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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Σκληρό πόκερ προεδρικών
και οι άσοι των μνηστήρων
Η ελπίδα Χριστοδουλίδη, ο ρόλος του Προέδρου και οι επαφές ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ

Βεβαίως και
ενδιαφέρομαι
για τις προεδρικές

«Βεβαίως και ενδια-
φέρομαι για τις προ-
εδρικές εκλογές, αν
αυτό μπορεί να οδη-
γήσει τα πράγματα
σε μια καλύτερη Κύ-
προ» λέει στην «Κ»

ο Γιώργος Παμπορίδης, ξεκαθαρί-
ζοντας πως αν τελικά προχωρήσει
θα είναι μία υποψηφιότητα ανεξάρ-
τητη και χωρίς συναλλαγές. Σελ. 8

ΗΠΑ και Ρωσία
τανγκό με το ζόρι
Σύγκρουση ή συμβιβασμός
Σε αναζήτηση συμβιβασμού ΗΠΑ και Ρωσία,
οι οποίες δεν έχουν βρει ακόμα κοινό κώ-
δικα επικοινωνίας, παρά τις δύο συναν-
τήσεις 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 χρημα-
τοδοτικές της ανάγκες. Το χρέος της Κύ-
πρου σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου
Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους ανέρ-

χεται στα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ,
ενώ μέσα στο 2022 θα πρέπει να απο-
πληρώσει 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 δι-
ψήφιο αριθμό. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

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

Χάρτινη κρυπτογράφηση υψίστης ασφαλείας

GYMNICH

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

ΕΛΛΑΔΑ

Ναι στον διάλογο
όχι στο κλίμα έντασης
Σε εγρήγορση η Ελλάδα μετά τις νέ-
ες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο
και την επίθεση στην Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας από την Aγ-
κυρα. Δήλωση της Κατερίνας Σακελ-
λαροπούλου στην «Κ». Σελ. 18

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

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

EASTMED

Το αδιέξοδο...
ενός αγωγού
Δεν χρειάστηκε παρά ένα αμερικα-
νικό non-paper που επιδόθηκε σε
Αθήνα, Λευκωσία και Τελ Αβίβ για
να μη βρει διέξοδο το φιλόδοξο
πρότζεκτ του EastMed και με τις Τρι-
μερείς να αμφισβητούνται. Σελ. 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το Ταξίδι
του Νίκανδρου 
στην Εσπερία
Ο Ιταλός βυζαντινολόγος Πά-
ολο 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 Ευ-
ρώπη. Ζωή, σελ. 1

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

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 επανέ-
ναρξης της διαδικασίας επίλυσης του Κυ-
πριακού, προσβλέποντας σε συνολική διευ-
θέτηση. Δεν είναι ώρα ούτε για «κενή λίστα»
είπαν Γερμανία-Βουλγαρία. Σελ. 5

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

«Eχουμε και
άλλες λύσεις,
αν ναυαγήσει
ο EastMed»

Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι
εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι
να εξετάσουμε άλλες επιλο-
γές. 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

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 αν-
θολογία ποίησης Κυπρίων Λογοτεχνών με εικαστικά έργα Κυ-
πρίων Καλλιτεχνών. Ζωή, σελ. 3

Χωρίς 
περισπασμούς

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 Αν-
τιπροσώπων και τα κόμματα. Αυτός ο
πολιτικός αγώνας, επίσης, θα πρέπει
να αφήσει απερίσπαστη την κυβέρνηση
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ν’
ακολουθήσουν το κυβερνητικό πρό-
γραμμα. Οι προκλήσεις δε για την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, όσον αφορά το κυ-
πριακό πρόβλημα, παραμένουν και ο
νέος, αν και πολύπειρος, υπουργός Εξω-
τερικών 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.  

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

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 Αναστα-
σιάδης, λόγω της πολύ καλής σχέσης που
διατηρεί μαζί του. Όσο όμως κι αν στην
κυβερνώσα παράταξη επικρατεί εσω-
στρέφεια, στην αντιπολίτευση αντιμε-
τωπίζουν επί του παρόντος με αμηχανία
τα δεδομένα. Επαφές γίνονται άτυπα και

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

ΑΡΘΡΟ του Χαρ. Ελληνα: Τέλος στον EastMed
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΣΑΫΛΩΚ: Ολαι αι
πληροφορίαι συμπί-
πτουν ότι η Αμερική
δεν είνε καθόλου
διατεθειμένη να πα-
ραιτηθή των πολεμι-
κών χρεών. [...] Σχε-
τικώς προς την άτεγ-
κτον αυτήν στάσιν
των Αμερικανών κυ-
κλοφορεί τώρα ανά
την Ευρώπην μια χα-
ρακτηριστική φράσις

του κ. Στάνλεϋ Μπάλντουιν, αρχηγού των Συντηρητικών. «Ο Μπάρμ-
πα-Σαμ πρέπει ν’ αλλάξη όνομα. Εις το εξής πρέπει να λέγεται
Μπάρμπα-Σάυλωκ». Το ανέκδοτον είνε αξιόπιστον, διότι είνε γνω-
στόν ότι ο Μπάλντουιν δεν χωνεύει καθόλου τους Αμερικανούς.

ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ: Προκειμένου περί της Διασκέψεως της Λωζάννης ο κ.
υπουργός των Εξωτερικών ανεκοίνωσε προς τους ξένους πρεσβευ-
τάς ότι η Ελληνική Κυβέρνησις θα ήτο ευτυχής εάν εξευρίσκετο ο τρό-
πος διευκολύνων την εμμονήν εις το σχέδιον Γιωγκ και την εφαρμο-
γήν τούτου. Εφόσον όμως άλλαι θα είνε αι αποφάσεις της Διασκέψε-
ως, θα ζημιούται δε εξ αυτών η Ελλάς διά της αναστολής των επανορ-
θώσεων, θα θέση η Κυβέρνησις υπ’ όψιν της Διασκέψεως την οικο-
νομικήν και δημοσιονομικήν κατάστασιν της χώρας και θα ζητήση αν-
τισταθμίσματα 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 μό-
νος τρόπος να υποτιμηθούν τα τρόφιμα αφού θα έρχεται εις απ’ ευ-
θείας 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 επραγματοποί-
ησαν επακριβώς όλας τας υποσχέσεις των... από την ανάποδην.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
16.1.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Όπως με διαβεβαίωσε η Ιουλία Πα-
λαιολόγου Ουίλσον, η συγκίνηση
των κυριών γι’ αυτή τη συνάντηση
«ήτο τεραστία». Όχι μόνο επειδή
θα αντάμωναν επιτέλους, έπειτα
από δέκα ημέρες απομόνωσης λό-
γω Covid. Αλλά, κυρίως, για την
επανέναρξη της διαδικασίας των
καρέ από εκεί που είχανε μείνει.
Το γεγονός αποκτούσε ακόμα
σπουδαιότερη σημασία καθώς η οι-
κοδέσποινα Ρενέ Κυπαρίσσι κατά-
φερε να συγκεντρώσει οκτώ εν
ζωή παίχτριες του ποκεριζέ, ανα-
βιώνοντας ηρωικές χαρτοπαιχτικές
μνήμες. Όλη η αστική Λευκωσία
άλλωστε γνωρίζει ότι η διοργάνω-
ση ενός καρέ ποκεριζέ στις μέρες
μας είναι πιο δύσκολο εγχείρημα
και από τη νεκρανάσταση των συ-
νομιλιών για το Κυπριακό.

Οι κυρίες προσήλθαν στην οικία
Κυπαρίσσι ετοιμοπόλεμες και μ’
εξαιρετική διάθεση. «Αλλά τότε
γιατί πλανάται κάτι δύσθυμο στην
ατμόσφαιρα;» ψιθύρισε η Μαργα-
ρίτα Πεύκου Hazelwood, η οποία
ως φύσει αισιόδοξος άνθρωπος
και ολίγον φεύγα ως ακραιφνής οι-
κολόγος δεν πονηρεύεται εύκολα.
« Ένα χρυσόψαρο μέσα στη γυάλα
και μια γατούλα μούρλια θηλυκό»,
σιγοτραγούδησε η ηγερία των πα-
λαίμαχων ΕΔΕΚιτών Λητώ Περι-
στέρη Μουσουπέττη, αλλά οι υπό-
λοιπες έκαναν πως δεν άκουσαν
τίποτε. 

Ούτε το εντυπωσιακό ποκεριζέ
της Ρενέ Κυπαρίσσι (εννέα καρό
από χέρι, διπλά κτυπημένο) κατά-
φερε να διαλύσει εκείνο το βαρύ
κράμα αμηχανίας και εκνευρι-
σμού. Ούτε καν το ομολογουμένως
επιτυχημένο σχόλιο της Φώφης
Κούταλου «Και αυτή η νίκη ανήκει
στο ΔΗΚΟ» έφερε αποτέλεσμα. Οι
κυρίες συνέχισαν να παίζουν χαρ-
τιά σιωπηλές, ώσπου η Ιουλία Πα-
λαιολόγου Ουίλσον αποφάσισε να
ανοίξει την ελαφρολαϊκή πολιτική

ατζέντα για να αλαφρύνει επιτέ-
λους λιγάκι η ατμόσφαιρα.

« Όταν δώσαμε το βραβείο It Girl
της χρονιάς 2021 στην Έμιλυ Γιολίτη
είχαμε επισημάνει πως τα καλύτε-
ρα 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 όρα-
μα και αγαπητός όσο κανένας από
τους εργοδοτούμενους του’ και η
κυρία συνήγορος που βλέπει παν-
τού εχθρούς και φαντάσματα ξέ-
σπασε 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 πη-
γές μου λένε πως πρόκειται για
υπερχλιδάτη υπερπαραγωγή. Του-
τέστιν, ένα εστιατόριο με χαβιάρι
και σαμπάνιες, μια ακριβή μπουτίκ
και γκουρμέ brunch για εκλεπτυ-
σμένους λεμεσιανούς ουρανί-
σκους». «Μα πώς τα λέτε, αγαπητή
Ιουλία!» ενθουσιάστηκε η Ρενέ Κυ-
παρίσσι και προτού προλάβει ν’ αν-
τιδράσει το καρέ έκλεισε με ποκερι-
ζέ σε παρτίδα που ήταν κτυπημένη
αβλεπί. «Και αυτή η νίκη ανήκει στο

ΔΗΚΟ» δυσφόρησε η Φώφη Κούτα-
λου κι είχε βεβαίως τα δίκια της.

Όλες γνώριζαν φυσικά γιατί η Θεο-
πίστη Θεοδούλου, ορκισμένη οπα-
δός του Μάριου Καρογιάν, δεν δια-
θέτει το τεκμήριο της αντικειμενι-
κότητας σε σχέση με τον πρίγκιπα
της Στράκκας. Γι’ αυτό και άκουσαν
με συγκατάβαση τα πικρόχολα σχό-
λια 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 αυτοτρολάρι-
σμα» απάντησε η Ρενέ Κυπαρίσσι,

καθώς τελείωνε το μεταξύ τους
ματς κατεβάζοντας  χαρτιά. Το πα-
λαιό και το επίσημο ΔΗΚΟ αναμε-
τρήθηκαν με τα μάτια. «Η ατμό-
σφαιρα 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 ερώτη-
ση 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 βά-
ρυνε και πάλι, αλλά ήταν σαν να

μην ήθελε καμία τους να αποφορ-
τισθεί. 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» τρα-
γούδησε σιγανά η Λητώ Περιστέρη
Μουσουπέττη, κοιτώντας την Κα-
λαμαρού με νόημα. Και πάλι σιωπή.
Ώσπου δεν άντεξε άλλο η Ιουλία
και ύψωσε τη φωνή της. «Υπάρχει
ένα χρυσόψαρο στο δωμάτιο!» εί-
πε θαρρετά κι ευθύς αμέσως οκτώ
ζευγάρια μάτια στράφηκαν προς τη
γυάλα που ήταν τοποθετημένη
στον μπουφέ.

Η οικοδέσποινα βάδισε αργά προς
τον μπουφέ και πήρε στα χέρια της
τη γυάλα με το χρυσόψαρο. «A fish
called Nicky» είπε ειρωνικά, κοι-
τώντας την Ευγενία την Καλαμα-
ρού. Το τι ακολούθησε δεν γράφε-
ται, γιατί στοιχειώδεις κανόνες κο-
σμιότητας μου επιβάλλουν να σε-
βαστώ 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 δόν-
τια, 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. Poli-
tics 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 προ-
εδρικές εκλογές έχουμε έναν ολό-
κληρο χρόνο για να τα συζητήσουμε
όλα εξαντλητικά» καθησύχασε το κα-
ρέ και δήλωσε πάσο.

Το χρυσόψαρο στο δωμάτιο

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

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

Αυτή την καρέκλα
ποιος θα την πάρει;
Προεδρικοί υποψήφιοι, προεδρο-
λογία, εκλογές, δελφίνοι, καρχα-
ρίες, χρυσόψαρα, βόδια και πρόβα-
τα, άλλα σιτευτά και άλλα απολω-
λότα, και οι κατά τόπους τουρκό-
πουλοι μετράνε κεφάλια και ανοί-
γουν 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 Οι-
κολόγοι, άλλοι περιμένουν να δουν
προς τα πού θα κλίνει η πλάστιγγα
και άλλοι έχει ο Θεός. Ο ΔΗΣΥ κά-
νει υπολογισμούς, αν και εφόσον,
τότε αυτό και εκείνο και πορεύεται
και η αξιωματική αντιπολίτευση, το
ΑΚΕΛ «στη Γερμανία ψιχαλίζει» κα-
τά 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 γενι-
κός γραμματέας Τριμερών Μηχανι-
σμών, 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 πα-
ροιμία «Βάλλεις τον Γιώρκην με τον
Άι – Γιώρκην»; Σωστό κι αυτό και το
πιστεύω. Πάντως, δεν ξέρω, τώρα
που αλλάζει το πλάνο για τα ενερ-
γειακά σε διεθνές επίπεδο, που οι
ΗΠΑ κάνουν στροφή, που η Ε.Ε. λέει
και συμπαρίσταται στην Κύπρο με
παχιά, ωραία λόγια, εμείς έχουμε

χρόνο να οργανώνουμε Γραμματεία
Τριμερών Μηχανισμών; 

Αγάλι-αγάλι... στις καλένδες;
Ξεκίνησαν με το καλό οι κατ’ άρθρο
συζητήσεις για τη δημιουργία υφυ-
πουργείου Πολιτισμού στην Επιτρο-
πή Παιδείας της Βουλής και αυτό εί-
ναι καλό σημάδι. Φυσικά, ακόμα
υπάρχει ο σκόπελος του Τμήματος
Αρχαιοτήτων, που δεν θέλει να με-
τακινηθεί από το υπουργείο Μετα-

φορών... Οι λόγοι ακατανόητοι για
εμένα, τα έχω πει και γράψει αρκε-
τές φορές. Ελπίζω πάντως να μη σο-
βαρολογούν όσοι στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης μιλάνε για επιστρο-
φή των αντικειμένων της συλλογής
Cesnola στην Κύπρο. Να τα βάλουμε
πού; Να τα διαχειριστούμε πώς;
Καημένη υποστελέχωση, έρμο Κυ-
πριακό, όλα τα ορίζετε... Πάντως,
έναν φόβο για το σκάλωμα αργότε-
ρα το έχω... άτιμες προεδρικές, άλ-

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 λέ-
νε τα πρόσωπα-bonus των χιλιάδων
ευρώ στα υψηλά δώματα των διοικη-
τικών αρχηγείων, τι θα κάνει η πλέμ-
πα, θα τ’ αποσύρει; Πού θα τα πάει;
Εδώ σ’ εμάς θα τα έχουν και αν απο-
φασίσουμε θα τους χρεώνουμε και
τον αέρα που αναπνέουν, όταν περά-
σουν από ένα υποκατάστημά μας, απ’
έξω, αν θα μπουν μέσα θα αναγκά-
ζονται να πληρώνουν εισιτήριο. Μάλ-
λον καρέτα-καρέτα την έχουν δει κά-
ποιες τράπεζες και απαιτούν από την
κοινωνία να τις σώζει, όποτε χρειάζε-
ται. Προσπαθεί η Βουλή, ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Καταναλωτών, αλλά οι
τράπεζες έχουν έξοδα... εμείς οι άλ-
λοι απλώς αποταμιεύουμε!

Ευγενική υπενθύμιση
Μην ξεχνάτε όσοι και όσες μπορείτε
πηγαίνετε να δώσετε αίμα. Οι ανάγ-
κες είναι μεγάλες, αφού η πανδημία
έχει και αυτές τις συνέπειες. Είμαι
βέβαιος ότι σε οποιοδήποτε Κέντρο
Αίματος και να πάτε θα σας συμπερι-
φερθούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, θα σας κεράσουν και το κρα-
κεράκι σας, θα πιείτε και τον χυμό
σας και όλα αυτά μέσα σ’ ένα μισάω-
ρο, 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! 

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.
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Γ ια πολλούς η ανεπίσημη ανα-
κοίνωση του αμερικανικού
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον

αγωγό EastMed ήλθε σαν «κε-
ραυνός εν αιθρία». Μολαταύτα
το αμερικανικό υπουργείο Εξω-
τερικώνμάς 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 Φεβρουά-
ριο του 2018. Άρχισε σαν ένα
έργο στρατηγικής σημασίας με
σκοπό να συμβάλει στην αύξηση
της ενεργειακής ασφάλειας, δια-
φοροποιώντας τις πηγές προμή-
θειας φυσικού αερίου στην Ευ-
ρώπη, ενώ θα ενίσχυε τον γεω-
στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως
ενεργειακής γέφυρας προς την
Ευρώπη. Αυτές ήταν σίγουρα οι
ιδέες πίσω από το έργο, όταν προ-
τάθηκε για πρώτη φορά πριν από
περίπου δέκα χρόνια, που αργό-
τερα 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 Πρά-
σινη Συμφωνία και τους κανονι-
σμούς Fit-for-55 η Ε.Ε.έχει μπει
σε μια αποφασιστική πορεία με
σκοπό τη μείωση εκπομπών διο-
ξειδίου 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 σκο-
πιμότητα του έργου πρέπει να
αντικατοπτρίζει τους στόχους
της για απαλλαγή από ανθρακού-
χες εκπομπές και τη μελλοντική
ζήτηση φυσικού αερίου, προσθέ-
τοντας ότι «η ανάλυση της Ε.Ε.
από την αξιολόγηση των κλιμα-
τικών επιπτώσεων δείχνει ότι η
συνεχής χρήση φυσικού αερίου
δεν είναι συμβατή με τον μακρο-
πρόθεσμο 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, συμ-
περιλαμβανομένων απανθρακω-
μένων αερίων όπως το υδρογόνο.
Με τέτοιες δεσμεύσεις ο ρόλος
του φυσικού αερίου στο ενεργει-
ακό μείγμα της Ευρώπης είναι
περιορισμένος. Η Ευρώπη δεν
χρειάζεται νέους αγωγούς φυσικού
αερίου και να μην παρασυρόμαστε
από την υψηλή τιμή φυσικού αε-
ρίου στην Ευρώπη τώρα, λόγω
της ενεργειακής κρίσης. Στις αρ-
χές του 2022 η τιμή του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη μειώθηκε
σχεδόν 60% από την αποκορύ-
φωση που σημειώθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2021 και εξακολουθεί
να είναι σε πτωτική τάση. Η προσ-
δοκία είναι ότι θα επιστρέψει πιο
κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα
μέχρι τα μέσα του 2022, καθώς
περισσότερη προσφορά φυσικού
αερίου γίνεται διαθέσιμη, αρχί-
ζοντας με τη λειτουργία του Nord
Stream 2 το καλοκαίρι, καλύπτον-
τας τη ζήτηση, και στα προπαν-
δημίας επίπεδα το 2023.

Ο EastMed αντί «pipe line»
έχει καταλήξει να είναι ένα «pipe
dream», μη-βιώσιμος, κρατούμε-
νος 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 Ανα-
τολική Μεσόγειο, όπως η Chevron,

Shell, Eni, Total, που θα ωφελούν-
ταν από την κατασκευή του, δεν
τον έχουν υποστηρίξει. Γιατί;
Διότι δεν είναι οικονομικά βιώ-
σιμος. Η θέση της ελληνικής κυ-
βέρνησης είναι ότι «δεν είναι η
κυβέρνηση που αποφασίζει ποια
λύση είναι οικονομικά και τεχνικά
εφικτή. Αυτό το αποφασίζει η
αγορά». Υποστηρίζει οποιεσδή-
ποτε εναλλακτικές επιλογές, που
να είναι οικονομικά και τεχνολο-
γικά βιώσιμες και τεχνικά εφικτές,
συμπεριλαμβανομένων και των
ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Χωρίς
την επέμβαση του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ ίσως να κρατούσαμε τον
EastMed σε αναπνευστήρα για
χρόνια, λόγω πολιτικών σκοπι-
μοτήτων. Ευτυχώς ήλθαν οι Αμε-
ρικάνοι 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 Ντι-
πάρτμεντ ενέργησε για να απο-
φύγει ανταγωνισμό στις εξαγωγές
LNG των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Είναι
ένας παράλογος ισχυρισμός. Το
φυσικό αέριο της Ανατολικής Με-
σογείου δεν μπορεί να ανταγω-
νιστεί το αμερικάνικο LNG σε τι-
μές, αλλά ούτε και σε ποσότητες.
Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να
κάνουμε αυτό που έπρεπε να κά-
νουμε πριν από χρόνια. Να προ-
ωθήσουμε δυναμικά, και τώρα,
τη ραγδαία ανάπτυξη ΑΠΕ σε συν-
δυασμό με αποθήκευση ενέργειας,
διασυνδέσεων με ηλεκτρικά κα-
λώδια και χρήση του φυσικού αε-
ρίου της κυπριακής ΑΟΖ.Εκεί βρί-
σκεται το μέλλον: Καθαρή ενέρ-
γεια, μείωση ρύπων και χαμηλό-
τερες τιμές ενέργειας.

@CharlesEllinas
SeniorFellow
Global Energy Center
Atlantic Council

Η απόφαση των ΗΠΑ να στρέ-
ψουν την προσοχή τους από
τον αγωγό φυσικού αερίου East

Med στις περιφερειακές διασυνδέσεις
ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια ευ-
καιρία για την Ελλάδα. Ο αγωγός υπήρ-
ξε 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 πε-
ριοχή – 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 διαδι-
κασία προσέγγισης μεταξύ της Ελλά-
δας 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 Ανατο-
λικής Μεσογείου (EMGF), το οποίο
προώθησε περαιτέρω τον περιφερει-
ακό 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 δυ-
σκολευόταν να αντέξει τους όγκους
που απαιτούνται για να λειτουργήσει
ο αγωγός, ιδίως με δεδομένο τον αν-
ταγωνισμό 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 απί-
θανο 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 Αι-
γύπτου έχουν αξιοποιηθεί. Eχει επα-
νεμφανιστεί μια περιφερειακή αγορά,
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο να πω-
λούν φυσικό αέριο στην Ιορδανία,
ενώ το Ισραήλ μεταφέρει επίσης φυ-
σικό αέριο στην Αίγυπτο. Η θέση της
ίδιας της Αιγύπτου έχει ανατραπεί:
οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG) έφτασαν σε ρεκόρ δε-
καετίας το 2021. Υπάρχει ακόμη φυ-
σικό αέριο που παραμένει ανεκμε-
τάλλευτο, κυρίως στην Κύπρο και ένα
μέρος στο Ισραήλ, αλλά οι πόροι αυτοί
είναι διάσπαρτοι σε πολλά κοιτάσματα,
πολλά από τα οποία είναι μετρίου με-
γέθους. Οι ευκαιρίες για περαιτέρω
ανάπτυξη είναι πιο περιορισμένες σε
αυτό το σημείο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση
των ΗΠΑ ότι εστιάζουν στις διασυν-
δέσεις ηλεκτρικής ενέργειας δεν απο-
τελεί έκπληξη. Η Ουάσιγκτον πάντα
υποστήριζε τον αγωγό, αλλά ποτέ δεν
μοιράστηκε τον ενθουσιασμό που
έδειχναν ορισμένοι περιφερειακοί
παράγοντες. Επιπλέον, ο αγωγός επέ-
φερε επιπλοκές, ιδίως έναντι της Τουρ-
κίας. Το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί
η περιφερειακή συνεργασία με ταυ-
τόχρονη διαχείριση της διαρκώς επι-
δεινούμενης σχέσης με την Τουρκία,
ήταν μια ατέρμονη επιδίωξη της αμε-
ρικανικής διπλωματίας. Η αλλαγή στη
στάση των ΗΠΑ, επομένως, θα πρέπει
να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνει αυτό
που οι περισσότεροι αναλυτές γνω-
ρίζουν εδώ και χρόνια: ο αγωγός αν-
τιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και είναι
απίθανο να κατασκευαστεί. Η αμε-
ρικανική διπλωματία επιδιώκει επίσης
να υποστηρίξει έργα που συνάδουν
με τη μακροπρόθεσμη ανάγκη μεί-
ωσης των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου. Αυτοί οι παράγοντες συμ-
βάλλουν στην ερμηνεία της νέας αμε-
ρικανικής προσέγγισης.  Εδώ παρου-
σιάζεται 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 πε-
ριφερειακοί ηγέτες έχουν επανειλημ-
μένα δηλώσει ότι το φόρουμ θα μπο-
ρούσε να ακολουθήσει τα βήματα της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και
Χάλυβα, η οποία οδήγησε στη σημε-
ρινή Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πραγμα-
τοποίηση του επόμενου βήματος απο-
τελεί 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 κατα-
σκευαστούν από τους αγωγούς φυ-
σικού 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 συ-
νεργαστούν: υπεράκτια αιολική ενέρ-
γεια, υδρογόνο, δέσμευση και απο-
θήκευση άνθρακα, βιώσιμη κινητι-
κότητα, έξυπνες πόλεις και πολλές
άλλες. Πρόκειται επίσης για μια ευ-
καιρία 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 συ-
χνοί. Αυτοί οι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες ενδέχεται να πιέσουν τα κα-
θεστώτα και να δημιουργήσουν ένα
νέο κύμα μετανάστευσης. Θα είναι
ευκολότερο να ενισχύσουμε την αν-
θεκτικότητα από κοινού, παρά μόνοι
μας. Το άνοιγμα της Ελλάδας προς
τον East Med υπήρξε μια από τις πιο
επιτυχημένες διπλωματικές πρωτο-
βουλίες που ανέλαβε ποτέ η χώρα.
Αλλά η συνεχής επιτυχία απαιτεί εξέ-
λιξη. 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 Ενέρ-
γεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρα-
τηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Συνέντευξη στη 
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Εάν αυτό το πρόγραμμα είναι πρα-
κτικά εφικτό να υλοποιηθεί, μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες
γεωλογικές απαιτήσεις και είναι
ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμο,
υπάρχει η πολιτική βούληση υλο-
ποίησής του» αναφέρει σε συνέν-
τευξή του στην «Κ» ο Νίκος Ανα-
στασιάδης, κληθείς να σχολιάσει
τις τελευταίες τοποθετήσεις των
ΗΠΑ, ότι ο Eastmed δεν είναι βιώ-
σιμη και αποτελεσματική λύση. Ξε-
καθαρίζει πως αν το σχέδιο δεν
είναι εφικτό, ο ίδιος και οι συνερ-
γάτες του είναι έτοιμοι να εξετάσουν
υπαλλακτικές επιλογές, οι οποίες
δεν θα πλήττουν τα συμφέροντα
οποιουδήποτε.
–Πώς σχολιάζετε την τοποθέ-
τηση των ΗΠΑ ότι ο EastMed
δεν είναι βιώσιμη και αποτελε-
σματική λύση;

–Δεν θα ήθελα σε καμία περί-
πτωση να σχολιάσω αναφορές που
αποδίδονται σε ένα άτυπο έγγραφο.
Ωστόσο, σε σχέση με αυτό το πρό-
γραμμα, του αγωγού EastMed, μπο-
ρώ να σας απαντήσω ότι ευρίσκεται
στο στάδιο των μελετών, τόσο των

γεωφυσικών όσο των μελετών βιω-
σιμότητας. Η δική μας θέση παρα-
μένει σταθερή, εάν αυτό το πρό-
γραμμα είναι πρακτικά εφικτό να
υλοποιηθεί, μπορούν να αντιμετω-
πιστούν οι μεγάλες γεωλογικές απαι-
τήσεις και είναι ταυτόχρονα και οι-
κονομικά βιώσιμο, υπάρχει η πο-
λιτική βούληση υλοποίησής του.
Γι’ αυτό άλλωστε και έχουμε υπο-
γράψει τη σχετική διακρατική συμ-
φωνία, 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; 

–Εάν το σχέδιο αυτό δεν είναι
εφικτό, τότε είμαστε έτοιμοι με τους
συνεργάτες μας να εξετάσουμε άλ-
λες υπαλλακτικές επιλογές. Σε κάθε
περίπτωση η μελέτη και άλλων επι-
λογών 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 αφο-
ρούν. Την ίδια ώρα να σας υπενθυ-
μίσω ότι η Ε.Ε. μόλις πρόσφατα έχει
αναγνωρίσει το φυσικό αέριο, ως
μεταβατικό καύσιμο προς την ενερ-
γειακή πράσινη μετάβαση. 

Νίκος Αναστασιάδης

«Είμαστε 
έτοιμοι να 
εξετάσουμε 
άλλες λύσεις»
Aν το σχέδιο EastMed δεν είναι εφικτό, 
θα διερευνηθούν υπαλλακτικές επιλογές 

Η ίδια η Ε.E. έχει υιοθε-
τήσει το έργο αυτό ως
«κοινού ενδιαφέροντος»
και έχει επενδύσει στις
μελέτες που το αφορούν.

–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. Πα-
ρακολουθώ διάφορες αντιδράσεις
και σχόλια και επισημαίνω ότι ο
αγωγός αυτός είναι ένα μόνο μέ-
ρος των όσων αφορά η συνεργα-
σία μας με τις χώρες της περιοχής
και εν προκειμένω με την Ελλάδα
και το Ισραήλ. Η συνεργασία

αυτή εκτείνεται σε δεκάδες άλ-
λους τομείς –οικονομία, επενδύ-
σεις, τουρισμός, πράσινη ανά-
πτυξη, άμυνα, ασφάλεια κ.λπ.–
και σε κάθε περίπτωση η πορεία
του συγκεκριμένου προγράμμα-
τος δεν θα αλλάξει τις σχέσεις
αυτές και το εύρος της στρατη-
γικής 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 πε-
ριβόητες, όπως τις χαρακτηρίζετε,
μελέτες είναι ένα πραγματικό γε-
γονός 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 χα-
ρακτηριστεί ως «Κοινού Ενδιαφέ-
ροντος».

Οι Τριμερείς συναντήσεις δεν έγιναν
για να κατασκευαστεί ο EastMed

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.
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Πέρα από τον αγωγόΤέλος στον EastMed
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Του ανταποκριτή μας
στις Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Οι σχέσεις με τη Ρωσία και η
αμήχανη τουλάχιστον θέση της
Ε.Ε. στο τρίγωνο ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Μό-
σχας, οι γεωπολιτικές - εμπορικές
σχέσεις με την Κίνα, καθώς και η
προοπτική κοινών ευρωπαϊκών
στρατιωτικών ασκήσεων απασχό-
λησαν τους Υπουργούς Εξωτερικών
κατά την πρώτη άτυπή τους συ-
νάντηση στη Βρέστη της Γαλλίας
την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Στην ατζέντα βρέθηκε και η Στρα-
τηγική Πυξίδα, η οποία διαμορφώ-
νεται αυτή την περίοδο με στόχο
να εγκριθεί τον Μάρτιο, με τις όποι-
ες επιδιώξεις της Λευκωσίας γι’ αυ-
στηρότερες διατυπώσεις κατά της
Τουρκίας να χάνονται μεταξύ άλλων
προτεραιοτήτων και στην προσπά-
θεια εξισορρόπησης λόγω της δύ-
σκολης και περίπλοκης σχέσης με
τη χώρα.

Η αναφορά στην Τουρκία, την
οποία είχε αποκαλύψει τον Νοέμ-
βριο η «Κ», όπου αναγνωρίζεται το
ενδεχόμενο κλιμάκωσης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, αλλά και η ανάγκη
μιας εποικοδομητικής σχέσης προς
όφελος και της Ε.Ε. και της Τουρ-

κίας, δεν αλλάζει, ειδικά καθώς η
κατάσταση παραμένει προς το πα-
ρόν ήρεμη στην Ανατολική Μεσό-
γειο.Το αν η Λευκωσία θα καταφέρει
να υπάρξουν συγκεκριμένες ανα-
φορές 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 πα-
ρουσιάστηκε προ μηνών ενώπιον
των ΥΠΕΞ και θεωρήθηκε σημαν-
τική από την κυβέρνηση, θα φανεί
τους επόμενους μήνες.

Τουρκία και ισορροπίες
Από την πληροφόρηση για όσα

ειπώθηκαν στην άτυπη σύνοδο

προκύπτει πως δεν υπήρξαν σο-
βαρές αλλαγές στη διατύπωση του
κειμένου πως οι «εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο για τα σύνορα,
τις άτυπες ροές μετανάστευσης
και δικαιώματα ενεργειακών ερευ-
νών παραμένουν και μπορούν γρή-
γορα να κλιμακωθούν» και πως «η
διασφάλιση μιας εποικοδομητικής

και θετικής σχέσης παραμένει προς
το συμφέρον της Ε.Ε. και της Τουρ-
κίας».

Η Λευκωσία, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, θα ήθελε συμπερίληψη
των ευρημάτων της έκθεσης της
Κομισιόν για τα Βαρώσια, όμως οι
εταίροι υποδεικνύουν πως γίνεται
προσπάθεια για μια ισορροπημένη

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 ευρω-
τουρκικών σχέσεων στις Βρυξέλλες
ανέφεραν στην «Κ» πως η Τουρκία
είναι ενοχλημένη για το ότι δεν
παρουσιάζεται ως εταίρος στο προ-
σχέδιο της Στρατηγικής Πυξίδας,
αλλά και πως για το θέμα αυτό επι-
κρατεί ήδη ανησυχία στο Τουρκικό
ΥΠΕΞ.

Ψάχνοντας Πυξίδα
Οι πραγματικές διαβουλεύσεις

και αλλαγές όσον αφορά τη Στρα-
τηγική Πυξίδα βρίσκονται σε εξέλιξη
σε σχέση με τη Ρωσία, τις ευρωατ-
λαντικές σχέσεις, την Κίνα, το Ιράν
αλλά και τον κίνδυνο της τρομο-
κρατίας στη Βοσνία.Αυτό όμως που
φαίνεται να προκύπτει από τις δια-
βουλεύσεις 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 βιομηχα-
νική αυτονομία της Ευρώπης, κα-
θιστά 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 σχέ-
ση 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 εκφο-
βισμός 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 απαν-
τήσει η Ε.Ε. σε τέτοιες ενέργειες,
με την Κομισιόν και τη Γαλλική
Προεδρία να προωθούν τη δημι-
ουργία ενός νέου εργαλείου εξω-
τερικής πολιτικής, στο οποίο έχει
δοθεί το παρατσούκλι «σφυρί», με
το οποίο η Ε.Ε. θα αποκτήσει τη
δυνατότητα γρήγορης επιβολής
κυρώσεων κατά εχθρικών εμπορι-
κών πολιτικών από τρίτες χώρες.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) και όχι κυρώσεις κατά της
Τουρκίας για το Βαρώσι προκρίνουν
αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε., θεω-
ρώντας ότι με τον τρόπο αυτό «θα
βρεθεί διέξοδος» και θα δημιουρ-
γηθούν ενδεχομένως συνθήκες
επανέναρξης της διαδικασίας επί-
λυσης του Κυπριακού, προσβλέ-
ποντας σε συνολική διευθέτηση.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι στην «περί κυρώσεων» συζή-
τηση ενώπιον της Επιτροπής Μο-
νίμων Αντιπροσώπων (COREPER),
οι εταίροι της Κύπρου «έκλεισαν
την πόρτα» στην επιβολή πολιτικών
μέτρων κατά της Άγκυρας, αφή-
νοντας ανοικτό ενδεχόμενο μόνο
για την εγκαθίδρυση υπό προϋπο-
θέσεις ενός νομικού πλαισίου κυ-
ρώσεων.

Μιας «κενής λίστας» (empty an-
nex), η οποία, εάν και εφόσον απο-
φασιστεί, θα μπορούσε σε δεύτερο
χρόνο και με νέα απόφαση, να πε-
ριλάβει νομικά και φυσικά πρόσωπα
που συμμετέχουν στις έκνομες
ενέργειες στο Βαρώσι. Χωρίς βε-
βαίως καμιά επίπτωση για τον ηθικό
αυτουργό των εν λόγω έκνομων
ενεργειών, δηλαδή την Τουρκία
και το καθεστώς Ερντογάν. Η εξέ-
λιξη αυτή επιβεβαιώνει πληροφο-
ρίες που δημοσιεύσαμε την περα-
σμένη Κυριακή, σύμφωνα με τις
οποίες, η «κενή λίστα» είναι το μά-
ξιμουμ που θα μπορούσε να εξα-
σφαλίσει η Λευκωσία, υπό την προ-
ϋπόθεση μάλιστα να πείσει τους
εταίρους της. Όπως δε είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε, η Λευκωσία
ζήτησε να δρομολογηθεί άμεσα η
διαδικασία ενώπιον της ομάδας ερ-
γασίας Relex, προκειμένου να αρ-
χίσει 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 παραπέμ-
ποντας αφενός σε «αξιολόγηση επι-
πτώσεων» (impact assessment) και
αφετέρου σε ΜΟΕ. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο-
ρίες της «Κ», η συζήτηση στην CO-

REPER οδήγησε στα εξής συμπε-
ράσματα: 

1) Η ΕΥΕΔ και κράτη-μέλη, πε-
ριλαμβανομένης της Γερμανίας,
έθεσαν θέμα Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, τα οποία πάντως
απέφυγαν να συγκεκριμενοποι-
ήσουν. Κοινοτική πηγή, που μίλησε
στην «Κ» υπό την προϋπόθεση τή-
ρησης της ανωνυμίας της, εξήγησε
ότι στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα
πιθανά εργαλεία οικοδόμησης εμ-
πιστοσύνης, περιλαμβανομένης
της πρότασης Αναστασιάδη για το
Βαρώσι, αλλά «πιθανότατα» και
της εισήγησης που περιλαμβάνεται

στην (σ.σ. απαράδεκτη) παράγραφο
13 του «εγγράφου επιλογών» που
ετοίμασε η ΕΥΕΔ, παραπέμποντας
σε διαμοιρασμό των υδρογοναν-
θράκων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Θα πρέπει πάντως να επιση-
μανθεί ότι η προεδρεύουσα της
Ε.Ε., Γαλλία, κατά το κλείσιμο της
συζήτησης και συνοψίζοντας τις
θέσεις των κρατών-μελών, έκανε
λόγο για ΜΟΕ, παραπέμποντας μό-
νο στην πρόταση Αναστασιάδη.
Και τίποτε πέραν αυτής. Ωστόσο,
η Γερμανία, αν και δεν διευκρίνισε
στην COREPER τι είδους ΜΟΕ προ-
κρίνει, είχε φροντίσει σε προηγού-
μενη συζήτηση, στην Επιτροπή
Πολιτικής Ασφάλειας, να παραπέμ-
ψει 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, «τί-
ποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί». 

2) Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο

επιβολής κυρώσεων κατά της ίδιας
της Τουρκίας, στη βάση του «εγ-
γράφου επιλογών» Μπορέλ, το
οποίο είχε θέσει ως ενδεχόμενα,
το περαιτέρω πάγωμα των πιστώ-
σεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων προς την Άγ-
κυρα και το επιπλέον πάγωμα προ-
ενταξιακών ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων 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 Τουρ-
κίας 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 προ-
σώπων που συμμετέχουν στις έκνο-
μες 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 ζή-
τησε να γίνει «αξιολόγηση επιπτώ-
σεων», θέση με την οποία συμφώ-
νησε και η Ιταλία, η οποία έκανε
μία αμφιλεγόμενη εισήγηση. Πρό-
τεινε το θέμα να παραπεμφθεί άμε-
σα στην ομάδα Relex και στη συ-
νέχεια να επανέλθει στην COREPER
για νέα συζήτηση, εισάγοντας μια
διαδικασία πινγκ-πονγκ, χωρίς ση-
μείο κατάληξης και με ό,τι αυτό
συνεπάγεται… 

Κατά τη συζήτηση που ακολού-
θησε, η Ολλανδία επέλεξε να μην
τοποθετηθεί, κάτι πάντως που είχε
φροντίσει να κάνει σε πολιτικό επί-
πεδο στις 13 Δεκεμβρίου, διατυ-
πώνοντας 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 περιεχομέ-
νου».

Η δε Βουλγαρία ταυτίστηκε εν
πολλοίς με τη Γερμανία, υποστη-

ρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί χρόνος
για ΜΟΕ και αργότερα να συζητηθεί
θέμα μέτρων, ενώ εξέφρασε ανη-
συχία ότι ενδεχόμενα μέτρα θα ενι-
σχύσουν 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 συζη-
τηθούν 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 πλαι-
σίου κυρώσεων, κατά φυσικών και
νομικών προσώπων. Κάτι πάντως
που τελεί υπό την αίρεση των εν-
στάσεων κατά κύριο λόγο της Γερ-

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

Το Κυπριακό βγαίνει εκτός Στρατηγικής Πυξίδας
Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα και η στρατιωτική αυτονομία της Ευρώπης στο επίκεντρο των συζητήσεων των ΥΠΕΞ στην άτυπη συνάντηση

<<<<<<

Η Τουρκία είναι ενοχλη-
μένη για το ότι δεν πα-
ρουσιάζεται ως εταίρος
στο προσχέδιο της Στρα-
τηγικής Πυξίδας, ενώ
για το θέμα αυτό επικρα-
τεί ήδη ανησυχία στο
τουρκικό ΥΠΕΞ.

<<<<<<

Η ΕΥΕΔ και κράτη-μέλη,
περιλαμβανομένης της
Γερμανίας, έθεσαν θέμα
Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, τα οποία
πάντως απέφυγαν να
συγκεκριμενοποιήσουν.

Οι επιδιώξεις της Λευκωσίας γι’ αυστηρότερες διατυπώσεις κατά της Τουρ-
κίας χάνονται μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων και στην προσπάθεια εξισορρό-
πησης λόγω της δύσκολης και περίπλοκης σχέσης με τη χώρα.

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

Οι θέσεις της Λευκωσίας και ποιοι τη στήριξαν 
Στη συζήτηση που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της COREPER,
η Λευκωσία, όπως πληροφορού-
μαστε, διά της Μόνιμης Αντιπρο-
σώπου Χριστίνας Ράφτη, επεσή-
μανε 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 ευρωπαϊ-
κής θετικής ατζέντας της Τουρκίας.
Μια θέση που κρίνεται ως ορθή
και ως δίκαιη, αλλά όμως που απορ-
ρίπτεται κάθετα από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των κρατών-
μελών. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος
της Κύπρου ζήτησε από τους εταί-
ρους όπως δώσουν όρους εντολής
στην ομάδα εργασίας Relex για
εγκαθίδρυση νομικού πλαισίου,
ώστε να ετοιμαστεί μια «κενή λί-
στα» (empty annex) και εάν απαι-

τηθεί, να συμπληρωθεί με ονόματα
νομικών και φυσικών προσώπων.
Η Χριστίνα Ράφτη σημείωσε πα-
ράλληλα, 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 πραγ-
ματικές 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 ομοφω-
νία των «27», η οποία υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες και υπό το φως
της στάσης κυρίως της Γερμανίας,
δύσκολα θα μπορέσει να εξασφα-
λιστεί. 

<<<<<<

Τις θέσεις της Λευκω-
σίας στήριξαν αρκετά
κράτη-μέλη και κυρίως,
η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η
Αυστρία και το Λουξεμ-
βούργο. Ωστόσο, η λή-
ψη οποιασδήποτε από-
φασης, προϋποθέτει
ομοφωνία των «27».

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο επιβολής κυρώσεων, στη βάση του «εγγράφου επιλογών» Μπορέλ και το επιπλέον
πάγωμα προενταξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Τουρκίας.
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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 ανα-
λύσεων περί γεωπολιτικής αναβάθ-
μισης της Κύπρου και της Ελλάδας.
Ένας αγωγός μεταφοράς φυσικού
αερίου, συνολικού μήκους 1.900
χλμ., που θα συνέδεε τα κοιτάσματα
της Ανατολικής Μεσογείου («Λε-
βιάθαν») με την Ευρώπη, μέσω Κύ-
πρου και Ελλάδας, φάνταζε ως το
επιστέγασμα της τριμερούς διπλω-
ματίας μεταξύ Αθήνας-Λευκωσίας
και Τελ Αβίβ, στέλνοντας ισχυρά
μηνύματα στην Τουρκία. Ένα αμε-
ρικανικό non-paper, την περασμένη
εβδομάδα, που επιδόθηκε σε Αθήνα,
Λευκωσία και Τελ Αβίβ και που εν
ολίγοις «έθαβε» το φιλόδοξο πρό-
τζεκτ 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, χαρακτή-
ρισαν 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., πο-
λιτική και γεωπολιτική πρόταση,
εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης
και ξανά σχέδιο επί χάρτου; 

Η γεωπολιτική διάσταση 
Όταν το 2013 η δυναμική της

εξεύρεσης σημαντικών κοιτασμά-
των υδρογονανθράκων στον υπο-
θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Με-
σογείου προσέδιδε στο, υπό ανά-
δειξη, υποσύστημα της περιοχής
επιπρόσθετη γεωπολιτική αξία η
ιδέα της διαφοροποίησης (diversi-
fication) των παραδοσιακών ενερ-
γειακών οδεύσεων για την αυτάρ-
κεια της Ευρώπης κέρδιζε έδαφος
τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης

όσο και σε αυτό της διεθνούς πο-
λιτικής. Η τρέχουσα συγκυρία της
παραδομένης στα της «Αραβικής
Άνοιξης»γεγονόταπου προκάλεσαν
αστάθεια σε χώρεςόπως η Αίγυπτος
(ανατροπή Μουμπάρακ, έλευση
Μόρσι, πραξικόπημα Σίσι), η αυξα-
νόμενη 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 ωρι-
μάσει την ιδέα, σε Ουάσινγκτον
και Βρυξέλλες, εναλλακτικών λύ-
σεων προκειμένου η ίδια η Ευρώπη
να μειώσει την εξάρτησή της από
το ρωσικό φυσικό αέριο. Η περίοδος
2013-2019 δούλεψε για τον EastMed

ως ένα εν δυνάμει πρότζεκτ που
θα εξυπηρετούσε μια τέτοια πραγ-
ματικότητα. Στη λογική και της πο-
λιτικής Ομπάμα (2014-2017) που
είδαν στην προοπτική της Ανατο-
λικής Μεσογείου την ενεργειακή
συνεργασία ως ένα πεδίο:

(α) Επίλυσης των πάγιων προ-
βλημάτων στην περιοχή. Πτυχή
στην οποία υπάγονται τόσο τα ελ-
ληνοτουρκικά και το Κυπριακό όσο
και η ειρηνευτική διαδικασία στο
Μεσανατολικό και τα επιμέρους
προβλήματα στον αραβομουσουλ-
μανικό κόσμο και τις μοναρχίες του
Κόλπου και 

(β) Σταθεροποίησης της βασικής
αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην
περιοχή που ξεκινά, ιστορικά, από
τις διμερείς σχέσεις Αιγύπτου-Ισ-
ραήλ και από τον ανταγωνισμό στο
δίπολο αραβικών χωρών-Ιράν.

Ωστόσο, και καθώς ο αγωγός Ea-
stMed κέρδισε το στάτους του PCI
από την Κομισιόν, χρηματοδοτού-
μενος με σχεδόν 35 εκατ. ευρώ ως
προς την τεχνοοικονομική του με-
λέτη, η εξέλιξη των πραγμάτων

στην περιοχή άλλαξε άρδην. Η Αί-
γυπτος του Σίσι, μετά το 2015 και
την ανακάλυψη του κοιτάσματος
«Ζορ», προχώρησε ως προς την οι-
κονομική και πολιτική σταθερο-
ποίησή 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-Παλαι-
στινίων κατέρρευσαν, ενώ τρία χρό-
νια αργότερα, το 2017, το ίδιο συ-
νέβη και στο Κραν Μοντάνα με το
Κυπριακό, με την Τουρκία να προ-
χωρεί έκτοτε σε έξι γεωτρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, εκ των
οποίων οι τρεις εντός αδειοδοτη-
μένων τεμαχίων της κυπριακής
ΑΟΖ. Η διακυβέρνηση Τραμπ συν-
τήρησε τη στήριξή της στον αγωγό
EastMed, ωστόσο η προτεραιοποί-
ησή της ως προς την εξωτερική πο-
λιτική 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 αραβο-
μουσουλμανικού 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 ψυχρό-
τητα των νόμων της αγοράς, και
της βιωσιμότητας. 

Ζητήματα βιωσιμότητας
Ο ΕastMed εξαρχής είχε ζητή-

ματα βιωσιμότητας από μερίδα ει-
δικών που έβλεπαν πέραν της γε-
ωπολιτικής. Ένας αγωγός 1.900 χλμ.
(1.300 εκ των οποίωνυποθαλάσσια)
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 Κρή-
της στην Ιταλία φάνταζε ως πολύ

ωραίο για να είναι αληθινό. Δεν
ήταν μόνο η όδευση, το κόστος κα-
τασκευής, τα βάθη κατά μήκος του
και οι τιμές του φυσικού αερίου που
προβλημάτιζαν ως προς τη βιωσι-
μότητα του πρότζεκτ, αλλά και οι
περιβαλλοντικές διαστάσεις όπως
και η σημασία της στρατηγικής εμ-
πλοκής 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 επανασχε-
διασμού της όδευσης του εν λόγω
αγωγού με έμφαση στην Αίγυπτο.
Τον Μάρτιο του 2019 ο Πομπέο,
από την Ιερουσαλήμ, είχε μεν στη-
ρίξει το εν λόγω πρότζεκτ σε μια κί-
νηση ωστόσο που έμπειροι παρα-
τηρητές είχαν σπεύσει να χαρακτη-
ρίσουν ως «πολιτική» και υποστη-
ρηκτική στο εν λόγω timing για τη
σοβαρή εσωτερική κρίση που περ-
νούσε η διακυβέρνηση Νετανιάχου.
Μάλιστα, το πρότζεκτ εξαρχής φαί-
νεται 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 περιβαλλοντι-
κούς σκοπούς. Το αμερικανικό non-
paper 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 υπα-
γορεύει πως εξαρχής υπήρξε μάλλον
ένα εργαλείο πολιτικής παρά μια
ρεαλιστική εμπορική πρόταση για
την όδευση φυσικού αερίου από
την Ανατολική Μεσόγειο προς την
Ευρώπη. 

