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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ

Βεβαίως και
ενδιαφέρομαι
για τις προεδρικές
«Βεβαίως και ενδιαφέρομαι για τις προεδρικές εκλογές, αν
αυτό μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα
σε μια καλύτερη Κύπρο» λέει στην «Κ»
ο Γιώργος Παμπορίδης, ξεκαθαρίζοντας πως αν τελικά προχωρήσει
θα είναι μία υποψηφιότητα ανεξάρτητη και χωρίς συναλλαγές. Σελ. 8
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Σκληρό πόκερ προεδρικών
και οι άσοι των μνηστήρων
Η ελπίδα Χριστοδουλίδη, ο ρόλος του Προέδρου και οι επαφές ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ
Η παραίτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη,
χωρίς ωστόσο να κάψει τις γέφυρες με
τον ΔΗΣΥ, ενίσχυσε τις φωνές εντός του
κόμματος πως θέλουν τον τέως υπουργό
Εξωτερικών να προσβλέπει ότι στο τέλος
θα αποτελεί τη λύση ανάγκης τους. Ήδη
στο επίκεντρο είναι και ο ρόλος που δια-

δραματίζει σε όλο αυτό ο Νίκος Αναστασιάδης, λόγω της πολύ καλής σχέσης που
διατηρεί μαζί του. Όσο όμως κι αν στην
κυβερνώσα παράταξη επικρατεί εσωστρέφεια, στην αντιπολίτευση αντιμετωπίζουν επί του παρόντος με αμηχανία
τα δεδομένα. Επαφές γίνονται άτυπα και

στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένα
πρόσωπα. Η καχυποψία λόγω του βεβαρημένου ιστορικού των δύο κομμάτων
προκαλεί προβλήματα, ωστόσο και οι
δύο αντιλαμβάνονται πως το ένα κόμμα
χρειάζεται το άλλο, αν θέλουν να κυβερνήσουν. Σελ. 7, 9

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ερχονται αντιϊκά
και μονοκλωνικά

Χάρτινη κρυπτογράφηση υψίστης ασφαλείας

ΜΟΕ τώρα και
όχι κυρώσεις
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όχι
κυρώσεις προκρίνουν αρκετά κράτη-μέλη
της Ε.Ε., θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό
«θα βρεθεί διέξοδος» για συνθήκες επανέναρξης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, προσβλέποντας σε συνολική διευθέτηση. Δεν είναι ώρα ούτε για «κενή λίστα»
είπαν Γερμανία-Βουλγαρία. Σελ. 5

Εκτός Στρατηγικής
Πυξίδας το Κυπριακό
Οι εταίροι της Κύπρου στην άτυπη
συνάντηση των ΥΠΕΞ στη Βρέστη
υποδεικνύουν πως γίνεται προσπάθεια για μια ισορροπημένη θέση μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, με το Κυπριακό να βγαίνει εκτός πυξίδας. Σελ. 5

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Χωρίς
περισπασμούς

EASTMED

ΕΛΛΑΔΑ

Ναι στον διάλογο
όχι στο κλίμα έντασης
Σε εγρήγορση η Ελλάδα μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο
και την επίθεση στην Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας από την Aγκυρα. Δήλωση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην «Κ». Σελ. 18

Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι
εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι
να εξετάσουμε άλλες επιλογές. Σε κάθε περίπτωση η
μελέτη και άλλων επιλογών
δεν θεωρώ ότι πλήττει τα
συμφέροντα οποιουδήποτε
από εμάς, λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» αποκλειστικά για τον EastMed
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Σελ. 4

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

GYMNICH

Δεν χρειάστηκε παρά ένα αμερικανικό non-paper που επιδόθηκε σε
Αθήνα, Λευκωσία και Τελ Αβίβ για
να μη βρει διέξοδο το φιλόδοξο
πρότζεκτ του EastMed και με τις Τριμερείς να αμφισβητούνται. Σελ. 6

«Eχουμε και
άλλες λύσεις,
αν ναυαγήσει
ο EastMed»

ΑΡΘΡΟ του Χαρ. Ελληνα: Τέλος στον EastMed

Από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου θα
ξεκινήσει η χορήγηση του πρώτου
αντιϊκού φαρμάκου που βρίσκεται
ήδη στη χώρα. Η Κύπρος είναι ανάμεσα στις πρώτες που θα ρίξει στη
μάχη κατά του COVID τα πρώτα χάπια
που έχουν παρασκευαστεί. Σελ. 10

Το αδιέξοδο...
ενός αγωγού

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ευρηματική μέθοδο «κλειδώματος» βασιλικών επιστολών είχαν επινοήσει οι ηγεμόνες του 16ου αιώνα, σε μία προσπάθεια να προστατεύ-

σουν την αλληλογραφία τους από τα μάτια κατασκόπων ή αδιάκριτων αυλικών. Τη μέθοδο αυτή μελέτησε ενδελεχώς ομάδα του ΜΙΤ, υπό τη
δρα Νταμπρόζο, δημοσιεύοντας πρωτότυπη και σημαντική μελέτη για το θέμα. Τον Δεκέμβριο, η επιστημονική ομάδα παρουσίασε εφαρμογή
εικονικής πραγματικότητας, η οποία επιτρέπει την ανάγνωση των κλειδωμένων επιστολών χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα και η καταστροφή
τους. Το χάρτινο κλείδωμα θεωρείται σήμερα προάγγελος των συστημάτων κρυπτογράφησης διεθνών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σελ. 22

Κινήσεις για μείωση του χρέους

ΗΠΑ και Ρωσία
τανγκό με το ζόρι

Στο 1,91 δισ. ευρώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους για το ’22

Σε αναζήτηση συμβιβασμού ΗΠΑ και Ρωσία,
οι οποίες δεν έχουν βρει ακόμα κοινό κώδικα επικοινωνίας, παρά τις δύο συναντήσεις σε Γενεύη και Βρυξέλλες. Οι ΗΠΑ
θα ζημιωθούν, αν σπρώξουν τη Ρωσία
στην αγκαλιά της Κίνας, ενώ η Ρωσία έχει
μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Σελ. 20

Ενα δισεκατομμύριο ευρώ άντλησε η
Κύπρος με την πρώτη για το 2022 έξοδο
στις αγορές. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται,
εντός του έτους θα χρειαστεί να αντλήσει
άλλο 0,5 δισ. για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Το χρέος της Κύπρου σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου
Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους ανέρ-

Σύγκρουση ή συμβιβασμός

χεται στα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ,
ενώ μέσα στο 2022 θα πρέπει να αποπληρώσει χρέη ύψους 1,91 δισ. Το 2022
το χρέος ως προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει
την πτωτική του τάση προσεγγίζοντας
το 100,9%, ενώ το 2023 και το 2024, αν
όλα εξελιχθούν ομαλά, θα πέσει σε διψήφιο αριθμό. Οικονομική, σελ. 3

Ο διαγκωνισμός για την Προεδρία της
Δημοκρατίας που έχει αρχίσει ήδη και
μαίνεται σφοδρός δεν θα πρέπει ούτε
να υποδαυλίζεται για χάρη κομματικών
συμφερόντων, ούτε και να επηρεάζει,
έστω κατ’ ελάχιστον, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τα κόμματα. Αυτός ο
πολιτικός αγώνας, επίσης, θα πρέπει
να αφήσει απερίσπαστη την κυβέρνηση
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ν’
ακολουθήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι προκλήσεις δε για την Κυπριακή Δημοκρατία, όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, παραμένουν και ο
νέος, αν και πολύπειρος, υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να νιώθει σταθερό
και αρραγές το εσωτερικό μέτωπο, ώστε
ν’ αντιμετωπίσει με τόλμη οποιεσδήποτε
ιταμές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο,
οπόθεν και αν προέρχονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το Ταξίδι
του Νίκανδρου
στην Εσπερία
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ανθολογία ποίησης και Ετήσιο
Ημερολόγιο για την προσφυγιά
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου τιμά τη Μικρασία και θυμάται
την προσφυγιά με δύο εκδόσεις, με το ετήσιο ημερολόγιο του
Συνδέσμου για το 2022 και με το «Προσφύγων Νόστος», μία ανθολογία ποίησης Κυπρίων Λογοτεχνών με εικαστικά έργα Κυπρίων Καλλιτεχνών. Ζωή, σελ. 3

Ο Ιταλός βυζαντινολόγος Πάολο Οντορίκο μιλάει στην «Κ»
για το οδοιπορικό του 16ου
αιώνα «Ταξίδι στην Εσπερία»
του Κερκυραίου Νίκανδρου
Νούτσιου. Το πραγματικό του
ενδιαφέρον βρίσκεται στην
οπτική του πώς ένας Ελληνας
της εποχής κοιτάζει την Ευρώπη. Ζωή, σελ. 1
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Το χρυσόψαρο στο δωμάτιο
Όπως με διαβεβαίωσε η Ιουλία Πα-

μην ήθελε καμία τους να αποφορτισθεί. Βυθίστηκαν ξανά στη σιωπή
τους, λες και δεν είχε μεσολαβήσει
το ελαφρολαϊκό διάλειμμα. «… αντί
να φάει η γάτα το ψαράκι, το ψάρι
τρώει τη γατούλα που αγαπώ» τραγούδησε σιγανά η Λητώ Περιστέρη
Μουσουπέττη, κοιτώντας την Καλαμαρού με νόημα. Και πάλι σιωπή.
Ώσπου δεν άντεξε άλλο η Ιουλία
και ύψωσε τη φωνή της. «Υπάρχει
ένα χρυσόψαρο στο δωμάτιο!» είπε θαρρετά κι ευθύς αμέσως οκτώ
ζευγάρια μάτια στράφηκαν προς τη
γυάλα που ήταν τοποθετημένη
στον μπουφέ.

λαιολόγου Ουίλσον, η συγκίνηση
των κυριών γι’ αυτή τη συνάντηση
«ήτο τεραστία». Όχι μόνο επειδή
θα αντάμωναν επιτέλους, έπειτα
από δέκα ημέρες απομόνωσης λόγω Covid. Αλλά, κυρίως, για την
επανέναρξη της διαδικασίας των
καρέ από εκεί που είχανε μείνει.
Το γεγονός αποκτούσε ακόμα
σπουδαιότερη σημασία καθώς η οικοδέσποινα Ρενέ Κυπαρίσσι κατάφερε να συγκεντρώσει οκτώ εν
ζωή παίχτριες του ποκεριζέ, αναβιώνοντας ηρωικές χαρτοπαιχτικές
μνήμες. Όλη η αστική Λευκωσία
άλλωστε γνωρίζει ότι η διοργάνωση ενός καρέ ποκεριζέ στις μέρες
μας είναι πιο δύσκολο εγχείρημα
και από τη νεκρανάσταση των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Η οικοδέσποινα βάδισε αργά προς

Οι κυρίες προσήλθαν στην οικία

Κυπαρίσσι ετοιμοπόλεμες και μ’
εξαιρετική διάθεση. «Αλλά τότε
γιατί πλανάται κάτι δύσθυμο στην
ατμόσφαιρα;» ψιθύρισε η Μαργαρίτα Πεύκου Hazelwood, η οποία
ως φύσει αισιόδοξος άνθρωπος
και ολίγον φεύγα ως ακραιφνής οικολόγος δεν πονηρεύεται εύκολα.
« Ένα χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα
και μια γατούλα μούρλια θηλυκό»,
σιγοτραγούδησε η ηγερία των παλαίμαχων ΕΔΕΚιτών Λητώ Περιστέρη Μουσουπέττη, αλλά οι υπόλοιπες έκαναν πως δεν άκουσαν
τίποτε.
Ούτε το εντυπωσιακό ποκεριζέ

της Ρενέ Κυπαρίσσι (εννέα καρό
από χέρι, διπλά κτυπημένο) κατάφερε να διαλύσει εκείνο το βαρύ
κράμα αμηχανίας και εκνευρισμού. Ούτε καν το ομολογουμένως
επιτυχημένο σχόλιο της Φώφης
Κούταλου «Και αυτή η νίκη ανήκει
στο ΔΗΚΟ» έφερε αποτέλεσμα. Οι
κυρίες συνέχισαν να παίζουν χαρτιά σιωπηλές, ώσπου η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον αποφάσισε να
ανοίξει την ελαφρολαϊκή πολιτική

«Μην υποτιμάτε ποτέ ένα χρυσόψαρο που δραπετεύει από τη γυάλα του» διαμήνυσε στην Πινδάρου η Ρενέ Κυπαρίσσι, προκαλώντας αναταράξεις στο καρέ.

ατζέντα για να αλαφρύνει επιτέλους λιγάκι η ατμόσφαιρα.
« Όταν δώσαμε το βραβείο It Girl

της χρονιάς 2021 στην Έμιλυ Γιολίτη
είχαμε επισημάνει πως τα καλύτερα έρχονται. Και ιδού που η Τέως
μάς επιβεβαίωσε πανηγυρικά με
μια νέα, εντελώς αψυχολόγητη,
επίθεση στον άμαχο πληθυσμό.
Έγραψε η Ελίτα Μιχαηλίδου στη
μνήμη του Άντη Χατζηκωστή ‘ένας
φωτεινός άνθρωπος, γεμάτος όραμα και αγαπητός όσο κανένας από
τους εργοδοτούμενους του’ και η
κυρία συνήγορος που βλέπει παντού εχθρούς και φαντάσματα ξέσπασε σε κατηγόριες για εμπάθεια
και χολή. Ας ελπίσουμε ότι τώρα που

θα ξεκινά το καινούργιο της project,
να βρει δουλειά ν’ απασχολείται
μήπως ηρεμίσει και το Twitter».
Τα νέα περί καινούργιου project κα-

τάφεραν να ταράξουν κάπως τα
βαλτωμένα νερά του καρέ. «Οι πηγές μου λένε πως πρόκειται για
υπερχλιδάτη υπερπαραγωγή. Τουτέστιν, ένα εστιατόριο με χαβιάρι
και σαμπάνιες, μια ακριβή μπουτίκ
και γκουρμέ brunch για εκλεπτυσμένους λεμεσιανούς ουρανίσκους». «Μα πώς τα λέτε, αγαπητή
Ιουλία!» ενθουσιάστηκε η Ρενέ Κυπαρίσσι και προτού προλάβει ν’ αντιδράσει το καρέ έκλεισε με ποκεριζέ σε παρτίδα που ήταν κτυπημένη
αβλεπί. «Και αυτή η νίκη ανήκει στο

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
16.1.1932

ΣΑΫΛΩΚ: Ολαι αι

πληροφορίαι συμπίπτουν ότι η Αμερική
δεν είνε καθόλου
διατεθειμένη να παραιτηθή των πολεμικών χρεών. [...] Σχετικώς προς την άτεγκτον αυτήν στάσιν
των Αμερικανών κυκλοφορεί τώρα ανά
την Ευρώπην μια χαρακτηριστική φράσις
του κ. Στάνλεϋ Μπάλντουιν, αρχηγού των Συντηρητικών. «Ο Μπάρμπα-Σαμ πρέπει ν’ αλλάξη όνομα. Εις το εξής πρέπει να λέγεται
Μπάρμπα-Σάυλωκ». Το ανέκδοτον είνε αξιόπιστον, διότι είνε γνωστόν ότι ο Μπάλντουιν δεν χωνεύει καθόλου τους Αμερικανούς.
ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ: Προκειμένου περί της Διασκέψεως της Λωζάννης ο κ.

υπουργός των Εξωτερικών ανεκοίνωσε προς τους ξένους πρεσβευτάς ότι η Ελληνική Κυβέρνησις θα ήτο ευτυχής εάν εξευρίσκετο ο τρόπος διευκολύνων την εμμονήν εις το σχέδιον Γιωγκ και την εφαρμογήν τούτου. Εφόσον όμως άλλαι θα είνε αι αποφάσεις της Διασκέψεως, θα ζημιούται δε εξ αυτών η Ελλάς διά της αναστολής των επανορθώσεων, θα θέση η Κυβέρνησις υπ’ όψιν της Διασκέψεως την οικονομικήν και δημοσιονομικήν κατάστασιν της χώρας και θα ζητήση αντισταθμίσματα έναντι των θυσιών αι οποίαι θα της ζητηθούν.
ΛΑΪΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ: Οταν ήρχισαν αι Λαϊκαί Αγοραί όλοι οι αρμόδιοι

έσπευδον ο εις μετά τον άλλον να δίδουν υποσχέσεις και να λέγουν
ότι θα πράξουν το παν διά την βελτίωσιν αυτών διότι αυτός είνε ο μόνος τρόπος να υποτιμηθούν τα τρόφιμα αφού θα έρχεται εις απ’ ευθείας συναλλαγήν ο παραγωγός με τον καταναλωτήν. Επέρασεν όμως
από τότε τόσος καιρός, βελτίωσις δεν εγένετον καμμία, τα λαχανικά
και τα οπωρικά ρίπτονται καταμεσής του δρόμου και καλύπτονται από
άφθονον σκόνην και εις επίμετρον αι Λαϊκαί Αγοραί ετοποθετήθησαν
εις τα μάλλον απόκεντρα μέρη. Δηλαδή οι αρμόδιοι επραγματοποίησαν επακριβώς όλας τας υποσχέσεις των... από την ανάποδην.

ΔΗΚΟ» δυσφόρησε η Φώφη Κούταλου κι είχε βεβαίως τα δίκια της.
Όλες γνώριζαν φυσικά γιατί η Θεο-

πίστη Θεοδούλου, ορκισμένη οπαδός του Μάριου Καρογιάν, δεν διαθέτει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας σε σχέση με τον πρίγκιπα
της Στράκκας. Γι’ αυτό και άκουσαν
με συγκατάβαση τα πικρόχολα σχόλια για τη φωτογραφία του Νικόλα
στην ύπαιθρο, με την επεξήγηση:
«Μαζεύοντας άγριες αγκινάρες
στην περιοχή της Αθηένου». «Σαν
να μην έφταναν τα προβλήματά
μας, οι αγρότες με τα Moncler μάς
μάραναν!» εξεμάνη η Θεοπίστη.
«Εγώ λέω ότι είναι αυτοτρολάρισμα» απάντησε η Ρενέ Κυπαρίσσι,

καθώς τελείωνε το μεταξύ τους
ματς κατεβάζοντας χαρτιά. Το παλαιό και το επίσημο ΔΗΚΟ αναμετρήθηκαν με τα μάτια. «Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, λέξη από τα
χείλη μας δεν βγαίνει» τραγούδησε
η αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού, αλλά καμιά
τους δεν το βρήκε χαριτωμένο.
«Τον νιώσατε;» υπέβαλε την, για

ευνόητους λόγους, άβολη ερώτηση η Ιουλία. «Καλέ ναι! Έξω από
την Αργάκα ήταν το επίκεντρο του
σεισμού» έσπευσε να απαντήσει η
Ευγενία η Καλαμαρού. «Σεισμός,
σεισμός, Συναγερμός! Μα τόση
σύμπτωση πια;». Η ατμόσφαιρα βάρυνε και πάλι, αλλά ήταν σαν να

τον μπουφέ και πήρε στα χέρια της
τη γυάλα με το χρυσόψαρο. «A fish
called Nicky» είπε ειρωνικά, κοιτώντας την Ευγενία την Καλαμαρού. Το τι ακολούθησε δεν γράφεται, γιατί στοιχειώδεις κανόνες κοσμιότητας μου επιβάλλουν να σεβαστώ τον ένα αιώνα ιστορίας της
εφημερίδας που κρατάτε στα χέρια
σας. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι
ότι τα όσα ακούστηκαν δημόσια από
τα επίσημα συναγερμικά χείλη –για
ζούγκλα, άγρια ζώα, αιχμηρά δόντια, καρχαρίες και χρυσόψαρα–
αποτελούν απλά πταίσματα.
Η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον περί-

μενε να κοπάσει ο κουρνιαχτός κι
ύστερα κατέφυγε στη σοφία του «Yes
Prime Minister». «Diplomacy is about
surviving until the next century. Politics is about surviving until Friday
afternoon» επανέλαβε την ατάκα με
νόημα. Μεσολάβησε μια μακρόσυρτη
σιγή λίγων δευτερολέπτων. Και μετά,
με την αβρότητα που η αγγλόφωνη
δεξιά ξέρει να επουλώνει τις πληγές
της, μοίρασε χαρτιά. «Μέχρι τις προεδρικές εκλογές έχουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να τα συζητήσουμε
όλα εξαντλητικά» καθησύχασε το καρέ και δήλωσε πάσο.
stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘ Ο Ρ Μ Η Τ Ω Σ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
Αυτή την καρέκλα
ποιος θα την πάρει;
Προεδρικοί υποψήφιοι, προεδρολογία, εκλογές, δελφίνοι, καρχαρίες, χρυσόψαρα, βόδια και πρόβατα, άλλα σιτευτά και άλλα απολωλότα, και οι κατά τόπους τουρκόπουλοι μετράνε κεφάλια και ανοίγουν σιγά-σιγά τις μάντρες, για να
φιλοξενήσουν το ποίμνιο. Και το
ΕΛΑΜ κάθεται και απολαμβάνει και
περιμένει τη σειρά του, τ’ άλλα
κόμματα ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι, άλλοι περιμένουν να δουν
προς τα πού θα κλίνει η πλάστιγγα
και άλλοι έχει ο Θεός. Ο ΔΗΣΥ κάνει υπολογισμούς, αν και εφόσον,
τότε αυτό και εκείνο και πορεύεται
και η αξιωματική αντιπολίτευση, το
ΑΚΕΛ «στη Γερμανία ψιχαλίζει» κατά το κοινώς λεγόμενο. Πάντως,
όλα τα κόμματα ζουν σ’ έναν δικό
τους κόσμο και μιλάνε μια δική
τους γλώσσα.
Γραμματείς και Τριμερείς
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών κ.
Γιώργος Λιλλήκας θα διοριστεί γενικός γραμματέας Τριμερών Μηχανισμών, διότι χρειάζεται μια τέτοια
Γραμματεία, τώρα που ο EastMed
πάει του κάκου και φυσικά ουδείς
αξιότερος από έναν πρώην ΥΠΕΞ,
και φαίνεται ότι τώρα τελευταία
έχουμε έφεση στους πρώην ΥΠΕΞ,
φυσικά πάντα ισχύει η κυπριακή παροιμία «Βάλλεις τον Γιώρκην με τον
Άι – Γιώρκην»; Σωστό κι αυτό και το
πιστεύω. Πάντως, δεν ξέρω, τώρα
που αλλάζει το πλάνο για τα ενεργειακά σε διεθνές επίπεδο, που οι
ΗΠΑ κάνουν στροφή, που η Ε.Ε. λέει
και συμπαρίσταται στην Κύπρο με
παχιά, ωραία λόγια, εμείς έχουμε

λους θεσμούς τους ανεβάζετε και
άλλους τους στέλνετε στα τάρταρα!

Vix Pervenit...
Αυτή την παπική εγκύκλιο του 1745
του πάπα Βενέδικτου ΙΔ΄ μου θύμισε
η αύξηση των τραπεζικών χρεώσεων
από τον Φεβρουάριο. Θα μου πείτε
και γιατί όχι, αφού μπορούν. Σου λένε τα πρόσωπα-bonus των χιλιάδων
ευρώ στα υψηλά δώματα των διοικητικών αρχηγείων, τι θα κάνει η πλέμπα, θα τ’ αποσύρει; Πού θα τα πάει;
Εδώ σ’ εμάς θα τα έχουν και αν αποφασίσουμε θα τους χρεώνουμε και
τον αέρα που αναπνέουν, όταν περάσουν από ένα υποκατάστημά μας, απ’
έξω, αν θα μπουν μέσα θα αναγκάζονται να πληρώνουν εισιτήριο. Μάλλον καρέτα-καρέτα την έχουν δει κάποιες τράπεζες και απαιτούν από την
κοινωνία να τις σώζει, όποτε χρειάζεται. Προσπαθεί η Βουλή, ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Καταναλωτών, αλλά οι
τράπεζες έχουν έξοδα... εμείς οι άλλοι απλώς αποταμιεύουμε!
Κάτι ακούω για τον Cesnola και τις κυπριακές αρχαιότητες... έχει γούστο;

Πάντως για τον πίθο της Αμαθούντας ούτε λέξη, που τον ξέθαψε ο Γάλλος
Edmund Duhmoit, το 1865 και τον πήγε στο Λούβρο.
χρόνο να οργανώνουμε Γραμματεία
Τριμερών Μηχανισμών;

Αγάλι-αγάλι... στις καλένδες;
Ξεκίνησαν με το καλό οι κατ’ άρθρο
συζητήσεις για τη δημιουργία υφυπουργείου Πολιτισμού στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και αυτό είναι καλό σημάδι. Φυσικά, ακόμα
υπάρχει ο σκόπελος του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, που δεν θέλει να μετακινηθεί από το υπουργείο Μετα-

φορών... Οι λόγοι ακατανόητοι για
εμένα, τα έχω πει και γράψει αρκετές φορές. Ελπίζω πάντως να μη σοβαρολογούν όσοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλάνε για επιστροφή των αντικειμένων της συλλογής
Cesnola στην Κύπρο. Να τα βάλουμε
πού; Να τα διαχειριστούμε πώς;
Καημένη υποστελέχωση, έρμο Κυπριακό, όλα τα ορίζετε... Πάντως,
έναν φόβο για το σκάλωμα αργότερα το έχω... άτιμες προεδρικές, άλ-

Ευγενική υπενθύμιση
Μην ξεχνάτε όσοι και όσες μπορείτε
πηγαίνετε να δώσετε αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, αφού η πανδημία
έχει και αυτές τις συνέπειες. Είμαι
βέβαιος ότι σε οποιοδήποτε Κέντρο
Αίματος και να πάτε θα σας συμπεριφερθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, θα σας κεράσουν και το κρακεράκι σας, θα πιείτε και τον χυμό
σας και όλα αυτά μέσα σ’ ένα μισάωρο, έχουν και wi-fi και αν δεν έχουν
θα βάλουν... Cyta, ακούει; Σκεφτείτε
το σαν την καλή πράξη της ημέρας. Η
μεγαλύτερη συγκίνηση έρχεται μ’
εκείνο το sms, ότι βοηθήσατε μια
ζωή και σας ευχαριστεί η ίδια η Ζωή!

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Νίκος Αναστασιάδης

«Είμαστε
έτοιμοι να
εξετάσουμε
άλλες λύσεις»

Aν το σχέδιο EastMed δεν είναι εφικτό,
θα διερευνηθούν υπαλλακτικές επιλογές
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Εάν αυτό το πρόγραμμα είναι πρακτικά εφικτό να υλοποιηθεί, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες
γεωλογικές απαιτήσεις και είναι
ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο,
υπάρχει η πολιτική βούληση υλοποίησής του» αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Νίκος Αναστασιάδης, κληθείς να σχολιάσει
τις τελευταίες τοποθετήσεις των
ΗΠΑ, ότι ο Eastmed δεν είναι βιώσιμη και αποτελεσματική λύση. Ξεκαθαρίζει πως αν το σχέδιο δεν
είναι εφικτό, ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι έτοιμοι να εξετάσουν
υπαλλακτικές επιλογές, οι οποίες
δεν θα πλήττουν τα συμφέροντα
οποιουδήποτε.
–Πώς σχολιάζετε την τοποθέτηση των ΗΠΑ ότι ο EastMed
δεν είναι βιώσιμη και αποτελεσματική λύση;
–Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να σχολιάσω αναφορές που
αποδίδονται σε ένα άτυπο έγγραφο.
Ωστόσο, σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, του αγωγού EastMed, μπορώ να σας απαντήσω ότι ευρίσκεται
στο στάδιο των μελετών, τόσο των

Γ

Η ίδια η Ε.E. έχει υιοθετήσει το έργο αυτό ως
«κοινού ενδιαφέροντος»
και έχει επενδύσει στις
μελέτες που το αφορούν.
γεωφυσικών όσο των μελετών βιωσιμότητας. Η δική μας θέση παραμένει σταθερή, εάν αυτό το πρόγραμμα είναι πρακτικά εφικτό να
υλοποιηθεί, μπορούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες γεωλογικές απαιτήσεις και είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο, υπάρχει η πολιτική βούληση υλοποίησής του.
Γι’ αυτό άλλωστε και έχουμε υπογράψει τη σχετική διακρατική συμφωνία, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω,
αποτελεί αφ’ εαυτής, ένα κείμενο
στήριξης των θέσεών μας έναντι
των τουρκικών διεκδικήσεων στην
κυπριακή ΑΟΖ.
–Αν το σχέδιο όμως δεν είναι
εφικτό;

Παρακολουθώ διάφορες αντιδράσεις και σχόλια και επισημαίνω ότι ο αγωγός αυτός είναι ένα μόνο μέρος των όσων αφορά η συνεργασία μας με τις χώρες

της περιοχής και εν προκειμένω με την Ελλάδα και το Ισραήλ, αναφέρει στην «Κ» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
–Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι
εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι με τους
συνεργάτες μας να εξετάσουμε άλλες υπαλλακτικές επιλογές. Σε κάθε
περίπτωση η μελέτη και άλλων επιλογών δεν θεωρώ ότι πλήττει τα
συμφέροντα οποιουδήποτε από
εμάς, φτάνει βεβαίως η λύση που
θα επιλεγεί να σέβεται το διεθνές
δίκαιο, κάτι το οποίο για όλους τους
εμπλεκόμενους είναι εκ των ων ουκ
άνευ. Αυτή εξ αρχής ήταν η θέση
μας και αυτή παραμένει. Προσθέτω
εδώ ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει υιοθετήσει το έργο αυτό ως
«κοινού ενδιαφέροντος», και έχει
επενδύσει στις μελέτες που το αφορούν. Την ίδια ώρα να σας υπενθυμίσω ότι η Ε.Ε. μόλις πρόσφατα έχει
αναγνωρίσει το φυσικό αέριο, ως
μεταβατικό καύσιμο προς την ενεργειακή πράσινη μετάβαση.

Οι Τριμερείς συναντήσεις δεν έγιναν
για να κατασκευαστεί ο EastMed
–Δεν θεωρείτε ότι με ανάλογες
θέσεις υποβαθμίζεται ο ρόλος
των τριμερών συναντήσεων;
–Οι τριμερείς συναντήσεις δεν
έγιναν για να κατασκευαστεί ο
EastMed. Γι’ αυτό άλλωστε και
ανάλογες συναντήσεις έχουμε
με όλες τις χώρες της περιοχής
και του Αραβικού Κόλπου. Παρακολουθώ διάφορες αντιδράσεις
και σχόλια και επισημαίνω ότι ο
αγωγός αυτός είναι ένα μόνο μέρος των όσων αφορά η συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής
και εν προκειμένω με την Ελλάδα
και το Ισραήλ. Η συνεργασία

αυτή εκτείνεται σε δεκάδες άλλους τομείς –οικονομία, επενδύσεις, τουρισμός, πράσινη ανάπτυξη, άμυνα, ασφάλεια κ.λπ.–
και σε κάθε περίπτωση η πορεία
του συγκεκριμένου προγράμματος δεν θα αλλάξει τις σχέσεις
αυτές και το εύρος της στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε
αναπτύξει.
–Έχετε πει πως το σχέδιο για
τον EastMed είναι στο στάδιο
της μελέτης. Αν κρίνουμε και
από την τελευταία εξέλιξη,
ωστόσο, όταν το ερευνητικό
πλοίο Nautical Geo το σταμά-

τησαν τα τουρκικά πλοία, θα
μπορούσαμε να πούμε πως οι
περιβόητες μελέτες αποτελούν
υπεκφυγή…
–Σε καμία περίπτωση. Οι περιβόητες, όπως τις χαρακτηρίζετε,
μελέτες είναι ένα πραγματικό γεγονός και όχι βέβαια υπεκφυγή.
Το ότι αναφέρεστε στο Nautical
Geo και στις δραστηριότητές του
το επιβεβαιώνει. Είναι μελέτες
που, όπως είπα ξανά, εντάσσονται
μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για
υλοποίηση του έργου που έχει χαρακτηριστεί ως «Κοινού Ενδιαφέροντος».

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

ΑΡΘΡΟ / Του ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΦΟΥ*

Τέλος στον EastMed

Πέρα από τον αγωγό

ια πολλούς η ανεπίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον
αγωγό EastMed ήλθε σαν «κεραυνός εν αιθρία». Μολαταύτα
το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικώνμάς είπε το αυτονόητο.
Το γεγονός ότι ο αγωγός δεν είναι
οικονομικά βιώσιμος το ξέραμε
από χρόνια. Το ανέφερα για πρώτη
φορά το 2017 και σε άρθρο μου
στην «Καθημερινή» τον Φεβρουάριο του 2018. Άρχισε σαν ένα
έργο στρατηγικής σημασίας με
σκοπό να συμβάλει στην αύξηση
της ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ θα ενίσχυε τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως
ενεργειακής γέφυρας προς την
Ευρώπη. Αυτές ήταν σίγουρα οι
ιδέες πίσω από το έργο, όταν προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από
περίπου δέκα χρόνια, που αργότερα οδήγησαν στη συμπερίληψή
του από την Ε.Ε. ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος. Πόσο ισχύουν
όμως αυτά σήμερα;
Από τότε οι καταστάσεις έχουν
αλλάξει ριζικά, με τη μετάβαση
σε καθαρή ενέργεια να προχωρεί
ραγδαία παγκόσμια. Με την Πράσινη Συμφωνία και τους κανονισμούς Fit-for-55 η Ε.Ε.έχει μπει
σε μια αποφασιστική πορεία με
σκοπό τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55%
μέχρι το 2030 και την εξάλειψή
τους μέχρι το 2050.
Στα μέσα Δεκεμβρίου η Ε.Ε.
δημοσίευσε το νέο της πακέτο
νομοθεσίας για το φυσικό αέριο
που στοχεύει να «οδηγήσει την
Ευρώπη μακριά από τα ορυκτά
καύσιμα και το φυσικό αέριο προς
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ) και το υδρογόνο με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα». Παρά την
τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η
Ε.Ε.εξακολουθεί να στοχεύει στη
μείωση της κατανάλωσης φυσικού
αερίου στην Ευρώπη μέχρι και
25% έως το 2030 και την εξάλειψή

της έως το 2050. Η E.Ε. δήλωσε
τον Οκτώβριο πέρυσι ότι η σκοπιμότητα του έργου πρέπει να
αντικατοπτρίζει τους στόχους
της για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές και τη μελλοντική
ζήτηση φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι «η ανάλυση της Ε.Ε.
από την αξιολόγηση των κλιματικών επιπτώσεων δείχνει ότι η
συνεχής χρήση φυσικού αερίου
δεν είναι συμβατή με τον μακροπρόθεσμο στόχο απαλλαγής από
ανθρακούχες εκπομπές». Ο κύριος
στόχος μελλοντικής στήριξης από
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. θα
είναι επενδύσεις σε φιλικές προς
το κλίμα ενεργειακές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων απανθρακωμένων αερίων όπως το υδρογόνο.
Με τέτοιες δεσμεύσεις ο ρόλος
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης είναι
περιορισμένος. Η Ευρώπη δεν
χρειάζεται νέους αγωγούς φυσικού
αερίου και να μην παρασυρόμαστε
από την υψηλή τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη τώρα, λόγω
της ενεργειακής κρίσης. Στις αρχές του 2022 η τιμή του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη μειώθηκε
σχεδόν 60% από την αποκορύφωση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και εξακολουθεί
να είναι σε πτωτική τάση. Η προσδοκία είναι ότι θα επιστρέψει πιο
κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα
μέχρι τα μέσα του 2022, καθώς
περισσότερη προσφορά φυσικού
αερίου γίνεται διαθέσιμη, αρχίζοντας με τη λειτουργία του Nord
Stream 2 το καλοκαίρι, καλύπτοντας τη ζήτηση, και στα προπανδημίας επίπεδα το 2023.
Ο EastMed αντί «pipe line»
έχει καταλήξει να είναι ένα «pipe
dream», μη-βιώσιμος, κρατούμενος στη ζωή μόνο με την εμμονή
του Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας
για πολιτικούς λόγους, χωρίς ποτέ
να προσελκύσει το ενδιαφέρον
επενδυτών. Ακόμα και οι διεθνείς
εταιρείες που δρουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η Chevron,

Shell, Eni, Total, που θα ωφελούνταν από την κατασκευή του, δεν
τον έχουν υποστηρίξει. Γιατί;
Διότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμος. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι «δεν είναι η
κυβέρνηση που αποφασίζει ποια
λύση είναι οικονομικά και τεχνικά
εφικτή. Αυτό το αποφασίζει η
αγορά». Υποστηρίζει οποιεσδήποτε εναλλακτικές επιλογές, που
να είναι οικονομικά και τεχνολογικά βιώσιμες και τεχνικά εφικτές,
συμπεριλαμβανομένων και των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Χωρίς
την επέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ίσως να κρατούσαμε τον
EastMed σε αναπνευστήρα για
χρόνια, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ευτυχώς ήλθαν οι Αμερικάνοι και του έδωσαν ένα αίσιο
τέλος.
Λέγεται ότι αυτή η ανακοίνωση
«κλείνει το μάτι» στην Τουρκία.
Είτε με αγωγό είτε χωρίς αγωγό
η επιθετικότητα της Τουρκίας και
οι παράνομες διεκδικήσεις της
δεν θα αλλάξουν, θα συνεχιστούν.
Λέγεται επίσης ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέργησε για να αποφύγει ανταγωνισμό στις εξαγωγές
LNG των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Είναι
ένας παράλογος ισχυρισμός. Το
φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το αμερικάνικο LNG σε τιμές, αλλά ούτε και σε ποσότητες.
Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να
κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε πριν από χρόνια. Να προωθήσουμε δυναμικά, και τώρα,
τη ραγδαία ανάπτυξη ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας,
διασυνδέσεων με ηλεκτρικά καλώδια και χρήση του φυσικού αερίου της κυπριακής ΑΟΖ.Εκεί βρίσκεται το μέλλον: Καθαρή ενέργεια, μείωση ρύπων και χαμηλότερες τιμές ενέργειας.

@CharlesEllinas
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απόφαση των ΗΠΑ να στρέψουν την προσοχή τους από
τον αγωγό φυσικού αερίου East
Med στις περιφερειακές διασυνδέσεις
ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Ο αγωγός υπήρξε πάντοτε δύσκολο εγχείρημα και
οι αιτίες για την επιδίωξή του μπορεί
να έχουν εκλείψει. Η Ελλάδα έχει
τώρα την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει
τον διάλογο γύρω από την ενέργεια
και την κλιματική αλλαγή στην περιοχή – αξίζει να την εκμεταλλευτεί.
Ο αγωγός East Med υπήρξε πάντα
μια σπαζοκεφαλιά. Ο σχεδιαζόμενος
αγωγός λειτούργησε ως καταλύτης
για την περιφερειακή συνεργασία.
Εδραίωσε την εκκολαπτόμενη διαδικασία προσέγγισης μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ και έφερε επίσης
την Κύπρο και το Ισραήλ πιο κοντά.
Τα δίκτυα που αναπτύχθηκαν για την
προώθηση του αγωγού συνέβαλαν
στη δημιουργία μιας πλατφόρμας,
του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), το οποίο
προώθησε περαιτέρω τον περιφερειακό διάλογο. Χωρίς να τοποθετηθεί
ούτε ένα μέτρο χάλυβα, ο αγωγός East
Med μεταμόρφωσε τη γεωπολιτική
της Ανατολικής Μεσογείου. Ωστόσο,
οι προοπτικές για την υλοποίηση του
αγωγού ήταν πάντα δύσκολες. Ο ίδιος
ο αγωγός είναι ακριβός και η αγορά
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα δυσκολευόταν να αντέξει τους όγκους
που απαιτούνται για να λειτουργήσει
ο αγωγός, ιδίως με δεδομένο τον ανταγωνισμό από άλλους προμηθευτές.
Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει
θέσει περαιτέρω εν αμφιβόλω το έργο,
δεδομένου ότι η περίοδος απόσβεσης
για τέτοια έργα αγωγών φτάνει τα 15
με 20 χρόνια, ακριβώς τη στιγμή που
η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα. Εάν ο αγωγός δεν
μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με την
ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης,
η δημόσια χρηματοδότηση ήταν απίθανο να υλοποιηθεί. Αυτοί οι αντίξοοι
παράγοντες ήταν προφανείς εδώ και
χρόνια. Εν τω μεταξύ, το φυσικό αέριο
στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι
πλέον δεσμευμένο. Τα μεγαλύτερα

κοιτάσματα του Ισραήλ και της Αιγύπτου έχουν αξιοποιηθεί. Eχει επανεμφανιστεί μια περιφερειακή αγορά,
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο να πωλούν φυσικό αέριο στην Ιορδανία,
ενώ το Ισραήλ μεταφέρει επίσης φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Η θέση της
ίδιας της Αιγύπτου έχει ανατραπεί:
οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) έφτασαν σε ρεκόρ δεκαετίας το 2021. Υπάρχει ακόμη φυσικό αέριο που παραμένει ανεκμετάλλευτο, κυρίως στην Κύπρο και ένα
μέρος στο Ισραήλ, αλλά οι πόροι αυτοί
είναι διάσπαρτοι σε πολλά κοιτάσματα,
πολλά από τα οποία είναι μετρίου μεγέθους. Οι ευκαιρίες για περαιτέρω
ανάπτυξη είναι πιο περιορισμένες σε
αυτό το σημείο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση
των ΗΠΑ ότι εστιάζουν στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελεί έκπληξη. Η Ουάσιγκτον πάντα
υποστήριζε τον αγωγό, αλλά ποτέ δεν
μοιράστηκε τον ενθουσιασμό που
έδειχναν ορισμένοι περιφερειακοί
παράγοντες. Επιπλέον, ο αγωγός επέφερε επιπλοκές, ιδίως έναντι της Τουρκίας. Το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί
η περιφερειακή συνεργασία με ταυτόχρονη διαχείριση της διαρκώς επιδεινούμενης σχέσης με την Τουρκία,
ήταν μια ατέρμονη επιδίωξη της αμερικανικής διπλωματίας. Η αλλαγή στη
στάση των ΗΠΑ, επομένως, θα πρέπει
να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνει αυτό
που οι περισσότεροι αναλυτές γνωρίζουν εδώ και χρόνια: ο αγωγός αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και είναι
απίθανο να κατασκευαστεί. Η αμερικανική διπλωματία επιδιώκει επίσης
να υποστηρίξει έργα που συνάδουν
με τη μακροπρόθεσμη ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην ερμηνεία της νέας αμερικανικής προσέγγισης. Εδώ παρουσιάζεται μια ευκαιρία για την Ελλάδα.
Με την πάροδο του χρόνου, το EMGF
θα πρέπει να εξελιχθεί σε ένα φόρουμ
για την ενέργεια και το κλίμα. Οι περιφερειακοί ηγέτες έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το φόρουμ θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και
Χάλυβα, η οποία οδήγησε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πραγματοποίηση του επόμενου βήματος αποτελεί λογική εξέλιξη και όχι ένδειξη
αποτυχίας.
Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί
έναν ισχυρό αγωγό για τη διοχέτευση
του ενδιαφέροντος της περιοχής. Οι
διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας
είναι συχνά ευκολότερο να κατασκευαστούν από τους αγωγούς φυσικού αερίου, ακόμη κι αν η σύνδεση
των δικτύων της Αιγύπτου, της Κύπρου
και της Ελλάδας είναι ένα σοβαρό και
δύσκολο εγχείρημα. Το πιο σημαντικό
είναι ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες
στις οποίες οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν: υπεράκτια αιολική ενέργεια, υδρογόνο, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνες πόλεις και πολλές
άλλες. Πρόκειται επίσης για μια ευκαιρία να μιλήσουμε περισσότερο για
την κλιματική αλλαγή. Η περιοχή θα
αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο
απότομες μειώσεις των βροχοπτώσεων
από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον
κόσμο. Οι καύσωνες θα είναι πιο συχνοί. Αυτοί οι επιβαρυντικοί παράγοντες ενδέχεται να πιέσουν τα καθεστώτα και να δημιουργήσουν ένα
νέο κύμα μετανάστευσης. Θα είναι
ευκολότερο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα από κοινού, παρά μόνοι
μας. Το άνοιγμα της Ελλάδας προς
τον East Med υπήρξε μια από τις πιο
επιτυχημένες διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε ποτέ η χώρα.
Αλλά η συνεχής επιτυχία απαιτεί εξέλιξη. Υπάρχει μια τεράστια ατζέντα
που πρέπει να ακολουθηθεί πέρα από
τον αγωγό φυσικού αερίου East Med.
Η Ελλάδα θα πρέπει να πιέσει για
έναν επαναπροσδιορισμό του τι θα
μπορούσε να κάνει η περιοχή από
κοινού για την ενέργεια και το κλίμα
ευρύτερα. Η ευκαιρία είναι πολύ καλή
για να χαθεί.

* Ο κ. Νίκος Τσάφος είναι κάτοχος της
έδρας James R. Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).
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ΜΟΕ τώρα
και όχι κυρώσεις
για το Βαρώσι

Τα κράτη-μέλη απέρριψαν πολιτικά μέτρα κατά Τουρκίας Δεν είναι ώρα για «κενή λίστα» είπαν Γερμανία και Βουλγαρία
Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) και όχι κυρώσεις κατά της
Τουρκίας για το Βαρώσι προκρίνουν
αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε., θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό «θα
βρεθεί διέξοδος» και θα δημιουργηθούν ενδεχομένως συνθήκες
επανέναρξης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, προσβλέποντας σε συνολική διευθέτηση.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι στην «περί κυρώσεων» συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER),
οι εταίροι της Κύπρου «έκλεισαν
την πόρτα» στην επιβολή πολιτικών
μέτρων κατά της Άγκυρας, αφήνοντας ανοικτό ενδεχόμενο μόνο
για την εγκαθίδρυση υπό προϋποθέσεις ενός νομικού πλαισίου κυρώσεων.
Μιας «κενής λίστας» (empty annex), η οποία, εάν και εφόσον αποφασιστεί, θα μπορούσε σε δεύτερο
χρόνο και με νέα απόφαση, να περιλάβει νομικά και φυσικά πρόσωπα
που συμμετέχουν στις έκνομες
ενέργειες στο Βαρώσι. Χωρίς βεβαίως καμιά επίπτωση για τον ηθικό
αυτουργό των εν λόγω έκνομων
ενεργειών, δηλαδή την Τουρκία
και το καθεστώς Ερντογάν. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πληροφορίες που δημοσιεύσαμε την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με τις
οποίες, η «κενή λίστα» είναι το μάξιμουμ που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Λευκωσία, υπό την προϋπόθεση μάλιστα να πείσει τους
εταίρους της. Όπως δε είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, η Λευκωσία
ζήτησε να δρομολογηθεί άμεσα η
διαδικασία ενώπιον της ομάδας εργασίας Relex, προκειμένου να αρχίσει η ετοιμασία νομικών κειμένων
για την «κενή λίστα». Κάτι όμως
που απέρριψαν η Γερμανία και η
Βουλγαρία, λέγοντας ότι «δεν είναι
ώρα για κάτι τέτοιο» και παραπέμποντας αφενός σε «αξιολόγηση επιπτώσεων» (impact assessment) και
αφετέρου σε ΜΟΕ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», η συζήτηση στην CO-

REPER οδήγησε στα εξής συμπεράσματα:
1) Η ΕΥΕΔ και κράτη-μέλη, περιλαμβανομένης της Γερμανίας,
έθεσαν θέμα Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, τα οποία πάντως
απέφυγαν να συγκεκριμενοποιήσουν. Κοινοτική πηγή, που μίλησε
στην «Κ» υπό την προϋπόθεση τήρησης της ανωνυμίας της, εξήγησε
ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα
πιθανά εργαλεία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, περιλαμβανομένης
της πρότασης Αναστασιάδη για το
Βαρώσι, αλλά «πιθανότατα» και
της εισήγησης που περιλαμβάνεται
<
<
<
<
<
<

Η ΕΥΕΔ και κράτη-μέλη,
περιλαμβανομένης της
Γερμανίας, έθεσαν θέμα
Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, τα οποία
πάντως απέφυγαν να
συγκεκριμενοποιήσουν.
στην (σ.σ. απαράδεκτη) παράγραφο
13 του «εγγράφου επιλογών» που
ετοίμασε η ΕΥΕΔ, παραπέμποντας
σε διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η προεδρεύουσα της
Ε.Ε., Γαλλία, κατά το κλείσιμο της
συζήτησης και συνοψίζοντας τις
θέσεις των κρατών-μελών, έκανε
λόγο για ΜΟΕ, παραπέμποντας μόνο στην πρόταση Αναστασιάδη.
Και τίποτε πέραν αυτής. Ωστόσο,
η Γερμανία, αν και δεν διευκρίνισε
στην COREPER τι είδους ΜΟΕ προκρίνει, είχε φροντίσει σε προηγούμενη συζήτηση, στην Επιτροπή
Πολιτικής Ασφάλειας, να παραπέμψει στην πρόταση της ΕΥΕΔ, με
φόντο τους υδρογονάνθρακες. Η
ίδια κοινοτική πηγή που μίλησε
στην «Κ» εξέφρασε την εκτίμηση
ότι «πιθανότατα όλα αυτά να είναι
στο τραπέζι των συζητήσεων ως
ενδεχόμενα ΜΟΕ». Όπως είπε, «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».
2) Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο

επιβολής κυρώσεων κατά της ίδιας
της Τουρκίας, στη βάση του «εγγράφου επιλογών» Μπορέλ, το
οποίο είχε θέσει ως ενδεχόμενα,
το περαιτέρω πάγωμα των πιστώσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων προς την Άγκυρα και το επιπλέον πάγωμα προενταξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Τουρκίας. Τα δύο αυτά
ζητήματα έμειναν κυριολεκτικά
εκτός ατζέντας και θεωρείται ότι
έχουν πλέον και τυπικά απορριφθεί.
Όπως είχαμε επισημάνει, ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της Ε.Ε., είχε περιλάβει
τα δύο αυτά ζητήματα ως πιθανές
πολιτικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για να χρυσώσει το χάπι της
Λευκωσίας και γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι θα μπλοκάρονταν
από τα κράτη-μέλη.
3) Το ζήτημα της εγκαθίδρυσης
ενός πλαισίου νομικών κυρώσεων
κατά φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις έκνομες τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι,
βρίσκεται στο τραπέζι, αν και όπως
προαναφέραμε, σύμφωνα με τη
Γερμανία και τη Βουλγαρία, «δεν
είναι της παρούσης». Ο Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Γερμανίας ζήτησε να γίνει «αξιολόγηση επιπτώσεων», θέση με την οποία συμφώνησε και η Ιταλία, η οποία έκανε
μία αμφιλεγόμενη εισήγηση. Πρότεινε το θέμα να παραπεμφθεί άμεσα στην ομάδα Relex και στη συνέχεια να επανέλθει στην COREPER
για νέα συζήτηση, εισάγοντας μια
διαδικασία πινγκ-πονγκ, χωρίς σημείο κατάληξης και με ό,τι αυτό
συνεπάγεται…
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, η Ολλανδία επέλεξε να μην
τοποθετηθεί, κάτι πάντως που είχε
φροντίσει να κάνει σε πολιτικό επίπεδο στις 13 Δεκεμβρίου, διατυπώνοντας κάθετη αντίθεση σε κάθε
μέτρο κατά της Τουρκίας. Η Ισπανία
επανέλαβε τα περί «αλληλεγγύης»
προς την Κύπρο, σε φραστικό πάντα
επίπεδο, συνεχίζοντας στη λογική
των εξαγγελιών, «άνευ περιεχομένου».
Η δε Βουλγαρία ταυτίστηκε εν
πολλοίς με τη Γερμανία, υποστη-

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο επιβολής κυρώσεων, στη βάση του «εγγράφου επιλογών» Μπορέλ και το επιπλέον

πάγωμα προενταξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Τουρκίας.
ρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί χρόνος
για ΜΟΕ και αργότερα να συζητηθεί
θέμα μέτρων, ενώ εξέφρασε ανησυχία ότι ενδεχόμενα μέτρα θα ενισχύσουν τις αντιευρωπαϊκές φωνές
στην Τουρκία.
Η Γαλλική Προεδρία, κλείνοντας
τη συζήτηση, άφησε την εντύπωση
ότι θα επιδιώξει όλα τα ζητήματα
να τύχουν συνδυαστικής διαχείρι-

σης. Δηλαδή, από τη μία να συζητηθούν και να υποστηριχθούν ΜΟΕ
από την Ε.Ε. για το Βαρώσι, στη
βάση της πρότασης Αναστασιάδη
και από την άλλη να συζητηθεί και
η δρομολόγηση ενός νομικού πλαισίου κυρώσεων, κατά φυσικών και
νομικών προσώπων. Κάτι πάντως
που τελεί υπό την αίρεση των ενστάσεων κατά κύριο λόγο της Γερ-

μανίας, καθώς και άλλων χωρών,
που όπως προαναφέραμε προκρίνουν ΜΟΕ, περιλαμβανομένης και
της παραγράφου 13 του εγγράφου
επιλογών για διαμοιρασμό των
υδρογονανθράκων, ενώ θεωρούν
ότι δεν είναι ώρα για επιβολή οποιωνδήποτε μέτρων. Ούτε καν για
την ετοιμασία μιας «κενής λίστας»
(empty annex).

Οι θέσεις της Λευκωσίας και ποιοι τη στήριξαν
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της COREPER,
η Λευκωσία, όπως πληροφορούμαστε, διά της Μόνιμης Αντιπροσώπου Χριστίνας Ράφτη, επεσήμανε ότι η Ε.Ε. οφείλει να στείλει
σαφές μήνυμα στον Ερντογάν για
αναστροφή των ενεργειών του
στο Βαρώσι, υπογραμμίζοντας ότι
πραγματικό αποτρεπτικό μέτρο
θα ήταν η αναστολή της ευρωπαϊκής θετικής ατζέντας της Τουρκίας.
Μια θέση που κρίνεται ως ορθή
και ως δίκαιη, αλλά όμως που απορρίπτεται κάθετα από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατώνμελών. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος
της Κύπρου ζήτησε από τους εταίρους όπως δώσουν όρους εντολής
στην ομάδα εργασίας Relex για
εγκαθίδρυση νομικού πλαισίου,
ώστε να ετοιμαστεί μια «κενή λίστα» (empty annex) και εάν απαι-
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Τις θέσεις της Λευκωσίας στήριξαν αρκετά
κράτη-μέλη και κυρίως,
η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η
Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Ωστόσο, η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, προϋποθέτει
ομοφωνία των «27».
τηθεί, να συμπληρωθεί με ονόματα
νομικών και φυσικών προσώπων.
Η Χριστίνα Ράφτη σημείωσε παράλληλα, ότι όσο η E.E. δεν κάνει
τίποτα, το καθεστώς της Άγκυρας
θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει λευκή
επιταγή και ότι μπορεί να κάνει
ό,τι θέλει στην Κύπρο.

Η Κύπρια διπλωμάτης ανέφερε
ακόμη ότι η Λευκωσία ζητάει από
τους εταίρους της να στηρίξουν
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως Ε.Ε. την
πρόταση Αναστασιάδη για ΜΟΕ
σε σχέση με το Βαρώσι, θεωρώντας
ότι δύναται να προσφέρει διέξοδο
και μπορεί να δημιουργήσει πραγματικές συνθήκες για επανέναρξη
του διαλόγου και για διευθέτηση
του κυπριακού προβλήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Κ», τις θέσεις της Λευκωσίας
στήριξαν αρκετά κράτη-μέλη και
κυρίως, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η
Αυστρία και το Λουξεμβούργο.
Ωστόσο, η λήψη οποιασδήποτε
απόφασης, προϋποθέτει ομοφωνία των «27», η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες και υπό το φως
της στάσης κυρίως της Γερμανίας,
δύσκολα θα μπορέσει να εξασφαλιστεί.

Το Κυπριακό βγαίνει εκτός Στρατηγικής Πυξίδας
Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα και η στρατιωτική αυτονομία της Ευρώπης στο επίκεντρο των συζητήσεων των ΥΠΕΞ στην άτυπη συνάντηση
Του ανταποκριτή μας
στις Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Οι σχέσεις με τη Ρωσία και η
αμήχανη τουλάχιστον θέση της
Ε.Ε. στο τρίγωνο ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Μόσχας, οι γεωπολιτικές - εμπορικές
σχέσεις με την Κίνα, καθώς και η
προοπτική κοινών ευρωπαϊκών
στρατιωτικών ασκήσεων απασχόλησαν τους Υπουργούς Εξωτερικών
κατά την πρώτη άτυπή τους συνάντηση στη Βρέστη της Γαλλίας
την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Στην ατζέντα βρέθηκε και η Στρατηγική Πυξίδα, η οποία διαμορφώνεται αυτή την περίοδο με στόχο
να εγκριθεί τον Μάρτιο, με τις όποιες επιδιώξεις της Λευκωσίας γι’ αυστηρότερες διατυπώσεις κατά της
Τουρκίας να χάνονται μεταξύ άλλων
προτεραιοτήτων και στην προσπάθεια εξισορρόπησης λόγω της δύσκολης και περίπλοκης σχέσης με
τη χώρα.
Η αναφορά στην Τουρκία, την
οποία είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο η «Κ», όπου αναγνωρίζεται το
ενδεχόμενο κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η ανάγκη
μιας εποικοδομητικής σχέσης προς
όφελος και της Ε.Ε. και της Τουρ-

θέση, στη βάση της λογικής πως
δεν πρέπει να αποθαρρυνθεί η
Τουρκία να συμμετέχει σε διάλογο
με την Ε.Ε., αλλά και στον διάλογο
με το ΝΑΤΟ.
Πάντως, αναλυτές των ευρωτουρκικών σχέσεων στις Βρυξέλλες
ανέφεραν στην «Κ» πως η Τουρκία
είναι ενοχλημένη για το ότι δεν
παρουσιάζεται ως εταίρος στο προσχέδιο της Στρατηγικής Πυξίδας,
αλλά και πως για το θέμα αυτό επικρατεί ήδη ανησυχία στο Τουρκικό
ΥΠΕΞ.
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Η Τουρκία είναι ενοχλημένη για το ότι δεν παρουσιάζεται ως εταίρος
στο προσχέδιο της Στρατηγικής Πυξίδας, ενώ
για το θέμα αυτό επικρατεί ήδη ανησυχία στο
τουρκικό ΥΠΕΞ.
κίας, δεν αλλάζει, ειδικά καθώς η
κατάσταση παραμένει προς το παρόν ήρεμη στην Ανατολική Μεσόγειο.Το αν η Λευκωσία θα καταφέρει
να υπάρξουν συγκεκριμένες αναφορές στις ενέργειες της Τουρκίας
στην κατεχόμενη Κύπρο (μεταξύ
άλλων, αλλά όχι μόνο, στα Βαρώσια)
στη βάση της απόρρητης έκθεσης
της Κομισιόν για το θέμα που παρουσιάστηκε προ μηνών ενώπιον
των ΥΠΕΞ και θεωρήθηκε σημαντική από την κυβέρνηση, θα φανεί
τους επόμενους μήνες.

Τουρκία και ισορροπίες

Από την πληροφόρηση για όσα
ειπώθηκαν στην άτυπη σύνοδο

Ψάχνοντας Πυξίδα

Οι επιδιώξεις της Λευκωσίας γι’ αυστηρότερες διατυπώσεις κατά της Τουρκίας χάνονται μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων και στην προσπάθεια εξισορρόπησης λόγω της δύσκολης και περίπλοκης σχέσης με τη χώρα.
προκύπτει πως δεν υπήρξαν σοβαρές αλλαγές στη διατύπωση του
κειμένου πως οι «εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο για τα σύνορα,
τις άτυπες ροές μετανάστευσης
και δικαιώματα ενεργειακών ερευνών παραμένουν και μπορούν γρήγορα να κλιμακωθούν» και πως «η
διασφάλιση μιας εποικοδομητικής

και θετικής σχέσης παραμένει προς
το συμφέρον της Ε.Ε. και της Τουρκίας».
Η Λευκωσία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ήθελε συμπερίληψη
των ευρημάτων της έκθεσης της
Κομισιόν για τα Βαρώσια, όμως οι
εταίροι υποδεικνύουν πως γίνεται
προσπάθεια για μια ισορροπημένη

Οι πραγματικές διαβουλεύσεις
και αλλαγές όσον αφορά τη Στρατηγική Πυξίδα βρίσκονται σε εξέλιξη
σε σχέση με τη Ρωσία, τις ευρωατλαντικές σχέσεις, την Κίνα, το Ιράν
αλλά και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας στη Βοσνία. Αυτό όμως που
φαίνεται να προκύπτει από τις διαβουλεύσεις ως πρόοδος αφορά το
θέμα της σύστασης μιας μικρής
στρατιωτικής δύναμης έκτακτης
αντίδρασης και οι κοινές ασκήσεις
μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Την
πρόοδο στο θέμα της ασφάλειας
και της άμυνας στην Ευρώπη, που
αποτελεί προτεραιότητα της Γαλ-

λικής Προεδρίας όχι μόνο όσον
αφορά τη στρατιωτική της διάσταση
αλλά και σε σχέση με τη βιομηχανική αυτονομία της Ευρώπης, καθιστά πιο επείγουσα η δύσκολη
θέση στην οποία βρέθηκε η Ε.Ε.
την περασμένη εβδομάδα, καθώς
διαπίστωσε πως δεν έχει θέση στο
τραπέζι των συζητήσεων των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα σε σχέση με την Ουκρανία.

Η Κίνα και το «σφυρί»

Το άλλο ζήτημα που αποτέλεσε
προτεραιότητα για τους ΥΠΕΞ στη
Βρέστη ήταν και η ανάγκη να σταλεί
το μήνυμα στην Κίνα πως ο εκφοβισμός της Λιθουανίας λόγω του
θέματος της Ταϊβάν δεν θα περάσει
ειδικά, καθώς πλήττει την ενιαία
αγορά. Στην ουσία του το ερώτημα
είναι πώς θα μπορούσε να απαντήσει η Ε.Ε. σε τέτοιες ενέργειες,
με την Κομισιόν και τη Γαλλική
Προεδρία να προωθούν τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου εξωτερικής πολιτικής, στο οποίο έχει
δοθεί το παρατσούκλι «σφυρί», με
το οποίο η Ε.Ε. θα αποκτήσει τη
δυνατότητα γρήγορης επιβολής
κυρώσεων κατά εχθρικών εμπορικών πολιτικών από τρίτες χώρες.
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Ενας αγωγός που ήταν μόνο επί χάρτου
Πώς από τους γεωπολιτικούς πανηγυρισμούς για τον EastMed και τις Τριμερείς φτάσαμε στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Όταν στις 2 Ιανουαρίου του 2020,
στη λαμπερή αίθουσα του Ζαππείου
στην Αθήνα, έπεφταν οι υπογραφές
μεταξύ των υπουργών Ενέργειας
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για
τον αγωγό EastMed, το κλίμα που
επικρατούσε στη δημόσια σφαίρα
– σε Λευκωσία και Αθήνα – ήταν
αυτό των πηχυαίων τίτλων και αναλύσεων περί γεωπολιτικής αναβάθμισης της Κύπρου και της Ελλάδας.
Ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού
αερίου, συνολικού μήκους 1.900
χλμ., που θα συνέδεε τα κοιτάσματα
της Ανατολικής Μεσογείου («Λεβιάθαν») με την Ευρώπη, μέσω Κύπρου και Ελλάδας, φάνταζε ως το
επιστέγασμα της τριμερούς διπλωματίας μεταξύ Αθήνας-Λευκωσίας
και Τελ Αβίβ, στέλνοντας ισχυρά
μηνύματα στην Τουρκία. Ένα αμερικανικό non-paper, την περασμένη
εβδομάδα, που επιδόθηκε σε Αθήνα,
Λευκωσία και Τελ Αβίβ και που εν
ολίγοις «έθαβε» το φιλόδοξο πρότζεκτ άνοιξε και πάλι τον ασκό του
Αιόλου στη σφαίρα της δημόσιας
ανάλυσης. Με τα περί γεωπολιτικής
αναβάθμισης της Κύπρου και της
Ελλάδος να μπαίνουν σ’ ένα κάδρο
υπερβολών για έναν αγωγό, που
εξαρχής όσοι τον προσέγγισαν με
μεγαλύτερη ψυχραιμία, χαρακτήρισαν ως «pipe dream», κοινώς μη
υλοποιήσιμο. Πώς όμως ο αγωγός
EastMed, μέσα σε ένα διάστημα
σχεδόν μιας δεκαετίας από το 2013
οπότε και έπεσε στο τραπέζι, έγινε
από σχέδιο επί χάρτου, πρότζεκτ
κοινού ενδιαφέροντος (PCI, Project
of Common Interest) της Ε.Ε., πολιτική και γεωπολιτική πρόταση,
εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης
και ξανά σχέδιο επί χάρτου;

Η γεωπολιτική διάσταση
Όταν το 2013 η δυναμική της
εξεύρεσης σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στον υποθαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου προσέδιδε στο, υπό ανάδειξη, υποσύστημα της περιοχής
επιπρόσθετη γεωπολιτική αξία η
ιδέα της διαφοροποίησης (diversification) των παραδοσιακών ενεργειακών οδεύσεων για την αυτάρκεια της Ευρώπης κέρδιζε έδαφος
τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης

όσο και σε αυτό της διεθνούς πολιτικής. Η τρέχουσα συγκυρία της
παραδομένης στα της «Αραβικής
Άνοιξης» γεγονότα που προκάλεσαν
αστάθεια σε χώρες όπως η Αίγυπτος
(ανατροπή Μουμπάρακ, έλευση
Μόρσι, πραξικόπημα Σίσι), η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας
στην Ουκρανία και τα γεγονότα
της Κριμαίας (2013-2014), καθώς
και η ιστορική εμπειρία από τις
ενεργειακές κρίσεις της Μόσχας
με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία
της περιόδου (2004-2009) είχαν ωριμάσει την ιδέα, σε Ουάσινγκτον
και Βρυξέλλες, εναλλακτικών λύσεων προκειμένου η ίδια η Ευρώπη
να μειώσει την εξάρτησή της από
το ρωσικό φυσικό αέριο. Η περίοδος
2013-2019 δούλεψε για τον EastMed







Ενώ ο αγωγός EastMed
κέρδισε το στάτους του
PCI από την Κομισιόν, η
εξέλιξη των πραγμάτων
στην Ανατολική Μεσόγειο άλλαξε άρδην.
ως ένα εν δυνάμει πρότζεκτ που
θα εξυπηρετούσε μια τέτοια πραγματικότητα. Στη λογική και της πολιτικής Ομπάμα (2014-2017) που
είδαν στην προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου την ενεργειακή
συνεργασία ως ένα πεδίο:
(α) Επίλυσης των πάγιων προβλημάτων στην περιοχή. Πτυχή
στην οποία υπάγονται τόσο τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό όσο
και η ειρηνευτική διαδικασία στο
Μεσανατολικό και τα επιμέρους
προβλήματα στον αραβομουσουλμανικό κόσμο και τις μοναρχίες του
Κόλπου και
(β) Σταθεροποίησης της βασικής
αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην
περιοχή που ξεκινά, ιστορικά, από
τις διμερείς σχέσεις Αιγύπτου-Ισραήλ και από τον ανταγωνισμό στο
δίπολο αραβικών χωρών-Ιράν.
Ωστόσο, και καθώς ο αγωγός EastMed κέρδισε το στάτους του PCI
από την Κομισιόν, χρηματοδοτούμενος με σχεδόν 35 εκατ. ευρώ ως
προς την τεχνοοικονομική του μελέτη, η εξέλιξη των πραγμάτων

Ένα αμερικανικό non-paper, την περασμένη εβδομάδα, που επιδόθηκε σε Αθήνα, Λευκωσία και Τελ Αβίβ και που εν ολίγοις «έθαβε» το φιλόδοξο πρότζεκτ
άνοιξε και πάλι τον ασκό του Αιόλου στη σφαίρα της δημόσιας ανάλυσης.
στην περιοχή άλλαξε άρδην. Η Αίγυπτος του Σίσι, μετά το 2015 και
την ανακάλυψη του κοιτάσματος
«Ζορ», προχώρησε ως προς την οικονομική και πολιτική σταθεροποίησή της, η Τουρκία μετά το 2016
και το πραξικόπημα μπήκε σε μια
διαφορετική πορεία ως προς τις
σχέσεις της με τη Δύση αλλά και
το αναθεωρητικό της γεωπολιτικό
όραμα για την περιοχή, οι Ρώσοι
επέστρεψαν στα θερμά νερά της
Μεσογείου μετά την επέμβασή τους
στο Συριακό. Στο μεταξύ το 2014
οι συνομιλίες Ισραηλινών-Παλαιστινίων κατέρρευσαν, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 2017, το ίδιο συνέβη και στο Κραν Μοντάνα με το
Κυπριακό, με την Τουρκία να προχωρεί έκτοτε σε έξι γεωτρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, εκ των
οποίων οι τρεις εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων της κυπριακής
ΑΟΖ. Η διακυβέρνηση Τραμπ συντήρησε τη στήριξή της στον αγωγό
EastMed, ωστόσο η προτεραιοποίησή της ως προς την εξωτερική πολιτική στην περιοχή εστίασε σ’ ένα
άλλο επίπεδο. Στα όσα οδήγησαν

στην ομαλοποίηση των σχέσεων
του Ισραήλ με τα κράτη του Κόλπου
αλλά και σειρά χωρών του αραβομουσουλμανικού κόσμου. Ο αγωγός
EastMed, παρά την προσήλωση της
Λευκωσίας ως προς το αφήγημα
της γεωπολιτικής αναβάθμισής της
μέσω των τριμερών συνεργασιών,
υπενθυμίζει πως η γεωπολιτική της
ενέργειας και δη οι ενεργειακές
οδεύσεις δεν δουλεύουν πάντα όπως
επιθυμούμε. Και παραμένουν κυρίως
οικονομοτεχνικά πρότζεκτ που
πρωτίστως υπάγονται στην ψυχρότητα των νόμων της αγοράς, και
της βιωσιμότητας.

Ζητήματα βιωσιμότητας
Ο ΕastMed εξαρχής είχε ζητήματα βιωσιμότητας από μερίδα ειδικών που έβλεπαν πέραν της γεωπολιτικής. Ένας αγωγός 1.900 χλμ.
(1.300 εκ των οποίων υποθαλάσσια)
με κόστος κοντά στα 6 δισ. ευρώ
που θα μετέφερε ετησίως μέσω της
Λεβαντίνης (κοίτασμα «Λεβιάθαν»)
και του τεμαχίου 12 («Αφροδίτη»)
10 bcm φυσικού αερίου μέσω Κρήτης στην Ιταλία φάνταζε ως πολύ

ωραίο για να είναι αληθινό. Δεν
ήταν μόνο η όδευση, το κόστος κατασκευής, τα βάθη κατά μήκος του
και οι τιμές του φυσικού αερίου που
προβλημάτιζαν ως προς τη βιωσιμότητα του πρότζεκτ, αλλά και οι
περιβαλλοντικές διαστάσεις όπως
και η σημασία της στρατηγικής εμπλοκής των επιμέρους δρώντων.
Ήδη η Ιταλία, από το 2019, είδε με
δυσπιστία το όλο εγχείρημα ενώ
και η ίδια η Ελλάδα –από πέρυσι–
διέρρευσε μια πρόταση επανασχεδιασμού της όδευσης του εν λόγω
αγωγού με έμφαση στην Αίγυπτο.
Τον Μάρτιο του 2019 ο Πομπέο,
από την Ιερουσαλήμ, είχε μεν στηρίξει το εν λόγω πρότζεκτ σε μια κίνηση ωστόσο που έμπειροι παρατηρητές είχαν σπεύσει να χαρακτηρίσουν ως «πολιτική» και υποστηρηκτική στο εν λόγω timing για τη
σοβαρή εσωτερική κρίση που περνούσε η διακυβέρνηση Νετανιάχου.
Μάλιστα, το πρότζεκτ εξαρχής φαίνεται πως εργαλειοποιήθηκε από
την κυβέρνηση Νετανιάχου ως ένα
κατ΄ εξοχήν πολιτικό μέσο για να
μπορεί να προσεγγίζει, σε πολλαπλά

επίπεδα, την Ε.Ε. Η ίδια η συνέχεια
των εξελίξεων στο Ισραήλ δικαίωσε
αυτή την ανάγνωση: Ο Νετανιάχου
πήγε σπίτι του, το Ισραήλ παραμένει
προσηλωμένο πρωτίστως σε μια
στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας
έναντι της προτεραιοποίησης των
εξαγωγών φυσικού αερίου, το ζήτημα
του «Αφροδίτη/Ισάι» παραμένει σε
εκκρεμότητα μια δεκαετία μετά και
για το 2022, το κράτος αποφάσισε
και επίσημα να παγώσει τις έρευνες
για την εξόρυξη και την παραγωγή
φυσικού αερίου για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Το αμερικανικό nonpaper ήλθε απλώς να επισημάνει
αυτές τις πραγματικότητες, με την
εποικοδομητική ασάφεια που τα εν
λόγω έγγραφα φέρουν στις διεθνείς
σχέσεις. Εκτός απροόπτου, ο αγωγός
EastMed δεν θα ολοκληρωθεί τη
διετία 2025-2027 και μια ψύχραιμη
και ρεαλιστική αποτίμησή του υπαγορεύει πως εξαρχής υπήρξε μάλλον
ένα εργαλείο πολιτικής παρά μια
ρεαλιστική εμπορική πρόταση για
την όδευση φυσικού αερίου από
την Ανατολική Μεσόγειο προς την
Ευρώπη.

Ο EastMed ως εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης σε Κύπρο και Ελλάδα
Μετά το 2020 ο αγωγός EastMed
λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως
εργαλείο εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης σε Κύπρο και Ελλάδα –
ως προς τη διάσταση του «γωνιάσματος» της Τουρκίας και της γεωπολιτικής αναβάθμισης της Λευκωσίας. Όταν η Αθήνα, τον περασμένο
Μάρτιο, ουσιαστικά, απέστειλε το
σινιάλο προς τη Λευκωσία για διαφοροποίηση της όδευσης του αγωγού προκειμένου να ενταχθεί η Αίγυπτος στο πλάνο, η αντίδραση –
όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ»– δημιούργησε τριβές μεταξύ
Αναστασιάδη και Μητσοτάκη, με
τον τελευταίο να έχει αναγνώσει
πως ένα τέτοιο πρότζεκτ απλώς δημιουργεί περαιτέρω τριβή στα ελληνοτουρκικά μετά από δύο σοβαρές
κρίσεις (Αιγαίο και Έβρος). Εξαρχής,
το κλίμα που διακινήθηκε στην Κύπρο σε σχέση με τον EastMed ακολουθούσε το αντίστοιχο πανηγυρικό,
του 2011, όταν στην Κύπρο ανακαλύφθηκαν τα πρώτα κοιτάσματα








Η Ανατολική Μεσόγειος,
ως ένας αναδυόμενος γεωπολιτικός χώρος, παραμένει ένα ρευστό πεδίο ως προς τις δυναμικές της ισορροπίας
ισχύος και των ανταγωνισμών με το κομμάτι
της ενέργειας.
(σ.σ. και τα μοναδικά εμπορικά αξιοποιήσιμα μέχρι στιγμής) φυσικού
αερίου της «Αφροδίτης». Το αφήγημα
που στήθηκε απέκλειε εύσχημα την
Τουρκία από τις υπό διαμόρφωση
συνέργειες, χωρίς ωστόσο να το
διατυμπανίζει και η όλη συζήτηση
για τις Τριμερείς Συνεργασίες και
το Φόρουμ Ενέργειας της Ανατολικής
Μεσογείου (East Med Gas
Forum/EMGF) έχτιζε αφηγήματα

που καθιστούσαν το φυσικό αέριο,
λίγο πολύ, κάτι αντίστοιχο του άνθρακα και του χάλυβα της μεταπολεμικής Ευρώπης. Η πραγματικότητα
ωστόσο «επί του εδάφους» δείχνει
να διαφέρει από τον συνηθισμένο
κυπριακό ευσεβοποθισμό και την

υπερβολή. Η Τουρκία παραμένει
ένας κρίσιμος δρών στην Ανατολική
Μεσόγειο με ισχυρά τετελεσμένα
επί της κυπριακής ΑΟΖ χωρίς σημαντικό κόστος επί τούτου σε πολιτικό επίπεδο. Η Κ.Δ., δέκα χρόνια
μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων

φυσικού αερίου, δεν έχει κατορθώσει
να δει οφέλη από αυτό και η Λευκωσία απέτυχε μέχρι και στο να...
εγκαθιδρύσει την έδρα του EMGF
επί κυπριακού εδάφους, της μοναδικής χώρας της Ε.Ε. στην περιοχή.
Η δε Αίγυπτος προχώρησε με το να
καταστεί ένας κρίσιμος κόμβος φυσικού αερίου. Ακόμη και η αντίδραση, σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας,
στην Κύπρο (και σε μερίδα της αντίστοιχης ελληνικής) ως προς το
αμερικανικό non-paper ήταν η υπεραπλουστευτική, ως προς την ανάλυση, τής «πισώπλατης μαχαιριάς»
της Ουάσινγκτον στον ελληνισμό
για τέρψιν της Τουρκίας.
Ο αγωγός EastMed αποτελεί συνεπώς την τέλεια περιπτωσιολογία
για το ότι η όποια γεωπολιτική αναβάθμιση δεν θα έλθει στην Κύπρο
μέσω της ρητορικής για εσωτερική
κατανάλωση, αλλά μόνο διαμέσου
απτών αποτελεσμάτων: πως τα φιλόδοξα πρότζεκτ ενέργειας και δη
οι αγωγοί (από τον Nabucco μέχρι

τον EastMed) υπάγονται σε αυστηρά
οικονομικά και γεωπολιτικά κριτήρια, και πλέον και σε αυστηρά πλαίσια σε σχέση με τις περιβαλλοντικές
τους επιπτώσεις και τα κριτήρια
για την ενεργειακή μετάβαση όπως
αυτά υπαγορεύονται από τις σύγχρονες προκλήσεις της Κλιματικής
Αλλαγής. Και, τέλος, πως η Ανατολική Μεσόγειος, ως ένας αναδυόμενος γεωπολιτικός χώρος, παραμένει ένα ρευστό πεδίο ως προς τις
δυναμικές της ισορροπίας ισχύος
και των ανταγωνισμών με το κομμάτι της ενέργειας, όπως διαμορφώνεται μέχρι στιγμής για τα κυπριακά δεδομένα, να μην καθίσταται
εργαλείο επίλυσης των συγκρούσεων. Κοινώς, τείνει να μετατραπεί
σε «κατάρα» αντί «ευλογία» και όχι
αποκλειστικά λόγω της αναθεωρητικής και επιθετικής επί του πεδίου
της κυπριακής ΑΟΖ πολιτικής της
Τουρκίας, αλλά και εξαιτίας των δικών μας χειρισμών και λανθασμένων προσλήψεων.
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Ανεξάρτητος ή χρυσή εφεδρεία του ΔΗΣΥ;
Η υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη εγείρει ερωτήματα όπως επίσης και ο ρόλος που παίζει σ’ αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης προϊδέαζε το βράδυ του Σαββάτου για
την παραίτησή του που θα ακολουθούσε το πρωί της Κυριακής,
στην Πινδάρου ανέμεναν με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του. Η παραίτησή του ήταν από νωρίς γνωστή στους συναγερμικούς κύκλους.
Αφενός γιατί τα τελευταία εικοσιτετράωρα μάζευε τις κούτες του
από το υπουργείο και αφετέρου
γιατί είχε υποβάλει από την προηγούμενη Παρασκευή στον Πρόεδρο την παραίτησή του. Όταν δηλαδή ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε
την περιβόητη εκείνη πρόταση καθόδου στην βάση για διεκδίκηση
του κομματικού χρίσματος αλλά
και της προεδρίας του κόμματος.
Αυτό που ήθελαν να δουν τα συναγερμικά στελέχη ήταν αν θα
άνοιγε τα χαρτιά του για τις προεδρικές εκλογές και αν θα σήκωνε
με κάποιον τρόπο το γάντι στον
Αβέρωφ Νεοφύτου μετά τους χαρακτηρισμούς για χρυσόψαρα και
καρχαρίες. Όχι μόνο δεν άνοιξε
περαιτέρω τα χαρτιά του για τις
προεδρικές εκλογές, αλλά φρόντισε
να μην κάψει πλήρως τις γέφυρες
με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.
Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, καταδεικνύοντας πως
είναι συνεχιστής του έργου του και
άφησε να νοηθεί πως δεν έχει διαφωνίες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αυτό ακριβώς ήταν που ταρακούνησε πολλούς και ενίσχυσε το ερώτημα κατά πόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενεργεί μόνος με ορίζοντα
το 2023, έχει ήδη πίσω του κόμματα
ή παράγοντες ή αν σε όλο αυτό,
έχει χέρι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η επιθυμία Αναστασιάδη

Η αλήθεια είναι πως το ιδανικό
για τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά
και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ήταν να μείνει υπουργός
Εξωτερικών μέχρι τον Ιούνιο. Όπως
διαρρέεται από κύκλους και των
δύο, στόχος θα ήταν να γίνεται μία
διακριτική προεκλογική μέχρι τότε
τόσο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη
όσο και από τον Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο οποίος ως πρόεδρος του κόμματος
έχει τον πρώτο λόγο.
Ο Νίκος Αναστασιάδης φέρεται
να ευνοούσε το σενάριο αυτό, ούτως ώστε να διαφανεί μέχρι τον
Ιούνιο ποιος από τους δύο είναι ο
δημοφιλέστερος, ποιον μπορεί να
στηρίξει ένα άλλο κόμμα και αυτός
που θα συγκεντρώσει τα καλύτερα
ποσοστά αλλά και συνεργασίες να
είναι ο εκλεκτός τελικά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η «Κ» έχει
αναφέρει πολλές φορές πως ο Νίκος
Αναστασιάδης θέλει με κάθε τρόπο
να διασφαλίσει πως ο ΔΗΣΥ θα
είναι για τρίτη θητεία στην εξουσία.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ακόμα και την περασμένη Δευτέρα, μετά την παραίτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη,

τις εμπρηστικές δηλώσεις Αβέρωφ
περί χρυσόψαρου, δεν δίστασε να
υπογραμμίσει πως κύρια στοιχεία
για τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ θα
πρέπει να είναι και η εκλεξιμότητα
αλλά και η ενότητα του κόμματος.
Όλο αυτό φαίνεται να ανησυχεί
την Πινδάρου για το αν οι Νίκος
Αναστασιάδης και Νίκος Χριστοδουλίδης είναι συνεννοημένοι. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου είπε σε συνέντευξή του στις «Προκλήσεις» με
τον Ανδρέα Κημήτρη πως ο Νίκος
Αναστασιάδης κατέβαλε πολλές
προσπάθειες για να εκτονωθεί η
κρίση, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
να είναι ανένδοτος. Αυτό που εγείρει ερωτήματα σε όσους γνωρίζουν
τον Νίκο Χριστοδουλίδη που έχει
αλλεργία στις συγκρούσεις, είναι
πού οφείλεται η επιμονή του. Στον
Συναγερμό εκτιμούσαν πως μετά
τις δημόσιες τοποθετήσεις που
άφηναν να εννοηθεί ότι θα είναι
ο διασπαστής της παράταξης θα
έκανε πίσω. Ερωτήματα εγείρονται
στα συναγερμικά στελέχη για ποιο
λόγο ο Νίκος Αναστασιάδης ανέχεται να τον παρακούει το πολιτικό
του τέκνο, αν βεβαίως ισχύει κάτι
τέτοιο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει
εδώ και καιρό εκφράσει δυσφορία,
ότι ζητούσε ραντεβού από τον Νίκο
<
<
<
<
<
<
<

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
επιχειρεί να μην κάψει
γέφυρες με τον ΔΗΣΥ,
καθώς ακόμα ελπίζει
πως μετά τις δημοσκοπήσεις ο ΔΗΣΥ θα αναγκαστεί να τον στηρίξει.
Χριστοδουλίδη για να ξεκαθαρίσει
τη θέση του και ο τελευταίος απέφευγε. Ιστορία, με την οποία γελούν
σκωπτικά όσοι γνωρίζουν καλά
τον Νίκο Αναστασιάδη και τη δυσφορία του στο να αγνοούν τις
επιθυμίες του οι συνεργάτες του.
Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι
πως πριν από μήνες, ο Πρόεδρος
έγραψε μία ανακοίνωση στον τέως
υπουργό Εξωτερικών, μετά τις πιέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για ξεκαθάρισμα, στην οποία υπογράμμιζε πως δεν θα είναι υποψήφιος
απέναντι από τον ΔΗΣΥ. Ανακοίνωση την οποία αρνήθηκε να υπογράψει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Όπως σημειώνουν πηγές, ο Νίκος
Αναστασιάδης επικοινώνησε με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά την
παραίτηση για να τον συγχαρεί
για το περιεχόμενο αλλά και για
το γεγονός ότι δεν έκαψε τις γέφυρες με το κόμμα.

Η δυναμική στο Κέντρο

Αυτό που φαίνεται να φέρνει
επί του παρόντος σε δύσκολη θέση
την Πινδάρου είναι η φημολογία
που αιωρείται, ότι στελέχη τόσο
στο ΔΗΚΟ όσο και στη Δημοκρα-

το κόμμα θα έπρεπε να σκεφτεί
σοβαρά το ενδεχόμενο να κατέλθει
με τον τέως υπουργό Εξωτερικών.
Οι λόγοι και τα προβλήματα μιας
τέτοιας απόφασης για το ΔΗΚΟ
αναλύονται στη σελίδα 9, ωστόσο
ένα ενδεχόμενο στήριξης Χριστοδουλίδη από το ΔΗΚΟ δημιουργεί
δύο τάσεις εντός του Συναγερμού.
Από τη μία, θεωρείται πως αν το
Δημοκρατικό Κόμμα στηρίξει τον
τέως υπουργό Εξωτερικών, το συναγερμικό ακροατήριο θα συσπειρωθεί γύρω από το κόμμα και τον
ηγέτη του, θεωρώντας τον Νίκο
Χριστοδουλίδη διασπαστή. Υπάρχει
ωστόσο και η εκτίμηση, ότι αν ο
Νίκος Χριστοδουλίδης κερδίσει τη
στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος, ακόμα και της Δημοκρατικής
Παράταξης, αν λάβουμε υπόψη ότι
στελέχη όπως ο Βασίλης Πάλμας
και ο Γιώργος Λακκοτρύπης τον
υποστηρίζουν, τότε ο κλοιός στενεύει γύρω από την υποψηφιότητα
Αβέρωφ Νεοφύτου. Όπως εκτιμούν
πολιτικοί κύκλοι εκεί αναμένεται
να επέμβει και ο Νίκος Αναστασιάδης, βγάζοντας το χαρτί της εκλεξιμότητας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει ρίξει τον τέως υπουργό Εξωτερικών και στενό του όπως λέει συνεργάτη, υπογραμ-

μίζοντας το ζήτημα της εκλεξιμότητας για τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ.

Υποψήφιος με προθεσμία;
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, πέραν της πρότασής του για κάθοδο στη βάση,

είχε και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον τέως υπουργό Εξωτερικών
θέσει την πρόταση πως θα προχωρήσει σε δήλωση πως η υποψηφιότητά του θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τα κόμματα, αφήνοντας έτσι μία ουρά στο ενδεχόμενο απόσυρσης της υποψηφιότητάς του και στήριξης της υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη, αν ο
ίδιος ξεκαθαρίσει πως δεν θα είναι υποψήφιος χωρίς τη στήριξη του
ΔΗΣΥ. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φέρεται να του εξέφρασε την έλλειψη
εμπιστοσύνης, καθώς το προηγούμενο διάστημα, κύκλοι του Αβέρωφ
Νεοφύτου διέρρεαν ότι στο ενδεχόμενο που οι δημοσκοπήσεις δεν
τον ευνοούν, θα ρίξει στη μάχη τη Ζέτα Αιμιλιανίδου. Τελευταίως, βάζουν στο κάδρο και την Αννίτα Δημητρίου. Όλο αυτό ήταν εις γνώσιν
του Νίκου Χριστοδουλίδη, με αποτέλεσμα να επέλθει η ρήξη. Το ερώτημα πολλών, είναι κατά πόσο η υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι υπό αίρεση λόγω δημοσκοπήσεων. Ένα ενδεχόμενο απόσυρσης και εμπλοκής Χριστοδουλίδη θεωρείται απίθανο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όχι μόνο εξαιτίας των εμπρηστικών δηλώσεων
Αβέρωφ, αλλά και των υπόλοιπων προβεβλημένων στελεχών εναντίον του τέως υπουργού Εξωτερικών. Δύσκολα λοιπόν θα μπορέσουν
να γίνουν νερό κι αλάτι μέσα σε ένα μικρό διάστημα και μετά απ’ όλα
όσα ειπώθηκαν. Έστω κι αν επιχειρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
να τον επιβάλει. Όσοι γνωρίζουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου αντιλαμβάνονται πως ο συναγερμικός πρόεδρος θα το πάρει μέχρι τέλους, επιχειρώντας όλο αυτό το διάστημα να κερδίσει συμμαχίες. Το αν θα τα
καταφέρει είναι ο μεγάλος γρίφος. Όπως επίσης κι αν καταφέρει να
διορθώσει το μεγάλο του πρόβλημα που λέγεται δημοσκοπήσεις.

τική Παράταξη βλέπουν θετικά
στον Νίκο Χριστοδουλίδη ως υποψήφιο. Υπήρξε στο παρελθόν η φημολογία ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, έβαλε στο τραπέζι το όνομα του Νίκου Χριστοδουλίδη ως κοινού υποψηφίου με
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ να αρνείται,
ωστόσο κάτι τέτοιο επί του παρόντος διαψεύδεται αναφανδόν. Αυτό
που φέρεται να ισχύει σύμφωνα

με έγκυρες πηγές είναι πως υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη
προσέγγισαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο για να καταθέσει ως κοινή
υποψηφιότητα ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ τον
Νίκο Χριστοδουλίδη αντί του Αβέρωφ Νεοφύτου. Η απάντηση του
ΔΗΚΟ ήταν πως αν μπορούσε το
ΔΗΚΟ να πείσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου να αποσυρθεί, τότε γιατί να
μη στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο που θα είναι υπέρβαση και

Όσοι γνωρίζουν τον Αβέρωφ Νεο-

φύτου αντιλαμβάνονται πως η υποψηφιότητά του είναι εκεί και θα μείνει. Θα πρέπει ωστόσο να λύσει το
μεγάλο γι’ αυτόν πρόβλημα που ονομάζεται δημοσκοπήσεις.
αντ’αυτού να στηρίξει τον τέως
υπουργό Εξωτερικών, πλήττοντας
μεταξύ άλλων και τον προσωπικό
του εγωισμό;
Το ζήτημα βεβαίως που προκύπτει το τελευταίο διάστημα είναι
πως μέλη και στελέχη δεύτερης
και τρίτης γραμμής στο Δημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να ευνοούν
μία υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως λένε, αν δεν βάλει
τελικά ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, τότε

Οι ελπίδες και οι δυσκολίες

Στο θέμα της εκλεξιμότητας
αλλά και των δημοσκοπήσεων που
θα είναι υπέρ του, όπως ελπίζει,
προσβλέπει ο Νίκος Χριστοδουλίδης
για να γυρίσει το κλίμα υπέρ του
εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός είναι και ο λόγος που
απέφυγε να ανοίξει μέτωπο με το
κόμμα και τα συναγερμικά στελέχη.
Εκτιμά, όπως όλα δείχνουν, πως οι
δημοσκοπήσεις θα αναγκάσουν το
κόμμα να τον στηρίξει, με τη βοήθεια βεβαίως και του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Αυτό βεβαίως που
τείνει να αγνοεί είναι οι δυσκολίες
και ο μακρύς προεκλογικός. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, άνεργος πλέον,
δεν θα έχει το δημόσιο βήμα για
να επιδίδεται στον άκρατο προεκλογικό στον οποίο επιδίδετο το
τελευταίο διάστημα με πρόφαση
τη θέση του ως υπουργού Εξωτερικών. Θεωρείται πλέον persona
non grata από τον επίσημο ΔΗΣΥ.
Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε
στην ουσία επίσημα, θα δυσκολέψει
τη βάση και τους παράγοντες στην
περιφέρεια να του κάνουν προεκλογική ή να έρχονται σε επαφή
μαζί του, έστω κι αν τον βλέπουν
ακόμα θετικά. Θα κληθεί παράλληλα
να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις τις οποίες αποφεύγει επί του
παρόντος. Θα είναι συνεχιστής της
πολιτικής Νίκου Αναστασιάδη; Αν
το αποδεχθεί αυτό, κλείνει την πόρτα στο Δημοκρατικό Κόμμα, το
οποίο εδώ και οκτώ χρόνια ασκεί
δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση
Αναστασιάδη. Θα πρέπει να απαντήσει και στα ζητήματα της διαφθοράς, που αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα του πολιτικού του πατέρα
και μέχρι τώρα πολιτικού του προστάτη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Η

διαφθορά έπαθε Κυπριακό.
Γιατί πολύ απλά αν ένα ζήτημα δεν το επιλύσεις στην
ώρα του, αργότερα πέφτει και σε
πλακώνει. Ήδη από τις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές, έγινε εμφανές
ότι τα σκάνδαλα που είδαν το φως
της δημοσιότητας δεν ήταν ικανά
να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό.
Το επί οκτώ χρόνια κυβερνών κόμμα παρέμεινε πρώτο στις επιλογές
του εκλογικού σώματος, ενώ τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης απώλεσαν ποσοστά, έστω
διαχειρίσιμα για την ώρα. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι στην
Κύπρο έχουμε μεγαλύτερη ανοχή
στη διαπλοκή και τη σύγκρουση
συμφερόντων. Από την άλλη, η
κοινωνία μοιάζει να αδυνατεί να
αντλήσει ελπίδα από το υφιστάμενο
πολιτικό προσωπικό.
Το πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ,
είναι ένα ζήτημα πολύ πιο σύνθετο.
«Ως Κυβέρνηση της διαφθοράς»
χαρακτήριζε συχνά την κυβέρνηση

Το καμένο χαρτί της διαφθοράς
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.
Βεβαίως εντός μηνών, η φράση μετατράπηκε σε «το ΔΗΚΟ θα βρίσκεται στην κυβέρνηση το ’23»,
έστω κι αν αυτό προϋποθέτει τη
συνεργασία με την κατά τα άλλα
«διεφθαρμένη» κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Πώς το μεταφράζει όμως αυτό
ο μέσος πολίτης; Ότι οι πολιτικοί
που παρουσιάζονται πολέμιοι της
διαφθοράς, δεν θα διστάσουν να
συνεργαστούν με διεφθαρμένους,
για να έρθει εν προκειμένω η σειρά
τους να απολαύσουν τους καρπούς
της εξουσίας. Ακόμα κι ο πιο καλόπιστος ψηφοφόρος γνωρίζει ότι
το ΔΗΚΟ εδώ και δεκαετίες έχει
περάσει σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις και συνεπώς στα μάτια
του δεν μπορεί να είναι άμοιρο ευθυνών.
Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το
ΑΚΕΛ. Οκτώ χρόνια εξουσίας για
την πιο διαπλεκόμενη κυβέρνηση
από ιδρύσεως της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, αλλά δεν βρήκε το θάρρος να ζητήσει ξεκάθαρα την παραίτηση του Προέδρου. Μια κυβέρνηση που έκανε τα πάντα για
να χάσει την αξιοπιστία της στα
μάτια των πολιτών, ένας πρόεδρος
που συστηματικά υποσκάπτει και
επιχειρεί να ελέγξει τους ανεξάρτητους θεσμούς, που κατηγορείται
ότι περνούσε νομοθεσίες για να
πλουτίσει ο ίδιος και το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά που η
αντιπολίτευση δεν ζήτησε την άμεση αποπομπή του. Πώς το ερμηνεύει πάλι ο μέσος ψηφοφόρος;
Ότι το να πλουτίζεις και να εξυπηρετείς τους οικείους σου, όταν κατέχεις θέσεις εξουσίας είναι η κανονικότητα, ότι «όλοι τρώνε» και
«όλοι είναι ίδιοι». Όταν τα μεγάλα
κόμματα της αντιπολίτευσης μπροστά στον κίνδυνο διασυρμού της
χώρας, δεν απαιτούν την άμεση
παραίτηση της κυβέρνησης, τότε
απλώς αναιρούν τον εαυτό τους
και αδυνατίζουν το δικό του επι-

χείρημα ότι θα πατάξουν τη διαφθορά, αν ο κόσμος τούς δώσει εντολή να κυβερνήσουν. Πέραν των
πιο πάνω, αν συγκρίνουμε τα αντανακλαστικά της αντιπολίτευσης
στη Μ. Βρετανία, που σύσσωμη
ζήτησε τις προάλλες την παραίτηση
του Μ. Τζόνσον γιατί συμμετείχε
σε πάρτι εν μέσω σκληρών μέτρων
απομόνωσης σε όλη τη χώρα, θα
αντιληφθούμε ότι η κυπριακή κοινωνία εκπαιδεύεται στην παθητική
αποδοχή ακόμα και εξόφθαλμων
περιπτώσεων διαφθοράς. Πόσο
μάλλον για ένα κορωνοπάρτι, για
το οποίο στην Αγγλία ψάχνουν ήδη
αντικαταστάτη πρωθυπουργό.
Από την άλλη είναι κι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, που ένα χρόνο και δύο
μήνες πριν από τις εκλογές, άρχισε
ήδη να ξεδιπλώνει την επικοινωνιακή του στρατηγική. Η δική του
απάντηση στο εν λόγω ζήτημα είναι
πως «Διαφθορά είχαμε πάντα». Η
μεγάλη διαφορά όμως, είναι πως
παλαιότερα η διαφθορά ακουμπού-

σε κυρίως τα κατώτερα διαζώματα
της κρατικής μηχανής, ενώ η σημερινή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ άλλαξε
εντελώς τα δεδομένα. Πλέον η διαφθορά ξεκινά και τελειώνει στον
ίδιο τον Πρόεδρο και τους υπουργούς του.Είναι η πρώτη φορά που
Πρόεδρος της χώρας αποδέχεται
και αναγνωρίζει ότι ένα πρόγραμμα
έτυχε κατάχρησης από μέλη της
κυβέρνησης, αλλά δεν παραιτείται,
ούτε βλέπει ποινικές ευθύνες. Το
πιο τραγικό είναι που δεν τις βλέπει
ούτε ο Α.Νεοφύτου που θα ζητήσει
αύριο την ψήφο της κοινωνίας.
Εξού και ουδείς πιστεύει οτι τυχόν
παραμονή του ΔΗΣΥ στην εξουσία,
θα δώσει τέλος στην κατρακύλα
της διαφθοράς.
Καταληκτικά, κανένα πολιτικό
κόμμα δεν γίνεται πιστευτό όσο κι
αν φωνάζει ότι θα τσακίσει τη διαφθορά. Αν επιχειρηθεί να γίνει το
κυρίαρχο αφήγημα της αντιπολίτευσης στον προεκλογικό αγώνα
για τις προεδρικές του ’23, θα είναι

παράταιρο και επικίνδυνο. Έχει
εμπεδοθεί πλέον στη συνείδηση
των πολιτών, ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα βολεύεται και αυτοτροφοδοτείται. Γίνεται λόγος αυτές τις μέρες για σύσταση νέας
«Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης της Διαφθοράς». Προσωπικά
δεν βλέπω τη χρησιμότητα, εάν
πάλι θα ελέγχεται από το πολιτικό
σύστημα. Αυτή τη δουλειά μπορεί
να την κάνει η Γενική Εισαγγελία.
Ας καταθέσει η αντιπολίτευση μια
ολοκληρωμένη πρόταση μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας
που να την καθιστά πραγματικά
ανεξάρτητη, αρχής γενομένης με
την απαίτηση για παραίτηση του
νυν γενικού και β. γενικού εισαγγελέα, για σκοπούς θεσμικής σύγκρουσης συμφερόντων και ταυτόχρονη δέσμευση ότι οι επόμενοι,
θα οδηγήσουν την κυβέρνηση Αναστασιάδη ενώπιον της δικαιοσύνης.
Οτιδήποτε άλλο, είναι αγγλιστί, too
little, too late.
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Βεβαίως και ενδιαφέρομαι για το 2023

Στο σενάριο που κατέλθω η υποψηφιότητά μου θα είναι ανεξάρτητη χωρίς συναλλαγές, λέει στην «Κ» ο Γιώργος Παμπορίδης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ενδιαφέρον του για τις προεδρικές εκλογές εκδηλώνει στην «Κ» ο
πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης. «Δεν αποτελεί για
μένα προϋπόθεση να είμαι υποψήφιος» σημειώνει ωστόσο, ξεκαθαρίζοντας πως αν αποφασίσει τελικά
να μπει στη μάχη, η υποψηφιότητά
του θα είναι ειλικρινώς και γνήσια
ανεξάρτητη. Ο ίδιος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να κάνουν
τη δική τους προσωπική επανάσταση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για την αλλαγή. Μιλάει,
επίσης, και για το κλειστό πλέον
κεφάλαιο που ονομάζεται ΔΗΣΥ,
απαντά για το μνημόσυνο του Γρίβα
και τις σχέσεις του με την αντιπολίτευση.
–Επειδή τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν το τελευταίο
διάστημα σχετικά με την υποψηφιότητά σας, είναι κάτι που
ισχύει; Ενδιαφέρεστε;
–Βεβαίως και ενδιαφέρομαι, αν
αυτό μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε μια καλύτερη Κύπρο. Ωστόσο, αυτό που προέχει στην παρούσα
φάση είναι η βελτίωση της σημερινής κατάστασης, η οποία έχει
φέρει σε τέλμα την κοινωνία, την
Πολιτεία και τη χώρα ολόκληρη.
Επιτρέψτε μου όμως να διευκρινίσω:
ενδιαφέρομαι, αλλά όχι έναντι οιουδήποτε τιμήματος και με οιεσδήποτε προϋποθέσεις.
–Ενδιαφέρεστε για τις προεδρικές εκλογές ως επικεφαλής της
διαδικασίας ή βοηθώντας μία
άλλη κατάσταση;
–Δεν αποτελεί για μένα προϋπόθεση να είμαι υποψήφιος. Μπορούν οι λύσεις που επιδιώκουμε
να προκύψουν από τη σημερινή
κυβέρνηση και την κυβερνητική
γραμμή; Προφανώς και όχι. Γιατί
αν μπορούσαν να προκύψουν θα
είχαν προκύψει. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι μία κυβέρνηση, η οποία
θα προέλθει από τη σημερινή νοοτροπία - και κατά την άποψή μου
- αποτελεί την αιτία του προβλήματος, μπορεί να αποτελέσει και
τη βάση της λύσης. Πρέπει να κινηθούμε προς αντίθετες κατευθύνσεις που να ακυρώνουν νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν, τολμώ
να πω, στη δεύτερη θητεία του Νίκου Αναστασιάδη.
–Υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο
για να πάρετε τις αποφάσεις
σας;
–Εγώ δεν πιέζομαι καθόλου για
κανενός είδους αποφάσεις. Εάν
αποφασίσω να απευθυνθώ στον
κόσμο για να εκλεγώ, η υποψηφιότητά μου θα είναι ειλικρινώς και
γνήσια ανεξάρτητη. Θα απέκλειε
οποιαδήποτε συναλλαγή και θα
απαιτούσε την προσήλωση σε αρχές και στόχους ξεκάθαρους, βιώσιμους και κοστολογημένους. Εάν
μια τέτοια προσπάθεια, που θα
στηρίζεται κυρίως σε φυσικά πρόσωπα, μπορέσει να ελκύσει το ενδιαφέρον οργανωμένων συνόλων
και κομμάτων, τότε σίγουρα θα
μετουσιωθεί σε τελική υποψηφιότητα.
–Για ποιο λόγο να σας στηρίξει
κάποιος;

–Για να συντρέξει μία πραγματική αλλαγή του κράτους, προϋποθέτει κάποια βασικά στοιχεία. Το
πρόσωπο που θα ηγηθεί της όλης
προσπάθειας πρέπει να μην έχει
βαρίδια, να μη χρωστά χάρες σε
κόμματα, σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Να έχει πολιτική σκέψη
αλλά και τεχνοκρατική ικανότητα.
Προϋπόθεση είναι να έχει εμπειρία
τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, που
να του επιτρέπει να αντιληφθεί τι
ζητάει το παζάρι όσο και από τον
δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα
εμπειρία στην άσκηση εκτελεστικής εξουσίας. Να μπορεί να στηριχθεί από άτομα αυτόφωτα, τα
οποία επίσης έχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας, καθαρότητας και ικανότητας επίτευξης υλοποιήσιμων
στόχων. Να μπορεί αποδεδειγμένα
να συνθέσει πολιτικές σκέψεις που
προέρχονται από διαφορετικούς
χώρους, να είναι αξιόπιστος και
να μην πουλάει όσους συμπαρατάσσονται σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος, θεωρώ ότι αυτό το
πρόσωπο πρέπει να είναι διατεθειμένο να συγκρουστεί με τα ισχυρότερα συμφέροντα του τόπου, αν
αυτά εμποδίζουν την εξέλιξη της
κοινωνίας. Αν λοιπόν σε μια συνεννόηση με μια κοινωνία πολιτών
ή οργανωμένα πολιτικά σύνολα
μπορούμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία να συγκεντρώνονται, εγώ ειλικρινά σας λέω ότι θα στηρίξω
αυτή την προσπάθεια με όποιο
τρόπο περνάει από το χέρι μου.
–Οι υποψηφιότητες του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι για εσάς
δηλαδή μέρος του προβλήματος
και συνέχιση της παρούσας κατάστασης;
–Θεωρώ ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου
υπήρξε σάρκα εκ της σαρκός της
πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο. Σε ό,τι
αφορά τον Νίκο Χριστοδουλίδη
ομολογώ πως δεν ξέρω ποιες είναι
οι πραγματικές του τοποθετήσεις
για τα ζητήματα που αφορούν την
κοινωνία και την Πολιτεία. Διερωτώμαι όμως πώς μπορείς να είσαι
ο στενότερος συνεργάτης του Προέδρου και να θέλεις να διαφοροποιείσαι από τις βασικές πολιτικές
γραμμές της κυβέρνησης. Για να
εξηγούμαστε, δεν αφορά πρόσωπα
η τοποθέτησή μου αλλά νοοτροπίες
και εκεί που θεωρώ ότι έχει χαθεί
η μπάλα είναι ακριβώς στη φθορά
του τρόπου σκέψης που υπέστη η
συναγερμική σχολή από την παρατεταμένη παραμονή στην εξουσία. Γιατί η παρατεταμένη παραμονή στην εξουσία φθείρει.
–Εσείς δεν δηλώνετε πλέον συναγερμικός;
–Υπήρξα συναγερμικός από μαθητής. Αν και ουδέποτε διεκδίκησα
οποιαδήποτε θέση μέσα στο σύστημα που λέγεται ΔΗΣΥ. Κατέθεσα
ως όφειλα τις ανησυχίες μου το
2018 δημόσια, με αποκορύφωμα
το πολιτικό γραφείο του 2019 μετά
τις ευρωεκλογές, όπου παρέστην
είπα όλα τα κακώς κείμενα σε δημόσια συνεδρίαση, τους κάλεσα
να παραιτηθούν και να κηρύξουν
ιδεολογικό και εκλογικό συνέδριο
και δυστυχώς χλευάστηκα και δεν
υποστηρίχθηκα από κανέναν. Από

Ο Γρίβας, η ΕΟΚΑ
και η Ειρήνη
–Επειδή μιλάμε για υπερβάσεις
στην αντιπολίτευση, η εικόνα
σας στο μνημόσυνο του Γρίβα
ενόχλησε ΑΚΕΛικούς και ΔΗΚΟϊκούς. Τον κόσμο ενδιαφέρει
αν ο Γιώργος Παμπορίδης θα
μνημονεύει τον Γρίβα.

Αισθάνομαι πως μπορώ να απευθυνθώ εξίσου άνετα σε έναν Συναγερμικό, σε έναν Οικολόγο, σε ένα ΑΚΕΛικό και σε
ένα ΔΗΚΟϊκό χωρίς να πρέπει να αυτοπροσδιοριστώ σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, λέει στην «Κ» ο Γιώργος Παμπορίδης.

Αισθάνθηκα ξένο σώμα
στον Συναγερμό από την
περίοδο που ήμουν
υπουργός [...] και αφού
συνειδητοποίησα ότι
δεν μπορώ να εκπέμψω
στα ίδια μήκη κύματος
με την ηγεσία του
κόμματος, αποχώρησα.
εκείνη τη μέρα, εδώ και δυόμισι
χρόνια, αποχώρησα από τον χώρο
του ΔΗΣΥ και δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το κόμμα. Αισθάνθηκα ξένο σώμα στον ΔΗΣΥ και
αποχώρησα
–Συνεπώς τι θα απαντάτε σε αυτούς που θα λένε πως στις προεδρικές εκλογές τρέχουν τρεις
συναγερμικοί;
–Στην πατρίδα μας το βασικό
εργαλείο που χρησιμοποιούν οι μέτριοι είναι η ταμπελογραφία. Εγώ
δεν απορρίπτω κανέναν πριν ακούσω τις θέσεις του. Κανέναν, που
βρίσκεται εντός του δημοκρατικού
τόξου. Είναι σημαντικό για κάποιους
να με χαρακτηρίσουν συναγερμικό
στην παρούσα φάση, γιατί προφανώς εξυπηρετεί τα συμφέροντά
τους. Όμως εξίσου σημαντικό ήταν

για κάποιους ενόσω ήμουν υπουργός
να με ταμπελώσουν ως αριστερό.
–Αριστερό γιατί;
–Κατηγορήθηκα ότι υλοποίησα
μία μεταρρύθμιση, η οποία είναι
«αριστερή». Έχω μάθει λοιπόν να
μιλώ με πράξεις και όχι με ταμπέλες.
–Κάπου πρέπει να ανήκετε όμως
ιδεολογικά…
–Το τι είμαι πολιτικά το έχω δείξει
με τον πολιτικό μου βίο. Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές
ξεθωριάζουν πλέον. Θεωρώ για παράδειγμα ότι σε κάποια θέματα μπορεί κάποιος να με θεωρήσει μέχρι
και σοσιαλιστή. Υγεία, παιδεία, εθνική ασφάλεια είναι ζητήματα που
αφορούν τον καθένα από μας εξίσου,
όχι αναλόγως του πόσα χρήματα
διαθέτει. Υπάρχουν και θέματα που
μπορεί κάποιος να με χαρακτηρίσει
και δεξιό όπως είναι η προσήλωσή
μου στην ιδιωτική πρωτοβουλία,
την ελεύθερη οικονομία και πώς
αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία μιας κοινωνίας. Και αυτό σας το λέω μετά
λόγου γνώσεως, γιατί η θητεία μου
ως υπουργού ήταν και για μένα μία
αποκάλυψη. Για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι πράγματα που
θεωρούσα αυτονόητα, αρχές και
αξίες που πίστευα ότι ήταν ενσωματωμένες στον τρόπο σκέψης του
Συναγερμού, υποσκάπτοντο συστηματικά από συναδέλφους μου,
μέλη της κυβέρνησης αλλά και το
ίδιό μου το κόμμα. Είδα στο πετσί
μου όλους αυτούς που κατ’ όνομα
μιλούσαν για το καλό της κοινωνίας,

να πολεμούν το ΓεΣΥ λυσσαλέα κι
ας αποστερούσαν τον απλό πολίτη
από στοιχειώδεις υπηρεσίες που
όφειλε κάθε ευρωπαϊκό κράτος να
παρέχει στους πολίτες του.
–Υπήρξε μία ενδιαφέρουσα πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου
προς στον Χριστοδουλίδη για
διεκδίκηση προεδρίας του κόμματος και χρίσματος. Θα σας
ενδιέφερε να κάνετε κάτι τέτοιο;
–Εάν κάποιος θέλει πραγματικά
ν’ αλλάξει δεν το πράττει με τακτικισμούς ενόψει προεδρικών ή άλλων εκλογών. Εμένα το πρόβλημά
μου με τον ΔΗΣΥ ανέκυψε όταν
συνειδητοποίησα ότι δεν τίθετο
θέμα αλλαγής πλεύσης. Αποχώρησα
όταν συνειδητοποίησα ότι το κόμμα
συνταυτίζεται με την εξουσία. Όταν
ένα κόμμα μετατρέπεται σε θάλαμο
αναμονής της εξουσίας όπου τα
στελέχη ξεροσταλιάζουν μέχρι να
ανοίξει η πόρτα και να τους πουν
«έλα να γίνεις υπουργός», τότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αποτελεί πλέον πυξίδα ενός τέτοιου κόμματος
η ευημερία της κοινωνίας, αλλά η
ευημερία αυτών που ελέγχουν την
κατάσταση.
–Συνεπώς έχει κλείσει για σας
η πόρτα του ΔΗΣΥ.
–Ήταν ξεκάθαρο νομίζω. Αισθάνθηκα ξένο σώμα στον Συναγερμό από την περίοδο που ήμουν
υπουργός, επιχείρησα να βοηθήσω
στην αλλαγή αυτής της πορείας
και αφού συνειδητοποίησα ότι δεν
μπορώ να εκπέμψω στα ίδια μήκη
κύματος με την ηγεσία του κόμματος, αποχώρησα.

–Κάποια κόμματα, κυρίως
στο επίπεδο της νεολαίας,
κατατρύχονται από κάποιες
παιδικές ασθένειες τις οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Μια τέτοια παιδική
ασθένεια είναι η περίπτωση
του Γρίβα στον ΔΗΣΥ. Είναι
λυπηρό όταν βλέπεις άτομα
τα οποία ενηλικιώνονται πολιτικά να συνεχίζουν να βασανίζονται από αυτές τις
παιδικές ασθένειες. Ο Γρίβας ήταν ο ιδρυτής μαζί με
τον Μακάριο της ΕΟΚΑ του
’55-59. Ο αγώνας των παιδιών που θυσιάστηκαν το
’55-59 για την ελευθερία
ήταν ίσως ο πιο αγνός και
πιο όμορφος αγώνας της
σύγχρονης κυπριακής ιστορίας. Και δεν μπορεί να μη
συνεπαίρνει τις επόμενες
γενιές στην πατρίδα μας. Το
να ταυτίζεις τον Γρίβα με αυτούς τους αγωνιστές και να
επιχειρείς να τον κρατάς
ηρωοποιημένο, όταν ίδρυσε
την ΕΟΚΑ Β΄είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Δεν μπορεί κανένας να διαγράψει τα
εγκλήματα της ΕΟΚΑ Β΄ που
βιώνει η γενιά μας καθημερινά με την κατοχή της πατρίδας μας.

–Ήταν λάθος σας συνεπώς να
παραστείτε;

–Μα παρέστην ως εκπρόσωπος του Προέδρου. Δεν είχα
τρόπο ν’ αρνηθώ να παρευρεθώ. Μάλιστα, όταν μου δόθηκε η εντολή από το Προεδρικό, αντέδρασα και είπα
«έχει τόσους υπουργούς, τον
Υγείας βρήκατε να στείλετε»; Και σημειώστε ότι ήταν
το ’17 που προσπαθούσα να
περάσω τα νομοσχέδια του
ΓεΣΥ.

–Τι έχετε να πείτε για την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου η οποία δημοσίως απορρίπτει μία δική σας
υποψηφιότητα;

–Με προβλημάτισε γιατί
όσες φορές συνεργάστηκα
με την κα Χαραλαμπίδου στο
παρελθόν στο πλαίσιο του
ΓεΣΥ, η συνεργασία μας ήταν
άριστη. Απ’ εκεί και πέρα ο
καθένας δικαιούται να έχει
την άποψή του και όλοι κρινόμαστε. Δεν με αφορά να
μπω σε μια δημόσια αντιπαράθεση με οποιονδήποτε
γιατί, αν και εκρηκτικός χαρακτήρας όπως κάποιοι μου
αποδίδουν, στην πολιτική ποτέ δεν είχα οπαδική συμπεριφορά. Έπαιζα πάντοτε με
καθαρά χαρτιά και αυτό θα
συνεχίσω να κάνω.

Η αλλαγή πρέπει να έλθει από τους πολίτες μέσα από μια μικρή επανάσταση
–Συζητάτε με την αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα με
το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και τους Οικολόγους;
–Αν εννοείτε συντεταγμένα,
όχι. Και δεν προτίθεμαι να συζητήσω με την έννοια της συναλλαγής. Σε περίπτωση που θα αποφασίσω να κατέλθω ως υποψήφιος
στις προεδρικές εκλογές, όπως και
το Σύνταγμα άλλωστε επιβάλλει,
θα απευθυνθώ στην κοινωνία. Εγώ
αισθάνομαι πως μπορώ να απευθυνθώ εξίσου άνετα σ’ έναν συναγερμικό, σ’ έναν Οικολόγο, σ’
ένα ΑΚΕΛικό και σ’ έναν ΔΗΚΟϊκό
χωρίς να πρέπει να αυτοπροσδιοριστώ σ’ ένα συγκεκριμένο χρώμα.
Είμαι αυτός που δείχνουν οι πολιτικές μου πράξεις και μιλώ ανοικτά και με ειλικρίνεια, χωρίς εξαρτήσεις.
–Θεωρείτε δηλαδή ότι τα κόμ-

ματα έχουν αποδυναμωθεί τόσο
ώστε να υπάρχει αυτή η μετακίνηση ψηφοφόρων;
–Όχι, δεν θεωρώ ότι είμαστε
Γαλλία, αν αυτό με ρωτάτε. Θεωρώ
ότι τα κόμματα είναι ζώντες οργανισμοί, οι οποίοι οφείλουν να υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον
και όχι το εξειδικευμένο συμφέρον
των φίλων. Απευθύνω κάλεσμα σε
κάθε πολίτη που θεωρεί ότι κανένας
δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο
δικαίωμα να νοιάζεται για τον τόπο
του. Απευθύνομαι σε κάθε άνθρωπο
που αισθάνεται ότι η Κύπρος δεν
είναι σήμερα ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ήταν. Σε κάθε πολίτη
που αισθάνεται ότι το δημοκρατικό
έλλειμμα που σήμερα νοσηρά παρεισέφρησε μέσα από την Πολιτεία
στην κοινωνία μας είναι κίνδυνος
για το κουτσουρεμένο μας κράτος.
Σε κάθε έναν πολίτη που αντιλαμ-

Απευθύνομαι
σε κάθε άνθρωπο
που αισθάνεται ότι
η Κύπρος δεν είναι
σήμερα ό,τι καλύτερο
θα μπορούσε να ήταν.
βάνεται ότι η διαιώνιση της μη
επίλυσης του Κυπριακού μόνο εις
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
μπορεί να λειτουργήσει. Και σε κάθε πολίτη, ο οποίος αισθάνεται ότι
δεν απολαμβάνει το σεβασμό και
την αξιοπρέπεια που θα έπρεπε,

μεταξύ των εταίρων του στην Ε.Ε.
και στην περιφέρεια. Και δυστυχώς
η αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει
από πολίτες που παραπονιούνται
από το πληκτρολόγιο και τον καναπέ. Η αλλαγή πρέπει να έρθει
από τους πολίτες μέσα από μία μικρή επανάσταση. Αν οι πολίτες
δεν αντιληφθούν ότι η ευθύνη
είναι ατομική και βαραίνει τον καθένα μας, τότε θα μείνουμε συλλογικά εγκλωβισμένοι στην πεπατημένη που είδαμε στο παρελθόν
και που ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.
–Επειδή βρισκόμαστε όμως στην
Κύπρο και επειδή κάποια κόμματα θα χρειαστεί να σας στηρίξουν, δεν θεωρείτε πως θα αποτελέσει παραδοξότητα η στήριξη
από την αντιπολίτευση;
–Θα εμπλακώ μόνο αν αντιλη-

φθώ ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις,
οι αναγκαίες τομές μπορούν να
τύχουν ευρύτερης και συλλογικής
στήριξης. Εάν τα κόμματα μπορούν
να κάνουν υπέρβαση και αντιληφθούν το επιτακτικό του χαρακτήρα των αλλαγών που επικαλούμαι, τότε καλώς να συνεργαστούμε. Με έναν τρόπο ο οποίος
θα οδηγήσει και στις αναγκαίες
νομοθετικές κατοχυρώσεις αυτών
των τομών.
–Να αναμένουμε έναν Γιώργο
Παμπορίδη στα βήματα της θέσης του ως υπουργού Υγείας;
Και το λέω επειδή η παρουσία
σας στο υπουργείο θεωρήθηκε
ιδιαίτερα συγκρουσιακή όπως
και συγκεκριμένες εμπρηστικές
δηλώσεις σας για τα κόμματα
της αντιπολίτευσης…
–Η προσπάθεια κάποιων να με
σκιαγραφήσουν ως συγκρουσιακό

προσπερνά ότι τα νομοσχέδια της
μεταρρύθμισης ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα κόμματα. Και αν με
ρωτάτε ποιο ήταν το επίτευγμά
μου, ήταν ότι εγώ κατάφερα να
συνθέσω δυνάμεις χωρίς να προαποκλείω οποιονδήποτε. Συνεργάστηκα πολύ στενά με όλους και
με το ΑΚΕΛ για να πετύχω τη μεταρρύθμιση της υγείας και δεν θα
διστάσω να συνεργαστώ με το
ΑΚΕΛ για να πετύχω τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας σε όλους
τους τομείς φτάνει να έχουμε κοινές στοχεύσεις και δράσεις. Δεν
είναι ευκαιριακές αυτές οι συνεργασίες, αν στόχος όλων είναι το
καλό του τόπου και της κοινωνίας.
Κατά τη δική μου άποψη αν εξυπηρετείται το καλώς νοούμενο
συμφέρον της κοινωνίας κανένας
δεν πρέπει να αποκλείεται από το
δημοκρατικό τόξο.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Τι θα κρίνει τη συμμαχία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ
Η καχυποψία κτυπά κόκκινο μεταξύ των δύο κομμάτων, ενώ η δυσκολία στην εξεύρεση υποψηφίου δεν λείπει
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται στη δίνη της
εσωστρέφειας, με τον εσωκομματικό πόλεμο να μαίνεται δημοσίως
και το ενδεχόμενο δύο υποψηφίων
για την προεδρία να είναι πλέον
υπαρκτό, θα έπρεπε να αποτελεί
βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης. Θα αποτελούσε βούτυρο,
βεβαίως, σε μία άλλη χρονική συγκυρία και υπό άλλες συνθήκες.
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, αν θέλουν να βρίσκονται μαζί στην εξουσία, θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκαθαρίσει εδώ
και καιρό δύο σημαντικά ζητήματα:
l Την κοινή τους πορεία στις προεδρικές εκλογές.
l Τη διάλυση της όποιας μεταξύ
τους καχυποψίας.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης, λόγω
του βεβαρημένου παρελθόντος,
φαίνεται να στοιχειώνει τα δύο
κόμματα. Αυτό σε συνδυασμό με
την ευάλωτη θέση που βρίσκονται
οι ηγεσίες μετά και την κακή επί<
<
<
<
<
<
<

Οι συναντήσεις,
οι μοχλοί πίεσης,
οι μπλόφες και το
βεβαρημένο παρελθόν.
δοσή τους στις βουλευτικές εκλογές
του περασμένου Μάη. Αυτό που
αντιλαμβάνονται, ωστόσο, είναι
πως, αν θέλουν να κυβερνήσουν,
θα πρέπει να βρουν μία κοινή φόρμουλα επικοινωνίας και κυρίως να
αναγκαστούν να συνυπάρξουν. Το
πώς θα το κάνουν, θα διαφανεί το
επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε,
ωστόσο, υπάρχουν στοιχήματα
που πρέπει να κερδηθούν και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν.

Οι επιλογές Στέφανου

Στο ΑΚΕΛ έχουν ήδη αποφασίσει
πως το κόμμα θα πρέπει να κατέλθει
με το Δημοκρατικό Κόμμα και αναμένουν τις επόμενες κινήσεις μετά
τη διεξαγωγή του συνεδρίου τους.
Μόνο έτσι θεωρούν στελέχη πως
μπορεί να έχει πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Και το λέμε αυτό
καθώς ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου έχει εδώ και καιρό διαμηνύσει στη βάση, πως αυτή τη
φορά το ΑΚΕΛ πάει στις προεδρικές
εκλογές για να κερδίσει. Το ζήτημα
ωστόσο είναι να βρεθεί εκείνη η
υποψηφιότητα που θα είναι μεν
εκλέξιμη, αλλά δεν θα επηρεάσει
τη συνοχή του κόμματος. Ο Στέφανος Στεφάνου έχει ξεκαθαρίσει
πως δεν έχουν προαποκλείσει κανέναν, η πιθανότητα ωστόσο να
κατέλθει ο ίδιος υποψήφιος είναι
πολύ απομακρυσμένη και ένα σενάριο που θα τεθεί στο τραπέζι
μόνο εάν ναυαγήσει η όποια προσπάθεια με το ΔΗΚΟ. Στο ΑΚΕΛ
υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν θετικά υποψηφιότητα του πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσου
Χριστοφίδη, όπως είναι ο Άντρος
Κυπριανού, ο Πάμπης Κυρίτσης

και η Σωτηρούλα Χαραλάμπους,
υπάρχουν όμως και τα στελέχη
όπως η Ελένη Μαύρου που προκρίνουν μία υποψηφιότητα Αχιλλέα
Δημητριάδη. Και οι δύο αυτές υποψηφιότητες δεν περνούν από το
ΔΗΚΟ, αλλά αποτελούν επιλογή
στο ενδεχόμενο που το ΑΚΕΛ κατέλθει μόνο. Ένα σενάριο που θέλουν με κάθε τρόπο να αποφύγουν.
Ο Στέφανος Στεφάνου έχει ήδη συναντηθεί με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και στο τραπέζι των δύο βρίσκονται δύο ονόματα. Αυτό του Νικόλα Παπαδόπουλου το οποίο προκρίνει το ΔΗΚΟ και αυτό του Γιώργου Παμπορίδη. Στο ΑΚΕΛ εξηγούν
πως ένα σενάριο Νικόλα Παπαδόπουλου είναι ιδιαίτερα δύσκολο,
ασχέτως αν για διαπραγματευτικούς
λόγους ο Στέφανος Στεφάνου δεν
το έφυγε εξαρχής όπως έκανε ο Άντρος Κυπριανού. Σε ανεπίσημο επίπεδο, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε
στο ΔΗΚΟ πως η υποψηφιότητα
Νικόλα θα φέρει σε δύσκολη θέση
το κόμμα. Δεν είναι μόνο τα πρωτοκλασάτα στελέχη που έχουν εκφράσει ανησυχίες και αντιρρήσεις,
αλλά και ο ΑΚΕΛικός κόσμος που
όπως υποστηρίζουν στελέχη δεν
έχει ξεπεράσει την πολεμική Νικόλα
επί Χριστόφια.

Το χαρτί Παμπορίδη

Η περίπτωση του Γιώργου Παμπορίδη φαίνεται να αντιμετωπίζεται
θετικά τόσο από το ΑΚΕΛ όσο και
από κάποια στελέχη του ΔΗΚΟ. Σε
ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ, υπήρξαν κάποιες άτυπες επαφές. Μέλη του
Πολιτικού Γραφείου αλλά και η
πλειοψηφία της Γραμματείας δεν
απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο δεδομένου ότι μαζί θα συμπλεύσει
και το ΔΗΚΟ. Η περίπτωση Παμπορίδη κερδίζει έδαφος για συγκεκριμένους λόγους:
l Έχει έρεισμα στην κοινωνία και
πολιτικό αφήγημα για το ΑΚΕΛ
μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
l Έχει έρθει δημοσίως σε διαφωνία
με τον ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση.
l Έχει συγκεκριμένο πλάνο πάταξης
της διαφθοράς και μεταρρύθμισης
του κράτους.
l Έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπαδόπουλου και με
τον στενό περίγυρο του Νικόλα
Παπαδόπουλου.
Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα
τα οποία αποτελούν πρόκληση:
l Αν μπορεί να κερδίσει την ευρύτερη κοινωνία πέραν της αστικής
Λευκωσίας.
l Αν μπορεί να καταρρίψει εντός
του ΑΚΕΛικού ακροατηρίου το αφήγημα πως αποτελεί ακόμα έναν συναγερμικό υποψήφιο.
Σε συνέντευξή του στην «Κ»
(σελ. 8) ο Γιώργος Παμπορίδης δίνει
σαφείς απαντήσεις για το περιβόητο
βίντεο που τον δείχνει να συμμετέχει εκ μέρους του προέδρου της
Δημοκρατίας στο μνημόσυνο του
Γρίβα, ενώ δίνει απαντήσεις και
για τα περί συναγερμικού υποψηφίου. Ξεκαθαρίζει πως αποχώρησε
από τον ΔΗΣΥ και ξεδιπλώνει τις
θέσεις του που όπως σημειώνει σε
κάποιους τομείς είναι σοσιαλιστικές.

