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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ

Να διευρυνθεί
η αναπτυξιακή 
βάση της Κύπρου

Τη θέση ότι η πορεία
του πρωτογενούς χρέ-
ους πρέπει να παρα-
μείνει συνετή τονίζει ο
νέος πρόεδρος του
Δημοσιονομικού Συμ-

βουλίου Μ. Περσιάνης. Θεωρεί την
κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη
πρόκληση των δημοσίων οικονομι-
κών και εκτιμά πως η διεύρυνση της
αναπτυξιακής βάσης της Κύπρου πέ-
ρα από τον τουρισμό και την ανάπτυ-
ξη γης, θα επηρεάσει σημαντικά τη
φορολογική βάση. Οικονομική, σελ. 3

Πρέπει να μάθουμε
να μαθαίνουμε
Αυτοκίνητα από σπόρους 
Ο ελληνικής καταγωγής ιδρυτής του ΜΙΤ
Media Lab, Νίκολας Νεγρεπόντε, μιλάει
στην «Κ» για την επιρροή της τεχνολογίας
στη ζωή μας και τονίζει πως η εξέλιξη
της τεχνολογίας με πολλαπλάσια ταχύτητα
από τις προηγούμενες δεκαετίες βελτιώνει
τη ζωή των ανθρώπων. Σελ. 20 

Σε τεντωμένο σχοινί διεξάγονται οι συ-
νομιλίες μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων με την Ελληνική Τράπεζα
και την ΚΕΔΙΠΕΣ. Η Ελληνική άρχισε
μόλις την Παρασκευή συνομιλίες με την
ΕΤΥΚ, ενώ η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει δώσει τελε-
σίγραφο μέχρι 9 Φεβρουαρίου να κατα-
λήξουν σε συμφωνία για το θέμα της μεί-

ωσης του προσωπικού του Οργανισμού.
Το θέμα της συλλογικής σύμβασης στην
Ελληνική δεν άρχισε ακόμα να συζητείται
και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Στην
ΚΕΔΙΠΕΣ η απόφαση για πλεονασμούς
φαίνεται να μην μπορεί να αποφευχθεί,
εκτός εάν η συντεχνία αποδεχθεί μία εν-
διάμεση λύση. Οικονομική, σελ. 5

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Κρίση στα εργασιακά τραπεζών
Κατέβηκαν οι τόνοι ΕΤΥΚ - Ελληνικής, ανεβαίνουν με ΚΕΔΙΠΕΣ

Μετά την «Ελπίδα»... έρχονται οι έριδες

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Οι άλλες συνέπειες
του ιού covid-19
«Δεν θα επανέλθουμε στην παλιά
κανονικότητα. Θα προκύψει μία
νέα» λέει ο καθηγητής Κωνσταντί-
νος Φελλάς για τις κοινωνικές και
ψυχικές επιπτώσεις στην κοινωνία
εξαιτίας της πανδημίας. Σελ. 9

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Ισχυρή η τ/κ Δεξιά,
αμήχανη η Αριστερά
Τα αποτελέσματα των «εκλογών»
στα Κατεχόμενα σύμφωνα με τον
καθηγητή Σονάν Ερτάτς δεν έφεραν
κάτι το νέο στην τ/κ κοινότητα.
Ωστόσο, η νίκη του UBP είναι καθα-
ρή, χρίζοντάς το ρυθμιστή. Σελ. 5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Mέρος ενός μεγάλου
παιχνιδιού το καλώδιο 
Ο EuroAsia Interconnector ήλθε να
«κλειδώσει» με τις προσπάθειες της
Ε.Ε. να βρει εναλλακτικές πηγές
ενέργειας. Τον Μάρτιο αναμένεται η
τελική έγκριση των έργων κοινού
ενδιαφέροντος της Ε.Ε. που συνεχί-
ζουν να περιλαμβάνουν τη μελέτη
για τον αγωγό EastMed. Σελ. 5

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Επιβεβαίωση
διάκρισης εξουσιών
Επιβεβαιώνεται η διάκριση των
εξουσιών και τα όρια στις αρμοδιό-
τητες θεσμικών αξιωματούχων, από
την ομόφωνη απόφαση του Ανωτά-
του, που αποδέχθηκε προσφυγή του
γενικού εισαγγελέα. Σελ. 16

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Πασχάλης
Κιτρομηλίδης 
μιλάει στην «Κ»
Ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης,
ακαδημαϊκός, ομότιμος καθη-
γητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και διευθυντής του
Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών κάνει έναν απολογι-
σμό για τους εορτασμούς από
τα διακόσια χρόνια από το
1821 και αναφέρεται σε αυ-
τούς για το 1922. Ζωή, σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νικόλας 
ενώπιον
δύσκολων 
διλημμάτων
Την ώρα που ο Νικόλας Παπαδόπουλος απο-
τελεί το μήλον της έριδος για κόμματα και εν
δυνάμει υποψηφίους, στο ΔΗΚΟ έχουν ήδη
διαγράψει το ενδεχόμενο σύμπλευσης με Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στον α΄ γύρο. Από το πλάνο
δεν έχει φύγει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας
Νικόλα, έστω κι αν το ΑΚΕΛ το έχει ευσχήμως
απορρίψει επί του παρόντος. Σελ. 6

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Ξεχειλώνουν»
τα ΜΟΕ με 
υδρογονάνθρακες
Το περιεχόμενο των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης ενδέχεται να επιτρέψει στην
τουρκική πλευρά «εξομάλυνση σχέσεων με-
ταξύ δύο κυριάρχων οντοτήτων στην Κύπρο».
Όχημα προς την κατεύθυνση αυτή καθίσταται
ο διαμοιρασμός υδρογονανθράκων της Κύ-
πρου, ως ΜΟΕ, κάτι που αξιώνει η τουρκική
πλευρά. Σελ. 4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Αίθουσες και κουλτούρα 
σινεμά στην Κύπρο
Εχουμε στην Κύπρο κινηματογραφική
κουλτούρα; Βλέπουμε αρκετό σινεμά;
Ποιος είναι ο ρόλος των κινηματογραφι-
κών λεσχών και των φεστιβάλ; Η «Κ» ανοί-
γει τη συζήτηση για το πώς θα καλλιεργη-
θεί η κουλτούρα σινεμά. Ζωή, σελ. 5

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Αίσθηση της εποχής του Μότσαρτ, 
αλλά κάπως πιο αφαιρετικά

Οι συντελεστές της παράστασης
«Αμαντέους», σε σκηνοθεσία Οδυσ-
σέα Παπασπηλιόπουλου, που ανε-
βαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
μιλούν στην «Κ» για όσα διδάσκει η
σχέση Μότσαρτ – Σαλιέρι. Ενα κουιν-
τέτο εγχόρδων θα παίζει ζωντανά τα
έργα του συνθέτη που ακούγονται
στο έργο του Σάφερ. Ζωή, σελ. 1

Τα πάντα 
σε αναστολή

Η προεκλογική μάχη για τις προεδρικές
εκλογές του 2023, για τα πολιτικά δε-
δομένα της χώρας, ξεκίνησε αρκετά
νωρίς και αυτό δεν βοηθάει πολύ στην
παραγωγή κυβερνητικού έργου, όταν
στα τελευταία χιλιόμετρα της προεδρικής
θητείας υπάρχουν τόσες ανακατατάξεις.
Είναι πιθανόν σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να
μπλεχτούν στις κομματικές μυλόπετρες
και είτε αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα
συνθλιβούν είτε θα μεταφερθούν στις
ελληνικές καλένδες, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για τον εκσυγχρονισμό της χώ-
ρας. Η καθόλα υγιής και παιδευτική
προεκλογική διαδικασία θα πρέπει να
διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού,
τόσο από τους υποψήφιους, όσο και
από το πολιτικό σύστημα. Οι υποψήφιοι
έρχονται και παρέρχονται, η χώρα όμως
μένει, ας το έχουν όλοι κατά νου.

Εξι ημέρες μετά την «παράλυση» της Αττικής εξαιτίας της «Ελπίδας» και λίγες ώρες πριν από την κορύφωση της μάχης στην ελληνική Βου-
λή, μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει πλέον μια καθαρή εικόνα για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα: Για τα λάθη και τις παρα-
λείψεις που δεν πρέπει να επαναληφθούν και τις απαιτούμενες διορθώσεις στο μοντέλο της Πολιτικής Προστασίας που αποδείχθηκε ανε-
παρκές έναντι της επέλασης της κακοκαιρίας. Σελ. 19

Οι διαδικασίες στον ΔΗΣΥ άλλαξαν με στόχο να απο-
κλείσουν ενδεχόμενη δική μου υποψηφιότητα λέει
στην «Κ» ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημειώνει πως
υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου σε θέματα τακτικής Κυπριακού
και σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, ενώ με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη συμφωνεί πλήρως στη
διαχείριση του Κυπριακού. Χαρακτηρίζει προσβλη-

τική προς την κοινωνία την αναφορά ότι οι εκλογές
δεν είναι διαγωνισμός δημοφιλίας και ξεκαθαρίζει
πως δεν νιώθει πως του έκλεισε την πόρτα η συ-
ναγερμική βάση μετά και την εξαγγελία του Αβέρωφ
Νεοφύτου. Αναφερόμενος στον Γιώργο Παμπορίδη,
υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να προβληματίσει πως
ακόμα ένα πρώην μέλος της κυβέρνησης ίσως διεκ-
δικήσει για το 2023. Σελ. 8

Εχουμε διαφορετικές
προσεγγίσεις με Αβέρωφ
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λύνει τη σιωπή του στην «Κ» για τις εκλογές του ’23
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΣΚΙΩΔΗΣ ΑΠΕΙΛΗ: Τηλεγραφήματα εκ Λονδίνου αγγέλλουν ότι το
υπουργικόν συμβούλιον ησχολήθη σήμερον την πρωίαν με τα γεγο-
νότα της Σαγκάης. Η αγγλική απάντησις εις την διακοίνωσιν των
Ηνωμένων Πολιτειών επεδόθη από της χθες. Δι’ αυτής καθίσταται

ενήμερος η κυβέρνησις των
Ηνωμένων Πολιτειών των
διαπραγματεύσεων αίτινες
διεξήχθησαν μεταξύ Λονδί-
νου και Τόκιο. Η αγγλική κυ-
βέρνησις εζήτησε συμπλη-
ρωματικάς πληροφορίας πα-
ρά της ιαπωνικής κυβερνήσε-
ως διά τα τελευταία γεγονότα

της Σαγκάης. Τηλεγραφήματα εξάλλου εκ Ν. Υόρκης αγγέλλουν ότι
αι εφημερίδες παραλληλίζουν την αποφασιστικήν στάσιν των Ηνω-
μένων Πολιτειών με την αδιαφορίαν ήτις επιδεικνύεται εν προκει-
μένω υπό της Αγγλίας [...]. Ο «Κήρυξ της Ν. Υόρκης» και το «Βήμα του
Σικάγου» αποδέχονται την γνώμην την εκφρασθείσαν εκ μέρους αγ-
γλικών τινών κύκλων καθ’ ην ο οικονομικός αποκλεισμός θ’ αποτε-
λέση σκιώδη απειλήν εναντίον της Ιαπωνίας.

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ: Τηλεγραφούν εκ Καβάλλας ότι σήμερον την μεσημ-
βρίαν 400 άνεργοι καπνεργάται συνεκεντρώθησαν προ του Τ.Α.Κ.
και εζήτουν θορυβωδώς επιδόματα. Δύναμις χωροφυλακής αποπει-
ραθείσα να επέμβη προς διάλυσιν αυτών απεδοκιμάσθη. Διετάχθη
τότε και ενήργησεν επέλασιν ουλαμός εφίππων. Επήλθε σύγκρουσις
μεταξύ των ανέργων και του ουλαμού, εκ της οποίας ετραυματίσθη
εις καπνεργάτης εις τον οφθαλμόν δι’ υποκοπάνου. Οι άνεργοι ελι-
θοβόλησαν τους εφίππους.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ: Εις κάποιαν μικράν νήσον των Κυκλάδων ενεφανί-
σθη γρίππη ελαφράς μορφής και οι κάτοικοι πτερνίζονται συνεχώς, πί-
νουν θερμαντικά και κάμνουν την σχετικήν δίαιταν. Αλλ’ οι αγαθοί νη-
σιώται δεν είνε τόσον αφελείς, ώστε να ειδοποιήσουν την πρωτεύου-
σαν περί αυτού, και ώμοσαν μεταξύ των όρκον ιερόν να κρατήσουν
απολύτως μυστικήν την καταρροήν των. Διότι ο διάβολος έχει ως γνω-
στόν πολλά πόδια, ημπορεί να λάβει γνώσιν το Υπουργείον της Υγιει-
νής και τότε δεν είνε απίθανον να κηρυχθή η νήσος εν αποκλεισμώ.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
30.1.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Παρακαλώ» πρόλαβα μόνο να πω
κι ευθύς πέρασε στην επίθεση.
«Μην τολμήσετε ν’ αφήσετε κάποιο
υπονοούμενο για την Κυρία, με Κ κε-
φαλαίο, Ευφημία Παλαιολόγου
Τσαμπά». «Με απειλείτε, κυρία
μου;». «Σας προειδοποιώ!». «Και
εγώ σας ερωτώ ευθέως: τι γύρευε η
ξαδέλφη σας στην Αττική οδό με τον
Τιμούρ Τακαϊσβίλι;». «Η δημοσιογρα-
φία επιβεβαιώνει την ύπαρξή της,
στηριζόμενη στη μεγάλη Δαρβινική
αρχή της επιβίωσης του χυδαιοτέ-
ρου». «Αυτό όμως δεν είναι δικό
σας…». «Οι βγαλμένες από τη ζωή
αλήθειες του Όσκαρ Ουάιλντ είναι
κτήμα όλων μας, αγαπητέ» είπε η
Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλσον και μου
έκλεισε κατάμουτρα το τηλέφωνο. 

Η στήλη αποστρέφεται τις ροζ ιστο-
ρίες, όμως εδώ μιλάμε για το talk of
the town της αστικής Λευκωσίας.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Ευφημία Πα-
λαιολόγου Τσαμπά εγκλωβίστηκε
λόγω της χιονοθύελλας στην Αττική
Οδό με έναν Γεωργιανό, γνωστό
μούτρο της νύχτας. Η Ιουλία κινητο-
ποίησε λυτούς και δεμένους για να
επικοινωνήσει με τον Χρήστο Στυ-
λιανίδη αλλά εις μάτην. «Απαιτώ να
μιλήσω με τη Μαρέβα Μητσοτάκη!»
ωρυόταν η χήρα, πλην όμως η Πιν-
δάρου την αγνοούσε επιδεικτικά. Κι
ας τραγουδούσε σπαρακτικά η εγ-
κλωβισμένη ξαδέλφη το προφητικό
σουξέ της Έλενας Πατρόκλου, «Εδώ
πλανήτης γη, Εδώ πλανήτης γη, SOS,
SOS, SOS».

Έπειτα από έξι ώρες άκαρπων προ-
σπαθειών, κάποιος επιτέλους έδειξε
τον ελέφαντα στο δωμάτιο. «Πώς
βρέθηκε η Έφη με τον Γεωργιανό
στην Αττική Οδό;» ρώτησε η Ευγενία
η Καλαμαρού. «Ούτε η θεομηνία δεν
κατάφερε να τη λογικέψει» ομολό-
γησε η Ιουλία, ενώ παρακολουθού-
σαν το δράμα των εγκλωβισμένων
σε ζωντανή σύνδεση.

Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αλή-

θεια, όταν η Ευφημία ολοφύρεται
πως δεν θα βγάλει τη νύχτα και ο Γε-
ωργιανός απειλεί πως θα φροντίσει
προσωπικά γι’ αυτό; Να παρακολου-
θεί άναυδο το καρέ την παρέμβαση
μιας άλλης εγκλωβισμένης στο δελ-
τίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Η κυρία Κυ-
ριακή, η οποία σημειωτέον αποκα-
λούσε τον Κημήτρη «αγάπη μου», σ’
ένα γλαφυρό μονόλογο μάς ενημέ-
ρωσε ότι πήγε στην Αθήνα με τη φί-
λη της για να επισκεφθούν τον γέ-
ροντα Χρυσόστομο καθότι ασθενού-
σε. «Αυτό εννοούσαν προφανώς
όταν έλεγαν ότι θα κάνουν το ΡΙΚ
BBC» σχολίασε ειρωνικά η αριστερή
(με την καλή έννοια) Κουλλίτσα Κυ-
ριακού.

«Για να καταλάβουμε τι εστί BBC,
ιδού τα πρόσωπα που φιλοξενήθη-
καν στην εκπομπή Προκλήσεις του
ΡΙΚ, σύμφωνα με tweet του γνωστού
δικηγόρου Χριστόφορου Χριστοφή:
06/12/2021 Υπουργός Εσωτερικών,
13/12/2021 Υπουργός Ενέργειας,
20/01/2021 Υπουργός Οικονομικών,
10/01/2022 Αβέρωφ Νεοφύτου,
20/01/2022 Υπουργός Εξωτερι-
κών». Άλαλα τα χείλη των χαρτοπαι-
κτριών…

Καθώς περνούσαν οι ώρες και οι
προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό
της Ευφημίας Παλαιολόγου Τσαμπά
αποδεικνύονταν ατελέσφορες, η
αγωνία των κυριών κορυφωνόταν.

«Πείτε κάτι για να ευθυμήσωμεν λί-
γο, κοπέλες» ψέλλισε η Καλαμαρού,
σε μια προσπάθεια να σπάσει η πα-
γωμάρα. «Αυτή τη βδομάδα δεν
υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις» της
έκοψε τη φόρα η Ιουλία. «Και όμως
υπάρχει τουλάχιστον μία» απάντησε
η Κουλλίτσα Κυριακού, χαμογελών-
τας αινιγματικά.

«Τα ευχάριστα νέα είναι ότι η μικρή
μας Κύπρος θα αναστατώσει την Ευ-
ρώπη των δύο ταχυτήτων, οδηγών-
τας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον
κατήφορο με τρίτη ταχύτητα και χω-
ρίς φρένα!» «Τουτέστιν;» ρώτησαν
οι άλλες, ενώ κρέμονταν από τα χεί-
λη της. «Τουτέστιν, ο Λευτέρης Χρι-

στοφόρου εγκαταλείπει τις Βρυξέλ-
λες για να αναλάβει ως εκπρόσω-
πος της Κύπρου στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο και την έδρα του θα καταλάβει
η γυναίκα που σπούδασε τα απρόσι-
τα και έχει μέσα της τις κολώνες του
Παρθενώνα και τον Σταυρό του Κυ-
ρίου». «Θα τους τρελάνει τους Ευ-
ρωπαίους η Ελένη Σταύρου» ενθου-
σιάστηκε η Ιουλία και για να υπο-
γραμμίσει του λόγου το αληθές σι-
γοτραγούδησε τους αθάνατους στί-
χους του Τζιμάκου «Αχ Ευρώπη, εσύ
μας μάρανες».

Λόγω του μνημόσυνου του Γρίβα,
που ήταν επίκαιρο, οι κυρίες θυμή-
θηκαν την επίσης κορυφαία ανάρτη-

ση της ελληνόψυχης θυγατέρας του
πραξικοπηματία Σύρου, «Δεν είναι
σάρκα ο ΔΙΓΕΝΗΣ για να τον φάει το
χώμα είναι ιδέα Υψηλή! Αθάνατος
!!!!! Ελλάδα - Κύπρος – Ένωσις. Η Κύ-
προς είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ - Η Μακεδονία
είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ» (τα κεφαλαία και
τα θαυμαστικά δικά της). «Επειδή
πολλοί θυμήθηκαν τον Γρίβα τελευ-
ταία, δεν θα ήταν κακή ιδέα να διατυ-
πώσουν δημόσια την άποψή τους γι’
αυτόν όσοι ενδιαφέρονται για τις
προεδρικές εκλογές του 2023» ση-
μείωσε με νόημα η Κουλλίτσα. 

«Ο Γιώργος Παμπορίδης για παρά-
δειγμα είπε στην Καθημερινή ότι το
να κρατάμε ηρωοποιημένο τον ιδρυ-
τή της ΕΟΚΑ Β΄ είναι τουλάχιστον
εγκληματικό. Γιατί να μην ακούσου-
με την άποψη του Αβέρωφ και του
Χριστοδουλίδη;». «Μα τι νόημα έχει
να σκαλίζουμε παλιές ιστορίες;»
ψέλλισε η Ευγενία η Καλαμαρού.
« Έχει νόημα για όποιους δεν φο-
βούνται τα χαμηλά βαρομετρικά της
πολιτικής. Αλλά και για όσους από
εμάς θέλουν να ξέρουν τι θα μας ξη-
μερώσει η Ιστορία σ’ ένα χρόνο από
τώρα» μουρμούρισε η Ιουλία, καθώς
απαντούσε στην εξηκοστή όγδοη
κλήση της εξαδέλφης Ευφημίας.

Δεν γνωρίζουμε ποιος αόρατος δά-
κτυλος κίνησε τα νήματα για να
απεγκλωβισθεί η Ευφημία Παλαι-
ολόγου Τσαμπά και ο Γεωργιανός συ-
νοδός της Τιμούρ Τακαϊσβίλι από την
παγωμένη κόλαση. Αυτό που ξέρου-
με όμως είναι πως το γεγονός γιορ-
τάστηκε δεόντως με τσίπουρα και
υπό τους ήχους των μεγάλων σουξέ
της Γωγώς Τσαμπά ένεκα της εξ αγ-
χιστείας συγγένειας. «Δε σου κάνω
τον άγιο, αχ, αμάρτησα» τραγούδαγε
παθιασμένα η Έφη στην αγκαλιά του
ευσταλούς Τιμούρ μέσω Skype. «Το
λέει πάντως η περδικούλα της» ομο-
φώνησε το καρέ, ενώ έπεφταν οι
τίτλοι του happy end. 

Χαμηλό βαρομετρικό

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Η αληθινή ζωή δεν μοιάζει με καρτ ποστάλ» αποφάνθηκε η Ιουλία, έπειτα από την περιπέτεια της ξαδέλφης της Ευφημίας Παλαιολόγου Τσαμπά στην
Αττική Οδό.

Τα ωφελήματα ημών...
Διπλές και τριπλές συντάξεις, χιλιά-
δες ευρώ, σσιονωτά (δεν μπορώ να
το πω φυσικά), λιμουζίνες, οδηγοί,
γραφειάρες, τεμενάδες και όλα αυ-
τά γιατί είσαι γενικός διευθυντής και
πρέπει να το δείχνεις, να το φωνά-
ζεις, γιατί αλλιώς πώς θα σε πάρει ο
απλός πολίτης στα σοβαρά, πώς θα
κάνεις τη διαφορά, από την πλέμπα;
Εμ, αυτά είναι, αν μπορείς και λιμου-
ζίνα θα ζητήσεις, και όλα τα ωφελή-
ματα που σου επιτρέπει η θέση
σου... Κι εδώ μπαίνει στην εξίσωση
η Πολιτεία και τα υπουργεία και όσοι
τα εγκρίνουν, οι οποίοι θέλουν αλλά
δεν μπορούν, και εσύ γιατί είσαι δι-
ευθυντάρα και έχεις και κλαδική,
πας λουπά-λουπά και το ζητάς επί-
μονα... και πείθεις και μετά έρχεται
η πλέμπα και σου τα πουκουπίζει
όλα... και ούτε λιμουζίνες ούτε και
τσίπα, θα πρόσθετα εγώ. 

Δουλίτσα να υπάρχει
Τελείωσε η κατ’ άρθρον συζήτηση
για τη δημιουργία υφυπουργείου
Πολιτισμού την περασμένη εβδομά-
δα και τώρα όλο το παιχνίδι, κατά τον
Μάρτιο μεριά θα πάει στην Ολομέ-
λεια και εκεί θα φανεί τι μέλλει γε-
νέσθαι. Πάει στην Ολομέλεια και η
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης σύντομα, και γενικά έχει
δουλίτσα η Βουλή. Πάντως, είτε
έτσι, είτε αλλιώς η κυβέρνηση για το
2022 θα έχει να λέει πως πήγε στη
Βουλή μεταρρυθμίσεις, και αναλό-
γως θα τις πουλήσει στο εκλογικό
σώμα, είτε ως επιτυχίες, είτε ως θύ-
ματα των εκλογικών μικροπολιτικών
παιγνίων των κομμάτων. Αναμένου-
με, έτσι για ν’ αποκτήσει και ο προ-
εκλογικός περισσότερο σασπένς.

Ωραία είν’ η νύφη μας, 
ωραία τα προικιά της
Πάντως, αυτός ο προεκλογικός ξεκί-
νησε νωρίς, άλλοι φεύγουν, άλλοι ξα-
νάρχονται και όλα μοιάζουν σαν τη
μέρα της Μαρμότας. Νίκος φεύγει,
Ιωάννης έρχεται, Βασίλης παραιτεί-
ται και Κυριάκος αναλαμβάνει, ένας
χαμούλης γίνεται στο Προεδρικό. Και
όλα αυτά διότι εκλογές έρχονται και
πρέπει να προετοιμαστούν όλοι, για
το καλό της πατρίδας βέβαια. Πάν-
τως, ο κ. Σουτζούογλου είπε μετά τη
νίκη στις τ/κ «εκλογές» πως θα περά-
σουν περισσότερο χρόνο με την Άγ-

κυρα τη νέα περίοδο... και ενόσω στα
Κατεχόμενα το ζευγαράκι φλερτάρει
και πάει σε γάμο, εμείς χωρίζουμε
από τε κλίνης και τραπέζης, γιατί η
πολύφερνη νύφη, προεδρική καρέ-
κλα, είναι πρόκληση μεγάλη.

Και τώρα; 
Πάντως, θα πρέπει να δούμε πώς
πάνε τα πράγματα στα Κατεχόμενα,
διότι λεφτά δεν υπάρχουν στην κοι-
νωνία, και όταν ο λαός πεινάει ή
παίρνει ό,τι του δίνουν ή επαναστα-
τεί. Για το δεύτερο δεν είμαι σίγου-
ρος ότι μπορεί να συμβεί, αλλά το

πρώτο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί.
Και κανείς δεν δίνει λεφτά για την
ψυχή της μάνας του, πάντα ένα αν-
τάλλαγμα το ζητάει, άλλοτε ευγενικά
και άλλοτε πιεστικά. Φαντάζομαι στο
Προεδρικό και στο υπουργείο Εξω-
τερικών παρακολουθούν την κατά-
σταση και πώς αυτή διαμορφώνεται,
διότι τα μοναστήρια να είναι καλά και
από καλογέρους άλλο τίποτα. Η νίκη
του UBP και η «κυβέρνηση» συνα-
σπισμού που ετοιμάζεται σε συνδυα-
σμό με την αμηχανία του CTP και άλ-
λων περισσότερο προοδευτικών δυ-
νάμεων εμένα με ανησυχεί. 

Μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ! 
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«Ξ έρετε ποιο είναι το τρα-
γικό; Με την πάροδο των
χρόνων είδαμε πως (ο

Παττακός, ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαν-
νίδης) ήταν ανθρωπάκια, όχι ιδι-
αίτερης νοημοσύνης και υψηλού
IQ. Δεν είναι τραγικό ότι διαχειρί-
στηκαν τις τύχες του έθνους για
εφτά χρόνια;» αναρωτήθηκε ο Τά-
σος Τρύφωνος στην πολύ ενδια-
φέρουσα συνέντευξή του με τον
Αλέξη Παπαχελά (Alpha Κύπρου,
16/1/2022), εξ αφορμής του βιβλίου
που κυκλοφόρησε ο δεύτερος με
τίτλο «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-
1974». 

Το βιβλίο πραγματεύεται πλη-
θώρα ντοκουμέντων για όσα συ-
νέβησαν στην επταετία της χούν-
τας και οδήγησαν σταδιακά στην
κυπριακή τραγωδία του 1974. Δια-
βάζεται με κάποια δυσκολία, αφε-
νός λόγω του πολύ μεγάλου όγκου
πληροφορίας που περιέχει (ο συγ-
γραφέας εργαζόταν πάνω του για

25 χρόνια κι ακόμα εργάζεται για
τα κενά που παραμένουν στην
ιστορική αφήγηση) μεγάλο μέρος
της οποίας είναι αδημοσίευτο και
σπάνιο υλικό και απαιτεί προσε-
κτική ανάγνωση και συγκέντρωση.
Και αφετέρου επειδή είναι δύσκολο
να συλλάβει ανθρώπου νους το
μέγεθος της αφέλειας που χαρα-
κτήριζε τους ανθρώπους που βρί-
σκονταν τότε στην εξουσία, οι
οποίοι, καθώς αδυνατούσαν να
διαβάζουν τις εξελίξεις, οδήγησαν
με τις πράξεις και παραλείψεις
τους και με μαθηματική ακρίβεια
τα γεγονότα στη χειρότερη δυνατή
εξέλιξη για τους πολίτες της Κύ-
πρου – η τύχη των οποίων ήταν
πάντως παντελώς αδιάφορη για
όλους όσοι τη χειρίζονταν τότε
στα «σκοτεινά δωμάτια», εκτός
νήσου, που περιγράφει.

Έχω διαβάσει αρκετές κριτικές
για το βιβλίο στον Τύπο και στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που

σε μεγάλο βαθμό υπήρξαν απο-
σπασματικές, καθώς εστιάζουν στο
κομμάτι που περιγράφει το καλο-
καίρι του ’74, επισημαίνοντας πως
ούτε τώρα μάθαμε τι συνέβη και η
χούντα δεν αντέδρασε στην εισβο-
λή. Το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά
όμως είναι σημαντικό ακριβώς επει-
δή καταπιάνεται με το σύνολο της
επταετίας, ήδη από την αρχή της,
περιγράφοντας την ανικανότητα
και τη διαφθορά των προσώπων,
που μας έφεραν ως εκεί. 

Δίχως να παραγνωρίζει κανείς
την κυνική αδιαφορία του διεθνούς
παράγοντα στις καθαυτές ανθρω-
πιστικές συνέπειες μιας σύρραξης
στην Κύπρο [«Οι κάτοικοι (της Κύ-
πρου) αποτελούν ένα πολύ μικρό
κομμάτι της εικόνας» λέει ο τότε
Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα,
Χένρι Τάσκα σε τηλεγράφημά του
το 1972 (σελ. 142)], αυτό που θα
πρέπει να μας προβληματίσει σή-
μερα ως πολίτες που ζουν με τις

συνέπειες όσων συνέβησαν το ’74,
είναι η κοινοτοπία του κακού, όπως
την περιγράφει στο βιβλίο της «Η
Δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ»
η Αμερικανοεβραία φιλόσοφος Χά-
να Αρέντ. Ο Άιχμαν υπήρξε αξιω-
ματούχος του Γ΄ Ράιχ, ο λεγόμενος
«ειδικός στο εβραϊκό πρόβλημα»,
που συνελήφθη με κινηματογρα-
φικό τρόπο από Ισραηλινούς πρά-
κτορες, δικάστηκε, καταδικάστηκε
και εκτελέστηκε. 

Στο βιβλίο της, η Αρέντ περι-
γράφει τη δίκη του όπως την κα-
τέγραψε τότε ως ανταποκρίτρια
του The New Yorker, παραθέτοντας
ουσιαστικά ένα χρονικό του Ολο-
καυτώματος. Αν και με τη σειρά
της είχε τότε ενοχλήσει –αφού με-
ταξύ άλλων επισήμανε την ευθύνη
των κατά τόπους εβραϊκών συμ-
βουλίων που δεν διέγνωσαν εγκαί-
ρως τις πραγματικές προθέσεις
των Ναζί, ώστε να προστατέψουν
τις εβραϊκές κοινότητες από τον

διωγμό, η σκέψη της είναι σημαν-
τική επειδή ακριβώς αποτύπωσε
την κοινοτοπία του κακού. Ένα
μοτίβο, δηλαδή που δεν απαιτεί
ιδιαίτερη ευφυΐα, αλλά μάλλον το
αντίθετο. Μακριά από το διαβολικό
προφίλ ενός αυθεντικού κακούρ-
γου, όπως περιγράφει ο κινηματο-
γράφος κάθε μέλος των Ναζί, η φι-
λόσοφος είδε στο πρόσωπο του
πρωτεργάτη της «Τελικής Λύσης»
έναν άντρα αμφιβόλου ευφυΐας,
έναν «σοκαριστικής μετριότητας»
νομοταγή πολίτη που απλώς πί-
στεψε στη ναζιστική προπαγάνδα
όπως εκατομμύρια άλλοι Γερμανοί
και, καθώς κατείχε καίριο πόστο,
κατάφερε να φέρει σε πέρας το
«καθήκον» που του είχε ανατεθεί.
«Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε
συνωμοσία με λιγότερους συνω-
μότες και περισσότερους εκτελε-
στές» γράφει η ίδια, για έναν άν-
θρωπο που επαναπαυόταν στην
ιδέα ότι γύρω του δεν υπήρχε κα-

νείς, απολύτως κανείς, που να εναν-
τιώνεται στην Τελική Λύση. Και
είναι σαν να ακούς τον Μίμη Ιωαν-
νίδη στο ηχητικό απόσπασμα που
συνοδεύει το βιβλίο του Παπαχελά,
να λέει «Να τους αφήσουμε να πά-
ρουν την Κερύνεια και μετά θα
δούμε». 

Αν για το ’74, όπως και για το
Ολοκαύτωμα έχουν γραφτεί πολλά,
για τον τρόπο σκέψης των ανθρώ-
πων που καθόρισαν τότε τα γεγο-
νότα δεν είχαμε ως τώρα πολλά
στη διάθεσή μας – δεδομένης της
σιγής που επέλεξε ο Ιωαννίδης μετά
την πτώση του. Το «Ένα σκοτεινό
δωμάτιο» αναλυτικό καθώς είναι
στην περιγραφή των χαρακτήρων
αποτελεί ένα χρήσιμο όχημα προς
την αντίληψη της κοινοτοπίας του
κακού – μήπως και στο εξής την
αποφύγουμε.

Η κα Χρύστα Ντζάνη είναι σύμβουλος
Επικοινωνίας.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Παιχνίδι με υψηλό βαθμό επικινδυ-
νότητας για τη Λευκωσία στήνεται
με φόντο τα «Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)», τα οποία,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
τείνουν να προσλάβουν ένα πολύ
ιδιάζον περιεχόμενο, που ενδέχεται
να επιτρέψει στην Άγκυρα και το
ψευδοκράτος να επιδιώξουν, στο
πλαίσιο αυτό, «εξομάλυνση σχέσεων
μεταξύ δύο κυριάρχων οντοτήτων
στην Κύπρο». Όχημα προς την κα-
τεύθυνση αυτή, καθίσταται ο δια-
μοιρασμός των υδρογονανθράκων
της Κύπρου, ως ΜΟΕ, κάτι που αξιώ-
νει η τουρκική πλευρά. Το πρόβλημα
για τη Λευκωσία δεν είναι όμως
μόνο η τουρκική αξίωση. Αλλά, κυ-
ρίως, η θετική υποδοχή που έχει
ήδη τύχει από τις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο, με τις ευλογίες μάλιστα
σημαινόντων κύκλων των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Η θετική αυτή υποδοχή
δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά έχει
προσλάβει σαφές, ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο, καθώς έχει περιληφθεί
στο «έγγραφο επιλογών» (options
paper) που είχε ζητήσει η Λευκωσία
από την Ε.Ε. και τους εταίρους της,
προκειμένου να επιβάλει κυρώσεις
κατά της Άγκυρας, αναφορικά με
τις έκνομές της ενέργειες στο ζή-
τημα της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου. Η παράγραφος 13
του εν λόγω εγγράφου επιλογών,
που βρίσκεται στο τραπέζι της Επι-
τροπής Μονίμων Αντιπροσώπων
(COREPER), ανοίγει λοιπόν τον ασκό
του Αιόλου, θέτοντας σε ένα άτυπο
- πλην ευρωπαϊκό έγγραφο - που
υποτίθεται ότι μπήκε στο τραπέζι
για να εξετάσει «κυρώσεις» κατά
της Άγκυρας, θέμα διαμοιρασμού
των υδρογονανθράκων, ως ΜΟΕ.
Σημειώνει ότι πρέπει να εκτονωθούν
οι εντάσεις αναφορικά με τις έρευνες
για υδρογονάνθρακες, ενώ φροντίζει
να υπενθυμίσει την ύπαρξη προ-
τάσεων για σχετικά ΜΟΕ στο πα-
ρελθόν, μεταξύ άλλων σε σχέση με
τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Με άλλα λόγια, οι κυρώσεις εξαφα-
νίστηκαν και στη θέση τους πλέον
συζητούνται ΜΟΕ, στο πλαίσιο των
οποίων γίνεται λόγος για διαχείριση
φυσικών πόρων, με προφανέστατο
στόχο. 

Τα δεδομένα που δημιούργησε
από τον περασμένο Νοέμβριο η πα-
ράγραφος 13 του εγγράφου επιλο-
γών, για το οποίο όπως επανειλημ-
μένα δημοσιεύσαμε, ελέγχεται η
Λευκωσία (επέτρεψε να κυκλοφο-
ρήσει το εν λόγω άτυπο ευρωπαϊκό
έγγραφο) την αναγκάζει πλέον να
τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Και
αισθανόμενη ότι δεν έχει άλλη επι-
λογή, επαναφέρει τη γνωστή πρό-
ταση Αναστασιάδη για ΜΟΕ. Μια
πρόταση που έχει ήδη απορριφθεί
από την τουρκική πλευρά και προ-
νοεί, μεταξύ άλλων, την απόδοση
των Βαρωσίων στον ΟΗΕ στη βάση
των ψηφισμάτων 550 και 789 του
Σ.Α., τη διαχείριση του λιμανιού
της πόλης μέσω της Ε.Ε., το άνοιγμα
των τουρκικών λιμένων προς την

Κυπριακή Δημοκρατία (εφαρμογή
Πρωτοκόλλου), ως επίσης και τη
λειτουργία του αεροδρομίου Τύμπου
υπό τον ΟΗΕ, με ερωτηματικό τον
ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κάτι που προκαλεί άλλον έναν πο-
νοκέφαλο. 

Την πρόταση Αναστασιάδη έθε-
σε με την ανάληψη των καθηκόντων
του, ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης
ενώπιον του Ύπατου Εκπροσώπου
της Ε.Ε. Γιοσέπ Μπορέλ και του
Επιτρόπου διεύρυνσης Όλιβερ Βά-
ρελι, την περασμένη Δευτέρα στις
Βρυξέλλες. Ο κ. Κασουλίδης ζήτησε
τη στήριξη των Βρυξελλών, επιση-
μαίνοντας ότι μέσα από τα εν λόγω
ΜΟΕ, που αντικειμενικά συνιστούν
ένα ευρύ πακέτο, θα μπορούσαν
να δημιουργηθούν συνθήκες επί-
λυσης του Κυπριακού, καθώς και
υπερπήδησης σημαντικών «ανοι-
κτών μετώπων» στην ευρωτουρκική
ατζέντα. Ανάλογο άνοιγμα είχε επι-

διώξει και ο τέως ΥΠΕΞ Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, στο τελευταίο ΣΕΥ
που είχε συμμετάσχει, στις 13 Δε-
κεμβρίου, ζητώντας από τις Βρυ-
ξέλλες να στηρίξουν την πρόταση
Αναστασιάδη για ΜΟΕ, ενώ, όπως
είχε αποκαλύψει η «Κ», είχε απο-
στείλει και επιστολή προς τον Ύπα-
το Εκπρόσωπο της Ε.Ε., Γιοσέπ
Μπορέλ, με ανάλογο περιεχόμενο. 

Ωστόσο, τα δεδομένα που έχουν
δημιουργηθεί με το «έγγραφο επι-
λογών» (option paper) της Ε.Ε., κα-
θιστούν σαφές ότι ακόμη και εάν
η Ε.Ε.εκφράσει κάποιου είδους στή-
ριξη προς την πρόταση Αναστα-
σιάδη για ΜΟΕ, πολύ δύσκολα θα
μπορέσει πλέον να αποστασιοποι-
ηθεί από την παράγραφο 13 που
φωτογραφίζει ευκρινέστατα τον
διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων
στην Κύπρο και βάζει στο τραπέζι
των ΜΟΕ και «τα θέλω» της Άγκυ-
ρας. Αυτή η εκτίμηση ενισχύεται
ακόμη περισσότερο, καθώς σύμ-
φωνα με στενό συνεργάτη του Γιο-
σέπ Μπορέλ - το όνομα του οποίου
γνωρίζουμε - το έγγραφο επιλογών,
περιλαμβανομένης της επίμαχης
παραγράφου 13 για διαμοιρασμό
των υδρογονανθράκων στο πλαίσιο
ΜΟΕ, έγινε με τη «συμβολή (input)»
των Ηνωμένων Εθνών. Οι πληρο-
φορίες της «Κ» αναφέρουν μάλιστα
ότι η «συμβολή» των Ηνωμένων
Εθνών «έκλεισε» σε συνάντηση
επισήμου της Ευρωπαϊκής Υπηρε-
σίας Εξωτερικής Δράσης με επίσημο
των Ηνωμένων Εθνών, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κύπρο…

Το παζλ του σκηνικού για τα

ΜΟΕ και τους υδρογονάνθρακες
συμπληρώνει η στάση του Βερολί-
νου, που έχει καταστήσει σαφές
ότι αντιτίθεται σε κυρώσεις κατά
της Τουρκίας, τις οποίες θεωρεί ως
αντιπαραγωγικές. Υποστήριξε δε
ότι αντί κυρώσεων «θα πρέπει να
προχωρήσουμε με ΜΟΕ», στα οποία
προφανώς δεν αποκλείεται η πρό-
ταση Αναστασιάδη, ούτε όμως και
η παράγραφος 13 του εγγράφου
επιλογών για ΜΟΕ διαμοιρασμού
υδρογονανθράκων. Όλα αυτά κα-
ταδεικνύουν ότι ευθύς εξαρχής και
ενώ η Λευκωσία επικεντρωνόταν
στις κυρώσεις κατά της Τουρκίας
για το Βαρώσι, η ομάδα Μπορέλ,
υπό την υψηλή εποπτεία του Βε-
ρολίνου και με τη «συμβολή» κύκλων
των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκω-
σία, επεξεργάζονταν ήδη ΜΟΕ, στο
πλαίσιο των οποίων προκρίνουν
και διαχείριση φυσικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λευ-
κωσία ζήτησε επανειλημμένα την
απάλειψη της παραγράφου 13 του
«εγγράφου επιλογών» της Ε.Ε., ενώ
η Γαλλική Προεδρία στην πρόσφατη
συζήτηση στην Επιτροπή Μονίμων
Αντιπροσώπων, COREPER, είχε ση-
μειώσει την ανάγκη για δρομολό-
γηση ΜΟΕ, την οποία επικέντρωσε
στην πρόταση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, με προφανή στόχο να
χρυσώσει το χάπι της Λευκωσίας.
Καθώς επί της ουσίας, η παράγραφος
13 εξακολουθεί να υφίσταται… 

Περίεργη αποστολή
Αποστολή στην Ε.Ε. αναλαμβά-

νουν από κοινού, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Κ», ο διαπραγματευ-
τής της ελληνοκυπριακής κοινό-
τητας Ανδρέας Μαυρογιάννης και
ο γενικός διευθυντής του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Κορνήλιος Κορ-
νηλίου, κάτι που δημιουργεί εύλογα
ερωτηματικά τόσο για το «σχήμα»
που επιλέγηκε, όσο και για τους
στόχους που επιδιώκεται να εξυ-
πηρετηθούν, μέσα από μια τέτοια
αποστολή. Ο «συνδυασμός» κράτους
που εκπροσωπείται από τον γενικό
διευθυντή του ΥΠΕΞ και κοινότητας
που εκπροσωπείται από τον κ. Μαυ-
ρογιάννη είναι αν μη τι άλλο πε-
ρίεργος, όπως βεβαίως και η εικόνα
που δύναται να δημιουργήσει στην
έδρα της Ε.Ε. 

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν,
αν αναλογιστούμε ότι σε προηγού-
μενη αποστολή Μαυρογιάννη στις
Βρυξέλλες, στις 4 Φεβρουαρίου
2016, ο Ελληνοκύπριος διαπραγ-
ματευτής είχε υποβάλει μαζί με τον
τότε Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή
Οζντίλ Ναμί «κοινό γραπτό αίτημα»
προς την Κομισιόν, το οποίο περιε-
λάμβανε «μια λίστα προτεραιοτήτων
του κεκτημένου» προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η E.E. και να προβεί
στην απαραίτητη προεργασία, ού-
τως ώστε σε περίπτωση λύσης του
Κυπριακού, να μπορέσει να καταρ-
γηθεί ο Κανονισμός της Πράσινης
Γραμμής. Το πλέον «ενδιαφέρον»
είναι ότι το αίτημα αυτό δεν υπο-
βλήθηκε από το κράτος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, αλλά από τις δύο
κοινότητες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σημειολογικά αλλά κυρίως ουσια-
στικά. Η τότε επίσκεψη Μαυρο-
γιάννη – Ναμί στην έδρα της Ε.Ε.
είχε χαρακτηριστεί ως «ιστορική»
από την Κομισιόν, για προφανείς
λόγους, ενώ η θετική απάντηση
της Κομισιόν για εξέταση του «κοι-
νού γραπτού αιτήματος» είχε σταλεί
και προς τις δύο κοινότητες και όχι
προς την Κυπριακή Δημοκρατία…

Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή
Μαυρογιάννη-Κορνηλίου στην Ε.Ε.
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ» στις 7-8 Φε-
βρουαρίου. Οι δύο απεσταλμένοι
θα επιδιώξουν να συναντηθούν,
μεταξύ άλλων, με τον γ.γ. του Συμ-
βουλίου, τον διευθυντή του γρα-
φείου του Προέδρου του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, ως επίσης και με
τον επικεφαλής σύμβουλο του Προ-
έδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για θέματα εξωτερικής πολιτικής,
Simon Mordue. Ανάλογες επαφές
θα επιδιωχθούν με τους στενούς
συνεργάτες του επικεφαλής της
ΕΥΕΔ, Sanino, Serrano και Eich-
horst, ως επίσης και με την τεχνο-
κρατική ηγεσία της Κομισιόν, πε-
ριλαμβανομένου και του Mario Na-
va. Σημειώνεται ότι οι Μαυρογιάν-
νης και Κορνηλίου επιδιώκουν ακό-
μη να συναντηθούν με τους Μο-
νίμους Αντιπροσώπους της Ελλά-
δας, της Γερμανίας και της Γαλλίας,
τους οποίους συναντά εκ της ιδιό-
τητάς της, κάθε εβδομάδα στην
COREPER, η Μόνιμη Αντιπρόσω-
πος της Κύπρου στην Ε.Ε., Χριστίνα
Ράφτη.

«Ξεχειλώνουν» ΜΟΕ με υδρογονάνθρακες 
Η Aγκυρα θέλει «εξομάλυνση σχέσεων δύο κυρίαρχων οντοτήτων» και η Λευκωσία τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
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Η κοινοτοπία του κακού
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Αποστολή στην Ε.Ε. ανα-
λαμβάνουν από κοινού 
ο διαπραγματευτής της
ελληνοκυπριακής κοινό-
τητας Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης και ο γεν. διευ-
θυντής του Υπουργείου
Εξωτερικών Κορνήλιος
Κορνηλίου, κάτι που δη-
μιουργεί ερωτηματικά.

Εμπιστοσύνη 
«ισότητας και 
κυριαρχίας»

Οι τουρκικές προσδοκίες για
«αξιοποίηση» των ΜΟΕ αναδει-
κνύονται μέσα από γραπτή ανα-
κοίνωση της λεγόμενης προ-
εδρίας του ψευδοκράτους και
είναι ενδεικτικές της στόχευσης
της Άγκυρας και του καθεστώ-
τος των Κατεχομένων. Όπως συ-
ναφώς αναφέρεται, τα βήματα
για τη δημιουργία εμπιστοσύνης
μεταξύ των δύο πλευρών μπο-
ρούν να εξυπηρετήσουν τον
σκοπό τους μόνο εάν ληφθούν
βάσει ρεαλιστικών προτάσεων
που θα παρέχουν ίσα οφέλη και
στη βάση της ισότητας, το ένα
από τα μέρη δεν θα ασκεί εξου-
σία και κυριαρχία επί του άλλου.
Η γραπτή δήλωση της «προ-
εδρίας» του ψευδοκράτους
αναφέρει μάλιστα ότι «η τ/κ
πλευρά είναι τουλάχιστον εξί-
σου κυρίαρχη με την ε/κ και εί-
ναι έτοιμη να εφαρμόσει ΜΟΕ
με βάση τα νόμιμα κατοχυρωμέ-
να δικαιώματα και τη συναίνεση
των δύο μερών προς αυτή την
κατεύθυνση». Στο πλαίσιο αυτό,
το κατοχικό καθεστώς επαναφέ-
ρει (σ.σ. όχι τυχαία) την πρότα-
ση της τ/κ πλευράς για τη συ-
νεργασία για τους υδρογονάν-
θρακες, οι οποίοι, όπως ισχυρί-
ζεται, «είναι αποδεκτό απ’ όλα
τα μέρη ότι ανήκουν και στις δύο
πλευρές και θα συμβάλουν ση-
μαντικά στη διασφάλιση της
ασφάλειας και της σταθερότη-
τας τόσο στο νησί όσο και στην
περιοχή μας». Είναι προφανές,
αναφέρεται, ότι ένας μηχανι-
σμός όπου και τα δύο μέρη θα
αποφασίσουν από κοινού για
την εξόρυξη, τη μεταφορά και
την οικονομική εκμετάλλευση
αυτών των πόρων θα αποτελέ-
σει ένα πραγματικό Μέτρο Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης σε επί-
πεδο που αλλάζει το παιχνίδι, το
οποίο θα χρησιμεύσει επίσης
για μια συναίνεση βασισμένη
στην ισότητα των πλευρών. Στη
γραπτή δήλωσή του, το ψευδο-
κράτος απορρίπτει ουσιαστικά
την πρόταση Αναστασιάδη για
ΜΟΕ, διατυπώνοντας τον ισχυ-
ρισμό ότι η πραγματική πρόθε-
ση της ε/κ ηγεσίας δεν συμβάλ-
λει στη σταθερότητα, ευημερία
και ασφάλεια της περιοχής, ού-
τε και στον αμοιβαίο σεβασμό,
την εμπιστοσύνη και τη συμφι-
λίωση στο νησί. Η γραπτή δήλω-
ση της κατοχικής «προεδρίας»
ισχυρίζεται ακόμη ότι στόχος
της ελληνοκυπριακής πλευράς
δεν είναι να δημιουργήσει εμπι-
στοσύνη, αλλά να κερδίσει την
ευκαιρία για να επεκτείνει την
εξουσία και την κυριαρχία και
στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Η παράγραφος 13 του εγγράφου επιλογών, που βρίσκεται στο τραπέζι της COREPER, ανοίγει λοιπόν τον ασκό του Αι-
όλου, θέτοντας σε ένα άτυπο –πλην ευρωπαϊκό έγγραφο– που υποτίθεται ότι μπήκε στο τραπέζι για να εξετάσει «κυ-
ρώσεις» κατά της Άγκυρας, θέμα διαμοιρασμού των υδρογονανθράκων, ως ΜΟΕ.
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Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες,
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Μέσα στις ευρύτερες κλιματικές
αλλά και γεωπολιτικές προτεραι-
ότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εντάσσεται η έγκριση της χρημα-
τοδότησης για την κατασκευή του
EuroAsia Interconnector για δια-
σύνδεση του δικτύου ηλεκτρισμού
της Κύπρου με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, αλλά και (μελλοντικά) με την
ενεργειακή αγορά του Ισραήλ.
Όπως ανέφερε η Επίτροπος Ενέρ-
γειας Κάντρι Σίμσον την Τετάρτη
αλλά και η υπουργός Ενέργειας Να-
τάσα Πηλείδου την Πέμπτη, το
έργο μπορεί να δώσει τέλος στην
ενεργειακή απομόνωση της Κύ-
πρου, που σε πραγματικούς όρους
μεταφράζεται σε ενεργειακή ασφά-
λεια για τη χώρα και μελλοντικά
καλύτερες τιμές ενέργειας για τους
πολίτες. Παράλληλα, όμως, ανοίγει
νέες ευκαιρίες για την αξιοποίηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
τόσο για τη χώρα μας όσο και για
την Ε.Ε., ενώ αποτελεί ένα πρώτο
βήμα για διασύνδεση της Ε.Ε. με
τις ενεργειακές αγορές της Μέσης
Ανατολής.

Τα πιο πάνω είναι σημαντικά
σήμερα, καθώς οι προτεραιότητες
της Ευρώπης στρέφονται ταχέως
στην αναζήτηση νέων πηγών ενέρ-
γειας που να μειώνουν την εξάρ-
τηση από το φυσικό αέριο, και μά-
λιστα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, όπως αυτές που η γεωγραφική
μας περιοχή βρίσκεται σε ιδανική
θέση να παράγει και να εξάγει.
Αυτή ακριβώς ήταν και η διαφορά
του συγκεκριμένου πρότζεκτ με
την εποποιία του αγωγού φυσικού
αερίου EastMed, ο οποίος προβαλ-
λόταν από την κυβέρνηση ως μα-
γική λύση, μάννα εξ ουρανού και
εργαλείο γεωπολιτικής αναβάθμι-
σης της Κύπρου, ωστόσο τελικά
εξελίχθηκε σε μια ιδέα που προς
το παρόν χάνει το τραίνο των εξε-
λίξεων. Γι’ αυτό και αν και η μελέτη
για την κατασκευή του EastMed
παραμένει εκτός απροόπτου στη
λίστα των έργων κοινού ενδιαφέ-
ροντος (Projects of Common Inte-
rest - PCI) της Ε.Ε., λόγω και της
μελλοντικής χρήσης του φυσικού
αερίου ως «καύσιμου - γέφυρα» στο

πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης,
η προσοχή –και από πρακτικής
άποψης τα κονδύλια– στρέφονται
πλέον στην ηλεκτρική διασύνδεση
της Ευρώπης και τις ανανεώσιμες
πηγές.

Αυτό ήταν και το πραγματικό
μήνυμα του περιβόητου αμερικα-
νικού non-paper για τον EastMed,
και όχι κάποια συνωμοσία για εξου-
δετέρωση των κυπριακών και ελ-
ληνικών συμφερόντων προς τέρψιν
της Τουρκίας. Όπως άλλωστε δια-
φαίνεται και από τη χρηματοδό-
τηση του EuroAsia Interconnector,
ένα πρότζεκτ χωρίς τη συμμετοχή
της Τουρκίας και προς το συμφέρον
της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί

να βρει την απαραίτητη πολιτική
και οικονομική στήριξη από τη
στιγμή που έρχεται να κλειδώσει
στις τρέχουσες συνθήκες και τις
επιδιώξεις της ευρύτερης Ε.Ε. αλλά
πλέον και της διατλαντικής συμ-
μαχίας.

Καλώδιο «on» το 2026
Η ανακοίνωση για χρηματοδό-

τηση του EuroAsia Interconnector
με 657 εκατομμύρια ευρώ από τα
κονδύλια της Ε.Ε. στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού Μηχανισμού Con-
necting Europe (και με ακόμα 100
εκατομμύρια στο πλαίσιο του Τα-
μείου Ανάκαμψης ως έργο που εν-
τάσσεται στην πράσινη μετάβαση)
αποτελεί το πρώτο βήμα. Το καλο-
καίρι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
η κ. Πηλείδου στη συνέντευξη Τύ-
που, αναμένεται μετά από σύντομη
διαπραγμάτευση να υπογραφεί η
συμφωνία για παροχή της χορηγίας
μεταξύ της Κομισιόν και του Φορέα
Υλοποίησης του μέρους του έργου
που αφορά τη διασύνδεση με ηλε-
κτρικό καλώδιο μεταξύ της Κοφίνου
και της τοποθεσίας Κορακιά στην
Κρήτη. Σύμφωνα με τον Φορέα
Υλοποίησης, το πλάνο θέλει τις ερ-

γασίες να ξεκινούν φέτος και να
ολοκληρώνονται στο τέλος του
2025, με στόχο το καλώδιο να ξε-
κινήσει να λειτουργεί το πρώτο
μισό του 2026.

Το σημαντικότερο στοιχείο στην
υλοποίηση του καλωδίου είναι η
δυνατότητα προσέλκυσης επεν-
δύσεων και προσθήκη νέων έργων
ανανεώσιμης ενέργειας στο ενερ-
γειακό μίγμα της Κύπρου, της Ελ-
λάδας και του Ισραήλ στην οποία
αναφέρθηκε η κ. Πηλείδου. Αυτή
η δυναμική δεν ενισχύει μόνο την
προσπάθεια της Κύπρου για ενερ-
γειακή μετάβαση από το μαζούτ
στην πράσινη ενέργεια, αλλά θα
μπορούσε στο μέλλον να προσφέρει
και διευρυμένες πηγές ενέργειας
στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση
ευρύτερα, σε μια χρονική συγκυρία
κατά την οποία οι ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες κοιτάζουν αμήχανα τους
αγωγούς φυσικού αερίου από την
Ουκρανία.

Ωστόσο, η εφαρμογή της δια-
σύνδεσης Κύπρου - Ισραήλ παρα-
μένει ανοιχτό ζήτημα με τον Φορέα
Υλοποίησης να συνεχίζει τις προ-
σπάθειες, ανεξάρτητα από το ευ-
ρωπαϊκό «τμήμα» του καλωδίου.

Όπως είπε η κ. Πηλείδου σε πρό-
σφατη συνέντευξη Τύπου, η αδει-
οδότηση στην Κύπρο έχει ολοκλη-
ρωθεί όμως εκκρεμεί στις άλλες εμ-
πλεκόμενες χώρες. Ομάδες εργασίας
από τις τρεις χώρες εξετάζουν τα
τεχνικά ζητήματα ώστε να επισπευ-
σθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

Τον Μάρτιο τα PCI
Την ίδια στιγμή σε ευρωπαϊκό

επίπεδο εκκρεμεί η έγκριση του
ανανεωμένου πέμπτου καταλόγου
των έργων κοινού ενδιαφέροντος
(Projects of Common Interest - PCI)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος
κατατέθηκε από την Κομισιόν στις
19 Νοεμβρίου ως κατ΄ εξουσιοδό-
τηση πράξη. Οι συννομοθέτες, δη-
λαδή το Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο της Ε.Ε., μπορούν να εκφρά-
σουν αντιρρήσεις για τον κατάλογο
και να βάλουν φρένο στην υιοθέ-
τησή του, όμως δεν μπορούν να
τον τροποποιήσουν. Η διορία για
αυτή την κίνηση είναι δύο μήνες,
με δυνατότητα επέκτασης στους
τέσσερις. Καθώς η επέκταση έχει
ζητηθεί, το Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο έχουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου
να απαντήσουν. Ωστόσο, αυτό που
αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα
είναι η έγκριση του καταλόγου των
PCI. Η μελέτη για τον αγωγό παρα-
μένει δηλαδή εκτός απροόπτου
στον κατάλογο με τα έργα κοινού
ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCI), όπως
δήλωσε τις προάλλες και η κ. Πη-
λείδου, προσθέτοντας ωστόσο πως
«πάντοτε είναι η οικονομική βιω-
σιμότητα το κύριο κριτήριο αν μπο-
ρεί να γίνει το έργο ή όχι».

Σύμφωνα μάλιστα με κοινοτική
πηγή που μίλησε στην «Κ», η βιω-
σιμότητα του έργου εξαρτάται κυ-
ρίως από την οικονομική του βιω-
σιμότητα αλλά και από το αν μπορεί
να συνεισφέρει στους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις για
το αν θα προχωρήσει το έργο (και
αν θα ζητηθεί χρηματοδότηση από
την Ε.Ε.) εναπόκεινται στον φορέα
υλοποίησης, ο οποίος θα πρέπει να
λάβει υπόψη και τις μελλοντικές
περιφερειακές ανάγκες, σύμφωνα
με την ίδια πηγή.

Βάσει των πιο πάνω, μπορούμε
να πούμε πως από γεωπολιτικής

αλλά και... μικροπολιτικής άποψης,
η πρόκριση του EuroAsia Intercon-
nector δεν σημαίνει κάτι για την
ορθότητα ή μη της αναζήτησης συ-
νεργιών με κράτη της περιοχής.
Αποτελεί περισσότερο αντανάκλαση
της κατάστασης στη διεθνή αγορά
και του ποιες είναι οι προτεραιότητες
των διεθνών παικτών, από τις Βρυ-
ξέλλες μέχρι και την Αθήνα, η οποία
ήταν και μια από τις πρώτες πρω-
τεύουσες που έστειλαν νωρίς μη-
νύματα για την μειωμένη βιωσιμό-
τητα (τουλάχιστον σε αυτό το στά-
διο) του αγωγού EastMed.

Ε.Ε., εναλλακτικές και LNG
Όλα αυτά δεν είναι τυχαία τη

στιγμή που η Ευρώπη τρέχει να
εξασφαλίσει ενέργεια βραχυπρό-
θεσμα, σε περίπτωση νέας εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά
και μακροπρόθεσμα ώστε να δοθεί
γρηγορότερα τέλος στην εξάρτηση
από το Κρεμλίνο. Την περασμένη
εβδομάδα, σε δημοσίευμά της η
γερμανική εφημερίδα Suddeutsche
Zeitung μετέφερε πληροφορίες για
συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και με-
γάλων ευρωπαϊκών χωρών με πα-
ραγωγούς φυσικού αερίου σε Βόρεια
Αφρική, Μέση Ανατολή, Κεντρική
Ασία, ΗΠΑ και Αυστραλία. Αν και,
όπως σημειώνεται, καμία από αυτές
τις πηγές δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει πλήρως τις σημερινές πηγές
ενέργειας της Ευρώπης, οι εναλλα-
κτικές επιλογές από κοινού και σε
συνδυασμό με τα αποθέματα που
υπάρχουν μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες της Ευρώπης για τον
χειμώνα σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Μεσοπρόθεσμα, ΗΠΑ και
Ε.Ε. κοιτάζουν προς την προμήθεια
υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG), το οποίο μπορεί να μετα-
φερθεί με ειδικά πλοία στην Ευρώπη
χωρίς την ανάγκη αγωγών που σή-
μερα δεν υπάρχουν, κάτι που ση-
μαίνει πως σε αυτή τη φάση επω-
φελείται η Αίγυπτος ως πάροχος.
Μακροπρόθεσμα όμως, όσον αφορά
το long game της ενεργειακής ασφά-
λειας, η ενίσχυση των δικτύων που
μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρισμό
από ανανεώσιμες πηγές είναι η
στρατηγική που έρχεται να κλει-
δώσει με τους ευρύτερους στόχους
και στρατηγικές της Ε.Ε.

Το καλώδιο μέρος του long game της Ε.Ε.
Ο EuroAsia Interconnector ήλθε για να «κλειδώσει» με τις προσπάθειες της Ευρώπης να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας

<<<<<<

Τον Μάρτιο αναμένεται
η τελική έγκριση των έρ-
γων κοινού ενδιαφέρον-
τος της Ε.Ε. που συνεχί-
ζουν να περιλαμβάνουν
τη μελέτη για τον αγωγό
EastMed.

Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. καλύπτει το τμήμα του καλωδίου EuroAsia Interconnector που θα συνδέσει την τοπο-
θεσία Κορακιά στην Κρήτη με την Κοφίνου στην Κύπρο, το ευρωπαϊκό τμήμα δηλαδή του έργου.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Θα περάσουμε περισσότερο χρόνο
με την Άγκυρα σε αυτή τη νέα πε-
ρίοδο» δήλωσε στα τοπικά μέσα ο
αρχηγός του Κόμματος Εθνικής
Ενότητας Φαΐζ Σουτζούογλου μετά
τη νίκη του κόμματός του, μια δή-
λωση που όπως λέει ο Σερτάτς Σο-
νάν, επίκουρος καθηγητής Πολι-
τικών Επιστημών και Διεθνών Σπου-
δών, είναι ακριβώς ό,τι υπόσχεται
το UBP στον λαό εδώ και χρόνια,
και ουσιαστικά σημαίνει πως «πρό-
κειται να πείσουμε την Άγκυρα να
μας στείλει περισσότερα χρήματα,
και –προσωρινά – να λύσουμε τα
οικονομικά μας προβλήματα και
ότι αυτός είναι ο νικητής. 

Μία εβδομάδα, λοιπόν, μετά τις
«βουλευτικές εκλογές» στα Κατε-
χόμενα, η πρώτη αποτίμηση που
μπορεί να γίνει είναι, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει στην «Κ» οκ. Σονάν
πώς πρόκειται για μία από τα ίδια,
προσθέτοντας πως δεδομένων των
συνθηκών, κανείς δεν έχει μεγάλες
προσδοκίες από τη «νέα κυβέρνηση»
του Κόμματος Εθνικής Ενότητας
(UBP). «Το UBP είναι ούτως ή άλλως
στην εξουσία από το 2019. Είναι
αλήθεια, υπάρχει ένας νέος ηγέτης
του UBP και επομένως ένας νέος
πρωθυπουργός, αλλά ουσιαστικά
το UBP είναι το κόμμα που έχει δη-
μιουργήσει αυτό το μη λειτουργικό
σύστημα» και προσθέτει ο κ. Σονάν
πως το Κόμμα Εθνικής Ενότητας
συμμετείχε στις περισσότερες κυ-
βερνήσεις, είτε αυτόνομα είτε ως
εταίρος συνασπισμού από το 2009
(μέχρι το 2003 ήταν σχεδόν πάντα

στην εξουσία). «Αυτοί, λοιπόν, ευ-
θύνονται περισσότερο από οποιον-
δήποτε άλλον για το χάλι που έχουμε
αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα δομικά
προβλήματα, ένας μεγάλος δημόσιος
τομέας εξαιτίας του ρουσφετιού,
και αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, ελ-
λείψεις ρεύματος και μπλακ άουτ».
Ο κ. Σονάν λέει πως ειδικά κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, η κυβέρ-

νηση αντιμετώπιζε δυσκολίες στην
κάλυψη των κρατικών δαπανών και
είχε αρχίσει να δανείζεται από εγ-
χώριες τράπεζες, πράγμα που δεν
μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον,
δεδομένου του μικρού μεγέθους
του τραπεζικού τομέα των Κατεχο-
μένων: «Σας σημειώνω ότι τα πε-
ρισσότερα από τα φορολογικά έσοδα
“καταβροχθίζονται” από τρέχουσες
δαπάνες, δηλαδή μισθούς, συντάξεις
και επιδόματα. Έτσι, εάν η κυβέρ-
νηση χρεοκοπήσει, αυτό δεν ση-
μαίνει μόνο διαταραχή στις κρατικές
υπηρεσίες αλλά και σε ολόκληρη
την κοινωνία, αφού ένα μεγάλο τμή-
μα της δεν θα λαμβάνει μισθό».

Στο ερώτημα μας ποιος είναι τε-

λικά ο πραγματικός νικητής των
εκλογών, το UBP ή η αποχή, αλλά
και πώς το Ρεπουμπλικανικό Τουρ-
κικό Κόμμα (CTP) βαδίζει, δεδομένου
ότι αύξησε σχεδόν κατά 50% τις
ψήφους του, ο κ. Σονάν ως προς το
πρώτο ερώτημα είναι ξεκάθαρος,
«ο καθαρός νικητής είναι το UBP.
Αύξησαν τις ψήφους τους και τις
έδρες τους στο κοινοβούλιο. Τώρα,
διαθέτουν24 και είναι ο επικεφαλής
εταίρος του συνασπισμού. Είναι σε
θέση να επιλέξουν τον εταίρο ή τους
εταίρους του συνασπισμού και να
υπαγορεύσουν τους όρους». Για το
CTP ο κ. Σονάναναφέρει πως η πρώ-
τη τους αντίδραση ήταν ότι αντι-
λήφθηκαν τα αποτελέσματα των

εκλογών ως μήνυμα από τους ψη-
φοφόρους, ότι δηλαδή ήθελαν το
CTP να είναι το κύριο κόμμα της
αντιπολίτευσης. «Το εκλογικό απο-
τέλεσμα έχει παγιώσει τη θέση του
αρχηγού του κόμματος Τουφάν Έρ-
χουρμαν. Πρέπει να έχουμε κατά
νου ότι τον Ιούνιο, θα έχουμε τοπικές
εκλογές και αυτό το εκλογικό απο-
τέλεσμα θα τονώσει το ηθικό της
ηγεσίας του κόμματος και της βάσης
ενόψει των δημοτικών εκλογών».

Mποϊκοτάζ γιοκ
Κατά τη διάρκεια της «προεκλο-

γικής» περιόδου αριστερές ομάδες
πολιτών, κυρίως μέσω των ΜΚΔ,
είχαν ξεκινήσει εκστρατεία για

μποϊκοτάζ της «εκλογικής» διαδι-
κασίας, κάτι που μάλλον δεν είχε
απήχηση στην τ/κ κοινωνία. Ο κ.
Σονάν λέει πως η προσέλευση των
ψηφοφόρων είναι περίπου η ίδια
με τον πρώτο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών του 2020, όπου το
διακύβευμα ήταν υψηλότερο. «Το
ποσοστό συμμετοχής ακολουθεί
την ιστορική τάση της φθίνουσας
προσέλευσης στις εκλογές: «Μην
ξεχνάτε βρισκόμαστε εν καιρώ
πανδημίας και περίπου 6.000 άν-
θρωποι απομονώθηκαν λόγω μό-
λυνσης από τον κορωνοϊό. Επι-
πλέον, βρισκόμαστε στη μέση ενός
κρύου χειμώνα. Δεδομένων λοιπόν
όλων αυτών, με βάση τη συμμε-
τοχή, είναι δύσκολο να μετρηθεί
η επιτυχία της εκστρατείας μποϊ-
κοτάζ». Βέβαια, πέρα από τα πα-
ραπάνω ο κ. Σονάν λέει πως σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που έγινε
το 20% των ερωτηθέντων είπε ότι
δεν θα ψήφιζε στις «εκλογές» και
όταν τους ζητήθηκε να πουν «αν
θα ψηφίζατε, ποιον θα ψηφίζατε»,
περίπου το 30% είπε ότι θα ψήφιζε
την Αριστερά και γύρω στο 12%
τη Δεξιά. «Άρα, συνολικά, μπο-
ρούμε να πούμε ότι το μποϊκοτάζ
πλήγωσε περισσότερο την Αρι-
στερά παρά τη Δεξιά». Η δε θέση
του πρώην Τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί, όπως αναφέρεται στην
«Κ» από διάφορα πρόσωπα, ήταν
ουδέτερη, δεν υποστήριξε το κόμ-
μα του, το Κόμμα Κοινοτικής Δη-
μοκρατίας, ούτε και ενίσχυσε το
κίνημα μποϊκοτάζ, «και ψήφισε
και δεν έκανε καμία περαιτέρω
δήλωση» όπως ειπώθηκε χαρα-

κτηριστικά στην «Κ». Όπως ση-
μειώθηκε στην «Κ» την προηγού-
μενη Κυριακή το Κυπριακό δεν θα
επηρέαζε καθόλου ή ελάχιστα τις
«εκλογές» για την ανάδειξη νέας
«κυβέρνησης», όπως τελικά και έγι-
νε. Ο κ. Σονάν σημειώνει πως ούτως
ή άλλως ο «πρωθυπουργός» είναι
υπεύθυνος για τις εσωτερικές υπο-
θέσεις και την καθημερινή λειτουρ-
γία της «κυβέρνησης», ενώ ο «πρό-
εδρος», ως ηγέτης της τ/κ κοινό-
τητας είναι υπεύθυνος για τη διε-
ξαγωγή των διακοινοτικών δια-
πραγματεύσεων.

Το UBP ως νικητής των «εκλο-
γών», χωρίς αυτοδυναμία, θα πρέ-
πει να αποδυθεί σε αγώνα εύρεσης
«κυβερνητικών» εταίρων, όντας,
όπως σημειώθηκε και παραπάνω
σε θέση ισχύος. Ο κ. Σονάν είπε
ότι ο κ. Σουτζούογλου δεν έχει λά-
βει ακόμα, ως την Παρασκευή, κά-
ποια απόφαση, ωστόσο, το πιθανό
μοντέλο συνασπισμού θα ήταν
μια κυβέρνηση UBP-DP (Δημοκρα-
τικό Κόμμα) του Φικρί Ατάογλου.
«Έτσι θα ελέγχουν 27 από τις 50
έδρες του κοινοβουλίου. Συμφω-
νούν ο ένας με τον άλλον σε όλα
τα θέματα. Φυσικά, οι 27 έδρες
δεν είναι μεγάλη πλειοψηφία και
μπορεί ν’ αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα στην εξασφάλιση απαρ-
τίας για την έναρξη των κοινοβου-
λευτικών συνεδριάσεων και γι’
αυτό δεν αποκλείεται εντελώς ένας
τρικομματικός συνασπισμός, οποί-
ος θα περιλαμβάνει το Κόμμα του
Λαού (HP) του Κουντρέτ Οζερσάι
ή το Κόμμα Αναγέννησης (YDP)
του ΕρχάνΑρικλί.

Το μποϊκοτάζ έβλαψε περισσότερο την τ/κ Αριστερά 
Το ενισχυμένο δεξιό UB πλέον θα υπαγορεύσει και τους όρους για τον «κυβερνητικό» συνασπισμό –Το CTP έλαβε το μήνυμα

<<<<<<

Πρόκειται για μία από τα
ίδια», προσθέτοντας πως
δεδομένων των συνθη-
κών, κανείς δεν έχει με-
γάλες προσδοκίες από
τη «νέα κυβέρνηση» του
Κόμματος Εθνικής Ενό-
τητας (UBP).

«Το εκλογικό αποτέλεσμα έχει παγιώσει τη θέση του αρχηγού του CTP Του-
φάν Έρχουρμαν. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τον Ιούνιο, θα έχουμε τοπι-
κές εκλογές και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα τονώσει το ηθικό της ηγε-
σίας του κόμματος και της βάσης ενόψει των δημοτικών εκλογών» λέει ο κα-
θηγητής Σερτάτς Σονάν.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η είδηση της παραίτησης του Βασίλη
Πάλμα από το κυβερνητικό σχήμα
την περασμένη Πέμπτη σίγουρα
δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία
στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εδώ
και καιρό φημολογείτο πως ο πα-
ραιτηθείς πλέον υφυπουργός παρά
τωΠροέδρω οργάνωνε το επιτελείο
του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο ίδιος,
βεβαίως, ουδέποτε παραδέχτηκε
κάτι τέτοιο, ωστόσο ο στενός πε-
ρίγυρός του διαβεβαίωνε πως στο
ενδεχόμενο που ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης διεκδικήσει, τότε σίγουρα
θα είναι στο πλευρό του και γιατί
όχι θα προσπαθούσε να πείσει και
τη Δημοκρατική Παράταξη να κα-
τευθυνθεί προς το μέρος του. Εξαι-
τίας αυτού, λοιπόν, το κλίμα είχε
επιδεινωθεί πολύ το τελευταίο διά-
στημα, με την Πινδάρου να μην
κρύβει τη δυσφορία της γι’ αυτό
και να ασκεί πιέσεις προς τον Πρό-
εδρο, με αποτέλεσμα ο κ. Πάλμας
να ανακοινώσει τελικώς την πα-
ραίτησή του. Ήταν συνεπώς η κί-
νηση Πάλμα μία στήριξη της Δη-
μοκρατικής Παράταξης στην υπο-
ψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη
ή μία προσωπική απόφαση; Σίγουρα
το δεύτερο, αν λάβει κανείς υπόψη
πως από τη στιγμή που ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης δεν άνοιξε όλα του τα
χαρτιά, θα ήταν επιπόλαιο από πλευ-
ράς ενός κόμματος με ηγέτη μάλιστα
τον Μάριο Καρογιάν να ποντάρει
όλες του τις μάρκες σ’ ένα άλογο,
καίγοντας τα όποια διαπραγματευ-
τικά του χαρτιά. Αυτές οι σκέψεις,
του τι κρύβεται πίσω από την πα-
ραίτηση Πάλμα, ενισχύθηκαν στον
πέμπτο όροφο του ΔΗΚΟ την Πέμ-
πτη που πέρασε, καθώς αντιλαμ-
βάνονται στο ΔΗΚΟ, πως μία υπο-
ψηφιότητα που θα αγκαλιαστεί
τόσο από τη ΔΗΠΑ όσο και από το
ΔΗΚΟ ενδεχομένως να τους απο-
δυναμώσει σημαντικά.Αυτή η εξέ-
λιξη ωστόσο κατέδειξε ακόμα μία
δύσκολη επιλογή για τον Νικόλα
Παπαδόπουλο, ο οποίος μπορεί να
φαντάζει ο ρυθμιστής που έχει τον
πρώτο λόγο στις συνεργασίες, αλλά
η τελική απόφαση δεν θα ληφθεί
αναίμακτα και χωρίς απώλειες. 

Μίαακόμη θητεία εκτός εξουσίας
λένε στο ΔΗΚΟ πως θα οδηγήσει
το κόμμα σε περαιτέρω υποχώρηση
και ακριβώς εδώ εδράζεται και η
αναφορά του Νικόλα Παπαδόπου-
λου ότι το κόμμα θα βρίσκεται στην
κυβέρνηση το 2023. Οι επιλογές
ωστόσο είναι συγκεκριμένες με εμ-
φανείς δυσκολίες:

1) Στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη,
η οποία δεν θα έχει πίσω της άλλο
μεγάλο κόμμα.

2) Στήριξη στον Αβέρωφ Νεο-
φύτου και σύμπλευση με τον ΔΗ-
ΣΥ.

3) Σύμπλευση με το ΑΚΕΛ και
στήριξη της υποψηφιότητας Γιώρ-
γου Παμπορίδη.

4) Υποψηφιότητα Νικόλα Παπα-
δόπουλου.

Περίπτωση Χριστοδουλίδη
Μπορεί το ΔΗΚΟ να στηρίξει

πράγματι τον Νίκο Χριστοδουλίδη
ή αυτός αποτελεί εκβιαστικό χαρτί
τόσο για τον ΔΗΣΥ όσο και για το
ΑΚΕΛ; Ίσως να ισχύουν και τα δύο,
όπως όλα δείχνουν. Στο Δημοκρα-
τικό Κόμμα υπάρχει η θέση πως το
κόμμα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά
το ενδεχόμενο να συμπαραταχθεί
με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτή
τη θέση στηρίζουν κυρίως δευτε-
ροκλασάτα και τριτοκλασάτα στε-
λέχη που εκτιμούν πως η υποψη-
φιότητα Χριστοδουλίδη αποτελεί
εχέγγυο νίκης χωρίς να δυσκολεύει
το κόμμα. 

1) Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής,
έχοντας πολλές πιθανότητες εκλο-
γής.

2) Θα είναι απέναντι από την
υποψηφιότητα Αβέρωφ.

3) Οι θέσεις τους στο Κυπριακό
ταυτίζονται.

4) Τον βλέπει θετικά και η ΕΔΕΚ,
με την οποία το ΔΗΚΟ θέλει να έχει
κοινή πορεία το 2023.

Ήδη ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
σε συνάντηση που είχε με τον Στέ-
φανο Στεφάνου, τον ρώτησε δύο
φορές κατά πόσο μπορεί να δει θε-
τικά το ενδεχόμενο Χριστοδουλίδη,
λαμβάνοντας ένα ηχηρό όχι από
τον γ.γ. του ΑΚΕΛ. Το κατά πόσο
αυτό αποτελούσε έναν εύσχημο
τρόπο από πλευράς Νικόλα, να στεί-
λει το μήνυμα πως δεν είναι δεδο-
μένος προς το ΑΚΕΛ, δεν αποκλεί-
εται. Το σίγουρο είναι πως υπάρχει
αυτή η τάση εντός ΔΗΚΟ. Πέραν
όμως της επιφανειακής τάσης για
στήριξη στο άλογο που φαίνεται
να τερματίζει επί του παρόντος
πρώτο, υπάρχουν και ζητήματα που
δυσκολεύουν προσωπικά τον Νι-
κόλα Παπαδόπουλο αλλά και το
κόμμα ευρύτερα.

• Βάζει έναν συνομήλικονα διεκ-
δικεί την ηγεσία του Ενδιάμεσου,
χωρίς να αποκλείεται στη συνέχεια,
όπως άλλωστε έκανε ο Γιώργος Λιλ-
λήκας να ιδρύσει κόμμα στον χώ-
ρο.

• Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απο-
τελεί Πρόεδρο δεκαετίας, με απο-
τέλεσμα να περιορίζονται οι πιθα-
νότητες Νικόλα να διεκδικήσει το
2028, αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης
εκλεγεί.

• Θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο
λόγο στηρίζει τον συνεχιστή του
Νίκου Αναστασιάδη, με τον οποίο
βρισκόταν σε ανοικτό πόλεμο όλο
αυτό το διάστημα. 

Μακρινό σενάριο Αβέρωφ
Αν λοιπόν το ΔΗΚΟ είναι έτοιμο

να συνεργαστεί με τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη για ποιο λόγο να μη
στηρίξει απευθείας τον ΔΗΣΥ και
τον Αβέρωφ Νεοφύτου; Ήδη ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ έχει τάξει γην και
ύδωρ στον Νικόλα Παπαδόπουλο,
ενώ δεν αποκλείεται να βοηθήσει
το κόμμα στη δύσκολη οικονομική
κατάσταση που βρίσκεται.Το ΔΗΚΟ
θεωρούσε πως πριν από την υπο-

ψηφιότητα Αβέρωφ, θα μπορούσε
να υπήρχε ένα παράθυρο ελπίδας
για υποψηφιότητα Νικόλα, την
οποία έκλεισε συνοπτικά ο Αβέρωφ
Νεοφύτου με την πρόωρη υποψη-
φιότητά του. Ένα τέτοιο σενάριο
θεωρείται ιδιαίτερα απομακρυσμένο,
τουλάχιστον για την πρώτη Κυρια-
κή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν
έκρυψε τη δυσφορία του για το γε-
γονός ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου αφή-
νει να εννοηθεί πως τον έχει κλει-
δώσει, με τηβάση να αντιδρά έντονα
σε κάτι τέτοιο. Ήδη στις πρώτες
επαφές του κόμματος, όπως λένε
ΔΗΚΟϊκά στελέχη, η βάση του κόμ-
ματος προειδοποιεί την ηγεσία πως
μία τέτοια συνεργασία –ιδιαίτερα
από τον πρώτο γύρο– δεν θα γίνει
αποδεκτή. Δεν αποκλείουν, ωστόσο,
αν υπάρξει ναυάγιο με το ΑΚΕΛ, να
συμπλεύσουν στον β΄ γύρο καθώς
όπως λένε είναι μία νέα εκλογική
μάχη. Στο ΔΗΚΟ εκτιμούν πως μία
τέτοια συνεργασία εξ αρχής, θα
ήταν καταστροφική:

• Αναιρεί όσα έλεγε το ΔΗΚΟ
όλο αυτό το διάστημα περί απο-
στροφής της συνδιαλλαγής και δεί-
χνει ανακολουθία γύρω από το ότι
μέχρι πέρυσι κατηγορούσε το κυ-
βερνών κόμμα ως διεφθαρμένο.

• Θα δυσκολευτεί να πείσει τη
βάση, η οποία έχει από τώρα δείξει
τη δυσαρέσκειά της σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο.

• Τα δύο κόμματα έχουν σοβαρές
διαφωνίες στο Κυπριακό, έστω και
αν δεν αποκλείεται να τετραγωνί-
σουν τον κύκλο χάριν συνεργασίας.

Παμπορίδης και ΑΚΕΛ
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανα-

γνωρίζει πως τα δύο πρώτα σενάρια
εμπεριέχουν δυσκολίες και παγίδες
για τη μετέπειτα επιβίωση του κόμ-
ματος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητα
για το κόμμα είναι η συνεργασία
με την αντιπολίτευση. Έχει ήδη
δοθεί έμφαση στην εξεύρεση κοινής
υποψηφιότητας με το ΑΚΕΛ, ωστό-
σο για το ΔΗΚΟ σημαντική είναι
και η σύμπλευση ΕΔΕΚ, καθώς κάτι
τέτοιο θα μετριάσει τις αντιδράσεις
της πιο σκληρής γραμμής στο Κυ-
πριακό και θα αποφύγει διαρροές

προς τον Γιώργο Κολοκασίδη. Στη
συνάντηση που είχε ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος με τον Στέφανο Στε-
φάνου ξεκαθάρισαν πως δεν πρό-
κειται να βάλουν στο τραπέζι δικά
τους στελέχη. Με αυτόν τον τρόπο
έκλεισε η όποια συζήτηση και για
την αναπληρώτρια πρόεδρο του
ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αλλά
και για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
Το πρόσωπο που συζητείται μεταξύ
των δύο είναι αυτό του Γιώργου
Παμπορίδη. Αυτή η υποψηφιότητα
θεωρείται πως θα μπορέσει να πο-
λεμήσει επαρκώς τις δύο δεξιές υπο-
ψηφιότητες.

• Έχει το αφήγημα της λαϊκής
κατάκτησης του ΓεΣΥ που βοηθάει
το ΑΚΕΛ.

• Έχει στρατηγικό πλάνο στην
οικονομία που ταυτίζεται εν πολλοίς
με το ΔΗΚΟ και τον Νικόλα Παπα-
δόπουλο.

• Έχει ανοικτό μέτωπο με τον
ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση για ζη-
τήματα διαφθοράς, που αποτελεί
το σημαντικότερο ζήτημα για τα
δύο μεγάλα κόμματα.

• Θα είναι Πρόεδρος πενταετίας,
όπως υπογραμμίζεται, ανοίγοντας
έτσι τις όποιες φιλοδοξίες έχουν
μετά Νικόλας ή Στέφανος.

Πέραν των θετικών στοιχείων,
στο ΔΗΚΟ επικρατεί μία σχετική
επιφύλαξη. Δεν είναι μόνο τα «πρίγ-
κιπας του σκότους» που είχαν ενο-
χλήσει τη ΔΗΚΟϊκή βάση –με τον
Νικόλα Παπαδόπουλο φέρεται να
τα έχουν βρει, αλλά και το ζήτημα
της παρουσίας του στο υπουργικό
σχήμα. Όπως σημειώνουν ως επι-
χείρημα κάποιοι, αν είναι να πάμε
με πρώην υπουργό του Αναστασιά-
δη, γιατί να μην πάμε με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη, ο οποίος κερδίζει
ούτως ή άλλως; Πέραν τούτου, στο
ΔΗΚΟ αντιλαμβάνονται πως μία
υποψηφιότητα Παμπορίδη αποτελεί
κόκκινο πανί για την ΕΔΕΚ του Μα-
ρίνου Σιζόπουλου. Είναι, όπως υπο-
στηρίζουν κύκλοι, και το θερμόαιμο
του χαρακτήρα του που μπορεί να
δημιουργήσει δυσάρεστες εκπλήξεις
κατά τον προεκλογικό, έστω κι αν
όσοι τον ξέρουν έχουν ήδη διαμη-
νύσει πως ο λόγος του αποτελεί
συμβόλαιο. 

Ενώπιον
διλημμάτων
ο Νικόλας 
Στο ΔΗΚΟ έχουν προαποκλείσει τον 
Αβέρωφ από τον α΄ γύρο, όμως φαίνεται
πως δύσκολα θα καταλήξουν σε υποψήφιο

Στο ΔΗΚΟ βλέπουν θετικά την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη, όμως ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται πως αν προχωρήσουν με αυτή την υπο-
ψηφιότητα, βάζει έναν Πρόεδρο δεκαετίας και ένα νέο πρόσωπο στον ενδιάμεσο χώρο στα πόδια του.

Ο Στέφανος Στεφάνου
έχει ήδη διαμηνύσει
στον Νικόλα Παπαδό-
πουλο πως το σενάριο
στήριξής του από το
ΑΚΕΛ είναι πολύ δύσκο-
λο, λόγω της κακής του
εικόνας στη βάση.

Ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος δέχτηκε τα παράπο-
να μίας μερίδας ΔΗΚΟϊ-
κών όταν ακούστηκε
να διαρρέεται από την
Πινδάρου πως η συνερ-
γασία με τον Αβέρωφ
έχει ήδη κλειδώσει.

Ο Νικόλας θέλει, αλλά φοβάται
Το κύριο βεβαίως ζήτημα, το οποίο φαίνεται να κρατά την ηγεσία
του ΔΗΚΟ πίσω από μία τέτοια υποψηφιότητα, είναι το γεγονός ότι ο
Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έχει αποκλείσει ότι μπορεί να ήλθε η δι-
κή του η σειρά. Ήδη ο Στέφανος Στεφάνου τού έχει διαμηνύσει κατά
την τελευταία τους επαφή πως δεν μπορεί να τον περάσει στη βάση.
Έχει ήδη πραγματοποιηθεί δημοσκόπηση, που τον δείχνει χαμηλά
στην ΑΚΕΛική βάση. Μάλιστα, στην αυθόρμητη ψήφο κανείς δεν
φαίνεται να τον επέλεξε. Ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν πρό-
κειται να προχωρήσει σ’ ένα επικίνδυνο εγχείρημα αυτόνομης υπο-
ψηφιότητας, καθώς αντιλαμβάνεται πως μία ακόμη ήττα μπορεί να
τον στείλει σπίτι του και το κόμμα στα εξ ων συνετέθη. Το ερώτημα
είναι αν ο ίδιος θα το πάρει μέχρι τέλους, ελπίζοντας πως μπροστά
στις επιφυλάξεις, τις διαφωνίες και τις ενδεχόμενες συγκυρίες, μπο-
ρεί τελικά να προκύψει ως ο ιδανικός υποψήφιος που θα μπορέσει
να οδηγηθεί στον β΄ γύρο και γιατί όχι να ενώσει σε ένα κοινό μέτω-
πο την αντιπολίτευση. 

Στο ΔΗΚΟ υπάρχει η θέση πως το
κόμμα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά
το ενδεχόμενο να συμπαραταχθεί
με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η υποψηφιότητα Γιώργου Παμπο-
ρίδη θεωρείται πως θα μπορέσει να
πολεμήσει επαρκώς τις δύο δεξιές
υποψηφιότητες.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Στην πολιτική δεν επιλέγεις πάντα
εσύ τη διαδρομή. Αν τα πράγματα
ακολουθούνταν, όπως είχαν ανα-
κοινωθεί επίσημα από το ΔΗΣΥ τον
Οκτώβριο του 2021, ενδεχομένως
να μην απέκλεια τησυμμετοχή μου.
Έχω πει δημόσια ότι ανήκω στο
χώρο του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού, ποτέ δεν το έκρυψα. Οι διαδι-
κασίες όμως άλλαξαν με στόχο να
αποκλείσουν ενδεχόμενη δική μου
υποψηφιότητα», λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης. Ο τέως υπουργός Εξωτερικών
ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά
του γύρω από τα όσα ακούγονται
περί υποψηφιότητάς του, αλλά και
για τις καταγγελίες που δέχεται ότι
δεν έχει θέσεις. Ξεκαθαρίζει πως σε
συγκεκριμένα θέματα στην εσωτε-
ρική διακυβέρνηση αλλά και σε ζη-
τήματα τακτικής στο Κυπριακό έχει
διαφορετικές προσεγγίσεις με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ κληθείς να
απαντήσει αν αποτελεί τον συνε-
χιστή του Νίκου Αναστασιάδη, απαν-
τά πως η γραμμή που ακολουθήθηκε
ήταν η σωστή στην εξωτερική πο-
λιτική και στα θέματα του Κυπρια-
κού. Θεωρεί προσβλητικά όσα λέ-
γονται περί απουσίας θέσεων και
εκφράζει τη θέσηπως οι πόρτες της
συναγερμικής βάσης, δεν έχουν
κλείσει για τον ίδιο μετά την εξαγ-
γελία Αβέρωφ.

–Τα περί υποψηφιότητάς σας εί-
ναι ένα υπαρκτό τελικά σενάριο
ή δική μας επινόηση; 

–Το είπα ήδη δημόσια ότι με εν-
διαφέρουν οι προεδρικές εκλογές…
–Το μ’ ενδιαφέρουν είναι θολό...

–Η τοποθέτησή μου ήταν ξεκά-
θαρη παρόλο που εξακολουθώ να
πιστεύω ότι ο προεκλογικός ξεκίνησε
πολύ νωρίς και αυτό δεν ωφελεί την
Κύπρο και την υλοποίηση του κυ-
βερνητικού προγράμματος. Μετά
το καλοκαίρι θα έπρεπε να οδηγη-
θούν τα πράγματα στη διαμόρφωση
του τελικού σκηνικού. Βεβαίως, οι
εξελίξεις δείχνουν ότι το τελικό σκη-
νικό πολύ πιθανόν να διαμορφωθεί
νωρίτερα και αυτό αναπόφευκτα
θα επηρεάσει και τις δικές μου απο-
φάσεις. 
–Είχατε πει πως θα λάβετε τις
αποφάσεις σας τον Ιούνιο. Να
περιμένουμε πως αυτό θα γίνει
την άνοιξη;

–Ενδεχομένως ναι, δεν θα το
απέκλεια.
–Βεβαίως, κατά την Πινδάρου
επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες
καθώς εσείς κάνατε ήδη προ-
εκλογικό, ενώ η φημολογία περί
ανεξάρτητης υποψηφιότητας
έδινε και έπαιρνε…

–Βάσει των όσων ακούγονται
κάνω προεκλογικό τα τελευταία
οκτώ χρόνια. Βασικά από την ημέρα
που διορίστηκα κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος.
–Μετά την εξαγγελία Αβέρωφ
δεν έχουν κλείσει οι πόρτες της
συναγερμικής βάσης;

–Δεν έχω αισθανθεί κάτι τέτοιο.
Καθόλου, θα έλεγα. Ο κόσμος του
Δημοκρατικού Συναγερμού μούέχει
δείξει πολλή εκτίμηση, μου έχει

προσφέρει στήριξη και είμαι ιδιαί-
τερα ευγνώμων γι’ αυτό.
–Αυτό που λένε στην Πινδάρου
πάντως είναι πως οι προεδρικές
εκλογές δεν είναι διαγωνισμός
δημοφιλίας, εννοώντας πως εσείς
είστε ένα ωραίο περιτύλιγμα. 

–Πρόκειται για ιδιαίτερα προ-
σβλητική αναφορά, όχι μόνο για μέ-
να αλλά και για τους ίδιους τους πο-
λίτες. Η κοινωνία δηλαδή δεν εστιά-
ζει στην ουσία αλλά στο φαίνεσθαι;
Δεν έχει καλό κριτήριο; Ή αυτός

που είναι δημοφιλής, αυτόματα δεν
διαθέτει ουσία; Δεν είναι υποτιμητικό
για τους πολίτες κάποιοι να θεωρούν
ότι η κοινωνία δεν είναι σε θέση να
αντιληφθεί, να κατανοήσει και
απλώς παρασύρεται; Τέτοιες προ-
σεγγίσεις είναι προσβλητικές για
τον πολίτη και να είστε βέβαιοι ότι
αυτή η απαξίωση για τον κόσμο,
για το πόσο καλή αντίληψη έχει,
είναι που απομακρύνει τον κόσμο
από την πολιτική. Και στο παρελθόν
λέχθηκαν παρόμοια απαξιωτικά και
είδαμε ότι στην πορεία διαψεύστη-
καν. Πανηγυρικά θα έλεγα.

H στάση Κασουλίδη
–Δέχεστε πάντως την κατηγορία
ότι προσπαθώντας να είστε αρε-
στός αποφεύγετε να πάρετε ξε-
κάθαρη θέση σε πολιτικές…

–Αυτό προσβάλλει τον ίδιο τον
Πρόεδρο και την κυβέρνηση στο
σύνολό της. Ουδέν αναληθέστερο.
Όταν τα επιχειρήματα απουσιάζουν
ξεκινά η γενικόλογη δυσφήμιση.
Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα: Αυτοί που κατά κύριο
λόγο υποστηρίζουν ότι δεν έχω θέ-
σεις στο Κυπριακό, είναι οι ίδιοι που
μου επιρρίπτουν ευθύνες για τη μη
λύση τουΚυπριακού στο Κραν Μον-
τάνα. Τελικά τι από τα δύο ισχύει;
Εκεί που χρειάζεται να εκφράσω
θέση το κάνω χωρίς να σκέφτομαι
απολύτως κανένα κόστος. Το έχω
αποδείξει.
–Το ίδιο όμως λέει και στενός
σας περίγυρος, όπως ο Ιωάννης
Κασουλίδης. Ότι δεν γνωρίζει
τη θέση σας στο Κυπριακό…

–Τον Ιωάννη Κασουλίδη τον εκτι-
μώ. Καλούμαι να σχολιάσω τα αυ-
τονόητα αλλά θα το κάνω για να
μην υπάρχει η παραμικρή σκιά. Η
σχέση και συνεργασία μας μετρά
δεκαετίες. Υπήρξα πολύ στενός του

συνεργάτης. Είναι με λύπη που άκου-
σα τις δηλώσεις του. Όταν ο Πρό-
εδρος αποφάσισε να τον διορίσει
στο Υπουργείο Εξωτερικών, το 2013,
με κάλεσε από τις Βρυξέλλες να
έρθω μαζί του, ως διευθυντής του
γραφείου του. Με επέλεξε και τον
ακολούθησα, από τις Βρυξέλλες
στην Κύπρο. Εκτιμώ πως με κάλεσε
και βάσει της δουλειάς μου και των
θέσεών μου. Επιπλέον, όταν ο Πρό-
εδρος αποφάσισε να με διορίσει δι-
ευθυντή του διπλωματικού του γρα-
φείου τον Σεπτέμβρη του 2013, είχε
συζητήσει και με τον κ. Κασουλίδη,
όπως μαζί του θα είχε συζητήσει
και τον διορισμό μου ως υπουργού
Εξωτερικών το 2018. Όσο για τις
θέσεις μου στο Κυπριακό που είπε

ότι δεν τις γνωρίζει, να θυμίσω, πέ-
ραν των όσων προανέφερα, των δε-
κάδων συνεντεύξεων όλα αυτά τα
χρόνια και της πρακτικής εργασίας
γύρω από το Κυπριακό, πως έχω
γράψει δύο βιβλία για το Κυπριακό,
αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης
έρευνας. Το ένα μάλιστα το παρου-
σίασε ο κ. Κασουλίδης με ιδιαίτερα
κολακευτικά λόγια. 
–Στο ενδεχόμενο που διεκδική-
σετε θα αποτελείτε την πολιτική
συνέχεια του Ν. Αναστασιάδη;

–Ήμουν ένας από τους στενό-
τερους συνεργάτες του Προέδρου
ειδικότερα στα θέματα της αρμο-
διότητάς μου, του είμαι ιδιαίτερα
ευγνώμων και θεωρώ ότι η γραμμή
που ακολουθήθηκε ήταν η σωστή

στην εξωτερική πολιτική και στα
θέματα του Κυπριακού. Πέραν τού-
του κάθε νέος υποψήφιος αναμέ-
νεται από την κοινωνία εύλογα να
παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμ-
μάτου, αυτό να είναι ολοκληρωμένο,
σύγχρονο και καινοτόμο, και αυτό
θα πράξω σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
–Η θεσμική διαφθορά αποτελεί
το μεγάλο βαρίδι της διακυβέρ-
νησης Αναστασιάδη. Θα ανέμενε
κάποιος πως από τη στιγμή που
επικαλείστε το νέο, κάτι τέτοιο
θα σας ενοχλούσε και θα κρα-
τούσατε τουλάχιστον αποστάσεις. 

