
Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα www.kathimerini.com.cy   |  €2,90

ΤΗΣ ΚΥ ΡΙΑΚΗΣ

D E F Y 
I N V E N T O RT H E  F U T U R E  S I N C E  1 8 6 5

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 • Eτος 14ο • Aρ. φύλλου 701

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ζητούμενο μια
αποτελεσματική
Αυτοδιοίκηση

Ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εσωτερικών
Άριστος Δαμιανού θεω-
ρεί πως δεν μπορεί να
ακυρωθεί η προσπά-
θεια για τη μεταρρύθ-

μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ελ-
πίζοντας να μην επικρατήσουν σκο-
πιμότητες που μπορούν να την ανα-
τρέψουν. Για το ΑΚΕΛ ο αριθμός των
νέων δήμων δεν αντικρίζεται δογ-
ματικά, λέει ο κ. Δαμιανού και εξη-
γεί γιατί το κόμμα του επιμένει στη
δημιουργία 20 νέων δήμων. Σελ. 16

Νέα τεχνολογικά 
πολεμικά ήθη 
στους αιθέρες
Τεχνητή νοημοσύνη στα όπλα
Η χρήση UAV αλλάζει τους κανόνες
συγκρούσεων σε όλο τον πλανήτη. Τα
τουρκικά UAV έχουν χαρτογραφηθεί
από την ελληνική πλευρά, με σχετική
ευκολία. Σελ. 19

Οι πληθωριστικές πιέσεις που έχουν προ-
κληθεί έπειτα από την πανδημία επηρέ-
ασαν τις αποδόσεις των ομολόγων των
κρατών, σηματοδοτώντας το τέλος του
φθηνού δανεισμού. Για την Κύπρο το ση-
μαντικό είναι πόσες εκδόσεις χρέους ανα-
μένονται μέχρι το τέλος του 2022. Το ότι
θα πληρώσει περισσότερα για να δανειστεί

πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ο υπ. Οι-
κονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης δήλωσε
στην «Κ» ότι η Κύπρος εκμεταλλεύθηκε
τις συνθήκες χαμηλών επιτοκίων για την
έκδοση ομολόγων της Δημοκρατίας και
τη διασφάλιση μεγαλύτερου ποσοστού
ρευστότητας απ’ ό,τι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Οικονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Σήμανε το τέλος φθηνού δανεισμού
Κ. Πετρίδης: Η Κύπρος εκμεταλλεύθηκε σωστά τα χαμηλά επιτόκια

Αρχίζουν να διψούν κι οι παγετώνες...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Πώς το ΑΚΕΛ έμεινε
χωρίς εφεδρεία
Το γεγονός ότι η ονοματολογία για
τις προεδρικές περιστρέφεται γύρω
από προσωπικότητες της Δεξιάς,
έκανε πολλούς να διερωτηθούν για
ποιο λόγο το ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να
έχει μέχρι τώρα χρυσές εφεδρείες
της Αριστεράς. Οι λόγοι ποικίλουν
και χρονολογούνται. Σελ. 10

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Αλλαγές θα «κάψουν»
το ΠΟΠ χαλλούμι μας
Οι συζητήσεις για την ποσόστωση
στο ΠΟΠ χαλλούμι και αλλαγές σε
χαρακτηριστικά του εγκυμονούν κιν-
δύνους, λέει ο Φ. Παπαδήμας, τονί-
ζοντας την ανάγκη διαφύλαξης των
προδιαγραφών. Οικονομική, σελ. 6

ΓΕΣΥ

Εισαγωγή γιατρών
από την Ελλάδα
Τα κενά που προέκυψαν από τη φυ-
γή ντόπιου ιατρικού προσωπικού,
κυρίως από τα δημόσια νοσηλευτή-
ρια, καλύφθηκαν από ιατρικό δυνα-
μικό προερχόμενο από την Ελλάδα,
ήδη από το 2018.  Σελ. 9

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Το μεγαλεπήβολο
European Chips Act
Το θέμα του «European Chips Act»,
της ανάπτυξης μικροτσίπ, δεν αφο-
ρά μόνο τις βιομηχανίες των μεγά-
λων χωρών, αλλά αγγίζει και την Κύ-
προ. Πρόταση εξίσου σημαντική με
την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σελ. 17

ΑΡΧΕΙΑ

Μάθε παιδί μου 
γράμματα
Νέο πρόγραμμα για τη συγ-
κρότηση του Αρχείου Ιστορίας
της Ελληνικής Κυπριακής Εκ-
παίδευσης ξεκίνησε το Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών
(Κ.Ε.Ε.) και πρόκειται για μία
ενδιαφέρουσα επιστημονική
πρωτοβουλία, η οποία έρχεται
να συμπληρώσει προηγούμε-
να σχετικά αρχειακά προγράμ-
ματα του Κέντρου. Ζωή, σελ. 4