Ο Στ. Στεφάνου έχει διαμηνύσει στην ΑΚΕΛική βάση πως αυτή τη φορά πάνε
για να κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό προϋποθέσει συνεργασία με το ΔΗΚΟ.

Ο Ν. Παπαδόπουλος θέλει να είναι υποψήφιος, ωστόσο ανησυχεί πως μία ακό-

μα λανθασμένη κίνηση θα τον οδηγήσει σε πρόωρη πολιτική συνταξιοδότηση.

Προετοιμάζεται η Ειρήνη
Πέρα από τις όποιες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, το κύριο πρόβλημα που προκύπτει στο ΑΚΕΛ
και αποτελεί πλέον πονοκέφαλο
είναι η δημόσια πλέον θέση της
Ειρήνης Χαραλαμπίδου για την
υποψηφιότητα Γιώργου Παμπορίδη. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει σε συνέντευξή της στο OMEGA ότι δεν
πρόκειται να δεχτεί υποψήφιο που
ήταν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, ενώ σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή της στο Κανάλι
6, προκατέλαβε τα πράγματα σημειώνοντας πως το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να συζητήσει συναγερμικό
υποψήφιο.
Ο Στέφανος Στεφάνου έχει ήδη
εκφράσει τη δυσφορία του για την
εκτροπή των γεγονότων, αλλά και
για το γεγονός ότι πληθαίνουν το
τελευταίο διάστημα οι φωνές που
θέλουν την Ειρήνη Χαραλαμπίδου
να είναι έτοιμη να κατέλθει ως
υποψήφια, αν το ΑΚΕΛ συναινέσει
σε μία υποψηφιότητα Παμπορίδη.
Θα είναι όπως διαμηνύεται η «αριστερή υποψηφιότητα». Αξίζει να
σημειωθεί πως στο πλευρό της Ειρήνης Χαραλαμπίδου είναι ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος έχει προσφάτως τοποθετηθεί για το ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος της Αριστεράς.
Στο ΔΗΚΟ επισημαίνουν ότι το
μεγάλο πρόβλημα για μία τέτοια
συνεργασία είναι το πού θα πάρει
το όλο ζήτημα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ήδη στελέχη σημειώνουν
πως έχουν πολύ συχνή επαφή με
τη βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, η οποία
εκφράζει παράλληλα θερμά σχόλια
πλέον και για τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο οποίος, από την πλευρά του,
εκφράζει εκτίμηση για την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου, καθώς σε πηγαδάκια βουλευτών, ανέφερε χαρακτηριστικά, πως το ΑΚΕΛ θα έπρε-

πε να την κατεβάσει ως υποψήφια.
Το κατά πόσο όλο αυτό είναι ειλικρινές ή μία προσπάθεια να προκληθούν ρήγματα στη συνεργασία
των δύο κομμάτων τυγχάνει πολλών ερμηνειών. Αν και η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ σε καμία περίπτωση
δεν θα ήθελε να αποτελεί δούρειο
ίππο υπέρ του ΔΗΣΥ, αν ληφθεί
βεβαίως υπόψη και η μέχρι τώρα
δράση της, σίγουρα μία υποψηφιότητα Χαραλαμπίδου, σφήνα
στην προσπάθεια ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ να
τα βρουν, θα βοηθήσει κάπως την
ήδη δύσκολη κατάσταση στην κυβερνώσα παράταξη.

Στο μυαλό του Νικόλα

Στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ έχει ήδη αποφασιστεί πως το
πρώτο όνομα που θα πρέπει να
συζητείται στις επαφές των δύο
κομμάτων είναι αυτό του Νικόλα
Παπαδόπουλου. Μία υποψηφιότητα Νικόλα είναι έτοιμη να τη
δεχτεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου
όπως λέγεται. Σημειώνουν μάλιστα
πως αν το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο για
υπέρβαση με τον Γιώργο Παμπορίδη, τότε γιατί να προαποκλείει
τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Το σίγουρο είναι πως το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε έρευνες, ούτως ώστε να διαπιστωθεί
το τι ζητάει το κεντρώο ακροατήριο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
πάντως, δεν βλέπει ζεστά το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του.
Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί αν
αυτή η υποψηφιότητα δεν είναι
εκλέξιμη τότε αντιλαμβάνεται πως
κλείνει το πολιτικό του κεφάλαιο
και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση
για το ΔΗΚΟ. Το ιδανικό για τον
ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο θα ήταν να αγκαλιαστεί η υποψηφιότητά του
από το ΑΚΕΛ, φέρνοντας κοντά
και την ΕΔΕΚ.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου έχουν ήδη προκαλέσει τη δυσφορία της Εζεκία Παπαϊωάννου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ενισχύονται οι φήμες περί υποψηφιότητάς της.

Η έκπληξη Χριστοδουλίδη
Ακριβώς επειδή στο ΔΗΚΟ αντιλαμβάνονται τη δυσκολία στήριξης

μιας υποψηφιότητας Νικόλα από το ΑΚΕΛ, άρχισαν ήδη στελέχη και
ΔΗΚΟϊκοί παράγοντες να μιλούν θετικά για την υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη. Όπως σημειώνουν, αν η επιλογή είναι ένας πρώην
υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη, τότε ας πάνε εξαρχής με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος βάσει δημοσκοπήσεων σαρώνει.
Μία τέτοια πιθανότητα μπορεί να αποτελεί ένα καλό διαπραγματευτικό χαρτί για τον Νικόλα Παπαδόπουλο ούτως ώστε να πιέσει το ΑΚΕΛ
για μία δική του υποψηφιότητα, ωστόσο δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο
πολιτικά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη διαμηνύσει πως αποτελεί
συνεχιστή της κυβέρνησης Αναστασιάδη, δεν έχει διαφωνήσει πολιτικά σε κάτι με τον ΔΗΣΥ και ξεκαθαρίζει πως δεν έχει πολιτικές διαφωνίες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Θα αποτελεί συνεπώς παραδοξότητα, το κόμμα που μέχρι χθες κατηγορούσε την κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ ως την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έψεγε τις κινήσεις στην εξωτερική πολιτική, να βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου
Χριστοδουλίδη. Θα προκαλέσει και πρόβλημα για το μέλλον του Νικόλα Παπαδόπουλου. Όχι μόνο γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι, αν εκλεγεί, Πρόεδρος δεκαετίας, αλλά και γιατί θα βάλει σφήνα
στον ήδη καταρρακωμένο ενδιάμεσο χώρο, έναν νέο ηγέτη. Όλα τα
παραπάνω, φαίνεται να τα αντιλαμβάνεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, έστω κι αν έχει ήδη θέσει το ερώτημα Χριστοδουλίδη στο ΑΚΕΛ.
Το σίγουρο είναι πως ένα τέτοιο σενάριο θα κλείσει μια και καλή το
όποιο σενάριο συνεργασίας των δύο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Ο

ι ημέρες των γιορτών προσφέρονται για ευχές, ευχολόγια, στόχους και αναστοχασμούς. Μέσα λοιπόν από μια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με
φίλους, μου προέκυψε η ανάγκη
να σκεφτώ λίγο περισσότερο μια
λέξη και έννοια που περιλαμβάνεται
συχνά μέσα σε ευχές αλλά και δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών
μας. «Ελπίζω». «Ελπίζω και εύχομαι».
«Ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα». «Ελπίζω του
χρόνου να γιορτάσουμε τα Θεοφάνια στις ελεύθερες θάλασσες της
Κερύνειας». Το «εμπόριο ελπίδας»
είναι σε έξαρση. Ε, λοιπόν, εμένα
με ενοχλεί αυτή η Ελπίδα. Ίσως να
είμαι επηρεασμένος από τον Καζαντζάκη που δεν ελπίζει και δεν
φοβάται τίποτα και είναι ελεύθερος.
Δεν είμαι ούτε φιλόλογος ή γλωσ-

Και αρχή καλός μας χρόνος
σολόγος, ούτε φιλόσοφος και ούτε
ψυχολόγος. Όμως έχω την αίσθηση
ότι η λέξη «Ελπίδα» και τα παράγωγά της έχουν ενσωματωθεί τόσο
πολύ και τόσο λάθος στην κουλτούρα μας που από μια εκ προοιμίου
θετική έννοια, έφτασε πλέον να
έχει μια μη θετική χροιά.
Εξηγούμαι. Μάθαμε να ελπίζουμε με τρόπο που μας έχει οδηγήσει
ως κοινωνία σε λήθαργο. Χωρίς να
κάνουμε τίποτε, ή τίποτε διαφορετικό ή ακόμα καλύτερα, κάτι συνταρακτικό, περιμένουμε (βλέπε ελπίζουμε) παθητικά, ότι κάτι ουσιαστικό θα αλλάξει σε αυτά που θέλουμε να αλλάξουν. Σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο. Έφτασε η ελπίδα να μην είναι κάτι περισσότερο
από μια αφελή πεποίθηση πως όλα
θα πάνε καλά. Επίσης, επειδή πολλές φορές η ελπίδα μας βασίζεται

σε προκαταλήψεις ή ευσεβοποθισμούς αντί σε δεδομένα, ρεαλισμό
και λογική, καταλήγουμε συχνά σε
συνεχείς απογοητεύσεις, που με
τη σειρά τους αντιπαλεύονται την
ίδια την ελπίδα!
Δεν πρέπει, με λίγα λόγια, η έκφραση ελπίδας να είναι συνώνυμο
της ευχής, που δίνει ουσιαστικά
τυφλό έλεγχο σε κάποιον ή κάτι
άλλο. Προσωπικά δεν με εκφράζει
μια τέτοια ελπίδα. Η ελπίδα πρέπει
να συνοδεύεται από ενέργειες που
υλοποιούν συγκεκριμένα πράγματα
που θα μετουσιώσουν την ελπίδα
σε πραγματικότητα. Διαφορετικά
θα ισχύει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης: «Ελπίδα είναι το όνειρο του
ξυπνητού ανθρώπου». Αν για παράδειγμα ελπίζουμε στην ειρηνική
επίλυση του Κυπριακού, θα έπρεπε
εδώ και χρόνια, να προετοιμάζαμε

την κοινωνία μας για τη λύση που
επισήμως επιδιώκουμε, θα έπρεπε
η παιδεία μας να προωθεί πραγματικά την έννοια της ειρηνικής συμβίωσης με το σύνοικο στοιχείο, θα
έπρεπε να ενημερώναμε την κοινωνία μας ότι επιδιώκουμε ένα συμβιβασμό όπου καμία πλευρά δεν
θα νιώθει χαμένη, ότι η όποια λύση
για να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να
παρέχει κίνητρα επιτυχίας σε όλες
τις πλευρές κ.ά. Εμείς ελπίζουμε
μεν στη λύση, εκφράζουμε δε την
απαισιοδοξία μας, διότι η προσδοκία
μας είναι το αποτέλεσμα που μόνο
ένας νικηφόρος πόλεμος θα μας
έδινε.
Επιλέγω συνειδητά να είμαι αισιόδοξος. Όπως λέει και ο Καζαντζάκης, θέλω να κοιτάζω τη σκοτεινιά με φωτεινά μάτια, που σημαίνει ότι αισιόδοξος δεν σημαίνει

αφελής. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες
και τις προκλήσεις της στιγμής.
Την ίδια ώρα όμως ξέρω ότι αν μάθουμε από τα λάθη μας, αν αλλάξουμε τακτική, αν συνεργαστούμε,
αν είμαστε ευέλικτοι ως προς την
προσέγγιση ενός στόχου, αν βρούμε
τον τρόπο να διατηρούμε τα εσωτερικά μας κίνητρα δυνατά, τότε
θα πετύχουμε αυτό που επιδιώκουμε. Θα βγούμε από το τούνελ.
Έχουμε ενώπιόν μας πολλές
προκλήσεις. Οικονομία, παιδεία,
κοινωνική ανισότητα, δημογραφικές προκλήσεις, μεταναστευτικό
είναι μόνο μερικές. Η απαίτηση
για αλλαγή διάχυτη. Στις επικείμενες
προεδρικές εκλογές μην ελπίσετε
σε τίποτε. Να ζητήσετε να δείτε
και να νιώσετε αισιοδοξία στην
οποία μπορείτε να πιστέψετε και
να εμπιστευτείτε. Τολμηρούς στό-

χους και ρεαλιστικές προτάσεις πολιτικής. Να δείτε συγκεκριμένα
προγράμματα που θα υλοποιούν
τους στόχους και τις πολιτικές. Αυτός ή αυτή που θα κυβερνήσει, θα
πρέπει να είναι έτοιμος/η από την
πρώτη μέρα. Ο κόσμος διψά για αισιοδοξία. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν
να εμπνευστούν από κάποιον/α
ίσως για πρώτη φορά και οι πιο παλιές γενιές κάτι να τους εμπνεύσει
εμπιστοσύνη μετά από πολύ καιρό.
Τότε και μόνο τότε, η ελπίδα για
το τι μπορούμε να γίνουμε ως χώρα,
θα έχει νόημα. Γιατί και θέλουμε
και μας αξίζει να ελπίσουμε πραγματικά.

Ο κ. Μενέλαος Μενελάου είναι προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
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Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Πέντε παρτίδες νέων
όπλων για COVID-19
Το κυβερνητικό σχέδιο των φαρμακοθεραπευτικών μέσων Ποσότητες, χορήγηση και δικαιούχοι για μείωση νοσηλειών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του
πρώτου όπλου κατά του COVID-16
(εμβόλιο) και την έναρξη εμβολιασμού του πληθυσμού (27 Δεκεμβρίου 2020) η επιστημονική κοινότητα πραγματοποιεί ένα δεύτερο
σημαντικό βήμα στις τιτάνιες προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας. Από τις αρχές της επόμενης
εβδομάδας, η ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα θα έχει στη διάθεσή
της και τα πρώτα φαρμακευτικά
σκευάσματα, τα οποία σε συνδυασμό με τα εμβόλια που παραμένουν
το νούμερο ένα όπλο κατά του ιού,
θα συμβάλουν αποτελεσματικά
προκειμένου η πανδημία να εξελιχθεί σε ενδημία. Όπως είχε γράψει
εγκαίρως η «Κ», η Κύπρος είναι
ανάμεσα στις πρώτες χώρες που
θα ρίξει στη μάχη κατά του COVID-19 τα πρώτα χάπια που έχουν
παρασκευαστεί. Από τη Δευτέρα
17 Ιανουαρίου 2022 θα ξεκινήσει
η χορήγηση του πρώτου αντιϊκού
φαρμάκου που βρίσκεται ήδη στην
Κύπρο. Όπως είχε αποκαλύψει η
«Κ» στην έντυπη έκδοση της περασμένης Κυριακής, η πρώτη παρτίδα παραλήφθηκε από τις αρμόδιες
φαρμακευτικές υπηρεσίες την περασμένη Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022.
Πρόκειται για 2.880 θεραπείες του
χαπιού Lagevrio (MSD) συνολικής
αξίας 2,5 εκατ. ευρώ. Το χάπι θα
μπει στην κυκλοφορία από τη Δευτέρα και για τη χορήγησή του έχουν
ετοιμασθεί ήδη αυστηρά πρωτόκολλα. Η «Κ» αποκαλύπτει το συνολικό σχεδιασμό προμήθειας αντιϊκών φαρμάκων, τα οποία έχουν
παραγγελθεί ή θα παραγγελθούν,
καθώς και τα μονοκλωνικά σκευάσματα που θα φθάσουν στην Κύπρο
μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η χορηγία του χαπιού
Η πρώτη παρτίδα του χαπιού Lagevrio έχει παραδοθεί ήδη στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΟΚΥ-
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Η «Κ» αποκαλύπτει το
πλάνο προμήθειας των
αντιϊκών και μονοκλωνικών που έχει παραγγείλει η Δημοκρατία, τις
ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών
καθώς επίσης και τα ποσά που θα δαπανηθούν.
ΠΥ, από τα οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο η διάθεση του φαρμάκου. Το συγκεκριμένο χάπι δεν έχει αδειοδοτηθεί
επίσημα από την Ε.Ε., πλην όμως
υπάρχει μια θετική γνωμοδότηση
με τη μορφή της έκτακτης άδειας
από τον ΕΜΑ, όπως έγινε και με τα
πρώρα εμβόλια πέρυσι τέτοια εποχή.
Το χάπι θα είναι συμπληρωματικό
όπλο στην αποτροπή εισαγωγής
ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία.
Το εμβόλιο, όπως τονίζεται με έμφαση, παραμένει το βασικό εργαλείο
καταπολέμησης της πανδημίας. Με

βάση το πρωτόκολλο που έχει ετοιμασθεί δικαιούχοι του χαπιού θα
είναι άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο
COVID-19 από τα τεστ ανίχνευσης
με μοριακή μέθοδο (PCR) ή μέθοδο
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), υπό την προϋπόθεση η νόσηση να είναι στα αρχικά
στάδια, σε ήπια μορφή και να μην
απαιτείται νοσηλεία.

Η διαδικασία
Με βάση τα πρωτόκολλα που
έχουν ετοιμασθεί και έχουν αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους χορηγίας του αντιϊκού φαρμάκου, από την ερχόμενη Παρασκευή υπάρχει μια απλή διαδικασία
προκειμένου κάποιος που έχει εντοπισθεί θετικός να λάβει τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.
- Ο ασθενής απευθύνεται στον
γιατρό του (προσωπικό ή παθολόγο
όλων των ειδικοτήτων που παρακολουθούν ασθενείς με παράγοντες
κινδύνου).
- Ο γιατρός μπαίνει στην πλατφόρμα του ΓεΣΥ, μέσω της οποίας
θα γίνεται η χορήγηση, συμπληρώνει
ένα ερωτηματολόγιο με τη μορφή

Συνολικά η Κύπρος θα προμηθευτεί τρία αντιϊκά φάρμακα μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο, καθώς επίσης και δύο

μονοκλωνικά αντισώματα σε ενέσιμη μορφή που έχουν αδειοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
της προέγκρισης και συνταγογραφεί
το φάρμακο. Εφόσον ολοκληρωθεί
η διαδικασία, ο δικαιούχος μέσω
τρίτου προσώπου μπορεί να το προμηθεύεται με μηδενικό κόστος και
χωρίς συμπληρωμή.

Οι δικαιούχοι
Και εδώ τα πρωτόκολλα που
έχουν ετοιμασθεί καθορίζουν τις
προϋποθέσεις για το ποιοι ασθενείς
μπορούν να λάβουν το αντιϊκό φάρμακο. Αυτές είναι:
- Να παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα νόσησης από COVID-19.
- Να μην έχει παρέλθει χρονική
διάρκεια 5 ημερών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων η τη θετικοποίηση της μόλυνσης.

- Να εμπίπτει ο ασθενής στις κατηγορίες ατόμων υψηλού κινδύνου.
Σε πρώτη φάση οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες λαμβάνουν
υπόψη τη λίστα κατηγοριοποίησης
ομάδων υψηλού κινδύνου που επικαιροποίησε το υπουργείο Υγείας
τον Δεκέμβριο του 2020. Μια λίστα
που ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί στην πορεία χρησιμοποίησης
των αντιϊκών φαρμάκων. Στις προϋποθέσεις για τους δικαιούχους
συμπεριλαμβάνεται και ο ηλικιακός
παράγοντας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός. Τουτέστιν δικαιούχοι καθίστανται όλοι
οι ασθενείς άνω των 65 ετών ή οι
ασθενείς από 18 έως και 64 ετών

Οι παραγγελίες μονοκλωνικών και αντιϊκών
Τα δυο αντιϊκά σκευάσματα που
θα χρησιμοποιηθούν από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Κύπρου
το επόμενο διάστημα είναι το Lagevrio (MSD) και το Paxlovid (Pfizer). Η παράδοση των ποσοτήτων
που ήδη έχουν παραγγελθεί, αναμένεται μέχρι τέλη Φεβρουαρίου
2022.
Με βάση ασφαλή ενημέρωση
από τις αρμόδιες αρχές, το υπουργείο Υγείας έχει πραγματοποιήσει
συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου η Κύπρος να έχει στη διάθεσή της επαρκείς ποσότητες αντιϊκών φαρμάκων, καθώς και μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το

σχέδιο που έχει ετοιμαστεί προβλέπει:
- Την προμήθεια 2.880 θεραπειών του χαπιού Legevrio (MSD).
Η συγκεκριμένη παραγγελία υλοποιήθηκε και είναι αυτή που θα
είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα.
Η συνολική αξία ανήλθε στα 2,5
εκατ. ευρώ, η παραγγελία έγινε
απευθείας στην κατασκευάστρια
εταιρεία και προέρχεται από τα
αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου.
- Νέα παραγγελία του ίδιου αντιϊκού φαρμάκου, ίση σε ποσότητα και αξία με την πρώτη και
αναμενόμενη ημερομηνία παρά-

δοσης την τελευταία εβδομάδα
του τρέχοντος μηνός.
- Διενέργεια διαδικασίας για
υπογραφή συμβολαίου με απευθείας διαπραγμάτευση για την
παραλαβή 16 χιλιάδων θεραπειών
του αντιϊκού φαρμάκου Plaxlovid
(Pfizer). Η δαπάνη υπολογίζεται
στα 10 εκατ. ευρώ και η παράδοσή
της τοποθετείται το ερχόμενο
Φεβρουάριο.
Εκτός από τις συγκεκριμένες
παρτίδες με απευθείας διαπραγμάτευση με τις εταιρείες, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δηλώσει
συμμετοχή για προμήθεια αντιϊκών φαρμάκων μέσω του κοινού

μηχανισμού των κρατών μελών
της Ε.Ε.
Επίσης, τέλος Ιανουαρίου υπολογίζεται να γίνει η παράδοση
της πρώτης παρτίδας 100 θεραπειών του μονοκλωνικού Ronapreve (Roche). Η προμήθεια γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού, το συμβόλαιο έχει υπογραφεί και είναι συνολικής αξίας
205.000 ευρώ. Μέσω της ίδιας
διαδικασίας η Κύπρος αναμένεται
να παραλάβει άλλες 50 θεραπείες
του μονοκλωνικού Xenudi (GSK)
συνολικής αξίας 110.000 ευρώ.
Η παράδοση αναμένεται να γίνει
τον ερχόμενο Μάρτιο.

με τουλάχιστον ένα παράγοντα
κινδύνου σύμφωνα με τη λίστα του
υπουργείου Υγείας.

Δεν χορηγείται
Από τη λήψη του φαρμάκου για
τον COVID-19 αποκλείονται οι έγκυες γυναίκες και οι κάτω των 18
ετών ανεξάρτητα εάν πληρούν τις
άλλες προϋποθέσεις χορήγησης.
Επίσης, σύσταση υπάρχει και για
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία
που νοσούν. Για την περίοδο λήψης
του αντιϊκού φαρμάκου (5 ημέρες)
η γυναίκα θα πρέπει να λαμβάνει
αποτελεσματικά μέτρα αντισύλληψης.

Η θεραπεία
Όπως φαίνεται και από τις ποσότητες των παραγγελιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο λήπτης
θα λαμβάνει μια θεραπεία που θα
αποτελείται από 40 χάπια σε μορφή
κάψουλας των 200 mg. Για περίοδο
5 ημερών 4 χάπια το πρωί και άλλα
4 το βράδυ. Για το πρώτο αντιϊκό
φάρμακο που θα είναι διαθέσιμο
από τη Δευτέρα, το Lagevrio (MSD),
η αποτελεσματικότητα αποτροπής
εισαγωγών σε νοσοκομεία αρχικά
ήταν στο 50%. Στη συνέχεια το ποσοστό υποχώρησε στο 30%. Ωστόσο, αυτό το οποίο κρίνεται πολύ
σημαντικό είναι το κομμάτι των
θανάτων. Για την Κύπρο όπου υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθεσιμότητας κλινών για COVID-19,
λέγεται πως ακόμα και ένας στους
τρεις να μην εισαχθεί, στα νοσοκομεία είναι πολύ σημαντικό.

H πανδημία έπληξε το άνοιγμα των σχολείων
Ερωτηματικά για την πολιτική διαχείριση του Υπ. Παιδείας, με την πλειοψηφία των μαθητών να μένουν στο σπίτι την πρώτη μέρα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Την ώρα που οι επιδημιολογικοί
δείκτες των τελευταίων ημερών
παρουσιάζουν τάσεις εκτόνωσης
των νέων κρουσμάτων και νοσηλειών, η δημοτική και μέση εκπαίδευση ανεβαίνει το Γολγοθά της
πανδημίας και της μετάλλαξης
«Όμικρον». Τα δεδομένα που δίνουν
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και
σε κάποια περίπτωση το Υπουργείο
Παιδείας, διατηρούν τα ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα
της πολιτικής διαχείρισης. Γιατί
δηλαδή επέμεινε το υπουργείο Παιδείας να ανοίξει την εκπαίδευση
στην προγραμματισμένη ημερομηνία και κατά πόσο ήταν προετοιμασμένο προκειμένου να καλυφθούν τα κενά από την απουσία
κυρίως εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι αριθμοί κυρίως των πρώτων
ημερών προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, επιβεβαιώνοντας τις απόψεις εκείνες που υποστήριζαν μια
μικρή αναβολή του ανοίγματος
των σχολικών μονάδων ως μέτρο
περιορισμού της διασποράς του
ιού. Όπως φάνηκε στην πράξη, ο
εκπαιδευτικός κόσμος δεν αποτέλεσε εξαίρεση μιας και με το καλημέρα οι απουσίες λόγω COVID19 κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.
Αυτό που όμως δημιούργησε αίσθηση είναι οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για καθυστερημένη κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου
Παιδείας ώστε να καλύψει τα κενά
που παρουσιάσθηκαν, κάτι που
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σεις απουσιών εκπαιδευτικών άλλων ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό
αποδίδεται σε θετικά κρούσματα,
επαφές επιβεβαιωμένων περιστατικών ή κατ’ οίκον φροντίδα ανήλικων τέκνων. Από τις 100 απουσίες η ΠΟΕΔ υποστηρίζει πως αναπληρώθηκαν μόνο οι 40. Στα νηπιαγωγεία τα λειτουργικά προβλήματα θα ήταν μεγαλύτερα λέει η
οργάνωση των εκπαιδευτικών,
εάν δεν απουσίαζε το 70% των μικρών μαθητών.

Τα ποσοστά των κενών
που δημιουργήθηκαν
από την απουσία εκπαιδευτικών και δεν έχουν
καλυφθεί δε φαίνεται να
είναι αμελητέα.
φάνηκε όταν οι μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες. Τα
στοιχεία που συνέλεξε και παρουσιάζει η «Κ» προέρχονται από τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις και σε
αρκετές περιπτώσεις δίνουν ένα
μέρος της πραγματικής εικόνας.

Δημοτικά

«Αποχή» μαθητών
Το εκπληκτικό του αντίκτυπου
της εκτεταμένης διασποράς της
μετάλλαξης «Όμικρον» παρουσιάσθηκε στα νηπιαγωγεία κατά την
πρώτη μέρα λειτουργίας τους, την
προπερασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με στοιχεία από την ΠΟΕΔ
το εκπληκτικό ποσοστό του 70%
των μικρών μαθητών δεν παρουσιάσθηκαν στις αίθουσες, με τους
γονείς να κρατούν τα τέκνα τους
στα σπίτια προφανώς από την έντονη ανησυχία της «Όμικρον».
Ανησυχητική μπορεί να χαρακτηρισθεί και η εικόνα που αφορά
τους νηπιαγωγούς.
Με βάση στοιχεία που συνέλλεξε η ΠΟΕΔ, στις θέσεις τους δεν
προσήλθαν περίπου 100 νηπιαγωγοί από σύνολο 600. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες περιπτώ-

Το μεγαλύτερο πρόβλημα από πλευράς μαθητών καταγράφεται σύμφωνα
με στοιχεία των εκπαιδευτικών οργανώσεων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά
σχολεία όπου τα ποσοστά απουσιών κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Οι εξετάσεις των Τετραμήνων
Σε κλίμα πανδημίας και με εκτεταμένη τη διασπορά της μετάλλαξης

COVID-19 ξεκίνησαν την Παρασκευή οι εξετάσεις τετραμήνων για
τους μαθητές των Λυκείων. Οι απουσίες καθηγητών δε φαίνεται να
προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα στην εξεταστική περίοδο, με την
ΟΕΛΜΕΚ να υποστηρίζει πως τα όποια κενά από την απουσία εκπαιδευτικών καλύφθηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς. Στο θέμα των τετραμήνων οι καθηγητές πιστεύουν πως δεν θα δημιουργηθούν παρόμοια προβλήματα με αυτά της καθημερινότητας. Για τους μαθητές
εκείνους που δεν ήταν σε θέση να πάρουν μέρος στις εξετάσεις λόγω COVID-19, θα δημιουργηθεί μια δεύτερη εξεταστική περίοδος περί τα τέλη Ιανουαρίου προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Στα δημοτικά σχολεία η πρώτη
μέρα ήταν εξίσου δύσκολη με αυτή
των νηπιαγωγείων. Τα στοιχεία της
ΠΟΕΔ δείχνουν πως από το σύνολο
των περίπου 50.000 μαθητών απουσίαζε το 20% που σε απόλυτους
αριθμούς μεταφράζεται σε 10.000
απουσίες που αποδίδονται σε επιβεβαιωμένα κρούσματα ή επαφές.
Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς
υπολογίσθηκαν σε 240 από ένα σύνολο περίπου 4.000 εκπαιδευτικών.
Από το σύνολο όσων απουσίαζαν
η ΠΟΕΔ υποστηρίζει πως δεν καλύφθηκαν 140 κενά εκπαιδευτικών.
Και εδώ η απουσία μεγάλου αριθμού
μαθητών φαίνεται να έδωσε μια
ανορθόδοξη λύση, με την οργάνωση των δασκάλων να υποστηρίζει
πως εάν με ένα μαγικό τρόπο επέστρεφε το 100% των απόντων μαθητών, σε αυτή την περίπτωση θα
υπήρχε σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα κάποιων τμημάτων. Τα στοιχεία της ΠΟΕΔ επιβεβαιώνονται
και από τις ανάγκες για αναπλη-

ρώσεις που έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Μέση Εκπαίδευση
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
η οργάνωση εκπαιδευτικών αφορούν περισσότερο τα κενά σε καθηγητές. Αρχικά ο πρόεδρος της
ΟΕΛΜΕΚ δημοσιοποίησε πως από
τις σχολικές αίθουσες απουσίαζαν
συνολικά 430 καθηγητές από ένα
σύνολο 6.000. Το νούμερα αυτό
διαφοροποιήθηκε προς τα πάνω
από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.
Με βάση στοιχεία που δόθηκαν
στην ΟΕΛΜΕΚ καταγράφηκαν 530
απουσίες εκπαιδευτικών για λόγους
που δεν έχουν να κάνουν μόνο με
την πανδημία. Από τις 530 απουσίες
τα στοιχεία της ΟΕΛΜΕΚ δείχνουν
πως οι 340 οφείλονται σε θετικά
κρούσματα COVID, επαφές ή φροντίδα ανήλικών τέκνων.
Η πλειοψηφία των κενών καλύφθηκε με αντικαταστάσεις εκτός
από 180 κενές θέσεις για τις οποίες
δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Με αφορμή
το μεγάλο αριθμό κενών η ΟΕΛΜΕΚ
εντοπίζει το επιπρόσθετο πρόβλημα
που αφορά τις αναπληρώσεις. Χωρίς
να διευκρινίζεται ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να
αναπληρώσουν συνάδελφούς τους,
η ΟΕΛΜΕΚ πιστεύει που θα προκληθούν προβλήματα στο πρόγραμμα διδασκαλίας μιας και οι καθηγητές που αναπληρώνουν δεν
διδάσκουν παρά μόνο κρατούν
ανοιχτά τα τμήματα Γυμνασίων
και Λυκείων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αυτό δεν είναι προεκλογικός, αλλά παιχνίδι επιβίωσης
Σε κρίση η ΔΗΠΑ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ανέβηκαν τη βδομάδα που πέρασε οι τόνοι
στην Eπιτροπή Οικονομικών. Ο Αλέκος Τρυφωνίδης κατάφερε να βγάλει από τα ρούχα
του τον γενικώς πράο Χάρη Γεωργιάδη. Ο
βουλευτής της ΔΗΠΑ διαφωνούσε με την
ανάλυσή του αναπληρωτή του ΔΗΣΥ για τις
τράπεζες με αποτέλεσμα να τον διακόπτει
συνεχώς. Δεν άντεξε ο Χάρης Γεωργιάδης
και κτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Εκτός βεβαίως από το γεγονός ότι η αγένεια του συναδέλφου τον σύγχυσε, τα αίτια φαίνεται
να είναι βαθύτερα. Δημοκρατική Παράταξη
και Δημοκρατικός Συναγερμός δεν διάγουν
την καλύτερη περίοδο. Αφορμή το γεγονός
ότι πρωτοκλασάτα στελέχη της νεοσυσταθείσας κίνησης πρωτοστατούν για τη στήριξη στην υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Ένας εξ αυτών είναι ο Βασίλης Πάλμας,
καθώς και ο Γιώργος Λακκοτρύπης και άλλα
στελέχη δεύτερης γραμμής. Είναι λοιπόν
ένα εκβιαστικό χαρτί του Μάριου Καρογιάν
ο Νίκος Χριστοδουλίδης προς τον Αβέρωφ
Νεοφύτου ή όντως το σκέφτονται σοβαρά;
Αυτό ακριβώς έχει προκαλέσει ρήγματα
στις σχέσεις Συναγερμικών και Καρογιανικών. Όχι όμως στον Αβέρωφ Νεοφύτου
που ελπίζει σε στήριξη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Ο έμπειρος πολιτικός Ιωάννης Κασουλίδης επιστρέφει στο πολιτικό
σκηνικό μετά από μία σύντομη
απουσία. Στόχος του είναι να βοηθήσει όσο μπορεί στη διαχείριση του
Κυπριακού. Έχει ήδη καταστρώσει
τη στρατηγική του στην εξωτερική
πολιτική και έχει διαβεβαιώσει τους
διπλωμάτες ότι θα λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
υπουργείο. Μάλιστα, έχει ήδη ετοιμάσει την ομάδα του, με επικεφαλής του γραφείου του τον Δημήτρη
Δημητρίου.

••••

Η δυσκολία Νικόλα

Μιλώντας όμως για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος καθώς στελέχη του κόμματος
έχουν ήδη πει πως βλέπουν θετικά την
υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμπίδης υποστήριξε στη Γραμματεία του κόμματος τη θέση ότι το κόμμα θα πρέπει να
στηρίξει τον τέως υπουργό Εξωτερικών
στο ενδεχόμενο που δεν κατέλθει τελικά ο
πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Την ίδια άποψη έχει
και ο βουλευτής Αμμοχώστου Χρίστος Σενέκκης, ο οποίος μάλιστα σε ανάρτηση ΔΗΚΟϊκού στελέχους στο facebook που εξέφραζε την εν λόγω τοποθέτηση, έκανε like.
Θετικά έβλεπαν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη οι Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας
Κουλίας, οι οποίοι ωστόσο φλερτάρουν και
με την υποψηφιότητα Κολοκασίδης. Στην
τελευταία συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου ο Χρύσανθος Σαββίδης υπογράμμισε
πως όπου κάτσει και όπου σταθεί ΔΗΚΟϊκοί
του ζητούν να στηρίξει το ΔΗΚΟ τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, ενώ υπήρξαν και εκείνοι
που εξέφρασαν τη δυσφορία τους για δη-

Είπε τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του χρυσόψαρο, εξήγγειλε υποψηφιότητα, κατέγραψε το όραμά του για την Κύπρο του αύριο, ευχαρίστησε στη συνέχεια το «χρυσόψαρο» για την δράση του στο υπουργείο και έφυγε για να πάρει τις ευλογίες της Αθήνας για το 2023.

μόσιες τοποθετήσεις στελεχών για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα. Η βολή φέρεται να αφορούσε τον Χρύση Παντελίδη, ο
οποίος σε πρόσφατη παρέμβασή του ανέφερε το προφανές: πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει συνεχιστής του Νίκου
Αναστασιάδη.

••••

Το τετ α τετ

Το ερώτημα για την υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη έθεσε προσφάτως ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, ως ένα σενάριο κοινής υποψηφιότητας των δύο. Ο Στέφανος Στεφάνου ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας για το ΑΚΕΛ.
Όχι μόνο γιατί στο ΑΚΕΛ θεωρούν πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως στενός συνεργάτης
του Νίκου Αναστασιάδη είναι ο συνεχιστής
του, αλλά και γιατί τον θεωρούν προσωπικά

υπεύθυνο για το πώς εκτυλίχθηκαν τα
πράγματα στο Κυπριακό και στην εξωτερική πολιτική γενικότερα. Βεβαίως ούτε για
τον ίδιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο αποτελεί
μία επιλογή που τον ικανοποιεί. Όχι μόνο
για τις αγεφύρωτες διαφορές που παρουσίαζαν πως έχουν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και για το γεγονός ότι είναι ένας
Πρόεδρος δεκαετίας. Αντιθέτως, βάζει στα
πόδια του έναν ακόμα εν δυνάμει ηγέτη
του ενδιάμεσου χώρου.

••••

Τετ α τετ στον ΑΛΦΑ

Μιλώντας πάντως για τετ α τετ, η στήλη
προτείνει σήμερα, να παρακολουθήσετε,
στον ΑΛΦΑ και την εκπομπή «Τετ α τετ» τον
διευθυντή της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Ελλάδας, Αλέξη Παπαχελά. Μεταξύ άλλων μιλά για το νέο του βιβλίο « Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974», την ιστορική έρευ-

να δεκαετιών που έκανε για το Κυπριακό
και καταθέτει τα συμπεράσματα και τις
αποκαλύψεις που τον σόκαραν.

••••

Η Ερατώ του Κέντρου

Επιστρέφοντας πάντως στην προεδρολογία και η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή φαίνεται να βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μας το είπε εδώ και καιρό πως δέχεται πιέσεις. Ε! αυτοί που την πιέζουν έκαναν κρούση στο ΔΗΚΟ για την υποψηφιότητα της κας Μαρκουλλή. Μάλιστα, όπως
ανέφεραν συγκεκριμένα, «η Ερατώ υπήρξε πιστή και επιτυχημένη υπουργός στην
κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου συνεργαζόμενη εποικοδομητικά». Συμπληρώνουν μάλιστα πως αυτό αποτελεί
«αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αξιοπιστίας
της Ερατώς για το ΔΗΚΟ. Πέραν τούτου, οι
τοποθετήσεις και οι ενέργειές της διαχρο-

νικά συνέπλεαν με τις δικές σας». Αλήθεια,
εμείς τώρα μαθαίνουμε πως οι πολιτικές
Μαρκουλλή συμπλέουν με το ΔΗΚΟ.

••••

Διχασμένο το κλεινόν άστυ

Όχι πως υπήρχε κάποιος που δεν ανέμενε
τη στήριξη Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου για την
προεδρία το 2023, ωστόσο ο τρόπος με τον
οποίο έγινε όλο αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Για κάποιους θεωρήθηκε θερμή
υποστήριξη της υποψηφιότητας Αβέρωφ,
σε μία κρίσιμη για τον ίδιο τον συναγερμικό πρόεδρο στιγμή. Για άλλους πρωτόγνωρη παρέμβαση της Αθήνας στα εσωτερικά
του ΔΗΣΥ. Είναι άλλωστε γνωστό πως το
Μαξίμου δεν είναι και ο θερμότερος υποστηρικτής του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αντιθέτως, τον τέως υπουργό Εξωτερικών στηρίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Γράφει o ΙΑΝΟΣ

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

Για κασέρι από τον Καρσερά
Νίκο μου…

σεις για τις προεδρικές, τις συνεργασίες
και την ονοματολογία. Η πάντα έγκυρη κυρία Γιαννούλα, η οποία ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμη περισσότερα με ενημέρωσε πως όντως συζητήθηκαν «σε πολύ κλειστή και ολιγοπρόσωπη» συνεδρία τα τρία ονόματα
που απασχολούν επί του παρόντος το κόμμα: Γιώργος Παμπορίδης, Τάσος Χριστοφίδης, Αχιλλέας Δημητριάδης.

Του… «έφυγε» του Αβέρωφ και δεν ευχαρίστησε τον Χριστοδουλίδη την ημέρα της
αποχώρησής του από το ΥΠΕΞ, ενώ έσπευσε δημόσια να χαιρετήσει την ανάληψη του
υπουργείου από τον Κασουλίδη. Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ στις 11 Ιανουαρίου κατέληγε: «Θέλουμε να ευχηθούμε κάθε επιτυχία
στον Ιωάννη Κασουλίδη στα καθήκοντα που
αναλαμβάνει, με τη βεβαιότητα ότι θα
ασκήσει αυτά του τα καθήκοντα με τον πατριωτικό ρεαλισμό που τον διακρίνει». Κανένας δεν έφερε βεβαίως καμία ένσταση
για τα συγχαρητήρια στον Ιωάννη Κασουλίδη. Η συζήτηση που έγινε ήταν για όσα σκοπίμως, για κάποιους, παραλήφθηκαν στην
ανακοίνωση. Δύο ημέρες αργότερα ο Αβέρωφ επανήλθε, μόνος του όχι με ανακοίνωση του κόμματος και απευθύνθηκε με προσωπική επιστολή στον Χριστοδουλίδη, η
οποία βεβαίως δόθηκε στη δημοσιότητα.
Η επιστολή τεσσάρων μόλις γραμμών ευχαριστούσε τον Χριστοδουλίδη για την προσφορά του στην παρούσα διακυβέρνηση ως
ΥΠΕΞ όσο και από τις προηγούμενες θέσεις
που υπηρέτησε. Το πιο αξιοσημείωτο είναι
το ιδιόχειρο «Νίκο μου» με το οποίο άρχιζε
η επιστολή και το οποίο προκάλεσε από αυθόρμητα γέλια μέχρι πικρόχολα σχόλια. Δεν
ξέρω ο Χριστοδουλίδης πώς το πήρε όταν
άνοιξε την επιστολή… αν το πίστεψε ή αν τη
θεώρησε fake και πήρε τηλέφωνα για να
επιβεβαιώσει τη γνησιότητά της…
Ο τέως ΥΠΕΞ, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν να διατηρεί υψηλά ποσοστά, εξακολουθεί στις πρώτες δηλώσεις σε late night shows (!) μετά την παραίτησή του να δηλώνει το ενδιαφέρον του για τις προεδρικές
του 2023. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα
το εκδηλώσει επιτέλους και πότε. Πολλοί δε
προχωρούν τη συζήτηση, αν ο μικρός Νίκος
έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τον
επικείμενο προεκλογικό ή αν αληθεύει η
πληροφορία πως ήδη μετακόμισε στο προεκλογικό του επιτελείο. Πάντως μια φωτογραφία που κυκλοφορεί από καλοθελητές

Αυτός είναι τελικά ο Νίκος μου. Σωστός πρίγκιπας!

στα WhatsApp ίσως δίνει απαντήσεις στο
πρώτο ερώτημα. Σε αυτή είναι ο υποψήφιος προεδρικός πεθερός κ. Καρσεράς να
ποζάρει, με ύφος «κλείσαμε νέα μεταγραφή», με τον περίφημο Ιβάν Σαββίδη, μεγαλοεπιχειρηματία ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, ο
οποίος έχει τη βάση των εταιρειών του (surprise) στην Κύπρο. Ίσως βέβαια και να μη
σημαίνει τίποτα η φώτο, απλά ο κ. Ιβάν να
πέρασε από το Σουπερμάρκετ Καρσερά για
κασέρι και βότκα και είπε ένα γεια στον
υποψήφιο προεδρικό πεθερό.
Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις του μικρού Νίκου, σύμφωνα με πληροφορίες
μου, επικεντρώνονται κυρίως στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ αλλά και στο εσωτερικό του
ΔΗΚΟ. Ως γνωστόν με τις ηγεσίες των δύο
κομμάτων δεν υπάρχει επικοινωνία. Ο
πρίγκιπας Νικόλαος προωθεί δυναμικά πια

τη δική του υποψηφιότητα, από θέση
ισχύος, όπως ο ίδιος λέγει, ενώ ο Φούλης
ούτε ζωγραφιστό δεν θέλει να βλέπει τον
«Νίκο του». Αντιθέτως πέταξε για Αθήνα
ανακουφισμένος που τα κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να σπάσει
μύτη να τον θέσει εκτός κυβέρνησης.
Η πλάκα ήταν που ο Χριστοδουλίδης την
επομένη της παραίτησής του βγήκε δημόσια και δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάτι που να
τον χωρίζει με τον Αβέρωφ. Τη δήλωση την
άκουσε γνωστό συναγερμικό στέλεχος και
αυθόρμητα πρόσθεσε: «Τίποτα δεν τους
χωρίζει. Μόνο ένας λόφος».

Ονοματολογία και αδιέξοδο

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου, παρά τα όσα
δηλώνονται από την ηγεσία, έγιναν την
εβδομάδα που μας πέρασε πολλές συζητή-

Το όνομα του πρώην υπουργού Υγείας
επανήλθε στην Εζεκία Παπαϊωάννου από
ΑΚΕΛικό αλλά και ΔΗΚΟϊκό παράγοντα με
τις απόψεις να είναι διιστάμενες. Το δε
όνομα του πρύτανη του πανεπιστημίου Κύπρου συζητήθηκε ως μία επιθυμητή από το
ΑΚΕΛ υποψηφιότητα, «η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει αρκετές ανάγκες του
κόμματος» αλλά ταυτόχρονα τέθηκε και η
διαπίστωση ότι «δεν τραβά καθόλου» οπότε χάνει εκ προοιμίου στο κριτήριο της
εκλεξιμότητας. Επιπλέον, ούτε ο Νικόλας
ευνοεί τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα για
αρκετούς λόγους. «Δηλαδή και αυτός μάλλον συζητήθηκε για να απορριφθεί» πρόσθεσε η κυρία Γιαννούλα. Για τον Αχιλλέα
Δημητριάδη επίσης υπήρξε αμφιβολία κατά πόσο θα μπορούσε να προσελκύσει
υψηλά ποσοστά, αλλά αφέθηκε ως μία
πρόταση στην οποία το κόμμα, για σκοπούς
συζήτησης όμως, μπορεί να επανέλθει.
Όσον αφορά τον Νικόλα, φαίνεται πως ο
Στέφανος σε αυτό το θέμα διατηρεί τη
γραμμή Άντρου. Ο γ.γ. εξήγησε πρόσφατα
στον Πρίγκιπα πως προς το παρόν «δεν
μπορεί να περάσει από τη βάση». Η έμφαση πρέπει να δοθεί στο «προς το παρόν».
Άρα; Τι θα κάνει το κόμμα του λαού; Σε περίπτωση αδιεξόδου η κυρία Γιαννούλα λέει
πως θα κατέβει ο ίδιος ο Στέφανος ως μια
έντιμη επιλογή ήττας που θα συσπειρώσει
όμως το κόμμα. Η πιο πάνω επιλογή όμως
σύμφωνα με τον κύριο Λένιν, τον αποθηκάριο στην εταιρεία Λαϊκό – Κόσμος, ο οποίος
λειτουργεί και ως συνδετικός κρίκος της
επαγρύπνησης στη μετά Κατσουρίδη επο-

χή, έχει το εξής μεγάλο πρόβλημα: Πρέπει
να βρει λεφτά το ΑΚΕΛ για προεκλογικό.
Ενώ με τον Παμπορίδη…

Ο Νικόλας στον Στέφανο

Στο πριγκιπάτο του ΔΗΚΟ υπάρχουν επίσης
έντονες διεργασίες. Ο πρίγκιπας Νικόλαος
ετοιμάζεται για «πολύ σοβαρή αυτή τη φορά» συνάντηση με τον Στέφανο, όπως μου
μετέφερε η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα.
Αναμένεται, μου είπε, ο ίδιος ο Νικόλας να
θέσει στη συνάντηση το όνομά του για διαπραγμάτευση, ενώ έχει και κάποια επιχειρήματα που απαντούν στη θέση του ΑΚΕΛ ότι η
βάση του δεν φαίνεται να ψηφίζει τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Πάντως, ο πρίγκιπας φέρεται ενοχλημένος από τις αμφίρροπες δυνάμεις που κινούνται εντός του πριγκιπάτου και
αφορούν άλλους υποψήφιους αντί αυτού. Το
σκηνικό, στο ΔΗΚΟ σύμφωνα πάντα με τη
Φωτούλα, είναι μια ομάδα που υποστηρίζει
τον Νικόλα φανερά και προωθεί τη δική του
υποψηφιότητα. Υπάρχει όμως και μία άλλη
ομάδα που του ζητάει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ και μόνον, ενώ μια τρίτη ομάδα προωθεί
την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη για καιρό
τώρα, στη βάση του κόμματος. Επιπλέον
υπάρχει και ένας αριθμός ισχυρών οικογενειακών στελεχών που προωθούν την υποψηφιότητα Παμπορίδη. Για τη συνεργασία με
το ΑΚΕΛ είναι όλα ανοιχτά και φαίνεται πως
μπορεί να προωθηθεί μόνο εάν κοινός υποψήφιος θα είναι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος. Ο Νικόλας βασικά έχει το ίδιο πρόβλημα με τον
ΔΗΣΥ. Στους ψηφοφόρους και στα στελέχη
του κάνουν πλιάτσικο οι Χριστοδουλίδης και
Παμπορίδης. Δεν σκοπεύει όμως να κάνει το
λάθος Αβέρωφ, να δείξει τα χαρτιά του από
τους πρώτους. «Αυτός που σίγουρα θα τα δείξει τελευταίος είναι το Αρμενάκι», με ενημέρωσε βετεράνο στέλεχος του ΔΗΚΟ.
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι στα ψηλά δώματα του
ΑΚΕΛ επαναλαμβάνεται μια δυσαρέσκεια για
τις δηλώσεις αλλά και τις δράσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου; Φαίνεται πως η ανεξάρτητη έκφραση απόψεων από την δραστήρια
βουλεύτρια κάποιους ενοχλεί πολύ.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Τα σαγόνια
του καρχαρία

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τι ακριβώς πέτυχε ο ΔΗΣΥ με την υπόθεση
Χριστοδουλίδη εκτός από το να οδηγήσει
τον ΥΠΕΞ σε παραίτηση; Πέτυχε πολλά,
τα οποία ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία:
της αποπνικτικής κομματικής νοοτροπίας
που περιορίζει την πολιτική στα τετραγωνικά της κομματικής στενομυαλοσύνης και ειδικά σε
μια εποχή όπου το ζητούμενο είναι ακριβώς το αντίθετο.
Να απαλλαγεί ο τόπος από αυτές τις νοοτροπίες που ιεραρχούν τον κομματικό πατριωτισμό πάνω από το καλό
του τόπου. Ας πάρουμε όμως τις «επιτυχίες» του ΔΗΣΥ
από την αρχή για να αντιληφθούμε τι ακριβώς εννοούμε
όταν αναφερόμαστε σε αποπνικτική κομματική νοοτροπία,
η οποία σημειωτέον δεν συμβαδίζει με την ιστορία του
κόμματος.
Η πρώτη «επιτυχία» είναι να σύρουν τη χώρα σε μια
πρόωρη προεκλογική μάχη, αδιαφορώντας θρασύτατα
για τα δεδομένα της κοινωνίας. Την πανδημία, την ψυχολογική κούραση, τις οικονομικές δυσχέρειες και τη
βίαιη ανατροπή της καθημερινότητας του κόσμου, ο
οποίος εδώ και δύο χρόνια παλεύει να κρατηθεί σε μια
ισορροπία. Ποιον ωφελεί αυτή η πρόωρη εκκίνηση της
προεκλογικής περιόδου; Τη χώρα σαφώς και δεν την
ωφελεί. Τους πολίτες επίσης. Βιώσαμε ήδη τις ζημιογόνες
συνέπειες της προεκλογικής τοξικότητας των βουλευτικών
όπου η ανικανότητα των κομματαρχών να συναισθανθούν
τα δεδομένα της πανδημίας είχε πολλαπλές επιπτώσεις
στους πολίτες. Γιατί λοιπόν επίσπευσε ο ΔΗΣΥ την εκκίνηση της προεκλογικής μάχης; Για το συμφέρον ποιου;
Κανενός άλλου πέρα από του ίδιου του αρχηγού του
κόμματος, ο οποίος αποσκοπούσε να εκθέσει τον κ. Χριστοδουλίδη στα μάτια των συναγερμικών ως «απολωλός
πρόβατο», ξεκινώντας μια ώρα αρχύτερα τον διασυρμό
του ως «διασπαστή». Με άλλα λόγια, ο κομματικός πατριωτισμός υπεράνω της πατρίδας είναι η πρώτη «επιτυχία» του ΔΗΣΥ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η δεύτερη είναι ο διασυρμός ενός πολιτικού, ο οποίος
όχι μόνο προέρχεται από τον χώρο του ΔΗΣΥ αλλά
υπήρξε ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης που
στηρίζει ο ΔΗΣΥ. Κι αυτό ευλόγως κάνει τον σκεπτόμενο
πολίτη να διερωτάται αν με αυτές τις μεθόδους είναι
που ευελπιστεί ο ΔΗΣΥ να κερδίσει την εμπιστοσύνη
των πολιτών και να τους πείσει ότι αντιλαμβάνεται το
ζητούμενο της εποχής, δηλαδή την υπέρβαση από τις
μέχρι τώρα παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος.
Είναι με τον διασυρμό και τον εκφοβισμό των «δικών»
του πολιτικών; Είναι με το να δείχνει τα «δόντια» του
όταν κάποιος από τους πολιτικούς του χώρου του επιλέγει
ένα άλλο δρόμο, ο οποίος ενδεχομένως έχει περισσότερες
πιθανότητες να οδηγήσει σε μια άλλη πιο υγιή εποχή;
Και πώς είναι δυνατόν αυτοί οι τακτικισμοί να αποτελούν
συστατικά στοιχεία μιας σύγχρονης πολιτικής και πως
τέτοιες μέθοδοι συμβαδίζουν με την ανάγκη επανεφεύρεσης ενός πολιτικού ήθους;
Η τρίτη «επιτυχία» του ΔΗΣΥ είναι η συντήρηση του
δίπολου των δύο μεγάλων κομμάτων (το «μεγάλων» σε
πολλά εισαγωγικά πλέον). Μετά την παραίτηση Χριστοδουλίδη η ανακοίνωση του κόμματος ανέφερε πως ο
κόσμος του Συναγερμού επειδή έχει μνήμη και κρίση
δεν θα επιτρέψει να στρωθεί το χαλί στο ΑΚΕΛ. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό τι σημαίνει; Πως η «σύγχρονη»
πολιτική του ΔΗΣΥ επιδιώκει την καθήλωση της πολιτικής
μας σκέψης στα στεγανά, στους διαχωρισμούς και στους
διχασμούς και δη σε μια εποχή όπου η υπέρβαση από
αυτά είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Ψιλά γράμματα
βέβαια και για τα δύο μεγάλα κόμματα που αποδεικνύουν
καθημερινά πως είναι η δική τους μνήμη και κρίση που
προσομοιάζει με τη μνήμη χρυσόψαρου και όχι του κόσμου.
Ο ΔΗΣΥ ωστόσο όφειλε και λόγω ιστορίας αλλά και
λόγω της οκτάχρονης διακυβέρνησης, να προχωρήσει
ένα βήμα πιο μπροστά και να βρει τρόπους να ανταποκριθεί στα κελεύσματα της εποχής. Αντ’ αυτού προτιμά
να μετρά ως «επιτυχία» τις μεθόδους «εξολόθρευσης»
πολιτικών του δικού του χώρου απλώς και μόνο γιατί
είναι πιο δημοφιλείς από τον αρχηγό του κόμματός τους.
Είναι λοιπόν με αυτές τις «επιτυχίες» που μας προτείνει
ο ΔΗΣΥ να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο μέλλον;

λεύθερη παράταξη, όπως υποστηρίζει πως
είναι ο ΔΗΣΥ, είναι ανοικτή, ανεκτική και δημοκρατική. Προφανώς θέλουν απλώς να συσπειρώσουν το κόμμα τους. Αδιαφορούν για
το 35% που απέχει από την κάλπη. Ούτε βεβαίως
υπολογίζουν συνεργασίες και συμμαχίες με
άλλα κόμματα. Γιατί, αν το έκαναν, θα διαβουλεύονταν μαζί τους προτού εξαγγείλουν την
όποια υποψηφιότητα.
Αν υπάρχει όμως κάποιο κοινό με το 2003,
είναι η φθορά της παρατεταμένης εξουσίας,
η αλαζονεία που την ακολουθεί, αλλά και οι
πολλές εκκολαπτόμενες πολιτικές ατζέντες
οδήγησαν στην εσωστρέφεια του ΔΗΣΥ.
Η αλαζονεία της εξουσίας είναι η μεγαλύτερη
παθογένεια που έχει πλήξει τον ΔΗΣΥ. Στέλνουν
το μήνυμα πως η μόνη τους έγνοια είναι η
προσωπική παραμονή τους στην εξουσία. Γιατί
αν αγαπούσαν τον τόπο τους και αν πίστευαν
πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι αχυράνθρωπος στο ΥΠΕΞ δεν θα ανέχονταν ένα «χρυσόψαρο» στην καίρια θέση του υπουργείου
Εξωτερικών. Ένα χρυσόψαρο να χειρίζεται το
Κυπριακό κατά τη διάρκεια της δικής τους θητείας. Αν αγαπούσαν τον τόπο τους και τα πίστευαν όλα αυτά όφειλαν να ζητήσουν την
παραίτησή του εδώ και καιρό. Όχι να πιέσουν
γι’ αυτήν, όταν αποκαλύφθηκε πως ενδιαφέρεται
για την προεδρία. Και επειδή εμείς τουλάχιστον
δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, θυμόμαστε
πολύ καλά πως ο «μπαρουτοκαπνισμένος» και
«τολμηρός» όπως θέλει να παρουσιαστεί Αβέρωφ Νεοφύτου έπαιζε κρυφτούλι μετά το Κραν
Μοντάνα. Θυμόμαστε και για ποιο λόγο χάθηκε
από προσώπου γης όταν η Τουρκία εισέβαλλε
στο Βαρώσι.
Το πιο ανησυχητικό σε όλα αυτά βεβαίως
είναι όσα άφησε πρόσφατα ο Αβέρωφ Νεοφύτου
να εννοηθούν. Πως είναι έτοιμος δηλαδή να
συζητήσει και γιατί όχι να συγκυβερνήσει με
το ΕΛΑΜ. Το παράρτημα της εγκληματικής
οργάνωσης που ονομάζεται Χρυσή Αυγή. Αυτό
θα έπρεπε να ταρακουνήσει κάθε φιλελεύθερο
και υγιώς σκεπτόμενο στέλεχος του ΔΗΣΥ και
όχι η σεναριολογία αναβίωσης του 2003. Και
αν δεν το κάνουν για τον τόπο τους, ας το κάνουν για το κόμμα που όπως κόπτονται αγαπούν
και που απομακρύνεται μέρα με τη μέρα από
αρχές και αξίες που έλεγε πως πρεσβεύει.

Οι πιτσιρικάδες της δεκαετίας του ’70 μάθαμε
ψαχουλευτά τη ζωή στη μικρή μας πόλη,
που πάσχιζε να υποδυθεί πειστικά την πρωτεύουσα ενός κανονικού κράτους. Τότε, το
σινεμά ήταν η απόδρασή μας από μια πραγματικότητα που μύριζε μπαρούτι. Το αίμα
των νεκρών ήταν ακόμα νωπό και ο ιδρώτας στις διαδηλώσεις
έτρεχε ποτάμι. Αν υπήρχε κάτι παρηγορητικό σ’ εκείνο
το δυστοπικό τοπίο, ήταν οι ώρες που κλεινόμασταν στις
σκοτεινές αίθουσες για να δραπετεύσουμε από τα δυσοίωνα
που μας κύκλωναν. Θυμάμαι λοιπόν το σοκ που είχαμε αισθανθεί όταν σε μια τέτοια προβολή το νέο ηχοσύστημα,
προηγμένο τότε τεχνολογικά, μας πάγωσε το αίμα. Δεν
μπορώ να πω με βεβαιότητα αν πιο πολύ φοβηθήκαμε από
την πλοκή της ταινίας «Τα σαγόνια του καρχαρία» ή αν ο
ήχος ήταν τόσο ρεαλιστικός που στοίχειωσε τους εφιάλτες
μας. Ναι, ήμασταν πολύ αθώοι και πολύ άβγαλτοι, γι’ αυτό
υποκύψαμε τόσο εύκολα στον τρόμο που προκαλούσαν
εκείνα τα σαρκοβόρα ψάρια. Ώσπου μεγαλώσαμε, εξοικειωθήκαμε με τους φόβους μας και καταλάβαμε πως άλλα
πρέπει να μας τρομάζουν και όχι η αγριότητα του βασιλείου
των ζώων. Και ενηλικιωθήκαμε επιτέλους πολιτικά, ώστε
να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πιο φοβερά θηρία εκεί έξω
είναι η ηθική κατάπτωση, ο αμοραλισμός και οι διεφθαρμένες
συνειδήσεις.
«Σε έναν ωκεανό γεμάτο καρχαρίες δεν μπορεί να είσαι
χρυσόψαρο» είπε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και μοιραία ξύπνησε
τα πιο βαθιά θαμμένα πολιτικά μας ένστικτα. Οι απόψεις
αν ορθά έπραξε διίστανται, καθώς η πρωτοβουλία του από
άλλους θεωρήθηκε κίνηση ματ και από άλλους ότι άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου. Προσωπικά, εκτιμώ ότι η αλήθεια
βρίσκεται κάπου στη μέση. Ξεκινώντας από το ότι πρέπει
να του πιστωθεί ο αιφνιδιασμός, αφού κατάφερε να βγάλει
τον Χριστοδουλίδη από τη ζώνη ασφαλείας του, εξαναγκάζοντάς τον σε παραίτηση. Επιπλέον θεωρώ ότι ήταν
πολύ καλύτερος από το επιεικώς απαράδεχτο βίντεο για
την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του. Ήταν πιο στιβαρός
και πιο συγκροτημένος. Η επιλογή του όμως να μιλήσει
για καρχαρίες και χρυσόψαρα μπορεί να εξασφάλισε πιασάρικους τίτλους στα πρωτοσέλιδα, αλλά την ίδια ώρα
έξυσε τον φλοιό της συλλογικής μας μνήμης. Και μας πήγε
πολύ πίσω. Εκεί όπου κατοίκησαν κάποτε οι φόβοι μας.
Με αποτέλεσμα να επιβεβαιώσουμε την απέχθειά μας στον
απροκάλυπτο κυνισμό μιας τάχα μου ρεαλιστικής σχολής
σκέψης. Είναι γι’ αυτό που, όταν στάθηκε ο Χριστοδουλίδης
μπροστά στις κάμερες την περασμένη Κυριακή, τα βλέμματα
πολλών ακούμπησαν με συμπάθεια στο χρυσόψαρο που
σπαρταρούσε έξω από την κομματική γυάλα. Δεν υπεισέρχομαι καν στην ουσία, εάν έπεισε με όσα είπε. Σε επίπεδο
εικόνας ήταν «θαμπός». Σε επίπεδο ουσίας ήταν αναμενόμενος. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό που κατακάθισε
ως εντύπωση ήταν η συναισθηματικά φορτισμένη ατάκα
του: «Στόχος μου ήταν πάντα η εφαρμογή πολιτικών χωρίς
άγρια θηρία και χωρίς την επικράτηση αυτών που επιδεικνύουν αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια».
Άποψή μου είναι πως η βιασύνη δεν βοηθά για να κρίνει
κανείς το «φαινόμενο» Χριστοδουλίδη. Χρησιμοποιώ επίτηδες αυτό τον χαρακτηρισμό, γιατί οι επόμενοι μήνες θα
δείξουν αν η δυναμική τού τέως υπουργού θα διατηρηθεί
ή θα ξεφουσκώσει, όταν εκτεθεί σε αληθινές συνθήκες
πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό μάλλον θα πρέπει να το
ζυγίσουν καλά όσοι ετοιμάζονται να τοποθετήσουν τα
αβγά τους στον Χριστοδουλίδη λόγω της σημερινής του
υψηλής δημοτικότητας. Όσο για τον Αβέρωφ, ας ξανασκεφτεί
τη στρατηγική τα πρωτοπαλίκαρά του να μιλούν χλευαστικά
για σαπουνόπερες και διαγωνισμούς δημοφιλίας. Γιατί
κάτι τέτοια περί καλλιστείων έλεγε και ο Προδρόμος, αλλά
τώρα η Αννίτα τον κοιτάει αφ’ υψηλού από τη θέση της
Προέδρου της Βουλής.
Εν κατακλείδι, όταν κάποιοι εισάγουν στην πολιτική
θεωρίες γι’ άγρια θηρία να ξέρουν ότι το φιλοθεάμον κοινό
είναι πλέον υποψιασμένο. Τα χρόνια της αθωότητας, όταν
λυγίζαμε μπροστά στα σαγόνια του καρχαρία της μεγάλης
οθόνης, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Στην άγρια μιντιακή
εποχή που ζούμε ο πιο τρομακτικός καρχαρίας είναι το
ίδιο το κοινό. Η αυτοσυγκράτηση δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
Πόσω μάλλον αν πρόκειται γι’ αυτούς που θέλουν να μας
κυβερνήσουν.
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Οι «επιτυχίες»
του ΔΗΣΥ

Η ομοσπονδιακή υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Annalena Baerbock κατά την παρουσία της στη Βρέστη
της Γαλλίας για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., τη λεγόμενη «Gymnich».

Το κονκλάβιο
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αναβιώνει ο κίνδυνος του 2003
στον ΔΗΣΥ; Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
δεν είναι ο Γλαύκος Κληρίδης. Δεν
έχει το πολιτικό εκτόπισμα, δεν
έχει τη δημοτικότητα Κληρίδη
στην κοινωνία, αλλά ακόμα χειρότερα δεν έχει το αντίστοιχο έρεισμα στο
ίδιό του το κόμμα. Ούτε ο Νίκος Χριστοδουλίδης
είναι προφανώς ένας νέος Αλέκος Μαρκίδης.
Δεν έχει ούτε το πολιτικό βάρος, ούτε την πολιτική εμπειρία. Ο Αλέκος Μαρκίδης ζυμώθηκε
στον ΔΗΣΥ, κέρδισε εκλογικές μάχες, είχε το
θάρρος της γνώμης του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει δώσει ούτε μία εκλογική μάχη
και σίγουρα δεν μας έχει πει ακόμα τι ακριβώς
πρεσβεύει, εκτός του ότι είναι συνεχιστής του
Νίκου Αναστασιάδη.
Και βεβαίως ο ΔΗΣΥ δεν είναι αυτός του
2003. Και σε ιδέες αλλά και σε ποσοστά. Στις
βουλευτικές εκλογές η αντιπολίτευση κατατροπώθηκε, όμως ο ΔΗΣΥ σίγουρα δεν ήταν
νικητής, όπως πανηγύριζε. Έλαβε το χαμηλό
ποσοστό του 27,7%, με 3% πτώση από το 2016
και 6,7% πτώση από τις βουλευτικές εκλογές
του 2011. Με λίγα λόγια δηλαδή, ο ΔΗΣΥ έχασε
σε μία δεκαετία 40.000 ψήφους.
Και επειδή ο ΔΗΣΥ την τελευταία δεκαετία
έχασε 40.000 ψήφους, σε αυτόν ειδικά τον
προεκλογικό θα αναμέναμε να πολιτευόταν
απευθυνόμενος στην ευρύτερη κοινωνία. Δεν
θα περιοριζόταν στο ήδη συγχυσμένο 27,7%
που έλαβε τον Μάιο. Δεν θα μιλούσε με γλώσσα
ξύλινη, στυγνά κομματικά, παίρνοντας τον
τόπο επικοινωνιακά 40 χρόνια πίσω.
Το λέμε γιατί μας διαβεβαιώνει επανειλημμένως ο Αβέρωφ Νεοφύτου για την αγάπη του
για την παράταξη. Γιατί τα προβεβλημένα στελέχη κάνουν διαρκώς επίκληση στον κομματικό
πατριωτισμό, επιστρατεύουν ορολογίες όπως
η «κομματική νομιμοφροσύνη» και παρουσιάζουν ως θέσφατο το ανώτατό τους συμβούλιο.
Αλήθεια, ακούνε τους πολίτες; Πιστεύουν
πως όλες όλες αυτές τις παρωχημένες ορολογίες
αγγίζουν την ευρύτερη κοινωνία;
Δίνουν περισσότερο την αίσθηση ότι ένα
κονκλάβιο ξέρει καλύτερα από την ίδια την
κοινωνία τι είναι το καλύτερο. Ένα κονκλάβιο
αποφασίζει και επιβάλλει υποψηφίους, καθώς
οι εκλογές δεν είναι διαγωνισμός δημοφιλίας
όπως λένε.
Είχαμε την αίσθηση πως η μεγάλη φιλε-

Ο πυροβολισμός του σκύλου και ο non pet friendly προορισμός Κύπρος
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Στα μέσα Νοεμβρίου, οι κοινοτικές αρχές σε περιοχή
των κρασοχωριών στην ορεινή Λεμεσό, εντόπισαν έναν
ακόμη εγκαταλελειμμένο
σκύλο. Από αυτούς που θεωρούνται «κυνηγετικοί» και όταν κριθεί
ότι δεν ανταποκρίνονται στα «καθήκοντά»
τους, κάποιοι ασυνείδητοι τους εγκαταλείπουν σε βουνά και χαράδρες. Όπως
όμως πληροφορηθήκαμε, ο συγκεκριμένος
σκύλος, εκτός από το ζήτημα της εγκατάλειψης, έφερε και ένα μεγάλο τραύμα. Τον
είχαν πυροβολήσει στα γεννητικά όργανα.
Ναι, στα γεννητικά όργανα! Σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», οι κοινοτικές
αρχές ενημέρωσαν καθηκόντως τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες πήγαν επιτόπου και προχώρησαν στη θανάτωση του
τραυματισμένου σκύλου, δεδομένης της
κατάστασής του.
Το περιστατικό καταδεικνύει μεν το
«μεγαλείο» κάποιων ασυνείδητων, οι οποίοι
είτε εσκεμμένα πυροβόλησαν τον σκύλο,

είτε από αμέλεια και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν. Αλλά, περισσότερο αναδεικνύει
τα κακώς έχοντα του κυπριακού κράτους.
Κυβέρνησης και Βουλής, που με αναχρονιστικές νομοθεσίες και ποινές-χάδια επιτρέπουν σε ιδιοκτήτες ζώων, κυνηγούς
και μη, να συμπεριφέρονται στα ζώα με
τρόπο απάνθρωπο.
Ο εκ προθέσεως πυροβολισμός ενός
σκύλου από τα σκάγια του όπλου ενός ασυνείδητου, στα γεννητικά όργανα θα έπρεπε
να τιμωρείται με ποινή κάθειρξης πολλών
χρόνων. Θα έπρεπε να θεωρείται ειδεχθές
έγκλημα, δεδομένης της φρικτής συμπεριφοράς εις βάρος ενός αβοήθητου πλάσματος, η οποία σύμφωνα με ψυχολόγους
παραπέμπει και στην εκδήλωση ανάλογων
συμπεριφορών έναντι της ανθρώπινης
υπόστασης.
Ωστόσο, το συντεταγμένο κυπριακό
κράτος, σε επίπεδο κυβέρνησης και Βουλής,
έχει θεσπίσει ποινές που δεν μπορούν να
θεωρηθούν αποτρεπτικές. Για την κακομεταχείριση ζώου και την πρώτη καταδίκη,

θα μπορούσε να επιβληθεί ποινή μέχρι
10.000 ευρώ και για δεύτερη καταδίκη
μέχρι 20.000 ευρώ. Δηλαδή, εάν ο εν λόγω
ασυνείδητος που πυροβόλησε τον σκύλο
στα γεννητικά όργανα είχε συλληφθεί και
είχε κριθεί από το δικαστήριο ότι το περιστατικό δεν οφειλόταν σε ένα απλό ατύχημα, αλλά στόχευε να σκοτώσει τον σκύλο,
τότε θα μπορούσε να του επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ. Και αν το ξανακάνει την επόμενη φορά, θα κληθεί να
πληρώσει 20.000 ευρώ.
Μπράβο μας! Τέτοιο κράτος είμαστε!
Όποιος σκοτώσει ένα ζώο, με τον οποιοδήποτε φρικτό τρόπο επιλέξει, μπορεί να
πληρώσει ένα πρόστιμο και να την κάνει
με ελαφρά πηδηματάκια.
Ενώ στην Ελλάδα, που ακολουθούμε
σε άλλα ζητήματα, ο βασανισμός ζώου και
η θανάτωσή του θεωρούνται κακούργημα
και τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης μέχρι
10 έτη και με χρηματική ποινή από 25.000
ως 50.000 ευρώ. Κι αυτό γιατί ο βασανισμός
ζώων θεωρείται πλέον κακούργημα στην

Ελλάδα. Στην Κύπρο, «είμαστε αλλού». Σε
όλα είμαστε δήθεν. Δεν καταθέτουμε ψυχή
σε τίποτα από όσα κάνουμε. Θέλουμε να
είμαστε απλώς τυπικά σωστοί. Και συνεπώς,
αν και υποτίθεται ότι αγαπούμε τα σκυλιά,
ωστόσο δεν κάνουμε τίποτα για να τα προφυλάξουμε, ως κράτος. Όχι μόνο στο ζήτημα
των ποινών, αλλά και σε ζητήματα που
άπτονται της διαβίωσής τους. Επιτρέπουμε
σε κυνηγούς να έχουν όσους σκύλους θέλουν και να τους βάζουν σε κλουβιά, γνωρίζοντας ότι θα περάσουν όλη τους τη ζωή
εκεί. Σ’ ένα κλουβί!
Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, ο Στέφανος Στεφάνου, ο Νικόλας
Παπαδόπουλος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος και
ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου δεν μπορούν
να καθίσουν μαζί με τον Κώστα Καδή και
να βρουν λύσεις. Όλοι μαζί. Για το καλό
των ζώων, αλλά και της εικόνας του κυπριακού κράτους. Όχι μόνο γιατί ο πολιτισμός ενός κράτους αντανακλάται στον
τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα, όπως
σοφά είχε πει ο Γκάντι. Αλλά και γιατί, εάν

κάποιος επιθυμεί να γνωρίζει πώς θα συμπεριφερόταν πριν από μερικές δεκαετίες
έναντι της δουλείας, θα πρέπει να κοιτάξει
πως συμπεριφέρεται σήμερα στα ζώα, όπως
εύγλωττα έλεγε ένα πλακάτ που κρατούσε
ένας μαύρος, σε μια διαδήλωση (if you
want to know where you would have stood
on slavery, look where you stand on animal
rights).
Θα κάνουμε κάτι γι’ αυτό; Ή θα παραμείνουμε θεατές; Τι λένε η κυβέρνηση και
τα κοινοβουλευτικά κόμματα;

Σημ.: Μπορεί κάποιος να εξηγήσει στο

υπουργείο Υγείας ότι η γνωστοποίηση μόνο
των κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.
Δεν λέμε να μη γνωστοποιούν τον συνολικό
αριθμό, αλλά εάν θέλουν να γνωρίζουμε πόσα κρούσματα υπάρχουν, θα πρέπει να δίνουν τον αριθμό των «ενεργών κρουσμάτων». Εάν βεβαίως τον γνωρίζουν...

xanthoulis.pavlos@gmail.com
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Ελληνικά μυαλά
σε ομηρία
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κοντεύει μισός αιώνας από τότε που
ξεκίνησε το μεγάλο
ελληνικό παράδοξο:
η ασυλία στη βία και
στους μπαχαλάκηδες
στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην
αρχή έγινε αποδεκτό σαν μια φυσική αντίδραση στην ασφυκτική
καταπίεση της δικτατορίας. Σιγά
σιγά όμως εξελίχθηκε σε έναν
πραγματικό «καρκίνο», έναν άλλου
τύπου φασισμό, που νομιμοποίησε
τραμπούκικες συμπεριφορές και
στοχοποίησε όποιον διαφωνούσε
με το «ευαγγέλιο».
Εγινε επικίνδυνο να έχεις διαφορετική άποψη. Ο φόβος έγινε
<
<
<
<
<
<

Η κοινωνία έχει αλλάξει, βέβαια, και θέλει
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Είναι όμως σημαντικό να το εκφράσει αυτό
και η Κεντροαριστερά
και η Αριστερά.
εργαλείο πολιτικής για γκρουπούσκουλα που έγιναν θεσμοί, στρατολογώντας γενιές φοιτητών και
μόνιμων επισκεπτών μπαχαλάκηδων.
Χάσαμε πολλά και καλά μυαλά
με αυτά τα φαινόμενα. Διάβαζα,
για παράδειγμα, όσα έγραφε μόλις
προχθές ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένας
διακεκριμένος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ταφτς στις ΗΠΑ, ο
οποίος ανέλαβε και σημαντικές
διοικητικές θέσεις: «Λίστα των
προσβολών που υπέστην σαν νέος
καθηγητής από φοιτητικούς ηγέτες
και άλλους δεν χρειάζεται... Μου
ήταν αδύνατον να συνεχίσω σαν
καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ/ΟΠΑ 1983-

86, επέστρεψα στις ΗΠΑ. Εξαιρετικοί επιστήμονες κυριολεκτικά
πνίγονται».
Θυμάμαι έναν άλλο Ελληνα πανεπιστημιακό που σε μια ομιλία
του έδειχνε μια μολότοφ και έλεγε:
«Εκεί που κάνω εγώ έρευνα, η μόνη
φλόγα που θα δείτε είναι από κάποιο πείραμα». Υπάρχουν και εδώ
πανάξιοι πανεπιστημιακοί αλλά
είναι ήρωες. Παλεύουν για τα αυτονόητα μέσα σε συνθήκες μιζέριας και με τον κίνδυνο πάντα κάποιος να ανεβάσει ένα πόστερεπικήρυξη με τη φωτογραφία τους.
Οι πρυτάνεις που αντιστέκονται
έχουν δει σκασμένα τα λάστιχα
των αυτοκινήτων τους και δέχονται
απειλητικά μηνύματα μέσα στη
νύχτα.
Η αλήθεια είναι πως υπάρχει
ένα κομμάτι του πολιτικού και πανεπιστημιακού κατεστημένου που
βολεύεται μια χαρά με όλη αυτή
την κατάσταση. Γιατί να ανοίξουν
τις πόρτες και τα παράθυρα, για
να έλθουν και άλλοι καλοί Ελληνες
από το εξωτερικό και να τους χαλάσουν τη βολή τους;
Ετσι πορευόμαστε το 2022, το
2022! Ο κόσμος προχωράει, οι χώρες επενδύουν στην εκπαίδευση,
εμείς χάνουμε ταλέντα, που πάνε
εκεί που βρίσκουν το περιβάλλον
που τους αξίζει. Η κοινωνία έχει
αλλάξει, βέβαια, και θέλει ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Είναι όμως
σημαντικό να το εκφράσει αυτό
και η Κεντροαριστερά και η Αριστερά. Δεν είναι εύκολο, γιατί πολλά από τα στελέχη τους έχουν βγει
από τα αμφιθέατρα και νιώθουν
μια, σχεδόν βιωματική, άρνηση.
Είναι όμως κρίσιμο. Χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 50 χρόνια να ωριμάσουν κάποιοι για να αποκτήσουν
τα ελληνικά μυαλά και παιδιά τα
ΑΕΙ που τους αξίζουν.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α

κουσα τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα την
Πέμπτη (13/1) να μιλάει για
την επανένωση των Γλυπτών του
Παρθενώνα. Ηταν στην εκπομπή
του Χρήστου Μιχαηλίδη στο Α΄
Πρόγραμμα του δημόσιου ραδιοφώνου. Ο κ. Τασούλας σχολίαζε
το δημοσίευμα των «Τάιμς του
Λονδίνου» που υποστήριζε ότι το
αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχει πλέον
καταστεί «ακαταμάχητο» – έτσι
ερμήνευσε το «compelling» του
άρθρου. Επανέλαβε τη θέση του
Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε
στον Μπόρις Τζόνσον ότι το ζήτημα δεν είναι νομικό. Το ζήτημα
είναι ηθικό. Και όπως είπε ο κ. Τασούλας, αν τα Γλυπτά επιστραφούν
στην Αθήνα και οι δύο πλευρές θα
είναι κερδισμένες.
Περίπλοκο ζήτημα η ηθική, θα
μου πείτε. Δεν έχω αντίρρηση.
Ομως ας πάρουμε τα πράγματα με
τη σειρά. Δεν θα ασχοληθώ με τον
έβδομο λόρδο του Ελγιν, ο οποίος,
επειδή ήταν πρέσβης, είχε την ευχέρεια να αρπάζει αρχαία μάρμαρα.
Υπάρχει η χριστιανική ηθική, υπάρχει η πολιτική ηθική, υπάρχει και
η ηθική του έργου τέχνης. Η σύνθεση όλων αυτών συνιστά την πολιτισμική μας ηθική. Και το ζήτημα

των Γλυπτών του Παρθενώνα, της
ζωφόρου και των αετωμάτων, σ’
αυτήν υπόκειται.
Ας δούμε τα επιχειρήματα του
Βρετανικού Μουσείου. Το πρώτο
είναι ότι τα Γλυπτά είναι ασφαλέστερα στο Λονδίνο απ’ ό,τι θα ήσαν
στην επισφαλή παραμεθόριο της
Αθήνας. Ας μην ξεχνάμε ότι το
Λονδίνο βομβαρδίστηκε ανηλεώς
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ενώ η Αθήνα είχε κηρυχθεί ανοχύρωτη πόλη και πάντως ποτέ δεν απειλήθηκε η Ακρόπολη, ούτε στη διάρκεια του Εμφυλίου.
Τα γλυπτά είναι γλυπτά. Αρα
μπορούν να αναδείξουν την αξία
τους όταν γειτνιάζουν με άλλα
έργα τέχνης αντίστοιχης αξίας. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο επιχείρημα. Σ’ αυτό στηρίζεται η ίδρυση των μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων. Οπως είχε
πει ο Βιβάν Ντενόν, ο ιδρυτής του
Μουσείου του Λούβρου, «το έργο
τέχνης αναδεικνύεται ως έργο τέχνης όταν το αποκόπτεις από τον
φυσικό του χώρο». Οσο έμενε στον
φυσικό του χώρο λειτουργούσε ως
μαρτυρία του. Απ’ τη στιγμή που
βρέθηκε στο Λούβρο εντάσσεται
σε μια άλλη τάξη αξιών, αυτή που
ορίζει τον πολιτισμό μας. Ακόμη

κι αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει
μια αιγυπτιακή θεότητα με κεφάλι
γάτας που τη λένε Μπαστέτ, μας
φτάνει που συνυπάρχει στον ίδιο
χώρο με την Τζοκόντα.
Το επιχείρημα καταρρέει για
έναν πολύ απλό λόγο. Το Βρετανικό
Μουσείο κάνει πως δεν βλέπει ότι
ο γλυπτικός διάκοσμος του Παρθενώνα είναι μέλος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου, το οποίο για
να αναδειχθεί ως έργο τέχνης τον
χρειάζεται. Το άρθρο των «Τάιμς»
αναφέρθηκε στα άπαντα του Σαίξπηρ από τα οποία κάποιος θα είχε
αφαιρέσει τον «Αμλετ». Η σχέση
των γλυπτών με την αρχιτεκτονική
είναι σχέση συμφραζόμενου. Είναι
η διαφορά τους από την Αφροδίτη
της Μήλου ή τη Νίκη της Σαμοθράκης.
Δεν ξέρω πού θα καταλήξει η
περιπέτεια. Οφείλω πάντως να
αναγνωρίσω ότι ο «αγώνας» για
την επιστροφή τους άλλαξε πεδίο.
Η αείμνηστη Μελίνα, η «εθνική
μας Μελίνα», τον είχε εντάξει στις
ιδεολογικές προδιαγραφές της. «Η
Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες, τα
Μάρμαρα τα έφτιαξαν Ελληνες,
άρα ανήκουν στους Ελληνες.» Και
tempora και mores. Τι να πεις για
τη Μελίνα και την προτομή της
στην είσοδο της Διονυσίου Αρεο-

παγίτου; Θυμίζει Μπετόβεν. Η υπόθεση των «Ελγινείων» είναι η «Ενάτη» της.
Η επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Αθήνα δεν είναι
μόνον εθνικό ζήτημα. Είναι και
ευρωπαϊκό ζήτημα με τον ίδιο τρόπο που ήταν εθνικό, και ευρωπαϊκό
ζήτημα, η ευρωπαϊκή ένταξη της
Ελλάδας. Θα μου πείτε, η Βρετανία
είναι εκτός διοικητικής Ευρώπης.
Ομως, για να μην τρελαθούμε, δεν
είναι εκτός ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Και το ζήτημα των Γλυπτών δεν
είναι ζήτημα διοικητικό. Είναι ζήτημα πολιτισμικό.
Για χρόνια, χάρη στο μπρίο και
στην ακτινοβολία της Μελίνας το
ζήτημα ταυτίστηκε με την «εθνική
αξιοπρέπεια». Τα «Ελγίνεια» ήταν
το αντίστοιχο των αμερικανικών
βάσεων. «Εξω οι βάσεις», «Μέσα
τα Ελγίνεια». Αποτύχαμε και στα
δύο. Οπως χρειαζόμαστε τις «βάσεις», έτσι χρειαζόμαστε και τα
«Ελγίνεια». Είναι τα δύο σκέλη της
ευρωπαϊκής μας ύπαρξης.
Το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω
πού θα καταλήξει η όλη περιπέτεια.
Αν καταφέρουμε πάντως να αναδείξουμε το βάρος της υπόθεσης
για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό –ναι,
υπάρχει– τότε κάτι θα έχουμε καταφέρει.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Η συστημική απειλή
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από τις εμμονές που ανεβάζουν οι εκάστοτε πολιτικοί ηγέτες επάνω
στην ελληνική θεατρική-πολιτική σκηνή, προσδιορίζοντας προτεραιότητες των πλέον κατακλυσμιαίων αλλαγών, που
έχουν την πρόθεση να επιβάλουν.
Εξυπακούεται, βεβαίως, για λόγους
που αφορούν τη σωτηρία της Ελλάδος, όπως την εννοεί μονίμως
ο ένας εκ των ηγετών και μόνον.
Μείζων απάτη χαρακτηρίζει
την όλη διαδικασία ο μέσος έμπορος ή αυτοαπασχολούμενος
πολίτης, ο οποίος σε περίπτωση
υπερβάσεως των ορίων ασκήσεως
<
<
<
<
<
<

Το ευρωπαϊκό σύστημα
δεν κινδυνεύει από
«ριζοσπάστες» ή λαϊκιστές πολιτικούς ή εθνικιστές ηγέτες, αλλά
από αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες των
ευρωπαϊκών λαών.
του ελευθέρου επαγγέλματός του
υφίσταται ακέραιες τις συνέπειες
καθώς ορίζει ο νόμος, ενώ οι πολιτικοί που εμφανίζονται σε ανακριτικές επιτροπές ως εμπλεκόμενοι σε σκάνδαλα εντέλει απαλλάσσονται ή οι υποθέσεις τίθενται
στο αρχείο.
Και επειδή κατά συνθήκη ο Ελληνας πολίτης ή οι απόψεις που
διατυπώνει περί πολιτικής χαρακτηρίζονται ως ιδιοσυγκρασιακές,
θα ήταν σκόπιμη ενδεχομένως
μια αναφορά σε περιστατικό τυχαίο, με Αμερικανό πολίτη, που
φυσικά δεν έχει εντρυφήσει στο
πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ.
Εχουν περάσει από τότε δύο
δεκαετίες. Μέρα μεσημέρι, περιδιαβάζοντας στο κέντρο της Ουάσιγκτον, με ένα ταξί. Ο οδηγός,

ιρλανδικής καταγωγής, κοκκινοτρίχης, φιλικός, είχε αναλάβει και
ρόλο ξεναγού.
«Μέσα σε αυτό το κτίριο είναι
όλοι οι απατεώνες», είπε εμφατικά
έξω από το Καπιτώλιο, με θηριώδη
άνεση, ωσάν να σχολίαζε την αυξημένη κίνηση εκείνη τη στιγμή
στον δρόμο.
Υπάρχουν αντιλήψεις που διαμορφώνονται και διατυπώνονται
με αμεσότητα και ειλικρίνεια από
νομοταγείς φορολογούμενους πολίτες και όχι κατ’ ανάγκην ή αποκλειστικά από αναρχικούς και ριζοσπάστες.
Ο ιρλανδικής καταγωγής ταξιτζής ανήκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν ήταν μέλος ή συμπαθών
του IRA – του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού.
Σε μια άλλη εποχή που απλώς
και μόνο η υπεράσπιση του αντιπροσωπευτικού συστήματος
εθεωρείτο προσβολή της κατεστημένης πολιτικής λογικής, ο
Μάγιστρος του Ευρωπαϊκού Συντηρητισμού, Πρίγκηψ Κλέμενς
φον Μέτερνιχ, όταν ανέλυε στα
απομνημονεύματά του τον κίνδυνο ανατροπής του συντηρητικού συστήματος διατύπωσε μια
ριψοκίνδυνη άποψη. «Εάν ήμουν
ριζοσπάστης για μερικές ημέρες»,
έγραψε ο Μέτερνιχ, «το σύστημα
θα είχε ανατραπεί». Οχι διότι ο
ίδιος ήταν ριζοσπάστης ή πίστευε
στην αποτελεσματικότητα των
αντιπάλων του συντηρητικού συστήματος. Αλλά διότι γνώριζε άριστα εκ των έσω τη φθορά του συστήματος που υπερασπιζόταν μια
ζωή.
Η κατάσταση δεν είναι σήμερα
και τόσο διαφορετική από την
εποχή του Μέτερνιχ. Το ευρωπαϊκό σύστημα –η άλλοτε καλούμενη
Ιερά Συμμαχία– δεν κινδυνεύει
από «ριζοσπάστες» ή λαϊκιστές
πολιτικούς ή εθνικιστές ηγέτες,
αλλά από αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες των ευρωπαϊκών
λαών. Οσο και αν αλλάζουν τα
πράγματα μένουν τα ίδια πάντα
για άλλη μία φορά.

Υπήκοοι καναλιών, όχι πατρίδων

Ο

μέγας κίνδυνος που παραμονεύει στην Ιστοριογραφία
είναι οι σκοπιμότητες. Ακόμα και οι πιο κοινωφελείς («ιερές»)
υπονομεύουν ή και μηδενίζουν
τους όρους-όρια και τους στόχους
της «τίμιας» Ιστοριογραφίας. Χαρακτηρίζουμε «τίμια» την Ιστοριογραφία που είναι αλώβητη από παραχωρήσεις σε ιδιοτελείς (ατομικές
ή συλλογικές) σκοπιμότητες.
Ποιους στόχους έχει η τίμια
Ιστοριογραφία; Να διασώζει την
πιστοποίηση (και τη μνήμη) των
γεγονότων, με απροκατάληπτη
την κρίση-αξιολόγησή τους. Να
αποκλείει τις σκοπιμότητες συλλογικής ή ατομικής ιδιοτέλειας.
Το άθλημα της αλήθειας γίνεται
εξαιρετικά επίπονο στην περίπτωση της Ιστοριογραφίας, επειδή η
Ιστορία αφορά πάντοτε στην υπαρκτική ταυτότητα του υποκειμένου
και αυτή την ταυτότητα τη λυμαίνονται η ανασφάλεια και ο ναρκισσισμός.
Η λαϊκή σοφία («κοινός λόγος»
- κοινωνούμενη εμπειρία), όταν
εκφράζεται, έχει τη βεβαιότητα
της απόφανσης. Αποφαίνεται λοιπόν η λαϊκή σοφία ότι «την Ιστορία
τη γράφει ο νικητής» – τα γεγονότα
καταγράφονται και γνωστοποιούνται έτσι όπως θέλει ο νικητής,
η δική του εκδοχή και οπτική διαιωνίζεται ως Ιστορία. Βέβαια, ο
ανθρώπινος λόγος (μαρτυρία, πιστοποίηση, ερμηνεία) δεν μπορεί
ποτέ να τιθασευθεί ολοκληρωτικά,

Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

κατατίθεται με εμπιστοσύνη στη
βλαστική δύναμη του σπόρου, που
πέφτει στη γη και σιωπηρά «βλαστάνει και μηκύνεται» – «αυτομάτη
γαρ η γη καρποφορεί». Η φανέρωση (φωτισμός) της αλήθειας θέλει υπομονή και μεγαλοψυχία.
Εμείς, οι Ελλαδίτες Ελληνες,
γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε μαθαίνοντας στα σχολειά μας την
Ιστορία, όχι μέσα από τις μαρτυρίες
των αγωνιστών του πολέμου για
την ελευθερία προγόνων μας, αλλά
από βιβλία και προγράμματα πειθαρχημένα στο δόγμα ότι «την
Ιστορία τη γράφουν οι νικητές».
Και στον δικό μας «πόλεμο της
ανεξαρτησίας», όπως βολικά ονομάστηκε, νικητές ήταν οι επήλυδες
στην Ευρώπη, Φράγκοι, Ούννοι,
Γότθοι, Σάξονες – «Μεγάλες Δυνάμεις», όλοι αυτοί σε μιαν ήπειρο
όπου βρίσκονταν ως εισβολείς,
όχι αυτόχθονες, με κατάφωρο και
διαβόητο το ζηλότυπο μένος τους
για τον χριστιανικό Ελληνισμό
της εξελληνισμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτοί οι εισβολείς
και σφετεριστές της ευρωπαϊκής
συνέχειας «εγγυήθηκαν» στον 19ο
αιώνα την ιστορική επιβίωση του
Ελληνισμού.
Ο διαβόητος Νεοκλασικισμός
επιλέχθηκε ως καταλύτης, για να
πεισθούν οι λαοί ότι η ευρωπαϊκή
Νεωτερικότητα είναι ο αυτονόητος
διαχειριστής-συνεχιστής της Αρχαιοκλασικής Ελλάδας. Και ο βαυαρός βασιλιάς ήταν η εγγύηση του

τέλους της πολιτισμικής ελληνικότητας (κοινοτικής διακυβέρνησης, εκπαιδευτικών θεσμών, νομοθετικού συστήματος, λειτουργίας της αγοράς, ακόμα και της
ζωντανής γλώσσας των τότε κοινωνιών).
Ξέρουμε πια αυτή η ανάγκη
«εγγυήσεων» τυφλής υποταγής
στον μονόδρομο του «εξευρωπαϊσμού» ποιες εφιαλτικές ακρότητες
γέννησε. Πώς και γιατί η Ελλάδα
«των δύο ηπείρων και των πέντε
θαλασσών» λειτούργησε ως παγίδα
για τον οριστικό αποκλεισμό έστω
και του παραμικρού ενδεχομένου
να επιβιώσει ο εφιάλτης της Δύσης,
«βυζαντινός» πολιτισμός της Ρωμιοσύνης.
Η «ελληνοφοβία» της Δύσης είναι, σήμερα πια, ένα κατεστημένο
εμμονικό αυτονόητο. Το ελληνώνυμο «εθνικό κράτος» είναι, πολιτικά-στρατηγικά, απόλυτα υποταγμένο στη Δύση, φέουδο, κυριολεκτικά, των ΗΠΑ και της Ε.Ε.
Δεν υπάρχει περιθώριο αυτενέργειας, πρωτοβουλίας, πρωτοτυπίας,
ιδιοτυπίας, καινοτομίας –κάθε παραμικρή πτυχή της εσωτερικής
και εξωτερικής πολιτικής βεβαιώνει
πειθαρχημένη συμμόρφωση σε
δεδομένη ή αυτονόητη ντιρεχτίβα.
Οποιαδήποτε έκφραση ελευθερίας
από τις απόλυτες οικονομικές προτεραιότητες και προδιαγραφές είναι αδιανόητη ή λησμονημένη ως
ενδεχόμενο.
Κάποτε η ανθρωπότητα φοβό-

ταν τον ολοκληρωτισμό: τη μονοδιάστατη «πληροφόρηση», την
«πλύση εγκεφάλου» με την υποταγή της είδησης στην προπαγάνδα, της διαφήμισης στον ψυχολογικό εκβιασμό, της ιδεολογίας
στο μονοδιάστατο πείσμα, της ψυχαγωγίας στη χυδαιότητα. Σήμερα
πια ο ολοκληρωτισμός είναι το
αφιόνι που μας «φτιάχνει», είμαστε
ευφραντικά εξαρτημένοι, αποδιοργανωνόμαστε οδυνηρά αν
στερηθούμε την ψευτιά που μας
κολακεύει, την ανελευθερία που
μας «προστατεύει».
Το μεγαλύτερο μέρος κάθε τηλεοπτικού Δελτίου Ειδήσεων υπηρετεί με συνέπεια την παγκοσμιοποιημένη (σε κοινή συσκευασία
εικόνων) πληροφόρηση. Εμμεσα,
ίσως και αθέλητα, ο παθητικός δέκτης της «πληροφόρησης» αφομοιώνει την αίσθηση ότι ο πλανήτης γη είναι ένα μεγάλο χωριό.
Οι πρόκριτοι του «μεγάλου χωριού»
τού είναι περισσότερο οικείοι (εικονικά, παραστατικά) από τις «δημοτικές αρχές» ή τον «περιφερειάρχη», που αποφασίζουν για τα
ουσιώδη της ατομικής του υπαρκτής ασημαντότητας, στη συνοικία
ή στον «δήμο» όπου κατοικεί.
Ισως σε λίγα χρόνια (ή και συντομότερα) ο καθένας μας, αυτονόητα, δεν θα δηλώνει «ιθαγένεια»,
ιστορική καταγωγή, κρατική υπηκοότητα. Θα δηλώνει μόνο το ραδιοτηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθεί.
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Οι καρχαρίες και
τα άγρια θηρία
Στις στιχομυθίες μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου
Χριστοδουλίδη,
στο πλαίσιο της saga για το χρίσμα
του υποψήφιου του ΔΗΣΥ, ακούσαμε για.. αρκετά είδη από το
ζωικό βασίλειο και δη από τη θαλάσσια πανίδα. Ο πρόεδρος του
Δημοκρατικού Συναγερμού έκανε
την αναφορά για καρχαρίες και
χρυσόψαρα, διευκρινίζοντας πως
θέλει να μας προστατεύσει από
τους καρχαρίες, όπως π.χ. την
Τουρκία, δίνοντας μάλλον τον
δικό του ορισμό για την ηγεσία.
Ο τέως ΥΠΕΞ, αντιπαρερχόμενος
τις δηλώσεις Αβέρωφ, μάς ανέφερε πως δεν πολιτεύεται με
όρους που παραπέμπουν σε άγρια
θηρία, μιας και στις δημοκρατίες
δεν ισχύει ο Νόμος της Ζούγκλας.
Σε κάποια φάση την περασμένη
εβδομάδα οι πολιτικές διεργασίες
στον Δημοκρατικό Συναγερμό
θα παρέπεμπαν σε ντοκιμαντέρ.
Από εκείνα που υπό τους ήχους
ambient, σχεδόν ψυχεδελικής,
μουσικής βλέπεις ψάρια να κολυμπούν, θηρία να εφορμούν και
γενικά το ζωικό βασίλειο σε όλη
του τη χάρη.
Το σκηνικό θα ήταν αστείο
αν δεν ήταν... οργουελικό. Και
να παραπέμπει, ως προς το πού
κινείται η σύγχρονη Κεντροδεξιά
στη Κύπρο, απευθείας στη «Φάρμα των Ζώων» (Animal Farm,
1945) του Τζορτζ Όργουελ. Όχι
ως προς το ίδιο το περιεχόμενο
του βιβλίου αλλά ως προς τις εκδοτικές περιπέτειές του μέχρι
να τυπωθεί στο χαρτί. Και την
ίδια την ανταπόκριση που έλαβε,
σε αρχικό στάδιο, μέχρι να καταστεί όχι μόνο ένα λογοτεχνικό
αριστούργημα του 20ού αιώνα
αλλά και ένα πολύτιμο εργαλείο
κατανόησης της Δημοκρατίας.
Ο Όργουελ τα έβαζε με την άρχουσα τάξη εν γένει. Γι’ αυτό και
το έργο του αποτέλεσε αντικείμενο σφοδρής κριτικής τόσο από
τη βρετανική Αριστερά όσο κι
από τη φιλελεύθερη-συντηρητική
παράταξη.
Το πώς κινείται η κόντρα στα
όρια του «κομματικού πατριωτισμού» VS του «ανεξάρτητου αφηγήματος» μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη
δεν αναδεικνύει μόνο τις εγγενείς
αντιφάσεις –παρούσες κι ορατές– ως προς το πώς κινήθηκαν
και οι δύο σε πολιτικό επίπεδο
το τελευταίο διάστημα αλλά και
όσα χρόνια βρίσκεται (μέχρι και
το 2023) ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην εξουσία. Υπενθυμίζει
πως στις προεδρικές εκλογές του
2023 δεν αλλάζει τίποτα ως προς
την ίδια την αλλαγή παραδείγματος –όχι ως προς την εξουσία–
αλλά ως προς τη νοοτροπία και
τον τρόπο ξεδίπλωσης της Πολιτικής (με το «Π» κεφαλαίο) στην
Κύπρο: Το κόμμα είτε το επικα-

λείσαι, με πάσα ορθοδοξία, ως
προς τον τρόπο λειτουργίας είτε
το απορρίπτεις ακόμη και ως
προς την βάση του, όπως έπραξαν
αντίστοιχα τόσο ο κ. Νεοφύτου
όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης, παραμένει το βασικό συστατικό πολιτικής ανάδειξης και εργαλείο
του ισχύοντος συστήματος προκειμένου να κερδίσεις την εξουσία. Οτιδήποτε άλλο είναι ή υποκριτικό ή αγνοεί τις ιστορικές
και βιωματικές εμπειρίες στην
Κύπρο, τουλάχιστον μετά το
1977. Προφανώς το πώς κινήθηκαν οι δύο άντρες απορρέει και
από την προσωπική τους διάδραση κι αντίληψη με/για την
εξουσία. Υπό αυτό το βάρος είναι
ξεκάθαρο πως σε μια ευνομούμενη, σύγχρονη και φιλελεύθερη
κοινωνία οι καρχαρίες δεν επιβιώνουν πάντα. Το απέδειξε ο
Δαρβίνος πριν από πολλά χρόνια
με τα όσα παρέθεσε για τη θεωρία
της προσαρμοστικότητας. Στον
αντίποδα, ούτε οι σύγχρονες δημοκρατίες είναι πάντα ρόδινες
και ιδανικές. Το αποδεικνύει το
διεθνές σύστημα, που συχνά αναλύεται στις Διεθνείς Σχέσεις, ως
άναρχο και παρομοιάζεται με
ζούγκλα.
Το αν τελικά ο κ. Νεοφύτου ή
ο κ. Χριστοδουλίδης αποδείξουν
πως οι καρχαρίες τρώνε τα χρυσόψαρα ή πως ζούμε σε μια ιδανική Δημοκρατία χωρίς άγρια
θηρία μένει να φανεί από την
εξέλιξη των πραγμάτων, καθ’
οδόν για τον Μάρτιο του 2023
και τις προεδρικές εκλογές. Ο
Τζορτζ Όργουελ ωστόσο πρέπει
να υπενθυμίσει σε αμφότερους
το πώς η «Φάρμα των Ζώων» ως
έργο χρησιμοποιήθηκε για πολλές
δεκαετίες με χαλκευμένο το μήνυμά του προκειμένου να προστατεύσει το ίδιο το σύστημα,
το οποίο έθιγε ως λογοτεχνικό
πόνημα.
Κι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θα κληθούν να
λάβουν οι δύο κύριοι είτε το 2023
πάνε σπίτι τους είτε μας ατενίζουν από τον λόφο της Εξουσίας.
Το αν θα το κατανοήσουν μένει
να κριθεί από την ίδια την Ιστορία
όπως ακριβώς η Ιστορία θα κρίνει
και τον απερχόμενο Πρόεδρο
Αναστασιάδη –τον οποίο αμφότεροι στήριξαν στην εξουσία για
δέκα χρόνια, ο ένας ως αρχηγός
του κόμματος από το οποίο προέρχονταν ο τελευταίος και ο άλλος
ως οργανικό μέλος των δύο κυβερνήσεων.
Και μιας και το κλίμα είναι ευρύτερα... National Geographic.
Φαντάζεστε ένα χρόνο πριν από
τις εκλογές, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να εμφανιστεί με το ψαροντούφεκο για ένα μάθημα ως
προς τα όρια τόσο των καρχαριών
όσο και των άγριων θηρίων;

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas

EPA/NARENDRA SHRESTHA

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η υγειονομική υπάλληλος Babita Khanal από το Νεπάλ στο κέντρο βγάζει ομαδική φωτογραφία με παιδιά μοναχών μετά τον εμβολιασμό στο μοναστήρι της

πόλης Dakshinkali, στα περίχωρα του Κατμαντού, Νεπάλ.

Έτσι έσβησε ο καταλύτης!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η έρευνα για φυσικό
αέριο γύρω από την
Κύπρο ήταν ένα πολλά υποσχόμενο έργο.
Μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα (καταλύτης) και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για επίλυση του Κυπριακού:
1) H ε/κ κοινότητα αισθάνθηκε
ότι αποκτά κάτι τόσο σημαντικό,
ανάπτυξη σε ευνοϊκότερες συνθήκες.
2) Με περισσότερες αναπτυξιακές
δυνατότητες αλλάζει η ψυχολογία,
δεν είμαστε η Κύπρος της μόνιμης
γκρίνιας. Τώρα μας προσέχουν,
μπαίνουμε στον μεγάλο χάρτη των
ενεργειακών συμφερόντων. Μια
πολύ κρίσιμη παράμετρος στην
αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης
στο Κυπριακό.
3) Κλειδί για τη γεωπολιτική αλλαγή το δίπολο «πρώτα επίλυση,
ύστερα αξιοποίηση του Φ.Α.» για
να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Η Τουρκία θα μπορούσε να
απορροφήσει, ίσως το μεγαλύτερο
ποσοστό Φ.Α., με φθηνότερους αγωγούς. Τα κοινά συμφέροντα δημιουργούν σταδιακά ανθεκτικές σχέσεις.
4) Γι’ αυτό τον λόγο, α) Επίσκεψη
Τ. Μπάιντεν στη νήσο το 2014, β)
Γι’ αυτό τον λόγο προκαταρκτικές
μελέτες από την Ε.Ε. γ) Γι’ αυτό τον
λόγο το μπαράζ επισκέψεων από
υπουργούς Εξωτερικών σημαντικών
χωρών που ήρθαν στη Λευκωσία
το τέλος του 2015. Τα ονόματά τους:
Ε.Ε. με Φ. Μογκερίνι, Γερμανία με
Στάινμαγιερ, Μ. Βρετανία με Χάμοντ, ΗΠΑ με Κέρυ, Ρωσία με Λαβρόφ, ΟΗΕ με τον γ.γ. Μπα κι Μουν.
5) Ολοένα και περισσότερο γίνεται κατανοητό πως καθώς ο Ανα-

στασιάδης έφευγε από τις συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα, την ίδια
ώρα διέλυε και το κυπριακό ενεργειακό project. Μόνο με ψευδαισθήσεις μπορεί να ισχύσει η επιλογή
«διαλύω τις συνομιλίες και θα κερδίσω με τριμερή σχήματα». Το ψέμα
έχει κοντά ποδάρια. Κάποια στιγμή
θα δικαιωθεί ο Αβραάμ Λίνκολν:
«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους
για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό,
αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»
Ο EastMed με τη μορφή Eastdream «έσβησε» με τη σφραγίδα του
αμερικάνικου ΥΠΕΞ: «Μεταθέτουμε
το ενδιαφέρον μας σε διασυνδέσεις
ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν
να υποστηρίξουν και (την παροχή)
φυσικού αερίου και ΑΠΕ». Aποδέκτες του non paper Ισραήλ, Κύπρος,
Ελλάδα, Αίγυπτος και η Ε.Ε.
Σε άλλο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ
αποσύρουν την, έστω λεκτική, στήριξη στο σχήμα 3+1 (Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, + ΗΠΑ).
Η μεγάλη σχολή των μικρών τεχνασμάτων θα πει «φταίει ο Μπάιντεν, με τον Πομπέο πήγαιναν καλά
τα πράγματα». Έτσι θα βρούμε τον
«φταίχτη», αλλά όχι τη λύση στο
ζήτημα. Μπορούμε όμως να δούμε
περισσότερο φως στην άκρη του
τούνελ, γιατί ο αγωγός Eastdream
ήταν πολιτικό προϊόν για εσωτερική
κατανάλωση σε δύο χώρες, όχι ένα
βιώσιμο ενεργειακό έργο με τη
σφραγίδα εταιρειών. Στήθηκε ως
αντιτουρκικό project, γιατί υπηρετούσε ταυτόχρονα ΝετανιάχουΑναστασιάδη με τη χαζοχαρούμενη
συμμετοχή στην κάθε photo-opportunity των Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ο Ν. Αναστασιάδης πέταξε
στον κάλαθο τις συνομιλίες στο Κυπριακό υπό τον ΟΗΕ – Ε.Ε. και έπαιξε
με EastMed και «Τριμερείς». Η Τουρ-

κία, στο σκηνικό μετά το Κραν Μοντάνα, με την ισχύ του ναυτικού της,
επέβαλε άλλες ισορροπίες: «Σουπιά»,
Τουρκολυβικό Σύμφωνο, Nautical
Geo. Τώρα οι ΗΠΑ σβήνουν και
τους κωμωδιογράφους του «3 συν
1». Παίξαμε το λάθος παιχνίδι, σε
λάθος γήπεδο και χάσαμε πανηγυρικά! Αλλά, αν θέλουμε, βλέπουμε,
πως:
1) Χωρίς επίλυση του Κυπριακού,
όπου πάμε, προσκρούουμε πάνω
στα τεχνάσματά μας.
2) Με κανένα σχήμα (με Ισραήλ,
Ελλάδα, ΗΑΕ, κ.λπ.) η Κύπρος δεν
μπορεί να αντικαταστήσει τη στρατηγική υπεροχή στη σχέση ΗΠΑΤουρκίας.
3) Η Κύπρος έχει δυνατότητες
μόνο με αναθεώρηση πολιτικής.
Ένα μικρό κράτος μεγιστοποιεί τις
δυνατότητές του μόνο ως κράτοςμέλος της Ε.Ε. Με αξιοποίηση της
θετικής ατζέντας Ε.Ε.-Τουρκίας, με
επίκεντρο την επίλυση του Κυπριακού.
Παρά ταύτα, μερικοί στη Λευκωσία επιμένουν να βλέπουν μέσα
από παραμορφωτικό φακό τις τελευταίες ειδήσεις. Έτσι,
Α) Διορίζεται «Μόνιμη Γραμματεία Τριμερών Μηχανισμών».
Β) Αναζητείται με δημόσια αγγελία χώρος για ενοικίαση ή παραχώρηση άδειας για τρία έτη για τη
Γραμματεία.
Γ) Η εφημερίδα «Πολίτης», 9/1
μάς ενημερώνει ότι «η κυβέρνηση
Αναστασιάδη «ετοιμάζεται να διορίσει στη θέση του γενικού γραμματέα της Γραμματείας τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Λιλλήκα με απολαβές και ωφελήματα
υπουργού». Η κυβέρνηση διορίζει
στη θέση αυτή εκείνον που προπαγάνδιζε την προπώληση φυσικού

αερίου, ίσως, ως επιβράβευση για
την τόσο ευφάνταστη πολιτική του
κρίση! Τα πιο πάνω, μαζί, δείχνουν
πως η ανευθυνότητα κτυπά στα
ύψη. Για ένα ανύπαρκτο project
στήνονται παιχνίδια επιρροής με
φόντο τις επόμενες προεδρικές, καθώς τα πιο πάνω οργάνωσε ο τέως
ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης με την
ανοχή ή και την έγκριση από τον
Ν. Αναστασιάδη.
Όλα μαζί μετρούν:
• Η αγνόηση των εξωτερικών
ειδήσεων που έρχονται από τις πρωτεύουσες ισχυρών παικτών στην
περιοχή -Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον.
• Η αδιαφορία για το δημόσιο
συμφέρον, φτάνει να τρέξει μια καριέρα.
• Η περιφρόνηση στα δημόσια
οικονομικά, αυτά που ο Κύπριος
φορολογούμενος στηρίζει με την
εργασία του.
• Η συγκάλυψη που παρέχουν
ΜΜΕ στις σκανδαλώδεις αυτές διαδικασίες, αρνούμενα έτσι να παίξουν
τον θεμελιώδη ρόλο τους.
Παρά τη συστηματική μάχη για
να μη βλέπουμε τα πασιφανή, τα
γεγονότα είναι εκεί. Ο EastMed μάς
έμεινε ως αναζήτηση στο Google.
Οι ΗΠΑ, με την αποχώρηση Νετανιάχου, επιχειρούν αποσύνδεση
από τις καλούμενες 3+1 ατελέσφορες συναντήσεις. Και ο γ.γ. του ΟΗΕ
Α. Γκουτέρες με την Έκθεσή του
(13/1) υπογραμμίζει πως «χωρίς αποφασιστική δράση, η συνεχής δυναμική μέσα και γύρω από την Κύπρο
και τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα,
θα μπορούσαν να καταστήσουν
ανέφικτες τις μελλοντικές προσπάθειες για επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης του Κυπριακού»...

www.larkoslarkou.org.cy

Ζεστό κρασί στον Καλοπαναγιώτη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Το θαύμα έγινε και ο
Καλοπαναγιώτης μεταμορφώθηκε σ’ ένα
απέραντο χριστουγεννιάτικο χωριό.
Φως, μουσική, γλυκά,
«λιξιά», καλούδια της περιοχής, ατέλειωτα παιχνίδια για παιδιά, αλλά
και λαχταριστοί μεζέδες για τους
μεγαλύτερους. Αυτά τα οποία ξεχώρισαν όμως ήταν το ζεστό μυρωδάτο κρασί και οι ζεστοί λουκουμάδες, οι οποίοι αποτέλεσαν το καλύτερο αντίδοτο στην κρυαδίτσα του
βουνού. Μαγική ήταν και η θέα του
φωτισμένου μοναστηριού του Αγίου
Ιωάννου του Λαμπαδιστή, καθώς
και του φωτισμένου με πολλή μαεστρία δάσους, εικόνες οι οποίες παρέπεμπαν σε αληθινό παραμύθι. Πίσω όμως από τα εκθαμβωτικά κατασκευάσματα, ήταν οι άνθρωποι
με το γλυκό χαμόγελο, με τον καλό
λόγο και τη ζεστή καρδιά, ήταν οι
άρχοντες της φιλοξενίας. Το ωραίο
ταξίδι στον Καλοπαναγιώτη, ξεκί-

νησε στις 10 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Ιανουαρίου.
Παρέα με τους καλούς φίλους
και πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων
Αντρέα και Κυπρούλα Μακρή, ανηφορίσαμε, κατηφορίσαμε και τανάπαλι, χωρίς να χορταίνουμε τις εκπλήξεις στα 14 σπιτάκια των Χριστουγέννων και στα 53 εργαστήρια,
για μικρούς και μεγάλους. Στο σπιτάκι του Αγίου Βασίλη, τα παιδάκια
έστελναν γράμματα στον αγαπημένο
άγιο και λάμβαναν μικρά δωράκια.
Φυσικά, τα μεγάλα δώρα, τα οποία
έγραφαν στα γράμματα, έφθαναν
στους παραλήπτες, με λίγη καθυστέρηση, αφού πρώτα οι γονείς έβαζαν το χέρι στην τσέπη. Παρά δίπλα
τα παιδάκια, με τάξη και ασφάλεια
και ένα-ένα, φωτογραφίζονταν με
τον Άγιο Βασίλη, φωτογραφίες οι
οποίες είναι για κορνίζα και όχι μόνο
για τα κινητά τηλέφωνα.
Κινητήριος δύναμη όλων των
εκδηλώσεων ήταν βεβαίως οι δεκάδες εθελοντές, οι οποίοι κατέθεσαν

την ψυχή και τον σωματικό τους
κόπο. Ο Καλοπαναγιώτης, όλο τον
μήνα των εκδηλώσεων, πλημμύρισε
από αγγελικές φωνές παιδικών χορωδιών, αλλά και από μουσικά σχήματα ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί
του «Μαραθόκοσμου» διηγούνταν
επίκαιρες ιστορίες/παραμύθια, αναπαριστούσαν έθιμα και έπαιζαν ένα
σωρό παιχνίδια με τα παιδιά. Εκπαιδευτές παρουσίασαν σε παιδιά
και όχι μόνο, χριστουγεννιάτικες
κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά,
τον τρόπο παρασκευής κεραλοιφών,
την τέχνη της συλλογής μελιού αλλά
και συνταγές με μελομακάρονα.
Ακόμη την τέχνη της αγγειοπλαστικής, τρόπους κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών με πολυμερικό πηλό. Ξεχωριστές ήταν οι
παρουσιάσεις του τρόπου παρασκευής μουσικών αυτοσχέδιων οργάνων, κατασκευής παραδοσιακών
φλογέρων –πιδκιαυλιών– φιγούρων
θεάτρου, αλλά και των μυστικών
φύτευσης του φυτού αλόη βέρα.

Αυτά όμως που τράβηξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ήταν για τα μικρά παιδιά, ο στάβλος/φάτνη με κυπριακά ζώα και για τους μεγαλύτερους η διαδικασία παρασκευής ζιβανίας και ζεστού κρασιού.
Φέτος για πρώτη φορά, στήθηκαν
χριστουγεννιάτικα χωριά, με την
οικονομική στήριξη της Πολιτείας
και σε άλλα ορεινά χωριά του Τροόδους. Εκτός από τον Καλοπαναγιώτη, στην Κακοπετριά, στον Αγρό,
στην Κυπερούντα και στις Πλάτρες.
Πρωταγωνιστές της προσπάθειας,
ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος, άλλοι αξιωματούχοι, τοπικοί
άρχοντες, αλλά και οι εκατοντάδες
εθελοντές. Ήταν μια πολύ ευχάριστη
έκπληξη, εν μέσω πανδημίας, και
καλή αφορμή για μια τέλεια εκδρομή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τηρήθηκαν
κατά γράμμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γι’ αυτό και δεν ακούστηκε
οτιδήποτε για αλυσίδες κρουσμάτων,
κάτι το οποίο θα ήταν το πρώτο, το
οποίο θα έκανε τον γύρο του δια-

δικτύου. Ο Καλοπαναγιώτης είναι
ξακουστός για το μοναστήρι του
θαυματουργού Αγίου Ιωάννου του
Λαμπαδιστή, με τις εξαιρετικά καλά
διατηρημένες τοιχογραφίες, οι οποίες
χρονολογούνται από τον 9ο μέχρι
και τον 15ο αιώνα. Να σημειωθεί
ότι το μοναστήρι είναι και στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Παραδίπλα το σπουδαίο εικονοφυλάκιο
με τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς.
Ξεχωρίζουν τα πολλά σύγχρονα ξενοδοχεία και εστιατόρια, αλλά και
οι ταπεινοί καφενέδες, οι οποίοι
προσφέρουν εκτός από μερακλίδικο
καφέ και ζιβανία και πολύ καλή κουβέντα.
Ακόμη η γέφυρα του 16ου αιώνα
κατασκευασμένη από παραδοσιακή
πέτρα, οι ιαματικές πηγές, τα σπίτια
με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
και τα περίφημα μονοπάτια της φύσης. Με απλά λόγια, το χωριό είναι
ένας ιδανικός χώρος για να ξεκουραστεί το σώμα, αλλά και για ηρε-

μήσει η ψυχή του ανθρώπου. Το
όμορφο χωριό της Μαραθάσας δεν
ξεχωρίζει μόνο για την ιστορία και
τις φυσικές του ομορφιές, αλλά ξεχωρίζει και για τη σύγχρονη, εντυπωσιακή και μετρημένη ανάπτυξή
του, η οποία συνάδει πλήρως με τον
περιβάλλον. Είναι ένα πραγματικό
κατόρθωμα για την Κύπρο της υπερβολής, της μικρότητας, αλλά και της
αλαζονείας. Ψυχή της προσπάθειας
αυτής, ο πρώην κοινοτάρχης Γιαννάκης Παπαδούρης, ο οποίος από
αγάπη για το χωριό του, διέθεσε
πολλά εκατομμύρια από το προσωπικό του βαλάντιο, για να μεταμορφώσει τον Καλοπαναγιώτη, μαζί με
πολλούς άλλους ντόπιους που πίστεψαν στο όραμα, σ’ ένα σύγχρονο
«σαλέ», σ’ ένα μαγικό παραθεριστικό
μέρος, σ’ ένα ξεχωριστό μέρος ξεκούρασης, σώματος και ψυχής. Τελικά το θαύμα εξακολουθεί να εκπλήσσει εκεί που δεν το προσμένεις.
kaparispan@yahoo.gr
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Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει
αναδείξει τις αυξημένες
ανάγκες παροχής φροντίδας και
περίθαλψης από εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με επιστημονικά
στοιχεία που κατατέθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ), η Ευρώπη παρουσιάζει χαμηλή αύξηση του πληθυσμού και γήρανση της κοινωνίας.
Ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης των δημογραφικών αλλαγών
είναι η παροχή προχωρημένης υγειονομικής περίθαλψης και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η
αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
βελτίωση των υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχονται από σωστά
καταρτισμένο προσωπικό. Για να
καλυφθούν οι ανάγκες παροχής
μακροχρόνιας περίθαλψης, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής γνωμοδότησης της ΕΕτΠ, σε άτομα








Η αυξημένη ζήτηση σε
περίθαλψη και φροντίδα
από εξειδικευμένο προσωπικό επιβάλλει τηνπαροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και
άριστων προδιαγραφών.
των 65 ετών και άνω, μέχρι το 2040
θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός
των επαγγελματιών παροχών περίθαλψης και φροντίδας κατά 13,5
εκατομμύρια στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης. Σε αρκετές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περίθαλψη και η φροντίδα σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα παρέχεται από
μη επαγγελματίες, οι οποίοι δεν
διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση. Όσοι έχουν την οικονομική
ευχέρεια καταλήγουν σε ιδιωτικές
κλινικές, νοσοκομεία ή σε οίκους
ευγηρίας,για να μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες
από ειδικά καταρτισμένο επαγγελματικό προσωπικό.
Πέρα από την ιδρυματική, νοσοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη υπάρχει και η κατ’ οίκον
παροχή περίθαλψης. Όπως και
στην Κύπρο έτσι και σε άλλες χώρες,
οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να περιθάλπονται κυρίως στο σπίτι τους
κοντά στην οικογένεια και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι η φροντίδα από συγγενείς
ή από οικιακές βοηθούς, οι οποίες
είναι ως επί το πλείστον αλλοδαπές
γυναίκες, παρέχεται από άτομα, τα
οποία δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένα, αφού γύρω στο 80% της
περίθαλψης στην Ευρώπη παρέ-

χεται από συγγενικά πρόσωπα.
Η έλλειψη και η περιορισμένη
κατάρτιση του προσωπικού περίθαλψης και φροντίδας θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί με στοχευμένα
μέτρα. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν
να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο
σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στη
βελτίωση της εικόνας του τομέα
αλλά και στην απόκτηση κύρους.
Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν
οι όροι εργασίας, τα επιδόματα, η
μισθοδοσία και οι χώροι εργασίας.
Η αυξημένη ζήτηση σε περίθαλψη και φροντίδα από εξειδικευμένο
προσωπικό επιβάλλει τηνπαροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
άριστων προδιαγραφών. Το προσωπικό θα πρέπει να επιμορφώνεται
συνεχώς, αναπτύσσοντας καλύτερες δυνατότητες κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πάσχοντες.
Αφού ο πληθυσμός της Ε.Ε. σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου το 2020 γερνάει και το 20,6%
του πληθυσμού της ήταν 65 ετών
και άνω, ενώ μέχρι το 2070 θα φτάσει το 30%, οι τοπικές αρχές οφείλουν μέσα από ειδικά προγράμματα
εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης να συμβάλουν στη διατήρηση των ηλικιωμένων σε εγρήγορση και σε καλή υγεία μέσα στα
Κέντρα Ενηλίκων.
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να
στελεχωθούν κατάλληλα με εξειδικευμένο προσωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή
ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης
στα άτομα τρίτης ηλικίας, ενώ οι
κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους
θα πρέπει να παρέχουν άμεση κατ’
οίκον φροντίδα εκεί που χρειάζεται.
Μέχρι το 2050 πάνω από 30 εκατ.
ευρωπαίοι πολίτες θα χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και περίθαλψης. Την επόμενη δεκαετία θα
δημιουργηθούν 8 εκατ. θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΕτΠ. Ο τομέας της
επαγγελματικής φροντίδας, η οποία
παρέχεται τόσο σε εξωνοσοκομειακή όσο και σε ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη, θα μπορούσε να αποτελέσει το επάγγελμα του μέλλοντος
για αρκετούς νέους.
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για
επαγγελματική αποκατάσταση νέων, μορφωμένων ανθρώπων. Αυτός
ο πολύ ευαίσθητος αλλά κοινωνικά
σημαντικός τομέας της παροχής
περίθαλψης και φροντίδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, ούτε λόγω της φύσης
του επαγγέλματος αλλά και ούτε
λόγω των οποιωνδήποτε έμφυλων
στερεότυπων.