–Τα θέματα διαφθοράς όντως
προβληματίζουν έντονα τον κόσμο

ως φαινόμενο που αφορά το ευρύ-
τερο φάσμα του πολιτικού συστή-
ματος. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο
που να μην έχει προβλήματα δια-
φθοράς, και φυσιολογικά αυτό είναι
ένα θέμα που απασχολεί τον Κύπριο
πολίτη. Εκείνο στο οποίο πρέπει
ένα σύγχρονο κράτος να εστιάσει
είναι να υπάρχουν οι κατάλληλοι
μηχανισμοί αποτροπής των φαινο-
μένων αυτών, σε όλα τα επίπεδα.
Είναι συλλογική η προσπάθεια, με
τη συμμετοχή και την εμπλοκή και
των ίδιων των πολιτών. Έχουν γίνει
πολλές και σημαντικές κινήσεις
προς αυτή την κατεύθυνση από την
παρούσα διακυβέρνηση και θεωρώ
ότι κλειδί θα είναι και η ολοκλήρωση
και της δικαστικής μεταρρύθμισης,
καθώς και η εισαγωγή νέων μέτρων
αλλά και μηχανισμών παρακολού-
θησης, εφαρμογής και καταστολής.
Αν καταφέρουμε η μεταρρύθμιση
να περάσει πριν από το τέλος της
διακυβέρνησης του Προέδρου θα
είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη.
Ιδιαίτερα θετικό ήταν και το γεγονός
της πρόσφατης υπερψήφισης από
τη Βουλή νομοσχεδίου που αφορά
την προστασία όσων καταγγέλλουν
πράξεις διαφθοράς γνωστό ως wh-
istle blower.

O Αναστασιάδης…
–Λόγω της σχέσης σας με τον
Πρόεδρο αλλά και της συμπερι-
φοράς του, δίδεται η εντύπωση
ότι πίσω από την υποψηφιότητά
σας βρίσκεται ο Νίκος Αναστα-
σιάδης. Ισχύει; 

–Συζητήσαμε τις σκέψεις μου με
τον Πρόεδρο πολλές φορές, αλλά
σε καμία απολύτως περίπτωση δεν
βρίσκεται ο Πρόεδρος πίσω από μία
ενδεχόμενη υποψηφιότητά μου. 
–Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες
με τον Αβέρωφ Νεοφύτου; 

–Υπάρχουν ορισμένες διαφορε-
τικές πολιτικές προσεγγίσεις και
απόψεις.
–Όπως;

–Σε θέματα τακτικής Κυπριακού,
σε θέματα εσωτερικής διακυβέρ-
νησης, στον τρόπο προσέγγισης
διαφόρων ζητημάτων.
–Γιατί συζητείται το θέμα ανε-
ξάρτητου υποψηφίου και όχι
κομματικού;

–Στην πολιτική δεν επιλέγεις
πάντα εσύ τη διαδρομή. Αν τα πράγ-
ματα ακολουθούνταν, όπως είχαν
ανακοινωθεί επίσημα από το ΔΗΣΥ
τον Οκτώβριο του 2021, ενδεχομέ-
νως να μην απέκλεια την συμμετοχή
μου. Έχω πει δημόσια ότι ανήκω
στον χώρο του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού, ποτέ δεν το έκρυψα. Οι
διαδικασίες όμως άλλαξαν με στόχο
να αποκλείσουν ενδεχόμενη δική
μου υποψηφιότητα.
–Αφού ανήκετε στον ΔΗΣΥ θα
έπρεπε να γνωρίζετε πως υπάρ-
χουν καταστατικές πρόνοιες τις
οποίες πρέπει να σεβαστείτε. 

–Όταν πρόκειται ειδικά για τις
προεδρικές εκλογές είναι πολλά τα
δεδομένα που πρέπει να λαμβάνον-
ται υπόψη και σίγουρα το ζητούμενο
είναι να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.
Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι στο
θέμα της προέδρου της Βουλής δεν
προωθήθηκε η υποψηφιότητα του
προέδρου του κόμματος, αλλά μία
βουλευτής του κόμματος, γιατί αυτό
που πρυτάνευσε είναι το πώς θα
διασφαλιζόταν το επιθυμητό απο-
τέλεσμα. Άρα οι εκλογικές διαδικα-
σίες ναι, είναι γνωστές αλλά είδαμε
και προηγουμένως, όπως το 2008
για παράδειγμα, ότι το ζητούμενο
είναι πώς μπορείς να διασφαλίσεις
ένα θετικό αποτέλεσμα ανάλογα με
τα δεδομένα, τις απαιτήσεις και την
κοινωνία. Όλα θα πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη.
–Μα σας έκαναν διάφορες προ-
τάσεις, για να γεφυρωθεί η δια-
φωνία. Εσείς φάνηκε να έχετε
τη λογική, είτε με τον δικό μου
τρόπο είτε καθόλου...

–Σε καμία απολύτως περίπτωση.
Στα μέσα Οκτωβρίου, ο ΔΗΣΥ ανα-
κοίνωσε τον Προσυνεδριακό Διά-
λογο και το Πολιτικό και Ιδεολογικό
Συνέδριο, το οποίο θα λάμβανε χώρα
στο τέλος της άνοιξης. Διάλογος και
Συνέδριο, που όπως πολύ ορθά λέχ-
θηκε, αποσκοπεί στο ν’ακούσει και
να συνομιλήσει το κόμμα με την
κοινωνία, «να ανανεώσει τη συμ-
φωνία του με την κοινωνία και να
συνεχίσει για την Κύπρο του αύριο».
Ένας διάλογος που θα κορυφωθεί,
όπως είχε λεχθεί, με το Συνέδριο
και τα αποτελέσματά του θα απο-
τελούσαν τα κύρια συστατικά για
τη διακυβέρνηση 2023-2028. Δεν
θα ήταν λοιπόν αναμενόμενο οι
όποιες αποφάσεις για τις προεδρικές
εκλογές να ληφθούν μετά την ολο-
κλήρωση του διαλόγου με την κοι-
νωνία και τη βάση του κόμματος;

Διαβάστε τη Δευτέρα στην
ηλεκτρονική Καθημερινή: Ο

Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά για το
κατά πόσο απουσιάζουν οι θέσεις
του σε άλλα ζητήματα, αν επέλεξε
να γίνει υπερυπουργός, αλλά και
για τους χειρισμούς στο Κυπριακό.

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Άλλαξαν τη διαδικασία 
για να με αποκλείσουν

Αν τα πράγματα στον ΔΗΣΥ ακολουθούσαν τις αρχικές ημερομηνίες ίσως να μην απέκλεια τη συμμετοχή μου

Ήμουν ένας από τους
στενότερους συνεργάτες
του Προέδρου ειδικότε-
ρα στα θέματα της αρμο-
διότητάς μου, του είμαι
ιδιαίτερα ευγνώμων και
θεωρώ ότι η γραμμή που
ακολουθήθηκε ήταν η
σωστή στην εξωτερική
πολιτική και στα θέματα
του Κυπριακού.

Ιδιαίτερα προσβλητική
αναφορά [σ.σ. τα περί
διαγωνισμού δημοφι-
λίας], όχι μόνο για μένα
αλλά και για τους πολί-
τες. Η κοινωνία δηλαδή
δεν εστιάζει στην ουσία
αλλά στο φαίνεσθαι;

–Παρουσιάζεστε βεβαίως ως δια-
σπαστής της παράταξης

–Aν το ζητούμενο ήταν πώς δια-
σφαλίζεται η επιτυχία του κόμματος
στις επικείμενες προεδρικές εκλο-
γές, θ’ ακολουθούνταν οι διαδικα-
σίες όπως είχαν ανακοινωθεί αρ-
χικά. Θεωρώ λανθασμένες και κυ-
ρίως αναχρονιστικές τις προσεγ-
γίσεις περί διάσπασης. Δεν ωφελούν
σε τίποτα.
–Αν είστε δύο υποψήφιοι τότε
αναπόφευκτα το κόμμα θα δια-

σπαστεί.
–Τα κόμματα δεν διασπώνται,

όταν υπάρχουν διαφορετικές προ-
σεγγίσεις. Αυτό αποδεικνύει η ιστο-
ρία, ειδικά του ΔΗΣΥ. Να σας θυ-
μίσω ότι για τις προεδρικές υπάρχει
συζήτηση και για ένα άλλο πρώην
στέλεχος του ΔΗΣΥ. Αυτό είναι η
Δημοκρατία.
–Πώς βλέπετε το γεγονός ότι
τρία στελέχη που είτε είναι είτε
ήταν στον ΔΗΣΥ ενδέχεται να
διεκδικήσουν;

–Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που
οφείλει να προβληματίσει γενικό-
τερα, και πιο συγκεκριμένα για το
πρόωρο της όλης διαδικασίας. 
–Να προβληματίσει τον κ. Νεο-
φύτου ότι δεν μπορεί να συσπει-
ρώσει το κόμμα του; 

–Να προβληματίσει σε σχέση
με το ό,τι προανέφερα για τον χρό-
νο.
–Υπάρχει ένα ρητό που λέει πως
όποιος βγει έξω από το μαντρί
τον τρώει ο λύκος. Είναι κάτι

που σας ανησυχεί; 
–Προχώρησε η κοινωνία. Είμα-

στε στο 2022. Ας αφήσουμε ζώα,
ψάρια και πτηνά εκτός συζήτησης. 
–Δηλαδή οι κομματικοί μηχανι-
σμοί αποδυναμώνονται; 

–Τα κόμματα είναι βασικό κύτ-
ταρο της δημοκρατίας, γι’ αυτό και
δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, θα
ήταν μεγάλο λάθος. Την ίδια στιγμή
βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο ότι
οι δεσμοί της κοινωνίας με τα κόμ-
ματα είναι σαφώς πιο χαλαροί παρά

από ό,τι ήταν πριν από 20 ή 30 χρό-
νια. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς
με αυτή τη διαπίστωση.
–Σας ανησυχεί το ότι ακολου-
θείτε με μαθηματική ακρίβεια
την πορεία Γιώργου Λιλλήκα;

–Θα έλεγα ότι οι συγκρίσεις δεν
είναι χρήσιμες. Ούτε με τον κ. Λιλ-
λήκα ούτε με οποιονδήποτε άλλο
πολιτικό. Άλλα πρόσωπα, άλλες
συνθήκες, άλλες εποχές.
–Δηλώνετε βεβαίως συναγερμι-
κός. Γιατί να σας στηρίξουν άλλα

κόμματα της αντιπολίτευσης;
Είχατε κάποια επαφή;

–Είμαι σε επαφή με τον κόσμο
και την κοινωνία, οργανωμένα ή
μη σύνολα. Αντιλαμβάνομαι ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες
σε όλα τα κόμματα και όλα είναι
ρευστά. Στην πολιτική ένας χρόνος
είναι μεγάλο διάστημα. Παραμένω
θετικός, ενεργός και αισιόδοξος.
Απαιτείται σοβαρότητα, δουλειά,
επιμονή και υπομονή και όλα γί-
νονται στην ώρα τους.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις δεν διασπούν τα κόμματα 

Δεν είμαι και δεν αισθάνομαι μόνος
–Δεν θα μπορούσατε να σηκώσετε
το γάντι στην πρόταση Αβέρωφ;
–Αυτή η πρόταση έγινε πολύ νωρί-
τερα από τη μέρα που δημοσιο-
ποιήθηκε. Το συζητήσαμε, είχα
ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν με εν-
διαφέρει η προεδρία του κόμμα-
τος και δεν αμφισβήτησα ποτέ το
γεγονός ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου
είναι ο πρόεδρος του κόμματος.
–Φαίνεται πάντως να είστε μόνος,
με όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη
εναντίον σας σε όλο αυτό. Πού οφεί-
λεται;
–Δεν θα συμφωνούσα μαζί σας.
Δεν είμαι και δεν αισθάνομαι κα-
θόλου μόνος.
–Υπάρχουν κάποιοι που συμπαρα-
τάσσονται μαζί σας;
–Υπάρχουν αρκετοί με τους οποί-
ους είμαι σε συνεχή επαφή, συζη-
τάμε και ανταλλάσσουμε από-
ψεις. Επίσης και πάρα πολλά άτο-

μα από οργανωμένα σύνολα και
την κοινωνία των πολιτών. 
–Γιατί δεν βγήκαν μπροστά να σας
στηρίξουν τότε;
–Να με στηρίξουν σε τι;
–Σε αυτή την εσωκομματική έριδα.
–Από τη στιγμή που υπήρξαν ξεκά-
θαρες τοποθετήσεις από τον Πρό-
εδρο για την παρουσία και τη δου-
λειά μου στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών, τότε δεν υπάρχει καλύτερη
απάντηση. Από την άλλη, ποτέ δεν
θα ήθελα οι άνθρωποι, με τους
οποίους είμαι σε επαφή, να συμ-
βάλουν σε μια αχρείαστη και ανώ-
φελη αντιπαράθεση που βλάπτει
και την παράταξη και την κυβέρ-
νηση, η οποία έχει μπροστά της
ακόμη ένα χρόνο σημαντικής δου-
λειάς. Ποτέ δεν θα ήθελα να γίνω
η αιτία ή αφορμή για κάτι τέτοιο,
όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να
παρουσιάσουν μια τέτοια εικόνα. 

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Αβέρωφ, σε θέματα τακτικής
Κυπριακού, σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, στον τρόπο προσέγγισης
διαφόρων ζητημάτων, λέει στην «Κ» ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Την ώρα που ο πλανήτης προετοι-
μάζεται να αφήσει πίσω του την
πρωτόγνωρη υγειονομική δοκι-
μασία, αναφύονται ζητήματα εξί-
σου σημαντικά με τα υγειονομικά,
που θα υφίστανται και όταν η παν-
δημία θα αποτελεί παρελθόν και
ο COVID-19 θα παραμένει στην
ζωή των πολιτών ως μια εποχική
ενδημία, όπως λέγεται. Με μεγα-
λύτερη ένταση το τελευταίο διά-
στημα η επιστημονική κοινότητα
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για σοβαρές βραχυπρόθεσμες, αλ-
λά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές
και ψυχικές επιπτώσεις ένεκα των
διετώνπεριοριστικών μέτρων που
επιβλήθηκαν. Ανεξαρτήτως του
χρονικού προσδιορισμούεπιστρο-
φής στην κανονικότητα, θεωρείται
βέβαιο πως οι επόμενες προκλήσεις
που θα κληθούν να κερδίσουν οι
χώρες, είναι οι ανησυχητικές εκτι-
μήσεις επιστημόνων για τους κιν-
δύνους των συνεπειών της παν-
δημίας στονσύγχρονο τρόπο ζωής.
Επιπτώσεις στην περίπτωση των
οποίων –εν αντιθέσει με την υγει-
ονομική κρίση, όπου υπάρχειένας
οδικός χάρτηςεξόδου– δενμπορεί
να προβλεφθεί το εύρος και το κυ-
ριότερο, η χρονική τους διάρκεια.
Ήδη στην επιστημονική κοινό-
τητα γίνεται λόγος για «μια χαμένη
γενιά», η οποία βίωσε συνθήκες
εγκλεισμού, μοναχικότητας, ατο-
μικισμού και αβεβαιότητας. Το
πλέον ανησυχητικό απ’ όλα είναι
οι απόψεις που εκφράζονται για
την επιστροφή στην κανονικότη-
τα, δηλαδή στο γνώριμο τρόπο
ζωής από την εποχή πριν από την
εμφάνιση του ιού. Μια πρώτη ει-
κόνα για την επόμενη μέρα δίνουν
οι εκτιμήσεις ειδικών, όπως του
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και μέλους της Συμ-
βουλευτικής Επιστημονικής Επι-
τροπής, Κωνσταντίνου Φελλά.
«Δεν θα επανέλθουμε στην παλιά
κανονικότητα, αυτή που γνωρί-
ζαμε. Θα προκύψει μία νέα».

Τα πρώτα στοιχεία
Στην Κύπρο το ζήτημα αντιμε-

τώπισης των κοινωνικών και κυ-
ρίως ψυχικών συνεπειών της παν-
δημίας βρίσκεται σε πρώιμο στά-
διο, με τους ειδικούς να επισημαί-
νουν την ανάγκη προετοιμασίας
για την αντιμετώπιση πιθανών
παράπλευρων προβλημάτων. Μια
πρώτη εικόνα για το τι ενδεχομέ-
νως θα κληθεί να αντιμετωπίσει
η Κύπρος, δίνουν εισηγήσεις ει-
δικών σε θέματα ψυχικής υγείας,
οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει
δεδομένα κυρίως από το πρώτο
κύμα της πανδημίας. Στο γενικό
περίγραμμα των ζητημάτων που
θα κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν οι
σύγχρονες κοινωνίες, ανάμεσά
τους και η Κύπρος, περιλαμβά-

νονται η αύξηση του υποκειμενι-
κού στρες, των συμπτωμάτων άγ-
χους και άλλων αρνητικών συναι-
σθημάτων. Πιο συγκεκριμένα οι
ειδικοί εντοπίζουν ψυχολογικές
συνέπειες όπως κατάθλιψη και
μετατραυματικό στρες σε άτομα
που επιβίωσαν σοβαρής νόσησης
από COVID-19, σε άτομα που δια-
σωληνώθηκαν, στις οικογένειές
τους και στιςοικογένειες θανόντων
από COVID-19. Από το παζλ δεν
απουσιάζουν τρομαχτικές προ-
βλέψεις για το τι θα αφήσει πίσω
ο εγκλεισμός ως μέτρο καταπολέ-
μησης της πανδημίας.

Ευάλωτες ομάδες
Παρά τις γενικές επισημάνσεις

για τη σχετική ανθεκτικότητα που
επέδειξε ο γενικός πληθυσμός στο
στρες από την πανδημία και τα
μέτρα περιορισμού της, οι ειδικοί
προβαίνουν σε ένα πρώτο προσ-
διορισμό των ομάδων υψηλού κιν-
δύνου, στις οποίες θα πρέπει να
επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.Στις
ευάλωτες ομάδες οι ειδικοί εντάσ-
σουν τους ηλικιωμένους (ειδικά
όσους ζουν απομακρυσμένοι από
την οικογένειά τους), τα μοναχικά
άτομα, το ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό πρώτης γραμμής και
άλλους εργαζόμενους που ήρθαν
αντιμέτωποι μεσημαντική έκθεση
στον ιό. Ευάλωτες στην παρου-
σίαση σοβαρότερων ψυχολογικών
επιπτώσεων είναι επίσης οι ομάδες
του πληθυσμού που παρουσίαζαν
ευπάθεια και πριν από την παν-
δημία, όπως τα άτομα με υφιστά-
μενη ψυχοπαθολογία, ή με χαρα-
κτηριστικά, ή άλλους επιβαρυν-
τικούς παράγοντες που σχετίζονται
με την ψυχοπαθολογία (άτομα με
φτωχές δεξιότητες διαχείρισης
του στρες).

Κοινωνικές επιπτώσεις
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος

Φελλάς προσδιορίζει τις κοινωνι-
κές συνέπειες της πανδημίας σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο η κύρια συ-
νέπεια θα είναι η διατήρηση των
συναισθημάτων που προκλήθη-
καν μέσα στην πανδημία, όπως
ο θυμός, η απόγνωση, η αβεβαι-
ότητα, ο φόβος, η μοναξιά και το
αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού
που ενδεχομένως με τη σειρά τους
να επιφέρουν στο άτομο κοινω-
νική αποξένωση. Η απουσία ισχυ-
ρών αμυντικών μηχανισμών σε
ατομικό επίπεδο κατά τον καθη-
γητή έχει οδηγήσει στην εμφάνιση
θεωριών συνωμοσίας. Ο φόβος
που θα παραμείνει και μετά το
τέλος της πανδημίας ενδέχεται
να προκαλέσει κοινωνική απο-
στασιοποίηση του ατόμου. Η αύ-
ξηση των κρουσμάτων ενδοοικο-
γενειακής βίας είναι ένα ζήτημα
που προκαλεί φόβους και για μετά
το τέλος της πανδημίας.

Τα σιωπηρά τραύματα της πανδημίας
Η μετά covid εποχή θα μας βρει σε μια νέα περίεργη κανονικότητα μ’ έξαρση κοινωνικών και οικογενειακών προβλημάτων 

Δύο χρόνια από την εμφάνιση του
ιού COVID-19 και τη νέα κανονι-
κότητα που επέβαλε, πληθαίνουν
οι επιστημονικές φωνές πως η παν-
δημία ολοκληρώνει τον κύκλο της
και πως το ταξίδι επιστροφής στην
προ κορωνοϊού εποχή έχει ξεκινή-
σει. Εν αντιθέσει με την πρακτική
που ακολουθήθηκε στο παρελθόν,
όπου ο COVID-19 βρισκόταν σε φά-
ση έξαρσης, αρκετές χώρες τώρα
φαίνεται να προχωρούν σε απο-
κλιμάκωση των περιοριστικών μέ-
τρων παρά την επέλαση της με-
τάλλαξης «Όμικρον». Η πιο χαρα-
κτηριστική περίπτωση που σκορπά
το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ο πλα-
νήτης ετοιμάζεται να γυρίσει σε-
λίδα, είναι η Δανία, η οποία παρά
το ρεκόρ κρουσμάτων και νοση-
λειών, από την 1η Φεβρουαρίου
προχωρά σε άρση όλων των περιο-
ρισμών στο εσωτερικό της χώρας.
Και δεν είναι η μοναδική. Άλλες
ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μην
προχωρούν σε τολμηρά βήματα
όπως η Δανία, πλην όμως κινούνται
στη λογική της αποκλιμάκωσης με
σταδιακή άρση των περιορισμών
στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η νέα πρακτική διαχείρισης της
πανδημίας δείχνει αυτό το οποίο
υποστηρίζεται από επιστήμονες,
πως ο πλανήτης δεν είναι μακριά
από τη στιγμή που η πανδημία θα
εξελιχθεί σε ενδημία.

Μια πρώτη λογική εξήγηση για
τα βήματα που έχουν αρχίσει να
γίνονται, δίνουν επιστημονικές με-
λέτες οι οποίες απερίφραστα δεί-
χνουν πως το τέλος της πανδημίας
του COVID-19 πλησιάζει. Πάντα
σε επιστημονικό επίπεδο παρατη-
ρείται μια στροφή στη λογική δια-
χείρισης της κανονικότητας που
έχει επιβάλει ο COVID-19. Η επι-
στημονική κοινότητα φαίνεται πως
αφήνει πίσω της τα σκληρά περιο-
ριστικά μέτρα ως ένα όπλο ανα-
χαίτισης της διασποράς του ιού,
προετοιμάζοντας τις κοινωνίες για
μια νέα κανονικότητα υπό το πρί-
σμα «πως όλοι θα μάθουμε να ζούμε
με τον COVID-19». Οι επιστήμονες
λαμβάνουν υπόψη τους ότι η επέ-
λαση του σφοδρού κύματος της
μετάλλαξης «Όμικρον» δεν μπορεί
να ανακοπεί με τα παραδοσιακά
μέτρα που αποφασίσθηκαν και
εφαρμόσθηκαν την περίοδο πριν

από την εμφάνιση των εμβολίων
και των αντιϊκών φαρμάκων. Εν
προκειμένω οι εκτιμήσεις είναι εν-
δεικτικές. Πάνω από το 50% του
παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει
μολυνθεί από εμφάνισης της «Όμι-
κρον» τον περασμένο Νοέμβριο
μέχρι και τον ερχόμενο Μάρτιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που
γίνονται στις ΗΠΑ αλλά και στην
Ευρώπη, υπάρχουν τρεις παράγον-
τες που επιτρέπουν στους επιστή-

μονες να διατείνονται ότι «ο CO-
VID-19 θα γίνει άλλη μια ασθένεια
που θα πρέπει να διαχειρίζονται τα
συστήματα υγείας και οι κοινωνίες
στο μέλλον». Πρώτον οι ασυμπτω-
ματικές λοιμώξεις, δεύτερον το πο-
σοστό βαριών περιστατικών, τρίτον
τα όπλα καταπολέμησης του ιού
(εμβόλια, φαρμακευτικά σκευάσμα-
τα). Και οι τρεις παράγοντες είναι
στενά αλληλένδετοι με την επιδη-
μιολογική συμπεριφορά της «Όμι-
κρον» καθώς και το αποτύπωμα
στις βαριές νοσηλείες. Τα στοιχεία
των μελετών επιβεβαιώνουν την
παρατήρηση που έγινεαπό τα πρώ-
τα στάδια εμφάνισης του νέου στε-
λέχους, ότι δηλαδή η «Όμικρον»
εμφανίζει μεγάλο βαθμό ασυμπω-
ματικότητας. Προτού η νέα μετάλ-
λαξη εμφανιστεί, τα ποσοστά των
ασυμπτωματικών λοιμώξεων κυ-
μαίνονταν στο 40% των νέων κρου-
σμάτων. Τρεις μήνες με την «Όμι-
κρον» τα αντίστοιχα ποσοστά κυ-
μαίνονται από 80% έως 90%. Η ίδια
τάση καταγράφεται και για τα βαριά
περιστατικά που χρήζουν νοσοκο-
μειακής περίθαλψης. Οι περιπτώσεις
διασωλήνωσης ή κατάληξης έχουν

μειωθεί επίσης κατά 80% έως 90%
σε σχέση με περιστατικά προηγού-
μενων μεταλλάξεων. 

Εμβολιασμός
Παρά τη μειωμένη βαρύτητα της

«Όμικρον», αυτό το οποίο παρατη-
ρούν με ιδιαίτερη προσοχή οι επι-
στήμονες και που εν πολλοίς συν-
τηρεί τα περιοριστικά μέτρα είναι
η επιθετική διασπορά του νέου στε-
λέχους. Σύμφωνα με στοιχεία με-
λετών μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου
2022, το κύμα της «Όμικρον» εμ-
φάνιζε κορύφωση σε 25 χώρες, ενώ
η κορύφωση τοποθετείται μέχρι
και το δεύτερο επταήμερο του επό-
μενου μήνα. Στο πνεύμα αυτό οι
επιστήμονες αποφαίνονται και οι
χώρες υιοθετούν πως η ολοκλήρωση
του εμβολιαστικού προγράμματος,
καθώς και οι αναμνηστικές δόσεις
συνεχίζουν να έχουν ουσιαστική
σημασία στις προσπάθειες κατα-
πολέμησης της πανδημίας. Επίσης,
οι επιστήμονες συστήνουν ιδιαίτερη
προσοχή στην καθολική χρήση της
μάσκας ως ένα μέτρο ανακοπής της
διασποράς.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Οι περιορισμοί φεύγουν στην Ευρώπη, αλλά ο ιός μένει

Με συγκρατημένη αισιοδοξία η Κύπρος
Πέρα από το βασικό κορμό του σκεπτικού για την εξέλιξη της πανδη-
μίας σε διεθνές επίπεδο, στην Κύπρο η επιστημονική κοινότητα, επί
του παρόντος, φαίνεται να παρακολουθεί με προσοχή την πρακτική άλ-
λων χωρών. Χρονικός ορίζοντας αποκλιμάκωσης του πλαισίου περιορι-
σμών επί του παρόντος δεν υπάρχει, υπό τον φόβο πρόκλησης αισθη-
μάτων χαλάρωσης κυρίως στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η ολοκλήρω-
ση του εμβολιαστικού προγράμματος στην Κύπρο ήταν και παραμένει η
προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε άμβλυνση των συνεπειών του
COVID-19 σε πρώτη φάση και τερματισμού της πανδημίας σε δεύτερη.
Πέρα από το βασικό εμβολιαστικό σχήμα, οι επιστήμονες προτρέπουν
ανεπιφύλακτα τους πολίτες να ολοκληρώσουν και την αναμνηστική δό-
ση, η οποία όπως έχουν δείξει τα δεδομένα, εμποδίζει σημαντικά περι-
στατικά μόλυνσης να εξελιχθούν σε σοβαρές νοσηλείες. 

<<<<<<<

Ορόσημο στην καταπο-
λέμηση της πανδημίας
θα είναι ο ερχόμενος
Μάρτιος. Μέχρι τότε
ένα μεγάλο μέρος του
παγκόσμιου πληθυσμού
θα έχει μολυνθεί.

Ο εγκλεισμός της νέας γενιάς, κυρίως
κατά την πρώτη περίοδο της παν-
δημίας, εκτιμάται πως θα είναι ιδι-
αίτερα επώδυνος με τις επιπτώσεις
να εκδηλώνονται σε βάθος χρόνου.
Η έξαρση της νεανικής παραβατι-
κότητας είναι μια εξέλιξη ορατή,
κατά τους επιστήμονες, με κάποιους
εξ αυτών να κάνουν λόγο ακόμα
και για μια χαμένη γενιά από την
πανδημία.Κατά τον κ. Φελλά η παν-
δημία έχει αλλάξει την οικογενειακή
ζωή και, ως δυνητικά τραυματική,
αναμένεται να επηρεάσει και την
ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων,
ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων εξ
αυτών. Πρόσφατες συστηματικές
ανασκοπήσεις μελετών δείχνουν
αυξημένες πιθανότητες κατάθλιψης
και κυρίως άγχους στους εφήβους,
στη διάρκεια και μετά την απομό-
νωση, με περισσότερο επιβαρυμένα
τα κορίτσια και τους μαθητές Λυ-
κείου, καθώς και τις ευάλωτες ομά-
δες νέων (μεταξύ άλλων, τα παιδιά
με ανασφάλεια, καθώς κι αυτά με
υπερβολική ενημέρωση για τον κο-
ρωνοϊό). Πρόσθετοι παράγοντες
που επιδρούν αρνητικά στηνψυχική
υγεία των ανηλίκων, είναι το χαμηλό
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της
οικογένειας, η απώλεια εργασίας
των γονέων, η ανησυχία για μέλος
της οικογένειας που νόσησε, καθώς
και η σωματική και ψυχική υγεία

των γονέων. Από τα πλέον σοβαρά
ζητήματα που θα κληθούν να αν-
τιμετωπίσουν οι κοινωνίες κατά
τον κ. Φελλά, είναι τα αισθήματα
μοναχικότητας που προκάλεσε η
πανδημία σε όσους έχουν νοσήσει
σοβαρά ή είχαν διασωληνωθεί, όπως
επίσης και σε συγγενείς και φιλικά
πρόσωπα που βίωσαν την αγωνία
για το δικό τους άνθρωπο, αλλά και
σε όσους βιώνουν ένα ανολοκλή-
ρωτο πένθος, όπως λέει χαρακτη-
ριστικά, για την απώλεια των αγα-
πημένων τους, οι οποίοι έφυγαν
ασυντρόφευτοι. Όπως επισημαίνει
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας για κάθε νεκρό, όπως
εκτιμάται, τουλάχιστον δέκα άν-
θρωποι μένουν πίσω να θρηνούν.
Στην Κύπρο από την ημέρα έναρξης
της πανδημίας οι ανθρώπινες απώ-
λειες ανέρχονται στις 724. «Η απλή
μετάφραση των αριθμών, μας δίνει

τουλάχιστον 7000 άλλους ανθρώ-
πους να έχουν μείνει πίσω και να
ζουν το ανολοκλήρωτο πένθος που
αφήνει πίσω της η πανδημία και οι
περιορισμοί», τονίζει ο κ. Φελλάς.
Αυτές οι επιπτώσεις του «σιωπηρού»
θρήνου, δε θα φύγουν εύκολα, συμ-
πληρώνει, τονίζοντας την ανάγκη
για στήριξη τόσο αυτών που νοσούν,
όσο και εκείνων που χάνουν κάποιο
δικό τους άνθρωπο, ο οποίος συ-
νήθως πεθαίνει μοναχικός και ασυν-
τρόφευτος καθώς οι δικοί του δεν
είχαν την ευκαιρία να πουν το «ια-
ματικό αντίο». Στις εισηγήσεις των
ειδικών προς την κυβέρνηση, ιδι-
αίτερη προσοχή δίδεται στην αν-
τιμετώπιση ίσως της πιο ευάλωτης
κατηγορίας του πληθυσμού που εί-
ναι τα ηλικιωμένα άτομα. Από τη
μια, όπως επισημαίνει ο κ. Φελλάς,
κινδύνευσαν περισσότερο από
όλους από αυτόν καθαυτό τον κο-
ρωνοϊόκαι από την άλληαποτελούν
την πιο ευάλωτη κατηγορία σε θέ-
ματα ψυχολογίας, όπως προκύπτει
από τις επιστημονικές έρευνες. Επι-
βαρυντικός παράγοντας κατά τον
καθηγητή είναι η απομόνωση ενός
μεγάλου αριθμού ηλικιωμένων στα
σπίτια τους. Απομόνωση που εν-
δεχομένως να μην τερματιστεί με
το τέλος της πανδημίας και υπό τα
αισθήματα φόβου που θα παραμεί-
νουν και στη νέα κανονικότητα.

<<<<<<

Κατά τον καθηγητή Κων-
σταντίνο Φελλά η παν-
δημία έχει αλλάξει την
οικογενειακή ζωή και
αναμένεται να επηρεάσει
και την ψυχική υγεία
παιδιών και εφήβων.

Η νέα γενιά, η τρίτη ηλικία και το ανολοκλήρωτο πένθος

Παγκύπρια έρευνα
για τις επιπτώσεις 

Στο πρακτικό κομμάτι αντιμε-
τώπισης των κοινωνικών και
ψυχικών επιπτώσεων στη μετά
πανδημία εποχή, δεν φαίνεται
να έχουν γίνει πολλά σε επίπε-
δο πολιτικών αποφάσεων.
Ενώπιον της κυβέρνησης βρί-
σκεται πακέτο εισηγήσεων
που ετοιμάστηκε μετά την
πρώτη περίοδο της πανδημίας
από Ειδική Επιτροπή και αφορά
τη στήριξη της κοινότητας και
τη διαφύλαξη της ψυχικής της
υγείας από τα προβλήματα που
προκάλεσε η πανδημία. Μια
πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα
για το αποτύπωμα της πανδη-
μίας στη νέα γενιά θα δώσει
παγκύπρια έρευνα που ξεκινά
την ερχόμενη Δευτέρα. Μαθη-
τές δημοτικών, γυμνασίων και
λυκείων καλούνται να απαντή-
σουν σε ερωτηματολόγιο που
έχει ετοιμασθεί. Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας θα αξιολο-
γηθούν προκειμένου να εξαχ-
θούν συμπεράσματα που θα
βοηθήσουν στην άμβλυνση
των κοινωνικών προβλημάτων.

Σε τραυματικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών παραπέμπουν οι πρώτες εκτιμήσεις ειδικών,  ακόμα και όταν τερματισθεί η υγειονομική κρίση.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Όταν προ εβδομάδων, με αφορμή
την καταγγελία της 24χρονης, από
την Ελλάδα, Γεωργίας Μπίκα, για
βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου
στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρο-
νιά, η κ. Ανδρούλα Βασιλείου,
πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε. και
πρώην πρώτη κυρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ανάρτησε στο Twitter
ένα σχόλιο στο οποίο έθετε το ερώ-
τημα «και τι γύρευε η νεαρή σε
σουίτα ξενοδοχείου;», το δημοφιλές
Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης πήρε
φωτιά... Οι αντιδράσεις ήταν έν-
τονες και εύλογες ως προς το άστο-
χο και ατυχές ερώτημα σε Ελλάδα
και Κύπρο, φτάνοντας μέχρι την
ολική αποδόμηση της κ. Βασιλείου
–η οποία προσπάθησε, ανεπιτυχώς,
να ανασκευάσει έναντι ενός απλού
mea culpa.

Ωστόσο, πέραν των αντιδράσεων
στα ΜΚΔ και του δημόσιου διάλο-
γου πέριξ του victim blaming στη
Κύπρο (λόγω και ενός κειμένου
στην εφημερίδα «Πολίτης», που
αναπαρήγαγε πολλά έμφυλα στε-
ρεότυπα, που προέκυψε στη συ-
νέχεια) η σοβαρή υπό διερεύνηση
καταγγελία βιασμού της κ. Μπίκα,
που φτάνει μέχρι τη φερόμενη
ύπαρξη διεθνούς κυκλώματος μα-
στροπείας με προεκτάσεις –σύμ-
φωνα με όσα καταγγέλθηκαν και
ακούστηκαν– που φτάνουν, πιθα-
νόν, έως την Κύπρο επανέφερε μια
άλλη σοβαρή συζήτηση στο προ-
σκήνιο: τoν βιασμό, αλλά και πέραν
τούτου, την ευρύτερη διάσταση
του εγκληματικού μισογυνισμού,
των ανδροπρεπών προτύπων και
των έμφυλων ταυτοτήτων –ζητή-
ματα για τα οποία στην Κύπρο και
στην Ελλάδα, ιδίως υπό το βάρος
της αυξανόμενης βίας κατά των
γυναικών των τελευταίων χρόνων,
λαμβάνει χώρα μια τεράστια δη-
μόσια συζήτηση.

Ως προς την τελευταία, ωστόσο,
δεν αρκεί μόνο ένα ηθικοπλαστικό
debate –εντός κι εκτός της αρένας
των social media– σε σχέση με το
ποιος έχει δίκιο. Αλλά και μια ευ-
ρύτερη κοινωνιολογική και γνω-
σιακή προσέγγιση προκειμένου να
γίνουν κατανοητοί κρίσιμοι όροι
όπως ο βιασμός. Έτσι ώστε και ατυ-
χή σχόλια όπως της κ. Βασιλείου

να αποφεύγονται και τα υπό εξέ-
ταση σοβαρά ζητήματα να μην πα-
ραδίδονται στον όχλο αλλά και κεί-
μενα –γεμάτα στερεότυπα– να μην
αναπαράγονται. 

Από τον Παπαχρόνη...
Από την ιστορία του Κυριάκου

Παπαχρόνη, που συγκλόνισε τα
δικαστικά και δημοσιογραφικά χρο-
νικά στην Ελλάδα των αρχών του
’80, μέχρι την πρόσφατη υπόθεση
του κατά συρροή δολοφόνου «Ορέ-
στη», που σόκαρε την Κύπρο, με-
σολάβησαν τριάντα χρόνια. Ωστό-
σο, τα στοιχεία που παρέμειναν
αναλλοίωτα, παρά την πρόοδο της
συζήτησης ή των σχετικών πλαι-
σίων σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το φύλο, τις νομικές
πτυχές ή παραλείψεις και τη δη-
μοσιογραφική κάλυψη της υπόθε-
σης, εδράζονται στις ψυχολογικές
και αναπτυξιακές προσλαμβάνου-

σες των εν λόγω δραστών και στο
αποτέλεσμα των πράξεών τους: το
προφίλ, η ψυχοπαθολογία (π.χ. ο
ναρκισσισμός) σε πρώτο επίπεδο
και η προεγκληματική κατάσταση
σε δεύτερο, στο οποίο βρίσκεται
και το κλειδί της κατανόησης μιας
ειδεχθούς πράξης όπως ο βιασμός
και η γυναικοκτονία: To πέρασμα
από τη μία πράξη στην άλλη δια-
φοροποείται, συνεπώς, μόνον ως
προς την ένταση και όχι ως προς
τη μορφή ή το είδος της προεγκλη-
ματικής κατάστασης. Άρα ένας βια-
στής εκφράζει την ανδρική του
υπεροχή, την ακραία ρώμη του,
πάνω σ’ ένα αξιακό σύστημα στο
οποίο έχει γαλουχηθεί.

Αυτό έκανε ο Παπαχρόνης, αυτό
έκανε ο «Ορέστης», αυτό έκαναν
κάποιοι 100 χρόνια πριν από αυτούς
και, πολύ πιθανόν, αυτό να κάνουν
οι εν δυνάμει βιαστές του μέλλον-
τος. Στην περίπτωση του «Ορέστη»

προέκυψαν επίσης αρκετά εύλογα
ερωτήματα: Ως προς τον κατά συρ-
ροή βιασμό πέραν των ανθρωπο-
κτονιών των γυναικών, σε σχέση
με την εθνικότητα των προηγού-
μενων (αλλοδαπές γυναίκες που
εργάζονταν ως οικιακές βοηθοί),
την υπερβολική εστίαση στην ψυ-
χολογική κατάσταση του δράστη
έναντι του μισογυνικού χαρακτήρα
της τέλεσης των εγκλημάτων του
και, φυσικά, ως προς την αξιοπιστία
της Αστυνομίας Κύπρου που δεν
προέβη στην αποτελεσματική διε-
ρεύνηση της καταγγελίας για εξα-
φανισθείσες γυναίκες (που τελικά
κατέληξαν θύματα του δράστη)
ακριβώς λόγω της εθνικής τους κα-
ταγωγής.

Προσθέτοντας στη μεγάλη ει-
κόνα της μισογυνιστικής εγκλη-
ματικότητας και διαστάσεις ρατσι-
σμού. H υπόθεση «Ορέστη» οφείλει
να προσεγγιστεί ως ιδιαίτερη πε-

ριπτωσιολογία στην Κύπρο τόσο
από τις σπουδές φύλου όσο και από
την εγκληματολογία.Γιατί εδώ ακρι-
βώς κρίνεται και η ουσία του victim
laming, πέραν των hashtags και
της «μάχης του πληκτρολογίου».
Με το σωστό ερώτημα που πρέπει
να τίθεται για κάθε θύμα βιασμού
να μην αφορά στο θύμα (π.χ. τι φο-
ρούσε, αν προκάλεσε ή τι γύρευε
στο τάδε ή δείνα μέρος) αλλά στον
τρόπο που κοινωνικοποιήθηκε ή
εκπαιδεύτηκε ο δράστης προκει-
μένου να προβεί σε αυτού του εί-
δους την πράξη. 

Ορίζοντας τον βιασμό
Ο βιασμός είναι ένα πολύ σοβαρό

αδίκημα που ήδη από τις δεκαετίες
του ’20 και του ’30 απασχόλησε έν-
τονα τόσο τη νομική επιστήμη όσο
και την εγκληματολογία στις προ-
ηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.
Ωστόσο, πέραν των τεχνικών όρων

(π.χ. αναφορικά με την περιγραφή
της παράνομης συνουσίας) και το
πώς η κοινωνιολογία του Δικαίου
και η εξέλιξη της νομικής επιστήμης
τον αποτύπωσε από τις αρχές του
20ού αιώνα μέχρι σήμερα (στην
Κύπρο, Ο περί Ποινικού Κώδικα
Νόμος [ΚΕΦ.154], 150 [Ι)/2020])
προκειμένου να λειτουργεί η δι-
καιοσύνη, υπάρχει και μια διάσταση
που πηγαίνει πέραν της νομοτε-
χνικής διατύπωσης προκειμένου
ο όρος να καταστεί πλήρως αντι-
ληπτός ως πράξη κι ως φαινόμενο:
Είναι ο βιασμός «ως συνειδητή δια-
δικασία εκφοβισμού με την οποία
όλοι οι άνδρες κρατούν όλες τις γυ-
ναίκες σε κατάσταση φόβου», μια
άποψη που προέκυψε από το έργο
και την δράση της φεμινίστριας
Susan Brownmiller, μέσα από το
κλασικό της βιβλίο «Against Our
Will: Men, Women and Rape» του
1975.

Μπορεί έκτοτε η συζήτηση να
προχώρησε πολύ και, επί της αν-
τίληψης της Brownmiller, η κοι-
νωνιολογική συζήτηση για τον βια-
σμό, τον ορισμό του ή τo debate
για την ύπαρξη σχετιζόμενης κουλ-
τούρας πέριξ του να έδωσε πολλές
σύγχρονες ιδεολογικές κι ακαδη-
μαϊκές ζυμώσεις, ωστόσο, επί της
ουσίας, ο ορισμός εξακολουθεί να
εμπεριέχει μια διαχρονικότητα.
Ακριβώς γιατί εξακολουθούμε να
ζούμε, στις κοινωνίες μας, σε κα-
ταστάσεις έμφυλης ανισορροπίας
και γιατί στην περίοδο που δια-
νύουμε οι καταγγελίες για σεξουα-
λικές κακοποιήσεις, οι αποκαλύψεις
σε σχέση με αυτές και οι αυξανό-
μενες γυναικοκτονίες επανέρχονται
δυναμικά κι απασχολούν έντονα
την κοινή γνώμη. Υπό αυτό το βά-
ρος, το γεγονός πως η κ. Μπίκα κα-
τάγγειλε τον βιασμό της επώνυμα,

ανοικτά, χωρίς «πιξελιασμένες»
φωτογραφίες στον Τύπο ή αλλοι-
ωμένη φωνή στα βίντεο αποκτάει
ξεχωριστή σημασία και είναι κάτι
ενθαρρυντικό. Γιατί σπάει την κα-
τάσταση σιωπής που συνήθως ακο-
λουθεί τον εκφοβισμό.

Όπως ξεχωριστή σημασία οφεί-
λει να δίνεται και στον τρόπο κά-
λυψης τέτοιων ζητημάτων, ιδίως
σε δημοσιογραφικό επίπεδο, στο
οποίο αναζητείται, έναντι όλων,
σοβαρότητα γιατί όπως κατέδειξε
και η περίπτωση Παπαχρόνη –η
δίκη του οποίου είχε πρωτοφανή
κάλυψη– σκοπός μιας αμερόληπτης
και επαγγελματικής κάλυψης π.χ.
μιας υπόθεσης βιασμού είναι η πε-
ριγραφή των στυγερών σημείων
και όχι η αναπαραγωγή ενός ψυ-
χοκεντρικού δημοσιογραφικού λό-
γου που θα αναδείξει τους δράστες
ως «σταρ» και θα εξυμνήσει τον
εγκληματία σε «δημοσιότητα». 

Η κοινωνιολογική προέκταση των βιασμών
Οι ηθικοπλαστικές διελκυστίνδες, η περίπτωση Μεταξά, το victim blaming και η ορολογία του εγκλήματος στην Κύπρο

H καταγγελία, στην Ελλάδα, της Γεωργίας Μπίκα για βιασμό επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση και στην Κύπρο για
τις έμφυλες ταυτότητες και τα εγκλήματα μισογυνισμού.

Πέρα από τις διαστάσεις του φύλου
η άλλη μεγάλη διάσταση στις πολύ
σοβαρές υποθέσεις βιασμών και γυ-
ναικοκτονιών –όπως διαφαίνεται
και στην υπό εξέταση καταγγελία
στην Ελλάδα και την αντανάκλασή
της στην Κύπρο - είναι η αποτελε-
σματικότητα της Δικαιοσύνης. Από
το επίπεδο της αστυνομικής έρευνας
μέχρι το τι θα αποφανθεί το εκάστοτε
δικαστήριο. Είναι προφανές ότι σε
αυτό το επίπεδο –όπως διαφάνηκε
στην περίπτωση του «Ορέστη» αλλά
και στην υπόθεση με τις καταγγελίες
της 18χρονης Βρετανίδας υπηκόου
στην Αγία Νάπα– υπάρχουν κατά
καιρούς σοβαρά λάθη, παραλείψεις
αλλά και ο ορατός κίνδυνος του επη-
ρεασμού, της διαφθοράς και της κοι-
νωνικής ή πολιτικής ισχύος που
προκύπτει ενίοτε από την πλευρά
του φερόμενου δράστη/δραστών.
Και σε αυτό το επίπεδο αυτό που
πρέπει να αναζητηθεί σε μια σύγ-
χρονη και ενεργητική κοινωνία είναι
η χρυσή τομή προκειμένου και το

θύμα –στην προκείμενη περίπτωση
μία γυναίκα που κακοποιήθηκε σε-
ξουαλικά ή έπεσε θύμα βιασμού– ν’
αποφεύγει τον στιγματισμό ή να
μην έχει τη δέουσα προσοχή σε μια
κοινωνία με έμφυλες ανισότητες,
και η κοινωνία, συνολικά, να μην
καταργεί, στα πλαίσια ενός ακυρω-
τικού ακτιβισμού, το τεκμήριο της

αθωότητας –ακριβώς για να νομι-
μοποιείται να πιέζει σε περιπτώσεις
εξώφθαλμης αδικίας, συγκάλυψης
ή παραβίασης του περί δικαίου αι-
σθήματος με όσα μέσα διαθέτει σε
ορισμένο χρόνο και τόπο και στη
βάση των ισχύοντων κοινωνικών
συμβολαίων. Στην Κύπρο, που στη
σύγχρονη ιστορία της γνώρισε –και
γνωρίζει– πολλά περιστατικά εγ-
κληματικού μισογυνισμού και σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών,
η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία οφεί-
λουν να αφουγκραστούν τη σύγ-
χρονη συζήτηση επ΄ αυτών των θε-
μάτων ώστε να προσαρμόσουν και
την αποτελεσματικότητα των θε-
σμών τους, την παραδειγματική
εφαρμογή της Νομοθεσίας, αλλά
και να εγγυηθούν ένα πλαίσιο στο
οποίο η γυναίκα δεν θα προστα-
τεύεται μόνο από τον εν δυνάμει
βιαστή της αλλά κι ο άντρας δεν θα
καταλήγει λόγω προτύπων, παιδείας
και κοινωνικοποίησης, στο να κα-
ταλήγει τέτοιος. 

<<<<<<

Στην Κύπρο, που στη
σύγχρονη ιστορία της
γνώρισε πολλά περιστα-
τικά εγκληματικού μισο-
γυνισμού και σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης γυ-
ναικών, η Δικαιοσύνη και
η Πολιτεία οφείλουν να
αφουγκραστούν τη σύγ-
χρονη συζήτηση
επ΄ αυτών των θεμάτων.

<<<<<<

«Ένας βιαστής εκφράζει
την ανδρική του υπερο-
χή, την ακραία ρώμη
του, πάνω σε ένα αξιακό
σύστημα στο οποίο
έχει γαλουχηθεί».

<<<<<<

H υπόθεση «Ορέστη»
οφείλει να προσεγγιστεί
ως ιδιαίτερη περιπτω-
σιολογία στην Κύπρο
τόσο από τις σπουδές
φύλου όσο και από την
εγκληματολογία.

Η συζήτηση για τη Δικαιοσύνη

Yπάρχουν κατά καιρούς σοβαρά λάθη, παραλείψεις αλλά και ο ορατός κίνδυνος του επηρεασμού, της διαφθοράς
και της κοινωνικής ή πολιτικής ισχύος που προκύπτει ενίοτε από την πλευρά του φερόμενου δράστη.
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Μια κλαδική ανώτερου Θεού
Πιέσεις εδώ και καιρό ασκούσαν οι γενικοί
διευθυντές υπουργείων, με στόχο να δια-
σφαλίσουν τη χρήση λιμουζίνας επί
24ωρης βάσης. Να μπορούν δηλαδή να τη
χρησιμοποιούν και για προσωπικούς λό-
γους, όχι μόνο όσο βρίσκονται στο υπουρ-
γείο. Για αρκετό καιρό οι πιέσεις αυτές
χτυπούσαν σε τοίχο, λόγω της οικονομικής
κρίσης αλλά και των αντιδράσεων που θα
προκαλούσαν αναπόφευκτα στην κοινω-
νία. Δεν τα έβαλαν βεβαίως κάτω οι γενι-
κοί διευθυντές και μέσω της κλαδικής τους
στην ΠΑΣΥΔΗ (όσοι διερωτώνται, ναι
έχουν δική τους κλαδική που λύνει και δέ-
νει), προχώρησαν το θέμα. Συνάντησαν
κόμματα που παρά το τι ειπώθηκε δημο-
σίως ήταν αρνητικά και επιχείρησε τελικά
να το περάσει η κυβέρνηση. Χρειάστηκε
βεβαίως να δημοσιοποιηθεί το θέμα, να
τους κράξει η κοινωνία για να το αποσύρει
η κυβέρνηση κακήν κακώς. Αλήθεια επα-
φή με την πραγματικότητα δεν έχουν οι
γενικοί διευθυντές των υπουργείων. Και
άντε, οι ίδιοι ζουν στη δική τους φούσκα, η
κυβέρνηση και δη το υπουργείο Οικονομι-
κών πώς το σκέφτηκε;

••••
Δεν τελείωσε με Τορναρίτη
Στο ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα με-
τακινηθεί σίγουρα ο ευρωβουλευτής Λευ-
τέρης Χριστοφόρου όπως αναφέρουν πη-
γές στην στήλη. Το ερώτημα είναι ποιος θα
τον αναπληρώσει στο ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο. Ο αμέσως επόμενος σε σταυρούς
προτίμησης είναι ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, ο
οποίος δεν δείχνει προθυμία να αναλάβει
για δύο μόνο χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο
άνοιξε και η συζήτηση για το ενδεχόμενο
αναπλήρωσης από την πρώην βουλεύτρια
Λεμεσού Ελένη Σταύρου. Η ίδια φέρεται να
είναι θετική, όμως οι πιέσεις προς τον Νίκο
Τορναρίτη αναμένεται να συνεχίσουν με
στόχο να πάει τελικώς. Στο ενδεχόμενο
που αποδεχτεί, τότε στο κοινοβούλιο μπαί-
νει η αμέσως επόμενη σε σταυρούς προτί-
μησης Ξένια Κωνσταντίνου. 

••••
Ο τυφώνας Ατταλίδου
Δεν ήξερε ο Νίκος Νουρής με ποιον τα
έβαζε, όταν αποφάσισε να ψέξει την Αλε-
ξάνδρα Ατταλίδου ότι δημοσιοποίησε ερώ-
τηση που του απέστειλε; Η Αλεξάνδρα επα-

νήλθε δριμύτερη απαντώντας του καταλλή-
λως. «Παρ’ όλο που ο Υπουργός Εσωτερι-
κών υπηρέτησε το σώμα της Βουλής, ως
μέλος της, για σχεδόν επτά συναπτά έτη,
δεν γνωρίζει ότι οι Κοινοβουλευτικές Ερω-
τήσεις των Βουλευτών/ριών είναι αναρτη-
μένες και δημόσιες στον ιστοχώρο της Βου-
λής, και επίσης αποστέλλονται στα ΜΜΕ.
Ενδεχομένως, η έκθετη άγνοια του κ. Νου-
ρή να οφείλεται στο γεγονός ότι, στη διάρ-
κεια της πολυετούς θητείας του, κατέθεσε
μόλις 11 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με
την τελευταία να είναι αναρτημένη τον μα-
κρινό Σεπτέμβριο του 2014, παρά το ότι η
θητεία του διεκόπη τον Δεκέμβριο του
2019» ανέφερε χαρακτηριστικά και τον
έστειλε αδιάβαστο. 

••••

Η περιβόητη πρόσκληση
Η παρουσία του Ιωάννη Κασουλίδη στο
υπουργείο Εξωτερικών σίγουρα βοηθά την
εικόνα που έχουμε προς τα έξω. Έχει αρ-
κετούς ομολόγους που τον εκτιμούν βαθύ-
τατα. Το να παρουσιάζεται ωστόσο από
συγκεκριμένους κύκλους και να δημοσι-
εύεται στον Τύπο πως επειδή διορίστηκε
εκείνος υπουργός Εξωτερικών προσκλή-
θηκε από την Ουάσινγκτον είναι απλώς ψέ-
μα. Στην Ουάσινγκτον είχε προσκληθεί ο
προκάτοχός του Νίκος Χριστοδουλίδης και
απλώς άλλαξαν το όνομα, όταν ενημερώ-
θηκαν για τη διαδοχή.

••••
Ο Καδής ο επόμενος
Δεν προκάλεσε καμία έκπληξη η παραίτη-

ση του Βασίλη Πάλμα από τη θέση του υφυ-
πουργού παρά τω Προέδρω. Οι καλές σχέ-
σεις που έχει με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
και η εκμυστήρευσή του πως αν ο τέως
υπουργός Εξωτερικών διεκδικήσει θα τον
στηρίξει, προτείνοντάς τον και στη ΔΗΠΑ,
ήταν αυτό που έκανε την Πινδάρου να δυ-
σφορήσει εντόνως. Οι πιέσεις φαίνεται
πως στόχευαν προς τον Πρόεδρο με το μή-
νυμα πως δεν γίνεται η ΔΗΠΑ να δουλεύει
για τη διάσπασή μας, με αποτέλεσμα ο
Πρόεδρος να στείλει το μήνυμα πως θα
πρέπει εν ευθέτω χρόνω να ξεκαθαρίσουν
τη θέση τους όσοι στηρίζουν εμμέσως τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό έκανε και ο Βα-
σίλης Πάλμας, όμως δεν θα είναι ο μόνος.
Όπως σημειώνεται ο επόμενος που θα τον
ακολουθήσει θα είναι ο Κώστας Καδής. 
Όσοι διερωτώνται κατά πόσο ο φιλήσυχος

και εν πολλοίς χλιαρός Καδής είναι έτοιμος
για μία τέτοια τολμηρή κίνηση, αποχώρη-
σης της καρέκλας, να θυμίσουμε πως και
επί 2008, όταν το ΔΗΚΟ στήριξε τον Δημή-
τρη Χριστόφια, εκείνος στήριξε τον Ιωάννη
Κασουλίδη. Μάλιστα διατηρεί εξαιρετικές
σχέσεις με τη σύζυγο του Νίκου Χριστο-
δουλίδη Φιλίππα Καρσερά. 

••••
Η σύσκεψη στο ΥΠΕΞ
Θα είναι όμως μόνο οι Πάλμας και Καδής οι
αποχωρούντες; Εδώ και μέρες υπάρχει η
φημολογία κοινής συνάντησης στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών προτού αποχωρήσει ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης γι’ ανταλλαγή απόψε-
ων και συντονισμού. Στη συνάντηση όπως
λέγεται παρευρέθηκαν ο Βασίλης Πάλμας,
ο Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Κώστας Καδής
και ακόμα ένας υπουργός που φέρεται να
δυσφορεί με την πολιτική της Πινδάρου.
Προσεχώς κοντά σας. Υπάρχει βεβαίως και
άλλος υπουργός ο οποίος ενώ δίδει κομμα-
τικά διαπιστευτήρια και διατηρεί πολύ κα-
λές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ,
γλυκοκοιτάζει και την περίπτωση Χριστο-
δουλίδη. Ποιος να είναι άραγε; Προσεχώς
κοντά σας. 

Η επιστροφή των μεγάλων μάγων

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

Ο Πάλμας και δύο υπουργοί 
Η παραίτηση Πάλμα δεν ήταν ακριβώς πα-
ραίτηση. Ήταν ένας εξαναγκασμός σε πα-
ραίτηση, σύμφωνα με πληροφορία που
έρχεται κατευθείαν από τον Λόφο. Όπως
ανέφερε η πηγή μου, «ο Πάλμας φέρεται
να στηρίζει Χριστοδουλίδη και να έχει μά-
λιστα εκδηλωθεί και εντός και εκτός κυ-
βέρνησης, κάτι που κρίθηκε ανεπίτρεπτο
αλλά και επικίνδυνο από την Πινδάρου.
Με την άσκηση των κατάλληλων και απο-
τελεσματικών πιέσεων, επιτεύχθηκε η
υποβολή παραίτησης με συνοπτικές μάλι-
στα διαδικασίες».

Η πηγή μου υποστηρίζει ότι τα μηνύματα
που έφτασαν από την Πινδάρου στον Λό-
φο τόσο για τον Πάλμα, όσο και για άλλα
δύο πολύ σημαντικά στελέχη της κυβέρ-
νησης και του Υπουργικού Συμβουλίου,
ήταν «ξεκάθαρα και κοφτά». Οι… Χριστο-
δουλικοί θα πρέπει «είτε να εκδηλωθούν
και να παραιτηθούν ως όφειλαν, είτε να
παυθούν».

Με τον Πάλμα, ο οποίος φαίνεται πως ανέ-
πτυξε συγκεκριμένη και «απαγορευμένη»
δραστηριότητα, η διαδικασία προχώρησε
τάχιστα. «Μπορεί ο υφυπουργός να επικα-
λέστηκε προσωπικούς λόγους για την πα-
ραίτησή του αλλά όλοι στον Λόφο γνωρί-
ζουν ότι οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί»,
μου ανέφερε. Σε ό,τι αφορά τους δύο
υπουργούς που φέρονται να έχουν ανέβει
στο άρμα του Χριστοδουλίδη η πληροφό-
ρηση που έχω είναι πως τους έγιναν συγ-
κεκριμένες συστάσεις αλλά και προειδο-
ποιήσεις με ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα
για να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. 

Αν και τα ονόματά των δύο υπουργών
έχουν διαρρεύσει, δεν πρόκειται επί του
παρόντος να τα κοινοποιήσω. Σας δίνω
όμως δύο hints: Ο ένας έχει παρελθόν με
τις αντιπαραθέσεις και διασπάσεις εντός
του ΔΗΣΥ, ο άλλος έχει παρελθόν με δια-
φορετικές υπουργικές θέσεις σε διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις. Πάντως, οι εξελίξεις

δεν ευχαριστούν κανέναν. Στο χριστοδου-
λιδικό στρατόπεδο άρχισε η γκρίνια για
επιθέσεις κάτω από τη μέση, στην Πινδά-
ρου επαναλαμβάνονται οι κατηγορίες για
επιχείρηση διάσπασης του κόμματος. 

Ο μεγάλος Νίκος πάντως επέλεξε ξεκάθα-
ρα να στηρίξει Αβέρωφ και το έκανε όχι
μόνο με τους μέχρι τώρα χειρισμούς σε
υπουργούς και υφυπουργούς του, αλλά
και με δημόσιες δηλώσεις. Στη συνέντευ-
ξή του στο «Σίγμα» αποκάλυψε τις επαφές
που είχε με Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ
για να αποφευχθεί ένα ρήγμα στον ΔΗΣΥ.
Και κατέληξε στην ξεκάθαρη δήλωση ότι
θα σεβαστεί τις διαδικασίες του κόμματος,

το οποίο επέλεξε ή θα επιλέξει τον Μάρ-
τιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ήταν η πρώτη
φορά που ξεκάθαρα στήριξε Αβέρωφ και
άφησε σκιές κατά του Χριστοδουλίδη ότι
αρνήθηκε να ακολουθήσει τις διαδικασίες
που θα απέτρεπαν τη διχόνοια στο κόμμα. 

Πιέσεις και στον Κούσιο 
Ο Κυριάκος Κούσιος επιστρέφει στον Λό-
φο για να αντικαταστήσει τον Πάλμα. Η
αποχώρησή του από την κυβέρνηση του
φίλου του, του Νίκου, τον περασμένο Ιού-
νιο, κράτησε μόνο λίγους μήνες. Θα έλεγε
κάποιος ότι ο μεγάλος Νίκος έκανε πράξη
όσα οι υπόλοιποι διαλαλούν για ανακύ-
κλωση, φέρνοντας ξανά στον Λόφο τον

Κυριάκο. Απ’ όσα όμως ακούω η επιστρο-
φή του τέως κυβερνητικού εκπροσώπου,
σε θέση υφυπουργού, δεν ήταν εύκολη
υπόθεση. Ο μεγάλος Νίκος χρειάστηκε να
ασκήσει μεγάλη πίεση στον παλιό του συ-
νεργάτη και φίλο, ο οποίος δεν έδειξε από
την αρχή ενθουσιασμένος να αναλάβει το
υφυπουργείο παρά τω Προέδρω. 

Θυμίζω πως τον Ιούνιο ο Κούσιος δήλωνε
ότι η αποχώρηση από την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη ήταν δική του επιλογή, αφού ο
Πρόεδρος του είχε προτείνει άλλη θέση
αλλά ο ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει. 
Εγκυρότατη πηγή μου ανέφερε ότι ο Κού-
σιος αρχικά αρνήθηκε την πρόταση Ανα-
στασιάδη αλλά αυτός του άσκησε υπερβο-
λική πίεση, εκμεταλλευόμενος και την
προσωπική τους σχέση και φιλία για να
εκμαιεύσει το «ναι» του. Είναι και η κατά-
σταση στον Λόφο…

Εγώ δεν θα γίνω Γιολίτη
Πολύ συζητείται σε πηγαδάκια πολιτικών
και δημοσιογράφων η «κόντρα» Αναστα-
σιάδη - Παμπορίδη. Ο μεγάλος Νίκος σε
συνέντευξή του στο «Σίγμα» ανέφερε πως
ο Παμπορίδης θα μπορούσε να ήταν και
σήμερα υπουργός του εάν τον διόριζε
υπουργό Εμπορίου ή Άμυνας, όπως του εί-
χε ζητήσει. Ο Αναστασιάδης, είπε πως του
απάντησε πως αν θέλει να μείνει στην κυ-
βέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει από το
υπουργείο Υγείας, κάτι που ο ίδιος απέρ-
ριψε. Ο πρώην υπουργός πέρασε γρήγο-
ρα στην αντεπίθεση δηλώνοντας τη θλίψη
του για τις αναφορές Αναστασιάδη. Και το
έκανε με λέξεις που μάλλον θα ενόχλη-
σαν τον Πρόεδρο.

Όπως ανέφερε η δήλωση του Αναστασιά-
δη δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και
συνέχισε: «Θέλω να ελπίζω ότι δεν άρχισε
να τον απατά η μνήμη του». Τον προέτρε-
ψε μάλιστα να ανατρέξει σε δύο στενούς
του συνεργάτες που ήταν παρόντες, όταν
επιχείρησε να του προτείνει άλλο χαρτο-
φυλάκιο από αυτό της Υγείας. Και κατέλη-

ξε με μια… βόμβα: «Ο θεσμός του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας είναι η βάση του
πολιτεύματος και είναι ιερός. Όλοι έχουμε
ευθύνη να τον προστατεύσουμε και να
μην τον εξευτελίζουμε. Σε ό,τι με αφορά
αυτό έπραξα και αυτό προτίθεμαι να συνε-
χίσω να πράττω». Με λίγα λόγια ο Γιώρκος
έστειλε το μήνυμα πως δεν θα γίνει Emi-
ly in Paris και να δημοσιοποιεί τις συνομι-
λίες του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Υπάρχει όμως και μια σημαντική ερώτηση:
Θα υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση εάν το
όνομα Παμπορίδη δεν απασχολούσε σο-
βαρά (πια) την Εζεκία Παπαϊωάννου αλλά
και το πριγκιπάτο; 

Η συνέχεια της κόντρας, εάν υπάρξει, για-
τί σε κάποιους ίσως να μην συμφέρει και
τόσο, προβλέπεται συναρπαστική.

Καλώς τους!
Πολύ γνωστός παράγοντας, φίλος και συ-
νεργάτης του Ιωάννη Κασουλίδη, σχολία-
σε σε πηγαδάκι με δημοσιογράφο την…
ετεροχρονισμένη αποδοχή του υπουργού
από κάποιους δημοσιογράφους και άλ-
λους. «Με αγαλλίαση βλέπουμε νέους
φαν της πολιτικής κουλτούρας του Κασου-
λίδη να εκφράζονται με θαυμασμό φτά-
νοντας μάλιστα και στα όρια της υπερβο-
λής», είπε. Σημείωσε ωστόσο πως κάποιοι
από αυτούς ήταν υπέρμαχοι της «υπέρβα-
σης» το 2008 και μεταξύ Κασουλίδη και
Χρστόφια κάλεσαν τον κόσμο να ψηφίσει
Χριστόφια «για να λύσει το Κυπριακό». 
« Όσοι ξέρουν από μέσα πώς λειτουργεί ο
Ιωάννης γνωρίζουν ότι σε θέματα εθνικών
συμφερόντων είναι πολύ πιο σκληρός και
από τους σκληρούς. Απλώς δεν βγαίνει
στα παράθυρα να κάνει εξωτερική πολιτι-
κή με κορώνες και να προσελκύει τα λά-
θος ακροατήρια», συμπλήρωσε.

ΚΟΥΙΖ: Ποιο στέλεχος της Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου «σχίζει πανιά» για το ενδεχόμενο
το ΑΚΕΛ να στηρίξει συγκεκριμένο υπο-
ψήφιο; Αληθεύει πως έχει εμμέσως απει-
λήσει ακόμα και με παραίτηση; 

Η παραίτηση Πάλμα, οι δύο υπουργοί και μία ανακύκλωση

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο Βασίλης Πάλμας αποχωρεί από το
κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο θα μεί-
νει στη μνήμη μας ως μία μετριοπα-
θής και αξιοπρεπής παρουσία στον
πολιτικό χώρο. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΑΣ

Πώς το είπε ο Μαρξ; Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα.

Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη... 
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Παραιτήθηκε και ο Πάλμας. Αναμενόμενη
κίνηση για όσους γνωρίζουν την ψιθυρολογία
για την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. Από
καιρό τώρα άλλωστε διακινείτo η φήμη ότι
ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω θα αναλάβει
επιτελάρχης του τέως υπουργού Εξωτερικών

εφόσον μπει επίσημα στην κούρσα των προεδρικών
εκλογών. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι θα σύρει
μαζί του και τη ΔΗΠΑ, όπως λένε άλλες πληροφορίες, αν
και αυτό αφορά περισσότερο το παραπολιτικό ρεπορτάζ.
Σήμερα ας μείνουμε στο γεγονός της παραίτησης ενός
ακόμα μέλους της κυβέρνησης και στη σημειολογία της. 

Κατ’ αρχάς είναι δίκαιο πιστεύω να λεχθεί, τώρα που ο
Βασίλης Πάλμας βρίσκεται στην έξοδο, ότι πρέπει να του
πιστωθεί μια μετρημένη και σοβαρή παρουσία. Σε μια κυ-
βέρνηση δεν είναι όλα τα δάκτυλα ίδια, εξ ου και ο συγκε-
κριμένος αποχωρεί με θετικό πρόσημο. Απ’ εκεί και πέρα,
τα όποια προσωπικά χαρακτηριστικά της παραίτησης
έχουν ελάχιστο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει να
μας ενδιαφέρει είναι το μεγάλο κάδρο σε σχέση με τις
προεδρικές εκλογές. Εκεί όπου εμπεριέχονται οι παραιτήσεις
των Χριστοδουλίδη και Πάλμα, καθώς και η φημολογούμενη
συμπάθεια προς τους δύο από κάποιους συναδέλφους τους
υπουργούς. Αυτή είναι η μια όψη του κυβερνητικού νομί-
σματος. Η άλλη, έχει στο επίκεντρο την εξαγγελθείσα υπο-
ψηφιότητα Αβέρωφ και το «σύστημα ΔΗΣΥ» που την πε-
ριβάλλει. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο όψεις πρέπει να
εξεταστούν μέσα από το πρίσμα της «ανανέωσης της Συμ-
φωνίας». Είχε μιλήσει γι’ αυτό ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν ανακοίνωσε την επιδίωξη της
παράταξης για ανανέωση του συμβολαίου με την κοινωνία
ώστε να επιτευχθεί η παραμονή στην εξουσία. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν εξαιρεί κανείς τον
εαυτό του, σε όποια «κυβερνητική» πλευρά και αν βρίσκεται,
από αυτό τον στρατηγικό στόχο. Οι πρώτοι που καλούνται
να το απαντήσουν είναι οι παραιτηθέντες υπουργοί, ιδι-
αιτέρως ο Νίκος Χριστοδουλίδης εάν τελικά αποφασίσει
να τρέξει στην κούρσα των εκλογών ως ανεξάρτητος. Εδώ
βρίσκεται η ουσία. Nα γίνει ξεκάθαρο σε ποια πολιτική
βάση εδράζεται μια υποψηφιότητα για τις προεδρικές,
πρώην μέλους της κυβέρνησης, εάν δεν διαφοροποιείται
από όσα έγιναν τα τελευταία εννέα χρόνια. Και τότε θα
μετρηθεί, επί του εδάφους πια, πόσο πείθει ως εναλλακτική
μια υποψηφιότητα, όταν δεν αποστασιοποιείται από το
ηθικό έλλειμμα που βαραίνει τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. 

Διδακτικό παράδειγμα, από την πρόσφατη επικαιρότητα:
Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Transparency In-
ternational η Κύπρος, σε σύνολο 180 χωρών, υποχώρησε
στην 52η θέση του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. Ένα
σκαλί κάτω από την περσινή χρονιά. Πρόκειται για μια
πορεία σταθερής καθόδου σε μια κλίμακα όπου το 0 ανα-
φέρεται σε ένα εξαιρετικά διεφθαρμένο κράτος και το 100
σε ένα αδιάφθορο κράτος. Ας σημειωθεί ότι στον πάτο,
όπου κατρακυλάμε ελέω διαβατηρίων και θεσμικής δια-
φθοράς, βρίσκονται χώρες όπως η Σομαλία, η Συρία και η
Βενεζουέλα. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, πώς
τοποθετούνται οι επίδοξοι υποψήφιοι για την προεδρία
της Δημοκρατίας. Εάν καταδικάζουν δηλαδή τις κυβερνητικές
επιλογές, οι οποίες αποδεδειγμένα έβλαψαν τη φήμη και
την υπόληψη της Κύπρου σύμφωνα με διεθνώς αναγνω-
ρισμένα στοιχεία. Με βάση τις έως τώρα δηλώσεις των
τέως και νυν κυβερνητικών στελεχών δεν υπάρχει καμία
ένδειξη διαφοροποίησης από τη διακυβέρνηση Αναστα-
σιάδη. Ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου επιδιώκει «ανανέωση της
Συμφωνίας». Όσο για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, από τη
στιγμή που συνεχίζει να δηλώνει υπερήφανος για το κυ-
βερνητικό έργο, βάσιμα υποθέτουμε ότι ανάλογη «Συμφωνία»
προτίθεται να κομίσει στην κοινωνία. 

Στο διά ταύτα, όταν κοπάσει ο κουρνιαχτός των παραι-
τήσεων το κυρίαρχο δίλημμα θα αφορά στη συνέχιση ή μη
της σημερινής διακυβέρνησης. Γιατί το διακύβευμα του
2023 έχει να κάνει κυρίως με αυτό: την αλλαγή. Στον δρόμο
για τις εκλογές από τη μία πλευρά στοιχίζονται όσοι επιθυμούν
παράταση της σημερινής διακυβέρνησης και από την άλλη
όσοι θέλουν να γυρίσουμε σελίδα. Αυτή τη φορά δεν θα
έχει κανείς την πολυτέλεια να κινηθεί στην γκρίζα ζώνη,
γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Αργά ή γρήγορα,
όλοι θα αναγκαστούν να μιλήσουν για την ταμπακιέρα.

Η ανανέωση
της Συμφωνίας

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν στην
Βουλή για τη χρήση λιμουζινών επί 24ωρου
βάσεως από ακόμα επτά αξιωματούχους
αποσύρθηκαν τελικά. Και γιατί αποσύρ-
θηκαν; Για να ικανοποιηθεί τάχα μου το
περί δικαίου αίσθημα. Ή για να το θέσω

αλλιώς, επειδή υπήρξε λαϊκή κατακραυγή. Και κάπως
έτσι ξαναμπήκε το θέμα των λιμουζινών στο συρτάρι
μέχρι την επόμενη φορά,η οποία δεν θα αργήσει να
είστε σίγουροι,που θα επανέλθει δριμύτερα. Διότι τα
προνόμιά τους οι υψηλοί αξιωματούχοι δεν είναι προφανώς
διατεθειμένοι να τ’ αποχωριστούν ό,τι κι αν συμβαίνει
γύρω τους. Όπως δεν είναι διατεθειμένοι ούτε και οι αρ-
μόδιοι υπουργοί και λοιποί κυβερνώντες να συναισθανθούν
τι συμβαίνει εκεί έξω, εξου και επαναφέρουν το θέμα
με τις λιμουζίνες ξανά και ξανά, αδιαφορώντας για τις
πραγματικές συνθήκες του κόσμου.

Τι κι αν έχουμε πανδημία, τι κιαν οι πολίτες εδώ και
δύο χρόνια δεινοπαθούν ποικιλοτρόπως από τις παρε-
νέργειες αυτής της τρομαχτικής κατάστασης; Αυτοί τον
χαβά τους. Μη μου τις λιμουζίνες τάραττε! Και το πιο
εξωφρενικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι πως άπαντες
θεωρούν τώρα πως με την απόσυρση των κανονισμών
όντως ικανοποίησαν το περί δικαίου αίσθημα. Και πως
μας έπεισαν πως ο βαθύτερος λόγος της απόσυρσης
ήταν η (εκ των υστέρων) ανάγκη τους να το ικανοποι-
ήσουν. Χωρίς να τους περνά από το μυαλό πως ευλόγως
θα διερωτηθούμε γιατί αυτή την ανάγκη δεν την αι-
σθάνθηκαν εκ των προτέρων.

Τι ακριβώς τους εμπόδιζε να λογαριάσουν το περί δι-
καίου αίσθημα προτού καταθέσουν τους κανονισμούς;
Μήπως άραγε ευελπιστούσαν να τους περάσουν στα
μουλωχτά και δεν τους βγήκε η ευχή; Διότι τα περί
δικαίου και τα λοιπά δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος
που να τα καταπίνει αμάσητα. Ειδικά όταν αναλογιστεί
την προϊστορία της υπόθεσης «λιμουζίνες» και επαναφέρει
στη μνήμη του όλες τις προσπάθειες που έγιναν τα τε-
λευταία χρόνια –από την οικονομική κρίση και μετά–
να διατηρηθούν, βρέξει χιονίσει, τα προνόμια των υψηλών
αξιωματούχων ώστε να συνεχίσουν αμέριμνοι να ζουν
στην κοσμάρα τους και μακριά από την πραγματικότητα
των πολιτών. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια έγινε από
τον πρώην υπουργό Οικονομικών, τον κ. Γεωργιάδη, ο
οποίος ζήτησε από τη Βουλή να τροποποιηθεί ο σχετικός
κανονισμός ώστε να παραχωρηθεί σ’ ένα μεγάλο αριθμό
αξιωματούχων το δικαίωμα να μεταβαίνουν σπίτι τους
με τις κρατικές λιμουζίνες. Κι αυτό γιατί όπως είχε πει,
υπάρχουν «πρακτικές δυσκολίες» λόγω των εκτός κα-
νονικού ωραρίου υπηρεσιακών και κοινωνικών τους
υποχρεώσεων (φοβερές ομολογουμένως αυτού του είδους
οι δυσκολίες!). Και τώρα τα ίδια Παντελάκη μου,τα ίδια
Παντελή μου, με μια ωστόσο σημαντική διαφορά: την
πανδημία.

Όταν ακόμα και μεσούσης της πανδημίας το θέμα
των λιμουζινών επανέρχεται τότε τα περί ικανοποιήσεως
του αισθήματος δικαίου είναι κουραφέξαλα, τα οποία
εξοργίζουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες παρά να
τους καθησυχάζουν. Γιατί τους εξοργίζουν; Διότι πλέον
αποδεικνύεται πανηγυρικά πως οι υψηλοί αξιωματούχοι
όχι μόνο αδιαφορούν για το τι συμβαίνει γύρω τους αλλά
θεωρούν πως δικαιωματικά πρέπει να διαχωρίζονται
από τους κοινούς θνητούς- ακόμα και σε συνθήκες παν-
δημίας, λες και επιτελούν κάποιο ανώτερο λειτούργημα
ή λες και έχουν αποστολή να σώσουν ζωές. Και αυτή η
νοοτροπία δεν εξαλείφεται με απόσυρση κανονισμών
αλλά με τη διαγραφή οποιουδήποτε πολιτικού αποδεικνύει
πως όταν μιλά για περί δικαίου αίσθημα, δεν είναι σε
θέση καν να αντιληφθεί για ποιο πράγμα μιλάει. Στις
εποχές που διανύουμε τέτοιου είδους προνόμια έπρεπε
να ήταν ήδη καταργημένα.

Και οι ίδιοι οι αξιωματούχοι θα έπρεπε να τα είχαν
ήδη αποποιηθεί ως ένδειξη σεβασμού στους συνανθρώ-
πους τους. Και όσο για το περί δικαίου αίσθημα, ας εξε-
ρευνήσουν πρώτα το εννοιολογικό του βάθος και μετά
να το επικαλούνται. Διαφορετικά ισχύει αυτό που λέει
ο ποιητής. Όσο εξακολουθούν να μην έχουν τίποτα να
πουν να πάψουν επιτέλους να ενοχλούν τις λέξεις και
μέσω αυτών την αξιοπρέπεια του κόσμου.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Διαγνώστηκε θετική στις 31
Δεκεμβρίου στις 23.30 και η
μητέρα της δηλώθηκε ως στε-
νή επαφή στις 2 Ιανουαρίου.
Τρεις εβδομάδες αργότερα,
στις 21 Ιανουαρίου, «ξύπνη-

σε» η ιχνηλάτηση των υπηρεσιών του υπουρ-
γού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα. Απέστειλε
τηλεφωνικό μήνυμα, sms, στη μητέρα του
παιδιού, 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο
οποίο αναφερόταν: «Έχετε αξιολογηθεί ως
στενή επαφή», παραπέμποντας σε σύνδεσμο
(link) με οδηγίες για τη διευθέτηση εξέτασης
rapid test. 

Με απλά λόγια, η πλατφόρμα και η ιχνη-
λάτηση του κ. Χατζηπαντέλα «θυμήθηκαν»
να κάνουν τη δουλειά τους, μετά την πάροδο
αρκετών εβδομάδων, γεγονός που δημιουργεί
εύλογα ερωτηματικά για τη σοβαρότητα
των υπηρεσιών και του συστήματος του
οποίου προΐσταται ο Υπουργός της Υγείας
μας. Υπό μια έννοια, με τον τρόπο που ενήρ-
γησαν οι υπηρεσίες του κ. Χατζηπαντέλα
διασφάλισαν ότι όλοι θα έχαιραν άκρας

υγείας, αφού πέρασαν αρκετές βδομάδες
και συνεπώς το κρούσμα είχε αποδεσμευθεί
(10 Ιανουαρίου) από τον γιατρό του, ως
επίσης και η μητέρα του κρούσματος που
είχε κάνει εξετάσεις PCR πολύ πριν «ξυ-
πνήσει» η υπηρεσία ιχνηλάτησης. Ωστόσο,
υπό μια άλλη έννοια, τη μοναδική που λο-
γίζεται ως σοβαρή, το περιστατικό κατα-
δεικνύει το επίπεδο και της υπηρεσίας ιχνη-
λάτησης του Υπουργείου Υγείας. Και καθιστά
σαφές ότι η εν λόγω υπηρεσία, στην καλύ-
τερη περίπτωση και με κάθε επιείκεια, υπο-
λειτουργεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας
συνάνθρωπός μας να νοσεί, να ενημερώνεται
το «κρατικό σύστημα» για τις στενές του
επαφές εμπρόθεσμα, εντός 48 ωρών και να
αποστέλλεται smsτρεις εβδομάδες αργότερα.
Και μάλιστα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
Ποιος πραγματικά στέλνει sms με τέτοιο
περιεχόμενο 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα;
Ακόμη και εάν πρόκειται για κάποιο λογι-
σμικό, δεν μπορεί να ρυθμιστεί για να στέλνει
μηνύματα σε πιο νορμάλ ώρες; Συντονισμός
υπάρχει; Τι λέει ο κύριος Χατζηπαντέλα; 

Υπάρχει βεβαίως και συνέχεια για τους
λογικά σκεπτόμενους. Αφού η υπηρεσία
ιχνηλάτησης έστειλε sms, έστω και εκπρό-
θεσμα, όταν ξύπνησε, τρεις εβδομάδες αρ-
γότερα, δεν έπρεπε στη συνέχεια να ελέγξει
κατά πόσον η μητέρα έκανε το rapid test,
που της ζητήθηκε, προκειμένου να κατα-
γραφεί ως κρούσμα ή να αποδεσμευθεί; Δυ-
στυχώς ούτε αυτό έγινε. Όλη λοιπόν η
δράση τής εν λόγω υπηρεσίας, περιορίστηκε
σε ένα εκπρόθεσμο sms, 20 λεπτά μετά τα
μεσάνυχτα, χωρίς καμιά ουσιαστική ενέργεια. 

Τα ερωτηματικά είναι βεβαίως πολλά.
Ποιος ευθύνεται; Η πλατφόρμα και τα λο-
γισμικά του κυπριακού κράτους; Ή η υπη-

ρεσία «ιχνηλάτησης»;  Κατά τη δική μου
άποψη και οι δύο. Γιατί εάν δεν έχουν τη
δυνατότητα συντονισμού, τότε όλο το σύ-
στημα νοσεί. Με αποτέλεσμα κάποιες «στε-
νές επαφές» να λαμβάνουν μηνύματα εκ-
πρόθεσμα, καθιστώντας την ιχνηλάτηση
που υποτίθεται ότι θα δράσει προληπτικά
για το κοινό καλό, άλλη μια υπόθεση άνευ
περιεχομένου. Τουλάχιστον σε μερικές πε-
ριπτώσεις.

Όλα αυτά, όταν συμβαίνουν, δεν μπορούν
παρά να ενισχύουν το επίπεδο αμφισβή-
τησης στο οποίο κατατάσσεται ο υπουργός
Υγείας. Με δική του ευθύνη. Ως αποτέλεσμα
της πολιτικής του αλλά και της επικοινω-
νιακής του αδυναμίας. 

Ένα από τα πλέον πρόσφατα παραδείγ-
ματα, αφορά στη «διαφήμιση» που έκανε
ο κ. Χατζηπαντέλα για το εμβόλιο Moderna,
υποστηρίζοντας ότι «σήμερα, το εμβόλιο
της Modernaείναι το καλύτερο που υπάρχει
στον κόσμο» ως επίσης και «το πιο ακριβό»
(Καθημερινή 23 Δεκεμβρίου). Δηλαδή όσοι
κάναμε άλλα εμβόλια, έχουμε υποδεέστερη

κάλυψη; Ήταν λιγότερο καλά; Μήπως επειδή
ήταν φτηνότερα; Τι είδους δήλωση είναι
αυτή από έναν Υπουργό Υγείας; Αν και προ-
φανής στόχος του κ. Χατζηπαντέλα, όσο
μπορώ να τον ερμηνεύσω, ήταν μάλλον να
πείσει τον κόσμο να κάνει και το εμβόλιο
της Moderna, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί
σε κάποιες περιπτώσεις είναι στην καλύτερη
περίπτωση αδόκιμες (για τον ίδιο) και προ-
φανέστατα αναποτελεσματικές. Πραγματικά
δεν έχω ακούσει άλλον Υπουργό Υγείας,
τουλάχιστον εντός Ε.Ε., ο οποίος να χρη-
σιμοποιεί τέτοιες μεθόδους για να πείσει
τον κόσμο να εμβολιαστεί. Ή να μην είναι
σε θέση να αποστηθίσει ένα όνομα φαρ-
μάκου, το οποίο επιδιώκει να παρουσιάσει
σε μια συνέντευξη Τύπου. Για να αποφύγει
αν μη τι άλλο τα τραγελαφικά σαρδάμ. Τα
οποία ακόμη και εάν προκαλούν χαμόγελα
(για να το θέσουμε ευγενικά), σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν μας κάνουν να αισθανόμαστε
ασφαλέστεροι. Το αντίθετο!

Σσσς… κοιμάται η ιχνηλάτηση του υπουργού Υγείας
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Δεν γνωρίζω αν η Πινδάρου αιφ-
νιδιάστηκε, όταν άκουγε το πρωί
της Παρασκευής τον Αλέκο Τρυ-
φωνίδη να λέει στην Κατερίνα
Ηλιάδη πως «Αβέρωφ και Αναστα-
σιάδης [πρέπει] να προσκυνούν

κάθε μέρα και να κάνουν μετάνοιες σε μας, όχι
να κάνουν παράπονο». Μία τοποθέτηση που
προέκυψε όταν η δημοσιογράφος ανέφερε στον
θερμόαιμο βουλευτή το παράπονο του ΔΗΣΥ
προς τη ΔΗΠΑ για το γεγονός ότι στηρίζουν
τον Νίκο Χριστοδουλίδη έναντι του Αβέρωφ
Νεοφύτου. 

Δεν νομίζω να έπεσαν πολλοί από τα σύννεφα,
όταν ο κ. Τρυφωνίδης αποκάλυψε εμμέσως πως
οι σχέσεις Δημοκρατικού Συναγερμού και Δη-
μοκρατικής Παράταξης δεν βασίζονταν ποτέ
σε κοινές αρχές και αξίες, αλλά σε αλληλοεξυ-
πηρέτηση συμφερόντων. Η ΔΗΠΑ προφανώς
και επωφελήθηκε με διορισμούς ημετέρων και
άπλετη εξουσία όμως για όλα αυτά έδωσε αν-
ταλλάγματα. Οι Καρογιανικοί ήταν ένας λόγος
που ο Νικόλας Παπαδόπουλος έμεινε εκτός β΄
γύρου –διευκολύνοντας τον Αναστασιάδη να
επανεκλεγεί– και ένας σημαντικός παράγοντας
για τον οποίο το κοινό μέτωπο της αντιπολί-
τευσης που στηνόταν μέχρι την παραμονή των
εκλογών κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος την
επόμενη μέρα. Μεταξύ κατεργαρέων, λοιπόν,
ας υπάρχει ειλικρίνεια. 

Η ΔΗΠΑ είναι επίσης το κόμμα που δηλώνει
πιστό στις παρακαταθήκες του Σπύρου Κυπρια-
νού. Του πολιτικού προσώπου που ανακάλυψε
την αξία της κομματικής ταυτότητας. Για την
περιβόητη κομματική ταυτότητα που αποτελούσε
προϋπόθεση για πρόσληψη στο Δημόσιο, πολλά
συναγερμικά στελέχη μιλούσαν απαξιωτικά και
σκωπτικά. Όμως εδώ είναι ενδιαφέρον να εν-
τοπίσουμε ποιοι από αυτούς που κάποτε γε-
λούσαν και έψεγαν το ΔΗΚΟ για την επινόηση
της κομματοκρατίας ερυθριούν από ντροπή
σήμερα.  Όχι για τα όσα είπε ο Τρυφωνίδης
περί τεμενάδων. Ούτε γιατί θυμήθηκαν πως η
ΔΗΠΑ είναι κακή μόλις ο Βασίλης Πάλμας έδειξε
την προτίμησή του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη
και πίεσαν για την παραίτησή του. Να ντρέπονται
για το ότι ο Συναγερμός, το κόμμα που υποσχέ-
θηκε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις, που θα οδη-
γήσουν στην αξιοκρατία, ακολουθεί πλέον με
μαθηματική ακρίβεια τη συνταγή του Σπύρου. 

Κορυφή στο παγόβουνο ήταν το πρόσφατο
σκάνδαλο βολέματος της πρώην αθλήτριας και
αριστίνδην υποψήφιας του ΔΗΣΥ για τις βου-
λευτικές εκλογές, την οποία παράτυπα ανα-

βάθμισαν από Ε5 σε Α8 κλίμακα. Θα αναμέναμε
πως κάποιος θα έβρισκε το θάρρος να απολογηθεί
μετά την αποκάλυψη, ιδιαίτερα όταν αυτή η
περίπτωση θα εξεταστεί από τις αστυνομικές
αρχές. Όμως μας κούνησε με ύφος το δάκτυλο
η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν, εξη-
γώντας πως η εν λόγω αθλήτρια πρόσφερε τα
μέγιστα στον κυπριακό αθλητισμό. Πολλοί άλλοι
αθλητές πρόσφεραν τα μέγιστα. Αθλητές οι
οποίοι προφανώς δεν ανήκουν στο κόμμα της
και γι’ αυτό κανένας δεν ένιωσε την ανάγκη
να τους βολέψει μέσω παρατυπιών. 

Το ίδιο προκλητικά απάντησαν όταν απο-
καλύφθηκε και η υπόθεση των τεσσάρων συ-
νεργάτιδων του Προέδρου το προηγούμενο
διάστημα. Των πολιτικών διορισμών που ενώ
τα καθήκοντά τους τερματίζονται με τη λήξη
της θητείας Αναστασιάδη, επιχειρήθηκε να  με-
τατραπούν σε αορίστου χρόνου για να μείνουν
στο Δημόσιο μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.

Ένα συρφετό κομματοκρατίας, όπου ο πιο
στενός κύκλος κάπου και κάπως πάντα βολεύεται.
Από τον Γιάννη Γιαννάκη που με πλαστό απο-
λυτήριο διορίστηκε επίτροπος Εθελοντισμού,
στους άριστους των αρίστων όπου ο ένας εξ
αυτών κατέληξε στη φυλακή. Ένα κομματικό
βόλεμα από την εποχή που η Σάβια Ορφανίδου,
επιλέχθηκε να μετακινηθεί στο γεμάτο κύρος
πόστο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
στο Λουξεμβούργο, μέχρι και το μέλος του Πο-
λιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ που αποφάσισε αυ-
θαίρετα να εγκατασταθεί και να πληρώνεται
ως αποσπασμένη δασκάλα στις Βρυξέλλες.

Δεν αναμέναμε βεβαίως πως η αξιοκρατία
θα εφαρμοζόταν ως εκ θαύματος. Αναμέναμε
τουλάχιστον να μην επικρατούσε όλη αυτή η
υποκρισία. Υποκρισία, δεδομένου ότι αυτό ήταν
το κόμμα που υποσχέθηκε πως θα μας μεταρ-
ρύθμιζε. Που θα φρόντιζε ώστε οι καλύτεροι
να μπαίνουν αξιοκρατικά σε θέσεις κλειδιά για
να πάρουν τον τόπο μπροστά. Γι’ αυτούς λοιπόν
τους λόγους διερωτόμαστε αν υπάρχει κανείς
στον ΔΗΣΥ από εκείνους που σνόμπαραν το
ρουσφέτι του Σπύρου, που ολοφύρονταν με τα
τσιεκκούθκια του Χριστόφια και διαμαρτύρονταν
για το «Andros and his people» που να ένιωσε
έστω και για μια στιγμή ντροπή, όταν διαπίστωσε
πως το κράτος μας συναγερμοποιήθηκε πλήρως
στη διάρκεια της δικής τους φρουράς. Ιδιαίτερα
όταν αντιλήφθηκαν ότι συναγερμοποιήθηκε
όχι με τους πιο ικανούς, ούτε με τις πιο διαφανείς
διαδικασίες. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εδώ Συναγερμός 

stavros.christodoulou@gmail.com

Μη μου τις
λιμουζίνες τάραττε!

economidoum@kathimerini.com.cy

Ιταλοί βουλευτές και από τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι των περιφερειών στις
28 Ιανουαρίου συμμετέχουν στον έκτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αφού οι πρώτοι πέντε γύροι
ψηφοφορίας δεν έφεραν αποτέλεσμα.

<<<<<<

Όλη λοιπόν η δράση τής εν λό-
γω υπηρεσίας, περιορίστηκε
σε ένα εκπρόθεσμο sms, 20 λε-
πτά μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς
καμιά ουσιαστική ενέργεια. 
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Το ΚΚΕ, πριν μετατραπεί σε γρα-
φικό απολίθωμα της πολιτικής
ζωής, είχε όραμα για τη χώρα. Hθε-
λε να απαλλάξει την Ελλάδα από
το βάρος των «μοναρχοφασιστών»
και διά της καθάρσεως να την εν-
τάξει στο υγιές κομμάτι του μετα-
πολεμικού κόσμου, το Σοβιετικό
μπλοκ που μετεξελίχθηκε σε Σι-
δηρούν Παραπέτασμα. Ευγενής η
πρόθεση και η ευγένειά της ήταν
υπεράνω της αξίας της ανθρώπινης
ζωής. Αυτή την τελευταία μπορού-
με να τη μετρήσουμε με τον αριθμό
των θυμάτων του εμφυλίου, ένθεν
κακείθεν, αλλά και με το κληρο-
δότημα της ερειπωμένης, υλικά
και ψυχικά, Ελλάδας.

Η γενιά μου υπήρξε de profun-
dis ταγμένη στην Aριστερά. Ηταν
η δικτατορία στην Ελλάδα, ήταν
το Βιετνάμ, ήταν ο Μάης του ‘68.
Ησαν όλ’ αυτά. Αν ήσουν αριστε-
ρός, αν πίστευες πως υπάρχει ένας
άλλος τρόπος διαχείρισης του κό-
σμου και μπορείς να τον επιβάλλεις,
είχες το περίφημο «ηθικό πλεονέ-
κτημα».

Για μας τους Ελληνες η ένταξη
στην Aριστερά ήταν άμεσα συν-
δεδεμένη με τον εμφύλιο. Οφειλες
να αποδεχθείς το δίκαιο του ΚΚΕ
– ασχέτως αν δεν ψήφιζες ΚΚΕ
μετά τη νομιμοποίησή του. Ομως,

ακόμη κι αν δεν ψήφιζες ΚΚΕ, ακό-
μη κι αν δήλωνες κεντρώος ή δε-
ξιός, όφειλες να δηλώνεις ότι τιμάς
τους αγώνες του. Η πλούσια βι-
βλιοπαραγωγή καπεταναίων του
ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, το στίγμα του
«αντικομμουνισμού» σε όποιον
αντίλογο, καθιέρωσε το κυρίαρχο
αφήγημα. Οι δικαιωμένοι του εμ-
φυλίου είναι οι ηττημένοι.

Οι πρώτες φωνές αντίστασης
ακούστηκαν από ανθρώπους που
πλήρωσαν τη συμμετοχή τους στον
εμφύλιο. Από τον Λεωνίδα Κύρκο
και τον Τίτο Πατρίκιο, ανάμεσα
σε άλλους. «Αλίμονό μας αν ήμα-
σταν οι νικητές». Με άλλα λόγια:
«Ευτυχώς ηττηθήκαμε, σύντρο-
φοι».

Το άνοιγμα των σοβιετικών αρ-
χείων δεν μας αποκάλυψε τίποτε
καινούργιο. Απλώς επιβεβαίωσαν
αυτό που ήδη ξέραμε, χωρίς να εί-
μαστε μελετητές του ανταρτοπο-
λέμου, όπως δεν είμαι εγώ. Τίποτε
πρωτόγνωρο στην προμήθεια οπλι-
σμού στον ΔΣΕ από χώρες δορυ-
φόρους της ΕΣΣΔ για να μη φανεί
ότι αυτή παρακάμπτει τη συνθήκη
που παραχωρούσε το 10% της Ελ-
λάδας στη σοβιετική επιρροή. Το
ΚΚΕ τη σεβάστηκε ακόμη και στον
κοινοβουλευτισμό. Οποτε το εκλο-
γικό του ποσοστό πήγαινε να το

υπερβεί έκανε ό,τι μπορούσε για
να το επαναφέρει στα όρια.

Στα αρχεία βέβαια υπάρχει και
η επιστολή Ζαχαριάδη και Βαφει-
άδη, που διαμαρτύρονται στους
Σοβιετικούς ότι η Αλβανία, κλεί-
νοντας τα σύνορά της εμποδίζει
τα σχέδιά τους. Κοινώς, τη δημι-
ουργία μιας «δεύτερης» Ελλάδας
στα βόρεια σύνορα. Ουδέν το μεμ-
πτόν για μέλη του Κ.Κ. της Σοβιε-
τικής Ενωσης, όπως ήταν ο Ζαχα-
ριάδης. Πλην όμως, πώς να τους
αντιμετωπίσεις ως μέλη του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας;
Και ποιας Ελλάδας; Της Ελλάδας
την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα
επιχείρησε να χειραγωγήσει στο
όνομα μιας μεγάλης δύναμης.

Κι όταν η μεγάλη δύναμη κα-
τέρρευσε, τι απέγινε το «όραμα»;
«Μίμησις πράξεως σπουδαίας και
τελείας». Το ΚΚΕ, αν μη τι άλλο
αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να με-
ταφράσει σε όρους σύγχρονης πο-
λιτικής το εγχείρημα του εμφυλίου.
Αρκείται στον ρόλο του ιερατείου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει αντίθετη άπο-
ψη. Ο,τι ζήσαμε το 2015 ήταν μια
μίμησις της Ελλάδας του εμφυλίου.
Η αποτυχία της ήταν το «ευτυχώς»
της δικής μας εμπειρίας. Συμπε-
ριφέρθηκαν σαν το όραμά τους να
είναι ακόμη ζωντανό επειδή ήθελαν

να πιστεύουν πως η μεγάλη δύναμη
που το υποστήριζε ήταν ακόμη
ζωντανή. Οι υποκριτές της μιμή-
σεως αποδείχθηκαν ατάλαντοι.

Τα αρχεία που δημοσίευσε ο
καθηγητής Σεργκέι Ράτσεντσκι
μας επιτρέπουν να αναρωτηθούμε
ποιους ακριβώς αγώνες του ΚΚΕ
«τιμούν» όσοι αισθάνονται υπο-
χρεωμένοι να δηλώνουν ότι τους
τιμούν, ασχέτως πολιτικής τοπο-
θέτησης. Και εδώ είναι το πρό-
βλημα και το ζητούμενο. Η δημο-
κρατία μας αντιμετωπίζει το ΚΚΕ
ως υπαρξιακή προϋπόθεση. Χωρίς
αυτό δεν θα ήταν πραγματική δη-
μοκρατία; Μπορεί. Ομως η συμ-
μετοχή του στη δημοκρατία μας
δεν περιορίζεται στην εκλογική
του επιρροή. Εξακολουθεί, ακόμη
και σήμερα, να λειτουργεί ως το
«Υπερεγώ» της Αριστεράς, το μο-
ναδικό στην Ευρώπη. Και όχι μό-
νον της Αριστεράς, αφού και οι
ευρωβουλευτές της Ν.Δ., πλην της
κ. Ασημακοπούλου, αρνήθηκαν
να καταδικάσουν τον κομμουνι-
σμό.

