγηση ήρθε
πριν από λίγα εικοσιτετράωρα από
πηγή που βρίσκεται κοντά στα κεν-
τρικά γραφεία του τουρκικού κυ-
βερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και επιθυμεί
να μην κατονομαστεί. Η πηγή μας,
η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις
στο εσωτερικό της συντηρητικής-
εθνικιστικής συμμαχίας, διαψεύδει
κατηγορηματικά τις φήμες που βλέ-
πουν το τελευταίο διάστημα το φως
της δημοσιότητας και αφορούν την
κατάσταση υγείας του Τούρκου
προέδρου. «Το καθημερινό πρό-
γραμμα του ηγέτη μας είναι εντυ-
πωσιακό. Ξυπνά πολύ νωρίς και ερ-
γάζεται μέχρι τις νυχτερινές ώρες.
Εργάζεται σε έντονους ρυθμούς,
πολύ περισσότερο από πολλούς νέ-
ους ξένους πολιτικούς ηγέτες. Και
αυτοί οι εντατικοί ρυθμοί συνο-
δεύονται από κόπωση», σημειώνει
η πηγή της «Κ». 

Μπορεί οι εκπρόσωποι του ΑΚΡ
να εμφανίζονται καθησυχαστικοί
ως προς την κατάσταση της υγείας

του ΡετζέπΤαγίπΕρντογάν, ωστόσο
τα μηνύματά τους δεν είναι αρκετά
για να τερματιστεί η νέα συζήτηση
που ξεκίνησε στην Άγκυρα και αφο-
ρά την επόμενη ημέρα στην τουρ-
κική πρωτεύουσα μετά από την εν-
δεχόμενη απομάκρυνση του έμπει-
ρου Τούρκου πολιτικού άνδρα από
την εξουσία και το πολιτικό προ-
σκήνιο.

ΑΚΡ και ονόματα 
Οι φήμες για την κατάσταση της

υγείας του Τούρκου προέδρου δεν
αφήνουν για πρώτη φορά τη σκιά
τους στην επικαιρότητα της Τουρ-
κίας. Οι πρώτες ανησυχητικές πλη-
ροφορίες για την υγεία του κ. Ερν-
τογάν κυκλοφόρησαν στις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας. Τότε,
στους πολιτικούς και δημοσιογρα-
φικούς κύκλους της Άγκυρας και
της Κωνσταντινούπολης κυκλοφό-
ρησε η πληροφορία ότι ο κ. Ερντο-
γάν έπασχε από καρκίνο. Η συγκε-
κριμένη πληροφορία δεν επιβεβαι-
ώθηκε στη συνέχεια. Παρόλα αυτά,

μέχρι τα τέλη της προηγούμενης
δεκαετίας, Τούρκοι πολιτικοί και
αναλυτές εξακολούθησαν να την
διερευνούν. 

Μετά την επανεκλογή του στην
Προεδρία της Τουρκίας, το 2018,
σε διάφορες δημόσιες εμφανίσεις
του, ο κ. Ερντογάν ξεκίνησε να πα-
ρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Τα
στιγμιότυπα που απεικόνιζαν τον
Τούρκο πρόεδρο να αντιμετωπίζει
προβλήματα υγείας και κινητικό-
τητας αυξήθηκαν με την πάροδο
του χρόνου. Πρόσφατα κυκλοφό-
ρησαν βίντεο που παρουσιάζουν
τον κ. Ερντογάν να αποκοιμιέται
σε δημόσια ομιλία και να βηματίζει
με αρκετή δυσκολία και με τη βοή-
θεια των συνεργατών του. 

Υπό τη σκιά των προαναφερό-
μενων εξελίξεων, στην Άγκυρα, στο
εσωτερικό του ΑΚΡ, βουλευτές και
στελέχη της κυβέρνησης, πίσω από
κλειστές πόρτες, ξεκίνησαν να συ-
ζητούν το ενδεχόμενο της ξαφνικής
αποχώρησης του κ. Ερντογάν από
την Προεδρία της χώρας. Όπως επι-

σημαίνουν στην «Κ» καλά ενημε-
ρωμένες πηγές, στο επίκεντρο αυ-
τών των συζητήσεων δεν βρίσκεται
η προγραμματισμένη αποχώρηση
του κ. Ερντογάν από το Προεδρικό,
αλλά το ενδεχόμενοσενάριο της
ξαφνικής απόσυρσής του από το
πολιτικό προσκήνιο εξαιτίας μιας
ασθένειας. Σύμφωνα με τις πηγές
της «Κ», με βάση αυτήν την υπό-
θεση, εντός του ΑΚΡ, τρεις ομαδο-
ποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον
δικό τους αγώνα δρόμου για τον
πιθανό αντικαταστάτη του κ. Ερν-
τογάν στην Προεδρία της Τουρκίας
και στην ηγεσία του μεγαλύτερου
κόμματος της Τουρκίας. «Η συντη-
ρητική πτέρυγα του κόμματος ενώ-
νεται γύρω από την ηγεσία του Νου-
μάν Κουρτουλμούς, ο οποίος την
προηγούμενη δεκαετία, διαλύοντας
το κόμμα του, εντάχθηκε στο δυ-
ναμικό του ΑΚΡ και ανέλαβε καθή-
κοντα αντιπροέδρου του κινήματος.
Ο κύκλος του ίδιου του προέδρου,
οι στενοί συνεργάτες του, συζητούν
επίσης, ονόματα από το οικογενει-

ακό περιβάλλον και τον κύκλο στε-
νών συνεργατών του ηγέτη μας.
Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης
έρχονται στο προσκήνιο ονόματα
όπως αυτό του Μπιν Αλί Γιλντιρίμ.
Τέλος, υπάρχει και η ομάδα των
εθνικιστών, αυτή που βρίσκεται
κοντά στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, η
οποία συζητάει ονόματα όπως αυτά
του υπουργού Εθνικής Άμυνας,
ΧουλουσίΑκάρ, του υπουργού Εσω-
τερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού και του
αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών
(ΜΙΤ), Χακάν Φιντάν», σημείωναν
την προηγούμενη εβδομάδα στην
εφημερίδα μας καλά ενημερωμένες
τουρκικές πηγές. Σύμφωνα με τις
πηγές της «Κ», τη διαδικασία της
τελικής ανάδειξης του αντικατα-
στάτη του κ. Ερντογάν, αναμένεται
να επηρεάσουν και οι αρχηγοί των
μικρότερων εθνικιστικών κομμάτων
που υποστηρίζουν την τουρκική
κυβέρνηση, τα μικρότερα συντη-
ρητικά κόμματα και φυσικά συν-
τηρητικοί πολιτικοί όπως λ.χ. ο τέως
πρόεδρος, Αμπντουλάχ Γκιουλ.  

Άρχισε η διαδοχολογία στην Άγκυρα
Ποια τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Τουρκία και τι προωθεί η αντιπολίτευση απέναντι από τον πρόεδρο Ερντογάν

Παράλληλα με τη συζήτηση στο
εσωτερικό του ΑΚΡ για το πολιτικό
μέλλον της Τουρκίας με ή δίχως
τον κ. Ερντογάν, και η τουρκική
αντιπολίτευση το τελευταίο διά-
στημα εντατικοποιεί την δική της
αναζήτηση για τον κοινό υποψήφιο
του μετώπου της αντιπολίτευσης
για το ανώτατο πολιτικό αξίωμα
της χώρας. Τηστιγμή που γραφόταν
το συγκεκριμένο δημοσίευμα, στο
στρατόπεδο της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης για το συγκεκριμένο
ζήτημα συζητούνταν τέσσερα σε-
νάρια. 

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο,
το οποίο άρχισε να κερδίζει έδαφος
τις τελευταίες εβδομάδες, η ηγεσία
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμ-
ματος (CHP) αναζητεί νέα, δυναμικά
ονόματα από την οικονομική ζωή
και τον επιστημονικό κόσμο της
Τουρκίας για την προεδρία της χώ-
ρας. Οι υποστηρικτές αυτής της
επιλογής, προβάλλουν την εξής
άποψη: Η Τουρκία θα πρέπει να

οδηγηθεί πολιτικά και συνταγμα-
τικά σε μια μεταβατική φάση, κατά
την οποία την προεδρία της χώρας
θα αναλάβει μια κεντρώα προσω-
πικότητα, η οποία δεν είναι ανα-
μειγμένη σε πολιτικά και οικονομικά
σκάνδαλα.

Αυτή η προσωπικότητα θα οδη-
γήσει την Τουρκία από το σημερινό
αυταρχικό προεδρικό σύστημα
στην κοινοβουλευτική δημοκρατία
και παράλληλα θα αντιμετωπίσει
τα προβλήματα στην τουρκική οι-
κονομία και στις σχέσεις της χώρας
με τους συμμάχους της. 

Το δεύτερο σενάριο θέλει τον
αρχηγό του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου έτοιμο και πρόθυμο για να
αναλάβει την ηγεσία και την κα-
θοδήγηση της μεταβατικής περιό-
δου, η οποία θα έχει ως τελικό σταθ-
μό την κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία. Βουλευτές και στελέχη του
CHP σημειώνουν ότι ο κ. Κιλιτσντά-
ρογλου έχει ήδη ξεκινήσει τις βο-
λιδοσκοπήσεις του για την πιθανή

υποψηφιότητά του στις προεδρικές
εκλογές. Στο επίκεντρο του τρίτου
σεναρίου σχετικά με τη στρατηγική
της αντιπολίτευσης βρίσκεται ο
δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ
Γιαβάς. Εντός του CHP υψώνονται
φωνές που παρουσιάζουν τον εθνι-
κιστή δήμαρχο της πρωτεύουσας
ως τον μοναδικό πολιτικό της αν-
τιπολίτευσης που μπορεί να εκτο-
πίσει τον κ. Ερντογάν από την εξου-
σία. Οι υποστηρικτές αυτής της
σχολής σκέψης αναφέρονται στις
τελευταίες σφυγμομετρήσεις, στις
οποίες ο κ. Γιαβάς είναι ο μοναδικός
αντιπολιτευόμενος πολιτικός που
αφήνει πίσω του κ. Ερντογάν με
μικρή αλλά αξιοσημείωτη διαφορά. 

Τέλος, η σοσιαλδημοκρατική
πτέρυγα του CHP εκτός από την
υποψηφιότητα του κ. Κιλιτσντά-
ρογλου προσεγγίζει θετικά και την
ιδέα της υποψηφιότητας του δη-
μάρχου της Κωνσταντινούπολης,
Εκρέμ Ιμάμογλου. 

Σημειώνεται ότι καθοριστικός

αναμένεται να είναι ο ρόλος του
Καλού Κόμματος (ΙP) στη λήψη της
τελικής απόφασης του CHP για την
προεδρία της Τουρκίας. Αρχηγός
του ΙP είναι η Μεράλ Άκσενερ, της
οποίας το πολιτικό αστέρι λάμπει
το τελευταίο διάστημα. Νέες σφυγ-
μομετρήσεις τοποθετούν το ΙP στην
τρίτη θέση της κατάταξης των τουρ-
κικών πολιτικών κομμάτων. Οι τε-
λευταίες πληροφορίες της «Κ» από
την Άγκυρα δείχνουν ότι οι πρε-
σβευτές των μεγάλων χωρών δεν
κρύβουν πλέον το ενδιαφέρον τους
για την εθνικίστρια πολιτικό. Η κ.
Άκσενερ πριν από λίγο χρονικό
διάστημα ανακοίνωσε ότι δεν πρό-
κειται να διεκδικήσει την προεδρία
της χώρας. Η κ. Άκσενερ φιλοδοξεί
να αναλάβει την πρωθυπουργία
της Τουρκίας μετά τη μετάβαση
της χώρας στην κοινοβουλευτική
δημοκρατία με βάση την διαιωνι-
ζόμενη συνεργασία του κόμματος
της με το CHP και τα μικρότερα
κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Ψάχνεται η αντιπολίτευση για τον αντικαταστάτη του Ερντογάν

Οι τελευταίες πληροφορίες της «Κ» από την Άγκυρα δείχνουν ότι οι πρε-
σβευτές των μεγάλων χωρών δεν κρύβουν πλέον το ενδιαφέρον τους για
την εθνικίστρια πολιτικό Μεράλ Άκσενερ.

Οι σχέσεις με
τα Κατεχόμενα

Τα ονόματα που συζητούν-
ται σήμερα στην Άγκυρα ως
πιθανοί αντικαταστάτες του
κ. Ερντογάν, τόσο εντός του
ΑΚΡ όσο και στις τάξεις της
αντιπολίτευσης, έχουν εν-
διαφέρουσες σχέσεις και
επαφές με τη δεύτερη με-
γαλύτερη κοινότητα της Κύ-
πρου. Ο Μπιν Αλί Γιλντιρίμ,
εκτός από οικογενειακές
και επιχειρηματικές σχέσεις
με τα κατεχόμενα, το προ-
ηγούμενο διάστημα διαδρα-
μάτισε καθοριστικό ρόλο για
τη χάραξη της πολιτικής και
στρατηγικής της χώρας του
για τους Τ/κ. Ο Νουμάν
Κουρτουλμούς είναι εκπρό-
σωπος της συντηρητικής
σχολής του Νετζμεττίν Ερμ-
πακάν, ο οποίος πρωταγωνί-
στησε στην εισβολή του
1974. Οι δε Χουλουσί Ακάρ
και Σουλεϊμάν Σοϊλού εκ-
προσωπούν την παραδοσια-
κή, εθνικιστική σκληροπυ-
ρηνική σχολή σκέψης στο
Κυπριακό. Στις τάξεις της
αντιπολίτευσης, η κα Άκσε-
νερ, με την εθνικιστική ρη-
τορική της, εκπροσωπεί επί-
σης την προαναφερόμενη
εθνικιστική σχολή σκέψης.
Το ίδιο ισχύει και για τον δή-
μαρχο της Άγκυρας που ει-
σήλθε στην πολιτική από τις
τάξεις των Γκρίζων Λύκων.
Πιο διαφορετική εικόνα εκ-
πέμπουν οι Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου και Εκρέμ Ιμά-
μογλου, οι οποίοι το τελευ-
ταίο διάστημα επιχειρούν
να εκπέμψουν μηνύματα
συνεργασίας και φιλίας
προς τη διεθνή κοινότητα.
Σημειώνεται ότι οι διπλωμα-
τικοί σύμβουλοι του αρχη-
γού του CHP προβληματί-
ζονται για τις επιπτώσεις
της μονομερούς απομά-
κρυνσης της τουρκικής
πλευράς από τη διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία. 

<<<<<<

Στο εσωτερικό του ΑΚΡ,
βουλευτές και στελέχη
της κυβέρνησης, πίσω
από κλειστές πόρτες ξε-
κίνησαν να συζητούν το
ενδεχόμενο της ξαφνι-
κής αποχώρησης του κ.
Ερντογάν από την Προ-
εδρία της χώρας.

Μπορεί οι εκπρόσωποι του ΑΚΡ να εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση της υγείας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματά τους
δεν είναι αρκετά για να τερματιστεί η νέα συζήτηση που ξεκίνησε στην Άγκυρα.
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ανοιχτός παραμένει ο φάκελος της
διαδικασίας επί παραβάσει κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας για
το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμ-
μα (ΚΕΠ), άλλως «χρυσά διαβατή-
ρια», όμως Λευκωσία και Βρυξέλλες
τηρούν σιγή ιχθύος για τα τεκται-
νόμενα... με τρόπο που θυμίζει δια-
πραγματεύσεις για το Κυπριακό
όταν και εφόσον υπάρχει κινητι-
κότητα στις διαβουλεύσεις. Αν και
κάποιες πληροφορίες, κυρίως από
Λευκωσία, κάνουν λόγο για ευό-
δωση της πορείας του φακέλου για
τα χρυσά διαβατήρια προς το κλεί-
σιμο, στις Βρυξέλλες η επίσημη
γραμμή παραμένει πως οι απαντή-
σεις της κυβέρνησης στην επιστολή
αιτιολογημένης γνώμης της Κομι-
σιόν εξετάζονται διεξοδικά πριν
ληφθεί απόφαση είτε για κλείσιμο
του φακέλου είτε για παραπομπή
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εν τω μεταξύ η πιο πρό-
σφατη δημόσια πράξη στο σίριαλ
των διαβατηρίων ήταν μια συνάν-
τηση του γενικού εισαγγελέα Γιώρ-
γου Σαββίδη με τον Επίτροπο Δι-
καιοσύνης Ντιντιέρ Ρέιντερς στις
Βρυξέλλες, στις 21 Οκτωβρίου, συ-
νάντηση για την οποία υπήρξε
μόνο μια ανακοίνωση από την πλευ-
ρά της Νομικής Υπηρεσίας, σύμ-
φωνα με την οποία ο κ. Σαββίδης
ανέπτυξε στον Επίτροπο τις θέσεις

της Κύπρου «εστιάζοντας επί των
νομικών και πραγματικών σημείων
που προβλήθηκαν στην απάντηση
της αιτιολογημένης γνώμης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Οι διώξεις και άλλες νομικές
ενέργειες, μεταξύ τους και η από-
συρση διαβατηρίων, αποτελούν
αρμοδιότητα του γενικού εισαγγε-
λέα, και όπως προκύπτει από τις
επίσημες ανακοινώσεις, αυτό που
πραγματικά συζητήθηκε ήταν ακρι-
βώς οι ενέργειες των διωκτικών
αρχών, οι οποίες είναι και το κλειδί
για να θεωρηθεί πως η Κύπρος συμ-
μορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο.
Αυτό ακριβώς –τη διερεύνηση και
τη δίωξη υποθέσεων που σχετί-
ζονται με τα Pandora Papers και
άλλες διαρροές για περιστατικά
φοροδιαφυγής– ζητούσε την ίδια
ημέρα με το πολιτικό του ψήφισμα
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη
στήριξη των πλείστων πολιτικών

ομάδων. Ένα ερώτημα που παρα-
μένει ανοιχτό είναι με βάση ποιο
πλαίσιο και με ποιας πλευράς την
πρωτοβουλία έγινε η συνάντηση
του γενικού εισαγγελέα με τον Επί-
τροπο, από τη στιγμή μάλιστα που
τέτοιες συναντήσεις δεν συνηθί-
ζονται.

Τρεις εβδομάδες μετά τη συνάν-
τηση, σε μια σύντομη γραπτή δή-
λωση για τη συνάντηση μετά από
αίτημα της «Κ», εκπρόσωπος της
Κομισιόν έκανε λόγο για μια «εποι-
κοδομητική και ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση επί μιας σειράς θεμάτων».
Ειδικότερα, σημειώνει ο εκπρόσω-
πος, ο Επίτροπος και ο κύριος γε-

νικός εισαγγελέας αντάλλαξαν από-
ψεις σε σχέση με τα προγράμματα
παραχώρησης υπηκοότητας σε
επενδυτές. «Ο κ. Σαββίδης ενημέ-
ρωσε τον Επίτροπο Ρέιντερς για
τις προσπάθειες του γραφείου του
να προχωρήσει σε διώξεις για τις
υποθέσεις που υπογραμμίστηκαν
τόσο από την τριμελή επιτροπή
όσο και από την ερευνητική επι-
τροπή», προσθέτει ο εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, «ο
Επίτροπος ευχαρίστησε τον γενικό
εισαγγελέα για την πληροφόρηση»
και «σημείωσε πως η Κομισιόν ανα-
λύει την απάντηση της Κύπρου».
Κατά τη συζήτηση, οι δύο αξιωμα-

τούχοι άγγιξαν επίσης ζητήματα
κράτους δικαίου και της λειτουργίας
της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας.

Εκκρεμότητες 
Όπως είναι ήδη γνωστό, τα θέ-

ματα που παρέμεναν ανοιχτά όταν
η Επιτροπή έστελνε τον Ιούνιο αι-
τιολογημένη γνώμη στην Κύπρο
ήταν η συνέχιση της εξέτασης αι-
τήσεων που εκκρεμούσαν πριν από
την κατάργηση του ΚΕΠ, καθώς
και η ακύρωση των υπηκοοτήτων
που δόθηκαν παράνομα. Τον Σε-
πτέμβριο, μετά την αποστολή αι-
τιολογημένης γνώμης από την Κο-
μισιόν και την απάντηση της Κύ-
πρου, καλά ενημερωμένες πηγές
εκτιμούσαν μιλώντας στην «Κ» πως
το τέλος της εξέτασης των αιτήσεων
που εκκρεμούσαν μετά την κατάρ-
γηση του προγράμματος θα μπο-
ρούσε να σημαίνει και το τέλος της
διαδικασίας επί παραβάσει.

Ωστόσο, μέχρι το καλοκαίρι το
τοπίο ήταν θολό για το κατά πόσο
είχε δοθεί τέλος στην εξέταση των
αιτήσεων που εκκρεμούσαν. Πάν-
τως στα μέσα Οκτωβρίου, μια εβδο-
μάδα πριν από την επίσκεψη του
γενικού εισαγγελέα στις Βρυξέλλες,
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσιζε
να ξεκινήσει διαδικασία αποστέ-
ρησης της υπηκοότητας από αριθμό
επενδυτών και συγγενών τους και
να προχωρήσει σε περαιτέρω  διε-
ρεύνηση για άλλες.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Στην Κύπρο οι αναλύσεις για τις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις και
την επίδρασή τους στο Κυπριακό
περιορίζονταν, για πολλά χρόνια,
σε προσλήψεις που έφταναν μέχρι
των επιχειρημάτων τύπου «το σχέ-
διο Ανάν υπήρξε το δώρο της Ουά-
σιγκτον προς την Τουρκία για τη
στάση της τελευταίας στον πόλεμο
του Ιράκ». Έκτοτε πέρασαν πολλά
χρόνια και η ανάδυση της Ανατο-
λικής Μεσογείου σ’ ένα νέο και πο-
λύπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον,
καθώς και η κρίση στις σχέσεις
ΗΠΑ-Τουρκίας, ιδίως μετά το 2016,
δημιουργούν αντίστοιχες που εκτεί-
νονται από την πλήρη άρση του
αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς
την Κ.Δ. (μετά την απόφαση για
άρση του αποκλεισμού σε σχέση
με μη φονικά όπλα) μέχρι του αφη-
γήματος για τον «καλό φίλο» της
Κύπρου Χ –όπου Χ, ανά καιρούς,
θα τοποθετούσε κανείς μια σειρά
Αμερικανών αξιωματούχων ή πο-
λιτικών. Η αλήθεια, πέραν των υπερ-
βολών, είναι πως οι σχέσεις Ουά-
σιγκτον-Λευκωσίας βρίσκονται τα
τελευταία χρόνια σε μια ενδιαφέ-
ρουσα φάση αναβάθμισης. Όπως
αληθές είναι επίσης πως η συνεχι-
ζόμενη κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-
Τουρκίας προσλαμβάνεται ως κα-
ταλυτικός παράγοντας για το Κυ-
πριακό. Τι από όλα όμως ισχύει; 

Η κυπριακή διάσταση
Στην Κύπρο παρά το γεγονός

πως ο νυν Αμερικανός πρόεδρος
επισκέφτηκε το νησί το 2014 ως
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομ-
πάμα, η πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση
με την Ανατολική Μεσόγειο πέρασε
δύο ενδιαφέρουσες περιόδους. Η
μία χαρακτηρίζεται από την προ-
σέγγιση, την περίοδο 2014-2017,
του συμβούλου του Λευκού Οίκου
για θέματα ενέργειας Άμος Χοκ-
στάιν, ο οποίος είδε στην επίλυση
του Κυπριακού ένα μομέντουμ από
το οποίο θα επωφελούνταν και οι
ελληνοτουρκικές διαφορές και που
με γνώμονα την ενεργειακή συνερ-
γασία των κρατών της περιοχής με
την Τουρκία θα ενέτασσε την τε-
λευταία ξανά στις ευρωατλαντικές

ράγες –ιδίως μετά το πραξικόπημα
του 2016 και την αρχή της στρα-
τηγικής συμπόρευσης στο Συριακό
με τη Ρωσία. Η δεύτερη προκύπτει
–και συνεχίζεται από τη διακυβέρ-
νηση Μπάιντεν ιδίως μετά την απο-
χώρηση Τραμπ από τη συμφωνία
JCPO με το Ιράν– από την ομαλο-
ποίηση των σχέσεων των κρατιδίων
του Κόλπου και του αραβο-μου-
σουλμανικού κόσμου με το Ισραήλ
προκειμένου να μείνει στο κάδρο
η δύσκολη εξίσωση του Ιράν. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ επιμέ-
νουν σε δύο βασικούς άξονες: α)
στον περιορισμό της ρωσικής επιρ-
ροής στην Ανατολική Μεσόγειο,
στρατηγικός στόχος που για την
Κύπρο και την Ελλάδα έχει συγκε-
κριμένο «τικάρισμα σε επιμέρους
κουτιά» και β) στην αναβάθμιση
των σχέσεων με την Κύπρο και την
Ελλάδα –στη δεύτερη περίπτωση
λόγω και της νατοϊκής ιδιότητας
με συγκεκριμένο αποτύπωμα γεω-
πολιτικής ισχύος (βλέπε δομές εντός
της ελληνικής επικράτειας, διάστα-
ση εξοπλιστικών, κ.ο.κ.).

Για τη Λευκωσία η σταθερή θέση
αρχών των ΗΠΑ στο Κυπριακό, το
αφήγημα του γερουσιαστή Μενέν-
τεζ και το lobbying του εναντίον
της Τουρκίας, η μερική άρση του
αμερικανικού εμπάργκο (αφορά σε
μη φονικά όπλα) και η εγκαθίδρυση
ενδιαφερόντων πρότζεκτ όπως το
αμερικανικό κέντρο εκπαίδευσης
CYCLOPSστη Λάρνακα (σε πιλοτικό
στάδιο) αποτελούν, σε κάθε περί-
πτωση, ενδείξεις για την εμβάθυνση
των σχέσεών της με την Ουάσιγ-
κτον. Το ίδιο ισχύει και για την πα-
ρουσία της αμερικανικής Exxon
στην κυπριακή ΑΟΖ που εκτός απρο-

όπτου θα επανέλθει στις γεωτρη-
τικές της έρευνες προσεχώς χωρίς
να παρενοχληθεί από την Τουρκία.
Ωστόσο, ούτε οι αμερικανοτουρκικές
σχέσεις και η κρίση τους επηρεά-
ζουν το Κυπριακό, ιδίως στην πα-
ρούσα φάση που δεν φαίνεται, ώς
το 2023, κάποιος ουσιαστικός ορί-
ζοντας επανέναρξης των συνομι-
λιών, ούτε η αναβάθμιση των σχέ-
σεων Κύπρου-ΗΠΑ περνούν μέσα
από τη διαδικασία πρόκλησης οποι-
ουδήποτε πολιτικού κόστους για
την Άγκυρα. Τουναντίον, αφορούν
και σε συγκεκριμένες διαστάσεις
των κυπρο-ρωσικών σχέσεων για
τις οποίες η Ουάσιγκτον έχει πάγιες
επιδιώξεις –όπως π.χ. ο μη ελλιμε-
νισμός ρωσικών πλοίων του στόλου
της Βαλτικής ή της Μαύρης Θάλασ-
σας στο λιμάνι της Λεμεσού. 

Συνεπώς για τη Λευκωσία ο εν-
δεδειγμένος τρόπος προκειμένου
να ερμηνευτεί η συμπεριφορά της
Τουρκίας, υπό το φως της ανάγνω-
σης των αμερικανοτουρκικών σχέ-
σεων, πρέπει να συμπεριλαμβάνει
δύο ενδιαφέροντα πεδία. Πρώτο,
την ανάγνωση των εν λόγω σχέσεων
στο πλαίσιο της μεταβατικής πε-
ριόδου που έχει εισέλθει η Τουρκία
δεδομένου ότι το 2023 είναι κομ-
βικής σημασίας για τη διατήρηση

του Ερντογάν στην εξουσία ή την
απαρχή μιας, όχι μικρής σε διάρκεια,
περιόδου μετάβασης σε ένα νέο
σχήμα, καταστάσεις που δεν προ-
ϊδεάζουν μια οριστική ρήξη στη
σχέση Άγκυρας-Ουάσιγκτον λόγω
και του μεγέθους της πρώτης. Δεύ-
τερο, την απεμπόληση ετεροπροσ-
διορισμών στη λογική του ότι η
υποχώρηση στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρ-
κίας αναβαθμίζει απαραιτήτως την
κυπριακή θέση και κατ’ επέκταση
τα συμφέροντα της Κ.Δ. 

Μια προσέγγιση εκτός των εν
λόγω σχημάτων δεν προσφέρει κάτι
επί της ουσίας, δεν διαβάζει σωστά
τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και προ-
σφέρεται μάλλον για εσωτερική κα-
τανάλωση έναντι μιας ουσιαστικής
προσπάθειας κατανόησης του ρευ-
στού γεωπολιτικού περιβάλλοντος
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Μπάιντεν-Ερντογάν
Η συνάντηση του Αμερικανού

προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον
Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντο-
γάν στο περιθώριο της συνόδου
των χωρών G20 στη Ρώμη ήρθε να
συνοψίσει το τρέχον καθεστώς των
σχέσεων Ουάσιγκτον-Άγκυρας –
υπό το βάρος της κρίσης των F-
35/S-400, αλλά σε μια κρίσιμη πο-

λιτική συγκυρία για την επιβίωση
της τουρκικής οικονομίας, τον προ-
σανατολισμό της σε σχέση με τη
Δύση και τη δημοσκοπικά χαμηλή
επίδοση του Τούρκου προέδρου
και του AKP ενόψει των εκλογών
στην Τουρκία, το 2023. Τρία συμ-
περάσματα προκύπτουν:

1) Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί
να προσλαμβάνει την Τουρκία «ως
αξιότιμο εταίρο του ΝΑΤΟ», διά-
σταση που έχει ξεχωριστό αποτύ-
πωμα στις κρίσεις στη Λιβύη και
στην ανατολική Ουκρανία –όπου
η Τουρκία συμπλέει με την αμερι-
κανική αντίληψη για μείωση της
επιρροής της ρωσικής Wagnerστην
πρώτη περίπτωση κι όπου οι σχέσεις
Κιέβου-Άγκυρας εντείνονται με
συγκεκριμένες πολιτικές όπως η
εξαγωγή τουρκικών drones στην
Ουκρανία στην δεύτερη.

2) Η διακυβέρνηση Μπάιντεν,
όπως διαφάνηκε τόσο από την πρό-
σφατη μίνι διπλωματική κρίση εξαι-
τίας του Οσμάν Καβαλά όπως και
παλαιότερα με το σκάνδαλο της
τράπεζας Halkbank, έχει συγκεκρι-
μένη γραμμή στο ζήτημα του σε-
βασμού των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και της εμπέδωσης της δη-
μοκρατίας εκ μέρους της Τουρκίας
του Ερντογάν.

3) Το ζήτημα των F-35/S-400 πα-
ραμένει αγκάθι, ωστόσο, ούτε η τε-
χνική διάσταση αυτού αλλά ούτε
και το αίτημα της Τουρκίας για ανα-
βάθμιση της πλατφόρμας των μα-
χητικών F-16 αποτελούν τα βασικά
σημεία τριβής. Το βασικό σημείο
τριβής μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγ-
κυρας παραμένει το Κουρδικό και
η διάσταση απόψεων ως προς τα
όρια επιρροής του PKK εντός των
υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ «Συ-
ριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων»
(SDF). Το Συριακό οδεύει προς κλεί-
σιμο με τη χώρα να ελέγχεται ου-
σιαστικά από τη Μόσχα, πράγμα
που απασχολεί ιδιαιτέρως τις ΗΠΑ
για ολόκληρο το υποσύστημα της
Ανατολικής Μεσογείου και της πρό-
σβασης της Ρωσίας σε αυτό –λόγω
και της ενεργού παρουσίας αμερι-
κανικών στρατευμάτων στον πο-
λύτιμο εκείνο διάδρομο σύνδεσης
της Συρίας με το Ιράκ. Η Τουρκία
εμμένει για μια νέα στρατιωτική
επιχείρηση στα Β.Α. της χώρας, σε-
νάριο που τους επόμενους μήνες
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν το
επίπεδο των αμερικανοτουρκικών
σχέσεων θα βελτιωθεί ή θα χειρο-
τερεύσει 

Το πώς η Τουρκία του Ερντογάν
θα πορευτεί ως προς το μεγάλο γε-
ωπολιτικό της πρόσημο (Δύση Vs
Ρωσία/Κίνα), η κατάσταση στην οι-
κονομία της, καθώς και τα επιμέρους
ζητήματα όπως η επιβολή των κυ-
ρώσεων CAATSA(CounteringAme-
rica’s Adversaries Through Sanc-
tions Act) στην Άγκυρα το 2020 θα
καθορίσουν τη ζυγαριά των αμερι-
κανοτουρκικών σχέσεων με την
προβολή όλων αυτών των ζητημά-
των να έχουν και εσωτερική κατα-
νάλωση. Στην Τουρκία, λόγω της
συμπόρευσης Ερντογάν με το υπε-
ρεθνικιστικό MHPκαι της ρητορικής
συσπείρωσης των δυσαρεστημένων
ψηφοφόρων του AKP. Στις ΗΠΑ,
εντός του Κογκρέσου και του στρα-
τοπέδου των Ρεπουμπλικανών –
όπου οι δηλώσεις του πρώην ΥΠΕΞ,
Μάικ Πομπέο, «πως η ικανοποίηση
του τουρκικού αιτήματος για τα F-
16 αποτελεί παραβίαση των κυρώ-
σεων» εντάσσονται στο πλαίσιο
της προσωπικής του στρατηγικής
για τις προεδρικές εκλογές του 2024. 

Ανοιχτός μέχρι νεωτέρας ο φάκελος
των χρυσών διαβατηρίων στην Ε.Ε.
Πολλά τα ερωτήματα ενόσω κυβέρνηση και Κομισιόν διαβουλεύονται για τη λήξη της διαδικασίας επί παραβάσει 

Σε λεπτή γραμμή οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ
Η ψυχρότητα μεταξύ Ερντογάν και Μπάιντεν θα πρέπει να διαβαστούν και να ερμηνευτούν με ψυχραιμία από τη Λευκωσία

Συμμόρφωση και
διαβουλεύσεις

Τακτική της Κομισιόν σε περι-
πτώσεις διαδικασιών επί πα-
ραβάσει είναι να επιδιώξει τη
συμμόρφωση, και όχι την τι-
μωρία, η δε σύγκρουση με
την Πολωνία αποτελεί εξαί-
ρεση λόγω της μεγάλης διά-
στασης απόψεων αλλά και
του ότι η Κομισιόν έχει απο-
φασίσει να προχωρήσει στην
εν λόγω πολιτική μάχη για πο-
λιτικούς λόγους. Η Κύπρος,
από την άλλη, αποτελεί μεν
καλή ευκαιρία για παραδειγ-
ματισμό, όταν πρέπει να στα-
λούν πολιτικά μηνύματα,
όμως η Κομισιόν δεν έχει κί-
νητρο να οδηγήσει τα πράγ-
ματα στα άκρα. Ως εκ τούτου,
αυτή τη στιγμή φαίνεται πως
υπάρχει σε εξέλιξη μια παρα-
σκηνιακή διαβούλευση ώστε
να υπάρξει πρόοδος. Ένα από
τα μοτίβα των διακοινοτικών
διαπραγματεύσεων, όπως τις
ζούμε οι δημοσιογράφοι δια-
χρονικά, είναι πως οι διαρρο-
ές και οι δηλώσεις φτάνουν
στον Τύπο, όταν δεν υπάρχει
συνεργασία μεταξύ των με-
ρών, ή διάθεση για συνεργα-
σία, με την κάθε πλευρά να
στέλνει ταυτόχρονα δύο μη-
νύματα: πως δεν θέλει να
μπει στο παιχνίδι της επίρρι-
ψης ευθυνών και πως την ευ-
θύνη τη φέρει φυσικά η άλλη
πλευρά. Όταν υπάρχει σε
εξέλιξη διαβούλευση με προ-
οπτική προόδου, οι πλευρές
κλείνουν τις κάνουλες της
πληροφόρησης και επικεν-
τρώνονται στη δουλειά που
πρέπει να γίνει.

<<<<<<

Αισιοδοξία από τη Λευ-
κωσία για την πορεία του
φακέλου, στις Βρυξέλλες
όμως η επίσημη γραμμή
παραμένει πως οι απαν-
τήσεις της κυβέρνησης
στην Κομισιόν εξετάζον-
ται διεξοδικά.

<<<<<<

Η Ουάσιγκτον εξακο-
λουθεί να προσλαμβάνει
την Τουρκία «ως αξιότι-
μο εταίρο του ΝΑΤΟ»,
διάσταση που έχει ξεχω-
ριστό αποτύπωμα στις
κρίσεις στη Λιβύη και
στην ανατ. Ουκρανία.

Η πιο πρόσφατη δημόσια πράξη στο σίριαλ των διαβατηρίων ήταν μια συ-
νάντηση του γενικού εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη με τον Επίτροπο Δικαιο-
σύνης Ντιντιέρ Ρέιντερς στις Βρυξέλλες, στις 21 Οκτωβρίου.

Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και η κρίση τους δεν επηρεάζουν το Κυπριακό, ιδίως στην παρούσα φάση, αλλά ού-
τε και η αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ περνούν μέσα από τη διαδικασία πρόκλησης οποιουδήποτε πολιτι-
κού κόστους για την Άγκυρα.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μετά και την απόσυρση του Γιώργου
Βαρνάβα από την κούρσα των εσω-
κομματικών εκλογών, ο Μαρίνος
Σιζόπουλος, χωρίς πλέον ανθυπο-
ψήφιο, επανεκλέγεται πρόεδρος
της ΕΔΕΚ. Το ζητούμενο βεβαίως
είναι ποιο είναι το μέλλον του κόμ-
ματος των Σοσιαλιστών μετά απ’
όσα είδαν το φως της δημοσιότητας
το τελευταίο διάστημα. Ο πρόεδρος
της ΕΔΕΚ κάνει την αυτοκριτική
του όπως λέει, αποφεύγοντας ωστό-
σο να κατονομάσει τις ευθύνες του,
θεωρεί θύμα τον Γιώργο Κουτούκη,
του οποίου οι επιταγές αποτέλεσαν
την απαρχή των δημόσιων αντιπα-
ραθέσεων στο κόμμα. Απορρίπτει
πως θα παραδώσει απόκομμα, κα-
θώς έχει προχωρήσει σε καινοτομίες.
Απορρίπτει παράλληλα τα περί σύμ-
πλευσης με τον Αβέρωφ Νεοφύτου
για τις προεδρικές εκλογές του 2023,
καθώς ακόμα δεν προχώρησε σε
καμία συνάντηση με αρχηγό κόμ-
ματος. Τοποθετείται επίσης και για
τα περί προσπάθειας ξηλώματος
του ΓεΣΥ, αφήνοντας αιχμές για
τους δύο πρώην υπουργούς Υγείας,
Παμπορίδη και Ιωάννου. 

–Φαντάζομαι ακούτε τι λέγεται
για σας. Ότι παραλάβατε κόμμα
και θα παραδώσετε απόκομμα. 

–Στην πολιτική τα αποτελέσματα
μετρούν...
–Και αυτά τα αποτελέσματα δεν
είναι τα καλύτερα για σας.

–Μετρούν τα αποτελέσματα και
όχι οποιεσδήποτε δημόσιες διακη-
ρύξεις και μάλιστα ατεκμηρίωτες.
Εμένα δεν μου παρέδωσε κανένας
κόμμα. Ανέλαβα ένα κόμμα με τε-
ράστια οργανωτικά και οικονομικά
προβλήματα. Οι δημοσκοπήσεις
μόλις ανέλαβα έδειχναν την ΕΔΕΚ
στο 3%...
–Υπήρξαν δυσκολίες όταν ανα-
λάβατε, όμως τότε υπήρχε πλη-
θώρα στελεχών. Σήμερα φαίνεται
πως είστε ένας αρχηγός χωρίς
κόμμα πίσω σας.

–Ποια ήταν η πληθώρα στελε-
χών; 
–Έστω και εσωκομματική αν-
τιπολίτευση υπήρχε τότε

–Και σήμερα υπάρχει.
–Κάποιοι έχουν διαγραφεί. 

–Εγώ δεν έχω διώξει κανέναν.
–Δημήτρης Παπαδάκης...

–Τον διέγραψε το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του κόμματος λόγω ακρι-
βώς συγκεκριμένων αντικομματι-
κών συμπεριφορών και όχι μόνο. 
–Έχετε την πολυτέλεια αυτή τη
στιγμή να διώχνετε ένα προβε-
βλημένο και με έρεισμα στέλε-
χος, επικαλούμενος αντικομμα-
τική συμπεριφορά;

–Δεν είναι δική μου ευθύνη,
υπήρχε ομόφωνη απόφαση από το
Πειθαρχικό Συμβούλιο.
–Ως πρόεδρος τότε λέτε πως κα-
κώς έγινε; 

–Όχι, γιατί εξαντλήσαμε κάθε
περιθώριο να υπάρξει συνεργασία
και αρνήθηκε. Το κόμμα είναι κόμμα
και οφείλουμε να σεβόμαστε και
τις αποφάσεις του, την ιδεολογία
και την πορεία του κόμματος.

–Οι σημερινές δικαστικές δια-
μάχες δεν είναι αποτέλεσμα πο-
λιτικής διάβρωσης;

–Οι δικαστικές διαμάχες δεν ξε-
κίνησαν από μας. Εμείς δεν προ-
σφύγαμε ούτε στην αστυνομία ούτε
στα δικαστήρια. 
–Το γεγονός όμως ότι στελέχη
φεύγουν δεν είναι ανησυχητι-
κό;

–Είναι δική τους επιλογή, εγώ
δεν θα στερήσω το δικαίωμα σε
κανέναν να κάνει τις επιλογές του.
Η ΕΔΕΚ προχώρησε σε καινοτομίες
που ενόχλησαν...
–Δηλαδή; 

–Το γεγονός ότι όλες οι συνε-
δριάσεις του κόμματος είναι ανοι-
κτές ακόμα και στα ΜΜΕ. Τέθηκαν
περιορισμοί στις θητείες στα πο-
λιτικά και κομματικά αξιώματα.
–Βάλατε περιορισμούς, αλλά δεν
υπήρξαν νέα στελέχη να ανα-
λαμβάνουν θέσεις. 

–Υπάρχουν βεβαίως.
–Πού είναι; 

–Είναι και θέμα των ΜΜΕ να τα
προβάλουν. Δεν είναι μόνο δικό
μας θέμα. Συνεχίζοντας όμως με
τις καινοτομίες, να σας πω ότι ο
πρόεδρος της ΕΔΕΚ αποσύρθηκε
από την οικονομική διαχείριση του
κόμματος, ενώ καθιερώθηκε και
Επιτροπή Δεοντολογίας. Το συνέ-
δριο διεξάγεται με μητρώο που δί-
δεται στην Επιτροπή Διαπιστευτη-
ρίων, η οποία έχει την αποκλειστική
ευθύνη να δεχτεί ενστάσεις και να
ελέγξει το μητρώο του κόμματος
για να μη γίνονται εγγραφές μελών
μιας χρήσης. Καινοτομία ήταν και
το γεγονός ότι ακίνητα που βρί-
σκονταν είτε σε εταιρείες που ήταν
διευθυντές και στελέχη του κόμ-
ματος είτε και σε άτομα περιήλθαν
στο κόμμα. Όλα αυτά ήταν καινο-
τομίες. Αυτές οι καινοτομίες έθιξαν

προσωπικά συμφέροντα. Δεν θα
πολιτευόμαστε στη βάση προσω-
πικών μας συμφερόντων.

Θύμα ο Κουτούκης…
–Όταν αναλάβατε υπήρχαν σκιές
λόγω ΣΑΠΑ. Αυτή τη στιγμή η
υπόθεση Κουτούκη επαναφέρει
το θέμα διαπλοκής στο κόμμα.

–Επανέρχονται σκόπιμα, γιατί
στόχος είναι ο πρόεδρος του κόμ-
ματος. Μόλις προέκυψε το θέμα,
χωρίς να δικαιολογήσω τη συγκε-
κριμένη ενέργεια του γραμματέα
της οικονομικής επιτροπής, ορίσαμε
ανεξάρτητη επιτροπή να διερευ-
νήσει την υπόθεση. Το αποτέλεσμα
και το συμπέρασμα είναι ότι δεν
υπήρξε διασπάθιση χρήματος και
μάλιστα το Πολιτικό Γραφείο απο-
φάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος να
γίνει, με βάση τα συμπεράσματα
της συγκεκριμένης επιτροπής, οποι-
αδήποτε καταγγελία στην αστυ-
νομία.
–Στην περίπτωση Παπαδάκη
που ήταν θέμα αντικομματικής
συμπεριφοράς δείξατε υπερβο-
λική αυστηρότητα ενώ την υπό-
θεση Κουτούκη, που έπληξε την
εικόνα του κόμματος, φάνηκε
να την αφήνετε να πέσει στα
μαλακά... 

–Δεν έπληξε την εικόνα του κόμ-
ματος, γιατί δεν υπήρξε απώλεια
χρημάτων. Ήταν χρήματα που
αξιοποιήθηκαν αλλά επιστράφηκαν. 
–Ήταν δηλαδή ένα απλό λάθος; 

–Αναμφίβολα. Εγώ έχω αποδείξει
με στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος
συναγωνιστής σε δύσκολες ώρες
για το κόμμα έβαλε αρκετές χιλιάδες
ευρώ για να στηρίξει το κόμμα από
την τσέπη του. 
–Δεν θεωρείτε δηλαδή πως κα-
ταχράστηκε την εμπιστοσύνη
σας; Ήταν θύμα; 

–Περισσότερο ήταν το θύμα της
υπόθεσης, αξιοποιώντας ένα λάθος
που έγινε. Από εκεί και πέρα πρέπει
να αναλύσουμε αν αυτό το λάθος
ήταν σκόπιμο, αν από αυτό το λάθος
υπήρξαν απώλειες οικονομικές για
το κόμμα ή αν εξυπηρετούσε άλλες
σκοπιμότητες. Από τη στιγμή που
η επιτροπή ξεκαθάρισε ότι αυτά
δεν ισχύουν, το θέμα έκλεισε. 
–Αυτό πάντως που παρατηρούμε
είναι ότι άτομα τα οποία σας
στήριξαν σθεναρά το 2015, πλέον
είτε βρίσκονται ξεκάθαρα απέ-
ναντί σας είτε διαφοροποιούνται
από σας… 

–Δεν έχει καμία σημασία.
–Πώς δεν έχει σημασία; Ο Δη-
μήτρης Παπαδάκης έχει διαγρα-
φεί, ο Χρυσός Τουλούπης έχει
διαφωνήσει, οι βουλευτές Ηλίας
Μυριάνθους, Κωστής Ευσταθίου
έχουν διαχωρίσει τη θέση τους...

–Ας αναλάβει ο καθένας τις προ-
σωπικές του ευθύνες. 
–Οι δικές σας όμως ποιες είναι
ως πρόεδρος του κόμματος; 

–Έχω παραβιάσει το καταστα-
τικό σε οποιαδήποτε περίπτωση;
Έχω παραβιάσει αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων; Δεν έχω να
κρύψω τίποτα. Δεν χρωστάμε λε-
φτά, το γεγονός ότι το κόμμα ήταν
σε αυτή την κατάσταση έστω στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές με
όλο τον πόλεμο που δεχτήκαμε από
αυτούςπου σήμερα παρουσιάζονται
υπέρ της ενότητας του κόμματος
πήραμε 6,7%. Για 1.300 ψήφους
χάσαμε το 7,2% και δύο βουλευτές,
γιατί όλοι αυτοί πολέμησαν το κόμ-
μα. Το ΕΛΑΜ δεν κέρδισε την τέ-
ταρτη θέση. Την τέταρτη θέση του
την παραχώρησαν όλοι αυτοί που
πολεμούσαν την ΕΔΕΚ και σήμερα
εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της
ενότητας.

–Εσείς όμως είστε ο αρχηγός
του κόμματος. Δεν οφείλετε να
κάνετε κάτι για να επανακτήσει
αξιοπιστία το κόμμα; 

–Είμαι υπέρ των δημοκρατικών
διαδικασιών της διαφάνειας, υπέρ
των δικαιωμάτων του πολίτη και
για το Κυπριακό και για τη λύση
του Κυπριακού. Ο ρόλος μου ως
προέδρου είναι να υπηρετώ αυτές
τις αποφάσεις. Μήπως η απόρριψη
της ΔΔΟ δεν ήταν ομόφωνη από-
φαση της Κεντρικής Επιτροπής και
του συνεδρίου; Αυτοί που σήμερα
διαφωνούν με αυτή την απόφαση,
γιατί δεν ήρθαν στο συνέδριο να
πουν τη θέση τους; Γιατί το θυμή-
θηκαν σήμερα; Για να μην αναφερ-
θώ και σε άλλα ζητήματα. Κάποιους
οι αποφάσεις της ΕΔΕΚ τους ενό-
χλησαν και για την απόρριψη της
ΔΔΟ και για τον τρόπο που χειρι-
στήκαμε τον τελευταίο προϋπολο-
γισμό...
–Μετά την απόσυρση Βαρνάβα
θα επαναπροκηρυχθούν οι εκλο-
γές; 

–Οι υποψηφιότητες έχουν κλεί-
σει και δεν μπορεί να ξανανοίξει
ο κύκλος των υποψηφιοτήτων. Γι’
αυτό κι αυτοί που έβαλαν υποψη-
φιότητα είχαν το δικαίωμα όπως
καθόρισε η απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής αυτοπροσώπως να υπο-
βάλουν την υποψηφιότητά τους
με το παράβολο που έπρεπε να κα-
ταθέσουν και από την ενυπόγραφη
στήριξη 10 μελών του κόμματος.
–Πώς σκοπεύετε να επουλώσετε
αυτές τις πληγές αναλαμβάνον-
τας εκ νέου την ηγεσία; 

–Όπως αντιλαμβάνεστε δεν εί-
μαστε εμείς που προσφύγαμε στα
δικαστήρια ούτε στην αστυνομία...
–Είστε η ηγεσία του κόμματος
και φέρετε τη μεγαλύτερη ευ-
θύνη για όσα συμβαίνουν. 

–Όχι, δεν την έχουμε. Δενμπορώ
να καθορίσω τη συμπεριφορά του
κάθε στελέχους. Εγώ δεν διαφώ-
νησα με αποφάσεις του κόμματος
στο παρελθόν; Έχετε δει να βγω
δημόσια και να πω άποψη; Δεν έχα-
σα εκλογικές αναμετρήσεις; Απο-
στασιοποιήθηκα; Διαμαρτυρήθηκα;
Ήμουν στρατιώτης στην πρώτη
γραμμή να υπηρετώ τη γραμμή της
πλειοψηφίας. Εδώ έχουμε ομόφωνες
αποφάσεις με τη συμμετοχή των
ίδιων ατόμων να ψηφίζουν και μετά
να διαχωρίζουν τη θέση τους.
–Πάντως, κάποιοι ήταν πολύ
κοντά σας και απομακρύνθηκαν.
Πού οφείλεται η διάσταση; 

–Δεν θα το εξηγήσω. Έχω τις
δικές μου απόψεις. Ρωτήστε τους
και έπειτα θα δώσω τις δικές μου
απαντήσεις. Εγώ αντιμετωπίζω τα
γεγονότα όπως εμφανίζονται. Έμα-
θα από την ιατρική να εντοπίζω
άμεσα τα προβλήματα και να δίνω
λύση, καλή ή κακή. Είμαι υπεύθυνος
της απόφασής μου και είμαι έτοιμος
να δεχτώ και τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις μου. Δεν θεωρώ ότι είμαι
αλάνθαστος. Όλοι κρινόμαστε.
Στην πολιτική δεν υπάρχουν συ-
ναισθηματισμοί, αλλά κανόνες που
πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν
υποστηρίζω ότι σε αυτή τη διαδι-
κασία δεν είχα ενδεχομένως λάθη
ή παραλείψεις.
–Πείτε μας τότε ένα λάθος σας. 

–Κάνω την αυτοκριτική μου και
τα ξέρω. Θέλω να κρίνομαι στη
βάση δύο παραγόντων. Αν ήταν
λάθη σκοπιμότητας που έπληξαν
το κόμμα και αν τα λάθη αυτά ήταν
για αξιοποίηση προσωπικού οφέ-
λους. Το ζητούμενο είναι πού ήταν
η ΕΔΕΚ τότε και πού σήμερα.
–Υπάρχει σύμπλευση με τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου; Επειδή λέγεται
πως υπάρχει συμφωνία σας για
τις προεδρικές εκλογές. 

–Δεν ισχύει. Καμία συνάντηση
δεν έχει γίνει με κανέναν άλλο αρ-
χηγό κόμματος. 
–Θα μπορούσε η ΕΔΕΚ όμως να
συνεργαστεί με τον ΔΗΣΥ το
2023;

–Δεν είναι δική μου απόφαση,
αλλά των συλλογικών οργάνων.
Και αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία του εκλογικού συνεδρίου
δεν θα ανοίξουμε το κεφάλαιο προ-
εδρικές εκλογές. 
–Οι σχέσεις σας με τον Νικόλα
Παπαδόπουλοποια είναισήμερα; 

–Στην πολιτική διαδρομή από
τα φοιτητικά χρόνια μέχρι σήμερα
δεν έχω ποτέ προσωποποιήσει τις
πολιτικές μου διαφωνίες με οποι-
ονδήποτε…
–Οι πολιτικές σας διαφωνίες εί-
ναι περισσότερες με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο σήμερα παρά με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου; 

–Είναι πολύ λιγότερες παρά με
τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Δεν πρό-
κειται οι πολιτικές μου διαφωνίες
είτε εσωκομματικά είτε με άλλους
να προσωποποιηθούν από τη στιγ-
μή που δεν δέχομαι υπόγεια και
ύπουλα χτυπήματα. 
–Σε ποιους αναφέρεστε για ύπου-
λα κτυπήματα;

–Δεν αναφέρομαι σε κάποιους,
είναι μια αρχή.

O ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Στην πολιτική δεν χωρούν συναισθηματισμοί 
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ απαντά για τις εσωκομματικές διαμάχες, το μέλλον του κόμματος και τη στάση του στο ΓεΣΥ

–Πάντως η στάση σας την πε-
ρασμένη βδομάδα για το ΓεΣΥ
έδειξε πως υπάρχει πλήρης σύμ-
πλευση με τον Χάρη Γεωργιάδη. 

–Αυτές ήταν οι θέσεις της ΕΔΕΚ
από το 2015 που ανέλαβα πρόεδρος
του κόμματος. Εάν σήμερα ο ΔΗΣΥ
έχει ενδεχομένως πλησιάσει ή απο-
δεχθεί τις θέσεις της ΕΔΕΚ είναι
άλλη υπόθεση.
–Ξέρετε, το γεγονός ότι δεν έχετε
εγγραφεί στο ΓεΣΥ ενισχύει τις
φωνές που λένε πως πολεμάτε
να το ξηλώσετε...

–Τι σχέση έχει η εγγραφή μου
στο ΓεΣΥ με τα υπόλοιπα;
–Βεβαίως και έχει σημειολογικά.
Είστε ο αρχηγός του κόμματος
που υποστηρίζετε πως υπήρξε
πατέρας του ΓεΣΥ. 

–Για μένα η ένταξη στο ΓεΣΥ
θα ήταν πρόσθετο οικονομικό όφε-
λος. Όμως δε μπορώ να συμμετέχω
σε ένα σύστημα, το οποίο έχει λάθη
απλά και μόνο για να καρπώνομαι
χρήματα του φορολογούμενου πο-
λίτη. Ή έχω συνείδηση ή όχι. Για
μένα το ζητούμενο δεν είναι τα
χρήματα αλλά το ζητούμενο είναι
τι μπορώ να κάνω για να προσφέρω
στον ασθενή. Αυτό λέει το λειτούρ-
γημα και η συνείδησή μου και γι’
αυτό παλεύω. 
–Τα περί συνταγογράφησης θε-
ωρείται ότι είναι για να επωφε-
ληθείτε από την κατάσταση…

–Δεν είναι γι’ αυτό. Υπάρχουν
χρόνιοι ασθενείς με χρόνιες πα-
θήσεις καρκινοπαθείς που για συ-
ναισθηματικούς λόγους σύνδεσης

με γιατρό δεν είναι διατεθειμένοι
να τον αποχωριστούν και να πάνε
σε άλλον γιατρό με αποτέλεσμα
αυτοί οι ασθενείς να αναγκάζονται
να πληρώνουν εκτός τον προσω-
πικό γιατρό, πολλά χρήματα για
τα φάρμακα και τις εξετάσεις τους.
Αυτοί οι ασθενείς συνεισφέρουν
στο ΓεΣΥ και αν δείτε τη νομοθεσία
λέει πως ο ασθενής δικαιούται να
απολαμβάνει τις παρακάτω υπη-
ρεσίες: προσωπικού γιατρού, ειδι-
κού, φαρμάκων, εργαστηριακών
και αναλωσίμων. Αν ήταν μόνο
από προσωπικό και ειδικό τότε η
παράγραφος θα έπρεπε να ήταν
διαφορετική. Γιατί αυτό τον πολίτη
πρέπει να τον υποχρεώνω να πλη-
ρώνει τόσα χρήματα; 
–Δεν θα ήταν καλό να μπείτε

μέσα και στη συνέχεια να επι-
χειρήσετε να βελτιώσετε το σύ-
στημα υγείας; 

–Δεν θα μπω. Δεν τα λύνω έτσι.
–Θεωρείται υποκριτικό να βρί-
σκεστε εκτός και να κουνάτε
και το δάκτυλο όμως. 

–Είναι αληθινό και έντιμο. Υπο-
κρισία θα ήταν να μπαίνω μέσα,
να τα εισπράττω και να κάνω αυτά
που κάνω. Επειδή εγώ είμαι μέσα
στο σύστημα, επειδή ακριβώς είχα
συμμετοχή ως μέρος της κλαδικής
των γιατρών στο ΠΑΣΟΚ, όταν
ήμουν στην Ελλάδα, έχω εμπειρίες
από το σύστημα. Οι δύο πρώην
υπουργοί ακόμη και ο πρόεδρος
της ομοσπονδίας των ασθενών τι
εμπειρία είχαν με το σύστημα υγεί-
ας ή με τα νοσοκομεία;

–Καλά οι πολιτικοί προϊστάμενοι
πρέπει να έχουν εμπειρία στο
νοσοκομείο για να εφαρμόσουν
πολιτικές;

–Όχι, αλλά να μην κατηγορούν
κάποιον που ξέρει πώς λειτουργεί
το σύστημα, όταν αυτοί που δεν
είχαν εμπειρία θεωρούνται σήμερα
η πεμπτουσία της ορθότητας και
όλοι οι υπόλοιποι λανθασμένοι που
εξυπηρετούμε προσωπικά συμφέ-
ροντα. Εγώ μπορώ να πω πως αυτοί
εξυπηρετούν τα προσωπικά συμ-
φέροντα. 
–Πώς;

–Έχουν ενισχύσει σήμερα τα
δημόσια νοσοκομεία; 
–Έχουν εφαρμόσει το ΓεΣΥ. Δεν
είναι αρκετό; 

–Με τα ελλείμματα που έχει το

ΓεΣΥ; Έχουμε ξεπεράσει κατά πόσα
εκατομμύρια τον σφαιρικό προ-
ϋπολογισμό, έχουμε δεχτεί να γί-
νονται παρανομίες με τα συμβόλαια
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων...
–Στη φημολογία πως ο Γιώργος
Παμπορίδης φωτογράφιζε εσάς
ως Ιούδα του ΓεΣΥ πώς απαν-
τάτε; 

–Να το πει ανοικτάΌταν ρωτή-
θηκε δεν είπε ο Σιζόπουλος. Ας το
πει ανοικτά. Κι εγώ λέω ενδεχομέ-
νως εξυπηρετεί συμφέρονται με
το να μην προχωρήσει στην ανα-
διοργάνωση των νοσηλευτηρίων
έγκαιρα...
–Θεωρείτε δηλαδή πως υπήρξαν
σκοπιμότητες; 

–Δεν αποκλείω τις σκοπιμότη-
τες.

Για μένα η ένταξή μου στο ΓεΣΥ θα ήταν πρόσθετο οικονομικό όφελος

Το ΕΛΑΜ δεν κέρδισε
την τέταρτη θέση. Την
τέταρτη θέση του την
παραχώρησαν όλοι αυ-
τοί που πολεμούσαν την
ΕΔΕΚ και σήμερα εμφα-
νίζονται ως υπέρμαχοι
της ενότητας.

Καμία συνάντηση
δεν έχει γίνει με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου
για τις προεδρικές εκλο-
γές και με κανέναν
άλλο αρχηγό κόμματος.

Στην πολιτική δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί, αλλά κανόνες που πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν υποστηρίζω ότι
σε αυτή τη διαδικασία δεν είχα ενδεχομένως λάθη ή παραλείψεις, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Μαρίνος Σιζό-
πουλος, μετά την άνευ προηγουμένου εσωκομματική διαμάχη.
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Καθορίζει
τους κανόνες
διαδοχής του
Στα χέρια του Αρχιεπισκόπου η επόμενη 
ημέρα στην Εκκλησία της Κύπρου

Καθοριστικός ο Νοέμβριος για τη διαχείριση της πανδημίας 
Νέα έξαρση του ιού και εποχική γρίπη θέτουν σε επιφυλακή τους επιδημιολόγους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ενώπιον σοβαρών εξελίξεων στην
κορυφή της θα βρεθεί το επόμενο
διάστημα η Εκκλησία της Κύπρου
με τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο Β΄ να διαδραματίζει κα-
ταλυτικό ρόλο. Την ώρα που και ο
ίδιος έχει επικρίνει με σκληρούς
χαρακτηρισμούς τις υπόγειες κι-
νήσεις διαδοχής του, στις οποίες
φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο κάποια μέλη της Ιεράς Συνό-
δου, η επόμενη μέρα στην Αρχιε-
πισκοπή φαίνεται να ξεφεύγει από
τα στενά όρια των φιλοδοξιών άλλων
ιεραρχών. Οι ανησυχίες που εκ-
φράζονται κατά καιρούς για προ-
σπάθεια αλλοίωσηςτης κουλτούρας
της Εκκλησίας της Κύπρου, φαίνεται
πως θα διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στον τρόπο και τον χρόνο
κατά τον οποίο θα ανοίξει και επί-
σημα το κεφάλαιο διαδοχής του
νυν προκαθήμενου της κυπριακής
Εκκλησίας. Το ζήτημα αυτό, όπως
όλα δείχνουν, απασχολεί έντονα
τις δυνάμεις εκείνες, εντός της Εκ-
κλησίας, που σαφέστατα έχουν το-
ποθετηθεί ενάντια σε κάθε προ-
σπάθεια η Αυτοκέφαλη Εκκλησία
της Κύπρου να απωλέσει τον πα-
ραδοσιακό της χαρακτήρα και να
τεθεί στη σφαίρα επιρροής κάποιας
άλλης. Το τελευταίο διάστημα δεν
είναι λίγες οι φωνές εκείνες εντός
της Εκκλησίας που υποστηρίζουν
πως ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος θα
πρέπει να μπει ανάχωμα στις όποιες

επιδιώξεις, καθορίζοντας ο ίδιος το
παιχνίδι διαδοχής του. Αφορμή για
την παρασκηνιακή κινητικότητα
που καταγράφεται είναι οι συνεχι-
ζόμενες φήμες για ομάδα ιεραρχών,
οι οποίοι έχουν ανοίξει το κεφάλαιο
διαδοχής του Αρχιεπισκόπου και
εργάζονται συστηματικά. 

Η σκληρή φρασεολογία που χρη-
σιμοποιεί κατά καιρούς ο προκα-
θήμενος της Εκκλησίας για συγκε-
κριμένους ιεράρχες, αποτυπώνει
την ηθική και ανθρώπινη διάσταση
του ζητήματος. Για να μπει φραγμός
σε όσους επιδιώκουν να καταστή-
σουν «δορυφόρο» την Εκκλησία
της Κύπρου στη σύγκρουση εντός
της Ορθοδοξίας, ο Αρχιεπίσκοπος
είναι απόλυτα πεπεισμένος πως η
μετά τον ίδιο κατάσταση στον αρ-
χιεπισκοπικό θρόνοαπαιτείτα εξής:
πρώτονσυνασπισμό των δυνάμεων
εκείνων που υποστηρίζουν πως η
θέση της Εκκλησίας της Κύπρου
είναι στην πλευρά της κανονικό-
τητας και του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και δεύτερονλειτουργία
του ίδιου ως εγγυητήτων εξελίξεων.
Το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελί-
ξεις το επόμενοδιάστημα επηρεάζει
και ένα ευρύτερο ζήτημα που απα-
σχολεί τα τελευταία χρόνια την Ορ-
θοδοξία. Και αυτό δεν είναι άλλο
από τη διαμάχη Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και Ρωσικής Εκκλησίας.

Οι επιδιώξεις του Μόσχας
Η διαμάχη Φαναρίου και Μόσχας

έφθασε στο αποκορύφωμα με την

αναγνώριση του αυτοκέφαλου της
Ουκρανικής Εκκλησίας από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο. Η διαμάχη
δημιούργησε δύο στρατόπεδα στην
ανατολική Εκκλησία με τη Μόσχα
να τερματίζει την προσευχητική
και ευχαριστιακή κοινωνία με όσους
ιεράρχες ακολουθούσαν το παρά-
δειγμα του Φαναρίου. Ανάμεσα σε
αυτούς και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυ-
σόστομος Β΄, ο οποίος χωρίς συνο-
δική απόφαση, τον Οκτώβριο του
2020, σε θεία λειτουργία μνημό-
νευσε τον μητροπολίτη Κιέβου Επι-
φάνιο, προκαλώντας την αντίδραση
της Μόσχας, η οποία τερμάτισε τις

«αδελφικές» σχέσεις με τον Αρχιε-
πίσκοπο Χρυσόστομο Β΄. Η από-
φαση του προκαθήμενου να τερ-
ματιστεί η ουδετερότητα της Εκ-
κλησίας της Κύπρου πηγάζει και
από την απειλητική διείσδυση της
Εκκλησίας της Ρωσίας στην Εκκλη-
σία της Κύπρου. Στην ομάδα των
φιλορώσων ιεραρχών της Ιεράς Συ-
νόδου τοποθετούνται από εκκλη-
σιαστικούς κύκλους οι μητροπολίτες
Λεμεσού, Κύκκου και Τηλλυρίας,
Ταμασού και Ορεινής, ο επίσκοπος
Αμαθούντος Νικόλαος, βοηθός του
μητροπολίτη Λεμεσού, ο ηγούμενος
Μαχαιρά και επίσκοπος Λήδρας
Επιφάνιος και ο επίσκοπος Νεαπό-
λεως Πορφύριος. Η συγκεκριμένη
ομάδα μελών της Ιεράς Συνόδου
παρουσιάζεται ως το αντίπαλο δέος
για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, όταν
ανοίξει η διαδοχή. 

Το Φανάρι
Η φράση του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη Βαρθολομαίου «Σκασίλα
μου, που δεν με μνημονεύει το Ρω-
σικό Πατριαρχείο» αποτυπώνει πλή-
ρως το χάσμα που έχει δημιουργηθεί
στην Ορθοδοξία. Το Φανάρι αρκετά
χρόνια πριν η κρίση φθάσει στο

αποκορύφωμα και διαβλέποντας
τις προσπάθειες της Μόσχας να αμ-
φισβητήσει τα πρωτεία του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου στην Ορθο-
δοξία, προχώρησε στο κλείσιμο
μιας σειράς ανοικτών ζητημάτων
με άλλες Εκκλησίες. Ένα από αυτά
είναι και το θέμα των μητροπολιτών
των Νέων Χωρών στην Ελλάδα,
όπου με απόφασή της η Σύνοδος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας έδωσε
τέλος σ’ ένα θέμα που προκαλούσε
τριβές στις σχέσεις με την Εκκλησία
της Ελλάδας. Μετά και τη συμμε-
τοχή του Αρχιεπισκόπου Χρυσο-
στόμου στην Πανορθόδοξη Σύναξη
της Κρήτης, οι σχέσεις του Οικου-
μενικού Πατριάρχη με τον προκα-
θήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου
περιγράφονται ως άριστες. Σύμφωνα
με εκκλησιαστικές πηγές, το Φανάρι,
στο πνεύμα ενότητας της Ορθοδο-
ξίας, παρακολουθεί διακριτικά τα
της Εκκλησίας της Κύπρου και τις
επιδιώξεις της Μόσχας. Ενδεικτικό
του ενδιαφέροντος είναι και τα όσα
είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης
σε χαιρετισμό του επί τη ευκαιρία
συμπλήρωσης 29 ετών από την εν-
θρόνισή του ως επικεφαλής της μη-
τέρας Εκκλησίας της Ορθοδοξίας,

τον Νοέμβριο του 2020. Αναφερό-
μενος στις αντιδράσεις των τεσσά-
ρων συνοδικών μελών (Λεμεσού,
Κύκκου, Ταμασού, Αμαθούντος)
στη μνημόνευση του μητροπολίτη
Κιέβου Επιφανίου από τον Αρχιε-
πίσκοπο Κύπρου, είπε χαρακτηρι-
στικά:«Αποκαλύπτουν όχι την ευαι-
σθησία των διά την εκκλησιολογία,
την κανονικήν τάξιν και την ενό-
τητα της Ορθοδοξίας, αλλά μάλλον
την αδιαφορίαν των δι’ αυτάς, χάριν
αλλοτρίων σκοπιμοτήτων».

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η εικόνα που παρουσιάζει η επιδη-
μία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με
υψηλό αριθμό νέων κρουσμάτων
και νοσηλειών, θέτει εκ νέου σε
κατάσταση συναγερμού τις υγει-
ονομικές αρχές των χωρών υπό το
φόβο η παρούσα έξαρση του ιού
να είναι, ενδεχομένως, μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου. Μετά από
μια σχετικά χαλαρή περίοδο, χώρες
ακόμα και με υψηλή εμβολιαστική
κάλυψη, δείχνουν έντονο προβλη-
ματισμό για την πορεία της παν-
δημίας, λαμβάνοντας υπόψη τον
επικείμενο χειμώνα και την εμπειρία
προηγούμενων ετών. Ήδη χώρες
όπως η Γαλλία και η Γερμανία, προ-
ετοιμάζονται για νέο κύκλο μέτρων
προκειμένου να αναχαιτίσουν την
επιθετική διασπορά της μετάλλαξης
Δέλτα. Η έξαρση νέων κρουσμάτων
στην Ελλάδα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα να καταρρίπτουν το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο από μέρα σε
μέρα, παρακολουθείται με ιδιαίτερη
προσοχή υπό το πρίσμα ότι η Κύ-
προς δεν αποκλίνει από την ευρω-

παϊκή πραγματικότητα, την οποία
ακολουθεί με χρονοκαθυστέρηση.
Οι προβληματισμοί εντείνονται και
από τις διαπιστώσεις του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC) ότι οι δεί-
κτες της πανδημίας που αφορούν
τα κρούσματα, αλλά και οι δείκτες
σοβαρότητας που είναι ενδονοσο-
κομειακοί, είναι σε ανοδική πορεία.
Υπό το πρίσμα αυτό εντός των επι-
δημιολόγων τείνει να καταστεί κυ-
ρίαρχη άποψη πως ο επόμενος χει-
μώνας υπό προϋποθέσεις μπορεί
να είναι και ο χειρότερος από εμ-
φανίσεως της πανδημίας.

Η εποχική γρίπη
Οι επιστημονικές απόψεις για

έναν δύσκολο χειμώνα πηγάζουν
περισσότερο από το ενδεχόμενο
εμφάνισης της εποχικής γρίπης
που τα προηγούμενα χρόνια είχε
περιορισθεί ένεκα των υγειονομι-
κών περιοριστικών μέτρων σε κοι-
νωνικές και επαγγελματικές δρα-
στηριότητες. Οι επιστήμονες εκτι-
μούν πως κατά τον φετινό χειμώνα
η γρίπη θα επανέλθει και μάλιστα

σε επιθετικότερη μορφή. Ήδη ο
ECDC έχει ενημερώσει τα κράτη
μέλη πως υπάρχουν αναφορές για
ανίχνευση του στελέχους Η3Ν2
της γρίπης στην Κροατία. Μια πα-
ράλληλη πορεία COVID-19 και γρί-
πης τους επόμενους μήνες χαρα-
κτηρίζεται ως εκρηκτικό μείγμα
για το υγειονομικό σύστημα και
τις αντοχές του. Το ζητούμενο εδώ
είναι τα σοβαρά περιστατικά, τα
οποία θα χρήζουν νοσηλείας. Η
ανησυχία που υπάρχει έχει ως αφε-
τηρία μια ενδεχόμενη αύξηση των
σοβαρών νοσηλειών COVID-19,
εξέλιξη που θα περιορίσει σημαν-
τικά τα περιθώρια αντιμετώπισης
σοβαρών περιστατικών εποχικής
γρίπης. Με το σκεπτικό αυτό ιδι-
αίτερο βάρος δίνεται στη θωράκιση
του πληθυσμού απέναντι σε σοβαρά
περιστατικά COVID-19, προκειμέ-
νου να υπάρχουν περιθώρια για
αντιμετώπιση σοβαρών νοσηλειών
εποχικής γρίπης.

Ο προσανατολισμός που υπάρχει
προκειμένου το σύστημα υγείας να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης,

προκύπτει και από τα μέτρα που
λαμβάνονται για την πανδημία. Η
ανοσιακή θωράκιση του πληθυσμού
μέσω των εμβολίων παραμένει ο
βασικός βραχίονας των μέτρων που
λαμβάνονται. Εκτός από την αύξηση
του ποσοστού των πλήρως εμβο-
λιασμένων, στην παρούσα φάση
ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η
προσπάθειαγια ανοσιακή ενίσχυση
των ατόμων που είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι και έχουν παρέλθει έξι
μήνες από τον εμβολιασμό τους. Η
τρίτη δόση, ή αναμνηστική, θεω-
ρείται εξίσου σημαντική με τον εμ-
βολιασμό, προκειμένου ο οργανι-
σμός να έχει αυξημένα ποσοστά
να μη νοσήσει σοβαρά από COVID-
19. Αρχικά υπήρχαν έντονες από-
ψεις η Κύπρος να ακολουθήσει το
παράδειγμα άλλων χωρών και να
ανοίξει τον εμβολιασμό του γενικού
πληθυσμού από 18 ετών και άνω
με την τρίτηδόση. Ωστόσο, η άποψη
αυτή δεν πέρασε στην τελευταία
επιδημιολογική αξιολόγηση, μιας
και διαφώνησαν δύο μέλη της Συμ-
βουλευτικής Ομάδας. Όπως συνέβη
και παλιότερα, η Κύπρος συνεχίζει

να αναμένει τις συστάσεις και την
τεκμηρίωση του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), η οποία
αναμένεται να καθυστερήσει, με
αποτέλεσμα αρκετές χώρες να προ-
χωρούν με εθνική στρατηγική. Την
ίδια ώρα ο αμερικάνικος FDA προ-
χώρησε στην τρίτη δόση από 18
και άνω. Στην Κύπρο οι επιστήμονες
θεωρούν πως, εάν επιτευχθεί ο στό-
χος να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα
η ανοσία, υπάρχει σοβαρή πιθανό-
τητα να περιορισθεί ο μεγάλος αριθ-
μός νέων κρουσμάτων, τουτέστιν
να υποχωρήσουν τα σοβαρά περι-
στατικά.

Εμβόλιο σε παιδιά
Στο κομμάτι αντιμετώπισης

έξαρσης των νέων κρουσμάτων
σημαντικό θεωρείται να περιορισθεί
η διασπορά του ιού από παιδιά ηλι-
κιών 5 έως 11 ετών. Μια σημαντική
εξέλιξη θεωρείται η έγκριση εμβο-
λίου από τον ΕΜΑ για τις συγκε-
κριμένες ηλικίες. Προς το τέλος
του μήνα ο ΕΜΑ αναμένεται να
πάρει σχετική απόφαση για εμβόλιο
της Pfizer (ο φάκελος έχει κατατεθεί

για αξιολόγηση από τις 15 Οκτω-
βρίου). Τα επίσημα στοιχεία του
Υπουργείου Υγείας δείχνουν πως
τα ποσοστά εμβολιασμού από 12
έως 17 ετών κινούνται σε χαμηλά
επίπεδα. Από 12 έως 15 ετών την
μια δόση έλαβαν 10.496 παιδιά πο-
σοστό 29%. Από 16 έως 17 ετών το
αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 42,7%
(8.067). Με βάση τα στοιχεία για
την πορεία της εμβολιαστικής κά-
λυψης του πληθυσμού, μέχρι και
τις 3 Νοεμβρίου, ποσοστό 80% του
ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε
το εμβολιαστικό του σχήμα, ενώ
ποσοστό 82,3% έχει εμβολιαστεί
με την πρώτη δόση. Σε σχέση με
την εμβολιαστική κάλυψη ανά
επαρχία, στην Πάφο ποσοστό 90,7%
ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του
σχήμα. Ακολουθεί η επαρχία Αμ-
μοχώστου με ποσοστό 89,3%, η
επαρχία Λευκωσίας με ποσοστό
79,2%, η Λεμεσός με ποσοστό 78,6%
και η Λάρνακα με ποσοστό 74,6%.
Την τρίτη δόση έχουν λάβει 33.485,
άνω των 60 ετών, 3.345 επαγγελ-
ματίες υγείας και 2.730 σε Στέγες
Ευγηρίας.

Οι δύο καταλυτικοί
παράγοντες

Το σοβαρότερο ζήτημα το
οποίο θα καθορίσει τη ροή των
πραγμάτων τους επόμενους
δύο με τρεις μήνες, είναι η
υγεία του Αρχιεπισκόπου, η
οποία μετά το τελευταίο του
ταξίδι στις ΗΠΑ περιγράφεται
ως πολύ καλή. Εκκλησιαστικές
πηγές έλεγαν στην «Κ» πως το
επόμενο διάστημα ο Αρχιεπί-
σκοπος θα υποβληθεί σε έλεγ-
χο της υγείας του, και τα αποτε-
λέσματα από τον έλεγχο θα
κρίνουν πολλά. Πάντως, το εν-
δεχόμενο διαδοχής και ο χρό-
νος αυτής είναι ένα θέμα που
απασχολεί την Αρχιεπισκοπή,
καθώς, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, κάποιοι ιεράρχες αθόρυ-
βα εργάζονται προς αυτή την
κατεύθυνση. Εν προκειμέμω,
υπάρχουν δύο θέματα στα
οποία στρέφεται η προσοχή. Το
πρώτο αφορά το ρωσικό στοι-
χείο που ζει μόνιμα και εργάζε-
ται στην Κύπρο και τον ρόλο
που θα διαδραματίσει σε ενδε-
χόμενες αρχιεπισκοπικές
εκλογές. Με βάση το νέο κατα-
στατικό, δικαίωμα ψήφου
έχουν όλοι οι μόνιμα διαμένον-
τες, εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους. Το
δεύτερο σχετίζεται με την πρό-
νοια για κατάρτιση του τριπρο-
σώπου, με τους ψηφοφόρους
να μπορούν να επιλέξουν όποι-
ον επιθυμούν, αρκεί να έχει τα
προσόντα εκλογής.

<<<<<<<

Το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο παρακολουθεί
διακριτικά τις εξελίξεις
στην κορυφή της Εκ-
κλησίας της Κύπρου, στο
πνεύμα πάντα ενότητας
της Ορθοδοξίας, αλλά
και διατήρησης των 
λεπτών ισορροπιών.

Καθοριστικός παράγοντας των επόμενων κινήσεων θα είναι οι εξετάσεις υγείας στις οποίες θα υποβληθεί ο Αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Β΄. Το ενδεχόμενο ο ίδιος να δρομολογήσει τη διάδοχή του φαίνεται να κερδίζει έδαφος.
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Το φάντασμα του Εζεκία
«Ούτε συζήτηση ούτε κουβέντα μπορεί
να γίνεται για το ότι οποιοσδήποτε μπορεί
να παρακάμψει τις δημοκρατικές διαδικα-
σίες, να βάλει μπροστά του τις δικές του
φιλοδοξίες αντί τη θεσμική λειτουργία
μιας παράταξης και είμαι αποφασισμένος
ως μέλος της ηγεσίας του κόμματος πάνω
από όλα να διαφυλάξουμε την ενότητά
μας και να προσφέρουμε στους συμπολί-
τες μας μια αξιόπιστη επιλογή, η οποία θα
προκύψει μέσα από δημοκρατικές διαδι-
κασίες και όχι μέσα από παρασκήνια, τε-
τελεσμένα γεγονότα ή διασπαστικές κινή-
σεις», έλεγε ο Χάρης Γεωργιάδης τη Δευ-
τέρα που πέρασε στο κρατικό κανάλι. Δεν
υπήρχε καμία αμφιβολία άλλωστε πως ο
αποδέκτης αυτού του μηνύματος δεν ήταν
άλλος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Χριστοδουλίδη.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ
υπήρξε κάθετος και αποτέλεσε τον τελευ-
ταίο κρίκο στην αλυσίδα στήριξης της
υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύτου. Δεν
προκάλεσε βεβαίως εντύπωση σε κανέ-
ναν η στάση του, αν λάβει κανείς υπόψη
πως η σφήνα Χριστοδουλίδη περιπλέκει
τη διαδοχή στην κυβερνώσα παράταξη.
Κάποιοι βεβαίως εντυπωσιάζονται ακόμη
από τη θερμή προσήλωση στον συναγερ-
μικό πρόεδρο, δεδομένης και της κόντρας
που είχαν οι δύο μετά τις προεδρικές
εκλογές για το ενδεχόμενο ο Χάρης Γε-
ωργιάδης να διεκδικήσει την προεδρία
του ΔΗΣΥ. 

Τότε ο Αβέρωφ Νεοφύτου «τον έφαγε με
τα ρούχα» όπως λέει ο θυμόσοφος λαός
και προφανώς έμαθε από το λάθος του.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως
ένα κόμμα φιλελεύθερο, προοδευτικό και
ανοικτό τοποθετείται με αυτό τον τρόπο.
Με τυφλή υποταγή στις κομματικές διαδι-
κασίες. Αυτό ήταν νοοτροπία που είχε το
ΑΚΕΛ και την οποία φρόντιζαν να ψέγουν
στο παρελθόν. Σήμερα τι έγινε; Να αναμέ-
νουμε πως θα ξεκινήσει το κυνήγι μαγισ-
σών απέναντι σε όσους σκεφτούν να στη-
ρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Ή μήπως
ξεκίνησε ήδη; 

Το σίγουρο είναι πως αν ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης διεκδικήσει έχει να απαντήσει
σε πολλά. Για ποιο λόγο για παράδειγμα
πρόλαβε το κόμμα και δεν διεκδίκησε μέ-
σω των συλλογικών οργάνων. Θα είναι συ-
νεχιστής της πολιτικής Αναστασιάδη; Συμ-
φωνεί με τα όσα έγιναν στο κυπριακό
πρόγραμμα επενδύσεων; Και αν όχι για

ποιο λόγο δεν διαφώνησε, όταν αυτά έρ-
χονταν σωρηδόν προς έγκριση στο
Υπουργικό Συμβούλιο; Δεν μάθαινε από
τις επισκέψεις του στο εξωτερικό πως θα
έχουμε πρόβλημα; 

Αυτό που λέγεται στο παρασκήνιο είναι
πως στόχος των συναγερμικών στελεχών
αλλά κυρίως του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι
να αναγκάσουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη
να τοποθετηθεί δημοσίως για το ποια εί-
ναι τα πλάνα του. Αν δηλαδή ο ίδιος δεν
απορρίψει τα περί υποψηφιότητας του
2023, θα ζητηθεί όπως λένε από τον πρό-
εδρο να τον παύσει καθώς λειτουργεί αν-
τικομματικά. Όπως μαθαίνει πάντως η
στήλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
είναι καθόλου χαρούμενος για τον προ-
εκλογικό που έχει ήδη ξεκινήσει και που
ο ίδιος τίθεται στο περιθώριο. 
Πάντως, σε αυτή την ευχάριστη ατμό-
σφαιρα, ο Χάρης Γεωργιάδης, ως πρό-
εδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, υποδέ-
χτηκε την αμέσως επόμενη μέρα των δη-
λώσεων τη σύζυγο του Νίκου Χριστοδου-
λίδη Φιλίππα Καρσέρα στη βουλή για ενη-
μέρωση, ως επικεφαλής της γ.γ. Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων. Όπως μαθαίνουμε η
αμηχανία ήταν παραπάνω από εμφανής
στους παρευρισκόμενους. 

Με αντιπολίτευση
Πάντως, την ώρα που στον ΔΗΣΥ μαίνεται
πόλεμος, στην ολοήμερη συνεδρία της
γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος
το περασμένο Σάββατο έγινε μία πρώτη
συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε μία συνεργα-
σία με την αντιπολίτευση με το πρώτο
όνομα που τίθεται στο τραπέζι να είναι
αυτό του Νικόλα Παπαδόπουλου που ήταν
άλλωστε υποψήφιος το 2018. Αυτό φαί-
νεται να μην το αρνήθηκε αμέσως ο Στέ-
φανος Στεφάνου ως ιδέα. Τέθηκαν βεβαί-
ως και άλλα ονόματα στο τραπέζι.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ενημέρωσε για
παράδειγμα ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα εί-
ναι σίγουρα υποψήφιος και μπροστά στις
απόψεις κάποιων πως ίσως να είναι εκλέξι-
μος υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Η Χρι-
στιάνα Ερωτοκρίτου εξέφρασε έντονες επι-
φυλάξεις κατά πόσο το ενδεχόμενο υπο-
στήριξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ θα οδη-
γήσει σε αυτοαναίρεση των όσων το ΔΗΚΟ
τόσο καιρό πρεσβεύει. Ο Χρύσης Παντελί-
δης από την άλλη ανέφερε πως πρόκειται
για μία πολιτική μετριότητα και πως αποτε-
λεί τη χειρότερη επιλογή για το κόμμα. 

Ο έρωτας και ο πόλεμος δεν κρύβονται

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  &  Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Ποιος κοροϊδεύει ποιον;
Το θέμα με το ΓεΣΥ, που έχει γίνει πρωτο-
σέλιδο ξανά ήρθε στην επικαιρότητα με
νέες φωνασκίες και υψηλή δόση αδρενα-
λίνης, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα ψύχραιμη
ανάλυση. Όχι μόνο από τους πολιτικούς
αλλά και από τους πολίτες. Από τα οργανω-
μένα σύνολα τα οποία θα πρέπει δυναμικά
να εισέλθουν στον δημόσιο διάλογο και να
επηρεάσουν τις πολιτικές ατζέντες πολιτι-
κών και κομμάτων. Οι αφορισμοί και οι
απόλυτες απαντήσεις του τύπου «μόνο πά-
νω από το πτώμα μου» μπορεί να ακούγον-
ται ευχάριστα, αλλά ενδέχεται να λειτουρ-
γήσουν αποτρεπτικά για τις αλλαγές που
όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να επέλθουν.
Αν βεβαίως θέλουμε ένα ζωντανό ΓεΣΥ για
τους ζωντανούς που θα προσαρμόζεται
στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομι-
κές συνθήκες. 

Ο Σιζόπουλος θα έπρεπε να λογοδοτήσει
που ως γιατρός εκτός ΓεΣΥ κατέθεσε πρό-
ταση νόμου, η οποία εξυπηρετεί τους
εκτός ΓεΣΥ γιατρούς. Και θα πρέπει να λο-
γοδοτήσει όχι μόνο ως γιατρός αλλά και ως
βουλευτής. Υπενθυμίζω ότι στο πόθεν
έσχες του δεν κατέθεσε στοιχεία για κανέ-
να ακίνητο ή αυτοκίνητο. Αλήθεια οι κανο-
νισμοί δεοντολογίας των βουλευτών για
τους οποίους γράφτηκαν και ειπώθηκαν
τόσα πολλά, πού βρίσκονται; 

Από την άλλη, πώς γίνεται ο Χάρης να μιλά
τη μία μέρα για την ανάγκη αλλαγών στο
ΓεΣΥ, σε βαθμό που να κατηγορείται για
εξυπηρέτηση μυστικής συμφωνίας ΕΔΕΚ-
ΔΗΣΥ, αλλά ο Αβέρωφ την επομένη να το-
νίζει ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής φιλοσο-
φίας και αρχιτεκτονικής του ΓεΣΥ; Έγινε ο
Χάρης λαγός του Φούλη;

Επιπλέον, το όνομα του Παμπορίδη συζη-
τείται λένε στο ΑΚΕΛ ως υποψήφιος για το
2023. Ο ίδιος δεν έχει διαψεύσει τις φή-
μες, ούτε έχει πει πως δεν τον ενδιαφέρει

ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την άλλη
βγαίνει… ΑΚΕΛικότερος του ΑΚΕΛ υπέρ
του ΓεΣΥ, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής πει
πώς θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες πλη-
γές του συστήματος χωρίς νομοθετική
ρύθμιση. Πληγές όπως οι υπερπληρωμές
γιατρών «βρέξει χιονίσει», οι τεράστιες λί-
στες αναμονής, οι πληρωμές γιατρών
εκτός ΓεΣΥ, όταν παρέχουν υπηρεσίες σε
συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, η διατήρη-
ση από νοσηλευτήρια τμημάτων εντός και
εκτός ΓεΣΥ που ουσιαστικά εφαρμόζουν το
πολυασφαλιστικό σύστημα που δήθεν κά-
ποιοι δεν θέλουν. Όλα αυτά και άλλα πολ-
λά σοβαρά, όπως και το κόστος του συστή-
ματος που σε λίγο θα διπλασιαστεί, είναι
μήπως εντός της λεγόμενης φιλοσοφίας
του ΓεΣΥ; Αυτής που κανένας δεν πρέπει
να αγγίξει; 

Κάποιος κοροϊδεύει κάποιον ή όλοι όλους; 

Η πίεση και οι δημοσκοπήσεις
Μεγάλη είναι η πίεση που ασκείται και
στον Λόφο αλλά και στην Πινδάρου και από
τους δύο πόλους που αυτή τη στιγμή κυ-
ριαρχούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο για
τις προεδρικές του ’23.

Στελέχη του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκαν, εκφρά-
ζοντας άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί
το κόμμα στην επιλογή υποψήφιου, αυξά-
νοντας τις συζητήσεις αλλά και την ένταση
στα κομματικά πηγαδάκια. Αναφέρομαι βε-
βαίως στις δηλώσεις του Ιωνά και του Χάρη.
Την ίδια ώρα τόσο ο Αβέρωφ όσο και ο Χρι-
στοδουλίδης συνεχίζουν ασταμάτητα την
προσπάθειά τους να προσεγγίσουν μεγά-
λες μάζες Συναγερμικών. Όπως πληροφο-
ρούμαι, και οι δύο συνοδεύονται στις επα-
φές και τις κοινότητες που επισκέπτονται
από στελέχη του κόμματος με επιρροή στις
κατά τόπους περιοχές. 

Ο μεν Αβέρωφ το κάνει βεβαίως δημο-
σίως, με τη συνοδεία φωτογράφων και κά-

μερας και δεν διστάζει να μαζέψει ελιές
και άλλη σοδειά, ακόμα να γίνει και σερβι-
τόρος για να αποδείξει πόσο παιδί του λα-
ού (και όχι των οικονομικών συμφερόν-
των) είναι.

Ο δε Χριστοδουλίδης έχει εργαλειοποι-
ήσει τόσο τους μηχανισμούς του ΥΠΕΞ όσο
και τα σόσιαλ μίντια, τρέχοντας μια κανονι-
κή προεκλογική εκστρατεία με ομιλίες, εκ-
δηλώσεις εράνων, συναθροίσεις σε μπα-
ράκια, επισκέψεις σε τοπικές – προπύργια
του ΔΗΣΥ . Η συμπεριφορά του βεβαίως

δηλώνει ξεκάθαρα την παρουσία του για το
’23, χωρίς όμως να απαντά αν θα κατέλθει
αυτόνομα ή εντός των διαδικασιών του
κόμματος, δημιουργώντας εκνευρισμό στα
κομματικά στελέχη της Πινδάρου, αλλά και
στον ίδιο τον Νίκαρο, ο οποίος βλέπει την
ίδια του την κυβέρνηση να λειτουργεί
εναντίον του κόμματός του. Μύλος.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα αναμένεται
να είναι οι δημοσκοπήσεις που βρίσκονται
σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους. Ο
μεν Αβέρωφ θα μετρήσει πόσο έχει ανέ-

βει η θέση του μετά τις τελευταίες του
εξορμήσεις, ο δε Χριστοδουλίδης θα διε-
ρευνήσει εάν ανεβαίνει ή κατεβαίνει η δη-
μοτικότητά του, και εντός και εκτός ΔΗΣΥ.
Φαίνεται πως ο πιο μακρύς προεκλογικός
δεν θα είναι για τις προεδρικές του 2023
αλλά για να καταλήξει ο ΔΗΣΥ ποιος τελικά
θα τον εκπροσωπήσει.