15

Ο κοινωνικός προορισμός του έργου της αρχιτεκτονικής
Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΟΥ

Τ

ην προπατορική στιγμή που
ο άνθρωπος άφησε την ανύποπτη περιπλάνησή του μέσα στον κόσμο, και στάθηκε απέναντί του θεωρώντας τον, τότε
ακριβώς, συνειδητοποίησε χωριστή απ’ εκείνον την ύπαρξή του:
Έγινε τώρα αυτός υποκείμενο, κι
έκανε εκείνον αντικείμενο. Την
ίδια όμως εκείνη στιγμή, που ο
άνθρωπος βρέθηκε αντι-κείμενος
προς τον κόσμο, αισθάνθηκε ταυτόχρονα και την ανάγκη επιστροφής του σ’ εκείνον, να ενωθεί πάλι
μαζί του, να ξανάρθει δηλαδή, με
το πνεύμα του, πίσω στην πηγή
του. Η θεμελιακή αυτή ανάγκη
επιστροφής του ανθρώπου στον
κόσμο (είτε ο κόσμος αυτός ήταν
ο θεός, είτε η φύση, είτε ακόμα ο
άλλος άνθρωπος) δημιούργησε
την Τέχνη, άλλως δημιούργησε
την πνευματική του ιστορία: Η
ανάγκη να ενωθεί με τον Θεό δημιούργησε τη Θρησκεία (η λέξη
εδώ χρησιμοποιείται με την ελληνορθόδοξή της έννοια, που καμιά
σχέση δεν έχει με τη δυτική νοοτροπία μεταβολής της σε ηθικό
κώδικα καταναγκασμού) η ανάγκη
να ενωθεί με τη φύση δημιούργησε
την ποίηση και η ανάγκη τέλος
να ενωθεί με τον άλλο άνθρωπο
δημιούργησε την κοινωνία.
Ο δε μύθος δηλοί κυρίως ότι
πρωταρχική αιτία γέννησης της
κοινωνίας είναι η εσχατολογική
ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με τον άνθρωπο, της «κοινωνίας» του από το πνεύμα του άλλου,
της επιστροφής του στη γένεσή
του. Το αίτημα του «κοινωνείν»,
υπήρξε (ιδίως για τον ελληνικό
τρόπο του βίου) αίτημα πνευμα-

τικής ανάγκης του ανθρώπου, δευτερευόντως δε προϊόν πραχτικής
βιοτικής ανάγκης. Κατ’ ακολουθίαν,
κοινωνικός προορισμός του έργου
Τέχνης, και ιδίως της Αρχιτεκτονικής, είναι ότι στο έργο τους συντελείται η πνευματική επικοινωνία
των ανθρώπων: Η επικοινωνία δηλαδή του θεατή με το πνεύμα του
έργου, και, που είναι το μέγα, η
επικοινωνία των θεατών μεταξύ
τους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα εκείνη του Πλάτωνα, (Ίων)
που παρομοιάζει το έργο τέχνης
με τον «μαγνήτη λίθο»: Έλκοντας
το μεταλλικό δακτυλίδι, το κάνει
και αυτό ικανό να έλκει επάνω του
άλλα δακτυλίδια, ώστε με τη διαδοχική αυτή ελκτική δράση να
δημιουργείται μια πυραμίδα, με
κορυφή της το πνεύμα του καλλιτέχνη).
Στον κοινωνικό τώρα προορισμό της Τέχνης, κυρίαρχο ρόλο
αναλαμβάνει η Αρχιτεκτονική!
Δεδομένου ότι το δικό της έργο,
δεν έχει δυνατότητα να «κρύβεται»,
είτε στις πινακοθήκες, είτε στις
βιβλιοθήκες, είτε στις αίθουσες
των συναυλιών. Ούτε εξαρτάται
αυτό από τη διάθεση του ανθρώπου να έλθει σ’ επαφή μαζί του ή
όχι, αφού μονίμως και εξ ανάγκης
είναι μπροστά του, ως, που τον
περιβάλλει, χώρος. Εξάλλου, ενώ
στις άλλες τέχνες, προηγείται η
δημιουργία του καλλιτεχνήματος,
και ακολουθεί η αποδοχή του από
την κοινωνία, στην αρχιτεκτονική
η κοινωνία προηγείται στη δημιουργία του έργου: Χωρίς εργοδότη
δεν μπορεί να υπάρξει αρχιτεκτονικό έργο. Τούτο σημαίνει ότι το
αρχιτεκτόνημα χρειάζεται την

κατ’ αρχήν έγκριση της κοινωνίας
προτού δημιουργηθεί!Αξιολόγησήτου δε, ώστε οριστικά να εγκριθεί από την κοινωνία-εργοδότη
του, μοιραία ακολουθεί μετά την
υλοποίησή του! Προκειμένου δηλαδή να διαπιστωθεί αν «διαλέγεται» μαζί της, αν δηλαδή την εκφράζει ως κοινωνία. Αν, με άλλα
λόγια, εκπληρώνει τον «κοινωνικό»
προορισμό του ως (παραγγελθέντος) έργου τέχνης. Ή βεβαίως, και
αν, η που τα παρήγγειλε, αποτελεί
πράγματι όντως «κοινωνία»! Και
εννοώ βεβαίως κοινωνία και όχι
«συναρμολογημένη» societa…
Δύο έργα αρχιτεκτονικής λοιπόν
απόκτησε πρόσφατα η κοινωνία
της Λευκωσίας. Το ένα ο καθεδρικός ναός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
και το άλλο η γέφυρα στο τείχος
της πόλης, καλούμενη «Πλατεία
Ελευθερίας»! Άκρα όμως του τάφου, αισθητική βέβαια, σιγή ακολούθησε και τα δύο αυτά έργα.
Διότι φυσικά οι θορυβώδεις αναφορές σε «απίστευτο» κόστος,
όσες ακούστηκαν για το, επίσης,
θορυβώδες φλύαρο έργο στο ενετικό τείχος της πόλης, δεν μπορεί
να θεωρηθεί αισθητική κρίση κοινωνίας.
Για δε το (και) κυρίαρχο, ως
όφειλε να είναι, κοινωνικό έργο
του νέου καθεδρικού ναού, εκτός
βέβαια των κρωξιμάτων από τις
(που βγήκαν από το κοτέτσι) δημοσιογραφικές χήνες, δεν αρθρώθηκε από την κοινωνία άλλος σοβαρός κριτικός λόγος. Και όμως,
όφειλε η κοινωνία να το γνωρίζει:
Ειδικά έναν ναό, δεν τον γεννά
μόνο ο αρχιτέκτονάς του, αλλά
ολόκληρη η, που περιβάλλει (και

«εργοδοτεί») τον αρχιτέκτονα, κοινωνία. Στην περίπτωση ειδικά του
συγκεκριμένου ναού, δημιουργός
δεν είναι καν ο αρχιτέκτονάςτου!
Είναι και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας (ο προκαθήμενος ειδικά
είχε δημιουργημένη μάλιστα από
τον ίδιο, κάθε προϋπόθεση για να
ανεγείρει, μέσω βεβαίως του ΕΤΕΚ,
ένα σωστό ναό. Πλην όμως, ο ίδιος
ακύρωσε τόσο τον εαυτό του, όσο
και το ΕΤΕΚ. Και πολλά άλλα...)
και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
συμπαρομαρτούσης φυσικά και
της διαβόητης Επιτροπής «Αισθητικού» (και να ακούγεται...) Ελέγχου, και πλήθος άλλοι, ιδίως (ανευθυνοϋπεύθυνοι) παντογνώστες...
Συνεπώς όλοι κρίνονται! Τόσο για
εκείνο το αποτέλεσμα, όσο και γι’
αυτή την, περί το φαινόμενο, παντελή απουσία αισθητικού (κοινωνικού) λόγου...
Είναι όμως καιρός, λέει τώρα ο
γράφων, το ΕΤΕΚ, που στην παρούσα φάση ευτυχεί να έχει πρόεδρό του αρχιτέκτονα, (και ας μου
επιτραπεί να πω, μετά λόγου γνώσεως δε, αισθητικά μορφωμένο
αρχιτέκτονα) να αναλάβει να κάνει
ό,τι απέτυχε να πράξει η κοινωνία:
Έχοντας και την οικονομική ευχέρεια του ΕΤΕΚ, σε συνεργασία
δε με τα αρμόδια όργανα των αρχιτεκτόνων, να προκαλέσει, μία
οργανωμένη σε δημόσιο χώρο,
συνεδριακή συζήτηση, με θέμα
την αισθητική θεώρηση των δύο
αυτών έργων αρχιτεκτονικής. Ιδού
λοιπόν κύριε πρόεδρέ μου «στάδιο
δόξης λαμπρόν».

Ο κ. Χάρης Φεραίος είναι διδάκτωρ
του ΕΜΠ.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Προσωπικό περίθαλψης
και φροντίδας
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Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι
δήμαρχος Δερύνειας.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Κράτος και φιλελευθερισμός στην πανδημική κρίση (II)
Εάν μπορούσαμε να
αντιδιαστείλουμε το
φιλελεύθερο πολιτικό
σύστημα από φιλοσοφικά αιτήματα τόσο των αρχαίων όσο
και των νεότερων χρόνων, θα λέγαμε ότι σκοπός του σύγχρονου
Λεβιάθαν δεν είναι το ευ ζην αλλά
το επιζήν. Ο φιλελευθερισμός είναι
ένα σύστημα κρατικής εξασφάλισης
των προς το ζην, όχι ένα αξιακό σύστημα ολοκλήρωσης της ατομικής
ή συλλογικής πνευματικής οντότητας (ευ ζην). Η ατομική ευτυχία
και ολοκλήρωση, η προσωπική παιδεία, κουλτούρα και ευγένεια ψυχής,
ο πλουτισμός και η κοινωνική ευημερία εναπόκεινται στην κοινωνία
των πολιτών και στην ικανότητά
της να παράγει υλικά και πολιτισμικά
αγαθά για να τα παρέχει στα μέλη
της. Η εμμονή των φιλελεύθερων
συστημάτων να θέτουν στο επίκεντρο της κρατικής μέριμνας τη
ζωή ως υπέρτατη αν όχι ως μοναδική
αξία, έθεσε από πολύ νωρίς τον φιλελευθερισμό στο στόχαστρο των
μεγάλων διανοητών. Ο Ζαν Ζακ
Ρουσσώ πρώτος κατήγγειλε τη ρηχότητα του μπουρζουά, ενώ ο Νίτσε

υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της
κριτικής του δημοκρατικού ανθρώπου. Οι μεγάλοι πολιτικοί στοχαστές
του εικοστού αιώνα, η Hannah
Arendt, ο Leo Strauss ή ο Raymond
Aron, αν και πολιτικά φιλελεύθεροι,
άσκησαν δριμεία κριτική στον φιλελευθερισμό και στον τρόπο που
απαξίωσε άλλες παραδοσιακές ανθρώπινες αξίες και αρετές. Κανένας
όμως δεν ξεπέρασε σε δεινότητα
την κριτική του φασισμού, ορκισμένου εχθρού κάθε φιλελεύθερης
αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι «Το δόγμα του φασισμού» (1932), διαμετρικά
αντίθετο στη θεμελιώδη αρχή των
φιλελεύθερων, εξυμνεί τον θάνατο.
Οι εισηγητές του κειμένου, ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι και
ο πολιτικός φιλόσοφος Τζοβάνι
Τζεντίλε, γράφουν: «Σε ό,τι αφορά
τον Άνθρωπο, ο φασισμός θεωρεί
ότι το έθνος και η πατρίδα, τα άτομα
και οι γενιές είναι ενωμένα κάτω
από την ίδια παράδοση και στρατευμένα στην ίδια αποστολή. Και
αυτό απορρέει από έναν ηθικό νόμο
που καταστέλλει το ένστικτο της
ζωής, καθότι το τελευταίο εγκλωβίζει
τον άνθρωπο στον στενό κύκλο της
ηδονής. Ο ηθικός αυτός νόμος αν-

τίθετα εγκαθιδρύει το καθήκον για
μια ανώτερη ζωή, απελευθερωμένη
από τα όρια του χρόνου και του χώρου. Στη ζωή αυτή, το άτομο παραιτείται από τον εαυτό του, θυσιάζει τα ιδιοτελή του συμφέροντα,
αγκαλιάζοντας τον ίδιο τον θάνατο,
πραγματοποιεί την πανπνευματική
εκείνη ύπαρξη που τον καταξιώνει
ως άνθρωπο». Η ζωή και ο θάνατος
για τους άλλους μέσω του καθήκοντος και της αυτοθυσίας εξυμνήθηκε από όλες τις αντιφιλελεύθερες
ιδεολογίες.
Στα νεότερα αυτά ιδεολογικά
συστήματα, αν και η διάκριση κράτους-κοινωνίας είναι εξίσου σημαντική με τον φιλελευθερισμό, το κράτος δεν έχει σκοπό την «υπεράσπιση
της κοινωνίας», αλλά τη διαμόρφωσή της σύμφωνα με δογματικές
προκείμενες. Τα αντιφιλελεύθερα
κράτη όχι μόνο δεν είναι αδιάφορα
στις προσωπικές αξίες και προτιμήσεις του κάθε ατόμου, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν έναν
συγκεκριμένο τύπο «ανώτερου»
ανθρώπου, απαλλαγμένου από τις
μικροπρέπειες του αστού, τη φιλαυτία, το συμφέρον και τον εγωισμό. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί

ο Aron, στο «Όπιο των διανοούμενων»: «Το δόγμα παρέχει στους
αληθινούς κομμουνιστές μια σφαιρική ερμηνεία του σύμπαντος. Ενσταλάζει συναισθήματα παρόμοια
με εκείνα των σταυροφόρων όλων
των εποχών. Καθορίζει την ιεραρχία
των αξιών και θεσπίζει τους κανόνες
της καλής συμπεριφοράς. Εκπληρώνει, στην ατομική και στη συλλογική ψυχή, ορισμένες από τις λειτουργίες που ο κοινωνιολόγος αποδίδει συνήθως στις θρησκείες. Όσον
αφορά την απουσία του υπερβατικού ή του ιερού, οι κομμουνιστές
δεν το αρνούνται κατηγορηματικά,
αλλά υπενθυμίζουν ότι πολλές κοινωνίες ανά τους αιώνες αγνοούσαν
την έννοια του θείου όντος χωρίς
να αγνοούν τον τρόπο σκέψης και
συναισθήματος, τις υποχρεώσεις
και τις λατρείες, που ο σημερινός
παρατηρητής θεωρεί θρησκευτικές». Η διαμόρφωση ενός νέου ανθρώπου, στο πλαίσιο της προφητολογίας της κοινωνίας που έρχεται,
είναι ο αποκλειστικός σκοπός όλων
των ολοκληρωτισμών. Οφείλουμε
φυσικά να διαχωρίσουμε τον σοσιαλισμό, του 19ου αιώνα κυρίως,
και τον κομμουνισμό από τη σο-

σιαλδημοκρατία, η οποία είναι κατ’
ουσίαν φιλελεύθερη. Άλλωστε όλοι
οι «ορθόδοξοι» μαρξιστές κατήγγειλαν εξίσου τον ρεφορμισμό και
το αγγλικό συνδικαλιστικό κίνημα,
τον γαλλικό ουτοπισμό και τους
μποέμ του κουρελοπρολεταριάτου.
Δυστυχώς, με δεδομένη τη δύναμη που έχει το σύγχρονο φιλελεύθερο κράτος πάνω στην κοινωνία
ο πειρασμός να περάσουμε από την
υπεράσπιση και τη διαχείριση των
προβλημάτων της κοινωνίας στη
διαμόρφωση μιας νέας κοινωνίας
και τη σφυρηλάτηση «ανώτερων»
αρχών και αρετών του ατόμου είναι
μεγάλος. Ο πειρασμός γίνεται ακόμη
μεγαλύτερος όταν για συγκεκριμένους λόγους, όπως μια οικονομική
κρίση ή μια πανδημία, το κράτος
αναλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά
τα ηνία της κοινωνίας, επιβάλλοντας
κανόνες συναναστροφής, ατομικής
συμπεριφοράς και περιορισμό κινήσεων. Μετά από δύο χρόνια διαχείρισης της κρίσης, μετά από αλλεπάλληλα «κλεισίματα» της οικονομίας και της κοινωνίας, αδιάκοπους περιορισμούς στις μετακινήσεις, πώς αντιμετωπίζει το φιλελεύθερο κράτους τις ίδιες του τις αρχές;

Ακόμη περισσότερο, συγκεκριμένες
πρακτικές της κρατικής εξουσίας,
κοινές σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη,
όπως οι έκτακτες νομοθεσίες και
τα διατάγματα και η κινητοποίηση
της κρατικής προπαγάνδας για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού παραπέμπουν σε μη φιλελεύθερα περιβάλλοντα. Είναι εμφανής η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός «υπεύθυνου» ατόμου που σκέφτεται τους
άλλους περισσότερο από τον εαυτό
του, που αποδέχεται θυσίες στο
όνομα του κοινού «πολέμου» και
που πρέπει να «συμμορφωθεί» με
τις κοινές πρακτικές, ανεξαρτήτως
των ιδιωτικών του πεποιθήσεων.
Η αδιάκοπη ανησυχία των φιλελεύθερων είναι σήμερα μια κλιμάκωση
της κοινωνίας του ρίσκου και της
επιτήρησης, η οποία εξοπλίζεται
σχεδόν καθημερινά με νέα νομοθετήματα και θεσμούς που θα ήταν
απλά ανήκουστα πριν από την πανδημία.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
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Eμπόδια στον δρόμο της Ρομπέρτα Μέτσολα
Το πένθος και ο αποχαιρετισμός Σασόλι κυριάρχησε στην ειδησεογραφία, με το παιχνίδι της διαδοχής να έχει ξεκινήσει πολύ καιρό
Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες,
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η απώλεια του Ντάβιντ Σασόλι ήταν
μια από τις περιπτώσεις όπου οι
πολιτικοί έδειξαν να εννοούσαν αυτά που έλεγαν για το έργο του τέως
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον χαρακτήρα του,
χαρακτηρίζοντάς τον έναν οραματιστή, χαμηλών τόνων πολιτικό, ο
οποίος άκουγε τον συνομιλητή του
και αναζητούσε συναινέσεις. Παράλληλα, όμως, με τα μηνύματα
αποχαιρετισμού στον Ιταλό σοσιαλδημοκράτη πολιτικό και δημοσιογράφο, στις Βρυξέλλες συνεχιζόταν
η διαδικασία για τη διαδοχή του,
για την οποία η Μαλτέζα ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος Ρομπέρτα Μέτσολα θεωρείται εδώ και καιρό το φαβορί.
Η κ. Μέτσολα, σήμερα πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου προεδρεύουσα του σώματος μέχρι την
εκλογή της ή του νέου Προέδρου,
επιλέχθηκε από τους υπόλοιπους
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ ως η υποψήφια της Κεντροδεξιάς τον Νοέμβριο, και μέχρι πρόσφατα είχε
κάθε λόγο να θεωρεί πως η εκλογή
της θα ήταν βέβαιη ως συνέχεια
της συμφωνίας των δύο μεγάλων
πολιτικών ομάδων το 2019 για εναλλαγή τους στην προεδρία.

Τέσσερις διεκδικητές
Οι Σοσιαλδημοκράτες (S&D) δεν
θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία, αλλά δεν είναι βέβαιο ποια
ή ποιον υποψήφιο θα στηρίξουν,
με τις αποφάσεις τους να προγραμματίζονται τη Δευτέρα. Αναπάντητο
παραμένει και το ερώτημα ποιον
υποψήφιο θα στηρίξει η ομάδα των
Φιλελευθέρων (Renew).
Παράλληλα, η κ. Μέτσολα δεν
είναι το μόνο άτομο που θα μπορούσε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, καθώς την προεδρία διεκδικούν και οι Πράσινοι με τη Σουη-

δή Άλις Μπακούνκε αλλά και η Αριστερά με την Ισπανίδα Σίρα Ρέγο,
οι υποψηφιότητες των οποίων θα
μπορούσαν να αντλήσουν στήριξη
και από τους Σοσιαλδημοκράτες
και από τους Φιλελεύθερους, αλλά
και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και
Μεταρρυθμιστές (ECR) με τον Πολωνό Κοσμά Ζλοτόφσκι.
Η κ. Μέτσολα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την κεντροαριστερά και τους Φιλελεύθερους
λόγω των συντηρητικών της θέσεων σε θέματα όπως οι αμβλώσεις,
αλλά και θέματα φορολογικής δικαιοσύνης και κράτους δικαίου.
<
<
<
<
<
<

Η μάχη εξελίσσεται στο
προσκήνιο και στα παρασκήνια αλλά θα κορυφωθεί με τον πλέον δημόσιο
τρόπο στην αίθουσα της
Ολομέλειας την Τρίτη, αν
και οι πλείστοι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν εξ
αποστάσεως λόγω της
επικίνδυνης επιδημιολογικής κατάστασης.
Η μάχη εξελίσσεται στο προσκήνιο και στα παρασκήνια αλλά
θα κορυφωθεί με τον πλέον δημόσιο
τρόπο στην αίθουσα της Ολομέλειας
την Τρίτη, αν και οι πλείστοι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν εξ αποστάσεως λόγω της επικίνδυνης επιδημιολογικής κατάστασης.

Παλιές δεσμεύσεις
H προσδοκία πως οι Σοσιαλδημοκράτες θα έκαναν πίσω από τη
διεκδίκηση της Προεδρίας είχε προκύψει από τη συμφωνία εθνικών
κυβερνήσεων και εν μέρει και των
πολιτικών ομάδων για τον διαμοιρασμό των προεδριών των θεσμών

Η Ρομπέρτα Μέτσολα είχε κάθε λόγο να θεωρεί πως η εκλογή της θα ήταν βέβαιη ως συνέχεια της συμφωνίας των
δύο μεγάλων πολιτικών ομάδων το 2019 για εναλλαγή τους στην προεδρία.
μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του
2019. Μετά από μια μακρά συζήτηση
στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί,
στο πλαίσιο των ευρύτερων ισορροπιών, πως η Προεδρία του Κοινοβουλίου (η οποία χωρίζεται σε
δύο θητείες ανά πενταετία) θα αναλαμβανόταν εκ περιτροπής μεταξύ
Σοσιαλιστών και ΕΛΚ. Η απόφαση
λήφθηκε εν μέρει ώστε να καμφθούν
οι αντιρρήσεις του ΕΛΚ αλλά και
της ευρωβουλής για τη μη επιλογή
του Μάνφρεντ Βέμπερ, υποψηφίου
της πρώτης σε έδρες Κεντροδεξιάς,
για την προεδρία της Κομισιόν στη
βάση του συστήματος spitzienkandidat (επικεφαλής υποψηφίου). Δυό-

μισι χρόνια μετά, ο κ. Βέμπερ δεν
διεκδικεί την προεδρία έχοντας πλέον ως στόχο την προεδρία του ΕΛΚ,
ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες άρχισαν
να δυσφορούν. Όπως έλεγαν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διεκδίκησης
από την επικεφαλής της ομάδας
Ιράτσε Γκαρθία Περέθ (το οποίο και
εγκαταλείφθηκε), τη στιγμή που
στην Ε.Ε. τα κόμματα της Κεντροαριστεράς κερδίζουν έδαφος και η
Κεντροδεξιά υποχωρεί, οι ισορροπίες
στους θεσμούς δεν μπορούν να μείνουν οι ίδιες.

Mαθηματικά των εκλογών
Σε δήλωση της ενόψει της ολομέλειας, η κ. Γκαρθία Περέθ ανέ-

50 χρόνια στον θρόνο η «Ντέιζι»
Η δημοφιλής Δανή βασίλισσα Μαργκρέτε γιορτάζει το ιωβηλαίο της
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Το ιωβηλαίο της στον
θρόνο της Δανίας γιόρτασε η πάντα
κομψή βασίλισσα Μαργκρέτε, γνωστή ανά την υφήλιο χάρη στον κότσο και στο τσιγάρο της, για να
γίνει η δεύτερη μακροβιότερη –
μετά την Ελισάβετ της Αγγλίας–
μονάρχης στον κόσμο. Στις πέντε
δεκαετίες της ως αρχηγού του κράτους, απέφυγε τη σκανδαλολογία
και βοήθησε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου
θεσμού. Η προσηνής βασίλισσα,
πάντα ανοικτή σε νέες προτάσεις
που διευκολύνουν τη ζωή των υπηκόων της, όπως η δημιουργία οδού
μέσα από τους κήπους των ανακτόρων του Κρίστιανσμπορ για την
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του
κέντρου, έκανε τη βασιλική οικογένεια της Δανίας μία από τις πλέον
δημοφιλείς του πλανήτη.
«Οταν η Μαργκρέτε ανέβηκε
στον θρόνο το 1972, μόλις 45% των
Δανών υποστήριζαν τον θεσμό της
μοναρχίας σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Αυτό άλλαξε σήμερα», λέει
η Γκίτε Ρέντερ, συγγραφέας βιβλίων
για τον βασιλικό οίκο της Δανίας.

<
<
<
<
<
<

Η μοντέρνα μονάρχης
έκανε αγαπητότον
θεσμό της βασιλείας
στο 75% των Δανών.

Σφυγμομέτρηση του 2018 έδειξε
ότι περισσότεροι από 75% των Δανών στηρίζουν τη μοναρχία, ενώ
μόλις 14,6% θα ήθελαν η χώρα να
απαλλαγεί από τους συνταγματικούς της μονάρχες.
«Η δημοτικότητά της οφείλεται
στην απόλυτη αποχή της από την
πολιτική. Κατάφερε να γίνει βασίλισσα που ενώνει όλους τους Δα-

νούς σε περιόδους μεγάλης αναταραχής: παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικό έθνος, οικονομικές
κρίσεις τις δεκαετίες 1970 και 1980
και πάλι το 2008, προσφυγική κρίση
το 2015 και τώρα, στην πανδημία»,
λέει ο ιστορικός Λαρς Χόμπεκε Σόρενσεν.
Ο εορτασμός του ιωβηλαίου της
Μαργκρέτε έχει αναβληθεί, πάντως, για τον Σεπτέμβριο εξαιτίας
της πανδημίας. Την Παρασκευή,
η βασίλισσα θα καταθέσει στεφάνι
στο μνήμα των γονέων της στο
Ρόσκιλντε, μετά την ολοκλήρωση
τελετής στο Κοινοβούλιο της Κοπεγχάγης. Η 31χρονη τότε πριγκίπισσα διαδέχθηκε τον πατέρα
της, για να γίνει η πρώτη βασίλισσα
του οίκου των Γλίξμπουργκ. Υιοθέτησε το όνομα Μαργκρέτε Β΄,

προς τιμήν της Μαργαρίτας Α΄,
που βασίλεψε στη Δανία μεταξύ
1375 και 1412, χωρίς ωστόσο να
στεφθεί επίσημα.

Καινοτομίες
Η βασίλισσα, που έχασε τον άνδρα της το 2018, είναι γνωστή με
το χαϊδευτικό Ντέιζι (Μαργαρίτα)
στους υπηκόους της. Σε μια προσπάθεια να εκσυγχρονίσει τον θεσμό, η βασίλισσα ενθάρρυνε τον
γάμο των δύο γιων της με γυναίκες
αστικής καταγωγής. Ζωγράφος και
σκηνογράφος, η Μαργκρέτε συνεργάστηκε για χρόνια με το βασιλικό μπαλέτο της Κοπεγχάγης,
ενώ μετέφρασε από κοινού με τον
Γάλλο σύζυγό της, τον εκλιπόντα
πρίγκιπα Χένρικ, βιβλίο της Σιμόν
ντε Μποβουάρ. Εικονογράφησε
πολλά βιβλία, όπως πρόσφατη έκδοση του «Αρχοντα των δαχτυλιδιών» του Τόλκιν. Παρά την ηλικία
της, η βασίλισσα έχει δηλώσει ότι
δεν σκοπεύει να αποσυρθεί. «Θα
μείνω στον θρόνο μέχρι να πέσω
κάτω», έχει πει.
REUTERS

φερε πως μέχρι στιγμής η ομάδα
της δεν έχει αποφασίσει ποιον
υποψήφιο θα στηρίξει, προσθέτοντας πως οι αποφάσεις θα ληφθούν στη συνάντηση των ευρωβουλευτών της ομάδας τη Δευτέρα,
έχοντας συζητήσει τόσο με την
κ. Μέτσολα όσο και την κ. Ρέγο.
Όπως ανέφερε, το S&D επιδιώκει
τη δημιουργία μια φιλοευρωπαϊκής
πλειοψηφίας, η οποία όμως να
στηρίζει και της επιδιώξεις της
κεντροαριστεράς. Αυτή τη στιγμή
οι Σοσιαλδημοκράτες ελέγχουν
144 από τις 705 έδρες.Από την
άλλη οι Φιλελεύθεροι έχουν από
τις αρχές Δεκεμβρίου θέσει ως
όρους για τη στήριξη υποψηφίου

να έχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα
για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου,
αποκλείοντας από τις συζητήσεις
μόνο την ακροδεξιά. Ήδη ωστόσο
κάποιοι ευρωβουλευτές της ομάδας
έχουν δηλώσει πως δεν θα ψήφιζαν
την κ. Μέτσολα λόγω των συντηρητικών της θέσεων. Οι Φιλελεύθεροι ελέγχουν 100 έδρες.
Δεδομένου πως το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα ελέγχει 177 έδρες,
και πως για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί των έγκυρων ψήφων
(353 από τους 705 ευρωβουλευτές
εφόσον ψηφίσουν όλοι) προκύπτει
πως η κ. Μέτσολα χρειάζεται και
τους Σοσιαλιστές και μεγάλο μέρος
των Φιλελευθέρων ώστε να εκλεγεί
από τους πρώτους γύρους, δεδομένου πως οι Πράσινοι (72 έδρες),
οι Συντηρητικοί (64 έδρες) και η
Αριστερά (39 έδρες) θα στηρίξουν
τους δικούς τους υποψήφιους.
Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθούν οι διαδοχικοί γύροι ψηφοφοριών και αν θα χρειαστεί τέταρτος γύρος, στον οποίο αναμετρούνται μόνο οι δύο επικρατέστεροι και στον οποίο μόνο μια
συμμαχία διάφορων πολιτικών
ομάδων, από την Αριστερά και
τους Σοσιαλιστές μέχρι τους Πράσινους, με στήριξη και από Φιλελεύθερους, θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ψήφους του ΕΛΚ.Τα μαθηματικά ωστόσο που μπορούν
να κρίνουν τη μάχη βρίσκονται
στο παρασκήνιο, στις διαβουλεύσεις για τη Γενική Γραμματεία του
Κοινοβουλίου και των αντιπροεδριών, καθώς και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς δεν
αποκλείεται με τα κατάλληλα ανταλλάγματα οι Σοσιαλιστές να στηρίξουν την κ. Μέτσολα. Ακόμα και
σε αυτή την περίπτωση όμως, οι
Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι θα
έχουν τον δικό τους ρόλο να παίξουν, τουλάχιστον στις πρώτες
ψηφοφορίες.

ΕΛΛΑΔΑ
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Τα χαμόγελα για την «Ομικρον»
και το στοίχημα της ακρίβειας

Εσωκομματικές
κόντρες στην «αυγή»
του 2022

Γιατί εκτιμάται πως «το 2022 και το 2023 θα είναι καλές χρονιές» – Το «όχι» σε εκλογές

Θυελλώδες συμβούλιο στον ΣΥΡΙΖΑ

Οι θετικές εξελίξεις αναφορικά με την πορεία της πανδημίας εξηγούν και
την απόφαση του πρωθυπουργού να μην επεκτείνει την υποχρεωτικότητα
στους άνω των 50 ετών (φωτ. αρχείου).

«Φως στο τούνελ»
στις αρχές Φεβρουαρίου
με την πανδημία
και πριν από το τέλος
του πρώτου εξαμήνου
με τις ανατιμήσεις
«βλέπει» η κυβέρνηση.
ρεύματος για πολίτες αλλά και
επιχειρήσεις, ώστε να απορροφηθεί και μέρος της αύξησης
στις τιμές των προϊόντων. Επίσης, όπως προανήγγειλε ο κ.
Μητσοτάκης, από την 1η Μαΐου θα υπάρξει νέα αύξηση του
κατώτατου μισθού. Αντιθέτως,

στην «εργαλειοθήκη» της κυβέρνησης δεν υπάρχει η μείωση
του ΦΠΑ σε προϊόντα. Οπως λέγεται, το δημοσιονομικό κόστος
θα ήταν μεγάλο, ενώ θα αποτελούσε «ρίσκο» για την εικόνα
της χώρας στις αγορές η λήψη
μέτρων που δεν έχουν υιοθετήσει κράτη με πολύ ισχυρότερες
οικονομίες.
Σε αντίθεση με την ακρίβεια, αισιοδοξία επικρατεί ότι
είναι θέμα λίγου χρόνου η έξοδος από τη στενωπό της μετάλλαξης «Ομικρον». Κυβερνητικά
στελέχη αναφέρουν πως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επιπεδοποίησης των κρουσμάτων και
ότι από τον Φεβρουάριο θα είναι σαφής η αποκλιμάκωση. Οι

ίδιες πηγές προσθέτουν πως διαφαίνεται ισορροπία στο ισοζύγιο εισιτηρίων και εξιτηρίων στα
νοσοκομεία, ενώ αποδίδουν την
τρέχουσα αύξηση στις διασωληνώσεις στην προηγούμενη φάση
της πανδημίας, όπου ήταν ισχυρή η μετάλλαξη «∆έλτα». Ετσι,
σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, τον επόμενο μήνα αναμένεται σαφής βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας,
η οποία θα συνοδευτεί και από
την άρση των –λίγων– περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν
σε ισχύ τις ημέρες πριν από την
Πρωτοχρονιά.
Οι θετικές εξελίξεις αναφορικά με την πορεία της πανδημίας
εξηγούν και την απόφαση του
πρωθυπουργού να μην επεκτείνει την υποχρεωτικότητα στους
άνω των 50 ετών. Εξάλλου οι
ανεμβολίαστοι μεταξύ 50 και
60 ετών ανέρχονται σε 200.000
άτομα. Με βάση την εκτίμηση
πως υπό την απειλή προστίμου
θα προσερχόταν στα εμβολιαστικά κέντρα το 30%-40% της
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, το «κέρδος» θα ήταν περιορισμένο: περί τις 60.000-80.000
εμβολιασμοί και μάλιστα μετά
τα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε η
«Ομικρον» αναμένεται πως θα
βρίσκεται πλέον σε αποδρομή.
Επιτελείς του κ. Μητσοτάκη
σημειώνουν πως εάν δεν εμφανιστεί κάποια νέα μετάλλαξη και υπάρξει, όπως εκτιμάται διεθνώς, αποκλιμάκωση της
ακρίβειας, το 2022 και το 2023
θα είναι «πολύ καλές χρονιές
για τη χώρα», καθώς μάλιστα
θα αρχίσουν να «τρέχουν» και
τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η συγκεκριμένη προοπτική ενισχύει τη διακηρυγμένη
θέση του πρωθυπουργού ότι η
κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος
της τετραετίας.

ΑΠΟΨΗ

Αλήθειες και μύθοι για την τιμή των PCR τεστ
Του ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ*

Eκπληκτος παρακολουθώ, τις τελευταίες ημέρες, να κυριαρχεί
στον δημόσιο διάλογο μια έντονη αντιπαράθεση με αφορμή την
απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίσει ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή των PCR τεστ στην Ελλάδα
στα 47 ευρώ. Πρωταγωνιστής...
ο «συνήθης ύποπτος». Κατά την
προσφιλή του τακτική, ο ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε να κάνει και εδώ αντιπολίτευση, διακινώντας μια σειρά
από ανακρίβειες, ψέματα και μύθους προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Ποιοι είναι
οι μύθοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Μύθος 1ος: Η τιμή των PCR τεστ
στην Ελλάδα είναι 47 ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι στα 47
ευρώ έχει καθοριστεί η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή των PCR
τεστ. Πρόκειται, δηλαδή, για
πλαφόν κι όχι διατίμηση (οριζόντια τιμή). Τι σημαίνει αυτό;
Ουδείς μπορεί να χρεώσει το
τεστ σε τιμή υψηλότερη των 47
ευρώ. Oποιος θέλει, όμως, μπορεί να το χρεώσει φθηνότερα,
όπως, άλλωστε, συμβαίνει στην
πράξη.
Μύθος 2ος: Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στα PCR
τεστ.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα
στην αγορά μπορεί κάθε πολίτης να υποβληθεί σε PCR τεστ
πληρώνοντας 40, 35, ακόμη και
30 ευρώ (οι αριθμοί είναι πραγματικοί από συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα). Πρόκειται
για την τιμή που χρεώνεται το
μεμονωμένο τεστ. Σε περιπτώ-

Εάν το πλαφόν καθοριζόταν χαμηλότερα, τότε
θα επρόκειτο για το μεγαλύτερο δώρο στις μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων
και θα έβλαπτε
τη δημόσια υγεία.
σεις μαζικών παραγγελιών από
συλλογικούς φορείς, οι τιμές είναι ακόμη χαμηλότερες.
Μύθος 3ος: Αφού ένας δήμος μπορεί να εξασφαλίσει τιμή 27 ευρώ ανά PCR τεστ, γιατί όχι και
το ∆ημόσιο.
Η αλήθεια είναι ότι η ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης δεν
έχει καμία σχέση με το όποιο
αποτέλεσμα του όποιου διαγωνισμού μαζικής προμήθειας PCR
τεστ. Επαναλαμβάνω ότι επειδή
ακριβώς θεσπίσαμε πλαφόν κι
όχι διατίμηση (οριζόντια τιμή),
γι’ αυτό και λειτουργεί ο ανταγωνισμός με τιμές όπως αυτή των
27 ευρώ που έχει εξασφαλίσει
ένας δήμος. Εξυπακούεται ότι
όταν ένας φορέας προχωρεί σε
μαζική παραγγελία, εξ ορισμού
επιτυγχάνει καλύτερη τιμή από
κάποιον μεμονωμένο πολίτη που
προμηθεύεται ένα προϊόν, εν
προκειμένω ένα τεστ. Να το θέσω διαφορετικά: ίδια τιμή έχει
ένα προϊόν όταν κάποιος προμηθεύεται 1.500 τεμάχια στη
χονδρική με την τιμή που έχει
ένα τεμάχιο στη λιανική;
Μύθος 4ος: Η Ελλάδα έχει θεσπί-

σει το πλαφόν στα PCR τεστ σε
υψηλά επίπεδα.
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καν
καθορίσει πλαφόν. Από εκείνες
που το έχουν πράξει, η Ελλάδα
έχει ένα από τα χαμηλότερα.
Για παράδειγμα, 55 ευρώ είναι
το πλαφόν που έχει καθορίσει η
Κύπρος, όπου, βεβαίως, ο ανταγωνισμός λειτουργεί και μάλιστα
με πολύ καλά αποτελέσματα στο
κάτω εύρος των τιμών.
Μύθος 5ος: Το πλαφόν μπορούσε
να καθοριστεί χαμηλότερα των
47 ευρώ.
Η αλήθεια είναι ότι μειώσαμε το πλαφόν στα 47 ευρώ από
τα 60 ευρώ που είχε καθοριστεί
πέρυσι προκειμένου να καταστεί εφικτό από τη μια να επιβιώσει και το τελευταίο επαρχιακό εργαστήριο, και από την
άλλη να λειτουργεί ο ανταγωνισμός συμπιέζοντας σημαντικά τις τιμές. Ο καθορισμός του
πλαφόν, πέρυσι και φέτος, έγινε
συνυπολογίζοντας μια σειρά από
παραμέτρους όπως το κόστος
απόσβεσης του εξοπλισμού, το
κόστος των αντιδραστηρίων, το
εργατικό και λειτουργικό κόστος
των διαγνωστικών κέντρων και
εργαστηρίων, και ένα λογικό (θεμιτό) κέρδος.
Εάν το πλαφόν καθοριζόταν
χαμηλότερα, τότε αφενός θα
επρόκειτο για το μεγαλύτερο
δώρο στις μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων και αφετέρου θα έβλαπτε τη δημόσια
υγεία. Το πρώτο είναι προφανές: αφού δεν θα μπορούσαν
τα μικρά εργαστήρια να παρέχουν PCR τεστ, οι πολίτες θα
κατέφευγαν μαζικά στις μεγά-

λες αλυσίδες. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η επιβάρυνση
των διαγνωστικών κέντρων θα
ήταν τέτοια που ενώ σήμερα ο
χρόνος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων είναι συνήθως 24-48
ώρες, θα επιμηκυνόταν έτι περαιτέρω στις 3-4 ημέρες λόγω
του μεγάλου φόρτου εργασίας.
Μύθος 6ος: Θα μπορούσαν να
αδειοδοτηθούν ακόμη πολλοί
φορείς, όπως δήμοι, να διενεργούν PCR τεστ.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι
τόσο απλό όσο ακούγεται ένας
μη εξειδικευμένος φορέας να
κάνει PCR τεστ. ∆ηλαδή προσέλαβα έναν γιατρό, αγόρασα
ένα μηχάνημα, το εγκαθιστώ
σε μια αίθουσα και κάνω PCR
τεστ. Χρειάζονται ο κατάλληλος χώρος, το κατάλληλο προσωπικό, η διάθεση των ιατρικών αποβλήτων. Και όλα αυτά
με πιστοποίηση διαδικασιών και
ελέγχους. ∆εν πρόκειται για μια
απλή επένδυση, είναι θέμα δημόσιας υγείας πρωτίστως.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

H «αυγή» του 2022 έκρυβε περισσότερες εκπλήξεις από
όσες περίμεναν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνεδρίαση για το μέλλον
της κομματικής εφημερίδας
ήταν θυελλώδης και επιβεβαίωσε πως ενόψει συνεδρίου οι
παρεμβάσεις των κορυφαίων
στελεχών των τάσεων θα ανεβάσουν το θερμόμετρο στο
κόκκινο. Ο Αλέξης Τσίπρας με
την απόφαση για τη συνέχιση
της κυκλοφορίας του καθημερινού φύλλου, που χαρακτηρίστηκε και πολιτική, έδειξε πως
είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Στο Πολιτικό Συμβούλιο
της Πέμπτης, ο Νίκος Φίλης
ήταν το πρόσωπο που συγκρούστηκε περισσότερο με την προεδρική ομάδα. Και το τελευταίο
διάστημα με τις παρεμβάσεις
του ο τομεάρχης Παιδείας, για
κάποιους, φαίνεται να παίρνει
τη σκυτάλη του άτυπου επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης από τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
Η συνεχής επαναφορά της
πρότασής του για τοποθέτηση
επιτροπής που θα περνάει από
το μικροσκόπιο τις ενέργειες της διοίκησης της «Αυγής»
προκάλεσε μεγάλες εντάσεις.
Αρκετοί του αναγνώρισαν την
ευαισθησία που έχει στο θέμα
λόγω της θητείας του επί σειρά
ετών στη διεύθυνση της εφημερίδας. Ο ίδιος φέρεται να
πρότεινε πρώτος σε αυτό το
εγχείρημα να είναι ο Αλέξης
Τσίπρας. Aλλοι, ωστόσο, τον
χαρακτήρισαν προκλητικό, κατηγορώντας τον πως επιθυμεί
ακόμα και να ελέγξει τις απολύσεις που θα γίνουν. Είναι
γεγονός πως το τρίγωνο Φίλη,
Γεροβασίλη, Τζανακόπουλου
άναψε φωτιές στη συνεδρίαση, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ».
«Eλεος, Νίκο. Το έχουμε
εξαντλήσει. Το θέμα έχει λήξει. Σταμάτα να επανέρχεσαι
και να προκαλείς», φέρεται να
του είπε η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με άλλες ασφαλείς πηγές, τα πνεύματα οξύνθηκαν
όταν ο κ. Φίλης έκανε λόγο για
μια «αδίστακτη ηγετική ομάδα», στη βάση πως η «Αυγή»
θα πρέπει να είναι μια εφημερίδα συμπεριληπτική και όχι
απλώς προέκταση των κομματικών δελτίων Τύπου. Τη σκυτάλη πήρε ο ∆. Τζανακόπουλος, ο οποίος μαζί με την Oλγα
Γεροβασίλη συγκρούστηκε σε
υψηλούς τόνους με τον πρώην
υπουργό Παιδείας. «Απαράδεκτο να προσβάλλεις με αυτόν
τον τρόπο συντρόφους», του
απάντησε ο γραμματέας της
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι καλά γνωρίζοντες τις
ισορροπίες στην Κουμουνδούρου εξηγούν πως πέρα από
το κύμα συμπαράστασης στα
social media, το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ένας από τους
λόγους που ο Αλέξης Τσίπρας
προτίμησε να καταφύγει σε
μια συνθετική πρόταση και
να μην προχωρήσει στην αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου της «Αυγής»,
παρά το γεγονός ότι διέθετε

την πλειοψηφία. Στην πορεία
της συζήτησης, άλλωστε, με
παραίτηση από τη θέση του
απείλησε και το μέλος της διοίκησης Γιάννης ∆ρόσος, στην
περίπτωση που γινόταν δεκτή
η πρόταση για επιτροπή που
θα τσεκάρει τη διοίκηση. Τη
λύση της εξυγίανσης και των
απολύσεων και όχι του λουκέτου είχε προκρίνει και ο Νίκος
Βούτσης στον «καφέ» της Τετάρτης, που προηγήθηκε του
Πολιτικού Συμβουλίου.
Με αυτά τα δεδομένα, από
πολύ νωρίς το πρωί της Πέμπτης η διοίκηση (Αρβανίτης,
∆ρόσος) ετοίμασε το plan B.
Στο πλευρό του ο κ. Τσίπρας
είχε έτσι κι αλλιώς από την
πρώτη στιγμή τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Στην «Ομπρέλα»,
παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν διασπασμένοι –και ο ∆.
Βίτσας φέρεται να διαχώρισε
τη θέση του από τον Ν. Φίλη
στο τέλος της συνεδρίασης–,
αισθάνονται δικαιωμένοι από
την κατάληξη. Oτι η εξυγίαν-

Στην Κουμουνδούρου
πιστεύουν πως έως το
συνέδριο, στις 31 Μαρτίου, θα έχουν πάρουν
δημοσκοπική ανάσα
λόγω της αποτυχίας
της κυβέρνησης
στη διαχείριση
της πανδημίας.
ση, δηλαδή, θα γίνει σε καθεστώς λειτουργίας του φύλλου.
Oσα ακούστηκαν, άλλωστε,
σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο Π.Σ. είναι ενδεικτικά
της κατάστασης που επικρατεί
για τις αργομισθίες που ακόμα
υπάρχουν.

Αλλαγή συσχετισμών
Το συνέδριο, όπως είχε δημοσιεύσει η «Κ» μέσα στην
εβδομάδα, «κλείδωσε» για τις
31 Μαρτίου και η ημερομηνία
αυτή φαίνεται να είναι κομβική για τον Αλέξη Τσίπρα. Κατ’
αρχάς η νέα Κεντρική Επιτροπή θα αποτυπώσει τις ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016,
Τσακαλώτος, Φίλης, Βούτσης,
Ξανθός, ∆ραγασάκης, Σκουρλέτης, Πολάκης, Παππάς, ∆ούρου, Ρήγας συμπλήρωναν τη
δεκάδα των πρώτων σε ψήφους. Στο πολιτικό πεδίο, στον
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως μέχρι
τότε το κόμμα θα έχει πάρει
μια καλή δημοσκοπική ανάσα
λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της
πανδημίας, αλλά και από το
κύμα της ακρίβειας που αδυνατεί ήδη να ελέγξει. Σε αυτό
το χρονικό σημείο θα έρθει η
κορυφαία κομματική διαδικασία που παραδοσιακά δρα συσπειρωτικά και δίνει μια επιπλέον ώθηση. Το στοίχημα, η
αξιωματική αντιπολίτευση να
μπορεί να κοιτά στο τέλος της
άνοιξης από σχετικά κοντινή
απόσταση τη Ν.∆., δεν είναι
εύκολο, ωστόσο στην Κουμουνδούρου θεωρούν πως είναι ρεαλιστικό.

Καταρρίπτοντας έναν προς έναν
τους μύθους του ΣΥΡΙΖΑ, αναλογίζομαι πόσο επικίνδυνη και
εθνικά επιζήμια είναι η αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί. Οσο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την πανδημία ως πεδίο
πολιτικής αντιπαράθεσης και να
προσβλέπει στην αποτυχία της
κυβέρνησης –ακόμα και αν αυτό
λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας– τόσο θα απομακρύνεται από
την πραγματικότητα και θα ζει
με τους μύθους που έχει επιλέξει.
* Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

INTIME NΕWS

Χαμόγελα για το γεγονός ότι η
μετάλλαξη «Ομικρον» αποδεικνύεται διαχειρίσιμη, αλλά και
προβληματισμός για το δημοσιονομικό και πολιτικό κόστος
της επέλασης της ακρίβειας, με
επίκεντρο το ράλι στις τιμές της
ενέργειας, επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του κυβερνητικού επιτελείου,
το καλό σενάριο προβλέπει ότι
το επόμενο τρίμηνο θα υπάρξει
αποκλιμάκωση του κόστους της
ενέργειας. Και ότι στη συνέχεια,
πριν από τον Ιούνιο, θα αρχίσει
να επιστρέφει η «κανονικότητα»
και στην αγορά των προϊόντων,
με σταδιακή μείωση του πληθωρισμού, που τον περασμένο
μήνα «σκαρφάλωσε» έπειτα από
πολλά χρόνια στο 5,1%. Εάν οι
ανωτέρω προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η κυβέρνηση εκτιμάται
πως θα έχει ξεπεράσει «αναίμακτα» μια ακόμη από τις διαδοχικές κρίσεις που έχει συναντήσει
στην έως τώρα θητεία της. Σε
αντίθετη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, αναγνωρίζεται πως
θα υπάρξει κόστος, που πάντως
μπορεί να είναι «ελεγχόμενο»,
καθώς όπως τονίζεται:
• Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι,
όπως και ο κορωνοϊός, οι ανατιμήσεις δεν είναι ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο.
• Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των συνεπειών της ακρίβειας, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων της οικονομίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, συνεργάτες του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη υπογραμμίζουν ότι θα συνεχιστεί τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η
επιδότηση των λογαριασμών

INTIME NEWS

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ένας από τους λόγους που ο Αλέξης Τσίπρας
προτίμησε να καταφύγει σε μια συνθετική πρόταση και να μην προχωρήσει
στην αναστολή της έκδοσης του καθημερινού φύλλου της «Αυγής».
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Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας
Σε εγρήγορση η ελληνική πλευρά μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Με την πόρτα ανοιχτή για διάλογο
αλλά με ανυποχώρητη στάση ως
προς την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς και
έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων στέκεται η Αθήνα, κάτι το
οποίο αντικατοπτρίζεται εύγλωττα στη δήλωση που παραχώρησε η Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
στην «Κ». Η κ. Σακελλαροπούλου
εκφράζει την επιθυμία για συνύπαρξη, υπογραμμίζει το χρέος στη μνήμη και διαμηνύει ότι
ουδεμία υποχώρηση δεν πρόκειται να γίνει έναντι απαράδεκτων διεκδικήσεων. Η Πτ∆ δέχθηκε ανοίκεια επίθεση από το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
όταν μίλησε για τη γενοκτονία
του ποντιακού ελληνισμού και
το χρέος του κράτους να διαφυλάξει τη μνήμη.
Η επίθεση κατά της κ. Σακελλαροπούλου καταγράφηκε λίγες
ημέρες αφότου η Aγκυρα επέστρεψε και στην τακτική των
προκλήσεων επί του πεδίου, μάλιστα με αυξημένη χρήση των
UAV, προκειμένου να προβληθεί και η εγχώρια τεχνολογική
πρόοδος που, κατά την Aγκυρα,
αυξάνει το κύρος των τουρκικών
ενόπλων δυνάμεων.
Η τουρκική πλευρά φαίνεται
επιπλέον ότι είτε παρερμηνεύει
είτε εκμεταλλεύεται τον απόηχο του αμερικανικού non paper
που ανακοίνωνε στην Αθήνα
την απόφαση της Ουάσιγκτον
να μη συνεχίσει να στηρίζει τον
αγωγό EastMed αλλά και ενθάρρυνε τα εμπλεκόμενα μέρη να
πράξουν το ίδιο.

Θερμό κλίμα
Παρότι –εκ πρώτης όψεως– ασύνδετη με τις περί τον
EastMed ανακοινώσεις, η απόφαση για αναβολή των σεισμικών ερευνών στα νοτιοδυτικά της Κρήτης επιδείνωσε την
ατμόσφαιρα. Επειτα από αυτή
την εξέλιξη, ήλθε και η πρόταση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
για διάλογο, εν μέσω και αυτή
διαρκών απειλών, όπως εκείνες
του Χουλουσί Ακάρ σχετικά με
το δικαίωμα της Ελλάδας να διατηρεί Ενοπλες ∆υνάμεις στο
έδαφός της και δη στο Ανατολικό Αιγαίο.
Για την Ελλάδα ο διάλογος

έχει θεσμοθετημένες μορφές
(διερευνητικές επαφές, μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πολιτικός διάλογος και εσχάτως
«θετική ατζέντα») και οποιαδήποτε συζήτηση με την Αγκυρα
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
στο κενό και βεβαίως ούτε στο
κλίμα έντασης και πίεσης που
επιθυμεί να επιβάλει. Το 2022
μπήκε με ένταση στα ελληνοτουρκικά και στην Αθήνα ουδείς αναμένει ότι οι τόνοι θα πέσουν – ιδιαίτερα καθώς το έτος
είναι προεκλογικό, ο κ. Ερντογάν
δεν μπορεί παρά να συνεχίσει
να επενδύει στην εθνικιστική
ρητορική.
Ο αναθεωρητισμός και η ανανεωμένη επιθετικότητα συνδέονται και με την απόφαση της
κυβέρνησης να εκσυγχρονίσει
τις Ενοπλες ∆υνάμεις (Ε.∆.), οι

Για την Ελλάδα
ο διάλογος έχει
θεσμοθετημένες μορφές
(διερευνητικές επαφές,
ΜΟΕ) και οποιαδήποτε
συζήτηση με την
Αγκυρα δεν μπορεί
να γίνει στο κλίμα
έντασης που επιθυμεί
να επιβάλει.

«Επιδιώκουμε διαχρονικά τη συνεργασία με την Τουρκία και επενδύουμε στην αρμονική συνύπαρξη και φιλία των δύο λαών. Καμία υποχώρηση, ωστόσο,
δεν χωρεί έναντι απαράδεκτων διεκδικήσεων και επιθετικών ενεργειών», δηλώνει στην «Κ» η Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

οποίες έπειτα από μια δεκαετία απαξίωσης οπλικών συστημάτων και αποεπένδυσης στον
ερευνητικό τομέα χρήζουν επειγόντως άλματος στον 21ο αιώνα.
Τα πρώτα έξι μαχητικά τύπου
Rafale που προσγειώνονται στη
Τανάγρα στις 19 Ιανουαρίου, η
παρουσία του υπουργού Εθνικής
Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στα ναυπηγεία όπου θα κατασκευαστούν οι νέες φρεγάτες
του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)
την περασμένη Πέμπτη, καθώς
και οι διαρκείς αποφάσεις για
νέα προγράμματα μικρότερου
κόστους αλλά αυξημένης ποιοτικής σημασίας για την ενίσχυση του αξιόμαχου των Ε.∆., δεν
είναι παρά ψηφίδες σε ένα ευρύτερο μωσαϊκό συγκρότησης
μιας νέας αποτροπής.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι εργώδεις διπλωμα-

τικές πρωτοβουλίες του υπουργού Εξωτερικών Νίκου ∆ένδια, ο
οποίος μόνο το τελευταίο δίμηνο έχει πραγματοποιήσει έναν
άνευ προηγουμένου μαραθώνιο
στην Αφρική (και όχι μόνο). Σε
αυτή τη διπλωματική προσπάθεια τον κορυφαίο ρόλο έχει
βεβαίως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
εντός του πρώτου τριμήνου του
2022 σχεδιάζεται να επισκεφθεί
τις ΗΠΑ αλλά να μεταβεί και
στη Γαλλία. Παρά την προφανή
εταιρική σχέση της Ελλάδας με
τις ΗΠΑ, το 2022 θα είναι κρίσιμο για την ουσιαστική εμβάθυνση των σχέσεων της Αθήνας με το Παρίσι, μάλιστα με
κινήσεις που αναμένεται ότι
θα διευρύνουν με απτούς τρόπους την αμυντική συμφωνία
που υπογράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Πράξη γενναιότητας η ιστορική παραδοχή
Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ∆ημοκρατία, που σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο
και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η διασφάλιση της ειρήνης,
της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και στην Ανατολική
Μεσόγειο συνιστά θεμέλιο της
εθνικής μας στρατηγικής. Ουδέποτε εγκαταλείψαμε τον δρόμο
της διπλωματίας, με γνώμονα το
συμφέρον της πατρίδας και την
ευημερία της ευρύτερης περιοχής. Επιδιώκουμε διαχρονικά τη
συνεργασία με την Τουρκία και
επενδύουμε στην αρμονική συνύπαρξη και φιλία των δύο λαών. Καμία υποχώρηση, ωστόσο,

δεν χωρεί έναντι απαράδεκτων
διεκδικήσεων και επιθετικών
ενεργειών.
Η χώρα μας τιμά με συγκίνηση
τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των Ελλήνων του Πόντου. Η
αναγνώριση της Γενοκτονίας είναι το ελάχιστο χρέος μας στη
θυσία του ποντιακού ελληνισμού και στην ηρωική συμβολή
εκείνων που διασώθηκαν στην
ανόρθωση, οικονομική και πολιτισμική, του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα. Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης δεν
ανατρέχει μόνο στο παρελθόν.
Εχει συμβολική σημασία για το
παρόν και λειτουργεί παιδαγω-

γικά. Εμπεδώνει την ηθική της
αλήθειας και της ευθύνης. Υπενθυμίζει τη δύναμη της συγχώρεσης και την αξία της αλληλοκατανόησης.
Η άγνοια της Ιστορίας γεννά
στερεότυπα και προκαταλήψεις, εσωστρέφεια και διαιρέσεις. Οι σιωπές του παρελθόντος
γεννούν τις διαφορές του μέλλοντος. Η ιστορική γνώση και
παραδοχή είναι μια πράξη γενναιότητας και αυτοσυνείδησης.
Αυτήν οφείλει να αναλαμβάνει
πρωτίστως και παραδειγματικά
η πολιτική τάξη, συμβάλλοντας
στον νηφάλιο διάλογο και στην
κοινή πορεία των εθνών.

«Κοπάδι» μη επανδρωμένων κατασκοπευτικών σκαφών
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Η Τουρκία σχεδιάζει να ενισχύσει
τον στόλο της με δεκάδες οπλισμένα μη επανδρωμένα σκάφη,
αποκάλυψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τελετή καθέλκυσης
της κατασκοπευτικής κορβέτας
«Ufuk», η οποία ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες. «Με την εμπειρία που αποκτήσαμε με τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, ήδη
ναυπηγούμε οπλισμένα μη επανδρωμένα πλοία. Τώρα εργαζόμαστε πάνω στα συστήματα με τα
οποία αυτά τα σκάφη θα κυκλοφορούν σαν κοπάδι στις θάλασσες». Σύμφωνα με τον Ερντογάν,
η Αγκυρα επεξεργάζεται συστήματα τα οποία θα μπορούν να
κατευθύνουν ταυτόχρονα τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη της
Τουρκίας, μαζί με τα οπλισμένα
μη επανδρωμένα σκάφη, σε συντονισμό από τις δυνάμεις του
Ναυτικού και της Αεροπορίας.
Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι πως ενώ ο υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ,
όπως και ο πρόεδρος της ∆ιεύθυνσης Εξοπλισμών Ισμαΐλ Ντεμίρ, αποκάλεσαν την κορβέτα
«Ufuk» ως «πλοίο εκπαίδευσης
και δοκιμών», ο Ερντογάν ξεκαθάρισε πως το πλοίο είναι «κατασκοπευτικό».
«Το πλοίο “Ufuk” θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη συλ-

Ο Ταγίπ Ερντογάν
ναυπηγεί συνεχώς
πολεμικά, επιμένει
στη «Γαλάζια Πατρίδα»
και κατηγορεί την Ε.Ε.
επειδή στηρίζει
Ελλάδα και Κύπρο!
λογή πληροφοριών για τη χώρα μας. Ας είναι καλορίζικο στη
ΜΙΤ (σ.σ. μυστικές υπηρεσίες
της Τουρκίας)», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στην τελετή καθέλκυσης του συγκεκριμένου πλοίου παρέστη και ο διοικητής της
ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Τουρκίας το
συγκεκριμένο πλοίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες της ΜΙΤ για
να συλλέγει πληροφορίες «στην
ξηρά, στις θάλασσες και τους αιθέρες». Παράλληλα υποσχέθηκε
την αποστολή και δορυφόρου
της ΜΙΤ στο ∆ιάστημα! Κατά τη
διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε σε ναυπηγείο της
περιοχής Τούζλα της Κωνσταντινούπολης, όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δείγμα πως η
Αγκυρα δεν έχει κανέναν σκοπό
υποχώρησης στο ζήτημα αυτό.
«Η ασφάλεια της χώρας μας που
περικλείεται από τρεις θάλασσες
μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη προστασία της “Γαλά-
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Του ανταποκριτή μας
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

O πρόεδρος της Τουρκίας εκτός από την κατασκοπευτική κορβέτα Ufuk των
μυστικών υπηρεσιών της γειτονικής χώρας, που πιάνει δουλειά οσονούπω,
υποσχέθηκε και την αποστολή δορυφόρου της ΜΙΤ στο ∆ιάστημα.
ζιας Πατρίδας”. Για την ασφάλειά της κάνουμε πολλά βήματα
που ενισχύουν τον στόλο μας και
αποκτά μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη». O Ταγίπ Ερντογάν
αναφέρθηκε στα προγράμματα
του Ναυτικού της Τουρκίας τα
οποία ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τo πρόγραμμα ναυπήγησης τεσσάρων φρεγατών, με
τη φρεγάτα «Istanbul» να έχει
ήδη καθελκυστεί. Υπενθύμισε
το πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών αεράμυνας TF-2000, στη
ναυπήγηση του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων «Aadolu» (στην
έναρξη της ναυπήγησης το αποκαλούσαν αεροπλανοφόρο) και

υποσχέθηκε τη ναυπήγηση και
αεροπλανοφόρου.
Εμπειροι αναλυτές υποστηρίζουν πως η ενίσχυση της ελληνικής αεροπορίας με τα μαχητικά Rafale, ο εκσυγχρονισμός
των F-16 σε επίπεδο Block 70
Viper αλλά και η ενίσχυση του
στόλου με φρεγάτες Belharra
και νέες κορβέτες, είναι ο λόγος
των διαδοχικών αντιδράσεων
των Τούρκων αξιωματούχων.
Τα εξοπλιστικά προγράμματα
που σχεδιάζει εδώ και πολλά
χρόνια η Αγκυρα με τη συμβολή της εθνικής της αμυντικής
βιομηχανίας θεωρούνταν πως
θα έφερναν την απόλυτη υπε-

ροπλία της Τουρκίας. Ομως η
ελληνική απάντηση με νέα εξοπλιστικά προγράμματα ήταν ο
λόγος που ο κ. Ακάρ πολλές φορές δήλωσε πως «είναι πρόκληση, μάταιος κόπος και σπατάλη πόρων», ενώ ο κ. Ερντογάν
στη συνομιλία του με τον Γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε
ισχυριστεί πως «οι Ελληνες δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν την αγορά των οπλικών συστημάτων».

Η εμμονή με τα νησιά
Στην Τουρκία υπάρχει η άποψη πως ένας σημαντικός λόγος
για τον οποίο η Αγκυρα επιμένει
στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, δεν είναι
μόνο η αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους, όπως αναφέρει η
επιστολή που εστάλη από την
Τουρκία στον ΟΗΕ, αλλά και η
απόκτηση του ελέγχου στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στρατιωτικοί
αναλυτές έχουν αποκαλύψει πως
παρά τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, τα στρατιωτικοποιημένα νησιά θεωρούνται «απειλές» για τις τουρκικές
ακτές, τον τουρκικό στόλο και
την τουρκική αεροπορία. Την
περασμένη εβδομάδα ο κ. Ακάρ
προχώρησε ακόμη περισσότερο
και αμφισβήτησε την κυριαρχία
ελληνικών νησιών, νησίδων και
βραχονησίδων στο Αιγαίο και
στον τουρκικό Τύπο παρουσιά-

στηκαν χάρτες. Πάντως, ο κ. Ερντογάν στη συνάντηση που είχε
στην Αγκυρα με τους πρεσβευτές
των χωρών - μελών της Ε.Ε. ζήτησε διάλογο με την Ελλάδα και
τόνισε ότι «έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Αρχίσαμε
να εργαζόμαστε συμφωνώντας
να δημιουργήσουμε μια θετική
ατζέντα. Πιστεύω ειλικρινά ότι
ως δύο γειτονικές χώρες, μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματά μας με απευθείας και εποικοδομητικό διάλογο».
Ανέφερε επίσης πως «η Ε.Ε.
εξακολουθεί να είναι η στρατηγική προτεραιότητα της Τουρκίας» και ζήτησε το άνοιγμα «μιας
νέας σελίδας στις σχέσεις των
δυο πλευρών», όμως κατηγόρησε την Ευρώπη για τη στήριξή
της σε Ελλάδα και Κύπρο, που
είναι μέλη της!
«Αναμένουμε από την Ε.Ε. να
συμπεριφερθεί με μεγαλύτερο
θάρρος στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, με το να
απαλλαγεί από τη στρατηγική
μυωπία το 2022. Πρέπει να αποτραπεί η υπονόμευση των σχέσεων Τουρκίας - Ε.Ε. με την καταφυγή πίσω από το πρόσχημα
της αλληλεγγύης εντός της Ενωσης. Για να γίνει αυτό, ορισμένα
μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν
τις προσπάθειές τους, τα προβλήματά τους με την Τουρκία
να τα λύνουν στους διαδρόμους
της Ενωσης», κατέληξε.
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Από πολέμιοι...
κήρυκες υπέρ
των εμβολίων
Διευθυντές ΜΕΘ αφηγούνται στην «Κ»
ιστορίες ασθενών που συγκλονίζουν
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Φανατικοί αντιεμβολιαστές που
όταν η COVID-19 τους οδηγεί σε
κλίνη εντατικής θεραπείας αντιλαμβάνονται το λάθος και ορκίζονται ότι όταν βγουν από τη ΜΕΘ
θα κάνουν καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Αμετανόητοι συγγενείς ασθενών που επιμένουν ότι
ο SARS-CoV-2 δεν υπάρχει. Η μοναξιά του ασθενούς με COVID-19
στη ΜΕΘ και οι μοναχικοί θάνατοι. Αλλά και η ευγνωμοσύνη
ασθενών που ακόμα και μήνες
μετά την έξοδό τους από τη μονάδα δεν ξεχνούν το προσωπικό
που τους βοήθησε στην πολύ δύσκολη μάχη.
Το προσωπικό των μονάδων
εντατικής θεραπείας, που στις
αρχές Μαρτίου συμπληρώνει δύο
χρόνια από την πρώτη συνάντηση με τον κορωνοϊό, παραμένει
στις επάλξεις εξαντλημένο από
τα συνεχόμενα πανδημικά κύματα. Κουράγιο παίρνει όταν ένας
ασθενής βγαίνει νικητής από τη
μάχη. Οπως σημειώνει στην «Κ»
ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας Απόστολος Κομνός, «όταν βγαίνει ζωντανός ο
ασθενής από τη ΜΕΘ δεν λογαριάζεις κούραση και συμμετέχεις
στη χαρά του. Την κούραση τη
νιώθεις όταν πεθαίνει».
Από την αρχή της επιδημίας
στη χώρα μας έως τα τέλη ∆εκεμβρίου 2021 περισσότεροι από
11.000 ασθενείς με COVID-19 είχαν νοσηλευθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε αυτή τη φάση της πανδημίας λειτουργούν
690 κλίνες σε ΜΕΘ COVID, με
την πληρότητα αυτών να αγγίζει το 90%. Σε ποσοστό που κυμαίνεται από 85% έως 90% όσοι
νοσηλεύονται πλέον στις ΜΕΘ
είναι ανεμβολίαστοι.
«Αυτή τη στιγμή οι ΜΕΘ στην
Αττική δεν υφίστανται τεράστια
πίεση. Γεμάτοι είμαστε, αλλά θα
μπορούσε η κατάσταση να είναι
δραματική με ασθενείς να περιμένουν διασωληνωμένοι εκτός
μονάδας και να αναγκαζόμαστε
να ανοίξουμε κλίνες σε άλλους
χώρους», επισημαίνει στην «Κ»
η καθηγήτρια Πνευμονολογίας
και Εντατικής Θεραπείας, διευ-

θύντρια της Α΄ Πνευμονολογικής
Κλινικής του ΕΚΠΑ και υπεύθυνη
της ΜΕΘ της κλινικής στο Σωτηρία, Αντωνία Κουτσούκου. «Τις
συνέπειες αυτής της τεράστιας
αύξησης των κρουσμάτων που
αποδίδεται στο στέλεχος “Ομικρον” δεν τις έχουμε δει ακόμα
στις μονάδες. Είμαστε όμως επιφυλακτικοί. ∆εν εφησυχάζουμε
και μπορεί σε δέκα ημέρες από
σήμερα τα πράγματα να είναι
διαφορετικά». Σύμφωνα με την
κ. Κουτσούκου, η πλειονότητα
των ασθενών που νοσηλεύονται
στις μονάδες είναι ανεμβολίαστοι
και σε ένα ποσοστό 20% εμβολιασμένοι με δύο δόσεις. «Ασθενή
που να έχει κάνει 3η δόση δεν
έχουμε δει στη ΜΕΘ».
Η κ. Κουτσούκου περιγράφοντας την εμπειρία της με την
COVID-19 αναφέρει: «Συνειδητο-

«Πατέρας νοσηλευόταν
στη ΜΕΘ λόγω
COVID-19 και
από τους δύο γιους του
ο ένας αποφάσισε να
εμβολιαστεί, και ο άλλος
έλεγε ότι όλα αυτά
είναι μια συνωμοσία».
ποιεί κανείς ότι υπάρχει πολλή
δυστυχία στην κοινωνία. Oταν
βλέπεις να νοσεί μια ολόκληρη
οικογένεια. Να μπαίνει στη ΜΕΘ
για νοσηλεία ο γιος και να έχει
ήδη χάσει τον πατέρα του ή τη
μητέρα του από τον ιό. Το προσωπικό δένεται με τους ασθενείς.
Πάντα γινόταν αυτό, αλλά επειδή
στην COVID-19 οι ασθενείς στερούνται επαφής με τους δικούς
τους ανθρώπους, αυτή η σχέση
αποκτά άλλη διάσταση», τονίζει
η καθηγήτρια και συνεχίζει λέγοντας ότι «βλέπουμε ασθενείς
που τα κατάφεραν και έρχονται
να μας ευχαριστήσουν. Βλέπουμε ασθενείς που ήταν φανατικοί εναντίον των εμβολίων και
το έχουν μετανιώσει. Αυτό που
μου έχει μείνει είναι οι αντιεμβολιαστές ασθενείς που έλεγαν

νει εμένα περισσότερο όλο αυτό το διάστημα είναι η μοναξιά
που νιώθουν οι ασθενείς. Εάν
ξυπνήσουν, βλέπεις τον φόβο
στα μάτια τους για το τι θα γίνει τώρα, μαζί με ευγνωμοσύνη.
Είχαμε ασθενείς που μας ρωτούσαν “δηλαδή τώρα δεν θα πεθάνω;”. Και από την άλλη είναι και
η μοναξιά του θανάτου. Μπορεί
να είναι σε καταστολή, αλλά εάν
δεν είχαν COVID-19 θα είχαν τον
συγγενή να τους κρατά το χέρι
όταν θα φεύγουν», τονίζει η κ.
Θεοδωρακοπούλου.

«Δουλεύουμε χωρίς ανάσα»
Η επέλαση του στελέχους «Ομικρον» βρίσκει το ΕΣΥ και το προσωπικό του καταπονημένο από τα προηγούμενα πανδημικά κύματα. «Αυτή
η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων έρχεται σε μια εποχή που είμαστε
υπερβολικά κουρασμένοι, σωματικά και συναισθηματικά. Το προσωπικό
καλείται όλο αυτό το διάστημα να κάνει το κάτι παραπάνω, ελπίζοντας
ότι σε ένα με δύο μήνες θα τελειώσει η πανδημία και μετά έρχεται άλλο ένα κύμα και μας διαψεύδει. Και το προσωπικό δεν έχει ανταμειφθεί
ούτε προσδοκά σε κάτι», τονίζει στην «Κ» η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Αντωνία Κουτσούκου. H διευθύντρια ΕΣΥ, εντατικολόγος στον Ευαγγελισμό Μαρία Θεοδωρακοπούλου
επισημαίνει, ότι «δουλεύουμε καθημερινά χωρίς ανάσα. Θέλουμε μία
ημέρα να ξεκουραστούμε και δεν την έχουμε. ∆εν έχουμε ούτε το κουράγιο να πολεμήσουμε για μια ημέρα ξεκούρασης. Πρέπει ο κόσμος να
μας ανακουφίσει, γιατί εάν χρειαστεί υπηρεσίες υγείας θα βρει το προσωπικό του ΕΣΥ εξαιρετικά κουρασμένο. Θα πρέπει να εμβολιαστεί και
να προσέχει. Ο ιός δεν έχει φύγει ακόμα».
ότι όταν βγουν από τη μονάδα
θα κάνουν καμπάνια υπέρ του
εμβολιασμού, αλλά δεν τα κατάφεραν και κατέληξαν. Εμένα
αυτό με βασανίζει».
«Τα νοσοκομεία είναι ο χώρος
που συνεχίζει να επικρατεί το
στέλεχος “∆έλτα”. ∆υστυχώς δεν
το έχουμε ξεφορτωθεί ακόμα»,
αναφέρει στην «Κ» η διευθύντρια
ΕΣΥ στην Α΄ Πανεπιστημιακή
Κλινική Εντατικής Θεραπείας
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός,
Μαρία Θεοδωρακοπούλου. Ολο
τον περασμένο Νοέμβριο υπηρέτησε μαζί με άλλους εντατικολόγους από την Αττική στη
νέα μονάδα του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης
προκειμένου να συνδράμει τους
συναδέλφους της που αντιμετώπισαν τη σφοδρή επίθεση του

«Το έχω μετανιώσει»
«Προχθές πέθανε στη μονάδα
μας ένας σαραντάρης που δεν
είχε εμβολιαστεί. Τον ρώτησα
όσο ακόμα μπορούσε να μιλήσει, “γιατί, βρε άνθρωπέ μου,
δεν εμβολιάστηκες;”. Μου είπε,
“γιατρέ, τώρα το έχω μετανιώσει, αλλά τι να κάνω. Ακουσα
κάποιους βλάκες στο καφενείο
και επηρεάστηκα”», περιγράφει
στην «Κ» ο διευθυντής ΜΕΘ και
διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίες
του γενικού νοσοκομείου Λάρισας, Απόστολος Κομνός. Σε αυτή
τη φάση η μονάδα COVID διαθέτει οκτώ κλίνες –επιπλέον έξι
κλίνες εντατικής είναι για nonCOVID περιστατικά–, αν και στο
παρελθόν το νοσοκομείο έφτασε
να νοσηλεύει έως και 32 ασθενείς σε συνθήκες εντατικής θεραπείας, αξιοποιώντας άλλους
χώρους. «Τώρα η ΜΕΘ COVID
είναι συνεχώς γεμάτη. Ωστόσο
δεν υπάρχει τόση πίεση όπως
πριν από τα Χριστούγεννα ή κα-

τέταρτου πανδημικού κύματος.
Στο νοσοκομείο Παπανικολάου το 95% των ασθενών που
νοσηλεύονταν ήταν ανεμβολίαστοι και σύμφωνα με την κ. Θεοδωρακοπούλου σε πολλές περιπτώσεις επέμεναν στην επιλογή
τους. Οπως τονίζει, «για εμένα
είναι αδιανόητο να επιλέγεις τον
θάνατο. Είδαμε ολόκληρες οικογένειες να χάνονται. Και μικρό
ποσοστό φαίνεται να αλλάζουν
γνώμη σχετικά με τα εμβόλια.
Θυμάμαι περίπτωση όπου ο πατέρας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ λόγω COVID-19 και από τους δύο
γιους του ο ένας αποφάσισε να
εμβολιαστεί, και ο άλλος έλεγε
ότι όλα αυτά είναι μια συνωμοσία και ότι άλλο πρόβλημα υγείας είχε ο πατέρας του».
«Αυτό όμως που μου έχει μεί-

τά το δεύτερο κύμα στα τέλη
του 2020. Τότε φτάσαμε να μην
υπάρχουν κλίνες πουθενά για
να διακομισθούν ασθενείς που
χρειάζονταν ΜΕΘ, και ακόμα
και εάν βρίσκονταν δεν είχαμε
το προσωπικό για να συνδράμει στη διακομιδή». Η αρχή της
πανδημίας βρήκε τη μονάδα με
επτά γιατρούς εξειδικευμένους.
Σταδιακά αυτό το προσωπικό
μειώθηκε με δύο απώλειες λόγω
θανάτου –μεταξύ των οποίων
και του Τηλέμαχου Ζαφειρίδη,
ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο σκοτώθηκε σε δυστύχημα
στον Ολυμπο–, δύο παραιτήσεις
και μία «κατάρρευση» λόγω κόπωσης. Τώρα το νοσοκομείο διαθέτει πάλι έξι γιατρούς εξειδικευμένους, εκ των οποίων ένας
με μπλοκάκι.
Εστιάζοντας σε αυτά που θυμάται πιο έντονα αυτά τα δύο
χρόνια της πανδημίας, ο κ. Κομνός τονίζει ότι «μας έκανε να
λυγίσουμε όταν πέθανε ο συνάδελφός μας στον Ολυμπο, που
ήταν εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος. Μας εκνεύρισε ο αντιεμβολιαστής δικηγόρος και τα σχόλιά του για τις διασωληνώσεις και
μας ενόχλησε όταν συγγενείς αρρώστων που είχαν καταλήξει μάς
πληροφορούσαν ότι υπήρχαν δικηγορικά γραφεία που τους προέτρεπαν να καταθέσουν αγωγές
για ιατρικά λάθη. Από την άλλη,
μας συγκινεί όταν ασθενείς που
έχουν αναρρώσει και έχουν βγει
από το νοσοκομείο μάς καλούν
στο τηλέφωνο, μας στέλνουν ευχές και γλυκά στις γιορτές».

Οι σκληροί δείκτες και η «Δέλτα» που επιμένει
διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Λάρισας,
Απόστολος Κομνός, σε αυτή τη
φάση και σύμφωνα με πρώιμα
αποτελέσματα μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον
καθηγητή Υγιεινής Επιδημιολογίας Χρήστο Χατζηχριστοδούλου,
από τα δείγματα στις εισαγωγές
στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, ποσοστό 33% έως 42% των
ασθενών έχει προσβληθεί από το
στέλεχος «Ομικρον».
Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης
των στελεχών του SARS-CoV-2

Εως και την περασμένη
Πέμπτη είχαν
καταγραφεί μόλις
δύο ασθενείς
με «Ομικρον» σε ΜΕΘ
του Ευαγγελισμού
και του Σωτηρία.

Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζεται με περισσότερους από 5.000 νοσηλευομένους
με κορωνοϊό, ωστόσο ο χρόνος νοσηλείας με «Ομικρον» είναι μικρότερος –
υπολογίζεται στις 5 ημέρες κατά μέσον όρο (φωτ. αρχείου).

που έχουν οδηγήσει τους ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε μεγάλα νοσοκομεία
της Αττικής. Εως και την περασμένη Πέμπτη είχαν καταγραφεί
μόλις δύο ασθενείς με «Ομικρον»

σε Μονάδες του Ευαγγελισμού
και του Σωτηρία, ενώ ειδικά στη
μία περίπτωση η εισαγωγή στη
ΜΕΘ και η διασωλήνωση δεν
έγινε λόγω COVID-19.
Την ίδια στιγμή η πίεση στο

A.P./THANASSIS STAVRAKIS

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν υγειονομικές αρχές και ειδικοί επιστήμονες την εξέλιξη των
σκληρών δεικτών σε αυτή την
πολύ μεγάλη επιδημική έξαρση
του SARS-CoV-2. Μπορεί να πυκνώνουν οι επιστημονικές ενδείξεις για ηπιότερη νόσηση από το
στέλεχος «Ομικρον», ωστόσο οι
ειδικοί δεν εφησυχάζουν, καθώς
αφενός η «∆έλτα» δεν έχει φύγει
από τη χώρα και εξακολουθεί να
οδηγεί πολίτες στα νοσοκομεία,
αφετέρου το βάρος των νέων διαγνώσεων έχει μετακυλιστεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, που σύμφωνα
με την έως τώρα εμπειρία με την
COVID-19 οδηγεί σε σοβαρότερα
περιστατικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Οργανισμού ∆ημόσιας
Υγείας, έως και την προηγούμενη
εβδομάδα ένας στους δύο ασθενείς που έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο της Αθήνας είχε μολυνθεί από το στέλεχος «Ομικρον»
και το υπόλοιπο 50% αφορούσε
στο «∆έλτα». Αυτά τα ποσοστά
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή
ανάλογα και με την ταχύτητα
με την οποία επεκτείνεται το στέλεχος «Ομικρον». Οπως ανέφερε
στην «Κ» ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και

ΕΣΥ συνεχίζεται, με περισσότερους από 5.000 νοσηλευομένους
ασθενείς με κορωνοϊό στην επικράτεια, εκ των οποίων περισσότεροι από 650 διασωληνωμένοι και 580 νέες εισαγωγές κατά

μέσο όρο σε ημερήσια βάση την
τελευταία εβδομάδα. Επίσης την
τελευταία εβδομάδα ο αριθμός
των θανάτων αυξήθηκε κατά
10%, των νοσηλευομένων σε
ΜΕΘ κατά 5% και των νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία κατά
20%. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο
αριθμός των διασωληνωμένων
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα
για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Στα θετικά είναι ο σχετικά
μικρός χρόνος νοσηλείας των
ασθενών με «Ομικρον», ο οποίος
έχει υπολογιστεί από τον ΕΟ∆Υ
στις 5 ημέρες κατά μέσο όρο,
που σημαίνει γρήγορη αποδέσμευση κλινών νοσηλείας.
Από τα τέλη ∆εκεμβρίου η μέση ηλικία των νέων κρουσμάτων
έχει αυξηθεί κατά μία δεκαετία.
Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα του προηγούμενου έτους
με την πρώτη μεγάλη έξαρση
του στελέχους «Ομικρον», η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων ήταν τα 29 έτη, ενώ σήμερα ένα στα δύο νέα κρούσματα
αφορά ενήλικες 35 έως 64 ετών
και η διάμεση ηλικία έχει φτάσει τα 39 έτη. Και όπως ανέφερε στην πρόσφατη ενημέρωση
για την εξέλιξη της πανδημίας η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Πα-

παευαγγέλου, «αυτό σημαίνει
σοβαρότερη νόσο».
Την ίδια στιγμή, ένας σημαντικός αριθμός πολιτών άνω των
60 ετών, που είναι η ομάδα που
κινδυνεύει περισσότερο από την
COVID-19, παραμένει ανεμβολίαστος, παρά το γεγονός ότι από
αύριο θα «πληρώσει» αυτή του
την επιλογή με μηνιαίο χρηματικό πρόστιμο. Με βάση τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθυσμό των ατόμων άνω των 60
ετών στη χώρα μας, προχθές
περίπου 300.000 πολίτες αυτής
της ηλικιακής ομάδας παρέμεναν ανεμβολίαστοι και δεν είχαν προγραμματίσει ραντεβού
για εμβόλιο.
Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές ∆εκεμβρίου έχει ανακοινωθεί
το μέτρο της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού για τους άνω
των 60 ετών, με προθεσμία για
τον εμβολιασμό τους η οποία λήγει σήμερα. Σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, από σήμερα σε κάθε πολίτη άνω των 60
ετών που δεν έχει κάνει έστω
μία δόση του εμβολίου θα βεβαιώνεται διοικητικό πρόστιμο
100 ευρώ μηνιαίως. Ειδικά για
τον Ιανουάριο το πρόστιμο θα
είναι 50 ευρώ.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Εχουμε ακόμη δρόμο έως
ότου η COVID-19 γίνει γρίπη

Πολλά παραπτώματα
για να καθαρίσει
με μία συγγνώμη

Aδιαμφισβήτητη η αξία του εμβολιασμού, επισημαίνει ο δρ Αντονι Φάουτσι

Σε δύσκολη θέση ο Μπόρις Τζόνσον

Εξακολουθεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της μετάλλαξης «Ομικρον» σε όλο τον κόσμο, με
πολλά κράτη να καταγράφουν
πρωτοφανή, για την ιστορία της
πανδημίας, αριθμό κρουσμάτων
και τα υγειονομικά συστήματα
να βρίσκονται υπό ασφυκτικές
πιέσεις. Ενδεικτικά στις ΗΠΑ ο
αριθμός των νοσηλειών, εξαιτίας της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς είναι υψηλότερος
ακόμα και από αυτόν του περυσινού Ιανουαρίου στην κλιμάκωση του προηγούμενου κύματος,
όπως φανερώνουν τα στοιχεία
του αμερικανικού υπουργείου
Υγείας και Ανθρωπίνων Πόρων.
Σήμερα νοσηλεύονται 146.000
άνθρωποι, αριθμός διπλάσιος από αυτόν του περασμένου
15νθημέρου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους Αμερικανούς
ειδικούς η κατακόρυφη αύξηση
των παιδιατρικών νοσηλειών, με
περίπου 5.000 επιβεβαιωμένα ή
ύποπτα κρούσματα COVID-19
να βρίσκονται στα νοσοκομεία.
Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό
συγκριτικά με την προηγούμενη έξαρση της πανδημίας τον
Σεπτέμβριο. O «εθνικός λοιμωξιολόγος» των ΗΠΑ, δρ Αντονι
Φάουτσι, προέβλεψε ότι περίπου άπαντες θα προσβληθούν
από την «Ομικρον» ασχέτως αν
είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι πρώτοι θα εμφανίσουν
ήπια συμπτώματα και θα αναρρώσουν χωρίς προβλήματα. Οι
ανεμβολίαστοι έχουν εικοσαπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν, 17 φορές περισσότερες
πιθανότητες να νοσηλευθούν
και δεκαπλάσιες πιθανότητες να
κολλήσουν κορωνοϊό από ό,τι οι
εμβολιασμένοι.
Η εξέλιξη της υγειονομικής
κρίσης στην Ευρώπη διαγράφεται δυσμενέστερη. Ο περιφερειακός επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ
Χανς Κλούγκε, προειδοποίησε
ότι μέσα στους επόμενους δύο
μήνες θα έχει προσβληθεί από
τη νέα μετάλλαξη το 50% των
πολιτών της Γηραιάς Ηπείρου,
εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τις συνέπειες της έξαρ-
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Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ

O «εθνικός λοιμωξιολόγος» των ΗΠΑ δρ Αντονι Φάουτσι είναι κατηγορηματικός: Οι ανεμβολίαστοι έχουν εικοσαπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν και 17
φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευθούν από ό,τι οι εμβολιασμένοι.

Στην Αμερική
ο αριθμός των νοσηλειών,
εξαιτίας της υπερμεταδοτικής μετάλλαξης
«Ομικρον», ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο.
σης στα κράτη της Ανατολικής
Ευρώπης, όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι υποδεέστερη.
Επίσης εξήγησε ότι ακόμα δεν
είναι δυνατόν να διαχειριστούμε
την COVID-19 με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της γρίπης, εξαιτίας της τεράστιας αβεβαιότητας
που κυριαρχεί σε πολλές πτυχές
της. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ, πάντως, εκτιμούν ότι η COVID-19
μπορεί να γίνει ενδημική, αλλά
είναι πρόωρο να προβλέψει κανείς ότι αυτό θα συμβεί εντός
του τρέχοντος έτους.
Προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της «Ομικρον», που κατέλαβε τον κόσμο
εξαπίνης εντός εβδομάδων, η
BioNTech δημιούργησε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να διαπιστώ-

σει άμεσα κατά πόσον μια νέα
μετάλλαξη είναι επικίνδυνη. Η
νέα μέθοδος, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη νεοφυή
βρετανική επιχείρηση του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
InstaDeep Ltd, έχει δυνατότητα
ανάλυσης των γενετικών αλληλουχιών των πρωτοεμφανιζόμενων μεταλλάξεων που ανιχνεύονται στα δείγματα κρουσμάτων,
και σε ώρες ή ακόμα και σε λεπτά μπορεί να διαπιστώσει τον
βαθμό επικινδυνότητάς τους.
Αναμφίβολα είναι ένα εξαιρετικά
πολύτιμο εργαλείο στον πόλεμο
κατά του κορωνοϊού. Το κυρίαρχο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει
ακόμα και σήμερα αναπάντητο.
Πολλοί προαναγγέλλουν το τέλος
της πανδημίας τους επόμενους
μήνες και την εμφάνιση μεταλλάξεων που δεν θα συνιστούν
μεγαλύτερο πρόβλημα από το
κοινό κρυολόγημα.

Οι «απαισιόδοξοι»
Αλλοι ειδικοί διαφωνούν με
την «υπερβολικά αισιόδοξη»
εκτίμηση. Ο καθηγητής Ντέιβιντ Ρόμπερτσον, επικεφαλής
του τμήματος Βιοπληροφορικής
και ιικής γονιδιωματικής στο

Ερευνητικό Κέντρων Ιών του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης,
αποπειράται μια πιο ρεαλιστική
προσέγγιση. «Είναι πλάνη ότι οι
ιοί γίνονται ηπιότεροι με το πέρασμα του χρόνου», εξηγεί. «Αν
μπορούν να εξακολουθήσουν να
μεταδίδονται και να προκαλούν
βαριά νόσο, θα το κάνουν, γιατί
αυτό είναι ένα εξελικτικό προνόμιο. Αν, βέβαια, προκαλούν
τόσο βαριά νόσο που ανακόπτεται η μετάδοσή τους, τότε
απλώς αφανίζονται». Η «Ομικρον» προκαλεί ηπιότερη νόσο
και βραχύτερες νοσηλείες από
τα προηγούμενα στελέχη. Ομως
η εξελικτική πορεία των ιών δεν
είναι δρόμος μονής κατεύθυνσης. Η «Ομικρον» δεν αποτελεί
γενετική εξέλιξη της «∆έλτα»,
η οποία επίσης δεν αποτέλεσε εξέλιξη των προηγούμενων
στελεχών του κορωνοϊού. Η εμφάνιση κάθε μετάλλαξης ήταν
τυχαία και απρόβλεπτη. «Οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού δεν
εξελίσσονται με ένα συγκεκριμένο πρότυπο και κατεύθυνση από τα πιο σοβαρά στελέχη
στα ηπιότερα. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει ότι σε έξι μήνες δεν θα εμφανιστεί μια άλλη, χειρότερη μετάλλαξη. Είναι
σημαντικό να αναγνωρίσουμε
ότι το τέλος της “Ομικρον” δεν
θα σημάνει αυτόματα το τέλος
του κορωνοϊού», καταλήγει ο
Βρετανός καθηγητής.
Αραγε θα γίνει η COVID-19
μια ενδημική νόσος; «Η ευλογιά
ήταν ενδημική, η πολιομυελίτιδα είναι ενδημική, όπως και η
ελονοσία», επισημαίνει ο Στίβεν
Γκρίφον, επίκουρος καθηγητής
Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του
Λιντς. «Η ιλαρά και οι μαγουλάδες είναι ενδημικές, όταν υπάρχει ικανή εμβολιαστική κάλυψη.
Το να μετατραπεί η COVID-19 σε
μια ενδημική νόσο δεν σημαίνει
ότι θα απολέσει τη βαρύτητα και
σοβαρότητά της. Καθώς μολύνονται εκατομμύρια άνθρωποι και
αποκτούν κάποιο βαθμό ανοσίας, ενδέχεται να γίνει μια σχετικά ελαφρότερη αναπνευστική
λοίμωξη με την οποία μπορούμε
να συμβιώσουμε. Ομως οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ανά πάσα
στιγμή μπορεί να εμφανιστεί η
επόμενη μετάλλαξη που θα προκαλεί βαρύτερη νόσο».

Λαβρόφ: Εξαντλήθηκε η υπομονή μας
Η Μόσχα ζητάει γραπτές εγγυήσεις για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ
«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η
∆ύση καθοδηγείται από την ύβρη
και κλιμακώνει τις εντάσεις, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της
και την κοινή λογική». Με αυτά τα
λόγια ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε
την απογοήτευσή του για τα πενιχρά αποτελέσματα των πρόσφατων διαβουλεύσεων μεταξύ της
χώρας του, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κατά την ετήσια συνέντευξη
Τύπου που παραθέτει στους ανταποκριτές του διεθνούς Τύπου στις
αρχές κάθε καινούργιου χρόνου.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε ότι η όποια
πρόοδος στις συνομιλίες της Γενεύης και των Βρυξελλών περιορίστηκε σε «δευτερεύοντα», για τη
χώρα του, ζητήματα και επέμεινε
ότι η κόκκινη γραμμή βρίσκεται
στη μη ένταξη της Ουκρανίας στο
ΝΑΤΟ. «Πρέπει να καταλάβουν (οι
Αμερικανοί) ότι το κλειδί για όλα
τα άλλα βρίσκεται στις εγγυήσεις
ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς ανατολάς», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο
πρόεδρος Πούτιν περιμένει εντός
της επόμενης εβδομάδας αναλυτική απάντηση, σημείο προς σημείο,
στις αξιώσεις που έχει διατυπώσει

«Η Δύση καθοδηγείται από την ύβρι και κλιμακώνει τις εντάσεις παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της και την κοινή λογική», τόνισε ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
η Ρωσία από τις 17 ∆εκεμβρίου
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και
προειδοποίησε ότι «αν οι προτάσεις μας απορριφθούν, τότε θα
αποφασίσουμε με ποιον τρόπο
θα διασφαλίσουμε σε σταθερή
βάση την ασφάλειά μας». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στο
εξωτερικό.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ζήτησε εξηγήσεις από
την Τουρκία για τις δηλώσεις του

Ιχσάν Σενέρ, συμβούλου του Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος καταδίκασε
την αποστολή ρωσικών και άλλων
δυνάμεων του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας στο Καζαχστάν.
Στο μεταξύ, η Ουκρανία υπέστη χθες μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση εναντίον ιστοσελίδων
και υποδομών κρατικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του
υπουργείου Εξωτερικών και του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
«Ουκρανέ! Ολα τα προσωπικά σου
δεδομένα έχουν φορτωθεί σε δη-

μόσιο δίκτυο. Ολες οι πληροφορίες για σένα έγιναν δημόσιες,
να φοβάσαι και να περιμένεις το
χειρότερο», έλεγε το μήνυμα που
εμφανίστηκε ξαφνικά στις ιστοσελίδες των εν λόγω κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, το ουκρανικό
υπουργείο Αμυνας κατήγγειλε ότι
η Ρωσία ετοιμάζει «προβοκάτσια»
στην Υπερδνειστερία, ντε φάκτο
αυτόνομη περιοχή της Μολδαβίας,
για να κατηγορήσει την Ουκρανία
και να δικαιολογήσει στρατιωτική
εισβολή. Παρόμοιες πληροφορίες
μετέδωσε το CNN επικαλούμενο
Αμερικανούς αξιωματούχους, αν
και στο εν λόγω σενάριο η «προβοκάτσια» θα εκδηλωθεί στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας
που ελέγχονται από τους ρωσόφωνους αυτονομιστές.
Από την πλευρά του, ο Ρώσος
υπουργός Οικονομικών, Αντόν
Σιλουάνοφ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα βρει μέσα και τρόπους να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, ακόμη
κι αν δρομολογηθούν οι δρακόντειες οικονομικές κυρώσεις που
έχουν εισηγηθεί στο αμερικανικό
Κογκρέσο οι ∆ημοκρατικοί, σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
REUTERS, TASS

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Με μία συγγνώμη επιχείρησε
ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον να κερδίσει
χρόνο μετά την κατακραυγή
που προκάλεσε η αποκάλυψη
για τη συμμετοχή του σε πάρτι με εκατό προσκεκλημένους
τον Μάιο του 2020, εν μέσω
σκληρού lockdown.
Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι –ερήμην του αυτήν
τη φορά– έγινε και άλλο πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ στη
διάρκεια των σκληρών μέτρων για την πανδημία, την
παραμονή της κηδείας του
συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου.
Το πρωθυπουργικό γραφείο
αναγκάστηκε να ζητήσει και
δεύτερη συγγνώμη, και δη
από τη βασίλισσα, μέσα σε
48 ώρες.
Οι υπουργοί της κυβέρνησής του συσπειρώθηκαν,
με μεγαλύτερο ή μικρότερο
ενθουσιασμό, γύρω του και
απέρριψαν τις εκκλήσεις στελεχών των Συντηρητικών να
παραιτηθεί.
Προς το παρόν, είναι ασαφές εάν ο Τζόνσον θα καταφέρει να συνέλθει από το νέο
πλήγμα στο κύρος και στην
αξιοπιστία του. Στάση αναμονής τηρούν και πολλοί βετεράνοι των Τόρις, για να δουν
κατά πόσον η κρίση θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή του
ή θα ξεφουσκώσει.
Η οργή των Βρετανών, πάντως, για την προκλητική συνάθροιση είναι μεγάλη, καθώς εκείνη την περίοδο δεν
μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε φιλικά σπίτια πάνω
από δύο άτομα από διαφορετικά νοικοκυριά, να επισκεφθούν συγγενείς σε νοσοκομεία, να παραστούν στις
κηδείες συγγενών τους.

Ο θρήνος της Ελισάβετ
Εμβληματική ήταν, εξάλλου, η φωτογραφία της βασίλισσας να θρηνεί μόνη, λόγω
κορωνοϊού, τον σύζυγό της.
Το ζήτημα είναι κατά πόσον η
συγγνώμη του πρωθυπουργού
είναι αρκετή για να εξιλεωθεί
στα μάτια της κοινής γνώμης.

∆εν είναι, άλλωστε, το
πρώτο του παράπτωμα. Ελέγχεται ήδη για μια σειρά από
πάρτι, τη χρηματοδότηση
της ανακαίνισης της πρωθυπουργικής κατοικίας, αλλά και τις προσπάθειες συγκάλυψης των σκανδάλων
εις βάρος του.

Νέα δοκιμασία
Μια πρόσθετη δοκιμασία
που ενδέχεται να τον φέρει
αντιμέτωπο με ένα τμήμα των
Συντηρητικών βουλευτών είναι η άρση ή μη των περιορισμών κατά της πανδημίας.
Ενα μεγάλο τμήμα των Τόρις ζητάει να αρχίσει πλέον
η αντιμετώπιση του κορωνοϊού ως ενδημικής νόσου, κάτι
όμως που δεν βρίσκει σύμφωνους τους επιδημιολόγους.
Ο Τζόνσον ήλπιζε πως το
2022 θα είναι η χρονιά ανά-

Η αποκάλυψη συμμετοχής του σε πάρτι
με εκατό προσκεκλημένους τον Μάιο
του 2020, εν μέσω
σκληρού lockdown,
έχει προκαλέσει την
οργή των Βρετανών.
καμψης της εικόνας του. Φιλοδοξούσε να ανακτήσει τα
ερείσματά του στις τάξεις
όσων τάχθηκαν υπέρ του
Brexit, οι οποίοι το τελευταίο
εξάμηνο τον εγκατέλειψαν σε
ποσοστό 20%. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πάντως ότι είναι λάθος να τον ξεγράψουν.
«Είναι βαριά τραυματισμένος, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη πτώμα», έγραψε
ο Αντριου Νιλ στην Daily
Mail. Η Goldman Sachs, το
∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο
και η Παγκόσμια Τράπεζα
προβλέπουν ότι η βρετανική οικονομία θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη του
G7 φέτος, εκτίμηση που, αν
επιβεβαιωθεί, λογικά θα έχει
αντίκτυπο και στη δημοτικότητα του Μπόρις Τζόνσον.

«Οχι» σε νέες κυρώσεις
για τον Nord Stream 2
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το νομοσχέδιο που
θα έριχνε λάδι στη φωτιά της
αντιπαράθεσης με τη Ρωσία
ναυάγησε χθες στην αμερικανική Γερουσία, καθώς ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ
Κρουζ δεν κατόρθωσε να πείσει
αρκετούς ∆ημοκρατικούς συναδέλφους του ότι πρέπει να επιβληθεί νέος γύρος κυρώσεων σε
όσους εμπλέκονται στην κατασκευή και λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream
2. Το νομοσχέδιο θα επέβαλλε
κυρώσεις σε Γερμανούς και Ρώσους, τινάζοντας στον αέρα τις
διπλωματικές προσπάθειες του
Λευκού Οίκου στην Ευρώπη και
στη Ρωσία.
«H πραγματικότητα είναι
ότι αν δεν πείσουμε τους Ευρωπαίους συμμάχους μας να
μην προχωρήσουν στο σχέδιο
αυτό, όσες κυρώσεις και αν επιβάλουμε δεν θα έχουμε αποτέλεσμα», είπε ο ∆ημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι. Πέντε
γερουσιαστές των ∆ημοκρατικών συντάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικανούς και υπερψήφισαν το νομοσχέδιο αλλά αυτό
δεν οδήγησε στην έγκρισή του,
γιατί εντάσσεται στην κατηγορία νομοσχεδίων που απαιτούν
ενισχυμένη πλειοψηφία 60 γε-

ρουσιαστών επί συνόλου 100.
Ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι
διαφωνεί με τη λειτουργία του
αγωγού, που μεταφέρει ρωσικό αέριο στη Γερμανία παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Αμερικανοί αξιωματούχοι προσέθεσαν
ωστόσο ότι ένας νέος γύρος κυρώσεων θα επιβάρυνε τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Γερμανία,
σημαντικό σύμμαχο που παίζει
ρόλο-κλειδί στις συνομιλίες με
τη Ρωσία και την Ουκρανία. Επίσης, ο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί
του στο Κογκρέσο θεωρούν ότι
η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας έχει αντιρρήσεις για τον αγωγό και ότι θα μπορούσε να τον
σταματήσει το Βερολίνο, χωρίς
να χρειαστεί να καταφύγουν οι
ΗΠΑ στο όπλο των κυρώσεων.
Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος
είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση ότι δεν θα επιβληθούν άλλες
αμερικανικές κυρώσεις σε όσους
εμπλέκονται στην κατασκευή
και λειτουργία του αγωγού. Ως
αντάλλαγμα, η Γερμανία είχε δεσμευθεί ότι θα επιβληθεί βαρύ
τίμημα στη Ρωσία αν χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο
απέναντι στην Ουκρανία ή στην
Ανατολική Ευρώπη.
A.P., FP
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Ακροβατούν
σε τεντωμένο
σκοινί Πούτιν
και Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει το προφίλ του ιδανικού ηγέτη για τη
χάραξη μιας εποικοδομητικής
Οστ-Πολιτίκ έναντι της Ρωσίας.
Ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα
ανέλαβε προσωπικά τον χειρισμό της «κρίσης του Μεϊντάν»,
το 2013-2014, που κατέληξε
στην ανατροπή του φιλορώσου
προέδρου της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς, στην προσάρτηση
της Κριμαίας και στην ντε φάκτο αυτονόμηση ρωσόφωνων
περιοχών στο Ντονμπάς, στο
ανατολικό τμήμα της χώρας. Ως
υποψήφιος πρόεδρος εμφάνισε
τον Ντόναλντ Τραμπ περίπου ως
ενεργούμενο του Κρεμλίνου και
επαναβεβαίωσε την αξία χρήσης
του ΝΑΤΟ ως βασικού μοχλού
πίεσης προς τη Ρωσία.
Από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, όμως, έδωσε
δείγματα γραφής για μια πιο
πραγματιστική προσέγγιση,
με αποκορύφωμα τη συνάντησή του με τον Πούτιν στη Γενεύη, τον περασμένο Ιούνιο.
Στην ίδια πόλη πραγματοποιήθηκε την περασμένη ∆ευτέρα
υψηλού επιπέδου αμερικανορωσική συνάντηση, με βασικό
αντικείμενο το Ουκρανικό, τη
στιγμή που η Ρωσία πραγματοποιούσε ασκήσεις με πραγματικά πυρά κοντά στα σύνορα
με την Ουκρανία, κατά μήκος
των οποίων είχε παρατάξει περί
τους 100.000 στρατιώτες, τανκς
και ελικόπτερα.
Αν και δεν υπήρξαν ορατά
αποτελέσματα ούτε στη συνάντηση της Γενεύης, ούτε στη
σύνοδο του συμβουλίου Ρωσίας - ΝΑΤΟ που έγινε δύο μέρες
αργότερα στις Βρυξέλλες, και
μόνο η πραγματοποίησή τους
αποκόμισε πολιτικά κέρδη για
τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία
εμφανιζόταν ξανά ως η πυρηνική υπερδύναμη που διαπραγματεύεται ισότιμα με την Αμερική για το Ουκρανικό και την
ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη

συμμετοχή των Ευρωπαίων και
των Ουκρανών, με τους πρώτους να μιλούν για «νέα Γιάλτα»
και τους δεύτερους για «νέο Μόναχο» – τη συμφωνία του 1938
μεταξύ Αγγλογάλλων και ναζιστικής Γερμανίας για τον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας.
Παρόμοιες ιστορικές συγκρίσεις είναι προφανέστατα άτοπες. Γεγονός είναι ότι η Ρωσία

Οι ΗΠΑ θα ζημιωθούν
αν σπρώξουν
τη Ρωσία στην αγκαλιά
της Κίνας, αλλά
οι εγγυήσεις
ασφάλειας που ζητεί
το Κρεμλίνο
προκαλούν σφοδρές
αντιδράσεις στο ΝΑΤΟ.
προσήλθε με περισσότερα διαπραγματευτικά χαρτιά. Η χαώδης απόσυρση των Ηνωμένων
Πολιτειών από το Αφγανιστάν
έστειλε σε εχθρούς και φίλους
μηνύματα αδυναμίας.
Στη Συρία, στη Λευκορωσία
και στο Καζακστάν, η ρωσική
παρέμβαση υπερίσχυσε κατά
κράτος των χλιαρών ∆υτικών
αντιδράσεων. Στο Ουκρανικό, η
κυβέρνηση Μπάιντεν κατέστησε σαφές ότι δεν θα αντιδράσει στρατιωτικά σε περίπτωση
ρωσικής εισβολής, απειλώντας
μόνο με οικονομικές κυρώσεις,
οι οποίες αφενός μεν δεν εξαρτώνται μόνο από την ίδια (οι
Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί είναι εκείνοι που θα πλήρωναν τα σπασμένα λόγω των
βέβαιων ρωσικών αντιποίνων,
ειδικά στον ενεργειακό τομέα),
αφετέρου δε είναι βέβαιο ότι
δεν θα εμπόδιζαν τη Μόσχα να
υπερασπιστεί αυτά που θεωρεί ζωτικά συμφέροντα εθνικής
ασφάλειας.
Στα τέλη του 1989 ο τότε
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To Καζακστάν

Σύγκρουση ή ιστορικός συμβιβασμός;
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

●

πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Μπους έλεγε στον
Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ότι «δεν
χοροπηδούσε από χαρά όταν
έπεσε το Τείχος του Βερολίνου».
Λίγους μήνες αργότερα, ο
υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς
Μπέικερ διαβεβαίωνε δημοσίως
τον τελευταίο Σοβιετικό ηγέτη
ότι το ΝΑΤΟ «δεν θα προχωρήσει ούτε μία ίντσα προς τα
ανατολικά».
Ωστόσο το ΝΑΤΟ περιέλαβε
το σύνολο σχεδόν των πρώην
σοσιαλιστικών χωρών σε Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και
Βαλκάνια, φέρνοντας τους πυραύλους του σε απόσταση λίγων λεπτών από τη Μόσχα και
την Αγία Πετρούπολη.
Αποκορύφωμα της αμερικανικής αλαζονείας ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, την άνοιξη του 2008, με
την ανοιχτή πρόσκληση ένταξης σε Γεωργία και Ουκρανία.
Ο συντριπτικός για τη Γεωργία
πόλεμος με τη Ρωσία, λίγους μή-

νες αργότερα και ο ακρωτηριασμός της Ουκρανίας, το 2014,
ήταν τα θλιβερά επακόλουθα.

για την ανατολική Ουκρανία,
όπως προβλέπουν άλλωστε και
οι ειρηνευτικές συμφωνίες του
Μινσκ, επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη συμφωνία
για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς, μείωση στρατευμάτων και πυραύλων που βρίσκονται κοντά στα ρωσικά σύνορα.
Οχι μόνο γιατί η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην
αντιμετώπιση του ισλαμικού
εξτρεμισμού και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά και
γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι Αμερικανοί θα σπρώξουν
τον Πούτιν στην αγκαλιά του
υπ’ αριθμόν ένα ανταγωνιστή
τους στον εικοστό πρώτο αιώνα, δηλαδή της Κίνας.
Απομένει να αποδειχθεί αν
ο Αμερικανός πρόεδρος είναι
ικανός να κάμψει τις ισχυρότατες αντιδράσεις από τους πιο
σκληροπυρηνικούς ρωσοφοβικούς κύκλους στο αμερικανικό κατεστημένο και ευρύτερα
στο ΝΑΤΟ.

Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις
Στις διαπραγματεύσεις αυτής
της εβδομάδας, η Ρωσία προσήλθε με την πρόταση για δύο
συμφωνίες με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ,
που διατυπώθηκε στις 17 ∆εκεμβρίου. Πρόταση που προβλέπει όχι μόνο γραπτές εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα
επέκταση του ΝΑΤΟ (με την Ουκρανία σήμερα, τη Σουηδία, τη
Φινλανδία ή οποιαδήποτε άλλη
χώρα αύριο), αλλά και ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα αποσύρει
στρατεύματα και πυραύλους
στα προ του 1997 όρια.
Ασφαλώς η Ουάσιγκτον δεν
μπορεί να αποδεχθεί ένα τόσο μαξιμαλιστικό τελεσίγραφο. Ωστόσο ο Τζο Μπάιντεν
έχει ισχυρούς λόγους να αναζητήσει κάποιον ευπρόσωπο
και για τις δύο πλευρές συμβιβασμό – ισχυρή αυτονομία

Κερδισμένη, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, από
την πρόσφατη ανάφλεξη
στο Καζακστάν εμφανίζεται
η Ρωσία. Η επέμβαση ρωσικών, κυρίως, στρατευμάτων του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου
Τοκάγεφ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των
βίαιων ταραχών και ο ίδιος ο
Τοκάγεφ βρέθηκε σε κατάσταση πολιτικής ομηρίας από
το Κρεμλίνο. Το ίδιο το μετασοβιετικό σύμφωνο, που μέχρι χθες έμοιαζε με χάρτινη
τίγρη, έστειλε, διά στόματος
Πούτιν, το μήνυμα ότι «δεν θα
επιτρέψει έγχρωμες επαναστάσεις» στη ρωσική σφαίρα
επιρροής. Παραμένει το ερώτημα πώς ένα αρχικά ειρηνικό
κοινωνικό κίνημα διαμαρτυρίας για τις τιμές των καυσίμων,
την ανεργία και τη διαφθορά
πήρε πολύ γρήγορα χαρακτηριστικά ένοπλης εξέγερσης κατά του καθεστώτος, με
εκτελέσεις δεκάδων αστυνομικών, τρεις από τους οποίους
αποκεφαλίστηκαν. Σύμφωνα
με ρεπορτάζ της γαλλικής Le
Figaro, που επιβεβαιώνεται
και από Καζάκους ακτιβιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισχυροί κύκλοι του καθεστώτος από το περιβάλλον του πρώην προέδρου και
«ισόβιου ηγέτη» Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ επιχείρησαν να εκμεταλλευθούν την
εργατική-λαϊκή εξέγερση για
να ανατρέψουν τον Τοκάγεφ.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν
ο Καρίμ Μασίμοφ, πρώην
πρωθυπουργός και μέχρι την
περασμένη εβδομάδα επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, ο οποίος
συνελήφθη με την κατηγορία
της εσχάτης προδοσίας, ο Καϊλάτ Σατιμπάλντι, ανιψιός του
Ναζαρμπάγεφ, ολιγάρχης με
ισχυρούς δεσμούς με αραβικές χώρες του Κόλπου, και ο
αδελφός του Σαμπάτ Αμπίς,
Νο 2 στην εσωτερική ασφάλεια. Το σενάριο της Le Figaro
λέει ότι οι προαναφερθέντες
οργάνωσαν τις ένοπλες ταραχές στο Αλμάτι με τη βοήθεια
πυρήνων του ριζοσπαστικού
Ισλάμ, εγχώριους και αραβικούς, αλλά και ανθρώπων του
οργανωμένου εγκλήματος
που απελευθερώθηκαν από
τις φυλακές. Από την πλευρά
του, ο Πούτιν υποστήριξε ότι
οι στασιαστές χρησιμοποίησαν «μεθόδους Μεϊντάν»,
υπονοώντας δάκτυλο της ∆ύσης, χωρίς όμως να προσκομίσει οποιαδήποτε ένδειξη.

Προς κατάργηση το «φιλιμπάστερ» στη Γερουσία
Πρόθυμος να προτείνει αλλαγή των κανόνων ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μία προσπάθεια να αρθούν τα νομοθετικά αδιέξοδα

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ζητήσει την αλλαγή των
κανόνων της Γερουσίας, προκειμένου να ψηφισθεί η νομοθεσία
προστασίας του δικαιώματος ψήφου, υπήρξε σωστή, αν και ιδιαίτερα καθυστερημένη. Ο Tζο Μπάιντεν διακρίθηκε ως προστάτης
των κανόνων του ιστορικού οργάνου στις τρεις δεκαετίες του στη
Γερουσία, υπακούοντας σε αυτούς
ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικανοί αξιοποίησαν ορισμένους από
τους κανόνες αυτούς για να εμποδίσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του. Η απόφασή του να
καταργήσει τον κανόνα –άτυπο
βέτο– που επιτρέπει σε γερουσιαστές να καταλαμβάνουν την έδρα
και να αρνούνται να παραχωρήσουν τον λόγο, εμποδίζοντας την
ψήφιση νόμων εφόσον αυτοί δεν
έχουν ψηφισθεί από το 60% της
αίθουσας, αποτελεί αναγκαία συνθήκη στο πέρασμα του νόμου για
το δικαίωμα ψήφου.
Η τολμηρή πρωτοβουλία του
προέδρου, όμως, δεν αναμένεται
να βρει μόνο συμμάχους μεταξύ

των ∆ημοκρατικών, με τον γερουσιαστή της ∆υτικής Βιρτζίνια, Τζο
Μανσίν, να βρίσκεται ήδη στην
πρώτη γραμμή της «αντίστασης».
Ο Μανσίν ξεκαθάρισε την Τρίτη

Γερουσιαστές έχουν τη
δυνατότητα να καταλαμβάνουν την έδρα, εμποδίζοντας την ψήφιση
νόμων εφόσον αυτοί δεν
έχουν ψηφισθεί από
το 60% της αίθουσας.

Σε ομιλία του την Τρίτη στην Ατλάντα, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «αμετανόητους ρατσιστές» όσους αντιτίθενται στην ενίσχυση του δικαιώματος ψήφου.

ότι διαφωνεί με την κατάργηση
του «φιλιμπάστερ», το οποίο επιτρέπει στο κόμμα της μειοψηφίας να εμποδίζει την ψήφιση νόμων. Ενα 24ωρο αργότερα, την
ίδια γραμμή ακολούθησε και η
Κίρστεν Σινέμα από την Αριζόνα,
καταφέροντας θανάσιμο πλήγμα
στις προθέσεις του προέδρου. Ορισμένοι σύμμαχοι του Μπάιντεν
παραπονιούνται, ωστόσο, για την
επιλογή του να μην κινηθεί αποφασιστικά στο θέμα αυτό. «Ελπίζαμε να αξιοποιούσε τη θέση του

εδώ και καιρό για να προωθήσει
τον νόμο για το δικαίωμα ψήφου.
Αν το είχε κάνει, δεν θα βρισκόμασταν στη σημερινή κρίσιμη
κατάσταση», λέει η ∆ημοκρατική
Ελεν Μπάτλερ, Αφροαμερικανίδα
αξιωματούχος της εκλογικής επιτροπής στην Τζόρτζια, που παύθηκε από την επιτροπή κατόπιν
απαίτησης Ρεπουμπλικανών πολιτικών.
Ο ∆ημοκρατικός γερουσιαστής
της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, επικεφαλής της προσπάθειας αλλαγής του
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νόμου, σημειώνει ότι ο Μπάιντεν
ανέλαβε την προεδρία επιφορτισμένος με αποστολή να ανασκευάσει τη ζημία που υπέστη η
δημοκρατία από τη βίαιη εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο τον περασμένο Ιανουάριο.
«Οταν κάποιος γνωρίζει τόσο καλά και αγαπά τη Γερουσία, όπως ο
Μπάιντεν, η έκκλησή του για αλλαγή των κανόνων έχει ιδιαίτερο
βάρος», τονίζει ο Κέιν. Η πρόταση
υπογραμμίζει την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η Γερουσία

έπαψε πια να είναι μέρος όπου
οι κομματικοί διαχωρισμοί μπορούν να τεθούν προσωρινά στο
περιθώριο για το καλό του έθνους.
Πολλοί ∆ημοκρατικοί εκτιμούν
πως φιλόδοξες πρωτοβουλίες του
Μπάιντεν, όπως το πρόγραμμα
ανοικοδόμησης των αμερικανικών υποδομών και οι προτάσεις
για νέα περιοριστική ομοσπονδιακή νομοθεσία για την οπλοκατοχή, είναι καταδικασμένες σε
αποτυχία χωρίς ριζικές αλλαγές
στους κανόνες που διέπουν τη
λειτουργία της Γερουσίας. Η παρούσα ιδεολογική πόλωση, υποστηρίζουν οι ∆ημοκρατικοί, έχει
οδηγήσει σε νομοθετικό αδιέξοδο.
Στην ομιλία του την Τρίτη, ο
Μπάιντεν χαρακτήρισε αμετανόητους ρατσιστές όσους αντιτίθενται
στην ενίσχυση του δικαιώματος
ψήφου, ενώ έδειξε ότι δεν ξεχωρίζει πια μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των λίγων μελών του
κόμματός του, όπως ο Μανσίν, οι
οποίοι αντιστέκονται στην κατάργηση του «φιλιμπάστερ». Η σταδιακή μεταμόρφωση του Μπάιντεν
από προστάτη των κανόνων της
Γερουσίας σε εισηγητή της κατάργησης του παραπάνω κανόνα δεν

σηματοδοτεί, πάντως, ριζική αλλαγή ιδεολογικής πλεύσης. Στελέχη
του Λευκού Οίκου επέμεναν ότι ο
πρόεδρος παραμένει «θεσμικός»
και ότι η προθυμία του για αλλαγές
στη λειτουργία των νομοθετικών
οργάνων έχει σαφή όρια.

Εξαίρεση
Ο Κέιν υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος θεωρεί την προστασία του
δικαιώματος ψήφου πρωταρχική
του ευθύνη, ξεχωριστή από τη συνολική πολιτική του προσέγγιση.
«Είμαι βέβαιος ότι ουδέποτε θα
παρενέβαινε στη λειτουργία της
Γερουσίας. Η μόνη εξαίρεση στον
κανόνα αυτόν είναι το ζήτημα του
δικαιώματος ψήφου και του αποκλεισμού ψηφοφόρων που ανήκουν σε μειονότητες από τις κάλπες», λέει ο Κέιν. Τον Ιούλιο του
2020, ο τότε υποψήφιος πρόεδρος
Μπάιντεν άφησε τα πρώτα υπονοούμενα για τα σχέδιά του για κατάργηση του «φιλιμπάστερ». «Γνωρίζω τις τακτικές που αξιοποιούν
οι Ρεπουμπλικανοί και συνειδητοποιώ ότι έχουν καταστεί εμπόδια
στην ψήφιση κρίσιμων νομοσχεδίων. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε
αυτό», είχε επισημάνει τότε.
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Ντόμινο από την τήξη παγετώνων
Η «αντίστροφη μέτρηση» στη Δυτική Ανταρκτική που απειλεί να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας έως τρία μέτρα έχει αρχίσει
κλίμα. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα μετριούνται σε μέρη ανά εκατομμύριο
(ppm). Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, το 2021 βρισκόμασταν στα 414,3 ppm. Πέρυσι ήμασταν στα 412,5 ppm,
το 2013 στα 400, το 1958 στα
315, ενώ προτού ξεκινήσουμε
να εξορύσσουμε και να καίμε
ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική κλίμακα ήμασταν στα 280
ppm.
∆εν είναι τυχαίο ότι, ενώ το
«Don’t Look Up» δέχθηκε επικρίσεις από πολλές πλευρές, οι
επιστήμονες που ασχολούνται
με την κλιματική κρίση αναγνώρισαν τους εαυτούς τους.
«Χρειαζόμαστε ιστορίες που
εξιστορούν τον παραλογισμό
του να γνωρίζουμε τι έρχεται
και ταυτόχρονα να μην αναλαμβάνουμε δράση», έγραψε
ο κλιματολόγος Πίτερ Κάλμους
στην εφημερίδα Guardian. «H
ταινία είναι αστεία και παράλληλα τρομακτική γιατί δείχνει
την ψυχρή πραγματικότητα που
ζουν σε καθημερινή βάση οι
κλιματολόγοι και όσοι αντιλαμβάνονται πλήρως τις διαστάσεις
της κλιματικής κρίσης».

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Ας φανταστούμε ένα πλατύ ποτάμι, το πλατύτερο της γης. Τα
νερά του καλύπτουν 192.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου
μιάμιση Ελλάδα. Eνα φυσικό
φράγμα υψώνεται στις εκβολές του, εμποδίζοντας τον μεγαλύτερο όγκο του νερού να
φθάσει στη θάλασσα. Παρ’ όλα
αυτά, η ροή του έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια.
Και τώρα, οι ειδικοί εντοπίζουν
ρωγμές πολλών χιλιομέτρων
στο φράγμα.
Σε τρία έως πέντε χρόνια το
φράγμα προβλέπεται να αστοχήσει, επιτρέποντας στα ύδατα του ποταμού να εκβάλλουν
στη θάλασσα με τριπλάσιο ρυθμό από τον σημερινό. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πιθανό ότι
θα αποσταθεροποιήσει και τα
γειτονικά φράγματα, επιτρέποντας και σε άλλα ποτάμια
να φθάσουν ανεμπόδιστα στη
θάλασσα.
Οι ποταμοί αυτοί είναι αργοκίνητοι και παγωμένοι, λέγονται παγετώνες και βρίσκονται στη ∆υτική Ανταρκτική. Ο
μεγαλύτερος (ο «μιάμιση Ελλάδα») είναι ο Θουέιτς και περιέχει αρκετό γλυκό νερό για να
ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας, παγκοσμίως, κατά 65
εκατοστά. Μαζί με τους γειτονικούς του, μπορεί να ανεβάσει
τη στάθμη της θάλασσας κατά
δύο έως τρία μέτρα.
Θα χρειαστούν δεκαετίες,
άγνωστο πόσες, για να αδειάσει ο Θουέιτς πλήρως το περιεχόμενό του στον νότιο παγωμένο ωκεανό, αλλά το γεγονός
ότι το ντόμινο αναμένεται να
ξεκινήσει τόσο σύντομα είναι
ένα τεράστιο σήμα συναγερμού
που δεν θα έπρεπε να αφήνει
κανέναν να ησυχάσει. Το ερώτημα είναι, αν συμβαίνει αυτό,
γιατί δεν είναι πρώτη είδηση
παντού;
Σε ένα άκρως ασυνήθιστο
δελτίο καιρού, οι μετεωρολόγοι
του Heute Journal, του δεύτερου καναλιού της γερμανικής
τηλεόρασης, ξεκίνησαν την Πέμπτη με αυτήν ακριβώς την εί-

Ρωγμές πολλών
χιλιομέτρων στο φράγμα
που συγκρατεί
τον παγετώνα Θουέιτς,
του οποίου τα νερά
καλύπτουν έκταση
μιάμισης Ελλάδας.
δηση, πριν περάσουν στο καθιερωμένο δελτίο θερμοκρασιών
και στην πρόγνωση των επόμενων ημερών. Την περασμένη
εβδομάδα, αμερικανοβρετανική
επιστημονική αποστολή ξεκίνησε από τη Χιλή για μια προσεκτικότερη μελέτη, που θα
δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι θα συμβεί αφού
σπάσει σε χίλια παγόβουνα το
φράγμα θαλάσσιου πάγου που
εμποδίζει τη ροή του Θουέιτς.
Το φράγμα διαλύεται γιατί

το νερό της θάλασσας είναι όλο
και πιο ζεστό, έτσι ο πάγος λιώνει στην κάτω πλευρά, εκεί που
ο παγετώνας έρχεται σε επαφή
με τις υποθαλάσσιες «ξέρες»
που ακόμα φρενάρουν την πορεία του. Αν είμαστε τυχεροί,
θα βρεθούν άλλοι υποθαλάσσιοι σχηματισμοί που θα λειτουργήσουν ως φράγματα όταν
αχρηστευθούν τα τωρινά, καθυστερώντας, αλλά δυστυχώς
όχι αποτρέποντας, την εξέλιξη.
Το πιθανολογούμενο τέλος
των παγετώνων της ∆υτικής
Ανταρκτικής οφείλεται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία της
θάλασσας είναι κάθε χρόνο και
πιο υψηλή.
Τα στοιχεία για το 2021, που
μόλις δημοσιεύθηκαν, δείχνουν
ότι τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες υδάτων από καταβολής μετρήσεων. Λόγω των
ιδιοτήτων του νερού, η υπερ-

θέρμανση των υδάτων εξελίσσεται πολύ πιο αργά αλλά
και πολύ πιο σταθερά από την
υπερθέρμανση του αέρα. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει ότι
ακόμη και αν σταματούσαν αύριο οι ρύποι που εγκλωβίζουν
θερμότητα στην ατμόσφαιρα,
οι ωκεανοί έχουν συσσωρεύσει τόση θερμική ενέργεια που
πολλές αλλαγές στους πόλους
θεωρούνται ήδη αναπότρεπτες.

«Don’t Look Up»
Στην ταινία «Don’t Look Up»,
μια σατιρική αλληγορία για την
κλιματική κρίση, οι δύο επιστήμονες περνούν από την πλήρη
άγνοια κινδύνου στην πλήρη
συναίσθηση της επερχόμενης
καταστροφής σε λίγες ώρες.
Στην κλιματική κρίση, οι ομάδες που καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό είναι πολλές
και αποτελούνται από χιλιάδες
επιστήμονες, οι προσεγγίσεις

Η ενεργειακή κρίση
Ομως τους τελευταίους μήνες, το χάσμα ανάμεσα σε όσα
πρέπει να γίνουν για να μειωθεί ο αντίκτυπος της κλιματικής
κρίσης και σε όσα απαιτεί η συγκυρία έγινε ακόμη μεγαλύτερο. Ειδήσεις όπως αυτή για τους
παγετώνες της ∆υτικής Ανταρκτικής, για τις συγκεντρώσεις
ρεκόρ διοξειδίου του άνθρακα
ή για τις συγκεντρώσεις μεθανίου, που επίσης κατέρριψαν όλα
τα ρεκόρ, υποσκελίζονται από
την πιεστική ενεργειακή κρίση.
Οταν οι τιμές των καυσίμων
μετατρέπουν σε άθλο την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος,
πετρελαίου ή φυσικού αερίου,
το βραχυπρόθεσμο αίτημα είναι για περισσότερα και φθηνότερα ορυκτά καύσιμα. Είναι
αυτό ακριβώς που επιδιώκουν
όσοι ακόμα θησαυρίζουν από
τον κλάδο που οδηγεί τον πλανήτη στην καταστροφή.

που ακολουθούν διαφέρουν και
η διαδικασία συνειδητοποίησης έχει διαρκέσει δεκαετίες.
Αλλά η αντίδραση της πολιτικής εξουσίας μοιάζει σε καταθλιπτικό βαθμό με το «sit tight
and assess» (ας περιμένουμε
και ας εκτιμήσουμε την κατάσταση) της προέδρου Ορλίν,
που υποδύεται η Μέριλ Στριπ
– και αυτή είναι μια επιεικής
αποτίμηση. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές αποφάσεις
δίνουν περισσότερη ενέργεια
στον κομήτη που λέγεται αποσταθεροποίηση του κλίματος,
αυξάνοντας κάθε χρόνο και περισσότερο την καταστροφική
του δύναμη.
Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου.
Είναι γνωστό ότι όσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει στην ατμόσφαιρα,
τόσο περισσότερη θερμότητα
εγκλωβίζεται και τόσο περισσότερο αποσταθεροποιείται το

Η αποστολή μυστικών
από τους ηγεμόνες
της Αναγέννησης

Δύσκολη τέχνη

Του WILLIAM BROAD
THE NEW YORK TIMES

Ευρηματική μέθοδο «κλειδώματος»
βασιλικών επιστολών είχαν επινοήσει οι ηγεμόνες του 16ου αιώνα,
σε μία προσπάθεια να προστατεύσουν την αλληλογραφία τους από
τα μάτια κατασκόπων ή αδιάκριτων αυλικών. Τα βασιλικά γράμματα διπλώνονταν, ενώ κομμάτι
χαρτί έμενε εκτός του πλαισίου,
για να ραφτεί και να δημιουργήσει έτσι δικό του φάκελο. Για να
διαβάσει το περιεχόμενο ένας κατάσκοπος θα έπρεπε να κόψει τη
ραφή, αποκαλύπτοντας την πράξη
του. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησε η Αικατερίνη των Μεδίκων το
1570, ενόσω ο ασθενής γιος της
Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο
της Γαλλίας. Η βασίλισσα Ελισάβετ έκανε το ίδιο το 1573, ενώ το
παράδειγμα αυτό ακολούθησε και
η Μαίρη της Σκωτίας το 1587, λίγο πριν οδηγηθεί από τον δήμιο
στον αποκεφαλισμό της.
«Οι ηγεμόνες αυτοί γνώριζαν
πολλούς τρόπους για τη διασφάλιση της αλληλογραφίας τους,
αλλά επέλεγαν συστηματικά το
κλείδωμα. Η κατασκευή κλειδαριάς-σπείρας από χαρτί απαιτεί
μεγάλη τέχνη. Αν κάνεις κάποιο
λάθος, πρέπει να αρχίσεις από
την αρχή και να δαπανήσεις ώρες

για το γράψιμο και το περίτεχνο
δίπλωμα», λέει η συντηρήτρια
στη βιβλιοθήκη του ΜΙΤ, Γιάνα
Νταμπρόζο.
Τη μέθοδο του «κλειδώματος»
επιστολών μελέτησε ενδελεχώς
ομάδα του ΜΙΤ, υπό τη δρα Νταμπρόζο, δημοσιεύοντας πρωτότυπη και σημαντική μελέτη για
το θέμα. Τον ∆εκέμβριο, η επιστημονική ομάδα παρουσίασε
εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, η οποία επιτρέπει την
ανάγνωση των κλειδωμένων επιστολών χωρίς να απαιτείται το
άνοιγμα και η καταστροφή τους.
Παρότι η μέθοδος αυτή εξαφανίσθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα
με την εμφάνιση φακέλων μαζικής παραγωγής και τη βελτίωση
των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
το χάρτινο κλείδωμα θεωρείται
σήμερα προάγγελος των συστημάτων κρυπτογράφησης διεθνών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η
μελέτη της επιστημονικής ομάδας εστιάζει σε επιστολή της
Αικατερίνης των Μεδίκων, που
γράφτηκε το 1570, ενόσω η Αικατερίνη ήταν αντιβασιλέας του
ανήλικου –και ασθενούς– γιου
της Καρόλου. Η Αικατερίνη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην
ευρωπαϊκή ιστορία του 16ου αιώνα. Η συγκεκριμένη επιστολή
απευθύνεται στον Γάλλο στρατη-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΟΥΦΙΤΣΙ

Το χάρτινο «κλείδωμα» επιστολών

Ο γάμος της Αικατερίνης των Μεδίκων και του Ερρίκου, δούκα της Ορλεάνης. Πίνακας (λεπτομέρεια) του Jacopo da
Empoli (1551-1640). Η μελέτη της επιστημονικής ομάδας εστιάζεται σε «κλειδωμένη» επιστολή της Αικατερίνης, που
γράφτηκε το 1570, ενόσω αυτή ήταν αντιβασιλέας του ανήλικου –και ασθενούς– γιου της Καρόλου.