Δεν ελπίζω ότι οι αποκαλύψεις
θα αλλάξουν τίποτε. Ο σεβασμός
στο ΚΚΕ είναι το δόγμα της δημο-
κρατίας μας. Και τα θεολογικά δόγ-
ματα δεν τα επηρεάζει η πραγμα-
τική ζωή.

Είναι το ΚΚΕ υπαρξιακή προϋπόθεση της δημοκρατίας;
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπέμπονται από
διάφορα σημεία θρη-
νωδίες περί της απω-
λείας επαφής της
Ν.Δ. –υπό τον πρό-
εδρό της Κυριάκο

Μητσοτάκη– με την εν γένει και
αορίστως καλουμένη Δεξιά.

Πρόκειται μάλλον για πολιτικώς
αμήχανη διατύπωση, διότι όσο
και εάν ηχεί παράδοξο, ουδέποτε
έγινε απόπειρα σαφούς προσδιο-
ρισμού της έννοιας της Δεξιάς εν
Ελλάδι. Παλαιός φίλος, αμετακί-
νητα δεξιός, ο στρατηγός Αλέξαν-
δρος Νάτσινας, ο ιδρυτής της ΚΥΠ,
έλεγε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
δεξιοί αλλά ουδέποτε υπήρξε Δεξιά,

όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες
της Δυτικής Ευρώπης. Και θα έλεγε
κανείς πως είχε δίκιο.

Αδιαμφισβητήτως υπάρχουν
αντικομμουνιστές πολίτες και πο-
λιτικοί σε αυτή τη χώρα, αλλά, δια-
χρονικώς και σήμερα, πάρα πολλοί
εξ αυτών πολιτικά ανήκουν στον
χώρο των Φιλελευθέρων – στους
κυριότατους αντιπάλους των Συν-
τηρητικών.

Ευλόγως ορισμένοι θα προβά-
λουν αντιρρήσεις και αντεπιχει-
ρήματα. Αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο
κανείς να παραβλέπει πως τόσο η
φιλελεύθερη όσο και η μαρξιστική
θεώρηση πραγμάτων αποτέλεσαν
τις δύο όψεις ενός και του αυτού
νομίσματος που εισήχθη σε κυ-
κλοφορία με τον Διαφωτισμό.

Η διαφορά –σημαντικότατη

ωστόσο– ήταν ότι ο κομμουνισμός
υπήρξε έκφραση της πλέον ακραί-
ας μορφής διαφωτισμού. Ενώ ο φι-
λελευθερισμός ήταν μια απόπειρα
να διατηρηθούν μέσα σε πλαίσιο
λειτουργικό και ενιαίο όλα ανεξαι-
ρέτως τα δυναμικά στοιχεία που
αναδείχθηκαν τον 19ο αιώνα, σε
μια προσπάθεια δημιουργικής -
δυναμικής συνθέσεως. Ομως, παρά
την εντονότατη αντιπαράθεση
των ημερών μας και τα ιδεολογικά
τείχη που καθημερινώς εγείρονται,
στόχος των εμπλεκομένων δεν εί-
ναι η αλληλοσυντριβή των αντι-
πάλων παρατάξεων, όπως ευρύ-
τατα διακηρύσσεται, αλλά η επι-
κάλυψη χώρου πολιτικού στον
οποίο δεν αποδίδεται κατηγορη-
ματικώς πολιτικός - ιδεολογικός
προσδιορισμός.

Δεν έχει σημασία ποιους όρους
πολιτικούς χρησιμοποιεί ο κ. Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ή στην αντι-
πέρα όχθη ο κ. Αλέξης Τσίπρας
για να προσδιορίσουν τον χώρο
τον οποίο επιχειρούν να θέσουν
υπό τον έλεγχό τους. Διότι το ου-
σιώδες που προκύπτει είναι μια
έμμεση πλην όμως σοβαρή δυσα-
νεξία αμφοτέρων πως ο σκληρός
πυρήνας που ο καθένας εκ των
δύο ελέγχει δεν αρκεί προς εξα-
σφάλιση της εξουσίας.

Εάν επιχειρούσε κανείς να συ-
νοψίσει πράγματα που σήμερα τε-
λούν σε κατάσταση ρευστότητος,
θα έλεγε ότι οι κύριοι Μητσοτάκης
και Τσίπρας θα έπρεπε να προσ-
διορίσουν με απόλυτη ακρίβεια
ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο
των πυρήνων –ιδεολογικών και
πολιτικών– που εκφράζουν. Δεν
θα το πράξουν όμως, διότι είναι
δυσχερέστατο αλλά ταυτόχρονα
και ιδιαιτέρως επικίνδυνο. 

Η ασάφεια όχι απλώς διευκο-
λύνει αλλά είναι χρησιμότατη. Επι-
τρέπει την πολιτική αφρολίσθηση
στο ελλαδικό και διεθνές πολιτικό
- οικονομικό περιβάλλον. Τα άλλα
θα προκύψουν ως εκ του περισσού
ή εκ συμπτώσεως. Σε αυτό το ση-
μείο έχουμε φτάσει, καλώς ή κα-
κώς.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Τι είναι προτεκτοράτο; Διαβάζουμε
στο Λεξικό: «Είναι η συμβατική (κα-
τά σύμβαση - αμοιβαία συμφωνία)
σχέση μεταξύ δύο κρατών, κατά
την οποία το ένα από αυτά, η λε-
γόμενη προστάτιδα δύναμη, ανα-
λαμβάνει την “προστασία” του άλ-
λου, δηλαδή τη διεύθυνση των εξω-
τερικών υποθέσεών του, σχέση η
οποία αποτελεί στην πραγματικό-
τητα νομική μορφή εξάρτησης του
προστατευόμενου κράτους από την
προστάτιδα δύναμη» («Πάπυρος»,
τόμος 10, σελ. 50). Το Λεξικό Μπαμ-
πινιώτη καταγράφει τρεις εκδοχές
της λέξης προτεκτοράτο: «1. Το κα-
θεστώς που εδραιώνεται με συμ-
φωνία μεταξύ κρατών, από τα οποία
το ένα ελέγχει ως προστάτιδα δύ-
ναμη το άλλο, στου οποίου τις εσω-
τερικές υποθέσεις αναμειγνύεται
αποφασιστικά. 2. Το κράτος που
τελεί υπό τον έννομο έλεγχο προ-
στάτιδας δύναμης έχοντας απολέσει
την εθνική του αυτοδιάθεση. 3. Το
κράτος που έχει ουσιαστικά χάσει
την εθνική του αυτοδιάθεση και
βρίσκεται υπό τον έλεγχο άλλου
ισχυροτέρου» (σελ. 1.519).

Αν διαθέτουμε στοιχειώδη γλωσ-
σική εντιμότητα (πιστότητα στην
κοινή και κοινωνούμενη σύμπτωση
εννοιών και νοουμένων), θα πα-
ραδεχθούμε ότι το νεωτερικό ελ-
ληνώνυμο κράτος είναι τυπική πε-
ρίπτωση προτεκτοράτου. Η διαπί-
στωση απηχεί μιαν ιστορική ανα-
γκαιότητα, όχι μιαν ελεύθερη επι-
λογή. Υστερα από τέσσερις αιώνες
υποταγής στην κυριαρχία των Οθω-
μανών Τούρκων, η αυτονόμηση

και συγκρότηση σύγχρονου ελλη-
νόφωνου έθνους - κράτους θα ήταν
μάλλον αδύνατο να επιτευχθεί δί-
χως τη συγκατάθεση των ισχυρών
κρατών της Ευρώπης, με ανταλ-
λάγματα επικυριαρχίας.

Η καταφανής δυσαρέσκεια και
οι συναφείς αντιδράσεις των ισχυ-
ρών της Ευρώπης για τον ελληνικό
ξεσηκωμό του 1821 έχουν ελάχιστα
μελετηθεί και προβληθεί – για λό-
γους μάλλον όχι τυχαίους. Η δυ-
σαρέσκεια φάνηκε να υποχωρεί
με την έγκαιρη προσφυγή των Ευ-
ρωπαίων στη ναρκισσιστική επι-
νόηση ότι αυτοί συνεχίζουν (και
όχι οι εκβαρβαρωμένοι «Γραικοί»)
την ιστορική συνέχεια του αρχαι-
οελληνικού κλέους και πολιτισμού.
Οι ιστορικές - πολιτικές επιπτώσεις
αυτής της μεθοδικής προπαγάνδας
ήταν αφελώς επιδεικτικές – τα τρία
πρώτα πολιτικά κόμματα που δη-
μιουργήθηκαν στην ελάχιστη πε-
ριοχή που ήλεγχαν οι επαναστα-
τημένοι Ελληνες, είχαν την ειλι-
κρίνεια να δηλώνουν σε ποιον
«αφέντη» και «κύριο» εμπιστεύον-
ταν την προστασία της ελευθερίας
τους: ονομάστηκαν τα κόμματα:
το «Αγγλικόν», το «Γαλλικόν», το
«Ρωσικόν». Ομολογούσαν απερί-
φραστα οι απελεύθεροι, αυτό που
με διαγνωστική τόλμη θα πιστο-
ποιούσε επιγραμματικά ο Αλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης το 1892: «αφ’
ότου ηλευθερώθημεν, αφ’ ότου δη-
λαδή μετηλλάξαμεν τυράννους».

Διακόσια χρόνια τώρα η Ιστορία
του Ελληνισμού είναι ιστορία ελ-
λαδικού προτεκτοράτου της Δύσης.

Υπάρχει ελεύθερη κριτική Ιστο-
ριογραφία, αλλά τα συμπεράσματά
της δεν διδάσκονται ποτέ σε πα-
νεπιστήμια και σχολεία. Ο Βασίλης
Κρεμμυδάς, λ.χ., ήταν ελεύθερος
να δημοσιεύσει τα συμπεράσματα
δικαστικής διερεύνησης της δο-
λοφονίας του κυβερνήτη Καποδί-
στρια, στα σχολεία όμως διδασκό-
μαστε μόνο το παραμυθάκι για
τους «κακούς» Μαυρομιχαλέους,
αποσιωπώντας τον ρόλο της Αγ-
γλικής και της Γαλλικής Αποστολής
στο έγκλημα. Το αποκαλυπτικότερο
ντοκουμέντο για τα αίτια και τους
στόχους της δολοφονίας του Κα-
ποδίστρια είναι το βιβλίο του Νι-
κόλαου Σπηλιάδη «Αναίρεση» (Εκ-
δόσεις «Ποταμός») και θα ήταν αυ-
τονόητο να έχει αξιοποιηθεί ο συ-
ναρπαστικός πλούτος της θεματι-
κής του, διαπιστωτικός και ερμη-
νευτικός. Το ίδιο ισχύει και για το
βιβλίο της Ελλης Σκοπετέα «Το
πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη
Ιδέα».

Τα λεγόμενα «Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης» έχουν προγραμμα-
τικά εγκαταλείψει τον ρόλο κοινω-
νικού λειτουργήματος, της δημο-
σιογραφίας. Απλώς ενδιαφέρονται
να πουλήσουν εντυπωσιασμό, τρό-
μο, απειλές, καταστροφολογία. Οσο
κι αν μοιάζει ρητορικό σχήμα, πρώ-
τη έγνοια στην «αγορά» είναι ο εμ-
πορεύσιμος πανικός, ως είδηση.
Χωρίς έγνοια για τη θανάσιμη απει-
λή που εγκυμονεί η εμπορευματο-
ποίηση της δημοσιογραφίας.

Υπερβολή ο λόγος για «θανάσιμη
απειλή»; Ας διερωτηθούμε: Αφού

ο αποδεδειγμένα απάνθρωπος Μαρ-
ξισμός - Λενινισμός κατέρρευσε
και απολακτίστηκε μέσα στα ίδια
τα θωρακισμένα οχυρά του (Μόσχα,
Πεκίνο κ.λπ.), γιατί το ΝΑΤΟ, όχι
μόνο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά
και παραβλέπει τις παραχρήσεις
τυραννίας - αδικίας που συντη-
ρούνται επ’ ονόματί του; Γιατί η
Ελλάδα συνεχίζει να συντηρεί, με
μυθώδες κοστολόγιο, τόσες βάσεις
του ΝΑΤΟ, τη χρήση στεριάς, θά-
λασσας και αέρα, γιατί ξεπουλάει
η Ελλάδα, χωρίς αντάλλαγμα, την
κρατική της ακεραιότητα, αλλά και
τη διεθνή αξιοπρέπειά της ανεχό-
μενη την ύβρι ταπεινωτικών, κα-
θημερινών προκλήσεων από τους
Τούρκους;

Στους επίσημους λόγους, όπου
το ψέμα είναι η τυποποίηση της
καλλιλογίας, όλοι μιλούν για την
«ασπίδα προστασίας», που είναι
το ΝΑΤΟ για τα κράτη-μέλη του.
Αυτή η «ασπίδα» δεν λειτούργησε
ποτέ για να αποτραπεί η εισβολή
και κατάκτηση της μισής Κύπρου
από την Τουρκία, ποτέ για την απε-
λευθέρωση των Βορειοηπειρωτών
Ελλήνων από την ειλωτεία σε Αλ-
βανούς και Σκοπιανούς, ποτέ για
να περιοριστούν οι παραβιάσεις
του εναέριου ελληνικού χώρου από
την τουρκική θρασύτητα, δεκαετίες
τώρα.

Θα παραπέμψω για μια ακόμα
φορά στο βιβλίο του Αλέξη Παπα-
χελά «Ενα σκοτεινό δωμάτιο». Και
μόνο η ανάγνωσή του διασαφηνίζει
την έννοια και πραγματικότητα
της Ελλάδας ως προτεκτοράτου.

Στην κυριολεξία «προτεκτοράτο»

Αναμενόμενες δυσανεξίες

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Τα δύο μοντέλα
διοίκησης

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η χώρα έχει να επι-
λέξει ανάμεσα σε δύο
συστήματα διοίκη-
σης, ειδικά σε στιγ-
μές κρίσης: το ευρω-
παϊκό και το τριτο-

κοσμικό. Στο τριτοκοσμικό, πρω-
τεύοντα ρόλο παίζουν οι προσω-
πικότητες. Ο υπουργός, ή και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός, πρέπει να
τηλεφωνήσει στον τελευταίο αρ-
μόδιο υπάλληλο για να βεβαιωθεί
ότι κάτι θα γίνει, να ρίξει μερικές
βρισιές στους υφισταμένους του
και να κάνει τον σταυρό του ότι
όλα θα πάνε καλά. Αλλιώς οι υπουρ-
γοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες

δεν μιλάνε μεταξύ τους, οι περι-
φερειάρχες και οι βοηθοί τους δεν
σηκώνουν τα τηλέφωνα και όλοι
τρέχουν σαν τρομαγμένα ακέφαλα
κοτόπουλα. Η νομοτελειακή κα-
τάληξη είναι ένα φιάσκο ή, ακόμη
χειρότερα, μια τραγωδία. Οταν
ακολουθείς αυτό το μοντέλο, η λύ-
ση είναι συνήθως ένας τσαμπουκάς
πολιτικός που κυνηγάει την τε-
λευταία λεπτομέρεια, ανακρίνει
τους υπηρεσιακούς παράγοντες
και κάνει τη δουλειά που θα έκανε
σε μιαν άλλη χώρα ένας τμημα-
τάρχης.

Το άλλο μοντέλο βασίζεται σε
μια ραχοκοκαλιά κρατικών λει-
τουργών που δεν αλλάζουν κάθε

φορά που αλλάζει η κυβέρνηση.
Απαιτεί οι πολιτικοί να κτίζουν
μηχανισμούς και να επιλέγουν για
επικεφαλής της Τροχαίας όχι αυτόν
που θα σβήνει κλήσεις με την πρώ-
τη ενόχληση, αλλά αυτόν που θα
κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει.
Απαιτεί επαγγελματισμό, πειθαρ-
χία, συνεχείς εκπαιδεύσεις και με-
τεκπαιδεύσεις, αξιολόγηση, ασκή-
σεις επί χάρτου και στο πεδίο.
Θέλει να ξεριζώσεις την άρρωστη
νοοτροπία μιας ΔΕΚΟ από τις ζω-
τικές υπηρεσίες του κράτους.

Τα κόμματα έκαναν εγκλήματα,
δυστυχώς, πολλές δεκαετίες. Εφτια-
ξαν ένα κράτος στα μέτρα τους
και μόνο. Θέλει γκρέμισμα και ξα-
νακτίσιμο ο σκληρός πυρήνας του
κράτους. Κανείς όμως δεν τολμάει.
Πάει κάποιος να αλλάξει ριζικά
την Πυροσβεστική και τον απο-
τρέπουν οι σύμβουλοί του: «Μην
τολμήσεις, θα καεί όλη η Ελλάδα
αν φύγουν αυτοί». Δεν το κάνει
και καίγεται η Ελλάδα.

Προς το παρόν, παίζουμε τις
κουμπάρες και αυτοί που θα έπρεπε
να πιάσουν τον ταύρο από τα κέ-
ρατα βουλιάζουν στο γλυκό όσο
και άρρωστο τέλμα του κουτσομ-
πολιού. Προφανώς και δεν πιστεύω
ότι μπορούμε να αλλάξουμε σε μία
ημέρα. Ακόμη και αν το πάρουμε
απόφαση να αλλάξουμε, θα περά-
σουμε μια μακρά περίοδο που θα
είναι υβριδική, λίγο ευρωπαϊκή,
λίγο τριτοκοσμική, λίγο με προ-
σωπικό τσαμπουκά, λίγο με ενί-
σχυση των μηχανισμών και ανά-
δειξη των άξιων. Ας γίνει κάτι,
όμως, πέρα από κραυγές, συναι-
σθηματισμούς και κοκορομαχίες
πολιτικών.

Γιατί είναι βέβαιο ότι όσο δεν
μαθαίνουμε από τα λάθη μας, τόσο
πιο μεγάλο θα είναι το κόστος της
επόμενης κρίσης. Και καλά να είναι
ένας ακόμη πρωτόγνωρος χιονιάς...

<<<<<<

Στόχος αμφοτέρων δεν
είναι η αλληλοσυντριβή
των αντιπάλων παρατά-
ξεων, αλλά η επικάλυψη
χώρου πολιτικού στον
οποίο δεν αποδίδεται κα-
τηγορηματικώς πολιτι-
κός - ιδεολογικός προσ-
διορισμός.

<<<<<<

Τα κόμματα έφτιαξαν
ένα κράτος στα μέτρα
τους και μόνο. Θέλει
γκρέμισμα και ξανακτί-
σιμο ο σκληρός πυρήνας
του κράτους. Κανείς
όμως δεν τολμάει.
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Στο ΡΙΚ στις 20/1 ο
ΥΠΕΞ Ι. Κασουλίδης
«περιέγραψε ως αρ-
χική θέση του ΠτΔ
την παράδοση του
αεροδρομίου Τύμ-

που υπό τη διοίκηση των Η.Ε., εις
αντάλλαγμα της εφαρμογής των
ψηφισμάτων των Η.Ε. αναφορικά
με την περίκλειστη περιοχή της
Αμμοχώστου». Συνοπτικά είπε:
«Αμμόχωστος έναντι νομιμοποί-
ησης του αεροδρομίου της Τύμ-
που». Η πρόταση αυτή δεν έβρισκε
αντίθετο τον Μ. Ακιντζί στην αρχή
της θητείας του το 2015. Ύστερα
αφού τέθηκαν ορισμένες βάσεις
στις συνομιλίες, προκρίθηκε το
λογικό επιχείρημα ότι όλα συνι-
στούν μέρος της συνολικής επί-
λυσης (2016). Όταν ο Μ. Ακιντζί
την συζητούσε, ο Ν. Αναστασιάδης
ήθελε «συνολική λύση». Τώρα που
όλα έγιναν ερείπια βγαίνει στην
επιφάνεια το «μερικό»- Αμμόχω-
στος έναντι Τύμπου! Γιατί όμως
τώρα αυτή η πρόταση- σχεδόν
πέντε χρόνια μετά το προαποφα-
σισμένο ναυάγιο στο Κραν Μον-
τάνα; Πώς ο Ν. Αναστασιάδης την
θυμήθηκε έτσι ξαφνικά; 

• Γιατί όλα έχουν παγώσει.
• Γιατί έρχονται σε ένα χρόνο

εκλογές.
• Γιατί θέλει να εμφανίζεται

στην ε/κ κοινή γνώμη με «πρότα-
ση».

• Γιατί έσβησε ο EastMed και
δεν έχει πλέον μηχανισμό άλλης
παραπλάνησης.

Κάθε πρόταση όμως, έχει το
πλαίσιο κίνησής της: χωρίς κοινό
έδαφος, χωρίς συνομιλίες, καμιά
πρόταση δεν έχει μέλλον. Μπορεί
μεν αυτός ο ΥΠΕΞ να την εμφανίσει
με έναν πιο ήπιο πρόσωπο, αλλά

αυτό δεν φτάνει. Ποιος θα την
προωθήσει; Ως γνωστόν, οι Τεχνι-
κές Επιτροπές (ΤΕ) είναι για να
βοηθήσουν σε Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης και στη βελ-
τίωση του κλίματος. Μόλις πριν
από λίγες μέρες ο γ.γ. του ΟΗΕ
άσκησε ευθεία κριτική στους δύο
ηγέτες, λέγοντας πως «συνεχίζω
να πιστεύω ότι οι Τεχνικές Επι-
τροπές εξακολουθούν να παραμέ-
νουν σημαντικά ανεκμετάλλευτες».
Με εγκύκλιο του διαπραγματευτή
Α. Μαυρογιάννη (11 Ιουλίου 2017)
σταμάτησε η δράση τους αμέσως
μετά το Κραν Μοντάνα. Με την
απίστευτη διατύπωση «αποφύγετε
στο παρόν στάδιο να αναλάβετε
περαιτέρω πρωτοβουλίες και δια-
βουλευθείτε μαζί μας σε περίπτωση
που λάβει δημοσιότητα κάποιο
από τα θέματα που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες των Τεχνικών Επι-
τροπών σας. Για να αποφευχθεί η
μετατροπή του έργου των Επιτρο-
πών σε μια διαδικασία εξομάλυν-
σης που θα λειτουργήσει ως υπο-
κατάστατο της λύσης» (!). Δεν γί-
νεται τίποτε τόσα χρόνια (με εξαί-
ρεση τις Τεχνικές Επιτροπής για
τη Διατήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και εκείνην της Υγεί-
ας) και τώρα με άλμα τριπλούν
προτείνεις «Αμμόχωστο έναντι
Τύμπου»; 

Οι Τ.Ε. απέδειξαν ότι όπου το-
ποθετήθηκαν πρόσωπα με αξιο-
πιστία και δυνατότητες επετεύχθη
σπουδαίο έργο. Στις 21/1 ο Τ. Χα-
τζηδημητρίου παραιτήθηκε από
την προεδρία της Δικοινοτικής Τε-
χνικής Επιτροπής για τη Διατήρηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Έτσι ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύ-
κλο δράσης και προσφοράς ως Ε/κ
επικεφαλής της (2008-2022). 

Το πραγματικό Κυπριακό είναι
αλληλένδετο με το έργο του Τ. Χα-
τζηδημητρίου: τεράστιος αριθμός
μνημείων σε όλη την Κύπρο έχει
ανασυγκροτηθεί. Με στήριξη από
Ε.Ε.-ΟΗΕ από τον Πύργο του Οθέλ-
λου στον Απ. Ανδρέα, από το Τζαμί
στη Δένεια μέχρι το Αρμενομονά-
στηρο. Μπορούμε πολλά, όταν η
λέξη αφοσίωση συνοδεύει κάθε
πράξη. Τίποτε δεν ήταν στο κενό
γιατί το κινητοποιούσε η δύναμη
και το πάθος ότι (και) έτσι γυρίζει
ο τροχός. Όταν δεν υπολογίζεις
συνθήκες και δυσκολίες αλλά βλέ-
πεις τον στόχο. Η σιωπή και η επι-
μονή είναι σημαντικά πολιτικά
εργαλεία για να πετύχεις τα μείζονα
–αυτό το ξέρει καλύτερα παντός
άλλου το μοναστήρι του Απ. Αν-
δρέα.  Όταν με το ήθος σου, μπο-
ρείς να κερδίζεις την εμπιστοσύνη
του έτερου ηγέτη. Σχέση αξιοπι-
στίας ανάμεσα στους έχοντες δια-
φορετικές πολιτικές διαδρομές Τ.
Χατζηδημητρίου και Αλί Τουντζάι.
Ο λόγος στον Αλί Τουντζάι - post
22/1: «Ευχαριστούμε τον Τ. Χα-
τζηδημητρίου, την προσωπικότητα
της συναίνεσης για όλα όσα κάνει.
Ήταν κοντά μου σαν αδελφός,
σαν πατέρας, μια ταπεινή προσω-
πικότητα. Η σύζυγός μου έλεγε:
«ο Τάκης είναι ο πιο ευγενής άν-
θρωπος που γνώρισα στη ζωή μου».

Πολλοί θέτουν το ερώτημα: μα
όσο και να προσπάθησε η ΤΕΔΠΚ,
δεν λύθηκε το Κυπριακό! Σωστά,
γιατί αυτό αφορά την πολιτική ηγε-
σία, η οποία αν ήθελε λύση θα «γέ-
μιζε» τις Τεχνικές Επιτροπές με
πολλούς Χατζηδημητρίου! Έτσι
αλλάζει το κλίμα και το κλίμα επη-
ρεάζει την πολιτική διαδικασία.
Επί της ουσίας η δράση της ΤΕΔΠΚ
επαινέθηκε από τον γ.γ. του ΟΗΕ

και βραβεύθηκε από την Ε.Ε. Η
διεθνής αναγνώριση είναι μια πολύ
σπουδαία υπόθεση για όλη τα μέλη
της Τ.Ε. Η μέγιστη τιμή για τον
Τάκη Χατζηδημητρίου ήταν πως
οι απλοί άνθρωποι του λαού μας
έρχονταν να τον συγχαρούν μέσα
στις (αναστηλωμένες) εκκλησιές
στα χωριά τους: «να σhιεις τις
εφτζιές μας, κύριε Τάκη»! Κάποτε
του φιλούσαν το χέρι! Η διαδρομή
του Τάκη Χατζηδημητρίου στην
ΤΕΔΠΚ δείχνει πως πολλά πράγ-
ματα, που σήμερα φαίνονται ανέ-
φικτα, μπορεί να γίνουν κατορθωτά,
όταν οι κατάλληλοι άνθρωποι μπαί-
νουν στις κατάλληλες θέσεις.

Σήμερα, κανένας γνωστός «παί-
κτης» δεν θέλει να το ξανακουμ-
πήσει το Κυπριακό όσο είναι ο Ν.
Αναστασιάδης πρόεδρος. Έπαιξε
με τακτικισμούς και διγλωσσία,
κορόιδευε τους πάντες. Ασχολή-
θηκε κατά κόρον με τις 7 χιλιάδες
«χρυσά διαβατήρια». Επί μακρόν
εργάστηκε ακούραστα για την
απογείωση της Λεμεσού. Στον 9ο
χρόνο, συσκέπτεται επί καθημε-
ρινής βάσεως επί παντός επιστητού
για να δείξει ότι είναι «φιλολαϊκός».
Τι μπορεί να γίνει; Η ελπίδα έχει
μεν θολώσει, αλλά δεν έσβησε. Ο
γ.γ. του ΟΗΕ σημείωσε (13/1) πως
«η επίδειξη σταθερής πολιτικής
βούλησης από τα μέρη είναι υψί-
στης σημασίας». Είναι σημαντικό
πως παράθυρα ελπίδας έμειναν
ανοικτά χάρις στην ακούραστη
δουλειά όλων των μελών της Δι-
κοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής
για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και των συμπρο-
έδρων της Τάκη Χατζηδημητρίου
και Αλί Τουντζάι. 

Το ταπεινό παράδειγμα Τάκη Χατζηδημητρίου
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

«Μωραίνει Κύριος ον
βούλεται απολέσαι…
» δηλαδή αποβλακώ-
νει ο Θεός, όποιον θέ-
λει να καταστρέψει,
λέει η λατινική φρά-

ση, η οποία έγινε στην συνέχεια
ελληνική και παγκόσμια. Δεν είναι
δυνατό μια δράκα γενικοί διευθυν-
τές του Δημοσίου ν’ απαιτούν ψί-
χουλα, όταν λαμβάνουν βασιλικούς
μισθούς. Επιμένουν εδώ και χρόνια
στο αίτημά τους να χρησιμοποιούν
για όλο το 24ωρο τις υπηρεσιακές
λιμουζίνες. Θύμα αυτής της επιμο-
νής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και
κόμματα, οι οποίοι είπαν και ξείπαν,
λόγω των καλών αντιδράσεων ορι-
σμένων βουλευτών. Τελικά έγιναν
όλοι ρεζίλι και γενικοί διευθυντές
και κυβέρνηση, αλλά και κάποιοι
βουλευτές, για ένα ζήτημα το οποίο
δεν έχει ουσιαστικό κόστος, αλλά
μόνο μεγάλη συμβολική αξία. «Μαζί

με τα ξερά κρούζουν και τα χλωρά»,
λέει η κυπριακή παροιμία και πάει
γάντι με τη θλιβερή, όσο και πι-
κάντικη, ιστορία με τις λιμουζίνες.
Άξιος γενικός διευθυντής, ο οποίος
από πρωίας μέχρι νυκτός τρέχει
για να προλάβει τη δουλειά, ή κα-
λύτερα να υπηρετήσει την πατρίδα,
επιμένει και χρησιμοποιεί το μεσαίο
ιδιωτικό αυτοκίνητό του, για να
μετακινείται από την επαρχιακή
πόλη στην οποία διαμένει στη Λευ-
κωσία, αλλά και σε διάφορες υπο-
χρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από
τη θέση του. Ούτε να ακούσει φυ-
σικά για την υπηρεσιακή λιμουζίνα.
Οι μόνοι οι οποίοι γνοιάζονται είναι
οι συγγενείς και οι φίλοι, οι οποίοι
ρωτούν τάχα με περιέργεια: μα πού
είναι η αμαξάρα.

Άξια γενική διευθύντρια, η οποία
υπηρετεί με αλτρουισμό το δημόσιο
συμφέρον, έλεγε ότι κατάφερε εξοι-
κονομήσεις πολλών εκατομμυρίων
ευρώ στο Δημόσιο, απλά αλλάζον-

τας περίεργες πρακτικές του πα-
ρελθόντος. Ούτε να ακούσει φυσικά
για υπηρεσιακό αυτοκίνητο, αφού
επιμένει να μετακινείται με το προ-
σωπικό της, μεσαίο αυτοκίνητο.
Ακόμη στα υπηρεσιακά ταξίδια του
εξωτερικού, ποτέ δεν πάει πρώτη
θέση και διαμένει σε ξενοδοχεία
με λιγότερα αστέρια, όπως έχει το
δικαίωμα από τους κανονισμούς
του Δημοσίου. Οι εξοικονομήσεις
ποτέ δεν καταλήγουν στην τσέπης
της, αλλά πάντα στα δημόσια τα-
μεία. Αξιοσημείωτη είναι η στάση
της νέας προέδρου της Βουλής Αν-
νίτας Δημητρίου, η οποία αποποι-
ήθηκε του δικαιώματος για δεύτερο
αυτοκίνητο συνοδείας, μείωσε τον
αριθμό των φρουρών της, ενώ χρη-
σιμοποιεί και το προσωπικό της
αυτοκίνητο για προσωπικές και οι-
κογενειακές στιγμές. Φυσικά σε
καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζει
τα θέματα ασφάλειας, αφού είτε
το θέλει, είτε όχι, αποτελεί τη δεύ-

τερη τη τάξει αξιωματούχο του
κράτους και σίγουρα γνωρίζει πολλά
περισσότερα από όλους τους άλλους
αξιωματούχους. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο παρελθόν πρόεδροι της Δη-
μοκρατίας και πρόεδροι της Βουλής
δεν λάμβαναν επιδόματα, είτε για
ταξίδια, είτε για άλλους λόγους, τα
οποία δικαιούνταν καθόλα νόμιμα.
Άγνωστο για τους πολλούς, είναι
και το γεγονός ότι μερικοί βουλευτές
και αξιωματούχοι διέθεταν και δια-
θέτουν μυστικά το μεγαλύτερο μέ-
ρος των μισθών και των επιδομάτων
τους, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς
και σίγουρα όχι για ψηφοθηρικούς
λόγους. 

Υπάρχει και η άλλη πλευρά του
νομίσματος, με κάποιο «στριφνό»
αξιωματούχο, ο οποίος πριν από
αρκετά χρόνια, περίμενε για μία
και πλέον ώρα μέσα στη λιμουζίνα
του, κατακαλόκαιρο και καταμε-
σήμερο, κλητήρα ο οποίος στάθ-
μευσε στον στεγασμένο χώρο στάθ-

μευσης του αξιωματούχου για κά-
ποια δουλειά του υπουργού. Μόλις
επέστρεψε ο χαμηλόμισθος υπάλ-
ληλος, για να πάρει το επιβατικό
αυτοκίνητο της υπηρεσίας, άκουσε
τα εξ αμάξης από τον υψηλόμισθο
αξιωματούχο. Ο άνθρωπος απολο-
γήθηκε λέγοντας ότι δεν σκέφθηκε
ότι θα ερχόταν και σημείωσε ότι
απλώς βόλευε ο χώρος για να κάνει
τη δουλειά του. Το γεγονός το πήρε
είδηση ο υπουργός και ποιος τον
είδε και δεν τον φοβήθηκε. Υπήρχε
και η προϊστορία, αφού ο εν λόγω
αξιωματούχος, είχε τη συνήθεια
να στοιβάζει φακέλους, αντί να επι-
λύει προβλήματα.  

Άλλος επικεφαλής μεγάλου ημι-
κρατικού οργανισμού επέμενε να
πλένεται σε ιδιωτικό πλυντήριο
αυτοκινήτων, η υπηρεσιακή λιμου-
ζίνα, δύο ή και τρεις φορές την
εβδομάδα. Μια χειμωνιάτικη μέρα,
έριχνε νερό με το τουλούμι και ο
καλός κλητήρας τόλμησε να υπο-

δείξει στον «μεγάλο» ότι βρέχει και
ίσως δεν αξίζει το πλύσιμο του αυ-
τοκινήτου. Αλλά ο «αρχηγός» επέ-
μενε και άρχισε και τα μπινελίκια.
Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και
ο μικρός άνθρωπος, έφυγε κακήν
κακώς από τη θέση του. 

Σοφός καφενόβιος, ο οποίος έφα-
γε τη ζωή με το κουτάλι και ακόμη
δεν συνήλθε από τα χαστούκια της
ζωής, έλεγε ότι η έννοια των διευ-
θυντών δεν είναι τα αυτοκίνητα,
αλλά οι γείτονες, οι φίλοι και οι
συγγενείς, οι οποίοι θα βλέπουν τη
λιμουζίνα και θα «κιστίζουν», θα
ζηλεύουν δηλαδή. Άραγε άξιζε όλη
αυτή η κατακραυγή του κόσμου
για ένα τόσο μικρό προνόμιο; Οι
παλαιότεροι έλεγαν παρά να σου
βγει το όνομα, καλύτερα να σου
βγει το μάτι και δεν είχαν καθόλου
άδικο, αν κρίνει κανείς με τους ση-
μερινούς κανόνες επικοινωνίας. 

Οι «πικάντικες» λιμουζίνες των γενικών διευθυντών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Το ιστορικό τραμ με το αστέρι του Δαβίδ κινείται στους δρόμους της Βαρσοβίας, στις 27 Ιανουαρίου 2022 (Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος) για να θυ-
μίσει στους κατοίκους της πρωτεύουσας τους Εβραίους που δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδα εξόντωσης και γκέτο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο τρόπος με τον
οποίο συζητούμε σο-
βαρά ζητήματα στην
Κύπρο, όπως τον εγ-
κληματικό μισογυνι-
σμό, την ομοφοβία,

τον ρατσισμό, τις έμφυλες ταυτό-
τητες ή τα ανδροπρεπή πρότυπα,
είναι προβληματικός. Γιατί αντί να
δώσουμε έμφαση στο focal point
(σημείο εστίασης) του προβλήματος
–προκειμένου να βρούμε και ως
κοινωνία και Πολιτεία τις λύσεις,
εστιάζουμε πάντα στην ιδεοπολι-
τική διαπάλη. Προτιμούμε συνεπώς
αντί να κατανοήσουμε τις αιτίες
των προβληματικών συμπεριφορών
και να πιέσουμε για αποτελέσματα
–στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
της νομοθεσίας, στην εμπέδωση
μιας επιστημονικής προσέγγισης
και στο ζήτημα της γενικής επι-
μόρφωσης– να επιχειρούμε να «καν-
σελάρουμε» την άποψη με την
οποία δεν συμφωνούμε. Αυτός ο
δυϊσμός, που πάντα κατάτρεχε και
κατατρέχει την κυπριακή κοινωνία
από την εποχή των Μακαριακών
και των Γριβικών και από την πρόσ-
ληψη σε σχέση με την λύση του
Κυπριακού, επανεμφανίζεται κάθε
φορά που η κυπριακή κοινωνία
εκτίθεται σε πολύ σοβαρές υποθέ-
σεις. Από την τρέχουσα της καταγ-
γελίας για τον βιασμό της Γεωργίας
στην Ελλάδα μέχρι τα πρόσφατα
γεγονότα με τον κατά συρροή δο-
λοφόνο γυναικών «Ορέστη» ή την
υπόθεση της Αγίας Νάπας. Κάθε
φορά που στην Κύπρο ένας άνθρω-
πος πέφτει θύμα η κοινωνία αντί
να αποτιμήσει τι πήγε λάθος βγαίνει
στα κάγκελα, προκειμένου να κα-
τηγορήσει –στη βάση της γνωστι-
κής της ασυμφωνίας– αυτόν που
θεωρεί υπαίτιο. Αυτόν με τον οποίο
διαφωνεί. Ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Ένα μέρος της να αναπαράγει απα-
ράδεκτες, αντιεπιστημονικές και
γεμάτες στερεότυπα αντιλήψεις –
όπως η στήλη της εφημερίδας του
«Πολίτη» με τίτλο «Συνήγορος» της
περασμένης Κυριακής, κι ένα άλλο
μέρος της βλέπει παντού «ξεπλύ-
ματα», «ίσες αποστάσεις» και να
φτάνει μέχρι στο σημείο της κα-
τάργησης του τεκμηρίου της αθωό-
τητας. 

Για τους πολίτες που αναζητούν
ψυχραιμία, που δεν βλέπουν
«άσπρο» ή «μαύρο» και που θέλουν
μια κοινωνία λιγότερο σεξιστική,
λιγότερο ομοφοβική και με αποτε-
λεσματικότερη εφαρμογή της νο-
μοθεσίας μόνο... ξύλο ή θα τους
περιμένει κάποιος στη γωνία για
να τους χαρακτηρίσει «νοικοκυ-
ραίους» ή «κυρ-Παντελήδες». Στην
αρένα των Μέσων Κοινωνικής Δι-
κτύωσης στην Κύπρο η ψυχραιμία
έχει χαθεί πολύ πριν από τη δημι-
ουργία μιας κουλτούρας δημόσιου
διαλόγου. Ακριβώς γιατί πολύ πριν
από τη μετάβαση από τον πραγ-
ματικό κόσμο στον ηλεκτρονικό
(και τανάπαλιν) ο μέσος Κύπριος
πολίτης δεν έμαθε να συζητεί με
ψυχραιμία και με στοιχειώδη επι-
χειρήματα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον

λόγο απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό
συμβάν όπως η υπό εξέταση κα-
ταγγελία ενός βιασμού θα αναστο-
χαστεί είτε με το «έλα μωρέ ήταν
προκλητικά ντυμένη» είτε με το
να αυτοχριστεί δικαστής και να
κλείσει, μ’ ένα στάτους στο Face-
book ή ένα tweet, την υπόθεση.
Μια lose-lose κατάσταση που στην
πρώτη περίπτωση αναπαράγει τον
μισογυνισμό και τα ανδροπρεπή
πρότυπα και στη δεύτερη καταργεί
τη νομική θεμελίωση της Δικαιο-
σύνης. Ποιος κερδίζει από αυτό το
δίπολο; Κανένας. Γιατί και η εστίαση
ως προς το ποιο είναι το διακύβευμα
στην περίπτωση ενός βιασμού και
μιας γυναικοκτονίας χάνεται (που
είναι η εγκληματική συμπεριφορά
του θύτη) και η εστίαση στη Δι-
καιοσύνη (που συχνά συγκαλύπτει
ή δεν δουλεύει) χάνεται, ενώ η απαί-
τηση στις σύγχρονες κοινωνίες
είναι υπέρ της βελτίωσής της και
της πάταξης της διαφθοράς. 

Επιπλέον, στην Κύπρο, η έκθεση
σε σοβαρά ζητήματα αποδεικνύει
και κάτι άλλο: πως ο συντηρητισμός
(conservatism) παραμένει οριζόντια
διάχυτος σε μεγάλα τμήματα της
κοινωνίας. Και είναι ένας συντη-
ρητισμός ο οποίος δεν γνωρίζει
από κριτήρια μορφωτικού ή βιοτι-
κού επιπέδου, φύλου και ιδεολογίας.
Στην Κύπρο, βαθιά συντηρητικός
(κι όχι traditionalist για να μην τα
συγχύζουμε) μπορεί να είναι εξίσου
ο Δεξιός κι ο Αριστερός, ο αγράμ-
ματος και ο κάτοχος δύο post-docs,
αυτός που ζει με τον βασικό μισθό
κι αυτός που βγάζει 250.000 τον
χρόνο. Ο άντρας και η γυναίκα. Ο
συντηρητισμός αυτός συχνά εμ-
ποδίζει την κοινωνία να προοδεύει,
ενώ η τελευταία εξελίσσεται σε
κάθε επίπεδο (οικονομικό, τεχνο-
γνωσιακό και ατομικό) και όταν
μπλέκει με τις ιδεοληπτικές προ-
εκτάσεις της γνωστικής ασυμφω-
νίας καταλήγει στο σημαντικότερο
ποιοτικό στοιχείο της τελευταίας:
την ασυνέπεια. 

Καλό είναι λοιπόν όταν εκφρά-
ζουμε μια θέση για τόσο ευαίσθητα
ζητήματα όπως ο βιασμός μιας γυ-
ναίκας ή ο ρατσισμός στη χώρα
μας, να αντιλαμβανόμαστε το γνω-
στικό στοιχείο. Τη στάση μας δη-
λαδή τόσο αναφορικά με το αξιο-
κρατικό μας σύστημα όσο και με
την αλλαγή επί της συμπεριφοράς
μας –αν αυτή είναι κατά γενική
ομολογία λανθασμένη. Αν πιστεύου-
με πως κάναμε λάθος απολογού-
μαστε χωρίς αστερίσκους. Αν η θέ-
ση από την οποία κάναμε αυτό το
λάθος επισύρει συνέπειες όπως π.χ.
η παραίτηση από μια θέση ή το pe-
nalty σε σχέση με την επαγγελμα-
τική μας ιδιότητα, οφείλουμε να
το υποστούμε. Μόνον έτσι στην
Κύπρο, και θα μάθουμε να κάνουμε
διάλογο και θα διεκδικούμε, ως κοι-
νωνία των πολιτών, κάτι καλύτερο
μακριά από την υπερβολή και την
ακύρωση. 

Ξανά για
τ’ αυτονόητα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η l     15Γ Ν Ω Μ Ε ΣΚυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Πόσο επίκαιρο παρα-
μένει το όραμα του
Ιουδαίου φιλοσόφου
Φίλωνα του Αλεξαν-
δρέως (20 π.Χ. – 45
μ.Χ.) για το κοινόν

πολίτευμα μιας οικουμενικής πόλης
των φιλοσοφικών σχολών; Στο έργο
του Περί των ειδικών νόμων (ΙΙ,
42-44), ο Φίλων εξετάζει την πρώτη
από τις πέντε γιορτές των Εβραίων,
την εορτή της κάθε μέρας. Κάθε
μέρα είναι γιορτή, λένε οι Νόμοι,
όπως αναφέρει.

Συνδυάζοντας τον ιουδαϊκό Νό-
μο με την ελληνική φιλοσοφία, και
ιδιαίτερα με τον πλατωνισμό, στην
προσπάθειά του να αποδείξει ότι
είναι εφικτό να ζήσει κάποιος όλη
του τη ζωή σαν η κάθε μέρα να
ήταν γιορτή, περιγράφει τον βίο
των φιλοσόφων ανά τις πόλεις της
γνωστής τότε οικουμένης, δηλαδή
της αυτοκρατορικής Ρώμης. Βλέ-
ποντας τους ασκητές της σοφίας
να αφιερώνονται στη μελέτη της
φύσης και στην καλλιέργεια της
αρετής τους και να αποφεύγουν
τις αγορές, τα δικαστήρια, τα βου-
λευτήρια και άλλους τόπους σύγ-
χυσης και οχλαγωγίας, όπου οι άν-
θρωποι αφήνονται αχαλίνωτοι στα
πάθη και τους εγωισμούς τους, ο

Φίλων διαπιστώνει ότι τίποτε κακό
δεν μπορεί να τους αγγίξει.

Η αιτία, εξηγεί, είναι ότι ενισχυ-
μένοι από τις φιλοσοφικές τους
ασκήσεις στο να αδιαφορούν για
τα αδιάφορα πράγματα, τίποτε από
αυτά που συνήθως οι άνθρωποι
θεωρούν κακό δεν μπορεί να τους
βρει απροετοίμαστους και να τους
λυπήσει.

Έτοιμοι πνευματικά για όλα,
έχουν δώσει φτερά στην ψυχή τους
ώστε να ίπταται πάνω από τα πάθη
των ανθρώπων και να επιδίδεται
απρόσκοπτα στη μελέτη των επι-
στημών, αποσκοπώντας μόνο στην
αρετή και τη σοφία. Διάγουν λοιπόν
άλυπο βίο και ζουν την κάθε μέρα
τους μέσα στον ενθουσιασμό της
έρευνας και της κατανόησης των
κρυφών αλληλουχιών της φυσικής
τάξης. Όλη τους η ζωή είναι μια
διαρκής γιορτή. Αν όλοι οι άνθρωποι
ζούσαν όπως οι φιλόσοφοι, τότε
πραγματικά δεν θα υπήρχαν δεινά
για τις πόλεις των ανθρώπων και
κάθε μέρα θα ήταν όντως γιορτή,
καταλήγει ο Φίλων. 

Όμως οι φιλόσοφοι αυτοί επι-
τελούν και ένα άλλο σημαντικό
έργο στις πόλεις των ανθρώπων
που ταλανίζονται από τα βάσανα
της καθημερινότητας: αποτελούν

εμπύρευμα, προσάναμμα δηλαδή
αρετής στις πόλεις, ώστε να μην
εξαλειφθεί η αρετή από την αν-
θρώπινη κοινωνία.

Στωικοί, κυνικοί, ακαδημαϊκοί,
περιπατητικοί, επικούρειοι, σκε-
πτικοί, όλοι, παρά τις διαφορές τους
ως προς τη μέθοδο και τα αποτε-
λέσματα των ερευνών τους, πολι-
τογραφημένοι από την ίδια την
αρετή, μετέχουν του κοινού πολι-
τεύματος, της οικουμενικής πόλης
των ιδεών, που έλεγε και ο Κων-
σταντίνος Καβάφης. Η πόλις λοιπόν
που απαρτίζεται από την πανσπερ-
μία των φιλοσοφικών σχολών γί-
νεται σχολή των πόλεων, μοιρα-
σμένη ανάμεσα στους ανθρώπους
και προσφέροντάς τους πνευματική
καθοδήγηση και ανακούφιση από
τα δεινά των παθών. Αυτό που μας
περιγράφει ο Φίλων είναι η γένεση
ενός θεσμού, αυτού που σήμερα
ονομάζουμε παγκόσμια ακαδημαϊκή
κοινότητα.

Ο θεσμός αυτός είναι «οργανι-
κός», σύμφωνα με τη θεωρία των
θεσμών του αυστριακού οικονο-
μολόγου Carl Menger (1840-1921),
δεν έχει δημιουργηθεί δηλαδή από
κάποιο κράτος, κάποια πολιτειακή
ή άλλη αρχή. Προέρχεται από την
κοινωνία, την ελεύθερη αλληλεπί-

δραση των ατόμων, των εθνών και
των νοοτροπιών: προέκυψε από
πολλών ανθρώπων άστεα και νόες.
Παίρνει μορφή μέσα από μια δια-
δικασία αποκρυστάλλωσης των κα-
λύτερων φιλοσοφικών πρακτικών
που σκοπό έχουν την επίτευξη του
αυτεξούσιου, μέσα από τη σύγκριση
μεθόδων, μέσα από τον διάλογο
και την άμιλλα στην έρευνα. Πα-
ράλληλα αναγνωρίζονται και επι-
βιώνουν οι βέλτιστες οργανωτικές
αρχές, όπως της παρρησίας, η οποία
καθορίζει τη βασική ιεραρχική
δομή της γνώσης ως πνευματικής
σχέσης ανάμεσα σε δάσκαλο και
διδασκόμενο. Φιλοσοφική άσκηση

και παρρησία καθορίζουν το ου-
σιαστικό περιεχόμενο και την τυ-
πική μορφή του κοινού πολιτεύ-
ματος. 

Επομένως, από τη φύση και γε-
νεσιουργό της αιτία, η σχολή αυτή
των πόλεων και των εθνών δεν
μπορεί να περιοριστεί σε ένα στενό
κρατικό, εθνικό, θρησκευτικό ή
ιδεολογικό πλαίσιο. Και είναι πολλές
οι περίοδοι της ιστορίας, όπου οι
φιλόσοφοι διώχθηκαν, βασανίστη-
καν και θανατώθηκαν από τις εκά-
στοτε εξουσίες. Χαρακτηριστική
μορφή αντίστασης στην εξουσία
παραμένει από τα ρωμαϊκά χρόνια
ο Κάτων ο Νεότερος, ο οποίος αυ-
τοκτόνησε το 46 π.Χ. διαμαρτυρό-
μενος για την κατάλυση της Ρω-
μαϊκής Δημοκρατίας από τον Ιούλιο
Καίσαρα.

Και επανειλημμένως στην ευ-
ρωπαϊκή ιστορία μια φυλακή όπως
η Βαστίλη μετασχηματίσθηκε σε
πανεπιστήμιο της ελευθερίας. Το
μήνυμα αυτό είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό για την εποχή μας, όπου
οι φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές
σπουδές, το όπλο της δημοκρατίας
των γραμμάτων, είναι πιο αδύναμες
παρά ποτέ. Όπλο μάλιστα στη γλώσ-
σα του Πλάτωνα σημαίνει ασπίδα,
το βασικό δηλαδή αμυντικό όπλο

του στρατιωτικού σχηματισμού
της φάλαγγας, που γέννησε την
ισότητα και τη δημοκρατία στην
αρχαία Ελλάδα. 

Σήμερα, στην εποχή της παν-
δημίας δημιουργείται εκ νέου η
ανάγκη για καθημερινό φιλοσοφικό
στοχασμό και άσκηση. Η αύξηση
στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και
αγχολυτικών φαρμάκων που πα-
ρατηρείται παγκόσμια, η αύξηση
της βίας στην οικογένεια και τα
σχολεία, η διάχυτη κοινωνική ανη-
συχία και απόγνωση, η κοινή αγω-
νία απέναντι σ’ ένα αβέβαιο μέλλον,
ιδιαίτερα για τις νέες και τους νέους,
είναι φαινόμενα που σχετίζονται
με την πανδημία και τις παρατε-
ταμένες περιόδους εγκλεισμού. Ο
άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος
με τον εαυτό του, ενώ γύρω του
απλωνόταν η σκιά της αρρώστιας
και της απώλειας. Για τέτοιες στιγ-
μές όμως δεν γεννήθηκε η φιλο-
σοφία, όχι ως θεωρία, αλλά ως τέχνη
ζωής, πρακτική άσκηση και πνευ-
ματικό φάρμακο;

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

Το κοινόν πολίτευμα
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Σ ύμφωνα με τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και του δικαίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, οι διακρίσεις λόγω
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής
απαγορεύονται. Δυστυχώς, τέτοιου
είδους διακρίσεις και δομικός ρα-
τσισμός συνεχίζουν να υφίστανται
σε αρκετές κοινωνίες κυρίως στην
εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας,
στις δημόσιες υπηρεσίες και στο
προσφυγικό/μεταναστευτικό ζή-
τημα. Το θέμα του ρατσισμού και
των διακρίσεων απασχόλησε τα
μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών (ΕΕτΠ) αρκετές
φορές, αφού η ισότητα συνιστά
μια από τις θεμελιώδεις αξίες της
Ε.Ε. Σε αρκετές τοπικές αρχές της
Ε.Ε. εθνοτικές μειονότητες, πρό-
σφυγες και μετανάστες αντιμετω-
πίζουν σοβαρές παρενοχλήσεις
και διακρίσεις παρά την ισχύουσα
νομοθεσία της Ε.Ε. για την κατα-
πολέμηση της οποιασδήποτε μορ-
φής ρατσισμού.

Οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής
καταγωγής, χρώματος του δέρμα-
τος, θρησκείας, φύλου ή / και σε-
ξουαλικού προσανατολισμού είναι
αρκετά διαδεδομένες σε χώρες μέ-
λη της Ε.Ε. αφού ο ρατσισμός δια-
δίδεται σήμερα πιο εύκολα λόγω
της ψηφιακής εξέλιξης και της επί-
δρασης μερίδας των Μέσων Μα-
ζικής Ενημέρωσης και των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης στον άν-
θρωπο. Οι ψευδείς ειδήσεις, η ρη-
τορική μίσους και ο ρατσισμός,
εύκολα μπορούν να διαδοθούν μέ-
σω του ψηφιακού χώρου αλλά και
από στόμα σε στόμα. Δεν είναι λί-
γες οι φορές που άτομα με ανα-
πηρία, ηλικιωμένοι, πρόσφυγες /
μετανάστες, άτομα από ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού ή ΛΟΑΤΚΙ άτο-
μα, έζησαν την άσχημη εμπειρία
του ρατσισμού και της ταπείνωσης,
μέσω βρισιών και χλευαστικών
σχολίων.

Σε μια σύγχρονη κοινωνία οι
πολίτες θα πρέπει να είναι ώριμοι
και έτοιμοι να αποδεχτούν τη δια-
φορετικότητα και να κατανοούν
ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι.

Κάποιοι μπορεί να γεννήθηκαν με
αναπηρία, άλλοι να εξαναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τη χώρα
τους ή να άλλαξαν φύλο ή τον σε-
ξουαλικό τους προσανατολισμό.

Οι ανοικτές κοινωνίες είναι αυ-
τές που προωθεί η Ε.Ε. και ως ευ-
ρωπαίοι πολίτες καλούμαστε να
σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας
χωρίς διακρίσεις. Στην Ε.Ε., 90
εκατομμύρια περίπου άτομα έχουν
μια μορφή αναπηρίας, αντιμετω-
πίζοντας έτσι πέραν του ρατσι-
σμού, δυσκολίες στην προσβασι-
μότητα και στην προώθηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Αρκετά ΑμεΑ εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες
στην υγειονομική περίθαλψη, στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση,
στην ψυχαγωγία και στη συμμε-
τοχή τους στα πολιτικά δρώμενα.
Σύμφωνα με στοιχεία που κατα-
τέθηκαν στην ΕΕτΠ, 28,4% των
ΑμεΑ αντιμετωπίζουν σοβαρό κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικού απο-
κλεισμού, σε σύγκριση με το 18,4%
ατόμων χωρίς οποιαδήποτε ανα-
πηρία.

Με βάση στοιχεία του 2019, πά-
νω από το 50% των ΑμεΑ ανέφεραν
ότι υπέστησαν διακρίσεις. Η υγει-
ονομική και οικονομική κρίση
έχουν πλήξει τα ΑμεΑ περισσότερο
και κυρίως αυτά που ζουν σε ιδρύ-
ματα, οίκους ευγηρίας και καθη-
μερινής φροντίδας, αφού ήταν πιο
ευάλωτα στη μόλυνση από την
πανδημία του κορωνοϊού.

Στην ίδια κατηγορία των ατό-
μων - θυμάτων ρατσιστικών και
φραστικών επιθέσεων, διακρίσεων
και κοινωνικού αποκλεισμού, θα
μπορούσαν να ενταχθούν και οι
γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι,
οι άστεγοι, πρόσφυγες/μετανάστες
και άλλες εθνοτικές μειονότητες,
οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προ-
σοχής και φροντίδας.

Η προστασία των πολιτών, οι
οποίοι βιώνουν την κοινωνική διά-
κριση και περιθωριοποίηση απο-
τελεί ύψιστη στρατηγική της Ε.Ε.
αλλά και καθήκον των τοπικών
αρχών και κρατών-μελών. Τόσο
τα ΑμεΑ, όσο και τα άτομα από τις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους
υπόλοιπους συνανθρώπους τους.
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας
και η ανεκτικότητα καλλιεργούνται
και εμπεδώνονται στις σύγχρονες
κοινωνίες με στοχευμένα εκπαι-
δευτικά και επιμορφωτικά μέτρα
και δράσεις τόσο στο σπίτι, όσο
και στους χώρους εκπαίδευσης
και εργασίας μακριά από διακρί-
σεις, ρατσισμό και ξενοφοβία.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δή-
μαρχος Δερύνειας.

Καταπολέμηση ρατσισμού
και διακρίσεων

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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Σύμφωνα με στοιχεία
που κατατέθηκαν στην
ΕΕτΠ, 28,4% των ΑμεΑ
αντιμετωπίζουν σοβαρό
κίνδυνο φτώχειας ή κοι-
νωνικού αποκλεισμού,
σε σύγκριση με το 18,4%
ατόμων χωρίς οποιαδή-
ποτε αναπηρία. 

Σ το βιβλίο τους «Γιατί τα έθνη
καταρρέουν», οι Acemoglu
και Robinson εξηγούν, ανά-

μεσα σε άλλα, ότι τα κράτη κα-
ταρρέουν, όταν οι θεσμοί αποτυγ-
χάνουν, αφού αυτός είναι ένας κύ-
ριος παράγοντας για την όποια
ανάπτυξη. Δεν θα ήταν υπερβολή
να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια,
βιώνουμε ανάλογα φαινόμενα στην
Κύπρο, με συνέπειες σε κάθε επί-
πεδο της δημόσιας ζωής. Η κα-
τάρρευση των θεσμών δεν επη-
ρεάζει απλώς τις δυνατότητες ανά-
πτυξης της χώρας, αλλά επηρεάζει
και τη συλλογική αντίληψη του
πολίτη. 

Στην Κύπρο σήμερα, όσο κοι-
νότυπο και αν ακούγεται, έχουμε
φτάσει στο σημείο όπου ο πολίτης
έχει χάσει την εμπιστοσύνη του
στους θεσμούς. Η εικόνα που υπάρ-
χει είναι ότι κανένας θεσμός δεν
μπορεί πλέον να λειτουργήσει
προς όφελος του πολίτη. Οι επι-
πτώσεις αυτής της κατάστασης
είναι μπροστά μας. Πολλά έχουν
λεχθεί κατά καιρούς για την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης των πολιτών
στους εκλεγμένους εκπροσώπους
τους και στην πολιτική ευρύτερα.
Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε
βιώσει και την πλήρη κατάρρευση
της εμπιστοσύνης στην αστυνομία

και στη δικαιοσύνη. Και ενώ για
καιρό ακούγαμε την κυβέρνηση
να ισχυρίζεται ότι επιτέλους τα
πράγματα οδεύουν στη δικαιοσύνη
πλέον το αίσθημα που επικρατεί
είναι αυτό της έλλειψης δικαίωσης
σε σχέση με όσα συμβαίνουν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όπου ο πο-
λίτης πλέον νιώθει ότι δεν έχει
από πού να πιαστεί, και ποιον να
εμπιστευτεί, δοκιμάζονται οι δη-
μοκρατικές μας αντοχές ως κοι-
νωνία. Ακριβώς επειδή σε αυτό το
πλαίσιο ανθούν οι θεωρίες συνω-
μοσίας, οι εύκολες εξηγήσεις, και
οι προσδοκίες για έναν έξωθεν
σωτήρα, αλλά και οι λογικές της
ατομικής επιβολής δικαιοσύνης.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, οφεί-
λουμε ως πολίτες να μην αφήσουμε
την οπτική μας να θολώσει, αλλά
να προστατεύσουμε τις δημοκρα-
τικές βάσεις της κοινωνίας.Το τεκ-
μήριο της αθωότητας είναι ένα
παράδειγμα μιας τέτοιας δημο-
κρατικής αρχής, αν δεν επιθυμούμε
την κοινωνική ζούγκλα. Οι δημό-
σιες πιέσεις, μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, για να δου-
λέψει η δικαιοσύνη, είναι ένα δυ-
νατό εργαλείο στα χέρια πολιτών
που δεν θέλουν να δουν υποθέσεις
να συγκαλύπτονται, να πέφτουν
στα μαλακά, ή να μην έχουν την
κάλυψη που τους αναλογεί. Τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, όμως,
δεν είναι μέσα απονομής δικαιο-
σύνης και η απογοήτευσή μας
στους θεσμούς δεν μπορεί να μας
οδηγεί στις δίκες από το διαδίκτυο.
Αν ακολουθήσουμε αυτό τον δρό-
μο, γινόμαστε και εμείς συνένοχοι
στην κατάρρευση των δημοκρα-
τικών αρχών, τις οποίες οφείλουμε
να υπερασπιστούμε, ακόμα και
για τις πιο αποτρόπαιες των κα-
τηγοριών. 

Για προάσπιση αυτών των αρ-
χών οφείλουμε επίσης να διαφυ-
λάξουμε τη δυνατότητα της σύγ-
κρουσης ιδεών στη δημόσια σφαί-
ρα, της συζήτησης, της ελεύθερης

έκφρασης, χωρίς να βιαζόμαστε
να «ταπελλώσουμε» ανθρώπους.
Σε μια κατάσταση πόλωσης,
άσπρου και μαύρου, όπου ο καθείς
διαλέγει στρατόπεδα και νιώθει
ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια,
οφείλουμε να υπερασπιστούμε το
«γκρίζο», την αμφιβολία και την
αμφισβήτηση, ακόμα και αν αυτό
μας αποτρέψει από το να εκφρά-
σουμε τη γνώμη μας για το όποιο
τρέχον θέμα της επικαιρότητας.
Η δικαιολογημένη απογοήτευσή
μας στους θεσμούς δεν μπορεί να
μετατρέπεται στην πεποίθηση του
ότι σε αντίθεση με τους «άλλους»,
εμείς κατέχουμε την απόλυτη αλή-
θεια για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. 

Εξάλλου, τις λύσεις στην κοι-
νωνία και τη δημοκρατία δεν θα
τις φέρει ένας έξωθεν σωτήρας,
αλλά εμείς ως πολίτες, η ανοικο-
δόμηση του κράτους και των θε-
σμών του, πάντα μέσα από την
προάσπιση των δημοκρατικών
αρχών. Μακάρι να το θυμόμαστε
αυτό, κάθε φορά που η κατάρρευ-
ση των θεσμών θολώνει την οπτική
μας, αλλιώς, γινόμαστε και εμείς
ένα κομμάτι από το τέρας που κα-
τηγορούμε. 

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πολιτι-
κή αναλύτρια.

Οταν οι θεσμοί καταρρέουν 
Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
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Οι δημόσιες πιέσεις,
μέσα από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, για
να δουλέψει η δικαιο-
σύνη, είναι ένα δυνατό
εργαλείο στα χέρια πο-
λιτών που δεν θέλουν
να δουν υποθέσεις να
συγκαλύπτονται ή να
πέφτουν στα μαλακά. 
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Χαρακτηριστική μορφή
αντίστασης στην εξουσία
παραμένει από τα ρω-
μαϊκά χρόνια ο Κάτων ο
Νεότερος, ο οποίος αυ-
τοκτόνησε το 46 π.Χ. δια-
μαρτυρόμενος για την
κατάλυση της Ρωμαϊκής
Δημοκρατίας από τον
Ιούλιο Καίσαρα. 
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Τα οικονομικά...του λιμανιού

Τ ο 2016 η συμφωνία έκλεισε
με διθυράμβους. Επιτέλους
οργάνωση στο λιμάνι, εκσυγ-

χρονισμός του εξοπλισμού, τέρμα
οι απεργίες και οι καθυστερήσεις,
ανταγωνιστικές υπηρεσίες, αντα-
γωνιστική οικονομία, μας έλεγαν.
Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια εμ-
πορικοποίησης, θυμάμαι το μπά-
χαλο με τις ουρές των φορτηγών,
περιμένοντας τα φορτία, αλλά δεν
θυμάμαι να είδα νέες επενδύσεις
πέρα από δύο γερανούς, ούτε πόσες
απεργίες έγιναν για τις απειλές
απολύσεων του λίγου προσωπικού
που απέμεινε. Στα πιο πάνω, ήρθε
να προστεθεί κι η παράξενη ιστορία
με τις αυξήσεις στις χρεώσεις των
εταιρειών διαχείρισης.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα
από την αρχή. Αρχές του 2017 τέ-
θηκαν σε εφαρμογή οι συμφωνίες
παραχώρησης των δικαιωμάτων
διαχείρισης του λιμανιού. Στη Eu-
rogate παραχωρήθηκε ο Τερματι-
κός Σταθμός Εμπορευματοκιβω-
τίων, έναντι 7 εκατομμυρίων ετη-
σίως συν 62,7% επί των εσόδων.
Στην DPWorld παραχωρήθηκε ο
Τερματικός Σταθμός Γενικού Εμ-
πορίου έναντι 2 εκατομμυρίων και
52,1% επί του τζίρου, ενώ στην
P&O Maritime (θυγατρική της
DPWorld) ανατέθηκαν οι θαλάσσιες
υπηρεσίες, έναντι 150 χιλιάδων
και 10,1% επί των εσόδων. Εκ πρώ-
της όψεως, φαίνονται ευνοϊκές οι

συμφωνίες. Εκεί που πλήρωνε μέσο
όρο πενταετίας η Αρχή Λιμένων
18 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος,
οι τρεις εταιρείες μαζί, έδωσαν για
τα τελευταία 5 χρόνια 202 εκατομ-
μύρια. Μια ματιά να ρίξει όμως κα-
νείς στον συσχετισμό κόστους –
εσόδων της Αρχής Λιμένων, για
την πενταετία 2012-16 πριν από
την πώληση, θα διαπιστώσει πως
κατά μέσο όρο, το 48% των εσόδων
πήγαινε στην κάλυψη του κόστους
λειτουργίας. Αν κατ’ αναλογία οι
ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να
καλύψουν τα κόστη τους μετά την
αφαίρεση των αμοιβών του κρά-
τους, τότε με μαθηματική ακρίβεια
θα συσσωρεύουν ζημιές. Πώς κα-
τάφεραν λοιπόν να δώσουν μερί-
σματα υπερδιπλάσια απ’ ό,τι η
Αρχή Λιμένων; 

Ένας τρόπος είναι η αύξηση
της παραγωγικότητας. Η διακίνηση
μεγαλύτερου αριθμού φορτίων, η
παροχή περισσότερων υπηρεσιών,
με χαμηλότερο κόστος. Όμως η
πολυδιαφημιζόμενη στρατηγική
που θα καταστούσε τη Λεμεσό κέν-
τρο διαμετακομιστικού εμπορίου,
που θα έφερνε τεράστια αύξηση
στη διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων, φαίνεται να έμεινε στα χαρτιά.
Ενδεικτικοί είναι οι αριθμοί των
εμπορευματοκιβωτίων διαμετακό-
μισης από και προς τη Λεμεσό τα
τελευταία χρόνια. Το 2017, διακι-
νήθηκαν 17.436, το 2018 7.364, το

2019 4.297 και το 2020 4.841. Το
2016 όμως, η Αρχή Λιμένων κατά-
φερε να διακινήσει 45.922 εμπο-
ρευματοκιβώτια! Οι αριθμοί σαφέ-
στατα παραπέμπουν σε μειωμένη
παραγωγικότητα. Τι μας μένει; Οι
ταρίφες χρέωσης. Από την πρώτη
μέρα που ανέλαβαν, ανακοινώθη-
καν υψηλότερες χρεώσεις, με τη
δικαιολογία ότι οι προηγούμενες

ήταν εκτός παζαριού. Οι εισαγωγείς,
forwardersκι ο κόσμος του λιμανιού
μαρτυρεί πως οι αυξήσεις μετα-
βάλλονται πολύ συχνά, με αποτέ-
λεσμα σήμερα να βρισκόμαστε 2
με 3 φορές πάνω, σε σχέση πάντα
με τις ταρίφες του προηγούμενου
καθεστώτος. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα, είναι οι τιμές χρέωσης
των μεγάλων σε μήκος πλοίων, που

για παραμονή ωρών, καλούνται να
πληρώσουν μέχρι και πέντε φορές
αυξημένες χρεώσεις. Ομοίως αυ-
ξήθηκαν και οι χρεώσεις στο αγ-
κυροβόλιο του λιμανιού που υπο-
τίθεται θα έπρεπε να γίνει πόλος
έλξης στην Ανατολική Μεσόγειο,
για υπηρεσίες επισκευών, τροφο-
δοσίας και αλλαγής πληρωμάτων.
Ποιος όμως θα επιλέξει ένα ακριβό
λιμάνι, όταν μπορεί να κάνει την
ίδια δουλειά σε κάποιο γειτονικό
με σημαντική εξοικονόμηση κό-
στους; Ακόμα κι οι επενδύσεις που
έγιναν με σύγχρονους γερανούς,
δεν αλλάζουν το τοπίο, αφού η χρή-
ση τους κοστίζει ακριβά στον πε-
λάτη.

Τώρα όσον αφορά τις αυξήσεις
για τις οποίες έγινε τεράστιος ντό-
ρος την εβδομάδα που μας πέρασε,
αφορούν τις ετήσιες αυξήσεις που
για πολλοστή φορά έρχονται να
εφαρμόσουν οι παραχωρησιούχοι.
Για κάποιο περίεργο λόγο, ένα με-
γάλο μέρος των χρεώσεων συνδέ-
θηκαν με τον Εγχώριο Δείκτη Τιμών
Παραγωγού που δεν επηρεάζει
όμως το κόστος λειτουργίας των
διαχειριστών του λιμανιού. 

Ως αποτέλεσμα, φέτος που ο
Δείκτης είναι ψηλός (21,8% τον πε-
ρασμένο Νοέμβρη) δικαιούνται βά-
σει συμβάσεως να προχωρήσουν
σε τεράστιες αυξήσεις. Χώρια από
τις ταρίφες που δεν ρυθμίζονται
από τον συγκεκριμένο δείκτη, που

έχουν αυξηθεί ήδη μέχρι και 94%.
Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά.
Τα αυξημένα έσοδα στα οποία ανα-
φέρθηκε προχθές ο πρώην υπουρ-
γός Οικονομικών και νυν αναπλη-
ρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Χάρης
Γεωργιάδης, δεν είναι τίποτε άλλο
από τα δικά μας λεφτά. Είναι αυτά
που καλείται να πληρώσει ο κατα-
ναλωτής μέσω των αυξήσεων που
μετακυλίονται στα εισαγόμενα προ-
ϊόντα που αγοράζει καθημερινά,
σε μια οικονομία που η αξία των
εισαγωγών της, ισοδυναμεί περίπου
με το 40% του ΑΕΠ. Σε μια περίοδο
μάλιστα, όπου τα ναύλα των πλοίων
–το μεγαλύτερο μέρος του κόστους
μεταφοράς – αυξήθηκαν από 40%
μέχρι και 500%, τα οποία έχουν
ήδη επωμιστεί οι καταναλωτές. Άρ-
χισε πλέον να φαίνεται η έλλειψη
μακρόπνοης στρατηγικής, υπό την
οποία να λειτουργούν αρμονικά
και ανταγωνιστικά οι διάφορες
υπηρεσίες, δραστηριότητες κι υπο-
δομές, ώστε να δίνουν ώθηση στην
οικονομία, μέσα από την ταχύτατη
και ασφαλή διακίνηση φορτίων και
επιβατών. Προφανώς για την ώρα,
δεν φαίνεται να το έχουν επιτύχει
οι συμβάσεις παραχώρησης, κάτι
που μας επιτρέπει να αμφιβάλλουμε
εάν ήταν ποτέ ο πραγματικός τους
στόχος.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι
οικονομολόγος.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο Μοντεσκιέ, θεμελιωτής της θε-
ωρίας περί διάκρισης των εξουσιών,
πίστευε ότι η πολιτική ελευθερία
εξασφαλίζεται μόνο στα δομημένα
πολιτεύματα και εφόσον δεν εμ-
φανίζεται κατάχρηση εξουσίας,
κατάχρηση εξουσίας που διατυ-
πώνει με εμφαντικό τρόπο η από-
φαση σταθμός της Ολομέλειας του
δικαστηρίου τόσο στη Βουλή των
Αντιπροσώπων όσο και για τον γε-
νικό ελεγκτή. Απόφαση που επι-
βεβαιώνει επίσης το αυτονόητο
από συνταγματικοπολιτικής άπο-
ψης που υπάρχει στο αυστηρό σύν-
ταγμα του 1960 για τη διάκριση
εξουσιών στην Κύπρο. Η συγκε-
κριμένη απόφαση στην προσφυγή
του γενικού εισαγγελέα σε απόφαση
της Βουλής, από νομικής απόψεως,

θεωρείται σημαντική ως προς τα
ζητήματα σύγκρουσης εξουσιών
που παρατηρούνται κατά διαστή-
ματα στην Κύπρο. Στην προκειμένη
περίπτωση η ομόφωνη απόφαση,
εκτός των άλλων, αγγίζει και τους
ρόλους μεταξύ θεσμικών αξιωμα-
τούχων. Το γεγονός ότι στο σκε-
πτικό του Ανωτάτου Δικαστηρίου
απερίφραστα γίνεται λόγος για συν-
ταγματική εκτροπή της Βουλής,
αλλά και σαφέστατη υπόδειξη ότι
πλήττεται το ανέλεγκτο του γενικού
εισαγγελέα, η συγκεκριμένη από-
φαση «επιβεβαιώνει την αρχή των
αρμοδιοτήτων», που καλύπτει και
ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ
θεσμικών αξιωματούχων.

Παραβίαση εξουσιών
Ένα από τα ζητήματα που προ-

έκυψαν από την προσφυγή του γε-
νικού εισαγγελέα κατά της Βουλής
των Αντιπροσώπων αφορούσε τις
πολιτικές τριβές από τις έντονες
αντιδράσεις των κομμάτων της αν-

τιπολίτευσης στο κατά πόσο ο γε-
νικός εισαγγελέας και βοηθός γε-
νικός εισαγγελέας μπορούσαν να
αξιολογήσουν το πόρισμα της ερευ-
νητικής επιτροπής ένεκα της θη-
τείας τους στο Υπουργικό Συμβού-
λιο, όργανο το οποίο ενέκρινε τις
αιτήσεις πολιτογραφήσεων. Εν
προκειμένω το Δικαστήριο αρχικά
επισημαίνει με νόημα πως οι όροι
«σύγκρουση» και «αμφισβήτηση
εξουσίας» έχουν ερμηνευθεί δια-
σταλτικά, κάνοντας παραπομπή
σε παλαιότερη υπόθεση. Για το
κατά πόσο ο γενικός εισαγγελέας
μπορεί να αξιολογήσει το ενδιάμεσο
ή το τελικό πόρισμα για τις πολι-
τογραφήσεις, το Δικαστήριο ανα-
φέρει στο σκεπτικό της απόφασής
του: «Εν προκειμένω η υπό κρίση
απόφαση της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων παραβιάζει τις συνταγμα-
τικές κατοχυρωμένες εξουσίες του
Γενικού Εισαγγελέα, παρεμβαίνει
στις αποκλειστικές αρμοδιότητές
του και πλήττει το ανέλεγκτο της

εξουσίας του, όπως κατοχυρώνεται
από τα άρθρα 112-114 του Συντάγ-
ματος». Το συγκεκριμένο σημείο
της απόφασης του Δικαστηρίου σε
νομικό επίπεδο θεωρείται πως βάζει
όρια στις ενέργειες και αρμοδιό-
τητες θεσμικών αξιωματούχων.
Χαρακτηριστική περίπτωση οριο-
θέτησης αφορά στην προσπάθεια
που έγινε από πλευράς γενικού
ελεγκτή της Δημοκρατίας να πραγ-
ματοποιήσει έρευνες στο πρόγραμ-
μα πολιτογραφήσεων τη στιγμή
που ο γενικός εισαγγελέας είχε διο-
ρίσει Ερευνητική Επιτροπή μετά
από απόφαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και η Αστυνομία πραγμα-
τοποιούσε έρευνες.

Εκτροπή
Στην ομόφωνη απόφαση των

εννέα δικαστών (Α. Λιάτσου, Κ.
Σταματίου, Τ. Οικονόμου, Τ. Ψα-
ρά-Μιλτιάδου, Χ. Μαλαχτού, Δ. Σω-
κράτους, Λ. Δημητριάδου-Ανδρέου,
Ι. Ιωαννίδη, Ν. Σάντη) για το βασικό

ζήτημα που ήταν η απόφαση της
Βουλής, γίνεται λόγος για εκτροπή
της Βουλής. «Επιπρόσθετα η δη-
μοσίευση της απόφασης κατ’ ακο-
λουθία του άρθρου 82 του Συντάγ-
ματος και κατ’ επίκληση του άρθρου
52, συνιστά συνταγματική εκτροπή.
Το άρθρο 52 του Συντάγματος δεν
θέτει οποιοδήποτε περιορισμό ως
προς τη φύση των αποφάσεων που
μπορούν να αποσταλούν από τη
Βουλή στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για έκδοση διά δημοσίευ-
σης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, ούτε αναγνωρίζει
στον Πρόεδρο διακρατική ευχέρεια
να μην προβεί στην έκδοση τέτοιας
απόφασης, εκτός αν αναφέρει το
θέμα στο Ανώτατο Δικαστήριο, βά-
σει του άρθρου 140 του Συντάγμα-
τος».

Απόφαση Βουλής
Στο κομμάτι της απόφασης της

Βουλής το Δικαστήριο δεν δέχθηκε
τον ισχυρισμό των δικηγόρων της

Βουλής ότι αυτή ήταν πολιτική
απόφαση. Ουσιαστικά το Δικαστή-
ριο σε νομικό επίπεδο εντόπισε
προσπάθεια της νομοθετικής εξου-
σίας να ελέγξει τις ενέργειες του
γενικού εισαγγελέα. Η άποψη αυτή
στηρίζεται από νομικής απόψεως
πρώτον στο λεκτικό της απόφασης
και δεύτερον στην ενέργεια δημο-
σίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας. Η απόφαση της
Βουλής αφορούσε τη δημοσιοποί-
ηση του ενδιάμεσου πορίσματος,
ακόμα και των σημείων εκείνων
που υπήρχε υπόνοια για παραβίαση
προσωπικών δεδομένων και απο-
κάλυψη στοιχείων για περιπτώσεις
που υπήρχαν ενδείξεις για διάπραξη
ποινικών αδικημάτων. Στο ευρύτερο
κομμάτι του σκεπτικού της από-
φασης βρίσκεται η αντίληψη πως
αυτή επαναλαμβάνει κάποιες αρχές
συνταγματικότητας και καλύπτει
ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ
εκτελεστικής και νομοθετικής εξου-
σίας.

Το Ανώτατο οριοθετεί τη διάκριση εξουσιών
Οι προεκτάσεις της απόφασης του Δικαστηρίου, που αποδέχεται προσφυγή γεν. εισαγγελέα κατά της Βουλής για πόρισμα διαβατηρίων

Η προσφυγή
κατά Βουλής 
Με βάση τα γεγονότα της προ-
σφυγής στις 22/04/2021 η
Ολομέλεια της Βουλής προχώ-
ρησε στην έκδοση απόφασης
για δημοσίευση του ενδιάμε-
σου πορίσματος της Επιτροπής
Νικολάτου. Στις 10/05/2021 η
απόφαση δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας μετά από επιστολή του
διευθυντή της Βουλής. Στην
απόφαση της η Βουλή καλού-
σε γενικό και βοηθό γενικό ει-
σαγγελέα ν’ απέχουν από την
αξιολόγηση του πορίσματος
στη λογική σεβασμού των αρ-
χών δεοντολογίας που διέπουν
δημόσια αξιώματα και να δη-
μοσιοποιήσουν αυτούσιο το
πόρισμα. Παράλληλα καλούσε
το Ανώτατο Δικαστήριο να
ενεργήσει αυτεπάγγελτα σε
περίπτωση άρνησης ή παρά-
λειψης να συμμορφωθούν με
την απόφαση της Βουλής. Η
θέση του γεν. εισαγγελέα κινή-
θηκε σε δύο άξονες. Πρώτον
αμφισβήτησε ότι η Βουλή είχε
την εξουσία να ψηφίσει τη
συγκεκριμένη απόφαση άνευ
εμπλοκής του Προέδρου της
Δημοκρατίας και δεύτερον η
δημοσιοποίηση της απόφασης
έρχεται σε σύγκρουση με τις
συνταγματικές εξουσίες του
γεν. εισαγγελέα. Ο συνήγορος
της Βουλής ήγειρε σειρά προ-
δικαστικών ενστάσεων, ζητών-
τας να κηρυχθεί καταχρηστική
η αίτηση προσφυγής, ενώ αμ-
φισβήτησε πως υπάρχει από-
φαση της Βουλής. Το Ανώτατο
ομόφωνα έκανε δεκτή την
προσφυγή του γενικού εισαγ-
γελέα κηρύσσοντας άκυρη την
απόφαση της Βουλής.

<<<<<<

Το σκεπτικό της ομόφω-
νης απόφασης των εννιά
δικαστών του Ανωτάτου
επιβεβαιώνει την αυστη-
ρή διάκριση των εξου-
σιών και βάζει όρια στις
αρμοδιότητες θεσμικών
αξιωματούχων, όπως
στην περίπτωση
του γενικού ελεγκτή.

Παραβίαση των συνταγματικών εξουσιών του γενικού εισαγγελέα αλλά και συνταγματική εκτροπή από την απόφαση της Βουλής για δημοσιοποίηση του πο-
ρίσματος για τις πολιτογραφήσεις εντόπισε το Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με την απόφασή του.

Από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν, ανακοινώθηκαν υψηλότερες χρεώσεις,
με τη δικαιολογία ότι οι προηγούμενες ήταν εκτός παζαριού. 
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το «βάθος» και την πραγματική 
αξία της τουρκικής επιχείρησης 
εξομάλυνσης των σχέσεων με το 
σύνολο των κρατών της ευρύτε-
ρης περιοχής με τα οποία τα προη-
γούμενα χρόνια η Αγκυρα έφθασε 
ακόμα και σε πλήρη διακοπή των 
διπλωματικών σχέσεων, αξιολογεί 
η Αθήνα. Τους τελευταίους μήνες 
ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν ανέλαβε προσω-
πικά την επιχείρηση αυτή, η οποία 
έως αυτή τη στιγμή έχει και απτά 
και συμβολικά αποτελέσματα. Σε 
γενικές γραμμές η ανάπτυξη της 
τουρκικής διπλωματίας εξελίσσε-
ται σε τέσσερα επίπεδα.  

Πρώτον, σε σχέση με τη ∆ύση. 
∆εύτερον, σε σχέση με τους πε-
ριφερειακούς ανταγωνιστές και 
δρώντες. Τρίτον, σε σχέση με τις 
χώρες στις οποίες η Τουρκία δια-
θέτει στρατιωτική παρουσία. Και 
τέταρτον, σε σχέση με χώρες που 
βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις αναζητού-
νται οι δυνατότητες ανάσχεσης 
της τουρκικής επιρροής που έχει 
η Αθήνα.

Στο πρώτο επίπεδο, βασικός 
στόχος της διπλωματικής επίθε-
σης γοητείας της Αγκυρας είναι 
οι ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι στο 
εσωτερικό των ΗΠΑ διίστανται 
οι απόψεις μεταξύ Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ και Κογκρέσου σε σχέση 
με την ανάγκη επαναφοράς των 

αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε 
επίπεδο προ απόκτησης ρωσικών 
πυραύλων S-400, η Αγκυρα χρησι-
μοποιεί κατά κύριο λόγο τη δράση 
στην Ουκρανία ως πεδίο προώθη-
σης των δυτικών συμφερόντων. Η 
πώληση UAV τύπου Bayraktar TB2 
στην ουκρανική κυβέρνηση και οι 
νέες συζητήσεις και για άλλα επιθε-
τικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
αξιοποιούνται από την Αγκυρα ως 
επιχείρημα εντός ΝΑΤΟ, για τον 
«απαραίτητο» ρόλο της Τουρκίας 
στην περιοχή. Ειδικά, όμως, με-
τά τη γνωστοποίηση της απόσυρ-
σης της στήριξης των ΗΠΑ για τον 
αγωγό EastMed, η Αγκυρα κινείται 
ακόμα πιο επιθετικά στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, θεωρώντας ότι ο 
στρατηγικός όγκος και το βάθος 
της Τουρκίας την καθιστά αναντι-
κατάστατη και, κυρίως, της δίνει 
χώρο για περαιτέρω διεκδικήσεις. 
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και 
η Ε.Ε., αλλά και μεμονωμένες χώ-
ρες, όπως η Γερμανία. Ειδικά στην 
περίπτωση της Γερμανίας, η αλ-
λαγή κυβέρνησης στο Βερολίνο 
δεν επέφερε καμία τροποποίηση 
της στάσης έναντι της Αγκυρας. 
Στο ουκρανικό πεδίο, η Αθήνα δεν 
μπορεί να κάνει εκ των πραγμά-
των πολλά πράγματα, πέρα από 
τις συμβατικές υποχρεώσεις της 
ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό 
σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν 
οι εγκαταστάσεις στη Σούδα και 
στην Αλεξανδρούπολη, ωστόσο 
εκείνο που ανησυχεί την Αθήνα εί-
ναι το ενδεχόμενο να απαιτηθούν 

από τους Αμερικανούς περαιτέρω 
παραχωρήσεις. Στην Αθήνα, θέ-
λουν να μείνουν μακριά από την 
εμπλοκή στο Ουκρανικό, παρά το 
γεγονός ότι είναι εκδηλωμένη πρό-
θεση από τον υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο ∆ένδια να στηριχθεί η ελλη-
νική κοινότητα της Μαριούπολης.  

Σε δεύτερο επίπεδο –και κυρι-
ότερο για τα ελληνικά συμφέρο-
ντα– εντάσσονται οι χώρες της 
περιοχής. Η συμφωνία για credit 
swap με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα (ΗΑΕ), οι συναντήσεις του 
κ. Ερντογάν με τον διάδοχο του 
θρόνου του Αμπου Ντάμπι, Μο-
χάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν 
(MBZ), αποτελούν –κατά την ανά-
γνωση της Αθήνας– περισσότερο 
μια προσπάθεια των Εμιρατινών 
να αποκτήσουν μια λειτουργική 
σχέση με την Τουρκία, παρά συμ-
φιλίωση. Ανάλογη είναι η στάση 
και για τα εντεινόμενα ανοίγματα 
της Αγκυρας προς το Ισραήλ, διά 
της υπόσχεσης άρσης της κάλυ-
ψης των στελεχών της Χαμάς και 
των Αδελφών Μουσουλμάνων. Σε 
αυτή την κατηγορία εντάσσονται 
και οι δύο μεγαλύτερες αραβικές 

χώρες της περιοχής, η Αίγυπτος 
και η Σαουδική Αραβία. Προς αυ-
τές τις κατευθύνσεις τα τουρκικά 
ανοίγματα είναι περισσότερο ριψο-
κίνδυνα, καθώς καθεμία από αυτές 
τις χώρες διεκδικεί τον ρόλο του 
σημαντικότερου ισλαμικού έθνους, 
και παρά τις δηλώσεις προθέσεων 
εκ μέρους του Ερντογάν για εγκα-
τάλειψη των Αδελφών Μουσουλ-
μάνων, στο Κάιρο και στο Ριάντ 
υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις. Στις 
περιπτώσεις Ισραήλ και ΗΑΕ είναι 
απολύτως σαφές ότι υφίσταται αμε-
ρικανική παραίνεση για τη δημι-
ουργία συνθηκών συμπερίληψης 
της Τουρκίας ξανά στην περιοχή. 
Πηγές με γνώση των επαφών το-
νίζουν ότι στη γραφειοκρατία της 
Ουάσιγκτον έχει αναβιώσει ο «φό-
βος του 1979», δηλαδή της πιθανό-
τητας αποκοπής της Τουρκίας από 
το δυτικό σύστημα, όπως έγινε με 
το Ιράν. Αυτά τα ανοίγματα ανη-
συχούν περισσότερο την Αθήνα, 
διότι με το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και την 
Αίγυπτο έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια κινήσεις που έχουν οδηγή-
σει σε εταιρικές σχέσεις. Τα ΗΑΕ κι-
νούνται σαφέστατα προς μια προ-

σπάθεια να μεταβληθεί το Αμπου 
Ντάμπι σε συνομιλητή όλων. 

Το Ισραήλ

Στο Ισραήλ, αντιθέτως, υπάρχει 
μια αυθεντική επιθυμία να γίνουν 
οι σχέσεις με την Τουρκία ξανά λει-
τουργικές. Υπενθυμίζεται ότι το Ισ-
ραήλ και η Τουρκία προσπαθούν να 
επανέλθουν σε πλήρεις διπλωματι-
κές σχέσεις από τον ∆εκέμβριο του 
2015. Η επίσκεψη του προέδρου 
του Ισραήλ Γιτζάκ Χέρτσογκ στην 
Αγκυρα, τον Φεβρουάριο, θα οδη-
γήσει ξεκάθαρα προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Οι Ισραηλινοί καθησυχά-
ζουν την Αθήνα ότι η σχέση με την 
Ελλάδα έχει πια αποκοπεί από κάθε 
περιφερειακή σύγκριση και οδεύει 
σε δικές της, αυτόνομες ράγες. Ισως 
ο πιο ισχυρός πυλώνας της να είναι 
οι αμυντικές τεχνολογίες. Σε λίγες 
ημέρες (εκτός απροόπτου στις 10 
Φεβρουαρίου) θα επισκεφθεί την 
Καλαμάτα ο υπουργός Αμυνας του 
Ισραήλ (και αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός) Μπένι Γκαντζ, όπου μαζί 
με τον ομόλογό του Νίκο Παναγιω-
τόπουλο θα εγκαινιάσουν τα πρώτα 
κτίρια που έχει διαμορφώσει η ισρα-

ηλινή Elbit για ∆ιεθνές Κέντρο Αε-
ροπορικής Εκπαίδευσης. Στο τρίτο 
επίπεδο βρίσκονται οι χώρες όπου 
η Τουρκία έχει στρατιωτική παρου-
σία με κάποιο τρόπο. Εξ αυτών, η 
πλέον σημαντική για τα ελληνικά 
συμφέροντα είναι η Λιβύη. Η Αθή-
να έχει ασφαλώς επενδύσει στο διε-
θνές δίκαιο, ωστόσο η επιρροή της 
Αγκυρας στην Τρίπολη φαίνεται 
πως είναι πια καθοριστική, παρά 
τις πολύ σοβαρές και οργανωμένες 
διπλωματικές προσπάθειες στην 
περιοχή. Το τέταρτο επίπεδο αφο-
ρά τις χώρες που επηρεάζει άμεσα 
η Ρωσία και αποτελεί και σαφή έν-
δειξη του ιδιότυπου συντονισμού 
ανάμεσα σε Μόσχα και Αγκυρα. 
Το πλέον γνωστό παράδειγμα είναι 
εκείνο της Συρίας, όπου η Τουρκία 
διοικεί στρατιωτικά περιοχές στα 
βόρεια της χώρας με την ανοχή της 
Ρωσίας. Το δεύτερο είναι εκείνο της 
Αρμενίας. Οι συζητήσεις ανάμεσα 
σε Αγκυρα και Ερεβάν γίνονται όχι 
μόνο λόγω της στρατιωτικής ήττας 
της Αρμενίας στο Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, αλλά 
και με την έμπρακτη ενθάρρυνση 
της Μόσχας.

Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί την Αθήνα σε 
μια ταχεία αναπροσαρμογή στα δεδομένα. Η πε-
ρίοδος της ορατής σε όλους τουρκικής επιθετι-
κότητας έχει μπει –προσωρινά– σε παύση, γεγο-
νός που ωθεί τους παράγοντες «status quo» να 
επανέρχονται σε πολιτικές συνεννόησης ή και 
κατευνασμού της Αγκυρας. Ακόμα και η επανα-
φορά των τυποποιημένων μορφών συζήτησης 
Αθήνας - Αγκυρας (Μεικτή Επιτροπή, πολιτικός 
διάλογος, διερευνητικές, ΜΟΕ) γίνεται με τρόπο 
ο οποίος διαφημίζεται προς δυσμάς ως τουρκική 
διαλλακτικότητα, την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο κ. 
Ερντογάν αλλά και οι αξιωματούχοι των κυβερ-
νήσεών του εξαπολύουν απειλές κατά της εδα-
φικής ακεραιότητας της χώρας. Από την εξ αντι-
κειμένου συμπαράταξη με τους εχθρούς που η 
Τουρκία είχε φροντίσει να κατασκευάσει με τη 
συμπεριφορά της στην περιοχή, η Αθήνα καλεί-
ται πλέον να αναδιαμορφώσει τη στάση της. Και 
να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, όπου 
η Τουρκία επιστρέφει ως εταίρος της ∆ύσης και 
περιφερειακών σχημάτων και όχι ως αντίπαλος, 
ιδιαίτερα καθώς αρκετοί στην Αθήνα διαβλέ-
πουν ότι η Αγκυρα όχι απλώς θα επιμείνει στην 
ατζέντα της στο Αιγαίο, αλλά θα την εντείνει.

Από «ταραξίας», εταίρος

Ο Ταγίπ Ερντογάν με τον διάδοχο του θρόνου του Αμπου Ντάμπι, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχα-
γιάν, στην προ διμήνου συνάντησή τους στην Αγκυρα. Εως και λίγους μήνες πριν, ο Τούρκος πρόεδρος 
έπνεε μένεα κατά των ΗΑΕ.

Η Αγκυρα
ρίχνει γέφυρες 
προς όλους
πλην Αθήνας
Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα
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Ο «μύθος» ότι επί ημερών της 
Ν.∆. έχει σημειωθεί εκτόξευση 
των μετακλητών υπαλλήλων της 
κυβέρνησης (μετακλητοί εκτός 
ΟΤΑ) καταρρίπτεται από τους 
αναλυτικούς πίνακες της τελευ-
ταίας τετραετίας που δημοσιεύει 
σήμερα η «Κ». Αντιθέτως, αύξη-
ση έχει όντως καταγραφεί στους 
μετακλητούς υπαλλήλους που 
απασχολούνται στους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
εν μέρει και εξαιτίας της επιλο-
γής της κυβέρνησης να ενισχύ-
σει τους μεγαλύτερους δήμους 
με καταρτισμένους συνεργά-
τες. Τέλος, είναι σαφές πως σε 

σχέση με το 2009, τα τελευταία 
χρόνια η χώρα έχει αποκτήσει 
«μικρότερο κράτος», καθώς οι 
δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μειω-
θεί κατά σχεδόν 250.000. Τούτο 

βεβαίως δεν οφείλεται σε επιλο-
γές των κυβερνήσεων που είχαν 
την ευθύνη διακυβέρνησης τη 
συγκεκριμένη περίοδο, αρχής 
γενομένης από την κυβέρνηση 
του Γιώργου Παπανδρέου που 
ανήλθε στην εξουσία πριν από 
13 χρόνια, αλλά στον δημοσιονο-
μικό εκτροχιασμό με τον οποίο 
βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα, 
την προσφυγή στον μηχανισμό 
στήριξης, την έλευση της «τρό-
ικας» και, βεβαίως, στην ισχύ, 
επί σειράν ετών, του γνωστού 
κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε 
πέντε αποχωρήσεις» δημοσίων 
υπαλλήλων.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία, οι μετακλητοί 

της κυβέρνησης το 2018, επί πρω-
θυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, 
υπερέβαιναν τους 1.000, τους έξι 
από τους δώδεκα μήνες του 2018. 
Εν πολλοίς, η ίδια εικόνα ίσχυ-
σε και το πρώτο πεντάμηνο του 
2019, πριν δηλαδή από τις εκλο-
γές του Ιουλίου, που οδήγησαν 
τη Ν.∆. και τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη στην εξουσία. Ως υψηλό-
τερος αριθμός καταγράφονται, 
δε, 1.070 μετακλητοί υπάλληλοι 
της κυβέρνησης τον Ιανουάριο 
του 2019, δηλαδή λίγους μήνες 
πριν από τις ευρωεκλογές, που 
άνοιξαν τον δρόμο για τις εθνι-
κές εκλογές, την ήττα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και την αποχώρησή του από 
την εξουσία.

Αντιθέτως, από τους ίδιους πί-
νακες προκύπτει ότι κατά τη δι-
ετία 2020 και 2021 η Ν.∆. αξιο-
ποιούσε σε επίπεδο κυβέρνησης 
σταθερά κάτω από 1.000 μετα-
κλητούς, ενώ ορισμένους μήνες 
ο συγκεκριμένος αριθμός έπεφτε 
και κάτω από τους 900. Τον περα-
σμένο Νοέμβριο, δε –τον τελευ-
ταίο μήνα για τον οποίο υπάρ-
χουν συγκεκριμένα στοιχεία– οι 
μετακλητοί έφταναν τους 980.

Αντιθέτως, όπως επισημάνθη-
κε, επί διακυβέρνησης Ν.∆. αύξη-
ση έχει καταγραφεί στους μετα-
κλητούς υπαλλήλους των ΟΤΑ. 
Οπως έχει αναφέρει και στη Βου-
λή –απαντώντας στις αιτιάσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ– ο υπουργός Εσωτε-

ρικών Μάκης Βορίδης, «η κυβέρ-
νηση της Ν.∆. έλαβε την απόφα-
ση να στηρίξει την αυτοδιοίκηση 
παρέχοντας σε δημάρχους και πε-
ριφερειάρχες τη δυνατότητα να 
πάρουν περισσότερους μετακλη-
τούς». Ειδικότερα: Με διατάξεις 
του ν. 4555/2018 προβλέφθηκε η 
δυνατότητα σύστασης μιας επι-
πλέον θέσης ειδικού συνεργάτη 
σε δήμους με πληθυσμό άνω των 
150.000 κατοίκων. Επίσης, με δι-
ατάξεις του ν. 4674/2020, προ-
βλέφθηκε ότι σε δήμους με μό-
νιμο πληθυσμό άνω των 20.000 
κατοίκων, μπορεί να συστήνεται 
μία θέση ειδικού συνεργάτη, επι-
πλέον των προβλεπόμενων, κα-
λυπτόμενη από δημοσιογράφο.

Μείωση μετακλητών της κυβέρνησης
Τα στοιχεία για τις προσλήψεις επί ημερών Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ – Ο «χάρτης» των δημοσίων υπαλλήλων από το 2009

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε σχέση με τους ΟΤΑ 
ο κ. Βορίδης έχει αναφέρει 
πως «η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. έλαβε την 
απόφαση να στηρίξει την 
αυτοδιοίκηση παρέχοντας 
τη δυνατότητα για περισ-
σότερους μετακλητούς».