Ποια είναι η επιλογή του Νίκου;
Όπως σας υποσχέθηκα την περασμένη Κυ-
ριακή θα σας αποκάλυπτα την κατ’ αρχήν
επιλογή του μεγάλου Νίκου μεταξύ Αβέ-
ρωφ και Χριστοδουλίδη. Στην ερώτηση
που λαμβάνει εν μέσω διασταυρωμένων
πυρών από δεκάδες στελέχη του κόμμα-
τος, ποιον θα πρέπει να διαλέξουν, ο Νικ
απαντά κάθετα: ΑΒΕΡΩΦ! Μάλιστα, συνε-
χίζοντας με την ατάκα «εγώ δεν θα γίνω
Μάτσης». Με λίγα λόγια ζούμε το άσμα
«από εδώ η γυναίκα μου και από δω το αί-
σθημά μου». Τώρα τι θα κάνει με το αίσθη-
μά του και πόσο αυτό το αίσθημα μπορεί να
παραμένει στην κυβέρνηση, κάνοντας τον
προεκλογικό εκ των έσω, αυτό νομίζω ού-
τε ο ίδιος δεν αποφάσισε. Διαχρονικέ Λευ-
τέρη Παντατζή, εσύ μας οδηγείς.

KOYIZ: Θα έχετε ακούσει για την υπόθεση
του Τούρκου πολίτη, ο οποίος μας ήρθε
παράνομα μέσω Κατεχομένων, συνελή-
φθη οπλισμένος για εγκληματική ενέρ-
γεια και φυλακίστηκε ως επικίνδυνος για
τη δημόσια τάξη αλλά προσέφυγε στο
Ανώτατο για να αφεθεί ελεύθερος με έκ-
δοση προνομιακού εντάλματος Habeas
Corpus. Με πρόσφατη απόφασή του το
Ανώτατο απέρριψε την αίτηση, αφού πρό-
κειται για επικίνδυνο εγκληματία, όπως
αναφέρει. Ξέρετε ποιος ήταν ο δικηγόρος
του Τούρκου εγκληματία; Η Νικολέτα Χα-
ραλαμπίδου, αποκλειστική δικηγόρος της
πάλαι ποτέ ΚIΣA...

Ο καθένας με την ειδικότητά του, θα μου
πείτε. 

Από εδώ η γυναίκα μου και από δω το αίσθημά μου 

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

Η μύγα
στον τοίχο

Το πρωινό τηλεοπτικό ξέσπασμα του Χά-
ρη Γεωργιάδη, ο οποίος απείλησε τον Νί-
κο Χριστοδουλίδη ότι εάν κατέλθει ανε-
ξάρτητος υποψήφιος για το ’23 θα τον
λιώσει ο οδοστρωτήρας του ΔΗΣΥ, φανε-
ρώνει ότι τα όρια της υπομονής στην Πιν-
δάρου με τον υπουργό Εξωτερικών αρχί-
ζουν να εξαντλούνται. 
Ο Χάρης ήταν ο διοργανωτής της συνάν-
τησης Χριστοδουλίδη-Αβέρωφ Νεοφύ-
του, στο γραφείο του τελευταίου περί τα
μέσα Σεπτεμβρίου. Ήταν μία κάκιστη συ-
νάντηση, που αντί να εκτονώσει, φούντω-
σε την ένταση μεταξύ των δύο Πάφιων
πολιτικών. Τις προάλλες στο ΡΙΚ ο Χάρης
ισχυρίσθηκε ότι στη συνάντηση είχε λά-
βει από τον ΥΠΕΞ την «ξεκάθαρη απάντη-
ση ότι δεν τίθεται εκ μέρους του θέμα
ανεξάρτητης υποψηφιότητας». Εάν έτσι
έγινε, τότε προς τι οι απειλές σήμερα
προς Χριστοδουλίδη; 
Στη συνάντηση ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε
απαιτήσει από τον ΥΠΕΞ σχετική δημόσια
δήλωση, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γί-
νει. Εξ ου και η πρόκληση του Χάρη προς
τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον
ίδιο τον Χριστοδουλίδη εάν ευσταθούν
όσα υποστηρίζει. Η εκδοχή που ο ΥΠΕΞ
διαχέει είναι ότι κάποια στιγμή θα προβεί
σε δήλωση στην οποία θα χαρακτηρίζει
πρόωρη την προεδρολογία και θα ανα-
γνωρίζει ότι ο ΔΗΣΥ έχει διαδικασίες επι-
λογής προεδρικού υποψηφίου. Ούτε καν
αυτή, τη μη αποδεκτή από τον ΔΗΣΥ, δή-
λωση όμως έχει κάνει. Τουναντίον, έχει
να βγει στα ΜΜΕ από τότε που χαρακτήρι-
σε την ιδέα Αναστασιάδη για επάνοδο στο
σύνταγμα του 1960 σχήμα λόγου. Επιπλέ-
ον, μέχρι σήμερα αποφεύγει και τη συ-
νάντηση που του ζητάει ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης για να του πει, όπως αξιώνει η
Πινδάρου, να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις
του για το ’23 ή να παραιτηθεί. Γιατί όμως
ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέχεται τους
ελιγμούς του ΥΠΕΞ του; 
Στον ΔΗΣΥ υποψιάζονται ότι ο μάστερ τα-
κτικιστής Νίκος Αναστασιάδης υπηρετεί
μια δική του ατζέντα, η οποία κυμαίνεται
από το ακραίο να σκέφτεται τρίτη θητεία
μέχρι το πιο λογικό, να θέλει να διασφαλί-
σει ότι στον ΔΗΣΥ πρώτο λόγο σίγουρα
έχει ο Αβέρωφ, αλλά το κόμμα πρέπει να
στηρίξει τον πιο εκλέξιμο υποψήφιο. Ή,
όπως το είπε ο Χάρης Γεωργιάδης στο
πρωινό του ξέσπασμα, «ο πρόεδρος του
κόμματος έχει τον πρώτο λόγο. Τον τελικό
λόγο όμως έχει το Ανώτατο Συμβούλιο». 

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο Κύπριος ποιητής, ακαδημαϊκός
και συγγραφέας Μιχάλης Πιερής
έφυγε από τη ζωή την περασμένη
Τετάρτη, όμως το έργο του γύρω
από τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον
Λεόντιο Μαχαιρά και τον Κώστα
Μόντη αποτελεί παρακαταθήκη
και κληρονομιά. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ

Κλωθώ

Ο πόλεμος είναι αναγκαίο κακό και πρέπει να αποφεύγεται, γράφει ο Σουν Τσου. Εφόσον όμως αυτό είναι αδύνατο, καλύτερα να ξέ-
ρεις πώς θα τον κερδίσεις.

Ο Αναστασιάδης επέλεξε υποψήφιο (προς το παρόν τουλάχιστον).
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Τα κοινωνικά δίκτυα λατρεύουν να μισούν
τις ανθρώπινες τραγωδίες. Ιδιαίτερα όταν
θύματα είναι παιδιά, διεγείρονται οι συνει-
δήσεις και συχνά καταλήγουμε στους συνή-
θεις ολοφυρμούς. Αυτό είχε γίνει και με τον
τρίχρονο που η θάλασσα ξέβρασε στην ακτή

του Μπόντρουμ. Φθινόπωρο ήταν και πάλι, αρχές του Σε-
πτέμβρη, έξι χρόνια πριν. Η φωτογραφία του έκανε τον
γύρο του κόσμου και το άψυχο κορμί του απόκτησε όνομα.
Αϊλάν, τον έλεγαν. Και είχε μια μάνα, τη Ρεχάνα, και έναν
αδελφό, τον Γκαλίπ. Τους κατάπιε κι αυτούς η θάλασσα
του Αιγαίου μαζί με εννέα ακόμη πρόσφυγες. Ποιος θυμάται
σήμερα τον Αϊλάν; Ή για να το θέσουμε πιο σωστά: ποιον
κόφτει η μοίρα παιδιών όπως τον Αϊλάν; Στο ρεπορτάζ της
Κατερίνας Ηλιάδη, στην εφημερίδα «Πολίτης», δεν κατα-
γράφηκαν ονόματα. Η δημοσιογράφος τα αναφέρει ως
«παιδιά της βάρκας», «ανώνυμοι» Αϊλάν δηλαδή που το
έγκλημά τους είναι ότι δεν πέθαναν για να τα προσέξουμε. 

Οι περιγραφές της Ηλιάδη είναι συγκλονιστικές. Μωρά
που κλαίνε, εκτεθειμένα στο λιοπύρι και το αγιάζι. Απελπισία,
βρώμα και δυσωδία. Με το κράτος μας να τα κρατάει σε
αυτή τη βασανιστική εξαθλίωση επί μέρες μεσοπέλαγα,
για 2, 3, 4 και 5 ημέρες, περιμένοντας το σινιάλο του υπουρ-
γού. Δεν του άρεσε του Νουρή το ρεπορτάζ και κούνησε
το δάκτυλο στην εφημερίδα για τη δεοντολογία. Λες και
δεν ξέρει ότι στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τα στόματα
παραμένουν κλειστά για λόγους ευνόητους. Στόματα που,
όταν ανοίξουν, θέλουν να διασφαλίσουν την ανωνυμία
τους ώστε να μην τους «πάρει ο δαίμονας». Το πιο χυδαίο
όμως είναι ότι ο Νουρής δεν περιορίστηκε στα μαθήματα
δημοσιογραφίας. Προχώρησε ένα βήμα πάρα πέρα παρα-
δίδοντας μαθήματα φτηνού πατριωτισμού: «Γι’ αυτό το
τέρας της κατοχής που ευθύνεται, μεταξύ άλλων, και για
το υπέρμετρο μεταναστευτικό άχθος που η Δημοκρατία
σηκώνει σήμερα, με τεράστια οικονομική επιβάρυνση του
ίδιου του κύπριου φορολογούμενου, αδιαφορεί η δημο-
σιογράφος. Ούτε αυτό μας εκπλήττει. Και δεν μας εκπλήττει
γιατί είναι εκ των πρώτων που αντέδρασε στα μέτρα
φύλαξης της πράσινης γραμμής» ανέφερε η ανακοίνωση
του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο γνωστός παλιός, κακός, Νουρής. Ο οποίος πρόσφατα
εξήγγειλε την πρόθεσή του για επέκταση του συρματο-
πλέγματος στις περιοχές Αστρομερίτη – Κοκκινοτριμιθιάς
και στον Πύργο Τηλλυρίας. Πόσο διαφέρει αυτό το μέτρο
από τις ορέξεις του ακροδεξιού Όρμπαν να περιφράξει τα
ουγγρικά σύνορα ή από το τείχος του ξενόφοβου Τραμπ
στα σύνορα με το Μεξικό;Ας μείνει το ερώτημα να αιωρείται...
Για να επιστρέψουμε στη θάλασσα όπου καμιά τροφή δεν
μπορεί να χορτάσει τα στομάχια και καμιά ελπίδα τις ψυχές
των μεταναστών που βολοδέρνουν αβοήθητοι. Αν εν τω
μεταξύ δεν ναυαγήσουν, όπως πρόσφατα το σαπιοκάραβο
ανοικτά της Χίου όπου πνίγηκαν τρεις άνθρωποι.

Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο και βαθύ θέμα
που αγγίζει όλη την Ευρώπη. Φυσικά και δεν θα αντιμε-
τωπιστεί με συναισθηματικές προσεγγίσεις κι ούτε θα επι-
λυθεί χωρίς έλεγχο των συνόρων. Επειδή όμως αφορά αν-
θρώπινες ζωές, ας συμφωνήσουμε τουλάχιστο σε αυτό:
κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει να σεβαστεί τις  διεθνείς
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν πρόκειται
δε για ένα κράτος προσφύγων, όπως το δικό μας, έχει υπο-
χρέωση να συμπεριφερθεί με στοιχειώδη ανθρωπιά. Το
να κρατάει ο Νίκος Νουρής τις βάρκες στη θάλασσα για
κάποιες μέρες, εκτός από αναποτελεσματικό είναι και
απάνθρωπο. Για αυτό ελέγχεται ο υπουργός, σύμφωνα με
τα μέτρα και τα σταθμά ενός ευρωπαϊκού κράτους που
υπόκειται στις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 

Το πιο στενάχωρο βεβαίως σε αυτή την άθλια ιστορία
είναι η μεγάλη εικόνα η οποία εμπεριέχει τον Νουρή. Γιατί
αν ο υπουργός αισθανόταν ότι έχει απέναντί του ένα απαι-
τητικό, αυστηρό, ακροατήριο είμαι βέβαιος ότι θα ήταν
πιο προσεκτικός. Εκείνος όμως γνωρίζει καλά ότι το με-
ταναστευτικό είναι ένα μη δημοφιλές θέμα. Το καταγράφουν
οι δημοσκοπήσεις, το αποκαλύπτει και η καθημερινή
επαφή μεταξύ μας. Τα συντηρητικά αντανακλαστικά των
Κυπρίων ψηφοφόρων είναι η ασπίδα προστασίας του
Νουρή. Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας κι έπειτα ας απαν-
τήσουμε με όση ειλικρίνεια διαθέτουμε: ποιος θυμάται
τον Αϊλάν αλήθεια; 

Ποιος θυμάται
τον Αϊλάν;

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο κ. Σιζόπουλος ξαναχτυπά εξαπολύοντας
την αγαπημένη του απειλή. «Έχω στοι-
χεία για πολλούς», είπε και ελάλησε.
Πραγματικά, όμως, είναι να απορεί κανείς
πόσα στοιχεία έχει επιτέλους ο κ. Σιζό-
πουλος, ώστε κάθε φορά που κινδυνεύει

να μην περάσει το δικό του, ανατρέχει σε αυτά ως το
μοναδικό του «επιχείρημα»; Και πού τα φυλάει άραγε
όλα αυτά τα στοιχεία; Έχει μετατρέψει το σπίτι ή το
ιατρείο του σε αρχείο φακελώματος των πάντων; Τα
τοποθετεί μήπως μέσα στα ντοσιέ δίπλα από τα εισα-
γόμενα μπότοξ; Και γιατί μπαίνει στον κόπο της άσκοπης
«αρχειοθέτησης» στοιχείων, αφού δεν πρόκειται να
τα βγάλει ποτέ στη φόρα; Όποτε επικαλέστηκε στοιχεία
στο παρελθόν ουδέποτε μας τα αποκάλυψε. Πάσχει
άραγε από κάποιο σύνδρομο φύλαξης στοιχείων; 

Και ενώ λοιπόν ο κ. Σιζόπουλος σε μια κανονική
χώρα θα έπρεπε να βρίσκεται κλειδωμένος σπίτι του
και να αναλογίζεται την παταγώδη αποτυχία του, κυ-
κλοφορεί με το θράσος και εκτοξεύει απειλές. Βάζοντας
στο στόχαστρο αυτή τη φορά τον πρόεδρο του ΟΣΑΚ,
ισχυριζόμενος πως «έχει στοιχεία», τα οποία αποδει-
κνύουν ότι ο κ. Κουλουμάς εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα
και όχι εκείνα των ασθενών. Όπως άλλα συμφέροντα
εξυπηρετούν –κατά τον μέγα αρχειοθέτη Σιζόπουλο–
και όλοι όσοι αυτή τη στιγμή εναντιώνονται στην προ-
σπάθειά του να αλλάξει η φιλοσοφία του ΓεΣΥ. Και
σαν να μην έφταναν οι απειλές περί στοιχείων τολμά
να ισχυριστεί πως όσοι τον κατηγορούν «είναι αυτοί
που ξεκίνησαν να ασχολούνται τα τελευταία χρόνια
ερασιτεχνικά με το ΓεΣΥ», ενώ στην πραγματικότητα
«είναι η ΕΔΕΚ (ποια;) που ξεκίνησε το εθνικό σύστημα
υγείας». Προφανώς ο κ. Σιζόπουλος ζει σε μια άλλη
πραγματικότητα, η οποία πόρρω απέχει από τη δική
μας και σε αυτήν την άλλη πραγματικότητα ζει δυστυχώς
και η υπόλοιπη «παρέα» του ΔΗΣΥ, που ανέκαθεν πο-
λεμούσε υπογείως το ΓεΣΥ και η οποία τώρα δοκιμάζει
να ανατρέψει τη φιλοσοφία του, πλασάροντάς μας τις
αλλαγές που θέλει να προτείνει σαν βελτιωτικές τρο-
ποποιήσεις. Με την αλαζονική πεποίθηση ότι θα μας
πείσει για το «αγνό» των προθέσεών της, ξεχνώντας
ότι ο «ερασιτέχνης» –κατά τον μέγα αρχειοθέτη– κ.
Παμπορίδης, φρόντισε ευτυχώς να μας υποδείξει τους
«Ιούδες» του ΓεΣΥ, ώστε να τους αποτυπώσει καλά η
μνήμη μας. Και ακριβώς επειδή τους αποτύπωσε καλά
η μνήμη μας δεν πρόκειται τώρα να μας πείσουν ότι
αυτό που επιδιώκουν είναι να βελτιώσουν το ΓεΣΥ.
Διότι στο συγκεκριμένο θέμα (και σε άλλα βέβαια, αλλά
δεν είναι του παρόντος) το πολιτικό τους μητρώο δεν
είναι καθαρό, και αναμφισβήτητα δεν είναι πιο καθαρό
από εκείνο του πρώην υπουργού Υγείας, ο οποίος απέ-
δειξε έμπρακτα πως δεν διστάζει να τα βάλει με «θεούς
και δαίμονες» προκειμένου να εξυπηρετήσει το δημόσιο
συμφέρον. 

Το ΓεΣΥ είναι η μοναδική μεταρρύθμιση που έγινε
ποτέ σ’ αυτόν τον τόπο και η οποία πραγματικά απο-
σκοπούσε στο συμφέρον του πολίτη. Και προκειμένου
να γίνει έπρεπε ο κ. Παμπορίδης να πολεμήσει όλους
αυτούς τους «Ιούδες» που δεν ήταν διατεθειμένοι να
«κακοφανήσουν» τα όποια μεγαλοσυμφέροντα πλήτ-
τονταν από την εφαρμογή του. Ο πρώην Υπουργός
Υγείας είχε όμως το τσαγανό να χτυπήσει το χέρι στο
τραπέζι και να απαιτήσει από τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας να βάλει τον κάθε κατεργάρη Ιούδα στον πάγκο
του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το έπραξε ευτυχώς,
αντιλαμβανόμενος πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αν
πραγματικά ήθελε να καταχωρηθεί αυτή η ιστορική
μεταρρύθμιση στην ιστορία της δικής του διακυβέρ-
νησης. Ο κ. Σιζόπουλος, ωστόσο, θεωρεί πως μπορεί
ακόμα και σήμερα να μας εμπαίζει, δυσφημίζοντας με
λαϊκίστικες μεθόδους όσους πραγματικά υπηρέτησαν
το δημόσιο συμφέρον, υλοποιώντας το ΓεΣΥ. Κι αυτός,
όμως, όπως και η «γνωστή» παρέα από το κυβερνών
κόμμα, καλά θα κάνουν, όταν μιλούν για το ΓεΣΥ, να
χαμηλώσουν τους τόνους. Διότι, με αυτή την αλαζονεία
που τους διακατέχει, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά.
Σίγουρα πάντως όχι εκεί που οι ίδιοι προσδοκούν να
φτάσουν.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Εκτεθειμένη εκ του αποτε-
λέσματος μένει η κυπριακή
Κυβέρνηση, καθώς παρά τις
έκνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας στο Βαρώσι και στην
ΑΟΖ, δεν έχει εξασφαλίσει

ουσιαστική στήριξη από την Ε.Ε. Η πλει-
οψηφία των εταίρων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια
εμφανίζεται αρνητική στην υιοθέτηση
«μέτρων» κατά της Τουρκίας και συνεπώς
το καθεστώς της Άγκυρας δεν βρίσκεται
υπό πίεση, με αποτέλεσμα να συνεχίζει
το βιολί του. 

Η πολιτική συνταγή της Ε.Ε. είναι στα-
θερά ανεπαρκής. Είτε για το ζήτημα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,
είτε για το θέμα της ΑΟΖ, οι εταίροι μας
μοιράζουν φραστικές υποδείξεις, τις οποίες
η κυπριακή κυβέρνηση αξιοποιεί στο
πεδίο της εσωτερικής κατανάλωσης, χωρίς
βεβαίως κανένα ουσιαστικό και πρακτικό
αποτέλεσμα. Και ως εκ τούτου, η Άγκυρα
πέραν των φραστικών υποδείξεων που

εισπράττει, μπορεί να εφαρμόζει την πει-
ρατική της πολιτική στην ΑΟΖ, δρομολο-
γώντας παράλληλα ανενόχλητη το «πι-
λοτικό άνοιγμα» της περίκλειστης πόλης
των Βαρωσίων. 

Άλλωστε, ουσιαστικές ενέργειες απο-
τροπής των τουρκικών κινήσεων δεν
έχουν εκδηλωθεί. Κάποιος βεβαίως θα
μπορούσε εύλογα να διερωτηθεί πώς θα
μπορούσαν να εκδηλωθούν τέτοιες απο-
τρεπτικές ενέργειες, αφού σχεδιασμός
προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχει εκ-
πονηθεί; Και ποιος θα τον εκπονήσει; Η
κυβέρνηση, η οποία δεν δείχνει να έχει
κοινή προσέγγιση στο θέμα των επιδιώ-
ξεων της Κύπρου στην Ε.Ε.; Ή το Εθνικό
Συμβούλιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως
«γουμάς» (από τον τέως επικεφαλής του
Κινήματος Οικολόγων Γιώργο Περδίκη); 

Ας δούμε όμως τι έχουμε εξασφαλίσει
από την Ε.Ε. στο ζήτημα του Βαρωσιού
και της ΑΟΖ: Το καλοκαίρι η Τουρκία εξήγ-
γειλε το «πιλοτικό άνοιγμα» τμήματος της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,

προβαίνοντας σε άλλη μια παραβίαση
των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ. Η Κυπριακή Δη-
μοκρατία επεχείρησε να ενεργοποιήσει
την Ε.Ε., ευελπιστώντας ότι οι 26 εταίροι
της θα ήταν διατεθειμένοι να στριμώξουν
την Άγκυρα και να δρομολογήσουν κυ-
ρώσεις, εάν και εφόσον δεν ανακαλούσε
τις εξαγγελίες της για το Βαρώσι. Ο Ύπατος
Εκπρόσωπος Γιοσέπ Μπορέλ εξέδωσε
τότε μια νερόβραστη δήλωση, στη γνωστή
ευρωπαϊκή τακτική των φραστικών υπο-
δείξεων.

Η Λευκωσία δεν ικανοποιήθηκε και
ζήτησε αφενός έκτακτη σύγκληση του
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και
αφετέρου δρομολόγηση κυρώσεων. Ωστό-
σο, ούτε το ένα έγινε, ούτε και το άλλο.
Η κυπριακή κυβέρνηση «εξασφάλισε»
άλλη μια δήλωση του Γιοσέπ Μπορέλ, με
μεγαλύτερη όμως τυπική βαρύτητα, καθώς
εκδόθηκε εκ μέρους των υπουργών Εξω-
τερικών των 27 κρατών-μελών. Στη δή-
λωση αυτή οι «27» δεσμεύτηκαν ότι «θα

εξετάσουν μέτρα στην περίπτωση που η
Τουρκία δεν ανακαλέσει τις ενέργειές της
ενάντια στις αποφάσεις 550/84 και 789/92
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών». Πέρασαν τρεις ολόκληροι μήνες
μέχρι την επόμενη κίνηση της Ε.Ε., η
οποία έκανε ένα μικρό βηματάκι, αποφα-
σίζοντας επιτέλους την ετοιμασία «λίστας
επιλογών», ώστε οι «27» να μπορούν να
συζητήσουν επί συγκεκριμένων εισηγή-
σεων για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων.
Και χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι
οι 27 θα ομοφωνήσουν επί της λήψης μέ-
τρων. Ή ότι αυτά τα «ενδεχόμενα μέτρα»
θα έχουν το εκτόπισμα να πειθαναγκάσουν
τον Ερντογάν να συμμορφωθεί έναντι
στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατά
τα λοιπά είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. 

Άλλωστε, και οι έκνομες ενέργειες της
Τουρκίας στην ΑΟΖ έχουν καταλήξει σε
ένα πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο δεν
αφορά την ίδια την Άγκυρα, με αποτέλεσμα
να της παρέχεται η δυνατότητα να συνε-
χίζει την πειρατική της δράση. Δύο μόνο

φυσικά πρόσωπα, στελέχη της TPAO το-
ποθετήθηκαν στη λίστα κυρώσεων της
Ε.Ε., καθώς εκλήφθηκε ότι διαδραμάτισαν
ρόλο στις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας.
Η ίδια η χώρα όμως; Αυτή που ενεργεί ως
πειρατής, δίνει εντολές και κάνει γεω-
τρήσεις και στη θαλάσσια περιοχή κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε.; Αυτή λοιπόν παρα-
μένει στο απυρόβλητο.

Μάταια θεωρούσαμε ότι το πλαίσιο
κυρώσεων της Ε.Ε. κατά φυσικών και νο-
μικών προσώπων θα ήταν το πρώτο βήμα.
Ήταν δυστυχώς το μόνο βήμα. Ένα βήμα
μετέωρο, το οποίο εκθέτει την ίδια την
Ε.Ε. που εκτρέφει και αποθρασύνει τον
Ερντογάν, παρέχοντάς του την δυνατότητα
να κάνει ό,τι θέλει στην Κύπρο. Όπως βε-
βαίως εκθέτει και την ίδια την Κυπριακή
Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, η
οποία για το Βαρώσι και την ΑΟΖ έχει
μέχρι στιγμής εξασφαλίσει από την Ε.Ε.
δύο τρύπες στο νερό. 

Δύο τρύπες στο νερό για Βαρώσι και ΑΟΖ 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η Thalia, μια τίγρη της Βεγγάλης, με τα νεογέννητα μικρά της στον ζωολογικό κήπο San Jorge στο Ciu-
dad Juarez, στην πολιτεία Chihuahua, του Μεξικού. Τα μικρά της Βεγγάλης, γνωστά και ως Indian Tigers,
γεννήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2021.

EP
A

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Η κίνηση του Χάρη Γεωργιάδη να
προειδοποιήσει δημοσίως τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, ότι ο ίδιος ως μέλος
της ηγεσίας του ΔΗΣΥ δεν πρόκειται
να δεχτεί «ούτε συζήτηση, ούτε
κουβέντα» κάποιος «να παρακάμψει

τις δημοκρατικές διαδικασίες [του κόμματος] να
βάλει μπροστά τις δικές του φιλοδοξίες αντί τη
θεσμική λειτουργία της παράταξης», ήταν εν-
δεικτική της μεγάλης κόντρας που επικρατεί
εντός της κυβερνώσας παράταξης με ορίζοντα
τις προεδρικές εκλογές του 2023. 

Η πρώτη ανάγνωση της ομολογουμένως κα-
θόλου ψύχραιμης τοποθέτησης Χάρη Γεωργιάδη
θα ήταν πως η μεγάλη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή
παράταξη που μέχρι σήμερα είχε, όπως υποστή-
ριζε, σημαία της την πολυφωνία και που επικρο-
τούσε τις ευγενείς φιλοδοξίες, μετατράπηκε σε
δογματικό κόμμα που μετονομάζει τα ανώτατα
σοβιέτ που άλλοτε χλεύαζε σε ανώτατο συνέδριο
το οποίο έχει τον τελικό λόγο. Δεν θυμόμαστε
για παράδειγμα αυτή την τυφλή προσήλωση
στην επικύρωση υποψηφιότητας το 2008, όταν
ο Ιωάννης Κασουλίδης κατερχόταν ως ανεξάρτητος
υποψήφιος και στη συνέχεια στήριζε την υπο-
ψηφιότητά του το ανώτατο. Η δεύτερη ανάγνωση,
είναι βεβαίως πως η πολυφωνία βολεύει όποτε
αυτή φέρνει ψήφους κοντά. Όταν δηλαδή η
Ελένη Σταύρου γράφει συνθήματα υπέρ της ένω-
σης με την Ελλάδα, όταν ο Χάρης Γεωργιάδης
μιλά για τον νέο ρεαλισμό όπου η διχοτόμηση
προκύπτει εκ των πραγμάτων, όταν ο Ανδρέας
Κυπριανού καταψηφίζει το σύμφωνο συμβίωσης
και όταν ο Γιώργος Κάρουλας ενίσταται για τα
έργα του εκπαιδευτικού Γιώργου Γαβριήλ, όταν
ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται πολύ κοντά
στην Εκκλησία. Τότε η πολυφωνία ήταν ευλογία,
καθώς ικανοποιούσε όλα τα ακροατήρια. Η πο-
λυφωνία σταματά και ο κομματικός πατριωτισμός
επανέρχεται ως όρος, όταν επηρεάζονται προ-
φανώς τα συμφέροντα και οι ατζέντες μιας
κλειστής ομάδας στην ανώτατη πυραμίδα. 

Αυτά τα προσωπικά συμφέροντα φαίνεται να
συγκρούονται σήμερα. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει
αποφασίσει να διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα.
Ένα αξίωμα που δικαιούται προφανώς να διεκ-
δικήσει ως ο αρχηγός της κυβερνώσας παράταξης.
Έχει ήδη οργώσει την Κύπρο για να κερδίσει τη
συναγερμική βάση. Αυτό το ενδεχόμενο εκλογής
του ανοίγει τον δρόμο σε νέα στελέχη να διεκ-
δικήσουν θέση στην ηγεσία και να βγουν μπροστά.
Όμως οι όποιες βλέψεις διαταράσσονται στο εν-
δεχόμενο που ο Νίκος Χριστοδουλίδης διεκδικήσει
και ενδεχομένως κερδίσει την εκλογική μάχη.

Το κατά πόσο ο προεκλογικός Χριστοδουλίδη,
ενόσω βρίσκεται στην κυβέρνηση, ξεπερνά τα
κομματικά θέσμια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει
να λύσει το ίδιο το κόμμα και η κυβέρνηση μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παρουσία
ωστόσο δύο συναγερμικών υποψηφίων, η δημόσια
αντιπαράθεση και οι προειδοποιήσεις στελεχών
δείχνουν τα πρώτα συμπτώματα της εσωστρέ-
φειας. Γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να εξη-
γήσουν ποιοι είναι οι λόγοι που κατέρχονται και
οι δύο. Έχουν διαφορετική προσέγγιση στο Κυ-
πριακό; Συμφωνούν με τις πολιτικές Αναστασιάδη
ή όχι; Και αν ναι, για ποιο λόγο κατέρχονται δύο
υποψήφιοι ως συνεχιστές του; Έπεται συνεπώς
μία διάσπαση που δεν έχει κανένα ιδεολογικο-
πολιτικό υπόβαθρο, αλλά βασίζεται πάνω σε προ-
σωπικές φιλοδοξίες. Ενδιαφέρει όμως όλο αυτό
το εκλογικό σώμα; Καθόλου. Η εικόνα των προ-
σωπικών συμφερόντων έναντι του συλλογικού
είναι αυτή που τείνει να αποτυπωθεί δυστυχώς
πλέον για την κυβερνώσα παράταξη. Αποτελεί
για παράδειγμα παγκόσμια πρωτοτυπία, το κόμμα
του οποίου η κυβέρνηση εφάρμοσε τη μεγαλύτερη
μεταρρύθμιση, αυτή του ΓεΣΥ, να στέλνει πλέον
το μήνυμα πως επιχειρεί εκ των έσω να την ξη-
λώσει. Σε όλο αυτό το σκηνικό, αίσθηση προκαλεί
ωστόσο και η αμηχανία με την οποία αντιμετωπίζει
η αντιπολίτευση την προεδρολογία. Κόμματα τα
οποία κατέρχονται έξω από το Προεδρικό και
ζητούν παραίτηση του προέδρου, κόμματα που
καταψήφιζαν τον προϋπολογισμό της «πιο διε-
φθαρμένης κυβέρνησης» όφειλαν μέχρι τώρα
να κάνουν τα ανάλογα διαβήματα για μία επιλογή
νίκης του 2023. Αντιθέτως, αναλώνονται σε συ-
ζητήσεις και προβληματισμούς που αφορούν τη
δική τους επόμενη μέρα αντί του τόπου. 

Ποιος θα είναι λοιπόν ο διάδοχος του Νίκου
Αναστασιάδη; Βάσει της δημοσκόπησης που διε-
νήργησε για λογαριασμό της «Κ» η IMR, αυτός
που έχει όραμα να πάρει τον τόπο μπροστά.
Αυτός που με την εντιμότητά του μπορεί να απο-
καταστήσει το κακό όνομα του τόπου. Και κυρίως
αυτός που θα μπορέσει να ανακτήσει την ελπίδα
σε ένα εκλογικό σώμα ιδιαίτερα απογοητευμένο.
Η επόμενη μέρα κρίνεται δύσκολη σε όλους τους
τομείς και αυτό θα έπρεπε να τους αφυπνίσει
όλους αυτούς που παρουσιάζονται ως σύγχρονοι
σωτήρες. Αντιθέτως, η ιστορία είναι εδώ και μας
θυμίζει πως οι εσωκομματικές τριβές, οι φιλοδοξίες
αρχηγών και δελφίνων που επικράτησαν της με-
γάλης εικόνας για τη διάσωση του τόπου, δεν
μας βγήκαν ποτέ σε καλό.

Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

Το κοστούμι του προέδρου

economidoum@kathimerini.com.cy stavros.christodoulou@gmail.com

Ο Σιζόπουλος
και η παρέα του



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     13Γ Ν Ω Μ Ε ΣΚυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Λ ες είμαι πολίτης της Ευρώ-
πης. Υποτίθεται ότι κουβα-
λάς μέσα σου το ιστορικό

κεφάλαιο. Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη,
Καρλομάγνος, Αναγέννηση, Κο-
λόμβος, Λούθηρος, Ναυμαχία της
Ναυπάκτου, Διαφωτισμός, Γαλλική
Επανάσταση, Βατερλώ, Πρώτος
και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος,
υπαρξισμός, Κριστιάν Ντιορ, Κάρ-
ναμπι Στριτ και Μπιτλς, Ε.E., Θά-
τσερ, Μέρκελ. Περνάς εξετάσεις
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής – υπάρχει
και αρμόδιος επίτροπος, ο συμπα-
τριώτης μας κύριος Σχοινάς. Παίρ-
νεις καλό βαθμό αν τ’ απαριθμήσεις
όλ’ αυτά, όμως δεν παίρνεις άριστα.
Εχεις παραλείψει τη «χιτζάμπ».
Αναμενόμενο από κάποιαν άποψη.
Η «χιτζάμπ» δεν ήταν στη «διδα-
κτέα ύλη». Την ανέφερε και την
περιέγραφε το Κοράνι. Μπορεί να
ακούγεται εξωτική η «χιτζάμπ»,
όμως δεν είναι. Για εμένα τουλά-
χιστον. Τη βλέπω κάθε μέρα μόλις
βγω στον δρόμο, στην περιοχή
της πλατείας Βικτωρίας. Μην ανη-
συχείτε. Δεν είναι τίποτε φοβερό.
Είναι η περίφημη μαντίλα που φο-
ρούν οι μουσουλμάνες. Καλύπτει
τα μαλλιά τους και τους ώμους
τους. Δηλώνει τη θρησκευτική
τους πίστη, δηλώνει την πολιτι-
σμική τους ταυτότητα. Μπορεί να

θέλουν να συνυπάρξουν με τα κο-
ρίτσια του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου που κατακλύζουν κάθε
μεσημέρι τα καφέ της περιοχής
με τους γυμνούς κοιλιακούς τους,
όμως αυτές είναι διαφορετικές.
Και το διαφορετικό δεν αρκεί να
το σέβεσαι. Αν είσαι γνήσιος Ευ-
ρωπαίος οφείλεις να το τιμάς. Να
υποκλιθείς στην πολιτισμική του
αξία.

Ως εκ τούτου το Συμβούλιο της
Ευρώπης ανέλαβε την πρωτοβου-
λία να εκπολιτίσει τους Ευρωπαίους
πολίτες προβάλλοντας την αξία
της μαντίλας. Το βίντεο μάς δείχνει
ένα γυναικείο πρόσωπο το οποίο
το διατρέχει μια γραμμή η οποία,
μετακινούμενη, μετατρέπεται σε
μαντίλα. Εμφανίζονται κι άλλα
πρόσωπα. Επεται το συμπέρασμα:
«Χιτζάμπ σημαίνει ελευθερία». Στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης το
σλόγκαν είναι ακόμη πιο καθαρό:
«Joy is hijab». Θα μου πείτε ότι το
Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η
πολιτική εκδοχή της Γιουροβίζιον.
Ομως την καμπάνια για την αξία
της μαντίλας στον ευρωπαϊκό πο-
λιτισμό τη συγχρηματοδότησε και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ερώτημα προκύπτει αβίαστα.
Αλήθεια πιστεύουν κάποιοι ότι η
μουσουλμανική μαντίλα σημαίνει

ελευθερία; Κι αν το πιστεύουν έν-
τιμα και χωρίς δεύτερες ή τρίτες
κουτοπόνηρες σκέψεις δεν μπορώ
να μην οδηγηθώ στο συμπέρασμα
ότι έχουμε να κάνουμε με πολιτι-
σμική ανοσοκαταστολή. Μηδέν
αντισώματα. Και δεν μιλάω μόνο
για τη 13χρονη που βλέπει την
ελευθερία της συμμαθήτριάς της
ενώ αυτή είναι υποχρεωμένη να
φοράει μαντίλα. Για τη 18χρονη
που έχει ενταχθεί στη δυτική κοι-
νωνία, έχει δικαίωμα ψήφου, όμως
δεν αφήνει τη μαντίλα της, την
ταυτότητά της.

Η Ευρώπη είναι η Γηραιά Ηπει-
ρος. Δεν έχω αντίρρηση. Ο ευρω-
παϊκός πολιτισμός είναι κουρα-
σμένος. Μας το λέει κάθε μέρα,
απ’ τα μεγάλα πανεπιστήμια ώς
τους δρόμους του έκτου διαμερί-
σματος στην Αθήνα. Δέχεται επι-
θέσεις, διότι η Ιστορία δεν ανέχεται
τα κενά, όπως η φύση. Πολλοί συγ-
κρίνουν τις σημερινές εισβολές
των πληθυσμών του Τρίτου Κό-
σμου με τις βαρβαρικές εισβολές
που οδήγησαν στην κατάρρευση
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ανι-
στόρητη σύγκριση, ακόμη κι αν
παρακάμψεις τις προφανείς δια-
φορές της ιστορικής συγκυρίας.
Ο Αλάριχος και οι Γότθοι του δεν
αμφισβήτησαν τον πολιτισμό της

εξουθενωμένης Ρώμης. Είχε εκ-
χριστιανιστεί και ζητούσε να ανα-
γνωρίσουν την στρατιωτική του
αξία. Καμία σχέση με τον πολιτι-
σμικό ιμπεριαλισμό του σημερινού
Ισλάμ που απαιτεί από την Ευρώπη
υποταγή στον νόμο της μαντίλας.

Κινδυνεύει ο ευρωπαϊκός πο-
λιτισμός επειδή οι μουσουλμάνες
μετανάστριες επιμένουν να φορούν
μαντίλα; Οχι βέβαια. Ο ευρωπαϊκός
πολιτισμός κινδυνεύει όταν τις
αναγορεύει σε πρότυπο ελευθερίας.
Οταν, ενώ καταδικάζει κάθε δή-
λωση ευρωπαϊκής ταυτότητας,
εθνική, γλωσσική, θρησκευτική,
αναγορεύει σε πρότυπο ελευθερίας
τη δήλωση της μουσουλμανικής
ταυτότητας. Τι άλλο είναι η χι-
τζάμπ;

Και σε όσους προαναγγέλλουν
έναν νέο Μεσαίωνα, ας θυμίσω
ότι ο ιστορικός Μεσαίωνας διάβαζε
Αριστοτέλη. Ο δικός μας δεν ξέρω
τι διαβάζει. Ισως τον νέο Αριστο-
τέλη, την καθημερινή αρθρογραφία
της πολιτικής ορθότητας, η οποία,
αν μη τι άλλο, σε καθησυχάζει.
«Μην ανησυχείς με τη μαντίλα.
Κοπέλες που θέλουν να εκφρα-
στούν ελεύθερα είναι. Κι εσύ Ευ-
ρωπαίος είσαι. Υπέρ της ελεύθερης
έκφρασης είσαι». Ευτυχώς, γιατί
είχα μια ανησυχία.

Μια χιτζάμπ για την Ευρώπη
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η απόφαση της Ιεράς
Συνόδου να ισχύσουν
και στους ιερούς να-
ούς οι απαγορεύσεις
που επιβλήθηκαν για
τον περιορισμό της

διαδόσεως του κορωνοϊού υπήρξε
γενναιότατη. Οσοι έστω έχουν μιαν
κάποια αίσθηση της καταστάσεως
που υφίσταται στους κόλπους της
Εκκλησίας και του εκκλησιάσματος,
μπορούν να φανταστούν τις αντι-
δράσεις που πιθανότατα θα προ-
κληθούν, κυρίως εναντίον του Αρ-
χιεπισκόπου Ιερωνύμου, που όμως
δεν εδίστασε και ετόλμησε.

Οι ιεροί ναοί είναι όντως «ανοικτοί

χώροι λατρείας» μόνον υπό την έν-
νοια ότι εις ουδένα απαγορεύεται
η είσοδος, πράγμα που δεν ισχύει
στις κομματικές λέσχες ή στις κοι-
νωνικές «φούσκες», σε κάποιες από
τις οποίες ανήκει κάθε ένας από
εμάς. Πόρνες και τελώνες εισέρχον-
ται στους ναούς, μαζί με Αρχιερείς
και Φαρισαίους της εποχής μας. Με-
ταφυσικές αναγωγές σε θέματα κτι-
ριακά δεν νοούνται.

Η διοικητική μορφή της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος είναι συνοδική
και αυτό δίδει δυνατότητα αυτενερ-
γείας στους κατά τόπους μητροπο-
λίτες. Οταν ο Πάπας Ρώμης Κλήμης
Α΄ το έτος 95 μ.Χ. έπρεπε να διαχει-
ρισθεί την απαίτηση της Εκκλησίας
της Κορίνθου να αντικαταστήσει
τους χειροτονημένους ιερείς με άλ-
λους της αρεσκείας της, δεν δίστασε
να επικαλεστεί στρατιωτικούς κα-
νόνες στην οργάνωση των εκκλη-
σιαστικών πραγμάτων.

«Ου πάντες εισίν έπαρχοι, ουδέ

χιλίαρχοι, ουδέ εκατόνταρχοι, ουδέ
πεντακόνταρχοι, αλλά έκαστος τα
επιτασσόμενα υπό του βασιλέως
και των ηγουμένων επιτελεί», έγραφε
στην προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή
του, επί αυτοκράτορος Τραϊανού.
Στη δημοκρατικώς διαρθρωμένη
Εκκλησία της Ελλάδος αυτά δεν
είναι δυνατόν να ισχύσουν. Εξ ου
και απαιτείτο γενναιότης εκ μέρους
του Αρχιεπισκόπου και των Ιεραρ-
χών.

Από το Μέγαρο Μαξίμου διακι-
νήθηκε η πληροφορία ότι πριν από
τη σύνοδο της Ιεραρχίας είχε προ-
ηγηθεί συνεννόηση του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον κ. Ιερώνυμο. Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε
ότι η Εκκλησία της Ελλάδος εκτελεί
ό,τι δεν τόλμησε η πολιτεία.

Πρόκειται απλώς για συνήθεις
ασυναρτησίες της πολιτικής. Διότι
η απόφαση της Ιεραρχίας έχει ως
στόχο την προστασία των φιλακό-
λουθων χριστιανών από την παν-
δημία. Δικαίωμα διαφωνίας έχουν
οι χριστιανοί, που μπορούν να απο-
συρθούν «εις το ταμείον» προκει-
μένου να προσευχηθούν, έως ότου
περάσει το νέο κύμα της πανδη-
μίας.

Θα υπάρξουν βέβαια ορισμένοι
που επικαλούμενοι χωρίο της Επι-
στολής προς Κορινθίους Α  ́του Απο-
στόλου Παύλου θα συμπεριφερθούν
ως «μωροί διά Χριστόν» έναντι των
«φρονίμων εν Χριστώ». Και θα είναι
έτοιμοι να αντιμετωπισθούν ως
σκουπίδια [περικαθάρματα] του κό-
σμου και αποβράσματα [περίψημα].

Μόνον που ο Παύλος στο εν λόγω
εδάφιο αναφερόταν στους Αποστό-
λους, στις ταπεινώσεις και στους
ονειδισμούς που έπρεπε να περά-
σουν, διαδίδοντας το κήρυγμα του
Ιησού. Υπάρχει βέβαια και το θέμα
εάν τελικώς εφαρμοσθεί πλήρως η
απόφαση της Ιεραρχίας. Αλλά ποια
απόφαση κατά της πανδημίας έτυχε
ολικής εφαρμογής εκτός από την
πρώτη φάση της...

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Θ α μου επιτραπεί να αμφιβάλ-
λω, αν υπάρχει στην Ελλάδα
σήμερα πολίτης, έστω και

ένας μοναδικός, που να ξέρει τι
ψηφίζει, όταν πηγαίνει στην κάλπη.
Σίγουρα ψηφίζει ένα κόμμα, αλλά
το ερώτημα είναι, σε ποιες πολιτικές
συγκατατίθεται ψηφίζοντας το συγ-
κεκριμένο κόμμα: Αν διάβασε ποτέ
τις ιδρυτικές διακηρύξεις, το πο-
λιτικό πρόγραμμα, τις επαγγελίες
κοινωνικής και οικονομικής πολι-
τικής του συγκεκριμένου κόμματος.
Τι θα αλλάξει στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα, στο φορολογικό, στη δη-
μόσια διοίκηση, στις ένοπλες δυ-
νάμεις, στα νοσοκομεία, στις βιο-
μηχανίες, στο συνταξιοδοτικό,
στην τοπική αυτοδιοίκηση – πώς
και πόσο διαφοροποιείται ή μπορεί
να διαφοροποιηθεί η πολιτική (λει-
τουργία του «δημόσιου τομέα»)
στη χώρα, αν αλλάξει ο διαχειριστής
της εξουσίας.

Κατά κανόνα, τα πολιτικά κόμ-
ματα στην Ελλάδα δεν εμφανίζουν
προεκλογικά προγράμματα, εμφα-
νίζουν γενικόλογες, ευφραντικές
επαγγελίες ισοδύναμες με ένα αι-
σιόδοξο τίποτα. Το μόνο κόμμα
που τόλμησε να εξαγγείλει ανα-
τρεπτικές μεταβολές στη λειτουρ-
γία του κράτους και στη δόμηση
της κοινωνίας ήταν το ΠΑΣΟΚ,
του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1981.
Επαγγέλθηκε «αλλαγή» και την
έκανε, ανέτρεψε και αποδιοργά-
νωσε κατεστημένους θεσμούς, κα-
τέλυσε ιεραρχίες και κάθε μορφής

αξιοκρατία, χλεύασε και περιθω-
ριοποίησε τις στοχεύσεις αριστείας,
την άμιλλα, τα κοινοτικά προηγού-
μενα. Δεν έχει ούτε περιγραφεί
ούτε κριθεί και καταγγελθεί το πα-
πανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ ως κοινωνικό
σύμπτωμα, οι αντιθέσεις που προ-
κάλεσε αφορούσαν αποκλειστικά
τη νομή της εξουσίας, όχι τους
στόχους και τη λειτουργικότητα
της κοινωνίας. Γι’ αυτό και δεν
υπήρξε ακόμα σοβαρή και αμερό-
ληπτη μελέτη του φαινομένου ΠΑ-
ΣΟΚ. Η λεγόμενη «πολιτική Δεξιά»
δεν είχε τις προϋποθέσεις για να
συγκροτήσει αντιπρόταση στον
ιστορικο-υλιστικό μηδενισμό και
αμοραλισμό του ΠΑΣΟΚ, όσο για
το ΚΚΕ (από καταγωγής του στον
ελλαδικό χώρο) ήταν και παραμένει
ανυποψίαστο για τον κοινωνιο-
κεντρισμό μιας ενδεχόμενης, απρο-
σκύνητης στα σοβιετικά ταμπού,
Αριστεράς.

«Αντιστάσεως μη ούσης», ούτε
από μια κοινωνιοκεντρική Αριστε-
ρά ούτε από μια φιλοπάτριδα Δεξιά,
το ΠΑΣΟΚ άρχισε να αυτοτιθα-
σεύεται στα καλούπια της πλα-
σματικά ευφραντικής «ευρωλιγού-
ρας». Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
ένα κόμμα με φιλοδοξία «κινήμα-
τος», επαγγέλθηκε την υλιστική
ευζωία της Δεξιάς με συνθηματο-
λογία και πρακτικές της προλετα-
ριακής Αριστεράς – συγκλίνουν
με το ΠΑΣΟΚ, χάρη στο ταλέντο
του ιδρυτή και αρχηγού του, η
ιστορικο-υλιστική (καταναλωτική)

μέθη, ως αυταξία, με την προλε-
ταριακή απατρία και τον διεθνισμό.
Εμβληματική φιγούρα της πασο-
κικής «Νέας Τάξης» ή Ανίερης Συμ-
μαχίας ο «αριστερός» πρωθυπουρ-
γός Κώστας Σημίτης: Να ευχαρι-
στεί, από το βήμα της Βουλής, τους
Αμερικανούς, που μας γλίτωσαν
από την απληστία των Τούρκων
στα Ιμια, εδραιώνοντας, βέβαια,
το όνειδος εγκλωβισμού μας στην
αοριστία «γκρίζων ζωνών» στο Αι-
γαίο. Οι Ελληνες είμαστε ένας λαός,
που επιβίωσε ιστορικά για τέσσερις
ολόκληρους αιώνες, υπόδουλος σε
κατακτητή διαφορετικής γλώσσας,
ριζικά διαφορετικής θρησκείας,
νοοτροπίας, ηθών και εθίμων, πο-
λιτισμού. Επαναστάτησαν οι Ελ-
ληνες, πριν από δύο αιώνες, ελευ-
θερώνοντας μόνο ένα ελάχιστο
κομμάτι πανάρχαιας πατρώας γης,
αλλά δεν απελευθέρωσαν την πρω-
τεύουσα πόλη τους, ούτε ονομα-
στές στην υφήλιο ιστορικές κοι-
τίδες του πολιτισμού τους. Επιβίωσε
ο Ελληνισμός, μετά την επανά-
σταση του 1821, όπως ίσως, θα
επιβίωναν και οι Γάλλοι χωρίς το
Παρίσι, οι Αγγλοι δίχως τις βρετα-
νικές νήσους και χωρίς το Λονδίνο,
οι Ιταλοί δίχως τη Ρώμη.

Το τραγικότερο σε αυτή την
ιστορική εξέλιξη είναι, όχι η απώ-
λεια εδαφών, πανάρχαιων κοιτίδων
της ελληνικής ιδιαιτερότητας, αλλά
η απώλεια της συνείδησης του
λαού για τον πολιτισμό του, την
καισαρική διαφορά του πολιτισμού

του από τον ατομοκεντρισμό και
τη χρησιμοθηρία της Δύσης. Δεν
έχει πια τις προσλαμβάνουσες, εμ-
πειρίες και παραστάσεις ο Ελληνας,
για να αντιληφθεί την αγεφύρωτη
διαφορά που χωρίζει τη δημοκρατία
από τη res publica, την αλήθεια
από τη veritas, την εκκλησία του
δήμου από το κοινοβούλιο και μύ-
ρια ανάλογα.

Το παράδοξο, αλλά όχι και οπωσ-
δήποτε παρήγορο, είναι ότι αυτή
η μη Ελλάδα της πολεοδομικής
ντροπής, της πολιτικάντικης αη-
δίας, του πιθηκισμού κάθε «μον-
τέρνας» και ξεδιάντροπης διαστρο-
φής, της τρομακτικής αυθαιρεσίας
και του αμοραλισμού, της επιδει-
κτικής εμμονής στον μονόδρομο
της «αρπαχτής» και στην εξόντωση
της ποιότητας, αυτή η Ελλάδα δεν
πεθαίνει για να ξεμπερδεύουμε,
όπως ζητούσε σπαραχτικά ο Θό-
δωρος Αγγελόπουλος διά στόματος
Βέγγου: «Η αγωνία κρατάει πολύ
και κάνει και θόρυβο».

Σίγουρα, την ταινία την έχει
δει ο πρωθυπουργός Κυριάκος,
«ό,τι φοριέται και εντυπωσιάζει»
δεν του ξεφεύγει. Αλλά μάλλον
είναι αδύνατο πια να σκεφθεί –
ακόμα και σε ιδιοφυείς ανθρώπους
σήμερα, «ανεπαισθήτως» (Καβά-
φης), το κυνήγι των εντυπώσεων
αχρηστεύει τη σκέψη. Οσο για τη
Νίκη Κεραμέως, ο σπαραγμός του
Βέγγου είναι φανερό ότι δεν την
αφορά, μετρώντας κουκιά δεν θέλει
περισπάσεις.

Μοιραία αμεριμνησία

Εκκλησία
και πανδημία

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο απρόβλεπτος
παράγων Ερντογάν

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Είναι πολλά χρόνια
τώρα που ο Ερντο-
γάν... πεθαίνει. Πριν
από δέκα, και κάτι,
χρόνια, ένας σημαν-
τικός δυτικός αξιωμα-

τούχος με βαθιά γνώση της Τουρκίας
έλεγε πως ο Tούρκος πρόεδρος ήταν
«βαριά άρρωστος» και ήταν θέμα
χρόνου να φύγει από τη ζωή. Κάθε
εβδομάδα, κάποιος που «ξέρει» θα
ισχυριστεί ότι έμαθε κάτι «φρέσκο»
για την υγεία του. Οι ξένοι πρέσβεις
στην Αγκυρα γελάνε, γιατί εμφανί-
ζονται συνεχώς άνθρωποι που με
μεγάλη βεβαιότητα τους εξηγούν
ότι «έχουν έναν ξάδελφο κοντινού

τους φίλου, του οποίου ο γαμπρός
φρόντισε τον πρόεδρο έπειτα από
ένα βαρύ εγκεφαλικό». Ο Ερντογάν,
όμως, είναι ακόμη εδώ, προφανώς
εξασθενημένος και με κάποια θέματα
υγείας. Είναι όμως εδώ και συνεχίζει
να αποτελεί τον κεντρικό παίκτη
στην τουρκική σκηνή. Οι φήμες και
οι επακόλουθες μηχανορραφίες στο
Παλάτι δείχνουν, βέβαια, ότι μπαί-
νουμε σε μια νέα εποχή. Ολοι, μέσα
και έξω από το γιγαντιαίο Παλάτι
και την Αυλή του, ετοιμάζονται για
την επόμενη ημέρα.

Ο Ερντογάν έχει να αντιμετω-
πίσει ένα κρίσιμο ζήτημα: Δεν δια-
θέτει ασφαλή τρόπο εξόδου από
την κεντρική σκηνή. Οπως συχνά

λέει ένας ηγέτης χώρας της Ανατο-
λικής Μεσογείου, «έχει ανέβει εκεί
πάνω, μας κοιτάει όλους με υπερο-
ψία, αλλά δεν έχει σκάλα να κατέβει».
Σε μια κανονική χώρα θα μπορούσε
να χάσει τις εκλογές και να πάει
ήρεμα σπίτι του. Στη σημερινή
Τουρκία, αυτό είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο. Υπάρχει ένα σημαντικό κομ-
μάτι του πληθυσμού και της ελίτ
που έχει περάσει τα πάνδεινα και
θέλει να πάρει την εκδίκησή του.
Οι άνθρωποι που ελέγχουν τώρα
το βαθύ κράτος δεν θα παραδώσουν
εύκολα την εξουσία, ούτε θα αφή-
σουν κάποιους να ψάξουν χαλαρά
στις ντουλάπες για σκελετούς. Ο
Ερντογάν, η οικογένεια και το πε-
ριβάλλον του το γνωρίζουν καλά
αυτό. Και γι’ αυτό θα δώσουν πολύ
σκληρή μάχη επιβίωσης έως τις
εκλογές του 2023, όποτε και αν γί-
νουν αυτές.

Για τα ελληνικά συμφέροντα το
καλό σενάριο βασίζεται πάντοτε σε
μια σταθερή και προβλέψιμη Τουρ-
κία. Οι κρίσεις συμβαίνουν συνήθως
όταν η μία ή και οι δύο χώρες περ-
νούν περιόδους μεγάλης αστάθειας.
Εμείς, παραδόξως, είμαστε σε πορεία
χωρίς εμφανείς και δύσκολους κά-
βους στο μέλλον. Στην Αγκυρα παί-
ζονται, όμως, πολλά. Κανείς δεν
ξέρει πώς ακριβώς λαμβάνονται οι
αποφάσεις, τι ρόλο μπορεί να παίζει
ο σκληρός υπουργός Αμυνας Ακάρ,
ποιος μπορεί να σκεφθεί να εισπράξει
οφέλη από μια ένταση με την Κύπρο
ή την Ελλάδα. Υπάρχουν έμπειροι
Ελληνες διπλωμάτες, οι οποίοι πι-
στεύουν ότι «τώρα που ο Ερντογάν
είναι στα κάτω του είναι μια ευκαιρία
να κάνει κάποιος μια συμφωνία μαζί
του». Και υπάρχουν πολύ περισσό-
τεροι, που το θεωρούν ανέφικτο
πλέον να διαπραγματευθείς μαζί
του και συνιστούν προσοχή τους
επόμενους μήνες. Διαλέγετε και
παίρνετε.
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Οι ελληνοτουρκικές
κρίσεις συμβαίνουν συ-
νήθως όταν η μία ή και
οι δύο χώρες περνούν
περιόδους μεγάλης
αστάθειας, και στην
Αγκυρα σήμερα
παίζονται πολλά...

<<<<<<

Οι ιεροί ναοί είναι
«ανοικτοί χώροι λατρεί-
ας» μόνον υπό την έν-
νοια ότι εις ουδένα απα-
γορεύεται η είσοδος.
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Στις 29/10 με σχετική ανακοί-
νωση η Κυπριακή Δημοκρατία
αναφέρει πως «με δύο αντι-Na-
vtex ακυρώνει τις δύο Navtex
της Τουρκίας, η οποία δέσμευσε
περιοχές στα ανοιχτά του κόλ-

που της Αμμοχώστου και γύρω από το Ακρω-
τήρι του Απ. Ανδρέα για ασκήσεις τον Νοέμ-
βριο. Το Κέντρο Συντονισμού  Έρευνας και
Διάσωσης (ΚΣΕΔ) χαρακτηρίζει τις δύο Navtex
της Τουρκίας «παράνομες, αφού παραβιάζουν
τα χωρικά ύδατα, την κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της Δημοκρατίας».

1. Τι σημαίνει τις «ακύρωσε»; Ποια μέσα
διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία για να τις
ακυρώσει; Στο διεθνοπολιτικό πεδίο όλοι
μας διαβάζουν και σίγουρα κουνούν το κεφάλι
για τον τρόπο που ενεργεί το υπό τον Χρι-
στοδουλίδη κυπριακό ΥΠΕΞ.

2. Ο Ν. Αναστασιάδης με τους βοηθούς
του θριαμβεύουν στην πολιτική της παρα-
μυθίας (παρηγοριά, παραμύθι, παρά-μύθος).
Στις δυσκολίες η καταγγελία. Στις δύο Navtex
με δύο αντι-Navtex. Η εικονική πραγματι-
κότητα να δώσει την παρηγορία πως «έχουμε
ισχύ» στη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων
των «8». 

3. Ο κατά δήλωση Αναστασιάδη μέντοράς
του Γ. Κληρίδης εκτιμούσε πως όσο είναι
άλυτο το Κυπριακό, ο φάκελος «φυσικό αέριο»
θα βρίσκεται στο ντουλάπι. Ο διάδοχός του
κατόρθωσε το ακριβώς αντίθετο: ακινητο-
ποίησε τον ρόλο Ε.Ε. - ΟΗΕ, διέλυσε το δια-
πραγματευτικό τοπίο, κατέστρεψε τις πολλές
δυνατότητες του ενεργειακού προγράμματος
εμφανίζοντας στους Κυπρίους ποικίλες τρι-
μερείς με Σίσι και Νετανιάχου, ή και ενέργειες
που δεν έχουν την απαιτούμενη πολιτική
βάση για να αποδώσουν, βλ.East-Med, Navtex,
αντι-Navtex, «Nautical Geo». 

4. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφ/δας «Κα-
θημερινή», «το ερευνητικό σκάφος «Nautical
Geo» κινείται από τις 21/10 εντός του τεμαχίου
1 της κυπριακής ΑΟΖ και παρακολουθείται
από μακρινή απόσταση από ένα τουρκικό
πολεμικό πλοίο. Τον Σεπτέμβριο ανατολικά

της Κρήτης δέχθηκε τουρκικές προκλήσεις.
Στην κυπριακή ΑΟΖ εισήλθε αρχές Οκτω-
βρίου. Δύο τουρκικές φρεγάτες το παρενό-
χλησαν με αποτέλεσμα να αγκυροβολήσει
ανοιχτά του λιμανιού της Λάρνακας» (Α. Το-
μαράς, 22/10).

5. Η υπουργός Ενέργειας Ν. Πηλείδου μί-
λησε για γεωτρήσεις «Νοέμβριο με Δεκέμβριο
το πολύ» (29/6). Στις 4/11 προσέθεσε πως «ο
νέος γύρος ερευνητικών γεωτρήσεων, ο οποί-
ος αναμένεται να ξεκινήσει τέλος του χρόνου,
με τη γεώτρηση ExxonMobil και της Qatar
Petroleum στο τεμάχιο 10, θα προσδιορίσουν
σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα και τον τρόπο
με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι υδρογο-
νάνθρακες στην κυπριακή ΑΟΖ». Ο Τ. Μπιλγ-
κίτς, εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, απάν-
τησε στη Ν. Πηλείδου πως «η ε/κ πλευρά
ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέα γεώτρηση
τον Νοέμβριο. Εάν συμβεί αυτό, εμείς ως
Τουρκία θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις απα-
ραίτητες απαντήσεις σε τέτοιες προκλήσεις
προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώ-
ματα των Τ/κ» (21/10).

6. Έχουμε ήδη αρκετά δεδομένα επί της
θαλάσσης για να δούμε τις βασικές πτυχές
του θέματος. O αγωγός EastMedείναι πολιτικό
κατασκεύασμα, όχι ένα βιώσιμο, ενεργειακό
project. Ποια εταιρεία θα επενδύσει πάνω
από 7 δισ. σε μια περιοχή αστάθειας; Η Ε.Ε.
κάνει στροφή στις ΑΠΕ. Το ρωσικό φυσικό
αέριο έχει το απάνω χέρι στις τιμές. Επιπρό-
σθετα, απόσπασμα από την ομιλία Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Γ.Σ. του ΟΗΕ δείχνει στροφή
της Αθήνας σε κάποιον άλλο δρόμο: «Έχω
ένα όραμα για την Ανατολική Μεσόγειο:
Αντί να συνεχίσουμε τις διαμάχες του προ-
ηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες
, ένα αγαθό που χάνει την αξία του, θα πρέπει
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας (με την Τουρκία)
και να συνεργαστούμε ενάντια στους νέους
κοινούς εχθρούς, κλιματική κρίση, απειλή
της παράνομης μετανάστευσης» (25/9).

7. Το Ισραήλ, με την πρωθυπουργία Ν.
Μπένετ, δεν δίνει την ίδια βαρύτητα στο ζή-
τημα με τις «Τριμερείς» ή στα δίκτυα που

δίνει το «παρών» της η Κύπρος. Ο Νετανιάχου
ήταν πεπεισμένος πως η μη λύση του Κυ-
πριακού εξυπηρετεί το Ισραήλ, γι’ αυτό και
ο παρεμβατικός ρόλος του στη Λευκωσία
έφερε αποτελέσματα. 

8. Ποια εξήγηση υπάρχει για τις κινήσεις
του «Nautical Geo» αυτή την περίοδο; Γιατί
ο Ν. Αναστασιάδης θεωρεί ότι θα προχωρήσει
κάτι, όταν όλα τα άλλα είναι διαλυμένα; Ποια
πολιτική ή και στρατιωτική στήριξη διαθέτει;
Πιθανώς να επιλέγει να αποστέλλει το «Na-
utical Geo» λίγο έξω από τη Λεμεσό για να
δείξει στην κοινή γνώμη ότι το πρόγραμμα
«υπάρχει» και «κάτι κινείται».

9. Κανένας φορέας στη νήσο δεν αντιδρά
στην πολιτική των κενών λόγων και της πα-
ραμυθίας. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτήν,
αριστεύουμε από συνήθεια. Από την ανα-
κοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας
και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) διαβάζω τις εκφράσεις:
«παράνομες, παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα,
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Δημοκρατίας». Γιατί πιστεύουμε πως όσο
πιο πολλές φορές γράψουμε το «παράνομο»
και «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τα τουρ-
κικά πολεμικά θα φύγουν μια ώρα νωρίτερα;
Διότι εμφανίζουμε την κενολογία ως «αντί-
δραση», ενώ τις ανακοινώσεις ως «δράση»! 

10. Μέσα σε μια χαοτική περίοδο λίγες
φωνές διείδαν τις εξελίξεις και προέβλεψαν
το συνολικό σκηνικό σε όλες τις διαστάσεις
του. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας
Κ. Σημίτης, με μια δήλωση-«τορπίλη», έδειξε
πως το να βλέπεις πέρα από το συγκυριακό
είναι ένα σπάνιο πλεονέκτημα που δεν το
βρίσκεις εύκολα στο σημερινό γιουσουρούμ
της μικροπολιτικής. Σε ομιλία του στη Λευ-
κωσία στις 30/11/13 σημείωσε πως «η ση-
μερινή στιγμή είναι μια στιγμή με δυνατό-
τητες. Η ανεύρεση κοιτασμάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατο-
λικής Μεσογείου δημιουργεί προϋποθέσεις
συνεργασίας, αλλά και ενέχει τον κίνδυνο
οριστικών ρήξεων». 

Αντι-Navtex... μέχρι το ’23!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Οι φαντάροι, οι οποίοι
υπηρέτησαν και υπη-
ρετούν στην πράσινη
γραμμή, για χρόνια
φωνάζουν σιωπηλά
για την απουσία κα-

μερών στα φυλάκια. Γκρινιάζουν
και λένε ότι: «δεν είναι δυνατόν να
βγάζουμε τόσες ώρες σκοπιά, μέρα
και νύκτα και να μην έχουν τοπο-
θετηθεί κάμερες, οι οποίες κάνουν
χίλιες φορές καλύτερα τη δουλειά,
αφού “βλέπουν” και “ακούνε” κα-
λύτερα, μέρα και νύκτα και επιπλέον
αντιλαμβάνονται κάθε κίνηση. Την
ώρα κατά την οποία οι δορυφόροι
βλέπουν τα πάντα από το διάστημα,
τα κινητά τηλέφωνα κάνουν τη νύ-
κτα μέρα, εμείς να πολεμούμε για
να μην κοιμηθούμε και για να προ-
στατευτούμε από τις εφόδους των
αξιωματικών». Κακά τα ψέματα,
αλλά σε μεγάλο βαθμό, το στράτευμα
λειτουργεί ακόμη με δομές του πε-
ρασμένου αιώνα, σε επίπεδο της

εκπαίδευσης και της φρούρησης
της πράσινης γραμμής από τους
φαντάρους. Με τη γενική χρήση
καμερών, σίγουρα στο τέλος της
ημέρας το κόστος θα είναι πολύ πιο
χαμηλό και το αποτέλεσμα σίγουρα
πολύ καλύτερο.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής έκανε το μεγάλο βήμα και
έπεισε τους Eυρωπαίους να θεωρή-
σουν πρακτικά και όχι νομικά τη
γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ως
εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης και
έτσι άρχισε η τοποθέτηση συρμα-
τοπλεγμάτων και καμερών. Με τον
τρόπο αυτό θα ανακοπεί το «τρο-
μακτικό» κύμα των παράτυπων με-
ταναστών, αλλά εμμέσως θα καλυ-
φθεί και ένα τεράστιο μέρος από τα
καθήκοντα της Εθνικής Φρουράς
και των φαντάρων στις σκοπιές.
Επιτέλους, θα μπει μια τάξη, να αρ-
χίσει να λειτουργεί η λογική και να
σταματήσουν οι συναισθηματισμοί,
οι οποίοι στο τέλος της ημέρας μόνο

ζημιά προκαλούν. Φτάνει να ανα-
λογιστεί κανείς ότι θα εξοικονομη-
θούν εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ και θα σταματήσουν οι παρά-
τυποι μετανάστες να ρισκάρουν τη
ζωή τους, τελικά για μια «φυλακή»
στο Πουρνάρα. Αν ως λαός είμαστε
φιλάνθρωποι και είμαστε στο βάθος
της ψυχής μας, καλό είναι τα χρή-
ματα τα οποία διατίθενται για τη
φύλαξη των παράτυπων μεταναστών
να προσφέρονται σε δωρεές, φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων και ιερα-
ποστολικών αποστολών, για τις
οποίες πρέπει να είμαστε πολύ πε-
ρήφανοι ως λαός. Το θαύμα της Κέ-
νυας, με τον μητροπολίτη Μακάριο,
καθώς και άλλων ιεραποστολών,
δεν πρέπει να υποτιμάται. 

Το επόμενο μεγάλο βήμα θα πρέ-
πει να είναι η τοποθέτηση καμερών
στα σχολεία. Να τερματιστεί επιτέ-
λους η υποκρισία της προστασίας,
τάχα των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
πίσω από την οποία κρύβονται ανο-

μολόγητα εγκλήματα. Τα βαποράκια
ναρκωτικών και τα χαμερπή πάθη,
μικρών και μεγάλων, κρύβονται
κατά κανόνα, πίσω από τις κλειστές
πόρτες των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των. Ο φόβος για διαρροή προσω-
πικών στιγμών στο διαδίκτυο μπορεί
εύκολα να ξεπεραστεί με τη σύγ-
χρονη τεχνολογία. Υπάρχουν σή-
μερα κάμερες, οι οποίες καταγρά-
φουν κωδικοποιημένες εικόνες, οι
οποίες μπορούν να μετατραπούν
σε κανονικές εικόνες, μόνο με κω-
δικούς και ειδική επεξεργασία, η
οποία προσφέρει και την προστασία
από επιθέσεις χάκερς. Οι εποχές άλ-
λαξαν και οι μικροκαβγάδες των
παιδιών, με χαστούκια και πετρο-
πόλεμο, σήμερα ελέω διαδικτύου
και τηλεόρασης, μετατράπηκαν σε
ορισμένες περιπτώσεις σε «δολο-
φονίες» ψυχών, οι οποίες όχι σπάνια
συνοδεύονται και από απίστευτες
σωματικές αγριότητες.

Πριν από αρκετές δεκαετίες, αρ-

κούσε ένα αρνητικό νεύμα στον κα-
φενέ του χωριού, για να τιμωρηθεί
ο «γουρσούζης», ο άτακτος από την
κοινωνία του χωριού. Η απόρριψη
κυρίως στις μικρές κοινωνίες ισο-
δυναμεί με βαρύτατη ποινή, γι’ αυτό
και πολλοί «γουρσούζηδες» εγκα-
τέλειπαν τα χωριά τους, αφήνοντας
πίσω περιουσίες, μόνο και μόνο,
γιατί δεν τους χαιρετούσαν οι συγ-
χωριανοί τους. Πριν από μερικά
χρόνια, μια φωτογραφία στην εφη-
μερίδα και ένα πλάνο στην τηλεό-
ραση αποτελούσαν πιο ισχυρή τι-
μωρία, από την ποινή του δικαστή.
Σωστά σήμερα απαγορεύτηκαν οι
φωτογραφίσεις υπόπτων, γιατί όλοι
είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου. Ωστόσο, φτάσαμε σήμερα
στο άλλο άκρο και στο όνομα δήθεν
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδη-
γούμαστε σε ανεξέλεγκτες κατα-
στάσεις, για τις οποίες «βουρούν
και δεν φτάνουν» οι αστυνομικοί.
Σημασία έχει η πρόληψη και όχι η

καταστολή. Ο φόβος της κάμερας
μπορεί να φέρνει «κόλαση», αλλά
φέρνει και «παράδεισο» στους νο-
μιμόφρονες και ηθικούς ανθρώπους. 

Ο χρόνος κυλά και ο κόσμος γυρ-
νά και τα γερασμένα μυαλά, τα οποία
εδώ και χρόνια δεν τολμούν ή αδυ-
νατούν να προχωρήσουν σε τολμηρά
βήματα τεχνολογικού εκσυγχρονι-
σμού της κοινωνίας, σιγά-σιγά φεύ-
γουν. Η νέα γενιά, πολύ πιο μορ-
φωμένη και πολύ πιο λογική, σίγουρα
δεν ανέχεται «κουτοπονηριές». Μπο-
ρεί η Κύπρος να βρίσκεται σήμερα
στον πάτο της Ευρώπης, στη χρήση
του διαδικτύου, σε επαγγελματικό
επίπεδο, αλλά με τα νέα «δυνατά
μυαλά», τα οποία σύντομα θα ανέλ-
θουν σε δομές εξουσίας, τα πράγματα
θα γίνουν σίγουρα πολύ καλύτερα.
Το μέλλον είναι σίγουρα πολύ ελ-
πιδοφόρο, αν και κανείς δεν ξέρει
τι του επιφυλάσσει η μοίρα.  

Ανάγκη οι κάμερες προστασίας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Ο Hassan Al-Adari (δεξιά) επικεφαλής των Sadrist, συναντά τον επικεφαλής της κουρδικής αντιπροσωπείας Hoshyar Zebari (αριστερά) για δια-
πραγματεύσεις σχετικά με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Βαγδάτη, που έγιναν στις 5 Νοεμβρίου. 

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Η περίπτωση του
υπουργού Εσωτερι-
κών, κ. Νουρή, απο-
τελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα του πώς
στην Κυπριακή Δημο-

κρατία ένας μη ικανός υπουργός πα-
ραμένει στη θέση του. Την ίδια στιγ-
μή δείχνει πως για ένα σημαντικό
υπουργείο, όπως το Εσωτερικών,
ένας άνθρωπος, ο οποίος  έχει υπο-
πέσει σε σειρά από γκάφες σε σχέση
με το χαρτοφυλάκιό του παραμένει
θρασύτατος έναντι μιας δημοσιο-
γραφικής έρευνας κι αντί για απάν-
τηση επιτίθεται, χυδαία, εναντίον
του δημοσιογράφου που τη δημο-
σίευσε (σ.σ. επιτέθηκε ξανά από αέ-
ρος σε τηλεοπτικό συνάδελφο στο
ΡΙΚ). Ο κ. Νουρής μέχρι στιγμής μας
είπε ανακρίβειες για τα ασυνόδευτα,
ανακρίβειες για την ύπαρξη τζιχαν-
τιστών, και τον αριθμό τους, σε δομή
φιλοξενίας μεταναστών. Έβαλε ένα
σύρμα στη νεκρή ζώνη που θα απέ-
τρεπε τις ροές παράτυπων μετανα-
στών που ένας δημοσιογράφος πέ-
ρασε από πάνω του –ακριβώς όπως
μαθαίνεις σε ένα ΚΕΝ της Ε.Φ. Πέ-
ρυσι μας έλεγε για την προπαγάνδα
του Αl Jazeera και της Τουρκίας –
για μια δημοσιογραφική έρευνα που
μας ρεζίλεψε διεθνώς και που μας...
τελείωσε το Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα. 

Όποιος παροικεί στην Ιερουσα-
λήμ γνωρίζει ποιος είναι ο πολιτικός
ρόλος του κ. Νουρή στο Υπουργικό.
Παραμένει ο εκφραστής μιας σκλη-
ρής δεξιάς γραμμής που εξυπηρετεί
την άγρα ψήφων δεξιότερα του κυ-
βερνώντος κόμματος του Δημοκρα-
τικού Συναγερμού. Και σε αυτό τον
ρόλο είναι εξαιρετικός, αν κρίνει κα-
νείς από τη συγκράτηση των διαρ-
ροών του ΔΗΣΥ προς το ΕΛΑΜ και
τη σκληρή δεξιά στροφή της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη –τώρα που δεν
είναι 2004 και που δεν έχει σχέδιο
Ανάν και προοπτική λύσης. Ακού-
γοντας τον κ. Νουρή, ο ψηφοφόρος
που προσλαμβάνει τους πρόσφυγες
στη λογική του «να τους πάρετε
έσσω σας» παραμένει πιστός στην
κυβέρνηση και δεν ψηφίζει ΕΛΑΜ.
Ο άνθρωπος όμως δεν κάνει για
υπουργός Εσωτερικών –δεδομένου
ότι η πτυχή του προσφυγικού/με-
ταναστευτικού παραμένει εκ των
βασικών προκλήσεων στο χαρτο-
φυλάκιο του υπουργείου του. Όχι
μόνο για την Κύπρο αλλά για κάθε
ευρωπαϊκό υπουργείο Εσωτερικών. 

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Πολίτης» της συναδέλφου κ. Ηλιάδη
διαβάσαμε ουσιαστικά για τα push
backs της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε προσφυγικές ροές που φτάνουν
στην Κύπρο διά θαλάσσης από τον
Λίβανο. Τα εξοργιστικά στοιχεία
είναι δύο: ο τρόπος αντιμετώπισης
ανήλικων (βρέφη) και εγκύων και η
αποκάλυψη ότι ουσιαστικά άντρες
της Αστυνομίας Κύπρου βρέθηκαν
προ θερμού επεισοδίου με άντρες
από τα σώματα ασφαλείας του Λι-
βάνου. Και το πρόβλημα εδώ δεν εί-
ναι μόνο η πρακτική –από σκοπιάς
Διεθνούς Δικαίου και ηθικής– αλλά

και η συμφωνία της Κ.Δ. με τον Λί-
βανο για επαναπροώθηση προσφύ-
γων. Ο Λίβανος, ως γνωστόν, δεν εί-
ναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμ-
βασης της Γενεύης σχετικά με το
καθεστώς των προσφύγων του 1951
ή του Πρωτοκόλλου της του 1967.
Επιπλέον, δεν έχει υιοθετήσει μια
συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά
με το καθεστώς των προσφύγων –
δεδομένου του μεγάλου αριθμού Σύ-
ρων προσφύγων που φιλοξενεί μετά
από μια δεκαετία πολέμου στη Συρία.
Επίσης, ο Λίβανος βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης, συνεπώς
μια κρίση –όπως γράψαμε στην «Κ»–
με αυξημένες ροές προς την Κύπρο
αποτελεί επαληθεύσιμο σενάριο
τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το
σημείο η πρακτική της Κ.Δ. που ο
κ. Νουρής προφανώς επικροτεί πά-
σχει από μια σοβαρή παράλειψη λο-
γικής: όσες φορές και αν η Κ.Δ. πα-
ραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο (σ.σ. Σύμ-
βαση της Γενεύης του 1951 και στον
Νόμο για το Άσυλο της Ε.Ε., άρθρο
3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα [ΕΣΔΑ], το
άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Βασανιστήρια,
την Απάνθρωπη και Ταπεινωτική
Μεταχείριση ή Τιμωρία, άρθρο 16
της Διεθνούς Σύμβασης για την Προ-
στασία Όλων των Ατόμων από Αναγ-
καστική Εξαφάνιση, άρθρο 4 του
Πρωτοκόλλου αριθ. 4 της ΕΣΔΑ σχε-
τικά με τις συλλογικές απελάσεις)
με επαναπροωθήσεις προκειμένου
να δημιουργήσει προηγούμενο και
αποτροπή ως προς την παράτυπη
μετανάστευση, αν ο Λίβανος καταρ-
ρεύσει δεν θα γλυτώσει την κρίση.
Και 15 βάρκες και 100 ανθρώπους
να κακομεταχειριστείς, αν ο Λίβανος
καταρρεύσει, μέχρι 150.000 άνθρω-
ποι θα μπορούσαν να αφιχθούν στην
Κύπρο. Αυτούς ούτε να τους διώξεις
μπορείς, ούτε να τους πνίξεις. 

Φυσικά και το προσφυγικό είναι
πρόκληση. Φυσικά και ο ρόλος της
Τουρκίας είναι προβληματικός. Αλλά
η ημικατεχόμενη Κύπρος με τους
Μορφίτες, τους Κερυνειώτες και
τους Βαρωσιώτες πρόσφυγες στην
ίδια τους τη χώρα ή θα είναι με το
Διεθνές Δίκαιο ή με την κατοχή. Ο
κ. Νουρής καλό θα ήταν να προΐστα-
ται ενός υπουργείου που εξετάζει
fast-track τις αιτήσεις πολιτικού
ασύλου προκειμένου ένας αριθμός
εξ αυτών να πάει στο καλό –παρα-
κάτω, ένας πληθυσμός να ενταχθεί
και εκείνοι που δεν δικαιούνται να
απελαθούν χθες. Να μη γίνονται
«βουνάρι» οι αιτήσεις, ενώ Ρώσοι
και Καμποτζιανοί απατεώνες έπιαναν
το διαβατήριο της Κ.Δ. σε πέντε ερ-
γάσιμες. Ειδάλλως, να πάει σπίτι
του. Και τέλος αυτοί που γράφουν
«pray for Lebanon» και που κάνουν
photo-ops στον Λίβανο –όπως ο κ.
Αβέρωφ και ο κ. Χριστοδουλίδης–
να προσεύχονται μην πάθουμε κι
εμείς τα ίδια κάποτε και πρέπει να
μπούμε σε βάρκες ή τσαντίρια, όπως
το 1974. 

O ανίκανος
κ. Νουρής

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Η γενική βούληση, η
βούληση δηλαδή
ενός λαού, δεν σφάλ-
λει ποτέ στο νομο-
θετικό της έργο, υπο-
στηρίζει με έμφαση

ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ στο «Κοινωνικό
συμβόλαιο» (1762). Ο λαός, απο-
κλειστικός κάτοχος της νομοθετικής
εξουσίας χωρίς δικαίωμα παραχώ-
ρησής της σε τρίτους, σύμφωνα
πάντα με τον Γάλλο διαφωτιστή,
δεν σφάλλει ποτέ όταν την ασκεί.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύ-
τερο ερώτημα στη νεότερη πολιτική
φιλοσοφία και πρακτική. Ποιος
λαός δεν σφάλλει ποτέ και, αν σφάλ-
λει, πώς μπορούμε να του εμπι-
στευτούμε ένα τόσο σημαντικό έρ-
γο; Η απάντηση στο φαινομενικό
αυτό παράδοξο δεν έχει να κάνει
με το ποιόν του κάθε λαού, αλλά
με την ουσία της νομοθετικής πρά-
ξης. Η γενική βούληση δεν είναι η
αυθαίρετη θέληση ενός λαού, αλλά
η έλλογη άσκηση της νομοθετικής
αρχής από τον λαό. Πότε λειτουργεί
ορθά η γενική βούληση; Όταν νο-
μοθετεί υπέρ του γενικού συμφέ-
ροντος και όχι υπέρ του συμφέ-
ροντος συγκεκριμένων ατόμων ή

ομάδων. Απαντώντας σε αυτό το
ερώτημα, ο Λέο Στράους συνέδεσε
τη νομοθετική πράξη με την αρχή
της γενίκευσης, όπως αυτή διατυ-
πώθηκε από τον Ιμάνουελ Καντ:
«Κάνε σαν η κάθε σου πράξη να
έχει γενική ισχύ». Αν για παράδειγ-
μα εγώ δεν πληρώνω τους φόρους
μου, είναι σαν να νομοθετώ τη γε-
νική κατάργηση της φορολογίας
και άρα την κατάργηση του Δημο-
σίου. Αυτό όμως αντιβαίνει στο δη-
μόσιο συμφέρον εφόσον θα καθι-
στούσε αδύνατη την όποια δημόσια
λειτουργία. Επομένως, ο νόμος, ο
οποίος θα επέτρεπε σε συγκεκρι-
μένα άτομα ή ομάδες να μην τιμούν
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
δεν είναι συμβατός με τη γενική
βούληση. Η τελευταία, ως «γενική»,
είναι προσανατολισμένη αποκλει-
στικά στο γενικό συμφέρον και
έχει πάντοτε καθολική ισχύ. 

Το δυστύχημα είναι ότι η αντι-
προσωπευτική κοινοβουλευτική
δημοκρατία μας μόνο υπό συγκε-
κριμένους όρους μπορεί να γίνει ο
εκφραστής της γενικής βούλησης
και έτσι να μη σφάλλει στο νομο-
θετικό της έργο. Πιο συγκεκριμένα,
οι αντιπρόσωποι του λαού, οι βου-

λευτές, νομοθετούν ορθά μόνο όταν
εφαρμόζουν την αρχή της γενίκευ-
σης σε κάθε σχέδιο νόμου, για να
διαπιστώσουν αν έχει όντως κα-
θολική ισχύ και αν είναι ως εκ τού-
του συμβατό με το γενικό συμφέ-
ρον. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση,
ακόμη και όταν ομοφωνούν, δεν
εκφράζουν τη γενική βούληση,
αλλά υπηρετούν αλλότρια συμφέ-
ροντα. Νομοθετούν δηλαδή για
συγκεκριμένα άτομα, δίνουν «προ-
νόμια» (privilegia) σε ιδιώτες ή ομά-
δες ιδιωτών εις βάρος του όλου.
Αυτοί οι «κατά παραγγελία» νόμοι
είναι ο θεμέλιος λίθος της διαφθο-
ράς. Το κοινοβούλιο μετατρέπεται

έτσι σε όργανο εξυπηρέτησης ιδιω-
τικών συμφερόντων και οι βουλευ-
τές σε πιόνια ομάδων πίεσης και
ατόμων με ισχυρή επιρροή στα
κέντρα εξουσίας. Κανένα κράτος
δικαίου δεν μπορεί να δημιουργηθεί
και να ευδοκιμήσει υπό αυτούς
τους όρους. Πόσο μάλλον που η
συγκεκριμένη λογική χειραγώγησης
της νομοθετικής εξουσίας λειτουρ-
γεί κυρίως διαβρωτικά ενάντια στα
καλώς κείμενα, στο ορθό δηλαδή
νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
του κράτους δικαίου. Πιο απλά,
εφόσον ο νομοθέτης που έκανε
τον νόμο μπορεί και να τον αλλάξει,
δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμ-
μορφωθούμε στον νόμο αν είμαστε
σε θέση να τον αλλάξουμε.

Η συγκεκριμένη πολιτική και
κοινωνική στάση είναι η ουσία της
ανομίας. Τι κι αν κανένας νόμος
δεν έχει αναδρομική ισχύ; Τι κι αν,
ακόμη κι αν ψηφισθεί νόμος που
να επιτρέπει σήμερα αυτό που ο
ίδιος νόμος απαγόρευε χθες δεν θα
έχει ισχύ για το χθες; Η λογική της
διαφθοράς λέει ότι, αν ο νομοθέτης
αλλάξει τον νόμο, τότε αυτό σημαί-
νει ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν
κακός και συνεπώς η μη τήρησή

του κατά το παρελθόν επιτρεπτή.
Η προσδοκία αλλαγής του νόμου
καταστρέφει τον νόμο και επιτρέπει
την καταστρατήγησή του. Αυτό βέ-
βαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
να καταργούνται νόμοι οι οποίοι
δε ακολουθούν πλέον το πνεύμα
και το ήθος της εποχής. Αυτό ση-
μαίνει ότι ο νομοθέτης δεν πρέπει
να έχει υπόψη του συγκεκριμένα
συμφέροντα όταν νομοθετεί, αλλά
μόνο γενικές περιπτώσεις. Δεν είναι
η εξαίρεση που θα καθορίσει τον
νόμο αλλά ο κανόνας. Όποιος νο-
μοθετεί με σκοπό να εξαιρέσει ιδιώ-
τες από τη γενική ισχύ του νόμου
δεν νομοθετεί σύμφωνα με τη γε-
νική βούληση και άρα δεν δρα ως
αντιπρόσωπος του λαού αλλά ως
σφετεριστής της ψήφου του. 

Δυστυχώς, η πρακτική αυτή
είναι διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.
Έχει συντελέσει κατά το παρελθόν
και εξακολουθεί να συντελεί στην
απώλεια της εμπιστοσύνης των πο-
λιτών στο κράτος τους. Επιτρέπει
στους εχθρούς του κοινοβουλευ-
τικού συστήματος να επηρεάσουν
τους πολίτες εναντίον της φιλελεύ-
θερης δημοκρατίας προκρίνοντας

ουτοπικές λύσεις όπου η εξουσία
βρίσκεται στα χέρια των λίγων ενά-
ρετων και αδιάφθορων. Στην πα-
ρούσα συγκυρία, στον βαθμό που
προωθεί όχι μόνο την ανομία αλλά
και προάγει ένα γενικευμένο κοι-
νωνικό αίσθημα ανομίας σε έναν
τόπο, η κάθε προνομιακή αλλαγή
νόμου για την εξυπηρέτηση ιδιω-
τικών συμφερόντων ωθεί τους ψη-
φοφόρους στα πολιτικά άκρα, στέλ-
νοντάς τους στα δίχτυα όσων προ-
παγανδίζουν το τέλος του «συστή-
ματος». Τα «αντισυστημικά» κόμ-
ματα και οι αυτόκλητοι «σωτήρες»
πιάνουν δουλειά, διαβάλλουν τα
δημοκρατικά ήθη και προωθούν
το πνεύμα μισαλλοδοξίας και φα-
νατισμού σε ένα κλίμα διάχυτης
αμφισβήτησης των θεσμών. Μο-
ναδικός φραγμός σε κάθε είδους
πολιτική παρεκτροπή είναι η συ-
νέπεια και συνέχεια του νόμου. Ο
νομοθέτης έχει την αποκλειστική
ευθύνη γι’ αυτό.                             

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευ-
ρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημί-
ου του Στρασβούργου.

Ο νομοθέτης και η διαφθορά
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Η κατάκτηση του ΓεΣΥ και ο ΔΗΣΥ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Του δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗ

Η αθηροσκληρωτική καρδιαγ-
γειακή νόσος αποτελεί έναν
γενικό όρο, που ορίζεται ως

η δημιουργία αθηρωματικής πλά-
κας στα τοιχώματα των αρτηριών,
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
μειωμένη ροή του αίματος και σε
μια σειρά σοβαρών παθήσεων,
όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, πε-
ριφερική αρτηριακή νόσος και
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, που
περιλαμβάνει το έμφραγμα του
μυοκαρδίου και την ασταθή στη-
θάγχη. Έχει ενδιαφέρον να ση-
μειώσουμε ποιος είναι και ο ρόλος
της χοληστερόλης στη νόσο.

Η χοληστερόλη είναι μια ουσία
που είναι απαραίτητη για την ομα-
λή λειτουργία του ανθρώπινου ορ-
γανισμού. Πολλές σύνθετες λει-
τουργίες του σώματος, όπως η δη-
μιουργία των μεμβρανών και η
σύνθεση αρκετών ορμονών, εξαρ-
τώνται από τη χοληστερόλη. Όταν
όμως τα επίπεδά της αυξηθούν
σημαντικά, γίνεται επιβλαβής για
τον οργανισμό, καθώς κολλάει στα
τοιχώματα των αγγείων και έτσι
πυροδοτεί την αθηροσκλήρυνση,
μία διαδικασία εκφύλισης των αγ-
γείων που ευθύνεται για την αθη-
ροσκληρωτική καρδιαγγειακή νό-
σο. Τα είδη χοληστερόλης: Είναι
η χοληστερόλη που βρίσκεται στις
λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότη-
τας (LDL), η χοληστερόλη που βρί-
σκεται στις λιποπρωτεΐνες υψηλής
πυκνότητας (HDL) και η χοληστε-
ρόλη που βρίσκεται στις λιποπρω-
τεΐνες πολύ χαμηλής πυκνότητας
(VLDL). Στην καθημερινή κλινική
πράξη προσδιορίζουμε στο αίμα
την ολική χοληστερόλη, την HDL
χοληστερόλη και την LDL χολη-
στερόλη. Ποια από αυτά τα είδη
ενοχοποιούνται για την αθηρο-
σκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο;
Η LDL χοληστερόλη είναι η κατ’
εξοχήν επικίνδυνη (εξ ου και ο
όρος κακή χοληστερόλη), ενώ η
HDL θεωρείται προστατευτική
(καλή χοληστερόλη). Γι’ αυτόν τον
λόγο δεν δίνουμε ιδιαίτερη αξία
στις τιμές της ολικής χοληστερό-
λης, αλλά θα πρέπει να παρεμβαί-
νουμε, όταν οι τιμές της LDL είναι
υψηλές ή/και όταν οι τιμές της
HDL είναι χαμηλές. Τα υψηλά επί-
πεδα LDL χοληστερόλης συνδέ-
ονται με σχεδόν τρία εκατομμύρια
θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. 