Η μέθοδος θεωρείται
σήμερα προάγγελος
των συστημάτων
κρυπτογράφησης
διεθνών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
γό, πολιτικό και διπλωμάτη Ραϊμόνδο ντε Μπεκαρί. Οι ερευνητές
επέλεξαν την επιστολή, διότι η
περίπλοκη «κλειδαριά» της παραμένει σχεδόν άθικτη, επιτρέποντας ακριβή «αναπαράσταση»
της μεθόδου.
Αλλη κλειδωμένη επιστολή
προέρχεται από τη βασίλισσα
Ελισάβετ, η οποία επικοινωνεί

το 1573 με τον τότε διάδοχο του
γαλλικού θρόνου και μετέπειτα
βασιλιά Ερρίκο Γ΄. Η ομάδα μελέτησε επίσης δύο επιστολές της
Μαίρης της Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που συνέταξε λίγη ώρα πριν από την
εκτέλεσή της, το 1587. Η ειδικός
του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης Αλισον Ουίγκινς υποστηρίζει ότι η χρήση της σπείρας για
το κλείδωμα των επιστολών της
βασίλισσας δεν γινόταν μόνο για
λόγους ασφαλείας επικοινωνιών,
αλλά και ως δείγμα κοινωνικού
στάτους. Ο συνδυασμός της περίτεχνης κλειδαριάς, του γραφικού χαρακτήρα του αποστολέα
και της βασιλικής υπογραφής
επέτρεπε στη Μαίρη να επιβεβαιώνει τους δεσμούς αίματος ή

υποταγής με τους υπηκόους της.
«Βρισκόμαστε ακόμη στο
πρώιμο στάδιο της επιστημονικής έρευνας και της συλλογής τέτοιων επιστολών από μουσεία σε
όλη την Ευρώπη. Θα χρειασθούν
ακόμη δεκαετίες για να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα
της χρήσης της μεθόδου και της
κοινωνικής σημασίας της», τονίζει η δρ Νταμπρόζο. Παρότι η
επιστημονική δημοσίευση της
ομάδας του ΜΙΤ εστιάζεται σε
γυναίκες επιστολογράφους, την
τεχνική του σφραγίσματος επιστολών χρησιμοποιούσαν και
άνδρες ηγεμόνες ή πλούσιοι
αστοί, που επιθυμούσαν να βεβαιωθούν για την ασφάλεια των
επικοινωνιών τους στην προ βιομηχανική εποχή.

Ο δρ Ντάνιελ Σμιθ, λέκτορας αγγλικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου
King’s College του Λονδίνου, εξηγεί ότι η τέχνη της
χάρτινης κλειδαριάς ήταν
τόσο προηγμένη, που η
προσωπική κλειδαριά ενός
επιστολογράφου μπορούσε να λειτουργήσει και σαν
άτυπη υπογραφή. «Η επιστολή γινόταν πρεσβευτής
της προσωπικότητας», λέει
ο Σμιθ. Πριν από τη δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών μεθόδων ανάγνωσης
των κλειδωμένων επιστολών, η αποκρυπτογράφηση μπορούσε να διαρκέσει
δεκαετίες. Χρειάστηκαν
δέκα χρόνια για να καταλήξουν οι ειδικοί ότι η Μαίρη της Σκωτίας είχε κλειδώσει επιστολή προς τον
αδελφό της. Με τα σημερινά ψηφιακά συστήματα,
η επιστολή θα μπορούσε
να έχει διαβαστεί σε λίγες
μόλις ημέρες. Η ομάδα του
ΜΙΤ προετοίμαζε ήδη από
πέρυσι αναβάθμιση του
λογισμικού της, μειώνοντας ακόμη περισσότερο
τον χρόνο αποκρυπτογράφησης των κλειδωμένων
επιστολών. Η Ντέμπορα
Χάρκνες, του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, παρομοίασε την
ψηφιακή μέθοδο με «αρχαιολογική ανασκαφή»,
που επιδιώκει να περιορίσει στο ελάχιστο τη φθορά
στα ευαίσθητα υλικά που
επεξεργάζεται και μελετά.
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Ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Ο Κύπριος πρόεδρος υπήρξε εμβληματική μορφή του σύγχρονου ελληνισμού και εκφραστής μακραίωνης παράδοσης
Του ΕΥΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Στις 3 Αυγούστου 1977 σημειώθηκε
μια ανυπολόγιστης έκτασης απώλεια για τον ελληνισμό: ο πρόεδρος
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, απεβίω-

σε έπειτα από καρδιακή προσβολή. Η κοίμησή του συνέβη σε μια
εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, όταν
συζητείτο η πιθανή επίλυση του
Κυπριακού στη βάση της συμφωνίας που είχε, λίγο πριν, συνάψει
με τον Ραούφ Ντενκτάς. Η επίτευ-

ξη των αναγκαίων επώδυτον άνθρωπο που την είχε
νων συμβιβασμών έγινε ποοδηγήσει στην ανεξαρτηλύ πιο δύσκολη χωρίς την
σία και την είχε κυβερνήσει
χρόνια
παρουσία του αδιαμφισβήαπό το 1960, καλείτο έξαφνα
πριν
να υπερβεί τη διακυβέρνητητου ηγέτη της ελληνικής
κυπριακής κοινότητας. Επιπλέον, ση από έναν εθνικό ηγέτη και να
η Κυπριακή ∆ημοκρατία, χάνοντας περάσει σε άλλο, πολύ περισσότε-
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ρο απαιτητικό επίπεδο θεσμικής
και πολιτικής οργάνωσης. Πράγματι, δεν έχει επαρκώς τονιστεί
στη βιβλιογραφία και στη δημόσια
συζήτηση πόσο μεγάλο ήταν το
επίτευγμα της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, που κατάφερε, υπό το βά-

ρος τέτοιας απώλειας και του τρομακτικού πλήγματος της εισβολής
και της κατοχής, να συγκροτήσει
ένα πλήρως λειτουργικό πολιτικό
σύστημα, μια υποδειγματική δυτική δημοκρατία, ικανή να προσχωρήσει, αργότερα, στην Ε.Ε.

Ο τελευταίος εθνάρχης
της ελληνικής Ιστορίας
Εκλεγμένος με τη λαϊκή ψήφο στον
αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1950, ο
Μακάριος Γ΄ ήταν ο τελευταίος
εθνάρχης (με την πρωτογενή, πολιτικοθρησκευτική έννοια του όρου)
της ελληνικής ιστορίας: ως εκ τούτου, δεν ήταν μόνον θρησκευτικός, αλλά και πολιτικός ηγέτης της
κοινότητάς του, ο εγγυητής της
ελληνικής παράδοσης και ταυτότητας της νήσου. Ανέλαβε με μεγάλη ορμή τον ενωτικό αγώνα. Κορυφαίος μελετητής της βρετανικής
αποικιακής πολιτικής, ο Ρόμπερτ
Χόλαντ, σε δημοσίευμά του με τίτλο «The cult of Makarios», αναφέρεται στο δέος που προκαλούσε,
το 1950-60, στους Βρετανούς αντι-

4 Αυγούστου 1977. Η μεγάλη εθνική απώλεια από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αποτυπώνεται στην πρώτη σελίδα της «Κ».

Η εθναρχική του ιδιότητα, με την τεράστια
λαϊκή αποδοχή,
έθετε τούτο το όριο:
την αδυναμία του να
αποδεχθεί δύσκολους
συμβιβασμούς.
πάλους του ο αρχιεπίσκοπος, ως
εκφραστής μιας παράδοσης χιλίων
πεντακοσίων ετών. Οι μεγάλες του
πνευματικές δυνάμεις τονίζονταν
από αυτή την παράδοση της οποίας ήταν μέτοχος και εκφραστής,
και η οποία συνόδευε την ήρεμη,
μειλίχια και απίθανα πεισματική
στάση του στο εθνικό θέμα.
Η εθναρχική λειτουργία καθόριζε πάντοτε τη στάση του. Συνεπαγόταν ότι δεν ήταν ένας συμβατικός πολιτικός ηγέτης: ως εθνάρχης
Κύπρου, όφειλε να αναζητεί τις
ευρύτερες δυνατές συγκλίσεις και
να εκφράζει το σύνολο του λαού
του. Αυτό όμως ήταν αδύνατον
για έναν ηγέτη ο οποίος οφείλει
να λάβει δύσκολες αποφάσεις που

συνεπάγονται ρήξεις, συχνά επώδυνες. Με άλλα λόγια, η εθναρχική
του ιδιότητα, που του εξασφάλιζε
την τεράστιας έκτασης λαϊκή αποδοχή και του επέτρεπε να αναλάβει
τη δεκαετία του 1950 έναν αγώνα
ταυτόχρονα αλυτρωτικό και αντιαποικιακό με τόσο θαυμαστό τρόπο,
έθετε τούτο το όριο: την αδυναμία του να αποδεχθεί δύσκολους
συμβιβασμούς –από την ώρα των
διαπραγματεύσεών του με τον κυβερνήτη Χάρντινγκ το 1956, έως
και μετά την ανεξαρτησία– επειδή ακριβώς θα επέφεραν ρήξεις με
ένα τμήμα του λαού του. Αυτό διαφάνηκε πρωτίστως την ώρα της
σύναψης των συμφωνιών Ζυρίχης
και Λονδίνου, τις οποίες αποδέχθηκε (και τις βασικές κατευθύνσεις
των οποίων καθόρισε με τις οδηγίες του), αλλά οι οποίες ενσωμάτωναν μια τόσο δύσκολη επιλογή
όπως την αποκήρυξη της Ενωσης
στο διηνεκές: «έπρεπε» να φανεί
ότι επιβάλλονταν σε αυτόν, και
αυτό προσπάθησε (και κατάφερε) να προβάλει. Και όμως, ας μη
λησμονείται ότι δέχτηκε, για την
αποδοχή τους, τρομερές κατηγορίες για «επιορκία».
Ως εθνάρχης Κύπρου, ο Μακάριος συγκρούστηκε με όλες τις ελλαδικές κυβερνήσεις με τις οποίες
συνεργάστηκε – εύστοχα, έχει επισημανθεί ότι συγκρούστηκε ακόμη
και με τις υπηρεσιακές! Πάντως,
είχε πάντοτε καλύτερες επαφές,
και εμπιστευόταν περισσότερο,
τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, οι οποίες σέβονταν
την αυτονομία της Λευκωσίας ως
κέντρου αποφάσεων. Αντίθετα, οι
σχέσεις του με τις κεντρώες κυβερνήσεις είτε το 1950-52 είτε (ιδίως)
το 1963-66, ήταν κακές, επειδή
ακριβώς αυτές ακολουθούσαν το
δόγμα του «εθνικού κέντρου» και
ήταν πρόθυμες να καταπατήσουν
την αυτονομία της Λευκωσίας. Οι
κεντρώοι ηγέτες ειδικά το 1964-65
είχαν καλύτερες σχέσεις με τον
μεγάλο αντίπαλό του, τον Γεώργιο Γρίβα, τον οποίο άλλωστε ο
Γεώργιος Παπανδρέου όρισε, το
1964, ως ανώτατο στρατιωτικό διοικητή Κύπρου προξενώντας (όχι
άδικα) μεγάλη ανασφάλεια στον
αρχιεπίσκοπο.
∆εν ήταν τμήμα της εθναρχικής του λειτουργίας, αλλά δεν
πρέπει να λησμονείται ότι, το
1967-74, ο Μακάριος επιτέλεσε
και έναν άλλον ρόλο, ως ο μόνος
πλέον εκλεγμένος ηγέτης του ελληνισμού, που αντιπαραβαλλόταν
στην ταπεινωτική χούντα των
Αθηνών. Ισως εκείνη ήταν η καλύτερή του ώρα, καθώς εξέφρασε
μια πανεθνική αξίωση για δημοκρατία. Αυτός άλλωστε ήταν ένας
από τους παράγοντες που ώθησαν
τον Ιωαννίδη στην απόφαση να
επιχειρήσει το καταστροφικό πραξικόπημα εναντίον του, το 1974.

8.8.1977. Παρουσία εκπροσώπων 60 κρατών, αντιπροσώπων χριστιανικών εκκλησιών από σχεδόν όλο τον κόσμο και 250.000 λαού (του μισού πληθυσμού
της Κύπρου) έγινε η κηδεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο οποίος ετάφη κοντά στο «Θρονί της Παναγιάς» στο όρος Τρόοδος.

Επικίνδυνοι ελιγμοί στη διεθνή σκακιέρα
Ως ηγέτης του ενωτικού αγώνα, ο
Μακάριος υπήρξε ο Ελληνας ηγέτης που πρωτοείπε ότι ανήκουμε
–ή έστω ότι η Κύπρος ανήκει–
στη ∆ύση, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Λονδίνο, τον
Φεβρουάριο του 1953. Ωστόσο,
η μετέπειτα πορεία του, από τη
συμμετοχή του στην «αφροασιατική» διάσκεψη του Μπαντούγκ
το 1955 έως την ένταξη της Κύπρου στους Αδεσμεύτους το 1961,
ήταν διαφορετική. Εδώ βρισκόταν, πιθανότατα, ένα έλλειμμα
της πολιτικής του, το οποίο συνήθως εμφανίζεται στη στάση
των πολύ ευφυών ανθρώπων. Ο
Μακάριος είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στις πνευματικές δυνατότητές του και πίστευε ότι για τούτο
μπορούσε να ασκεί μια πολιτική
ελιγμών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων – μια πολιτική που κατέληγε, τελικά, σε κρημνοβασία.
Αλλά η ευφυΐα του, οσοδήποτε
ισχυρή, δεν μπορούσε, όπως φάνηκε, να αντισταθμίσει τους τεράστιους κινδύνους που διέτρεχε η
μικρή χώρα του στην πιο ταραγμένη περιοχή της υφηλίου. Ιδίως
όταν αυτή η ευφυΐα του δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τη
βλακεία του Ιωαννίδη.
Τούτο το χαρακτηριστικό του
συνδέεται με το μεγαλύτερο λάθος που διέπραξε κατά τη μακρά
πορεία του, δηλαδή την ένταξη
της Κύπρου στους Αδεσμεύτους.
Η κυβέρνηση Καραμανλή τον είχε ένθερμα ενθαρρύνει να εντάξει την Κύπρο στη ∆ύση: στο ΝΑ-

Αριστερά: Ιούνιος 1977. Ο Μακάριος με τον Κων. Καραμανλή στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα. ∆εξιά:
1956, εξορία στις Σεϋχέλλες. Από αριστερά, ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου, ο μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης.

Η ένταξη της Κύπρου
στους Αδεσμεύτους ήταν
το μεγαλύτερο λάθος
που διέπραξε κατά
τη μακρά πορεία του.
ΤΟ, αλλά εάν αυτό ήταν δύσκολο,
στην ανερχόμενη τότε ΕΟΚ. Ο
Μακάριος δεν ακολούθησε αυτή
τη συμβουλή, θεωρώντας ότι η
ένταξη στους Αδεσμεύτους αύξανε το διαπραγματευτικό του
περιθώριο με τους «μεγάλους».
Ωστόσο, η Κύπρος δεν μπορούσε να είναι ασφαλής εντασσόμενη στη θεσμική συγκρότηση του

Τρίτου Κόσμου. Μια τουρκική εισβολή σε κράτος-μέλος της ∆ύσης
ήταν αδιανόητη. Οχι όμως μια εισβολή σε μέλος των Αδεσμεύτων.
Πάντως, υπήρξε ο πιο προβεβλημένος διεθνώς ηγέτης του ελληνισμού της νεότερης και σύγχρονης εποχής. Κανείς –από τον
Καποδίστρια έως τον Βενιζέλο και
τον Καραμανλή– δεν απόλαυσε
την έκταση της φήμης του Μακαρίου, τη διαρκή παρουσία του όχι
μόνον στις επιστημονικές συζητήσεις αλλά και στα πρωτοσέλιδα
των εφημερίδων, και την επιβίωση
της μνήμης του στον απλό άνθρωπο. Ο Μακάριος απεικονίστηκε
στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων
της Μαντάμ Τισό – ακριβώς επει-

δή διέθετε μια αναγνωρισιμότητα
στον μέσο Ευρωπαίο ή Αμερικανό,
την οποία ουδείς άλλος Ελληνας
πολιτικός διέθετε. Αλλο ενδεικτικό
παράδειγμα, η αναφορά του, μαζί
με τους μεγάλους αντιαποικιακούς
ηγέτες, στη σατιρική σειρά του
BBC «Μάλιστα κύριε υπουργέ», το
έτος 1981, δηλαδή τέσσερα χρόνια
μετά τον θάνατό του και 25 μετά
την εκτόπισή του: «The letters
“JB” are the most outstanding
honour in the Commonwealth.
They stand for Jailed by the British. Gandhi, Nkrumah, Makarios, Ben Gurion, Kenyatta, Nehru,
Mugabe. The list of world leaders
is endless». Ηταν, βέβαια, όλοι ηγέτες χωρών του Τρίτου Κόσμου...

Ηγέτης με ανεπανάληπτη ιστορική εικόνα

1η Μαρτίου 1959. Θριαμβευτική υποδοχή του Μακαρίου στην Κύπρο μετά
την υπογραφή των Συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου.

Ο εθνάρχης Μακάριος δεν είναι
πλέον το είδος του ηγέτη που
απαιτείται για τον ελληνισμό
του 21ου αιώνα, ελλαδικό ή κυπριακό. Οι εθνάρχες ήταν ηγέτες ενός ασύντακτου έθνους
–ενός λαού που βρίσκεται σε
μεταίχμια–, ενώ ο ελληνισμός
σήμερα αποτελεί τμήμα του δυτικού κόσμου και είναι θεσμικά
συγκροτημένος. Η ιστορική εικόνα του Μακαρίου, όμως, παραμένει ανεπανάληπτη. Η αύρα
που τον περιέβαλλε υπερβαίνει
τους επιμέρους χειρισμούς του

και οφείλεται σε ένα συνδυασμό
παραγόντων. Πρώτον, το γεγονός ότι εξέφραζε μια παράδοση
αιώνων, παράδοση πνευματική
και πολιτική, πολύ παλαιότερη
από τις κρατικές παραδόσεις
των διεθνών συνομιλητών του.
Ειδικά εκείνη την εποχή, όταν
οι ευρωπαϊκές/δυτικές ελίτ διέθεταν ακόμη παιδεία με ισχυρό
κλασικό υπόβαθρο, ήταν αδιανόητο να επιδείξουν αλαζονεία
απέναντι σε μια υπογραφή από
κιννάβαρι που δόθηκε ως δικαίωμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

στα τέλη του 5ου αι. ∆εύτερον,
προσμετρούσε το γεγονός ότι,
αν και άνθρωπος της Εκκλησίας
και γενικά εκφραστής συντηρητικών πολιτικών τάσεων (ήταν
άλλωστε γνωστός ο φιλομοναρχισμός του), εκπροσώπησε στο
διεθνές πεδίο μια επανάσταση
(το 1955-59) και κατόπιν το Κίνημα των Αδεσμεύτων, δηλαδή
το διάβημα των φτωχών της Γης
που επιζητούσαν την ανακατανομή των πόρων του πλανήτη.
Τρίτον, εντυπωσίαζε ευρύτερα
η τεράστια προσωπική ικανό-

τητά του, βασισμένη πάντοτε
στην επίγνωση του ιστορικού
βάθους της παράδοσης που εκπροσωπούσε το αξίωμά του. Αυτά τα στοιχεία τον καθιστούσαν
μια προσωπικότητα γοητευτική,
ένα φαινόμενο ανεπανάληπτο
στη διεθνή ζωή.
* Ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου
είναι καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, γενικός γραμματέας
του Ιδρύματος της Βουλής για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Φτωχά
τα φετινά
μεταγραφικά
ψώνια

ΑΠΟΨΕΙΣ

Για πέναλτι στο Τμήμα
Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας

Οι προσθήκες και οι ανάγκες των ομάδων
που παλεύουν για τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Στα 33 χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρό μας ως
επαγγελματίας αθλητικός συντάχτης,
δεν θυμάμαι πιο ανταγωνιστικό –
συναρπαστικό πρωτάθλημα από αυτό της σεζόν που διανύουμε. Μάλιστα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
προκειμένου το ενδιαφέρον των φιλάθλων όχι μόνο να μην μειωθεί,
όσο θα πλησιάζουμε προς το τέλος,
αλλά να… κορυφωθεί στην τελική
φάση. Σε αυτό το ρεπορτάζ θα δούμε
αναλυτικά τις μεταγραφές των ομάδων που παλεύουν για την πρώτη
εξάδα και για τα 5 εισιτήρια για τις
τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Αφήσαμε πίσω τον Ολυμπιακό και
την Πάφος FC με τις οποίες θα ασχοληθούμε ξεχωριστά σε μια από τις
επόμενες εκδόσεις μας.

ΑΕΚ

Ενίσχυση με «εξάρι»
και αριστερό μπακ

Η μεσαία γραμμή είναι αυτή στην
οποίαν έχει εστιάσει ο Τσάβι Ρόκα
κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η απόκτηση του 21χρονου
Κυπριοαυστραλού μέσου Αντώνη
Μαρτή αποτελεί μια κίνηση με προοπτική και ο τεχνικός διευθυντής
της ΑΕΚ δεν θα περιοριστεί σε αυτήν.
Οι προσπάθειες έχουν στραφεί στην
απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με
αμυντικογενή χαρακτηριστικά μιας








Ο ΑΠΟΕΛ ενίσχυσε
την άμυνά του με δύο
ποδοσφαιριστές, ενώ
η ΑΕΛ έριξε όλο το βάρος
του προγραμματισμού
στην επίθεση.
και πλην του Άμπραχαμ Γκονζάλες
δεν υπάρχει το καθαρό «εξάρι» στο
ρόστερ. Άλλωστε, τόσο ο Γκουστάβο
Λέδες, όσο και ο Ραφαήλ Μάμας παραπέμπουν περισσότερο σε «οκτάρια». Από εκεί και πέρα οι συχνοί
τραυματισμοί των Άνχελ Γκαρσία
και Νικόλα Εγγλέζου δημιουργούν
κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Εκεί οι κιτρινοπράσινοι θα στοχεύσουν σε ποδοσφαιριστή καταλόγου
βήτα. Όσον αφορά τον επικρατέστερο για αποχώρηση από τον κατάλογο Α, φαβορί φαντάζει ο 37χρονος τερματοφύλακας Ρούμπεν Μαρτίνεθ, ο οποίος αποκτήθηκε για βασικός ωστόσο πλέον λογίζεται ως
τρίτη επιλογή πίσω από τον Ιωακείμ
Τούμπα και τον Ζόελ Λεάλ.
Κ. ΤΟΦH

ΑΡΗΣ

Ο Φραντζ Μπρόρσον
δείχνει τις... φιλοδοξίες

Η προσπάθεια του Άρη Λεμεσού
για περαιτέρω ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού του κατά την τρέχουσα χειμερινή μετεγγραφική περίοδο, δεν σταματά στον Φρανζ
Μπρόρσον. Ο Σουηδός κεντρικός
αμυντικός αποτελεί την ηχηρότερη
προσθήκη στο κυπριακό πρωτάθλημα στη φετινή εμβόλιμη μετεγγραφική περίοδο και ίσως των τελευταίων χρόνων. Πλέον η προσπάθεια
επικεντρώνεται στην εξεύρεση ενός
παίκτη που να αγωνίζεται ως ανα-

σταλτικός χαφ μεν, αλλά να διαθέτει
και οργανωτικά προσόντα. Στην ποδοσφαιρική γλώσσα, ένα «οκταροδεκάρι» δηλαδή. Ο Λιάσος Λουκά
ζήτησε και έναν κεντρικό επιθετικό.
Όπως τονίζεται από πλευράς Άρη,
προσθήκες θα γίνουν εφόσον εξευρεθούν οι παίκτες με το διαθέσιμο
μπάτζετ που ορίστηκε για μετεγγραφές. Παίκτες οι οποίοι θα είναι δεδομένο ότι θα μπορούν να προσφέρουν με στόχο να ενδυναμωθεί ουσιαστικά η «Ελαφρά Ταξιαρχία» για
να παραμείνει σε τροχιά διάκρισης
και συνεχίζοντας την εκπληκτική
της πορεία διατηρούμενη στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.
Είναι πιθανόν ο Άρης να μην προχωρήσει στην υλοποίηση τεσσάρων
μετεγγραφών.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Οι προσπάθειες στην ΑΕΚ έχουν στραφεί στην απόκτηση αμυντικού χαφ. Στον
Απόλλωνα βασικός στόχος είναι η προσθήκη ενός ακραίου επιθετικού.
τζιτς, αν βρεθεί ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.
Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΕΛ

Δύο προσθήκες
με μικρό ρίσκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο Ντικινί, ο Ναγιόκ
και ακραίος επιθετικός

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται
ο μεταγραφικός σχεδιασμός του
Απόλλωνα, με την ομάδα της Λεμεσού να κινεί τις διαδικασίες ούτως
ώστε να ολοκληρώσει την προσθήκη… νούμερο τρία. Στόχος είναι να
αποκτηθεί ένας ακραίος επιθετικός,
αφού παρότι αρχικά οι «Κυανόλευκοι» επιθυμούσαν να πάρουν παίκτη
που να κινείται στον άξονα, εν τέλει
αποφασίστηκε πως ο Αλεσαμί μπορεί
να θεωρηθεί ως μια επιπρόσθετη
επιλογή για την εν λόγω θέση. Από
εκεί και πέρα, αν θα γίνει τέταρτη
κίνηση αυτή πιθανότατα θα αφορά
επιθετικογενή ποδοσφαιριστή, ωστόσο απ’ τη στιγμή που δεν έχει παρθεί
ακόμη μια τέτοια απόφαση, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να εγγραφεί ο Ποντικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής επανεγγράφηκε ο Νικολά Ντιγκινί και αποκτήθηκε ο Αλεξάντερ
Ναγιόκ, που προορίζεται κυρίως για
αμυντικός μέσος, αλλά μπορεί να
δώσει βοήθειες και ως κεντρικός
αμυντικός ή δεξί μπακ. Στον αντίποδα, αποχώρησαν οι Αμίνι και Παπουνασβίλι, διαγράφηκε ο Στορ για
να πάρει τη θέση του ο Ουκρανός,
ενώ στην πόρτα εξόδου βρίσκεται
ο Μάρκοβιτς, ο οποίος θα φύγει όταν
ανακοινωθεί η επόμενη μεταγραφή.
Αυτά είναι τα δεδομένα στην παρούσα φάση, αλλά απ’ τη στιγμή
που υπάρχουν άλλες δύο εβδομάδες
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές.
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ενας επιθετικός καλύτερος
από αυτούς που έχει

Η μόνη ομάδα που δεν έκανε μεταγραφή μέχρι τώρα είναι η Ομόνοια.
Ο Ερνστ Ασάντε ξαναγράφτηκε μεν
παίρνοντας τη θέση του Μίκαλ Ντούρις - δεν θεωρείται όμως μεταγραφή
με την έννοια του όρου. «Ψάχνουμε
έναν επιθετικό για τη θέση του Ντούρις, αν τον βρούμε και είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε και
εντός του μπάτζετ μας θα τον πάρουμε. Αν δεν τον βρούμε δεν θα
πάρουμε». Αυτή ήταν η δήλωση του
Χένινγκ Μπεργκ μετά το ματς με
τον Ολυμπιακό. Άλλωστε ουκ ολίγες
φορές έχουμε ακούσει τον Νορβηγό
να λέει ότι «θα κινηθούμε αν βρούμε
κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε».

Η Ομόνοια είναι ημόνη ομάδα που
δεν έκανε μεταγραφή μέχρι τώρα.
Με βάση τις πληροφορίες ο παίκτης
που θέλει ο προπονητής είναι μεν
επιθετικός αλλά δεν είναι αμιγώς
κεντρικός κυνηγός. Είναι παίκτης
που θα διαθέτει την ικανότητα τελικής πάσας. Παίκτης δηλαδή που
έχει και στοιχεία δεκαριού. Αρχικά
υπήρχε η εκτίμηση ότι η Ομόνοια
θα εξαντλούσε τον αριθμό των μετεγγραφών. Με βάση τα γεγονότα
και τις τελευταίες δηλώσεις του προπονητή, η εκτίμηση λέει... μια μετεγγραφή. Η Ομόνοια προχώρησε
στην ανανέωση του συμβολαίου του
Άνταμ Λανγκ μέχρι το 2025.
Π. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ο Νοβότνι, ένας μέσος και
ένας πολυθεσίτης αμυντικός

Είθισται να λέμε πως ο προγραμματισμός σε μια μεγάλη ομάδα δεν
σταματάει ποτέ. Αυτό γίνεται και
στην Ανόρθωση, η οποία έχει ήδη
ανακοινώσει μια μετεγγραφική κίνηση στην εμβόλιμη περίοδο του
Ιανουαρίου. Ο Ούγγρος επιθετικός
Σόμα Νοβότνι είναι το πρώτο απόκτημα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», ενώ ειλημμένη είναι η απόφαση
για προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή
για τον άξονα της μεσαίας γραμμής
που θα είναι σε θέση να κάνει άμεσα
τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
Από εκεί και πέρα, είναι πάντοτε
ανοικτό το ενδεχόμενο απόκτησης
και τρίτου ποδοσφαιριστή καταλόγου
Α’, μ’ έναν πολυθεσίτη αμυντικό να
είναι στις επιθυμίες του Τιμούρ Κετσπάγια, αν βρεθεί κάτι καλό. Αξιολογούνται την ίδια ώρα και κάποιες
περιπτώσεις Κυπρίων ποδοσφαιριστών ή καταλόγου Β’ για να προσδώσουν περισσότερες επιλογές για
τη συνέχεια της σεζόν. Αποχώρησαν
ήδη από το ρόστερ οι Λάφερτι και
Κατσιαράβα, ενώ είναι πολύ πιθανό
να αποχωρήσει και ο Μπουσουλά-

Στα προηγούμενα χρόνια, στην
δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη στην ηγεσία της Εταιρείας, οι
«γαλαζοκίτρινοι» έκαναν τέσσερις
προσθήκες στο δυναμικό τους κάθε
Ιανουάριο. Κάποιες από αυτές αποδείχτηκαν πολύ καλές και βοήθησαν
στην υλοποίηση των στόχων. Αυτή
την φορά φαίνεται πως δεν θα γίνουν
άλλες προσθήκες πέραν των δύο που
έχουν ήδη γίνει. Προτεραιότητα του
Σωφρόνη Αυγουστή ήταν η απόκτηση κεντρικού αμυντικού για να καλύψει το κενό του Σάντος. Ο 22χρονος
Ολλανδός Μπερτ Έσελινγκ αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο στην άμυνα
της ΠΑΕΕΚ και έχει όλα τα στοιχεία
που δίνουν προοπτική στην συνεργασία του με τον ΑΠΟΕΛ. Ανάγκη
υπήρχε για δεύτερο δεξί μπακ. Ο Σ.
Αυγουστή προτίμησε την γνώριμη
λύση με τον έμπειρο και ετοιμοπόλεμο
Ζοάο Πέδρο, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και να βοηθήσει και επιθετικά αφού διαθέτει
την ποιοτική τελική πάσα. Φαίνεται
πως υπάρχει αρκετό «βάθος» στο δυναμικό των «γαλαζοκιτρίνων» που
μπορούν πλέον να παρουσιάσουν
δύο ισάξιες ενδεκάδες!
Γ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ

ΑΕΛ

Με νέα… γραμμή κρούσης!

Μετά την απόφαση για αντικατάσταση του Βοζίνια με τον Μπάλαζ
Μέγερι στο τέρμα, όλο το βάρος του
προγραμματισμού της ΑΕΛ έπεσε
στην επίθεση. Οι «γαλαζοκίτρινοι»
έβαλαν στον μηχανισμό τους την
έκρηξη και την ικανότητα στο ένας
εναντίον ενός που φέρνει μαζί του
ο Ρομάριο Μπαλντέ στα άκρα, προσθέτοντας παράλληλα και δύο ακόμα
επιλογές στην κορυφή, με τον 27χρονο Αμαντέι Μαρόσα που αποκτήθηκε
από τη Μούρα Σλοβενίας και τον
29χρονο Μολδαβό διεθνή Νικολάε
Μιλιντσεάνου από τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Απ’ αυτούς περιμένει να πάρει όσα
δεν της έδωσαν Άντονι Γεωργίου και
Αντρές Τσάβες που αποτελούν παρελθόν, ενώ για να αδειάσουν οι θέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή
όλων των νεοφερμένων στον κατάλογο Α χρειάζεται να προκύψει μία
ακόμα αποχώρηση, μιας και ο Αγγλοκύπριος δεν έπαιρνε θέση
ξένου/κοινοτικού. Ο Σάββας Παντελίδης αναμένεται να πάρει άμεσα
την απόφασή του, προκειμένου να
έχει στη διάθεσή του όλους τους νέους ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση.
Δ. ΒΡΟΥΛΛΙΔΗΣ

Έχουμε χάσει τον μπούσουλα γενικώς. Για
όσους δεν γνωρίζουν, ολοκληρώνεται ο αγώνας
ΑΕΚ- Απόλλων και η συνέχεια καλά κρατεί,
αφού άπαντες μετά από την ένσταση των Λεμεσιανών για αντικανονική συμμετοχή δύο
παικτών του αντιπάλου, περιμένουν την επανεξέταση των τεστ από το Ινστιτούτο ΝευΤου
ρολογίας και Γενετικής όπως επίσης και την
ΧΡΙΣΤΟΥ
έρευνα που διεξάγει το Υπουργείο Υγείας σχεΖΑΒΟΥ
τικά με τον τρόπο που λειτούργησαν οι Λαρνακείς ως προς την χρησιμοποίηση των δύο ποδοσφαιριστών.
Αντί δηλαδή για οφ-σάιτ, πέναλτι, ποδοσφαιριστές ή διαιτητές
μιλάμε πλέον για θετικούς, αρνητικούς, χημικούς και λειτουργούς
του Υπουργείου.
Και να ήταν μόνο αυτό; Δημοσιοποιείται μεσοβδόμαδα
το πόρισμα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του
Αθλητισμού, μέσα από το οποίο εξετάστηκε η καταγγελία
της Δόξας, για τυχόν χειραγώγηση του αγώνα με την Ομόνοια.
Και αφού καταλήγουν στο συμπέρασμα τέσσερις μήνες
μετά ότι δεν υπάρχει ίχνος υποψίας για πιθανή χειραγώγηση,
αναφέρονται- εμβαθύνουν σε μια φάση στο 90ο λεπτό μέσα
από την οποία εκτιμούν ότι έγινε λανθασμένος χειρισμός εκ
μέρους των διαιτητών.
Πέντε χρόνια μετά που θεσπίστηκε η Επιτροπή από την
Κυβέρνηση με στόχο να παταχθεί όσο γίνεται η διαφθορά
στο χώρο του ποδοσφαίρου, τρίτωσε το κακό (θυμίζουμε το
πόρισμα γιατί έκλεισε το μάτι τερματοφύλακας σ’ αντίπαλο
όπως επίσης και το πόρισμα καταγγελιών Παπασταύρου που
πήγε στην Εισαγγελία και ζητήθηκε να επιστραφεί από τον
ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής) αποδεικνύοντας ότι μάλλον
το έργο τους είναι αναποτελεσματικό.
Τόσα και τόσα μπορεί να τεθούν υπό εξέταση, σ’ ένα χώρο
που κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε πίνακες
διαφθοράς και χειραγωγημένους αγώνες και το επίσημο
όργανο του κράτους, καταλήγει σε συμπεράσματα του τύπου
αν είναι φάουλ ή δεν είναι.
Είναι κιόλας η δεδομένη ανυπαρξία της ΚΟΠ που μοιάζει
ωσάν και να μην υπάρχει, μήτε επικοινωνιακά, μήτε και στην
ουσία που άμα συνεχίσουμε έτσι σ’ αυτή τη χώρα, για τον
καταλογισμό ή όχι ενός πέναλτι θα τρέχουμε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Και καλά το λέει ο κόσμος που μέσα από την απελπισία
του διακωμωδεί την ανικανότητα των αρμοδίων ότι για
«παίκτες τουρίστες», θα απευθυνόμαστε στο Υφυπουργείο
Τουρισμού και για θέματα VAR στο Υφυπουργείο Έρευνας
και Καινοτομίας. Νισάφι πια με την ανικανότητα… τρελαθήκαμε
όντως μπερδεμένοι για το πώς, ποιος και γιατί.

Χαμένοι
στα πρωτόκολλα
Το σωστό, ιδανικό και φυσιολογικό, είναι οι
αγώνες να κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο.
Από την άλλη, οι κανονισμοί και οι νόμοι πρέπει
να τηρούνται, κανείς δεν είναι υπεράνω και
εκεί και όπου προκύπτει αμφιβολία για παραβίασή τους, δικαίωμα αλλά και… υποχρέωση
της κάθε ομάδας να προστατεύσει και να διεκΤου
δικήσει τα δικαιώματα και συμφέροντά της.
ΓΙΩΡΓΟΥ
Αυτά ως προς το ντέρμπι ΑΕΚ – Απόλλωνα.
ΛΟΓΙΔΗ
Το λόγο έχουν πλέον οι νομικοί, τα έγγραφα,
οι αποδείξεις ή διαβεβαιώσεις, εκεί και όπου υπάρχουν.
Δύσκολες υποθέσεις για τον Αθλητικό Δικαστή, παλαιότερα
την Δικαστική Επιτροπή και σε κάποιες περιπτώσεις την
ΑΔΕΑ, υπήρξαν και στο παρελθόν. Υποθέσεις αντικανονικής
συμμετοχής ποδοσφαιριστών πολλές τα τελευταία χρόνια.
Αυτή τη φορά, ο βαθμός δυσκολίας εστιάζεται στις ιδιαιτερότητες
μιας υπόθεσης η οποία εμπίπτει σ’ ένα πρωτόκολλο που πρόσφατα ετοιμάστηκε και για πρώτη φορά, σε μια τόσο σοβαρή
υπόθεση, οι νομικοί ανατρέχουν στις πρόνοιές του. Επιπρόσθετα,
στην όλη υπόθεση εμπλέκονται και έχουν σημαντικό ρόλο
να επιτελέσουν, πρόνοιες νόμων, κανονισμών και αποφάσεων
πέρα από τα καθαρά αθλητικά πλαίσια.
Είναι γι’ αυτό που επιβάλλεται, εάν και εφόσον οι ιδιαίτερες
συνθήκες λόγω πανδημίας συνεχιστούν, η ΚΟΠ να αναθεωρήσει
σε σημαντικό βαθμό κάποιες από τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου
διεξαγωγής αγώνων. Κυρίως σε θέματα ελέγχου, ως προς την
τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται. Το πρωτόκολλο
προνοεί μεν, αφήνει δε την ευθύνη στις ομάδες και στη βάση
των όσων προβλέπονται γενικότερα από τους νόμους του
κράτους.
Κανείς δεν ελέγχει από πλευράς ΚΟΠ, αν οι ομάδες
δηλώνουν όλα τα κρούσματα που εντοπίζονται, ειδικά σε
ελέγχους που διεξάγονται από κινητές μονάδες στα προπονητικά τους κέντρα. Και πως διασφαλίζεται σε μια τέτοια
περίπτωση, ότι ποδοσφαιριστές θετικοί στον ιό, ακολουθούν
τις σωστές και προβλεπόμενες διαδικασίες, σε σχέση με
χρονικό διάστημα περιορισμού τους ή αν επιστρέφουν νωρίτερα, σε περίπτωση ενός αρνητικού τεστ, πριν ακόμη παρέλθει το διάστημα της καραντίνας τους; Αφού η ΚΟΠ δεν
ελέγχει τις διαδικασίες, τη συχνότητα και το σύνολο διαγνωστικών ελέγχων στην ομάδα, ποιος μπορεί να διασφαλίσει
πως όντως δεν θα υπάρχουν ενεργά κρούσματα σε μια ομάδα,
για συγκεκριμένη περίοδο και προκειμένου αν παραστεί
ανάγκη στη συνέχεια να δικαιούται αναβολή (ξανά) στα
τέσσερα κρούσματα και όχι στα δέκα;
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,24%

X.A.
4,70%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-1,5%

-1,4%

-1,28%

-0,13%

1,52%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
«Προικίζουν»
με 20.000 ευρώ
τους νέους άνω
των 18 ετών
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

4,09%

0,93%

Χρηματοδοτικές ανάγκες 1,9 δισ. φέτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ο χάρτης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους - Αναμένεται νέα έξοδος στις αγορές για μισό δισ.
Ενα δισεκατομμύριο ευρώ με επιτόκιο λίγο κάτω από 1% άντλησε
η Κύπρος με την πρώτη για το
2022 έξοδο στις αγορές. Ωστόσο,
όπως διαφαίνεται, εντός του
έτους θα χρειαστεί να αντλήσει
ξανά από τις αγορές άλλο 0,5

δισεκατομμύριο ευρώ για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της
ανάγκες. Το χρέος της Κύπρου,
σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης του Δημοσίου
Χρέους, ανέρχεται στα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα

στο 2022 θα πρέπει να αποπληρώσει χρέη ύψους 1,91 δισ. Μέχρι και το 2030 η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αποπληρώσει 18 δισ. ευρώ, ενώ από
εκεί και πέρα μέχρι και το 2051,
οι αποπληρωμές θα είναι λιγό-

τερες. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου, το 2022 το χρέος ως προς
το ΑΕΠ θα συνεχίσει την πτωτική του τάση προσεγγίζοντας
το 100,9% και στη συνέχεια θα
κινηθεί περαιτέρω πτωτικά προ-

σεγγίζοντας το 96,9% και 90,2%
το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.
Ο Υπ. Οικονομικών ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση πως το
χρέος θα πάει σε διψήφιο νούμερο εντός του 2022, συγκεκριμένα στο 98%. Σελ. 3

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Καίνε οι τιμές βασικών
αγαθών στην Ελλάδα

Φρενίτιδα επενδύσεων εκατομμυρίων σε εικονικά οικόπεδα

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας

δεκαετίας διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, φτάνοντας το 5,1%.
Εκτός από το φυσικό αέριο και το ρεύμα,
μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν και σε
βασικά είδη διατροφής, όπως το ψωμί,
τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο, το κρέας, οι
πατάτες κ.ά. Σελ. 6

Η Κύπρος
υλοποίησε
37 συστάσεις
της Moneyval
Εκκρεμούν άλλες τρεις
Η Κύπρος έχει συμμορφωθεί πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με τις 37
από τις 40 υποδείξεις της Moneyval για την καταπολέμηση του
μαύρου χρήματος. Σε αξιολόγησή
της αναφέρει ότι εκκρεμεί ακόμη
η αντιμετώπιση τριών «μελανών
σημείων». Ωστόσο, επισημαίνει
ότι έχουν γίνει αισθητές βελτιώσεις, τις οποίες όμως δεν πρόλαβε
να αξιολογήσει. Σελ. 3

ΕΛΛΑΔΑ

«Ηλεκτροσόκ» από
λογαριασμούς ρεύματος
Στα ύψη είναι οι λογαριασμοί ρεύματος

των νοικοκυριών στην Ελλάδα για Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το επιπλέον μηνιαίο
κόστος για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 600 κιλοβατωρών, μόνο για το ρεύμα,
υπολογίζεται για τον Νοέμβριο περί τα
80 ευρώ και για τον Δεκέμβριο τα 100
ευρώ! Σελ. 5

Τρεις προσφορές
για τα δάνεια
της Ελληνικής

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Yψους 700 εκατ. ευρώ

Η πανδημία δεν έβαλε
σε καραντίνα τις τιμές
Η πανδημία δεν ανέκοψε το ράλι τιμών

στα ακίνητα στην Ελλάδα. Μόνο κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2021 η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στην Αττική διαμορφώθηκε σε 1.840 ευρώ/τ.μ.,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,6%. Αύξηση σημείωσαν και τα
ενοίκια. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,64%

0,14%

Γερμανία

-0,09%

-0,03%

Γαλλία

0,33%

0,04%

Ιταλία

1,21%

-0,09%

Ισπανία

0,58%

-0,06%

Ιρλανδία

0,31%

-0,04%

Ελλάδα

1,49%

0,11%

Ην. Βασίλειο

1,10%

-0,05%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low) R-2 (middle)
BΒΒF3
Ba1
NP
BBΒΑ-3

Oλοι γνωρίζουν πως σε όλο τον κόσμο οι τιμές ακινήτων βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά η πανδημία του κορωνοϊού έχει γεννήσει και μια
άλλη –όχι και τόσο γνωστή– φρενίτιδα. Οντως, ορισμένοι επενδυτές, όπως σχετικώς αναφέρει σε δημοσίευμά του το αμερικανικό
ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC, είναι πρόθυμοι να καταβάλουν εκατομμύρια δολάρια για οικόπεδα τα οποία ούτε στη Νέα Υόρκη βρίσκονται ούτε
στο Μπέβερλι Χιλς. Στην πραγματικότητα αυτά τα τμήματα γης δεν υπάρχουν εδώ στη Γη, αλλά στον κυβερνοχώρο σε μια ομάδα εικονικών
κόσμων, τους οποίους οι εντός των κύκλων της τεχνολογίας τούς έχουν χαρακτηρίσει μετασύμπαν. Σελ. 11

Τρεις είναι οι προσφορές για το
χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων
που έχει προς πώληση η Ελληνική
Τράπεζα, ύψους 700 εκατ. ευρώ.
Η μία έχει γίνει από την Pimco,
η δεύτερη από το επενδυτικό ταμείο Cerberus Capital και η τρίτη
από κοινοπραξία Bain Capital
Credit, Fortress Investment Group
καθώς και την doValue. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Προκλήσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο
Η σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αναγνωρίζεται
όλο και εντονότερα τα τελευταία
χρόνια. Πλείστοι αναλυτές θεωρούν τον χρηματοοικονομικό
αναλφαβητισμό, την έλλειψη δηλαδή των δεξιοτήτων και γνώσεων
που θα επέτρεπαν τη λήψη ενημερωμένων και αποτελεσματικών
αποφάσεων σε σχέση με τους ατομικούς οικονομικούς πόρους, ως
μια από τις γενεσιουργούς αιτίες
οικονομικών κρίσεων.
Τα νοικοκυριά, ως αναπόσπαστα κύτταρα της οικονομίας, που
δε διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση για λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα για ολόκληρη την κοινωνία. Ιδιαίτερα
στα πλαίσια του σημερινού πολυσύνθετου χρηματοπιστωτικού
συστήματος και των πολλαπλών
και εύκολα προσβάσιμων επεν-

δυτικών ευκαιριών, η απουσία
χρηματοοικονομικής κατάρτισης
αποτελεί οξύ κοινωνικό πρόβλημα
και συμβάλλει στην υπερβολική
έκθεση των πολιτών σε κινδύνους.
Συναφώς, ο κρατικός τομέας στις
πλείστες χώρες δεν έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό εποπτικό πλαίσιο που να διασφαλίζει
ουσιαστική προληπτική δράση.
Στην Κύπρο, αριθμός μελετών
καταδεικνύουν σειρά προκλήσεων:
Πρώτο, είναι ξεκάθαρο ότι
υστερούμε σε θέματα χρηματοοικονομικής παιδείας. Σε έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην
οποία πραγματοποιείται σύγκριση
της χρηματοοικονομικής παιδείας
με το ΑΕΠ, η Κύπρος είναι περίπου
στο μέσο της κατάταξης, κοντά
στην Ιταλία και τη Σαουδική Αραβία και μακριά από τις πρώτες χώρες, όπως η Δανία, το ΗΒ, η Σιγ-

ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǗǐǎįǆǄǗǐ
ĭ
ǎǏǎǊǎǄǈǉǗǐǎįǆǄǗǐ
Ǆ
ǈĮĲǎƮǘ
ƮǘȺǏǎǐ
ǄǈĮĲǎƮǘȺǏǎǐ

καπούρη, κτλ. Λιγότερο από 20%
του πληθυσμού της Κύπρου διαθέτει υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ενώ
περισσότερο από 50% χαρακτηρίζεται από χαμηλό.
Δεύτερο, η Κυπριακή κοινωνία
παρουσιάζει ανισότητες σε τρία
πεδία: (α) ανισότητα μεταξύ φύλων, που υποδηλοί ότι οι άνδρες
διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, (β) μορφωτική ανισότητα,
που υποδηλοί ότι η χρηματοοικονομική γνώση αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης,
και (γ) γενεαλογική ανισότητα,
σύμφωνα με την οποία το χρηματοοικονομικό επίπεδο αυξάνεται με την ηλικία.
Τρίτο, ο βαθμός χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού επηρεάζει
τις οικονομικές αντιλήψεις και
συμπεριφορές. Για παράδειγμα,

παρόλο που τα άτομα χαμηλού
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ανησυχούν περισσότερο
για την αποπληρωμή των λογαριασμών τους, τη συντήρηση του
κόστους ζωής τους και την έλλειψη
επαρκούς σύνταξης, εντούτοις
δεν έχουν καλή αντίληψη για την
ορθολογική χρήση των χρηματοοικονομικών τους πόρων. Παράλληλα, πολύ λιγότεροι διαθέτουν
επαρκείς αποταμιεύσεις, σε σύγκριση με άτομα υψηλού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.
Οι επιπτώσεις έχουν ήδη ωθήσει αριθμό κυβερνήσεων σε δράση. Πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί
σε νομοθεσίες των κρατών μελών,
αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τους τρόπους ενδυνάμωσής τους, με απώτερο σκοπό τη
διασφάλιση ικανοποιητικής σύνταξης για όλα τα κοινωνικά στρώ-

ȅȠįȘȖȩȢİȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝȠȢıĲȘȞ
ĮȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮ

ματα. Σε χώρες, όπως η Κύπρος,
όπου η αναμενόμενη διάρκεια
ζωής αυξάνεται, εύρωστα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής
σταθερότητας.
Επιπλέον, απαιτείται και στη
χώρα μας η θέσπιση μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού εκπαιδευτικού πλάνου, το οποίο να
στοχεύει κυρίως τις ευάλωτες ομάδες. Γενικά, επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά θέματα με ορθολογιστικό τρόπο και
με γνώμονα τις επιπτώσεις των
πολιτικών και πρακτικών μας για
τις επερχόμενες γενιές.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της Pricewaterhouse
Coopers Investment Services.
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Της PARISA KAMALI*

Υποχωρούν οι ναύλοι
μεταφοράς εμπορευμάτων
Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο το
κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων
έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη,
μιας και οι καταναλωτές αποδέσμευσαν τις σωρευμένες αποταμιεύσεις
τους. Και ο στόχος τους ήταν να
αποκτήσουν νέα αγαθά, ενόσω η
πανδημία του κορωνοϊού εξακολουθούσε να κλονίζει το παγκόσμιο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι
ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέσω των πλοίων έχουν παρουσιάσει υπερτετραπλάσια αύξηση
αφ’ ης στιγμής ξέσπασε η πανδημία
του κορωνοϊού. Εν τω μεταξύ, ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις
στα μεταφορικά παρατηρήθηκαν
κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του
παρελθόντος έτους. Τα περιοριστικά
μέτρα που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο
εγκλεισμών για να ανασχεθεί η εξάπλωση της ασθένειας, οι ελλείψεις
<
<
<
<
<
<
<

Η μείωση του κόστους
φανερώνει ότι η δυναμική ζήτηση αγαθών
είναι σε κάμψη.
που σημειώνονται σε ειδικευμένο
προσωπικό και οι πιέσεις που
ασκούνται στα δίκτυα διαχείρισης
των συστημάτων μεταφοράς αγαθών
σε όλο τον κόσμο έχουν οδηγήσει
σε αυξήσεις των ναύλων, αλλά και
έχουν προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση και παραλαβή.
Παρά ταύτα, οι πιέσεις αυτές αρχίζουν να αμβλύνονται. Βάσει των
στοιχείων που εξετάσαμε φαίνεται
πως οι διεθνείς ναύλοι μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων άρχισαν να
υποχωρούν σε σύγκριση με τα πρωτοφανή επίπεδα ρεκόρ πέρυσι τον
Σεπτέμβριο. Εκτοτε εμφανίζουν μια
πτώση της τάξεως του 16% και αυτή
ως επί το πλείστον οφείλεται στην
κάμψη των ναύλων που χρεώνονται
για τα δρομολόγια διάπλου του Ειρηνικού με κατεύθυνση προς Ανατολάς, τα οποία και συνιστούν τον
βασικό θαλάσσιο σύνδεσμο ανάμεσα
στους κινεζικούς λιμένες και στους
αντίστοιχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μείωση του κόστους φανερώνει ότι η δυναμική ζήτηση αγαθών υποχωρεί μετά την παραδοσιακά υψηλή περίοδο για τις θαλάσ-

σιες μεταφορές, η οποία συνήθως
διαρκεί από τον Αύγουστο έως και
τον Οκτώβριο. Επιπροσθέτως, οι
Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν εντολή
προσφάτως σε ορισμένα λιμάνια
της χώρας να διευρύνουν το ωράριο
λειτουργίας τους και να βελτιώσουν
την αποδοτικότητά τους, ούτως
ώστε να ελαττωθεί η συμφόρηση.
Παρά το γεγονός ότι οι ναύλοι
έχουν περισταλεί, ενδεχομένως να
διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα καθ’
όλη τη διάρκεια του 2022. Αλλωστε,
ορισμένα σοβαρά προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυσίδα δεν μπορούν
αυτομάτως να επιλυθούν: τέτοια
είναι η συσσώρευση παραγγελιών,
οι καθυστερήσεις στα λιμάνια, οι
ελλείψεις εργατικών χεριών σε συναφείς θέσεις, τα εμπόδια της μετακίνησης των προμηθειών στο εσωτερικό και οι προκλήσεις για τον
κλάδο της ναυτιλίας, όπως είναι η
αργή αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και η συσπείρωση, η οποία
έφερε τον έλεγχο της αγοράς στα
χέρια λίγων. Από την άλλη πλευρά,
εάν η πανδημία χαλιναγωγηθεί στο
μέλλον, τότε η ζήτηση εμπορεύσιμων
προϊόντων ίσως και να αποδυναμωθεί
σταδιακά, καθώς ορισμένοι κλάδοι
παροχής υπηρεσιών, όπως τα ταξίδια
και η φιλοξενία, θα ανακάμπτουν.
Οι ακριβότεροι ναύλοι και η σπανιότητα αγαθών εκτιμάται πως θα
οδηγήσουν σε άνοδο τιμών. Η Διάσκεψη για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ προβλέπει ότι εάν
οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευμάτων
διατηρηθούν υψηλοί έως και το 2023,
τότε τα επίπεδα τιμών στις εισαγωγές
και οι τιμές καταναλωτή μπορεί να
αυξηθούν 10,6% και 1,5%, αντιστοίχως. Ο συνεπαγόμενος αντίκτυπος
θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερος
για μικρές νησιωτικές και αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες σε μεγάλο
βαθμό εξαρτώνται από εισαγωγές
που φθάνουν από τη θάλασσα. Πάντως, η επαναφορά των ναύλων σε
προ πανδημίας επίπεδα απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις σε έργα υποδομών, στην ψηφιοποίηση του κλάδου μεταφοράς εμπορευμάτων και
την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης
του εμπορίου.

* Η κ. Parisa Kamali είναι οικονομολόγος
του Τμήματος Στρατηγικής, Πολιτικήςκαι
Ανασκόπησης του ΔΝΤ.Το άρθρο δημοσιεύεται στο ιστολόγιοτου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στο φως τα ερείπια
ρωμαϊκής κωμόπολης
ΛΟΝΔΙΝΟ. Τα ερείπια πλούσιας και
πολύβουης ρωμαϊκής κωμόπολης
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη Βρετανία. Τα σπάνια ευρήματα της ανασκαφής περιλαμβάνουν τα θεμέλια μεγάλης ρωμαϊκής
οδού, πλάτους δέκα μέτρων, κτισμάτων κατοικιών και βιοτεχνιών, περισσότερα από 300 νομίσματα, κοσμήματα, αντικείμενα καθημερινής
χρήσης και τέσσερα πηγάδια.
Οι αρχαιολόγοι ερευνούν το σημείο
<
<
<
<
<
<

Σπάνια ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη χάραξη
νέας σιδηροδρομικής
γραμμής στη Βρετανία.
αυτό στα σύνορα της κομητείας του
Νορθάμτονσαϊρ, στη σχεδιαζόμενη
πορεία της σιδηροδρομικής γραμμής
Λονδίνου - Μπέρμιγχαμ. Η ρωμαϊκή
πολίχνη ήλθε στο φως χάρη σε μία
από τις περισσότερες από 100 ανασκαφές που πραγματοποιούνται για
την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με άρθρο
του Guardian.
Το σημείο ήταν γνωστό ως Blackgrounds (Μαύρα Χώματα), ενώ το
πυκνό χώμα του συνέβαλε καθοριστικά στην άριστη διατήρηση των
αρχαιοτήτων. «Οταν πριν από αιώνες
οι γύρω αγροί αποδόθηκαν στη βοσκή αγελάδων, αυτό “σφράγισε” το
έδαφος και προστάτευσε ό,τι βρισκόταν από κάτω», λέει ο επικεφαλής

της ανασκαφής, Τζέιμς Ουέστ. Παρότι
η ύπαρξη ρωμαϊκών ερειπίων ήταν
γνωστή στην περιοχή από τον 18ο
αιώνα, τα ευρήματα της ανασκαφής
εξέπληξαν τους ειδικούς. Χωριό
τριάντα σπιτιών της Εποχής του Σιδήρου βρισκόταν ήδη στο σημείο
στα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης το 43 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια της
ρωμαϊκής περιόδου, που διήρκεσε
μέχρι το 410 μ.Χ., ο οικισμός επεκτάθηκε και ήκμασε. Νέα πέτρινα
κτίσματα οικοδομήθηκαν σε διακριτές συνοικίες κατοικιών, βιοτεχνιών
και γεωργικών δραστηριοτήτων. Στη
γειτονιά των βιοτεχνιών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη εργαστηρίων
και κλιβάνων, για επεξεργασία μετάλλου, ψήσιμο ψωμιού και πηλοπλαστική.
Ο κεντρικός δρόμος, τον οποίο ο
Ουέστ περιγράφει ως «διπλής κατεύθυνσης οδικό άξονα», αποδεικνύει
ότι η πόλη ήταν κέντρο εμπορίου.
«Στην ακμή της, η πόλη φιλοξενούσε
περισσότερους από 100 κατοίκους.
Επρόκειτο για σημαντικό οικισμό»,
επισημαίνει ο Ουέστ. Κοσμήματα,
γυάλινα φιαλίδια και περίτεχνα πήλινα σκεύη, προερχόμενα από τη
Γαλατία, είναι μεταξύ των ευρημάτων
της ανασκαφής. Οι κάτοικοι της ρωμαϊκής πόλης έκαναν χρήση αρωμάτων και ειδών ομορφιάς, σύμφωνα
με χημικές αναλύσεις. Ο οικισμός
πρέπει να διέθετε και δούλους, όπως
φαίνεται από τις χειροπέδες που
βρέθηκαν εκεί. Περισσότεροι από
1.000 αρχαιολόγοι απασχολούνται
στη χάραξη της σιδηροδρομικής
γραμμής.
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Υψηλό 40ετίας
Η εκτίναξη του πληθωρισμού σε υψηλό

25ετίας αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός του 2021. Ως πρωταθλήτρια στην
αύξηση διακρίθηκε η Αμερική, ακολουθούμενη από την ευρωζώνη η οποία τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε με μηδενικό και σε
κάποιες περιπτώσεις αρνητικό πληθωρισμό.
Μια προσεκτική ματιά στα συστατικά του
πληθωρισμού αποκαλύπτει ξεκάθαρα την
πηγή της ανόδου, με τις τιμές της ενέργειας
να προσεγγίζουν άνοδο ίση με 30% σε ετήσια βάση καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή από το 1980. Άνοδος καταγράφεται και
στα τρόφιμα, με την ετήσια μεταβολή να βρίσκεται στο 6%.

••••
Μεγάλο στοίχημα
Αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά η με-

γαλύτερη πρόκληση αφορά στο συνταίριασμα της ανάγκης για σταθερότητα στο μέτωπο των ελλειμάτων και του χρέους μαζί με τις
μεγάλες επενδυτικές ανάγκες, που επιβάλλει η νέα εποχή και περιλαμβάνονται στους
στόχους για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.
Με δεδομένη τη συσσώρευση σημαντικού
χρέους από ορισμένες χώρες πριν και κατά
την πανδημία, το μεγάλο στοίχημα παραμένει
η εξέλιξη των επιτοκίων με την ευχή όλων να
παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για να μπορεί να διατηρηθεί η ηρεμία στις αγορές χρέους.

••••
Αναθεώρηση προβλέψεων
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ που

αναπροσαρμόστηκαν τον προηγούμενο μήνα, η εξωτερική ζήτηση για προϊόντα και
υπηρεσίες στην ευρωζώνη για το 2021 αναμένεται πως θα είναι χαμηλότερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ προς τα κάτω αναπροσαρμόζεται και η εκτίμηση για το 2022.
Όσον αφορά τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η κατάσταση αναμένεται πως
θα ομαλοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο
του έτους και θα επανέλθει στα φυσιολογικά
επίπεδα εντός του 2023. Όσον αφορά στην
ανάπτυξη, αναμένεται πως θα κυμανθεί στο
4,2% για φέτος σε σχέση με 5,1% τη χρονιά
που μας πέρασε.

••••
Τραπεζική βελτίωση
Οι τράπεζες στην ευρωζώνη πέτυχαν το τε-

λευταίο διάστημα να βελτιώσουν τους δείκτες κερδοφορίας τους ξεπερνώντας ακόμα
και τα προ πανδημίας επίπεδα. Η βελτίωση
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση των ΜΕΧ και τη συνακόλουθη μείωση τους
κόστους που προκύπτει για τον σχηματισμό
προβλέψεων ζημιών από το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Σε λειτουργικό επίπεδο η προτε-

Μεταρρύθμιση με το καλημέρα του 2022 ξημέρωσε στη Βουλή. Οι ελπίδες πλέον
εναπόκεινται στη διατήρηση της δυναμικής καθώς σειρά παίρνουν η δικαιοσύνη και η τοπική
αυτοδιοίκηση.

ραιότητα βρίσκεται στα μη επιτοκιακά έσοδα,
δηλαδή έσοδα που δεν σχετίζονται με την
παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων.

••••
Γεωπολιτικά παιγνίδια
Σε καθαρά γεωπολιτικούς λόγους ανάγεται η

απόφαση της Gazprom να μειώσει τις ποσότητες που διαθέτει στην Ευρώπη εν μέσω
βαρυχειμωνιάς και άρα αυξημένης ζήτησης.
Η Gazprom, που είναι ο βασικός και μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης,
θα τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο της Κομισιόν μετά από παρέμβαση της Αντιπροέδρου

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στασιμοπληθωρισμός
Είναι το οικονομικό φαι-

νόμενο κατά το οποίο παρατηρείται αύξηση του
πληθωρισμού (συνεχής
και αισθητή αύξηση του
γενικού επιπέδου τιμών /
μείωση της αγοραστικής
αξίας του χρήματος), παράλληλα με την
αύξηση των ποσοστών ανεργίας, με το
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να επιβραδύνεται και την αγορά να μη λειτουργεί αποτελεσματικά.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

αρμόδιας για θέματα ανταγωνισμού. Η κα Βεστάγκερ διερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, πώς
γίνεται η εταιρεία να επιδεικνύει μια τόσο
προφανή αντιεμπορική συμπεριφορά σε μια
περίοδο που θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλες ποσότητες σε υψηλές τιμές.

••••
Καταστροφική πολιτική
Η άρνηση του Τούρκου προέδρου να εφαρ-

μόσει παραδοσιακές μεθόδους τιθάσευσης
του πληθωρισμού στοίχισε στην τουρκική λίρα απώλειες πέραν του 40% για το 2021. Στο
εσωτερικό μέτωπο η μείωση της αγοραστικής δύναμης επιχειρήσεων και νοικοκυριών
προελαύνει, με τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει στο 36% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα
πάντως με τη ρητορική του κ. Ερντογάν όλα
είναι αποτέλεσμα ξένων παρεμβάσεων των
εχθρών της Τουρκίας.

••••
Κενές θέσεις
Οι αερογραμμές είναι προφανώς ο μεγάλος

ασθενής της πανδημίας με χιλιάδες θέσεις
κενές στα αεροπλάνα και αυτόν τον χειμώνα.
Το πρόβλημα αυτή την φορά οφείλεται στους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς που προβλέπουν
ότι για να μπορεί μια εταιρεία να διατηρεί τις
θέσεις στάθμευσης που κατέχει στα αεροδρόμια, οι πτήσεις πρέπει να διενεργούνται
κανονικά ακόμη και χωρίς επιβάτες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει προκαλέσει την οργή
των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών της
Ευρώπης ενώ προκύπτουν και θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτή η
πρακτική στο περιβάλλον λόγω των ρύπων.

Στο «κόκκινο» ο πλανήτης Γη
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ο πλανήτης εξακολούθησε και πέρυσι τη σταθερή
πορεία προς την πλήρη αποσταθεροποίηση του κλίματος, με τα
βασικά αέρια του θερμοκηπίου,
διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, να φθάνουν σε πρωτοφανείς συγκεντρώσεις. Τα θλιβερά ρεκόρ κατέγραψε το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης του κλίματος «Κοπέρνικος», ενώ αντίστοιχες μετρήσεις
προκύπτουν και από το αμερικανικό παρατηρητήριο Μάουνα
Λόα στη Χαβάη.
Το 2021, η μέση συγκέντρωση
διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα έφθασε τα 414,3
μέρη ανά εκατομμύριο (ppm),
αυξημένη κατά 2,4 ppm σε σύγκριση με το 2020. Τη δεκαετία
του 1990, η μέση ετήσια αύξηση
ήταν περίπου 1,5 ppm, ενώ η
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση (κατά
3,5 ppm) καταγράφηκε το 2016.
Το διοξείδιο του άνθρακα παραμένει στην ατμόσφαιρα επί
εκατοντάδες χρόνια, ως εκ τούτου οι ρύποι κάθε χρονιάς αθροίζονται με τους ρύπους όλων των
προηγουμένων, δίνοντας μια
σταθερά ανοδική γραμμή. Οσο
πιο πολύ πυκνώνει το «περιτύλιγμα» διοξειδίου του άνθρακα
γύρω από τη Γη, τόσο περισσότερη θερμότητα εγκλωβίζει και
τόσο μεγαλύτερη είναι η άνοδος
της παγκόσμιας θερμοκρασίας,
όπως και η συνολικότερη αποσταθεροποίηση του κλίματος.
Προτού η ανθρωπότητα αρχίσει να εξορύσσει και να καίει
ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική
κλίμακα, η συγκέντρωση διο-

Το 2021 καταρρίφθηκε μια σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών, π.χ. το
ρεκόρ για το θερμότερο καλοκαίρι όλων των εποχών στην Ευρώπη.
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα βρισκόταν στα 280 ppm.
To 1958, όταν άρχισαν οι μετρήσεις στη Μάουνα Λόα, είχε ήδη
φθάσει τα 315 ppm.
To 1986 ανήλθε στα 350 ppm,
ενώ το 2013 πέρασε το όριο των
400 ppm. Εν τω μεταξύ, τα κλιματικά μοντέλα γίνονταν όλο
και πιο εξελιγμένα και οι επιστήμονες έκρουαν τον κώδωνα
του κινδύνου. Ηδη από το 2008,
ο επιστήμονας της NASA Τζέιμς
Χάνσεν είχε ορίσει ως ασφαλές
όριο τα 350 ppm. Αντί όμως να
μειώνονται, οι συγκεντρώσεις
συνεχίζουν να αυξάνονται και
δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι
το τελευταίο ρεκόρ των 414 ppm
δεν θα ακολουθήσει την τύχη
όλων των προηγούμενων, δηλαδή να καταρριφθεί του χρόνου.
Ρεκόρ και στο μεθάνιο

Παράλληλα καταρρίπτονται
και τα ρεκόρ των συγκεντρώσεων μεθανίου, αερίου που εγκλωβίζει δεκάδες φορές περισσότερη θερμότητα από το διοξείδιο του άνθρακα. Οι συγκεντρώσεις μεθανίου αυξήθηκαν
απότομα πέρυσι και πρόπερσι,
χωρίς οι επιστήμονες να είναι
σε θέση να εξηγήσουν ακριβώς
γιατί. Εγκλωβισμένο μεθάνιο
υπάρχει σε διάφορα σημεία της
βιόσφαιρας (στην Αρκτική, στη
θάλασσα) αλλά δεν είναι σαφές
αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιος
μηχανισμός που αυξάνει την
έκλυσή του στην ατμόσφαιρα.
Οι γνωστές πηγές μεθανίου είναι
κυρίως ο κλάδος του ορυκτού
αερίου και δευτερευόντως η γεωργία.
Κατόπιν αυτού, δεν προξενεί
έκπληξη το γεγονός ότι το 2021

ήταν μία ακόμη χρονιά με θερμοκρασίες-ρεκόρ, συγκεκριμένα
η πέμπτη θερμότερη από καταβολής μετρήσεων, με μέσους
όρους θερμοκρασιών αυξημένους κατά 1-1,2 βαθμό Κελσίου
σε σχέση με τα προβιομηχανικά
επίπεδα. Οι θερμότερες χρονιές
από καταβολής μετρήσεων είναι
οι επτά τελευταίες χρονιές.
Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας υποκρύπτει εντονότερες
διακυμάνσεις κατά τόπους, καθώς φέτος καταρρίφθηκε μια
σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών,
π.χ. το ρεκόρ για το θερμότερο
καλοκαίρι όλων των εποχών
στην Ευρώπη. Τρομακτικές
πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή
200 ανθρώπων στην Ευρώπη
και 300 ανθρώπων στην Κίνα,
ενώ η ξηρασία και οι υψηλές
θερμοκρασίες προκάλεσαν πρωτοφανείς πυρκαγιές στη Σιβηρία.
Ιδιαίτερα σοβαρές μακροπρόθεσμα ήταν οι εξελίξεις στη δυτική Ανταρκτική, όπου ο γιγάντιος παγετώνας Θουέιτς, που
περιέχει ποσότητες γλυκού νερού ικανές να αυξήσουν τη στάθμη των θαλασσών κατά 65 εκατοστά, παρουσίασε ανησυχητικά
σημάδια αποσταθεροποίησης.
«Τα φαινόμενα αυτά είναι μια
επίμονη υπενθύμιση ότι πρέπει
να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζονται βήματα προς μια βιώσιμη
κοινωνία, που θα λειτουργεί εκπέμποντας λιγότερο διοξείδιο
του άνθρακα», τόνισε ο διευθυντής του προγράμματος «Κοπέρνικος», Κάρλο Μπουοντέμπο.
REUTERS, THE GUARDIAN

Kυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Ο χάρτης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους
Στα 24,4 δισ. ευρώ το ποσό - Οι υποχρεώσεις των πληρωμών μέχρι και το 2051 - Το ΑΕΠ συνεχίζει την πτωτική πορεία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Χρονοδιάγραμμα
αποπληρωμής
του δημοσίου χρέους
της Κύπρου σε εκατ.

Με μία επιτυχημένη έξοδο στις αγορές για δανεισμό μπήκε το 2022
για την Κύπρο, αντλώντας 1 δισεκατομμύριο ευρώ με επιτόκιο λίγο
κάτω από 1%. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, εντός του έτους θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αντλήσει
ξανά από τις αγορές άλλο 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες.
Το χρέος της Κύπρου, σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης του Δημοσίου
Χρέους, ανέρχεται στα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα στο
2022 θα πρέπει να αποπληρώσει
χρέη ύψους 1,91 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Το 2021 μπορεί να χαρακτηριστεί και «ελαφρύ» αναφορικά
με τις λήξεις του χρέους, αφού η
ΚΔ είχε υποχρεώσεις ύψους 960

Έτος

<
<
<
<
<
<

Μέχρι και το 2030
η Κυπριακή Δημοκρατία
θα πρέπει να αποπληρώσει 18 δισ. ευρώ.
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2022
αρκετά πιο «βαρύ», αφού οι υποχρεώσεις όπως αναφέρθηκαν πιο
πάνω έχουν διαφορά 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το 1 δισ. αφορά
υποχρεώσεις σε χρεόγραφα εξωτερικού, 822 εκατ. ευρώ σε χρεόγραφα εσωτερικού και 96 εκατ.
ευρώ σε «άλλα δάνεια».
Όπως διαφαίνεται από το πλάνο
του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για τις αποπληρωμές
του χρέους, μέχρι και το 2030 το
πρόγραμμα θα είναι «βαρυφορτωμένο» με ένα μέσο όρο αποπληρωμών να ανέρχεται περίπου στα
2 δισ. ετησίως. Μέχρι και το 2030
η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει
να αποπληρώσει 18 δισ. ευρώ, ενώ
από εκεί και πέρα μέχρι και το
2051, οι αποπληρωμές θα είναι λιγότερες. Όλα τα παραπάνω δε,
στην περίπτωση που δεν υπάρξει
κάποια «συνέχεια» με τον covid19, άρα και να αλλάξει άρδην για
ακόμα μία φορά το πλάνο διαχείρισης του χρέους. Ή τελοσπάντων
κάποια άλλη έκτακτη κατάσταση
να ανατρέψει τους παρόντες σχεδιασμούς. Βγαίνοντας στις αγορές

Τα Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα θα εξακολουθήσουν να αποτελούν την κύρια πηγή δανεισμού για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του
κράτους στα πλαίσια της στρατηγικής 2022-2024.
με EMTN ομόλογα η Κύπρος, όπως
έχει σχολιάσει και σχετικά το Γραφείο πολλάκις, τα μακροπρόθεσμα
διεθνή ομόλογα σταθερού επιτοκίου παραμένουν η πιο ρεαλιστική
επιλογή και θεωρούνται συνεπώς
ως το βέλτιστο εργαλείο για την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού
αποτελέσματος με ένα αποδεκτό
επίπεδο κόστους-κινδύνου.

Στο 100% το χρέος
Τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου παρουσιάζουν
για το 2022 ότι ο το χρέος ως προς
το ΑΕΠ θα συνεχίσει την πτωτική
του τάση προσεγγίζοντας το
100,9% του ΑΕΠ και στη συνέχεια
θα κινηθεί περαιτέρω πτωτικά
προσεγγίζοντας το 96,9% και 90,2%
του ΑΕΠ το 2023 και το 2024 αντίστοιχα. Ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, ωστόσο,
με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση εξέφρασε την πεποίθηση
πως το χρέος θα πάει σε διψήφιο
νούμερο εντός του 2022, συγκεκριμένα στο 98%.

Δανεισμός από διεθνείς τράπεζες
Τέλος, στην έκθεση σημειώνεται

πως ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί ο δανεισμός από διεθνείς τράπεζες (υπερεθνικούς Οργανισμούς) που προορίζεται για
χρηματοδότηση νέων έργων ή συνέχιση έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία συνδυάζουν χαμηλό κόστος δανεισμού
και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
Επιπλέον, ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης υπό μορφή δανείων και
χορηγιών έχει τεθεί σε εφαρμογή
από το 2020 που αποσκοπεί τόσο
Την ίδια ώρα, σε σχέση με το
μέγεθος της οικονομίας, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες
θα κυμανθούν μεταξύ του 5,2%
και 9,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2024
για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, αφήνοντας στην άκρη το 2022 που
έγινε αναφορά για τη λήξη του
χρέους του τρέχοντος έτους προ-

για την προσωρινή στήριξη για τον
μετριασμό των κινδύνων ανεργίας
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
λόγω της πανδημίας Covid -19 όσο
και για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα (Next Generation EU) με
σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας του δυναμικού της χώρας για οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών και
την αποτελεσματική πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
ηγουμένως, για το 2023 οι υποχρεώσεις φτάνουν στα 1,39 δισ.
ευρώ με τα χρεόγραφα του εξωτερικού να ανέρχονται στο 1 δισ.
ευρώ, τα χρεόγραφα εσωτερικού
στα 294 εκατ. ευρώ και «άλλα δάνεια» στα 97 εκατ. ευρώ. Το 2024
δε, οι ανάγκες «σκαρφαλώνουν»
στα 2,36 δισ. ευρώ, με τα χρεό-

γραφα εξωτερικού να φτάνουν τα
1,85 δισ. ευρώ, του εσωτερικού
στα 413 εκατ. ευρώ και τα «άλλα
δάνεια» 97 εκατ. ευρώ.

Ιδια συνταγή
Όπως διαφαίνεται από τη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών, τα Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα (ΕΜΟ-ΕΜΤΝ) θα εξακολουθήσουν να αποτελούν την
κύρια πηγή δανεισμού για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους στα πλαίσια της
στρατηγικής 2022-2024, για στρατηγικούς λόγους, καθώς μέσω τους,
οι εκδότες δύνανται να προσελκύσουν επενδυτές και από τη διεθνή αγορά διευρύνοντας έτσι την
επενδυτική βάση σε μέγεθος, γεωγραφικά και ανά κατηγορία.
Η εγχώρια αγορά θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους.
Για την περίοδο αναφοράς, θα δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση

Ποσό

2021 ...................................960
2022 ..................................1.918
2023 ..................................1.391
2024.................................2.360
2025..................................1.768
2026.................................2.389
2027 .................................2.360
2028 .................................2.737
2029 ..................................1.195
2030 .................................1.954
2031..................................1.048
2032 ......................................49
2033 ......................................44
2034 ..................................1.139
2035 – 2039 ........................120
2040 .................................1.259
2041 – 2048 ..........................73
2049..................................1.001
2050 ....................................673
2051..........................................1
Σύνολο......................24.440

ομολόγων προς φυσικά πρόσωπα
διάρκειας 6 ετών σε τριμηνιαία
βάση, χρηματοδοτικό εργαλείο
που διατίθεται για κάλυψη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα
ως αποταμιευτές.
Τα Γραμμάτια Δημοσίου παραμένουν ως το κύριο χρηματοδοτικό
εργαλείο βραχυπρόθεσμης διάρκειας της εγχώριας αγοράς, τα
οποία αποσκοπούν στη βελτίωση
της διαχείρισης των ρευστών διαθεσίμων του κράτους και στον περιορισμό του μέσου σταθμικού
κόστους του δημόσιου χρέους.
Όσον αφορά το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων
(Euro Commercial Paper), αν και
δύναται να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
προσελκύοντας κεφάλαια από το
εξωτερικό, εντούτοις, παραμένει
ανενεργό από τα τέλη του 2014,
χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί στο
εγγύς μέλλον.

Συμμορφώθηκε σε 37 από 40 υποδείξεις η Κύπρος
Τρία «μελανά σημεία» εντοπίζει η Moneyval - Το «update» των αλλαγών που θα προβεί η Κύπρος θα σταλεί σε ένα χρόνο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η MONEYVAL κρίνει πως η Κύπρος
συμμορφώνεται πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συνολικά συστάσεις της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης
(Financial Action Task Force - FATF)
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε ένα
«follow - up report», αυτό του 2019
που εξέδωσε την Πέμπτη η Moneyval, σημειώνει πως οι κυπριακές
αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα
βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά
δεν το έκαναν εγκαίρως ώστε αυτά
να αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση,
<
<
<
<
<
<

Δεν υπάρχουν συστάσεις με τις οποίες η
Κύπρος θεωρείται πως
δεν συμμορφώνεται.

Βάσει της 5ης αξιολόγησης της Κύπρου από τη Moneyval, η Κύπρος πέτυχε τον δεύτερο ψηλότερο βαθμό (substan-

ενώ την ίδια ώρα, εκκρεμεί ακόμα
η αντιμετώπιση σειράς άλλων ελλείψεων. Τα τρία (3) «μελανά σημεία» που προκύπτουν από την
αξιολόγηση της Moneyval για την
Κύπρο και που συμμορφώνεται εν
μέρει, αφορούν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τραπεζική αν-

ταπόκριση, νέες τεχνολογίες και
εξουσίες των αστυνομικών και
ερευνητικών αρχών. Αυτή τη στιγμή ωστόσο, υπογραμμίζεται βάσει
της έκθεσης πως δεν υπάρχουν συστάσεις με τις οποίες η Κύπρος θεωρείται πως δεν συμμορφώνεται.
Επί της ουσίας το νέο «follow – up

tial) σε τρεις από τις έντεκα αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας.
report» της Moneyval δεν προσθέτει
κάτι νέο σε σχέση με το μακροσκελές «report» που είχε εκδώσει το
2019, μόνο ότι η Κύπρος έχει προχωρήσει σε βελτιώσεις, που όμως
δεν πρόλαβε να αξιολογήσει. Οι
κυπριακές αρχές έχουν λάβει σειρά
μέτρων για να εφαρμόσουν τις νέες

απαιτήσεις της FATF, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τον Δεκέμβριο του 2021 αξιολόγησης των
κινδύνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που παρουσιάζουν τα εικονικά περιου-

σιακά στοιχεία και οι σχετικοί παροχείς υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτά
τα μέτρα δεν λήφθηκαν εγκαίρως
ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο
της έκθεσης προόδου. Όμως, η Moneyval αναμένει πως η κάθε χώρα
θα έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες, αν όχι όλες, από τις ελλείψεις μέχρι το τέλος του τρίτου
χρόνου από την υιοθέτηση της έκθεσης αξιολόγησης. Το «update»
των αλλαγών που θα προβεί η Κύπρος θα σταλεί σε ένα χρόνο.
Βάσει της 5ης αξιολόγησης της
Κύπρου από τη Moneyval, η Κύπρος πέτυχε τον δεύτερο ψηλότερο
βαθμό (substantial) σε τρεις από
τις έντεκα αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας, παίρνοντας μέτριο
βαθμό (moderate) στις άλλες οκτώ.
Εκείνο που είχε υπογραμμίσει στην
έκθεση του 2019, είναι πως οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αξιολογήσει συνολικά τον κίνδυνο που
σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (πολιτογραφήσεις). Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
της Moneyval είχε θέσει έξι χώρες
- μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των
εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης
και μία από αυτές δεν ήταν η Κύπρος. Υπό ενισχυμένη παρακολούθηση είχαν τεθεί οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία
και Σλοβενία.

Το «follow up»
Στην έκθεση προόδου, σύμφωνα

με τη σχετική ανακοίνωση «follow
– up report» της Moneyval εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά,
ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που
εφάρμοσαν οι κυπριακές αρχές σε
σχέση με την αξιολόγηση κινδύνων και την παρακολούθηση στον
μη κερδοσκοπικό τομέα, καθώς
και την αξιολόγηση των σχέσεων
με τον πελάτη από τις ανταποκρίτριες τράπεζες. Αξιολογεί τη δυνατότητα των ερευνητικών αρχών
να παρακολουθούν τις επικοινωνίες και να εφαρμόζουν τεχνικές
ελεγχόμενης παράδοσης σε μετρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα
στον κομιστή. Ααξιολογεί επίσης
την εφαρμογή των νέων διεθνών
απαιτήσεων που αφορούν τους
παροχείς υπηρεσιών εικονικών
περιουσιακών στοιχείων όπως καθορίζονται σε αναθεωρημένη Σύσταση της FATF. Το σύστημα της
Κύπρου εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει αξιολογηθεί πέντε φορές από την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Απρίλιο 1998, τον Σεπτέμβριο 2001, τον Απρίλιο 2005, τον
Ιούνιο 2010 και το Φεβρουάριο
του 2020.
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Εξετάζει το «top 3» η Ελληνική για δάνεια
Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για το ποιος θα αναλάβει το προβληματικό χαρτοφυλάκιο 700 εκατ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022 η Ελληνική Τράπεζα θα έχει επιλέξει
τον εκλεκτό που θα λάβει το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που
έχει προς πώληση, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ (project starlight).
Οι προσφορές που έχει ενώπιον
της και εξετάζει είναι τρεις, δύο
προσφορές από δύο επενδυτικά
ταμεία και μία προσφορά από μία
κοινοπραξία επενδυτικών ταμείων.
Η μία προσφορά έχει γίνει από
τον μεγαλομέτοχο της Ελληνικής
Τράπεζας, Pimco, η δεύτερη από
το επενδυτικό ταμείο Cerberus
Capital και η τρίτη από κοινοπραξία αποτελούμενη από τα επενδυτικά ταμεία Bain Capital Credit,
Fortress Investment Group καθώς
και την doValue. Όλες οι προσφορές είναι ικανοποιητικές όπως
πληροφορείται η «Κ», και όποια
και να διαλέξει η τράπεζα δεν θα
επηρεαστεί κεφαλαιακά από αυτή
την πώληση. Την ίδια ώρα, όπως
είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ»,
η Pimco είναι «ένα βήμα μπροστά»
από τις άλλες δύο, δίχως ωστόσο
να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές
συμπέρασμα. Εντός 10 – 20 ημερών
θα γίνει γνωστό ποια προσφορά
από τις τρεις θα γίνει δεκτή. Η
Pimco δραστηριοποιείται ήδη στο
νησί με την Themis, την εταιρεία
που ίδρυσε αποκτώντας τα Helix
2 και Helix 3 από την Τράπεζα Κύπρου, ενώ η doValue έχει ήδη παρουσία στο νησί με την doValue
Cyprus Ltd. και την Altamira Asset
Management Cyprus Limited. Η
Bain υπενθυμίζεται πως είχε αποφασίσει η dοValue να διαχειριστεί
τα κυπριακά μη εξυπηρετούμενα

φαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας,
λαμβάνοντας υπόψη την αναμενομένη μείωση των σταθμισμένων
περιουσιακών στοιχείων.

δάνεια που απέκτησε από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου). Η μόνη που δεν έχει παρουσία στο νησί αλλά έχει υποβάλει
ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο
των 700 εκατ. ευρώ της Ελληνικής
είναι η Cerberus Capital. Δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε πως η Ελληνική
Τράπεζα μαζί με τα 700 εκατ. ευρώ
προβληματικών δανείων πωλεί
και τον servicer της, την APSCyprus. Με τις δύο προσφορές των
Pimco και doValue-Bain-Fortress
γρίφος παραμένει το τι θα κάνουν
ή πως θα χειριστούν την πιθανή

Στα 4,2 δισ. τα ΜΕΔ

<
<
<
<
<
<

Περίπου 2 δισ. δανείων
θα πρέπει να αναμένεται πως θα είναι μία
ακόμα «ζημιά του 2013»
που βγαίνει σχεδόν 10
χρόνια μετά για όλες τις
τράπεζες.
απόκτηση της APSCyprus, ενώ
νόημα έχει αυτό το πακέτο μόνο
για την Cerberus. Η Cerberus με
την απόκτηση του χαρτοφυλακίου
και της APSCyprus αγοράζει εταιρεία με το «κλειδί στο χέρι» που
μπορεί να λειτουργήσει την επόμενη κιόλας ημέρα. Με την ολοκλήρωση του έργου «Starlight»
πάντως, θα επιταχυνθεί ο καθαρισμός του ισολογισμού της Ελληνικής, μειώνοντας το ποσοστό
των ΜΕΔ, όπως αναφέρει η ίδια,
σε «μεσο-μονοψήφιο» αριθμό.
Θα είναι μετά από σχεδόν μια
τριετία που η Ελληνική Τράπεζα

Η Τράπεζα αναμένεται να είναι ελαφρώς ζημιογόνα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
θα πωλήσει χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων. Τον Ιανουάριο του 2018 η Τράπεζα είχε συνάψει συμφωνία για την πώληση
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στη B2Kapital Cyprus Ltd, ύψους 145 εκατ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο εκείνο απαρτιζόταν από 1.158 δανειολήπτες και
1.977 χορηγήσεις.

Στόχος το 3%
Με την πώληση του «Starlight»
σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να φτάσουν στο 3% τα ΜΕΔ
της Ελληνικής. Η Ελληνική Τρά-

πεζα ανακοινώνει την έγκριση του
στρατηγικού της σχεδίου για την
περίοδο 2022-2024 ωστόσο, που
αναφέρει ως μεσοπρόθεσμο στόχο
να φτάσει ο Δείκτης των ΜΕΔ της
στο 3% από το 14,5% που βρίσκεται
σήμερα (δίχως φυσικά να έχει πωλήσει το «Starlight»). Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι, σημειώνεται, αφορούν περίοδο τριών με πέντε χρόνων.
Σύμφωνα με το πλάνο που εγκρίθηκε, η Τράπεζα σχολιάζει ότι,
«λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη πιθανότητα ανάκτησης χρέους μέσω πώλησης στις 31 Δεκεμ-

βρίου 2021 σε σύγκριση με τις 30
Σεπτεμβρίου 2021, η Τράπεζα θα
επαναταξινομήσει το χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ που αναμένεται να διατεθεί (λογιστικής αξίας 700 εκατ.)
σε Περιουσιακά Στοιχεία προς Πώληση το τέταρτο τρίμηνο του 2021,
αναγνωρίζοντας επιπλέον ζημιές
απομείωσης σε σχέση με τις ζημιές
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021».
Η Τράπεζα αναμένεται να είναι
ελαφρώς ζημιογόνα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η πώληση των
ΜΕΔ προβλέπεται να έχει ουδέτερη
επίδραση στους εποπτικούς κε-

Πουλώντας η Ελληνική Τράπεζα
δάνεια 700 εκατομμυρίων ευρώ
σε όποια από τα παραπάνω επενδυτικά ταμεία, θα βγουν και από
το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Το Σεπτέμβριο του 2021 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο
που είναι εντός του συστήματος
ανέρχονταν σε 4,29 δισ. ευρώ, ενώ
με την πώληση θα μειωθούν σε
3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το καλό
είναι πως ο δείκτης προς τα ΜΕΔ
στο σύστημα θα μειωθεί από το
15,4% που βρισκόταν το Σεπτέμβριο του 2021, ωστόσο αυτά που
θα παραμείνουν ενδεχομένως να
είναι δάνεια τα οποία θα είναι δύσκολο να μειωθούν περαιτέρω. Κινήσεις όπως οι πωλήσεις δανείων
ή η ανταλλαγή χρέους προς ακίνητη περιουσία και άλλες τέτοιες
λύσεις που λειτούργησαν καταλυτικά δεν θα υπάρχει χώρος για να
χρησιμοποιηθούν. Πλέον, η μείωση
θα πρέπει να γίνεται οργανικά,
άρα και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια από τις τράπεζες. Αν υποθέσουμε πως, με την μετατροπή
της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνικό Φορέα αντιμετώπισης δανείων ή αλλιώς
«AMC» εντός του 2022 και με τη
δυνατότητα να αγοράσει περίπου
1 δισ. προβληματικών δανείων
από τις εγχώριες τράπεζες, περίπου
2 δισ. δανείων θα πρέπει να αναμένεται πως θα είναι μία ακόμα
«ζημιά του 2013» που βγαίνει σχεδόν 10 χρόνια μετά.

Κινήσεις από τις ελληνικές τράπεζες για ενίσχυση των κεφαλαίων τους
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Με νέες υγιείς χορηγήσεις, ενίσχυση
της κερδοφορίας τους, αλλά και
πρόσθετες ενέργειες που απελευθερώνουν κεφάλαια επιχειρούν οι
τράπεζες να αποκαταστήσουν τις
επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς
δείκτες, που πλήττονται από τις ζημίες που επιφέρει η εξυγίανση των
ισολογισμών τους. Εχοντας ολοκληρώσει τον κύριο όγκο των τιτλοποιήσεων η έμφαση θα δοθεί σε
κινήσεις όπως η πώληση πακέτων
ακινήτων που δρομολογούν κυρίως
η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς σε συνδυασμό με πωλήσεις
μικρότερων πακέτων δανείων. Συνολικά, το ύψος των νέων συναλλαγών, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του α΄ εξαμήνου, θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ περίπου, και σε αυτές περιλαμβάνονται
συναλλαγές πωλήσεων ύψους 3,4
δισ. ευρώ από την Alpha Bank (περιλαμβάνεται η πώληση κόκκινων
δανείων στην Κύπρο), τιτλοποιήσεις
και πωλήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την
Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο 1,5 δισ.
ευρώ εκτιμάται και η δεύτερη τιτλοποίηση (Frontier II) που δρομολογεί η Εθνική Τράπεζα. Στις πρωτοβουλίες αυτές που κατά κανόνα
απορροφούν κεφάλαια, τόσο η Alpha όσο και η Τράπεζα Πειραιώς

25%) έναντι θετικής επίδοσης των
ευρωπαϊκών τραπεζών (μεσοσταθμικά 7,7%). Αιτία, οι ζημίες που
υποχρεώθηκε να εγγράψει το τραπεζικό σύστημα λόγω των εκτεταμένων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων δανείων την επίμαχη περίοδο
και οι οποίες στοίχισαν για την Al<
<
<
<
<
<

Το ύψος των νέων συναλλαγών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του α΄
εξαμήνου θα φτάσει τα
8 δισ. ευρώ.
θα αντιτάξουν τις δύο μεγάλες συναλλαγές για την πώληση ακινήτων
(project Skyline και Tera), που συμβάλλουν στη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού τους απελευθερώνοντας κεφάλαια, ενώ το μπαράζ συναλλαγών που ολοκλήρωσαν
όλες οι τράπεζες στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, στόχο είχαν
την ενίσχυση των κεφαλαίων ενόψει
της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European

Banking Authority), δείχνουν ότι
οι ελληνικές τράπεζες κατατάσσονται χαμηλά σε σχέση με τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά
τα κεφαλαιακά τους αποθέματα,
τα οποία «αναλώθηκαν» στην προσπάθεια μείωσης των κόκκινων
δανείων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
κεφαλαίου κοινών μετοχών (Common Equity Tier 1 - CET 1) όσο και
ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου
(Total Capital Ratio) σε ενοποιημένη
βάση υποχώρησαν το γ΄ τρίμηνο
του 2021 σε 12,6% και 15,1% αν-

τίστοιχα (έναντι 14,6% και 16,3%
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020).
Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9
(ΔΠΧΑ 9), ο δείκτης CET1 των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε
σε 10,% έναντι μέσου όρου 15,4%
στην Ευρώπη. Με βάση τα στοιχεία
της EBA που αναφέρονται στο γ΄
τρίμηνο του έτους, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) των
ελληνικών τραπεζών παρέμεινε
σταθερά σε αρνητικό έδαφος (-

pha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς
περί τα 2,7 δισ. ευρώ σε κεφάλαια.
Η εικόνα αναμένεται ότι θα έχει
βελτιωθεί στα ετήσια αποτελέσματα, καθώς το σύνολο των τραπεζών
ολοκλήρωσε κρίσιμες συναλλαγές,
που οδηγούν σε βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Πρόκειται για συναλλαγές που μειώνουν
τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως είναι
η συνθετική τιτλοποίηση, ένα είδος
«ασφάλισης» των δανείων που εξυπηρετούνται κανονικά. Στο πλαίσιο
αυτό η Alpha Bank ολοκλήρωσε

τη συναλλαγή Aurora, ύψους 1,9
δισ. ευρώ, που συνέβαλε στην αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 47 μονάδες βάσης, ενώ
η Eurobank ολοκλήρωσε δύο συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης
(Waive I και II), που οδηγούν σε
αύξηση του δείκτη κατά 42 μονάδες
βάσης.
Στην ίδια λογική, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει ενίσχυση του δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας άνω των
100 μονάδων βάσης σε σχεση με
το γ΄ τρίμηνο του 2021, μέσα από
τις τρεις συναλλαγές (τιτλοποίηση
Sunrise II, ανάθεση της διαχείρισης
συμμετοχών και πώληση ναυτιλιακών δανείων), ενώ πρόσθετο όφελος
αναμένεται από την αποσχιση της
δραστηριοτητας των υπηρεσιων
αποδοχης καρτων, που θα ολοκληρωθει στο α΄ τριμηνο του 2022 (συναλλαγη Thalis).
Αντίστοιχο όφελος από την
αποσχιση της δραστηριοτητας
των υπηρεσιων αποδοχης καρτων
αναμένεται να εγγράψουν στα ετήσια αποτελέσματα η Alpha Bank,
η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα,
η οποία επιπροσθέτως θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα
από την τιτλοποίηση Frontier και
την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του GUIDOGIORGIO BODRATO

Βιομηχανική ανάπτυξη πολλών ταχυτήτων στην Ευρωζώνη
Η βιομηχανική παραγωγή στις χώρες
της Ευρωζώνης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,3% σε μηνιαία βάση τον
Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις κατά
μέσον όρο προβλέψεις των αναλυτών του Ρόιτερς, παρά τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
και τη συμφόρηση στο διεθνές σύστημα μεταφορών. Εντούτοις, η θετική έκπληξη εξουδετερώθηκε από
την προς τα κάτω αναθεώρηση του
Οκτωβρίου από 1,1% στο -1,3% σε
μηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τον
Νοέμβριο του 2020 η βιομηχανική
παραγωγή περιεστάλη -1,5% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη. Η κατά-

σταση διαφέρει σημαντικά από κλάδο σε κλάδο. Χάρις στη στέρεη ζήτηση, η παραγωγή των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε
4,4% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο
παρά τη μικρή πτώση 0,2% σε μηνιαία βάση. Με μία αύξηση 6,1% σε
ετήσια βάση, η παραγωγή των μη
διαρκών καταναλωτικών αγαθών
και αυτή με τη σειρά της υπερβαίνει
τα προ πανδημίας επίπεδά της.
Εντούτοις, η κατά 9,8% ετήσια
πτώση στην παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών εξαιτίας της 16,7%
μείωσης στην παραγωγή οχημάτων
και εξοπλισμού μεταφορών φανε-
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Η κατάσταση διαφέρει
σημαντικά από κλάδο
σε κλάδο – Οι ελλείψεις
προμηθειών παραμένουν μείζον θέμα.
ρώνει ότι οι ελλείψεις προμηθειών
παραμένουν μείζον θέμα γι’ αυτούς
τους τομείς δραστηριότητας. Με
λίγη καλή τύχη, η μηνιαία 1,5% αύξηση παραγωγής στα κεφαλαιακά
αγαθά τον Νοέμβριο μετά την αν-

τίστοιχη του 1,3% τον Οκτώβριο
ίσως να είναι το πρώτο αβέβαιο σημάδι ότι αυτές οι ελλείψεις αρχίζουν
βαθμιαία να εξασθενούν. Ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι επίσης
ορατός και στη δυναμική ενίσχυση
της παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών ειδών
συνολικά σε ποσοστό 6,4% σε βάση
διετίας. Αυτή η αύξηση υπερσκελίστηκε μόνο από την αντίστοιχη
των χημικών και των φαρμακευτικών κατά ποσοστό 10,9% τον Νοέμβριο του 2021 έναντι του Νοεμβρίου του 2019. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, η βιομηχανική

παραγωγή της Ισπανίας βελτιώθηκε
κατά 4,7% τον Νοέμβριο του 2021
σε μηνιαία βάση.
Η δε βιομηχανική παραγωγή της
Γαλλίας τείνει να προσεγγίσει τα
επίπεδα του Νοεμβρίου 2020 με
ελαφρά κάμψη -0,2% σε ετήσια
βάση παρά το ότι τον Νοέμβριο είχε
μηνιαία πτώση 0,5%. Στην περίπτωση τώρα της Γερμανίας, η βιομηχανική παραγωγή ελαττώθηκε
-2,5% σε ετήσια βάση πέρυσι τον
Νοέμβριο. Ειδικά ο ευρύς κλάδος
της κατασκευής αυτοκινήτων της
χώρας δέχθηκε καίριο πλήγμα από
την έλλειψη σε ημιαγωγούς και

εξαρτήματα οχημάτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μήνες Οκτώβριο
και Νοέμβριο μαζί, η βιομηχανική
παραγωγή τους δύο μήνες του τελευταίου τριμήνου του 2021 υποχώρησε 1,3% από τον μέσο όρο του
τρίτου τριμήνου. Και αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα η
πρόβλεψή μας για αύξηση 0,3% σε
τριμηνιαία βάση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το διάστημα Οκτωβρίου
- Δεκεμβρίου να απέχει από έναν
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.

* O κ. Guidogiorgio Bodrato είναι
οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς ρεύματος
Οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς με τους «μαγικούς» κωδικούς που εκτινάσσουν το ενεργειακό κόστος
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

ÖÕß ËÖÜÓÃàÕÔÚÇÏ ÚÕ ÙÆÔÕÒÕ ÚÜÔ
ÇßÐÂÙËÜÔ ÚÎÝ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÝ
ÚÏÓÂÝ. ÚÏÝ ×ØÏÓËÝ ÑÇÏ ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝ ÇÍÕØÁÝ ÚÎÝ ßØ×ÖÎÝ ÓÄÔÕ
ÁÔÇ ÖÕÙÕÙÚÄ 20%-25% ÚÎÝ ÒÏÇÔÏÑÂÝ ÚÏÓÂÝ ËÖÎØË¦àËÚÇÏ ÇÖÄ ÚÏÝ ÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝ ÚÎÝ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÝ.

Απανωτά ÙÕÑ ÖØÕÑÇÒÕÆÔ ÙÚÕßÝ
ÕÏÑÏÇÑÕÆÝ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ÕÏ ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃ ØËÆÓÇÚÕÝ, ÖÕß ÖÇØ¦ ÚÏÝ
ÑØÇÚÏÑÁÝ ËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝ ÊËÔ ÒÁÔË ÔÇ
ÐËÌÕßÙÑ×ÙÕßÔ. ÔÚÏÛÁÚÜÝ, ÇÖÄ
ÚÏÝ ÇÒßÙÏÊÜÚÁÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÖÕß ÖßØÕÊÄÚÎÙË Î ËÔËØÍËÏÇÑÂ ÑØÃÙÎ, Î
ËÖÏÈ¦ØßÔÙÎ ÍÏÇ ÚÇ ËÒÒÎÔÏÑ¦ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦, ÖÕß ÓËÚ¦ ÚÕÔ ÆÍÕßÙÚÕ
¦ØÞÏÙË ÔÇ ÍÃÔËÚÇÏ ÓÂÔÇ ÓË ÚÕÔ
ÓÂÔÇ ÄÒÕ ÑÇÏ ÖÏÕ ÇÏÙÛÎÚÂ, ÓË ÚÎÔ
ÁÒËßÙÎ ÚÕß ÔÁÕß ÁÚÕßÝ ÁÞËÏ ÍÃÔËÏ
ÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚÎ ÑÇÛ×Ý ¦ØÞÏÙÇÔ ÔÇ
ÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ ÕÏ ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃ ÓË
ÚÏÝ ÑÇÚÇÔÇÒ×ÙËÏÝ ÚÕß §ÕËÓÈØÃÕß
ÑÇÏ ÚÕß ËÑËÓÈØÃÕß, ÚÕß ÖÒÁÕÔ
ÑÇßÚÕÆ ÊÏÓÂÔÕß ÑÇÚ¦ ÚÕ ÕÖÕÃÕ
ÕÏ ÚÏÓÁÝ ÙÚÎ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂ ÇÍÕ-

Ø¦ ÑÏÔÂÛÎÑÇÔ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ ÚÇ 230
ËßØ× Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ, ÇÍÍÃàÕÔÚÇÝ
Ñ¦ÖÕÏÇ ÙÚÏÍÓÂ ÑÇÏ ÏÙÚÕØÏÑÄ ØËÑÄØ
ÙÚÇ 415,94 ËßØ×!

Η εκτίναξη
¬Õ ÓÎÔÏÇÃÕ ËÖÏÖÒÁÕÔ ÑÄÙÚÕÝ
ÍÏÇ ÁÔÇ ÔÕÏÑÕÑßØÏÄ ÓË ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ 600 ÑÏÒÕÈÇÚÜØ×Ô ÓÄÔÕ ÍÏÇ
ÚÕ ØËÆÓÇ ÑÇÏ ÄÞÏ ÍÏÇ ÚÕ ÙÆÔÕÒÕ
ÚÕß ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆ, ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÍÏÇ ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ ÙË ÙÞÁÙÎ ÓË
ÚÕÔ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ ÓÂÔÇ ÚÕß 2020,
ÖËØÃ ÚÇ 80 ËßØ× ÓËÚ¦ ÚÎÔ ÇÌÇÃØËÙÎ ÚÎÝ ÑØÇÚÏÑÂÝ ËÖÏÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÜÔ 39 ËßØ×. ²ÜØÃÝ ÚÎÔ ËÖÏÊÄ-

SHUTTERSTOCK

Ενα νοικοκυριό
με κατανάλωση
600 κιλοβατωρών
τον Νοέμβριο θα πληρώσει επιπλέον 80 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Τα πρόσθετα κόστη

Αρχισαν Ñ ~Ñ³Ñ×ÚÒÈ { ÜoÑ¨{ÑÐË ÐÉ ³{Ø ~Ñ³ÑÑÜÉ{Ø ³È ÉÐK¨ËÈ ~Ñ{ ³È ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ, ³È ÜÓ ~ÑÈ³Ö
Ù{ÐÊÈ, È { ³{ÐÓØ ³i TÙ¨ÉÐ¨{~Ê Ño¨Ò ~{ÊÚi~Ñ Ò ÑÌ ³Ñ 230 ÉÈ¨ i ÐÉoÑKÑ³¨Ñ, ÑooËÇ³ÑØ ~Ò{Ñ
³{oÐÊ ~Ñ{ {³¨{~Ì ¨É~Ì¨ ³Ñ 415,94 ÉÈ¨.
ÚÎÙÎ ÊÎÒÇÊÂ Õ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝ ÛÇ
ÖÒÂØÜÔË ÖÇØÇÖ¦ÔÜ 119 ËßØ×.
¬ÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ, ÓË ÚÎÔ ËÑÚÃÔÇÐÎ
ÚÎÝ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÝ ÚÏÓÂÝ ÇÖÄ
ÚÇ 229 ËßØ×/ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ ÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕß ÙÚÇ 235 ËßØ×/ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ, ÚÕ ËÖÏÖÒÁÕÔ ÑÄÙÚÕÝ ÍÏÇ
ÚÎÔ ÃÊÏÇ ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ ØËÆÓÇÚÕÝ
ÌÚ¦ÔËÏ ÙÚÇ 100 ËßØ× ÓËÚ¦ ÚÎÔ
ËÖÏÊÄÚÎÙÎ. ¬Ç ÔÕÆÓËØÇ Ó¦ÒÏÙÚÇ
ËÃÔÇÏ ÙßÔÚÎØÎÚÏÑ¦, ÇÌÕÆ ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ ÙË ÑÇÚÇÔÇÒ×ÙËÏÝ ÚÎÝ Ú¦ÐÎÝ ÚÜÔ 600 ÑÏÒÕÈÇÚÜØ×Ô ÚÕÔ
ÓÂÔÇ, ÖÕß ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý ÛËÜØÕÆÔÚÇÏ ÞÇÓÎÒÁÝ
ÍÏÇ ÚÕßÝ ÞËÏÓËØÏÔÕÆÝ ÓÂÔËÝ ÖÕß

ÖÕÒÒ¦ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ Ñ¦ÔÕßÔ ÞØÂÙÎ
ÎÒËÑÚØÏÑ×Ô ÙßÙÑËß×Ô ÍÏÇ ÛÁØÓÇÔÙÎ. ©Ï ßÉÎÒÁÝ ËÐ¦ÒÒÕß ÑÇÚÇÔÇÒ×ÙËÏÝ ÚÕß ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß ÊÏÓÂÔÕß, ÒÄÍÜ ÛÁØÓÇÔÙÎÝ, ËÃÔÇÏ Õ
ÈÇÙÏÑÄÝ ÒÄÍÕÝ ÖÕß ÌÕßÙÑ×ÔÕßÔ
ÕÏ ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃ ÚÕß ÇÔÕßÇØÃÕß.
© ËÚËØÕÞØÕÔÏÙÓÄÝ ÚÜÔ ÞØË×ÙËÜÔ ÓËÚÇÌÁØËÏ ÍÏÇ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝ ÚÏÝ ÓËÍ¦ÒËÝ ËÖÏÈÇØÆÔÙËÏÝ.
ßÚÄ ÙÎÓÇÃÔËÏ ÄÚÏ ÕÏ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÕÖÒÏÙÚÕÆÔ ÓË
ÉßÞØÇÏÓÃÇ ÊÏÄÚÏ ÛÇ ÙßÔËÞÃÙÕßÔ
ÔÇ ÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ ÌÕßÙÑÜÓÁÔÕßÝ ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ ÓÁÞØÏ ÑÇÏ ÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕ ÖÕß ÛÇ ËÑÑÇÛÇØÏÙÚÕÆÔ

ÖÒÂØÜÝ ÕÏ ÚØÏÓÎÔÏÇÃËÝ ÑÇÚÇÔÇÒ×ÙËÏÝ ÇÖÄ ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ ÑÇÏ ÓËÚ¦,
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ ÇÖÄ ÚÕ ÑÇÚ¦ ÖÄÙÕÔ
ÛÇ ÙßÔËÞÏÙÚËÃ Î ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÖÕß ËÓÌÇÔÃàËÏ Î ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂ
ÚÏÓÂ ÚÕÔ ÇÔÕß¦ØÏÕ. ßÚÄÝ ËÃÔÇÏ
ÑÇÏ Õ ÈÇÙÏÑÄÝ ÒÄÍÕÝ ÖÕß Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÖØÕÞ×ØÎÙË ÙÚÎÔ ÖÇØ¦ÚÇÙÎ ÚÜÔ ÓÁÚØÜÔ ÙÚÂØÏÐÎÝ ÍÏÇ ÚÕÔ
ÇÔÕß¦ØÏÕ, ËÖÏÊÕÚ×ÔÚÇÝ ÚÇ ÕÏÑÏÇÑ¦ ÚÏÓÕÒÄÍÏÇ ÍÏÇ ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ ÑÇÚÕÏÑÃÇ ÓË ÚÕ ÙßÔÕÒÏÑÄ ÖÕÙÄ ÚÜÔ
157 ËÑÇÚ. ËßØ×.
¬Ç ËÒÒÎÔÏÑ¦ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ Ö¦ÔÚÜÝ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÄÚÏ
ËÃÔÇÏ ÚÇ ÓÕÔÇÊÏÑ¦ ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ

©Ï ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ ØËÆÓÇÚÕÝ ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ ÓËÚÇÑßÒÃÕßÔ ÓÁÙÜ ÚÎÝ ØÂÚØÇÝ ÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ ÄÞÏ ÇÖÒ×Ý
ÚÕ ÇßÐÎÓÁÔÕ ÑÄÙÚÕÝ ÚÎÝ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÝ ÚÏÓÂÝ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÏÝ ÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ ÖÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔ ÚÕ
ÚËÒÏÑÄ ÑÄÙÚÕÝ ÚÎÝ ËÔÁØÍËÏÇÝ ÖÕß
ÇÍÕØ¦àÕßÔ ÕÏ ÃÊÏÕÏ ÍÏÇ ÚÕßÝ ÖËÒ¦ÚËÝ ÚÕßÝ. ©Ï ÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ ÇßÚÁÝ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÑÇÛÄÒÕß ÇÓËÒÎÚÁËÝ.
¬ÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ, ÍÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ,
ÚÕ ÚËÒÏÑÄ ÑÄÙÚÕÝ ËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÝ
ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý ÁÌÚÇÙË ÙÚÇ 295,93
ËßØ× Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ ÇÖÄ ÚÇ 229
ËßØ× ÚÎÝ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂÝ ÚÏÓÂÝ
ÑÇÏ ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÙÚÇ 316,4 ËßØ× ÇÖÄ ÚÇ 235 ËßØ×. ©Ï ÖØÕÙÇßÐÂÙËÏÝ ÓË ÑÜÊÏÑÕÆÝ 1, 2,
3 ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔ ÑÄÙÚÎ ÖÕß ËÃÚË ÁÞÕßÔ ÔÇ Ñ¦ÔÕßÔ ÓË ÇÖ×ÒËÏËÝ
ÚÕß ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ÓËÚÇÌÕØ¦Ý ÑÇÏ
ÊÏÇÔÕÓÂÝ, ÖÕß ÑÇÚ¦ ÚÕ ÓËÍÇÒÆÚËØÕ ÓÁØÕÝ ÚÕßÝ ÇÌÕØÕÆÔ ØËßÓÇÚÕÑÒÕÖÁÝ, ËÃÚË ÚÎÔ ÁÒÒËÏÉÎ ËßÁÒÏÑÚÎÝ ÏÙÞÆÕÝ ÑÇÏ ËÌËÊØËÏ×Ô ÚÎÝ
ÇÍÕØ¦Ý, ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÚÎÝ ÁÒÒËÏÉÎÝ
ËÔÄÝ ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕß ØËÇÒÏÙÚÏÑÕÆ
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ, ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ ÍÏÇ ÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝ ÊËÔ ËßÛÆÔËÚÇÏ Õ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝ ÖÕß ÑÇÒËÃÚÇÏ ÔÇ ÖÒÎØ×ÙËÏ.
¬ÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ, ÍÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ,
ÕÏ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ÖÒÂØÜÙÇÔ ÚÕÔ
ÑÜÊÏÑÄ 1 ÖÕß ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ ÙË
ÇÖ×ÒËÏËÝ ÚÕß ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ (±ÉÎÒÂ
¬¦ÙÎ) 7,97 ËßØ× Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ.
¬ÕÔ ÑÜÊÏÑÄ 2 ÖÕß ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÙË ÑÄÙÚÎ ÍÏÇ ÚÎ ÊÏÇÛÁÙÏÓÎ ÇÖÄ
ÚÕßÝ ÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ ËÌËÊØËÃÇ ÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ, 2,08 ËßØ× Î ÓËÍÇ-

#958
#961
#950

ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΠΕΥΚΑ;

Οι στρεβλώσεις κοστίζουν
¬Ç ËÖÏÖÒÁÕÔ ÇßÚ¦ ÑÄÙÚÎ ÊËÔ
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ ÓË ÚÕßÝ ËÐÜÍËÔËÃÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ (ÌßÙÏÑÄ ÇÁØÏÕ ÑÇÏ
CO2) ÖÕß ÕÊÎÍÕÆÔ ÚÎÔ ÑÕÆØÙÇ
ÚÜÔ ÇÔÇÚÏÓÂÙËÜÔ, ÇÒÒ¦ ÓË ÊÕÓÏÑ¦ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÚÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÇÍÕØ¦Ý, Î ÕÖÕÃÇ ÑØÇÚ¦ËÏ ÙÚÇÛËØ¦ ÚÇ ÙÑÂÖÚØÇ ÚÎÝ ÇÑØÏÈÄÚËØÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝ ÇÍÕØ¦Ý. ÏÇ ÙÂÓËØÇ, Î ÒÒ¦ÊÇ ËÓÌÇÔÃàËÏ ÙÚÕÔ ËßØÜÖÇáÑÄ Þ¦ØÚÎ ÚÎ ÊËÆÚËØÎ ÓËÚ¦
ÚÎÔ ÒÈËÚÃÇ (233,82 ËßØ×) ßÉÎÒÄÚËØÎ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂ ÚÏÓÂ ÙÚÇ
226,2 ËßØ× Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ, ÖÇØ¦
ÚÎÔ ßÉÎÒÂ ÙßÓÓËÚÕÞÂ ÚÜÔ 
ÙÚÕ ËÔËØÍËÏÇÑÄ ÓËÃÍÓÇ (38,6%)
ÑÇÏ ÚÜÔ ßÊØÕÎÒËÑÚØÏÑ×Ô (12,3%)
ÑÇÏ ÚÎÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ ÙÚÕ 20,1%
ÙßÓÓËÚÕÞÂ ÚÕß ÇÑØÏÈÕÆ ÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕß.  ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ ÚÜÔ ÚÏÓ×Ô
ØËÆÓÇÚÕÝ ÚÄÙÕ ÙÚÎ ÞÕÔÊØËÓÖÕØÏÑÂ ÄÙÕ ÑÇÏ ÙÚÎ ÒÏÇÔÏÑÂ ÇÍÕØ¦
ÇÖÕÚÁÒËÙË ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ ÊÏËØËÆÔÎÙÎÝ ÍÏÇ ÚÎ ª, Î ÕÖÕÃÇ ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ ÖØÕÈËÃ ÑÇÏ ÙË ÙÞËÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ ÚÎÔ ÖØÕÙËÞÂ ËßÚÁØÇ, ËÔ× ÇßÚËÖ¦ÍÍËÒÚÎ ÁØËßÔÇ
ÍÏÇ ÚÕÔ ËÔÚÕÖÏÙÓÄ ÇÔÚÏ-ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ×Ô ÖØÇÑÚÏÑ×Ô ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦
ÚÎÝ ÒÏÇÔÏÑÂÝ ÐËÑÃÔÎÙË ÒÃÍÕ ÖØÏÔ
ÇÖÄ ÚÇ ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ Î ÖÏÚØÕÖÂ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ.

10.10.2021

31.10.2021

14‒15.08.2021
20

Η μεγάλη συζήτηση για το εύφλεκτο πλην εφτάψυχο είδος

ÈÇÚ×ØÇ ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÕÔ ÜÊÏÑÄ 3
ÖÕß ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ ÙÚÕ ÑÄÙÚÕÝ ÍÏÇ
ÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËÐÏÙÕØØÄÖÎÙÎÝ, 5,50
ËßØ× Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ. ÙÆÒÒÎÖÚÕ
ÍÏÇ ËßØÜÖÇáÑÂ Þ×ØÇ ËÃÔÇÏ ÊË ÚÕ
ÑÄÙÚÕÝ ÍÏÇ ÚÏÝ ÇÖ×ÒËÏËÝ ÊÏÑÚÆÕß, ÑÕÏÔ×Ý ØËßÓÇÚÕÑÒÕÖÁÝ, ÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÇÑÕÒÕßÛËÃ ÚÎ ÊÏÇÑÆÓÇÔÙÎ
ÚÎÝ ÒÏÇÔÏÑÂÝ ÚÏÓÂÝ ÑÇÏ ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÙÚÇ 35 ËßØ×
Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ, ÇÖÄ 10-12 ËßØ×
Î ÓËÍÇÈÇÚ×ØÇ ÖØÕ ÑØÃÙÎÝ, ÓÄÒÏÝ
ÊÎÒÇÊÂ 4 ËßØ× ÞÇÓÎÒÄÚËØÇ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÑØÇÚÏÑÂ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ.

#946

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΡΙΑ
Γιατί οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη επενδύουν στο διάστημα
ιάσστημα

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου μαζί με την
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ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!
Ένα τεύχος γεμάτο προτάσεις για το καλοκαίρι
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Ανατιμήσεις-φωτιά σε ενέργεια
και βασικά είδη διατροφής

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στα υψηλότερα ËÖÃÖËÊÇ ÇÖÄ ÚÕÔ
ÇÔÕß¦ØÏÕ ÚÕß 2011 ÙÑÇØÌ¦ÒÜÙË Õ ÊËÃÑÚÎÝ ÚÏÓ×Ô ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2021, ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝ ÚÕ ÌØ¦ÍÓÇ ÚÕß 5%,
Ñ¦ÚÏ, ¦ÒÒÜÙÚË, ÖÕß ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ. ©Ï ÇÔÇÚÏÓÂÙËÏÝ ÖÒÁÕÔ ÊËÔ
ÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏ ÙÚÇ ËÔËØÍËÏÇÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇ ÑÇÏ ÙË Ñ¦ÖÕÏÇ ÚØÄÌÏÓÇ, ÇÒÒ¦ ËÃÔÇÏ ÕØÇÚÁÝ ÙË ÄÒËÝ
ÚÏÝ ÑÇÚÎÍÕØÃËÝ ÖØÕáÄÔÚÜÔ ÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×Ô ÇÖÄ ÚÕ ÌßÙÏÑÄ ÇÁØÏÕ
ÁÜÝ ÚÇ àßÓÇØÏÑ¦ ÑÇÏ ÚÇ ÙÑËÆÎ
ÓÇÍËÏØÏÑÂÝ. © ÓÁÙÕÝ ËÚÂÙÏÕÝ
ÊËÃÑÚÎÝ ÚÏÓ×Ô ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË ÚÕ 2021 ÙË 1,2%,
ÙÚÕ ßÉÎÒÄÚËØÕ ËÖÃÖËÊÕ ÇÖÄ ÚÕ
2012 (1,5%).
¬Õ ËÔËØÍËÏÇÑÄ ÑÄÙÚÕÝ, ÈËÈÇÃÜÝ, ÑÇÏ ÕÏ ÖÕÒÆ ÓËÍ¦ÒËÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÙË ÖÕÒÆ ÈÇÙÏÑ¦ ËÃÊÎ ÊÏÇÚØÕÌÂÝ, ÄÖÜÝ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÉÜÓÃ, ÚÇ
àßÓÇØÏÑ¦, ÕÏ ÖÇÚ¦ÚËÝ, ÚÇ ÌØÕÆÚÇ, ÚÇ ÒÇÞÇÔÏÑ¦, ÚÕ ÑØÁÇÝ ÑÇÏ
ÚÇ ÚßØÏ¦, ËÃÔÇÏ ÇßÚ¦ ÖÕß ÖØÕÑÇÒÕÆÔ ÚÕÔ ÓËÍÇÒÆÚËØÕ «ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕ» ÙÚÇ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦, ÙÚÏÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÑÇÏ ÙÚÕ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ËÖÏÚËÒËÃÕ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ. ©Ï
ÇßÐÂÙËÏÝ ØÕÑÇÔÃàÕßÔ ÚÕ ÊÏÇÛÁÙÏÓÕ ÖØÕÝ ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ ËÏÙÄÊÎÓÇ, ÓË ÙßÔÁÖËÏÇ ÔÇ ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÕÏ ÛËÜØÕÆÓËÔËÝ ÜÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ ÇÔËÒÇÙÚÏÑÁÝ ÊÇÖ¦ÔËÝ –
ÇßÚÁÝ ÍÏÇ ÚÇ ÚØÄÌÏÓÇ–, ËÔ× ÇÑÄÓÎ ÖÏÕ ÓËÏÜÓÁÔÎ ËÃÔÇÏ Î àÂÚÎÙÎ ÙÚÕ ßÖÄÒÕÏÖÕ ÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕ,
ÖÇØ¦ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ÊÏÇÔÆÕßÓË
ÖËØÃÕÊÕ ËÑÖÚ×ÙËÜÔ.
ÆÓÌÜÔÇ, ÒÕÏÖÄÔ, ÓË ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÖÕß ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÞÛËÝ Î ¬¬, Õ ÊËÃÑÚÎÝ ÚÏÓ×Ô ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ ÇßÐÂÛÎÑË ÑÇÚ¦ 5,1% ÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2021 ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2020.
 ÓËÍ¦ÒÎ ÇßÚÂ ÇÆÐÎÙÎ ÕÌËÃÒËÚÇÏ ÙÚÎ ÊÏÇÚÂØÎÙÎ ÚÜÔ ËÔËØÍËÏÇÑ×Ô ÖØÕáÄÔÚÜÔ ÙË ßÉÎÒ¦ ËÖÃÖËÊÇ ÑÇÏ ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ, ÇÒÒ¦
ÑßØÃÜÝ ÙÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ÕÏ ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇÆÐÎÙÎ ÚÕß
ËÔËØÍËÏÇÑÕÆ ÑÄÙÚÕßÝ ÑÇÏ ÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔ ßÒ×Ô ÌÇÃÔÕÔÚÇÏ ÖÏÇ ÑÇÏ
ÙÚÏÝ ÚÏÓÁÝ ÚÜÔ ÊÏÇØÑ×Ô ÑÇÏ ÓÎ
ÊÏÇØÑ×Ô ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×Ô ÖØÕáÄÔÚÜÔ. ¬Ç ÇÖÕÛÁÓÇÚÇ ÙË ÖØÕáÄÔÚÇ ÖÕß ËÃÞÇÔ ÖÇØÇÙÑËßÇÙÚËÃ
ÑÇÏ ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃ ÖØÕ ÚÎÝ ÇÆÐÎÙÎÝ ÚÎÝ ÚÏÓÂÝ ÚÎÝ ËÔÁØÍËÏÇÝ
ÑÇÏ ÚÜÔ ÖØ×ÚÜÔ ßÒ×Ô ÚËÒËÃ-

Αλμα 135% της τιμής
του φυσικού αερίου
και 45% του ρεύματος – Αυξήσεις
4,9% στο ψωμί,
7,6% στα ζυμαρικά,
17% στο ελαιόλαδο.
ÜÙÇÔ, ÑÇÏ ÖÒÁÕÔ ÙÚÎÔ ÚËÒÏÑÂ
ÚÏÓÂ ÚÜÔ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔ ÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÑßÒÏÙÛËÃ –ÁÙÚÜ ÑÇÏ ÓËØÏÑ×Ý– ÕÏ ÇßÐÂÙËÏÝ ÙÚÕ ÑÄÙÚÕÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝ. ¬Õ ÌßÙÏÑÄ ÇÁØÏÕ
ÂÚÇÔ ÑÇÚ¦ 135% ÇÑØÏÈÄÚËØÕ
ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2021 ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß
2020, ÚÕ ÎÒËÑÚØÏÑÄ ØËÆÓÇ ÑÇÚ¦ 45% ÇÑØÏÈÄÚËØÕ ÑÇÏ ÚÕ ÖËÚØÁÒÇÏÕ ÛÁØÓÇÔÙÎÝ ÑÇÚ¦ 34,1%
ÇÑØÏÈÄÚËØÕ.
ÕÒÆ ÓËÍ¦ÒËÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔ ÙË ËÚÂÙÏÇ È¦ÙÎ
ÙË ÄÒÇ ÚÇ ÈÇÙÏÑ¦ ËÃÊÎ ÊÏÇÚØÕÌÂÝ ÑÇÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ ÙË ÇßÚ¦ ÖÕß
ÙßÔÂÛÜÝ ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔ ÑÇÏ
ÚÇ ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ ÓË ÖÕÒÆ ÞÇÓÎ-

Ò¦ ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ: 4,9% ÙÚÕ ÉÜÓÃ, 7,6% ÙÚÇ àßÓÇØÏÑ¦, 17% ÙÚÕ
ËÒÇÏÄÒÇÊÕ, 6,6% ÙÚÇ ÖÕßÒËØÏÑ¦
ÑÇÏ ÙÚÇ ÇÒÒÇÔÚÏÑ¦, 14,2% ÙÚÏÝ
ÖÇÚ¦ÚËÝ, 17,1% ÙÚÇ ÙÖÕØÁÒÇÏÇ,
6,7% ÙÚÇ É¦ØÏÇ, 5,5% ÙË ÚßØÏ¦,
ÌØÕÆÚÇ ÑÇÏ ÒÇÞÇÔÏÑ¦.
¬Õ ÍËÍÕÔÄÝ, ÊË, ÄÚÏ Ú×ØÇ ÖËØÔÕÆÔ ÑßØÃÜÝ ÙÚÎÔ ÚÏÓÂ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ ÕÏ ÇßÐÂÙËÏÝ ÙÚÇ ÚØÄÌÏÓÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏ ÇÖÄ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔ ÓËÚÇÈÕÒ×Ô ÙË ÓÎÔÏÇÃÇ È¦ÙÎ. ÚÙÏ, ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ
ÚÕß 2021 Î ÚÏÓÂ ÚÜÔ àßÓÇØÏÑ×Ô ÇßÐÂÛÎÑË ÑÇÚ¦ 6,6% ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ ÚÕß
2021, ÚÕß ÓÕÙÞÇØÃÙÏÕß ÑØÁÇÚÕÝ
ÑÇÚ¦ 2,3%, ÚÜÔ ÉÇØÏ×Ô ÑÇÚ¦
1,7%, ÚÜÔ ÚßØÏ×Ô ÑÇÚ¦ 1,6%. ¬Õ
ÞËÏØÄÚËØÕ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ ÙÚÏÝ ÇÒßÙÃÊËÝ ÙÕÆÖËØ Ó¦ØÑËÚ ÁÞÕßÔ ÌÚ¦ÙËÏ ÑÇÏ ÔÁÕÏ ÚÏÓÕÑÇÚ¦ÒÕÍÕÏ ÑÇÏ
ÕÏ ÔÁËÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇ ÖËØ¦ÙÕßÔ ÙÚÏÝ ÒÏÇÔÏÑÁÝ ÚÏÓÁÝ ÓÁÙÇ ÙÚÏÝ ËÖÄÓËÔËÝ ÎÓÁØËÝ. ©Ï ÊË ÇÒßÙÃÊËÝ ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ ÄÚÏ ÖÒÁÕÔ ÚÕ ËÔËØÍËÏÇÑÄ
ÑÄÙÚÕÝ ËÃÔÇÏ ÖÕÒÆ ßÉÎÒÄ ÑÇÏ
ËÃÔÇÏ ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ ÊÆÙÑÕÒÕ ÔÇ
ÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔ ÚÏÝ ÇßÐÂÙËÏÝ, ÕÏ
ÕÖÕÃËÝ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ ÑÇÏ ÙÚÇ

ÖØÕáÄÔÚÇ ÏÊÏÜÚÏÑÂÝ ËÚÏÑÁÚÇÝ.
 ÊÏÇÚÇØÇÞÂ, ÊË, ÚÎÝ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝ ÇÒßÙÃÊÇÝ ÑÇÏ ÕÏ ËÒÒËÃÉËÏÝ ÖÕß ÇßÚÂ ÖØÕÑÇÒËÃ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ ÙË ÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝ ÖØÕáÄÔÚÜÔ ÓËÍ¦ÒÎ ÇÆÐÎÙÎ ÚÎÝ àÂÚÎÙÎÝ, ÓË ÙßÔÁÖËÏÇ ÚÎÔ ÑÇÚÇÍØÇÌÂ ßÖÁØÕÍÑÜÔ ÇÔÇÚÏÓÂÙËÜÔ.
ÒÁÕÔ ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ËÃÔÇÏ ÇßÚÄ ÖÕß ÙßÓÈÇÃÔËÏ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß:
ÒÄÍÜ ÚÎÝ ÊÏÇÑÕÖÂÝ ÚÎÝ ÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÙË ÇØÑËÚÁÝ ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ, ËÃÚË ÒÄÍÜ ÁÒÒËÏÉÎÝ
ÖØ×ÚÜÔ ßÒ×Ô ËÃÚË ÒÄÍÜ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÑÕØÜÔÕáÕÆ, ÑÇÛßÙÚËØÕÆÔ ÕÏ ÖÇØÇÊÄÙËÏÝ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ. ¬Ç ÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÜÒÕÆÔÚÇÏ ÖÒÁÕÔ ÇÑØÏÈÄÚËØÇ
ÑÇÏ ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ¬¬
Î ËÚÂÙÏÇ ÇÆÐÎÙÎ ËÃÔÇÏ 7,7%.
ÑØÏÈ×Ý ÒÄÍÜ ÚÜÔ ÖÕÒÆÓÎÔÜÔ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔ ÙÚÏÝ ÖÇØÇÊÄÙËÏÝ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ,
ÖÕÒÒÕÃ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔ. ÖÕÚÁÒËÙÓÇ; ©Ï ÚÏÓÁÝ ÚÜÔ
ÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔ ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÁÞÕßÔ ÇßÐÎÛËÃ, ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ
¬¬, ÑÇÚ¦ 11,5%.