Η κεφαλαιοποίηση της οργής του 
κόσμου και η διαμόρφωση της 
πολιτικής ατζέντας είναι η στρα-
τηγική που έχει επιλέξει ο Αλέ-
ξης Τσίπρας από τη συζήτηση 
του προϋπολογισμού και μετά. 
Σε συνεδρίαση που είχε πραγ-
ματοποιηθεί στα μέσα ∆εκεμβρί-
ου, όλοι είχαν συμφωνήσει πως η 
κατάθεση πρότασης δυσπιστίας 
παράλληλα με την ψήφιση του 
κορυφαίου νομοσχεδίου απλώς 
θα έκαιγε το βασικό κοινοβου-
λευτικό όπλο που έχει στα χέρια 
της κάθε αξιωματική αντιπολίτευ-
ση. Το αίτημα για εκλογές άνοιξε 
έναν νέο κύκλο αντιπολιτευτικής 
τακτικής σε προεκλογικούς πλέ-
ον ρυθμούς. Το τριήμερο της κα-
κοκαιρίας θεωρήθηκε στην Κου-
μουνδούρου πως είναι η καμπή 
που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ. «Oλες οι κρίσεις είναι μα-
ζεμένες, αν δεν γίνει τώρα, πότε;». 
Με αυτό το μότο το προεδρείο της 
κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί 
της Πέμπτης έδωσε το πράσινο 
φως στον Αλέξη Τσίπρα να κατα-
θέσει την πρόταση δυσπιστίας 
κατά της κυβέρνησης. 

Η διαχείριση της κακοκαιρίας 
αναμφισβήτητα «έσπρωξε» τα 
γεγονότα. Από τις συζητήσεις 
που πραγματοποιούνται στον 
έβδομο όροφο της Κουμουνδού-
ρου, η «Κ» είχε δημοσιεύσει στις 
26 ∆εκεμβρίου πως ακόμα και 
μέσα στην άνοιξη ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί 
τη συγκυρία για να στριμώξει 
την πλειοψηφία κοινοβουλευ-
τικά και να την αμφισβητήσει. 
Τελικά τα πράγματα έτρεξαν πιο 
γρήγορα και την Τετάρτη που 
πέρασε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Κ», ο πρώτος άνθρω-
πος με τον οποίο επικοινώνησε 
ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η Oλγα 
Γεροβασίλη, ζητώντας της να 
προετοιμάσει το έδαφος στην 
κοινοβουλευτική ομάδα. ∆ημή-
τρης Τζανακόπουλος, Νάσος 
Ηλιόπουλος, Μιχάλης Καλογή-
ρου φέρεται επίσης να ενημερώ-
θηκαν. Την Πέμπτη οι βουλευτές 
γνωρίζοντας πως θα συνεδριάσει 

η Κ.Ο. ήταν έτοιμοι να βρεθούν 
στην αίθουσα της Γερουσίας. Τε-
λικά κατέβηκαν έναν όροφο πιο 
κάτω για να ακούσουν τη «βόμ-
βα» που θα πετούσε ο πρόεδρός 
τους στην ολομέλεια.

Η χιονόπτωση, η πανδημία, η 
ακρίβεια και τα ζητήματα δημο-
κρατίας είναι τα τέσσερα «πιό-

νια» που κινεί ο ΣΥΡΙΖΑ επιχει-
ρώντας να πλήξει την κυβέρνηση 
στην πιο δύσκολη στιγμή της και 
να ακουμπήσει στο συναίσθημα 
της κοινωνίας. Από τη ∆ευτέρα 
η στοχοποίηση του πρωθυπουρ-
γού θα ανέβει ακόμα ένα επίπε-
δο, καθώς αρκετά είναι τα στε-
λέχη που περιμένουν πριν από 

το καλοκαίρι να προχωρήσει σε 
έναν νέο ανασχηματισμό. 

Πρώτο «θύμα», λένε, θα είναι 
ο υπουργός Πολιτικής Προστασί-
ας, Χρήστος Στυλιανίδης, μετα-
τρέποντας την «κίτρινη κάρτα» 
που του έχει δοθεί σε «κόκκινη». 
Και αν την Κυριακή το βράδυ ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης αποφα-

σίσει να τον υπερασπιστεί στη 
Βουλή, αυτά που θα πει ή δεν θα 
πει ο πρωθυπουργός θα καταγρα-
φούν με κάθε λεπτομέρεια στα 
αρχεία της Κουμουνδούρου, προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθούν 
την κατάλληλη στιγμή. 

Μετά το «ναυάγιο στα χιόνια», 
στην Κουμουνδούρου υποστη-
ρίζουν πως οι επιτελείς του Μα-
ξίμου τρέμουν στην ιδέα να ξα-
ναπεράσουν τον Αύγουστο του 
2021 με τις καταστροφικές πυρ-
καγιές. Μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον προδικάζουν πως όλες οι 
κινήσεις του Μαξίμου θα πραγ-
ματοποιούνται κάτω από ένα κα-
θεστώς πίεσης. Είναι γεγονός 
πως ο προγραμματισμός στην 
Κουμουνδούρου –συμπεριλαμ-
βανομένης και της πρότασης δυ-
σπιστίας– δεν γίνεται με βάση 
τη λήξη της συνταγματικής θη-
τείας της κυβέρνησης, αλλά με 
το ενδεχόμενο το φθινόπωρο ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης να επιλέ-
ξει να πάει σε πρόωρες κάλπες.

O Nίκος Ανδρουλάκης

Oσον αφορά τα κόμματα της 
ήσσονος αντιπολίτευσης, το 
«ναι» που θα πουν στην πρωτο-
βουλία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την 
αφορμή για να απαντήσουν στο 
κρίσιμο ερώτημα που θα βάζει 
συνεχώς ο Αλέξης Τσίπρας ως 
ηγέτης του αντιπολιτευτικού με-
τώπου: «Επιθυμούν ή όχι οι προ-
οδευτικές δυνάμεις να φύγει από 
την εξουσία η χειρότερη κυβέρ-

νηση της μεταπολίτευσης;». Το 
πρέσινγκ ειδικά προς το ΚΙΝΑΛ 
ξεκινάει από αύριο κιόλας. O Νί-
κος Ανδρουλάκης δεν θα συμ-
μετέχει στην κόντρα, το δίπολο 
Μητσοτάκης - Τσίπρας θα μο-
νοπωλήσει τη συζήτηση και το 
ερώτημα που θα μπαίνει συνε-
χώς προς τον επικεφαλής της 
Χαριλάου Τρικούπη είναι γιατί 
δεν επιθυμεί πρόωρες κάλπες. 

«Αν η εικόνα της πανδημίας 
τον άλλο μήνα καλυτερέψει θα 
ζητήσει εκλογές;» σχολιάζουν 
δηκτικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τέ-
ως πρωθυπουργός είναι φανερό 
ότι δεν θέλει να αμφισβητηθεί η 
πρωτοκαθεδρία του στον χώρο 
της Κεντροαριστεράς. Για αυτό 
άλλωστε και η συσπείρωση που 
θα πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης από την τριήμερη διαδικασία 
είναι το τελευταίο που τον απα-
σχολεί αυτή τη στιγμή.

Το ζητούμενο για τον Αλέ-
ξη Τσίπρα είναι να καταλαγιά-
σει και το κύμα εσωστρέφειας 
που απειλεί να πνίξει το κόμμα, 
με αφορμή τον τρόπο εκλογής 
του προέδρου και της Κεντρι-
κής Επιτροπής. Αυτό που ζητεί 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης είναι μια καλή δημο-
σκοπική ανάσα, ακόμα και μέσα 
στον Φεβρουάριο. Με αυτόν τον 
τρόπο θα δείξει στην αριστερή 
του πτέρυγα πως η επιστροφή 
στην εξουσία δεν μπορεί να γί-
νει πράξη με τον ΣΥΡΙΖΑ διχο-
τομημένο.

Πρόταση δυσπιστίας με το βλέμμα σε φθινοπωρινές κάλπες
 Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα για να κλιμακωθεί η πίεση έναντι της κυβέρνησης – Στο στόχαστρο και το ΚΙΝΑΛ

Η χιονόπτωση, 
η πανδημία, η ακρίβεια 
και τα ζητήματα 
δημοκρατίας είναι 
τα τέσσερα θέματα 
στα οποία επενδύει 
ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι φανερό ότι δεν θέλει να αμφισβητηθεί η πρωτοκα-
θεδρία του στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Για αυτό άλλωστε και η συσπεί-
ρωση που θα πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριήμερη διαδικασία 
είναι το τελευταίο που τον απασχολεί.
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Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ



Ε Λ Λ Α Δ Α Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  19Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Εξι ημέρες μετά την «παράλυση» 
της Αττικής εξαιτίας της «Ελπί-
δας» και λίγες ώρες πριν από την 
κορύφωση της μάχης στη Βουλή, 
μεταξύ του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη 
Τσίπρα, με αφορμή την πρόταση 
δυσπιστίας που έχει καταθέσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, στο κυβερνητικό επιτε-
λείο υπάρχει πλέον μια καθαρή 
εικόνα για τα όσα συνέβησαν την 
περασμένη ∆ευτέρα: Για τα λά-
θη και τις παραλείψεις που δεν 
πρέπει να επαναληφθούν και τις 
απαιτούμενες διορθώσεις στο μο-
ντέλο της Πολιτικής Προστασίας 
που αποδείχθηκε ανεπαρκές ένα-
ντι της επέλασης της κακοκαιρί-
ας. Παράλληλα έχει καταστεί σα-
φές πως διαμορφώνονται οι όροι 
για πόλωση διαρκείας, καθώς φαί-
νεται πως η Κουμουνδούρου επι-
λέγει στρατηγική σκληρού ροκ, 
παρότι δεν διαφαίνονται πρόω-
ρες εκλογές στον ορίζοντα.

Ειδικότερα, με βάση την απο-
τίμηση που έχει γίνει, ως βασικές 
αιτίες του αδιεξόδου εντός του 
οποίου βρέθηκαν η κυβέρνηση 
και η πρωτεύουσα επισημαίνο-
νται τα εξής:
• Η καταγεγραμμένη πλήρης 
αποτυχία της «Αττικής Οδού» 
να κρατήσει ανοικτό τον αυτο-
κινητόδρομο, παρά τις περί του 
αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Κυρίως, 
όμως, η ολιγωρία στην απόφαση 
να σταματήσει την είσοδο οχη-
μάτων –βαρέων και μη– ακόμη 
και όταν διαπιστώθηκε πως δεν 
μπορούσαν να προχωρήσουν στα 
50 μέτρα από την είσοδό τους 
στην Αττική Οδό.

• Η μικρή αλλά κρίσιμη, όπως 
αποδείχθηκε, αστοχία των προ-
βλέψεων των μετεωρολόγων για 
την ακριβή ώρα που θα ξέσπαγε η 
μεγάλη χιονόπτωση, η οποία οδή-
γησε στη χαλάρωση των αντανα-
κλαστικών όλων των εμπλεκομέ-
νων. Χαρακτηριστικό είναι πως 
την Κυριακή η απόφαση της Πε-
ριφέρειας Αττικής έκανε λόγο για 
κλείσιμο των σχολείων την Τρίτη 
και ίσως τη ∆ευτέρα, που σημαί-
νει πως οι μετεωρολόγοι έβλεπαν 
το φαινόμενο να ξεσπάει από το 
μεσημέρι της ∆ευτέρας και μετά.
• Η παντελής αδυναμία της Πε-
ριφέρειας Αττικής να επιτελέσει 
τον δικό της ρόλο, με αποτέλεσμα 
στα προβλήματα στην Αττική 

Οδό να προστεθεί η αδυναμία κί-
νησης των οχημάτων και στους 
άλλους μεγάλους οδικούς άξονες, 
όπως οι λεωφόροι Μεσογείων και 
Μαραθώνος, η Κηφισίας αλλά και 
η Κατεχάκη.
• Η καθυστέρηση στην ενεργο-
ποίηση των Ενόπλων ∆υνάμεων, 
η συμβολή των οποίων θα μπο-
ρούσε να αποδειχθεί κρίσιμη. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 

Στρατός μπήκε στη μάχη μετά τις 
9 το βράδυ της ∆ευτέρας, όταν 
πλέον τα πάντα είχαν νεκρώσει.
• Η εμφανής έλλειψη συντονι-
σμού μεταξύ σειράς φορέων που 
θα έπρεπε να λειτουργούν υπό 
την ομπρέλα της Πολιτικής Προ-
στασίας, ώστε να υπάρχει άμεση 
αντίδραση στα όποια νέα δεδο-
μένα δημιουργούσε η επέλαση 
της «Ελπίδας».

• Το «ειδικό» καθεστώς της Αττι-
κής Οδού, καθώς είναι αμφίβολο 
εάν η Τροχαία μπορούσε με μο-
νομερή της απόφαση να κλείσει 
τον δρόμο, ειδικά όταν ο παρα-
χωρησιούχος διαβεβαίωνε ότι 
ήλεγχε την κατάσταση.

Η νέα δομή

Υπό τα ανωτέρω δεδομέ-
να αποτελεί απόφαση του κ. 

Μητσοτάκη να δημιουργηθεί 
άμεσα μια «νέα» Πολιτική Προ-
στασία που θα έχει ως κύριο χα-
ρακτηριστικό ένα ενιαίο Εθνικό 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων 
(ΕΣΚΕ∆ΙΚ), το οποίο θα λύνει 
το βασικότερο πρόβλημα που 
ανέδειξε και αυτή η κακοκαι-
ρία: την έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. Η νέα δομή θα εδράζεται 
στη διαλειτουργικότητα και δια-
σύνδεση των επιμέρους συντο-
νιστικών κέντρων. ∆ηλαδή σε 
ένα «δωμάτιο» θα βρίσκονται 
όλοι οι εμπλεκόμενοι –ηγεσία 
Πολιτικής Προστασίας, ΕΛ.ΑΣ., 
∆Ε∆∆ΗΕ, παραχωρησιούχοι δι-
αχείρισης οδικού δικτύου, εκ-
πρόσωποι του ΕΚΑΒ, του ΥΕΘΑ, 
της περιφέρειας αλλά και των 
δήμων– ώστε το φαινόμενο να 
αντιμετωπίζεται σε πραγματικό 
χρόνο, με βάση όλα τα δεδο-
μένα. Επιπλέον σχεδιάζεται η 
κατασκευή 13 Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Κέντρων Πο-
λιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), 
τα οποία πραγματοποιούνται 
μέσω Σ∆ΙΤ, ώστε να υπάρχει η 
ίδια συντονισμένη δράση και 
σε τοπικό επίπεδο. Ολες οι αλ-
λαγές στην Πολιτική Προστα-
σία θα γίνουν υπό την ομπρέ-
λα του Εθνικού Προγράμματος 
Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», 
με συνολικό προϋπολογισμό 
1,7 δισ. ευρώ.

Πάντως, η «Ελπίδα» φαίνεται 
πως θα αποτελέσει σημείο κα-
μπής και για το πολιτικό σκη-
νικό, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας 
την αξιοποίησε προκειμένου να 
ενεργοποιήσει το μεγαλύτερο 
κοινοβουλευτικό όπλο που δια-

θέτει, δηλαδή την πρόταση δυ-
σπιστίας κατά της κυβέρνησης, 
η συζήτηση επί της οποίας ολο-
κληρώνεται σήμερα το βράδυ με 
τη «μονομαχία» του πρωθυπουρ-
γού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Βουλή. Επί της ουσίας, η 
χώρα με επιλογή της Κουμουν-
δούρου εισέρχεται σε μια παρα-
τεταμένη, οιονεί προεκλογική 
περίοδο, αφού όπως σημειώνουν 
κυβερνητικά στελέχη ο κ. Τσί-
πρας είναι σαφές πως υιοθετεί 
τη στρατηγική της ακραίας πό-
λωσης προκειμένου να συσπει-
ρώσει τον χώρο του, αλλά και να 
δημιουργήσει αναχώματα στην 
ανοδική πορεία του ΚΙΝΑΛ μετά 
την ανάδειξη του Νίκου Ανδρου-
λάκη στην ηγεσία. 

Από την κυβέρνηση απα-
ντούν στον Αλέξη Τσίπρα –κά-
τι που αναμένεται να φανεί και 
σήμερα το βράδυ στην ομιλία 
του πρωθυπουργού– με εφ’ όλης 
της ύλης σύγκριση μεταξύ της 
δικής τους διακυβέρνησης και 
της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, το-
νίζοντας πως «ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
θα πάρει απαντήσεις για όλα». 
Πάντως, η είσοδος σε αυτή τη 
νέα φάση της πολιτικής αντι-
παράθεσης γίνεται με δύο στα-
θερές. Πρώτον, η Ν.∆. εμφανί-
ζεται εδραιωμένη στη θέση του 
πρώτου κόμματος, με ζητούμε-
νο να είναι, κατά βάση, η επί-
τευξη της αυτοδυναμίας. ∆εύ-
τερον, η «περίοδος χάριτος» για 
τον κ. Ανδρουλάκη είναι σαφές 
πως ολοκληρώνεται, καθώς 
με αφορμή τη στάση του ένα-
ντι της πρότασης δυσπιστίας 
δέχθηκε τα πυρά τόσο της Ν.∆. 
όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι πραγματικά ειπώθηκε στις δύο τη-
λεδιασκέψεις που έγιναν με σκο-
πό την προετοιμασία του μηχα-
νισμού για την αντιμετώπιση της 
κακοκαιρίας «Ελπίς»; Και τι τελικά 
συνέβη τις κρίσιμες ώρες το πρωί 
της ∆ευτέρας και χιλιάδες οδηγοί 
εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό 
και σε άλλους κεντρικούς οδικούς 
άξονες της Αττικής λόγω της χιο-
νόπτωσης; Ποιους βαρύνει η ευ-
θύνη για τη δίχως προηγούμενο 
ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών στον 
πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο 
της χώρας;

Η «Κ» συζήτησε διεξοδικά το 
θέμα με στελέχη της Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστικής και της Πολι-
τικής Προστασίας αναζητώντας 
τις απαντήσεις.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη έγινε 
την Παρασκευή και σε αυτή δεν 
ήταν προσκεκλημένη να συμμε-
τάσχει η «Αττική Οδός», καθώς 
τότε η εκτίμηση των μετεωρολό-
γων ήταν ότι τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα δεν θα έπλητταν με 
μεγάλη ένταση την Αττική. Τα 
στελέχη της εταιρείας πληροφο-
ρήθηκαν όσα ειπώθηκαν μέσω 
άλλου παραχωρησιούχου.

Στην τηλεδιάσκεψη της Κυρια-
κής, ωστόσο, πήραν άπαντες μέ-
ρος. Η «Νέα Οδός», που διαχει-
ρίζεται την εθνική οδό Αθηνών 
- Λαμίας, και ο «Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου», αφού παρουσίασαν τη 
διαθεσιμότητα των εκχιονιστικών 
μέσων τους, πρότειναν να διακο-
πεί προληπτικά από το βράδυ της 
Κυριακής η κίνηση των φορτηγών 
στους αυτοκινητοδρόμους. Με την 
εισήγησή τους συντάχθηκε η «Ατ-
τική Οδός». Σύμφωνα με ορισμέ-
νες πηγές τα στελέχη της Πολιτι-
κής Προστασίας αντιπρότειναν η 
κίνηση των φορτηγών να διακο-
πεί όταν οι καιρικές συνθήκες το 
απαιτήσουν, με το σκεπτικό ότι η 
εφοδιαστική αλυσίδα δεν θα έπρε-
πε να διαταραχθεί προληπτικά. 

Αντιρρήσεις στο ενδεχόμενο 
της προληπτικής απαγόρευσης 
είχαν διατυπώσει και στελέχη της 
αυτοδιοίκησης από τη Θεσσαλία, 
ενώ δεν πρέπει να αγνοηθεί και 

το προηγούμενο του «Μπάλλου», 
όταν η κυκλοφορία στον Κηφισό 
είχε διακοπεί προληπτικά υπό τον 
φόβο υπερχείλισης του ποταμού, 
κάτι που τελικά δεν συνέβη, με 
αρκετούς να στρέφουν τα πυρά 
τους στον νέο, εκείνη την περίο-
δο, υπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Μετά το τέλος της τηλεδιάσκε-
ψης, ο περιφερειάρχης Γιώργος 
Πατούλης είχε νέα σύσκεψη με 
τους δημάρχους και αντικείμενο 
τη λειτουργία ή μη των σχολεί-
ων, ενώ δεν υπήρξε απόφαση ή 
εισήγηση για αναστολή λειτουρ-

γίας του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, παρότι στο μυαλό των στε-
λεχών της Πολιτικής Προστασίας 
υπήρχε η σκέψη η ∆ευτέρα να 
είναι αργία.

Η χιονοκαταιγίδα άρχισε να 
πλήττει την Αττική ήδη από νωρίς 
το πρωί της ∆ευτέρας. Νωρίτερα, 
δηλαδή, από την ώρα που είχαν 
εκτιμήσει τα στελέχη της ΕΜΥ, τα 
οποία προέβλεπαν εκδήλωση των 
φαινομένων νωρίς το μεσημέρι. 
Τα στελέχη της Αττικής Οδού επι-
καλέστηκαν τη μικρή αυτή ανα-
κολουθία προκειμένου να αιτιο-
λογήσουν τον αιφνιδιασμό τους, 
που τελικά οδήγησε στο κλείσιμο 
του αυτοκινητοδρόμου.

Στη Νέα Οδό η απόφαση να δι-
ακοπεί η κυκλοφορία των βαρέων 
οχημάτων τέθηκε σε ισχύ στις 8 
το πρωί. Συμφώνησαν σε αυτό η 
διαχειρίστρια εταιρεία του αυτο-
κινητοδρόμου και τα στελέχη της 
Τροχαίας, με τις πληροφορίες να 
αναφέρουν ότι στη Μαλακάσα 
βρισκόταν από νωρίς το πρωί ο 
επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής Σπύρος Λάσκος. 
Εξάλλου, η μεγαλύτερη ανησυ-

χία των στελεχών της Πολιτικής 
Προστασίας και του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη ήταν να 
μη διακοπεί η κυκλοφορία στην 
εθνική οδό, όπως είχε συμβεί στο 
παρελθόν. Υπήρχε, όπως λένε, 
απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνα-
τότητες της Αττικής Οδού.

Στις 10.28 π.μ. η Πολιτική Προ-
στασία έστειλε μήνυμα μέσω της 
εφαρμογής «112» ζητώντας από 
τους κατοίκους του λεκανοπεδί-
ου «να αποφύγουν κάθε άσκοπη 
μετακίνηση». Πληροφορίες από 
την Πολιτική Προστασία αναφέ-
ρουν ότι, λίγη ώρα αργότερα, ο 
επικεφαλής των πυροσβεστικών 
υπηρεσιών Αττικής Κωνσταντίνος 
Θεοφιλόπουλος ενημέρωσε τον 
προϊστάμενο του Εθνικού Συντο-
νιστικού Κέντρου Σπύρο Βαρσά-
μη για προβλήματα στην κίνηση 
των αυτοκινήτων στον αυτοκινη-
τόδρομο. Εκείνος με τη σειρά του 
διαβίβασε τηλεφωνικώς τις πληρο-
φορίες στα στελέχη της «Αττικής 
Οδού», που δήλωσαν ότι «αξιολο-
γούν τα δεδομένα». Τις επόμενες 
δύο ώρες, κλήσεις στα στελέχη 
του παραχωρησιούχου πραγμα-

τοποίησαν ο γενικός γραμματέας 
Πολιτικής Προστασίας Βασίλης 
Παπαγεωργίου και ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος 
Τουρνάς, μεταφέροντάς τους την 
ανησυχία τους για τις συνθήκες 
που διαμορφώνονταν στον αυτο-
κινητόδρομο, δίχως, όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, να υπάρξει 
άμεση ανταπόκριση.

Ούτε όμως και τα στελέχη της 
Τροχαίας Αττικής Οδού, που βρί-
σκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων 
του αυτοκινητοδρόμου, παρενέβη-
σαν για να διακόψουν εγκαίρως 
την κυκλοφορία, παρά το γεγονός 
ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορί-
ας (άρθρο 52) τους δίνει σχετική 
δυνατότητα. Μένει βέβαια να δι-
ευκρινιστεί ένα μείζον νομικό ζή-
τημα: η σύμβαση παραχώρησης 
υπερισχύει του ΚΟΚ ή όχι;

Τα στελέχη του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, απα-
ντώντας στην κριτική για την 
αντίδραση της Τροχαίας, ανα-
φέρουν μεταξύ άλλων ότι ο επι-
κεφαλής του ΕΣΚΕ∆ΙΚ ουδέπο-
τε ήρθε σε επικοινωνία με τους 
υπευθύνους της Αστυνομίας και 

του υπουργείου προτρέποντάς 
τους να προχωρήσουν σε διακοπή 
της κυκλοφορίας, παρότι βέβαια 
στο Συντονιστικό Κέντρο υπάρ-
χει –τυπικά τουλάχιστον– αστυνο-
μικός σύνδεσμος. Επισημαίνουν 
όμως και κάτι ακόμα ιδιαίτερα 
σημαντικό: εάν η Τροχαία απο-
φασίσει μονομερώς το κλείσιμο 
του αυτοκινητοδρόμου, υπάρχει 
ενδεχόμενο ο παραχωρησιούχος 
να εγείρει ζήτημα αποζημιώσεων.

Εκχιονιστικά χωρίς καύσιμα

Η απαγόρευση στην κίνηση 
των φορτηγών στην Αττική Οδό 
τέθηκε σε ισχύ στις 2 μ.μ. και η 
γενική απαγόρευση κυκλοφορίας 
στον αυτοκινητόδρομο λίγο μετά 
τις 4 μ.μ. Ενώ δηλαδή είχε ήδη δη-
μιουργηθεί το αδιαχώρητο, με τα 
στελέχη του παραχωρησιούχου 
αλλά και του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη να επισημαίνουν 
ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας 
των φορτηγών στην εθνική οδό 
είχε ως αποτέλεσμα πολλά φορ-
τηγά να επιλέξουν εναλλακτικό 
δρομολόγιο μέσω Αττικής Οδού. 
Τις ώρες που ακολούθησαν ανα-
ζητήθηκαν τρόποι αποσυμφόρη-
σης του αυτοκινητοδρόμου, δίχως 
επιτυχία. Παράπλευροι δρόμοι 
καθώς και οι έξοδοι της Αττικής 
Οδού ήταν ουσιαστικά αδιάβατα, 
καθώς με υπαιτιότητα των δήμων 
και κυρίως της Περιφέρειας δεν 
είχε γίνει αποχιονισμός. Οταν, 
δε, κάποια στιγμή επιχειρήθη-
κε να διοχετευθούν τα αυτοκί-
νητα που ήταν μποτιλιαρισμένα 
στην Αττική Οδό, στην Περιφε-
ρειακή Υμηττού μέσω του κόμβου 
της ∆ουκ. Πλακεντίας, αυτό δεν 
κατέστη εφικτό. Ο λόγος; Τα εκ-
χιονιστικά που κινούνταν στην 
Περιφερειακή είχαν μείνει από 
καύσιμα, με αποτέλεσμα η κυ-
κλοφορία να διακοπεί. 

Σημειώνεται ότι παρότι η κυ-
βέρνηση προχώρησε τον Σεπτέμ-
βριο στην ίδρυση υπουργείου 
Πολιτικής Προστασίας υπό τον 
Χρήστο Στυλιανίδη, δεν έχουν 
δοθεί νομικές αρμοδιότητες, με 
αποτέλεσμα ο ρόλος του να πα-
ραμένει συμβουλευτικός, αλλά 
όχι ελεγκτικός!

Το «τις πταίει» και η επόμενη ημέρα
Οι αστοχίες στην αντιμετώπιση της «Ελπίδας» και τα κυβερνητικά σχέδια για μια «νέα» Πολιτική Προστασία

Το «κουβάρι» των επικοινωνιών και ο «μίτος» των ευθυνών

Με την ολοκλήρωση της 
συζήτησης επί της πρό-
τασης δυσπιστίας του 
ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται 
ένα νέο σκηνικό, με κύ-
ριο χαρακτηριστικό την 
ακραία πόλωση, παρότι 
στον ορίζοντα δεν διαφαί-
νονται πρόωρες εκλογές. 

Μένει να διευκρινιστεί 
ένα μείζον νομικό 
ζήτημα: η σύμβαση 
παραχώρησης 
της Αττικής Οδού 
υπερισχύει του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας 
ή όχι;

Των Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ – 
ΣΤ. Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στην αποψινή ομιλία του στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης αναμένεται να προχωρήσει σε εφ’ όλης της ύλης σύγκριση μεταξύ της δι-
κής του διακυβέρνησης και της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας με 
πολλαπλάσια ταχύτητα από τις 
προηγούμενες δεκαετίες βελτι-
ώνει τη ζωή των ανθρώπων και 
οι κυβερνήσεις έχουν τρόπους 
να στηρίξουν τα «θύματα» της 
μετάβασης, η οποία δεν εκδη-
λώνεται ταυτόχρονα σε όλους 
τους τομείς, τονίζει σε συνέ-
ντευξή του στην «Κ» ο Ελλη-
νοαμερικανός ιδρυτής και επί-
τιμος πρόεδρος του MIT Media 
Lab, Νίκολας Νεγρεπόντε. 

«∆εν είναι τρελό να φαντα-
ζόμαστε ότι θα καλλιεργού-
με σπίτια και αυτοκίνητα από 
σπόρους που θα κατασκευά-
ζουμε», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά, μιλώντας ίσως για τη 
μεγαλύτερη επιστημονική τά-
ση της εποχής, τη βιοτεχνολο-
γία. Ο διακεκριμένος επιστή-
μονας πληροφορικής, ιδρυτής 
του οργανισμού «Ενας φορητός 
υπολογιστής για κάθε παιδί», 
θεωρεί ότι το γράψιμο είναι 
καλύτερο από την ομιλία, κα-
θώς προσφέρει τη δυνατότητα 
στοχασμού και επεξεργασίας.

Ο ίδιος διαφωνεί με την προ-
σέγγιση ότι μπορούμε να κά-
νουμε τα πάντα με το κινητό: 
«Οι Ατλαντες δεν ήταν τυχαία 
μεγάλοι, όπως δεν ήταν τυχαία 
μεγάλο το μέγεθος της εφημε-
ρίδας. Σήμερα βλέπουμε τον 
κόσμο συνήθως μέσα από μια 
κλειδαρότρυπα». ∆ιασκεδάζει 
πάντως τις όποιες ανησυχίες 
για επιπτώσεις στην υγεία από 
τις ψηφιακές συνδέσεις και την 
ακτινοβολία της οθόνης, την 
ώρα που απαντάει στις ερω-
τήσεις μας μιλώντας στο iPad. 
«Αν ασχολείται κανείς επαγγελ-
ματικά με τους χώρους γραφεί-
ων, καλά θα κάνει να αλλάξει 
αγορά όσο πιο γρήγορα μπο-
ρεί», υπογραμμίζει ενδεικτι-
κά για να καταδείξει ότι δεν 
θα επιστρέψουμε στο γραφείο 
όπως το κάναμε πριν από την 
COVID, παρά το γεγονός ότι 
η κοινωνική αποστασιοποίη-
ση δεν θα διαρκέσει για πο-
λύ ακόμη.

«Εργοστάσιο στην Κίνα υπο-
χρεώθηκε να κατασκευάσει τις 
μπαταρίες στο χέρι για να σώ-
σει 30.000 θέσεις εργασίας. ∆εν 
είναι αυτός ο σωστός τρόπος», 
σχολιάζει για την αυτοματοποί-
ηση στην παραγωγή και την 
αγορά εργασίας. Ο κ. Νεγρε-
πόντε δηλώνει 100% Ελληνας, 
διευκρινίζοντας ότι μιλάει πολύ 
άσχημα ελληνικά, αλλά με τέ-
λεια προφορά. «Η συνεργασία 
δεν είναι το ισχυρό χαρτί της, 
όμως η αλαζονεία βρίσκεται σε 
σταθερή πτώση» παρατηρεί σε 
σχέση με την Ελλάδα, για την 
οποία δηλώνει πλέον ιδιαίτε-
ρα αισιόδοξος. Ως προς το κα-
λύτερο μοντέλο εκπαίδευσης; 
«Μάθε να μαθαίνεις».

– Οι άνθρωποι σήμερα χωρί-
ζονται σε δύο κατηγορίες: σε 
εκείνους που αισθάνονται ευ-
γνώμονες για τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα τα οποία διευ-
κολύνουν τη ζωή τους και σε 
εκείνους που θεωρούν ότι ο 
κόσμος είναι χειρότερος εξαι-
τίας της επιβάρυνσης του πε-
ριβάλλοντος ή του στρες που 
προκαλούν οι γρήγοροι ρυθ-
μοί της καθημερινότητας. Πώς 
προσεγγίζετε αυτήν τη συζή-
τηση γύρω από τον αντίκτυ-
πο της ραγδαίας τεχνολογικής 
εξέλιξης;

– Τα αυτοκίνητα προκαλούν 
κίνηση και κακό αέρα, ωστόσο 
οι περισσότεροι άνθρωποι τα 
βρίσκουν απαραίτητα. Iσως η 
μοναδική κατά κύριο λόγο κα-
λή τεχνολογία είναι το ασανσέρ. 
Οι υπολογιστές και οι επικοινω-
νίες είναι πολύ λιγότερο διφο-
ρούμενες από τα αυτοκίνητα. 
Μπορείς να διασφαλίσεις την 
ενέργεια που απαιτείται για τη 
λειτουργία τους με την πυρηνι-
κή τεχνολογία, την πιο «πρά-
σινη» στον κόσμο, και με τη 
χρήση τους έχεις τελικά περισ-
σότερο έλεγχο στον ρυθμό της 
ζωής σου απ’ όσο νομίζεις. Στην 
πραγματικότητα, θα υποστήρι-
ζα, οι γρήγορες, αποτελεσμα-
τικές και πανταχού παρούσες 
επικοινωνίες προσφέρουν πολύ 
μεγαλύτερες δυνατότητες για 
ελεύθερο χρόνο χωρίς άγχος 
μέσα στην ημέρα.

– Το τεχνολογικό μπουμ έχει 
επιπτώσεις στην αγορά εργα-
σίας με τη ρομποτική και την 
αυτοματοποίηση στο επίκε-
ντρο. Το disruption που βλέ-
πουμε σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας πιθανότατα δη-
μιουργεί θετικές προοπτικές 
μακροπρόθεσμα, ωστόσο πα-
ρεμβαίνει βίαια στη ζωή ορι-
σμένων επαγγελματιών εδώ 
και τώρα. Πώς διαχειρίζεται 
κανείς αυτήν τη φάση της με-

τάβασης;
– Oπως λέτε, διαφορετικοί 

τομείς επηρεάζονται σε διαφο-
ρετικές χρονικές στιγμές, όχι 
όλοι ταυτόχρονα. Αυτό σημαί-
νει ότι είναι δυνατό να επιδοτη-
θούν κάποιοι άνθρωποι για να 
συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, να 
επανεκπαιδευθούν ή να μετακι-
νηθούν σε παρακείμενες θέσεις 
εργασίας που είναι πιο δύσκο-
λο να αυτοματοποιηθούν. Αυτό 
που σίγουρα δεν πρέπει να κά-

νει κάποιος είναι να νομοθετή-
σει την ανθρώπινη εργασία, κά-
τι που είδα να συμβαίνει στην 
Κίνα, σε ένα εργοστάσιο μπα-
ταριών, το οποίο υποχρεώθηκε 
να κατασκευάσει τις μπαταρίες 
στο χέρι για να σώσει 30.000 
θέσεις εργασίας. Και αυτή εί-
ναι μια κακή δουλειά για τον 
άνθρωπο, για τους πνεύμονες 
και για τα χέρια του, και είναι 
ένας τρόπος για να φτιάχνει 
κανείς πολύ κακές μπαταρίες.

 
– Τι δεξιότητες χρειάζεται σή-
μερα ένας νέος που προετοιμά-
ζεται για την εισαγωγή στην 
αγορά εργασίας; Βεβαίως δεν 
είναι μόνον οι νέοι αλλά και 
οι μεγαλύτεροι που θα πρέπει 
να προσαρμόζουν τα προσό-
ντα τους.

– Η λέξη «δεξιότητες» είναι 
τελικά μέρος του προβλήμα-
τος, καθώς υπονοεί ένα σύνο-
λο γνώσεων ή εμπειριών που 
δεν είναι ρευστές και πορώδεις. 
Αυτό που πρέπει να μάθουν οι 
άνθρωποι είναι η ίδια η μάθη-
ση. Μάθε να μαθαίνεις. ∆εν εν-
νοώ βεβαίως ότι ένας πιλότος 
αεροπορικής εταιρείας με με-
τα-δεξιότητες μπορεί να γίνει 
σε σύντομο χρονικό διάστημα 
χειρουργός εγκεφάλου. Αλλά 

υπάρχουν μερικά επαγγέλμα-
τα που σε βοηθούν να σκέφτε-
σαι, και να σκέφτεσαι για το να 
σκέφτεσαι. Ο προγραμματισμός 
υπολογιστών είναι ένα από αυ-
τά και η εξοικείωση μαζί του σε 
βελτιώνει σε σχεδόν οποιοδή-
ποτε άλλο αντικείμενο.

 
– Πού θα πρέπει να εστιάσουν 
σήμερα τα εκπαιδευτικά συ-
στήματα; Παρεμπιπτόντως, 
σε ποιον βαθμό η τεχνολογία 
έχει μπει στις σχολικές αίθου-
σες στις ΗΠΑ;

– Εκπαίδευση είναι αυτό που 
σου κάνουν οι άλλοι. Μάθηση 
είναι αυτό που κάνεις εσύ στον 
εαυτό σου. Ως εκ τούτου, ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέ-
πει να έχει τις ρίζες του στην 
ανακάλυψη και στη δημιουργία 
πραγμάτων. Ο λιγότερο σημαντι-
κός ρόλος των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων είναι η μετάδοση 
της γνώσης. Αυτό ισχύει επίσης 
όπου η τεχνολογία χρησιμοποι-
είται περισσότερο. Το να γνω-
ρίζεις τη διαφορά μεταξύ των 
βαλκανικών και των βαλτικών 
χωρών είναι ένα σημάδι εκπαί-
δευσης, δεν είναι όμως τεκμήριο 
ότι είσαι ένας προσαρμοστικός 
στοχαστής, ευφάνταστος ή ικα-
νός να γνωρίζεις τα ίδια πράγ-
ματα από δύο ή περισσότερες 
οπτικές. Ο φίλος μου Αλαν Κέι 
έλεγε πάντα ότι η προοπτική 
αξίζει 50 βαθμούς IQ.

 
– Είναι αλήθεια ότι την τελευ-
ταία δεκαετία έχουν γίνει πολ-
λαπλάσια βήματα σε σύγκριση 
με τις προηγούμενες, πολλές 
δεκαετίες ως προς την επιστη-
μονική και την τεχνολογική 
εξέλιξη;

– Ναι, είναι αλήθεια. Ο ρυθ-
μός της επιστήμης και της τε-
χνολογίας έχει αυξηθεί εντυπω-
σιακά για τρεις λόγους: 1. Πολύ 
καλύτερα εργαλεία, 2. Καλύτερα 
μέσα συνεργασίας, 3. Περισσό-
τεροι άνθρωποι που το κάνουν. 
Την ώρα που ορισμένες τεχνο-
λογίες αγγίζουν τα ασυμπτωμα-
τικά όρια, πολύ περισσότερες 
βρίσκονται στους πρόποδες της 
εκθετικής ανάπτυξης.

 
– Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις 
που διαμορφώνουν την τεχνο-
λογία της επόμενης μέρας;

– Βιοτεχνολογία. ∆ιότι πλέον 
μπορούμε να κατασκευάζουμε 
πράγματα σε πολύ, πολύ, πολύ 
μικρές κλίμακες της φύσης. Επί-
σης δεν περιοριζόμαστε πλέον 
σε μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ 
επιστήμης και μηχανικής. Σήμε-
ρα δεν είναι τρελό να φανταζό-
μαστε ότι κάποια στιγμή θα καλ-
λιεργούμε καρέκλες και σπίτια 
από σπόρους που θα κατασκευ-
άζουμε. Να φυτεύεις έναν σπόρο 
που να γίνεται σπίτι, όχι δέντρο. 
Να καλλιεργείς ένα αυτοκίνητο. 
Οσο τρελό κι αν ακούγεται.

Από σπόρους θα φυτρώνουν σπίτια
Ο ιδρυτής του ΜΙΤ Media Lab, Νίκολας Νεγρεπόντε, μιλάει στην «Κ» για την επιρροή της τεχνολογίας στη ζωή μας
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Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

«Διαφορετικοί τομείς επηρεάζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, όχι όλοι ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι είναι 
δυνατό να επιδοτηθούν κάποιοι άνθρωποι για να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, να επανεκπαιδευτούν ή να μετακινη-
θούν σε παρακείμενες θέσεις εργασίας που είναι πιο δύσκολο να αυτοματοποιηθούν», λέει ο Νίκολας Νεγρεπόντε.

– Σε μεγάλο βαθμό, ο προσωπι-
κός μας υπολογιστής έχει μετα-
φερθεί στο κινητό μας τηλέφω-
νο, στο οποίο αφιερώνει κανείς 
πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. 
Κάποιοι γράφουν περισσότερο 
στο πληκτρολόγιο απ’ ό,τι μι-
λούν. Αυτό έχει επίπτωση στην 
κοινωνικοποίηση του ατόμου, 
ακόμη και στη στάση του αν-
θρώπινου σώματος. Πώς προ-
σεγγίζετε αυτές τις αλλαγές;

– Eνα από τα καλύτερα θαμμέ-
να και μη αναγνωρισμένα papers 
που έγραψα ποτέ, πριν από 50 
χρόνια, είχε τον τίτλο: «Μέγεθος 
οθόνης, μέγεθος θέματος». Το να 
πιστεύει κανείς ότι το κινητό εί-
ναι κατάλληλο για όλα συνιστά 
προσβολή για την περιφερειακή 
όραση. Οι Aτλαντες δεν ήταν τυ-
χαία μεγάλοι. Το μεγάλο μέγεθος 
της εφημερίδας δεν ήταν επίσης 
τυχαίο. Τώρα βλέπουμε τον κό-
σμο συνήθως μέσα από μια κλει-
δαρότρυπα.

Προσωπικά πιστεύω ότι το 

γράψιμο –κείμενο και email– εί-
ναι καλύτερο από την ομιλία με 
πολλούς τρόπους. Ο πιο σημα-
ντικός είναι η ικανότητα στο-
χασμού και επεξεργασίας. Ανα-
φέρομαι βεβαίως, όπως κι εσείς, 
στην ομιλία σε άλλο άτομο. ∆ιότι 
το να μιλάει κανείς στον υπολο-
γιστή για να το μεταγράψει σε 
κείμενο, το πιστεύω πολύ και το 
χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Στην 
πραγματικότητα, αυτή εδώ η σύ-

ντομη παράγραφος γράφεται κα-
θώς μιλάω στο iPad.

 
– Ακόμη και σήμερα ορισμένοι 
ανησυχούν για πιθανές συνέ-
πειες στην προσωπική υγεία, 
εξαιτίας της ακτινοβολίας που 
εκπέμπουν οι συνδέσεις ή ακό-
μη και οι οθόνες των συσκευών. 
Θεωρείτε δικαιολογημένους αυ-
τούς τους φόβους;

– Με μία λέξη, όχι.
 

– Εταιρείες όπως η Google και η 
Facebook κυριαρχούν στο Iντερ-
νετ σχεδόν ως μονοπώλια. Είναι 
σε εξέλιξη μια συζήτηση για πε-
ρισσότερη φορολόγηση και ευ-
ρύτερη ρύθμιση της λειτουργίας 
αντίστοιχων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Ποια είναι η 
γνώμη σας;

– Αποκάλυψη: ∆εν χρησιμο-
ποιώ το Facebook. Χρησιμοποιώ 
όμως το Google τουλάχιστον 50 
φορές την ημέρα. Και το χρησι-
μοποιώ με πολύ διαφορετικούς 

τρόπους, μερικούς από τους οποί-
ους η Google μπορεί να μην είχε 
καν φανταστεί – η αναζήτηση 
της σωστής ορθογραφίας είναι 
ένας από αυτούς.

∆εν ξέρω τι σημαίνει ρύθμιση 
στην περίπτωση της Google, πέ-
ρα από το να δημιουργήσεις τε-
χνητά όρια ή να επιβάλεις τη χρή-
ση ανταγωνιστών τρίτου βαθμού, 
για παράδειγμα, από τους κυβερ-
νητικούς αξιωματούχους της χώ-
ρας στην οποία δημιουργήθηκαν. 
Αυτό θυμίζει το Fly American, 
όταν χρηματοδοτήθηκε από αμε-
ρικανικούς ερευνητικούς φορείς.

Το κομμάτι που πραγματικά 
με συναρπάζει είναι ο βαθμός 
στον οποίο η Google σε γνωρί-
ζει, σε γνωρίζει μάλιστα από κο-
ντά, εάν χρησιμοποιείς επίσης 
το ημερολόγιο και το email της. 
Αν και θα ήθελα να ενοχλούμαι 
από αυτό, στην πραγματικότητα 
είμαι πολύ ευγνώμων όταν ετοι-
μάζουν τις ειδήσεις για εμένα. Η 
ενότητα των Google News, που 

λέγεται YOU, είναι πραγματικά 
αξιοσημείωτη.

 
– Ανησυχείτε για την κατοχή 
και τη χρήση των αναρίθμη-
των προσωπικών δεδομένων 
από αντίστοιχες πλατφόρμες; 
Ή θεωρείτε ότι απλώς αναβαθ-
μίζουν τις προσωποποιημένες 
υπηρεσίες προς όφελος του κα-
ταναλωτή;

– ∆εν ανησυχώ. Αυτό για το 
οποίο ανησυχώ είναι η χρήση 
των φωτογραφιών από την Apple 
για να δημιουργήσει τις «ανα-
μνήσεις» που εμφανίζονται στο 
τηλέφωνο. Στην περίπτωσή μου, 
οι φωτογραφίες πηγαίνουν πίσω 
στο 1999 και έχω περάσει από 
αρκετές συντρόφους και φίλες 
ώστε να μην επιθυμώ αυτά τα 
αυτόματα άλμπουμ. Είμαι βέβαι-
ος ότι υπάρχει τρόπος να εξαιρε-
θώ, αλλά αυτό ακριβώς είναι μέ-
ρος της ουσίας: δεν έχω απλώς 
παρά να επιλέξω, δεν χρειάζεται 
να αποχωρήσω.

– Ο κορωνοϊός αποδεικνύεται 
πολύ σκληρός αντίπαλος και η 
πανδημία έχει παίξει τον δικό 
της ρόλο στην ενσωμάτωση 
της τεχνολογίας στην καθη-
μερινότητα πολιτών και επι-
χειρήσεων. Θεωρείτε ότι θα 
διαρκέσουν οι συνήθειες που 
αποκτήσαμε εξαιτίας της κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης; 

– Η τηλεδιάσκεψη έλαβε την 
πρώτη της ώθηση στον πρώτο 
πόλεμο στο Ιράκ, όταν τα διε-
θνή ταξίδια περιορίστηκαν για 
λίγο. Ομοίως, η εξ αποστάσεως 
εργασία και μάθηση ενισχύθη-
καν από την COVID. Η κοινω-
νική αποστασιοποίηση δεν θα 
διαρκέσει, ευτυχώς. Αλλά η με-
τάβαση στο γραφείο και η με-
τακίνηση δεν θα επιστρέψουν 
πουθενά κοντά στα προ COVID 
επίπεδα. Εάν ασχολείται κανείς 
επαγγελματικά με τους χώρους 
γραφείων, καλά θα κάνει να αλ-
λάξει αγορά όσο πιο γρήγορα 
μπορεί.

H μετάβαση στο γραφείο 
και η μετακίνηση δεν θα 
επιστρέψουν πουθενά 
κοντά στα προ COVID 
επίπεδα. Εάν ασχολείται 
κανείς επαγγελματικά με 
τους χώρους γραφείων, 
καλά θα κάνει 
να αλλάξει αγορά.

Θα ήθελα να με ενοχλεί η Google, αλλά δεν το καταφέρνω

– Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για την καταγωγή σας 
και την επαφή σας με την Ελλάδα;
– Είμαι 100% Eλληνας. Παππούδες –Χίος, Ιθάκη, Σύρος, Σπάρτη– όλοι, 
άμεσα ή έμμεσα, στη ναυτιλία. Aσχετο με την οικογένεια, είχα ένα σπίτι 
στην Πάτμο για περισσότερα από 40 χρόνια. Eρχομαι στην Ελλάδα δύο 
- τέσσερις φορές τον χρόνο. Ημουν ο πρώτος από την οικογένεια που 
γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του γυμνασίου το έκα-
να στην Ελβετία. Μιλάω πολύ άσχημα ελληνικά, με τέλεια προφορά.
 
– Ποια εικόνα αποκομίζετε από την Ελλάδα σήμερα και 
ποιες είναι οι σκέψεις σας για την προοπτική της;
– Η εικόνα στο μυαλό μου είναι γαλανή και λευκή. Μια προοπτική αφο-
ρά κατά κανόνα μια Ελλάδα μορφωμένη και πολυεθνική, τουλάχιστον 
πολύγλωσση. Η συνεργασία δεν είναι το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας, 
όμως η αλαζονεία βρίσκεται σε σταθερή πτώση. Είμαι πολύ αισιόδοξος 
για την Ελλάδα, γεγονός που ενισχύεται σημαντικά από τη σημερινή κυ-
βέρνηση.

Ελλάδα μορφωμένη και πολυεθνική

Αυτό που πρέπει να 
μάθουν οι άνθρωποι 
είναι η ίδια η μάθηση. 
Μάθε να μαθαίνεις.

Το να πιστεύει κανείς 
ότι το κινητό είναι 
κατάλληλο για όλα 
συνιστά προσβολή 
για την περιφερειακή 
όραση. Οι Aτλαντες δεν 
ήταν τυχαία μεγάλοι. 
Τώρα βλέπουμε τον 
κόσμο συνήθως μέσα 
από μια κλειδαρότρυπα.

Το γράψιμο είναι 
καλύτερο από την ομιλία 
με πολλούς τρόπους. 
Ο πιο σημαντικός 
είναι η ικανότητα 
στοχασμού 
και επεξεργασίας.
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Μόνιμη ναυτική παρουσία διαθέτει 
πλέον η Κίνα σε μικρή απόσταση 
από τη νότια Ιαπωνία και την Ταϊ-
βάν, με το Πεκίνο να εκτιμά ότι η 
συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη θα 
καταστεί στρατηγικά κρίσιμη σε 
ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη, 
σύμφωνα με ανάλυση που δημο-
σιεύουν οι Financial Times. Τους 
τελευταίους έξι μήνες, το κινεζι-
κό ναυτικό έστειλε αντιτορπιλι-
κά και κορβέτες με αποστολή να 
προσεγγίζουν –και ενίοτε να πα-
ραβιάζουν– τα χωρικά ύδατα των 
ιαπωνικών νήσων Ριούκου (ή Ναν-
σέι, σύμφωνα με το Τόκιο). Αμερι-
κανός αξιωματούχος αναφέρει ότι 
η Κίνα διαθέτει πλέον σε μόνιμη 
ανάπτυξη ένα ή και δύο πολεμι-
κά πλοία στην περιοχή. 

Αμυντικοί αναλυτές εκτιμούν 
πως ο δυτικός Ειρηνικός Ωκεανός 
θα αποτελέσει το πεδίο μάχης εν-
δεχόμενης σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας, που θα ξεσπάσει με 
αφορμή κινεζική εισβολή στην 
Ταϊβάν. Ιάπωνες ειδικοί αναφέ-
ρουν ότι οι κινήσεις του κινεζι-
κού ναυτικού είναι στην πραγ-
ματικότητα γυμνάσια, με στόχο 
την εκτίμηση του χρόνου αντί-
δρασης των συμμαχικών δυνά-
μεων στην περιοχή. Το επιτελικό 
σχέδιο του κινεζικού στρατού για 
εισβολή στην Ταϊβάν περιλαμβά-
νει την από αέρος καταστροφή 
οχυρωμένων αεροπορικών βά-
σεων στην ανατολική ακτή της 
νήσου και τον αποκλεισμό της 
από την προερχόμενη από την 
Οκινάουα και το Γκουάμ αμερι-
κανική βοήθεια. «Στο παρελθόν, 
οι κινήσεις κινεζικών πολεμικών 
πλοίων αφορούσαν κυρίως τις δι-
εκδικήσεις του Πεκίνου στο σύ-
μπλεγμα των Σενκακού. Γίνεται, 
όμως, ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι 
η κατάσταση γίνεται απειλητική 
για τις νήσους Νανσέι και για την 
ίδια την Ταϊβάν», λέει στέλεχος 

του Πενταγώνου. Ουάσιγκτον και 
Τόκιο εργάζονται εντατικά προε-
τοιμάζοντας το έδαφος για ανά-
πτυξη εκστρατευτικού σώματος 
Αμερικανών πεζοναυτών εξοπλι-
σμένων με προηγμένα πυραυλικά 
συστήματα στις νήσους Νανσέι, 
θέτοντας σε κίνδυνο τα κινεζικά 
πολεμικά πλοία.

«Οι κινεζικές δυνάμεις θα επιδι-
ώξουν γρήγορη και αποφασιστική 
νίκη. Για να το καταφέρουν πρέπει 
να καταστρέψουν την αεροπορία 
και τo πολεμικό μας ναυτικό στα 
ανατολικά», λέει απόστρατος Ταϊ-
βανός ανώτατος αξιωματικός του 
στρατού. Σε περίπτωση πολέμου, 
τα σχέδια του επιτελείου στην Τα-
ϊπέι κάνουν λόγο για απόπλου του 
στόλου της Ταϊβάν προς τα ανατο-
λικά, καθώς ενδεχόμενη κινεζική 
επίθεση αναμένεται να προέλθει 
από τα δυτικά. Η πολεμική αερο-
πορία έχει εκπονήσει σχέδια από-
κρυψης των αεροσκαφών της σε 
σήραγγες του όρους Χουαλιέν στα 

ανατολικά της χώρας. Τον Νοέμ-
βριο, την ώρα που υπουργός της 
κυβέρνησης της Ταϊβάν συμμετεί-
χε σε υπό αμερικανική αιγίδα ψη-
φιακή σύνοδο για τη δημοκρατία, 
δορυφόρος της Ταϊπέι εντόπισε κι-
νεζική δραστηριότητα σε νησίδα 
μόλις 100 ναυτικά μίλια από την 
ιαπωνική νήσο Νανσέι. Τα κινεζι-
κά πλοία που εντοπίσθηκαν είναι 
ικανά να μεταφέρουν στρατεύ-
ματα, ελικόπτερα και αποβατικά 
σκάφη, κατάλληλος εξοπλισμός 
για αποβατική επιχείρηση με στό-

χο την αεροπορική βάση και τις 
σήραγγες στο Χουαλιέν.

«Γίνεται συνεχώς λόγος για 
τις δραστηριότητες του Λαϊκού 
Απελευθερωτικού Στρατού στα 
νοτιοδυτικά και στα νοτιοανατο-
λικά της Ταϊβάν. Αυτό που στην 
πραγματικότητα κάνουν ονομάζε-
ται διαχείριση πεδίου μάχης στα 
ανατολικά χωρικά μας ύδατα. Προ-
ετοιμάζονται υπολογίζοντας τους 
χρόνους αντίδρασης και τις ικα-
νότητες της αεράμυνας», λέει ο 
Σου Γιεν Τσι, ερευνητής του ιν-

στιτούτου Council on Strategic 
and Wargaming Studies της Ταϊ-
πέι. Τις τελευταίες ημέρες, κινεζι-
κά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 
περισσότερες από 50 παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου της Ταϊβάν, 
με το προηγούμενο ρεκόρ να κα-
ταρρίπτεται την Κυριακή με 39 πα-
ραβιάσεις της ζώνης αεράμυνας. 
Των παραβιάσεων είχε προηγηθεί 
κοινή αεροναυτική άσκηση μετα-
ξύ του ιαπωνικού και του αμερικα-
νικού ναυτικού στη Θάλασσα των 
Φιλιππίνων, με τη συμμετοχή των 

αεροπλανοφόρων «Καρλ Βίνσον» 
και «Αβραάμ Λίνκολν».

Η ενίσχυση του κινεζικού οπλο-
στασίου και ειδικά του πολεμικού 
ναυτικού με νέας γενιάς πλοία επι-
φανείας και αεροσκάφη τύπου 
Στελθ αποτελεί μέρος της φιλο-
δοξίας του προέδρου Σι να μετα-
τρέψει το κινεζικό ναυτικό σε θα-
λάσσια δύναμη ικανή να εκτελεί 
αποστολές σε όλο τον Ειρηνικό 
Ωκεανό.

 
REUTERS

Κινεζικά
γυμνάσια
εισβολής
στην Ταϊβάν
Παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα

Ταϊπέι, Ουάσιγκτον και 
Τόκιο παρακολουθούν 
τις κινήσεις του Πεκίνου 
και προετοιμάζονται 
για όλα τα ενδεχόμενα.

Ποσοστό 90% των κατοί-
κων της Ταϊβάν έλκει την 
καταγωγή του από την ηπει-
ρωτική Κίνα. Σήμερα, όμως, 
όπως ποτέ άλλοτε, οι κά-
τοικοι επιδιώκουν να υπο-
γραμμίσουν την πολιτισμική 
απόσταση που τους χωρίζει 
από την Κίνα. Ο κραυγα-
λέος αυταρχισμός του Πε-
κίνου και οι διεκδικήσεις 
του για επανένωση με την 
Ταϊβάν έχουν συσπειρώσει 
τους Ταϊβανούς. Για το Πε-
κίνο, η τάση της σύγχρο-
νης ταϊβανικής κοινωνίας 
να αποστασιοποιηθεί από 
την ενδοχώρα αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στις 
προσπάθειες του καθεστώ-
τος να προσελκύσει με την 
πειθώ την Ταϊβάν στον γε-
ωπολιτικό του γαλαξία. Τον 
Οκτώβριο, ο Κινέζος ηγέ-
της Σι Τζινπίνγκ προειδο-
ποίησε για τους κινδύνους 
των αποσχιστικών τάσεων: 
«Οσοι λησμονούν την κλη-
ρονομιά τους, προδίδουν 
την πατρίδα τους και επιδι-
ώκουν τη διαίρεση της χώ-
ρας δεν θα έχουν καλό τέ-
λος». Παρότι η πλειοψηφία 
των κατοίκων δεν επιθυμεί 
συγχώνευση με την Κίνα, οι 
Ταϊβανοί δεν συμφωνούν 
επίσης με τις προτάσεις 
για επίσημη ανακήρυξη 
ανεξαρτησίας της νήσου, 
που θα αποτελούσε αιτία 
πολέμου για την Κίνα. Το 
αδιέξοδο είναι, όμως, επι-
κίνδυνο. Οσο περισσότερο 
εδραιώνεται το πατριωτι-
κό φρόνημα των Ταϊβανών, 
τόσο το Πεκίνο θα αυξάνει 
την ένταση και τις διπλωμα-
τικές πιέσεις. Την Τετάρ-
τη, Λιθουανοί κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι ζήτησαν την 
αλλαγή της ονομασίας γρα-
φείου διπλωματικής αντι-
προσωπείας της Ταϊβάν στο 
Βίλνιους, αποφεύγοντας τον 
όρο «Ταϊβάν» και επιλέγο-
ντας το «Αντιπροσωπεία της 
Ταϊπέι στη Λιθουανία». Η 
Κίνα έχει περιορίσει για τον 
λόγο αυτό τις διπλωματικές 
σχέσεις της με τη Λιθουανία 
και έχει ασκήσει πιέσεις σε 
πολυεθνικές επιχειρήσεις 
να διακόψουν τις δραστη-
ριότητές τους στη χώρα της 
Βαλτικής, απειλώντας με 
αποκλεισμό από την κινεζι-
κή εσωτερική αγορά.

THE NEW YORK TIMES

Οι κάτοικοι

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Σύμφωνα με άρθρο στο «Foreign 
Affairs» του ιστορικού H.W. Brands, 
οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον σε θέση να 
διεξάγουν δύο μεγάλους πολέμους 
ενάντια σε δυνάμεις όπως η Κίνα 
και η Ρωσία. Αξιοποιώντας αυτή τη 
συγκυρία ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν 
προχώρησε τον περασμένο Απρίλιο 
σε συγκέντρωση σημαντικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με 
την Ουκρανία, δίνοντας την ισχυρή 
εντύπωση ότι προτίθεται να επιτε-
θεί στη χώρα αυτή. Αυτό υποχρέωσε 
τις ΗΠΑ να δεχθούν μία συνάντη-
ση Πούτιν –Μπάιντεν το περασμέ-
νο καλοκαίρι στη Γενεύη. Σε αυτή 
έθεσε για πρώτη φορά την ανάγκη 
οι ΗΠΑ να υποχρεώσουν την Ου-
κρανία να υλοποιήσει τις συμφωνίες 
του Μινσκ. Ο Πούτιν θα επαναλάβει 
την ίδια μέθοδο τον Οκτώβριο, κάτι 
που θα οδηγήσει σε νέα συνάντηση 
αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της 
Ρωσίας όπου τέθηκαν και τα νέα ρω-
σικά αιτήματα για μια συμφωνία που 
να καλύπτει τα θέματα της ευρωπα-
ϊκής ασφάλειας και θα δίδει εγγυή-
σεις ασφάλειας στη Ρωσία. Με αυτή 
τη συμφωνία η Ρωσία επιχειρεί να 
ανατρέψει την τάξη πραγμάτων που 
οικοδομήθηκε μετά την κατάρρευση 
της Σοβιετικής Ένωσης. Ανάμεσα 
στα ρωσικά αιτήματα περιλαμβά-
νονται: 1) Ο τερματισμός της επέ-
κτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατο-
λικά και η μη ένταξη σε αυτό της 
Γεωργίας και της Ουκρανίας όπως 
ήταν η απόφαση του Βελιγραδίου 
που έλαβε το ΝΑΤΟ το 2008. 2) Η 
μη ανάπτυξη πυραυλικών και άλλων 
συστημάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος, 

που μπορούν να πλήξουν στόχους 
εντός του ρωσικού εδάφους καθώς 
και η αποχώρηση των όποιων στρα-
τευμάτων και υποδομών από χώρες 
πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρ-
σοβίας, όπως π.χ. η Βουλγαρία και 
η Ρουμανία που σήμερα είναι μέλη 
του ΝΑΤΟ. Ήδη η πρώτη αντίδραση 
από τις ΗΠΑ είναι ότι σε περίπτωση 
ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία 
δεν πρόκειται να υπάρξουν στρα-
τιωτικά μέτρα αλλά συντριπτικές 
οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα 
φαίνεται ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθει-
μένες να συζητήσουν κάποια από 
τα ρωσικά αιτήματα. Οι ευρωπαϊκές 
χώρες δείχνουν να αντιμετωπίζουν 
τις νέες ρωσικές πρωτοβουλίες κατά 
διαφορετικό τρόπο. Η Βρετανία, οι 
Βαλτικές χώρες και οι χώρες πρώην 
μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας 
επιθυμούν μία ποιο δυναμική αντί-
δραση. Αντίθετα, η Γερμανία και η 
Γαλλία τηρούν μία πιο μετριοπαθή 
στάση και προσπαθούν να βρουν μία 
διπλωματική λύση μέσα από το σχή-
μα της Νορμανδίας, σεβόμενες μέρος 
από τις ρωσικές ανησυχίες ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή 
των συμφωνιών του Μινσκ (2015).

Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται να 
αποσπάσει το Ντόνμπας ή άλλα τμή-
ματα της Ουκρανίας. Εκείνο που τον 
ενδιαφέρει είναι οι αποφάσεις της 
κεντρικής κυβέρνησης του Κιέβου 
και το Ντόνμπας στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Μινσκ να αποκτή-
σει ισχυρό λόγο σε αυτές. Η πολιτι-
κή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανί-
ας κινείται λίγο-πολύ στα πρότυπα 
της τουρκικής πολιτικής έναντι της 
Κύπρου. Το ζητούμενο δεν είναι η 
απόσχιση τμήματος της χώρας αλ-

λά η συνδιαχείριση της κεντρικής 
εξουσίας μέσω των υπερπρονομίων 
της φιλικής προς αυτή εθνικής μειο-
νότητας. Η Ρωσία θα ήταν ικανοποι-
ημένη αν η Ουκρανία κηρυσσόταν 
ουδέτερη χώρα και αποκλειόταν η 
ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων 
του ΝΑΤΟ στο έδαφό ς της. Ρωσική 
ετοιμότητα υπάρχει και για μία νέα 
συμφωνία περιορισμού της ανάπτυ-
ξης πυραύλων μέσου βεληνεκούς, 
που να καλύπτει ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και να συμπεριλάβει και την 
απόσυρση των τακτικών πυρηνικών 
όπλων όπως οι 50 πυρηνικές βόμ-
βες που ευρίσκονται στο Ινσιρλίκ 
της Τουρκίας. Αντίθετα μία ρωσική 
στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος 
της Ουκρανίας θα κατέστρεφε τις 
όποιες ελπίδες να πετύχει η Ρωσία 
έστω μέρος των στόχων που έχει θέ-
σει και θα προκαλούσε σημαντικό 
οικονομικό κόστος σε όλες τις πλευ-
ρές. Παρά τις μαξιμαλιστικές θέσεις 
της Ρωσίας και τη σκληρή διαπραγ-
ματευτική στάση των ΗΠΑ η ελπίδα 
για μία πολιτική διευθέτηση παρα-
μένει ζωντανή. Σε ό,τι αφορά την 
Κ.∆. αυτή θα πρέπει να ακολουθή-
σει τους εταίρους της στην Ε.Ε. στα 
θέματα της οικονομικής ενίσχυσης 
της Ουκρανίας. Στο ενδεχόμενο νέ-
ων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε 
περίπτωση ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, θα είναι σοφό η Κ.∆. να 
κινηθεί μαζί με εκείνους τους εταί-
ρους όπως η Γερμανία, η Γαλλία και 
η Ιταλία που υιοθετούν μία πιο με-
τριοπαθή στάση έναντι της Ρωσίας 
και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμε-
νο εξομάλυνσης της κατάστασης.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.

Ο Πούτιν επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς από τη Δύση
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Στην πιο δραματική φάση του συρι-
ακού πολέμου, το 2013, ο Αντο-
νι Μπλίνκεν ήταν αναπληρωτής 
σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του 
Μπαράκ Ομπάμα. Σε μια κρίσιμη 
σύσκεψη στην Αίθουσα ∆ιαχείρι-
σης Κρίσεων, όταν οι στρατηγοί 
πίεζαν τον Αμερικανό πρόεδρο να 
απειλήσει τον Ασαντ με στρατιω-
τική επέμβαση, ο Μπλίνκεν είπε 
τέσσερις λέξεις που πολιτογραφή-
θηκαν ως απόφθεγμα: «Οι υπερδυ-
νάμεις δεν μπλοφάρουν». Εννέα 
χρόνια αργότερα, ο ίδιος άνθρω-
πος, υπουργός Εξωτερικών πλέον 
των ΗΠΑ, πρωταγωνιστεί σε μια 
νέα διεθνή κρίση, με επίκεντρο την 
Ουκρανία, όπου οι δύο πυρηνικές 
υπερδυνάμεις δίνουν την εντύ-
πωση ότι όχι μόνο μπλοφάρουν, 
αλλά και δεν νοιάζονται και πολύ 
να το κρύψουν.

Εδώ και ένα μήνα, τα αμερικα-
νικά και βρετανικά συγκροτήματα 
του Τύπου βομβαρδίζουν το κοινό 
με χάρτες, γεμάτους τανκς και αε-
ροπλάνα, περί επικείμενης ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία. Τις 
τελευταίες ώρες, ΗΠΑ και Βρετα-
νία έδιωξαν διπλωμάτες τους από 
το Κίεβο, έστειλαν οπλικά συστή-
ματα στην Ουκρανία και στρατιώ-
τες σε χώρες της ανατολικής Ευ-
ρώπης, ενισχύοντας την πολεμική 
υστερία. Ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν 
έριξε λάδι στη φωτιά προβλέπο-
ντας δημοσίως ότι «ο Πούτιν θα 
κινηθεί» στρατιωτικά τις αμέσως 
επόμενες ημέρες ή εβδομάδες – 
κάτι για το οποίο αμφιβάλλουν και 
οι δικές του μυστικές υπηρεσίες 
και η ίδια η ουκρανική κυβέρνη-
ση. Στις ίδιες δηλώσεις του, όμως, 
ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστη-
σε για πολλοστή φορά σαφές ότι 
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ δεν εννοούν να 
στείλουν στρατιώτες να πολεμή-
σουν στην Ουκρανία, ενώ άφησε 
να εννοηθεί ότι η Ρωσία ίσως δεν 
θα αντιμετώπιζε σοβαρή αντίδρα-
ση της ∆ύσης αν περιοριζόταν σε 
μια «ελάσσονα επέμβαση» στη 
γειτονική της χώρα. Η «γρήγορη 
και αποφασιστική απάντηση» σε 
ενδεχόμενη ρωσική εισβολή ουσι-
αστικά περιοριζόταν σε οικονομι-
κές κυρώσεις, κάτι που αφενός δεν 
είναι βέβαιο ότι θα εξασφάλιζε τη 
σύμπραξη των ισχυρότερων ευρω-
παϊκών κρατών (πλην της πάντα 
δεδομένης Βρετανίας), αφετέρου 
θα ήταν σαν να αντιπαρατάσσει 
κανείς μαχαίρι στο πολυβόλο.

Για να πούμε την αλήθεια, εκεί-
νος που ξεκίνησε το παιχνίδι της 
μπλόφας πάνω στην μπλόφα ήταν 

ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις προτά-
σεις-τελεσίγραφο στις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ, που δημοσιοποιήθηκαν 
στις 17 ∆εκεμβρίου, ενώ 100.000 
Ρώσοι στρατιώτες παρατάσσονταν 
κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Με 
αυτή την κίνηση, η Μόσχα άνοιξε 
κατά πολύ τα γκολπόστ της ανα-
μέτρησης: τώρα πια διακύβευμα 
δεν ήταν στενά η τύχη της Ουκρα-
νίας, αλλά η ίδια η γεωπολιτική 
αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Εν 
ολίγοις, η Ρωσία ζητούσε από τη 
∆ύση να δεχτεί με νομικά δεσμευ-
τικές συμφωνίες όχι μόνο ότι δεν 
θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση 
του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, αλλά 
και ότι η Συμμαχία θα αποσύρει 
τις δυνάμεις της στα προ του 1997 
σύνορα, δηλαδή πριν από την εν-
σωμάτωση πρώην μελών του Συμ-
φώνου της Βαρσοβίας. 

Ασφαλώς, ο Πούτιν δεν είναι 
ούτε αφελής ούτε υπερφίαλος 
ώστε να εκτιμά ότι υπάρχει μία 
στο εκατομμύριο πιθανότητα να 
δεχτούν οι Αμερικανοί μια «πρό-
ταση» που θα ισοδυναμούσε με 
ακαριαία εξαέρωση του ΝΑΤΟ. 
Αλλά ούτε η εκδοχή των θερμοκέ-
φαλων ατλαντιστών, ότι δηλαδή 
έκανε μια τόσο ακραία πρόταση 
ώστε να νομιμοποιήσει έναν προ-
αποφασισμένο πόλεμο, ακούγεται 
πειστική. Αν ήθελε να προσαρτή-
σει το ντε φάκτο αυτόνομο, ρωσό-
φωνο Ντονμπάς, όπως έκανε με 
την Κριμαία, θα το είχε κάνει ήδη. 
Από εκεί και πέρα, μια σαρωτική 
εισβολή στη δεύτερη μεγαλύτερη 
σε έκταση (μετά τη Ρωσία) χώρα 
της Ευρώπης θα ήταν από κάθε 
άποψη πραγματική τρέλα. 

Μπορούμε επομένως να εικά-
σουμε ότι οι βλέψεις του Ρώσου 
προέδρου ήταν πολύ μετριοπα-
θέστερες από εκείνες που δημό-
σια διατυμπάνιζε. Ενδεχομένως 

φοβόταν ότι το Κίεβο, με ενθάρ-
ρυνση των ΗΠΑ και ενισχυμένο 
από τα τουρκικά drones που έδει-
ξαν την αξία τους στο Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ, θα επιχειρούσε να 
ανακτήσει στρατιωτικά το Ντον-
μπάς από τους αυτονομιστές. Αυ-
τό προμήνυε και νομοσχέδιο που 
προωθούσε ο πρόεδρος Βολοντί-

μιρ Ζελένσκι για ανάκτηση του 
Ντονμπάς χωρίς να γίνουν πράξη 
οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Κί-
εβο με τις συμφωνίες του Μινσκ 
για προωθημένη αυτονομία των 
ρωσόφωνων μέσω συνταγματι-
κής αναθεώρησης – μάλιστα το 
ίδιο νομοσχέδιο χαρακτήριζε τη 
Ρωσία «δύναμη κατοχής». 

Κάνοντας επίδειξη στρατιωτι-
κής υπεροπλίας στα ουκρανικά 
σύνορα, η Ρωσία έδειξε ότι είναι 
αποφασισμένη να μην επιτρέψει 
κάτι τέτοιο. Επιπλέον έδειξε στους 
Ουκρανούς ηγέτες ότι την κρίσιμη 
στιγμή θα είναι μόνοι τους και ότι 
το ΝΑΤΟ δεν έχει να τους προσφέ-
ρει καμία ασφάλεια. Το γεγονός 

ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι απέσυ-
ρε το επίμαχο νομοσχέδιο και η 
Ουκρανία επανήλθε στις τετραμε-
ρείς (με Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία) 
«διαβουλεύσεις της Νορμανδίας» 
για την εφαρμογή των συμφωνι-
ών του Μινσκ, με τη συνάντηση 
της Τετάρτης στο Παρίσι, έδειξε 
ότι το μήνυμα ελήφθη.

Σκληρό πόκερ με πολλές μπλόφες
Το «παιχνίδι» ΗΠΑ - Ρωσίας – Ολέθριος για όλους τους πρωταγωνιστές του δράματος θα ήταν ένας πόλεμος στην Ουκρανία

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στο εσωτερικό της Ρωσί-
ας, η σύγκρουση με τις ΗΠΑ 
εκτόξευσε τη δημοτικότητα 
του Πούτιν, όπως είχε συμ-
βεί στον πόλεμο του 2008 
με τη Γεωργία – τότε που ο 
σημερινός ήρωας της αντι-
πολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλ-
νι, καλούσε το Κρεμλίνο να 
βομβαρδίσει με Κρουζ το 
γεωργιανό Κοινοβούλιο. Σε 
διεθνή κλίμακα, η Ρωσία εμ-
φανίζεται ξανά ως ισότιμος 
συνομιλητής της Αμερικής 
στα θέματα ευρωπαϊκής 
ασφάλειας. Την Τετάρτη, η 
Ουάσιγκτον παρέδωσε γρα-
πτές απαντήσεις στις προ-
τάσεις της Μόσχας, γεγονός 
που οδήγησε σε προσωρινή 
αποκλιμάκωση. Αν και απέρ-
ριψε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, την κεντρική ρωσική 
απαίτηση για το μέλλον του 
ΝΑΤΟ, η κίνηση αυτή ικανο-
ποιούσε την περηφάνια της 
Ρωσίας και της προσέφερε 
κάποιες εγγυήσεις σε θέ-
ματα ασκήσεων, πυραύλων 
και πυρηνικών όπλων. Στο 
μεταξύ, η Ε.Ε. εμφανιζόταν 
για ακόμη μία φορά ως ο με-
γάλος απών μιας μείζονος 
διεθνούς κρίσης, λόγω των 
αγεφύρωτων διαφωνιών 
ανάμεσα στις κατεξοχήν ρω-
σοφοβικές χώρες (Ολλαν-
δία, Πολωνία, Βαλτικές) και 
στο ηγεμονικό μπλοκ Γαλλί-
ας, Γερμανίας, Ιταλίας, Αυ-
στρίας – χωρών που έχουν 
ισχυρούς οικονομικούς ή 
ενεργειακούς δεσμούς με 
τη Ρωσία και επιθυμούν δι-
άλογο και όχι σύγκρουση. 
Τελικά, Μπάιντεν και Πούτιν 
φαίνεται να παίζουν μια ρι-
ψοκίνδυνη παρτίδα πόκερ, 
όπου ύστερα από αλλε-
πάλληλα πονταρίσματα και 
μπλόφες καταφέρνουν να 
διώξουν από το παιχνίδι τους 
πιο ασθενείς παίκτες και 
προσανατολίζονται να μοιρα-
στούν μεταξύ τους τη λεία, 
αντί να ανοίξουν τα φύλλα 
τους για την τελική αναμέ-
τρηση. Οταν όμως αυτό που 
διακυβεύεται πλέον είναι το 
ίδιο το γόητρο δύο μεγάλων 
δυνάμεων, ο κίνδυνος ενός 
ιστορικού ατυχήματος είναι 
διαρκώς παρών.

Κέρδη - ζημίες

Πέντε χιλιάδες κράνη. Αυτή είναι 
η γερμανική συμβολή προς την 
Ουκρανία τη στιγμή που η χώρα 
βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ρω-
σική εισβολή, οκτώ χρόνια από 
την προσάρτηση της Κριμαίας 
από τη Μόσχα. «Την επόμενη φο-
ρά ας στείλουν μαξιλάρια», σχο-
λίασε ειρωνικά ο δήμαρχος του 
Κιέβου και πρώην παγκόσμιος 
πρωταθλητής πυγμαχίας, Βιτά-
λι Κλίτσκο, σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Bild. «Πρόκειται 
καθαρά για συμβολική χειρονο-
μία», αρκέστηκε να δηλώσει ο 
Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο. 

«Στους διεθνείς παρατηρητές 
κόπηκε το γέλιο. Μπορεί κανείς 
να αποφασίσει αποστολή όπλων 
στην περιοχή και να τη δικαιο-
λογήσει με καλά επιχειρήματα, 
αλλά με ακόμη καλύτερα δύνα-
ται κανείς να επιχειρηματολογή-
σει κατά μιας τέτοιας κίνησης. Η 
προσπάθεια όμως να απελευθε-
ρωθεί μια χώρα από την υποχρέ-
ωση με μια χειρονομία-άλλοθι 
σαν κι αυτήν είναι περισσότερο 
από ντροπιαστική», έγραψε στο 
κύριο άρθρο της η Stuttgarter 
Zeitung. 

Η Ευρώπη αλλά και οι ΗΠΑ 
εμφανίζονται προβληματισμένες 
από την απροθυμία του Βερολί-
νου να συνδράμει έμπρακτα τις 

προσπάθειες στρατιωτικής ενί-
σχυσης της Ουκρανίας. Ο καγκε-
λάριος Ολαφ Σολτς συνεχίζει την 
πολιτική της Αγκελα Μέρκελ: θε-
ωρητικά σκληρά λόγια απέναντι 
στη Μόσχα, αλλά στην ουσία κα-
τευνασμός της Ρωσίας στο όνο-
μα των γερμανικών ενεργειακών 
συμφερόντων και δη του αγωγού 
φυσικού αερίου Nord Stream 2. 

Αν οι Πράσινοι, κυβερνητικοί 
εταίροι του Σολτς, ήταν εξαρχής 

αντίθετοι στον αγωγό φυσικού 
αερίου, οι Γερμανοί σοσιαλδημο-
κράτες έχουν μακρά παράδοση 
καλών σχέσεων με τη Μόσχα. 
Αλλωστε ο τελευταίος σοσιαλ-
δημοκράτης καγκελάριος πριν 
από τον Σολτς, ο Γκέρχαρντ Σρέ-
ντερ, είναι πρόεδρος της επιτρο-
πής μετόχων του Nord Stream 
και στέλεχος της ρωσικής εται-
ρείας φυσικού αερίου Rosneft. 
Hταν ο κατεξοχήν «Russland-
Versteher», ο Γερμανός πολιτι-
κός που «επιδείκνυε κατανόηση 
έναντι της Ρωσίας». 

Το στερεότυπο του ήπιου Γερ-
μανού έναντι της Μόσχας επι-
βεβαίωσε και ο επικεφαλής του 
πολεμικού ναυτικού, Κάι Ακιμ 
Σένμπαχ, ο οποίος παραιτήθηκε 
πρόσφατα μετά τις αμφιλεγόμε-
νες δηλώσεις του ότι η Ουκρανία 
ποτέ δεν θα ανακαταλάβει την 
Κριμαία και πως ο Πούτιν αξίζει 
σεβασμό.

Η Μεγάλη Αικατερίνη

∆εν είναι όμως μόνο οικονομι-
κοί οι λόγοι που η Γερμανία έχει 
αυτή την αμφίθυμη στάση απέ-

ναντι στη Ρωσία, αλλά και ιστο-
ρικοί. «Γιατί βλέπουμε τη Ρωσία 
διαφορετικά από τους Αμερικα-
νούς; Λόγω Ιστορίας. Η Γερμανία 
και η Ρωσία συνδέονται εδώ και 
1.000 χρόνια. Η σημαντικότερη 
τσαρίνα, η Μεγάλη Αικατερίνη, 
ήταν Γερμανίδα, η οποία μάλι-
στα κατά σύμπτωση έκανε την 
Κριμαία μέρος της Ρωσίας. Επι-
τεθήκαμε στη Ρωσία δύο φορές 
και η δεύτερη φορά ήταν γενο-
κτονία. Είκοσι επτά εκατομμύρια 
Σοβιετικοί σκοτώθηκαν, ανάμε-
σά τους 15 εκατομμύρια Ρώσοι», 

εξήγησε στους New York Times 
o Mατίας Πλάτσεκ, πρώην ηγέ-
της των σοσιαλδημοκρατών και 
νυν επικεφαλής του ρωσογερμα-
νικού φόρουμ. 

Μέσα στο κτίριο της γερμα-
νικής Βουλής υπάρχουν ακόμη 
χαραγμένα στους τοίχους τα συν-
θήματα των Σοβιετικών στρατι-
ωτών στο τέλος του πολέμου. H 
Γερμανία εξακολουθεί να εμφο-
ρείται από μια αίσθηση ευθύ-
νης απέναντι στα θύματα του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και συχνά 
επικαλείται αυτήν τη συνειδητο-
ποίηση για να αιτιολογήσει την 
εμμονή της στον αφοπλισμό και 
στην αποχή από στρατιωτικές 
συρράξεις. 

Ο εγνωσμένος αντιμιλιταρι-
σμός του Βερολίνου είναι άλλω-
στε υπεύθυνος για την απροθυ-
μία του να παράσχει όπλα στην 
Ουκρανία, ενώ το ίδιο ισχύει και 
για τη διάθεση του γερμανικού 
εναέριου χώρου για τη μεταφο-
ρά βρετανικών όπλων προς την 
Ουκρανία. Το Λονδίνο απέφυγε 
να ζητήσει τη σχετική άδεια από 
τη Γερμανία, γιατί ήξερε ότι θα 
φέρει την κυβέρνηση Σολτς σε 
δύσκολη θέση. 

Το θέμα είναι πως αυτή η συ-
μπεριφορά του Βερολίνου αρχί-
ζει να προβληματίζει τους συμ-
μάχους του, όταν καταλήγει να 
νομιμοποιεί αυταρχικούς ηγέτες 

όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η σύν-
θετη σχέση Βερολίνου - Μόσχας 
φαίνεται ότι έχει επιπτώσεις και 
στη σχέση Γερμανίας - Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Την περασμένη 
εβδομάδα το περιοδικό Spiegel 
δημοσίευσε πληροφορίες ότι ο 
καγκελάριος Ολαφ Σολτς απέρ-
ριψε πρόσκληση του Λευκού 
Οίκου για επίσκεψη στην Ου-
άσιγκτον, πριν από λίγες ημέ-
ρες ωστόσο ανακοινώθηκε ότι 
αυτή θα λάβει χώρα στις αρχές 
Φεβρουαρίου. 

Ο Nord Stream 2

Επιπλέον, οι δύο πλευρές φέ-
ρονται πως έχουν συμφωνήσει 
ότι ο Nord Stream 2 δεν θα τεθεί 
σε λειτουργία αν η Ρωσία εισβά-
λει στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν έχει πετύχει μέχρι στιγ-
μής να διασπάσει το μέτωπο της 
∆ύσης παρά τις διαβεβαιώσεις 
της Ουάσιγκτον ότι παραμένει 
αρραγές. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η Πολω-
νία και η Λιθουανία ασκούν συ-
στηματικά σκληρή κριτική στο 
Βερολίνο, ενώ ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών, Αντονι 
Μπλίνκεν, καλείται διαρκώς να 
επαναλαμβάνει ότι δεν έχει κα-
μία αμφιβολία ότι η Γερμανία θα 
ορθώσει το ανάστημά της απένα-
ντι στη Ρωσία, μια διευκρίνιση 
που κάποτε θα ηχούσε περιττή. 

Πολλά τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο

Τα γερμανικά κράνη 
και η «καχυποψία» 
των συμμάχων για το... 
ανάστημα του Βερολίνου 
απέναντι στη Μόσχα. 

Ο δήμαρχος Κιέβου και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Βιτάλι 
Κλίτσκο. «Την επόμενη φορά ας στείλουν μαξιλάρια», σχολίασε ειρωνικά τη 
γερμανική βοήθεια προς την Ουκρανία.
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Ουάσιγκτον και Μόσχα 
διαπραγματεύονται 
και για τον μελλοντικό 
γεωπολιτικό χάρτη μιας 
Ευρώπης αδύναμης να 
βρει κοινό βηματισμό.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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Οι ελιγμοί του Βρετανού πρωθυ-
πουργού Μπόρις Τζόνσον, κα-
θώς ο κλοιός γύρω του σφίγγει, 
έχουν ένα στοιχείο μαύρης κω-
μωδίας. «Του έστησαν ενέδρα με 
μία τούρτα», είπε σε τηλεοπτική 
συνέντευξη συνεργάτης του, για 
να δικαιολογήσει την αποκάλυ-
ψη για ένα ακόμη πάρτι που έγι-
νε στην Ντάουνινγκ Στριτ την 
εποχή που το πρόστιμο για τις 
συγκεντρώσεις σε σπίτια ανερχό-
ταν σε 800 στερλίνες το κεφάλι. 
Είναι όμως όλο και περισσότεροι 
αυτοί που δεν διασκεδάζουν με 
το πρωθυπουργικό σόου, όπως 
φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, 
στις οποίες το 62% υποστηρίζει 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει να 
παραιτηθεί και μόνο 25% ότι πρέ-
πει να παραμείνει. Οι Συντηρητι-
κοί του Τζονσον εμφανίζονται να 
υπολείπονται έως και 10 μονάδες 
στην πρόθεση ψήφου αντί των 
αντιπολιτευόμενων Εργατικών 
του Κιρ Στάρμερ. 

Ο Τζόνσον έχει δύο παράλλη-
λα και αλληλοτροφοδοτούμενα 
προβλήματα: την απώλεια στή-
ριξης από τους πολίτες και το εν-
δεχόμενο ανατροπής του από 

το ίδιο του το κόμμα. Βουλευτές 
του Συντηρητικού Κόμματος δη-
λώνουν ότι ποτέ στο παρελθόν 
δεν είχαν τόσο εύκολη πρόσβαση 
στον πρωθυπουργό, καθώς αυτός 
υποδέχεται, βλέπει και ακούει 
τους πάντες προσπαθώντας να 
αποτρέψει τη διεξαγωγή εσωκομ-
ματικής ψηφοφορίας με το ερώ-
τημα της αντικατάστασής του. 

Τι του λένε οι βουλευτές; Οτι ο 
κόσμος είναι οργισμένος. Ο Τζόν-
σον υφίσταται απώλειες μεταξύ 
των ψηφοφόρων της παραμελη-
μένης Αγγλίας, χάνοντας εκ νέ-
ου τις εκλογικές περιφέρειες που 
ήταν προπύργια του Εργατικού 
Κόμματος και τις οποίες είχε φέ-
ρει με το μέρος του υποσχόμενος 
οικονομικά οφέλη από το Brexit. 
Οι παλιοί συνάδελφοι του Τζόν-
σον στη δημοσιογραφία γνώρι-
ζαν ότι η ειλικρίνεια δεν είναι 
το ισχυρό χαρτί του, αλλά τώρα 
το διαπιστώνουν και πολλοί από 
αυτούς που τον ψήφισαν.

Αντί να εξοικονομήσουν χρή-
ματα χάρη στο Brexit ώστε να 
ενισχυθεί το σύστημα υγείας, 
όπως τους υποσχέθηκε, καλού-

νται τώρα να πληρώσουν αυξη-
μένες ασφαλιστικές εισφορές για 
να καλύψουν τις δαπάνες του συ-
στήματος υγείας. Παράλληλα, οι 
αυξήσεις στις τιμές της ενέργει-
ας έχουν φέρει στα όρια της από-
γνωσης χιλιάδες νοικοκυριά. Στη 
Βρετανία ισχύει πλαφόν στις τι-
μές που μπορούν να χρεώσουν 
οι προμηθευτές στους πελάτες 
λιανικής και το πλαφόν αυτό αυ-
ξήθηκε κατά 12% τον Οκτώβριο. 
Πάνω από 20 εταιρείες ενέργειας 
κατέρρευσαν γιατί δεν μπορού-
σαν να μετακυλίσουν το πλήρες 
κόστος των αυξήσεων χονδρε-
μπορικής στους καταναλωτές, 
παρ’ όλα αυτά, αυτή η αύξηση του 
12%, στο οποίο αυτές τις ημέρες 
θα προστεθεί νέα άνοδος κατά 
50%, συνιστά σοβαρό κοινωνι-
κό πρόβλημα. Στα τραγικά της 
υπόθεσης συγκαταλέγονται δια-
φημίσεις εταιρειών όπως η Ovo 
Energy, που καλούν τους κατα-
ναλωτές, εάν κρυώνουν, να πά-
ρουν αγκαλιά τα κατοικίδιά τους, 
να κάνουν οικιακές εργασίες ή να 
χορέψουν χούλα χουπ. 

Είναι όλο και πιο δύσκολο να 

σταθεί ως γραμμή άμυνας απένα-
ντι στις κατηγορίες για τα κορω-
νοπάρτι το επιχείρημα του Τζόν-
σον ότι «στα μεγάλα ζητήματα» τα 
έχει πάει πολύ καλά. Τη ∆ευτέρα, 
ο υφυπουργός Οικονομικών, αρ-
μόδιος για τη χρηστή διαχείριση, 
λόρδος Αγκνιου, εκλήθη να απα-
ντήσει σε ερώτηση των Εργατι-
κών στη Βουλή των Λόρδων για 
τα 4,3 δισεκατομμύρια στερλίνες 
που χάρισε η κυβέρνηση σε κορω-
νοδάνεια-απάτες. 

Λάθη... δημοτικού

Από το υπουργικό έδρανο, ο 
Αγκνιου παραδέχθηκε ότι έγιναν 
«λάθη επιπέδου δημοτικού σχο-
λείου», όπως π.χ. το να δοθούν 
πάνω από 1.000 δάνεια για τη 
«στήριξη» επιχειρήσεων που πριν 
από τον κορωνοϊό δεν υπήρχαν 
καν. «Η κυβέρνηση δεν ενδια-
φέρεται για τις επιπτώσεις που 
έχουν οι απάτες στην κοινωνία 
μας», είπε ο Αγκνιου, ανακοινώ-
νοντας επιτόπου την παραίτησή 
του και αποχωρώντας από την αί-
θουσα με χειροκροτήματα. 

Η υπόθεση θίγει ευθέως τον 

υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σού-
νακ, έναν από τους πιθανότερους 
αντικαταστάτες του Τζόνσον, 
προδίδοντας τη συνολικότερη 
ένδεια στελεχών του κυβερνώ-
ντος κόμματος. Θα πείσουν άρα-
γε ο Σούνακ και ο Τζόνσον τους 
Βρετανούς ότι τα 4,3 δισεκατομ-
μύρια στερλίνες που φαγώθηκαν 
από εταιρείες-μαϊμού ήταν απλά 
το τίμημα της μεγάλης επιχείρη-
σης ρευστότητας που κράτησε 
όρθια τη βρετανική οικονομία, 
διοχετεύοντας 47 δισεκατομμύ-
ρια στερλίνες σε 1,5 εκατομμύ-
ριο επιχειρήσεις; Μετά το σάλο, 
ο Σούνακ δήλωσε ότι η κυβέρνη-
ση δεν έχει εγκαταλείψει τις προ-
σπάθειες να ανακτήσει τα χρή-
ματα αυτά. Αλλά η υπόθεση των 
δανείων είναι άλλο ένα πλήγμα, 
πριν προλάβει να ξεχαστεί η υπό-
θεση Πάτερσον, του υφυπουργού 
που εκδιώχθηκε λόγω διαφθοράς, 
αφού πρώτα ο Μπόρις Τζόνσον 
είχε κάνει τα αδύνατα δυνατά για 
να τον προστατεύσει.

Το υπόβαθρο αυτό βοηθά να 
γίνει κατανοητή η οργή για τα 
κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ 
Στριτ. Τα πάρτι καθώς και τα 
ψέματα που είπε ο Τζόνσον για 
να τα αποκρύψει δεν αντιμετω-
πίζονται ως μεμονωμένα πα-
ραπτώματα, αλλά ως ενδείξεις 
ενός εξαιρετικά προβληματικού 
στυλ διακυβέρνησης. Ο Τζόν-
σον θα ήθελε να ξεχαστεί το γε-
γονός ότι επί των ημερών του 
πάνω από 150.000 Βρετανοί πέ-
θαναν από κορωνοϊό και η Βρε-
τανία είχε έναν από τους χει-
ρότερους δείκτες θανάτων ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού. Οι απο-
καλύψεις όμως για τα δικά του 
πάρτι, την ώρα που οι Βρετανοί 
αποχαιρετούσαν τα αγαπημέ-
να τους πρόσωπα χωρίς κηδεί-
ες, φέρνουν και αυτό το συλλο-
γικό τραύμα στην επιφάνεια.  

O Βρετανός πρωθυπουργός
έπεσε σε «μαύρη τούρτα» 
Το... κερασάκι των κορωνοπάρτι σε μια κοινωνία εξοργισμένη με τον Μπόρις Τζόνσον

Χιλιάδες νοικοκυριά 
σε απόγνωση, σκάνδαλα 
επί σκανδάλων, αντι-
δράσεις και στους Τόρις, 
δημοσκοπική κατρακύ-
λα – Ολα τού δείχνουν 
την έξοδο, αλλά 
προσπαθεί να 
την αποφύγει. 

Ο Μπόρις Τζόνσον μπήκε σε ελικόπτερο την περασμένη Πέμπτη, μα όχι για να φύγει, αλλά για να φωτογραφηθεί. 
Ηταν πολεμικό στη βάση της RAF στο Ανγκλσέι, την οποία επισκέφθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός. 

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Η εσωτερική έκθεση που συνέταξε η υπάλληλος Σου Γκρέι για τα 
πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown έχει ολοκληρωθεί 
και ήταν έτοιμη να δημοσιευθεί, αλλά η αρχηγός της Μητροπολιτι-
κής Αστυνομίας του Λονδίνου, Κρέσιντα Ντικ, έσωσε προσωρινά τον 
Βρετανό πρωθυπουργό, ανακοινώνοντας ότι ανοίγει και η αστυνομία 
έρευνα για το θέμα. Η ανακοίνωση αυτή χρησιμοποιήθηκε ως δικαιο-
λογία από την κυβέρνηση, ώστε να καθυστερήσει η δημοσίευση της 
έκθεσης Γκρέι ή να δημοσιευθούν μόνο τα λιγότερο σημαντικά κομμά-
τια της. Ολες οι πληροφορίες για φωτογραφίες και ντοκουμέντα που 
θα «έκαιγαν» οριστικά τον Βρετανό πρωθυπουργό θα παραμείνουν για 
άγνωστο ακόμη διάστημα στη σφαίρα των εικασιών. «Μια συμπαιγνία 
με στόχο τη συγκάλυψη, ανάμεσα στην Ντάουνινγκ Στριτ και στη Μη-
τροπολιτική Αστυνομία, θα στιγμάτιζε τους θεσμούς μας για τις επόμε-
νες δεκαετίες», έγραψε ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων ∆ημοκρα-
τών Εντ Ντέιβι. «Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συμβαίνει τώρα». 

Η αστυνομική έρευνα ως σανίδα σωτηρίας
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Διέλυσε τις ελπίδες για προσε-
χές τέλος της πανδημίας, του-
λάχιστον στην Ευρώπη, η αξι-
ωματούχος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Μα-
ρία βαν Κερχόβ, στις αρχές της 
εβδομάδας προειδοποιώντας 
ότι η επόμενη μετάλλαξη του 
κορωνοϊού θα είναι ακόμη πιο 
μεταδοτική από την «Ομικρον», 
γιατί αυτό το εξελικτικό «προ-
νόμιο» θα της επιτρέψει να κυ-
ριαρχήσει. Αυτό επαληθεύουν 
τα στοιχεία για τη νέα μετάλ-
λαξη ΒΑ.2, που σύμφωνα με 
τον ∆ανό υπουργό Υγείας, Μά-
γνους Χένικε, είναι πιο μετα-
δοτική από την αρχική «Ομι-
κρον». «Το ερώτημα είναι αν 
θα προκαλεί βαρύτερη νόσο», 
τόνισε η Κερχόβ. 

∆εν είναι, βέβαια, η πρώτη 
φορά που ο ΠΟΥ λαμβάνει απο-
στάσεις από τις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις για την πανδημία, 
καλώντας τους αρμοδίους να 
λάβουν υπόψη ότι οι ισορρο-
πίες είναι πολύ ευαίσθητες σε 
αυτήν τη φάση. 

Η σημερινή πανδημία δεν 
μπορεί να συγκριθεί με αυτή 
της ισπανικής γρίπης (1918-
1920). Ωστόσο, οι επιστήμονες 
εκτιμούν ότι το παρελθόν πα-
ρέχει ένα εξαιρετικά πολύτιμο 
μάθημα: ότι οι πρόωρες εικασί-
ες για το πέρας του κινδύνου 
μπορεί να αποδειχθούν κατα-
στροφικές. Ο καθηγητής Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου του 
Μίσιγκαν, Αλεξάντερ Ναβάρο, 
τονίζει: «Οι Αμερικανοί αμέσως 
μόλις διαπίστωσαν μείωση των 
κρουσμάτων ισπανικής γρίπης 
το φθινόπωρο του 1918, ασκή-
σαν πιέσεις στους αρμοδίους να 
άρουν ό,τι μέτρο είχαν επιβά-
λει, επικαλούμενοι οικονομική 
καταστροφή και βούληση επι-
στροφής στην κανονικότητα. 
Οι φορείς ενέδωσαν. Το πόσο 
λανθασμένη ήταν η απόφα-

σή τους να μετακυλίσουν την 
ευθύνη για τη δημόσια υγεία 
στους πολίτες αποδείχθηκε από 
τη δριμύτητα των επόμενων 
πανδημικών κυμάτων, που προ-
κάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες 
θανάτους». Εξίσου βέβαιο είναι, 
εξηγεί η καθηγήτρια Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Ράτζερς, 
Νουκέτ Βαρλίκ, ότι η COVID-19 
δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, 
όπως συνέβη με τον SARS το 
2002-2003. Τα περισσότερα λοι-
μώδη νοσήματα μετά την εμ-
φάνισή τους τείνουν να μας συ-
ντροφεύουν για πάντα. Οπως η 
πανώλη, που προκάλεσε τρεις 
πανδημίες τα τελευταία 5.000 
χρόνια, μεταξύ των οποίων ο 

«μαύρος θάνατος» τον Μεσαί-
ωνα, ακόμη και σήμερα προ-
καλεί τοπικές εστίες. 

Το πιο ευνοϊκό σενάριο προ-
βλέπει ότι η COVID-19 θα γίνει 
ενδημική νόσος, διατηρώντας 
ένα σταθερό επίπεδο μετάδο-
σης χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, 
ακριβώς όπως συμβαίνει με τον 
ιό του κοινού κρυολογήματος 
και της γρίπης. Η βελτίωση 
των θεραπευτικών προσεγγί-
σεων, η ενίσχυση της φαρμα-
κολογικής φαρέτρας μας και 
η αύξηση της εμβολιαστικής 
κάλυψης, ιδίως αν οι επιστή-
μονες καταφέρουν να δημιουρ-
γήσουν ένα «καθολικό εμβό-
λιο κατά των κορωνοϊών», θα 
σημάνουν ότι μελλοντικά η 
COVID-19 δεν θα είναι τόσο 
θανατηφόρος. Προϋπόθεση για 
την ταχύτερη και πιο ανώδυνη 
επιστροφή στην κανονικότη-
τα παραμένει ο εμβολιασμός.