ΜΟΕ

Χωρίς δυνατότητα 
επιστροφής 
το αεροδρόμιο Τύμπου
Η Ε.Ε. υποδέχθηκε με χαμόγελα τη «στρατη-
γική εξόδου» της Λευκωσίας από την τακτική
επιβολής κυρώσεων κατά της Τουρκίας, όπως
και την υποκατάστασή τους από προτάσεις
για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ωστό-
σο, η Λευκωσία δεν απέσπασε δέσμευση των
Βρυξελλών για υιοθέτηση και προώθηση του
πακέτου ΜΟΕ. Σελ. 4

ΕΚΘΕΣΗ

Ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών
Ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών που παρουσιάζεται στην έκ-
θεση με τίτλο «Ονειρόπολις» στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρο-
νης Τέχνης – ΣΠΕΛ αποτελεί μέρος της σπάνιας συλλογής παι-
χνιδιών του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. (Σύνδεσμος Οργανωμένων Φι-
λολογικών και Ιστορικών Αρχείων), που είναι μία από τις σημαν-
τικότερες συλλογές του είδους της στον κόσμο. Ζωή, σελ. 1

Τα παίγνια
Αν τα κόμματα θέλουν να αποφύγουν
την πλήρη απαξίωσή τους από την κοι-
νωνία, θα ήταν χρήσιμο να πορευτούν
με σύνεση στην τοπική αυτοδιοίκηση
και τη μεταρρύθμισή της. Ας ακούσουν
επιτέλους τους πολίτες, στους οποίους
είπαν, τον Δεκέμβριο του 2021, ότι ανα-
βάλλονται οι δημοτικές εκλογές για να
ψηφιστεί η μεταρρύθμιση. Από τις προ-
ηγούμενες εκλογικές διαδικασίες φαί-
νεται πια ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σύ-
στημα και οι εκπρόσωποί του απαξιώ-
νονται στη συνείδηση των νεότερων
γενεών και αυτό είναι επικίνδυνο για
τη Δημοκρατία. Λυδία λίθος η ομαλή
συζήτηση της μεταρρύθμισης της το-
πικής αυτοδιοίκησης, μακριά από μι-
κροκομματικά παίγνια, που εν τέλει
εξυπηρετούν αλλοτινών καιρών στόχους.   

Tα αποθέματα γλυκού νερού θα μπορούσαν να πάψουν να ανανεώνονται νωρίτερα από το αναμενόμενο, αφού σύμφωνα με νέα μελέτη οι
παγετώνες του πλανήτη μπορεί να περιέχουν λιγότερα αποθέματα νερού από αυτά που νομίζαμε. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει εκατομ-
μύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από το λιώσιμο των παγετώνων για το πόσιμο νερό, την άρδευση καλλιεργειών και την καθημερινή χρή-
ση. Τα πρόσφατα ευρήματα βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την περίοδο 2017-2018. Η περαιτέρω υπερθέρμανση
του πλανήτη θα μπορούσε να προκαλέσει την εξαφάνιση του σημερινού πάγου σε πολλά μέρη συντομότερα απ’ ό,τι πιστεύαμε. Σελ. 23

«Εδώ πάμε για να σώσουμε την
Αμμόχωστο και δίνουμε ακριβό
αντίτιμο» λέει στην «Κ» ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Ιωάννης Κασου-
λίδης, αποκαλύπτοντας πως η
Λευκωσία έχει ήδη αναθεωρήσει

την πολιτική των κυρώσεων και
επικεντρώνεται στα Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης. Δια-
πιστώνει αλλαγή κλίματος από
τη διεθνή κοινότητα  και εκτιμά
ότι μετά και τις συναντήσεις του

σε Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον
θα υπάρξει βοήθεια στην πρόταση
για ΜΟΕ. Αποκαλύπτει τα αιτή-
ματά μας προς τις ΗΠΑ. Σημείωσε
δε πως η εξωτερική πολιτική δεν
άλλαξε. Μιλώντας για τις προ-

εδρικές εκλογές κλείνει το όποιο
σενάριο διεκδίκησης της προ-
εδρίας της Δημοκρατίας, λέγοντας
πως έχει φτάσει σε μία ηλικία που
προτιμά να μην αναλάβει τέτοιες
ευθύνες. Σελ. 8

Νέα στρατηγική για να σωθεί το Βαρώσι
Κασουλίδης: Eχουμε ήδη αναθεωρήσει την πολιτική των κυρώσεων και επικεντρωνόμαστε στα ΜΟΕ

«Βρυξέλλες και 
Ουάσινγκτον 
είναι πρόθυμες 
να βοηθήσουν».