Μετά το 2020 ο αγωγός EastMed
λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως
εργαλείο εσωτερικής πολιτικής κα-
τανάλωσης σε Κύπρο και Ελλάδα –
ως προς τη διάσταση του «γωνιά-
σματος» της Τουρκίας και της γεω-
πολιτικής αναβάθμισης της Λευκω-
σίας. Όταν η Αθήνα, τον περασμένο
Μάρτιο, ουσιαστικά, απέστειλε το
σινιάλο προς τη Λευκωσία για δια-
φοροποίηση της όδευσης του αγω-
γού προκειμένου να ενταχθεί η Αί-
γυπτος 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 δη-
μιουργεί περαιτέρω τριβή στα ελ-
ληνοτουρκικά μετά από δύο σοβαρές
κρίσεις (Αιγαίο και Έβρος). Εξαρχής,
το κλίμα που διακινήθηκε στην Κύ-
προ σε σχέση με τον EastMed ακο-
λουθούσε το αντίστοιχο πανηγυρικό,
του 2011, όταν στην Κύπρο ανακα-
λύφθηκαν τα πρώτα κοιτάσματα

(σ.σ. και τα μοναδικά εμπορικά αξιο-
ποιήσιμα 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 άν-
θρακα και του χάλυβα της μεταπο-
λεμικής Ευρώπης. Η πραγματικότητα
ωστόσο «επί του εδάφους» δείχνει
να διαφέρει από τον συνηθισμένο
κυπριακό ευσεβοποθισμό και την

υπερβολή. Η Τουρκία παραμένει
ένας κρίσιμος δρώνστην Ανατολική
Μεσόγειο με ισχυρά τετελεσμένα
επί της κυπριακής ΑΟΖ χωρίς ση-
μαντικό κόστος επί τούτου σε πο-
λιτικό επίπεδο. Η Κ.Δ., δέκα χρόνια
μετά την ανακάλυψη κοιτασμάτων

φυσικού αερίου, δεν έχει κατορθώσει
να δει οφέλη από αυτό και η Λευ-
κωσία απέτυχε μέχρι και στο να...
εγκαθιδρύσει την έδρα του EMGF
επί κυπριακού εδάφους, της μονα-
δικής χώρας της Ε.Ε. στην περιοχή.
Η δε Αίγυπτος προχώρησε με το να
καταστεί ένας κρίσιμος κόμβος φυ-
σικού αερίου. Ακόμη και η αντίδρα-
ση, σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας,
στην Κύπρο (και σε μερίδα της αν-
τίστοιχης ελληνικής) ως προς το
αμερικανικό non-paper ήταν η υπε-
ραπλουστευτική, ως προς την ανά-
λυση, τής «πισώπλατης μαχαιριάς»
της Ουάσινγκτον στον ελληνισμό
για τέρψιν της Τουρκίας. 

Ο αγωγός EastMed αποτελεί συ-
νεπώς την τέλεια περιπτωσιολογία
για το ότι η όποια γεωπολιτική ανα-
βάθμιση δεν θα έλθει στην Κύπρο
μέσω της ρητορικής για εσωτερική
κατανάλωση, αλλά μόνο διαμέσου
απτών αποτελεσμάτων: πως τα φι-
λόδοξα πρότζεκτ ενέργειας και δη
οι αγωγοί (από τον Nabucco μέχρι

τον EastMed) υπάγονται σε αυστηρά
οικονομικά και γεωπολιτικά κριτή-
ρια, και πλέον και σε αυστηρά πλαί-
σια σε σχέση με τις περιβαλλοντικές
τους επιπτώσεις και τα κριτήρια
για την ενεργειακή μετάβαση όπως
αυτά υπαγορεύονται από τις σύγ-
χρονες προκλήσεις της Κλιματικής
Αλλαγής. Και, τέλος, πως η Ανατο-
λική Μεσόγειος, ως ένας αναδυό-
μενος γεωπολιτικός χώρος, παρα-
μένει ένα ρευστό πεδίο ως προς τις
δυναμικές της ισορροπίας ισχύος
και των ανταγωνισμών με το κομ-
μάτι της ενέργειας, όπως διαμορ-
φώνεται μέχρι στιγμής για τα κυ-
πριακά δεδομένα, να μην καθίσταται
εργαλείο επίλυσης των συγκρού-
σεων. Κοινώς, τείνει να μετατραπεί
σε «κατάρα» αντί «ευλογία» και όχι
αποκλειστικά λόγω της αναθεωρη-
τικής και επιθετικής επί του πεδίου
της κυπριακής ΑΟΖ πολιτικής της
Τουρκίας, αλλά και εξαιτίας των δι-
κών μας χειρισμών και λανθασμέ-
νων προσλήψεων. 

Ενας αγωγός που ήταν μόνο επί χάρτου
Πώς από τους γεωπολιτικούς πανηγυρισμούς για τον EastMed και τις Τριμερείς φτάσαμε στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα 
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Ενώ ο αγωγός EastMed
κέρδισε το στάτους του
PCI από την Κομισιόν, η
εξέλιξη των πραγμάτων
στην Ανατολική Μεσό-
γειο άλλαξε άρδην.
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Η Ανατολική Μεσόγειος,
ως ένας αναδυόμενος γε-
ωπολιτικός χώρος, πα-
ραμένει ένα ρευστό πε-
δίο ως προς τις δυναμι-
κές της ισορροπίας
ισχύος και των ανταγω-
νισμών με το κομμάτι
της ενέργειας.

Ο EastMed ως εργαλείο εσωτερικής κατανάλωσης σε Κύπρο και Ελλάδα

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.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Το καμένο χαρτί της διαφθοράς

Η διαφθορά έπαθε Κυπριακό.
Γιατί πολύ απλά αν ένα ζή-
τημα 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 κόμ-
μα παρέμεινε πρώτο στις επιλογές
του εκλογικού σώματος, ενώ τα
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολί-
τευσης απώλεσαν ποσοστά, έστω
διαχειρίσιμα για την ώρα. Θα μπο-
ρούσε 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

Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ, ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.
Βεβαίως εντός μηνών, η φράση με-
τατράπηκε σε «το ΔΗΚΟ θα βρί-
σκεται στην κυβέρνηση το ’23»,
έστω κι αν αυτό προϋποθέτει τη
συνεργασία με την κατά τα άλλα
«διεφθαρμένη» κυβέρνηση του ΔΗ-
ΣΥ. 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 κα-
λόπιστος ψηφοφόρος γνωρίζει ότι
το ΔΗΚΟ εδώ και δεκαετίες έχει
περάσει σχεδόν από όλες τις κυ-
βερνήσεις και συνεπώς στα μάτια
του δεν μπορεί να είναι άμοιρο ευ-
θυνών.

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 θάρ-
ρος να ζητήσει ξεκάθαρα την πα-
ραίτηση του Προέδρου. Μια κυ-
βέρνηση που έκανε τα πάντα για
να χάσει την αξιοπιστία της στα
μάτια των πολιτών, ένας πρόεδρος
που συστηματικά υποσκάπτει και
επιχειρεί να ελέγξει τους ανεξάρ-
τητους θεσμούς, που  κατηγορείται
ότι περνούσε νομοθεσίες για να
πλουτίσει ο ίδιος και το οικογενει-
ακό του περιβάλλον αλλά που η
αντιπολίτευση δεν ζήτησε την άμε-
ση αποπομπή του. Πώς το ερμη-
νεύει πάλι ο μέσος ψηφοφόρος;
Ότι το να πλουτίζεις και να εξυπη-
ρετείς τους οικείους σου, όταν κα-
τέχεις θέσεις εξουσίας είναι η κα-
νονικότητα, ότι «όλοι τρώνε» και
«όλοι είναι ίδιοι». Όταν τα μεγάλα
κόμματα της αντιπολίτευσης μπρο-
στά 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 δια-
φθορά, αν ο κόσμος τούς δώσει εν-
τολή να κυβερνήσουν. Πέραν των
πιο πάνω, αν συγκρίνουμε τα αν-
τανακλαστικά 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 κοι-
νωνία 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 επικοινω-
νιακή 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 ση-
μερινή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ άλλαξε
εντελώς τα δεδομένα. Πλέον η δια-
φθορά ξεκινά και τελειώνει στον
ίδιο τον Πρόεδρο και τους υπουρ-
γούς 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 δια-
φθορά. Αν επιχειρηθεί να γίνει το
κυρίαρχο αφήγημα της αντιπολί-
τευσης στον προεκλογικό αγώνα
για τις προεδρικές του ’23, θα είναι

παράταιρο και επικίνδυνο. Έχει
εμπεδοθεί πλέον στη συνείδηση
των πολιτών, ότι το υπάρχον πο-
λιτικό σύστημα βολεύεται και αυ-
τοτροφοδοτείται. Γίνεται λόγος αυ-
τές τις μέρες για σύσταση νέας
«Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμη-
σης 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 μεταρ-
ρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας
που να την καθιστά πραγματικά
ανεξάρτητη, αρχής γενομένης με
την απαίτηση για παραίτηση του
νυν γενικού και β. γενικού εισαγ-
γελέα, για σκοπούς θεσμικής σύγ-
κρουσης συμφερόντων και ταυτό-
χρονη δέσμευση ότι οι επόμενοι,
θα οδηγήσουν την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη ενώπιον της δικαιοσύνης.
Οτιδήποτε άλλο, είναι αγγλιστί, too
little, too late.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης προ-
ϊδέαζε το βράδυ του Σαββάτου για
την παραίτησή του που θα ακο-
λουθούσε το πρωί της Κυριακής,
στην Πινδάρου ανέμεναν με εν-
διαφέρον τις δηλώσεις του. Η πα-
ραίτησή του ήταν από νωρίς γνω-
στή στους συναγερμικούς κύκλους.
Αφενός γιατί τα τελευταία εικοσι-
τετράωρα μάζευε τις κούτες του
από το υπουργείο και αφετέρου
γιατί είχε υποβάλει από την προ-
ηγούμενη Παρασκευή στον Πρό-
εδρο την παραίτησή του. Όταν δη-
λαδή ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε
την περιβόητη εκείνη πρόταση κα-
θόδου στην βάση για διεκδίκηση
του κομματικού χρίσματος αλλά
και της προεδρίας του κόμματος.
Αυτό που ήθελαν να δουν τα συ-
ναγερμικά στελέχη ήταν αν θα
άνοιγε τα χαρτιά του για τις προ-
εδρικές εκλογές και αν θα σήκωνε
με κάποιον τρόπο το γάντι στον
Αβέρωφ Νεοφύτου μετά τους χα-
ρακτηρισμούς 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 Ανα-
στασιάδη, καταδεικνύοντας πως
είναι συνεχιστής του έργου του και
άφησε να νοηθεί πως δεν έχει δια-
φωνίες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Αυτό ακριβώς ήταν που ταρακού-
νησε πολλούς και ενίσχυσε το ερώ-
τημα κατά πόσο ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης ενεργεί μόνος με ορίζοντα
το 2023, έχει ήδη πίσω του κόμματα
ή παράγοντες ή αν σε όλο αυτό,
έχει χέρι και ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας.

Η επιθυμία Αναστασιάδη
Η αλήθεια είναι πως το ιδανικό

για τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά
και για τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας 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, ού-
τως 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 Δημο-
κρατικού 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 περα-
σμένη Δευτέρα, μετά την παραί-
τηση 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 Χριστο-
δουλίδης είναι συνεννοημένοι. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου είπε σε συνέν-
τευξή 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 εγεί-
ρει 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 ανέ-
χεται 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

Χριστοδουλίδη για να ξεκαθαρίσει
τη θέση του και ο τελευταίος απέ-
φευγε. Ιστορία, με την οποία γελούν
σκωπτικά όσοι γνωρίζουν καλά
τον Νίκο Αναστασιάδη και τη δυ-
σφορία 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 πιέ-
σεις του Αβέρωφ Νεοφύτου για ξε-
καθάρισμα, στην οποία υπογράμ-
μιζε πως δεν θα είναι υποψήφιος
απέναντι από τον ΔΗΣΥ. Ανακοί-
νωση την οποία αρνήθηκε να υπο-
γράψει 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 γέ-
φυρες 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-

τική Παράταξη βλέπουν θετικά
στον Νίκο Χριστοδουλίδη ως υπο-
ψήφιο. Υπήρξε στο παρελθόν η φη-
μολογία ότι ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος, σε συνάντηση που είχε με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, έβαλε στο τρα-
πέζι το όνομα του Νίκου Χριστο-
δουλίδη ως κοινού υποψηφίου με
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ να αρνείται,
ωστόσο κάτι τέτοιο επί του παρόν-
τος διαψεύδεται αναφανδόν. Αυτό
που φέρεται να ισχύει σύμφωνα

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

αντ’αυτού να στηρίξει τον τέως
υπουργό Εξωτερικών, πλήττοντας
μεταξύ άλλων και τον προσωπικό
του εγωισμό; 

Το ζήτημα βεβαίως που προκύ-
πτει το τελευταίο διάστημα είναι
πως μέλη και στελέχη δεύτερης
και τρίτης γραμμής στο Δημοκρα-
τικό Κόμμα φαίνεται να ευνοούν
μία υποψηφιότητα Νίκου Χριστο-
δουλίδη. Όπως λένε, αν δεν βάλει
τελικά ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, τότε

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 Χριστο-
δουλίδη από το ΔΗΚΟ δημιουργεί
δύο τάσεις εντός του Συναγερμού.
Από τη μία, θεωρείται πως αν το
Δημοκρατικό Κόμμα στηρίξει τον
τέως υπουργό Εξωτερικών, το συ-
ναγερμικό ακροατήριο θα συσπει-
ρωθεί 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 Κόμ-
ματος, ακόμα και της Δημοκρατικής
Παράταξης, αν λάβουμε υπόψη ότι
στελέχη όπως ο Βασίλης Πάλμας
και ο Γιώργος Λακκοτρύπης τον
υποστηρίζουν, τότε ο κλοιός στε-
νεύει γύρω από την υποψηφιότητα
Αβέρωφ Νεοφύτου. Όπως εκτιμούν
πολιτικοί κύκλοι εκεί αναμένεται
να επέμβει και ο Νίκος Αναστασιά-
δης, βγάζοντας το χαρτί της εκλε-
ξιμότητας. 

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 Συναγερ-
μού. 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 βοή-
θεια 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 προ-
εκλογικό στον οποίο επιδίδετο το
τελευταίο διάστημα με πρόφαση
τη θέση του ως υπουργού Εξωτε-
ρικών. 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 προ-
εκλογική ή να έρχονται σε επαφή
μαζί του, έστω κι αν τον βλέπουν
ακόμα θετικά. Θα κληθεί παράλληλα
να απαντήσει σε δύσκολες ερωτή-
σεις τις οποίες αποφεύγει επί του
παρόντος. Θα είναι συνεχιστής της
πολιτικής Νίκου Αναστασιάδη; Αν
το αποδεχθεί αυτό, κλείνει την πόρ-
τα στο Δημοκρατικό Κόμμα, το
οποίο εδώ και οκτώ χρόνια ασκεί
δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση
Αναστασιάδη. Θα πρέπει να απαν-
τήσει και στα ζητήματα της δια-
φθοράς, που αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα του πολιτικού του πατέρα
και μέχρι τώρα πολιτικού του προ-
στάτη.

Ανεξάρτητος ή χρυσή εφεδρεία του ΔΗΣΥ;
Η υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη εγείρει ερωτήματα όπως επίσης και ο ρόλος που παίζει σ’ αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

<<<<<<<

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
επιχειρεί να μην κάψει
γέφυρες με τον ΔΗΣΥ,
καθώς ακόμα ελπίζει
πως μετά τις δημοσκο-
πήσεις ο ΔΗΣΥ θα αναγ-
καστεί να τον στηρίξει.

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 υποψηφιό-
τητά του θα εξαρτηθεί από τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τα κόμ-
ματα, αφήνοντας έτσι μία ουρά στο ενδεχόμενο απόσυρσης της υπο-
ψηφιότητάς 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, βά-
ζουν στο κάδρο και την Αννίτα Δημητρίου. Όλο αυτό ήταν εις γνώσιν
του Νίκου Χριστοδουλίδη, με αποτέλεσμα να επέλθει η ρήξη. Το ερώ-
τημα πολλών, είναι κατά πόσο η υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύ-
του είναι υπό αίρεση λόγω δημοσκοπήσεων. Ένα ενδεχόμενο από-
συρσης και εμπλοκής Χριστοδουλίδη θεωρείται απίθανο στον Δημο-
κρατικό Συναγερμό. Όχι μόνο εξαιτίας των εμπρηστικών δηλώσεων
Αβέρωφ, αλλά και των υπόλοιπων προβεβλημένων στελεχών εναν-
τίον 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 αντιλαμβά-
νονται πως ο συναγερμικός πρόεδρος θα το πάρει μέχρι τέλους, επι-
χειρώντας 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. 

Όσοι γνωρίζουν τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου αντιλαμβάνονται πως η υπο-
ψηφιότητά του είναι εκεί και θα μεί-
νει. Θα πρέπει ωστόσο να λύσει το
μεγάλο γι’ αυτόν πρόβλημα που ονο-
μάζεται δημοσκοπήσεις.

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.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ενδιαφέρον του για τις προεδρι-
κές εκλογές εκδηλώνει στην «Κ» ο
πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης. «Δεν αποτελεί για
μένα προϋπόθεση να είμαι υποψή-
φιος» σημειώνει ωστόσο, ξεκαθα-
ρίζοντας πως αν αποφασίσει τελικά
να μπει στη μάχη, η υποψηφιότητά
του θα είναι ειλικρινώς και γνήσια
ανεξάρτητη. Ο ίδιος απευθύνει έκ-
κληση στους πολίτες να κάνουν
τη δική τους προσωπική επανά-
σταση σε αυτή την εκλογική ανα-
μέτρηση 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 αντιπο-
λίτευση. 
–Επειδή τα δημοσιεύματα δί-
νουν και παίρνουν το τελευταίο
διάστημα σχετικά με την υπο-
ψηφιότητά σας, είναι κάτι που
ισχύει; Ενδιαφέρεστε;

–Βεβαίως και ενδιαφέρομαι, αν
αυτό μπορεί να οδηγήσει τα πράγ-
ματα σε μια καλύτερη Κύπρο. Ωστό-
σο, αυτό που προέχει στην παρούσα
φάση είναι η βελτίωση της σημε-
ρινής κατάστασης, η οποία έχει
φέρει σε τέλμα την κοινωνία, την
Πολιτεία και τη χώρα ολόκληρη.
Επιτρέψτε μου όμως να διευκρινίσω:
ενδιαφέρομαι, αλλά όχι έναντι οι-
ουδήποτε τιμήματος και με οιεσ-
δήποτε προϋποθέσεις.  
–Ενδιαφέρεστε για τις προεδρι-
κές εκλογές ως επικεφαλής της
διαδικασίας ή βοηθώντας μία
άλλη κατάσταση; 

–Δεν αποτελεί για μένα προ-
ϋπόθεση να είμαι υποψήφιος. Μπο-
ρούν 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 θε-
ωρήσω ότι μία κυβέρνηση, η οποία
θα προέλθει από τη σημερινή νο-
οτροπία - και κατά την άποψή μου
- αποτελεί την αιτία του προβλή-
ματος, μπορεί να αποτελέσει και
τη βάση της λύσης. Πρέπει να κι-
νηθούμε προς αντίθετες κατευ-
θύνσεις που να ακυρώνουν νοο-
τροπίες που αναπτύχθηκαν, τολμώ
να πω, στη δεύτερη θητεία του Νί-
κου 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 υποψηφιό-
τητά μου θα είναι ειλικρινώς και
γνήσια ανεξάρτητη. Θα απέκλειε
οποιαδήποτε συναλλαγή και θα
απαιτούσε την προσήλωση σε αρ-
χές και στόχους ξεκάθαρους, βιώ-
σιμους και κοστολογημένους. Εάν
μια τέτοια προσπάθεια, που θα
στηρίζεται κυρίως σε φυσικά πρό-
σωπα, μπορέσει να ελκύσει το εν-
διαφέρον οργανωμένων συνόλων
και κομμάτων, τότε σίγουρα θα
μετουσιωθεί σε τελική υποψηφιό-
τητα.
–Για ποιο λόγο να σας στηρίξει
κάποιος;

–Για να συντρέξει μία πραγμα-
τική αλλαγή του κράτους, προϋπο-
θέτει κάποια βασικά στοιχεία. Το
πρόσωπο που θα ηγηθεί της όλης
προσπάθειας πρέπει να μην έχει
βαρίδια, να μη χρωστά χάρες σε
κόμματα, σε συγκεκριμένα συμ-
φέροντα. 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 εκτελεστι-
κής εξουσίας. Να μπορεί να στη-
ριχθεί από άτομα αυτόφωτα, τα
οποία επίσης έχουν εχέγγυα ανε-
ξαρτησίας, καθαρότητας και ικα-
νότητας επίτευξης υλοποιήσιμων
στόχων. Να μπορεί αποδεδειγμένα
να συνθέσει πολιτικές σκέψεις που
προέρχονται από διαφορετικούς
χώρους, να είναι αξιόπιστος και
να μην πουλάει όσους συμπαρα-
τάσσονται σε αυτή την προσπά-
θεια. Τέλος, θεωρώ ότι αυτό το
πρόσωπο πρέπει να είναι διατε-
θειμένο να συγκρουστεί με τα ισχυ-
ρότερα συμφέροντα του τόπου, αν
αυτά εμποδίζουν την εξέλιξη της
κοινωνίας. Αν λοιπόν σε μια συ-
νεννόηση με μια κοινωνία πολιτών
ή οργανωμένα πολιτικά σύνολα
μπορούμε να βρούμε αυτά τα στοι-
χεία να συγκεντρώνονται, εγώ ει-
λικρινά σας λέω ότι θα στηρίξω
αυτή την προσπάθεια με όποιο
τρόπο περνάει από το χέρι μου.
–Οι υποψηφιότητες του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και του Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι για εσάς
δηλαδή μέρος του προβλήματος
και συνέχιση της παρούσας κα-
τάστασης;

–Θεωρώ ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου
υπήρξε σάρκα εκ της σαρκός της
πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τε-
λευταία 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. Διερω-
τώμαι όμως πώς μπορείς να είσαι
ο στενότερος συνεργάτης του Προ-
έδρου και να θέλεις να διαφορο-
ποιείσαι 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 πα-
ρατεταμένη παραμονή στην εξου-
σία. Γιατί η παρατεταμένη παρα-
μονή στην εξουσία φθείρει. 
–Εσείς δεν δηλώνετε πλέον συ-
ναγερμικός;

–Υπήρξα συναγερμικός από μα-
θητής. Αν και ουδέποτε διεκδίκησα
οποιαδήποτε θέση μέσα στο σύ-
στημα 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 δη-
μόσια συνεδρίαση, τους κάλεσα
να παραιτηθούν και να κηρύξουν
ιδεολογικό και εκλογικό συνέδριο
και δυστυχώς χλευάστηκα και δεν
υποστηρίχθηκα από κανέναν. Από

εκείνη τη μέρα, εδώ και δυόμισι
χρόνια, αποχώρησα από τον χώρο
του ΔΗΣΥ και δεν έχω καμία απο-
λύτως σχέση με το κόμμα. Αισθάν-
θηκα ξένο σώμα στον ΔΗΣΥ και
αποχώρησα
–Συνεπώς τι θα απαντάτε σε αυ-
τούς που θα λένε πως στις προ-
εδρικές εκλογές τρέχουν τρεις
συναγερμικοί;

–Στην πατρίδα μας το βασικό
εργαλείο που χρησιμοποιούν οι μέ-
τριοι είναι η ταμπελογραφία. Εγώ
δεν απορρίπτω κανέναν πριν ακού-
σω τις θέσεις του. Κανέναν, που
βρίσκεται εντός του δημοκρατικού
τόξου. Είναι σημαντικό για κάποιους
να με χαρακτηρίσουν συναγερμικό
στην παρούσα φάση, γιατί προφα-
νώς 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 σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, οι πα-
ραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές
ξεθωριάζουν πλέον. Θεωρώ για πα-
ράδειγμα ότι σε κάποια θέματα μπο-
ρεί κάποιος να με θεωρήσει μέχρι
και σοσιαλιστή. Υγεία, παιδεία, εθνι-
κή 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 ανά-
πτυξη και την ευημερία μιας κοι-
νωνίας. Και αυτό σας το λέω μετά
λόγου γνώσεως, γιατί η θητεία μου
ως υπουργού ήταν και για μένα μία
αποκάλυψη. Για πρώτη φορά συ-
νειδητοποίησα ότι πράγματα που
θεωρούσα αυτονόητα, αρχές και
αξίες που πίστευα ότι ήταν ενσω-
ματωμένες στον τρόπο σκέψης του
Συναγερμού, υποσκάπτοντο συ-
στηματικά 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 πρό-
ταση του Αβέρωφ Νεοφύτου
προς στον Χριστοδουλίδη για
διεκδίκηση προεδρίας του κόμ-
ματος και χρίσματος. Θα σας
ενδιέφερε να κάνετε κάτι τέτοιο; 

–Εάν κάποιος θέλει πραγματικά
ν’ αλλάξει δεν το πράττει με τακτι-
κισμούς ενόψει προεδρικών ή άλ-
λων 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 αν-
τιλαμβάνεσαι ότι δεν αποτελεί πλέ-
ον 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. Αι-
σθάνθηκα ξένο σώμα στον Συνα-
γερμό 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 κόμμα-
τος, αποχώρησα.

Βεβαίως και ενδιαφέρομαι για το 2023
Στο σενάριο που κατέλθω η υποψηφιότητά μου θα είναι ανεξάρτητη χωρίς συναλλαγές, 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.

–Συζητάτε με την αντιπολί-
τευση, όπως για παράδειγμα με
το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και τους Οι-
κολόγους;

–Αν εννοείτε συντεταγμένα,
όχι. Και δεν προτίθεμαι να συζη-
τήσω με την έννοια της συναλλα-
γής. Σε περίπτωση που θα απο-
φασίσω να κατέλθω ως υποψήφιος
στις προεδρικές εκλογές, όπως και
το Σύνταγμα άλλωστε επιβάλλει,
θα απευθυνθώ στην κοινωνία. Εγώ
αισθάνομαι πως μπορώ να απευ-
θυνθώ εξίσου άνετα σ’ έναν συ-
ναγερμικό, σ’ έναν Οικολόγο, σ’
ένα ΑΚΕΛικό και σ’ έναν ΔΗΚΟϊκό
χωρίς να πρέπει να αυτοπροσδιο-
ριστώ σ’ ένα συγκεκριμένο χρώμα.
Είμαι αυτός που δείχνουν οι πο-
λιτικές μου πράξεις και μιλώ ανοι-
κτά και με ειλικρίνεια, χωρίς εξαρ-
τήσεις.
–Θεωρείτε δηλαδή ότι τα κόμ-

ματα έχουν αποδυναμωθεί τόσο
ώστε να υπάρχει αυτή η μετα-
κίνηση ψηφοφόρων;

–Όχι, δεν θεωρώ ότι είμαστε
Γαλλία, αν αυτό με ρωτάτε. Θεωρώ
ότι τα κόμματα είναι ζώντες οργα-
νισμοί, οι οποίοι οφείλουν να υπη-
ρετούν 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 μπο-
ρούσε να ήταν. Σε κάθε πολίτη
που αισθάνεται ότι το δημοκρατικό
έλλειμμα που σήμερα νοσηρά πα-
ρεισέφρησε μέσα από την Πολιτεία
στην κοινωνία μας είναι κίνδυνος
για το κουτσουρεμένο μας κράτος.
Σε κάθε έναν πολίτη που αντιλαμ-

βάνεται ότι η διαιώνιση της μη
επίλυσης του Κυπριακού μόνο εις
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
μπορεί να λειτουργήσει. Και σε κά-
θε 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 κα-
ναπέ. Η αλλαγή πρέπει να έρθει
από τους πολίτες μέσα από μία μι-
κρή επανάσταση. Αν οι πολίτες
δεν αντιληφθούν ότι η ευθύνη
είναι ατομική και βαραίνει τον κα-
θένα μας, τότε θα μείνουμε συλ-
λογικά εγκλωβισμένοι στην πεπα-
τημένη που είδαμε στο παρελθόν
και που ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι μας οδήγησε εδώ που βρισκό-
μαστε σήμερα. 
–Επειδή βρισκόμαστε όμως στην
Κύπρο και επειδή κάποια κόμ-
ματα θα χρειαστεί να σας στη-
ρίξουν, δεν θεωρείτε πως θα απο-
τελέσει 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 αντιλη-
φθούν το επιτακτικό του χαρα-
κτήρα των αλλαγών που επικα-
λούμαι, τότε καλώς να συνεργα-
στούμε. Με έναν τρόπο ο οποίος
θα οδηγήσει και στις αναγκαίες
νομοθετικές κατοχυρώσεις αυτών
των τομών. 
–Να αναμένουμε έναν Γιώργο
Παμπορίδη στα βήματα της θέ-
σης 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 ομό-
φωνα από τα κόμματα. Και αν με
ρωτάτε ποιο ήταν το επίτευγμά
μου, ήταν ότι εγώ κατάφερα να
συνθέσω δυνάμεις χωρίς να προ-
αποκλείω οποιονδήποτε. Συνερ-
γάστηκα πολύ στενά με όλους και
με το ΑΚΕΛ για να πετύχω τη με-
ταρρύθμιση της υγείας και δεν θα
διστάσω να συνεργαστώ με το
ΑΚΕΛ για να πετύχω τη μεταρ-
ρύθμιση της κοινωνίας σε όλους
τους τομείς φτάνει να έχουμε κοι-
νές στοχεύσεις και δράσεις. Δεν
είναι ευκαιριακές αυτές οι συνερ-
γασίες, αν στόχος όλων είναι το
καλό του τόπου και της κοινωνίας.
Κατά τη δική μου άποψη αν εξυ-
πηρετείται το καλώς νοούμενο
συμφέρον της κοινωνίας κανένας
δεν πρέπει να αποκλείεται από το
δημοκρατικό τόξο. 

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.

Η αλλαγή πρέπει να έλθει από τους πολίτες μέσα από μια μικρή επανάσταση

Ο Γρίβας, η ΕΟΚΑ
και η Ειρήνη

–Επειδή μιλάμε για υπερβάσεις
στην αντιπολίτευση, η εικόνα
σας στο μνημόσυνο του Γρίβα
ενόχλησε ΑΚΕΛικούς και ΔΗ-
ΚΟϊκούς. Τον κόσμο ενδιαφέρει
αν ο Γιώργος Παμπορίδης θα
μνημονεύει τον Γρίβα. 
–Κάποια κόμματα, κυρίως
στο επίπεδο της νεολαίας,
κατατρύχονται από κάποιες
παιδικές ασθένειες τις οποί-
ες δεν μπορούν να ξεπερά-
σουν. Μια τέτοια παιδική
ασθένεια είναι η περίπτωση
του Γρίβα στον ΔΗΣΥ. Είναι
λυπηρό όταν βλέπεις άτομα
τα οποία ενηλικιώνονται πο-
λιτικά να συνεχίζουν να βα-
σανίζονται από αυτές τις
παιδικές ασθένειες. Ο Γρί-
βας ήταν ο ιδρυτής μαζί με
τον Μακάριο της ΕΟΚΑ του
’55-59. Ο αγώνας των παι-
διών που θυσιάστηκαν το
’55-59 για την ελευθερία
ήταν ίσως ο πιο αγνός και
πιο όμορφος αγώνας της
σύγχρονης κυπριακής ιστο-
ρίας. Και δεν μπορεί να μη
συνεπαίρνει τις επόμενες
γενιές στην πατρίδα μας. Το
να ταυτίζεις τον Γρίβα με αυ-
τούς τους αγωνιστές και να
επιχειρείς να τον κρατάς
ηρωοποιημένο, όταν ίδρυσε
την ΕΟΚΑ Β΄είναι τουλάχι-
στον εγκληματικό. Δεν μπο-
ρεί κανένας να διαγράψει τα
εγκλήματα της ΕΟΚΑ Β΄ που
βιώνει η γενιά μας καθημε-
ρινά με την κατοχή της πα-
τρίδας μας. 
–Ήταν λάθος σας συνεπώς να
παραστείτε; 
–Μα παρέστην ως εκπρόσω-
πος του Προέδρου. Δεν είχα
τρόπο ν’ αρνηθώ να παρευ-
ρεθώ. Μάλιστα, όταν μου δό-
θηκε η εντολή από το Προ-
εδρικό, αντέδρασα και είπα
«έχει τόσους υπουργούς, τον
Υγείας βρήκατε να στείλε-
τε»; Και σημειώστε ότι ήταν
το ’17 που προσπαθούσα να
περάσω τα νομοσχέδια του
ΓεΣΥ. 
–Τι έχετε να πείτε για την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου η οποία δημο-
σίως 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 κρι-
νόμαστε. Δεν με αφορά να
μπω σε μια δημόσια αντιπα-
ράθεση με οποιονδήποτε
γιατί, αν και εκρηκτικός χα-
ρακτήρας όπως κάποιοι μου
αποδίδουν, στην πολιτική πο-
τέ δεν είχα οπαδική συμπε-
ριφορά. Έπαιζα πάντοτε με
καθαρά χαρτιά και αυτό θα
συνεχίσω να κάνω. 

Απευθύνομαι 
σε κάθε άνθρωπο 
που αισθάνεται ότι 
η Κύπρος δεν είναι 
σήμερα ό,τι καλύτερο 
θα μπορούσε να ήταν.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός βρίσκεται στη δίνη της
εσωστρέφειας, με τον εσωκομμα-
τικό πόλεμο να μαίνεται δημοσίως
και το ενδεχόμενο δύο υποψηφίων
για την προεδρία να είναι πλέον
υπαρκτό, θα έπρεπε να αποτελεί
βούτυρο στο ψωμί της αντιπολί-
τευσης. Θα αποτελούσε βούτυρο,
βεβαίως, σε μία άλλη χρονική συγ-
κυρία και υπό άλλες συνθήκες.
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, αν θέλουν να βρί-
σκονται μαζί στην εξουσία, θα έπρε-
πε να είχαν ήδη ξεκαθαρίσει εδώ
και καιρό δύο σημαντικά ζητήμα-
τα:
l Την κοινή τους πορεία στις προ-
εδρικές 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-

δοσή τους στις βουλευτικές εκλογές
του περασμένου Μάη. Αυτό που
αντιλαμβάνονται, ωστόσο, είναι
πως, αν θέλουν να κυβερνήσουν,
θα πρέπει να βρουν μία κοινή φόρ-
μουλα 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 δυ-
σκολίες που πρέπει να ξεπερα-
στούν. 

Οι επιλογές Στέφανου
Στο ΑΚΕΛ έχουν ήδη αποφασίσει

πως το κόμμα θα πρέπει να κατέλθει
με το Δημοκρατικό Κόμμα και ανα-
μένουν τις επόμενες κινήσεις μετά
τη διεξαγωγή του συνεδρίου τους.
Μόνο έτσι θεωρούν στελέχη πως
μπορεί να έχει πιθανότητες να κερ-
δίσει τις εκλογές. Και το λέμε αυτό
καθώς ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος
Στεφάνου έχει εδώ και καιρό δια-
μηνύσει 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 Στέ-
φανος Στεφάνου έχει ξεκαθαρίσει
πως δεν έχουν προαποκλείσει κα-
νέναν, η πιθανότητα ωστόσο να
κατέλθει ο ίδιος υποψήφιος είναι
πολύ απομακρυσμένη και ένα σε-
νάριο που θα τεθεί στο τραπέζι
μόνο εάν ναυαγήσει η όποια προ-
σπάθεια με το ΔΗΚΟ. Στο ΑΚΕΛ
υπάρχουν εκείνοι που βλέπουν θε-
τικά 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 προ-
κρίνουν μία υποψηφιότητα Αχιλλέα
Δημητριάδη. Και οι δύο αυτές υπο-
ψηφιότητες δεν περνούν από το
ΔΗΚΟ, αλλά αποτελούν επιλογή
στο ενδεχόμενο που το ΑΚΕΛ κα-
τέλθει μόνο. Ένα σενάριο που θέ-
λουν με κάθε τρόπο να αποφύγουν.
Ο Στέφανος Στεφάνου έχει ήδη συ-
ναντηθεί με τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο και στο τραπέζι των δύο βρί-
σκονται δύο ονόματα. Αυτό του Νι-
κόλα Παπαδόπουλου το οποίο προ-
κρίνει το ΔΗΚΟ και αυτό του Γιώρ-
γου Παμπορίδη. Στο ΑΚΕΛ εξηγούν
πως ένα σενάριο Νικόλα Παπαδό-
πουλου είναι ιδιαίτερα δύσκολο,
ασχέτως αν για διαπραγματευτικούς
λόγους ο Στέφανος Στεφάνου δεν
το έφυγε εξαρχής όπως έκανε ο Άν-
τρος Κυπριανού. Σε ανεπίσημο επί-
πεδο, όπως είναι σε θέση να γνω-
ρίζει η «Κ», το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε
στο ΔΗΚΟ πως η υποψηφιότητα
Νικόλα θα φέρει σε δύσκολη θέση
το κόμμα. Δεν είναι μόνο τα πρω-
τοκλασάτα στελέχη που έχουν εκ-
φράσει 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 Παμ-

πορίδη φαίνεται να αντιμετωπίζεται
θετικά τόσο από το ΑΚΕΛ όσο και
από κάποια στελέχη του ΔΗΚΟ. Σε
ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ, υπήρξαν κά-
ποιες άτυπες επαφές. Μέλη του
Πολιτικού Γραφείου αλλά και η
πλειοψηφία της Γραμματείας δεν
απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο δε-
δομένου ότι μαζί θα συμπλεύσει
και το ΔΗΚΟ. Η περίπτωση Παμ-
πορίδη κερδίζει έδαφος για συγκε-
κριμένους 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 οι-
κογένεια Παπαδόπουλου και με
τον στενό περίγυρο του Νικόλα
Παπαδόπουλου.

Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα
τα οποία αποτελούν πρόκληση: 
l Αν μπορεί να κερδίσει την ευρύ-
τερη κοινωνία πέραν της αστικής
Λευκωσίας.
l Αν μπορεί να καταρρίψει εντός
του ΑΚΕΛικού ακροατηρίου το αφή-
γημα πως αποτελεί ακόμα έναν συ-
ναγερμικό υποψήφιο.

Σε συνέντευξή του στην «Κ»
(σελ. 8) ο Γιώργος Παμπορίδης δίνει
σαφείς απαντήσεις για το περιβόητο
βίντεο που τον δείχνει να συμμε-
τέχει εκ μέρους του προέδρου της
Δημοκρατίας στο μνημόσυνο του
Γρίβα, ενώ δίνει απαντήσεις και
για τα περί συναγερμικού υποψη-
φίου. Ξεκαθαρίζει πως αποχώρησε
από τον ΔΗΣΥ και ξεδιπλώνει τις
θέσεις του που όπως σημειώνει σε
κάποιους τομείς είναι σοσιαλιστικές. 

Ο ι ημέρες των γιορτών προ-
σφέρονται για ευχές, ευχο-
λόγια, στόχους και αναστο-

χασμούς. 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 δη-
λώσεις των πολιτικών αρχηγών
μας. «Ελπίζω». «Ελπίζω και εύχομαι».
«Ελπίζω του χρόνου να είναι κα-
λύτερα τα πράγματα». «Ελπίζω του
χρόνου να γιορτάσουμε τα Θεοφά-
νια 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 Κα-
ζαντζάκη που δεν ελπίζει και δεν
φοβάται τίποτα και είναι ελεύθερος.
Δεν είμαι ούτε φιλόλογος ή γλωσ-

σολόγος, ούτε φιλόσοφος και ούτε
ψυχολόγος. Όμως έχω την αίσθηση
ότι η λέξη «Ελπίδα» και τα παρά-
γωγά της έχουν ενσωματωθεί τόσο
πολύ και τόσο λάθος στην κουλ-
τούρα μας που από μια εκ προοιμίου
θετική έννοια, έφτασε πλέον να
έχει μια μη θετική χροιά. 

Εξηγούμαι. Μάθαμε να ελπίζου-
με με τρόπο που μας έχει οδηγήσει
ως κοινωνία σε λήθαργο. Χωρίς να
κάνουμε τίποτε, ή τίποτε διαφο-
ρετικό ή ακόμα καλύτερα, κάτι συν-
ταρακτικό, περιμένουμε (βλέπε ελ-
πίζουμε) παθητικά, ότι κάτι ουσια-
στικό θα αλλάξει σε αυτά που θέ-
λουμε να αλλάξουν. Σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο. Έφτασε η ελ-
πίδα να μην είναι κάτι περισσότερο
από μια αφελή πεποίθηση πως όλα
θα πάνε καλά. Επίσης, επειδή πολ-
λές φορές η ελπίδα μας βασίζεται

σε προκαταλήψεις ή ευσεβοποθι-
σμούς 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 έκ-
φραση 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 Αριστο-
τέλης: «Ελπίδα είναι το όνειρο του
ξυπνητού ανθρώπου». Αν για πα-
ράδειγμα 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 πραγμα-
τικά την έννοια της ειρηνικής συμ-
βίωσης με το σύνοικο στοιχείο, θα
έπρεπε να ενημερώναμε την κοι-
νωνία μας ότι επιδιώκουμε ένα συμ-
βιβασμό 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 αι-
σιόδοξος. Όπως λέει και ο Καζαν-
τζάκης, θέλω να κοιτάζω τη σκο-
τεινιά με φωτεινά μάτια, που ση-
μαίνει ότι αισιόδοξος δεν σημαίνει

αφελής. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες
και τις προκλήσεις της στιγμής.
Την ίδια ώρα όμως ξέρω ότι αν μά-
θουμε από τα λάθη μας, αν αλλά-
ξουμε τακτική, αν συνεργαστούμε,
αν είμαστε ευέλικτοι ως προς την
προσέγγιση ενός στόχου, αν βρούμε
τον τρόπο να διατηρούμε τα εσω-
τερικά μας κίνητρα δυνατά, τότε
θα πετύχουμε αυτό που επιδιώκου-
με. Θα βγούμε από το τούνελ. 

Έχουμε ενώπιόν μας πολλές
προκλήσεις. Οικονομία, παιδεία,
κοινωνική ανισότητα, δημογραφι-
κές 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 πο-
λιτικής. Να δείτε συγκεκριμένα
προγράμματα που θα υλοποιούν
τους στόχους και τις πολιτικές. Αυ-
τός ή αυτή που θα κυβερνήσει, θα
πρέπει να είναι έτοιμος/η από την
πρώτη μέρα. Ο κόσμος διψά για αι-
σιοδοξία. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν
να εμπνευστούν από κάποιον/α
ίσως για πρώτη φορά και οι πιο πα-
λιές 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 πραγ-
ματικά.

Ο κ. Μενέλαος Μενελάου είναι προϊστά-
μενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοι-
τητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

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

ΑΡΘΡΟ /  Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Και αρχή καλός μας χρόνος

Πέρα από τις όποιες ιδεολογικο-
πολιτικές διαφορές, το κύριο πρό-
βλημα που προκύπτει στο ΑΚΕΛ
και αποτελεί πλέον πονοκέφαλο
είναι η δημόσια πλέον θέση της
Ειρήνης Χαραλαμπίδου για την
υποψηφιότητα Γιώργου Παμπορί-
δη. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει σε συ-
νέντευξή της στο OMEGA ότι δεν
πρόκειται να δεχτεί υποψήφιο που
ήταν στην κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη, ενώ σε πρόσφατη ραδιο-
φωνική συνέντευξή της στο Κανάλι
6, προκατέλαβε τα πράγματα ση-
μειώνοντας πως το ΑΚΕΛ δεν πρό-
κειται 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 «αρι-
στερή υποψηφιότητα». Αξίζει να
σημειωθεί πως στο πλευρό της Ει-
ρήνης Χαραλαμπίδου είναι ο Σταύ-
ρος Μαλάς, ο οποίος έχει προσφά-
τως τοποθετηθεί για το ποια στοι-
χεία θα πρέπει να έχει ένας υπο-
ψήφιος της Αριστεράς. 

Στο ΔΗΚΟ επισημαίνουν ότι το
μεγάλο πρόβλημα για μία τέτοια
συνεργασία είναι το πού θα πάρει
το όλο ζήτημα η Ειρήνη Χαραλαμ-
πίδου. 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 ΔΗ-
ΣΥ, ο οποίος, από την πλευρά του,
εκφράζει εκτίμηση για την Ειρήνη
Χαραλαμπίδου, καθώς σε πηγα-
δάκια βουλευτών, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, πως το ΑΚΕΛ θα έπρε-

πε να την κατεβάσει ως υποψήφια.
Το κατά πόσο όλο αυτό είναι ειλι-
κρινές ή μία προσπάθεια να προ-
κληθούν ρήγματα στη συνεργασία
των δύο κομμάτων τυγχάνει πολ-
λών ερμηνειών. Αν και η βουλεύ-
τρια 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 υποψη-
φιότητα Χαραλαμπίδου, σφήνα
στην προσπάθεια ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ να
τα βρουν, θα βοηθήσει κάπως την
ήδη δύσκολη κατάσταση στην κυ-
βερνώσα παράταξη. 

Στο μυαλό του Νικόλα
Στα συλλογικά όργανα του ΔΗ-

ΚΟ έχει ήδη αποφασιστεί πως το
πρώτο όνομα που θα πρέπει να
συζητείται στις επαφές των δύο
κομμάτων είναι αυτό του Νικόλα
Παπαδόπουλου. Μία υποψηφιό-
τητα Νικόλα είναι έτοιμη να τη
δεχτεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου
όπως λέγεται. Σημειώνουν μάλιστα
πως αν το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο για
υπέρβαση με τον Γιώργο Παμπο-
ρίδη, τότε γιατί να προαποκλείει
τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Το σί-
γουρο είναι πως το επόμενο διά-
στημα θα προχωρήσουν σε έρευ-
νες, ούτως ώστε να διαπιστωθεί
το τι ζητάει το κεντρώο ακροατή-
ριο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
πάντως, δεν βλέπει ζεστά το εν-
δεχόμενο 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 αγ-
καλιαστεί η υποψηφιότητά του
από το ΑΚΕΛ, φέρνοντας κοντά
και την ΕΔΕΚ. 

<<<<<<<

Οι συναντήσεις, 
οι μοχλοί πίεσης, 
οι μπλόφες και το 
βεβαρημένο παρελθόν.

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 διαπραγματευτι-
κό 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 πολι-
τικά σε κάτι με τον ΔΗΣΥ και ξεκαθαρίζει πως δεν έχει πολιτικές δια-
φωνίες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Θα αποτελεί συνεπώς παραδοξό-
τητα, το κόμμα που μέχρι χθες κατηγορούσε την κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη-ΔΗΣΥ ως την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έψεγε τις κι-
νήσεις στην εξωτερική πολιτική, να βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου
Χριστοδουλίδη. Θα προκαλέσει και πρόβλημα για το μέλλον του Νι-
κόλα Παπαδόπουλου. Όχι μόνο γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα εί-
ναι, 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 Παπαδόπου-
λος, 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. 

Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου έχουν ήδη προκαλέ-
σει τη δυσφορία της Εζεκία Παπαϊωάννου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ενι-
σχύονται οι φήμες περί υποψηφιότητάς της.

Προετοιμάζεται η Ειρήνη

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.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Την ώρα που οι επιδημιολογικοί
δείκτες των τελευταίων ημερών
παρουσιάζουν τάσεις εκτόνωσης
των νέων κρουσμάτων και νοση-
λειών, η δημοτική και μέση εκπαί-
δευση 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 ερωτημα-
τικά για την αποτελεσματικότητα
της πολιτικής διαχείρισης. Γιατί
δηλαδή επέμεινε το υπουργείο Παι-
δείας να ανοίξει την εκπαίδευση
στην προγραμματισμένη ημερο-
μηνία και κατά πόσο ήταν προετοι-
μασμένο προκειμένου να καλυ-
φθούν τα κενά από την απουσία
κυρίως εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι αριθμοί κυρίως των πρώτων
ημερών προκαλούν ιδιαίτερη αί-
σθηση, επιβεβαιώνοντας τις από-
ψεις 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 αποτέ-
λεσε εξαίρεση μιας και με το κα-
λημέρα οι απουσίες λόγω COVID-
19 κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.
Αυτό που όμως δημιούργησε αί-
σθηση είναι οι διαμαρτυρίες γο-
νέων και εκπαιδευτικών για καθυ-
στερημένη κινητοποίηση των αρ-
μοδίων υπηρεσιών του υπουργείου
Παιδείας ώστε να καλύψει τα κενά
που παρουσιάσθηκαν, κάτι που

φάνηκε όταν οι μαθητές επέστρε-
ψαν στις σχολικές αίθουσες. Τα
στοιχεία που συνέλεξε και παρου-
σιάζει η «Κ» προέρχονται από τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις και σε
αρκετές περιπτώσεις δίνουν ένα
μέρος της πραγματικής εικόνας.

«Αποχή» μαθητών
Το εκπληκτικό του αντίκτυπου

της εκτεταμένης διασποράς της
μετάλλαξης «Όμικρον» παρουσιά-
σθηκε στα νηπιαγωγεία κατά την
πρώτη μέρα λειτουργίας τους, την
προπερασμένη Παρασκευή. Σύμ-
φωνα με στοιχεία από την ΠΟΕΔ
το εκπληκτικό ποσοστό του 70%
των μικρών μαθητών δεν παρου-
σιάσθηκαν στις αίθουσες, με τους
γονείς να κρατούν τα τέκνα τους
στα σπίτια προφανώς από την έν-
τονη ανησυχία της «Όμικρον».
Ανησυχητική μπορεί να χαρακτη-
ρισθεί και η εικόνα που αφορά
τους νηπιαγωγούς.

Με βάση στοιχεία που συνέλ-
λεξε η ΠΟΕΔ, στις θέσεις τους δεν
προσήλθαν περίπου 100 νηπια-
γωγοί από σύνολο 600. Λαμβάνον-
τας υπόψη τις τρέχουσες περιπτώ-

σεις απουσιών εκπαιδευτικών άλ-
λων ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό
αποδίδεται σε θετικά κρούσματα,
επαφές επιβεβαιωμένων περιστα-
τικών ή κατ’ οίκον φροντίδα ανή-
λικων τέκνων. Από τις 100 απου-
σίες η ΠΟΕΔ υποστηρίζει πως ανα-
πληρώθηκαν μόνο οι 40. Στα νη-
πιαγωγεία τα λειτουργικά προβλή-
ματα θα ήταν μεγαλύτερα λέει η
οργάνωση των εκπαιδευτικών,
εάν δεν απουσίαζε το 70% των μι-
κρών μαθητών.