Τα «μαθήματα»
της ισπανικής γρίπης
και ο κορωνοϊός
Η βιασύνη, ενίοτε, έχει βαρύ κόστος

Ειδικοί προειδοποιούν 
ότι η επόμενη μετάλ-
λαξη θα είναι ακόμη 
πιο μεταδοτική 
από την «Ομικρον».

Tης ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ

Οι Αμερικανοί, μόλις διαπίστωσαν μείωση των κρουσμάτων ισπα-
νικής γρίπης το φθινόπωρο του 1918, άσκησαν πιέσεις στους αρμο-
δίους να άρουν ό,τι μέτρο είχαν επιβάλει. Οι φορείς ενέδωσαν. Το 
αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό (στη φωτογραφία πτέρυγα γρίπης 
σε νοσοκομείο της Ουάσιγκτον).

ΡΩΜΗ. ∆ύο ακόμη άκαρπες ψη-
φοφορίες διεξήχθησαν χθες 
στην αίθουσα της ιταλικής Γε-
ρουσίας, όπου 1.006 εκλογείς 
(βουλευτές, γερουσιαστές, το-
πικοί αξιωματούχοι) καλούνταν 
να επιλέξουν τον ή την επόμε-
νη πρόεδρο της Ιταλικής ∆ημο-
κρατίας. Οι ψηφοφορίες άρχι-
σαν τη ∆ευτέρα και έως χθες 
είχαν διεξαχθεί έξι, οι τρεις 
τελευταίες με τον κανόνα της 
απλής πλειοψηφίας. 

Η αποτυχία της Ελιζαμπέτα 
Καζελάτι, προέδρου της Γερου-
σίας, προερχόμενης από την 
Κεντροδεξιά, ήταν η καθοριστι-
κή εξέλιξη της χθεσινής ημέ-
ρας. Παρά τις δεσμεύσεις για 
ενιαία γραμμή των κομμάτων 
που απαρτίζουν τον δεξιό πόλο 

(Φόρτσα Ιτάλια, Λέγκα, Αδελ-
φοί της Ιταλίας) τουλάχιστον 
60 ψήφοι της Φόρτσα Ιτάλια 
δεν δόθηκαν χθες στην Κα-
ζελάτι. Προκειμένου να εκλε-
γεί, η Καζελάτι χρειαζόταν 71 
ψήφους περισσότερες από 

αυτές που τελικά απέσπασε. 
Στον «πάγκο» κάθεται ο πρω-
θυπουργός Μάριο Ντράγκι, το 
όνομα του οποίου ακούγεται 
πιο έντονα από χθες, μετά και 
την έκτη άκαρπη ψηφοφορία. 
∆ίπλα του «προθερμαίνεται» ο 
Πιερφερντινάντο Καζίνι, πρώ-
ην πρόεδρος της Βουλής και 
επικεφαλής κεντρώου πολιτι-
κού σχηματισμού. Και οι δύο 
βρίσκονταν στη χθεσινή κάλ-
πη, αλλά έλαβαν ο ένας τρεις 
και ο άλλος έξι ψήφους, καθώς 
δεν είχε έρθει η ώρα να συντα-
χθούν τα κόμματα πίσω από τις 
υποψηφιότητές τους. 

Στο παιχνίδι παραμένει και ο 
απερχόμενος πρόεδρος Σέρτζο 
Ματαρέλα, ο οποίος είχε συγκε-
ντρώσει μεγάλο αριθμό ψήφων 

σε προηγούμενες ψηφοφορίες. 
Στην Ιταλία, ο πρόεδρος της 
∆ημοκρατίας δεν έχει μεγάλες 
αρμοδιότητες, αλλά καλείται να 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε 
περιόδους πολιτικής αναταρα-
χής, λειτουργώντας ως θεματο-
φύλακας των θεσμών. 

Προκειμένου να επισπευ-
σθεί η διαδικασία εκλογής, από 
χθες διενεργούνται δύο ψηφο-
φορίες την ημέρα. Πόσες θα 
χρειαστούν ακόμη είναι άγνω-
στο. Το ρεκόρ κατέχει ο Τζο-
βάνι Λεόνε, που εξελέγη πρόε-
δρος της Ιταλίας το 1971 στην 
23η ψηφοφορία, ξεπερνώντας 
τον Τζουζέπε Σαραγκάτ, που 
είχε εκλεγεί το 1964 στην 21η 
ψηφοφορία.

RAI, CORRIERE  

Εξι άκαρπες και συνεχίζουν οι Ιταλοί 

Δεν κέρδισε
η Ελιζαμπέτα Καζελάτι, 
στον «πάγκο» ο Μάριο 
Ντράγκι, προθερμαίνεται 
ο Πιερφερντινάντο 
Καζίνι, ενώ παραμένει 
στο παιχνίδι ο Σέρτζιο 
Ματαρέλα.

H Ελιζαμπέτα Καζελάτι, πρόεδρος της Γερουσίας και προερχόμενη από 
την Κεντροδεξιά, προκειμένου να εκλεγεί, χρειαζόταν 71 ψήφους περισσότε-
ρες από αυτές που τελικά απέσπασε. 
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Είναι κάποιες λέξεις που ηχούν στ’ αυτιά σου
κούφιες. Ωσάν και δεν έχουν νόημα, λέγονται
ή γράφονται απλά για να συμπληρώνουν κά-
ποιες άλλες  μήπως και σχηματιστεί μια έννοια
σ’ αυτά που λέμε ή γράφουμε. 

Υπάρχουν δε συνδυασμοί λέξεων που ακού-
γονται ακόμη πιο ανούσιες. Όπως, παραδείγ-
ματος χάριν, «πόρισμα» και «επιτροπή δεον-
τολογίας και προστασίας του αθλητισμού». 

Συνδυασμός που σκοτώνει κάθε έννοια
σοβαρότητας και κυρίως την ελπίδα μήπως και αλλάξει κάτι
σε τούτο το νησί, τουλάχιστον ως προς το αθλητικό του
κομμάτι. 

Είναι τώρα τόσα χρόνια που θεσπίστηκε η Επιτροπή μήπως
και καταπολεμηθεί έστω και στο ελάχιστο η διαφθορά στο
χώρο και το μόνο που καταφέραμε είναι να γελάμε, κλαίγοντας
την ίδια ώρα.

Λαμβάνοντας υπόψη το έργο (εδώ πραγματικά γελάμε)
που παρήχθη από την Επιτροπή στα πέντε χρόνια λειτουργίας
της, το μόνο που μπορεί κανείς να συμπεράνει είναι ακριβώς
ότι έχει σβήσει κάθε ελπίδα σχετικά με την ικανότητά μας
να πατάξουμε την εγκληματικότητα σ’ έναν χώρο όπως είναι
ο αθλητισμός.

Είναι πλέον πασιφανές ότι δεν υπάρχει μήτε η τεχνογνωσία,
πολύ φοβάμαι μήτε και η θέληση για να εναντιωθούν στ’
άτομα που εδώ και χρόνια λειτουργούν εις βάρος του συλλογικού
καλού. 

Τόσα χρόνια και ποτέ δεν καταλήξαμε σε τυχόν υπευθύνους
ή ένοχους που έχουν καταστήσει το ποδόσφαιρό μας ένα
από τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα του κόσμου. Τόσα
χρόνια και ποτέ δεν κλήθηκε κάποιος ύποπτος με στόχο να
ξεδιπλώσουμε τον μίτο της διαφθοράς. Τόσα χρόνια με το
στοίχημα να είναι σχεδόν σε κάθε κυπριακό νοικοκυριό και
δεν έχουμε εντοπίσει άτομα ή συμμορίες που διαχειρίζονται
πράγματα και καταστάσεις.

Μια φορά που ακούσαμε για το «πόρισμα Λόρια» και προ-
κάλεσε γέλιο  και άλλη μια για ένα ακόμη πόρισμα, το «πόρισμα
Καραβίδα»  που συμπέρανε μεταξύ άλλων ότι ήταν επιθετικό
φάουλ μια φάση στο 90ο λεπτό. 

Ως προς το περιβόητο «πόρισμα Παπασταύρου» το μοναδικό
που στάλθηκε στην Γενική Εισαγγελία και επιστράφηκε (!!)
μετά από αίτημα του τότε προέδρου της Επιτροπής, είμαστε
ακόμη εν αναμονή της νέας ολοκλήρωσής του. Πάνε τώρα
δεκαεφτά περίπου μήνες από τότε που ο πρόεδρος της Ομόνοιας
κατονόμασε συγκεκριμένους παράγοντες και το πόρισμα,
παραμένει πόρισμα και ξανά πόρισμα… και κούφια λόγια
που σκοτώνουν την ελπίδα για την όποια κάθαρση.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο λόγος για την ΚΟΠ
και σε σχέση με τις πρόσφατες τιμωρίες από
τον Αθλητικό Δικαστή για ομάδες οι οποίες
παρέλειψαν να δηλώσουν έγκαιρα κρούσματα
ποδοσφαιριστών τους. Κάλλιο αργά παρά
ποτέ, ως προς την ανάγκη αναθεώρησης από
πλευράς της διοργανώτριας αρχής, κάποιων
θεμάτων και προνοιών του πρωτοκόλλου διε-
ξαγωγής του πρωταθλήματος, κυρίως όμως
ως προς την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα

τα οποία χρήζουν περισσότερης προσοχής και αυστηρότερου
ελέγχου.

Θέμα αντικανονικής συμμετοχής κάποιων ποδοσφαιριστών,
θετικών στον covid-19, δεν φαίνεται να προκύπτει, περισσότερο
διαδικαστικό δείχνει να είναι το θέμα και η παρατυπία,
δύσκολα, ωστόσο, μπορεί κάποιος να εκτιμήσει με σιγουριά
πως ήταν η πρώτη φορά που κάτι δεν λειτούργησε σωστά,
σε σχέση με όσα το πρωτόκολλο προνοεί σε περιπτώσεις εν-
τοπισμού κρουσμάτων. Πού αποσκοπούσε η τακτική της μη
έγκαιρης ενημέρωσης των ομάδων προς την ΚΟΠ, κανείς δεν
μπορεί να γνωρίζει και φυσιολογικό να προκύπτουν σενάρια,
διαφόρων ειδών, ειδικά σ’ ένα χώρο με την προκατάληψη
στα ύψη, όπως είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο. Άρα και προς
αποφυγή παρεξηγήσεων ή λανθασμένων εντυπώσεων και
εκτιμήσεων, επιτακτική είναι η ανάγκη είτε αναθεώρησης
κάποιων προνοιών του πρωτοκόλλου, είτε αλλαγής, είτε προ-
σθήκης κάποιων στοιχείων, πολύ περισσότερο από τη στιγμή
που και τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία αλλάζουν με
την πάροδο του χρόνου.

Ως ένα μεγάλο βαθμό, η δυσκολία και γενικότερα η πολυ-
πλοκότητα της υπόθεσης σε σχέση με την ένσταση του Απόλ-
λωνα, για τον αγώνα με την ΑΕΚ, θα μπορούσε να αποφευχθεί
αν κάποια πράγματα μπορούσαν να ήταν πιο ξεκάθαρα στο
πρωτόκολλο της ΚΟΠ. Ένα πρωτόκολλο, το οποίο σαφώς δεν
μπορεί να διαφοροποιηθεί εντελώς, σε σχέση με τα διατάγματα
και γενικότερα τις αποφάσεις της πολιτείας αναφορικά με τα
μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ωστόσο,  σε κάποια θέματα, όπως διαφοροποιήσεις, διευκρι-
νίσεις και προσαρμογές σε ό,τι έχει να κάνει με μια ποδοσφαιρική
διοργάνωση μπορούσαν να γίνουν.

Η ανάγκη ενεργοποίησης του πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, για
πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, κατά την πρόσφατη έξαρση
κρουσμάτων, φανέρωσε προβλήματα, ασάφειες ή κενά. Μακάρι
στους επόμενους μήνες να μην παραστεί ξανά ανάλογη
ανάγκη, ενεργοποίησης του πρωτοκόλλου. Από τη στιγμή
όμως που η πανδημία έχει αποδειχθεί πολλές φορές μέχρι
σήμερα απρόβλεπτη, καλό είναι, αυτή τη φορά, να λειτουρ-
γήσουν οι αρμόδιοι προληπτικά και όχι κατόπιν εορτής.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Πόρισμα, πόρισμα, 
πόρισμα 

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Πρωτόκολλο, κενά, 
ασάφειες...

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Είναι αλήθεια ότι ξενίζει κάπως ο τίτ-
λος του βιβλίου που έχει πρόσφατα
εκδώσει ο Μιλένκο Σπόλιαριτς, με
την βοήθεια και συνεργασία του συ-
νάδελφου Κώστα Παπαδόπουλου.
Γράφτηκε για να καυτηριάσει την
λανθασμένη – άσχημη νοοτροπία –
συμπεριφορά των γονιών που όχι
μόνο δεν επιτρέπει στα παιδιά να
φτάσουν στο μέγιστο των δυνατο-
τήτων τους, αλλά αντίθετα αποτελεί
τη μεγαλύτερη αιτία για την αποτυχία
τους. Ο τίτλος του βιβλίου το οποίο
απευθύνεται στους νεαρούς επίδο-
ξους ποδοσφαιριστές και τους γονείς
τους, φαντάζει -και ενδεχομένως να
είναι εκ πρώτης- αποτρεπτικός στο
να μπει κανείς στη διαδικασία να το
διαβάσει. Άλλωστε, ποιος μικρός κλο-
τσά μπάλα και δεν έχει έστω και εν-
δόμυχα την επιθυμία να γίνει ποδο-
σφαιριστής; 

Η πικρή αλήθεια
Ποιος αλήθεια θέλει να διαβάσει

«πως… δεν θα γίνει ποδοσφαιρι-
στής»; Όμως, ο παλαίμαχος άσσος
Μιλένκο Σπόλιαριτς με πολυετή εμ-
πειρία ως ποδοσφαιριστής και ως
προπονητής ακαδημιών, με τον τίτλο
του βιβλίου «κτύπησε κέντρο». Γιατί
στις σελίδες του θα διαπιστώσετε
πως πολλές από τις αποφάσεις που
παίρνουν -κυρίως οι γονείς- για τα
παιδιά τους, οδηγούν αναπόφευκτα
σε αυτό ακριβώς που αναγράφεται
στον τίτλο.    

Καλώς  ή κακώς, η γενιά των νυν
εκκολαπτόμενων ποδοσφαιριστών,
διαφέρει κατά πολύ από τις παλαι-
ότερες, όπως περιγράφεται αναλυτικά
στο βιβλίο. Η ειδοποιός διαφορά έχει
να κάνει με τον τρόπο μύησης των
παιδιών στο αγαπημένο άθλημα. Πα-
λαιότερα ήταν τα ίδια τα παιδιά που
επιζητούσαν να ασχοληθούν πιο σο-
βαρά με το άθλημα, αφού το είχαν
γνωρίσει και αγαπήσει στις αλάνες.
Στο σήμερα, τα παιδιά έχουν την
πρώτη τους επαφή με το ποδόσφαιρο
στην ακαδημία και στη συντριπτική
τους πλειοψηφία μετά από παρό-
τρυνση-πίεση από τους γονείς. 

Τα λάθη των γονιών
Από τη στιγμή λοιπόν που το παιδί

γνωρίζει το άθλημα με αφορμή την
αγάπη ή το απωθημένο όνειρο του
πατέρα (να γίνει ποδοσφαιριστής),
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο πα-
τέρας αναλαμβάνει ρόλο προπονητή,
ψυχολόγου, μάνατζερ. Οι γονείς από
τη μεγάλη αγάπη για τα παιδιά τους
και την επιθυμία τους να τους δουν
να επιτυγχάνουν σε ένα δύσκολο
και απαιτητικό χώρο, υποπίπτουν
σε μια σειρά από λάθη που στο τέλος
της ημέρας αποτελούν ανυπέρβλητο
-πολλές φορές- εμπόδιο στην υλο-
ποίηση του στόχου των παιδιών τους.

Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί το
βιβλίο. Να αποτρέψει δηλαδή τις λαν-
θασμένες συμπεριφορές, αποφάσεις
και οδηγίες από πλευράς των γονιών,
οι οποίες εάν υιοθετηθούν από τα
παιδιά, το πιο πιθανόν είναι να εξε-

λιχθούν σε οδηγό για το πώς δεν θα
γίνεις ποδοσφαιριστής.

Το βιβλίο καταπιάνεται με αρκετές
σημαντικές ενότητες. Από το πρώτο
βήμα που αποτελεί την επιλογή της
σωστής ακαδημίας, έως και το τι και
πότε πρέπει ο γονιός να μιλά στο
παιδί του και μέχρι πού φτάνουν οι
δικές του αρμοδιότητες. Για το μεγάλο
αυτό κεφάλαιο, της συμπεριφοράς
προς το παιδί -ποδοσφαιριστή, συμ-
περιλαμβάνονται στο βιβλίο οι πο-
λύτιμες οδηγίες-συμβουλές του δια-
κεκριμένου αθλητικού ψυχολόγου
Αδάμου Παπαντωνίου.

Λίγοι θα γίνουν επαγγελματίες
Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο απευ-

θύνεται στους ίδιους τους επίδοξους
ποδοσφαιριστές. Με ξεκάθαρη γλώσ-
σα ο Μιλένκο Σπόλιαριτς λέει το αυ-
τονόητο, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό
από τα χιλιάδες παιδιά που ξεκινούν
με το ίδιο όνειρο θα τα καταφέρουν,
εξηγεί τις δυσκολίες που καλούνται

να ξεπεράσουν και τις θυσίες που
θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά για
να μπορέσουν κάποια από αυτά να
υλοποιήσουν το στόχο τους. Αναφέ-
ρεται στην πρακτική ερμηνεία του
«θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής» και
όχι τη θεωρητική, εξηγώντας ότι εάν
θέλεις να ξεχωρίσεις και να προχω-
ρήσεις ανάμεσα σε χιλιάδες παιδιά
που έχουν τον ίδιο στόχο, πρέπει να
κάνεις θυσίες που δεν είναι διατε-
θειμένοι να κάνουν οι περισσότεροι.
Μάλιστα, ο αθλητικός ψυχολόγος
αναλύει ένα καθοριστικό στοιχείο
χαρακτήρα, που έχουν κοινό όσοι
τελικά θα καταφέρουν να προχωρή-
σουν.    

Ευλογία ή κατάρα;
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κεφά-

λαιο του βιβλίου, καταπιάνεται με
το ταλέντο και το κατά πόσο αυτό
μπορεί να αποτελέσει ευλογία, ή «κα-
τάρα» και με απτά παραδείγματα διά-
σημων ποδοσφαιριστών από το εξω-
τερικό αποδεικνύει ότι το ταλέντο
από μόνο του δεν είναι ικανό να σε
κάνει ποδοσφαιριστή. Αντίθετα, κρύ-
βει παγίδες που πρέπει να αποφευχ-
θούν για να μπορέσει να προχωρήσει.
Ταυτόχρονα, παραθέτει παραδείγ-
ματα ποδοσφαιριστών που έκαναν
τεράστια καριέρα χωρίς να ήταν ποτέ
ιδιαίτερα ταλαντούχοι, γιατί έβαλαν
πολύ περισσότερη δουλειά και θέ-
ληση σε αυτό που επέλεξαν να κά-
νουν. Όσοι επιλέξετε να το διαβάσετε,
θα αντιληφθείτε ότι το μεγαλύτερο
μέρος των 128 σελίδων του βιβλίου,

αναφέρεται στους γονείς. Είναι ένα
βιβλίο που απευθύνεται πρωτίστως
σε αυτούς και έπειτα στα παιδιά τους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να
πιάσουν τόπο τα όσα θα διαβάσετε,
το ανοιχτό μυαλό και η υποψία ότι
ως γονείς δε γνωρίζουμε και δε γίνεται
να γνωρίζουμε τα πάντα. Η απλοϊκή
φύση των κανόνων του ποδοσφαίρου,
αλλά και η τεράστια απήχηση που
έχει στον κόσμο, δημιουργούν πολύ
έντονα την ψευδαίσθηση ότι οποι-
οσδήποτε μπορεί να καταλάβει το
άθλημα. Εάν λοιπόν κάποιος θεωρεί
ότι κατέχει τα μυστικά του αθλήματος,
τότε αναπόφευκτα θα υποπέσει σε
λάθη εις βάρος του παιδιού του. 

Μόνο αγάπη και στήριξη
Τα διάφορα κεφάλαια του βιβλίου

καταλήγουν σε μια κοινή συνιστα-
μένη που αν την καλοσκεφτείτε κρύ-
βει όλη την ουσία που θέλει να πε-
ράσει ο συγγραφέας. Αφού οι γονείς
λαμβάνουν πολύ σοβαρά το κεφάλαιο
ποδόσφαιρο για τα παιδιά τους, ας
εμπιστευτούν την εκμάθησή του,
στους ειδικούς. Κανένας γονιός όσο
και να αγαπά το παιδί του, δεν μπορεί
να γνωρίζει περισσότερα από τον
άνθρωπο ο οποίος είναι καταρτισμέ-
νος για να κάνει αυτό το πράγμα.
Είναι δική του δουλειά και όχι δική
σας. Η δική σας έχει να κάνει με την
επιλογή της σωστής ακαδημίας και
απαιτεί απλά να στηρίζετε το παιδί
σας στα καλά και στα δύσκολα. Τα
υπόλοιπα θα πρέπει να τα αναλαμ-
βάνουν οι προπονητές και οι ίδιοι οι
ποδοσφαιριστές.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο
αυτό είναι το μοναδικό -τουλάχιστον
στη χώρα μας - που απευθύνεται σε
γονείς και παιδιά από 5 έως 15 ετών,
που ασχολούνται, ή επιθυμούν να
ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. 

Ο Μιλένκο Σπόλιαριτς αφιέρωσε
το βιβλίο του στους τρεις γιους του,
Αλεξάντερ, Ματία και Ντανίλο, οι
οποίοι κατάφεραν να ζήσουν το όνει-
ρό τους και να γίνουν ποδοσφαιρι-
στές.  Αυτοί του έμαθαν πολλά για
τον τρόπο που πρέπει ένας γονιός
να προσεγγίζει τα παιδιά του όσον
αφορά το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. 

Γραφικότητα… Σαρφό
Η υπόθεση με τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό
είχε καταντήσει μια γραφικότητα. Η
μόνη που δεν έκανε πρόταση για τον
παίκτη  ήταν... η Ρεάλ. Τελικά κατέ-
ληξε στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα θα φανεί αν
είναι υπερεκτιμημένος ή όχι. 

* * * * *

Κίγκσλεϊ Σαρφό
Πώς τα φέρνει η ζωή και πιο συγκε-
κριμένα το ποδόσφαιρο. Πριν από
μερικούς μήνες, η κοστολόγηση από
πλευράς Ολυμπιακού για τον Κίγ-
κλσεϊ Σαρφό αποτελούσε στόχο
ανέφικτο για οποιαδήποτε κυπριακή
ομάδα. Πριν από τρεις μέρες ο πο-
δοσφαιριστής πήρε μεταγραφή,
έβγαλε την μαυροπράσινη φανέλα
και έβαλε τη γαλαζοκίτρινη για… ψί-

χουλα. Γιατί οι καιροί αλλάζουν, γιατί
το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο
και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του
ενενηνταλέπτου και γιατί στο ποδό-
σφαιρο γενικότερα τα λάθη πληρώ-
νονται…

* * * * *

Σάββας Παντελίδης
Με θητεία λιγότερη από δύο μήνες,
σαφώς και δεν μπορεί να κριθεί
ένας προπονητής. Από την άλλη, μέ-
χρι και τον αγώνα κυπέλλου της πε-
ρασμένης Τετάρτης, λίγα πράγματα
άλλαξαν προς το καλύτερο στην ΑΕΛ
και στην εποχή Σάββα Παντελίδη. Οι
επόμενοι αγώνες, το επόμενο (σύν-
τομο) χρονικό διάστημα, θα είναι
κρίσιμο για το μέλλον της συνεργα-
σίας των δύο πλευρών, ανεξαρτήτως

συμφωνίας για τη χρονική διάρκεια
του συμβολαίου, το οποίο υπέγρα-
ψαν στις 8 περασμένου Δεκεμβρίου.

* * * * *

Αυτοί που δεν... ήθελαν 
Τα είπε όλα – η εν πάση περιπτώσει
σχεδόν όλα - με σαφήνεια ο Σταύ-
ρος Παπασταύρου στην τηλεοπτική
του εμφάνιση στην εκπομπή «Total
Green» την περασμένη Τρίτη το βρά-
δυ. Αυτοί που δεν κατάλαβαν είναι
αυτοί που απλώς δεν …ήθελαν να
καταλάβουν. 

* * * * *

Μαρίνος Τζιωνής
Ο Μαρίνος Τζιωνής πάει στην Κάν-
σας Σίτυ στις ΗΠΑ. Μπράβο στο παιδί
για την επιτυχία του. Είναι αποτέλε-

σμα σκληρής δουλειάς. Οι Πάμπος
Χριστοδούλου και Γιάννης Αναστασί-
ου, ως προπονητές της Ομόνοιας
διέκριναν το ταλέντο του, αλλά το
μεγάλο …πήδημα έγινε λόγω Χέ-
νινγκ Μπεργκ. Αν δεν ήταν ο Νορβη-
γός, ο μικρός  το πιθανότερο είναι ότι
δεν θα… μεγάλωνε.

* * * * *

Εμπόδιο η αποζημίωση 
Ο μόνος λόγος που δεν έφυγε πολύ
πριν ο Νίκκι Παπαβασιλείου από την
Νέα Σαλαμίνα είναι γιατί ήταν ψηλό
το ποσό της αποζημίωσης σε περί-
πτωση διακοπής του συμβολαίου
από την πλευρά της ομάδας.  Το ερώ-
τημα είναι τι δουλειά γινόταν αφού
ήξερε ότι δεν τον σήκωνε το περι-
βάλλον.  

H γενιά των νυν εκκολαπτόμενων ποδοσφαιριστών, διαφέρει κατά πολύ από
τις παλαιότερες, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο. Η ειδοποιός διαφο-
ρά έχει να κάνει με τον τρόπο μύησης των παιδιών στο αγαπημένο άθλημα.

Πώς δεν θα γίνεις ποδοσφαιριστής
Ο Μιλένκο Σπόλιαρις καυτηριάζει τις λανθασμένες νοοτροπίες-συμπεριφορές των γονιών 

<<<<<<<

Το βιβλίο καταπιάνεται
με αρκετές σημαντικές
ενότητες. Από το πρώτο
βήμα που αποτελεί 
την επιλογή της σωστής
ακαδημίας, έως και το
πότε πρέπει ο γονιός 
να μιλά στο παιδί του.

O παλαίμαχος άσος με πολυετή εμ-
πειρία ως ποδοσφαιριστής και ως
προπονητής ακαδημιών, με τον τίτλο
του βιβλίου «κτύπησε κέντρο». 
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Η υιοθέτηση του Ευρώ σε φυσική
μορφή συμπληρώνει 20 χρόνια.
Σκοπός του παρόντος άρθρου εί-
ναι η κριτική αξιολόγηση της πο-
ρείας του Ευρώ μέχρι σήμερα, η
οποία χαρακτηρίζεται από επι-
τυχίες αλλά και συνεχείς προκλή-
σεις, καθώς και η σκιαγράφηση
των μελλοντικών προοπτικών.

Το Ευρώ επινοήθηκε με βάση
πολιτικού χαρακτήρα στοχεύσεις.
Από την οικονομική οπτική υπήρ-
ξαν ενδοιασμοί, οι οποίοι αντα-
νακλούσαν διαφορετικές προσεγ-
γίσεις και συμφέροντα. Οι οικο-
νομικά ανεπτυγμένες χώρες του
βορρά προσέδωσαν σημασία σε
θέματα μακροοικονομικής στα-
θερότητας, ενώ οι χώρες του νό-
του προσδοκούσαν σε μείωση
του οικονομικού χάσματος. Αν
και αρκετοί οικονομολόγοι θεω-
ρούσαν ότι η Ευρωζώνη δεν πλη-

ρούσε τα ελάχιστα κριτήρια μιας
αποδοτικής οικονομικής ένωσης
και αμφισβητούσαν τη βιωσιμό-
τητα του εγχειρήματος, το Ευρώ
θεωρείται πλέον αποθεματικό νό-
μισμα, με σημαντικές γεωπολι-
τικές και οικονομικές προεκτά-
σεις,

Στο πρώτο στάδιο, το οικοδό-
μημα εδράστηκε σε αυστηρούς
δημοσιονομικούς και νομισματι-
κούς κανόνες, που αποσκοπούσαν
στην εμπέδωση μακροοικονομι-
κής σταθερότητας. Παρά τις αδυ-
ναμίες του, οδήγησε σε ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα σε ό,τι
αφορά τη σταθερότητα των τιμών
και της συναλλαγματικής ισοτι-
μίας, με οφέλη τόσο για τις ανε-
πτυγμένες χώρες του βορρά όσο
και τις οικονομίες της ανατολικής
και νότιας Ευρώπης, που κατά-
φεραν να αξιοποιήσουν τις προ-

σφερόμενες ευκαιρίες. Ωστόσο,
το τίμημα για χώρες που δεν προ-
σαρμόστηκαν, όπως ήταν κυρίως
η Ελλάδα αλλά και, για μια περίο-
δο, η Κύπρος, ήταν μεγάλο.

Η χρηματοοικονομική κρίση
του 2008 και η σημερινή πανδημία
δημιούργησαν προκλήσεις και
έφεραν στην επιφάνεια αδυναμίες
του πλαισίου. Θετικό είναι το γε-
γονός ότι, έστω και τη δωδεκάτη,
επιτεύχθηκαν δύσκολοι συμβι-
βασμοί που διασφάλισαν την επι-
βίωση της Ευρωζώνης. Καθορι-
στικοί παράγοντες ήταν η εισα-
γωγή διατάξεων ευελιξίας στη
διαμόρφωση της δημοσιονομικής
και νομισματικής πολιτικής και
η πρόσφατη επίδειξη αλληλεγγύης
προς τις πιο ευάλωτες οικονομίες.
Κομβικό σημείο ήταν η υιοθέτηση
ενός φιλόδοξου δημοσιονομικού
προγράμματος το 2021, υπό την

επωνυμία «ΕΕ – Νέα Γενιά», που
χρηματοδοτήθηκε μέσω έκδοσης
ομολόγων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, καθώς και η δραστη-
ριοποίηση της ΕΚΤ ως εγγυητή
του όλου εγχειρήματος.

Ως αποτέλεσμα, η Ευρωζώνη
ενδυναμώνεται. Οι οικονομικοί
παράγοντες πείθονται ότι το πο-
λιτικό πλαίσιο επιτρέπει, έστω
και την ύστατη, τη λήψη ανα-
γκαίων προσαρμοστικών αποφά-
σεων.

Οι προκλήσεις ωστόσο παρα-
μένουν. Οι εντεινόμενες κοινω-
νικές ανισότητες, η κλιματική αλ-
λαγή, η υστέρηση στον τεχνολο-
γικό τομέα, το δημογραφικό πρό-
βλημα, αλλά και οι γεωπολιτικού
χαρακτήρα προκλήσεις, απαιτούν
προσαρμογή του οικοδομήματος
με μεταρρυθμίσεις μόνιμου χα-
ρακτήρα, που να αγγίζουν και

την ίδια τη Συνθήκη της ΕΕ, αντί
τις adhocχαρακτήρα αντιδράσεις,
που παρατηρήθηκαν στο παρελ-
θόν.

Η υπερπήδηση «εθνικών» συμ-
φερόντων, η εμβάθυνση της οι-
κονομικής ένωσης, η ουσιαστική
μεταρρύθμιση και απλοποίηση
του δημοσιονομικού πλαισίου, η
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένω-
σης, η ανάπτυξη ενιαίας κεφα-
λαιαγοράς και η επίδειξη έμπρα-
κτης και διαχρονικής αλληλεγ-
γύης, αποτελούν βασικά στοιχεία
μιας τέτοιας μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας.

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

Κριτική αξιολόγηση της πορείας του Ευρώ

Πρόκληση 
η κλιματική
αλλαγή για
την οικονομία
Συνέντευξη Μ. Περσιάνη
Τη θέση ότι η πορεία του πρωτο-
γενούς χρέους πρέπει να παραμεί-
νει συνετή τονίζει ο νέος πρόεδρος
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου
Μιχάλης Περσιάνης. Θεωρεί την
κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύ-
τερη πρόκληση των δημοσίων οι-
κονομικών και τονίζει την ανάγκη
διεύρυνσης της αναπτυξιακής βά-
σης πέρα από τον τουρισμό και
την ανάπτυξη γης. Σελ. 3

Υποδομές
100 εκατ. από
τη Cyta φέτος
Συνέντευξη Μ. Ιωαννίδη
Εντός του έτους αναμένεται να
ολοκληρωθούν από τη Cytaτο δί-
κτυο 5G και το υποθαλάσσιο κα-
λωδιακό σύστημα ARSINOE. Οπως
δηλώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μι-
χάλης Ιωαννίδης, το 2022 θα γίνουν
έργα και υποδομές πέραν των 100
εκατ. Αναφέρεται στις διαβουλεύ-
σεις για το θεσμικό πλαίσιο της
Cyta,στην πράσινη ανάπτυξη και
την κοινωνική προσφορά. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη ζήτηση 
για γραφεία Airbnb
Η ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων
για ευελιξία όσον αφορά τις στεγαστικές
ανάγκες τους και η στροφή προς την τη-
λεργασία έχουν ως αποτέλεσμα τη ση-
μαντική αύξηση της ζήτησης για επαγ-
γελματικούς χώρους που να προσφέ-
ρουν τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή γρα-
φεία τύπου Airbnb. Σελ. 12

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το plan B από
Ε.Ε. αν η Ρωσία
κλείσει τελικά
τις στρόφιγγες

Σελ. 10

Μετέωρη η εργασιακή ειρήνη σε τράπεζες
Κατέβηκαν οι τόνοι ΕΤΥΚ - Ελληνικής την Παρασκευή, αλλά ανεβαίνουν με την ΚΕΔΙΠΕΣ

Σε τεντωμένο σχοινί διεξάγονται
οι συνομιλίες μεταξύ των συν-
δικαλιστικών οργανώσεων με
την Ελληνική Τράπεζα και την
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ). Από τη μία, η Ελληνική

Τράπεζα άρχισε μόλις την Πα-
ρασκευή, με την ΕΤΥΚ, ενώ η
ΚΕΔΙΠΕΣ έχει δώσει τελεσίγραφο
μέχρι 9 Φεβρουαρίου να κατα-
λήξουν σε συμφωνία για το θέμα
της μείωσης του προσωπικού
του Οργανισμού. Εντός της εβδο-

μάδας κορυφώθηκε η διαφωνία
μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και
ΕΤΥΚ και οι τόνοι ανέβηκαν.
Ωστόσο, στη συνάντηση της Πα-
ρασκευής, μεταξύ Ελληνικής
Τράπεζας, ΕΤΥΚ και Υπουργείου
Εργασίας, οι τόνοι κατέβηκαν. 

Το σίγουρο είναι πως το θέμα
της συλλογικής σύμβασης δεν
άρχισε ακόμα να συζητείται και
το μέλλον των συζητήσεων  πα-
ραμένει αβέβαιο. Ελληνική και
ΕΤΥΚ προσπαθούν να τα «βρουν»
από το 2018 και έχουν μιλήσει

συνολικά από εκείνη τη χρονιά
με τρεις διαφορετικούς CEO.
Στην ΚΕΔΙΠΕΣ η απόφαση για
πλεονασμούς φαίνεται να μην
μπορεί να αποφευχθεί, εκτός
εάν η συντεχνία αποδεχθεί μία
ενδιάμεση λύση. Σελ. 5

Κύπρος 1,03% 0,01%

Γερμανία -0,06% 0,00%

Γαλλία 0,37% 0,04%

Ιταλία 1,28% 0,00%

Ισπανία 0,66% 0,03%

Ιρλανδία 0,46% 0,04%

Ελλάδα 1,82% 0,15%

Ην. Βασίλειο 1,23% 0,01%

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

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΗΠΑ

Οι αμερικανοί τουρίστες
«πετούν» για την Αθήνα 
Κορυφαία αγορά προέλευσης επισκε-
πτών στην Αθήνα παραμένουν οι ΗΠΑ,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία διαδι-
κτυακών αναζητήσεων για την ελληνική
πρωτεύουσα. Δεύτερη αγορά είναι το
Ηνωμένο Βασίλειο, τρίτη η Γαλλία, τέταρ-
τη η Γερμανία, πέμπτη η Ιταλία και έκτη η
Κύπρος. Σελ. 8

Πληθωρισμό ρεκόρ βλέπει η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό στα υψηλότερα επίπεδα που βρέθηκε στα 19
χρόνια της διακυβέρνησης Ερντογάν. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 36% τον περασμένο μήνα σε ετήσια
βάση και αναμένεται να διαμορφωθεί το 2022 στο 23,2%. Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν για μέσο πληθωρισμό 11,8% το τρέχον έτος. Σελ. 9

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακά ανώριμες
οι ελληνικές επιχειρήσεις
Δέκα από τα 20 επαγγέλματα με την
υψηλότερη απασχόληση στην Ελλάδα
δεν έχουν καμία δυνατότητα τηλεργα-
σίας, γεγονός που συνδέεται με το ιδιαί-
τερα χαμηλό επίπεδο ψηφιακού μετα-
σχηματισμού των επιχειρήσεων στη χώ-
ρα. Eνα 18,8% εργαζομένων μπορεί να
εργάζεται εξ αποστάσεως. Σελ. 7
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To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
δεν συνιστά τον μοναδικό φορέα
προβλέψεων, ο οποίος αστόχησε
στις οικονομικές εκτιμήσεις του.
Εντούτοις, η αργοπορία του στο
να παραδεχθεί πως υπέπεσε σε
σφάλμα είναι επιζήμια για έναν
οργανισμό ο οποίος παρέχει οικο-
νομικές συμβουλές σε χώρες σε
όλο τον κόσμο, ενώ παρακολουθεί
και τους παράγοντες εκείνους οι
οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη στα-
θερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. 

Στις αρχές της εβδομάδας ο διε-
θνής οργανισμός με έδρα την Ουά-
σιγκτον ανέφερε ότι αναθεωρεί
επί τα χείρω τις προβλέψεις του
για την ανάπτυξη της διεθνούς οι-
κονομίας φέτος κατά μισή ποσο-
στιαία μονάδα στο 4,4%, ενώ εκτί-
μησε ότι ο δείκτης του πληθωρι-
σμού στις προηγμένες οικονομίες
θα διαμορφωθεί στο 3,9%, ήτοι
1,6 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα
από τα επίπεδα τα οποία είχε προ-
βλέψει τον Οκτώβριο. Και αυτό
έως ένα βαθμό αποδίδεται στο ότι
περιέκοψε και τις προβλέψεις για
το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών

περισσότερο από μία ποσοστιαία
μονάδα στο 4%, αναμένοντας και
εκεί υψηλότερο πληθωρισμό.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
αποδείχθηκε ανεπαρκές σε ορι-
σμένα μέτωπα. Στην περίπτωση
των Ηνωμένων Πολιτειών αρχικά
είχε υπερεκτιμήσει τις προοπτικές
της ψήφισης του σχεδίου νόμου
του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν για τα έργα υποδομής
και κοινωνικού κράτους σύμφωνα
με την πρώτη αναπληρώτρια γε-
νική διευθύντριά του, Γκίτα Γκο-
πίναθ, και μέχρι πρότινος πρώτη
τη τάξει οικονομολόγο του. 

Επιπροσθέτως κατελήφθη εξα-
πίνης από τη συνεχιζόμενη ανα-
στάτωση στο διεθνές σύστημα
τροφοδοτικής αλυσίδας και την
ταχύτητα με την οποία σπεύδει
να σχεδιάσει η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ τις αυξήσεις
επιτοκίων. Ισως να μπορεί κανείς
να συγχωρήσει το ΔΝΤ για το σφάλ-
μα του με κριτήριο το εξής: η πο-
λιτική είναι απρόβλεπτη. Ως προς
τις άλλες δύο αβλεψίες του δεν
μπορεί εύκολα να έχει την ίδια αν-
τιμετώπιση, ακόμα κι αν η Γκίτα
Γκοπίναθ δεν ήταν η μόνη που
υποτίμησε τη δυναμική των πλη-
θωριστικών πιέσεων, αλλά και πολ-
λοί άλλοι. Κατά τη διάρκεια του
παρελθόντος έτους υπήρξε μια
πληθώρα στοιχείων που υποδή-
λωναν ότι ο πληθωρισμός ήρθε
για να μείνει. Και μέσα σε αυτά
μπορεί να συμπεριληφθούν όσα
τα στελέχη των ομίλων έλεγαν, οι
ναύλοι και τα δεδομένα των ανά
χώρα ερευνών για τα αποθέματα
και τον χρόνο παράδοσης εμπο-
ρευμάτων.

Το να λανθάνεις τόσο πολύ και
επί τόσο μεγάλο διάστημα σχετικά
με τον πληθωρισμό, αλλά και να
κρίνεις εσφαλμένα την αντίδραση
του Ζερόμ Πάουελ, του προέδρου
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ, αποτελεί πηγή ανησυχίας.
Αυτό που συμβαίνει στη διαμόρ-
φωση των αμερικανικών επιτοκίων
έχει σοβαρές συνέπειες στις διε-
θνείς κεφαλαιαγορές. Και αυτό,
τέλος, καθίσταται εμφανές από
την πρόσφατη δραστική πτώση
των χρηματιστηριακών δεικτών
και την αύξηση του κόστους δα-
νεισμού για τις φτωχότερες χώ-
ρες.

Κανονικότητα ξανά 
Η Δανία είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που αποφα-
σίζει να άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα σε σχέ-
ση με την πανδημία, σε μια κίνηση που σύμφω-
να με την πρωθυπουργό της θα φέρει πίσω τα
χαμόγελα στα πρόσωπα των Δανών. Η απόφαση
λήφθηκε μετά από συνεννόηση με την επιστη-
μονική ομάδα της κυβέρνησης και την σύμφωνη
γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων. Η επι-
στροφή στην κανονικότητα ξεκινά την 1η Φε-
βρουαρίου σε μια Δανία με το 82% των κατοί-
κων ηλικίας 12 και άνω να είναι εμβολιασμένοι. 

••••
Τολμηρός παραλληλισμός 
Η κατάσταση με τις τιμές της ενέργειας είναι
άμεσα συγκρίσιμη με την πετρελαϊκή κρίση του
1973, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Οικονομι-
κών. Η συγκεκριμένη θέση έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέραν καθότι έρχεται σε αντίθεση με το αφήγη-
μα της ΕΚΤ που υιοθετήθηκε για επεξήγηση του
φαινομένου του πληθωρισμού που πρωτοεμφα-
νίστηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Στη τοπο-
θέτησή του ο κ. Le Maire δήλωσε ότι οι κυβερνή-
σεις θα πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα πε-
ριορισμού του προβλήματος, γιατί σε αντίθετη
περίπτωση οι επιπτώσεις στην κοινωνία και την
επιχειρηματικότητα θα είναι «αξιοσημείωτες». 

••••
Χαμηλά επιτόκια 
Την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού προς το
τέλος του έτους εκτιμά η ΕΚΤ ενώ οι προβλέ-
ψεις για τα έτη 2023 και 2024 παραμένουν κάτω
του 2%, που είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος. Η
παρούσα κατάσταση σύμφωνα με τους τεχνο-
κράτες της Φρανκφούρτης είναι αποτέλεσμα
της ισχυρής ανάκαμψης που παρατηρήθηκε στα
μέσα του 2021, συνεπεία των παρεμβάσεων πο-
λιτικής στο δημοσιονομικό και νομισματικό επί-
πεδο. Οι τοποθετήσεις από πλευράς ΕΚΤ οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι στο προσεχές μέλλον
δεν θα πρέπει να αναμένεται αύξηση των επιτο-
κίων του ευρώ. 

••••
Μείγμα πολιτικών 
Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, η οικο-
νομική ανάκαμψη μετά την ύφεση της πανδη-
μίας θα απαιτήσει την υιοθέτηση ενός μίγματος
πολιτικών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ενίσχυση
του ανταγωνισμού με την απομάκρυνση όλων
των εμποδίων που δυσχεραίνουν την είσοδο νέ-
ων παικτών σε συγκεκριμένους οικονομικούς
κλάδους. Πέραν τούτου, θα πρέπει να αναπτυχ-
θούν οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού με
σύγχρονες μεθόδους και παράλληλα, να ενισχυ-
θεί το συνταξιοδοτικό σύστημα. Τέλος, θα πρέ-
πει η προσπάθεια να επικεντρωθεί στους ηλι-
κιωμένους, τους ανειδίκευτους και τις εργαζό-
μενες γυναίκες. 

••••

Eκρηξη ανόδου 
Το καλύτερο τρίμηνό της από το μακρινό 1984
κατέγραψε η αμερικανική οικονομία επιτυγχά-
νοντας ανάπτυξη σε ετήσια βάση που προσέγγι-
σε το 7%, σημαντικά πιο πάνω από τις εκτιμή-
σεις για 5,5%. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη προήλ-
θε ως αποτέλεσμα της αυξημένης καταναλωτι-
κής ζήτησης και της ενισχυμένης επιχειρηματι-
κής δαπάνης. Υπενθυμίζουμε ότι η εκτίναξη του
πληθωρισμού προς το τέλος του 2021 αποτέλε-
σε σημαντικό παράγοντα στην απόφαση της FED

να προχωρήσει τον προσεχή Μάρτιο στην πρώτη
αύξηση των επιτοκίων μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα στασιμότητας.  

••••
Βέλτιστες πρακτικές 
Έξι συνεχόμενα τρίμηνα κερδοφορίας καταγρά-
φηκαν για τη σημαντικότερη τράπεζα της Ευρώ-
πης, τη γερμανική Deutschebank,η οποία ανα-
κοίνωσε κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου
ύψους 145 εκ. ενώ για το σύνολο του έτους η
κερδοφορία της προσεγγίζει τα 2 δισ. Είναι ση-
μαντικό να αναφερθεί ότι από το σύνολο των 6
δισ. εσόδων στο τέταρτο τρίμηνο, η τράπεζα ει-
σέπραξε τα 2 δισ. ευρώ από δραστηριότητες
επενδυτικής τραπεζικής. Έχουμε, συνεπώς, ένα
τραπεζικό μοντέλο που διευρύνει και διαφορο-
ποιεί τις πηγές εισοδημάτων του σε αντίθεση με
την Κύπρο που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην
παραχώρηση πιστώσεων.

••••
Νέος εχθρός 
Η αστάθεια και οι έντονες διακυμάνσεις της
τουρκικής λίρας την φέρνουν πιο κοντά στα κρυ-
πτονομίσματα, γεγονός που αποτέλεσε αιτία να
αναπτυχθεί μια γενιά Τούρκων επενδυτών, οι
οποίοι δοκιμάζουν την τύχη τους στα κρυπτονο-
μίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία η αξία των συ-
ναλλαγών στο δημοφιλές bitcoin το 2021 ανήλθε
στα 16 δισ. δολάρια σε σχέση με μόλις 1,5 δισ.
έναν χρόνο πριν. Το γεγονός δεν θα μπορούσε
να αφήσει ασχολίαστο ο Τούρκος πρόεδρος κά-
νοντας αναφορά για έναν ακόμη εξωτερικό εχ-
θρό της τουρκικής οικονομίας. 

Σε πορεία σύγκρουσης με το συνδικαλιστικό κίνημα οδεύουν οι τράπεζες για συγκράτηση των
εξόδων. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Συμπληρωματικά Αγαθά
Συμπληρωματικά κα-
λούνται δύο (ή περισσότε-
ρα) αγαθά όταν η αύξηση
στην τιμή του ενός μει-
ώνει τη ζήτηση του άλλου.
Τα αγαθά αυτά ικανοποι-
ούν από κοινού μια ανάγ-

κη του καταναλωτή. Δηλαδή, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν και τα δύο (ή περισσό-
τερα) για την ικανοποίηση της συγκεκρι-
μένης ανάγκης και αποτελούν σημαντικό
προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης
ενός αγαθού.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus 
Business School
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Το να λανθάνεις τόσο
πολύ και επί τόσο μεγά-
λο διάστημα σχετικά 
με τον δείκτη τιμών 
καταναλωτή προκαλεί
ανησυχία.

152 δισ. τόνοι γλυκού νερού στον ωκεανό
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ. Το παγόβουνο Α68a
που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο
στον πλανήτη, απελευθέρωσε πρό-
σφατα 152 δισεκατομμύρια τόνους
γλυκού νερού κοντά στο νησί της
Νότιας Γεωργίας στην Ανταρκτική,
επηρεάζοντας δυνητικά το οικο-
σύστημα της περιοχής, σύμφωνα
με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό Remote Sensing of
Environment.  Το παγόβουνο τρά-
βηξε την προσοχή του κόσμου το
2017 όταν αποκόπηκε από την
παγονησίδα Larsen-C, που βρί-
σκεται κοντά στην άκρη της Αν-
ταρκτικής χερσονήσου.Το μεγα-
λύτερο παγόβουνο στον κόσμο,
μεγέθους 5.719 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, αρχικά επέπλεε γύρω
από τη Θάλασσα Ουέντελ, κοντά
στην Ανταρκτική, πριν διασχίσει
το πέρασμα Ντρέικ μεταξύ της
Νότιας Αμερικής και των βόρειων
ακτών της Ανταρκτικής. Καθώς
πλησίαζε το νησί της Νότιας Γε-
ωργίας του νότιου Ατλαντικού τον
Δεκέμβριο του 2020, οι ερευνητές
ανησυχούσαν ότι θα διαταράξει
την άγρια ζωή στην απομακρυ-
σμένη περιοχή.

Επίδραση στο περιβάλλον
Η νέα μελέτη από το Πανεπι-

στήμιο του Λιντς, τη βρετανική
ερευνητική ομάδα της Ανταρκτι-
κής και το Πανεπιστημιακό Κο-
λέγιο του Λονδίνου, δείχνει ότι το
κολοσσιαίο παγόβουνο είχε μεγάλη
επίδραση στο τοπικό περιβάλλον.
Σε διάστημα τριών μηνών μεταξύ
2020 και 2021, το A68a έλιωσε
γρήγορα, καθώς συνάντησε το
θερμότερο νερό στο πέρασμα
Ντρέικ. 

Ενώ οι ερευνητές αρχικά φο-
βήθηκαν ότι το τμήμα του παγό-
βουνου κάτω από την επιφάνεια
του νερού θα προσάραζε στον
πυθμένα της θάλασσας, εμποδί-
ζοντας τα ρεύματα και τις διαδρο-
μές αναζήτησης τροφής από τα
αρπακτικά ζώα, αυτό δεν συνέβη,
σύμφωνα με τη βρετανική ερευ-
νητική ομάδα της Ανταρκτικής. 

Ωστόσο, η γιγαντιαία ποσότητα
γλυκού νερού που απελευθερώ-
θηκε από το παγόβουνο πιθανό-

τατα εξακολουθεί να επηρεάζει
το οικοσύστημα της νήσου της
Νότιας Γεωργίας. 

Το επόμενο βήμα είναι να προσ-
διοριστεί ποιος θα είναι ο ακριβής
αντίκτυπος, δήλωσε η επικεφαλής
συγγραφέας της μελέτης Αν Μπρά-
ακμαν-Φόλγκμαν. Η επιστήμονας
σημείωσε, επίσης, ότι η διαδρομή
του παγόβουνου A68a μέσω του
περάσματος Ντρέικ θα μπορούσε
να βοηθήσει τους ερευνητές να
μάθουν περισσότερα για τα μελ-
λοντικά παγόβουνα και «πώς επη-
ρεάζουν τους ωκεανούς των πό-
λων». Πρόκειται για πολύτιμες
πληροφορίες, δεδομένου ότι η κλι-
ματική αλλαγή αναμένεται να επι-
ταχύνει την κατάρρευση των πα-
γόβουνων και το λιώσιμο των πά-
γων, οδηγώντας σε περισσότερα
μεγάλα παγόβουνα που θα απο-
σπαστούν από την Ανταρκτική
στο άμεσο μέλλον.

<<<<<<

Απελευθερώθηκαν
από το γιγαντιαίο 
παγόβουνο Α68a 
κοντά στο νησί της 
Νότιας Γεωργίας στην
Ανταρκτική.

Το ΔΝΤ υποτίμησε 
τον πληθωρισμό

Του NEIL VIGDOR
THE NEW YORK TIMES

ΤΑΪΤΗ. Ενα έργο υποβρύχιας χαρτο-
γράφησης πήρε πρόσφατα μια
απροσδόκητη τροπή στα ανοικτά
των ακτών της Ταϊτής, όπου εξερευ-
νητές βαθέων υδάτων ανακάλυψαν
έναν εκτεταμένο κοραλλιογενή ύφα-
λο που έμοιαζε με ένα στρώμα από
τριαντάφυλλα. Ο κοραλλιογενής
ύφαλος φαίνεται να είναι σε μεγάλο
βαθμό αλώβητος από την κλιματική
αλλαγή. Με έκταση σχεδόν τρία χι-
λιόμετρα και σε βάθη από 30 έως
100 μέτρα, ο ύφαλος είναι εξαιρετικά
καλοδιατηρημένος και είναι από
τους μεγαλύτερους που έχουν βρεθεί
ποτέ σε τέτοιο βάθος, σύμφωνα με
όσους εμπλέκονται στο έργο χαρ-
τογράφησης που χρηματοδοτείται
από την UNESCO. Ο Αλέξις Ρόζεν-
φελντ, φωτογράφος από τη Μασ-
σαλία της Γαλλίας, φωτογράφισε τον
ύφαλο ως μέρος ενός προγράμματος
εξερεύνησης βαθέων υδάτων που
ονομάζεται 1 Ocean, σε συνεργασία
με την UNESCO και ερευνητές από
το γαλλικό εργαστήριο που ειδικεύε-
ται στη μελέτη των οικοσυστημάτων
κοραλλιογενών υφάλων CRIOBE,
και το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής
Eρευνας της Γαλλίας. Ο ύφαλος βρί-
σκεται σε μια περιοχή του ωκεανού
γνωστή ως μεσοπελαγική ζώνη, όπου
τα φύκια από τα οποία εξαρτάται η
επιβίωση των κοραλλιών μπορούν
ακόμη να αναπτυχθούν, αλλά η δι-
είσδυση του φωτός μειώνεται ση-
μαντικά. Σε αντίθεση με τους κο-
ραλλιογενείς υφάλους που βρίσκονται
σε μικρότερα βάθη και συχνά έχουν
σχήμα κλαδιών, και είναι πιο επιρ-
ρεπείς σε ζημιές από την άνοδο της

θερμοκρασίας των ωκεανών, οι με-
σοπελαγικοί ύφαλοι σχηματίζουν
το σχήμα του τριαντάφυλλου για να
αποκτήσουν μεγαλύτερη επιφάνεια
και να λαμβάνουν περισσότερο φως.

Ο Ζουλιάν Μπαρμπιέρ, επικε-
φαλής του Τμήματος Θαλάσσιας
Πολιτικής και Περιφερειακού Συν-
τονισμού για τη Διακυβερνητική
Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNE-
SCO, είπε ότι ενθουσιάστηκε από
την έκταση των «ροδοπέταλων»
που αποτυπώθηκαν στις φωτογρα-
φίες του Ρόζενφελντ. «Φτάνουν
τόσο μακριά, όσο μπορεί να δει το

μάτι μας. Oταν επέστρεψαν και
έδειξαν τις φωτογραφίες, μείναμε
πραγματικά έκπληκτοι από την ποι-
ότητα του οικοσυστήματος εκεί».
Ο Μπαρμπιέρ σημείωσε ότι η κλι-
ματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή
απειλή για τους κοραλλιογενείς
υφάλους, ιδίως εκείνους σε μικρό-
τερα βάθη, όπως αυτοί που έχουν
υποστεί ζημιές τα τελευταία χρόνια
στον Νότιο Ειρηνικό λόγω της λεύ-
κανσης. Ως μέρος αυτής της διαδι-
κασίας, το κοράλλι χάνει το χρώμα
του, καθώς πεθαίνουν οι μικροορ-
γανισμοί που ζουν επάνω του και
ο σκελετός του μένει εκτεθειμένος.
«Αυτό μπορεί να καταστρέψει ή να
επηρεάσει αρνητικά τον κοραλλιο-
γενή ύφαλο». Μόλις ο ύφαλος και
τα θαλάσσια είδη που ζουν σε αυτόν
γίνουν καλύτερα κατανοητά, όσοι
συμμετέχουν στο έργο είπαν ότι
θα επιδιώξουν να υιοθετήσουν μέ-
τρα διατήρησης για την προστασία
του οικοσυστήματος.

Τα τριαντάφυλλα που ανθίζουν στους ωκεανούς

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
αποδείχθηκε ανεπαρκές σε
ορισμένα μέτωπα. 

Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο, μεγέθους 5.719 τετραγωνικών
χιλιομέτρων, αρχικά επέπλεε γύρω από τη Θάλασσα Ουέντελ, κοντά
στην Ανταρκτική, πριν διασχίσει το πέρασμα Ντρέικ μεταξύ της Νότιας
Αμερικής και των βόρειων ακτών της Ανταρκτικής.

Με έκταση σχεδόν τριών χιλιομέτρων και σε βάθη από 30 έως 100 μέτρα,
ο κοραλλιογενής ύφαλος στην Ταϊτή είναι εξαιρετικά καλοδιατηρημένος και
είναι από τους μεγαλύτερους που έχουν βρεθεί ποτέ σε τέτοιο βάθος.

<<<<<<

Στα ανοικτά της Ταϊτής,
εξερευνητές βαθέων
υδάτων ανακάλυψαν
έναν κοραλλιογενή ύφα-
λο που έμοιαζε  με κήπο.
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Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πορεία του πρωτογενούς χρέους
πρέπει να παραμείνει συνετή για
να μπορεί να καλυφθεί το αυξημένο
κόστος σε μελλοντικό δανεισμό,
ενώ η συντηρητική και προσεκτική
προσέγγιση στο χρέος θα είναι εξαι-
ρετικά σημαντική τα επόμενα χρό-
νια. Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει
ο νέος πρόεδρος του Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου της Κύπρου, Μι-
χάλης Περσιάνης στην πρώτη του
συνέντευξη μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Θεωρεί την κλι-
ματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη
πρόκληση των δημοσίων οικονο-
μικών και υπογραμμίζει ότιη γενική
εικόνα από την αγορά και τις απο-
δόσεις, καταδεικνύει πως υπάρχει
εμπιστοσύνη στο αξιόχρεο της Δη-
μοκρατίας.

Ο κ. Περσιάνης εκτιμά πως η δι-
εύρυνση της αναπτυξιακής βάσης
της Κύπρου πέρα από τον τουρισμό
και την ανάπτυξη γης, καθώς και
η αναβάθμιση των δύο αυτών το-
μέων, θα είναι πολύ σημαντική και
θα επηρεάσει τη φορολογική βάση
σημαντικά.
- Ποιοι θεωρούνται οι μεγαλύ-
τεροι δημοσιονομικοί κίνδυνοι
μεσοπρόθεσμα;

- Το πιο σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικο-
νομία μεσοπρόθεσμα, είναι η επεί-
γουσα ανάγκη για σοβαρές επεν-
δύσεις σε σχέση με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και την αντιμε-
τώπιση των περιβαλλοντικών εξε-
λίξεων. Η Κύπρος βρίσκεται σε ακό-
μα χειρότερη θέση από τους ομο-
λόγους μας στην ΕΕ. Αυτές οι δα-
πάνες συνεπάγονται μεν μεγάλα
μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά θα εί-
ναι υψηλές στα αρχικά τους στάδια.
Ταυτόχρονα, οι υψηλές αυτές δα-
πάνες δεν πρέπει να μεταφραστούν
αβασάνιστα σε νέες αυξήσεις του
ελλείμματος και του χρέους. 

Η ισορροπία που πρέπει να βρε-
θεί μεταξύ των νέων αναγκών και
της δημοσιονομικής σωφροσύνης
θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση
για τα δημόσια οικονομικά, γι’ αυτό
και η μεταρρύθμιση των Δημοσιο-
νομικών Κανόνων σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο πρέπει να μας απασχολήσει
πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα.
Οι κανόνες αυτοί θα επηρεάσουν
σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές απο-
φάσεις των επόμενων ετών και
εκτός από δημοσιονομικό, θα έχουν
και μακροοικονομικό αντίκτυπο. 

Η ανάγκη για την ψηφιακή και

περιβαλλοντική αναβάθμιση, όμως,
δεν είναι απομονωμένο θέμα. Αφο-
ρά σε μια σειρά από πολιτικές οι
οποίες επίσης δεν μας απασχολούν
όσο θα έπρεπε σαν κοινωνία: Η πο-
λιτική ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, για παράδειγμα,
είναι ένα εργαλείο για ενίσχυση
της απασχόλησης, προώθηση της
καινοτομίας και εξισορρόπηση των
κοινωνικών ανισορροπιών που εν-
τείνονται. Παρομοίως, η διεύρυνση
της αναπτυξιακής μας βάσης πέρα
από τον τουρισμό και την ανάπτυξη
γης, καθώς και η αναβάθμιση των
δύο αυτών τομέων, θα είναι πολύ
σημαντική και θα επηρεάσει τη
φορολογική βάση σημαντικά.
- Πώς θα τεθεί το ιδιωτικόχρέος
σε πορεία εκτόνωσης όταν ο
δανεισμός αποτελεί βασική πη-
γή χρηματοδότησης των επεν-
δύσεων;

- Παρακολουθώντας τα θεμε-
λιώδη δεδομένα της κυπριακής οι-
κονομίας, μπορεί κανείς να εντο-
πίσει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά θα
απαιτηθεί φαντασία και τόλμη σε
πολιτικό επίπεδο για να υλοποι-
ηθούν. Σήμερα ένα από τα μεγάλα

προβλήματα του τραπεζικού συ-
στήματος είναι οι υψηλές καταθέ-
σεις. Τα εγχώρια νοικοκυριά, μά-
λιστα, έχουν προσθέσει σχεδόν
ένα δισ. ευρώ σε καταθέσεις από
την αρχή της πανδημίας, χωρίς να
υπολογίζονται άλλες καταθέσεις.
Οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
είναι ένας μόνο από τους μεγάλους
πόρους της οικονομίας που ανα-
ζητούν χώρο να επενδυθούν. 

Προγράμματα που στοχεύσουν
στην διοχέτευση αυτής της ρευ-
στότητας σε άμεσες μεσαίου μεγέ-
θους επενδύσεις στην πραγματική
οικονομία, μπορούν να αποτελέσουν
το κλειδί για την κυπριακή οικονο-
μία, ενώ θα συμβάλουν και στην
αντιμετώπιση των μεγάλων προ-
κλήσεων περιβάλλοντος και της
καινοτομίας. Δυστυχώς, το σύστημα
-φορολογικό, νομικό, τραπεζικό και

κοινωνικό- ευνοεί μεγάλες επενδύ-
σεις αλλά δεν εστιάζει στην στήριξη
των μικρών και κυρίως των μεσαίων
μας επιχειρήσεων. Ιδέες και προ-
τάσεις ήδη υπάρχουν, αλλά πρέπει
να βρεθεί και αποφασιστικότητα
να ακολουθήσουμε δρόμο εκτός
της πεπατημένης. 
- Σε ποιο βαθμό η κλιματική αλ-
λαγή απειλεί τα δημόσια οικο-
νομικά;

- Πρόκειται για την μεγαλύτερη
μας πρόκληση. Τα μηνύματα που
στέλνει το περιβάλλον, πλέον γί-
νονται αντιληπτά από εποπτικές
και ρυθμιστικές αρχές, αλλά και
από επενδυτές. Οι κοινωνικές προ-
εκτάσεις είναι επίσης σοβαρές και
δεν μπορούμε πλέον να τις αγνοή-
σουμε. Ένα μεγάλο στοίχημα απο-
τελεί ήδη η υλοποίηση του ΣΑΑ
και η μορφή που θα λάβουν οι νέοι

Δημοσιονομικοί Κανόνες εν όψει
του 2023, αφού δαπανηρές επεν-
δύσεις πρέπει να γίνουν αρχικά
πριν να αποκομίσουμε το μακρο-
πρόθεσμο όφελος. Από την άλλη,
διαφαίνονται και ευκαιρίες, αν κί-
νητρα και ρυθμίσεις ωθήσουν τον
ιδιωτικό τομέα, μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις, να κινηθούν κι αυτές
έγκαιρα. Η φορολογική μεταρρύθ-
μιση που επεξεργάζεται σήμερα
το Υπουργείο Οικονομικών, έχει
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει
σε αυτό το επίπεδο.

Πάνω από όλα, τα τελευταία δύο
χρόνια μας έδειξαν πόσο ευάλωτοι
είμαστε σε αναπάντεχες εξελίξεις,
την ώρα που η αβεβαιότητα αυξά-
νεται. Γι’ αυτό και μεσοπρόθεσμα
πρέπει να εστιάσουμε στην έννοια
της ανθεκτικότητας που δεν μπορεί
να είναι μόνο σύνθημα. Είδαμε πως

κάποιες πολιτικές και νομοθετικές
αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί, για
παράδειγμα σε σχέση με το πλα-
στικό, τις σακούλες, τα καλαμάκια
κτλ. Αυτά είναι θεμιτά, αλλά το με-
γάλο ζητούμενο είναι αν θα τολ-
μήσουμε να κινηθούμε προς απο-
φάσεις που θα επηρεάσουν, για
παράδειγμα, ενέργεια, τις συγκοι-
νωνίες και τις κατασκευές. Σε αυ-
τούς τους τομείς, υπάρχει μεγάλο
περιθώριο δράσης. Σχεδόν εξ ορι-
σμού, οι περιβαλλοντικά βέλτιστες
πρακτικές είναι και πιο παραγωγι-
κές, αφού συνεπάγονται αύξηση
του λόγου παραγωγής προς πόρους,
γι’ αυτό και συμφέρουν μεσοπρό-
θεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Αν δεν λάβουμε όμως αποφάσεις
που είναι πολιτικά δύσκολες, θα
το μετανιώσουμε. Δεν υπάρχει άλ-
λος ασφαλής δρόμος μπροστά μας,

αφού η αύξηση των μελλοντικών
ζημιών κάποια στιγμή θα πρέπει
να πληρωθεί και τότε θα μιλάμε
για οικονομική και κοινωνική δυ-
σχέρεια.

Αύξηση του κόστους
- Πόσο σας προβληματίζει μια
επερχόμενη αύξηση στα επι-
τόκια σε σχέση με τη διαχείριση
του χρέους, ιδιωτικού και δη-
μόσιου;

- Τα υφιστάμενα χρέη είναι εν
πολλοίς κλειδωμένα σε δεδομένα
χαμηλά επιτόκια, ενώ ο πληθωρι-
σμός αποτελεί ουσιαστικά «χορη-
γία» προς τους δανειζόμενους από
τους δανειστές. Έχει, επομένως,
και την κάποια θετική του πλευρά.
Ωστόσο, το βασικό σενάριο σήμερα
προβλέπει αύξηση του κόστους
χρέους στο μέλλον. Σε κάθε περί-
πτωση, τα σενάρια που έχει επε-
ξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομι-
κών, είναι πειστικά και δεν κατα-
γράφουν σοβαρή δημοσιονομική
επιδείνωση. Αξίζει να σημειωθεί
πως με τις τελευταίες εκδόσεις χρέ-
ους, έχει καταγραφεί επιμήκυνση
στον ορίζοντα ωρίμανσης αλλά και
μείωση του σταθμισμένου κόστους
εξυπηρέτησης. Αυτές είναι θετικές
εξελίξεις και δίνουν ανάσες εν όψει
των αυξημένων επιτοκίων που ανα-
μένουμε. 

Το σίγουρο είναι πως η πορεία
του πρωτογενούς χρέους πρέπει
να παραμείνει συνετή για να μπορεί
να καλυφθεί το αυξημένο κόστος
σε μελλοντικό δανεισμό. Η συντη-
ρητική και προσεκτική προσέγγιση
στο χρέος θα είναι εξαιρετικά ση-
μαντική τα επόμενα χρόνια. Παρά
τις κάποιες πιέσεις των κυπριακών
ομολόγων, η γενική εικόνα από
την αγορά και τις αποδόσεις, κα-
ταδεικνύει πως υπάρχει εμπιστο-
σύνη στο αξιόχρεο της Δημοκρα-
τίας. Αυτή η εμπιστοσύνη, απότοκο
συμπεριφοράς όσο και των «αριθ-
μών», πρέπει να συνεχίσει να καλ-
λιεργείται, ιδίως σε μια περίοδο
κατά την οποία οι νομισματικές
αρχές θα κινηθούν προς «σφίξιμο»
της αγοράς. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως τα σημερινά χαμηλά επιτόκια
αποτελούν ιστορική απόκλιση και
έχουμε αντιμετωπίσει επιτυχώς
πιο δύσκολες περιστάσεις στην
αγορά χρέους. Σημαντικό ρόλο θα
διαδραματίσει και η πολιτική των
νομισματικώναρχών, με την ελπίδα
πως στις επόμενές τους αποφάσεις,
θα αποφύγουν τις στρεβλωτικές
κινήσεις.

H πορεία του χρέους να παραμείνει συνετή
Μιχάλης Περσιάνης: Η πληθωριστική πίεση δεν θα μειωθεί φέτος - Πρόκληση για την οικονομία η κλιματική αλλαγή

Μεσοπρόθεσμα πρέπει να εστιάσουμε στην έννοια της ανθεκτικότητας που δεν μπορεί να είναι μόνο σύνθημα, ση-
μειώνει ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλης Περσιάνης.

<<<<<<

Με βάση την σημερινή
εικόνα, οι πιο πολλοί
αναλυτές εκτιμούν πως
θα παραμείνουν «ου-
λές» στο τουριστικό μας
προϊόν από την σημερι-
νή πανδημία.

- Η έξαρση του πληθωρισμού
εκτιμάτε πως θα παραμείνει
διαρκής απειλή για την οικο-
νομία  φέτος;

- Οι πιο πολλοί Κεντρικοί Τρα-
πεζίτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
εκτιμούν πως ο πληθωρισμός θα
αποκλιμακωθεί καθώς η αγορά
αρχίζει να βρίσκει λύσεις στις
αναταραχές που παρατηρούμε
στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και,
έχουν δίκαιο πως ο πληθωρισμός
δεν είναι απότοκο νομισματικών
εξελίξεων, όπως συμβαίνει συνή-

θως. Ωστόσο, κάποιες από τις
στρεβλώσεις δεν δείχνουν να μπο-
ρούν να διορθωθούν εύκολα. Ήδη
η πιο λογική ερμηνεία της συμ-
περιφοράς των αγορών, είναι πως
προεξοφλούν συνεχιζόμενες πιέ-
σεις στις τιμές, ιδίως στα καύσιμα,
ενώ δεν αποκλείεται και μια νέα
κλιμάκωση μέσα στο έτος. 

Στρεβλώσεις που έχουν δια-
μορφωθεί, ιδίως στον σχιστόλιθο
και σε ορισμένες πρώτες ύλες,
μάλλον θα καθυστερήσουν να
διορθωθούν κι αυτό θα παρατείνει

τις πληθωριστικές πιέσεις. Και
αυτό διότι πέρα από τις αλυσίδες
εφοδιασμού, έχουν επηρεαστεί
και με δομικό τρόπο οι αλυσίδες
παραγωγής. 

Θεωρώ πως η πίεση δεν θα μει-
ωθεί μέσα στο έτος, ιδίως αν οι
κεντρικές τράπεζες ακολουθήσουν
νομισματικές συνταγές για ένα
πρόβλημα που δεν είναι νομισμα-
τικό στη ρίζα του. 

Ωστόσο, οφειλόμενη παραδοχή
είναι πως αυτή η άποψη αποτελεί,
προς το παρόν, μειοψηφία.

- Εκτιμάτε πως η πανδημία θα
αφήσει κάποια μη ανακτήσιμη
απώλεια στα τουριστικά έσοδα
στο μέλλον;

- Με βάση την σημερινή εικόνα,
οι πιο πολλοί αναλυτές εκτιμούν
πως θα παραμείνουν «ουλές» στο
τουριστικό μας προϊόν από την
σημερινή πανδημία. Πέρα από τις
άμεσες δυσκολίες που έχουν πα-
ρουσιαστεί, διαφαίνεται ήδη και
μία διαφοροποίηση στις προτιμή-
σεις των καταναλωτών. Είναι σαφές
πως η ποιότητα και το ύφος του

προϊόντος μας πρέπει να προσαρ-
μοστούν στην νέα ζήτηση. Ταυ-
τόχρονα, όμως, υφίστανται ακόμα
δύο προκλήσεις. Πρώτο, η αερο-
πορική συνδεσιμότητα της Κύπρου,
ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα
που περιορίζει τους ορίζοντές μας
και το οποίο επιτείνεται με τις δυ-
σκολίες που αναπτύσσονται στις
αεροπορικές εταιρείες. Δεύτερο,
περιβαλλοντική πρόκληση, η οποία
επίσης καθίσταται όλο και έντονη,
τόσο σε επίπεδο ρύπων και περι-
βαλλοντικής επιβάρυνσης, όσο και

από την ίδια την κλιματική αλλαγή.
Φυσικά, όπως όλες οι προκλήσεις,
προσφέρουν κι αυτές ορισμένες
ευκαιρίες, τόσο για επενδύσεις όσο
και για την όλο και πιο εδραιωμένη
Οριζόντια Στρατηγική στον του-
ρισμό, μέσα από την μετατόπιση
του κέντρου βάρους από τον ήλιο
προς την ποιότητα και την εμπειρία.
Αυτή είναι και η προσπάθεια που
γίνεται σήμερα από το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού και αποτελεί ση-
μαντικό στοίχημα για την μελλον-
τική πορεία του τομέα αυτού. 

Δεν αποκλείεται νέα αύξηση τιμών «Ουλές» στο τουριστικό προϊόν

Απειροι οι σημερινοί τραπεζίτες στις αυξήσεις επιτοκίων
Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των BALAZS KORANYI, LEIKA KIHARA και HOWARD SCHNEIDER / REUTERS

Σήμερα οι διοικητές των κεντρικών
τραπεζών έχουν να διαδραματίσουν
έναν κάθε άλλο παρά επίζηλο ρόλο,
ήτοι να απομακρύνουν την πλη-
γείσα από την πανδημία οικονομία
από το φθηνό χρήμα υπό συνθήκες
πρωτόγνωρα υψηλών επιπέδων δη-
μόσιου χρέους και με τις τιμές των
περιουσιακών στοιχείων να έχουν
διογκωθεί εξαιτίας χρόνιας πολιτικής
σχεδόν μηδενικών επιτοκίων και
διαρκών μέτρων στήριξης. Πέραν
τούτου, ο κίνδυνος να υπάρξουν
λάθη καθίσταται ολοένα και μεγα-
λύτερος, δεδομένου ότι πολλοί από
τους αξιωματούχους των κεντρικών

τραπεζών δεν έχουν εμπειρία από
αύξηση επιτοκίων και σχεδόν ελά-
χιστοι βρέθηκαν στην ανάγκη να
κάνουν κάτι τέτοιο λόγω πληθωρι-
σμού σε πρωτόγνωρα υψηλά επί-
πεδα, πολύ πέραν των επίσημων
στόχων. «Ακόμα και τον παλιό καιρό,
όταν η χαλιναγώγηση του πληθω-
ρισμού λογιζόταν ως το βασικό μέ-
λημα των διοικητών τους, είχε απο-
δειχθεί ιδιαζόντως επαχθές να δια-
μορφωθεί ένα πλαίσιο ομαλής προσ-
γείωσης, εντός του οποίου ο δείκτης
θα αποκλιμακωνόταν χωρίς να προ-
κληθεί ύφεση», όπως επισημαίνει
ο Πίτερ Αϊρλαντ, καθηγητής Οικο-

νομικών στο Κολέγιο της Βοστώνης.  
Ο πληθωρισμός για χρόνια ήταν

υποτονικός. Διάφοροι παράγοντες,
που ποικίλλουν από την τεχνολογία

και τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές
έως τη γήρανση του πληθυσμού
και την παγκόσμια ύφεση, έχουν
αναφερθεί ως αιτίες για την πτώση
από τα διψήφια επίπεδα της δε-
καετίας του 1980 στο 2% ή και λι-
γότερο, το οποίο θεωρείται πλέον
σύνηθες στις περισσότερες μεγάλες
οικονομίες. Κι ενώ ορισμένοι από
τους νυν διοικητές και προέδρους
κεντρικών τραπεζών ήταν παρόντες
στον κύκλο της συγκρατημένης
αύξησης επιτοκίων του δεύτερου
μισού της προηγούμενης δεκαετίας,
η οποία αύξηση γρήγορα αντιστρά-
φηκε, άλλοι δεν έχουν καν αυτή

την εμπειρία. Κανένας από το εν-
νεαμελές Δ.Σ. της Τράπεζας της Ια-
πωνίας δεν είχε ποτέ λάβει απόφαση
για αύξηση του κόστους δανεισμού,
ούτε καν ο αναπληρωτής διοικητής
Μασαγιόσι Αμαμίγια. Ο κ. Αμαμίγια
το 2007, την τελευταία φορά της
αύξησης επιτοκίων, δεν είχε συμ-
μετοχή στη λήψη αποφάσεων. Ο
Κλάας Κνοτ, διοικητής της Τράπεζας
της Ολλανδίας και μέλος της ΕΚΤ,
ούτε καν 15 ημέρες είχε που ανέ-
λαβε καθήκοντα όταν η ΕΚΤ αύξησε
για τελευταία φορά τα επιτόκια, το
2011. Είναι ο μόνος από την τωρινή
διοίκηση της ΕΚΤ με τέτοια εμπει-

ρία. Ορισμένοι επισημαίνουν πως
οι δύο αυξήσεις το 2011 πριν από
την κρίση χρέους της Ευρωζώνης
έχουν καταγραφεί ως τα μεγαλύτερα
λάθη της Τράπεζας. «Ακόμα κι αν
οι νυν αξιωματούχοι δεν ήταν πα-
ρόντες τότε, η ΕΚΤ πάντα θα θυ-
μάται το λάθος του 2011 ή την αύ-
ξηση επιτοκίων του 2008», παρα-
τηρεί, τέλος, ο Κάρστερ Μπρζέσκι,
οικονομολόγος της ING. «Πάντα
υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνει
πολύ ήπια στην πολιτική της μια
κεντρική τράπεζα για πολύ μεγάλο
διάστημα λόγω της μνήμης του
σφάλματος».

<<<<<<

Από τα μέλη του Δ.Σ.
της ΕΚΤ ουδείς διαθέτει
την εμπειρία της αύξη-
σης του κόστους δανει-
σμού λόγω υψηλού
πληθωρισμού.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Δίκτυο 5G και υποθαλάσσιο καλω-
διακό σύστημα ARSINOE, αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν εντός του
2022 από την Cyta, χρονιά κατά
την οποία θα προχωρήσει το με-
γαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων
του οργανισμού. Συνολικά τα έργα
και οι υποδομές ξεπερνούν τα 100
εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της Cyta Μιχάλης Ιωαννίδης ανα-
φέρει ότι αυτή την περίοδο όλο
το θεσμικό πλαίσιο της Cyta τυγ-
χάνει επεξεργασίας με έναρξη δια-
βούλευσης του μέχρι τέλος Ιουνίου.
Περιγράφει ακόμα ποιοι είναι οι
ανταγωνιστές της Cyta, ενώ τονίζει
την επιδίωξή του για την πράσινη
μετάβαση του οργανισμού, κάτι
που, όπως αναφέρει, είναι και προ-
σωπικός του στόχος.
-Πρόσφατα παρουσιάστηκε
στην Βουλή ο προυπολογισμός
της Cytaγια το 2022. Ποιες επεν-
δύσεις προγραμματίζονται για
το τρέχον έτος;  

-Στη Βουλή παρουσιάσαμε τόσο
τα οικονομικά μας αποτελέσματα
όσο και τον προυπολογισμό μας
για την τρέχουσα χρονιά. Η κερ-
δοφορία της Cyta για το 2020 ήταν
70,8 εκατομμύρια ευρώ, από τα
οποία 29,8 εκατομμύρια καταβλή-
θηκαν στο κράτος σε μέρισμα και
φόρους. Για το 2021, τα κέρδη μας
υπολογίζεται να ανέλθουν στα 75
εκατομμύρια, την υψηλότερη κερ-
δοφορία που πέτυχε ο Οργανισμός
τα τελευταία 13 χρόνια. Θέλω να
σταθώ στα αποτελέσματα μας, διό-
τι χωρίς αυτή την ευρωστία, η Cyta
δεν θα μπορούσε να προβαίνει σε
κορυφαίες επενδύσεις. Επενδύσεις
σε υποδομές απαραίτητες για την
ανταγωνιστικότητά της εταιρείας
και - πολύ πιο σημαντικά – ανα-
γκαίες για την τεχνολογική ανα-
βάθμιση της χώρας μας. Είναι με
αυτό ακριβώς τον τρόπο που πε-
τύχαμε την ανάπτυξη του δικτύου
5G, το οποίο σήμερα κατατάσσεται
ως το γρηγορότερο δίκτυο κινητής
στην Ευρώπη και το 8ο γρηγορό-
τερο στον κόσμο. Το 2022, η Cyta
θα προβεί στο μεγαλύτερο πρό-
γραμμα επενδύσεων των τελευ-
ταίων ετών. Συγκεκριμένα, έχουμε
προγραμματίσει έργα και υποδομές
που ξεπερνούν τα €100εκ, ποσό
αισθητά μεγαλύτερο από το σύνολο
της κερδοφορίας του οργανισμού. 
- Μπορείτε να παραθέσετε τις
κυριότερες από τις νέες αυτές
υποδομές; 

-Ασφαλώς. Διότι πρόκειται για
έργα κρίσιμα για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων της σημερινής
μεταβατικής για την τεχνολογία
και τις τηλεπικοινωνίες εποχής.
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας
δίκτυο, θα πετύχουμε την κάλυψη
του 100% της επικράτειας της Κύ-
πρου με 5G μέχρι τον ερχόμενο
Μάρτιο και η Cyta θα είναι η πρώτη
εταιρεία στην Ευρώπη με 100%
πληθυσμιακή κάλυψη 5G. Οκτώ
ολόκληρα χρόνια πριν τον σχετικό
ευρωπαικό στόχο. Αυτό το γεγονός,

σε συνδυασμό με το ότι καταγρα-
φόμαστε ως το γρηγορότερο δίκτυο
κινητής στην Ευρώπη, αποτελεί
ιστορικό επίτευγμα τόσο για τη
Cyta όσο και για τον τόπο. Κυρίως,
όμως, κινούμαστε ταχύτατα στην
πλήρη ανάπτυξή του δικτύου Οπτι-
κών Ινών, μέχρι το 2023. Πέντε
χρόνια νωρίτερα δηλαδή από τα
δέκα που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Πολύ σημαντικό για μας, αλλά και
την προοπτική της Κύπρου να εξε-
λιχθεί σε κόμβο τεχνολογίας της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι
το δίκτυο υποθαλάσσιων διασυν-
δέσεων μας. Μέσα στο 2022 ολο-
κληρώνεται το υποθαλάσσιο κα-
λωδιακό σύστημα ARSINOE, στο
οποίο συμμετέχουμε. Παράλληλα,
διαπραγματευόμαστε την σημαν-
τική συμμετοχή της Cyta σε ένα
νέο καλωδιακό σύστημα μεταξύ
Ασίας – Ευρώπης. Ένα έργο με-
γάλης γεωπολιτικής σημασίας που
θα διασυνδέσει την Κύπρο με έξι
νέες χώρες. Στοχεύοντας την τε-
χνολογική αναβάθμιση της Κύ-
πρου, έχουμε ήδη τροχοδρομήσει
τη δημιουργία ενός μεγάλου, διε-
θνούς, πράσινου Κέντρου Δεδο-
μένων (Sustainable Data Centre).

Ένα έργο ορόσημο, που θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές των νέων
Ευρωπαικών τάσεων για αυτόνομο
και ασφαλές νέφος (Sovereign Clo-
ud). Έτσι, όχι μόνο θα μπορούμε
να διασφαλίσουμε την προστασία
δεδομένων από παρεμβάσεις τρί-
των χωρών, αλλά θα αποκτήσουμε
και νέες δυνατότητες για προσέλ-
κυση επενδύσεων στην Κύπρο.
-Κάθε χρόνο η Cyta ανοίγει τα
χαρτιά της στην Βουλή, ως ημι-
κρατικός οργανισμός, κάνοντας
γνωστά τα πλάνα της αναπό-
φευκτα και στον ανταγωνισμό.
Είναι αυτό ζήτημα για εσάς; 

-Ιδιοκτήτης και μέτοχος του
οργανισμού μας είναι το κράτος
και κατ’ επέκταση και ο τελευταίος
Κύπριος πολίτης. Προς τον κάθε
πολίτη, λοιπόν, οφείλουμε να λο-
γοδοτούμε. Η διαφάνεια και ο απο-
λογισμός δεν δημιούργησαν ποτέ,
κανένα πρόβλημα, σε καμιά επι-
χείρηση. Θέλουμε μάλιστα να δι-
ευρύνουμε τη λογοδοσία μας. Πρώ-
τα απ’ όλα μέσα από την εφαρμογή
απολογισμού τριπλού αποτελέ-
σματος («triple bottom line») με
τη συμπερίληψη οικονομικών, κοι-
νωνικών και περιβαλλοντικών
στοιχείων, στα πρότυπα πολύ προ-
ηγμένων χωρών. Κατά δεύτερο,
μας απασχολεί η εφαρμογή πλαι-
σίου πλήρους διαφάνειας, όπου

όλες οι αποφάσεις μας θα δημο-
σιοποιούνται, με τρόπο βέβαια
που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα
του Οργανισμού. Το θέμα της εμ-
πιστευτικότητας, δεν αφορά τον
απολογισμό αλλά τίθεται σε σχέση
με τον σχεδιασμό μας για το μέλ-
λον. Διότι, πράγματι, με τη δημο-

σίευση του προυπολογισμού της
Cyta σε νόμο, ανταγωνισμός, προ-
μηθευτές, συνεργάτες κ.ο.κ., έχουν
ανοικτή πρόσβαση σε κάθε γραμμή
τόσο του προυπολογισμού όσο και
του μεσοπρόθεσμου τριετούς μας
πλάνου. Αυτή η στρέβλωση χρήζει
εξέτασης για όλες τις επιχειρήσεις

του δημοσίου, που λειτουργούν
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-Ποια πλάνα επεξεργάζεται η
Cyta προς αυτή την κατεύθυνση;

-Σε γενικές γραμμές αυτή την
περίοδο τυγχάνει επεξεργασίας
όλο το θεσμικό πλαίσιο της Cyta
και πριν το τέλος Ιουνίου αναμέ-
νεται να προχωρήσουμε σε δια-
βούλευση με την πολιτεία για διά-
φορα θέματα που αφορούν τον
οργανισμό.  Όπως για παράδειγμα
ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού
πλαισίου του οργανισμού, θέματα
που αφορούν την πειρατεία τηλε-
οπτικού περιεχομένου και θέματα
που αφορούν την αδειοδότηση
κεραίων κινητής τηλεφωνίας.

Ο ανταγωνισμός
- Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν
μείωση στα ποσοστά της Cyta
στην σταθερή τηλεφωνία. Πώς
διαμορφώνονται τα μερίδια αγο-
ράς της Cyta αυτή την στιγμή
τόσο στην σταθερή τηλεφωνία,
όσο και στα υπόλοιπα πεδία εν-
διαφέροντος;  

-H Cyta είναι πρώτη σε όλα τα
πεδία δράσης της. Όπως καταγρά-
φεται στις πιο πρόσφατες αναφο-
ρές του ΓΕΡΗΕΤ, το μερίδιο αγοράς
της στις ευρυζωνικές συνδέσεις,
ανήλθε το δεύτερο τρίμηνο του
2021 στο 56,9% σε σχέση με 55%

που βρισκόταν στις αρχές του
2021. Το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς
αναφορικά με την τηλεόραση, βρί-
σκεται στο 47,2% συγκριτικά με
43,5% που βρισκόταν στις αρχές
του 2021. Στην κινητή, είχαμε αύ-
ξηση του μεριδίου σε 56,91%, από
55,48% το 2021. Η τάση σε σχέση
με τη σταθερή τηλεφωνία στην
Κύπρο, δεν θα έλεγα ότι μας προ-
βληματίζει, γιατί απλά ακολουθεί
την παγκόσμια τάση φθίνουσας
πορείας. 
-Έχει αυξηθεί ωστόσο ο αντα-
γωνισμός στην Κύπρο σε όλα
τα πεδία. Ποιες οι νέες ισορρο-
πίες στην αγορά αν λάβουμε
υπόψη και το μικρό μέγεθος
της κυπριακής αγοράς;

-Πρέπει να υπάρχει ανταγωνι-
σμός. Ο ανταγωνισμός κατευθύνει
τις τιμές προς τα κάτω και βοηθά
παράλληλα στην ανάπτυξη καλύ-
τερων και αναβαθμισμένων υπη-
ρεσιών. Αυτό που είναι το πιο ση-
μαντικό για την Cyta είναι ο αν-
ταγωνισμός από τεχνολογικούς
κολοσσούς του εξωτερικού. Για
παράδειγμα ανταγωνιζόμαστε την
Netflix σε περιεχόμενο, στον τομέα
των κέντρων δεδομένων και υπο-
θαλάσσιων καλωδίων ανταγωνι-
ζόμαστε κολοσσούς όπως η Ama-
zon και η Google και το WhatsΑpp
σε μηνύματα. Με αυτή την έννοια
η Cyta έχει και αυτές τις προκλή-
σεις. Τις προκλήσεις του περιεχο-
μένου, της αναβάθμισης για τους
πολίτες, της υπηρεσίας που πα-
ρέχει και να είναι ανταγωνιστική,
σε σχέση με την εμπειρία του πε-
λάτη που λαμβάνει σε σχέση με
αντίστοιχη υπηρεσία του εξωτε-
ρικού. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλος
ανταγωνισμός και εκτός των ορίων
της κυπριακής αγοράς.  
- Να θεωρήσουμε βάσει των πιο
πάνω ότι η Cyta θα προχωρήσει
σε μειώσεις στις προσφερόμενες
τιμές υπηρεσιών;

-Η Cyta σχεδόν κάθε χρόνο μει-
ώνει τις τιμές της και αυξάνει τις
ταχύτητες και τις δυνατότητες
που δίνει στον κάθε πελάτη της.
Αυτό στηρίζεται και στις υποδομές
που δημιουργεί μέσα από τις επεν-
δύσεις. 
- Γενικότερα όμως είμαστε ακρι-
βή χώρα στις τηλεπικοινωνίες. 

- Ο λόγος είναι ότι είμαστε νησί
και απαιτείται κόστος για υποδομές
που εξασφαλίζουν την υποθαλάσ-
σια σύνδεση της Κύπρου με την
Ευρώπη. Επίσης, σε μια μικρή οι-
κονομία, όπως την δική μας, το
κόστος αγοράς και εγκατάστασης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
είναι πολύ μεγαλύτερο ανά μονάδα
σε σχέση με μια χώρα με πολύ με-
γαλύτερο πληθυσμό και μεγαλύ-
τερες ποσότητες. Είναι κάτι που
μας απασχολεί και το χειριζόμαστε
στο βαθμό του δυνατού. Το  ση-
μαντικό είναι ότι οι τιμές μειώνον-
ται συνεχώς και η προσπάθεια που
γίνεται είναι να αποδώσουμε όσο
μεγαλύτερη αξία στον πελάτη και
να προσφέρουμε όσο πιο προσιτή
τιμή γίνεται. 

Χρονιά αλλαγών για την Cyta το 2022
Μιχάλης Ιωαννίδης: Τι θα φέρουν οι επενδύσεις των 100 εκατ. ευρώ  -  Το δίκτυο 5G και το σύστημα Arsinoe

-Όντας ένα εξάμηνο στο πηδάλιο
του οργανισμού, τι αλλαγές έχετε
προωθήσει μέχρι στιγμής και τί
ακολουθεί; 

-Η Cyta είναι ένας Οργανισμός
που επιχειρεί με επιτυχία εδώ και
61 χρόνια, διαθέτει 22 Διευθύνσεις,
130 τμήματα και 2.500 υπαλλήλους.
Πρώτο μέλημά μας ήταν να διασφα-
λίσουμε την ομαλή συνέχιση και
ολοκλήρωση όσων σωστών πρω-
τοβουλιών είχαν δρομολογηθεί. Την
ίδια ώρα, όμως, βάλαμε κάτω τις κύ-
ριες προκλήσεις και ευκαιρίες του
παρόντος και του μέλλοντος και κα-
ταλήξαμε σε ένα στρατηγικό σχε-
διασμό με τρεις ξεκάθαρους άξονες: 

Άξονας πρώτος, είναι η Cyta να
συνεχίσει να αποτελεί ένα υγιή,
εύρωστο και ανταγωνιστικό δημό-
σιο οργανισμό προς όφελος της
χώρας και τον πελατών της. Γνω-
ρίζουμε ότι σύντομα οι τεχνολογίες
θα συγκλίνουν σε τέτοιο βαθμό και
θα αλληλοκαλύπτονται, με τρόπο
που ο ανταγωνισμός μας θα προ-

κύπτει κυρίως από διεθνείς κολοσ-
σούς. Γι’ αυτό θέλουμε να εμπεδώ-
σουμε, σε όλες τις βαθμίδες της
Cyta, τα κρίσιμα σύγχρονα χαρα-
κτηριστικά: απλότητα, ταχύτητα,
ευελιξία και καινοτομία. 

Ξεκινώντας από το ίδιο το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, εφαρμόζουμε
ένα πιο ευέλικτο μοντέλο λειτουρ-
γίας και παρακολούθησης αποτε-
λεσμάτων. Εκπονούμε ένα ενιαίο
πλαίσιο διακυβέρνησης, βασισμένο
στη διεθνή πρακτική. Αναθεωρούμε
όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες,
για να πετύχουμε τόσο ευελιξία και
ταχύτητα, όσο και καλύτερο έλεγχο.
Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε και
θα υποβάλουμε στην Πολιτεία ένα
νέο θεσμικό πλαίσιο και κανονι-
σμούς για τη Cyta. Άξονας δεύτερος,
είναι η Cyta να οδηγήσει την τε-
χνολογική πρόοδο και ψηφιακή
μετάβαση της Κύπρου. Γι’ αυτό και
με εντατικό τρόπο προχωρούμε
στη δημιουργία των νέων υποδο-
μών που θα επιτρέψουν το διαδί-

κτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), την ψη-
φιακή διακυβέρνηση, και την έξυ-
πνη επιχειρηματικότητα στον τόπο
μας. Άξονας τρίτος, είναι η Cyta
να καταστεί οργανισμός υπόδειγμα
πράσινης μετάβασης και κοινωνι-
κής υπευθυνότητας. Έτσι, μια από
τις κυριότερες επιδράσεις που πε-
τύχαμε από τις πρώτες μέρες του
διορισμού μας, ήταν να προσθέ-
σουμε τη Βιώσιμη, Πράσινη Ανά-
πτυξη ως πυλώνα στρατηγικής του
Οργανισμού. Οικονομική Ευρωστία,
Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Βιώ-
σιμη και Κοινωνικά Υπεύθυνη ανά-
πτυξη, αποτελούν πλέον το τρί-
πτυχο επί του οποίου στηρίζεται
η αναθεώρηση του επιχειρησιακού
μας προγραμματισμού που έχει
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο. 

Μειωμένα τέλη
- Γίνονται δράσεις στο πλαίσιο
της κοινωνικής προσφοράς; 

-Έχουμε φροντίσει να επεκτεί-

νουμε το δίκτυο 5G σε όλη την Κύ-
προ και στις ακριτικές περιοχές,
ενώ έχουμε συνδέσει με οπτικές
ίνες όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία
μας, για να μην μένει κανείς πολίτης
ή μαθητής πίσω. Παρέχουμε μει-
ωμένα τέλη σε περίπου 23.100 συμ-
πολίτες μας με χαμηλό εισόδημα,
καθώς και ειδικά πακέτα και διευ-

κολύνσεις σε περίπου 4.200 άτομα
με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Πει-
σματικά στηρίζουμε τον αθλητισμό
και το ποδόσφαιρο μέσα από τις ερ-
γασίες μας. Και με τη συνεχή ανα-
βάθμιση των υποδομών μας, αλλά
και με ειδικά σχέδια που επεξεργα-
ζόμαστε και θα εφαρμόσουμε, θέ-
λουμε να στηρίξουμε τις προσπά-

θειες νέων ανθρώπων να κτίσουν
τις σύγχρονες επιχειρήσεις τους με
έδρα την Κύπρο, προσθέτοντας πα-
ράλληλα αξία στον τόπο. Αυτός είναι
άλλωστε ο στόχος μας: να παρέχουμε
διαρκώς νέες δυνατότητες στους
πολίτες και να αξιοποιούμε την κοι-
νωνική υπευθυνότητα μέσα από
έργα που κάνουν τη διαφορά. 

Δράσεις σε τρεις άξονες

Προσωπικό μου στοίχημα η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Cyta τονίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του οργανισμού,
Μιχάλης Ιωαννίδης.

- Γίνονται ενέργειες για την βιώσιμη
ανάπτυξη του οργανισμού; 
-Η δέσμευση της Cyta στην προ-
στασία του περιβάλλοντος δεν εί-
ναι σημερινή. Θα ήθελα να υπεν-
θυμίσω ότι τον περασμένο Οκτώ-
βριο βραβευτήκαμε, για τρίτη συ-
νεχή χρονιά, ως «Χρυσός Προ-
στάτης του Περιβάλλοντος», την
ανώτατη περιβαλλοντική διάκρι-
ση του τόπου. Το ποσοστό ανακύ-
κλωσης ή επαναχρησιμοποίησης
των αποβλήτων του Οργανισμού
ανέρχεται στο πρωτοφανές
97,55%. Όλα τα κτήρια και κατα-
στήματα μας έχουν πιστοποιηθεί
ως Green Offices. Σήμερα, θέλου-
με να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Γι’
αυτό και θέσαμε από φέτος τη
Βιώσιμη, Πράσινη Ανάπτυξη ως
συστατικό στοιχείο του σκοπού,
οράματος και αποστολής του Ορ-

γανισμού. Έτσι, κάθε έργο και κά-
θε ενέργεια σε όλες τις διευθύν-
σεις και θυγατρικές εταιρείες της
Cyta θα αξιολογείται και σε σχέση
με το αποτύπωμά της στο περι-
βάλλον και στην κοινωνία. Από το
2022 ο απολογισμός των αποτε-
λεσμάτων θα αντικατοπτρίζει ισό-
τιμα την κερδοφορία με το περι-
βαλλοντικό και κοινωνικό μας αν-
τίκτυπο, στα σύγχρονα πρότυπα
Αναφορών ESG (ESGReporting).
Κυρίως, φέτος θα καθορίσουμε
οριστικά το στόχο επίτευξης μη-
δενικού ανθρακικού αποτυπώμα-
τος της Cyta, στη βάση διεθνών
προτύπων. Είναι και προσωπικό
μου στοίχημα η Cyta να είναι στη
χώρα μας το πρότυπο της πράσι-
νης και ψηφιακής μετάβασης, κα-
θώς και το παράδειγμα της βιώσι-
μης ανάπτυξης. 

Πιο πράσινος ο οργανισμός  το 2022

<<<<<<

Αυτή την περίοδο τυγ-
χάνει επεξεργασίας όλο
το θεσμικό πλαίσιο της
Cyta με στόχο την έναρ-
ξη διαβούλευσης μέχρι
το καλοκαίρι.