Δύο κίνδυνοι για παγίωση υψηλού πληθωρισμού
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ημέρες ÚÎÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÚÕß 1970,
ÚÕß ÚÁÒÕßÝ ÚÎÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÚÕß
1990 ÑÇÏ ÚÎÝ ÖØ×ÚÎÝ ÊËÑÇËÚÃÇÝ ÚÕß 2000 ÛÆÓÏÙË ÚÕ 5,1% ÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ ÚÕß ËÑËÓÈØÃÕß.
 ÇÒÓÇÚ×ÊÎÝ ¦ÔÕÊÕÝ ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃÜÔ ÓÎÔ×Ô ÂÚÇÔ Ö¦ÔÚÜÝ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ, ÙßÓÌÜÔÕÆÔ ÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ, ÖÕß ÖØÕÝ ÚÕ ÖÇØÄÔ ÓÁÔÕßÔ ÖÏÙÚÕÃ ÙÚÕ ÙËÔ¦ØÏÕ ÚÎÝ ÖØÕÙÜØÏÔÄÚÎÚÇÝ ÚÕß
ÌÇÏÔÕÓÁÔÕß, ÇÔ ÑÇÏ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ Ñ¦ÖÕÏÕßÝ ÑÏÔÊÆÔÕßÝ, ÖÕß
ÃÙÜÝ ÕÊÎÍÂÙÕßÔ ÙË ÓÕÔÏÓÄÚËØÕß ÞÇØÇÑÚÂØÇ ÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑÁÝ
ÖÏÁÙËÏÝ.
ÔÇÝ ÈÇÙÏÑÄÝ ÚÁÚÕÏÕÝ ÑÃÔÊßÔÕÝ, ÄÖÜÝ ÇÔÇÌÁØÕßÔ, ËÃÔÇÏ
Î ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÚÕß ÒËÍÄÓËÔÕß
ÙÖÏØ¦Ò ÚÏÓ×Ô - ÓÏÙÛ×Ô, ËÌÄÙÕÔ ËÊØÇÏÜÛÕÆÔ ÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÍÏÇ ßÉÎÒÁÝ ÚÏÓÁÝ ÖÕß ÛÇ ÕÊÎÍÂÙÕßÔ ÙË ÖÏÁÙËÏÝ ÍÏÇ ÇßÐÂÙËÏÝ
ÓÏÙÛ×Ô. ÔÇÝ ÊËÆÚËØÕÝ ËÃÔÇÏ Î
«ÖØ¦ÙÏÔÎ ÓËÚ¦ÈÇÙÎ» ÖÕß ÖÏÁàËÏ ÚÏÝ ÚÏÓÁÝ, ÏÊÃÜÝ ÚÕß ÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕß, ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÛËÜØËÃÚÇÏ ÓËÚÇÈÇÚÏÑÄ ÑÇÆÙÏÓÕ. ¬ÕßÝ ÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑÕÆÝ ÑÏÔÊÆÔÕßÝ ÚÎÝ «ÖØ¦ÙÏÔÎÝ ÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ» ËÖÏÙÂÓÇÔË
ÖØÄÙÌÇÚÇ ÑÇÏ Î àÇÓÖËÒ Ô¦ÓÖËÒ, ÓÁÒÕÝ ÚÕß .. ÚÎÝ  ¬,
Î ÕÖÕÃÇ, Ó¦ÒÏÙÚÇ, ËÃÖË ÖÜÝ Î
ÚØ¦ÖËàÇ ËÔÊÁÞËÚÇÏ ÔÇ ÇÔÇÛËÜØÂÙËÏ ÚÏÝ ÖØÕÈÒÁÉËÏÝ ÚÎÝ ÍÏÇ
ÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ ÌÁÚÕÝ – 3,2%
ÙË ËÚÂÙÏÇ È¦ÙÎ. Ë ÇßÚÂ ÚÎ Ì¦ÙÎ, Ö¦ÔÚÜÝ, Î ÒÒ¦ÊÇ ÁÞËÏ ÞÇÓÎÒÄÚËØÕ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ ÇÖÄ ÚÕÔ

ÓÁÙÕ ÄØÕ ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ (4,4%
Õ ËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÕÝ ÊËÃÑÚÎÝ ÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕ ÁÔÇÔÚÏ 5% ÙÚÎÔ ßØÜà×ÔÎ).
ËÔ ÛËÜØÕÆÔ, ÜÙÚÄÙÕ, ÕÏ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ ÄÚÏ Î ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏ ÇÖÄ ÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ.
 ÊßÔÇÓÏÑÂ ËÃÔÇÏ ÚÁÚÕÏÇ, ÒÄÍÜ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ, ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ, ÖÕß
ÛÇ ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏ ÚÏÝ ÄÖÕÏËÝ ÇÖ×-

Η δημιουργία του λεγόμενου σπιράλ
τιμών - μισθών και
το κόστος της «πράσινης μετάβασης» ανησυχούν τους οικονομολόγους.
ÒËÏËÝ ÙÚÎÔ ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ, Î ÕÖÕÃÇ
¦ÒÒÜÙÚË ÛÇ ÙÚÎØÏÞÛËÃ ÇÖÄ ÚÇ
ÓÁÚØÇ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ.
ÚÙÏ, ÚÕ ÓÕÔÚÁÒÕ ÖÕß ËÌÇØÓÄàËÏ Õ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
ËÚØ¦ÑÎÝ ÙÚÕ   ÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ 4,6% ÍÏÇ ÚÕ 2022, ÑÕÔÚ¦ ÙÚÏÝ ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÍÏÇ 4,5%, ËÔ× ÇÔËÈ¦àËÏ
ÙÚÕ 8,47% ÚÎÔ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÕß
2021, ÇØÑËÚ¦ ßÉÎÒÄÚËØÇ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÖØÄÈÒËÉÎ ÚÕß ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ ÚÕß 2022 ÍÏÇ 6,9%.
ÃÍÕ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ 8,5% ËÑÚÏÓ¦ËÏ
ÚÎÔ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÕß 2021 ÑÇÏ ÚÕ
 ÙÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÖØÄÈÒËÉÂ ÚÕß, ÖÕß ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÙÆÔÚÕÓÇ

ÔÇ ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃ, ËÔ× ËÑÚÏÓ¦
ØßÛÓÄ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕ ÖØ×ÚÕ ËÐ¦ÓÎÔÕ ÌÁÚÕÝ 5,5%.
«¬Õ ÖØÄÈÒÎÓÇ ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÎÝ
ÊÏÇÚÇØÇÞÂÝ ÚÎÝ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝ ÛÇ ÌÆÍËÏ», ÇÔÇÌÁØËÏ
Õ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÑÇÏ ÖØÄËÊØÕÝ ÚÕß
, ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÏÇØÍÑÄÈÇÝ.
¥ÙÚÄÙÕ ÊÏÇÚÎØËÃ ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ
ÍÏÇ ÚÎÔ ËÖÃÊØÇÙÎ ÚÜÔ ÚÏÓ×Ô ÚÎÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ, ÑÇÛ×Ý ÛËÜØËÃ ÄÚÏ ÕÏ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ ÚÎÝ ÖÏÚØÕÖÂÝ ÍÏÇ
ÚÎÔ «ÖØ¦ÙÏÔÎ ÓËÚ¦ÈÇÙÎ» ÓÖÕØËÃ
ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑ¦ ÍÏÇ Ñ¦ÖÕÏÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ. «ÕÏÕÝ
ÛÇ ËÖËÔÊÆÙËÏ ÙÚÕ ÌßÙÏÑÄ ÇÁØÏÕ,
ÖÕß ÛËÜØËÃÚÇÏ ÓËÚÇÈÇÚÏÑÄ ÑÇÆÙÏÓÕ;», ÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏ, ËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏ ÙÚÕ ÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ, ÁÜÝ ÚÎ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎ ÙÚÏÝ ÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝ ÖÎÍÁÝ, ÛÇ ßÖ¦ØÐËÏ ÖÃËÙÎ ÚÏÓ×Ô.
ÖÏÖÒÁÕÔ, ËÏÊÏÑ¦ ÍÏÇ ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ Õ ÃÊÏÕÝ ÙÞÕÒÏ¦àËÏ ÄÚÏ ÒÄÍÜ ÚÎÝ ÇÚËÒÕÆÝ ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ ÚÜÔ
ÇÍÕØ×Ô «ÄÚÇÔ ÇÔËÈÇÃÔËÏ Ñ¦ÚÏ,
ÊÆÙÑÕÒÇ ÑÇÚËÈÇÃÔËÏ».
ÑÚÄÝ ÇÖÄ ÚÎÔ «ÖØ¦ÙÏÔÎ ÓËÚ¦ÈÇÙÎ», Õ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ ÚÎÝ Alpha Bank, ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÇÖÄÖÕßÒÕÝ, ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÄÚÏ ËÏÊÏÑ¦ ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ ßÖ¦ØÞÕßÔ ÑÇÏ ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÃ ÑÃÔÊßÔÕÏ,
ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÎÝ ÁÔÚÇÙÎÝ ÙÚÏÝ ÙÞÁÙËÏÝ ÚÎÝ ÓË ªÜÙÃÇ ÑÇÏ ©ßÑØÇÔÃÇ.
¦ÔÚÜÝ ÛËÜØËÃ ÄÚÏ ÖØÕÝ ÚÕ ÖÇØÄÔ ÜÝ ÈÇÙÏÑÄ ÙËÔ¦ØÏÕ ÏÙÞÆËÏ
ÇßÚÄ ÚÎÝ  ¬ ÖËØÃ ÖÇØÕÊÏÑÕÆ
ÌÇÏÔÕÓÁÔÕß.
ÏÊÏÑ¦ ÜÝ ÖØÕÝ ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ Õ
ÑÃÔÊßÔÕÝ ÛÇ ÂÚÇÔ, ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÕÔ Ñ. ÇÖÄÖÕßÒÕ, Î ÊÎÓÏÕßØ-

ÍÃÇ ËÔÄÝ ÙÖÏØ¦Ò ÓÏÙÛ×Ô - ÚÏÓ×Ô.
¥ÙÚÄÙÕ ÊËÔ ÛËÜØËÃ ÄÚÏ ÇßÚÄ ËÃÔÇÏ ÖÕÒÆ ÖÏÛÇÔÄ, ÑÇÛ×Ý ÚÕ ËßØ× ÑÇÏ ÚÕ ÔÁÕ ÛËÙÓÏÑÄ ÖÒÇÃÙÏÕ
ÍÏÇ ÚÕÔ ÑÇÛÕØÏÙÓÄ ÚÜÔ ÓÏÙÛ×Ô
ÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔ ÁÔÇÔÚÏ ÚÁÚÕÏÜÔ
ÑÏÔÊÆÔÜÔ.
ÃÔÊßÔÕ ÔÇ ËÖÏÓËÃÔÕßÔ ÕÏ
ßÉÎÒÁÝ ÚÏÓÁÝ, ÇÔ ÖËØ¦ÙÕßÔ
ÙÚÏÝ ÖØÕÙÊÕÑÃËÝ ÑÇÏ ÊÏ’ ÇßÚ×Ô
ËÊØÇÏÜÛÕÆÔ, ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ Õ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ ÚÎÝ
Eurobank, ¬¦ÙÕÝ ÔÇÙÚÇÙ¦ÚÕÝ.
 Eurobank ÖØÕÈÒÁÖËÏ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ 3,1% ÑÇÚ¦ ÓÁÙÕÔ ÄØÕ
ÌÁÚÕÝ. © Ñ. ÔÇÙÚÇÙ¦ÚÕÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ ÄÚÏ ÖØÕÝ ÚÕ ÖÇØÄÔ ÊËÔ ÚÕÔ
ÇÔÎÙßÞËÃ ÚÕ ÌÇÏÔÄÓËÔÕ, ÑÇÛ×Ý
ÂÚÇÔ ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ ÔÇ ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ Î ÒÒ¦ÊÇ ÚÏÝ ¦ÒÒËÝ Þ×ØËÝ,
ÓË ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ, ÑÇÏ ËÖÃÙÎÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ ÄÚÏ Õ ÖßØÂÔÇÝ ÚÕß ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ, ÇÔ ÇÌÇÏØËÛÕÆÔ ÚÇ
ÚØÄÌÏÓÇ ÑÇÏ Î ËÔÁØÍËÏÇ, ÖÇØÇÓÁÔËÏ ÞÇÓÎÒ¦, ÙÚÕ 1%.
ÚÕÔ ÈÇÛÓÄ ÖÕß ËÃÔÇÏ ÖØÕÙÜØÏÔÄ ÚÕ ÌÇÏÔÄÓËÔÕ ËÐ¦ÒÒÕß,
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ, ÈÕÎÛ¦ËÏ ÚÕ ÊÎÓÄÙÏÕ ÞØÁÕÝ, ÖÕß ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ ÜÝ
ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕß ÕÔÕÓÇÙÚÏÑÕÆ .
ÚÕ ËØ×ÚÎÓÇ ÇÔ Î ÓËÚ¦ÒÒÇÐÎ «©ÓÏÑØÕÔ» ÛÇ ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ
ÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑ¦ Â ÄÞÏ, ÖÕß ÓÇÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙË ÚÕ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ, Õ ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ËÚØ¦ÑÎÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ ÄÚÏ ÚËÒÏÑ¦ ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝ ÒËÏÚÕßØÍËÃ ÇÖÕÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑ¦. ÊÎ, ÙÎÓËÏ×ÔËÏ, ÁÞËÏ ËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃ Õ ØßÛÓÄÝ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ,
ÑÇÛ×Ý ßÖ¦ØÞËÏ ÇÖÕßÙÃÇ ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ ÑÇÏ ÓËÃÜÙÎ ËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ.
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Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τον τουρισμό με στόχο
τα 27 δισ. ευρώ ετησίως
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ÍÏÇ ÚÕÔ ËÒÒÎÔÏÑÄ ÚÕßØÏÙÓÄ ÖÇØÕßÙÃÇÙË ÙÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ Õ ÆÔÊËÙÓÕÝ ÒÒÎÔÏÑ×Ô ¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ (¬)
ÑÇÚ¦ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÝ
¬ËÚ¦ØÚÎ. © ÙÚÄÞÕÝ ÚÕß ÍÏÇ ÚÕ 2030
ÙÚÇ ÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ ÁÙÕÊÇ ÁÞËÏ ÚËÛËÃ
ÙÚÇ 27 ÊÏÙ. ËßØ× ÑÇÏ 50 ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ ËÖÏÙÑÁÉËÏÝ ÓË 307 ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ ÊÏÇÔßÑÚËØËÆÙËÏÝ. ¬Õ ÛÔÏÑÄ ÞÁÊÏÕ Ø¦ÙÎÝ ÇÖÕÚËÒËÃ ÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂ ÙÆÔÛËÙÎ ÚÎÝ ÓËÒÁÚÎÝ «ÒÒÎÔÏÑÄÝ ¬ÕßØÏÙÓÄÝ 2030 | ÞÁÊÏÇ
Ø¦ÙÎÝ» ÖÕß ËÑÖÕÔÂÛÎÑË ÇÖÄ ÚÕ
§¬ ÑÇÏ ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÓÏÇ ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎ ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÙÞËÚÏÑ¦
ÓË ÚÕÔ ÙÞËÊÏÇÙÓÄ ÑÇÏ ÚÎÔ ¦ÙÑÎÙÎ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ, ÚÎ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎ ÑÇÏ
ÚÎ ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ ÚÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆ ÖØÕáÄÔÚÕÝ ÑÇÏ ÚÜÔ
ÖØÕÕØÏÙÓ×Ô.
« ÒÒ¦ÊÇ ÖÏÙÚËÆÜ ÄÚÏ ÛÇ ÈÍËÏ
ÑËØÊÏÙÓÁÔÎ ÙÚÕÔ ÚÕßØÏÙÚÏÑÄ ÚÕÓÁÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÑØÃÙÎ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ», ÊÂÒÜÙË Õ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ.
« Þ×ØÇ ÇßÚÂ ÚÎ ÙÚÏÍÓÂ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙË ÖÕÒÆ ÑÇÒÂ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÜÝ
ÖØÕÝ ÚÎ ÊÏËÛÔÂ ÚÎÝ ËÏÑÄÔÇ. ©ÒËÝ
ÕÏ mega Ú¦ÙËÏÝ, ÑßØÃÜÝ Î ÙÚØÕÌÂ
ÙÚÕ wellness, ÙÚÎÔ ËÓÖËÏØÃÇ, ÙÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕ, ÙÚÎ ÙßÓÈÃÜÙÎ ÓË ÚÕ
ÌßÙÏÑÄ ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ,
ÖÏÙÚËÆÜ ÄÚÏ ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔ ÚÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ. ¬×ØÇ ÁÞËÏ ÁØÛËÏ Î
ÙÚÏÍÓÂ ÍÏÇ ÔÇ ßÒÕÖÕÏÂÙÕßÓË ÁÔÇ
ÓÇÑØÄÖÔÕÕ ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ ÙÞÁÊÏÕ, ÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÛÇ ÓÖÕØÁÙËÏ ÔÇ ÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÄÒÇ ÓÇÝ ÇßÚ¦ ÚÇ ÖÕÒÆ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ»,
ÙÎÓËÃÜÙË, ÓËÚÇÐÆ ¦ÒÒÜÔ, Õ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ.
© ßØÏ¦ÑÕÝ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË ËÖÃÙÎÝ ÖÜÝ «ÖØÁÖËÏ ÔÇ
ÐÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË ÚÏ ÙÎÓÇÃÔËÏ ËÛÔÏÑÄ
branding ÚÎÝ Þ×ØÇÝ ÙÚÎ ÓËÚ¦ ÚÎÔ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÖËØÃÕÊÕ», ËÔ× ËÑÚÃÓÎÙË
ÖÜÝ ÚÕ 2022 ÛÇ ËÃÔÇÏ ÓÏÇ ÞØÕÔÏ¦
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ ÓË ÖÕÒÆ ÁÔÚÕÔÕßÝ ØßÛÓÕÆÝ ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝ ÑÃÔÎÙÎÝ, ËÌÄÙÕÔ
ÄÒÇ Ö¦ÔË ÑÇÒ¦ ÓË ÚÎÔ COVID-19.

«Ê× ÑÇÒÕÆÓÇÙÚË ÔÇ Ñ¦ÔÕßÓË ÁÔÇ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄ ÙË È¦ÛÕÝ ÞØÄÔÕß. ©ÖÄÚË ÇÖÕÊÃÊÜ ÖÕÒÆ ÓËÍ¦ÒÎ ÙÎÓÇÙÃÇ
ÙÚÕ Ö×Ý ÛÇ ÓËÚÇÚØÁÉÕßÓË ÇßÚÄ ÚÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÑËÃÓËÔÕ ÙË ÁÔÇÔ ¦ÐÕÔÇ ÊØ¦ÙËÜÔ», ÇÔÁÌËØË ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦.
© ÖØÄËÊØÕÝ ÚÕß ¬, Ï¦ÔÔÎÝ
ªÁÚÙÕÝ, ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË ÖÜÝ ÙÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏ ÚÕ ÛÔÏÑÄ ÞÁÊÏÕ Ø¦ÙÎÝ ÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏ ÚÎÔ ÇØÞÂ ÓÏÇÝ ÖËØÏÄÊÕß ÊÎÓÄÙÏÇÝ ÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÝ, ÙË
ÑËÔÚØÏÑÄ ÑÇÏ ÖËØÏÌËØËÏÇÑÄ ËÖÃÖËÊÕ, ÑÇÛ×Ý Î ËÖÏÚßÞÂÝ ßÒÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ ÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏ ÇÖÇÏÚËÃ ÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÆÝ ÙßÓÓÁÚÕÞÕßÝ ÑÇÏ ÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝ, ÙßÔÛËÚÏÑ¦ ÑÇÏ ÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ ÓË ÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝ ÊßÔÇÓÏÑÕÆÝ ÑÒ¦ÊÕßÝ
ÚÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ.

«Η Ελλάδα
θα βγει κερδισμένη
στον τουριστικό τομέα
από την κρίση
της πανδημίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
© ßÖÕßØÍÄÝ ¬ÕßØÏÙÓÕÆ, ÇÙÃÒÎÝ ÏÑÃÒÏÇÝ, ÓËÚÇÐÆ ¦ÒÒÜÔ ÙÎÓËÃÜÙË ÖÜÝ Î ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÓËÒÁÚÎ
ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ ËÖÏÈÕÎÛÎÚÏÑ¦ ÜÝ ÑÇÚËÆÛßÔÙÎ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÚÕßÝ ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ ÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ØÕÕØÏÙÓÕÆ, ÖÕß ÛÇ ÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ ÓËÚ¦ ÑÇÏ ÚÎÔ ÖØÄÙÌÇÚÎ ÉÂÌÏÙÎ ÚÕß ÙÞËÚÏÑÕÆ ÔÕÓÕÙÞËÊÃÕß.
ÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ ÚÎÝ ÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÝ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑË ËÖÃÙÎÝ Î ÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ ÚÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÚÕßØÏÙÓÕÆ
ÚÕ 2021, ÑÇÛ×Ý Õ ÚÕßØÏÙÚÏÑÄÝ ÚÕÓÁÇÝ ÙßÔËÏÙÁÌËØË ÙÚÎÔ ËÒÒÎÔÏÑÂ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÑÇÚ¦ ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÚÕ 55% ÚÜÔ ÖÒÎØÜÓ×Ô ÚÕß 2019.
ÑÌØ¦ÙÚÎÑË, ÊË, Î ÖËÖÕÃÛÎÙÎ ÄÚÏ
ÛÇ ÖËÚÆÞËÏ ÇÑÄÓÎ ÑÇÒÆÚËØÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÚÎ ÌËÚÏÔÂ ÞØÕÔÏ¦.
Η. ΜΠ.

Ο χριστουγεννιάτικος
τζίρος δεν επανήλθε
στα επίπεδα του 2019
Υψηλότερος ÓËÔ ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË
ÚÕ 2020, ÄÚÇÔ ÚÇ ÌßÙÏÑ¦ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÂÚÇÔ ÑÒËÏÙÚ¦, ÇÒÒ¦ ÇØÑËÚ¦
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝ ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕ
2019, ÂÚÇÔ Õ ÚàÃØÕÝ ÚÜÔ ËÓÖÕØÏÑ×Ô ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÖØÄÙÌÇÚÎ ËÕØÚÇÙÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ, ÓË
ÚÕßÝ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ËÃÙÕÊÕ ÚÜÔ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô ÙÚÇ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÏÝ ÇÔÇÚÏÓÂÙËÏÝ ÖÕß ØÕÑÇÔÃàÕßÔ ÚÕ ÊÏÇÛÁÙÏÓÕ
ÖØÕÝ ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ ËÏÙÄÊÎÓÇ ÔÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÚÕßÝ ÑÆØÏÕßÝ ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ ÍÏÇ ÚÎ ÓËÏÜÓÁÔÎ ÇÍÕØÇÙÚÏÑÂ ÑÃÔÎÙÎ. ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÁØËßÔÇ
ÖÕß ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙË ÚÕ ÔÙÚÏÚÕÆÚÕ ÓÖÕØÃÕß ÑÇÏ ±ÖÎØËÙÏ×Ô
ÚÎÝ ÒÒÎÔÏÑÂÝ ßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ
ÓÖÕØÃÕß ÑÇÏ ÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ (§¡± - ), ÚÕ 68% ÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ËÃÞË ÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
ÚàÃØÕ ÚÎÔ ËÕØÚÇÙÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ ÚÕß
2021 ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÇßÚÂÔ ÚÕß
2019. ¬ÏÝ ÞÇÓÎÒÁÝ ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÜÔ ËÕØÚ×Ô ÊÏÇÊÁÞËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎ ÓÃÇ, ÖÏÕ ßÖÕÚÕÔÏÑÂ ÇÖÄ
ÖÒËßØ¦Ý àÂÚÎÙÎÝ, ËÑÖÚÜÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕÝ, ÓË ÚÕÔ ÓÖÕØÏÑÄ ÆÒÒÕÍÕ
ÛÎÔ×Ô ÔÇ Ñ¦ÔËÏ ÒÄÍÕ ÍÏÇ ÚàÃØÕ
ÓËÏÜÓÁÔÕ ÑÇÚ¦ 50% ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÚÜÔ ËÑÖÚ×ÙËÜÔ ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÚÕß 2019.
ÖÄ ÚÎÔ ÁØËßÔÇ ÚÕß §¡±  ÖØÕÑÆÖÚËÏ ÄÚÏ ÍÏÇ ÚÕ 43%
ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ Î ÑÃÔÎÙÎ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ËÕØÚÇÙÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ 2021
ÂÚÇÔ ÓÁÚØÏÇ. ÔÚÃÛËÚÇ, ÚÁÙÙËØÏÝ
ÙÚÕßÝ ÊÁÑÇ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ (43%)
ÊÂÒÜÙÇÔ ÒÃÍÕ ÁÜÝ ÑÇÛÄÒÕß ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏ. ¡ÄÔÕ ÓÃÇ ÙÚÏÝ ËÖÚ¦
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ ÖÕÒÆ
ÁÜÝ Ö¦ØÇ ÖÕÒÆ ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ÇÖÄ ÚÏÝ ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÚÎÝ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ËÕØÚÇÙÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ. ÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÁÞËÏ ËÖÃÙÎÝ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ
ÓÃÇ ÙÚÏÝ ÚØËÏÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ËÃÞË
ÓÏÑØÄÚËØÕ ÚàÃØÕ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÖØÄÙÌÇÚÎ ËÕØÚÇÙÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ ÙË ÙÆ-

ÍÑØÏÙÎ ÓË ÇßÚÂÔ ÚÕß 2020, ÖÇØ¦
ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ÚÕ 2020 ÚÇ ÌßÙÏÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔ ÓÄÔÕ ÓË ÚÎ ÓÁÛÕÊÕ ÚÕß click away
(ÇÖÄ ÚÏÝ 13 ÁÜÝ ÚÏÝ 31 ËÑËÓÈØÃÕß
2020). ÔÕÊÕ ÖÜÒÂÙËÜÔ ÚÇ ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ ÚÕß 2021 ÑÇÚÁÍØÇÉË
ÚÕ 36% ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ, ËÔ×
ÙÚÇ ÃÊÏÇ ËÖÃÖËÊÇ ÖÇØÁÓËÏÔÇÔ ÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝ ÍÏÇ ÚÕ 31%.
 ÁØËßÔÇ ÁØÞËÚÇÏ ËÖÃÙÎÝ ÔÇ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏ ÚÎ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÙßÓÈÕÒÂ ÚÕß ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ ËÓÖÕØÃÕß
ÙÚÕÔ ÚàÃØÕ ÚÜÔ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ. ©Ï
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÖÕß ËÃÞÇÔ ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÖÜÒÂÙËÜÔ ÑÇÏ ËÑÚÄÝ ÌßÙÏÑ×Ô ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ (ÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝ ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝ, ÖÜÒÂÙËÏÝ ÓÁÙÜ

Τις χαμηλές επιδόσεις
στη διάρκεια των εορτών διαδέχεται ακόμη
μία, πιο υποτονική από
πλευράς ζήτησης,
εκπτωτική περίοδος.
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ, site, e-shop)
ËÓÌ¦ÔÏÙÇÔ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÑÇÒÆÚËØËÝ ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÙË ÙÞÁÙÎ ÓË ËÑËÃÔËÝ ÖÕß ÊËÔ ËÃÞÇÔ. ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ,
ÇÆÐÎÙÎ ÖÜÒÂÙËÜÔ ÑÇÚÁÍØÇÉË ÚÇ
²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ ÚÕß 2021 ÚÕ 41%
ÑÇÏ ÓËÃÜÙÎ ÚÕ 27%. Ç ÖØÁÖËÏ
ÔÇ ÇÔÇÌËØÛËÃ ÄÚÏ ÇÖÄ ÇßÚÁÝ, ÚÕ
32% ÇÖÁÑÚÎÙË ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃ ÖÜÒÂÙËÏÝ ËÑÚÄÝ
ÌßÙÏÑ×Ô ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ ÑÇÚ¦ ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ.
Ë Ä,ÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÏÝ ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÍÏÇ ÚÕÔ ÚàÃØÕ ÚÜÔ ÞËÏÓËØÏÔ×Ô ËÑÖÚ×ÙËÜÔ, ÚÁÙÙËØÏÝ ÙÚÕßÝ ÊÁÑÇ
ËÑÚÏÓÕÆÔ ÄÚÏ ÇßÚÄÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ ÓËÏÜÓÁÔÕÝ ÑÇÏ ÓÄÒÏÝ ÁÔÇÝ ÙÚÕßÝ ÊÁÑÇ ÇÔÇÓÁÔËÏ ¦ÔÕÊÕ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπέρασε και το 39% η ανεργία
στους νέους τον Νοέμβριο
Στη μάχη για τη μείωσή της το «πρώτο ένσημο» και η επιδότηση εισφορών

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μισθό τουλάχιστον 570 ευρώ
καθαρά μπορούν να λάβουν
οι νέοι, ηλικίας από 18 έως 29
ετών, που θα προσληφθούν για
πρώτη φορά εντός του 2022,
μέσω του προγράμματος «πρώτο ένσημο». Πρόκειται για το
«όπλο» που ρίχνει στη μάχη
κατά της ανεργίας των νέων το
υπουργείο Εργασίας, καθώς το
ποσοστό της καλπάζει, ξεπερνώντας τον Νοέμβριο –σύμφωνα με τη Eurostat– το 39%, με
αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει για μια ακόμη φορά την αρνητική πρώτη θέση.
Ακόμη και μεταξύ των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού,
βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση, με ποσοστό ανεργίας των νέων στο 33,2% (στοιχεία Οκτωβρίου 2021), με την
Κόστα Ρίκα να αναδεικνύεται
«πρωταθλήτρια», έχοντας ποσοστό ανεργίας νέων της τάξης του 36,9% και την Ισπανία
να μας ακολουθεί με 30,3%.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat, το γεγονός
ότι σε μια περίοδο που το γενικό ποσοστό ανεργίας στην
Ελλάδα παραμένει σε σχετικά
χαμηλό επίπεδο (στο 13,4%
τον Νοέμβριο έναντι 13,3%
τον Οκτώβριο του 2021), καταγράφεται ραγδαία αύξηση
της ανεργίας των νέων από
32,8% σε 39,1%. Αύξηση παρατηρείται και σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2020 (38,5%),
παρότι ένα χρόνο πριν το γενικό ποσοστό ανεργίας ήταν
στο 16,2%.
Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα επιδότησης, που κατ’
εκτίμηση του υπουργείου Εργασίας αφορά τουλάχιστον
40.000 νέους ηλικίας έως 29
ετών, οι οποίοι θα αποκτήσουν το πρώτο τους ένσημο
εντός του 2022, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η συνολική
ενίσχυση ανέρχεται σε 1.200
ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης.
Στους νέους που θα προσλη-

Η Ελλάδα παραμένει
«πρωταθλήτρια»
ανεργίας στους νέους
στην Ε.Ε. και δεύτερη
στον ΟΟΣΑ,
μετά την Κόστα Ρίκα.
φθούν για πρώτη φορά εντός
του 2022 θα καταβληθεί επίδομα 600 ευρώ για έξι μήνες,
σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αντίστοιχα, 600 ευρώ θα
δοθούν και στους εργοδότες,
προκειμένου να επιδοτηθεί
ένα μέρος του μισθολογικού
κόστους. Ετσι, για παράδειγμα, νέος που θα προσληφθεί
σήμερα με τον κατώτατο μισθό των 663 ευρώ, θα λάβει καθαρά 570 ευρώ τον μήνα συν
100 ευρώ από την επιδότηση
του πρώτου ενσήμου, σύνολο 670 ευρώ. Προσοχή όμως.
Το επίδομα δεν θα χορηγηθεί
από τον εργοδότη μαζί με τον

μισθό. Θα καταβληθεί από το
υπουργείο Εργασίας.
Βέβαια, το «πρώτο ένσημο»
αφορά και θέσεις μερικής απασχόλησης, καθώς απευθύνεται
και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η
επιδότηση μειώνεται στα 600
ευρώ (το ήμισυ του αρχικού
ποσού) και επιμερίζεται σε 300
ευρώ για τον εργοδότη και 300
ευρώ για τον εργαζόμενο.
Προκειμένου να δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα πρόσληψης νέων στις επιχειρήσεις αλλά και να στηρίξει μέρος από
το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος, το υπουργείο Εργασίας «τρέχει» το πρόγραμμα αυτό ταυτόχρονα με
το πρόγραμμα επιχορήγησης
50.000 θέσεων εργασίας, επιπλέον των 100.000 θέσεων που
καλύφθηκαν εντός του 2021.
Το πρόγραμμα θα παραμείνει
ανοιχτό έως ότου καλυφθούν
οι θέσεις εντός του 2022 και

αφορά την επιδότηση από
το κράτος του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών - εργαζομένων) για
έξι μήνες, για προσλήψεις πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Από τον συνδυασμό των
δύο προγραμμάτων, ο εργοδότης μπορεί να έχει όφελος
για τους πρώτους 6 μήνες της
τάξης του 42%. Και αυτό γιατί κερδίζει 100 ευρώ τον μήνα
από τον μισθό μέσω του προγράμματος «πρώτο ένσημο»
και 243 ευρώ τον μήνα από τις
ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον του δίνει τον κατώτατο
μισθό) μέσω του προγράμματος επιδότησης των 100.000 +
50.000 θέσεων εργασίας. Ετσι,
για έναν εργαζόμενο πλήρους
απασχόλησης με κατώτατο μισθό 663 ευρώ τον μήνα, το αρχικό κόστος για τον εργοδότη
είναι 820 ευρώ τον μήνα, το
οποίο με τον συνδυασμό των
δύο προγραμμάτων μειώνεται
για 6 μήνες κατά 343 ευρώ.
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Μάχη Ευρωπαίων
και Κινέζων για 770
λεωφορεία 384 εκατ.
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

●

Την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιανουαρίου
εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για
την προμήθεια 770 λεωφορείων
χαμηλών και μηδενικών ρύπων.
Ωστόσο, εκκρεμούν οι αποφάσεις
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί
των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ένας βορειοευρωπαϊκός
και ένας ανατολικοευρωπαϊκός
όμιλος. Εάν μέχρι την ερχόμενη
∆ευτέρα η ΑΕΠΠ αποφανθεί επί
των ενστάσεων και με τρόπο που
να μην επηρεάζει τη διενέργεια
του διαγωνισμού, αναμένεται η
υποβολή των προσφορών την
αμέσως επόμενη μέρα. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνισμός αναγκαστικά θα λάβει παράταση. Παράταση στην οποία
πάντως αρκετοί από τους ενδιαφερομένους κατασκευαστές προσβλέπουν, καθώς η παγκόσμια
έλλειψη μικροεπεξεργαστών,
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που
είναι απαραίτητα για την κατασκευή των λεωφορείων, περιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής
τους αλλά και ανταγωνιστικών
τιμολογήσεων.
Το ενδιαφέρον από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς αλλά και δύο
κινεζικούς ομίλους είναι έντονο για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό
του υπουργείου για την προμήθεια 770 λεωφορείων χαμηλών
και μηδενικών ρύπων και συγκεκριμένα για 350 ηλεκτρικά,
300 CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου) και 120 υβριδικά,
συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 384 εκατομμυρίων
ευρώ. Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο, έχει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του ∆ημοσίου για την αγορά των εν λόγω οχημάτων από
το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και
από το ΕΣΠΑ.
Τα 770 νέα λεωφορεία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά
το παραγόμενο μεταφορικό έρ-

γο, μειώνοντας παράλληλα τις
αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ποιότητα του αέρα
και το περιβάλλον συνολικά. Τα
λεωφορεία για την προμήθεια
του διαγωνισμού χωρίζονται σε
πέντε διαφορετικές κατηγορίες, τόσο όσον αφορά το καύσιμό τους όσο και το μέγεθός τους
και για τα οποία θα υποβληθούν
ξεχωριστές προσφορές. Τον διαγωνισμό αυτό των 384 εκατομμυρίων ευρώ για τα 770 λεωφορεία
θα ακολουθήσει και δεύτερος για
την προμήθεια επιπλέον 530 λεωφορείων ώστε στο σύνολό τους
να φτάσουν τα 1.300.
Οσοι παρακολουθούν την αγορά των λεωφορείων από κοντά
και τις συμμετοχές σε ανάλογους διαγωνισμούς στο παρελθόν
στην Ελλάδα αλλά και πρόσφατα

Την ερχόμενη Τρίτη
εκπνέει η προθεσμία
υποβολής προσφορών.
Ωστόσο, εκκρεμείς
ενστάσεις μπορεί
να φέρουν παράταση.
στο εξωτερικό, προεξοφλούν την
κάθοδο της σουηδικής Volvo ΑΒ
που συνεργάζεται στην Ελλάδα
με τον όμιλο Σαρακάκη, αλλά
και της γερμανικής Daimler διά
της ελληνικής θυγατρικής της.
Επίσης βέβαιη θεωρείται και
η συμμετοχή της πολωνικής
Solaris, που αποτέλεσε άλλωστε
την έκπληξη στον προηγούμενο
μεγάλο διαγωνισμό του ελληνικού ∆ημοσίου πριν από περίπου
13 έτη, οπότε και εξασφάλισε τη
σχετική προμήθεια, αναφέρουν
πηγές της αγοράς. Βεβαίως στον
διαγωνισμό παρούσα θα είναι και
η Heuliez Bus, η γαλλική θυγατρική της IVECO. Οι ευρωπαϊκοί
αυτοί όμιλοι θα αναμετρηθούν
με τις κινεζικές Yutong Bus και
BYD που θεωρούνται διεθνώς
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα
«Πρώτο ένσημο» προβλέπει
την υποχρέωση του νέου, αμέσως μετά την πρόσληψή του,
να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του σε αυτό. Σε
αυτήν, εκτός των προσωπικών
στοιχείων του και του αριθμού
πρωτοκόλλου ένταξής του στο
πρόγραμμα, τα οποία αντλού-

νται αυτόματα από το σύστημα
«Εργάνη», θα πρέπει να δηλώσει
και το πιστωτικό ίδρυμα και τον
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
του (ΙΒΑΝ).
Προηγείται, βέβαια, η αίτηση
ένταξης στο πρόγραμμα από τον
εργοδότη, η έγκρισή της και στη
συνέχεια η πρόσληψη, η οποία
και δηλώνεται στο σύστημα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει έναν ή

περισσότερους ωφελούμενους
παράλληλα και στο πρόγραμμα
«Πρώτο ένσημο» και στο πρόγραμμα των 150.000 νέων θέσεων εργασίας, θα υποβάλει για
κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση.
Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το «Πρώτο ένσημο»
είναι επιπρόσθετες σε σχέση με
τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Αυτό στην πράξη σημαίνει πως

ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσον όρο τον ίδιο
αριθμό εργαζομένων που είχε τη
12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης για το πρόγραμμα)
για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας,
προσαυξημένο κατά τον αριθμό
των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

INTIME

Τι πρέπει να προσέχουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο, έχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση του ∆ημοσίου για την αγορά των εν λόγω οχημάτων από το
Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ.

Επενδύσεις 258,7 εκατ. ευρώ σε ακίνητα από ξένους επενδυτές το 2021
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μικρή αύξηση της τάξεως του
10,3% κατέγραψε ο αριθμός των
αδειών παραμονής σε επενδυτές από χώρες εκτός Ε.Ε. το
2021, καθώς συνολικά χορηγήθηκαν 1.035 νέες άδειες, από
938 το 2020. Ως εκ τούτου, τα
κεφάλαια που τοποθετήθηκαν
στην ελληνική αγορά ακινήτων
για τον σκοπό αυτό, υπολογίζονται σε τουλάχιστον 258,7 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για μια θετική
εξέλιξη, η οποία καταδεικνύει
τη διατήρηση του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος από το
εξωτερικό για την απόκτηση
κατοικιών στην Ελλάδα.
Μάλιστα, ενδέχεται η αύξηση
των αδειών να είναι ακόμα υψηλότερη, με δεδομένο ότι ο αριθμός αφορά άδειες που έχουν
ήδη εκδοθεί και δεν καλύπτει
και τα αιτήματα για την έκδο-

Αυξήθηκαν κατά 10%
σε σχέση με το 2020
οι άδειες παραμονής
που χορηγήθηκαν
στο πλαίσιο
του προγράμματος
«χρυσή βίζα».
ση αδειών που έχουν κατατεθεί
αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους. Τα τελευταία χρόνια, είναι πάγια η
πρακτική του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής να αναθεωρεί
προς τα πάνω τα σχετικά νούμερα του προηγούμενου χρόνου,
μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία και των αιτημάτων που
κατατέθηκαν το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Ασφαλώς,

Η μεγαλύτερη αγοραστική ομάδα, με μερίδιο της τάξεως του 66,6%, είναι
οι Κινέζοι, που έχουν λάβει από το 2014 6.405 άδειες.
ακόμα κι έτσι, η επίδοση του
προγράμματος «χρυσή βίζα» παραμένει χαμηλότερη όχι μόνο
του 2019, αλλά και του 2018. Ει-

δικότερα, το 2018 είχαν εκδοθεί
1.893 άδειες, ενώ το 2019 ήταν
έτος-ρεκόρ με 3.535 νέες άδειες.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι

στην πραγματικότητα, το 2021
οι αγορές ακινήτων που έχουν
γίνει από ξένους επενδυτές είναι πολύ περισσότερες σε σχέση με τον αριθμό των αδειών
που έχουν εκδοθεί. Ωστόσο, τα
προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε διάφορα κτηματολογικά γραφεία
και υποθηκοφυλακεία, έχουν ως
αποτέλεσμα και τη σημαντική
χρονική υστέρηση στην έκδοση
των αδειών. Είναι δεδομένο ότι
για αγορές που έγιναν πέρυσι,
οι άδειες παραμονής θα εκδοθούν φέτος.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία, από την έναρξη ισχύος του
προγράμματος το 2014, μέχρι
και το τέλος του 2021, έχουν χορηγηθεί συνολικά 9.610 άδειες
παραμονής σε μεμονωμένους
επενδυτές και συνολικά 28.767
άδειες, υπολογίζοντας και τα
μέλη των οικογενειών τους. Η

μεγαλύτερη αγοραστική ομάδα
με μερίδιο της τάξεως του 66,6%
είναι οι Κινέζοι, που έχουν λάβει 6.405 άδειες. Ακολουθούν με
605 άδειες οι επενδυτές από την
Τουρκία, με την πρώτη τριάδα
να κλείνει με τους επενδυτές
από τη Ρωσία, που έχουν λάβει
576 άδειες παραμονής. Οι επενδυτές από τον Λίβανο έχουν λάβει 304 άδειες, ενώ ακολουθεί η
Αίγυπτος με 250 άδειες και το
Ιράν με 194.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα
στοιχεία της ΤτΕ, κατά το εννεάμηνο του 2021, καταγράφηκαν
εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την αγορά ακινήτων
ύψους 797,2 εκατ. ευρώ, έναντι
592 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 34,7% σε ετήσια βάση,
έναντι μείωσης κατά 42,5% την
αντίστοιχη περίοδο του 2020.
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Σχέδιο δημιουργίας 86.000 νέων
θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Ισχυρή ανάκαμψη
και το 2022 «βλέπει»
η Fitch Solutions

Στη μάχη κατά της ανεργίας 16 προγράμματα ύψους άνω των 590 εκατ. ευρώ

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με στόχο ÚÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ 86.000
ÔÁÜÔ ÛÁÙËÜÔ ËØÍÇÙÃÇÝ ËÔÚÄÝ
ÚÕß 2022, Õ © ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇ «ØÃÐËÏ» ÙÚÎ Ó¦ÞÎ ÑÇÚ¦ ÚÎÝ
ÇÔËØÍÃÇÝ 16 ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ, ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ ¦ÔÜ ÚÜÔ 590 ËÑÇÚ.
ËßØ×. ¬Ç ÍØÇÌËÃÇ ÚÕß © ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑË, ÓÇàÃ ÓË ÚÕÔ ÇØÓÄÊÏÕ
ßÖÕßØÍÄ ØÍÇÙÃÇÝ ÜÙÚÂ ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎ, Õ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ ÑÇÏ ËÔÎÓËØ×ÛÎÑË ÇÖÄ ÚÕÔ ÊÏÕÏÑÎÚÂ ÚÕß
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ ÖÆØÕ ØÜÚÕÉ¦ÒÚÎ
ÍÏÇ ÚÕÔ ÙÞËÊÏÇÙÓÄ ÚÎÝ ÔÁÇÝ ÞØÕÔÏ¦Ý ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÚÜÔ ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ ÚÄÔÜÙÎÝ
ÚÎÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ
2ËÚÃÇ. ©ÖÜÝ ¦ÒÒÜÙÚË ÁÞËÏ ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏ Î « », ÇÖÄ ÚÕÔ ¡¦ÏÕ
ÚÕß 2020 ÁÜÝ ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÚÕß
2021, Ì¦ÙÎ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÂÚÇÔ
ÙË ËÐÁÒÏÐÎ Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ, ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔ 50.131 ÔÁËÝ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ Þ¦ØÎ ÙË 16 ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÖÕß ßÒÕÖÕÃÎÙË Õ ©. ¬Õ 2022
ÛÇ «ÇÔÕÃÐÕßÔ» ËÖÏÖÒÁÕÔ 86.000
ÔÁËÝ ÛÁÙËÏÝ, ÓÁÙÜ 11 ÔÁÜÔ ÑÇÏ
5 ÖÇÒÇÏ×Ô ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ. ÔÇÒßÚÏÑ¦, ÚÇ 11 ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ ËÃÔÇÏ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ ÑÇÏ ÙÚÕÞËÆÕßÔ
ÙÚÎÔ Ñ¦ÒßÉÎ 62.000 ÛÁÙËÜÔ,
ÓË ÚÎ ÙßÔÕÒÏÑÂ ÊÇÖ¦ÔÎ ÔÇ ÖØÕÙËÍÍÃàËÏ ÚÇ 587 ËÑÇÚ. ËßØ× ÑÇÏ
ÖÄØÕßÝ ÇÖÄ ÚÕ ¬ÇÓËÃÕ Ô¦ÑÇÓÉÎÝ (348,62 ËÑÇÚ. ËßØ×), ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÇÖÄ ÚÕ  (238,1 ËÑÇÚ.
ËßØ×). ÒÒÇ 5 ËÃÔÇÏ ÖÇÒÇÏ¦ ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ, ÂÚÕÏ ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÖÕß «¦ÔÕÏÐÇÔ» ËÔÚÄÝ ÚÕß 2021 Â
ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÚÕ 2020 ÑÇÏ ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÇÑÄÓÎ ÙË ÏÙÞÆ ÑÇÏ ÇÌÕØÕÆÔ
ÚÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ËÖÏÖÒÁÕÔ 24.000
ÛÁÙËÜÔ ËØÍÇÙÃÇÝ.
ÔÇÒßÚÏÑ¦, ÚÇ 11 ÔÁÇ ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ ËÃÔÇÏ:
1. ØÄÍØÇÓÓÇ ÍÏÇ ÚÎÔ ÖØÄÙÒÎÉÎ
10.000 ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ ÇÔÁØÍÜÔ
ÎÒÏÑÃÇÝ ¦ÔÜ ÚÜÔ 45 ËÚ×Ô, ÙË ÖËØÏÕÞÁÝ ÖÕß ÛËÜØÕÆÔÚÇÏ ÛÆÒÇÑÕÏ
ßÉÎÒÂÝ ÇÔËØÍÃÇÝ.  ÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÛÇ ÑßÓÇÃÔËÚÇÏ ÓËÚÇÐÆ 12 ÑÇÏ 18
ÓÎÔ×Ô ÑÇÏ Î ÓÎÔÏÇÃÇ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ
ÇÖÄ 653 ÁÜÝ 746 ËßØ×.  ÊÇÖ¦ÔÎ ÚÕß ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÙË 119,7 ËÑÇÚ. ËßØ×.
2. ÔÚÇÐÎ ÑÇÏ ËÖÇÔÁÔÚÇÐÎ 10.000
ÇÔÁØÍÜÔ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝ,
ËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÝ ÊÇÖ¦ÔÎÝ 111 ËÑÇÚ.
ËßØ×: Ç ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ ÙË ÇÔÁØÍÕßÝ
ÖÕß ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ ÖØÄÈÒÎÓÇ
ÔÇ ËÔÚÇÞÛÕÆÔ ÍÏÇ ÖØ×ÚÎ ÌÕØ¦ Â
ÔÇ ËÖÇÔËÔÚÇÞÛÕÆÔ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦
ËØÍÇÙÃÇÝ.  ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÎÝ ÖØÄÙÒÎÉÎÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ 12-24 ÓÂÔËÝ ÑÇÏ
ÚÕ ÖÕÙÄ ÚÎÝ ËÖÏÊÄÚÎÙÎÝ ÛÇ ÑßÓÇÃÔËÚÇÏ ÇÖÄ 700 ÁÜÝ 750 ËßØ×.
3. ÖÄÑÚÎÙÎ ËØÍÇÙÏÇÑÂÝ ËÓÖËÏØÃÇÝ: ¬Õ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÛÇ ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ ÙË ÇÔÁØÍÕßÝ ÎÒÏÑÃÇÝ 18-30
ËÚ×Ô, ÓË ÙÚÄÞÕ ÔÇ ÈØÕßÔ ÊÕßÒËÏ¦
ÁÜÝ 10.000 ËÐ ÇßÚ×Ô. Ç ÖØÕÈÒÁ-

A.P.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το πρόγραμμα ÑÌ~³iiØ É¨oÑ{Ñ~ÊØ ÉÐÉ{¨ËÑØ Ñ×¨Ò É ÑÓ¨oÈØ iÜ{~ËÑØ 18-30 É³, ÐÉ ³ÌT Ñ K¨È
ÙÈÜÉ{Ò ÓØ 10.000 ÉÂ ÑÈ³. 1Ñ ¨KÜÓÉ³Ñ{ ¨ÌÜii Ù{Ò¨~É{ÑØ 7 Ði ~Ñ{ ÚÑ É{Ù³ÉË³Ñ{ ³ 100% i ÚÓi ÑÑTÌÜiiØ. ÙÑÒi É~³{ÐÒ³Ñ{ É 68,04 É~Ñ³. ÉÈ¨.

Μεταξύ άλλων δρομολογείται πρόγραμμα για την πρόσληψη
10.000 μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας
άνω των 45 ετών.
ÖËÚÇÏ ÖØÄÙÒÎÉÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇÝ 7 ÓÎÔ×Ô ÑÇÏ ÛÇ ËÖÏÊÕÚËÃÚÇÏ ÙÚÕ 100%
Î ÛÁÙÎ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ.  ÊÇÖ¦ÔÎ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ ÙË 68,04 ËÑÇÚ. ËßØ×.
4. ØÄÍØÇÓÓÇ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
5.000 ÇÔÁØÍÜÔ ÙÚÕßÝ ÚÕÓËÃÝ ÚÎÝ
ÖØ¦ÙÏÔÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÓË ÁÓÌÇÙÎ ÙÚÏÝ ÍßÔÇÃÑËÝ ÑÇÏ ÊÏ¦ØÑËÏÇ 15
ÓÎÔ×Ô.  ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÛÇ ÇÔÁØÞËÚÇÏ ÙÚÇ 700 ËßØ× ÚÕÔ ÓÂÔÇ ÑÇÏ Î
ÙßÔÕÒÏÑÂ ÊÇÖ¦ÔÎ ÚÕß ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ ÙÚÇ 49,88
ËÑÇÚ. ËßØ×.
5. ØÄÍØÇÓÓÇ ËØÍÇÙÏÇÑÂÝ ËÓÖËÏØÃÇÝ ÙË ÚÚÏÑÂ ÑÇÏ ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÍÏÇ 10.000 ÔÁÕßÝ ÎÒÏÑÃÇÝ 18-29
ËÚ×Ô. ©Ï ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝ 7 ÓÎÔ×Ô, ÓË ÚÎÔ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÔÇ ÌÛ¦ÔËÏ ÙÚÕ 100%. ©
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ ÚÕß ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ÛÇ ÇÔÁÒÛËÏ ÙÚÇ 65 ËÑÇÚ.
ËßØ×.
6. ØÄÍØÇÓÓÇ ÖØÄÙÒÎÉÎÝ 4.000
ÇÔÁØÍÜÔ ÎÒÏÑÃÇÝ 30 ËÚ×Ô ÑÇÏ
¦ÔÜ, ÓË ÁÓÌÇÙÎ ÙÚÏÝ ÍßÔÇÃÑËÝ,
ÙÚÏÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
ÖËØÏÌÁØËÏËÝ ÑÇÏ ÓË ÊÏ¦ØÑËÏÇ 12

ÓÎÔ×Ô.  ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÛÇ ÑßÓÇÃÔËÚÇÏ ÇÖÄ 467 ÁÜÝ 700 ËßØ× ÚÕÔ
ÓÂÔÇ ÑÇÏ ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÑÕÙÚÕÒÕÍËÃÚÇÏ ÙÚÇ 26 ËÑÇÚ. ËßØ×.
7. ØÄÍØÇÓÓÇ ÔÁÇÝ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ÍÏÇ 4.000 ÇÔÁØÍÕßÝ ÖÕß
ÛÁÒÕßÔ ÔÇ ÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔ ÓÏÇ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ ÏÊÁÇ, ÙÚÕ ÖËÊÃÕ ÚÎÝ
ÉÎÌÏÇÑÂÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ. Ç ÖÇØÁÞËÚÇÏ ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÖÕß ÛÇ ÌÛ¦ÔËÏ
ÙÚÕ ÙÆÔÕÒÄ ÚÎÝ ÙÚÇ 14.800 ËßØ×.  ÊÇÖ¦ÔÎ ÍÏÇ ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ ÄÚÏ ÛÇ ÇÔÁÒÛËÏ
ÙÚÇ 60 ËÑÇÚ. ËßØ×.
8. ØÄÍØÇÓÓÇ ÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎ 1: ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÚÕ ÖØ×ÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÖÕß ÛÇ ËÙÚÏ¦àËÏ ÙÚÎ
ÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂ, ÙÚÎÔ ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÑÇÏ ÙÚÎÔ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ, ÓË ÙÚÄÞÕ ÔÇ ÖØÕÑÆÉÕßÔ ÁÜÝ 3.400 ÔÁËÝ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ. ©Ï ÖØÕÙÒÂÉËÏÝ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÍÃÔÕßÔ ÍÏÇ
ÞØÕÔÏÑÄ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ 8 ÓÎÔ×Ô ÑÇÏ
Î ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÛÇ ÑßÓÇÃÔËÚÇÏ ÇÖÄ
75% ÁÜÝ 100%, ÓË ÇÔ×ÚÇÚÕ ÖÕÙÄ ÚÇ 933 ËßØ× ÚÕÔ ÓÂÔÇ.  ÊÇÖ¦ÔÎ ÍÏÇ ÚÕ ËÔ ÒÄÍÜ ÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÛÇ ÇÔÁÒÛËÏ ÙÚÇ 22,8 ËÑÇÚ. ËßØ×.
9. ÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎ 2: ¬Õ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÛÇ ËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ ÙÚÕ
ÙÑÁÒÕÝ ÚÎÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ ÇÔÁØÍÜÔ, ÓË ÖØÕÕÖÚÏÑÂ ËØÍÇÙÃÇÝ ÍÏÇ
12-18 ÓÂÔËÝ. Ç ËÖÏÊÕÚÂÙËÏ ÁÜÝ
3.400 ÔÁËÝ ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÙË
ÖÕÙÕÙÚÄ ÇÖÄ 75% ÓÁÞØÏ 100%
ÑÇÏ ÇÔ×ÚÇÚÕ ÖÕÙÄ ÚÇ 933 ËßØ×
ÚÕÔ ÓÂÔÇ.  ÙßÔÕÒÏÑÂ ÊÇÖ¦ÔÎ
ÚÕß ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ÁÞËÏ ßÖÕÒÕ-

ÍÏÙÚËÃ ÙÚÇ 48 ËÑÇÚ. ËßØ×.
10. ÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎ 3: ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÁÔÇ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÖÕß
ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÇÖÄÑÚÎÙÎ ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝ ËÓÖËÏØÃÇÝ ÔÁÜÔ 18-29
ËÚ×Ô. Ç ËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃ ÙË ßÚÏÑÂ ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ ÑÇÏ ËÒÕÖÄÔÔÎÙÕ
ÑÇÏ ÛÇ ÖØÕÙÌÁØËÏ ÁÜÝ 2.000 ÔÁËÝ
ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ ÍÏÇ 7 ÓÂÔËÝ. 
ËÖÏÊÄÚÎÙÎ ÛÇ ËÃÔÇÏ 100% ÑÇÏ ÑÕÙÚÕÒÕÍËÃÚÇÏ ÙÚÇ 14 ËÑÇÚ. ËßØ×.
11. ÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎ 4: ¬Õ ËÔ ÒÄÍÜ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ ÙÚÎÔ
ËØÍÇÙÏÇÑÂ ÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÓË
ÙÚÄÞÕ ÔÇ ÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ 200
ÛÁÙËÏÝ ËØÍÇÙÃÇÝ.  ËÖÏÊÄÚÎÙÎ
ÛÇ ËÃÔÇÏ ÙÚÕ 100% ÑÇÏ Î ÞØÕÔÏÑÂ ÊÏ¦ØÑËÏ¦ ÚÎÝ ÛÇ ÇÔÁÒÛËÏ
ÙÚÕßÝ 12 ÓÂÔËÝ. © ÓÁÍÏÙÚÕÝ ÓÏÙÛÄÝ ÖÕß ÛÇ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÊÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕßÝ ÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝ ËÃÔÇÏ 933 ËßØ×. ¬Õ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÛÇ ÑÕÙÚÃÙËÏ
2,3 ËÑÇÚ. ËßØ×.
§Ç ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÄÚÏ ÇÔÕÏÑÚ¦ ËÃÔÇÏ ÇÑÄÓÎ 5 ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ ÍÏÇ ÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ 24.000 ÛÁÙËÜÔ ËØÍÇÙÃÇÝ, ÑÇÏ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÝ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÍÏÇ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ÇÔÁØÍÜÔ
ÎÒÏÑÃÇÝ ¦ÔÜ ÚÜÔ 30 ËÚ×Ô, ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÍÏÇ ËßÖÇÛËÃÝ ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÕÓ¦ÊËÝ, Î ÊËÆÚËØÎ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ ËßÑÇÏØÃÇ (ÇÔÕÏÑÚÄ ÇÖÄ ÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕ ÚÕß 2020), Î ËÖÏÚÇÍÂ
ËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÝ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝ (ËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑË ÚÕÔ ËÖÚÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2020) ÑÇÏ ÚÕ ÖØÄÍØÇÓÓÇ ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ ÇÔÁØÍÜÔ.

Μπορεί Î ËÖÏÊËÃÔÜÙÎ ÚÎÝ ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂÝ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ ÚÎÝ ÒÒ¦ÊÇÝ
ÑÇÏ ÕÏ ÇßÙÚÎØÄÚËØÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ
ÔÇ ÁÞÕßÔ ÇßÐÂÙËÏ ÚÕßÝ ÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÍÏÇ ÚÎÔ ÑÕÏÔÜÔÏÑÂ ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ,
Î Fitch Solutions ÜÙÚÄÙÕ ÇÔÇÓÁÔËÏ ÄÚÏ Î ËÒÒÎÔÏÑÂ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÛÇ
ÓÖÕØÁÙËÏ ÔÇ ÇÖÕÌÆÍËÏ ÚÎÔ ËÖÏÙÚØÕÌÂ ÙÚÇ ÇßÙÚÎØ¦ lockdowns
ÖÕß ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔ ÙÚÕ ÖØÄÙÌÇÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ ÑÇÏ ÁÚÙÏ ÊËÔ ÛÇ ËÑÚØÕÞÏÇÙÚËÃ Î ÏÙÞßØÂ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ, ÓË ÚÎÔ ÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÌÁÚÕÝ ÔÇ ÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏ ÙÚÕ 4% ÇÖÄ
7,7% ÚÕ 2021.
ÐÃàËÏ ÔÇ ÙÎÓËÏ×ÙÕßÓË ÖÜÝ Î
Fitch Solutions ÇÔ ÑÇÏ ÇÔÂÑËÏ ÙÚÕÔ
ÄÓÏÒÕ ÚÎÝ Fitch, ÊËÔ ÓÕÏØ¦àËÚÇÏ ÊËÊÕÓÁÔÇ ÑÇÏ ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ ÓË ÚÕÔ ÕÃÑÕ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ ÑÇÏ ÇÖÕÚËÒËÃ ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎ ËÚÇÏØËÃÇ ÇÔÇÒÆÙËÜÔ.
©ÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÙË ÇÔ¦ÒßÙÂ
ÚÎÝ, Î ÑÄÖÜÙÎ ÑÇÏ Î ÊßÙÇØÁÙÑËÏÇ
ÖÕß ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ ÓË ÚÕßÝ ÇßÐÎÓÁÔÕßÝ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ ÖÕß ËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔ ÖØÄÙÌÇÚÇ, ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ
ÚØÕÌÕÊÕÚÂÙÕßÔ ÖËØÇÏÚÁØÜ ÙÖÕØÇÊÏÑÁÝ ÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ. ¥ÙÚÄÙÕ, ÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖÏÕ ÞÇÒÇØÕÃ ÇÖÄ Ä,ÚÏ ÂÚÇÔ ÔÜØÃÚËØÇ ÙÚÎÔ ÖÇÔÊÎÓÃÇ, ËÔ× Ö¦ÔÜ ÇÖÄ
ÚÕ 68% ÚÕß ÖÒÎÛßÙÓÕÆ ËÃÔÇÏ ÖÒÂØÜÝ ËÓÈÕÒÏÇÙÓÁÔÕ, ÁÔÇÔÚÏ 61,5%
ÙÚÎÔ ßØ×ÖÎ.
Ô ÚÜ ÓËÚÇÐÆ, Î ÖØÄÙÌÇÚÎ ¦ÔÕÊÕÝ ÚÜÔ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ ÖØÕÂÒÛË ÇÖÄ
ÚÎÔ «©ÓÏÑØÕÔ» Î ÕÖÕÃÇ, ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓË ÚÇ ÖØ×ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ, ÖØÕÑÇÒËÃ ÒÏÍÄÚËØÕ ÙÕÈÇØÂ ÇÙÛÁÔËÏÇ ÇÖÄ ÚÎ
«ÁÒÚÇ», ÏÊÏÇÃÚËØÇ ÍÏÇ ÚÕßÝ ËÓÈÕÒÏÇÙÓÁÔÕßÝ. Ø¦ÍÓÇÚÏ, ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
Î Fitch, ÇÔ ÑÇÏ ÕÏ ËÏÙÇÍÜÍÁÝ ÙÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÁÞÕßÔ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏ ¦ÔÕÊÕ, ÕÏ ÇÙÛËÔËÃÝ ÖÕß
ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏ ÙË ÓÕÔ¦ÊËÝ ËÔÚÇÚÏÑÂÝ
ÛËØÇÖËÃÇÝ ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÕÏ ÎÓËØÂÙÏÕÏ
Û¦ÔÇÚÕÏ ÊÏÇÚÎØÕÆÔ ÖÚÜÚÏÑÂ Ú¦ÙÎ.
 Fitch Solutions ÇÔÇÓÁÔËÏ ÄÚÏ
ÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ ÛÇ ËÖÏÓËÃÔÕßÔ ÙË
ÓËÍ¦ÒÕ ÈÇÛÓÄ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ ÑÇÏ ÊËÔ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃ
ÖËØÇÏÚÁØÜ ÇßÙÚÎØÕÖÕÃÎÙÂ ÚÕßÝ.
¥ÙÚÄÙÕ, ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕ ÈÇÙÏÑÄ
ÚÎÝ ÙËÔ¦ØÏÕ, Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÛÇ ÇÖÕÌÆÍËÏ ÚÇ ÇßÙÚÎØ¦ lockdowns ÚÕß
2020 ÑÇÏ ÚÜÔ ÇØÞ×Ô ÚÕß 2021, ÑÇÏ
ÁÚÙÏ ÊËÔ ÛÇ ËÑÚØÕÞÏÇÙÚËÃ Î ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ.
© ÕÃÑÕÝ ÙßÔËÞÃàËÏ ÔÇ ÛËÜØËÃ ÄÚÏ
ÚÕ ÑßÈËØÔ×Ô ÑÄÓÓÇ ÚÎÝ §ÁÇÝ ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙË ÏÙÞßØÂ
ÛÁÙÎ, Ñ¦ÚÏ ÖÕß ËÖÏÚØÁÖËÏ ÚÎ ÙßÔÁÞÏÙÎ ÚÕß ÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆ ÚÎÝ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ ÚÇ ËÖÄÓËÔÇ ÚØÃÓÎÔÇ. ÚÙÏ, ÇÔÇÓÁÔËÏ ÄÚÏ Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÛÇ ÙßÔËÞÃÙËÏ ÔÇ ÚÎØËÃ ÚÏÝ ÊËÙÓËÆÙËÏÝ ÚÎÝ, ÄÖÜÝ Î ÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝ ÇÔÇÙÚÕÒÂÝ ÚÎÝ ËÏÙÌÕØ¦Ý ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ÏÊÏÜÚÏÑÄ ÚÕÓÁÇ, Î
ÓËÃÜÙÎ ÚÕß ËÚÇÏØÏÑÕÆ ÌÄØÕß ÇÖÄ
24% ÙÚÕ 22% ÑÇÏ Î ÓËÃÜÙÎ ÚÕß
ÌÄØÕß ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ ÍÏÇ ËÚÇÏØËÃËÝ
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Η ελληνική ~ÈKÓ¨ii ÚÑ Ð¨ÓÉ{ Ñ Ñ×ÖoÉ{ ³i É{³¨×Ê ³Ñ
ÑÈ³i¨Ò lockdowns ~Ñ{ Ó³{ ÙÉ ÚÑ
É~³¨T{Ñ³ÉË i {TÈ¨Ê ÑÒ~ÑÐi,
ÜÓÉ { ÑÑÜÈ³ÓØ.

Εκτιμά ότι η ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί
φέτος στο 4%.
ÖÕß ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ ÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝ ÑÇÏ ËÐÇÍÕØÁÝ ÙÚÕ 30%, ÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝ ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÑÇÏ ÙË ÁÔÇ
ÈÇÛÓÄ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ ËÐßÍÃÇÔÙÎÝ
ÚÇ ËÖÄÓËÔÇ ÚØÃÓÎÔÇ. «¬Ç ÓÁÚØÇ
ÇßÚ¦, ÙË ÙßÔÊßÇÙÓÄ ÓË ÚÎÔ ÏÙÞßØÂ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÇÔ¦ÖÚßÐÎ, ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ ÈÕÎÛÂÙÕßÔ ÙÚÎ ÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝ ËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÖØÕÝ ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÚÕ 2022», ÄÖÜÝ
ÖØÕÙÛÁÚËÏ, ËÔ× ËÑÚÏÓ¦ ÄÚÏ ÊËÔ ÛÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔ ÖØÄÜØËÝ ËÑÒÕÍÁÝ ÙÚÎ
Þ×ØÇ ÑÇÏ Î §ÁÇ ÎÓÕÑØÇÚÃÇ ÛÇ
ËÖÇÔËÑÒËÍËÃ ÚÕ 2023.

Οι κίνδυνοι
¦ÔÚÜÝ, Î Fitch Solutions ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÖÜÝ ÕÏ ÑÃÔÊßÔÕÏ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ ÚÎÝ ÒÒ¦ÊÇÝ ËÃÔÇÏ ßÖÇØÑÚÕÃ. ÁØÇÔ ÚÎÝ
ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ, Î ËÒÒÎÔÏÑÂ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÖÇØÇÓÁÔËÏ ËÆÛØÇßÙÚÎ, ËÔ×
ÕÏ ËÔÚ¦ÙËÏÝ ÙÚÎÔ ÔÇÚÕÒÏÑÂ ¡ËÙÄÍËÏÕ ËÔÏÙÞÆÕßÔ ÚÎÔ ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ.
©ÖÜÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ, ÖËØÇÏÚÁØÜ ËÖÏÊËÃÔÜÙÎ ÚÜÔ ËÍÞ×ØÏÜÔ Â ÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ
ÖØÕÕÖÚÏÑ×Ô ÍÏÇ ÚÎÔ ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ ÖØÕÑÇÒÁÙËÏ ÓÏÇ ÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÇßÙÚÎØÕÖÕÃÎÙÎ ÚÜÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓ×Ô, ËÓÖÕÊÃàÕÔÚÇÝ ÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ÑÇÏ ÖßØÕÊÕÚ×ÔÚÇÝ ÓËÍÇÒÆÚËØÎ ÊÎÓÄÙÏÇ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂ. ÖÏÖÒÁÕÔ, ßÖ¦ØÞËÏ Õ
ÑÃÔÊßÔÕÝ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ ÔÇ ÖÇØÇÓËÃÔËÏ ßÉÎÒÄÝ ÍÏÇ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄ ÚÕ ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ, ÍËÍÕÔÄÝ ÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÛÇ «ÞÚßÖÂÙËÏ» ÇÑÄÓÇ ÖÏÕ
ÁÔÚÕÔÇ ÚÇ ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ.
¬ÁÒÕÝ, ÕÏ ÚËÚÇÓÁÔËÝ ÙÞÁÙËÏÝ ÓË ÚÎ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂ ¬ÕßØÑÃÇ ËÃÔÇÏ ÖÏÛÇÔÄ ÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ, ÓË ÚÕÔ ÕÃÑÕ ÔÇ ÓÎÔ ÇÖÕÑÒËÃËÏ
ÔÁÇ ÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎ ÚÜÔ ËÔÚ¦ÙËÜÔ.

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εκτός ÚÎÝ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝ ËÒÁÍÞÕß
ÚÕß ÑÒ¦ÊÕß ÚÜÔ ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô ÑÇÏ ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý ÚÇÞßÊØÕÓÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×Ô, ÕÆÚË ÑÇÔ ÚÎÝ ÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÝ ÇßÚ×Ô, ÓÁÔËÏ ÚËÒÏÑ¦ Î
ÖÏÚØÕÖÂ ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ. ¬Õ ÚËÒÏÑÄ ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ ÖÕß ÑÇÚÇÚÁÛÎÑË ÇØÍ¦ ÚÕ ÈØ¦Êß ÚÎÝ ¬ØÃÚÎÝ ÙÚÎ
ÕßÒÂ ÑÇÏ ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÔÇ ÉÎÌÏÙÛËÃ
ÙÚÇ ÓÁÙÇ ÚÎÝ ËÖÄÓËÔÎÝ ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ, ÊËÔ ÖØÕÈÒÁÖËÏ ÚÎ ÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÜÔ ÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔ ÙÚÕßÝ ËÖÃÓÇÞÕßÝ ÇßÚÕÆÝ ÚÕÓËÃÝ, Ñ¦ÚÏ Ö¦ÔÚÜÝ
ÖÕß ËÃÞË ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃ ÑÇÏ ÇÖÄ
ÚÕÔ ßÖÕßØÍÄ Ô¦ÖÚßÐÎÝ. ÖÄ ÚÕ
ÑÇÚÇÚËÛÁÔ ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ ÇÖÕßÙÏ¦àËÏ
ÑÇÏ Î ÖËØÃÌÎÓÎ ÁÔÔÕÏÇ ÚÕß ÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ –ÁÔÔÕÏÇ ÖÕß ßÖÂØÞË ÙÚÕ
ÇØÞÏÑÄ ÖØÕÝ ÊÎÓÄÙÏÇ ÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ– ÓÁÙÜ ÚÎÝ ÕÖÕÃÇÝ Î
ÖÏÚØÕÖÂ ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË ËÓÓÁÙÜÝ ÔÇ ÇÙÑÂÙËÏ ÁÒËÍÞÕ
ÙÚÕßÝ ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚËÝ ÑÒ¦ÊÕßÝ.
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ ÄÚÏ ÙÚÕ ÇØÞÏÑÄ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ ÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔ ÊÏ¦ÚÇÐÎ ÖÕß ÖØÕÁÈÒËÖË ÚÎÔ ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ ÏÙÞÆÕÝ ÖÕß ÊÏÇÛÁÚËÏ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÙË ÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇ ÊÕÓÏÑÂÝ ÙÎÓÇ-

Το τελικό νομοσχέδιο
δεν προβλέπει
τη διεύρυνση
των αρμοδιοτήτων της
στους επίμαχους
αυτούς τομείς.
ÙÃÇÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ ÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂ ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ. ¥Ý ÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ ÛËÜØÎÛËÃ
ÓÏÇ ÖÒÇÚÌÄØÓÇ ÖÕß ÙßÔÊÁËÏ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÑÇÏ ÊÏÔÄÚÇÔ Î
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÇÖÄ ÚÎÔ .. ÔÇ ÐËÑÏÔÂÙËÏ ÇßÚËÖ¦ÍÍËÒÚÇ ÁØËßÔÇ. ±ÖÄ
ÚÎ ÊÏ¦ÚÇÐÎ ÇßÚÂ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË Î
.. ÔÇ ËÒÁÍÐËÏ ÓÏÇ ËÚÇÏØËÃÇ ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô ÖÕß ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÑÇÏ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ÊÏÇÔÕÓÂÝ ÁÚÕÏÓÜÔ
ÍËßÓ¦ÚÜÔ ÑÇÏ ÊÃÔËÏ, ÍÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ, ÊÜØË¦Ô ÞØÄÔÕ ÕÓÏÒÃÇÝ.
ÖÕÊËÑÚÂ ÊËÔ ÁÍÏÔË ÕÆÚË Î ÖØÄÚÇÙÎ ÚÎÝ .. ÔÇ ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÎÔ ËÖÏÒÕÍÂ ÚÕß ÖØÕÁÊØÕß ÑÇÏ
ÚÕß ÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß ÚÎÝ ØÞÂÝ ÑÇÏ
ËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝ ÇÖÄ ÊÏËÛÔËÃÝ ÕØ-

Δεν έγινε ÑÙÉ~³Ê Ö³É i ¨Ì³Ñi ³iØ .å. Ñ ÈÐÐÉ³ÓTÈ ³i É{ÜoÊ
³È ¨ÓÙ¨È ~Ñ{ ³È Ñ³{¨ÓÙ¨È ³iØ å¨TÊØ ~Ñ{ ÉÐÉ{¨oÐÉØ ÑÌ
Ù{ÉÚÉËØ ¨oÑ{ÐÖØ.
ÍÇÔÏÙÓÕÆÝ ÑÇÏ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÇÖÄ
ÚÎÔ ßØÜÖÇáÑÂ ÖÏÚØÕÖÂ ÑÇÏ ÚÕÔ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ßÔËØÍÇÙÃÇÝ ÑÇÏ Ô¦ÖÚßÐÎÝ (©©), ÑÇÚ¦ ÚÇ ÖØÄÚßÖÇ ÚÎÝ ËÖÏÒÕÍÂÝ ÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß ÚÎÝ ÒÒÎÔÏÑÂÝ ÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ ØÞÂÝ. ÒÒÇÍÁÝ, Ö¦ÔÚÜÝ,
ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÕ ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕ
ÑÇÛËÙÚ×Ý ßÖ¦ØÞÕßÔ ÙË Ä,ÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÎÔ ËÖÏÒÕÍÂ ÚÜÔ ÓËÒ×Ô ÚÎÝ
.., ÇÒÒÇÍÁÝ ÖÕß ÑØÃÔÕÔÚÇÏ ÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ËÔÏÙÞÆÙÕßÔ ÚÕ ÑÆØÕÝ ÑÇÏ ÚÎÔ ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ ÚÎÝ. ÇÚ’

ÇØÞ¦Ý ÇßÐ¦ÔËÚÇÏ Õ ÇØÏÛÓÄÝ ÚÜÔ
ÓËÒ×Ô ÚÎÝ .. ÇÖÄ 8 ÙË 10 ÓÁÙÜ
ÚÎÝ ÇÆÐÎÙÎÝ ÚÕß ÇØÏÛÓÕÆ ÚÜÔ ËÏÙÎÍÎÚ×Ô ÇÖÄ 4 ÖÕß ËÃÔÇÏ ÙÂÓËØÇ
ÙË 6. © ÖØÄËÊØÕÝ ÑÇÏ Õ ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ ÚÎÝ .. ÛÇ ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÔÇ ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏ ÆÙÚËØÇ ÇÖÄ ËÏÙÂÍÎÙÎ ÚÕß ßÖÕßØÍÕÆ Ô¦ÖÚßÐÎÝ
ÓË ÖØ¦ÐÎ ßÖÕßØÍÏÑÕÆ ÙßÓÈÕßÒÃÕß, Î ÕÖÕÃÇ ËÑÊÃÊËÚÇÏ ÆÙÚËØÇ ÇÖÄ
ÙÆÓÌÜÔÎ ÍÔ×ÓÎ ÚÎÝ ÖÏÚØÕÖÂÝ
ËÙÓ×Ô ÑÇÏ ÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ ÚÎÝ ÕßÒÂÝ.  ËÖÏÒÕÍÂ, ÜÙÚÄÙÕ, ÚÜÔ ËÏÙÎ-

ÍÎÚ×Ô, ÚÜÔ ÚÇÑÚÏÑ×Ô ÓËÒ×Ô ÑÇÏ
ÚÜÔ ÇÔÇÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ×Ô ÛÇ ÍÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄ ÚÕÔ ßÖÕßØÍÄ Ô¦ÖÚßÐÎÝ ÓË
ÚÎ ÙÆÓÌÜÔÎ ÍÔ×ÓÎ ÚÎÝ ÖÏÚØÕÖÂÝ ËÙÓ×Ô ÑÇÏ ÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ ÚÎÝ
ÕßÒÂÝ, È¦ÙËÏ, ÄÓÜÝ, ÑÇÚÇÒÄÍÕß
ßÖÕÉÎÌÃÜÔ. © ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝ ßÖÕÉÎÌÃÜÔ ÛÇ ÑÇÚÇØÚÃàËÚÇÏ ÇÖÄ ËÖÏÚØÕÖÂ ËÖÏÒÕÍÂÝ ÑÇÏ ÛÇ ÖØÕÑÆÖÚËÏ ÇÖÄ
ÇÔÕÏÑÚÄ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄ, ÛÇ ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ ËÐËÚÇÙÚÏÑÂ ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ, ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÑÇÚ¦ÛËÙÎ ÇÚÕÓÏÑÕÆ ÌÇÑÁÒÕß.
 ËÖÏÚØÕÖÂ ËÖÏÒÕÍÂÝ, Î ÕÖÕÃÇ ÛÇ
Ñ¦ÔËÏ ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ Ì¦ÙÎ ËÖÏÒÕÍÂÝ
ÛÇ ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ ÇÖÄ ÚÕÔ ÖØÄËÊØÕ
Â ÚÕÔ ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ ÚÕß ßÓÈÕßÒÃÕß ÚÎÝ ÖÏÑØÇÚËÃÇÝ, ÇÖÄ ÚÕÔ ÖØÄËÊØÕ Â ÚÕÔ ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ ÚÕß §ÕÓÏÑÕÆ ßÓÈÕßÒÃÕß ÚÕß Ø¦ÚÕßÝ,
ÇÖÄ ÚÕÔ ÖØÄËÊØÕ Â ÚÕÔ ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ ÚÕß , ÇÖÄ ÁÔÇÔ ÖØ×ÎÔ
ÖØÄËÊØÕ Â ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ ÚÎÝ ..,
ÇÖÄ ÁÔÇ ÓÁÒÕÝ   ÓË ËÐËÏÊÃÑËßÙÎ ÙÚÕ ÃÑÇÏÕ ÚÕß ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ ÑÇÏ ÇÖÄ ÁÔÇ ÓÁÒÕÝ  
ÓË ËÐËÏÊÃÑËßÙÎ ÙÚÇ ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÚÕß ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ.
ÎÓÇÔÚÏÑÂ ÇÒÒÇÍÂ ÙÚÎ ÔÕÓÕÛËÙÃÇ ÑØÃÔËÚÇÏ Î ËÏÙÇÍÜÍÂ ÚÕß
ÖËØÃÌÎÓÕß ¦ØÛØÕß 1, ÕÏ ÊÏÇÚ¦-

ÐËÏÝ ÚÕß ÕÖÕÃÕß ÚÕ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÌÁØËÚÇÏ ÔÇ ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÇØÑËÚÁÝ ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ. ¬Õ ¦ØÛØÕ
ÇßÚÄ ÖØÕÈÒÁÖËÏ: Ç) ÓÏÇ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏ ÔÇ ÖØÕÚËÃÔËÏ, ÔÇ
ËÐÇÔÇÍÑ¦àËÏ, ÔÇ ÖÇØÁÞËÏ ÑÃÔÎÚØÇ
ÑÇÏ ÔÇ ÖØÕÙÑÇÒËÃ ÓË ÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË ÚØÄÖÕ ÓÏÇ ¦ÒÒÎ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÔÇ
ÙßÓÓËÚÁÞËÏ ÙË «ÑÇØÚÁÒ», È) ÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏ Î ÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙÎ ÇÖÄ
ÓÏÇ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÙË ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÚÎÝ ÄÚÏ ÙÑÕÖËÆËÏ ÔÇ ÇßÐÂÙËÏ ÚÏÝ
ÚÏÓÁÝ ÚÎÝ (ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÚÕ ÒËÍÄÓËÔÕ price signalling).  ËÔ ÒÄÍÜ
ÖØÇÑÚÏÑÂ ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÍÃÔËÚÇÏ ÇÑÄÓÎ
ÑÇÏ ÓÁÙÜ ÊÎÓÄÙÏÜÔ ÙÞÕÒÃÜÔ. ÆÓÌÜÔÇ ÓË ËÏÊÏÑÕÆÝ ÙË ÛÁÓÇÚÇ ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ, Î ØÆÛÓÏÙÎ ÇßÚÂ ÓÖÕØËÃ
ÔÇ ÇÖÕÚØÁÉËÏ Ñ¦ÖÕÏËÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÚÏÓ×Ô, ÛÁÓÇ ÑØÃÙÏÓÕ ÙÚÎÔ ÖÇØÕÆÙÇ
ÙßÍÑßØÃÇ, ËÔ× ÍËÔÏÑ×Ý ÙßÓÈ¦ÒÒËÏ
ÙÚÎÔ Ñ¦ÒßÉÎ ÚÕß ÔÕÓÏÑÕÆ ÑËÔÕÆ
ÖÕß ßÖÂØÞË ÍÏÇ ÚÎÔ ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎ ÚÎÝ ÒËÍÄÓËÔÎÝ «ÙÏÜÖÎØÂÝ
ÙßÓÖÇÏÍÔÃÇÝ».  ËÔ ÒÄÍÜ ØÆÛÓÏÙÎ
ÛËÜØËÃÚÇÏ ÑÇÏÔÕÚÄÓÇ ÍÏÇ ÚÇ ËßØÜÖÇáÑ¦ ÊËÊÕÓÁÔÇ, ÑÇÛ×Ý ÙßÔÇÔÚ¦ÚÇÏ ÙÚÕ ÃÑÇÏÕ ÚÕß ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ,
ÄÞÏ ËßØÜÖÇáÑ×Ô ÞÜØ×Ô ÇÒÒ¦ ÚÜÔ
 ÑÇÏ ÚÎÝ ßÙÚØÇÒÃÇÝ.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

O

9

«Προίκα» 20.000 ευρώ
σε όλους τους νέους
από το γερμανικό κράτος
Προτείνεται η «ελάχιστη περιουσία» να χορηγείται στα 18 έτη
Ενώ πολλές Þ×ØËÝ ËÐËÚ¦àÕßÔ ÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇ ÞØÄÔÏÇ ÚÕ ÓÁÚØÕ ÚÕß
ËÒ¦ÞÏÙÚÕß ËÍÍßÎÓÁÔÕß ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ ÍÏÇ Ñ¦ÛË ÖÕÒÃÚÎ ÚÕßÝ ÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔËÝ ÁÞÕßÔ ÂÊÎ ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÛËÃ ÙÞËÚÏÑ¦, ÙÚÎ ËØÓÇÔÃÇ ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏ ÙÑÁÉËÏÝ ÍÏÇ ÁÔÇ ÖÏÕ
ÖØÕÜÛÎÓÁÔÕ ÈÂÓÇ ÓË àÎÚÕÆÓËÔÕ
Ö¦ÔÚÇ ÚÎ ÓËÃÜÙÎ ÚÎÝ ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝ. ÔÇ ÇÖÄ ÚÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇ
ÏÔÙÚÏÚÕÆÚÇ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ËØËßÔ×Ô
ÙÚÎ Þ×ØÇ, ÚÕ DIW, ÖØÕÚËÃÔËÏ ÙÚÕ
ÍËØÓÇÔÏÑÄ ÑØ¦ÚÕÝ ÔÇ ÞÕØÎÍËÃ ÙË
Ñ¦ÛË ÖÕÒÃÚÎ ÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝ 20.000
ËßØ× ÙÚÎÔ ÇØÞÂ ÚÎÝ àÜÂÝ ÚÕß ÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÓË ÚÎÔ ËÔÎÒÏÑÃÜÙÂ
ÚÕß, ÙÚÇ 18 ÚÕß ÞØÄÔÏÇ, ×ÙÚË ÔÇ
ÚÕß ÖØÕÙÌÁØËÏ ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ËÃÚË ÔÇ ÙÖÕßÊ¦ÙËÏ, ËÃÚË ÔÇ ÇÔÕÃÐËÏ ÊÏÑÂ ÚÕß ËÖÏÞËÃØÎÙÎ, ËÃÚË ÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ, ËÃÚË ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÔÇ
ÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ ÁÔÇ ÚÓÂÓÇ ÚÕß ÚÏÓÂÓÇÚÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ËÔÄÝ ÖËØÏÕßÙÏÇÑÕÆ ÙÚÕÏÞËÃÕß. ©ÞÏ ÈÁÈÇÏÇ
ÍÏÇ ÔÇ ÚÇ ÙÖÇÚÇÒÂÙËÏ.
 ÏÊÁÇ ËÃÔÇÏ ÙÚÕ ÃÊÏÕ ÖÔËÆÓÇ ÓË ÚÕ ËÒ¦ÞÏÙÚÕ ËÍÍßÎÓÁÔÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇ, ÁÔÇ ÓÁÚØÕ ÖÕß ÙÚÕÞËÆËÏ ÙÚÎÔ ËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ
ÌÚ×ÞËÏÇÝ ÓË ÚÎ ÞÕØÂÍÎÙÎ ËÔÄÝ
ÙÚÕÏÞËÏ×ÊÕßÝ ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ ÙË
ÄÒÕßÝ, ÞÜØÃÝ ÑÇÓÃÇ ÖØÕâÖÄÛËÙÎ ÑÇÏ ÞÜØÃÝ ÑÇÔ ËÐÇÑØÃÈÜÙÎ
ÚÎÝ ÖËØÏÕßÙÏÇÑÂÝ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÚÜÔ ÊÏÑÇÏÕÆÞÜÔ. ©ÖÜÝ, Ö¦ÔÚÜÝ,
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÙÞËÚÏÑÄ ØËÖÕØÚ¦à
ÚÎÝ ÍËØÓÇÔÏÑÂÝ ËÌÎÓËØÃÊÇÝ
Deutsche Welle, Î «ËÒ¦ÞÏÙÚÎ
ÖËØÏÕßÙÃÇ» Â Grunderbe, ÄÖÜÝ

ËÃÔÇÏ Õ ÍËØÓÇÔÏÑÄÝ ÄØÕÝ, ËÃÔÇÏ ÓÏÇ
ÏÊÁÇ ÓË ÏÙÚÕØÃÇ ÇÏ×ÔÜÔ. ÖÕØØÁËÏ, ÄÓÜÝ, ÇÖÄ ÚÎ ÓËÍ¦ÒÎ ÉÇÒÃÊÇ
ÚÎÝ ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝ ÙÚÎ Þ×ØÇ ÑÇÏ
ÇÖÄ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ ÚÕ ÌÚÜÞÄÚËØÕ
50% ÚÕß ÍËØÓÇÔÏÑÕÆ ÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÊËÔ ÑÒÎØÕÔÕÓËÃ ÇÖÄ ÚÎÔ ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ ÚÕß ÚÃÖÕÚË Â ÙÞËÊÄÔ ÚÃÖÕÚË,
ÄÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÚÕ DIW. «Ô
ÛÁÒÕßÓË ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ ÔÇ ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓË ÙßÔÛÂÑËÝ ËßÎÓËØÃÇÝ
ÍÏÇ ÄÒÕßÝ ÙÚÕ ËÍÍÆÝ ÓÁÒÒÕÔ, ÚÄÚË
ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÓËÏ×ÙÕßÓË ÚÎ ÓËÍ¦ÒÎ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇ ÓÁÙÜ ÚÎÝ ÇÔÇÊÏÇÔÕÓÂÝ ÚÕß ÖÒÕÆÚÕß, ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝ

Το ποσό θα χρησιμοποιείται για σπουδές,
επαγγελματική
κατάρτιση, άνοιγμα
επιχείρησης
ή αγορά περιουσιακού
στοιχείου.
ÓÏÇ ËÒ¦ÞÏÙÚÎ ÖËØÏÕßÙÃÇ ÙË ÄÙÕßÝ
ÊËÔ ÁÞÕßÔ ÊÏÑÂ ÚÕßÝ ÑÇÏ ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ËÃÔÇÏ Õ ÓÏÙÄÝ ÖÒÎÛßÙÓÄÝ ÓÇÝ»,
ÍØ¦ÌËÏ ÙÚÎ ÙÞËÚÏÑÂ ÖØÄÚÇÙÂ ÚÕß
Õ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ ÚÕß DIW ÑÇÏ ËÏÊÏÑÄÝ ËÖÃ ÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô ÛËÓ¦ÚÜÔ,
ÚÁÌÇÔ ¡ÖÇÞ.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕßÝ ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ ÚÕß Ñ. ¡ÖÇÞ, ÚÕ ÓÁÚØÕ ÛÇ
ÑÕÙÚÃàËÏ ÙÚÕ ÍËØÓÇÔÏÑÄ ÑØ¦ÚÕÝ
22,6 ÊÏÙ. ËßØ× ËÚÎÙÃÜÝ, ÑÇÛ×Ý

Ñ¦ÛË ÞØÄÔÕ ËÔÎÒÏÑÏ×ÔÕÔÚÇÏ ÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ ÖËØÃÖÕß 750.000 ÖÕÒÃÚËÝ. © ÚÕÒÓÎØÄÝ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÊËÔ ÖÇØÇÒËÃÖËÏ ÔÇ ÇÔÇÌÁØËÏ ÑÇÏ
ÚÕßÝ ÖÄØÕßÝ ÇÖÄ ÚÕßÝ ÕÖÕÃÕßÝ
ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃ ÚÕ
ÇØÑËÚ¦ ÊÇÖÇÔÎØÄ ÇßÚÄ ÓÁÚØÕ.
ØÕÚËÃÔËÏ ÔÇ ÇßÐÎÛÕÆÔ ÕÏ ÌÄØÕÏ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÔÇ ÛËÙÖÏÙÚËÃ ÌÄØÕÝ ÓËÍ¦ÒÕß ÖÒÕÆÚÕß ÓÁÙÜ ÚÎÝ ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝ ÚÕß ÌÄØÕß ÇÑÃÔÎÚÎÝ ÖËØÏÕßÙÃÇÝ.
©ÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÚÕ ËÔ ÒÄÍÜ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ ÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ, ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ¦ÒÒËÝ Þ×ØËÝ ÇÔ¦ÒÕÍÕß ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ, ÙÚÎ ËØÓÇÔÃÇ
Î ÇÔÏÙÄÚÎÚÇ ËÃÔÇÏ ÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÑÇÏ Õ ÖÒÕÆÚÕÝ ÖÕÒÆ ÖÏÕ ÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÝ ÙÚÇ ÞÁØÏÇ ÒÃÍÜÔ. ¬Õ
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ 10% ÚÕß ÖÒÎÛßÙÓÕÆ ËÒÁÍÞËÏ ÚÇ 2/3 ÚÕß ÙßÔÕÒÏÑÕÆ ÏÊÏÜÚÏÑÕÆ ÖÒÕÆÚÕß, Î ÇÐÃÇ
ÚÕß ÕÖÕÃÕß ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ ÖËØÃÖÕß
ÙË 12 ÚØÏÙ. ËßØ×, ËÔ× ÚÕ ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ 0,1%, ÊÎÒÇÊÂ ÕÏ ÈÇÛÆÖÒÕßÚÕÏ ÚÎÝ ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ ËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ, ËÒÁÍÞËÏ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ
ÚÕ 1/5 ÚÕß ÖÒÕÆÚÕß. ÚÕÔ ÇÔÚÃÖÕÊÇ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÚÕ ÌÚÜÞÄÚËØÕ
ÂÓÏÙß ÚÕß ÖÒÎÛßÙÓÕÆ ÖÕß ÊËÔ
ÁÞËÏ ÑÇÔÁÔÇ ÖËØÏÕßÙÏÇÑÄ ÙÚÕÏÞËÃÕ Â ÙÞËÊÄÔ ÑÇÔÁÔÇ ÑÇÏ ËÒÁÍÞËÏ ÓÄÔÕ ÚÕ 1/3 ÚÕß ÙßÔÕÒÏÑÕÆ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆ ÖÒÕÆÚÕß. ÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÙÞËÚÏÑÂ ÓËÒÁÚÎ ÚÕß Forum New
Economy, ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ ÚÇ ÓÁÒÎ ÊËÔ
ÑÒÎØÕÊÕÚÕÆÔ ÚÃÖÕÚË Â ÙÞËÊÄÔ
ÚÃÖÕÚË ÙÚÕßÝ ÇÖÕÍÄÔÕßÝ ÚÕßÝ.
±ÖËØÇÓßÔÄÓËÔÕÝ ÚÎÝ ØÎÐÏÑÁÒËß-

Σύμφωνα ÐÉ ÈÜo{ÐÖØ, ³ ÐÓ³¨ ÚÑ ~³ËÇÉ{ ³ oÉ¨ÐÑ{~Ì ~¨Ò³Ø 22,6 Ù{. ÉÈ¨ É³iËØ, ~ÑÚØ ~ÒÚÉ T¨Ì
ÉiÜ{~{³Ñ{ ³i É¨ÐÑËÑ É¨ËÈ 750.000 ÜË³ÉØ.
ÛÎÝ ÏÊÁÇÝ ÚÕß, Õ ÚÁÌÇÔ ¡ÖÇÞ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ ÄÚÏ ÇÔ ËÌÇØÓÕÙÚËÃ
ÚÕ ÓÁÚØÕ ÚÎÝ ËÒ¦ÞÏÙÚÎÝ ÖËØÏÕßÙÃÇÝ ÛÇ ÇßÐÂÙËÏ ÚÕÔ ÖÒÕÆÚÕ ÚÕß
ÌÚÜÞÄÚËØÕß ÂÓÏÙß ÚÕß ÍËØÓÇÔÏÑÕÆ ÖÒÎÛßÙÓÕÆ ÑÇÚ¦ ÖÕÙÕÙÚÄ
ÑßÓÇÏÔÄÓËÔÕ ÇÖÄ 57% ÁÜÝ 94%.
ØÕÑÇÒËÃ, ¦ÒÒÜÙÚË, ÚÕÔ ÔÁÕ ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕ, ÚÕÔ ÕÙÏÇÒÏÙÚÂ ©ÒÇÌ
ÕÒÚÝ, ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝ ÖÜÝ «ÇÔ
Õ ÔÁÕÝ ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝ ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ ÛÁÒËÏ ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ ÔÇ ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ ÚÎÔ ÇÔÏÙÄÚÎÚÇ, ÖØÁÖËÏ
ÔÇ Ò¦ÈËÏ ÓÁÚØÇ ÍÏÇ ÔÇ ÇßÐÂÙËÏ

ÚÕÔ ÖÒÕÆÚÕ ÚÎÝ ÓËÙÇÃÇÝ Ú¦ÐÎÝ
ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ ÚÎÔ ÏÊÏÕÑÇÚÕÃÑÎÙÎ,
ÔÇ ÓËØÏÓÔÂÙËÏ ×ÙÚË ÔÇ ßÖ¦ØÐÕßÔ
ËÖÏÑÕßØÏÑÁÝ ÙßÔÚ¦ÐËÏÝ ÑÇÏ ÔÇ ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ ÙÚÕßÝ ËØÓÇÔÕÆÝ Ñ¦ÖÕÏÇ ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ ÙÚÕÏÞËÃÇ». ÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇ ÓË ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÑÇÚÁÒÎÐÇÔ ÙÚÕÔ ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ ÕÏ ÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ, ÕÏ Ø¦ÙÏÔÕÏ ÑÇÏ ÕÏ
§ËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏ ÚÕß ÑÄÓÓÇÚÕÝ
FDP, ÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏ Ñ¦ÖÕÏÇ ÓÁÚØÇ
ÍÏÇ ÚÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÖÄÑÚÎÙÎ ÑÇÚÕÏÑÃ-

ÇÝ, ÍÏÇ ÏÊÏÜÚÏÑÁÝ ËÖÏÑÕßØÏÑÁÝ ÙßÔÚ¦ÐËÏÝ ÑÇÏ ÍÏÇ ËÑÖÚ×ÙËÏÝ ÙÚÕßÝ
ÌÄØÕßÝ ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ. ÚÎ ØËÚÇÔÃÇ, ¦ÒÒÜÙÚË, Î ÕÓ¦ÊÇ ÖÃËÙÎÝ
«ÑÙÚØÇÚËÃÇ ßÖÁØ ÚÎÝ ËØÏÕßÙÃÇÝ ÙË ©ÒÕßÝ» àÎÚ¦ËÏ ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦
ÇÖÄ ÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÔÇ ÊÏÇÛÁÚËÏ
«ÁÔÇ ÇÐÏÕÖØËÖÁÝ ÖÕÙÄ» ÙË ÄÙÕßÝ
ÌÚ¦ÔÕßÔ ÚÎÔ ÎÒÏÑÃÇ ÚÜÔ 25 ËÚ×Ô
«ÇÊÏÇÑØÃÚÜÝ ÚÎÝ ÖËØÏÕßÙÏÇÑÂÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ, ÚÕß ÖÄÙÕ ÚßÞËØÕÃ
Â ¦ÚßÞÕÏ ÁÞÕßÔ ÙÚÇÛËÃ ÑÇÏ ÚÕß
ÖÄÙÕ ÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÏ ËÃÔÇÏ Â ÊËÔ
ËÃÔÇÏ ÕÏ ÍÕÔËÃÝ ÚÕßÝ».
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Συναγερμός
στη Fed
από το άλμα
πληθωρισμού
Ατμόσφαιρα ÙßÔÇÍËØÓÕÆ ËÖÏÑØÇÚËÃ ÙÚÕßÝ ÑÄÒÖÕßÝ ÚÎÝ ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ ÚØ¦ÖËàÇÝ ÚÜÔ , ÓË
ÚÇ ÙÚËÒÁÞÎ ÚÎÝ ÔÇ ÖØÕáÊË¦àÕßÔ
ÚÎÔ ÇÍÕØ¦ ÍÏÇ ÓÏÇ ÖÏÕ ËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÙÚØÕÌÂ ÙË ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÂ ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ ÖÕÒÏÚÏÑÂ, ÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÇÔÕÏÑÚÄ ÚÕ ËÔÊËÞÄÓËÔÕ ÔÇ ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ ÙË ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ ÇÖÄ
ÚØËÏÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ÚÜÔ ËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÓÁÙÇ ÙÚÕ ÁÚÕÝ. ÞËÏ ÖØÕÎÍÎÛËÃ,
ÚÎÔ ¬ËÚ¦ØÚÎ, Õ Ñ×ÊÜÔÇÝ ÚÕß ÑÏÔÊÆÔÕß, Î ËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÕß ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ ÙÚÕ 7% ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ,
ÖÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ ÚÇ ßÉÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇ ÇÖÄ ÚÕ 1982 ÑÇÏ ÊÏÇÉËÆÊËÏ ÖÒÁÕÔ ÕØÏÙÚÏÑ¦ ÚÏÝ ËÒÖÃÊËÝ ÍÏÇ ÙÚÇÊÏÇÑÂ ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÚÜÔ ÚÏÓ×Ô ÓÁÙÇ ÙÚÕ ÁÚÕÝ. ÚÙÏ,
ÊÆÕ ÎÓÁØËÝ ÇÌÄÚÕß Õ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÚÎÝ Federal Reserve, ¬àËØÄÓ
¦ÕßËÒ, ÓÃÒÎÙË ÍÏÇ ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂ ÇÒÒÇÍÂ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ×ÙÚË ÔÇ
ÇÔÇÞÇÏÚÏÙÛËÃ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ,
ÖÕß ÇÖÕÚËÒËÃ «ÙÕÈÇØÂ ÇÖËÏÒÂ»
ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý
ËØÍÇÙÃÇÝ, ÖÒÎÛÇÃÔÕßÔ ÚÇ ÙÚËÒÁÞÎ ÚÎÝ ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ ÚØ¦ÖËàÇÝ ÖÕß ÓÏÒÕÆÔ ÍÏÇ ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝ ÇßÐÂÙËÏÝ ËÖÏÚÕÑÃÜÔ ÙÚÕ
ËÍÍÆÝ ÓÁÒÒÕÔ.
¬Õ ÃÊÏÕ ÓÂÔßÓÇ ÁÊÜÙË ÓË ÙßÔÁÔÚËßÐÂ ÚÕß ÙÚÕßÝ Financial
Times Õ ¦ÚØÏÑ ²¦ØÑËØ, ÖØÄ-

ËÊØÕÝ ÚÕß ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÕÝ ÚÎÝ
¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÝ, ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ ÄÚÏ
ÛÇ ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ ÚÎÔ ÇÆÐÎÙÎ ÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝ ÊÇÔËÏÙÓÕÆ ÍÏÇ ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ ÇÖÄ ÚØËÏÝ ÌÕØÁÝ ËÔÚÄÝ
ÚÕß ÁÚÕßÝ, ÇÔ ÈÁÈÇÏÇ ËÖÏÚÇÞßÔÛËÃ ÖËØÇÏÚÁØÜ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ.
ÃÔÇÏ Õ ÚËÒËßÚÇÃÕÝ ÙË ÓÏÇ ÙËÏØ¦ ÙÚËÒËÞ×Ô ÚÎÝ ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ ÚØ¦ÖËàÇÝ ÖÕß ÁÞÕßÔ àÎÚÂÙËÏ ËÖÏÛËÚÏÑÂ ÇÒÒÇÍÂ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÑÇÏ ÇÆÐÎÙÎ ÚÕß ÑÄÙÚÕßÝ ÊÇÔËÏÙÓÕÆ ÚÕÔ ¡¦ØÚÏÕ. Ô¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝ Î ÙÚËØ ¬àÕØÚà ÚÎÝ Fed
ÚÕß ¦ÔÙÇÝ ÃÚÏ, Õ ¬àÁÏÓÝ ¡ÖÕÆÒÇØÔÚ ÚÕß ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÕÝ ÚÕß
ËÔÚ ÏÕÆÏÝ ÑÇÏ Î ÕØÁÚÇ ¡ÁÙÚËØ ÚÕß ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÕÝ ÚÕß ÒÃÈËÒÇÔÚ. © ¦ÚØÏÑ ²¦ØÑËØ, ÖÕß
ÙÎÓËÏÜÚÁÕÔ ÚÕ ËÖÄÓËÔÕ ÁÚÕÝ ÛÇ
ÁÞËÏ ÉÂÌÕ ÙÚÎÔ ËÖÏÚØÕÖÂ ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÚÎÝ Fed, ÊÏÁÒßÙË ÑÇÏ Ñ¦ÖÕÏËÝ ÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÖÕß ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ ÁÞÕßÔ ÇÑÄÓÎ ÕÏ ÇÍÕØÁÝ ÇÖÄ ÚÏÝ ÑËÔÚØÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝ. ¬ÄÔÏÙË ÖÜÝ Î ÑËÔÚØÏÑÂ ÚØ¦ÖËàÇ ÚÜÔ  ÊËÔ ÁÞËÏ
ÖÇØ¦ ÖËÔÏÞØ¦ ËØÍÇÒËÃÇ ÍÏÇ ÔÇ
ÖÕÒËÓÂÙËÏ ÚÇ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÚÎÝ
ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝ ÇÒßÙÃÊÇÝ ÖÕß ÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔ ÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ. ØÄÙÛËÙË, Ö¦ÔÚÜÝ, ÄÚÏ ËÃÔÇÏ ÑÇÛÂÑÕÔ ÚÎÝ ÑËÔÚØÏÑÂÝ ÚØ¦ÖËàÇÝ ÔÇ
ÙÖËÆÙËÏ ¦ÓËÙÇ ÔÇ Ò¦ÈËÏ ÓÁÚØÇ

REUTERS

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες
από τρεις αυξήσεις επιτοκίων το 2022

Μέχρι ³{oÐÊØ ×ÑËÉ³Ñ{ Ñ ÓTÉ{ Ù{ÑÉÈÚÉË ³ Ñ{{ÌÙÂ ÉÒ¨{ ³ Ë ÉÓÙÈÑ { ~É³¨{~ÓØ ³¨ÒÉÇÉØ –ÌT{ ÐÌ i Fed, ÑÜÜÒ ~Ñ{ i 0 ~Ñ{ i 0¨ÒÉÇÑ ³iØ åooÜËÑØ– Ø ³Ñ ¨KÜÊÐÑ³Ñ ³iØ É×Ù{Ñ³{~ÊØ ÑÜÈËÙÑØ ÚÑ ÈT¨ÊÈ ~Ñ{ ÚÑ Ñ~Ü{ÐÑ~ÚÖ { ÜiÚ¨{³{~ÓØ {ÓÉ{Ø ÐÓÑ ³ 2022.

Φόβοι ότι θα παγιωθεί
σε μακροπρόθεσμη
βάση ο πληθωρισμός
αν η Fed επιτρέψει
να παραμείνει
για καιρό πάνω
από τον στόχο του 2%.
ÍÏÇ ÔÇ ÓËÚØÏ¦ÙËÏ ÚÎÔ ÇßÐÎÓÁÔÎ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ àÂÚÎÙÎ.
«ËÔ ÛÁÒÕßÓË ÔÇ È¦ÒÕßÓË
ËÔÚËÒ×Ý ÌØÁÔÕ, ÇÒÒ¦ ÕÌËÃÒÕßÓË ÔÇ ËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÓË Ñ¦ÖÜÝ ÚÎ
àÂÚÎÙÎ», ÚÄÔÏÙË ÙË ÓÏÇ ÁÓÓËÙÎ
ÇÔÇÌÕØ¦ ÙÚÎÔ ÇÔÎÙßÞÃÇ ÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃ ÓËÚÇÐÆ ÑËÔÚØÏÑ×Ô ÚØÇÖËà×Ô ÄÚÏ ÓÏÇ ËÖÏÛËÚÏÑÂ ÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔ ËÖÏÚÕÑÃÜÔ ÛÇ ÇÔÇÑÄÉËÏ ÚÎÔ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ ÚÜÔ ÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô. ÖÇÔÁÒÇÈË, ÄÓÜÝ, ÖÜÝ «ßÖ¦ØÞËÏ Ñ¦ÚÏ
ÖÕß ÓÖÕØÕÆÓË ÔÇ Ñ¦ÔÕßÓË ÍÏÇ ÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË ÚÎÔ ÑÇÚ¦ÙÚÇ-

ÙÎ: ÔÇ ÇßÐÂÙÕßÓË ÚÇ ËÖÏÚÄÑÏÇ».
ØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË, ¦ÒÒÜÙÚË, ÖÜÝ
ßÖ¦ØÞËÏ ÑÃÔÊßÔÕÝ ÔÇ ÖÇÍÏÜÛËÃ
ÙË ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎ È¦ÙÎ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ ÇÔ Î Fed ËÖÏÚØÁÉËÏ ÓË
ÚÎÔ ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÚÎÝ ÔÇ ÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÍÏÇ ÑÇÏØÄ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ ÚÕÔ ÙÚÄÞÕ
ÚÕß 2%. ØÄÙÛËÙË ËÖÃÙÎÝ ÄÚÏ
Î ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ ÇÍÕØ¦ ËØÍÇÙÃÇÝ
ÁÞËÏ ÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ ËÖÇØÑ×Ý ÇÖÄ
ÚÎÔ ÆÌËÙÎ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÑÇÏ
ÇßÚÄ ÙÎÓÇÃÔËÏ ÄÚÏ ÁÞËÏ ËÖÏÚËßÞÛËÃ Õ ÙÚÄÞÕÝ ÚÎÝ Fed ÍÏÇ ÖÒÂØÎ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ.  ÖÒÂØÎÝ ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ËÃÔÇÏ Õ ÁÔÇÝ ÇÖÄ ÚÕßÝ ÊÆÕ
ÙÚÄÞÕßÝ ÖÕß ÁÞËÏ ÛÁÙËÏ Î ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ ÚØ¦ÖËàÇ ÚÜÔ 
ÑÇÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ËÖÃÚËßÐÎ ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ ËÐÇØÚ¦ÚÇÏ ÚÕ ÖÄÚË ÛÇ ÇßÐÂÙËÏ ÚÇ ËÖÏÚÄÑÏÇ.
© ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÚÎÝ Fed ÚÎÝ ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÝ ÊËÔ ÖÇØÁÒËÏÉË ÔÇ ÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏ ÖÜÝ ÛÇ ÚÇÞÛËÃ ßÖÁØ
ÚÜÔ ÒÏÍÄÚËØÜÔ ÇßÐÂÙËÜÔ ÙÚÕ
ÑÄÙÚÕÝ ÊÇÔËÏÙÓÕÆ, «ÇÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ ÇØÞÃÙËÏ ÔÇ ßÖÕÞÜØËÃ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ» ÄÚÇÔ ÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔ

ÚÇ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÙÚÎÔ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂ ÇÒßÙÃÊÇ. ©ÖÜÝ ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔ ÕÏ Financial Times, Ö¦ÔÚÜÝ, ËÒ¦ÞÏÙÚÕÏ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ ÔÇ ÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÖÜÝ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ ÛÇ ßÖÕÞÜØÂÙËÏ ÑÇÏ ÛÇ ÇÌÂÙËÏ ÙÚÎ Fed ÚÇ
ÖËØÏÛ×ØÏÇ ÍÏÇ ÔÇ ßÏÕÛËÚÂÙËÏ ÓÏÇ
ÖÏÕ ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂ ÖÕÒÏÚÏÑÂ. ¡ÁÞØÏ ÙÚÏÍÓÂÝ ÌÇÃÔËÚÇÏ ËÔ ÕÒÃÍÕÏÝ
ÔÇ ÁÞËÏ ÊÏÇÉËßÙÛËÃ ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ ÚÕ ÇÏÙÏÄÊÕÐÕ ÙËÔ¦ØÏÕ ÙÚÕ
ÕÖÕÃÕ ËÖÁÔÊßÇÔ ÓÁÞØÏ ÖØÄÙÌÇÚÇ ÕÏ ÑËÔÚØÏÑÁÝ ÚØ¦ÖËàËÝ, ÄÞÏ ÓÄÔÕÔ Î Fed, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ Î  ¬ ÑÇÏ
Î ¬Ø¦ÖËàÇ ÚÎÝ ÍÍÒÃÇÝ, ÖÜÝ ÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÚÎÝ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝ ÛÇ ßÖÕÞÜØÂÙÕßÔ ÑÇÏ
ÓÇàÃ ÓË ÇßÚ¦ ÛÇ ÇÖÕÑÒÏÓÇÑÜÛÕÆÔ ÑÇÏ ÕÏ ÖÒÎÛÜØÏÙÚÏÑÁÝ ÖÏÁÙËÏÝ ÓÁÙÇ ÙÚÕ 2022.
Ô×ÖÏÕÔ ÚÎÝ ÊßÙ¦ØËÙÚÎÝ ÇßÚÂÝ ÁÑÖÒÎÐÎÝ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÚÏÝ ÚËÒËßÚÇÃËÝ ÎÓÁØËÝ ÑÇÏ Î  ¬ ÓËÚ¦
ÚÎÔ ËÃÊÎÙÎ ÄÚÏ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ ËÖÏÚÇÞÆÔÛÎÑË
ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÙÚÕ 5%, ÑÇÚÇ-

ÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ ÚÕ ßÉÎÒÄÚËØÕ ÖÕÙÕÙÚÄ ÇÖÄ ÚÎÔ ÃÊØßÙÎ ÚÕß ËßØ× ÚÕ
1999.  ËÐÁÒÏÐÎ ÊÏÇÉËÆÊËÏ, ÁÚÙÏ,
ÄÙÇ ËÖÃÓÕÔÇ ÁÞËÏ ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ Î
ÖØÄËÊØÕÝ ØÏÙÚÃÔ ÇÍÑ¦ØÔÚ ÖËØÃ
«ÖÇØÕÊÏÑÕÆ» ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ. ÇÏ
ÚÕ ÖØÄÈÒÎÓÇ ÁÞËÏ ÖØÕÙÒ¦ÈËÏ ÖÇÍÑÄÙÓÏËÝ ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ ÑÇÛ×Ý ÚÎÔ
¬ØÃÚÎ ÊÄÛÎÑÇÔ ÙÚÎ ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÍÏÇ ÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÚÜÔ ÞÜØ×Ô-ÓËÒ×Ô ÚÕß ©©,
ÖÕß ÈØÃÙÑËÚÇÏ ËÖÃÙÎÝ ÙÚÇ ßÉÎÒÄÚËØÇ ËÖÃÖËÊÇ ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃÜÔ
25 ËÚ×Ô, ÑÇÛ×Ý ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ
«ÁÚØËÞË» ÓË ØßÛÓÄ 5,8%. ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝ ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÜÔ ÚÏÓ×Ô ÙË ÄÒËÝ ÚÏÝ ÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝ à×ÔËÝ ËÃÔÇÏ, ËÑÚÄÝ ÇÖÄ
ÚÕ ÁÓÌØÇÍÓÇ ÙÚÎÔ ËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂ
ÇÒßÙÃÊÇ ÙË ÓÏÇ ÙÚÏÍÓÂ ÖÕÒÆ ßÉÎÒÂÝ àÂÚÎÙÎÝ, ÑÇÏ Î ËÔËØÍËÏÇÑÂ
ÑØÃÙÎ. ÚÕ ÙÆÔÕÒÕ ÚÜÔ ÞÜØ×Ô
ÚÕß ©© ÕÏ ÚÏÓÁÝ ÚÎÝ ËÔÁØÍËÏÇÝ ÙÎÓËÃÜÙÇÔ ¦ÔÕÊÕ 27,7% ÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕ, ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ ¦ÒÓÇ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÇÆÐÎÙÎ 24,3% ÖÕß ËÃÞÇÔ ÙÎÓËÏ×ÙËÏ ÚÕÔ ©ÑÚ×ÈØÏÕ.

Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε., στην ατζέντα του Eurogroup
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Κοινή ËÖÏÊÃÜÐÎ ÚÜÔ ÓËÒ×Ô ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ ÙÚÏÝ ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝ ÍÏÇ
ÚÕ ÔÁÕ ÆÓÌÜÔÕ ÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏ Ô¦ÖÚßÐÎÝ ËÃÔÇÏ Î ÖØÕÙÇØÓÕÍÂ ÙÚÎ ÔÁÇ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÑÇÏ ÙÚÏÝ
ÔÁËÝ ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝ .., ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕ ÖÕß ËÔÎÓÁØÜÙË ÚÕÔ ¬ÆÖÕ
ËÔÄÉËÏ ÚÕß ÖØ×ÚÕß Eurogroup
ÚÕß ÔÁÕß ÁÚÕßÝ.
ÚÎ ÙßÔËÊØÃÇÙÎ ÚÎÝ ËßÚÁØÇÝ, ÓË ÚÏÝ ÔÁËÝ ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÔÇ
ÁÞÕßÔ ÕØÑÏÙÚËÃ ÙÚÕ ËØÕÒÃÔÕ ÑÇÏ
ÙÚÎ ²¦ÍÎ, ÛÇ ÍÃÔËÏ Î ÖØ×ÚÎ ÖÏÕ
ÇÔÇÒßÚÏÑÂ ÙßàÂÚÎÙÎ ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÔÇÛË×ØÎÙÎ ÚÕß ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÖÒÇÏÙÃÕß ÚÎÝ ..  ÙßàÂÚÎÙÎ
–ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ÃÊÏÕ ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕ– ÛÇ ËÙÚÏÇÙÚËÃ ÙË ÖÚßÞÁÝ
ÚÕß  ÖÕß ÇÌÕØÕÆÔ ËÏÊÏÑ¦ ÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎ: ÚÎÔ ËÐÁÚÇÙÎ ÚÜÔ ÖØÕÙÞËÊÃÜÔ ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ ÚÜÔ
ÑØÇÚ×Ô-ÓËÒ×Ô, ÚÎ ÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ ÚÜÔ ÞÜØ×Ô
ÖÕß ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÙË ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ ÑÇÏ ÚÎ ÔÁÇ ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÙÚÎÔ ËÖÏÈÕÒÂ ÚÜÔ ÑÇÔÄÔÜÔ.

ÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÎ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎ ÍÏÇ ÚÕ 2023, ÕÖÄÚË
ÛÇ ËÑÖÔËÆÙËÏ Î ÍËÔÏÑÂ ØÂÚØÇ ÊÏÇÌßÍÂÝ, Î ÃÊÏÇ ÖÎÍÂ ÇÔÁÌËØË ÄÚÏ
ÛÇ ÙßàÎÚÎÛËÃ ÙÚÕ Eurogroup ÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕ, ÓËÚ¦ ÚÎ ÙÞËÚÏÑÂ ÙÆÙÚÇ-

ÙÎ ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ. ØÄÙÛËÙË, ÊË,
ÄÚÏ ÊËÔ ßÖ¦ØÞÕßÔ ËÔÊËÃÐËÏÝ ÄÚÏ
Õ ßÉÎÒÄÝ ÈÇÛÓÄÝ ÙßÔÇÃÔËÙÎÝ
ÓËÚÇÐÆ ÚÜÔ ÓËÒ×Ô ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ ÙÚÕ ÛÁÓÇ ÇßÚÄ ÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÔÇ ÑÒßÊÜÔÏÙÚËÃ.
ÚÎ ÙßÔËÊØÃÇÙÎ ÛÇ ÙßàÎÚÎÛÕÆÔ ËÖÃÙÎÝ ÕÏ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ ÚÎÝ ÖÇØÇÒÒÇÍÂÝ «©ÓÏÑØÕÔ». ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ÇØÓÄÊÏÕ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕ, ÊËÔ ÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÖØÕÝ ÚÕ ÖÇØÄÔ ÒÄÍÕÝ ÍÏÇ «ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÇÔÇÛË×ØÎÙÎ» ÚÜÔ ÖØÕÈÒÁÉËÜÔ ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ ÍÏÇ ÚÏÝ ËÖÏÊÄÙËÏÝ ÚÎÝ ËßØÜÖÇáÑÂÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÕ 2022 ÙßÔËÖËÃÇ ÚÎÝ «©ÓÏÑØÕÔ».
 ËÐÁÒÏÐÎ ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÙßÔÊÁËÚÇÏ ÚÄÙÕ ÓË ÚÏÝ ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ ÄÙÕ
ÑÇÏ ÓË ÚÕ ÓÁÍËÛÕÝ ÚÕß ÑÆÓÇÚÕÝ
ÖÚÜÞËÆÙËÜÔ ÖÕß ÛÇ ÙßÔÕÊËÆÙËÏ
ÚÎÔ ÇÖÄÙßØÙÎ ÚÜÔ ÕØÏàÄÔÚÏÜÔ
ÓÁÚØÜÔ ÙÚÂØÏÐÎÝ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ – àÂÚÎÓÇ ÖÕß ÛÇ ËÃÔÇÏ ËÖÃÙÎÝ
ÙÚÎÔ ÇÚàÁÔÚÇ ÚÕß Eurogroup.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÃÊÏÇ ÖÎÍÂ, ÚÇ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇ ÖÚÜÞËÆÙËÜÔ ÁÞÕßÔ
ßÖ¦ØÐËÏ «ÒÃÍÇ, ÙË ÈÇÛÓÄ ÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃ ÁÑÖÒÎÐÎ» ÓÁÞØÏ Ú×ØÇ, ÇÒÒ¦ «ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÖÇØÇÓËÃ-

©Ï ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝ ÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÊËÔ ÁÞÕßÔ ÚÁÒÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ¬ÕßØÑÃÇ.
 JPMorgan ÖØÕÁÈÒËÉË ÖØÕ ÎÓËØ×Ô ÄÚÏ Õ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ ËÔÊÁÞËÚÇÏ ÔÇ ÁÞËÏ ËÑÚÕÐËßÛËÃ ÙÚÕ 55%
ÓÁÞØÏ ÚÕÔ ¡¦ÏÕ. Ë Ä,ÚÏ ÇÌÕØ¦ ÚÕ
ÈÏÕÚÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ ÚÕß ÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÒÇÕÆ ÊÁÞËÚÇÏ ÖËØÇÏÚÁØÜ ÖÒÂÍÓÇ
ÑÇÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ËÔËØÍËÏÇÑÂ ÑØÃÙÎ.
 ËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÎÝ ÚÏÓÂÝ ÚÕß ÖËÚØËÒÇÃÕß ÑÃÔÎÙÎÝ ÁÞËÏ ÇÔÇÍÑ¦ÙËÏ
ÚÕßÝ ¬ÕÆØÑÕßÝ ÔÇ ÓËÚÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏ ÚÇ ÇßÚÕÑÃÔÎÚ¦ ÚÕßÝ ÓÄÔÕÔ
ÙË ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ ÖÕß ËÃÔÇÏ ÇÖÕÒÆÚÜÝ ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ. ¬Î ÓËÚÇÈÕÒÂ ÇßÚÂ ÙÚÎ ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ ÚÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔ ÕÊÎÍ×Ô ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔ
ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÖÕß ÌÁØÕßÔ ÚÎÔ ÑÃÔÎÙÎ ÙÚÕßÝ ÊØÄÓÕßÝ ÔÇ ÁÞËÏ ÓËÏÜÛËÃ ÑÇÚ¦ ÚÕ ÂÓÏÙß ÚÕ ÖËØÇÙÓÁÔÕ
¦ÈÈÇÚÕ ÙË ÙÆÍÑØÏÙÎ ÓË ÚÇ ËÖÃÖËÊÇ ÙÚÇ ÕÖÕÃÇ ÈØÏÙÑÄÚÇÔ ÖØÏÔ
ÇÖÄ ÓËØÏÑÁÝ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ.

Μετά ³{Ø ÙÖ ³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ ÐÉ{É{Ø ³ É{³~Ë ~Ñ{ ³i ÈÉÑ~ÌÜÈÚi
É~³ÌÂÉÈi ³È ÜiÚ¨{ÐÖ, ³ÈØ ~É³¨{~ÖØ ÉÐ¨{~ÖØ Ù¨ÌÐÈØ ~Ñ{
³Ñ ~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ñ ³iØ 0È¨~ËÑØ É{~¨Ñ³ÉË iÈTËÑ, ~ÑÚØ { ~Ñ³ÑÑÜ³ÓØ ÙÉ
ÓTÈ ³i ÙÈÑ³Ì³i³Ñ Ñ ËÈ.