Δημοτικά 
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 απου-
σίαζε το 20% που σε απόλυτους
αριθμούς μεταφράζεται σε 10.000
απουσίες που αποδίδονται σε επι-
βεβαιωμένα κρούσματα ή επαφές.
Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς
υπολογίσθηκαν σε 240 από ένα σύ-
νολο περίπου 4.000 εκπαιδευτικών.
Από το σύνολο όσων απουσίαζαν
η ΠΟΕΔ υποστηρίζει πως δεν κα-
λύφθηκαν 140 κενά εκπαιδευτικών.
Και εδώ η απουσία μεγάλου αριθμού
μαθητών φαίνεται να έδωσε μια
ανορθόδοξη λύση, με την οργάνω-
ση των δασκάλων να υποστηρίζει
πως εάν με ένα μαγικό τρόπο επέ-
στρεφε το 100% των απόντων μα-
θητών, σε αυτή την περίπτωση θα
υπήρχε σοβαρό λειτουργικό πρό-
βλημα κάποιων τμημάτων. Τα στοι-
χεία της ΠΟΕΔ επιβεβαιώνονται
και από τις ανάγκες για αναπλη-

ρώσεις που έχει αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της η Επιτροπή Εκπαι-
δευτικής Υπηρεσίας.

Μέση Εκπαίδευση
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε

η οργάνωση εκπαιδευτικών αφο-
ρούν περισσότερο τα κενά σε κα-
θηγητές. 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 φρον-
τίδα ανήλικών τέκνων.

Η πλειοψηφία των κενών καλύ-
φθηκε με αντικαταστάσεις εκτός
από 180 κενές θέσεις για τις οποίες
δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Με αφορμή
το μεγάλο αριθμό κενών η ΟΕΛΜΕΚ
εντοπίζει τοεπιπρόσθετο πρόβλημα
πουαφορά τις αναπληρώσεις. Χωρίς
να διευκρινίζεται ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να
αναπληρώσουν συνάδελφούς τους,
η ΟΕΛΜΕΚ πιστεύει που θα προ-
κληθούν προβλήματα στο πρό-
γραμμα διδασκαλίας μιας και οι κα-
θηγητές που αναπληρώνουν δεν
διδάσκουν παρά μόνο κρατούν
ανοιχτά τα τμήματα Γυμνασίων
και Λυκείων.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του
πρώτου όπλου κατά του COVID-16
(εμβόλιο) και την έναρξη εμβολια-
σμού του πληθυσμού (27 Δεκεμ-
βρίου 2020) η επιστημονική κοι-
νότητα πραγματοποιεί ένα δεύτερο
σημαντικό βήμα στις τιτάνιες προ-
σπάθειες καταπολέμησης της παν-
δημίας. Από τις αρχές της επόμενης
εβδομάδας, η ιατρική και νοσηλευ-
τική κοινότητα θα έχει στη διάθεσή
της και τα πρώτα φαρμακευτικά
σκευάσματα, τα οποία σε συνδυα-
σμό με τα εμβόλια που παραμένουν
το νούμερο ένα όπλο κατά του ιού,
θα συμβάλουν αποτελεσματικά
προκειμένου η πανδημία να εξε-
λιχθεί σε ενδημία. Όπως είχε γράψει
εγκαίρως η «Κ», η Κύπρος είναι
ανάμεσα στις πρώτες χώρες που
θα ρίξει στη μάχη κατά του CO-
VID-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 πε-
ρασμένης Κυριακής, η πρώτη παρ-
τίδα παραλήφθηκε από τις αρμόδιες
φαρμακευτικές υπηρεσίες την πε-
ρασμένη 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 Δευ-
τέρα και για τηχορήγησή του έχουν
ετοιμασθεί ήδη αυστηρά πρωτό-
κολλα. Η «Κ» αποκαλύπτει το συ-
νολικό σχεδιασμό προμήθειας αν-
τιϊκών φαρμάκων, τα οποία έχουν
παραγγελθεί ή θα παραγγελθούν,
καθώς και τα μονοκλωνικά σκευά-
σματα που θα φθάσουν στην Κύπρο
μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η χορηγία του χαπιού
Η πρώτη παρτίδα του χαπιού La-

gevrio έχει παραδοθεί ήδη στα φαρ-
μακεία των νοσοκομείων του ΟΚΥ-

ΠΥ, από τα οποία θα πραγματοποι-
είται αποκλειστικά και μόνο η διά-
θεση του φαρμάκου. Το συγκεκρι-
μένο 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 έμ-
φαση, παραμένει το βασικό εργαλείο
καταπολέμησης της πανδημίας. Με

βάση το πρωτόκολλο που έχει ετοι-
μασθεί δικαιούχοι του χαπιού θα
είναιάτομα με επιβεβαιωμένη νόσο
COVID-19 από τα τεστ ανίχνευσης
με μοριακή μέθοδο (PCR) ή μέθοδο
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (an-
tigen rapid test), υπό την προϋπό-
θεση 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 απο-
σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους χορηγίας του αντιϊκού φαρ-
μάκου, από την ερχόμενη Παρα-
σκευή υπάρχει μια απλή διαδικασία
προκειμένου κάποιος που έχει εν-
τοπισθεί θετικός να λάβει τη συγ-
κεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

- Ο ασθενής απευθύνεται στον
γιατρό του (προσωπικό ή παθολόγο
όλων των ειδικοτήτων που παρα-
κολουθούν ασθενείς με παράγοντες
κινδύνου).

- Ο γιατρός μπαίνει στην πλατ-
φόρμα του ΓεΣΥ, μέσω της οποίας
θα γίνεται η χορήγηση,συμπληρώνει
ένα ερωτηματολόγιο με τη μορφή

της προέγκρισης και συνταγογραφεί
το φάρμακο. Εφόσον ολοκληρωθεί
η διαδικασία, ο δικαιούχος μέσω
τρίτου προσώπου μπορεί να το προ-
μηθεύεται 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 φάρ-
μακο. Αυτές είναι:

- Να παρουσιάζουν ήπια συμ-
πτώματα νόσησης από COVID-19.

- Να μην έχει παρέλθει χρονική
διάρκεια 5 ημερών από την εμφά-
νιση των συμπτωμάτων η τη θετι-
κοποίηση της μόλυνσης.

- Να εμπίπτει ο ασθενής στις κα-
τηγορίες ατόμων υψηλού κινδύ-
νου.

Σε πρώτη φάση οι αρμόδιες υγει-
ονομικές υπηρεσίες λαμβάνουν
υπόψη τη λίστα κατηγοριοποίησης
ομάδων υψηλού κινδύνου που επι-
καιροποίησε το υπουργείο Υγείας
τον Δεκέμβριο του 2020. Μια λίστα
που ενδεχομένως να διαφοροποι-
ηθεί στην πορεία χρησιμοποίησης
των αντιϊκών φαρμάκων. Στις προ-
ϋποθέσεις για τους δικαιούχους
συμπεριλαμβάνεται και ο ηλικιακός
παράγοντας, ο οποίος χαρακτηρί-
ζεται ως ο πλέον σημαντικός. Του-
τέστιν δικαιούχοι καθίστανται όλοι
οι ασθενείς άνω των 65 ετών ή οι
ασθενείς από 18 έως και 64 ετών

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 έγ-
κυες 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 αντισύλλη-
ψης. 

Η θεραπεία
Όπως φαίνεται και από τις πο-

σότητες των παραγγελιών της Κυ-
πριακής 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 πο-
σοστό υποχώρησε στο 30%. Ωστό-
σο, αυτό το οποίο κρίνεται πολύ
σημαντικό είναι το κομμάτι των
θανάτων. Για την Κύπρο όπου υπάρ-
χει περιορισμένος αριθμός διαθε-
σιμότητας κλινών για COVID-19,
λέγεται πως ακόμα και ένας στους
τρεις να μην εισαχθεί, στα νοσο-
κομεία 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 

<<<<<<

Τα ποσοστά των κενών
που δημιουργήθηκαν
από την απουσία εκπαι-
δευτικών και δεν έχουν
καλυφθεί δε φαίνεται να
είναι αμελητέα.

<<<<<<

Η «Κ» αποκαλύπτει το
πλάνο προμήθειας των
αντιϊκών και μονοκλωνι-
κών που έχει παραγγεί-
λει η Δημοκρατία, τις
ημερομηνίες παράδο-
σης των παραγγελιών
καθώς επίσης και τα πο-
σά που θα δαπανηθούν.

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.

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 εκπαι-
δευτικών καλύφθηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς. Στο θέμα των τε-
τραμήνων οι καθηγητές πιστεύουν πως δεν θα δημιουργηθούν παρό-
μοια προβλήματα με αυτά της καθημερινότητας. Για τους μαθητές
εκείνους που δεν ήταν σε θέση να πάρουν μέρος στις εξετάσεις λό-
γω COVID-19, θα δημιουργηθεί μια δεύτερη εξεταστική περίοδος πε-
ρί τα τέλη Ιανουαρίου προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

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

Τα δυο αντιϊκά σκευάσματα που
θα χρησιμοποιηθούν από τις υγει-
ονομικές υπηρεσίες της Κύπρου
το επόμενο διάστημα είναι το La-
gevrio (MSD) και το Paxlovid (Pfi-
zer). Η παράδοση των ποσοτήτων
που ήδη έχουν παραγγελθεί, ανα-
μένεται μέχρι τέλη Φεβρουαρίου
2022.

Με βάση ασφαλή ενημέρωση
από τις αρμόδιες αρχές, το υπουρ-
γείο Υγείας έχει πραγματοποιήσει
συγκεκριμένες ενέργειες προκει-
μένου η Κύπρος να έχει στη διά-
θεσή της επαρκείς ποσότητες αν-
τιϊκών φαρμάκων, καθώς και μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων. Το

σχέδιο που έχει ετοιμαστεί προ-
βλέπει:

- Την προμήθεια 2.880 θερα-
πειών του χαπιού Legevrio (MSD).
Η συγκεκριμένη παραγγελία υλο-
ποιήθηκε 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 Βασι-
λείου.

- Νέα παραγγελία του ίδιου αν-
τιϊκού φαρμάκου, ίση σε ποσό-
τητα και αξία με την πρώτη και
αναμενόμενη ημερομηνία παρά-

δοσης την τελευταία εβδομάδα
του τρέχοντος μηνός.

- Διενέργεια διαδικασίας για
υπογραφή συμβολαίου με απευ-
θείας 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 διαπραγ-
μάτευση με τις εταιρείες, η Κυ-
πριακή Δημοκρατία έχει δηλώσει
συμμετοχή για προμήθεια αντιϊ-
κών φαρμάκων μέσω του κοινού

μηχανισμού των κρατών μελών
της Ε.Ε. 

Επίσης, τέλος Ιανουαρίου υπο-
λογίζεται να γίνει η παράδοση
της πρώτης παρτίδας 100 θερα-
πειών του μονοκλωνικού Rona-
preve (Roche). Η προμήθεια γί-
νεται μέσω του ευρωπαϊκού μη-
χανισμού, το συμβόλαιο έχει υπο-
γραφεί 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.

Οι παραγγελίες μονοκλωνικών και αντιϊκών
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Σε κρίση η ΔΗΠΑ
Ανέβηκαν τη βδομάδα που πέρασε οι τόνοι
στην Eπιτροπή Οικονομικών. Ο Αλέκος Τρυ-
φωνίδης 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 βε-
βαίως από το γεγονός ότι η αγένεια του συ-
ναδέλφου 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 νεοσυστα-
θείσας κίνησης πρωτοστατούν για τη στήρι-
ξη στην υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλί-
δη. 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 Καρογιανι-
κών. Όχι όμως στον Αβέρωφ Νεοφύτου
που ελπίζει σε στήριξη.

••••
Η δυσκολία Νικόλα
Μιλώντας όμως για τον Νίκο Χριστοδουλί-
δη, σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκε-
ται ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδό-
πουλος καθώς στελέχη του κόμματος
έχουν ήδη πει πως βλέπουν θετικά την
υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο αν-
τιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Νεόφυτος Χαραλαμ-
πίδης υποστήριξε στη Γραμματεία του κόμ-
ματος 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 Σε-
νέκκης, ο οποίος μάλιστα σε ανάρτηση ΔΗ-
ΚΟϊκού στελέχους στο facebook που εξέ-
φραζε την εν λόγω τοποθέτηση, έκανε like.
Θετικά έβλεπαν την υποψηφιότητα Χριστο-
δουλίδη οι Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας
Κουλίας, οι οποίοι ωστόσο φλερτάρουν και
με την υποψηφιότητα Κολοκασίδης. Στην
τελευταία συνεδρία του Εκτελεστικού Γρα-
φείου 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-

μόσιες τοποθετήσεις στελεχών για τη στά-
ση που θα τηρήσει το κόμμα. Η βολή φέρε-
ται να αφορούσε τον Χρύση Παντελίδη, ο
οποίος σε πρόσφατη παρέμβασή του ανέ-
φερε το προφανές: πως ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης δηλώνει συνεχιστής του Νίκου
Αναστασιάδη. 

••••
Το τετ α τετ
Το ερώτημα για την υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη έθεσε προσφάτως ο πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ στον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφα-
νο Στεφάνου, ως ένα σενάριο κοινής υπο-
ψηφιότητας των δύο. Ο Στέφανος Στεφά-
νου ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο είναι σενά-
ριο επιστημονικής φαντασίας για το ΑΚΕΛ.
Όχι μόνο γιατί στο ΑΚΕΛ θεωρούν πως ο Νί-
κος 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 εξωτερι-
κή πολιτική γενικότερα. Βεβαίως ούτε για
τον ίδιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο αποτελεί
μία επιλογή που τον ικανοποιεί. Όχι μόνο
για τις αγεφύρωτες διαφορές που παρου-
σίαζαν πως έχουν με τον Νίκο Χριστοδουλί-
δη, 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 Καθημερι-
νή» Ελλάδας, Αλέξη Παπαχελά. Μεταξύ άλ-
λων μιλά για το νέο του βιβλίο « Ένα σκοτει-
νό 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 προεδρολο-
γία και η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή φαί-
νεται να βλέπει θετικά ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο. Μας το είπε εδώ και καιρό πως δέχε-
ται πιέσεις. Ε! αυτοί που την πιέζουν έκα-
ναν κρούση στο ΔΗΚΟ για την υποψηφιό-
τητα της κας Μαρκουλλή. Μάλιστα, όπως
ανέφεραν συγκεκριμένα, «η Ερατώ υπήρ-
ξε πιστή και επιτυχημένη υπουργός στην
κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου συ-
νεργαζόμενη εποικοδομητικά». Συμπλη-
ρώνουν 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 πρό-
εδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου για την
προεδρία το 2023, ωστόσο ο τρόπος με τον
οποίο έγινε όλο αυτό σχολιάστηκε ποικιλο-
τρόπως. Για κάποιους θεωρήθηκε θερμή
υποστήριξη της υποψηφιότητας Αβέρωφ,
σε μία κρίσιμη για τον ίδιο τον συναγερμι-
κό πρόεδρο στιγμή. Για άλλους πρωτόγνω-
ρη παρέμβαση της Αθήνας στα εσωτερικά
του ΔΗΣΥ. Είναι άλλωστε γνωστό πως το
Μαξίμου δεν είναι και ο θερμότερος υπο-
στηρικτής του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αντι-
θέτως, τον τέως υπουργό Εξωτερικών στη-
ρίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας. 

Αυτό δεν είναι προεκλογικός, αλλά παιχνίδι επιβίωσης

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

Νίκο μου… 
Του… «έφυγε» του Αβέρωφ και δεν ευχα-
ρίστησε τον Χριστοδουλίδη την ημέρα της
αποχώρησής του από το ΥΠΕΞ, ενώ έσπευ-
σε δημόσια να χαιρετήσει την ανάληψη του
υπουργείου από τον Κασουλίδη. Η ανακοί-
νωση του ΔΗΣΥ στις 11 Ιανουαρίου κατέλη-
γε: «Θέλουμε να ευχηθούμε κάθε επιτυχία
στον Ιωάννη Κασουλίδη στα καθήκοντα που
αναλαμβάνει, με τη βεβαιότητα ότι θα
ασκήσει αυτά του τα καθήκοντα με τον πα-
τριωτικό ρεαλισμό που τον διακρίνει». Κα-
νένας δεν έφερε βεβαίως καμία ένσταση
για τα συγχαρητήρια στον Ιωάννη Κασουλί-
δη. Η συζήτηση που έγινε ήταν για όσα σκο-
πίμως, για κάποιους, παραλήφθηκαν στην
ανακοίνωση. Δύο ημέρες αργότερα ο Αβέ-
ρωφ επανήλθε, μόνος του όχι με ανακοίνω-
ση του κόμματος και απευθύνθηκε με προ-
σωπική επιστολή στον Χριστοδουλίδη, η
οποία βεβαίως δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η επιστολή τεσσάρων μόλις γραμμών ευχα-
ριστούσε τον Χριστοδουλίδη για την προ-
σφορά 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 αυ-
θόρμητα 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, εξα-
κολουθεί στις πρώτες δηλώσεις σε late ni-
ght shows (!) μετά την παραίτησή του να δη-
λώνει 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 προ-
εκλογικό του επιτελείο. Πάντως μια φωτο-
γραφία που κυκλοφορεί από καλοθελητές

στα WhatsApp ίσως δίνει απαντήσεις στο
πρώτο ερώτημα. Σε αυτή είναι ο υποψή-
φιος προεδρικός πεθερός κ. Καρσεράς να
ποζάρει, με ύφος «κλείσαμε νέα μεταγρα-
φή», με τον περίφημο Ιβάν Σαββίδη, μεγα-
λοεπιχειρηματία ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, ο
οποίος έχει τη βάση των εταιρειών του (sur-
prise) 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 μι-
κρού Νίκου, σύμφωνα με πληροφορίες
μου, επικεντρώνονται κυρίως στο εσωτερι-
κό 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 συ-
νοπτικές διαδικασίες και χωρίς να σπάσει
μύτη να τον θέσει εκτός κυβέρνησης. 
Η πλάκα ήταν που ο Χριστοδουλίδης την
επομένη της παραίτησής του βγήκε δημό-
σια 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-

σεις για τις προεδρικές, τις συνεργασίες
και την ονοματολογία. Η πάντα έγκυρη κυ-
ρία Γιαννούλα, η οποία ακούει όλα όσα ψι-
θυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμη περισσότερα με ενημέρωσε πως όν-
τως συζητήθηκαν «σε πολύ κλειστή και ολι-
γοπρόσωπη» συνεδρία τα τρία ονόματα
που απασχολούν επί του παρόντος το κόμ-
μα: Γιώργος Παμπορίδης, Τάσος Χριστοφί-
δης, Αχιλλέας Δημητριάδης. 

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 Κύ-
πρου συζητήθηκε ως μία επιθυμητή από το
ΑΚΕΛ υποψηφιότητα, «η οποία θα μπορού-
σε να ικανοποιήσει αρκετές ανάγκες του
κόμματος» αλλά ταυτόχρονα τέθηκε και η
διαπίστωση ότι «δεν τραβά καθόλου» οπό-
τε χάνει εκ προοιμίου στο κριτήριο της
εκλεξιμότητας. Επιπλέον, ούτε ο Νικόλας
ευνοεί τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα για
αρκετούς λόγους. «Δηλαδή και αυτός μάλ-
λον συζητήθηκε για να απορριφθεί» πρό-
σθεσε η κυρία Γιαννούλα. Για τον Αχιλλέα
Δημητριάδη επίσης υπήρξε αμφιβολία κα-
τά 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 έμφα-
ση πρέπει να δοθεί στο «προς το παρόν».
Άρα; Τι θα κάνει το κόμμα του λαού; Σε πε-
ρίπτωση 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 αποθηκά-
ριο 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 φο-
ρά» 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 δια-
πραγμάτευση, ενώ έχει και κάποια επιχειρή-
ματα που απαντούν στη θέση του ΑΚΕΛ ότι η
βάση του δεν φαίνεται να ψηφίζει τον πρό-
εδρο του ΔΗΚΟ. Πάντως, ο πρίγκιπας φέρε-
ται ενοχλημένος από τις αμφίρροπες δυνά-
μεις 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 ΔΗ-
ΣΥ και μόνον, ενώ μια τρίτη ομάδα προωθεί
την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη για καιρό
τώρα, στη βάση του κόμματος. Επιπλέον
υπάρχει και ένας αριθμός ισχυρών οικογε-
νειακών στελεχών που προωθούν την υπο-
ψηφιότητα Παμπορίδη. Για τη συνεργασία με
το ΑΚΕΛ είναι όλα ανοιχτά και φαίνεται πως
μπορεί να προωθηθεί μόνο εάν κοινός υπο-
ψήφιος θα είναι ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος. Ο Νι-
κόλας 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 δεί-
ξει τελευταίος είναι το Αρμενάκι», με ενημέ-
ρωσε βετεράνο στέλεχος του ΔΗΚΟ.

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι στα ψηλά δώματα του
ΑΚΕΛ επαναλαμβάνεται μια δυσαρέσκεια για
τις δηλώσεις αλλά και τις δράσεις της Ειρή-
νης Χαραλαμπίδου; Φαίνεται πως η ανεξάρ-
τητη έκφραση απόψεων από την δραστήρια
βουλεύτρια κάποιους ενοχλεί πολύ.

Για κασέρι από τον Καρσερά 

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο έμπειρος πολιτικός Ιωάννης Κα-
σουλίδης επιστρέφει στο πολιτικό
σκηνικό μετά από μία σύντομη
απουσία. Στόχος του είναι να βοηθή-
σει όσο μπορεί στη διαχείριση του
Κυπριακού. Έχει ήδη καταστρώσει
τη στρατηγική του στην εξωτερική
πολιτική και έχει διαβεβαιώσει τους
διπλωμάτες ότι θα λυθούν τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το
υπουργείο. Μάλιστα, έχει ήδη ετοι-
μάσει την ομάδα του, με επικεφα-
λής του γραφείου του τον Δημήτρη
Δημητρίου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

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

Αυτός είναι τελικά ο Νίκος μου. Σωστός πρίγκιπας! 
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Οι πιτσιρικάδες της δεκαετίας του ’70 μάθαμε
ψαχουλευτά τη ζωή στη μικρή μας πόλη,
που πάσχιζε να υποδυθεί πειστικά την πρω-
τεύουσα ενός κανονικού κράτους. Τότε, το
σινεμά ήταν η απόδρασή μας από μια πραγ-
ματικότητα 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 αι-
σθανθεί 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, εξοι-
κειωθήκαμε 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, εξαναγ-
κάζοντάς 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 πια-
σάρικους 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 υπεισέρ-
χομαι καν στην ουσία, εάν έπεισε με όσα είπε. Σε επίπεδο
εικόνας ήταν «θαμπός». Σε επίπεδο ουσίας ήταν αναμενό-
μενος. 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 επιδει-
κνύουν αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια».

Άποψή μου είναι πως η βιασύνη δεν βοηθά για να κρίνει
κανείς το «φαινόμενο» Χριστοδουλίδη. Χρησιμοποιώ επί-
τηδες 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.

Τα σαγόνια
του καρχαρία

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 τετρα-

γωνικά της κομματικής στενομυαλοσύνης και ειδικά σε
μια εποχή όπου το ζητούμενο είναι ακριβώς το αντίθετο.
Να απαλλαγεί ο τόπος από αυτές τις νοοτροπίες που ιε-
ραρχούν 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 ψυ-
χολογική 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 εκ-
κίνηση της προεκλογικής μάχης; Για το συμφέρον ποιου;
Κανενός άλλου πέρα από του ίδιου του αρχηγού του
κόμματος, ο οποίος αποσκοπούσε να εκθέσει τον κ. Χρι-
στοδουλίδη στα μάτια των συναγερμικών ως «απολωλός
πρόβατο», ξεκινώντας μια ώρα αρχύτερα τον διασυρμό
του ως «διασπαστή». Με άλλα λόγια, ο κομματικός πα-
τριωτισμός υπεράνω της πατρίδας είναι η πρώτη «επι-
τυχία» 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 επανεφεύ-
ρεσης 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 Χριστο-
δουλίδη 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 ελεύ-
θερη 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 κό-
σμου.

Ο ΔΗΣΥ ωστόσο όφειλε και λόγω ιστορίας αλλά και
λόγω της οκτάχρονης διακυβέρνησης,  να προχωρήσει
ένα βήμα πιο μπροστά και να βρει τρόπους να ανταπο-
κριθεί 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; 

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Στα μέσα Νοεμβρίου, οι κοι-
νοτικές αρχές σε περιοχή
των κρασοχωριών στην ορει-
νή Λεμεσό, εντόπισαν έναν
ακόμη εγκαταλελειμμένο
σκύλο. Από αυτούς που θε-

ωρούνται «κυνηγετικοί» και όταν κριθεί
ότι δεν ανταποκρίνονται στα «καθήκοντά»
τους, κάποιοι ασυνείδητοι τους εγκατα-
λείπουν σε βουνά και χαράδρες. Όπως
όμως πληροφορηθήκαμε, ο συγκεκριμένος
σκύλος, εκτός από το ζήτημα της εγκατά-
λειψης, 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 κτη-
νιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες πήγαν επι-
τόπου 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 εγ-
κατέλειψαν. Αλλά, περισσότερο αναδεικνύει
τα κακώς έχοντα του κυπριακού κράτους.
Κυβέρνησης και Βουλής, που με αναχρο-
νιστικές νομοθεσίες και ποινές-χάδια επι-
τρέπουν 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 ασυ-
νείδητου, στα γεννητικά όργανα θα έπρεπε
να τιμωρείται με ποινή κάθειρξης πολλών
χρόνων. Θα έπρεπε να θεωρείται ειδεχθές
έγκλημα, δεδομένης της φρικτής συμπε-
ριφοράς εις βάρος ενός αβοήθητου πλά-
σματος, 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 κακο-
μεταχείριση 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 περι-
στατικό δεν οφειλόταν σε ένα απλό ατύ-
χημα, αλλά στόχευε να σκοτώσει τον σκύλο,
τότε θα μπορούσε να του επιβληθεί πρό-
στιμο μέχρι 10.000 ευρώ. Και αν το ξανα-
κάνει την επόμενη φορά, θα κληθεί να
πληρώσει 20.000 ευρώ. 

Μπράβο μας! Τέτοιο κράτος είμαστε!
Όποιος σκοτώσει ένα ζώο, με τον οποι-
οδήποτε 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 προ-
φυλάξουμε, ως κράτος. Όχι μόνο στο ζήτημα
των ποινών, αλλά και σε ζητήματα που
άπτονται της διαβίωσής τους. Επιτρέπουμε
σε κυνηγούς να έχουν όσους σκύλους θέ-
λουν και να τους βάζουν σε κλουβιά, γνω-
ρίζοντας 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 κυ-
πριακού κράτους. Όχι μόνο γιατί ο πολι-
τισμός 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 συμ-
περιφερόταν 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 παρα-
μείνουμε 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 πανδη-
μίας δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.
Δεν λέμε να μη γνωστοποιούν τον συνολικό
αριθμό, αλλά εάν θέλουν να γνωρίζουμε πό-
σα κρούσματα υπάρχουν, θα πρέπει να δί-
νουν τον αριθμό των «ενεργών κρουσμά-
των». Εάν βεβαίως τον γνωρίζουν...

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

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».
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

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 χει-

ρότερα 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 πο-
λιτική εμπειρία. Ο Αλέκος Μαρκίδης ζυμώθηκε
στον ΔΗΣΥ, κέρδισε εκλογικές μάχες, είχε το
θάρρος της γνώμης του. Ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης 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 κατα-
τροπώθηκε, 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 επανειλημ-
μένως ο Αβέρωφ Νεοφύτου για την αγάπη του
για την παράταξη. Γιατί τα προβεβλημένα στε-
λέχη κάνουν διαρκώς επίκληση στον κομματικό
πατριωτισμό, επιστρατεύουν ορολογίες όπως
η «κομματική νομιμοφροσύνη» και παρουσιά-
ζουν 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-

λεύθερη παράταξη, όπως υποστηρίζει πως
είναι ο ΔΗΣΥ, είναι ανοικτή, ανεκτική και δη-
μοκρατική. Προφανώς θέλουν απλώς να συ-
σπειρώσουν 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 διαβου-
λεύονταν 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 αχυράν-
θρωπος στο ΥΠΕΞ δεν θα ανέχονταν ένα «χρυ-
σόψαρο» στην καίρια θέση του υπουργείου
Εξωτερικών. Ένα χρυσόψαρο να χειρίζεται το
Κυπριακό κατά τη διάρκεια της δικής τους θη-
τείας. Αν αγαπούσαν τον τόπο τους και τα πί-
στευαν 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 Αβέ-
ρωφ 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 κά-
νουν για το κόμμα που όπως κόπτονται αγαπούν
και που απομακρύνεται μέρα με τη μέρα από
αρχές και αξίες που έλεγε πως πρεσβεύει. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το κονκλάβιο

stavros.christodoulou@gmail.com

Οι «επιτυχίες»
του ΔΗΣΥ

economidoum@kathimerini.com.cy
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Α κουσα τον πρόεδρο της Βου-
λής 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 ραδιο-
φώνου. Ο κ. Τασούλας σχολίαζε
το δημοσίευμα των «Τάιμς του
Λονδίνου» που υποστήριζε ότι το
αίτημα για την επιστροφή των Γλυ-
πτών 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 ζή-
τημα δεν είναι νομικό. Το ζήτημα
είναι ηθικό. Και όπως είπε ο κ. Τα-
σούλας, 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 ευ-
χέρεια να αρπάζει αρχαία μάρμαρα.
Υπάρχει η χριστιανική ηθική, υπάρ-
χει η πολιτική ηθική, υπάρχει και
η ηθική του έργου τέχνης. Η σύν-
θεση όλων αυτών συνιστά την πο-
λιτισμική 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 ασφαλέ-
στερα 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 κη-
ρυχθεί ανοχύρωτη πόλη και πάν-
τως ποτέ δεν απειλήθηκε η Ακρό-
πολη, ούτε στη διάρκεια του Εμ-
φυλίου.

Τα γλυπτά είναι γλυπτά. Αρα
μπορούν να αναδείξουν την αξία
τους όταν γειτνιάζουν με άλλα
έργα τέχνης αντίστοιχης αξίας. Εί-
ναι, κατά τη γνώμη μου, το ισχυ-
ρότερο επιχείρημα. Σ’ αυτό στη-
ρίζεται η ίδρυση των μεγάλων ευ-
ρωπαϊκών μουσείων. Οπως είχε
πει ο Βιβάν Ντενόν, ο ιδρυτής του
Μουσείου του Λούβρου, «το έργο
τέχνης αναδεικνύεται ως έργο τέ-
χνης 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 Παρ-
θενώνα είναι μέλος ενός αρχιτε-
κτονικού συνόλου, το οποίο για
να αναδειχθεί ως έργο τέχνης τον
χρειάζεται. Το άρθρο των «Τάιμς»
αναφέρθηκε στα άπαντα του Σαίξ-
πηρ 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 Σαμο-
θράκης.

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 υπό-
θεση των «Ελγινείων» είναι η «Ενά-
τη» της.

Η επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Αθήνα δεν είναι
μόνον εθνικό ζήτημα. Είναι και
ευρωπαϊκό ζήτημα με τον ίδιο τρό-
πο 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 ζή-
τημα 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 «βά-
σεις», 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 ανα-
δείξουμε το βάρος της υπόθεσης
για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό –ναι,
υπάρχει– τότε κάτι θα έχουμε κα-
ταφέρει.

Για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε εποχή χαρακτη-
ρίζεται από τις εμ-
μονές που ανεβά-
ζουν οι εκάστοτε πο-
λιτικοί ηγέτες επάνω
στην ελληνική θεα-

τρική-πολιτική σκηνή, προσδιο-
ρίζοντας προτεραιότητες των πλέ-
ον κατακλυσμιαίων αλλαγών, που
έχουν την πρόθεση να επιβάλουν.
Εξυπακούεται, βεβαίως, για λόγους
που αφορούν τη σωτηρία της Ελ-
λάδος, όπως την εννοεί μονίμως
ο ένας εκ των ηγετών και μόνον.

Μείζων απάτη χαρακτηρίζει
την όλη διαδικασία ο μέσος έμ-
πορος ή αυτοαπασχολούμενος
πολίτης, ο οποίος σε περίπτωση
υπερβάσεως των ορίων ασκήσεως

του ελευθέρου επαγγέλματός του
υφίσταται ακέραιες τις συνέπειες
καθώς ορίζει ο νόμος, ενώ οι πο-
λιτικοί που εμφανίζονται σε ανα-
κριτικές επιτροπές ως εμπλεκό-
μενοι σε σκάνδαλα εντέλει απαλ-
λάσσονται ή οι υποθέσεις τίθενται
στο αρχείο.

Και επειδή κατά συνθήκη ο Ελ-
ληνας πολίτης ή οι απόψεις που
διατυπώνει περί πολιτικής χαρα-
κτηρίζονται ως ιδιοσυγκρασιακές,
θα ήταν σκόπιμη ενδεχομένως
μια αναφορά σε περιστατικό τυ-
χαίο, με Αμερικανό πολίτη, που
φυσικά δεν έχει εντρυφήσει στο
πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Εχουν περάσει από τότε δύο
δεκαετίες. Μέρα μεσημέρι, περι-
διαβάζοντας στο κέντρο της Ουά-
σιγκτον, με ένα ταξί. Ο οδηγός,

ιρλανδικής καταγωγής, κοκκινο-
τρίχης, 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 αυ-
ξημένη κίνηση εκείνη τη στιγμή
στον δρόμο.

Υπάρχουν αντιλήψεις που δια-
μορφώνονται και διατυπώνονται
με αμεσότητα και ειλικρίνεια από
νομοταγείς φορολογούμενους πο-
λίτες και όχι κατ’ ανάγκην ή απο-
κλειστικά από αναρχικούς και ρι-
ζοσπάστες. 

Ο ιρλανδικής καταγωγής ταξι-
τζής ανήκε στην πρώτη κατηγο-
ρία. Δεν ήταν μέλος ή συμπαθών
του IRA – του Ιρλανδικού Δημο-
κρατικού Στρατού.

Σε μια άλλη εποχή που απλώς
και μόνο η υπεράσπιση του αν-
τιπροσωπευτικού συστήματος
εθεωρείτο προσβολή της κατε-
στημένης πολιτικής λογικής, ο
Μάγιστρος του Ευρωπαϊκού Συν-
τηρητισμού, Πρίγκηψ Κλέμενς
φον Μέτερνιχ, όταν ανέλυε στα
απομνημονεύματά του τον κίν-
δυνο ανατροπής του συντηρητι-
κού 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 συ-
στήματος. Αλλά διότι γνώριζε άρι-
στα εκ των έσω τη φθορά του συ-
στήματος που υπερασπιζόταν μια
ζωή.

Η κατάσταση δεν είναι σήμερα
και τόσο διαφορετική από την
εποχή του Μέτερνιχ. Το ευρωπαϊ-
κό σύστημα –η άλλοτε καλούμενη
Ιερά Συμμαχία– δεν κινδυνεύει
από «ριζοσπάστες» ή λαϊκιστές
πολιτικούς ή εθνικιστές ηγέτες,
αλλά από αυτούς που διαχειρί-
ζονται τις τύχες των ευρωπαϊκών
λαών. Οσο και αν αλλάζουν τα
πράγματα μένουν τα ίδια πάντα
για άλλη μία φορά.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο μέγας κίνδυνος που παρα-
μονεύει στην Ιστοριογραφία
είναι οι σκοπιμότητες. Ακό-

μα και οι πιο κοινωφελείς («ιερές»)
υπονομεύουν ή και μηδενίζουν
τους όρους-όρια και τους στόχους
της «τίμιας» Ιστοριογραφίας. Χα-
ρακτηρίζουμε «τίμια» την Ιστοριο-
γραφία που είναι αλώβητη από πα-
ραχωρήσεις 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 συλ-
λογικής ή ατομικής ιδιοτέλειας.
Το άθλημα της αλήθειας γίνεται
εξαιρετικά επίπονο στην περίπτω-
ση της Ιστοριογραφίας, επειδή η
Ιστορία αφορά πάντοτε στην υπαρ-
κτική ταυτότητα του υποκειμένου
και αυτή την ταυτότητα τη λυμαί-
νονται η ανασφάλεια και ο ναρ-
κισσισμός.

Η λαϊκή σοφία («κοινός λόγος»
- κοινωνούμενη εμπειρία), όταν
εκφράζεται, έχει τη βεβαιότητα
της απόφανσης. Αποφαίνεται λοι-
πόν η λαϊκή σοφία ότι «την Ιστορία
τη γράφει ο νικητής» – τα γεγονότα
καταγράφονται και γνωστοποι-
ούνται έτσι όπως θέλει ο νικητής,
η δική του εκδοχή και οπτική δι-
αιωνίζεται ως Ιστορία. Βέβαια, ο
ανθρώπινος λόγος (μαρτυρία, πι-
στοποίηση, ερμηνεία) δεν μπορεί
ποτέ να τιθασευθεί ολοκληρωτικά,

κατατίθεται με εμπιστοσύνη στη
βλαστική δύναμη του σπόρου, που
πέφτει στη γη και σιωπηρά «βλα-
στάνει και μηκύνεται» – «αυτομάτη
γαρ η γη καρποφορεί». Η φανέ-
ρωση (φωτισμός) της αλήθειας θέ-
λει υπομονή και μεγαλοψυχία.

Εμείς, οι Ελλαδίτες Ελληνες,
γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε μα-
θαίνοντας στα σχολειά μας την
Ιστορία, όχι μέσα από τις μαρτυρίες
των αγωνιστών του πολέμου για
την ελευθερία προγόνων μας, αλλά
από βιβλία και προγράμματα πει-
θαρχημένα στο δόγμα ότι «την
Ιστορία τη γράφουν οι νικητές».
Και στον δικό μας «πόλεμο της
ανεξαρτησίας», όπως βολικά ονο-
μάστηκε, νικητές ήταν οι επήλυδες
στην Ευρώπη, Φράγκοι, Ούννοι,
Γότθοι, Σάξονες – «Μεγάλες Δυ-
νάμεις», 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 Αυ-
τοκρατορίας. 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 Αρ-
χαιοκλασικής Ελλάδας. Και ο βαυα-
ρός βασιλιάς ήταν η εγγύηση του

τέλους της πολιτισμικής ελληνι-
κότητας (κοινοτικής διακυβέρνη-
σης, εκπαιδευτικών θεσμών, νο-
μοθετικού συστήματος, λειτουρ-
γίας της αγοράς, ακόμα και της
ζωντανής γλώσσας των τότε κοι-
νωνιών).

Ξέρουμε πια αυτή η ανάγκη
«εγγυήσεων» τυφλής υποταγής
στον μονόδρομο του «εξευρωπαϊ-
σμού» 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 Ρω-
μιοσύνης.

Η «ελληνοφοβία» της Δύσης εί-
ναι, σήμερα πια, ένα κατεστημένο
εμμονικό αυτονόητο. Το ελληνώ-
νυμο «εθνικό κράτος» είναι, πο-
λιτικά-στρατηγικά, απόλυτα υπο-
ταγμένο στη Δύση, φέουδο, κυ-
ριολεκτικά, των ΗΠΑ και της Ε.Ε.
Δεν υπάρχει περιθώριο αυτενέρ-
γειας, πρωτοβουλίας, πρωτοτυπίας,
ιδιοτυπίας, καινοτομίας –κάθε πα-
ραμικρή πτυχή της εσωτερικής
και εξωτερικής πολιτικής βεβαιώνει
πειθαρχημένη συμμόρφωση σε
δεδομένη ή αυτονόητη ντιρεχτίβα.
Οποιαδήποτε έκφραση ελευθερίας
από τις απόλυτες οικονομικές προ-
τεραιότητες και προδιαγραφές εί-
ναι αδιανόητη ή λησμονημένη ως
ενδεχόμενο.

Κάποτε η ανθρωπότητα φοβό-

ταν τον ολοκληρωτισμό: τη μο-
νοδιάστατη «πληροφόρηση», την
«πλύση εγκεφάλου» με την υπο-
ταγή της είδησης στην προπα-
γάνδα, της διαφήμισης στον ψυ-
χολογικό εκβιασμό, της ιδεολογίας
στο μονοδιάστατο πείσμα, της ψυ-
χαγωγίας στη χυδαιότητα. Σήμερα
πια ο ολοκληρωτισμός είναι το
αφιόνι που μας «φτιάχνει», είμαστε
ευφραντικά εξαρτημένοι, απο-
διοργανωνόμαστε οδυνηρά αν
στερηθούμε την ψευτιά που μας
κολακεύει, την ανελευθερία που
μας «προστατεύει».

Το μεγαλύτερο μέρος κάθε τη-
λεοπτικού Δελτίου Ειδήσεων υπη-
ρετεί με συνέπεια την παγκοσμιο-
ποιημένη (σε κοινή συσκευασία
εικόνων) πληροφόρηση. Εμμεσα,
ίσως και αθέλητα, ο παθητικός δέ-
κτης της «πληροφόρησης» αφο-
μοιώνει την αίσθηση ότι ο πλα-
νήτης γη είναι ένα μεγάλο χωριό.
Οι πρόκριτοι του «μεγάλου χωριού»
τού είναι περισσότερο οικείοι (ει-
κονικά, παραστατικά) από τις «δη-
μοτικές αρχές» ή τον «περιφερει-
άρχη», που αποφασίζουν για τα
ουσιώδη της ατομικής του υπαρ-
κτής ασημαντότητας, στη συνοικία
ή στον «δήμο» όπου κατοικεί.

Ισως σε λίγα χρόνια (ή και συν-
τομότερα) ο καθένας μας, αυτο-
νόητα, δεν θα δηλώνει «ιθαγένεια»,
ιστορική καταγωγή, κρατική υπη-
κοότητα. Θα δηλώνει μόνο το ρα-
διοτηλεοπτικό κανάλι που παρα-
κολουθεί.

Υπήκοοι καναλιών, όχι πατρίδων

Η συστημική απειλή

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ελληνικά μυαλά
σε ομηρία

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κοντεύει μισός αι-
ώνας από τότε που
ξεκίνησε το μεγάλο
ελληνικό παράδοξο:
η ασυλία στη βία και
στους μπαχαλάκηδες

στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην
αρχή έγινε αποδεκτό σαν μια φυ-
σική 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 δια-
φορετική άποψη. Ο φόβος έγινε

εργαλείο πολιτικής για γκρουπού-
σκουλα που έγιναν θεσμοί, στρα-
τολογώντας γενιές φοιτητών και
μόνιμων επισκεπτών μπαχαλάκη-
δων.

Χάσαμε πολλά και καλά μυαλά
με αυτά τα φαινόμενα. Διάβαζα,
για παράδειγμα, όσα έγραφε μόλις
προχθές ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένας
διακεκριμένος καθηγητής στο πα-
νεπιστήμιο 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. Εξαιρε-
τικοί επιστήμονες κυριολεκτικά
πνίγονται».

Θυμάμαι έναν άλλο Ελληνα πα-
νεπιστημιακό που σε μια ομιλία
του έδειχνε μια μολότοφ και έλεγε:
«Εκεί που κάνω εγώ έρευνα, η μόνη
φλόγα που θα δείτε είναι από κά-
ποιο πείραμα». Υπάρχουν και εδώ
πανάξιοι πανεπιστημιακοί αλλά
είναι ήρωες. Παλεύουν για τα αυ-
τονόητα μέσα σε συνθήκες μιζέ-
ριας και με τον κίνδυνο πάντα κά-
ποιος να ανεβάσει ένα πόστερ-
επικήρυξη 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 πα-
νεπιστημιακού 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 χα-
λάσουν τη βολή τους;

Ετσι πορευόμαστε το 2022, το
2022! Ο κόσμος προχωράει, οι χώ-
ρες επενδύουν στην εκπαίδευση,
εμείς χάνουμε ταλέντα, που πάνε
εκεί που βρίσκουν το περιβάλλον
που τους αξίζει. Η κοινωνία έχει
αλλάξει, βέβαια, και θέλει ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια. Είναι όμως
σημαντικό να το εκφράσει αυτό
και η Κεντροαριστερά και η Αρι-
στερά. Δεν είναι εύκολο, γιατί πολ-
λά 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 πε-
ριμένουμε άλλα 50 χρόνια να ωρι-
μάσουν κάποιοι για να αποκτήσουν
τα ελληνικά μυαλά και παιδιά τα
ΑΕΙ που τους αξίζουν.

<<<<<<

Το ευρωπαϊκό σύστημα
δεν κινδυνεύει από 
«ριζοσπάστες» ή λαϊκι-
στές πολιτικούς ή εθνι-
κιστές ηγέτες, αλλά 
από αυτούς που διαχει-
ρίζονται τις τύχες των
ευρωπαϊκών λαών.

<<<<<<

Η κοινωνία έχει  αλλά-
ξει, βέβαια, και  θέλει 
ευρωπαϊκά πανεπιστή-
μια. Είναι όμως σημαντι-
κό να το εκφράσει αυτό
και η Κεντροαριστερά
και η Αριστερά.
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Η έρευνα για φυσικό
αέριο γύρω από την
Κύπρο ήταν ένα πολ-
λά υποσχόμενο έργο.
Μπορούσε να αλλά-
ξει τα δεδομένα (κα-

ταλύτης) και να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για επίλυση του Κυ-
πριακού:

1) H ε/κ κοινότητα αισθάνθηκε
ότι αποκτά κάτι τόσο σημαντικό,
ανάπτυξη σε ευνοϊκότερες συνθή-
κες.

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 αλ-
λαγή το δίπολο «πρώτα επίλυση,
ύστερα αξιοποίηση του Φ.Α.» για
να υπάρχει σταθερότητα στην πε-
ριοχή. Η Τουρκία θα μπορούσε να
απορροφήσει, ίσως το μεγαλύτερο
ποσοστό Φ.Α., με φθηνότερους αγω-
γούς. Τα κοινά συμφέροντα δημι-
ουργούν σταδιακά ανθεκτικές σχέ-
σεις. 

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 Χά-
μοντ, ΗΠΑ με Κέρυ, Ρωσία με Λα-
βρόφ, ΟΗΕ με τον γ.γ. Μπα κι Μουν. 

5) Ολοένα και περισσότερο γί-
νεται κατανοητό πως καθώς ο Ανα-

στασιάδης έφευγε από τις συνομι-
λίες στο Κραν Μοντάνα, την ίδια
ώρα διέλυε και το κυπριακό ενερ-
γειακό project. Μόνο με ψευδαι-
σθήσεις μπορεί να ισχύσει η επιλογή
«διαλύω τις συνομιλίες και θα κερ-
δίσω 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 EastMedμε τη μορφή Eastdre-
am «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». Aποδέ-
κτες του nonpaper Ισραήλ, Κύπρος,
Ελλάδα, Αίγυπτος και η Ε.Ε. 

Σε άλλο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ
αποσύρουν την, έστω λεκτική, στή-
ριξη στο σχήμα 3+1 (Ισραήλ, Ελ-
λάδα, Κύπρος, + ΗΠΑ). 

Η μεγάλη σχολή των μικρών τε-
χνασμάτων θα πει «φταίει ο Μπάιν-
τεν, 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 υπηρε-
τούσε ταυτόχρονα Νετανιάχου-
Αναστασιάδη με τη χαζοχαρούμενη
συμμετοχή στην κάθε photo-op-
portunity των Τσίπρα και Μητσο-
τάκη. Ο Ν. Αναστασιάδης πέταξε
στον κάλαθο τις συνομιλίες στο Κυ-
πριακό υπό τον ΟΗΕ – Ε.Ε. και έπαιξε
με EastMedκαι «Τριμερείς». Η Τουρ-

κία, στο σκηνικό μετά το Κραν Μον-
τάνα, 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 πανηγυ-
ρικά! 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 στρα-
τηγική υπεροχή στη σχέση ΗΠΑ-
Τουρκίας. 

3) Η Κύπρος έχει δυνατότητες
μόνο με αναθεώρηση πολιτικής.
Ένα μικρό κράτος μεγιστοποιεί τις
δυνατότητές του μόνο ως κράτος-
μέλος της Ε.Ε. Με αξιοποίηση της
θετικής ατζέντας Ε.Ε.-Τουρκίας, με
επίκεντρο την επίλυση του Κυπρια-
κού. 

Παρά ταύτα, μερικοί στη Λευ-
κωσία επιμένουν να βλέπουν μέσα
από παραμορφωτικό φακό τις τε-
λευταίες ειδήσεις. Έτσι, 

Α) Διορίζεται «Μόνιμη Γραμμα-
τεία Τριμερών Μηχανισμών».

Β) Αναζητείται με δημόσια αγ-
γελία χώρος για ενοικίαση ή παρα-
χώρηση άδειας για τρία έτη για τη
Γραμματεία.

Γ) Η εφημερίδα «Πολίτης», 9/1
μάς ενημερώνει ότι «η  κυβέρνηση
Αναστασιάδη «ετοιμάζεται να διο-
ρίσει στη θέση του γενικού γραμ-
ματέα  της Γραμματείας τον πρώην
υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Λιλ-
λήκα με απολαβές και ωφελήματα
υπουργού». Η κυβέρνηση διορίζει
στη θέση αυτή εκείνον που προ-
παγάνδιζε 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, κα-
θώς 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 πρω-
τεύουσες ισχυρών παικτών στην
περιοχή -Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον.

• Η αδιαφορία για το δημόσιο
συμφέρον, φτάνει να τρέξει μια κα-
ριέρα.

• Η περιφρόνηση στα  δημόσια
οικονομικά, αυτά  που ο Κύπριος
φορολογούμενος στηρίζει με την
εργασία του.

• Η συγκάλυψη που παρέχουν
ΜΜΕ στις σκανδαλώδεις αυτές δια-
δικασίες, 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 Νετα-
νιάχου, επιχειρούν αποσύνδεση
από τις καλούμενες 3+1 ατελέσφο-
ρες συναντήσεις. Και ο γ.γ. του ΟΗΕ
Α. Γκουτέρες με την Έκθεσή του
(13/1) υπογραμμίζει πως «χωρίς απο-
φασιστική δράση, η συνεχής δυνα-
μική μέσα και γύρω από την Κύπρο
και τα εκλογικά χρονοδιαγράμματα,
θα μπορούσαν να καταστήσουν
ανέφικτες τις μελλοντικές προσπά-
θειες για επίτευξη αμοιβαία αποδε-
κτής διευθέτησης του Κυπριακού»...