Μέχρι τον Μάρτιο η Cyta θα πετύχει την καλυψη του 100% της επικρατειας της Κυπρου με 5G.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ώρα μηδέν για συνομιλίες μεταξύ
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
με την Ελληνική Τράπεζα και την
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Πε-
ριουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).
Από τη μία η Ελληνική Τράπεζα άρ-
χισε μόλις την Παρασκευή, ή κα-
λύτερα, επανήρχισε τις συνομιλίες
που είχαν παγώσει από το πρώτο
εξάμηνο του 2021 με την Ένωση
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου,
ενώ η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει δώσει τελεσί-
γραφο μέχρι 9 Φεβρουαρίου να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα
της μείωσης του προσωπικού του
Οργανισμού. Εντός της εβδομάδας
η διαφωνία μεταξύ Ελληνικής Τρά-
πεζας και ΕΤΥΚ κορυφώθηκε μέσω
γραπτών ανακοινώσεων. Η ΕΤΥΚ
«πάτησε» στο εσωτερικό σημείωμα
που απέστειλε ο CEO της Ελληνικής
Τράπεζας, Όλιβερ Γκάτσκε, και που
έλεγε ότι η κατεύθυνση είναι να
συμφωνηθεί μια συλλογική σύμβαση
με στόχο να διατηρηθεί η Τράπεζα
σε σταθερή και βιώσιμη θέση, και
να αποφευχθούν περαιτέρω απο-
χωρήσεις του προσωπικού από αυτές
που ήδη προβλέπονται στο πλάνο
μετασχηματισμού. Ο κ. Γκάτσκε
στο μήνυμά του είχε ένα μεγάλο
αστερίσκο, λέγοντας πως, «αν αυτό
δεν καταστεί εφικτό λόγω του ότι
η Συντεχνία συνεχίζει να αγνοεί τις
παρούσες αλλά και τις μελλοντικές
προκλήσεις, τότε η Τράπεζα δεν θα
έχει άλλη επιλογή από το να προ-
χωρήσει τάχιστα σε πιο δραστικά
μέτρα αναδιάρθρωσης». Η ΕΤΥΚ
επέκρινε τη στάση τουCEO της Ελ-
ληνικής, χαρακτηρίζοντάς τον «μι-
σθωτό του εξωτερικού», έκανε επί-
θεση σε κυβερνήσεις, κόμματα και
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στη συνάντηση της Παρασκευής,

μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας, ΕΤΥΚ
και Υπουργείου Εργασίας, όπως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», οι
τόνοι έπεσαν και οι κατ’ ιδίαν συ-
ζητήσεις δεν είχαν τη συνέχεια που
θα ανέμενε κανείς μετά την ανα-
κοίνωση της ΕΤΥΚ εντός της εβδο-
μάδας που έφερε τις δύο πλευρές
στα άκρα. Δεν διέρρευσαν λεπτο-
μέρειες από τη συνάντηση, το σί-
γουρο είναι πως το θέμα της συλ-
λογικής σύμβασης δεν άρχισε ακόμα
να συζητείται. Η συνάντηση ήταν
«προκαταρκτική» θα έλεγε κανείς,
με το μέλλον των συζητήσεων των
δύο πλευρών υπό την εποπτεία εκ-
προσώπων του Υπουργείου Εργασίας
να είναι αβέβαιο. Αφήνοντας στην
άκρη τη συνάντηση της Παρα-
σκευής, Ελληνική και ΕΤΥΚ προ-
σπαθούν να τα «βρούν» από το 2018
και έχουν μιλήσει συνολικά από
εκείνη τη χρονιά με τρεις διαφορε-
τικούς CEO : τον Ιωάννη Μάτση,
τον Φοίβο Στασόπουλο και τώρα
και με τον ΌλιβερΓκάτσκε. Αν ανα-
τρέξει κανείς σε δηλώσεις κυρίως
του κ. Στασόπουλου, δηλαδή του
μεταβατικού CEO της περιόδου Σε-
πτέμβριος 2020 και Μάρτιος 2021,
οι δύο πλευρές ήταν αρκετά κοντά
σε συμφωνία. Κάτι ωστόσο εκείνη
την περίοδο «χάλασε» και οι συζη-
τήσεις μπήκαν στο «ψυγείο».

Ξεκάθαρο μήνυμα ΚΕΔΙΠΕΣ
Την Παρασκευή υπήρξαν πα-

ράλληλα και δηλώσεις από τη διοί-
κηση της ΚΕΔΙΠΕΣ, που πυροδό-
τησαν το κλίμα όσον αφορά το προ-
σωπικό που είναι υπεράριθμο στον
οργανισμό. Η απόφαση για πλεο-
νασμούς εάν δεν αποδεχθεί η συν-
τεχνία μία ενδιάμεση συμφωνία
φαίνεται να μην μπορεί να απο-
φευχθεί, καθώς στην παρούσα φάση
έχει και την υποστήριξη του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. Η 9η Φεβρουα-
ρίου θα είναι και η ημέρα που θα
πρέπει η συντεχνία να αποδεχθεί
ή όχι την πρόταση που της έχει
δοθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλιώς οι
πλεονασμοί είναι μέρος της λύσης
κατά την δεύτερη. Το ζητούμενο
είναι να καταργηθούν 70 θέσεις ερ-
γασίας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, άρα και
τα αντίστοιχα άτομα να πρέπει να
αποχωρήσουν. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την

1η Νοεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε
το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
(ΣΕΑ) προσωπικού και το σχέδιο το
οποίο περιλάμβανε τις τρεις επιλογές
που τέθηκαν ενώπιον του προσω-
πικού της πρώην ΣΚΤ που μεταφέρ-
θηκε στην ALTAMIRA. Το ΣΕΑ επέ-
λεξαν συνολικά 59 άτομα εκ των
οποίων 39 από το προσωπικό της
ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ τα υπόλοιπα 20 από
προσωπικό της πρώην ΣΚΤ που με-
ταφέρθηκε στην ALTAMIRA. Ανα-
φορικά με το Σχέδιο για το προσω-
πικό της πρώην ΣΚΤ που μεταφέρ-
θηκε στην ALTAMIRA , από τα 149
επηρεαζόμενα μέλη του προσωπι-
κού, 119 επέλεξαν να παραμείνουν
στην ΑLTAMIRA αποποιούμενα ταυ-
τόχρονα του δικαιώματός τους για
επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ 10
άτομα αποφάσισαν να επιστρέψουν
στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Μετά την ολοκλή-

ρωση του ΣΕΑ και των ενεργειών
που αφορούν το προσωπικό της ΑL-
TAMIRA, το προσωπικό της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ ανέρχεται σε 360 άτομα. H ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ εξετάζει όλες τις νομικές και
άλλες ενέργειες που προβλέπει η
νομοθεσία περιλαμβανομένης και
της εξέτασης του ενδεχόμενου πλε-
ονασμών και βρίσκεται σε διαδικασία
διαβούλευσης με όλες τις συντεχνίες
του προσωπικού. Εάν πράγματι η
ΚΕΔΙΠΕΣ προχωρήσει σε μείωση
του προσωπικού της μέσω πλεονα-
σμών, τότε δημιουργείται προηγού-
μενο στον τραπεζικό τομέα και ίσως
και τραπεζικά ιδρύματα να εφαρ-
μόσουν αντίστοιχη πολιτική.

Τα κόστη
Τα έξοδα προσωπικού της Ελλη-

νικής Τράπεζας για την εννιαμηνία
του 2021 ανήλθαν σε €105,5 εκατ.

και αντιπροσώπευαν το 53% των
συνολικών εξόδων του Ομίλου (εν-
νιαμηνία 2020: 49%). Σε σύγκριση
με €93 εκατ. την εννιαμηνία του
2020, τα έξοδα προσωπικού για την
εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν
αύξηση ύψους 13%. Οι κύριοι λόγοι
ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που
δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον
Δεκέμβριο του 2020 και αντικατο-
πτρίζονταν στα αποτελέσματα από
την Δ΄ τριμηνία του 2020 και ο αν-
τίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου
της APS Cyprus.

Οι λειτουργικές δαπάνες της ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ και οι δαπάνες διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τρι-
μήνου 2021 ανήλθαν στα €33,4εκ.,
αυξημένες κατά 30,7% από €25,7εκ.
για το Γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ είναι
αυξημένες κατά 4,3% από €32εκ.
για το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι ετήσιες
λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
για το 2021 ανήλθαν στα €113,2εκ.,
αυξημένες κατά 7% από τα €105,7εκ.
για το 2020. Η αύξηση αφορά κυρίως
μισθοδοσία προσωπικού αφού τον
Σεπτέμβριο 2021 υπογράφηκε Ενιαία
Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού
και καταβλήθηκαν αναδρομικά ωφε-
λήματα προσωπικού που αφορούσαν
την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020,
αλλά και δαπάνες σε σχέση με τη
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Η ΕΤΥΚ στην τελευταία της ανα-
κοίνωση που ήταν «χείμαρος» για
την Ελληνική, σημείωνε πως «η
Τράπεζα αποσιωπά, το ίδιο όμως
κάνουν και κάποιοι «αναλυτές» του
τύπου, αφού πουθενά δεν αναφέ-
ρεται ότι το κόστος της Τράπεζας
ανά υπάλληλο είναι 20% πιο χαμηλό
από το κόστος των υπαλλήλων των
άλλων Τραπεζών της Κύπρου (αν
χρειασθεί θα επανέλθουμε με αριθ-
μούς)».

Αντιμέτωπη με ΕΤΥΚ Ελληνική - ΚΕΔΙΠΕΣ
Κατέβηκαν οι τόνοι με την τράπεζα την Παρασκευή – Ανεβαίνουν με τον Φορέα – Κρίσιμες συνομιλίες για την εργατική ειρήνη

<<<<<<

Από εβδομάδας η νέα
συνάντηση της Ελληνι-
κής Τράπεζας με την
ΕΤΥΚ και το Υπουργείο
Εργασίας.

Ελληνική και ΕΤΥΚ προσπαθούν να τα «βρούν» από το 2018 και έχουν μιλήσει συνολικά από εκείνη τη χρονιά με
τρεις διαφορετικούς CEO.
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Ορατή είναι η επίδραση των πλη-
θωριστικών πιέσεων, αλλά και 
των περιοριστικών μέτρων που 
ελήφθησαν στις αρχές του περα-
σμένου Νοεμβρίου στο λιανεμπό-
ριο, καθώς ο τζίρος στον κλάδο, 
εξαιρουμένων των τροφίμων και 
των καυσίμων, αυξήθηκε μεν σε 
σύγκριση με τον Νοέμβριο του 
2020, αλλά παρέμεινε σε χαμηλό-
τερα επίπεδα σε σύγκριση με τον 
Νοέμβριο του 2019. Το στοιχείο 
που δείχνει κυρίως τον προβλη-
ματισμό που υπάρχει στα νοικο-
κυριά είναι η πολύ μικρή αύξη-
ση, μόλις 1,9%, στον συνολικό 
τζίρο του λιανεμπορίου τον Νο-
έμβριο του 2021 σε σύγκριση με 
τον Οκτώβριο του 2021, παρά το 
γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι 
μήνας ενδιάμεσων εκπτώσεων 
και των θεσμών της Black Friday 
και της Cyber Monday. Ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο κύκλος 
εργασιών στο λιανεμπόριο, μη 
συμπεριλαμβανομένων των κλά-
δων τροφίμων και καυσίμων, 
διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο 
του 2021 σε 888,88 εκατ. ευρώ 
έναντι 575,11 εκατ. ευρώ τον 
Νοέμβριο του 2020 και 892,82 
εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 
2019. Η σημαντική αύξηση σε 
σύγκριση με τον Νοέμβριο του 
2020 κατά 54,6% είναι αναμενό-
μενη, καθώς στις 6 Νοεμβρίου 
2020 επιβλήθηκε lockdown στο 
λιανεμπόριο και λειτουργούσαν 
μόνο τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα. Τα στοιχεία δείχνουν επί-
σης ότι ο τζίρος στο λιανεμπό-
ριο δεν έφτασε στα επίπεδα του 
Νοεμβρίου 2019, αλλά κυρίως 
ότι δεν υπήρξε η μεγάλη αύξη-
ση σε σύγκριση με τον Οκτώ-
βριο του 2021, σε αντίθεση με 
ό,τι συνέβαινε τις χρονιές προ 
πανδημίας. Ειδικότερα, ο τζίρος 
στο λιανεμπόριο, εξαιρουμένων 
των κλάδων τροφίμων και καυ-
σίμων, αυξήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2021 σε σύγκριση με τον 
Οκτώβριο του 2020 κατά 7,2% 

(829,46 εκατ. ευρώ τον Οκτώ-
βριο) έναντι αύξησης περίπου 
15% τον Νοέμβριο του 2019 σε 
σύγκριση με τον Οκτώβριο του 
2019. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο 
λιανεμπόριο και ενώ είχαν ξεκι-
νήσει οι ενδιάμεσες εκπτώσεις 
επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 
2021 η υποχρέωση επίδειξης πι-
στοποιητικού εμβολιασμού ή νό-
σησης ή αρνητικού τεστ για την 
είσοδο στα εμπορικά καταστή-
ματα, ενώ έχει μειωθεί κατά μία 
ώρα το ωράριο λειτουργίας τους 
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή.

Στο σύνολο του λιανεμπορί-

ου καταγράφεται αύξηση τον 
Νοέμβριο του 2021 σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο του 2021 κατά 
1,9%. Αξίζει, μάλιστα, να σημει-
ωθεί ότι καταγράφεται μείωση 
των πωλήσεων σε σύγκριση με 
τον Νοέμβριο του 2020, αλλά 
και σε σύγκριση με τον Οκτώ-
βριο του 2021 στις πωλήσεις των 
σούπερ μάρκετ, κάτι που είχε 
επισημανθεί από τις εταιρείες 
ερευνών αγοράς και βεβαίως και 
από τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
Η μείωση του τζίρου τον Νοέμ-
βριο του 2021 σε σύγκριση με 
τον Οκτώβριο του 2021 είναι της 
τάξης του 3,5% και αυτό παρά το 
γεγονός ότι οι τιμές ανά μονάδα 
ήταν υψηλότερες τον Νοέμβριο.

Το «φρένο» στην κατανάλω-
ση τον Νοέμβριο έχει επιση-
μανθεί τόσο από τις αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ όσο και από επι-
κεφαλής των κορυφαίων αλυσί-
δων τεχνολογικών και κατανα-
λωτικών προϊόντων, κυρίως σε 
ό,τι αφορά τις επιδόσεις της τε-
λευταίας Black Friday.

Η ένταση των πληθωριστι-
κών πιέσεων τον ∆εκέμβριο και 
η μεγάλη διασπορά του κορω-
νοϊού λόγω κυρίως της μετάλ-
λαξης «Ομικρον» θεωρείται ότι 
έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μεί-
ωση της κατανάλωσης τον ∆ε-
κέμβριο, παρά το γεγονός ότι 
πρόκειται για τον πλέον κρίσιμο 
μήνα για τον τζίρο του λιανεμπο-
ρίου. Σύμφωνα με την τελευταία 
έρευνα οικονομικής συγκυρίας 
του Ιδρύματος Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο 
δείκτης καταναλωτικής εμπιστο-
σύνης επιδεινώθηκε εκ νέου τον 
∆εκέμβριο του 2021, ύστερα από 
την πρόσκαιρη ανάκαμψη τον 
προηγούμενο μήνα και διαμορ-
φώθηκε στις -43,2 μονάδες (από 
-40,8 τον Νοέμβριο του 2021), 
στα ίδια επίπεδα με τον Ιανου-
άριο του 2021, όταν η χώρα βρι-
σκόταν σε καθεστώς lockdown. 
Μάλιστα, το 44% των νοικοκυ-
ριών εκφράζει αβεβαιότητα για 
τη μελλοντική οικονομική του 
κατάσταση.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε σύγκριση
με τον Οκτώβριο 
τα σούπερ μάρκετ 
εμφανίζουν τον Νοέμ-
βριο μειωμένο κύκλο 
εργασιών κατά 3,5%.

Καθίζηση στο λιανεμπόριο
στη διάρκεια του Νοεμβρίου
Παρά την Black Friday και τις εκπτώσεις, ο τζίρος αυξήθηκε μόλις 1,9%

Πολλαπλά σενάρια που μπορούν 
να προσαρμοστούν στην αρχι-
κή πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ένταξη του 
φυσικού αερίου στην πράσινη 
ταξινομία παρέχει η ελληνική 
πρόταση που κατατέθηκε στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης με τα 
κράτη-μέλη, η οποία ολοκληρώ-
θηκε προχθές, έπειτα από δύο 
μικρές παρατάσεις. Μέσω των 
εναλλακτικών σεναρίων η Ελ-
λάδα επιδιώκει είτε την αύξη-
ση των προβλεπόμενων ορίων 
στις εκπομπές CO2 από τις μονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού 
αερίου, είτε την επέκταση των 
χρονικών ορίων προσαρμογής 
για την αλλαγή καυσίμων, με 
ποσοστά ανάμειξης υδρογόνου. 

Στον ίδιο άξονα κινείται και 
η γερμανική πρόταση για το φυ-
σικό αέριο προς την Επιτροπή, 
όπως διατυπώθηκε στην επι-
στολή του Βερολίνου προς τις 
Βρυξέλλες, μαζί με την κάθετη 
αντίθεσή του στη συμπερίληψη 
της πυρηνικής ενέργειας στην 
πράσινη ταξινομία, χαρακτη-
ρίζοντάς την «επικίνδυνη και 
δαπανηρή».

Η Ελλάδα προτείνει αύξηση 
του ανώτατου ορίου εκπομπών 
CO2 για τις μονάδες φυσικού 
αερίου από τα 279 gr/KWh που 
θέτει η Επιτροπή στο προσχέ-
διο της πρότασής της στα 380-
400 gr/KWh, με το επιχείρημα 
ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 

διαθέσιμη τεχνολογία με αυτά 
τα όρια εκπομπών. Παράλληλα 
προτείνει κατάργηση των ενδι-
άμεσων στόχων για την αλλαγή 
καυσίμου με ποσοστά ανάμειξης 
υδρογόνου (30% έως το 2026 και 
55% έως το 2030) και προσαρ-
μογή σε ποσοστό 100% το 2040, 
με το σκεπτικό ότι δεν είναι εφι-
κτό να υπάρξουν τα επόμενα 
χρόνια τόσο μεγάλες διαθέσιμες 
ποσότητες πράσινου υδρογόνου 
στην Ε.Ε., ενώ και γι’ αυτές που 
θα προκύψουν προτεραιότητα 
θα έχει η βιομηχανία. Μια αντί-
στοιχη πρόταση για τη χρονική 
προσαρμογή αλλαγής καυσίμου 
των μονάδων φυσικού αερίου, 
με κατάργηση των ενδιάμεσων 
ορίων και 100% προσαρμογή το 
2036 κατέθεσε και η Γερμανία. 

Εναλλακτική πρόταση διατυ-
πώνει η Ελλάδα και για την αντι-
κατάσταση ρυπογόνων μονάδων 
(άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαίου) 
με μονάδες φυσικού αερίου. Η 
Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν είναι 
δυνατή η αντικατάσταση μονά-
δων με απόλυτη αναλογία ισχύ-
ος και προτείνει αντικατάσταση 
βάσει ισχύος, όπως προβλέπε-
ται στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το 
οποίο έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.

Οι συμμαχίες
Η τύχη της ελληνικής πρότα-

σης θα κριθεί από τις συμμαχίες 
στο εσωτερικό των κρατών-με-
λών της Ε.Ε. και φαίνεται μέχρι 
στιγμής να έχει εξασφαλίσει τη 

στήριξη –πέραν των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης που πα-
ρουσιάζουν υψηλή εξάρτηση 
από το φυσικό αέριο– της Ιτα-
λίας και της ισχυρής Γερμανίας, 
που μαζί με την Αυστρία και το 
Λουξεμβούργο πρωτοστατούν 
κατά της γαλλικής πρότασης για 
τον χαρακτηρισμό της πυρηνι-
κής ενέργειας ως πράσινης. 

Αστάθμητο παράγοντα απο-
τελούν οι εκ διαμέτρου αντίθε-
τες απόψεις Γαλλίας -  Γερμανί-
ας στο ζήτημα της πυρηνικής 
ενέργειας, καθώς εκτιμάται ότι 
αν τα πράγματα δυσκολέψουν 
πολύ για τη γαλλική πρόταση, 
τότε η Γαλλία θα στραφεί κατά 
του φυσικού αερίου. Παράγο-
ντες με γνώση των διαπραγμα-
τεύσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε. 
δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδε-
χόμενο η Γαλλία να επιδιώξει η 
όλη διαδικασία να οδηγηθεί σε 
παράταση, στην περίπτωση που 

διαφανεί ότι οι συσχετισμοί δεν 
ευνοούν την πυρηνική ενέργεια, 
δεδομένου ότι θα ήταν ένα μεγά-
λο πλήγμα για τον πρόεδρο Μα-
κρόν ενόψει των εκλογών, αφού 
από τον ∆εκέμβριο έχει σηκώσει 
πολύ ψηλά το θέμα μέσω σειράς 
πρωτοβουλιών. 

Η διαδικασία
Η πρόταση της Κομισιόν ανα-

μένεται να κατατεθεί στο Κολέ-
γιο Επιτρόπων το αμέσως επό-
μενο διάστημα. Στη συνέχεια, 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έχουν τέσσερις 
συν δύο μήνες για να εξετάσουν 
την απόφαση, η οποία μπορεί να 
ανατραπεί μόνο με την ψήφο της 
(απλής) πλειοψηφίας των ευρω-
βουλευτών ή της ειδικής πλειο-
ψηφίας των κρατών-μελών (του-
λάχιστον 20 κράτη-μέλη που να 
αποτελούν τουλάχιστον το 65% 
του πληθυσμού της Ενωσης).

Στον «κουμπαρά» των εσόδων 
από τις δημοπρασίες ρύπων θα 
ανατρέξει και φέτος η κυβέρνη-
ση για τη χρηματοδότηση των 
επιδοτήσεων ρεύματος και φυ-
σικού αερίου, οι οποίες –όπως 
προανήγγειλε ο υπουργός Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας– θα συνεχιστούν «και τον 
Φεβρουάριο και για όσο χρεια-
στεί». Τα έσοδα από τους πλει-
στηριασμούς, περίπου 20 εκατ.  
αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων, 
που είχαν προϋπολογιστεί με μέ-
ση τιμή 75 ευρώ ο τόνος στα 1,4 
δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι μπορεί 
να φτάσουν ακόμη και τα 2 δισ., 
καθώς  η μέση τιμή του Ιανου-
αρίου διαμορφώνεται ήδη κατά 
περίπου 10 ευρώ υψηλότερα, 
στα 84 ευρώ ο τόνος. Το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας προκειμένου να διασφαλίσει  
το μέγιστο ποσό για το ταμείο 
ενεργειακής μετάβασης, μέσω 
του οποίου χρηματοδοτούνται 
οι επιδοτήσεις στο ρεύμα και το 
φυσικό αέριο, προχωράει σε νέα 
ανακατανομή των πόρων και φέ-
ρεται αυτή τη φορά να ψαλιδίζει 
εκτός από το ποσοστό του ΕΛΑ-
ΠΕ και το ποσοστό του πράσινου 
ταμείου. Η υπουργική απόφαση 
για την ανακατανομή των εσό-
δων από τους ρύπους γράφεται 
αυτές τις ημέρες από το ΥΠΕΝ 
και σύμφωνα με πληροφορίες 
το ποσοστό του ΕΛΑΠΕ, αν και 
αρχικά εξετάστηκε ακόμη και ο 
μηδενισμός του, φέρεται να πε-
ριορίζεται στο 3,7% από το 4% 
του ∆εκεμβρίου, καθώς μετά και 
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν 
από την πλευρά των παραγωγών 
ΑΠΕ επικράτησε η άποψη ότι θα 
πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει 
ένα ποσό για να μη χάσει μια ση-
μαντική για τη μελλοντική του 
βιωσιμότητα εισροή. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι το ποσοστό του 

ΕΛΑΠΕ, από 60% πριν από την 
ενεργειακή κρίση, «κουρεύτηκε» 
στο 30% τον Οκτώβριο, στο 8% 
στα μέσα Νοεμβρίου και στο 4% 
τον ∆εκέμβριο. Για πρώτη φορά 
αναμένονται και περικοπές στο 
ποσοστό του πράσινου ταμείου 
που προορίζεται για δράσεις χα-
μηλού περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος στη ∆υτική Μακεδονία 
και τη Μεγαλόπολη. Το 4,5% των 
συνολικών πόρων διατίθεται σε 
αυτές τις δράσεις, δηλαδή για 
φέτος περί τα 60-65 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αναμένεται να περι-
οριστεί ανάλογα με το πού θα 
μπει το «ψαλίδι».

Ο ΕΛΑΠΕ θα συνδράμει φέτος 

και άμεσα το ταμείο ενεργεια-
κής μετάβασης με ένα ποσό της 
τάξης των 200 εκατ. ευρώ από 
τις επιστροφές των «υπεραπο-
δόσεων» των ΑΠΕ που αποζη-
μιώνονται με Feed in Premium, 
δηλαδή τις επιστροφές των επι-
πλέον εσόδων που εισέπραξαν 
από τη συμμετοχή τους στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
λόγω των υψηλών τιμών στη 
χονδρεμπορική αγορά.

Μέσω των παραπάνω μέτρων 
η κυβέρνηση διασφαλίζει ένα 
ποσό τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ 
για την αναχαίτιση των αυξήσε-
ων σε ρεύμα και φυσικό αέριο 
φέτος, εκ των οποίων περί τα 
400 εκατ. έχουν διατεθεί ήδη 
για τον Ιανουάριο. 

Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκι-
νήσει η εφαρμογή της ψηφια-
κής κάρτας εργασίας από τους 
κλάδους των τραπεζών και των 
σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός Ερ-
γασίας, Κωστής Χατζηδάκης, είχε 
την πρώτη σύσκεψη με την ομά-
δα έργου για την υλοποίηση της 
ψηφιακής κάρτας εργασίας, «της 
σημαντικότερης μεταρρύθμισης 
του πρόσφατου εργασιακού νό-
μου», όπως χαρακτηριστικά δή-
λωσε. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
η γενική γραμματέας Εργασίας, 
Αννα Στρατινάκη, που συντονίζει 
το έργο και στελέχη της αναδό-
χου εταιρείας ΟΤΕ και των υπερ-
γολάβων 01 Solutions και Ogilvy.

Εκεί συζητήθηκε ο «οδικός 
χάρτης» για την υλοποίηση του 
έργου και αποφασίστηκε ότι η 
μελέτη για την αρχιτεκτονική 
της ψηφιακής κάρτας θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον 
Φεβρουάριο.

Εντός του Φεβρουαρίου, μάλι-
στα, θα ξεκινήσει και διαβούλευ-
ση με τους εργοδότες και τους 
εργαζομένους στους κλάδους 
των τραπεζών και των σούπερ 
μάρκετ, καθώς και με φορείς. Το 
σκεπτικό στο οποίο στηρίχθη-
κε η απόφαση, ώστε η πιλοτική 
εφαρμογή του μέτρου να ξεκι-
νήσει από τους συγκεκριμένους 
κλάδους, ήταν ότι έχουν πολύ-
χρονη εμπειρία στην εφαρμογή 
ψηφιακών συστημάτων ωρο-
μέτρησης και παρουσιολογίου.

Και σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα που συμφωνήθηκε, τον 
Ιούνιο του 2022 θα ξεκινήσει η 
εφαρμογή της από τους συγκε-
κριμένους κλάδους, με στόχο 
στη συνέχεια να επεκταθεί σε 
όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και 
μεγάλες. 

Οπως χαρακτηριστικά δήλω-

σε αμέσως μετά τη συνάντηση 
ο υπουργός Εργασίας Κωστής 
Χατζηδάκης, η ψηφιακή κάρτα 
εργασίας «αρχίζει από όνειρο να 
γίνεται πραγματικότητα». Σύμ-
φωνα με τον υπουργό, το έργο 
ξεκίνησε να υλοποιείται και θα 
προχωρήσει με γρήγορους ρυθ-
μούς, καθώς είναι πρώτη προ-
τεραιότητα για το υπουργείο 
Εργασίας και την κυβέρνηση. 

«Η ψηφιακή κάρτα είναι ένας 
σύγχρονος και πρακτικός μη-
χανισμός για τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων –
ιδιαίτερα του ωραρίου τους– και 
την εξασφάλιση ίσων όρων αντα-
γωνισμού μεταξύ των επιχειρή-
σεων», επισήμανε ο κ. Χατζη-
δάκης, για να συμπληρώσει πως 
«είναι ένα βασικό μέτρο κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και διαφάνειας 
που θα δώσει αποτελεσματικό 
χτύπημα στην υποδηλωμένη και 
αδήλωτη εργασία».

Ναυαρχίδα των μεταρρυθμί-
σεων στην αγορά εργασίας χα-
ρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα 
η γενική γραμματέας Εργασίας, 
Αννα Στρατινάκη, επισημαίνο-
ντας πως η νέα ανεξάρτητη Αρ-
χή του ΣΕΠΕ θωρακίζεται με αυ-
τό το πρωτοποριακό εργαλείο, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται 
η γρήγορη και αποτελεσματική 
λειτουργία του ελεγκτικού μη-
χανισμού.  

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

2 δισ. στον «κουμπαρά»
για τις επιδοτήσεις
σε ρεύμα, φυσικό αέριο

Από τον Ιούνιο η ψηφιακή
κάρτα εργασίας σε τράπεζες
και σούπερ μάρκετ

Υψηλότερα όρια ρύπων
για τις μονάδες φυσικού
αερίου προτείνει η Ελλάδα

Απο τα δικαιώματα 
ρύπων και περικοπές 
σε ΕΛΑΠΕ και πράσινο 
ταμείο θα διασφαλιστεί 
το μέγιστο ποσό για 
το ταμείο ενεργειακής 
μετάβασης.

Τον Φεβρουάριο ξε-
κινάει η διαβούλευ-
ση με τους εργοδότες 
και τους εργαζομένους 
των δύο κλάδων. 

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η Ελλάδα προτείνει αύξηση του ανώτατου ορίου εκπομπών CO2 για τις 
μονάδες φυσικού αερίου από τα 279 gr/KWh που θέτει η Κομισιόν στα 
380-400 gr/KWh, με το επιχείρημα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέ-
σιμη τεχνολογία με αυτά τα όρια εκπομπών.



Ε Λ Λ Α Δ ΑΚυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ● 7  

 
 

Δέκα από τα 20 επαγγέλματα με 
την υψηλότερη απασχόληση 
στην Ελλάδα δεν έχουν καμία 
δυνατότητα τηλεργασίας, γεγο-
νός που συνδέεται με το ιδιαί-
τερα χαμηλό επίπεδο ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρή-
σεων στη χώρα μας. Ο ΣΕΒ, σε 
ειδική ανάλυσή του, επισημαί-
νει βέβαια ότι υπάρχει ένα 18,8% 
των Ελλήνων εργαζομένων που 
μπορεί να εργάζεται εξ αποστά-
σεως, κάτι που ανέδειξε η παν-
δημία και η ανάγκη συνέχισης 
της λειτουργίας της οικονομίας 
με όσο το δυνατόν μικρότερες 
συνέπειες.

Στην πράξη, όπως αναφέρει 
ο ΣΕΒ, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, όλες οι επιχειρήσεις, 
παγκοσμίως αλλά και στη χώρα 
μας, υποχρεώθηκαν στην άμεση 
υιοθέτηση λύσεων τηλεργασίας 
και στην εφαρμογή κάποιου σχή-
ματος τηλεργασίας για μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων. Ετσι, το 
2020, στην Ελλάδα το ποσοστό 
τηλεργασίας ήταν στο 7%, ένα-
ντι 12% του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου (Eurostat LFS, 2021), με 
αποτέλεσμα η χώρα μας να βρί-
σκεται στη 19η θέση μεταξύ των 
27 χωρών της Ε.Ε. Ωστόσο έχει 
υπάρξει σημαντική αύξηση σε 
σχέση με το 2019, όπου το ποσο-
στό ήταν μόλις 1,9%. Σύμφωνα 
με άλλη έρευνα του Eurofound 
(Ιούλιος 2020), τα ποσοστά τη-
λεργασίας είχαν εκτοξευτεί σε 
όλη την Ευρώπη, με αρκετές χώ-
ρες να ξεπερνούν το 50%, και η 
Ελλάδα να φθάνει το 30%.

Ομως, παρά το γεγονός πως 
έχει αυξηθεί η τηλεργασία κατά 
την πανδημία, οι επιστημονικοί 
συνεργάτες του ΣΕΒ εκτιμούν 

πως οι πραγματικές της δυνατό-
τητες είναι ακόμα μεγαλύτερες 
και συμβαδίζουν με τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρή-
σεων. Ηδη πολλές επιχειρήσεις 
αξιολογούν τις δυνατότητες με-
τάβασης, μετά την πανδημία, σε 
ένα υβριδικό μοντέλο με συνδυ-
ασμό τηλεργασίας και φυσικής 

παρουσίας των εργαζομένων. 
Σύμφωνα με μελέτη του Joint 
Research Centre (JRC) σε συν-
δυασμό με στοιχεία απασχόλη-
σης της ΕΛΣΤΑΤ (2019), από το 
σύνολο των 3.911.031 απασχο-
λουμένων στην Ελλάδα προκύ-
πτει ότι ποσοστό 18,8% (734.667 
απασχολούμενοι) απασχολείται 
σε επαγγέλματα με πλήρη δυνα-
τότητα τηλεργασίας, όπως για 
παράδειγμα υπάλληλοι γραφεί-
ου, επαγγελματίες του χρηματο-
οικονομικού τομέα κ.ά.

Ενα ποσοστό 38,8% (1.517.643 
απασχολούμενοι) έχει μερική δυ-
νατότητα τηλεργασίας όπως για 
παράδειγμα πωλητές, μηχανικοί 
κ.ά., ενώ 1.658.721, δηλαδή το 

42,4%, απασχολείται σε επαγ-
γέλματα που δεν έχουν καμία δυ-
νατότητα τηλεργασίας, όπως για 
παράδειγμα οι οδηγοί αυτοκινή-
των, χειριστές μηχανημάτων κ.ά.

Να σημειωθεί εδώ, ότι η δυ-
νατότητα τηλεργασίας για κά-
θε επάγγελμα καθορίζεται κυρί-
ως από τα καθήκοντα εργασίας, 
όπως πνευματικά καθήκοντα κα-
τά τα οποία οι εργαζόμενοι επε-
ξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέ-
ες, κοινωνικά καθήκοντα κατά 
τα οποία οι εργαζόμενοι αλλη-
λεπιδρούν με τρίτους (πελάτες, 
συνεργάτες κ.ο.κ.) και φυσικά 
καθήκοντα για τα οποία απαι-
τείται φυσική παρουσία των ερ-
γαζομένων. Επίσης, καθορίζεται 

από τις μεθόδους εργασίας που 
σχετίζονται με τις μορφές οργά-
νωσης εργασίας, και τα εργαλεία 
εργασίας, δηλαδή τις τεχνολο-
γίες που χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων.

Το γεγονός ότι 10 από τα 20 
επαγγέλματα με την υψηλότερη 
απασχόληση στην Ελλάδα δεν 
έχουν καμία δυνατότητα τηλερ-
γασίας συνδέεται, σύμφωνα με 
τον ΣΕΒ, με το ιδιαίτερα χαμηλό 
επίπεδο ψηφιακού μετασχημα-
τισμού των επιχειρήσεων. Κατά 
συνέπεια, η πρόσβαση σε τεχνο-
λογίες και ο εκσυγχρονισμός των 
αντικειμένων εργασίας μπορεί 
να αυξήσει σημαντικά το ποσο-
στό των εργαζομένων στην Ελ-

λάδα που μπορούν να εργαστούν 
από απόσταση, απολαμβάνοντας 
τα οφέλη της τηλεργασίας.

Ο ΣΕΒ αναφέρεται και στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την τηλερ-
γασία, επισημαίνοντας ότι πολύ 
πρόσφατα προσδιορίστηκαν οι 
προϋποθέσεις και τα ποσά για 
την αποζημίωση των τηλεργα-
ζομένων με σκοπό την κάλυψη 
των σχετικών εξόδων, ενώ υπο-
γραμμίζει ότι για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η τηλεργασία 
είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν 
πολιτικές επανακατάρτισης για 
το σύνολο των τηλεργαζομένων, 
έτσι ώστε να μπορούν να αντα-
ποκριθούν με επάρκεια στα κα-
θήκοντά τους.

Παράλληλα, θεωρεί κρίσιμο 
να ληφθούν όλα τα απαραίτη-
τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, 
ώστε να διασφαλιστεί η δυνα-
τότητα τηλεργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, των οποίων 
το επάγγελμα μπορεί να εκτελε-
στεί από απόσταση ανεξάρτητα 
από οικογενειακή κατάσταση, 
μορφωτικό επίπεδο, κ.λπ., δη-
λαδή να εφαρμοστούν πολιτι-
κές για βελτίωση της κοινωνι-
κής συνοχής.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, το 
στοίχημα της επόμενης ημέρας 
είναι να υιοθετηθούν το ταχύτε-
ρο πολιτικές που θα συμβάλουν 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσε-
ων, με την αξιοποίηση του ψη-
φιακού μετασχηματισμού τους 
και την ανάλογη οργάνωση της 
εργασίας, ενώ για τη μεγιστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων, οι 
επενδύσεις θα πρέπει να κατευ-
θυνθούν σε επιχειρήσεις που 
παράγουν διεθνώς εμπορεύσι-
μα προϊόντα και υπηρεσίες, και 
είναι δεκτικές ψηφιακού μετα-
σχηματισμού.

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το 42,4% των Ελλήνων 
απασχολείται σε επαγ-
γέλματα που δεν έχουν 
καμία δυνατότητα 
τηλεργασίας.

Ψηφιακά ανώριμες οι ελληνικές επιχειρήσεις
Το ποσοστό τηλεργασίας στην Ελλάδα περιορίζεται στο 30%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη υπερβαίνει το 50%
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Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις 
κάποιων ξενοδοχείων σε ορι-
σμένους προορισμούς κατά τη 
διάρκεια των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς, τα ορεινά ξενοδοχεία 
εν γένει παρουσιάζουν για το 
σύνολο της σεζόν τις χαμηλό-
τερες επιδόσεις από κάθε άλ-
λη κατηγορία. Η πανδημία, ο 
περιορισμός στις μετακινήσεις 
στις αρχές του 2021 και, βέ-
βαια, οι βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις τύπου Airbnb, «ενοχοποι-
ούνται» για την εικόνα αυτή.

Σύμφωνα με έρευνα που διε-
νήργησε το Ινστιτούτο Του-
ριστικών Ερευνών και Προ-
βλέψεων για λογαριασμό του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΞΕΕ), τα ορεινά ξενο-
δοχεία αποτελούν το 11% του 
συνόλου των ξενοδοχείων της 
χώρας. Σημειώνεται πως ως 
ορεινά ξενοδοχεία ορίζονται 
αυτά που βρίσκονται σε υψό-
μετρο άνω των 300 μέτρων. 
Με βάση τα στοιχεία του ΞΕΕ 
πρόκειται για 1.106 ξενοδο-
χειακές μονάδες. Μάλιστα, τα 
8 σε κάθε 10 από αυτά προσ-
διορίζονται ως οικογενειακές 
επιχειρήσεις με κριτήριο τον 
αριθμό των δωματίων τους και 
ειδικότερα εκείνα που έχουν 
μέχρι 20 δωμάτια. Πρόκειται 
για 763 μονάδες. Από τα τέ-
λη Νοεμβρίου μέχρι και τα 
μέσα Ιανουαρίου λειτούργη-
σε σταδιακά έως και το 97,2% 
του συνόλου των ορεινών αυ-
τών μονάδων. Ωστόσο η μέση 

πληρότητά τους δεν ξεπέρασε 
το 60%, παρά το γεγονός ότι, 
όπως προαναφέρθηκε, τα τρι-
ήμερα των Χριστουγέννων, 
της Πρωτοχρονιάς και των 
Φώτων, και ειδικά σε προορι-
σμούς πρώτης επιλογής όπως 
για παράδειγμα η Αράχωβα, κι-
νήθηκαν ακόμα και πάνω από 
το 90%. Με βάση την έρευνα 
του ΞΕΕ, στα τέλη Νοεμβρίου 
η μέση πληρότητα στα ορεινά 
ξενοδοχεία ήταν στο 35% και 
ανέβηκε παραμονές των Χρι-
στουγέννων στο 51,3%, για να 

κορυφωθεί στο 59,7% την τε-
λευταία εβδομάδα του χρόνου 
και να υποχωρήσει κατόπιν 
στο 48,3% την πρώτη εβδο-
μάδα του νέου έτους. Μάλι-
στα, με την εκπνοή της εορ-
ταστικής περιόδου, δηλαδή 
την περίοδο 10-16 Ιανουαρί-
ου, η μέση πληρότητα κατέρ-
ρευσε στο 20%. 

Υπογραμμίζεται πως η μέ-
ση πληρότητα δεν αναφέρεται 
μόνο στα Σαββατοκύριακα και 
στις αργίες, αλλά σε ολόκληρη 
την εβδομάδα. Και καθώς φέ-
τος τα ταξίδια ήταν μικρότερης 
διάρκειας και οι αργίες συνέπε-

σαν με Σαββατοκύριακα υπήρ-
ξαν και ημέρες με πολύ χαμηλή 
πληρότητα εντός των εορτών.

Οι τιμές
Αντίστοιχα με τις πληρότη-

τες κινήθηκαν και οι τιμές, με 
τον μέσο όρο να βρίσκεται στα 
μέσα ∆εκεμβρίου στα 65 ευρώ 
ανά δωμάτιο, να ανεβαίνει την 
εβδομάδα των Χριστουγέννων 
στα 89 ευρώ και την επόμενη 
εβδομάδα να διατηρείται στα 
86 ευρώ για να υποχωρήσει 
σταδιακά στα 78 ευρώ τα Φώ-
τα και στα 61 ευρώ στα μέσα 
Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη 
κατηγορία των ορεινών ξενο-
δοχείων, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρο 
Βασιλικό, μαζί με τα ξενοδο-
χεία δωδεκάμηνης λειτουρ-
γίας εν γένει, εμφανίζεται ως 
η περισσότερο πληγείσα από 
την πανδημία. Και είναι αυ-
τή η κατηγορία για την οποία 
το ΞΕΕ εκτιμά πως απαιτού-
νται νέα στοχευμένα μέτρα 
στήριξης, όπως ενδεχομένως 
η αναστολή εξόφλησης των 
επιστρεπτέων προκαταβολών 
που έλαβαν κατά τα προηγού-
μενα δύο έτη της πανδημίας. 
«Τα ελληνικά ξενοδοχεία, παρά 
το βαρύ αποτύπωμα της παν-
δημίας, συνεχίζουν την προ-
σφορά τους στην απασχόληση, 
στις επενδύσεις, στα δημόσια 
έσοδα και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Τα βασικά οικονομι-
κά μεγέθη που αποτυπώνονται 
στην έρευνα για συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες ξενοδοχείων 

καταδεικνύουν την ανάγκη για 
συνέχιση της κρατικής στήρι-
ξης, με στοχευμένα πλέον μέ-
τρα για τη βελτίωση της ρευ-
στότητας και τη στήριξη της 
απασχόλησης», σημειώνει χα-
ρακτηριστικά.

Από την έρευνα αναδεικνύε-
ται μια ακόμα πιο επιβαρυμένη 
κατηγορία ξενοδοχείων: ενώ τα 
ορεινά ξενοδοχεία άνοιξαν σε 
ποσοστό 97% την περίοδο των 
εορτών, κατά την ίδια περίο-
δο τα αστικά ξενοδοχεία ήταν 
ανοιχτά σε ποσοστό 77% (1 
στα 4 ήταν κλειστό). Επιπλέον, 
τις εβδομάδες των εορτών, και 
ενώ τα ορεινά ξενοδοχεία εμ-
φάνισαν πληρότητες που άγ-
γιξαν το 60%, τα ξενοδοχεία 
πόλης λειτούργησαν με εξαιρε-
τικά χαμηλές πληρότητες, μό-
λις στο 33% τον Νοέμβριο και 
συνεχή πτώση, φτάνοντας στο 
20% τον Ιανουάριο του 2022.

Οσον αφορά το σύνολο των 
ελληνικών ξενοδοχείων, ορει-
νών, αστικών, καλοκαιρινών, 
εποχικής και δωδεκάμηνης λει-
τουργίας, το 2021 λειτούργησε 
για κάποια περίοδο το 96% των 
ξενοδοχείων, με μέση πληρό-
τητα 68% τον Αύγουστο και μέ-
ση τιμή του δίκλινου δωματίου 
τα 120 ευρώ τον ίδιο μήνα. Ο 
συνολικός τζίρος τους ανήλθε 
σε 5,48 δισ. ευρώ, δηλαδή 35% 
χαμηλότερος από τον αντίστοι-
χο του 2019, ωστόσο τα ξενο-
δοχεία συνεχούς λειτουργίας, 
που περιλαμβάνουν και τα 
ορεινά, παρουσιάζουν μεσο-
σταθμική μείωση του τζίρου 
κατά 57% σε σχέση με το 2019.

Σημαντική αύξηση του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για την απόκτηση 
ακινήτων στην Ελλάδα μέσω του 
προγράμματος «χρυσή βίζα» κα-
ταγράφεται τον τελευταίο χρόνο 
από Τούρκους, Λιβανέζους, Ιν-
δούς, Ιρανούς και Ρώσους επεν-
δυτές. Πρόκειται για ανθρώπους 
οι οποίοι προέρχονται από χώ-
ρες με σημαντική οικονομική και 
πολιτική αποσταθεροποίηση και 
ως εκ τούτου αναζητούν επεν-
δυτικό «καταφύγιο» και διέξοδο 
σε χώρες της Ε.Ε., που προσφέ-
ρουν προγράμματα επενδυτικής 
μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυ-
τό, η Ελλάδα αποτελεί μία από 
τις πρώτες στάσεις των εν λόγω 
επενδυτών, τόσο λόγω γεωγρα-
φικής εγγύτητας όσο και λόγω 
της ελκυστικότητας του σχετικού 
προγράμματος «χρυσή βίζα», το 
οποίο επιτρέπει τη λήψη άδειας 
παραμονής πέντε ετών, με την 

επένδυση τουλάχιστον 250.000 
ευρώ για την απόκτηση ακινήτων.

Με βάση τα μέχρι σήμερα 
στοιχεία του υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, κατά τη 
διάρκεια του 2021 χορηγήθηκαν 
478 νέες άδειες σε Κινέζους επεν-
δυτές, αύξηση της τάξεως του 8% 
σε σχέση με το 2020. Αντιθέτως, 
οι Ρώσοι έχουν λάβει πλέον 576 
άδειες, σημειώνοντας αύξηση κα-
τά 79% σε ετήσια βάση. Ανοδος 
κατά 71% παρατηρείται και σε 
ό,τι αφορά τις άδειες προς τους 
επενδυτές από τον Λίβανο (304 
άδειες, από 178 στο τέλος του 

2020), ενώ αύξηση κατά 15,5% 
σημειώνεται και σε ό,τι αφορά 
τις άδειες προς Τούρκους επεν-
δυτές, που ανέρχονται πλέον σε 
605, από 524 πέρυσι.

Σύμφωνα με τον Αχιλλέα Ρισβά, 
επικεφαλής της δικηγορικής εται-
ρείας «Ρισβάς και συνεργάτες», 
η οποία είναι και ενεργό μέλος 
του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Μετα-
νάστευσης Επενδύσεων, «από τον 
περασμένο Ιούνιο έχει απογειωθεί 
το επενδυτικό ενδιαφέρον από χώ-
ρες όπως η Τουρκία, ο Λίβανος, η 
Ρωσία, η Ινδία και το Ιράν. Παρα-
τηρούμε ότι χώρες όπου υπάρχει 
σημαντική υποτίμηση του νομί-
σματός τους, όπως π.χ. η Τουρκία, 
ο Λίβανος και το Ιράν, εμφανίζουν 
σημαντική άνοδο του επενδυτικού 
ενδιαφέροντος για την απόκτηση 
ακινήτων στην Ελλάδα». Αντίστοι-
χα, πολλοί Ινδοί έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για την αγορά ακινή-
των στην Ελλάδα, καθώς μετά το 
Brexit αναζητούν χώρες που να 

διευκολύνουν την πρόσβασή τους 
στις χώρες που είναι μέλη της συμ-
φωνίας Σένγκεν. Η εικόνα αυτή θα 
αποτυπωθεί με πολύ μεγαλύτερη 
σαφήνεια τους επόμενους μήνες, 
καθώς έχουν γίνει πολλές αγορα-
πωλησίες, που ακόμα δεν έχουν 
φανεί, εξαιτίας των πολύμηνων 
καθυστερήσεων με την ολοκλή-
ρωση της σχετικής διαδικασίας 
λήψης της άδειας παραμονής.

Με τον τρόπο αυτό υποκαθί-
σταται εν μέρει και η απώλεια 
που παρατηρείται από την αρ-
χή της πανδημίας σε επενδυτές 
από την Κίνα, την Ταϊβάν και 
το Χονγκ Κονγκ. Οσοι προέρχο-
νται από τις εν λόγω χώρες, έχουν 
απουσιάσει από την ελληνική 
αγορά ακινήτων, λόγω της σημα-
ντικής δυσκολίας των ταξιδιών, 
ήδη από την αρχή της πανδημίας, 
αλλά και της ιδιαίτερα αυστηρής 
πολιτικής «μηδενικών κρουσμά-
των» που ακολουθεί ακόμα και 
σήμερα η κινεζική κυβέρνηση.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Εξαιρετικά μικρές 
επιδόσεις για 
τα ξενοδοχεία πόλης 
από τα τέλη 
Νοεμβρίου μέχρι 
τα μέσα Ιανουαρίου.

Εντονη κινητικότητα 
από Τούρκους, 
Λιβανέζους, Ινδούς, 
Ιρανούς και Ρώσους 
επενδυτές.

Χαμηλή πληρότητα για τα ορεινά
ξενοδοχεία στο σύνολο της σεζόν 

Πολιτικές εντάσεις αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για τη «χρυσή βίζα»

Δεν ξεπέρασε το 60%, παρά τις καλές επιδόσεις των εορταστικών τριημέρων

Τα μέτρα που έχει επιβάλει το Πεκίνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
έχουν περιορίσει τη δραστηριότητα των Κινέζων επενδυτών.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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Κορυφαία αγορά προέλευσης 
επισκεπτών στην Αθήνα πα-
ραμένουν οι Ηνωμένες Πολι-
τείες, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία διαδικτυακών αναζη-
τήσεων για την ελληνική πρω-
τεύουσα που επεξεργάστηκε η 
Tourix, ο συμβουλευτικός βρα-
χίονας marketing για τον κλά-
δο του τουρισμού της Google. 
Παρά την πανδημία, το ενδια-
φέρον για ταξίδια στην Αθήνα 
παραμένει ζωηρό.

To 2021, η κατάταξη των δέκα 
χωρών από τις οποίες προήλθαν 
οι περισσότερες αναζητήσεις 
στην πλατφόρμα της Google για 
διαμονή στην Αθήνα απαρτίζε-
ται με φθίνουσα σειρά από ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ιταλία, Κύπρο, Ισραήλ, 
Καναδά, Ολλανδία και Ελβετία.

Εξετάζοντας το ενδιαφέρον 
των παραπάνω 10 χωρών, βάσει 
αναζητήσεων σχετικά με διαμο-
νή στην Αθήνα, πιο μεσοπρόθε-
σμα και ειδικότερα από το 2019 
μέχρι το 2021, προκύπτει πως 
οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασί-
λειο παρέμειναν σταθερά στην 
κορυφή της κατάταξης, ενώ η 
Γαλλία και η Γερμανία δείχνουν 
να είναι οι αμέσως επόμενες ση-
μαντικότερες αγορές, ισχυρο-
ποιώντας τη θέση τους το 2020 
και το 2021, αναφέρει σχετικό 
σημείωμα της Google/Tourix.

Οι αμέσως επόμενες χώρες 
που δείχνουν σοβαρό ενδιαφέ-
ρον για την Αθήνα είναι η Ιταλία 
και η Κύπρος, ενώ η Αυστραλία 
και η Ισπανία που φαίνονταν να 
είναι δυνατές αγορές το 2019, το 
2020 και 2021 είναι εκτός δεκά-
δας. Τη θέση τους έχουν πάρει 
Ελβετία και Ολλανδία.

Συγκριτικά με το 2020, το 
2021 όλες οι παραπάνω χώρες 
παρουσίασαν συνολικά αυξημέ-
νο ενδιαφέρον με εντονότερο 
από ΗΠΑ 59%, Ισραήλ 42% και 
Κύπρο 32%. Μοναδική εξαίρε-
ση αποτελούν οι αναζητήσεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, που 
μειώθηκαν κατά 9%, και από 
τον Καναδά, που μειώθηκαν 
κατά 3%.

Στις αρχές του 2021 και ενώ 
οι περιορισμοί στις διεθνείς με-
τακινήσεις λόγω πανδημίας εί-
χαν επανέλθει, παρατηρήθηκε 

μειωμένο ενδιαφέρον, με τις πε-
ρισσότερες αναζητήσεις όμως 
να προέρχονται σταθερά από 
τις ΗΠΑ, με δεύτερο το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τρίτη τη Γαλλία. Με 
την άρση των μέτρων καραντί-
νας και την έναρξη της καλοκαι-
ρινής περιόδου, οι αναζητήσεις 
παρουσίασαν μεγάλη αύξηση με 
εντονότερη αυτή από ΗΠΑ και 
Γαλλία. Τότε οι μεν ΗΠΑ παρέ-
μειναν στην κορυφή των αναζη-
τήσεων, ενώ η Γαλλία ξεπέρασε 
το Ηνωμένο Βασίλειο, που πα-
ρουσίασε πάντως επίσης μικρή 
αύξηση.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα 
με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος, την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2021, που πε-
ριλαμβάνει τους πιο ισχυρούς 
εποχικά μήνες για τον ελληνι-
κό τουρισμό, οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθη-
καν κατά 371,5% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 
2020 και διαμορφώθηκαν στα 
340 εκατ. Οσον αφορά την ει-
σερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση 
από τις ΗΠΑ την ίδια περίοδο 
αυξήθηκαν κατά 127,2% στις 
211.000. 

Εξάλλου ο ΣΕΤΕ μετά τη μελέ-
τη «Ελληνικός τουρισμός 2030», 
που εκπονήθηκε από την κοινο-
πραξία Deloitte - Remaco, έχει 
προτείνει στην ελληνική κυβέρ-
νηση να στηριχθεί περισσότε-
ρο η προώθηση της Ελλάδας ως 
τουριστικού προορισμού στις 
ισχυρές και μεγάλες αγορές της 
Βόρειας Αμερικής όπως οι ΗΠΑ, 
αλλά και ο Καναδάς.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ 

Μεγάλο ενδιαφέρον
για ταξίδια στην Αθήνα
από τις ΗΠΑ

Oι ΗΠΑ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο παρέμειναν 
σταθερά στην κορυφή 
της κατάταξης, ενώ η 
Γαλλία και η Γερμανία 
δείχνουν να είναι οι 
αμέσως επόμενες 
σημαντικότερες 
αγορές.
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Μπορεί να μην τολμάει να αμφι-
σβητήσει τις ανορθόδοξες από-
ψεις του Τούρκου προέδρου για 
τη νομισματική πολιτική, αλλά 
τουλάχιστον «μετράει» τις επι-
πτώσεις τους. Ο λόγος για την 
κεντρική τράπεζα της Τουρκί-
ας, η οποία αναθεώρησε προς 
τα πάνω τις προβλέψεις για τον 
πληθωρισμό στα υψηλότερα 
επίπεδα που βρέθηκε στα 19 
χρόνια της διακυβέρνησης του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστό-
σο, ελάχιστοι είναι οι επενδυ-
τές που θεωρούν αξιόπιστες 
και τις εκτιμήσεις και τις δη-
λώσεις της.

Σύμφωνα με την κεντρική 
τράπεζα, ο πληθωρισμός εκτι-
νάχθηκε στο 36% τον περα-
σμένο μήνα σε ετήσια βάση 
και αναμένεται να διαμορφω-
θεί το 2022 στο 23,2%. Η προ-
ηγούμενη πρόβλεψη ήταν για 
μέσο πληθωρισμό 11,8% το τρέ-
χον έτος.

Η κεντρική τράπεζα ανα-
φέρει στους βασικότερους πα-
ράγοντες που οδήγησαν στην 
ανοδική αναθεώρηση του δεί-
κτη τιμών καταναλωτή την 
υποτίμηση της λίρας, τις τι-
μές των τροφίμων και το κό-
στος εργασίας. 

Οπως σημείωσε ο διοικη-
τής της κεντρικής τράπεζας 
της Τουρκίας, Σαχάπ Καβτσί-
ογλου, ο πληθωρισμός επη-
ρεάστηκε από μη υγιείς σχη-
ματισμούς τιμών στις αγορές 

συναλλάγματος και η φετινή 
πρόβλεψη επηρεάστηκε από 
τις τιμές εισαγωγής σε λίρες. 
Πάντως, κατά τον Τούρκο κε-
ντρικό τραπεζίτη, αυτά δεν εί-
ναι αποτέλεσμα εσωτερικών, 
αλλά εξωγενών παραγόντων. 
Τα προβλήματα της παγκόσμι-
ας προσφοράς ανεβάζουν τον 
πληθωρισμό, υποστήριξε και 
εκτίμησε πως αναμένει πλεό-
νασμα τρεχουσών συναλλαγών 
φέτος, παρά τις πιέσεις από την 
άνοδο των τιμών του χρυσού 

και της ενέργειας.
Η παγκόσμια ζήτηση και οι 

υψηλές τιμές των εμπορευμά-
των ωθούν τις παγκόσμιες τι-
μές υψηλότερα, δήλωσε στην 
παρουσίαση των εκτιμήσεων 
της κεντρικής τράπεζας για τον 
πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον Καβτσίο-
γλου, ο πληθωρισμός θα υπο-
χωρήσει στο 8,2% έως το τέλος 
του 2023, αντί του 7% που προ-
έβλεπε τον Οκτώβριο. Ο πλη-

θωρισμός των τροφίμων στο 
τέλος του 2022 εκτιμάται στο 
24,2%, σε σύγκριση με 13,9% 
που αρχικά αναμενόταν. Επί-
σης, η κεντρική τράπεζα βλέπει 
τη μέση τιμή του πετρελαίου 
το 2022 να διαμορφώνεται στα 
80,4 δολάρια το βαρέλι.

Οι εκτιμήσεις της κεντρικής 
τράπεζες είναι πολύ πιο αισιό-
δοξες από τις αντίστοιχες της 
αγοράς, με ορισμένες τράπεζες 
της Wall Street να προβλέπουν 
ότι η νομισματική κρίση του 
περασμένου έτους θα μπορού-
σε να ωθήσει τον πληθωρισμό 
πάνω από το 50% γύρω στα μέ-
σα του τρέχοντος έτους.

Εξάλλου και κυβερνητικά 
στελέχη έχουν ήδη προϊδεά-
σει για σημαντική επιδείνωση 
των προοπτικών, με τον υπουρ-
γό Οικονομικών Νουρεντίν Νε-
μπάτι να λέει στους οικονομο-
λόγους το περασμένο Σάββατο 
ότι ο πληθωρισμός θα κορυφω-
θεί περίπου στο 40% τους επό-
μενους μήνες και δεν θα πέσει 
κάτω από το 30% μέχρι το τέ-
λος του έτους.

Οι πιο «αισιόδοξες» προβλέ-
ψεις του Καβτσίογλου θα έδι-
ναν ενδεχομένως στους επεν-
δυτές ενδείξεις για πιο αυστηρή 
νομισματική πολιτική από την 
πλευρά της κεντρικής τράπε-
ζας, δεδομένου μάλιστα ότι 
διέκοψε αυτόν τον μήνα έναν 
κύκλο χαλάρωσης που την οδή-
γησε να μειώσει κατά 500 μονά-

δες βάσης τα επιτόκια σε τέσσε-
ρις διαδοχικές αποφάσεις από 
τον Σεπτέμβριο.

Η κεντρική τράπεζα παρατη-
ρεί τον αντίκτυπο των πρόσφα-
των αποφάσεων για τα επιτόκια 
και επανεξετάζει την πολιτική, 
ενώ δίνει προτεραιότητα στη 

λίρα, τόνισε ο Καβτσίογλου.
Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν 

αρχίσει να δίνουν μικρότερη 
βαρύτητα στα επίσημα στοι-
χεία, καθώς η νομισματική 
πολιτική γίνεται όλο και πιο 
απρόβλεπτη, συνδεδεμένη πε-
ρισσότερο με τις ιδιοτροπίες 

του Ερντογάν παρά με την κα-
θοδήγηση της κεντρικής τρά-
πεζας.

«Η πρόσφατη σταθερότητα 
της λίρας υποστηρίζει την αι-
σιόδοξη προοπτική μας», είπε 
ο Ερντογάν σε τηλεοπτική συ-
νέντευξη την Τετάρτη.

O πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 36% τον περασμένο μήνα σε ετήσια βάση και ως βασικότεροι παράγοντες ανα-
φέρονται η υποτίμηση της λίρας, η αύξηση στις τιμές των τροφίμων και το κόστος εργασίας.
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Οι εκτιμήσεις της είναι 
πολύ πιο αισιόδοξες 
από εκείνες της αγο-
ράς που κάνουν λόγο 
και για πάνω από 50% 
στα μέσα του έτους.

Πληθωρισμό-ρεκόρ 
«βλέπει» η κεντρική 
τράπεζα της Τουρκίας 
Ανεβάζει στο 23,2% από 11,8% τις προβλέψεις της για το 2022
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Ενδεχόμενη διακοπή των εισα-
γωγών ρωσικού αερίου θα είχε 
σοβαρές οικονομικές συνέπειες 
στη Γηραιά Ηπειρο και θα απαι-
τούσε έκτακτα μέτρα για τον πε-
ριορισμό της ζήτησης, σύμφω-
να με ανάλυση της δεξαμενής 
σκέψη Bruegel. Η κλιμάκωση 
της έντασης μεταξύ ∆ύσης και 
Ρωσίας για την Ουκρανία έχει 
εγείρει ανησυχίες για τις ροές 
ρωσικού φυσικού αερίου προς 
την Ευρώπη, ωθώντας την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες να διερευνή-
σουν εναλλακτικές προμήθειες. 
Σε μια ανάλυση που δημοσιεύ-
θηκε, το Bruegel σημειώνει πως, 
εάν η Ρωσία διακόψει συνολικά 
την προμήθεια σε φυσικό αέριο, 
η Ε.Ε. θα χρειαστεί τόσο να αυ-
ξήσει τις εισαγωγές υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) 
όσο και να επιβάλει έκτακτα μέ-
τρα για τη μείωση της ζήτησης, 
όπως το κλείσιμο εργοστασίων, 
ώστε να αποφευχθούν σοβαρές 
ελλείψεις. «Ενα τέτοιο σενάριο 
πολέμου θα συνεπαγόταν δύ-
σκολες και δαπανηρές αποφά-
σεις για την Ευρώπη για να δι-
αχειριστεί συντεταγμένα την 
κατάσταση», είπε στο ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Ρόιτερς η 
Σιμόνε Ταλιαπέτρα, επιστημονι-
κή συνεργάτις του Bruegel. Το 
γεγονός ότι συνεχώς αυξάνο-
νται οι τιμές του φυσικού αερίου 
τους τελευταίους μήνες, εξαιτί-
ας των μικρότερων αποθεμάτων 
και των χαμηλότερων ροών από 
τη Ρωσία, έχει ήδη επιβαρύνει 
τους λογαριασμούς των νοικο-

κυριών των Ευρωπαίων και υπο-
χρέωσε ορισμένες βιομηχανίες, 
που εξαρτώνται από το φυσικό 
αέριο, να περιορίσουν την πα-
ραγωγή τους.

Μεγάλη προμηθεύτρια
Η Ρωσία προμηθεύει περί-

που το 40% του φυσικού αερί-
ου που καταναλώνεται στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, αλλά ο βαθμός 
εξάρτησης ποικίλλει από χώρα 
σε χώρα. Τα κράτη της Κεντρι-
κής και Ανατολικής Ευρώπης, 
με αγωγούς που έχουν σχεδι-
αστεί για την εισαγωγή φυσι-
κού αερίου από την Ανατολή 
και όχι από τη ∆υτική Ευρώπη, 
θα μπορούσαν να βρεθούν ενώ-
πιον σοβαρών ελλείψεων εάν 
η Μόσχα διακόψει τις προμή-
θειες, υπογραμμίζει το Bruegel 
στην ανάλυσή του. Επίσης, σε 
αυτή υπογραμμίζει πως η πλε-
ονάζουσα χωρητικότητα των 
υποδομών επιτρέπει την εισα-
γωγή επιπλέον 17 τεραβατω-
ρών φυσικού αερίου εβδομα-
διαίως από τη Νορβηγία και τη 
Βόρεια Αφρική, ποσότητα που 
αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό 
τις ποσότητες του ρωσικού αε-
ρίου που έφτασαν στην Ευρώπη 
τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστό-
σο, αυτές οι χώρες ενδέχεται να 
μην είναι σε θέση να αυξήσουν 
τις παραδόσεις σε αυτά τα επί-
πεδα, με αποτέλεσμα να χρεια-
στούν και πρόσθετα μέτρα για 
τον περιορισμό της ζήτησης. 
Σε ένα σενάριο με δριμύ ψύχος 
και χωρίς φυσικό αέριο από τη 
Ρωσία, αρχής γενομένης από 

τον Φεβρουάριο, τα αποθέμα-
τα φυσικού αερίου της Ε.Ε. θα 
μπορούσαν να εξαντληθούν μέ-
χρι τα τέλη Μαρτίου, εκτιμά η 
δεξαμενή σκέψης Bruegel. Τα 
πράγματα θα ήταν ακόμη πιο δύ-
σκολα σε περίπτωση διακοπής 
της παροχής ρωσικού φυσικού 
αερίου από τον επόμενο χειμώ-
να και μετά. Η Ευρώπη τότε θα 
εξαναγκαζόταν να περιορίσει 
περαιτέρω τη χρήση φυσικού 
αερίου, έχοντας ως εναλλακτι-

κές την αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας με τη χρήση γαιάν-
θρακα με συνεπαγόμενη αύξηση 
των ρύπων ή το να καθυστερή-
σει το κλείσιμο των πυρηνικών 
σταθμών στη Γερμανία, μια πο-
λιτικώς ευαίσθητη απόφαση.

Ενα άλμα στη ζήτηση υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, 
επίσης, θα μπορούσε να οδη-
γήσει τις τιμές στα ύψη, πλήτ-
τοντας την οικονομία της Ε.Ε. 
και τις φτωχότερες χώρες, που 
θα υποχρεωθούν να αγοράσουν 
το καύσιμο. Οι ευρωπαϊκοί τερ-
ματικοί σταθμοί αεριοποίησης 
και η αχρησιμοποίητη χωρητι-
κότητα αγωγών θα μπορούσαν 
τεχνικά να καλύψουν τις 1.700 
τεραβατώρες φυσικού αερίου 
που λαμβάνει η Ευρώπη από 
τη Ρωσία, με βάση τα δεδομέ-
να του 2021. Στην πράξη, όπως 
ανέφερε στην ανάλυσή του το 
Bruegel, ίσως αυτό να είναι 
απλώς μια άσκηση επί χάρτου, 
δεδομένων της περιορισμένης 

παγκόσμιας ικανότητας υγρο-
ποίησης και των υφιστάμενων 
συμβάσεων των προμηθευτών 
για αποστολή φορτίων υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου στη νο-
τιοανατολική Ασία.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφι-
κό πρακτορείο Ρόιτερς και όπως 
δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματού-
χοι προ ημερών, η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ διεξήγαγε συνομιλίες 
με διεθνείς εταιρείες ενέργειας 
για την παροχή περισσότερου 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, πηγές του κλάδου εί-
παν ότι οι εταιρείες επισήμαναν 
πόσο ανελαστική είναι η συγκε-
κριμένη αγορά. Αμερικανικές 
εταιρείες ενέργειας, οι οποίες 
βασίζονται στη δαπανηρή τε-
χνολογία υδρορωγμάτωσης, 
έχουν μετατρέψει τις ΗΠΑ σε 
σημαντικό εξαγωγέα ενέργειας. 
Εντούτοις, είχαν πληγεί δραστι-
κότερα από τους περισσότερους 
παραγωγούς σε παγκόσμια κλί-
μακα εξαιτίας της πτώσης των 

τιμών το 2020 λόγω πανδημί-
ας. Εργα υποδομών ανεστάλη-
σαν και μόνο μία εγκατάσταση 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
η οποία τελεί υπό κατασκευή, θα 
μπορούσε φέτος να προσθέσει 
επιπλέον χωρητικότητα.

Τέλος, η εκτροπή φορτίων 
φυσικού αερίου προς την Ευρώ-
πη μπορεί να αποδειχθεί ακό-
μη μεγαλύτερος πονοκέφαλος. 
Το φυσικό αέριο πωλείται συ-
νήθως μέσω μακροπρόθεσμων 
συμβάσεων και συνεπώς η ανα-
κατεύθυνσή του προς την Ευ-
ρώπη καθίσταται δυσκολότερη. 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το 
Κατάρ, σύμμαχος των ΗΠΑ στον 
Κόλπο και σημαντικός εξαγω-
γέας υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, ανέφερε πως μπορεί 
να αναδρομολογήσει φορτία, 
όμως τόνισε ότι θα χρειαζόταν 
τη βοήθεια των Αμερικανών για 
να πείσει άλλους αγοραστές να 
αποδεχθούν μια τέτοια κίνηση.

Σε ένα σενάριο με δρι-
μύ ψύχος και χωρίς 
φυσικό αέριο από
τη Ρωσία, από τον Φε-
βρουάριο, τα αποθέμα-
τα της Ε.Ε. θα μπορού-
σαν να εξαντληθούν 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Εκτακτα μέτρα
στην Ε.Ε. αν κλείσουν
οι στρόφιγγες
ρωσικού αερίου
Bruegel: Θα χρειαστούν νέες εισαγωγές

LNG και περιορισμός της ζήτησης

Το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας των μικρότερων αποθεμάτων και των χαμηλότερων 
ροών από τη Ρωσία, έχει ήδη επιβαρύνει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών των Ευρωπαίων και υποχρέωσε ορισμένες βιομηχανίες, που εξαρτώνται 
από το φυσικό αέριο, να περιορίσουν την παραγωγή τους.

Οι επιπτώσεις στο τραπεζικό σύ-
στημα της Ευρωζώνης από εν-
δεχόμενη εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία ανησυχούν την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
η οποία ζήτησε από τα μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
σημαντική έκθεση στην περι-
οχή να προετοιμαστούν για το 
ενδεχόμενο επιβολής διεθνών 
κυρώσεων κατά της Μόσχας. 
Η παρέμβαση της ΕΚΤ, η οποία 
έχει υπό την εποπτεία της 115 
από τις μεγαλύτερες τράπεζες 
της Ευρωζώνης, έρχεται μετά 
την προειδοποίηση των Ηνω-
μένων Πολιτειών προς τη Ρω-
σία για «τεράστιες συνέπειες» 
εάν εισβάλει στην Ουκρανία. 
Οι επαπειλούμενες κυρώσεις 
θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στις διεθνείς τράπεζες με 
εκτεταμένη παρουσία στη Ρω-

σία, συμπεριλαμβανομένης της 
αμερικανικής Citi, της γαλλικής 
Société Générale (SocGen), της 
αυστριακής Raiffeisen καθώς 
και της ιταλικής UniCredit. Αξί-
ζει να επισημανθεί πως, σύμφω-
να με τη βρετανική εφημερίδα 
Financial Times, αξιωματούχοι 
της ΕΚΤ ζήτησαν λεπτομέρει-
ες για το πώς θα χειρίζονταν οι 
τράπεζες διαφορετικά σενάρια, 
όπως o ενδεχόμενος αποκλει-
σμός ρωσικών τραπεζών από 
την πρόσβαση στο σύστημα δι-
εθνών πληρωμών Swift.

Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακα-
νονισμών εκτιμά ότι οι οφει-
λές εταιρειών και οργανισμών 
με έδρα τη Ρωσία σε μεγάλες 
ξένες τράπεζες και στις ρωσι-
κές θυγατρικές τους αυτή τη 
στιγμή ανέρχονται σε περίπου 
121 δισ. δολάρια. Σε 128 δισ. 

δολάρια ανέρχονται, επίσης, 
τα δάνεια και οι καταθέσεις 
από ρωσικές εταιρείες και ορ-
γανισμούς σε ξένες τράπεζες. 
Η SocGen έχει τη μεγαλύτερη 
οικονομική έκθεση στη Ρωσία 
από οποιαδήποτε άλλη ευρωπα-
ϊκή τράπεζα, της τάξεως των 2,6 
δισ. ευρώ, σύμφωνα με έρευνα 
της JP Morgan. Η αυστριακή 
Raiffeisen έχει άνοιγμα 1,9 δισ. 
ευρώ, ενώ η UniCredit έχει 1,4 
δισ. ευρώ. Από πλευράς της, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
έχει εξετάσει τους κινδύνους 
στα διαφορετικά σενάρια, ενώ 
κάλεσε και τις ίδιες τις τράπε-
ζες να κοινοποιήσουν τις λεπτο-
μέρειες των δικών τους εκτι-
μήσεων, καθώς και τα σχέδια 
εκτάκτου ανάγκης, όπως απο-
καλύπτουν πηγές που έχουν 
γνώση των συζητήσεων. 

Συν τοις άλλοις, η ΕΚΤ ζή-
τησε πληροφορίες για την έκ-
θεση στη Ρωσία και στην Ου-
κρανία των τραπεζών Deutsche 
Bank και ING, που είναι οι μεγα-
λύτεροι τραπεζικοί όμιλοι στη 
Γερμανία και στην Ολλανδία, 
αντιστοίχως. Οι Citi, Deutsche 
Bank, SocGen, Raiffeisen και 
ING, όπως και η ΕΚΤ, αρνήθη-
καν να σχολιάσουν τις πληρο-
φορίες. Ανώτερο στέλεχος μιας 
από τις τράπεζες, πάντως, εί-

πε ότι ο βασικός κίνδυνος από 
τις πιθανές κυρώσεις αφορά 
τις ρωσικές επενδυτικές τρα-
πεζικές διαδικασίες. Πρόσθεσε 
ότι ο μεγαλύτερος «συστημικός 
κίνδυνος» θα ήταν εάν η Ρω-
σία αποκοβόταν από το δίκτυο 
πληρωμών Swift, κάτι που θα 
μπορούσε «να έχει αντίκτυπο 
σε ολόκληρο το τραπεζικό σύ-
στημα στη Ρωσία». Ωστόσο, το 
ίδιο στέλεχος τόνισε ότι η ρωσι-
κή κεντρική τράπεζα σχεδιάζει 
να ενεργοποιήσει ένα εγχώριο 
διατραπεζικό σύστημα πληρω-
μών για να αντικαταστήσει το 
Swift, εάν χρειαστεί.

Για μεγάλο οικονομικό κίν-
δυνο, που μπορεί να απειλήσει 
την οικονομία της Ευρώπης από 
την έκρυθμη κατάσταση στα 
σύνορα της Ουκρανίας και της 
Ρωσίας, έκανε λόγο ο Γκεντί-

μινας Σίμκους, διοικητής της 
Τράπεζας της Λιθουανίας και 
μέλος του ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Σε συνέ-
ντευξη του, ο Λιθουανός αξι-
ωματούχος τόνισε πως η κα-
τάσταση αυτή με την ένταση 
μεταξύ των χωρών της ∆ύσης 
και της Ρωσίας στα ουκρανικά 
σύνορα «επιτείνει την αβεβαιό-
τητα – εάν αυτή η αβεβαιότητα 
κλιμακωθεί, θα έχει επιπτώσεις 
στην οικονομία τόσο της Λιθου-
ανίας όσο και της Ευρωζώνης».

Τέλος, ο Γκεντίμινας Σίμ-
κους υπογράμμισε ότι «πρέπει 
να βρούμε τρόπο ως Ευρώπη να 
αποκλιμακώσουμε την ένταση, 
καθώς μια νέα κλιμάκωση θα 
σήμαινε τεράστιες απώλειες, 
όχι μόνο σε όρους οικονομικούς, 
αλλά και σε επίπεδο ανθρωπί-
νων ζωών».

Πριν από λίγους μήνες η Γερμα-
νία έδειχνε να επιβεβαιώνει τη 
φήμη της ως ατμομηχανής της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστό-
σο τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 
τελευταίου τριμήνου του 2021, 
που αναμένονται σήμερα Παρα-
σκευή, φαίνεται να σκιάζουν την 
εικόνα του τρένου υψηλών ταχυ-
τήτων. «Για ένα διάστημα η Γερ-
μανία λειτουργούσε ως πυλώνας 
σχετικής ανθεκτικότητας, ενώ η 
οικονομία της συρρικνώθηκε λι-
γότερο από τις περισσότερες άλ-
λες χώρες στην Ευρώπη το 2020, 
τη χρονιά της πανδημίας. Τον 
περασμένο χρόνο, όμως, κάποιες 
χώρες ανέκαμψαν γρηγορότερα 
και ακόμη και η Ιταλία αναμέ-
νεται να ανακτήσει τα προ της 
πανδημίας επίπεδα στο ΑΕΠ της 
πιο γρήγορα από τη Γερμανία, 
η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα 

μιας χειμερινής ύφεσης», σημει-
ώνουν σε σχετικό δημοσίευμά 
τους οι Financial Times. «Η Γερ-
μανία τα πήγε καλά στο πρώτο 
μισό της κρίσης, αλλά το 2021 τα 
πράγματα αντιστράφηκαν», υπο-
γραμμίζει ο Ζιλ Μοέκ, προϊστά-
μενος οικονομολόγος της γαλλι-
κής ασφαλιστικής εταιρείας Axa, 
προσθέτοντας ότι οι αδυναμίες 
στην οικονομία ήταν εμφανείς 
«πριν από την πανδημία, όταν η 
Γερμανία είχε ήδη προβλήματα». 
Μεγάλο μέρος των προβλημάτων 
της προέρχεται από τη μεγαλύτε-
ρη έκθεσή της στην αναταραχή 
του συστήματος της παγκόσμι-
ας εφοδιαστικής αλυσίδας, που 
έπληξε τη μεταποίηση, καθώς και 
από την ασθενέστερη ανάκαμψη 
στις δαπάνες των νοικοκυριών, 
όπως ανέφεραν οικονομολόγοι.

Αυτόν τον μήνα η γερμανική 

Στατιστική Υπηρεσία υπολόγισε 
ότι η εθνική παραγωγή αυξήθη-
κε το 2021 κατά 2,7%. Και αυτό 
ισοδυναμεί με λιγότερο από το 
μισό από τους αναμενόμενους 
ρυθμούς ανάπτυξης της Γαλλίας 
και της Ιταλίας, και πολύ πιο κά-
τω από την πρόβλεψη για 5,1% 
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, συ-
νολικά. Τα τριμηνιαία στοιχεία 
για το ΑΕΠ της Γερμανίας και της 
Γαλλίας προβλέπεται να επιβε-
βαιώσουν τις αποκλίνουσες επι-
δόσεις των δύο μεγαλύτερων οι-
κονομιών της Ευρωζώνης. 

Οι αναλυτές αναμένουν ότι 
η γερμανική οικονομία θα έχει 
συρρικνωθεί ελαφρά την τελευ-
ταία τριμηνία του 2021 σε σύ-
γκριση με την προηγούμενη, ενώ 
η Γαλλία αναμένεται να αναπτυ-
χθεί κατά 0,5%.

Το ∆ΝΤ απέδωσε επίσης στα 

«προβλήματα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας» την αναθεώρηση προς 
τα κάτω των προβλέψεών του για 
την ανάπτυξη της Γερμανίας από 
4,6% στο 3,8% για το 2022. «Τα 
σοβαρά προβλήματα δηλώνουν 
και τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η κυβέρνηση συνασπισμού 
του καγκελαρίου Ολαφ Σολτς, 
ειδικά καθώς σχεδιάζει να συ-
μπιέσει τις δημόσιες δαπάνες το 
επόμενο έτος, όταν το συνταγ-
ματικό φρένο χρέους της Γερ-
μανίας θα επανέλθει σε ισχύ», 
γράφουν οι Financial Times. Ο 
Πράσινος αντικαγκελάριος και 
υπουργός Οικονομίας και Κλί-
ματος, Ρόμπερτ Χάμπεκ, παρα-
δέχτηκε χθες ότι «οι συνέπειες 
της πανδημίας εξακολουθούν 
να γίνονται αισθητές και αρκε-
τές εταιρείες αγωνίζονται να τις 
αντιμετωπίσουν». 

Συναγερμός και σχέδια εκτάκτου ανάγκης στην ΕΚΤ λόγω της ουκρανικής κρίσης

Μετ’ εμποδίων η ανάκαμψη της Γερμανίας

Το ΔΝΤ απέδωσε στα «προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας» την ανα-
θεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών του για την ανάπτυξη της Γερμανί-
ας από 4,6% στο 3,8% για το 2022.

A
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Ανησυχία για
τις επιπτώσεις
σε τραπεζικά ιδρύματα 
με σημαντικά ανοίγ-
ματα στην περιοχή. 
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Υπερτριπλασιασμό κερδών ανα-
κοίνωσε η Tesla για το δ΄ τρί-
μηνο του 2021, παρά τα προ-
βλήματα στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες, καταφέρνοντας να 
ξεπεράσει εύκολα τις προσδο-
κίες της Wall Street. Ομως, ο 
Ελον Μασκ ανακοίνωσε ότι η 
αυτοκινητοβιομηχανία «παγώ-
νει» τα σχέδια για νέα οχήματα 
λόγω των δυσκολιών στις προ-
μήθειες. Η Tesla ανακοίνωσε 
κέρδη 2,9 δισ. δολαρίων για το 
τρίμηνο, έναντι 903 εκατ. δο-
λαρίων ένα χρόνο νωρίτερα και 
έναντι 2,6 δισ. δολαρίων που 
περίμενε η αγορά. Οι πωλήσεις 
της αυξήθηκαν κατά 65%, στα 
17,7 δισ. δολάρια.

Τα αποτελέσματά της για το 
σύνολο του έτους εμφάνισαν 
κέρδη 7,6 δισ. δολαρίων και 
πωλήσεις 53,8 δισ. δολαρίων. 
Η Tesla παρέδωσε πάνω από 
936.000 οχήματα σε όλο τον 
κόσμο το 2021, αυξημένα κα-
τά 87% από την προηγούμενη 
χρονιά και πάνω από τη μέση 
ετήσια αύξηση κατά 50% που 
προβλεπόταν κατά τη διάρκεια 
πολλών ετών. «∆εν θα παρου-
σιάσουμε νέα μοντέλα οχημά-
των φέτος. ∆εν θα είχε νόημα. 
Θα έχουμε ακόμη περιορισμούς 
στα εξαρτήματα. Θα είμαστε 
έτοιμοι να τα φέρουμε σε πα-
ραγωγή, ελπίζω, του χρόνου», 
σημείωσε ο Mασκ.

Η αγορά περίμενε ότι η Tes-
la θα έβαζε σε παραγωγή το 
ημιφορτηγό Cybertruck, ένα 
μοντέλο Roadster ή ένα αυτο-
κίνητο που θα κοστίζει 25.000 
δολάρια και θα είναι φθηνότε-
ρο από τα άλλα μοντέλα της. Οι 
οπαδοί της αμερικανικής πρω-
τοπόρου βιομηχανίας θα πρέ-
πει να περιμένουν ένα χρόνο 
ακόμη για το ημιφορτηγό και 
έως το 2017 για το roadster.

«Τα εργοστάσιά μας λειτουρ-
γούν κάτω από τη δυναμικό-
τητά τους για αρκετά τρίμηνα, 
καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού 
έγινε ο κύριος περιοριστικός πα-

ράγοντας, ο οποίος είναι πιθα-
νό να συνεχιστεί στη διάρκεια 
του 2022», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της η Tesla. Οι βασικοί 
στόχοι της εταιρείας φέτος θα 
είναι η αύξηση της παραγωγής 
στα υφιστάμενα εργοστάσια, 

ενώ παράλληλα θα αναζητεί το-
ποθεσίες για να αναπτύξει νέες 
μονάδες και να προωθήσει πλή-
ρη αυτοοδήγηση για τα οχήμα-
τά της. Στο Τέξας, η εταιρεία 
άρχισε να παράγει το Model Y 
με 4.680 μπαταρίες. Οι παραδό-
σεις θα ξεκινήσουν μετά την 
τελική πιστοποίηση, η οποία 
θα πρέπει να γίνει «σχετικά 
σύντομα», σύμφωνα με την αυ-
τοκινητοβιομηχανία.

Ανθρωποειδές ρομπότ
Από την άλλη πλευρά, έρχο-

νται πλήρεις δυνατότητες αυ-
τόνομης οδήγησης φέτος και 
ένα ανθρωποειδές ρομπότ βρί-
σκεται σε καλό δρόμο για ανά-
πτυξη, δήλωσε ο Ελον Μασκ. 
Το ανθρωποειδές ρομπότ της 

Tesla μπορεί να είναι το πιο ση-
μαντικό προϊόν στο οποίο ερ-
γάζεται η αυτοκινητοβιομηχα-
νία και έχει τη δυνατότητα να 
είναι πιο σημαντικό από τον 
κλάδο με τα οχήματα, σύμφω-
να με τον Μάσκ.

Η πρώτη χρήση του ρομπότ 
Tesla πιθανότατα θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, εί-
πε ο Μασκ και πρόσθεσε ότι τον 
Αύγουστο η Tesla σχεδίαζε να 
τοποθετήσει κάμερες που χρη-
σιμοποιούνται για το σύστημα 
υποβοήθησης οδηγού Autopilot 
στο κεφάλι του ανθρωποειδούς 
ρομπότ. Ο υπολογιστής που η 
εταιρεία ελπίζει ότι θα επιτρέ-
ψει τελικά στα οχήματά της να 
είναι πλήρως αυτοοδηγούμενα 
θα μπει στον κορμό του bot.

Η αγορά περίμενε ότι η Tesla θα έβαζε σε παραγωγή το ημιφορτηγό Cybertruck (φωτογραφία), ένα μοντέλο Road-
ster ή ένα αυτοκίνητο που θα κοστίζει 25.000 δολάρια και θα είναι φθηνότερο από τα άλλα μοντέλα της. Τα σχέδια 
αυτά, όμως, θα μείνουν στα χαρτιά λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
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Η Tesla «παγώνει» τα νέα μοντέλα
παρά την εκτίναξη των κερδών
Το δ΄ 3μηνο του 2021 σημείωσε κέρδη 2,9 δισ. δολ. από 903 εκατ. πριν από ένα χρόνο 

Η αυτοκινητοβιομη-
χανία παρέδωσε 
πάνω από 936.000 
οχήματα σε όλο 
τον κόσμο το 2021, 
αυξημένα κατά 87% 
από την προηγού-
μενη χρονιά.

Αισθητά ταχύτερα από το αναμε-
νόμενο κινήθηκε η αμερικανική 
οικονομία κατά το τελευταίο τρί-
μηνο του παρελθόντος έτους, ολο-
κληρώνοντας τη χρονιά με μια αξι-
ομνημόνευτη επίδοση. Αλλωστε, 
μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 
6,9% την εν λόγω περίοδο και σε 
σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 
2020, συνολικά το 2021 η οικονο-
μία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε 5,7%, 
δηλαδή περισσότερο από ποτέ τα 
τελευταία 37 χρόνια. Αναφορικά 
τώρα με το τέταρτο τρίμηνο του 
παρελθόντος έτους, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι στις αρχές ∆εκεμ-
βρίου έκανε την εμφάνισή της η 
μετάλλαξη «Ομικρον» και στη συ-
νέχεια εξαπλώθηκε ραγδαία. Το δε 
6,9% της αύξησης του ΑΕΠ, τότε 
αποδείχθηκε πολύ βελτιωμένο σε 
συσχετισμό με το 5,5% των εκτι-
μήσεων των αναλυτών του ειδησε-
ογραφικού πρακτορείου Reuters. 
Αντιθέτως, το 2020, χρονιά την 
οποία στιγμάτισε η πανδημία του 
κορωνοϊού, η οικονομία των ΗΠΑ 
είχε συρρικνωθεί κατά 3,4%, πο-
σοστό που μεταφράζεται και στη 
μεγαλύτερη πτώση των τελευταί-
ων 74 ετών.

Οι υψηλές επιδόσεις εν γένει 
αποδίδονται στα μέτρα στήριξης 
της οικονομίας, στην αύξηση των 
αποθεμάτων από τις μεγάλες επι-
χειρήσεις, στη ζωηρή αγοραστική 
δραστηριότητα των καταναλωτών 
και στις εταιρικές δαπάνες. Τα δε-
δομένα αυτά έρχονται εις επίρρω-
σιν της ανακοίνωσης από την Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πως 
πλέον η αμερικανική οικονομία 
είναι ρωμαλέα και ως εκ τούτου 
είναι απαραίτητη μια πρώτη αύ-
ξηση των επιτοκίων τον Μάρτιο.

Οπως επισημαίνει σχετικά σε 
δημοσίευμά του το πρακτορείο 
Reuters, ο ταχύς βηματισμός της 
αμερικανικής οικονομίας ειδι-
κά τον μήνα ∆εκέμβριο είχε μια 
επιβράδυνση λόγω του δραστι-
κού αντικτύπου της μετάλλαξης 

«Ομικρον» και της αύξησης των 
μολύνσεων. Οι δαπάνες περιορί-
στηκαν, ενώ λόγω των κρουσμά-
των η δραστηριότητα τόσο στα 
εργοστάσια όσο και στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών (εστιατόρια, 
καφέ, ξενοδοχεία, καταστήματα 
κ.ά.) περιορίστηκε εμφανώς. Οι 
επενδύσεις σε αποθέματα εμφά-
νισαν μια αύξηση της τάξεως των 
173,5 δισ. δολαρίων, συνεισφέ-
ροντας 4,9 ποσοστιαίες μονάδες 
στην αύξηση του ΑΕΠ, ήτοι το 
περισσότερο από το τρίτο τρί-

μηνο του 2020. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως αρχής γενομένης από 
την πρώτη τριμηνία του 2021, οι 
επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες προχωρούσαν μειώνοντας 
τα αποθέματά τους.

Οι δαπάνες διαρκούσης της 
πανδημίας μετατοπίστηκαν από 
τις υπηρεσίες στα αγαθά, με απο-
τέλεσμα η ζήτηση αυτή να γεν-
νήσει πιέσεις στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες. Εάν εξαιρεθούν οι δα-
πάνες αποθεμάτων, τότε το ΑΕΠ 
θα είχε αυξηθεί με συγκρατημέ-
νο ρυθμό 1,9%. Θετικά λειτούρ-
γησε και η τόνωση της κατανα-
λωτικής δαπάνης τον Οκτώβριο, 
προτού δηλαδή αναδιπλωθεί ση-
μαντικά λόγω μετάλλαξης. Η δα-
πάνη αυτή συνεισέφερε άνω των 
2/3 της οικονομικής δραστηριό-
τητας και είχε αύξηση 3,3% μετά 
το 2% κατά το δεύτερο τρίμηνο. 
Πάντως, έχει κλονιστεί από τις 
ελλείψεις σε οχήματα και άλλα 
προϊόντα, ενώ η ανεπάρκεια ημι-
αγωγών πλήττει την παραγωγή. 
Τέλος, το εμπόριο δεν συνέβαλε 
στο ΑΕΠ, ενώ επί πέντε διαδο-
χικά τρίμηνα λειτουργούσε ως 
τροχοπέδη.

Συνολικά το 2021 η 
αμερικανική οικονομία 
«έτρεξε» με 5,7%.

Σε υψηλό 37 ετών 
η ανάπτυξη στις ΗΠΑ 

Τα δεδομένα για την ανάπτυξη έρχονται εις επίρρωσιν της ανακοίνωσης 
από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πως πλέον η αμερικανική οικο-
νομία είναι ρωμαλέα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη μια πρώτη αύξηση 
των επιτοκίων τον Μάρτιο.

H προσπάθεια της Facebook να 
φέρει τα κρυπτονομίσματα στο 
μεγάλο κοινό ήταν ένα φιλό-
δοξο εγχείρημα, το οποίο αμ-
φισβητήθηκε σχεδόν από την 
αρχή και πλέον απέτυχε. Σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της Wall 
Street Journal που επικαλείται 
άτομο που γνωρίζει το θέμα, η 
κοινοπραξία που ίδρυσε η μη-
τρική της Facebook, Meta, το 
2019 για να δημιουργήσει ένα 
φουτουριστικό δίκτυο πληρω-
μών, το Diem Association, πω-
λεί την τεχνολογία της σε μια 
μικρή τράπεζα στην Καλιφόρ-
νια που εξυπηρετεί εταιρείες 
bitcoin και blockchain για πε-

ρίπου 200 εκατ. δολάρια.
Ο λόγος για την τράπεζα Sil-

vergate Capital, η οποία είχε 
νωρίτερα συνάψει συμφωνία 
με την Diem για την έκδοση 
ορισμένων από τα αποκαλού-
μενα stablecoins που ήταν στο 
επίκεντρο της προσπάθειας.
Η Facebook ξεκίνησε το έργο 
το 2019 ως libra, παρουσιάζο-
ντάς το ως έναν τρόπο για τους 
δισεκατομμύρια χρήστες του 
κοινωνικού δικτύου να ξοδεύ-
ουν χρήματα τόσο εύκολα όσο 
η αποστολή ενός μηνύματος 
κειμένου. Το libra προσέλκυσε 
γνωστούς συνεργάτες στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο και στις πλη-

ρωμές, συμπεριλαμβανομένων 
των PayPal, Visa και Stripe, οι 
οποίοι συμφώνησαν να συμμε-
τάσχουν στο Libra Association, 
τον όμιλο με έδρα την Ελβετία 
που θα κυβερνούσε το stable-
coin, και να κερδίσουν εκατομ-
μύρια δολάρια ο καθένας για 
την ανάπτυξη του έργου.

Σχεδόν αμέσως, όμως, συνά-
ντησε αντίδραση στην Ουάσι-
γκτον. Οι αξιωματούχοι εξέφρα-
σαν ανησυχίες σχετικά με την 
επίδρασή του στην οικονομική 
σταθερότητα και στο απόρρητο 
των δεδομένων και ανησύχη-
σαν ότι το libra μπορεί να δι-
ευκολύνει την κατάχρηση από 

«ξέπλυμα» χρήματος και χρημα-
τοδότηση τρομοκρατών. Ο πρό-
εδρος της Federal Reserve Τζε-
ρόμ Πάουελ είχε δηλώσει ότι η 
κεντρική τράπεζα έχει σοβαρές 
ανησυχίες. Οι πρώτοι υποστη-
ρικτές αποχώρησαν και ο Μαρκ 
Ζούκερμπεργκ κλήθηκε ενώπιον 
του Κογκρέσου, όπου υπερασπί-
στηκε το σχέδιο της Facebook.
Το 2020 ο όμιλος επιστράτευ-
σε τον πρώην αξιωματούχο του 
υπουργείου Οικονομικών των 
ΗΠΑ και κορυφαίο δικηγόρο 
στην HSBC, Στιούαρτ Λίβι, ως 
διευθύνοντα σύμβουλο και απέ-
συρε το όνομα libra, υιοθετώ-
ντας το diem.

Ναυάγησε το σχέδιο της Facebook για το κρυπτονόμισμα
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Ιδανική φαντάζει η τρέχουσα συγ-
κυρία για την επιτάχυνση της δι-
είσδυσης των ευέλικτων χώρων
εργασίας στην αγορά γραφείων.
Η ανάγκη των επιχειρήσεων για
ευελιξία όσον αφορά τις στεγαστι-
κές τους ανάγκες και η στροφή
προς την τηλεργασία έχουν ως
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση
της ζήτησης για επαγγελματικούς
χώρους που να προσφέρουν τέτοιες
δυνατότητες. Πρόκειται για ένα
εναλλακτικό μοντέλο αξιοποίησης
κτιρίων γραφείων, βάσει του οποίου
μισθώνονται θέσεις εργασίας
(workstations) και όχι τετραγωνικά
μέτρα επιφάνειας. Ετσι, μπορεί να
βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργα-
ζόμενοι από δεκάδες διαφορετικές
εταιρείες. Ταυτόχρονα, η διάρκεια
της μίσθωσης προσομοιάζει στο
μοντέλο των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων, καθώς μπορεί να γίνει ακόμα
και για μία εργάσιμη ημέρα, μία
εβδομάδα, ένα μήνα, ακόμα και
ένα ή δύο χρόνια.

Σήμερα στην ελληνική αγορά
λειτουργούν τουλάχιστον 25 κτίρια
γραφείων με το μοντέλο της ευέ-
λικτης εργασίας. Η αρχή έγινε με
την εμφάνιση της Regus στις αρχές
της δεκαετίας του 2000. Τα επό-
μενα χρόνια προβλέπεται ο διπλα-
σιασμός των ακινήτων αυτών. Η
μεγαλύτερη εταιρεία είναι ο αμε-
ρικανικός όμιλος IWG, που δρα-
στηριοποιείται σε κοινοπραξία με
τον Χρ. Μισαηλίδη, ο οποίος έχει
και τον ρόλο του διευθύνοντος
συμβούλου για την ελληνική αγο-
ρά. Η IWG λειτουργεί πάνω από
10 κτίρια στην Ελλάδα, κυρίως σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω

των σημάτων της, Regus και Spa-
ces. Παράλληλα όμως σχεδιάζει
την ανάπτυξη ενός δικτύου 50-60
κτιρίων ευέλικτης εργασίας σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της περι-
φέρειας, προχωρώντας σε συνερ-
γασίες με ιδιοκτήτες ακινήτων μέ-
σω της μεθόδου της δικαιόχρησης
(franchise). Η IWG είναι και ένας
από τους μεγαλύτερους παρόχους
ευέλικτων χώρων εργασίας διε-
θνώς, καθώς φιλοξενεί πάνω από
2,5 εκατ. εργαζομένους παγκο-
σμίως.

Ο υπολογισμός του κόστους
ενοικίασης γίνεται βάσει ημερών,
μηνών ή και ετών, ενώ εξαρτάται
και από τον αριθμό των ατόμων
που θα κάνουν χρήση των χώρων
και το είδος των χώρων αυτών.
Ενδεικτικά, στο κέντρο της Αθήνας
οι τιμές για χρήση μηνός μπορεί
να κυμανθούν μεταξύ 70-350 ευ-
ρώ/μήνα/άτομο, με το κόστος να
ελαττώνεται αναλογικά με το διά-
στημα χρήσης και τον αριθμό των
χρηστών, φτάνοντας να κυμαίνεται
από 5 έως 13 ευρώ/άτομο/μήνα
για χρήση 24 μηνών. Στους ευέ-
λικτους αυτούς χώρους παρέχονται
πολλαπλές επιλογές και υπηρεσίες,
όπως ατομικά γραφεία σε κοινό-
χρηστο χώρο, γραφεία αποκλει-
στικής χρήσης ή ακόμα και αυτο-
τελείς γραφειακοί χώροι, αίθουσες
συσκέψεων, αίθουσες εκπαίδευ-
σης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων,
δυνατότητα σταθερής ατομικής
τηλεφωνικής γραμμής, υπηρεσίες
υποδοχής και γραμματειακής υπο-
στήριξης, ακόμα και εγκατάσταση
φορολογικής έδρας και επαγγελ-
ματική διεύθυνση.