Παράγοντες κινδύνου για υψη-
λή κακή χοληστερόλη (LDL) είναι: 

(1) Το οικογενειακό ιστορικό.
Είναι συχνό φαινόμενο άτομα
που ακολουθούν υγιεινό τρόπο
ζωής να εμφανίζουν υψηλές τιμές
χοληστερόλης όταν υπάρχει συγ-
γενής πρώτου βαθμού με το ίδιο
πρόβλημα.

(2) Οι κακές διατροφικές συ-
νήθειες. Η τακτική κατανάλωση
κορεσμένων και τρανς λιπαρών

που βρίσκονται μέσα σε δημοφιλή
προϊόντα του εμπορίου μπορεί
να αυξήσει το επίπεδο κακής χο-
ληστερόλης. Επίσης, τρόφιμα με
υψηλή χοληστερόλη όπως το κόκ-
κινο κρέας και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα συντείνουν στην αύξη-
ση της χοληστερόλης.

(3) Το υψηλό σωματικό βάρος.
Η παχυσαρκία προκαλεί αύξηση
της ολικής χοληστερόλης στο
αίμα αυξάνοντας την LDL και
ελαττώνοντας την HDL χοληστε-
ρόλη.

(4) Το κάπνισμα. Μελέτες έχουν
δείξει ότι η διακοπή του καπνί-
σματος συνοδεύεται με αύξηση
των τιμών της καλής χοληστερό-
λης (HDL).

Ποια είναι όμως τα φυσιολογικά
όρια της LDL; Σύμφωνα με τις
πρόσφατες κατευθυντήριες οδη-
γίες της Ευρωπαικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας το ανώτερο επι-
τρεπτό όριο της κακής χοληστε-
ρόλης (LDL), το όριο δηλαδή πάνω
από το οποίο συνιστάται αντιμε-
τώπιση (αλλαγές στον τροπό ζωής
ή/και φαρμακευτική αγωγή) δια-
φέρει από άτομο σε άτομο ανα-
λόγως της παρουσίας ή όχι άλλων
παραγόντων κινδύνου για καρ-
διαγγειακά νοσήματα.

Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται
μια εξατομικευμένη αξιολόγηση
των παραγόντων κινδύνου που
φέρει το κάθε άτομο.Tα όρια, όπως
ορίζονται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιο-
λογικής Εταιρείας, είναι τα ακό-
λουθα:

(α) Για άτομα πολύ υψηλού κιν-
δύνου για καρδιαγγειακό νόσημα
(για παράδειγμα ασθενείς μετά
από εγκεφαλικό ή έμφραγμα του
μυοκαρδίου)  LDL<55mg/dl.

(β) Για άτομα υψηλού κινδύνου
(για παράδειγμα ασθενέις με σακ-
χαρώδη διαβήτη και άλλους συ-
νυπάρχοντες παράγοντες κινδύ-
νου) LDL<70mg/dl.

(γ) Για άτομα μέτριου κινδύνου
(για παράδειγμα ασθενέις με σακ-
χαρώδη διαβήτη χωρίς άλλους πα-
ράγοντες κινδύνου) LDL<100mg/dl
και (δ) για άτομα χαμηλού κινδύνου
(απουσία παραγόντων κινδύνου)
LDL<116mg/dl.

Η συνήθης αντιμετώπιση της
υψηλής χοληστερόλης στο αίμα
περιλαμβάνει διατροφικές αλλα-
γές, σωματική άσκηση και αν κρι-
θεί αναγκαίο, ειδική φαρμακευτική
αγωγή. Η επιλογή των φαρμάκων
γίνεται από τον αρμόδιο ιατρό
λαμβάνοντας υπόψη διάφορους
παράγοντες, όπως η ηλικία του
ασθενούς, το ιατρικό ιστορικό
του, οι παρενέργειες και οι ατο-
μικοί παράγοντες κινδύνου. 

Ο δρ Κωνσταντίνος Εργατούδης είναι
καρδιολόγος MD, PhD.

Μ έχρι το 2017 ήμασταν η μό-
νη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που δεν είχε γενικό

σύστημα υγείας. Και μιλάμε για
το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής
όλων μας, για την υγεία μας. Οι
λόγοι που καθυστερήσαμε ήταν
πολλοί, όλοι κάτω από την έλλειψη
ενός συστατικού: της πολιτικής
βούλησης. Είναι η μεγαλύτερη με-
ταρρύθμιση, η μεγαλύτερη κατά-
κτηση της κοινωνίας. Εκ των πραγ-
μάτων, άλλαξε τις ισορροπίες στον
τομέα της υγείας. Και τόσα χρόνια,
κανένας δεν τολμούσε να τα βάλει
με τα μεγάλα συμφέροντα και να
αλλάξει τα δεδομένα. Είτε ήταν
των γιατρών, των ασφαλιστικών,
των φαρμακέμπορων και άλλων. 

Δύο ήταν οι πολιτικές πράξεις.
Η πρώτη το 2001, η ίδρυση του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,
και η δεύτερη το 2017, το ΓεΣΥ.
Δύο πράξεις που αποδεικνύουν
την πολιτική βούληση του Δημο-
κρατικού Συναγερμού να νομοθε-
τεί, να μεταρρυθμίζει, βλέποντας
το καλό των πολλών, υπηρετώντας
το δημόσιο συμφέρον. Δεν υπο-
τιμούμε τη συμβολή των υπόλοι-
πων πολιτικών κομμάτων. Αλλά
ούτε τους χαρίζουμε αυτή τη με-
γάλη κοινωνική κατάκτηση και
ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε πως
για δέκα χρόνια που κυβέρνησαν,
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ έκαναν γαργάρα
την εφαρμογή του ΓεΣΥ και τύρ-
βαζαν για τα συμφέροντα που λέ-
γαμε πιο πάνω. 

Αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρ-

νηση του Νίκου Αναστασιάδη, η
κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού με υπουργό Υγείας τον
Γιώργο Παμπορίδη συμφώνησε
και ψηφίστηκαν ομόφωνα τα νο-
μοσχέδια που αφορούσαν την
εφαρμογή του ΓεΣΥ. Αυτή η κυ-
βέρνηση, η κυβέρνηση του Νίκου
Αναστασιάδη, η κυβέρνηση του
Δημοκρατικού Συναγερμού με
υπουργό Υγείας τον Κωνσταντίνο
Ιωάννου εφάρμοσε το ΓεΣΥ και
την αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων. Είναι κρίμα, σή-
μερα να φορτώνεται για άλλη μια
φορά ο Δημοκρατικός Συναγερμός
τη μεμψιμοιρία για υπονόμευση
του ΓεΣΥ την ώρα που έπρεπε να
καρπώνεται τα πολιτικά οφέλη
από αυτή τη μεγάλη κοινωνική
κατάκτηση των εργαζομένων και
όλων των κατοίκων της Κύπρου. 

Ο πρόεδρος της παράταξης, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεκαθάρισε
δημοσίως πως δεν πρόκειται να
αλλάξουμε τη φιλοσοφία και την

αρχιτεκτονική του ΓεΣΥ και σκό-
τωσε τους ψιθύρους που ξεκίνησαν
από τον αναπληρωτή πρόεδρο,
τον Χάρη Γεωργιάδη, πως εμείς,
που το φέραμε και το εφαρμόζουμε
θα το υπονομεύσουμε. Αυτό που
βγαίνει για άλλη μια φορά από τη
δημόσια συζήτηση για το ΓεΣΥ εί-
ναι πως χρειάζεται να ξεκαθαρί-
σουμε μια και καλή τη θέση του
κόμματος. Δεν γίνεται κάθε φορά
που ανοίγει μια τέτοια συζήτηση
να μην είναι κρυστάλλινες οι προ-
θέσεις του κυβερνώντος κόμματος
που έφερε και εφαρμόζει τη με-
ταρρύθμιση. 

Το Γενικό Σύστημα Υγείας, που
σήμερα απολαμβάνουμε, έχει συγ-
κεκριμένες παραμέτρους. Έχει
αρχιτεκτονική και φιλοσοφία μο-
νοασφαλιστικού χαρακτήρα. Αυτή
η συζήτηση τελείωσε. Αυτό μας
συμβούλευσαν και οι Ολλανδοί,
αυτό ψηφίσαμε, αυτό εφαρμόζου-
με. Ήταν άλλωστε και μέρος της
εξίσωσης για την αυτονόμηση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων, απα-
ραίτητο προαπαιτούμενο για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ. Όποιος υπο-
στηρίξει πως σήμερα δεν υπάρχουν
ζητήματα είναι εκτός πραγματι-
κότητας. 

Αυτά τα ζητήματα πρέπει να
τα λύσουμε. Και όσα δεν μπορούν
να λυθούν από την εφαρμογή των
κανονισμών του ΟΑΥ να το κά-
νουμε με νομοθετική ρύθμιση. Αλ-
λά πρώτα οφείλει και ο ΟΑΥ να
εφαρμόσει πλήρως τον υφιστάμενο
νόμο και τους κανονισμούς, κάτι

που σήμερα δεν γίνεται. Από εκεί
και πέρα καμία νομοθετική πρω-
τοβουλία δεν μπορεί να ναρκοθετεί
και να υπονομεύει την αρχιτεκτο-
νική και την φιλοσοφία του ΓεΣΥ
που έχουμε. Μελετώντας τις ανα-
λύσεις των τελευταίων ημερών,
πείστηκα πως η πρόταση νόμου
του Μαρίνου Σιζόπουλου κάνει
αυτό ακριβώς που δεν θέλουμε. Η
προσωπική μου θέση είναι ξεκά-
θαρη και είναι ενάντια στη συγ-
κεκριμένη πρόταση νόμου. 

Σήμερα, οφείλουμε να μιλήσου-
με ξεκάθαρα. Να αφήσουμε τα μι-
σόλογα, τα «ναι μεν αλλά». Και ως
Δημοκρατικός Συναγερμός να μην
αφήνουμε καμία αμφιβολία σε κα-
νέναν πως δεν υπηρετούμε το συμ-
φέρον των πολλών, της κοινωνίας
και των πολιτών, το δημόσιο συμ-
φέρον. Είναι κρίμα για όλα τα στε-
λέχη της παράταξης, είναι άδικο
στην ιστορία του Δημοκρατικού
Συναγερμού να τολμούμε διαχρο-
νικά και να φέρνουμε και να εφαρ-
μόζουμε τις μεγαλύτερες, τις πιο
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
στον τόπο και να μην καταφέρ-
νουμε να τις καρπωνόμαστε πλή-
ρως. Ας ξεκινήσουμε από το ΓεΣΥ,
ας ξεκαθαρίσουμε εσωτερικά το
τι κάνουμε και τι θέλουμε να κά-
νουμε για να καταφέρουμε να πεί-
σουμε και τους πολίτες για τις προ-
θέσεις μας.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι βουλευ-
τής Λευκωσίας και Εκπρόσωπος Τύπου
ΔΗΣΥ. @dmdemetriou

Η αθηροσκληρωτική
καρδιαγγειακή νόσος

<<<<<<

Το κοινοβούλιο μετατρέ-
πεται έτσι σε όργανο εξυ-
πηρέτησης ιδιωτικών
συμφερόντων και οι
βουλευτές σε πιόνια
ομάδων πίεσης και ατό-
μων με ισχυρή επιρροή
στα κέντρα εξουσίας. 

<<<<<<<

«Δεν γίνεται κάθε φορά
που ανοίγει μια τέτοια
συζήτηση να μην είναι
κρυστάλλινες οι προθέ-
σεις του κυβερνώντος
κόμματος που έφερε
και εφαρμόζει τη με-
ταρρύθμιση».
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Σημαντικές αλλαγές στην προσωπι-
κή μας ζωή, στις οικονομικές μας 
επιλογές, με επίκεντρο τις κατοι-
κίες και τα αυτοκίνητά μας, αλλά 
και στον τρόπο λειτουργίας σειράς 
επιχειρήσεων επιφέρει το κρίσι-
μο για το περιβάλλον εγχείρημα 
της «πράσινης μετάβασης» που 
προωθεί η κυβέρνηση μέσω του 
νέου κλιματικού νόμου, ο οποίος 
εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη 
από το υπουργικό συμβούλιο, έπει-
τα από εισήγηση του αρμόδιου 
υπουργού Κώστα Σκρέκα.

Με την ψήφιση του νέου νόμου, 
στον οποίο αποδίδει ιδιαίτερη ση-
μασία ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, πρέπει να θεωρεί-
ται δεδομένο πως θα αρχίσουμε 
να σκεφτόμαστε διαφορετικά τι 
αυτοκίνητο θα αγοράσουμε και 
πότε, καθώς επίσης και τον τρόπο 
θέρμανσης της κατοικίας μας, ενώ 
σταδιακά οι εικόνες της καθημε-
ρινότητάς μας θα μεταβάλλονται: 
θα αρχίσουμε, για παράδειγμα, να 
βλέπουμε περισσότερους σταθ-
μούς φόρτισης αυτοκινήτων και 
λιγότερα βενζινάδικα. 

Είναι ενδεικτικό ότι από το 
2030 θα επιτρέπεται η πώληση 
μόνο οχημάτων μηδενικών εκ-
πομπών αερίου του θερμοκηπίου 
–που δεν καίνε βενζίνη ή πετρέ-
λαιο–, ενώ θα απαγορεύεται σε 
όλα τα κτίρια η χρήση καυστή-
ρων πετρελαίου θέρμανσης. Ετσι, 
όποιος δεν στρέφεται σε κάποια 
άλλη λύση θα είναι υποχρεωμένος 
να χρησιμοποιεί για τη θέρμανση 
μόνο κλιματιστικά.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο, 
που πρόκειται να τεθεί σε διαβού-
λευση και άρα είναι «ανοικτό» σε 
επιμέρους αλλαγές και βελτιώσεις, 
προβλέπονται:
Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων στα κτίρια
• Από το 2023 απαγορεύεται η 
εγκατάσταση καυστήρων πετρε-
λαίου θέρμανσης, όπου υπάρχει 
επαρκές διαθέσιμο δίκτυο φυσι-
κού αερίου.
• Από το 2025 απαγορεύεται η 
εγκατάσταση καυστήρων πετρε-
λαίου θέρμανσης.

• Από το 2030 απαγορεύεται σε 
όλα τα κτίρια η χρήση καυστήρων 
πετρελαίου θέρμανσης.
Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων από επιχειρήσεις
• Ρυπογόνες επιχειρήσεις όπως βι-
ομηχανίες, τουριστικές και πτηνο-
τροφικές εγκαταστάσεις και υδα-
τοκαλλιέργειες υποχρεούνται σε 
κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων 30% έως 
το 2030 σε σχέση με το 2022 (με 
προσαρμογή στην εκάστοτε πα-
ραγωγή τους).
• Από το 2023 και έπειτα, σε όλα 
τα νέα επαγγελματικά κτίρια με 
κάλυψη άνω των 500 τ.μ. πρέπει 
να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά 
σε ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον 30% της κάλυψης. 
Ετσι, όπως προβλέπεται στο νομο-
σχέδιο, θα καλύπτονται οι ανάγκες 
των νέων κτιρίων με καθαρή ενέρ-
γεια, η οποία εκτός από χαμηλό-
τερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
είναι και αισθητά φθηνότερη σε 
σχέση με εκείνη που παράγεται 
από ορυκτά καύσιμα.
• Εως το τέλος Μαρτίου 2023 οι 
εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρη-
ματιστήριο, οι τράπεζες, οι όμιλοι 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, 
οι επιχειρήσεις logistics, οι επιχει-
ρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου και οι 
αλυσίδες λιανικού εμπορίου που 
απασχολούν πάνω από 500 εργα-
ζομένους αναλαμβάνουν την υπο-
χρέωση να δημοσιεύουν ετήσια 
αναφορά για το ανθρακικό τους 
αποτύπωμα με έτος αναφοράς το 
2022, ώστε να είναι σαφές πόσο 
«φιλικές» γίνονται σταδιακά προς 
το περιβάλλον. Στην έκθεση συ-
μπεριλαμβάνονται εθελοντικοί 
στόχοι και δράσεις μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου. Η έκθεση επικαιροποιείται 
ετησίως.
Μέτρα προώθησης οχημάτων μη-
δενικών εκπομπών
• Από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα 
νέα επιβατηγά δημόσιας χρήσης, 
αυτοκίνητα ταξί στην Περιφέρεια 
Αττικής και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς 
και το ένα τρίτο των νέων ενοι-
κιαζόμενων οχημάτων θα είναι 

οχήματα μηδενικών εκπομπών.
• Από το 2023 τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο των νέων εταιρικών αυ-
τοκινήτων θα πρέπει να είναι ηλε-
κτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλε-
κτρικά οχήματα.
• Αναφορικά με την πώληση και-
νούργιων επιβατικών οχημάτων 
και ελαφρών επαγγελματικών οχη-
μάτων, από το 2030 επιτρέπεται η 
πώληση μόνο οχημάτων μηδενι-
κών εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου (δεν θα πωλούνται αυτοκί-
νητα που καίνε βενζίνη, πετρέλαιο 
ή υγραέριο).
Μέτρα για μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στα μη δια-
συνδεδεμένα νησιά
• Εως το 2030 απαγορεύεται η χρή-
ση μαζούτ για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας στα μη διασυν-
δεδεμένα νησιά.

Επί της ουσίας, ο κλιματικός 
νόμος αποτελεί τον «Οδικό Χάρ-
τη» που υιοθετεί η χώρα προκει-
μένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050. Στην κατεύθυνση αυτή 

περιλαμβάνει γενικές κατευθύν-
σεις αλλά και συγκεκριμένα μέτρα 
για επτά τομείς: Την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμό-
τητας, τις μεταφορές, τη βιομη-
χανία, τα κτίρια, τη γεωργία και 
κτηνοτροφία, τα απόβλητα, και, 
τέλος, τις χρήσεις γης, τις αλλαγές 
χρήσεων γης και τη δασοπονία.

Διασύνδεση με Αίγυπτο

Ο κλιματικός νόμος δεν είναι 
βεβαίως μια μεμονωμένη παρέμ-
βαση της κυβέρνησης στην κα-
τεύθυνση της «πράσινης μετά-
βασης» της χώρας. Συνοδεύεται 
από άλλες πρωτοβουλίες, όπως 
τα «πράσινα νησιά», όπου τη 
σκυτάλη παίρνει πλέον η Χάλ-
κη. Οπως επίσης, κινήσεις και με 
γεωστρατηγική σημασία, με κο-
ρυφαία ίσως την ηλεκτρική δι-
ασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου. 
Η ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, 
που υπογράφηκε πρόσφατα, πε-
ριλαμβάνει σαφή αναφορά στην 
ανάγκη σεβασμού της κυριαρχί-
ας και των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων των δύο χωρών, η οποία 
συνδέεται ευθέως με την Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 
και τις θαλάσσιες ζώνες τους, που 
έχουν οριστεί με βάση τη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας το 1982. Στο ενεργει-
ακό πεδίο, η συμφωνία Ελλάδας 
- Αιγύπτου αποτελεί την πρώτη 
που θα υλοποιεί τη διασύνδεση 
ανάμεσα στην Ευρώπη και την 
Αφρική και μπορεί μεσοπρόθεσμα 
να συμβάλει στη διαφοροποίηση 
των πηγών εισαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθιστώντας τη χώ-
ρα «κόμβο» μεταφοράς πράσινης 
ενέργειας προς την Ε.Ε.

Ο πλανήτης δεν θα έχει μέλλον αν 
αυτό δεν είναι πράσινο. Η μετά-
βαση στην κυκλική και βιώσιμη 
οικονομία αποτελεί εθνική προτε-
ραιότητα για την Ελλάδα. Αναπτυ-
ξιακή πρόκληση, καθώς αξιοποιεί 
τα τεράστια συγκριτικά της πλεο-
νεκτήματα, που σχετίζονται με τη 
μοναδική φύση και την πρωτογενή 
της παραγωγή, με τον πολιτισμό 
και τον τουρισμό της. Κοινωνική 
αναγκαιότητα, αφού δημιουργεί 
νέο δημόσιο πλούτο και απασχό-
ληση, προσφέροντας ταυτόχρο-
να φθηνή, καθαρή ενέργεια και 
καλύτερες συνθήκες ζωής στους 
πολίτες. Αλλά και γεωστρατηγικό 
προτέρημα, με τη θέση της χώρας 
στην ανατολική Μεσόγειο να τη 
μετατρέπει σε δυναμικό διεθνή 
ενεργειακό κόμβο.

Σε αυτή την κατεύθυνση η κυ-
βέρνηση κινητοποιεί σημαντι-
κούς πόρους. Οι δράσεις για την 
πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό θα απορρο-
φήσουν το 38% των 32 δισ. του 
Προγράμματος «Ελλάδα 2.0», που 
θα πλαισιωθούν από δεκάδες δισ. 
ιδιωτικών επενδύσεων, διαμορφώ-
νοντας το οικονομικό και κοινω-
νικό τοπίο των επόμενων δεκα-
ετιών. Ενα τοπίο, όμως, που δεν 
θα απειλείται από την κλιματική 
κρίση. Είναι ένα μήνυμα που έρχε-
ται από το μέλλον, αλλά αποτελεί 

αναγκαιότητα του παρόντος. Μία 
πραγματικότητα, που θα ακυρώ-
νει τις κρίσεις και θα δημιουργεί 
ευκαιρίες. Προωθώντας παράλ-
ληλα και έναν άλλον τρόπο ζωής. 

Αυτό ζητούν οι πολίτες και 
πρώτοι οι νέοι μας. Και σε αυτό 
το αίτημα ανταποκρινόμαστε, δι-
απερνώντας με το νήμα της πρά-
σινης μετάβασης όλες τις δράσεις 

μας. Από την οικονομία μέχρι την 
εκπαίδευση και από τον πολιτι-
σμό μέχρι την εξωτερική πολιτική. 
Εχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά 
και σχέδιο που τους κάνει ρεαλι-
στικούς. Και, κυρίως, τη δύναμη 
και την όρεξη να γίνουν πράξη. 

Θέλω σε λίγα χρόνια, όταν ανα-
φέρεται κάποιος στην Ελλάδα να 
μιλάει για μια χώρα πρότυπο πρά-
σινης ανάπτυξης. Μπορούμε και 
θα το πετύχουμε.

Πράσινες
επιχειρήσεις,
Ι.Χ. και κτίρια

Η Ελλάδα πρότυπο
πράσινης ανάπτυξης

Κυριάκος Μητσοτάκης στην «Κ»

Πώς αλλάζει τις ζωές μας

ο νέος περιβαλλοντικός νόμος

Από το 2030 
απαγορεύεται
η χρήση καυστήρων 
πετρελαίου θέρμανσης 
– Από το 2023 σε όλα 
τα νέα επαγγελματικά 
κτίρια με κάλυψη άνω 
των 500 τ.μ. πρέπει 
να τοποθετούνται 
φωτοβολταϊκά.

Η μετάβαση στην 
κυκλική και βιώσιμη
οικονομία αποτελεί 
εθνική προτεραιότητα. 
Αναπτυξιακή πρόκλη-
ση, κοινωνική αναγκαι-
ότητα, αλλά και γεω-
στρατηγικό προτέρημα.

Στον νέο κλιματικό νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη από το υπουργικό συμβούλιο, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη 
φωτ., ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Χάλκη, η οποία μετατρέπεται σε πράσινο, ενεργειακά αυτόνομο νησί.
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Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε κρίσιμη μεταβλητή για την πορεία 
της οικονομίας και της χώρας τους 
επόμενους μήνες αναδεικνύεται η 
ανάσχεση του νέου κύματος της 
πανδημίας, τέταρτου κατά σειράν, 
με την κυβέρνηση να θέτει ως κορυ-
φαία προτεραιότητα την προστασία 
της λειτουργίας της αγοράς. Ως εκ 
τούτου, παρότι τα νέα αυστηρότερα 
μέτρα τέθηκαν σε ισχύ μόλις χθες, 
το Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζεται 
ήδη ένα Plan B για την περίπτωση 
κατά την οποία τα κρούσματα κο-
ρωνοϊού συνεχίσουν να αυξάνο-
νται, προκαλώντας περαιτέρω πί-
εση στο σύστημα υγείας. 

Επί της ουσίας, η κυβέρνηση 
έχει αποφασίσει, όταν και εάν κρι-
θεί απαραίτητο, να βγάλει από το 
συρτάρι μια δέσμη μέτρων που 
είχε αξιοποιηθεί και πέρυσι, κι-
νούμενη σε δύο πυλώνες: στην 
ενίσχυση του ΕΣΥ και στην αυ-
στηροποίηση των περιορισμών, 
κυρίως στη διασκέδαση. Ειδικό-
τερα, σε σχέση με το σύστημα 
υγείας προβλέπεται: α) Να περι-
οριστούν τα κανονικά χειρουρ-
γεία, ώστε να αυξηθούν οι κλίνες 
COVID. β) Η συνεργασία με ιδιω-
τικές κλινικές, που θα απορροφή-
σουν non COVID περιστατικά. γ) Η 
πρόσκληση σε γιατρούς ώστε να 
ενταχθούν στο ΕΣΥ και, εάν δεν 

υπάρξει η αναγκαία προσέλευση, 
η επιστράτευσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με 
δεδομένα τον σταθερά υψηλό αριθ-
μό κρουσμάτων και την αυξανόμε-
νη πίεση στο σύστημα υγείας, δεν 
πρέπει να αποκλειστεί κάποια απ’ 
αυτά τα μέτρα να ενεργοποιηθούν 
ακόμη και μέσα στον μήνα. Πα-
ράλληλα, στο μέτωπο της περαιτέ-
ρω αυστηροποίησης των μέτρων, 
στις «κόκκινες» περιοχές είναι πι-
θανόν να αποφασιστεί: α) Κατάρ-
γηση των ορθίων στους χώρους 

διασκέδασης, β) απαγόρευση της 
μουσικής και γ) περιορισμός του 
ωραρίου λειτουργίας σε εστιατόρια 
και μπαρ έως κάποια συγκεκριμένη 
ώρα, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο μεταμεσονύκτιος συνωστισμός.  

Το πότε και εάν εφαρμοστεί το 
πιθανό Plan B, θα εξαρτηθεί σε με-

γάλο βαθμό από το πώς θα εξελι-
χθεί η εβδομάδα που μας έρχεται 
όχι μόνο σε επίπεδο κρουσμάτων, 
αλλά κυρίως σε επίπεδο πίεσης του 
ΕΣΥ και των διασωληνωμένων. Η 
αισιόδοξη πρόβλεψη λέει πως από 
την επόμενη εβδομάδα μπορούμε 
να δούμε μια «επιπέδωση» στις κα-

μπύλες, που θα σημαίνει πως αυτή 
τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύ-
φωση της πανδημίας. Το απαισιό-
δοξο σενάριο, από την άλλη, είναι 
να δούμε την κορύφωση στα τέλη 
του μήνα, που σημαίνει πως και ο 
∆εκέμβριος θα είναι ένας πολύ δύ-
σκολος μήνας. 

Στα θετικά, ωστόσο, πρέπει να 
συμπεριληφθούν δύο δεδομένα. 
Πρώτον, το τελευταίο διάστημα 
οι εμβολιασμοί αυξάνονται τό-
σο όσον αφορά την πρώτη δόση 
όσο και τα ραντεβού για την τρί-
τη δόση, που το επόμενο διάστη-
μα θα αποτελέσει το «κλειδί» για 
την εξέλιξη της πανδημίας και της 
διατήρησης ενός συμπαγούς τεί-
χους ανοσίας. ∆εύτερον, στο τείχος 
προστίθενται εκτός από τους εμ-
βολιασμένους και οι νοσήσαντες, 
δημιουργώντας τελικά σχετική αι-
σιοδοξία πως το τέταρτο κύμα δεν 
θα κρατήσει τόσο σε διάρκεια και 
σε ένταση όσο το αντίστοιχο τον 
περυσινό χειμώνα.  

Το παράδειγμα της ΔΕΗ  

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνη-
ση, πλην της πανδημίας που απο-
τελεί ένα δυναμικό και απρόβλε-
πτο φαινόμενο, βάζουν σε άμεση 
προτεραιότητα την οικονομία και 
τις επενδύσεις, που ήδη φέρνουν 
απτό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα, όπως μεταδίδουν 
κυβερνητικές πηγές, είναι η ∆ΕΗ. 
Το 2019 ήταν ουσιαστικά χρεο-
κοπημένη και σήμερα λόγω της 
εξυγίανσής της, η ∆ΕΗ βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή για την κατα-
πολέμηση του διεθνούς κύματος 
ακρίβειας στην ενέργεια, απορ-
ροφώντας σχεδόν το σύνολο των 
αυξήσεων. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία που έχει η κυβέρνηση, μέσα 
σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια η 
επιχείρηση από ζημίες ύψους 903,7 
εκατ. ευρώ το 2018 και 1,68 δισ. το 
2019 (επί διοικήσεων ΣΥΡΙΖΑ) έχει 
περάσει στα κέρδη. Αντίστοιχα, το 
2020 η επιχείρηση εμφάνισε κέρ-
δη 35,2 εκατ. ευρώ και αύξησε τα 
επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων στα 
885 εκατ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, η ∆ΕΗ εμφάνισε επανα-
λαμβανόμενα EBITDA ύψους 225,5 
εκατ. ευρώ, προϊδεάζοντας πολύ 
νωρίς για την πορεία του έτους, 
παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία 
με την ενεργειακή κρίση. 

Ως αποτέλεσμα, στις αρχές του 
2019 η τιμή της μετοχής βρισκό-
ταν στην περιοχή του 1,30 ευρώ 
και σήμερα διαπραγματεύεται πά-
νω από τα 9 ευρώ, ενώ η εταιρεία 
πλέον δανείζεται με επιτόκιο πέ-
ριξ του 3,5%, από 6%-7% πριν από 
δυόμισι χρόνια. Η παραπάνω δια-
μορφωθείσα κατάσταση δίνει τη 
δυνατότητα στη ∆ΕΗ να κοιτάει 
και την επόμενη ημέρα, όπως εί-
ναι η ηλεκτροκίνηση. Τον τελευ-
ταίο χρόνο έχει δημιουργήσει ένα 
μεγάλο δίκτυο διαθέσιμων φορτι-
στών σε όλη την Ελλάδα, με εγκα-
τεστημένα περισσότερα από 400 
σημεία φόρτισης, ενώ μέσα στο 
2022 αναμένεται να έχει εγκατα-
στήσει περισσότερους από 1.000 
δημόσιους φορτιστές.

Μεταξύ ανάσχεσης του τέταρτου κύματος και προστασίας της αγοράς

Η κυβέρνηση επεξεργά-
ζεται Plan B για την πε-
ρίπτωση κατά την οποία 
τα κρούσματα κορωνοϊ-
ού συνεχίσουν να αυξά-
νονται, προκαλώντας 
περαιτέρω πίεση
στο σύστημα υγείας.

Αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, προβλέπεται να περιοριστούν τα κανονικά 
χειρουργεία, ώστε να αυξηθούν οι κλίνες COVID, η συνεργασία με ιδιωτικές 
κλινικές, που θα απορροφήσουν non COVID περιστατικά, και η πρόσκλη-
ση σε γιατρούς ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΥ και, αν δεν υπάρξει η αναγκαία 
προσέλευση, η επίταξή τους.
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Των Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ 
και ΣΤ. Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 



Ε Λ Λ Α Δ Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  17Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Σε ένα εντατικό διπλωματικό σπριντ 
αποδύεται η Αθήνα, ενώ την ίδια 
στιγμή προχωρούν ταχύτατα μια 
σειρά από εξοπλιστικά που το αρ-
γότερο έως τις αρχές του επόμενου 
έτους θα έχουν «κλειδώσει» για την 
επόμενη τριακονταετία το μέλλον 
του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) αλ-
λά και την ενίσχυση των Ενόπλων 
∆υνάμεων (Ε.∆.) με όπλα που προ-
σφέρουν ποιοτικό πλεονέκτημα. Η 
Αθήνα παρακολουθεί με ανησυχία 
το κρεσέντο επιθετικών δηλώσε-
ων Τούρκων αξιωματούχων αλλά 
και τη δυσκολία που έχει η Αγκυρα 
ώστε να πείσει τους ∆υτικούς για τις 
προθέσεις της στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Η άρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν να αποχωρήσουν από τη 
Λιβύη οι Τούρκοι στρατιώτες και οι 
μισθοφόροι συμφερόντων της Αγκυ-
ρας παραμένει ένα βασικό στοιχείο 
στις τριβές με την Ουάσιγκτον και 
άλλους δυτικούς παράγοντες, ενώ 
η αποτυχία των στόχων και στη Συ-
ρία επιτείνει την αίσθηση αδιεξό-
δου που επικρατεί στο προεδρικό 
παλάτι. Η διακηρυγμένη απουσία 
της Τουρκίας από τη ∆ιάσκεψη για 
τη Λιβύη –που θα πραγματοποιηθεί 
στις 12 Νοεμβρίου στο Παρίσι–, η 
επικείμενη τετραμερής Ελλάδας, 
Γαλλίας, Αιγύπτου και Κυπριακής 
∆ημοκρατίας στις 19 Νοεμβρίου, 
ακόμα και οι αμερικανικές βάσεις 
στον Εβρο καλλιεργούν, από την 
οπτική γωνία της Αγκυρας, ένα κλί-
μα προσπάθειας «απομόνωσης», 
με αιχμή του δόρατος την Ελλά-
δα. Παράλληλα προς αυτή τη δια-
δικασία, η δραστηριοποίηση ισχυ-
ρών παραγόντων –όπως οι Ιμπραήμ 
Καλίν, Χουλουσί Ακάρ και Νουμάν 
Κουρτουλμούς– αλλά και δευτερευ-
ούσης σημασίας όπως οι Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου και Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού υποδηλώνει ότι στο εσωτερικό 
του κυβερνώντος κόμματος υπάρ-
χει και μια εξελισσόμενη διαμάχη 
δελφίνων.

Πρακτικά, αυτό αφήνει στην κυ-
βέρνηση Ερντογάν ως μοναδική διέ-
ξοδο την επίδειξη ισχύος έναντι της 
πλέον αδύναμης χώρας στην άμεση 
περιφέρειά της, της Κύπρου. Αρμό-
διες πηγές ανέφεραν ότι το επόμενο 
χρονικό διάστημα οι Τούρκοι (διά 
σεισμικών ερευνών ή πλωτού γεω-
τρύπανου) σχεδιάζουν να επιστρέ-
ψουν στο οικόπεδο 6 της ΑΟΖ της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, το οποίο 
εκ των πραγμάτων θεωρείται από 
την Τουρκία ως τμήμα της υφαλο-
κρηπίδας της. Φυσικά στην Αθήνα 
δεν επαναπαύονται, γνωρίζοντας 
ότι η Τουρκία έχει μετατρέψει το 
τουρκολιβυκό μνημόνιο σε «ιερό 
δισκοπότηρο» του επεκτατισμού 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διπλωματικό σπριντ

Στην Αθήνα, πάντως, ο διπλω-
ματικός μαραθώνιος συνεχίζεται. 
Μετά το άνοιγμα και τις επιτυχείς 
συνεργασίες με τον αραβικό κόσμο, 
όπως έδειξε και το πρόσφατο τα-
ξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία, 
η Αθήνα ξεδιπλώνει και την αφρι-
κανική ατζέντα της. Ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος ∆ένδιας βρέθη-
κε την Πέμπτη και την Παρασκευή 
στη Ρουάντα, ενώ στα τέλη Νοεμ-
βρίου έχει προγραμματιστεί να με-
ταβεί στην Γκάνα. Στη συνέχεια 
ο κ. ∆ένδιας θα επισκεφθεί και τη 
Σενεγάλη, όπου θα παραστεί στα 
εγκαίνια της ελληνικής πρεσβείας 
στο Ντακάρ, που επί του πρακτέου 
ήδη λειτουργεί τους τελευταίους 
μήνες με πρέσβη τον Ευθύμιο Κω-
στόπουλο. Γεωπολιτικά η Ελλάδα, 

έπειτα από 12-15 χρόνια σχεδόν 
ολοκληρωτικής απουσίας, επιθυ-
μεί να ανακτήσει έδαφος σε όλη 
την περιοχή από το Σαχέλ έως το 
Κέρας της Αφρικής. Στην Αθήνα, η 
απουσία αποικιοκρατικού παρελθό-
ντος και η ταυτόχρονη συμμετοχή 
σε διεθνείς οργανισμούς –όπως η 
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ– αποτελούν μια 
εγγύηση για ευκολότερες συζητή-
σεις με χώρες όπως η Ρουάντα. Σε 
αυτό το πλαίσιο η διπλωματία των 
εμβολίων αναμένεται να ενταθεί με 
δωρεές και πέρα από τη Ρουάντα.

Τις επαφές της Ελλάδας διευκο-
λύνει και η συμμετοχή στους ορ-
γανισμούς Γαλλοφωνίας και Λου-
ζοφωνίας, καθώς –ιδιαίτερα στον 
πρώτο– συμμετάσχουν αρκετές χώ-
ρες της Αφρικής που έχουν ως επί-
σημη γλώσσα τα Γαλλικά ή τα Πορ-
τογαλικά. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα 
επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία 
και στην Κεντρική Ασία, όπως προ-
κύπτει και από το πρόσφατο ταξίδι 

του υφυπουργού Εξωτερικών για 
την οικονομική διπλωματία και την 
εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη, 
στο Μπισκέκ της Κιργιζίας, όπου 
πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμέ-
νο συνέδριο Ε.Ε. και χωρών της πε-
ριοχής (Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, 
Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν και 
Κιργιζίας). Στη Βασιλίσσης Σοφίας 
σχεδιάζεται, επίσης, ένα λελογισμέ-
νο, και πάντα συνδεδεμένο με την 
ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, άνοιγμα και 
στον Καύκασο.

Αύριο και μεθαύριο ο κ. ∆ένδιας 
θα ταξιδέψει έως την Ιταλία, όπου 
θα έχει επαφές στη Ρώμη. Αύριο 
θα ανταλλάξει με τον ομόλογό του 
Λουίτζι ντι Μάιο τα όργανα επικύ-
ρωσης των θαλάσσιων ζωνών, μια 
τυπική αλλά και συμβολική πράξη 
για τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ 
ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα. Την 
Τρίτη ο κ. ∆ένδιας θα συναντηθεί 
στο Βατικανό με τον καρδινάλιο 
Πιέτρο Παρόλιν, υπεύθυνο για τις 
σχέσεις της Αγίας Εδρας με το εξω-
τερικό αλλά και από τους στενότε-
ρους συνεργάτες του Πάπα Φραγκί-
σκου Α΄. Αναμένεται να συζητηθεί, 
βέβαια, η επικείμενη επίσκεψη του 
Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα αλ-
λά και η πιθανότητα διοργάνωσης 
τετραμερούς με τη συμμετοχή της 
Σερβίας και της Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας, υπό το φως και της κρίσης 
στη Βοσνία.

Τους επόμενους μήνες αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί ο σχεδια-
σμός για το Π.Ν. του μέλλοντος. 
Η σύμβαση για τις τρεις γαλλι-
κές φρεγάτες FDI βρίσκεται υπό 
προετοιμασία, ενώ εκτιμάται 
ότι έως το τέλος του χρόνου θα 
υπάρξει και απόφαση για 3+1 
κορβέτες. 

Η επικρατέστερη επιλογή πα-
ραμένουν οι γαλλικής σχεδίασης 
«Gowind», ωστόσο εσχάτως ει-
σήλθαν στον αγώνα εκ νέου οι 
Ολλανδοί με τις δικές τους κορ-
βέτες Sigma 10514. 

Εκείνο που φαίνεται να προ-
χωράει είναι η προμήθεια 2+2 
φρεγατών τύπου «M» (δύο από 
το γαλλικό και δύο από το βελ-
γικό Ναυτικό). 

Η τιμή που προσφέρουν οι Ολ-
λανδοί είναι εξαιρετικά ανταγω-
νιστική (περί τα 80 εκατ. ευρώ 
ανά μονάδα) και δυνατότητα πα-
ράδοσης μετά το 2025. Προσφέ-
ρονται οι δύο ολλανδικές και υπό 
προϋποθέσεις οι δύο βελγικές 
τύπου «M». 

Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει 
την παράλληλη επίλυση του γρί-
φου της αναβάθμισης των φρε-

γατών τύπου «ΜΕΚΟ», καθώς με 
πολύ λιγότερα χρήματα το Π.Ν. 
αποκτά τέσσερις μονάδες υψη-
λής αξιοπιστίας, για τις οποίες 
το κόστος εκπαίδευσης και το 
ρίσκο προσαρμογής είναι σχεδόν 
μηδαμινό (λόγω της εξοικείωσης 
του Π.Ν. με τις παλαιότερες ολ-
λανδικές φρεγάτες τύπου «S»). 
Σε περίπτωση ευόδωσης αυτού 
του σχεδιασμού, ο στόλος κύ-
ριων μονάδων επιφανείας του 
Π.Ν. μπορεί έως το 2027 να είναι 
ανανεωμένος κατά συντριπτικό 
ποσοστό. 

Την ίδια στιγμή, προωθούνται 
με ταχύτατους ρυθμούς προγράμ-
ματα πρόσκτησης των συστημά-
των SPIKE/NLOS, Rampage και 
SPICE, που προσφέρουν ποιοτι-
κό πλεονέκτημα. 

Προς το παρόν, αναζητείται 
λύση και για την αναβάθμιση των 
F-16 Block 50 σε Block 52+, κυρί-
ως διά της μείωσης του κόστους. 
Περιττό να ειπωθεί ότι όλα τα 
προγράμματα παρακολουθού-
νται από τον Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη, αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών για τη δημοσιονομική 
πολιτική. 

Στο «ραντάρ»
της Αθήνας
οι προκλήσεις
στην Κύπρο

Εως το τέλος του έτους
η απόφαση για τις κορβέτες

Τουρκική κινητικότητα στην ΑΟΖ

Οι πιέσεις στην κυβέρ-
νηση Ερντογάν αφήνουν 
ως μοναδική διέξοδο
την επίδειξη ισχύος 
έναντι της Κύπρου, 
της πλέον αδύναμης 
χώρας στην περιφέρεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος ∆ένδιας θα επισκεφθεί την Ιταλία, όπου μεταξύ άλλων θα ανταλλάξει με τον ομόλογό του Λουίτζι ντι Μάιο τα όργανα επι-
κύρωσης των θαλασσίων ζωνών, μια τυπική αλλά και συμβολική πράξη για τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ που υπέγραψαν Ιταλία και Ελλάδα.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η 3η Νοεμβρίου του 2020 έχει κατα-
γραφεί ως σημείο καμπής για τις 
σχέσεις Αγκυρας - Oυάσιγκτον, κα-
θώς η εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως 
προέδρου των ΗΠΑ άλλαξε όλα τα 
δεδομένα της εξωτερικής αλλά και 
της αμυντικής πολιτικής της Τουρ-
κίας. Πολιτικοί αναλυτές και μέλη 
της τουρκικής αντιπολίτευσης πα-
ρατηρούν πως από την ημέρα της 
εμφάνισης του κ. Μπάιντεν στον 
Λευκό Οίκο τα τουρκικά σεισμο-
γραφικά πλοία –όπως και τα γεω-
τρύπανα– έχουν αποσυρθεί από την 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αγκυρα 
τώρα πια προσπαθεί να προμηθευ-
τεί μαχητικά F-16 και να εκσυγχρο-
νίσει τα ήδη υπάρχοντα, αποδεχό-
μενη οριστικά τον αποκλεισμό της 
από τα F-35.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν 
από τις εκλογές έδειχνε ξεκάθαρα 
την προτίμησή του προς τον Ντό-
ναλντ Τραμπ, καθώς επιθυμούσε να 
συνεχίσει την προσωπική σχέση 
και συνεργασία την οποία είχαν. 
Αν και υπήρξαν κρίσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών –όπως η απειλητική 
επιστολή που είχε στείλει ο Τραμπ 
στον Ερντογάν, αλλά και οι απειλές 
του για κυρώσεις σε περίπτωση 
παραμονής του πάστορα Μπράν-
σον στη φυλακή–, τα προβλήμα-
τα μεταξύ των δύο ηγετών πάντα 
επιλύονταν.

Οι επαφές με Τραμπ

Ο κ. Ερντογάν συνομιλούσε 
τακτικά στο τηλέφωνο με τον κ. 
Τραμπ, είχαν συχνές συναντήσεις 
σε συνόδους, αλλά έκανε και επι-
σκέψεις στον Λευκό Οίκο. Παράλ-

ληλα υπήρχε στενή σχέση μεταξύ 
των γαμπρών των δύο προέδρων. 
Αναλυτές αναφέρουν πως η στρα-
τιωτική επιχείρηση της Τουρκίας 
στη Συρία –με την παράλληλη από-
συρση των αμερικανικών δυνάμε-
ων σε κάποιες περιοχές– πραγμα-
τοποιήθηκε έπειτα από προσωπική 
συνεννόηση των δύο προέδρων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά 
τις αμερικανικές εκλογές είχε την 
ελπίδα πως θα καταφέρει να απο-
κτήσει προσωπική σχέση και με τον 
Τζο Μπάιντεν, ώστε να μπορεί να 
προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο τις 
σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία.

Ομως, στην τουρκική πρωτεύ-
ουσα δεν ξεχνούσαν πως κατά την 
απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 
εναντίον του κ. Ερντογάν, αντιπρό-
εδρος των ΗΠΑ ήταν ο κ. Μπάιντεν. 
Ταυτόχρονα υπενθύμιζαν τις δη-
λώσεις του Αμερικανού προέδρου 
–πριν από τον προεκλογικό αγώνα 
του Ερντογάν για την προεδρία– με 
τις οποίες τον χαρακτήριζε ως «αυ-
τοκράτορα» και πρότεινε οι ΗΠΑ 
να «ενισχύσουν» τους αντιπάλους 
του, ώστε οι τελευταίοι να τον νι-
κήσουν μέσω εκλογών.

Στην Αγκυρα δεν άργησαν να 
αντιληφθούν ότι τα δεδομένα είχαν 
αλλάξει. Οταν ο Τζο Μπάιντεν ανέ-
λαβε τα προεδρικά καθήκοντα στις 
20 Ιανουαρίου του 2021, άρχισε να 
έχει τηλεφωνικές συνομιλίες με τους 
ηγέτες πολλών χωρών. Το τηλεφώ-
νημα που περίμενε η Αγκυρα δεν 
ερχόταν και στην τουρκική πρωτεύ-
ουσα άρχισαν να αντιλαμβάνονται 
πως η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε 
στόχο να δείξει στον κ. Ερντογάν 
πως θα υπάρχουν αποστάσεις στις 
σχέσεις τους. Το σοκ στην Αγκυρα 
έγινε πιο έντονο όταν ο κ. Μπάι-
ντεν αποφάσισε να συνομιλήσει 

τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλο-
γό του, στις 23 Ιουνίου, για να του 
ανακοινώσει πως θα αναγνωρίσει τα 
γεγονότα του 1915 ως «Γενοκτονία 
των Αρμενίων». Ισως αυτός να ήταν 
και ο λόγος που ο κ. Ερντογάν, σε 
συνομιλία του με δημοσιογράφους, 
είχε αναφέρει πως «με τον Μπάιντεν 
δεν αρχίσαμε καλά».

Η πρώτη συνάντηση των δύο 
ανδρών πραγματοποιήθηκε στις 
14 Ιουνίου, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 
Η ενεργοποίηση των ρωσικών πυ-

ραύλων S-400, ο αποκλεισμός της 
Τουρκίας από το πρόγραμμα συ-
μπαραγωγής των F-35 και η μη πα-
ράδοση των μαχητικών, αλλά και η 
στήριξη των ΗΠΑ στους Κούρδους 
της βόρειας Συρίας, ήταν και παρα-
μένουν κάποιες από τις βασικές δι-
αφορές μεταξύ τους.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών 
δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό απο-
τέλεσμα. Ωστόσο, οι δύο πλευρές 
εστίασαν στο ζήτημα του Αφγανι-
στάν, με την Τουρκία να προσπαθεί 
να αναλάβει τον έλεγχο του αερο-
δρομίου της Καμπούλ. Το επιτελείο 
του κ. Ερντογάν θεωρούσε το ζή-
τημα αυτό ως σημαντικό εργαλείο, 
το οποίο θα μπορούσε να επιλύσει 
τις διαφορές των δύο χωρών. Ομως 
με την προέλαση των Ταλιμπάν 
και την κατάληψη του αεροδρο-
μίου κατέρρευσαν τα σχέδια της 

τουρκικής κυβέρνησης. Ακολού-
θησε η προσπάθεια συνάντησης 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
τον Σεπτέμβριο, με τον κ. Μπάι-
ντεν να μην δίνει ραντεβού στον 
κ. Ερντογάν. Αυτός ήταν και ο λό-
γος που ο πρόεδρος της Τουρκίας 
διαμαρτυρήθηκε έντονα και είχε 
δηλώσει ότι «οι σχέσεις μας ως δύο 
χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δεν πάνε κα-
λά και δεν μας συμπεριφέρονται με 
ειλικρίνεια». Μία εβδομάδα έπειτα 
από αυτές τις δηλώσεις ακολούθησε 
η συνάντηση του Τ. Ερντογάν με 
τον Βλαντιμίρ Πούτιν και οι δηλώ-
σεις του πως η Αγκυρα ενδέχεται 
να αγοράσει μαχητικά και υποβρύ-
χια από τη Ρωσία!

Στη Ρώμη

Η συνάντηση της Ρώμης –στη 
Σύνοδο του G20, την περασμένη 
εβδομάδα– πραγματοποιήθηκε στη 
σκιά της κρίσης με τους δέκα πρε-
σβευτές οι οποίοι ζητούσαν την 
αποφυλάκιση του επιχειρηματία 
Οσμάν Καβαλά και τον κ. Ερντο-
γάν να απειλεί να τους διώξει από 
την Τουρκία. Η κρίση ξεπεράστη-
κε με την υποχώρηση και των δύο 
πλευρών. Αναλυτές εκτιμούν πως 
σε περίπτωση που η Αγκυρα χαρα-
κτήριζε τους πρεσβευτές ως «ανε-
πιθύμητους», τότε ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ δεν θα συναντούσε τον Τούρ-
κο ομόλογό του.

Τελικά η συνάντηση των δύο αν-
δρών έγινε, και η βασική διαφορά 
της σε σχέση με τη συνάντηση του 
Ιουνίου ήταν πως συμμετείχαν σε 
αυτή και οι υπουργοί Εξωτερικών 
των δύο χωρών, ο Αντονι Μπλίνκεν 
και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στον 
τουρκικό Τύπο υπάρχουν αναφορές 
πως συμμετείχε και ο διοικητής των 
τουρκικών μυστικών υπηρεσιών 

ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, καθώς και ο 
εκπρόσωπος της τουρκικής προε-
δρίας, Ιμπραήμ Καλίν.

Στη συνάντηση αυτή φαίνεται 
πως οι δύο πλευρές προσπάθησαν 
να συζητήσουν ζητήματα που αφο-
ρούν τις διμερείς διαφορές τους 
αλλά και ζητήματα όπως της Λιβύ-
ης και της Ανατολικής Μεσογείου. 
Ομως, βασική διαφορά είναι πως 
από εδώ και πέρα θα υπάρχει προ-
σπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφο-
ρές θεσμικά και όχι με προσωπικές 
σχέσεις. Ωστόσο, η Αγκυρα ήδη 
υποχώρησε στο ζήτημα των F-35 
και τώρα προσπαθεί να διαπραγ-
ματευτεί την προμήθεια και τον 
εκσυγχρονισμό των F-16, ενώ ψά-
χνει λύσεις για τους S-400.

Φήμες για την υγεία του

Αναστάτωση επικράτησε στην 
Τουρκία με τις ψευδείς ειδήσεις 
που διαδόθηκαν στο ∆ιαδίκτυο 
και ανέφεραν ισχυρισμούς περί 
θανάτου του κ. Ερντογάν. Αμέ-
σως υπήρξε διάψευση, ενώ η ει-
σαγγελία άρχισε έρευνες εναντίον 
30 ατόμων που «ανέβασαν» την 
είδηση στο Twitter. Ομως στον 
αντιπολιτευόμενο Τύπο θέτουν 
ερωτήματα για την κατάσταση της 
υγείας του προέδρου της Τουρκίας, 
ο οποίος σε πολλά βίντεο εμφανί-
ζεται να δυσκολεύεται να περπα-
τήσει ή να κοιμάται την ώρα κά-
ποιων ομιλιών.

Εντύπωση προκαλεί και η τουρ-
κική προεδρία, η οποία για να δι-
αψεύσει διάφορες «πληροφορίες» 
δημοσίευσε την Παρασκευή βίντεο 
με τον κ. Ερντογάν, ο οποίος φορώ-
ντας πουκάμισο και γραβάτα παίζει 
μπάσκετ με μαθητές σε λύκειο της 
Κωνσταντινούπολης. Συμπαίκτης 
του ήταν ο κ. Καλίν...

Η εκλογή Μπάιντεν, καταλύτης στην αλλαγή στρατηγικής Ερντογάν

Η Αγκυρα εγκαταλείπει 
τα F-35, έχοντας 
αποσύρει τα πλοία της 
από την Ανατολική 
Μεσόγειο.

Η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν κατά τη Σύνοδο του G20 στη Ρώμη, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στη σκιά της κρίσης με τους 10 πρεσβευτές, 
δείχνει πως από εδώ και πέρα θα υπάρξει προσπάθεια να γεφυρωθούν 
οι διαφορές θεσμικά και όχι με προσωπικές σχέσεις.
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Toυ ανταποκριτή μας

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ
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Ο Μάικ Πομπέο, πέρα από τέως 
υπουργός Εξωτερικών, θεωρεί-
ται ένας από τους σταρ του Ρεπου-
μπλικανικού Κόμματος αλλά και 
πιθανός διεκδικητής του προεδρι-
κού χρίσματος για τις εκλογές του 
2024. Ο κ. Πομπέο διατηρεί πολύ 
στενές σχέσεις με την ελληνοαμε-
ρικανική κοινότητα, όπως φάνηκε 
άλλωστε με την κεντρική παρου-
σία του στις εκδηλώσεις για τον 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Στη συνέντευξή του στην «Κ» 
θυμάται την ανησυχία που ένιω-
σαν ο ίδιος και ο πρόεδρος Τραμπ 
όταν ανέβαινε επικίνδυνα η έντα-
ση ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Εξηγεί γιατί έστειλε τη 
δική του επιστολή προς τον Ελ-
ληνα πρωθυπουργό, στην οποία 
αναφερόταν στην εγγύηση της 
σταθερότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο. «Ελπίζω να κατανο-
ούν ότι η συμμόρφωση με το δι-
εθνές δίκαιο έχει μεγάλη σημα-
σία», υπογραμμίζει ο κ. Πομπέο 
αναφερόμενος στη συμπεριφο-
ρά της Αγκυρας. Εκφράζει τη χα-
ρά του για την ολοκλήρωση της 
διαπραγμάτευσης της ελληνοα-
μερικανικής αμυντικής συμφω-
νίας, η οποία είχε ξεκινήσει επί 
των ημερών του. Μιλάει ακόμη 
για το πώς αντιμετώπισε η κυ-
βέρνηση Τραμπ την κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Πομπέο είναι καυστικός 
σε σχέση με τον πρόεδρο Ερντο-
γάν και τονίζει ότι οι Τούρκοι θα 
καταλάβουν ότι είναι πολύ καλύ-
τερο για τους ίδιους να παραμεί-
νουν κοντά στη ∆ύση.
– Πόσο σημαντική είναι η επί-

σκεψη του Οικουμενικού Πατρι-

άρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες;

– Αυτό που είναι σημαντικό για 
τους χριστιανούς και ορθοδόξους 
εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και 
νομίζω για τους ανθρώπους κά-
θε πίστης, είναι ότι εκφράζει μια 
βαθιά, θεμελιώδη αντίληψη της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της 
δέσμευσης στον Κύριο. Και αυτό 
συνάδει βαθύτατα με το ποιοι εί-
μαστε και εμείς ως Αμερικανοί. Γι’ 
αυτό, το να έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν αυτόν τον εκπληκτικό 
άνθρωπο, την Αυτού Παναγιότη-
τα τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, 
είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. 
Και είχε την ευκαιρία να ταξιδέ-
ψει σε μέρη εκτός της Ανατολικής 
Ακτής, όπως η ∆υτική Βιρτζίνια 
και η ενδοχώρα της Αμερικής. 
Νομίζω ότι είναι μια πραγματική 
ευλογία για τις Ηνωμένες Πολι-

τείες της Αμερικής να έχουν την 
ευκαιρία να βρεθούν και να προ-
σευχηθούν μαζί του.
– Υπάρχει και μια γεωπολιτική 

διάσταση σε αυτό; Θέλω να πω 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο, 

είστε ο κεντρικός ομιλητής σε 

εκδήλωση γι’ αυτόν.

– Ναι, ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης, ιδίως με τον κ.κ. Βαρθολο-
μαίο επικεφαλής, παίζει σημαντι-
κό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο 
οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την 
ασφάλεια και την ελευθερία σε 
όλο τον κόσμο. Και συμβολίζει το 
μεγαλείο των κυρίαρχων εθνών 
σε όλο τον κόσμο, σε αυτή την 
έννοια της αντιμετώπισης κάθε 
ανθρώπινου όντος με την αξιο-
πρέπεια που του αξίζει, επειδή 
έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσιν Θεού. Και έτσι 
υπάρχει και μια διεθνής συνιστώ-
σα σε αυτό, επειδή η ίδια η Εκ-
κλησία είναι μία και αποτελείται 
από φορείς από όλο τον κόσμο. 
Υπήρξαν κάποιοι που προσπά-
θησαν να χρησιμοποιήσουν την 
Εκκλησία για πολιτικούς σκοπούς. 

Αυτό δεν είναι ωφέλιμο. Η Εκκλη-
σία πρέπει να παίζει σημαντικό 
ρόλο για τον καθέναν και οφεί-
λουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε για να διασφαλίσουμε 
ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κακό-
βουλους παράγοντες να χρησιμο-
ποιήσουν την Εκκλησία για τους 
δικούς τους πολιτικούς, κυριαρ-
χικούς σκοπούς.
– Θέλω να σας ρωτήσω για τις 

σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας. Εσείς 

ξεκινήσατε τη διαπραγμάτευ-

ση της αμυντικής συμφωνίας, 

η οποία ολοκληρώθηκε υπό την 

παρούσα κυβέρνηση. Αναρωτιέ-

μαι πώς αισθάνεστε γι’ αυτό. Και 

είστε επίσης ο πρώτος υπουργός 

Εξωτερικών που συνέταξε επι-

στολή προς τον πρωθυπουργό κ. 

Μητσοτάκη, αναφερόμενος στην 

ασφάλεια της Ελλάδας.

– Είναι πολύ σημαντικό για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ενθου-
σιασμένος για τη σύναψη συμφω-
νίας αμυντικής συνεργασίας. Πρό-
κειται για μια πραγματικά καλή 
εξέλιξη. Εμείς κάναμε πολλά βή-
ματα προόδου, εκείνοι πέρασαν τη 

γραμμή του τερματισμού. Οπότε 
είναι καλό για όλους, για τον πρω-
θυπουργό και για την κυβέρνηση 
Μπάιντεν επίσης. Συνέταξα την 
επιστολή επειδή είναι απολύτως 
σαφές ότι οι Ελληνες προσπαθούν 
να συμμορφωθούν με το διεθνές 
δίκαιο και τις κανονιστικές πρα-
κτικές του σχετικά με το πώς αλ-
ληλεπιδρούν τα έθνη. Και έχουμε 
ένα έθνος, την Τουρκία, το οποίο 
υπήρξε προκλητικό με τρόπους 
που δεν βοηθούν τον τουρκικό 
λαό, την τουρκική ηγεσία, το ΝΑ-
ΤΟ και σίγουρα την οικοδόμηση 
ενός σημαντικού, ισχυρού ερεί-
σματος στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ηθελα να ξεκαθαρίσω ότι υποστη-
ρίζουμε τα έθνη που αναγνωρίζουν 
το διεθνές δίκαιο και τις συμπερι-
φορές που συνάδουν με αυτό. Και 
η Ελλάδα είναι ένα από αυτά, γι’ 
αυτό και η επιστολή.
– Είστε επίσης ο πρώτος υπουρ-

γός Εξωτερικών που επισκέπτε-

ται την Ελλάδα χωρίς να επισκε-

φθεί και την Τουρκία, αφήνοντας 

την πολιτική των ίσων αποστά-

σεων. Υπήρχαν αντιρρήσεις από 

το Στέιτ Ντιπάρτμεντ;

– Υπάρχουν πολλές διαφορε-
τικές απόψεις μέσα στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Είμαι βέβαιος 
πως δεν πίστευαν όλοι ότι αυτή 
θα ήταν η καλύτερη απόφαση, 
αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι 
την κατανόησαν. Εχω ταξιδέψει 
στην Τουρκία πολλές φορές, και 
ως υπουργός Εξωτερικών. Θέλου-
με να είμαστε καλοί εταίροι και 
φίλοι. Επιθυμούμε να είναι αμέ-
ριστοι υποστηρικτές της αποστο-
λής του ΝΑΤΟ. Προσπαθήσαμε 
να τους πείσουμε ότι ήταν κακή 
ιδέα να αγοράσουν ένα ρωσικό 
αμυντικό σύστημα S-400 υψηλής 
τεχνολογίας, αλλά δεν μπορέσαμε 
να τους πείσουμε να μην πάρουν 
αυτό το οπλικό σύστημα. Αυτό συ-
νιστά λάθος για το ΝΑΤΟ, αποτε-
λεί θέμα για τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, για κάθε χώρα του ΝΑΤΟ, 
καθώς και για την ασφάλεια από 
την απειλή που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα από τη Ρωσία αλλά και 
από την Κίνα. Οπότε δουλέψαμε 
ώστε κάθε χώρα να προσπαθή-
σει να οικοδομήσει ένα καλύτερο 
πλαίσιο σχέσεων. Αυτό το συγκε-
κριμένο ταξίδι είχε λοιπόν νόημα 
για μένα. Να πάω στην Ελλάδα για 
να κάνω αυτή τη συζήτηση. Είχα 
πολλές συνομιλίες για την ενερ-
γειακή πολιτική στην Ανατολική 
Μεσόγειο και την ενεργειακή δε-
ξαμενή της Μεσογείου. Πραγμα-
τικά σημαντικές συνομιλίες για 
το πώς θα οικοδομήσουμε την 
ασφάλεια και την ευημερία στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε πο-
λύ να συμμετάσχει η Τουρκία σε 
αυτό. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν 
να κατανοούν πως η συμμόρφω-
ση με το διεθνές δίκαιο έχει με-
γάλη σημασία.
– Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα 

είναι διαφορετική αν φύγει ο 

Ερντογάν;

– Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι 
που θα αποφασίσει ο τουρκικός 
λαός, σε τελική ανάλυση. Πιστεύω 
ότι οι Τούρκοι καταλαβαίνουν πως 
είναι καλύτερο γι’ αυτούς να ανή-
κουν στη ∆ύση. Οτι η ζωή τους θα 
είναι καλύτερη, ότι οι οικογένειές 
τους θα είναι σε καλύτερη μοίρα, 
υποστηρίζοντας τη θρησκευτι-
κή ελευθερία στο εσωτερικό της 
χώρας, με τον τρόπο που το κά-
νει ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος. Αυτά είναι θετι-
κά πράγματα για τον τουρκικό 
λαό και νομίζω ότι το γνωρίζουν 
αυτό. Και έτσι είμαι αισιόδοξος 
και προσεύχομαι η Τουρκία να 
συνεχίσει αυτή τη μακρά πορεία 
προς τη ∆ύση.

– Υπάρχει κάποια στιγ-

μή που σας έχει μείνει 

στο μυαλό, κατά τη διάρ-

κεια της θητείας σας, 

που να αφορά την Ελλά-

δα ή την Τουρκία;

– Ενα από τα πράγματα 
για τα οποία είμαι ιδιαί-
τερα υπερήφανος είναι η 
δουλειά που είχαμε αρ-
χίσει να κάνουμε στον 
τομέα της ενέργειας. Αρ-
χίσαμε να καταστρώνου-
με στρατηγικές για το πώς 
μπορούμε να παρέχουμε 
άφθονη και οικονομικά 
προσιτή καθαρή ενέργεια 
όχι μόνο στην Ανατολική 
Μεσόγειο αλλά και ευρύ-
τερα, όπως με συνδέσεις 
με την Αίγυπτο ενδεχομέ-
νως, με τη Νότια Ευρώπη. 
Αυτές είναι σημαντικές 
διασυνδέσεις. Ενας 
υπουργός Εξωτερικών θε-
ωρείται ότι ασκεί διπλω-
ματία, όμως αν μπορούμε 
να βελτιώσουμε τα οικο-
νομικά, να συνδέσουμε τα 
έθνη έτσι ώστε να δημι-
ουργήσουν θέσεις εργασί-
ας και πλούτο για τους αν-
θρώπους τους, αυτό κάνει 
τη διπλωματία πολύ πιο 
εύκολη.
 
– Και υποθέτω, επίσης, 

η στρατηγική σχέση με-

ταξύ του Ισραήλ, της Ελ-

λάδας και της Αιγύπτου.

– Ναι, είναι σημαντικά. Και 
υπέροχα. Η σπουδαία ηγε-
σία της Ελλάδας έχει οι-
κοδομήσει αυτή τη σχέση. 
Είμαι βέβαιος ότι ο πρωθυ-
πουργός κ. Μητσοτάκης θα 
συνεχίσει να το κάνει αυτό 
και με τη νέα ηγεσία στο 
Ισραήλ. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό σύνολο συνα-
ντίληψης και είμαι κι εγώ 
αισιόδοξος γι’ αυτό. Είδα 
τον υπουργό Εξωτερικών 
κ. ∆ένδια να ταξιδεύει και 
στις χώρες του Κόλπου, 
να μιλάει με τα αραβικά 
έθνη και να προσπαθεί να 
οικοδομήσει σχέσεις μετα-
ξύ της Ελλάδας και άλλων 
αραβικών κρατών. Τους 
επικροτώ γι' αυτήν τους 
την προσπάθεια.

Η διπλωματία
της ενέργειας

Πάντα ανησυχούσα για θερμό επεισόδιο
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μιλάει για την Ελλάδα, την Τουρκία και τις προκλήσεις της θητείας του

A
.P

.

Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

«Είμαι ενθουσιασμένος για τη σύναψη συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. 
Πρόκειται για μια πραγματικά καλή εξέλιξη», λέει ο κ. Πομπέο.

– Κατά τη διάρκεια της θητείας 

σας υπήρχε μεγάλη ένταση μετα-

ξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρξε 

κάποια στιγμή που φοβηθήκατε 

τον κίνδυνο αντιπαράθεσης;

– Πάντα ανησυχείς όταν υπάρ-
χουν πλοία που κινούνται σε επι-
κίνδυνες περιοχές. Ατυχήματα συμ-
βαίνουν και πράγματα που κανένα 
από τα δύο έθνη που βρίσκονται σε 
ένταση δεν μπορεί να επιλύσει από 
εκεί και πέρα. Πάντα ανησυχούσα 
για ένα ατύχημα που θα οδηγούσε 
σε μια δίνη αντιδράσεων. Αυτό δεν 
αφορά μόνο την Ελλάδα και την 
Τουρκία, υπάρχουν και άλλα μέρη 
στον κόσμο, αλλά οι συνομιλίες μου 
με τους Τούρκους πάντα έδειχναν 
ξεκάθαρα ότι ούτε και αυτοί επιζη-
τούσαν κάποια μεγάλη ρήξη. Εχουν 
διαφορετική άποψη για ορισμένα 
ζητήματα του διεθνούς δικαίου. Αυ-
τό δεν με ενοχλεί. Εχουν το δικαίω-
μα να έχουν διαφορετικές απόψεις. 
Υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών για την αντιμετώπιση 
αυτών των διαφορετικών απόψε-
ων. Εμείς θέλαμε να ενταχθούν σε 
αυτόν τον μηχανισμό και όχι να 
πάρουν την κατάσταση στα χέρια 
τους με ένα μονομερές, προκλητικό 
σύνολο ενεργειών. Αυτά ζητήσαμε. 
Είχα πάντα κατά νουν ότι το καλύ-
τερο που μπορούσαν να κάνουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες ήταν να είναι 
εκεί για να ακούσουν και να προ-
σπαθήσουν να ενθαρρύνουν και 
τους δύο να συμμορφωθούν. Αυτό 

κάναμε κάθε μέρα. Ανησυχούσα 
για πολλά πράγματα κατά τη διάρ-
κεια της θητείας μου ως υπουργός 
Εξωτερικών.
– Ωστόσο, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ 

όσο και εσείς ήσασταν βαθιά ανα-

μεμειγμένοι σε αυτό, σωστά;

– Nαι. Εργαζόμασταν και οι δύο 
επιμελώς πάνω σε αυτό, για να δια-
σφαλίσουμε ότι οι εντάσεις, ο κίν-
δυνος που υπήρχε, αντιμετωπίζο-
νταν με τρόπο που να συνάδει με 
τον τρόπο που θα έπρεπε να επι-
λύονται αυτού του είδους οι δια-
φορές. Υπήρχαν μέρες που ήταν 
περίεργες, ήταν πολύ τεταμένες. 
Καταφέραμε, σε κάθε περίπτωση, 
να επαναφέρουμε τα μέρη να συ-
ζητήσουν, καθώς προσπαθούσαν 
να βρουν τον δρόμο τους για να 
διαπραγματευθούν μια λύση στις 
διαφορετικές απόψεις που είχαν 
για συγκεκριμένα θέματα συνό-
ρων, για κυριαρχικά και θαλάσσια 
δικαιώματα.
– Επίσης, στην αρχή της θητείας 

σας υπήρχε μια αριστερή κυβέρ-

νηση στην Ελλάδα, όπως θυμάστε. 

Πώς ήταν η συνεργασία μαζί της, 

διότι διαπραγματευθήκατε πραγ-

ματικά κάποιες δύσκολες συμφω-

νίες, σωστά; Εννοώ, σας εξέπλη-

ξε αυτό;

– Οχι, ο ελληνικός λαός επιλέ-
γει ποιον θέλει να τον κυβερνά. 
Αναπτύξαμε βαθιές σχέσεις με τον 
πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αλλά ο 
λαός είναι εκείνος που επιλέγει. Η 

σχέση αφορά τις Ηνωμένες Πολι-
τείες και την Ελλάδα. Εμείς έχουμε 
τώρα άλλη κυβέρνηση. Η Ελλάδα 
συνεργάζεται πια με τον σημερι-
νό μας πρόεδρο. Ετσι αλληλεπι-
δρούν τα κράτη-έθνη. Κοιτάξτε, 
πάντα υπάρχουν λαοί που είναι 
πιο δύσκολο να συμμεριστούν το 
αξιακό σύστημα και τις αντιλήψεις 
των ΗΠΑ, όχι μόνο για ζητήματα 
ασφαλείας, αλλά και για οικονομικά 
θέματα. Ημασταν αρκετά σαφείς 
στο ότι θα χτίζαμε την εξωτερική 
πολιτική μας στη βάση του «Πρώ-
τα η Αμερική». Θέλαμε να βρούμε 
εταίρους που θα εργάζονταν, που 
θα ήθελαν να εργαστούν μαζί μας 
για να βελτιώσουν τη ζωή του κα-
θενός από τα δύο έθνη μας. Θα το 
κάναμε αυτό, εντός ορίων, με κά-
θε δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη.
– Πιστεύετε ότι η αντίληψη για 

την αμερικανική πολιτική και το 

κύρος των ΗΠΑ έχει αλλάξει μετά 

τα γεγονότα της Καμπούλ;

– Ναι. Θεωρώ ότι ήταν επιζήμια 
για την αμερικανική αξιοπιστία, 
τουλάχιστον για την αξιοπιστία 
αυτής της κυβέρνησης. ∆εν ήταν 
τόσο η απόφαση να απομακρυν-
θεί από εκεί το τελευταίο εναπο-
μείναν αμερικανικό ένστολο προ-
σωπικό που προκάλεσε αυτή τη 
μείωση της αμερικανικής αξιοπι-
στίας, όσο ο τρόπος με τον οποίο 
διεξήχθη. Η πλημμελής εκτέλεσή 
της, το γεγονός ότι αφήσαμε πίσω 
κάποιους δικούς μας, το γεγονός 

πως ο κόσμος μπορούσε να δει ότι 
επικρατούσε χάος. ∆εν έπρεπε να 
γίνει έτσι. Επίσης, δεν φερθήκαμε 
σωστά προς τους εταίρους και τους 
φίλους μας που μας υποστήριζαν. 
Την αποστολή του ΝΑΤΟ που βρι-
σκόταν στο Αφγανιστάν. Συνερ-
γαζόμασταν στενά μαζί τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια των τεσσάρων 
χρόνων της θητείας μου, για να 
διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίναμε 
μαζί και θα αποχωρούσαμε μαζί. 
Αφήσαμε επίσης πίσω κάποιους 
από τους δικούς τους ανθρώπους 
και δεν τους δώσαμε τους πόρους 
που χρειάζονταν για να κάνουν αυ-
τά που έπρεπε να κάνουν για τον 
δικό τους λαό και τις δικές τους 
δυνάμεις. Λυπάμαι γι’ αυτό. 

Νομίζω ότι ο κόσμος είδε ότι η 
Αμερική δεν το χειρίστηκε καλά 
αυτό. Ελπίζω ότι αυτή η κυβέρνηση 
θα βρει τρόπους να ενισχύσει την 
αμερικανική αξιοπιστία. ∆εν υπάρ-
χει κανένα έθνος στον κόσμο με το 
οποίο οποιαδήποτε χώρα θα έπρε-
πε να θέλει να συμμαχεί, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Μπορούμε να προσφέρουμε πάρα 
πολλά καλά σε πολλούς φίλους και 
εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Τα 
κράτη θα πρέπει να θέλουν να είναι 
εταίροι μαζί μας, αλλά θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να 
βασίζονται σε αυτά που τους λέμε. 
Αυτό ήταν κάτι για το οποίο ήμουν 
πολύ περήφανος στην κυβέρνηση 
Τραμπ. ∆εν άρεσαν σε όλους στο 

ΝΑΤΟ όσα τους έλεγα ή όσα τους 
λέγαμε, όμως θεωρώ ότι ήμασταν 
πάντα εξαιρετικά διαφανείς και 
ξεκάθαροι και τηρούσαμε αυτές 
τις δεσμεύσεις κάθε φορά.
– Υπάρχει επίσης μια αίσθηση 

στην περιοχή, στην Ανατολική 

Μεσόγειο, ότι ίσως οι ΗΠΑ απο-

σύρονται για να αντιμετωπίσουν 

την Κίνα και άλλες απειλές. Είναι 

βάσιμη αυτή η αντίληψη;

– ∆εν το νομίζω. Οχι, είναι μια 
σημαντική περιοχή για τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής. Οχι 
μόνο η Ανατολική Μεσόγειος, αλ-
λά και η Μέση Ανατολή, η Νότια 
Ευρώπη. Εχουμε σημαντικά οικο-
νομικά συμφέροντα, σημαντικά 
γεωστρατηγικά συμφέροντα εκεί. 
Οχι, δεν νομίζω ότι αυτή η απόφα-
ση για το Αφγανιστάν προμηνύει 
μια απόσυρση από αυτά τα μέρη 
όσον αφορά τις αμερικανικές προ-
τεραιότητες. Ολοι μας πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε την απειλή, που 
είναι το Κινεζικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη απει-
λή που υπάρχει σε αυτόν τον πλα-
νήτη για την Ελλάδα, για την Ευ-
ρώπη, για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής. Πρέπει όλοι μας να 
την αντιμετωπίσουμε με σοβαρό-
τητα, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται 
θέμα επιλογής ανάμεσα στο ένα ή 
το άλλο. Πιστεύω ότι μπορούμε να 
χειριζόμαστε πολλά μέτωπα ταυτό-
χρονα με ακρίβεια και με καλούς 
εταίρους, όπως η Ελλάδα.

Πλήγμα για την αξιοπιστία μας ο τρόπος αποχώρησης από την Καμπούλ

Ημουν πολύ περήφανος 
στην κυβέρνηση 
Τραμπ. Δεν άρεσαν 
σε όλους στο ΝΑΤΟ 
όσα τους έλεγα, όμως 
νομίζω ότι ήμασταν 
πάντα εξαιρετικά 
διαφανείς και ξεκάθαροι 
και τηρούσαμε τις 
δεσμεύσεις μας.

Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης παίζει 
σημαντικό ρόλο 
στον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται 
την ελευθερία 
σε όλο τον κόσμο.

Συνέταξα την επιστολή 
(προς τον κ. Μητσοτάκη) 
επειδή είναι απολύτως 
σαφές ότι οι Ελληνες 
προσπαθούν να 
συμμορφωθούν 
με το διεθνές δίκαιο, 
ενώ η Τουρκία 
υπήρξε προκλητική.

Το Κινεζικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα 
είναι η μεγαλύτερη 
απειλή που υπάρχει 
σε αυτόν τον πλανήτη 
για την Ελλάδα, για την 
Ευρώπη, για τις ΗΠΑ.
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Τα ύψη των μεγάλων κορυφώσεων 
της πανδημίας άγγιξε και τείνει 
να ξεπεράσει η νέα αύξηση του 
ιικού φορτίου στα λύματα του λε-
κανοπεδίου, που αποτυπώνει σε 
πραγματικό χρόνο τη μετάδοση 
του ιού στην κοινότητα. Ο καθη-
γητής Αναλυτικής Χημείας του 
ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης πραγματο-
ποιεί για την «Κ» έναν απολογισμό 
των ανόδων και των πτώσεων της 
διασποράς του SARS-CoV-2 στην 
Αττική, με βάση τις μετρήσεις 
από την 31η Αυγούστου 2020, την 
ημέρα έναρξης των καθημερινών 
αναλύσεων λυμάτων που διενερ-
γεί με την ομάδα του στη μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού της Ψυτ-
τάλειας, έως σήμερα.

Οι προηγμένες μέθοδοι της 
επιδημιολογίας λυμάτων που 
εφαρμόζει ο κ. Θωμαΐδης έχουν 
ιχνογραφήσει με εντυπωσιακή 
πιστότητα όλη την καμπύλη εξέ-
λιξης της COVID-19 στην πρωτεύ-
ουσα. Η πρώτη αύξηση του ιικού 
φορτίου στην Αττική μετά το πρώ-
το αυστηρό lockdown και το επα-
κόλουθο υπό όρους άνοιγμα για 
διακοπές καταγράφηκε, σύμφωνα 
με τον κ. Θωμαΐδη, τον Σεπτέμ-
βριο του 2020, όταν οι παραθερι-
στές επέστρεψαν και τα σχολεία, 
με προφυλάξεις, άνοιξαν. «Η άνο-
δος αυτή ακολουθούσε μια μάλ-
λον αργή πορεία μέχρι την 20ή 
Οκτωβρίου 2020, όταν σημειώθη-
κε η πρώτη μεγάλη εκτίναξη του 
ιικού φορτίου σηματοδοτώντας 
την έναρξη του δεύτερου κύμα-
τος της πανδημίας. Αν θέλαμε να 
το συγκρίνουμε με τις τρέχουσες 
τιμές, θα λέγαμε ότι το ιικό φορ-
τίο της κορύφωσης του δεύτερου 
κύματος ήταν ίδιο με εκείνο της 
ύφεσης του φετινού Σεπτεμβρί-
ου. Τόσο υψηλά βρισκόμαστε...».

Σήμανε συναγερμός, επιβλή-
θηκε νέο lockdown στις 7 Νοεμ-
βρίου 2020, «το ιικό φορτίο άρχι-
σε να μειώνεται, αγγίζοντας τις 
χαμηλότερες τιμές του στις 20 
∆εκεμβρίου. Η καθοδική αυτή 
τάση επέτρεψε το άνοιγμα των 
καταστημάτων υπό όρους, στις 
15 ∆εκεμβρίου. Στη συνέχεια, τα 
ρεβεγιόν και οι συναθροίσεις, αν 
και ελεγχόμενες, αλλά και η επι-
στροφή στους χώρους εργασίας 
μετά την 7η Ιανουαρίου 2021 συ-
νέβαλαν σε μια μικρή και αργά 
κλιμακούμενη αύξηση του ιικού 
φορτίου, το οποίο στα τέλη Ιανου-

αρίου 2021 εκτινάχθηκε λόγω της 
επικράτησης του βρετανικού στε-
λέχους, της μετάλλαξης “Αλφα”, 
που έφερε το τρίτο κύμα. Το κύμα 
αυτό, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη 
Ιανουαρίου, κορυφώθηκε στις αρ-
χές Απριλίου και διήρκεσε έως τα 
μέσα Ιουνίου, ήταν σφοδρό στην 
Αττική, καθώς το στέλεχος “Αλ-
φα” ήταν περισσότερο μεταδοτι-
κό και παρήγαγε εξαιρετικά υψη-
λό ιικό φορτίο ανά άτομο. Το ιικό 
φορτίο της κορύφωσης του τρίτου 
κύματος ήταν έξι φορές υψηλό-
τερο από εκείνο της κορύφωσης 
του δεύτερου κύματος στην Αττι-
κή. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής 
της περιόδου είχαμε ενδιάμεσες 
κορυφώσεις που συνδέονταν με 
γεγονότα, π.χ. κορωνοπάρτι σε 

πλατείες, τα οποία είχαν προη-
γηθεί. Τα γεγονότα αυτά συνέβα-
λαν στην παράταση της διάδοσης 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 
πρώτα σημάδια υποχώρησης του 
τρίτου κύματος εμφανίστηκαν 
στα τέλη Μαΐου, λόγω του εμβο-
λιασμού και της εξασθένισης του 
στελέχους “Αλφα”», εξηγεί στην 
«Κ» ο κ. Θωμαΐδης.

«Ο Ιούνιος ήταν ένας καλός 
μήνας, αλλά μετά το κλείσιμο 
των σχολείων, την ολοκλήρωση 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το 
άνοιγμα του τουρισμού και όλων 
των δραστηριοτήτων ξέσπασε το 
τέταρτο κύμα, και νωρίτερα απ’ 
ό,τι αναμένονταν, με την επικρά-
τηση του στελέχους “∆έλτα” κα-
τά 60%, όχι τον Αύγουστο, όπως 

αναμέναμε, αλλά τον Ιούλιο. Το 
ιικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά 
τη 2η και την 3η εβδομάδα του 
Ιουλίου και κορυφώθηκε στις 8 
Αυγούστου, ξεπερνώντας ελαφρά 
εκείνο του Απριλίου», περιγράφει.

«Το στέλεχος “∆έλτα” είναι 
εξαιρετικά μεταδοτικό, όπως και 
το στέλεχος “Αλφα”, και παρά-
γει εξίσου υψηλό ιικό φορτίο ανά 
άτομο, με αποτέλεσμα το τέταρτο 
κύμα να εξελιχθεί με ακόμη με-
γαλύτερη ένταση από εκείνη του 
τρίτου κύματος. Μετά το κλείσιμο 
της τουριστικής περιόδου, στα τέ-
λη Αυγούστου, και την αποχώρη-
ση των επισκεπτών από την πρω-
τεύουσα, παρατηρήθηκε μικρή 
μείωση της μετάδοσης του ιού τον 
Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα το ιι-

κό φορτίο να κατέλθει στα επίπε-
δα της κορύφωσης του δεύτερου 
κύματος, όμως αυτό δεν κράτησε 
πολύ, μόνο δύο εβδομάδες. Στη 
συνέχεια, από την τέταρτη εβδο-
μάδα του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε 
και πάλι μια σταδιακή άνοδος, η 
οποία σε περίπου ένα μήνα οδή-
γησε στον διπλασιασμό του ιικού 
φορτίου και στην περαιτέρω άνο-
δο. Σήμερα πλέον προσεγγίζουμε 
τα ιικά φορτία του Ιουλίου και του 
Αυγούστου».

Δύσκολη κατάσταση

Oπως παρατηρεί ο κ. Θωμαΐδης, 
«ξεκινάει ένας καινούργιος κύκλος 
υψηλής μετάδοσης, θα μπορούσα-
με να πούμε το πέμπτο κύμα, που 
οφείλεται σαφώς στους ανεμβο-
λίαστους – τώρα δεν έχουμε επι-
σκέπτες από το εξωτερικό. Και 
εντείνεται διαρκώς, κυρίως εκεί 
όπου η εμβολιαστική κάλυψη εί-
ναι χαμηλή. Η δυναμική της παν-
δημίας σε Βόρεια Ελλάδα, Ηπειρο, 
Θεσσαλία και Πελοπόννησο είναι 
τέτοια που είναι πλέον δύσκολο 
να ανακοπεί η αύξηση των κρου-
σμάτων».

Κατά τον κ. Θωμαΐδη, το άνοιγ-
μα των δραστηριοτήτων ήταν το 
φυσικό επακόλουθο, «η οικονομία 
και η κοινωνία έπρεπε να λειτουρ-
γήσουν, υπήρχε μεγάλη κόπωση 
του κόσμου, τα μέτρα έπαψαν να 

τηρούνται, το πρόβλημα κατά τη 
γνώμη μου είναι ότι δεν καταφέ-
ραμε να περάσουμε στο σύνολο 
του πληθυσμού το μήνυμα ότι ο 
εμβολιασμός είναι η μόνη διέξο-
δος από τη δύσκολη υγειονομι-
κή περιπέτεια, να πείσουμε υπέρ 
αυτού όλους τους υγειονομικούς. 
Ενα μεγάλο μέρος όσων δεν εμβο-
λιάζονται, όσων φοβούνται (όχι 
όσων καθοδηγούνται από συγκε-
κριμένους χώρους), έχουν ακούσει 
ίσως έναν γιατρό να τους λέει να 
μην το κάνουν, να περιμένουν. 
Να περιμένουν τι; Θα πρέπει αυ-
τοί οι υγειονομικοί να πεισθούν. 
Οι ημερήσιοι εμβολιασμοί είναι 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η έναρ-
ξη χορήγησης της αναμνηστικής 
δόσης καθυστέρησε και προχωρεί 
με αργούς ρυθμούς, 15.000 άτομα 
την ημέρα. Θα πρέπει ο αριθμός 
αυτός να αυξηθεί γρήγορα, κα-
θώς αφορά εκείνους που κινδυ-
νεύουν περισσότερο. Ηδη στις 
ΜΕΘ εκτός από τους ανεμβολία-
στους είναι και άτομα που έχουν 
εμβολιαστεί, αλλά έχουν χαμηλή 
ανοσία και δεν έχουν προλάβει 
να κάνουν την ενισχυτική δόση. 
Είναι κρίσιμο να καταλάβουμε ότι 
βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέ-
ας ανόδου, ο ημερήσιος αριθμός 
κρουσμάτων ενδέχεται σύντομα 
να ξεπεράσει τις 7.000 με 8.000 
αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα».

Τα κύματα,
τα λύματα
και ο αριθμός
8.000...
Αυξάνεται η μετάδοση του κορωνοϊού

Ο καθηγητής Αναλυτι-
κής Χημείας του ΕΚΠΑ 
Νίκος Θωμαΐδης μιλάει 
στην «Κ» για τη μέθοδο 
της ομάδας του και δη-
λώνει ανήσυχος για τις 
τελευταίες μετρήσεις.

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Είναι πολλαπλές οι αρνητικές επιπτώσεις του μη εμβολιασμού στο σύ-
στημα Υγείας και στο σύνολο του πληθυσμού. «Οι ανεμβολίαστοι θέτουν 
σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και άλλους ανθρώπους, με-
ταξύ αυτών και εμβολιασμένους που η άμυνά τους εξασθένησε, αφαι-
ρούν κλίνες από ασθενείς με άλλα νοσήματα, που ίσως νοσηλευτούν σε 
ιδιωτικά νοσοκομεία επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδέ-
χεται να προκαλέσουν την εμφάνιση μιας νέας μετάλλαξης, αλλά και να 
οδηγήσουν στη λήψη και πάλι αυστηρών μέτρων, καθώς δεν θα γίνεται 
πλέον αλλιώς», παρατηρεί ο κ. Θωμαΐδης. Πότε προβλέπει να λήξει η 
πανδημία; «Οταν θα αποκτηθεί ένα ικανό τείχος ανοσίας από τον εμβο-
λιασμό και τη νόσηση».

Οι επιπτώσεις του μη εμβολιασμού

Μέλη της επιτροπής επιδημιολόγων, 
όπως ο Χαράλαμπος Γώγος και η 
Αναστασία Κοττανίδου, μίλησαν 
(με τηλεδιάσκεψη) σε εργαζομένους 
σε τράπεζες και ασφαλιστικές εται-
ρείες προκειμένου να τους πείσουν 
γιατί πρέπει να εμβολιασθούν. Και 
ο νέος πρόεδρος του ΕΟ∆Υ Θεοκλής 
Ζαούτης μίλησε στους εργαζομέ-
νους μεγάλης εταιρείας προϊόντων 
καπνού για τα πλεονεκτήματα του 
εμβολιασμού, στην αρχή μιας κα-
μπάνιας που άρχισε να ξετυλίγεται 
μέσα στην άνοιξη.

Την εν λόγω πρωτοβουλία είχαν 
οι διοικήσεις των επιχειρήσεων. 
Αλλά αυτό δεν αρκούσε. Χρειάζε-
ται «τριπλή προσπάθεια», λέει ο κ. 
Γώγος. «Να απευθυνθείς σε όλους 
μαζί, όροφο όροφο, αλλά και σε κα-
θέναν προσωπικά, ανάλογα με τις 
φοβίες και τα επιχειρήματά του», 
επισημαίνει ο ίδιος, που έχει εργα-
στεί στο ΕΣΥ και τώρα εργάζεται 
στον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο 
νοσοκομείων της χώρας. «Είναι 
δουλειά χειρουργική», λέει στην 
«Κ» στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρείας στην Αττική. «Να “χρεώ-
σει” ο διευθυντής προσωπικού σε 
εργαζομένους που έχουν εμβολι-
ασθεί φίλους τους που δεν έχουν 
εμβολιασθεί. Χρειάζεται χρόνος 
και συζήτηση πρόσωπο με πρό-
σωπο, όχι σε μεγάλες ομάδες που 
συχνά δημιουργεί τα αντίθετα απο-
τελέσματα σε εργαζομένους που 
αρνούνται ή φοβούνται ακόμα να 
εμβολιασθούν».

Σε αυτή την εταιρεία, που βρί-
σκεται στη δυτική Αττική, έχει 
εμβολιασθεί το 90% των εργαζο-

μένων. Στον ιδιωτικό τομέα τα 
πράγματα δεν είναι διαφορετικά 
από ό,τι στο ∆ημόσιο στα ποσο-
στά των εμβολιασμένων – κάθε 
επιχείρηση βρίσκεται στα επίπε-
δα του εμβολιασμού της περιοχής 
από την οποία προέρχονται οι ερ-
γαζόμενοί της. 

Η διοίκηση μιας επιχείρησης 
στην κεντρική Ελλάδα είναι ικα-
νοποιημένη επειδή το 65% των 
εργαζομένων έχουν εμβολιασθεί. 
Κάποιοι από τους επιχειρηματίες 
των περιοχών με χαμηλά ποσο-
στά εμβολιασμού είπαν στην «Κ» 
ότι το θέμα είναι προσωπικό και 
θα τους ήταν δύσκολο να επιμεί-
νουν σε αυτό,  καθώς διατρέχουν 
τον κίνδυνο να χάσουν εργαζομέ-
νους που τους χρειάζονται.