Έτσι έσβησε ο καταλύτης!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Το θαύμα έγινε και ο
Καλοπαναγιώτης με-
ταμορφώθηκε σ’ ένα
απέραντο χριστου-
γεννιάτικο χωριό.
Φως, μουσική, γλυκά,

«λιξιά», καλούδια της περιοχής, ατέ-
λειωτα παιχνίδια για παιδιά, αλλά
και λαχταριστοί μεζέδες για τους
μεγαλύτερους. Αυτά τα οποία ξε-
χώρισαν όμως ήταν το ζεστό μυρω-
δάτο κρασί και οι ζεστοί λουκουμά-
δες, οι οποίοι αποτέλεσαν το καλύ-
τερο αντίδοτο στην κρυαδίτσα του
βουνού. Μαγική ήταν και η θέα του
φωτισμένου μοναστηριού του Αγίου
Ιωάννου του Λαμπαδιστή, καθώς
και του φωτισμένου με πολλή μαε-
στρία δάσους, εικόνες οι οποίες πα-
ρέπεμπαν σε αληθινό παραμύθι. Πί-
σω όμως από τα εκθαμβωτικά κα-
τασκευάσματα, 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 ολο-
κληρώθηκε στις 6 Ιανουαρίου.

Παρέα με τους  καλούς φίλους
και πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων
Αντρέα και Κυπρούλα Μακρή, ανη-
φορίσαμε, κατηφορίσαμε και τανά-
παλι, χωρίς να χορταίνουμε τις εκ-
πλήξεις στα 14 σπιτάκια των Χρι-
στουγέννων και στα 53 εργαστήρια,
για μικρούς και μεγάλους. Στο σπι-
τάκι 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 καθυ-
στέρηση, αφού πρώτα οι γονείς έβα-
ζαν 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 δε-
κάδες εθελοντές, οι οποίοι κατέθεσαν

την ψυχή και τον σωματικό τους
κόπο. Ο Καλοπαναγιώτης, όλο τον
μήνα των εκδηλώσεων, πλημμύρισε
από αγγελικές φωνές παιδικών χο-
ρωδιών, αλλά και από μουσικά σχή-
ματα ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικοί
του «Μαραθόκοσμου» διηγούνταν
επίκαιρες ιστορίες/παραμύθια, ανα-
παριστούσαν έθιμα και έπαιζαν ένα
σωρό παιχνίδια με τα παιδιά. Εκ-
παιδευτές 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 αγγειοπλα-
στικής, τρόπους κατασκευής χρι-
στουγεννιάτικων στολιδιών με πο-
λυμερικό πηλό. Ξεχωριστές ήταν οι
παρουσιάσεις του τρόπου παρα-
σκευής μουσικών αυτοσχέδιων ορ-
γάνων, κατασκευής παραδοσιακών
φλογέρων –πιδκιαυλιών– φιγούρων
θεάτρου, αλλά και των μυστικών
φύτευσης του φυτού αλόη βέρα.

Αυτά όμως που τράβηξαν το μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, ήταν για τα μι-
κρά παιδιά, ο στάβλος/φάτνη με κυ-
πριακά ζώα και για τους μεγαλύτε-
ρους η διαδικασία παρασκευής ζι-
βανίας και ζεστού κρασιού.

Φέτος για πρώτη φορά, στήθηκαν
χριστουγεννιάτικα χωριά, με την
οικονομική στήριξη της Πολιτείας
και σε άλλα ορεινά χωριά του Τρο-
όδους. Εκτός από τον Καλοπανα-
γιώτη, 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 πρω-
τόκολλα, 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 κα-
τάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Πα-
ραδίπλα το σπουδαίο εικονοφυλάκιο
με τους εκκλησιαστικούς θησαυρούς.
Ξεχωρίζουν τα πολλά σύγχρονα ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια, αλλά και
οι ταπεινοί καφενέδες, οι οποίοι
προσφέρουν εκτός από μερακλίδικο
καφέ και ζιβανία και πολύ καλή κου-
βέντα.

Ακόμη η γέφυρα του 16ου αιώνα
κατασκευασμένη από παραδοσιακή
πέτρα, οι ιαματικές πηγές, τα σπίτια
με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
και τα περίφημα μονοπάτια της φύ-
σης. Με απλά λόγια, το χωριό είναι
ένας ιδανικός χώρος για να ξεκου-
ραστεί 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 ξε-
χωρίζει και για τη σύγχρονη, εντυ-
πωσιακή και μετρημένη ανάπτυξή
του, η οποία συνάδει πλήρως με τον
περιβάλλον. Είναι ένα πραγματικό
κατόρθωμα για την Κύπρο της υπερ-
βολής, της μικρότητας, αλλά και της
αλαζονείας. Ψυχή της προσπάθειας
αυτής, ο πρώην κοινοτάρχης Γιαν-
νάκης Παπαδούρης, ο οποίος από
αγάπη για το χωριό του, διέθεσε
πολλά εκατομμύρια από το προσω-
πικό του βαλάντιο, για να μεταμορ-
φώσει τον Καλοπαναγιώτη, μαζί με
πολλούς άλλους ντόπιους που πί-
στεψαν στο όραμα, σ’ ένα σύγχρονο
«σαλέ», σ’ ένα μαγικό παραθεριστικό
μέρος, σ’ ένα ξεχωριστό μέρος ξε-
κούρασης, σώματος και ψυχής. Τε-
λικά το θαύμα εξακολουθεί να εκ-
πλήσσει εκεί που δεν το προσμέ-
νεις.

Ζεστό κρασί στον Καλοπαναγιώτη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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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. 

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Στις στιχομυθίες με-
ταξύ Αβέρωφ Νε-
οφύτου και Νίκου
Χριστοδουλίδη,
στο πλαίσιο της sa-
ga για το χρίσμα

του υποψήφιου του ΔΗΣΥ, ακού-
σαμε για.. αρκετά είδη από το
ζωικό βασίλειο και δη από τη θα-
λάσσια 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 ανέ-
φερε 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 κο-
λυμπούν, 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 «Φάρ-
μα των Ζώων» (Animal Farm,
1945) του Τζορτζ Όργουελ. Όχι
ως προς το ίδιο το περιεχόμενο
του βιβλίου αλλά ως προς τις εκ-
δοτικές περιπέτειές του μέχρι
να τυπωθεί στο χαρτί. Και την
ίδια την ανταπόκριση που έλαβε,
σε αρχικό στάδιο, μέχρι να κα-
ταστεί όχι μόνο ένα λογοτεχνικό
αριστούργημα του 20ού αιώνα
αλλά και ένα πολύτιμο εργαλείο
κατανόησης της Δημοκρατίας.
Ο Όργουελ τα έβαζε με την άρ-
χουσα τάξη εν γένει. Γι’ αυτό και
το έργο του αποτέλεσε αντικεί-
μενο σφοδρής κριτικής τόσο από
τη βρετανική Αριστερά όσο κι
από τη φιλελεύθερη-συντηρητική
παράταξη. 

Το πώς κινείται η κόντρα στα
όρια του «κομματικού πατριωτι-
σμού» VS του «ανεξάρτητου αφη-
γήματος» μεταξύ Αβέρωφ Νεο-
φύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη
δεν αναδεικνύει μόνο τις εγγενείς
αντιφάσεις –παρούσες κι ορα-
τές– 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 Συνα-
γερμός στην εξουσία. Υπενθυμίζει
πως στις προεδρικές εκλογές του
2023 δεν αλλάζει τίποτα ως προς
την ίδια την αλλαγή παραδείγ-
ματος –όχι ως προς την εξουσία–
αλλά ως προς τη νοοτροπία και
τον τρόπο ξεδίπλωσης της Πο-
λιτικής (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, πα-
ραμένει το βασικό συστατικό πο-
λιτικής ανάδειξης και εργαλείο
του ισχύοντος συστήματος προ-
κειμένου να κερδίσεις την εξου-
σία. Οτιδήποτε άλλο είναι ή υπο-
κριτικό ή αγνοεί τις ιστορικές
και βιωματικές εμπειρίες στην
Κύπρο, τουλάχιστον μετά το
1977. Προφανώς το πώς κινήθη-
καν οι δύο άντρες απορρέει και
από την προσωπική τους διά-
δραση κι αντίληψη με/για την
εξουσία. Υπό αυτό το βάρος είναι
ξεκάθαρο πως σε μια ευνομού-
μενη, σύγχρονη και φιλελεύθερη
κοινωνία οι καρχαρίες δεν επι-
βιώνουν πάντα. Το απέδειξε ο
Δαρβίνος πριν από πολλά χρόνια
με τα όσα παρέθεσε για τη θεωρία
της προσαρμοστικότητας. Στον
αντίποδα, ούτε οι σύγχρονες δη-
μοκρατίες είναι πάντα ρόδινες
και ιδανικές. Το αποδεικνύει το
διεθνές σύστημα, που συχνά ανα-
λύεται 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 χρυ-
σόψαρα ή πως ζούμε σε μια ιδα-
νική 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 μή-
νυμά του προκειμένου να προ-
στατεύσει το ίδιο το σύστημα,
το οποίο έθιγε ως λογοτεχνικό
πόνημα.

Κι αυτό είναι το σημαντικό-
τερο μήνυμα που θα κληθούν να
λάβουν οι δύο κύριοι είτε το 2023
πάνε σπίτι τους είτε μας ατενί-
ζουν 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 αμφό-
τεροι στήριξαν στην εξουσία για
δέκα χρόνια, ο ένας ως αρχηγός
του κόμματος από το οποίο προ-
έρχονταν ο τελευταίος και ο άλλος
ως οργανικό μέλος των δύο κυ-
βερνήσεων. 

Και μιας και το κλίμα είναι ευ-
ρύτερα... National Geographic.
Φαντάζεστε ένα χρόνο πριν από
τις εκλογές, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης να εμφανιστεί με το ψα-
ροντούφεκο για ένα μάθημα ως
προς τα όρια τόσο των καρχαριών
όσο και των άγριων θηρίων; 

Οι καρχαρίες και
τα άγρια θηρία

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Εάν μπορούσαμε να
αντιδιαστείλουμε το
φιλελεύθερο πολιτικό
σύστημα από φιλο-
σοφικά αιτήματα τό-
σο των αρχαίων όσο

και των νεότερων χρόνων, θα λέ-
γαμε 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 σύ-
στημα ολοκλήρωσης της ατομικής
ή συλλογικής πνευματικής οντό-
τητας (ευ ζην). Η ατομική ευτυχία
και ολοκλήρωση, η προσωπική παι-
δεία, κουλτούρα και ευγένεια ψυχής,
ο πλουτισμός και η κοινωνική ευη-
μερία 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 επί-
κεντρο της κρατικής μέριμνας τη
ζωή ως υπέρτατη αν όχι ως μοναδική
αξία, έθεσε από πολύ νωρίς τον φι-
λελευθερισμό στο στόχαστρο των
μεγάλων διανοητών. Ο Ζαν Ζακ
Ρουσσώ πρώτος κατήγγειλε τη ρη-
χότητα του μπουρζουά, ενώ ο Νίτσε

υπήρξε ο κύριος εμπνευστής της
κριτικής του δημοκρατικού ανθρώ-
που. 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 φι-
λελευθερισμό και στον τρόπο που
απαξίωσε άλλες παραδοσιακές αν-
θρώπινες αξίες και αρετές. Κανένας
όμως δεν ξεπέρασε σε δεινότητα
την κριτική του φασισμού, ορκι-
σμένου εχθρού κάθε φιλελεύθερης
αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι «Το δόγ-
μα του φασισμού» (1932), διαμετρικά
αντίθετο στη θεμελιώδη αρχή των
φιλελεύθερων, εξυμνεί τον θάνατο.
Οι εισηγητές του κειμένου, ο δι-
κτάτορας 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 στρα-
τευμένα 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 χώ-
ρου. Στη ζωή αυτή, το άτομο πα-
ραιτείται από τον εαυτό του, θυ-
σιάζει 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 καθή-
κοντος και της αυτοθυσίας εξυμνή-
θηκε από όλες τις αντιφιλελεύθερες
ιδεολογίες. 

Στα νεότερα αυτά ιδεολογικά
συστήματα, αν και η διάκριση κρά-
τους-κοινωνίας είναι εξίσου σημαν-
τική με τον φιλελευθερισμό, το κρά-
τος δεν έχει σκοπό την «υπεράσπιση
της κοινωνίας», αλλά τη διαμόρ-
φωσή της σύμφωνα με δογματικές
προκείμενες. Τα αντιφιλελεύθερα
κράτη όχι μόνο δεν είναι αδιάφορα
στις προσωπικές αξίες και προτι-
μήσεις του κάθε ατόμου, αλλά επι-
χειρούν να διαμορφώσουν έναν
συγκεκριμένο τύπο «ανώτερου»
ανθρώπου, απαλλαγμένου από τις
μικροπρέπειες του αστού, τη φι-
λαυτία, το συμφέρον και τον εγωι-
σμό. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί

ο Aron, στο «Όπιο των διανοούμε-
νων»: «Το δόγμα παρέχει στους
αληθινούς κομμουνιστές μια σφαι-
ρική ερμηνεία του σύμπαντος. Εν-
σταλάζει συναισθήματα παρόμοια
με εκείνα των σταυροφόρων όλων
των εποχών. Καθορίζει την ιεραρχία
των αξιών και θεσπίζει τους κανόνες
της καλής συμπεριφοράς. Εκπλη-
ρώνει, στην ατομική και στη συλ-
λογική ψυχή, ορισμένες από τις λει-
τουργίες που ο κοινωνιολόγος απο-
δίδει συνήθως στις θρησκείες. Όσον
αφορά την απουσία του υπερβατι-
κού ή του ιερού, οι κομμουνιστές
δεν το αρνούνται κατηγορηματικά,
αλλά υπενθυμίζουν ότι πολλές κοι-
νωνίες 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 θρησκευτι-
κές». Η διαμόρφωση ενός νέου αν-
θρώπου, στο πλαίσιο της προφη-
τολογίας της κοινωνίας που έρχεται,
είναι ο αποκλειστικός σκοπός όλων
των ολοκληρωτισμών. Οφείλουμε
φυσικά να διαχωρίσουμε τον σο-
σιαλισμό, του 19ου αιώνα κυρίως,
και τον κομμουνισμό από τη σο-

σιαλδημοκρατία, η οποία είναι κατ’
ουσίαν φιλελεύθερη. Άλλωστε όλοι
οι «ορθόδοξοι» μαρξιστές κατήγ-
γειλαν εξίσου τον ρεφορμισμό και
το αγγλικό συνδικαλιστικό κίνημα,
τον γαλλικό ουτοπισμό και τους
μποέμ του κουρελοπρολεταριάτου.

Δυστυχώς, με δεδομένη τη δύ-
ναμη που έχει το σύγχρονο φιλε-
λεύθερο 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 συγκεκριμέ-
νους λόγους, όπως μια οικονομική
κρίση ή μια πανδημία, το κράτος
αναλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά
τα ηνία της κοινωνίας, επιβάλλοντας
κανόνες συναναστροφής, ατομικής
συμπεριφοράς και περιορισμό κι-
νήσεων. Μετά από δύο χρόνια δια-
χείρισης της κρίσης, μετά από αλ-
λεπάλληλα «κλεισίματα» της οικο-
νομίας και της κοινωνίας, αδιάκο-
πους περιορισμούς στις μετακινή-
σεις, πώς αντιμετωπίζει το φιλελεύ-
θερο 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 πα-
ραπέμπουν σε μη φιλελεύθερα πε-
ριβάλλοντα. Είναι εμφανής η προ-
σπάθεια διαμόρφωσης ενός «υπεύ-
θυνου» 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 φιλελεύ-
θερων είναι σήμερα μια κλιμάκωση
της κοινωνίας του ρίσκου και της
επιτήρησης, η οποία εξοπλίζεται
σχεδόν καθημερινά με νέα νομο-
θετήματα και θεσμούς που θα ήταν
απλά ανήκουστα πριν από την παν-
δημία. 

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευ-
ρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημί-
ου του Στρασβούργου.
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Η ραγδαία εξάπλωση της παν-
δημίας του κορωνοϊού έχει
αναδείξει τις αυξημένες

ανάγκες παροχής φροντίδας και
περίθαλψης από εξειδικευμένο προ-
σωπικό. Σύμφωνα με επιστημονικά
στοιχεία που κατατέθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφε-
ρειών (ΕΕτΠ), η Ευρώπη παρου-
σιάζει χαμηλή αύξηση του πληθυ-
σμού και γήρανση της κοινωνίας.

Ένας σωστός τρόπος αντιμετώ-
πισης των δημογραφικών αλλαγών
είναι ηπαροχή προχωρημένης υγει-
ονομικής περίθαλψης και η βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου. Η
αύξηση της ηλικίας του πληθυσμού
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
βελτίωση των υπηρεσιών περίθαλ-
ψης που παρέχονται από σωστά
καταρτισμένο προσωπικό. Για να
καλυφθούν οι ανάγκες παροχής
μακροχρόνιας περίθαλψης, σύμ-
φωνα με στοιχεία σχετικής γνω-
μοδότησης της ΕΕτΠ, σε άτομα

των 65 ετών και άνω, μέχρι το 2040
θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός
των επαγγελματιών παροχών πε-
ρίθαλψης και φροντίδας κατά 13,5
εκατομμύρια στις χώρες του Ορ-
γανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης. Σε αρκετές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περί-
θαλψη και η φροντίδα σε ηλικιω-
μένα κυρίως άτομα παρέχεται από
μη επαγγελματίες, οι οποίοι δεν
διαθέτουν την κατάλληλη κατάρ-
τιση. Όσοι έχουν την οικονομική
ευχέρεια καταλήγουν σε ιδιωτικές
κλινικές, νοσοκομεία ή σε οίκους
ευγηρίας,για να μπορούν να απο-
λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες
από ειδικά καταρτισμένο επαγγελ-
ματικό προσωπικό.

Πέρα από την ιδρυματική, νο-
σοκομειακή ή εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη υπάρχει και η κατ’ οίκον
παροχή περίθαλψης. Όπως και
στην Κύπρο έτσι και σε άλλες χώρες,
οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να περι-
θάλπονται κυρίως στο σπίτι τους
κοντά στην οικογένεια και στα αγα-
πημένα τους πρόσωπα. Αυτό ση-
μαίνει ότι η φροντίδααπό συγγενείς
ή από οικιακές βοηθούς, οι οποίες
είναι ως επί το πλείστον αλλοδαπές
γυναίκες, παρέχεται από άτομα, τα
οποία δεν είναι κατάλληλα καταρ-
τισμένα, αφού γύρω στο 80% της
περίθαλψης στην Ευρώπη παρέ-

χεται από συγγενικά πρόσωπα.
Η έλλειψη και η περιορισμένη

κατάρτιση του προσωπικού περί-
θαλψης 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 περίθαλ-
ψη και φροντίδα από εξειδικευμένο
προσωπικό επιβάλλει τηνπαροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και
άριστων προδιαγραφών. Το προ-
σωπικό θα πρέπει να επιμορφώνεται
συνεχώς, αναπτύσσοντας καλύτε-
ρες δυνατότητες κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμβάλ-
λοντας έτσι στην παροχή καλύτε-
ρων υπηρεσιών στους πάσχοντες.

Αφού ο πληθυσμός της Ε.Ε. σύμ-
φωνα με στοιχεία του Ευρωβαρο-
μέτρου το 2020γερνάεικαιτο 20,6%
του πληθυσμού της ήταν 65 ετών
και άνω, ενώ μέχρι το 2070 θα φτά-
σει το 30%, οι τοπικές αρχές οφεί-
λουν μέσα από ειδικά προγράμματα
εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και επι-
μόρφωσης να συμβάλουν στη δια-
τήρηση των ηλικιωμένων σε εγρή-
γορση και σε καλή υγεία μέσα στα
Κέντρα Ενηλίκων.

Τα νοσοκομεία θα πρέπει να
στελεχωθούν κατάλληλα με εξει-
δικευμένο προσωπικό που να ασχο-
λείται 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 μα-
κροχρόνιας φροντίδας και περί-
θαλψης. Την επόμενη δεκαετία θα
δημιουργηθούν 8 εκατ. θέσεις ερ-
γασίας στον τομέα της υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΕτΠ. Ο τομέας της
επαγγελματικής φροντίδας, η οποία
παρέχεται τόσο σε εξωνοσοκομει-
ακή όσο και σε ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη, θα μπορούσε να απο-
τελέσει το επάγγελμα του μέλλοντος
για αρκετούς νέους.

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για
επαγγελματική αποκατάσταση νέ-
ων, μορφωμένων ανθρώπων. Αυτός
ο πολύ ευαίσθητος αλλά κοινωνικά
σημαντικός τομέας της παροχής
περίθαλψης και φροντίδας δεν πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται με επιφυ-
λακτικότητα, ούτε λόγω της φύσης
του επαγγέλματος αλλά και ούτε
λόγω των οποιωνδήποτε έμφυλων
στερεότυπων.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι
δήμαρχος Δερύνειας.

Προσωπικό περίθαλψης
και φροντίδας

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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Η αυξημένη ζήτηση σε
περίθαλψη και φροντίδα
από εξειδικευμένο προ-
σωπικό επιβάλλει την-
παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας και
άριστων προδιαγραφών.

Τ ην προπατορική στιγμή που
ο άνθρωπος άφησε την ανύ-
ποπτη περιπλάνησή του μέ-

σα στον κόσμο, και στάθηκε απέ-
ναντί του θεωρώντας τον, τότε
ακριβώς, συνειδητοποίησε χωρι-
στή 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 ταυ-
τόχρονα και την ανάγκη επιστρο-
φής 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 δη-
μιούργησε τη Θρησκεία (η λέξη
εδώ χρησιμοποιείται με την ελλη-
νορθόδοξή της έννοια, που καμιά
σχέση δεν έχει με τη δυτική νοο-
τροπία 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 ανθρώ-
που με τον άνθρωπο, της «κοινω-
νίας»τουαπό το πνεύμα τουάλλου,
της επιστροφής του στη γένεσή
του. Το αίτημα του «κοινωνείν»,
υπήρξε (ιδίως για τον ελληνικό
τρόπο του βίου) αίτημα πνευμα-

τικής ανάγκης του ανθρώπου, δευ-
τερευόντως δε προϊόν πραχτικής
βιοτικής ανάγκης. Κατ’ ακολουθίαν,
κοινωνικός προορισμός του έργου
Τέχνης, και ιδίως της Αρχιτεκτο-
νικής, είναι ότι στο έργο τους συν-
τελείται η πνευματική επικοινωνία
των ανθρώπων: Η επικοινωνία δη-
λαδή του θεατή με το πνεύμα του
έργου, και, που είναι το μέγα, η
επικοινωνία των θεατών μεταξύ
τους. Χαρακτηριστική είναι η ει-
κόνα 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 δια-
δοχική αυτή ελκτική δράση να
δημιουργείται μια πυραμίδα, με
κορυφή της το πνεύμα του καλλι-
τέχνη).

Στον κοινωνικό τώρα προορι-
σμό 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 ανθρώ-
που 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 δημι-
ουργία του έργου: Χωρίς εργοδότη
δεν μπορεί να υπάρξει αρχιτεκτο-
νικό έργο. Τούτο σημαίνει ότι το
αρχιτεκτόνημα χρειάζεται την

κατ’ αρχήν έγκριση της κοινωνίας
προτού δημιουργηθεί!Αξιολόγη-
σήτου δε, ώστε οριστικά να εγ-
κριθεί από την κοινωνία-εργοδότη
του, μοιραία ακολουθεί μετά την
υλοποίησή του! Προκειμένου δη-
λαδή να διαπιστωθεί αν «διαλέγε-
ται» μαζί της, αν δηλαδή την εκ-
φράζει ως κοινωνία. Αν, με άλλα
λόγια, εκπληρώνει τον «κοινωνικό»
προορισμό του ως (παραγγελθέν-
τος) έργου τέχνης. Ή βεβαίως, και
αν, η που τα παρήγγειλε, αποτελεί
πράγματι όντως «κοινωνία»! Και
εννοώ βεβαίως κοινωνία και όχι
«συναρμολογημένη» societa…

Δύοέργα αρχιτεκτονικής λοιπόν
απόκτησε πρόσφατα η κοινωνία
της Λευκωσίας. Το ένα ο καθεδρι-
κός ναός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
και το άλλο η γέφυρα στο τείχος
της πόλης, καλούμενη «Πλατεία
Ελευθερίας»! Άκρα όμως του τά-
φου, αισθητική βέβαια, σιγή ακο-
λούθησε και τα δύο αυτά έργα.
Διότι φυσικά οι θορυβώδεις ανα-
φορές σε «απίστευτο» κόστος,
όσες ακούστηκαν για το, επίσης,
θορυβώδες φλύαρο έργο στο ενε-
τικό τείχος της πόλης, δεν μπορεί
να θεωρηθεί αισθητική κρίση κοι-
νωνίας.

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) δη-
μοσιογραφικές χήνες, δεν αρθρώ-
θηκε από την κοινωνία άλλος σο-
βαρός 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, κοι-
νωνία. Στην περίπτωση ειδικά του
συγκεκριμένου ναού, δημιουργός
δεν είναι καν ο αρχιτέκτονάςτου!
Είναι και ο προκαθήμενος της Εκ-
κλησίας (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 τουΔήμου,
συμπαρομαρτούσης φυσικά και
της διαβόητης Επιτροπής «Αισθη-
τικού» (και να ακούγεται...) Ελέγ-
χου, και πλήθος άλλοι, ιδίως (ανευ-
θυνοϋπεύθυνοι) παντογνώστες...
Συνεπώς όλοι κρίνονται! Τόσο για
εκείνο το αποτέλεσμα, όσο και γι’
αυτή την, περί το φαινόμενο, παν-
τελή απουσία αισθητικού (κοινω-
νικού) λόγου...

Είναι όμως καιρός, λέει τώρα ο
γράφων, το ΕΤΕΚ, που στην πα-
ρούσα φάση ευτυχεί να έχει πρό-
εδρό του αρχιτέκτονα, (και ας μου
επιτραπεί να πω, μετά λόγου γνώ-
σεως δε, αισθητικά μορφωμένο
αρχιτέκτονα) να αναλάβει να κάνει
ό,τι απέτυχε να πράξει η κοινωνία:
Έχοντας και την οικονομική ευ-
χέρεια του ΕΤΕΚ, σε συνεργασία
δε με τα αρμόδια όργανα των αρ-
χιτεκτόνων, 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.

Ο κοινωνικός προορισμός του έργου της αρχιτεκτονικής
Του ΧΑΡΗ ΦΕΡΑΟΥ
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες,
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η απώλεια του ΝτάβιντΣασόλιήταν
μια από τις περιπτώσεις όπου οι
πολιτικοί έδειξαν να εννοούσαν αυ-
τά που έλεγαν για το έργο του τέως
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και για τον χαρακτήρα του,
χαρακτηρίζοντάς τον έναν οραμα-
τιστή, χαμηλών τόνων πολιτικό, ο
οποίος άκουγε τον συνομιλητή του
και αναζητούσε συναινέσεις. Πα-
ράλληλα, όμως, με τα μηνύματα
αποχαιρετισμού στον Ιταλό σοσιαλ-
δημοκράτη πολιτικό και δημοσιο-
γράφο, στις Βρυξέλλες συνεχιζόταν
η διαδικασία για τη διαδοχή του,
για την οποία η Μαλτέζα ευρωβου-
λευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος Ρομπέρτα Μέτσολα θε-
ωρείται εδώ και καιρό το φαβορί.
Η κ. Μέτσολα, σήμερα πρώτη αν-
τιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και ως εκ τούτου προ-
εδρεύουσα του σώματος μέχρι την
εκλογή της ή του νέου Προέδρου,
επιλέχθηκε από τους υπόλοιπους
ευρωβουλευτές του ΕΛΚ ως η υπο-
ψήφια της Κεντροδεξιάς τον Νο-
έμβριο, 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 εναλ-
λαγή τους στην προεδρία.

Τέσσερις διεκδικητές
Οι Σοσιαλδημοκράτες (S&D) δεν

θα διεκδικήσουν τελικά την προ-
εδρία, αλλά δεν είναι βέβαιο ποια
ή ποιον υποψήφιο θα στηρίξουν,
με τις αποφάσεις τους να προγραμ-
ματίζονται 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 μπο-
ρούσε να συγκεντρώσει την πλει-
οψηφία, καθώς την προεδρία διεκ-
δικούν και οι Πράσινοι με τη Σουη-

δή Άλις Μπακούνκε αλλά και η Αρι-
στερά 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 Πο-
λωνό Κοσμά Ζλοτόφσκι.

Η κ. Μέτσολα έχει ήδη προκα-
λέσει αντιδράσεις από την κεντρο-
αριστερά και τους Φιλελεύθερους
λόγω των συντηρητικών της θέ-
σεων σε θέματα όπως οι αμβλώσεις,
αλλά και θέματα φορολογικής δι-
καιοσύνης και κράτους δικαίου.

Η μάχη εξελίσσεται στο προ-
σκήνιο και στα παρασκήνια αλλά
θα κορυφωθεί με τον πλέον δημόσιο
τρόπο στην αίθουσα της Ολομέλειας
την Τρίτη, αν και οι πλείστοι ευ-
ρωβουλευτές θα ψηφίσουν εξ απο-
στάσεως λόγω της επικίνδυνης επι-
δημιολογικής κατάστασης.

Παλιές δεσμεύσεις
H προσδοκία πως οι Σοσιαλδη-

μοκράτες θα έκαναν πίσω από τη
διεκδίκηση της Προεδρίας είχε προ-
κύψει από τη συμφωνία εθνικών
κυβερνήσεων και εν μέρει και των
πολιτικών ομάδων για τον διαμοι-
ρασμό των προεδριών των θεσμών

μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του
2019.Μετά από μια μακρά συζήτηση
στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί,
στο πλαίσιο των ευρύτερων ισορ-
ροπιών, πως η Προεδρία του Κοι-
νοβουλίου (η οποία χωρίζεται σε
δύο θητείες ανά πενταετία) θα ανα-
λαμβανόταν 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 ΜάνφρεντΒέμπερ,υποψηφίου
της πρώτης σε έδρες Κεντροδεξιάς,
για την προεδρία της Κομισιόν στη
βάση του συστήματος spitzienkan-
didat (επικεφαλής υποψηφίου).Δυό-

μισι χρόνια μετά, ο κ. Βέμπερ δεν
διεκδικεί την προεδρία έχοντας πλέ-
ον ως στόχο την προεδρία του ΕΛΚ,
ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες άρχισαν
να δυσφορούν. Όπως έλεγαν, εξε-
τάζοντας το ενδεχόμενο διεκδίκησης
από την επικεφαλής της ομάδας
ΙράτσεΓκαρθίαΠερέθ (το οποίο και
εγκαταλείφθηκε), τη στιγμή που
στην Ε.Ε. τα κόμματα της Κεντρο-
αριστεράς κερδίζουν έδαφος και η
Κεντροδεξιά υποχωρεί, οι ισορροπίες
στους θεσμούς δεν μπορούν να μεί-
νουν οι ίδιες.

Mαθηματικά των εκλογών
Σε δήλωση της ενόψει της ολο-

μέλειας, η κ. Γκαρθία Περέθ ανέ-

φερε πως μέχρι στιγμής η ομάδα
της δεν έχει αποφασίσει ποιον
υποψήφιο θα στηρίξει, προσθέ-
τοντας πως οι αποφάσεις θα λη-
φθούν στη συνάντηση των ευρω-
βουλευτών 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 συντη-
ρητικών της θέσεων. Οι Φιλελεύ-
θεροι ελέγχουν 100 έδρες.

Δεδομένου πως το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα ελέγχει 177 έδρες,
και πως για την εκλογή του Προ-
έδρου απαιτείται απόλυτη πλει-
οψηφία 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, δεδο-
μένου 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 εξε-
λιχθούν οι διαδοχικοί γύροι ψη-
φοφοριών και αν θα χρειαστεί τέ-
ταρτος γύρος, στον οποίο αναμε-
τρούνται μόνο οι δύο επικρατέ-
στεροι και στον οποίο μόνο μια
συμμαχία διάφορων πολιτικών
ομάδων, από την Αριστερά και
τους Σοσιαλιστές μέχρι τους Πρά-
σινους, με στήριξη και από Φιλε-
λεύθερους, θα μπορούσε να ξεπε-
ράσει τις ψήφους του ΕΛΚ.Τα μα-
θηματικά ωστόσο που μπορούν
να κρίνουν τη μάχη βρίσκονται
στο παρασκήνιο, στις διαβουλεύ-
σεις για τη Γενική Γραμματεία του
Κοινοβουλίου και των αντιπρο-
εδριών, καθώς και των κοινοβου-
λευτικών επιτροπών, καθώς δεν
αποκλείεται με τα κατάλληλα αν-
ταλλάγματα οι Σοσιαλιστές να στη-
ρίξουν την κ. Μέτσολα. Ακόμα και
σε αυτή την περίπτωση όμως, οι
Φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι θα
έχουν τον δικό τους ρόλο να παί-
ξουν, τουλάχιστον στις πρώτες
ψηφοφορίες.

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

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.

<<<<<<

Η μάχη εξελίσσεται στο
προσκήνιο και στα παρα-
σκήνια αλλά θα κορυφω-
θεί με τον πλέον δημόσιο
τρόπο στην αίθουσα της
Ολομέλειας την Τρίτη, αν
και οι πλείστοι ευρωβου-
λευτές θα ψηφίσουν εξ
αποστάσεως λόγω της
επικίνδυνης επιδημιολο-
γικής κατάστασης.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. Το ιωβηλαίο της στον
θρόνο της Δανίας γιόρτασε η πάντα
κομψή βασίλισσα Μαργκρέτε, γνω-
στή ανά την υφήλιο χάρη στον κό-
τσο 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 κρά-
τους, απέφυγε τη σκανδαλολογία
και βοήθησε καθοριστικά στον εκ-
συγχρονισμό του απαρχαιωμένου
θεσμού. Η προσηνής βασίλισσα,
πάντα ανοικτή σε νέες προτάσεις
που διευκολύνουν τη ζωή των υπη-
κόων της, όπως η δημιουργία οδού
μέσα από τους κήπους των ανα-
κτόρων του Κρίστιανσμπορ για την
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του
κέντρου, έκανε τη βασιλική οικο-
γένεια 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 δημο-
κρατία. Αυτό άλλαξε σήμερα», λέει
η Γκίτε Ρέντερ, συγγραφέας βιβλίων
για τον βασιλικό οίκο της Δανίας.

Σφυγμομέτρηση του 2018 έδειξε
ότι περισσότεροι από 75% των Δα-
νών στηρίζουν τη μοναρχία, ενώ
μόλις 14,6% θα ήθελαν η χώρα να
απαλλαγεί από τους συνταγματι-
κούς της μονάρχες.

«Η δημοτικότητά της οφείλεται
στην απόλυτη αποχή της από την
πολιτική. Κατάφερε να γίνει βασί-
λισσα που ενώνει όλους τους Δα-

νούς σε περιόδους μεγάλης ανα-
ταραχής: παγκοσμιοποίηση, πολυ-
πολιτισμικό 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 Σό-
ρενσεν.

Ο εορτασμός του ιωβηλαίου της
Μαργκρέτε έχει αναβληθεί, πάν-
τως, 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 Κο-
πεγχάγης. Η 31χρονη τότε πριγ-
κίπισσα διαδέχθηκε τον πατέρα
της, για να γίνει η πρώτη βασίλισσα
του οίκου των Γλίξμπουργκ. Υιο-
θέτησε 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 άν-

δρα της το 2018, είναι γνωστή με
το χαϊδευτικό Ντέιζι (Μαργαρίτα)
στους υπηκόους της. Σε μια προ-
σπάθεια να εκσυγχρονίσει τον θε-
σμό, η βασίλισσα ενθάρρυνε τον
γάμο των δύο γιων της με γυναίκες
αστικής καταγωγής. Ζωγράφος και
σκηνογράφος, η Μαργκρέτε συ-
νεργάστηκε για χρόνια με το βα-
σιλικό 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 έκ-
δοση του «Αρχοντα των δαχτυλι-
διών» 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

50 χρόνια στον θρόνο η «Ντέιζι»
Η δημοφιλής Δανή βασίλισσα Μαργκρέτε γιορτάζει το ιωβηλαίο της

<<<<<<

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



Ε Λ Λ Α Δ Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  17Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

H «αυγή» του 2022 έκρυβε πε-
ρισσότερες εκπλήξεις από 
όσες περίμεναν στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Η συνεδρίαση για το μέλλον 
της κομματικής εφημερίδας 
ήταν θυελλώδης και επιβεβαί-
ωσε πως ενόψει συνεδρίου οι 
παρεμβάσεις των κορυφαίων 
στελεχών των τάσεων θα ανε-
βάσουν το θερμόμετρο στο 
κόκκινο. Ο Αλέξης Τσίπρας με 
την απόφαση για τη συνέχιση 
της κυκλοφορίας του καθημε-
ρινού φύλλου, που χαρακτηρί-
στηκε και πολιτική, έδειξε πως 
είναι ο κυρίαρχος του παιχνι-
διού. Στο Πολιτικό Συμβούλιο 
της Πέμπτης, ο Νίκος Φίλης 
ήταν το πρόσωπο που συγκρού-
στηκε περισσότερο με την προ-
εδρική ομάδα. Και το τελευταίο 
διάστημα με τις παρεμβάσεις 
του ο τομεάρχης Παιδείας, για 
κάποιους, φαίνεται να παίρνει 
τη σκυτάλη του άτυπου επικε-
φαλής της εσωκομματικής αντι-
πολίτευσης από τον Ευκλείδη 
Τσακαλώτο.

Η συνεχής επαναφορά της 
πρότασής του για τοποθέτηση 
επιτροπής που θα περνάει από 
το μικροσκόπιο τις ενέργει-
ες 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 εφη-
μερίδας. Ο ίδιος φέρεται να 
πρότεινε πρώτος σε αυτό το 
εγχείρημα να είναι ο Αλέξης 
Τσίπρας. Aλλοι, ωστόσο, τον 
χαρακτήρισαν προκλητικό, κα-
τηγορώντας τον πως επιθυμεί 
ακόμα και να ελέγξει τις απο-
λύσεις που θα γίνουν. Είναι 
γεγονός πως το τρίγωνο Φίλη, 
Γεροβασίλη, Τζανακόπουλου 
άναψε φωτιές στη συνεδρία-
ση, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της «Κ». 

«Eλεος, Νίκο. Το έχουμε 
εξαντλήσει. Το θέμα έχει λή-
ξει. Σταμάτα να επανέρχεσαι 
και να προκαλείς», φέρεται να 
του είπε η γραμματέας της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας. Σύμ-
φωνα με άλλες ασφαλείς πη-
γές, τα πνεύματα οξύνθηκαν 
όταν ο κ. Φίλης έκανε λόγο για 
μια «αδίστακτη ηγετική ομά-
δα», στη βάση πως η «Αυγή» 
θα πρέπει να είναι μια εφημε-
ρίδα συμπεριληπτική και όχι 
απλώς προέκταση των κομμα-
τικών δελτίων Τύπου. Τη σκυ-
τάλη πήρε ο ∆. Τζανακόπου-
λος, ο οποίος μαζί με την Oλγα 
Γεροβασίλη συγκρούστηκε σε 
υψηλούς τόνους με τον πρώην 
υπουργό Παιδείας. «Απαράδε-
κτο να προσβάλλεις με αυτόν 
τον τρόπο συντρόφους», του 
απάντησε ο γραμματέας της 
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι καλά γνωρίζοντες τις 
ισορροπίες στην Κουμουν-
δούρου εξηγούν πως πέρα από 
το κύμα συμπαράστασης στα 
social media, το κλίμα στη συ-
νεδρίαση ήταν ένας από τους 
λόγους που ο Αλέξης Τσίπρας 
προτίμησε να καταφύγει σε 
μια συνθετική πρόταση και 
να μην προχωρήσει στην ανα-
στολή της έκδοσης του καθη-
μερινού 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 δι-
οίκησης 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 λουκέ-
του είχε προκρίνει και ο Νίκος 
Βούτσης στον «καφέ» της Τε-
τάρτης, που προηγήθηκε του 
Πολιτικού Συμβουλίου. 

Με αυτά τα δεδομένα, από 
πολύ νωρίς το πρωί της Πέ-
μπτης 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 εμφανί-
στηκαν 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-

ση, δηλαδή, θα γίνει σε καθε-
στώς λειτουργίας του φύλλου. 
Oσα ακούστηκαν, άλλωστε, 
σύμφωνα με πληροφορίες μέ-
σα στο Π.Σ. είναι ενδεικτικά 
της κατάστασης που επικρατεί 
για τις αργομισθίες που ακόμα 
υπάρχουν.

Αλλαγή συσχετισμών

Το συνέδριο, όπως είχε δη-
μοσιεύσει η «Κ» μέσα στην 
εβδομάδα, «κλείδωσε» για τις 
31 Μαρτίου και η ημερομηνία 
αυτή φαίνεται να είναι κομβι-
κή για τον Αλέξη Τσίπρα. Κατ’ 
αρχάς η νέα Κεντρική Επιτρο-
πή θα αποτυπώσει τις ισορρο-
πίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016, 
Τσακαλώτος, Φίλης, Βούτσης, 
Ξανθός, ∆ραγασάκης, Σκουρ-
λέτης, Πολάκης, Παππάς, ∆ού-
ρου, Ρήγας συμπλήρωναν τη 
δεκάδα των πρώτων σε ψή-
φους. Στο πολιτικό πεδίο, στον 
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως μέχρι 
τότε το κόμμα θα έχει πάρει 
μια καλή δημοσκοπική ανάσα 
λόγω της αποτυχίας της κυ-
βέρνησης στη διαχείριση της 
πανδημίας, αλλά και από το 
κύμα της ακρίβειας που αδυ-
νατεί ήδη να ελέγξει. Σε αυτό 
το χρονικό σημείο θα έρθει η 
κορυφαία κομματική διαδικα-
σία που παραδοσιακά δρα συ-
σπειρωτικά και δίνει μια επι-
πλέον 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 Κου-
μουνδούρου θεωρούν πως εί-
ναι ρεαλιστικό.

Εσωκομματικές
κόντρες στην «αυγή»
του 2022

Στην Κουμουνδούρου 
πιστεύουν πως έως το 
συνέδριο, στις 31 Μαρ-
τίου, θα έχουν πάρουν 
δημοσκοπική ανάσα 
λόγω της αποτυχίας 
της κυβέρνησης 
στη διαχείριση 
της πανδημίας.

Χαμόγελα για το γεγονός ότι η 
μετάλλαξη «Ομικρον» αποδει-
κνύεται διαχειρίσιμη, αλλά και 
προβληματισμός για το δημο-
σιονομικό και πολιτικό κόστος 
της επέλασης της ακρίβειας, με 
επίκεντρο το ράλι στις τιμές της 
ενέργειας, επικρατεί στο Μέγα-
ρο 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 πλη-
θωρισμού, που τον περασμένο 
μήνα «σκαρφάλωσε» έπειτα από 
πολλά χρόνια στο 5,1%. Εάν οι 
ανωτέρω προβλέψεις επιβεβαι-
ωθούν, η κυβέρνηση εκτιμάται 
πως θα έχει ξεπεράσει «αναίμα-
κτα» μια ακόμη από τις διαδοχι-
κές κρίσεις που έχει συναντήσει 
στην έως τώρα θητεία της. Σε 
αντίθετη περίπτωση, όπως προ-
αναφέρθηκε, αναγνωρίζεται πως 
θα υπάρξει κόστος, που πάντως 
μπορεί να είναι «ελεγχόμενο», 
καθώς όπως τονίζεται:
• Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι, 
όπως και ο κορωνοϊός, οι ανατι-
μήσεις δεν είναι ελληνικό πρό-
βλημα αλλά παγκόσμιο.
• Η κυβέρνηση καταβάλλει προ-
σπάθειες για τη μεγαλύτερη δυ-
νατή απορρόφηση των συνεπει-
ών της ακρίβειας, στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της οικονο-
μίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, συ-
νεργάτες του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη υπογραμ-
μίζουν ότι θα συνεχιστεί τον 
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η 
επιδότηση των λογαριασμών 

ρεύματος για πολίτες αλλά και 
επιχειρήσεις, ώστε να απορρο-
φηθεί και μέρος της αύξησης 
στις τιμές των προϊόντων. Επί-
σης, όπως προανήγγειλε ο κ. 
Μητσοτάκης, από την 1η Μα-
ΐου θα υπάρξει νέα αύξηση του 
κατώτατου μισθού. Αντιθέτως, 

στην «εργαλειοθήκη» της κυ-
βέρνησης δεν υπάρχει η μείωση 
του ΦΠΑ σε προϊόντα. Οπως λέ-
γεται, το δημοσιονομικό κόστος 
θα ήταν μεγάλο, ενώ θα αποτε-
λούσε «ρίσκο» για την εικόνα 
της χώρας στις αγορές η λήψη 
μέτρων που δεν έχουν υιοθετή-
σει κράτη με πολύ ισχυρότερες 
οικονομίες. 

Σε αντίθεση με την ακρί-
βεια, αισιοδοξία επικρατεί ότι 
είναι θέμα λίγου χρόνου η έξο-
δος από τη στενωπό της μετάλ-
λαξης «Ομικρον». Κυβερνητικά 
στελέχη αναφέρουν πως υπάρ-
χουν σαφείς ενδείξεις επιπεδο-
ποίησης των κρουσμάτων και 
ότι από τον Φεβρουάριο θα εί-
ναι σαφής η αποκλιμάκωση. Οι 

ίδιες πηγές προσθέτουν πως δι-
αφαίνεται ισορροπία στο ισοζύ-
γιο εισιτηρίων και εξιτηρίων στα 
νοσοκομεία, ενώ αποδίδουν την 
τρέχουσα αύξηση στις διασωλη-
νώσεις στην προηγούμενη φάση 
της πανδημίας, όπου ήταν ισχυ-
ρή η μετάλλαξη «∆έλτα». Ετσι, 
σύμφωνα με κυβερνητικά στελέ-
χη, τον επόμενο μήνα αναμένε-
ται σαφής βελτίωση της επιδη-
μιολογικής εικόνας της χώρας, 
η οποία θα συνοδευτεί και από 
την άρση των –λίγων– περιο-
ριστικών μέτρων που τέθηκαν 
σε ισχύ τις ημέρες πριν από την 
Πρωτοχρονιά. 

Οι θετικές εξελίξεις αναφορι-
κά με την πορεία της πανδημίας 
εξηγούν και την απόφαση του 
πρωθυπουργού να μην επεκτεί-
νει 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 εμβολια-
στικά κέντρα το 30%-40% της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας, το «κέρδος» θα ήταν περιο-
ρισμένο: 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 εμ-
φανιστεί κάποια νέα μετάλλα-
ξη και υπάρξει, όπως εκτιμά-
ται 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 Ανάκαμ-
ψης. Η συγκεκριμένη προοπτι-
κή ενισχύει τη διακηρυγμένη 
θέση του πρωθυπουργού ότι η 
κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος 
της τετραετίας.

Τα χαμόγελα για την «Ομικρον»
και το στοίχημα της ακρίβειας
Γιατί εκτιμάται πως «το 2022 και το 2023 θα είναι καλές χρονιές» – Το «όχι» σε εκλογές Θυελλώδες συμβούλιο στον ΣΥΡΙΖΑ

«Φως στο τούνελ» 
στις αρχές Φεβρουαρίου 
με την πανδημία 
και πριν από το τέλος 
του πρώτου εξαμήνου 
με τις ανατιμήσεις 
«βλέπει» η κυβέρνηση.

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).
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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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Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ

Eκπληκτος παρακολουθώ, τις τε-
λευταίες ημέρες, να κυριαρχεί 
στον δημόσιο διάλογο μια έντο-
νη αντιπαράθεση με αφορμή την 
απόφαση του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων να ορί-
σει ανώτατη επιτρεπόμενη τι-
μή των PCR τεστ στην Ελλάδα 
στα 47 ευρώ. Πρωταγωνιστής... 
ο «συνήθης ύποπτος». Κατά την 
προσφιλή του τακτική, ο ΣΥΡΙΖΑ 
επέλεξε να κάνει και εδώ αντιπο-
λίτευση, διακινώντας μια σειρά 
από ανακρίβειες, ψέματα και μύ-
θους προκειμένου να αποκομί-
σει 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 ανώτα-
τη επιτρεπόμενη τιμή των PCR 
τεστ. Πρόκειται, δηλαδή, για 
πλαφόν κι όχι διατίμηση (ορι-
ζόντια τιμή). Τι σημαίνει αυτό; 
Ουδείς μπορεί να χρεώσει το 
τεστ σε τιμή υψηλότερη των 47 
ευρώ. Oποιος θέλει, όμως, μπο-
ρεί να το χρεώσει φθηνότερα, 
όπως, άλλωστε, συμβαίνει στην 
πράξη.

 
Μύθος 2ος: Στην Ελλάδα δεν λει-
τουργεί ο ανταγωνισμός στα PCR 
τεστ.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα 
στην αγορά μπορεί κάθε πολί-
της να υποβληθεί σε PCR τεστ 
πληρώνοντας 40, 35, ακόμη και 
30 ευρώ (οι αριθμοί είναι πραγ-
ματικοί από συγκεκριμένα δι-
αγνωστικά κέντρα). Πρόκειται 
για την τιμή που χρεώνεται το 
μεμονωμένο τεστ. Σε περιπτώ-

σεις μαζικών παραγγελιών από 
συλλογικούς φορείς, οι τιμές εί-
ναι ακόμη χαμηλότερες.

 
Μύθος 3ος: Αφού ένας δήμος μπο-
ρεί να εξασφαλίσει τιμή 27 ευ-
ρώ ανά PCR τεστ, γιατί όχι και 
το ∆ημόσιο.

Η αλήθεια είναι ότι η ανώτα-
τη τιμή λιανικής πώλησης δεν 
έχει καμία σχέση με το όποιο 
αποτέλεσμα του όποιου διαγω-
νισμού μαζικής προμήθειας PCR 
τεστ. Επαναλαμβάνω ότι επειδή 
ακριβώς θεσπίσαμε πλαφόν κι 
όχι διατίμηση (οριζόντια τιμή), 
γι’ αυτό και λειτουργεί ο ανταγω-
νισμός 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 θέ-
σω διαφορετικά: ίδια τιμή έχει 
ένα προϊόν όταν κάποιος προ-
μηθεύεται 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 περισ-
σότερες 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 αντα-
γωνισμός 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 μειώσα-
με το πλαφόν στα 47 ευρώ από 
τα 60 ευρώ που είχε καθοριστεί 
πέρυσι προκειμένου να κατα-
στεί εφικτό από τη μια να επι-
βιώσει και το τελευταίο επαρ-
χιακό εργαστήριο, και από την 
άλλη να λειτουργεί ο ανταγω-
νισμός συμπιέζοντας σημαντι-
κά 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 (θε-
μιτό) κέρδος.