Η μεγάλη αυτή ευελιξία ταιριά-
ζει γάντι στις συνθήκες που έχουν

διαμορφωθεί στην οικονομία την
τελευταία διετία, δηλαδή από το
ξέσπασμα της πανδημίας και μετά.
Ωστόσο, στελέχη της αγοράς εκτι-
μούν ότι το μοντέλο των ευέλικτων
χώρων εργασίας θα γνωρίσει ακό-
μα μεγαλύτερη άνθηση τα επόμενα
χρόνια, καθώς η υβριδική εργασία
θα αποτελέσει καθημερινότητα
για τη μεγάλη πλειονότητα των
επιχειρήσεων. Η δυνατότητα των
εργαζομένων να πηγαίνουν στο
γραφείο κάποιες μέρες την εβδο-
μάδα και τις υπόλοιπες να εργά-
ζονται από το σπίτι, ή από κάποιον
χώρο ευέλικτης εργασίας που να
βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους,
ήδη φαίνεται πως αρχίζει να κα-
θιερώνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Μι-
σαηλίδη, «το μέλλον της εργασίας
είναι υβριδικό. Σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποίησε η IWG κατά
τους τελευταίους 18 μήνες σε διε-
θνές επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι
το 79% των εργαζομένων θα λάβει
υπόψη την πολιτική της επιχεί-
ρησης για τηλεργασία κατά τη δια-

δικασία απόφασης για τον νέο ερ-
γοδότη. Από την πλευρά τους, οι
επιχειρήσεις βλέπουν αύξηση της
παραγωγικότητας των εργαζομέ-
νων κατά 40% εφόσον εφαρμο-
στούν βέλτιστες πρακτικές για την
εργασία εξ αποστάσεως». Η μελέτη
της IWC κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι το 72% των εργαζομένων νιώθει
ότι η εργασία από το σπίτι τούς
κάνει πιο παραγωγικούς, ενώ το
62% πιστεύει ότι η τηλεργασία
έφερε πιο κοντά τους εργαζομέ-
νους, καθώς μέσω του υπολογιστή
όλοι μπήκαν στα σπίτια όλων.

Ασφαλώς, η ανάπτυξη τέτοιων
χώρων στην ελληνική αγορά δεν
είναι πάντα εύκολη. Στο τελευταίο
συνέδριο ακινήτων Prodexpo, ο
κ. Μισαηλίδης είχε σημειώσει τις
δυσκολίες που υπάρχουν, τονί-
ζοντας ότι «οι ζητούμενες τιμές
μίσθωσης παλιών ακινήτων κα-
ταγράφουν σημαντική αύξηση
εσχάτως χωρίς κάποιον ιδιαίτερο
λόγο. Ορισμένοι ιδιοκτήτες ζητούν
υψηλά ενοίκια απλώς επειδή εγ-
καινιάστηκε ένα σύγχρονο κτίριο
γραφείων σε κοντινή απόσταση
από το δικό τους. Ετσι, βλέπουμε
το παράδοξο φαινόμενο να αυξά-
νονται οι τιμές ενοικίασης, την
ίδια στιγμή που οι περισσότερες
εταιρείες προχωρούν σε μείωση
των τετραγωνικών μέτρων που
χρησιμοποιούν, μια τάση που θα
κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια του
2022», κατέληξε.

Αυξάνεται
η ζήτηση
για γραφεία
τύπου Airbnb
Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται
διπλασιασμός τους στην αγορά ακινήτων

<<<<<<

Στα κτίρια μισθώνονται
θέσεις εργασίας και οι
χώροι είναι διαθέσιμοι
από μερικές ώρες μέχρι
και ολόκληρο χρόνο.

Σήμερα στην ελληνική αγορά λειτουργούν τουλάχιστον 25 κτίρια γραφείων με το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας.

Ενας ακόμα καθοριστικός λόγος
που ευνοεί την περαιτέρω ανά-
πτυξη των ευέλικτων χώρων ερ-
γασίας και στην ελληνική αγορά
είναι το γεγονός ότι μπορούν
να συμβάλουν στη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα μέσω του περιορισμού
των μετακινήσεων και της εξοι-
κονόμησης εργατοωρών, στοι-
χεία καθοριστικά και για τη συμ-
μόρφωση των μεγάλων εταιρει-
ών με τα κριτήρια ESG.

Σύμφωνα με την IWG, οι ευέ-
λικτοι χώροι εργασίας συμβάλ-
λουν στη μείωση του φυσικού
χώρου που καταλαμβάνει ένας
εταιρικός μισθωτής – και, κατά
συνέπεια, μειώνεται το αποτύ-
πωμα άνθρακα. Σε ένα ευέλικτο
γραφείο, οι χώροι εργασίας είναι
κοινόχρηστοι, επομένως απαι-
τείται μικρότερος χώρος και λι-
γότερα γραφεία, ειδικά εάν το
προσωπικό εργάζεται από το
σπίτι ή εκ περιτροπής σε ένα
κεντρικό γραφείο μερικές φορές
την εβδομάδα.

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς
τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το
39% των εκπομπών CO2 παγ-

κοσμίως και, εκτός από τον άν-
θρακα που ενσωματώνεται στις
κατασκευές, τα κτίρια γραφείων
είναι σημαντικοί καταναλωτές
ενέργειας τόσο για θέρμανση
όσο και για κλιματισμό. Με τον
τρόπο αυτό, οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που επινοικιάζουν τα κτί-
ριά τους σε ευέλικτη βάση χρη-
σιμοποιούν πιο αποτελεσματικά
τα φυσικά τους περιουσιακά
στοιχεία και προσφέρουν στους
ενοικιαστές τους την ευκαιρία
να βελτιώσουν την ενεργειακή
τους απόδοση.

Αντίστοιχα, οι εταιρείες που
εφαρμόζουν υβριδικές μορφές
απασχόλησης, εντάσσοντας και
ευέλικτους χώρους εργασίας
στη στρατηγική τους, συμβάλ-
λουν στη μείωση των μετακι-
νήσεων.

Σύμφωνα με την οικονομική
έρευνα «Regus 2019», όταν επι-
τρέπουμε στους ανθρώπους να
εργάζονται πιο κοντά στο σπίτι
τους εξοικονομούνται κατά μέ-
σον όρο 7.416 ώρες μετακίνησης
ανά κέντρο της εταιρείας ετη-
σίως, που ισοδυναμεί με 118 με-
τρικούς τόνους άνθρακα.

«Πράσινο» πλεονέκτημα
για μεγάλες εταιρείες

Μια αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι
έχουμε μεγάλο βαθμό προσαρμο-
στικότητας.  Θα μου πείτε πως τα
πάντα είναι σχετικά και δεν θα
διαφωνήσω μαζί σας, αλλά αν εξαι-
ρέσουμε τα άκρα – δηλαδή αυτούς
που ενδεχομένως μεγάλωσαν σε
μια «γυάλα» και αυτούς που μεγά-
λωσαν σε ζούγκλα – το μεγάλο με-
ταξύ τους κομμάτι προσαρμόζεται
σε νέες συνθήκες σχετικά εύκολα.
Και τα άκρα στο τέλος προσαρμό-
ζονται, αλλά ενδεχομένως να απαι-
τηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια και
περισσότερος χρόνος.

Εδώ και δύο χρόνια όλοι ζούμε
μια νέα καθημερινότητα.  Μια κα-
θημερινότητα με περιορισμούς
στην ελευθερία μας, με επαυξη-
μένα μέτρα προστασίας της υγείας
μας, με συνεχές άγχος για το αν
θα τα καταφέρουμε να ξεγλιστρή-
σουμε των διαφόρων μεταλλάξεων
του ιού, για θέματα που άπτονται
όλου του φάσματος της ύπαρξής
μας, μέχρι και για το αν θα πάρουμε
τη ζωή μας πίσω όπως την ξέραμε
πριν όλο αυτό.

Είχαμε την ευκαιρία να ανα-
τρέξουμε σε όλα όσα ζούσαμε πριν
και είδαμε κάτω από άλλο φακό.
Υπό το βάρος των νέων συνθηκών,
λοιπόν, πολλοί έλαβαν αποφάσεις
για αναθεώρηση ουσιαστικών στοι-
χείων της ζωής τους και έβαλαν

μπρος να τα τις υλοποιήσουν έτσι
ώστε να αναπροσαρμοστούν στο
νέο περιβάλλον.

Ένα βασικό παγκόσμιο φαινό-
μενο που παρατηρείται είναι η
εξέλιξη στο κεφάλαιο της στέγα-
σης.  Είδαμε πως με την εφαρμογή
των παρατεταμένων lockdown
σημειώθηκε μια τάση φυγής μα-
κριά από τα κέντρα των πόλεων
προς τα έξω.  Αυτή η αποκέντρωση
στηριζόταν σε δύο ουσιαστικά
στοιχεία: πρώτον, την εκτεταμένη
εφαρμογή της τηλεργασίας και
δεύτερον, την ανάγκη διαβίωσης
σε πιο άνετους χώρους που μεταξύ
πολλών άλλων, να είναι πιο κοντά
στην φύση, που να δίνουν την ευ-
καιρία για πιο καθαρό αέρα, που

να επιτρέπουν την πιο ελεύθερη
άσκηση, που να μειώνουν δραστι-
κά τις πιθανότητες συγχρωτισμού.

Παρόλο που εμείς εδώ στην χώ-
ρα μας δεν έχουμε μεγαλουπόλεις,
αλλά αντίθετα ένα σεβαστό πο-
σοστό κόσμου έχει το δικό του
άνετο σπίτι ή άνετο διαμέρισμα,
αποτυπώθηκαν κάποιες ανάλογες
τάσεις από νεοεισερχόμενους στο
ιδιοκτησιακό οικιστικό κομμάτι

της κτηματαγοράς. Αυτές οι τάσεις
λαμβάνουν την μορφή της ζήτησης
για κατοικίες επί εδάφους ή για
πιο άνετα διαμερίσματα σε μικρές
πολυκατοικίες.  Παρόλο που γενικά
και διαχρονικά υπάρχει προϊόν να
ανταποκριθεί σε τέτοιες απαιτήσεις
της ζήτησης, εντούτοις βλέπουμε
πιο ορθολογικές προσεγγίσεις από
πλευράς της προσφοράς. Αυτό
έχει να κάνει και με άλλου είδους

προσαρμογές της προσφοράς προς
τη μεριά της ζήτησης και δη με
την οικονομική προσιτότητα.  

Τι εννοώ με αυτό; (Ευτυχώς) οι
νέες γενιές δεν έχουν το βίτσιο
που χαρακτήριζε τις προηγούμε-
νες, δηλαδή το να αποκτήσουν
επαύλεις δυσανάλογου κόστους
σε σχέση με τις πραγματικές τους
οικονομικές δυνατότητες.  Επιλέ-
γουν την λειτουργικότητα αντί

του μεγέθους, την απλότητα αντί
του βαρυφορτωμένου και την εκτε-
νή χρήση σύγχρονων γκάτζετ –
οικιστικών εφαρμογών για να ελέγ-
χουν τα πάντα από το κινητό τους
και να είναι ταυτόχρονα ενεργει-
ακά πιο σωστοί.

Επιπλέον, κακά τα ψέματα, το
κόστος έχει ανέβει δραστικά και
αυτό αυτόματα τους οδηγεί σε
ανάλογες προσαρμογές.

Η ανάγκη λοιπόν για μικρομε-
σαίες οικιστικές λύσεις είναι ήδη
εδώ και η αγορά θα πρέπει να ρα-
φινάρει το μοντέλο της στο έπα-
κρον παρουσιάζοντας όμορφες,
λειτουργικές και οικονομικές λύ-
σεις έτσι ώστε το επενδυτικό κοινό
να μπορεί να τοποθετείται με σι-
γουριά.

Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία
πως τα ακίνητα είναι ίσως η μο-
ναδική πραγματική επενδυτική
επιλογή στην χώρα μας, γεγονός
που αποδεικνύεται συνεχώς στην
πορεία του χρόνου τόσο σε ύψος
επενδυτικών κεφαλαίων όσο και
σε αριθμούς ακινήτων.  Αυτό όμως
συνάμα σημαίνει πως δεν υπάρχει
δικαιολογία να μην είμαστε εξαί-
ρετοι στο τι προσφέρουμε.

Προσαρμοστικότητα ανθρώπινης φύσης και αγοράς ακινήτων

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Η ανάγκη για μικρομε-
σαίες οικιστικές λύσεις
είναι ήδη εδώ και η αγο-
ρά θα πρέπει να ραφι-
νάρει το μοντέλο της
στο έπακρον παρουσιά-
ζοντας όμορφες, λει-
τουργικές και οικονομι-
κές λύσεις.

Οι νέες γενιές επιλέγουν την λειτουργικότητα αντί του μεγέθους, την απλότητα αντί του βαρυφορτωμένου και την
εκτενή χρήση σύγχρονων γκάτζετ – οικιστικών εφαρμογών για να ελέγχουν τα πάντα από το κινητό τους και να είναι
ενεργειακά πιο σωστοί.
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Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Λένε ότι ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους 
Μότσαρτ συνέθεσε τη μουσική 
της όπερας «Οι γάμοι του Φίγκα-
ρο» σε μόλις έξι εβδομάδες. Iσως 
στο μυαλό του Αντόνιο Σαλιέρι να 
ήταν ακόμα λιγότερες. Ο μύθος τον 
θέλει να είναι το παιδί-θαύμα του 
18ου αιώνα που είχε αναστατώσει 
την αυλή της Βιέννης με τη μουσι-
κή του ιδιοφυΐα και τον ιδιόρρυθμο 
χαρακτήρα του, εξοργίζοντας τον 
συντηρητικό, θρησκευόμενο, ομό-
τεχνό του Αντόνιο Σαλιέρι.

Το 1825, λίγο πριν ο Σαλιέρι 
αφήσει την τελευταία του πνοή, 
διαδόθηκε η φήμη ότι εκείνος ήταν 
υπεύθυνος για τον θάνατο του Μό-
τσαρτ, ο οποίος πέθανε πρόωρα 
στα 35 του χρόνια. Σε αυτή τη φή-
μη βασίζεται ο Ρώσος συγγραφέας 
Αλεξάντερ Πούσκιν και γράφει το 
θεατρικό έργο «Μότσαρτ και Σα-
λιέρι», παρουσιάζοντας τον πρώτο 
ως την απόλυτη μουσική ιδιοφυ-
ΐα και τον δεύτερο ως τον μεγάλο 
αντίζηλό του που θέλει να τον κα-
ταστρέψει.

Αυτό ήταν. Τον 19ο αιώνα, ο επί-
σης Ρώσος συνθέτης Ρίμσκι-Κόρ-
σακοφ μετέτρεψε την παράσταση 
σε όπερα και το 1979 ο Βρετανός 
θεατρικός συγγραφέας Πίτερ Σά-
φερ έγραψε το «Αμαντέους», βάζο-
ντας τον μετανιωμένο Σαλιέρι να 
διηγείται τις αναμνήσεις από τη 
ζωή του με τον Μότσαρτ. Ο Μίλος 
Φόρμαν μετέφερε το έργο στο σινε-
μά (1984), σαρώνοντας τα βραβεία 
(οκτώ Οσκαρ) και διατηρώντας ζω-
ντανό το μυθικό δίδυμο.

Τι είναι αυτό, όμως, που έκανε 
τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο 
να μπει στο μυαλό του Σαλιέρι; 
«∆εν με ενδιαφέρει ούτε η ζωή του 
Μότσαρτ ούτε η εποχή του», μας 
λέει κατηγορηματικά ο σκηνοθέ-
της της παράστασης «Αμαντέους» 
και μας ξαφνιάζει. Για τον ίδιο, ο 
πυρήνας του έργου βρίσκεται αλ-
λού. «Με απασχολεί ο εφιάλτης 
τού να κυνηγάς μια ζωή που δεν 
είναι η ζωή σου, του να ζεις απο-
μακρυσμένος από τον πραγμα-
τικό σου εαυτό και να μην είσαι 
ποτέ ευτυχισμένος», σημειώνει 
και προσθέτει ότι και οι δύο χαρα-
κτήρες μοιάζουν περισσότερο απ’ 
όσο νομίζουμε. «Και οι δύο είναι 
δυστυχισμένοι και νιώθουν απο-
τυχημένοι. Ο Μότσαρτ είναι σε 
πλήρη επικοινωνία με το ταλέντο 
του και την έμπνευση αλλά απο-
μακρυσμένος από τον υπόλοιπο 
εαυτό του και πεθαίνει δυστυχής, 
κυνηγώντας την αγάπη και την 
αποδοχή. Είναι η άλλη όψη του 
ίδιου νομίσματος», υπογραμμίζει.

Για να αναδείξει αυτά τα ερω-
τήματα και όσα τον συγκινούν 
προσωπικά μέσα στο έργο, ο κ. 
Παπασπηλιόπουλος λέει ότι δεν 
διστάζει να «παραβιάσει» τα πά-
ντα για να το κάνει. Με άλλα λό-
για, μην περιμένετε να δείτε στο 
∆ημοτικό Θέατρο Πειραιά λευκές 
περούκες με μπούκλες, πολυτελή 
σαλόνια, χρυσοκέντητους φρα-
μπαλάδες ή τα πολιτικά και τα-
ξικά θέματα που ενυπάρχουν μέ-
σα στο έργο. Υπάρχει η αίσθηση 
της εποχής, αλλά με έναν τρόπο 
αφαιρετικό και καθώς η παράστα-
ση εκτυλίσσεται στο μυαλό του 
Σαλιέρι. Οι σκηνές μοιάζουν να 
έχουν την υφή του ονείρου και 

των επιθανάτιων αναμνήσεων, 
που άλλα πράγματα τα μεγεθύ-
νουν, άλλα τα κρύβουν και άλλα 
τα διαστρεβλώνουν, με αρκετές 
όμως δόσεις χιούμορ.

Ωστόσο, αυτό που δεν θυσιά-

ζεται είναι η μουσική. Ενα κουι-
ντέτο εγχόρδων θα παίζει ζωντανά 
τα έργα του συνθέτη που ακούγο-
νται στο έργο του Σάφερ, με τον 
ηθοποιό Γιάννη Νιάρρο, που υπο-
δύεται τον Μότσαρτ, στο πιάνο. 

Οι συνθέσεις θα είναι γνώριμες 
αλλά και λίγο «πειραγμένες» από 
τον ∆ημήτρη Σιάμπο, που έχει τη 
μουσική επιμέλεια της παράστα-
σης, έτσι όπως (υποτίθεται πως) 
τις άκουγε ο Σαλιέρι και «του τρυ-
πούσαν το μυαλό», όπως συμπλη-
ρώνει ο κ. Νιάρρος. Τα τρία τε-
λευταία χρόνια ο ηθοποιός και 
μουσικός μελετά τον χαρακτή-
ρα αλλά και τη μουσική του Μό-
τσαρτ, που δεν είχε την ευκαιρία 
να τη συναντήσει στο παρελθόν. 
«Η Φαντασία νούμερο 3 σε Λα μι-
νόρε είναι το αγαπημένο μου έργο 
του», σχολιάζει, «διότι είναι από 
τα σκοτεινά του έργα που εκφρά-
ζει μια θλίψη, δεν είναι εύθυμο 

όπως ήταν τα περισσότερα εκτός 
του Ρέκβιεμ».

Αυτές οι αντιθέσεις του Μό-
τσαρτ, η ακροβασία του ανάμεσα 
στο φως και στο σκοτάδι, η παιδι-
κότητα και ο ναρκισσισμός του, η 
υψηλή τέχνη και η έλλειψη ενσυ-
ναίσθησης για τους άλλους είναι 
που κάνουν τον ρόλο ιδιαίτερο για 
τον ηθοποιό. «Το έργο αφορά πε-
ρισσότερο τη σχέση του καλλιτέ-
χνη με τον εαυτό του και με τους 
άλλους καλλιτέχνες, τι σημαίνει 
να είσαι καλός ή ο καλύτερος, και 
πώς συνδιαλεγόμαστε με αυτές 
τις σκέψεις μέσα μας συνεχώς. Οι 
περισσότεροι γνωρίζουμε τη μα-
ταιότητα αυτής της σκέψης, αλ-
λά συνεχίζει και μας τροφοδοτεί», 
σημειώνει και σχολιάζει ότι όλοι οι 
καλλιτέχνες θα περάσουν στιγμές 
που θα νιώσουν Σαλιέρι και άλλες 
στιγμές, Μότσαρτ.

Ο Σαλιέρι, προσθέτει ο κ. Νιάρ-
ρος, είναι πιο συγκινητικός ως χα-
ρακτήρας. Είναι αυτός άλλωστε 
που υφίσταται τις πιο μεγάλες 
συναισθηματικές μεταβολές και 
από τους πρώτους που καταλαβαί-
νουν ότι η μουσική του Μότσαρτ 
θα ακούγεται για πάντα. Στο έργο, 
η ατσαλένια πίστη του στον Θεό 
συντρίβεται όταν καταλαβαίνει 
το μέγεθος του ταλέντου του πο-
λυγραφότατου συνθέτη. «Ενιωσε 
έναν βαθύ πόνο όταν κατάλαβε ότι 
ο Μότσαρτ ήταν η φωνή του Θεού 
και όχι εκείνος. Με Αυτόν βάλλε-
ται, και το πεδίο της μάχης γίνεται 
ο Μότσαρτ», μας λέει ο ηθοποιός 
Νίκος Ψαρράς που ενσαρκώνει τον 
απαιτητικό ρόλο.

Αλλωστε το κείμενο του Σάφερ 
αρχίζει και τελειώνει με εκείνον, 
υπέργηρο αφηγητή στην αρχή και 
νέο συνθέτη λίγο αργότερα, με μο-
ναδικό στόχο να διαλύσει τον μέθυ-
σο, γυναικά, βωμολόχο αλλά υπερ-
ταλαντούχο Μότσαρτ. Είναι ένας 
παρεξηγημένος και δυστυχισμένος 
άνθρωπος, σημειώνει ο κ. Ψαρράς, 
που στο τέλος της ζωής του ζητάει 
συγχώρεση.

Τον συγκλονίζει μια φράση που 
λέει προς το τέλος του έργου: «Με-
τριότητες παντοτινές, τωρινές και 
του μέλλοντος, μας δίνω άφεση 
αμαρτιών». Πώς την ερμηνεύει ο 
ίδιος; «Στη ζωή δεν μπορούμε να 
είμαστε παντού πρώτοι, και δεν 
πειράζει. Το ταλέντο πρέπει να το 
θαυμάζεις και να το αναγνωρίζεις 
όταν το βλέπεις γύρω σου, όχι να 
το καταστρέφεις».

 

 «Αμαντέους». Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, από 5 Φεβρουαρίου. Το 

έργο είχε ανεβεί και το 1984 από τον 
θίασο Φέρτη - Ντενίση.

«Μετριότητες, μας δίνω άφεση αμαρτιών»
Οι συντελεστές της παράστασης «Αμαντέους» μιλούν για όσα διδάσκει η σχέση Μότσαρτ - Σαλιέρι

Στη σκηνή του ∆ημοτικού Θεάτρου Πειραιά δεν θα δείτε λευκές περούκες με μπούκλες και χρυσοκέντητους φραμπαλάδες. Υπάρχει η αίσθηση της εποχής, 
αλλά με έναν τρόπο αφαιρετικό και καθώς η παράσταση εκτυλίσσεται στο μυαλό του Σαλιέρι.

Αριστερά, ο Νίκος Ψαρράς (Σαλιέρι) και ο Γιάννης Νιάρρος (Μότσαρτ – επί-
σης και στη δεξιά φωτογραφία). «Ο Σαλιέρι ένιωσε έναν βαθύ πόνο όταν κα-
τάλαβε ότι ο Μότσαρτ ήταν η φωνή του Θεού και όχι εκείνος. Με Αυτόν βάλ-
λεται, και το πεδίο της μάχης γίνεται ο Μότσαρτ».
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«Με απασχολεί
ο εφιάλτης τού να ζεις 
απομακρυσμένος από 
τον πραγματικό σου 
εαυτό και να μην είσαι 
ποτέ ευτυχισμένος».

«Το ταλέντο πρέπει 
να το θαυμάζεις 
και να το αναγνωρίζεις 
όταν το βλέπεις 
γύρω σου, όχι 
να το καταστρέφεις».

«Δεν με ενδιαφέρει ούτε η ζωή του Μότσαρτ ούτε η εποχή του», μας λέει κατηγορηματικά ο σκηνοθέτης της παράστασης «Αμαντέους», Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και μας ξαφνιάζει. 
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Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Μια πρωτότυπη παράσταση, εκπαιδευ-
τική για μικρούς και απολαυστική για 
μεγάλους ακροατές σε ιδέα, σχεδιασμό 
της υπόθεσης, επιλογή και ενορχήστρω-
ση μουσικών κομματιών από τον Άλκη 
Μπαλτά και Θέατρο σκιών με τους Καρα-
γκιοζοπαίκτες της «Ανεμοδούρας» Θο-
δωρή και Μπάμπη Κωστιδάκη. Μαέστρος 
ο Άλκης Μπαλτάς. Ο φιλόμουσος Νιόνιος 
(Σιορ - ∆ιονύσιος) προσπαθεί να πείσει 
τον Καραγκιόζη να ακούσει τη συναυλία 
κλασικής μουσικής που οργανώνει η Βε-
ζυροπούλα. Εκείνος αρνείται, μέχρι που 
έρχεται διαταγή από τον Βεληγκέκα, ότι 
πρέπει όλοι να πάνε στη συναυλία: ο Κα-
ραγκιόζης, ο Μπαρμπαγιώργος, ο Σταύ-
ρακας, ο Χατζηαβάτης και όλοι οι άλλοι 

ήρωες του Θεάτρου Σκιών. Κατά τη διάρ-
κεια της συναυλίας ο Καραγκιόζης έχει 
πολλές απορίες: για τα όργανα, τη μου-
σική, τους συνθέτες και άλλα θέματα, τις 
οποίες ο Νιόνιος με υπομονή του εξηγεί, 

θέλοντας, με απλό τρόπο, να τον μυήσει 
στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Λί-
γο - λίγο ο Καραγκιόζης αλλάζει τελείως 
γνώμη για αυτή τη μουσική την οποία, 
πριν, θεωρούσε δύσκολη και στενάχω-
ρη! Τώρα του αρέσει πολύ! Παραστάσεις: 
Λάρνακα: Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, ∆ημο-
τικό Θέατρο Λάρνακας, Λεωνίδα Κιούπη, 
6:30 μ.μ. Πάφος Πέμπτη 3 Φεβρουαρί-
ου, Μαρκίδειο ∆ημοτικό Θέατρο, Ανδρέα 
Γερούδη 27, 6:30 μ.μ. Λευκωσία: Παρα-
σκευή 4 Φεβρουαρίου, ∆ημοτικό Θέα-
τρο Λευκωσίας, Λεωφόρος Μουσείου 4, 
6:30 μ.μ. Λεμεσός: Σάββατο 5 Φεβρουα-
ρίου, Θέατρο Ριαλτο, Ανδρέα ∆ρουσιώτη 
19, Πλατεία Ηρώων, 5:00 μ.μ. Πληροφο-

ρίες: 22463144, www.cyso.org.cy  

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Καραγκιόζης πάει συναυλία» από τη ΣΟΚ

30.1-5.2.22
Οι Δράσεις 2021-2022: «Νέ@ σε έρημο 
νησί» παρουσιάζουν στο Θέατρο Αποθή-
κες τη δεύτερη προγραμματισμένη παρα-
γωγή τους για αυτή τη θεατρική περίοδο. 
Πρόκειται για το δυνατό έργο Θάβοντας 
τον αδερφό μου στο πεζοδρόμιο του Τζακ 
Θορν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραούλη 
και μετάφραση-δραματουργία Ελένης Μο-
λέσκη, το οποίο μας αφηγείται την ιστορία 
ενός αγοριού στην πρώιμη εφηβεία του, 
του Τομ, που πενθεί το χαμό του Λουκ, 
του μεγάλου του αδερφού, με έναν τρόπο 
διαφορετικό απ’ ό,τι συνηθίζεται: αποφα-
σίζει να κατασκηνώσει σε μια κακόφημη 
γειτονιά και επιμένει να τον θάψει στο 
σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Η πόλη 
παίρνει σουρεαλιστικές διαστάσεις στο 
μυαλό του Τομ, ενώ ο ίδιος κάνει, σχεδόν 
ακίνητος, ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Τι θα 
ανακαλύψει για τον εαυτό του, τους άλ-
λους και τη ζωή όσο βρίσκεται εκεί; Γραμ-
μένο το 2008 στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
National Theatre Connections το Θάβο-
ντας τον αδερφό μου στο πεζοδρόμιο μι-
λά για δύσκολα θέματα με τα πιο ζωντανά 
χρώματα. Ο συγγραφέας ιχνηλατεί μέσα 
από τη γραφή του τα δύσβατα μονοπάτια 
της ζωής ενός νέου και ρίχνει φως σε θέ-
ματα όπως η σεξουαλικότητα, η αποδοχή 

του διαφορετικού, η συγχώρεση, η αυτο-
χειρία, ο ρόλος της οικογένειας. Αποθή-
κες ΘΟΚ, Κάμπου 29, Στρόβολος, Λευκω-
σία. Πρεμιέρα 4 Φεβρουαρίου, ώρα 8:30 
μ.μ. (Κυρ. 6:00 μ.μ.). Προπώληση www.

thoc.org.cy

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Θάβοντας τον αδερφό μου 
στο πεζοδρόμιο» στο Θέατρο Αποθήκες

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Η αδικαίωτη
πόλη

Π
όσες πόλεις, άραγε, χωράνε μέσα 
σε μια πόλη; Μάλλον περισσότερες 
απ’ όσες μπορούμε να μετρήσουμε 

με την πρώτη ματιά. Υπάρχουν οι ορα-
τές, οι λιγότερο ορατές και οι άφαντες 
εκδοχές της· η καταγεγραμμένη ιστορία 
της, η επίσημη, αποτυπωμένη στην αρ-
χιτεκτονική, στη γλώσσα, στη γεύση, 
στη σκέψη, στη συμπεριφορά, στην πο-
λιτισμική επικράτεια. Και υπάρχουν και 
πτυχές που παραμένουν σε «εσοχές» 
όχι ακριβώς κρυφές, αλλά ούτε και φα-
νερές, ίσως ενοχικές, όμως σταθερά πα-
ρούσες, που ανιχνεύονται με σαφήνεια, 
αρκεί κανείς να μπει στον κόπο να τις 
φέρει στο προσκήνιο. Με την ιστορία 
της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλο-
νίκης ασχολήθηκαν δύο Θεσσαλονικείς 
σκηνοθέτες, συνομήλικοι (γενν. 1978), ο 
Σύλλας Τζουμέρκας και ο Χρήστος Πασ-
σαλής. Στην αρχή δημιουργώντας μια 
εγκατάσταση/κινηματογραφική ταινία, 
σε τρεις οθόνες, που είδαμε (όχι στις κα-
λύτερες συνθήκες) το περασμένο καλο-
καίρι στο ΚΠΙΣΝ. Τώρα, με νέο μοντάζ 
και τη μορφή, ενιαίας, ταινίας, επελέγη 
και θα προβληθεί στο επίσημο διαγωνι-
στικό τμήμα Encounters της Μπερλινά-
λε (10-20 Φεβρουαρίου). 

«Η πόλη και η πόλη», όπως είναι ο 
τίτλος της, συμπαραγωγή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής και της Homemade 
Films με τη συνεργασία του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε επι-
μέλεια του Ορέστη Ανδρεαδάκη, καλλι-
τεχνικού διευθυντή του ΦΚΘ, επιχειρεί 
ένα επόμενο κινηματογραφικό βήμα, 
μετακινώντας τα όρια μεταξύ μυθοπλα-
σίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου. 
∆ομημένη σε έξι κεφάλαια, έναν πρόλο-
γο και έναν επίλογο, διατρέχει επτά δε-
καετίες της ιστορίας της Θεσσαλονίκης 
και της ζοφερής εμπειρίας της εβραϊκής 
της κοινότητας. Το πρότζεκτ αυτό (με 
τη μορφή μιας μεγάλου μήκους παρα-
γωγής πλέον) δεν είναι μόνον η υπό-
μνηση ενός εγκλήματος, ενός «βίαιου 
ακρωτηριασμού», που δεν διδάσκεται 
και δύσκολα συζητιέται. Εκτός από μια 
«ιστορία επώδυνη και ακανθώδης και 
πάρα πολύ αποσιωπημένη», όπως λένε 
οι σκηνοθέτες, είναι και τμήματα μιας 
πόλης άλλα «ανασκαμμένα», άλλα θαμ-
μένα (κυριολεκτικά), όπως το λεηλατημέ-
νο εβραϊκό νεκροταφείο πάνω στο οποίο 
επεκτάθηκε μέρος του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Οι δυο σκηνοθέτες δεν 
υπέγραψαν ένα έργο με στόχο την 27η 
Ιανουαρίου, ∆ιεθνή Ημέρα Μνήμης για 
τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Επιδιώ-
κουν αυτό που οι επέτειοι έχουν ανάγκη 
για να αποτελούν μέρος της καθημε-
ρινότητας και όχι κατ’ εξαίρεση γεγο-
νός. ∆εν κολακεύουν αισθήματα, δεν 
θωπεύουν τραύματα. ∆εν κάνουν ένα 
προσκλητήριο νεκρών Εβραίων (όπως 
της Σαρίνα Σαλτιέλ), που «επιστρέφουν» 
με τη μορφή ηθοποιών. Οι διαφορετικές 
περίοδοι της Θεσσαλονίκης συνενώνο-
νται στο παρόν και εξακτινώνονται στο 
παρελθόν ή το αντίθετο, επιβεβαιώνο-
ντας αυτό που γράφει ο Μαζάουερ και 
μας θυμίζει ο Χρ. Πασσαλής: «Η πόλη 
αυτή έχει φαντάσματα εν πολλοίς αδι-
καίωτα –μάλλον, γι’ αυτό παραμένουν 
φαντάσματα– και για πολλούς και δια-
φορετικούς λόγους πολλοί ωφελήθηκαν 
από αυτή την αποσιώπηση της Ιστορί-
ας. Ή απέφυγαν να βρεθούν μπροστά 
στην ιστορική αλήθεια. Ελπίζουμε ότι 
αυτή θα είναι μια ταινία που θα ξανα-
φέρει το ζήτημα στην επιφάνεια, γιατί, 
όπως κάθε τραύμα, αν δεν το αντιμε-
τωπίσεις, έχει την τάση να μολύνεται» 
(Lifo, 10/07/2021).

Αυτό το παλίμψηστο ζωντανών και 
νεκρών δεν σταματάει να αναπαράγε-
ται όσο η μνήμη παραμένει οργανικά 
δεμένη με την πόλη. ∆εν χρειάζονται 
απαραιτήτως τελετές και εξαγγελίες. Ο 
τρόπος που η κοινωνία «θυμάται» αλλά-
ζει με τα χρόνια και τις γενιές. Τόσο οι 
αλήθειες όσο και τα ψέματα αποτελούν 
ντοκουμέντα, σελίδες Ιστορίας γραπτής 
και προφορικών αφηγήσεων. Οι εικόνες 
που ανασυντίθενται στην «Πόλη και 
στην πόλη» είναι ανησυχαστικές γιατί 
αιφνιδιάζουν με την ευθύτητα και την 
ακρίβειά τους. ∆εν υπεκφεύγουν, γι’ αυ-
τό και δεν «διαλύονται» όπως στη μυ-
θοπλασία ούτε και εγγράφονται όπως 
στο ντοκιμαντέρ. Εγκαθίστανται έστω 
και αποσπασματικά (από την καλοκαι-
ρινή εμπειρία μας) στη μνήμη και συ-
μπληρώνουν τις πληροφορίες, συνθέ-
τοντας γνώση. Και η γνώση αυτή είναι 
από μόνη της άλλη μία πόλη. Ισως και 
περισσότερες από μία.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο γητευτής των μνημείων

Α
λλαγή φρουράς στην Τεχνική Επι-
τροπή για την Πολιτιστική Κληρο-
νομιά για την ε/κ πλευρά, μιας και 

ο Τάκης Χατζηδημητρίου παραδίδει τη 
σκυτάλη της συμπροεδρίας στον Σώτο 
Κτωρή. Η προσφορά του Τάκη Χατζη-
δημητρίου στη διάσωση της μνήμης 
αυτού του νησιού είναι αδιαμφησβή-
τητη, γιατί γνώριζε πολύ καλά πως αν 
δεν γίνει κάτι χθες, εκατοντάδες μνη-
μεία θα χανόντουσαν, θα εξαφανιζό-
ντουσαν, θα ελοβοτομείτο σιγά-σιγά 
και χωρίς κανένας να το πάρει είδη-
ση η ιστορία. Άλλωστε, οι πολλοί δεν 
ενδιαφέρονται αρκετά για τα μνημεία, 
δεν ήταν και δεν είναι της μόδας, δεν 
προσελκύει πολιτικούς η αναστήλωση, 
ο καθαρισμός, η ανάδειξη. Μόνο όταν 
πέσει και διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη 
κάτι θα μαζευτούν γύρω τριγύρω σαν 
τα όρνεα οι πολιτικοί μας, για να κα-
ταγγείλουν τον εγκληματία. 

Και  ευτυχώς ο Τάκης Χατζηδημη-
τρίου ως πολύπειρος πολιτικός άνδρας 
ήξερε πώς να μη συγκεντρώνει γύρω 
του αχρείαστη δημοσιότητα, ήξερε ότι 
τα προβλήματα που πρέπει η Επιτρο-
πή να υπερπηδήσει είναι πολλά, ίσως 
και δυσεπίλυτα, αλλά με επιμονή και 
χειρουργικές κινήσεις έφερνε αποτέ-
λεσμα. Εκατοντάδες μνημεία, εκκλη-

σιαστικά και μη, στέκονται εκεί, δη-
λώνουν την παρουσία τους, και αυτό 
συμβαίνει σε ολόκληρη την Κύπρο, 
μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, τό-
ποι μνήμης, όπως τα κοιμητήρια, αφή-
νουν το αποτύπωμά τους, για να τα 
πατήσουμε κι εμείς και ν’ ανασυνθέ-
σουμε το παρελθόν της Κύπρου, που 
έμελλε να γίνει ιδιαίτερα το δεύτερο 
μισό του 20ού αιώνα πεδίο σφοδρής 
αντιπαράθεσης και διχασμού, διότι 
κατά την άποψή μου του έλειπαν οι 
φωτεινοί ταγοί, οι άνθρωποι εκείνοι 
που θα οδηγούσαν τον ησιόδειο λαό 
της Κύπρου μακριά από τα σκοτάδια, 
ένας γίγαντας, για να εκπληρώσει τον 
στίχο του Κ.Χ. Μύρη: «Στα πίσω χρό-
νια τα πικρά οπού φωτιά δεν είχε ο 
κόσμος στις βαθιές σπηλιές τ’ αλέτρι 
δεν κατείχε [...] Κατέβηκεν ο Γίγαντας 
μ’ ένα δαδί στο χέρι έριξε φώτα στις 
σπηλιές και χάρηκε τ’ ασκέρι».

Η μνήμη βιάστηκε, η ιστορία διαβά-
στηκε χίλιες φορές και γράφτηκε άλλες 
τόσες, και πάλι φτάνουμε στο σημείο 
να καταριόμαστε αγάλματα, αντί να 
βάλουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον 
των ήλων και να αναμετρηθούμε με το 
παρελθόν μας κατάματα. Ο Τάκης Χα-
τζηδημητρίου σε συνέντευξή μας μου 
είχε πει: «Σε αυτόν τον τόπο κανείς δεν 

είναι αθώος ενώπιον της υπάρχουσας 
κατάστασης», μιλώντας για την κατά-
σταση των μνημείων μας, αλλά εγώ το 
πάω ένα βήμα παρακάτω, ουδείς είναι 
αθώος από αυτούς που ενώ μπορού-
σαν να είναι μερικά βήματα από τον 
απλό χωρικό ή εργάτη, το μόνο που 
έκαναν είναι να το ταΐζουν υποσχέ-
σεις και κόκκινα μήλα, και μιλάω για 
όλους τους Κύπριους.

Κράταγαν όλοι αλυσίδες και τις τύ-
λιγαν γύρω από τα πόδια των γερό-
ντων, που στο τέλος της ημέρας έμει-
ναν ακήδευτοι στα χωράφια τους, για 
να σώσουν όχι τους εαυτούς τους, αλλά 
τα κοπάδια τους. Κράταγαν αλυσίδες 
και τις τύλιγαν γύρω από τα φουστά-
νια γυναικών που είτε έμελλε να κα-
ούν και αυτές στην κόλαση του βια-
σμού, ή της οιμωγής και του θρήνου 
της απώλειας. Και πάντα υπήρχαν και 
υπάρχουν κοστουμάτοι και γραβατω-
μένοι πολιτικοί, από την Αγγλία, την 
Αθήνα, την Άγκυρα ορμώμενοι να δι-
δάξουν τον τρόπο, να φέρουν κιτάπια 
και φετβάδες για το δέον γενέσθαι, και 
ακολουθάτε Κύπριοι. 

∆εν μου αρέσουν οι αγιογραφίες, 
και δεν ξέρω καν αν ο Τάκης Χατζη-
δημητρίου είναι άγιος και δεν φυσικά 
εγώ δεν είμαι ο Νικόδημος ο Αγιορεί-

της. Αυτό που ξέρω από τη μικρή συ-
ναναστροφή μου πάντως είναι πως ο 
Τάκης Χατζηδημητρίου πόνεσε για 
τον χτίστη που έβαλε τη μια καντου-
νάδα πάνω στην άλλη για να φτιάξει 
ένα καμπαναριό, ένα μετζίτ.

Άκουσε τον γεωργό της Μεσαορίας, 
τον Παφίτη βοσκό, την Αμμοχωστιανή 
που άναβε κερί στον Αγιο Γεώργιο τουν 
Εξορινό. Άκουγε και έπραττε τουλάχι-
στον στη θέση που κατείχε, έπραττε 
αυτό που θα επέτρεπε στο μνημείο να 
μιλήσει και αύριο και να διηγηθεί την 
ιστορία του, αυτό, για λογαριασμό του 
και να μην έχει ανάγκη από κανέναν 
αυτόκλητο προστάτη, που απλώς το 
βλέπει ως αντανάκλασή του. Έσωσε 
το μνημείο, τον ρότσο, από τη λήθη... 

Αυτό έκανε στα δικά μου μάτια ο 
Τάκης Χατζηδημητρίου, έδωσε φωνή 
στα μνημεία, τ’ άφησε ελεύθερα να λέ-
νε την ιστορία τους. Στη ερώτησή μου 
«Ποιο είναι το κέρδος σας, κ. Χατζηδη-
μητρίου;» η απάντηση «Πλουτίζουμε 
την ιστορία, και τον πολιτισμό μας και 
την ιστορία των ίδιων των μνημείων, 
αυτό είναι αποζημίωση». Καταλάβατε; 
Τα μνημεία μπορούν να μιλήσουν και 
αν τ’ ακούσουμε θα μάθουμε πολλά.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Η έκθεση με τίτλο «Η Λαϊκή Χα-
ρακτική» άνοιξε στις 18 Ιανουαρί-
ου, στο ∆ημοτικό Μουσείο Χαρα-
κτικής Χαμπή, και θα παραμείνει 
ανοικτή μέχρι τις 25 Μαΐου 2022. 
Εκτίθενται 28 έργα της συλλογής 
του Μουσείου, όλων των τεχνικών, 
από το τέλος του 18ου αιώνα μέχρι 
και τον 20ό. Τα έργα συνοδεύονται 
από επεξηγηματικά κείμενα, μακέ-
τες, αλλά και μια χαραγμένη πλάκα, που βοηθούν τον 
επισκέπτη να ανακαλύψει τη σημαντικότητα της λαϊ-
κής χαρακτικής στη ζωή των ανθρώπων τους περα-
σμένους αιώνες. Τα έργα προέρχονται από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης και την Ιαπωνία, τα περισσότερα 

τυπωμένα στο Επινάλ της Γαλλί-
ας, ένα από τα σημαντικότερα κέ-
ντρα παραγωγής λαϊκών εικόνων. 
Ένα μέρος της έκθεσης αφιερώνε-
ται σε μια σπάνια ξυλογραφία του 
Raoul Dufy, ο οποίος εμπνεύστηκε 
από έναν ταπεινό λαϊκό χαράκτη. 
Η παραδοσιακή λαϊκή χαρακτική 
αποσκοπούσε στη μόρφωση του 
λαού (και με μια παρέκκλιση προς 

την προπαγάνδα), στη διασκέδαση, αλλά και στη δι-
ακόσμηση των σπιτιών. ∆ημοτικό Μουσείο Χαρακτι-
κής Χαμπή, Οδός Αμμοχώστου 55-59, Λευκωσία. Τρίτη 
- Παρασκευή 9.00-15.00 & Σάββατο: 10:00-14.00 / 
16:00-19:00.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Oxytocin» στην γκαλερί eins
Πρόσφατα, η κοιλιά του Felix Kiessling έχει γεμίσει ωκυτοκί-
νη. Η ορμόνη αυτή, γνωστή ως το «ναρκωτικό της αγάπης», 
δημιουργεί έναν κόσμο στον οποίο οι κανόνες αναθεωρού-
νται, τα χάσματα διαλύονται και η ενότητα επικρατεί. Η έκ-
θεση «Oxytocin» παρουσιάζει ένα βιωματικό τρίπτυχο μέσα 
στον χώρο της γκαλερί αλλά και έξω: Blaue Sonne, Die Flagge 
και Kleiner Schmetterling. Η «Oxytocin» είναι η πρώτη ατο-
μική έκθεση του Felix Kiessling στην Κύπρο και στην γκαλερί 
eins. Ο Felix Kiessling (γεν. 1980) είναι Γερμανός εικαστικός 
που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο. Ο Kiessling σπούδασε ει-
καστικές τέχνες στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου από 
το 2008 έως το 2014. Eins γκαλερί, Θέμιδος 28, Λεμεσός. 
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 16:00 έως 
τις 20:00 Σάββατα από τις 11.00 έως τις 14.00 ή με ραντε-
βού. Πληροφορίες τηλέφωνο 99522977.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής 
προκηρύσσει τους εξής ∆ιαγωνισμούς 
και Βραβεία για το 2022. 1) ∆ιαγωνι-
σμός πρωτοεμφανιζόμενου λογο-
τέχνη, 2) Βραβείο Συνολικής Προ-
σφοράς «Βασίλης Μιχαηλίδης», 3) 
∆ιαγωνισμός Φιλολογικής Μελέτης – 
∆οκιμίου – Κριτικής Έκδοσης «Αντώ-
νης Κ. Ιντιάνος», 4) ∆ιαγωνισμός 
Μυθιστορήματος, 5) ∆ιαγωνισμός 
Ποίησης και ∆ιηγήματος. Καταληκτι-
κή ημερομηνία για την υποβολή των 
υποψηφιοτήτων είναι η Πέμπτη, 30ή 
Ιουνίου 2022. Όλα τα βραβεία των ∆ι-
αγωνισμών του Ο.Λ.Κ. θα απονεμη-
θούν σε Τελετή που προγραμματίζεται 
να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δε-
καπενθήμερο ∆εκεμβρίου 2022. Πλη-

ροφορίες και όροι συμμετοχής στον 

ιστότοπο του Ομίλου www.olk.com.cy

ΧΟΡΟΣ/ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«A future to die 
for» στο Ριάλτο 
Το «Α future to die for» της Λί-
ας Χαράκη θα παρουσιαστεί στη 
Λεμεσό στο θέατρο Ριάλτο για 
δύο μόνο παραστάσεις μετά την 
επιτυχημένη σειρά παραστάσε-
ων στο Θέατρο Πόλης στη Λευ-
κωσία τον περασμένο χρόνο. Η 
κωμικοτραγική παράσταση εστι-
άζει στην προώθηση υπηρεσιών 
και προϊόντων για την ανθρώπινη 
επιβίωση με αφορμή τη σχεδόν 
μη ανατρέψιμη οικολογική κατα-
στροφή. Πρέπει να συνεχίσου-
με να λειτουργούμε με καπιτα-
λιστικό τρόπο ακόμη και τώρα 
που επιβάλλεται να είμαστε σε 
εγρήγορση; Είναι οι αρχές του 
ανταγωνισμού και του διχασμού 
ένας τρόπος επιβίωσης ή ένα 
μέσο καταστροφής; Μέσα από 
τις πρόσφατες επικήδειες τελε-
τουργίες που μπορεί κανείς να 
προγραμματίσει ενώ είναι ακόμα 
ζωντανός, το «must have» πακέ-
το επιβίωσης και τη μετάβαση σε 
μια θρεπτική διατροφή που περι-
λαμβάνει βίγκαν αμπελοπούλια, 
υπάρχει ακόμα φως στην άκρη 
του τούνελ. Και όλα αυτά υπό 
τον ήχο του νέου τραγουδιού της 
Ven ‘Homo Auditus’. Σύλληψη, 
σκηνοθεσία, τραγούδι: Λία Χα-
ράκη. Περφόρμερ, δημιουργική 
ομάδα: Aλέξης Bασιλείου, Αν-
δρέας Κέντης, Αριάνα Μαρκου-
λίδου, Ελεάνα Aλεξάνδρου, Λία 
Χαράκη. Μουσική/Σχεδιασμός 
ήχου: Γιάννης Χριστοφίδης. Επι-
μέλεια σκηνικού χώρου: Γιάννης 
Τουμαζής. Πληροφορίες Θέατρο 
Ριάλτο, Ανδρέα ∆ρουσιώτη 19, 
Πλατεία Ηρώων, 3 και 4 Φεβρου-
αρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Η παράστα-

ση είναι στα αγγλικά.

ΕΚΘΕΣΗ

«Η Λαϊκή Χαρακτική» στο Δημοτικό Μουσείο Χαμπή
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Η κουζίνα της Αθηνάς
στο κινητό σου!

X3
δοκιμασμένες

3000+
συνταγές

βήμα - βήμα

video

Του ΜΠΡΟΥΣ ΚΛΑΡΚ*

Αποτελεί το καθεστώς των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα ένα απλό 
ζήτημα ηθικής ή ένα περίπλοκο 
ζήτημα δικαίου, που όμως μπορεί 
τελικά να επιλυθεί; Με αυτόν τον 
τρόπο μπορεί να περιγραφεί η δι-
αφορά μεταξύ αυτών που θέλουν 
να δουν ξανά ενωμένους τους θη-
σαυρούς στην Αθήνα και εκείνων 
που θα τους άφηναν στο Λονδίνο.

Οταν η Μελίνα Μερκούρη πή-
γε στο Λονδίνο το 1983, έθεσε το 
θέμα με τον δικό της απαράμιλλο 
τρόπο: «Πρόκειται περισσότερο 
για ένα ηθικό παρά νομικό ζή-
τημα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
ακολούθησε παρόμοια στάση τον 
Νοέμβριο, όταν επισκέφθηκε τον 
ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον και 
δήλωσε ότι τα γλυπτά ήταν κλεμ-
μένα – μια άποψη που ο ίδιος ο 
Τζόνσον είχε υποστηρίξει στα 
φοιτητικά του χρόνια.

Η θέση του μουσείου είναι δι-
αμετρικά αντίθετη. Η ιστοσελί-
δα του υποστηρίζει ότι ο Ελγιν 
ενήργησε με την πλήρη γνώση 
και άδεια των νόμιμων αρχών 
εκείνης της εποχής τόσο στην 
Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Οι 
δραστηριότητες του Λόρδου Ελ-
γιν ερευνήθηκαν διεξοδικά από 
μια επίλεκτη κοινοβουλευτική 
επιτροπή το 1816 και διαπιστώ-
θηκε ότι ήταν απολύτως συνεπής 
με τους νόμους.

Οσο προκλητικό κι αν ακούγε-
ται στα αυτιά των περισσότερων 
Ελλήνων, η υπόθεση που αφορά 
τη νομιμότητα της μεταφοράς 
των Γλυπτών αξίζει να μελετη-
θεί. Βασίζεται κυρίως σε έγγραφο 
που εκδόθηκε απ’ ό,τι φαίνεται 
από έναν Οθωμανό αξιωματού-
χο, τον καϊμακάμη, κατόπιν αι-
τήματος της βρετανικής πρεσβεί-
ας στην Υψηλή Πύλη, γύρω στις 
αρχές Ιουλίου 1801. Αυτό συνέβη 

σε ένα κορυφαίο σημείο των αγ-
γλο-οθωμανικών σχέσεων, όταν 
οι δύο δυνάμεις είχαν δεσμευθεί 
να δράσουν από κοινού για την 
εκδίωξη των δυνάμεων του Να-
πολέοντα από την Αίγυπτο. ∆εν 
ήταν, υπό αυστηρή έννοια, ένα 
φιρμάνι – όρος που αναφέρεται 
σε διάταγμα που εξέδιδε ο ίδιος 
ο σουλτάνος. Ομως ο καϊμακάμης 
ήταν υψηλόβαθμο άτομο.

Τους όρους τούς είχε ουσια-
στικά υπαγορεύσει ο βοηθός του 
Ελγιν, ένας οξυδερκής Αγγλικα-
νός κληρικός, ο Φίλιπ Χαντ. Το 
έγγραφο επέτρεπε σε κάποιους 
Ιταλούς –κυρίως καλλιτέχνες– 
που δούλευαν για τον Ελγιν να 
επισκεφτούν την Ακρόπολη, που 
ήταν και οθωμανικό φρούριο, να 
φτιάξουν σχέδια και καλούπια 
των αρχαιοτήτων και διευκρίνιζε 
ότι «δεν έπρεπε να εμποδιστούν 
να πάρουν μερικά κομμάτια λίθων 
με παλιές επιγραφές, και φιγούρες 
αν το θελήσουν...». Οι ιστορικοί 
συμφωνούν ότι, όταν εκδόθηκε 
αυτό το έγγραφο, ήταν σαφές ότι 
αναφερόταν στη συλλογή αντι-
κειμένων από το έδαφος ή κάτω 
από αυτό. (Από την έκρηξη του 
1687, όταν ένας βενετσιάνικος 
όλμος έβαλε φωτιά σε μια πυρι-
τιδαποθήκη των Οθωμανών και 

ανατίναξε τη στέγη του Παρθε-
νώνα, πολλά πολύτιμα συντρίμμια 
είχαν κολλήσει στην Ακρόπολη.)

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 
του 1801, οι αγγλο-οθωμανικές 
σχέσεις έγιναν ακόμη πιο στενές, 
καθώς υπήρχαν οι φόβοι πως ο 
Ναπολέων θα μπορούσε να εισβά-
λει στην Ελλάδα. Ο Χαντ στάλθη-
κε πίσω στην Αθήνα – σε μια απο-
στολή να σφίξει τα λουριά στους 
Οθωμανούς διοικητές. Οπως καυ-
χήθηκε αργότερα, αυτό ήταν η 
ευκαιρία να «διασταλεί» το νόημα 
της άδειας και να αφαιρεθούν τα 
Γλυπτά που ήταν ακόμη προσκολ-
λημένα στους ναούς. Σύμφωνα με 
τα προσεκτικά λόγια του ιστορι-
κού Γουίλιαμ Σεντ Κλερ, «οι πρά-
κτορες του Λόρδου Ελγιν, μέσα 
από κολακείες, δωροδοκίες και 
απειλές έπεισαν και υποχρέωσαν 
τις οθωμανικές αρχές στην Αθήνα 
να υπερβούν τους όρους» του δι-
ατάγματος του καϊμακάμη. Οπως 
θα εξηγούσε μετέπειτα ο Ελγιν, 
ένα τέτοιο έγγραφο ούτως η άλ-
λως δεν ήταν μιας χρήσης – ήταν 

μια βάση για διαπραγματεύσεις 
με τοπικούς αξιωματούχους και 
δεν απέκλειε την ανάγκη να δια-
τηρηθεί μια σταθερή ροή δωρο-
δοκιών, ώστε να διασφαλιστεί η 
ανεμπόδιστη απογύμνωση της 
Ακρόπολης.

Κατά έναν βολικό για τους Βρε-
τανούς τρόπο, η θέση του φρού-
ραρχου της Ακρόπολης άλλαξε 
χέρια στα μέσα του 1801, καθώς 
ένας ηλικιωμένος υπάλληλος με 
σταθερό εισόδημα από δωροδο-
κίες πέθανε και τη δουλειά ανέ-
λαβε ο γιος του. Ο νέος διοικητής 
ένιωθε παγιδευμένος στη μέση 
μιας πολύ επικίνδυνης συναλ-
λαγής και φοβόταν την τρομερή 
τιμωρία εάν τα υπολόγιζε λάθος. 
Οι Βρετανοί φρόντιζαν να παρα-
μένει φοβισμένος. Τον Μάιο του 
1802, ο φρούραρχος αγχώθηκε 
πολύ, φοβούμενος μπελάδες με 
τους Οθωμανούς αφέντες του, 
επειδή έδειξε κάπως υπερβολι-
κό ζήλο ανταποκρινόμενος στο 
βρετανικό σχέδιο. Αλλά όπως ανέ-
φερε αυτάρεσκα η Λαίδη Ελγιν, 

ένας από τους πράκτορες του Ελ-
γιν τού είπε στο αυτί ότι δεν είχε 
τίποτα να φοβηθεί. Ή, για να το 
θέσω αλλιώς, «δεν έχεις τίποτα 
να φοβάσαι παρά μόνον εμάς...».

Ακόμη και τότε, η οθωμανική 
στάση απέναντι στη νομιμότη-
τα του βρετανικού εγχειρήματος 
δεν ήταν ξεκάθαρη. Το φθινόπω-
ρο του 1802, τόσο ο φρούραρχος 
όσο και ο βοεβόδας (κυβερνήτης) 
της Αθήνας ανησυχούσαν μή-
πως μπουν σε μπελάδες με την 
Πύλη, επειδή το υπάρχον έγγρα-
φο δεν δικαιολογούσε τη μαζική 
απογύμνωση που βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Οι Βρετανοί προμηθεύ-
τηκαν δεόντως ένα νέο έγγραφο 
που νομιμοποίησε αναδρομικά τις 
ενέργειες των δύο αξιωματούχων.

Αλλά πάμε γρήγορα μπροστά, 
στο 1808, όταν το καλειδοσκόπιο 
έχει αλλάξει: οι Οθωμανοί είχαν 
ειρήνη με τη Γαλλία και βρίσκο-
νταν αποσπασματικά σε εμπό-
λεμη κατάσταση με τους Βρε-
τανούς. Πολλά από τα Γλυπτά 
που συνέλεξε ο Ελγιν ήταν ακό-

μη στην Ελλάδα. Ενας νέος Βρε-
τανός απεσταλμένος στην Πύλη 
προσπάθησε να απελευθερώσει 
τη συλλογή των Γλυπτών, αλλά 
του είπαν με ωμό τρόπο ότι το 
εγχείρημα του Ελγιν ήταν στο 
σύνολό του παράνομο. Η ατμό-
σφαιρα αυτή άλλαξε μόνο μετά 
τον Ιανουάριο του 1809, με την 
υπογραφή νέας αγγλο-οθωμανι-
κής συνθήκης, οπότε και εκδό-
θηκε νέο έγγραφο που επέτρεπε 
την επανέναρξη της εξαγωγής 
των γλυπτών.

Κατά τη διάρκεια της κοινο-
βουλευτικής έρευνας που αναφέ-
ρει το Βρετανικό Μουσείο, τέθηκε 
επίμονα το ερώτημα στον Ελγιν 
για το εάν είχε καταχραστεί τη 
θέση του ως πρεσβευτή προς επι-
δίωξη προσωπικών συναλλαγών. 
Απάντησε με ανόητο τρόπο ότι 
στη δραστηριότητά του ως συλ-
λέκτη αρχαιοτήτων δεν διέφερε 
από κανέναν ιδιώτη αρχαιολό-
γο. Πολλοί βουλευτές, όμως, δεν 
πείστηκαν.

Ηταν προφανές ότι τα αντικεί-
μενα, για τα οποία ο Ελγιν επρό-
κειτο να πληρωθεί 35.000 λίρες, 
είχαν αποκτηθεί με μελετημένη 
εκμετάλλευση των διπλωματικών 
προνομίων και της ευνοϊκής κα-
τάστασης των αγγλο-οθωμανικών 
σχέσεων. Ο Ελγιν πήρε τα χρήμα-
τά του, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι έγινε πιστευτός.

Είναι πράγματι αυτή η συμπε-
ριφορά πάνω στην οποία οι Βρε-
τανοί αξιωματούχοι θα έπρεπε 
να βασίζουν τη θέση τους; Υπο-
στηρίζοντας την (πολύ αμφίβολη) 
θέση για τη νομιμότητα των πρά-
ξεων του Ελγιν, κινδυνεύουν να 
επισύρουν μεγαλύτερη προσοχή 
στα θεμελιώδη ηθικά ζητήματα.

 
* O κ. Μπρους Κλαρκ είναι 
δημοσιογράφος, συγγραφέας του 
βιβλίου «Athens: City of wisdom».  

Υποστηρίζοντας την
(πολύ αμφίβολη) θέση 
για τη νομιμότητα των 
πράξεων του Ελγιν, οι 
Βρετανοί αξιωματούχοι 
κινδυνεύουν να επισύ-
ρουν μεγαλύτερη
προσοχή στα θεμελιώδη 
ηθικά ζητήματα.

Η νομιμότητα της μεταφοράς των Γλυπτών αξίζει να μελετηθεί. Βασίζεται κυρίως σε έγγραφο που εκδόθηκε από Οθω-
μανό αξιωματούχο, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής πρεσβείας στην Υψηλή Πύλη, στις αρχές Ιουλίου 1801.

Ο νόμος, η ηθική και τα Γλυπτά
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–Θέλω να μου πεις για το Μου-
σικό Εργαστήρι Λαβύρινθος...

–Το μουσικό εργαστήρι «Λα-
βύρινθος» ξεκίνησε στην Αθήνα 
το 1982 από τον πολύ σημαντικό 
μουσικό, πολυοργανίστα βουρ-
τουόζο και συνθέτη Ross Daly, 
ως μια δημιουργική παρέα φίλων 
με στόχευση την εξερεύνηση δι-
αφορετικών τροπικών μουσικών 
παραδόσεων ανά τον κόσμο αλ-
λά και τη δυνατότητα της δημι-
ουργικής αλληλεπίδρασης μετα-
ξύ τους. Από το 2000 εδρεύει στο 
χωριό Χουδέτσι στην Κρήτη, και 
διοργανώνει σεμινάρια με αντι-
κείμενο εκμάθησης διάφορες 
από τις τροπικές κυρίως μουσι-
κές παραδόσεις του κόσμου (Βαλ-
κάνια, Μέση Ανατολή, κεντρική 
Ασία, Ινδία, Βόρεια Αφρική, κ.ά.) 
και συναυλίες, με τη συμμετοχή 
σπουδαίων δασκάλων/μουσικών 
– κύριων εκπροσώπων των πα-
ραδόσεων αυτών. Η παγκόσμια 
αναγνώριση και το όλο και αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον από μαθητές 
του «Λαβυρίνθου» από ολόκλη-
ρο σχεδόν τον κόσμο, οδήγησε 
στην ιδέα και ανάγκη διεύρυνσης 

του εργαστηρίου και πέρα από τα 
«σύνορα» της Κρήτης, με αποτέ-
λεσμα να έχουμε σήμερα τέσσε-
ρις εν ενεργεία δορυφόρους-πα-
ραρτήματά του, που λειτουργούν 
παράλληλα σε άλλα μέρη του κό-
σμου (Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, 
Καναδάς), πάντα πλήρως εναρ-
μονισμένα στη «φιλοσοφία» του 
μουσικού εργαστηρίου «Λαβύριν-
θος», διοργανώνοντας σεμινάρια, 
μαθήματα και συναυλίες.
–Και στην Κύπρο λοιπόν...

–Το «Μουσικό Εργαστήρι Λα-
βύρινθος Κύπρου», έπειτα από 
πρόταση του Ross Daly, ξεκίνησε 
τη δραστηριότητα του το 2018, 
και πλέον, με μια πολύ αφοσιω-
μένη ομάδα, υλοποιεί αντίστοι-
χες δράσεις στο νησί, είτε ανε-
ξάρτητα είτε σε συνεργασία με 
τους υπόλοιπους «Λαβυρίνθους» 
της Ευρώπης. Ο «Λαβύρινθος» για 
μένα, πέρα από καθημερινή μου 
ενασχόληση (τόσο το παράρτη-
μα στην Κύπρο αλλά και η διαδι-
κτυακή πλατφόρμα «Labyrinth 
Online»), είναι πρωτίστως η μου-
σική μου οικογένεια, είναι ο χώ-
ρος μέσω του οποίου γνώρισα 

τη λύρα, έκανα από 19 χρονών 
φίλους ζωής από όλο τον κόσμο, 
είναι ο χώρος που μου προσφέρει 
τη μουσική γνώση που αναζητώ, 
και το κυριότερο, είναι οι άνθρω-
ποι από τους οποίους μαθαίνω τι 
σημαίνει αγάπη και ανιδιοτελής 
αφοσίωση στη μουσική. 
–Δεν θα είχε ενδιαφέρον μια 
συνεργασία με κάποιον/α ίσως 
Τ/κ μουσικό, στους δρόμους 
του μακάμ; 

–Παραμένει πάντα επιθυμία 
για μένα το ενδεχόμενο τέτοιων 
συνεργασιών, αφού με τους Τουρ-
κοκύπριους μουσικούς έχουμε 
την ίδια μουσική γλώσσα και 
εκφραστικότητα, αλλά και την 
ανάγκη να ερχόμαστε σε άμεση 
επαφή, να συνυπάρχουμε και να 
δημιουργούμε εκ νέου, ξεπερνώ-
ντας ό,τι με τη βία θέλει να μας 
χωρίζει εδώ και τόσες δεκαετίες. 
Πάντα μέσω της μουσικής απο-
δεικνύεται πως όλοι οι άνθρωποι 
είμαστε το ίδιο, με τις ίδιες ανά-
γκες, τα ίδια συναισθήματα και 
μπορούμε να ζούμε μαζί και να 
μοιραζόμαστε ό,τι μας προσφέ-
ρει αυτή η ζωή.

Συνέντευξη στον 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Θυμάμαι τη Χριστίνα Πολυκάρ-
που να παίζει με τον Ross Daly 
στο χωριό Σπήλια της Λευκω-
σίας, αναπνέοντας εκείνο τον 
δροσερό αέρα, βάζοντας πίεση 
στο δοξάρι της... και από δίπλα 
οι άλλοι μουσικοί ν’ ακολουθούν 
τους μουσικούς τους δρόμους 
και εν συνόλω να εναρμονίζο-
νται με τη φύση, με τους ήχους 
της γης... Η Χριστίνα Πολυκάρ-
που από την παγκόσμια έκθεση 
expo2020dubai, που βρίσκεται 
αυτή την περίοδο μαζί με άλ-
λους 50 μουσικούς απ’ όλο τον 
κόσμο, μιλάει στην «Κ» και μου 
λέει: «κληθήκαμε να φέρουμε ο 
καθένας εδώ το στοιχείο του και 
να βρούμε τρόπο να το μπλέξου-
με με τις παραδόσεις, όργανα, 
ρυθμούς και ηχοχρώματα» και 
πως «πάντα μέσω της μουσικής 
αποδεικνύεται πως όλοι οι άν-
θρωποι είμαστε το ίδιο, με τις 
ίδιες ανάγκες, τα ίδια συναισθή-
ματα και μπορούμε να ζούμε μα-
ζί και να μοιραζόμαστε ό,τι μας 
προσφέρει αυτή η ζωή» λόγια ει-
λικρινή, από έναν άνθρωπο που 
έχει αφιερωθεί στη μουσική, με 
τον πιο σπουδαίο τρόπο.
–Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου 
πεις πώς βρέθηκες στο Ντου-
μπάι;

–Στην παγκόσμια έκθεση 
expo2020dubai με έφερε μάλ-
λον η τύχη! Ίσως και η μεγάλη 
μου επιθυμία να βγω ξανά εκτός 
Κύπρου με τη λύρα μου. Πολλοί 
λένε ότι το σύμπαν συνωμοτεί 
και βοηθά αν κάτι το θες πολύ. 
Ο μουσικός διευθυντής της εται-
ρείας που ανέλαβε το επίσημο 
Μουσικό Τμήμα της έκθεσης, με 
προσέγγισε αφού είδε ένα βίντεο 
online στο οποίο παίζω. Κατάλαβε 
από την αρχή, απ’ ό,τι μου είπε 
ο ίδιος, πως ταίριαζα απόλυτα με 
αυτό που είχε στο μυαλό του να 
κάνει για την expo, και επικοινώ-
νησε μαζί μου απευθείας. 
–Τι ακριβώς κάνεις μουσικά 
στην expo2020dubai;

–Στη φετινή παγκόσμια έκθε-
ση, expo2020dubai, συμμετέχουν 
192 χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Η 
πολυπολιτισμικότητα και η απί-

στευτα μοναδική και πολύχρωμη 
αυτή συνεύρεση λαών, έπρεπε να 
εκφραστεί κυρίως μέσα από τις 
τέχνες και τη μουσική. Πραγμα-
τοποιώντας έτσι αυτό τον στόχο 
αλλά και το όραμα του μουσικού 
μας διευθυντή, 50 μουσικοί απ’ 
όλο τον κόσμο κληθήκαμε να φέ-
ρουμε ο καθένας εδώ το στοιχείο 
του και να βρούμε τρόπο να το 
μπλέξουμε με τις παραδόσεις, όρ-
γανα, ρυθμούς και ηχοχρώματα 
των άλλων μουσικών της ομάδας, 
σε υποσύνολα-σχήματα, δημιουρ-
γώντας μουσική αποκλειστικά για 
την έκθεση. Τα σχήματα αυτά 
παίζουν καθημερινά πάνω στις 
επτά open-air μουσικές σκηνές 
της έκθεσης, και οι επισκέπτες 
καθώς κάνουν βόλτα και εξερευ-
νούν την τεράστια αυτή έκτα-
ση και με τα όσα προσφέρει η 
expo, έχουν την ευκαιρία όποτε 
θέλουν, να καθίσουν και να μας 
ακούσουν, «δραπετεύοντας» μαζί 
με εμάς και τους ήχους μας. 
–Μίλησέ μου για τα πρότζεκ 
«From Crete to Manden» και 
«Cretan Lyra & Arabic Oud»... 
πολύ ενδιαφέρουσες συναντή-
σεις... σε ποια συμμετείχες; 

–Στην expo2020dubai μέχρι 
στιγμής συμμετέχω σε τρία μου-
σικά σύνολα. «Myths and Moods» 
είναι το ντουέτο που έχουμε με 
τον γαλλικής καταγωγής Sylvain 
Paslier, ο οποίος παίζει handpan. 
∆ιασκευάσαμε για λύρα και 
handpan δικές του συνθέσεις αλ-
λά και κάποια άλλα αγαπημένα 
κομμάτια που πρότεινε ο καθέ-
νας από τις πρώτες κιόλας πρόβες 
μας, τον Σεπτέμβρη. Επίσης, με 
τον Sura Susso από την Γκάμπια 
και τον Denys Jose Nunez από 
την Κούβα, παρουσιάζουμε το 
σχήμα με το όνομα «From Crete 
to Manden». Με όχημα που μας 
κινεί τα latin κρουστά του μόλις 
22χρονου Denys, φέραμε ήχους 
της παράδοσης της ∆υτικής Αφρι-
κής με το πανέμορφο έγχορδο όρ-
γανο kora και τη φωνή του Sura, 
της Κρήτης και της Μικράς Ασί-
ας με τη λύρα, και ανα-δημιουρ-
γήσαμε μουσική, αναμιγνύοντας 
όλο αυτό το πολύτιμο και πλούσιο 
μουσικό υλικό. Και τέλος, με δύο 
συριακής καταγωγής μουσικούς, 
τον Hani Jahel στο ούτι και τον 

Hosam Kadi στο κρουστό riq, επι-
λέξαμε αγαπημένα μας κομμάτια 
από το ρεπερτόριο της κλασικής 
αραβικής καθώς και της αστικής 
μουσικής της Κωνσταντινούπο-
λης του 19ου αιώνα. Το σχήμα 
αυτό έχει το όνομα «Cretan Lyra 
and Arabic Oud».
–Δεν είναι παράδοξο που μία 
Κύπρια παίζει κρητική λύρα 
σε μία διεθνή έκθεση; 

–Θα έλεγα πως παράδο-
ξο θα ήταν να μη συμμετείχαν 
μουσικοί σαν κι εμένα στην 
expo2020dubai. Γιατί παρόλο 
που είμαι Κύπρια, ακολούθησα 
το ένστικτό μου μουσικά και αι-
σθητικά προς ένα όργανο με το 
οποίο δεν μεγάλωσα και δεν είχα 
επαφή μέχρι και τα 19 μου, αλλά 
αγάπησα τη μουσική του και όσα 

με δίδαξαν και ακόμα μου προ-
σφέρουν οι δάσκαλοί μου. Νο-
μίζω πως ακριβώς, παρ’ όλη την 
παράδοξη αυτή πορεία, η προσή-
λωση σε αυτό που με εκφράζει, 
χωρίς εθνικές ταυτότητες και χα-
ρακτηρισμούς, αντιπροσωπεύει 
απόλυτα την αρμονική και ειρη-
νική συνεύρεση πολιτισμών, στο 
μεγαλύτερο αριθμητικά γεγονός 
που έγινε ποτέ στον πλανήτη.
–Η Κύπρος μουσικά εκπροσω-
πείται στη World Expo;

–Η Κύπρος συμμετέχει με το 
pavilion (περίπτερο) της στην έκ-
θεση, και έχει προσκαλέσει μέχρι 
τώρα ένα αξιόλογο μουσικοχο-
ρευτικό σχήμα από το νησί, που 
παρουσίασε χορούς και μουσική 
της παράδοσης της Κύπρου για 
όλους τους επισκέπτες, σε μία 
από τις σκηνές, τον Οκτώβριο. 
∆εν γνωρίζω συγκεκριμένα αν 
έχει προγραμματίσει κι άλλες μου-
σικές δράσεις μέχρι και το τέλος 
Μαρτίου που τελειώνει η έκθεση. 
–Αυτή η εμπειρία, μουσικά τι 
σου δίνει και τι προσδοκάς να 
πάρεις επιστρέφοντας στην 
Κύπρο;

–Το ταξίδι και η εμπειρία μου 
στο Dubai, εκπλήρωσε την επι-
θυμία που είχα εδώ και αρκετά 
χρόνια να βγω έξω από την Κύ-
προ και να γνωρίσω από κοντά 
μουσικούς από άλλες χώρες, πό-
σο μάλλον να παίξω μουσική μα-
ζί τους! Από πολύ νεαρή ηλικία 

είχα πολύ μεγάλη περιέργεια και 
έλξη για τις μουσικές που παίζουν 
σε μακρινές από την Κύπρο πε-
ριοχές του πλανήτη, όπως στην 
Ινδία, στην Αφρική, στην Ιαπω-
νία, στην Καραϊβική και αλλού. 
Και μου δόθηκε η ευκαιρία και 
παράλληλα η μουσική πρόκλη-
ση να έρθω σε άμεση επαφή με 
σπουδαίους μουσικούς από όλες 
αυτές τις χώρες, να περάσω επτά 
μήνες μαζί τους στον ίδιο χώρο 
και να δημιουργήσω μουσική μαζί 
τους, μπλέκοντας τις διαφορετι-
κές μας παραδόσεις σε έναν νέο 
ήχο. Αυτό για μένα είναι σαν ένα 
όνειρο που ζωντάνεψε και έγινε 
πραγματικότητα.
–Πώς μπορείς ν’ αξιοποιήσεις 
αυτή σου την εμπειρία, επι-
στρέφοντας στην Κύπρο;

–Επιστρέφοντας στην Κύπρο, 
θα ήθελα να προγραμματίσω τα 
επόμενα μου βήματα, αξιοποιώ-
ντας τις νέες φιλίες με τους μου-
σικούς της ομάδας μας εδώ στο 
Ντουμπάι, και το πιθανότερο να 
προκύψουν κάποια ταξίδια στο 
εξωτερικό για τη συνέχιση της 
συνεργασίας μας. Στο μυαλό μου 
φυσικά έχω πάντα και την επι-
θυμία να προσκαλέσω κάποιους 
από αυτούς και στην Κύπρο, και 
να παρουσιάσουμε στο μουσι-
κόφιλο κοινό του νησιού απο-
τέλεσμα της μίξης και του νέου 
ήχου που προσπαθούμε να δη-
μιουργήσουμε.

Δρασκελίζει 
τον κόσμο με 
το δοξάρι της
Η Χριστίνα Πολυκάρπου από τη Λευκωσία 

στην έκθεση expo2020 στο Ντουμπάι

Ο «Λαβύρινθος» είναι πρωτίστως η μουσική μου οικογένεια

Η κυπριακή 
παραδοσιακή 
μουσική 
–Η παραδοσιακή μουσική, 
τροπική μουσική, στην 
Κύπρο σε τι επίπεδο βρί-
σκεται; Έχει καταφέρει να 
ξεφύγει από το φολκλόρ πε-
ρασμένων δεκαετιών; 

–Στην Κύπρο ζουν και ερ-
γάζονται πλέον μουσικοί που 
κύρια ενασχόλησή τους είναι 
ο κόσμος της τροπικής μου-
σικής. ∆ημιουργούν και πα-
ρουσιάζουν με κάθε ευκαιρία 
το αποτέλεσμα της μακροχρό-
νιας μελέτης και αφοσίωσής 
τους στο αντικείμενο αυτό. Η 
διδασκαλία επίσης αποτελεί 
ένα μεγάλο μέρος της εργασί-
ας τους, αφού το ενδιαφέρον 
έχει στραφεί και σε αυτά τα εί-
δη μουσικής και μάλιστα από 
πολύ μικρές ηλικίες, νέα παιδιά 
και εφήβους, σε όλο το νησί, 
πολλοί από τους οποίους συνε-
χίζουν σπουδές πανεπιστημι-
ακού επιπέδου τόσο στο εξω-
τερικό αλλά και στην Κύπρο.
–Σ’ επίπεδο μελέτης της 
κυπριακής παραδοσιακής 
μουσικής νομίζεις ότι είμα-
στε καλά; Έχω την αίσθηση 
ότι αυτή η μουσική ζει κά-
πως μουσειακά... εν αντιθέ-
σει με άλλες περιοχές του 
ελληνικού χώρου αλλά και 
της Αν. Μεσογείου... 

–Θα έλεγα πως σίγουρα η 
μουσική παράδοση της Κύ-
πρου αλλά και κοντινών πα-
ραδόσεων, όπως η ελληνική 
και ευρύτερα της Ανατολικής 
Μεσογείου, έχει πλέον ξανα-
ανακαλυφθεί. Ενώ η φολκλόρ 
προσέγγιση ακόμα «επιβιώνει» 
μέσα σε θέατρα και τηλεκανά-
λια, αρκετοί μουσικοί δεν την 
προσεγγίζουν με τον ορθό τρό-
πο και δεν της δίνουν την αξία 
και την προσοχή που της αρ-
μόζει. Μπορεί γενικότερα να 
μη βιώνουμε τη ζωή μας στην 
Κύπρο σε άμεση σύνδεση με 
τη μουσική μας, όπως για πα-
ράδειγμα είδα να συμβαίνει 
στην Κρήτη όπου η μουσική 
του τόπου συνοδεύει κάθε γε-
γονός της ανθρώπινης ζωής, 
αλλά σίγουρα οι Κύπριοι μου-
σικοί του είδους αναζητούν τον 
παραμελημένο για χρόνια πυ-
ρήνα της και την πραγματική 
της ουσία. Και ακόμα σημαντι-
κότερο, φέρνουν τη μουσική 
αυτή στην εποχή μας, και τη 
μετουσιώνουν σε κάτι ζωντανό, 
με όλα τα εκφραστικά μέσα και 
το προσωπικό χαρακτήρα και 
ανάγκες του κάθε μουσικού.

Η προσήλωση σε αυτό 
που με εκφράζει, χωρίς 
εθνικές ταυτότητες και 
χαρακτηρισμούς, αντι-
προσωπεύει απόλυτα την 
αρμονική και ειρηνική 
συνεύρεση πολιτισμών, 
στο μεγαλύτερο αριθμη-
τικά γεγονός που έγινε 
ποτέ στον πλανήτη.

«Νομίζω πως ακριβώς, παρ’ όλη την παράδοξη αυτή πορεία, η προσήλωση σε αυτό που με εκφράζει, χωρίς εθνικές ταυτότητες και χαρακτηρισμούς, αντι-
προσωπεύει απόλυτα την αρμονική και ειρηνική συνεύρεση πολιτισμών, στο μεγαλύτερο αριθμητικά γεγονός που έγινε ποτέ στον πλανήτη».

Μέσω της μουσικής αποδεικνύεται πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο, με 
τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια συναισθήματα και μπορούμε να ζούμε μαζί και να 
μοιραζόμαστε ό,τι μας προσφέρει αυτή η ζωή.
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Των ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
και ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Τι συμβαίνει με τις κινηματογραφι-
κές αίθουσες και τις ευρωπαϊκές 
ταινίες; Πόσο μπορεί να επιβιώ-
σει ο κυπριακός κινηματογράφος 
χωρίς την ανάλογη υποστήριξη; 
Έχουμε στην Κύπρο κινηματο-
γραφική κουλτούρα; Ποιος είναι ο 
ρόλος των Λεσχών Κινηματογρά-
φου και πώς καλλιεργείται η παι-
δεία του σινεμά σήμερα; Αυτά εί-
ναι μερικά από τα ερωτήματα που 
θέσαμε σε ανθρώπους του οπτι-
κοακουστικού τομέα. Στην «Κ» 
μίλησαν η πρόεδρος της Ένω-
σης Σκηνοθετών Έλενα Αλωνεύ-
του, οι κινηματογραφιστές Τώνια 
Μισιαλή και Αντρέας Κυριάκου, 
ο πρόεδρος της Κινηματογραφι-
κής Λέσχης Λάρνακας – Αμμοχώ-
στου Μιχάλης Καλοπαίδης και ο 
ιδιοκτήτης του κινηματογράφου 
Πάνθεον Γιώργος Παπαγεωργίου. 

Κοινή συνισταμένη των συ-
νομιλητών μας, είναι ότι το πρό-
βλημα της έλλειψης κινηματογρα-
φικής κουλτούρας αρχίζει από 
την παιδεία, η Τώνια Μισιαλή 
ανέφερε σχετικά: «∆εν υπάρχει 
η κουλτούρα, η καλλιέργεια στον 
Κύπριο να πηγαίνει να βλέπει ευ-
ρωπαϊκές ταινίες και αυτό είναι 
που προσπαθούμε να κάνουμε 
στο Cyprus Film Days που έχου-
με το παιδικό κομμάτι. Προσπα-
θούμε να μορφώσουμε τα παιδιά 
και τους νέους ν’ αγαπήσουν τον 
ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Η 
καλλιέργεια σίγουρα ξεκινά από 
το σχολείο. Με το Cyprus Film 
Days, κάνουμε προβολές ταινι-
ών στα σχολεία που πάλι λόγω 
Covid τώρα είναι πολύ δύσκο-
λο να γίνουν». Το ίδιο υποστηρί-
ζει και η Έλενα Αλωνεύτη: «∆εν 
πιστεύω πως υπάρχει το κοινό, 
ωστόσο κινηματογραφική κουλ-
τούρα αρχίζει ν’ αναπτύσσεται, 
κυρίως από νέους και αυτό είναι 
κάτι πολύ ωραίο. Σημαντικό ρό-
λο παίζει φυσικά η παιδεία που 
έχει ο καθένας, αλλά χρειαζόμα-
στε περισσότερες δράσεις προς 
τους νέους προκειμένου ν’ ανα-
πτυχθεί η κινηματογραφική κουλ-
τούρα. Θα έλεγα ότι λείπει και η 
βοήθεια από το κράτος για να δη-
μιουργήσει αυτή την κουλτούρα. 
Φυσικά υπάρχουν ενέργειες όπως 
το Cyprus Film Days με τις δρά-
σεις για παιδιά και εφήβους ή το 
Animafest από τον Γιώργο Τσα-
γκάρη, αυτά βοηθάνε πάρα πολύ, 
αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος». 
Ο Μιχάλης Καλοπαίδης λέει πως 

τα τηλεοπτικά κανάλια, και ειδι-
κά το κρατικό κανάλι δεν προω-
θούν ένα περισσότερο ποιοτικό 
κινηματογράφο: «∆εν αρκεί μόνο 
το φεστιβάλ Cyprus Film Days... 
πρέπει να υπάρχει συνέπεια και 
συνέχεια για να καλλιεργηθεί η 
κινηματογραφική παιδεία και αυ-
τό είναι που προσπαθούμε εμείς 
να κάνουμε στις κινηματογρα-
φικές λέσχες, προσφέροντας σε 
εβδομαδιαία βάση ενδιαφέρου-
σες ταινίες από ένα άλλο είδος 
κινηματογράφου». Ο κ. Παπαγε-

ωργίου σημείωσε πως είναι πολύ 
σημαντικό να κερδίσεις το νεα-
νικό κοινό. «Στο Πάνθεον προ-
σπαθήσαμε να κρατήσουμε ένα 
ισοζυγισμένο πρόγραμμα, είναι 
απαραίτητη η συνέπεια, για να 
προσελκύσουμε ένα πιο νεανι-
κό κοινό». Είναι σημαντικό συ-
μπληρώνει η Έλενα Αλωνεύτου 
ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα 
παιδιά για ν’ αυξηθεί η ανάγκη 
θέασης καλού κινηματογράφου, 
για να μπορέσουν να εκτιμήσουν 
τις αξίες του, που στην Κύπρο δεν 
γίνεται, αν και υπάρχει διάθεση... 
«δεν υπάρχει η υποδομή και τα 
χρήματα που να μπορεί να υπο-
στηρίξει τέτοιες δράσεις. Βέβαια 
η υποστελέχωση του τμήματος 
του Κινηματογράφου είναι ένα 
σημαντικό πρόβλημα. ακόμα και 
να έχεις πολιτική με ένα και δύο 
άτομα δεν γίνεται».

Κοινό υπάρχει
Σίγουρα στις κινηματογραφι-

κές αίθουσες το κοινό μπορεί να 
επιλέξει να παρακολουθήσει από 
blockbuster ταινίες μέχρι ευρωπα-
ϊκό κινηματογράφο και πιο ποιο-
τικές παράγωγες, όλα είναι θέμα 
επιλογών, ωστόσο η πανδημία 
έφερε δομικές αλλαγές στο πώς ο 
Κύπριος πια βλέπει την ταινία της 
αρεσκείας του, τα lockdown, οι πε-
ριορισμοί, έδειξαν τα δόντια τους 
και πλέον οι πλατφόρμες είναι μια 

πιο εύκολη και ίσως προσφορότε-
ρη λύση. Ο Αντρέας Κυριάκου ανέ-
φερε ότι υπάρχουν ολόκληρες γε-
νιές που δεν έμαθαν να εκτιμούν 
το ποιοτικό σινεμά και το προσεγ-
γίζουν καθαρά από την ψυχαγω-
γική πλευρά... «που είναι και αυ-
τό καλό. Μια καθαρά blockbuster 
ταινία φέρνει κόσμο στις αίθουσες 
του σινεμά, τα κρατάει ανοικτά. 
Αλλά το τι έχουμε να μάθουμε 
από το Arthouse Cinema είναι 
πολλά περισσότερα από ένα δί-
ωρο ψυχαγωγίας. Και όσο δεν το 
κρατούμε ζωντανό είναι πρόβλη-
μα». Η Έλενα Αλωνεύτου σημει-
ώνει και το θέμα της οικονομικής 
δυνατότητας του κοινού: «∆εν εί-
ναι αυτονόητο ότι μπορούν όλοι 
να πάνε στον κινηματογράφο. 
Για μένα είναι εύκολο, αλλά για 
κάποιον η επίσκεψη στο σινεμά 
μπορεί να είναι μια μικρή πολυ-
τέλεια. Φυσικά ο καλλιτεχνικός 
κινηματογράφος έχει πολλά να 
προσφέρει στον άνθρωπο, αλλά 
αυτό πρέπει να το καλλιεργήσεις. 
«Ούτως ή άλλως το art cinema 
είναι επιλογή ενός μικρού ποσο-
στού θεατών στην Κύπρο αλλά 
και διεθνώς, εδώ ίσως φαίνεται 
περισσότερο γιατί οι πόλεις μας 
είναι πολύ μικρότερες και δεν εί-
ναι φυσικά τόσο ανεπτυγμένη η 
κινηματογραφική μας κουλτούρα. 
Αλλά συχνά αναρωτιέμαι μήπως 
το ποσοστό των ανθρώπων που 

παρακολουθούν art cinema, είναι 
περίπου το ίδιο;». Θα είχε ενδι-
αφέρον μια συγκριτική μελέτη, 
λοιπόν, η οποία θα έδειχνε τι συμ-
βαίνει σε αυτό το πεδίο, φυσικά, 
όπως τονίζει η κα Αλωνεύτου οι 
πλατφόρμες παίζουν και αυτές 
τον ρόλο τους στο να μην πη-
γαίνει ο κόσμος στις Αίθουσες, 
«ειδικά μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας, και η συνήθεια που 
αποκτήσαμε, μας απομάκρυνε 
από τις αίθουσες...». Ο Γιώργος 
Παπαγεωργίου λέει σχετικά πως 
μέχρι τον Μάρτιο που ξέσπασε η 

πανδημία για το είδος των ται-
νιών που πρόβαλλε το Πάνθεον 
έκανε καλά εισιτήρια, το κοινό 
υπάρχει. «Η κατηφόρα ήρθε όταν 
κλείσαμε... Και τώρα περιμένου-
με να δούμε τι θα γίνει, θα κυ-
ριαρχήσουν οι πλατφόρμες, θα 
συνεχίσει να φοβάται ο κόσμος; 
Βέβαια, ο άνθρωπος ως κοινωνικό 
ον θα θέλει να βγει από το σπίτι 
του και να επιστρέψει και στις 
κινηματογραφικές αίθουσες... Θα 
είναι όμως έτσι τα πράγματα, θα 
ξανακερδίσουμε αυτόν τον κό-
σμο; Σινεφίλ κοινό υπάρχει και 

αρκεί να υποστηρίξει μια αίθου-
σα». Η αλλαγή στις συνήθειες 
του κόσμου είναι σημαντικό, οι 
πλατφόρμες είναι πλέον στο σπί-
τι μας, φυσικά παίζει ρόλο και το 
οικονομικό. μην ξεχνάμε ότι όπως 
έχουμε εμείς πρόβλημα, έχουν κι 
οι υπόλοιποι». Να σημειώσουμε 
ότι ο κ. Παπαγεωργίου αποφάσισε 
να αναστείλει τη λειτουργία του 
κινηματογράφου του για τακτικές 
προβολές, και έως ότου ξεκαθαρί-
σει η κατάσταση θα περιοριστεί 
στις προβολές συμφωνημένων 
συνεργασιών.

Σ Ι Ν Ε Μ Α
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Κινηματογραφικές προβολές και πανδημία 
Στην «Κ» μιλούν άνθρωποι από τον οπτικοακουστικό τομέα για τα κίνητρα, τα κονδύλια και τις αίθουσες σινεμά στην Κύπρο  

Όπως αναφέρει ο Αντρέας Κυριά-
κου, στην Κύπρο δεν υπάρχει 
κίνητρο ή ένα κονδύλι από το 
Υπουργείο Παιδείας όπως υπάρ-
χει το αντίστοιχο κονδύλι από τον 
ΘΟΚ και το πρόγραμμα ΘΥΜΕΛΗ 
που διατηρεί το ανοιχτό θέατρο 
ακόμη ζωντανό. Εάν υπήρχε ένα 
αντίστοιχο πρόγραμμα από το 
Υπουργείο Παιδείας και συγκε-
κριμένα από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή Κινηματογράφου (ΣΕ-
Κιν) θα μπορούσε να υπήρχε μια 
ευρύτερη πολιτική που θα καλύ-
ψει και την παιδεία αλλά και του-
λάχιστον θα καλύψει τα λειτουρ-
γικά έξοδα των δύο πιο μεγάλων 
πόλεων, Λευκωσίας και Λεμεσού. 
Τι συμβαίνει όμως με ιδιωτικές 
εταιρίες που θα μπορούσαν να 
επιχορηγήσουν κάποια πρότζεκτ, 
η Τώνια επισήμανε, «Στην Κύπρο 
επίσης δεν υπάρχουν αρκετοί ιδι-
ώτες επενδυτές, όπως υπάρχουν 
σε άλλες χώρες. Και για να μπο-
ρέσουν να σου δώσουν χρήματα, 
χρειάζονται κάποια κίνητρα, και 
τα κίνητρα αυτά είναι τα ίδια που 
παλεύουμε με την Ένωση Σκη-
νοθετών, ότι ίσως θα έπρεπε να 
γίνει ένας τρόπος για φοροαπαλ-
λαγή για τις ιδιωτικές εταιρίες για 
να κάνουν επένδυση στον κινη-
ματογράφο». Η οικονομική στήρι-
ξη από το κράτος και όχι μόνο εί-
ναι απαραίτητη σημαντικότητας 

για την επιβίωση των δημιουρ-
γών και παράλληλα των αιθου-
σών. Κάτι που ανέκαθεν τόνιζαν 
οι δημιουργοί είναι ότι δεν επεν-
δύεται αρκετά στον πολιτισμό. «Ο 
κυπριακός κινηματογράφος είναι 
σε πάρα πολύ καλό δρόμο αλλά 
ανεξαρτήτως του Covid, τα τελευ-
ταία 7 με 10 χρόνια υπάρχει αύ-
ξηση στην παραγωγή κυπριακών 
ταινιών οι οποίες έχουν επιτυχία 
στο διεθνές σκηνικό. Η στήριξη 
από το κράτος ναι μεν αυξήθηκε 
λίγο αλλά πάλι τo σχετικό κονδύ-
λι παραμένει χαμηλό σε σύγκρι-
ση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ο Μιχάλης Καλοπαίδης λέει 
πως στη Λάρνακα, αλλά και σε 
άλλες πόλεις, με τις λέσχες γίνε-
ται προσπάθεια να προσφέρουμε 
στο κοινό της Κύπρου πρόσβα-
ση σε ταινίες πιο φεστιβαλικές. 
«Στην Κινηματογραφική Λέσχη 
Λάρνακας, όπου όλα γίνονται σε 
εθελοντική βάση, κάνουμε μια 
υπερπροσπάθεια για να κρατή-
σουμε αυτό το πράγμα ζωντανό. 
Αλλά ομολογώ πως η συνεργασία 
τόσο με την Πολιτεία (Πολιτιστι-
κές Υπηρεσίες) όσο και με τον 
∆ήμο Λάρνακας, αλλά και με το 
Μουσείο Πιερίδη είναι πολύ καλή 
και έτσι μπορούμε και κάνουμε 
ό,τι κάνουμε. Όταν ξεκινήσαμε 
η ανταπόκριση ήταν πολύ μικρή, 
τότε εμείς αποφασίσαμε να βγά-
λουμε το σινεμά από την αίθουσα 
και να το πάμε στον κόσμο, ξεκι-
νήσαμε π.χ. το θερινό σινεμά που 
τράβηξε κόσμο, αλλά κάθε βδομά-
δα κάναμε προβολές σε διάφορα 
μέρη, έτσι ώστε δημιουργήθηκε 
ένα και σιγά-σιγά δημιουργήθη-
κε ένα ικανοποιητικό κοινό. Να 
πούμε ότι οι κινηματογραφικές 
λέσχες δεν είναι κάτι το υπερβο-
λικά ψαγμένο, υπάρχουν ταινίες 
που είναι βασισμένες στις ερμη-
νείες και στο σενάριο... ένας πιο 
ποιοτικός κινηματογράφος, άρα 
ο κόσμος νιώθουμε ότι πρέπει να 
δώσει μια ευκαιρία».

Κίνητρα, κονδύλια και λέσχες

«Οταν ξεκινήσαμε 
η ανταπόκριση ήταν 
πολύ μικρή, τότε 
εμείς αποφασίσαμε να 
βγάλουμε το σινεμά 
από την αίθουσα 
και να το πάμε στον 
κόσμο [...] και σιγά-
σιγά δημιουργήθηκε 
ένα ικανοποιητικό 
κοινό» λέει ο Μιχάλης 
Καλοπαίδης.

«Η καλλιέργεια σίγουρα 
ξεκινά από το σχολείο. 
Με το Cyprus Film 
Days, κάνουμε προβολές 
ταινιών στα σχολεία 
που πάλι λόγω Covid 
τώρα είναι πολύ 
δύσκολο να γίνουν» 
λέει η Τώνια Μισιαλή. Στο φεστιβάλ Cyprus Film Days υπάρχει και παιδικό κομμάτι, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κινηματογραφικής κουλτούρας στις νεότερες ηλικίες .
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια σπάνια 
συλλογή σχεδίων 
στη Νέα Υόρκη

Η μουσική έρχεται πάντοτε απ’ τον ουρανό

Στο Κέντρο Σχεδίου, στο Drawing 
Center στο Σόχο της Νέας Υόρκης, 
παρουσιάζεται τμηματικά μία από 
τις σπουδαιότερες συλλογές σχεδί-
ων, αυτή του Τζακ Σίαρ (Jack Shear) 
που είναι ο ίδιος φωτογράφος, επι-
μελητής εκθέσεων και φυσικά μα-
νιώδης συλλέκτης. Η πρόθεση είναι 
αρχικά να αναδειχθεί αυτή η διαρ-
κώς αυξανόμενη συλλογή των έως 
τώρα περίπου 1.000 σχεδίων, εξαιρε-
τικής ποιότητας από διάφορες περι-
όδους, αλλά και να υπογραμμιστούν 
η ομορφιά και οι μυστικοί κώδικες 
του σχεδίου που, σε σχέση με τη 

ζωγραφική στον καμβά, είναι ελα-
φρώς υποτιμημένο μέσο έκφρασης 
στη συνείδηση του κοινού, παρότι 
όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι μάς έχουν 
κληροδοτήσει αριστουργήματα. Επι-
πλέον, το Drawing Center της Νέας 
Υόρκης εφαρμόζει μια ιδιαίτερα δια-
δεδομένη πρακτική στησίματος των 
εκθέσεων, όπου το ίδιο το στήσιμο 
είναι μέρος της έκθεσης, είναι μέρος 
όσων θα προσέξει ο επισκέπτης. Το 
στήσιμο, που εν προκειμένω ανέλα-
βε ως επιμελήτρια η γλύπτρια Αρλίν 
Σεσέ (Arlene Shechet), είναι από μό-
νο του μια εικαστική εγκατάσταση, 

που γεννιέται από τις συνθέσεις, τα 
γκρουπαρίσματα, τις νέες ενότητες 
αλλά και τις κορνίζες των έργων σε 
απρόβλεπτους συνδυασμούς. Μας 
διδάσκει συνεπώς η έκθεση αυτή 
έναν τρόπο θέασης. Γι’ αυτό και έχει 
τον τίτλο «Ενας τρόπος να βλέπεις», 
καθώς επιδιώκει συν τοις άλλοις τη 
διαπαιδαγώγηση του βλέμματος, 
που είναι μια διά βίου διαδικασία. 
H Αρλίν Σεσέ σχεδίασε η ίδια ακό-
μη και τους πάγκους, από κορμούς 
ξύλου, όπου μπορεί να κάθεται το 
κοινό, όλα ως συνολικό μέρος της 
έκθεσης και του βιώματος. Η ίδια 

λέει πως οι συνθέσεις που έκανε με 
τα έργα είναι και αυτές ένας τρόπος 
να δουλεύεις με ένα υλικό και έχει 
παραλληλίες με τον τρόπο που κάνει 
η ίδια γλυπτική. Το Drawing Center 
της Νέας Υόρκης καθώς παρουσιά-
ζει τμηματικά τη συλλογή του Τζακ 
Σίαρ, με έργα σχεδίων μεγάλων δα-
σκάλων μαζί με έργα σημαντικών 
σύγχρονων καλλιτεχνών, διαφορε-
τικών και ποικίλων αναφορών ο κα-
θένας, συγκροτεί μια πρόταση την 
οποία καταθέτει δημοσίως για τον 
τρόπο με τον οποίον μπορούμε να 
σταθούμε απέναντι στην τέχνη μοι-

ραζόμενοι ένα κοινό βίωμα. Η ποι-
ότητα των έργων είναι τόσο υψη-
λή που ο συλλέκτης επιθυμεί να τα 
δωρίσει σε ένα πανεπιστήμιο ή ένα 
μεγάλο μουσείο, όπου θα μπορούν 
να μελετηθούν διεξοδικά από τους 
ιστορικούς της τέχνης. Μπορείτε να 
δείτε το σύντομο βίντεο με την επι-
μελήτρια της έκθεσης στο https://
drawingcenter.org/.