Αρκετές επιχειρήσεις είχαν κα-
θιερώσει το δεύτερο rapid test πριν 

το καθιερώσει η κυβέρνηση, σε μια 
προσπάθεια να οδηγήσουν τους 
εργαζομένους στο εμβολιαστικό 
κέντρο. Κάποιες άλλες, όπως μια 
μεγάλη πολυεθνική στη δυτική 
Αττική, κάνει rapid test σε όλους 
τους εμβολιασμένους εργαζομέ-

νους, ενώ οι ανεμβολίαστοι πρέ-
πει να φέρνουν τα αποτελέσματα 
μόνοι τους, αφού φυσικά πληρώ-
σουν το τεστ από την τσέπη τους. 
«Αυτό μας έδωσε 2-3 μονάδες εμ-
βολιασμένων παραπάνω», λέει στέ-
λεχος διεύθυνσης προσωπικού που 

μίλησε στην «Κ» υπό τον όρο της 
ανωνυμίας, καθώς το θέμα αφορά 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
των συνεργατών της εταιρείας (σε 
όλες τις εταιρείες γνωρίζουν τους 
εργαζομένους που δεν έχουν εμ-
βολιασθεί).

Επιχειρήσεις που κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου και του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας είχαν 
«χτυπηθεί» από καταιγισμό κρου-
σμάτων, όταν δεν υπήρχε η δυ-
νατότητα του εμβολιασμού, όπως 
επεξεργασίας ροδακίνου στην Πέλ-
λα και την Ημαθία, παρουσίασαν 
φέτος καλύτερες επιδόσεις από την 
άποψη της τήρησης των μέτρων, 
αλλά ο αριθμός των εμβολιασμέ-
νων παρέμεινε χαμηλός, στα επίπε-
δα του ποσοστού του κάθε νομού. 
Και σε αυτές ωστόσο οι εργοδότες 
προτίμησαν να μη συγκρουστούν 
με εργαζομένους που τους χρειά-
ζονται. «Θα προτιμούσαμε να μας 
είχε λύσει τα χέρια η νομοθεσία, 
καθιστώντας τον εμβολιασμό υπο-
χρεωτικό» είπε διευθυντής παρα-
γωγής μιας τέτοιας επιχείρησης 
στην Πέλλα.

Τα ξενοδοχεία

Σε πολλά πεντάστερα ξενοδο-
χεία οι επιχειρηματίες μπήκαν νω-
ρίς στη μάχη του εμβολιασμού. 
Αλλού δόθηκαν επιπλέον μέρες 
άδειας, αλλού επιπλέον μέρες 
άδειας και ημερομίσθια, όπως σε 
ελληνική πολυεθνική αλυσίδα ξε-
νοδοχείων.  ∆όθηκε προτεραιότητα 
στον εμβολιασμό όσων εργάζονταν 
στην «πρώτη γραμμή», δηλαδή σε 
εκείνους που είχαν επαφή με τον 
πελάτη. Εκεί τα ποσοστά κυμάν-
θηκαν από 70% έως 85%, ανάλογα 
με το ξενοδοχείο. 

Ενας σημαντικός επιχειρημα-
τίας του κλάδου με παρουσία και 
στο εξωτερικό είπε στην «Κ» ότι 
αλλοδαποί εργαζόμενοί του πα-
ρουσίαζαν σε χώρες της δυτικής 
Ευρώπης υψηλότερα ποσοστά εμ-

βολιασμού στις ίδιες ηλικίες. Οταν 
οι εργαζόμενοι προέρχονταν από 
αγροτικές περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας Ελλάδας, με ιδιαίτερη 
επιρροή «αρνητών» ιερέων, τα πο-
σοστά ήταν χαμηλότερα.

Η περίπτωση της Κρήτης

Υπάρχει και μία περιοχή της χώ-
ρας που ξεκίνησε με κακούς οιω-
νούς, αλλά κατάφερε να «γυρίσει 
τη ροή της εμβολιαστικής καμπά-
νιας», η Κρήτη. Στις 4 ∆εκεμβρί-
ου ο πρόεδρος των τουριστικών 
πρακτόρων Μιχάλης Βλατάκης 
θα δώσει βραβείο 3.000 ευρώ σε 
έναν τυχερό ανάμεσα σε εργαζο-
μένους σε τουριστικά λεωφορεία 
και πρακτορεία που εμβολιάστη-
καν. «Τον Οκτώβριο είχαμε περισ-
σότερο κόσμο απ' ό,τι τον Οκτώ-
βριο του 2019» είπε στην «Κ» ο κ. 
Βλατάκης. Χάρη στην καμπάνια, 
της οποίας υπήρξε εμπνευστής, 
εμβολιάσθηκαν και 200 αλλοδαποί 
συνοδοί γκρουπ με προσωρινό ΑΜ-
ΚΑ. Ο κ. Βλατάκης, που έφθασε να 
συγκεντρώνει εργαζομένους από 
ξενοδοχεία για να εμβολιασθούν, 
μεταφέροντάς τους με πούλμαν, 
λέει ότι έγινε μια τεράστια προ-
σπάθεια από όλους τους τοπικούς 
παράγοντες της τουριστικής βιομη-
χανίας  και την 7η ΥΠΕ, όταν δια-
πιστώθηκε η υστέρηση του νησιού 
στα τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου. 
Ενα μοντέλο που είχε συζητηθεί 
ήταν οι μαζικοί εμβολιασμοί πολ-
λών εργαζομένων σε έναν χώρο 
εργασίας (έπρεπε να συγκεντρω-
θούν τουλάχιστον 50 άτομα). Η 
ιδέα αυτή δεν «περπάτησε» καθώς 
ο αριθμός αυτός δεν συγκεντρώ-
θηκε πουθενά...

«Χειρουργική» επιχείρηση πειθούς σε εργαζομένους

Κορυφαίοι 
επιστήμονες εξήγησαν 
σε υπαλλήλους 
εταιρειών 
την αναγκαιότητα 
του εμβολιασμού και 
απάντησαν στις φοβίες 
όσων ακόμη διστάζουν.

Επιχειρήσεις που πέρυσι είχαν πολλά κρούσματα, όταν δεν υπήρχε η δυνα-
τότητα του εμβολιασμού, όπως επεξεργασίας ροδακίνου σε Πέλλα και Ημα-
θία, παρουσίασαν φέτος καλύτερες επιδόσεις από την άποψη της τήρησης 
των μέτρων, αλλά ο αριθμός των εμβολιασμένων παρέμεινε χαμηλός.
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Στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου, τα 
μικρά παιδιά ξετρελάθηκαν από τη 
χαρά τους όταν είδαν τον γιγαντι-
αίο τυραννόσαυρο να σηκώνεται 
στα πόδια του, μετά την πτώση 
ενός μετεωρίτη. Η θεατρική πα-
ράσταση που παρακολουθούσαν 
με πρωταγωνιστές έξι ρομποτι-
κούς δεινοσαύρους πραγματικών 
διαστάσεων και αναλογιών τα εί-
χε εντυπωσιάσει. Βλέποντάς τα, ο 
Ηρακλής Ιωαννίδης αισθάνθηκε 
ικανοποίηση για αυτό που πέτυ-
χαν ο ίδιος και η ομάδα του. «Πη-
γαίναμε τους δεινοσαύρους πάνω 
από τους θεατές. Εβλεπαν ένα κε-
φάλι μεγαλύτερο από εμένα. Ηταν 
2,5 μέτρα», θυμάται, ενθουσιασμέ-
νος μέχρι και σήμερα, ο γενικός δι-
ευθυντής της Depia Automations, 
της ελληνικής startup που ήταν 
πίσω από το κινεζικό υπερθέαμα.

Η ομάδα των ικανών μηχανι-
κών, με έδρα ένα γραφείο στη δυ-
τική Θεσσαλονίκη, ήταν η μονα-
δική που κατάφερε να υλοποιήσει 
την απαιτητική τεχνολογική λύση 
που απαιτούνταν για να δημιουρ-
γηθεί η παράσταση «Long Gone 
Dinosaurs», που έκλεψε την καρ-
διά του κινεζικού κοινού. «Ο με-
γαλύτερος δεινόσαυρος έχει ύψος 
20 μέτρα. Είναι σαν να περπα-
τάει μια τεράστια πολυκατοικία. 
Είναι ένα από τα μοναδικά έργα 
στον πλανήτη και είχε προταθεί 
για βραβείο Γκίνες. Είχε μεγάλο 
βαθμό δυσκολίας», τονίζει ο κ. 
Ιωαννίδης.

Η παράσταση βασιζόταν στην 
προηγμένη τεχνολογία αυτοματι-
σμού, ώστε οι κινήσεις των δει-
νοσαύρων να είναι αληθοφανείς. 
Εχοντας ήδη κάνει δοκιμές και 

αποτύχει, οι Κινέζοι απευθύνθη-
καν σε μεγάλα γραφεία σε Γερμα-
νία και Αμερική. Αυτά τους οδή-
γησαν στην Ελλάδα και στην 
Depia, όπου έπειτα από συνερ-
γασίες ήξεραν ότι εκεί εργάζονται 
δύο μηχανικοί που θα μπορού-
σαν να υλοποιήσουν την εφαρ-
μογή αυτή. «Αυτό που κάναμε 
στην Κίνα ήταν να σχεδιάσουμε 
τα ρομπότ και τους αλγορίθμους 
έτσι ώστε πατώντας ένα κουμπί, 
και έχοντας 40 λεπτά στη διάθε-

σή μας και ένα σενάριο που μας 
είχαν υποδείξει, να συγχρονίζου-
με τους ήχους, τα δέντρα, τα ρο-
μπότ-δεινοσαύρους, τα βράχια, 
προκειμένου να βγει ένα τέλειο 
αποτέλεσμα για τους θεατές».

Για να υλοποιηθεί το έργο 
εκτελέστηκαν 1.000 συγχρονι-
σμένες ρομποτικές κινήσεις με 
περισσότερους από 800 αισθη-
τήρες και ενεργοποιητές. Οι μη-
χανικοί πηγαινοέρχονταν για 
ενάμιση χρόνο στο Πεκίνο. Την 
ελληνική ομάδα επισκέφθηκε 
ο υπουργός Πολιτισμού της Κί-
νας, ενώ οι μηχανικοί συμμετεί-
χαν στο ντοκιμαντέρ που γύρισε 

το National Geographic με θέμα 
την εντυπωσιακή παράσταση. «Η 
εμπειρία ήταν κουραστική αλλά 
απολαυστική», περιγράφει ο κ. 
Ιωαννίδης.

Οπως σημειώνει ο ίδιος, μετά 
την επιτυχία της πρώτης παρά-
στασης η startup ετοιμάζεται να 
ζωντανέψει ξανά με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας τούς δεινοσαύ-
ρους και τα προϊστορικά χρόνια 
με μια νέα παράσταση που άρχι-
σε να ετοιμάζει, στην πόλη Gulin, 
που αποτελεί έναν από τους πιο 
δημοφιλείς τουριστικούς προο-
ρισμούς της χώρας.

Η συνεργασία με την Κίνα δεν 

είναι το πρώτο έργο που υλοποι-
εί η επιχείρηση στο εξωτερικό. 
Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 
λογισμικά, ρομποτικές εφαρμο-
γές και αυτοματισμούς στη βιο-
μηχανία τροφίμων, πλαστικών 
και μετάλλου, στον υγειονομικό 
τομέα, καθώς και στο πεδίο των 
φωτοβολταϊκών σε μέρη όπως η 
Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το 
Αμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι, ο Κα-
ναδάς, η Πολωνία και η Ισπανία.

Εδώ προσλαμβάνουν ξένους

«Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
εταιρείες που υπάρχουν ήδη στην 
Ελλάδα προσλαμβάνουν ξένους, 

Ιταλούς και Γερμανούς, και εμάς 
αυτοί οι Ιταλοί και οι Γερμανοί 
μάς πήραν για να κάνουμε τα 
δικά τους έργα στο εξωτερικό», 
σχολιάζει ο τεχνικός διευθυντής 
της εταιρείας, ∆ημήτρης Γκλαβά-
κης. Αναφορικά με τον λόγο που 
η startup κατάφερε να ξεχωρί-
σει, κλείνοντας συνεργασίες με 
το εξωτερικό, ο ίδιος απαντά με 
αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Η εται-
ρεία μας έχει πάθος για τους αυτο-
ματισμούς. Ασχέτως φιλοδοξιών, 
προσπαθούμε πάντα να είμαστε 
ένα βήμα μπροστά, να δίνουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα, έστω και 
για μια μικρή εφαρμογή».

Οι εφαρμογές της Depia δεν πε-
ριορίζονται στις ανάγκες της έξυ-
πνης βιομηχανίας. Το τελευταίο 
της δημιούργημα είναι το Active 
Nest. Πρόκειται για μια διαδραστι-
κή πλατφόρμα που απευθύνεται 
σε ηλικιωμένους με στόχο να τους 
βοηθήσει να έχουν υγιή γεράμα-
τα. Η πλατφόρμα θα αποτελείται 
από ένα έξυπνο πάτωμα που θα 
αντιλαμβάνεται την κίνηση του 
χρήστη, σύστημα 3D καμερών, 
οπτικούς αισθητήρες και δείκτες 
πρόβλεψης πτώσης. Με τη χρήση 
εξαρτημάτων, όπως έξυπνα ρολό-
για, μια οθόνη ή γυαλιά εικονικής 
πραγματικότητας, η πλατφόρμα 
θα παρουσιάζει σενάρια παιχνι-
διού στους ηλικιωμένους παρα-
κινώντας τους να παίξουν ώστε 
να κάνουν κάποιες εργασίες, οι 
οποίες θα έχουν στόχο την ενερ-
γοποίηση και ενδυνάμωσή τους. 
«Το Active Nest δεν έχει στόχο την 
άσκηση, όπως έχουμε στο μυαλό 
μας τη γυμναστική που βλέπουμε 
στην τηλεόραση, αλλά θα αναθέ-
τει κάποιες εργασίες στον χρήστη 
ώστε χωρίς να το καταλαβαίνει 
να ασκείται», εξηγεί ο κ. Γκλαβά-
κης. Αυτός άλλωστε είναι και ο λό-
γος που η εφαρμογή εντάσσεται 
στην κατηγορία των exergames, 
ορισμός που αποτελείται από τον 
συνδυασμό των λέξεων «άσκηση» 
και «παιχνίδι» στα αγγλικά.

Καθώς οι αυτοματισμοί θα 
μπαίνουν όλο και περισσότερο 
στη ζωή μας, είτε στην καθημε-
ρινότητά μας με τα έξυπνα σπί-
τια είτε στην εργασία μας με 
την έξυπνη βιομηχανία, η Depia 
Automations βλέπει μπροστά της 
ένα πεδίο ευρύ και λαμπρό, που 
μπορεί να τη βοηθήσει να επε-
κτείνει τα σύνορα της δράσης της.

«Ζωντάνεψαν» δεινοσαύρους στην Κίνα
Το υπερθέαμα που έγινε εφικτό χάρη στις τεχνολογικές λύσεις μιας ελληνικής startup με έδρα τη Θεσσαλονίκη 

Η εταιρεία έχει 
υλοποιήσει λογισμικά, 
ρομποτικές εφαρμογές 
και αυτοματισμούς 
σε Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Αμπου 
Ντάμπι, Ντουμπάι, 
Καναδά, Πολωνία 
και Ισπανία.

D
EP

IA

Της ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

H Depia Automations, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πίσω από το υπερθέαμα που παρουσιάστηκε στο Εθνικό 
Στάδιο του Πεκίνου με θέμα την εξέλιξη των δεινοσαύρων.
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Τουλάχιστον, βλέπουν όλοι τον κίνδυνο

«Το σημαντικότερο που μπορούμε 
να κάνουμε για την κλιματική αλ-
λαγή είναι να μιλάμε γι’ αυτήν. Τα 
δεδομένα είναι τόσο ξεκάθαρα και 
οι περισσότεροι άνθρωποι, οποιασ-
δήποτε πολιτικής τοποθέτησης, θέ-
λουν έναν πλανήτη στον οποίο να 
μπορεί κάποιος να ζήσει», εκτίμησε 
η Αμερικανίδα περιβαλλοντολόγος 
Κάθριν Χέιχο. Από την άποψη αυ-
τή, η σύνοδος της Γλασκώβης για 
το κλίμα είναι ήδη επιτυχημένη, 
καθώς η ανάγκη να ληφθούν άμε-
σα μέτρα ώστε να αποφευχθούν 
τα χειρότερα για τον πλανήτη έχει 
γίνει πλέον κοινός τόπος.

Τι μπορεί να συγκρατήσει, 
όμως, κανείς από την ομοβροντία 
δημοσιευμάτων, τις συνεχείς ανα-
κοινώσεις, τη σωρεία αναγγελιών, 
δεσμεύσεων, ομιλιών, συνεντεύ-
ξεων, μελετών και στοιχείων που 
παράγει η σύνοδος; 

Πρώτον, ότι είναι ακόμη νωρίς 
για να κριθεί το αποτέλεσμά της, 
καθώς υπολείπονται το λιγότερο 
πέντε ημέρες έως μία εβδομάδα 
για τη λήξη της. Πριν συγκεντρω-
θούν στη Γλασκώβη εκπρόσωποι 
όλων των χωρών της Γης, ο ΟΗΕ 
είχε υπολογίσει ότι αν οι δεσμεύ-
σεις όλων των χωρών για μείωση 
ρύπων τηρηθούν στο ακέραιο –
εξαιρετικά φιλόδοξη υπόθεση–, 
η μέση θερμοκρασία του πλανήτη 
θα ανεβεί, παρ’ όλα αυτά, κατά 2,7 
βαθμούς Κελσίου, μια τρομακτική 
προοπτική. 

Η εμπιστευτική ερώτηση

Επίσης πριν από τη σύνοδο, οι 
συγγραφείς της έκθεσης της ∆ια-
κυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ 
για την Κλιματική Αλλαγή ερωτή-
θηκαν εμπιστευτικά από ερευνη-
τές του περιοδικού Nature για τις 
προσωπικές εκτιμήσεις τους σε 
σχέση με την εξέλιξη της κλιμα-
τικής κρίσης. Το 60% όσων δέ-
χθηκαν να απαντήσουν υποστή-
ριξε ότι η θερμοκρασία θα ανεβεί 
τουλάχιστον 3 βαθμούς Κελσίου.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκτί-
μηση της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας 
Ενέργειας, την Παρασκευή, ότι 
στη Γλασκώβη έχουν ήδη δοθεί 
υποσχέσεις που αν τηρηθούν, θα 
περιορίσουν την άνοδο της θερ-
μοκρασίας στους 1,8 βαθμούς Κελ-
σίου, έχει δημιουργήσει συγκρα-
τημένη αισιοδοξία πως υπάρχει 
περίπτωση να φθάσουμε τον στό-

χο του 1,5 βαθμού. (Τα δέκατα του 
βαθμού στους μέσους όρους υπο-
κρύπτουν πολύ μεγαλύτερες δια-
κυμάνσεις κατά τόπους και όταν 
τα οικοσυστήματα λειτουργούν 
στα όριά τους, ένα δέκατο του βαθ-
μού στη μέση θερμοκρασία μπορεί 
στην πράξη να υποκρύπτει ακραί-
ες θερμοκρασίες, που τα οδηγούν 
στην απονέκρωση – γι’ αυτό και 
δίδεται τόση έμφαση ακόμη και 
στα δέκατα του βαθμού.)

To μεθάνιο 

Το δεύτερο που μπορούμε να 
συγκρατήσουμε από τη Γλασκώ-
βη είναι ότι δεν υπάρχει καμία 
εγγύηση ότι οι εξαγγελίες θα υλο-
ποιηθούν. Η παγκόσμια δέσμευ-
ση για το μεθάνιο, που ανακοίνω-
σαν δεκάδες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτή-
ρα. Η συμφωνία αυτή προβλέπει 
ότι έως το 2030 θα έχουν μειωθεί 
κατά 30% οι εκπομπές μεθανίου. 

Το μεθάνιο είναι 80 φορές ισχυ-
ρότερο από το διοξείδιο του άν-
θρακα, αν και παραμένει στην 
ατμόσφαιρα για μικρότερο χρο-
νικό διάστημα, αλλά δεν υπάρ-
χουν καν έγκυρες μετρήσεις για 
το πόσο μεθάνιο εκλύεται σήμε-
ρα, ώστε να βασιστεί σε αυτές η 
προτεινόμενη μείωση. 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
εκτιμούν ότι κατά τη διαδικασία 
παραγωγής και μεταφοράς φυσι-
κού αερίου (μεθανίου) διαρρέει 
στην ατμόσφαιρα από 60% έως 
100% περισσότερο μεθάνιο από 
αυτό που δηλώνουν αυτοβούλως 
οι εταιρείες. 

Αλλες δεσμεύσεις, όπως αυτές 

για εγκατάλειψη του ορυκτού άν-
θρακα ή για την προστασία των 
δασών, αμφισβητήθηκαν από τους 
υπουργούς των χωρών που εντά-
χθηκαν σε αυτές (εν προκειμένω 
της Πολωνίας και της Ινδονησίας) 
πριν προλάβει να στεγνώσει το με-
λάνι των υπογραφών. 

Το τρίτο που έχει γίνει σαφές 
στη Γλασκώβη είναι η διαφορά 

ανάμεσα στις δεσμεύσεις για μη-
δενικό ισοζύγιο άνθρακα και για 
μηδενικούς ρύπους. ∆εν πρόκειται 
για το ίδιο πράγμα. 

Στην πρώτη περίπτωση προβλέ-
πεται ότι θα συνεχιστεί η καύση 
ορυκτών καυσίμων, αλλά οι ρύποι 
θα αφαιρούνται από την ατμόσφαι-
ρα με κάποιες αμφιλεγόμενης απο-
τελεσματικότητας μεθόδους (π.χ. 

δέσμευση άνθρακα και υπόγεια 
αποθήκευσή του). Στη δεύτερη 
περίπτωση, εγκαταλείπονται άμε-
σα τα ορυκτά καύσιμα και υιοθε-
τούνται καθαρές τεχνολογίες και 
εξοικονόμηση ενέργειας σε μεγά-
λη κλίμακα. 

Η 18χρονη Σουηδή ακτιβίστρια 
Γκρέτα Τούνμπεργκ έκανε σαφή 
τη διαφορά τραγουδώντας αθυ-

ρόστομα στιχάκια σε μία από τις 
διαδηλώσεις έξω από τη σύνο-
δο. «Είμαι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσω ότι δεσμεύομαι 
σε μηδενικό ισοζύγιο κακών λέ-
ξεων», έγραψε αργότερα, απα-
ντώντας στην κριτική. «Σε περί-
πτωση που πω κάτι ανάρμοστο, 
δεσμεύομαι να το εξισορροπήσω 
λέγοντας κάτι καλό». 

Οι υποσχέσεις στη σύνοδο της Γλασκώβης που πρέπει να γίνουν πράξεις και τα αθυρόστομα στιχάκια της Τούνμπεργκ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Μία από τις σημαντικότερες 
δεσμεύσεις που ακούστη-
καν την πρώτη εβδομάδα 
της συνόδου προήλθε από 
την Ινδία, που καταναλώνει 
ενέργεια με ραγδαία αυξα-
νόμενους ρυθμούς, καθώς 
εκατοντάδες εκατομμύρια 
άνθρωποι βγαίνουν από τη 
φτώχεια και η δημογραφι-
κή έκρηξη την οδηγεί να 
ξεπεράσει σε πληθυσμό 
την Κίνα. Ιστορικά, οι ρύποι 
της Ινδίας είναι ελάχιστοι 
(το ένα εικοστό κατά κεφα-
λήν από τους ρύπους των 
ΗΠΑ) ενώ σήμερα η χώρα 
εκπέμπει τόσους ρύπους 
όσους και η Ε.Ε., που έχει 
το ένα τρίτο του πληθυ-
σμού της. Από την εξέλιξη 
των ρύπων της Ινδίας, στο 
μέλλον όμως θα εξαρτηθεί 
σε μεγάλο βαθμό η μάχη 
όλου του πλανήτη. Από το 
βήμα της συνόδου COP26, 
ο Ινδός πρωθυπουργός Να-
ρέντρα Μόντι δεσμεύθη-
κε ότι έως το 2030, το 50% 
της ηλεκτρικής ενέργειας 
της χώρας θα προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές. 
Επίσης ότι η χώρα θα επι-
τύχει μηδενικό ισοζύγιο 
άνθρακα το 2070, πιο αργά 
από τις υπόλοιπες χώρες, 
αλλά όχι τόσο αργά εάν λη-
φθούν υπόψη οι τεράστι-
ες αναπτυξιακές ανάγκες 
και η πληθυσμιακή έκρηξη 
της Ινδίας. Ισως η δυσκολό-
τερη από όλες τις δεσμεύ-
σεις είναι αυτή που δεν 
έχει αναληφθεί και αφορά 
το πλουσιότερο κομμάτι του 
παγκόσμιου πληθυσμού. 
Σύμφωνα με ανάλυση της 
οργάνωσης Oxfam, προ-
κειμένου να μείνουμε στον 
στόχο του 1,5 βαθμού Κελ-
σίου, οι πλούσιοι πρέπει να 
εκπέμπουν το ένα ένατο 
των ρύπων που εκπέμπουν 
σήμερα, ενώ οι ανήκοντες 
στο κορυφαίο 1% του πλού-
του πρέπει να μειώσουν το 
ανθρακικό τους αποτύπωμα 
στο ένα τριακοστό.

Το πέρασμα 
της Ινδίας

Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι έχουν 
απελπιστεί. Μπορεί οι διαπραγμα-
τευτές που συμμετέχουν στις 22 
ομάδες εργασίας για τον σχηματι-
σμό του «φωτεινού σηματοδότη», 
της κυβερνητικής σύμπραξης Σο-
σιαλδημοκρατών (SPD), Πρασίνων 
και Ελεύθερων ∆ημοκρατών (FDP), 
να συνεδριάζουν καθημερινά δέ-
κα ώρες, καμία διαρροή όμως δεν 
τους δίνει την παραμικρή ένδειξη 
πού σκοντάφτουν οι συνομιλίες, σε 
ποιους τομείς έχουν ευοδωθεί και 
ποια πόστα θα καταλάβουν τα στε-
λέχη των τριών κομμάτων. Το σιω-
πητήριο που έχει επιβληθεί τηρείται 
αυστηρά. Την περασμένη φορά άλ-
λωστε, το 2017, όταν κατέρρευσε η 
«Τζαμάικα», μία από τις βασικές αι-
τίες ήταν η αδυναμία να επιδείξουν 
εχεμύθεια οι τρεις επίδοξοι εταίροι, 
Χριστιανοδημοκράτες (CDU), Πρά-
σινοι και FDP.  

Ο κεντρικός γρίφος είναι πώς 
θα συνδυαστεί η δέσμευση για δι-
ατήρηση του φρένου χρέους, πά-
γιο αίτημα του FDP, με την ανά-
γκη για πράσινες επενδύσεις και 
την ενίσχυση των δαπανών για την 
ψηφιοποίηση, την παιδεία και την 
αλλαγή νοοτροπίας στις μεταφο-
ρές (αντικατάσταση πτήσεων από 
ταξίδια με τρένο σε κοντινές απο-
στάσεις, ηλεκτρικά οχήματα αντί 
συμβατικών κ.λπ.). Αυτή την εβδο-

μάδα ανακοινώθηκε πως η χώρα 
σχεδιάζει να «παγώσει» για έναν 
ακόμη χρόνο το φρένο χρέους που 
έχει ενσωματώσει στο σύνταγμά 
της, επικαλούμενη την ανάγκη να 
αναχαιτιστεί η κλιματική αλλαγή. 

Οι Νεολαίες όμως των Πρασίνων 
και του SPD εμφανίζονται ενοχλη-
μένες από το αποτέλεσμα των δι-
ερευνητικών επαφών, θεωρώντας 
ότι ο μεγάλος κερδισμένος μέχρι 
στιγμής είναι το FDP. Πολλά από τα 
αιτήματά τους δεν συμπεριελήφθη-
σαν στην κατ’ αρχήν συμφωνία: οι 
υψηλότεροι φόροι για τους πλούσι-
ους ή το όριο ταχύτητας των 130 
χλμ./ώρα στους γερμανικούς αυτο-
κινητόδρομους θυσιάστηκαν στον 
βωμό των συμβιβασμών. Γι’ αυτόν 
τον λόγο κατέθεσαν κοινό διάβημα 
με συγκεκριμένες θέσεις, διεκδικώ-
ντας να εισακουστούν οι προτάσεις 

τους για τους κλιματικούς στόχους, 
την επαγγελματική κατάρτιση και 
την αύξηση των επιδομάτων ανερ-
γίας που θα αντικαταστήσουν το 
διαβόητο πλέον βοήθημα Hatz IV, 
τη βασικότερη μεταρρύθμιση του 
Γκέρχαρντ Σρέντερ. 

Την ίδια στιγμή, το θέμα που 
προβληματίζει περισσότερο τον 
γερμανικό αλλά και τον ευρωπα-
ϊκό Τύπο είναι το πρόσωπο του 
επόμενου υπουργού Οικονομικών. 
Σε κοινό άρθρο τους στη ΖΕΙΤ, οι 
πανεπιστημιακοί στο Κολούμπια, 
Ανταμ Τουζ και Τζόζεφ Στίγκλιτζ, 
χαρακτήρισαν λάθος την προο-

πτική της ανάθεσης του θώκου 
στον ηγέτη του FDP, Κρίστιαν 
Λίντνερ. Οι Πράσινοι πρέπει να 
καταλάβουν ότι σοβαρή πράσινη 
πολιτική με τον Λίντνερ υπουργό 
Οικονομικών είναι σχήμα οξύμω-
ρο, επισημαίνουν, ενώ υπενθυμί-
ζουν την ένταση που είχε προκα-
λέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη 
η σκληρή «δημοσιονομική ορθο-
δοξία» του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, 
αλλά και τον καταλυτικό ρόλο του 
υπουργού Οικονομικών και νικη-
τή των εκλογών Ολαφ Σολτς για 
το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την 
πανδημία. Προτείνουν, δε, για το 

γερμανικό υπουργείο Οικονομικών 
τον Πράσινο Ρόμπερτ Χάμπεκ ως 
πλέον κατάλληλο. Ωστόσο, στε-
λέχη του FDP θεωρούν αδύνατο 
να δεχθεί το κόμμα να συμμετά-
σχει στον «φωτεινό σηματοδότη» 
χωρίς το υπουργείο Οικονομικών. 
Εκτιμούν ότι είναι ζήτημα κύρους 
και αξιοπιστίας για το Φιλελεύθε-
ρο Κόμμα και τον ηγέτη τους, ο 
οποίος εξαρχής είχε θέσει ως όρο 
το συγκεκριμένο πόστο για να συ-
μπράξει με τα άλλα δύο κόμματα.

Eσωκομματικές ζυμώσεις 

Παράλληλα με τις διαπραγμα-
τεύσεις για την επόμενη κυβέρ-
νηση διεξάγονται εσωκομματικές 
ζυμώσεις στα δύο μεγάλα κόμματα, 
το SPD και το CDU, για την αλλα-
γή ηγεσίας. Ο Ολαφ Σολτς έχει δη-
λώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να θέ-
σει υποψηφιότητα, είχε προηγηθεί 
εξάλλου το φιάσκο του 2019, όταν 
ηττήθηκε από τους σχεδόν άγνω-
στους Νόρμπερτ Βάλτερ Μπόργι-
ανς και Σάσκια Εσκεν. Ο πρώτος, 
επικεφαλής της αριστερής πτέρυ-
γας του κόμματος, παραιτήθηκε 
πριν από λίγες ημέρες και για τη 
θέση του προαλείφεται ο 43χρονος 
φωτογενής και ακραιφνής σοσι-
αλδημοκράτης, νυν γ.γ. του SPD, 
Λαρς Κλινγκμπάιλ. 

Στο CDU η εσωκομματική μάχη 
είναι πιο αμφίρροπη, αφού λίγοι 
θέλουν να αναλάβουν ένα κόμμα 

σε παρακμή. Ενας από αυτούς εί-
ναι ο 66χρονος συνήθης ύποπτος 
Φρίντριχ Μερτς, εκλεκτός του Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος έχει 
ηττηθεί επανειλημμένα σε αντί-
στοιχες απόπειρες. Μέχρι στιγμής 
ωστόσο ο Μερτς είναι αυτός που 
επικρατεί στις δημοσκοπήσεις για 
την ηγεσία των Χριστιανοδημο-
κρατών με 29%. Ενδεχόμενη εκλο-
γή του, πάντως, δεν θα καθιστούσε 
το κόμμα πιο νεανικό, κεντρώο ή 
συμπεριληπτικό, όπως θα ήθελε η 
γερμανική κοινή γνώμη, αλλά πιο 
γερασμένο, ανδρικό και μονολιθι-
κό. Αντίθετα, ο 56χρονος ειδικός σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρ-
μπερτ Ρέτγκεν, ο οποίος επίσης εί-
χε διεκδικήσει την ηγεσία του CDU 
στις αρχές του έτους, θα μπορούσε 
να κρατήσει τη μερκελική παράδο-
ση του Κέντρου. Τέλος ο υπουργός 
Υγείας, Γενς Σπαν, ο οποίος ήταν 
από τους δελφίνους πριν από την 
πανδημία, σπατάλησε πολιτικό κε-
φάλαιο με την εμπλοκή του σε αλ-
λεπάλληλα σκάνδαλα με μάσκες, 
είτε υπερτιμολογημένες είτε ελατ-
τωματικές. Η εκλογή από τη βάση 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
και θα πρέπει να επικυρωθεί τον 
προσεχή Ιανουάριο από το συνέ-
δριο του κόμματος, γεγονός που 
σημαίνει πως είναι πιθανό άλλος 
να εκλεγεί από τα μέλη του CDU 
και άλλος να αναδειχθεί ηγέτης 
στις αρχές του 2022. 

Η σιωπή είναι χρυσός για τον «φωτεινό σηματοδότη»
Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Ελεύθερων Δημοκρατών στη Γερμανία

Η χώρα σχεδιάζει να 
«παγώσει» για έναν ακό-
μη χρόνο το φρένο χρέ-
ους που έχει ενσωμα-
τώσει στο σύνταγμά της, 
επικαλούμενη την ανά-
γκη να αναχαιτιστεί 
η κλιματική αλλαγή.

Oι αρχηγοί των Πρασίνων Αναλένα Μπέρμποκ, των Σοσιαλδημοκρατών 
Ολαφ Σολτς και των Ελεύθερων ∆ημοκρατών Κρίστιαν Λίντνερ. Ο τελευταίος
 έχει δηλώσει ότι δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από τη θέση του 
υπουργού Οικονομικών.
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Η ανάγκη για 
μηδενικούς ρύπους και 
η «τρίπλα» μέσω της 
δέσμευσης για μηδενικό 
ισοζύγιο άνθρακα.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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Καθώς ο Τζο Μπάιντεν επέστρε-
φε, την περασμένη Τετάρτη, στην 
Ουάσιγκτον, ύστερα από τα εξου-
θενωτικά (όπως όλοι διαπιστώσα-
με από το γνωστό βίντεο) ταξίδια 
του σε Ρώμη και Γλασκώβη, οι 
οπαδοί του θα έπρεπε να γιορτά-
ζουν τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
από τη νίκη του επί του Ντόναλντ 
Τραμπ. Ωστόσο η ατμόσφαιρα για 
τους ∆ημοκρατικούς οτιδήποτε 
άλλο από εορταστική ήταν. Τα 
απογοητευτικά αποτελέσματα σε 
αρκετές πολιτειακές και τοπικές 
εκλογές της περασμένης Τρίτης 
προκάλεσαν σοκ στο κυβερνών 
κόμμα και ενίσχυσαν τις ελπίδες 
των Ρεπουμπλικανών να κερδί-
σουν τον έλεγχο και των δύο νο-
μοθετικών σωμάτων του Κογκρέ-
σου στις εκλογές του 2022.

Είναι αλήθεια ότι οι πολιτειακές 
και δημοτικές εκλογές επηρεάζο-
νται από τοπικούς παράγοντες και 
δεν λειτουργούν κατ’ ανάγκην ως 
αξιόπιστο πολιτικό βαρόμετρο. Η 
επισήμανση αυτή, όμως, δύσκολα 
μπορεί να γλυκάνει το χάπι. Στη 
Βιρτζίνια, όπου οι ∆ημοκρατικοί 
έχασαν τη μάχη για την ανάδει-
ξη κυβερνήτη απέναντι σε έναν 
επιχειρηματία που ουδέποτε εί-
χε διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα, 
ο Μπάιντεν είχε επικρατήσει πριν 
από ένα χρόνο του Τραμπ με δέκα 
μονάδες διαφορά, ενώ οι Ρεπου-
μπλικανοί δεν είχαν κερδίσει κα-
μία εκλογική μάχη από το 2009. 
Στο Νιου Τζέρσεϊ, μια παραδοσι-
ακά «γαλάζια» πολιτεία, όπου οι 
εγγεγραμμένοι ∆ημοκρατικοί εί-

ναι ένα εκατομμύριο περισσότε-
ροι από τους Ρεπουμπλικανούς, η 
μάχη κρίθηκε στο νήμα, παρότι τε-
λικά η μεγάλη έκπληξη δεν έγινε.

Από το Λονγκ Αϊλαντ και τη Φι-
λαδέλφεια μέχρι το Σαν Αντόνιο 
και το Σιάτλ, η έκβαση των τοπι-
κών αναμετρήσεων ανέδειξε μια 
γενική τάση: μεσοαστικά στρώ-
ματα των προαστίων που είχαν 
αποξενωθεί από τον εμπρηστι-
κό, δεξιό λαϊκισμό του Ντόναλντ 
Τραμπ και στράφηκαν προς τον 
Μπάιντεν, επιστρέφουν τώρα στο 
μεγάλο, συντηρητικό κόμμα, ενώ 
λαϊκά στρώματα που ήθελαν να 
βλέπουν τον ∆ημοκρατικό πρόε-
δρο ως δεύτερη ενσάρκωση του 
Φράνκλιν Ρούζβελτ σε μεγάλο 
βαθμό απείχαν, απογοητευμένα 
από την αθέτηση των υπεσχημέ-
νων. Αν και ο Μπάιντεν αρνήθηκε 
να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη 
για το φιάσκο της Τρίτης, γεγονός 
είναι ότι η δημοτικότητά του κα-
τρακύλησε από το 57%, τη στιγ-
μή που ανέλαβε την εξουσία, στο 
σημερινό 42%. Πρόκειται για το 

χαμηλότερο ποσοστό για οποιον-
δήποτε πρόεδρο τη συγκεκριμένη 
στιγμή της θητείας του από τότε 
που υπάρχουν δημοσκοπήσεις, 
με μοναδική εξαίρεση τον Τραμπ.

Τι πήγε στραβά; Η ταπεινωτική 
έξοδος από το Αφγανιστάν, η εξί-
σου χαώδης διαχείριση του μετανα-
στευτικού κύματος από την Αϊτή, η 
αδυναμία ανάσχεσης της πανδημί-
ας, η ακρίβεια και οι ελλείψεις στα 
ράφια των σούπερ μάρκετ διαμόρ-
φωσαν μια αρνητική για τους ∆η-
μοκρατικούς συγκυρία. Ο καθορι-
στικός παράγοντας, όμως, φαίνεται 
πως ήταν η αδυναμία του Μπάιντεν 
να υλοποιήσει την κεντρική προε-
κλογική του υπόσχεση: ένα πράσι-
νο New Deal για μια περισσότερο 
δίκαιη και βιώσιμη Αμερική. Αντι-
μέτωπος με αντιδράσεις που δεν 
κατάφερε να υπερκεράσει, έβαλε 
στο συρτάρι τη δέσμευσή του για 
διπλασιασμό του βασικού μισθού 
στα 15 δολάρια την ώρα – ο βασικός 
μισθός παραμένει καθηλωμένος 
από το 2009 στα 7,25 δολάρια. Ο 
φόρος στις επιχειρήσεις, που ήταν 

35% επί Ομπάμα και μειώθηκε στο 
21% από τον Τραμπ, όχι μόνο δεν 
ανέβηκε στο μετριοπαθέστατο 28% 
που είχε υποσχεθεί ο Μπάιντεν, αλ-
λά έμεινε στάσιμος. Ο φόρος περι-
ουσίας στα ανώτερα εισοδήματα, 
αναγκαίος για τη χρηματοδότηση 
κοινωνικών προγραμμάτων, δεν 
επιβλήθηκε ποτέ.

Τα κρίσιμα νομοσχέδια

Ασφαλώς ο Μπάιντεν προσπά-
θησε στους δέκα μήνες που βρί-
σκεται στην εξουσία να φέρει αλ-
λαγές, με επιτομή δύο νομοσχέδια 
που θα μπορούσαν να σφραγί-
σουν την πολιτική του κληρονο-
μιά. Το πρώτο, ύψους ενός τρισ. 
δολαρίων, αφορά την αναστήλω-
ση των αμερικανικών υποδομών 
(δρόμοι, γέφυρες, ηλεκτρικό δί-
κτυο, ευρυζωνικές επικοινωνί-
ες, επεξεργαστές) και εγκρίθηκε 
ήδη από τη Γερουσία με ψήφους 
και αρκετών Ρεπουμπλικανών. Το 
δεύτερο, ύψους 3,5 τρισ., αφορά 
την πράσινη μετάβαση και το κοι-
νωνικό κράτος, αλλά προσκρούει 

στην ομόθυμη, λυσσαλέα αντί-
σταση των Ρεπουμπλικανών, οι 
οποίοι, διά στόματος του γερου-
σιαστή Ρούμπιο, το χαρακτήρι-
σαν «μαρξιστικό». (Γελοιότητες: 
το ουδόλως σοσιαλιστικό New 
Deal του Ρούζβελτ απορρόφησε 
το 40% του ΑΕΠ μέσα σε πέντε 
χρόνια, ενώ το πρόγραμμα του 
Μπάιντεν φτάνει μόλις το 8% του 
ΑΕΠ μέσα σε δέκα χρόνια.)

Με δεδομένους τους οριακούς 
συσχετισμούς στο Κογκρέσο, μό-
νο η απόλυτη συστράτευση των 
∆ημοκρατικών θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει την υπερψήφιση του 
δεύτερου νομοσχεδίου. Ωστόσο, 
δύο γερουσιαστές τους που επη-
ρεάζονται, όπως γράφτηκε στους 
New York Times, από το λόμπι 
των φαρμακευτικών βιομηχανι-
ών, έθεσαν βέτο, επικαλούμενοι 
τις επιπτώσεις του στον πληθω-
ρισμό και στο δημοσιονομικό έλ-
λειμμα. Αναζητώντας εσωκομμα-
τικό συμβιβασμό, ο Μπάιντεν όχι 
απλώς ακρωτηρίασε, αλλά έκοψε 
στο μισό το πρόγραμμά του (1,75 
τρισ. από τα αρχικά 3,5), με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για λαϊκή υγεία, 
παιδεία και στέγη. Στο μεταξύ, η 
ενδυναμωμένη, μετά τις τελευταί-
ες εκλογές, αριστερή πτέρυγα των 
∆ημοκρατικών βουλευτών αρνεί-
ται να επικυρώσει το νομοσχέδιο 
για τις υποδομές, καθώς φοβάται 
ότι οι δύο αντάρτες δεν θα ψηφί-
σουν, ούτως ή άλλως, το κοινω-
νικό-περιβαλλοντικό νομοσχέδιο. 
Οταν γράφονταν αυτές οι γραμμές 
καταβάλλονταν πυρετώδεις προ-
σπάθειες ώστε να γεφυρωθούν οι 
εσωκομματικές αντιθέσεις και να 
ψηφιστούν τα δύο νομοσχέδια. Σε 
κάθε περίπτωση, ο προβληματι-
σμός για την πολιτική στρατηγική 
και το μέλλον των ∆ημοκρατικών 
δεν θα τελειώσει γρήγορα.

Η ώρα της αφύπνισης
για Μπάιντεν - Δημοκρατικούς
Προβληματισμός για το πρόσφατο εκλογικό σοκ, ένα χρόνο μετά τη νίκη επί του Τραμπ

Εσωκομματικό ρήγμα 
και νομοθετική παράλυ-
ση φθείρουν με γρήγο-
ρους ρυθμούς τη δημο-
τικότητα του προέδρου.

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα σε αρκετές πολιτειακές και τοπικές εκλογές της περασμένης Τρίτης προκάλεσαν 
σοκ στο κυβερνών κόμμα και ενίσχυσαν τις ελπίδες των Ρεπουμπλικανών.

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το ρήγμα ανάμεσα στη μετριοπαθή και στη ριζοσπαστική πτέρυγα των 
∆ημοκρατικών δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς εκδηλώθηκε ήδη το 2016 
στην οξεία σύγκρουση Χίλαρι Κλίντον - Μπέρνι Σάντερς. Η απροσδόκητη 
νίκη του Τραμπ και η πιεστική ανάγκη για τον εξοστρακισμό του συγκάλυ-
ψαν τις εσωτερικές αντιθέσεις, μόνο για να τις ξαναφέρουν με δύναμη 
στην επιφάνεια από τη στιγμή που ο στόχος είχε επιτευχθεί. Πρόσφατα, ο 
αρθρογράφος της Wall Street Journal Τζέραλντ Σιμπ επισήμανε μια θεμε-
λιώδη μετάλλαξη στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Αντί για δύο πολυσυλ-
λεκτικά κόμματα που κυβερνούν από το Κέντρο, έχουμε τέσσερα κόμματα 
σε συσκευασία για δύο: μετριοπαθείς και ριζοσπάστες στο μόνο κατ’ όνο-
μα ενιαίο ∆ημοκρατικό Κόμμα, συντηρητικοί του κατεστημένου απέναντι 
στους λαϊκιστές-εθνικιστές του Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς. ∆υστυχώς 
για τους ∆ημοκρατικούς, οι αντίπαλοί τους φαίνονται ικανότεροι να δια-
χειριστούν τον εσωτερικό διχασμό, όπως έδειξε η νίκη του Γκλεν Γιάνγκιν 
στη Βιρτζίνια, ο οποίος κατάφερε να συνενώσει και τις δύο πτέρυγες.

Τέσσερα κόμματα σε συσκευασία για δύο
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Καταπέλτης για τον πρώην πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι το 
πόρισμα της επιτροπής έρευ-
νας για τα γεγονότα της 6ης 
Ιανουαρίου, όταν οπαδοί του 
τότε προέδρου εισέβαλαν στο 
Καπιτώλιο με στόχο να ανα-
τρέψουν το αποτέλεσμα των 
προεδρικών εκλογών. Παρά 
τα πολλά σημάδια για επικεί-
μενες ταραχές, η αστυνομία 
του Καπιτωλίου δεν επέλεξε 
να ενισχύσει τα μέτρα ασφα-
λείας. Εκατοντάδες οπαδοί του 
Τραμπ είχαν ήδη συγκρουσθεί 
το πρωί της ίδιας ημέρας με 
αστυνομικές δυνάμεις στο μνη-
μείο του Ουάσιγκτον, ενώ πολ-
λοί από αυτούς έφεραν μαζί 
τους εξοπλισμό, όπως μάσκες 
αερίων και αυτοσχέδιες ασπί-
δες, σύμφωνα με την έκθεση 
που παρουσιάζει η εφημερίδα 
Washington Post.

Για περισσότερο από τρεις 
ώρες, ο Τραμπ, ο οποίος είχε 
ενημερωθεί για τον κίνδυνο, 
απέρριπτε τις εκκλήσεις του 
επικεφαλής των Ρεπουμπλι-
κανών στη Βουλή, Κέβιν Μα-
κάρθι, και άλλων νομοθετών 
του κόμματός του να καλέσει 
τον όχλο να διαλυθεί. Η καθυ-
στέρηση αυτή επέτρεψε στην 
κατάσταση να ξεφύγει από τον 
έλεγχο, οδηγώντας στον θάνα-
το ενός αστυνομικού και μιας 
διαδηλώτριας από αστυνομικά 
πυρά. Κατά τη διάρκεια της 
επίθεσης, ο αντιπρόεδρος Μάικ 
Πενς και η οικογένειά του ανα-
ζήτησαν καταφύγιο από τους 
εισβολείς, οι οποίοι απειλού-
σαν να τον απαγχονίσουν ως 
προδότη. Την ώρα εκείνη, ο 
νομικός σύμβουλος του Τραμπ, 
Τζον Ιστμαν, επικοινωνούσε 
μέσω email με τον δικηγόρο 
του Πενς, λέγοντάς του ότι την 
ευθύνη για τη βία έφερε ο ίδιος 
ο Πενς, εξαιτίας της άρνησής 
του να ανακηρύξει νικητή των 
εκλογών τον Τραμπ.

Μετά την εισβολή, το FBI 
αναγκάσθηκε να εκπονήσει εκ 
του μηδενός σχέδιο ανακατά-
ληψης του ιστορικού κτιρια-

κού συμπλέγματος. Η έλλειψη 
ισχυρής ομοσπονδιακής δύνα-
μης ασφαλείας –το FBI διέθετε 
μόνο τρεις ολιγομελείς αντιτρο-
μοκρατικές ομάδες στην περι-
οχή– σήμαινε ότι το έργο της 
ανακατάληψης θα έπεφτε πά-
νω στην αστυνομία του Καπι-
τωλίου. Η αιματηρή κατάληξη 
της εισβολής δεν έπεισε, όμως, 
τους Ρεπουμπλικανούς να κά-
νουν πίσω από το αίτημά τους 
για ανακήρυξη του Τραμπ ως 
νικητή των εκλογών. Οκτώ 
ημέρες μετά, Ρεπουμπλικανοί 
βουλευτές της τοπικής Βουλής 
συσκέφθηκαν με πρόθεση την 
ακύρωση του αποτελέσματος 
υπέρ του Μπάιντεν στην κο-
μητεία Μαρικόπα της Αριζό-
νας, θέτοντας σε κίνηση νομική 

διαδικασία αμφισβήτησης του 
αποτελέσματος των προεδρι-
κών εκλογών του Νοεμβρίου 
2020. Οι ψευδείς ισχυρισμοί του 
Τραμπ, που προκάλεσαν την 
εισβολή στο Καπιτώλιο, έδω-
σαν την αφορμή για εδραίωση 
ακραίων αντιδημοκρατικών θέ-
σεων σε σημαντική μερίδα των 
Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. 
Σχεδόν το ένα τρίτο από τους 
390 Ρεπουμπλικανούς υποψηφί-
ους που έχουν εκφράσει ενδια-
φέρον να διεκδικήσουν τοπικά 
αξιώματα στις επαναληπτικές 
εκλογές του Νοεμβρίου 2022, 
υποστήριξε δημόσια τη διενέρ-
γεια ένορκης έρευνας για το 
αποτέλεσμα της κάλπης που 
ανέδειξε νικητή τον Τζο Μπάι-
ντεν, υποβάθμισε την επίθεση 
της 6ης Ιανουαρίου ή αμφισβή-
τησε ευθέως τη νίκη Μπάιντεν. 

REUTERS

Ευθύνες στον Τραμπ
για την εισβολή
στο Καπιτώλιο
Το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής

Ο τέως πρόεδρος 
είχε ενημερωθεί 
για τον κίνδυνο, 
αλλά απέρριπτε τις 
εκκλήσεις να καλέσει 
τον όχλο να διαλυθεί.

Tην 6η Ιανουαρίου, οπαδοί του Nτόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώ-
λιο με στόχο να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. 
Ενας αστυνομικός και μία διαδηλώτρια έχασαν τη ζωή τους. 

Νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθή-
κες βρέθηκε Ρώσος διπλωμάτης 
έξω από το κτίριο της πρεσβείας 
της χώρας του στο Βερολίνο, όπως 
αποκάλυψε χθες το περιοδικό Der 
Spiegel και επιβεβαίωσε το γερμα-
νικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
γερμανικού περιοδικού, η σορός 
του 35χρονου άνδρα, το όνομα 
του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη 
γνωστό, εντοπίστηκε από αστυ-
νομικούς στις 7.20 π.μ. της 19ης 
Οκτωβρίου στο πεζοδρόμιο, μπρο-
στά από τη ρωσική πρεσβεία, η 
οποία βρίσκεται στην καρδιά του 
ιστορικού κέντρου του Βερολί-
νου (Μίτε). 

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, 

ο εκπρόσωπος Τύπου του γερμα-
νικού υπουργείου Εξωτερικών, 
Κρίστοφερ Μπούργκερ, δήλωσε: 
«Το υπουργείο είναι σε γνώση 
του συμβάντος. Σας παρακαλώ 
να αντιληφθείτε ότι δεν μπορώ να 
δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, 
σεβόμενος την ιδιωτικότητα του 
θανόντος και των οικείων του».

Η ολλανδική σελίδα ερευνητι-
κής δημοσιογραφίας Bellingcat 
ανέφερε ότι ο Ρώσος διπλωμάτης 
υπηρετούσε από το 2019 ως δεύ-
τερος γραμματέας της πρεσβείας, 
ενώ στο παρελθόν είχε υπηρετή-
σει στη ρωσική αντιπροσωπεία 
στα Ηνωμένα Εθνη. Το ίδιο ρε-
πορτάζ υποστηρίζει ότι ο 35χρο-
νος ήταν γιος του στρατηγού Αλε-

ξέι Ζάλο, αναπληρωτή διευθυντή 
του ∆εύτερου Τομέα της μυστικής 
υπηρεσίας FSB, το οποίο ασχολεί-
ται με τη δίωξη της τρομοκρατίας.

Γερμανικά Μέσα, επικαλούμε-
να ανώνυμους αξιωματούχους των 
υπηρεσιών ασφαλείας, υποστη-
ρίζουν ότι ο 35χρονος ήταν μυ-
στικός πράκτορας. Οι ίδιες πηγές 
ανέφεραν ότι οι γερμανικές Αρχές 
δεν πραγματοποίησαν αυτοψία 
λόγω άρνησης της ρωσικής πλευ-
ράς και ότι η σορός του θανόντος 
μεταφέρθηκε εντός τριών ημερών 
στη χώρα του. Πάντως, οι γερμανι-
κές αρχές ασφαλείας φαίνεται να 
πιστεύουν ότι ο Ρώσος διπλωμά-
της έπεσε από παράθυρο ορόφου 
της πρεσβείας. Εκπρόσωπος της 

ρωσικής πρεσβείας που κλήθηκε 
να σχολιάσει το γεγονός στο πε-
ριοδικό Der Spiegel έκανε λόγο 
για «τραγικό συμβάν», παραπέ-
μποντας σε αυτοκτονία, χωρίς να 
δώσει περισσότερες πληροφορίες, 
επικαλούμενος «λόγους ηθικής τά-
ξης». Το 2003, ένα άλλο μέλος του 
προσωπικού της ρωσικής πρεσβεί-
ας στο Βερολίνο σκοτώθηκε πέ-
φτοντας από παράθυρο ανώτερου 
ορόφου του ίδιου κτιρίου. Οι θάνα-
τοι αρκετών Ρώσων διπλωματών 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν 
και στη μεγάλη τους πλειονότη-
τα αποδόθηκαν σε φυσικά αίτια, 
τροφοδότησαν διάφορες θεωρίες 
συνωμοσίας στον διεθνή Τύπο.

DER SPIEGEL, SPUTNIK

H σορός του 35χρονου άνδρα, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη 
γνωστό, εντοπίστηκε από αστυνομικούς στις 7.20 π.μ. της 19ης Οκτωβρίου 
στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην 
καρδιά του ιστορικού κέντρου του Βερολίνου (Μίτε). 

Μυστηριώδης θάνατος Ρώσου διπλωμάτη
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Η έναρξη του εμβολιαστικού προ-
γράμματος για παιδιά ηλικίας πέντε 
έως έντεκα ετών στις ΗΠΑ, μετά τη 
σχετική έγκριση από τον Oργανι-
σμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) 
και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (CDC), είναι ικανή 
να «αλλάξει τους κανόνες του παι-
χνιδιού», επηρεάζοντας την εξέλιξη 
της πανδημίας. Θεωρείται μάλιστα 
ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς προσεγ-
γίζουμε την περίοδο των γιορτών, 
που οι οικογενειακές συγκεντρώ-
σεις πληθαίνουν και οι μετακινή-
σεις αυξάνονται σημαντικά. 

Ο εμβολιασμός των μικρότερων 
παιδιών, επισημαίνουν οι ειδικοί, 
όχι μόνο θα τα θωρακίσει έναντι 
μιας λοίμωξης που μπορεί να απο-
δειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά 
ταυτόχρονα θα σπάσει την αλυσί-
δα της ενδοοικογενειακής μετά-
δοσης, προστατεύοντας τους πιο 
ευάλωτους της οικογένειας: τον 
παππού και τη γιαγιά. 

Aν και τα παιδιά ασθενούν βα-
ριά από COVID-19 πολύ σπανιότε-
ρα από τους μεγαλύτερους σε ηλι-
κία, ο κίνδυνος που διατρέχουν δεν 
είναι μηδενικός. Ούτε σε αυτές τις 
τρυφερές ηλικίες η λοίμωξη από 
κορωνοϊό είναι «απλή γριπούλα». 
Αντιθέτως, η COVID-19 συνιστά 
την έβδομη αιτία θανάτου παιδιών 
5 έως 11 ετών. Στις ΗΠΑ, έως σή-
μερα, έχουν νοσήσει δύο εκατομ-
μύρια παιδιά, εκ των οποίων 8.300 
ηλικίας 5 έως 11 ετών χρειάστηκαν 
νοσηλεία. Το ένα τρίτο νοσηλεύ-
τηκε σε ΜΕΘ, από τις οποίες 94 
παιδιά δεν βγήκαν ποτέ, καθώς 
έχασαν τη μάχη. Ακόμα όμως και 
αν η λοίμωξη από κορωνοϊό δεν 
στείλει το παιδί στο νοσοκομείο, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της «μακράς 
COVID», δηλαδή συμπτωμάτων 
της λοίμωξης που επιμένουν επί 
μήνες. Σύμφωνα με την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανί-
ας, το 13%-15% των παιδιών που 
προσβάλλονται από κορωνοϊό εμ-
φανίζει συμπτώματα για περισσό-
τερο από πέντε εβδομάδες. Μελέ-
τη που εκπονήθηκε στην Ιταλία, 
και δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί 
από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, 
δείχνει ότι το 50% των παιδιών 

που προσβλήθηκαν από κορωνο-
ϊό εξακολουθεί να ταλαιπωρείται 
από τουλάχιστον ένα σύμπτωμα 
της λοίμωξης 17 εβδομάδες μετά 
την αρχική διάγνωση. Το 43% από 
αυτά αδυνατεί να επιστρέψει στις 
καθημερινές του δραστηριότητες. 
Τα κυρίαρχα συμπτώματα της «μα-
κράς COVID» στα παιδιά, όπως κα-
ταγράφηκαν από ιταλική μελέτη, 
είναι: κόπωση, μυαλγία, πονοκέ-
φαλος, αναπνευστικά προβλήματα, 

πόνοι στην κοιλιά, γαστρεντερικές 
διαταραχές και αϋπνία. Ενας άλλος 
σημαντικός κίνδυνος της COVID 
στα μικρά παιδιά είναι το φλεγμο-
νώδες πολυσυστημικό σύνδρομο, 
το οποίο έχουν εμφανίσει τουλάχι-
στον 5.200 παιδιά στις ΗΠΑ.

Θεωρητικώς η υιοθέτηση των 
παιδιατρικών εμβολίων θα προ-
στατεύσει τόσο τα παιδιά όσο και 
την κοινότητα. Κατά πόσον αυτό 
θα συμβεί μένει να το δούμε, επει-
δή η διστακτικότητα των γονιών 
έναντι του εμβολίου ενισχύεται. 
Ερευνα που εκπονήθηκε από τα 
πανεπιστήμια Νορθίστερν, Νορ-
θγουέστερν, Ράτζερς και Χάρβαρντ 
διαπίστωσε ότι οι αμφιβολίες και 
η ανησυχία των γονιών για τον 
παιδιατρικό εμβολιασμό αυξήθη-
καν σημαντικά κατά την περίο-
δο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Πολλοί 
επικαλούνται ως ανασταλτικούς 
παράγοντες το πόσο καινούργιο 

είναι το εμβόλιο, αμφιβολίες για 
την αποτελεσματικότητά του και 
φόβο πιθανών βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων παρενεργει-
ών του. Μελέτη που δημοσιεύτηκε 
από το Ιδρυμα Οικογένειας Κάιζερ 
έδειξε ότι μόλις το 33% των γονέων 
θα συναινέσει στον άμεσο εμβολι-
ασμό. Οι υπόλοιποι δηλώνουν είτε 
ότι είναι διστακτικοί είτε ότι εί-
ναι κατηγορηματικά αντίθετοι στο 
παιδιατρικό εμβόλιο. Μια δεύτερη 
δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε 
από την Axios-Ipsos, επιβεβαιώνει 
τον σκεπτικισμό των γονιών δια-
πιστώνοντας ότι το 42% δηλώνει 
πως είναι «άκρως απίθανο» να εμ-
βολιάσει τα παιδιά του.

Η μυοκαρδίτιδα

Ενας από τους βασικούς φόβους 
των γονέων είναι αυτός της μυ-
οκαρδίτιδας, της φλεγμονής του 
καρδιακού μυός, μιας πολύ σπάνι-

ας παρενέργειας του εμβολίου των 
Pfizer/BioNTech, που εμφανίζεται 
κυρίως στα αγόρια και στους νέους 
άνδρες 16 έως 29 ετών. Ο κίνδυνος 
μειώνεται στην ηλικιακή ομάδα 12 
έως 15 ετών. Οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι τα μικρότερα παιδιά κινδυνεύ-
ουν ακόμα λιγότερο. 

Επιστήμονες με καλή γνώση 
των ερευνών που έχουν εκπονη-
θεί επί του αντικειμένου είναι κα-
θησυχαστικοί και υπογραμμίζουν 
ότι η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας 
μετά τον εμβολιασμό είναι ισχνή. 
Ακόμα όμως και αν η φλεγμονή εμ-
φανιστεί, είναι ήπια και ελέγχεται 
πολύ γρήγορα.

Παγκοσμίως, κάθε χρόνο πα-
θαίνουν μυοκαρδίτιδα εξαιτίας ιών 
ή βακτηρίων 10 έως 20 άνθρωποι 
ανά 100.000 πληθυσμού. Βασικά 
συμπτώματά της είναι ο γρήγο-
ρος και ακανόνιστος καρδιακός 
ρυθμός, ο πόνος στο στήθος και 

η δύσπνοια. Οι ειδικοί μάλιστα 
εκτιμούν ότι πολύ περισσότεροι 
νοσούν με μυοκαρδίτιδα αλλά τα 
συμπτώματά τους είναι τόσο ήπια 
που δεν γίνεται ποτέ διάγνωση. 

Μια άλλη παράμετρος που οφεί-
λουν οι γονείς να συνεκτιμήσουν, 
επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι ότι 
η μυοκαρδίτιδα που συνδέεται με 
τον εμβολιασμό είναι πολύ ηπι-
ότερη από αυτή που προκαλεί η 
COVID-19. Επίσης, όταν το αίτιο 
της φλεγμονής είναι το εμβόλιο, 
δεν προκαλούνται μόνιμες βλάβες 
στον καρδιακό μυ, τονίζει ο δρ Τζέ-
ιμς ντε Λέμος, καρδιολόγος στο Ια-
τρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
του Τέξας. Αντιθέτως, ο κορωνοϊ-
ός μπορεί να προσβάλει την καρ-
διά και το ενδοθήλιο των αιμοφό-
ρων αγγείων προκαλώντας μόνιμες 
βλάβες. Σε κάποιες περιπτώσεις η 
μυοκαρδίτιδα λόγω COVID-19 απο-
δυναμώνει τόσο την καρδιά ώστε 
είναι αναγκαία η μεταμόσχευση.

Οι συχνότερες παρενέργειες 
που έχουν καταγραφεί με την παι-
διατρική δόση του εμβολίου των 
Pfizer/BioNTech, που είναι περί-
που το ένα τρίτο αυτής που κά-
νουν έφηβοι και ενήλικοι, είναι 
πονοκέφαλος, πυρετός και κόπω-
ση, ενώ κατά την κλινική μελέτη 
δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις 
μυοκαρδίτιδας. 

Τα αντισώματα

Αντιθέτως, η ανοσοποιητική 
αντίδραση και στα μικρά παιδιά 
είναι εξίσου ισχυρή με αυτή στις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Τα αντισώ-
ματα που παράγονται μπορούν να 
εξουδετερώσουν ακόμα την υπερ-
μεταδοτική μετάλλαξη «∆έλτα».

Η επικεφαλής του CDC, δρ Ρο-
σέλ Βαλένσκι, μετά την αναγγελία 
της έγκρισης του παιδιατρικού εμ-
βολίου τόνισε ότι «ο κίνδυνος της 
COVID-19 είναι πολύ μεγάλος και 
εφιαλτικός για τα παιδιά μας, ασύ-
γκριτα μεγαλύτερος από αυτόν που 
εγκυμονούν άλλες παιδικές ασθέ-
νειες για τις οποίες τα εμβολιάζου-
με. Πέραν της ίδιας της νόσου, οι 
σχολικές απουσίες και το κλείσιμο 
των σχολείων έχουν βαριές ψυχι-
κές και κοινωνικές συνέπειες για 
τα παιδιά». Ο εμβολιασμός κατά 
της COVID-19 είναι μονόδρομος.

Ειδικές τηλεφωνικές γραμμές κα-
ταγγελίας παραβιάσεων του νέου 
νόμου «περιύβρισης μαρτύρων και 
ηρώων της επανάστασης» έθεσε σε 
λειτουργία η Κίνα, με τα επίμαχα 
αυτά άρθρα του ποινικού κώδικα να 
αστυνομεύονται αυστηρά.

Η διοίκηση Κυβερνοασφάλειας 
της Κίνας δημοσίευσε μάλιστα κα-
τάλογο 10 «φημών», η αναμετάδοση 
των οποίων είναι πια παράνομη. Η 
Μεγάλη Πορεία του Μάο μήπως δεν 
ήταν τελικά τόσο μεγάλη; Μήπως ο 
κινεζικός Κόκκινος Στρατός απέφυ-
γε να πολεμήσει κατά των Ιαπώνων 
κατακτητών για να εξοικονομήσει 
δυνάμεις για τον εμφύλιο κατά των 
εθνικιστών του Τσιανγκ Κάι Σεκ; Ο 
γιος του Μάο, Μάο Ανίνγκ, ο οποί-
ος σκοτώθηκε σε αμερικανικό βομ-
βαρδισμό στον πόλεμο της Κορέας, 
είχε ανάψει άραγε σόμπα για να 
μαγειρέψει ρύζι, παραβιάζοντας τις 
διαταγές του διοικητή του; 

Η δημοσίευση αυτών και άλλων 
παρόμοιων ερωτήσεων μπορεί να 
οδηγήσει σε ποινή ειρκτής στην Κί-
να. Το Κ.Κ. Κίνας έχει προχωρήσει 
ένα βήμα πέρα από τον συνηθισμέ-
νο του έλεγχο της δημόσιας έκφρα-
σης. Ο νέος ποινικός κώδικας χα-
ρακτηρίζει εγκληματικές ενέργειες 
τις συζητήσεις γύρω από ιστορικά 

γεγονότα, τα οποία αποτελούσαν 
μέχρι πρότινος θέματα ιστορικής 
έρευνας και συζήτησης για ιστο-
ριοδίφες. Μετά την υιοθέτηση του 
νόμου στα μέσα Μαρτίου, περισ-
σότερες από 15 υποθέσεις έχουν 
παραπεμφθεί ενώπιον της ∆ικαι-
οσύνης.

Η νέα εκστρατεία αντικατοπτρί-
ζει τη φιλοδοξία του Κινέζου προ-
έδρου Σι Τζινπίνγκ να εδραιώσει 
το ηθικό πλεονέκτημα του Κ.Κ. Το 
κόμμα μπορούσε κάποτε να βασί-
ζεται στην παροχή οικονομικών 
κινήτρων, μαζί με αυστηρό ιδεο-
λογικό έλεγχο, για να εξασφαλίσει 
την επιβίωσή του. Σήμερα, όμως, 
το κόμμα μοιάζει να επιλέγει την 
ιστορική ορθοδοξία ως βάση της 
νομιμοποίησής του. «Τα εργαλεία 
πειθούς, όπως τα οικονομικά κίνη-
τρα, έχουν όρια. Το Κ.Κ. χρειάζεται 
πλέον ηθική νομιμοποίηση για να 
διατηρήσει την εξουσία του», λέει ο 
Ανταμ Νι, επικεφαλής ινστιτούτου 
μελετών στην Αυστραλία.

Ο Σι, ο οποίος φέρεται να προε-
τοιμάζει την τρίτη θητεία του στην 
ηγεσία του κόμματος, αναμένεται 
να αξιοποιήσει σύσκεψη κομματι-
κών στελεχών αυτή την εβδομάδα 
στο Πεκίνο για την υιοθέτηση νέ-
ας απόφασης για την ιστορία του 
κόμματος. Μόνο ο Ντενγκ Ξιαο-
πίνγκ και ο Μάο έχουν εισηγηθεί 
τέτοιες αποφάσεις, υπογραμμίζο-

ντας τη φιλόδοξη φύση της εκστρα-
τείας του Σι.

Τον Απρίλιο, 19χρονος χρή-
στης του Ιντερνετ από την πόλη 
Ναντζίνγκ καταδικάσθηκε για «πε-
ριύβριση» των θυμάτων της σφα-
γής στην πόλη το 1937 από τα ια-
πωνικά στρατεύματα κατοχής. Στο 
Πεκίνο, 63χρονος κατηγορήθηκε 
εξαιτίας των περιπαικτικών σχολί-

ων του για ασέβεια στη μνήμη του 
υποσμηναγού Ουάνγκ Ουέι, ο οποί-
ος σκοτώθηκε το 2001 πάνω από τη 
Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αφού το 
αεροσκάφος του συγκρούσθηκε με 
αμερικανικό αναγνωριστικό. Τον 
Μάιο, τουλάχιστον τρεις πολίτες τέ-
θηκαν υπό κράτηση για τα ειρωνικά 
σχόλιά τους μετά τον θάνατο του 
βιολόγου Ουάν Λονκπίνγκ, ο οποί-
ος επινόησε νέο ανθεκτικό και ιδι-
αίτερα παραγωγικό υβρίδιο ρυζιού.

Τον περασμένο μήνα, ο δημο-
σιογράφος Λούο Τσανκπίν κρατή-
θηκε από τις Αρχές της νήσου Χα-
ϊνάν, μετά τη δημοσίευση άρθρου 
στο προσωπικό του μπλογκ, όπου 
αμφισβητούσε τη σωφροσύνη της 
κινεζικής επέμβασης στο πλευρό 
του Κιμ Ιλ Σουνγκ στον πόλεμο της 
Κορέας, υπογραμμίζοντας το τρα-

γικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές 
μεταξύ των Κινέζων «εθελοντών», 
για να αναρωτηθεί δημόσια για τη 
λογική της αποστολής κινεζικού 
εκστρατευτικού σώματος. Ο Λούο 
απαντούσε με το άρθρο του στη δι-
αφήμιση για την κινεζική κινημα-
τογραφική υπερπαραγωγή «Η μάχη 
της λίμνης Τσαντζίνγκ». Η ταινία, 
που έχει εξασφαλίσει σημαντική 
κρατική χρηματοδότηση, αποτελεί 
συνονθύλευμα πατριωτικών στερε-
οτύπων για την ηρωική θυσία Κι-
νέζων στρατιωτών απέναντι στον 
αμερικανικό στρατό. «Γνωρίζατε 
ότι η μάχη της λίμνης Τσαντζίνγκ 
δεν εθεωρείτο στρατηγική επιτυ-
χία από το Κ.Κ. Κίνας, ενώ οι διοι-
κητές υποχρεώθηκαν σε αυστηρή 
αυτοκριτική;» έγραψε ο αναλυτής 
Ανταμ Νι.

Ο νόμος χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά με αφορμή 
τον θάνατο τεσσάρων Κινέ-
ζων στρατιωτών κατά τη δι-
άρκεια θερμού συνοριακού 
επεισοδίου με τον ινδικό 
στρατό τον Ιούνιο του 2020 
στα Ιμαλάια. Επτά πολίτες 
αντιμετώπιζαν διώξεις για 
αμφισβήτηση της επίσημης 
εκδοχής του περιστατικού, 
καθώς δημοσίευσαν μηνύ-
ματα στο ∆ιαδίκτυο υποστη-
ρίζοντας ότι οι νεκροί από 
την κινεζική πλευρά ήταν 
περισσότεροι. Μεταξύ των 
συλληφθέντων και ο δη-
μοφιλής μπλόγκερ Τσιού 
Ζιμίνγκ, με 2,5 εκατ. ακο-
λούθους στο δίκτυο Weibo, 
κινεζική εκδοχή του Twitter. 
Ο 38χρονος Τσιού δικάσθη-
κε με το νέο νομοθέτη-
μα, με την απολογία του να 
εκπέμπεται ζωντανά στην 
κρατική τηλεόραση. Κατα-
δικάσθηκε σε οκτώ μήνες 
φυλάκιση. Η εκστρατεία του 
κινεζικού Κ.Κ. ενέπνευσε 
πολλούς πολίτες να αναλά-
βουν ρόλο άτυπου ιδεολο-
γικού τιμωρού, στέλνοντας 
καταγγελίες σε παρόχους 
του Ιντερνετ για «παραβα-
τική» συμπεριφορά άλλων 
χρηστών. «Το μόνο βέβαιο 
θύμα της εκστρατείας εί-
ναι η ιστορική έρευνα και 
το σπουδαίο έργο πολλών 
Κινέζων ιστορικών για την 
περίοδο μετά την ανακήρυ-
ξη της Λαϊκής ∆ημοκρατίας 
το 1949», λέει ο καθηγητής 
Τζον Ντελούρι του Πανεπι-
στημίου Γιονσέι στη Σεούλ.

Το βέβαιο θύμα

Εμβόλια και σε παιδιά 5 έως 11 ετών

Αμφισβητείς ότι ήταν
Μεγάλη η Πορεία
του Μάο; Εγκλημα

Πράσινο φως στις ΗΠΑ – Προϋπόθεση για την προστασία από την COVID-19 και την επιστροφή όλων στην κανονικότητα 

Η «περιύβριση ηρώων της επανάστασης»

Θα σπάσει η αλυσίδα 
της ενδοοικογενειακής 
μετάδοσης, προστατεύο-
ντας τους πιο ευάλωτους 
της οικογένειας: 
τον παππού 
και τη γιαγιά. 

Ο Κινέζος πρόεδρος 
Σι Τζινπίνγκ συνεχί-
ζει με τον νέο αυτό νόμο 
την εκστρατεία του για 
εδραίωση νέας κομμα-
τικής ορθοδοξίας.

Πίνακας στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης του Πεκίνου, που εικονίζει τον Μάο με αξιωματικούς και στρατιώτες του Κόκκι-
νου Στρατού. Ο νέος ποινικός κώδικας χαρακτηρίζει εγκληματικές ενέργειες τις συζητήσεις γύρω από ιστορικά γεγο-
νότα, τα οποία αποτελούσαν μέχρι πρότινος θέματα ιστορικής έρευνας.
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Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ

Του STEVEN LEE MYERS
THE NEW YORK TIMES

Ο εμβολιασμός των μικρότερων παιδιών, επισημαίνουν οι ειδικοί, θα τα θωρακίσει έναντι μιας λοίμωξης που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.
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Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ντιλ, που
θα γινόταν στην ποδοσφαιρική Κύπρο,
ναυάγησε μόλις πριν από λίγες μέρες αναγ-
κάζοντάς μας ταυτόχρονα ν’ αναλογιστούμε
κατά πόσο το έδαφος είναι τέτοιο που κά-
ποια άλλη συμφωνία, μικρότερου ή μεγα-
λύτερου βεληνεκούς, θα μπορούσε να
προκύψει στο εγγύς μέλλον. Όχι απαραί-
τητα για την Ομόνοια αλλά για την όποια
ομάδα η οποία ενδεχομένως θα αποτελούσε

επενδυτικό πόθο επιχειρηματία ή εταιρείας. 
Ως προς το θέμα της Ομόνοιας, μετά και τις ξεκάθαρες

τοποθετήσεις του Σταύρου Παπασταύρου, εύκολα συμ-
περαίνει κανείς ότι κανένας σοβαρός επιχειρηματίας «όσα
λεφτά και να διαθέτει» δεν θα πάει να επενδύσει σ’ ένα
προβληματικό οργανισμό που θα χρειάζεται να βάζει από
την τσέπη 3 εκ. για να μπορεί να διατηρείται η ομάδα σε
υψηλό επίπεδο και συνάμα να είναι τυπική στις υποχρεώσεις
της. 

Το ίδιο προφανώς ισχύει και για τις άλλες ομάδες, εν-
δεχομένως και πολύ περισσότερο. Γιατί όταν η Ομόνοια,
η οποία θεωρείται ίσως το πιο ελκυστικό μαγαζί, δεν
μπορεί να αποδώσει την επένδυση του όποιου επιχειρη-
ματία, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη μικρότερη ομάδα
που οι οικονομικοί της πόροι είναι από ελάχιστοι ως ανύ-
παρκτοι, να αποτελέσει business project για τον όποιο
ενδιαφερόμενο. 

Κακά τα ψέματα με τις περισσότερες ομάδες να κου-
βαλούν διαφόρων ειδών χρέη και το ποδόσφαιρο ως προϊόν
να βρίσκεται σε χέρια ανθρώπων που κόλλησαν σε εποχές
αλλοτινές, η όποια επιχειρηματική εμπλοκή στον χώρο,
μοιάζει ανεξήγητη στη γλώσσα της επιχειρηματικότητας. 

Με χρέη, χωρίς έσοδα και με την ετικέτα του «πιο διε-
φθαρμένου πρωταθλήματος» κανείς λογικός επενδυτής
δεν θα πόνταρε μέρος της περιουσίας του προσδοκώντας
κάποιο οικονομικό όφελος. 

Για ποιο λόγο; Αφού ούτε έσοδα υπάρχουν, ούτε χορηγοί,
ούτε μεθοδολογία, ούτε εγκαταστάσεις, ούτε αξιοπιστία,
ούτε υγιής ανταγωνισμός, ούτε χορηγοί, καλά, καλά ούτε
και πελάτες πια αφού ο κόσμος επιλέγει την tv από το
γήπεδο και την ομάδα του γενικότερα. 

Με αυστηρούς όμως επιχειρηματικούς όρους, δεν
νοείται για κανένα λόγο κάποιος ν’ αναπτύξει επιχειρηματική
δραστηριότητα εντός ενός χώρου που μεταξύ άλλων έχει
ως βασικό χαρακτηριστικό λειτουργίας… την διαφθορά.

Δικαίωμα του κάθε παράγοντα και γενι-
κότερα εκπροσώπου ομάδας να διαμαρ-
τυρηθεί και να υπερασπισθεί τα συμφέ-
ροντα της ομάδας του εκεί και όπου προ-
κύπτει αδικία, σε σχέση με τις αποφάσεις
των διαιτητών. Κατανοητή και η υπερβολή
καμιά φορά, ως μέρος του επικοινωνιακού
παιγνιδιού. Αν και ενοχλητικό το εμπε-
δώσαμε και αυτό, όπως παράλληλα συ-
νηθίσαμε την επιλεκτική αναφορά σε φά-

σεις και γενικότερα διαιτησίες κάποιων αγώνων, αναλόγως
συμφερόντων. Μέρος του παιγνιδιού πλέον τα υπονοούμενα,
οι μπηχτές, οι ειρωνείες και τα διφορούμενα σχόλια.

Τοξικό το κλίμα αλλά σύνηθες και κυρίως αναμενόμενο
πλέον το φαινόμενο, γιατί τις περισσότερες φορές η
απόδοση των κυπρίων διαιτητών δικαιολογεί τις αντι-
δράσεις. Αν είναι κάτι, ωστόσο, που δεν μπορεί να γίνει
ανεκτό, είναι η αναφορά, εκ μέρους των παραγόντων για
το δήθεν καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η υποκρισία
στο μεγαλείο της. Γιατί ποτέ και κανείς δεν νοιάστηκε
για το κοινό καλό και συμφέρον του κυπριακού ποδο-
σφαίρου, ποτέ και κανείς δεν ασχολήθηκε με τα κακώς
έχοντα του χώρου και στην προκειμένη περίπτωση της
κυπριακής διαιτησίας, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί
γενικότερα η κατάσταση και όχι απλά να εξυπηρετηθεί
το συμφέρον της κάθε ομάδας. 

Κάθε χρόνο και πιο έντονη είναι η αμφισβήτηση για
την κυπριακή διαιτησία. Κάθε χρόνο και πιο εμφανή τα
σημάδια της αδυναμίας των κυπρίων διαιτητών, ολοένα
και λιγοστεύουν αξιόπιστες επιλογές έμπειρων διαιτητών,
είναι ξεκάθαρο πλέον πως κανένα πλάνο σταδιακής ανα-
νέωσης δεν έχει εκπονηθεί και πολύ περισσότερο εφαρ-
μοσθεί. Η επιλογή ξένων διαιτητών, λύση δεν είναι και
πρακτικά πλέον αποδεικνύεται πως δεν μπορεί να λει-
τουργήσει, όταν η ανάγκη προκύπτει τόσο νωρίς, την
ίδια ώρα, ωστόσο, φαντάζει και ως η μοναδική σανίδα
σωτηρίας. Οι αρμόδιοι εδώ και χρόνια ούτε λύσεις έχουν
βρει, ούτε διάθεση και θέληση για κάτι τέτοιο έδειξαν.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι ομάδες δηλαδή, αρκούνται
σε φωνές, διαμαρτυρίες και δημιουργία εντυπώσεων, βλέ-
ποντας απλά μέχρι την επόμενη ή τις επόμενες λίγες αγω-
νιστικές. Ούτε λύσεις προτείνονται, ούτε διάθεση για δρα-
στικές αλλαγές σε πρόσωπα και καταστάσεις φαίνεται να
υπάρχει. 

Αν μη τι άλλο, ας σταματήσει η κοροϊδία πως όλα
γίνονται για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ολοένα και λιγότερους πείθουν, όπως ολοένα και λιγό-
τεροι, τα τελευταία χρόνια, αποφασίζουν να πάνε στο
γήπεδο ή να ασχοληθούν γενικότερα με το κυπριακό
ποδόσφαιρο.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Ουδείς με όρους
επιχειρηματικούς

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Το (δήθεν) καλό 
του ποδοσφαίρου

Η... Λεωφόρος
του ντέρμπι
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ 
στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει

Με τσακισμένα φτερά προσγειώνον-
ται στην ελληνική πραγματικότητα
οι δύο «Ευρωπαίοι», με τον ΠΑΟΚ
να είναι υποχρεωμένος να περάσει
το εμπόδιο του Παναθηναϊκού στη
Λεωφόρο και τον Ολυμπιακό να
έχει πιο εύκολη αποστολή με αν-
τίπαλο τον Ιωνικό στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης». Αμφότεροι προέρχονται
από επώδυνες εντός έδρας ήττες
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

συνθήκη που ενδεχομένως θα τους
επηρεάσει ψυχολογικά και στο πρω-
τάθλημα, ειδικά τώρα που δεν δεί-
χνουν στα καλύτερά τους και πο-
ρεύονται χωρίς να πείθουν με τις
εμφανίσεις τους.

Αναμφίβολα, το ντέρμπι της
αγωνιστικής είναι το αποψινό στη

Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός,
πληγωμένος στο ηθικό μετά τις
δύο συνεχόμενες αποτυχίες του
με τον Αστέρα Τρίπολης και τον
ΟΦΗ, είναι υποχρεωμένος να νι-
κήσει τον ΠΑΟΚ για να βελτιώσει
τη θέση του. Οι «πράσινοι» είναι
στην πρώτη εξάδα, αλλά εκτός θέ-
σεων Ευρώπης και χρειάζονται
μια επιτυχία για να σηκώσουν κε-
φάλι, ψυχολογικά και βαθμολογικά.
Ο Γιοβάνοβιτς έχει κι άλλα θέματα
να διαχειριστεί, καθώς η μαγνητική
έδειξε ότι ο Πούγγουρας έχει ρωγ-
μώδες κάταγμα στο μετατάρσιο
του δεξιού του ποδιού και θα μείνει
εκτός για περίπου ένα μήνα, ενώ
η συμμετοχή του Βέλεθ παραμένει
αμφίβολη, με ορατή την πιθανό-
τητα μόνοι διαθέσιμοι στόπερ να
είναι ο Σάρλια και ο 19χρονος Σι-
δεράς, που δεν έχει ούτε λεπτό
επαγγελματικού αγώνα στα πόδια
του! 

Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να δια-
χειριστεί τέτοια απρόοπτα. Αντι-
θέτως, η είδηση ότι ο Αντρίγια
Ζίβκοβιτς υπέγραψε την επέκταση
του συμβολαίου του μέχρι το 2024
διασκέδασε κάπως τις εντυπώσεις
της ήττας από την Κοπεγχάγη, μια
και ο Σέρβος επιθετικός είναι ιδι-
αίτερα αγαπητός στους οπαδούς
της ομάδας.

VAR, ευχή και κατάρα
Η δυνατότητα αποφυγής και διόρ-
θωσης σοβαρών λαθών, με σύμμαχο
την τηλεοπτική εικόνα και γενικότε-
ρα την τεχνολογία, θα έπρεπε να εί-
χε δημιουργήσει πολύ καλύτερη ει-
κόνα και γενικότερα δεδομένα στην
κυπριακή διαιτησία. Αντί αυτού, η
εφαρμογή του VAR τείνει να εξελιχ-
θεί σε… κατάρα για τους περισσότε-
ρους κύπριους διαιτητές. Γιατί πε-

ρισσότερο ανέδειξε τις αδυναμίες
τους, την έλλειψη εμπειρίας, γνώσε-
ων αλλά κυρίως αυτοπεποίθησης,
προκειμένου να λάβουν τη σωστή
απόφαση, είτε στο γήπεδο, είτε στο
συνεργείο του VAR. Και πλέον, με
όλα όσα κάθε εβδομάδα προκύ-
πτουν, όλα όσα… στραβά το VAR
φέρνει στην επιφάνεια, ελπίδα δεν
υπάρχει!

* * * * *

Εθνική - Κωστένογλου
Τυπικής διαδικασίας τα δύο τελευ-
ταία παιγνίδια των επόμενων ημε-
ρών στα προκριματικά του Μουντιάλ
για την εθνική ανδρών. Μετά την
ολοκλήρωση των αγωνιστικών υπο-
χρεώσεων φυσιολογικά στο προσκή-
νιο θα βρεθεί ξανά το θέμα προπο-
νητή. Ο Νίκος Κωστένογλου διατηρεί
συμβόλαιο και για μετά, τον Μάρτιο
υπάρχουν τα πλέι άουτ στο πρωτά-

θλημα των εθνών, για τους περισσό-
τερους, ωστόσο, θεωρείται ήδη πα-
ρελθόν. Η ηγεσία της ΚΟΠ έχει το λό-
γο, και στα ψηλά της δώματα δεν
φαίνεται να είναι τόσο ξεκάθαρη η
απόφαση για αλλαγή. Προσδοκίες
για τα δύο τελευταία εκτός έδρας
παιγνίδια δεν υπάρχουν, πολλά όμως
μπορεί να εξαρτηθούν από τη γενι-
κότερη αγωνιστική εικόνα, θετική ή
αρνητική…

Της ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΣΠΑΝΕΑ

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης
Ντόπινγκ. Στο ευρύ φίλαθλο κοινό,
αυτές οι τέσσερις λέξεις ενδεχομένως
να μην είναι γνωστές ή ο οργανισμός
να θεωρείται ένας από τους δεκάδες...
αδιάφορους οργανισμούς της Ελλάδας.
Και όμως, χωρίς τον ΕΟΚΑΝ ο ελλη-
νικός αθλητισμός κινδυνεύει να πε-
ράσει στο περιθώριο. Εάν κηρυχθεί
μη συμμορφούμενος με τον παγκό-
σμιο κώδικα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Αντιντόπινγκ (WADA), τότε
ο ελληνικός αθλητισμός θα υποστεί
σειρά από κυρώσεις, που μπορεί να
φτάσουν μέχρι και την «υποστολή»
της ελληνικής σημαίας από διεθνείς
διοργανώσεις.

Από το 2019, ο «μπαμπάς» του ΕΟ-
ΚΑΝ, το Εθνικό Συμβούλιο Καταπο-
λέμησης Ντόπινγκ, βρίσκεται υπό
επιτήρηση από τον WADA διότι δεν
πληρούσε τις περισσότερες από τις
απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού. Οι καθυστερήσεις, η έλλειψη
πόρων, αλλά και η πανδημία αποτέ-
λεσαν κάποια από τα εμπόδια που
έγιναν αιτίες για να μην πραγματο-
ποιηθούν τα βήματα που θα έβγαζαν
τον οργανισμό από αυτήν τη δυσά-
ρεστη κατάσταση.

Ο κόμπος φαίνεται έφτασε στο...
χτένι στις αρχές του περασμένου κα-
λοκαιριού, με αποτέλεσμα το υφυ-
πουργείο Αθλητισμού να αλλάξει τη
διοίκηση του ΕΟΚΑΝ. Η νέα διοίκηση,
με πρόεδρο τον ιατροδικαστή Γρη-

γόριο Λέοντα, δίνει μάχη με τον χρόνο
διότι στις 14 Ιανουαρίου λήγει το τε-
λεσίγραφο της ανώτατης αρχής. Τι
συνεπάγεται, όμως, η κήρυξη ενός
οργανισμού ως «μη συμμορφούμε-
νου»; Οι κυρώσεις είναι ανάλογες με
τη βαρύτητα. Ετσι, μια χώρα που δεν
διαθέτει οργανισμό αντιντόπινγκ δεν
μπορεί να διεκδικεί διεθνείς διοργα-
νώσεις, οι παράγοντές της δεν μπο-
ρούν να εκλεγούν στις διεθνείς ομο-
σπονδίες, ενώ οι κυρώσεις μπορούν
να φτάσουν ακόμη και σε αποκλεισμό
της «σημαίας» της χώρας από αγώνες,
όπως στην περίπτωση της Ρωσίας.

Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, Γρη-

γόριος Λέων, σε συνέντευξη Τύπου,
δήλωσε ότι, ύστερα από ενέργειες
της νέας διοίκησης, ο οργανισμός
«είναι καλυμμένος» και πολύ γρήγορα
θα φύγουμε από την επιτήρηση, κα-
θώς η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει
είναι διοικητική και αφορά την ανα-
διάρθρωση του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας του ΕΟΚΑΝ. Υστερα
από ερώτηση της «Κ», ωστόσο, ο κ.
Λέων παραδέχτηκε ότι στους ελέγχους
που διεξάγονται δεν υπάρχουν αιμο-
ληψίες, κάτι που σημαίνει «μη συμ-
μόρφωση», διότι αυτό είναι μέσα στα
προαπαιτούμενα που θέτει ο WADA. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμ-

φωνα με πληροφορίες, κατά το πα-
ρελθόν, για πρώτη φορά το ΕΣΚΑΝ
είχε υποβάλει στον WADA μιαν ολο-
κληρωμένη εκτίμηση κινδύνου στο
τέλος του 2020 για την οποία έλαβε
θετικές κριτικές διορθώνοντας πα-
ράλληλα μια μη συμμόρφωση. Δια-
μόρφωσε τον εθνικό σχεδιασμό κα-
τανομής ελέγχων για το 2021, με 189
αθλητές να υποβάλλουν «where abo-
ut», υλοποιώντας τον σε πολύ μεγάλο
βαθμό κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους. Επίσης, διορθώνοντας ακόμη
μία μη συμμόρφωση προχώρησε σε
αιμοληψίες των προβλεπόμενων αθλη-
τών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα,
όμως, όπως μας είπε και ο κ. Λέων,
δεν διεξάγονται αιμοληψίες, αλλά
στον οργανισμό έχει προσληφθεί άν-
θρωπος και οι έλεγχοι από τη νέα
χρονιά θα γίνονται και στο αίμα. Βέ-
βαια, αρκεί αυτό να γίνει έγκαιρα,
καθώς στις 14 Ιανουαρίου εκπνέει η
προθεσμία.

Η νέα ηγεσία του οργανισμού προ-
σπαθεί μέσα στο μικρό χρονικό πε-
ριθώριο που έχει στη διάθεσή της να
λύσει τα προβλήματα που τις κληρο-
δότησαν οι διοικήσεις του παρελθόν-
τος. Ομως, όπως φαίνεται, υπάρχουν
πολλά κενά. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση όταν κατά τη διάρκεια
του σεμιναρίου των αθλητών, πρω-
τοκλασάτος αθλητής του στίβου ρώ-
τησε εάν θα πρέπει να συμπληρώνει
«where about» και οι διδάσκοντες,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
δεν ήξεραν να απαντήσουν.