Στο τραπέζι οι οικονομικές επιπτώσεις
της «Ο» και οι διαβουλεύσεις επί της τραπεζικής ένωσης.
ÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÕ ÚËÒËßÚÇÃÕ, Õ ßØÜÖÇÃÕÝ ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ ÖÇØÇÚÂØÎÙË
ÄÚÏ ÚÕ ËØÍÇÒËÃÕ ÚÜÔ ÖØÕÙÚÃÓÜÔ
ÕßÊÁÖÕÚË ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË. ¬ÄÔÏÙË, ÊË, ÄÚÏ «àÕÆÓË ÙË ÁÔÇÔ ÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ ÑÄÙÓÕ» ÙË ÙÞÁÙÎ
ÓË ÖØÏÔ ÇÖÄ ÊÁÑÇ ÞØÄÔÏÇ, ÄÚÇÔ
Î ÁÓÌÇÙÎ ËÃÞË ÊÕÛËÃ ÙÚÎÔ ÖÏÕ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ ËÖÏÈÕÒÂ ÚÜÔ
ÑÇÔÄÔÜÔ. ÂÓËØÇ, ÄÖÜÝ ÚÄÔÏÙË,
ÙÑÕÖÄÝ ËÃÔÇÏ «Î ÖØÕÙÇØÓÕÍÂ ÚÕß
(ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ) ÖÒÇÏÙÃÕß ×ÙÚË
ÔÇ ËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏ ÚÇ ÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇ»
ÚÎÝ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ ÑØÃÙÎÝ ÑÇÏ
ÔÇ «ÊÎÓÏÕßØÍËÃ Þ×ØÕ ÍÏÇ ÚÏÝ ÔÁËÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝ ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ» (ÓÏÇ
ÁÓÓËÙÎ ÇÔÇÌÕØ¦ ÙÚÎÔ ÖØ¦ÙÏÔÎ
ÑÇÏ ÙÚÎÔ ÉÎÌÏÇÑÂ ÓËÚ¦ÈÇÙÎ).
¡ËÚÇÐÆ ¦ÒÒÜÔ, ÄÖÜÝ ÇÔÁÌËØË,
ÙÚÎ ÙßàÂÚÎÙÎ ÛÇ ÖÇÃÐËÏ ØÄÒÕ Î

Το θέμα ³iØ ÙiÐ{Ð{~ÊØ ~ÑÚÙÊoiiØ o{Ñ ³ 2023, Ì³É ÚÑ É~ÉÖÉ{
i oÉ{~Ê ¨Ê³¨Ñ Ù{Ñ×ÈoÊØ, ÖÐ×Ñ ÐÉ È¨ÑË ÑÂ{ÐÑ³ÖT, ÚÑ ÈÇi³iÚÉË ³ Eurogroup ³ Ò¨³{.
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ ÚÎÝ ÙÎÓÇÙÃÇÝ ÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ ÙÚ¦ÙÎÝ ÚÎÝ ßØÜà×ÔÎÝ ÙÚÏÝ ÙßÙÚ¦ÙËÏÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÙË ÙßÒÒÕÍÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÙË ËÖÃÖËÊÕ
ÑØÇÚ×Ô-ÓËÒ×Ô.

ÔÕßÓË ÙË ËÖÏÌßÒÇÑÂ» ÙÚÕ ÓÁÚÜÖÕ ÇßÚÄ.
ÖÏÖÒÁÕÔ, ÚÎ ËßÚÁØÇ, Õ ÖØÄËÊØÕÝ ÚÕß Eurogroup ÇÙÑ¦Ò
§ÚÄÔÕÞÏÕß ÛÇ ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ ÚÕ
ÙÞÁÊÏÕ ËØÍÇÙÃÇÝ ÚÕß ÍÏÇ ÚÏÝ ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝ ÚÜÔ ËØÞÄÓËÔÜÔ ÓÎÔ×Ô ËÖÃ ÚÎÝ ÚØÇÖËàÏÑÂÝ ÁÔÜÙÎÝ.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ÇØÓÄÊÏÕ ßØÜÖÇÃÕ ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕ, ßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÁÔÇ ÙÖ¦ÔÏÕ «ÖÇØ¦ÛßØÕ ËßÑÇÏØÃÇÝ» ÄÙÕÔ ÇÌÕØ¦ ÚÎÔ ËÖÃÚËßÐÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ÚËÒÏÑÂ ÓÕØÌÂ ÚÎÝ, Î ÕÖÕÃÇ Õ Ñ. §ÚÄÔÕÞÏÕß
ËÒÖÃàËÏ ÔÇ ÁÞËÏ ÑÒËÃÙËÏ «ÁÜÝ ÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏ».
¬ÁÒÕÝ, ÓÁØÕÝ ÚÎÝ ÙßàÂÚÎÙÎÝ
ÛÇ ÇÌÏËØÜÛËÃ ÙÚÎÔ ÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎ ÙßÔÛÂÑÎ ÚÕß ESM, ÖÕß ÊËÔ
ÚÁÛÎÑË ËÔ ÏÙÞÆÏ ÚÎÔ 1Î ÇÔÕßÇØÃÕß, ÑÇÛ×Ý ÊÆÕ Þ×ØËÝ –ËØÓÇÔÃÇ
ÑÇÏ ÚÇÒÃÇ– ÊËÔ ÚÎÔ ÁÞÕßÔ ÇÑÄÓÎ ËÖÏÑßØ×ÙËÏ. ÚÎ ËØÓÇÔÃÇ,
Î ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ ÕÌËÃÒËÚÇÏ ÙË
ßÖÄÛËÙÎ ÖÕß ÈØÃÙÑËÚÇÏ ËÔ×ÖÏÕÔ ÚÕß ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÕÆ ßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÕÆ ÏÑÇÙÚÎØÃÕß ÙÚÎÔ ÚÇÒÃÇ, Î ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏ ÊÏÞÇÙÓÁÔÎ ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎ ÔÁÇ ÙßÔÛÂÑÎ.

Με βαθιά ύφεση κινδυνεύει η Τουρκία
Η Τουρκία ÑÏÔÊßÔËÆËÏ ÔÇ ÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏ ÙË «ÈÇÛÏ¦ ÆÌËÙÎ» ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÎÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÓËÃÜÙÎÝ ÚÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔ ÖÕß ÁÞËÏ ËÖÏÈ¦ÒËÏ Õ
¬ÕÆØÑÕÝ ÖØÄËÊØÕÝ ÙÚÎÔ ÑËÔÚØÏÑÂ ÚØ¦ÖËàÇ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ. ÚÎ ÊßÙÕÃÜÔÎ ÇßÚÂ ÖØÄÈÒËÉÎ ÖØÕÁÈÎ
Õ Õ ªÄÓÖÏÔ ¡ÖØÕßÑÝ, ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ ÚÕß ÏËÛÔÕÆÝ ²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆ ÔÙÚÏÚÕÆÚÕß (IIF).
ÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝ ÚÏÝ ËÐËÒÃÐËÏÝ ÙÚÎ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂ Þ×ØÇ ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÚÕÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ ÚÕß ÙÚÕ twitter, Õ ËÔ
ÒÄÍÜ ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ ËÖÏÙÂÓÇÔË
ÖÜÝ «ÚÇ ËÖÏÚÄÑÏÇ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÖÇØ¦
ÁÔÇ ÓÁÙÕÔ ÍÏÇ ÔÇ ËÖÏÚËßÞÛËÃ ÁÔÇÝ
ÙÑÕÖÄÝ, ÚÇ ÓËÏ×ÔÕßÓË ÍÏÇ ÔÇ ÚÕÔÜÛËÃ Î ÇÔ¦ÖÚßÐÎ». ÏËßÑØÏÔÃàËÏ,
ÜÙÚÄÙÕ, ÄÚÏ Î ¬ÕßØÑÃÇ ËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏ –ÊßÙÚßÞ×Ý– ÚÕ ÇÑØÏÈ×Ý
ÇÔÚÃÛËÚÕ, ÑÇÛ×Ý ÑÏÔÊßÔËÆËÏ ÔÇ
ÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏ ÙË ÈÇÛÆÚÇÚÎ ÆÌËÙÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝ ÇßÚÂÝ ÚÎÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ, ÖÕß

ÁÞËÏ ÕÊÎÍÂÙËÏ ÇÖÄÚÕÓÇ ÙË ËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÕ ÑÄÙÚÕÝ ÊÇÔËÏÙÓÕÆ ÚÎÝ
Þ×ØÇÝ. Ø¦ÍÓÇÚÏ ÚÏÝ ÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÎÓÁØËÝ ÕÏ ÇÖÕÊÄÙËÏÝ ÚÜÔ ÊËÑÇËÚ×Ô ÕÓÕÒÄÍÜÔ ÚÕß ÚÕßØÑÏÑÕÆ ÊÎÓÕÙÃÕß ÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏ ÙË ËÖÃÖËÊÇ
ÑÕÔÚ¦ ÙÚÕ 25%, ËÔ× ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ÊÏÇØÑ×Ý ÇÑØÏÈÄÚËØÎ Î ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎ ÚÕß ÚÕßØÑÏÑÕÆ ÞØÁÕßÝ.
ÚÕ ÓËÚÇÐÆ, Î ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÚÜÔ ÞÇÓÎÒ×Ô ËÖÏÚÕÑÃÜÔ ÁÞËÏ ÕÊÎÍÂÙËÏ
ÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ ÚÎÝ ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÙÚÕ ÊßÙÛË×ØÎÚÕ 36,08%, ÖÕß
ßÖÕÈÇÛÓÃàËÏ ÊÏÇØÑ×Ý ÚÕ ÈÏÕÚÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ ÚÕß ÚÕßØÑÏÑÕÆ ÒÇÕÆ.
ÞËÚÏÑÄ ØËÖÕØÚ¦à ÚÎÝ ÚÕßØÑÏÑÂÝ ËÌÎÓËØÃÊÇÝ Dunya ÇÔÇÌÁØËÏ ÄÚÏ ÓËÚ¦ ÚÏÝ ÊÆÕ ÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÓËÏ×ÙËÏÝ ÚÜÔ ËÖÏÚÕÑÃÜÔ ÑÇÏ ÚÎ
ÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎ ËÑÚÄÐËßÙÎ ÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ, ÙÚÕßÝ ÑËÔÚØÏÑÕÆÝ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÝ ÊØÄÓÕßÝ ÑÇÏ ÚÇ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÚÎÝ ¬ÕßØÑÃÇÝ ËÖÏÑØÇ-

ÚËÃ ÎÙßÞÃÇ, ÑÇÛ×Ý ÕÏ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ ÊËÔ ÁÞÕßÔ ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÔÇ
ÉÜÔÃÙÕßÔ. «ÇØ¦ ÚÏÝ ËÑÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕß ÖØÕÙÌÁØÕßÔ ÚÇ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ÙÚÇ ËÓÖÕØÏÑ¦ ÑÁÔÚØÇ ÑÇÏ
ÚÕßÝ ÊØÄÓÕßÝ, ÕÏ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝ ÁÞÕßÔ ÓËÏÜÛËÃ ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦», ÚÕÔÃàËÏ Õ ÏÔ¦Ô ÔÙÁÒ, ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ ÚÎÝ ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ ÔÜÓÁÔÜÔ ÓÖÕØÏÑ×Ô ÎÓ¦ÚÜÔ. ©
ÃÊÏÕÝ ÖØÕÈÒÁÖËÏ, ¦ÒÒÜÙÚË, ÖÜÝ
Î ÖÚ×ÙÎ ÚÎÝ ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ ÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚËÃ ÑÇÏ ÛÇ ËÖÏÊËÏÔÜÛËÃ
ÖËØÇÏÚÁØÜ ÚÕßÝ ËÖÄÓËÔÕßÝ ÓÂÔËÝ. ¬ÏÝ ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ ÚÕß ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇ ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔ ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇ ÚÎÔ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ ÙÚÎÔ ¬ÕßØÑÃÇ ÖÕß ßÖÕÞ×ØÎÙË ÚÕÔ ËÑÁÓÈØÏÕ ÙÚÏÝ 68,9
ÓÕÔ¦ÊËÝ. ÎÓËÃÜÙË, ËÔ ÕÒÃÍÕÏÝ,
ÚÕ ÞÇÓÎÒÄÚËØÕ ËÖÃÖËÊÄ ÚÎÝ ÇÖÄ
ÚÕ 2004, ÕÖÄÚË ¦ØÞÏÙÇÔ ÔÇ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏ ÚÇ ÙÞËÚÏÑ¦ ÙÚÕÏÞËÃÇ.
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H νέα αγορά o¨ËÇÉ{ ÐÉoÒÜi ÒÚii, É{Ù{~Ò Ñ×Ì³È ³ Facebook ÑÑ~ËÉ Ì³{ ¨Ì~É{³Ñ{ Ñ ÙioiÚÉË ³i
i×{Ñ~Ê ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ, ÑÜÜÒÇ³ÑØ ÐÓT¨{ ~Ñ{ ³ ÉÐ¨{~Ì ³È ÊÐÑ É Meta Platforms.
com, Î ÕÖÕÃÇ ÁÞËÏ ËÖËÔÊÆÙËÏ ÙË
ÇÑÃÔÎÚÎ ÖËØÏÕßÙÃÇ ÙÚÕ ÓËÚÇÙÆÓÖÇÔ ÑÇÏ ÙË ÉÎÌÏÇÑ¦ ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ ÙÚÕÏÞËÃÇ NFT. «ÞËÏÝ ÚÎ ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÔÇ ÖÇÝ ÙË ÁÔÇ ÑÇØÔÇÈ¦ÒÏ,
ÙË ÙßÔÇßÒÃÇ ÑÇÏ ÙË ÓÕßÙËÃÕ». Ë
ÇßÚÕÆÝ ÚÕßÝ ËÏÑÕÔÏÑÕÆÝ ÑÄÙÓÕßÝ
ÕÏ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ ÑÇÏ ÙßÍÞØÜÚÃàÕÔÚÇÏ ÓË ÚÇ
¦ÈÇÚ¦Ø ÚÕßÝ, ÊÎÒÇÊÂ ÚÎÔ ËÑÊÕÞÂ
ÚÕßÝ ÙË ÑÏÔÕÆÓËÔÕ ÙÞÁÊÏÕ, ÄÖÜÝ
ÄÚÇÔ ÖÇÃàÕßÔ ÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏ ÑÇÏ
ÓË ¦ÒÒÇ ¦ÚÕÓÇ. ÂÓËØÇ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÔ
ÚÕßÝ ÑÄÙÓÕßÝ ÇßÚÕÆÝ ÊÏÇÓÁÙÕß
ÓÏÇÝ ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÝ ÕÛÄÔÎÝ ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ. ¥ÙÚÄÙÕ, Î ËÚÇÏØËÃÇ Meta
ÑÇÏ ¦ÒÒËÝ ÚÕß ÑÒ¦ÊÕß ÁÞÕßÔ ÁÔÇ
ÓÇÑØÄÖÔÕÕ ÄØÇÓÇ, ËÌÄÙÕÔ ËÖÏÊÏ×ÑÕßÔ ÔÇ ÖÒ¦ÙÕßÔ ÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÕßÝ ÑÄÙÓÕßÝ 360 ÓÕÏØ×Ô, ÚÕßÝ

ÕÖÕÃÕßÝ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÛÇ ÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔ ÓÁÙÜ ËÏÊÏÑ×Ô ÍßÇÒÏ×Ô-ÙßÙÑËß×Ô ÉÎÌÏÇÑÂÝ –ÑÇÏ ÊÏËßØßÓÁÔÎÝ– ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ ÄÖÜÝ ÚÇ
Oculus ÚÎÝ Meta. Ë ÖØÄÙÌÇÚÎ
ÁÑÛËÙÎ ÚÎÝ ËÚÇÏØËÃÇÝ ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ ÑØßÖÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÜÔ ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ Grayscale ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÖÜÝ ÑÇÚ¦ ÚÕßÝ ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ ÚÎÝ
Õ ÉÎÌÏÇÑÄÝ ÑÄÙÓÕÝ ÃÙÜÝ ÌÛ¦ÙËÏ ÙË ÇÐÃÇ ÚÕ 1 ÚØÏÙ. ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖØÕÙËÞ×Ý. ©Ï ÍÔÜÙÚÕÃ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ ¬à¦ÙÚÏÔ ¡ÖÃÓÖËØ ÑÇÏ ØÏ¦ÔÇ ÑØ¦ÔÚË ÑÇÏ Õ dj ¡ÇØÙÓÁÒÕ
ÂÊÎ ÊÃÔÕßÔ ÙßÔÇßÒÃËÝ ËÑËÃ ÓË ÚÇ
ÊÏÑ¦ ÚÕßÝ ¦ÈÇÚÇØ, ËÔ× Î à¦ÖÒÕßÚÎ ¦ØÏÝ ²ÃÒÚÕÔ ÕØÍ¦ÔÜÙË ÁÔÇ
Ö¦ØÚÏ ÙÚÕ ÏÊÏÄÑÚÎÚÕ ÉÎÌÏÇÑÄ ÔÎÙÃ ÚÎÝ, È¦àÕÔÚÇÝ ÓÕßÙÏÑÂ ÚÎÔ ÖÇØÇÓÕÔÂ ÚÎÝ ØÜÚÕÞØÕÔÏ¦Ý. ÔÇÝ
ÊÎÓÕÌÏÒÂÝ ÉÎÌÏÇÑÄÝ ÑÄÙÓÕÝ ËÃ-

ÔÇÏ Î §ÚÏÙÁÔÚØÇÒÇÔÚ, ÄÖÕß ÕÏ ÚÏÓÁÝ ÍÎÝ ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ 400%-500%
ÚÕßÝ ÚËÒËßÚÇÃÕßÝ ÓÂÔËÝ, ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏ Õ Ñ. ÃÍÑËÒ, ÚÕß ÕÖÕÃÕß
Î ËÚÇÏØËÃÇ ÚÕÖÕÛÁÚÎÙË ËÑËÃ ÖØÄÙÌÇÚÇ 2,5 ËÑÇÚ. ÊÕÒ¦ØÏÇ.
ÐÃÙÕß ÊËÒËÇÙÚÏÑÄÝ ËÏÑÕÔÏÑÄÝ ÑÄÙÓÕÝ ËÃÔÇÏ ÑÇÏ Õ ¦ÔÚÓÖÕÐ,
ÄÖÕß Î Republic Realm, Î ÉÎÌÏÇÑÂ ËÚÇÏØËÃÇ ÇÑÏÔÂÚÜÔ ÚÎÝ ¬àÇÔÃÔ ÏÕØÃÕ, ËÖÁÔÊßÙË 4,3 ËÑÇÚ. ÊÕÒ¦ØÏÇ, ÖÕÙÄ ØËÑÄØ ÍÏÇ ÉÎÌÏÇÑ¦
ÕÏÑÕÖËÊÇ. ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ, ÚÁÒÕÝ, ÙÚÕ
CNBC Î Ñ. ÏÕØÃÕ, ÚÄÔÏÙË ÄÚÏ Î
ËÚÇÏØËÃÇ ÚÎÝ ÚÕ 2020 ËÃÞË ÖÕßÒÂÙËÏ 100 ËÏÑÕÔÏÑ¦ ÔÎÙÏ¦ ÇÔÚÃ 15.000
ÊÕÒÇØÃÜÔ ÚÕ ÑÇÛÁÔÇ. «ÂÓËØÇ ÖÜÒÕÆÔÚÇÏ ÙÚÎÔ ÚÏÓÂ ÚÜÔ ÙÞËÊÄÔ
300.000 ÊÕÒÇØÃÜÔ ÁÑÇÙÚÕ, ÄÙÕ
ÊÎÒÇÊÂ ÑÇÏ ÁÔÇ ÓÁÙÕ ÙÖÃÚÏ ÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂ», ËÃÖË, ËÔ ÑÇÚÇÑÒËÃÊÏ.
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Περιορισμοί πτήσεων
στα αεροδρόμια
των ΗΠΑ λόγω 5G

Τους τελευταίους μήνες οι τιμές τους έχουν εκτιναχθεί έως και 500%
Oλοι ÍÔÜØÃàÕßÔ ÖÜÝ ÙË ÄÒÕ ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕ ÕÏ ÚÏÓÁÝ ÇÑÏÔÂÚÜÔ ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÙË ÊßÙÛË×ØÎÚÇ ÆÉÎ, ÇÒÒ¦
Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ ÁÞËÏ
ÍËÔÔÂÙËÏ ÑÇÏ ÓÏÇ ¦ÒÒÎ –ÄÞÏ ÑÇÏ
ÚÄÙÕ ÍÔÜÙÚÂ– ÌØËÔÃÚÏÊÇ. ©ÔÚÜÝ,
ÕØÏÙÓÁÔÕÏ ËÖËÔÊßÚÁÝ, ÄÖÜÝ ÙÞËÚÏÑ×Ý ÇÔÇÌÁØËÏ ÙË ÊÎÓÕÙÃËßÓ¦
ÚÕß ÚÕ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄ ÊÃÑÚßÕ CNBC, ËÃÔÇÏ ÖØÄÛßÓÕÏ ÔÇ ÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔ ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇ ÍÏÇ ÕÏÑÄÖËÊÇ ÚÇ ÕÖÕÃÇ
ÕÆÚË ÙÚÎ §ÁÇ ±ÄØÑÎ ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÕÆÚË ÙÚÕ ¡ÖÁÈËØÒÏ ²ÏÒÝ. ÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÇßÚ¦ ÚÇ ÚÓÂÓÇÚÇ ÍÎÝ ÊËÔ ßÖ¦ØÞÕßÔ ËÊ× ÙÚÎ Î,
ÇÒÒ¦ ÙÚÕÔ ÑßÈËØÔÕÞ×ØÕ ÙË ÓÏÇ
ÕÓ¦ÊÇ ËÏÑÕÔÏÑ×Ô ÑÄÙÓÜÔ, ÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝ ÕÏ ËÔÚÄÝ ÚÜÔ ÑÆÑÒÜÔ ÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ ÚÕÆÝ ÁÞÕßÔ ÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ ÓËÚÇÙÆÓÖÇÔ. ÄÍÕß Þ¦ØÏÔ,
ÖÕÒÆ ÖØÄÙÌÇÚÇ ÁÔÇ ¦ÚÕÓÕ ÁÊÜÙË
450.000 ÊÕÒ¦ØÏÇ ÍÏÇ ÔÇ ÍÃÔËÏ ÍËÃÚÕÔÇÝ ÚÕß ÓËØÏÑÇÔÕÆ ÎÛÕÖÕÏÕÆ
ÑÇÏ Ø¦ÖËØ ÔÕßÖ §ÚÕÍÑ, ÙË ÁÔÇÔ
ËÏÑÕÔÏÑÄ ÑÄÙÓÕ Õ ÕÖÕÃÕÝ ÌÁØËÏ ÚÕ
ÄÔÕÓÇ ¦ÔÚÓÖÕÐ – ÙË ÇßÚÄÔ Õ ÊÏ¦ÙÎÓÕÝ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ ÞÚÃàËÏ ËÏÑÕÔÏÑÂ ÁÖÇßÒÎ. ¥ÙÚÄÙÕ, ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÕÏ
ÛÏÇÙ×ÚËÝ ÚÎÝ ÏÊÁÇÝ ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÕßÝ ËÖÃÊÕÐÕßÝ ËÖËÔÊßÚÁÝ ÖÜÝ ÕÏ
ÑÏÔÂÙËÏÝ ÇßÚÁÝ ËÃÔÇÏ ØÏÉÕÑÃÔÊßÔËÝ
¬Õ ÚÃÓÎÓÇ ÍÏÇ ÚÇ ÉÎÌÏÇÑ¦ ÕÏÑÄÖËÊÇ ÁÞËÏ ÓÁÙÇ ÙÚÕßÝ ÚËÒËßÚÇÃÕßÝ ÓÂÔËÝ ËÑÚÏÔÇÞÛËÃ ÁÜÝ ÑÇÏ
400% ÑÇÏ 500%, ËÏÊÏÑ¦ ÇÌÄÚÕß ÚÕ
Facebook ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÄÚÏ ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÔÇ ÕÊÎÍÎÛËÃ ÖÒÎÙÃÙÚÏÕ ÙÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ, ÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝ ÓÁÞØÏ ÑÇÏ ÚÕ ËÓÖÕØÏÑÄ ÚÕß
ÙÂÓÇ ÙË Meta Platforms. « ÔÁÇ
Ì¦ÙÎ ÚÜÔ ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÓËÚÇÙÆÓÖÇÔ», ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
Õ ÔÚØÏÕß ÃÍÑËÒ, ÊÏËßÛÆÔÜÔ ÙÆÓÈÕßÒÕÝ ÚÎÝ ÑÇÔÇÊÏÑÂÝ Tokens.

O

Οι αρμόδιες ÇØÞÁÝ ÇËØÕÖÒÕãÇÝ
ÙÚÏÝ ÔÜÓÁÔËÝ ÕÒÏÚËÃËÝ ÊÂÒÜÙÇÔ ÖÜÝ ÙÎÓËÏ×ÛÎÑË ÖØÄÕÊÕÝ
ÜÝ ÖØÕÝ ÚÕ ÔÇ ÖËØÏÕØÏÙÚËÃ Õ ÑÃÔÊßÔÕÝ ÑÜÒßÓ¦ÚÜÔ ÑÇÚ¦ ÚÎ ÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎ ÖÚÂÙËÜÔ ËÐÇÏÚÃÇÝ ÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×Ô, ÚÜÔ ÖØÕÙÌËØÕÓÁÔÜÔ
ËÑ ÓÁØÕßÝ ÚÜÔ ÊÏÑÚÆÜÔ ÑÏÔÎÚÂÝ
ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ ÓË ÔÁÇ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
5ÎÝ ÍËÔÏ¦Ý, ÚÇ ÕÖÕÃÇ ÛÇ ÇØÞÃÙÕßÔ ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ ÇÖÄ ÚÏÝ 19
ÇÔÕßÇØÃÕß. ¥ÙÚÄÙÕ, ÚÎÔ ÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂ ËÐÁÊÜÙÇÔ ÙÞËÊÄÔ 1.500
ËÔÚÕÒÁÝ ÍÏÇ ÚÕÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÄ ÚÜÔ
ÇËØÕÖÕØÏÑ×Ô ÊØÕÓÕÒÕÍÃÜÔ ÙË
ÄÒÎ ÚÎ Þ×ØÇ.  ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ
ÏÕÃÑÎÙÎ ËØÕÖÒÕãÇÝ (FAA) ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ ÔÇ ÖÇØ¦ÙÞËÏ ÙÆÔÚÕÓÇ
ËÔÎÓÁØÜÙÎ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÕ ÖÕÏÕ
ËÃÔÇÏ ÚÕ ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÜÔ ÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔ ÖÕß ÛÇ ßÖÄÑËÏÔÚÇÏ ÙÚÕßÝ ËÔ
ÒÄÍÜ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ. ÆÓÌÜÔÇ ÓË
ÚÎÔ ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂ ÚÎÝ, «Î ÊÏÕÃÑÎÙÎ ÁÞËÏ ÙÎÓËÏ×ÙËÏ ÖØÄÕÊÕ ÙÚÕ
ÔÇ ËÒÇÚÚ×ÙËÏ ÓË ÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ ÇÑßØ×ÙËÜÔ ÑÇÏ ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔ, ËÔÄÙÜ ÕÏ ËÚÇÏØËÃËÝ ÇÙÆØÓÇÚÜÔ ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÔ ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ ÊËÊÕÓÁÔÇ ÑÇÏ ÌÚ¦ÔÕßÔ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÚÜÔ ÊÕÑÏÓ×Ô ßÉÕÓÁÚØÕß
ÖÕß ÊÏËÔËØÍÕÆÔ ÕÏ ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ ÚÜÔ ÊÏÑÚÆÜÔ».
ÐÃàËÏ ÔÇ ËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃ ÖÜÝ ÕÏ
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÃ ÄÓÏÒÕÏ AT&T
ÑÇÏ Verizon Communications ÑÇÚÄØÛÜÙÇÔ ÔÇ ÁØÛÕßÔ ÚÎÔ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ ËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÙË ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ ÓË ÚÕßÝ ÇØÓÄÊÏÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝ ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝ.
©ÖËØ ÙÎÓÇÃÔËÏ ÄÚÏ ÙßÍÑÇÚÇÚÁÛÎÑÇÔ ÔÇ ÑÇÛßÙÚËØÂÙÕßÔ ÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎ ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ ÚÜÔ ßÖÎØËÙÏ×Ô ÙÚÇ ÊÃÑÚßÇ ÔÁÇÝ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ 5ÎÝ ÍËÔÏ¦Ý ËÖÃ ÊÆÕ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ, ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÔÇ ÖËØÏÙÚËÃÒÕßÔ
ÚÎÔ ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ ÖÆØÍÜÔ ÑÏÔÎÚÂÝ

ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ ÖÒÎÙÃÕÔ 50 ÇËØÕÊØÕÓÃÜÔ ÍÏÇ ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÁÐÏ ÓÎÔ×Ô. Ï ËÔ× ÕÏ ËÚÇÏØËÃËÝ
ÇßÚÁÝ ËÃÞÇÔ ÇÔÇÌÁØËÏ ÄÚÏ ÕÏ ÔÁËÝ ßÖÎØËÙÃËÝ ÚÕßÝ ÊËÔ ËÔÁÞÕßÔ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝ ÍÏÇ ÚÏÝ ÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝ, Î ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ ÏÕÃÑÎÙÎ
ËØÕÖÒÕãÇÝ ÑÇÏ ÄÓÏÒÕÏ ÚÕß ÑÒ¦ÊÕß ÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ ÖÜÝ ÕÏ ÊÏËÔËØÍÎÛËÃÙËÝ ÊÕÑÏÓÁÝ ÊËÃÞÔÕßÔ ÖÜÝ ÕÏ ÙßÙÑËßÁÝ
ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÓËÚØÕÆÔ ÚÕ ÆÉÕÝ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ Þ¦ÙÕßÔ ÚÎÔ ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÕßÝ Ë¦Ô ÚÕ ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ ÖÒÎÙÏ¦àËÏ ÖÕÒÆ ÑÕÔÚ¦ ÙÚÕßÝ ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚËÝ ÖÆØÍÕßÝ ÑÏÔÎÚÂÝ
ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ. ÑÄÓÎ, ÄÓÜÝ, ÑÇÏ
ÓË ÚÎ ÙßÓÌÜÔÃÇ, Î ÕÖÕÃÇ ËÖËÚËÆÞÛÎ ÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÙÚÏÍÓÂ,
Î ÇØÓÄÊÏÇ ØÞÂ ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
ÄÚÏ ÕÏ ÑÃÔÊßÔÕÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ËÓÖÒÕÑÂ
ÚÜÔ ÔÁÜÔ ÚÎÒËÌÜÔÏÑ×Ô ßÖÎØËÙÏ×Ô ÓË ÚÕÔ ËÐÕÖÒÏÙÓÄ ÚÜÔ ÇËØÕÙÑÇÌ×Ô ÇÖÇÏÚËÃ ÇÖÄ ÇßÚÂ ÔÇ
ÛÁÙËÏ ÙË ÏÙÞÆ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ, ÁÜÝ
ÄÚÕß ÔÇ ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ ÄÚÏ ÕÏ ÒËÏÚÕßØÍÃËÝ ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃÜÔ ÛÇ ËÃÔÇÏ
ÇÙÌÇÒËÃÝ. Ô ÚÜ ÓËÚÇÐÆ, ¦ØÞÏÙË
Î ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ ÏÕÃÑÎÙÎ ËØÕÖÒÕãÇÝ ÔÇ ËÑÊÃÊËÏ ÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝ ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝ ÑÇÏ ËÔÚÕÒÁÝ
(1.462 ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÑØÃÈËÏÇ), ÚÄÙËÝ
ÄÙÕ ÒÃÍËÝ ÌÕØÁÝ ÙÚÎÔ ÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝ, ÍÏÇ ÊËÑ¦ÊËÝ ÓËÍ¦ÒÇ ÇËØÕÊØÄÓÏÇ ÚÜÔ , ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ ÚËØ¦ÙÚÏËÝ ËÑÚ¦ÙËÏÝ ÄÖÕß ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏ ÚÇ ÙÂÓÇÚÇ ÚÜÔ ÊÏÑÚÆÜÔ ÚÎÝ
5ÎÝ ÍËÔÏ¦Ý. ¬ÁÒÕÝ, ÒÄÍÕß Þ¦ØÏÔ
ÚÇ ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ ÙÚÕ ÇËØÕÊØÄÓÏÕ
©ÞÁÇØ ÚÕß ÏÑ¦ÍÕß ÊËÔ ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÖØÕÙÍËÃÜÙÎ ÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔ ÞØÂÙÎ ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ ÍÏÇ
ÙßÔÛÂÑËÝ ÞÇÓÎÒÂÝ ÕØÇÚÄÚÎÚÇÝ,
ËÑÚÄÝ Ë¦Ô ÕÏ ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ ÚÜÔ
ÇËØÕÙÑÇÌ×Ô ÇÖÕÊËÃÐÕßÔ ÖÜÝ Õ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÝ ÇßÚÄÝ ËÃÔÇÏ ÇÙÌÇÒÂÝ.
BLOOMBERG
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Η πανδημία δεν φρέναρε το ράλι στα ακίνητα
Την τελευταία τριετία οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Αττική καταγράφουν κατά μέσον όρο αύξηση 21% και των ενοικίων 13,6%
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικονομία, η επίδραση της πανδημίας στην αγορά ακινήτων φαίνεται πως ήταν αμελητέα και διάρκειας μόλις μερικών μηνών. Μόνο
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021
η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης
κατοικιών στην Αττική διαμορφώθηκε σε 1.840 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση της
τάξεως του 7,6%.
Αντίστοιχα, το μέσο ζητούμενο
ενοίκιο στην Αττική ανέρχεται
πλέον σε 8 ευρώ/τ.μ., αυξημένο
κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η εικόνα
αυτή προκύπτει από την ανάλυση
των στοιχείων του δείκτη SPI, που







Η μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης διαμορφώθηκε σε 1.840
ευρώ/τ.μ. το τέταρτο
τρίμηνο του 2021.
επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών Spitogatos.
Ακόμα πιο αποκαλυπτική της
ανοδικής πορείας των τιμών στην
αγορά κατοικίας είναι η σύγκριση
με το τέταρτο τρίμηνο του 2018,
δηλαδή με την περίοδο πριν από
το ξέσπασμα της πανδημίας. Στο
διάστημα αυτό των τριών ετών,
οι τιμές πώλησης κατοικιών στην
Αττική καταγράφουν μέση αύξηση
κατά 21%, ενώ αντίστοιχα τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 13,6%
κατά μέσον όρο. Ωστόσο, σε σειρά
περιοχών οι αυξήσεις είναι πολύ
μεγαλύτερες, δείγμα της υψηλό-

τερης ζήτησης που έχει παρατηρηθεί.

Ενοίκια

Ειδικότερα, τα ενοίκια των κατοικιών στα δυτικά προάστια έχουν
αυξηθεί κατά 32% από το 2018 μέχρι σήμερα (και 4,9% τον τελευταίο
χρόνο), περιορίζοντας τις επιλογές
προσιτών διαμερισμάτων σε σημαντική μερίδα ενοικιαστών.
Σήμερα, το μέσο ζητούμενο
ενοίκιο στα δυτικά της Αττικής
αγγίζει τα 7 ευρώ/τ.μ., από μόλις
5,3 ευρώ/τ.μ. το 2018.
Αντίστοιχα, στα βόρεια προ-

άστια έχει σημειωθεί ένα πολύ σημαντικό «ράλι» ενοικίων το τελευταίο διάστημα, με την αύξηση από
το 2018 να ανέρχεται σε 24,2% –
από 7,7 ευρώ/τ.μ. σε 9,6 ευρώ/τ.μ.
σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε και η στρέβλωση που
είχε παρατηρηθεί πριν από την
πανδημία, όταν τα ενοίκια στο
κέντρο της Αθήνας ήταν υψηλότερα (σε αναλογία ανά τ.μ.) συγκριτικά με τα βόρεια της Αττικής.
Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η
διόρθωση των ενοικίων στο κέντρο, καθώς περιορίστηκε η φρε-

ΑΡΘΡΟ

νίτιδα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Σήμερα, το μέσο ενοίκιο στο
κέντρο διαμορφώνεται σε 8,8 ευρώ/τ.μ., τιμή που είναι 11,3% χαμηλότερη σε σχέση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2018, όταν η αγορά
είχε φτάσει στο απόγειό της, με
το μέσο ζητούμενο ενοίκιο να αγγίζει σχεδόν τα 10 ευρώ/τ.μ! Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ακόμα και τα 8,8 ευρώ/τ.μ. είναι
κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση
με τις διαχρονικές τιμές ενοικίασης
των διαμερισμάτων στο κέντρο
της Αθήνας, που δεν ξεπερνούσαν

τα 6,5-7,5 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον
όρο. Ενοίκια άνω των 9 ευρώ/τ.μ.
παρατηρούνταν μόνο σε συνοικίες
όπως το Κολωνάκι και ο Λυκαβηττός και αυτά πριν από την οικονομική κρίση. Μικρή διόρθωση
από το ήδη υψηλό τους επίπεδο,
έχουν καταγράψει και οι τιμές
ενοικίασης κατοικιών στα νότια
προάστια, παραμένοντας πάντως
σταθερά πέριξ των 10 ευρώ/τ.μ.
από το 2018 και μέχρι σήμερα.
Στον αντίποδα, αυξήσεις κατά
20,3% και 17,6% καταγράφονται
στο υπόλοιπο της Αττικής (Μεσόγεια κτλ.) και τα ανατολικά προ-

άστια αντίστοιχα. Μάλιστα, μεγάλο
μέρος αυτών των αυξήσεων παρατηρείται κατά το τελευταίο 12μηνο. Στα ανατολικά,η αύξηση αγγίζει
το 7% και στο Υπόλοιπο Αττικής
το 12,3%.
Πολύ σημαντικές είναι και οι
αυξήσεις των τιμών πώλησης κατοικιών. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ακινήτων στα δυτικά
προάστια, όπου η αύξηση από το
2018 αγγίζει το 30%, από τα 1.135
ευρώ/τ.μ. σε 1.470 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα, αυξήσεις της τάξεως του
17% καταγράφονται στο κέντρο
της Αθήνας, στα βόρεια, αλλά και
στα νότια προάστια της Αττικής.
Εν ολίγοις, στις περιοχές όπου παρατηρείται η υψηλότερη ζήτηση
από εγχώριους και ξένους αγοραστές, το ύψος των αυξήσεων των
τιμών είναι ομοιόμορφο.
Oι περιοχές των νοτίων προαστίων αρχίζουν να γίνονται όλο
και πιο δυσπρόσιτες για το εγχώριο
αγοραστικό κοινό, καθώς κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2021 η μέση
ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε
πλησίον των 2.900 ευρώ/τ.μ., έναντι 2.500 ευρώ/τ.μ. των βορείων
προαστίων.
Πάντως, οι υψηλότερες αυξήσεις από το 2018 εντοπίζονται στη
Θεσσαλονίκη, όπου όμως υπήρχε
και σημαντικό περιθώριο, λόγω
της σημαντικής μείωσης των τιμών
τα χρόνια που προηγήθηκαν. Ετσι,
στη γεωγραφική ενότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης η μέση τιμή
διαμορφώνεται σήμερα σε 1.625
ευρώ/τ.μ., από μόλις 1.071 ευρώ/τ.μ.
το 2018, καταγράφοντας αύξηση
κατά 51,7%.
Αύξηση κατά 32% έχουν σημειώσει και οι τιμές πώλησης κατοικιών
στον Πειραιά, από τα 1.000 ευρώ/τ.μ.
το 2018, σε 1.314 ευρώ/τ.μ. σήμερα.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η κτηματαγορά ανά επαρχία: περίοδος 2010 – 2021
Κάθε μήνα σας παραθέτω αναλύσεις
επί των στατιστικών στοιχείων
πωλήσεων/ μεταβιβάσεων του Κτηματολογίου τόσο ανά επαρχία όσο
και παγκύπρια, ενώ κάθε τέλος
του χρόνου βλέπουμε τη συνολική
εικόνα του έτους.
Σήμερα θα κάνουμε ένα «zoom
– out» βλέποντας την πορεία των
επαρχιών κατά την περίοδο 2010
– 2021. Κοιτάζουμε δύο παραμέτρους τις οποίες και κρατούμε σταθερές σε όλα τα έτη έτσι ώστε να
βλέπουμε την εξέλιξή τους. Αυτές
οι δύο παράμετροι είναι πρώτον,
ο Αριθμός Συναλλαγών και δεύτερον, η Μέση Συνολική Αξία Συναλλαγών.
Υπενθυμίζω πως η Μέση Συνολική Αξία Συναλλαγών ορίζεται
στην παρούσα (και παρόμοιες με
αυτή) ανάλυση σαν ο μέσος όρος
των δηλωμένων από τους συμβαλλόμενους τιμών πώλησης ακινήτων
και των αντίστοιχων εκτιμήσεων
που προβαίνει το Κτηματολόγιο
για σκοπούς είσπραξης μεταβιβαστικών τελών. Ένα δεύτερο στοιχείο που χρήζει διευκρίνισης είναι
πως τα ποσά αξιών που παρατίθενται είναι ονομαστικά καθώς
δεν έτυχαν οποιασδήποτε επεξεργασίας που να λαμβάνει υπόψη
την επίδραση του πληθωρισμού.
Το μόνο αιτιολογικό είναι πως κατά
την περίοδο που εξετάζεται υπήρξαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού έως και αποπληθωρισμού και η γενική εικόνα δεν μεταβάλλεται – τουλάχιστον όχι σε
ουσιαστικό βαθμό.
Η γενική εικόνα των δώδεκα
χρόνων που εξετάζουμε σε ό,τι
αφορά πρώτα τον αριθμό συναλλαγών, είναι πως όλες οι επαρχίες,
πλην της Αμμοχώστου, παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά. Συνοψίζοντας, οι τέσσερις επαρχίες

παρουσίασαν πτωτική πορεία συναλλαγών από το 2010 μέχρι και
το 2013, ακολούθως σταθεροποιήθηκαν για κάποιο μικρό χρονικό
διάστημα για να αρχίσουν μια καθαρή ανοδική τάση που κράτησε
μέχρι το 2019. Το 2020 λόγω της
πανδημίας και του κλεισίματος
της αγοράς, όλες υπέστησαν μείωση. Όπως είδαμε την προηγούμενη βδομάδα, το 2021 ήταν μια
πολύ θετική χρονιά για την κτηματαγορά με αποτέλεσμα όλες οι
επαρχίες να ανακάμψουν.
Αυτή είναι η γενική εικόνα. Νοείται ότι η κάθε επαρχία έδειξε
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, Λευκωσία και Λεμεσός είχαν πιο έντονες πτώσεις
και πιο έντονες αυξήσεις από ό,τι
Λάρνακα και Πάφος, ενώ μπορεί
να λεχθεί πως η Λεμεσός ήταν
ακόμη πιο έντονη από τη Λευκωσία
στην ανάκαμψη αλλά λιγότερο έντονη από τη Λευκωσία κατά την
πτωτική πορεία της αρχικής περιόδου.
Η Λευκωσία όμως συγκράτησε
καλύτερα την αγορά της από την

Λεμεσό από το 2017 και μετέπειτα
και ήταν η επαρχία με την καλύτερη επίδοση σε αριθμό συναλλαγών από την έξαρση της πανδημίας μέχρι σήμερα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
πως ενώ ο αριθμός συναλλαγών
των τεσσάρων επαρχιών της Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, ήταν πολύ συμπιεσμένος
το 2013 όπου η απόκλιση μεταξύ
της ψηλότερης (Λευκωσίας) και
της χαμηλότερης (Λάρνακας) ήταν
633 συναλλαγές, η μέγιστη ψαλίδα
μεταξύ των τεσσάρων επαρχιών
σημειώθηκε το 2021 όπου η διαφορά μεταξύ της ψηλότερης (Λευκωσίας) και της χαμηλότερης (Πάφου) ήταν 2.938 συναλλαγές.
Η Αμμόχωστος κατά την περίοδο 2010 – 2020 είχε μια κάπως διαφορετική εικόνα από τις άλλες
τέσσερις επαρχίες: ήταν (φαινομενικά) πιο «flat». Στην πραγματικότητα φαίνεται να χαρακτηρίζεται από δύο περιόδους: την «χαμηλή» περίοδο που κράτησε από
το 2010 μέχρι το 2014, και την
«ψηλή» περίοδο που κράτησε από








Ολες οι επαρχίες
ανέκαμψαν κατά
το 2021 στη Μέση
Συνολική Αξία Συναλλαγών τους, με την
Αμμόχωστο να είναι
ο ουραγός των επαρχιών και τη Λεμεσό
να στέφεται πρωταθλήτρια.
το 2015 μέχρι το 2020. Στην ουσία
όμως η εικόνα της αλλοιώνεται
από τον σχετικά χαμηλό αριθμό
συναλλαγών σε απόλυτους αριθμούς. Το 2021 όμως ήταν ιδιαίτερα
υποβοηθητικό και για την Αμμόχωστο αφού η αύξηση στον αριθμό
πωλήσεων είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.
Η πορεία της Αξίας Συναλλαγών
της κάθε επαρχίας ήταν πιο «ζωη-

ρή». Παρόλο που βλέπουμε τις
αξίες των ακινήτων που αντάλλαξαν χέρια να έχουν συνολικά μια
σταθερή πορεία από το 2010 μέχρι
το 2013, εντούτοις ισχύει το γεγονός ότι η σταθερότητα προέκυψε
αφενός από την μεγάλη πτωτική
πορεία της Λευκωσίας και αφετέρου την σταθερή έως ελαφρώς
ανοδική πορεία της Λάρνακας,
της Πάφου και της Λεμεσού. Επιπλέον, η Αμμόχωστος είχε μια
επενδυτική έξαρση σε επενδυμένα
κεφάλαια το 2012 – κάτι που δεν
είδαμε στις άλλες επαρχίες.
Εξάγεται και σε αυτή τη μέτρηση πως η μεγαλύτερη πίεση σε
επενδυμένα κεφάλαια ήταν το
2013 όπου τρεις επαρχίες (Λεμεσός,
Λευκωσία και Πάφος) ένιωσαν τι
σημαίνει να λαμβάνεις μια ένεση
κατά μέσο όρο μόλις €357εκ. η
κάθε μια, ενώ η Λάρνακα έζησε
την χειρότερη χρονιά της το 2014.
Η ψαλίδα σε επενδυμένα κεφάλαια
μεταξύ των επαρχιών άρχισε να
ανοίγει από το 2014 και μετά, με
την κάθε επαρχία να ακολουθεί
τη δική της πορεία. Μόνη εξαίρεση

αποτελεί το ζεύγος Λευκωσίας και
Πάφου το οποίο από το 2013 μέχρι
και το 2016 είχαν σχεδόν ίδια κεφάλαια σε επενδύσεις. Από το
2017 η Πάφος έχανε ραγδαία στην
έλκυση επενδύσεων κάτι που δεν
ίσχυσε για τη Λευκωσία καθώς
ήταν πιο σταθερή.
Σχετική σταθερότητα για τα
μεγέθη της επέδειξε και η Λάρνακα
μετά την μεγάλη έλκυση επενδύσεων του 2016.
Λεμεσός και Αμμόχωστος κέρδισαν άλλο ένα χρόνο αυξημένων
επενδύσεων πριν αρχίσουν να βιώνουν πτώση στις επενδύσεις τους
το 2018 – κάτι που αρχίσαμε να
το βλέπουμε στις υπόλοιπες επαρχίες από το 2017.
Όλες οι επαρχίες ανέκαμψαν
κατά το 2021 στη Μέση Συνολική
Αξία Συναλλαγών τους, με την Αμμόχωστο να είναι ο ουραγός των
επαρχιών και τη Λεμεσό να στέφεται πρωταθλήτρια.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Ενας Ελληνας στη Δύση
Ο Ιταλός βυζαντινολόγος Πάολο Οντορίκο μιλάει στην «Κ» για το οδοιπορικό του 16ου αιώνα «Ταξίδι στην Εσπερία»
Συνέντευξη στη MAΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Εκανα ÚÕ ÖØ×ÚÕ ÓÕß ÚÇÐÃÊÏ ÄÚÇÔ
ÂÓÕßÔ 19 ËÚ×Ô. ¡ÏÇ ÓÁØÇ ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ ÄÚÏ ÂÛËÒÇ ÔÇ Ö¦ØÜ ÚÕ
©ØÏ¦Ô ÐÖØÁÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ¬ËØÍÁÙÚÎ
ÑÇÏ ÔÇ Ö¦Ü ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ. ¡ÄÔÕÝ
ÓÕß. ÓËÏÔÇ 15 ÓÁØËÝ ÑÇÏ ËÖÁÙÚØËÉÇ ÙÚÎÔ ÚÇÒÃÇ ÒÃÍÕ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÇ
²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ. ¡Ë ÚÎÔ ËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÓÕß, ÓË ÁÖÏÇÙË ÖßØËÚÄÝ. ËÔ ÂÚÇÔ
ÇÖÄ Ñ¦ÖÕÏÇ ÇÙÛÁÔËÏÇ, ÂÚÇÔ ÉßÞÕÒÕÍÏÑÄ. ßÓ¦ÓÇÏ ÄÚÏ ÖËØÖÇÚÕÆÙÇ
ÙÚÎÔ ÖÄÒÎ ÓÕß ÑÇÏ ÊËÔ ÇÔÇÍÔ×ØÏàÇ ÚÕßÝ ÊØÄÓÕßÝ. ²¦ÛÎÑÇ. ÔÇ
ÚÇÐÃÊÏ 15 ÎÓËØ×Ô ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙË ÚÎÔ ÇÒÒÇÍÂ ÓÕß ÇÖÄ
ÁÌÎÈÕ ÙË ¦ÔÊØÇ. Ï’ ÇßÚÄ ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ ÚÕÔ §ÃÑÇÔÊØÕ. ÖËÏÊÂ Î
ÊÏÇÊØÕÓÂ ÚÕß ÖØÕÝ ÚÎ ÆÙÎ ÂÚÇÔ
ÙÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÓÏÇ ÓËÍ¦ÒÎ
ËÙÜÚËØÏÑÂ ÖÕØËÃÇ».
© ¦ÕÒÕ ©ÔÚÕØÃÑÕ, ÈßàÇÔÚÏÔÕÒÄÍÕÝ, ÍËÔÔÎÓÁÔÕÝ ÙÚÕ ©ÆÔÚÏÔË, ÖØ×ÎÔ ÊÏËßÛßÔÚÂÝ ÙÖÕßÊ×Ô
ÙÚÎÔ Ô×ÚÇÚÎ ÞÕÒÂ ÕÏÔÜÔÏÑ×Ô
ÖÏÙÚÎÓ×Ô (EHESS) ÚÕß ÇØÏÙÏÕÆ,
ÏÊØßÚÂÝ ÚÕß ÁÔÚØÕß ßàÇÔÚÏÔ×Ô,
§ËÕËÒÒÎÔÏÑ×Ô ÑÇÏ §ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ×Ô ßØÜÖÇáÑ×Ô ÖÕßÊ×Ô ÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÖÕÒß¦ØÏÛÓÜÔ ÈÏÈÒÃÜÔ ÑÇÏ ¦ØÛØÜÔ ÍÏÇ ÚÎ ÈßàÇÔÚÏÔÂ
ÖÇÏÊËÃÇ, ÛßÓ¦ÚÇÏ ÚÎ ÔËÇÔÏÑÂ ÚÕß
ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂ ÖËØÏÖÁÚËÏÇ ÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔ ÕÛÄÔÎ ÚÕß ÑÏÔÎÚÕÆ ÚÕß. 
ÙßÔÕÓÏÒÃÇ ÓÇÝ ÓË ÇÌÕØÓÂ ÚÎÔ ÖØÄÙÌÇÚÎ ÑßÑÒÕÌÕØÃÇ ÚÕß ÕÊÕÏÖÕØÏÑÕÆ «¬ÇÐÃÊÏ ÙÚÎÔ ÙÖËØÃÇ» (ËÑÊ.
ÍØÇ) ÍÃÔËÚÇÏ ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ ÑÇÏ ÑÇÚÇØÍËÃ ÚÎ ÍËÜÍØÇÌÏÑÂ ÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇØÃÙÏ - ÛÂÔÇ, ÄÖÜÝ ÑÇÏ ÚÎ ÞØÕÔÏÑÂ, ÇÖÄ ÚÕÔ 16Õ ÙÚÕÔ 21Õ ÇÏ×ÔÇ.
© Ñ. ©ÔÚÕØÃÑÕ, ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ ÖÇÒÇÏ¦ ÖÒÁÕÔ ÙßÔÂÛËÏÇ ÚÕß
ÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ ÓË ÚØÄÖÕ ÖÕÒÆ ÕØËÑÚÏÑÄ, ÇÌÎÍËÃÚÇÏ ÚÏÝ ÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÚÕß §ÃÑÇÔÊØÕß ÚÕß ËØÑßØÇÃÕß,
ÚÕß ÕÖÕÃÕß ÁÔÇ ÚÇÐÃÊÏ ÍÏÇ ÊÕßÒËÏ¦
¦ÒÒÇÐË ÕÒÄÑÒÎØÎ ÚÎ àÜÂ ÚÕß.
«ËÔ ÐÁØÕßÓË ÇÖÕÒÆÚÜÝ ÚÃÖÕÚË
ÍÏÇ ÚÕÔ §ÃÑÇÔÊØÕ», ÒÁËÏ ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇ ÁÔÇ ÖØÄÙÜÖÕ ÖÕß ÞÜØÃÝ ÚÕ
ÈÏÈÒÃÕ ÚÕß ÛÇ ËÃÞË ÞÇÛËÃ ÙÚÎ ÒÂÛÎ ÚÕß ÞØÄÔÕß. «¦Ô ÊËÔ ßÖÂØÞË
ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ ÙÚÎÔ ÙÖËØÃÇ, Õ §ÃÑÇÔÊØÕÝ ÛÇ ËÃÞË ÖÇØÇÓËÃÔËÏ ÁÔÇ ÇÖÒÄ
ÄÔÕÓÇ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÕ ÖÒÂÛÕÝ ÚÜÔ
ÇÔÚÏÍØÇÌÁÜÔ, ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ÔÇÍÁÔÔÎÙÎ ÚÇ ÁÌËØÔÇÔ ÊÆÙÑÕÒÇ ÈÄÒÚÇ ÙÚÎÔ ßÖÎØËÙÃÇ ÖÒÕßÙÏÄÚÇÚÜÔ ÖÇØÇÍÍËÒÏÕÊÕÚ×Ô. ©ÒÇ
ÄÙÇ ÍÔÜØÃàÕßÓË ÍÏ’ ÇßÚÄÔ, ÖÁØÇ
ÇÖÄ Ñ¦ÖÕÏÇ ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÎ àÜÂ ÚÕß, ÇÌÕØÕÆÔ ÓÏÇ
ÙÆÔÚÕÓÎ ÖËØÃÕÊÕ, Î ÕÖÕÃÇ ÐËÑÏÔ¦
ÇÖÄ ÚÕ ÑÇÒÕÑÇÃØÏ ÚÕß 1545 ÑÇÏ
ÚËÒËÏ×ÔËÏ ÚÕ 1546», ÙÎÓËÏ×ÔËÏ Õ
ÃÊÏÕÝ ÙÚÎÔ ÏÙÇÍÜÍÂ ÚÎÝ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ ÁÑÊÕÙÎÝ. ¬Õ «¬ÇÐÃÊÏ ÙÚÎÔ
ÙÖËØÃÇ» ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ ÍÏÇ ÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÕÒÄÑÒÎØÕ, ÓË
ÚÎÔ ËÖÏÓÁÒËÏÇ ÚÕß Ñ. ©ÔÚÕØÃÑÕ. ÇØÄÚÏ ÖÁØÇÙË ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕ ÙÚÕßÝ
ÇÏ×ÔËÝ ÓËÚ¦ ÚÎ ÙßÍÍØÇÌÂ ÚÕß, «ËÃÔÇÏ ÑÇÏ ÖÇØÇÓÁÔËÏ ÓÕÔÇÊÏÑÄ ËÖËÏÊÂ ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ Ñ¦ÚÏ ÙÖ¦ÔÏÕ ÍÏÇ
ËÑËÃÔÎ ÚÎÔ ËÖÕÞÂ: ÚÎ ÓÇÚÏ¦ ËÔÄÝ
ÒÒÎÔÇ ÍÏÇ ÚÎ ÆÙÎ», ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ Õ ÏÙÚÕØÏÑÄÝ.
«ÔÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÙÚÕÏÞËÃÕ ÚÕß
ÈÏÈÒÃÕß ËÃÔÇÏ ÏÙÚÕØÏÑÄ. ©ÞÏ ÄÓÜÝ
ËÖËÏÊÂ Õ ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÚÕß ÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÖÕß ÕÏ ÏÙÚÕØÏÑÕÃ ÊËÔ
ÍÔÜØÃàÇÓË», ÙßÔËÞÃàËÏ. «Ô ËÐÇÏØÁÙÕßÓË Ñ¦ÖÕÏÇ ÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇ, ÐÁØÕßÓË ÚÇ ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ ÇÖÄ ÇßÚ¦ ÖÕß ÇÔÇÌÁØËÏ. ËÔ
ÛÇ ÁÑÇÔÇ ÒÕÏÖÄÔ ÚÕÔ ÑÄÖÕ ÔÇ ÚÕ
ÓËÚÇÌØ¦ÙÜ ÍÏÇ ÇßÚÄ ÚÕÔ ÒÄÍÕ.
¬Õ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ ÚÕß ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÕÖÚÏÑÂ ÚÕß §ÃÑÇÔÊØÕß: ×Ý ÁÔÇÝ ÒÒÎÔÇÝ ÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝ ÑÕÏÚ¦àËÏ ÚÎÔ ßØ×ÖÎ Ñ¦ÔÕÔÚÇÝ ÚÎÔ ÇÔÚÃÙÚØÕÌÎ ÖÕØËÃÇ
ÇÖÄ ËÑËÃÔÎ ÚÜÔ ÙßÍÞØÄÔÜÔ ÚÕß

ÔËÚÃÇ. ØÂÍÕØÇ ÖÂØË ÚÕÔ ÊØÄÓÕ
ÍÏÇ ÚÎ ËØÓÇÔÃÇ, ÓË ÙÑÕÖÄ ÔÇ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏ ÚÕÔ ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ
ÑÇÏ ÔÇ ÇÔÇÌÁØËÏ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÚÎÝ ÖØËÙÈËÃÇÝ ÚÕß. ¢ßÙÏÑ¦ Õ
ÔÊØÄÔÏÑÕÝ ÇÑÕÒÕÆÛÎÙË ÚÕÔ ÔÁÕ
ÚÕß ÑÆØÏÕ. ÇÚ¦ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÕß
ÚÇÐÏÊÏÕÆ ÇÖÕÌ¦ÙÏÙË ÔÇ ÙßÍÍØ¦ÉËÏ ÚÏÝ ÖËØÏÖÁÚËÏÁÝ ÚÕß ÑÇÏ ÔÇ
ÇÌÎÍÎÛËÃ ÚÏÝ ËÔÚßÖ×ÙËÏÝ ÚÕß ÇÖÄ
ÚÏÝ ÖËØÏÕÞÁÝ ÖÕß ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑË.
ÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ÑÒÇÙÏÑÂ
ÚÕß ÓÄØÌÜÙÎ ÑÇÏ ÚÕßÝ ÙßÍÍØÇÌËÃÝ ÚÎÝ ÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÝ, ÛÁÒÎÙË
ÔÇ ÓÏÓÎÛËÃ ÚÕßÝ ÚØÄÖÕßÝ ÚÕßÝ.
ÒÒÇÐË ÒÕÏÖÄÔ ÚÕ ÄÔÕÓ¦ ÚÕß Õ
ÇÔÚÏÍØÇÌÁÇÝ ÔÊØÄÔÏÑÕÝ ÁÍÏÔË Õ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ §ÃÑÇÔÊØÕÝ.
«ÁØËÏÝ ÈÁÈÇÏÇ ÚÕÔ ÒÄÍÕ ÚÎÝ
ÇÔÇÞ×ØÎÙÂÝ ÓÕß ÇÖÄ ÚÎ ËÔËÚÃÇ
ÑÇÏ ÖÕÏÇ ÈÇÛÏ¦ ËÖÏÛßÓÃÇ ÌßÍÂÝ
ÓË ÑÇÚËÃÞË», ÍØ¦ÌËÏ ÙÚÏÝ ÖØ×ÚËÝ ÍØÇÓÓÁÝ ÚÎÝ ÊÏÂÍÎÙÂÝ ÚÕß,
ÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝ ÙË Ñ¦ÖÕÏÕÔ «¦ØÏÙÚÕ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÕßÝ ÌÃÒÕßÝ» ÚÕß.
Ë ËÑËÃÔÕÔ ÑÕÏÔÕÖÕÏËÃ ÚÎÔ ÇÖÄÌÇÙÎ ÔÇ «ÖÇØÇÊ×ÙËÏ ÙÚÎ ÍØÇÌÂ ÄÒÇ ÄÙÇ ÙßÔ¦ÔÚÎÙË ÙË ÇßÚÂ
ÚÎÔ ÇÖÕÊÎÓÃÇ», ÄÖÜÝ ÒÁËÏ, ÊÎÒÇÊÂ ÔÇ ÊÏÎÍÎÛËÃ ÚÎÔ ÖËØÏÕÊËÃÇ
ÖÕß ÚÕÔ ÁÌËØË «ÇÖÄ ÚÎÔ ÚÇÒÃÇ
ÙÚÎ ËØÓÇÔÃÇ ÑÇÏ ÙÚÇ ØËÚÇÔÏÑ¦ ÔÎÙÏ¦».

Αναπαράσταση του κόσμου

Χάρτης ³È (Ñ¨{{Ö ³È 16È Ñ{Ñ. åÌ ³ K{KÜË «0ÑÂËÙ{ ³i É¨ËÑ» (É~ÙÌÉ{Ø åo¨Ñ, 2021).

Ο Πάολο Οντορίκο ÉËÑ{ {Ù¨È³ÊØ
³È Ó³¨È ÈÇÑ³{, ÉÉÜÜi{~ ~Ñ{ ³{ÑÑ³Ü{~ È¨ÑÍ~ .ÈÙ.

Το πραγματικό του ενδιαφέρον βρίσκεται στην
οπτική του Νίκανδρου:
Πώς ένας Ελληνας της
εποχής κοιτάζει την Ευρώπη κάνοντας την αντίστροφη πορεία από εκείνη των συγχρόνων
του Δυτικών;
ßÚÏÑ×Ô ÖÕß ËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÔ ÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÂ;
»©Ï ßàÇÔÚÏÔÕÃ ÄÒÇ ÚÇ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ ÞØÄÔÏÇ ËÃÞÇÔ ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ËÖÇÌÂ ÓË ÚÕÔ ÑÄÙÓÕ ÚÎÝ ÆÙÎÝ.
ÃÍÕßØÇ ÕØÏÙÓÁÔÕÏ ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÕ
ÍÏÇ ËÓÖÕØÏÑÕÆÝ ÙÑÕÖÕÆÝ Â ÍÏÇ ÔÇ
Ö¦ÔË ÙÚÏÝ ÑÇÚ¦ ÚÄÖÕßÝ ÖØËÙÈËÃËÝ, ÇÒÒ¦ ÍËÔÏÑ¦ ÊËÔ ÁÌËßÍÇÔ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÔÇÚÕÒÂ. ÁÔË ÖÜÝ Ë¦Ô Õ ²ÃÚÒËØ ËÃÞË ÚÇÐÏÊÁÉËÏ ÙÚÏÝ , ÃÙÜÝ
ÑÇÏ ÔÇ ÓÎÔ ÚÕßÝ ËÃÞË ÑÎØÆÐËÏ ÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕ. ¬Ç Ó¦ÚÏÇ ÚÕß §ÃÑÇÔÊØÕß
¦ÔÕÏÐÇÔ ÓË ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ, ËÔ× ÚÕ ÈÒÁÓÓÇ ÚÕß ÌÁØËÏ ÚÇ ÙÚÕÏÞËÃÇ ÖÕß ÖÎÍ¦àÕßÔ ÑÇÚ¦ Ñ¦ÖÕÏÕÔ ÚØÄÖÕ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ ÚÕß. ÃÔÇÏ ÞØÏÙÚÏÇÔÄÝ ÕØÛÄÊÕÐÕÝ, ËØÑßØÇÃÕÝ, ÕßÓÇÔÏÙÚÂÝ ÓË ÑÒÇÙÏÑÂ ÖÇÏÊËÃÇ ÖÕß
ËØÍ¦àËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÊËÒÌÄÚÎÚÇ ÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝ. ËØÏÎÍËÃÚÇÏ ÚÎÔ ßØ×ÖÎ
–ÚÇÒÃÇ, ËØÓÇÔÃÇ, ¢Ò¦ÔÊØÇ, ÍÍÒÃÇ, ÇÒÒÃÇ– ÙÇÔ ÔÇ ËÐËØËßÔ¦ ÓÏÇ
¦ÍÔÜÙÚÎ ÍÎ. ¬ÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝ ÜØÏÓ¦àËÏ ÑÇÏ ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏ ÇÖÄ ÚÇÖËÏÔÄÝ
ÇÔÚÏÍØÇÌÁÇÝ ÞËÏØÕÍØ¦ÌÜÔ ÙË ÖË-

Η Βενετία ³{Ø ×ÜÌoÉØ, 16Ø Ñ{ÑØ. ËiØ ÑÌ ³ K{KÜË «0ÑÂËÙ{ ³i É¨ËÑ».
ØÏÎÍÎÚÂ. Ï ÇßÚÄ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÊËÆÚËØÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÙÚÕÏÞËÃÕ ÚÕß ÈÏÈÒÃÕß.
© §ÃÑÇÔÊØÕÝ ÓÁÙÇ ÙË ÁÔÇ ÞØÄÔÕ
ÍÃÔËÚÇÏ Ñ¦ÖÕÏÕÝ ¦ÒÒÕÝ, ËÃÔÇÏ ÙÇÔ
ÔÇ ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇØÞÂ.
 ÇÔÛØ×ÖÏÔÎ ÖÒËßØ¦ ÚÎÝ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ ÏÙÚÕØÃÇÝ ËÃÔÇÏ ÙÞËÊÄÔ
ÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂ».

Επιθυμία φυγής
ÖÄ ÚÇ ÒÃÍÇ ÖÕß ÐÁØÕßÓË ÍÏÇ
ÇßÚÄÔ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ ÚÕ ÇÒÎÛÏÔÄ ÚÕß

ÄÔÕÓÇ ÂÚÇÔ ÔÊØÄÔÏÑÕÝ §ÕÆÑÏÕÝ.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÏÝ ßÖÕÛÁÙËÏÝ ÍËÔÔÂÛÎÑË ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ ÊËÑÇËÚÃÇ ÚÕß
16Õß ÇÏ×ÔÇ ÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ, ÖÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔ ßÖÄ ÚÎÔ ÑßØÏÇØÞÃÇ ÚÎÝ
ÇÒÎÔÕÚ¦ÚÎÝ ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝ. ¬Õ ÔÎÙÃ ÒËÎÒÇÚÂÛÎÑË
ÇÖÄ ÚÕßÝ ©ÛÜÓÇÔÕÆÝ ÚÕ 1537 ÑÇÏ
Õ ÔËÇØÄÝ ÔÊØÄÔÏÑÕÝ ÑØ¦ÚÎÙË
ÙÚÎ ÓÔÂÓÎ Ñ¦ÖÕÏÇ ÇÖÄ ËÑËÃÔÇ
ÚÇ ÍËÍÕÔÄÚÇ, ÖÕß ÇÔÇÑÇÒËÃ ÙÚÎÔ
ÇÌÂÍÎÙÂ ÚÕß.  ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ ÚÕß

ÂÚÇÔ ÙÞËÚÏÑ¦ ËßÑÇÚ¦ÙÚÇÚÎ ÑÇÏ
ÍÔÜØÃàÕßÓË ÄÚÏ Õ ÖÇÚÁØÇÝ ÚÕß
ÕÔÕÓÇàÄÚÇÔ Ë×ØÍÏÕÝ. ©ÖÜÝ ÙßÔÁÈÎ ÓË ÇØÑËÚÕÆÝ ÇÖÄ ÚÕßÝ ËØÑßØÇÃÕßÝ ÖØÕÆÞÕÔÚËÝ ÑÇÚ¦ ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÎÝ ÒËÎÒÇÙÃÇÝ, Ó¦ÒÒÕÔ
ÑÇÏ ÕÏ ÊÏÑÕÃ ÚÕß ÈØÂÑÇÔ ÑÇÚÇÌÆÍÏÕ ÙÚÎ ËÔËÚÃÇ. ¬Õ ËÖ×ÔßÓÕ ÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ ÂÚÇÔ ÖÏÛÇÔÄÔ §ÕÆÑÏÕÝ - Nuccio.
¬Ç ÖØ×ÚÇ ÞØÄÔÏÇ ÚÎÝ ËÐÕØÃÇÝ
ÚÕß ÔËÇØÕÆ ÔÊØÄÔÏÑÕß ÙÚÎ ËÔËÚÃÇ ÊËÔ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÂÚÇÔ ËÆÑÕÒÇ,
ÓÕÒÕÔÄÚÏ ÊÏÁÛËÚË ÑÇÒÂ ËÑÖÇÃÊËßÙÎ ÑÇÏ ÒÃÍÇ ÞØÂÓÇÚÇ. ØÍÇàÄÚÇÔ
ÙÚÎÔ ßÖÎØËÙÃÇ ÚÕß ÙÖÇÔÕÆ ËßÍËÔÕÆÝ ©ßØÚ¦ÔÚÕ ÔÚË ¡ËÔÚÄàÇ
ÓÇàÃ ÓË ¦ÒÒÕßÝ ÇÔÚÏÍØÇÌËÃÝ ÑÇÏ
ËÖÃÙÎÝ ÂÚÇÔ ßÖËÆÛßÔÕÝ ÚÜÔ ËÒÒÎÔÏÑ×Ô ËÑÊÄÙËÜÔ ÚÕß ÕÃÑÕß §ÚÇ
¦ÓÖÏÕ ÑÇÏ ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ ÚÎÝ ÇÊËÒÌÄÚÎÚÇÝ ÚÜÔ ÒÒÂÔÜÔ ÚÎÝ ËÔËÚÃÇÝ. ÚÙÏ, ÓÄÒÏÝ ÚÕß ÊÄÛÎÑË Î
ËßÑÇÏØÃÇ ÍÏÇ ÓÏÇ ÑÇÒÆÚËØÎ ÚÆÞÎ,
ÇßÚÕÖØÕÚ¦ÛÎÑË ÔÇ ÙßÔÕÊËÆÙËÏ
ÚÕÔ ÖØÁÙÈÎ ÚÕß ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ
ÇØÄÒÕß q, ÚÕÔ ÇÔÛØÜÖÏÙÚÂ ËØ¦ØÊÕ ÈÇÔ ÁÒÚÍÕßÏÑ, ÙÚÎÔ ÇßÒÂ
ÚÕß ÙÕßÒÚ¦ÔÕß ÕßÒËáÓ¦Ô. ßÚÄ
ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ ÊËÔ ÑØ¦ÚÎÙË ÖÕÒÆ: ÇÖÄ
ÚÎ ËÔËÚÃÇ ÓË ÖÒÕÃÕ ÓÁÞØÏ ÚÎ ªÇÍÑÕÆÙÇ ÑÇÏ ÓË ¦ÒÕÍÇ ÓÁÙÜ ÚÜÔ
ÇÒÑÇÔÃÜÔ ÁÌÛÇÙÇÔ ÑÇÏ ËÖÁÙÚØËÉÇÔ ÇÖÄ ÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ
ÓÁÙÇ ÙË 28 ÎÓÁØËÝ.
© ÖØÁÙÈÎÝ ÊËÔ ÁÓËÏÔË ÙÚÎ Ë-

«ÚÎÔ ÇØÞÂ Ñ¦ÔËÏ ÚÕÔ ÍËÜÍØ¦ÌÕ, ÓË ÓÁÚØÏÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ», ÒÁËÏ Õ
Ñ. ©ÔÚÕØÃÑÕ. «ÚÎ ÙßÔÁÞËÏÇ, ËÖËÏÊÂ ËÃÔÇÏ ÁÔÇÝ ¦ÔÛØÜÖÕÝ ÍËÓ¦ÚÕÝ
ÖËØÏÁØÍËÏÇ, ÇØÞÃàËÏ ÔÇ ÑÕÏÚ¦àËÏ
ÖÏÕ ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦. ÁÒËÏ ÔÇ Ó¦ÛËÏ
ÑÇÏ ÊËÔ ÊÏÙÚ¦àËÏ ÔÇ ÖÒÎÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕßÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝ ÇÖÄ ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË ÑÕÏÔÜÔÏÑÂ Ú¦ÐÎ. ØÕÙÖÇÛËÃ ÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ ÒÁÐËÏÝ ÇÖÄ ÚÎ ÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÝ. ©ÙÕ ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ ÖØÕÞÜØ¦ËÏ,
Î ÇÒÒÇÍÂ ÚÎÝ ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦Ý
ÚÕß ËÃÔÇÏ ÌÇÔËØÂ ÙÚÕ ÑËÃÓËÔÄ
ÚÕß. ËÔ ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ ÇÖÒ×Ý ÄÙÇ
ÈÒÁÖËÏ. ÃÔËÚÇÏ ÖÒÁÕÔ ÁÔÇÝ ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÚÜÔ ËÛÃÓÜÔ. ÒÒ¦ ÇÑÄÓÎ ÑÏ ÄÚÇÔ ÙßÔÇÔÚ¦ËÏ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÖÕß ÚÕß ÌÇÃÔÕÔÚÇÏ ÖÇØ¦ÐËÔÇ
–ÍÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ, ÚÇ ÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÖØÕáÙÚÕØÏÑ¦ ÕÙÚ¦, Ó¦ÒÒÕÔ ÊËÏÔÕÙÇÆØÜÔ, ÖÕß ÒÇÚØËÆÕÔÚÇÏ ÙË
ËÑÑÒÎÙÃËÝ ÜÝ ÒËÃÉÇÔÇ ÍÏÍ¦ÔÚÜÔ
ÚÕß ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ–, ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÖÇÏÊÃ ÚÎÝ ÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ, ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÝ ÇÖÁÔÇÔÚÏ ÙÚÕÔ ÇÔÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ.
»ßÔËÞÃàÕÔÚÇÝ ÁØÞËÚÇÏ ÙË ËÖÇÌÂ ÓË ÚÏÝ ÖÕÒËÓÏÑÁÝ ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÖÕß ÙÖÇØ¦àÕßÔ ÚÎÔ ßØ×ÖÎ ËÖÃ
ÊËÑÇËÚÃËÝ. ÇÏ ÙÚÎÔ ÖÕØËÃÇ ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏ ÙË ÙÞÕÒÏÇÙÚÂ ÚÜÔ ÖÕÒÏÚÏÑ×Ô ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ. ¬ËÒÏÑ¦ ÚÕ
ÕÊÕÏÖÕØÏÑÄ ÚÕß ÍÃÔËÚÇÏ ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ÑÏ ÁÔÇ ÖÔËßÓÇÚÏÑÄ ÚÇÐÃÊÏ ÖØÕÝ
ÚÎÔ ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÚÕß ÑÄÙÓÕß».
© ÔÊØÄÔÏÑÕÝ ÕÒÕÑÒÂØÜÙË
ÚÎÔ ÖÕØËÃÇ ÚÕß ÍËÓ¦ÚÕÝ ÍÔ×ÙËÏÝ
ÑÇÏ ËÓÖËÏØÃËÝ. ÓËÏÔË ÍÏÇ ÒÃÍÕ ÙÚÕ
ÇØÃÙÏ ÑÇÏ ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË ÔÇ ÈØËÏ
ÓÏÇ ÛÁÙÎ ÙÚÎÔ ÇßÒÂ ÚÕß ¢ØÇÍÑÃÙÑÕß q. ØÂÍÕØÇ ÑÇÚ¦ÒÇÈË
ÄÚÏ ÇßÚÄ ÂÚÇÔ ÖÕÒÆ ÊÆÙÑÕÒÕ ÑÇÏ
ÇÔÇàÂÚÎÙË ÊÕßÒËÏ¦ ÙÚÎ ª×ÓÎ.
ÖÄ ÇßÚÄ ÚÕ ÙÎÓËÃÕ ÑÇÏ ÓËÚ¦ ÚÇ
ÃÞÔÎ ÚÕß Þ¦ÛÎÑÇÔ. ÖÄ Ñ¦ÖÕÏÕ
ÁÍÍØÇÌÕ ÓÇÛÇÃÔÕßÓË ÄÚÏ ÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇ ÇØÍÄÚËØÇ ÈØÏÙÑÄÚÇÔ ÙÚÎ
ËÔËÚÃÇ ÑÇÏ ÄÚÏ ÇÑÄÓÎ ÂÚÇÔ àÜÔÚÇÔÄÝ. «ÕÒÆ ÛÇ ÂÛËÒÇ ÔÇ ÐÁØÜ
Ö×Ý ÂÚÇÔ ÄÚÇÔ ÍÆØÏÙË ÙÚÎ ËÔËÚÃÇ, ÓË ÖÕÏÇ Ó¦ÚÏÇ ËÃÊË Ö¦ÒÏ ÚÕßÝ
ÍÔÜÙÚÕÆÝ ÚÕß, ÓË ÖÕÏÇ ËßÇÏÙÛÎÙÃÇ ÚÕßÝ ÙßÔÇÔÇÙÚØ¦ÌÎÑË», ÒÁËÏ Õ ÏÙÚÕØÏÑÄÝ. «ØÁÖËÏ ÔÇ ÂÚÇÔ
ÍËÓ¦ÚÕÝ ËÏÑÄÔËÝ ÑÏ ÇÏÙÛÂÙËÏÝ ÑÇÏ
ËÃÞË ÇÖÕÑÚÂÙËÏ ÓÏÇ ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ,
ÈÇÛÆÚÇÚÎ ÑÇÚÇÔÄÎÙÎ ÚÎÝ ÙÚÕØÃÇÝ, ÚÎÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ, ÚÎÝ ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ.
ÃÔÇÏ Ñ¦ÚÏ ÖÕß ÓË ÙßÍÑÏÔËÃ, ÇÒÒ¦
ÇßÚÄ ÇÔÂÑËÏ ÙÚÎ ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ».
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ΘΕΑΤΡΟ

«Η λάμψη μιας ασήμαντης νύκτας»

Berlinale
Selection 2021

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το Berlinale Selection 2021 ÉË-

9-15.1.22
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
louil@kathimerini.com.cy

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο Εραστής» στο Ριάλτο
Μετά την ÚÉ¨ÐÊ Ñ³ÑÌ~¨{i ³È ~{Ö,

i Ñ¨Ò³Ñi «$ ¨Ñ³ÊØ» ³È Ò¨Ü³
(Ë³É¨ ÑÌ ³i $ÐÒÙÑ Side Effect É ~iÚÉËÑ Ñ¨ËÑØ È¨{Ò~È ~Ñ{ ÉË ~iÊØ
³i Ñ¨ËÑ '{ÜËÈ ~Ñ{ ³ .³ÓÜ{ åÙ¨Ë~È, ÉÑÓ¨TÉ³Ñ{ ÐÉ ÙÖ É{¨ÌÚÉ³ÉØ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø ³i ³ 1ÓÑ³¨ ,{ÒÜ³ ³i
ÉÐÉÌ. $ (Ë³É¨ ³ÚÉ³ÉË ³ÈØ Ê¨ÓØ
³È É ÓÑ Ñ{TËÙ{ ÑÑÐÓ³¨iiØ ÐÈÑÜÖ
~Ñ{ ÈT{ÐÖ, ÌÈ { ¨ÌÜ{ ÑÜÜÒÇÈ, ³Ñ
Ì¨{Ñ ÑÒÐÉÑ ³ ¨ÑoÐÑ³{~Ì ~Ñ{ ³ ×Ñ³Ñ{Ñ~Ì ÉËÑ{ ÚÜÒ, ~Ñ{ ÌÈ  oÒÐØ ~Ñ{
i ~{{~Ê ÖÐKÑi ÑÑ³¨Ó³Ñ{, ÂÉoÈÐ³ÑØ ³ÈØ TÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØ Ð¨³Ò ³Ñ
ÐÒ³{Ñ ³È ÚÉÑ³Ê. 0É³Ò¨³i 19 ~Ñ{ (ÓÐ³i 20
ÑÈÑ¨ËÈ 2022, ¨Ñ 8:30 Ð.Ð. 1ÓÑ³¨
,{ÒÜ³, åÙ¨ÓÑ Û¨È{³i 19 ÉÐÉÌØ.

Το «Διόνυσος» ÑÑ~{É{ ³i ÉÌÐÉ-

i Ñ¨ÑooÊ ³È, ³ K¨ÑKÉÈÐÓ Ó¨o
³È ¨ÜÑÙÖ Èoo¨Ñ×ÓÑ Ì¨ Ñ~×Ó¨ « ÜÒÐi Ð{ÑØ ÑÊÐÑ³iØ Ö~³ÑØ»),
È ÑÉKÑËÉ{ É ~iÚÉËÑ Ñ¨ÒKÑ
È¨{ÑÇÊ. 0 Ó¨o ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{ ³ Ù¨ÒÐÑ
³ É¨{Ú¨{Ñ~ ~Ñ{ ~{{~Ò Ñ~ÜÉ{ÐÓ ÑÚ¨ È ³ÑÜÑËÇ³Ñ{ ÑÌ
KÑ¨Ò ¨KÜÊÐÑ³Ñ, ÌØ i ×³TÉ{Ñ, 
ÑÜ~Ü{ÐÌØ, i ÑÉ¨oËÑ ~Ñ{ { ¨{~ÓØ Ñ³ÈTËÉØ. ¨o ÖoT¨, ÌÈ ³Ñ
Ñ~¨ÑËÑ oÉoÌ³Ñ Ð{ÑØ Ö~³ÑØ Ð¨ÉË Ñ

Πληροφορίες 77777745.

ÜÉ{³È¨oÊÈ ~Ñ³ÑÜÈ³{~Ò ~Ñ{ Ñ oËÈ i
Ñ×É³i¨ËÑ o{Ñ ÓÑ ~ÑÜÖ³É¨ ÑÖ¨{. 0 Ó¨o
ÈÊ¨ÂÉ ÈÊ×{ o{Ñ ³ ¨ÑKÉË $ÜËK{É
³i ~Ñ³io¨ËÑ ~ÑÜÖ³É¨È Ó¨oÈ. Ñ¨Ñ~³i¨Ë³i~É ÑÌ ³i Independed on Sunday
~Ñ{ ³ É¨{Ù{~Ì Time Out Ø «ÓÑØ Ñ~ÌÐi
Ú¨ËÑÐKØ» ~Ñ{ Ø «ÓÑ Ó¨o ÐÉoÒÜiØ ÙÉÂ{³ÉTËÑØ» Ñ³Ë³{TÑ. (Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø (Ñ¨Ñ~ÉÈÊ 21- È¨{Ñ~Ê 23 ÑÈÑ¨ËÈ 2022,
¨Ñ 8:30 Ð.Ð. ~Ñ{ ³i È¨{Ñ~Ê ¨Ñ 6:30
Ð.Ð. 1ÓÑ³¨ Û{ÌÈØ, Û{ÑoÌ¨È 29, ÉÈ~ËÑ. Πληροφορίες 22818999, 99621845.

ΘΕΑΤΡΟ

«Βασιλιάς Ληρ» τελευταίες παραστάσεις
Ο Θεατρικός $¨oÑ{ÐÌØ Ö¨È É³Ò-

³i É¨iÐ{Ò ³iØ ÑÚ¨{iØ ÈTÊØ, ³i ×Öi ³iØ ÉÂÈËÑØ, ³{Ø Ó{ÉØ ³iØ iÚ{~ÊØ ~Ñ{
³È Ù{~ÑËÈ, ~ÑÚØ ~Ñ{ o{Ñ ³ ~¨Ñ³Ñ{Ì ¨ÌÜ ³iØ ÑoÒiØ. É ÌTiÐÑ ³i ÓÑ ÐÉ³Ò×¨Ñi ³È {i³Ê {¨oÈ ÜÒÑ,  0ÓÇÑ¨{Ø
~¨ÑÈÇË{Ø ÈÙ{ÑÜÓoÉ³Ñ{ ÐÉ ³i Ç×É¨Ê
{³¨ËÑ ³È i¨, ÑÑÜÒÚ³ÑØ ~i{~Ò ³
Ñ{Âi¨{~Ì {i³{~Ì ÜÌo ~Ñ{ ¨~¨Ë³ÑØ
Ð{Ñ ÖoT¨i Ñ³Ð×Ñ{¨{~Ê Ù{Ò³ÑÊ ³È.
ÑÇË ³È Ð{Ñ ÉÂÑ{¨É³{~Ê ÐÒÙÑ È³ÉÜÉ³ ~Ñ{ iÚ{, ÐÉ ³ Ñ¨ÒKÑ È¨{ÑÇÊ ³ ¨³Ño{³{~Ì ¨ÌÜ. (Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø: É³¨{~Ê .~iÊ 1$, åËÚÈÑ ÖiØ
ÑK¨{iÜËÙiØ, (Ñ¨Ñ~ÉÈÊ 21, .ÒKKÑ³ ~Ñ{
È¨{Ñ~Ê 23 ÑÈÑ¨ËÈ, ¨Ñ 8:30 Ð.Ð. ÛiÐ³{~Ì 1ÓÑ³¨ Ò¨Ñ~ÑØ {¨oØ È~Ö¨oØ, (ÓÐ³i 20 ÑÈÑ¨ËÈ, ¨Ñ 8:30.

É{ o{Ñ ¨³i ×¨Ò ³ ¨ÉÉ¨³Ì¨{Ì ³È
ÓÑ ÑÌ ³Ñ ~¨È×ÑËÑ ÙiÐ{È¨oÊÐÑ³Ñ ³È
ÉÜ{ÑKÉ³{ÑÖ ÚÉÒ³¨È, ³ Ñ{Ü{Ò i¨
³È $ÈËÜÜ{ÑÐ .ÑËÂi¨. 0 Ó¨o ÑÉKÑËÉ{
³i É³¨{~Ê .~iÊ ÖiØ ÑK¨{iÜËÙiØ,
É ~iÚÉËÑ ³È iÐÑ³{~Ö {ÚÈÑÖ
~iÚÓ³i 0ÓÇÑ¨{Ø ~¨ÑÈÇË{Ø. $ Ñ{Ü{ÒØ i¨ É~ÚÓ³É{ ³ ÉÖ¨Ø ~Ñ{ ³ KÒÚØ ³iØ
ÑÚ¨{iØ ÉÐÉ{¨ËÑØ ÐÓÑ ÑÌ ÓÑ ÑÜÌ
{~oÉÉ{Ñ~Ì TÊÐÑ. ÑØ Ñ³Ó¨ÑØ Ñ×ÑËÇÉ{ Ñ Ð{¨ÒÉ{ ³ KÑËÜÉ{Ì ³È ³{Ø ³¨É{Ø
~Ì¨ÉØ ³È, ÚÓ³³ÑØ Ø ÐÑÙ{~Ì ¨ÑÑ{³ÖÐÉ ³i ÑoÒi ~Ñ{ ³i Ñ×ËÊ ³ÈØ.
(¨ÙÐÓØ ~Ñ{ ³È×ÜÐÓØ ÑÌ ³i ËÙ{Ñ
³È ³i ÐÉoÑÜÐÑËÑ, Ñ¨ÑÙÓ¨É{ ³ÑÉ{ÐÓØ, ³Ñ Ì¨{Ñ ³iØ Ñ¨Ñ×¨ÖiØ, ~Ñ{
ÑTËÇÉ{ Ñ ÜÈ³¨ÚÉË. {Ñ ³¨ÑoÙËÑ o{Ñ

Ñ{ i ³¨Ë³i Ó~Ùi ³iØ É{¨ÒØ
¨KÜ È Ù{¨oÑÉ{ ³
³{³Ö³ ~ÑË³É Ö¨È ÑÌ
³ 2019, i ËÑ ÓTÉ{ Ø ³ÌT
Ñ ×Ó¨É{ ³ ÖoT¨ oÉ¨ÐÑ{~Ì ~{iÐÑ³o¨Ò× ³ ~È¨{Ñ~Ì ~{Ì. 'Ó³Ø ÚÑ ¨KÜiÚÖ
~³ K¨ÑKÉÈÐÓÉØ oÉ¨ÐÑ{~ÓØ
³Ñ{ËÉØ È Ó~ÑÑ ¨ÉÐ{Ó¨Ñ
³i Berlinale 2021. {Ñ ¨³i
×¨Ò, { ³Ñ{ËÉØ ÚÑ ¨KÜiÚÖ
³ ~{iÐÑ³o¨Ò× (ÒÚÉ,
ÑÌ ³{Ø 20 ÐÓT¨{ ³{Ø 27 ÑÈÑ¨ËÈ 2022. É{¨Ò ÚÑ ÂÉ~{ÊÉ{
ÐÉ ³i ³Ñ{ËÑ ³iØ Ñ¨ËÑ .¨Ò³É¨, « ËÐÑ{  ÒÚ¨ÌØ È»,
o{Ñ ³i ËÑ i ¨³ÑoË³¨{Ñ
Ò¨É o~É¨³ Ù{Ñ~¨ËÚi~É ÐÉ
³i å¨oÈ¨Ê °¨~³. å~ÜÈÚÖ ÙÖ ³~{ÐÑ³Ó¨ ÑTÜÖ³Ñ{ ÐÉ ³ ÐÓÜÜ ³È ÜÑÊ³i
ÐÑØ. 0¨É{Ø ³Ñ{ËÉØ Ñ×¨Ö Ñ{Ù{Ò ~Ñ{ ÓÈØ. 0 K¨ÑKÉÈÐÓ
~Ñ{ Ù{Ñ~É~¨{ÐÓ ³~{ÐÑ³Ó¨
«$ ~. Bachmann ~Ñ{ i ³ÒÂi ³È»
~Ñ{ ³ «Wet Dog». É {³¨{~Ì
×Ì³ ³ ÛÉÖ³É¨ (Ño~ÌÐ{
(ÌÜÉÐ, ³ «0 oÈÒÜ{ ÙÐÒ³{» Ð{ÜÒÉ{ o{Ñ ³i ¨ÙËÑ ~Ñ{
³{Ø TÓÉ{Ø Ñ³Ó¨Ñ-o{È. É{¨Ò ¨KÜ Ü~Üi¨É³Ñ{ ÐÉ
³i ³Ñ{ËÑ «Fabian-Going to the
dogs» ³È Dominik Graf ÐÉ ³
Tom Schilling ³ ¨³Ño{³{~Ì ¨ÌÜ, i ËÑ ÙÉËTÉ{ ³i
³¨ÉÜÊ ÇÊ ³ É¨ÜË ÐÉ³Ò
³i Ño~ÌÐ{Ñ {~Ð{~Ê ~¨Ëi.
³Ñ{ËÑ KÑËÇÉ³Ñ{ ³ ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ «Fabian. {³¨ËÑ ÉÌØ
iÚ{~ÜÌoÈ» ³È Erich Kästner
ÑÌ ³ 1931, ³ Ë TÑ¨Ñ~³i¨Ë³i~É «É~×ÈÜ{ÐÓ» ÑÌ ³ÈØ
ÉÚ{~{ÑÜ{³ÓØ ~Ñ{ ÓÉÉ
ÚÖÐÑ ³È $Ü~ÑÈ³ÐÑ³Ø ³
K{KÜË. (ÒÚÉ ÉÈ~ËÑ,
ÑÌ ³{Ø 20 ÓØ ³{Ø 27 ÑÈÑ¨ËÈ 2022. É¨ÐÑ{~Ò ÐÉ ÑooÜ{~ÖØ
ÈÌ³{³ÜÈØ. ÜÉÖÚÉ¨i ÉËÙØ,
T¨ËØ ~¨Ñ³ÊÉ{Ø. SafePass ~Ñ{
ÐÒ~Ñ ÑÑ¨ÑË³i³Ñ. Πληροφορίες: 22674606, kultur-nikosia@
goethe.de, www.goethe.de/
kypros/berlinaleselection

Πληροφορίες 77772717.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ

«Τα Μεταλλεία της Κύπρου»

«Λήθη» του Δημ. Δημητριάδη

Τα «Μεταλλεία ³iØ Ö¨È» ³È Ù¨Ñ É¨o{È ÑÜ{³i, ÑÌ ³{Ø (Ñ-

Η θεατρική ÐÒÙÑ «ÈÐÒo~» Ñ¨È{ÒÇÉ{ ÂÑ-

É{³iÐ{Ñ~ÓØ ~ÙÌÉ{Ø Ö¨È ÉËÑ{ Ð{Ñ ¨ÒÚÉ{Ñ ÈÐKÜÊØ ³i
~Ñ³Ño¨Ñ×Ê, É¨{o¨Ñ×Ê ~Ñ{ Ù{Òi ³ ~È¨{Ì³É¨ ³{TÉË ³iØ
É³ÑÜÜÉÈ³{~ÊØ {ÐiTÑËÑØ ³iØ Ö¨È. K{ÐiTÑËÑ ÑÈ³Ê Ò¨T{É Ñ
ÑÑ³ÖÉ³Ñ{ ³{Ø ¨³ÉØ ÙÉ~ÑÉ³ËÉØ ³È É{~³Ö Ñ{Ñ ~Ñ{ ÓÙÉ ³i
ÉÈ~Ñ{¨ËÑ É ÐÉoÒÜi ÐÉ¨ËÙÑ ³È ÜiÚÈÐÖ Ñ ÉÂÑ×ÑÜËÉ{ ÐÌ{Ði É¨oÙÌ³ii ~Ñ{ ³ÑÚÉ¨Ì É{ÌÙiÐÑ ~Ñ{ Ñ KÉÜ³{É{ ³ K{³{~Ì ³iØ ÉËÉÙ. ÓT¨{ ³Ñ ÐÓÑ ³È É{~³Ö Ñ{Ñ Ê³Ñ i iÐÑ³{~Ì³É¨i K{ÐiTÑËÑ
³iØ Ö¨È ~Ñ{ ÈÓKÑÜÉ È{Ñ³{~Ò ³i {~Ð{~Ê ³iØ ÑÒ³ÈÂi. {Ñ
³i Èoo¨Ñ×Ê ³È K{KÜËÈ ÑÈ³Ö  Èoo¨Ñ×ÓÑØ ³È É¨o{Ø ÑÜ{³iØ ÑÂ{ËiÉ ³ ÜÖ{ ³ÉT{~Ì Ñ¨TÉË ³iØ ÜÜi{~ÊØ É³ÑÜÜÉÈ³{~ÊØ
³Ñ{¨ÉËÑØ ³i ËÑ É¨oÒ³i~É o{Ñ Ñ¨Ò³Ñ ³¨ËÑ T¨Ì{Ñ. É³¨{~Ê Ù{ÒÚÉi: (ÑÉ{³iÐ{Ñ~ÓØ ~ÙÌÉ{Ø Ö¨È, ³Ê¨{ .ÈÐKÈÜËÈ – .Èo~ÜÊ³È «åÑ³Ò{Ø . ÉKÓ³iØ». Πληροφορίες: 22894314, pek@ucy.ac.cy

Ò ³ ÉÐKÜiÐÑ³{~Ì Ó¨o ³È ÚÉÑ³¨{~Ö Èoo¨Ñ×ÓÑ ÛiÐÊ³¨i ÛiÐi³¨{ÒÙi «ÊÚi» ³ {KÜ{ÜÉË – Ñ×ÉÑÑo³Ê¨{ «0 ¨ÐÑ». «ÊÚi»
Ñ³ÉÜÉË È{Ñ³{~Ò Ó³É ÚÉÑ³¨{~ÖØ ÐÜÌoÈØ: ³³Ñ, ÊÐi, É³Ò{Ñ, 0ÓTi, ÊÚi. 0
Ó¨o ÉÐÓÉ³Ñ{ ÑÌ ÌÜÑ ÌÑ K{È { ÒÚ¨{ ³i ÉTÊ ³iØ ~¨ËiØ, ³iØ Ù{Ñ×Ú¨ÒØ, ³iØ
Ñ¨Ñ~ÐÊØ, ³iØ ÐÉ³¨{Ì³i³ÑØ, ÐÑ ÉËÑ{ ÓÑ Ó¨o
ÑÌ ³ ÈÚÉÒ ³ ÈÚÉÒ: «0¨Ñ Ñ¨TËÇ.
å~Ö³É ÐÉ. ¨TÐÑ{ ÑÌ ÈÚÉÒ». Ñ³Ò ³
ËÙ{ ³ ÛiÐi³¨{ÒÙi, i «ÊÚi», ÉËÑ{ ³ ³ÒÙ{
ÌÈ ×³ÒÉ{ ÓÑØ ÒÚ¨Ø Ì³Ñ ÓTÉ{ ÈÉ¨KÉË
ÌÜÑ ÌÑ ÓTÉ{ ÇÊÉ{, Ì³Ñ ÓTÉ{ É³ÉËÑ ³iØ Ç-

ÊØ ³È: « ÂÑ×Ò{i. åÈ³Ê ÉËÑ{ i ÙÌÂÑ ÐÈ.
Ñ{ i Ù{~Ê ÑØ. {³ÒÂ³É ³i. ÙÌÂÑ ³È ÐÑ³Ø». Ë ~iÊØ: {ÌÜÑ ÜÉË³È, 0ÇÖÜi ¨io¨ËÈ, {~ÑÓÜÜÑ 1ÉÙÈÜËÙÈ, ÖÑ ÑÜÐË¨i ~Ñ{
1Ó~ÜÑ 'ÜÈ¨Ê. (Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø: 15 ~Ñ{ 16 ÑÈÑ¨ËÈ, ¨Ñ 8:30 Ð.Ð. Πληροφορίες 22346770,
vivliopwleioerma@gmail.com

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Filet mignon…
ια να ÖÜ ÚÎÔ ÇÓÇØÚÃÇ ÓÕß ËÃÓÇÏ ÒÃÍÕ ÓÖËØÊËÓÁÔÕÝ ÇÖÄ ÚÎ ÊÏÁÔËÐÎ ÓËÚÇÐÆ ÚÎÝ ÏÊÏÜÚÏÑÂÝ ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ ÇÖÄ
ÚÎ ÓÃÇ, ÓË ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÇÖÕÚÆÖÜÓÇ, ÑÇÏ
ÓÏÒ¦Ü ÓËÚ¦ ÒÄÍÕß ÍÔ×ÙËÜÝ, ÙÚÎÔ ÖÇÒÏ¦
ÖÄÒÎ ÚÎÝ ËßÑÜÙÃÇÝ, Î ÕÖÕÃÇ ËÊ× ÑÇÏ
ÑÇÏØÄ ÌÏÒÕÐËÔËÃ ÑÇÒÂ ÓÕßÙÏÑÂ, ÇÖ’ ÄÒÇ
ÚÇ ËÃÊÎ, ÑÇÏ ÚÕß ÂÓÕß ËßÑÜÙÃÇÝ ÇÖÄ
ÚÎÔ ¦ÒÒÎ, Õ ÕÖÕÃÕÝ ÖØÕÙÖÇÛËÃ ÔÇ ÏÙÕØØÕÖÂÙËÏ ÓËÚÇÐÆ ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÑÇÏ gentrification ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý ÖÄÒÎÝ.
ÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏ ÄÚÏ ßÖ¦ØÞÕßÔ ÑÇÔÄÔËÝ
ÑÇÏ ÇßÚÕÃ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÚÎØÕÆÔÚÇÏ ÑÇÏ Õ ÂÓÕÝ ËßÑÜÙÃÇÝ ÕÌËÃÒËÏ ÔÇ ÚÕßÝ ËÖÏÈ¦ÒÒËÏ,
ÊÏÄÚÏ ÇÒÒÏ×Ý ÛÇ ÚÕÔ ÉÁÍÇÓË ÄÚÏ ÊËÔ Ñ¦ÔËÏ ÙÜÙÚ¦ ÚÎ ÊÕßÒËÏ¦ ÚÕß. ÖÄ ÚÎÔ ¦ÒÒÎ
ÄÓÜÝ ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ ÑÇÏ ÚÎÔ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ,
ÏÊÃÜÝ ÄÚÇÔ ÇßÚÂ ÖØÕÙÖÇÛËÃ ÔÇ ËÖÏàÂÙËÏ
ËÔ ÑÇÏØ× ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ ÑÇÏ ÓÇàÃ ÓË ÇßÚÂÔ
ÑÇÏ ÊËÑ¦ÊËÝ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ.
ÇÙÏÑÄ ËÖÏÞËÃØÎÓÇ ËÃÔÇÏ Î ÎÞÕØÆÖÇÔÙÎ ÖÕß ÖØÕÑÇÒËÃ Î ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÙÚÎ ÍÆØÜ ÖËØÏÕÞÂ, ÓÏÇÝ ÑÇÏ ÚÕ ¬ÕÖÏÑÄ ÞÁÊÏÕ
ÚÎ ÛËÜØËÃ ÂÖÏÇÝ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ. ÇÌ×Ý, ÇÔ
ßÖ¦ØÞËÏ ÕÞÒÎØÃÇ ÇßÚÂ ÔÇ ÑÇÚÇÍÍËÒÛËÃ ÑÇÏ
ÔÇ ßÖÕÞØËÜÛËÃ Î ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÔÇ ÙßÓÓÕØÌÜÛËÃ, ÇÒÒ¦ Õ ÖÄÒËÓÕÝ ÖÕß ÍÃÔËÚÇÏ ÙÚÎÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ, Î ÕÖÕÃÇ ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙÚÇ ÖØÄÛßØÇ ÑÒËÏÙÃÓÇÚÕÝ ËÃÔÇÏ ¦ÒÒÕ ÖØ¦ÍÓÇ ÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔ Î ÖËØÏÕÞÂ ÇßÚÂ ÑÇÛ’ ÇßÚÂ ËÃÔÇÏ ÚÕ

Γ

Μάλλον η περιοχή αυτή καθ’
αυτή είναι το μήλον της έριδος και όχι η οχληρία και η
ηχορύπανση, μια περιοχή
που αρχίζει να γίνεται φιλετάκι μινιόν και καλαρέσει σε
πολλούς, οι οποίοι θέλουν
έναν ιδιότυπο εξευγενισμό
της παλιάς πόλης...
ÓÂÒÕÔ ÚÎÝ ÁØÏÊÕÝ ÑÇÏ ÄÞÏ Î ÕÞÒÎØÃÇ ÑÇÏ Î
ÎÞÕØÆÖÇÔÙÎ, ÓÏÇ ÖËØÏÕÞÂ ÖÕß ÇØÞÃàËÏ ÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏ ÌÏÒËÚ¦ÑÏ ÓÏÔÏÄÔ ÑÇÏ ÑÇÒÇØÁÙËÏ ÙË
ÖÕÒÒÕÆÝ, ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÛÁÒÕßÔ ÁÔÇÔ ÏÊÏÄÚßÖÕ
ËÐËßÍËÔÏÙÓÄ ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý ÖÄÒÎÝ...
ÖÏÓÁÔÜ, ÖÜÝ Ñ¦ÚÏ ÊËÔ ÓÕß ÑÕÒÒ¦ËÏ
ÙÚÎÔ ÄÒÎ ÏÙÚÕØÃÇ, ÊÏÄÚÏ ÄÚÇÔ ÛÁÒÕßÓË ÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓË ÚÎÔ ÖËØÏÕÞÂ ÚÎÝ ¢ÇÔËØÜÓÁÔÎÝ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ ÑÁÔÚØÕ, ÚÎÔ ÖÒÇÚËÃÇ ÚÎÝ
ÇÒÏ¦Ý ÍÕØ¦Ý ÑÁÔÚØÕ ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ ÑÇÏ ÚÏÝ
ÍÆØÜ ÖËØÏÕÞÁÝ ÌÕÏÚÎÚÏÑ¦ ßÖÔÜÚÂØÏÇ ÑÇÏ
cozy ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇ ÍÏÇ ÖÕÒÆ ÑÇÚÁÞÕÔÚËÝ,
ÙË ÚÏ ÇÖÕÙÑÕÖÕÆÓË; Ç ÁÞÕßÓË ËÖÏÚÁÒÕßÝ
ÎÙßÞÃÇ ÑÇÏ ÄÒÇ ÛÇ ÎÙßÞ¦àÕßÔ ÓËÚ¦ ÚÏÝ
ÁÐÏ ÚÕ ÇÖÄÍËßÓÇ; © ÌÕÏÚÎÚÄÑÕÙÓÕÝ ÛÇ ÓË-

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

ÚÇÑÏÔËÃÚÇÏ ÇÒÒÕÆ ÍÏÇ ÚÎ ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÂ ÚÕß
ÑÇÏ ÄÚÇÔ ÛÇ ÓÖÇÃÔËÏ ÙÚÇ ÄØÏÇ ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý
ÖÄÒÎÝ ÛÇ È¦àËÏ ÚÕÔ ÇßÚÄÓÇÚÕ ÙÏÍÇÙÚÂØÇ ÖÕß ÛÇ ÚÕß ÁÞËÏ ÊÏÇÔËÃÓËÏ Õ ÙÖÏÚÕÔÕÏÑÕÑÆØÎÝ ÚÕß; Ç ÚÕ ÐÇÔÇÖ×, ÍÏÇ ÔÇ ÓÎÔ
ßÖ¦ØÞËÏ ÑÇÓÃÇ ÖÇØËÐÂÍÎÙÎ, ÄÚÇÔ ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÖÇØÇÈÏ¦àËÏ ÚÎÔ ÑËÃÓËÔÎ ÔÕÓÕÛËÙÃÇ, ÚÄÚË ÌßÙÏÑ¦ ÛÇ ÖØÁÖËÏ
ÔÇ ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ Õ ÔÄÓÕÝ. ËÔ ÛÇ ÁÖØËÖË
ÄÓÜÝ ÔÇ ÍÃÔËÚÇÏ ÇßÚÄ ÖÇÔÚÕÆ, ÙË ÄÒËÝ
ÚÏÝ ÖÇØÄÓÕÏËÝ ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ; ªÜÚ¦Ü, ÊËÔ
ÐÁØÜ, ÇÔ ÍÃÔËÚÇÏ...  ÎÞÕØÆÖÇÔÙÎ ËÃÔÇÏ
ÈÇÙÏÑÄ ÖØÄÈÒÎÓÇ ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý ÖÄÒÎÝ, ÄÞÏ
ÓÄÔÕ ÇÖÄ ÚÇ ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÇÖÄ ÚÇ ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ, ÚÏÝ ÓÎÞÇÔÁÝ ÓÏÑØÕÆ ÑÇÏ ÓËÍ¦ÒÕß
ÑßÈÏÙÓÕÆ, ÚÏÝ ÑÇÓÖ¦ÔËÝ ÚÜÔ ÔÇ×Ô, ÚÕÔ
ÓÕßËàÃÔÎ ÇÖÄ ÚÕ ÚàÇÓÃ ÚÎÝ ÍÃÇÝ ÕÌÃÇÝ
(ËÑËÃ ÊËÔ ÓÖÕØÕÆÓË ÔÇ Ñ¦ÔÕßÓË ÚÃÖÕÚÇ).
Ç ÖØÁÖËÏ ÒÕÏÖÄÔ ÔÇ ÒßÛËÃ ÕØÏàÄÔÚÏÇ ÚÕ
àÂÚÎÓÇ, ÊÏÄÚÏ ÑÇÔÁÔÇÝ ÑÕÆÑÕÝ ÓÄÔÕÝ ÚÕß
ÖÕÚÁ ÊËÔ ÁÌËØË ÑÇÓÃÇ ¦ÔÕÏÐÎ!
ÖÃÙÎÝ, ÊËÔ ÛÇ ÙÚÇÛ× ÙÚÎÔ ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ ÚÕß ÂÓÕß ËßÑÜÙÃÇÝ ÙÚÎ ËÔ ÒÄÍÜ
ÊÏÁÔËÐÎ, ÄÚÏ ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ ÚÕÔ ÖÕÒÏÚÏÙÓÄ,
ÇßÚÄ ÓÇÝ ÁÒËÏÖË, ÔÇ ÓÎÔ ÚÕÔ ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ,
ÇÒÒ¦ ËÃÔÇÏ ¦ÒÒÕ ÖØ¦ÍÓÇ Õ ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ ÖÕß
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ Õ ÂÓÕÝ ÑÇÏ ÑÇÒ¦ Ñ¦ÔËÏ ÑÇÏ
¦ÒÒÕ ÖØ¦ÍÓÇ Î ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ËÔÄÝ ÏÊÏ×ÚÎ, ÏÊÏÇÃÚËØÇ ÙÚÎ ÓÕßÙÏÑÂ,

Î ÕÖÕÃÇ ÜÝ ÚÁÞÔÎ ËÃÔÇÏ «ÇÍÑÇÒÏ¦ÙÚØÇ»,
ÄÖÜÝ ÚÎÔ ÕÔÕÓ¦àÜ ËÍ×, ÚÕßÝ ÇÍÑÇÒÏ¦àËÏ
ÄÒÕßÝ ÑÇÏ ÄÒËÝ ÑÇÏ ÊÃÔËÏ ÁÔÇ ÖØÕáÄÔ ÊßÙËÆØËÚÕ ÙÚÇ ÓÁØÎ ÓÇÝ.
Ç ÑÒËÃÙÜ ÚÕ ¦ØÛØÕ ÇßÚÄ ÓË ÚÎÔ ÃÊÏÇ
ÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂ ÖÇØ¦ÍØÇÌÕ ÚÕß ¦ØÛØÕß ÓÕß
ÙÚÏÝ 3 ÖØÏÒÃÕß 2021, ÊÏÄÚÏ ÛËÜØ× ÄÚÏ Î
ÙÚÇÊÏÇÑÂ ÌÏÒËÚÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý ÖÄÒÎÝ
ËÐßÖÎØËÚËÃ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ ÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝ,
ÕÏ ÕÖÕÃËÝ «ÙÚËÍÇÔÕÖÕÏÕÆÔ» ÚÎÔ ÇÔÚÃÒÎÉÂ ÓÇÝ ÍËÔÏÑÄÚËØÇ ÍÏÇ ÚÕ ÚÏ ËÃÔÇÏ ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ ÑÇÏ ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÖØÕáÄÔ, ÚÏ ÙÎÓÇÃÔËÏ
ÊÎÓÄÙÏÕÝ Þ×ØÕÝ ÑÇÏ ÞØÂÙÎ ÇßÚÕÆ, ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ ÑÇÚ¦ ÚÎ ÍÔ×ÓÎ ÓÕß ÚÕ
ÑßÖØÏÇÑÄ ØÎÚÄ «ÖÄ ËÔ ÌÕØÚ×ÔËÏ Ö’ ÄÙÙÜ ÙÕß, Ú¦ÔÇ ÚÕß ÔÇ ÌÕØÚ×ÙËÏ». ´ÍØÇÌÇ, ÚÄÚË: « ÇÒÄ ÛÇ ËÃÔÇÏ, ÒÕÏÖÄÔ, Î ÊÎÓÕÚÏÑÂ ÇØÞÂ ÔÇ ÇØÞÃÙËÏ ÚÕ gentrification
ÚÎÝ ÖÇÒÏ¦Ý ÖÄÒÎÝ, ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ ÙÚÕßÝ
ÊÎÓÄÚËÝ ÚÎÝ ÚÏÝ ÓËÒÁÚËÝ ÇÙÚÏÑÂÝ ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝ ÖÕß ÁÞËÏ ËÑÖÕÔÂÙËÏ, ×ÙÚË ÔÇ
ÇÏÙÛÇÔÛÕÆÔ ÕÏ ÔßÔ Ñ¦ÚÕÏÑÕÃ ÚÎÝ ÄÚÏ ÊËÔ
ÛÇ ÕÊÎÍÎÛÕÆÔ ÓËÙÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ ÙË
ËÑÊÃÜÐÎ. §Ç ÊËÃÐÕßÔ ÙÚÕßÝ ËßÑÜÙÏ¦ÚËÝ
ÕÏ ÊÎÓÕÚÏÑÁÝ ÇØÞÁÝ Ö×Ý ÛÁÒÕßÔ ÚÎÔ ÖÄÒÎ
ÓËÚ¦ ÇÖÄ ÓÏÇ ÊËÑÇËÚÃÇ, ÄÚÇÔ ÛÇ ÇÔÕÃÐÕßÔ
ÚÇ ÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÇ ÑÇÏ ÄÚÇÔ ÕÏ ÇÔ¦ÍÑËÝ ÛÇ
ËÃÔÇÏ ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ».
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ

Η ποιοτική
τηλεόραση μπορεί
να έχει Happy End
ριν από ÒÃÍËÝ ÓÁØËÝ ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑË
ÙÚÎÔ ª¬ World Î ÑÕÏÔÜÔÏÑÂ, ÑÜÓÏÑÂ
ÙËÏØ¦ «ÇÑÁÚÇ ÔÇ ¦ØËÏÝ». ØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇ ßÉÎÒÕÆ ËÖÏÖÁÊÕß ÞÏÕÆÓÕØ, ÖÕß ÊËÔ ÁÞËÏ
ÚÃÖÕÚÇ ÔÇ àÎÒÁÉËÏ ÇÖÄ ÚÏÝ ÑÇÒÆÚËØËÝ ÈØËÚÇÔÏÑÁÝ ÙËÏØÁÝ (Fawlty Towers, Yes Minister
Ñ.ÒÖ.). © ßÖÕÍØ¦ÌÜÔ ËÃÞË ÍØ¦ÉËÏ ÍÏ’ ÇßÚÂ
ÚÎ ÙËÏØ¦ Ö¦ÒÏ ÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ ÙÚÏÝ 18
ÖØÏÒÃÕß 2021. ÏÇÚÃ, ÒÕÏÖÄÔ, ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ;
 ÙËÏØ¦ «ÇÑÁÚÇ ÔÇ ¦ØËÏÝ» ÐËÖÁØÇÙË Ñ¦ÛË ÖØÕÙÊÕÑÃÇ, ÖÇØ¦ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ
ÇÖÒ×ÛÎÑË ÙË ÖÕÒÒ¦, 38 ËÖËÏÙÄÊÏÇ, ÙÚÇ ÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇ. ¬Õ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ ÚÎÝ ÖØÕÙÄÔ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ Õ ÈÇÙÏÑÄÝ ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ §ÃÑÕÝ ¡ÂÚÙÇÝ ÑÇÏ ÕÏ ÙßÔËØÍ¦ÚËÝ ÚÕß
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔ, ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÓÏÇ ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇ ÇÔÇÚØÕÖ×Ô, ÔÇ ÚÎÔ ÕÊÎÍÂÙÕßÔ ÙË ÁÔÇ Happy
End. ´ÔÇ ËßÌßÁÝ, ÇÖØÄÈÒËÖÚÕ ÑÇÏ ÖÏÙÚËßÚÄ ÚÁÒÕÝ ÖÕß ¦ÌÎÙË ÓÏÇ ÍÒßÑÏ¦ (ÄÞÏ ÍÒßÑÇÔ¦ÒÇÚÎ) ÍËÆÙÎ. ÌÕÆ ÄÒÕÏ ÕÏ ÚÎÒËÛËÇÚÁÝ ËÃÞÇÓË ÕÊÎÍÎÛËÃ ÔÇ ÙÑËÌÚÄÓÇÙÚË ÚÕÔ
ßÛÆÓÎ ÜÝ gay, ÑÇÏ ÖËØÏÓÁÔÇÓË ÔÇ ÊÕÆÓË
ÚÏÝ ÙßÔÁÖËÏËÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ÁÑØÎÐÎ ÚÎÝ ÓÎÚÁØÇÝ ÚÕß, ÓÄÒÏÝ ÚÕ ÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔ ÇßÚÄ.
ËÔ ËÃÔÇÏ ÑÇÛÄÒÕß ÙßÞÔÄ, ÕÆÚË ËÆÑÕÒÕ
ÔÇ ÖËÚÆÞËÏÝ ÓÏÇ ÙËÏØ¦ ÖÕß ÔÇ ÙßÔÊß¦àËÏ
ÞÏÕÆÓÕØ ÓË ÖÕÏÄÚÎÚÇ ÑÇÏ Happy End ÇßÚÂ

Π

Δεν είναι καθόλου συχνό,
ούτε εύκολο να πετύχεις μια
σειρά που να συνδυάζει
χιούμορ με ποιότητα και
Happy End αυτή την εποχή.
ÚÎÔ ËÖÕÞÂ. ÚØßÓÜÍÓÁÔÕÏ ÄÖÜÝ àÕÆÓË ÙË
ÓÏÇ ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ ÍËÓ¦ÚÎ ÇÖÄ ÚÎÔ ÖØÜÚÄÍÔÜØÎ ÍÏÇ ÄÒÕßÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇ, ÓË ËÏÊÂÙËÏÝ
ÖÕß ÙÚÎÔ ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ ÚÕßÝ ÈÇØÇÃÔÕßÔ
ÚÕÔ ÉßÞÏÙÓÄ ÚÕß ÇÖÕÊÁÑÚÎ, ÕÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ ÇÖÕÙÚØÁÌÕßÓË ÚÕ ÈÒÁÓÓÇ ÇÖÄ ÚÇ
ÍËÍÕÔÄÚÇ, ÑÇÏ ÇÔÇàÎÚÕÆÓË ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎ
Ñ¦ÖÕß ÇÒÒÕÆ. ÕÆ;
¡ËØÏÑÕÃ ÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ ÙË «ÞÏÕÆÓÕØ» ÖÕß
ÍÏÇ ÔÇ ÑÒÁÉËÏ ÁÔÇ ÓËÏÊÃÇÓÇ ÙßÔÂÛÜÝ ËÖÏÚÃÛËÚÇÏ Â ÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏ Ñ¦ÖÕÏÕßÝ. ¬Ç ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇ ÇÌÛÕÔÕÆÔ ÙÚÇ ÊÎÓÕÌÏÒÂ ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ ÊÃÑÚßÇ. ©ØÏÙÓÁÔÇ ÇÌÕØÕÆÔ «ÞÏÕÆÓÕØ»
ÖÕß ÓËÏ×ÔËÏ Ñ¦ÖÕÏÕ ÊÎÓÄÙÏÕ, ÖÕÒÏÚÏÑÄ Â
ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄ ÖØÄÙÜÖÕ. ØÑËÚ¦ ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ ÓË ÚÎÔ ÇÖÄØØÏÉÎ ÚÜÔ ÇÔËÓÈÕÒÃÇÙÚÜÔ. ¿ÒÜÔ, ÓÇàÏÑ¦, ÞÜØÃÝ ËÒÇÌØßÔÚÏÑ¦
(Õ ßÖÕÍØ¦ÌÜÔ ËÃÔÇÏ ËÓÈÕÒÏÇÙÓÁÔÕÝ). ×Ý
ÔÇ ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ, ¦ØÇÍË, ÕÏ ÇÔËÓÈÕÒÃÇÙÚÕÏ,
ÜÝ ÖÇØÃËÝ; ×Ý ÛÇ ËÑÚÕÔ×ÙÕßÔ ÄÒÕ ÚÕÔ
ÛßÓÄ ÖÕß ÙßÙÙÜØËÆÕßÔ;
ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝ ÙÚÎÔ ÚÎÒËÄØÇÙÎ, ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓË ÊÆÕ ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ ÚÜÔ ÊÎÓÏÕßØÍ×Ô ÙÚÕ ÞÏÕÆÓÕØ. ÃÔÇÏ ÇÖÄ ÚÎ ÓÃÇ ÚÕ
ÌÚÎÔÏ¦ØÏÑÕ, ÇßÚÄ ÓË ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÁÞÕßÓË ÓËÍÇÒ×ÙËÏ. ËÌÜÔÎÓÁÔÕÏ ÞÇØÇÑÚÂØËÝ, ÊÏÇÑÜÓ×ÊÎÙÎ ÚÎÝ ÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÝ, ÚØÇÈÎÍÓÁÔËÝ,
ËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ, ÙÑËÌÚËÃÚË
ÚÏÝ ÊÎÓÕÌÏÒËÃÝ ÙËÏØÁÝ ÙÚÕßÝ ÊÁÑÚËÝ ÙÇÝ.
´ÖËÏÚÇ ÁÞÕßÓË ÚÎÔ ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ ÚÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍ×Ô, ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÇÖÕÌËÆÍÕßÔ ÚÕ ÞÏÕÆÓÕØ, ËÖËÏÊÂ ËÃÔÇÏ ÊÆÙÑÕÒÕ ËÃÊÕÝ. ÒÁÖËÚË,
ÚÕ ÞÏÕÆÓÕØ ÊËÔ ÇØÑËÃÚÇÏ ÙË ÓÏÇ ÇÙÚËÃÇ Ì¦ÚÙÇ, ÊËÔ ËÑÖÒÎØ×ÔËÚÇÏ ÓË ÍÑØÏÓ¦ÚÙËÝ ÓÄÔÕ. ²ØËÏ¦àËÚÇÏ ÚÎÔ ÇØÜÍÂ ÚÕß ÒÄÍÕß. ²ÜØÃÝ ËßÌßÁÝ ÑËÃÓËÔÕ, ÞÜØÃÝ ÁÐßÖÔÕ ÙËÔ¦ØÏÕ,
ÞÜØÃÝ ÇÔÇÚØÕÖÁÝ ÙÚÎ ÊØ¦ÙÎ, ÕÏ ÎÛÕÖÕÏÕÃ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÏ ÙÚÎ ÙÑÎÔÂ. ÃÔÇÏ
ÍÏ’ ÇßÚÄ ÖÕß ÙÚÕ ÖÇØÄÔ ¦ØÛØÕ ÊÃÔÕßÓË ÁÓÌÇÙÎ ÙÚÕßÝ ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕßÝ, ÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝ ÔÇ ÛËÜØÎÛÕÆÓË ÄÚÏ ÖÇØÇÑ¦ÓÖÚÕßÓË ÚÏÝ ÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÁÝ ËÑÚËÒÁÙËÏÝ ÚÜÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô ÚÎÝ ÇÑÁÚÇÝ.
ÇÚ¦ ÙßÔÁÖËÏÇ, ÕÏ ÖÒËÃÙÚÕÏ ÊÎÓÏÕßØÍÕÃ ËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏ ÙË ÙÑÒÎØ¦ ÛÁÓÇÚÇ,
ÙË ÊßÙÚÕÖÏÑÁÝ ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ, ÙË ÑÒËÏÙÃÓÇÚÇ ÞÜØÃÝ Happy End, ÖÕß ÑÇÛØËÌÚÃàÕßÔ
ÚÎÔ ÇÍÞÜÚÏÑÂ ËÖÕÞÂ. Ç ÚÕßÝ ÈØËÃÚË ÑÇÚ¦
ÙßØØÕÂ ÙÚÇ ÊÏËÛÔÂ ÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑ¦ ÑÇÔ¦ÒÏÇ. ËÔ ËÃÓÇÙÚË ËÔ¦ÔÚÏÕÏ ÙÚÎ ØËÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÚÎÒËÄØÇÙÎ. ©Ï ÇØÞÇÃËÝ ÚØÇÍÜÊÃËÝ Ó¦Ý ÊÃÊÇÐÇÔ ÈÃÇ, Ö¦ÛÎ, ÙßØØ¦ÐËÏÝ. ¿ÖÕß ÄÓÜÝ
Ñ¦ÛË ÊØ¦ÓÇ ÑÇÚÇÒÂÍËÏ ÙÚÎÔ «…ÊÏ’ ËÒÁÕß
ÑÇÏ ÌÄÈÕß ÖËØÇÃÔÕßÙÇ ÚÜÔ ÖÇÛÎÓ¦ÚÜÔ
Ñ¦ÛÇØÙÏÔ». ËÔ ËÃÔÇÏ ÑÏ’ ÇßÚÄ ÁÔÇ Happy
End, ÇÍÇÖÎÚÁ ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ;
Ο κ. Ξενοφών Χασάπης (Ph. D) είναι σύμβουλος
και εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων και
Νέων. xenophon.hasapis@gmail.com
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Εκδοτικός φόρος τιμής στην προσφυγιά
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου θυμάται και αναστοράται τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με δύο εκδόσεις
ÚÎÝ 27ÎÝ ËÖÚËÓÈØÃÕß 1922 ÑÇÏ ¦ÒÒËÝ. ÕÒÆ ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ ËÖÏÙÚÕÒÂ
ËÃÔÇÏ ÇßÚÂ ÚÕß ËÜØÍÃÕß . ªÜÙÙÃÊÎ
ÇÖÄ ÚÎÔ ØÃÍÑÎÖÕ, ÖØÕÝ ÚÎ ÛËÃÇ ÚÕß,
ÚÎÝ 29 ÕßÔÃÕß 1926 (ÊÜØË¦ ßÇÔÛÃÇÝ
ËØÍÃÊÎ), ÖÕß ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙÚÎ ¡ÄÔÏÓÎ
ßÒÒÕÍÂ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑ×Ô ËÏÓÎÒÃÜÔ
ÚÕß ßÔÊÁÙÓÕß, ÖÕß ÈØÃÙÑËÚÇÏ ÙË
ÃÛÕßÙÇ ÚÕß ßàÇÔÚÏÔÕÆ ¡ÕßÙËÃÕß
ÚÕß ÊØÆÓÇÚÕÝ ¡ÇÑ¦ØÏÕß q.
ÚÕÔ ÚÄÓÕ ßÖ¦ØÞÕßÔ ËÖÃÙÎÝ, ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ ÇÖÄ ÑËÃÓËÔÇ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË
ÚÎ ÓÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÏÙÚÕØÃÇ ÇÖÄ ÊÏ¦ÌÕØÕßÝ ÙßÍÍØÇÌËÃÝ, ÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇ ÍÏÇ ÚÎ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ ÇÖÄ ÚÕÔ ßÖØÏÇÑÄ ¬ÆÖÕ, ÑÇÛ×Ý
ÑÇÏ ÓÇØÚßØÃËÝ ÖØÕÙÌÆÍÜÔ ÚÕß 1922
ÇÖÄ ÚÎ ¡ÏÑØ¦ ÙÃÇ ÙÚÎÔ ÆÖØÕ ÑÇÏ
ßÖØÃÜÔ ÍÏÇ ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚËÝ. © ÚÄÓÕÝ
ËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏ ÇÖÄ ÖÒÕÆÙÏÕ ÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ ÑÇÏ ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ ßÒÏÑÄ ÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØÇ ÇØÞËÃÇ.

ÚÎ ªÜÓÇÔÃÇ ÓË ÊÆÕ ËÑÊÄÙËÏÝ, Î ÓÃÇ
ÙÚÇÛËØÂ, ÑÇÏ ËÃÔÇÏ ÚÕ ËÚÂÙÏÕ ÎÓËØÕÒÄÍÏÕ ÚÕß ßÔÊÁÙÓÕß ÍÏÇ ÚÕ 2022
ÑÇÏ Î ÊËÆÚËØÎ ËÃÔÇÏ Î «ØÕÙÌÆÍÜÔ
§ÄÙÚÕÝ», ÓÃÇ ÇÔÛÕÒÕÍÃÇ ÖÕÃÎÙÎÝ
ßÖØÃÜÔ ÕÍÕÚËÞÔ×Ô ÓË ËÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÁØÍÇ ßÖØÃÜÔ ÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô.