Εάν το πλαφόν καθοριζόταν 
χαμηλότερα, τότε αφενός θα 
επρόκειτο για το μεγαλύτερο 
δώρο στις μεγάλες αλυσίδες δι-
αγνωστικών κέντρων και αφε-
τέρου θα έβλαπτε τη δημόσια 
υγεία. Το πρώτο είναι προφα-
νές: αφού δεν θα μπορούσαν 
τα μικρά εργαστήρια να παρέ-
χουν PCR τεστ, οι πολίτες θα 
κατέφευγαν μαζικά στις μεγά-

λες αλυσίδες. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, όμως, η επιβάρυνση 
των διαγνωστικών κέντρων θα 
ήταν τέτοια που ενώ σήμερα ο 
χρόνος ανακοίνωσης αποτελε-
σμάτων είναι συνήθως 24-48 
ώρες, θα επιμηκυνόταν έτι πε-
ραιτέρω στις 3-4 ημέρες λόγω 
του μεγάλου φόρτου εργασίας.

 
Μύθος 6ος: Θα μπορούσαν να 
αδειοδοτηθούν ακόμη πολλοί 
φορείς, όπως δήμοι, να διενερ-
γούν PCR τεστ.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι 
τόσο απλό όσο ακούγεται ένας 
μη εξειδικευμένος φορέας να 
κάνει PCR τεστ. ∆ηλαδή προ-
σέλαβα έναν γιατρό, αγόρασα 
ένα μηχάνημα, το εγκαθιστώ 
σε μια αίθουσα και κάνω PCR 
τεστ. Χρειάζονται ο κατάλλη-
λος χώρος, το κατάλληλο προ-
σωπικό, η διάθεση των ιατρι-
κών αποβλήτων. Και όλα αυτά 
με πιστοποίηση διαδικασιών και 
ελέγχους. ∆εν πρόκειται για μια 
απλή επένδυση, είναι θέμα δη-
μόσιας υγείας πρωτίστως.

 
Καταρρίπτοντας έναν προς έναν 
τους μύθους του ΣΥΡΙΖΑ, ανα-
λογίζομαι πόσο επικίνδυνη και 
εθνικά επιζήμια είναι η αντιπο-
λιτευτική τακτική που ακολου-
θεί. Οσο εξακολουθεί να χρησι-
μοποιεί την πανδημία ως πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης και να 
προσβλέπει στην αποτυχία της 
κυβέρνησης –ακόμα και αν αυτό 
λειτουργεί εις βάρος της κοινωνί-
ας– τόσο θα απομακρύνεται από 
την πραγματικότητα και θα ζει 
με τους μύθους που έχει επιλέξει.

 
* Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εάν το πλαφόν καθορι-
ζόταν χαμηλότερα, τότε 
θα επρόκειτο για το με-
γαλύτερο δώρο στις με-
γάλες αλυσίδες διαγνω-
στικών κέντρων 
και θα έβλαπτε 
τη δημόσια υγεία.

Α Π Ο Ψ Η

Αλήθειες και μύθοι για την τιμή των PCR τεστ
Του ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ*
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Με την πόρτα ανοιχτή για διάλογο 
αλλά με ανυποχώρητη στάση ως 
προς την προάσπιση των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων καθώς και 
έναντι των τουρκικών διεκδική-
σεων στέκεται η Αθήνα, κάτι το 
οποίο αντικατοπτρίζεται εύγλωτ-
τα στη δήλωση που παραχώρη-
σε η Πρόεδρος της ∆ημοκρατί-
ας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
στην «Κ». Η κ. Σακελλαροπούλου 
εκφράζει την επιθυμία για συ-
νύπαρξη, υπογραμμίζει το χρέ-
ος στη μνήμη και διαμηνύει ότι 
ουδεμία υποχώρηση δεν πρό-
κειται να γίνει έναντι απαράδε-
κτων διεκδικήσεων. Η Πτ∆ δέ-
χθηκε ανοίκεια επίθεση από το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
όταν μίλησε για τη γενοκτονία 
του ποντιακού ελληνισμού και 
το χρέος του κράτους να διαφυ-
λάξει τη μνήμη.

Η επίθεση κατά της κ. Σακελ-
λαροπούλου καταγράφηκε λίγες 
ημέρες αφότου η Aγκυρα επέ-
στρεψε και στην τακτική των 
προκλήσεων επί του πεδίου, μά-
λιστα με αυξημένη χρήση των 
UAV, προκειμένου να προβλη-
θεί 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 απόη-
χο του αμερικανικού non paper 
που ανακοίνωνε στην Αθήνα 
την απόφαση της Ουάσιγκτον 
να μη συνεχίσει να στηρίζει τον 
αγωγό EastMed αλλά και ενθάρ-
ρυνε τα εμπλεκόμενα μέρη να 
πράξουν το ίδιο. 

Θερμό κλίμα

Παρότι –εκ πρώτης όψε-
ως– ασύνδετη με τις περί τον 
EastMed ανακοινώσεις, η από-
φαση για αναβολή των σεισμι-
κών ερευνών στα νοτιοδυτι-
κά της Κρήτης επιδείνωσε την 
ατμόσφαιρα. Επειτα από αυτή 
την εξέλιξη, ήλθε και η πρότα-
ση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
για διάλογο, εν μέσω και αυτή 
διαρκών απειλών, όπως εκείνες 
του Χουλουσί Ακάρ σχετικά με 
το δικαίωμα της Ελλάδας να δι-
ατηρεί Ενοπλες ∆υνάμεις στο 
έδαφός της και δη στο Ανατο-
λικό Αιγαίο.

Για την Ελλάδα ο διάλογος 

έχει θεσμοθετημένες μορφές 
(διερευνητικές επαφές, μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πο-
λιτικός διάλογος και εσχάτως 
«θετική ατζέντα») και οποιαδή-
ποτε 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 ελληνο-
τουρκικά και στην Αθήνα ου-
δείς αναμένει ότι οι τόνοι θα πέ-
σουν – ιδιαίτερα καθώς το έτος 
είναι προεκλογικό, ο κ. Ερντογάν 
δεν μπορεί παρά να συνεχίσει 
να επενδύει στην εθνικιστική 
ρητορική.

Ο αναθεωρητισμός και η ανα-
νεωμένη επιθετικότητα συνδέ-
ονται και με την απόφαση της 
κυβέρνησης να εκσυγχρονίσει 
τις Ενοπλες ∆υνάμεις (Ε.∆.), οι 

οποίες έπειτα από μια δεκαε-
τία απαξίωσης οπλικών συστη-
μάτων και αποεπένδυσης στον 
ερευνητικό τομέα χρήζουν επει-
γόντως άλματος στον 21ο αιώνα.

Τα πρώτα έξι μαχητικά τύπου 
Rafale που προσγειώνονται στη 
Τανάγρα στις 19 Ιανουαρίου, η 
παρουσία του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπου-
λου στα ναυπηγεία όπου θα κα-
τασκευαστούν οι νέες φρεγάτες 
του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) 
την περασμένη Πέμπτη, καθώς 
και οι διαρκείς αποφάσεις για 
νέα προγράμματα μικρότερου 
κόστους αλλά αυξημένης ποιο-
τικής σημασίας για την ενίσχυ-
ση του αξιόμαχου των Ε.∆., δεν 
είναι παρά ψηφίδες σε ένα ευ-
ρύτερο μωσαϊκό συγκρότησης 
μιας νέας αποτροπής.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσο-
νται και οι εργώδεις διπλωμα-

τικές πρωτοβουλίες του υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου ∆ένδια, ο 
οποίος μόνο το τελευταίο δίμη-
νο έχει πραγματοποιήσει έναν 
άνευ προηγουμένου μαραθώνιο 
στην Αφρική (και όχι μόνο). Σε 
αυτή τη διπλωματική προσπά-
θεια τον κορυφαίο ρόλο έχει 
βεβαίως ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος 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 κρί-
σιμο για την ουσιαστική εμβά-
θυνση των σχέσεων της Αθή-
νας με το Παρίσι, μάλιστα με 
κινήσεις που αναμένεται ότι 
θα διευρύνουν με απτούς τρό-
πους την αμυντική συμφωνία 
που υπογράφηκε τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο. 

Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας
Σε εγρήγορση η ελληνική πλευρά μετά τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την επίθεση στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η Τουρκία σχεδιάζει να ενισχύσει 
τον στόλο της με δεκάδες οπλι-
σμένα μη επανδρωμένα σκάφη, 
αποκάλυψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν στην τελετή καθέλκυσης 
της κατασκοπευτικής κορβέτας 
«Ufuk», η οποία ανήκει στις μυ-
στικές υπηρεσίες. «Με την εμπει-
ρία που αποκτήσαμε με τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, ήδη 
ναυπηγούμε οπλισμένα μη επαν-
δρωμένα πλοία. Τώρα εργαζόμα-
στε πάνω στα συστήματα με τα 
οποία αυτά τα σκάφη θα κυκλο-
φορούν σαν κοπάδι στις θάλασ-
σες». Σύμφωνα με τον Ερντογάν, 
η Αγκυρα επεξεργάζεται συστή-
ματα τα οποία θα μπορούν να 
κατευθύνουν ταυτόχρονα τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη της 
Τουρκίας, μαζί με τα οπλισμένα 
μη επανδρωμένα σκάφη, σε συ-
ντονισμό από τις δυνάμεις του 
Ναυτικού και της Αεροπορίας.

Αυτό που προκάλεσε εντύ-
πωση είναι πως ενώ ο υπουρ-
γός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ, 
όπως και ο πρόεδρος της ∆ιεύ-
θυνσης Εξοπλισμών Ισμαΐλ Ντε-
μίρ, αποκάλεσαν την κορβέτα 
«Ufuk» ως «πλοίο εκπαίδευσης 
και δοκιμών», ο Ερντογάν ξεκα-
θάρισε πως το πλοίο είναι «κα-
τασκοπευτικό».  

«Το πλοίο “Ufuk” θα συμβά-
λει στην ασφάλεια και τη συλ-

λογή πληροφοριών για τη χώ-
ρα μας. Ας είναι καλορίζικο στη 
ΜΙΤ (σ.σ. μυστικές υπηρεσίες 
της Τουρκίας)», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά. Στην τελετή καθέλ-
κυσης του συγκεκριμένου πλοί-
ου παρέστη και ο διοικητής της 
ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Τουρκίας το 
συγκεκριμένο πλοίο θα ενισχύ-
σει τις δυνατότητες της ΜΙΤ για 
να συλλέγει πληροφορίες «στην 
ξηρά, στις θάλασσες και τους αι-
θέρες». Παράλληλα υποσχέθηκε 
την αποστολή και δορυφόρου 
της ΜΙΤ στο ∆ιάστημα! Κατά τη 
διάρκεια της τελετής που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ναυπηγείο της 
περιοχής Τούζλα της Κωνσταντι-
νούπολης, όλοι οι ομιλητές ανα-
φέρθηκαν στο δόγμα της «Γα-
λάζιας 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 κα-
λύτερη προστασία της “Γαλά-

ζιας Πατρίδας”. Για την ασφά-
λειά της κάνουμε πολλά βήματα 
που ενισχύουν τον στόλο μας και 
αποκτά μεγαλύτερη αποτρεπτι-
κή δύναμη». O Ταγίπ Ερντογάν 
αναφέρθηκε στα προγράμματα 
του Ναυτικού της Τουρκίας τα 
οποία ήδη βρίσκονται σε εξέλι-
ξη, όπως τo πρόγραμμα ναυπή-
γησης τεσσάρων φρεγατών, με 
τη φρεγάτα «Istanbul» να έχει 
ήδη καθελκυστεί. Υπενθύμισε 
το πρόγραμμα ναυπήγησης φρε-
γατών αεράμυνας TF-2000, στη 
ναυπήγηση του πλοίου αμφίβι-
ων επιχειρήσεων «Aadolu» (στην 
έναρξη της ναυπήγησης το απο-
καλούσαν αεροπλανοφόρο) και 

υποσχέθηκε τη ναυπήγηση και 
αεροπλανοφόρου.

Εμπειροι αναλυτές υποστηρί-
ζουν πως η ενίσχυση της ελλη-
νικής αεροπορίας με τα μαχη-
τικά 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 συμβο-
λή της εθνικής της αμυντικής 
βιομηχανίας θεωρούνταν πως 
θα έφερναν την απόλυτη υπε-

ροπλία της Τουρκίας. Ομως η 
ελληνική απάντηση με νέα εξο-
πλιστικά προγράμματα ήταν ο 
λόγος που ο κ. Ακάρ πολλές φο-
ρές δήλωσε πως «είναι πρόκλη-
ση, μάταιος κόπος και σπατά-
λη πόρων», ενώ ο κ. Ερντογάν 
στη συνομιλία του με τον Γάλλο 
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε 
ισχυριστεί πως «οι Ελληνες δεν 
έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να εξοφλήσουν την αγο-
ρά των οπλικών συστημάτων».

Η εμμονή με τα νησιά

Στην Τουρκία υπάρχει η άπο-
ψη πως ένας σημαντικός λόγος 
για τον οποίο η Αγκυρα επιμένει 
στο ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών, δεν είναι 
μόνο η αμφισβήτηση της κυρι-
αρχίας τους, όπως αναφέρει η 
επιστολή που εστάλη από την 
Τουρκία στον ΟΗΕ, αλλά και η 
απόκτηση του ελέγχου στην πε-
ριοχή του Αιγαίου και της Ανα-
τολικής Μεσογείου. Στρατιωτικοί 
αναλυτές έχουν αποκαλύψει πως 
παρά τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα της Τουρκίας, τα στρατι-
ωτικοποιημένα νησιά θεωρού-
νται  «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. Ερ-
ντογάν στη συνάντηση που είχε 
στην Αγκυρα με τους πρεσβευτές 
των χωρών - μελών της Ε.Ε. ζή-
τησε διάλογο με την Ελλάδα και 
τόνισε ότι «έχουμε κάνει μεγά-
λες προσπάθειες για την αποκλι-
μάκωση της έντασης. Αρχίσαμε 
να εργαζόμαστε συμφωνώντας 
να δημιουργήσουμε μια θετική 
ατζέντα. Πιστεύω ειλικρινά ότι 
ως δύο γειτονικές χώρες, μπο-
ρούμε να επιλύσουμε τα ζητή-
ματά μας με απευθείας και εποι-
κοδομητικό διάλογο».

Ανέφερε επίσης πως «η Ε.Ε. 
εξακολουθεί να είναι η στρατη-
γική προτεραιότητα της Τουρκί-
ας» και ζήτησε το άνοιγμα «μιας 
νέας σελίδας στις σχέσεις των 
δυο πλευρών», όμως κατηγόρη-
σε 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 σχέ-
σεων με την Τουρκία, με το να 
απαλλαγεί από τη στρατηγική 
μυωπία το 2022. Πρέπει να απο-
τραπεί η υπονόμευση των σχέ-
σεων Τουρκίας - Ε.Ε. με την κα-
ταφυγή πίσω από το πρόσχημα 
της αλληλεγγύης εντός της Ενω-
σης. Για να γίνει αυτό, ορισμένα 
μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν 
τις προσπάθειές τους, τα προ-
βλήματά τους με την Τουρκία 
να τα λύνουν στους διαδρόμους 
της Ενωσης», κατέληξε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν 
ναυπηγεί συνεχώς 
πολεμικά, επιμένει 
στη «Γαλάζια Πατρίδα» 
και κατηγορεί την Ε.Ε. 
επειδή στηρίζει
Ελλάδα και Κύπρο!

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.

«Κοπάδι» μη επανδρωμένων κατασκοπευτικών σκαφών

Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευ-
ρωπαϊκή ∆ημοκρατία, που σέβε-
ται απόλυτα το διεθνές δίκαιο 
και τις σχέσεις καλής γειτονί-
ας. Η διασφάλιση της ειρήνης, 
της ασφάλειας και της σταθε-
ρότητας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και στην Ανατολική 
Μεσόγειο συνιστά θεμέλιο της 
εθνικής μας στρατηγικής. Ουδέ-
ποτε εγκαταλείψαμε τον δρόμο 
της διπλωματίας, με γνώμονα το 
συμφέρον της πατρίδας και την 
ευημερία της ευρύτερης περιο-
χής. Επιδιώκουμε διαχρονικά τη 
συνεργασία με την Τουρκία και 
επενδύουμε στην αρμονική συ-
νύπαρξη και φιλία των δύο λα-
ών. Καμία υποχώρηση, ωστόσο, 

δεν χωρεί έναντι απαράδεκτων 
διεκδικήσεων και επιθετικών 
ενεργειών.

 
Η χώρα μας τιμά με συγκίνηση 
τα εκατοντάδες χιλιάδες θύμα-
τα των Ελλήνων του Πόντου. Η 
αναγνώριση της Γενοκτονίας εί-
ναι το ελάχιστο χρέος μας στη 
θυσία του ποντιακού ελληνι-
σμού και στην ηρωική συμβολή 
εκείνων που διασώθηκαν στην 
ανόρθωση, οικονομική και πο-
λιτισμική, του ελληνικού κρά-
τους στον 20ό αιώνα. Η διαφύ-
λαξη 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. Υπεν-
θυμίζει τη δύναμη της συγχώ-
ρεσης και την αξία της αλληλο-
κατανόησης.

 
Η άγνοια της Ιστορίας γεννά 
στερεότυπα και προκαταλή-
ψεις, εσωστρέφεια και διαιρέ-
σεις. Οι σιωπές του παρελθόντος 
γεννούν τις διαφορές του μέλ-
λοντος. Η ιστορική γνώση και 
παραδοχή είναι μια πράξη γεν-
ναιότητας και αυτοσυνείδησης. 
Αυτήν οφείλει να αναλαμβάνει 
πρωτίστως και παραδειγματικά 
η πολιτική τάξη, συμβάλλοντας 
στον νηφάλιο διάλογο και στην 
κοινή πορεία των εθνών.

Πράξη γενναιότητας η ιστορική παραδοχή 
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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.

«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.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Του ανταποκριτή μας

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ
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Φανατικοί αντιεμβολιαστές που 
όταν η COVID-19 τους οδηγεί σε 
κλίνη εντατικής θεραπείας αντι-
λαμβάνονται το λάθος και ορκίζο-
νται ότι όταν βγουν από τη ΜΕΘ 
θα κάνουν καμπάνια υπέρ του εμ-
βολιασμού. Αμετανόητοι συγγε-
νείς ασθενών που επιμένουν ότι 
ο SARS-CoV-2 δεν υπάρχει. Η μο-
ναξιά του ασθενούς με COVID-19 
στη ΜΕΘ και οι μοναχικοί θά-
νατοι. Αλλά και η ευγνωμοσύνη 
ασθενών που ακόμα και μήνες 
μετά την έξοδό τους από τη μο-
νάδα δεν ξεχνούν το προσωπικό 
που τους βοήθησε στην πολύ δύ-
σκολη μάχη.

Το προσωπικό των μονάδων 
εντατικής θεραπείας, που στις 
αρχές Μαρτίου συμπληρώνει δύο 
χρόνια από την πρώτη συνάντη-
ση με τον κορωνοϊό, παραμένει 
στις επάλξεις εξαντλημένο από 
τα συνεχόμενα πανδημικά κύμα-
τα. Κουράγιο παίρνει όταν ένας 
ασθενής βγαίνει νικητής από τη 
μάχη. Οπως σημειώνει στην «Κ» 
ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσο-
κομείου Λάρισας Απόστολος Κο-
μνός, «όταν βγαίνει ζωντανός ο 
ασθενής από τη ΜΕΘ δεν λογα-
ριάζεις κούραση και συμμετέχεις 
στη χαρά του. Την κούραση τη 
νιώθεις όταν πεθαίνει». 

Από την αρχή της επιδημίας 
στη χώρα μας έως τα τέλη ∆ε-
κεμβρίου 2021 περισσότεροι από 
11.000 ασθενείς με COVID-19 εί-
χαν νοσηλευθεί σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας. Σε αυτή τη φά-
ση της πανδημίας λειτουργούν 
690 κλίνες σε ΜΕΘ COVID, με 
την πληρότητα αυτών να αγγί-
ζει το 90%. Σε ποσοστό που κυ-
μαίνεται 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 περι-
μένουν 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 Σωτη-
ρία, Αντωνία Κουτσούκου. «Τις 
συνέπειες αυτής της τεράστιας 
αύξησης των κρουσμάτων που 
αποδίδεται στο στέλεχος “Ομι-
κρον” δεν τις έχουμε δει ακόμα 
στις μονάδες. Είμαστε όμως επι-
φυλακτικοί. ∆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% εμβολι-
ασμένοι με δύο δόσεις. «Ασθενή 
που να έχει κάνει 3η δόση δεν 
έχουμε δει στη ΜΕΘ». 

Η κ. Κουτσούκου περιγρά-
φοντας την εμπειρία της με την 
COVID-19 αναφέρει: «Συνειδητο-

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 προ-
σωπικό δένεται με τους ασθενείς. 
Πάντα γινόταν αυτό, αλλά επειδή 
στην COVID-19 οι ασθενείς στε-
ρούνται επαφής με τους δικούς 
τους ανθρώπους, αυτή η σχέση 
αποκτά άλλη διάσταση», τονίζει 
η καθηγήτρια και συνεχίζει λέ-
γοντας ότι «βλέπουμε ασθενείς 
που τα κατάφεραν και έρχονται 
να μας ευχαριστήσουν. Βλέπου-
με ασθενείς που ήταν φανατι-
κοί εναντίον των εμβολίων και 
το έχουν μετανιώσει. Αυτό που 
μου έχει μείνει είναι οι αντιεμ-
βολιαστές ασθενείς που έλεγαν 

ότι όταν βγουν από τη μονάδα 
θα κάνουν καμπάνια υπέρ του 
εμβολιασμού, αλλά δεν τα κα-
τάφεραν 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 υπη-
ρέτησε μαζί με άλλους εντατι-
κολόγους από την Αττική στη 
νέα μονάδα του νοσοκομείου Πα-
πανικολάου της Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να συνδράμει τους 
συναδέλφους της που αντιμετώ-
πισαν τη σφοδρή επίθεση του 

τέταρτου πανδημικού κύματος. 
Στο νοσοκομείο Παπανικο-

λάου το 95% των ασθενών που 
νοσηλεύονταν ήταν ανεμβολία-
στοι και σύμφωνα με την κ. Θεο-
δωρακοπούλου σε πολλές περι-
πτώσεις επέμεναν στην επιλογή 
τους. Οπως τονίζει, «για εμένα 
είναι αδιανόητο να επιλέγεις τον 
θάνατο. Είδαμε ολόκληρες οικο-
γένειες να χάνονται. Και μικρό 
ποσοστό φαίνεται να αλλάζουν 
γνώμη σχετικά με τα εμβόλια. 
Θυμάμαι περίπτωση όπου ο πα-
τέρας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ λό-
γω COVID-19 και από τους δύο 
γιους του ο ένας αποφάσισε να 
εμβολιαστεί, και ο άλλος έλεγε 
ότι όλα αυτά είναι μια συνωμο-
σία και ότι άλλο πρόβλημα υγεί-
ας είχε ο πατέρας του». 

«Αυτό όμως που μου έχει μεί-

νει εμένα περισσότερο όλο αυ-
τό το διάστημα είναι η μοναξιά 
που νιώθουν οι ασθενείς. Εάν 
ξυπνήσουν, βλέπεις τον φόβο 
στα μάτια τους για το τι θα γί-
νει τώρα, μαζί με ευγνωμοσύνη. 
Είχαμε ασθενείς που μας ρωτού-
σαν “δηλαδή τώρα δεν θα πεθά-
νω;”. 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.

«Το έχω μετανιώσει»

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

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 συνδρά-
μει 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 Ιανου-
άριο σκοτώθηκε σε δυστύχημα 
στον Ολυμπο–, δύο παραιτήσεις 
και μία «κατάρρευση» λόγω κό-
πωσης. Τώρα το νοσοκομείο δι-
αθέτει πάλι έξι γιατρούς εξειδι-
κευμένους, εκ των οποίων ένας 
με μπλοκάκι. 

Εστιάζοντας σε αυτά που θυ-
μάται πιο έντονα αυτά τα δύο 
χρόνια της πανδημίας, ο κ. Κο-
μνός τονίζει ότι «μας έκανε να 
λυγίσουμε όταν πέθανε ο συνά-
δελφός μας στον Ολυμπο, που 
ήταν εξαιρετικός γιατρός και άν-
θρωπος. Μας εκνεύρισε ο αντιεμ-
βολιαστής δικηγόρος και τα σχό-
λιά του για τις διασωληνώσεις και 
μας ενόχλησε όταν συγγενείς αρ-
ρώστων που είχαν καταλήξει μάς 
πληροφορούσαν ότι υπήρχαν δι-
κηγορικά γραφεία που τους προ-
έτρεπαν 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 ευ-
χές και γλυκά στις γιορτές».

Από πολέμιοι...
κήρυκες υπέρ
των εμβολίων
Διευθυντές ΜΕΘ αφηγούνται στην «Κ»

ιστορίες ασθενών που συγκλονίζουν 

«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».

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η επέλαση του στελέχους «Ομικρον» βρίσκει το ΕΣΥ και το προσωπι-
κό 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 άλ-
λο ένα κύμα και μας διαψεύδει. Και το προσωπικό δεν έχει ανταμειφθεί 
ούτε προσδοκά σε κάτι», τονίζει στην «Κ» η καθηγήτρια Πνευμονολογί-
ας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Αντωνία Κουτσούκου. H διευθύ-
ντρια 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 κου-
ράγιο να πολεμήσουμε για μια ημέρα ξεκούρασης. Πρέπει ο κόσμος να 
μας ανακουφίσει, γιατί εάν χρειαστεί υπηρεσίες υγείας θα βρει το προ-
σωπικό του ΕΣΥ εξαιρετικά κουρασμένο. Θα πρέπει να εμβολιαστεί και 
να προσέχει. Ο ιός δεν έχει φύγει ακόμα».

«Δουλεύουμε χωρίς ανάσα»

Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολου-
θούν υγειονομικές αρχές και ειδι-
κοί επιστήμονες την εξέλιξη των 
σκληρών δεικτών σε αυτή την 
πολύ μεγάλη επιδημική έξαρση 
του SARS-CoV-2. Μπορεί να πυ-
κνώνουν οι επιστημονικές ενδεί-
ξεις 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 δια-
γνώσεων έχει μετακυλιστεί σε με-
γαλύτερες 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 ασθε-
νείς που έκανε εισαγωγή σε νο-
σοκομείο της Αθήνας είχε μολυν-
θεί από το στέλεχος «Ομικρον» 
και το υπόλοιπο 50% αφορούσε 
στο «∆έλτα». Αυτά τα ποσοστά 
ενδεχομένως να διαφοροποιού-
νται από περιοχή σε περιοχή 
ανάλογα και με την ταχύτητα 
με την οποία επεκτείνεται το στέ-
λεχος «Ομικρον». Οπως ανέφερε 
στην «Κ» ο διευθυντής της Μο-
νάδας Εντατικής Θεραπείας και 

διευθυντής της Ιατρικής Υπηρε-
σίας του νοσοκομείου Λάρισας, 
Απόστολος Κομνός, σε αυτή τη 
φάση και σύμφωνα με πρώιμα 
αποτελέσματα μελέτης του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον 
καθηγητή Υγιεινής Επιδημιολογί-
ας Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, 
από τα δείγματα στις εισαγωγές 
στα δύο νοσοκομεία της Λάρι-
σας, ποσοστό 33% έως 42% των 
ασθενών έχει προσβληθεί από το 
στέλεχος «Ομικρον». 

Τις τελευταίες εβδομάδες γί-
νεται προσπάθεια ταυτοποίησης 
των στελεχών του SARS-CoV-2 

που έχουν οδηγήσει τους ασθε-
νείς σε Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας σε μεγάλα νοσοκομεία 
της Αττικής. Εως και την περα-
σμένη 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 

ΕΣΥ συνεχίζεται, με περισσότε-
ρους από 5.000 νοσηλευομένους 
ασθενείς με κορωνοϊό στην επι-
κράτεια, εκ των οποίων περισ-
σότεροι από 650 διασωληνωμέ-
νοι 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 ει-
σαγωγών σε νοσοκομεία κατά 
20%. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο 
αριθμός των διασωληνωμένων 
θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα 
για τουλάχιστον δύο εβδομά-
δες. 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 αποδέ-
σμευση κλινών νοσηλείας. 

Από τα τέλη ∆εκεμβρίου η μέ-
ση ηλικία των νέων κρουσμάτων 
έχει αυξηθεί κατά μία δεκαετία. 
Ειδικότερα, την τελευταία εβδο-
μάδα του προηγούμενου έτους 
με την πρώτη μεγάλη έξαρση 
του στελέχους «Ομικρον», η διά-
μεση ηλικία των νέων κρουσμά-
των ήταν τα 29 έτη, ενώ σήμε-
ρα ένα στα δύο νέα κρούσματα 
αφορά ενήλικες 35 έως 64 ετών 
και η διάμεση ηλικία έχει φτά-
σει τα 39 έτη. Και όπως ανέφε-
ρε στην πρόσφατη ενημέρωση 
για την εξέλιξη της πανδημίας η 
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμω-
ξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Πα-

παευαγγέλου, «αυτό σημαίνει 
σοβαρότερη νόσο». 

Την ίδια στιγμή, ένας σημα-
ντικός αριθμός πολιτών άνω των 
60 ετών, που είναι η ομάδα που 
κινδυνεύει περισσότερο από την 
COVID-19, παραμένει ανεμβολί-
αστος, παρά το γεγονός ότι από 
αύριο θα «πληρώσει» αυτή του 
την επιλογή με μηνιαίο χρημα-
τικό πρόστιμο. Με βάση τα δε-
δομένα της ΕΛΣΤΑΤ για τον πλη-
θυσμό των ατόμων άνω των 60 
ετών στη χώρα μας, προχθές 
περίπου 300.000 πολίτες αυτής 
της ηλικιακής ομάδας παρέμε-
ναν ανεμβολίαστοι και δεν εί-
χαν προγραμματίσει ραντεβού 
για εμβόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρ-
χές ∆εκεμβρίου έχει ανακοινωθεί 
το μέτρο της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού για τους άνω 
των 60 ετών, με προθεσμία για 
τον εμβολιασμό τους η οποία λή-
γει σήμερα. Σύμφωνα με το σχε-
τικό θεσμικό πλαίσιο, από σήμε-
ρα σε κάθε πολίτη άνω των 60 
ετών που δεν έχει κάνει έστω 
μία δόση του εμβολίου θα βε-
βαιώνεται διοικητικό πρόστιμο 
100 ευρώ μηνιαίως. Ειδικά για 
τον Ιανουάριο το πρόστιμο θα 
είναι 50 ευρώ. 

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Οι σκληροί δείκτες και η «Δέλτα» που επιμένει

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).
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«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η 
∆ύση καθοδηγείται από την ύβρη 
και κλιμακώνει τις εντάσεις, πα-
ραβιάζοντας τις υποχρεώσεις της 
και την κοινή λογική». Με αυτά τα 
λόγια ο Ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε 
την απογοήτευσή του για τα πενι-
χρά αποτελέσματα των πρόσφα-
των διαβουλεύσεων μεταξύ της 
χώρας του, των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ κατά την ετήσια συνέντευξη 
Τύπου που παραθέτει στους αντα-
ποκριτές του διεθνούς Τύπου στις 
αρχές κάθε καινούργιου χρόνου.

Ο επικεφαλής της ρωσικής δι-
πλωματίας δήλωσε ότι η όποια 
πρόοδος στις συνομιλίες της Γε-
νεύης και των Βρυξελλών περιορί-
στηκε 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 πε-
ραιτέρω προς ανατολάς», τόνισε 
χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο 
πρόεδρος Πούτιν περιμένει εντός 
της επόμενης εβδομάδας αναλυτι-
κή απάντηση, σημείο προς σημείο, 
στις αξιώσεις που έχει διατυπώσει 

η Ρωσία από τις 17 ∆εκεμβρίου 
για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και 
προειδοποίησε ότι «αν οι προτά-
σεις μας απορριφθούν, τότε θα 
αποφασίσουμε με ποιον τρόπο 
θα διασφαλίσουμε σε σταθερή 
βάση την ασφάλειά μας». Απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση, άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυ-
ξης στρατιωτικών δυνάμεων στο 
εξωτερικό. 

Σε άλλο σημείο της συνέντευ-
ξης 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 Συλλο-
γικής Ασφαλείας στο Καζαχστάν.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία υπέ-
στη χθες μεγάλης κλίμακας κυβερ-
νοεπίθεση εναντίον ιστοσελίδων 
και υποδομών κρατικών οργανι-
σμών, συμπεριλαμβανομένου του 
υπουργείου Εξωτερικών και του 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. 
«Ουκρανέ! Ολα τα προσωπικά σου 
δεδομένα έχουν φορτωθεί σε δη-

μόσιο δίκτυο. Ολες οι πληροφο-
ρίες για σένα έγιναν δημόσιες, 
να φοβάσαι και να περιμένεις το 
χειρότερο», έλεγε το μήνυμα που 
εμφανίστηκε ξαφνικά στις ιστοσε-
λίδες των εν λόγω κρατικών υπη-
ρεσιών. 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 «προ-
βοκάτσια» θα εκδηλωθεί στις πε-
ριοχές της ανατολικής Ουκρανίας 
που ελέγχονται από τους ρωσόφω-
νους αυτονομιστές.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος 
υπουργός Οικονομικών, Αντόν 
Σιλουάνοφ, δήλωσε ότι η κυβέρ-
νησή του θα βρει μέσα και τρό-
πους να ανταποκριθεί στις οικο-
νομικές της υποχρεώσεις, ακόμη 
κι αν δρομολογηθούν οι δρακό-
ντειες οικονομικές κυρώσεις που 
έχουν εισηγηθεί στο αμερικανικό 
Κογκρέσο οι ∆ημοκρατικοί, σε πε-
ρίπτωση στρατιωτικής εισβολής 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.

REUTERS, TASS

Λαβρόφ: Εξαντλήθηκε η υπομονή μας
Η Μόσχα ζητάει γραπτές εγγυήσεις για τη μη επέκταση του ΝΑΤΟ

«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 αμερικα-
νική Γερουσία, καθώς ο Ρεπου-
μπλικανός γερουσιαστής Τεντ 
Κρουζ δεν κατόρθωσε να πείσει 
αρκετούς ∆ημοκρατικούς συνα-
δέλφους του ότι πρέπει να επι-
βληθεί νέος γύρος κυρώσεων σε 
όσους εμπλέκονται στην κατα-
σκευή και λειτουργία του αγω-
γού φυσικού αερίου Nord Stream 
2. Το νομοσχέδιο θα επέβαλλε 
κυρώσεις σε Γερμανούς και Ρώ-
σους, τινάζοντας στον αέρα τις 
διπλωματικές προσπάθειες του 
Λευκού Οίκου στην Ευρώπη και 
στη Ρωσία. 

«H πραγματικότητα είναι 
ότι αν δεν πείσουμε τους Ευ-
ρωπαίους συμμάχους μας να 
μην προχωρήσουν στο σχέδιο 
αυτό, όσες κυρώσεις και αν επι-
βάλουμε δεν θα έχουμε αποτέ-
λεσμα», είπε ο ∆ημοκρατικός γε-
ρουσιαστής Κρις Μέρφι. Πέντε 
γερουσιαστές των ∆ημοκρατι-
κών συντάχθηκαν με τους Ρε-
πουμπλικανούς και υπερψήφι-
σαν το νομοσχέδιο αλλά αυτό 
δεν οδήγησε στην έγκρισή του, 
γιατί εντάσσεται στην κατηγο-
ρία νομοσχεδίων που απαιτούν 
ενισχυμένη πλειοψηφία 60 γε-

ρουσιαστών επί συνόλου 100.
Ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι 

διαφωνεί με τη λειτουργία του 
αγωγού, που μεταφέρει ρωσι-
κό αέριο στη Γερμανία παρακά-
μπτοντας την Ουκρανία. Αμερι-
κανοί αξιωματούχοι προσέθεσαν 
ωστόσο ότι ένας νέος γύρος κυ-
ρώσεων θα επιβάρυνε τις σχέ-
σεις των ΗΠΑ με τη Γερμανία, 
σημαντικό σύμμαχο που παίζει 
ρόλο-κλειδί στις συνομιλίες με 
τη Ρωσία και την Ουκρανία. Επί-
σης, ο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί 
του στο Κογκρέσο θεωρούν ότι 
η νέα κυβέρνηση της Γερμανί-
ας έχει αντιρρήσεις για τον αγω-
γό 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 προ-
ηγούμενη γερμανική κυβέρνη-
ση ότι δεν θα επιβληθούν άλλες 
αμερικανικές κυρώσεις σε όσους 
εμπλέκονται στην κατασκευή 
και λειτουργία του αγωγού. Ως 
αντάλλαγμα, η Γερμανία είχε δε-
σμευθεί ότι θα επιβληθεί βαρύ 
τίμημα στη Ρωσία αν χρησιμο-
ποιήσει την ενέργεια ως όπλο 
απέναντι στην Ουκρανία ή στην 
Ανατολική Ευρώπη. 

A.P., FP

«Η Δύση καθοδηγείται από την ύβρι και κλιμακώνει τις εντάσεις παραβιά-
ζοντας τις υποχρεώσεις της και την κοινή λογική», τόνισε ο Ρώσος υπουργός 
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Εξακολουθεί η ανεξέλεγκτη εξά-
πλωση της μετάλλαξης «Ομι-
κρον» 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, εξαιτί-
ας της υπερμεταδοτικής μετάλ-
λαξης, ξεπέρασε κάθε προηγού-
μενο, καθώς είναι υψηλότερος 
ακόμα και από αυτόν του περυ-
σινού Ιανουαρίου στην κλιμάκω-
ση του προηγούμενου κύματος, 
όπως φανερώνουν τα στοιχεία 
του αμερικανικού υπουργείου 
Υγείας και Ανθρωπίνων Πόρων. 
Σήμερα νοσηλεύονται 146.000 
άνθρωποι, αριθμός διπλάσι-
ος από αυτόν του περασμένου 
15νθημέρου. Ιδιαίτερη ανησυ-
χία 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 προηγούμε-
νη έξαρση της πανδημίας τον 
Σεπτέμβριο. O «εθνικός λοιμω-
ξιολόγος» των ΗΠΑ, δρ Αντονι 
Φάουτσι, προέβλεψε ότι περί-
που άπαντες θα προσβληθούν 
από την «Ομικρον» ασχέτως αν 
είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβο-
λίαστοι, επισημαίνοντας, ωστό-
σο, ότι οι πρώτοι θα εμφανίσουν 
ήπια συμπτώματα και θα αναρ-
ρώσουν χωρίς προβλήματα. Οι 
ανεμβολίαστοι έχουν εικοσα-
πλάσιες πιθανότητες να πεθά-
νουν, 17 φορές περισσότερες 
πιθανότητες να νοσηλευθούν 
και δεκαπλάσιες πιθανότητες να 
κολλήσουν κορωνοϊό από ό,τι οι 
εμβολιασμένοι. 

Η εξέλιξη της υγειονομικής 
κρίσης στην Ευρώπη διαγρά-
φεται δυσμενέστερη. Ο περιφε-
ρειακός επικεφαλής του Παγκό-
σμιου 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 ανησυ-
χία για τις συνέπειες της έξαρ-

σης στα κράτη της Ανατολικής 
Ευρώπης, όπου η εμβολιαστι-
κή κάλυψη είναι υποδεέστερη. 
Επίσης εξήγησε ότι ακόμα δεν 
είναι δυνατόν να διαχειριστούμε 
την COVID-19 με τρόπο παρό-
μοιο με αυτόν της γρίπης, εξαι-
τίας της τεράστιας αβεβαιότητας 
που κυριαρχεί σε πολλές πτυχές 
της. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ, πά-
ντως, εκτιμούν ότι η COVID-19 
μπορεί να γίνει ενδημική, αλλά 
είναι πρόωρο να προβλέψει κα-
νείς ότι αυτό θα συμβεί εντός 
του τρέχοντος έτους. 

Προκειμένου να μην επανα-
ληφθεί το φαινόμενο της «Ομι-
κρον», που κατέλαβε τον κόσμο 
εξαπίνης εντός εβδομάδων, η 
BioNTech δημιούργησε ένα σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίη-
σης που μπορεί να διαπιστώ-

σει άμεσα κατά πόσον μια νέα 
μετάλλαξη είναι επικίνδυνη. Η 
νέα μέθοδος, που αναπτύχθη-
κε σε συνεργασία με τη νεοφυή 
βρετανική επιχείρηση του το-
μέα της τεχνητής νοημοσύνης 
InstaDeep Ltd, έχει δυνατότητα 
ανάλυσης των γενετικών αλλη-
λουχιών των πρωτοεμφανιζόμε-
νων μεταλλάξεων που ανιχνεύο-
νται στα δείγματα κρουσμάτων, 
και σε ώρες ή ακόμα και σε λε-
πτά μπορεί να διαπιστώσει τον 
βαθμό επικινδυνότητάς τους. 
Αναμφίβολα είναι ένα εξαιρετικά 
πολύτιμο εργαλείο στον πόλεμο 
κατά του κορωνοϊού. Το κυρίαρ-
χο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει 
ακόμα και σήμερα αναπάντητο. 
Πολλοί προαναγγέλλουν το τέλος 
της πανδημίας τους επόμενους 
μήνες και την εμφάνιση μεταλ-
λάξεων που δεν θα συνιστούν 
μεγαλύτερο πρόβλημα από το 
κοινό κρυολόγημα.

Οι «απαισιόδοξοι» 

Αλλοι ειδικοί διαφωνούν με 
την «υπερβολικά αισιόδοξη» 
εκτίμηση. Ο καθηγητής Ντέι-
βιντ 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 πέ-
ρασμα του χρόνου», εξηγεί. «Αν 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
μεταδίδονται και να προκαλούν 
βαριά νόσο, θα το κάνουν, γιατί 
αυτό είναι ένα εξελικτικό προ-
νόμιο. Αν, βέβαια, προκαλούν 
τόσο βαριά νόσο που ανακό-
πτεται η μετάδοσή τους, τότε 
απλώς αφανίζονται». Η «Ομι-
κρον» προκαλεί ηπιότερη νόσο 
και βραχύτερες νοσηλείες από 
τα προηγούμενα στελέχη. Ομως 
η εξελικτική πορεία των ιών δεν 
είναι δρόμος μονής κατεύθυν-
σης. Η «Ομικρον» δεν αποτελεί 
γενετική εξέλιξη της «∆έλτα», 
η οποία επίσης δεν αποτέλε-
σε εξέλιξη των προηγούμενων 
στελεχών του κορωνοϊού. Η εμ-
φάνιση κάθε μετάλλαξης ήταν 
τυχαία και απρόβλεπτη. «Οι με-
ταλλάξεις του κορωνοϊού δεν 
εξελίσσονται με ένα συγκεκρι-
μένο πρότυπο και κατεύθυν-
ση από τα πιο σοβαρά στελέχη 
στα ηπιότερα. Τίποτα δεν μπο-
ρεί να αποκλείσει ότι σε έξι μή-
νες δεν θα εμφανιστεί μια άλ-
λη, 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 πολιομυελίτι-
δα είναι ενδημική, όπως και η 
ελονοσία», επισημαίνει ο Στίβεν 
Γκρίφον, επίκουρος καθηγητής 
Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Λιντς. «Η ιλαρά και οι μαγουλά-
δες είναι ενδημικές, όταν υπάρ-
χει ικανή εμβολιαστική κάλυψη. 
Το να μετατραπεί η COVID-19 σε 
μια ενδημική νόσο δεν σημαίνει 
ότι θα απολέσει τη βαρύτητα και 
σοβαρότητά της. Καθώς μολύνο-
νται εκατομμύρια άνθρωποι και 
αποκτούν κάποιο βαθμό ανοσί-
ας, ενδέχεται να γίνει μια σχε-
τικά ελαφρότερη αναπνευστική 
λοίμωξη με την οποία μπορούμε 
να συμβιώσουμε. Ομως οφείλου-
με να γνωρίζουμε ότι ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να εμφανιστεί η 
επόμενη μετάλλαξη που θα προ-
καλεί βαρύτερη νόσο».

Εχουμε ακόμη δρόμο έως
ότου η COVID-19 γίνει γρίπη
Aδιαμφισβήτητη η αξία του εμβολιασμού, επισημαίνει ο δρ Αντονι Φάουτσι 

Στην Αμερική 
ο αριθμός των νοσηλειών, 
εξαιτίας της υπερμεταδο-
τικής μετάλλαξης 
«Ομικρον», ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο.
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O «εθνικός λοιμωξιολόγος» των ΗΠΑ δρ Αντονι Φάουτσι είναι κατηγορημα-
τικός: Οι ανεμβολίαστοι έχουν εικοσαπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν και 17 
φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευθούν από ό,τι οι εμβολιασμένοι. 

Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ

Με μία συγγνώμη επιχείρησε 
ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον να κερδίσει 
χρόνο μετά την κατακραυγή 
που προκάλεσε η αποκάλυψη 
για τη συμμετοχή του σε πάρ-
τι με εκατό προσκεκλημένους 
τον Μάιο του 2020, εν μέσω 
σκληρού lockdown. 

Την Παρασκευή έγινε γνω-
στό ότι –ερήμην του αυτήν 
τη φορά– έγινε και άλλο πάρ-
τι στην Ντάουνινγκ Στριτ στη 
διάρκεια των σκληρών μέ-
τρων για την πανδημία, την 
παραμονή της κηδείας του 
συζύγου της βασίλισσας Ελι-
σάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου. 
Το πρωθυπουργικό γραφείο 
αναγκάστηκε να ζητήσει και 
δεύτερη συγγνώμη, και δη 
από τη βασίλισσα, μέσα σε 
48 ώρες. 

Οι υπουργοί της κυβέρ-
νησής του συσπειρώθηκαν, 
με μεγαλύτερο ή μικρότερο 
ενθουσιασμό, γύρω του και 
απέρριψαν τις εκκλήσεις στε-
λεχών των Συντηρητικών να 
παραιτηθεί. 

Προς το παρόν, είναι ασα-
φές εάν ο Τζόνσον θα κατα-
φέρει να συνέλθει από το νέο 
πλήγμα στο κύρος και στην 
αξιοπιστία του. Στάση αναμο-
νής τηρούν και πολλοί βετε-
ράνοι των Τόρις, για να δουν 
κατά πόσον η κρίση θα οδη-
γήσει στην απομάκρυνσή του 
ή θα ξεφουσκώσει. 

Η οργή των Βρετανών, πά-
ντως, για την προκλητική συ-
νάθροιση είναι μεγάλη, κα-
θώς εκείνη την περίοδο δεν 
μπορούσαν να συγκεντρω-
θούν σε φιλικά σπίτια πάνω 
από δύο άτομα από διαφορε-
τικά νοικοκυριά, να επισκε-
φθούν συγγενείς σε νοσο-
κομεία, να παραστούν στις 
κηδείες συγγενών τους. 

Ο θρήνος της Ελισάβετ

Εμβληματική ήταν, εξάλ-
λου, η φωτογραφία της βασί-
λισσας 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. Ελέγ-
χεται ήδη για μια σειρά από 
πάρτι, τη χρηματοδότηση 
της ανακαίνισης της πρω-
θυπουργικής κατοικίας, αλ-
λά και τις προσπάθειες συ-
γκάλυψης των σκανδάλων 
εις βάρος του. 

Νέα δοκιμασία

Μια πρόσθετη δοκιμασία 
που ενδέχεται να τον φέρει 
αντιμέτωπο με ένα τμήμα των 
Συντηρητικών βουλευτών εί-
ναι η άρση ή μη των περιο-
ρισμών κατά της πανδημίας. 
Ενα μεγάλο τμήμα των Τό-
ρις ζητάει να αρχίσει πλέον 
η αντιμετώπιση του κορωνο-
ϊού ως ενδημικής νόσου, κάτι 
όμως που δεν βρίσκει σύμφω-
νους τους επιδημιολόγους. 

Ο Τζόνσον ήλπιζε πως το 
2022 θα είναι η χρονιά ανά-

καμψης της εικόνας του. Φι-
λοδοξούσε να ανακτήσει τα 
ερείσματά του στις τάξεις 
όσων τάχθηκαν υπέρ του 
Brexit, οι οποίοι το τελευταίο 
εξάμηνο τον εγκατέλειψαν σε 
ποσοστό 20%. Πολιτικοί ανα-
λυτές θεωρούν πάντως ότι εί-
ναι λάθος να τον ξεγράψουν. 

«Είναι βαριά τραυματι-
σμένος, αλλά δεν έχει γί-
νει ακόμη πτώμα», έγραψε 
ο Αντριου Νιλ στην Daily 
Mail. Η Goldman Sachs, το 
∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και η Παγκόσμια Τράπεζα 
προβλέπουν ότι η βρετανι-
κή οικονομία θα είναι η τα-
χύτερα αναπτυσσόμενη του 
G7 φέτος, εκτίμηση που, αν 
επιβεβαιωθεί, λογικά θα έχει 
αντίκτυπο και στη δημοτικό-
τητα του Μπόρις Τζόνσον.