Ωρα της κρίσης για την Ελλάδα από τον WΑDΑ
Αγώνας δρόμου για να πάρει το πράσινο φως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ

<<<<<<<

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
προέρχονται από επώδυ-
νες εντός έδρας ήττες
στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, συνθήκη που 
ενδεχομένως θα τους
επηρεάσει ψυχολογικά
και στο πρωτάθλημα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός, πληγωμένος στο ηθικό μετά τις δύο
συνεχόμενες αποτυχίες του με τον Αστέρα Τρίπολης και τον ΟΦΗ, είναι υποχρεωμέ-
νος να νικήσει τον ΠΑΟΚ για να βελτιώσει τη θέση του.

Η ελληνική πλευρά δηλώνει πως η χώρα θα βγει από την επιτήρηση. Παρ’ όλα
αυτά, στους ελέγχους που διεξάγονται δεν υπάρχουν αιμοληψίες, γεγονός που
αποτελεί προαπαιτούμενο από τον WADA.
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Η φετινή παγκόσμια διάσκεψη για
την κλιματική αλλαγή στη Γλα-
σκώβη αποτελεί κομβικό σημείο
για την ανθρωπότητα. Παρά την
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε
επιμέρους τομείς, η κλιματική αλ-
λαγή εντείνεται και ο χρόνος ερ-
γάζεται πλέον εναντίον μας. Πα-
ράλληλα, διαφαίνονται σοβαρά
προβλήματα μεταβατικής φύσης,
που επηρεάζουν την επάρκεια
παραγωγής και τις τιμές των ενερ-
γειακών προϊόντων, ενώ απειλούν
την αναιμική ανάκαμψη της παγ-
κόσμιας οικονομίας.

Μεταξύ των θεμάτων της διά-
σκεψης, περιλαμβάνεται η ανα-
γκαιότητα υιοθέτησης ισχυρότε-
ρων δεσμεύσεων για «κλιματική
ουδετερότητα» και μηδενικές εκ-
πομπές ρύπων το 2050, ιδιαίτερα
από τις μεγάλες χώρες. Οι μέχρι
σήμερα στρατηγικές δεν έχουν

καρποφορήσει. Οι δεσμεύσεις επι-
βάλλεται να συνοδεύονται με συγ-
κεκριμένες στρατηγικές, που να
περιλαμβάνουν θέματα τιμολό-
γησης παραδοσιακών μορφών
ενέργειας, αντισταθμιστικά μέτρα
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες που θα επηρεαστούν, κίνητρα
για εξοικονόμηση ενέργειας, κα-
θώς και επενδύσεις σε ανανεώ-
σιμες πηγές και δημόσιες μετα-
φορές. Καίριας σημασίας θέμα
θεωρείται επίσης η διοχέτευση
πόρων για χρηματοδότηση των
αναγκαίων πολιτικών και επεν-
δύσεων στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες. Πιο συγκεκριμένα, συζητείται
η επιβολή ελάχιστου φόρου επί
των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα σε παγκόσμιο επίπεδο και
η συμπερίληψη των μεταφορών
στο σύστημα εμπορίας ρύπων.
Παράλληλα, καταβάλλεται προ-

σπάθεια να συμφωνηθεί η απα-
γόρευση της χρήσης κάρβουνου
μετά από ένα προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα. Αυτά κρίνονται
αναγκαία για την επίτευξη των
κλιματικών στόχων, ωστόσο, ανα-
μένεται να επιφέρουν μεγάλη επι-
βάρυνση για ενεργοβόρες βιομη-
χανίες, καθώς και για τα νοικο-
κυριά, για παρατεταμένη μετα-
βατική περίοδο. Επιπλέον, δρο-
μολογείται συμφωνία για περιο-
ρισμό των εκπομπών μεθανίου.

Σημαντικό επίσης θέμα απο-
τελεί η λεγόμενη «ταξινόμηση»
των επενδύσεων και κατά πόσο
η ατομική ενέργεια και το φυσικό
αέριο θα περιληφθούν στις «κα-
θαρές» επενδύσεις. Οι απόψεις
χωρών και επιστημόνων διίσταν-
ται. Τυχόν συμπερίληψή τους θα
βοηθήσει την προσαρμογή κατά
την μεταβατική περίοδο, αλλά με

επιπτώσεις σε ό,τι αφορά θέματα
ασφάλειας και την επίτευξη των
κλιματικών στόχων μακροχρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, η συμπερί-
ληψη του φυσικού αερίου πιθα-
νότατα να αφορά περίοδο μόνο
5-10 χρόνων. Η επίτευξη καθολι-
κής συμφωνίας φαίνεται δύσκολη,
λόγω των ασύμμετρων οικονομι-
κών και γεωπολιτικών συμφερόν-
των. Είναι όμως αναγκαία. Χωρίς
συμφωνία η θερμοκρασία προ-
βλέπεται να ανεβεί κατά τρεις
βαθμούς τις επόμενες δεκαετίες,
μετατρέποντας μεγάλα μέρη της
γης σε αφιλόξενο πλανήτη. 

Η Κύπρος περιλαμβάνεται με-
ταξύ των χωρών που θα επηρεα-
στούν, δεδομένου ότι ακόμη και
μικρή αύξηση της θερμοκρασίας
θα έχει δυσανάλογα μεγάλες επι-
πτώσεις στην ποιότητα ζωής και
σε νευραλγικούς τομείς, όπως η

γεωργία και ο τουρισμός. Οι δε-
σμεύσεις και το εθνικό σχέδιο για
την ενέργεια και το κλίμα επιβάλ-
λεται να αναθεωρηθούν ριζικά,
όπως άλλωστε αποδέχθηκε και η
αρμόδια Υπουργός. Σημαντική εί-
ναι επίσης η ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης.

Το κόστος προσαρμογής είναι
μεγάλο αλλά το κόστος μη προ-
σαρμογής είναι απείρως μεγαλύ-
τερο. Η υιοθέτηση ενός διαφορε-
τικού αναπτυξιακού μοντέλου
αποτελεί μονόδρομο και δημιουρ-
γεί επιπλέον νέες και ουσιαστικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της PricewaterhouseCoo-
persInvestmentServices.

Kλιματική αλλαγή - Ο χρόνος μετρά αντίστροφα

Τι κρύβεται
πίσω από
το θόρυβο
για το ΓεΣΥ
Κόντρες και στρεβλώσεις
H τοποθέτηση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη ότι δεν πρόκειται να
αποδεχθεί αλλαγή της φιλοσο-
φίας του συστήματος υγείας επι-
χειρεί να δώσει τέλος στο θόρυβο
που δημιουργήθηκε. Το ζήτημα
ανέδειξε την διαφορετική φιλο-
σοφία που φαίνεται να υπάρχει
για το μοντέλο που επιλέγηκε.
Ωστόσο, όλοι παραδέχονται ότι
υπάρχουν στρεβλώσεις. Σελ. 4

Επιβραβεύουν
εταιρείες που
προσφέρουν
Ερευνα για καταναλωτές
Οι καταναλωτές αγοράζουν από
εταιρείες που πιστεύουν ότι προ-
σφέρουν στην κοινωνία, εφόσον
η τιμή και η ποιότητα δύο προ-
ϊόντων είναι η ίδια. Σύμφωνα
με έρευνα που διενήργησε η Τρ.
Κύπρου, η πλειοψηφία των ερω-
τηθέντων συμφωνεί ότι πρέπει
να επιβραβεύονται εταιρείες με
κοινωνικό αποτύπωμα. Σελ. 3

ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Πρωταθλήτρια η Αθήνα
στις τιμές των ακινήτων 
Τις καλύτερες προοπτικές σε ό,τι αφορά
την πορεία τιμών πώλησης και ενοικίων
μεταξύ 31 πόλεων εμφανίζει η αγορά
επαγγελματικών ακινήτων της Αθήνας.
Σύμφωνα με έρευνα, η ελληνική πρω-
τεύουσα αναμένεται να αναδειχθεί
«πρωταθλήτρια» των υπεραξιών και ανό-
δου ενοικίων το 2022. Σελ. 12

ΔΙΕΘΝΗ

Στη γραμμή
Fed η Τράπεζα
της Αγγλίας
για τα επιτόκια.
Σελ. 11

Ανώτερος των 870 ευρώ ο κατώτατος 
Θα προκύψει από ένα ποσοστό 40% μέχρι 66% του εθνικού διάμεσου μισθού που ισχύει για την Κύπρο
Από 865 έως 1.038 ευρώ θα κυ-
μανθεί ο κατώτατος μισθός στην
Κύπρο, οι συζητήσεις για τον
οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη και
αναμένεται να εφαρμοστεί από
τις αρχές του 2022. Οπως φαίνεται

από τις προκαταρκτικές συζητή-
σεις, θα προκύψει από ένα ποσο-
στό της τάξης του 40% μέχρι και
66% του εθνικού διάμεσου μισθού
που ισχύει για την Κύπρο και που
ανέρχεται στα 1.573 ευρώ. Οι ερ-

γοδοτικές οργανώσεις αναφέρουν
πως το ποσοστό του 60% είναι
μεγάλο και θα πρέπει να συζη-
τούνται μικρότερα ποσοστά. Η
«Κ» παρουσιάζει τα διάφορα σε-
νάρια. Με το 40% των 1.573 ευρώ,

ο μισθός θα ανέρθει στα 629,2 ευ-
ρώ, με το 45% στα 707, με το 50%
στα 786,5, με το 55% στα 865,1,
με το 60% στα 943,8 και με το
65% στα 1.022,4. Ο κατώτατος μι-
σθός στην Κύπρο έχει θεσμοθε-

τηθεί για εννέα μόνο επαγγέλματα
και ανέρχεται στα 870 ακαθάριστα
και μετά από 6μηνη συνεχή πε-
ρίοδο απασχόλησης στον ίδιο ερ-
γοδότη, αυξάνεται τουλάχιστον
στα 924 ευρώ. Σελ. 3

Κύπρος 0,42% 0,03%

Γερμανία -0,24% -0,10%

Γαλλία 0,24% -0,04%

Ιταλία 0,94% -0,11%

Ισπανία 0,45% -0,06%

Ιρλανδία 0,20% -0,13%

Ελλάδα 1,09% 0,03%

Ην. Βασίλειο 0,91% -0,09%

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2022

Αναμένεται ρεκόρ 
στις αφίξεις Βρετανών 
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να διαμορ-
φωθούν οι αφίξεις Βρετανών τουριστών
στην Ελλάδα το 2022. Οι προκρατήσεις
για το καλοκαίρι δείχνουν αριθμούς υψη-
λότερους από το 2019, ενώ βρετανικές
αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν
αύξηση πτήσεων και θέσεων προς ελλη-
νικούς προορισμούς. Σελ. 8

Ανατροπές στην αμερικανική αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αλλάζει. Κάποιοι υποβάλλουν την παραίτησή τους. Κάποιοι παραμένουν αδρανείς στο περιθώριο περιμένοντας μια δελε-
αστική προσφορά. Κάποιοι άλλοι τολμούν να απαιτούν αυξήσεις μισθών, μόνιμη επιλογή για τηλεργασία ή διάφορα άλλα. Και κάποιοι δηλώνουν ότι οι
εργαζόμενοι έχουν απαυδήσει και πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, όπως εκείνοι των ρεστοράν, είναι απελπισμένοι γιατί δεν μπορούν να βρουν προ-
σωπικό. Οι οδηγοί φορτηγών είναι κατά 80.000 λιγότεροι. Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αλλάζει. Σελ. 10

ΕΛΛΑΔΑ

Εντονες πιέσεις
στον προϋπολογισμό
Η νέα έξαρση της πανδημίας, η φθίνου-
σα πορεία των εμβολιασμών και τα μέτρα
για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρί-
σης ασκούν έντονες πιέσεις στον προ-
ϋπολογισμό της Ελλάδας. Με αυτά τα δε-
δομένα το ενδεχόμενο χορήγησης κοι-
νωνικού μερίσματος στο τέλος του έτους
απομακρύνεται. Σελ. 8
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Ο Μαρκ Κάρνεϊ είναι άξιος συγχα-
ρητηρίων, διότι ο πρώην διοικητής
της Τράπεζας της Αγγλίας, ξεπερ-
νώντας πολλά εμπόδια, κατόρθωσε
να συσπειρώσει όλα τα μεγάλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του
κόσμου γύρω από την πρωτοβου-
λία του «Χρηματοπιστωτική συμ-
μαχία της Γλασκώβης για μηδε-
νικούς ρύπους» (GFANZ). Ετσι,
μπόρεσε χθες να κάνει γνωστό
ότι συγκεντρώθηκαν 130 τρισ.
δολάρια σε ιδιωτικά κεφάλαια,
που θα κατευθυνθούν σε έργα για
την περιστολή των εκπομπών ρύ-
πων και την απομάκρυνση από
τα ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο
της διάσκεψης για το κλίμα COP26. 

Tα πιο προοδευτικά μέλη της
συμμαχίας του έχουν αρχίσει να
διατυπώνουν ερωτήματα για το

πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα
σε αυτήν, εάν ο Μαρκ Κάρνεϊ
ασχοληθεί και με άλλα πράγματα
όπως, λόγου χάριν, με το να δη-
λώσει την υποψηφιότητά του για
την προεδρία του Καναδά. Αξίζει
να επισημανθεί πως μέχρι προ-
σφάτως οι μεγάλοι παίκτες στη
Γουόλ Στριτ, όπως, για παράδειγμα,
οι JP Morgan και  Goldman Sachs,
δεν ενδιαφέρονταν για τον οργα-
νισμό-ομπρέλα GFANZ, που είχε
συσταθεί με στόχο να στεγάσει
τις πρωτοβουλίες μηδενικών ρύ-
πων, όπου και είχαν δώσει «το πα-
ρών» ασφαλιστικές εταιρείες και
όμιλοι διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων. 

Ωστόσο, η αξιοπιστία και το
κύρος του Μαρκ Κάρνεϊ, τόσο στη
δημόσια σφαίρα όσο και σε κύ-
κλους τραπεζών, επενδυτικών οί-
κων και χρηματιστηριακών εται-
ρειών, αποδείχθηκαν ζωτικά στοι-
χεία για να επιτύχει τον στόχο
του. Η σημασία αυτής της πρω-
τοβουλίας είναι επίσης μεγάλη.
Είναι απολύτως απαραίτητα τα
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια,

ώστε να καλυφθούν τα περισσό-
τερα από τα σχεδόν 100 τρισ. δο-
λάρια, τα οποία χρειάζονται μέσα
στα επόμενα τριάντα χρόνια, ώστε
να αντλούνται 4 τρισ. δολάρια για
έργα πράσινης ενέργειας σε ετήσια
βάση, με απώτερο σκοπό να ανα-
σχεθεί η υπερθέρμανση του πλα-
νήτη και να συγκρατηθεί η άνοδος
της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό
Κελσίου.

Το στοιχείο που απαιτεί ιδιαί-
τερη προσοχή, είναι πως το έργο
είναι ημιτελές. Η JP Morgan θα
πρέπει σε ορίζοντα 18 μηνών να
θέσει τους πρώτους στόχους για
μείωση των εκπομπών σε δρα-
στηριότητες τις οποίες χρηματο-
δοτεί και είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες.
Το ιδανικό θα ήταν ο διευθύνων
σύμβουλος του αμερικανικού κο-
λοσσού Τζέιμι Ντάιμον να δεσμευ-
θεί να αποχωρήσει οριστικά από
τον κλάδο του γαιάνθρακα έως το
2030 και, έως τότε, να έχει κατά
το ήμισυ περιορίσει τις εκπομπές. 

Πάντως, μέσα στις προδιαγρα-
φές της ομπρέλας GFANZ επισή-
μως οι συμμετέχοντες προβλέπεται
να δεσμευθούν βάσει του τι τους
αναλογεί για να μειώσουν την
εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Η πιο άσχημη κατάληξη θα ήταν
εάν ο Τζέιμι Ντάιμον και άλλοι
ομόλογοί του στα μεγάλα τραπε-
ζικά ιδρύματα, εκνευρισμένοι από
τα άτολμα εθνικά σχέδια στο πλαί-
σιο των διεργασιών της διάσκεψης
COP26, τελικώς δεσμευθούν πρό-
χειρα να περιορίσουν τους ρύπους
έως το 2030. Οσοι ασχολούνται
με την άσκηση θεσμικής πίεσης
υπέρ της συγκράτησης της κλι-
ματικής αλλαγής και της απορρύ-
πανσης, έχουν ήδη πιέσει την
GFANZ να είναι πολύ πιο συγκε-
κριμένη στη σταδιακή απομά-
κρυνση από τα ορυκτά καύσιμα
και να δεσμευθεί βάσει του αυ-
στηρού μοντέλου της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ενέργειας για μηδενι-
σμό των ρύπων. 

Εάν οι υποσχέσεις των τραπε-
ζών για το 2030 είναι συγκρατη-
μένες, τότε η όλη συμμαχία θα δί-
νει την εντύπωση πως είναι κάτι
που δεν τους αφορά αποκλειστικά.
Οπότε, και η παραμονή του Μαρκ
Κάρνεϊ στο πηδάλιό της αποκτά
ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Δεν
είναι μόνο ο βασικός άνθρωπος,
ο οποίος τη διαφήμισε και την
προώθησε, αλλά είναι εκείνος ο
οποίος την περιφρουρεί.

Οργή 
Γερμανικά πυρά για τη στάση της στο θέμα του
πληθωρισμού δέχθηκε η επικεφαλής της ΕΚΤ
με αναλυτές να σχολιάζουν ότι η κριτική που της
ασκείται ξεφεύγει από την ουσία του θέματος
και ακουμπά θέματα φύλου και εθνικότητας.
Σύμφωνα με την ευρείας κυκλοφορίας γερμανι-
κή εφημερίδα Bild, η Κριστίν Λαγκάρντ αρέσκε-
ται σε έναν γαλλικό τρόπο πολυτελούς διαβίω-
σης και αφήνει τους μισθωτούς και συνταξιού-
χους απροστάτευτους απέναντι στην λαίλαπα
της αύξησης των τιμών. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον καθώς συμπίπτει με την αλλα-
γή φρουράς στη γερμανική κεντρική τράπεζα
(Bundesbank) δημιουργώντας ένα επιπλέον βά-
ρος στον νέο διοικητή να διατηρήσει την εμπι-
στοσύνη των Γερμανών προς τις επιλογές της
ΕΚΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδοσιακά, η
γερμανική οικονομική πολιτική απεχθάνεται την
άνοδο των τιμών και προκρίνει άμεσες και δρα-
στικές ενέργειες όταν αυτό παρατηρείται. 

••••
Αστοχία
Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΑΣΑ για τους πό-
ρους που έχουν διατεθεί για την ανάκαμψη συ-
νεπεία της πανδημίας, παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε σχέση με τα θέματα της κλιματι-
κής αλλαγής που συζητούνται ευρέως αυτήν την
περίοδο. Προκύπτει ότι από ένα σύνολο 3,2 τρισ.
δολαρίων που έχουν δαπανηθεί για την ανάκαμ-
ψη, μόλις το 20% θεωρείται ότι υποστηρίζει τους
στόχους βιωσιμότητας για τη μετάβαση στην
πράσινη οικονομία. Προκαλεί, επίσης, ενδιαφέ-
ρον το γεγονός ότι αντίστοιχα ένα ποσό της τάξης
του 10% αυτών των χρημάτων, δηλαδή το 50%
που αναφέρθηκε πριν, έχει αρνητικό ή οριακά
αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σημαντικό,
επιπλέον, είναι και το γεγονός ότι τα στοιχεία κα-
ταγράφουν μεγάλη υστέρηση στη στήριξη των
τομέων που αφορούν στη γεωργία και τα δάση
όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση. 

••••
Επιστροφή 
Η πανδημία επιστρέφει στην Ευρώπη με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί
για μισό εκατομμύριο νέους θανάτους στην γη-
ραιά ήπειρο μέχρι τον προσεχή Φεβρουάριο. Το
τέταρτο κύμα βρίσκεται ήδη εντός των πυλών
και είναι ενδεικτική του προβλήματος η εικόνα
στη Γερμανία όπου έχει καταγραφεί ιστορικό ρε-
κόρ ημερήσιων κρουσμάτων με 34.000 μολύν-
σεις. Η ίδια και χειρότερη κατάσταση επικρατεί
στο ΗΒ με 37.000 ημερήσια κρούσματα σκια-
γραφώντας μια εικόνα που οι ειδικοί χαρακτηρί-
ζουν ως μια πανδημία μεταξύ των ανεμβολία-
στων. Προς επιβεβαίωση του συμπεράσματος
παρατίθενται τα πολύ υψηλά νούμερα των
εβδομαδιαίων θανάτων που καταγράφονται σε
Ρωσία και Ουκρανία που είναι δύο χώρες με πο-
λύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών. 

••••

Εμβολιασμοί 
Με την νέα χρονιά οι επιχειρήσεις στην Αμερι-
κή θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν ει-
δικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους υπαλλή-
λους τους. Σύμφωνα με την απόφαση του προ-
έδρου Μπάιντεν οι ανεμβολίαστοι υπάλληλοι
των επιχειρήσεων θα πρέπει να φορούν μάσκα
και να παρουσιάζουν εβδομαδιαία αρνητικό
τεστ για να δικαιούνται να προσέλθουν στον
χώρο εργασίας. Το προεδρικό διάταγμα ρητώς
αναφέρει ότι καμία υποχρέωση δεν έχουν οι
επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν τα όσα προ-
βλέπονται στα νέα μέτρα εκτός και αν προκύ-
πτει η ανάγκη από κάποια εργατική σύμβαση ή
πολιτειακό νόμο.  Για την ενθάρρυνση νέων
εμβολιασμών οι εργαζόμενοι που επιθυμούν
να το πράξουν θα δικαιούνται διευκολύνσεις

για την ημέρα και την περίοδο ανάρρωσης σε
περίπτωση συμπτωμάτων. 

••••
Eκπληξη 
Μετά την ΕΚΤ, διατήρηση της συντηρητικής νο-
μισματικής πολιτικής επέλεξε και η Τράπεζα της
Αγγλίας αφήνοντας αμετάβλητα τα επιτόκια ανα-
φοράς της στερλίνας στο πολύ χαμηλό 0,1%. Η
απόφαση προκάλεσε έκπληξη με αποτέλεσμα
τη στιγμιαία πτώση του βρετανικού νομίσματος
έναντι του δολαρίου. Όσον αφορά στην πολιτική
αγοράς ομολόγων η απόφαση της νομισματικής
αρχής ήταν αυτό να διατηρηθεί αναλλοίωτο στα
895 δις στερλίνες συμπεριλαμβανομένων και
των εταιρικών ομολόγων. Η συντηρητική στάση
που τηρεί η κεντρική τράπεζα της χώρας εδρά-
ζεται στην ανησυχία για την αγορά εργασίας, η
οποία αν και παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης
λειτουργεί από τις αρχές Οκτωβρίου χωρίς κανέ-
να πρόγραμμα κρατικής στήριξης. 

••••
«Φουλ οι μηχανές» το 2021
Η Κύπρος απορρόφησε το 57% των συνολικών
κονδυλίων της που διατέθηκαν κατά την περίοδο
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)
της ΕΕ 2014 - 2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρω-
τικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αναφέρουν
οι Ελεγκτές βάσει της ετήσιας έκθεσης του Ευ-
ρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2020.
Εντούτοις, μέχρι και σήμερα, που όπως αποδει-
κνύεται οι μηχανές «φούλαραν», το ποσοστό
απορρόφησης έχει περάσει το 70%, ενώ τα τρέ-
χοντα στατιστικά στοιχεία για την απορρόφηση,
η Κύπρος κατατάσσεται πλέον 1η για το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European Social Fund)
και 2η για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (European Regional and Develop-
ment Fund).

Σε κλοιό πανδημίας εν μέσω αύξησης των τιμών καλείται  να ισορροπήσει η οικονομία έχοντας ως
ζητούμενο την διατήρηση της ανάπτυξης.   

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Διατραπεζικό 
Επιτόκιο Δανεισμού

Διατραπεζικό Επιτόκιο Δα-
νεισμού καλείται το επιτόκιο
με το οποίο πραγματοποιεί-
ται βραχυπρόθεσμος δανει-
σμός μεταξύ των Τραπεζών
(στη διατραπεζική αγορά)
σε συγκεκριμένη χρονική

περίοδο, με σκοπό την όσο το δυνατόν κα-
λύτερη διαχείριση της ρευστότητάς τους,
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus 
Business School
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Η σημασία της προσπά-
θειας του πρώην διοι-
κητή της Τράπεζας της
Αγγλίας, Μαρκ Κάρνεϊ,
να συσπειρώσει για την
κλιματική κρίση τις με-
γάλες τράπεζες.

Με αργά βήματα προς απεξάρτηση από τον λιγνίτη
Η απολιγνιτοποίηση προχωρεί, αλλά
όχι με τους ρυθμούς που απαιτείται.
Αυτό είναι το συμπέρασμα από τις
νέες δεσμεύσεις από 40 χώρες με-
ταξύ των οποίων η Ινδονησία, η
Πολωνία και το Βιετνάμ για εγκα-
τάλειψη της παραγωγής ενέργειας
από ορυκτό άνθρακα. Τις παραπά-
νω δεσμεύσεις δεν συμμερίζονται
χώρες που βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στον ορυκτό άνθρακα, όπως
η Κίνα, η Ινδία και η Αυστραλία. 

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε
χθες στο πλαίσιο της διάσκεψης
της Γλασκώβης για το κλίμα και

έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από
τον Βρετανό διαπραγματευτή Αλόκ
Σάρμα, περιλαμβάνει τη δέσμευση
ότι δεν θα κατασκευαστούν άλλες
λιγνιτικές μονάδες. Επίσης, ότι οι
υπάρχουσες θα κλείσουν το αργό-
τερο τη δεκαετία του 2030 για τις
πλούσιες χώρες και τη δεκαετία
του 2040 για τις φτωχές χώρες.
Στην πράξη, αν μια χώρα χαράξει
πορεία απολιγνιτοποίησης, τα χρο-
νοδιαγράμματα συχνά επισπεύ-
δονται. Αυτό θα ισχύσει σε μεγα-
λύτερο βαθμό αν η σύνοδος της
Γλασκώβης (COP26) κατορθώσει
να συμφωνήσει σε ένα παγκόσμιο
σύστημα για την τιμή εμπορίας
ρύπων. Στο εσωτερικό της Ευρω-

παϊκής Ενωσης ισχύει ήδη ένας
τέτοιος μηχανισμός (ETS - μηχα-
νισμός εμπορίας ρύπων).

Ο υπουργός Οικονομικών της
Ινδονησίας, Σρι Μιλγιάνι Ιντραβάτι,
υπογράμμισε ότι προκειμένου να
λειτουργήσει η απολιγνιτοποίηση
στη χώρα του, την τέταρτη πολυ-
πληθέστερη και όγδοη κατά σειράν
ως προς τις εκπομπές ρύπων, θα
απαιτηθεί διεθνής χρηματοδότηση.
Η Γιοάνα Φλισόφσκα από την Gre-
enpeace Πολωνίας υποστήριξε ότι
η δέσμευση της Πολωνίας δεν είναι
αρκετά φιλόδοξη. «Η χώρα πρέπει
να βγει από τον λιγνίτη το αργότερο
το 2030», είπε η Φλισόφσκα. 

Αλλες οργανώσεις, όπως η Global
Witness, επισήμαναν ότι ο ορυκτός
άνθρακας βρίσκεται ούτως ή άλλως
σε αποδρομή και αυτό που οφεί-
λουν να εξασφαλίσουν οι χώρες οι
οποίες επιθυμούν πραγματική δρά-
ση κατά της κλιματικής αλλαγής,
είναι μειώσεις στην καύση πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου. 

Τα νέα στοιχεία για τους ρύπους
του 2021 είναι εξαιρετικά απογοη-
τευτικά, δεδομένου ότι αυτοί έχουν
επανέλθει στα επίπεδα του 2019,
χωρίς καν να έχει επανέλθει πλήρως
η οικονομική δραστηριότητα μετά
το πλήγμα του κορωνοϊού. Η έκ-
θεση του Global Carbon Project
δείχνει ότι οι ρύποι από την καύση
ορυκτού άνθρακα και ορυκτού αε-
ρίου το 2021 υπερκαλύπτουν τη
μείωση του 2020. Οι ρύποι από την
καύση πετρελαίου επίσης αυξά-
νονται αλλά με πιο αργούς ρυθμούς,
λόγω του ότι οι μετακινήσεις δεν
έχουν επιστρέψει παντού στα προ
κρίσης επίπεδα. 

REUTERS, THE GUARDIAN

<<<<<<<

Oι ρύποι από την καύση
ορυκτού άνθρακα 
και ορυκτού αερίου το 
2021 υπερκαλύπτουν 
τη μείωση του 2020.

Χρηματοπιστωτική συμμαχία
για μηδενικούς ρύπους

Το πιο θερμό καλοκαίρι στην Ευ-
ρώπη, από την αρχή τήρησης
σχετικών αρχείων, δεν θα γινόταν
ποτέ πραγματικότητα χωρίς τη
συμβολή της κλιματικής αλλαγής,
για την οποία ευθύνεται η ανθρώ-
πινη δραστηριότητα. Αυτό είναι
το συμπέρασμα έκθεσης του Κέν-
τρου Χάντλεϊ, της βρετανικής με-
τεωρολογικής υπηρεσίας, που δό-
θηκε την Τετάρτη στη δημοσιό-
τητα, καταλήγοντας σε μια ζοφερή
πρόβλεψη: τέτοιοι παρατεταμένοι
καύσωνες θα μας ταλαιπωρούν
περίπου κάθε τριετία.

Η δημοσίευση της μελέτης έγι-
νε ενώ στη Γλασκώβη εξελίσσεται
η Παγκόσμια Διάσκεψη για το
Κλίμα (COP26). Στόχος, οι περισ-
σότεροι από τους 100 ηγέτες που
συμμετέχουν να αναλάβουν τα-
χύτερα δράση προκειμένου να
μην επαναληφθεί το «καλοκαίρι
της φωτιάς».

Σύμφωνα με την ανάλυση, το
περυσινό καλοκαίρι στην Ευρώπη
ήταν θερμότερο κατά περίπου
ένα βαθμό Κελσίου συγκριτικά
με αυτά της περιόδου 1991-2020.
Ομως η εφιαλτική πρόβλεψη είναι
ότι τέτοια «καυτά καλοκαίρια»
θα τα ξαναζούμε περίπου ανά
τριετία τα επόμενα χρόνια ενώ
στο τέλος του αιώνα θα συνιστούν
ετήσιο φαινόμενο. Πριν από τη
δεκαετία του 1990, τόσο θερμά
καλοκαίρια καταγράφονταν πε-
ρίπου μία φορά ανά χιλιετία ή
ίσως και ακόμη σπανιότερα. 

Ο ειδικός μετεωρολόγος Πίτερ
Στοτ, σε ανακοίνωση της βρετα-
νικής μετεωρολογικής υπηρεσίας,

αναφέρει: «Είμαστε πιο σίγουροι
από ποτέ ότι τα ακραία μετεω-
ρολογικά φαινόμενα συνδέονται
άρρηκτα με την κλιματική αλλαγή,
προϊόν της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας».

Στη Γηραιά Ηπειρο ο υδράρ-
γυρος το καλοκαίρι χτύπησε πολ-
λές φορές κόκκινο, ενισχύοντας
την ανησυχία για τους ακραίους
καύσωνες και τις καταστροφικές
δασικές πυρκαγιές. Μετεωρολο-
γικός σταθμός στη Σικελία κατέ-
γραψε τον Αύγουστο την πρω-

τοφανή θερμοκρασία των 48,7
βαθμών Κελσίου, που κατά πάσα
πιθανότητα αποτελεί ρεκόρ όλων
των εποχών. Η προηγούμενη υψη-
λότερη θερμοκρασία είχε κατα-
γραφεί στην Ελλάδα τον Ιούλιο
του 1997, σύμφωνα με τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Μετεωρολο-
γίας. Oι εξαιρετικά υψηλές θερ-
μοκρασίες προκάλεσαν ξηρασία
και εισήγαγαν την τραγωδία της
αντιπυρικής περιόδου στο βόρειο
ημισφαίριο. Οπως υπογραμμίζει
η καθηγήτρια Οικολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Κολοράντο,
Μερίτ Τουρέτσκι, «γνωρίζαμε ότι
αυτό θα συμβεί και ότι οι καύσω-
νες θα προκαλούσαν την πύρινη
κόλαση».

Η κλιματική αλλαγή έφερε 
στην Ευρώπη πύρινο καλοκαίρι

<<<<<<<

Εκτιμήσεις ότι παρατε-
ταμένοι καύσωνες 
θα μας ταλαιπωρούν
περίπου κάθε τριετία.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η συζήτηση για τη θέσπιση του εθνι-
κού κατώτατου μισθού ξεκίνησε,
υπάρχουν πολιτικές, εργοδοτικές
και συνδικαλιστικές δηλώσεις πως
από αρχές του 2022 θα εφαρμοστεί,
αλλά αυτό που έχει σημασία είναι
το ύψος του. Ο εθνικός κατώτατος
μισθός, όπως φαίνεται από τις προ-
καταρκτικές συζητήσεις, θα προ-
κύψει από ένα ποσοστό της τάξης
του 40% μέχρι και 66% του εθνικού
διάμεσου μισθού που ισχύει για την
Κύπρο. Ο εθνικός διάμεσος μισθός
για την Κύπρο, βάσει των τελευ-
ταίων στοιχείων, ανέρχεται στα
1.573 ευρώ, ενώ τα ποσοστά των
40% μέχρι 66% δεν είναι τυχαία. Η
αναλογία των κατώτατων μισθών

στις διάμεσες αποδοχές ποικίλλει
μεταξύ των κρατών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης από 40% (Εσθο-
νία) έως 66% (Πορτογαλία), ενώ με
βάση το επίπεδο των εθνικών ακα-
θάριστων μηνιαίων κατώτατων μι-
σθών των κρατών, εκπεφρασμένο
ως ποσοστό των διάμεσων ακαθά-
ριστων μηνιαίων αποδοχών, η Eu-
rostat έχει κατηγοριοποιήσει τα
κράτη μέλη σε τρεις διαφορετικές
κατηγορίες ομάδες. Σε αυτές που
το ποσοστό των κατώτατων μισθών
στις διάμεσες αποδοχές ήταν πάνω
από 60%, όπως για παράδειγμα Πορ-
τογαλία, Σλοβενία   και Γαλλία. Σε
εκείνες που το ποσοστό των κατώ-
τατων μισθών στις διάμεσες απο-
δοχές ήταν μεταξύ 60% και 50%,
όπως Λουξεμβούργο, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πο-
λωνία, Γερμανία (δεδομένα 2015),
Λετονία, Ρουμανία, Λιθουανία και
Μάλτα. Τρίτη ομάδα, σε χώρες που

το ποσοστό των κατώτατων μισθών
στις διάμεσες αποδοχές ήταν κάτω
του 50 %, όπως Τσεχία, Ιρλανδία
και Εσθονία. 

Περνώντας όμως στα της Κύπρου
και τον μισθό, οι εργοδοτικές ορ-
γανώσεις αναφέρουν πως το ποσο-
στό του 60% είναι μεγάλο και θα
πρέπει να συζητούμε για μικρότερα
ποσοστά βάσει του εθνικού μας κα-
τώτατου μισθού. Έχοντας υπόψη
λοιπόν το ποσοστό του 40 – 66%,
η «Κ» παρουσιάζει τον πιθανό εθνικό

κατώτατο μισθό που ενδεχομένως
θεσμοθετηθεί. Με το 40% των 1.573
ευρώ, ο μισθός θα ανέρθει στα 629,2
ευρώ. Με το 45% στα 707 ευρώ. Με
το 50% στα 786,5 ευρώ. Με το 55%
στα 865,1 ευρώ. Με το 60% στα
943,8 ευρώ. Με το 65% στα 1.022,4
ευρώ. Με το 66%, ποσοστό που έχει
η Πορτογαλία, στα 1.038,1 ευρώ. Ο
κατώτατος μισθός στην Κύπρο έχει
θεσμοθετηθεί για εννέα μόνο επαγ-
γέλματα και ανέρχεται στα 870 ευρώ
ακαθάριστα και μετά από 6μηνη

συνεχή περίοδο απασχόλησης στον
ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυξάνεται
τουλάχιστον στα 924 ευρώ και κα-
θορίζεται με διάταγμα του Υπουρ-
γείου Εργασίας. 

Ενδεχομένως τα ποσοστά που
ο μισθός που προκύπτει βρίσκεται
κάτω από τους μισθούς που έχουν
καθοριστεί για τα εννέα επαγγέλ-
ματα όπως πωλητή, γραφέα, νοση-
λευτικού βοηθού, βοηθού παιδο-
κόμου, βοηθού βρεφοκόμου, σχο-
λικού βοηθού, σχολικού φροντιστή,

φρουρού ασφαλείας και καθαριστή,
δηλαδή τα 870 ευρώ και εν συνεχεία
τα 924 ευρώ, να βρεθούν εκτός συ-
ζήτησης.

«Ζεστάθηκε» το 2018
Στην Κύπρο, η συζήτηση για πι-

θανή εισαγωγή ενός εθνικού νο-
μοθετημένου κατώτατου μισθού
ξεκίνησε το 2018. Στη σχετική έκ-
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με τίτλο «minimum wages in 2021:
Annual review», τονίζεται πως στο

πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργα-
σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι είχε
ήδη ζητήσει τη βοήθεια της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
για την εκπόνηση διαφόρων μελε-
τών σε σχέση με τη μεταρρύθμιση
του συστήματος καθορισμού του
κατώτατου μισθού, ενώ την άνοιξη
του 2019, οι κοινωνικοί εταίροι
είχαν συνάντηση με εκπροσώπους
από την ILO και εξέφρασαν τις αρ-
χικές τους σκέψεις. Τα ευρήματα
αυτών των μελετών της ILO κοινο-
ποιήθηκαν προκαταρκτικά εντός
της εβδομάδας στο Υπουργείο Οι-
κονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας
στις συντεχνίες και στην εργοδοτική
πλευρά κατά τη συνεδρία του Ερ-
γατικού Συμβουλευτικού Σώματος
(ΕΣΣ), παρόλο που δεν έγιναν συ-
ζητήσεις με «αριθμητικά δεδομένα».
Κατά την παρουσίαση της ILO, ανα-
φέρθηκε πως ο κατώτατος μισθός
δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στις
συμβάσεις, αντιθέτως, βοηθά στην
αύξηση των χαμηλών μισθών, ενώ
είναι σημαντικό να υπάρξει δια-
σύνδεση με το μηχανισμό αναπρο-
σαρμογής του ύψους του κατώτατου
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
εκπρόσωπος της ILOσημείωσε πως
μπορεί να λειτουργήσει υποβοη-
θητικά και η Αυτόματη Τιμαριθμική
Προσαρμογή (ΑΤΑ), ενισχύεται ο
κοινωνικός διάλογος και δεν υπάρ-
χουν παραδείγματα από άλλα κράτη
που εφαρμόστηκε κατώτατος μισθός
και να λειτούργησε αρνητικά. Προ-
έκυψε επίσης πως συμπίπτουν οι
προσεγγίσεις ως προς τη χρησιμό-
τητα του κατώτατου ανάμεσα στο
ILO και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στη βάση του γεγονότος ότι συμ-
βάλλουν στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας, ενισχύουν τη βιώσιμη
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
συντείνουν στην περαιτέρω ανά-
πτυξη της οικονομίας.

Αναμένεται εντατικοποίηση
της διαδικασίας στο αμέσως επό-
μενο διάστημα, με ορίζοντα κατά-
ληξης μέχρι το τέλος του 2021.
Μπορεί να μην έχει καθοριστεί η
επόμενη συνάντηση, αλλά έχοντας
ως ορίζοντα το τέλος του χρόνου
και ότι οι συζητήσεις από εδώ και
πέρα θα γίνονται σε μικρότερες
ομάδες, θα ξεκινήσει από τις επό-
μενες κιόλας ημέρες η διαδικασία
για καθορισμό του.

Aπό 865 έως 1.038 ευρώ ο κατώτατος μισθός
ILO: Δεν υπάρχουν παραδείγματα από κράτη που εφαρμόστηκε κατώτατος μισθός και να λειτούργησε αρνητικά

<<<<<<<

Η χρησιμότητα του 
κατώτατου μισθού 
συμβάλλει στην αύξηση
της παραγωγικότητας,
ενισχύει τη βιώσιμη
ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων και συντείνει στην
περαιτέρω ανάπτυξη
της οικονομίας. 

Παρουσιάστηκε στους ξένους επεν-
δυτές η νέα στρατηγική για προ-
σέλκυση επιχειρήσεων στην Κύ-
προ. Κατά την ομιλία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη στη συζήτηση στρογ-
γυλής τραπέζης για τη Στρατηγική
Προσέλκυσης Επιχειρήσεων την
Παρασκευή, 5/11/2021, κατέστησε
σαφή την πρόθεση της Κυβέρνη-
σης να καθιερωθεί η Κύπρος ως
ένας εύπορος, αξιόπιστος και αν-
ταγωνιστικός επιχειρηματικός
κόμβος, που επιθυμεί να παρέχει
τις συνθήκες υπό τις οποίες κάθε
επενδυτής μπορεί να ευδοκιμήσει.
Έδωσε το στίγμα της στρατηγικής
αυτής, με έμφαση να δίνεται στους
τομείς που σχετίζονται με την
Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία,
την Καινοτομία, την Έρευνα και
την Ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να
αποκλείονται οποιεσδήποτε εται-
ρείες ή επιχειρήσεις που επιλέγουν
την Κύπρο ως χώρα των δραστη-
ριοτήτων τους. Ξένοι επενδυτές
που δραστηριοποιούνται στην Κύ-
προ είχαν την ευχέρεια να κατα-
θέσουν τις δικές τους προτάσεις
σχετικά με την περαιτέρω προβολή
της Κύπρου ως ελκυστικού επεν-
δυτικού προορισμού και επιχει-

ρηματικού κέντρου υψηλής τε-
χνολογίας, καταθέτοντας παράλ-
ληλα τη δική τους εμπειρία από
την παρουσία τους στην Κύπρο.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει
12 στοχευμένες δράσεις σε πέντε
πυλώνες με τη φιλοδοξία να με-
τατραπεί η Κύπρος σε ένα βιώσιμο
επιχειρηματικό και εμπορικό κέν-
τρο στην ευρύτερη περιοχή και
στην Ευρώπη. Θα τεθεί σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 2022, με την
παροχή νέων κινήτρων είτε για
τις ήδη εγκατεστημένες εταιρείες
που επιθυμούν να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους είτε για νέες
εταιρείες που επιθυμούν να δρα-
στηριοποιηθούν στην Κύπρο. Τα
κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν, με-
ταξύ άλλων, πρώτον, τη μετατροπή
του υφιστάμενου Μηχανισμού Τα-
χείας Δραστηριοποίησης Επιχει-
ρήσεων σε Μονάδα Διευκόλυνσης
Επιχειρήσεων, με κεντρικό σημείο
επαφής για τις επιχειρήσεις και
ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Την αναθεώρηση, τη διεύρυνση
και την απλούστευση της πολιτικής
για την απασχόληση ανθρώπινου
δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και
προσωπικού υποστήριξης από τρί-
τες χώρες, καθώς και το δικαίωμα

οικογενειακής επανένωσης. Την
απλούστευση και επιτάχυνση της
διαδικασίας για τη χορήγηση του
καθεστώτος επί μακρόν διαμένον-
τος. Την εισαγωγή της Βίζας για
Ψηφιακούς Νομάδες για υπηκόους
τρίτων χωρών που είναι αυτοα-
πασχολούμενοι ή μισθωτοί και ερ-
γάζονται εξ αποστάσεως με εργο-
δότες/πελάτες εκτός Κύπρου, μέσω
της χρήσης τεχνολογιών πληρο-
φοριών και επικοινωνιών. Νέα φο-
ρολογικά κίνητρα για υφιστάμε-
νους ή νέους εργαζομένους που
δεν έχουν την έδρα τους στην Κύ-
προ, καθώς και για επενδύσεις σε
καινοτόμες εταιρείες και για έρευνα
και ανάπτυξη. Το δικαίωμα υπο-
βολής αίτησης για πολιτογράφηση
μετά από πέντε έτη διαμονής και
εργασίας στη Δημοκρατία, αντί
για επτά, όπως ισχύει σήμερα.

Εκείνο που θα πρέπει να σημει-
ωθεί είναι πως ενδεχομένως να

χρειαστούν κάποιες εγκρίσεις από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε
να μπει σε εφαρμογή το Σχέδιο.
Για παράδειγμα, εξετάζεται η πι-
θανότητα επέκτασης της φοροα-
παλλαγής 50% για επένδυση σε
πιστοποιημένες καινοτόμες επι-
χειρήσεις και από εταιρικούς επεν-
δυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε
μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε
την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά
πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό ανα-
μένεται η γνωμοδότηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις
ληφθεί η σχετική έγκριση το τρο-
ποποιητικό νομοσχέδιο του περί
Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου,
θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία
για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το πέ-
ρας του νομοτεχνικού ελέγχου θα
κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση
και ψήφιση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Οι καταναλωτές επιβραβεύουν τις
επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι
προσφέρουν και αυτές με τη σειρά
τους στην κοινωνία. Σχετική έρευ-
να για τις καταναλωτικές συνήθειες
καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές
αγοράζουν από εταιρείες που πι-
στεύουν ότι προσφέρουν, εάν η
τιμή και η ποιότητα δύο προϊόντων
είναι η ίδια. Σε ερώτηση αναφορικά
με το αν η τιμή και η ποιότητα
δύο προϊόντων είναι η ίδια, με
βαθμό 4.1/5 απάντησαν οι κατα-
ναλωτές πως επιλέγουν αυτή που
έχει εταιρικό κοινωνικό αποτύ-
πωμα. Στην έρευνα που διενήρ-
γησε η Τράπεζα Κύπρου με τίτλο
«CSR Environment», το 37% των
ερωτηθέντων «συμφωνεί απόλυ-
τα» πως πρέπει να προτιμώνται
εταιρείες ΕΚΕ, το 43% συμφωνεί,
το 10% ούτε συμφωνεί, ούτε δια-
φωνεί, το 8% διαφωνεί, 2% «δια-
φωνεί απόλυτα», ενώ 1% δεν ξέρει
δεν απαντά. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει ορίσει την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως «την
ευθύνη των επιχειρήσεων για τις
επιπτώσεις τους στην κοινωνία».
Για να ανταποκριθούν στην εν λό-
γω ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις
καλούνται να υιοθετήσουν διαδι-
κασίες για την ένταξη κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και δεοντολο-
γικών πτυχών, καθώς και πτυχών
που αφορούν τα ανθρώπινα δι-

καιώματα αλλά και τα δικαιώματα
του καταναλωτή, τόσο στην επι-
χειρηματική τους δραστηριότητα
όσο και στη βασική επιχειρησιακή
τους στρατηγική, σε συνεργασία
πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη. Βασικές προϋποθέσεις σύμ-
φωνα με την Επιτροπή, αποτελούν
η συμμόρφωση προς την ισχύουσα
νομοθεσία καθώς και ως προς τις
συλλογικές συμβάσεις μεταξύ κοι-
νωνικών εταίρων. Η προσέγγιση

αυτή αποσκοπεί: (α) στη δημιουρ-
γία, στο μέγιστο βαθμό, κοινών
αξιών για τους ιδιοκτήτες / μετό-
χους, τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
την κοινωνία και γενικότερα το
ευρύτερο οικοσύστημα στο οποίο
δραστηριοποιείται μία επιχείρηση
και (β) στον εντοπισμό, την πρό-
ληψη και τον περιορισμό των πι-
θανών δυσμενών επιπτώσεων από
τη λειτουργία και τις δραστηριό-
τητες των επιχειρήσεων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Οι καταναλωτές
επιβραβεύουν 
τις επιχειρήσεις 
που προσφέρουν

Νέα στρατηγική 
για προσέλκυση 
εταιρειών από το ’22
Στόχος να καθιερωθεί η Κύπρος ως ένας
ανταγωνιστικός επιχειρηματικός κόμβος

<<<<<<<

Αν η ποιότητα και 
η τιμή δύο προϊόντων
είναι ίδια, προτιμώνται
οι εταιρείες με κοινω-
νικό αποτύπωμα.

Ξένοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είχαν την ευχέρεια
να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω προβο-
λή της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

Τι ισχύει σε άλλες
χώρες της ΕΕ

Το 2020, τα περισσότερα κρά-
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης  έχουν θεσμοθετημένο
κατώτατο μισθό (21 από 27),
ενώ σε άλλα έξι έχουν καθορι-
στεί επίπεδα μισθών μέσω
συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων (ένα εξ αυτών και η Κύ-
προς). Οι κατώτατοι μισθοί
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό
στην ΕΕ και κυμαίνονται από
312 ευρώ στη Βουλγαρία έως
2.142 ευρώ στο Λουξεμβούρ-
γο, με δεδομένα Ιουλίου
2020. Σύμφωνα με τα ίδια δε-
δομένα, οι εθνικοί κατώτατοι
μισθοί ήταν χαμηλότεροι από
500 ευρώ το μήνα: σε Βουλ-
γαρία, Λετονία, Ουγγαρία και
Ρουμανία και κυμαίνονταν από
312 ευρώ στη Βουλγαρία έως
461 ευρώ στη Ρουμανία. Οι
εθνικοί κατώτατοι μισθοί που
ήταν τουλάχιστον 500 ευρώ,
αλλά χαμηλότεροι από 1.000
ευρώ το μήνα, είναι Κροατία,
Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία,
Εσθονία, Λιθουανία, Πορτογα-
λία, Ελλάδα, Μάλτα και Σλοβε-
νία και κυμαίνονταν από 537
ευρώ στην Κροατία έως 941
ευρώ στη Σλοβενία. Οι εθνικοί
κατώτατοι μισθοί που ήταν
τουλάχιστον 1.000 ευρώ το
μήνα με δεδομένα Ιουλίου
2020 ήταν Ισπανία, Γαλλία,
Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Ιρλανδία και Λουξεμβούργο
και κυμαίνονταν από 1.108 ευ-
ρώ στην Ισπανία έως 2.142 ευ-
ρώ στο Λουξεμβούργο.Το 2020, τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.E. έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό (21 από 27), ενώ σε άλλα έξι

έχουν καθοριστεί επίπεδα μισθών μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων (ένα εξ αυτών και η Κύπρος).
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η δεύτερη μέσα σε μικρό σχετικά
χρονικό διάστημα κατηγορηματική
τοποθέτηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη
ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθεί
την οποιαδήποτε παρέμβαση που
θα αλλοιώνει τη φιλοσοφία ενός
συστήματος που ομόφωνα υιοθε-
τήθηκε από τη Βουλή των Αντι-
προσώπων», επιχειρεί να κλείσει
το θέμα που προέκυψε με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ωστόσο, ο
θόρυβος που προκλήθηκε αφήνει
πίσω ένα αίσθημα καχυποψίας για
τις προθέσεις κομμάτων στο ΓεΣΥ,
ενώ φρέσκαρε τη μνήμη όλων για
αποκλίσεις που έχουν γίνει και
δεν φαίνεται να συνάδουν με την
χαρακτήρα του μοντέλου που επι-
λέχθηκε και που είναι το μονοα-
σφαλιστικό. Επί του προκειμένου
ενδεικτικές είναι οι διαπιστώσεις
του Επιτρόπου Εποπτείας του ΓεΣΥ
και τα όσα αναφέρει σε έκθεση
του, σε ανύποπτο χρόνο, με αφορ-
μή τη συμφωνία ΟΑΥ με τα ιδιω-
τικά νοσηλευτήρια για συμμετοχή
τους στην νοσοκομειακή περίθαλ-
ψη του συστήματος υγείας. Ωστό-
σο, έτσι όπως εξελίχθηκε ο θόρυβος
σε πολιτικό επίπεδο, δημιουργεί
δικαιολογημένη δυσπιστία ότι η
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στα
χρονικά της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας δεν απέφυγε να πέσει θύμα
της καθημερινής κομματικής φα-
γούρας, ενώ προκαλεί εύλογες υπο-
ψίες πως στην επόμενη δυσκολία
θα εμφανισθούν και πάλι οι ίδιες
φωνές που πολεμούν εξαρχής, το
υφιστάμενο μοντέλο δημόσια υγεί-
ας επιδιώκοντας αλλαγές. Το συγ-
κεκριμένο ζήτημα ανέδειξε και
την διαφορετική φιλοσοφία που
φαίνεται να υπάρχει εντός του κυ-
βερνητικού στρατοπέδου για το
μοντέλο του συστήματος υγείας
που επιλέγηκε, παρά το γεγονός
ότι αυτό έτυχε καθολικής αποδοχής
από τις πολιτικές δυνάμεις. 

Κατάκτηση
Η δημόσια εικόνα δυο υπουργοί

Υγείας (πρώην και τέως) της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη να ανταλ-
λάσσουν βαριές κουβέντες, μέσω
των κοινωνικών δικτύων, με τον
αναπληρωτή πρόεδρο του κυβερ-
νώντος κόμματος εντείνουν τα ερω-
τηματικά που υπήρχαν για τις πραγ-
ματικές προθέσεις κάποιων συνα-
γερμικών στελεχών, ασχέτως της
στάσης που τήρησε το κόμμα. Η
πρόταση του προέδρου της ΕΔΕΚ
Μαρίνου Σιζόπουλου για συνταγο-
γράφηση από γιατρούς οι οποίοι
δεν είναι συμβεβλημένοι με τον
ΟΑΥ καθώς και η τοποθέτηση του

Χάρη Γεωργιάδη πως ο ΔΗΣΥ είναι
υπέρ κάποιων αλλαγών με την δι-
ευκρίνηση ότι δεν αγγίζουν τη φι-
λοσοφία του ΓεΣΥ, έφερε στην επι-
φάνεια παλαιότερες παρασκηνιακές
διεργασίες οι οποίες όπως φάνηκε,
τότε, δεν είχαν τύχη. Η δημόσια
τοποθέτηση του προέδρου του κόμ-
ματος Αβέρωφ Νεοφύτου περιόρισε
την φωτιά που άναψε, πλην όμως
όσοι ενεπλάκησαν παραμένουν σε
επιφυλακή. Στο Προεδρικό Μέγαρο
ο θόρυβος δεν αντιμετωπίστηκε
με καλό μάτι αν ληφθεί υπόψη η
διαβεβαίωση που φέρεται να έδωσε
ο Νίκος Αναστασιάδης στην Ομο-
σπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύ-
πρου (ΟΣΑΚ) στις 12 Οκτωβρίου,
πως «μόνο πάνω από το πτώμα μου
θα αλλάξει το ΓεΣΥ». Οι πληροφο-
ρίες που διαρρέουν από το Προ-
εδρικό εμφανίζουν τον κ. Αναστα-
σιάδη ενοχλημένο από την εικόνα
που δόθηκε προς τα έξω για ένα
θέμα που αποτελεί το κορυφαίο
της διακυβέρνησής του. Την εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ που από το 2018
και μετά αποτελεί την κορωνίδα
προβολής του κυβερνητικού έργου. 

Τα γεγονότα
Προτού εκδηλωθεί η νέα προ-

εδρική διαβεβαίωση για τις κυ-

βερνητικές διαθέσεις απέναντι
στο ΓεΣΥ, παρασκηνιακά γινόταν
λόγος για υπέρμετρες αντιδράσεις
στα όσα φέρεται να είπε στη Βουλή
ο Χάρης Γεωργιάδης. Από πλευράς
Υπουργείου Υγείας αν και δεν
υπήρξε επίσημη τοποθέτηση λε-
γόταν το αυτονόητο πως δεν υπάρ-
χει ανάγκη αλλαγής του νομοθε-
τικού πλαισίου του ΓεΣΥ και πως
υπήρξε διαστρέβλωση των από-
ψεων που εξέφρασε ο Χάρης Γε-
ωργιάδης. Οι συγκεκριμένες από-
ψεις βρίσκουν σύμφωνους και κύ-

κλους εντός του ΟΑΥ, φέρνοντας
ως παράδειγμα τις αμοιβές των
προσωπικών ιατρών, ζήτημα που
έχει εντοπισθεί και θα υπάρξουν
διορθωτικές κινήσεις. Με τους τό-
νους να υποχωρούν ο βαλλόμενος
Δημοκρατικός Συναγερμός και
υπό τις σκιές για πολιτικά παιχνί-
δια με της ΕΔΕΚ, δια του προέδρου
του επανήλθε για δεύτερη φορά
διαβεβαιώνοντας πως για το κόμμα
του «ποτέ δεν υπήρξε ζήτημα αλ-
λαγής της αρχιτεκτονικής και της
φιλοσοφίας του ΓεΣΥ». Ωστόσο,
το ερώτημα που διατυπώνεται
από πολλούς είναι αν η ανακωχή
είναι προσωρινή ή θα υπάρξει συ-
νέχεια σε κάποια άλλη ανύποπτη
στιγμή.

Οι αρρυθμίες
Το άλλο ζήτημα που προκύπτει

από την δημόσια κόντρα έχει να
κάνει με την ουσία υλοποίησης
του ΓεΣΥ και αν πράγματι τα όσα
προηγήθηκαν της εφαρμογής του
είναι αυτά που κατέδειξαν οι με-
λέτες, αποφασίσθηκαν, και συ-
νάδουν με το μονοασφαλιστικό
μοντέλο που επιλέχθηκε. Εν προ-
κειμένω, απαντήσεις δίνει η έκ-
θεση του Επιτρόπου Εποπτείας
του ΓεΣΥ με θέμα τη «λειτουργία

των ενταγμένων στο ΓεΣΥ ιδιω-
τικών νοσηλευτηρίων και την
άσκηση ιδιωτικής ιατρικής στα
συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ ιδιω-
τικά νοσηλευτήρια». «Υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις και
ελλείψεις από τον σχεδιασμό και
προγραμματισμό που είχαμε»
αναφέρει στο καταληκτικό σημείο
της έκθεσής του ο Χριστόδουλος
Καϊσής, δημιουργώντας εύλογες
απορίες τόσο για τον ρόλο του
διαχειριστή του ΓεΣΥ, όσο και
των απόψεων που εκφράσθηκαν
δημοσίως και προκάλεσαν τη σύγ-
κρουση. Τα όσα εντοπίζει στην
έκθεσή του ο Επίτροπος για το
ΓεΣΥ συνιστούν αλλαγή φιλοσο-
φίας του, χωρίς να υπάρξει η οποι-
αδήποτε αντίδραση για βελτίωση.
Πρώτον: Διαπιστώνεται διαφαι-
νόμενη ασυμβατότητα ορισμένων
πτυχών της λειτουργίας των ιδιω-
τικών νοσηλευτηρίων που έχουν
συμβληθεί με τον ΟΑΥ και είναι
ενταγμένα στο ΓεΣΥ με την κεί-
μενη νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα
επιβεβαιώνεται ότι ο τρόπος λει-
τουργίας των ενταγμένων στο
ΓεΣΥ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
δεν συνάδει με τη φιλοσοφία που
διέπει το ΓεΣΥ και την υφιστά-
μενη νομοθεσία, αναφέρεται στην
έκθεση.

Ασθενείς δυο ταχυτήτων
Στην έκθεσή του ο κ. Καϊσής

παραθέτει γεγονότα τα οποία πα-
ραπέμπουν σε εξόφθαλμη αλλαγή
φιλοσοφίας του ΓεΣΥ επί του εδά-
φους. «Μετά την εφαρμογή της
δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μου διά-
φορα ζητήματα και έχουμε δεχθεί
σωρεία παραπόνων που αφορούν
την ύπαρξη δυσμενών διακρίσεων
από μέρους ιδιωτικών νοσηλευ-
τηρίων σε βάρος ασθενών, δικαιού-
χων του ΓεΣΥ, όπως και καταχρή-
σεις εις βάρος ασθενών αλλά και
του συστήματος. Ενδεικτικά έχου-
με δεχθεί τηλεφωνικά παράπονα
από ασθενείς δικαιούχους του
ΓεΣΥ πως ενώ τους ενημέρωναν
ότι θα έπρεπε να μπουν σε λίστα
αναμονής για να χειρουργηθούν
μέσω του ΓεΣΥ, ταυτόχρονα τους
έδιναν τη δυνατότητα να χειρουρ-
γηθούν στο ίδιο νοσοκομείο αλλά
εκτός ΓεΣΥ», καταβάλλοντας όπως
προσθέτει το ανάλογο αντίτιμο.
Επίσης το γραφείο του Επιτρόπου
για το ΓεΣΥ δέχθηκε παράπονα
ότι ασθενείς στέλνονταν για εξε-
τάσεις στις Πρώτες Βοήθειες ιδιω-
τικών νοσηλευτηρίων, ενταγμένων
στο ΓεΣΥ πριν εισαχθούν για εγ-
χείριση με αποτέλεσμα να χρεώ-
νονται οι ασθενείς τις υπηρεσίες
αυτές.

Εριξαν άδεια για να πιάσουν γεμάτα στο ΓεΣΥ
Θόρυβος για το τίποτα αναφορικά με τα περί προσπάθειας αλλαγής φιλοσοφίας του συστήματος υγείας 

<<<<<<<

Πολύ πριν ξεσπάσει 
ο θόρυβος για το ΓεΣΥ,
μια έκθεση που ετοίμα-
σε το Γραφείο του Επι-
τρόπου Εποπτείας εντο-
πίζει πράματα και θάμα-
τα σχετικά με την εφαρ-
μογή του συστήματος
υγείας, κάνοντας λόγο
για παρεκτροπή από 
τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ.

Oι διαπιστώσεις στις οποίες κατα-
λήγει η έρευνα του Επιτρόπου για
το ΓεΣΥ ομολογουμένως είναι απο-
καλυπτικές. Ιδού τι αναφέρει για
την δυνατότητα που έχει παραχω-
ρηθεί σε ιατρούς εκτός του ΓεΣΥ
να παρέχουν υπηρεσίες μέσω νο-
σηλευτηρίων στο ΓεΣΥ. «Δημιουρ-
γούν ασθενείς αλλά και ιατρούς
πολλών ταχυτήτων με τους δικαιού-
χους να μπαίνουν σε διαφορετικές
ρυθμίσεις εξυπηρέτησης. Κάτι τέ-
τοιο κατά τη γνώμη μου αποκλίνει
από τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ ως μο-

νοασφαλιστικό σύστημα υγείας και
πιθανόν να αντιβαίνει ή/ και να
είναι εκτός του νόμου «Περί Γενικού
Συστήματος Υγείας Νόμος (89(1)
2001)». Άξιο προσοχής είναι περι-
στατικό το οποίο αναφέρεται στην
έκθεση και που αποτέλεσε αντικεί-
μενο ανταλλαγής επιστολών με τον
ΟΑΥ. Ασθενής δικαιούχος του ΓεΣΥ
πραγματοποιεί εγχείρηση σε ιδιω-
τικό νοσηλευτήριο συμβεβλημένο
με τον ΟΑΥ. Στην επέμβαση συμ-
μετέχουν δυο ιατροί μη συμβεβλη-
μένοι με το ΓεΣΥ (αναισθησιολόγος

και δεύτερος χειρούργος). Είναι επι-
τρεπτό, διερωτάται ο Επίτροπος
για το ΓεΣΥ, οι δυο ιατροί να αμεί-
βονται από τον ΟΑΥ μέσω του ιδιω-
τικού νοσηλευτηρίου όταν στο άρ-
θρο 8 του μνημονίου συνεργασίας
με ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναφέρει:
Σε περίπτωση που κάποιος γιατρός
δεν παρέχει υπηρεσίες εντός ΓεΣΥ
ενώ το νοσηλευτήριο στο οποίο
στεγάζεται έχει συμβληθεί με το
ΓεΣΥ, τότε ο ιατρός συνεχίζει να
παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω
του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου,

απλά οι υπηρεσίες του θα θεωρούν-
ται εκτός ΓεΣΥ και δεν θα αποζη-
μιώνονται από το ΓεΣΥ. Επί του
προκειμένου ζητήματος, δηλαδή
εάν αποτελεί αλλαγή φιλοσοφίας
του ΓεΣΥ, ενισχυτική είναι και η
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγε-
λέα η οποία εντοπίζει παρατυπίες
ως προς την δυνατότητα που δίνεται
για άσκηση ιδιωτικής ιατρικής σε
συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ νοση-
λευτήρια. Ένα ζήτημα που παρα-
μένει σε εκκρεμότητα.

Ενδιαφέρουσες είναι και οι από-

ψεις που διατυπώνει ο κ. Καϊσής
για την εφαρμογή του ΓεΣΥ και το
κατά πόσο αυτή υλοποιήθηκε όπως
σχεδιάσθηκε και προγραμματίσθη-
κε. «Η πραγματικότητα όμως είναι
ότι δεν εφαρμόζεται (το ΓεΣΥ) σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό και τις Βα-
σικές Αρχές που έχουν δημιουρ-
γήσει ο ΟΑΥ μαζί με τους συμβού-
λους του και που είχε συζητήσει
με όλους τους εμπλεκόμενους».
Επιγραμματικά στην έκθεση εντο-
πίζονται στρεβλώσεις στην καθιέ-
ρωση του θεσμού των Προσωπικών

Ιατρών και των Ειδικών Ιατρών,
στο θέμα της άσκησης ιδιωτικής
ιατρικής στα συμβεβλημένα νοση-
λευτήρια, στην ενδονοσοκομειακή
φροντίδα, σε άλλα θέματα που ακό-
μα δεν εφαρμόσθηκαν ενώ περι-
λαμβάνονται στον σχεδιασμό για
την δεύτερη φάση όπως οι υπηρε-
σίες των ΤΕΑΠ, οι υπηρεσίες απο-
κατάστασης, η μη καθιέρωση Πρω-
τοκόλλων, η μη καθιέρωση ΚΚΟ,
αλλά και ζητήματα ελέγχου του
ΟΑΥ από το γραφείο του Επιτρόπου
Εποπτείας του ΓεΣΥ. 

Οι διαπιστώσεις του Επιτρόπου και οι στρεβλώσεις του συστήματος

Bελτιώνεται 
συνεχώς το ΓεΣΥ
λέει ο ΟΑΥ

Στη δημόσια πολιτική κόντρα
που έχει ξεσπάσει, ο Οργανι-
σμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) τηρεί αποστάσεις
ασφαλείας, υποστηρίζοντας
πως οι προτάσεις Χάρη Γεωρ-
γιάδη δεν παραπέμπουν σε
αλλαγή της φιλοσοφίας του
ΓεΣΥ, εν αντιθέσει με τα όσα
έθεσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ,
που συνιστούν, όπως λέγε-
ται, κάτι άλλο από αυτό που
έχει υιοθετηθεί. Απέναντι
στα όσα καταγράφει ο Επί-
τροπος Εποπτείας του ΓεΣΥ
στην έκθεσή του, ο ΟΑΥ πα-
ραδέχεται πως από ενάρξε-
ως εφαρμογής του ΓεΣΥ
έχουν εντοπιστεί αρκετές
αδυναμίες για τις οποίες λαμ-
βάνονται διορθωτικά μέτρα.
Από τον ΟΑΥ προβάλλονται
κάποιες από αυτές που
έχουν να κάνουν:
l Με την αμοιβή των Προσω-
πικών Ιατρών (Π.Ι). Με την
ολοκλήρωση του τρίχρονου
συμβολαίου που έχουν υπο-
γράψει Π.Ι προκειμένου να
ενταχθούν στο ΓεΣΥ, το νέο
συμβόλαιο θα διαφοροποιεί
τους όρους αμοιβής ενώ θα
περιλαμβάνει και ποιοτικά
κριτήρια αμοιβής.
l Σε μια προσπάθεια ελέγχου
των καταχρήσεων του συστή-
ματος μειώθηκε ο αριθμός
των επισκέψεων του παρα-
πεμπτικού των Π.Ι, από τρεις
σε δυο.
l Για πάταξη των καταχρήσε-
ων εξετάσθηκαν αρκετές πε-
ριπτώσεις που εντοπίσθηκαν
ενώ υπήρξε επιβολή ποινών
με αποβολή ιατρών από το
σύστημα.
l Για τις καταχρήσεις έγινε ει-
σαγωγή νέων ιατρικών πρω-
τοκόλλων σε συνεργασία με
βρετανικό οίκο καθώς και με
επιστημονικές εταιρείες.
l Για παροχή καλύτερων
υπηρεσιών στους ασθενείς
με περισσότερες επιλογές
των δικαιούχων, αυξήθηκε η
συμμετοχή ιατρών στο σύ-
στημα.
l Προχώρησε η αναβάθμιση
του συστήματος πληροφορι-
κής του ΓεΣΥ προκειμένου να
γίνει πιο φιλικό από τους
χρήστες του.

Το Προεδρικό Μέγαρο εμφανίζεται ενοχλημένο από την δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε για το ΓεΣΥ, ένα
θέμα που αποτελεί την κορωνίδα προβολής του κυβερνητικού έργου από το 2018 και μετά. 
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Οσοι δικαιωθούν θα λάβουν το κρατικό δάνειο μέχρι το τέλος του έτους, το 
οποίο θα πρέπει να αρχίσουν να αποπληρώνουν στα τέλη Ιανουαρίου.

Σημαντικά υψηλότερη από το 2% 
εκτιμάται ότι θα είναι η δεύτερη, 
εντός του 2022, αύξηση του κατώ-
τατου μισθού και ημερομισθίου. 
Μετά το οικονομικό επιτελείο αλ-
λά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στο 
θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότη-
τά του ότι η αύξηση του κατώτα-
του μισθού θα είναι πολύ πάνω 
από το 2%. 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πέ-
τσας επισήμανε ότι για την αύξη-
ση θα ληφθούν υπόψη ο πληθω-
ρισμός, ο ρυθμός ανάπτυξης αλλά 
και οι δυνατότητες της ελληνικής 
οικονομίας, για να συμπληρώσει 
ότι «όπως καταλαβαίνουμε, με 
έναν ρυθμό ανάπτυξης που –κα-
τά την εκτίμηση τη δική μου– θα 
πλησιάζει το 8% φέτος, δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για αύξηση 2%». 

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες 
συζητήσεις για αυξήσεις στον κα-
τώτατο μισθό, λόγω και της ανό-
δου του πληθωρισμού αλλά και 
της δραματικής αύξησης στις τι-
μές της ενέργειας, έχουν ξεκινήσει 
και σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ το 
2021, 17 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης προχώρησαν σε αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, εκ των 
οποίων οι 14 τον είχαν αυξήσει 
και το 2020 σε σχέση με το 2019. 

Οι εργοδότες
Ηδη, στους κόλπους των εργο-

δοτικών φορέων η συζήτηση για 
μια πιθανή, περαιτέρω αύξηση 
εντός του 2022 και μάλιστα υψη-
λότερη από αυτή του 2%, που θα 

εφαρμοστεί στις αρχές του νέ-
ου έτους, έχει ξεκινήσει. Αλλω-
στε, και κατά τη διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε την περασμέ-
νη άνοιξη, είχε αναπτυχθεί η θέ-
ση για αυξήσεις «περιορισμένης 
κλίμακας» είτε μέσω του κατώ-
τατου μισθού είτε και μέσω της 
περαιτέρω μείωσης των ασφαλι-
στικών εισφορών. 

Σε αυτό το μήκος κύματος, και 
εν αναμονή της πορείας της παν-
δημίας αλλά και των διεθνών τι-
μών στα καύσιμα, κυρίως οι μι-
κρομεσαίοι εκτιμούν ότι η όποια 
απόφαση θα πρέπει να λάβει υπό-
ψη της και τις πραγματικές συνθή-

κες στην αγορά κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022. Οπως χαρακτη-
ριστικά δηλώνει στην «Κ» ο πρό-
εδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανί-
κας, εάν επαληθευτούν οι ρυθμοί 
ανάπτυξης της οικονομίας, όπως 
έχουν προβλεφθεί τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και από τους διε-
θνείς οίκους, είναι αυτονόητη μια 
περαιτέρω αύξηση του κατώτατου 
μισθού. «Εξάλλου, πάγια θέση της 
ΕΣΕΕ είναι πως μια λελογισμένη 
αύξηση του κατώτατου μισθού 
αναζωογονεί την κατανάλωση, αυ-
ξάνοντας τα έσοδα των εμπορικών 
επιχειρήσεων και συμβάλλει στη 
βελτίωση του γενικότερου οικο-

νομικού κλίματος», επισημαίνει.
Πρόσφατα, η ΓΣΕΕ πρότεινε 

επίσης διπλή αύξηση του κατώτα-
του μισθού, εντός του 2022, προ-
κειμένου να στηριχθούν κυρίως 
τα φτωχά νοικοκυριά, με τα στοι-
χεία της Eurostat να είναι άκρως 
ανησυχητικά, καθώς σχεδόν ένα 
στα τέσσερα ελληνικά νοικοκυριά 
(27,5%) βρίσκεται αντιμέτωπο με 
το φάσμα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Διαβούλευση 5 μηνών
Η διαδικασία πάντως που θα 

ακολουθηθεί στη χώρα μας, εί-
ναι αυτή που προβλέπει ο νόμος, 
γεγονός που σημαίνει ότι απαι-
τείται τουλάχιστον ένα χρονικό 
διάστημα 5 μηνών προκειμένου 
να υπάρξει η προβλεπόμενη δια-
βούλευση και τοποθέτηση όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, η κα-
τάρτιση προτάσεων από επιστη-
μονικούς φορείς, η σύνταξη του 
τελικού πορίσματος και η τελική 
απόφαση από τον αρμόδιο υπουρ-
γό Εργασίας.

Να σημειωθεί ότι με την ίδια 
διαδικασία αποφασίστηκε στο τέ-
λος Ιουλίου 2021 η αύξηση κα-
τά 2% στις κατώτατες αποδοχές 
στον ιδιωτικό τομέα (663 ευρώ 
μεικτά), με εφαρμογή όμως από 
την 1η Ιανουαρίου του 2022 και 
μετά. Απόφαση η οποία δεν δυσα-
ρέστησε άλλωστε το σύνολο των 
εργοδοτικών φορέων, που κατά 
κύριο λόγο εκτιμούσαν ότι εντός 
του 2021 όποια απόφαση για αύ-
ξηση θα ήταν πρόωρη, άφηναν 
όμως ανοικτό το ενδεχόμενο για 
αυξήσεις εντός του 2022.

Και αυτό, γιατί ενώ οι κατώτα-
τες αποδοχές στον ιδιωτικό το-

μέα εκτιμάται ότι αφορούν περί-
που 500.000 εργαζομένους, σαφώς 
ανοίγουν την... όρεξη για αυξή-
σεις και σε κλάδους που οι αμοι-
βές είναι υψηλότερες, είτε μέσω 
κλαδικών είτε και επιχειρησιακών 
συμβάσεων. Επιδρούν επίσης στις 
ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 
καθώς αυξάνεται το κατώτατο 
ημερομίσθιο, ενώ υπάρχουν και 
τουλάχιστον 20 επιδόματα, που 
δίνει κατά κύριο λόγο ο ΟΑΕ∆, 
τα οποία καθορίζονται με βάση 
τον κάθε φορά κατώτατο μισθό. 

Σε κάθε περίπτωση, η όποια 
απόφαση θα πρέπει βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας να λάβει 
υπόψη της τα στοιχεία καθώς και 
τις θέσεις και προτάσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, 
του ΟΑΕ∆, του ΚΕΠΕ, του ΟΜΕ∆, 
της ΕΙΕΑ∆, καθώς και των ινστι-
τούτων των εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων και των εργοδοτών 
(ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ 
- ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΙΟΒΕ).

Οι διαδικασίες ξεκινούν στις 
αρχές κάθε χρόνου, έως τα τέ-
λη Μαρτίου οι φορείς πρέπει να 
υποβάλουν τις εκθέσεις τους στην 
αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης, 
γίνεται διαβούλευση με τους κοι-
νωνικούς εταίρους, και έως τις 30 
Απριλίου τα τελικά υπομνήματα 
συγκεντρώνονται και υποβάλ-
λονται στο Κέντρο Προγραμμα-
τισμού και Οικονομικών Ερευ-
νών (ΚΕΠΕ), ώστε έως το τέλος 
Μαΐου, μαζί με ομάδα ειδικών, 
να συνταχθεί το τελικό πόρισμα 
της διαβούλευσης. Αυτό το πό-
ρισμα υποβάλλεται στον υπουρ-
γό Εργασίας, ο οποίος εισηγείται 
στην κυβέρνηση το τελικό ύψος 
της αύξησης.

Ανάμεσα στις πιο ελκυστικές και 
προσιτές πόλεις για εξ αποστάσε-
ως εργασία κατατάσσεται η Αθήνα, 
καταλαμβάνοντας την 48η θέση της 
γενικής κατάταξης που περιλαμ-
βάνει 80 πόλεις παγκοσμίως. Αυτό 
αναφέρει έρευνα της WorkMotion, 
η οποία αξιολογεί παράγοντες που 
σχετίζονται με τη συμμόρφωση με 
την απασχόληση, το κόστος διαβί-
ωσης, τις υποδομές και τη δυνατό-
τητα διαβίωσης. Η εξ αποστάσεως 
εργασία έχει αποτελέσει μία τά-
ση που άρχισε να γίνεται πιο δι-
αδεδομένη κατά την επέλαση της 
πανδημίας, για αυτό και ήδη πολλά 
κράτη προωθούν κίνητρα για την 
προσέλκυση ξένων εργαζομένων, 
όπως είναι οι ψηφιακοί νομάδες. 

Oπως αναφέρει η έρευνα, η Μελ-
βούρνη είναι η πόλη με την υψηλό-
τερη κατάταξη στον σχετικό δείκτη, 
ο οποίος περιλαμβάνει 80 πόλεις, 
σημειώνοντας καλή βαθμολογία σε 
ό,τι αφορά τους παράγοντες συμ-

μόρφωσης στην απασχόληση, την 
ευτυχία των πολιτών και τη βίζα για 
τους ψηφιακούς νομάδες. Το Μό-
ντρεαλ και το Σίδνεϊ κατατάσσονται 
στη δεύτερη και στην τρίτη θέση, 
αντίστοιχα. Το ∆ουβλίνο κατατάσ-
σεται στην καλύτερη θέση σε ό,τι 
αφορά την ευκολία συμμόρφωσης 
στην απασχόληση και ακολουθούν 
το Ελσίνκι και η Κοπεγχάγη. Η πόλη 
με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες 
είναι η Κοπεγχάγη, ακολουθούμενη 
από τη Βέρνη και το Ουέλινγκτον. Η 
Κωνσταντινούπολη έχει τους πιο ευ-

νοϊκούς φορολογικούς συντελεστές 
για τους εξ αποστάσεως εργαζομέ-
νους, και ακολουθούν η Λισσαβώνα 
και το Χονγκ Κονγκ, ενώ η Αθήνα 
κατατάσσεται στην 48η όγδοη θέ-
ση της γενικής κατάταξης με σκορ 

71,23 στα 100. Η εταιρεία ξεκίνησε 
τη μελέτη προσδιορίζοντας μια λί-
στα δεικτών που επηρεάζουν το εάν 
μια πόλη είναι καλό μέρος για μετε-
γκατάσταση των εργαζομένων, κα-
λύπτοντας τους κανονισμούς συμ-

μόρφωσης για την απασχόληση, τις 
υποδομές, το κόστος και την καλή 
διαβίωση. Στη συνέχεια αξιολόγη-
σε χιλιάδες πόλεις παγκοσμίως σε 
σχέση με μια σειρά παραγόντων 
που σχετίζονται με την εξ αποστά-
σεως εργασία, προτού επιλέξει τις 
80 πόλεις με την καλύτερη βαθμο-
λογία. Για την πρώτη κατηγορία 
που αφορά τη συμμόρφωση με την 
εξ αποστάσεως απασχόληση, αξιο-
λογήθηκε: πόσο απλό είναι για τις 
εταιρείες να προσλαμβάνουν ερ-
γαζομένους εξ αποστάσεως βάσει 
της τοπικής νομοθεσίας, επιπλέον 
των νομικών απαιτήσεων που πρέ-
πει να τηρούν όταν απασχολούν εξ 
αποστάσεως εργαζόμενο. Σε αυτές 
τις δύο υποκατηγορίες, η Αθήνα 
έρχεται 62η και 60ή, αντίστοιχα. 
Προσδιορίστηκε επίσης εάν οι το-
ποθεσίες στη μελέτη πρόσφεραν μια 
συγκεκριμένη βίζα για απομακρυ-
σμένους εργαζόμενους, όπου ανα-
φέρεται πως στην Ελλάδα έχει ήδη 

ανακοινωθεί η σχετική νομοθεσία. 
Παράλληλα, οι ερευνητές ανέλυσαν 
το κόστος σε κάθε πόλη μελετώντας 
α) τους τοπικούς φορολογικούς συ-
ντελεστές, β) το κόστος στέγασης 
και γ) τη διαθεσιμότητα στέγασης, 
καθώς και δ) πόσο προσιτή είναι η 
πόλη για τρόφιμα, ενέργεια και άλ-
λα έξοδα διαβίωσης. 

Η Αθήνα κατατάσσεται στην 
59η, στην 24η, στην 28η και στην 
20ή θέση. Παράλληλα, αξιολογήθη-
κε η αστική υποδομή κάθε πόλης 
αναλύοντας τα επίπεδα πολιτικής 
σταθερότητας (68η η Αθήνα), ισό-
τητας των φύλων (70ή), ισότητας 
μειονοτήτων (70ή)  ισότητας LGBT+ 
(69η). Αξιολογήθηκε επίσης το επί-
πεδο ασφάλειας των πόλεων (42η 
η Αθήνα), εκτός από την ποιότητα 
του δημόσιου εκπαιδευτικού συστή-
ματος (76η θέση), του συστήματος 
υγείας και της πρόσβασης των πο-
λιτών στην υγειονομική περίθαλψη 
(62η θέση η Αθήνα).

Η πρώτη αύξηση κατά 2% στις κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα (663 ευρώ μεικτά) θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Στ. Πέτσας: Με ένα 
ρυθμό ανάπτυξης που 
θα πλησιάζει το 8%, 
δεν μπορούμε να μι-
λάμε για αύξηση 2%». 

Καταλαμβάνει την 48η 
θέση της γενικής κατά-
ταξης που περιλαμβά-
νει τις 80 πιο ελκυστι-
κές και προσιτές
πόλεις παγκοσμίως.

Τον έλεγχο χιλιάδων ενστάσεων από 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες, οι οποίοι είχαν αποκλει-
στεί από την επιστρεπτέα προκα-
ταβολή ή έλαβαν λιγότερα χρήματα 
από όσα ανέμεναν, ολοκληρώνει 
αυτές τις μέρες η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ημοσίων Εσόδων. Οπως ανα-
φέρουν στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου, όσοι δικαιωθούν θα λά-
βουν το κρατικό δάνειο μέχρι το 
τέλος του έτους, το οποίο ωστόσο 
θα πρέπει να αρχίσουν να αποπλη-
ρώνουν στα τέλη Ιανουαρίου, εκτός 
και εάν υπάρξει διαφορετική από-
φαση από την ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών.

Από κόσκινο περνούν οι ενστά-
σεις που έχουν υποβάλει επιχειρή-
σεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
που αποκλείστηκαν από κάποιον 
κύκλο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής ή θεωρούν ότι έλαβαν 
μικρότερα ποσά ενισχύσεων από 
αυτά που δικαιούνται. Υπουργείο 
Οικονομικών και ΑΑ∆Ε ελέγχουν 
ένα ένα τα αιτήματα επανεξέτασης 
καθώς και τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί, προκειμένου να 
καταλήξουν εάν θα απορρίψουν ή 
θα δικαιώσουν τους επαγγελματί-
ες και τις επιχειρήσεις.

Η ΑΑ∆Ε ελέγχει όλες τις εν-
στάσεις που έχουν υποβληθεί και 
στους επτά κύκλους και προσεχώς 
θα ενημερώσει την πολιτική ηγε-
σία για τα ποσά που θα πρέπει να 
πιστωθούν σε όσους τελικά πλη-
ρούν τα κριτήρια για να λάβουν 
την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Στο μεταξύ, οι 700.000 επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες που έλα-
βαν επιστρεπτέα προκαταβολή και 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαι-
ολογητικά θα πρέπει να το κάνουν 
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, διαφορε-
τικά θα κληθούν να επιστρέψουν 
το σύνολο του ποσού που έλαβαν. 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
ανωτέρω διαδικασίας, η ΑΑ∆Ε ανα-
μένεται να ξεκινήσει τους ελέγχους 
όσων χρηματοδοτήθηκαν μέσω 
της επιστρεπτέας προκαταβολής. 
Η φορολογική διοίκηση θέλει να 
ελέγξει εάν έλαβαν παρατύπως 
υψηλότερα ποσά από αυτά που 
δικαιούνται, και εφόσον διαπι-
στωθεί δόλος αφενός θα κληθούν 

να τα επιστρέψουν, αφετέρου θα 
υποστούν τις συνέπειες της φο-
ρολογικής νομοθεσίας. Σύμφωνα 
με παράγοντα του υπουργείου Οι-
κονομικών, θα ελεγχθούν οι πλα-
σματικές μειώσεις τζίρου και όσοι 
έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις 
προκειμένου να λάβουν το κρατικό 
δάνειο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
της ΑΑ∆Ε, οι ελεγκτές θα ελέγξουν:
• Το ύψος των ακαθάριστων εσό-
δων.
• Το ύψος του κύκλου εργασιών.
• Τους Κωδικούς Αριθμούς ∆ρα-
στηριότητος – ΚΑ∆ ή
• γενικότερα αν αποτυπώνεται 
ορθώς η κατάσταση λειτουργίας 
των επιχειρήσεων.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται 
να εκδοθούν και οι τελευταίες απο-

φάσεις και αμέσως μετά όσοι επι-
θυμούν μπορούν να ξεκινήσουν να 
αποπληρώνουν την επιστρεπτέας 
προκαταβολή είτε εφάπαξ είτε σε 
έως 60 δόσεις. Συνολικά, θα πρέ-
πει να επιστρέψουν το ποσό των 3 
δισ. ευρώ σε σύνολο 8,3 δισ. ευρώ 
που έλαβαν. Για όσους πληρώσουν 
εφάπαξ η έκπτωση μπορεί να φθά-
σει και το 78,75% του δανείου που 
έλαβαν υπό προϋποθέσεις.

Για επιχειρήσεις που έχουν κά-
νει έναρξη εργασιών πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θε-
τικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
• Επιστρέφεται το εν τέταρτο 
(25%) εφόσον έχουν πτώση ακα-
θάριστων εσόδων το 2020 σε σχέ-
ση με το 2019 άνω του 70% και 
καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
• Επιστρέφεται το εν τρίτο 
(33,3%) εφόσον έχουν πτώση 
ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε 
σχέση με το 2019 μεταξύ 30% 
και 70% και καταγράφουν ζημί-
ες προ φόρων.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις επι-
στρέφεται το 50%.

Ολοκληρώνεται
ο έλεγχος ενστάσεων
για τις επιστρεπτέες 

Πάνω από 2% η δεύτερη αύξηση
του κατώτατου μισθού το 2022

Η Αθήνα στις κορυφαίες πόλεις στον κόσμο για εξ αποστάσεως εργασία

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την κυβέρνηση μετά την άνοιξη 

Εχουν κατατεθεί από 
όσους αποκλείστηκαν 
από την επιστρεπτέα 
προκαταβολή ή έλαβαν 
λιγότερα χρήματα 
από όσα ανέμεναν.

Πολύ υψηλή είναι η κατάταξη της Αθήνας σε σχέση με το κόστος και τη δια-
θεσιμότητα στέγασης καθώς και τα άλλα έξοδα διαβίωσης. 

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Εναρμονίζονται στην digital εποχή  

οι Ασφαλιστικές  
                   Εταιρείες  

Την Κυριακή 
14 Νοεμβρίου

μαζί με την

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Aν και η επέλαση του κορωνοϊού 
αποτέλεσε για πολλές επιχειρή-
σεις ευκαιρία να επιταχύνουν 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
τους, στην Ελλάδα οι πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις, που αντιπρο-
σωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό 
της ελληνικής οικονομίας, είναι 
ουραγοί ως προς την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών, γεγονός που 
επιδρά αρνητικά στην ήδη χα-
μηλή ανταγωνιστικότητά τους. 
Οπως προκύπτει από στοιχεία της 
Εurostat και από τον δείκτη ψη-
φιακής έντασης των επιχειρήσε-
ων για το 2020 (Digital Intensity 
Index - DII 2020), 6 στις 10 επι-
χειρήσεις που απασχολούν του-
λάχιστον 10 εργαζομένους αξι-
ολογούνται πολύ χαμηλά στον 
σχετικό δείκτη, γεγονός που υπο-
δηλώνει ότι εταιρείες τέτοιου με-
γέθους δεν διοχετεύουν επαρκή 
κεφάλαια για να επενδύσουν σε 
ψηφιακές τεχνολογίες. Μάλιστα 
η Ελλάδα τερματίζει στην τρίτη 
θέση από το τέλος στον δείκτη 
ψηφιακής έντασης των επιχει-
ρήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι 
μικρές επιχειρήσεις έχουν να δι-
ανύσουν αρκετό δρόμο προκει-
μένου να προσεγγίσουν τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο.

Η αδυναμία αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών μπορεί να εξη-
γήσει, εν μέρει, τον λόγο που η 
ανταγωνιστικότητα αρκετών μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα παραμένει χα-
μηλή, με πολλές εταιρείες αυτού 
του μεγέθους να προσφέρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες χαμη-
λής προστιθέμενης αξίας. Αυτό 

το κενό στοχεύει να καλύψει και 
το Ταμείο Ανάκαμψης, που ανα-
μένεται να στηρίξει επενδύσεις 
που δρομολογούνται για τον ψη-

φιακό μετασχηματισμό των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, η 
χώρα μας ξεπερνά στον δείκτη 
ψηφιακής έντασης των επιχειρή-
σεων τη Ρουμανία και τη Βουλ-
γαρία, όπου το 66% των επιχει-
ρήσεων έχει πολύ χαμηλό δείκτη 
ψηφιακής έντασης. Πριν από την 
Ελλάδα είναι η Λετονία (57%) και 
η Ουγγαρία (53%), ενώ ο μέσος 
όρος στην Ε.Ε. για τις επιχειρή-
σεις που αξιολογούνται πολύ χα-
μηλά στον σχετικό δείκτη προ-
σεγγίζει το 39%. Στον αντίποδα, 

οι επιχειρήσεις στη Φινλανδία 
και στη ∆ανία (και οι δύο με 5%) 
καθώς και στο Βέλγιο (3%) εί-
ναι που επενδύουν περισσότε-
ρο στην ψηφιοποίηση, ενώ στις 
υπόλοιπες χώρες μόλις το 2% των 
επιχειρήσεων κινήθηκε σε πο-
λύ υψηλά επίπεδα στον σχετι-
κό δείκτη. 

Οπως αναφέρει η Eurostat, το 
2020 μόλις το 1% των ευρωπαϊ-
κών επιχειρήσεων που απασχο-
λούν τουλάχιστον 10 εργαζομέ-
νους κατάφερε να φτάσει πολύ 
υψηλά στον δείκτη ψηφιακής 
έντασης, ενώ το 14% έφθασε σε 
υψηλό επίπεδο. Πάντως, σε σύ-
γκριση με το 2018, ο δείκτης DII 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει βελ-
τιωθεί, σημειώνοντας άνοδο τό-
σο σε επίπεδο υψηλής ψηφιακής 
έντασης (+5 ποσοστιαίες μονά-
δες) όσο και στο υψηλό επίπεδο 
(+0,4). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
στοιχεία της Eurostat δείχνουν 
πως το 9% των μεγάλων επιχει-
ρήσεων της Ε.Ε. είχε πολύ υψηλό 
DII και το 42% υψηλό επίπεδο, 
ενώ μόνο το 2% των μεσαίων 
επιχειρήσεων κατέγραψε πολύ 
υψηλής έντασης επίπεδο και το 
25% υψηλό DII. 

Ενας από τους στόχους του 
ευρωπαϊκού οράματος για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό είναι 
να φθάσει στα βασικά επίπεδα 
ψηφιακής έντασης έως το 2030 
τουλάχιστον το 90% των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. 
Το 2020, 3 στις 5 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ε.Ε., ήτοι το 
60%, άγγιξαν τουλάχιστον το βα-
σικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, 
έναντι του 89% των μεγάλων επι-
χειρήσεων. 