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν ανήκουν στο
ΕΒΚΑΦ τα Βαρώσια
Το αφήγημα ότι τα Βαρώσια ανήκουν στο ΕΒ-
ΚΑΦ είναι ανυπόστατο. Ήδη από τη δεκαετία
του 1930 δόθηκαν αποζημιώσεις. Στην «Κ»
μιλούν ο δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί, ο
αρχαιολόγος Τουντζέρ Μπαγισκάν και ο Αχιλ-
λέας Δημητριάδης. Σελ. 7
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ • Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΟΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Παρίσιοι - Από χθες η Βουλή συνεχίζει μίαν
αδιάλειπτον συνεδρίασιν καταναλωθείσαν εξ ολοκλήρου εις την
εκλογικήν μεταρρύθμισιν. [...] Το χαρακτηριστικώτερον γεγονός της

είνε ότι παρήλθεν όλη η νυξ
και μέγα μέρος της πρωίας
εις την συζήτησιν αν θα έπρε-
πε η Βουλή να επιληφθή του
ζητήματος της εκλογικής με-
ταρρυθμίσεως χωρίς να εξε-
τάση την ουσίαν αυτού. Δηλα-
δή ν’ αποφανθή διά μίας και
μόνης ψηφοφορίας. Οι ριζο-
σπάσται-σοσιαλισταί και οι

σοσιαλισταί αποκρούουν την συζήτησιν ταύτην και αποχωρούν της
αιθούσης. Τότε τα κόμματα της δεξιάς και οι κομμουνισταί αποδέ-
χονται τροποποίησιν του νομοσχεδίου, δι’ ης χορηγείται δικαίωμα
ψήφου εις τας γυναίκας διά ψήφων 319 κατά μιας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ: Η εφετεινή εγχώριος κινηματογραφική πα-
ραγωγή έχει να παρουσιάση ένα νέον κινηματογραφικόν έργον – την
«Ελληνικήν Ραψωδίαν», ελληνικήν ομιλούσαν ταινίαν με ωραιότατα
τραγουδάκια. Η «Ελληνική Ραψωδία» (σενάριο και σκηνοθεσία Ι.
Πρινέα) έχει πρωταγωνιστάς τον κωμικόν κ. Ι. Πρινέαν και την δίδα
Ντίναν Σαρρή, την οποίαν η Ευρώπη ετίμησε με το βραβείον της κομ-
ψότητος και καλλονής. Η «Ελληνική Ραψωδία» είνε ένα ποίημα
αγροτικό, ένα ειδύλλιο που μυρίζει θυμάρι και ελληνικό νοικοκυριό,
ένα κομμάτι από τη ζωή του χωριού.

ΦΟΝΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Οι διάφοροι επιχειρηματίαι «διαλύσε-
ων», οι οποίοι προσφέρουν στερεοτύπως τα εμπορεύματά των «εις
το ήμισυ της αξίας των» ή εις τιμάς «κάτω του κόστους» φαίνεται ότι
εξήντλησαν όλας τας κτυπητάς λέξεις με τας οποίας προσελκύουν
συνήθως τους αφελείς αγοραστάς. Οριστική διάλυσις, ξεπούλημα,
μεγάλαι εκπτώσεις, ανακαίνισις του καταστήματος, αλλαγή εμπορίου,
κατεδάφισις του κτιρίου, αυτά όλα δεν έχουν πλέον πέρασιν. Εφ’ ω
και ευφυής επιχειρηματίας εσοφίσθη να κολλήση έξωθεν του κατα-
στήματός του την εξής επιγραφήν: «Σκοτώνω τα εμπορεύματά μου».
Η πρωτοτυπία της επιγραφής αξίζει να προσελκύση αγοραστάς.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
13.2.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Μια έκπληξη περίμενε την Ιουλία
Παλαιολόγου Ουίλσον στη συμβολή
των οδών Νεχρού και Αιγύπτου. Το
σκυλί ξέφυγε από τον έλεγχό της,
έτρεξε μέχρι το απέναντι πεζοδρό-
μιο και στάθηκε μπροστά από ένα
παπά γαβγίζοντας επίμονα. « Έντγ-
καρ!» φώναξε η χήρα, αλλά ευθύς
πάγωσε, όταν αντίκρυσε το πρόσω-
πο του ηλικιωμένου άντρα. Το νη-
φάλιο χαμόγελό του ήταν σαν να
σήκωσε μανιασμένους ανέμους και
να έριξε την Ιουλία απότομα στα
βράχια.