Πολλά παραπ τώματα
για να καθαρίσει
με μία συγγνώμη
Σε δύσκολη θέση ο Μπόρις Τζόνσον

Η αποκάλυψη συμμε-
τοχής του σε πάρτι 
με εκατό προσκεκλη-
μένους τον Μάιο 
του 2020, εν μέσω 
σκληρού lockdown, 
έχει προκαλέσει την 
οργή των Βρετανών.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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Ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει το προ-
φίλ του ιδανικού ηγέτη για τη 
χάραξη μιας εποικοδομητικής 
Οστ-Πολιτίκ έναντι της Ρωσίας. 
Ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα 
ανέλαβε προσωπικά τον χειρι-
σμό της «κρίσης του Μεϊντάν», 
το 2013-2014, που κατέληξε 
στην ανατροπή του φιλορώσου 
προέδρου της Ουκρανίας Για-
νουκόβιτς, στην προσάρτηση 
της Κριμαίας και στην ντε φά-
κτο 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 ανέλα-
βε την εξουσία, όμως, έδωσε 
δείγματα γραφής για μια πιο 
πραγματιστική προσέγγιση, 
με αποκορύφωμα τη συνάντη-
σή του με τον Πούτιν στη Γε-
νεύη, τον περασμένο Ιούνιο. 
Στην ίδια πόλη πραγματοποιή-
θηκε την περασμένη ∆ευτέρα 
υψηλού επιπέδου αμερικανο-
ρωσική συνάντηση, με βασικό 
αντικείμενο το Ουκρανικό, τη 
στιγμή που η Ρωσία πραγματο-
ποιούσε ασκήσεις με πραγμα-
τικά 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 συνά-
ντηση της Γενεύης, ούτε στη 
σύνοδο του συμβουλίου Ρωσί-
ας - 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 πυρη-
νική υπερδύναμη που διαπραγ-
ματεύεται ισότιμα με την Αμε-
ρική για το Ουκρανικό και την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη 

συμμετοχή των Ευρωπαίων και 
των Ουκρανών, με τους πρώ-
τους να μιλούν για «νέα Γιάλτα» 
και τους δεύτερους για «νέο Μό-
ναχο» – τη συμφωνία του 1938 
μεταξύ Αγγλογάλλων και ναζι-
στικής Γερμανίας για τον δια-
μελισμό της Τσεχοσλοβακίας. 
Παρόμοιες ιστορικές συγκρί-
σεις είναι προφανέστατα άτο-
πες. Γεγονός είναι ότι η Ρωσία 

προσήλθε με περισσότερα δια-
πραγματευτικά χαρτιά. Η χαώ-
δης 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 κατέστη-
σε σαφές ότι δεν θα αντιδρά-
σει στρατιωτικά σε περίπτωση 
ρωσικής εισβολής, απειλώντας 
μόνο με οικονομικές κυρώσεις, 
οι οποίες αφενός μεν δεν εξαρ-
τώνται μόνο από την ίδια (οι 
Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμα-
νοί είναι εκείνοι που θα πλή-
ρωναν 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 θεω-
ρεί ζωτικά συμφέροντα εθνικής 
ασφάλειας.

Στα τέλη του 1989 ο τότε 

πρόεδρος των Ηνωμένων Πολι-
τειών 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 προχω-
ρήσει ούτε μία ίντσα προς τα 
ανατολικά». 

Ωστόσο το ΝΑΤΟ περιέλαβε 
το σύνολο σχεδόν των πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών σε Κε-
ντρική, Ανατολική Ευρώπη και 
Βαλκάνια, φέρνοντας τους πυ-
ραύλους του σε απόσταση λί-
γων λεπτών από τη Μόσχα και 
την Αγία Πετρούπολη. 

Αποκορύφωμα της αμερικα-
νικής αλαζονείας ήταν η σύνο-
δος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέ-
στι, την άνοιξη του 2008, με 
την ανοιχτή πρόσκληση έντα-
ξης σε Γεωργία και Ουκρανία. 
Ο συντριπτικός για τη Γεωργία 
πόλεμος με τη Ρωσία, λίγους μή-

νες αργότερα και ο ακρωτηρια-
σμός της Ουκρανίας, το 2014, 
ήταν τα θλιβερά επακόλουθα.

Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις

Στις διαπραγματεύσεις αυτής 
της εβδομάδας, η Ρωσία προ-
σήλθε με την πρόταση για δύο 
συμφωνίες με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, 
που διατυπώθηκε στις 17 ∆ε-
κεμβρίου. Πρόταση που προ-
βλέπει όχι μόνο γραπτές εγγυ-
ήσεις ότι δεν θα υπάρξει νέα 
επέκταση του ΝΑΤΟ (με την Ου-
κρανία σήμερα, τη Σουηδία, τη 
Φινλανδία ή οποιαδήποτε άλλη 
χώρα αύριο), αλλά και ότι η Ατ-
λαντική Συμμαχία θα αποσύρει 
στρατεύματα και πυραύλους 
στα προ του 1997 όρια. 

Ασφαλώς η Ουάσιγκτον δεν 
μπορεί να αποδεχθεί ένα τό-
σο μαξιμαλιστικό τελεσίγρα-
φο. Ωστόσο ο Τζο Μπάιντεν 
έχει ισχυρούς λόγους να ανα-
ζητήσει κάποιον ευπρόσωπο 
και για τις δύο πλευρές συμ-
βιβασμό – ισχυρή αυτονομία 

για την ανατολική Ουκρανία, 
όπως προβλέπουν άλλωστε και 
οι ειρηνευτικές συμφωνίες του 
Μινσκ, επιστροφή των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στη συμφωνία 
για τα πυρηνικά όπλα μέσου βε-
ληνεκούς, μείωση στρατευμά-
των και πυραύλων που βρίσκο-
νται κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οχι μόνο γιατί η Ρωσία μπο-
ρεί να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην 
αντιμετώπιση του ισλαμικού 
εξτρεμισμού και στις διαπραγ-
ματεύσεις με το Ιράν, αλλά και 
γιατί σε διαφορετική περίπτω-
ση οι Αμερικανοί θα σπρώξουν 
τον Πούτιν στην αγκαλιά του 
υπ’ αριθμόν ένα ανταγωνιστή 
τους στον εικοστό πρώτο αιώ-
να, δηλαδή της Κίνας. 

Απομένει να αποδειχθεί αν 
ο Αμερικανός πρόεδρος είναι 
ικανός να κάμψει τις ισχυρό-
τατες αντιδράσεις από τους πιο 
σκληροπυρηνικούς ρωσοφοβι-
κούς κύκλους στο αμερικανι-
κό κατεστημένο και ευρύτερα 
στο ΝΑΤΟ.

Ακροβατούν 
σε τεντωμένο
σκοινί Πούτιν
και Μπάιντεν
Σύγκρουση ή ιστορικός συμβιβασμός;

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η απόφαση του Αμερικανού προέ-
δρου να ζητήσει την αλλαγή των 
κανόνων της Γερουσίας, προκει-
μένου να ψηφισθεί η νομοθεσία 
προστασίας του δικαιώματος ψή-
φου, υπήρξε σωστή, αν και ιδιαίτε-
ρα καθυστερημένη. Ο Tζο Μπάι-
ντεν διακρίθηκε ως προστάτης 
των κανόνων του ιστορικού οργά-
νου στις τρεις δεκαετίες του στη 
Γερουσία, υπακούοντας σε αυτούς 
ακόμη και όταν οι Ρεπουμπλικα-
νοί αξιοποίησαν ορισμένους από 
τους κανόνες αυτούς για να εμπο-
δίσουν τις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες του. Η απόφασή του να 
καταργήσει τον κανόνα –άτυπο 
βέτο– που επιτρέπει σε γερουσια-
στές να καταλαμβάνουν την έδρα 
και να αρνούνται να παραχωρή-
σουν τον λόγο, εμποδίζοντας την 
ψήφιση νόμων εφόσον αυτοί δεν 
έχουν ψηφισθεί από το 60% της 
αίθουσας, αποτελεί αναγκαία συν-
θήκη 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 γερου-
σιαστή της ∆υτικής Βιρτζίνια, Τζο 
Μανσίν, να βρίσκεται ήδη στην 
πρώτη γραμμή της «αντίστασης». 
Ο Μανσίν ξεκαθάρισε την Τρίτη 

ότι διαφωνεί με την κατάργηση 
του «φιλιμπάστερ», το οποίο επι-
τρέπει στο κόμμα της μειοψηφί-
ας να εμποδίζει την ψήφιση νό-
μων. Ενα 24ωρο αργότερα, την 
ίδια γραμμή ακολούθησε και η 
Κίρστεν Σινέμα από την Αριζόνα, 
καταφέροντας θανάσιμο πλήγμα 
στις προθέσεις του προέδρου. Ορι-
σμένοι σύμμαχοι του Μπάιντεν 
παραπονιούνται, ωστόσο, για την 
επιλογή του να μην κινηθεί απο-
φασιστικά στο θέμα αυτό. «Ελπί-
ζαμε να αξιοποιούσε τη θέση του 

εδώ και καιρό για να προωθήσει 
τον νόμο για το δικαίωμα ψήφου. 
Αν το είχε κάνει, δεν θα βρισκό-
μασταν στη σημερινή κρίσιμη 
κατάσταση», λέει η ∆ημοκρατική 
Ελεν Μπάτλερ, Αφροαμερικανίδα 
αξιωματούχος της εκλογικής επι-
τροπής στην Τζόρτζια, που παύ-
θηκε από την επιτροπή κατόπιν 
απαίτησης Ρεπουμπλικανών πο-
λιτικών.

Ο ∆ημοκρατικός γερουσιαστής 
της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, επικεφα-
λής της προσπάθειας αλλαγής του 

νόμου, σημειώνει ότι ο Μπάιντεν 
ανέλαβε την προεδρία επιφορ-
τισμένος με αποστολή να ανα-
σκευάσει τη ζημία που υπέστη η 
δημοκρατία από τη βίαιη εισβο-
λή οπαδών του Τραμπ στο Καπι-
τώλιο τον περασμένο Ιανουάριο. 
«Οταν κάποιος γνωρίζει τόσο κα-
λά και αγαπά τη Γερουσία, όπως ο 
Μπάιντεν, η έκκλησή του για αλ-
λαγή των κανόνων έχει ιδιαίτερο 
βάρος», τονίζει ο Κέιν. Η πρόταση 
υπογραμμίζει την ευρέως διαδεδο-
μένη πεποίθηση ότι η Γερουσία 

έπαψε πια να είναι μέρος όπου 
οι κομματικοί διαχωρισμοί μπο-
ρούν να τεθούν προσωρινά στο 
περιθώριο για το καλό του έθνους. 
Πολλοί ∆ημοκρατικοί εκτιμούν 
πως φιλόδοξες πρωτοβουλίες του 
Μπάιντεν, όπως το πρόγραμμα 
ανοικοδόμησης των αμερικανι-
κών υποδομών και οι προτάσεις 
για νέα περιοριστική ομοσπονδι-
ακή νομοθεσία για την οπλοκα-
τοχή, είναι καταδικασμένες σε 
αποτυχία χωρίς ριζικές αλλαγές 
στους κανόνες που διέπουν τη 
λειτουργία της Γερουσίας. Η πα-
ρούσα ιδεολογική πόλωση, υπο-
στηρίζουν οι ∆ημοκρατικοί, έχει 
οδηγήσει σε νομοθετικό αδιέξοδο.

Στην ομιλία του την Τρίτη, ο 
Μπάιντεν χαρακτήρισε αμετανόη-
τους ρατσιστές όσους αντιτίθενται 
στην ενίσχυση του δικαιώματος 
ψήφου, ενώ έδειξε ότι δεν ξεχω-
ρίζει πια μεταξύ των Ρεπουμπλι-
κανών και των λίγων μελών του 
κόμματός του, όπως ο Μανσίν, οι 
οποίοι αντιστέκονται στην κατάρ-
γηση του «φιλιμπάστερ». Η σταδι-
ακή μεταμόρφωση του Μπάιντεν 
από προστάτη των κανόνων της 
Γερουσίας σε εισηγητή της κατάρ-
γησης του παραπάνω κανόνα δεν 

σηματοδοτεί, πάντως, ριζική αλλα-
γή 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 πρό-
εδρος θεωρεί την προστασία του 
δικαιώματος ψήφου πρωταρχική 
του ευθύνη, ξεχωριστή από τη συ-
νολική 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 απο-
κλεισμού ψηφοφόρων που ανή-
κουν σε μειονότητες από τις κάλ-
πες», λέει ο Κέιν. Τον Ιούλιο του 
2020, ο τότε υποψήφιος πρόεδρος 
Μπάιντεν άφησε τα πρώτα υπονο-
ούμενα για τα σχέδιά του για κα-
τάργηση του «φιλιμπάστερ». «Γνω-
ρίζω τις τακτικές που αξιοποιούν 
οι Ρεπουμπλικανοί και συνειδητο-
ποιώ ότι έχουν καταστεί εμπόδια 
στην ψήφιση κρίσιμων νομοσχε-
δίων. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε 
αυτό», είχε επισημάνει τότε.

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

Γερουσιαστές έχουν τη 
δυνατότητα να καταλαμ-
βάνουν την έδρα, εμπο-
δίζοντας την ψήφιση 
νόμων εφόσον αυτοί δεν 
έχουν ψηφισθεί από 
το 60% της αίθουσας.

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

Κερδισμένη, τουλάχι-
στον σε πρώτο χρόνο, από 
την πρόσφατη ανάφλεξη 
στο Καζακστάν εμφανίζεται 
η Ρωσία. Η επέμβαση ρω-
σικών, κυρίως, στρατευμά-
των του Συμφώνου Συλλογι-
κής Ασφάλειας, ύστερα από 
πρόσκληση του προέδρου 
Τοκάγεφ, έπαιξε καθοριστι-
κό ρόλο στην καταστολή των 
βίαιων ταραχών και ο ίδιος ο 
Τοκάγεφ βρέθηκε σε κατά-
σταση πολιτικής ομηρίας από 
το Κρεμλίνο. Το ίδιο το μετα-
σοβιετικό σύμφωνο, που μέ-
χρι χθες έμοιαζε με χάρτινη 
τίγρη, έστειλε, διά στόματος 
Πούτιν, το μήνυμα ότι «δεν θα 
επιτρέψει έγχρωμες επανα-
στάσεις» στη ρωσική σφαίρα 
επιρροής. Παραμένει το ερώ-
τημα πώς ένα αρχικά ειρηνικό 
κοινωνικό κίνημα διαμαρτυρί-
ας για τις τιμές των καυσίμων, 
την ανεργία και τη διαφθορά 
πήρε πολύ γρήγορα χαρα-
κτηριστικά ένοπλης εξέγερ-
σης κατά του καθεστώτος, με 
εκτελέσεις δεκάδων αστυνο-
μικών, τρεις από τους οποίους 
αποκεφαλίστηκαν. Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ της γαλλικής Le 
Figaro, που επιβεβαιώνεται 
και από Καζάκους ακτιβιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, ισχυροί κύκλοι του κα-
θεστώτος από το περιβάλ-
λον του πρώην προέδρου και 
«ισόβιου ηγέτη» Νουρσουλ-
τάν Ναζαρμπάγεφ επιχείρη-
σαν να εκμεταλλευθούν την 
εργατική-λαϊκή εξέγερση για 
να ανατρέψουν τον Τοκάγεφ. 
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν 
ο Καρίμ Μασίμοφ, πρώην 
πρωθυπουργός και μέχρι την 
περασμένη εβδομάδα επικε-
φαλής της υπηρεσίας εσω-
τερικής ασφάλειας, ο οποίος 
συνελήφθη με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας, ο Κα-
ϊλάτ Σατιμπάλντι, ανιψιός του 
Ναζαρμπάγεφ, ολιγάρχης με 
ισχυρούς δεσμούς με αραβι-
κές χώρες του Κόλπου, και ο 
αδελφός του Σαμπάτ Αμπίς, 
Νο 2 στην εσωτερική ασφά-
λεια. Το σενάριο της Le Figaro 
λέει ότι οι προαναφερθέντες 
οργάνωσαν τις ένοπλες ταρα-
χές στο Αλμάτι με τη βοήθεια 
πυρήνων του ριζοσπαστικού 
Ισλάμ, εγχώριους και αραβι-
κούς, αλλά και ανθρώπων του 
οργανωμένου εγκλήματος 
που απελευθερώθηκαν από 
τις φυλακές. Από την πλευρά 
του, ο Πούτιν υποστήριξε ότι 
οι στασιαστές χρησιμοποί-
ησαν «μεθόδους Μεϊντάν», 
υπονοώντας δάκτυλο της ∆ύ-
σης, χωρίς όμως να προσκο-
μίσει οποιαδήποτε ένδειξη.

To Καζακστάν

Του MICHAEL SHEAR
THE NEW YORK TIMES
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Ας φανταστούμε ένα πλατύ πο-
τάμι, το πλατύτερο της γης. Τα 
νερά του καλύπτουν 192.000 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 
μιάμιση Ελλάδα. Eνα φυσικό 
φράγμα υψώνεται στις εκβο-
λές του, εμποδίζοντας τον με-
γαλύτερο όγκο του νερού να 
φθάσει στη θάλασσα. Παρ’ όλα 
αυτά, η ροή του έχει διπλασι-
αστεί τα τελευταία 30 χρόνια. 
Και τώρα, οι ειδικοί εντοπίζουν 
ρωγμές πολλών χιλιομέτρων 
στο φράγμα. 

Σε τρία έως πέντε χρόνια το 
φράγμα προβλέπεται να αστο-
χήσει, επιτρέποντας στα ύδα-
τα του ποταμού να εκβάλλουν 
στη θάλασσα με τριπλάσιο ρυθ-
μό από τον σημερινό. Η εξέλι-
ξη αυτή θεωρείται πιθανό ότι 
θα αποσταθεροποιήσει και τα 
γειτονικά φράγματα, επιτρέ-
ποντας και σε άλλα ποτάμια 
να φθάσουν ανεμπόδιστα στη 
θάλασσα.

Οι ποταμοί αυτοί είναι αρ-
γοκίνητοι και παγωμένοι, λέ-
γονται παγετώνες και βρίσκο-
νται στη ∆υτική Ανταρκτική. Ο 
μεγαλύτερος (ο «μιάμιση Ελλά-
δα») είναι ο Θουέιτς και περι-
έχει αρκετό γλυκό νερό για να 
ανεβάσει τη στάθμη της θά-
λασσας, παγκοσμίως, κατά 65 
εκατοστά. Μαζί με τους γειτο-
νικούς του, μπορεί να ανεβάσει 
τη στάθμη της θάλασσας κατά 
δύο έως τρία μέτρα. 

Θα χρειαστούν δεκαετίες, 
άγνωστο πόσες, για να αδειά-
σει ο Θουέιτς πλήρως το περι-
εχόμενό του στον νότιο παγω-
μένο 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 ερώ-
τημα είναι, αν συμβαίνει αυτό, 
γιατί δεν είναι πρώτη είδηση 
παντού; 

Σε ένα άκρως ασυνήθιστο 
δελτίο καιρού, οι μετεωρολόγοι 
του Heute Journal, του δεύτε-
ρου καναλιού της γερμανικής 
τηλεόρασης, ξεκίνησαν την Πέ-
μπτη με αυτήν ακριβώς την εί-

δηση, πριν περάσουν στο καθι-
ερωμένο δελτίο θερμοκρασιών 
και στην πρόγνωση των επόμε-
νων ημερών. Την περασμένη 
εβδομάδα, αμερικανοβρετανική 
επιστημονική αποστολή ξεκί-
νησε από τη Χιλή για μια προ-
σεκτικότερη μελέτη, που θα 
δώσει περισσότερες απαντή-
σεις 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 λιώ-
νει στην κάτω πλευρά, εκεί που 
ο παγετώνας έρχεται σε επαφή 
με τις υποθαλάσσιες «ξέρες» 
που ακόμα φρενάρουν την πο-
ρεία του. Αν είμαστε τυχεροί, 
θα βρεθούν άλλοι υποθαλάσ-
σιοι σχηματισμοί που θα λει-
τουργήσουν ως φράγματα όταν 
αχρηστευθούν τα τωρινά, κα-
θυστερώντας, αλλά δυστυχώς 
όχι αποτρέποντας, την εξέλιξη. 

Το πιθανολογούμενο τέλος 
των παγετώνων της ∆υτικής 
Ανταρκτικής οφείλεται στο γε-
γονός 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 κατα-
γράφηκαν οι υψηλότερες θερ-
μοκρασίες υδάτων από κατα-
βολής μετρήσεων. Λόγω των 
ιδιοτήτων του νερού, η υπερ-

θέρμανση των υδάτων εξε-
λίσσεται πολύ πιο αργά αλλά 
και πολύ πιο σταθερά από την 
υπερθέρμανση του αέρα. Αυ-
τό, στην πράξη, σημαίνει ότι 
ακόμη και αν σταματούσαν αύ-
ριο οι ρύποι που εγκλωβίζουν 
θερμότητα στην ατμόσφαιρα, 
οι ωκεανοί έχουν συσσωρεύ-
σει 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 επιστή-
μονες περνούν από την πλήρη 
άγνοια κινδύνου στην πλήρη 
συναίσθηση της επερχόμενης 
καταστροφής σε λίγες ώρες. 
Στην κλιματική κρίση, οι ομά-
δες που καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα αυτό είναι πολλές 
και αποτελούνται από χιλιάδες 
επιστήμονες, οι προσεγγίσεις 

που ακολουθούν διαφέρουν και 
η διαδικασία συνειδητοποίη-
σης έχει διαρκέσει δεκαετίες. 

Αλλά η αντίδραση της πολι-
τικής εξουσίας μοιάζει σε κατα-
θλιπτικό βαθμό με το «sit tight 
and assess» (ας περιμένουμε 
και ας εκτιμήσουμε την κατά-
σταση) της προέδρου Ορλίν, 
που υποδύεται η Μέριλ Στριπ 
– και αυτή είναι μια επιεικής 
αποτίμηση. Στην πραγματικό-
τητα, οι πολιτικές αποφάσεις 
δίνουν περισσότερη ενέργεια 
στον κομήτη που λέγεται απο-
σταθεροποίηση του κλίματος, 
αυξάνοντας κάθε χρόνο και πε-
ρισσότερο την καταστροφική 
του δύναμη.

Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. 
Είναι γνωστό ότι όσο περισ-
σότερο διοξείδιο του άνθρα-
κα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, 
τόσο περισσότερη θερμότητα 
εγκλωβίζεται και τόσο περισ-
σότερο αποσταθεροποιείται το 

κλίμα. Οι συγκεντρώσεις διο-
ξειδίου του άνθρακα μετριού-
νται σε μέρη ανά εκατομμύριο 
(ppm). Σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες μετρήσεις, το 2021 βρι-
σκόμασταν στα 414,3 ppm. Πέ-
ρυσι ήμασταν στα 412,5 ppm, 
το 2013 στα 400, το 1958 στα 
315, ενώ προτού ξεκινήσουμε 
να εξορύσσουμε και να καίμε 
ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανι-
κή κλίμακα ήμασταν στα 280 
ppm.

∆εν είναι τυχαίο ότι, ενώ το 
«Don’t Look Up» δέχθηκε επι-
κρίσεις από πολλές πλευρές, οι 
επιστήμονες που ασχολούνται 
με την κλιματική κρίση ανα-
γνώρισαν τους εαυτούς τους. 

«Χρειαζόμαστε ιστορίες που 
εξιστορούν τον παραλογισμό 
του να γνωρίζουμε τι έρχεται 
και ταυτόχρονα να μην ανα-
λαμβάνουμε δράση», έγραψε 
ο κλιματολόγος Πίτερ Κάλμους 
στην εφημερίδα Guardian. «H 
ταινία είναι αστεία και παράλ-
ληλα τρομακτική γιατί δείχνει 
την ψυχρή πραγματικότητα που 
ζουν σε καθημερινή βάση οι 
κλιματολόγοι και όσοι αντιλαμ-
βάνονται πλήρως τις διαστάσεις 
της κλιματικής κρίσης».

Η ενεργειακή κρίση

Ομως τους τελευταίους μή-
νες, το χάσμα ανάμεσα σε όσα 
πρέπει να γίνουν για να μειω-
θεί ο αντίκτυπος της κλιματικής 
κρίσης και σε όσα απαιτεί η συ-
γκυρία έγινε ακόμη μεγαλύτε-
ρο. Ειδήσεις όπως αυτή για τους 
παγετώνες της ∆υτικής Ανταρ-
κτικής, για τις συγκεντρώσεις 
ρεκόρ διοξειδίου του άνθρακα 
ή για τις συγκεντρώσεις μεθανί-
ου, που επίσης κατέρριψαν όλα 
τα ρεκόρ, υποσκελίζονται από 
την πιεστική ενεργειακή κρίση. 

Οταν οι τιμές των καυσίμων 
μετατρέπουν σε άθλο την πλη-
ρωμή λογαριασμών ρεύματος, 
πετρελαίου ή φυσικού αερίου, 
το βραχυπρόθεσμο αίτημα εί-
ναι για περισσότερα και φθη-
νότερα ορυκτά καύσιμα. Είναι 
αυτό ακριβώς που επιδιώκουν 
όσοι ακόμα θησαυρίζουν από 
τον κλάδο που οδηγεί τον πλα-
νήτη στην καταστροφή. 

Ευρηματική μέθοδο «κλειδώματος» 
βασιλικών επιστολών είχαν επινο-
ήσει οι ηγεμόνες του 16ου αιώνα, 
σε μία προσπάθεια να προστατεύ-
σουν την αλληλογραφία τους από 
τα μάτια κατασκόπων ή αδιάκρι-
των αυλικών. Τα βασιλικά γράμ-
ματα διπλώνονταν, ενώ κομμάτι 
χαρτί έμενε εκτός του πλαισίου, 
για να ραφτεί και να δημιουργή-
σει έτσι δικό του φάκελο. Για να 
διαβάσει το περιεχόμενο ένας κα-
τάσκοπος θα έπρεπε να κόψει τη 
ραφή, αποκαλύπτοντας την πράξη 
του. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποί-
ησε η Αικατερίνη των Μεδίκων το 
1570, ενόσω ο ασθενής γιος της 
Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο 
της Γαλλίας. Η βασίλισσα Ελισά-
βετ έκανε το ίδιο το 1573, ενώ το 
παράδειγμα αυτό ακολούθησε και 
η Μαίρη της Σκωτίας το 1587, λί-
γο πριν οδηγηθεί από τον δήμιο 
στον αποκεφαλισμό της.

«Οι ηγεμόνες αυτοί γνώριζαν 
πολλούς τρόπους για τη διασφά-
λιση της αλληλογραφίας τους, 
αλλά επέλεγαν συστηματικά το 
κλείδωμα. Η κατασκευή κλειδα-
ριάς-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 Ντα-
μπρόζο, δημοσιεύοντας πρωτό-
τυπη και σημαντική μελέτη για 
το θέμα. Τον ∆εκέμβριο, η επι-
στημονική ομάδα παρουσίασε 
εφαρμογή εικονικής πραγματι-
κότητας, η οποία επιτρέπει την 
ανάγνωση των κλειδωμένων επι-
στολών χωρίς να απαιτείται το 
άνοιγμα και η καταστροφή τους. 
Παρότι η μέθοδος αυτή εξαφανί-
σθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα 
με την εμφάνιση φακέλων μαζι-
κής παραγωγής και τη βελτίωση 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
το χάρτινο κλείδωμα θεωρείται 
σήμερα προάγγελος των συστη-
μάτων κρυπτογράφησης διεθνών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η 
μελέτη της επιστημονικής ομά-
δας εστιάζει σε επιστολή της 
Αικατερίνης των Μεδίκων, που 
γράφτηκε το 1570, ενόσω η Αι-
κατερίνη ήταν αντιβασιλέας του 
ανήλικου –και ασθενούς– γιου 
της Καρόλου. Η Αικατερίνη δια-
δραμάτισε κεντρικό ρόλο στην 
ευρωπαϊκή ιστορία του 16ου αι-
ώνα. Η συγκεκριμένη επιστολή 
απευθύνεται στον Γάλλο στρατη-

γό, πολιτικό και διπλωμάτη Ραϊ-
μόνδο ντε Μπεκαρί. Οι ερευνητές 
επέλεξαν την επιστολή, διότι η 
περίπλοκη «κλειδαριά» της πα-
ραμένει σχεδόν άθικτη, επιτρέ-
ποντας 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 με-
λέτησε επίσης δύο επιστολές της 
Μαίρης της Σκωτίας, συμπερι-
λαμβανομένης και αυτής που συ-
νέταξε λίγη ώρα πριν από την 
εκτέλεσή της, το 1587. Η ειδικός 
του Πανεπιστημίου της Γλασκώ-
βης Αλισον Ουίγκινς υποστηρί-
ζει 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 πε-
ρίτεχνης κλειδαριάς, του γραφι-
κού χαρακτήρα του αποστολέα 
και της βασιλικής υπογραφής 
επέτρεπε στη Μαίρη να επιβε-
βαιώνει τους δεσμούς αίματος ή 

υποταγής με τους υπηκόους της.
«Βρισκόμαστε ακόμη στο 

πρώιμο στάδιο της επιστημονι-
κής έρευνας και της συλλογής τέ-
τοιων επιστολών από μουσεία σε 
όλη την Ευρώπη. Θα χρειασθούν 
ακόμη δεκαετίες για να σχημα-
τίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα 
της χρήσης της μεθόδου και της 
κοινωνικής σημασίας της», το-
νίζει η δρ Νταμπρόζο. Παρότι η 
επιστημονική δημοσίευση της 
ομάδας του ΜΙΤ εστιάζεται σε 
γυναίκες επιστολογράφους, την 
τεχνική του σφραγίσματος επι-
στολών χρησιμοποιούσαν και 
άνδρες ηγεμόνες ή πλούσιοι 
αστοί, που επιθυμούσαν να βε-
βαιωθούν για την ασφάλεια των 
επικοινωνιών τους στην προ βι-
ομηχανική εποχή.

Ο δρ Ντάνιελ Σμιθ, λέ-
κτορας αγγλικής λογοτε-
χνίας του Πανεπιστημίου 
King’s College του Λονδί-
νου, εξηγεί ότι η τέχνη της 
χάρτινης κλειδαριάς ήταν 
τόσο προηγμένη, που η 
προσωπική κλειδαριά ενός 
επιστολογράφου μπορού-
σε να λειτουργήσει και σαν 
άτυπη υπογραφή. «Η επι-
στολή γινόταν πρεσβευτής 
της προσωπικότητας», λέει 
ο Σμιθ. Πριν από τη δημι-
ουργία αξιόπιστων ψηφια-
κών μεθόδων ανάγνωσης 
των κλειδωμένων επιστο-
λών, η αποκρυπτογράφη-
ση μπορούσε να διαρκέσει 
δεκαετίες. Χρειάστηκαν 
δέκα χρόνια για να κατα-
λήξουν οι ειδικοί ότι η Μαί-
ρη της Σκωτίας είχε κλει-
δώσει επιστολή προς τον 
αδελφό της. Με τα σημε-
ρινά 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, μειώνο-
ντας ακόμη περισσότερο 
τον χρόνο αποκρυπτογρά-
φησης των κλειδωμένων 
επιστολών. Η Ντέμπορα 
Χάρκνες, του Πανεπιστη-
μίου της Νότιας Καλιφόρ-
νιας, παρομοίασε την 
ψηφιακή μέθοδο με «αρ-
χαιολογική ανασκαφή», 
που επιδιώκει να περιορί-
σει στο ελάχιστο τη φθορά 
στα ευαίσθητα υλικά που 
επεξεργάζεται και μελετά.

Δύσκολη τέχνη

Ντόμινο από την τήξη παγετώνων

Η αποστολή μυστικών
από τους ηγεμόνες
της Αναγέννησης

Η «αντίστροφη μέτρηση» στη Δυτική Ανταρκτική που απειλεί να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας έως τρία μέτρα έχει αρχίσει

Το χάρτινο «κλείδωμα» επιστολών

Ρωγμές πολλών 
χιλιομέτρων στο φράγμα 
που συγκρατεί
τον παγετώνα Θουέιτς, 
του οποίου τα νερά 
καλύπτουν έκταση 
μιάμισης Ελλάδας. 

Η μέθοδος θεωρείται 
σήμερα προάγγελος 
των συστημάτων 
κρυπτογράφησης 
διεθνών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

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.

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ
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Στις 3 Αυγούστου 1977 σημειώθηκε 
μια ανυπολόγιστης έκτασης απώ-
λεια για τον ελληνισμό: ο πρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, Αρ-
χιεπίσκοπος Μακάριος, απεβίω-

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

ξη των αναγκαίων επώδυ-
νων συμβιβασμών έγινε πο-
λύ πιο δύσκολη χωρίς την 
παρουσία του αδιαμφισβή-
τητου ηγέτη της ελληνικής 
κυπριακής κοινότητας. Επιπλέον, 
η Κυπριακή ∆ημοκρατία, χάνοντας 

τον άνθρωπο που την είχε 
οδηγήσει στην ανεξαρτη-
σία και την είχε κυβερνήσει 
από το 1960, καλείτο έξαφνα 
να υπερβεί τη διακυβέρνη-

ση από έναν εθνικό ηγέτη και να 
περάσει σε άλλο, πολύ περισσότε-

ρο απαιτητικό επίπεδο θεσμικής 
και πολιτικής οργάνωσης. Πράγ-
ματι, δεν έχει επαρκώς τονιστεί 
στη βιβλιογραφία και στη δημόσια 
συζήτηση πόσο μεγάλο ήταν το 
επίτευγμα της Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας, που κατάφερε, υπό το βά-

ρος τέτοιας απώλειας και του τρο-
μακτικού πλήγματος της εισβολής 
και της κατοχής, να συγκροτήσει 
ένα πλήρως λειτουργικό πολιτικό 
σύστημα, μια υποδειγματική δυ-
τική δημοκρατία, ικανή να προ-
σχωρήσει, αργότερα, στην Ε.Ε.

Ο θάνατος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Ο Κύπριος πρόεδρος υπήρξε εμβληματική μορφή του σύγχρονου ελληνισμού και εκφραστής μακραίωνης παράδοσης

Του ΕΥΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Ο εθνάρχης Μακάριος δεν είναι 
πλέον το είδος του ηγέτη που 
απαιτείται για τον ελληνισμό 
του 21ου αιώνα, ελλαδικό ή κυ-
πριακό. Οι εθνάρχες ήταν ηγέ-
τες ενός ασύντακτου έθνους 
–ενός λαού που βρίσκεται σε 
μεταίχμια–, ενώ ο ελληνισμός 
σήμερα αποτελεί τμήμα του δυ-
τικού κόσμου και είναι θεσμικά 
συγκροτημένος. Η ιστορική ει-
κόνα του Μακαρίου, όμως, πα-
ραμένει ανεπανάληπτη. Η αύρα 
που τον περιέβαλλε υπερβαίνει 
τους επιμέρους χειρισμούς του 

και οφείλεται σε ένα συνδυασμό 
παραγόντων. Πρώτον, το γεγο-
νός 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 διέ-
θεταν ακόμη παιδεία με ισχυρό 
κλασικό υπόβαθρο, ήταν αδια-
νόητο να επιδείξουν αλαζονεία 
απέναντι σε μια υπογραφή από 
κιννάβαρι που δόθηκε ως δικαί-
ωμα στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 

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

τητά του, βασισμένη πάντοτε 
στην επίγνωση του ιστορικού 
βάθους της παράδοσης που εκ-
προσωπούσε το αξίωμά του. Αυ-
τά 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.

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.

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

Ηγέτης με ανεπανάληπτη ιστορική εικόνα

Εκλεγμένος με τη λαϊκή ψήφο στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1950, ο 
Μακάριος Γ΄ ήταν ο τελευταίος 
εθνάρχης (με την πρωτογενή, πολι-
τικοθρησκευτική έννοια του όρου) 
της ελληνικής ιστορίας: ως εκ τού-
του, δεν ήταν μόνον θρησκευτι-
κός, αλλά και πολιτικός ηγέτης της 
κοινότητάς του, ο εγγυητής της 
ελληνικής παράδοσης και ταυτό-
τητας της νήσου. Ανέλαβε με με-
γάλη ορμή τον ενωτικό αγώνα. Κο-
ρυφαίος μελετητής της βρετανικής 
αποικιακής πολιτικής, ο Ρόμπερτ 
Χόλαντ, σε δημοσίευμά του με τίτ-
λο «The cult of Makarios», αναφέ-
ρεται στο δέος που προκαλούσε, 
το 1950-60, στους Βρετανούς αντι-

πάλους του ο αρχιεπίσκοπος, ως 
εκφραστής μιας παράδοσης χιλίων 
πεντακοσίων ετών. Οι μεγάλες του 
πνευματικές δυνάμεις τονίζονταν 
από αυτή την παράδοση της οποί-
ας ήταν μέτοχος και εκφραστής, 
και η οποία συνόδευε την ήρεμη, 
μειλίχια και απίθανα πεισματική 
στάση του στο εθνικό θέμα.

Η εθναρχική λειτουργία καθόρι-
ζε πάντοτε τη στάση του. Συνεπα-
γόταν ότι δεν ήταν ένας συμβατι-
κός 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 επώ-
δυνες. Με άλλα λόγια, η εθναρχική 
του ιδιότητα, που του εξασφάλιζε 
την τεράστιας έκτασης λαϊκή απο-
δοχή και του επέτρεπε να αναλάβει 
τη δεκαετία του 1950 έναν αγώνα 
ταυτόχρονα αλυτρωτικό και αντια-
ποικιακό με τόσο θαυμαστό τρόπο, 
έθετε τούτο το όριο: την αδυνα-
μία του να αποδεχθεί δύσκολους 
συμβιβασμούς –από την ώρα των 
διαπραγματεύσεών του με τον κυ-
βερνήτη Χάρντινγκ το 1956, έως 
και μετά την ανεξαρτησία– επει-
δή ακριβώς θα επέφεραν ρήξεις με 
ένα τμήμα του λαού του. Αυτό δι-
αφάνηκε πρωτίστως την ώρα της 
σύναψης των συμφωνιών Ζυρίχης 
και Λονδίνου, τις οποίες αποδέχθη-
κε (και τις βασικές κατευθύνσεις 
των οποίων καθόρισε με τις οδη-
γίες του), αλλά οι οποίες ενσωμά-
τωναν μια τόσο δύσκολη επιλογή 
όπως την αποκήρυξη της Ενωσης 
στο διηνεκές: «έπρεπε» να φανεί 
ότι επιβάλλονταν σε αυτόν, και 
αυτό προσπάθησε (και κατάφε-
ρε) να προβάλει. Και όμως, ας μη 
λησμονείται ότι δέχτηκε, για την 
αποδοχή τους, τρομερές κατηγο-
ρίες για «επιορκία».

Ως εθνάρχης Κύπρου, ο Μακά-
ριος συγκρούστηκε με όλες τις ελ-
λαδικές κυβερνήσεις με τις οποίες 
συνεργάστηκε – εύστοχα, έχει επι-
σημανθεί 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 κυβερ-
νήσεις 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 Γεώρ-
γιο Γρίβα, τον οποίο άλλωστε ο 
Γεώργιος Παπανδρέου όρισε, το 
1964, ως ανώτατο στρατιωτικό δι-
οικητή Κύπρου προξενώντας (όχι 
άδικα) μεγάλη ανασφάλεια στον 
αρχιεπίσκοπο.

∆εν ήταν τμήμα της εθναρ-
χικής 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 ελ-
ληνισμού, που αντιπαραβαλλόταν 
στην ταπεινωτική χούντα των 
Αθηνών. Ισως εκείνη ήταν η κα-
λύτερή του ώρα, καθώς εξέφρασε 
μια πανεθνική αξίωση για δημο-
κρατία. Αυτός άλλωστε ήταν ένας 
από τους παράγοντες που ώθησαν 
τον Ιωαννίδη στην απόφαση να 
επιχειρήσει το καταστροφικό πρα-
ξικόπημα εναντίον του, το 1974.

Ο τελευταίος εθνάρχης 
της ελληνικής Ιστορίας

45
χρόνια

πριν

Ως ηγέτης του ενωτικού αγώνα, ο 
Μακάριος υπήρξε ο Ελληνας ηγέ-
της που πρωτοείπε ότι ανήκουμε 
–ή έστω ότι η Κύπρος ανήκει– 
στη ∆ύση, κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξής του στο Λονδίνο, τον 
Φεβρουάριο του 1953. Ωστόσο, 
η μετέπειτα πορεία του, από τη 
συμμετοχή του στην «αφροασια-
τική» διάσκεψη του Μπαντούγκ 
το 1955 έως την ένταξη της Κύ-
πρου στους Αδεσμεύτους το 1961, 
ήταν διαφορετική. Εδώ βρισκό-
ταν, πιθανότατα, ένα έλλειμμα 
της πολιτικής του, το οποίο συ-
νήθως εμφανίζεται στη στάση 
των πολύ ευφυών ανθρώπων. Ο 
Μακάριος είχε μεγάλη εμπιστο-
σύνη στις πνευματικές δυνατότη-
τές του και πίστευε ότι για τούτο 
μπορούσε να ασκεί μια πολιτική 
ελιγμών μεταξύ των μεγάλων δυ-
νάμεων – μια πολιτική που κατέ-
ληγε, τελικά, σε κρημνοβασία. 
Αλλά η ευφυΐα του, οσοδήποτε 
ισχυρή, δεν μπορούσε, όπως φά-
νηκε, να αντισταθμίσει τους τερά-
στιους κινδύνους που διέτρεχε η 
μικρή χώρα του στην πιο ταραγ-
μένη περιοχή της υφηλίου. Ιδίως 
όταν αυτή η ευφυΐα του δεν μπο-
ρούσε να γίνει αντιληπτή από τη 
βλακεία του Ιωαννίδη.

Τούτο το χαρακτηριστικό του 
συνδέεται με το μεγαλύτερο λά-
θος που διέπραξε κατά τη μακρά 
πορεία του, δηλαδή την ένταξη 
της Κύπρου στους Αδεσμεύτους. 
Η κυβέρνηση Καραμανλή τον εί-
χε ένθερμα ενθαρρύνει να εντά-
ξει την Κύπρο στη ∆ύση: στο ΝΑ-

ΤΟ, αλλά εάν αυτό ήταν δύσκολο, 
στην ανερχόμενη τότε ΕΟΚ. Ο 
Μακάριος δεν ακολούθησε αυτή 
τη συμβουλή, θεωρώντας ότι η 
ένταξη στους Αδεσμεύτους αύ-
ξανε το διαπραγματευτικό του 
περιθώριο με τους «μεγάλους». 
Ωστόσο, η Κύπρος δεν μπορού-
σε να είναι ασφαλής εντασσόμε-
νη στη θεσμική συγκρότηση του 

Τρίτου Κόσμου. Μια τουρκική ει-
σβολή σε κράτος-μέλος της ∆ύσης 
ήταν αδιανόητη. Οχι όμως μια ει-
σβολή σε μέλος των Αδεσμεύτων.

Πάντως, υπήρξε ο πιο προβε-
βλημένος διεθνώς ηγέτης του ελ-
ληνισμού της νεότερης και σύγ-
χρονης εποχής. Κανείς –από τον 
Καποδίστρια έως τον Βενιζέλο και 
τον Καραμανλή– δεν απόλαυσε 
την έκταση της φήμης του Μακα-
ρίου, τη διαρκή παρουσία του όχι 
μόνον στις επιστημονικές συζη-
τήσεις αλλά και στα πρωτοσέλιδα 
των εφημερίδων, και την επιβίωση 
της μνήμης του στον απλό άνθρω-
πο. 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 Brit-
ish. Gandhi, Nkrumah, Makari-
os, Ben Gurion, Kenyatta, Nehru, 
Mugabe. The list of world leaders 
is endless». Ηταν, βέβαια, όλοι ηγέ-
τες χωρών του Τρίτου Κόσμου...

Επικίνδυνοι ελιγμοί στη διεθνή σκακιέρα

Η ένταξη της Κύπρου 
στους Αδεσμεύτους ήταν 
το μεγαλύτερο λάθος 
που διέπραξε κατά 
τη μακρά πορεία του.

Η εθναρχική του ιδιό-
τητα, με την τεράστια 
λαϊκή αποδοχή, 
έθετε τούτο το όριο: 
την αδυναμία του να 
αποδεχθεί δύσκολους 
συμβιβασμούς.

4 Αυγούστου 1977. Η μεγάλη εθνι-
κή απώλεια από τον θάνατο του Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου αποτυπώνε-
ται στην πρώτη σελίδα της «Κ».

Αριστερά: Ιούνιος 1977. Ο Μακάριος με τον Κων. Καραμανλή στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα. ∆εξιά: 
1956, εξορία στις Σεϋ χέ λλες. Από  αριστερά , ο Παπασταύ ρος Παπαγαθαγγέ λου, ο μητροπολί της Κυρηνεί ας Κυ-
πριανό ς, ο Αρχιεπί σκοπος Μακά ριος και ο Πολύ καρπος Ιωαννί δης. 
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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 Λε-
μεσιανών για αντικανονική συμμετοχή δύο
παικτών του αντιπάλου, περιμένουν την επα-
νεξέταση των τεστ από το Ινστιτούτο Νευ-
ρολογίας και Γενετικής  όπως επίσης και την
έρευνα που διεξάγει το Υπουργείο Υγείας σχε-
τικά με τον τρόπο που λειτούργησαν οι Λαρ-

νακείς 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 Κτη-
ματολογίου 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.

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 παρα-
βίασή τους, δικαίωμα αλλά και… υποχρέωση
της κάθε ομάδας να προστατεύσει και να διεκ-
δικήσει τα δικαιώματα και συμφέροντά της.
Αυτά ως προς το ντέρμπι ΑΕΚ – Απόλλωνα.
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 πρό-
σφατα 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 προπο-
νητικά 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 νω-
ρίτερα, σε περίπτωση ενός αρνητικού τεστ, πριν ακόμη πα-
ρέλθει το διάστημα της καραντίνας τους; Αφού η ΚΟΠ δεν
ελέγχει τις διαδικασίες, τη συχνότητα και το σύνολο δια-
γνωστικών 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;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Για πέναλτι στο Τμήμα
Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Χαμένοι 
στα πρωτόκολλα

Φτωχά 
τα φετινά 
μεταγραφικά 
ψώνια
Οι προσθήκες και οι ανάγκες των ομάδων
που παλεύουν για τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Στα 33 χρόνια που ασχολούμαι επαγ-
γελματικά με το ποδόσφαιρό μας ως
επαγγελματίας αθλητικός συντάχτης,
δεν θυμάμαι πιο ανταγωνιστικό –
συναρπαστικό πρωτάθλημα από αυ-
τό της σεζόν που διανύουμε. Μάλι-
στα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
προκειμένου το ενδιαφέρον των φι-
λάθλων 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 ομά-
δων 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 ασχο-
ληθούμε 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 πε-
ρίοδο. Η απόκτηση του 21χρονου
Κυπριοαυστραλού μέσου Αντώνη
Μαρτή αποτελεί μια κίνηση με προ-
οπτική και ο τεχνικός διευθυντής
της ΑΕΚ δεν θα περιοριστεί σε αυτήν.
Οι προσπάθειες έχουν στραφεί στην
απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή με
αμυντικογενή χαρακτηριστικά μιας

και πλην του Άμπραχαμ Γκονζάλες
δεν υπάρχει το καθαρό «εξάρι» στο
ρόστερ. Άλλωστε, τόσο ο Γκουστάβο
Λέδες, όσο και ο Ραφαήλ Μάμας πα-
ραπέμπουν περισσότερο σε «οκτά-
ρια».  Από εκεί και πέρα οι συχνοί
τραυματισμοί των Άνχελ Γκαρσία
και Νικόλα Εγγλέζου δημιουργούν
κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Εκεί οι κιτρινοπράσινοι θα στοχεύ-
σουν σε ποδοσφαιριστή καταλόγου
βήτα. Όσον αφορά τον επικρατέ-
στερο για αποχώρηση από τον κα-
τάλογο Α, φαβορί φαντάζει ο 37χρο-
νος τερματοφύλακας Ρούμπεν Μαρ-
τίνεθ, ο οποίος αποκτήθηκε για βα-
σικός 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 έμ-
ψυχου δυναμικού του κατά την τρέ-
χουσα χειμερινή μετεγγραφική πε-
ρίοδο, δεν σταματά στον Φρανζ
Μπρόρσον. Ο Σουηδός κεντρικός
αμυντικός αποτελεί την ηχηρότερη
προσθήκη στο κυπριακό πρωτάθλη-
μα στη φετινή εμβόλιμη μετεγγρα-
φική περίοδο και ίσως των τελευ-
ταίων χρόνων. Πλέον η προσπάθεια
επικεντρώνεται στην εξεύρεση ενός
παίκτη που να αγωνίζεται ως ανα-

σταλτικός χαφ μεν, αλλά να διαθέτει
και οργανωτικά προσόντα. Στην πο-
δοσφαιρική γλώσσα, ένα «οκταρο-
δεκάρι» δηλαδή. Ο Λιάσος Λουκά
ζήτησε και έναν κεντρικό επιθετικό.
Όπως τονίζεται από πλευράς Άρη,
προσθήκες θα γίνουν εφόσον εξευ-
ρεθούν οι παίκτες με το διαθέσιμο
μπάτζετ που ορίστηκε για μετεγγρα-
φές. Παίκτες οι οποίοι θα είναι δε-
δομένο ότι θα μπορούν να προσφέ-
ρουν με στόχο να ενδυναμωθεί ου-
σιαστικά η «Ελαφρά Ταξιαρχία» για
να παραμείνει σε τροχιά διάκρισης
και συνεχίζοντας την εκπληκτική
της πορεία διατηρούμενη στην πρώ-
τη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.
Είναι πιθανόν ο Άρης να μην προ-
χωρήσει στην υλοποίηση τεσσάρων
μετεγγραφών.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ
Ο Ντικινί, ο Ναγιόκ 
και ακραίος επιθετικός

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται
ο μεταγραφικός σχεδιασμός του
Απόλλωνα, με την ομάδα της Λεμε-
σού να κινεί τις διαδικασίες ούτως
ώστε να ολοκληρώσει την προσθή-
κη… νούμερο τρία. Στόχος είναι να
αποκτηθεί ένας ακραίος επιθετικός,
αφού παρότι αρχικά οι «Κυανόλευ-
κοι» 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, ωστό-
σο απ’ τη στιγμή που δεν έχει παρθεί
ακόμη μια τέτοια απόφαση, παρα-
μένει ανοικτό το ενδεχόμενο να εγ-
γραφεί ο Ποντικός, ο οποίος απο-
κτήθηκε από την Άιντραχτ Φρανκ-
φούρτης. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγ-
μής επανεγγράφηκε ο Νικολά Ντιγ-
κινί και αποκτήθηκε ο Αλεξάντερ
Ναγιόκ, που προορίζεται κυρίως για
αμυντικός μέσος, αλλά μπορεί να
δώσει βοήθειες και ως κεντρικός
αμυντικός ή δεξί μπακ. Στον αντί-
ποδα, αποχώρησαν οι Αμίνι και Πα-
πουνασβίλι, 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 πα-
ρούσα φάση, αλλά απ’ τη στιγμή
που υπάρχουν άλλες δύο εβδομάδες
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου δεν απο-
κλείεται να υπάρξουν ανατροπές.

Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ
Ενας επιθετικός καλύτερος
από αυτούς που έχει 

Η μόνη ομάδα που δεν έκανε με-
ταγραφή μέχρι τώρα είναι η Ομόνοια.
Ο Ερνστ Ασάντε ξαναγράφτηκε μεν
παίρνοντας τη θέση του Μίκαλ Ντού-
ρις - δεν θεωρείται όμως μεταγραφή
με την έννοια του όρου. «Ψάχνουμε
έναν επιθετικό για τη θέση του Ντού-
ρις, αν τον βρούμε και είναι καλύ-
τερος από αυτούς που έχουμε και
εντός του μπάτζετ μας θα τον πά-
ρουμε. 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».