Η αδυναμία αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών μπορεί να εξηγήσει, εν 
μέρει, γιατί η ανταγωνιστικότητα αρκετών μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή.
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Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

H Eυρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανα-
συγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD) προέβλεψε χθες ότι η 
ανάπτυξη στην Ελλάδα θα φτά-
σει φέτος το 7%, ενώ το 2022 θα 
συνεχίσει με ρυθμό 3,9%. Ετσι, 
το ελληνικό ΑΕΠ θα επιστρέψει 
στα επίπεδα του δ΄ τριμήνου του 
2019 μέσα στο 2022.

Η τράπεζα αναθεώρησε εντυ-
πωσιακά τις προβλέψεις της του 
περασμένου Ιουνίου, που έβλε-
παν την ανάκαμψη για φέτος στο 
4% και για το 2022 στο 5,5%. Ο 
βασικός λόγος είναι η καλύτερη 
από την αναμενόμενη πορεία του 
τουρισμού, όπως επισημαίνει. Οι 
προβλέψεις περιλαμβάνονται στην 
έκδοση της Regional Economic 
Prospects για τις περιοχές στις 
οποίες δραστηριοποιείται. Συνο-
λικά, στη νοτιοανατολική Ευρώπη 
η τράπεζα προβλέπει ανάκαμψη 
6,7% το 2021 και 4,3% το 2022 και 
σημειώνει ότι αυτό αντανακλά 
κυρίως τη σημαντική αναθεώρη-
ση των προβλέψεών της για την 
Ελλάδα, καθώς η τουριστική σε-
ζόν ήταν καλύτερη από την ανα-
μενόμενη, αν και οι αφίξεις πα-
ραμένουν κάτω από τα επίπεδα 
του 2019.

Ωστόσο, η τράπεζα δεν παρα-
λείπει να επισημάνει ότι παραμέ-
νουν σοβαροί καθοδικοί κίνδυνοι, 
οι οποίοι συνδέονται με την πο-
ρεία της πανδημίας και την πιθα-
νή επίπτωση ενός νέου κύματος 
COVID στον τουρισμό και σε άλ-
λες υπηρεσίες.

Η EBRD έρχεται να προστεθεί 
σε σειρά από φορείς και τράπεζες 
που αναθεωρούν προς τα πάνω 
τις προβλέψεις τους για το φετι-
νό ΑΕΠ στην Ελλάδα. Το ΙΟΒΕ 
πρόσφατα προέβλεψε ανάπτυξη 
8-8,5% φέτος και 4% για το 2022. 

Η HSBC προέβλεψε 7,5% και η 
Citi 8,8%, μεταξύ άλλων. Η κυ-
βέρνηση τοποθέτησε τον πήχυ 
στο 6,1% στο προσχέδιο προϋ-
πολογισμού, αλλά ενδέχεται να 
αναθεωρήσει το νούμερο προς 
τα πάνω στην κατάθεση του ορι-
στικού προϋπολογισμού στις 20 
Νοεμβρίου. Σε αναθεώρηση προς 
τα πάνω της πρόβλεψής της για 
4,3% αναμένεται να προχωρήσει 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που 
θα ανακοινώσει τις φθινοπωρι-
νές προβλέψεις της την ερχόμε-
νη εβδομάδα. Το ∆ΝΤ, εξάλλου, 
προβλέπει 6,5%.

Στην ανάλυσή της η EBRD επι-
σημαίνει την ισχυρή ανάκαμψη 
των επενδύσεων και ιδίως τη συ-

γκέντρωση αποθεμάτων, καθώς 
και την άνοδο της κατανάλωσης 
που ενισχύεται από το οικονομικό 
κλίμα. Ο σχετικός δείκτης έφτασε 
σε υψηλά 18 μηνών τον Αύγουστο.

Ιδιαίτερη επισήμανση κάνει 
στον δείκτη PMI, που έφτασε σε 
υψηλά 20 ετών τον Ιούλιο, σε μια 
ένδειξη επέκτασης του τομέα της 
μεταποίησης. Σύμφωνα με την έκ-
θεση, η ανεργία συνεχίζει να υπο-
χωρεί και βρίσκεται στα χαμηλό-
τερα επίπεδα από τον Νοέμβριο 
του 2010. Το Ταμείο Ανάκαμψης 
αναμένεται να συνεισφέρει ση-
μαντικά στην ανάκαμψη.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο 7% ανεβάζει
τον πήχυ της ανάπτυξης 
για το 2021 η EBRD

Δεν επενδύουν στην ψηφιακή
τεχνολογία οι μικρές επιχειρήσεις
Πολύ χαμηλές επιδόσεις για το 60% των εταιρειών, σύμφωνα με τη Eurostat

Το ελληνικό ΑΕΠ 
θα επιστρέψει 
στα επίπεδα του δ΄ 
τριμήνου του 2019 
μέσα στο 2022.

Για το 2020 η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 24η 
θέση μεταξύ 
των «27» της Ε.Ε. 
στον δείκτη Digital 
Intensity Index.
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Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Νέες δαπάνες για κάλυψη αναγκών 
υγείας προσθέτει η έξαρση της 
πανδημίας, περιορίζοντας τα περι-
θώρια για το λεγόμενο «κοινωνικό 
μέρισμα», στο πλαίσιο του προϋ-
πολογισμού, που κατατίθεται στις 
20 Νοεμβρίου, μεταδίδουν πηγές 
του οικονομικού επιτελείου.

Συγκεκριμένα, οι επιπλέον 
υπερωρίες και εφημερίες των 
γιατρών, οι αναπληρώσεις των 
μη εμβολιασμένων και τα αυξη-
μένα εργαστηριακά τεστ προσθέ-
τουν δαπάνες 150 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου το τελευταίο τρίμηνο της 
φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις που γίνονται στο Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους. Το 
ποσόν έρχεται να προστεθεί στα 
360 εκατ. ευρώ, περίπου, για την 
επιδότηση των λογαριασμών του 
ηλεκτρικού ρεύματος, επίσης για 
τους τελευταίους 3 μήνες φέτος 
και στα 200 εκατ. ευρώ του επι-
δόματος θέρμανσης.

∆εν έχουμε περιθώρια για πρό-
σθετα μέτρα, διαμηνύουν πηγές 
στο οικονομικό επιτελείο, προ-
σθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφεί-
λει να είναι προσεκτική ενόψει 
και της έναρξης της συζήτησης 

για την αναθεώρηση του Συμ-
φώνου Σταθερότητας. Στο πλαί-
σιο αυτό, καλείται η Ελλάδα να 
επιδείξει σύνεση, ώστε να ισχυ-
ροποιήσει τα επιχειρήματά της 
υπέρ της καθιέρωσης ευελιξίας 
και μετριοπαθέστερων δημοσι-
ονομικών στόχων, μετά τη λήξη 
της ρήτρας γενικής αποφυγής 

και την επαναφορά των κανό-
νων δημοσιονομικής πειθαρχί-
ας το 2023.

Η πανδημία, εξάλλου, καθι-
στά αβέβαιη την έκβαση του ρυθ-
μού ανάκαμψης, καθώς μπορεί να 
οδηγήσει σε νέα συγκράτηση της 
καταναλωτικής δαπάνης. Βεβαί-
ως, το οικονομικό επιτελείο κινή-
θηκε, στο προσχέδιο του προϋ-

πολογισμού, με το μετριοπαθές 
σενάριο για ανάπτυξη 6,1% φέ-
τος, όταν όλοι σχεδόν οι αναλυ-
τές προβλέπουν ότι ο ρυθμός θα 
φτάσει τουλάχιστον το 7%. Ετσι, 
εφόσον αναθεωρήσει την πρό-
βλεψή του στην κατάθεση του 
προϋπολογισμού, μπορεί να προ-
κύψει κάποιο πρόσθετο δημοσι-
ονομικό περιθώριο, σε σύγκρι-
ση με το προσχέδιο. Ακόμη, οι 
πληροφορίες από το υπουργείο 
Οικονομικών αναφέρουν ότι τα 
έσοδα τον Οκτώβριο κινήθηκαν 
ικανοποιητικά και πιθανώς θα 
ξεπεράσουν και πάλι ελαφρώς 
τον στόχο, όχι όμως όπως τον 
Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουρ-
γός  Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας είπε, σε συνέντευξή του 
στην «Ημερησία» ότι «αν υπάρ-
χει ο δημοσιονομικός χώρος και 
μπορεί να αξιοποιηθεί φέτος, 
και πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί 
η κρίση είναι εδώ ή μπορεί να 
είναι πολύ πιο έντονη το επό-
μενο δίμηνο, οφείλει η πολιτεία 
να είναι μπροστά αξιοποιώντας 
τον δημοσιονομικό χώρο». Πρό-
σθεσε ότι «πιθανόν αυτό να μπο-
ρεί να γίνει με μέτρα βραχυπρό-
θεσμα».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση 
εξετάζει, ούτως ή άλλως, την πα-
ράταση του μέτρου της επιδότη-
σης των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος, μια και οι τιμές δεν 
προβλέπεται να υποχωρήσουν 
σύντομα.

Στο οικονομικό επιτελείο επι-
σημαίνουν ότι η χώρα κινείται σε 
υψηλά επίπεδα ελλείμματος – το 
2020 είχε το δεύτερο υψηλότερο 
στην Ευρώπη και το υψηλότερο 
χρέος, ενώ φέτος το έλλειμμα θα 
αγγίξει το 10% του ΑΕΠ. Αυτό 
σημαίνει ότι –παρά τις εντυπώ-
σεις που καλλιεργούνται– ακόμη 
και αν δημιουργηθεί δημοσιο-
νομικός χώρος, αυτός δεν αντι-
στοιχεί σε πλεόνασμα, αλλά σε 
έλλειμμα, απλώς μικρότερο από 
το εκτιμώμενο.

Ενόψει όμως της επιδιωκόμε-
νης μείωσης του ελλείμματος στο 
1,1% του ΑΕΠ το 2022 από 7,3% 
του ΑΕΠ φέτος, τα περιθώρια για 
χαλάρωση είναι προφανώς περιο-
ρισμένα. Το 2023, εξάλλου, η χώ-
ρα θα μπει και πάλι σε περιοχή 
πρωτογενών πλεονασμάτων, το 
ύψος των οποίων θα προσδιορι-
στεί πιθανώς μετά τις αποφάσεις 
για αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας, την ερχόμενη άνοιξη.

Εφημερίες γιατρών, 
αναπληρώσεις των μη 
εμβολιασμένων, αυ-
ξημένα εργαστηριακά 
τεστ προσθέτουν 
δαπάνες 150 εκατ. 
στο δ΄ τρίμηνο.

Ενεργειακή κρίση και πανδημία
πιέζουν τον προϋπολογισμό
Μειώνονται οι πιθανότητες για «κοινωνικό μέρισμα» στα τέλη του έτους

Δεν έχουμε περιθώρια για πρόσθετα μέτρα, διαμηνύουν πηγές στο οικονομικό επιτελείο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι προσεκτική 
ενόψει και της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και επισημαίνοντας ότι η χώρα κινείται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για 
τον ελληνικό τουρισμό στέλνει 
η βρετανική αγορά. Εκτός από 
τη μεγάλη αύξηση των προκρα-
τήσεων, που παραπέμπει στην 
έλευση περισσότερων Βρετανών 
το 2022 από το 2019, η μία μετά 
την άλλη οι βρετανικές αεροπο-
ρικές εταιρείες ανακοινώνουν 
στον υπουργό Τουρισμού Βασίλη 
Κικίλια σημαντική αύξηση του 
αριθμού των προγραμματισμέ-
νων πτήσεων και κατ’ επέκταση 
των διαθέσιμων θέσεων από τη 
Βρετανία προς πολλούς ελληνι-
κούς προορισμούς. Σύμφωνα με 
τον Ελληνα υπουργό, που επικα-
λέστηκε πηγές της βρετανικής 
τουριστικής αγοράς, τον Οκτώ-
βριο καταγράφηκε στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο αύξηση 30% στις 
προκρατήσεις για το καλοκαίρι 
του 2022 σε σύγκριση με εκείνες 
του Οκτωβρίου του 2018 για το 
καλοκαίρι του 2019, οπότε και η 
Ελλάδα σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 
υποδοχής ταξιδιωτών.

Ετσι, μία ημέρα μετά τη συμ-
φωνία με τον όμιλο Jet2 που πέ-

τυχε ο Β. Κικίλιας στο Λονδίνο, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας του-
ριστικής έκθεσης World Travel 
Market, ήρθε ανάλογη απόφαση 
και από την Easyjet. Παράλληλα, 
την πρόθεσή της να αυξήσει τις 
πτήσεις της προς νέους προορι-
σμούς στην Ελλάδα, χωρίς όμως 
να έχει οριστικοποιηθεί ο σχετι-
κός προγραμματισμός, γνωστοποί-
ησε στον υπουργό και η British 
Airways. Ωστόσο, πηγές με γνώ-
ση των σχεδιασμών της British 
Airways εκτιμούν ότι μέχρι τον 
∆εκέμβριο θα έχουν ληφθεί οι σχε-
τικές αποφάσεις, που θα σημαί-
νουν επιπλέον κωδικούς πτήσε-
ων για το 2022.

Η συνάντηση του Β. Κικίλια 
με τον CEO της Easyjet, Γιόχαν 
Λούντγκρεν, και τον CEO της 

Easyjet Holidays, Γκάρι Ουίλ-
σον, στο πλαίσιο της WTM, συ-
νοδεύτηκε από την ανακοίνωση 
της αύξησης της διαθεσιμότητας 

αεροπορικών θέσεων προς την Ελ-
λάδα κατά 500.000, σε 1,6 εκατ. 
θέσεις από 1,1 εκατομμύριο, ενώ 
διατυπώθηκε η πρόθεση να φτά-

σουν στις 2 εκατομμύρια θέσεις το 
2022 εφόσον όλα κυλήσουν κατά 
το επιθυμητό. Επιπλέον, διατυπώ-
θηκε η βούληση της εταιρείας να 
λειτουργήσει βάση είτε στο αερο-
δρόμιο του Ηρακλείου είτε στο 
αεροδρόμιο της Κέρκυρας από το 
2023. Από την πλευρά της, η Jet2 
θα αυξήσει κατά 600.000 τις δια-
θέσιμες αεροπορικές θέσεις προς 
ελληνικούς προορισμούς το 2022 
σε σχέση με το 2019. 

Συνολικά οι διαθέσιμες θέσεις 
της Jet2 για το 2022 θα είναι 1,44 
εκατομμύριο και οι πτήσεις θα δι-
εξάγονται από 10 βρετανικά προς 
15 ελληνικά αεροδρόμια, ενώ θα 
πραγματοποιεί 270 πτήσεις την 
εβδομάδα προς ελληνικούς προ-
ορισμούς. Η βρετανική αγορά εί-
ναι η δεύτερη σημαντικότερη με-
τά τη Γερμανία για την Ελλάδα, 
αλλά σε απόσταση αναπνοής. Το 
2019 ήρθαν περίπου 3 εκατομμύ-
ρια Βρετανοί ταξιδιώτες. Τώρα, 
μόνο οι δύο από τις παραπάνω 
αεροπορικές, οι Jet2 και Easyjet, 
θα διαθέσουν 3 εκατομμύρια θέ-
σεις το 2022, ενώ εκατομμύρια 
επιπλέον θέσεις θα προσφέρει 
και η British Airways.

Η αισιοδοξία που οδηγεί τις αε-
ροπορικές σε αυτές τις αποφά-
σεις εδράζεται στη μεγάλη διά-
θεση των Βρετανών για ταξίδια, 
αλλά και στο ιδιαίτερα ελκυστικό 
brand της Ελλάδας, έπειτα κι από 
μια χρονιά όπως η φετινή, που το 
σύστημα του «φωτεινού σηματο-
δότη» που υιοθέτησε η βρετανική 
κυβέρνηση (επιβάλλοντας καρα-
ντίνα σε όσους επέστρεφαν από 
πολλούς προορισμούς, συμπερι-
λαμβανομένης της Ελλάδας) απέ-
τρεψε εκατομμύρια ταξίδια. 

Ωστόσο, και ο βρετανικός 
«φωτεινός σηματοδότης» παύει 
να υφίσταται: ο υπουργός Τουρι-
σμού συναντήθηκε με τον ομόλο-
γό του Ρόμπερτ Κορτς, ο οποίος 
και τον ενημέρωσε ότι έχει αρθεί 
το «κόκκινο» για όλες τις χώρες 
και οποιαδήποτε επαναφορά του 
θα αφορά μόνο σε ενδεχόμενες 
μεταλλάξεις και όχι στον αριθμό 
των κρουσμάτων. Σύμφωνα με 
την έρευνα WTM Industry Report 
που παρουσιάστηκε στη διεθνή 
έκθεση, το σύστημα «φωτεινού 
σηματοδότη» απέτρεψε το 66% 
των Βρετανών από ταξίδια στο 
εξωτερικό.

Οι προκρατήσεις δεί-
χνουν ότι η επόμενη 
τουριστική σεζόν θα 
είναι καλύτερη από 
εκείνη του 2019.

Ρεκόρ αφίξεων από Βρετανία αναμένει ο ελληνικός τουρισμός

Ο υπουργός Τουρισμού Bασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον Βρετανό 
ομόλογό του Ρόμπερτ Κορτς στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας τουρι-
στικής έκθεσης World Travel Market. 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Μεγαλύτερος όγκος κεφαλαίων, ακό-
μη και από διεθνή επενδυτικά κεφά-
λαια, έχει διοχετευθεί στο ελληνικό 
οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρή-
σεων το 9μηνο του 2021 σε σύγκρι-
ση με πέρυσι, όπως αναφέρουν τα 
πρώτα στοιχεία για την πορεία των 
επενδύσεων σε ελληνικές νεοφυείς 
εταιρείες και εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων με παρουσία στη χώ-
ρα μας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Found.ation που παρουσιάζει η «Κ» 
(τις οποίες αναμένεται να εμπλουτί-
σει και να συμπεριλάβει στη φετινή 
ετήσια έκθεση Startups in Greece 
που δημοσιεύει σε συνεργασία με το 
EIT Digital και το Velocity.Partners), 
το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρί-
ου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί 35 
επενδύσεις, αριθμός σχεδόν ίδιος με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Ωστόσο, τα ποσά που έχουν 
αντληθεί τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο από τις νεοφυείς εταιρείες 
φαίνεται πως είναι σημαντικά υψη-
λότερα σε σύγκριση με πέρυσι, κυρί-
ως λόγω και των συνεπενδύσεων από 
ξένους επενδυτές. Ετσι, όπως ανα-
φέρουν στοιχεία του Found.ation, 
οι επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες 
στην Ελλάδα ξεπέρασαν το 9μηνο 
του 2021 τα 320 εκατ. ευρώ, όταν 
για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 
αυτές ήταν πάνω από 145 εκατ. ευ-
ρώ. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι 
επιχειρήσεις Ελλήνων ιδρυτών, που 
δεν έχουν ούτε έδρα αλλά ούτε κά-
ποια δραστηριότητα στη χώρα μας. 
«Είναι η καλύτερη χρονιά από άποψη 
χρηματοδοτήσεων», αναφέρει πα-
ράγων της αγοράς, επισημαίνοντας 
ότι εταιρείες που έχουν χρηματοδο-
τηθεί στο παρελθόν από funds του 
Equifund αντλούν όλο και μεγαλύ-
τερα ποσά. «Από την άλλη, φαίνεται 
να μην έχουν διοχετευθεί πολλά κε-
φάλαια σε πολλές νέες εταιρείες που 
δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποιον 
γύρο χρηματοδότησης».

Η έκθεση του Found.ation θα 
συμπεριλάβει και τις επενδύσεις 
που έγιναν σε εταιρείες τεχνολογί-
ας, όπως η Hellas Direct αλλά και η 
Viva, οι οποίες φέτος άντλησαν 32 
εκατ. ευρώ και 80 εκατ. δολ. αντί-
στοιχα από διεθνείς επενδυτές και 
οι οποίες, κατά πολλούς, δεν νοού-
νται ως νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς 
βρίσκονται σε αρκετά ώριμη φάση 
ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση, 
το τελικό ποσό φαίνεται πως υπερ-
βαίνει τα 420 εκατ. ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς επιση-
μαίνουν πως αρκετές ελληνικές νε-
οφυείς επιχειρήσεις βρίσκονται σε 
φάση ωρίμανσης, διαπιστώνοντας 
παράλληλα πως ένας από τους στό-
χους των επενδυτικών κεφαλαίων 
του Equifund, που είναι η προσέλ-
κυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, 
δείχνει να επιτυγχάνεται. Μεταξύ 
των εταιρειών που έχουν λάβει την 
υψηλότερη χρηματοδότηση το δι-

άστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2021, είναι η νεοφυής εταιρεία εκμε-
τάλλευσης ακινήτων Blueground, η 
οποία άντλησε στα τέλη Σεπτεμβρί-
ου 180 εκατ. δολ. από τις επενδυτικές 
εταιρείες West Cap, Geolo Capital, 
το ευρωπαϊκό Prime Ventures, το 
ελληνικό VentureFriends αλλά και 
τη Silicon Valley Bank, ενώ ακολου-
θούν η ελληνική εταιρεία ευέλικτου 
leasing FlexCar με χρηματοδότηση 
50 εκατ. από διεθνή και ελληνικά vcs 
αλλά και από θεσμικούς επενδυτές.

Υψηλή χρηματοδότηση 32 εκατ. 
δολ. από το αμερικανικό private 
equity Insight Partners εξασφάλι-
σε τον Ιούλιο του 2021 η νεοφυής 
LearnWorlds που δραστηριοποιεί-
ται στον κλάδο του elearning, ενώ 
η logistics tech εταιρεία Byrd άντλη-
σε 19 εκατ. δολ., με πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι προσλαμβάνει ήδη 
άτομα στη χώρα μας. Τέλος, η εται-
ρεία Causaly με έδρα το Λονδίνο και 
τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης στην 
Ελλάδα άντλησε 17 εκατ. δολ. από 
το Index Ventures, με τη συμμετο-
χή υφιστάμενων επενδυτών, όπως η 
ελληνική Marathon Venture Capital, 
EBRD και Pentech Ventures, ενώ 
12 εκατ. δολ. από το ελβετικό fund 
MTIP αλλά και από υφιστάμενους 
επενδυτές όπως το Big Pi Ventures 
άντλησε το περασμένο καλοκαίρι η 
Intelligencia.

Το αντίστοιχο περυσι-
νό διάστημα τα κεφά-
λαια που τοποθετή-
θηκαν σε ελληνικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις 
ήταν 145 εκατ. ευρώ.

Αν και ο αριθμός των επενδύσεων 
κινείται στα περυσινά επίπεδα, τα πο-
σά που τοποθετήθηκαν φέτος είναι 
σημαντικά υψηλότερα, κυρίως λόγω 
και των συνεπενδύσεων από ξένους.

Επενδύσεις 320 εκατ. 
σε startups το 9μηνο
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Οι κινεζικές εταιρείες κατασκευ-
ής ανεμογεννητριών κατέστησαν 
την εγχώρια αγορά τη μεγαλύτερη 
στον κόσμο, ακολουθώντας έναν 
φρενήρη ρυθμό εγκατάστασης. 
Σήμερα πλέον οι εν λόγω εταιρεί-
ες επιδιώκουν ακόμα μεγαλύτερο 
κομμάτι από την παγκόσμια «πί-
τα». Σε αυτές συγκαταλέγονται  
οι Xinjiang Goldwind Science & 
Technology, Envision Group και 
Ming Yang Smart Energy Group, 
οι οποίες έχουν περιορισμένη πα-
ρουσία στις ξένες αγορές, αλλά 
τώρα αλλάζουν γραμμή πλεύσης. 
Αυτό, όπως εξηγεί σχετικώς το 
πρακτορείο Βloomberg, σημαίνει 
ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν σε 
εργοστάσια εκτός συνόρων, ώστε 
να αποσπάσουν μερίδια αγοράς 
από τις ευρωπαϊκές και αμερικα-
νικές ανταγωνίστριές τους, όπως 
είναι οι Vestas Wind Systems A/S 
και General Electric Co, αντιστοί-
χως. Η δε μεγαλύτερη κατασκευ-
άστρια ανεμογεννητριών της Κί-
νας, η Goldwind, δήλωσε ότι θα 
μπορέσει να ανταγωνιστεί ευθέως 
τους διεθνείς ομίλους, αρχής γε-
νομένης από το 2022. «∆ίνουμε 
μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά», 
παρατηρεί ο Μαρκ Μπέκερ, επι-
κεφαλής της μονάδας υπεράκτιων 
ανεμογεννητριών της Siemens 
Gamesa Renewable Energy με 
έδρα στην Ισπανία. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη προμηθεύ-
τρια υπεράκτιων ανεμογεννητρι-
ών εκτός Κίνας. Και προσέθεσε 
πως «οι όμιλοι της Κίνας έχουν 
αποδείξει πως μπορούν σε πολ-
λούς κλάδους να αποδειχθούν 
γρήγοροι, ενώ γνωρίζουν και πώς 
να κατασκευάσουν γεννήτριες».

Αλλωστε ο ανταγωνισμός οξύ-
νεται, ενόσω διογκώνεται η ζή-
τηση διεθνώς για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι 
η αιολική. Από την Ευρώπη έως 
την Ινδία και τη Νότια Αμερική δι-
άφορες περιοχές επεκτείνουν τις 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ για να εκπλη-
ρώσουν τους επιθετικούς στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού για 
το κλίμα. Οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν 

υπεράκτια παραγωγική ικανότητα 
με τη χρήση του ανέμου της τά-
ξεως των 30 γιγαβάτ έως το 2030, 
από τα μηδενικά επίπεδα σήμερα. 
Οι κινεζικοί όμιλοι έχουν δείξει 
ήδη πως είναι υπολογίσιμη δύνα-
μη και στο μέγεθος και την τιμή. 
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγω-
νίζονται για να πουλήσουν τις με-
γαλύτερες ανεμογεννήτριες, ενώ 
η Vestas βρέθηκε στην πρώτη 
θέση φέτος, διότι η παραγωγική 
της ικανότητα ανέρχεται σε 15 με-
γαβάτ. Αυτός ο τίτλος της, όμως, 
σύντομα της αφαιρέθηκε, διότι ο 

κινεζικός κολοσσός με έδρα την 
Γκουανγκντόνγκ, Ming Yang, την 
ξεπέρασε με 16 μεγαβάτ τον Αύ-
γουστο. Ο κρατικός ναυπηγοκα-
τασκευαστικός όμιλος της Κίνας, 
China State Shipbuilding, αποκά-
λυψε το μεγαλύτερο μοντέλο υπε-
ράκτιων ανεμογεννητριών με 16 
μεγαβάτ επίσης, σύμφωνα με το 
Bloomberg NEF. Κι ενώ οι υψη-
λότερες τιμές χάλυβα και άλλων 
πρώτων υλών επιδρούν δυσμενώς 
στις κατασκευάστριες εταιρείες 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι τι-
μές ανεμογεννητριών στην Κίνα 
είναι σχεδόν 40% χαμηλότερες.

Αυτός, λοιπόν, ο λυσσαλέος 
ανταγωνισμός εντός συνόρων 
αναγκάζει τους ομίλους να στρέ-
φουν το βλέμμα και στις ξένες 
αγορές, ακόμα κι αν η εγχώρια ζή-
τηση, αφότου φέτος εξασθένησε, 
αναμένεται να εκτιναχθεί ξανά. 
Αλλωστε, όπως εν κατακλείδι ανα-
φέρει το Bloomberg, ορισμένοι 

πελάτες ήδη αγοράζουν, όπως η 
ιταλική εταιρεία ανάπτυξης πρά-
σινων ενεργειακών εγκαταστάσε-
ων Renexia, η οποία σχεδιάζει να 
τοποθετήσει 10 ανεμογεννήτριες 
της Ming Yang με ικανότητα 3 
μεγαβάτ για έργο πέραν των νο-
τίων ακτών της Ιταλίας. Η επιλο-
γή έγινε διότι οι ανεμογεννήτριες 
ήταν κατάλληλα προσαρμοσμέ-
νες στους ανέμους της Μεσογεί-
ου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος 
της Renexiα. Η κινεζική εταιρεία 
τώρα σχεδιάζει να κατασκευάσει 
εργοστάσιο στη νότια Γερμανία, 
ενώ η έτερη κινεζική, Goldwind, 
θα εξάγει 2-3 γιγαβάτ ετησίως 
από το 2022, εν συγκρίσει με το 
1,5 γιγαβάτ τα τελευταία χρό-
νια, κατά τον πρόεδρό της Σάο 
Ζιγκάνγκ. Τέλος, η απόφασή της 
αυτή αυξάνει το μερίδιό της στο 
5% από το 3% στην υπεράκτια 
αγορά ανεμογεννητριών.

BLOOMBERG

Αν και πέρυσι επήλθε εκεχειρία στον 
δικαστικό αγώνα ανάμεσα στον κο-
λοσσό της Airbnb και στις τοπικές 
αρχές της πόλης της Νέας Υόρκης 
για το καθεστώς των βραχυπρό-
θεσμων μισθώσεων, στην περί-
πτωση της αυτοαποκαλούμενης 
«βασίλισσας της Airbnb», Μαρτίν 
Λακρουά, οι «σφαίρες σφυρίζουν 
ακόμη». Το θέμα με την πλατφόρμα 
διασύνδεσης ταξιδιωτών και κατα-
λυμάτων (διαμερισμάτων/σπιτιών) 
Airbnb είχε προκύψει εξαιτίας της 
πολιτειακής νομοθεσίας, η οποία 
απαγορεύει τη βραχεία μίσθωση 
κάτω των 30 ημερών. Τον Ιούνιο 
του 2020 κι ενώ η εταιρεία προετοι-
μαζόταν για την εισαγωγή της στο 
Χρηματιστήριο, διευθέτησε την εις 
βάρος της αγωγή με τον δήμο της 
Νέας Υόρκης και συμφώνησε να 
του διαθέσει προσωπικά δεδομένα 
των συνεργαζόμενων ιδιοκτητών. 
Οι αξιωματούχοι με αυτά στα χέρια 
τους έφθασαν και στην πόρτα της 
Μαρτίν Λακρουά, ένα χρόνο μετά 
τη σύναψη της συμφωνίας. Της 
ανέφεραν πως το γραφείο του δη-
μάρχου της υποβάλλει αγωγή για 
λειτουργία μιας ουσιαστικά παρά-
νομης αυτοκρατορίας «ντε φάκτο 
ξενοδοχείου». Τι σημαίνει αυτό; 
Οπως επεξηγεί στο σχετικό δη-
μοσίευμά του το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Bloomberg, η 50χρο-
νη Μαρτίν Λακρουά είχε μισθώσει 
τουλάχιστον 18 διαμερίσματα στην 
περιοχή Χελ Κίτσεν του Μανχάταν 
και τα ενοικίαζε στην πλατφόρμα 
της Airbnb για μικρά χρονικά δι-
αστήματα. Κατηγορείται ότι είχε 
εμπλακεί σε παραπλανητικές εμπο-

ρικές πρακτικές, διαφημίζοντας πα-
ράνομους χώρους μισθώσεως, κάτι 
που αρνείται η Λακρουά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που αναφέρονται στην αγωγή, 
η ίδια είχε δημιουργήσει τουλάχι-
στον 10 διαφορετικούς λογαρια-
σμούς στην πλατφόρμα, όπου σε 
ορισμένους χρησιμοποιούσε το 
πατρώνυμο και σε άλλους μόνο τα 
αρχικά της, ούτως ώστε να παρα-
κάμπτει την πολιτειακή νομοθε-
σία. Αλλοι λογαριασμοί χρησιμο-
ποιούσαν εσκεμμένα λανθασμένη 
διεύθυνση, ενώ η Μαρτίν Λακρουά 
ζητούσε από τους φιλοξενουμέ-
νους της να ψεύδονται και, εάν 
ερωτώντο, να απαντούν πως επι-
σκέπτονται φίλες/φίλους και γεί-
τονες. Βέβαια, σε συνέντευξή της 
παραδέχθηκε ότι παρέβη τον νό-
μο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, 
χαρακτηρίζοντάς τον ανεπαρκή, ο 
οποίος την ανάγκαζε να λειτουργεί 
υπόγεια και να «τρέχει» την επιχεί-
ρησή της «σαν να ήταν εγκλημα-
τίας». Οι δραστηριότητές της ξε-
κίνησαν πριν από δέκα χρόνια, οι 
οποίες, όπως η ίδια η Μαρτίν Λα-
κρουά υπερηφανευόταν στα κοι-
νωνικά δίκτυα, της απέδωσαν σε 
έσοδα άνω των 5 εκατομμυρίων 
δολαρίων. Οπερ και αποδεικνύ-
ει το πόσο εύκολο είναι για τους 
ιδιοκτήτες και τις ιδιοκτήτριες ή 
τους διαχειριστές διαμερισμάτων 
να παρακάμπτουν τον νόμο. Οταν 
οι ιδιοκτήτες τής έκαναν έξωση 
από ένα κτίριο για παράνομη ενοι-
κίαση, απλά μεταφέρθηκε σε ένα 
άλλο στη Χελ Κίτσεν και όταν της 
επιβλήθηκε πρόστιμο από τις δη-

μοτικές αρχές, κατέβαλε το οφει-
λόμενο ποσό των 1.000 δολαρίων 
χωρίς να διακόψει τη δραστηριό-
τητά της. Το 2018, όταν η Airbnb 
σταμάτησε τη συνεργασία της για 

παραβίαση των δικών της πολιτι-
κών, δημιούργησε νέο λογαριασμό 
σε άλλο όνομα. Ωστόσο, ερωτηθεί-
σα η Airbnb για το πώς διακόπηκε 
η συνεργασία το 2018, αν και η πο-
λιτική που παραβίασε η Λακρουά 
ίσχυε από το 2015, δεν απάντη-
σε. Τέλος, η «πολυμήχανη» επι-
χειρηματίας, η οποία χρησιμοποι-
ούσε και άλλες πλατφόρμες, όπως 
οι FlipKey, Expedia και Booking, 
προσέθεσε ότι όταν ξεκίνησε την 
εργασία της το 2010 ήταν νόμιμη, 
αλλά τότε η πολιτεία της Νέας Υόρ-
κης τροποποίησε τη σχετική νομο-
θεσία βραχείας μίσθωσης.

Οι υψηλότερες τιμές χάλυβα και άλλων πρώτων υλών επιδρούν δυσμενώς στις κατασκευάστριες εταιρείες στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ, όταν οι τιμές ανεμογεννητριών στην Κίνα είναι σχεδόν 40% χαμηλότερες, γεγονός που προ-
σφέρει στις κινεζικές εταιρείες ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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H Μαρτίν Λακρουά 
κατηγορείται ότι ενοι-
κίαζε για μικρό χρονι-
κό διάστημα 18 διαμε-
ρίσματα στην περιοχή 
Χελ Κίτσεν.

Η διεθνής αγορά ανεμογεννητριών
στόχος των κινεζικών εταιρειών

O δήμος της Νέας Υόρκης
κατά της «βασίλισσας»
της Airbnb

Προσβλέπουν σε κέρδη από τη μεγάλη ζήτηση για αιολική ενέργεια παγκοσμίως

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Λακρουά είχε δημιουργήσει τουλάχι-
στον 10 διαφορετικούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα, όπου σε ορισμέ-
νους χρησιμοποιούσε το πατρώνυμο και σε άλλους μόνο τα αρχικά της, 
έτσι ώστε να παρακάμπτει την πολιτειακή νομοθεσία.
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Ηδη κινεζικοί όμιλοι 
έχουν ξεκινήσει 
την κατασκευή 
μονάδων παραγωγής 
στην Ευρώπη.

Oι απανταχού αεροπορικές εταιρεί-
ες καταβάλλουν καθετί δυνατόν 
ώστε να προσελκύουν επιβάτες, 
όπως το να ανοίγουν ξανά τους 
χώρους αναμονής στα αεροδρό-
μια με υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες, ενώ παράλληλα ολοένα και 
περισσότερο προσφέρουν υπηρε-
σίες VIP σε τουρίστες, αφού βέβαια 
οι τελευταίοι καταβάλουν το ανά-
λογο τίμημα. Οι επιβάτες πρώτης 
θέσης έπαυσαν στην πλειονότητά 
τους να μετακινούνται εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού, στε-
ρώντας τις αεροπορικές εταιρεί-
ες από τους ναύλους των υψηλών 
περιθωρίων κέρδους. Αλλά, πλέον, 
η κίνηση ανακάμπτει σε συγκεκρι-
μένες περιφέρειες και χώρες, ενώ 
θα επανεκκινήσουν οι πτήσεις από 
το εξωτερικό προς τις ΗΠΑ στις 8 
Νοεμβρίου. Οπότε οι χώροι ανα-
μονής, τα σαλόνια, αποτελούν ένα 
σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των 
αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες 
χαράσσουν τη μετά την πανδημία 
στρατηγική τους και ευελπιστούν 
να διατηρήσουν τους πιο κερδοφό-
ρους πελάτες τους. Στις 21 Οκτω-
βρίου, ο αμερικανικός αερομετα-
φορέας United Airlines άνοιξε τον 
πρώτο νέο χώρο αναμονής Polaris 
στο αεροδρόμιο Ντιουλς, στην Ου-
άσιγκτον, και ανακοίνωσε πως θα 
ανοίξει τα υπάρχοντα σαλόνια στη 
Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στο Χι-
ούστον έως τα τέλη της χρονιάς 
αυτής, ενώ θα ακολουθήσουν και 
τα επόμενα στις αρχές του 2022.

Στην περίπτωση της Γαλλίας, 
ο αερομεταφορέας της Air France 
έχει εγκαινιάσει ένα χώρο 3.000 τε-
τραγωνικών μέτρων σε έναν από 
τους τερματικούς σταθμούς στο 
«Σαρλ ντε Γκωλ» του Παρισιού. Η 
αεροπορική Εmirates του Ντουμπάι 
και η καναδική Air Canada αμφότε-
ρες σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 
τους χώρους αναμονής τους, ώστε 
να προσφέρουν υπηρεσίες εστία-
σης και άλλες. «Σε μεγάλο βαθμό το 
αφήγημα του 2022 αναμένεται να 
δώσει μεγάλη έμφαση στην εστί-
αση, στο πώς εξυπηρετούμε τους 
πελάτες μας και πώς βελτιώνουμε 
και προάγουμε αυτό το είδος της 

εμπειρίας», υπογραμμίζει ο Ματς 
Γουίντερ, διευθυντής προϊόντος 
στη μεγαλύτερη αεροπορική εται-
ρεία του Καναδά, Air Canada. Η τε-
λευταία επιθυμεί να προσφέρει ένα 
«ανταγωνιστικό προϊόν» για τους 
επιβάτες της, οι οποίοι μετακινού-
νται για λόγους επαγγελματικούς, 
αλλά επίσης και για όσους ταξιδεύ-
ουν για τουρισμό. Και στην ουσία, 
οι τελευταίοι ολοένα και περισσότε-
ρο μετά την πανδημία απαρτίζουν 
εκείνοι την ομάδα επιβατών που 
διαλέγουν να ταξιδέψουν πρώτη 
θέση, όπως επισημαίνει ο κ. Γουί-
ντερ. «Το μείγμα έχει αλλάξει, αλ-
λά η δική μας δέσμευση στο να 
προσφέρουμε υψηλής ποιότητας 
προϊόν παραμένει ως έχει. Παρα-

κολουθούμε πολύ προσεκτικά τους 
ανθρώπους, που αναπαύονται στα 
σαλόνια αναμονής».

Κατά τον Μάικλ Ντικόρπο, γενι-
κό διευθυντή της εταιρείας με έδρα 
το Μόντρεαλ του Καναδά, IEG, η 
οποία πωλεί λογισμικό για τη δια-
χείριση των χώρων αναμονής/σα-
λονιών στα αεροδρόμια, «αυτοί θα 
πρέπει να σχεδιάζονται ως οάσεις 
όσων ταξιδεύουν πρώτη θέση και 
θέλουν να αποφύγουν την πολυ-
κοσμία». Σε όλο τον κόσμο, σημει-
ωτέον, οι επιβάτες καλούνται να 
αναμείνουν περισσότερη ώρα σε 
μεγάλες ουρές, εξαιτίας των προ-
διαγραφών, όπως αυτές για την 
επίδειξη των πιστοποιητικών εμ-
βολιασμού. Πολλοί, επίσης, χρειά-
ζεται να περιμένουν περισσότερο 
χρόνο στα αεροδρόμια, διότι οι χει-
μαζόμενες αεροπορικές εταιρείες 
έχουν διαθέσιμες λιγότερες απευ-
θείας πτήσεις.

REUTERS

Κίνητρα από εται-
ρείες για να προσελ-
κύσουν ξανά τους επι-
βάτες που τους απέ-
φεραν τα υψηλό-
τερα κέρδη.

Προσφορές στην πρώτη 
θέση από αεροπορικές
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Κάποιοι υποβάλλουν την παραίτησή 
τους. Κάποιοι παραμένουν αδρανείς 
στο περιθώριο περιμένοντας μια δε-
λεαστική προσφορά. Κάποιοι άλλοι 
τολμούν να απαιτούν αυξήσεις μι-
σθών, μόνιμη επιλογή για τηλερ-
γασία ή διάφορα άλλα. Και κάποιοι 
δηλώνουν στους δημοσιογράφους 
των ΝΥΤ ότι οι εργαζόμενοι έχουν 
απαυδήσει και πολλοί ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων, όπως εκείνοι των 
ρεστοράν, είναι απελπισμένοι γιατί 
δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. 
Οπως τονίζουν, «τώρα είμαστε πο-
λύ λιγότεροι, έχουμε πολύ υψηλό-
τερες προδιαγραφές και αυτό μας 
δίνει περισσότερη διαπραγματευ-
τική δύναμη από όση είχαμε στο 
παρελθόν».

Η Τζέλα Ρόμπερτς ήταν σερβι-
τόρα και φημισμένη ως πολύ καλή 
στη δουλειά της. Στη διάρκεια της 
πανδημίας, όμως, αναρωτήθηκε κα-
τά πόσον μπορούσε να συνεχίσει με 
αυτή τη δουλειά. Οι πελάτες παρα-
βίαζαν τους κανόνες και δεν φορού-
σαν μάσκα. Ο βασικός μισθός ήταν 
5 δολάρια την ώρα. Ενα απόγευμα 
τον περασμένο Νοέμβριο ένας πε-
λάτης έβηξε στο πρόσωπό της την 
ώρα που του σέρβιρε ένα σάντου-
ιτς. Επέστρεψε στο σπίτι της ράκος. 
Πολλοί συνάδελφοί της υπέβαλαν 

τότε την παραίτησή τους και η κ. 
Ρόμπερτς υπογραμμίζει πως η δι-
εύθυνση της επιχείρησης «ίδρω-
νε» στην προσπάθειά της να βρει 
κόσμο για να στελεχώσει το ρεστο-
ράν. Ετσι, αντί να παραιτηθεί υπέ-
βαλε κάποια αιτήματα που έγιναν 
δεκτά λίγες εβδομάδες αργότερα. 
Ενα από αυτά ήταν να της επιτρα-
πεί να λαμβάνει τα φιλοδωρήματά 
της μέσω πιστωτικής κάρτας. «Οι 
εργαζόμενοι έχουν απαυδήσει και 
τα ρεστοράν είναι απελπισμένα», 
τονίζει η ίδια.

Με το εργατικό δυναμικό των 
ΗΠΑ να έχει μειωθεί κατά περισ-
σότερο από τέσσερα εκατ. άτομα 
και τον αριθμό των παραιτήσεων 
να βρίσκεται στα ύψη, οι εργοδό-
τες είναι απελπισμένοι. Το ποσο-
στό των επιχειρήσεων που ζητούν 
υπαλλήλους και προσφέρουν προ-
γράμματα συνταξιοδότησης μέσω 
της ιστοσελίδας ZipRecruiter έχει 
αυξηθεί κατά 30% σε σύγκριση με 
ό,τι συνέβαινε πριν από την παν-
δημία. Οι θέσεις που προσφέρουν 
ευέλικτα ωράρια εργασίας έχουν 
τριπλασιαστεί και το ποσοστό όσων 
ζητούν υπαλλήλους και προσφέ-
ρουν μπόνους από τη στιγμή της 
πρόσληψης έχει αυξηθεί από το 2% 
στο 12%. Και πάλι, το πλήθος των 
ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη 
δουλειά τους αυξάνεται συνέχεια. 
Τον Αύγουστο, ένας στους 14 υπαλ-

λήλους ξενοδοχείων εγκατέλειψε τη 
θέση του, σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του αμερικανικού Γραφεί-
ου Εργασίας. Το ποσοστό αυτών των 
παραιτήσεων είναι πάνω από 50% 
υψηλότερο σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο προ της πανδημίας. Σήμερα, 
στις ΗΠΑ οι άνθρωποι που ψάχνουν 
δουλειά βρίσκουν σχεδόν 50% πε-
ρισσότερες ελεύθερες θέσεις από 
όσες έβρισκαν πριν από την πανδη-
μία και πολλοί επεκτείνουν τα όρια 
της αναζήτησής τους πολύ πέραν 
της πόλης τους, καθώς τους το επι-
τρέπουν οι νέοι διακανονισμοί που 
ισχύουν πλέον σε πολλούς κλάδους.

∆εδομένης όλης αυτής της πλημ-
μύρας από επιλογές, οι εργαζόμε-
νοι αισθάνονται ότι τώρα έχουν 
δυνατότητες. Οι εργοδότες παρα-
τηρούν αυτό το άλμα στα αιτήματα 
των εργαζομένων και των υποψηφί-
ων υπαλλήλων και πολλοί ενδίδουν 
παραχωρώντας ένα τμήμα εξουσίας 
γνωρίζοντας πως το νέο καθεστώς 
δεν θα διαρκέσει για πολύ.

«Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβά-
νονται την κλίμακα των αλλα-
γών», επισημαίνει η Τζούλια Πό-
λακ, επικεφαλής οικονομολόγος της 
ZipRecruiter. Οπως διευκρινίζει η 
ίδια, κάνοντας έναν παραλληλισμό 
με το γνωστό παιχνίδι «μουσικές 
καρέκλες», «ακόμη και μία μόνον 
καρέκλα να πάρεις, αλλάζει η συ-
νολική δυναμική του παιχνιδιού 
και αυτό είναι που βλέπουμε τώ-
ρα, καθώς αυξάνονται κατά 50% οι 
ελεύθερες θέσεις εργασίας και η νέα 
κατάσταση δίνει στους ανέργους 
δραματικά περισσότερη διαπραγ-
ματευτική ισχύ». Οι επιχειρήσεις 
διαγκωνίζονται μεταξύ τους για να 

προσφέρουν περισσότερα, όπως 
μπόνους και οικογενειακά πακέτα 
ασφάλισης. Ορισμένες επιχειρήσεις 
ξενοδοχείων υπόσχονται στα διευ-
θυντικά στελέχη τους «μπόνους πα-
ραμονής στην εργασία» ύψους έως 
και 75.000 δολαρίων για να αποτρέ-
ψουν τις παραιτήσεις. Και οι εργαζό-
μενοι δράττονται της ευκαιρίας για 
να ζητήσουν περισσότερα.

Ενδεικτική περίπτωση ο Ανταμ 
Ράιαν, υπάλληλος στο Target στην 
πόλη Κρίστιανμπουργκ, προσπαθεί 
να οργανώσει τους συναδέλφους 
του που δεν είναι οργανωμένοι σε 
συνδικάτο και αγωνίζεται να τους 
πείσει να ζητήσουν περισσότερες 
αποδοχές και καλύτερους όρους ερ-
γασίας από το 2017 οπότε και άνοιξε 
το συγκεκριμένο κατάστημα. Πριν 
από την πανδημία ο κ. Ράιαν έβλε-
πε έναν φόβο στο βλέμμα των συ-
ναδέλφων του  όταν τους ζητούσε 
να υπογράψουν τα αιτήματά του. 
Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, οι 
συνάδελφοί του είναι πρόθυμοι να 
ακούσουν τις ιδέες του. Οταν τους 

πλησιάζει σε οποιονδήποτε τομέα 
της επιχείρησης και αν απασχολού-
νται, πολλοί συμφωνούν αμέσως να 
προσχωρήσουν στην εκστρατεία 
του με την οποία ζητάει επίδομα 
ύψους δύο δολαρίων ανά ώρα ερ-
γασίας για την απασχόλησή τους 
στη διάρκεια της πανδημίας. «Τα 
παιδιά αισθάνονται ότι πέρασαν 
πολλά και έχουν λιγότερα να χά-
σουν», τονίζει ο ίδιος και επισημαί-
νει πως «με την έλλειψη εργατικών 
χεριών, οι άνθρωποι αισθάνονται 
ότι έχουν μεγαλύτερη αξία και δεν 
είναι τόσο αναλώσιμοι». Πράγμα-
τι, η επιχείρηση ανακοίνωσε τον 
περασμένο μήνα ότι θα καταβάλει 
στους υπαλλήλους της πρόσθετη 
αμοιβή ύψους δύο δολαρίων την 
ώρα για την περίοδο των εορτών 
οπότε υπάρχει μεγάλος φόρτος ερ-
γασίας. Ο κ. Ράιαν έχει εκλάβει την 
προσφορά της ως θετική απάντηση 
στις πιέσεις που άσκησαν στην επι-
χείρηση υπάλληλοι όπως αυτός. Και 
αυτό τον έχει ενθαρρύνει να εξακο-
λουθήσει να ζητάει περισσότερα.

Της EMMA GOLDBERG
THE NEW YORK TIMES

Σήμερα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες οι άνθρωποι 
που ψάχνουν δουλειά 
βρίσκουν σχεδόν 
50% περισσότερες 
ελεύθερες θέσεις.

Η πανδημία
έφερε ανατροπές
στην αγορά
εργασίας των ΗΠΑ
Οι εργοδότες δίνουν μπόνους, ευέλικτα

ωράρια, αλλά οι παραιτήσεις εκτοξεύθηκαν

Οι θέσεις στις ΗΠΑ που προσφέρουν ευέλικτα ωράρια εργασίας έχουν τριπλασιαστεί και το ποσοστό όσων ζητούν υπαλλήλους και προσφέρουν μπόνους από 
τη στιγμή της πρόσληψης έχει αυξηθεί από το 2% στο 12%. Και πάλι το πλήθος των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους αυξάνεται συνέχεια. Τον 
Αύγουστο, ένας στους 14 υπαλλήλους ξενοδοχείων εγκατέλειψε τη θέση του, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του αμερικανικού Γραφείου Εργασίας.

Η Target είναι μία μόνο από το κύ-
μα των επιχειρήσεων που ενδίδουν 
στα αιτήματα των υπαλλήλων για 
υψηλότερους μισθούς, καλύτερους 
όρους εργασίας και ευέλικτες συν-
θήκες. Σύμφωνα με τη Σχολή Βιο-
μηχανικών και Εργασιακών Σχέ-
σεων του Πανεπιστημίου Cornell, 
από τις αρχές του έτους και μέχρι 
τα μέσα Οκτωβρίου έχουν κατα-
γραφεί απεργίες σε 178 επιχειρή-
σεις. Οσο ασφαλείς κι αν νιώθουν, 
όμως, εργαζόμενοι όπως ο κ. Ράιαν, 
όταν προβάλλουν απαιτήσεις γνω-
ρίζουν πως οι εργοδότες τους εξα-
κολουθούν να έχουν ένα όπλο: τις 
θέσεις εργασίας. Πολλές επιχειρή-
σεις προειδοποίησαν το προσωπι-
κό τους ότι αν εξακολουθήσουν να 
οργανώνονται υπερβολικά φανερά 
και θορυβωδώς, κινδυνεύουν να χά-
σουν τις δουλειές τους.  

Ακόμη και στη σημερινή κατά-
σταση που οι οικονομολόγοι έχουν 
χαρακτηρίσει «οικονομία των εργα-
ζομένων», πολλοί απασχολούμενοι 
στους τομείς της τεχνολογίας και 
των υπηρεσιών μπορούν ανά πά-
σα στιγμή να απολυθούν, σχεδόν 

χωρίς προειδοποίηση. Και όταν κα-
τορθώνουν να διατηρήσουν κάποιες 
κατακτήσεις, η βελτίωση που βλέ-
πουν στους όρους εργασίας τους 
συχνά είναι οριακή. Οι εβδομαδιαί-
ες αποδοχές για τους υπαλλήλους 
των εστιατορίων, για παράδειγμα, 
έχουν αυξηθεί επειδή ο κλάδος των 
ξενοδοχείων και των εστιατορίων 
δυσκολεύεται πολύ να βρει προσω-
πικό. Οπως επισημαίνει η Χάιντι 
Σίρλχολτζ, πρόεδρος του Ινστιτού-
του Οικονομικής Πολιτικής, «αυτή 
τη στιγμή υπάρχει μια κεκτημένη 
ταχύτητα αλλά ταυτοχρόνως είναι 
πολλά τα εμπόδια στην προσπάθεια 
των εργαζομένων να κερδίσουν πε-
ρισσότερη διαπραγματευτική ισχύ 
σε μόνιμη βάση». Οπως τονίζει η 
ίδια, είναι μικρότερο από 11% το 
ποσοστό των Αμερικανών εργαζο-

μένων που εκπροσωπείται από ερ-
γατικά συνδικάτα. «Οι εργοδότες 
προσπαθούν να προβάλουν το επι-
χείρημα ότι η πανδημία έπληξε τους 
πάντες», τονίζει η κ. Σίρλχολτζ και 
καταλήγει πως «ουσιαστικά ισχυ-

ρίζονται ότι δεν έχουν ισχύ, όμως 
γνωρίζουμε πως όλα τα χαρτιά είναι 
στα χέρια των εργοδοτών». Αν, πά-
ντως, είναι περιορισμένη η δύναμη 
που αισθάνονται πως έχουν τώρα 
οι εργαζόμενοι ή ακόμη κι αν είναι 

μία ψευδαίσθηση, οι αναγκαιότη-
τες που επέβαλαν τη δυνατότητα 
τηλεργασίας τούς έχουν δώσει με-
γάλες νίκες.

Στην 3Μ, μια πολυεθνική εται-
ρεία μεταποίησης που έχει έδρα 
τη Μινεσότα, εσωτερικές έρευνες 
κατέδειξαν πως το 87% των εργα-
ζομένων θέτει σε προτεραιότητα 
τη δυνατότητα να επιλέγει το μέ-
ρος από το οποίο θα εργάζεται. Τον 
Αύγουστο όταν άρχισε να μεταδί-
δεται το στέλεχος «∆έλτα», η εται-
ρεία ανακοίνωσε τη νέα προσέγγισή 
της στην τηλεργασία και επέτρεψε 
στους υπαλλήλους να επιλέξουν το 
πότε και αν θα έρχονται στα γρα-
φεία της. Τον περασμένο μήνα οι 
υπάλληλοι της PwC πληροφορή-
θηκαν από την εταιρεία ότι εφε-
ξής μπορούν να εργάζονται από 
οπουδήποτε προτιμούν οι ίδιοι, 
αλλά εντός των ΗΠΑ. Ακόμη και 
σε επιχειρήσεις που δίνουν σημα-
σία στην επαφή με το προσωπικό 
τους έχουν αλλάξει τα δεδομένα 
στις προσλήψεις. 

«Ως έναν βαθμό υποχωρούμε 
στις προσδοκίες και τις επιθυμί-

ες των φοιτητών Νομικής και των 
νεότερων δικηγόρων μας», δηλώ-
νει ο Μπραντ Καρπ, πρόεδρος της 
εταιρείας νομικών Paul Weiss, που 
απαιτεί να παρουσιάζονται στα γρα-
φεία της οι περισσότεροι υπάλλη-
λοί της τουλάχιστον τρεις φορές 
την εβδομάδα από αυτόν τον μήνα. 
Παραμένει, όμως, και πάλι πολύ πιο 
ανεκτική στην τηλεργασία σε σύ-
γκριση με πριν από την πανδημία.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπά-
ρετ, διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρείας λογισμικού Expensify, 
στο μέλλον οι οικονομολόγοι θα 
μελετούν επί αιώνες αυτή την πε-
ρίοδο και θα αναρωτιούνται, «μα τι 
διάολο γινόταν;». 

Οπως τονίζει ο ίδιος, ήταν προ-
σφάτως σε ένα ρεστοράν και είδε 
μια πινακίδα στην οποία η επιχεί-
ρηση προειδοποιούσε την πελατεία 
της «είμαστε υποστελεχωμένοι, γι’ 
αυτό παρακαλώ να είστε ευγενείς 
με τους υπαλλήλους μας» . Και κα-
ταλήγει πως δεν είχε ξαναδεί ποτέ 
κάτι τέτοιο στη ζωή του, μια εται-
ρεία που να παίρνει δημοσίως θέση 
υπέρ των υπαλλήλων της.

Εχει αποδειχθεί κρίσιμος κρίκος 
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυ-
σίδα και το χάος που αυτή παρου-
σιάζει. Ο λόγος βέβαια για τα βα-
ριά φορτηγά, καθώς αυτά είναι που 
αναλαμβάνουν περισσότερο από το 
70% των εγχώριων οδικών μεταφο-
ρών προϊόντων. Σύμφωνα μάλιστα 
με σχετικό ρεπορτάζ της εφημερί-
δας Wall Street Journal, δεν έχει 
δοθεί επαρκής έμφαση στο πρό-
βλημα της έλλειψης οδηγών βαρέ-
ων φορτηγών. Οπως επισημαίνει 
η αμερικανική εφημερίδα, πολλές 
εταιρείες φορτηγών δηλώνουν ότι 
αδυνατούν να προσλάβουν αρκε-
τούς οδηγούς ώστε να ανταποκρι-
θούν στην εκρηκτική ζήτηση για 
καταναλωτικά αγαθά που καταγρά-
φεται τώρα στις ΗΠΑ, καθώς ανακά-
μπτει η μεγαλύτερη οικονομία στον 
κόσμο. Σύμφωνα με την αμερικα-
νική Ενωση Εταιρειών Φορτηγών, 
μια από τις μεγαλύτερες επιχειρη-

ματικές ενώσεις, οι οδηγοί φορτη-
γών στις ΗΠΑ είναι τουλάχιστον 
κατά 80.000 λιγότεροι από όσους 
χρειάζονται για να μεταφέρουν τα 
προϊόντα φέτος με κανονικούς ρυθ-
μούς. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ 
μεγαλύτερος από τις ελλείψεις που 
είχαν ήδη καταγραφεί σε αυτό το 
επάγγελμα προ πανδημίας, όταν 
χρειάζονταν άλλοι 61.500 οδηγοί. 
Και όμως η απασχόληση στον κλά-
δο έχει ανακάμψει σημαντικά μετά 
τη θεαματική πτώση που σημείω-

σε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. 
Από τον Απρίλιο του 2020 και μέχρι 
τον Σεπτέμβριο του 2021 έχουν προ-
σληφθεί 74.500 άτομα στον κλάδο, 
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία 
του αμερικανικού υπουργείου Ερ-
γασίας. Η απασχόληση στον το-
μέα παραμένει, πάντως, και πάλι 
σε επίπεδα κατά 1,3% κάτω από 
εκείνα του Σεπτεμβρίου 2019.  Ενώ 
οι αποδοχές των οδηγών βαρέων 
φορτηγών έχουν αυξηθεί περίπου 
3% έως 4% από το 2016. Υπάρχει, 
άλλωστε, περιορισμένη προσφορά 
νέων φορτηγών και ειδικών οχημά-
των και άλλου εξοπλισμού για τις 
μεταφορές, με αποτέλεσμα να επι-
δεινώνεται περαιτέρω η κατάστα-
ση. Η μεγάλη αύξηση του όγκου των 
προϊόντων που πρέπει να διακινη-
θούν έχει δημιουργήσει συμφόρη-
ση στους σταθμούς φόρτωσης και 
τους τερματικούς σταθμούς των 
λιμανιών. Το αποτέλεσμα είναι να 

καθυστερούν εκεί τα φορτηγά και 
να υπάρχει ακόμη μικρότερη διαθε-
σιμότητα από αυτά, ενώ παράλληλα 
γίνεται πολύ σκληρή η δουλειά των 
οδηγών τους. Εργοστάσια και απο-
θήκες αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις 
προσωπικού, ικανού να αναλάβει τη 
φόρτωση των προϊόντων και την 
παραλαβή τους. Και στο μεταξύ η 
γενικότερη έλλειψη εργατικών χε-
ριών έχει οδηγήσει στην αύξηση 
των ελεύθερων θέσεων εργασίας 
σε τομείς στους οποίους μπορούν 
να απορροφηθούν οι οδηγοί των 
φορτηγών, όπως, για παράδειγμα, 
στις επιχειρήσεις κατ’ οίκον παρά-
δοσης, στις κατασκευαστικές και 
τον μεταποιητικό τομέα. Παράλλη-
λα οι ελλείψεις οδηγούν σε αύξηση 
του κόστους και σε καθυστερήσεις 
των παραδόσεων και οι βιομηχανί-
ες της μεταποίησης αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες και ενόψει της 
περιόδου των εορτών.

Τα αιτήματα των υπαλλήλων για αυξήσεις μισθών και η εξάπλωση της τηλεργασίας 

Ελλείψεις σε οδηγούς φορτηγών, παρά τις προσλήψεις

Στο μέλλον 
οι οικονομολόγοι θα 
μελετούν επί αιώνες 
αυτή την περίοδο.

Είναι τουλάχιστον κατά 
80.000 λιγότεροι από 
όσους χρειάζονται 
για να μεταφέρουν 
τα προϊόντα φέτος με 
κανονικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τη Σχολή Βιομηχανικών και Εργασιακών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Cornell, από τις αρχές του έτους και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έχουν 
καταγραφεί απεργίες σε 178 επιχειρήσεις.

Από τον Απρίλιο του 2020 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 στις ΗΠΑ 
έχουν προσληφθεί 74.500 άτομα στον κλάδο, ενώ οι αποδοχές των οδηγών 
βαρέων φορτηγών έχουν αυξηθεί περίπου 3% έως 4% από το 2016.
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Προδίδοντας τις επιφυλάξεις που 
επικρατούν στους κόλπους των 
περισσότερων κεντρικών τραπε-
ζών, καθώς θέλουν να τιθασεύ-
σουν τον επιταχυνόμενο πληθω-
ρισμό χωρίς να αναστείλουν την 
ανάκαμψη της οικονομίας απο-
σύροντας πρόωρα τη στήριξη 
στις οικονομίες τους, η Τράπεζα 
της Αγγλίας διατήρησε αμετά-
βλητα τα επιτόκια της στερλίνας 
στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο 
του 0,1%. ∆ιέψευσε, έτσι, τις 
προσδοκίες των αγορών, που εί-
χαν προεξοφλήσει αύξηση των 
επιτοκίων της στερλίνας, προσ-
δοκίες που είχε καλλιεργήσει τον 
περασμένο μήνα ο διοικητής της 
τράπεζας, Αντριου Μπέιλι, όταν 
αναφερόμενος στις πληθωριστι-
κές πιέσεις τόνισε πως «πρέπει 
να δράσει» η τράπεζα. Ο λόγος 
είναι βέβαια η επίσημη πρόβλε-
ψη στη Βρετανία πως ο πληθω-
ρισμός θα φτάσει το 5% σε λί-
γους μήνες και συγκεκριμένα 
την άνοιξη του επόμενου έτους.

Στη σχετική ανακοίνωσή της 
η τράπεζα ανέφερε, βέβαια, πως 
είναι πιθανό «να χρειαστούν αυ-
ξήσεις των επιτοκίων τους επό-
μενους  μήνες», οπότε τα στοιχή-
ματα στην αγορά βλέπουν τώρα 
αύξηση των επιτοκίων στο 0,25% 
στην επόμενη συνεδρίαση, στα 
μέσα ∆εκεμβρίου. Είχε προηγη-
θεί μία ημέρα νωρίτερα η από-
φαση της αμερικανικής Federal 
Reserve να μειώσει μεν το πρό-
γραμμα αγορών ομολόγων αλλά 
να διατηρήσει αμετάβλητα τα 
επιτόκια του δολαρίου, αν και 
έμεινε ανοικτό το ενδεχόμενο 
για στροφή σε περιοριστική νο-
μισματική πολιτική σε περίπτω-
ση περαιτέρω εκτόξευσης του 
πληθωρισμού. Την προηγούμε-
νη εβδομάδα, άλλωστε, η ΕΚΤ 
διατήρησε αμετάβλητη την πο-
λιτική της και για μία ακόμη φο-
ρά επέμεινε στη θέση της ότι η 
άνοδος του πληθωρισμού είναι 
παροδική και ότι είναι πρόωρη 
οποιαδήποτε συζήτηση για αύ-
ξηση των επιτοκίων. Η ίδια άπο-
ψη επικράτησε και στη συνεδρί-
αση της Τράπεζας της Αγγλίας. Η 
απόφαση να παραμείνουν αμε-
τάβλητα τα επιτόκια δεν ελή-
φθη ομόφωνα, καθώς υπήρξαν 
δύο στελέχη της επιτροπής νο-
μισματικής πολιτικής που τά-
χθηκαν υπέρ μιας άμεσης αύ-
ξησης των επιτοκίων στο 0,25%, 
όπως και τρία άλλα που ζήτησαν 
να αρχίσει άμεσα η μείωση του 
προγράμματος ποσοτικής χα-
λάρωσης.

Τα περισσότερα μέλη της επι-
τροπής, όμως, παραδόξως συ-
μπεριλαμβανομένου και του κ. 
Μπέιλι, υποστήριξαν ότι η επι-
βράδυνση της ανάκαμψης και η 

μείωση των εισοδημάτων των 
νοικοκυριών θα οδηγήσουν σε 
ταχύτατη πτώση του πληθωρι-
σμού  μέσα στο δεύτερο εξάμηνο 
του έτους. Η είδηση προκάλεσε 
την άμεση αντίδραση της αγο-
ράς συναλλάγματος, που οδήγη-
σε τη στερλίνα σε υποχώρηση 
1,2%, αλλά και της αγοράς ομο-
λόγων, με την απόδοση του διε-
τούς ομολόγου της Βρετανίας να 

υποχωρεί κατά 0,12 ποσοστιαία 
μονάδα, στο 0,55%.

Στο μεταξύ, όλο και περισσό-
τερες κεντρικές τράπεζες ανά 
τον κόσμο προχωρούν σε αύ-
ξηση του κόστους δανεισμού, 
προκειμένου να αναχαιτίσουν 
έναν πληθωρισμό που επανα-
φέρει μνήμες της δεκαετίας του 
1970.

Η Τράπεζα της Νορβηγίας επι-
βεβαίωσε την απόφασή της να 
αυξήσει εκ νέου τα δικά της επι-
τόκια τον ∆εκέμβριο, μετά την 
πρώτη αύξηση στην οποία έχει 
προχωρήσει τον Σεπτέμβριο κι 
ενώ έχει προϊδεάσει την αγο-
ρά ότι πιθανώς να προχωρήσει 
σε τουλάχιστον τρεις ακόμη αυ-
ξήσεις των επιτοκίων μέσα στο 
επόμενο έτος. Σημειωτέον ότι 
πρόκειται, πάντως, για την πλου-
σιότερη από τις σκανδιναβικές 
οικονομίες, που άφησε την παν-
δημία πίσω της πολύ ευκολότε-

ρα από τις υπόλοιπες χώρες της 
περιοχής, καταφεύγοντας στα 
κεφάλαια ύψους 1,4 τρισ. δολα-
ρίων του κρατικού επενδυτικού 
ταμείου με τα οποία χρηματοδό-
τησε τα δικά της προγράμματα 
στήριξης. Ετσι η Τράπεζα της 
Νορβηγίας δεν χρειάστηκε να 
θεσπίσει δικό της πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης όπως η 
ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας, η 
Federal Reserve, αλλά και πολ-
λές άλλες κεντρικές τράπεζες. 
Στην πλέον επιθετική κίνηση 
προς την κατεύθυνση μιας πιο 
περιοριστικής πολιτικής προ-
έβη πριν από δύο εβδομάδες, 
περίπου, η Τράπεζα του Κανα-
δά, όταν τερμάτισε απότομα το 
δικό της πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης, ενώ μηνύματα προς 
την ίδια κατεύθυνση έχει δώσει 
στις αγορές και η Τράπεζα της 
Αυστραλίας.

BLOOMBERG, REUTERS, FT

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Αγγλίας ανέφερε πως είναι πιθανό «να χρειαστούν αυξήσεις των 
επιτοκίων τους επόμενους  μήνες», οπότε τα στοιχήματα στην αγορά βλέπουν τώρα αύξηση των επιτοκίων στο 
0,25% στην επόμενη συνεδρίαση, στα μέσα ∆εκεμβρίου.
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Η είδηση προκάλεσε 
την άμεση αντίδραση 
της αγοράς, 
με την απόδοση 
του διετούς ομολόγου 
της Βρετανίας να 
υποχωρεί στο 0,55%.  

Τη γραμμή Fed για τα επιτόκια
ακολουθεί η Τράπεζα της Αγγλίας
Τα διατήρησε αμετάβλητα στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,1%

ΑΝΑΛΥΣΗ

Eπί σχεδόν είκοσι χρόνια η Ιτα-
λία αποδείχθηκε η πιο εξασθε-
νημένη από τις μεγάλες ευρω-
παϊκές οικονομίες, ενώ η τάση 
ανάπτυξης δεν ξεπερνούσε το 
0,5%. Σήμερα, ο πρωθυπουργός 
Μάριο Ντράγκι προσπαθεί να 
αλλάξει αυτή την κατάσταση 
μέσω αναπτυξιακών πολιτικών 
και μεταρρυθμίσεων. Το προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού 
για το 2022, το οποίο περιλαμ-
βάνει μέτρα βραχυπρόθεσμης 
δημοσιονομικής στήριξης με 
φοροαπαλλαγές, συνιστά ένα 
επιπλέον βήμα προς τη σω-
στή κατεύθυνση. Αφότου η 
οικονομία ανέκαμψε από την 
πανδημία με αύξηση 6% του 
πραγματικού ΑΕΠ το 2021, το 
υπουργείο Οικονομικών της 
Ιταλίας προβλέπει στο προσχέ-
διο του προϋπολογισμού ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα φθάσει 
το 4,7% το 2022 με το έλλειμμα 
του δημοσίου τομέα στο 5,6% 
του ΑΕΠ του χρόνου από το 

9,4% φέτος. Ατενίζοντας το 
μέλλον πέραν της βραχυπρό-
θεσμης τόνωσης της οικονο-
μίας, στο προσχέδιο του προ-
ϋπολογισμού αναφέρεται ως 
στόχος να ελαττωθεί η αναλο-
γία χρέους προς ΑΕΠ στα προ 
πανδημίας επίπεδα του 134% 
έως το 2030, όταν είχε διαμορ-
φωθεί στο 155,6% το 2020, δη-
λαδή σε επίπεδα-ρεκόρ.

Υπό την καθοδήγηση του 
Μάριο Ντράγκι, η Ιταλία εν-
δεχομένως τελικά να εφαρμό-
σει τις ιδιαίτερα αναγκαίες φο-
ρολογικές περικοπές, ώστε να 
αναζωογονήσει την απασχόλη-
ση. Στη χώρα η αναλογία των 
φόρων, που κατά μέσον όρο 
δίδουν οι εργαζόμενοι, προς 
το συνολικό εργατικό κόστος 
των εργοδοτών, ήταν η τρίτη 
υψηλότερη μεταξύ των χωρών 
της Ευρωζώνης προ της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Ο νυν 
Ιταλός πρωθυπουργός επιδι-
ώκει να διαθέσει κονδύλια 8 
δισ. ευρώ για να τη μειώσει το 
2022, ενώ στον προϋπολογισμό 
ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το 
πώς οι φοροαπαλλαγές θα επι-
μερισθούν ανάμεσα σε φόρους 
εισοδήματος εργαζομένων και 
του συνολικού μισθολογικού 
κόστους της εργοδοσίας. Μια 
μείωση στην επιβάρυνση των 

εργαζομένων θα ωφελήσει 
εκείνους με ετήσια εισοδήμα-
τα από 28.000-55.000 ευρώ και 
δυνητικά θα ελαττώσει τον συ-
ντελεστή τους κατά δύο μονά-
δες στο 36% από το 38%. Υπάρ-
χει ακόμα πρόβλεψη για 4 δισ. 
ευρώ σε φοροαπαλλαγές υπό 
τη μορφή κινήτρων στις κα-
τασκευές από ιδιώτες, η οποία 
θα φέρει το σύνολο των φορο-
απαλλαγών στα 12 δισ. ευρώ. 
Για να λάβουν τη μορφή νόμου 
οι περικοπές στη φορολογία 
που προαναφέρθηκαν, ο Μάριο 
Ντράγκι χρειάζεται τη στήριξη 
αμφοτέρων των σωμάτων του 
Κοινοβουλίου.

Το Κίνημα των Πέντε Αστέ-
ρων και η Λέγκα πιθανολογεί-
ται πως θα υπερψηφίσουν τον 
προϋπολογισμό υπό τον όρο 
ότι θα εξακολουθεί να στηρί-
ζει καίριες πολιτικές, τις οποίες 
αμφότερα τα κόμματα εισήγα-
γαν στην κοινή τους διακυβέρ-
νηση το 2018. Και ενώ για να 
εξευμενίσει το Κίνημα των Πέ-
ντε Αστέρων ο κ. Ντράγκι προ-
βλέπει κονδύλι 1 δισ. ευρώ για 
την αύξηση της χρηματοδότη-
σης του εγγυημένου ελάχιστου 
εισοδήματος, παράλληλα επι-
διώκει να θέσει αυστηρότερες 
προϋποθέσεις για τους δικαιού-
χους, ώστε να τους παρακινή-
σει να αναζητήσουν εργασία. 
Ανταποκρινόμενη στο σοκ της 
πανδημίας, η Ιταλία πέρυσι την 
άνοιξη εισήγαγε προσωρινές 
περικοπές στη φορολογία εισο-
δήματος, οι οποίες μείωσαν στο 
46% από 48% την αναλογία των 
φόρων, που κατά μέσον όρο 
δίδουν οι εργαζόμενοι, προς 
το συνολικό εργατικό κόστος 
των εργοδοτών. Τον ∆εκέμβριο 
του 2020 οι φοροαπαλλαγές 
παρατάθηκαν και το 2021. Ο 
Μάριο Ντράγκι θέλει να πε-
ριορίσει σε μόνιμη βάση την 
αναλογία, διότι εάν επανέλθει 
στα υψηλότερα προ πανδημίας 
επίπεδα θα θέσει σε κίνδυνο τη 
δυναμική ανάπτυξη. Βέβαια, 
δεν είναι εύκολος ο δρόμος το 
προσχέδιο προϋπολογισμού 
να γίνει νόμος – και ίσως η 
όλη διαδικασία μεσολάβησης 
με τα κόμματα να διαρκέσει 
έως την παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς. Πάντως, αντιθέτως 
με τους προκατόχους του ο Μά-
ριο Ντράγκι μπορεί να χαλαρώ-
σει τον έλεγχο των δαπανών 
χάρις στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και τους πιο χαλαρούς δημο-
σιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.
      
* Ο κ. Bodrato Guidogiorgio είναι 
οικονομολόγος της επενδυτικής 
Berenberg Bank.  

Στόχος, η αναζωογό-
νηση της απασχόλη-
σης και η τόνωση
της οικονομίας.

Το σχέδιο Ντράγκι
για φοροαπαλλαγές 

Του BODRATO GUIDOGIORGIO*

Μία εβδομάδα από τη στιγμή που 
ανακοινώθηκε η επιβράδυνση της 
κινεζικής οικονομίας το τρίτο τρί-
μηνο με ρυθμό ανάπτυξης 4,9%, 
νέα στοιχεία έρχονται να επιβε-
βαιώσουν τις δυσοίωνες προοπτι-
κές της δεύτερης οικονομίας στον 
κόσμο. Αυτήν τη φορά αφορούν 
τον μεταποιητικό τομέα που επι-
βραδύνεται αναπόφευκτα εξαι-
τίας της ενεργειακής κρίσης και 
της κρίσης στην κινεζική αγορά 
στέγης. Ο δείκτης υπευθύνων προ-
μηθειών του κλάδου, ο γνωστός 
ΡΜΙ, υποχώρησε τον Οκτώβριο 
στις 49,2 μονάδες, κάτω δηλαδή 
από τις 49,6 του Σεπτεμβρίου, ενώ 
οποιοδήποτε επίπεδο κάτω των 
50 μονάδων ισοδυναμεί με συρ-
ρίκνωση του κλάδου. Οπως το-
νίζουν οικονομικοί αναλυτές, η 
επιδείνωση στον ζωτικό κλάδο 
της μεταποίησης αντανακλά τις 
ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας 
που οδήγησαν σε απότομες δι-
ακοπές της ηλεκτροδότησης και 
στη συνεπακόλουθη μείωση της 
παραγωγής. Σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία, εξαιτίας της ενεργειακής 
κρίσης και δευτερευόντως εξαι-

τίας άλλων παραγόντων όπως η 
αναζωπύρωση της πανδημίας, η 
βιομηχανική δραστηριότητα τον 
Οκτώβριο βυθίστηκε στο χαμηλό-
τερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 
του 2020, όταν η πανδημική κρί-
ση βρισκόταν στο αποκορύφωμά 
της. Η Goldman Sachs εκτίμησε 
ότι οι διακοπές ρεύματος περιό-
ρισαν κατά 44% τη βιομηχανική 
δραστηριότητα στη χώρα. Γι’ αυ-
τό και αναθεώρησε την πρόβλεψή 
της για την κινεζική ανάπτυξη το 
έτος που διανύουμε στο 7,8% από 
8,2% που υπολόγιζε προ μηνών.

Οικονομικοί αναλυτές εκτι-
μούν, μάλιστα, πως η επιδείνω-
ση της κινεζικής οικονομίας αυ-
ξάνει την πίεση στον Σι Τζινπίνγκ, 
τη στιγμή που ο Κινέζος πρόε-

δρος προωθεί σειρά οικονομικών 
και κοινωνικών μεταρρυθμίσε-
ων. Με σύνθημα την προώθηση 
της «κοινής ευημερίας» που κα-
τά πολλούς αποτελεί απλώς πρό-

σχημα, ο Κινέζος πρόεδρος έχει 
θέσει σε εφαρμογή μια επιθετική 
μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού 
πλαισίου που διέπει πάρα πολ-
λούς κλάδους της οικονομίας, με 

αποτέλεσμα να πλήττει επιχειρη-
ματίες και επιχειρήσεις σε ευρύ-
τατο φάσμα κλάδων, από την αγο-
ρά ακινήτων και την τεχνολογία 
μέχρι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, 
την ψυχαγωγία και την παιδεία. Τα 
δυσοίωνα στοιχεία ενισχύουν την 
επιχειρηματολογία όσων απευθύ-
νουν εκκλήσεις για χαλαρότερη 
και πιο ανεκτική πολιτική προσέγ-
γιση του Πεκίνου, και ιδιαιτέρως 
για τον τομέα των ακινήτων που 
έχει πληγεί βαρύτατα από τις αλε-
πάλληλες στάσεις πληρωμών του 
κολοσσού της Evergrande.

Ετσι, εκτός από την επιβρά-
δυνση του μεταποιητικού τομέα, 
τα επιμέρους στοιχεία που δόθη-
καν στη δημοσιότητα φέρουν τις 
«πληθωριστικές πιέσεις να κλιμα-
κώνονται περαιτέρω», καθώς επι-
ταχύνεται η άνοδος των τιμών σε 
όλο το φάσμα των πρώτων υλών 
και εμπορευμάτων, από τις τιμές 
του λιθάνθρακα μέχρι των χημι-
κών και των μεταλλευμάτων. Σύμ-
φωνα με αναλυτές της εταιρείας 
Gavekal Dragonomics, η αναμενό-
μενη επιβράδυνση της κινεζικής 
οικονομίας μετά το πρώτο κύμα 

του κορωνοϊού το πρώτο εξάμηνο 
του περασμένου έτους έχει τώρα 
εξελιχθεί σε ένα «τεράστιο σοκ 
από την απώλεια της κεκτημένης 
ταχύτητας». 

Εξάλλου, η δεύτερη οικονομία 
στον κόσμο υπονομεύεται από σει-
ρά προβλημάτων που απειλούν και 
την παγκόσμια οικονομία: από την 
έλλειψη επεξεργαστών μέχρι την 
υπερβολική επιβάρυνση της εφο-
διαστικής αλυσίδας και τις ρωγμές 
στη μεταφορά προϊόντων που πα-
ρουσιάστηκαν στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας, αλλά στη συνέχεια 
συνδυάστηκαν με την εκτόξευση 
των τιμών της ενέργειας, τις δια-
κοπές ρεύματος, αλλά ακόμα και 
τα σποραδικά lockdowns κατά 
τόπους, στους οποίους καταγρά-
φεται μεγάλη αναζωπύρωση της 
πανδημίας. Αναλυτές της Gavekal 
τονίζουν, άλλωστε, πως «η αγορά 
ακινήτων είναι ο σημαντικότερος 
μοχλός της οικονομικής δραστη-
ριότητας» και προεξοφλούν πως 
αυτά τα προβλήματα θα αποδυνα-
μώσουν περαιτέρω τους ρυθμούς 
ανάπτυξης και στη διάρκεια του 
επόμενου έτους. 

Επιβράδυνση στον μεταποιητικό τομέα της Κίνας λόγω της ενεργειακής κρίσης

Επιβεβαιώνονται οι δυ-
σοίωνες προοπτικές 
ανάπτυξης της δεύτε-
ρης οικονομίας 
στον κόσμο.

Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι οι διακοπές ρεύματος περιόρισαν κατά 44% 
τη βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα. Γι’ αυτό και αναθεώρησε την πρό-
βλεψή της για την κινεζική ανάπτυξη το έτος που διανύουμε στο 7,8% από 
8,2% που υπολόγιζε προ μηνών.
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Είναι το πάντα επίκαιρο ερώτημα
που τίθεται συνεχώς, τόσο από
ανθρώπους που πραγματικά αγω-
νιούν για το αν θα πρέπει να αγο-
ράσουν ή να πουλήσουν ή αν θα
πρέπει να περιμένουν, όσο και
από ανθρώπους που δεν σκο-
πεύουν να πράξουν τίποτε και που
απλά τους τρώει η περιέργεια και
να γίνεται κουβέντα.

Μια συλλογιστική που αναπτύσ-
σεται από κάποιους είναι πως κα-
νένας δεν κρατά λεφτά άρα η ζή-
τηση μειώνεται και οι τιμές των
ακινήτων πέφτουν. Άλλη συλλο-
γιστική παίρνει την προσέγγιση
του κόστους λέγοντας πως αφού
τα πράγματα ακριβαίνουν οι τιμές
πάνε πάνω.

Το μόνο σίγουρο είναι πως καμία
ανάλυση δεν μπορεί να είναι τόσο
υπεραπλουστευμένη.

Όπως βλέπουμε κάθε μήνα, φαί-
νεται μια καθαρή ανοδική πορεία
στις συναλλαγές. Δηλαδή, ο αριθ-
μός των ακινήτων που πουλιούνται
αυξάνεται, ενώ στην χειρότερη
περίπτωση μπορεί να δούμε την
επίδοση μιας επαρχίας να παρου-
σιάζει μια στιγμιαία μικρή κάμψη
ή σταθεροποίηση. Η αξία αυτού
του δεδομένου βρίσκεται στο γε-
γονός πως τη συγκεκριμένη χρο-
νική συγκυρία το μεγαλύτερο πο-
σοστό των ατόμων που αγοράζουν
είναι Κύπριοι, αφού οι ξένοι αγο-
ραστές είναι ακόμη λίγοι. Άρα από
αυτή την άποψη υπάρχει δυναμική

με θετική προοπτική αφού η ξένη
ζήτηση θα προστίθεται στην πο-
ρεία του χρόνου στην αγορά.

Στις ίδιες αναλύσεις βλέπουμε
πως η συνολική αξία των συναλ-
λαγών είναι μειωμένη κατά 20%
- 25% σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν. Είναι αυτό ανησυχητικό;
Κατ’ εμένα, καθόλου, μα καθόλου,
ανησυχητικό. Αυτό που έχει ση-
μασία είναι η συναλλαγή και η

προστιθέμενη της αξία στην οι-
κονομία ιδιαίτερα κάτω από τέτοιες
συνθήκες και όχι αν ο «Χ» αγορα-
στής επέλεξε να αγοράσει ένα δια-
μέρισμα στις €160.000 αντί ένα
στις €200.000. Άστε που η αγορά
των €160.000 κατά πάσα πιθανό-
τητα συνοδεύεται και από άλλες
€20.000 - €30.000 ανακαίνιση, γε-
γονός που έχει και αυτό την αξία
του. Ακόμη πιο σημαντικό είναι
πως ένας αυξημένος αριθμός αγο-
ραστών συμπεριφέρεται κατά αυτό

τον τρόπο (συμπέρασμα που εν
μέρει εξάγεται από τον αυξημένο
αριθμό συναλλαγών).

Είναι επίσης γεγονός ότι το κα-
τασκευαστικό κόστος έχει αυξηθεί
για πολλούς και διάφορους λόγους
τους οποίους είδαμε στο πρόσφατο
παρελθόν. Αυτό έχει σαν άμεση
συνέπεια την μείωση του κέρδους
με απορρόφηση κάποιας ζημιάς
από τους επιχειρηματίες ανάπτυ-
ξης γης – στις περιπτώσεις όπου
υπάρχουν δεσμεύσεις βάσει συμ-

φωνιών. Μεσοπρόθεσμα η συνέ-
πεια είναι, αφενός η αύξηση των
ζητούμενων τιμών πώλησης των
μονάδων που προσφέρονται προς
πώληση, και αφετέρου η αλλαγή
του πλάνου αγοραστών ως προς
την ανέγερση της δικής τους κα-
τοικίας ή ως προς το τι μπορούν
τελικά να αποκτήσουν, αφού οι
προσφορές που λαμβάνουν έχουν
φύγει από…τα τζάμια. Η μακρο-
πρόθεσμη εξέλιξη βασίζεται μάλ-
λον σε ευχή που δεν είναι άλλη

από το να υποτροπιάσουν τα προ-
βλήματα στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα και να ξεφουσκώσει το κόστος
σε κάποιο βαθμό.

Όπως και να έχει όμως, η αλλαγή
πλάνου επενδύσεων έχει τρεις συ-
νιστώσες: πρώτον, για μια μερίδα
ατόμων βάζει τα πράγματα στον
πάγο – οπότε και λειτουργεί αρ-
νητικά στη δραστηριότητα, δεύ-
τερον, σπρώχνει άλλη μερίδα ατό-
μων σε εναλλακτικές (πιο φθηνές)
λύσεις, και τρίτον ασκεί πιέσεις

σε ένα σημαντικό παράγοντα της
αλυσίδας παραγωγής: τη γη. Η γη
θα τραβήξει αρνητικές πιέσεις
τουλάχιστον ισοδύναμες με την
αύξηση στο κόστος κατασκευής
έτσι ώστε η τελική τιμή πώλησης
των οικιστικών και εμπορικών μο-
νάδων να μην εκτροχιαστούν πάρα
πολύ. Το τελικό αποτέλεσμα φυ-
σικά δεν μπορεί να θεωρηθεί δε-
δομένο επειδή δεν υπάρχει κανένα
στοιχείο που να καταδεικνύει αυτή
τη στιγμή πως ο μέσος ιδιοκτήτης
γης έχει και ανάγκη να πουλήσει. 

Αντίθετα μάλιστα, όπως έχουμε
τονίσει πρόσφατα σε διάφορες πε-
ριπτώσεις, οι πληθωριστικές τάσεις
στην οικονομία καθιστούν τη γη
ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο, σε
αντίθεση με το ρευστό που χάνει
την αγοραστική του δύναμη (άρα
κύριοι developers και γεράκια
επενδυτές cash is no king), και να
μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πλεονά-
ζουσα ρευστότητα στις τράπεζες
η οποία κοστίζει και θα πρέπει να
διοχετευτεί σε παραγωγικές επεν-
δύσεις.

Άρα τα μέχρι τώρα δεδομένα
συνηγορούν πως οι τιμές των ακι-
νήτων θα έχουν ανοδική τάση στο
επόμενο διάστημα, αλλά είναι δυ-
νατό να δούμε παράλληλα μια αυ-
ξημένη αστάθεια στις τιμές αυτές.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πού πάνε οι τιμές των ακινήτων;

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στην κορυφή της Ευρώπης βρί-
σκεται η αγορά επαγγελματικών
ακινήτων της Αθήνας αναφορικά
με την προβλεπόμενη πορεία των
αξιών και των ενοικίων για το
2022. Σύμφωνα με την τελευταία
ετήσια έρευνα της PwC και του
Urban Land Institute για την ευ-
ρωπαϊκή αγορά ακινήτων το 2022,
η ελληνική αγορά αναμένεται να
αναδειχθεί «πρωταθλήτρια» των
μελλοντικών υπεραξιών και της
ανόδου των ενοικίων κατά το νέο
έτος, μεταξύ 31 πόλεων. Μάλιστα
αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά
της Αθήνας συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθμολογία σε ό,τι
αφορά τόσο τη μελλοντική πορεία
των ενοικίων όσο και εκείνη των
αξιών.

Το συμπέρασμα αυτό προκύ-
πτει από τις απαντήσεις που έδω-
σαν, στο πλαίσιο της έρευνας,
στελέχη επενδυτικών εταιρειών
ακινήτων και διαχειριστές ξένων
επενδυτικών funds, καταδεικνύον-
τας τις σημαντικές προοπτικές
που προσφέρει η αγορά της Αθή-
νας, αλλά και το γεγονός ότι η χώ-
ρα βρίσκεται πλέον στο στόχα-
στρο της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας με σαφώς μαζικότερο
τρόπο σε σχέση με τα προηγού-
μενα χρόνια. Στην αντίστοιχη πε-
ρυσινή έρευνα, η Αθήνα είχε κα-
ταταγεί στην 9η θέση (επίσης με-
ταξύ 31 πόλεων). Φέτος, μετά την
Αθήνα, τις υψηλότερες προοπτικές
προσφέρουν η Κοπεγχάγη και
τρεις γερμανικές πόλεις, το Βε-
ρολίνο, το Αμβούργο και το Μό-
ναχο.

Παρότι σε σχέση με άλλες ευ-
ρωπαϊκές μεγαλουπόλεις είναι μι-
κρός ο αριθμός των ξένων θεσμι-
κών επενδυτών που έχουν τοπο-
θετηθεί στην Αθήνα, εντούτοις
οι εν λόγω επενδυτές θεωρούν
ότι η πόλη προσφέρει ιδιαίτερα
ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.
Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει τόσο
από την αναμενόμενη ανάκαμψη
του τουρισμού όσο και εξαιτίας
της πολιτικής σταθερότητας που

προσφέρει η Ελλάδα σε σχέση με
τη γειτονική Τουρκία. Οπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο επικε-
φαλής ενός επενδυτικού fund, «η
Ελλάδα, για πρώτη φορά έπειτα
από δεκαετίες, διαθέτει μια στα-
θερή και φιλική προς τις επιχει-
ρήσεις κυβέρνηση. Αυτή η στα-
θερότητα έρχεται σε αντιπαρά-
θεση με την κατάσταση που επι-
κρατεί στην Τουρκία».

Στελέχη του κλάδου σημει-
ώνουν ότι οι τιμές στην Αθήνα

βρίσκονται στην αρχή ενός νέου
κύκλου ανόδου, καθώς πριν καλά
καλά εξέλθει η χώρα από την οι-
κονομική κρίση βρέθηκε ενώπιον
της υγειονομικής κρίσης. Ως εκ
τούτου, αποτελεί κοινή πεποίθη-
ση μεταξύ των επενδυτών ότι οι
αξίες αλλά και τα ενοίκια έχουν
ακόμα σημαντικό περιθώριο ανό-
δου τα επόμενα χρόνια, σε συ-
νάρτηση και με την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Στον αντί-
ποδα, σε πολλές πόλεις της Ευ-
ρώπης ο ανοδικός κύκλος κατα-
γράφηκε κατά τα χρόνια που προ-
ηγήθηκαν της πανδημίας, με απο-
τέλεσμα σήμερα να μην είναι σα-
φές το περιθώριο μελλοντικών
υπεραξιών.

Ενας ακόμα λόγος που εκτι-
μάται ότι οι αξίες και τα ενοίκια
στην Αθήνα διαθέτουν σημαντικό
περιθώριο αυξήσεων στο μέλλον
έγκειται στο ότι υπάρχει μικρό
απόθεμα σύγχρονων κτιρίων.
Ετσι, τα ακίνητα αυτά είναι ευ-

κολότερο να διατηρήσουν τις
αξίες τους στο μέλλον, κάτι που
δεν αναμένεται να συμβεί με τα
ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας και
χαμηλότερων ποιοτικών προδια-
γραφών.