1922 και η Κύπρος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Οι εκ Σμύρνης ÖØÄÙÌßÍËÝ. ¬Õ ÑÇÛÂÑÕÔ ÚÎÝ ÆÖØÕß ÇÖÁÔÇÔÚÏ ÚÕÆÚÜÔ» ËÃÔÇÏ ÁÔÇÝ ÓÄÔÕ ÇÖÄ ÚÕßÝ ÖÕÒÒÕÆÝ ÚÃÚÒÕßÝ ÚÜÔ ÊÎÓÕÙÏËßÓ¦ÚÜÔ
ÖÕß ÑÇÚÁÑÒßàÇÔ ÚÕÔ ÑßÖØÏÇÑÄ ¬ÆÖÕ
ÚÕÔ ËÖÚÁÓÈØÏÕ ÚÕß 1922.  ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ ËÃÞË ÙßÔÚËÒËÙÚËÃ, ÞÏÒÏ¦ÊËÝ ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚËÝ ´ÒÒÎÔËÝ
ÖÂØÇÔ ÚÕÔ ÊØÄÓÕ ÚÎÝ ÖØÕÙÌßÍÏ¦Ý,
ÂÚÇÔ ÕÏ ÚßÞËØÕÃ, ÓÏÇÝ ÑÇÏ ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ ÞÏÒÏ¦ÊËÝ ¦ÒÒÕÏ ÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑÇÔ
Â ÖÁÛÇÔÇÔ ÙÚÎ ¡ÏÑØÇÙÃÇ, ÙÚÏÝ ÍËÔÁÚËÏØËÝ ÖÄÒËÏÝ ÚÕßÝ, ÙÚÇ ÞÜØÏ¦ ÚÕßÝ.
 ÆÖØÕÝ ÙÚ¦ÛÎÑË ÇÖ¦ÔËÓÕ ÒÏÓ¦ÔÏ
ÍÏÇ ÇØÑËÚÕÆÝ ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚËÝ ´ÒÒÎÔËÝ,
ÜÝ ÇÍÍÒÏÑÂ ÇÖÕÏÑÃÇ ÑÇÏ ÇØÑËÚÕÃ ØËÚÇÔÕÃ ÁÌÚÇÙÇÔ ÙÚÕ ÒÏÓ¦ÔÏ ÚÎÝ ¦ØÔÇÑÇÝ ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ ÇÙÌ¦ÒËÏÇ... 
Û¦ÒÇÙÙÇ ÚÎÝ ËØÆÔËÏÇÝ ÁÌËØË ËÖÃÙÎÝ ÖÕÒÒÕÆÝ, ÕÏ ËÓÖÕØÏÑÁÝ ÙÞÁÙËÏÝ
ÁÍÏÔÇÔ ÊÏÑÒÃÊÇ ÇÙÌÇÒËÃÇÝ ÍÏÇ ÖÕÒÒÕÆÝ ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚËÝ, ÕÏ ÊË ÆÖØÏÕÏ ÚÎÝ
¡ÏÑØÇÙÃÇÝ ËÖÁÙÚØËÉÇÔ ÙÚÕ ÔÎÙÃ...
ÑÇÏ ÕÏ ÇÖÄÍÕÔÕÏ ÖÕÒÒ×Ô ÇÖÄ ÇßÚÕÆÝ
ÁÓËÒÒË ÔÇ ÐÇÔÇÍÃÔÕßÔ ÖØÄÙÌßÍËÝ.
¬Õ 2022 ËÃÔÇÏ ÁÚÕÝ ÕØÄÙÎÓÕ ÍÏÇ
ÚÕÔ, ÍÏÇ ÚÕÔ ÄÖÕß ÍÎÝ ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚÎ,
ËÑÇÚÄ ÞØÄÔÏÇ ÛÇ ÑÒËÃÙÕßÔ ÚÕÔ ÆÍÕßÙÚÕ / ËÖÚÁÓÈØÏÕ ÚÕß 2022 ÇÖÄ
ÚÕÔ ÓÇÆØÕ ËÑËÃÔÕ ÆÍÕßÙÚÕ / ËÖÚÁÓÈØÏÕ ÚÕß 1922 ÑÇÏ Õ ÆÔÊËÙÓÕÝ
¡ÏÑØÇÙÏÇÚ×Ô ÆÖØÕß, ÓË ÚÕ ÖÕÒßÙÞÏÊÁÝ ÁØÍÕ ÚÕß ¦ØÞÏÙË ÂÊÎ ÔÇ ÚÏÓ¦
ÚÎ ¡ÏÑØÇÙÃÇ ÖÕß ËÖ¦ØÛÎ ÓÇàÃ ÓË

© ÆÔÊËÙÓÕÝ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚ×Ô ÆÖØÕß ËÊ× ÑÇÏ ÖÕÒÒ¦ ÞØÄÔÏÇ ÑßÑÒÕÌÕØËÃ ÚÕ ËÚÂÙÏÕ ÎÓËØÕÒÄÍÏÄ ÚÕß, ÚÕ
ÕÖÕÃÕ Ñ¦ÛË ÌÕØ¦ ËÃÔÇÏ ÑÇÏ ÁÔÇÝ ÓÏÑØÄÝ ÇÌÏËØÜÓÇÚÏÑÄÝ ÚÄÓÕÝ ÙË Ñ¦ÖÕÏÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄ ÍËÍÕÔÄÝ ÑÇÏ ÙË ÇßÚÄ ÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ ÑËÃÓËÔÇ ÑÇÏ
ÓÏÑØÁÝ ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ ÓËÒÁÚËÝ. ¢ßÙÏÑ¦, ÍÏÇ ÚÕ 2022 ÊËÔ ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ
ËÖÏÒËÍËÃ ¦ÒÒÕ ÏÙÚÕØÏÑÄ ÍËÍÕÔÄÝ ËÑÚÄÝ
ÇÖÄ ÚÎ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÚÕß 1922, ÁÔÇ ÍËÍÕÔÄÝ ÖÕß ÙÎÓ¦ÊËÉË ÇÔËÐÃÚÎÒÇ ÚÕÔ ÒÒÎÔÏÙÓÄ, ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÚÕßÝ ØÓËÔÃÕßÝ. ¬Õ ÓËØÕÒÄÍÏÕ
ÒÕÏÖÄÔ ÚÕß ßÔÊÁÙÓÕß, ÙË ËÖÏÓÁÒËÏÇ
ÚÎÝ ÖØÕÁÊØÕß ÚÕß ßÔÊÁÙÓÕß ¡ÄÔÇÝ
ÇÈÈÃÊÕß ËÕÊÕÆÒÕß ÑÇÏ ÚÎÝ ÚÇÓÃÇ
ÚÕß ÔÚÜÔÃÇÝ ØÕÊØÄÓÕß, ÌÁØËÏ ÜÝ
ÍËÔÏÑÄ ÚÃÚÒÕ «¬Õ 1922 ÑÇÏ Î ÆÖØÕÝ.
100 ÞØÄÔÏÇ ÓÔÂÓÎÝ 1922-2022» ÑÇÏ
ÙÚÏÝ 359 ÙËÒÃÊËÝ ÚÕß ÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏ
11 ÓËÒÁÚËÝ ÖÕß ÇÌÕØÕÆÔ ÚÎ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÑÙÚØÇÚËÃÇ ÑÇÏ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÑÇÏ ÚÎÔ ÆÖØÕ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ ÖÚßÞÁÝ ÚÎÝ ÓËÍ¦ÒÎÝ ÚØÇÍÜÊÃÇÝ ÚÕß ’22, ÚÏÝ ÕÖÕÃËÝ ßÖÕÍØ¦ÌÕßÔ
ÏÙÚÕØÏÑÕÃ ÑÇÏ ÓËÒËÚÎÚÁÝ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ.
«¡Ë ÒÆÖÎÔ ÑÇÏ ÓË ÙßÒÒÕÍÂÔ ÖÕÃÎÓÇ ÛÇ ÙßÔÚ¦ÐÜ / ÑÇÓÓÏ¦Ô ÒÁÐÏÔ ÊËÔ
ÁÍØÇÉÇ ÞÜØÃÝ Ô’ ÇÔÇÙÚËÔ¦ÐÜ» ÍØ¦ÌËÏ Õ ÖÕÏÎÚ¦ØÎÝ ¦ÈÈÇÝ ÒË¦ÔÛÎÝ
ÇÖÄ ÚÕÔ ³ÍÏÕ ¡¦ÓÇ ÚÎÝ ËÓËÙÕÆ.
ßÚÂ ËÃÔÇÏ ÓÃÇ ÇÑÄÓÎ ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ËÔÄÚÎÚÇ ÙÚÕ ÓËØÕÒÄÍÏÕ ÚÕß 2022,
Î ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ ÓÁÙÜ
ÚÎÝ ÊÏÇÒËÑÚÏÑÂÝ ÖÕÃÎÙÎÝ. ÚÎÔ ËÔÄÚÎÚÇ ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ ÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔ ÇÖÄ ÖÁÔÚË ÆÖØÏÕßÝ

Προσφύγων Νόστος

Ο Σύνδεσμος {~¨Ñ{Ñ³ Ö¨È
³{ÐÒ ³i ÐÊÐi ³ ¨oÌ ³È, ÑÜÜÒ ~Ñ{ ÌÜ ³ ¨×Öo ÐÉ ³i
ÑÚÜoËÑ «(¨×Öo Ì³Ø».

Το 359 σελίδων iÐÉ¨ÜÌo{ ³È
.ÈÙÓÐÈ o{Ñ ³ 2022 ×Ó¨É{ ³
oÉ{~Ì ³Ë³Ü «0 1922 ~Ñ{ i Ö¨Ø.
100 T¨Ì{Ñ ÐÊÐiØ 1922-2022».

ÖÕÏÎÚ¦ØÎÊËÝ, ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ ÑÇÏ ËÐÁÊÜÙÇÔ
ÚÕ 1922 ÙË ÌßÒÒ¦ÊÏÇ, ÄÖÜÝ ¦ÒÒÜÙÚË ÙßÔÂÛÏàÇÔ ÔÇ Ñ¦ÔÕßÔ, ÑÇÚÇÛÁÚÕÔÚÇÝ ÚÎ ÊÏÑÂ ÚÕßÝ ÕÖÚÏÑÂ ÍÏÇ ÚÕ
ÓÇÆØÕ ÍËÍÕÔÄÝ.
ÚÕ ÓËØÕÒÄÍÏÕ ËÖÃÙÎÝ ÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏ ÏÙÚÕØÏÑÁÝ ËÖÏÙÚÕÒÁÝ, ÖÕß

ÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔ ÚÎÔ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎ
¡ÏÑØ¦ ÙÃÇ, ÄÖÜÝ ÚÎÔ ËÖÏÙÚÕÒÂ ÚÕß
²ØßÙÕÙÚÄÓÕß ÓÆØÔÎÝ, ÚÎÝ 25ÎÝ ßÍÕÆÙÚÕß 1922 ÖØÕÝ ÚÕÔ ÒËßÛÁØÏÕ
ËÔÏàÁÒÕß, ÚÕß ¬àÕØÚà ²ÄØÚÕÔ, ÓËØÏÑÇÔÕÆ ÖØÕÐÁÔÕß ÙÚÎ ÓÆØÔÎ ÖØÕÝ
ÚÕÔ ÓËØÏÑÇÔÄ ßÖÕßØÍÄ ÐÜÚËØÏÑ×Ô

¡ÏÑØÇÙÃÇ ÑÇÏ ÆÖØÕÝ... ÈÃÕÏ ÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÏ, ÚÕ ÈÃÜÓÇ ÚÎÝ ÖØÕÙÌßÍÏ¦Ý
Þ¦ØÇÐË ÇÔËÐÃÚÎÒÇ ÍËÔÏÁÝ ÕÒÄÑÒÎØËÝ
¡ÏÑØÇÙÏÇÚ×Ô ÑÇÏ ßÖØÃÜÔ, Õ ÔÄÙÚÕÝ
ÁÍÏÔË ÓÏÇ ÒÁÐÎ ÙÚÇ ÞËÃÒÎ ÖÕÒÒ×Ô ÇÔÊØ×Ô ÑÇÏ ÍßÔÇÏÑ×Ô, Õ ÛØÂÔÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÇÖ×ÒËÏÇ ÚÎÝ ÍËÔÁÛÒÏÇÝ ÍÎÝ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÜÔ ÖØÕÙ×ÖÜÔ ËÑÌØ¦ÙÚÎÑË ÙË ÄÒËÝ ÚÏÝ ÓÕØÌÁÝ ¬ÁÞÔÎÝ, ÍÏÇ
ÔÇ ÓÁÔËÏ ÛÆÓÎÙÎ ÙÚÕ ÊÏÎÔËÑÁÝ, ÍÏÇ
ÚÏÝ ËÖÄÓËÔËÝ ÍËÔÏÁÝ. ÚÕ «ØÕÙÌÆÍÜÔ §ÄÙÚÕÝ» ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ 85 ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝ ÓË 151 ÖÕÏÂÓÇÚÇ (ÇÔÁÑÊÕÚÇ
ÑÇÏ ÓÎ), ÑÇÛ×Ý ÑÇÏ 10 ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ ÓË
16 ÁØÍÇ, ÑÇÏ ÊËÔ ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏ ÓÄÔÕ
ÓË ÚÎÔ ÖØÕÙÌßÍÏ¦ ÚÕß 1922 ÑÇÏ ÚÕß
1974, ÇÒÒ¦ ÌÚ¦ÔÕßÔ ÓÁÞØÏ ÚÕ 2020,
¦ÒÒÜÙÚË Î ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ ÊËÔ ÁÓÇÛË Ö×Ý ÔÇ ÓÎ ÌÚÏ¦ÞÔËÏ ÖØÄÙÌßÍËÝ,
ÇÒÒ¦ ÌÇÃÔËÚÇÏ ÖÜÝ ÁÍÏÔË ËÏÊÏÑÂ ÙÚÕ
Ö×Ý ÔÇ ÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÏ ÕÏ ÒÇÕÃ.
 ËÔ ÒÄÍÜ ÇÔÛÕÒÕÍÃÇ ÖÁØÇÔ ÌßÙÏÑ¦ ÚÎÝ ÛËÓÇÚÏÑÂÝ ÓË ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ

ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ, ÁÞËÏ ÏÊÏÇÃÚËØÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÍÏÇÚÃ ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏ Ù’ ÁÔÇÔ ÚÄÓÕ
ÖÇÒÇÏÕÆÝ ÑÇÏ ÔÁÕßÝ ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝ, ÑÇÏ
ÊËÃÞÔËÏ Ö×Ý ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ ÍËÔÏÁÝ ÈÏ×ÔÕßÔ ÁÔÇ ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄ ÑÇÏ ÊÏÇÞØÕÔÏÑÄ ÛÁÓÇ. ÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÕÏ ÙÚÃÞÕÏ
ÚÕß ¡ÏÞ¦ÒÎ ÇÙÏÇØÊÂ, ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß
ÔÇÍÏÜÚÕÆ, ÚÎÝ ÒÇÃØÎÝ ÍÍËÒÃÊÕß,
ÚÕß ×ÙÚÇ ÇÙÏÒËÃÕß ÑÇÏ ¦ÒÒÜÔ ÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ Â ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ ÔÇ ÚÕ Ñ¦ÔÕßÔ ÓË ÚÇ ÖÕÏÂÓÇÚÇ ÚÎÝ ÇÈØÏÁÒÒÇÝ
ÇÔÇÍÂ Â ÚÕß ÔÊØÁÇ ¬ÏÓÕÛÁÕß. ¡Ç
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÁÞËÏ ÑÇÏ Î ÍÒ×ÙÙÇ, ÖÕß
ÓËÚÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏ ÕÏ ÊÎÓÏÕßØÍÕÃ, ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÚÕ ÆÌÕÝ, Î ÚËÞÔÏÑÂ ÖÕß ÕÏ ÖÕÏÎÚÁÝ ÑÇÏ ÕÏ ÖÕÏÂÚØÏËÝ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ,
ÇÒÒ¦ ÑÇÏ Ö×Ý Õ ÃÊÏÕÝ ÊÎÓÏÕßØÍÄÝ ÒËÏÚÕßØÍËÃ Ö¦ÔÜ ÙÚÎÔ ÃÊÏÇ ÛËÓÇÚÏÑÂ,
ÓË ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÚÇ
ÊÆÕ ÖÕÏÂÓÇÚÇ ÚÕß ²ØÂÙÚÕß ØÍßØÕÆ «ÁÚØËÝ» ÑÇÏ «ÕÏÎÚÂÝ ÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÏÝ ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ ËÔÄÝ ÑÕØÏÚÙÏÕÆ
ÇÖÄ ÚÎ ¦àÇ».
¡ËÍ¦ÒÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÁÞËÏ ÄÚÏ ÓË
ÇßÚÂ ÚÎÔ ÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎ ÓÖÕØËÃ Õ ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ ÔÇ ÊËÏ ÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦, ÇÖÄ ÚÕ
1975 ÁÜÝ ÚÏÝ ÓÁØËÝ ÓÇÝ Ö×Ý ËÐËÒÃÞÛÎÑË Î ÑßÖØÏÇÑÂ ÖÕÃÎÙÎ ßÖÄ ÇßÚÂ
ÚÎ ÛËÓÇÚÏÑÂ ÑÇÏ ÛÇ ÞØËÏÇàÄÚÇÔ ÁÔÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ ÑËÃÓËÔÕ, ÍÏÇ ÔÇ ÑÇÚÇÊËÏÞÛÕÆÔ ÕÏ ÊÏÇÌÕØÁÝ ÑÇÏ ÕÏ ÕÓÕÏÄÚÎÚËÝ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ Ö×Ý ÑÏÔËÃÚÇÏ Õ ÊÎÓÏÕßØÍÄÝ ÑÇÏ ÖÄÙÕ ÚÕÔ ËÖÎØË¦àËÏ Î
ÖËØÏØØÁÕßÙÇ. ¦ÔÜ ÙÚÎÔ ÃÊÏÇ ÒÕÍÏÑÂ ÓÖÕØÕÆÓË ÔÇ ÖÕÆÓË ÖÜÝ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ ÑÇÏ ÚÇ ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ ÁØÍÇ
ÚÜÔ 10 ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô ÓË 16 ÁØÍÇ, ÕÏ
ÕÖÕÃÕÏ ËÖÃÙÎÝ ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ ÓË È¦ÙÎ
ÚÎ ÛËÓÇÚÏÑÂ ÚÎÝ ÖØÕÙÌßÍÏ¦Ý. ÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ ßÒÏÑ¦, ÖÕÏÑÃÒËÝ ÚËÞÔÏÑÁÝ,
ÇÙÖØÄÓÇßØÎ ÞÇØÇÑÚÏÑÂ... ÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ ÖÕß ÁàÎÙÇÔ ÚÎÔ ÖØÕÙÌßÍÏ¦
ÑÇÚÇÛÁÚÕßÔ ÚÎÔ ÖØÕÙÜÖÏÑÂ ÚÕßÝ
ÓÇØÚßØÃÇ, ÑÇÏ ¦ÒÒÕÏ ÁÈÇÒÇÔ ÞØ×ÓÇ
ÑÇÏ ÙÞÂÓÇ ÙÚÏÝ ÇÌÎÍÂÙËÏÝ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÖØÕÙÌßÍÏ¦, ÚÎÔ ÄÖÕß ÍÎÝ ÖØÕÙÌßÍÏ¦, ÚÕß Ñ¦ÛË ÖØÄÙÌßÍÇ.

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ
«§ȩ§ȩu¯´

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

6:0010:00

ΤΑΣΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ

3000+
συνταγές

X3

δοκιμασμένες
video
βήμα - βήμα

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Η κουζίνα της Αθηνάς
στο κινητό σου!
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11.8%

LOVE FM 100.7

10.9%
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9.3%
SFERA

9.2%
SUPER

8.6%
ΔΙΕΣΗ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ SYMMETRON MARKET RESEARCH ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

Το σιωπηλό δέος ενός απίστου
Ο αγαπημένος ÙÚÕ ËÒÒÎÔÏÑÄ ÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄ ÑÕÏÔÄ ¦ÚØÏÑ Ï ¢ÁØÓÕØ «ËÖÏÙÚØÁÌËÏ» ÓË ÁÔÇ ÒÏÍÄÚËØÕ ÍÔÜÙÚÄ ÈÏÈÒÃÕ: « ÇÏØÄÝ ÚÕß
ÙÏÍ¦Ô. ÚÎ ÙÏÜÖÂ ÚÜÔ ÓÕÔÇÙÚÎØÏ×Ô. ÄØËÏÇ ÇÒÒÃÇ - ÇÖÖÇÊÕÑÃÇ», ÖÕß ÛÇ ÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏ ÇßÚÂ
ÚÎÔ ÁÓÖÚÎ, 20 ÇÔÕßÇØÃÕß, ÙË
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎ ÚÕß ÙßÍÍØÇÌÁÇ ¡ÏÞ¦ÒÎ ¡ÇÑØÄÖÕßÒÕß ÇÖÄ ÚÏÝ ËÑÊÄÙËÏÝ ¡ËÚÇÃÞÓÏÕ.
©ÖÜÝ ÙÎÓËÏ×ÔËÏ Õ ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝ: «ßÚÄ ÚÕ ÈÏÈÒÏÇØ¦ÑÏ ÓË ÚÕÔ
ÚÄÙÕ ÄÓÕØÌÕ ÚÃÚÒÕ ÇÖÄ ÚÕÔ ÑÑÒÎÙÏÇÙÚÂ ËÑÊÃÊËÚÇÏ ÍÏÇ ÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ ÙÚÇ ËÒÒÎÔÏÑ¦. Ô ÚÇ ÓËÍÇÒÆÚËØÇ ÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ¦ ÈÏÈÒÃÇ ÚÕß
¢ÁØÓÕØ ËÃÔÇÏ ÓÖÇØÄÑ ÑÇÛËÊØÏÑÕÃ
ÔÇÕÃ, ÒÇÓÖØ¦ ÑÇÏ ÈÇØÏ¦ ÙÚÕÒÏÙÓÁÔÕÏ ÓË Ñ¦ÛË ÒÕÍÂÝ ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÑÇÏ ÖËØÏÍØÇÌÁÝ, Õ “ ÇÏØÄÝ ÚÕß
ÙÏÍ¦Ô”, ÄÖÜÝ ÚÇÏØÏ¦àËÏ ÙÚÕÔ ÚÃÚÒÕ ÚÕß ÑÇÏ ÚÕ ÛÁÓÇ ÚÕß, ËÃÔÇÏ ÁÔÇ
ÖÏÕ ÒÏÚÄ ÇÒÒ¦ ÖËØÃÚËÞÔÕ ÖÇØËÑÑÒÂÙÏ, ÄÖÕß ÓÇÝ ÑÇÒËÃ Õ ¢ÁØÓÕØ
ÔÇ ÇÌÕßÍÑØÇÙÚÕÆÓË ÚÎ ÙÏÍÂ ÚÕß
ÓÕÔÇÙÚÏÑÕÆ ÈÃÕß. ¡Ë ÖËØÏÍØÇÌÏÑÂ ÊËÏÔÄÚÎÚÇ, ÏÙÚÕØÏÕÍÔÜÙÃÇ ÑÇÏ
ÕÐßÊËØÑÂ ÖÇØÇÚÂØÎÙÎ ÑÇÏ ËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎ, ÓÇÝ ÓËÚÇÌÁØËÏ ÚÎ àÜÂ
ËÔÄÝ ÓÕÔÇÞÕÆ ÓÁÙÇ ÙÚÎ ÙÏÜÖÂ
ÑÇÏ ÚÎÔ ÖØÕÙËßÞÂ, ÄÖÜÝ ÚÎ ÔÏ×ÛËÏ Õ ÃÊÏÕÝ Õ ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ, ÁÔÇÝ
ÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÕÝ ÙÚÇ ÓÕÔÇÙÚÂØÏÇ
ÍÏÇ ÒÃÍËÝ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ, ÑÇÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ
¦ÖÏÙÚÕÝ, ÖÕß ÄÓÜÝ ÙÚÁÑËÚÇÏ ÇÖÁÔÇÔÚÏ ÙË ÚÕÆÚÎ ÚÎ àÜÂ ÓË ÙËÈÇÙÓÄ, ÇÖÕØÃÇ ÑÇÏ ÊÁÕÝ».
 « » ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏ ÁÔÇ ÇÖÄÙÖÇÙÓÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÖËØÏÂÍÎÙÎ ÚÕß
¢ÁØÓÕØ ÙÚÎÔ ÇÖÖÇÊÕÑÃÇ.

SHUTTERSTOCK

Το ταξιδιωτικό βιβλίο του Πάτρικ Λι Φέρμορ «Καιρός του σιγάν. Στη σιωπή των μοναστηριών. Βόρεια Γαλλία - Καππαδοκία»

Το μοναστήρι Γκιουμουσλέρ ³i ËoÙi ³iØ 0È¨~ËÑØ, ³i É¨{TÊ ³iØ ÑÑÙ~ËÑØ. .³ K{KÜË ³È  'Ó¨Ð¨ ÐÒØ ~ÑÜÉË Ñ Ñ×Èo~¨Ñ³ÖÐÉ ³i {oÊ ³È ÐÑ³{~Ö KËÈ.

H.M.

Το «Καιρός του σιγάν» ~È~Ü×¨ÉË o{Ñ ¨³i ×¨Ò ³Ñ ÉÜÜi{~Ò,
³{Ø 20 ÑÈÑ¨ËÈ, ÑÌ ³{Ø É~ÙÌÉ{Ø
É³ÑËTÐ{. .³ ~Ó³¨, iÜ{ÓØ ~Ñ{
ÈÌoÉ{ÉØ ~Ñ³{~ËÉØ ³i ÑÑÙ~ËÑ. ÛÉÂ{Ò, ³ ÐÑ³Ê¨{ .ÉÜËÐ ÑÌ
³ É³É¨{~Ì ³È.

Καθώς τα μάτια μας
προσαρμόζονταν
στο εκτυφλωτικό φως,
κοντά στις βάσεις
των κώνων φάνηκαν
μικρά σκοτεινά
ανοίγματα, όπου έφτανες
από αδρά λαξεμένα
σκαλοπάτια.
ØÇ ¦ÑØÕ ÚÕß ÌÇØÇÍÍÏÕÆ, ÄÖÕß ÓË
ÚÎÔ ÇÖÄÙÚÇÙÎ ÓÃÑØÇÏÔÇÔ Ù’ ÁÔÇ
ÌØ¦ÍÓÇ ÇÖÄ ÊÄÔÚÏÇ ÑÇØÞÇØÃÇ.
ÇÛ×Ý ÚÇ Ó¦ÚÏÇ ÓÇÝ ÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÔ ÙÚÕ ËÑÚßÌÒÜÚÏÑÄ ÌÜÝ,
ÑÕÔÚ¦ ÙÚÏÝ È¦ÙËÏÝ ÚÜÔ Ñ×ÔÜÔ Ì¦ÔÎÑÇÔ ÓÏÑØ¦ ÙÑÕÚËÏÔ¦ ÇÔÕÃÍÓÇÚÇ,
ÄÖÕß ÁÌÚÇÔËÝ ÇÖÄ ÇÊØ¦ ÒÇÐËÓÁÔÇ
ÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇ. ÇÚËÈÇÃÔÕÔÚÇÝ ÙÚÕ
ÌÇØ¦ÍÍÏ ÑÏ ÇÔËÈÇÃÔÕÔÚÇÝ ÙÚÎÔ ÚÆÞÎ ÙË ÓÏÇ ÇÖÄ ÚÕÆÚËÝ ÚÏÝ ÙÑ¦ÒËÝ,
ÓÖÂÑÇÓË ÙÑßÌÚÕÃ ÇÖÄ ÓÏÇ ÙÑÕÚËÏÔÂ ËÃÙÕÊÕ. ¬Ç ÙÑÇÒÏ¦ ÑÇÚÁÒÎÍÇÔ
ÙË ÓÏÇ ÇÃÛÕßÙÇ ÖÕß ÚÎ Ì×ÚÏàË Ó’
ÁÔÇ ÚØËÓÕÌÁÍÍÏÙÓÇ ÇÖÄ Ö¦ÔÜ ÚÕ
ÌØË¦ÚÏÕ ËÔÄÝ ÌÜÚÇÍÜÍÕÆ. ÏÍ¦ ÙÏÍ¦, ÓÏÇ ÈßàÇÔÚÏÔÂ ËÑÑÒÎÙÃÇ, ÖËØÃÖÒÕÑÎ ÑÇÏ ÙÑÕÚËÏÔÂ, ÖØÄÈÇÒË ÍÆØÜ ÓÇÝ. ÚËÑÄÓÇÙÚÇÔ Ñ¦ÚÜ ÇÖÄ
ÁÔÇÔ ÑËÔÚØÏÑÄ ÚØÕÆÒÕ ÄÖÕß ÂÚÇÔ
àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÕÝ Õ ²ØÏÙÚÄÝ ÇÔÚÕÑØ¦ÚÜØ, ÓË ÚÕ ÊËÐÃ ÞÁØÏ ßÉÜÓÁÔÕ ÙË ËßÒÕÍÃÇ ÑÇÏ ÖÇÔÚÕÆ ÍÆØÜ,
ÙÚÕßÝ ÕÑÚ× ¦ÒÒÕßÝ ÛÄÒÕßÝ, ÙÑÏÁÝ ÂÚÇÔ ÓÇàËÓÁÔËÝ. ²ÕÔÚØ¦ ÖËÚÇÒÕËÏÊÂ ÚÄÐÇ ÐËÌÆÚØÜÔÇÔ ÇÖÄ
ÚÏÝ ÑÕÒÄÔËÝ, ÕÏ ÚÕÃÞÕÏ ÑÇÏ ÚÇ ÚÄÐÇ
ÂÚÇÔ ÙÕÈÇÚÏÙÓÁÔÇ ÑÇÏ ÖËØÃÚËÞÔÇ

RAB LAWRENCE

¬Ç ßÉÃÖËÊÇ ÚÎÝ ÔÇÚÕÒÃÇÝ, ÖÕß ÁÞÕßÔ ÞØ×ÓÇ ÙÇÔ
ÚÕß ÒÁÕÔÚÕÝ, ÁÊËÏÞÔÇÔ ÈÏÈÒÏÑ¦ ÑÇÏ ÁØÎÓÇ. ¦ØÇ ÖÕß ÚÇ
ÁÙËØÔÇÔ ÈÕßÈ¦ÒÏÇ ÑÇÏ ÑÇÓÏ¦ ÙËÏØ¦ ÇÖÄ ÑÇÓÂÒËÝ, ÖÕÆ ÑÇÏ ÖÕÆ, ÄÒÇ
ÓË ÖØÕÕØÏÙÓÄ ÇßÚÂ ÚÎÔ ÖÇØ¦ÐËÔÎ
ÖÄÒÎ ÙÚÕ ÖÒËßØÄ ËÔÄÝ ÙÈÎÙÓÁÔÕß
ÎÌÇÏÙÚËÃÕß, ÆÉÜÔÇÔ ÓÇÑØÏÕÆÝ ÑßÒÃÔÊØÕßÝ ÙÑÄÔÎÝ, ÑÏ ÇÖÕÑËÃ ÚÕ ÚÇÐÃÊÏ ÓÇÝ ÓÇÝ ÕÊÂÍÎÙË ÙÚÎÔ ÑÇØÊÏ¦
ÚÎÝ ÇÖÖÇÊÕÑÃÇÝ.  ÖËÊÏ¦ÊÇ ÑÇÏ
ÚÇ ÞÜØÏ¦, ÖÕß ËÃÞÇÔ ÚÎÔ ËÆÛØßÖÚÎ ÄÉÎ ÑÇÏ ÚÕ ÞØ×ÓÇ ÓÖÏÙÑÄÚÕß, ÑÇÏ ÐËÞ×ØÏàÇÔ Þ¦ØÎ ÙÚÕßÝ
ÓÏÔÇØÁÊËÝ ÚÕßÝ ÓÕÔ¦ÞÇ, Þ¦ÛÎÑÇÔ
ÖÃÙÜ ÓÇÝ. © ÊØÄÓÕÝ ÐËÚßÒÃÞÚÎÑË
ÌÏÊÜÚÄÝ ÙË ÓÏÇ ÖËÚØ×ÊÎ ÕØÕÙËÏØ¦ ÑÏ ÁÖËÏÚÇ ÈÕÆÒÏÇÐË ÓÁÙ’ ÇÖÄ
ÁÔÇ ÚßØÇÔÔÏÙÓÁÔÕ ÌÇØ¦ÍÍÏ ×Ý ÚÎ
ÓÏÑØÂ ËÍÑÇÚÇÒËÏÓÓÁÔÎ ÖÄÒÎ ÚÕß
©ßØÍÑÕÆÖ.  ÓÏÙÂ ËÃÔÇÏ ÒÇÐËÓÁÔÎ ÙÚÎ ÈÕßÔÕÖÒÇÍÏ¦ ÑÇÏ ÓÕÏ¦àËÏ ÁÚÕÏÓÎ ÔÇ ßÖÕÞÜØÂÙËÏ ÐÇÔ¦
ÓÁÙÇ ÙÚÎÔ ÖÁÚØÇ ÖÕß ÚÎ ÍÁÔÔÎÙË, ÖÇÃØÔÕÔÚÇÝ ÓÇàÃ ÚÎÝ ÚÏÝ ÓÇÊÎÓÁÔËÝ ÇÑÇÑÃËÝ ÚÎÝ ÇÍÕØ¦Ý ÑÇÏ
ÚÕÔ ÑÆÑÒÕ ÚÜÔ ÙÏÜÖÎÒ×Ô ÍÁØÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔ ÓË ÚÕßÝ ßÌÇÙÓ¦ÚÏÔÕßÝ
ÙÑÕÆÌÕßÝ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ ÚÕ ÞÄÞÒÇÙÓÇ
ÚÜÔ ÔÇØÍÏÒÁÊÜÔ ÚÕßÝ – ÚÇ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÃÞÔÎ ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ ÖØÕÚÕÆ
Õ ÒÇÈÆØÏÔÛÕÝ ÓÇÝ ÑÇÚÇÖÏËÃ.
ÏÇÚÃ ÒÇÈÆØÏÔÛÕÝ ÂÚÇÔ, ÙÑÇÓÓÁÔÕÝ ÓÁÙÇ ÙÚÕÔ ÓÇÒÇÑÄ ÖÜØÄÒÏÛÕ ÙË ÈÇÛÏ¦ ÇßÒ¦ÑÏÇ ÖÕß Ð¦ÌÔÕß
ÓÇÝ ÁÌËØÇÔ ÙÚÕ ÞËÃÒÕÝ ËÔÄÝ ÖÒÇÚÏÕÆ ÌÇØÇÍÍÏÕÆ. ÇÓÖßÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÕ È¦ÛÕÝ, ÖËØÏÁÑÒËÏË ÓÁÙÇ ÙÚ’
ÇÖÄÑØÎÓÔÇ ÚÕÏÞ×ÓÇÚ¦ ÚÕß ÓÏÇ ÖËØÏÕÞÂ ÚÄÙÕ ¦ÍØÏÇ ÑÇÏ ÖÇØ¦ÐËÔÎ,
ÖÕß ÚØÃÉÇÓË ÚÇ Ó¦ÚÏÇ ÓÇÝ ÇÔÚÏÑØÃàÕÔÚ¦Ý ÚÎÔ – ÂÚÇÔ ÚÕ ÚÕÖÃÕ
ËÔÄÝ ÖÒÇÔÂÚÎ, Î ËÖÏÌ¦ÔËÏÇ ÚÎÝ
ËÒÂÔÎÝ Â ÚÕß ØÎ Â ÚÕß ØÄÔÕß: ÁÔÇÝ ÔËÑØÄÝ, ÚËÌØÄÝ ÑÄÙÓÕÝ
ÌÜÚÏÙÓÁÔÕÝ ÓË ÚÎÔ ËÑÚßÌÒÜÚÏÑÂ
ÜÞØÄÚÎÚÇ ÓÏÇÝ ËØÎÓÏ¦Ý ÓË ÖßØÏÚÏÑ¦ ÕØßÑÚ¦ ÑÇÏ ÍËÓ¦ÚÕÝ ÄÞÏ ÓË
ÑØÇÚÂØËÝ, ÇÒÒ¦ ÓË Ñ×ÔÕßÝ ÑÇÏ ÖßØÇÓÃÊËÝ ÑÇÏ ÓÕÔÄÒÏÛÕßÝ ÆÉÕßÝ ÊËÑÇÖÁÔÚË ÁÜÝ ËÈÊÕÓÂÔÚÇ ÓÁÚØÜÔ,
ÚÕ ÑÇÛÁÔÇ ÁÔÇ ¦ÑÇÓÖÚÕ ÏÙÕÙÑËÒÁÝ
ÇÖÄ ÒËßÑÄ ÎÌÇÏÙÚËÏÕÍËÔÁÝ ÖÁÚØÜÓÇ, ÄÓÕÏÇ ÓË ÑÇÒÆÖÚØËÝ ÙË ÓÏÇ ÖÕÓÖÂ ÙÖÇÔ×Ô ÓËÚÇÔÕÕÆÔÚÜÔ ÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎ ÈÊÕÓ¦ÊÇ. ßÚÕÃ ÕÏ ÖËÚØÜÓÁÔÕÏ cagoulards (ÑÕßÑÕßÒÕÌÄØÕÏ ¦ÒÒÕÏ ÇÑØÕÊËÐÏÕÃ, .Ú .¡.)
ËÑÚËÃÔÕÔÚÇÔ ÍÏÇ ÒËÆÍËÝ ×Ý ÚÕ ÖÁ-

MELANIE BATEMAN

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ÊÏÇÑÕÙÓÎÓÁÔÇ ÓË ÑÇÌËÑÄÑÑÏÔÎ,
ÑÃÚØÏÔÎ, ÇÞÔÂ ÍÇÒ¦àÏÇ ÑÇÏ ÙÑÕÆØÇ
ÖØ¦ÙÏÔÎ ÚÁÓÖËØÇ. ÚÏÝ ÖÒËßØÁÝ
ÚØÏÍÆØÜ ÂÚÇÔ ÇÍÏÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝ
ÙÑÎÔÁÝ ÇÖÄ ÚÕÔ ÈÃÕ ÚÕß ²ØÏÙÚÕÆ,
ÓË ÚÎ ¦ÖÚÏÙÎ ÙÚÎÔ ÇØÞÂ ÔÇ ÒÇÓÈ¦ÔËÏ Þ×ØÇ ÓÁÙÇ ÙË ÑÇØÄ ÔËØÄ,
ÖÕß Î ÇßÛÇÃØËÚÎ ÖØÕÕÖÚÏÑÂ ÚÕß
ÚÕ ÇÔÆÉÜÔË Ù’ ÁÔÇÔ ÑÇÚÇØØ¦ÑÚÎ
ÄÓÕÏÕ ÓË ÇÔÚÃÙÑÎÔÕ. ©Ï ÖÕÒÆÞØÜÓÕÏ ßÇÍÍËÒÏÙÚÁÝ, Õ ÕÒÕÓ×Ô ÓË
ÖÒÂØÎ ÁÔÊßÙÎ ÑÇÏ ÙÚÁÓÓÇ ÑÏ Õ
ÒÃÇÝ Ó’ ÁÔÇÔ ÒÇÓÖØÄ ÓÇÔÊÆÇ
ÇÍØÏÕÑÕÃÚÇàÇÔ ÇÖ’ ÚÏÝ ÑÕÒÄÔËÝ.
ÄÑÑÏÔËÝ ÕØÛÕÍ×ÔÏËÝ ØÇÌÁÝ ÙÚÕ
Ê¦ÖËÊÕ ÖËÚÆÞÇÏÔÇÔ ÁÔÇ ÕÓÕÃÜÓÇ
ÖÒÇÑÄÙÚØÜÙÎÝ.  ÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÓÏÇÝ ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÝ ÈßàÇÔÚÏÔÂÝ
ËÑÑÒÎÙÃÇÝ ÂÚÇÔ ÇÖÄÒßÚÎ.
© ËÖÄÓËÔÕÝ Ñ×ÔÕÝ ËÃÞË ÓÁÙÇ
ÁÔÇÔ ÇÑÄÓÇ ÖÏÕ ÖËØÃÚËÞÔÕ ÔÇÄ
ÉÎÒ¦ ÙÚÎÔ ÑÕØßÌÂ, ÙÚÕ ÚÁÒÕÝ
ÓÏÇÝ ÙÑÕÚËÏÔÂÝ ÓÎÚØÏÇÃÇÝ ÇÔÄÊÕß.  ËÑÑÒÎÙÃÇ, ÖÒÕÆÙÏÇ àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÎ ÓË ØÕÊÕÙÃËÝ ÑÇÏ
¡ßÙÚÏÑÕÆÝ ËÃÖÔÕßÝ, ËÃÞË ÇÉÃÊÇ, ÚØÕÆÒÕ ÑÇÏ ÛÄÒÕßÝ ÑÒÃÚÎ ÊËÐÏ¦ ÑÏ ÇØÏÙÚËØ¦ ÑÇÏ ËÏÑÕÔÕÙÚ¦ÙÏ
ÑÇÏ Ô¦ØÛÎÑÇ ÜÙÚÄÙÕ –ÑÇÏ ÚÄÙÕ
ÖËÏÙÚÏÑÂ ÂÚÇÔ Î ÓÃÓÎÙÎ ÓÏÇÝ ÙßÓÈÇÚÏÑ¦ ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÎÝ ËÑÑÒÎÙÃÇÝ, ÖÕß ÓÇÝ ÖÂØË ÒÃÍÕ ÞØÄÔÕ
ÍÏÇ ÔÇ ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓË ÚÎÔ
ÖÇØÇÊÕÐÄÚÎÚÇ– ÚØËÏÝ ÇÖÄ ÚÏÝ ÚÁÙÙËØÏÝ ÑÕÒÄÔËÝ ËÃÞÇÔ ÍÑØËÓÏÙÚËÃ
ÇÖÄ ÚÕ ÑÏÕÔÄÑØÇÔÕ ÑÇÏ Ñ¦ÚÜ. 
ËÔÇÖÕÓËÃÔÇÙÇ ÓÇÝ ÍËÔÔÕÆÙË ÓÏÇ
ÇÃÙÛÎÙÎ ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ, Ù¦ÓÖÜÝ
ÔÇ ÂÓÇÙÚÇÔ ÖÇÏÊÏ¦ Ñ¦ÚÜ ÇÖÄ ÁÔÇ
ÚØÇÖÁàÏ ÖÕß ÜÝ ËÑ ÛÇÆÓÇÚÕÝ ÙÚËÑÄÚÇÔ Ù’ ÁÔÇ ÖÄÊÏ ÓÄÔÕ. ¬Ç àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÇ ÚÄÐÇ ÙßÔÁÑÒÏÔÇÔ ÙË
ÚØÃÇ «ÒÕÌÃÇ» ÖÕß ÑØÁÓÕÔÚÇÔ ËÑËÃ

ÙÇÔ ÙÚÇÒÇÑÚÃÚËÝ. ¡ÕÔ¦ÞÇ ÚÄÚË
ÁÍÏÔË ÕÒÄÚËÒÇ ÌÇÔËØÂ Î ÇÒÒÄÑÕÚÎ ÌÆÙÎ ÇßÚ×Ô ÚÜÔ ËÑÑÒÎÙÏ×Ô.
¡ÕÔ¦ÞÇ ÚÄÚË ÛßÓÎÛÂÑÇÓË ÚÎÔ
ÖËÒ×ØÏÇ, ÚßÌÒÂ, ÖÁÚØÏÔÎ ÓÂÚØÇ
ÖÕß ÖÃËàË ÇÖ’ ÄÒËÝ ÚÏÝ ÖÒËßØÁÝ
ÑÇÏ ÖÕß, ÓÁÙÇ ÚÎÝ, ÓÕÔÇÞÕÃ ÚÕß
ÊÁÑÇÚÕß ÑÇÏ ÚÕß ÊÜÊÁÑÇÚÕß ÇÏ×ÔÇ, ÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÝ ÚÕ ÖËØÃÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔ ËÏÙÄÊÜÔ ÓË ÚÕ ÙÑËÖ¦ØÔÏ ÑÇÏ
ÚÕ ÑÇÒÁÓÏ Ö¦ÔÜ ÙÚÎÔ ¦ÊËÏÇ ÄÉÎ
ÚÕß ÈØ¦ÞÕß, ËÃÞÇÔ ÓË ÚØÄÖÕ ÚÄÙÕ
ËÑÖÒÎÑÚÏÑÄ ÙÑ¦ÉËÏ ÚÇ ÒÇÍÕÆÓÏÇ
ÚÕßÝ. ÕÏÇ ÖÏÕ ÑÇÛÇØÂ ÇÖÄÊËÏÐÎ
ÓÖÕØÕÆÙË ÔÇ ÈØËÛËÃ ÍÏÇ ÚÎ ÈßàÇÔÚÏÔÂ ÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇ ÇÖÄ ÚÕÆÚÕ ÚÕ ÙÑ¦ÉÏÓÕ, ÙË ÖËÃÙÓÇ Ñ¦ÛË
ÊßÙÑÕÒÃÇÝ ÑÇÏ ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÇÔ¦ÍÑÎÝ, ÇÔÚÏÍØ¦ÌÜÔ ÓË ÚÄÙÎ
ÇÑØÃÈËÏÇ; ©ÆÚË ÓÏÇ ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÊËÔ ÇÍÔÕÂÛÎÑË. §¦ØÛÎÑÇÝ, ÚØÕÆÒÕÝ, ÑÕÒÄÔÇ, ÚÄÐÕ ÑÇÏ ÈÇÙÏÒÏÑÂ
ÖËÒËÑÂÛÎÑÇÔ ÓÁÙ’ ÇÖÄ ÚÕ ÙÑÕÚ¦ÊÏ ÓË ÚÄÙÎ ÙÏÍÕßØÏ¦ ÙÇÔ ÔÇ ÂÚÇÔ
ÖÒÃÔÛÕÝ ÈÇÒÓÁÔÎ Ö¦ÔÜ ÙË ÎÒÏÕÌ×ÚÏÙÚÎ ÖÒÃÔÛÕ ÇÖÄ ÚÕßÝ ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÆÝ ÑÚÃÙÚËÝ ÚÎÝ ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ ÑÇÏ ÚÕß ßàÇÔÚÃÕß.
©Ï ËÑÑÒÎÙÃËÝ ËÃÔÇÏ ÊËÑ¦ÊËÝ ÑÇÏ
ÚÇ ÍËÏÚÕÔÏÑ¦ ËØÎÓÎÚÂØÏÇ ÖÒÂÛÎ.
¦ÛË ÊËÆÚËØÕÝ Ñ×ÔÕÝ ÁÞËÏ ÙÑÇÌÚËÃ ÙË ÛÇÒ¦ÓÕßÝ ÄÓÕÏÕßÝ ÓË ÑßÉÁÒËÝ, ×ÙÖÕß, ÓËØÏÑÁÝ ÌÕØÁÝ, ÔÇ
ÍÃÔËÏ ÑÕÆÌÏÕÝ ÇÖÄ ÚÎ È¦ÙÎ ×Ý ÚÎÔ
ÑÕØßÌÂ, ÙÇÔ Ù¦ÖÏÕ ÊÄÔÚÏ. ÕÆ
ÑÇÏ ÖÕÆ ÚÕ ÙÑÕÚËÏÔÄ ËÙÜÚËØÏÑÄ
ÁÞËÏ ÓÁÍËÛÕÝ ÓÏÑØÕÆ ÑÇÛËÊØÏÑÕÆ
ÔÇÕÆ. ËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦, ËÑËÃ ÖÕß Õ
ÈØ¦ÞÕÝ ËÃÔÇÏ ÒËÖÚÄÝ, ÕÏ ËÆÛØÇßÙÚËÝ ÖÒËßØÁÝ ÁÞÕßÔ ÖÁÙËÏ, ËÑÛÁÚÕÔÚÇÝ ÙÚÕÔ ÇÔÕÏÞÚÄ ÇÁØÇ ÚÕßÝ
àÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÕßÝ ÖØÕÌÂÚËÝ ÑÇÏ
ÇÍÍÁÒÕßÝ. ©Ï ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ, ÄÓÜÝ,

Ποια πιο καθαρή
απόδειξη μπορούσε να
βρεθεί για τη βυζαντινή
αυστηρότητα από
τούτο το σκάψιμο, σε
πείσμα κάθε δυσκολίας
και αρχιτεκτονικής
ανάγκης, αντιγράφων
με τόση ακρίβεια;
ÇÖËÏÑÕÔÏÙÓÁÔÕÏ ÙË ¦ÑÇÓÖÚËÝ ÏËØÇÚÏÑÁÝ ÙÚ¦ÙËÏÝ, ËÃÔÇÏ ÑØßÓÓÁÔÕÏ ÙÚÕ ÑØÆÕ ÓÏÙÕÙÑÄÚÇÊÕ ÚÕß
ÈØ¦ÞÕß: ÕÏ ¦ÍÏÕÏ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÑÇÏ ÒÁÔÎ, ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ ÇÔ¦ÓËÙ¦ ÚÕßÝ ÚÕÔ ¬ÃÓÏÕ ÚÇßØÄ, Õ ¦ÍÏÕÝ Ü¦ÔÔÎÝ Õ ØÄÊØÕÓÕÝ ÓË ÚÕ
ÌÜÚÕÙÚËÌÇÔÜÓÁÔÕ ÚÕß ÑËÌ¦ÒÏ Ù’
ÁÔÇ ÖÏÔ¦ÑÏÕ, ËÔ× ÓÏÇ ËÐßÖÎØËÚÏÑÂ ÑÇÓÖÆÒÎ ÙÚÇ ÌßÒÒ×ÓÇÚÇ ÓÏÇÝ
ÓÏÑØÕÍØÇÌÃÇÝ ÊÁÔÚØÕß Ù×àËÏ ÇÖÄ
ÚÕ ÙÑ¦ÔÊÇÒÕ ÚÎ ÍÆÓÔÏÇ ÚÕß ÇÍÃÕß ©ÔÕÆÌØÏÕß. ¬Õ ÖØÄÙÜÖÕ ÖÕß
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ ÖÏÕ ÙßÞÔ¦ –ÍÏÇÚÃ Î
ÇÖÖÇÊÕÑÃÇ, ÚÕÔ ÑÇÏØÄ ÚÕß ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ ÏÕÑÒÎÚÏÇÔÕÆ, ÂÚÇÔ Î
ÍËÔÁÚËÏØ¦ ÚÕß– ËÃÔÇÏ Õ ÖØÕÙÚ¦ÚÎÝ ÚÎÝ ÊÏÑÂÝ ÓÇÝ ÔÂÙÕß, Õ ¦ÍÏÕÝ
Ë×ØÍÏÕÝ. ¡Ë ÖÇÔÕÖÒÃÇ, ÑÄÑÑÏÔÕ ÓÇÔÊÆÇ ÑÇÏ ÈÇØÆ ÑØ¦ÔÕÝ, ÙË
¦ÖËÏØËÝ ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÁÝ, ÚËÔÚ×ÔËÚÇÏ ÇÖÄ ÚÎ ÙÁÒÇ ÚÕß ÒËßÑÕÆ ÚÕß
ÇÒÄÍÕß ÍÏÇ ÔÇ ÈßÛÃÙËÏ ÚÎ ÒÄÍÞÎ ÚÕß ÙÚÏÝ ÌÏÊÃÙÏËÝ ÑÕßÒÕÆØËÝ
ÇÔÇØÃÛÓÎÚÜÔ ÊØ¦ÑÜÔ. EÔÇ ÇÏ×ÔÏÕ ÙÆÛÇÓÖÕ ÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ ÚÕÆÚÇ
ÚÇ ÙÎÑÜÓÁÔÇ ÓÖØÕÙÚÏÔ¦ ÖÄÊÏÇ
ÚÕß ÇÒÄÍÕß ÑÇÏ ÚÕßÝ ËÖÏÛÇÔ¦ÚÏ-

ÕßÝ ÙÖÇÙÓÕÆÝ ÚÕß ÊØ¦ÑÕß. ¦ÛË
ÌÕØ¦ ÖÕß ÈÍÇÃÔÇÓË ÄÓÜÝ, Î ÃÊÏÇ
ÖßØÇÑÚÜÓÁÔÎ, ËÑÚßÌÒÜÚÏÑÂ Ò¦ÓÉÎ Ó¦Ý ÙÌßØÕÑÕÖÕÆÙË. ÐÜ ÇÖÄ
ÚÏÝ ÙÑÏËØÁÝ ËÑÑÒÎÙÃËÝ, ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔ ÐÇÔ¦ ÙÚÕ ÈÇÙÃÒËÏÕ ÚÎÝ
ÇÑÎÊÃÇÝ, ÙÚÎ ÍÎ ÚÕß ÈÇÙÏÒÃÙÑÕß,
ÚÕß ÇÔÏÙÓÕÆ ÑÇÏ ÚÕß ÇÏÓÕÔÃÕß
¡ËÙÎÓÈØÏÔÕÆ.  ÓÁØÇ ÁÊËÏÞÔË
ÙÚ¦ÙÏÓÎ, ÛÇØØËÃÝ ÑÇÏ Õ ÎÙÕÆÝ
ÚÕß §ÇßÂ, ÊÃÔÕÔÚÇÝ ÙÚÕÔ ÕßØÇÔÄ
ÇÖÄÞØÜÙÎ ÓÖÒË ÚÕß ÑÕÈÇÒÚÃÕß,
ËÃÖË «ÙÚÂÚÜ Õ ÂÒÏÕÝ».
EÖËÏÚÇ, ÙÑÇØÌÇÒ×ÔÕÔÚÇÝ Ù’
ÁÔÇ ÇÔÚÁØËÏÙÓÇ ÙÚÕ ÓÁÙÕÔ ËÔÄÝ
ÌÇØÇÍÍÏÕÆ, ÈØËÛÂÑÇÓË ÔÇ ÑÕÏÚ¦àÕßÓË ÓÏÇ ÈÇÛÏ¦ ÑÕÏÒ¦ÊÇ, ÖØ¦ÙÏÔÎ
ÇÖÄ ÚÏÝ ÌßÒÒÜÙÏÁÝ ÊÇÓÇÙÑÎÔÏ×Ô
ÑÇÏ ÇÍØÏÕÓÎÒÏ×Ô, ÖÕß ÁØÏÞÔÇÔ ÚÎ
ÙÑÏ¦ ÚÕßÝ Ù’ ÁÔÇ ÌÏÊÜÚÄ ÖÕÚÇÓ¦ÑÏ. ¬Ç ÖÒÇáÔ¦ ÚÕß ÌÇØÇÍÍÏÕÆ,
ËÖÃÙÎÝ, ÂÚÇÔ ÙÑËÖÇÙÓÁÔÇ ÓË ÚÕÔ
¦ÔÇØÞÕ ÇÖÄÍÕÔÕ ËÔÄÝ ÇÓÖËÒ×ÔÇ:
ÕÏ ÚËÒËßÚÇÃËÝ ØÃàËÝ ÇÖÄ ÑÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏ ÕÖÜØ×ÔËÝ ÖÕß ÌÆÚËÉÇÔ ËÊ×
ÕÏ ÓÕÔÇÞÕÃ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÓÃÇ ÞÏÒÏËÚÃÇ.
(©Ï ËßÙËÈËÃÝ ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ ÚÎÝ
ÇÖÖÇÊÕÑÃÇÝ ÖÃÔÕßÔ ÇÑÄÓÎ ÁÔÇÔ
ÇØÇÏÄ ÜÞØÄ àÆÛÕ, ÄÞÏ ÖÕÒÆ ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ ÇÖÄ ÚÇ ËÑÒËÑÚ¦ ÑØÇÙÏ¦ ÚÕß
ÔàÕÆ ÑÇÏ ÚÕß ¡ËÔ, ÓÏÓÕÆÓËÔÕÏ
ÚÕßÝ ÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝ ÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝ
ÚÕßÝ.)  ËØÎÓÏ¦ ËÐÇÔÛØÜÖÃÙÚÎÑË.
ÇÛ×Ý ÑÕÏÚÕÆÙÇÓË, ÁÔÇ ÙÓÂÔÕÝ
ÇÖÄ ÖËØÏÙÚÁØÏÇ ÖÁÚÇÐÇÔ ÙÚÕ ÌÇØ¦ÍÍÏ ÓË ÁÔÇ ÐÇÌÔÏÑÄ ÛØÄÏÙÓÇ ÑÇÏ
Ó’ ÄÒÇ ÚÇ ÌÚËØ¦ ÔÇ ÇÔÚÏÌËÍÍÃàÕßÔ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ÚÕÔ ÂÒÏÕ, ÑÇÛ×Ý ÁÑÇÔÇÔ ÑÆÑÒÕ ÑÇÏ Ñ¦ÛÏÙÇÔ ÙË ÁÔÇÔ
ÇÖ’ ÚÕßÝ ÖËØÏÙÚËØ×ÔËÝ ÖÕß ËÃÞÇÔ
ÒÇÐËÆÙËÏ ÍÏÇ ÚÇ ÖÕßÒÏ¦ ÕÏ
ËÐÇÌÇÔÏÙÓÁÔÕÏ ÓÕÔÇÞÕÃ.
ÃÔÇÏ ÕÏ ÓÄÔÕÏ ËÖÏà×ÔÚËÝ.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

O

5

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο κάθε πίνακας έχει τη δική του ψυχή

Η εικαστικός Ντίνη Χριστοφόρου μίλησε στην «Κ» για τη νέα της έκθεση που παρουσιάζει στη The O Gallery στη Λάρνακα
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

«Συναισθήματα, σκέψεις ÑÇÏ ÇÔÎÙßÞÃËÝ ÖÕß ÈÃÜÔÇ ÒÄÍÜ ÚÎÝ ÖØÜÚÄÍÔÜØÎÝ ÇßÚÂÝ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ ÂÚÇÔ
Î ÇÌÕØÓÂ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ ÚÎÝ ÔÁÇÝ
ÙËÏØ¦Ý ÁØÍÜÔ ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÕÔÄÓÇÙÇ “ÙÜÚËØÏÑÕÃ ÊÏ¦ÒÕÍÕÏ”».  ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÁÑÛËÙÎ ÇÖÕÚËÒËÃ ÚÎÔ
ÁÈÊÕÓÎ ÇÚÕÓÏÑÂ ÁÑÛËÙÎ ÚÎÝ §ÚÃÔÎ
²ØÏÙÚÕÌÄØÕß ÑÇÏ ËÃÔÇÏ ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÚÎÝ ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝ ÚÎÝ ÖÕØËÃÇÝ ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃÜÔ ÊÆÕ ÞØÄÔÜÔ. 
ËÏÑÇÙÚÏÑÄÝ §ÚÃÔÎ ²ØÏÙÚÕÌÄØÕß
ÓÃÒÎÙË ÙÚÎÔ « » ÍÏÇ ÚÎ ÔÁÇ ÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ ÖÕß ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ ÙÚÎ The
O Gallery ÙÚÎ ¦ØÔÇÑÇ ÑÇÏ ÙßàÎÚ×ÔÚÇÝ ÓËÚÇÐÆ ¦ÒÒÜÔ ÑÇÏ ÍÏÇ ÚÕ
ÑÃÔÎÓÇ #metoo ÇÔÁÌËØË ÖÜÝ ÕÏ
ÍßÔÇÃÑËÝ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÙÖ¦àÕßÔ ÚÎ
ÙÏÜÖÂ ÚÕßÝ, ÍÏÇÚÃ ÓÄÔÕ ÁÚÙÏ ÛÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ ÇßÚÂ Î ÇÖ¦ÔÛØÜÖÎ
ÇÊÏÑÃÇ ÖÕß Ñ¦ÖÕÏÕÏ ÛËÜØÕÆÔ ÄÚÏ
«ÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏ» ÔÇ ÊÏËÔËØÍÕÆÔ ÒÄÍÜ ÚÎÝ ÛÁÙÎÝ ÚÕßÝ.
–Μιλήστε μου για την έκθεση
που παρουσιάζετε στη The O
gallery.
–¬Ç ÁØÍÇ ÖÕß ÛÇ ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜ
ËÃÔÇÏ ÑßØÃÜÝ ÚÕÖÃÇ, ÊÕßÒËÓÁÔÇ
ÙÚÎÔ ÕÒÄÚÎÚ¦ ÚÕßÝ ÓË Ò¦ÊÏ, ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ ÚÎÔ ÚËÞÔÏÑÂ ÚÎÝ
ÇÌÇÃØËÙÎÝ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÊÎÓÏÕßØÍÃËÝ
ËÔÚËÒ×Ý ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝ, ÕÏ ÕÖÕÃËÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏ ÇÖÄ ÁÔÚÕÔÕßÝ
ÞØÜÓÇÚÏÙÓÕÆÝ ÙË ÊÏ¦ÌÕØËÝ ÇÖÕÞØ×ÙËÏÝ. ¬Ç ÞØ×ÓÇÚÇ ËÃÔÇÏ ÇÖÒÜÓÁÔÇ Ö¦ÔÜ ÙË ÖÕÒÒÇÖÒÁÝ ÙÚØ×ÙËÏÝ ÓÖÕÍÏ¦Ý ÓË ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÇÖÇÒ×Ô ÑÇÏ ÚØÇÞÏ×Ô
ËÖÏÌÇÔËÏ×Ô. ÇØ¦ ÚÎÔ ÇÔÚÃÛËÙÎ
ÑÇÏ ÚÎÔ ÁÔÚÇÙÎ ÚÜÔ ÞØÜÓ¦ÚÜÔ,
Õ ÚØÄÖÕÝ ÖÕß ÙÓÃÍÕßÔ ËÃÔÇÏ ÇÖÇ-

ÖÕß ÕÏ ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ ÁÞÕßÔ ÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÎ àÜÂ ÓÇÝ, Î ÁÑÌØÇÙÎ ÚÜÔ ÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ ÓÇÝ Ó¦Ý ÈÕÎÛ¦ ÔÇ
ÔÏ×ÙÕßÓË ÚÕ ÇÃÙÛÎÓÇ ÚÎÝ ËÒËßÛËØÃÇÝ ÑÇÏ ÔÇ ÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÕÆÓË ÍÏÇ
ÒÃÍÕ. ÃÔÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÔÇ ÊÕÛËÃ
ÌÜÝ ÙÚÕ ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ, ÇÔ ÛÁÒÕßÓË ÙÚÎÔ ÑÕÏÔÜÔÃÇ ÓÇÝ ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ ßÍÏËÃÝ ÇÔÛØ×ÖÕßÝ.

«Η ανελέητη κατάχρηση
εξουσίας από μερικούς
εις βάρος γυναικών και
ανήλικων είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα
χωρίς εξαιρέσεις» τόνισε
η εικαστικός, μιλώντας
για το κίνημα #metoo.
ÒÄÝ, ÞÜØÃÝ ÔÇ ÖØÕÑÇÒËÃ ÙÚÕÔ ÛËÇÚÂ ÚÎÔ ËÔÚÆÖÜÙÎ ÙÆÍÑØÕßÙÎÝ
Â Ñ¦ÖÕÏÕ ÇÃÙÛÎÓÇ ÁÔÚÇÙÎÝ, ÇÖÕÖÔÁÕÔÚÇÝ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÍÇÒÂÔÎÝ ÑÇÏ ÎØËÓÃÇÝ. ÖÃÙÎÝ, ÚÕ
ÑÕÏÔÄ ÛÇ ÊËÏ ÖÃÔÇÑËÝ ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ ÓË ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÁÝ ÓÕß ËÑÛÁÙËÏÝ. ÚÄÞÕÝ
ÓÕß ÂÚÇÔ ÔÇ ÊËÃÐÜ ÚÏÝ ÞØÜÓÇÚÏÑÁÝ
ÓÕß ÊÎÓÏÕßØÍÃËÝ ÙË ÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ.
–Ποιοι είναι αυτοί οι εσωτερικοί διάλογοι που μπορούμε να
δούμε μέσα από τα έργα σας;
– ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÁÑÛËÙÎ ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ ÇÖÄ ÁØÍÇ ÖÕß ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇ ÚÇ ÊÆÕ ÚËÒËßÚÇÃÇ ÞØÄÔÏÇ,
ÇÌÄÚÕß ÐËÑÃÔÎÙË Î ÖÇÔÊÎÓÃÇ ÔÇ
ÖÒÂÚÚËÏ ÚÎ Þ×ØÇ ÓÇÝ. ßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ, ÙÑÁÉËÏÝ ÑÇÏ ÇÔÎÙßÞÃËÝ ÖÕß ÈÃÜÔÇ ÒÄÍÜ ÚÎÝ ÖØÜÚÄÍÔÜØÎÝ ÇßÚÂÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ ÂÚÇÔ Î ÇÌÕØÓÂ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ ÚÎÝ ÔÁÇÝ ÙËÏØ¦Ý ÁØÍÜÔ
ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÕÔÄÓÇÙÇ «ÙÜÚËØÏÑÕÃ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÏ». © Ñ¦ÛË ÖÃÔÇÑÇÝ ÁÞËÏ ÚÎ
ÊÏÑÂ ÚÕß ÉßÞÂ ÑÇÏ ËÑÌØ¦àËÏ ÄÒÇ
ÚÇ ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ ÓÕß ÚÎÔ ×ØÇ
ÖÕß ÓÕß ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË Î ÇÔ¦ÍÑÎ ÍÏÇ ÚÎÔ ËÐÜÚËØÃÑËßÙÂ ÚÕßÝ ÑÇÏ
ÚÎÔ ÇÖËÏÑÄÔÏÙÂ ÚÕßÝ Ö¦ÔÜ ÙÚÕÔ

«Ο κάθε πίνακας ÓTÉ{ ³i Ù{~Ê ³È ÈTÊ ~Ñ{ É~×¨ÒÇÉ{ ÌÜÑ ³Ñ ÈÑ{ÚÊÐÑ³Ò
ÐÈ ³i ¨Ñ È ÐÈ ÙiÐ{È¨oÊÚi~É i ÑÒo~i o{Ñ ³i ÉÂ³É¨Ë~ÉÈÊ ³ÈØ
~Ñ{ ³i ÑÉ{~Ì{Ê ³ÈØ Ò ³ ~ÑÐKÒ» ÜÓÉ{ i ³Ëi ¨{³×Ì¨È.
ÑÇÓÈ¦.  ËÖÏÒÕÍÂ ÚÜÔ ÞØÜÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏ Õ ÚØÄÖÕÝ ÓË ÚÕÔ ÕÖÕÃÕ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË Î ÙÖ¦ÚÕßÒÇ ÊÃÔÕßÔ
ÚÎÔ ËÔÚÆÖÜÙÎ ÓÏÇÝ ÇÔ¦ÒÇÌØÎÝ
ÑÇÏ ÇÔ¦ÍÒßÌÎÝ ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÝ ÑÇÏ ÓËÚÇÌÁØÕßÔ ÙÑÁÉËÏÝ ÑÇÏ ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ ÖØÕÝ ÚÕÔ ÛËÇÚÂ.
–Τι είναι το χρώμα για εσάς;
–¬Õ ÞØ×ÓÇ ÍÏÇ ÓÁÔÇ ËÃÔÇÏ ÕÓÕØÌÏ¦ ÑÇÏ ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ. ¡Õß ÇØÁÙËÏ
ÔÇ ÖËØÏÚØÏÍßØÃàÕÓÇÏ ÇÖÄ ÇßÚÄ. ÃÔÇÏ ÙÇÔ ÁÔÇ ÄÓÕØÌÕ ÓÖÕßÑÁÚÕ ÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØÇ ÞØÜÓÇÚÏÙÚ¦ ÒÕßÒÕÆÊÏÇ,
ÙÇÔ ÁÔÇ ÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕ Ê¦ÙÕÝ Â
ÙÇÔ ÚÕÔ ÓÇÍËßÚÏÑÄ ÈßÛÄ ÚÎÝ Û¦ÒÇÙÙÇÝ. ¬Õ ÞØ×ÓÇ ÐßÖÔ¦ ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ ÑÇÏ ËÖÎØË¦àËÏ ÚÕÔ ÉßÞÏÙÓÄ ÚÕß ÇÔÛØ×ÖÕß. ÖÎØË¦àËÏ

ÚÎ ÊÏ¦ÛËÙÂ ÓÇÝ ÑÇÏ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÞØ×ÓÇÚÇ ÁÞÕßÔ ÙßÔÊËÛËÃ ÓË ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ. © ÛËÇÚÂÝ ÄÓÜÝ Ñ¦ÖÕÏÕß ÁØÍÕß ÚÁÞÔÎÝ
ÇÌÂÔËÚÇÏ ÔÇ ÓÕØÌÕÖÕÏÂÙËÏ ÚÎ ÊÏÑÂ ÚÕß ÙÑÁÉÎ ÑÇÏ ÔÇ ËØÓÎÔËÆÙËÏ
ÇßÚÄ ÖÕß ÈÒÁÖËÏ ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÚÕ ÊÏÑÄ
ÚÕß ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÌÇÑÄ.
–«Στόχος της είναι να εμπνεύσει την αίσθηση του αόρατου
κόσμου που υπάρχει μόνο αν
πιστέψουμε σε αυτόν». Μιλήστε μου για τον δικό σας αόρατο κόσμο...
–ÄØÇÚÕÝ ÑÄÙÓÕÝ ËÃÔÇÏ ÇßÚÄÝ
ÖÕß ßÖ¦ØÞËÏ ÓÁÙÇ ÓÇÝ, ÙÚÏÝ ÙÑÁÉËÏÝ ÓÇÝ ÑÇÏ ÙÚÎ ÌÇÔÚÇÙÃÇ ÓÇ, ÚÕÔ
ÕÖÕÃÕ ÊËÔ ÈÒÁÖÕßÓË ÙÚÕÔ ËÐÜÚË-

ØÏÑÄ ÓÇÝ ÑÄÙÓÕ ÇÔ ÖØ×ÚÇ ÊËÔ ÚÕ
ÈÏ×ÙÕßÓË ÜÝ ÓÏÇ ËÙÜÚËØÏÑÂ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ. © ÊÏÑÄÝ ÓÕß ÇÄØÇÚÕÝ ÑÄÙÓÕÝ ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ ÇÖÄ ÌÇÔÚÇÙÚÏÑ¦ ÚÕÖÃÇ ÍËÓ¦ÚÇ ÓÇÍËßÚÏÑ¦
ÞØ×ÓÇÚÇ ÑÇÏ ÇßÚ¦ ËÃÔÇÏ ÖÕß ÇÖÕÚßÖ×ÔÜ ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÚÎ àÜÍØÇÌÏÑÂ
ÓÕß. © ÊÏÑÄÝ ÓÕß ÇÄØÇÚÕÝ ÑÄÙÓÕÝ
ÓË ÈÕÎÛ¦ ÔÇ ËÃÓÇÏ ÛËÚÏÑÂ ÑÇÏ ÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÜ ÔÇ ÕÔËÏØËÆÕÓÇÏ ÑÇÏ ÔÇ
ËÒÖÃàÜ ÙË ÑÇÒÆÚËØËÝ ÓÁØËÝ ÍÏÇ ÚÕ
ÔÎÙÃ ÓÇÝ ÑÇÏ ÍÏÇ ÄÒÕ ÚÕÔ ÑÄÙÓÕ.

Φως στο συναίσθημα

–Τι είναι αυτό που σας έμαθε
η πανδημία;
– ÖÇÔÊÎÓÃÇ Ó’ ÁÓÇÛË ÖÄÙÕ ÈÇÙÏÑÄ ËÃÔÇÏ ÔÇ ÖØÕÞÜØÕÆÓË ÓÖØÕÙÚ¦ ÓË ÛËÚÏÑÄÚÎÚÇ ÑÇÏ ÙÏÍÕßØÏ¦
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ ÇÖÄ ÚÕ ÖÄÙÕ ÊÆÙÑÕÒËÝ ËÃÔÇÏ ÕÏ ÖÇØÕÆÙËÝ ÙßÔÛÂÑËÝ.
§Ç ËÙÚÏ¦àÕßÓË ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ ÙÚÇ ÓÏÑØ¦ ÑÇÏ ÇÖÒ¦ ÑÇÏ ÔÇ ÓÎ ÛËÜØÕÆÓË
ÚÃÖÕÚË ÊËÊÕÓÁÔÕ. §Ç ÙßÔËÞÃÙÕßÓË
ÔÇ ÇÍÇÖ¦ÓË ÓË Ö¦ÛÕÝ ÑÇÏ ÔÇ ÓÎ
ÊÃÔÕßÓË ÊÆÔÇÓÎ ÙÚÕ ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ ÚÕß ÌÄÈÕß, ÍÏÇÚÃ ÁÚÙÏ ÖÇØÇÓÁÔÕßÓË ÙÚ¦ÙÏÓÕÏ ÑÇÏ ÞÜØÃÝ ÄÔËÏØÇ.
–Πιστεύετε ότι είναι η εποχή
που πρέπει να δοθεί φως στο
κομμάτι του συναισθήματος;
–ÏÙÚËÆÜ ÖÜÝ ÇßÚÂ ÚÎÔ ËÖÕÞÂ

–Βλέποντας το κίνημα #metoo
να έχει λάβει διαστάσεις, ποια
είναι η δική σας θέση;
–¬Õ ÑÃÔÎÓÇ #metoo ÖÇØÄÒÕ
ÖÕß ÐËÑÃÔÎÙË ÇÖÄ ÚÕ 2006, ÔÁËÝ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝ ÁÌËØÇÔ ÐÇÔ¦ ÙÚÕ ÖØÕÙÑÂÔÏÕ ÚÎÔ ÁÑÚÇÙÎ ÚÎÝ ÙÕÈÇØÂÝ
ÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝ ÖÕß ÇÑÄÓÎ ÙßÓÈÇÃÔËÏ ÙË ÊÏ¦ÌÕØÕßÝ Þ×ØÕßÝ. §Ï×ÛÜ
ÖÕÒÆ ËßÍÔ×ÓÜÔ ÖÕß ßÖ¦ØÞÕßÔ
¦ÚÕÓÇ ÓË ÉßÞÏÑÂ ÊÆÔÇÓÎ ÑÇÏ Û¦ØØÕÝ ÚÇ ÕÖÕÃÇ ÊÃÔÕßÔ ÌÜÔÂ ÙÚÇ
ÙÕÈÇØ¦ ÇßÚ¦ ÇÊÏÑÂÓÇÚÇ.  ÇÔËÒÁÎÚÎ ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ ËÐÕßÙÃÇÝ ÇÖÄ
ÓËØÏÑÕÆÝ ËÏÝ È¦ØÕÝ ÍßÔÇÏÑ×Ô ÑÇÏ
ÇÔÂÒÏÑÜÔ ËÃÔÇÏ ÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎ ÑÇÏ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÁÇ ÞÜØÃÝ ËÐÇÏØÁÙËÏÝ.
©Ï ÍßÔÇÃÑËÝ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÙÖ¦àÕßÔ
ÚÎ ÙÏÜÖÂ ÚÕßÝ, ÍÏÇÚÃ ÓÄÔÕ ÁÚÙÏ ÛÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ ÇßÚÂ Î ÇÖ¦ÔÛØÜÖÎ
ÇÊÏÑÃÇ ÖÕß Ñ¦ÖÕÏÕÏ ÛËÜØÕÆÔ ÄÚÏ
«ÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏ» ÔÇ ÊÏËÔËØÍÕÆÔ ÒÄÍÜ
ÚÎÝ ÛÁÙÎÝ ÚÕßÝ. ØÕÙÜÖÏÑ¦ ÊËÔ
ÁÞÜ ÈØËÛËÃ ÙË ÚÁÚÕÏÇ ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÒÒ¦ ßÖÕÙÚÎØÃàÜ ÁÔÚÕÔÇ ÇßÚÄ ÚÕ
ÑÃÔÎÓÇ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÖÇØÄÓÕÏÇ ÚÕß ÖÕß
ÈÍ¦àÕßÔ ÙÚÎÔ ËÖÏÌ¦ÔËÏÇ ÚÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝ ÇÊÏÑÂÓÇÚÇ.

• Πληροφορίες: The O Gallery,
i Ó~ÚÉi ÚÑ Ù{Ñ¨~ÓÉ{ ÐÓT¨{ ³{Ø
4 'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ 2022. ÜÒÙ³Ø 11,
{~ÜÑÎÙiØ ÌÐÜÉÂ, Ñ³Ò³iÐÑ 3,
Ò¨Ñ~Ñ. 0iÜÓ× 99659202,
info@the-ogallery.com
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΣΤΗΛΕΣ

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΜΝΗΜΗ

Ντέιβιντ Μπάουι
Με ένα ÔÁÕ ÍØÇÓÓÇÚÄÙÎÓÕ Î ËØÓÇÔÃÇ ÚÃÓÎÙË ÚÎ ÓÔÂÓÎ ÚÕß §ÚÁÏÈÏÔÚ ¡Ö¦ÕßÏ, ÖÕß ÖÁÛÇÔË ÚÕÔ ÇÔÕß¦ØÏÕ ÚÕß 2016. ¥Ý È¦ÙÎ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË ÓÏÇ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÖÕß ËÃÞË ÚØÇÈÂÐËÏ Õ ÑØËÍÑ ÑÄØÓÇÔ ÚÕ 1984. ¬Õ ÍØÇÓÓÇÚÄÙÎÓÕ
ËÃÔÇÏ Ó¦ÒÒÕÔ ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄ ÙÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄ ÚÕß, ÄÖÜÝ ÍØ¦ÌÚÎÑË,
ËÔÚÕÆÚÕÏÝ ËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏ ÄÒÎ ÚÎ
ÔÁÇ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ. ¡Ë ÚÎÔ ËßÑÇÏØÃÇ ÇßÐÂÛÎÑË ÑÇÏ ÚÕ ÚÇÞßÊØÕÓÏÑÄ ÚÁÒÕÝ ÍÏÇ ÓÏÇ ËÖÏÙÚÕÒÂ ÇÖÄ 80
ÙË 85 ÒËÖÚ¦.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Καμίγ Πισαρό
Η Πινακοθήκη ÚÎÝ ÇÙÏÒËÃÇÝ ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ ÓËÍ¦ÒÎ ÇÔÇÊØÕÓÏÑÂ ÁÑÛËÙÎ ÍÏÇ ÚÕÔ ÏÙÇØÄ (1830-1903)
ÓË ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏ ÚÕ ËÆØÕÝ ÚÎÝ ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚ¦Ý ÚÕß
ÑÇÏ ËÙÚÏ¦àËÏ ÙÚÕÔ ÑËÔÚØÏÑÄ ØÄÒÕ
ÖÕß ËÃÞË ÜÝ ÖØÕ¦ÍÍËÒÕÝ ÚÕß ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ. © ÏÙÇØÄ ßÖÂØÐË
ÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝ ÄÒÜÔ ÚÜÔ ÓËÍ¦ÒÜÔ
ÙßÍÞØÄÔÜÔ ÚÕß àÜÍØ¦ÌÜÔ, ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÓÁÔÚÕØÇÝ ÖÕÒÒ×Ô ÔËÇØÄÚËØÜÔ
àÜÍØ¦ÌÜÔ ÖÕß ÓËÚ¦ ÚÕ 1890 ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ ÚÇ ÔËÜÚËØÏÑ¦ ØËÆÓÇÚÇ
ÙÚÎÔ ÚÁÞÔÎ.

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΑΣΕΞ

Βρετανία και Καραϊβική
Για πρώτη ÌÕØ¦ ÁÔÇ ÓËÍ¦ÒÕ ËÛÔÏÑÄ ÓÕßÙËÃÕ ÙÚÕ ÔÜÓÁÔÕ ÇÙÃÒËÏÕ, ÄÖÜÝ ËÃÔÇÏ Î ¬ÁÏÚ ¡ÖØÃÚÇÏÔ,
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ ÙË È¦ÛÕÝ ÚÏÝ ÙÞÁÙËÏÝ
ÚÎÝ ØËÚÇÔÃÇÝ ÓË ÚÎÔ ÇØÇáÈÏÑÂ.
 ÁÑÛËÙÎ ÐËÚßÒÃÍËÏ 70 ÞØÄÔÏÇ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ, ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô ÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔ ÑÇÏ ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝ ÏÊË×Ô
ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÓÏÇ ÙËÏØ¦ ËÑÛËÓ¦ÚÜÔ,
ßÒÏÑÕÆ ÑÇÏ ¦ßÒÕß ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ, ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝ ÚÏÝ ËÓÖËÏØÃËÝ ÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÍËÔË×Ô. ÃÔÇÏ ÓÏÇ ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÖÕß ØÃÞÔËÏ ÔÁÕ ÌÜÝ ÙÚÕÔ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÖÕÒÏÚÏÙÓÄ ÚÎÝ ÇØÇáÈÏÑÂÝ.

Βέρα Λιν, ο μύθος
Η τραγουδίστρια ÁØÇ ÏÔ (19172020) ßÖÂØÐË ÃÔÊÇÒÓÇ ÚÜÔ ØËÚÇÔ×Ô ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÊÏËÛÔ×Ý ÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎ ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ, ÏÊÃÜÝ ÓË
ÚÎ ÊÏÇØÑÂ ËÓÉÆÞÜÙÎ ÚÜÔ ÙÚØÇÚÏÜÚ×Ô ÑÇÚ¦ ÚÕÔ q ÇÍÑÄÙÓÏÕ ÄÒËÓÕ. ÚÕ §ÚÃÚÙÒÏÔÍÑ ÚÕß ÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆ ¦ÙËÐ ÁàÎÙË ÇÖÄ ÚÎ ÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß 1940 ÁÜÝ ÚÕÔ Û¦ÔÇÚÄ ÚÎÝ, ÙË
ÎÒÏÑÃÇ 103 ËÚ×Ô. ÚÕ ËÑËÃ ÓÕßÙËÃÕ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ ÁÑÛËÙÎ-ÌÄØÕÝ ÚÏÓÂÝ ÓË ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ ÚÎÝ ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ, ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ, ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÇÒÒ¦ ÑÇÏ àÜÍØÇÌÏÑ¦ ÁØÍÇ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τα 400 χτυπήματα
Σταθμός ÙÚÎÔ ÏÙÚÕØÃÇ ÚÕß ÖÇÍÑÄÙÓÏÕß ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß, Î ÔËÇÔÏÑÂ ÚÇÏÔÃÇ ÚÕß ¢ØÇÔÙÕß¦ ¬ØßÌ×
«¬Ç 400 ÞÚßÖÂÓÇÚÇ» (1959) ËÃÔÇÏ
ÑÒÇÙÏÑÄ ÁØÍÕ ÇÔÇÌÕØ¦Ý ÑÇÏ ÈÒÁÖËÚÇÏ ÓË ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ ÇÑÄÓÎ. ÚÕ
¦ÕßÛÓÖÇÔÑ ÚÕß ÕÔÊÃÔÕß, «¬Ç
400 ÞÚßÖÂÓÇÚÇ» ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÙË ÙßÔËÞÄÓËÔËÝ ÖØÕÈÕÒÁÝ ÌÁØÔÕÔÚÇÝ ÐÇÔ¦ ÙÚÎ ÓÔÂÓÎ ÑÇÏ ÚÕÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ ÚÕßÝ, ÚÕÔ ÇÐËÖÁØÇÙÚÕ «ÓÏÑØÄ» ÇÔ-ÏËØ ËÄ – ÓËÚÁÖËÏÚÇ ÙÚÇÛËØÄ ÙßÔËØÍ¦ÚÎ ÚÕß
¬ØßÌ×, 77 ËÚ×Ô ÙÂÓËØÇ.

¨{~Ê ¨³¨ËÑ
³{Ø o¨Ñ×{~ÓØ ³ÓTÉØ ³È ’20

TASCHEN

Κινηματογραφική Ñ×ËÑ
³È K{É³{~Ö ~{iÐÑ³o¨Ò×È ¨{
ÑÌ ³i É{KÜÊ ³È {ÑÜ{³{~Ö
¨ÉÑÜ{ÐÖ ÉË .³ÒÜ{.

Με την απόσταση ÚÕß ÞØÄÔÕß, ÙÞËÊÄÔ ÁÔÇÔ ÇÏ×ÔÇ ÓËÚ¦, Î ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ ¦ÔÕÏÐÎ ÚÕß ¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕß
ÙÚÎ ÕÈÏËÚÏÑÂ ÔÜÙÎ ÖØÏÔ ÇÖÄ
ÚÕÔ Ú¦ÒÏÔ ÇÖÕÚËÒËÃ Ö¦ÔÚÇ ÖÎÍÂ
ÁÓÖÔËßÙÎÝ ÑÇÏ ÙÎÓËÃÕ ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆ. ¡ÏÇ ÔÁÇ ÁÑÊÕÙÎ ÚÎÝ
Taschen ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏ Ö¦ÔÜ ÇÖÄ
250 ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ ÇÌÃÙËÝ ÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝ ÖÕß ÕÏ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ ÚÕß ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ËÃÞÇÔ ÓÏÇ ÙÞËÚÏÑÂ ËßØßÞÜØÃÇ, ÊÎÒÇÊÂ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÕ 1924
ÑÇÏ ÙÚÕ 1933 (Film Posters of the
Russian Avant-Garde, 50 ËßØ×).
ÚÇÔ Î ËÖÕÞÂ ÖÕß ÓËÚ¦ ÚÎÔ ÄÑÑÏÔÎ ¬ØÕÓÕÑØÇÚÃÇ ÑÇÏ ÚÏÝ ËÑÑÇÛÇØÃÙËÏÝ ÚÇÐÏÑ×Ô ËÞÛØ×Ô ßÖÂØÞË Î
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÍÏÇ ÖÕÒÒÕÆÝ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ ÔÇ ÇÙÖÇÙÚÕÆÔ ÚÎÔ ÖØÜÚÕÖÕØÃÇ ÙË ÄÒËÝ ÚÏÝ ÚÁÞÔËÝ. ¬Õ ÙÕÈÏËÚÏÑÄ ÙÏÔËÓ¦ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ ÁÞËÏ ÓËÍ¦ÒÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÇÔ ÙÑËÌÚËÃ ÑÇÔËÃÝ ÑÇÏ
ÚÕ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ ²ÄÒÏÍÕßÔÚ ÙË ÓÏÇ
ÖÕÒÆ ÑØÃÙÏÓÎ ËÖÕÞÂ, ÑÇÛ×Ý ÚÎ
ÊÏËÚÃÇ 1927-1929 ÁÍÏÔË ÚÕ ÖÁØÇÙÓÇ ÙÚÏÝ ÕÓÏÒÕÆÙËÝ ÚÇÏÔÃËÝ, ÖÕß
¦ÒÒÇÐÇÔ ¦ØÊÎÔ ÚÕ ÙÑÎÔÏÑÄ ÊÏËÛÔ×Ý. ÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ËÑËÃÔÎ ÚÎÔ ÖËØÃÕÊÕ ÁÞÕßÓË ÑÇÏ ÚÏÝ ÊÏ¦ÌÕØËÝ ÚÕÖÏÑÁÝ ÙÞÕÒÁÝ ÚÎÝ ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝ, ÓË ËÍÞ×ØÏÕßÝ ÙÚÇØ
ÔÇ ÐËÖËØÔÕÆÔ ÓË ÚÎ ÌÂÓÎ ÚÕßÝ ÚÇ
ÙÆÔÕØÇ, ÄÖÜÝ ÂÚÇÔ Î ÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝ ¢ØÇÔÚÙÁÙÑÇ ¡ÖËØÚÃÔÏ ÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇ. ÚÎ ÇÒÒÃÇ ÑÇÏ ÙÚÎ ËØÓÇÔÃÇ ÚÕ ÙÏÔËÓ¦ ÇÔÇÖÚßÙÙÄÚÇÔ
ÍÕØÍ¦, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÙÚÎ ªÜÙÃÇ ËÖÃÙÎÝ.  ÁÑÊÕÙÎ ÊÕÐ¦àËÏ ÚÎÔ ¦ÔÛÎÙÎ
ÚÜÔ ÍØÇÌÏÑ×Ô ÚËÞÔ×Ô ÙÚÎ ªÜÙÃÇ,
ÙË ÓÏÇ ËÖÕÞÂ ÖÕß ÓÏÇ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ

ÁÑØÎÐÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ ËÑÊÎÒÜÔÄÚÇÔ
ÑÇÏ ÙÚÎ ÎÓÕÑØÇÚÃÇ ÚÎÝ ÇáÓ¦ØÎÝ,
ÄÖÕß ÚÕ ¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝ ËÃÞË ÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÇ ÊËÊÕÓÁÔÇ ÙÚÎ ÍØÇÌÏÙÚÏÑÂ ÑÇÏ
ÙÚÎÔ ËÏÑÕÔÕÖÕÃÎÙÎ ÚÕß ÓÎÔÆÓÇÚÕÝ. ©Ï ÙÕÈÏËÚÏÑÁÝ ÇÌÃÙËÝ ÁÞÕßÔ
ÊÏÇÑØÏÚÏÑÂ ÙßÔÕÓÏÒÃÇ ÓË ÚÕ ÇÏÙÛÎÚÏÑÄ ØËÆÓÇ ÚÎÝ ÊÏËÛÔÕÆÝ ÇØ ÔÚËÑÄ (ÙÚÎ ØÜÙÏÑÂ ËÑÊÕÞÂ ÚÕß) ÇÒÒ¦
ÊÏÇÚÎØÕÆÔ ÁÙÚÜ ÑØßÖÚÏÑ¦ ÑÇÏ ÓÏÇ
ÞÇÓÎÒÄÌÜÔÎ ÙßÔÕÓÏÒÃÇ ÓË ÖØÕÍËÔÁÙÚËØÇ ØÜÙÏÑ¦ ÑÏÔÂÓÇÚÇ ÄÖÜÝ
ÇßÚÄ ÚÕß ÑÕÔÙÚØÕßÑÚÏÈÏÙÓÕÆ, ÖÕß
ÁÊÜÙË ÊÏËÛÔÂ ÊÏ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎ ØÜÙÏÑÂ ÖØÜÚÕÖÕØÃÇ ÙÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ ÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß –ÚÙÇØÏÑÕÆ– ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ. ±Ö¦ØÞËÏ ÓÏÇ ÙßÔÁÞËÏÇ, ÊÏÇÑÕÖÚÄÓËÔÎ ÌßÙÏÑ¦ ÇÖÄ ÚÏÝ ÓËÍ¦ÒËÝ ÖÕÒÏÚÏÑÁÝ ÇÔÇÚØÕÖÁÝ, ÇÒÒ¦ ËÔ
ÚÕÆÚÕÏÝ ÓÖÕØËÃ ÑÇÔËÃÝ ÓË ÙÞËÚÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÔÇ ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏ ÚÕ ÌÇÏÔÄÓËÔÕ ÚÕß ØÜÙÏÑÕÆ ÑÇÏ ÙÕÈÏËÚÏÑÕÆ ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÙÓÕÆ ÙÚÎÔ ÕÖÚÏÑÂ
ÑÕßÒÚÕÆØÇ ÜÝ Ñ¦ÚÏ ËÍÍËÔÁÝ ÙÚÎÔ
ÇÞÇÔÂ ÇßÚÂ Þ×ØÇ. ©Ï ÇÌÃÙËÝ ÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß ÁÒÑÕßÔ ÚÎÔ ÑÇÚÇÍÜÍÂ ÇÖÄ ÚÎ ÊÏ¦ÊÕÙÎ ÚÕß ßÒÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ ÚÕÔ 19Õ ÇÏ×ÔÇ, ÄÚÇÔ
ÏÊÃÜÝ ÓËÚ¦ ÚÕ 1870 Î ÊÏÇÌÂÓÏÙÎ
ÚÜÔ ÖØÕáÄÔÚÜÔ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÜÔ ÛËÇÓ¦ÚÜÔ ËÃÞË ËÔÚÇÞÛËÃ ÙÚÎ ÓÇàÏÑÂ
ÑÕßÒÚÕÆØÇ. ÔÇÖÄÌËßÑÚÎ ÂÚÇÔ Î
¦ÔÕÊÕÝ ÚÜÔ ÍØÇÌÏÙÚÏÑ×Ô ÚËÞÔ×Ô.
ÚÎÔ ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÚÎÝ , ÚÎ ÊËÑÇËÚÃÇ ÚÕß 1920 ÑÇÏ ÁÜÝ ÚÕ 1933
ÑÇÏ ÚÎÔ ¦ÔÕÊÕ ÚÕß Ú¦ÒÏÔ, ÁÞÕßÓË ÓÏÇ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ ÖËØÃÕÊÕ ËÒËßÛËØÃÇÝ ÙÚÕÔ ÙÞËÊÏÇÙÓÄ ÖØÏÔ ÇÖÄ
ÚÎÔ ËÖÏÈÕÒÂ ÚÕß ÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆ
ØËÇÒÏÙÓÕÆ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ενα χαμένο τραγούδι για τη χαρά της ζωής
Η μπάντα ÖÕà¦ØËÏ ÍÏÇ ÔÇ ÌÜÚÕÍØÇÌÎÛËÃ ÑÇÏ ÄÖÜÝ ÄÒÇ ÊËÃÞÔÕßÔ, ËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔ Ñ¦ÖÕÏÕ ÔÜÞËÒÏÑÄ ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄ ÓËÙÎÓÁØÏ Â ÔÜØÃÝ ÚÕ ÇÖÄÍËßÓÇ. ØÏÙÑÄÓÇÙÚË ÈÇÛÏ¦ ÙÚÎÔ ÑÇØÊÏ¦ ÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ ÑØÃÙÎÝ ÑÇÏ ÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝ ÓÖ¦ÔÚËÝ ÚÎÝ ÚàÇà ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÓÃÇ ÇÖÄ ÚÏÝ ËÒ¦ÞÏÙÚËÝ ÖÎÍÁÝ
ÖÇØÎÍÕØÏ¦Ý ÙË ÓÏÇ ÑÕÏÔÜÔÃÇ ÍËÏÜÓÁÔÎ ÇÖÄ ÓÏÇ ÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ ÑÇÏ ÚÎ ÓÇàÏÑÂ ÇÔËØÍÃÇ. ©ÒÕÏ
ÙÚÎ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ ÊËÃÞÔÕßÔ ÓÇßØÏÙÓÁÔÕÏ ÑÇÏ ÔËÇÔÏÑÕÃ, ÙÇÔ ÁÚÕÏÓÕÏ
ÇÖÄ ÑÇÏØÄ ÔÇ ÖÕÆÔË Â Ô’ ÇÑÕÆÙÕßÔ
ÁÔÇ ÑÇÒÄ ÇÔÁÑÊÕÚÕ, ÚËÑÓÂØÏÕ ÚÎÝ
ÑÇÒÂÝ ÚÆÞÎÝ ÖÕß ÁÞËÏ ÁÔÇÝ ÓÕßÙÏÑÄÝ ÚÎÝ ÚàÇà ÔÇ ÈØÃÙÑËÏ ÊÕßÒËÏ¦
ÚÕ ÑÇÒÕÑÇÃØÏ, ÓË ÚÏÝ ÇØÍÄÙßØÚËÝ
ÎÓÁØËÝ ÚÎÝ ÚËÓÖËÒÏ¦Ý ÑÇÏ ÚÏÝ ÙÞÕÏÔÕÚËÔËÃÝ ÔÆÞÚËÝ ÍËÓ¦ÚËÝ ÓÕßÙÏÑÂ,
ÞÕØÄ, ÚàÏÔ ÑÇÏ ÚÙÏÍ¦ØÇ.
 ÖÇØÇÖ¦ÔÜ ÖËØÏÍØÇÌÂ ÇÔÂÑËÏ ÙÚÕÔ ¬àÕÔ ÔÚÇÓÝ, ÇÍÇÖÎÓÁÔÕ ÙÆÍÞØÕÔÕ ÙßÔÛÁÚÎ ÚÕß Ñß-

Ποζάρει συνειδητά,
έντονα και αποφασιστικά, σε αντίθεση
με τους πιο χαλαρούς
μουσικούς.
ØÃÕß ÑØÏ. ÚÎÔ ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕß («Hallelujiah: Composing an
American Life», ËÑÊ. Farrar, Straus
and Giroux, 2008), Õ ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÙßÔÛÁÚÎÝ ÖËØÏÍØ¦ÌËÏ ÊÆÕ ÐËÞÜØÏÙÚÁÝ ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ ÚÜÔ ÍÕÔÏ×Ô ÚÕß
ÇÖÄ ÚÕ 1935.
±ÖÂØÐÇÔ ÓÕßÙÏÑÕÃ ÑÇÏ ÕÏ ÊßÕ
ÚÕßÝ, ËÑËÃÔÎ ÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇ, ËÑËÃÔÕÝ ÑÒÇØÏÔËÚÃÙÚÇÝ, ÙÚÕ ÇÖÄÍËÏÕ
ÚÕß ØÇÞ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÚÜÔ Big Bands,
Õ ÂÞÕÝ ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ, ÄÖÜÝ ÍØ¦ÌËÏ Õ
ÔÚÇÓÝ, ÂÚÇÔ Î ÇÖÄÒßÚÎ ÞÇØ¦ ÚÎÝ
àÜÂÝ ÓÁÙÇ ÙÚÎ ÓÏàÁØÏÇ.
ÚÎ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ ÚÕß ÖÇÚÁØÇ,

Η μητέρα ³È ÈÚÓ³i 0Ç å³ÑÐØ ÐÉ ÐÓÜi ³iØ (Òo³iØ) ³ÇÑÇ ÐÒ³ÑØ
³È ,ÑØ ÌÈÜ, ³ ~ÑÜ~ÑË¨{ ³È 1935.

Õ ÔÚÇÓÝ ÙÚÁÑËÚÇÏ ÙÚÕßÝ ÚØËÏÝ ÑÒÇØÏÔËÚÃÙÚËÝ ÚÎÝ ÓÖ¦ÔÚÇÝ, ËÐÎÍ×ÔÚÇÝ
ÖÜÝ ÂÚÇÔ Î ÞØßÙÂ ËÖÕÞÂ ÚÕß ÑÒÇØÏÔÁÚÕß: Õ ÓËØÏÑÇÔÄÝ ÙßÔÛÁÚÎÝ
ÓÔÎÓÕÔËÆËÏ ÚÕßÝ ¡ÖÁÔÏ ÑÕÆÔÚÓÇÔ
ÑÇÏ ØÚÏ Õ, ÇÒÒ¦ ÇÝ ÓÎÔ ÐËÞ¦ÙÕßÓË ÚÕÔ ÕÆÔÚÏ ²ÁØÓÇÔ ÑÇÏ, ÈÁÈÇÏÇ,
ÚÕÔ (ÓÇÆØÕ) ÃÔÚÔËá ¡ÖËÙÁ.
¬Õ ÑÒÇØÏÔÁÚÕ ÂÚÇÔ ÚÕ ÖØ×ÚÕ
ÓÕßÙÏÑÄ ÄØÍÇÔÕ ÖÕß ÁÓÇÛË Õ ÓÏÑØÄÝ ÔÚÇÓÝ, Þ¦ØÎ ÙÚÕÔ ÖÇÚÁØÇ
ÚÕß. ÚÇ 21 ÚÕß ÛÇ ÁÞËÏ ÇÖÕÊËÞÛËÃ
ÚÎÔ ÖÇÔÚËÒÂ ÇÖÕßÙÃÇ ÚÕß ÚÄÙÕ ÍËÓ¦ÚÕß ÄÙÕ ÑÇÏ ÍÒßÑÕÆ ÂÞÕß ÚÕß
ÑÒÇØÏÔÁÚÕß ÇÖÄ ÚÎÔ ÖÕÖ ÓÕßÙÏÑÂ.
«ÚÏÍÓÏÇÃÇ ÛÇ ÚÕ ËÖÇÔÇÌÁØÕßÔ ÕÏ
¡ÖÏÚÒÝ ÚÕ 1968 ÓË ÚÕ “Sgt Peppers
Lonely Hearts Club Band”», ÖÇØÇÚÎØËÃ ÓËÒÇÍÞÕÒÏÑ¦ Õ ÔÚÇÓÝ.
ÓÌÏÚÇÒÇÔÚËÆÚÎÑÇ ÖÕÏÇ ÇÖÄ ÚÏÝ
ÊÆÕ ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ ÔÇ ÙßÔÕÊËÆÙËÏ
ÚÕ ÙÎÓËØÏÔÄ ÙÎÓËÃÜÓÇ. © ÑÆØÏÕÝ
ÑØÏ ËÖÁÓËÔË ÔÇ ÖØÕÚÏÓÂÙÜ ÚÎ ÓÇÓ¦ ÔÚÇÓÝ.

© ÍÏÕÝ ÚÎÝ ÊËÔ ÍÔÜØÃàËÏ ÚÃÖÕÚÇ
ÍÏÇ ÚÕ ÈØÇÞÆÈÏÕ ÖÁØÇÙÓ¦ ÚÎÝ ÇÖÄ
ÚÎ ÓÕßÙÏÑÂ. ËÔ ßÖ¦ØÞËÏ ÕÆÚË ÓÃÇ
ÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÂ ÚÎÝ. ©ÓÜÝ, ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ
ÙÚÇ ËÐÂÔÚÇ ÚÎÝ, ÚÎ ÛßÓÄÚÇÔ ÔÇ ÐËÙÎÑ×ÔËÏ ÑÄÙÓÕ ÙÚÇ Ö¦ØÚÏ.
©ÖÜÝ ÍØ¦ÌËÏ Õ ÔÚÇÓÝ, ÙÚÎ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ ÊËÔ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ËÃÔÇÏ Ö¦ÔÜ
ÇÖÄ ÊËÑÇËÔÔÏ¦. Õà¦ØËÏ ÙßÔËÏÊÎÚ¦, ÁÔÚÕÔÇ ÑÇÏ ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦, ÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎ ÓË ÚÕßÝ ÖÏÕ ÞÇÒÇØÕÆÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝ ÚÎÝ (ÖÇÔÚËÒ×Ý ¦ÍÔÜÙÚÎÝ – ÑÇÏ, Ö¦ÔÚÜÝ, ÓÏÑØÂÝ) ÚàÇà
ÓÖ¦ÔÚÇÝ ÚÕß ªÇÝ ÄÕßÒ. «±ÖÕÖÚËÆÕÓÇÏ», ÍØ¦ÌËÏ Õ ÔÚÇÓÝ, ÄÚÏ ÂÚÇÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÂ ÑÇÏ ËØÜÚÏÑÂ».
 ÓÇÚÏ¦ ÚÕß ÍÏÕß Ö¦ÔÜ ÙÚÎ
ÓÇÓ¦ ÖØÕÚÕÆ ËÑËÃÔÎ ÍÃÔËÏ ÓÇÓ¦
ÚÕß. ©ÚÇÔ ÇÑÄÓÇ ÂÚÇÔ ÁÔÇ ÑÕØÃÚÙÏ ÖÕß ÚØÇÍÕßÊÕÆÙË ÚÎ ÞÇØ¦ ÚÎÝ
àÜÂÝ. ÇÏ, ÖØ¦ÍÓÇÚÏ: ÚÏ ÑØÃÓÇ ÖÕß
ÊËÔ ßÖ¦ØÞËÏ ÕÆÚË ÓÃÇ ÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎ ËÔÄÝ ÞÇØÕÆÓËÔÕß ÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÇÖÄ Ó¦ÔÇ ÖØÕÝ ÍÏÕ.
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΣΙΣΣΥΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Υποταγή σε ένα κούφιο κέλυφος

Ε

ίναι ÓËÍ¦ÒÕÝ Õ ÖËÏØÇÙÓÄÝ ÔÇ
ÇÔÇÌËØÛËÃ ÑÇÔËÃÝ ÙÚÏÝ ÑØÏÚÏÑÁÝ ÖÕß, ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦,
ßÖÁÙÚÎ Î ÚÇÏÔÃÇ «Don’t Look
Up» (Netflix) ÑÇÏ Ô’ ÇÌÂÙËÏ
ÙÚÎÔ ¦ÑØÎ ÚÕÔ ÙÞÕÒÏÇÙÓÄ ÍÏÇ
ÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÑÇÛÇßÚÂ. ¬ÕÔ ÙÞÕÒÏÇÙÓÄ ÄÞÏ ÓÄÔÕ ÇÖÄ ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑ¦ ÑÇÔ¦ÒÏÇ ÇÒÒ¦ ÇÖÄ ÚÏÝ
«ÞØÎÙÚÎÑÁÝ» (ÒËÐÏÖÒÇÙÃÇ ËÑ ÚÕß
ÞØÂÙÚÎ ÑÇÏ ÄÞÏ ÚÕß ÞØÂÙÏÓÕß)
performance ÙÚÇ ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ ÊÃÑÚßÇ, ÓË ÚÎ ØÕÓÌÇÃÇ ÚÕß ÑÕÏÔÕÆ
ÔÇ ÑÇÚÇÑËØÇßÔ×ÔËÏ ÚÕÔ ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ ÔÚÇÓ ¡ÇÑÁÏ ÇÖÕÊÃÊÕÔÚ¦Ý
ÚÕß ÇÔ×ÌËÒÎ ÙÖÇÚ¦ÒÎ ÚÕß ÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕß ÙßÔÄÒÕß ÚÜÔ ÎÛÕÖÕÏ×Ô, ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝ ËÃÔÇÏ ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ: ¡ÁØÏÒ ÚØÏÖ,
ËÕÔ¦ØÔÚÕ ÔÚÏ ¦ÖØÏÕ, ¬àÁÔÏÌËØ
ÄØËÔÝ, ÁÏÚ ¡ÖÒ¦ÔÙËÚ ÑÇÏ... ÚÕ
ÖÇÔÄØÇÓÇ ÙßÔËÞÃàËÚÇÏ. ©Ï ÑØÏÚÁÝ ÚÕßÝ ÇÖÕÊÃÊÕßÔ ÙÖÕßÊÇÃËÝ
ËØÓÎÔËÃËÝ, ÐËÞÔ×ÔÚÇÝ ÜÙÚÄÙÕ
ÄÚÏ Õ ÎÛÕÖÕÏÄÝ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÙÞËÊÄÔ ÚÃÖÕÚÇ ÞÜØÃÝ ÚÕÔ ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ
ÑÇÏ ÄÚÏ ÓËÍ¦ÒÕ ÓÁØÕÝ ÚÎÝ ÙÖÕßÊÇÃÇÝ ËØÓÎÔËÃÇÝ Ñ¦ÛË ÎÛÕÖÕÏÕÆ
ÕÌËÃÒËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎ ÚÕß
ËÑ¦ÙÚÕÚË ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ.
ÒÒ¦ Ë¦Ô ßÖÕÑÆÖÚÇÓË ÙÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄ ÛÇ ËÑÌØ¦àÇÓË ÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚÄ ÖÕß, ÑÇÚ¦ ÚÎÔ ÚÇÖËÏÔÂ ÓÇÝ
¦ÖÕÉÎ (ÜÝ ËÃÛÏÙÚÇÏ ÔÇ ÒÁÓË ÑÇÏ
ÑÇÛÄÒÕß ÔÇ ÚÕ ËÔÔÕÕÆÓË), ÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏ Î ÚÇÏÔÃÇ: ÚÎÔ ËÖÏÑßØÏÇØÞÃÇ Ñ¦ÛË ËÃÊÕßÝ ÓÁÙÕß ÓÇàÏÑÂÝ ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ (ÖÇÒÏÄ ÇßÚÄ)
ÑÇÏ ÙÚÎ ÙßÔÁÞËÏÇ ÚÎÔ ËÖÏÑßØÏÇØÞÃÇ ÚÜÔ ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ
ËÖÃ Ñ¦ÛË ËÃÊÕßÝ MME. AÒÒ¦ ÑÇÏ
ËÖÃ Ñ¦ÛË ÊÎÓÄÙÏÕß ÊÏÇÒÄÍÕß ÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ, ÓË ÚÕ ÖËØÏËÞÄÓËÔÕ ÑÇÏ
ÚÕ ÔÄÎÓÇ ÔÇ ÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏ ÓË ÚÎÔ
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ ÖÕß ÑËØÊÃàÕßÔ ÙÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ ÊÃÑÚßÇ ÑÇÏ ÚÏÝ ÇÔ¦ÒÕÍËÝ ÓËÚØÂÙËÏÝ ÔÇ ßÖÇÍÕØËÆÕßÔ
ÚÇ ÊÁÕÔÚÇ ÙË ÊÎÓÄÙÏËÝ ÖÕÒÏÚÏÑÁÝ, ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇ, ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ ÙÚ¦ÚÕßÝ ÑÇÏ ÙÞÁÙËÏÝ, ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ. ¦ÚÏ ÙÇÔ
ÕÒÏÑÂ ßÖÕÞ×ØÎÙÎ ÑÇÏ ßÖÕÚÇÍÂ
ÙË ÁÔÇ ÑÁÒßÌÕÝ ÑÕÆÌÏÕ ÖÕß, ÓË
ÊÆÔÇÓÎ ÚÎÔ ÖÕÙÄÚÎÚÇ ÑÇÏ ÚÎÔ
ÇÓËÙÄÚÎÚÇ, ÊÏÇÙÞÃàËÏ ÚÏÝ àÜÁÝ
ÚÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ ÑÇÏ ÙÚÕ ÊÏ¦ÈÇ
ÚÕß ÇÖÕÙÇÛØ×ÔËÏ Ñ¦ÛË ÕßÙÃÇ
ËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ ÁÔÇÔ ËÐÏÙÜÚÏÙÓÄ
ÇÐÏ×Ô... ÖØÕÝ ÚÇ Ñ¦ÚÜ. ËÙÓÕÃ,
ÖØÄÙÜÖÇ, ØÄÒÕÏ ÇÔÚÒÕÆÔ ÇÖÄ ÚÕ
ÑÁÒßÌÕÝ ÑÇÏ ßÖÕÞÜØÕÆÔ ÓÖØÕÙÚ¦ ÙÚÏÝ ÓËÚØÂÙËÏÝ ÚÕß, ËÔÙÚËØÔÏàÄÓËÔÕÏ ÚÄÙÕ ÚÎ ÊÆÔÇÓÂ ÚÕß,
ÖÕß ÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏ ÕÏ ÃÊÏÕÏ ÙË

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο ~Ñ{ i 0ÇÓ{×É¨ Ì¨ÉØ ³i ³Ñ{ËÑ «Don’t
Look Up» (Netflix).

Θεσμοί, πρόσωπα,
ρόλοι, ΜΜΕ δέχονται
την επικυριαρχία
των κοινωνικών
δικτύων.
ÓÏÑØ¦ ÑËÒÆÌÎ-ÇÑÄÒÕßÛÕßÝ, ÙË
ËÑÌØÇÙÚÏÑÁÝ ØÁÖÒÏÑËÝ ÚÕß ÓÁÙÕß. ©Ï ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ ÁÞÕßÔ ÖÇØÇÞÜØÂÙËÏ ÆÉÏÙÚËÝ ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÑÇÏ ÖÕÒÏÚÏÑÁÝ ËßÛÆÔËÝ ÙÚÕßÝ ÑÇÚÁÞÕÔÚËÝ ÚÕ ÓÁÙÕ ÑÇÏ ÙÚÕßÝ ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝ ÑÕÒÕÙÙÕÆÝ ÑÇÏ ÁÚÙÏ
ÙÚÇ ÞÁØÏÇ ÚÕßÝ ÖÏÇ, Î ËßÛÆÔÎ
ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏ ÙË ÊÏÑÇÃÜÓÇ ÖÕß
ËÑÌØ¦àËÚÇÏ ÓË ÖÒÂÛÕÝ ÇßÛÇÃØËÚÜÔ ÑÇÏ ÇÔËÆÛßÔÜÔ ËÔËØÍËÏ×Ô.
ÑÄÓÇ ÑÇÏ ÄÚÇÔ ÚÕ ÙßÓÈÄÒÇÏÕ
ÖÕß ËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔ ÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝ ÚÎÔ ÖÕÒÏÚÏÑÂ ËÐÕßÙÃÇ
ÑÇÏ ÚÕ ÑÕÏÔÜÔÏÑÄ ÑØ¦ÚÕÝ ÇÌÕØ¦
ÚÎ ÙÜÚÎØÃÇ ÚÕß ÍÂÏÔÕß ÙÆÓÖÇÔÚÕÝ. ÞÕÔÚÇÝ ËÔÙÚËØÔÏÙÚËÃ ÚÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚ¦ ÚÕßÝ ÜÝ ÚÎ ÓÄÔÎ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ, ÜÝ ÚÎ ÓÕÔÇÊÏÑÂ ËÐÁÒÏÐÎ ÍÏÇ ÚÕ ÇÔÛØ×ÖÏÔÕ ËÃÊÕÝ ÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏ ÙÚÕÔ
ÖÏÙÚÂÓÕÔÇ ÄÞÏ ÕÖÜÙÊÂÖÕÚË
ÇÖÇÐÏÜÚÏÑ¦ ÇÒÒ¦ ÓË ÈÇÛÏ¦ ÇÖÕØÃÇ ÑÇÏ ÙÞËÊÄÔ ÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔÕÏ

ÄÚÇÔ ÇßÚÄÝ ÊÏÇÚßÖ×ÔËÏ ÚÎÔ ÁÔÙÚÇÙÂ ÚÕß ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÔ¦ÒÎÉÎ ÚÎÝ
ÆÙÚÇÚÎÝ ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ ÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÇÖÄ ÁÔÇÔ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇ.
©Ï ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÑÇÚ’ ÇØÞ¦Ý ÚÎÔ ÕÊÄ ÚÕß «ÖÇÒÏÕÆ ÑÄÙÓÕß». ÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÇ ËÛÔÏÑ¦ ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ ÑÁÔÚØÇ ÍÏÇ ÔÇ ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔ ÚÎÔ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ ÑÇÏ ÚÕ ËÖËÃÍÕÔ ÚÕß
ÛÁÓÇÚÕÝ ÖÕß ËÃÔÇÏ ÚØÇÍÏÑÄ ÑÇÏ
ÇÖÒÄ: ÁÔÇÝ ÚËØ¦ÙÚÏÕÝ ÑÕÓÂÚÎÝ
ÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏ ÙÚÎ ÍÎ ÑÇÏ ÛÇ ÍÃÔËÏ Î ÇÖÄÒßÚÎ ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ. ¦ÚÏ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÍÃÔËÏ. ÍÍËÒÏÕÌÄØÕÏ
ËÔÄÝ ÓÎÔÆÓÇÚÕÝ ÖÕß ÑÇÔËÃÝ ÊËÔ
ÇÑÕÆËÏ, ÖÕß ÑÇÔËÃÝ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝ ÔÇ ÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏ ÓË,
ÇßÚÄÔÕÓÎ ÑÇÏ ÓÎ ßÖÇÍÕØËßÓÁÔÎ
ÇÖÄ ÚÕ ÓÁÙÕ, ÙÑÁÉÎ Â ÊËÔ ÓÖÕØËÃ
ÖÏÇ, ÊËÔ ÐÁØËÏ Ö×Ý ÔÇ ÚÕ Ñ¦ÔËÏ,
ÊËÔ ÚÕß ÖËØÔ¦ËÏ ÇÖÄ ÚÕÔ ÔÕß ÄÚÏ
ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÚÕ Ñ¦ÔËÏ. ØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ ÙÚÎÔ ÇÖÇÐÃÜÙÎ ÚÕß ÔÕÂÓÇÚÕÝ ÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÝ ÓÄÔÕ ÇÔÂÓÖÕØËÝ ÔÎÙÃÊËÝ ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ,
ÑÇÚÇÈËÈÒÎÓÁÔËÝ ÑÏ ÇßÚÁÝ ÇÖÄ
ÚÎ ÙÆÍÞØÕÔÎ ÑÇÛËÙÚÎÑßÃÇ Ú¦ÐÎ ÚÜÔ ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ. ÇÏ ÐÇÌÔÏÑ¦... ÔÇ ÓÏÇ ËÒÖÃÊÇ! ¢ØÕÆÊÇ. ¡ÏÇ
ÙÕÈÇØÂ ËÌÎÓËØÃÊÇ ÓË ÙÕÈÇØÕÆÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ ÑÇÏ ÙÕÈÇØ¦ ÛÁÓÇÚÇ, ÁÔÇÝ ÌÕØÁÇÝ ËÒÁÍÞÕß ÚÎÝ

ËÐÕßÙÃÇÝ, ÁÔÇÝ ËÚÇÃØÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ
ÚÂØÎÙÎ ÚÕß ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ ÙßÓÈÕÒÇÃÕß ÖÕß, ÄÓÜÝ, ßÖÕÑÆÖÚËÏ ÙÚÏÝ
ÓËÚØÂÙËÏÝ ÚÜÔ ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ. ¬Õ ÔÄÎÓÇ ÁÞËÏ ßÖÕÞÜØÂÙËÏ ÓÖØÕÙÚ¦ ÙÚÕÔ ÇßÚÕÙÑÕÖÄ
ÚÕß ßÖ¦ØÞËÏÔ ÑÇÏ ÕÏ ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ ÚÏÝ ßÖÕÊËÃÐËÏÝ ÚÕß
ÓÁÙÕß ÕÊÎÍÕÆÓËÔÕÏ ÙË ÁÔÇÔ ÇÍ×ÔÇ ¦ÔÏÙÕ. ÎÍÇÃÔÕßÔ ÙË ÙßÔÇßÒÃËÝ, ÌÚÏ¦ÞÔÕßÔ ÑÕÔÑ¦ØÊËÝ ÑÇÏ
ÓÖÒÕßà¦ÑÏÇ ÍÏÇ ÔÇ ÖØÕÜÛÂÙÕßÔ
ÚÕÔ ÙÑÕÖÄ ÚÕßÝ, ÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏ
ÓË ÚÇ «ÖØÜÏÔ¦ÊÏÑÇ», ßÖÎØËÚÕÆÔ
ÚÕ ÚÃÖÕÚÇ, ËÐÏÙ×ÔÕÔÚÇÏ ÓË ÚÕ ÞËÏØÄÚËØÕ trendy, ÍÃÔÕÔÚÇÏ ÁØÓÇÏÇ
ËÔÄÝ ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÕß ÞØÄÔÕß, ÚÕß ÞØÄÔÕß ÚÜÔ media. ÚÕ
ÚÁÒÕÝ ÇÖÒ×Ý ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔ ÚÕÔ
¡ÇÑÒÕÆÇÔ: ÚÕ ÓÁÙÕÔ ËÃÔÇÏ ÚÕ ÓÂÔßÓÇ. ßÚÄ ÖÕß ÛÁÒÕßÔ ÔÇ ÖÕßÔ
ÍÃÔËÚÇÏ ÙÆÔÛÎÓÇ ÑÇÏ Î ËÖÏÛßÓÃÇ
ÚÎÝ ÖØÕ×ÛÎÙÎÝ ÇßÚÕÙÑÕÖÄÝ.
ÇÏ ÚÕ ÑÕÏÔÄ ÑÆØÏË; ØÕÙÁØÞËÚÇÏ ÙÚÏÝ ÙßÔÇßÒÃËÝ, ÌÜÔ¦àËÏ,
ÖØÏÓÕÊÕÚËÃ ÚÇ ÓÁÙÇ, ÕÆÚË ÑÇÔ ÛßÓ¦ÚÇÏ ÍÏÇÚÃ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ËÐÇØÞÂÝ, ÖÕÏÕÝ ÂÚÇÔ Õ ÙÚÄÞÕÝ,
ÚÏ ÂÛËÒÇÔ ÔÇ ÖÕßÔ ÕÏ ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ. ¬ÕßÏÚ¦ØÕßÔ ÇÔÕÎÙÃËÝ, ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ ÙË ÎÒÃÛÏËÝ viral ÖØÕÑÒÂÙËÏÝ, ÙßÔÚÕÔÃàÕÔÚÇÏ ÓË ÚÎÔ
ÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇ ÑÇÏ ÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔ
ÛËÜØÃËÝ ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ, ÙßÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ ÓË ÚÕ ÁÔÇ Â ÚÕ ¦ÒÒÕ ÙÆÔÛÎÓÇ: Don’t look up Â look up!
ÒÁÖÕÔÚÇÝ Ñ¦ÖÕÏÕÝ ÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÑÇÚÇÒÂÍËÏ ËÆÒÕÍÇ ÙË ÁÔÇ
ËØ×ÚÎÓÇ ÖÕß ÄÓÜÝ ÊËÔ ÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÚÕß ¡ÇÑÁÏ ÑÇÏ ÊËÔ ÇÖÇÔÚ¦ÚÇÏ ËÊ×: ÏÇÚÃ ÙßÓÈÇÃÔÕßÔ ÄÒÇ ÇßÚ¦; ÏÇÚÃ
ÇßÚÕÃ ÕÏ ¦ÔÛØÜÖÕÏ Ñ¦ÔÕßÔ ÇßÚ¦
ÚÇ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ Â ÚÏ ÖØÕÑÇÒËÃ ÇßÚ¦ ÚÇ ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ ÌÇÏÔÄÓËÔÇ;
ØÑËÃ ÚÕ ÊÏÑÇÃÜÓÇ ÖÕß ÊÏËÑÊÏÑËÃ Õ ÙÆÍÞØÕÔÕÝ ¦ÔÛØÜÖÕÝ ÙÚÎÔ
¦ÖÕÉÂ ÚÕß ÁÞÕÔÚÇÝ ÜÝ ÑËÔÚØÏÑÄ ¦ÐÕÔÇ ÚÎÔ ËÒËßÛËØÃÇ ÑÇÏ ÚÎÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ ËÖÏÛßÓÃÇÝ ÚÕß;
ÚÎÔ ÇÖÇÐÃÜÙÎ Ñ¦ÛË ÇßÛËÔÚÃÇÝ
ÙË ÄÒÇ ÚÇ ÖËÊÃÇ ÇÌÕÆ Î ÚËÒÏÑÂ
ÑØÃÙÎ ÁØÞËÚÇÏ ÓË ÚÎÔ «¦ÖÕÉÎ»
ÖÕß ËÑÌØ¦àËÚÇÏ ÓÁÙÜ ÚÜÔ ÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô ÊÏÑÚÆÜÔ;
ËÔ ÇÔÇÌÁØÇÓË ÓÁÞØÏ Ú×ØÇ
ÖÕÒÒ¦ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÍÏÇ ÚÎÔ ßÖÄÛËÙÎ ÚÎÝ ÚÇÏÔÃÇÝ. ÞËÏ ¦ØÇÍË
ÑÇÓÏ¦ ÙÎÓÇÙÃÇ; ÇÏ ÚËÒÏÑ¦ ËÃÔÇÏ
ÑÇÒÂ ÚÇÏÔÃÇ; ¬Ï ÔÇ ÖÜ; ÒÒÕÏ ÒÁÔË ÔÇÏ ÑÏ ¦ÒÒÕÏ ÒÁÔË ÄÞÏ. ÇÏ ÕÏ
ÊÆÕ ÖÒËßØÁÝ, Ö¦ÔÚÜÝ, ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ ÚÎÔ ¦ÖÕÉÂ ÚÕßÝ ÓË ÓËÍ¦ÒÎ ÙÏÍÕßØÏ¦...

Το «Μηδενίζω εδώ» είναι το πρώτο βιβλίο της Βασιλικής Τερκενλή.
Eκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο
«Μελάνι» τον Ιούλιο του 2021. Η
συγγραφέας γεννήθηκε και ζει στη
Θεσσαλονίκη και διετέλεσε δικηγόρος, επιχειρηματίας και σύμβουλος ψυχικής υγείας σε ΜΚΟ απεξάρτησης.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;
~~¨ÉÐÖ ³ ~ÐÙË ÐÈ i
«ÑÜ~Ñ{~Ê 0¨{ÜoËÑ» ³iØ $ÜËK{Ñ Ò{o~ ~Ñ{ «0Ñ ÌÐ¨×Ñ ³ËÑ ³iØ ~ÌÜÑiØ» ³iØ åÜ~ÈÌiØ (ÑÑÙÒ~i.
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;
É Èo~ÜÌ{É  Í³Ñ Ñ~ ÓÑ Ê
å{ÙÒ, ÓÑØ ÐÑTÌØ ³È 9È Ñ{Ñ
È Ù{ÑTËÇÉ{ ÌÜi ³i È¨i ~Ñ{
³i Ì¨É{Ñ å×¨{~Ê ¨~É{ÐÓÈ Ñ
Ñ¨ÑÙÉ{ ÓÑ ÜÖ³{Ð Ñ³Ëo¨Ñ× ³iØ ËKÜÈ ³ ÑÈ³~¨Ò³¨Ñ
³È ÈÇÑ³ËÈ. É ³i Ñ×¨ÐÊ ÑÈ³Ê
É¨{ÜÑ{Ó³Ñ{ ³i oi ~Ñ{ ³i ÈTÊ ³È, ÑÐ×{Ki³ÉË ~Ñ{ ÑÑÙ{ÑÐ¨×É{ ³ ÉÑÈ³Ì ³È ÐÓÑ ÑÌ ³i
ÉÐÉ{¨ËÑ ³È. 0 K{KÜË ÐÒÇÉ³Ñ{
«ÈÇÒ³{» ³È .³ËKÉ ,. ÌÈTÉ³
(É~Ù. ÜÜi{~Ò ¨ÒÐÐÑ³Ñ).
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε και γιατί;
ÑÜ ³ Ë~ ÑÇÑ³ÇÒ~i, ³ ¨K{
{ÒÜÐ, ³i åÜ~ÈÌi (ÑÑÙÒ~i ~Ñ{

³i Ò¨ ÑÐKÈÒ~i. É ³{oÐÒ³{Ñ Ê ÐÉ ÉÂÓ×¨ÑÑ { {ÙÓÉØ ³ÈØ.
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου; Ποιο
κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;
ÛÉ Ù{ÒKÑÑ ~Ò{ ~ÜÑ{~Ì K{KÜË
¨Ì×Ñ³Ñ, Ö³É ÓÐÑÚÑ ~Ò³{ ÉÙ{Ñ×Ó¨ ÑÌ ~Ò{ Üo³ÉT{~Ì
K{KÜË ÑÈ³Ì ³ ~Ñ{¨Ì. (É¨{Ì³É¨ Ù{ÑKÒÇ K{KÜËÑ ÈTÜoËÑØ,
Ì³É { ÓÉØ Üi¨×¨ËÉØ ÉËÑ{
Ñ~ÑÙiÐÑÍ~ÓØ.
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
0 { ÜÈÙ{ÑKÑÐÓ K{KÜË ÐÈ
ÉËÑ{ «$ ¨{³ÌØ ÂÑÑ³ÑÈ¨É³Ñ{»
³È Ë~È ÑÇÑ³ÇÒ~i.
Τα ναρκωτικά στην περίπτωση της
Γιάννας είναι η αρρώστια ή μόνο το
σύμπτωμα της αρρώστιας;
{Ñ ³i {ÒÑ ~Ñ{ o{Ñ ~ÒÚÉ ÉÚ{ÐÓ ³Ñ Ñ¨~³{~Ò ÉËÑ{ ³ ÖÐ³ÐÑ ~Ñ{ ÌT{ i Ñ¨¨³{Ñ. 0 «iÙÉËÇ ÉÙ» ÙÉ ÉËÑ{ ÓÑ K{KÜË o{Ñ ³i
ÑÉÂÒ¨³ii, ÑÜÒ i Ù{ÑÙ{~ÑËÑ ³iØ
È¨ÙÌ³iÉ ÌÜÑ ³Ñ ÈÌÜ{Ñ.
Πόσο δύσκολο (ή βολικό) είναι η
χρήση της ψυχαναλυτικής συνεδρίας ως βασικού καμβά σε μια μυθοπλαστική αφήγηση;
³Ñ ÜÖ KÜ{~Ì o{Ñ ÐÓÑ Ñ ÈÙÓ ³ Ñ¨ÉÜÚÌ ÐÉ ³ Ñ¨Ì ÐÓÑ ÑÌ ³{Ø ÚÉ¨ÑÉÈ³{~ÓØ ÈÉÙ¨ËÉØ. $ ~ÑÐKÒØ ÑÈ³ÌØ ÐÉ KÊÚiÉ Ñ
ÂÉÙ{Ü Ð{Ñ K{o¨Ñ×ËÑ ÐÓÑ ÑÌ
ÒÜÐÑ³Ñ ³ T¨Ì ~Ñ{ ³i Ñ³ËÜii
³iØ i¨ËÙÑØ ³Ì³É ~Ñ{ ³¨Ñ.
Σε ποιο βαθμό η ιδιότητά σας, ως
συμβούλου ψυχικής υγείας,
καθόρισε το μυθιστόρημά σας;
0Ì i ÉÐÉ{¨ËÑ ÐÈ Ø ÚÉ¨ÑÉÈÌÐÉi, Ì ~Ñ{ i {Ù{Ì³i³Ò
ÐÈ Ø ÈÐKÖÜÈ ~ÑÚÌ¨{Ñ ³i ¨³i Èoo¨Ñ×{~Ê ÐÈ ÑÌÉ{¨Ñ, ~ÑÚØ
ÉÓÜÉÂÑ Ñ o¨Ò o{Ñ
¨ÒoÐÑ³Ñ È o¨ËÇ
ÒÐÉÑ ÑÌ ³i ÇÊ ÐÈ
Ê ÓÐÐÉÑ ÑÌ ³{Ø Ù{ioÊÉ{Ø ÒÜÜ ÑÚ¨ È
ÐÉ ÉÐ{³ÉÖ³i~Ñ ~Ñ{ Ñ
Ði ÉÐÜÑ~ ³i KÒÑ
³iØ Ó¨ÉÈÑØ.
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Δ

εινός ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ ÑÇÏ ÕÐÆÝ
ÑØÏÚÏÑÄÝ, Õ ÚÇÆØÕÝ ÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ ÙßÔËÞÃàËÏ ÚÎ ÓÕÔÇÞÏÑÂ
ÖÕØËÃÇ ÚÕß. ÐÇÑÕÒÕßÛËÃ ÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝ ÖÕÏÑÃÒËÝ ÖÔËßÓÇÚÏÑÁÝ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝ ÚÕß ÔÇ ÊÏÇÈ¦àËÏ ÑËÃÓËÔÇ
ÐÁÔÎÝ ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ. ÇÏ ÄÖÜÝ ÙÚÕ
ÈØÇÈËßÓÁÔÕ «±ÖÄ ÚÕ ÌÜÝ ÚÕß ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ», ÁÚÙÏ ÑÇÏ ÙÚÕ «¡ßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÄ ÇÔÇÍÔÜÙÚÂØÏÕ» ÙßÔËÞÃàËÏ ÔÇ ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ ÚÕ ÃÞÔÕÝ
ÚÕßÝ, ÔÇ ÙßàÎÚ¦ ÚÎ ÈÇØÆÚÎÚÇ ÖÕß
ÇÖÕÑÚÕÆÔ ÓÁÙÇ ÚÕß, ÑÇÛ×Ý ÌÇÔËØ×ÔÕßÔ ÚÇ ÎÛÏÑ¦ ÊÏÒÂÓÓÇÚÇ ÓÖØÕÙÚ¦ ÙÚÇ ÕÖÕÃÇ ÛÁÚÕßÔ ÚÕßÝ ÂØÜÁÝ
ÚÕßÝ. ©ÖÜÝ ÁÞÜ ÙÎÓËÏ×ÙËÏ ÖÇÒÇÏÄÚËØÇ, Õ ÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ ËÖÏÞËÏØËÃ
ÓÏÇ ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂ ÑØÏÚÏÑÂ Î ÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏ ÙÚÏÝ ÓÁØËÝ ÓÇÝ ßÖÕÞÜØÂÙËÏ.
ÃÔÇÏ Î ÑØÏÚÏÑÂ ÚÜÔ ethics, ÚÎÝ
morality, ÚÕß ÎÛÏÑÕÆ ÖØÕÚ¦ÍÓÇÚÕÝ, ÁÔÇ ËÃÊÕÝ ÖÕß ÓË ÚÎÔ ËÏÙÈÕÒÂ ÚÕß ÖÇØÜÊÏÇÑÕÆ ÑÒÃÓÇÚÕÝ ÑÇÏ
ÚÎÝ ÙÞËÚÏÑÏÙÚÏÑÂÝ ÇÔËÓËÒÏ¦Ý ÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔ ÖËÔÂÔÚÇ ÞØÄÔÜÔ ÇÖ×ÒËÙË ÚÕ ÑÆØÕÝ ÖÕß ÊÏÁÛËÚË ÙÚÕßÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝ ÇÏ×ÔËÝ. ÇÏ ÄÓÜÝ,
ÚÕ ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ ÊËÔ ÐÁÞÇÙË ÚÎÔ
ÎÛÏÑÂ, ÕÆÚË ÑÇÏ Õ ÚÇÆØÕÝ ÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ, ÄÖÜÝ ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÖËØÃÚØÇÔÇ ÕÏ ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ ÚÕß.