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 τε-
λικής πάσας. Παίκτης δηλαδή που
έχει και  στοιχεία δεκαριού. Αρχικά
υπήρχε η εκτίμηση ότι η Ομόνοια
θα εξαντλούσε τον αριθμό των με-
τεγγραφών. Με βάση τα γεγονότα
και τις τελευταίες δηλώσεις του προ-
πονητή, η εκτίμηση λέει... μια με-
τεγγραφή. 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 προγραμ-
ματισμός σε μια μεγάλη ομάδα δεν
σταματάει ποτέ. Αυτό γίνεται και
στην Ανόρθωση, η οποία έχει ήδη
ανακοινώσει μια μετεγγραφική κί-
νηση στην εμβόλιμη περίοδο του
Ιανουαρίου. Ο Ούγγρος επιθετικός
Σόμα Νοβότνι είναι το πρώτο από-
κτημα στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος», 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 Κε-
τσπάγια, αν βρεθεί κάτι καλό. Αξιο-
λογούνται την ίδια ώρα και κάποιες
περιπτώσεις Κυπρίων ποδοσφαιρι-
στών ή καταλόγου Β’ για να προσ-
δώσουν 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-

τζιτς, αν βρεθεί ομάδα για να συνε-
χίσει την καριέρα του.

Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΕΛ
Δύο προσθήκες 
με μικρό ρίσκο 

Στα προηγούμενα χρόνια, στην
δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πε-
τρίδη στην ηγεσία της Εταιρείας, οι
«γαλαζοκίτρινοι» έκαναν τέσσερις
προσθήκες στο δυναμικό τους κάθε
Ιανουάριο. Κάποιες από αυτές απο-
δείχτηκαν 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 απόκτη-
ση κεντρικού αμυντικού για να κα-
λύψει το κενό του Σάντος. Ο 22χρονος
Ολλανδός Μπερτ Έσελινγκ αποτε-
λούσε ακρογωνιαίο λίθο στην άμυνα
της ΠΑΕΕΚ και έχει όλα τα στοιχεία
που δίνουν προοπτική στην συνερ-
γασία 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 προ-
σαρμοστεί πολύ γρήγορα και να βοη-
θήσει και επιθετικά αφού διαθέτει
την ποιοτική τελική πάσα. Φαίνεται
πως υπάρχει αρκετό «βάθος» στο δυ-
ναμικό των «γαλαζοκιτρίνων» που
μπορούν πλέον να παρουσιάσουν
δύο ισάξιες ενδεκάδες!

Γ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ

ΑΕΛ
Με νέα… γραμμή κρούσης!

Μετά την απόφαση για αντικα-
τάσταση 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, προ-
σθέτοντας παράλληλα και δύο ακόμα
επιλογές στην κορυφή, με τον 27χρο-
νο 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 πα-
ρελθόν, ενώ για να αδειάσουν οι θέ-
σεις που απαιτούνται για την εγγραφή
όλων των νεοφερμένων στον κατά-
λογο Α χρειάζεται να προκύψει μία
ακόμα αποχώρηση, μιας και ο Αγ-
γλοκύπριος δεν έπαιρνε θέση
ξένου/κοινοτικού. Ο Σάββας Παντε-
λίδης αναμένεται να πάρει άμεσα
την απόφασή του, προκειμένου να
έχει στη διάθεσή του όλους τους νέ-
ους ενόψει του κρίσιμου αγώνα κόν-
τρα στην Ανόρθωση.

Δ. ΒΡΟΥΛΛΙΔΗΣ

Οι προσπάθειες στην ΑΕΚ έχουν στραφεί στην απόκτηση αμυντικού χαφ. Στον
Απόλλωνα βασικός στόχος είναι η προσθήκη ενός ακραίου επιθετικού.

Η Ομόνοια είναι ημόνη ομάδα που
δεν έκανε μεταγραφή μέχρι τώρα.

�������

Ο ΑΠΟΕΛ ενίσχυσε 
την άμυνά του με δύο 
ποδοσφαιριστές, ενώ 
η ΑΕΛ έριξε όλο το βάρος
του προγραμματισμού
στην επίθεση.
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Η σημασία του χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού αναγνωρίζεται
όλο και εντονότερα τα τελευταία
χρόνια. Πλείστοι αναλυτές θεω-
ρούν τον χρηματοοικονομικό
αναλφαβητισμό, την έλλειψη δη-
λαδή των δεξιοτήτων και γνώσεων
που θα επέτρεπαν τη λήψη ενη-
μερωμένων και αποτελεσματικών
αποφάσεων σε σχέση με τους ατο-
μικούς οικονομικούς πόρους, ως
μια από τις γενεσιουργούς αιτίες
οικονομικών κρίσεων.

Τα νοικοκυριά, ως αναπόσπα-
στα κύτταρα της οικονομίας, που
δε διαθέτουν την κατάλληλη κα-
τάρτιση για λήψη χρηματοοικο-
νομικών αποφάσεων, αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα για ολό-
κληρη την κοινωνία. Ιδιαίτερα
στα πλαίσια του σημερινού πο-
λυσύνθετου 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 δημιουρ-
γήσει ένα αποτελεσματικό επο-
πτικό πλαίσιο που να διασφαλίζει
ουσιαστική προληπτική δράση.

Στην Κύπρο, αριθμός μελετών
καταδεικνύουν σειρά προκλή-
σεων:  

Πρώτο, είναι ξεκάθαρο ότι
υστερούμε σε θέματα χρηματο-
οικονομικής 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 Αρα-
βία και μακριά από τις πρώτες χώ-
ρες, όπως η Δανία, το ΗΒ, η Σιγ-

καπούρη, κτλ. Λιγότερο από 20%
του πληθυσμού της Κύπρου δια-
θέτει υψηλό επίπεδο χρηματοοι-
κονομικού αλφαβητισμού, ενώ
περισσότερο από 50% χαρακτη-
ρίζεται από χαμηλό.

Δεύτερο, η Κυπριακή κοινωνία
παρουσιάζει ανισότητες σε τρία
πεδία: (α) ανισότητα μεταξύ φύ-
λων, που υποδηλοί ότι οι άνδρες
διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο
χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού, (β) μορφωτική ανισότητα,
που υποδηλοί ότι η χρηματοοι-
κονομική γνώση αυξάνεται ανά-
λογα με το επίπεδο μόρφωσης,
και (γ) γενεαλογική ανισότητα,
σύμφωνα με την οποία το χρη-
ματοοικονομικό επίπεδο αυξάνε-
ται με την ηλικία.

Τρίτο, ο βαθμός χρηματοοικο-
νομικού αλφαβητισμού επηρεάζει
τις οικονομικές αντιλήψεις και
συμπεριφορές. Για παράδειγμα,

παρόλο που τα άτομα χαμηλού
χρηματοοικονομικού αλφαβητι-
σμού ανησυχούν περισσότερο
για την αποπληρωμή των λογα-
ριασμών τους, τη συντήρηση του
κόστους ζωής τους και την έλλειψη
επαρκούς σύνταξης, εντούτοις
δεν έχουν καλή αντίληψη για την
ορθολογική χρήση των χρηματο-
οικονομικών τους πόρων. Παράλ-
ληλα, πολύ λιγότεροι διαθέτουν
επαρκείς αποταμιεύσεις, σε σύγ-
κριση με άτομα υψηλού χρημα-
τοοικονομικού αλφαβητισμού.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη ωθή-
σει αριθμό κυβερνήσεων σε δρά-
ση. Πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδη-
γίες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί
σε νομοθεσίες των κρατών μελών,
αφορούν τα συνταξιοδοτικά τα-
μεία και τους τρόπους ενδυνάμω-
σής τους, με απώτερο σκοπό τη
διασφάλιση ικανοποιητικής σύν-
ταξης για όλα τα κοινωνικά στρώ-

ματα. Σε χώρες, όπως  η Κύπρος,
όπου η αναμενόμενη διάρκεια
ζωής αυξάνεται, εύρωστα συντα-
ξιοδοτικά ταμεία αποτελούν ση-
μαντικό παράγοντα οικονομικής
σταθερότητας. 

Επιπλέον, απαιτείται και στη
χώρα μας η θέσπιση μακροπρό-
θεσμου χρηματοοικονομικού εκ-
παιδευτικού πλάνου, το οποίο να
στοχεύει κυρίως τις ευάλωτες ομά-
δες. Γενικά, επιβάλλεται να αντι-
μετωπίσουμε τα οικονομικά θέ-
ματα με ορθολογιστικό τρόπο και
με γνώμονα τις επιπτώσεις των
πολιτικών και πρακτικών μας για
τις επερχόμενες γενιές.

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

Προκλήσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο

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

Τρεις προσφορές
για τα δάνεια
της Ελληνικής
Yψους 700 εκατ. ευρώ
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 τα-
μείο CerberusCapitalκαι η τρίτη
από κοινοπραξία Bain Capital
Credit, FortressInvestmentGroup
καθώς και την doValue. Σελ. 4

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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 ζητού-
μενη τιμή πώλησης κατοικιών στην Αττι-
κή διαμορφώθηκε σε 1.840 ευρώ/τ.μ.,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξε-
ως του 7,6%. Αύξηση σημείωσαν και τα
ενοίκια. Σελ. 12

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Προικίζουν»
με 20.000 ευρώ
τους νέους άνω
των 18 ετών

Σελ. 9

Χρηματοδοτικές ανάγκες 1,9 δισ. φέτος
Ο χάρτης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους - Αναμένεται νέα έξοδος στις αγορές για μισό δισ.

Ενα δισεκατομμύριο ευρώ με επι-
τόκιο 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 κα-
λύψει τις  χρηματοδοτικές της
ανάγκες. Το χρέος της Κύπρου,
σύμφωνα με στοιχεία του Γρα-
φείου Διαχείρισης του Δημοσίου
Χρέους, ανέρχεται στα 24,4 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα

στο 2022 θα πρέπει να αποπλη-
ρώσει χρέη ύψους 1,91 δισ. Μέ-
χρι και το 2030 η Κυπριακή Δη-
μοκρατία θα πρέπει να αποπλη-
ρώσει 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 Γρα-
φείου, το 2022 το χρέος ως προς
το ΑΕΠ θα συνεχίσει την πτω-
τική 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 εξέ-
φρασε την πεποίθηση πως το
χρέος θα πάει σε διψήφιο νού-
μερο εντός του 2022, συγκεκρι-
μένα στο 98%. Σελ. 3

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%

Απόδοση δεκαετών 
ομολόγων 

Βαθμολογία 
από οίκους αξιολόγησης

Οίκος Μακρο- Βραχυ-
Αξιολόγησης πρόθεσμο πρόθεσμο

Χρέος Χρέος

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

Απόδοση Εβδομαδιαία 
αλλαγή

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Καίνε οι τιμές βασικών
αγαθών στην Ελλάδα
Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας
δεκαετίας διαμορφώθηκε ο πληθωρι-
σμός 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

Φρενίτιδα επενδύσεων εκατομμυρίων σε εικονικά οικόπεδα

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

ΕΛΛΑΔΑ

«Ηλεκτροσόκ» από
λογαριασμούς ρεύματος
Στα ύψη είναι οι λογαριασμοί ρεύματος
των νοικοκυριών στην Ελλάδα για Νοέμ-
βριο και Δεκέμβριο. Το επιπλέον μηνιαίο
κόστος για ένα νοικοκυριό με κατανάλω-
ση 600 κιλοβατωρών, μόνο για το ρεύμα,
υπολογίζεται για τον Νοέμβριο περί τα
80 ευρώ και για τον Δεκέμβριο τα 100
ευρώ! Σελ. 5



2 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Kυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΔΗΚΤΗΣ diktis@kathimerini.com.cyΑ Ν Α ΛΥ Σ Η  
Της PARISA KAMALI* 

Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο το
κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων
έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη,
μιας και οι καταναλωτές αποδέσμευ-
σαν τις σωρευμένες αποταμιεύσεις
τους. Και ο στόχος τους ήταν να
αποκτήσουν νέα αγαθά, ενόσω η
πανδημία του κορωνοϊού εξακολου-
θούσε να κλονίζει το παγκόσμιο σύ-
στημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι
ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων μέσω των πλοίων έχουν πα-
ρουσιάσει υπερτετραπλάσια αύξηση
αφ’ ης στιγμής ξέσπασε η πανδημία
του κορωνοϊού. Εν τω μεταξύ, ορι-
σμένες 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 εξά-
πλωση της ασθένειας, οι ελλείψεις

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 καθυ-
στερήσεις στην παράδοση και πα-
ραλαβή.

Παρά ταύτα, οι πιέσεις αυτές αρ-
χίζουν να αμβλύνονται. Βάσει των
στοιχείων που εξετάσαμε φαίνεται
πως οι διεθνείς ναύλοι μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων άρχισαν να
υποχωρούν σε σύγκριση με τα πρω-
τοφανή 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 Ει-
ρηνικού με κατεύθυνση προς Ανα-
τολάς, τα οποία και συνιστούν τον
βασικό θαλάσσιο σύνδεσμο ανάμεσα
στους κινεζικούς λιμένες και στους
αντίστοιχους των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Η μείωση του κόστους φα-
νερώνει ότι η δυναμική ζήτηση αγα-
θών υποχωρεί μετά την παραδο-
σιακά 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 συ-
ναφείς θέσεις, τα εμπόδια της με-
τακίνησης των προμηθειών στο εσω-
τερικό και οι προκλήσεις για τον
κλάδο της ναυτιλίας, όπως είναι η
αργή αύξηση της παραγωγικής ικα-
νότητας 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 σπα-
νιότητα αγαθών εκτιμάται πως θα
οδηγήσουν σε άνοδο τιμών. Η Διά-
σκεψη για το Εμπόριο και την Ανά-
πτυξη 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%, αντιστοί-
χως. Ο συνεπαγόμενος αντίκτυπος
θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερος
για μικρές νησιωτικές και αναπτυσ-
σόμενες χώρες, οι οποίες σε μεγάλο
βαθμό εξαρτώνται από εισαγωγές
που φθάνουν από τη θάλασσα. Πάν-
τως, η επαναφορά των ναύλων σε
προ πανδημίας επίπεδα απαιτεί με-
γαλύτερες επενδύσεις σε έργα υπο-
δομών, στην ψηφιοποίηση του κλά-
δου μεταφοράς εμπορευμάτων και
την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης
του εμπορίου.

* Η κ. Parisa Kamali είναι οικονομολόγος
του Τμήματος Στρατηγικής, Πολιτικήςκαι
Ανασκόπησης του ΔΝΤ.Το άρθρο δημο-
σιεύεται στο ιστολόγιοτου Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου.

Υψηλό 40ετίας 
Η εκτίναξη του πληθωρισμού σε υψηλό
25ετίας αποτελεί το σημαντικότερο οικονομι-
κό γεγονός του 2021. Ως πρωταθλήτρια στην
αύξηση διακρίθηκε η Αμερική, ακολουθού-
μενη από την ευρωζώνη η οποία τα τελευ-
ταία 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 ετή-
σια βάση καταγράφοντας την υψηλότερη τι-
μή από το 1980. Άνοδος καταγράφεται και
στα τρόφιμα, με την ετήσια μεταβολή να βρί-
σκεται στο 6%. 

••••
Μεγάλο στοίχημα 
Αναφορικά με τα δημόσια οικονομικά η με-
γαλύτερη πρόκληση αφορά στο συνταίρια-
σμα της ανάγκης για σταθερότητα στο μέτω-
πο των ελλειμάτων και του χρέους μαζί με τις
μεγάλες επενδυτικές ανάγκες, που επιβάλ-
λει 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 μπο-
ρεί να διατηρηθεί η ηρεμία στις αγορές χρέ-
ους. 

••••
Αναθεώρηση προβλέψεων 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ που
αναπροσαρμόστηκαν τον προηγούμενο μή-
να, η εξωτερική ζήτηση για προϊόντα και
υπηρεσίες στην ευρωζώνη για το 2021 ανα-
μένεται πως θα είναι χαμηλότερη από ότι εί-
χε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ προς τα κάτω ανα-
προσαρμόζεται και η εκτίμηση για το 2022.
Όσον αφορά τα προβλήματα στις εφοδιαστι-
κές 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 δεί-
κτες κερδοφορίας τους ξεπερνώντας ακόμα
και τα προ πανδημίας επίπεδα. Η βελτίωση
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρη-
ση των ΜΕΧ και τη συνακόλουθη μείωση τους
κόστους που προκύπτει για τον σχηματισμό
προβλέψεων ζημιών από το δανειακό χαρτο-
φυλάκιο. Σε λειτουργικό επίπεδο η προτε-

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 ποσό-
τητες που διαθέτει στην Ευρώπη εν μέσω
βαρυχειμωνιάς και άρα αυξημένης ζήτησης.
Η Gazprom, που είναι ο βασικός και μεγαλύ-
τερος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης,
θα τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο της Κομι-
σιόν μετά από παρέμβαση της Αντιπροέδρου

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

••••
Καταστροφική πολιτική 
Η άρνηση του Τούρκου προέδρου να εφαρ-
μόσει παραδοσιακές μεθόδους τιθάσευσης
του πληθωρισμού στοίχισε στην τουρκική λί-
ρα απώλειες πέραν του 40% για το 2021. Στο
εσωτερικό μέτωπο η μείωση της αγοραστι-
κής δύναμης επιχειρήσεων και νοικοκυριών
προελαύνει, με τον πληθωρισμό να σκαρφα-
λώνει 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 αερο-
δρόμια, οι πτήσεις πρέπει να διενεργούνται
κανονικά ακόμη και χωρίς επιβάτες. Η συγκε-
κριμένη ρύθμιση έχει προκαλέσει την οργή
των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών της
Ευρώπης ενώ προκύπτουν και θέματα σχετι-
κά με τις επιπτώσεις που επιφέρει αυτή η
πρακτική στο περιβάλλον λόγω των ρύπων. 

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. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Στασιμοπληθωρισμός
Είναι το οικονομικό φαι-
νόμενο κατά το οποίο πα-
ρατηρείται 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 επι-
βραδύνεται και την αγορά να μη λειτουρ-
γεί αποτελεσματικά.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School
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Η μείωση του κόστους
φανερώνει ότι η δυνα-
μική ζήτηση αγαθών 
είναι σε κάμψη.

Στο φως τα ερείπια
ρωμαϊκής κωμόπολης
ΛΟΝΔΙΝΟ. Τα ερείπια πλούσιας και
πολύβουης ρωμαϊκής κωμόπολης
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκα-
πάνη στη Βρετανία. Τα σπάνια ευ-
ρήματα της ανασκαφής περιλαμβά-
νουν τα θεμέλια μεγάλης ρωμαϊκής
οδού, πλάτους δέκα μέτρων, κτισμά-
των κατοικιών και βιοτεχνιών, πε-
ρισσότερα από 300 νομίσματα, κο-
σμήματα, αντικείμενα καθημερινής
χρήσης και τέσσερα πηγάδια.

Οι αρχαιολόγοι ερευνούν το σημείο

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 ανα-
σκαφές που πραγματοποιούνται για
την κατασκευή της νέας σιδηροδρο-
μικής γραμμής, σύμφωνα με άρθρο
του Guardian. 

Το σημείο ήταν γνωστό ως Black-
grounds (Μαύρα Χώματα), ενώ το
πυκνό χώμα του συνέβαλε καθορι-
στικά στην άριστη διατήρηση των
αρχαιοτήτων. «Οταν πριν από αιώνες
οι γύρω αγροί αποδόθηκαν στη βο-
σκή αγελάδων, αυτό “σφράγισε” το
έδαφος και προστάτευσε ό,τι βρι-
σκόταν 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 Σι-
δήρου βρισκόταν ήδη στο σημείο
στα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτη-
σης το 43 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια της
ρωμαϊκής περιόδου, που διήρκεσε
μέχρι το 410 μ.Χ., ο οικισμός επε-
κτάθηκε και ήκμασε. Νέα πέτρινα
κτίσματα οικοδομήθηκαν σε διακρι-
τές συνοικίες κατοικιών, βιοτεχνιών
και γεωργικών δραστηριοτήτων. Στη
γειτονιά των βιοτεχνιών, οι αρχαι-
ολόγοι εντόπισαν ίχνη εργαστηρίων
και κλιβάνων, για επεξεργασία με-
τάλλου, ψήσιμο ψωμιού και πηλο-
πλαστική. 

Ο κεντρικός δρόμος, τον οποίο ο
Ουέστ περιγράφει ως «διπλής κα-
τεύθυνσης 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 πή-
λινα σκεύη, προερχόμενα από τη
Γαλατία, είναι μεταξύ των ευρημάτων
της ανασκαφής. Οι κάτοικοι της ρω-
μαϊκής πόλης έκαναν χρήση αρω-
μάτων 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.

<<<<<<

Σπάνια ευρήματα εντοπί-
στηκαν κατά τη χάραξη
νέας σιδηροδρομικής
γραμμής στη Βρετανία.

Υποχωρούν οι ναύλοι
μεταφοράς εμπορευμάτων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ο πλανήτης εξακο-
λούθησε και πέρυσι τη σταθερή
πορεία προς την πλήρη αποστα-
θεροποίηση του κλίματος, με τα
βασικά αέρια του θερμοκηπίου,
διοξείδιο του άνθρακα και με-
θάνιο, να φθάνουν σε πρωτο-
φανείς συγκεντρώσεις. Τα θλι-
βερά ρεκόρ κατέγραψε το ευ-
ρωπαϊκό σύστημα παρακολού-
θησης του κλίματος «Κοπέρνι-
κος», ενώ αντίστοιχες μετρήσεις
προκύπτουν και από το αμερι-
κανικό 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 σύγ-
κριση 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 πα-
ραμένει στην ατμόσφαιρα επί
εκατοντάδες χρόνια, ως εκ τού-
του οι ρύποι κάθε χρονιάς αθροί-
ζονται με τους ρύπους όλων των
προηγουμένων, δίνοντας μια
σταθερά ανοδική γραμμή. Οσο
πιο πολύ πυκνώνει το «περιτύ-
λιγμα» διοξειδίου του άνθρακα
γύρω από τη Γη, τόσο περισσό-
τερη θερμότητα εγκλωβίζει και
τόσο μεγαλύτερη είναι η άνοδος
της παγκόσμιας θερμοκρασίας,
όπως και η συνολικότερη απο-
σταθεροποίηση του κλίματος. 

Προτού η ανθρωπότητα αρ-
χίσει να εξορύσσει και να καίει
ορυκτά καύσιμα σε βιομηχανική
κλίμακα, η συγκέντρωση διο-

ξειδίου του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα βρισκόταν στα 280 ppm.
To 1958, όταν άρχισαν οι μετρή-
σεις 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 κλι-
ματικά μοντέλα γίνονταν όλο
και πιο εξελιγμένα και οι επι-
στήμονες 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, δη-
λαδή να καταρριφθεί του χρόνου. 

Ρεκόρ και στο μεθάνιο

Παράλληλα καταρρίπτονται
και τα ρεκόρ των συγκεντρώ-
σεων μεθανίου, αερίου που εγ-
κλωβίζει δεκάδες φορές περισ-
σότερη θερμότητα από το διο-
ξείδιο του άνθρακα. Οι συγκεν-
τρώσεις 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 γε-
ωργία.  

Κατόπιν αυτού, δεν προξενεί
έκπληξη το γεγονός ότι το 2021

ήταν μία ακόμη χρονιά με θερ-
μοκρασίες-ρεκόρ, συγκεκριμένα
η πέμπτη θερμότερη από κατα-
βολής μετρήσεων, με μέσους
όρους θερμοκρασιών αυξημέ-
νους 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 θερμο-
κρασίας υποκρύπτει εντονότερες
διακυμάνσεις κατά τόπους, κα-
θώς 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 πρω-
τοφανείς πυρκαγιές στη Σιβηρία.
Ιδιαίτερα σοβαρές μακροπρό-
θεσμα ήταν οι εξελίξεις στη δυ-
τική Ανταρκτική, όπου ο γιγάν-
τιος παγετώνας Θουέιτς, που
περιέχει ποσότητες γλυκού νε-
ρού ικανές να αυξήσουν τη στάθ-
μη των θαλασσών κατά 65 εκα-
τοστά, παρουσίασε ανησυχητικά
σημάδια αποσταθεροποίησης. 

«Τα φαινόμενα αυτά είναι μια
επίμονη υπενθύμιση ότι πρέπει
να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζον-
ται βήματα προς μια βιώσιμη
κοινωνία, που θα λειτουργεί εκ-
πέμποντας λιγότερο διοξείδιο
του άνθρακα», τόνισε ο διευ-
θυντής του προγράμματος «Κο-
πέρνικος», Κάρλο Μπουοντέμ-
πο.

REUTERS, THE GUARDIAN

Στο «κόκκινο» ο πλανήτης Γη

Το 2021 καταρρίφθηκε μια σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών, π.χ. το
ρεκόρ για το θερμότερο καλοκαίρι όλων των εποχών στην Ευρώπη.
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Με μία επιτυχημένη έξοδο στις αγο-
ρές για δανεισμό μπήκε το 2022
για την Κύπρο, αντλώντας 1 δισε-
κατομμύριο ευρώ με επιτόκιο λίγο
κάτω από 1%. Ωστόσο, όπως δια-
φαίνεται, εντός του έτους θα χρει-
αστεί κάποια στιγμή να αντλήσει
ξανά από τις αγορές άλλο 0,5 δι-
σεκατομμύριο ευρώ για να καλυ-
φθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες.
Το χρέος της Κύπρου, σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία του Γρα-
φείου Διαχείρισης του Δημοσίου
Χρέους, ανέρχεται στα 24,4 δισε-
κατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα στο
2022 θα πρέπει να αποπληρώσει
χρέη ύψους 1,91 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Το 2021 μπορεί να χαρα-
κτηριστεί και «ελαφρύ» αναφορικά
με τις λήξεις του χρέους, αφού η
ΚΔ είχε υποχρεώσεις ύψους 960

εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2022
αρκετά πιο «βαρύ», αφού οι υπο-
χρεώσεις όπως αναφέρθηκαν πιο
πάνω έχουν διαφορά 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το 1 δισ. αφορά
υποχρεώσεις σε χρεόγραφα εξω-
τερικού, 822 εκατ. ευρώ σε χρεό-
γραφα εσωτερικού και 96 εκατ.
ευρώ σε «άλλα δάνεια».  

Όπως διαφαίνεται από το πλάνο
του Γραφείου Διαχείρισης Δημο-
σίου Χρέους για τις αποπληρωμές
του χρέους, μέχρι και το 2030 το
πρόγραμμα θα είναι «βαρυφορτω-
μένο» με ένα μέσο όρο αποπλη-
ρωμών 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 λι-
γότερες. Όλα τα παραπάνω δε,
στην περίπτωση που δεν υπάρξει
κάποια «συνέχεια» με τον covid-
19, άρα και να αλλάξει άρδην για
ακόμα μία φορά το πλάνο διαχεί-
ρισης του χρέους. Ή τελοσπάντων
κάποια άλλη έκτακτη κατάσταση
να ανατρέψει τους παρόντες σχε-
διασμούς. Βγαίνοντας στις αγορές

με EMTN ομόλογα η Κύπρος, όπως
έχει σχολιάσει και σχετικά το Γρα-
φείο πολλάκις, τα μακροπρόθεσμα
διεθνή ομόλογα σταθερού επιτο-
κίου 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 έκ-

θεσης 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 αν-
τίστοιχα. Ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, ωστόσο,
με δηλώσεις του στην κρατική τη-
λεόραση εξέφρασε την πεποίθηση
πως το χρέος θα πάει σε διψήφιο
νούμερο εντός του 2022, συγκε-
κριμένα στο 98%. 

Την ίδια ώρα, σε σχέση με το
μέγεθος της οικονομίας, οι ακα-
θάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες
θα κυμανθούν μεταξύ του 5,2%
και 9,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2024
για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, αφή-
νοντας στην άκρη το 2022 που
έγινε αναφορά για τη λήξη του
χρέους του τρέχοντος έτους προ-

ηγουμένως, για το 2023 οι υπο-
χρεώσεις φτάνουν στα 1,39 δισ.
ευρώ με τα χρεόγραφα του εξω-
τερικού να ανέρχονται στο 1 δισ.
ευρώ, τα χρεόγραφα εσωτερικού
στα 294 εκατ. ευρώ και «άλλα δά-
νεια» 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 στρα-

τηγική του Υπουργείου Οικονομι-
κών, τα Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθε-
σμα Ομόλογα (ΕΜΟ-ΕΜΤΝ) θα εξα-
κολουθήσουν να αποτελούν την
κύρια πηγή δανεισμού για την κά-
λυψη των χρηματοδοτικών αναγ-
κών του κράτους στα πλαίσια της
στρατηγικής 2022-2024, για στρα-
τηγικούς λόγους, καθώς μέσω τους,
οι εκδότες δύνανται να προσελ-
κύσουν επενδυτές και από τη διε-
θνή αγορά διευρύνοντας έτσι την
επενδυτική βάση σε μέγεθος, γε-
ωγραφικά και ανά κατηγορία.

Η εγχώρια αγορά θα εξακολου-
θήσει να χρησιμοποιείται ως συμ-
πληρωματική πηγή χρηματοδό-
τησης για κάλυψη των χρηματο-
δοτικών αναγκών του κράτους.
Για την περίοδο αναφοράς, θα δο-
θεί προτεραιότητα στην έκδοση

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 παρα-
μένουν ως το κύριο χρηματοδοτικό
εργαλείο βραχυπρόθεσμης διάρ-
κειας της εγχώριας αγοράς, τα
οποία αποσκοπούν στη βελτίωση
της διαχείρισης των ρευστών δια-
θεσίμων του κράτους και στον πε-
ριορισμό του μέσου σταθμικού
κόστους του δημόσιου χρέους.
Όσον αφορά το Πρόγραμμα Ευ-
ρωπαϊκών Εμπορικών Χρεογράφων
(Euro Commercial Paper), αν και
δύναται να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική πηγή χρηματοδότη-
σης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
προσελκύοντας κεφάλαια από το
εξωτερικό, εντούτοις, παραμένει
ανενεργό από τα τέλη του 2014,
χωρίς όμως να αποκλείεται το εν-
δεχόμενο να χρησιμοποιηθεί στο
εγγύς μέλλον.

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

<<<<<<

Μέχρι και το 2030 
η Κυπριακή Δημοκρατία
θα πρέπει να αποπλη-
ρώσει 18 δισ. ευρώ.

Τέλος, στην έκθεση σημειώνεται
πως ένα άλλο χρηματοδοτικό εργα-
λείο αποτελεί ο δανεισμός από διε-
θνείς τράπεζες (υπερεθνικούς Ορ-
γανισμούς) που προορίζεται για
χρηματοδότηση νέων έργων ή συ-
νέχιση έργων υποδομής που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, τα οποία συν-
δυάζουν χαμηλό κόστος δανεισμού
και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.
Επιπλέον, ένα νέο εργαλείο χρημα-
τοδότησης υπό μορφή δανείων και
χορηγιών έχει τεθεί σε εφαρμογή
από το 2020 που αποσκοπεί τόσο

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 ανθεκτι-
κότητα (Next Generation EU) με
σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικό-
τητας της οικονομίας του δυναμι-
κού της χώρας για οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, την αποτελε-
σματική λειτουργία των θεσμών και
την αποτελεσματική πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

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.

Δανεισμός από διεθνείς τράπεζες

Χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής 
του δημοσίου χρέους
της Κύπρου σε εκατ.
Έτος 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
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Η MONEYVAL κρίνει πως η Κύπρος
συμμορφώνεται πλήρως ή σε με-
γάλο βαθμό με 37 από τις 40 συνο-
λικά συστάσεις της Ομάδας Διε-
θνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης
(Financial Action Task Force - FATF)
για την καταπολέμηση της νομι-
μοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματο-
δότηση της τρομοκρατίας. Σε ένα
«follow - up report», αυτό του 2019
που εξέδωσε την Πέμπτη η Mo-
neyval, σημειώνει πως οι κυπριακές
αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα
βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά
δεν το έκαναν εγκαίρως ώστε αυτά
να αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση,

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

ταπόκριση, νέες τεχνολογίες και
εξουσίες των αστυνομικών και
ερευνητικών αρχών. Αυτή τη στιγ-
μή ωστόσο, υπογραμμίζεται βάσει
της έκθεσης πως δεν υπάρχουν συ-
στάσεις με τις οποίες η Κύπρος θε-
ωρείται πως δεν συμμορφώνεται.
Επί της ουσίας το νέο «follow – up

report» της Moneyval δεν προσθέτει
κάτι νέο σε σχέση με το μακροσκε-
λές «report» που είχε εκδώσει το
2019, μόνο ότι η Κύπρος έχει προ-
χωρήσει σε βελτιώσεις, που όμως
δεν πρόλαβε να αξιολογήσει. Οι
κυπριακές αρχές έχουν λάβει σειρά
μέτρων για να εφαρμόσουν τις νέες

απαιτήσεις της FATF, συμπεριλαμ-
βανομένης της έκδοσης τον Δε-
κέμβριο του 2021 αξιολόγησης των
κινδύνων που αφορούν τη νομι-
μοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματο-
δότηση της τρομοκρατίας που πα-
ρουσιάζουν τα εικονικά περιου-

σιακά στοιχεία και οι σχετικοί πα-
ροχείς υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτά
τα μέτρα δεν λήφθηκαν εγκαίρως
ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο
της έκθεσης προόδου. Όμως, η Mo-
neyval αναμένει πως η κάθε χώρα
θα έχει αντιμετωπίσει τις περισ-
σότερες, αν όχι όλες, από τις ελ-
λείψεις μέχρι το τέλος του τρίτου
χρόνου από την υιοθέτηση της έκ-
θεσης αξιολόγησης. Το «update»
των αλλαγών που θα προβεί η Κύ-
προς θα σταλεί σε ένα χρόνο.

Βάσει της 5ης αξιολόγησης της
Κύπρου από τη Moneyval, η Κύ-
προς πέτυχε τον δεύτερο ψηλότερο
βαθμό (substantial) σε τρεις από
τις έντεκα αξιολογήσεις αποτελε-
σματικότητας, παίρνοντας μέτριο
βαθμό (moderate) στις άλλες οκτώ.
Εκείνο που είχε υπογραμμίσει στην
έκθεση του 2019, είναι πως οι κυ-
πριακές αρχές δεν έχουν αξιολο-
γήσει συνολικά τον κίνδυνο που
σχετίζεται με το Κυπριακό Επεν-
δυτικό Πρόγραμμα (πολιτογραφή-
σεις). Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων
της Moneyval είχε θέσει έξι χώρες
- μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
σε ενισχυμένη διαδικασία παρα-
κολούθησης μετά την έγκριση των
εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης
και μία από αυτές δεν ήταν η Κύ-
προς. Υπό ενισχυμένη παρακολού-
θηση είχαν τεθεί οι Αλβανία, Αν-
δόρα, Ουγγαρία, Λετονία, Σερβία
και Σλοβενία.

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

Βάσει της 5ης αξιολόγησης της Κύπρου από τη Moneyval, η Κύπρος πέτυχε τον δεύτερο ψηλότερο βαθμό (substan-
tial) σε τρεις από τις έντεκα αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας.

Το «follow up»
Στην έκθεση προόδου, σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση «follow
– up report» της Moneyval εξετά-
ζεται μια σειρά από νομοθετικά,
ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που
εφάρμοσαν οι κυπριακές αρχές σε
σχέση με την αξιολόγηση κινδύ-
νων και την παρακολούθηση στον
μη κερδοσκοπικό τομέα, καθώς
και την αξιολόγηση των σχέσεων
με τον πελάτη από τις ανταποκρί-
τριες τράπεζες. Αξιολογεί τη δυ-
νατότητα των ερευνητικών αρχών
να παρακολουθούν τις επικοινω-
νίες και να εφαρμόζουν τεχνικές
ελεγχόμενης παράδοσης σε με-
τρητά και διαπραγματεύσιμα μέσα
στον κομιστή. Ααξιολογεί επίσης
την εφαρμογή των νέων διεθνών
απαιτήσεων που αφορούν τους
παροχείς υπηρεσιών εικονικών
περιουσιακών στοιχείων όπως κα-
θορίζονται σε αναθεωρημένη Σύ-
σταση της FATF. Το σύστημα της
Κύπρου εναντίον της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες έχει αξιολογηθεί πέν-
τε φορές από την Επιτροπή Mo-
neyval του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, τον Απρίλιο 1998, τον Σεπτέμ-
βριο 2001, τον Απρίλιο 2005, τον
Ιούνιο 2010 και το Φεβρουάριο
του 2020. 

<<<<<<

Δεν υπάρχουν συστά-
σεις με τις οποίες η 
Κύπρος θεωρείται πως
δεν συμμορφώνεται. 
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Η βιομηχανική παραγωγή στις χώρες
της Ευρωζώνης ενισχύθηκε σε πο-
σοστό 2,3% σε μηνιαία βάση τον
Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις κατά
μέσον όρο προβλέψεις των αναλυ-
τών του Ρόιτερς, παρά τα προβλή-
ματα της εφοδιαστικής αλυσίδας
και τη συμφόρηση στο διεθνές σύ-
στημα μεταφορών. Εντούτοις, η θε-
τική 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 ετή-
σια βάση στην Ευρωζώνη. Η κατά-

σταση διαφέρει σημαντικά από κλά-
δο σε κλάδο. Χάρις στη στέρεη ζή-
τηση, η παραγωγή των διαρκών κα-
ταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε
4,4% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο
παρά τη μικρή πτώση 0,2% σε μη-
νιαία 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 κεφαλαι-
ακών αγαθών εξαιτίας της 16,7%
μείωσης στην παραγωγή οχημάτων
και εξοπλισμού μεταφορών φανε-

ρώνει ότι οι ελλείψεις προμηθειών
παραμένουν μείζον θέμα γι’ αυτούς
τους τομείς δραστηριότητας. Με
λίγη καλή τύχη, η μηνιαία 1,5% αύ-
ξηση παραγωγής στα κεφαλαιακά
αγαθά τον Νοέμβριο μετά την αν-

τίστοιχη του 1,3% τον Οκτώβριο
ίσως να είναι το πρώτο αβέβαιο ση-
μάδι ότι αυτές οι ελλείψεις αρχίζουν
βαθμιαία να εξασθενούν. Ο αντί-
κτυπος της πανδημίας είναι επίσης
ορατός και στη δυναμική ενίσχυση
της παραγωγής ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και ηλεκτρονικών ειδών
συνολικά σε ποσοστό 6,4% σε βάση
διετίας. Αυτή η αύξηση υπερσκε-
λίστηκε μόνο από την αντίστοιχη
των χημικών και των φαρμακευτι-
κών κατά ποσοστό 10,9% τον Νο-
έμβριο του 2021 έναντι του Νοεμ-
βρίου του 2019. Μεταξύ των μεγα-
λύτερων 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 περί-
πτωση τώρα της Γερμανίας, η βιο-
μηχανική 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. Λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν τους μήνες Οκτώβριο
και Νοέμβριο μαζί, η βιομηχανική
παραγωγή τους δύο μήνες του τε-
λευταίου τριμήνου του 2021 υπο-
χώρησε 1,3% από τον μέσο όρο του
τρίτου τριμήνου. Και αυτό υποδη-
λώνει ότι υπάρχει πιθανότητα η
πρόβλεψή μας για αύξηση 0,3% σε
τριμηνιαία βάση του ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης το διάστημα Οκτωβρίου
- Δεκεμβρίου να απέχει από έναν
χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης.

* O κ. Guidogiorgio Bodrato είναι
οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Βιομηχανική ανάπτυξη πολλών ταχυτήτων στην Ευρωζώνη
<<<<<<

Η κατάσταση διαφέρει
σημαντικά από κλάδο
σε κλάδο – Οι ελλείψεις
προμηθειών παραμέ-
νουν μείζον θέμα.

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 απελευ-
θερώνουν κεφάλαια επιχειρούν οι
τράπεζες να αποκαταστήσουν τις
επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς
δείκτες, που πλήττονται από τις ζη-
μίες που επιφέρει η εξυγίανση των
ισολογισμών τους. Εχοντας ολο-
κληρώσει τον κύριο όγκο των τιτ-
λοποιήσεων η έμφαση θα δοθεί σε
κινήσεις όπως η πώληση πακέτων
ακινήτων που δρομολογούν κυρίως
η Alpha Bank και η Τράπεζα Πει-
ραιώς σε συνδυασμό με πωλήσεις
μικρότερων πακέτων δανείων. Συ-
νολικά, το ύψος των νέων συναλ-
λαγών, που αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθούν εντός του α΄ εξαμή-
νου, θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ πε-
ρίπου, και σε αυτές περιλαμβάνονται
συναλλαγές πωλήσεων ύψους 3,4
δισ. ευρώ από την Alpha Bank (πε-
ριλαμβάνεται 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 τιτ-
λοποίηση (Frontier II) που δρομο-
λογεί η Εθνική Τράπεζα. Στις πρω-
τοβουλίες αυτές που κατά κανόνα
απορροφούν κεφάλαια, τόσο η Al-
pha όσο και η Τράπεζα Πειραιώς

θα αντιτάξουν τις δύο μεγάλες συ-
ναλλαγές για την πώληση ακινήτων
(project Skyline και Tera), που συμ-
βάλλουν στη μείωση του σταθμι-
σμένου ενεργητικού τους απελευ-
θερώνοντας κεφάλαια, ενώ το μπα-
ράζ συναλλαγών που ολοκλήρωσαν
όλες οι τράπεζες στα τέλη της προ-
ηγούμενης χρονιάς, στόχο είχαν
την ενίσχυση των κεφαλαίων ενόψει
της ανακοίνωσης των ετήσιων απο-
τελεσμάτων. Τα στοιχεία που δη-
μοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European

Banking Authority), δείχνουν ότι
οι ελληνικές τράπεζες κατατάσ-
σονται χαμηλά σε σχέση με τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά
τα κεφαλαιακά τους αποθέματα,
τα οποία «αναλώθηκαν» στην προ-
σπάθεια μείωσης των κόκκινων
δανείων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
κεφαλαίου κοινών μετοχών (Com-
mon 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 επί-
δραση του Διεθνούς Προτύπου
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9
(ΔΠΧΑ 9), ο δείκτης CET1 των ελ-
ληνικών 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 από-
δοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) των
ελληνικών τραπεζών παρέμεινε
σταθερά σε αρνητικό έδαφος (-

25%) έναντι θετικής επίδοσης των
ευρωπαϊκών τραπεζών (μεσοσταθ-
μικά 7,7%). Αιτία, οι ζημίες που
υποχρεώθηκε να εγγράψει το τρα-
πεζικό σύστημα λόγω των εκτετα-
μένων τιτλοποιήσεων και πωλή-
σεων δανείων την επίμαχη περίοδο
και οι οποίες στοίχισαν για την Al-

pha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς
περί τα 2,7 δισ. ευρώ σε κεφάλαια. 

Η εικόνα αναμένεται ότι θα έχει
βελτιωθεί στα ετήσια αποτελέσμα-
τα, καθώς το σύνολο των τραπεζών
ολοκλήρωσε κρίσιμες συναλλαγές,
που οδηγούν σε βελτίωση του δεί-
κτη κεφαλαιακής επάρκειας. Πρό-
κειται για συναλλαγές που μειώνουν
τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως είναι
η συνθετική τιτλοποίηση, ένα είδος
«ασφάλισης» των δανείων που εξυ-
πηρετούνται κανονικά. Στο πλαίσιο
αυτό η Alpha Bank ολοκλήρωσε

τη συναλλαγή Aurora, ύψους 1,9
δισ. ευρώ, που συνέβαλε στην αύ-
ξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρ-
κειας κατά 47 μονάδες βάσης, ενώ
η Eurobank ολοκλήρωσε δύο συ-
ναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης
(Waive I και II), που οδηγούν σε
αύξηση του δείκτη κατά 42 μονάδες
βάσης.

Στην ίδια λογική, η Τράπεζα Πει-
ραιώς 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 ναυτιλια-
κών δανείων), ενώ πρόσθετο όφελος
αναμένεται από την αποσχιση της
δραστηριοτητας των υπηρεσιων
αποδοχης καρτων, που θα ολοκλη-
ρωθει στο α΄ τριμηνο του 2022 (συ-
ναλλαγη Thalis).

Αντίστοιχο όφελος από την
αποσχιση της δραστηριοτητας
των υπηρεσιων αποδοχης καρτων
αναμένεται να εγγράψουν στα ετή-
σια αποτελέσματα η Alpha Bank,
η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα,
η οποία επιπροσθέτως θα ενισχύ-
σει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρ-
κειας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα
από την τιτλοποίηση Frontier και
την πώληση της Εθνικής Ασφα-
λιστικής.

<<<<<<

Το ύψος των νέων συ-
ναλλαγών που αναμέ-
νεται να πραγματοποι-
ηθούν εντός του α΄
εξαμήνου θα φτάσει τα
8 δισ. ευρώ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022 η Ελ-
ληνική Τράπεζα θα έχει επιλέξει
τον εκλεκτό που θα λάβει το χαρ-
τοφυλάκιο κόκκινων δανείων που
έχει προς πώληση, ύψους 700 εκα-
τομμυρίων 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 κοινοπρα-
ξία αποτελούμενη από τα επενδυ-
τικά ταμεία Bain Capital Credit,
Fortress Investment Group καθώς
και την doValue. Όλες οι προσφο-
ρές 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 Κύ-
πρου, ενώ η doValue έχει ήδη πα-
ρουσία στο νησί με την doValue
Cyprus Ltd. και την Altamira Asset
Management Cyprus Limited. Η
Bain υπενθυμίζεται πως είχε απο-
φασίσει η dοValue να διαχειριστεί
τα κυπριακά μη εξυπηρετούμενα

δάνεια που απέκτησε από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύ-
πρου). Η μόνη που δεν έχει πα-
ρουσία 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 APSCy-
prus. Με τις δύο προσφορές των
Pimco και doValue-Bain-Fortress
γρίφος παραμένει το τι θα κάνουν
ή πως θα χειριστούν την πιθανή

απόκτηση της APSCyprus, ενώ
νόημα έχει αυτό το πακέτο μόνο
για την Cerberus. Η Cerberus με
την απόκτηση του χαρτοφυλακίου
και της APSCyprus αγοράζει εται-
ρεία με το «κλειδί στο χέρι» που
μπορεί να λειτουργήσει την επό-
μενη κιόλας ημέρα. Με την ολο-
κλήρωση του έργου «Starlight»
πάντως, θα επιταχυνθεί ο καθα-
ρισμός του ισολογισμού της Ελ-
ληνικής, μειώνοντας το ποσοστό
των ΜΕΔ, όπως αναφέρει η ίδια,
σε «μεσο-μονοψήφιο» αριθμό.

Θα είναι μετά από σχεδόν μια
τριετία που η Ελληνική Τράπεζα

θα πωλήσει χαρτοφυλάκιο προ-
βληματικών δανείων. Τον Ιανουά-
ριο του 2018 η Τράπεζα είχε συ-
νάψει συμφωνία για την πώληση
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετού-
μενων δανείων στη B2Kapital Cy-
prus Ltd, ύψους 145 εκατ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο εκείνο απαρτι-
ζόταν από 1.158 δανειολήπτες και
1.977 χορηγήσεις.

Στόχος το 3%
Με την πώληση του «Starlight»

σε καμία περίπτωση δεν αναμέ-
νεται 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 πω-
λήσει το «Starlight»). Οι μεσοπρό-
θεσμοι στόχοι, σημειώνεται, αφο-
ρούν περίοδο τριών με πέντε χρό-
νων. 

Σύμφωνα με το πλάνο που εγ-
κρίθηκε, η Τράπεζα σχολιάζει ότι,
«λαμβάνοντας υπόψη την αυξη-
μένη πιθανότητα ανάκτησης χρέ-
ους μέσω πώλησης στις 31 Δεκεμ-

βρίου 2021 σε σύγκριση με τις 30
Σεπτεμβρίου 2021, η Τράπεζα θα
επαναταξινομήσει το χαρτοφυλά-
κιο ΜΕΔ που αναμένεται να δια-
τεθεί (λογιστικής αξίας 700 εκατ.)
σε Περιουσιακά Στοιχεία προς Πώ-
ληση 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 οικο-
νομικό έτος που λήγει στις 31 Δε-
κεμβρίου 2021 και η πώληση των
ΜΕΔ προβλέπεται να έχει ουδέτερη
επίδραση στους εποπτικούς κε-

φαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας,
λαμβάνοντας υπόψη την αναμε-
νομένη μείωση των σταθμισμένων
περιουσιακών στοιχείων.

Στα 4,2 δισ. τα ΜΕΔ
Πουλώντας η Ελληνική Τράπεζα

δάνεια 700 εκατομμυρίων ευρώ
σε όποια από τα παραπάνω επεν-
δυτικά ταμεία, θα βγουν και από
το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
αυτά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Το Σεπτέμβριο του 2021 τα μη εξυ-
πηρετούμενα 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 Σεπτέμ-
βριο του 2021, ωστόσο αυτά που
θα παραμείνουν ενδεχομένως να
είναι δάνεια τα οποία θα είναι δύ-
σκολο να μειωθούν περαιτέρω. Κι-
νήσεις όπως οι πωλήσεις δανείων
ή η ανταλλαγή χρέους προς ακί-
νητη περιουσία και άλλες τέτοιες
λύσεις που λειτούργησαν καταλυ-
τικά δεν θα υπάρχει χώρος για να
χρησιμοποιηθούν. Πλέον, η μείωση
θα πρέπει να γίνεται οργανικά,
άρα και θα χρειαστεί μεγάλη προ-
σπάθεια από τις τράπεζες. Αν υπο-
θέσουμε πως, με την μετατροπή
της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνικό Φορέα αν-
τιμετώπισης 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 ανα-
μένεται πως θα είναι μία ακόμα
«ζημιά του 2013» που βγαίνει σχε-
δόν 10 χρόνια μετά.

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.