Με βάση τις συνολικές επεν-
δυτικές προοπτικές της για το
2022, η αγορά της Αθήνας κατα-
τάσσεται στην 23η θέση. Πρόκει-
ται για άνοδο πέντε θέσεων, καθώς
στην αντίστοιχη περυσινή έρευνα
η ελληνική πρωτεύουσα είχε βρε-
θεί στην 28η θέση. Ο βασικός λό-
γος για τη σχετικά χαμηλή θέση
της Αθήνας είναι η αλλαγή του
τρόπου κατάταξης από το 2019
και μετά. Συγκεκριμένα, η PwC
έχει διαφοροποιήσει τα κριτήρια,
ώστε να αποτυπώνονται τόσο η
άποψη των συμμετεχόντων επεν-
δυτών όσο και επιπλέον στοιχεία,
όπως η διαθέσιμη ρευστότητα
και το μέγεθος της κάθε αγοράς
(τομείς όπου η Αθήνα υστερεί πα-
ραδοσιακά).

Τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που αγοράζουν είναι Κύπριοι, αφού οι ξέ-
νοι αγοραστές είναι ακόμη λίγοι.

<<<<<<<

Οι πληθωριστικές
τάσεις στην οικονομία
καθιστούν τη γη ένα πο-
λύ ασφαλές καταφύγιο,
σε αντίθεση με το ρευ-
στό που χάνει την αγο-
ραστική του δύναμη.

Στελέχη του κλάδου σημειώνουν ότι οι τιμές στην Αθήνα βρίσκονται στην αρχή ενός νέου κύκλου ανόδου.

<<<<<<<

Σύμφωνα με έρευνα,
αναμένεται να 
αναδειχθεί «πρωτα-
θλήτρια» των μελλον-
τικών υπεραξιών 
και της ανόδου 
των ενοικίων το 2022.

Νέα ξενοδοχεία ανοίγουν 
στο κέντρο της πρωτεύουσας
Σε τροχιά εγκαινίων εντός των προ-
σεχών 6-9 μηνών και ενόψει της
επόμενης θερινής περιόδου έχουν
αρχίσει να εισέρχονται αρκετές
νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο
κέντρο της Αθήνας, με τους επεν-
δυτές να επιταχύνουν τις εργασίες,
έχοντας και ως παρακαταθήκη τη
θετική πορεία του τουρισμού στην
πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών.

Από τις νέες «αφίξεις» κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανα-
μένεται ότι θα είναι το Anda Hotel
Athens, μέλος της Radisson Indi-
viduals, της ομώνυμης ξενοδοχει-
ακής αλυσίδας. Πρόκειται για το
πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουρ-
γήσει στην οδό Βουκουρεστίου,
στο Κολωνάκι, σε ένα κτίριο της
δεκαετίας του 1960, το οποίο στο
παρελθόν στέγαζε υπηρεσίες του
Δημοσίου. Στους επτά ορόφους
του ξενοδοχείου θα φιλοξενούνται
24 δωμάτια και σουίτες. Σε μπουτίκ
ξενοδοχείο θα μετατραπεί και το
νεοκλασικό κτίριο, στο οποίο έζησε
η μεγάλη ηθοποιός Ελλη Λαμπέτη
στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα
στη συμβολή των οδών Δελφών
και Διδότου. H Villa Lambeti, που
θα διαχειρίζεται η Hotelising, θα
διαθέτει έξι σουίτες και θα λει-
τουργήσει το 2022.

Το πλούσιο επενδυτικό της πρό-
γραμμα συνεχίζει και η Brown.
Ετσι, μετά τα προσφάτως εγκαι-
νιασθέντα Lighthouse και Dave
Red Athens, η αλυσίδα από το Ισ-
ραήλ ετοιμάζει τρεις ακόμα προ-
σθήκες στον αθηναϊκό ξενοδοχει-
ακό «χάρτη». Οι δύο εξ αυτών είναι
πιο άμεσες χρονικά. Ο λόγος για
ένα μπουτίκ ξενοδοχείο που δρο-
μολογείται στην οδό Ευριπίδου
82, σε κτίριο επιφανείας 1.700 τ.μ.
Πρόκειται για μια σύμπραξη με
την επίσης ισραηλινή εταιρεία Fi-
cus Investments και αφορά την
ανάπλαση δύο ξεχωριστών κτι-
ρίων, τα οποία ενώνονται μέσω
της στοάς Μανουσάκη. Η δυνα-
μικότητα της μονάδας, η οποία
εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει εν-
τός του πρώτου τριμήνου του 2022,
είναι 63 δωματίων. Η Ficus Inve-
stments αναπτύσσει κι άλλα ξε-
νοδοχεία, όπως μια μονάδα τεσ-
σάρων αστέρων στο κέντρο του
Ψυρρή, στην οδό Αισχύλου. Επίσης
στου Ψυρρή, η εταιρεία «τρέχει»
και άλλο ένα έργο, για λογαριασμό
της αλυσίδας Nin&Bau, η οποία

ήδη λειτουργεί και μια ακόμα μο-
νάδα στην οδό Σαρρή.

Η έτερη μονάδα της Brown, η
οποία μάλιστα θα λειτουργήσει
τις επόμενες εβδομάδες, αφορά
το Villa Brown Ermou, ένα έργο
ανακατασκευής τμήματος κτιρίου
στην οδό Πετράκη 26. Μάλιστα,
τα πρώτα δωμάτια έχουν ήδη πα-
ραδοθεί προς χρήση. Η τρίτη επέν-
δυση που «τρέχει» αυτή την πε-
ρίοδο η Brown στο κέντρο της
Αθήνας αφορά την ανακατασκευή
και αναβίωση του εμβληματικού
ξενοδοχείου Sans Rival, στη συμ-
βολή των οδών Λιοσίων 11 και
Κων. Παλαιολόγου. Η νέα μονάδα
αναμένεται ότι θα είναι λειτουργική
εντός του 2022.

Ξενοδοχείο ετοιμάζεται και
στη συμβολή των οδών Λυκούρ-
γου 18 και Σωκράτους 34, πλησίον
της οδού Πειραιώς και της Πλ.
Ομονοίας. Πρόκειται για μια μο-
νάδα τεσσάρων αστέρων, η οποία
θα προκύψει από την αλλαγή χρή-
σης και ανακατασκευή του υφι-
στάμενου κτιρίου. Πρόκειται για
επένδυση της τάξεως των 10 εκατ.
ευρώ.

ΝΙΚΟΣ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

<<<<<<<

Ποιες μονάδες 
είναι σε τροχιά 
εγκαινίων εντός 
των προσεχών μηνών.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανα-
μένεται να κάνει εγκαίνια το Anda
Hotel Athens της αλυσίδας
Radisson Individuals.

Πανευρωπαϊκή πρωτιά Αθήνας
στα επαγγελματικά ακίνητα
Εχει τις καλύτερες προοπτικές μεταξύ 31 πόλεων, εκτιμούν ξένοι επενδυτές

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.



ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η Αθήνα γίνεται ξανά και ξανά 
αντικείμενο συζήτησης. Συχνά 
μιας συζήτησης που παίρνει 
φωτιά. Από τις πορείες, τις δι-
αδηλώσεις και το κυκλοφορια-
κό έως τον Αθηναϊκό Περίπατο 
και τώρα τα περίφημα... πλατά-
νια, ή ακόμα και τις αντιδράσεις 
που προκάλεσε ο ανδριάντας της 
Μαρίας Κάλλας, η πρωτεύουσα 
γίνεται συχνά ένα πεδίο μάχης 
ιδεών και απόψεων. Πάνω απ’ 
όλα, όμως, είναι μια καθημερινό-
τητα η οποία μικρή σχέση έχει 
με την καθημερινότητα, π.χ., του 
2007. Μεσολάβησε ο ∆εκέμβρι-
ος του 2008, η οικονομική κρίση, 
το μεταναστευτικό, η πανδημία: 
οι ζωές μας άλλαξαν, η πόλη άλ-
λαξε και αυτή. Καθώς μπαίνουμε 
βαθιά στον 21ο αιώνα, οι πόλεις 
μεταμορφώνονται, κυρίως μετα-
βάλλονται οι αντιλήψεις μας για 
τη ζωή στην πόλη – σε μια μη-
τρόπολη. 

Γ. Ε. - Η. Μ. 

Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο 21ος αιώνας έχει αλλάξει την Αθή-
να με μια σειρά από απρόβλεπτες 
συνθήκες. Την οικονομική κρίση 
μετά το 2008, την πανδημία μετά 
το 2020, τη νέα ανθρωπογεωγρα-
φία, τη νέα εσωτερική ανακατανο-
μή του κέντρου βάρους των συνοι-
κιών, την τουριστική ανάκαμψη. 
Κοντά σε όλα αυτά τα προφανή, 
η νέα διεθνής ατζέντα των πόλε-
ων, το προφίλ των μεγαλουπόλεων 
για τις επόμενες δεκαετίες, πιέζει 
με μια σειρά από ζητήματα που 
εκτείνονται από τον περιορισμό 
της κυκλοφορίας των Ι.Χ. στα ιστο-
ρικά κέντρα έως τις νέες προκλή-
σεις που πηγάζουν από την κλιμα-
τική κρίση.

Ολα αυτά είναι λίγο-πολύ ζητή-
ματα κοινά για τις περισσότερες 
πόλεις του κόσμου, αλλά καθεμία 
από αυτές φέρει τον δικό της πο-
λιτισμό, τη δική της παρακαταθή-
κη, μια σειρά από πρακτικά θέμα-
τα προς επίλυση, όπως επίσης και 
ένα σοβαρό απόθεμα άυλου πολι-
τισμού. Για την Αθήνα η πρόκλη-
ση με κατεύθυνση πλέον το έτος 
2030 συνοψίζεται σε πτυχές που 
η τεχνοκρατική γλώσσα στεγάζει 
κάτω από την ομπρέλα της αστι-
κής ανθεκτικότητας και της βιωσι-
μότητας, αλλά που ο καθημερινός 
πολίτης αντιλαμβάνεται ως ένα βα-
ρόμετρο βελτίωσης ή επιδείνωσης 
της δικής του ζωής.

Με όλα αυτά δεδομένα, η Αθήνα 
προχωράει στον χρόνο με μια ορι-
σμένη δόση αισιοδοξίας, καθώς οι 
πολλές αρνητικές πτυχές ισοζυγί-
ζονται αν δεν υπερσκελίζονται από 

τις επίσης πολλές θετικές που θα 
μπορούσε κανείς να εντοπίσει στον 
εγγενή παλμό της πόλης, στη διε-
θνή εμπιστοσύνη για το τουριστι-
κό της μέλλον, στην ανάδυση μιας 
νέας γενιάς με μεγαλύτερη διεθνή 
εμπειρία και περισσότερα εφόδια.

Ενα μείζον στοίχημα είναι να γί-
νει η πόλη μήτρα νέων ιδεών. Από 
την άλλη, οι βαθιές ρήξεις στο κοι-
νωνικό σώμα συνεχίζονται. Ζητή-
ματα ανέχειας, παραβατικότητας, 
ποικίλης ασυμβατότητας ανάμεσα 
σε πληθυσμιακές ομάδες και δια-
χρονικές δυσλειτουργίες της πόλης 
εντείνονται ή διατηρούνται όπως 
έχουν κληρονομηθεί από το εγγύς 
παρελθόν.

Ταυτόχρονα όμως όλα αλλάζουν. 
Η κόπωση από τη φαινομενική ακι-
νησία της προηγούμενης δεκαετίας, 
η γήρανση των οικοδομών και των 
υποδομών, τα ψυχικά ρήγματα που 
γέννησε η πανδημία, η πρόσφατη 

μνήμη από την ένταση του θερινού 
καύσωνα και η γενικότερη αβεβαιό-
τητα ωθούν τις δυνάμεις της πόλης 
σε διαρκείς αναδιπλώσεις και επα-
νασυσπειρώσεις. Η Αθήνα κινείται. 
Θεαματικά ή υπογείως.

Η σημερινή όψη της πρωτεύ-
ουσας θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον 
ιστορικό του μέλλοντος. Αν προ-
σγειωθεί κανείς στους δρόμους της 

Αθήνας σήμερα θα διαπιστώσει πως 
η πόλη είναι χωρισμένη όχι τόσο 
σύμφωνα με τη γεωγραφία της όσο 
σύμφωνα με την ένταση των κοινω-
νικών προβλημάτων της. Το βαθύ 
ρήγμα του Κηφισού που χωρίζει τη 
δυτική Αθήνα από το κέντρο και τα 
ανατολικά, βόρεια και νότια προά-
στια δεν έχει πλέον τόση κομβική 
σημασία όση είχε στο παρελθόν. 
Οχι τόσο λόγω μετρό και ανάπτυ-
ξης μεγάλων εμπορικών αγορών 
στο Περιστέρι, στο Ιλιον και αλλού, 
όσο κυρίως λόγω της ανισοκατανο-
μής μέσα στον πυρήνα της παλιάς, 
αστικής, κεντρικής Αθήνας.

Οι νέες τομές
Ο 21ος αιώνας έφερε νέες το-

μές στην αντίληψή μας για την κα-
τεύθυνση της Αθήνας. Η μείζονος 
σημασίας τομή αφορά στον ακρω-
τηριασμό μιας μεγάλης περιοχής 
τής άλλοτε μεσοαστικής Αθήνας, 

όλου του άξονα της Πατησίων και 
της Αχαρνών, με διαβαθμίσεις και 
αυξομειώσεις. Η μεταναστευτική 
κρίση επιβάρυνε κυρίως αυτή την 
τεράστια περιοχή, με πυκνά οικο-
δομικά τετράγωνα και σημαντική 
αστική ιστορία, ενώ άφησε σχετικά 
αλώβητο τον άξονα Μετς - Παγκρά-
τι - Ιλίσια - Μέγαρο Μουσικής. Αυτή 
η τομή στο σώμα της αστικής Αθή-
νας είναι ίσως η πιο μεγάλη, η πιο 
σοβαρή αλλά και αυτή που παρου-
σιάζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Ο τρόπος που κυκλοφορούμε και 
επικοινωνούμε μέσα στην Αθήνα 
αλλάζει και αυτός. Η συζήτηση για 
τα ποδήλατα, τα πατίνια, τα ηλε-
κτρικά λεωφορεία, τις επεκτάσεις 
του μετρό. Η επιδείνωση που πα-
ρουσιάζουν οι δρόμοι της Αθήνας 
σε ό,τι αφορά την πύκνωση της κυ-
κλοφορίας των Ι.Χ. έρχεται σε αντί-
θεση με τη διεθνή συζήτηση περί 
αποθάρρυνσης των οχημάτων από 

το κέντρο των πόλεων. Και η συ-
ζήτηση αυτή γίνεται όσο τα ΜΜΜ 
επιχειρούν ασθμαίνοντας να καλύ-
ψουν χαμένο έδαφος.

Η Αθήνα αλλάζει, και αργά ή γρή-
γορα οι αλλαγές γίνονται αφομοιω-
μένα κομμάτια μιας καθημερινότη-
τας: η νέα Ομόνοια, η νέα Ριβιέρα, 
η γκετοποίηση και η εγκατάλειψη, 
η ανάγκη εκτεταμένων δενδροφυ-
τεύσεων, η συζήτηση για το κτιρι-
ακό απόθεμα και τη μείξη των χρή-
σεων στο κέντρο της πόλης, που 
δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στον 
τουρισμό, στην κατανάλωση και 
στην εστίαση.

Η Αθήνα μπορεί να αναδυθεί σε 
μείζον διεθνές κέντρο καινοτομί-
ας, εκπαίδευσης, τουρισμού, πο-
λιτισμού και εμπορίου. Αλλά πρώ-
τα πρέπει να επιλύσει τη μάχη της 
καθημερινότητας. Είναι το μεγάλο 
στοίχημα δημοκρατίας της ίδιας 
της πόλης.

Η πρωτεύουσα σε μετάβαση
Οι σύγχρονες προκλήσεις με το βλέμμα στραμμένο στο 2030 και το μεγάλο στοίχημα βελτίωσης της καθημερινότητας

Στα θετικά της νέας επο-
χής, ο εγγενής παλμός 
της Αθήνας, η διεθνής 
εμπιστοσύνη για το του-
ριστικό της μέλλον, 
η ανάδυση μιας νέας 
γενιάς με μεγαλύτερη 
διεθνή εμπειρία.
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Η κόπωση από τη φαινομενική ακινησία της προηγούμενης δεκαετίας, η γήρανση των οικοδομών και των υποδομών, τα ψυχικά ρήγματα που γέννησε η πανδημία και η γενικότερη αβεβαιότητα ωθούν 
τις δυνάμεις της πόλης σε διαρκείς αναδιπλώσεις και επανασυσπειρώσεις. Η Αθήνα κινείται. Θεαματικά ή υπογείως.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το Θέατρο ∆ένρτο παρουσιάζει το έρ-
γο «Η μέθοδοs του ∆ρα Παλομέρο» 
βασισμένο στο θεατρικό έργο «Τοκ-
Τοκ» του Λοράν Μπαφί, σε σκηνοθε-
σία του Γιάννη Λεοντάρη. Ο παγκοσμί-
ου φήμης ισπανός γιατρός Παλομέρο, 
ειδικευμένος στη θεραπεία ιδεοψυ-
χαναγκαστικών διαταραχών, επισκέ-
πτεται μία φορά τον μήνα το ιατρείο 
του στο Παρίσι για να εξετάσει τους 
ασθενείς του. Στην αίθουσα αναμονής 
του ιατρείου τον περιμένουν έξι ασθε-
νείς, που περίμεναν πολλούς μήνες για 
να κλείσουν το πολυπόθητο ραντεβού 
μαζί του. Ένα τρελό γαϊτανάκι φόβων, 
επιθυμιών και συναισθημάτων, που θα 
οδηγήσει σε ένα απρόσμενο και συγκι-
νητικό φινάλε. Όπως σημειώνει ο σκη-

νοθέτης η παράσταση που προτείνει 
στηρίζεται σε μία ελεύθερη διασκευή 
του έργου «Τοκ-τοκ» του Γάλλου συγ-
γραφέα Λοράν Μπαφί και έχει στόχο 
να σεβαστεί όλους τους θεατρικούς 
κώδικες που το ίδιο το έργο υποδει-
κνύει. Παίζουν οι ηθοποιοί Σταύρος 
Λούρας, Αιμιλία Βάλβη, Μάριος Μετ-
τής, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Πολυ-
ξένη Σάββα, Ελένη Σιδερά και Ηλέ-
κτρα Φωτιάδου. Πρεμιέρα: Κυριακή 7 
Νοεμβρίου, ώρα 8:00 μ.μ. Παραστά-
σεις Λευκωσία 13, 20, 21, 24, 27 Νοέμ-
βριου και 4, 5 ∆εκεμβρίου. Λεμεσός, 
Θέατρο Ριάλτο 14 Νοεμβρίου και Πά-
φος- Μαρκίδειο Θέατρο 28 Νοεμβρίου. 
Πληροφορίες τηλέφωνο 99520835 και 

theatrodentroshs@gmail.com

ΘΕΑΤΡΟ

«Η μέθοδοs του Δρ. Παλομέρο» 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

« Όργια» του  Παζολίνι

7.11 - 13.11.2021

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«Νέ@ σε έρημο νησί»
Οι Δράσεις του Θεατρικού Οργανισμού Κύ-
πρου «Νέ@ σε έρημο νησί» συνεχίζουν το 
πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών 
τους, εστιασμένο θεματικά στην εφηβική 
ηλικία, το οποίο πραγματοποιείται σε συ-
νεργασία με την παιδαγωγική ομάδα Σκασι-
αρχείο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. 
Επόμενη προβολή στις 11 Νοεμβρίου (7:30 
μ.μ.) το ντοκιμαντέρ της Αριάν Ντουμπλέ 
«Green Boys» που αφηγείται την ιστορία 
μιας συνάντησης, την ιστορία μιας φιλίας 
ανάμεσα στον 17χρονο Αλασάν, ο οποί-
ος άφησε την πατρίδα του, τη Γουινέα, και 
έφτασε μόνος του στη Γαλλία έπειτα από 
ένα ταξίδι που διήρκεσε σχεδόν δύο χρό-
νια. Πληροφορίες: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 

τηλ. 77772717.

Νέα έργα πολλά υποσχόμενα ή και υφι-
στάμενα έργα με διεθνή αναγνώριση: 
Έργα – φορείς νέων ιδεών, που ξεχει-
λίζουν ευρηματικότητα, αποπνέουν μια 
πολύ ιδιαίτερη στα όρια του «παιχνιδιάρι-
κου» δημιουργική διάθεση, αντανακλούν 
φρέσκες όσο και ξεκάθαρες/ αποσαφη-
νισμένες καλλιτεχνικές ιδέες. Οκτώ χο-
ρογραφικές προτάσεις που διαθέτουν 
τα αντίστοιχα safe pass υψηλής καλλιτε-
χνικής ποιότητας και ενδιαφέροντος θα 
επιχειρήσουν για δύο συνεχόμενες πολύ 
ξεχωριστές βραδιές να εκτοξεύσουν την 
ενέργεια του κοινού στα όρια των δια-
θεσίμων της με τον μοναδικό (μαγικό) 
τρόπο που η υψηλή τέχνη χορού – αυτή 

και μόνο αυτή – ξέρει και μπορεί. Το στοί-
χημα της ζωντανής ενεργειακής συνύ-
παρξης και ανταλλαγής, το στοίχημα της 
παραστατικής χορευτικής μαγείας είναι 
για μια ακόμη χρονιά προγραμματισμένο 
(να διεκδικηθεί) στον φυσικό/μαγικό του 
χώρο: Στο μαγικό black box του Εγκώμι-
ου, που για μια ακόμα χρονιά εφέτος στο 
πλαίσιο του Dance Waves Festival 2021, 
το ένα και το μοναδικό που αξιώνει από 
το κοινό του σύγχρονου χορού στη Κύπρο 
είναι το – τηρουμένων των (κορονοϊο) 
αναλογιών/προδιαγραφών – αδιαχώρητο. 
Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, Νέας Έγκω-

μης 8, Έγκωμη. Σάββατο και Κυριακή 13, 

14 Νοεμβρίου, 7:00 μ.μ. 

ΧΟΡΟΣ

Dance Waves Festival 2021
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Αποσβολωμένοι,
ανάμεσα σε δύο 

κόσμους

Ο 
μετα-κόσμος του Ζαν Ρενουάρ, όπως 
αποτυπώνεται στον «Κανόνα του παι-
χνιδιού», μπορεί άραγε να συνδεθεί με 

το meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ; Και ποια 
σχέση έχει το 1939, που προβλήθηκε η ται-
νία, πριν ξεσπάσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, με το 2021 και την αναγγελία ενός νέου 
διαδικτυακού κόσμου, ο οποίος θα επιτρέ-
πει στους χρήστες να συνυπάρχουν και να 
αλληλεπιδρούν σε εικονικούς χώρους μέσω 
της επαυξημένης πραγματικότητας;

Καμία, είναι η απάντηση· εκ πρώτης όψε-
ως τουλάχιστον. Οποιοσδήποτε συσχετι-
σμός μοιάζει τραβηγμένος από τα μαλλιά. 
Το «μεταίχμιο» που απεικονίζει ο Ρενουάρ 
και το «μεταξύ των δύο κόσμων, του αναλο-
γικού και του ψηφιακού» που ήδη βιώνουμε 
και θα ζήσουμε, καθώς φαίνεται, ακόμη πιο 
σχιζοφρενικά στο άμεσο μέλλον, δεν συνα-
ντιούνται. Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη: 
ο Γάλλος σκηνοθέτης, στην αριστουργη-
ματική αυτή ταινία του, προοιωνίζεται την 
αναπόφευκτη μετάβαση σε μια νέα εποχή. 
Υπενθυμίζει πόσο γρήγορα μπορούν να αλ-
λάξουν από στιγμή σε στιγμή οι κανόνες του 
παιχνιδιού. Μπορούμε να τους ορίσουμε και 
πάλι από την αρχή;

Το ερώτημα, εκτός από κινηματογραφικό, 
είναι κοινωνικό, πολιτικό, υπαρξιακό. Iσως 
γι’ αυτό και το 62ο Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης, που βρίσκεται σε εξέλιξη (ολοκληρώ-
νεται την Κυριακή 14 Νοεμβρίου), επέλεξε 
τον «Κανόνα του παιχνιδιού» ως άξονα της 
φετινής διοργάνωσης.

Επιπλέον, ανέθεσε σε 10 εικαστικούς να 
αντλήσουν έμπνευση από τη σάτιρα του Ρε-
νουάρ και το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε 
έκθεση στην Προβλήτα Α΄.

Η «στιγμή», απ’ όποια πλευρά κι αν τη 
δει κανείς, επαναπροσδιορίζει τη σχέση 
μας με την πραγματικότητα. Είτε εξαρτάται 
από τον Ζούκερμπεργκ είτε από την πανδη-
μία. Ο Γάλλος δημοσιογράφος και κριτικός 
κινηματογράφου, Πασκάλ Μεριζό, θυμίζει 
με κείμενό του στο περιοδικό του Φεστιβάλ 
«Πρώτο πλάνο», μια δήλωση του Ρενουάρ, 
χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ταινίας: 
«Αυτό  που εί ναι ενδιαφέ ρον εί ναι η χρο-
νική  συγκυρί α στην οποί α τη γύ ρισα, στο 
διά στημα που μεσολά βησε ανά μεσα στη 
Συμφωνί α του Μονά χου και το ξέ σπασμα 
του Β΄ Παγκοσμί ου Πολέ μου. Την εποχή , 
δηλαδή , που αισθανό μουν πέ ρα για πέ ρα 
αποσβολωμένος και πανικό βλητος από  τη 
στά ση που τηρού σε μια μεγά λη μερί δα της 
κοινωνί ας στη Γαλλί α, στην Αγγλί α, αλλά  και 
σε ολό κληρο τον κό σμο. Εκεί νη τη στιγμή , 
μου φά νηκε ό τι ο πιο ταιριαστό ς τρό πος για 
να σχολιά σω την κατά σταση που επικρα-
τού σε ή ταν να μην κά νω την παραμικρή  
αναφορά  σε αυτό  που συμβαί νει πραγματι-
κά , να διηγηθώ  μια ιστορί α χαλαρώ ν ηθώ ν, 
αντλώ ντας έ μπνευση από  τον Μπομαρσέ  
και τον Μαριβό , ανατρέ χοντας στους κλα-
σικούς συγγραφείς και στην παράδοση της 
γαλλικής κωμωδίας». Και εμείς, πολλές δε-
καετίες αργότερα, πάνω από μισό αιώνα, 
νιώθουμε «αποσβολωμένοι και πανικόβλη-
τοι». Ενας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ζει 
σε μια ανεστραμμένη πραγματικότητα. Η 
πανδημία το αποκάλυψε σε έκταση που 
δεν επιτρέπει αυταπάτες. Υπάρχει κινημα-
τογραφική καταγραφή, έστω και υπαινικτι-
κή, αυτής της συνθήκης; Ταινίες προφητι-
κές, διορατικές και ριζοσπαστικές, που να 
αναδεικνύουν τις αναμοχλεύσεις και ανα-
τροπές –ψυχικές και κοινωνικές– που έφε-
ρε ο κορωνοϊός; Οι κινηματογραφιστές σε 
όλον τον πλανήτη πόσο επηρεάζονται και 
πόσο συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία 
των «κανόνων του παιχνιδιού» – νέων ή 
παλαιότερων επαναδιατυπωμένων;

Ενα διεθνές φεστιβάλ σε αυτούς τους 
καιρούς είναι ο καλύτερος παλμογράφος. 
Είτε δίνει απάντηση στα ερωτήματα είτε 
τα αποφεύγει. Και οι δύο εκδοχές κάτι ση-
μαίνουν για τα αντανακλαστικά της κινη-
ματογραφικής τέχνης. Οχι, ασφαλώς, για 
ρεαλιστικές καταγραφές ούτε για μελλο-
ντολογικές εικασίες. Αλλά για το βλέμμα 
εκείνο που έχει τη δύναμη και τη συγκρό-
τηση να συλλάβει την αλληλουχία των πολ-
λαπλών αποτυπώσεων του «μεταίχμιου». 
Του κόσμου λίγο πριν ή λίγο μετά από μια 
καταστροφή. Ενός βλέμματος - πυξίδα, πού 
βρισκόμαστε και προς τα πού πορευόμαστε. 
Οχι ως διατριβή, αλλά ως νύξη.

Αυτό που βασάνιζε τον Ρενουάρ στον 
«Κανόνα του παιχνιδιού» εί ναι η οδυνηρή 
διαπίστωση ό τι «ο καθένας έχει τους λό-
γους του». Η φράση επανέρχεται πολλές 
φορές στην ταινία, σε διατυπώσεις όπως: 
«Σε αυτόν τον κόσμο, η πιο μεγάλη φρίκη 
είναι ότι ο καθένας έχει τους λόγους του».

Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι το 2021 η 
ίδια «φρίκη» ορίζει τη μοίρα μας.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μιλώντας για αλλοίωση

Θ
α ήθελα να σταθώ, παραβλέποντας 
τον τόνο και το ύφος, σε μία μόνο 
πρόταση της απάντησης του υπουρ-

γού Εσωτερικών Νίκου Νουρή στην Κα-
τερίνα Ηλιάδη για το ρεπορτάζ της στην 
εφημερίδα «Πολίτης» την προηγούμενη 
εβδομάδα, σχετικά με τη μεταχείριση των 
προσφύγων που καταφθάνουν μέσω θα-
λάσσης στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Η 
πρόταση αυτή είναι «Συστηματικά και 
καθημερινά μας προωθεί [σ.σ. το τέρας 
(sic)] εκατοντάδες παράτυπους μετανά-
στες αλλοιώνοντας ακόμα και την φυ-
σιογνωμία των χωριών μας». Ανεξαρτή-
τως ποιος είναι το τέρας, αυτό που εγώ 
σημειώνω είναι η έγνοια του υπουργού 
για τη φυσιογνωμία των χωριών μας και 
η ανησυχία του για την αλλοίωσή της. 
Τι σημαίνει αλλοίωση της φυσιογνωμίας 
των χωριών μας από τους μετανάστες; 
Τι κάνουν που αλλοιώνει τον χαρακτή-
ρα των χωριών μας; Επειδή υπάρχουν; 
Θέλω να πιστεύω πως όχι. Σκέφτηκε ο 
κ. υπουργός τι σημαίνει αλλοίωση φυ-
σιογνωμίας; 

∆ηλαδή, οι ορεινές και άλλες κοινό-
τητες που είναι γεμάτες εργάτες γης και 
οικιακές βοηθούς, που κάνουν δουλειές 
που εμείς ούτε καν φανταζόμαστε ότι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε, δεν αλλοιώνουν 
τη φυσιογνωμία των χωριών μας ή δεν 
μας ενδιαφέρει γιατί έχουν χαρτιά και 

ανακυκλώνονται, άρα δεν προλαβαίνουν 
να πραγματοποιήσουν τα δόλια σχέδιά 
τους; Λοιπόν, η φυσιογνωμία των χωριών 
μας δεν απειλείται από την παρουσία μη 
γηγενών, άρα το να ανησυχούμε για το 
πρόβλημα, όταν αυτό δεν είναι ουσιαστι-
κό, για εμένα τουλάχιστον είναι ψευδεπί-
γραφη ανησυχία και απευθύνεται δολίως 
στο θυμικό απλών ανθρώπων, στοχεύο-
ντας σε μικροπολιτικά κέρδη. 

Σαφώς και η γκετοποίηση δεν είναι 
καλό πράγμα, για κανέναν άνθρωπο και 
για καμία κοινότητα ανθρώπων, αλλά για 
να μην υπάρχει γκετοποίηση θα πρέπει 
η Πολιτεία να εξασφαλίσει τα εργαλεία 
εκείνα που δεν θα επιτρέπουν την παρα-
μονή των αιτητών ασύλου σε κατάστα-
ση πουργκατορίου, που μάλλον οδηγεί 
στην κόλαση. Θα πρέπει το κράτος να 
μπορεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο όσους/ες έρχονται στα 
εδάφη της και να ακολουθεί πιστά τις 
διεθνείς σχετικές συμβάσεις, πάση θυ-
σία. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει και 
να πατάσσει όσους και όσες προς ίδιον 
οικονομικό όφελος εκμεταλλεύονται την 
ανάγκη του άλλου. Να μπορεί να αρνεί-
ται την παραχώρηση ασύλου σε όσους 
δεν το δικαιούνται, και να το παρέχει σε 
όσους το έχουν ανάγκη. 

Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν 
νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να θε-

ωρεί το μεταναστευτικό εύκολο θέμα, 
σαφώς και η Κυπριακή ∆ημοκρατία πι-
έζεται και ίσως έχει φτάσει στα όριά της, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει 
να παραβλέπεται η ανθρωπιστική διά-
σταση της κατάστασης, και είναι ευθύ-
νη του κράτους να τη διαχειριστεί προς 
όφελος όλων, μεταναστών/προσφύγων 
και των πολιτών του. 

Καλό θα ήταν να ανησυχεί ο κ. υπουρ-
γός για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας 
άλλων περισσότερο προβεβλημένων το-
ποθεσιών, όπου γεροί πορτοφολάδες εν 
είδει λεσεψιανών μεταναστών τις κατα-
κυριεύουν, αυτοί δεν μας ανησυχούν; Οι 
«διαβατηριακοί» μετανάστες δεν αλλοι-
ώνουν το όνομα της χώρας; Αγάλματα 
όπως αυτά της Ξυλοφάγου δεν αλλοιώ-
νουν και εμπαίζουν το όνομα των χωριών 
μας; Οι πύργοι και οι ανεξέλεγκτες καθ’ 
ύψος αναπτύξεις δεν αλλοιώνουν τη φυ-
σιογνωμία των πόλεών μας;

Αν έχουμε έγνοια να μην αλλοιωθεί ο 
πολιτισμός μας στις κοινότητες θα πρέπει 
να αρχίσουμε να ασχολούμαστε μαζί του 
συστηματικά, όχι μόνο κάθε καλοκαίρι 
στα λογής-λογής φεστιβάλ, αλλά σε κάθε 
περίσταση. Μερικά μόνο παραδείγματα 
του πώς θα καταφέρουμε να διατηρή-
σουμε τη φυσιογνωμία των χωριών μας 
είναι η ανάπτυξη ποικίλων πολιτιστι-
κών δράσεων που θα βοηθήσουν –όσο 

γίνεται– τους κατοίκους να παραμείνουν 
στους τόπους τους ή άλλους να τολμή-
σουν την αποκέντρωση, είναι ενίσχυση 
θεσμών όπως αυτός του «Εκτός Έδρας» 
του ΘΟΚ, την προηγούμενη εβδομάδα 
για παράδειγμα βρέθηκα στον Πεδουλά 
για να καλύψω την περιοδεία της παρά-
στασης «Ντα» στο πλαίσιο της δράσης 
του Οργανισμού και είδα τη δίψα των κα-
τοίκων για ψυχαγωγία, το ίδιο συμβαίνει 
και σε πλείστες άλλες κοινότητες, απομα-
κρυσμένες ή μη. ∆ράσεις όπως αυτή της 
Υπηρεσίας Χειροτεχνίας με την έναρξη 
εργαστηρίων κεντητικής λευκαρίτικου. 

Όταν ενέργειες όπως οι παραπάνω 
και άλλες αρχίσουν να γίνονται καθε-
στώς, όταν οι επιτήδειοι, του λευκού κολ-
λάρου ή δήθεν τάχα μου κολλεγιάρχες, 
αρχίσουν να βλέπουν την κόκκινη κάρ-
τα για τις έκνομες ενέργειές τους, όταν 
εμείς οι ίδιοι αρχίσουμε να σεβόμαστε 
τη φυσιογνωμία των χωριών και των 
πόλεών μας, και δεν χτίζουμε όπου έχει 
άπλα, και αρχίσουμε στα σοβαρά να μι-
λάμε για τον πολιτισμό μας, τότε και μό-
νο τότε να έχουμε να μούτρα να μιλάμε 
για τον πολιτισμό που μας τον αλλοιώ-
νουν με πρόγραμμα κάποιοι άλλοι. ∆εν 
θέλω να μας στεναχωρήσω, αλλά τα κα-
ταφέρνουμε και μόνοι μας. 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

10ο Φεστιβάλ
Νέας Μουσικής
Το 10ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής 
ανοίγει τις πόρτες του από τις 
8 έως τις 13 Νοεμβρίου στη με-
σαιωνική αίθουσα Καστελιώτισ-
σα στη Λευκωσία. Έναρξη κάνει 
το Chronos Contemporary Music 
Ensemble. Ανάμεσα στα έργα 
του διεθνούς σύγχρονου ρεπερ-
τορίου, η συναυλία περιλαμβά-
νει συνθέσεις των Ν. Βήχα, Ε. 
Καραγιώργη, Γ. Παπαγεωργίου 
και Ά. Σκορδή. Την Τρίτη 9 Νοεμ-
βρίου το φεστιβάλ θα φιλοξενή-
σει τα «Μουσικά Τοπία για Φω-
νή», μία συναυλία για υψίφωνο, 
βιολί, κλαρινέτο και ηλεκτρονικά. 
Τη σκυτάλη θα παραλάβει το κου-
αρτέτο σαξοφώνων Ensemble 
du Βout du Monde την Πέμπτη 
11 Νοεμβρίου. Το Ensemble du 
Bout du Monde (EBM) είναι μια 
βραβευμένη μουσική κολεκτί-
βα που αποτελείται από τέσσερις 
κλασικά εκπαιδευμένους σαξο-
φωνιστές από το Ισραήλ, την Ιτα-
λία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
που ζουν στο Βέλγιο, τη Γαλλία 
και την Ελβετία. Την Παρασκευή 
12 Νοεμβρίου, το Φεστιβάλ θα 
φιλοξενήσει το 9-ελές Αυστρι-
ακό μουσικό σύνολο Black Page 
Orchestra. Ιδρυμένο το 2014 στη 
Βιέννη, το Black Page Orchestra 
είναι ένα σύνολο επικεντρωμένο 
στη ριζοσπαστική και αντισυμ-
βατική μουσική της σημερινής 
εποχής. Το φεστιβάλ ολοκληρώ-
νεται το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 
με το ρεσιτάλ πιάνου του Χρίστου 
Φούντου στο οποίο θα παρουσι-
άσει έργα των Μ. Ανδρονίκου, Ε. 
Καραγιώργη, Γ. Παπαγεωργίου, 
Σ. Σάββα, Γ. Σταύρου και Τ. Στυ-
λιανού. Η είσοδος είναι ελεύθε-
ρη σε όλες τις συναυλίες του φε-
στιβάλ έπειτα από διαδικτυακή ή 
τηλεφωνική κράτηση.
Κρατήσεις: 99404723.

Διαδικτυακή Φόρμα Εγγρα-

φής: https://forms.gle/

ZierNfdmh55t9VJN8 ή μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

info@cymic.org.cy 

ΙΣΤΟΡΙΑ

«Λογοτεχνικοί Περίπατοι 1821»
Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμ-
ματός του, οργανώνει σε συνεργασία με την Εταιρεία Πολιτιστικού Τουρι-
σμού Discover Greek Culture στη Λευκωσίατη δράση «Λογοτεχνικοί Περίπατοι 
1821». Πρόκειται για ένα ιστορικό και λογοτεχνικό περίπατο, μία βόλτα διάρ-
κειας 60 λεπτών στα τοπόσημα και τα μνημεία της πόλης που συνδέονται με 
το μείζον αυτό γεγονός της ελληνικής Ιστορίας και χωρίζεται σε τρεις στάσεις. 
Ο περίπατος θα αρχίζει από την πλατεία της Αρχιεπισκοπής και η πρώτη στάση 
θα είναι η Παλαιά Αρχιεπισκοπή με αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τη 
δράση και τη θυσία του ιδίου και των άλλων ιεραρχών και των προκρίτων της 
Κύπρου, τον Ιούλιο του 1821.Πληροφορίες: Πλατεία της Αρχιεπισκοπής, Κυρια-

κή 7, Σάββατο 13, Κυριακή 14, Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Εισιτήρια: 

Δίκτυο καταστημάτων Stephanis (παγκύπρια), www.soldoutticketbox.com & 

ταμείο θεάτρου (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00-14:00). Τηλέφωνο: 22797979

Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε παρουσιάζει το 
έργο «Όργια» του Πιέρ-Πάολο Παζολίνι, σε σκη-
νοθεσία Κωνσταντίνου Μελίδη και μετάφραση/
προσαρμογή κειμένου: Έφη Καλλιφατίδη-Λου-
κία Ρικάκη. Ένας άντρας διαφορετικός και μια 
γυναίκα διαφορετική αλληλοκαταστρέφονται 
πριν αυτοκαταστραφούν, στην προσπάθειά τους 
να αναβιώσουν τις πρώτες ερωτικές τους βίαιες 
μνήμες. Εξόριστοι μες στ’ όνειρο, ταξικά εγκλω-
βισμένοι, παλεύουν μέσα στο «φριχτό αφύσικο 
του κόσμου» εκείνου, όπου κανένας δεν είχε 
κάτι να πει και «κανένας δε μιλούσε». Επί σκη-
νής Χριστίνα Κωνσταντίνου, ∆ρόσος Σκώτης και 

Ιωάννα Κορδάτου. Μουσική επιμέλεια: Στέλλα 
Βοσκαρίδου-Οικονόμου, κινησιολογική επιμέ-
λεια/βοηθός σκηνοθέτη: Χλόη Μελίδου, σκηνι-
κά/κοστούμια: Γιώργος Γιάννου. Παραστάσεις: 

Λεμεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ 7 Νοεμβρίου, ώρα 

8:30 μ.μ. και Λευκωσία, Flea theatre, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 και 14 Νοεμβρίου, ώρα 8:30. Κατάλλη-

λο για άτομα άνω των 18.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

“Με γνώμονα
 το παιδί για ένα
 καλύτερο αύριο ” 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟI

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠ

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Τόσο τότε, όσο και σήμερα δυστυ-
χώς παραμένει προφητικός» λέει η 
Ερμίνα Κυριαζή σκηνοθέτρια του 
«Τότενφλος» του Χάραλντ Μύλλερ, 
που ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα. Η 
Ερμίνα Κυριαζή λέει πως δοκίμασε 
ένα σημερινό ανέβασμα, αποφασίζο-
ντας να επενδύσει στη «ροκ» πλευ-
ρά της ζωής μας, «που μέσα σε όλο 
το σκοτάδι, τον πανικό, τον φόβο, 
την αβεβαιότητα και τη ματαιότητα 
ενυπάρχει το χιούμορ και η προσδο-
κία για ένα μέλλον με φως». Σημειώ-
νει επίσης πως ο άνθρωπος όλο και 
πιο πολύ χάνει τον προορισμό, και 
την «αποστολή» του. «Γίνεται “δη-
μιούργημα” της εκάστοτε κοινωνί-
ας που γεννήθηκε, μπερδεύεται σε 
ψευτοηθικές και εγκαταλείπει τις 
αξίες, έτσι λίγο-λίγο ξεχνά πως το 
μόνο που τον καθορίζει σαν έμβιο 
ον είναι ότι γεννήθηκε ελεύθερος».

–2050... Πόσο κοντά είμαστε σε 

αυτό που ο Μύλλερ έγραψε το 

1984; 

–Το «Τότενφλος» ο Χάραλντ Μύλ-
λερ το έγραψε το 1984, παίρνοντας 
μέρος σε ένα διαγωνισμό θεατρι-
κού έργου με θέμα την καταστροφή 
του κόσμου που είχε προκηρύξει το 
θέατρο Όμπερχαουζεν. Ξεχώρισε 
ανάμεσα από εκατό έργα και ανέ-
βηκε, την ίδια χρονιά, στο θέατρο 
που είχε διοργανώσει τον διαγωνι-
σμό. Αργότερα, μετά την πυρηνική 
έκρηξη του Τσερνόμπιλ ο Μύλλερ το 
ξανάγραψε, δίνοντάς του μία άλλη 
μορφή. Τόσο τότε, όσο και σήμερα 
δυστυχώς παραμένει προφητικός.

–Μιλάς για ένα σημερινό ανέβα-

σμα, θες να μου το εξηγήσεις;

–Ναι… Προσπάθειά μου ήταν 
να μην παρασυρθώ από την «ευ-
κολία» της διαχείρισης του ανθρώ-
πινου δράματος και της εύκολης 
«πώλησής» του, σαν μια μελό συν-
θήκη που μας απομακρύνει από 
την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος 
και κατ’ επέκταση ο θεατής, για να 
μπορέσει να συλλάβει την αληθινή 
«ιστορία», πρέπει αυτό που βλέπει 
να τον αφορά στο σήμερα. Χωρίς 
τεχνάσματα λοιπόν αποφάσισα να 
επενδύσω στη «ροκ» πλευρά της ζω-
ής μας, που μέσα σε όλο το σκοτάδι, 

τον πανικό, τον φόβο, την αβεβαιό-
τητα και τη ματαιότητα ενυπάρχει 
το χιούμορ και η προσδοκία για ένα 
μέλλον με φως. Αν και μπορεί να 
ακουστεί «παλιό» και εδώ είναι το 
οξύμωρο, ταυτότητά μου είναι να 
φτιάχνω παραστάσεις με τα «χέρια», 
«χειροποίητες» όπως τις αποκαλώ… 
Και σε αυτή την παράσταση όλα εί-
ναι «διά χειρός». Θα αισθανόμουν 
ανειλικρινής αν σε μια παράσταση 
με αυτή τη θεματική, ας πούμε, δεν 

είχα ένα σκηνικό που δημιουργήθη-
κε εξ ολοκλήρου με ανακυκλώσιμα 
υλικά. Και αν συμβολικά, δεν «έσω-
ζα» στον πλανήτη τον τελευταίο άν-
θρωπο που παίζει μουσική. 

–Σκηνοθετώντας το «Totenfloß» 

σήμερα φαντάζομαι είναι εύκο-

λο... η ανθρώπινη συμπεριφορά 

απέναντι στον πλανήτη σε διευ-

κολύνουν;

–Χμ… Εύκολο το λες εσύ αυτό; 

Μαχαιριά ανελέητη… Να είσαι μάρ-
τυρας και συνένοχος στο τι έκανε 
και συνεχίζει να κάνει το «εξευγε-
νισμένο» ανθρώπινο είδος στο ίδιο 
του το σπίτι. Και για να το προχω-
ρήσω λίγο πιο βαθιά; Πώς οι κοινω-
νίες κατασκευάζουν την «εξουσία», 
με τόσα τεχνάσματα που στο τέλος 
δεν είναι καν ευδιάκριτη, αλλά αλ-
λάζει μορφές και σχήματα προς και 
σε όποια κατεύθυνση και διαχέεται 
σαν κολλητική ασθένεια. Σιγά που 
δεν θα την ασκούσαμε στη φύση!

 
–Ποια είναι τα ερωτήματα που 

σου δημιουργήθηκαν διαβάζο-

ντας το έργο αυτό; 

–Είναι τόσα πολλά. Μάλλον το 
πιο καίριο είναι ποια πραγματικά 
είναι και από πού προκύπτει η ανά-
γκη του σημερινού ανθρώπου για 
εξουσία, που ως ο «εξουσιαστής» 
εν τέλει, γίνεται ο ίδιος «απόρριμ-
μα» στο ίδιο του το δημιούργημα 
και το σύστημα, για να επανέλθει 
ζητώντας βοήθεια από το έκτρωμα 
που ο ίδιος έφτιαξε. Επίσης τι θα 
ήθελα να διασωθεί αν ο πλανήτης 
μας «ξερνούσε»!

–Αισθάνομαι πολλές φορές πως 

ο σύγχρονος άνθρωπος μετεω-

ρίζεται μεταξύ προόδου και συ-

ντηρητισμού, Τι σημαίνει τελι-

κά πρόοδος;

–Σωστά, το ίδιο αισθάνομαι κι 
εγώ... ∆εν ξέρω τι σημαίνει πρόο-
δος. Αντιλαμβάνομαι μόνο, μέσα 
στο πλαίσιο της ενηλικίωσής μου, 
όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά 
και πνευματικά πως ο άνθρωπος όλο 
και πιο πολύ χάνει τον προορισμό, 
και την «αποστολή» του. Γίνεται «δη-
μιούργημα» της εκάστοτε κοινωνί-
ας που γεννήθηκε, μπερδεύεται σε 

ψευτοηθικές και εγκαταλείπει τις 
αξίες, έτσι λίγο-λίγο ξεχνά πως το 
μόνο που τον καθορίζει σαν έμβιο 
ον είναι ότι γεννήθηκε ελεύθερος! 

–Μήπως η εποχή μας είναι βαθιά 

αντι-συναισθηματική και η κοι-

νωνία μας παραμένει σε μια λί-

μπο κατάσταση «ενηλικίωσης»; 

–Ζούμε δυστυχώς σε μια εποχή 
που σίγουρα η προτεραιότητά μας 
δεν είναι η συναισθηματική ανά-
πτυξη. Βομβαρδισμένοι από τη μά-
στιγα της «ύλης», του «τίτλου» και 
της «εξουσίας», τρέχοντας να προ-
λάβουμε αυτό που απριόρι δεν γνω-
ρίζουμε, «υπερσκεφτόμενοι» για το 
αύριο, ξεχνώντας να «αναπνεύσου-
με», ευγνώμονες για το σήμερα, μέ-
ρα τη μέρα η συναισθηματική μας 
νοημοσύνη, μετατρέπεται σε επί-
κτητη και τεχνητή. Ευτυχώς που 
η τέχνη ακόμα μας κλείνει το μάτι 
από την κλειδαρότρυπα… Ευτυ-
χώς που μιλάει όλες τις γλώσσες. 
Ευτυχώς που μας τσιμπάει το μά-
γουλο και μας υπενθυμίζει πως κά-
ποτε υπήρξαμε παιδιά. Ευτυχώς που 
μας ξενυχτάει…

–Είμαστε τελικά ό,τι καταναλώ-

νουμε; Υλικά και πνευματικά...

–Ε! ∆εν είμαστε; Τις ιστορίες μας 
τις λένε τα σκουπίδια μας... Τα εν γέ-
νει, τα εν οίκω και τα εντός... Καλό 
μας σκάψιμο και «ψάξιμο»...

Πληροφορίες: «Τότενφλος» του Χά-
ραλντ Μύλλερ, σε σκηνοθεσία Ερμί-
νας Κυριαζή, Θέατρο Ένα, Αθηνάς 4 
Λευκωσία. Παραστάσεις: Κάθε Πα-
ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώρα 
8:30 μ.μ. Παίζουν: Μικαέλλα Θεοδου-
λίδου, Σωτήρης Μεστάνας, Γιώργης 
Χριστοδούλου, Μιχάλης Χρήστου.

Ο εξουσιαστής εντέλει γίνεται «απόρριμμα»
Η Ερμίνα Κυριαζή αποφάσισε να επενδύσει στη «ροκ» πλευρά της ζωής μας, σκηνοθετώντας το «Τότενφλος» στο Θέατρο Ένα

«Προσπάθειά μου ήταν να μην παρασυρθώ από την “ευκολία” της διαχείρι-
σης του ανθρώπινου δράματος και της εύκολης «πώλησής» του, σαν μια μελό 
συνθήκη που μας απομακρύνει από την πραγματικότητα» λέει η Ερμίνα Κυ-
ριαζή σχετικά με τη σκηνοθεσία της παράστασης «Τότενφλος». 

«Θα αισθανόμουν
ανειλικρινής αν σε μια 
παράσταση με αυτή
τη θεματική, ας πού-
με, δεν είχα ένα σκηνικό 
που δημιουργήθηκε εξ 
ολοκλήρου με
ανακυκλώσιμα υλικά».
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Η «Κ» συνεχίζει να παρουσιάζει καλ-
λιτέχνες της Κύπρου, οι οποίοι ξεκί-
νησαν να δραστηριοποιούνται πριν 
από την εισβολή. Τέταρτη στη σει-
ρά, και δεύτερη γυναίκα, η γλύπτρια 
Νίνα Ιακώβου, η οποία μας άνοιξε το 
σπίτι της στη Λάρνακα για μια συ-
ζήτηση γύρω από τη ζωή της, τον 
πόλεμο, την τέχνη, και τις σπουδές 
στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας, αλλά και για τις σημαντικές βο-
ήθειες που είχε όλα αυτά τα χρόνια. 
Η κα Νίνα Ιακώβου είναι μια γυναίκα 
που πέρασε και έζησε πολλές έντο-
νες στιγμές, ένας άνθρωπος χαμη-
λών τόνων, ανέκαθεν το μεράκι της 
ήταν γλυπτική. Η κα Νίνα Ιακώβου 
είπε στην «Κ», «είμαι από τις πρώ-
τες Κύπριες γυναίκες που πήγαν 
να σπουδάσουν στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας. Είχαμε πουλή-
σει το οικόπεδό μας για να πάω να 
σπουδάσω. Όταν πήγα να γραφτώ 
στη Σχολή, νόμιζα ότι εκεί είναι που 
θα έβρισκα την απάντηση»...
–Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, 
κα Ιακώβου...

–Πριν έρθουμε στη Λάρνακα και 
πριν από την εισβολή ζούσαμε σε 
ένα υπέροχο σπίτι. Οι γονείς της 
μητέρας μου θέλανε να παντρευ-
τεί μορφωμένο άντρα, παρόλο που 
η ίδια μέχρι την τρίτη δημοτικού 
πήγε. Όταν ήρθε ο πατέρας μου, 
που ήταν δάσκαλος τότε, να τη ζη-
τήσει, φυσικά δεχτήκαν. Ήταν ένα 
πολύ αγαπημένο ζευγάρι, δεν τους 
άκουσα ποτέ να τσακώνονται και 
έτσι εμείς ζήσαμε μέσα στην αγά-
πη. Ο πατέρας διορίστηκε στο Λε-
ονάρισσο, εκεί ήμασταν την εποχή 
του ∆εύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Έτσι εγώ από νωρίς προσπαθούσα 
να καταλάβω για τον πόλεμο και γι’ 
αυτό η δουλειά μου είναι αντιπολε-
μική. Η προσευχή μας κάθε νύχτα 
ήταν «να έχεις καλά τον πατέρα μου 
και τη μητέρα μου και να σταματή-
σει ο πόλεμος», μωρά τώρα, πριν καν 
πάμε στο δημοτικό. Στο Λεονάρισσο 
είχαν έρθει και οι πρόσφυγες από τη 
Χίο και εκεί γνώρισα μια άλλη όψη 
του πολέμου, άνθρωποι που έφυ-
γαν από το σπίτι τους, που έχασαν 
ή που δεν ήξεραν εάν οι συγγενείς 
τους είναι ζωντανοί ή πεθαμένοι 
και έτσι κατάλαβα και τι σημαίνει 
αγνοούμενος! 
–Η τέχνη πώς μπήκε στη ζωή 
σας; 

–Εγώ από μωρό σχεδίαζα και εί-

χα διάφορες περιπέτειες γι’ αυτό. 
Ζωγράφιζα κοπέλες πάνω στο χαρτί 
και μετά το έκοβα με τη λεπίδα, από 
τότε ήθελα να βλέπω τη μορφή μόνη 
της, χωρίς να ξέρω τίποτα περί γλυ-
πτικής και μια μέρα ένας συμμαθη-
τής μου πήρε τη λεπίδα και έκοψε το 
σχέδιό μου και έτσι εγώ του έσπασα 
τη μύτη (γέλια!), έλειψα τρεις μέρες 
από το σχολείο γι’ αυτό. Πέρασε ο 
καιρός και γυρίσαμε πίσω στην Αμ-
μόχωστο, στο σπίτι μας στην οδό 
Καντάρας, θυμούμαι την υπέροχη 
στέγη από κεραμίδια που είχε. Εκεί 
ανακάλυψα τη γλυπτική, μια φορά 
που είχα πάει σινεμά και είχα δει 
στην οθόνη κάποιον να σκαλίζει την 
πέτρα. Έτσι ξεκίνησα να ασχολού-
μαι με τη γλυπτική, πριν καν να πάω 
να σπουδάσω και μερικά μου έργα 
τα είχε εκθέσει ο Κάνθος που ήταν 
πολύ καλός φίλος του πατέρα μου, 
όταν ήθελα να πάω να σπουδάσω 
ήταν εκείνος που τον ενθάρρυνε να 
με αφήσει να πάω. Ο πατέρας μου 
δεν μπορούσε να με αποχωριστεί 
για να πάω να σπουδάσω, τελικά 
όμως λόγω του ότι ήταν μόνο ένα 
χρόνο με άφησε και έτσι και έγινε.

–Πήγατε στη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Αθήνας... 

–Είμαι από τις πρώτες Κύπριες 
γυναίκες που πήγαν να σπουδάσουν 
στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας. Είχαμε πουλήσει το οικόπεδό 
μας για να πάω να σπουδάσω. Όταν 
πήγα να γραφτώ στη Σχολή, νόμιζα 
εκεί είναι που θα έβρισκα την απά-
ντηση. Η Σχολή τότε δεν ήταν όπως 
είναι τώρα, που έχεις μια ελευθερία, 
τότε έπρεπε να είμαι σε ένα εργα-
στήριο και συνεχώς να ζωγραφίζω 
πίσω από ένα άγαλμα. Εγώ όλα αυ-
τά τα είχα κάνει πριν πάω, πήγαι-
να σε γηροκομεία, σε παράγκες και 
ζωγράφιζα. Αλλά μου το έλεγαν και 
οι άλλοι αυτό, «για ποιο λόγο ήρθες, 
αφού εσύ τα ξέρεις;». Τους έλεγα 
όμως «θέλω να προχωρήσω για να 
γίνω γλύπτρια, εξάλλου αυτό είναι 
το μεράκι μου».
–Και πώς συνεχίσατε;

–Όταν είδα ότι στη σχολή δεν 
μπορούσα να ζωγραφίζω τα ίδια και 
τα ίδια και δεν ήταν κάτι που με γέ-
μιζε, ξεκίνησα να πηγαίνω και να 
παρακολουθώ διάφορα εργαστήρια. 
Πήγα στον Πάνο Σαραφιανό, ένας 

εξαίρετος ζωγράφος και δάσκαλος, 
όταν είδε πώς ζωγράφιζα, αναγνώρι-
σε ότι το σχέδιο μου έβγαινε πριν να 
βάλω φωτοσκιάσεις, συμπληρωνό-
ταν με όγκο. Του είχα πει ότι εγώ θέ-
λω γλυπτική να ακολουθήσω, βλέπω 
τα πράγματα τρισδιάστατα. Έτσι, με 
πήρε στον Γιώργη Γεωργίου, αυτός 
ο άνθρωπος ήταν η τύχη μου η με-
γάλη. Ο γλυπτής Γιώργης Γεωργίου 
ήταν ένας από τους πολύ καλούς μα-
θητές του Μ. Τόμπρου, πάμφτωχος, 
του είχαν δώσει ένα εργαστήριο, όλο 
το υπόγειο, για να είμαι ακριβής, κά-
τω από το Ζάππειο. Σου τα λέω όλα 
αυτά διότι στη μνήμη του έπρεπε να 
κάνω πολλά και εάν μπορούσα θα 
έκανα ακόμη περισσότερα. Εκεί είδα 
τη γλυπτική σωστά. Με άφηνε να 
δουλεύω μαζί του, στα έργα του και 
κυρίως μαζί με τη γλυπτική έμαθα 
εκεί την τεχνική, πώς βγαίνει το κα-
λούπι, πώς μετατρέπεις τον πηλό σε 
γύψο. Μου μάθαινε συνέχεια πράγ-
ματα, ήταν όπως θα είχα μια σχολή 
δική μου και ουδέποτε πληρώθηκε. 
Όταν ήταν φύγω για να επιστρέψω 
στην Κύπρο, μου ετοίμασε καβαλέ-
το, κουμπάσα, διάφορα πράγματα 

για να τα φέρω μαζί μου.
–Η επιστροφή στην Κύπρο πώς 
ήταν;

–Ο πατέρας μου, έτοιμος, με υπο-
δέχτηκε, έκανε το μισό μας σπίτι 
εργαστήριο για να δουλεύω αλλά 
επίσης με ωθούσε να παντρευτώ 
και έτσι και παντρεύτηκα τον Φειδία 
Ιακώβου. Με το πέρασμα των χρο-
νών, ο κόσμος με είχε μάθει, μετά 
την ΕΟΚΑ τα ξενοδοχεία στην Αμ-
μόχωστο ήταν στην άνθισή τους. 
Αυτό που με βοήθησε εκείνη την 
εποχή για να μπορέσω να δουλέψω 
ήταν ότι ο άντρας μου δεν αποχω-
ριζόταν τη μητέρα έτσι την είχαμε 
μαζί μας ευτυχώς στο σπίτι και μας 
βοηθούσε, ενώ εγώ δούλευα πυρε-
τωδώς. Είχα έργα σε όλα σχεδόν 
τα ξενοδοχεία που είχαν κτιστεί, 
πρώτα ήταν στο Golden Μαριάννα 
που έκανα τις κουκουμάρες και μετά 
ακολούθησαν τα υπόλοιπα, στο Λο-
ϊζιάνα είχα κάνει μια μεγάλη γοργό-
να σε φυσικό μέγεθος, στο Grecian 
και Sandy Beach είχα κάνει μεγάλα 
ανάγλυφα και στο Cypriana τα πιο 
μοντέρνα μου πριν να φύγουμε από 
το Βαρώσι το ’74.

 Η κα Ιακώβου συνέχισε να μου αφη-
γείται τη ζωή της, όσα έζησε τις 
ημέρες του αγώνα της ΕΟΚΑ, και 
πώς την επηρέασε η φυγή της από 
την αγαπημένη της Αμμόχωστο, 
για τον πρώτο χρόνο της στη Λεμε-
σό και πώς αντιμετώπισε την απώ-
λεια της πόλης της... Για την ΕΟΚΑ 
μού λέει: 

–Υποφέραμε πολύ με τον αγώνα 
της ΕΟΚΑ, παρόλο που δεν λάβαμε 
μέρος. Εγώ δεν ήμουν ο άνθρωπος 
του αγώνα, διότι δεν ήρθε κανένας 
να με εμπιστευτεί ή να φυλάξω κό-
σμο. ∆ούλευα στους Εγγλέζους, δού-
λευα στα hireness, μια από τις δου-
λειές μου δηλαδή… τίποτε εν τις 
αγάπουν τούτες τις δουλειές αλλά 
έπρεπε να δουλέψω. Έκαμα όμως 
έργα τέχνης, για να εκφράσω εκείνα 
όλα που ένιωθα και με κάποιο τρό-
πο να συμβάλω και εγώ στον αγώ-
να, όπως τα «Γονατισμένα ∆έντρα», 
η «Μάνα που Κλαίει», ο «Ίκαρος» 
και αλλά πολλά. 

Και συνεχίζει με τα γεγονότα του 
πραξικοπήματος και της φυγής από 
την Αμμόχωστο... 

Ήρθε το πραξικόπημά που 
επηρέασε όλη την Κύπρο και οι 
Κερυνιώτες είχαν έρθει στην Αμ-
μόχωστο, η Αμμόχωστος ήταν η 
τελευταία που πιάστηκε από τους 
Τούρκους, και πηγαίναμε στο Λύ-
κειο Ελληνίδων να τους πάρουμε 
ρούχα και τρόφιμα. Λέγαμε ότι όπου 

και να ’σαι θα έρθει και η δική μας 
σειρά, ιδίως μετά που απέτυχαν οι 
συνομιλίες. 

Φύγαμε από την Αμμόχωστο και 
δεν πιάσαμε τίποτα, μπήκαμε μέσα 
στο αυτοκίνητο χωρίς τίποτα μαζί 
μας, νομίζοντας ότι θα επιστρέφα-
με. Για αρχή μείναμε για δύο νύχτες 
στις βάσεις στην ύπαιθρο, και ύστε-
ρα πήγαμε στη Λεμεσό που μας κα-
νόνισε ο καρδιακός φίλος του άντρα 
μου, το σπίτι αυτό ήταν ενός Γερ-
μανού που είχε φύγει. Όταν έπιασε 
δουλειά ο άντρας μου στη Λεμεσό 
νοικιάσαμε δικό μας σπίτι και μείνα-
με για αρκετό καιρό μέχρι το τέλος 
του ’74. Τα άφησα όλα πίσω μου, 
όταν φύγαμε από την Αμμόχωστο, 
για να έρθουμε στην ελεύθερη Κύ-
προ, είπα ότι «τίποτα δεν έκανα, τί-

ποτε δεν αξίζει», δεν έπιασα τίποτα 
μαζί μου, δεν ήθελα να θυμούμαι. 
Παρόλο που είχα κάνει πολλή δου-
λειά εκεί, δεν ήθελα τίποτα να μου 
θυμίζει τα χρόνια μου εκεί. 
–Πώς ήταν αυτός ο πρώτος χρό-
νος στη Λεμεσό;

–Για εμένα αυτός ο χρόνος ήταν 
η αφοσίωση στα παιδιά και στο σπί-

τι, είχα πει ότι δεν έκανα τίποτα, 
τίποτε δεν άξιζε να το θυμούμαι 
ούτε να το επαναλαμβάνω. Τώρα 
επέτρεψα στον εαυτό μου να τα 
θυμηθεί το τι έκαμα. Όταν τα θυ-
μόμουν όλα αυτά, στεναχωριόμουν 
τόσο πολύ που δεν είχα δύναμη 
να συνεχίσω, δεν θα μπορούσα να 
φροντίσω την οικογένειά μου ούτε 

τον εαυτό μου.  Σε όλη αυτή τη δι-
άρκεια του χρόνου είχα επαφή με 
τον δάσκαλο μου τον Γεωργίου, κά-
ποτε σκέφτομαι όλα αυτά τα έργα 
που άφησα πίσω στην Αμμόχωστο, 
το μόνο που πραγματικά λυπούμαι 
είναι αυτά που άφησα που μου είχε 
δώσει ο δάσκαλός μου. Να σημειώ-
σω ότι είχα ξαναπάει Αθήνα το ’67 

στο τέλος της Χούντας στη σχολή, 
αφήνοντας πίσω την οικογένειά 
μου αλλά φυσικά με την υποστήρι-
ξή τους πήγα ακόμη ένα χρόνο πί-
σω Αθήνα, βρήκα πάλι τον δάσκα-
λό μου εκεί, ο οποίος είχε γίνει και 
κεραμίστας και έτσι έμαθα μαζί του 
την καλή κεραμική, ο Παναγιώτης 
Σέργης με είχε στείλει τότε.

Νίνα Ιακώβου: Τρισδιάστατες εικόνες ζωής
Η καλλιτέχνις μίλησε στην «Κ» για τη ζωή της, τον πόλεμο, την τέχνη και τις σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας

ΚΥΠΡΙΟΙ  καλλιτέχνες

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

«Τίποτα δεν έκανα», αυτό είπα όταν έφυγα από την Αμμόχωστο

Ο πηλός εδιπλώθηκε 
προς το παρόν, αλλά συ-
νεχίζω να κάνω διάφορα 
σκίτσα. Ο σκοπός μου 
πάντοτε ήταν να εκφρα-
στώ όσο πιο ελευθέρα 
μπορούσα. Η ζωή και 
γεγονότα είναι αυτά 
που με εμπνέουν.

Φύγαμε και δεν 
πιάσαμε τίποτα, 
μπήκαμε μέσα στο 
αυτοκίνητο χωρίς τίποτα 
μαζί μας, νομίζοντας 
ότι θα επιστρέφαμε.

«Πήγα στον Πάνο Σαραφιανό, έναν εξαίρετο ζωγράφο και όταν είδε πώς ζωγράφιζα, αναγνώρισε ότι το σχέδιο μου έβγαινε πριν να βάλω φωτοσκιάσεις, συ-
μπληρωνόταν με όγκο. Του είχα πει ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω γλυπτική, βλέπω τα πράγματα τρισδιάστατα» λέει η γλύπτρια στην «Κ».

«Εκαμα όμως έργα τέχνης, για να εκφράσω εκείνα όλα που ένιωθα και με κάποιο τρόπο να συμβάλω και εγώ στον αγώνα, όπως τα «Γονατισμένα ∆έντρα», η 
«Μάνα που Κλαίει», ο « Ίκαρος» και αλλά πολλά», λέει συγκινημένη η κα Νίνα Ιακώβου.

Εξι ατομικές 
εκθέσεις

Η Νίνα Ιακώβου έχει κάνει συ-
νολικά έξι ατομικές εκθέσεις, 
την πρώτη της ατομική την έκα-
νε στην Γκαλερί Γκλόρια στη 
Λευκωσία που την παρουσίασε 
ο Γιωργος Σκοτεινός. Όπως χα-
ρακτηριστικά αφηγείται η κα Ια-
κώβου: «Την ημέρα που πέθανε 
ο άντρας μου συμπλήρωνα το 
έργο μου η “Μάνα του Αγνοού-
μενου”, όλες μου τις ατομικές 
εκθέσεις τις έκανα μετά που 
πέθανε ο άντρας μου, ίσως να 
τις έκανα ασυνείδητα προς τιμή 
του». Όσο για το αν συνεχίζει 
να δουλεύει ακόμη μου λέει: 
«Ο πηλός εδιπλώθηκε προς το 
παρόν αλλά συνεχίζω να κάνω 
διάφορα σκίτσα. Ο σκοπός εμέ-
να πάντα ήταν να εκφράζομαι 
όσο πιο ελευθέρα μπορώ. Η 
ζωή και γεγονότα είναι αυτά 
που με εμπνέουν».
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Συνέντευξη στον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Να μας μάθω ότι υπάρχει μια ηδονή 
στην αμφισβήτηση, στον προβλη-
ματισμό, τον προβληματισμό που 
δεν έχει να κάνει με τα καθημερι-
νά» λέει στη συνέντευξή μας ο Μι-
χάλης Παπαδόπουλος, που έγραψε 
ένα θεατρικό έργο, το «1964», ανα-
σκαλεύοντας τις μνήμες ανθρώπων 
που είδαν, άκουσαν ή έζησαν, έκα-
νε τη δική του έρευνα και έφερε 
στο σανίδι αμφισβήτηση και προ-
βληματισμό. Λέει πως ένα θεατρι-
κό έργο μπορεί να φωτίσει άγνω-
στες γωνιές της Ιστορίας, να δώσει 
μια άλλη προοπτική στην εικόνα 
που έχουμε στο μυαλό μας, στην 
εικόνα που έχουμε για κάποιες κα-
ταστάσεις, κάτι που ήδη έδειξε ο 
Παπαδόπουλος με το «1958», το 
προηγούμενο έργο του, που επί-
σης παραστάθηκε από τον Αντί-
λογο. Το «1964» ανεβαίνει από το 
Θέατρο Αντίλογος, σε σκηνοθεσία 
Αλεξίας Παπαλαζάρου, με τις Γιάν-
να Λευκάτη, Μυρσίνη Χριστοδού-
λου, Χριστίνα Χριστόφια και τον 
Izel Seylani, επί σκηνής.
–Μιχάλη, τι αποκόμισες από 

αυτή τη συγγραφική περιπέ-

τεια του «1964»;

–Το πιο σημαντικό είναι ότι είχα 
την τύχη να γνωρίσω καινούργιους 
φίλους, Τουρκοκύπριους. Αυτοί, 
βέβαια, μου φώτισαν και κάποιες 
άγνωστες σκοτεινές γωνιές της 
Ιστορίας, με έμαθαν αυτά που δεν 
ήξερα. Είδα –αν θέλεις– τα πράγ-
ματα και από τη δική τους σκοπιά. 
Και δεν είναι ότι δεν τα υποψιαζό-
μουνα. Οι καινούργιοι φίλοι μού 
επιβεβαίωσαν αυτά που υποψιαζό-
μουνα εδώ και καιρό. Μου «δικαι-

ολόγησαν» τις ήττες που έχουμε 
φάει σαν χώρα. Έπειτα, μέσα από 
την «περιπέτεια» αυτή κατάφερα 
να σκοτώσω πολλά ταμπού, πολ-
λές προκαταλήψεις που μου είχαν 
φυτέψει στο κεφάλι. Ξεφορτώθη-
κα πολλά κουφάρια από την πλά-
τη μου. Ναι, και αυτό το κέρδισα, 
μια πιο ανάλαφρη πλάτη.
–Σκέφτηκες καθόλου ότι γρά-

φεις και ιστορία, τόσο με το 

προηγούμενό σου έργο, το 1958, 

όσο και με αυτό; 

–Με πιστώνεις με μια δύναμη 
που δεν έχω. Όχι, δεν γράφω Ιστο-
ρία, απλώς υποψιάζω όλους εμάς 
που βολευτήκαμε στον άνετο κα-
ναπέ μας, στο χαζοκούτι μας, στις 
έτοιμες κατεψυγμένες γνώσεις που 
μας τάισαν. Και αυτό γιατί με ενο-
χλεί αυτό το βόλεμα, θέλω, προσπα-
θώ να μας ξεβολέψω λίγο. Να μας 
μάθω ότι υπάρχει μια ηδονή στην 
αμφισβήτηση, στον προβληματι-
σμό, τον προβληματισμό που δεν 
έχει να κάνει με τα καθημερινά. 

Βλέπετε, δεν μας άφησαν χρόνο για 
τ’ άλλα και τα έχουμε βάλει στην 
άκρη. Αν αυτό είναι «γράφω Ιστο-
ρία», ε τότε, ναι, το κάνω. 
–Πιστεύεις ότι ένα θεατρικό έρ-

γο είναι αρκετό για να φωτίσει 

ιστορικές στιγμές; Δεν εξαρ-

τάται από το πρίσμα του συγ-

γραφέα;

–Ναι! Πιστεύω πως ένα θεατρικό 
έργο μπορεί να φωτίσει άγνωστες 
γωνιές της Ιστορίας, να δώσει μια 
άλλη προοπτική στην εικόνα που 
έχουμε στο μυαλό μας, στην εικό-
να που έχουμε για κάποιες κατα-
στάσεις. Είναι η άλλη γνώμη, η θέ-

ση της άλλης πλευράς, μιας άλλης 
πλευράς. Τα συμπεράσματα δεν 
τα μαγειρεύω εγώ, αλλά ο θεατής. 
Τώρα, σε έργα σαν και αυτά, η δι-
κή μου γνώμη δεν χωράει και δεν 
μετράει. Ακούω τους άλλους, τους 
μάρτυρές μου και δεν επιλέγω να 
ακούσω αυτά που με συμφέρουν. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κά-
νω κομματάκια το δικό μου πρίσμα. 
–Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες 

δυσκολίες που αντιμετώπισες 

στην έρευνά σου;

–Ο φόβος! Όχι ο δικός μου, των 
άλλων ο φόβος. Κατάλαβα ότι γύρω 
μου κυκλοφορούν άνθρωποι φοβι-

σμένοι, που ακόμη και σήμερα δεν 
τολμούν να μιλήσουν γι’ αυτά που 
έζησαν. Επέμενα πολύ για να κάνω 
τον πρώτο «μάρτυρά» μου να μου 
μιλήσει. Μου είχε προτείνει μάλι-
στα να πάμε σε κάποιο πάρκο, να 
βρούμε ένα παγκάκι να κάθεται 
αυτός στη μια γωνιά, εγώ στην άλ-
λη και να τον ρωτάω και αυτός να 
μου απαντάει, σαν να μιλάμε για 
τον καιρό. Όταν κατάφερα να τον 
πείσω να πάμε σε μια καφετέρια, 
όταν είδε πως δεν κουβαλούσα μα-
γνητόφωνα, αλλά ένα μικρό σημει-
ωματάριο, ξεθάρρεψε και άρχισε 
να μου μιλάει. Ο πρώτος έφερε τον 
δεύτερο κ.ο.κ. 
–Γιατί επέλεξες τρεις ιερόδου-

λες ως τις ηρωίδες σου; Υπάρ-

χει κάποιος συμβολισμός πο-

λιτικός;

–Θα μπορούσε. ∆εν θα μπορού-
σε; Οι πιο πολλοί έχουμε «πληρω-
θεί» για κάποιες υποχωρήσεις μας 
και η χώρα μας έγινε αρκετές φο-
ρές ανάλογο σπίτι. Παρόλα αυτά, 
διάλεξα τι ιερόδουλες, γιατί ήθε-
λα να χτίσω με έντονο υπόστρω-
μα τους ρόλους. Οι γυναίκες αυτές 
ήταν οι «τελευταίες», γυναίκες που 
κουβαλούσαν, πριν ανέβουν στη 
σκήνη μου, ένα δραματικό παρελ-
θόν. Ήθελα επίσης οι αλήθειες να 
βγουν από αυτές. Αυτός που είναι 
στον πάτο, πιο κάτω δεν μπορεί να 
πάει, δεν έχει τίποτα να χάσει, για 
αυτό και μιλάει ελεύθερα. 
–Πέρα από το πολιτικό κομμά-

τι, ασχολήθηκες και με άλλες 

παραμέτρους, όπως η ηθική, 

εκεί τι παρατήρησες;

– Ότι δεν έχουμε αλλάξει, ότι 
όπως και τότε είμαστε έτοιμοι να 
ρίξουμε την πέτρα σε αυτούς που 
περπατάνε άλλους δρόμους.

Υπάρχει μια ηδονή στην αμφισβήτηση
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, συγγραφέας του έργου «1964», που ανεβαίνει από το θέατρο Αντίλογος, μιλάει στην «Κ»

–Μιχάλη, υπήρξαν στην Κύπρο 

χρόνια αθωότητας; Πώς ξαφ-

νικά τόσοι πολλοί μεταμορφώ-

θηκαν σε δήμιους και ο τόπος 

έγινε κολαστήριο;

–Υπήρξαν χρόνια που οι αθώ-
οι ήταν λιγότερο υποψιασμένοι. 
Οι πονηροί και οι εκμεταλλευτές 
ήταν πάντοτε οι ίδιοι. Απλώς τό-
τε μπόρεσαν να γίνουν ακόμα πιο 
ακραίοι, να γίνουν πιο εύκολα δή-
μιοι, γιατί ήταν κρυμμένοι πίσω 
από σημαίες και εθνικά λάβαρα. 
–Κατέστη ποτέ η Κύπρος ανε-

ξάρτητη, αυτόβουλη; Θα μπο-

ρούσε, άραγε...;

–Μέχρι σήμερα; Όχι. Όμως θα 
μπορούσε. Όταν θα επέλεγε να 
μεγαλώσει, να δει τα τρωτά, τα 
σφάλματα, όταν αναγνωρίσει τα 
λάθη της. Τότε, όταν θα είχε λιγό-
τερο την ανάγκη της προστασίας, 
δεν θα χρειαζόταν καμιά μητέρα 
να τη χαϊδέψει, να τη μαλώσει, να 
τη βάλει σε τάξη. Έτσι θα γινόταν 
αυτόβουλή. 
–Τι πρέπει να γίνει για να έρ-

θουν τα πράγματα σε μια ισορ-

ροπία;

–Να αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας. Να δούμε τα λάθη μας. Να ξε-
φορτωθούμε τα φωτοστέφανα. Όχι 
μονάχα εμείς και η άλλη πλευρά, 
να σταματήσουμε να στηρίζουμε 
πρόσωπα και πολιτικές που διαι-
ωνίζουν την αστάθεια, για τα δι-
κά τους, πάντα, προσωπικά οφέ-
λη. Έχουμε ευθύνη απέναντι στο 
μέλλον.
–Είναι αρκετή μία ειλικρινής 

συγγνώμη εκατέρωθεν ή πρέ-

πει να πάμε σε ολική λήθη;

–∆εν πιστεύω πως πρέπει να 
ξεχάσουμε. Αντίθετα, μαζί με τις 
απώλειες, με τις πληγές μας, οφεί-
λουμε να θυμόμαστε και τα σφάλ-
ματά μας, γιατί διαφορετικά θα 
τα επαναλάβουμε. Έτσι, αν τα 
εμπεδώσουμε, μπορεί να πάμε 
μπροστά. 
–Θα ήθελα να μου σχολιάσεις 

τη σχέση συνεργασίας με το 

θέατρο Αντίλογος;

– Έδεσα με τον Αντίλογο. Είναι 
μια ομάδα που ανεβάζει προσεγμέ-
νες, ψαγμένες δουλειές. ∆ουλεύουν 
πολύ σκληρά και προχωράνε κάθε 
χρόνο και πιο μπροστά. Αγαπάνε 
αυτό που κάνουν και αντιμετώπι-

σαν από την αρχή τη δουλειά μου 
με σοβαρότητα. Η Αλεξία Παπαλα-
ζάρου έκανε μια εξαιρετική δου-
λειά και οι ηθοποιοί έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους για να βγει 
αυτό το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος 
Κάρβελος έντυσε πολύ όμορφα 
την παράσταση με μουσική και ο 
Γιώργος Γιάννου έφτιαξε ένα υπέ-
ροχο σκηνικό. 

 –Τελικά οι λίγοι, όπως πά-

ντα, όριζαν τους πολλούς... και 

ήταν κατανοητό για την εποχή 

εκείνη... σήμερα γιατί συνεχί-

ζουμε με το ίδιο τέμπο;

– Σε αυτό θα διαφωνήσω, τότε 
δεν τους ήταν και τόσο κατανοη-
τό, γι’ αυτό και είχαμε όλες αυτές 
τις ιστορίες με τις συντεχνίες, τις 
εξεγέρσεις, τις διαδηλώσεις. Τώ-
ρα είναι που οι «εξεγέρσεις» μας 
απέχτησαν διαφορετική υφή. ∆εν 
μας απασχολούν τόσο τα εργασι-
ακά δικαιώματα που χάνουμε όσο 
τα ατομικά δικαιώματα. Φαίνεται 
πως μας είναι αρκετό να είμαστε 
ελεύθεροι στο κελί μας. Φαντάζο-
μαι πως είναι και αυτό θέμα παι-
δείας. Μπορεί! Εγώ πάλι πιστεύω 
πως είναι θέμα όρασης, οι άνθρω-
ποι δεν μπορούν σήμερα να δουν 
πέρα από την «οθόνη» τους και 
αυτό θα το πληρώσουν, όχι θα το 
πληρώσουν, ήδη το πληρώνουν 
ακριβά. Το θέμα είναι να βρουν 
τον χρόνο να το διαπιστώσουν. 

• Πληροφορίες: «1964» του Μιχάλη 
Παπαδόπουλου. Σκηνοθεσία Αλεξία 
Παπαλαζάρου. Επί σκηνής: Γιάννα 
Λευκάτη, Izel Seylani, Μυρσίνη Χρι-
στοδούλου, Χριστίνα Χριστόφια. 
Παραστάσεις κάθε Σάββατο, 8:00 
μ.μ. και Κυριακή, ώρα 7:00 μ.μ.
Θέατρο Μασκαρίνι – Αθαλάσσης 4, 
Λατσιά. Κρατήσεις: 99251331 

Τα συμπεράσματα 
δεν τα μαγειρεύω εγώ, 
αλλά ο θεατής. Τώρα, 
σε έργα σαν και αυτά, 
η δική μου γνώμη δεν 
χωράει και δεν μετρά-
ει. Ακούω τους άλλους, 
τους μάρτυρές μου και 
δεν επιλέγω να ακούσω 
αυτά που με συμφέρουν. 

Οι πονηροί και οι εκμε-
ταλλευτές ήταν πάντο-
τε οι ίδιοι. Απλώς τό-
τε μπόρεσαν να γίνουν 
ακόμα πιο ακραίοι, να 
μεταμορφωθούν εύκολα 
σε δήμιους, γιατί ήταν 
κρυμμένοι πίσω από ση-
μαίες και εθνικά λάβαρα.

«Διάλεξα τις ιερόδουλες γιατί ήθελα να χτίσω με έντονο υπόστρωμα τους ρόλους. Οι γυναίκες αυτές ήταν οι «τε-
λευταίες», γυναίκες που κουβαλούσαν, πριν ανέβουν στη σκήνη μου, ένα δραματικό παρελθόν. Ήθελα επίσης οι αλή-
θειες να βγουν από αυτές» λέει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος για το έργο του «1964».

Εχουμε ευθύνη απέναντι στο μέλλον

Το «1964» ανεβαίνει από το Θέατρο Αντίλογος, σε σκηνοθεσία Αλεξίας 
Παπαλαζάρου, με τις Γιάννα Λευκάτη, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Χριστίνα 
Χριστόφια και τον Izel Seylani, επί σκηνής.



Κυριακή 7 Νοεμβρίου 20216 ● Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Σ Τ Η Λ Ε Σ

U
N

IV
ER

SI
TY

 O
F 

ED
IN

B
U

R
G

H
 /

 P
A

G
ER

H
A

R
D

 R
IC

H
TE

R

ST
U

D
IO

 B
O

U
R

O
U

LL
EC

ST
A

N
LE

Y
 S

P
EN

CE
R

 G
A

LL
ER

Y

B
IB

LI
O

TH
EQ

U
E 

N
AT

IO
N

A
LE

 D
E 

FR
A

N
CE

R
O

YA
L 

A
CA

D
EM

Y
 O

F 
A

R
TS

, L
O

N
D

O
N

 /
 D

AV
ID

 P
A

R
R

Y

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η κλασική αξία
της βρετανικής
τοπιογραφίας: 
Τζον Κόνσταμπλ

Για τις Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς

Την εποχή της Ελληνικής Επανάστα-
σης, ο Τζον Κόνσταμπλ βρισκόταν 
στο απόγειο της δημιουργικότητάς 
του. Γεφυρώνοντας τον 18ο και τον 
19ο αιώνα, ο Τζον Κόνσταμπλ παρα-
μένει ένας κοσμαγάπητος ζωγράφος, 
διάσημος τόσο για τα πορτρέτα του 
όσο και για τις τοπιογραφίες του, 
καθώς υπήρξε ένας από τους καλ-
λιτέχνες που δόξασαν την αγγλική 
ύπαιθρο και συνέβαλαν στον διαχρο-
νικό μύθο της βρετανικής εξοχής. Ο 
Κόνσταμπλ, ο οποίος πέθανε στα 61 
του χρόνια το 1837, πρόλαβε να δει 
την τέχνη να αλλάζει και να κινείται 
προς νέα ρεύματα, αλλά περισσότε-

ρο υπήρξε μάρτυρας μιας μεταβαλ-
λόμενης κοινωνίας που είχε πλέον 
διαμορφωθεί υπό τις πιέσεις και τις 
κινήσεις που γεννούσε η Βιομηχα-
νική Επανάσταση στην Αγγλία, στα 
τέλη του 18ου αιώνα. Οπως η Τζέ-
ιν Οστεν στη λογοτεχνία, έτσι και 
ο Τζον Κόνσταμπλ στη ζωγραφική 
κατέγραψε τους κραδασμούς μιας 
μεταβολής προς τη μοντέρνα εποχή, 
με ρεαλισμό, αλλά και μια δόση νο-
σταλγίας, ακόμη και βουβού θρήνου. 
Ιδίως στην ώριμη, τελευταία φάση 
της ζωής του, ο Κόνσταμπλ ερμήνευ-
σε το αγγλικό τοπίο με περισσότερο 
σκοτεινό τρόπο, κινούμενος πλησιέ-

στερα στις επιταγές του ρομαντικού 
κινήματος, στα πάθη της φύσης και 
στο απρόβλεπτο ενός ενιαίου κό-
σμου, άυλου και υλικού. Εως τις 13 
Φεβρουαρίου 2022 θα διαρκέσει η 
νέα έκθεση που παρουσιάζεται στη 
Βασιλική Ακαδημία των Τεχνών στο 
Λονδίνο, εστιασμένη σε αυτήν την 
τελευταία, ώριμη και πιο σκοτεινή 
περίοδο του Κόνσταμπλ. Τα έργα 
που παρουσιάζονται στο κοινό φιλο-
τεχνήθηκαν ανάμεσα στο 1825 έως 
τον αιφνίδιο θάνατο του ζωγράφου 
το 1837, και παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλία σε τεχνικά μέσα καθώς εί-
ναι λάδια, χαρακτικά, υδατογραφί-

ες και σχέδια. Στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, ο Κόνσταμπλ πειρα-
ματίστηκε εμμονικά και πυρετωδώς 
με το χρώμα και την απόδοσή του, 
χρησιμοποιώντας παχύ χρωστήρα, 
με γενναίες, τολμηρές χειρονομίες. 
Σε αυτήν την τελευταία περίοδο, ο 
Κόνσταμπλ στράφηκε επίσης εκ νέ-
ου στην υδατογραφία, έπειτα από 
πολλά χρόνια, με ανανεωμένο εν-
θουσιασμό και λαμπρό αποτέλεσμα. 
Αυτό το κεφάλαιο της τέχνης του 
Κόνσταμπλ, η ώριμη περίοδός του, 
είχε αποφασιστική σημασία για τον 
ευρύτερο κόσμο της τέχνης καθώς 
είχε μεγάλη επιδραστικότητα εντός 

και εκτός Βρετανίας, υιοθετώντας 
μεγαλύτερες ελευθερίες, κινούμε-
νος πλέον με άνεση στο λεξιλόγιο 
ενός πιο ριζοσπαστικού 19ου αιώ-
να. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι αυ-
τή η έκθεση είναι η πρώτη μεγάλη 
αφιερωμένη στον Κόνσταμπλ από 
τη Βασιλική Ακαδημία των Τεχνών, 
την οποία εκείνος χαρακτήριζε λί-
κνο της τέχνης. Με την Ακαδημία, 
ο Κόνσταμπλ συνδεόταν οργανικά 
και συναισθηματικά. Σε ηλικία 52 
ετών εξελέγη μέλος της Βασιλικής 
Ακαδημίας, στην οποία τώρα επι-
στρέφει για να μας συνδέσει με 
την ιστορία των ιδεών. 

Αθηναϊκό σήμερα το ένθετο και ο 
κύριος Γκρι μού υπενθυμίζει ένα, 
ας πούμε, αθηναιογραφικό σχόλιο 
γραμμένο μία δεκαετία πριν. Πήγαι-
νε ως εξής: Η πρώτη μου ανάμνηση 
από την οδό Αθηνάς έρχεται από 
το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
’70. Η αφίσα της Pan Sic, η κρεα-
ταγορά, κάτι σαν στάχτη μέσα σε 
βρεγμένο σταχτοδοχείο. 

Οταν αργότερα ανακάλυψα τις 
«Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς» του 
Μάνου Χατζιδάκι, έργο του 1981-83, 
διάβασα στο σημείωμα του συνθέτη: 
«Ο δρόμος, η Αθηνάς, έχει πολλά οι-
νομαγειρεία και πιο πολλά πορνεία, 
κινηματογράφους για κατ’ ιδίαν ερω-
τικήν απόλαυση, ξενοδοχεία σκο-
τεινά για άμεση ερωτική περίθαλ-
ψη –κάτι σαν Πρώτων Βοηθειών, 
να πούμε, ερωτικών– χιλιάδες κα-
φενεία για ημερήσια χαύνωση, το 
∆ημαρχείο κι ένα γραφείο αλλοτι-
νών καιρών. Στον δρόμο αυτόν κυ-

κλοφορούν εργατικοί, μικρέμποροι, 
αλήτες, πόρνες, τραβεστί, δημοσιο-
γράφοι, επαρχιώτες μαστρωποί και 
χίλιοι δολοφόνοι. Αυτό περίπου είναι 
το σκηνικό». Ηθελε να πει, το σκηνι-
κό για το έργο, τις «Μπαλάντες», οι 
οποίες βέβαια πάνε πέρα και πίσω 
από το σκηνικό. «Μια τελετουργι-
κή προσπάθεια να φανερωθούν οι 
σκοτεινές δυνάμεις που μας κυβερ-
νούνε μέσα μας και μας ωθούν, μας 
οδηγούν αδίστακτα προς την πανάρ-
χαια και τελειωτική μας διαδρομή».

Από το 1981 στο 2021. Πόσα άλ-
λαξαν. Οι άνθρωποι, κατ’ αρχάς: οι 
μαστροποί είναι μελαψοί ή έχουν 
σλαβική κατατομή, οι τραβεστί έδω-
σαν τη θέση τους στα πρεζόνια, οι 
επαρχιώτες έχουν βολευτεί στα προ-
άστια, οι πόρνες έχουν σοκολατί δέρ-
μα και βρίσκονται στην άλλη πλευρά 
της Ομόνοιας, οι δημοσιογράφοι κα-
ταψύχονται σε τηλεοπτικά στούντιο 
ή σε εφημερίδες μακριά απ’ το κέ-
ντρο. Μονάχα οι δολοφόνοι παραμέ-
νουν στις θέσεις τους, αθέατοι όμως. 