ÒÓÖÁØ ÇÓÆ, ¡ÏÙÁÒ ©ßËÒÓÖÁÑ,
¡ÁØÏÒÏÔ ªÄÓÖÏÔÙÕÔ, ÇÔ ¡ÇÑ ÏÕÆÇÔ, ÄÓËØÙËÚ ¡ÕÓ, ÓÕÝ ©à, ÇØÕÔ ÖËÒÌÁÒÔÚ, ²¦ÏÔØÏÞ ¡ÖËÒ,
ØÃÓÕ ÁÈÏ, ÔÚÓÕßÔÚ ÑÕÝ, ÑØ¦ÞÇÓ ÑØÏÔ, ¡ÇÐÃÓ ÁÕ, ¢ÃÒÏÖ ªÕÚ,
ÏÄàËÌ ªÕÚ, ÒÃ ÏàÁÒ, ²¦ÕßÇØÔÚ
¢ÇÙÚ, ÚÁÌÇÔ ¬ÙÈ¦ÏÞ, ÈËÚÒ¦ÔÇ
ÒËÐÁÍÏËÈÏÚÝ. ©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ËÐËÚ¦àËÏ ËÃÑÕÙÏ ÖÁÔÚË
ÙÆÍÞØÕÔÕßÝ ÑÇÏ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÕßÝ ÖËàÕÍØ¦ÌÕßÝ ÚÇ ÁØÍÇ ÚÜÔ ÕÖÕÃÜÔ
ËÃÊÇÔ ÚÕ ÌÜÝ Â
ÐÇÔÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦
ÙÚÏÝ ÓÁØËÝ ÓÇÝ.
©Ï ÑØÏÚÏÑÁÝ ÚÕß
ÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎ ÊÏÇÛÁÚÕßÔ ÙÚÇÛËØÁÝ. ÇÚ’ ÇØÞ¦Ý,
ÁÞÕßÔ ÚÕ Þ¦ØÏÙÓÇ
ÖÜÝ ÙßÔÊÁÕßÔ ÚÏÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝ ÚÕß ÓË ÄÙÇ ÙßÓÈÇÃÔÕßÔ ÍÆØÜ ÓÇÝ, ÓË ÚÇ ÓËÍ¦ÒÇ ÍËÍÕÔÄÚÇ ÚÎÝ ËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝ. ÏÄÚÏ ÍÏ’
ÇßÚÄÔ ÚÇ ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇ ÊËÔ ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÕÆÚË ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ ÑÇÏ ÌßÍÂ
ÕÆÚË ÆÒÎ ÍÏÇ ÇÑÇÊÎÓÇáÑÁÝ ÓËÒÁÚËÝ,
ÇÒÒ¦ ÕÞÂÓÇÚÇ ÍÏÇ ÔÇ ÊÏËßØÆÔÕßÓË
ÚÎÔ ËÓÖËÏØÃÇ ÓÇÝ, ÍÏÇ ÔÇ ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË ÑÇÒÆÚËØÇ ÚÏ ÙßÓÈÇÃÔËÏ ÓÁÙÇ
ÓÇÝ ÑÇÏ ÚÏ ÙßÓÈÇÃÔËÏ ÙÚÏÝ ÙÞÁÙËÏÝ

ÓÇÝ ÓË ÚÕßÝ ¦ÒÒÕßÝ. ÚÙÏ, ÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎ ÚÕß ÇÓÆ ÞÇØ¦ÙÙËÏ ÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÆÝ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÕÔ ÑÄÙÓÕ ÚÎÝ ÖÇÔÕÆÑÒÇÝ ÑÇÏ ÚÜÔ ÊÏÑ×Ô
ÓÇÝ ÎÓËØ×Ô ÚÎÝ ÖÇÔÊÎÓÃÇÝ
COVID. ÇÏ ÙÚÎÔ ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÚÕß
«§ÕËÓÈØÃÕß» ÚÕß ²ÄØÞË ÑÇÒ¦Ô
ÙßÔÊÁËÏ ÚÎ ÊÕÒÕÌÕÔÃÇ ÚÜÔ ÁÐÏ
ÏÎÙÕßÏÚ×Ô ÏËØÁÜÔ ÇÖÄ ÚÕÔ ÙÇÒÈÇÊÕØÏÇÔÄ ÙÚØÇÚÄ ÚÕ 1989 ÓË ÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÇÍÏÕÖÕÃÎÙÎÝ ÚÜÔ ÊËÑÇÖÁÔÚË ÊÕÒÕÌÕÔÎÛÁÔÚÜÔ ÒÍËØÏÔ×Ô
ÏËØÁÜÔ ÑÇÏ ÓÕÔÇÞ×Ô, ÖÕß ¦ÔÕÏÐË
ÖØÄÙÌÇÚÇ Õ ¦ÖÇÝ ¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝ.
ËÆÚËØÕ ¦ÐÕÔÇ
ÚÜÔ ÑØÏÚÏÑ×Ô ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÕÏ ÛËÓÇÚÏÑÁÝ ÚÎÝ ÇÍ¦ÖÎÝ,
ÚÎÝ ÙßÓÖÄÔÏÇÝ,
ÚÎÝ ËÖÏËÃÑËÏÇÝ ÑÇÏ ÚÎÝ ÑÇÒÕÙÆÔÎÝ, ÇØËÚ×Ô ÇßÛÄØÓÎÚÜÔ Â ÙßÔËÏÊÎÚ×Ô, ÕÏ ÕÖÕÃËÝ ÛÁÚÕßÔ ÚÕ
ÁÔÇ ÑÇÏ ÇÐËÖÁØÇÙÚÕ àÂÚÎÓÇ: ÚÎÔ
ÎÛÏÑÂ ÚÎÝ ËßÛÆÔÎÝ ÓÇÝ ÇÖÁÔÇÔÚÏ ÙÚÕÔ ¦ÒÒÕÔ ËßÛÆÔÎ ÙË ÑÇÏØÕÆÝ ÂØËÓÕßÝ, ÙË ÑÇÏØÕÆÝ ÌÕßØÚÕßÔÏÇÙÓÁÔÕßÝ ÑÇÏ ÙÚÏÝ ÇÑØÇÃËÝ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ. ©ÖÄÚË ËØÞÄÓÇÙÚË
ÙÚÕÔ ÚØÃÚÕ ¦ÐÕÔÇ, ÙÚÕ, ÇÐËÊÏ¦-

ÒßÚÇ ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕ ÓË ÚÇ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ, àÂÚÎÓÇ ÚÎÝ ÛËÓÇÚÏÑÂÝ ÚÕß
ÑÇÑÕÆ – ÙÚÕ ÇÖØÄÙÜÖÕ ÌßÙÏÑÄ
ÑÇÑÄ, ÚÕÔ Û¦ÔÇÚÕ Â ÚÎ Ó¦ÙÚÏÍÇ
ÚÎÝ ÇØØ×ÙÚÏÇÝ ÑÇÏ ÚÜÔ ÌßÙÏÑ×Ô
ÑÇÚÇÙÚØÕÌ×Ô, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÙÚÕ ÏÙÚÕØÏÑÄ-ÑÕÏÔÜÔÏÑÄ ÑÇÑÄ ÖÕß ÒÇÓÈ¦ÔËÏ ÚÕ ÖØÄÙÜÖÕ ÚÕß ÊÏÇÙÚØÕÌÏÑÕÆ
AÒÒÕß ÖÕß ÖØÕÐËÔËÃ ÚÕÔ ÄÒËÛØÕ.
ÏÇÚÃ ÕÏ ÇÖÕÞØ×ÙËÏÝ ÚÕß ÑÇÑÕÆ
ËÃÔÇÏ ÇÖËÏØ¦ØÏÛÓËÝ ÖÕÏÑÃÒÒÕÔÚÇÝ
ÇÖÄ ÚÕ ÑÇÑÄ ÖÕß ÖØÕÑÇÒËÃ ÑÇÔËÃÝ
ËÏÝ ËÇßÚÄÔ, ÚÕ ÑÇÑÄ ÚÎÝ ËØÜÚÏÑÂÝ
ËÑÊÃÑÎÙÎÝ, ÚÕ ÑÇÑÄ ÚÎÝ ÌÕÔÚÇÓËÔÚÇÒÏÙÚÏÑÂÝ ÙÑÁÉÎÝ, ÚÕ ÑÇÑÄ ÚÎÝ
ßÖÕÑØÏÚÏÑÂÝ ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝ ÚÎÝ ÖÃÙÚÎÝ ÓÁÞØÏ ÚÕ ÇÊÏÇÔÄÎÚÕ ÑÇÑÄ ÚÕß ©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝ.
¬ÁÚÇØÚÕÝ ¦ÐÕÔÇÝ, ÚÁÒÕÝ, Î ÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇ ÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ ÊÏÇÑØÃÙËÜÔ ÑÇÏ ÄÞÏ ÓÕÔÕÑÄÓÓÇÚÜÔ ÑØÃÙËÜÔ, ÊËÊÕÓÁÔÕß ÄÚÏ Î ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÓÇÆØÕ-¦ÙÖØÕ,
ÇÒÒ¦ ÖÒÂÛÕÝ ÇÖÄ ÊÏÌÕØÕÆÓËÔËÝ
ÍÑØÃàËÝ à×ÔËÝ. ÇÏ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÏÝ
ÙÚÇÛËØÁÝ ÚÎÝ ÑØÏÚÏÑÂÝ, ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË ÑÇÏ ÚÏÝ ÕÐßÊËØÑËÃÝ ÓÕÔÇÊÏÑÁÝ ÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ ÖÕß Ñ¦ÔËÏ Õ
ÕßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ ÄÖÜÝ Î ÇÔ¦ÊËÏÐÎ ÚÎÝ ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÝ ÌØ¦ÙÎÝ
ÙÚÎÔ «ÇÚØÏÑÂ ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦» ÚÕß
¢ÃÒÏÖ ªÕÛ ÍÏÇ ÚÕÔ ÉßÞÕØØÇÍÕÆÔÚÇ ÖÇÚÁØÇ ÚÕß: «ÃÔÇÏ ÊÆÙÑÕÒÎ
ÊÕßÒËÏ¦ Õ Û¦ÔÇÚÕÝ, ÑÏ Õ ÖÇÚÁØÇÝ
ÓÕß ÂÚÇÔ ÊÕßÒËßÚÇØ¦Ý».

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
«Ο ΚΑΡΠΟΥΖΟΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ»
Εικονογράφος Ιωάννα
Κανάρη Παπαδοπούλου
σελ. 24

«O ÇØÖÕßàÕÊËÏÔÄÙÇßØÕÝ»
ËÃÔÇÏ ÓÏÇ ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ ÏÙÚÕØÃÇ, ÖÕß ËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏ ÙÚÎ ÓÇÑØÏÔÂ Þ×ØÇ ÚÎÝ ÇØÖÕßÇàÃÇÝ,
ÍÏÇ ÚÎ ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ ÓÏÇÝ Þ×ØÇÝ, ÚÎÔ ÕÓÇÊÏÑÄÚÎÚÇ ÑÇÏ ÚÎÔ
ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ. © ÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕÝ ÈÇÙÏÒÏ¦Ý ÒÇÖÕÆÚÏÕÝ,
ÄÚÇÔ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÌÆÍËÏ, È¦àËÏ
ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚËÝ ÓË ÚÎ ÙËÏØ¦
ÚÕßÝ ÚÁÙÙËØÏÝ ÖØÃÍÑÏÖËÝ ÑÇÏ

ÖØÏÍÑÃÖÏÙÙËÝ, ÊÃÔÕÔÚ¦Ý ÚÕßÝ
ÇÖÄ ÁÔÇ ËÌÄÊÏÕ ÍÏÇ ÔÇ ÒÆÙÕßÔ
ÚÇ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ. ©
Ó¦ÍÕÝ ÇÑØ¦ÏÇ ÛÇ ËÖÏÈÒÁÉËÏ
ÑÇÏ Õ ÇØÖÕßàÕÊËÏÔÄÙÇßØÕÝ
ÛÇ ÈÕÎÛÂÙËÏ ÚÕÔ ÖØÃÍÑÏÖÇ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÑÇÏ ÚËÒÏÑ¦ ÄÒÎ
ÚÎ Þ×ØÇ.
¬Õ ÈÏÈÒÃÕ ÊÏÇÔÁÓËÚÇÏ, ÙË
ÉÎÌÏÇÑÂ ÓÕØÌÂ, ÇÖÄ ÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂ Read Library.
ØËÃÚË ÄÒËÝ ÚÏÝ ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ ÍÏÇ ÚÕ ÈÏÈÒÃÕ ÑÇÏ ÚÕßÝ ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ ÚÕß ÄÖÜÝ ÑÇÏ ÖÒÕÆÙÏÕ ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄ ßÒÏÑÄ ÙÚÎ
https://www.read-library.
com/
Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com
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ΜΝΗΜΕΙΑ

Ο «πόλεμος» για τον Αγνωστο Στρατιώτη
Ενενήντα χρόνια από την αποπεράτωση του μνημείου, η «Κ» θυμάται τις περιπέτειες μιας «τομής» στην ιστορία της Αθήνας
Της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΒΟΖΑΝΗ*

Το 2022 ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ 90 ÞØÄÔÏÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇÖÕÖËØ¦ÚÜÙÎ ÚÕß
ÓÔÎÓËÃÕß ÚÕß ÍÔÜÙÚÕß ÚØÇÚÏ×ÚÎ, ÃÙÜÝ ÚÕß ÖÏÕ ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆ
ÊÎÓÄÙÏÕß Þ×ØÕß - ÓÔÎÓËÃÕß ÚÎÝ
ÔËÄÚËØÎÝ ÛÂÔÇÝ.
ÂÓËØÇ ËÃÔÇÏ ÇÊÆÔÇÚÕÔ ÔÇ ÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓË ÚÎÔ ÖËØÏÕÞÂ ÓËÚÇÐÆ ÚÕß
ÑÚÏØÃÕß ÚÎÝ ÕßÒÂÝ ÑÇÏ ÚÎÝ ÖÒÇÚËÃÇÝ ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ ÓË ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ. ¬Õ ÁØÍÕ ËÃÔÇÏ ÚÄÙÕ
¦ØØÎÑÚÇ ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕ ÓË ÚÎÔ ËÏÑÄÔÇ ÚÎÝ ÛÂÔÇÝ ÑÇÏ ÚÕ ÑÚÃØÏÕ ÚÎÝ
ÕßÒÂÝ, ÖÕß ÊÆÙÑÕÒÇ Ñ¦ÖÕÏÕÝ ßÖÕÉÏ¦àËÚÇÏ ÚÎÔ ÁÔÚÇÙÎ ÓË ÚÎÔ ÕÖÕÃÇ
ËÖÏÑØÃÛÎÑË ÙÚÎÔ ËÖÕÞÂ ÚÕß, ÇÖÄ
ÚÎÔ ÖØÕÑÂØßÐÎ ÚÕß ÙÞËÚÏÑÕÆ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ ÁÜÝ ÑÇÏ ÚÎÔ ßÒÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÕß. ÚÎ ÞÕØËÃÇ ÜÙÚÄÙÕ ÚÜÔ ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ ÖÕß ÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ ÖØÕÑÇÒÕÆÔ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÕÏ ËÖËÓÈ¦ÙËÏÝ
ÙÚÕÔ ÊÎÓÄÙÏÕ Þ×ØÕ, Î ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÚÕß ÓÔÎÓËÃÕß ËÃÔÇÏ ÐËÞÜØÏÙÚÂ.
¬Õ ÙßÓÈÕÒÏÑÄ ÚÕß ÌÕØÚÃÕ ÖØÕÑÇÒËÃ ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ ÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝ ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ ÖÕß ËÔÚËÃÔÕÔÚÇÏ ÓË ÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎ ÚÎÝ ÈØÇÈËßÓÁÔÎÝ
ÓËÒÁÚÎÝ ÑÇÏ ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ ÓÁÞØÏ ÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎ ÚÕß ÁØÍÕß, ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ ÇÑÄÓÎ ÑÇÏ ÚÎÔ ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÇÐÃÇ ÚÎÝ ÇÔ¦ÍÒßÌÎÝ ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ.
ÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ, ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÊÏÇÓ¦ÞËÝ ÖÕß ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔ ÚÎ ÙÎÓÇÙÃÇ ÖÕß ÌÁØËÏ Õ ÙÞË-

ÊÏÇÙÓÄÝ ÚÕß ÊÎÓÄÙÏÕß Þ×ØÕß –Î
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ ÑÇÏ Î ÚÁÞÔÎ– ÄÞÏ
ÓÄÔÕ ÙÚÎ ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ ÙÞÁÙËÜÔ,
ÑÏÔÂÙËÜÔ, ÛË¦ÙËÜÔ ÙÚÎÔ ÖÄÒÎ,
ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÙÚÎ ÙßÍÑØÄÚÎÙÎ ÚÎÝ ÙßÒÒÕÍÏÑÂÝ ÓÔÂÓÎÝ ÑÇÏ ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ.
ÚÕÔ ÚØÄÖÕ, ËÔÚÁÒËÏ, ÖÕß Î ÑËÔÚØÏÑÂ ËÐÕßÙÃÇ ÑÇÏ Î ÑÕÏÔÜÔÃÇ Ñ¦ÛË
ËÖÕÞÂÝ ËÖÏÒÁÍËÏ ÔÇ ÇÌÎÍÎÛËÃ ÚÎ
ÙÞÁÙÎ ÚÎÝ ÓË ÚÕ ÖÇØËÒÛÄÔ ÑÇÏ ÔÇ
ÇÖËßÛßÔÛËÃ ÙÚÕ ÓÁÒÒÕÔ.
¡ÔÎÓËÃÇ ÇÌÏËØÜÓÁÔÇ ÙÚÕßÝ
ÇÌÇÔËÃÝ ÔËÑØÕÆÝ ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ ÙÚÎÔ

Ú×Ô ÍÏÇ ÚÕÔ ÞÇÓÄ ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÔÁÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ.  ÖØÕÑÂØßÐÎ
ÚÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ ÍÃÔËÚÇÏ ÙË ÓÏÇ ÌÕØÚÏÙÓÁÔÎ ÖËØÃÕÊÕ, ÓÄÒÏÝ ÚØÃÇ ÞØÄÔÏÇ ÓËÚ¦ ÚÎ
¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ. ÁØÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ÚÄÔÜÙÎ ÚÎÝ ËÛÔÏÑÂÝ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÝ, ÚÕ ÓÔÎÓËÃÕ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ËÐßÖÎØËÚËÃ ÑÇÏ ÓÏÇ ÏÊÏÇÃÚËØÇ
ËÖÏÛßÓÎÚÂ ÊÏÇÙÆÔÊËÙÎ ÖÕß ÑÇÛÕØÃàËÏ ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝ ÑÇÏ ÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÁÝ ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝ: ÇßÚÂÔ ÚÕß ÔÁÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆ ÑØ¦ÚÕßÝ ÓË ÚÕ ÇØÞÇÏ-

ÕËÒÒÎÔÏÑÄ ÖÇØËÒÛÄÔ.  ÙÆÒÒÎÉÎ ÚÕß ÞØÁÕßÝ ÇÖÄÊÕÙÎÝ ÚÏÓÂÝ
ÙÚÕßÝ ¦ÍÔÜÙÚÕßÝ ÖËÙÄÔÚËÝ ÓË
ÚÎ ÙßÓÈÕÒÏÑÂ «ÚÇÌÂ» ÚÕßÝ ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ ÙÚÕÔ ÖÏÚ¦ÌÏÕ ÚÕß
ËØÏÑÒÂ, «...ÓÃÇ ÑÒÃÔÎ ÑËÔÂ ÌÁØËÚÇÏ ËÙÚØÜÓÁÔÎ ÚÜÔ ÇÌÇÔ×Ô, ÕÏ
ÇÔ ÓÎ ËßØËÛ×ÙÏÔ ËÝ ÇÔÇÃØËÙÏÔ...»
(ÕßÑßÊÃÊÎÝ 2.34.3), ÇÖÕÚËÒÕÆÙË ÑÇÏ ÔÄÓÕ ÚÎÝ ÖÄÒÎÝ-ÑØ¦ÚÕßÝ
ÚÎÝ ÛÂÔÇÝ («ÒÁÔÎ» ßØÏÖÃÊÎ).
ÕÏÕÝ ËÃÔÇÏ ÄÓÜÝ Õ ÏÊÇÔÏÑÄÝ ÚÄÖÕÝ
ßÖÕÊÕÞÂÝ ËÔÄÝ ÚÁÚÕÏÕß ÓÔÎÓËÃÕß;

Διαφωνούντες
με την προτεινόμενη
από τον διαγωνισμό
θέση των παλαιών ανακτόρων αντιπρότειναν
τον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης ως «τοποθεσία αθόρυβη και
εμπνέουσα σεβασμό».
ßØ×ÖÎ ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏ ÑßØÃÜÝ
ÓËÚ¦ ÚÕ ÚÁÒÕÝ ÚÕß Ø×ÚÕß ÇÍÑÕÙÓÃÕß ÕÒÁÓÕß ÜÝ ÓÏÇ ÇÖÄÖËÏØÇ
ÚÎÝ ÖÕÒÏÚËÃÇÝ ÔÇ ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ ÚÕ
ÇÃÙÛÎÓÇ ÚÎÝ ÙßÒÒÕÍÏÑÂÝ ÇÖ×ÒËÏÇÝ, ËÑÚÕÔ×ÔÕÔÚÇÝ ÚÎÔ ÇÖËÒÖÏÙÃÇ ÑÇÏ ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎ ÚÜÔ ÖÕÒÏ-

Την ευθύνη ÑÓoÉ¨iØ ³È ÐiÐÉËÈ È TÉÙËÑÉ  ÐÐÑÈÊÜ ÑÇÑ¨ËÙiØ
ÑÓÜÑKÉ ¨{~Ò  ÜÉÈÚÓ¨{Ø É{ÇÓÜØ (1929).

¬ÎÔ ËÖÕÞÂ ÖÕß ÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÇÏ
Î ÏÊÁÇ ÑÇÚÇÙÑËßÂÝ ÚÕß ÓÔÎÓËÃÕß
(1925), ÓÖØÕÙÚ¦ ÇÖÄ ÚÎÔ ÑßØÃÇ
ËÃÙÕÊÕ ÚÜÔ ÖÇÒÇÏ×Ô ÇÔÇÑÚÄØÜÔ
ÑÇÏ ÓÁÞØÏ ÚÎ ÒËÜÌÄØÕ ÓÇÒÃÇÝ
ËÑÚËÃÔËÚÇÏ Î «ÖÒÇÚËÃÇ ÚÜÔ ÇÔÇÑÚÄØÜÔ», ÖÕß ÇÔ ÑÇÏ ÇÖÕÚËÒËÃ ÚÕÔ
ÑÆØÏÕ Þ×ØÕ ÖØÄÙÈÇÙÎÝ ÙÚÕ ÑÚÃØÏÕ, ÊÏÇÛÁÚËÏ ÐËÑ¦ÛÇØÇ ÊÎÓÄÙÏÕ
ÞÇØÇÑÚÂØÇ.  ËÖÏÒÕÍÂ ÚÎÝ ÇÔÁÍËØÙÎÝ ÚÕß ÓÔÎÓËÃÕß ÙÚÕÔ Þ×ØÕ ÇßÚÄ ÁÞËÏ ÙÇÌ×Ý ÙßÓÈÕÒÏÑÁÝ
ÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝ ÒÄÍÜ ÚÎÝ ¦ÓËÙÎÝ
ÍËÏÚÔÃÇÙÂÝ ÚÕß ÓË ÚÕ ÑÚÃØÏÕ ÚÜÔ
ÇÔ¦ÑÚÕØÜÔ, Î ÞØÂÙÎ ÚÕß ÕÖÕÃÕß
ËÃÔÇÏ ÚÎÔ ËÖÕÞÂ ÇßÚÂ ßÖÄ ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ.  ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ, ÊË,
ÔÇ ÙÞËÚÏÙÚËÃ Î ÛßÙÃÇ ÚÕß ÍÔÜÙÚÕß ÚØÇÚÏ×ÚÎ ÓË ÚÕ ßÖÕßØÍËÃÕ
ÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô, ÖÕß ÖØÕÑÎØÆÙÙËÏ
ÚÕÔ ÙÞËÚÏÑÄ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄ ÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝ ÑÇÏ ÚÎ ÙÚÁÍÇÙÂ ÚÕß ÙÚÕ
ÑÚÃØÏÕ, ÐËÙÎÑ×ÔËÏ ÚÕßÝ ÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÝ ÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÕßÝ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ÇÔÚÃÒÕÍÕ, Î
ÛÁÙÎ ÚÕß ÓÔÎÓËÃÕß ÕÌËÃÒËÏ ÔÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏ ÙßÔÛÂÑËÝ «ÏËØÄÚÎÚÇÝ» ÑÇÏ «ÙÏÜÖÂÝ» ÙË ÇÔÇÌÕØ¦
ÓË ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÏÙÚÕØÏÑ¦ ÑÚÃÙÓÇÚÇ, ÓÔÎÓËÃÇ ÑÇÏ ÚÕÖÕÛËÙÃËÝ, ÄÖÜÝ
ÚÕ ËÊÃÕÔ ÚÕß ØËÜÝ, ÚÕ Ú¦ÊÏÕ,
ÕÏ ÒÄÌÕÏ ØÊÎÚÚÕÆ ÑÇÏ ¢ÏÒÕÖ¦ÖÖÕß, Õ ËØÇÓËÏÑÄÝ Â ÇÑÄÓÇ ÑÇÏ
Õ Þ×ØÕÝ ÊÃÖÒÇ ÙÚÎ ¡ÎÚØÄÖÕÒÎ.
ÔÊËÏÑÚÏÑÂ Î ¦ÖÕÉÎ ÚÕß ÑÇÛÎÍÎÚÂ ÚÎÝ ØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ ÞÕÒÂÝ

¡, ÔÚ×ÔÎ ×ÞÕß, ÖÕß ÛËÜØËÃ «ÛËÇÚØÏÙÓÄ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ ÓÇÝ
ÑÇÏ ËÖÃÊËÏÐÎ» ÚÎÔ ÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÎ
ÇÖÄ ÚÕÔ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄ ÛÁÙÎ, ÇÔÚÏÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÝ ÚÕÔ ËØÄ Ø¦ÞÕ ÚÎÝ
ÑØÄÖÕÒÎÝ ÜÝ «ÚÕÖÕÛËÙÃÇ ÇÛÄØßÈÎ ÑÇÏ ËÓÖÔÁÕßÙÇ ÙËÈÇÙÓÄ».
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÖØÄÚÇÙÂ ÚÕß,
«...Î Ò¦ÐËßÙÎ ÙÚÕÔ ÈØ¦ÞÕ ÓÏÇÝ
ÇÖÒÂÝ Ò¦ØÔÇÑÇÝ ÛÇ ËÃÔÇÏ Õ ÓÄÔÕÝ ÊßÔÇÚÄÝ ÑØÃÑÕÝ ÖÕß ÙßÔÊÁËÏ
ÚÏÝ ÊßÕ ËÖÕÞÁÝ».
©Ï ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÊØÏÓÆÚËØËÝ ÓËÚ¦ ÑÇÏ ÚÇ ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ ÚÕß ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ (1926), ÇÔ
ÑÇÏ ßÖÁØ ÚÎÝ ÈØÇÈËßÓÁÔÎÝ ÖØÄÚÇÙÎÝ Ú¦ÙÙÕÔÚÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ ÇÖÄ ÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ ÑÇÏ ÚÕ ËÐÜÚËØÏÑÄ. ¡Ë ÚÎ
ÛËÚÏÑÂ ÍÔÜÓÕÊÄÚÎÙÎ ËÏÊÏÑÂÝ ËÖÏÚØÕÖÂÝ ÖÕß ÙßÙÚÂÔËÚÇÏ ÊÏ¦ ÔÄÓÕß
(1928), ËÍÑØÃÔËÚÇÏ ËÔÚÁÒËÏ Î ÇÔ¦ÛËÙÎ ÚÎÝ ÓËÒÁÚÎÝ ÚÕß ÁØÍÕß ÙÚÕÔ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ ÚÕß ÖØ×ÚÕß ÈØÇÈËÃÕß, ÓÓÇÔÕßÂÒ ÇàÇØÃÊÎ. ¥ÙÚÄÙÕ, ÚÎÔ ËßÛÆÔÎ ÇÔÁÍËØÙÎÝ ÚÕß
ÓÔÎÓËÃÕß ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ Õ ÒËßÛÁØÏÕÝ ËÔÏàÁÒÕÝ (1929),
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÙÞËÊÄÔ ÓË ÚÎÔ ÇÖÄÌÇÙÎ ÓËÚÇÚØÕÖÂÝ ÚÜÔ ÖÇÒÇÏ×Ô ÇÔÇÑÚÄØÜÔ ÙË ÕßÒÂ ÚÜÔ ÒÒÂÔÜÔ.
¡Ë ÚÎ ÊÏÖÒÂ ÇßÚÂ ÑÃÔÎÙÎ ÚÕß ËÔÏàÁÒÕß ÚÕ ÓÔÎÓËÃÕ ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔ ÙÚÕÔ ÔÇÄ ÚÎÝ ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ, ÚÕÔ ÖÏÕ ÏËØÄ ÃÙÜÝ ÚÜÔ ÚÄÖÜÔ,
ÙÚÕ ÑÁÔÚØÕ ÚÎÝ ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ.

Το έργο ÉËÑ{ ³Ì Ò¨¨i~³Ñ ÈÙÉÙÉÐÓ ÐÉ ³i É{~ÌÑ ³iØ åÚÊÑØ, È ÙÖ~ÜÑ ~Ò{Ø È{ÒÇÉ³Ñ{ ³i Ó³Ñi ÐÉ ³i ËÑ É{~¨ËÚi~É ³i ÉTÊ ³È, ÑÌ ³i ¨~Ê¨ÈÂi ³È TÉ³{~Ö Ù{Ño{ÐÖ ÓØ ~Ñ{ ³i ÈÜËiÊ ³È.

Η νέα διαμόρφωση και οι αντιρρήσεις για το «ιπτάμενο» κτίριο
Η σημαντικότερη ËÖÁÓÈÇÙÎ ÚÎÝ ÈØÇÈËßÓÁÔÎÝ ÖØÄÚÇÙÎÝ ÇÌÕØ¦ ÚÎÔ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÎ (ËÖÚ¦ ÓÁÚØÜÔ) ËÑÙÑÇÌÂ ÙÚÕ ÌßÙÏÑÄ ÖØÇÔÁÝ ÖÕß ËÑÚËÃÔËÚÇÏ ÓÖØÕÙÚ¦ ÇÖÄ ÚÕ ÑÚÃØÏÕ ÚÜÔ
ÖÇÒÇÏ×Ô ÇÔÇÑÚÄØÜÔ ÑÇÏ ÚÎ ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ ÓÏÇÝ ÔÁÇÝ ËÖÃÖËÊÎÝ ÙÞËÊÄÔ ÖÒÇÚËÃÇÝ ÖÕß ÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÇÖÄ ÇÔÇÒÎÓÓÇÚÏÑÄ ÚÕÃÞÕ ÙÞÂÓÇÚÕÝ «». ¬Õ ÆÉÕÝ ÚÕß ÚÕÃÞÕß ÖÕß
ÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ ÚÎÔ ÇÔ¦ÍÒßÌÎ ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÚÕß ÍÔÜÙÚÕß ÚØÇÚÏ×ÚÎ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ ÙÚÕ ÆÉÕÝ ÕØÄÌÜÔ ÚÕß
ÑÚÏØÃÕß, ËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝ ÚÎÔ ÇÔ¦ÍÔÜÙÎ ÚÕß ÓÔÎÓËÃÕß ÜÝ ÚÓÂÓÇÚÕÝ ÚÎÝ
ÃÊÏÇÝ ÑÇÚÇÙÑËßÂÝ.  ÇÌÏËØÜÓÁÔÎ ÙÚÕßÝ ÇÍ×ÔËÝ ÚÕß ËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÁÛÔÕßÝ ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ ÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÖÒÁÕÔ ÔÕÎÚ¦ ÜÝ «È¦ÙÎ» ÚÕß ÑÚÏØÃÕß, ÜÝ ßÖÄÈÇÛØÕ ÚÎÝ ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ.  ÑËÔÚØÏÑÂÝ ÙÎÓÇÙÃÇÝ ÇßÚÂ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ ÞËÏØÕÔÕÓÃÇ ÈØÃÙÑËÏ
ÓËÍ¦ÒÕ ÓÁØÕÝ ÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔ –ÑÇÏ
ÄÞÏ ÓÄÔÕ– ÇÔÚÃÛËÚÕßÝ, ÛËÜØ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏ ÇÒÒÕÏ×ÔËÏ È¦ÔÇßÙÇ ÚÎ ÌßÙÏÑÂ
ÚÕÖÕÍØÇÌÃÇ ÑÇÏ ÙÞÁÙÎ ÚÕß ÑÚÏ-

ØÃÕß ÓË ÚÕ ÁÊÇÌÕÝ ÖØÕÙÊÃÊÕÔÚ¦Ý
ÚÕß ÓÏÇ ÐÁÔÎ ÜÝ ÖØÕÝ ÚÕ ÆÌÕÝ ÚÕß
ÓÔÎÓËÏÇÑÄÚÎÚÇ.
¡ËÚ¦ ÚÇ ËÍÑÇÃÔÏÇ, Õ ÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÎÝ ÛÔÏÑÂÝ ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝ, . ÇÖÇÔÚÜÔÃÕß, ÇÔÇÌÁØËÏ ÙË ÙÞËÚÏÑÄ

«Χάσαμε την ήρεμη όψη
του βαυαρικού κτιρίου
για να κερδίσουμε τι;
Ποιος θα το έλεγε!
Τον αισθητικό εφιάλτη
ότι το κτίριο των ανακτόρων είναι στον αέρα».
¦ØÛØÕ: «²¦ÙÇÓË ÚÎÔ ÂØËÓÎ ÄÉÎ
ÚÕß ÈÇßÇØÏÑÕÆ ÑÚÏØÃÕß ÍÏÇ ÔÇ ÑËØÊÃÙÕßÓË ÚÏ; ÕÏÕÝ ÛÇ ÚÕ ÁÒËÍË! ¬ÕÔ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÄ ËÌÏ¦ÒÚÎ ÄÚÏ ÚÕ ÑÚÃØÏÕ
ÚÜÔ ÇÔÇÑÚÄØÜÔ ËÃÔÇÏ ÙÚÕÔ ÇÁØÇ».
ÃÔÇÏ ÍËÍÕÔÄÝ ÄÚÏ Ñ¦ÛË ØÏàÏÑÂ
ÓËÚÇÈÕÒÂ ÙÚÕÔ ÊÎÓÄÙÏÕ Þ×ØÕ ÚÎÝ

Αποψη ³ ÑÜÑ{ ÑÑ~³Ì¨ ³ 1873. 0i É¨ËÙ ÑÓoÉ¨iØ ³È ÐiÐÉËÈ,
³ ~³Ë¨{ ÐÉ³Ñ³¨Òi~É ³i ÈÜÊ ³ ÜÜÊ.

ÖÄÒÎÝ ÖØÕÑÇÒËÃ ÁÔÇ ËÃÊÕÝ ÙÕÑ: ÓË
Ñ¦ÛË ÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÎ ÙßÔÚËÒËÃÚÇÏ ÚÕ
ÚÁÒÕÝ ÓÏÇÝ ÈÏÜÓÁÔÎÝ ËÓÖËÏØÃÇÝ ÚÄÙÕ ÙË ÖØÕÙÜÖÏÑÄ ÄÙÕ ÑÇÏ ÙË ÙßÒÒÕÍÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ.  ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇßÚÂÝ ÚÎÝ ØÂÐÎÝ, Î ËÐÕÏÑËÃÜÙÎ ÓË
ÚÇ ÔÁÇ ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ ÚÕß Þ×ØÕß
ÑÇÏ Î ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ ÚÕß ÇÖÕÚÃÓÎÙÎ,
ÇÖÇÏÚÕÆÔ ÞØÄÔÕ. © ÈØÇÈËßÓÁÔÕÝ,
ÍÇÒÒÏÑÂÝ ÖÇÏÊËÃÇÝ ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝ
ÓÓÇÔÕßÂÒ ÇàÇØÃÊÎÝ ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ ÁÔÇÔ ÒÏÚÄ ÓÔÎÓËÏÇÑÄ Þ×ØÕ ÚÄÙÕ
ÙË ËÖÃÖËÊÕ ÍËÔÏÑÂÝ ÊÏ¦ÚÇÐÎÝ ÄÙÕ
ÑÇÏ ÓÁÙÜ ÚÎÝ ËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÝ ÚÜÔ
ËÖÏÓÁØÕßÝ ÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ×Ô ÙÚÕÏÞËÃÜÔ ÑÇÏ ÚÎÝ ËÖÏÒÕÍÂÝ ÚÜÔ ßÒÏÑ×Ô.
¡Ë ËÖÏØØÕÁÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇØ ÔÚËÑÄ, ÇÔÇÌÕØÁÝ ÙÚÎÔ ÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÂ ÊÜØÏÑÄÚÎÚÇ ÑÇÏ ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇÔ ÓÕÔÚÁØÔÕ ÑÒÇÙÏÑÏÙÓÄ, ÚÕ ÁØÍÕ, ÓË ÇØÑËÚ¦ ÑÇÏÔÕÚÄÓÕ ÍÏÇ ÚÎÔ
ËÖÕÞÂ ÚÕß ÙÞËÊÏÇÙÓÄ, ÙßÔÕÓÏÒËÃ
ÓË ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ ÁØÍÇ ÚÎÝ ßØ×ÖÎÝ.
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÚÎÔ ÁÔÚËÞÔÎ ÕØÍ¦ÔÜÙÎ ÓÏÇÝ «ÖÇÆÙÎÝ» ÙÚÕÔ ÏÙÚÄ
ÑÇÏ ÙÚÕßÝ ØßÛÓÕÆÝ ÚÎÝ ÖÄÒÎÝ, ÖÕß

ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ ÙÚÎ ÓÔÂÓÎ ÑÇÏ ÙÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕ, ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ ÚÕ ÙßÔÚÇÑÚÏÑÄ ËÔÄÝ ÛËÇÚØÏÑÕÆ, ËÔÚÁÒËÏ, Þ×ØÕß, ÍÏÇ ÚÎÔ ßÖÕÊÕÞÂ ÑÇÛÎÓËØÏÔ×Ô ÑÇÏ ËÑÚ¦ÑÚÜÔ ÚËÒËÚÕßØÍÏ×Ô.
Ï ËÔ× Î ÖÒÇÚËÃÇ ÒËÏÚÕßØÍËÃ ÖÒÁÕÔ
ÜÝ ËÖÃÖËÊÕ ÊÏÇÑÕÖÂÝ ÚÎÝ ÖØÄÙÈÇÙÎÝ ÙÚÕ ÑÚÃØÏÕ ÚÎÝ ÕßÒÂÝ, ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ ÇÖÕÚËÒËÃ ÑÇÏ ÚÕ ÈÇÙÏÑÄ
ÖËÊÃÕ ÚÎÝ ÄÖÕÏÇÝ ÊÎÓÄÙÏÇÝ «ÇÖËÆÛßÔÙÎÝ» ÖØÕÝ ÇßÚÄ, ÓÇàÃ ÓË ÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇ ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ.
ÔËÔÂÔÚÇ ÞØÄÔÏÇ ÓËÚ¦, ÚÕ ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ËÔÄÝ ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆ ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ ÖÕß ÖÇØ¦ ÚÎÔ ÖÕÒËÓÏÑÂ ÖÕß ÊÁÞÚÎÑË ßÒÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÞÜØÃÝ ßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ ÑÇÏ ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ Þ¦ØÏÝ ÙÚÎÔ ßÖÕÙÚÂØÏÐÎ ÚÕß
ÃÊÏÕß ÚÕß ÒËßÛËØÃÕß ËÔÏàÁÒÕß,
ÙßÔËÞÃàËÏ ÔÇ ËÑÖÒÎØ×ÔËÏ ÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕ ÙÚÕÔ ÞØÄÔÕ ÚÕÔ ÏÊÏÇÃÚËØÕ
ØÄÒÕ ÚÕß ÓËÚÇÐÆ ÚÜÔ ÊÎÓÄÙÏÜÔ
Þ×ØÜÔ ÚÎÝ ÖÄÒÎÝ.
* Η κ. Αριάδνη Βοζάνη είναι αρχιτέκτων,
καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
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Χάρτινοι ήρωες
με καρδιά
από σελιλόιντ
Μια ταινία ακολουθεί αντίθετη διαδρομή
προς τις προθήκες των βιβλιοπωλείων
QUENTIN TARANTINO
Κάποτε στο Χόλιγουντ
μτφρ. Βαγγέλης Γιαννίσης
εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ. 478
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ

Το ερώτημα ËÃÔÇÏ Ö×Ý ÓËÚÇÌÁØËÏÝ
ÓÏÇ ÚÇÏÔÃÇ ÙË ÈÏÈÒÃÕ, ËÔ× Î ÇÔÚÃÛËÚÎ ÊÏÇÊØÕÓÂ ËÃÔÇÏ Î ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ, Â Ö×Ý ÖØÕÑÇÒËÃÝ Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÖÕß ÁÞËÏ ÂÊÎ ÊËÏ ÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÔÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏ ÚÕ ÈÏÈÒÃÕ.
© ÕßÁÔÚÏÔ ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ÇÖÇÔÚ¦ËÏ ÓË ÚÎ ÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂ
ÊÏÇÙÑËßÂ ÚÕß « ¦ÖÕÚË ÙÚÕ ²ÄÒÏÍÕßÔÚ», ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ ÁÔÇ ¦ØÚÏÕ ÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ ÙÆÓÖÇÔ, ÓÁÙÇ ÙÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÑÏÔÕÆÔÚÇÏ ÕÏ ÂØÜÁÝ ÚÕß,
ÓÖÒËÍÓÁÔÕÏ ÙÚÇ ßÌ¦ÊÏÇ ÓÏÇÝ Ö¦ÒÒÕßÙÇÝ ÇÌÂÍÎÙÎÝ. ÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÁÚÙÏ, ÖÇØÄÚÏ Î ÚÇÏÔÃÇ ÚÕß ÖØÕÎÍÂÛÎÑË ÑÇÏ ËÃÔÇÏ ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
ÓËÙÚÂ, ÔÇ ÑÕØÁÙËÏ ÚÎ ÊÃÉÇ ÚÜÔ
ÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô ÚÕß ÍÏÇ ÚÕ Ñ¦ÚÏ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ. ¬Õ ÈÏÈÒÃÕ « ¦ÖÕÚË ÙÚÕ
²ÄÒÏÍÕßÔÚ» ËÃÔÇÏ, ÒÕÏÖÄÔ, ÚÕ Ñ¦ÚÏ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ. ÃÔÇÏ ÄÙÇ Õ ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ÂÛËÒË ÔÇ ÖËÏ ÙÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ
ÚÕß, ÜÙÚÄÙÕ ÊËÔ ÓÖÕØÕÆÙË, ÑÇÛ×Ý ÁÖØËÖË ÔÇ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
¦ÒÒËÝ ÚËÞÔÏÑÁÝ ÍÏÇ ÔÇ ÓÇÝ ÖØÕÙÌÁØËÏ ÚÕÔ ÖÒÕÆÚÕ ÚÜÔ ÖÕÒßÊÇÃ-

ÊÇÒÜÔ ÏÙÚÕØÏ×Ô ÇÖÄ ÚÎ ØÃàÇ ÚÕß
ÖÇÒÏÕÆ ÑÇÏ ÁÔÊÕÐÕß ²ÄÒÏÍÕßÔÚ.
ÕÏÕÏ ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔ; ÌÇÔËÃÝ ÑÇÏ ÐËÞÇÙÓÁÔÕÏ ÂØÜËÝ, ÖÕß
Ñ¦ÖÕÚË ÁàÎÙÇÔ ÓËÍÇÒËÃÇ ÑÇÏ ÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇ ÐÁÖËÙÇÔ. ÇØÇÚËØÃÙÚËÝ
ÖÕß Ñ¦ÖÕß ÚÕßÝ ÁÞÕßÓË ÊËÏ, ÇÒÒ¦
ÊËÔ ÛßÓÄÓÇÙÚË ÚÇ ÕÔÄÓÇÚ¦ ÚÕßÝ.
ÎÓÏÕßØÍÕÃ ÑÇÏ ÓÁÒÎ ÖÕÒßÖØÄÙÜÖÜÔ ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×Ô ÙßÔËØÍËÃÜÔ. ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏ ÖÕß
ÖÇÃàÕßÔ ÖÕØÔÄ ÑÇÏ ÑÕßÒÚÕßØÏ¦ØÏÑËÝ ËßØÜÖÇáÑÁÝ ÚÇÏÔÃËÝ. ØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ ÚÇÏÔÃËÝ ÖÕß ÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏ
ÓË ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝ, ÑÇÏ ÚÇ ÄØÏÇ ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙË ÌÇÔÚÇÙÃÇ ÑÇÏ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÍÃÔÕÔÚÇÏ ÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚÇ.
© ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ÜÝ ÇÒÞÎÓÏÙÚÂÝ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÝ ÑÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÔÇ ÓËÚÇÚØÁÉËÏ ÚÇ ÙÑÕßÖÃÊÏÇ ÙË
ÞØßÙ¦ÌÏ, ÊÕßÒËÆÕÔÚÇÝ ÑÇÏ ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝ ÚÕ ÏÊÃÜÓÇ ÚÜÔ ÚÇÏÔÏ×Ô Èq ÊÏÇÒÕÍÂÝ. ¥Ý ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÙÚØÁÌËÏ ÚÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÚÕß ÙË
ÁÔÇ ËÃÊÕÝ ÖÕß Õ ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝ Ó¦ÒÒÕÔ ÊËÔ ßÖÕÒÂÖÚËÚÇÏ,
ÚÎ ÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ. ßÔÂÛÜÝ ÖØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÚÕ ÖÏÕ ÚÇÖËÏÔÄ
ËÃÊÕÝ ÖØÕ×ÛÎÙÎÝ ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×Ô ÚÇÏÔÏ×Ô, ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÍÔ×ØÏÙË
¦ÔÛÎÙÎ ÑßØÃÜÝ ÙÚÏÝ  ÖØÏÔ
ÇÖÄ ÚÎÔ ËÖÕÞÂ ÚÕß VHS. ÑÚÄÝ
ÇÖÄ ÚÕÔ ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ, Ö¦ÔÚÜÝ, ÑÇÏ

Το βιβλίο ÉËÑ{ ÌÑ  0Ñ¨Ñ³Ë
ÊÚÉÜÉ Ñ É{ ³i ³Ñ{ËÑ ³È, ÑÜÜÒ
ÙÉ ÐÌ¨ÉÉ.
ÚÎÝ ÄÚÇÔ ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ ÄÚÏ ÁÞËÏ
ÍËÃÚÕÔËÝ ÁÔÇ ÑÇßÚÄ ÔËÇØÄ àËßÍ¦ØÏ: ÚÕÔ ªÕÓ¦Ô ÕÒ¦ÔÙÑÏ ÑÇÏ ÚÎ
¦ØÕÔ ¬ÁÏÚ, ÚÕ ÖËÖØÜÓÁÔÕ ÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔ ÁÓËÒÒË ÔÇ ÙßÔÊËÛËÃ ÓË
ËÑËÃÔÕ ÚÕß ¬ÙÇØÒÝ ¡¦ÔÙÕÔ ÑÇÏ
ÚÜÔ ÇÑÕÒÕÆÛÜÔ ÚÕß.

Εθιστικά ευανάγνωστο
Η Μάργκοτ Ρόμπι ÐÉ ³ ÈÓ³{ 0Ñ¨Ñ³Ë ³Ñ oÈ¨ËÐÑ³Ñ ³iØ ³Ñ{ËÑØ «Ò³É ³ ÌÜ{oÈ³».

Ο Ταραντίνο ως συγγραφέας στρέφει το ενδιαφέρον του σε ένα είδος
που ο λογοτεχνικός κόσμος μάλλον δεν υπολήπτεται, τη μυθιστορηματοποίηση.
¦ÒÒÕÏ ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ ÚÕß ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß ÁÞÕßÔ ÍØ¦ÉËÏ ÁØÍÇ ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ. ÔÇÌÁØÜ ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ÚÕÔ ¬ÙÏÓÃÔÕ, ÚÕÔ ÑÇÝ ÇÔ ÇÔÚ
ÑÇÏ ÚÕÔ ÛÇÔ ÕÁÔ.
ÒÒ¦ ÍÏÇÚÃ Õ ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ÔÇ ÓËÚÇÌÁØËÏ ÙË ÈÏÈÒÃÕ ÚÎ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÚÇÏÔÃÇ; ßÚÂ ÚÎÔ ËØ×ÚÎ-

ÙÎ ÇÖÎÆÛßÔÇ ÙÚÕÔ ÓËÚÇÌØÇÙÚÂ
ÚÕß ÈÏÈÒÃÕß, ÇÍÍÁÒÎ ÏÇÔÔÃÙÎ,
ÑÇÏ ÇÖÄ ÄÙÇ ÓÕß ËÃÖË ÖÂØÇ ÌÄØÇ ÍÏÇ ÔÇ ÇÖÇÔÚÂÙÜ ÙÚÎÔ ËØ×ÚÎÙÎ. ÙÌÇÒ×Ý ÍÏÇÚÃ ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏ ÙÚÕ ²ÄÒÏÍÕßÔÚ, ÑÇÏ ÇßÚÄ
ÚÕß ÖØÕÙÌÁØËÏ ÚÎ ÊÁÕßÙÇ ÊÄÙÎ
Ò¦ÓÉÎÝ Ç Ò¦ ¬à¦ÑÏ ÄÒÏÔÝ. ßÚÄ ÌÇÃÔËÚÇÏ ÔÇ È¦àËÏ ÌÜÚÏ¦ ÙÚÎ
ÌÇÔÚÇÙÃÇ ÚÕß ÙßÍÍØÇÌÁÇ. ÒÒ¦
ÊËÔ ÓÁÔËÏ ËÑËÃ. ÚØÁÌËÏ ÚÕ ÈÒÁÓÓÇ
ÚÕß ÙÚÕßÝ ÇÔÚÏÂØÜËÝ ÚÎÝ ¡ÁÑÑÇÝ
ÚÕß ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß, ÙË ÇßÚÕÆÝ
ÖÕß ÇÔÁÌËØÇ ÖÇØÇÖ¦ÔÜ, ÇÒÒ¦,
ÑßØÃÜÝ, ÑÇÏ ÙË ÇßÚÕÆÝ ÖÕß ÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ ÖÇØÇÑ¦ÚÜ.
ÚÕÔ ªÏÑ §Ú¦ÒÚÕÔ, ÚÕÔ ÕÖÕÃÕ
ßÖÕÊÆËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÕÛÄÔÎ Õ ËÕÔ¦ØÔÚÕ ÔÚÏ ¦ÖØÏÕ, ÚÕÔ ÙßÓÖÒËÍÓÇÚÏÑÄ ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ ÎÛÕÖÕÏÄ, ÖÕß Î

ÑÇØÏÁØÇ ÚÕß ÁÞËÏ Ö¦ØËÏ ÚÎÔ Ñ¦ÚÜ ÈÄÒÚÇ. ÚÕ ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ ÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏ ÜÝ «ÎÛÕÖÕÏÄÝ ÚÆÖÕß
áàËÔÞ¦ÕßËØ ÙË ÁÔÇ ²ÄÒÏÍÕßÔÚ
ÚÆÖÕß §ÚÁÔÏÝ ²ÄÖËØ» – ËÃÔÇÏ ÓÏÇ
ÊßÔÇÚÂ ÇÚ¦ÑÇ ÖÕß ÊËÔ ÇÑÕÆÍËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ, ÃÙÜÝ ËÖËÏÊÂ Õ
§ÚÏ ¦ÖØÏÕ ÂÚÇÔ ßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÑÇÏ ßÖÁØÕÞÇ ÓÕÔÚÁØÔÕÝ ÍÏÇ ÔÇ
ÓÕÏ¦àËÏ ÙÚÕÔ áàËÔÞ¦ÕßËØ. ÒÒ¦
ÑÇÏ ÙÚÕÔ ÒÏÌ ¡ÖÕßÛ, ÚÕÔ ÕÖÕÃÕ
ËÔÙÇØÑ×ÔËÏ Õ ¡ÖØÇÔÚ ÏÚ, ÚÕÔ
ÑÕÒÒÎÚÄ ÚÕß §Ú¦ÒÚÕÔ ÑÇÏ ÖÒÁÕÔ ÁÔÇÔ ÙÚ¦ÔÚÓÇÔ ÙË ËÒËÆÛËØÎ
ÖÚ×ÙÎ.  ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ, ÄÓÜÝ, ÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏ ÚÕÔ
ÒÏÌ ÍÏÇÚÃ ËÃÔÇÏ ÊÏ¦ÞßÚÎ Î ÌÂÓÎ
ÄÚÏ ÁÞËÏ ÊÕÒÕÌÕÔÂÙËÏ ÚÎ ÙÆàßÍÄ
ÚÕß ÙË ÁÔÇ ÇÒÏËßÚÏÑÄ ÙÑ¦ÌÕÝ. 
ÑØÃÙÎ ÚÕß ªÏÑ ÌÚ¦ÔËÏ ÙÚÕ ÇÖÄÍËÏÄ

©ÙÕÏ ÁÞËÚË ÊËÏ ÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÍÔÜØÃàËÚË ÚÇ Ö¦ÔÚÇ ÙÞËÚÏÑ¦ ÓË ÚÕ
ÚÁÒÕÝ ÚÎÝ, ÇÒÒ¦ ÊËÔ ÖËÏØ¦àËÏ.
¦ÖÕÏÕÏ ÇÖÄ ËÙ¦Ý ÓÖÕØËÃ ÔÇ ÖØËÙÈËÆËÚË ÄÚÏ ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ ÑÇÏ ÚÇÏÔÃÇ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ ÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦. ÇÏ ÑÇÒ¦ Ñ¦ÔËÚË.
ÓÁÔÇ, ÄÓÜÝ, ËÖÏÚØÁÉÚË ÓÕß ÔÇ
ÑÇÚÇÛÁÙÜ ÄÚÏ ÚÕ ÈÏÈÒÃÕ ËÃÔÇÏ ËÛÏÙÚÏÑ¦ ËßÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕ – ÇÑÄÓÇ ÑÇÏ
ÚÇ ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ ÇÖÕÑÒÃÔÕÔÚÇ ÓÁØÎ
ÜÝ ÖØÕÝ ÚÇ ÚËÑÚÇÏÔÄÓËÔÇ ÙÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇ ÑÇÏ ÕÏ ÇÚËÒËÃÜÚËÝ ØÂÙËÏÝÑÒÏÙÁ ÖËØÃ ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×Ô
ÚÇÏÔÏ×Ô ÑÇÏ ÚÎÒËÄØÇÙÎÝ.
© ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
Ó¦ÙÚÕØÇÝ ÚÕß ÒÄÍÕß ÑÇÏ ÑÇÚÇÌÁØÔËÏ, ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ ÚÎ ÙËÔÇØÏÕÍØÇÌÏÑÂ ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇ ÚÕß, ÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ ÊÏÇÒÕÍÏÑ¦ ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ.  Ù¦ÍÑÇ ÍÏÇ ÚÕ
²ÄÒÏÍÕßÔÚ ÚÎÝ ÑÇØÊÏ¦Ý ÚÕß ÊÏÇÈ¦àËÚÇÏ ÇÖÔËßÙÚÃ.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Πανκ ύμνος
σε έναν
αντισυμβατικό
δημιουργό
Η ζωή και το έργο του Φασμπίντερ
Ράινερ Βέρνερ
Φασμπίντερ ###
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2021)

Σκηνοθεσία: $~Ñ¨ ,ÓÜÉ¨
Ερμηνείες: $Ü{KÉ¨ ÑÖ³{,

Ò¨{Ø (¨{³Ø, Ò³{Ñ ,ËÐÑ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ενας ÇÖÄ ÚÕßÝ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝ –
ÑÇÏ ÃÙÜÝ Õ ÖÏÕ ÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÝ ÇÔ¦ÓËÙ¦ ÚÕßÝ– ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆÝ ßØÜÖÇÃÕßÝ ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ ÈÏÕÍØÇÌËÃÚÇÏ
ËÊ× ÊÏ¦ ÞËÏØÄÝ ÚÕß ËØÓÇÔÕÆ ©ÙÑÇØ
ªÁÒËØ. © ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÝ ÚÕÆ ª¦ÏÔËØ
ÁØÔËØ ¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ ÇÖÕÌÇÙÃàËÏ ÔÇ
ÓÎÔ ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ ÚÎÔ ÖËÖÇÚÎÓÁÔÎ
ËÔÄÝ ÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆ ÞØÕÔÕÍØÇÌÂÓÇÚÕÝ, ÇÒÒ¦ ÚÇÏØÏÇÙÚ¦ ÖØÕÝ ÚÕÔ ÂØÜ¦
ÚÕß ÔÇ ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ ÁÔÇ ÌÏÒÓÏÑÄÛËÇÚØÏÑÄ ÖÇÔÑ ÆÓÔÕ, ÄÖÜÝ ÛÇ ¦ØËÙË
ÑÇÏ ÙË ËÑËÃÔÕÔ. © ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
©ÒÏÈËØ ¡ÇÙÕÆÚÙÏ, ÇÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦
ÚÕß, ÖÇØÇÊÃÊËÏ ÓÏÇ ÇÌÕÙÏÜÓÁÔÎ ËØÓÎÔËÃÇ, ßÖÕÊßÄÓËÔÕÝ ÚÕÔ ¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ, ÇÖÄ ÚÎÔ ÎÒÏÑÃÇ ÚÜÔ 22, ÕÖÄÚË ÑÇÏ ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ ÜÝ ÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÙÚÎÔ ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ ÛËÇÚØÏÑÂ ÙÑÎÔÂ
ÚÕß ¡ÕÔ¦ÞÕß. ßÔÇÓÏÑÄÝ ÙÚÇ ÄØÏÇ
ÚÕß ÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆ ÑÇÏ ÇßÛ¦ÊÎÝ ÖÁØÇ ÇÖÄ ËÑËÃÔÇ ÚÎÝ ÈØÜÓÕÙÚÕÓÃÇÝ,
Õ ÔËÇØÄÝ ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ ÑÇÏ ÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ ÓÇàËÆËÏ ÙÆÔÚÕÓÇ ÍÆØÜ ÚÕß
ÁÔÇÔ ÑÆÑÒÕ ÛÇßÓÇÙÚ×Ô, ÕÏ ÕÖÕÃÕÏ
ÍÃÔÕÔÚÇÏ ÑÇÏ ÕÏ ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ ÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔ ÚÇÏÔÏ×Ô ÚÕß. ÕßÒËÆÕÔÚÇÝ
ÖßØËÚÜÊ×Ý ÍÏÇ ÚÎÔ ËÖÄÓËÔÎ ÊËÑÇÖËÔÚÇËÚÃÇ, ÛÇ ÑÇÚÇÌÁØËÏ ÔÇ ÖÇØÇÍ¦ÍËÏ ÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑ¦ ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ, à×ÔÚÇÝ ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ ÙÚÇ ¦ÑØÇ
ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÕ ÖØÄÜØÕ ÚÁÒÕÝ ÙÚÇ 36
ÚÕß ÞØÄÔÏÇ. ÁØÇÔ ÚÕß ÑËÔÚØÏÑÕÆ
ØÄÒÕß, Õ ªÁÒËØ ÇÔÇÖÒ¦ÛËÏ ÚÕ ÖËØÏÛÜØÏÇÑÄ ËØÕÒÃÔÕ ÚÎÝ ËÖÕÞÂÝ (ÚÁÒÎ

ΡΙΚ1

0H.: 22862000

ΡΙΚ2

ÊËÑÇËÚÃÇÝ 1960-ÇØÞÁÝ ’70s), ÄÞÏ ÓË
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ ÙÑÎÔÏÑ¦ ÑÇÏ ËÐÜÚËØÏÑ¦ ÍßØÃÙÓÇÚÇ, ÇÒÒ¦ ÇÖÕÍßÓÔ×ÔÕÔÚ¦Ý ÚÕ ÙÚÇ ÈÇÙÏÑ¦ ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ ÚÕß.
²×ØÕÏ ÖÕß ÓÕÏ¦àÕßÔ ÓË ÙÑÕÚËÏÔ¦
ÛËÇÚØÏÑ¦ Ö¦ÒÑÇ ÑÇÏ ÓÕØÌÁÝ ÙÞËÊÄÔ
ÍÑØÕÚÁÙÑËÝ ÑÏÔÕÆÔÚÇÏ Ñ¦ÖÕß ÇÔ¦ÓËÙÇ ÙÚÎÔ ÏÊÏÕÌßãÇ ÑÇÏ ÙÚÎÔ ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ, ÙÚÕÔ ÚØÕÓËØÄ ÛßÓÄ ÑÇÏ ÙÚÏÝ
ÇÚËÒËÃÜÚËÝ ÇÖÕÒÇÆÙËÏÝ. ¢ßÙÏÑ¦ ÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕ ÈØÃÙÑËÚÇÏ Õ ÃÊÏÕÝ Õ ¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ, ÙÇÔ ÖËØÏÌËØÄÓËÔÕ ÛÎØÃÕ,
ÖÔËßÓÇÚ×ÊÎÝ ÑÇÏ ÇÔÕÏÑÕÔÄÓÎÚÕÝ,
ËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ ÇÔËÒÁÎÚÕÝ, ÇÒÒ¦ ÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ËßÇÃÙÛÎÚÕÝ ÑÇÏ ÙË
ÓÄÔÏÓÎ ÇÔÇàÂÚÎÙÎ ÚÎÝ ÇÍ¦ÖÎÝ. ©
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ ÚÎÝ ÚÇÏÔÃÇÝ ÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÜÝ ËÐÂÝ ÚÕÔ ÂØÜ¦ ÚÕß: «ÏÇ ÓÁÔÇ Õ
¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ ÂÚÇÔ Õ ÑÕÓÂÚÎÝ ÙÚÕÔ
ÈËØÕÒÏÔÁàÏÑÕ ÔßÞÚËØÏÔÄ ÕßØÇÔÄ, ÓÏÇ
ÌÜÚËÏÔÂ ÖÏÔÇÑÃÊÇ ÔÁÕÔ ÖÕß ÞÚßÖÏÁÚÇÏ ÇÖÄ ÚÕÔ ÇÁØÇ, ÁÔÇÝ ÓÕÔÄÒÏÛÕÝ
ÖÕß ËÌÎÆØË ÚÇ ÌÜÚËÏÔ¦ ÞØ×ÓÇÚÇ,
ÚÇ ÕÖÕÃÇ ÄÓÜÝ ÙÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ ÂÚÇÔ ÌÚÏÇÍÓÁÔÇ ÇÖÄ ÚÕ ÑØÆÕ,
ÍÑØÃàÕ ÛËÓÁÒÏÕ ÚÎÝ ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝ ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ. ¡Ë ÄÒËÝ ÚÏÝ
ÙÑÕÚËÏÔÁÝ ÙÑÁÉËÏÝ, ÚÕÔ ÖËÙÏÓÏÙÓÄ
ÑÇÏ ÚÎÔ ÇßÚÕ-ÇÓÌÏÈÕÒÃÇ ÖÕß Ö¦ÔË
ÓÇàÃ ÓË ÇßÚÄ». ÃÔÇÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ ÚÄÙÕ
ÓËÍ¦ÒÎ Î ËÖÏÛßÓÃÇ ÚÕß ÔÇ ÌÜÚÃÙËÏ
ÚÎÔ ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ ÚÕß ¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ, ×ÙÚË ÙË ÁÔÇ ÈÇÛÓÄ «ÖÇØÇÓËÒËÃ» ÚÕ ÃÊÏÕ ÚÕ ÁØÍÕ, ÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÔ ÛËÇÚÂ ÔÇ ÓÇÔÚÁÉËÏ ÖÄÚË ÓÏÒ¦ÓË ÍÏÇ ÚÇ «ÏÑØ¦ Ê¦ÑØßÇ ÚÎÝ ÁÚØÇ
ÌÕÔ ÇÔÚ», ÚÕ «© ÌÄÈÕÝ ÚØ×ËÏ ÚÇ
ÙÜÛÏÑ¦» Â ÚÕÔ «¦ÓÕ ÚÎÝ ¡ÇØÃÇÝ
¡ÖØ¦ÕßÔ». Ë Ñ¦ÛË ÖËØÃÖÚÜÙÎ, Î
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÂ ÚÕß ËÃÔÇÏ ÙË ÍËÔÏÑÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝ ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ ÑÇÏ ËÔÊËÏÑÚÏÑÂ ËÔÄÝ ÇÔßÖÄÚÇÑÚÕß ÖÔËÆÓÇÚÕÝ ÖÕß ÁàÎÙË, ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË ÑÇÏ
ÖÁÛÇÔË ÓË ÚÕßÝ ÊÏÑÕÆÝ ÚÕß ÄØÕßÝ.

0H.: 22862000

ΑLPHA

Ο πρωταγωνιστής $Ü{KÉ¨ ÑÖ³{ (~Ó³¨) Ñ¨ÑÙËÙÉ{ Ð{Ñ Ñ×{ÐÓi É¨ÐiÉËÑ, ÈÙÈÌÐÉØ ³ 'ÑÐË³É¨, ÑÌ ³i iÜ{~ËÑ ³ 22, Ì³É ~Ñ{ ÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{ Ø ÙiÐ{È¨oÌØ ³i ÉÑÜÜÑ~³{~Ê ÚÉÑ³¨{~Ê ~iÊ ³È ÒTÈ.

HOME CINEMA

Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και οι «εισβολείς»
Invasion
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2021)

Δημιουργός: .Ò{Ð Ëo~ÐÉ¨o~,

³Ó{K{³ ÈÓ{Ü

Ερμηνείες: ~Ü³Ë×³É 'Ñ¨ÑTÑË, .Ò-

Ð{É¨ å³É¨

Επάνω, ~iÊ ÑÌ ³i É{¨Ò
«Invasion» ³iØ Apple TV. Ò³,
 ÑooÓÜiØ È¨Ë~iØ ³ ×{ÜÐ
«Digger», È ÉËÑ{ Ù{ÑÚÓ{Ð
³ Cinobo.

0H.: 22212400

21.30 (Ñ¨ÑÙ{Ñ~Ê K¨ÑÙ{Ò

21.05 A Little Chaos

21.00

07.30 1ÉËÑ ÜÉ{³È¨oËÑ
10.30 .Ë³{ ³i ×Öi - ( )
(É¨{KÑÜÜ³{~Ê É~ÐÊ.
11.00 Ë³Ñ ÐÉ ³Ñ ÐÒ³{Ñ, 
~ÐÊ o{Ñ ³Ñ ÇÑ.
11.30 ¨ÈÓØ È³ÑoÓØ
Weekend Edition - MÉ ³i
Ñ¨{ÜÓÑ ÑËÙÈ.
12.00 rand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 åÐÖÉÚÑ{ É¨Ë Ò³¨iØ
iÐÉ¨³{~Ê É~ÐÊ.
15.00 vie time - ( )
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
15.30 (¨o¨Ñ×ËÉØ
³~{ÐÑ³Ó¨.
16.30 ¨o¨Ò×iÐÑ, V
³~{ÐÑ³Ó¨.
17.00 ~ÉËi & É~ÉË{
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 0Ñ ~ÑÜÖ³É¨Ò ÐÑØ T¨Ì{Ñ
.É{¨Ò ÉTÊØ.
19.20 {¨Êi (Ò{
ÐÙËÑ ÉTÊØ.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 åÚÜi³{~Ê È¨{Ñ~Ê
åÚÜi³{~Ê É~ÐÊ.
21.30 (Ñ¨ÑÙ{Ñ~Ê K¨ÑÙ{Ò
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ ÐÉ
³i °³¨i Ñ¨Ñ³i.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Bel Canto
,ÐÑ³{~Ê ³Ñ{ËÑ,
ÐÉ ³ÈØ 0ÇÈÜ{Ò È¨,
É ÈÑ³ÑÒÐÉ, ~.Ò.
00.45 (¨o¨Ñ×ËÉØ, V - ( )
01.30 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.30 åÚÜi³{~Ê È¨{Ñ~Ê - ( )
03.00 ¨ÈÓØ È³ÑoÓØ
03.30 .Ë³{ ³i ×Öi - (E)

07.30 MÑoÉ{¨ÓÐÑ³Ñ ÐÑo{¨ÉÖÐÑ³Ñ - ( )
08.00 (Ñ{Ù{~Ê Çi
Ñ. O Ð{~¨ÌØ ÈÙ³ÌØ
K. ÌÐ{ ~Ñ{ {Ü
o. 0 ÚÑÈÐÑ³Ì ³ÑÂËÙ{
³È {ÜØ ÌÜo~É¨
Ù. ÈËÉ¨
É. ~Ò¨×{Ü³
³. 0Ñ ³¨ÈÐ×Ò~{Ñ
11.00 .³i ¨Ñ ³È {Ñ³Ë - ( )
11.30 (Ñ{Ù{~Ê Çi
15.30 .³i ¨Ñ ³È {Ñ³Ë - ( )
16.00 ÑÜiØ ~Ñ{ Ñ³ËÑ - ( )
KÐ{~Ê É{¨Ò.
16.25 ³¨ËÉØ ³È T¨~Ö - (E)
Ð{~Ê É{¨Ò.
16.50 Ë³Ñ ÐÉ ³Ñ ÐÒ³{Ñ, 
~ÐÊ o{Ñ ³Ñ ÇÑ.
17.00 aywatch - ( )
:Ói É{¨Ò.
17.45 MÑÇË / Birlikte, II - (E)
Û{~{³{~Ê É~ÐÊ.
18.30 .É ¨~È oÜÑ, 
iÐÉ¨³{~Ê É~ÐÊ.
19.30 .ÉÜËÙÉØ {³¨ËÑØ
³~{ÐÑ³Ó¨.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Ñ Ð{~¨Ì TÒØ
(A Little Chaos)
å{ÚiÐÑ³{~Ê ³Ñ{ËÑ, ÐÉ
³ÈØ Ó{³ ÈËÜÉ³, Ñ³ËÑØ .ÌÑ¨³Ø, ~.Ò.
23.00 0he ighties - ( )
23.45 È{~Ì ¨Ñ³ÉKÖ - ( )
00.15 MÑÇË / Birlikte, II - (E)
01.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
01.20 rand News - (E)
03.20 .ÈÓTÉ{Ñ ÉÑÑÜÊÉ

06.00 60¶ ÜÜÒÙÑ - ( )
$Ù{¨{~Ì.
07.00 NÌ³{ÐÑ ~Ñ{ ÑÜÒ
~ÐÊ ÐÑoÉ{¨{~ÊØ.
07.50 My Greece
Ñ³¨Ð{~Ì Ù{¨{~Ì.
08.50 24 ¨ÉØ - ( )
³~{ÐÑ³Ó¨,
09.50 ./ ÐÉ ³ ÒÉi
iÐÉ¨³{~Ê É~ÐÊ
ÐÉ ³ Ë~ ÒÉi.
13.00 0 Ì{ È - ( )
Ð{~Ê É{¨Ò.
13.50 ${~oÉÉ{Ñ~ÓØ {³¨ËÉØ
{{~Ê É{¨Ò.
14.50 °É ÐÑØ ¨É ÐÑÐÒ
Ð{~Ê É{¨Ò, ÐÉ ³ÈØ
(ÑÑo{³Ñ ÜÑ³Ê,
É¨~ÜÊ {TÑiÜËÙi, ~.Ò.
15.40 The ÖiØ ight Show
.Ñ³{¨{~Ê É~ÐÊ.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 i Ñ¨TËÇÉ{Ø ³i
ÐÈ¨ÐÖ¨Ñ, 
Ð{~Ê É{¨Ò.
18.45 0 0-å-0 0 ³ Alpha
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00
oi ³iØ Ü{ÒØ
{{~Ê É{¨Ò, ÐÉ ³ÈØ
(ÑTÒÜi 0Ñ¨ÖTÑ, å³{oÌi ÈÜÈ~Ò~È, ~.Ò.
23.30 .ÈÐÉÚÓ¨{
Ñ’ ³Ñ 0Ë¨ÑÑ
Ð{~Ê É{¨Ò.
00.30 0 0-å-0 0 ³ Alpha ( )
02.00 10i É³ÜÊ - ( )
å³ÈÐ{~Ê É{¨Ò.
03.15 ./ ÐÉ ³ ÒÉi - ( )
01.45 World party - ( )
03.15 .³i ÈoÉ{Ò ÐÑØ ¨É Ñ{Ù{Ò!

oi ³iØ Ü{ÒØ

ANT1

21.20

0H.: 22200200

ÜÜÒÙÑ ÓTÉ{Ø ³ÑÜÓ³

06.30 °~¨Ø {~oÉÉ{Ñ~Ì-(E)
KÐ{~Ê É{¨Ò.
08.00 Mamma Mia - (E)
KÐ{~Ê É{¨Ò.
08.50 0 ÓKÙÐ ~ÜÉ{ÙË - (E)
KÐ{~Ê É{¨Ò.
09.30 ÛÉËÂÉ ÐÈ ³ ×ËÜ È ( )
KÐ{~Ê É{¨Ò.
11.10 (Ó³Ñ ³i ×¨{³ÓÇÑ - (E)
KÐ{~Ê É{¨Ò.
12.00 4oÉËÑ Ò Ñ’ ÌÜÑ
iÐÉ¨³{~Ê É~ÐÊ,
o{Ñ ³i ÈoÉËÑ,
ÐÉ ³i '³É{Ê É¨oËÈ.
12.50 0i Ò³iÑ - ( )
KÐ{~Ê É{¨Ò.
14.00 1Ñ K¨É{Ø ³
ÙÒ~ÑÜÌ È - ( )
KÐ{~Ê É{¨Ò.
14.30 Casa De Mikel, III - ( )
.Ñ³{¨{~Ê É~ÐÊ.
16.00 5  5 - (E)
0iÜÉÑ{TËÙ{.
14.40 MÉÜËÑ¨³Ø - ( )
È¨{Ñ~Ê É{¨Ò ÉTÊØ.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 MÉÜËÑ¨³Ø
(.ÈÓTÉ{Ñ)
19.20 '¨Ó³ ÑÈ³Ë - (E)
KÐ{~Ê É{¨Ò.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 ÜÜÒÙÑ ÓTÉ{Ø ³ÑÜÓ³
Talent show.
23.45 Lukas
(Aka: The Bouncer).
0Ñ{ËÑ Ù¨ÒiØ.
01.10 0¨ËTÉØ
02.00 É~Ù¨ÐÊ
02.50 44 - (E)
04.40 Û{Ø ÐÑÙ{ÒÐ - ( )
04.30 {Ñ Ð{Ñ oÈÑË~Ñ

Μία από ÚÏÝ ÖÏÕ ÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔËÝ
ÙËÏØÁÝ ÚÂÝ –ÕÆÚÜÝ Â ¦ÒÒÜÝ– ËÖÏÒËÑÚÏÑÂÝ ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ ÚÎÝ Apple
TV ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ ÓË ÚÕ Ö¦ÔÚÇ ÏÔÚØÏÍÑÇÊÄØÏÑÕ ÙËÔ¦ØÏÕ ÚÎÝ ËÐÜÍÂÏÔÎÝ
ËÏÙÈÕÒÂÝ. ÚÎ ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ ÖËØÃÖÚÜÙÎ, Ó¦ÒÏÙÚÇ, ÊËÔ ÁÞÕßÓË ÚÎ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ ÇÖÕÒÆÚÜÝ «ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ» ÇÖËÏÑÄÔÏÙÎ ÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ, ÇÒÒ¦ ÕÏ ÊÎÓÏÕßØÍÕÃ Ó¦Ý ÚÇÐÏÊËÆÕßÔ
ÙË ÇØÑËÚ¦ ÓÁØÎ ÚÕß ÖÒÇÔÂÚÎ, ÇÖÄ
ÚÎÔ ©ÑÒÇÞÄÓÇ ÑÇÏ ÚÎ §ÁÇ ±ÄØÑÎ
ÓÁÞØÏ ÚÕ ÕÔÊÃÔÕ, ÚÕ ¬ÄÑÏÕ ÑÇÏ ÚÎÔ
ÇÔÚÇÞ¦Ø ÚÕß ÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô, ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß ÔÇ Ê×ÙÕßÔ ÖÇÍÑÄÙÓÏÇ ÊÏ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎÔ ÖÒÕÑÂ. ßÚÄ ÖÕß ËÖÃ
ÚÎÝ ÕßÙÃÇÝ ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË ËÓËÃÝ
ËÃÔÇÏ ÕÏ ÏÙÚÕØÃËÝ ÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔ ÇÔÛØ×ÖÜÔ, ÑÇÛ×Ý ËÑËÃÔÕÏ ÈÏ×ÔÕßÔ
ÇØÞÏÑ¦ ÓÏÇ ÙËÏØ¦ ÇÖÄ ÇÔËÐÂÍÎÚÇ
ÍËÍÕÔÄÚÇ, ÚÇ ÕÖÕÃÇ ÙÆÔÚÕÓÇ ÛÇ
Ò¦ÈÕßÔ ÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝ ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÓË ÚÎÔ ËÏÙÈÕÒÂ ÚÜÔ ÇÖØÄÙÑÒÎÚÜÔ
«ËÖÏÙÑËÖÚ×Ô» ÙÚÎ Î.
 ÙËÏØ¦ ÖØÕÙÖÇÛËÃ ÄÔÚÜÝ ÙÑÒÎØ¦ ËÐÇØÞÂÝ ÔÇ ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÛËÃ ÙË

ΟMEGA

21.15

0H.: 22477777

Ñ ³¨ÑoÖÙ{ Ñ~ÌÐÑ

07.00 1ÉËÑ ÜÉ{³È¨oËÑ
09.50 $PEN Weekend
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
13.00 0¨TÌØ ³iØ ³ÖTiØ - (E)
0iÜÉÑ{TËÙ{.
15.15 Green Kitchen by
Madame Ginger - (E)
~ÐÊ ÐÑoÉ{¨{~ÊØ,
ÐÉ ³i Ñ¨{ÜÖ (Ñ³Ò~i.
16.15 {~ÌÉØ
0ÑÂ{Ù{³{~Ì É~ÐÊ,
ÐÉ ³ 0Ò ÛÖi.
17.15 .’ ÑoÑÒ ÐÉ... ÑÜÜÒ
KÐ{~Ê É{¨Ò.
18.00 OMEGA NEWS
18.15 {Üo~È¨ÐÉÙ{ÓØ, 
~ÐÊ ÐÑoÉ{¨{~ÊØ ÐÉ ³
.³ÑÈ¨Ê É¨oËÈ.
19.15 0å
0iÜÉÑ{TËÙ{,ÐÉ ³ Û{Öi å³ÇÑ¨Ò~i.
20.10 OMEGA NEWS
21.15 Ñ ³¨ÑoÖÙ{ Ñ~ÌÐÑ
Ñ ÐÈ{~Ì ³ÑÜÓ³ ÈÑ³ÒÉ{ ~ÒÚÉ ÉKÙÐÒÙÑ
ÓÑ ÑÌ ³Ñ ÐÉoÑÜÖ³É¨Ñ
ÌÐÑ³Ñ ³iØ ÉÜÜi{~ÊØ
ÐÈ{~ÊØ. ¨Ti³¨³ÊØ  ÈÚÓ³iØ, ³{TÈ¨oÌØ ~Ñ{ ~ÑÚioi³ÊØ ÐÈ{~ÊØ {¨oØ 1É×ÒÈØ.
23.30 The OMG Show - (E)
.Ñ³{¨{~Ê É~ÐÊ.
00.30 0tal Blackout - (E)
0iÜÉÑ{TËÙ{.
01.30 $PEN Weekend - (E)
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
04.00 E{~ÌÉØ- (E)
0ÑÂ{Ù{³{~Ì É~ÐÊ.
05.00 åÜÓØ ~ÈKÓ³ÉØ - (E)
06.00 {Ñ Ò³Ñ Ñ{Ù{Ò - (E)

ÙÞÁÙÎ ÓË ÚÏÝ ÚßÖÏÑ¦ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÑÊÕÞÁÝ ÚÕß ËÃÊÕßÝ, ÖÇÃØÔÕÔÚÇÝ ÚÕÔ
ÞØÄÔÕ ÚÎÝ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß ÔÇ ÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏ ÚÕ ßÖÄÈÇÛØÕ ÚÜÔ ÎØ×ÜÔ ÚÎÝ.
¡ÏÇ ÇÖÇÚÎÓÁÔÎ ÙÆàßÍÕÝ ÑÇÏ
ÓÎÚÁØÇ, Î ÕÖÕÃÇ ÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏ ÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏ ÚÇ ÎÔÃÇ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß ÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏ ÚÎÔ ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ ÚÎÝ
ÁÔÇÝ ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝ ÚÕß ÙÚØÇÚÕÆ ÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛËÃ ÔÇ Ñ¦ÔËÏ ÚÕ ÃÊÏÕ ÓË ÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ ÚÕß ÙË ËÞÛØÏÑÂ ÖËØÏÕÞÂ ÓÏÇ ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ ÚÕß ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ ÖÕß ÖØÕÙÖÇÛËÃ ÔÇ ÁØÛËÏ ÙË
ËÖÇÌÂ ÓË ÚÕßÝ ËÏÙÈÕÒËÃÝ ÁÔÇÝ ÓÇÛÎÚÂÝ ÍßÓÔÇÙÃÕß ÓË ÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝ
ËßÇÏÙÛÎÙÃËÝ ÑÇÏ ÚÁÒÕÝ, Õ ÙÖÕßÊÇÃÕÝ ÇÓ §ÏÒ, ÜÝ ÙËØÃÌÎÝ ÓÏÇÝ ËÖÇØÞÏÇÑÂ ÖÄÒÎÝ ÖÕß ÁØÞËÚÇÏ ÖØ×ÚÕÝ ÙË
ËÖÇÌÂ ÓË ÚÕ ÓßÙÚÂØÏÕ: ÄÒÕÏ ÚÕßÝ
ÛÇ ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÕßÔ ØÄÒÕ ÙË ÓÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇ ÖÕß ÁÞËÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ Â
ÒÏÍÄÚËØÕ ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ ÖÚßÞÁÝ.

Digger ####
ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: 0Ç¨³ÇiØ ¨io¨Ò~iØ
Ερμηνείες: ÑooÓÜiØ È¨Ë~iØ, å¨-

oÖ¨iØ (Ñ³ÑÇÒ¨ÑØ, .×ËÑ Ì~~ÑÜi
Στην πλατφόρμα ÚÕß Cinobo ÖØÕÙÍËÏ×ÔËÚÇÏ ÓÃÇ ÇÖÄ ÚÏÝ ÙÖÕßÊÇÏÄÚËØËÝ ËÒÒÎÔÏÑÁÝ ÚÇÏÔÃËÝ ÚÜÔ ÚËÒËßÚÇÃ-

ΣΙΓΜΑ

0H.: 22580100

21.00 Surviror
06.30 Love It - (E)
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
08.00 ÑÜÌ ÐÉiÐÉ¨Ò~{ - (E)
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
09.40 #¨Ñ o{Ñ ×Ñoi³Ì - (E)
~ÐÊ ÐÑoÉ{¨{~ÊØ ÐÉ ³i
å¨oÈ¨ Ñ¨ÐÑ¨ËoÈ.
10.00 È¨Ò³É oÉ{³Ì{ - (E)
Ð{~Ê É{¨Ò.
10.40 Dot., V
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ,
ÐÉ ³i NÒ³{Ñ ÈÜÓ
~Ñ{ ³ ËÑ 1ÉTÒ¨i.
11.40 Ò³{ ÂÑÑÊÉ³Ñ{ - (E)
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ.
13.00 Passenger
0ÑÂ{Ù{³{~Ê É~ÐÊ ÐÉ
³ Ò¨{ ÑËÙi.
13.50 È¨Ò³É oÉ{³Ì{ - (E)
Ð{~Ê É{¨Ò.
14.50 MÌÜ{Ø TÚÉØ - (E)
Û¨ÑÐÑ³{~Ê É{¨Ò.
16.20 ${ ÚÑÜÑÌÜÈ~{
0ÑÂ{Ù{³{~Ê É~ÐÊ.
17.20 %ÜÑ ~È³
)ÈTÑoo{~Ê É~ÐÊ ÐÉ
³ÈØ ¨ioÌ¨i ~È³Ò¨Ñ,
~Ñ{ Ñ³ÑÜË Ò~~ÑKÑ.
18.00 Γεγονότα σε συντομία
18.15 %ÜÑ ~È³
(.ÈÓTÉ{Ñ)
19.10 H ÉÚÉ¨Ò
Ð{~Ê É{¨Ò.
20.00 Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
(Ñ{TËÙ{ É{KËiØ,
ÐÉ ³ {¨o {ÑÌ.
00.30 Γεγονότα σε τίτλους
00.40 ÉÚÉ¨Ò - ( )
01.30 Happy Traveller - ( )
02.30 %ÜÑ ~È³ - ( )

CAPITAL
08.00
09.40
11.20
12.00
13.00
14.40
15.10
17.00
19.05
21.00
22.50
01.00
02.40

0H.: 22259000

(Ñ{Ù{~Ì Ñ¨ÑÐÖÚ{.
Cook Eat - ( )
0iÜÉÑo¨Ò
åÈ³Ì ÉËÑ{ ./
0iÜÉÑo¨Ò
åÌ¨Ñ³Ø ×Ñ~ÌØ
0ÑÂËÙ{ oÉÖÉ, I - ( )
åÌ¨Ñ³Ø ×Ñ~ÌØ
$ ~Ñ{¨ÌØ
{Ñ Ò³Ñ Ó{ - (E)
0 ³ÑÂËÙ{ ³iØ ÇÊØ, V
:Ói ³Ñ{ËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ
:ÓÉØ É{¨ÓØ

EXTRA
07.45
10.20
12.30
13.00
14.00
15.35
16.05
16.10
16.40
17.15
18.05
19.45
20.20
22.00
23.45
01.30

0H.: 25577577

ÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
ÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
0iÜÉÑo¨Ò
Made in Cyprus
ÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
0iÜÉÑo¨Ò
ÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
0iÜÉÑo¨Ò
ÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ

PLUS
08.20
09.00
11.00
14.00
16.35
18.30
19.00
19.55
20.15
20.20
21.30
22.30
00.45
02.150

ÜÔ ËÚ×Ô. ÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ ÔÚËÓÖÕÆÚÕ
ÍÏÇ ÚÕÔ ¬à×ØÚàÎ ØÎÍÕØ¦ÑÎ, ÓË
ÚÕÔ ÇÍÍÁÒÎ ¡ÕßØÃÑÎ ÔÇ ßÖÕÊÆËÚÇÏ ËÊ× ÚÕÔ §ÏÑÂÚÇ, ÁÔÇÔ ÓËÙÂÒÏÑÇ ÖÕß àËÏ ÇÖÕÚØÇÈÎÍÓÁÔÕÝ ÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ ÚÕß ÖßÑÔÕÆ Ê¦ÙÕßÝ, Ñ¦ÖÕß
ÙÚÎ ÈÄØËÏÇ ÒÒ¦ÊÇ. ÇØ’ ÄÒÇ ÇßÚ¦,
ÚÄÙÕ Î ÊÏÑÂ ÚÕß ËÏØÎÔÏÑÂ àÜÂ ÄÙÕ
ÑÇÏ ÚÕß ÈÕßÔÕÆ ÇÖËÏÒËÃÚÇÏ, ÇÌÕÆ
ÓÏÇ ËÚÇÏØËÃÇ ËÐÄØßÐÎÝ ÓËÚÇÒÒËßÓ¦ÚÜÔ ÙÑ¦ÈËÏ ÚÎÔ ÖËØÏÕÞÂ ÑÇÏ àÎÚ¦ËÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ ÔÇ ÖÕßÒÂÙËÏ ÚÎ ÍÎ ÚÕß.
¬Ç ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ÛÇ ÖËØÏÖÒÇÑÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÄÚÇÔ ÇÖÄ ÚÕ ÖÕßÛËÔ¦ ÛÇ ÑÇÚÇÌÚ¦ÙËÏ Õ ÇÖÕÐËÔÜÓÁÔÕÝ
ÍÏÕÝ ÚÕß (ØÍÆØÎÝ ÇÔÚÇà¦ØÇÝ),
ÖÇÃØÔÕÔÚÇÝ ÑÏ ËÑËÃÔÕÝ ÓÁØÕÝ ÙÚÎ
ÊÏÇÓ¦ÞÎ. © ØÎÍÕØ¦ÑÎÝ ÑÇÏ Î ÖÇØÇÍÜÍÄÝ ÚÕß, ÛÎÔ¦-ªÇÞÂÒ ¬ÙÇÍÍ¦ØÎ, ÖÇÃØÔÕßÔ ÚÕ ØÃÙÑÕ ÔÇ ÍßØÃÙÕßÔ ÙË ÖÕÒÆ ÊÆÙÑÕÒËÝ, «ÌßÙÏÑÁÝ»
ÙßÔÛÂÑËÝ, ÓÁÙÇ ÙÚÕ ÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕ
Ê¦ÙÕÝ, ÓË ÚÏÝ ÈØÕÞÁÝ, ÚÏÝ ÕÓÃÞÒËÝ
ÑÇÏ ÚÇ ÞÏÄÔÏÇ ÚÕß, ÑÇÏ ÚÕ ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÚÕßÝ ÊÏÑÇÏ×ÔËÏ. ¬Õ «Digger»
ÊËÔ ÇÖÕÖÔÁËÏ ÇÖÒ×Ý ÇßÛËÔÚÏÑÄÚÎÚÇ, ÇÒÒ¦ Ñ¦ÔËÏ ÇÏÙÛÎÚ¦ ÚÕ ÓËÍÇÒËÃÕ ÑÇÏ ÚÎÔ ÇÐÃÇ ÚÎÝ ÖÇØÛÁÔÇÝ
ÌÆÙÎÝ, Î ÕÖÕÃÇ ÇÔÇÓËÚØÏÁÚÇÏ ËÊ×
ÓË ÚÎÔ ÇÔÛØ×ÖÏÔÎ ÇÖÒÎÙÚÃÇ ÑÇÏ ÚÎ
ÓÏÑØÄÚÎÚÇ, ÊÃÞÜÝ Ö¦ÔÚÜÝ ÔÇ ÐËÖÁÌÚËÏ ÙË ÓÏÇ ÙÞÎÓÇÚÏÑÂ ÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÑÇÒÕÆ - ÑÇÑÕÆ.

0H.: 25715111

Û{ÉÚÉËØ {ÙÊÉ{Ø
¨Ë³{Ñ  Ò¨~ÈÜiØ
Ü{ÓØ 1¨ÖÐÉØ
ÂÈÉØ Ño¨ÓØ
åiÐÓ{Ñ ×ÉooÒ¨{Ñ
ÂÈÉØ Ño¨ÓØ
{iÐ/×{~ÓØ É{³ÈTËÉØ
ÂÈÉØ Ño¨ÓØ
Δελτίο Ειδήσεων
åÌ¨Ñ³Ø ×Ñ~ÌØ
EÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
EXTRA News
EÜÜi{~Ê ³Ñ{ËÑ
¨ÙËÑ
:Ói ³Ñ{ËÑ
AD TV

MOVIES BEST

21.00 Vice
06.30
08.30
10.45
12.15
13.45
15.15
17.15
19.20
21.00
23.30
01.30
03.00

Saint Judy
Ed Wood
Checkered Ninja
Cosmic Sin
Baking Spirits Bright
The Big Fat Stone
Birdman
The boy, the dog
and the clown
Vice
The Royal Tenenbaums
Christmas At Dollywood
Evita

GREEK CINEMA

21.50 .³É×ÑËÑ
07.30 $ ³ÉÜÉÈ³ÑËØ É{¨ÑÐÌØ
09.15 %³Ñ i (ÌÜ{Ø ÉÚÑËÉ{
10.45 È³ÈTØ T¨ËØ ÙÈÜÉ{Ò
11.50
×¨ÑoËÙÑ ³È 1ÉÖ
13.50 .~ÒÙÑÜÑ ³ iË
³È Ó¨³Ñ
15.20
ÜËÐi ³ ÌÚ
17.00 åT ~Ñ{ Ñ ’ÐÈ Ò³¨ÑØ
18.30 $ Ñ³ËÙÑØ
20.00 {Ñ ³¨ÉÜÊ... {~oÓÉ{Ñ
21.50 .³É×ÑËÑ
23.30 {ËÑ ¨Ñ ÐiÙÓ
01.20 $ É¨Ñ³ÊØ
³iØ oÈÑË~ÑØ ÐÈ
02.35 ³Ñ³Ò ÐÉ ³ ÇÌ¨{
04.00 $ {~i³ÊØ
05.30 $ ÒÚ¨Ø ³È ³¨ÓÈ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Μαγνησία ³iØ {~¨ÒØ åËÑØ ¨{ ÑÌ ³ 1922. ÑT¨ii ³iØ ÉÜÜi{~ÊØ .³¨Ñ³{ÒØ ÑÌ ³ ÐÓ³ ³È .ÑooÑ¨ËÈ ~Ñ{ i ÖÐ³ÈÂÊ ³iØ ³i o¨ÑÐÐÊ ~Ë .ÉTË¨ - {È³ÒTÉ{Ñ - å×{Ì Ñ¨ÑT{Ò¨ ÙÉ ÒÜÜÑÂÉ ³ Ü{³{~Ì ~ÜËÐÑ ³i ÜÜÒÙÑ.

Εγκλωβισμένοι στην «Κόκκινη Μηλιά»
Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα το 1921 και οι ομόθυμες μαξιμαλιστικές θέσεις κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, στρατιωτικών, λαού

Του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ*

Το 1921 Õ ÖÕÒÏÚÏÑÄÝ ÈÃÕÝ ÚÎÝ ÒÒ¦ÊÇÝ ÑßØÏÇØÞÂÛÎÑË ÇÖÄ ÚÕ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÄ ÂÚÎÓÇ. ¬Õ ÌÒÁÍÕÔ ÛÁÓÇ
ÚÎÝ ¡ÏÑØ¦Ý ÙÃÇÝ ËÖÏÙÑÃÇÙË Ñ¦ÛË
¦ÒÒÎ ßÖÄÛËÙÎ ÙÚÕ ËÙÜÚËØÏÑÄ ÚÎÝ
Þ×ØÇÝ, ÄÖÜÝ ÂÚÇÔ Î ÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎ (Î ÕßÒÂ ÖÕß ÖØÕÁÑßÉË ÇÖÄ ÚÏÝ ËÑÒÕÍÁÝ ÚÎÝ 1ÎÝ §ÕËÓÈØÃÕß 1920 ÂÚÇÔ ßÔÚÇÑÚÏÑÂ).
 ÔÁÇ ÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑÂ ÎÍËÙÃÇ ÚÎÝ
Þ×ØÇÝ ÑÒÂÛÎÑË ÔÇ ÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ ÁÔÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇ ÊÆÙÑÕÒÕ ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ ÛÁÓÇ ÑÇÏ ÚÕÔ ÙßÔËÞÏàÄÓËÔÕ ÖÄÒËÓÕ
ÓË ÚÕßÝ ¬ÕÆØÑÕßÝ ËÛÔÏÑÏÙÚÁÝ ÙÚÎ
¡ÏÑØ¦ ÙÃÇ. ßÚÄ ÖÕß ÞÇØÇÑÚÂØÏÙË ÚÕÔ ÊÎÓÄÙÏÕ ÒÄÍÕ ÍÆØÜ ÇÖÄ
ÚÕ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÄ ÂÚÇÔ Õ ÓÇÐÏÓÇÒÏÙÓÄÝ. © ÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑÄÝ ÑÄÙÓÕÝ
ËÃÞË ÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏ ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×Ý
ÚÕÔ ËÔÏàÁÒÕ ÍÏÇ ßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ ÑÇÏ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝ ÙÚÇ ËÛÔÏÑ¦ ÛÁÓÇÚÇ
(ÚÎÝ ÆÖØÕß, ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ, ÚÕß ÄÔÚÕß Ñ.¦.) ÑÇÏ ËÃÞË
ÖÒËÏÕÊÕÚÂÙËÏ ÙË ßÖÕÙÞÁÙËÏÝ ÍÏÇ
ÔÁÇ ËÊÇÌÏÑ¦ ÑÁØÊÎ, ÑÇÏ ÓÕÏØÇÃÇ
ËÍÑÒÜÈÃÙÚÎÑË ÙÚÕÔ ÖÒÎÛÜØÏÑÄ
ßÖËØÖÇÚØÏÜÚÏÑÄ ÒÄÍÕ ÚÕß.
 ËÖÃÙÎÓÎ ÛÁÙÎ ÚÎÝ ÔÁÇÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÎÍËÙÃÇÝ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ ÂÒÛË ÊÏ¦
ÙÚÄÓÇÚÕÝ ÚÕß §ÏÑÕÒ¦Õß ÚØ¦ÚÕß
(ÇØÞÎÍÕÆ ÚÕß ÛÔÏÑÕÆ ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ) ÇÖÄ ÚÕ ÈÂÓÇ ÚÎÝ
ÕßÒÂÝ ÚÎÔ 20Â ÇÔÕßÇØÃÕß 1921:
ÖÜÝ «Î ËÒÒÎÔÏÑÂ ÉßÞÂ ÕÒÄÑÒÎØÕÝ ËÃÔË ÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÎ ËÏÝ ÚÎÔ
ÊÏÇÚÂØÎÙÏÔ ÚÜÔ ÑËÑÚÎÓÁÔÜÔ ÊÏ¦
ÚÎÝ ßÔÛÂÑÎÝ ÚÜÔ ËÈØ×Ô, ÜÝ ÚÕß
ËÒÇÞÃÙÚÕß ÄØÕß ÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÜÝ
ÚÜÔ ËÒÒÎÔÏÑ×Ô ÛßÙÏ×Ô». ¡Ë ¦ÒÒÇ ÒÄÍÏÇ Î ËÒÒÎÔÏÑÂ ÕßÒÂ ÇÖÁØØÏÉË ËÑ ÖØÕÕÏÓÃÕß Ñ¦ÛË ÖØÄÚÇÙÎ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝ ÚÎÝ ßÔÛÂÑÎÝ ÚÜÔ
ËÈØ×Ô (28 ÕßÒÃÕß/10 ßÍÕÆÙÚÕß
1920). ßÚÂ Î ÛÁÙÎ ËÖÏÑßØ×ÛÎÑË
ÓË ÉÂÌÏÙÓÇ ÚÎÝ ÕßÒÂÝ ÚÎ 15Î ¢ËÈØÕßÇØÃÕß 1921. ¬Õ ÉÂÌÏÙÓÇ ÇßÚÄ
ßÖÂØÐË ÕÓÄÛßÓÕ, ÊÎÒÇÊÂ ÙßÍÑÁÔÚØÜÙË ÚÎÔ ÉÂÌÕ ÚÎÝ ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ. ¬Õ ÄÓÓÇ ÚÜÔ ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ,
ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÑÇÚÇÒ¦ÓÈÇÔË ÚÄÚË ÚÕ 1/3
ÚÜÔ ËÊØ×Ô ÚÎÝ ÕßÒÂÝ, ÁÊÜÙË ÖÒÂ-

ØÎ ÙÚÂØÏÐÎ ÙÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÚÕß
ÎÓÎÚØÃÕß ÕÆÔÇØÎ, ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÇßÚÂ ÔÇ ÞËÏØÏÙÛËÃ ÚÕ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÄ ÙÚÎÔ ËÏØÎÔËßÚÏÑÂ Ï¦ÙÑËÉÎ
ÚÕß ÕÔÊÃÔÕß. © ÙÚØÇÚÎÍÄÝ ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÇÍÑÒÂÝ, Õ ÕÖÕÃÕÝ ËÃÞË
ÇÔÇÒ¦ÈËÏ ÚÇ ÎÔÃÇ ÚÕß ÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÓËÚ¦ ÚÎÔ ÇÖÕÞ×ØÎÙÎ ÚÕß ËÔÏàÁÒÕß ÙÚÕ ÇØÃÙÏ, ÊÂÒÜÙË ÇÖËØÃÌØÇÙÚÇ ÄÚÏ «ÇÊßÔÇÚËÃ Ô’ ÇÖÕÊËÞÛÂ
ÚÎÔ ÇÔÇÛË×ØÎÙÏÔ ÚÎÝ ßÔÛÂÑÎÝ
ÚÜÔ ËÈØ×Ô».  KÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ OÓ¦ÊÇ ÚÜÔ ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ ßÖÄ
ÚÕÔ ÇÍÑÒÂ ÙßÔÁÞÏÙË Ó¦ÒÏÙÚÇ ÔÇ
ËÖÏÊÕÑÏÓ¦àËÏ «ÑÇÛ’ ÕÒÕÑÒÎØÃÇÔ»
ÚÕßÝ ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÝ ÑÇÏ ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝ ÞËÏØÏÙÓÕÆÝ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÆÔÇØÎ ÓÁÞØÏ ÚÎ 2Ç ©ÑÚÜÈØÃÕß
1921, ÕÖÄÚË ÇÖÁÙßØË ÇÖÄÚÕÓÇ ÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ ÚÎÝ ÒÄÍÜ ÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ ÚÕß ËÔÏàÁÒÕß (ÈÒ. ÖÇØÇÑ¦ÚÜ).

Ο Τύπος της εποχής
ßÚÂ Î ÇÔÁÔÊÕÚÎ ÙÚ¦ÙÎ ÙÚÕ
ËÛÔÏÑÄ ÛÁÓÇ ÚÎÝ ¡ÏÑØ¦Ý ÙÃÇÝ ÙßÔËÞÃÙÚÎÑË ÑÇÛ’ ÄÒÎ ÚÎ ÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝ ÞØÕÔÏ¦Ý ÑÇÏ ÑÕØßÌ×ÛÎÑË ÚÎÔ
¦ÔÕÏÐÎ ÚÕß ËÖÄÓËÔÕß ÁÚÕßÝ. ÚÕÔ
¬ÆÖÕ ÚÕ ÍËÔÏÑÄÚËØÕ ÑÒÃÓÇ ÂÚÇÔ ÌÏÒÕÖÄÒËÓÕ. ©Ï ËÌÎÓËØÃÊËÝ ËÖÏÑØÄÚÎÙÇÔ, ÙÞËÊÄÔ ÙÚÕ ÙÆÔÕÒÄ ÚÕßÝ,
ÚÎÔ ÇÖÄØØÏÉÎ ÚÕß ÙßÒÒÕÍÏÑÕÆ ÊÏÇÈÂÓÇÚÕÝ ÚÜÔ ÖØËÙÈËßÚ×Ô ÚÎÝ
ÍÍÒÃÇÝ, ÚÎÝ ÇÒÒÃÇÝ ÑÇÏ ÚÎÝ ÚÇÒÃÇÝ ÖØÕÝ ÚÎÔ ËÒÒÎÔÏÑÂ ÑßÈÁØÔÎÙÎ
(8/21 ÕßÔÃÕß 1921) ÍÏÇ «ÌÏÒÏÑÂ ÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎ» ÙÚÎÔ ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂ ÊÏÇÌÕØ¦. ÏÇ ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ, ÚÕ
«ÓÖØÄÝ» (9 ÕßÔÃÕß 1921) ÙÞÕÒÃÇÙË ÄÚÏ «ÓÄÔÕÔ Î ÇÓËÃÒÏÑÚÕÝ ÑÇÏ ÚËÒÏÑÂ ÙßÔÚØÏÈÂ ÚÕß ËÞÛØÕÆ ÊÆÔÇÚÇÏ
ÇÙÌÇÒ×Ý ÔÇ ÌÁØÎ ÚÎÔ ËÏØÂÔÎÔ ÑÇÏ
ÔÇ ËÐÇÙÌÇÒÃÙÎ ÇßÚÂÔ, ÚÎÔ ÕÖÕÃÇÔ
ÖÒÇÔ×ÔÚÇÏ ÇÏ ßÔ¦ÓËÏÝ ÔÕÓÃàÕßÙÇÏ
ÄÚÏ ÊÆÔÇÔÚÇÏ ÔÇ ËÖÏÚÆÞÕßÔ ÊÏ¦ ÚÎÝ
ÌÏÒÏÑÂÝ ÚÜÔ ÓËÙÕÒÇÈÂÙËÜÝ». ÇÏ
ÊÏÇÚØ¦ÔÜÙË ÄÚÏ «ÓÃÇ ÕÊÄÝ ËÃÔË Î
¦ÍÕßÙÇ ËÏÝ ÚÎÔ ËÏØÂÔÎÔ», «Î ÕÊÄÝ
ÚÎÝ §ÃÑÎÝ ÚÜÔ ÒÒÎÔÏÑ×Ô ÄÖÒÜÔ»,
ÙÚÎÔ ÕÖÕÃÇ «Î ÒÒ¦Ý» ÂÚÇÔ ÁÚÕÏÓÎ
ÔÇ ËÏÙÁÒÛËÏ «ÓË ÄÒÇÝ ÚÇÝ ÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÎÝ ÑÇÏ ÇÔÚÃ Ö¦ÙÎÝ ÛßÙÃÇÝ».
©ÓÕÃÜÝ, ÚÕ ÙÌÄÊØÇ ÌÏÒÕÈÇÙÏÒÏÑÄ «ÑØÏÖ» ÁÍØÇÉË ÙÚÕ ÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÄ ÚÕß: «Ç ÇÖÇÔÚÂÙÜÓËÔ ÓË
ÚÎÔ ÈØÕÔÚÂÔ ÚÜÔ ÚÎÒËÈÄÒÜÔ ÓÇÝ.
[...] ©ßÊËÓÃÇ ßÖÕÞ×ØÎÙÏÝ, ÕßÊËÓÃÇ
ÇÔÇÙÚÕÒÂ ÚÎÝ ÖÕÒËÓÏÑÂÝ ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝ ËÃÔË ÇÔËÑÚÂ ÇÖÄ ÚÕÔ ÒÒÎÔÏÑÄÔ ÇÄÔ. ÁÒÎÙÏÝ ÚÕß ÚØÇÚÕÆ
ÑÇÏ ÚÕß ÇÕÆ ËÃÔË ÔÇ ÚËÒËÏ×ÙÜÓËÔ
ÊÏ¦ ÚÎÝ ÒÄÍÞÎÝ ÚÕ ÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÄÔ ÓÇÝ ÁØÍÕÔ». ¡ÁÙÇ ÙÚÕ ÛÁØÕÝ
ÚÕß 1921 ÕÏ ËÛÔÏÑÕÃ ÚÄÔÕÏ, ËÔÚÄÝ ÑÇÏ

Η Ραιδεστός ³i åÑ³Ü{~Ê 1¨Ò~i. « ÉÜÜi{~Ê ÈTÊ ÜÌ~Üi¨Ø ÉËÉ
¨~ÜÜiÐÓi É{Ø ³i Ù{Ñ³Ê¨i{ ³ ~É~³iÐÓ Ù{Ò ³iØ .ÈÚÊ~iØ ³
.ÉK¨, Ø ³È ÉÜÑTË³È Ì¨È {~Ñ{ÊÉØ ³ ÉÜÜi{~ ÚÈ{».

Ο αντιβενιζελικός
κόσμος είχε πλειοδοτήσει σε υποσχέσεις για
νέα εδαφικά κέρδη και
μοιραία εγκλωβίστηκε
στον πληθωρικό υπερπατριωτικό λόγο του.
ËÑÚÄÝ ÕßÒÂÝ, ÇÔÁÈÎÑÇÔ ÑÏ ¦ÒÒÕ.
ÔÄÉËÏ ÚÎÝ ÑÇÚ¦ÒÎÉÎÝ ÚÎÝ ÏÕßÚ¦ÞËÏÇÝ ÑÇÏ ÚÕß ÙÑÃ ËÞÃØ, ÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝ ÕßÒÃÕß ËÑÌØ¦ÙÚÎÑË (ÇÖÄ
ÁÔÇ ÈÕßÒËßÚÂ ÚÜÔ ÇØ¦ÔÚÇ ÑÑÒÎÙÏ×Ô) Î ÖËÖÕÃÛÎÙÎ ÄÚÏ ËÖÄÓËÔÕÝ
ÙÚÄÞÕÝ ÛÇ ÂÚÇÔ Î ÍÑßØÇ (Î ÖØÜÚËÆÕßÙÇ ÚÕß ËÓ¦Ò) ÑÇÏ ÙÚÕ ÚÁÒÕÝ
«Î ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÏÝ, Î ÌßÙÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇ ÚÎÝ ÒÒÎÔÏÑÂÝ ÌßÒÂÝ». ¡ÁÙÇ ÙË ÇßÚÄ ÚÕ ÖÒÇÃÙÏÕ, Õ
¬ÆÖÕÝ ÇÔÇÑÆÑÒÜÙË ÚÕÔ ÓÆÛÕ ÚÎÝ
« ÄÑÑÏÔÎÝ ¡ÎÒÏ¦Ý», «ÓÏÇÝ ÙßÓÈÕÒÏÑÂÝ ÚÕÖÕÛËÙÃÇÝ» Ñ¦ÖÕß «ÙÚÕ È¦ÛÕÝ, ÙÚÕ Þ¦ÕÝ ÚÎÝ ÔÇÚÕÒÂÝ», ÖÁØÇÔ ÇÖÄ ÚÎÔ ÍÑßØÇ ÑÇÏ ÚÕ ÑÄÔÏÕ,
ÄÖÕß ÛÇ ÁÌÛÇÔË ÑÇÚ¦ ÌÇÔÚÇÙÃÇÔ
ÚÕ ËÒÒÎÔÏÑÄ ÓÁÚÜÖÕ.
 ÇÖÕÞ×ØÎÙÎ ÚÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÚØÇÚÏ¦Ý ÇÖÄ ÚÕ ÓÁÚÜÖÕ ÚÕß ÇÍÍÇØÃÕß ÑÇÏ Î ÙÆÓÖÚßÐÂ ÚÎÝ ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕ ÙÚÎ ÍØÇÓÓÂ ÙÑÃ ËÞÃØ - ÏÕßÚ¦ÞËÏÇ - ÌÏÄÔ ÇØÇÞÏÙ¦Ø ÊËÔ ¦ÒÒÇÐË ¦ØÊÎÔ ÚÕ ÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÒÃÓÇ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ.  ËÌÎÓËØÃÊÇ
« ÇÛÎÓËØÏÔÂ» (ÚÕ ÑÆØÏÕ ÍÕßÔÇØÏÑÄ ÌÆÒÒÕ) ÓËÚÁÌËØË (ÙÚÕ ÌÆÒÒÕ
ÚÎÝ 11ÎÝ ËÖÚËÓÈØÃÕß 1921) ÚÎÔ
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ ÚÎÝ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÄÚÏ ÙÆÔÚÕÓÇ ÛÇ ÑÂØßÙÙË ÚÎÔ ÁÔÜÙÎ ÚÜÔ

ÑÇÚËÞÄÓËÔÜÔ ËÊÇÌ×Ô ÓË ÚÕ ËÒÒÎÔÏÑÄ ÑØ¦ÚÕÝ, ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ ÁÚÙÏ
«ÍËÍÕÔÄÝ ÚËÚËÒËÙÓÁÔÕÔ».  «ËÒÒÎÔÏÑÂ ¡ÏÑØÇÙÃÇ» ÛÇ ÖØÕÙÇØÚ¦ÚÕ
«ËÓÖØ¦ÑÚÜÝ» ËÏÝ ÚÕ «ËÒÒÎÔÏÑÄÔ
ÇÙÃÒËÏÕÔ» ÑÇÏ ÕÏ ÇÔÚÃÖÇÒÕÏ ÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝ ÛÇ ßÖÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÔ «ÄÒÕÏ
ËÏÝ ÚÎÔ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ», ÑÇÛÄÙÕÔ
ÊËÔ ËÃÞÇÔ «ÚÎÔ ÊÆÔÇÓÏÔ ÔÇ ËÑÊÏ×ÐÕßÔ ÚÕÔ ÙÚØÇÚÄÔ» ÚÎÝ «ËÑ ¡ÏÑØÇÙÃÇÝ». ¡ÁÙÇ ÙË ÇßÚÄ ÚÕ ÖÔËÆÓÇ
ÚÎÝ ÛØÏÇÓÈÕÒÕÍÃÇÝ, ÊËÔ ËÏÙÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔ ÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝ ÌÜÔÁÝ ÚÎÝ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝ ÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ, ÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÎ ÚÕß ÖÇÒÇÃÓÇÞÕß ÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
§ÏÑÕÒ¦Õß ËÈÃÊÎ, Õ ÕÖÕÃÕÝ ÁÑØÕßÙË ÚÕÔ Ñ×ÊÜÔÇ ÚÕß ÑÏÔÊÆÔÕß ÑÇÏ
ÇÔÚÁÚËÏÔË ÄÚÏ Õ ÖÄÒËÓÕÝ ÑÇÚ¦ ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝ «ÊËÔ ËÖËØÇÚ×ÛÎ ÁÚÏ»,
ÖÇØ¦ ÓÄÔÕÔ «ËÓËÚØÏ¦ÙÛÎ Î ÕÐÆÚÎÝ ÇßÚÕÆ», ÑÇÏ ÊËÔ ÇÖÕÑÒËÃËÚÕ
ÔÇ «ËÖÇÔÇÒÎÌÛÂ ÕÐÆÝ ÑÇÏ ÌÕÈËØÄÝ ÜÝ ÖØÄÚËØÕÔ».
 ÙÆÙÚÇÙÎ ÍÏÇ ËÖÃÊËÏÐÎ ØËÇÒÏÙÓÕÆ ßÖÂØÐË ËÔÚÕÔÄÚËØÎ ÇÖÄ ÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ ÚÕß ËÔÏàÁÒÕß, ÓÁÙÜ ÊÆÕ
ËÖÏÙÚÕÒ×Ô ÚÕß ÖØÕÝ ÚÕÔ . ÇÍÑÒÂ «ËÖÃ ÚÎÝ ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÝ ÚÜÔ
ËÛÔÏÑ×Ô àÎÚÎÓ¦ÚÜÔ». ÚÏÝ ËÖÏÙÚÕÒÁÝ ÚÕß ÇßÚÁÝ, ÖÕß ÁÌËØË ÙÚÕ ÌÜÝ
«ËÔ ÇÍÔÕÃÇ» ÚÕß Õ «ÒËÆÛËØÕÝ ¬ÆÖÕÝ» (19-20 ËÖÚËÓÈØÃÕß 1921), Õ
ÇßÚÕËÐÄØÏÙÚÕÝ ÏÙÚÕØÏÑÄÝ ÎÍÁÚÎÝ
ÚÜÔ ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ ËÖÁÑØÏÔË ÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ, ÊÏÄÚÏ ÚÕÔ ÕÆÔÏÕ ÇØÔÂÛÎÑË ÔÇ ÇÖÕÊËÞÛËÃ ÚÎ ÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎ
ÚÜÔ ¬ØÏ×Ô ßÓÓ¦ÞÜÔ ßÔ¦ÓËÜÔ.
Ñ ÖÇØÇÒÒÂÒÕß, Õ ÖØ×ÎÔ ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ Ú¦ÞÛÎÑË ÑÇÚ¦ ÚÎÝ ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝ ÚÜÔ ÖÕÒËÓÏÑ×Ô ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ, Ñ¦ÚÏ ÚÕ ÕÖÕÃÕ ÛÇ ÁÌËØÔË
ÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ «ËÏÝ ÚÕÔ ÑÃÔÊßÔÕÔ ÚÎÝ

ÖÒÂØÕßÝ ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ».  Þ×ØÇ
ËÓÌÇÔ×Ý ÊËÔ ËÃÞË ÚÏÝ ÊßÔ¦ÓËÏÝ ÔÇ
ÑÇÛßÖÕÚ¦ÐËÏ ÚÕÔ ËÞÛØÄ ÙÚÏÝ ÛËÒÂÙËÏÝ ÚÎÝ ÑÇÏ Î ÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎ ÚÜÔ
ËÞÛØÕÖØÇÐÏ×Ô ÛÇ ÚÎÔ ÁÌËØÔË «ËÏÝ
ÖÒÂØÎ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÔ ÑÇÏ ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÔ ËÐ¦ÔÚÒÎÙÏÔ». ßÔÕÒÏÑÄÚËØÇ,
Õ ËÔÏàÁÒÕÝ ÊÂÒÜÔË ËßÛÁÜÝ «ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ» ÑÇÏ «Î ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÏÝ» ÖÇØÕßÙÃÇàË «ÖØÕ ÚÜÔ
ÕÌÛÇÒÓ×Ô» ÚÕß ÓÏÇ «ÙÑÕÚËÏÔÂÔ ËÏÑÄÔÇ». © ÒÄÍÕÝ ÍÏÇ ÇßÚÂ ÚÎ ÓÇÆØÎ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇ ÚÕß ÂÚÇÔ ÄÚÏ ÕÏ ÒÒÎÔËÝ
Ó¦ÞÕÔÚÇÔ ÖÒÁÕÔ ÚÕ 1921 «ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×Ý ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÏ» ÑÇÏ ÑÏÔÊÆÔËßÇÔ ÙÚÕ ÚÁÒÕÝ ÒÄÍÜ «ËÐÇÔÚÒÂÙËÜÝ» ÔÇ Þ¦ÙÕßÔ ÑÇÏ ÚÎ ÓÆØÔÎ
ÑÇÏ ÚÎ Ø¦ÑÎ.
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÇ ÙÞÄÒÏÇ ÚÜÔ ÈËÔÏàËÒÏÑ×Ô ÌÆÒÒÜÔ, ÕÏ ÊÆÕ ËÖÏÙÚÕÒÁÝ ÚÕß ËÔÏàÁÒÕß, ÖÕß ÁÙÖÇÙÇÔ
ËÔ¦ÓÏÙÎ ÞØÄÔÕ ÊÎÓÄÙÏÇÝ ÙÏÜÖÂÝ
ÚÕß, ÙÚ¦ÛÎÑÇÔ «ÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÝ
ÕÍÑÄÒÏÛÕÝ» ÑÇÏ ÖØÕÐÁÔÎÙÇÔ «ÓËÍÃÙÚÎÔ ÚÇØÇÞÂÔ ËÏÝ ÚÕ ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÔ ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÔ ÑÇÏ ÇÖËØÃÍØÇÖÚÕÔ ÇÃÙÛÎÙÏÔ ËÏÝ ÚÕÔ ÒÇÄÔ». ÇØ’
ÄÒÇ ÇßÚ¦, ÕÏ ÊÆÕ ËÖÏÙÚÕÒÁÝ ÚÕß
ÓËÍ¦ÒÕß ÇßÚÕËÐÄØÏÙÚÕß ÚÜÔ ÇØÏÙÃÜÔ ÁÓËÏÔÇÔ ÇÙÞÕÒÃÇÙÚËÝ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÑÇÏ ÚÕÔ ÌÏÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ ¬ÆÖÕ. ¬Õ ÓÄÔÕ ÖÕÒÏÚÏÑÄ ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ ÖÕß ËÃÞÇÔ ÂÚÇÔ ÔÇ
ÖËÃÙÕßÔ ÚÕÔ ÇÍÑÒÂ ÔÇ ÇÖÕÙÆØËÏ
ÚÎÔ ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ ÚÕß ÇÖÄ ÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÕÆÔÇØÎ. © ÇØÞÎÍËÆÜÔ
ÚÜÔ ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ ÖËÃÙÚÎÑË ÔÇ
Ñ¦ÔËÏ ÇßÚÂ ÚÎ ÙÚØÕÌÂ ÙÚÎÔ ÖÕÒÏÚÏÑÂ ÚÕß ËÖËÏÊÂ ËÖÏÖÒÂÞÛÎÑË ÇÖÄ
ÚÕÔ ÏÙÚÕØÏÑÄ ÎÍÁÚÎ ÚÕß ÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÍÏÇ ÚÎ ÙÚÂØÏÐÎ ÖÕß ÖÇØËÃÞË ÁÜÝ
ÚÄÚË ÙÚÎÔ ÇÔÁÔÊÕÚÎ ÙÚ¦ÙÎ ÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË Î ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÙË ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ.

Θριαμβολογία
Ë ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ ËÖÃÖËÊÕ, Î ÛØÏÇÓÈÕÒÕÍÃÇ ÙßÔËÞÏàÄÚÇÔ. ÚÏÝ ÇØÞÁÝ
ÚÕß ËÖÄÓËÔÕß ÓÂÔÇ (2 ©ÑÚÜÈØÃÕß
1921) Õ ÕÆÔÇØÎÝ, ÖÇØÄÚÏ ÇÔÇÍÔ×ØÏÙË ÄÚÏ «Õ ËÞÛØÄÝ ÊËÔ ÂÞÛÎ ËÏÝ
ßÖÕÚÇÍÂÔ», ÊÂÒÜÙË ÇÖÄ ÚÕ ÈÂÓÇ
ÚÎÝ ÕßÒÂÝ ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ ÇÖÄ
ÚÎÔ ÖÕØËÃÇ ÚÜÔ ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô ËÐËÒÃÐËÜÔ. ÇÏ ÛØÏÇÓÈÕÒÄÍÎÙË ÒÁÍÕÔÚÇÝ ÄÚÏ: « ÇÚÁÞÕÓËÔ ÙÂÓËØÕÔ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÄÔ ÁÊÇÌÕÝ 100 ÖËØÃÖÕß
ÞÏÒÏ¦ÊÜÔ ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×Ô ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ, ÇÖÁÔÇÔÚÏ ÚÜÔ 16 ÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×Ô ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ ÚÎÝ
ßÔÛÂÑÎÝ ÚÜÔ ËÈØ×Ô». Ø¦ÍÓÇÚÏ,
ÙÆÓÌÜÔÇ ÓË ÑÇÚÕÖÏÔÕÆÝ ÇÑØÏÈÁÙÚËØÕßÝ ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ, ÚÕ ÌÛÏÔÄÖÜØÕ ÚÕß 1921 Î ÒÒ¦ÊÇ ÈØÁÛÎÑË

ÔÇ ÑÇÚÁÞËÏ ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ý ÖËØÃÖÕß
122.000 Ú.ÞÒÓ. ÚÎÝ ÓÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂÝ
ÞËØÙÕÔÂÙÕß, ÄÙÎ ÊÎÒÇÊÂ ÂÚÇÔ
Î ÁÑÚÇÙÂ ÚÎÝ ÚÕ 1913 (ÓËÚ¦ ÚÕßÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÕÆÝ ÕÒÁÓÕßÝ).
ßÚÂ Î ÇÔÁÔÊÕÚÎ ÙÚ¦ÙÎ ÑÇÏ Î
ÇÑÏÔÎÙÃÇ ÚÎÝ ËÖÃÙÎÓÎÝ ËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦Ý ÙÚÕ ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÄ ÂÚÎÓÇ
ÊËÔ ÕÌËÃÒÕÔÚÇÔ ÓÄÔÕÔ ÙÚÎÔ ßÖËØÈÕÒÏÑÂ ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ ÑÇÏ ÙÚÎÔ
ËÛËÒÕÚßÌÒÃÇ Â ÙÚÎÔ ÇÈÕßÒÃÇ ÚÜÔ
ÑßÈËØÔ×ÔÚÜÔ, ÇÒÒ¦ ÑÇÏ ÙÚÏÝ ÏÙÞßØÁÝ ËÙÜÚËØÏÑÁÝ ÖÏÁÙËÏÝ ÖÕß ÊÁÞÕÔÚÇÔ ÕÏ ÚËÒËßÚÇÃÕÏ ÖÇÔÚÇÞÄÛËÔ ÍÏÇ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎ ÚÜÔ ÑËÑÚÎÓÁÔÜÔ ÙÚÕ
ÇÑÁØÇÏÕ. Ö’ ÇßÚÕÆ Õ ËÔÏàÁÒÕÝ, ÙË
ÓÃÇ ÇÖÄ ÚÏÝ ÊÆÕ ÖÕÒÆÑØÕÚËÝ ËÖÏÙÚÕÒÁÝ ÚÕß ÖØÕÝ ÚÕÔ ÇÍÑÒÂ, ËÙÚÃÇÙË
ÏÊÏÇÃÚËØÇ ÚÎÔ ÑØÏÚÏÑÂ ÚÕß ÙÚÕ ÄÚÏ Î
ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÕÆÔÇØÎ, «ÖÚÕÎÛËÃÙÇ
ÖØÕ ÚÎÝ ÕÏÔÂÝ Ô×ÓÎÝ», ÇÖÁÙÚËØÐË ÚÕÔ ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ ÖÕß ÖØÄÚËÏÔË Î
ÍÍÒÃÇ ÙÚÎ Ï¦ÙÑËÉÎ ÚÕß ÕÔÊÃÔÕß. ÑÚÄÝ ÚÎÝ « ÕÏÔÂÝ Ô×ÓÎÝ»,
ÄÓÜÝ, ÇÔ¦ÒÕÍËÝ ÂÚÇÔ ÑÇÏ ÕÏ ÖÏÁÙËÏÝ
ÇÖÄ ÖÒËßØ¦Ý ÚÕß ÓÇÞÄÓËÔÕß ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝ. ÞËÚÏÑÁÝ ÇÔÇÌÕØÁÝ ÍÏÇ
ËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝ ÊÏËØÍÇÙÃËÝ ÙÚÕßÝ
ÑÄÒÖÕßÝ ÚÕß ×ÓÇÚÕÝ ÚÜÔ ÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×Ô ¦ØÞÏÙÇÔ ÔÇ ÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÙÚÎÔ ÛÂÔÇ ÇÖÄ ÚÕÔ §ÕÁÓÈØÏÕ ÚÕß
1921, ÊÎÒÇÊÂ ÒÃÍÕßÝ ÓÂÔËÝ ÓËÚ¦
ÚÎÔ ÇÖÕÚßÞÃÇ ÚÎÝ ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ ÚÕß
ÇÍÍÇØÃÕß. ÚÏÝ ËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝ
àßÓ×ÙËÏÝ ÖØÜÚÕÙÚÇÚÕÆÙÇÔ, ÜÝ
ÌßÙÏÑÄÔ, ÑßØÃÜÝ ÑÇÚ×ÚËØÕÏ ÈËÔÏàËÒÏÑÕÃ ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃ, ÞÜØÃÝ ÜÙÚÄÙÕ Î ÙßÓÓËÚÕÞÂ ÔÇ ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ
ÙË ÇßÚÕÆÝ. ¬ÎÔ ÇßÍÂ ÚÕß 1922 ÚÕ
ÚØÇÚÎÍËÃÕ ÚÎÝ ÓÆØÔÎÝ ÇÔÁÌËØË ËÓÖÏÙÚËßÚÏÑ×Ý ÖØÕÝ ÚÕ ËÔÏÑÄ ÖÏÚËÒËÃÕ ÑÇÏ ÚÎÔ ÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÔ ÖÒÎØÕÌÕØÃÇ ÄÚÏ «Õ ÚØÇÚÄÝ»
ÊËÔ ÛÇ ÊËÞÄÚÇÔ «ËÑÑÁÔÜÙÏÔ ÚÎÝ
¡ÏÑØÇÙÃÇÝ», ÇÒÒ¦ ÛÇ ÖÕÒËÓÕÆÙË
«ÓÁÞØÏ ËÐÇÔÚÒÂÙËÜÝ ÇÓÌÕÚÁØÜÔ
ÚÜÔ ÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔ» ÙË ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖËØÃÖÚÜÙÎ (ÊÎÒ. Ë¦Ô Î ÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇ ËÖÏÞËÏØÕÆÙË ËÑÑÁÔÜÙÎ),
ËÑÚÏÓÕÆÙË ÄÚÏ ÛÇ ÐËÙÖÕÆÙË «ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÏÝ ËÔ ÒÒ¦ÊÏ» ÑÇÏ ÛÇ ËÖÏÑØÇÚÕÆÙË ÚÕ «ÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÔ ÄÓÓÇ»
(ÊÎÒ. ÛÇ ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÕ ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇ). ßÚÂ Î «ÑÛËÙÏÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô ÓÎÔÄÝ ËÑËÓÈØÃÕß
1921» ÁÓËÒÒË ÔÇ ÇÖÕÊËÏÞÛËÃ ÖØÕÌÎÚÏÑÂ ÒÏÍÄÚËØÕ ÇÖÄ ÁÔÇ ÞØÄÔÕ
ÇØÍÄÚËØÇ, ÄÚÇÔ ÐÁÙÖÇÙË ÙÚÎ ²ÃÕ
Î «ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÏÝ 1922» ßÖÄ ÚÕÔ ÙßÔÚÇÍÓÇÚ¦ØÞÎ §ÏÑÄÒÇÕ ÒÇÙÚÂØÇ.
* O κ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης είναι
αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ.
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