<<<<<<

Περίπου 2 δισ. δανείων
θα πρέπει να αναμένε-
ται πως θα είναι μία
ακόμα «ζημιά του 2013»
που βγαίνει σχεδόν 10
χρόνια μετά για όλες τις
τράπεζες. Η Τράπεζα αναμένεται να είναι ελαφρώς ζημιογόνα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
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Η μεγάλη συζήτηση για το εύφλεκτο πλην εφτάψυχο είδος
ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΠΕΥΚΑ;

#950 14‒15.08.2021

#946 18.07.2021

Ένα τεύχος γεμάτο προτάσεις για το καλοκαίρι
ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

20

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

#961 31.10.2021

#946

#958 10.10.2021

Η Ευφροσύνη Δοξιάδη και το μυστήριο ενός χαμένου Ρούμπενς
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΕΧΝΗΣ

ιάσσττηημμαα  
ΡΡΙΙΑΑΑ

31.10.2021
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Η ΕΕυυφφφρροσ
ΝΝΝΝΤ

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου  μαζί με την
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Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Ενα νοικοκυριό
με κατανάλωση
600 κιλοβατωρών
τον Νοέμβριο θα πλη-
ρώσει επιπλέον 80 ευ-
ρώ σε σχέση με πέρυσι.

Ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς ρεύματος
Οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς με τους «μαγικούς» κωδικούς που εκτινάσσουν το ενεργειακό κόστος
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Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αλμα 135% της τιμής 
του φυσικού αερίου 
και 45% του ρεύμα-
τος – Αυξήσεις
4,9% στο ψωμί,
7,6% στα ζυμαρικά, 
17% στο ελαιόλαδο.

Η δημιουργία του λε-
γόμενου σπιράλ
τιμών - μισθών και
το κόστος της «πράσι-
νης μετάβασης» ανη-
συχούν τους οικονο-
μολόγους. 
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ο χριστουγεννιάτικος
τζίρος δεν επανήλθε
στα επίπεδα του 2019

Ανατιμήσεις-φωτιά σε ενέργεια
και βασικά είδη διατροφής

Δύο κίνδυνοι για παγίωση υψηλού πληθωρισμού

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο

Τις χαμηλές επιδόσεις 
στη διάρκεια των εορ-
τών διαδέχεται ακόμη 
μία, πιο υποτονική από 
πλευράς ζήτησης,
εκπτωτική περίοδος.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Η. ΜΠ.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τον τουρισμό με στόχο
τα 27 δισ. ευρώ ετησίως

«Η Ελλάδα 
θα βγει κερδισμένη 
στον τουριστικό τομέα 
από την κρίση 
της πανδημίας», δήλω-
σε ο πρωθυπουργός.
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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.

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 «πρώ-
το ένσημο». Πρόκειται για το 
«όπλο» που ρίχνει στη μάχη 
κατά της ανεργίας των νέων το 
υπουργείο Εργασίας, καθώς το 
ποσοστό της καλπάζει, ξεπερ-
νώντας τον Νοέμβριο –σύμφω-
να με τη Eurostat– το 39%, με 
αποτέλεσμα η χώρα μας να κα-
ταλαμβάνει για μια ακόμη φο-
ρά την αρνητική πρώτη θέση. 

Ακόμη και μεταξύ των χω-
ρών - μελών του ΟΟΣΑ η Ελλά-
δα, σύμφωνα με την πρόσφα-
τη μελέτη του Οργανισμού, 
βρίσκεται στη δεύτερη χειρό-
τερη θέση, με ποσοστό ανερ-
γίας των νέων στο 33,2% (στοι-
χεία Οκτωβρίου 2021), με την 
Κόστα Ρίκα να αναδεικνύεται 
«πρωταθλήτρια», έχοντας πο-
σοστό ανεργίας νέων της τά-
ξης του 36,9% και την Ισπανία 
να μας ακολουθεί με 30,3%. 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκα-
λεί, όπως φαίνεται από τα στοι-
χεία της Eurostat, το γεγονός 
ότι σε μια περίοδο που το γε-
νικό ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα παραμένει σε σχετικά 
χαμηλό επίπεδο (στο 13,4% 
τον Νοέμβριο έναντι 13,3% 
τον Οκτώβριο του 2021), κα-
ταγράφεται ραγδαία αύξηση 
της ανεργίας των νέων από 
32,8% σε 39,1%. Αύξηση παρα-
τηρείται και σε σχέση με τον 
Νοέμβριο του 2020 (38,5%), 
παρότι ένα χρόνο πριν το γε-
νικό ποσοστό ανεργίας ήταν 
στο 16,2%.

Σε αυτό το πλαίσιο το πρό-
γραμμα επιδότησης, που κατ’ 
εκτίμηση του υπουργείου Ερ-
γασίας αφορά τουλάχιστον 
40.000 νέους ηλικίας έως 29 
ετών, οι οποίοι θα αποκτή-
σουν το πρώτο τους ένσημο 
εντός του 2022, αποκτά ιδι-
αίτερη σημασία. Η συνολική 
ενίσχυση ανέρχεται σε 1.200 
ευρώ για τους πρώτους 6 μή-
νες πλήρους απασχόλησης. 
Στους νέους που θα προσλη-

φθούν για πρώτη φορά εντός 
του 2022 θα καταβληθεί επί-
δομα 600 ευρώ για έξι μήνες, 
σε έξι ισόποσες μηνιαίες δό-
σεις. Αντίστοιχα, 600 ευρώ θα 
δοθούν και στους εργοδότες, 
προκειμένου να επιδοτηθεί 
ένα μέρος του μισθολογικού 
κόστους. Ετσι, για παράδειγ-
μα, νέος που θα προσληφθεί 
σήμερα με τον κατώτατο μι-
σθό των 663 ευρώ, θα λάβει κα-
θαρά 570 ευρώ τον μήνα συν 
100 ευρώ από την επιδότηση 
του πρώτου ενσήμου, σύνο-
λο 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 απα-
σχόλησης, καθώς απευθύνεται 
και σε φοιτητές που επιδιώ-
κουν να αποκτήσουν επαγγελ-
ματική εμπειρία ενώ σπουδά-
ζουν. 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 δημιουρ-
γήσει ισχυρά κίνητρα πρόσλη-
ψης νέων στις επιχειρήσεις αλ-
λά και να στηρίξει μέρος από 
το μισθολογικό και το μη μι-
σθολογικό κόστος, το υπουρ-
γείο Εργασίας «τρέχει» το πρό-
γραμμα αυτό ταυτόχρονα με 
το πρόγραμμα επιχορήγησης 
50.000 θέσεων εργασίας, επι-
πλέον 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 (ερ-
γοδοτών - εργαζομένων) για 
έξι μήνες, για προσλήψεις πλή-
ρους απασχόλησης σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Από τον συνδυασμό των 
δύο προγραμμάτων, ο εργο-
δότης μπορεί  να έχει όφελος 
για τους πρώτους 6 μήνες της 
τάξης του 42%. Και αυτό για-
τί κερδίζει 100 ευρώ τον μήνα 
από τον μισθό μέσω του προ-
γράμματος «πρώτο ένσημο» 
και 243 ευρώ τον μήνα από τις 
ασφαλιστικές εισφορές (εφό-
σον του δίνει τον κατώτατο 
μισθό) μέσω του προγράμμα-
τος επιδότησης των 100.000 + 
50.000 θέσεων εργασίας. Ετσι, 
για έναν εργαζόμενο πλήρους 
απασχόλησης με κατώτατο μι-
σθό 663 ευρώ τον μήνα, το αρ-
χικό κόστος για τον εργοδότη 
είναι 820 ευρώ τον μήνα, το 
οποίο με τον συνδυασμό των 
δύο προγραμμάτων μειώνεται 
για 6 μήνες κατά 343 ευρώ.

Σύμφωνα με πρόσφατη υπουρ-
γική απόφαση, το πρόγραμμα 
«Πρώτο ένσημο» προβλέπει 
την υποχρέωση του νέου, αμέ-
σως μετά την πρόσληψή του, 
να υποβάλει ηλεκτρονική αίτη-
ση - υπεύθυνη δήλωση αποδο-
χής 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 επιχείρη-
ση επιθυμεί να εντάξει έναν ή 

περισσότερους ωφελούμενους 
παράλληλα και στο πρόγραμμα 
«Πρώτο ένσημο» και στο πρό-
γραμμα των 150.000 νέων θέ-
σεων εργασίας, θα υποβάλει για 
κάθε νέο ξεχωριστή ηλεκτρονι-
κή αίτηση.

Οι θέσεις εργασίας που επιδο-
τούνται με το «Πρώτο ένσημο» 
είναι επιπρόσθετες σε σχέση με 
τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 
Αυτό στην πράξη σημαίνει πως 

ο εργοδότης υποχρεούται να δια-
τηρήσει κατά μέσον όρο τον ίδιο 
αριθμό εργαζομένων που είχε τη 
12η Νοεμβρίου 2021 (ημερομη-
νία δημοσίευσης της νομοθετι-
κής ρύθμισης για το πρόγραμμα) 
για το χρονικό διάστημα επιδό-
τησης της νέας θέσης εργασίας, 
προσαυξημένο κατά τον αριθμό 
των νέων επιδοτούμενων θέσε-
ων εργασίας σύμφωνα με το πα-
ρόν πρόγραμμα.

Μικρή αύξηση της τάξεως του 
10,3% κατέγραψε ο αριθμός των 
αδειών παραμονής σε επενδυ-
τές από χώρες εκτός Ε.Ε. το 
2021, καθώς συνολικά χορηγή-
θηκαν 1.035 νέες άδειες, από 
938 το 2020. Ως εκ τούτου, τα 
κεφάλαια που τοποθετήθηκαν 
στην ελληνική αγορά ακινήτων 
για τον σκοπό αυτό, υπολογίζο-
νται σε τουλάχιστον 258,7 εκατ. 
ευρώ. Πρόκειται για μια θετική 
εξέλιξη, η οποία καταδεικνύει 
τη διατήρηση του υψηλού επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος από το 
εξωτερικό για την απόκτηση 
κατοικιών στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ενδέχεται η αύξηση 
των αδειών να είναι ακόμα υψη-
λότερη, με δεδομένο ότι ο αριθ-
μός αφορά άδειες που έχουν 
ήδη εκδοθεί και δεν καλύπτει 
και τα αιτήματα για την έκδο-

ση αδειών που έχουν κατατεθεί 
αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρω-
θεί η επεξεργασία τους. Τα τε-
λευταία χρόνια, είναι πάγια η 
πρακτική του υπ. Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής να αναθεωρεί 
προς τα πάνω τα σχετικά νούμε-
ρα του προηγούμενου χρόνου, 
μόλις ολοκληρωθεί η επεξερ-
γασία και των αιτημάτων που 
κατατέθηκαν το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος. Ασφαλώς, 

ακόμα κι έτσι, η επίδοση του 
προγράμματος «χρυσή βίζα» πα-
ραμένει 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 εί-
ναι πολύ περισσότερες σε σχέ-
ση με τον αριθμό των αδειών 
που έχουν εκδοθεί. Ωστόσο, τα 
προβλήματα και οι καθυστερή-
σεις που παρατηρούνται σε διά-
φορα 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 εκδο-
θούν φέτος.

Με βάση τα τελευταία στοι-
χεία, από την έναρξη ισχύος του 
προγράμματος το 2014, μέχρι 
και το τέλος του 2021, έχουν χο-
ρηγηθεί 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 λά-
βει 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 επεν-
δυτές από τον Λίβανο έχουν λά-
βει 304 άδειες, ενώ ακολουθεί η 
Αίγυπτος με 250 άδειες και το 
Ιράν με 194.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα 
στοιχεία της ΤτΕ, κατά το εννε-
άμηνο του 2021, καταγράφηκαν 
εισροές κεφαλαίων από το εξω-
τερικό για την αγορά ακινήτων 
ύψους 797,2 εκατ. ευρώ, έναντι 
592 εκατ. ευρώ κατά το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020. Πρό-
κειται για μια αύξηση της τάξε-
ως του 34,7% σε ετήσια βάση, 
έναντι μείωσης κατά 42,5% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η Ελλάδα παραμένει 
«πρωταθλήτρια» 
ανεργίας στους νέους 
στην Ε.Ε. και δεύτερη 
στον ΟΟΣΑ, 
μετά την Κόστα Ρίκα.

Αυξήθηκαν κατά 10% 
σε σχέση με το 2020
οι άδειες παραμονής 
που χορηγήθηκαν
στο πλαίσιο
του προγράμματος 
«χρυσή βίζα».

Την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιανουαρίου 
εκπνέει η προθεσμία για την υπο-
βολή προσφορών στον ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό του υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών για 
την προμήθεια 770 λεωφορείων 
χαμηλών και μηδενικών ρύπων. 
Ωστόσο, εκκρεμούν οι αποφάσεις 
της Αρχής Εξέτασης Προδικα-
στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί 
των ενστάσεων που έχουν υπο-
βάλει 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 δια-
φορετική περίπτωση ο διαγωνι-
σμός αναγκαστικά θα λάβει πα-
ράταση. Παράταση στην οποία 
πάντως αρκετοί από τους ενδια-
φερομένους κατασκευαστές προ-
σβλέπουν, καθώς η παγκόσμια 
έλλειψη μικροεπεξεργαστών, 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που 
είναι απαραίτητα για την κατα-
σκευή των λεωφορείων, περιορί-
ζει τις δυνατότητες παραγωγής 
τους αλλά και ανταγωνιστικών 
τιμολογήσεων.

Το ενδιαφέρον από τους μεγά-
λους ευρωπαϊκούς αλλά και δύο 
κινεζικούς ομίλους είναι έντο-
νο για τον διεθνή ανοικτό ηλε-
κτρονικό δημόσιο διαγωνισμό 
του υπουργείου για την προμή-
θεια 770 λεωφορείων χαμηλών 
και μηδενικών ρύπων και συ-
γκεκριμένα για 350 ηλεκτρικά, 
300 CNG (συμπιεσμένου φυσι-
κού αερίου) και 120 υβριδικά, 
συνολικού εκτιμώμενου προϋ-
πολογισμού 384 εκατομμυρίων 
ευρώ. Ο διαγωνισμός, που προ-
κηρύχθηκε τον Οκτώβριο, έχει 
εξασφαλισμένη χρηματοδότη-
ση του ∆ημοσίου για την αγο-
ρά των εν λόγω οχημάτων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και 
από το ΕΣΠΑ.

Τα 770 νέα λεωφορεία αναμέ-
νεται να ενισχύσουν σημαντικά 
το παραγόμενο μεταφορικό έρ-

γο, μειώνοντας παράλληλα τις 
αρνητικές επιπτώσεις των μετα-
φορών στην ποιότητα του αέρα 
και το περιβάλλον συνολικά. Τα 
λεωφορεία για την προμήθεια 
του διαγωνισμού χωρίζονται σε 
πέντε διαφορετικές κατηγορί-
ες, τόσο όσον αφορά το καύσι-
μό τους όσο και το μέγεθός τους 
και για τα οποία θα υποβληθούν 
ξεχωριστές προσφορές. Τον δια-
γωνισμό αυτό των 384 εκατομμυ-
ρίων ευρώ για τα 770 λεωφορεία 
θα ακολουθήσει και δεύτερος για 
την προμήθεια επιπλέον 530 λε-
ωφορείων ώστε στο σύνολό τους 
να φτάσουν τα 1.300.

Οσοι παρακολουθούν την αγο-
ρά των λεωφορείων από κοντά 
και τις συμμετοχές σε ανάλο-
γους διαγωνισμούς στο παρελθόν 
στην Ελλάδα αλλά και πρόσφατα 

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 ελληνι-
κού ∆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 θυγα-
τρική της IVECO. Οι ευρωπαϊκοί 
αυτοί όμιλοι θα αναμετρηθούν 
με τις κινεζικές Yutong Bus και 
BYD που θεωρούνται διεθνώς 
από τους μεγαλύτερους κατα-
σκευαστές ηλεκτροκίνητων οχη-
μάτων μαζικής μεταφοράς.

Μάχη Ευρωπαίων
και Κινέζων για 770
λεωφορεία 384 εκατ.

Ξεπέρασε και το 39% η ανεργία
στους νέους τον Νοέμβριο

Επενδύσεις 258,7 εκατ. ευρώ σε ακίνητα από ξένους επενδυτές το 2021

Τι πρέπει να προσέχουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Στη μάχη για τη μείωσή της το «πρώτο ένσημο» και η επιδότηση εισφορών

Την ερχόμενη Τρίτη 
εκπνέει η προθεσμία 
υποβολής προσφορών. 
Ωστόσο, εκκρεμείς 
ενστάσεις μπορεί
να φέρουν παράταση.

Η μεγαλύτερη αγοραστική ομάδα, με μερίδιο της τάξεως του 66,6%, είναι 
οι Κινέζοι, που έχουν λάβει από το 2014 6.405 άδειες.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

IN
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Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μεταξύ άλλων δρο-
μολογείται πρόγραμ-
μα για την πρόσληψη 
10.000 μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 
άνω των 45 ετών.

Το τελικό νομοσχέδιο 
δεν προβλέπει 
τη διεύρυνση 
των αρμοδιοτήτων της
στους επίμαχους 
αυτούς τομείς.
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Ισχυρή ανάκαμψη
και το 2022 «βλέπει»
η Fitch Solutions

Σχέδιο δημιουργίας 86.000 νέων
θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες

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

Εκτιμά ότι η ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονο-
μίας θα διαμορφωθεί 
φέτος στο 4%.

Δεν έγινε      . .     
          

 .

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
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Το ποσό θα χρησιμο-
ποιείται για σπουδές, 
επαγγελματική
κατάρτιση, άνοιγμα
επιχείρησης 
ή αγορά περιουσιακού 
στοιχείου.

«Προίκα» 20.000 ευρώ 
σε όλους τους νέους 
από το γερμανικό κράτος
Προτείνεται η «ελάχιστη περιουσία» να χορηγείται στα 18 έτη
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Φόβοι ότι θα παγιωθεί 
σε μακροπρόθεσμη 
βάση ο πληθωρισμός 
αν η Fed επιτρέψει
να παραμείνει
για καιρό πάνω 
από τον στόχο του 2%.

Συναγερμός
στη Fed
από το άλμα
πληθωρισμού
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες
από τρεις αυξήσεις επιτοκίων το 2022

Μέχρι               –    Fed,       -
  –                 2022.

Κοινή     -
    

    
    -
     

     
   

 . .,   -
     
   Eurogroup 

  .
   -

,      
     

 ,      
    -
   
  . .   

–     -
–     

      
:    -

   
- ,  -

    
    

    -
    . 

   ,  -
   

     
 . -

, ,  «     
 »   

    ,  
      

   
. ,  , 

  «    
( )   

   » 
    

 «      
 » (  

    
   ). 

 ,  , 
      

    
  -

    -
     -
      

- .

    
   2023,  

     -
,      

   Eurogroup  
,    -

  . , , 
     

    
    -

     
 .

   -
    -

   « -
».     

,   
     « -
 »  -
     -

    
 2022   « ».

    -
     

    
      

    
    

   -
 –      

   Eurogroup. 
    ,  

   
 « ,    
 »  -

,  «   -

  »  -
 .

,  ,  -
  Eurogroup  

    
     -

   -
    . 

    -
 ,  

  «  -
»     

    -
 ,    .  

    «   
».

,    
   -

   ESM,   
    1  -

,    –  
 –    -
 .  , 

    
   -

   -
   -

,    
   

  .

Η Τουρκία   -
  «  » -

     
     

   -
   .  -

    
   , -

   -
  (IIF). 

    
     

   twitter,   
   

 «      
      

,     -
  ». , 

,    -
 – –   

,    
    

   ,  

    -
     
.    
    -

    -
    

  25%,   
   -

   . 
 ,    -

    
    
  36,08%,  

   -
    .

   -
  Dunya -

      
     

   
,   

    -
    -

 ,   -
      

. «    
   -
     
 ,   

   -
»,    , -

   -
  .  

 , ,  
     

    
   -

.     
    
   -

    -
    68,9 

. ,  , 
     
 2004,    -

   .

   
     . 

 JPMorgan   -
     -

     55% 
  .  ,    

    
    

    . 
     -

    
   -
     

    -
 .  -

     
   

     -
     -
      

     -
     

  .

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

Με βαθιά ύφεση κινδυνεύει η Τουρκία

Το θέμα      2023,    
   ,    ,  -

  Eurogroup  . 

Μετά          
  ,      

     ,     
    .

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

RE
U
TE
RS

Στο τραπέζι οι οικο-
νομικές επιπτώσεις
της «Ο» και οι διαβου-
λεύσεις επί της τραπε-
ζικής ένωσης.
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BLOOMBERG

Περιορισμοί πτήσεων
στα αεροδρόμια
των ΗΠΑ λόγω 5G 

Επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων
σε εικονικά οικόπεδα στο μετασύμπαν
Τους τελευταίους μήνες οι τιμές τους έχουν εκτιναχθεί έως και 500%
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Κάθε μήνα σας παραθέτω αναλύσεις
επί των στατιστικών στοιχείων
πωλήσεων/ μεταβιβάσεων του Κτη-
ματολογίου 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 παραμέ-
τρους τις οποίες και κρατούμε στα-
θερές σε όλα τα έτη έτσι ώστε να
βλέπουμε την εξέλιξή τους.   Αυτές
οι δύο παράμετροι είναι πρώτον,
ο Αριθμός Συναλλαγών και δεύτε-
ρον, η Μέση Συνολική Αξία Συ-
ναλλαγών.  

Υπενθυμίζω πως η Μέση Συνο-
λική Αξία Συναλλαγών ορίζεται
στην παρούσα (και παρόμοιες με
αυτή) ανάλυση σαν ο μέσος όρος
των δηλωμένων από τους συμβαλ-
λόμενους τιμών πώλησης ακινήτων
και των αντίστοιχων εκτιμήσεων
που προβαίνει το Κτηματολόγιο
για σκοπούς είσπραξης μεταβιβα-
στικών τελών.  Ένα δεύτερο στοι-
χείο που χρήζει διευκρίνισης είναι
πως τα ποσά αξιών που παρατί-
θενται είναι ονομαστικά καθώς
δεν έτυχαν οποιασδήποτε επεξερ-
γασίας που να λαμβάνει υπόψη
την επίδραση του πληθωρισμού.
Το μόνο αιτιολογικό είναι πως κατά
την περίοδο που εξετάζεται υπήρ-
ξαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα πλη-
θωρισμού έως και αποπληθωρι-
σμού και η γενική εικόνα δεν με-
ταβάλλεται – τουλάχιστον όχι σε
ουσιαστικό βαθμό.

Η γενική εικόνα των δώδεκα
χρόνων που εξετάζουμε σε ό,τι
αφορά πρώτα τον αριθμό συναλ-
λαγών, είναι πως όλες οι επαρχίες,
πλην της Αμμοχώστου, παρουσία-
σαν παρόμοια συμπεριφορά.  Συ-
νοψίζοντας, οι τέσσερις επαρχίες

παρουσίασαν πτωτική πορεία συ-
ναλλαγών από το 2010 μέχρι και
το 2013, ακολούθως σταθεροποι-
ήθηκαν για κάποιο μικρό χρονικό
διάστημα για να αρχίσουν μια κα-
θαρή ανοδική τάση που κράτησε
μέχρι το 2019.  Το 2020 λόγω της
πανδημίας και του κλεισίματος
της αγοράς, όλες υπέστησαν μεί-
ωση.  Όπως είδαμε την προηγού-
μενη βδομάδα, το 2021 ήταν μια
πολύ θετική χρονιά για την κτη-
ματαγορά με αποτέλεσμα όλες οι
επαρχίες να ανακάμψουν.

Αυτή είναι η γενική εικόνα.  Νο-
είται ότι η κάθε επαρχία έδειξε
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, Λευκωσία και Λε-
μεσός 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 έν-
τονη από τη Λευκωσία κατά την
πτωτική πορεία της αρχικής πε-
ριόδου.  

Η Λευκωσία όμως συγκράτησε
καλύτερα την αγορά της από την

Λεμεσό από το 2017 και μετέπειτα
και ήταν η επαρχία με την καλύ-
τερη επίδοση σε αριθμό συναλ-
λαγών από την έξαρση της παν-
δημίας μέχρι σήμερα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
πως ενώ ο αριθμός συναλλαγών
των τεσσάρων επαρχιών της Λευ-
κωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρ-
νακας, 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 δια-
φορά μεταξύ της ψηλότερης (Λευ-
κωσίας) και της χαμηλότερης (Πά-
φου) ήταν 2.938 συναλλαγές.

Η Αμμόχωστος κατά την περίο-
δο 2010 – 2020 είχε μια κάπως δια-
φορετική εικόνα από τις άλλες
τέσσερις επαρχίες: ήταν (φαινο-
μενικά) πιο «flat».  Στην πραγμα-
τικότητα φαίνεται να χαρακτηρί-
ζεται από δύο περιόδους: την «χα-
μηλή» περίοδο που κράτησε από
το 2010 μέχρι το 2014, και την
«ψηλή» περίοδο που κράτησε από

το 2015 μέχρι το 2020.  Στην ουσία
όμως η εικόνα της αλλοιώνεται
από τον σχετικά χαμηλό αριθμό
συναλλαγών σε απόλυτους αριθ-
μούς.  Το 2021 όμως ήταν ιδιαίτερα
υποβοηθητικό και για την Αμμό-
χωστο αφού η αύξηση στον αριθμό
πωλήσεων είναι πραγματικά αξιο-
σημείωτη.

Η πορεία της Αξίας Συναλλαγών
της κάθε επαρχίας ήταν πιο «ζωη-

ρή».  Παρόλο που βλέπουμε τις
αξίες των ακινήτων που αντάλλα-
ξαν χέρια να έχουν συνολικά μια
σταθερή πορεία από το 2010 μέχρι
το 2013, εντούτοις ισχύει το γε-
γονός ότι η σταθερότητα προέκυψε
αφενός από την μεγάλη πτωτική
πορεία της Λευκωσίας και αφετέ-
ρου την σταθερή έως ελαφρώς
ανοδική πορεία της Λάρνακας,
της Πάφου και της Λεμεσού.  Επι-
πλέον, η Αμμόχωστος είχε μια
επενδυτική έξαρση σε επενδυμένα
κεφάλαια το 2012 – κάτι που δεν
είδαμε στις άλλες επαρχίες.

Εξάγεται και σε αυτή τη μέτρη-
ση 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 κε-
φάλαια 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 επενδύ-
σεων του 2016.

Λεμεσός και Αμμόχωστος κέρ-
δισαν άλλο ένα χρόνο αυξημένων
επενδύσεων πριν αρχίσουν να βιώ-
νουν πτώση στις επενδύσεις τους
το 2018 – κάτι που αρχίσαμε να
το βλέπουμε στις υπόλοιπες επαρ-
χίες από το 2017.  

Όλες οι επαρχίες ανέκαμψαν
κατά το 2021 στη Μέση Συνολική
Αξία Συναλλαγών τους, με την Αμ-
μόχωστο να είναι ο ουραγός των
επαρχιών και τη Λεμεσό να στέ-
φεται πρωταθλήτρια.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η κτηματαγορά ανά επαρχία: περίοδος 2010 – 2021

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη οι-
κονομία, η επίδραση της πανδη-
μίας στην αγορά ακινήτων φαίνε-
ται πως ήταν αμελητέα και διάρ-
κειας μόλις μερικών μηνών. Μόνο
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021
η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης
κατοικιών στην Αττική διαμορ-
φώθηκε σε 1.840 ευρώ/τ.μ., ση-
μειώνοντας 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 αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020. Η εικόνα
αυτή προκύπτει από την ανάλυση
των στοιχείων του δείκτη SPI, που

επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονι-
κών 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 ενοί-
κια έχουν αυξηθεί κατά 13,6%
κατά μέσον όρο. Ωστόσο, σε σειρά
περιοχών οι αυξήσεις είναι πολύ
μεγαλύτερες, δείγμα της υψηλό-

τερης ζήτησης που έχει παρατη-
ρηθεί. 

Ενοίκια
Ειδικότερα, τα ενοίκια των κα-

τοικιών στα δυτικά προάστια έχουν
αυξηθεί κατά 32% από το 2018 μέ-
χρι σήμερα (και 4,9% τον τελευταίο
χρόνο), περιορίζοντας τις επιλογές
προσιτών διαμερισμάτων σε ση-
μαντική 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 ση-
μαντικό «ράλι» ενοικίων το τελευ-
ταίο 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 αποκατα-
στάθηκε και η στρέβλωση που
είχε παρατηρηθεί πριν από την
πανδημία, όταν τα ενοίκια στο
κέντρο της Αθήνας ήταν υψηλό-
τερα (σε αναλογία ανά τ.μ.) συγ-
κριτικά με τα βόρεια της Αττικής.
Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η
διόρθωση των ενοικίων στο κέν-
τρο, καθώς περιορίστηκε η φρε-

νίτιδα των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων. 

Σήμερα, το μέσο ενοίκιο στο
κέντρο διαμορφώνεται σε 8,8 ευ-
ρώ/τ.μ., τιμή που είναι 11,3% χα-
μηλότερη σε σχέση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2018, όταν η αγορά
είχε φτάσει στο απόγειό της, με
το μέσο ζητούμενο ενοίκιο να αγ-
γίζει σχεδόν τα 10 ευρώ/τ.μ! Ωστό-
σο, 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 Λυκαβητ-
τός και αυτά πριν από την οικο-
νομική 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 (Μεσό-
γεια κτλ.) και τα ανατολικά προ-

άστια αντίστοιχα. Μάλιστα, μεγάλο
μέρος αυτών των αυξήσεων πα-
ρατηρείται κατά το τελευταίο 12μη-
νο. Στα ανατολικά,η αύξηση αγγίζει
το 7% και στο Υπόλοιπο Αττικής
το 12,3%.

Πολύ σημαντικές είναι και οι
αυξήσεις των τιμών πώλησης κα-
τοικιών. Χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα 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. Αν-
τίστοιχα, αυξήσεις της τάξεως του
17% καταγράφονται στο κέντρο
της Αθήνας, στα βόρεια, αλλά και
στα νότια προάστια της Αττικής.
Εν ολίγοις, στις περιοχές όπου πα-
ρατηρείται η υψηλότερη ζήτηση
από εγχώριους και ξένους αγορα-
στές, το ύψος των αυξήσεων των
τιμών είναι ομοιόμορφο. 

Oι περιοχές των νοτίων προ-
αστίων 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., έναν-
τι 2.500 ευρώ/τ.μ. των βορείων
προαστίων. 

Πάντως, οι υψηλότερες αυξή-
σεις 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 Δή-
μου 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 σημει-
ώσει και οι τιμές πώλησης κατοικιών
στον Πειραιά, από τα 1.000 ευρώ/τ.μ.
το 2018, σε 1.314 ευρώ/τ.μ. σήμερα. 

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.

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% 

������

Η μέση ζητούμενη 
τιμή πώλησης διαμορ-
φώθηκε σε 1.840 
ευρώ/τ.μ. το τέταρτο
τρίμηνο του 2021.

������

Ολες οι επαρχίες 
ανέκαμψαν κατά 
το 2021 στη Μέση
Συνολική Αξία Συναλ-
λαγών τους, με την 
Αμμόχωστο να είναι 
ο ουραγός των επαρ-
χιών και τη Λεμεσό 
να στέφεται πρωτα-
θλήτρια.
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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

Ο Πάολο Οντορίκο   
  , -
   -
 .

Η Βενετία  , 16  .     «   ».

Το πραγματικό του ενδι-
αφέρον βρίσκεται στην 
οπτική του Νίκανδρου: 
Πώς ένας Ελληνας της 
εποχής κοιτάζει την Ευ-
ρώπη κάνοντας την αντί-
στροφη πορεία από εκεί-
νη των συγχρόνων 
του Δυτικών;

Χάρτης    16  .    «   » (  , 2021).
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«Βασιλιάς Ληρ» τελευταίες παραστάσεις

9-15.1.22

Το «Διόνυσος»   -
  ,    
    -
 «     »), 
     

.      
    -

     
 ,   ,  

,     -
 .  ,   

      

      
    .   

      
   . -

   Independed on Sunday 
   Time Out  «   

»   «    -
» .  -

 21-  23  2022, 
 8:30 . .     6:30 

. .  ,  29, -
. Πληροφορίες 22818999, 99621845.

ΘΕΑΤΡΟ

«Η λάμψη μιας ασήμαντης νύκτας» 
ΚΡΙΤΙΚΗ

Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ

Η ποιοτική
τηλεόραση μπορεί 
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Ο κ. Ξενοφών Χασάπης (Ph. D) είναι σύμβουλος 
και εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων και 
Νέων. xenophon.hasapis@gmail.com

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Filet mignon… 
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kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Η θεατρική  « »  -
      -

   « »  -
 –  «  ».  « » 

    -
: , , , , .  
       -

    ,  ,  
,  ,     

    : «  . 
 .   ».   

  ,  « »,    
       

   ,     -

 : «  .     . 
   .  .    -
».  :  ,  -

,  ,    
 . : 15  16 -

,  8:30 . . Πληροφορίες 22346770, 
vivliopwleioerma@gmail.com

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

«Τα Μεταλλεία της Κύπρου»
Τα «Μεταλλεία  »    ,   -

        
,        

   .      
          

         -
          -

.           
        .  

         -
         

       .  -
:   ,   – -

 «  . ». Πληροφορίες: 22894314, pek@ucy.ac.cy

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο Εραστής» στο Ριάλτο
Μετά την    , 

  «  »   
    Side Effect  -

      
      -

,     
      

.      
      
 ,    ,  

      -
  ,      

   , -
     

  .  19   20 
 2022,  8:30 . .  

,   19 . 
Πληροφορίες 77777745.

ΣΙΝΕΜΑ  

Berlinale
Selection 2021
Το Berlinale Selection 2021 -

      
    
    

 2019,      
    -
   -
 .    

   
    

 Berlinale 2021.   
,     

  , 
  20   27 -
 2022.     

     -
, «    », 

     
    

  . -
   -

      
.    -
  .   
   

«  . Bachmann    » 
  «Wet Dog».   

    
,  «   -

»      
  - .  -
    
  «Fabian-Going to the 

dogs»  Dominik Graf   
Tom Schilling  -

 ,     
     

   . 
    -

 «Fabian.    
»  Erich Kästner 

  1931,   -
 « »   

   
    

.  , 
  20   27 -

 2022.    
.  , 

 . SafePass  
 . Πληροφορί-

ες: 22674606, kultur-nikosia@
goethe.de, www.goethe.de/
kypros/berlinaleselection

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ

«Λήθη» του Δημ. Δημητριάδη

Δεν είναι καθόλου συχνό,
ούτε εύκολο να πετύχεις μια 
σειρά που να συνδυάζει
χιούμορ με ποιότητα και 
Happy End αυτή την εποχή.

Μάλλον η περιοχή αυτή καθ’ 
αυτή είναι το μήλον της έρι-
δος και όχι η οχληρία και η 
ηχορύπανση, μια περιοχή 
που αρχίζει να γίνεται φιλε-
τάκι μινιόν και καλαρέσει σε 
πολλούς, οι οποίοι θέλουν 
έναν ιδιότυπο εξευγενισμό 
της παλιάς πόλης...
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 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΤΑΣΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΟΣ

6:00- 
10:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

11111..8888%%%%%%
LOVE FM 100.7

9.3%
SFERA ΔΙΕΣΗ

8.6%10.9%
ANT1

9.2%
SUPER

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.

0

5

10

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Η κουζίνα της Αθηνάς
στο κινητό σου!

X3
δοκιμασμένες

3000+
συνταγές

βήμα - βήμα

video

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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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 

Ο Σύνδεσμος   
     , -

       
 «  ».

Το 359 σελίδων   
   2022   

  «  1922   . 
100   1922-2022».
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Καθώς τα μάτια μας 
προσαρμόζονταν
στο εκτυφλωτικό φως, 
κοντά στις βάσεις
των κώνων φάνηκαν 
μικρά σκοτεινά 
ανοίγματα, όπου έφτανες 
από αδρά λαξεμένα 
σκαλοπάτια.

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;

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

Το μοναστήρι Γκιουμουσλέρ    ,    .              .

Το «Καιρός του σιγάν» -
     , 
 20 ,    

.  ,   
   -

. ,     
  .
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Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ 

«Συναισθήματα, σκέψεις  -
     -
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 “  ”».  -

    
     

   -
    -

    .  
   

  « »     
    The 

O Gallery    -
      
 #metoo    

     
 ,     

    
     

« »   -
   . 

–Μιλήστε μου για την έκθεση 
που παρουσιάζετε στη The O 
gallery. 

–      
  ,  
    , -

     
,    

 ,   
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.    -
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.    

    , 
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   , -
   
  . ,  

     
   -

  .  
      
    

. 
 

–Ποιοι είναι αυτοί οι εσωτερι-
κοί διάλογοι που μπορούμε να 
δούμε μέσα από τα έργα σας;

–    -
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   . -

,     -
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   «  
».      
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.     
      -
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–Τι είναι το χρώμα για εσάς;
–      -
  .   

   . -
      

  , 
     
     -

.    -
    -

  .  

     
    -

 .  -
     

    -
      

       
  . 

–«Στόχος της είναι να εμπνεύ-
σει την αίσθηση του αόρατου 
κόσμου που υπάρχει μόνο αν 
πιστέψουμε σε αυτόν». Μιλή-
στε μου για τον δικό σας αό-
ρατο κόσμο...

–     
   ,  -
     ,  

    -

       
    -

.    -
    -

    
     -

     
.      

       
     

      
      .

Φως στο συναίσθημα 
–Τι είναι αυτό που σας έμαθε 
η πανδημία; 

–   ’   -
    -

     
    -

    . 
    -
       

 .   
       

   -
  ,   -

    .

–Πιστεύετε ότι είναι η εποχή 
που πρέπει να δοθεί φως στο 
κομμάτι του συναισθήματος;

–      

     
  ,    -

     
    -

     
.     
  ,  -

    -
  . 

–Βλέποντας το κίνημα #metoo 
να έχει λάβει διαστάσεις, ποια 
είναι η δική σας θέση; 

–   #metoo  
    2006,  
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   .  
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  .  -

    
     
    

  . 
     
  ,     

    
     

« »    
  .   
     
     

      
    

 .

• Πληροφορίες: The O Gallery,
     

4  2022.  11, 
 ,  3, 

.  99659202,
info@the-ogallery.com 

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

«Ο κάθε πίνακας           
            

      »    . 

«Η ανελέητη κατάχρηση 
εξουσίας από μερικούς 
εις βάρος γυναικών και 
ανήλικων είναι απαρά-
δεκτη και καταδικαστέα 
χωρίς εξαιρέσεις» τόνισε 
η εικαστικός, μιλώντας 
για το κίνημα #metoo.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ
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Ενα χαμένο τραγούδι για τη χαρά της ζωής
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 («Hallelujiah: Composing an 

American Life», . Farrar, Straus 
and Giroux, 2008),   
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ΜΝΗΜΗ
Ντέιβιντ Μπάουι
Με ένα    -

     -
 ,    -

  2016.   -
   

     -
  1984.   
    

 ,  , 
    

 .   -
    -

      80 
 85 .

ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Καμίγ Πισαρό
Η Πινακοθήκη   -

   -
    (1830-1903) 

     -
    
     
     -

.    
    

  ,  
    

    1890 -
    

 .

ΛΟΝΔΙΝΟ
Βρετανία και Καραϊβική
Για πρώτη    -

    -
,     , 

     
    . 

   70  -
,  -
    

    , 
   , -

    
.    

     -
   .

ΣΑΣΕΞ
Βέρα Λιν, ο μύθος
Η τραγουδίστρια   (1917-
2020)    -

    -
 ,   

    -
     -

.    -
      
 1940    ,  

 103 .    
 -  -

    -
, ,  

   .

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τα 400 χτυπήματα
Σταθμός    -

 ,  -
     

«  400 » (1959)  
    -

   .  
  , «  

400 »  
   -

      
 ,  -

 « » -   – -
    

, 77  .

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Η μητέρα        ( )   
  ,    1935.

Κινηματογραφική 
    

     
  .

Ποζάρει συνειδητά, 
έντονα και αποφασι-
στικά, σε αντίθεση
με τους πιο χαλαρούς 
μουσικούς.
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
«Ο ΚΑΡΠΟΥΖΟΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ»
Εικονογράφος Ιωάννα
Κανάρη Παπαδοπούλου
σελ.  24

«O » 
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,     

.  -
  , 
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 .

  ,  
 ,   
 Read Library.

   -
      -

    -
     

https://www.read-library.
com/

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com
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Το «Μηδενίζω εδώ» είναι το πρώ-
το βιβλίο της Βασιλικής Τερκενλή. 
Eκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο 
«Μελάνι» τον Ιούλιο του 2021. Η 
συγγραφέας γεννήθηκε και ζει στη 
Θεσσαλονίκη και διετέλεσε δικη-
γόρος, επιχειρηματίας και σύμβου-
λος ψυχικής υγείας σε ΜΚΟ απε-
ξάρτησης.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;

     
«  »   -

  «     -
»   .

 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;

       
,    9   

      
     

   -
     
 .     

     -
 ,   -

       
 .    

« »   .  
( .  ).
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε και γιατί;

   ,   
,     

  .  -
      .

 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου; Ποιο 
κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφα-
τα για πρώτη φορά;

     
,    -

   
   . -

   , 
     

.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

     
 «   » 

  .
 
Τα ναρκωτικά στην περίπτωση της 
Γιάννας είναι η αρρώστια ή μόνο το 
σύμπτωμα της αρρώστιας;

      -
     -
    .  « -
 »       

,     
   .

 
Πόσο δύσκολο (ή βολικό) είναι η 
χρήση της ψυχαναλυτικής συνε-
δρίας ως βασικού καμβά σε μια μυ-
θοπλαστική αφήγηση;

      -
      -

    -
.       

     
      

    .
 
Σε ποιο βαθμό η ιδιότητά σας, ως 

συμβούλου ψυχικής υγείας, 
καθόρισε το μυθιστόρημά σας;

     -
,     

   -
   -
  ,  

    
   

     
    -
    

    
    
 .

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
Μυθιστορηματικό αναγνωστήριο 
εκδ. Πόλις, σελ. 266
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Tης ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Λογοτεχνική κριτική με ηθικά προτάγματα

Υποταγή σε ένα κούφιο κέλυφος

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Θεσμοί, πρόσωπα, 
ρόλοι, ΜΜΕ δέχονται 
την επικυριαρχία
των κοινωνικών 
δικτύων.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο       «Don’t 
Look Up» (Netflix).

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΡΚΕΝΛΗ
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* Η κ. Αριάδνη Βοζάνη είναι αρχιτέκτων, 
καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

Η νέα διαμόρφωση και οι αντιρρήσεις για το «ιπτάμενο» κτίριο

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

«Χάσαμε την ήρεμη όψη 
του βαυαρικού κτιρίου 
για να κερδίσουμε τι; 
Ποιος θα το έλεγε! 
Τον αισθητικό εφιάλτη 
ότι το κτίριο των ανα-
κτόρων είναι στον αέρα».

Την ευθύνη         
     (1929).

Το έργο         ,             ,           .

Αποψη     1873.     , 
      .

Της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΒΟΖΑΝΗ*

Διαφωνούντες
με την προτεινόμενη 
από τον διαγωνισμό 
θέση των παλαιών ανα-
κτόρων αντιπρότειναν 
τον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης ως «τοπο-
θεσία αθόρυβη και 
εμπνέουσα σεβασμό».
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QUENTIN TARANTINO
Κάποτε στο Χόλιγουντ
μτφρ. Βαγγέλης Γιαννίσης
εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ. 478
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Ο Ταραντίνο ως συγγρα-
φέας στρέφει το ενδια-
φέρον του σε ένα είδος 
που ο λογοτεχνικός κό-
σμος μάλλον δεν υπολή-
πτεται, τη μυθιστορημα-
τοποίηση.

Η Μάργκοτ Ρόμπι         «   ». 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ

Χάρτινοι ήρωες
με καρδιά
από σελιλόιντ
Μια ταινία ακολουθεί αντίθετη διαδρομή
προς τις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Το βιβλίο     
     ,  

 .
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Ράινερ Βέρνερ 
Φασμπίντερ ���
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2021)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

 ,  

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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Invasion
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2021)
Δημιουργός:  , 

 
Ερμηνείες:  , -

  

Μία από    
  –   – -

   Apple 
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Digger ����
ΔΡΑΜΑ (2020)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , -

 ,   

Στην πλατφόρμα  Cinobo -
    -

    -

 .   
   ,  
    -
   ,  -

     
   ,  

  . ’  , 
       

   ,  
   -
      

     . 
    

    -
     

  (  ), 
     

.     -
 , -  -

,     -
   , « » 

,    
,   ,   

   ,   -
  .  «Digger» 
   -
,     -

      
,     

      
,    -

     
 - .

Επάνω,     
«Invasion»  Apple TV. , 

     
«Digger»,    

 Cinobo.

Οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και οι «εισβολείς»

Πανκ ύμνος
σε έναν
αντισυμβατικό
δημιουργό
Η ζωή και το έργο του Φασμπίντερ

Ο πρωταγωνιστής   ( )    ,   ,     22,   -
        .

HOME CINEMA

07.30  
10.30    -  ( ) 
  .
11.00    , 
    .
11.30   
  Weekend Edition - M   

 . 
12.00 rand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30   
  .
15.00 vie time - ( )
  .
15.30  
 .
16.30 , V
 .
17.00  &  
  .
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20      
  .
19.20  
   . 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00  
  .
21.30  
     

  .
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Bel Canto
  , 
    ,  
  , . .
00.45 , V - ( )
01.30 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.30   - ( )
03.00    
03.30    - (E) 

07.30 M  -   
   - ( )
08.00  
 . O  
 .    
 .   
    
 . 
 . 
 .  
11.00     - ( )
11.30  
15.30     - ( )
16.00    - ( )
 K  .
16.25    - (E)
  .
16.50    , 
    .
17.00 aywatch -  ( )
  .
17.45 M  / Birlikte, II - (E)
  .
18.30   , 
   .
19.30  
 .
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05   
 (A Little Chaos)
   ,  

  , -
 , . .

23.00 he ighties - ( )
23.45   - ( )
00.15 M  / Birlikte, II - (E)
01.00 EIΔHΣEIΣ - (E)
01.20 rand News - (E)
03.20  

06.00   60   - ( )
 .
07.00   N   
  .
07.50   My Greece
  .
08.50   24  - ( )
 ,
09.50 /    
  
    .
13.00    - ( )
  .
13.50  
  .
14.50    
  ,    
  ,  
  , . .
15.40 The  ight Show
  .
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10      
 , 
  .
18.45 - -   Alpha
  .
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00    
   ,   

 , -
 , . .

23.30 
 ’  
  .      
00.30 - -   Alpha ( )
02.00 10   - ( )
  .
03.15 /     - ( ) 
01.45 World party - ( )
03.15     ! 

 ΡΙΚ1 H .: 22862000  ΡΙΚ2 H .: 22862000  ΑLPHA H .: 22212400

21.30  21.05 A Little Chaos 21.00    

06.30  -(E)
 K  .
08.00 Mamma Mia - (E)
 K  .
08.50    - (E)
 K  .
09.30      ( )
 K  .
11.10    - (E)
 K  .
12.00   ’   
   , 
   , 
    .
12.50   - ( )
 K  .
14.00    
   - ( )
 K  .
14.30 Casa De Mikel, III - ( )
  .
16.00 5  5 - (E)
 .
14.40 M  - ( )
   .
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 M
 ( )
19.20   - (E)
 K  .
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20   
 Talent show.
23.45  Lukas
 (Aka: The Bouncer).
   .
01.10 
02.00  
02.50 4 4 - (E)  
04.40   - ( )
04.30   

07.00  
09.50 PEN Weekend
  .
13.00    - (E)
 .
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger - (E)
  ,
    . 
16.15 
  ,
    .
17.15 ’  ... 
 K  .
18.00 OMEGA NEWS
18.15 , 
      

 .
19.15 
  ,   -

 . 
20.10 OMEGA NEWS
21.15   
     -

   
    

   
. -

  , -
   -
  .

23.30 The OMG Show - (E)
  .
00.30 tal Blackout - (E)
 .
01.30 PEN Weekend - (E) 
  .
04.00 E - (E)
  .
05.00   - (E)
06.00    - (E)

06.30 Love It - (E)
  .
08.00   - (E)
  .
09.40    - (E)
      

 .
10.00   - (E)
  . 
10.40 Dot., V
  ,
   N  
    .
11.40   - (E)
  .
13.00 Passenger 
     

  .
13.50   - (E)
  .
14.50 M   - (E)
  .
16.20  
  .
17.20  
     

  , 
  .

18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.15  
 ( )
19.10 H  
  .     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
  ,
    .
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40   - ( )
01.30 Happy Traveller  - ( )
02.30   - ( )

07.30   
09.15    
10.45   
11.50    
13.50   
  
15.20    
17.00    ’  
18.30  
20.00  ... 
21.50 
23.30   
01.20  
   
02.35    
04.00  
05.30    

 ANT1 H .: 22200200  ΟMEGA H .: 22477777  ΣΙΓΜΑ H .: 22580100  MOVIES BEST

 GREEK CINEMA

21.20   21.15   21.00 Surviror 21.00 Vice 

21.50 

08.20  .
09.00 Cook Eat - ( )
11.00 
14.00   /
16.35 
18.30  
19.00  , I  - ( )
19.55  
20.15  
20.20    - (E)
21.30    , V
22.30  
00.45  
02.150  

07.45   
10.20   
12.30  
13.00  
14.00  
15.35  
16.05 /  
16.10  
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15  
18.05 E  
19.45 EXTRA News
20.20 E  
22.00  
23.45  
01.30 AD TV

 CAPITAL H .: 25577577

 PLUS H .: 22259000

EXTRA H .: 25715111

08.00  
09.40  
11.20 
12.00 Made in Cyprus
13.00  
14.40 
15.10  
17.00 
19.05  
21.00      
22.50  
01.00  
02.40  

06.30 Saint Judy
08.30 Ed Wood
10.45 Checkered Ninja
12.15 Cosmic Sin
13.45 Baking Spirits Bright
15.15 The Big Fat Stone
17.15 Birdman
19.20 The boy, the dog
 and the clown
21.00 Vice  
23.30 The Royal Tenenbaums
01.30 Christmas At Dollywood
03.00 Evita
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Του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ*
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* O κ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης είναι 
αναπληρωτής καθηγητής Νεότερης 
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ.

Ο αντιβενιζελικός 
κόσμος είχε πλειοδο-
τήσει σε υποσχέσεις για 
νέα εδαφικά κέρδη και 
μοιραία εγκλωβίστηκε 
στον πληθωρικό υπερ-
πατριωτικό λόγο του.

Η Μαγνησία       1922.                   -  -         .

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

Η Ραιδεστός   . «      
          

,        ».



Κατεβάστε την εφαρμογή της
Καθημερινής Κύπρου στο κινητό σας

Μείνετε ενημερωμένοι!

H No1 
ενημερωτική
εφαρμογή
στην Κύπρο
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