Το τοπίο τώρα: τα οινομαγειρεία 
έγιναν σαντουιτσάδικα, τα πορνεία 
είδη κιγκαλερίας, τα καφενεία έγιναν 
καφέ, το γραφείο κηδειών έκλεισε, 
το δημαρχείο έμεινε και μαζί με αυ-
τό τα ξενοδοχεία αμέσου ερωτικής 
ανάγκης. Οσο για τα ύποπτα σινεμά, 
ένα απέμεινε, όχι επί της Αθηνάς αλ-
λά πίσω από το δημαρχείο.

Την ατμόσφαιρα καθορίζει η σκο-
τεινή μουσική του Χατζιδάκι και, 

βέβαια, και οι στίχοι του συνθέτη, 
των Αγαθής ∆ημητρούκα και Αρη 
∆αβαράκη: «Στην Ασωμάτων τρεις 
περαστικοί/ Μπρος απ’ το σπίτι μου 
περάσαν βιαστικοί/ Μοιάζαν ασήμα-
ντοι διστακτικοί/ Μα είχαν μαχαίρι 
και με στρίμωξαν πιο κει». Ή: «Κάτω 
απ’ την Ακρόπολη χτισμένοι/ είμα-
σταν νεκροί φυλακισμένοι/ ένοχοι 
κριθήκαμε και ξένοι/ για την χώρα 
για την οικουμένη». Εκείνο, δε, το 
«γίναμε εκφραστές μιας βίας στεί-
ρας» ζεματάει σήμερα. Και η κατά-
ληξη; «Τώρ’ αλλάζουμε γινόμαστε 
άλλοι/ βάλαμε κεραία στο κεφάλι/ 
γίναμε αστυνόμοι μες στην ζάλη/ 
άλλο βία κι άλλο βιοπάλη».

Αλλο βία κι άλλο βιοπάλη: να κάτι 
που πασχίζουμε ακόμα να διαχωρί-
σουμε. Η οδός Αθηνάς και οι μπαλά-
ντες της έχουν πάντα κάτι από αυτή 
τη σύγχυσή μας. Είναι μία ακόμα ψυ-
χική εγγραφή του Αθηναίου ακόμα 
και μέσα στον 21ο αιώνα.

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Λόρδος Βύρων
Προσωπικά αντικείμενα του Λόρδου 
Βύρωνα από το ταξίδι του στην Ελ-
λάδα εκτίθενται αυτή την περίοδο 
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ-
γου. Περιλαμβάνονται κυρίως χει-
ρόγραφα, όπως το ταξιδιωτικό του 
ημερολόγιο και ένα τετράδιο εκμά-
θησης φράσεων στα ελληνικά, που 
δείχνουν το ενδιαφέρον του για τους 
Ελληνες. Η έκθεση συμπληρώνεται 
με επιπλέον βυρωνικού ενδιαφέρο-
ντος εκθέματα που δάνεισε η Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Σκωτίας. Θα διαρκέ-
σει έως τις 29 Ιανουαρίου.

ΒΟΝΝΗ
Το κερί του Ρίχτερ
Το «Κερί», μία από τις διάσημες φω-
τογραφίες του Γκέρχαρντ Ρίχτερ, 
γνωστή σε διάφορες εκδοχές, συ-
γκαταλέγεται στα έργα σύγχρονης 
τέχνης που συγκροτούν μια περιο-
δική έκθεση σε ρωμανικού ρυθμού 
βασιλική του 12ου αιώνα στη Βόν-
νη. Ο περίφημος καθεδρικός ναός, 
από τις παλαιότερες εκκλησίες της 
Γερμανίας, άνοιξε και πάλι έπειτα 
από εργασίες αποκατάστασης δι-
άρκειας πέντε ετών. Ο Ρίχτερ δή-
λωσε πως το «Κερί» μπορεί πλέον 
να συμβολίζει και την πανδημία.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Οι αδελφοί Μπουρουλέκ
Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι 
Ρόναν και Ερβαν Μπουρουλέκ ξε-
χωρίζουν για το πρωτοποριακό και 
ανάλαφρο βιομηχανικό ντιζάιν. Από 
τις 20 Νοεμβρίου, το Μουσείο Τέ-
χνης της Φιλαδέλφειας εγκαινιάζει 
έκθεση αφιερωμένη στη διαδρομή 
τους στον σχεδιασμό. Οι αδελφοί 
Μπουρουλέκ έχουν αναγνωρίσιμο 
και ρευστό ύφος αποτυπωμένο σε 
έπιπλα, φωτισμό, υφάσματα, γυαλί, 
κεραμικά, αρχιτεκτονική. Ο χώρος 
που φιλοξενεί την έκθεση σχεδιά-
στηκε από τους ίδιους.

ΜΠΕΡΚΣΑΪΡ
Στάνλεϊ Σπένσερ
Ο Βρετανός ζωγράφος Στάνλεϊ Σπέν-
σερ (1891-1959) έχει μείνει στη μνή-
μη ως θαυμάσιος προσωπογράφος, 
αλλά και ένας δημιουργός που δι-
ερεύνησε τη φύση του ανθρώπου 
μέσα από το γυμνό και μέσα από 
ποικίλες όψεις του ιερού. Ηταν εξ-
πρεσιονιστής και συνειδητά χρι-
στιανός. Η πινακοθήκη, αφιερωμέ-
νη στο έργο του, στο Μπέρκσαϊρ, 
παρουσιάζει τώρα μια σειρά από 
πορτρέτα της τελευταίας περιόδου. 
Στη φωτογραφία, νεανική αυτοπρο-
σωπογραφία του Σπένσερ.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Λουίζ Φαρένκ
Η Γαλλίδα συνθέτρια, πιανίστρια 
και παιδαγωγός Λουίζ Φαρένκ 
(1804-1875) ήταν μια ιδιάζουσα 
περίπτωση του 19ου αιώνα. Πρό-
σφατο ολοσέλιδο δημοσίευμα των 
«Νιου Γιορκ Τάιμς» επισημαίνει 
πως το έργο της αποκτά πολλούς 
προσεκτικούς ακροατές και εστιά-
ζει στις εκτελέσεις των συμφωνι-
ών της από τον Καναδό μαέστρο 
Γιανίκ Νεζέ-Σεγκέν αρχικά με την 
Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας και 
έπειτα με τη Μητροπολιτική Ορ-
χήστρα του Μόντρεαλ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς» του Μ. Χατζιδάκι: «Ο δρόμος έχει πολλά 
οινομαγειρεία και πιο πολλά πορνεία, κινηματογράφους για κατ’ ιδίαν ερωτικήν 
απόλαυση, ξενοδοχεία σκοτεινά για άμεση ερωτική περίθαλψη».

Αποψη από τη νέα έκθεση, αφιερωμένη στον Τζον Κόνσταμπλ, στη Βασιλική Ακαδημία των Τεχνών στο Λονδίνο.

«Κάτω απ’ την Ακρόπολη 
χτισμένοι/ είμασταν 
νεκροί φυλακισμένοι/ 
ένοχοι κριθήκαμε
και ξένοι/ για την χώρα 
για την οικουμένη».



Β Ι Β Λ Ι Ο

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7

Τ
ην Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, 
η ανεξάρτητη επιτροπή για 
τη σεξουαλική κακοποίηση 

εντός της Εκκλησίας (Ciase), η λε-
γόμενη επιτροπή Σοβέ (από το επώ-
νυμο του προέδρου της, Jean-Marc 
Sauvé), μετά τρία χρόνια εργασίας, 
παρέδωσε στη δημοσιότητα το πό-
ρισμα της έρευνάς της (485 σελίδες 
συν 2.500 σελίδες τα παραρτήματα), 
που βρίσκεται πλέον στη διάθεση 
του καθενός. Προς το τέλος του 
έτους θα δοθεί στη δημοσιότητα 
και μια αγγλική περίληψη του πο-
ρίσματος, ώστε να είναι προσιτό 
και σε όσους δεν διαβάζουν γαλλι-
κά. Σημειωτέον ότι την έρευνα την 
είχε παραγγείλει η ίδια η Σύνοδος 
των επισκόπων της Καθολικής Εκ-
κλησίας της Γαλλίας (13.11.2018). 
Είχαμε γράψει ξανά σε αυτήν εδώ 
τη στήλη για το ζήτημα («Κληρικα-
λισμός, μυστικότητα και κακοποίη-
ση», 5.5.2019), αλλά η δημοσίευση 
του πορίσματος μας υποχρεώνει 
να επανέλθουμε. Τα στοιχεία είναι 
συντριπτικά: από το 1950 έως το 
2020, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά 
330.000 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 
216.000 από ιερείς των μητροπόλε-
ων ή των ταγμάτων, αλλά και από 
μοναχές ή αφιερωμένες γυναίκες, 
ενώ οι υπόλοιποι από λαϊκά μέλη 
της Καθολικής Εκκλησίας.

Ας τοποθετήσουμε το γεγονός 
στο ευρύτερο πλαίσιο του προβλή-
ματος: το 10% των ενηλίκων Γάλ-
λων (5,5 εκατομμύρια άνθρωποι) 
έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όταν 
ήταν ανήλικοι. Είναι όμως οδυνη-
ρό για την Καθολική Εκκλησία να 
τεκμηριώνεται πως μετά το οικογε-
νειακό, συγγενικό και φιλικό περι-
βάλλον (3,7%) έρχεται δεύτερη κατά 
σειράν στα ποσοστά κακοποίησης 
(1,2% συνολικά, 0,82% από κληρι-
κούς). Το 80% των θυμάτων είναι 
αγόρια, ηλικίας 10 έως 13 ετών. Οι 
ενεχόμενοι κληρικοί είναι 2.900 
έως 3.200, δηλαδή 2,5% με 2,8% 
του κλήρου (σε Γερμανία, Ιρλανδία, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία το 
ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 
4,4% και 7,5%). Oπως είπε ο Σοβέ, 
πιστός καθολικός ο ίδιος, η επιτρο-
πή ήρθε αντιμέτωπη, κυριολεκτικά 
πρόσωπο με πρόσωπο, με το μυ-
στήριο του κακού. Τα παραπάνω 
αριθμητικά δεδομένα δείχνουν, πέ-
ρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι το 
κακό αυτό είναι συστημικό, ότι το 
εξέθρεψε –δεν εννοώ βεβαίως ότι το 
οργάνωσε– και το συγκάλυψε η ίδια 
η εκκλησιαστική πραγματικότητα 

(ο κληρικαλισμός, η μυστικότητα, 
η άκρα ιεροποίηση του προσώπου 
του κληρικού, η υποχρεωτική αγα-
μία του κλήρου). Οι άνθρωποι που 
διέπραξαν τούτα τα εγκλήματα πί-
στευαν ότι είναι πάνω από τους 
άλλους, πάνω από τον νόμο, άθι-
κτοι μέσα στην ιερότητά τους. Θα 
ήταν όμως πολύ άδικο για την επι-
τροπή Σοβέ και το πόρισμά της να 
μείνουμε μόνο στους αριθμούς. Το 
πολυσέλιδο αυτό κείμενο είναι βα-
θιά θεολογικό, με ρητό σκοπό να 
υπηρετήσει την Εκκλησία. Γνωρί-
ζω καλά ότι πολύ λίγοι, όπως ήταν 
αναμενόμενο, το διάβασαν, ακόμη 
και στη Γαλλία, σχεδόν όλοι αρκέ-
στηκαν στα αριθμητικά δεδομένα 
που παρουσιάστηκαν στον Τύπο. 
Πιστεύω προσωπικά πως αποτε-
λεί κείμενο-σταθμό, το οποίο δεν 
θα μπορεί να το προσπεράσει κά-
ποιος που θέλει να μελετήσει την 
εκκλησιαστική κατάσταση στη Γαλ-
λία κατά την περίοδο 1950-2020.

Η Καθολική Εκκλησία, σε όλο 
τον κόσμο, έχει τραυματιστεί βα-
ριά από όσα τρομερά ήρθαν στο 

φως για τη σεξουαλική κακοποίη-
ση. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρ-
χουν στους κόλπους της και εκείνοι 
που θέλουν να ζουν, στη μεταχρι-
στιανική Ευρώπη, με την ελπίδα 
τους στον Χριστό. Οι άνθρωποι 
αυτοί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 
πήγαν, με βαριά καρδιά και σφιγ-
μένο στομάχι, να λειτουργηθούν 
στην εκκλησία, στην πιο παράξενη 
και αμήχανη κυριακή σύναξη που 
έζησαν ποτέ τους. Η πλειονότητα 
αυτών των πιστών που επιμένουν 
και δεν εγκαταλείπουν έχει σχη-
ματίσει από καιρό την πεποίθηση 
ότι τα πράγματα πρέπει να αλλά-
ξουν ριζικά στην Εκκλησία. Προς 
ποια κατεύθυνση; Το πόρισμα της 
επιτροπής Σοβέ, για όποιον το διά-
βασε προσεκτικά, δείχνει ακριβώς 
την κατεύθυνση, που μπορούμε να 
τη συνοψίσουμε σε μία λέξη: συνο-
δικότητα. Και οι σημερινοί Γάλλοι 
καθολικοί προς την κατεύθυνση αυ-
τή επιθυμούν πράγματι να κινηθεί 
η αλλαγή της Εκκλησίας, άλλοι με 
σαφήνεια και άλλοι περισσότερο 
συγκεχυμένα. ∆ιόλου συμπτωμα-
τικά η Καθολική Εκκλησία ξεκί-
νησε επίσημα στη Ρώμη, στις 9-10 
Οκτωβρίου 2021, τη συζήτηση για 
τη συνοδικότητα, που θα οδηγήσει 
στη μεγάλη Σύνοδο τον Οκτώβριο 
του 2023, στην ίδια πόλη. Στις 17 
Οκτωβρίου ξεκίνησε στις ενορίες 
της Καθολικής Εκκλησίας σε όλο 
τον κόσμο η σχετική συζήτηση. 
Στη Γαλλία, λόγω της χρονικής σύ-
μπτωσης με τη δημοσίευση του 
πορίσματος της επιτροπής Σοβέ, 
η συζήτηση ορισμένες φορές είναι 
πολύ έντονη.

Oποιος παίρνει στα σοβαρά τη 
συνοδικότητα, σε όποια Εκκλησία 
και αν ανήκει, δεν εννοεί αυτό που 
έχουν στον νου τους οι ορθόδοξοι 
επίσκοποι, δηλαδή το δικαίωμα να 
κάνει ο καθένας τους ό,τι του κα-
πνίσει στα όρια της μητρόπολής 
του, ανεξέλεγκτος. Συνοδικότητα 
σημαίνει αποφασιστική συμμετοχή 
στη ζωή της Εκκλησίας όλων των 
λαϊκών, ανδρών και γυναικών, η 
οποία θεμελιώνεται ακριβώς στη 
βαπτισματική ισότητα των πιστών. 
Ας σκεφτούν οι λαϊκοί της Γαλλίας, 
για να πάρουν κουράγιο στην προ-
σπάθειά τους, πώς ήρθε στο φως η 
αλήθεια σχετικά με την κακοποίη-
ση ανηλίκων: επειδή μίλησαν αυ-
τοί οι ίδιοι. Χωρίς τη φωνή τους η 
θεσμική Εκκλησία θα συνέχιζε να 
συγκαλύπτει τα εγκλήματα. Συνο-
δικότητα δεν σημαίνει μόνο άλλον 
τρόπο διοίκησης μα και άλλη νο-
οτροπία, άλλον τρόπο αντιμετώ-
πισης, σημαίνει Εκκλησία ικανή 
να ακούει –τη φωνή των θυμάτων, 
πρώτα από όλα– και να διακονεί, 
κατά το παράδειγμα του Χριστού 
(εγώ δε ειμί εν μέσω υμών ως ο δι-
ακονών, Λκ 22:27). Επιπλέον, η συ-
νοδικότητα, που δεν αποτελεί βε-
βαίως πανάκεια, είναι σύστοιχη με 
τη χειραφέτηση και την αυτονομία 
των ανθρώπων των δημοκρατικών 
κοινωνιών στους οποίους απευθύ-
νει η Εκκλησία το αιώνιο μήνυμά 
της. Αυτό που φωνάζουν σε όλους 
τους τόνους όσοι Γάλλοι καθολικοί 
επιμένουν στην πίστη τους είναι 
τούτο το απλό: Η Εκκλησία είμαστε 
εμείς, το σύνολο των βαπτισμένων! 
Ας τους ακούσουμε και εμείς εδώ.

Ο Παύλος Κουτουζής γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1969, είναι ιστορικός με ει-
δικότητα στο Βυζάντιο και θεολόγος 
με ειδίκευση στην Ορθόδοξη Θεο-
λογία. Επίσης έχει σπουδάσει Παι-
δαγωγικά. Εργάζεται στην ιδιωτική 
εκπαίδευση και είναι συντονιστής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
θέμα την Ιστορία. Το βιβλίο του «Τα 
Μικρά της Επανάστασης», στο οποίο 
προτάσσει άγνωστες πτυχές του 1821, 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκ-
δόσεις Διόπτρα.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Τον «Καραϊσκάκη» του ∆ημήτρη Φω-
τιάδη και τη «∆ύναμη της Γεωγραφί-
ας» του Τιμ Μάρσαλ.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα 
θέλατε να είστε και γιατί;
Ο ∆ον Κιχώτης του Μιγκέλ ντε Θερ-
βάντες, γιατί νιώθω ότι προέρχομαι 
από μια εποχή που χάνεται.
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τε-
θνεώτες;
Τον Θερβάντες για να μου διηγη-
θεί τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου εκ 
των έσω, τον Κωστή Παπαγιώργη 
για να μου μάθει πώς ο άνθρωπος 
συγκρούεται με τα πάθη του και τον 
Μέγα Φώτιο, τον μεγαλύτερο φιλό-
λογο του Βυζαντίου.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 
που μάθατε πρόσφατα χάρη στην 

ανάγνωση ενός βιβλίου;
Κάτι που μου φάνηκε ενδιαφέρον 
τον τελευταίο καιρό ήταν το όνομα 
των ταχυδρόμων επί τουρκοκρατί-
ας: «επίτηδες» ή «επίτηδες πεζός», 
μολονότι πολλές φορές ίππευαν 
άλογα.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα πρώτη φορά;
Το «∆ημιουργώντας ιστορίες» του 
Τζερόμ Μπρούνερ.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
Η «Ιλιάδα». Κάθε φορά που την ξα-
ναδιαβάζω συγκλονίζομαι από τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει ο Αχιλλέ-
ας τον επερχόμενο θάνατο. «Βλέ-
πει τον τοίχο να έρχεται και πατά το 
γκάζι με μια άγρια χαρά», όπως ανα-
φέρουν ευφυώς οι Χάνσον και Χιθ 
στο «Ποιος σκότωσε τον Ομηρο».
 
Χωράνε όσα δεν ξέρουμε για το 1821 
μέσα σε 200 σύντομα κείμενα;
Ούτε για αστείο· το διαθέσιμο υλι-
κό είναι απλώς μη διαχειρίσιμο. Η 
προσπάθεια των ιστορικών είναι να 
καταστήσουν το παρελθόν «κατοική-
σιμο». Από εκεί και πέρα, ο καθένας 
μπορεί να πορευτεί μόνος του με τις 
δυνάμεις του.
 
Ποια είναι η νέα ματιά με την οποία, 
όπως λέτε, προσεγγίσατε το 1821;
Η συντομία των κειμένων που γρά-
φτηκαν για ραδιοφωνική ανάγνωση 
(για τον Αθήνα 9.84) με κινητοποίη-
σε προς την κατεύθυνση της πα-
ράλειψης κάθε πληροφορίας που 
δεν θα μπορούσε να αφομοιωθεί 
αμέσως. Τέλος, παρόλο που 
χρησιμοποίησα μεγάλο εύρος πη-
γών, δεν παρέπεμψα πουθενά 
στον Μακρυγιάννη.
 
Ποια είναι τα κυρίαρχα στερεότυπα 
της ελληνικής κοινωνίας για τη συ-
γκεκριμένη ιστορική περίοδο;
Στην Ιστορία ο μύθος είναι δομικό 
υλικό της ιστορικής αφήγησης. Τα 
στερεότυπα υπηρετούν το επιθυμη-

τό, έτσι κατηγοριοποιούμε τους 
πρωταγωνιστές σε καλούς 
και αγνούς οπλαρχηγούς, 
σε ανιδιοτελείς ευεργέ-
τες που πρόσφεραν την 
περιουσία τους για τον 
αγώνα και σε κακούς 
Φαναριώτες.

EΛΕΝΗ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Σκηνές από το θέατρο της ζωής μου 
εκδ. Νεφέλη, σελ. 284

 

Ε
χοντας ζήσει μια συναρπαστική 
ζωή ακατάπαυστων αναζητή-
σεων, διαρκών μετακινήσεων, 

αδιάκοπων εξωτερικών ερεθισμά-
των και πλούσιων βιωμάτων, η θεα-
τρολόγος Ελένη Βαροπούλου (γενν. 
1945) δημιουργεί μια καλειδοσκο-
πική αφήγηση, ένα βιβλίο υφαντό 
δημιουργικών πρωτοβουλιών, έναν 
πολύχρωμο καμβά προσωπικών 
αναμνήσεων, πνευματικών εμπει-
ριών και καλλιτεχνικών αισθήσεων. 
Πολίτις του κόσμου με παιδεία την 
οποία χωρίς διάλειμμα εμπλουτίζει, 
η συγγραφέας συμπλέκει στο «Σκη-
νές από το θέατρο της ζωής μου» το 
εδώ με το εκεί, το μέσα με το έξω, 
το τότε με το τώρα, την τέχνη με 
τη φύση, την ύπαιθρο με το άστυ, 
το θέατρο με τη λογοτεχνία, τη φι-
λοσοφία και τα εικαστικά, μεταβαί-
νοντας άνετα από τη μία κατηγο-
ρία στην άλλη, χαλαρά, πλαστικά, 
φυσικά, γιατί η ζωή δεν χωρίζεται 
ούτε σε ομάδες ούτε σε κουτιά αλ-
λά είναι όλον.

Εχοντας διδάξει θεατρολογία στα 
Πανεπιστήμια Πάτρας, Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Βερολίνου και Φραν-
κφούρτης, έχοντας εργαστεί ως κρι-

τικός θεάτρου κι έχοντας μεταφρά-
σει κλασικούς δραματουργούς, η 
συγγραφέας υπήρξε δημιουργός 
του Φεστιβάλ Αργους, καλλιτεχνι-
κή υπεύθυνος στις Θερινές Ακαδη-
μίες του Εθνικού Θεάτρου, ειδική 
σύμβουλος του Μεγάρου Μουσι-
κής, ενώ είναι μέ-
λος στο ∆.Σ. του 
Φεστιβάλ Αθηνών - 
Επιδαύρου. Με μια 
τόσο πλούσια δρά-
ση, εύλογα αναρω-
τιέται –κι εμείς μα-
ζί της– γιατί θέλει 
κανείς να γράψει, 
να αφηγηθεί τη 
ζωή του, να συμπυ-
κνώσει σε κείμενο 
τα χαρακτηριστι-
κά του, το στίγμα 
του πάνω στη γη, 
την πορεία του μες 
στον χρόνο. Για να 
καταλήξει στη μάλ-
λον μελαγχολική διαπίστωση για τη 
σημασία και τη ματαιότητα του εγ-
χειρήματος – για την βαθύτατη ανά-
γκη μας να εγγράψουμε το ίχνος μας 
«πάνω σε έναν τοίχο, χωρίς να υπο-
λογίζουμε αν και πότε θα περάσει η 
φρέσκια μπογιά που θα το σβήσει». 
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφά-
λαια: πανίδα, υφάσματα, επιστολο-

γραφία, κριτική, μεταφράσεις, επι-
γράμματα, είδωλα, τόποι, σώματα, 
παραμύθια, ουτοπίες κ.ά. Και μέσα 
σε αυτές τις θεματικές ωσάν μοτίβα 
πλέκονται στιγμές από την οικογε-
νειακή ιστορία, από την αγάπη για 
τα άνθη, από τα πλούσια διαβάσμα-

τα, και απ’ το μο-
ναδικό, το πραγ-
ματικά, άσβεστο 
πάθος της για τα 
ταξίδια. Σε αδιά-
κοπη κίνηση από 
την παιδική ηλικία 
εντός Ελλάδος λό-
γω πατρός ειρηνο-
δίκη, η αγάπη της 
για το άγνωστο, το 
διαφορετικό και 
το καινούργιο την 
οδήγησε από το 
Παρίσι, που υπήρ-
ξε η alma mater 
της, σε όλο τον 
κόσμο – στην Ια-

πωνία, στην Κίνα, στη δυτική ακτή 
του Ειρηνικού, στον Καναδά, στο 
Ιράν, στην Κολομβία, στη Χιλή, στη 
Βραζιλία. Επαγγελματίας τουρίστας; 
Οχι. Γιατί η απομάκρυνση από τον 
τόπο της πάντοτε συνυφαίνεται με 
τη δουλειά. Μαζί με τον αγαπημένο 
σύζυγό της, τον Γερμανό εισηγητή 
της έννοιας του μεταδραματικού θε-

άτρου Χανς-Τις Λέμαν, θα παρακο-
λουθήσει στο εξωτικό αυστραλιανό 
χωριό Κουράντα τους Αβορίγινες να 
εκτελούν χορούς για το καγκουρό 
και το πουλί Μπρόλγκα. Θα προ-
σπαθήσει να στήσει ένα δίκτυο 
«∆ιεθνούς βιομηχανικού τοπίου» 
για παραστάσεις συνεργαζόμενη 
με τον χορογράφο Λιν Νιγνκ στην 
κινεζική πόλη Λαϊγού. Στο ιαπωνι-
κό Χάκσου θα δει τον Μιν Τανάκα 
με τους χορευτές του να στροβιλί-
ζονται δίπλα σε γίδες και σε κότες. 
Θα συναναστραφεί θρυλικές προ-
σωπικότητες, τον Αντουάν Βιτέζ, 
τον Γιαν Κοτ, τον Μαξ Φρις, θα συ-
ναντήσει πολιτικούς και αρχηγούς 
κρατών, τον Φρανσουά Μιτεράν και 
τον Φιντέλ Κάστρο. Και ανήκοντας 
στην πολιτικοποιημένη γενιά του 
114, στο παγκόσμιο Φόρουμ της 
Μόσχας για την Ειρήνη του 1987, 
θα εκδηλώσει το ανυπόκριτο, ασυ-
γκράτητο πάθος της για την πρόο-
δο και την κοινωνική δικαιοσύνη: 
Πριν η ασφάλειά του την ακινητο-
ποιήσει, θα προφτάσει να πεταχτεί 
στην κορυφή του βήματος και να 
δώσει ένα φιλί στον Γκορμπατσόφ, 
όταν ο Σοβιετικός ηγέτης τέλειωσε 
την ομιλία του στο Κρεμλίνο με τη 
φράση: «Οσο περισσότερο σοσια-
λισμό ζητάμε, τόσο περισσότερη 
δημοκρατία χρειαζόμαστε».

Tης ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Πολύχρωμος καμβάς εμπειριών - ίχνος σε τοίχο

Εκκλησιαστικό κακό και συνοδικότητα

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Συνοδικότητα σημαίνει 
αποφασιστική συμμετο-
χή στη ζωή της Εκκλη-
σίας όλων των λαϊκών, 
ανδρών και γυναικών, 
η οποία θεμελιώνεται 
στη βαπτισματική 
ισότητα των πιστών.

Mετά τρία χρόνια εργασίας, η επιτροπή Σοβέ παρέδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνάς της. Τα στοιχεία 
είναι συντριπτικά: από το 1950 έως το 2020, κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στους κόλπους της γαλλικής Καθολικής 
Εκκλησίας 330.000 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 216.000 από ιερείς των μητροπόλεων ή των ταγμάτων.
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Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ ανεβάζει 
τις «Φωνές» του Άλαν Μπένετ, που 
αποτελούνται από τρεις συγγενικούς 
μονόλογους,  τους «Πατατάκι μέσα 

στη ζάχαρη», «Κρεβάτι ανάμεσα στις 
φακές» και «Μια κυρία των Γραμμά-
των», καλώντας τρεις σκηνοθέτες και 
τρεις ηθοποιούς, μία δυάδα για κάθε 
ιστορία, οξύμωρο πώς καταρρίπτεται 
εν τέλει η τριάδα και γίνεται δυάδα, 
και πώς στο τέλος αυτό που δίνεται 

στον θεατή από την παράσταση είναι 
έξι διαφορετικοί συμπυκνωμένοι κό-
σμοι. Στον μονόλογο «Πατατάκι μέ-
σα στη ζάχαρη» ο Αντρέας Αραούζος 
σκηνοθετεί τον Φώτη Αποστολίδη, 
ως Γκράχαμ, στο «Κρεββάτι ανάμεσα 
στις φακές» ο Παναγιώτης Λάρκου 

έχει απέναντί του την Πέννυ Φοινίρη 
και στην «Η κυρία των γραμμάτων» 
η Αλεξία Παπαλαζάρου αντιμετωπί-
ζει την Πόπη Αβραάμ. Οπωσδήποτε 
η ύπαρξη τριών σκηνοθετών μέσα 
στην ίδια παράσταση, πρωτόγνωρο 
για τα θεατρικά μας πράγματα είναι 

κέρδος, για τον θεατή, για τους συ-
ντελεστές, για τη θεατρική πράξη. 
Στην «Κ» μίλησαν και οι έξι, συστή-
νοντάς μας τους μονολόγους τους.

l Πληροφορίες: «Φωνές» του Άλαν 
Μπένετ, σε μετάφραση Ερρίκο Μπελιέ. 

Πρεμιέρα: 13 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 
Παραστάσεις: Θέατρο ΕΘΑΛ: 14 & 28 
Νοεμβρίου, ώρα 6:30 μ.μ. 26 & 27 Νο-
εμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Θέατρο ∆έντρο 
(Λευκωσία): 16, 17, 18 & 19 Νοεμβρίου, 
ώρα 8:30 μ.μ. Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου: 
20 Νοεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ.

 Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος
Ηθοποιός: Φώτης Αποστολίδης

–Ανδρέα, τι θέλησες να πρωτο-

καταλάβεις στον Γκράχαμ;

– ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ: Η πρώ-
τη εντύπωση που δίνει ο Γκράχαμ 
στον θεατή, όπως φρόντισε ο Άλαν 
Μπένετ να δώσει στον αναγνώστη, 
είναι ξεκάθαρη. Η απλή γραμμή για 
την απλή ζωή των απλών ανθρώ-
πων του αγγλικού Βορρά είναι η 
σφραγίδα του Μπένετ. Εκείνο όμως 
που μέχρι και σήμερα, λίγες μέρες 
πριν από την πρεμιέρα, ακόμα ανα-
καλύπτω, μαζί με τον Φώτη στην 
πρόβα, είναι σε πόσα αναρίθμητα 
στρώματα κάθεται αυτή η απλότη-
τα. Είναι τόσο ευφυής συγγραφέ-
ας που, όπως ακριβώς κάνει και η 
ζωή, απολαμβάνει το φλερτ μετα-
ξύ επιφάνειας και βάθους. Από ένα 
περιστατικό που συμβαίνει στον 
Γκράχαμ και τη μητέρα του, από 
τις σκέψεις ενός προσώπου μόνο, 

από μόνο έναν ηθοποιό, εμείς λαμ-
βάνουμε μια ολόκληρη ζωή και τα 
παρακλάδια της. ∆εν θα ήθελα να 
τα απαριθμήσω στους θεατές πριν 
δουν την παράσταση. Όμως δεν 
υπάρχει περίπτωση να μην κατα-
νοήσει ο θεατής τον Γκράχαμ, όσο 
αντίθετος και αν είναι σε επιλογές 
και τρόπους ζωής και διαχείρισης... 
–Ελευθερία, πρέπει, νοσηρότη-

τα, ελπίδα, είναι χρώματα που 

θα βάζατε στη σκηνοθετική σας 

παλέτα;

– Α.Α.: ∆εν νομίζω ότι υπάρ-
χουν χρώματα που θα αρνηθώ να 
βάλω στη σκηνοθεσία μου. Όχι, 
όμως, στρατηγικά. Όλα εξάγονται 
και προκύπτουν από το κείμενο 
και την ανάγνωσή μου. Και θέλω 
να εντάσσω και την αυθεντικότη-
τα των συνεργατών σε αυτή την 
παλέτα.
–Τι μας διδάσκει ο Γκράχαμ;

– Α.Α.: Ο Γκράχαμ είναι αξιολύ-
πητος και αξιοθαύμαστος ταυτό-
χρονα. Αισθάνομαι ότι δεν φταίει 
για τη δυστυχία του, και όμως έχω 
ένα ερωτηματικό. Θα ήθελα να δι-
δάξω εγώ στον Γκράχαμ κάτι που 
έμαθα πρόσφατα: ότι είναι καλό να 
παραιτείσαι κάποιες φορές... Εκείνο 
που θαυμάζω σε αυτόν είναι η αυ-
τογνωσία του, η ευγένειά του και 
η γενναιοδωρία του.
–Φώτη, λυπήθηκες τον Γκρά-

χαμ; Είναι άρρωστος ή απλώς 

ανελεύθερος; Η κοινωνία μας 

μοιάζει με τον Γκράχαμ;

– ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ: Λυ-
πήθηκα και τον Φώτη, όχι μόνο τον 

Γκράχαμ. ∆ιότι κι εγώ έχω νιώσει 
να με πνίγει η μητέρα μου, όσο κι 
αν υπήρξε υπέροχη και απέραντη, 
επειδή ήταν αντιφατική. Ο Όσκαρ 
Ουάιλντ έλεγε «είμαι αντιφατικός, 
άρα απέραντος». Τώρα που σκέφτο-
μαι πως να απαντήσω σ’ αυτή την 
ωραία ερώτηση, νιώθω πως λυπάμαι 
περισσότερο τον Γκράχαμ. Ο Φώτης 
διεκδίκησε την ελευθερία του, ανα-
ποδογύρισε κι ένα τραπέζι στρωμέ-
νο από τα νεύρα του, έτσι για το γα-
μώτο, κι ας μην έπραξε όλα όσα θα 
ήθελε στην πρώτη νιότη του, είτε 
επειδή ήταν πια αργά, είτε επειδή 
είχε κουραστεί. Ο Γκράχαμ όμως δεν 
το έκανε και μάλλον δεν θα το κά-
νει ποτέ. Ο Γκράχαμ δεν είναι άρρω-
στος, είναι ανελεύθερος, επειδή δεν 
διεκδικεί την ελευθερία του. Κουρ-
νιάζει μέσα στην ασφάλεια, δηλα-
δή στη μεγαλύτερη παγίδα. Πλέκει 
μαζί με τη μητέρα τον ιστό που τον 
καθηλώνει. Κλονίζεται, όταν η μητέ-
ρα ερωτεύεται κάποιον άλλον, διότι 
έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του, να 
είναι δηλαδή το υποκατάστατο του 
πατέρα του. Παρόλα αυτά οι διατα-
ραχές του δεν είναι ασθένεια. Είναι 
μια ένδειξη πως κάτω από τα πολλά 
στρώματα του «οιδιπόδειου κόσμου» 
κάτι σπαρταράει, που θέλει μεγάλη 
δύναμη, όρεξη, θάρρος για να απε-
λευθερωθεί. Αν ο Γκράχαμ δεν είχε 
διαταραχές, θα ήταν πραγματικά 
άρρωστος. Έχει συμπτώματα δυσα-
νεξίας κι αυτό είναι μια αντίδραση 
που βέβαια δεν είναι αρκετή για να 
αλλάξει τη ζωή του. Ούτως ή άλλως 
όμως ο ομφάλιος λώρος δεν κόβεται 
ποτέ. ∆εν θυμάμαι τώρα ποιος μεγά-
λος συγγραφέας έλεγε (ή έγραψε) ότι 
ακόμα κι όταν η μητέρα του ήταν 
στον τάφο ένιωθε, κάθε φορά που 
επιδίδετο σε «άσεμνες πράξεις», να 
κουνιέται το «σχοινί» που τον ένω-
νε με τη μητέρα του... Εν ολίγοις η 
νεκρή μητέρα ενημερωνόταν για 
τις δραστηριότητές του σε απευ-
θείας σύνδεση... Ούτως ή άλλως οι 
γονείς μας είναι οι ήρωές μας και οι 
δυνάστες μας.
–Η κοινωνία μας μοιάζει με τον 

Γκράχαμ;

–Φ.Α.: Όχι. Η κοινωνία μας δεν 
μοιάζει με τον Γκράχαμ. Ο Γκράχαμ 
είναι υπερ-ευαίσθητος, αλλά δεν έχει 
βρει τον τρόπο να διαχειριστεί αυ-
τό το προσόν (διότι περί προσόντος 
πρόκειται). Η μη σωστή διαχείριση 
αυτού του θείου δώρου, που σε κά-
νει να μπορείς να ακούς ακόμα και 
φωνές, τον εγκλωβίζει στον μικρό-
κοσμό του, επειδή θέλει να αποφύγει 
την κοινωνία, στην οποία, και στις 
πλείστες των περιπτώσεων, κυρι-
αρχούν οι αριβίστες, ασχέτως αν 
ο Γκράχαμ είναι ίσως «καλύτερος» 
και ίσως πιο «έξυπνος» από αυτούς.
–Είναι περιθωριακοί τύποι οι 

ήρωες του Μπένετ ή απλώς ευ-

νουχισμένοι;

– Φ.Α.: Είναι ευαίσθητοι. Αντιλέ-
γουν στην κοινωνία, αλλά αναπο-
τελεσματικά. Μονολογούν και τους 
ακούει μόνο ο εαυτός τους. Με αυτή 
τη λογική ναι, είναι ευνουχισμένοι, 
αλλά επ’ ουδενί περιθωριακοί. Κά-
θε σπίτι έχει κι έναν από δαύτους ή 
κάτι λίγο απ’ τη σκιά τους…

Η κυρία των 
γραμμάτων
Σκηνοθεσία: Αλεξία Παπαλαζάρου
Ηθοποιός: Πόπη Αβραάμ

–Αλεξία, πώς κοίταξες την Αϊ-

ρήν, ως βαθιά μοναχικό άτομο 

ή ως προβληματική ύπαρξη;

–ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ: Ένα 
άτομο που ζει βαθιά μοναχικά, χω-
ρίς οικογένεια, φίλους, χωρίς κανέ-
να σκοπό στη ζωή του δεν μπορεί 
παρά να καταλήγει μια προβλημα-
τική ύπαρξη. Ο άνθρωπος δεν γεν-
νήθηκε για να είναι μόνος. Ο άν-
θρωπος έχει ανάγκη από επαφές, 
σχέσεις, έρωτα, πάθος... από το 
«μαζί»! Η Αϊρήν είναι ολομόναχη 
στο σπίτι-φυλακή της. Βλέπει τη 
ζωή από το παράθυρο. Μεταφρά-
ζει τις εικόνες που βλέπει, όπως 
η ίδια αντιλαμβάνεται τη ζωή και 
όχι όπως μπορεί να είναι. Γι’ αυ-
τήν δεν νοιάζεται κανείς, πώς θα 
νιώσει το νοιάξιμο της μάνας που 
παρακολουθεί από το παράθυρο 
για το παιδί της; Ίσως τελικά ση-
μασία έχει όχι τι βλέπουμε αλλά 
πώς το βλέπουμε! Και όταν αλλάξει 
ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγ-
ματα τότε ίσως γινόμαστε πιο αν-
θρώπινοι!
–Ελευθερία, πρέπει, νοσηρό-

τητα, ελπίδα, είναι χρώματα 

που θα βάζατε στη σκηνοθε-

τική σας παλέτα;

–Α.Π.: Στη σκηνοθετική παλέ-
τα χωράνε όλα τα χρώματα. Γιατί 
η ίδια η ζωή κουβαλά όλα τα χρώ-
ματα. Και ο σκηνοθέτης καλείται 
να πει μια ιστορία από τη ζωή με 
ό,τι αυτή κουβαλά. Γιατί έτσι η ζωή 
που κτίζεις πάνω στη σκηνή θα 
κουβαλά αλήθεια και θα αφορά 
αυτόν που παρακολουθεί το έργο. 
Θα έχει ενδιαφέρον και θα μπο-
ρέσει ο θεατής να κοινωνήσει με 

την ιστορία σου. Άρα ναι, σε όλα 
τα χρώματα. Και ο καθένας ας επι-
λέξει το χρώμα που του ταιριάζει 
ή το χρώμα που πρέπει να πετάξει 
από τη ζωή του!
–Τι μας διδάσκουν ο Γκράχαμ, 

η Σούζαν και η Αϊρήν;

–Α.Π.: Τίποτα δεν είναι σε θέ-
ση να μας διδάξουν. Να μας πα-
ρουσιάσουν τη μίζερη ζωή τους 
μπας και δούμε τη ζωή με άλλο 
μάτι. Μπας και καταφέρουμε να 
ξεφύγουμε από τις φυλακές στις 

οποίες κλεινόμαστε. Μπας και κα-
τανοήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη 
φορά. «... η μόνη ευκαιρία που είχα 
μου δόθηκε» λέει η Αϊρήν. Μπας 
και προλάβουμε να πούμε «είναι η 
πρώτη φορά που νιώθω ελεύθερη» 
πολύ πριν από το δικό μας τέλος! 
–Πόπη, η Αϊρήν μήπως ζητάει 

απεγνωσμένα την προσοχή; 

Είναι άραγε μια μικρογραφία 

της κοινωνίας μας;

–ΠΟΠΗ ΑΒΡΑΑΜ: Η Αϊρήν είναι 
ένα πλάσμα έξυπνο, δραστήριο, 

γεμάτο ενέργεια και ικανότητες 
αλλά μοναχικό και αποκλεισμένο 
από την κοινωνία. Γι’ αυτό γίνεται 
στρυφνή, ρατσίστρια, περίεργη, 
αυστηρή, έχοντας μέσα στο μυαλό 
της μια δική της τάξη πραγμάτων. 
Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθή-
ματα εξαφανίζονται ως διά μαγεί-
ας μόλις ενταχθεί σε ένα σύνολο 
περιθωριακών έως παραβατικών 
ανθρώπων. Εκεί βρίσκει το χαμόγε-
λό της, τη γλυκύτητα που πιθανόν 
ποτέ της να μην ήξερε ότι έκρυβε 
μέσα της, αναπτύσσει ικανότητες, 
αποδέχεται ανθρώπους που κάτω 
υπό άλλες συνθήκες θα έβγαζε συ-
μπεράσματα άρνησης κι απόρρι-
ψης, κάνει επιτέλους όνειρα και 
σχέδια και νιώθει πραγματικά ευ-
τυχισμένη και ελεύθερη.
 –Είναι περιθωριακοί τύποι οι 

ήρωες του Μπένετ ή απλώς ευ-

νουχισμένοι;

–Π.Α.: ∆εν θεωρώ πως είναι ευ-
νουχισμένοι οι άνθρωποι του Μπέ-
νετ. Θέλουν αγάπη και μια θέση 
μέσα στην κοινωνία που να τους 
αξίζει. ∆εν τυγχάνουν της μέριμνας 
από καμιά αρμόδια κρατική αρχή, 
από κανένα κοινωνικά αποδεκτό 
σύνολο γιατί εν τέλει το κράτος 
και η εξουσία είναι που είναι στεί-
ρα και ευνουχισμένα και παραμε-
ρίζουν και περιθωριοποιούν τους 
πολίτες τους. Άνθρωποι ικανοί που 
θέλουν κάποιον να σκύψει και να 
τους δώσει το χέρι. Αυτό θέλουν 
οι άνθρωποι του Μπένετ.

Κρεββάτι 
ανάμεσα 
στις φακές
 Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Λάρκου
Ηθοποιός: Πέννυ Φοινίρη

–Παναγιώτη, τι θέλησες να 

αποτινάξει πρώτα η Σούζαν, 

από πάνω της;

–ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΚΟΥ: Τίπο-
τα. Η Σούζαν είναι χρήσιμη, για-
τί μπορεί να λειτουργήσει ως πα-
ράδειγμα. Η Σούζαν πνίγεται. Η 
Σούζαν καταστρέφεται από την 
καταπίεση ενός χαρισματικού εγω-
κεντρικού συζύγου. Η Σούζαν πνί-
γεται στο αλκοόλ. Τη σκοτώνει η 
ντροπή της για την αναγκαστική 
λατρεία ενός Θεού στου οποίου 
την ύπαρξη δεν πιστεύει. Η Σού-
ζαν ντρέπεται να ζήσει. Γι’ αυτό 
την άφησα στην ησυχία της να 
πει την ιστορία της. Κάποιες φο-
ρές είναι καλύτερο να αφήνεις τους 
ήρωες στη σκηνή να καταρρέουν 
με πάταγο. Και εύχεσαι ο θόρυβος 
της πτώσης τους να λειτουργήσει 
σαν μικρό, ενοχλητικό ξυπνητήρι.
–Ελευθερία, πρέπει, νοσηρό-

τητα, ελπίδα, είναι χρώματα 

που θα βάζατε στη σκηνοθε-

τική σας παλέτα;

–Π.Λ.: Το βασικό μου χρώμα εί-
ναι η αγάπη για τον άνθρωπο που 
έχω απέναντι και υπό την ευθύνη 
μου πάνω στη σκηνή. Και ο σεβα-
σμός στη διάνοια του θεατή που 
κάθεται στην πλατεία. Αν η παλέτα 
στρωθεί με αυτό, μπορεί να ανε-
χτεί πολλά χρώματα. Αρκεί και ο 
θεατής να σεβαστεί και ο ίδιος τη 
διάνοιά του και να μη χαρίζει την 
αγάπη του αποκλειστικά στους 
χαϊδεύοντες τα ώτα. Θα ήθελα να 

μην εξαντλούμε την ελευθερία μας 
στα εύκολα. Θα ήθελα τη νοσηρό-
τητα να την κοιτάμε κατάματα. Θα 
ήθελα να μην πρέπει να ζούμε για 
τους άλλους.
–Τι μας διδάσκουν ο Γκράχαμ, 

η Σούζαν και η Αϊρήν;

–Π.Λ.: Πως πολύς κόσμος είναι 
ζωντανός. Αυτό δεν σημαίνει ανα-
γκαστικά ότι ζει κιόλας. Αυτό το 
έγραψα στο χαρτί πριν από αρκε-
τά χρόνια. Περιμένω τη μέρα που 
θα μπορώ να το διαγράψω.
–Πέννυ, τι ήταν αυτό που απε-

γκλώβισε τη Σούζαν; Είναι εύ-

κολο τελικά να σπάσουμε τα 

πρέπει;

–ΠΕΝΝΥ ΦΟΙΝΙΡΗ: Η Σούζαν 
ως πρόσωπο δεν θεωρώ πως απε-
γκλωβίζεται στο τέλος. Στο κεί-
μενο το ενδεχόμενο παραμείνει 
ανοιχτό για να επιλέξει ο θεατής. 
Όμως προσωπικά θεωρώ πως πα-
ραμένει δέσμια της θλιβερής πραγ-
ματικότητάς της. Σαν χαρακτήρας 
η Σούζαν όμως απεγκλωβίστηκε 
και παρουσιάστηκε σε μένα όταν 
ανακάλυψα και συνειδητοποίησα 

τι μπορεί να συμβεί στους ανθρώ-
πους όταν τους κλέβουμε τη φω-
νή τους. Όταν δεν τους ρωτάμε 
και θεωρούμε δεδομένες τις πε-
ποιθήσεις και τις ανάγκες τους. 
Μπορεί να τους πνίξουμε. Όταν 
της άφησα χώρο να μου μιλήσει, 
την άκουσα! Κυριολεκτικά και με-
ταφορικά (γέλια!)! 
–Είναι περιθωριακοί τύποι οι 

ήρωες του Μπένετ ή απλώς ευ-

νουχισμένοι; 

–Π.Φ.: Ο δικός μου χαρακτή-
ρας φαινομενικά δεν είναι περι-
θωριακός, αντίθετα αναγκάζεται 
να συμμετέχει σε μια πληθώρα 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. 
Φαινομενικά είναι μέρος ενός 
συνόλου. Ευνουχισμένοι ως ένα 
βαθμό βρίσκονται σε κάποια στιγ-
μή όλοι οι άνθρωποι. Το θέμα εί-
ναι να βρεις τη δύναμη να τινά-
ζεις από πάνω σου το καλό παιδί 
και μαζί του, τις προσδοκίες όλου 
του κόσμου. Της οικογένειας και 
της κοινωνίας στην οποία υπάρ-
χεις. Να ζήσεις όπως θες εσύ. ∆ύ-
σκολο πράγμα. Με επιπτώσεις. 
Οπότε η Σούζαν μπορεί να είναι 
γειτόνισσά μου, αλλά ποτέ να μη 
βρήκα το θάρρος να τη γνωρίσω. 
Και θα ήθελα να το αποκτήσω 
αυτό το θάρρος.

Μια ενδιαφέρουσα τριαδική θεατρική πράξη  
«Φωνές» του Μπένετ από την ΕΘΑΛ: Τρεις σκηνοθέτες, τρεις ηθοποιοί, τρεις μονόλογοι για τον άνθρωπο και τους δαίμονές του

Ανδρέας Αραούζος: «∆εν υπάρχει περίπτωση να μην κατανοήσει ο θεατής 
τον Γκράχαμ, όσο αντίθετος και αν είναι σε επιλογές και τρόπους ζωής...».

Πατατάκι μέσα στη ζάχαρη

Φώτης Αποστολίδης: 
«Η κοινωνία μας δεν 
μοιάζει με τον Γκράχαμ. 
Ο Γκράχαμ είναι 
υπερευαίσθητος, 
αλλά δεν έχει βρει τον 
τρόπο να διαχειριστεί 
αυτό το προσόν».

Παναγιώτης Λάρκου: 
«Κάποιες φορές είναι 
καλύτερο να αφήνεις 
τους ήρωες στη σκηνή 
να καταρρέουν με 
πάταγο. Και εύχεσαι 
ο θόρυβος της πτώσης 
τους να λειτουργήσει 
σαν μικρό, ενοχλητικό 
ξυπνητήρι».

Πόπη Αβραάμ: 
«Ανθρωποι ικανοί 
που θέλουν κάποιον 
να σκύψει και να 
τους δώσει το χέρι. 
Αυτό θέλουν οι 
άνθρωποι του Μπένετ».

Πέννυ Φοινίρη: «Ευνουχισμένοι ως ένα βαθμό βρίσκονται σε κάποια 
στιγμή όλοι οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να βρεις τη δύναμη να τινάζεις από 
πάνω σου το καλό παιδί και μαζί του, τις προσδοκίες όλου του κόσμου».

Αλεξία Παπαλαζάρου: «Στη σκηνοθετική παλέτα χωράνε όλα τα χρώμα-
τα. Γιατί η ίδια η ζωή κουβαλά όλα τα χρώματα. Και ο σκηνοθέτης καλείται 
να πει μια ιστορία από τη ζωή με ό,τι αυτή κουβαλά».
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Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συμβαίνει τις μέρες αυτές να διαβάζω 
μια νέα έκδοση του Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών. Περιλαμβάνει 
άρθρα του Ηλία Βενέζη, καθώς και 
την αλληλογραφία του με τη Μέλ-
πω Μερλιέ, σε επιμέλεια Χαράλα-
μπου Λ. Καράογλου. Γράφει στον 
πρόλογο ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης 
πως ο Βενέζης «υπήρξε ο εμβλημα-
τικός λογοτεχνικός διερμηνευτής 
του δράματος του Μικρασιατικού 
ελληνισμού στην ελληνική πνευ-
ματική ζωή». Και είναι αλήθεια πως 
χωρίς το Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, και το εμπνευσμένο έρ-
γο της Μέλπως και του Οκτάβιου 
Μερλιέ, ένα μεγάλο κομμάτι της 
μικρασιατικής μνήμης θα είχε εξα-
ερωθεί. Στους προσφυγικούς συνοι-
κισμούς ανά την Ελλάδα, αλλά πο-
λύ περισσότερο, ίσως, στην Αθήνα 
και στον Πειραιά εντοπίζει κανείς 
μικρές ενότητες αλλά κατά κανόνα 
θραύσματα του οικιστικού ίχνους 
της μεγάλης προσφυγικής περιπέ-

τειας που σημάδεψε τη ζωή εκα-
τοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και 
άλλαξε για πάντα την κατεύθυνση 
και τη φυσιογνωμία της πρωτεύου-
σας. Ενας αισθαντικός ανιχνευτής 
του προσφυγικού ίχνους θα συνέ-
θετε με κόπο το αρχιτεκτονικό μαρ-
τυρολόγιο, καθώς τα περισσότερα 
προσφυγικά σπίτια έχουν σαρωθεί. 
Οσα όμως μένουν όρθια, στέκουν 
συγκινητικά ως στήλες που θυμί-
ζουν την πιο δραματική στροφή 
του νεότερου ελληνισμού.

Το 2022 θα ακούσουμε πολλά και 
βαρύγδουπα για την επέτειο των 
100 χρόνων από την έναρξη του 
προσφυγικού δράματος. Και είναι 
βέβαιο πως έως σήμερα, εκτός από 
αποσπασματικές κινήσεις κατα-
γραφής και διάσωσης, δεν υπήρξε 
ποτέ μια συγκροτημένη πολιτική 
για τη διαχείριση του οικιστικού 
και αρχιτεκτονικού προσφυγικού 
αποθέματος. Είναι επίσης, βέβαιο, 
πως παρά την τεράστια λαογραφι-
κή, κοινωνιολογική και συναισθη-
ματική αξία, πολλά από τα πρόχειρα 
στημένα προσφυγικά καταλύματα 
του Μεσοπολέμου δεν ήταν δυνα-
τόν (ούτε ήταν επιθυμητό) να δι-
ασωθούν, καθώς πολλά από αυτά 
ήταν αυτοσχέδια παραπήγματα. 
Ευτυχώς υπήρξαν κάποιες κατα-

γραφές, ως μνήμες ή φωτογραφίες. 
Παραδόξως ή όχι, σήμερα διασώζο-
νται ως χαλάσματα, περισσότερο, 
ακόμη και κάποια από τα πιο ευτε-
λή ως προς τα υλικά οικοδόμησης 
προσφυγικά σπίτια, τα οποία αξίζει 
να καταγραφούν και να ενταχθούν 
σε ένα αποθετήριο μνήμης.

Αλλά η συγκίνηση μπροστά σε 
ένα σπίτι προσφύγων, ιδίως του Με-
σοπολέμου, θέτει μια σειρά από ζη-
τήματα. Αυτά άπτονται του τρόπου 

διαχείρισης της συλλογικής μνήμης 
τόσο σε επίπεδο κεντρικής ή τοπι-
κής διοίκησης όσο και σε επίπεδο 
συλλόγων και ιδιωτών. Τα χάσματα, 
η ανακολουθία και η έλλειψη ουσια-
στικού ενδιαφέροντος (ή ακόμη και 
η αδυναμία κατανόησης της υπε-
ραξίας) οδήγησαν σε καταστροφή 
ακόμη και των περισσότερο αστι-
κών αρχιτεκτονικών συνόλων του 
προσφυγικού ελληνισμού στις συ-
νοικίες της πρωτεύουσας. ∆ιερράγη-
σαν αυθεντικά μέτωπα προσόψεων 
στην Καισαριανή ή στον Βύρωνα, 
σε περιοχές που βρίσκονται εγγύτα-
τα του κέντρου της πόλης, και που 
εδώ και πολλά χρόνια προσελκύουν 
αστικά στρώματα. 

Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ση-
μειώσει κανείς, και με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης ενός αιώνα από 
την καταστροφή και την έξοδο του 
ελληνικού στοιχείου από τα μικρα-

σιατικά παράλια, την Καππαδοκία, 
τον Πόντο και την Ανατολική Θρά-
κη, πως η ανταλλαγή πληθυσμών 
ανάμεσα στην Ελλάδα και στην 
Τουρκία άλλαξε τόσο την Αθήνα 
όσο και τη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα 
άρχισε να αποκτά μητροπολιτικά 
χαρακτηριστικά και η Θεσσαλονίκη 
άρχισε να ενισχύεται εθνογραφικά, 
τάση που είχε αρχίσει ήδη από το 
1913. Ειδικά για την Αθήνα, η έλευ-
ση χιλιάδων προσφύγων, με διάφορα 
βιώματα, αναφορές, συνήθειες και 
καταβολές, αναμόχλευσε την αστική 
παράδοση που είχε πλέον ριζώσει 
στην πρωτεύουσα. Οι πρόσφυγες, 
είτε ήταν αγρότες είτε ήταν αστοί, 
άλλοι φέροντες την ανατολική πα-
ράδοση και άλλοι τον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής, συνετέλεσαν όλοι στη 
διάχυση της απαραίτητης ποικιλίας 
την οποία έχει ανάγκη κάθε πόλη 
για να αναπτυχθεί ως μεγαλούπολη.

Τα ίχνη των προσφύγων στην 
Αθήνα και στον Πειραιά είναι πά-
μπολλα. Από τη Νίκαια και τη ∆ρα-
πετσώνα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλ-
φεια και την Καλλιθέα, υπάρχουν 
συμπαγείς ή θραυσματικές αρχιτε-
κτονικές μνήμες, σύνολα ή νησίδες 
ισχυρής αφηγηματικής δύναμης. 
Είναι ευκαιρία να δούμε εξαρχής 
το οικιστικό απόθεμα της προσφυ-
γικής εγκατάστασης στους δήμους 
της Αττικής (και φυσικά σε όλη τη 
χώρα, όπου διασώζονται πολύ εν-
διαφέροντα σύνολα, όπως π.χ. στη 
Θήβα ή στην Πάτρα, αν μείνει κα-
νείς σε κοντινές προς την πρωτεύ-
ουσα πόλεις). 

Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον να εξετάσει κανείς, αφενός, 
τη διαβάθμιση των προσφυγικών 
συνοικισμών, ανάλογα με την οι-
κονομική δυνατότητα και την εξ 
αυτής αρχιτεκτονική έκφραση, και 
αφετέρου την επίδραση που είχε 
η έλευση των προσφύγων στην 
εξ αντανακλάσεως γέννηση χω-
ροθετημένων κηπουπόλεων (Ψυ-
χικό, Εκάλη κ.λπ.), οι οποίες με 
τη σειρά τους ενσωμάτωναν τις 
κατακλυσμιαίες αλλαγές και επι-
τάχυναν το πρώιμο μητροπολιτι-
κό φαινόμενο. 

Διάσπαρτες οι προσφυ-
γικές κατοικίες 
στους δήμους της Αθή-
νας και του Πειραιά, 
αρθρώνουν έναν χαμη-
λόφωνο ψίθυρο.

Μία από τις εισόδους σε διαμερίσματα του προσφυγικού συγκροτήματος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. 

Αυλή σε εγκαταλελειμμένο προ-
σφυγικό σπίτι στον Βύρωνα. 
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Η μνήμη
των προσφύγων,
έναν αιώνα μετά
Η επέτειος των 100 χρόνων αναθερμαίνει

το βλέμμα σε μια κληρονομιά που χάνεται



Θ Ε Α Μ Α ΤΑ

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 202110 ●  Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση - (E) 
 Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.00 Κοίτα με στα μάτια - (E)
 Κοινωνική εκπομπή.
11.30 Χρυσές συνταγές
 Mε τη Μαριλ. Ιωαννίδου.
12.00 Βrand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μοvie Time
15.30 Προσωπογραφίες, 
16.15 Project: Nostalgia
 Σειρά ντοκιμαντέρ.
17.30 Χρονογράφημα, IV
 Ντοκυμαντέρ.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια  
 Σειρά εποχής.
19.20 Ειρήνη Πάσι
 Κωμωδία εποχής.               
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
 Αθλητική εκπομπή.
21.30 Παραδοσιακή βραδιά
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.15 EIΔHΣEIΣ
23.20 Χρονογράφημα - (Ε)
23.50 Road Story - (Ε)
00.20 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
01.15 Μovie Time - (Ε)
01.45 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.45 Αθλητική Κυριακή - (Ε)
03.15 Αμύνεσθαι 
 περί πάτρης - (Ε) 
03.45 Project: Nostalgia - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ. 
04.30 Σπίτι στη φύση - (E) 
05.00 Xρονογράφημα - (Ε)

07.30 Mαγικός κόσμος - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
07.50 Παιδική ζώνη
 α. Μάγια η μέλισσα
 β. Το θαυμαστό ταξίδι
 του Νιλς Χόλγκερσον 
 γ. O μικρός Χνουδωτός
 δ. Μπόμπι και Μπιλ 
 ε. Σπίριτ, το άγριο άλογο
 στ. Τα τρενάκια ρομπότ
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
 Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη
16.00 Ιστορίες του χωρκού - (E)
 Κωμική σειρά, με τους
 Ανδρέα Αργυρίδη, 
 ∆ώρα Κακουράτου, κ.ά.
16.30 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Kωμική σειρά..
17.05 Βaywatch -  (Ε)
 Περιπετειώδης σειρά.
17.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
18.30 Εκείνη & εκείνοι 
  Mε την Αθηνά Χάλκου. 
19.30 Σελίδες ιστορίας
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 The post: 
 Απαγορευμένα μυστικά
 (The post). Πολιτικό  
 θρίλερ, με τους 
 Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς.
23.00 Τhe sixties
  Σειρά ντοκιμαντέρ, που 

διερευνά τις πιο χαρα-
κτηριστικές στιγμές της 
δεκαετίας του ’60 στην 
Αμερική. 

23.45 Μουσικό ραντεβού - (Ε) 

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Οδοιπορικό
 με τον Νίκο Μάνεση.
06.45   Νόστιμα και απλά
07.50   Σαββατογεννημένες
 Ελληνική κωμική σειρά.
08.45 Η φαμίλια - (Ε)
 Κωμική σειρά.   
09.20 Εύκολα και σπιτικά
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με την Αθηνά Λοϊζίδου.
09.50 Σαββατοκύριακο 
 με τον Μάνεση 
13.00 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
13.50 Οικογενειακές 
 ιστορίες - (Ε)
14.50 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά.    �
15.40 The Λούης 
 Νight Show - (Ε) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα
 Κωμική σειρά.     �
18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον Alpha
 Talk show,
 με τον Τάσο Τρύφωνος.�
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.20 Η γη της Ελιάς
 Κοινωνική σειρά.    �
23.15 Κάμπινγκ - (Ε)
01.00 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ 
 στον Alpha - (Ε)
02.30 Κάρμα - (Ε) 
 Κοινωνική σειρά
 της Χριστιάνας Αρτεμίου.
03.15 Σαββατοκύριακο 
 με τον Μάνεση - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.05 The post 21.20 Η γη της Ελιάς

Συνέβη στο Σόχο ���½
ΘΡΙΛΕΡ (2021)
Σκηνοθεσία: Εντγκαρ Ράιτ
Ερμηνείες: Ανια Τέιλορ-Τζόι,
Τομασίν Μακένζι, Ματ Σμιθ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μία από τις πιο αξιόλογες ταινίες 
που είδαμε στο περασμένο Φεστι-
βάλ Βενετίας, είναι μια δημιουργία 
του Εντγκαρ Ράιτ («Baby Driver», 
«Το τέλος του κόσμου»), τον οποίο 
έως τώρα είχαμε συνηθίσει περισ-
σότερο ως σκηνοθέτη κωμικών πε-
ριπετειών. Εδώ ωστόσο τα πράγ-
ματα είναι πολύ διαφορετικά με 
ένα βίντατζ ψυχολογικό θρίλερ, το 
οποίο μας ταξιδεύει στο Λονδίνο 
της δεκαετίας του 1960.  Η αρχή 
πάντως γίνεται στο σήμερα με τη 
νεαρή Ελοΐζ (Τομασίν Μακένζι), μια 
εσωστρεφή πρωτοετή φοιτήτρια 
μόδας από την επαρχία, η οποία 
πιάνει σπίτι στη γειτονιά του Σόχο. 
Θέλοντας να αποδράσει από έναν 
σύγχρονο κόσμο που βασικά την 
τρομάζει, η κοπέλα θα βυθιστεί 
σε ένα ονειρικό σύμπαν, ταξιδεύ-
οντας στα τρομερά ’60s, όπου και 
γνωρίζει το alter ego της, τη Σά-
ντι (Ανια Τέιλορ-Τζόι). Η τελευταία 
είναι όλα όσα «λείπουν» από την 
Ελοΐζ: τολμηρή, κοινωνική, σέξι και 
έτοιμη να ξεδιπλώσει τα φτερά της 
για μια καριέρα ως τραγουδίστρια. 
Τα πράγματα ωστόσο δεν εξελίσ-
σονται όπως δείχνουν εξαρχής και 
σύντομα η Σάντι –και μαζί της η 
Ελοΐζ– θα εγκλωβιστεί σε μια τρο-
μακτική κατάσταση εκμετάλλευ-
σης - κακοποίησης, η οποία ουσια-
στικά θα καταστρέψει τη ζωή της. 
Ο Εντγκαρ Ράιτ αντλεί –στα όρια 

της αντιγραφής– από διάφορες κι-
νηματογραφικές πηγές προκειμέ-
νου να συνθέσει τον μύθο του. Η 
ιστορία της απόδρασης σε άλλη 
εποχή δεν είναι φυσικά καινούρ-
για και φέρνει στον νου το «Με-
σάνυχτα στο Παρίσι» του Γούντι 
Αλεν (από τα πιο πρόσφατα), αν και 
εδώ η υπόθεση έχει περισσότερο 
σκοτεινές παρά ρομαντικές προ-
εκτάσεις. Τα φαντάσματα από το 
«Οι άλλοι» όπως και η «Περσόνα» 
του Μπέργκμαν αποτελoύν επί-
σης φανερά πρότυπα ενός φιλμ 
το οποίο καταφέρνει πάντως να 
διακριθεί ως αυθύπαρκτο, κυρίως 
χάρη στον σχεδόν υποδειγματικό 
ρυθμό, την υπέροχη αισθητική και 
την προσοχή του στη λεπτομέρεια. 
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν 
επιπλέον οι ερμηνείες, με πρώτες 
φυσικά εκείνες των δύο νεαρών 
πρωταγωνιστριών. Από τη μία η 
20χρονη Νεοζηλανδή Τομασίν Μα-
κένζι, η οποία τα καταφέρνει πολύ 
καλά αναλαμβάνοντας πιθανότατα 
το πιο απαιτητικό μισό της ταινίας· 
από την άλλη η χαρισματική Ανια 
Τέιλορ-Τζόι, η οποία και μόνο με 
τον μαγνητισμό της δεν σε αφή-
νει να πάρεις τα μάτια σου από 
την οθόνη, όποτε βρίσκεται αυ-
τή εκεί. Στο πλευρό τους έχουν 
ακόμα τη σπουδαία Νταϊάνα Ριγκ 
στην τελευταία εμφάνιση της κα-
ριέρας της και τον Ματ Σμιθ του 
«The Crown».

Ολα τα παραπάνω συγκεντρώ-
νονται, όπως είπαμε, σε ένα καλο-
κουρδισμένο θρίλερ, με σύγχρο-
νες κοινωνικές προεκτάσεις –π.χ. 
το ζήτημα της κακοποίησης– το 
οποίο, παρά τις όποιες υπερβολές 
του, βγαίνει άνετα στον αφρό.

Ο καστανάνθρωπος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2021)
Δημιουργός: Ντόρτε Βέρνε Χο, 
Μίκελ Σέρουπ
Ερμηνείες: Ντανίκα Κούρσιτς, 
Ντέιβιντ Ντένσικ, Ιμπεν Ντόρνερ 

Προερχόμενη από τη δημοφιλέστα-
τη αστυνομική λογοτεχνική σχολή 
της Σκανδιναβίας, η νέα σειρά του 
Netflix μάς στέλνει συγκεκριμένα 
στη ∆ανία, που συγκλονίζεται από 
μια σειρά άγριων φόνων γυναικών. Η 
αστυνόμος Νάια Τούλιν μαζί με τον 
συνεργάτη της, Μαρκ Χες, θα κλη-
θούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση 
προσπαθώντας να αποκρυπτογρα-
φήσουν το νόημα των «κασταναν-
θρώπων», των μικρών ομοιωμάτων 
δηλαδή που αφήνονται σαν υπογρα-
φή του εκτελεστή στον τόπο του 
εγκλήματος. Παράλληλα, η υπόθεση 
εξαφάνισης ενός νεαρού κοριτσιού, 
κόρης μιας υπουργού της κυβέρνη-
σης, έρχεται ξανά στο προσκήνιο.

Η μίνι σειρά των έξι επεισοδίων 
είναι αυτό ακριβώς που υπόσχεται 
η περιγραφή της: ένα ατμοσφαιρικό 
αστυνομικό θρίλερ, ποτισμένο από 
μπόλικη βορειοευρωπαϊκή μουντάδα 
και κατάθλιψη, μαζί με τακτοποιημέ-

νη πλοκή και καλοστημένες ανατρο-
πές. Οπτικά το επίπεδο είναι επίσης 
υψηλό, με τα κατακόκκινα –κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά– καστανο-
δάση να κυριαρχούν σε μερικά υπέ-
ροχα πλάνα, ενώ και ο χειρισμός της 
κάμερας υπηρετεί άψογα τις στιγμές 
έντασης, όταν αυτές προκύπτουν. 
Μοναδικό πιθανό ψεγάδι είναι οι 
κάπως άνευρες ερμηνείες, που δεν 
διευκολύνουν ακριβώς την επικοι-
νωνία ήρωα - θεατή.

 

Το χρυσό γάντι ���
ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν
Ερμηνείες: Γιόνας Ντάσλερ, Μαργκα-
ρέτε Τίζελ, Αδάμ Μπουσδούκος 

Η πιο προκλητική, τολμηρή ταινία του 
πολύ αγαπητού (και) στη χώρα μας 
Φατίχ Ακίν είναι ένα σοκαριστικό 
αλλά πολύ καλοφτιαγμένο θρίλερ, 
το οποίο βλέπουμε στην πλατφόρ-
μα του Cinobo. Η ιστορία του είναι 
αυτή ενός αληθινού σίριαλ κίλερ. 
Ο Φριτζ Χόνκα είναι ένας άσχημος, 
σχεδόν παραμορφωμένος νέος άν-
δρας, ο οποίος αναζητάει συντρο-
φιά στο ποτό και στις γυναίκες που 
συναντά κάθε βράδυ στο ομώνυμο 

της ταινίας μπαρ. Μερικές από αυ-
τές, ωστόσο, βρίσκουν φρικιαστικό 
τέλος στα χέρια του. ∆εν υπάρχει αμ-
φιβολία πως ο Ακίν φλερτάρει εδώ 
επικίνδυνα με τα όρια της γραφικής 
βίας· θέλει πραγματικά γερό στομάχι 
για να αντέξει κάποιος μερικές σκη-
νές, με τον ήχο να είναι συχνά εξί-
σου ανατριχιαστικός με την εικόνα. 
Αυτή, ωστόσο, είναι μόνο μια πρώτη 
ανάγνωση. Σε δεύτερο επίπεδο, το 
φιλμ αποτελεί ένα ενδιαφέρον κοι-
νωνικό πορτρέτο, αναμφισβήτητα 
ωμό και άγριο, ταυτόχρονα όμως και 
αλλόκοτα ελκυστικό. Η φωτογραφία 
του Ράινερ Κλάουσμαν είναι εξαιρε-
τική, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις 
σκηνές στο μπαρ, όπου βλέπουμε το 
γκροτέσκο πρόσωπο μιας Γερμανί-
ας διαλυμένης σε κάθε επίπεδο, να 
ποτίζεται στο αλκοόλ και στην ανά-
λαφρη μουσική, σαν να πασχίζει να 
ξεχάσει. Ο νεαρός Γιόνας Ντάσλερ 
από την πλευρά του, αν και αγνώρι-
στος κάτω από τα προσθετικά και το 
μακιγιάζ, καταφέρνει να αποδώσει 
πειστικά τον Χόνκα σε όλο του το 
απωθητικό μεγαλείο· άλλες φορές 
πάλι οι αντιδράσεις του είναι κω-
μικές, προκαλώντας ακόμη και το 
γνήσιο γέλιο του θεατή.

Επάνω, η Ντανίκα Κούρσιτς πρω-
ταγωνιστεί στη δανική σειρά του 
Netflx «Ο καστανάνθρωπος». Κάτω, 
ο αγνώριστος Γιόνας Ντάσλερ στην 
ταινία «Το χρυσό γάντι», που είναι 
διαθέσιμη στο Cinobo. 

Οι... σίριαλ κίλερ κάνουν κατάληψη στις οθόνες

Το Λονδίνο
των ’60s
ως σκηνικό
αγωνίας
Το νέο φιλμ του Εντγκαρ Ράιτ

Η χαρισματική Ανια Τέιλορ-Τζόι ως Σάντι (εδώ με τον Ματ Σμιθ) και μόνο με τον μαγνητισμό της δεν σε αφήνει να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη.

HOME CINEMA

05.40 Πάρης και Ελένη - (E)
 Ελληνική κωμική σειρά.
06.30 Ας πρόσεχες - (E)
08.00 Mamma Mia - (E)
08.50 Το έβδομο κλειδί - (E)
09.30 ∆είξε μου 
 τον φίλο σου - (Ε)
11.10 Ταξί - (E) 
 Τηλεπαιχνίδι
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
 Ενημερωτική εκπομπή, 
 για την υγεία.
12.50 Την πάτησα - (Ε)
14.00 Θα βρεις τον 
 δάσκαλό σου - (Ε)
14.50 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.20 5 X 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι,
 με τον Μάρκο Σεφερλή.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5 X 5 - (Συνέχεια) 
18.45 Mελίαρτος - (Ε)
 Κοινωνική σειρά.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 ROUK ZOUK Special
 Τηλεπαιχνίδι,
23.00 Αίγια... Fuxia! - (E) 
 Κωμική σειρά.    
00.15 The 2Night Show
 Late night show, με τον 
 Γρηγόρη Αρναούτογλου.
01.50 Shades of Blue
 Αστυνομική -
 δραματική σειρά.
02.30 Το τρίτο στεφάνι - (E)  
 Κοινωνική σειρά.
03.20 Steps - (E)  
 Ελληνική νεανική σειρά.
04.20 Το σόι μου μέσα - (E)  
 Κωμική σειρά.

07.00 Θεία λειτουργία
  Από τον Καθεδρικό Ναό 

Αποστόλου Βαρνάβα, 
 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
09.50 ΟPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή, 
 με την Ελένη Τσολάκη.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 The OMG Show - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.45 Επιπλογκουρμεδιές
17.45 Εικόνες - (Ε)
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Εικόνες - (Συνέχεια).
18.45 Ανοιχτά - (E)
 Με την Αννίτα Πάνια.
20.10 OMEGA NEWS
21.00 Dancing With the Stars
 Χορευτικός διαγωνισμός,  
 με τη Βίκυ Καγιά.
00.30 Τοtal Blackout - (E)
  Τέσσερις τολμηροί συμ-

μετέχοντες, καλούνται 
να τα βγάλουν πέρα με 
απρόβλεπτες δοκιμασίες 
σε ένα χώρο που δε μπο-
ρούν να δουν τίποτα! 

01.30 ΟPEN Weekend - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή, 
 με την Ελένη Τσολάκη. 
04.00 Σημεία και τέρατα - (E)
 Κωμική σειρά, με τους
 Χρήστο Σιμαρδάνη, 
 Μαρία Τζομπανάκη, κ.ά.
06.00 O άντρας των 
 ονείρων μου - (E)
 Κωμική σειρά, με τους
 Ρένο Χαραλαμπίδη, 
 ∆ημήτρη Λιακόπουλο .

06.00 Τα χρυσόψαρα - (E)
 Κωμική σειρά.
07.00 Love it - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
08.00 Καλό μεσημεράκι - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.30 Ώρα για φαγητό - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με την Αργυρώ
 Μπαρμπαρίγου.
10.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά. 
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ.
11.40 Κάτι ξαναψήνεται - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής, με 

την Κων/να Σπυροπούλου.
13.00 Passenger
  Ταξιδιωτική εκπομπή.
13.50 Μόλις χθες - (E)
15.15 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή, 

με τους Γρηγόρη 
 Γκουντάρα και 
 Ναταλί Κάκκαβα.
17.30 Τhe Voice of Greece - (E)
 Μουσικός διαγωνισμός..
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10 Τhe Voice of Greece
 (Συνέχεια)
19.10 H πεθερά 
 Κωμική σειρά.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.10 The Voice of Greece
 Μουσικός διαγωνισμός.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Η πεθερά - (Ε)
 Κωμική σειρά.  
01.30 1821: Oι ήρωες - (Ε)
02.30 Όλα Γκουντ - (Ε)

07.45 Ο γαμπρός μου 
 ο δικηγόρος
09.30 Το καρέ του έρωτα
11.10 Τι κάνει ο άνθρωπος
 για να ζήσει...
12.45 Χαμένη ευτυχία
14.15 Ποιος Θανάσης
15.45 Εκείνοι που ξέρουν 
 ν’ αγαπούν
17.15 Κάποια μάνα αναστενάζει
18.30 Η ωραία του κουρέα
20.00 Ο γόης
21.35 Γαμπρός με φούντες
23.45 Η ζαβολιάρα
01.15 Χαμένη ευτυχία
02.45 Κάποια μάνα αναστενάζει
04.00 Η καφετζού

 ANT1 ΤHΛ.: 22200200  ΟMEGA ΤHΛ.: 22477777  ΣΙΓΜΑ ΤHΛ.: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

18.45 Mελίαρτος 21.00 Dancing With the Stars 21.10 The Voice of Greece 00.30 L.Α. Confidential

18.30 Η ωραία του κουρέα

06.30 Παιδικές σειρές
08.05 Παιδικό παραμύθι
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι 
 Σαββατοκύριακο.
16.35 Τηλεαγορά
19.00 Ταξίδι γεύσεων - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.30 Ξένη ταινία
00.10 Ξένη ταινία

07.45 ∆ιεθνείς Ειδήσεις 
08.00 Μουσικό πρόγραμμα
10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
14.00 Ασημένια φεγγάρια
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Σύντομο Δελτίο
 Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
17.20 Έξυπνες αγορές
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
22.00 Η προδοσία
23.45 Ξένη ταινία

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00 Tζιπ, περίπτερο και 
 αγάπη - Ελληνική ταινία.
09.35 Μικροί ντετέκτιβ σε
 μεγάλους μπελάδες
12.00 Τάσος στη μουσική - (E)
13.10 Ο χρυσός και ο τενεκές
 Ελληνική ταινία. 
15.20 Το στραβόξυλο
 Ελληνική ταινία.
19.00 Falling for Vermont
 Aισθηματική ταινία.
21.00 Όλα στο φως (Spotlight)
 Βιογραφικό δράμα.

06.30 Terra Willy
08.00 Pharaoh’s War
10.00 Deutschland 89 - Ep. 6
11.00  Elliot The Littlest 

Reindeer
12.45 The Hurt Locker
15.00 Evita
17.20 Ordinary Love
19.00 Badland
21.00 Black Bear   
23.00 Seized
00.30 L.Α. Confidential
03.00 Dangerous Remedy
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Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Η Μαρία Κάλλας της γλύπτριας 
Αφροδίτης Λίτη επανέφερε μια 
παλιά συζήτηση περί της τέχνης 
σε δημόσιο χώρο στην Αθήνα. ∆εν 
είναι η πρώτη φορά που παρατη-
ρούνται τόσο έντονες αντιδρά-
σεις. Χωρίς να θέλω να προβώ σε 
συγκρίσεις, από την εποχή που 
κατασκευαζόταν το μνημείο του 
Αγνωστου Στρατιώτη έως τον ∆ρο-
μέα του Βαρώτσου στην Ομόνοια, 
το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως έως 
τον ανδριάντα της Λίτη, ποτέ δεν 
υποδεχόμασταν το νέο με καλή 
διάθεση, είτε δικαιώθηκε από τον 
χρόνο αργότερα είτε όχι. 

Την ίδια στιγμή, στη συζήτη-
ση κάποιοι επανέφεραν ένα πα-
λιό ερώτημα: Τόσες αρχαιότητες 
έχουμε κρυμμένες σε αποθήκες 
μουσείων σε όλη τη χώρα, γιατί 
να μη βγουν στην επιφάνεια, να 
γίνει μια διασπορά της αρχαίας 
ελληνικής τέχνης στον δημόσιο 
χώρο, που μπορεί μάλιστα να προ-
σελκύσει και ξένους;

Ερευνώντας λίγο τη σχέση της 
πόλης με ανδριάντες και αγάλ-
ματα, νέα και αρχαία, έμαθα ότι 
μέχρι και τη δημαρχία Κοτζιά, τη 
δεκαετία του ’30, η Αθήνα έβλεπε 
να ανεγείρονται νέοι ανδριάντες 

και αγάλματα σε κεντρικούς χώ-
ρους. Μόνον η Φωκίωνος Νέγρη 
έχει 3-4 μαρμάρινα ή μπρούντζινα 
μνημεία που τοποθετήθηκαν εκεί-
να τα χρόνια. Μεταπολεμικά, τον 
πυρετό της ανέγερσης δημόσιων 
μνημείων αναβίωσε ο πρώην δή-
μαρχος ∆ημήτρης Αβραμόπουλος. 
Αναβίωσε μια τάση με καλά και 
ατυχή αποτελέσματα, η οποία εί-
χε προηγουμένως απαξιωθεί και 
θεωρηθεί παρωχημένη. 

Επ’ αυτού ρωτώ και τη γνώμη 
ενός ανθρώπου που ξέρει πολλά 
παραπάνω: του αρχαιολόγου στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κώ-
στα Πασχαλίδη. Οταν του ζητώ να 
σχολιάσει αυτή την πτυχή, μου λέει 
ότι «ο μαρμάρινος Περικλής δίπλα 
στο δημαρχείο, ας πούμε, δεν φέ-
ρει τη σφραγίδα της εποχής που 
φιλοτεχνήθηκε. Οπως για παρά-
δειγμα φέρουν οι ολόσωμοι λίθι-
νοι ανακεκλιμένοι υπερήρωες στις 
Θερμοπύλες που στήθηκαν τη δε-
καετία του 1950 και παραπέμπουν 
μεν στην ηρωική αρχαιότητα, αλλά 
μεταφέρουν και το στίγμα της επο-

χής τους, τη συντριπτική αισθητι-
κή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Νομίζω πως αυτό που αποφεύγουν 
πολλοί καλλιτέχνες, για λόγους δι-
ακριτικότητας ή επιβολής του ανα-
θέτη, είναι να βάλουν την υπο-
γραφή της δικής τους πνοής και 
εκείνη της εποχής τους με τρόπο 
αβίαστο. Ο μαρμάρινος Περικλής 
του δημαρχείου της Αθήνας είναι 
ένα τέτοιο ουδέτερο έργο, που περ-
νάει απαρατήρητο. Υπάρχουν και 
οι περιπτώσεις που οι καλλιτέχνες 

τολμούν να εντάξουν το στίγμα 
τους, με κόστος βαρύ». 

Η «μάχη» με τον χώρο
Ρωτώ τον Κώστα Πασχαλίδη 

αν τέτοια ήταν η περίπτωση της 
Αφροδίτης Λίτη. «Κοιτάξτε, η Λί-
τη είναι εξαιρετική καλλιτέχνις, 
εγνωσμένη και δημιουργική. Είναι 
γνωστή και στον επαγγελματικό 
μου χώρο, καθώς εργάστηκε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο για πολ-
λά χρόνια, αφήνοντας σπουδαία 

καλλιτεχνήματα. Στην περίπτω-
ση του ανδριάντα της Κάλλας, το 
έργο της αδικήθηκε. Εχασε τη μά-
χη με τον περιβάλλοντα χώρο, με 
το χώμα, το παρτέρι με τον μικρό 
ελαιώνα, το ύψος της θέσης του 
σε σχέση με τους διερχομένους, 
τον ανοιχτό ουρανό και τις αντα-
νακλάσεις στο στιλπνό μέταλλο. Σε 
έναν κατάλληλο κλειστό χώρο, το 
ίδιο έργο θα ήταν απολύτως επιτυ-
χημένο και δεν θα ενοχλούσε κα-
νέναν αυτόκλητο κριτή. Στο Μέ-

γαρο Μουσικής ή στο κτίριο της 
Λυρικής Σκηνής θα λειτουργούσε 
αριστουργηματικά». 

Ο Κώστας Πασχαλίδης μου ανα-
φέρει ένα άλλο παράδειγμα που το 
ξέρει καλά. «Οι Προμαχώνες της 
Βένιας ∆ημητρακοπούλου είναι 
ένα μεταμοντερνιστικό γλυπτικό 
σύμπλεγμα, το οποίο έλαμψε ως 
αριστούργημα στην πρώτη τοπο-
θέτησή του, στο αίθριο του Μου-
σείου Μπενάκη στην Πειραιώς. Το 
ίδιο έργο, στη νέα του θέση στον 
κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου λειτουργεί εντελώς δι-
αφορετικά. Βρίσκεται σε αντίστι-
ξη με το συμμετρικό τσιλλερικό 
κτίριο, προκαλεί με τους κεκλιμέ-
νους άξονες την αυστηρή νεοκλα-
σική συμμετρία των κιόνων και 
των πεσσών και οδηγεί σε έναν 
ανήσυχο και απολύτως δημιουργι-
κό διάλογο με τον θεατή. Οι άκομ-
ψες αντιδράσεις από επίσημα και 
ανώνυμα χείλη για την ασυμφω-
νία του έργου Προμαχώνες με το 
νεοκλασικό κάλλος το αδικεί και 
προδίδει, κατά τη γνώμη μου, μια 
μορφή μεροληψίας. Με άλλα λόγια, 
το βλέμμα του καθενός μας ζυγίζει 
και κρίνει το μεταμοντερνιστικό 
έργο σε σχέση με το νεοκλασικό, 
αδυνατώντας να προσμετρήσει τη 
θορυβώδη εικόνα του βρώμικου και 
αυτοσχέδιου καταυλισμού που συ-
νιστά η υπαίθρια εγκατάσταση του 
καφέ στον κήπο του Μουσείου. Με 
άλλα λόγια, κρίνουμε εύκολα ό,τι 
δεν έχουμε συνηθίσει».

Τι γίνεται με τα αρχαία αριστουργή-
ματα που είναι κρυμμένα σε απο-
θήκες; «Συχνά ακούω την έκφραση 
“καταχωνιασμένο”», λέει ο κ. Πα-
σχαλίδης. «Με ενοχλεί. Ο επαγγελ-
ματικός μου κλάδος φυλάσσει και 
ασφαλίζει τα κινητά έργα του πα-
ρελθόντος. ∆εν τα θάβει και δεν τα 
καταχωνιάζει. Βρίσκονται ασφαλή 
στις αποθήκες, δεν είναι επ’ ουδε-
νί λόγω ακυρωμένα. Είναι καταγε-
γραμμένα, τεκμηριώνονται και ψη-
φιοποιούνται συνεχώς. Το ότι δεν 
είναι προσβάσιμα τα καθιστά εν μέ-
ρει ακυρωμένα για τους μη πανεπι-
στημιακούς και τους μη ειδικούς».

Γιατί λοιπόν ορισμένα δεν μετα-
κινούνται στον δημόσιο χώρο; «Οι 
επιστήμες της συντήρησης συνέβα-
λαν στην αφύπνιση για τους κινδύ-
νους των εκτεθειμένων μνημείων, 
για τις βλάβες που προκαλούνται 

από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. 
Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να 
μιλήσει για αντίγραφα. Οπως αυτά 
που έχουμε ήδη εκτεθειμένα: στον 
σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη 
υπάρχει ένα υψηλής πιστότητας 
αντίγραφο από το ανατολικό αέ-
τωμα του Παρθενώνα. 

Το πρωτότυπο είναι ακόμη στο 
Βρετανικό Μουσείο. Η παρουσία 
του στον σταθμό εκπέμπει στον 
περαστικό το μήνυμα πως δεν βρί-
σκεται πια σε ένα οποιοδήποτε ση-
μείο της διαδρομής του, αλλά λίγα 
βήματα πριν βγει έξω στο φως των 
ίδιων των έργων που αντικρίζει. 

Επίσης, στις αποβάθρες του ίδιου 
σταθμού βρίσκεται το υψηλής πι-
στότητας αντίγραφο μεγάλου μέ-
ρους της Ζωφόρου του Παρθενώνα. 
Πιστεύω πως τα υψηλής ποιότητας 
αντίγραφα έργων της αρχαιότητας 

σε καλά μελετημένες θέσεις προ-
σφέρουν ευχαρίστηση και ισορρο-
πία. Το Λούβρο, στην πρώτη καρα-
ντίνα του 2020, πρόσφερε μεγάλες 
εκτυπώσεις με εικόνες έργων από 
τις συλλογές του, και τις παρουσίασε 
στο μετρό του Παρισιού. Το έκανε 
και το Ρικς στο Αμστερνταμ. Αυ-
τό μας έκανε όλους να σκεφτούμε 
ότι με ή χωρίς lockdown, είναι κα-
λό ένα μουσείο να βγαίνει έξω. Και 
δεν χρειάζεται να προσφέρει έργα 
από τις αποθήκες, αλλά αντίγραφα 
κορυφαίων γλυπτών που μπορούν 
να αναπαραχθούν και να τοποθε-
τηθούν σε κατάλληλα σημεία ει δυ-
νατόν με έξυπνο τρόπο. Θα πρέπει 
να γίνει συνειδητά με σαφείς σκο-
πούς και έξυπνο τρόπο, αποφεύγο-
ντας τον κίνδυνο της χρήσης τους 
ως άδοξων μπιμπελό και elements 
decoratifs».

Τα υψηλής ποιότητας αντίγραφα έργων της αρχαιότητας

Την τάση της ανέγερσης 
δημόσιων μνημείων 
αναβίωσε ο πρώην 
δήμαρχος Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, με καλά 
και ατυχή αποτελέσματα.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η τοποθέτηση του έργου «Προμαχώνες» στον προαύλιο χώρο προκάλεσε με τους κεκλιμένους άξονες την αυστηρή νεοκλασική συμμετρία των κιόνων και των πεσσών και οδήγησε σε έναν δημιουργικό 
διάλογο με τον θεατή. Ωστόσο, υπήρξαν άκομψες αντιδράσεις από επίσημα και ανώνυμα χείλη.

Αντίγραφα της Ζωφόρου του Παρθενώνα στις αποβάθρες του σταθμού «Ακρόπολη» του μετρό.
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«Κρίνουμε ό,τι δεν έχουμε συνηθίσει»
Η «Κάλλας», οι «Προμαχώνες» και οι έντονες αντιδράσεις - Oι αρχαιότητες και η μετακίνησή τους εκτός μουσείων

Τόσες αρχαιότητες έχουμε κρυμμένες σε αποθήκες μουσείων, γιατί να μη βγουν στην επιφάνεια, να γίνει μια δια-
σπορά της αρχαίας ελληνικής τέχνης στον δημόσιο χώρο, που μπορεί μάλιστα να προσελκύσει και ξένους;



ΜΕ ΤΗΝ

14/11
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | ΤΕΥΧΟΣ 159|ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2021     


	KCYP_0711_001_CMYK
	KCYP_0711_002_CMYK
	KCYP_0711_003_CMYK
	KCYP_0711_004_CMYK
	KCYP_0711_005_CMYK
	KCYP_0711_006_CMYK
	KCYP_0711_007_CMYK
	KCYP_0711_008_CMYK
	KCYP_0711_009_CMYK
	KCYP_0711_010_CMYK
	KCYP_0711_011_CMYK
	KCYP_0711_012_CMYK
	KCYP_0711_013_CMYK
	KCYP_0711_014_CMYK
	KCYP_0711_015_CMYK
	KCYP_0711_016_CMYK
	KCYP_0711_017_CMYK
	KCYP_0711_018_CMYK
	KCYP_0711_019_CMYK
	KCYP_0711_020_CMYK
	KCYP_0711_021_CMYK
	KCYP_0711_022_CMYK
	KCYP_0711_023_CMYK
	KCYP_0711_024_CMYK
	KCYP_0711_025_CMYK
	KCYP_0711_026_CMYK
	KCYP_0711_027_CMYK
	KCYP_0711_028_CMYK
	KCYP_0711_029_CMYK
	KCYP_0711_030_CMYK
	KCYP_0711_031_CMYK
	KCYP_0711_032_CMYK
	KCYP_0711_033_CMYK
	KCYP_0711_034_CMYK
	KCYP_0711_035_CMYK
	KCYP_0711_036_CMYK
	KCYP_0711_037_CMYK
	KCYP_0711_038_CMYK
	KCYP_0711_039_CMYK
	KCYP_0711_040_CMYK
	KCYP_0711_041_CMYK
	KCYP_0711_042_CMYK
	KCYP_0711_043_CMYK
	KCYP_0711_044_CMYK
	KCYP_0711_045_CMYK
	KCYP_0711_046_CMYK
	KCYP_0711_047_CMYK
	KCYP_0711_048_CMYK