Η βοήθεια ήρθε, ακόμα μία φορά, 
από ψηλά. Τον Ιανουάριο του 1945, 
μετά την αιφνιδιαστική γερμανική 
αντεπίθεση στις Αρδέννες, οι Αμε-
ρικανοί αλεξιπτωτιστές που συμμε-
τείχαν στην περίφημη Μάχη της 
Εξέχουσας (Battle of the Bulge), 
αποκλεισμένοι στα χιόνια, χαμο-
γέλασαν όταν ο ουρανός καθάρι-
σε και οι σκληροτράχηλες Ντακό-
τες τούς πέταξαν τις απαραίτητες 
προμήθειες. 

Κάποτε όμως, δεν τους πετού-
σαν μόνο πυρομαχικά, σοκολά-
τες, κονσέρβες κορνμπίφ και μορ-
φίνες, αλλά και πιάνα. 

Ναι, πιάνα. Η μεγάλη νεοϋ-
ορκέζικη εταιρεία κατασκευα-
στών πιάνου, Steinway & Sons, 
κατασκεύασε τα Victory Verticals 
(«όρθια» πιάνα με την εύλογη 
ονομασία «Νίκη»), τα οποία ρί-
χτηκαν στους στρατιώτες της 
γραμμής των πρόσω. Αυτό σε μια 

περίοδο κατά την οποία η αμε-
ρικανική κυβέρνηση είχε απαγο-
ρεύσει την κατασκευή μουσικών 
οργάνων ώστε τα υλικά να διο-
χετεύονται όλα στην πολεμική 
παραγωγή (σημαντική λεπτομέ-
ρεια: ο ιδιοκτήτης της Steinway 
& Sons είχε τέσσερις γιους και 
κάμποσα ανίψια στρατευμένους 
σε εμπόλεμες ζώνες).

Ηταν μικρά, ειδικά κατασκευ-
ασμένα πληκτροφόρα ώστε να 
αντέξουν στη ρίψη με αλεξίπτω-
το. Και άντεξαν. Συνολικά, ρί-
χτηκαν πέντε χιλιάδες πιάνα, 

μαζί με εγχειρίδια οδηγιών για 
το κούρδισμά τους.

Η μουσική νίκησε (η μουσι-
κή πάντοτε νικάει). Τα πιάνα 
έπιασαν τόπο. Το πιστοποιούν 
οι φωτογραφίες που διασώθη-
καν, όπως και οι μαρτυρίες των 
απλών στρατιωτών. Υπάρχει μια 
επιστολή του οπλίτη Κένεθ Κρέ-
ινς από το μέτωπο της Βόρειας 
Αφρικής προς τη μητέρα του, 
στην οποία περιέγραφε γλαφυ-
ρά πώς συγκεντρώθηκαν όλοι 
γύρω από το πιάνο και το γλέντη-
σαν δεόντως. «Κοιμήθηκα με ένα 
χαμόγελο και ακόμα και σήμερα 
μουρμουράω μερικά από τα κομ-
μάτια που τραγουδήσαμε». Μία 
εβδομάδα μετά, ο οπλίτης Κρέινς 
έπεσε μαχόμενος. 

Ο κύριος Γκρι μεγάλωσε με 
ένα μαύρο «όρθιο» Steinway, 
που ήταν το πιάνο της μητέρας 
του, αυτό στο οποίο έκανε ο ίδιος 

μαθήματα για τρία χρόνια. «∆εν 
ήταν μικρό σαν τα πολεμικά», 
μου λέει, «αλλά ήταν το πιάνο 
όπου η μαμά έπαιζε, με ωραίες, 
ανοικονόμητες τρίλιες, τη θλιμ-
μένη άρια του Ναντίρ “Je crois 
entendre ancore” από τους “Αλι-
είς μαργαριταριών” του Μπιζέ».

Οι G.I.’s. δεν θα έπαιζαν κάτι 
τέτοιο στο μικρό Steinway της 
«Νίκης». Ο κύριος Γκρι πιθανο-
λογεί πως θα έπαιζαν την μπα-
λάντα του Τόμι Ντόρσεϊ «I get 
sentimental over you» ή το πιο 
ρυθμικό «Moonglow», που είχαν 
παίξει αριστουργηματικά ο Μπέ-
νι Γκούντμαν με τον Λάιονελ Χά-
μπτον και τον Τζιν Κρούπα. «Το 
σκεφτόμουν όταν έβλεπα, και 
άκουγα, τη μητέρα μου να παί-
ζει τον Μπιζέ, το σκέφτομαι και 
τώρα που δεν είναι εδώ εκείνη», 
λέει ο κύριος Γκρι: «Η μουσική έρ-
χεται πάντοτε απ’ τον ουρανό».

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Τέχνη και μύθοι
Στις 10 Φεβρουαρίου εγκαινιάζεται 
στο Μουσείο Καλών Τεχνών της 
Βουδαπέστης μια ενδιαφέρουσα 
έκθεση επικεντρωμένη στη θεμα-
τική των μύθων και στην αναπαρά-
στασή τους μέσω της τέχνης. Ολα 
τα έργα, ζωγραφική, χαρακτική και 
σχέδια, προέρχονται από τις συλ-
λογές του μουσείου, που είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά στο είδος του 
στην Κεντρική Ευρώπη. Τα 32 έρ-
γα που παρουσιάζονται καλύπτουν 
την περίοδο από τον 16ο έως τον 
20ό αιώνα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η Τόνι Μόρισον και οι άλλοι
Η αίθουσα τέχνης David Zwirner πα-
ρουσιάζει μια ομαδική έκθεση που 
διερευνά τη μαύρη ταυτότητα μέσα 
από το έργο και την προσωπικότη-
τα της Τόνι Μόρισον. Με επιμελη-
τή τον βραβευμένο με Πούλιτζερ 
συγγραφέα Χίλτον Αλς, η έκθεση 
υπογραμμίζει το έργο που έκανε η 
Μόρισον για την κοινωνική ορα-
τότητα της μαύρης δημιουργίας 
και φέρνει κοντά έργα σημαντικών 
καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και του 
Τζέιμς Μάρσαλ.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Βερονέζε τρισδιάστατος
Η καινοτομία που φέρνει η Εθνική Πι-
νακοθήκη είναι ελκυστική, καθώς 
προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε 
ψηφιακά την αρχική θέση για την 
οποία δημιουργήθηκαν ορισμένα 
από τα αριστουργήματα που έχει 
στις συλλογές της. Η νέα ψηφιακή 
έκθεση (έναρξη 7 Μαρτίου) εστι-
άζεται στο έργο του Βερονέζε «Η 
αγιοποίηση του Αγίου Νικολάου», 
που αρχικά τοποθετήθηκε στον 
ναό του Σαν Μπενεντέτο κοντά στη 
Μάντουα. Εκεί, θα τον «δούμε»...

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Τότε και τώρα
Το Rijksmuseum, άρρηκτα συνδεδε-
μένο με την εξέλιξη του Αμστερ-
νταμ, προσφέρει πέρα από πολύ-
τιμες συλλογές και γνώση για την 
αστική ιστορία. Στην ψηφιακή δι-
απαιδαγώγηση που παρέχει, εν-
διαφέρον έχει η σειρά «Τότε και 
τώρα», που επιχειρεί να αναδείξει 
πτυχές του Αμστερνταμ μέσα από 
έργα τέχνης. Εμφαση έχει δοθεί 
στον κλασικό τοπιογράφο της πό-
λης Χέριτ Μπερκχέιντε (1638-1698), 
που ζωγράφισε το Αμστερνταμ της 
χρυσής περιόδου.

ΕΛΣΙΝΚΙ
Ολυμπιακό Στάδιο
Η αποκατάσταση και η επέκταση 
του ιστορικού Ολυμπιακού Σταδί-
ου του Ελσίνκι, όπου διεξήχθησαν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1952, εί-
ναι έργο των K2S Architects Ltd και 
Arkkitehdit NRT. Το έργο είναι υπο-
ψήφιο μαζί με 39 ακόμη υποψηφιό-
τητες από 18 χώρες της ευρωπαϊκής 
ηπείρου για το αρχιτεκτονικό βρα-
βείο Μις βαν ντερ Ρόε. Από την Ελ-
λάδα υπάρχει η υποψηφιότητα για 
τις Dexamenes (ξενοδοχείο στην 
Πελοπόννησο), έργο του K-Studio.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Γαλλία, 1944: Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκουν παρηγοριά σε ένα Victory 
Vertical της Steinway & Sons, που έπεσε με αλεξίπτωτο.

Αποψη του εκθεσιακού χώρου στο Drawing Center της Νέας Υόρκης με το πρωτότυπο στήσιμο της έκθεσης σχεδίων από τη συλλογή του Τζακ Σίαρ.

Συνολικά, ρίχτηκαν 
πέντε χιλιάδες πιάνα, 
μαζί με εγχειρίδια 
οδηγιών για
το κούρδισμά τους.
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 
Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ σκοτάδι
εκδ. Αφή, σελ. 280

[...] Μέσα στο μισοσκόταδο του δωμα-
τίου εγώ και εκείνος, ο αγαπημένος 
αδελφός μου, ένας σωρός από χαρτιά. 
Κι όμως εκείνα τα χαρτιά ήταν η φωνή 
του, η ανάσα του, οι σκέψεις του, η νοητική ύπαρξή του [...]. Φορτι-
σμένος με τα έντονα συναισθήματα της απώλειας ενός αγαπημένου 
του προσώπου, της συζύγου του, ο συγγραφέας ξεκινά να γράφει 
χαρίζοντάς μας ένα μυθιστόρημα σκηνοθετημένο, ακούσια ίσως, με 
μαθηματική ακρίβεια. Το μυθιστόρημα «Ένας μικρός ήλιος σε βαθύ 
σκοτά δι» είναι μια φανταστική ιστορία, η οποία όμως θα μπορούσε 
να είναι πραγματική ή πιθανή. Πρόκειται για την ιστορία ενός στρα-
τιώτη που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβο-
λής του 1974. Με προβολές στο παρελθόν ο συγγραφέας περιγρά-
φει τη ζωή του ήρωα από τα μαθητικά του χρόνια έως τον θάνατό 
του, γεγονός που συνέβη μερικά χρόνια μετά την αιχμαλωσία του. 
Το μυθιστόρημα περιέχει ιστορικά στοιχεία αλληλεπικαλυπτόμενα 
με προσωπικές εμπειρίες και συναισθηματικά βιώματα του συγγρα-
φέα. Σκιαγραφεί χαρακτήρες, που αλληλοεπιδρούν, συνεργάζονται 
και αντιμάχονται σε καταστάσεις ειρήνης και βίας. Τυχαία και ιστορι-
κά γεγονότα καθώς και η χαρισματική προσωπικότητα του ήρωα, σε 
συνδυασμό με μια μεγάλη αγάπη, τον καταξίωσαν στη ζωή. Τελικά, 
όμως τον περίμενε ο θάνατος.  Το βιβλίο κυκλοφορεί σε ψηφιακή 
μορφή και διανέμεται ψηφιακά από την εφαρμογή Read Library. 
Βρείτε όλες τις πληροφορίες για το βιβλίο και τον συγγραφέα του 
στον σύνδεσμο www.read-library.com.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ
ο χιόνι πέφτει από νωρίς και 
ένα πρωτοφανές φαινόμενο 
καλύπτει σαν πέπλο όλη την 

Ελλάδα, και την Αθήνα. Πυκνές 
νιφάδες χωρίς σταματημό και 
δυνατές βροντές, μια αίσθηση 
νεκρικής σιγής πλανάται στην 
ατμόσφαιρα. Eνα τοπίο απόκο-
σμο, δύσβατο, αφιλόξενο. Το χιό-
νι, όσο όμορφο και να είναι σαν 
τοπίο, παγώνει τη ζωή. Σταματά 
την κυκλοφορία, την εργασία, 
δημιουργεί τρομερά προβλήμα-
τα στους κατοίκους της πόλης 
αλλά και της επαρχίας, προβλή-
ματα στην υδροδότηση, στις με-
ταφορές, ο κίνδυνος καραδοκεί. 
Το χιόνι την περασμένη ∆ευτέρα 
δημιούργησε σε πολλές περιοχές 
προβλήματα στην ηλεκτροδό-
τηση. Κόπηκε σε πολλά σπίτια 
για πολλές ώρες το ρεύμα. Και 
ξαφνικά σιωπή. Ο ανθρώπινος 
πολιτισμός χωρίς το ρεύμα κα-
ταρρέει. Το σπίτι ένα άδειο κου-
φάρι, οι υποχρεώσεις μένουν ξε-
κρέμαστες, οι συσκευές ορφανές, 
το ∆ιαδίκτυο είναι και αυτό πε-
περασμένο, οι άνθρωποι ξαφνι-
κά νιώθουν άδειοι, κενοί. Μια 
μεγάλη τρύπα στα σωθικά τους 
ανοίγει, γιατί ο φόβος καίει τα 
καλύτερα σπαρτά. Και δεν είναι 
μικρή η δόση φόβου που πήρα-
με τα τελευταία χρόνια. Χωρίς 
να το συνειδητοποιούμε, το φαρ-
μάκι που λέγεται φόβος στάζει 
σταγόνα σταγόνα στο λαρύγγι 
μας και εμείς προσπαθούμε να το 
καταπιούμε και να μη δηλητηρι-
αστούμε ως άλλος Μυθριδάτης. 
Και τώρα ακόμα μία δοκιμασία. 
Σαν να ζούμε έναν εφιάλτη χωρίς 
τέλος, οι συνθήκες της πραγμα-
τικότητας ανεβαίνουν συνεχώς 
πίστες δυσκολίας, χωρίς κανείς 
να μας υπόσχεται ότι όλο αυτό 
θα έχει ημερομηνία λήξης. Και 
παρόλο που ο άνθρωπος πάντα 
έχει τη χάρη να ξεχνιέται με την 
πρώτη ηλιοφάνεια, το βάρος της 
ύπαρξης τα τελευταία χρόνια, σε 
προσωπικό και κοινωνικό επίπε-
δο, μετράει διπλά. Και αν ακό-
μα το χιόνι κάνει χαρούμενα τα 
παιδιά, οι μεγάλοι αισθάνονται 
πια ότι έχουν χάσει το παιδί μέ-
σα τους με τη συνεχιζόμενη παν-
δημία, τις οικονομικές δυσκολίες, 
με το χιόνι που έρχεται να κάνει 
τις συνθήκες πιο δύσκολες. Και 
όταν πέφτει το ρεύμα, όταν παύ-

ει η εξωτερική ηλεκτροδότηση, 
τότε το μόνο που μένει είναι ο 
άνθρωπος. Η γεννήτρια γίνεται 
το πνεύμα, η ευφυΐα, ο ψυχισμός. 
Η ενέργεια που διαθέτουμε μέσα 
μας και στιγμές σαν και αυτή την 
επικαλούμαστε. Στρεφόμαστε σε 
εκείνη. Πώς ζεσταίνεται η ύπαρ-
ξη; Πώς μαλακώνουν τα μέλη; 
Πώς ο άνθρωπος γίνεται ορατός 
ξανά μέσα στα σκοτάδια; Ο άν-
θρωπος που δίνει καθημερινές 
μάχες υπέρβασης του μεγέθους 
του, πώς ξαναγίνεται άνθρωπος;

Από τη μια έχει την ευφυΐα. 
Μέσα σε ένα σκοτεινό αμάξι, 
σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, στο 
αίσθημα της αποξένωσης, η αν-
θρώπινη ευφυΐα αναζητάει τη 
θέση της προκειμένου να βρει 
λύση σε κάτι που την υπερβαί-

νει. Να κρατήσει τους άλλους 
γύρω της και να κρατηθεί ζεστή. 
Aλλωστε, όπως γράφει η Τζούλια 
Κρίστεβα για τη γυναικεία ευφυ-
ΐα στο βιβλίο της «Χάννα Aρεντ» 
(εκδόσεις Κέδρος), «η ευφυΐα εί-
ναι μια θεραπευτική επινόηση 
που μας βοηθά να μην πεθάνου-
με από ισότητα σε έναν κόσμο 
δίχως επέκεινα». ∆ιότι από τη 
μια ο όρος «ευφυΐα» ταυτίζεται 
με παράδοξες περιπέτειες, μονα-
δικές εμπειρίες και απροσδόκη-
τες υπερβάσεις, που επιμένουν 
να αναδύονται σε έναν κόσμο 
που δεν σταματά να τυποποι-
είται, αλλά πλέον σήμερα, από 
την αρχή του 21ου αιώνα, θα 
συμφωνούσε και η Κρίστεβα ότι 
ζούμε εποχές όπου η ανθρώπινη 
ευφυΐα καλείται να τραφεί από 
τη βάση της ανθρώπινης ουσίας. 
Αλλωστε και εκείνη υποστηρίζει 
ότι η ευφυΐα θεμελιώνει το νό-
ημα της ζωής, ιδίως στην προ-
σπάθεια που μέσα στο μαζικό 
βίωμα αναζητούμε την υποκει-
μενικότητά μας. Και όταν ο πο-
λιτισμός διαρρηγνύεται, έστω 
και για λίγο επιστρέφουμε σε 
πιο πρωτόγονες καταστάσεις, 
εκεί αναζητείται η δυναμική της 
ανθρώπινης επιβίωσης. 

Τι είναι αυτό που μας ζεσταί-
νει όταν όλα γύρω μας μοιάζουν 
παγωμένα; Πώς μπορεί εδώ ο άν-
θρωπος να ενεργοποιήσει μέσα 
του ρίζες, βότανα, ιστορίες, αγκα-
λιές, μικρά γιατρικά για τον φό-
βο και την απελπισία; Μικρά για-
τρικά για την ανθρώπινη σχέση; 

Εχουμε άραγε κάτι άλλο από 
τις λέξεις μας; Στην αναζήτηση 
της εσωτερικής θερμότητας, ο 
άνθρωπος θυμάται γύρω από τη 
φωτιά την καταγωγική του ρί-
ζα. Ο πρώτος άνθρωπος που μας 
έδωσε τη φωτιά μάς πρόσφερε 
και τη δυνατότητα να «βλέπου-
με» τις αναθυμιάσεις και τις σκιές 
σαν έναν ολόκληρο κόσμο. Μα-
ζί με τον καπνό γεννήθηκαν οι 
ιστορίες. Οι ιστορίες της προέ-
λευσής μας, παραμύθια που ξορ-
κίζουν τον φόβο, για στοιχειά 
και ξωτικά που τα καταπίνει το 
τζάκι μόλις αυτό σβήσει, ιστορίες 
για αγάπες που χάθηκαν και για 
αγάπες που επιμένουν. Και μέσα 
από τις ιστορίες, αυτό που επι-
βιώνει με τον συγκινητικό τρό-
πο που το περιγράφει ο Θανά-
σης Χατζόπουλος στο παραμύθι 
του «Η γυναίκα με την πέτρινη 
γλώσσα» (στο βιβλίο περιλαμβά-
νεται και ο εξαιρετικά επίκαιρος 
«Κύριος ∆αίμων», εκδόσεις Κα-
λειδοσκόπιο) είναι τα λόγια, και 
μάλιστα τα καλά λόγια. Αυτό που 
ζεσταίνει την ύπαρξη και τη θε-
ραπεύει είναι η δύναμη να βρεις 
μέσα στο απόλυτο σκοτάδι την 
καλοσύνη να δεις τη διαδρομή 
αυτού που σε κοιτάζει. Να δώ-
σεις μέσα στον χιονιά ένα στα-
σίδι ανάπαυσης μέσα από τον 
λόγο, να μπορέσει ο άνθρωπος 
να ξαποστάσει μέσα στη γλύκα 
της προσμονής και της αποδο-
χής. Αλλωστε, όπως γράφει ο Χα-
τζόπουλος, «ζούσε κάποτε ένας 
σοφός που είπε ότι ο ανθρώπι-
νος πολιτισμός άρχισε από τότε 
που ένας άνθρωπος φρόντισε 
την πληγή του άλλου». 

Σήμερα που ο ανθρώπινος 
πολιτισμός δείχνει τα όριά του, 
κανείς δεν εντυπωσιάζεται με 
τις κατακτήσεις. Η θερμότητα 
προκύπτει από τη δύναμη να 
παραμείνουμε ζωντανοί μέσα 
στο τραύμα μας. ∆ιότι τελικά οι 
πληγές, οι δικές μας και των άλ-
λων, είναι οι μόνες που έχουμε 
για να φροντίσουμε.

Η Χριστίνα Φούσκα γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Σπούδασε βρεφονηπιοκό-
μος, δραματοθεραπεία, παιγνιοθε-
ραπεία και art-therapy. Γράφει ποί-
ηση, διηγήματα και παραμύθια. Ζει 
στα Ιωάννινα και συνεργάζεται συγ-
γραφικά και θεατρικά με την ομάδα 
τέχνης Α.Ν. (Αφηγηματικός Νους). 
Τον Μάρτιο του 2020 κυκλοφόρησε 
το πρώτο της βιβλίο με διηγήματα, 
με τίτλο «Αδέσποτοι δρόμοι» (εκ-
δόσεις ΑΩ). 
 
Ποια βιβλία έχετε αυτό τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας; 
Το «Περί μνήμης» του Κωστή Πα-
παγιώργη.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η αλεπού στον «Μικρό Πρίγκιπα» 
του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί, γιατί 
ξέρει να πλησιάζει την ουσία των 
ανθρώπων μέσα από τα τρία αρχέ-
γονα στοιχεία τους: το ένστικτο, τη 
διαίσθηση και την ιεροτελεστία. 
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;
Αυτή την εποχή την ποιήτρια Κατε-
ρίνα Αγγελάκη-Ρουκ.
 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Πώς ήταν τα Ιωάννινα στις αρχές 
του 20ού αιώνα, από το «Γινάτι» 

του Γιάννη Καλπούζου.
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά;
Τα «Ματωμένα χώματα» της ∆ιδώς 
Σωτηρίου.
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
«H δύναμη του μύθου» του Τζόζεφ 
Κάμπελ.
 
Δύσκολο το εγχείρημα του πρώτου 
βήματος στην πεζογραφία;
Ο εκδοτικός οίκος ΑΩ μού έδωσε 
την ευκαιρία και είμαι ευγνώμων γι’ 
αυτό. Το κείμενό μου έπεισε ώστε 
να φτάσει στο σημείο να τυπωθεί. 
Η δυσκολία για έναν πρωτοεμφανι-
ζόμενο συγγραφέα βρίσκεται στην 
προώθηση του βιβλίου του. Σήμε-
ρα, πολλά βιβλιοπωλεία κλείνουν 
και η ανάγνωση περιορίζεται σε 
scroll πληροφορίες στα κοινωνικά 
δίκτυα και λιγότερο σε ένα μακρο-
σκελές κείμενο. Επίσης οι παρουσι-
άσεις βιβλίων με τη γνωστή τυπική 
διαδικασία δεν αποδίδουν πλέον. Η 
αλλαγή συνθηκών ζωής δυσκολεύ-
ουν το ίδιο το βιβλίο γενικότερα. 
 
Μέσα από το εύρημα του αδέσποτου 
σκύλου βλέπουμε αλλιώς την πόλη 
και τους ανθρώπους της;
Η φωνή ενός αδέσποτου σκύλου 
ήταν το εύρημα για να μπορέ-
σουν να ακουστούν τα αδέσποτα 
πλάσματα της πόλης, ανθρώπινα 
πλάσματα που συνήθως τα προ-
σπερνάμε ή όταν τα συναντάμε 
αποφεύγουμε να τα κοιτάξουμε. 
Μέσα από τα μάτια ενός αδέσπο-
του φωτίζονται όσα η πόλη κρύβει 
μέσα στη σκιά της.

 
Τι μας δείχνει ένα αδέσποτο για 

τη δική μας ζωή;
Υπάρχει ένας άρρηκτος δε-
σμός μεταξύ του αδέσπο-
του και της ζωής μας. Πί-
σω από την ανάγκη να 
δώσουμε και να πάρου-
με αγάπη, συνήθως και-

ροφυλακτεί η αγωνία 
για τη σωτηρία της 
δικής μας ζωής. 
Μια αγωνία που 
στις μέρες μας 
ομοιάζει με 
αυτή του αδέ-
σποτου.

ΚΑΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
Στις άκριες γυναικείων χωραφιών
εκδ. Εντευκτηρίου, σελ. 112

 

Μ
ες στη νύχτα, γύρω από μια 
φωτιά, άνθρωποι αφηγού-
νται ιστορίες, θέλοντας να 

παρηγορήσουν έναν προαιώ-
νιο, αρχέγονο τρόμο, τον φόβο 
του σκοταδιού, όπου παραμο-
νεύουν σημεία και τέρατα. Λένε 
παρηγορητικές ιστορίες, «πως 
δεν θα τους κατάπινε το σκότος, 
πως πάλι θα ξημέρωνε και πως 
ο ήλιος θα έλαμπε ξανά». Από 
την αρχή του χρόνου, οι μύθοι 
των ανθρώπων ήταν το αμύθη-
το φυλαχτό τους. Με αυτή την 
εικόνα κλείνει το βιβλίο της Καί-
της Στεφανάκη (Ρέθυμνο, 1951), 
μια συλλογή παραμυθιών, που 
πλανεύουν με τα μάγια τους την 
πικρή πραγματικότητα. Η συγ-
γραφέας επιστρέφει στην αυλή 
της μητέρας της, εστία επίσης 
της γιαγιάς και της προγιαγιάς 
της, μια μαγεμένη επικράτεια, 
όπου συντελούνται θαυματουρ-
γικές καρποφορίες. Στα κλαδιά 
των δέντρων κουρνιάζουν σαρ-
κοβόρα όρνια, αλλά και στάζουν 
ιαματικοί καρποί, κυρίως, όμως, 
κυοφορούνται όνειρα. Σκεπα-
σμένη με μια «κουβέρτα-όνειρο», 
η αφηγήτρια οραματίζεται πα-
ραμυθίες, φανταστικά, ονειρώ-
δη παραπετάσματα, ποικίλματα 

για τους εφιάλτες της αληθινής 
ζωής. Oταν «ο καταπέλτης με 
τις μνήμες» απειλεί να σωρια-
στεί καταπάνω της, με όλο το 
αλγεινό του φορτίο, εκείνη δια-
φεύγει σε τόπους αλλόκοσμους, 
σε ανίδωτους παραδείσους, σε 
ωκεανούς βαθιά μες στην ψυχή 
της, όπου αρμε-
νίζουν νεράιδες, 
ξωτικά και κάθε 
λογής φάσματα. 
Ονειροπολώντας 
στη φασματική 
αυλή των θανά-
των και των θαυ-
μάτων, η αφηγή-
τρια καλεί κοντά 
της έναν χορό γυ-
ναικών, «χορό γο-
νιμοποίησης», που 
φαντασιώνονται 
μια μητριαρχική 
εποχή, θάλλουσα 
σε έναν «απάνεμο 
και θηλυκό κόλπο», στο αστέρι 
της Αφροδίτης. Εκείνη, η «κό-
ρη-εγγονή», δεν πλέκει, δεν ρά-
βει, δεν κεντάει, μόνο κορφολο-
γεί και ψιλογνέθει· μαζεύει «τα 
άχρηστα, τα παραπεταμένα κι 
ατάκτως ερριμμένα εκεί, στις 
άκριες γυναικείων χωραφιών, 
τα ξεχασμένα σε μητριαρχικές 
βεγγέρες». Συγκινούν πολύ οι 
ιστορίες που πασχίζουν με εξω-
ραϊστική παραφορά να δαμά-

σουν μια απροσμάχητη θλίψη. 
Ξεχωρίζω το δέντρο που το πε-
τροβολούν θραύσματα από ένα 
διπλανό νταμάρι. Πέτρες χώνο-
νται στις ρίζες του, τραυματίζουν 
τον φλοιό του, πληγώνουν τους 
βλαστούς του, αλλά παρ’ όλα αυ-
τά το δέντρο ανθοβολούσε, οι 

πληγές γίνονταν 
πετράδια, θυμί-
ζοντας τις λέξεις 
που μπορεί να γί-
νουν πέτρες κο-
φτερές, αλλά και 
πολύτιμοι λίθοι. 
Κάποιες στιγμές 
τα φαντασιοκο-
πήματα χάνουν 
την ποιητικότη-
τά τους, δείχνο-
ντας υπερβολικά 
δραματοποιημέ-
να, όπως, λόγου 
χάριν, το καρνα-
βάλι των ξεχασμέ-

νων ονείρων και το αποθετήριο 
των πανανθρώπινων λαθών και 
τύψεων. Ωστόσο δεν παύει να 
γοητεύει η θέρμη με την οποία 
η Στεφανάκη υπερασπίζεται την 
ψυχική αναγκαιότητα του ψέμα-
τος, της φενάκης και της φρε-
ναπάτης. «Ονειρευόμουν κάθε 
βράδυ, ονειρευόμουν κάθε βρά-
δυ... και μόνο έτσι άντεχα να 
ζω». Στη μητρική αυλή πλανιέ-
ται μια «οσμή τέλους». «Κουρνια-

σμένα τέρατα, εκεί στις γέρικες 
ροδιές». Η αφηγήτρια επιστρέφει 
για να καταθέσει «αναθήματα 
στον μητρικό ναό». Το κορμί της 
ήταν σημαδεμένο από τραύματα, 
«κάποια απ’ αυτά, ακόμα ανοι-
χτά, έσταζαν αίμα». Τα βράδια 
πάλευε με εξαγριωμένες, αποθη-
ριωμένες ενοχές, που την κατα-
σπάραζαν. Οι πληγές άνοιγαν κι 
άλλο, μέχρι που άρχισε να παρη-
γορεί τις σαρκοβόρες ενοχές, να 
τις περιποιείται με μύχιες θωπεί-
ες και να κοιμάται έχοντάς τες 
στην αγκαλιά της. Την επομένη 
οι πληγές φεγγοβολούσαν, ήταν 
«χρυσές ουλές», πολύτιμες, έλα-
μπαν ακόμα και στα σκοτάδια. 
Η Στεφανάκη, ιστορικός της τέ-
χνης, με μεταφραστικό έργο και 
συχνή παρουσία σε συλλογικούς 
τόμους, αφιερώνει το δεύτερο λο-
γοτεχνικό βιβλίο της στην παυ-
σίλυπη επενέργεια των μύθων. 
Με εξαιρετικά παιδευμένη γρα-
φή υποδεικνύει την ικανότητα 
της φαντασίας να θεραπεύει το 
αβάσταχτο, παραπλανώντας το 
με παραμυθητικές, παραβολι-
κές εκδοχές. Στις ιστορίες τα δει-
νά εξεικονίζονται εξαχνωμένα, 
σκιές που αχνοφέγγουν σε ένα 
στολισμένο με ονειροπολήματα 
νεφέλωμα. Κατευνασμένες από 
εξορκιστικούς μύθους, οι δυστυ-
χίες προβάλλουν σαν ψιμύθια σε 
ένα φανταχτερό παλίμψηστο.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Tης ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μια αυλή στην άκρη του θανάτου

Σήκω ψυχή μου... δώσε ρεύμα

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

«Ζούσε κάποτε 
ένας σοφός που είπε 
ότι ο ανθρώπινος 
πολιτισμός άρχισε 
από τότε που ένας 
άνθρωπος φρόντισε 
την πληγή του άλλου».

Πυκνές νιφάδες χωρίς σταματημό και δυνατές βροντές, μια αίσθηση νεκρικής 
σιγής πλανάται στην ατμόσφαιρα. Eνα τοπίο απόκοσμο, δύσβατο, αφιλόξενο.
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Πώς ήταν τα Ιωάννινα στις αρχές
του 20ού αιώνα, από το «Γινάτι»
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Συνέντευξη στη ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Το ραντεβού για τη συνέντευξη με 
τον Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη –
ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
διευθυντή του Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών– κλείστηκε 
στις αρχές του 2021. Ξεκινούσε 
το έτος-γιορτή, δεν είναι μικρό 
πράγμα τα 200 χρόνια ελευθερίας, 
και ο κ. Κιτρομηλίδης είχε ενερ-
γό ρόλο στην Επιτροπή «Ελλάδα 
2021». Ετσι, συμφωνήσαμε να συ-
ζητήσουμε όταν θα έχει τελειώσει 
η επέτειος, ώστε να κάνουμε έναν 
απολογισμό αλλά και να αναφερ-
θούμε στο δύσκολο 2022· φέτος, 
καλούμαστε να αναμετρηθούμε με 
ένα βαθύ τραύμα και να αναστο-
χαστούμε με νηφαλιότητα.

 
– Τι πρέπει να κρατήσουμε από 
το επετειακό 2021;

– Ηταν ένας συμβολικά σημα-
ντικός χρόνος για τη χώρα και 
συγχρόνως πολύ διδακτικός. Η 
κοινωνία πέρασε έναν χρόνο σκε-
πτόμενη τις απαρχές της, την πο-
ρεία της, τα επιτεύγματα, τις απο-
γοητεύσεις της. Με τις δράσεις 
και επισκέψεις σε περιοχές που 
συνδέονταν με την Επανάστα-
ση, και παρ’ όλα τα προσκόμμα-
τα που έθεσε η πανδημία, η Επι-
τροπή «Ελλάδα 2021» συνέβαλε 
στην καλλιέργεια της ιστορικής 
ευαισθησίας της ελληνικής κοι-
νωνίας. Το ίδιο και οι ακαδημα-
ϊκοί θεσμοί της χώρας, ιδίως το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολα αυτά 
αποτελούν σημαντικό κεκτημένο, 
που ελπίζω να επιζήσει ως στοι-
χείο της πνευματικής μας ζωής. 
Η αναδρομή στο επετειακό έτος 
μπορεί να μας προσφέρει την ικα-
νοποίηση ότι δεν υπήρξαν υπερ-
βολές και γενικά αποφεύχθηκε η 
κενή περιεχομένου ρητορική. Η 
κοινωνία γιόρτασε χωρίς να γί-
νουν ενέργειες που θα ευτέλιζαν 
την επέτειο, όπως έγινε για παρά-
δειγμα το 1971 με τον σφετερισμό 
της επετείου από τη δικτατορία. 
Σε ορισμένους χώρους επαναλή-
φθηκαν, βέβαια, όλες οι συμβατι-
κές παραδοχές, αλλά γενικότερα 
επικράτησε μια διάθεση κριτικής 
ιστορικής αυτογνωσίας.

 
– Αποκομίσαμε νέα διδάγματα;

– Ενα σημαντικό κεκτημένο 
του 2021 ήταν ότι επανεκπαιδεύ-
τηκε ιστορικά μεγάλο μέρος της 

ελληνικής κοινωνίας, γνώρισε με 
νέο πνεύμα το δεκαετές ανάπτυγ-
μα γεγονότων που ήταν η Ελληνι-
κή Επανάσταση. ∆εν ήταν απλώς 
ένας πόλεμος για την ανεξαρτη-
σία, αλλά μια επανάσταση η οποία 
ανέτρεψε την παλαιά οθωμανική 
τάξη πραγμάτων και δημιούργησε 
ένα ελεύθερο έθνος· με ανθρώ-
πους ποικίλων προελεύσεων και 
ιδιοτήτων, που έγιναν πολίτες της 
νέας ελεύθερης εθνικής κοινότη-
τας. Αυτό είναι το επαναστατικό 
στοιχείο και νομίζω ότι παρά το 
γεγονός ότι τελικά οι οραματισμοί 
του ∆ιαφωτισμού δεν εκπληρώθη-
καν όλοι και δεν δημιουργήθηκε 
ένα δημοκρατικό πολίτευμα, όπως 
αυτό που οραματίζονταν τα Συ-
ντάγματα του Αγώνα, το πέρασμα 
από τη δουλεία στην ελευθερία 
ήταν η σπουδαία επαναστατική 
κατάκτηση. ∆εν είναι εποικοδο-
μητικό να τα υποβαθμίζουμε όλα 
αυτά. ∆ιαβάζω στον Τύπο από-
ψεις και κρίσεις που διατείνονται 
ότι με την επέτειο το μόνο που 
πετύχαμε ήταν να κολακεύσου-
με τον συλλογικό μας εαυτό, να 
καλλιεργήσουμε την εθνική μας 
αυταρέσκεια. Είναι άδικος και 
ανακριβής αυτός ο ισχυρισμός. 
Η ιδεολογία πάντα λειτουργεί, 
αλλά κατά την επέτειο λειτούρ-
γησε και η κριτική σκέψη και 
η αναζήτηση της αυτογνωσίας.

 
– Γιατί το λένε αυτό;

– ∆εν ξέρω, μπορεί να είναι 
απλώς από «υπεροψία και μέ-
θη», για να θυμηθώ τον στίχο 
του Καβάφη.

 
– Η εκδοτική παραγωγή σάς ικα-
νοποίησε;

– Βγήκαν πολλά βιβλία, ως επί 
το πλείστον εκλαϊκευτικά, αλλά 
αυτό συντελεί στην ιστορική επα-
νεκπαίδευση της κοινωνίας και 
δεν πρέπει να υποτιμάται. Το πιο 
αξιόλογο μέρος της εκδοτικής πα-
ραγωγής της χρονιάς ήταν το τι 
παρήχθη για την επανάσταση σε 
τοπικές κοιτίδες αυτής. Εγιναν πο-
λύ ενδιαφέρουσες και σοβαρές εκ-
δόσεις για την επανάσταση στη 
Σάμο λ.χ. Σε πολλές περιοχές οι το-
πικές κοινότητες ξανακοίταξαν το 
παρελθόν τους και τα αρχεία τους. 
Ευπρόσδεκτες είναι και οι ανατυ-
πώσεις παλαιότερων εξαντλημέ-
νων πηγών. Ας μου επιτραπεί να 
σταθώ ιδιαίτερα σε δύο διεθνείς 
εκδόσεις, με τις οποίες αισθάνο-

μαι ότι όσοι συμμετείχαμε επιτε-
λέσαμε το καθήκον μας ως πολίτες 
αυτής της χώρας. Toν συλλογικό 
τόμο «The Greek Revolution in the 
Age of Revolutions (1776-1848). 
Reappraisals and Comparisons», 
στον οποίο εκδίδονται οι εισηγή-
σεις του ∆ιεθνούς Συνεδρίου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το 
βιβλίο «The Greek Revolution. A 
Critical Dictionary», εκδοτικό πρό-
γραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος 
Πολιτισμού, έναν τόμο 800 σελί-
δων που κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Harvard University Press. 
∆ύο επιστημονικές αγγλόφωνες 
εκδόσεις που καθιστούν τα δεδο-
μένα της ελληνικής εμπειρίας της 
εποχής των επαναστάσεων προσι-
τά σε μελετητές σε όλο τον κόσμο.

 
– Υπήρξε επαρκής διεθνής προ-
βολή της επετείου;

– Εγιναν πολλές εκδηλώσεις 
και δράσεις στην Ιταλία, στην Αυ-
στρία, στη Σκωτία, στην Αγγλία, 
στη Γαλλία, στις ΗΠΑ επίσης, όλα 
αυτά στον βαθμό που επέτρεψαν 
οι συνθήκες της πανδημίας. Την 
ημέρα της 25ης Μαρτίου οργανώ-
θηκε εκδήλωση για την επέτειο 
στο Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς 
στην Αλβανία και μας ζήτησαν να 
πούμε δυο λόγια. Θυμήθηκα τη 
Μοσχόπολη, την παλαιά εστία του 
∆ιαφωτισμού, όλο το πολιτισμικό 
μωσαϊκό της κεντρικής Βαλκανι-
κής και τη λειτουργία της ελληνι-
κής παιδείας. Πραγματικά αποκό-
μισα μεγάλη συγκίνηση από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση.

 
– Ποια είναι σήμερα η εικόνα 
των ξένων για την ελληνική 
Επανάσταση; Τη βλέπουν δια-
φορετικά;

– Ανακαλύπτουν και οι ιστορι-
κοί, που δεν είχαν ποτέ υποπτευ-
θεί κάτι τέτοιο, ότι εδώ έγινε κάτι 
σημαντικό και ορισμένοι ομολο-
γούν ότι λυπούνται που δεν είχαν 
ασχοληθεί σοβαρότερα με το θέ-
μα. ∆εν ήταν μόνο ένας πόλεμος 
ανεξαρτησίας, παρ’ όλο που κι αυ-
τό ήταν σπουδαίο σε μια εποχή 
κατά την οποία πολλές εξεγέρ-
σεις στην Ευρώπη απέτυχαν. Αντι-
προσώπευε η Επανάσταση την 
αναζωογόνηση της «εποχής των 
Επαναστάσεων». Αντιλαμβάνο-
νται λοιπόν τη σημασία της Επα-
νάστασης και συνειδητοποιούν 
ότι πέτυχε λόγω της αντοχής που 
έδειξαν οι Ελληνες παρά τους εμ-
φυλίους, παρά την εισβολή του 
Ιμπραήμ, που ουσιαστικά γονά-
τισε την Επανάσταση, παρά την 
πτώση του Μεσολογγίου και παρά 

τις φοβερές ανθρωπιστικές κατα-
στροφές όπως ήταν η καταστροφή 
της Χίου, της Κάσου, των Ψαρών, 
οι φοβερές σφαγές στην Κρήτη και 
την Κύπρο. Παρ’ όλα αυτά λοιπόν 
η Επανάσταση κρατήθηκε ζωντα-
νή, παρήγαγε ένα μοντέρνο έθνος 
και μέσω του φιλελληνικού κινή-
ματος έγινε διεθνές ζήτημα. Πά-
ντα κάνω τη σύγκριση με τους 
Σέρβους. Η σερβική εξέγερση ξέ-
σπασε νωρίτερα, το 1804, διήρκε-
σε πάνω από 15 χρόνια και τελικά 
οι Σέρβοι κέρδισαν μια αυτόνομη 
ηγεμονία, και έβλεπαν με πόνο 
την τουρκική σημαία να κυματί-
ζει στο φρούριο του Βελιγραδίου 
μέχρι το 1878. Εμείς κερδίσαμε 
ένα ανεξάρτητο κράτος.

 
– Τι απουσίασε από την επέτειο 
του 2021;

– Επρεπε να πούμε περισσότε-
ρα για την παράδοση των ελλη-
νικών γραμμάτων και ειδικότερα 
για τον Κοραή. Ο Κοραής ζούσε 
στο Παρίσι και βέβαια όπως και ο 
Καποδίστριας, έχοντας επίγνωση 
της διεθνούς πραγματικότητας, πί-
στευε ότι η Επανάσταση θα ήταν 
πρόωρο να δρομολογηθεί υπό τις 
συνθήκες της ήττας της Γαλλικής 
Επανάστασης και υπό τις συνθή-
κες της καταστολής στα χρόνια 
της Παλινόρθωσης. Υποστήριζε 
ότι έπρεπε να προηγηθεί ό,τι απο-
καλούσε «ηθική επανάσταση», να 
προχωρήσει πρώτα η παιδεία στην 
Ελλάδα ώστε οι Ελληνες να μπο-
ρέσουν, όχι μόνο να κατακτήσουν 
την ελευθερία τους αλλά και να τη 
διατηρήσουν. Οταν όμως άρχισε η 
Επανάσταση γράφει ο ίδιος για τον 
«μέγα σεισμό» μέσα στην ψυχή 
του και κάνει πραγματικά ό,τι μπο-

ρεί για να βοηθήσει. Κινητοποιεί 
την κοινή γνώμη, αλληλογραφεί 
με μεγάλες προσωπικότητες, όπως 
ο Τόμας Τζέφερσον στην Αμερική 
και ο Τζέρεμι Μπένθαμ στο Λονδί-
νο, ακόμα και με τον πρόεδρο της 
Αϊτής. Η Αϊτή ήταν τότε μια δημο-
κρατία απελευθερωμένων δούλων, 
το πρώτο ανεξάρτητο κράτος στο 
δυτικό ημισφαίριο μετά τις ΗΠΑ. 
Οι Ελληνες, μέσω του Κοραή, ζη-
τούν υποστήριξη από τον πρόε-
δρο της Αϊτής ο οποίος απαντά 
πως δυστυχώς δεν μπορούν να 
δώσουν υλική βοήθεια, αλλά υπο-
στηρίζουν τον Αγώνα. Υπάρχει και 
η πληροφορία ότι έφυγε από την 
Αϊτή ένα πλοίο με εθελοντές για 
να πολεμήσουν, που δυστυχώς 
ναυάγησε. Και φυσικά ο Κοραής 
διατηρεί ατέλειωτη αλληλογραφία 
με την αγωνιζόμενη Ελλάδα, συμ-
βουλεύοντας για όλα τα θέματα, 
αλλά ιδίως για την οργάνωση του 
πολιτεύματος. Με αυτό το σκεπτι-
κό γράφει τις «Σημειώσεις εις το 
Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά-
δος», που είναι ένας λεπτομερέ-
στατος σχολιασμός του πολιτεύ-
ματος της Επιδαύρου. Ουσιαστικά 
ο Κοραής υποστηρίζει ότι χρει-
άζονται και άλλα μέτρα για την 
εδραίωση της ελευθερίας, ιδίως 
η κατοχύρωση της υπεροχής της 
νομοθετικής επί της εκτελεστι-
κής εξουσίας. Επίσης σημειώνει 
ότι δεν χρειάζεται η πρόνοια για 
επικρατούσα θρησκεία, τονίζει 
την ανεξιθρησκία και την ανάγκη 
για ένταξη των μειονοτήτων, μωα-
μεθανών και εβραίων επί ίσης βά-
σεως στη νέα πολιτεία. Αυτά απο-
τελούν σημαντικές υποθήκες για 
τη φιλελεύθερη και δημοκρατική 
παράδοση στη χώρα.

H επέτειος
καλλιέργησε
την ιστορική
ευαισθησία μας
Ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης στην «Κ» 

Ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πασχάλης Κιτρομηλίδης φωτογραφίζεται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Το Κέντρο 
συνδιοργανώνει με το Μουσείο Μπενάκη έκθεση με τίτλο «Μικρασία: Λάμψη. Καταστροφή. Ξεριζωμός. ∆ημιουργία» σε επιμέλεια Εβίτας Αράπογλου και προ-
γραμματίζει σειρά εκδόσεων, μεταξύ άλλων τον 22ο τόμο του ∆ελτίου ΚΜΣ και τις εκθέσεις του Ελληνικού Προξενείου Σμύρνης, 1833-1912.

Οι δράσεις και οι εκδη-
λώσεις για το 1821 απο-
τελούν σημαντικό κε-
κτημένο, που ελπίζω να 
επιζήσει ως στοιχείο της 
πνευματικής μας ζωής.

Από «υπεροψία και 
μέθη» οι απόψεις που 
διατείνονται ότι το μόνο
που πετύχαμε ήταν να 
κολακεύσουμε τον συλ-
λογικό μας εαυτό.

– Κάποτε μου είχατε πει το ’21 
θα γιορτάσουμε, το ’22 θα κλά-
ψουμε. Πώς θέλετε να είναι η 
επέτειος του ’22; 

– Το ’22 είναι πιο δύσκολο για-
τί το τραύμα είναι βαθύτερο και 
τα πάθη ακόμα ισχυρά. Αυτό το 
οποίο με ανησυχεί είναι η έλλει-
ψη απόστασης και νηφαλιότητας, 
την οποία διαισθάνομαι σε σχέση 
με όλα αυτά. Η εμπειρία του 1922 
δεν είναι μόνο η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, δηλαδή η κατάρρευση 
του ελληνικού μετώπου στη Μικρά 
Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης 
και γενικά όλες οι φρικαλεότητες 
και η βία που ασκήθηκε πάνω σε 
πληθυσμούς πολλοί από τους οποί-
ους ιδίως στο εσωτερικό ήταν αμέ-
τοχοι σε όσα συνέβαιναν. Πρέπει 
με κάποιο τρόπο να τα ζήσουμε 
όλα αυτά ως κάθαρση της τραγω-
δίας «δι’ ελέου και φόβου» βέβαια, 
αλλά και κάνοντας την υπέρβαση. 
Και η υπέρβαση μπορεί να γίνει 

αν σκεφτούμε και αναδείξουμε 
δύο άλλες πτυχές. Τον σπουδαίο 
πολιτισμό που είχαν δημιουργή-
σει οι Ελληνες της Μικράς Ασίας 
στις πατρογονικές τους εστίες, 
στα δυτικά παράλια με επίκεντρο 
τις μεγάλες πόλεις, τη Σμύρνη αλ-
λά και τις Κυδωνίες, στο εσωτερι-
κό, στην Καππαδοκία, τον Πόντο, 
στις ακτές της Προποντίδας, στη 
Βιθυνία, σε μεγάλες πόλεις αλλά 
και κωμοπόλεις που είχαν αναπτύ-
ξει την οικονομία τους και κυρίως 
την παιδεία. Το έπος της ελληνι-
κής παιδείας στη Μικρά Ασία και 
βεβαίως στην Ανατολική Θράκη 
είναι κάτι για το οποίο ο Ελληνι-
σμός πρέπει να είναι υπερήφανος. 
Θα σας πω μια ιστορία εδώ: Στον 
Πόντο στα βάθη της Ανατολικής 
Μικράς Ασίας, στη μητρόπολη των 
μεταλλουργών, την Αργυρούπο-
λη, είχε δημιουργηθεί ένα δεύτε-
ρο σημαντικό ανώτερο σχολείο 
μετά το Φροντιστήριο της Τρα-

πεζούντος, το Φροντιστήριο της 
Αργυρουπόλεως, που είχε βιβλι-
οθήκη με τρεις χιλιάδες βιβλία, 
σπουδαίες παλαιές εκδόσεις Ελλή-
νων συγγραφέων από τα αρχέτυ-
πα του 15ου αιώνα και εξής. Μά-
λιστα στην έκθεση για το Κάλλος 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 
παρουσιάστηκε ένα από αυτά τα 
βιβλία. Αυτά τα βιβλία μαζί με τα 
ιερά κειμήλια των ναών και τις 
εικόνες όταν έγινε η ανταλλαγή 
ήρθαν στην Ελλάδα, στη Νάουσα, 
όπου ακόμα επιβιώνει ένα μέρος 

της βιβλιοθήκης στην Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Ναούσης. Μαζί με τα 
ιερά και τα όσια, οι Μικρασιάτες 
έφεραν και τα βιβλία τους. Αυτός 
είναι ο Ελληνισμός και η παιδεία 
της Μικράς Ασίας.

 
– Αναφέρατε και μια δεύτερη 
πτυχή.

– Η δεύτερη πτυχή είναι η επο-
ποιία της ενσωμάτωσης του προ-
σφυγικού πληθυσμού. Αυτοί οι άν-
θρωποι ήρθαν στην Ελλάδα υπό 
τραγικές συνθήκες και δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέ-
ρος του προσφυγικού πληθυσμού 
ήταν γυναίκες, οι περισσότεροι 
άνδρες είτε είχαν σκοτωθεί είτε 
ήταν αιχμάλωτοι. Εγκαταστάθη-
καν στους προσφυγικούς συνοικι-
σμούς, εργάστηκαν, καλλιέργησαν 
τη γη, κίνησαν τη βιομηχανική 
παραγωγή. Βέβαια η γηγενής ελ-
ληνική κοινωνία, σε τοπική και 
ατομική βάση δεν τους φέρθηκε 

πάντα καλά, αλλά το κράτος με 
ό,τι δυνατότητες είχε μετά δέκα 
χρόνια πολέμων και μια φοβερή 
στρατιωτική ήττα, αλλά και με πο-
λύ σοβαρή διεθνή βοήθεια, έκανε 
ό,τι μπορούσε γι’ αυτόν τον πλη-
θυσμό ο οποίος μετέφερε τον μι-
κρασιατικό πολιτισμό στη δυτική 
όχθη του Αιγαίου. Ο προσφυγικός 
πληθυσμός δημιούργησε τη σύγ-
χρονη Ελλάδα που απαρτίζεται 
από τους γηγενείς και από το προ-
σφυγικό στοιχείο και έτσι, κατά 
κάποιο τρόπο, λύθηκε και το με-
γάλο πρόβλημα αυτοχθόνων - ετε-
ροχθόνων που ταλάνισε την ελλη-
νική πολιτική ζωή τον 19ο αιώνα.

 
– Τι θα κάνουν οι Τούρκοι, πρέ-
πει να μας απασχολήσει;

– Θα το παρακολουθήσουμε με 
ενδιαφέρον. Ξέρετε, προσωπικά 
ομολογώ ότι τους λυπάμαι τους 
Τούρκους γιατί δεν κατάφεραν πα-
ρά τις προσπάθειες πολλών γενε-

ών να δημιουργήσουν μια ελεύθε-
ρη κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι θα 
χρησιμοποιηθεί η επέτειος για να 
ασκηθεί πίεση επί της Ελλάδος και 
της Κύπρου φυσικά με επιθετική 
ρητορική. Μπορώ να φανταστώ 
όλους τους προκλητικούς εορτα-
σμούς για τη νίκη επί των Ελλή-
νων. Αλλά δεν θα είναι καθόλου 
διδακτικό για την τουρκική κοι-
νωνία όλο αυτό. Ελπίζω στη δική 
μας πλευρά να πρυτανεύσει η ωρι-
μότητα και η επέτειος να γίνει μια 
ευκαιρία για αναστοχασμό, ενδο-
σκόπηση και ανάδειξη των θετι-
κών πλευρών της τραγωδίας. ∆εν 
μπορούμε να ξεχάσουμε τους νε-
κρούς μας, αλλά πρέπει να έχουμε 
επίγνωση και της ευρύτερης εικό-
νας: τι ήταν ο ελληνικός μικρασια-
τικός πολιτισμός και ποια υπήρξε η 
αποφασιστική συμβολή του στη δι-
αμόρφωση και την πορεία της σύγ-
χρονης ελληνικής κοινωνίας και 
στην πνευματική ζωή του τόπου.

Τους λυπάμαι 
τους Τούρκους γιατί δεν 
κατάφεραν παρά τις προ-
σπάθειες πολλών γενεών 
να δημιουργήσουν 
μια ελεύθερη κοινωνία.

1922, το τραύμα είναι βαθύτερο και τα πάθη ακόμη ισχυρά
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Των ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 
και ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

«Πάμε λοιπόν, εσύ κι εγώ,/ όταν 
απλώνεται τ’ απόβραδο στον ου-
ρανό/ σαν τον ναρκωμένο ασθε-
νή·/ πάμε, μέσ’ από γνώριμες έρη-
μες οδούς». Οι στίχοι ανήκουν 
στον Τ. Σ. Eλιοτ από το ποίημα 
«Ερωτικό τραγούδι του Τζ. Πρού-
φροκ». «Στη μοναξιά», λέει ο ει-
καστικός Μιχάλης Αργυρού, «η 
αίσθηση της ερημίας στην οποία 
κατοικούμε εξαιτίας της αδιαφορί-
ας του άλλου, και της απομόνωσης 
λόγω της διαφορετικότητας, εκεί 
βρίσκεται η αρχή της ιδέας για 
τη δημιουργία του “Wasteland”». 
Αναφέρεται στο δικό του έργο, τη 
διαδραστική εγκατάσταση που 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στη νε-
οϋορκέζικη γκαλερί Undercurrent 
από τον εικαστικό και την ηθο-
ποιό - περφόρμερ Ραφίκα Σαουίς, 
σε επιμέλεια της Σωζήτας Γκου-
ντούνα. Στο «Wasteland» οι δύο 
καλλιτέχνες ερευνούν την έννοια 
της ταυτότητας όπως υφίσταται 
«εγκλωβισμένη» στο ομώνυμο έρ-
γο του Τ. Σ. Eλιοτ – στα ελληνικά 
«Ερημη Χώρα». 

Το ίδιο το εικαστικό γεγονός 
αποτελεί επίσης μια υπενθύμιση 
για τα 100 χρόνια από την πρώτη 
έκδοση του ποιήματος, και επτά 
δεκαετίες από το εξώδικο του Τ. 
Σ. Eλιοτ στον Καναδό καθηγητή 
Τζον Πίτερ, ο οποίος σε άρθρο του 
υποστήριζε πως είναι μια ελεγεία 
για τον αγαπημένο του νεκρό. 
Στην εικαστική «μεταγραφή» του 
ποιήματος, η Ραφίκα Σαουίς και 
ο Μιχάλης Αργυρού αναζήτησαν 

τον κενό τόπο ανάμεσα στην επι-
θυμία και στην πραγματικότητα, 
«με άλλα λόγια την έννοια της με-
τάβασης κατά την οποία τα πά-
ντα είναι δυνατά», όπως σχολιά-
ζουν οι ίδιοι. «Ηθελα να μιλήσω 
για την καταπιεσμένη επιθυμία, 
τους καθημερινούς ακρωτηρια-
σμούς που υφιστάμεθα προκειμέ-
νου να ζήσουμε σε μια σύγχρονη 
κοινωνία», λέει ο κ. Αργυρού. «Η 
σύλληψη του έργου προηγήθη-
κε της πανδημίας, δηλαδή του 

καταναγκασμού της απόστασης 
που υποχρεωτικά πλέον βιώνου-
με. Αποτελεί στην ουσία τη συ-
νέχεια της μέχρι τώρα δουλειάς 
μου, που έχει διαρκώς τον άνθρω-
πο στο επίκεντρο. Οχι το άτομο, 
αλλά τη συνύπαρξη στην ομάδα. 
Οχι τις προφανείς σχέσεις, αλλά 
την ανάγκη να εξωτερικεύσει ο 
καθένας μας την εσωτερική του 
πραγματικότητα, ώστε να γονι-
μοποιήσει την άγονη έκφραση».  

Ετσι, στο «Wasteland», ένα 
άφυλο ομοίωμα ανθρώπινου σώ-

ματος εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα 
μεγάλων διαστάσεων κομμάτι συ-
μπαγούς πάγου. Το υλικό επέτρε-
πε στους επισκέπτες της έκθεσης 
να βλέπουν στην επιφάνεια του 
ομοιώματος το είδωλό τους, δη-
μιουργώντας ένα πεδίο συνειρ-
μών και σκέψεων σχετικών τό-
σο με τον εγκλεισμό όσο και με 
την ελευθερία. Παράλληλα, στην 
επιφάνεια του πάγου είχαν λα-
ξευτεί μικρές εσοχές, στις οποί-
ες οι επισκέπτες μπορούσαν να 
ακουμπήσουν ένα κερί, ώστε συμ-

βολικά να συμβάλουν στην απε-
λευθέρωση του εγκλείστου. Oσο 
ο πάγος έλιωνε, πότιζε το ειδικά 
διαμορφωμένο έδαφος τριγύρω, 
κι εκεί φύτρωναν μικροί σπόροι 
συμβολίζοντας την αναγέννηση 
της εγκλωβισμένης ύπαρξης. Την 
τελευταία ημέρα, η διαδραστική 
εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με 
τη Ραφίκα Σαουίς να παίρνει τη 
θέση του ανθρώπινου ομοιώμα-
τος και να επιτελεί μια οκτάωρη 
περφόρμανς: στη διάρκειά της, 
η ηθοποιός ξέθαβε από το χώμα, 

ενώπιον των θεατών, διάφορα 
κρυμμένα αντικείμενα, φανερώ-
νοντας την αξία της ταυτότητας 
και το δικαίωμα των πολλαπλών 
μεταμορφώσεων. 

«Μένοντας μία ώρα μέσα σε 
μια παγωμένη κυψέλη», λέει η 
Ραφίκα Σαουίς, «αισθάνθηκα 
ανακούφιση. Ισως ο πάγος στα-
ματάει τον χρόνο και τους πό-
νους. Ισως η θερμοκρασία συ-
ντήρησης που χρησιμοποιούμε 
στα τρόφιμα για να παρατείνου-
με τη ζωή τους και να τα κατανα-

λώσουμε σωστά δημιουργεί μια 
ψευδαίσθηση ηρεμίας, έστω και 
αν αναρωτιέσαι αν είσαι και εσύ 
ένα προϊόν κατανάλωσης. Ωστό-
σο, υπάρχουν τόσοι τρόποι να ξο-
δέψεις τον εαυτό σου, το σώμα 
σου, τον χρόνο σου, την ύπαρξή 
σου. Η έννοια της κατανάλωσης 
εμπεριέχεται στην αγγλική λέξη 
“waste”/“wasteland”, όπως ο Τ. 
Σ. Ελιοτ ονόμασε το ποίημα της 
ζωής του. Είναι συνεπώς παγίδα 
η συντήρηση, διότι σου παρέχει 
μια ψευδή ασφάλεια μέσα στην 
οποία ξοδεύεσαι, χωρίς να το κα-
τανοείς. Οπως λειτουργεί και το 
καταναλωτικό σύστημα».

Ενας εσωτερικός εαυτός
Μέχρι το τέλος, η Ραφίκα Σα-

ουίς είχε έρθει σε επαφή με έναν 
εσωτερικό εαυτό. «Βγαίνοντας 
από την κυψέλη πάγου με βήμα-
τα μωρού», καταλήγει η ηθοποιός, 
«έσκαβα και ανακάλυπτα αντικεί-
μενα και ρούχα που σηματοδο-
τούν διαφορετικές προσωπικότη-
τες και ταυτότητες. Το δικαίωμα 
της πολλαπλής μεταμόρφωσης, 
πότε μέσα σε σιωπή και πότε με 
ακρότητα, μπροστά στα μάτια 
των θεατών, βιώνοντας στιγμή 
προς στιγμή την έκπληξη και το 
απρόοπτο, με οδήγησαν στη συ-
γκίνηση του να βρω το παιδί μέ-
σα μου. Η απενοχοποιημένη με-
ταμόρφωση που χαρακτηρίζεται 
από μεταβλητότητα και δυναμι-
κότητα είναι μια ανεξάντλητη 
πηγή ενέργειας. Μια αναγέννη-
ση, μια νέα αρχή, ακριβώς όπως 
αισθάνεσαι στην εκκίνησή σου 
ως παιδί».

Στην εικαστική 
«μεταγραφή» του 
ποιήματος του Ελιοτ, 
η Ραφίκα Σαουίς και 
ο Μιχάλης Αργυρού 
αναζήτησαν τον κενό 
τόπο ανάμεσα στην 
επιθυμία και στην 
πραγματικότητα.

Στο «Wasteland», ένα άφυλο ομοίωμα ανθρώπινου σώματος εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα μεγάλων διαστάσεων 
κομμάτι συμπαγούς πάγου. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του πολιτιστικού οργανισμού 
Greece in USA στο πλαίσιο του προγράμματος «Greece Now».

«Wasteland», όταν λιώσει ο πάγος
Οι συμβολισμοί της διαδραστικής εγκατάστασης που παρουσιάστηκε στη νεοϋορκέζικη γκαλερί Undercurrent
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Belfast ���½
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα
Ερμηνείες: Κατρίνα Μπαλφ, 
Τζέιμι Ντόρναν, Τζούντι Ντεντς, 
Κίραν Χιντς

 Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Βαδίζοντας στο μονοπάτι του 
«Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, 
ο Κένεθ Μπράνα παρουσιάζει 
το δικό του ημιαυτοβιογραφικό 
φιλμ επιλέγοντας και εκείνος την 
ασπρόμαυρη φωτογραφία προ-
κειμένου να μας ταξιδέψει στις 
αναμνήσεις της παιδικής του ηλι-
κίας. Χρονικά αυτές τοποθετού-
νται στα τέλη της δεκαετίας του 
1960, εκεί όπου ο 9χρονος Μπά-
ντι μεγαλώνει ξέγνοιαστος στην 
πολύβουη γειτονιά του στο νότιο 
Μπέλφαστ, παρέα με τα μεγαλύ-
τερα αδέλφια του και τη στοργι-
κή μητέρα, καθώς ο πατέρας του 
λείπει συχνά λόγω της δουλειάς 
του στην Αγγλία. Τα πάντα ωστό-
σο θα γίνουν άνω κάτω, καθώς 
στην πόλη ξεσπούν ταραχές ανά-
μεσα σε Καθολικούς και Προτε-
στάντες ή αλλιώς πολέμιους και 
υποστηρικτές της ένωσης με το 
βρετανικό Στέμμα.

Καλογυρισμένο και ατμοσφαι-
ρικό, το φιλμ του Μπράνα σίγου-
ρα πετυχαίνει να μας βάλει στο 
κλίμα της εποχής, πάντα μέσα 
από την παιδική ματιά, η οποία 
βλέπει γύρω της έναν ολόκληρο 
κόσμο να βρίσκεται υπό κατάρ-
ρευση. Καταφύγιο σε αυτή την 
περίπτωση αποτελεί η οικογένεια 
και ιδιαίτερα η γιαγιά και ο παπ-
πούς –η Τζούντι Ντεντς και ο Κί-
ραν Χιντς είναι εξαιρετικοί στους 
αντίστοιχους ρόλους–, αλλά και 
ο πρώιμος έρωτας με το σινεμά· 
το «Τρένο θα σφυρίξει τρεις φο-

ρές» και τα υπόλοιπα γουέστερν 
της εποχής καθηλώνουν στη μι-
κρή και στη μεγάλη οθόνη τον 
πιτσιρίκο, ο οποίος ταυτόχρονα 
αναζητάει με αγωνία τα πρότυπά 
του και στον πραγματικό κόσμο.

Κατά τα λοιπά, εδώ υπάρχει τό-
σο χιούμορ όσο και δράμα, μαζί με 
μπόλικη δράση, τραγούδια και βα-
ριά ιρλανδική προφορά από ηθο-
ποιούς όπως η Κατρίνα Μπαλφ και 
ο Τζέιμι Ντόρναν, που είναι ικανοί 
να την υποστηρίξουν. Ιδιαίτερα η 
πρώτη, την οποία γνωρίσαμε μέσα 
από το τηλεοπτικό «Outlander», 
με τη δυναμική αλλά και όλο χά-
ρη παρουσία της δίνει ξεχωριστή 
υπόσταση στον κρίσιμο ρόλο της 
μητέρας που προσπαθεί να κρατή-

σει ενωμένη την οικογένειά της.
Ο ίδιος ο Κένεθ Μπράνα λέει 

σχετικά με την ταινία του: «Το 
Μπέλφαστ είναι μια πόλη με ιστο-
ρίες και στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 πέρασε μια απίστευτα 
ταραχώδη περίοδο της ιστορίας 
του, πολύ δραματική, μερικές φο-
ρές βίαιη, στην οποία παγιδευτή-
καμε εγώ και η οικογένειά μου. 
Μου πήρε 50 χρόνια για να βρω 
τον σωστό τρόπο να γράψω γι’ αυ-
τό, να βρω τον τόνο που ήθελα. Η 
ιστορία της παιδικής μου ηλικίας 
ενέπνευσε την ταινία, και με εν-
διέφερε να εξερευνήσω το σημείο 
που το παιδί περνάει στην ενηλικί-
ωση, όπου χάνεται η αθωότητα».

The Club
ΔΡΑΜΑ ΕΠΟΧΗΣ (2021)
Δημιουργός: Ζοϊνέπ Γκιουνέι Τάν
Ερμηνείες: Γκιοκτσέ Μπαχάντιρ, 
Μπάρις Αρντούτς, Ασουντέ Καλεμπέκ

 
Η τουρκική σειρά του Netflix, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα και τον 
δεύτερο κύκλο της, αποτελεί πα-
ράδειγμα για το όφελος που μπορεί 
να έχει η τηλεοπτική κινηματογρα-
φία μιας χώρας από τη συνεργασία 
με τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Το 
«The Club» μας ταξιδεύει στην κο-
σμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη 
της δεκαετίας του 1950, εκεί όπου 
η Ματίλντα, μια Εβραία γυναίκα 
που έχει πρόσφατα αποφυλακισθεί, 
προσπαθεί να έρθει σε επαφή με 
τη νεαρή κόρη της, η οποία μεγά-
λωσε σε ορφανοτροφείο. Τελικά 
θα καταλήξει να βρει δουλειά σε 
ένα από τα πιο λαμπερά νυχτερι-
νά κλαμπ της Πόλης, το οποίο με 
τη σειρά του βρίσκεται στα πρό-
θυρα μεγάλων αλλαγών. Η σειρά 
επιτυγχάνει εξαρχής να μας βάλει 
στο κλίμα της εποχής, παρουσιάζο-
ντας μια Κωνσταντινούπολη ελα-
φρώς στυλιζαρισμένη αλλά σίγουρα 
ατμοσφαιρική, με τους πολύβουους 

δρόμους και το αμάλγαμα πολιτι-
σμών, θρησκειών και γλωσσών που 
τη χαρακτήριζε. Εδώ εκπροσωπού-
νται περίπου οι πάντες, από τους 
Σεφαραδίτες Εβραίους –σε αυτούς 
ανήκει η ηρωίδα– και τους Ελληνες 
μέχρι τους Αρμένιους και φυσικά 
τους μουσουλμάνους. Ταυτόχρονα 
το κλαμπ είναι τόπος συνάντησης 
για επίδοξους καλλιτέχνες, μικρούς 
και μεγάλους απατεώνες, σαστι-
σμένους επαρχιώτες και πολλούς 
άλλους, που περνούν μπροστά από 
τον φακό. Αξίζει να σημειωθεί πως 
στον δεύτερο κύκλο βλέπουμε να 
απεικονίζονται, με αρκετή τόλμη 
μάλιστα, τα «Σεπτεμβριανά» του 
1955, με τις διώξεις εις βάρος των 
Ελλήνων και άλλων αλλοθρήσκων 
από τους Τούρκους εθνικιστές.

Titane ���
ΔΡΑΜΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2021)
Σκηνοθεσία: Ζουλιά Ντικουρνό
Ερμηνείες: Αγκάτ Ρουσέλ, 
Βενσάν Λιντόν, Γκαράνς Μαριγιέ

 
Από την πλατφόρμα του Cinobo επι-
λέγουμε το φιλμ-νικητή του φε-
τινού Φεστιβάλ Κανών, το οποίο 
έγινε διαθέσιμο εκεί λίγο μετά την 

κυκλοφορία του στις αίθουσες. Ο,τι 
και να πει κανείς είναι μάλλον φτω-
χό για να περιγράψει το αλλόκο-
το, αλλά στα επιμέρους στοιχεία 
του ιδιοφυές, όραμα της Γαλλίδας 
Ζουλιά Ντικουρνό. Η δημιουργός 
του υπέροχου «Raw» τεστάρει εδώ 
ξανά τις αντοχές του θεατή μέσα 
από την ιστορία της Αλεξιά, μιας 
όμορφης χορεύτριας με χόμπι τα 
κλασικά αυτοκίνητα, αλλά και τις... 
δολοφονίες, στις οποίες έχει μεγάλο 
ταλέντο. Οταν ο κλοιός των Αρχών 
θα αρχίσει να σφίγγει γύρω της, 
εκείνη θα αλλάξει ταυτότητα βρί-
σκοντας καταφύγιο δίπλα σε έναν 
μεσήλικο άνδρα, ο οποίος έχει από 
χρόνια χάσει τον γιο του. Η σου-
ρεαλιστική φαντασία συναντά τις 
ευφυείς παρατηρήσεις πάνω στη 
γυναικεία φύση, αλλά και το μο-
τίβο της μετάβασης - μεταμόρφω-
σης, από το οποίο οι περισσότεροι 
άνθρωποι περνούν κάποια στιγμή 
της ζωής τους. Η πρωταγωνίστρια, 
ερμηνευμένη με αφοσίωση από την 
Αγκάτ Ρουσέλ, διανύει με τον πλέ-
ον σοκαριστικό τρόπο τη συγκε-
κριμένη διαδρομή, ενώ παράλλη-
λα αναζητεί και βρίσκει την αγάπη 
στο πιο απίθανο μέρος.

Επάνω, σκηνή από την τουρκική 
σειρά του Netflix «The Club». Κά-
τω, η Αγκάτ Ρουσέλ πρωταγωνι-
στεί στο βραβευμένο στις Κάννες 
φιλμ «Titane», που είναι διαθέσι-
μο στο Cinobo.

H Πόλη του ’50 και στο βάθος τα «Σεπτεμβριανά»

Στο Μπέλφαστ
της χαμένης
αθωότητας
Ο Κένεθ Μπράνα σκηνοθετεί τον 9χρονο

εαυτό του στην εποχή της έντασης

Ο Κένεθ Μπράνα παρουσιάζει το δικό του ημιαυτοβιογραφικό φιλμ επιλέγοντας την ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπως και ο Αλφόνσο Κουαρόν στο «Roma», 
προκειμένου να μας ταξιδέψει στις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας.

HOME CINEMA

07.30 Θεία λειτουργία
10.30 Σπίτι στη φύση -  (Ε) 
 Περιβαλλοντική εκπομπή.
11.00 Κοίτα με στα μάτια, ΙΙΙ
 Εκπομπή για τα ζώα.
11.30 Χρυσές συνταγές 
  Weekend Edition - Mε τη 

Μαριλένα Ιωαννίδου. 
12.00 Βrand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
 Ενημερωτική εκπομπή.
15.00 Μουσικό ραντεβού - (Ε)
15.30 Προσωπογραφίες 
 Ντοκιμαντέρ.
16.30 Χρονογράφημα, ΙV
 Ντοκιμαντέρ.
17.00 Εκείνη & εκείνοι 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 Τα καλύτερά μας χρόνια  
 Σειρά εποχής.
19.20 Ειρήνη Πάσι
  Κωμωδία εποχής. 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
 Αθλητική εκπομπή.
21.30 Παραδοσιακή βραδιά
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

την Άντρη Καραντώνη.
23.15 EIΔHΣEIΣ
23.20 Απροσδόκητος έρωτας
 (Hampstead). Ρομαντική
 κομεντί, με τους 
 Νταϊάν Κίτον, 
 Μπρένταν Γκλίσον, κ.ά. 
01.15 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
02.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
03.00 Χρυσές συνταγές  
 Weekend Edition - (Ε)
03.30 Σπίτι στη φύση - (E) 

07.30 Kαι τι καλά - (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Μπόμπι και Μπιλ 
 γ. Το θαυμαστό ταξίδι
 του Νιλς Χόλγκερσον 
  δ. Σπίριτ το άγριο άλογο
 ε. Γκάρφιλντ
 στ. Τα στρουμφάκια
 ζ. Hero Dad
 η. Μini pet pals
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη
15.30 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
16.00 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Kωμική σειρά.
16.25 Ιστορίες του χωρκού - (E)
 Κωμική σειρά.
16.50 Κοίτα με στα μάτια
17.00 Βaywatch -  (Ε)
 Ξένη σειρά.
17.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Ενημερωτική εκπομπή.
19.30 Σελίδες ιστορίας
 Ντοκιμαντέρ.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05  The post: Απαγορευμένα 

μυστικά (The post)
 Πολιτικό θρίλερ,
 με τους Μέριλ Στριπ, 
 Τομ Χανκς κ.ά.
22.45 Τhe Ninenties - (Ε)
23.30 Εκείνη και εκείνοι - (Ε)
00.20 Mαζί / Birlikte, II - (E)
01.05 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
01.20 Βrand News - (E)
03.20 Τhe Ninenties - (Ε)

06.00   60΄ Ελλάδα - (Ε)
 Οδοιπορικό.
06.45   Nόστιμα και απλά
 Εκπομπή μαγειρικής.
07.50   My Greece
 Γαστρονομικό οδοιπορικό.
08.45    24 ώρες - (Ε)
 Ντοκιμαντέρ,
09.50 Σ/Κ με τον Μάνεση
 Ενημερωτική εκπομπή
 με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 Το σόι σου - (Ε)
 Κωμική σειρά.
13.50 Οικογενειακές ιστορίες
 Κοινωνική σειρά.
14.50 Άσε μας ρε μαμά
 Κωμική σειρά, με τους  
 Παναγιώτα Βλαντή,  
 Ιεροκλή Μιχαηλίδη, κ.ά.
15.40 The Λούης Νight Show
 Σατιρική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Μην αρχίζεις τη   
 μουρμούρα, ΙΧ
 Κωμική σειρά.
18.45 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον Alpha
 Talk show, με 
 τον Τάσο Τρύφωνος..
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Η γη της Ελιάς
  Κοινωνική σειρά, με τους 

Πασχάλη Τσαρούχα, Αντι-
γόνη Κουλουκάκου, κ.ά.

23.30 Συμπεθέροι
 απ’ τα Τίρανα
 Κωμική σειρά.      
00.30 ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον Alpha (Ε)
01.30 10η εντολή - (Ε)
 Αστυνομική σειρά.
03.15 Σαββατοκύριακο 
 με τον Μάνεση - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 21.05  The post 21.00 Η γη της Ελιάς

06.30 Άκρως οικογενειακόν-(E)
 Kωμική σειρά.
08.00 Mamma Mia - (E)
 Kωμική σειρά.
08.30 Το έβδομο κλειδί - (E)
 Kωμική σειρά.
09.00 ∆είξε μου το φίλο σου (Ε)
 Kωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilώri - (E)
11.10 Πέτα τη φριτέζα - (E)
 Kωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα  
  Ενημερωτική εκπομπή, 
 για την υγεία, 
 με τη Φωτεινή Γεωργίου.
12.50 Την πάτησα - (Ε)
 Kωμική σειρά.
13.40 Θα βρεις τον 
 δάσκαλό σου - (Ε)
 Kωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
16.50 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
17.40 Mελίαρτος - (Ε)
 Κυπριακή σειρά εποχής.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 Mελίαρτος
 (Συνέχεια)
19.20 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
 Kωμική σειρά.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο
23.00 Death wish
  Aστυνομική ταινία, με 

τους Μπρους Γουίλις, 
 Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο.      �
00.30 5 Χ 5 - (E)
01.10 Τρίχες - (E)
 Ελληνική κωμική σειρά.

07.00 Θεία λειτουργία
09.50 ΟPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τη Μαριλού Παντάκη. 
16.15 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.
17.15 Επιπλογκουρμεδιές, ΙΙ
  Εκπομπή μαγειρικής με τον 

Σταυρή Γεωργίου
18.00 OMEGA NEWS
18.15 MasterChef 2022 - (E)
20.10 OMEGA NEWS
21.15 The Dark Knight
 Ταινία δράσης,
 με τους Κρίστιαν Μπέιλι, 
 Χιθ Λέτζερ, κ.ά.
00.00 Ένα τραγούδι ακόμα
  Ένα μουσικό ταλέντο συ-

ναντάει κάθε εβδομάδα 
ένα από τα μεγαλύτερα 
ονόματα της ελληνικής 
μουσικής. Ενορχηστρω-
τής ο συνθέτης, στιχουρ-
γός και καθηγητής μουσι-
κής Γιώργος Θεοφάνους.

02.00 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι, με 
 τον ∆ιονύση Ατζαράκη. 
03.30 ΟPEN Weekend - (E) 
06.00 Εικόνες - (E)

06.30 Love It - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
08.00 Καλό μεσημεράκι - (E)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.40 Ώρα για φαγητό - (E)
  Εκπομπή μαγειρικής με την 

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
10.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά. 
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 Χωρίς περιστροφές- (E)
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Γιάννη Καρεκλά.
13.30 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
14.50 Mόλις χθες - (E)
 ∆ραματική σειρά.
1630 Οι θαλασσόλυκοι
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
17.20 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή με 

τους Γρηγόρη Γκουντά-
ρα, και Ναταλί Κάκκαβα.

18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.15 Όλα Γκουντ
 (Συνέχεια)
19.10 H πεθερά 
 Κωμική σειρά.     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
 Παιχνίδι επιβίωσης,
 με τον Γιώργο Λιανό.
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Η πεθερά - (Ε)
01.30 Happy Traveller  - (Ε)
02.30 Όλα Γκουντ - (Ε)
04.30 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

06.50 Όταν λείπει η γάτα
08.10 Γλέντι, λεφτά και αγάπη
09.30 Ο λουστράκος
11.05 Ξύπνα κορόιδο
12.30 Ο Σταμάτης και 
 ο Γρηγόρης
14.00 ∆άκρυα για την Ηλέκτρα
15.30 Το κλωτσοσκούφι
17.05 Τρελός, παλαβός 
 και… Βέγγος
18.35 Ο πύργος των ιπποτών
20.00 Η κυρά μας, η μαμμή
21.20 Η βίλλα των οργίων
22.50 Μονά ζυγά δικά μου
00.20 ∆άκρυα για την Ηλέκτρα
01.45 Εμείς τα μπατιράκια

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

 GREEK CINEMA

21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο 18.15 MasterChef 2022 21.00 Surviror 23.00 L.Α. Confidential

21.20 Η βίλλα των οργίων

08.20 Παιδικό παραμύθι.
09.00 Cook Eat - (Ε)
11.00 Τηλεαγορά
14.00 Αυτό είναι Σ/Κ
16.35 Τηλεαγορά
18.30 Αόρατος φακός
19.00 Ταξίδι γεύσεων, ΙIΙ - (Ε)
19.55 Αόρατος φακός
20.15 Ο καιρός
20.20 Για πάντα νέοι - (E)
21.30 Το ταξίδι της ζωής, V
22.25 Ξένη ταινία
00.05 Ξένη ταινία
01.40 Ξένες σειρές

07.45 ∆ιεθνείς Ειδήσεις 
10.20 Κορίτσια ο Μάρκουλης
12.30 Ελιές Θρούμπες
13.00 Έξυπνες αγορές
14.00 Ασημένια φεγγάρια
15.35 Έξυπνες αγορές
16.05 Κινημ/φικές επιτυχίες
16.10 Έξυπνες αγορές
16.40 Δελτίο Ειδήσεων
17.15 Αόρατος φακός
18.05 Eλληνική ταινία
19.45 EXTRA News
20.20 Eλληνική ταινία
22.00 Η προδοσία
23.45 Ξένη ταινία
01.30 ΜAD TV

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00 Μάνα μου παραστράτησα
09.30 Ο βασιλικός μήνας 
 του μέλιτος
12.00 Made in Cyprus - (E)
13.00 Ελληνική ταινία
15.25 Κατηγορώ τους δυνατούς
19.15 Ένας ήρωας στον  
 Λευκό Οίκο
21.00 Το κύκλωμα
23.20 Ξένη ταινία
01.20 48 ώρες
03.00 Μάρτυρας 
 εγκλήματος

06.30 Fatima
08.30 Borealis
10.15 Allagash
12.00 Anti-Life
13.45 Playing It Cool
15.30 The Cyberbully
17.00 Skjelvet (The Quake)
19.00 Unhinged
21.00 Dr. Bird’s Advice 
 For Sad Poets   
23.00 L.Α. Confidential
01.20 Theeb
03.05 10 Minutes Gone

«Μου πήρε 50 χρόνια 
για να βρω τον σωστό 
τρόπο να γράψω 
γι’ αυτό, να βρω 
τον τόνο που ήθελα».
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Του ΑΘΩ ΔΗΜΟΥΛΑ

Ας δούμε πώς φαντάστηκε όσα 
συνέβησαν στο Παρίσι στις 2 Φε-
βρουαρίου του 1922 ο Ισπανός 
συγγραφέας Ενρίκε Βίλα-Μάτας: 
«Η ταχεία έφτασε στις επτά το 
πρωί ακριβώς. Και η Σίλβια Μπιτς 
έτρεξε προς τον ελεγκτή που κρα-
τούσε ένα δέμα και έψαχνε να 
βρει σε ποιον έπρεπε να δώσει 
αυτά τα πρώτα δύο αντίτυπα του 
Οδυσσέα, σταλμένα απ’ τον τυ-
πογράφο Μορίς Νταραντιέρ, ο 
οποίος είχε κυριολεκτικά φτύ-
σει αίμα σε κάθε διόρθωση, κάθε 
παραγράφου, κάθε δοκιμίου, που 
είχε διαγραφτεί, ξαναγραφτεί και 
αλλάξει μέχρι παραληρήματος. 
Εκεί βρίσκονταν το πρώτο και το 
δεύτερο αντίτυπο της πρώτης έκ-
δοσης, με τα θαλασσιά εξώφυλλά 
τους, όπου ο τίτλος και το όνομα 
του συγγραφέα ήταν τυπωμένα 
με άσπρα γράμματα. Hταν τα γε-
νέθλια του Τζέιμς Τζόις, και το δώ-
ρο της Σίλβια Μπιτς θα του γινό-
ταν αξέχαστο. Iσως αυτή να ήταν 
μια από τις μεγάλες κρυφές στιγ-
μές της εποχής της τυπογραφίας, 
του γαλαξία του Γουτεμβέργιου».

Τα γεγονότα που περιγράφει ο 
Βίλα-Μάτας στο παραπάνω από-
σπασμα της «∆ουβλινιάδας» (εκδ. 
Καστανιώτη) είναι ως επί το πλεί-
στον ακριβή. Το τρένο έφτασε 
πράγματι από την Ντιζόν στο Πα-
ρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες, η 
Σίλβια Μπιτς παρέλαβε το δέμα 
με τα δύο πρώτα από τα συνολικά 
χίλια αντίτυπα που είχε παραγ-
γείλει για την πρώτη έκδοση του 
«Οδυσσέα», πήγε με ταξί μέχρι το 
ξενοδοχείο του Τζόις στην οδό 
de l’Université και του χάρισε το 
ένα, ως δώρο για τα 40ά του γενέ-
θλια, ενώ το άλλο το τοποθέτησε 
στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου 
της, του περίφημου Shakespeare 
and Company.

Είχαν προηγηθεί οι δημοσι-
εύσεις ορισμένων κεφαλαίων 
σε περιοδικά της Αγγλίας (The 
Egoist) και των Ηνωμένων Πο-
λιτειών (The Little review), που 
είχαν ως αποτέλεσμα την απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας του, ώς 
ένα βαθμό εξαιτίας της διαβόητης 
σκηνής της αυτοϊκανοποίησης 
στο κεφάλαιο της «Ναυσικάς».

Στη δίκη που πραγματοποι-
ήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1921 
ακούστηκε από την πλευρά των 
δικαστών ότι το βιβλίο αποτελεί 
«παραλήρημα ενός διαταραγμένου 
μυαλού». Η απόφαση της Σίλβια 
Μπιτς, μιας Αμερικανίδας εγκατε-
στημένης στο Παρίσι, να εκδώσει 
ολόκληρο αυτό το καταδικασμένο 
ως «άσεμνο» βιβλίο ήταν ασφαλώς 
γενναία, όχι όμως μόνο λόγω των 
νομικών μπελάδων που το συνό-
δευαν, αλλά και επειδή ήταν αμ-
φίβολο αν θα βρισκόταν κανείς 
που θα μπορούσε να το διαβάσει.

Οι αναγνώστες στα πρώτα χρό-
νια του Μεσοπολέμου ήταν μα-
θημένοι στα πιο «βατά» μυθιστο-
ρήματα του ρεαλισμού: ποιος θα 
αντιλαμβανόταν τους γλωσσικούς 
πειραματισμούς του Τζόις, τους 
εσωτερικούς μονολόγους, τους 
φιλοσοφικούς υπαινιγμούς και τα 
μυθικά σύμβολα, σε ένα μυθιστό-
ρημα μάλιστα εξαιρετικά ογκώδες 
και χωρίς καμία ιδιαίτερη πλοκή;

Ακόμη και μια κεντρική φιγού-
ρα του αναδυόμενου μοντερνιστι-
κού κινήματος, η Βιρτζίνια Γουλφ, 
έπειτα από τις πρώτες 200 σελίδες 
σημείωσε στο ημερολόγιό της ότι 
βαρέθηκε και μπερδεύτηκε. Σή-
μερα, 100 χρόνια μετά την κυκλο-
φορία του «Οδυσσέα», το βιβλίο 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται 
ως αναγνωστική πρόκληση, έχει 
τη φήμη του «αδιάβαστου», λίγοι 
μπορούν να ισχυριστούν ότι το 
έχουν ολοκληρώσει και ακόμη λι-
γότεροι μπορούν να εξηγήσουν 
γιατί θεωρείται σπουδαίο.

Ο Λέοπολντ Μπλουμ
Ο Τζόις οραματίστηκε την 

«Οδύσσεια» προσαρμοσμένη στο 
∆ουβλίνο των αρχών του 20ού 
αιώνα. Ο δικός του Οδυσσέας εί-

ναι ο Λέοπολντ Μπλουμ, τον 
οποίο δεν διακρίνουν ηρωι-
κά χαρακτηριστικά, όπως τον 
αντίστοιχο ομηρικό, αντιθέ-
τως έχει όλα εκείνα τα στοιχεία 
που τον καθιστούν τρωτό, κα-
θημερινό, μέτριο. Η δε σύζυ-
γός του, Μόλι, σε αντίθεση με 
την Πηνελόπη, είναι άπιστη.

Ολο το βιβλίο διατρέχουν 
αντιστοιχίες: η ομηρική Νέ-
κυια αποτυπώνεται στην κη-
δεία του Πάντι Ντίγκναμ στο 
έκτο κεφάλαιο, ο μονόφθαλ-
μος Πολύφημος ταυτίζεται 
με τον κοντόφθαλμο Ιρλαν-
δό εθνικιστή που τσακώνεται 
με τον Μπλουμ στη σκηνή 
της παμπ κ.ά. Οσο για τη φύ-
ση του ταξιδιού, δεν αποτε-
λεί εν προκειμένω κάποια 
επική επιστροφή, αλλά 
την τυπική διεκπεραί-
ωση μιας τυχαίας ημέ-
ρας. Συγκεκριμένα, της 
16ης Ιουνίου του 1904, 
η οποία αντιστοιχεί στη 
βιογραφία του Τζόις με 
τη μέρα του πρώτου του ρα-
ντεβού με τη μετέπειτα σύ-
ντροφο της ζωής του, Νόρα 
Μπάρνακλ.

Το βιβλίο γράφτηκε σε 
διάστημα οκτώ ετών και, 
σύμφωνα με υπολογισμούς 
του ιδίου του συγγραφέα, 
μέσα σε 20.000 ώρες. Λί-
γους μήνες πριν από την 
τελική έκδοση του βιβλί-
ου, σε μια επιστολή του 
στη Χάριετ Γουίβερ, η 
οικονομική στήριξη της 
οποίας κατέστησε δυ-
νατή τη συγγραφική 
του δραστηριότητα, ο 
Τζόις έγραψε τα εξής: 
«Το κεφάλι μου είναι 
γεμάτο με πετραδά-
κια, σκουπίδια, σπα-
σμένα σπίρτα και 
κομματάκια γυαλί 
μαζεμένα λίγο πολύ 
από παντού. Το κα-
θήκον που επέβα-
λα στον εαυτό μου, 
τεχνικά, να γράψω 
ένα βιβλίο ξεκινώ-
ντας από δεκαο-
κτώ απόψεις και 
με άλλα τόσα 
στιλ –όλα φαινο-
μενικά άγνωστα 

στους συναδέλφους μου ή παρα-
γνωρισμένα–, αυτό και η φύση 
του μύθου που επέλεξα θα αρ-
κούσαν για να διαταράξουν την 
ψυχική ισορροπία του οποιου-
δήποτε». («Επικίνδυνη γραφή», 
εκδ. Πατάκη).

Η φαινομενικά αδιάφορη πε-
ριπλάνηση του Μπλουμ στο ∆ου-
βλίνο είναι συγχρόνως και μια 
περιπλάνηση στις τεχνικές της 
αφήγησης που εναλλάσσονται 
από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, αλλά 
και σε παραμέτρους της φιλοσο-
φίας, της τέχνης, της επιστήμης, 
της πολιτικής. Ο Τζόις έσπασε 
σε κομμάτια ό,τι συνθέτει την 
ύπαρξη, έπειτα τα κόλλησε με 
τη μορφή μιας αποσπασματικής 
αφήγησης και τα ενέταξε στην 
καθημερινή ζωή – στη ζωή του 
Μπλουμ, στη ζωή γενικά, στη 
ζωή συγκεκριμένα μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο, μια στιγμή επανα-
προσδιορισμού, απόρριψης, αμη-
χανίας. «Θεωρώ αυτό το έργο την 
πιο σημαντική έκφραση που η 
σύγχρονη εποχή έχει βρει· εί-
ναι ένα βιβλίο στο οποίο όλοι 
μας χρωστάμε πολλά και από 
το οποίο κανένας μας δεν μπο-
ρεί να δραπετεύσει», έγραψε ο 
Ελιοτ σε κριτική του στο περι-
οδικό The Dial το 1923.

Οδηγοί ανάγνωσης
Οι συνδέσεις με την Οδύσ-

σεια συνιστούν έναν άξονα για 
το μυθιστόρημα, ωστόσο υπάρ-
χει και ένα άλλο πανίσχυρο ση-
μείο αναφοράς για τον Τζόις: ο 
κριτικός Χάρολντ Μπλουμ, κα-
τά σύμπτωση συνεπώνυμος του 
ήρωα, αφιέρωσε όλο το κεφάλαιο 
του Τζόις στον «∆υτικό Κανόνα» 
(εκδ. Gutenberg) στις σαιξπηρι-
κές του επιρροές – αναφέρει ότι 
ο στόχος του συγγραφέα ήταν να 
«απορροφήσει τον Σαίξπηρ στον 
εαυτό του», στηριζόμενος εν μέ-
ρει στο ένατο κεφάλαιο («Σκύλλα 
και Χάρυβδη»), στο οποίο ο Στί-
βεν ∆αίδαλος (Τηλέμαχος) αναλύει 
ενώπιον ενός μικρού ακροατηρί-
ου τη θεωρία του για τον Αμλετ. 
Η ερμηνεία του κεφαλαίου που 

συνδέει τον ∆αίδαλο ως νεανικό 
alter ego του Τζόις με τον Αμλετ 
ως προβολή της προσωπικής ζωής 
του Σαίξπηρ, δεν είναι δυνατόν να 
εντοπιστεί από τον μέσο αναγνώ-
στη και εδώ τίθεται το ερώτημα: 
μπορεί ο «Οδυσσέας» να διαβα-
στεί ως ένα «απλό» μυθιστόρημα;

Λέγεται συχνά ότι δεν πρόκει-
ται για ένα βιβλίο, αλλά για δύο. 
Στο πρώτο μπορεί κανείς να δια-
βάσει τις περιπέτειες του Μπλουμ 
και των υπόλοιπων χαρακτήρων, 
να γνωρίσει τους δρόμους του 
∆ουβλίνου, τις γεύσεις, τις μυ-
ρωδιές και τα χρώματα, να νιώ-
σει τον παλμό της εποχής μέσα 
από τις αντιλήψεις και τις συμπε-
ριφορές, να εκτιμήσει ενδεχομέ-
νως την πρωτοποριακή γραφή, τη 
χρήση της τεχνικής της ροής της 
συνείδησης (ακόμη κι αν δεν ξέ-
ρει περί τίνος πρόκειται) που λει-
τουργεί ως κλειδαρότρυπα για τις 
πιο κρυφές σκέψεις, να θαυμάσει 
τον συγκλονιστικό, καταληκτικό 
μονόλογο της Μόλι. Υπό αυτό το 
πρίσμα, ο «Οδυσσέας» είναι ένα 
απαιτητικό μεν, αλλά πλούσιο και 
ιδιαίτερο μυθιστόρημα, ένα ση-
μείο αναφοράς στο κίνημα του 
μοντερνισμού και στη λογοτεχνία 
του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.

Ομως, ο Τζόις δεν έγραψε αυτό 
το βιβλίο. Εγραψε ένα μυθιστό-
ρημα για να διαβαστεί γραμμή 
γραμμή: σε κάθε φράση σχεδόν 
υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, μια δι-
ακειμενική αναφορά, μια κρυφή 
σημασία, ένα καινούργιο μήνυμα.

Ο Αρης Μαραγκόπουλος στο 
«Ulysses, Οδηγός ανάγνωσης» 
(εκδ. Τόπος) κάνει λόγο για «πολ-
λαπλά στρώματα ανάγνωσης», 
ενώ στο ∆ιαδίκτυο υπάρχουν 
ορισμένοι ακόμη «οδηγοί» (π.χ. 
Ulysses guide, The Joyce project) 
με χιλιάδες λεπτομέρειες που πα-
ραπέμπουν στην παραδοχή του 
Τζόις ότι δημιούργησε εν γνώσει 
του αμέτρητα αινίγματα που θα 
κρατούσαν απασχολημένους τους 
κριτικούς για χρόνια.

Το μεγαλείο του «Οδυσσέα» 
έγκειται στο ότι υπήρξε. Η δη-
μιουργία του συνιστούσε μια 
επανάσταση. Μια διαφορετική 
λογοτεχνία ήταν εφικτή και το μυ-
θιστόρημα του 20ού αιώνα δεν θα 
είχε περιορισμούς. Η πολυπλοκό-
τητα της λογοτεχνίας ήταν απλώς 
ένας καθρέφτης της πολυπλοκό-
τητας της ζωής. Το 1933 επανεξε-
τάστηκε από το αμερικανικό δικα-
στήριο και άρθηκε η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας του. Η Αγγλία 
ακολούθησε το 1936.

Ο Χέμινγουεϊ διάβασε το βιβλίο 
και το βρήκε θαυμάσιο, ο Κορτά-
σαρ πέρασε ένα καλοκαίρι μελε-
τώντας το, ο Ναμπόκοφ το χα-
ρακτήρισε «θεϊκό έργο τέχνης», 
ο Μπέκετ ακολούθησε τον Τζό-
ις ως μεσσία, ο Οργουελ είπε ότι 
ο «Οδυσσέας» τού δημιούργησε 
σύνδρομο κατωτερότητας. Οι θαυ-
μαστές του ήταν πάντα λιγότεροι 
από τους επικριτές, τους αμφισβη-
τίες ή τους αδιάφορους, όμως φρό-
ντισαν ο μύθος του «Οδυσσέα» 
να διαρκέσει.

Ο Τζόις πέθανε το 1941 στην 
Ελβετία και δεν πρόλαβε να δει 
ότι η ημέρα του Μπλουμ, η 16η 
Ιουνίου, άρχισε να γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στο ∆ουβλίνο, δειλά 
δειλά από τη δεκαετία του ’50, 
παρά το ότι στα βιβλιοπωλεία 
της πόλης το βιβλίο δεν κυκλο-
φορούσε επίσημα μέχρι τη δεκα-
ετία του ’60. Αλλωστε, παραμένει 

θαμμένος στη Ζυρί-
χη· η Νόρα επιδί-
ωξε τη μεταφορά 
της σορού του στο 
∆ουβλίνο, αλλά ο 
αυτοεξόριστος 
καλλιτέχνης που 
γύρισε την πλά-
τη στην καθολική 
παράδοση ήταν 
ανεπιθύμητος. 
Η συζήτηση για 
τον επανενταφια-
σμό του είναι μέ-
χρι σήμερα ανοι-
χτή.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

Σχεδόν σε κάθε φράση του βιβλίου 
υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, μια διακει-
μενική αναφορά, μια κρυφή σημα-
σία, ένα καινούργιο μήνυμα.

Ο Τζόις πέθανε το 1941 αυτοεξόρι-
στος στην Ελβετία. Η συζήτηση για 
τον επανενταφιασμό του στο ∆ου-
βλίνο παραμένει ανοιχτή.

Ο Χέμινγουεϊ το βρήκε 
θαυμάσιο, ο Ναμπόκοφ 
το χαρακτήρισε 
«θεϊκό έργο τέχνης», 
ο Οργουελ είπε ότι 
ο «Οδυσσέας» τού 
δημιούργησε σύνδρομο 
κατωτερότητας.

Το άγαλμα του Τζέιμς 
Τζόις στέκει στο 
κέντρο του ∆ουβλίνου. 
Η ημέρα του Μπλουμ, 
η 16η Ιουνίου, 
γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στην πόλη.

Σα βγεις στον πηγαιμό για το Δουβλίνο
Στις 2 Φεβρουαρίου του 1922 εκδόθηκε ο «Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις – εκατό χρόνια μετά, ο μύθος του συνεχίζει να μεγαλώνει

«Θεωρώ αυτό το έργο 
την πιο σημαντική 
έκφραση που η
σύγχρονη εποχή έχει 
βρει· είναι ένα βιβλίο 
στο οποίο όλοι μας 
χρωστάμε πολλά», 
έγραψε ο Ελιοτ.
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