«Θεός ο Τεό!» έλεγαν στα παλαιολι-
θικά 70s οι κυρίες της αστικής Λευ-
κωσίας. Ώσπου η μικρή μας πόλη
παραληρούσε με την είδηση – βόμ-
βα ότι «Ο Τεό αφιερώθηκε στον
Θεό». «Μα ο Τεό Καστρινός; O μπον
βιβέρ, ο εραστής, ο ευσταλής, ο λε-
βέντης μας;» ολοφυρόταν ο γυναι-
κείος πληθυσμός. «Αυτός!» ήταν η
κοφτή απάντηση. Και προτού προ-
λάβουν οι κυρίες να συνέλθουν
από το σοκ, τους πήρε όλους η ροζ
φήμη παραμάζωμα: Αιτία για τη
στροφή του Τεό στα θεία ήταν ένας
ανεκπλήρωτος έρωτας! 

Ποιος αφήνει τριαντάφυλλα στο
τερέν του Field Club πριν από κάθε
αγώνα της Ιουλίας Παλαιολόγου
Ουίλσον; «Ποιο είναι το όνομα του
Ρόδου;» κόχλαζε το ερώτημα στα
κοσμικά σαλόνια. «Cherchez la
femme» είπε μια ξινή της αγγλό-
φωνης Δεξιάς και στράφηκε προς
την Ιουλία. Εκείνη έγινε κατακόκκι-
νη από ντροπή. Κι έπειτα, έπιασε
τον Τεό στην άκρη και του ζήτησε
να λογικευτεί. «Είμαι παντρεμένη
γυναίκα. Δεν μπορώ!» εκλιπάρησε.
Αυτή ήταν και η τελευταία φορά
που τον συναντούσε. Ύστερα από
χρόνια, κάποιος είπε πως ο Τεό έγι-
νε πάτερ Θεόφιλος και κλείστηκε
σε μοναστήρι. 

Παρά τις δεκαετίες που μεσολάβη-
σαν από τότε, ο πατήρ Θεόφιλος

παρέμενε εξαιρετικά γοητευτικός.
Πήρε τον Έντγκαρ Άλαν Πόε από το
λουρί και τον παρέδωσε στην Ιου-
λία. Περπάτησαν αντάμα σιωπηλοί
την οδό Ομήρου. Και τότε, ψιθυρι-
στά στην αρχή κι έπειτα πιο θαρρα-
λέα, οι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη
άνοιξαν μια πλατιά λεωφόρο που
έφτανε ώς τα χρόνια της ανέφελης
νεότητάς τους…

«Από τόσον χειμώνα κι από τόσους
βοριάδες, μ’ ακούς / Να τινάξει
λουλούδι, μόνο εμείς, μ’ ακούς /
Μες στη μέση της θάλασσας / Από
μόνο το θέλημα της αγάπης, μ’
ακούς / Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί,

μ’ ακούς / Με σπηλιές και με κά-
βους κι ανθισμένους γκρεμούς /
Άκου, άκου / Ποιος μιλεί στα νερά
και ποιος κλαίει - ακούς; / Ποιος γυ-
ρεύει τον άλλο, ποιος φωνάζει –
ακούς; / Είμ’ εγώ που φωνάζω κι
ειμ’ εγώ που κλαίω. Μ’ ακούς / Σ’
αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς».

«Είναι ανώφελο…» ψιθύρισε η Ιου-
λία. Η ένταση των συναισθημάτων
την απόκαμε καθώς την πλημμύρι-
ζαν οι αναμνήσεις. «Είμαστε δύο
ξένοι στην ίδια πόλη» μουρμούρισε
και ο παπάς γέλασε, γιατί αναγνώ-
ρισε στον μελοδραματικό της τόνο
την Ιουλία που κάποτε αγάπησε.

«Είμαστε δύο ξένοι σε μια ξένη χώ-
ρα» είπε εκείνος. «Αλλά ακόμα κι
έτσι, εγώ θα συνεχίσω να δοξάζω
τον άγιο έρωτα».

«Ήσουνα πάντοτε ρομαντικός Τεό.
Ή μήπως πρέπει να πω… πατέρα
Θεόφιλε; Όμως η αγριότητα των
καιρών που ζούμε δεν αντέχει τους
ρομαντικούς. Κάποτε ήταν ο Ρωμαί-
ος και η Ιουλιέτα, ο Αντώνιος και η
Κλεοπάτρα, ο Τριστάνος και η Ιζόλ-
δη… Και τώρα; Τώρα κατρακυλήσα-
με στο τελευταίο σκαλοπάτι. Στον
Μαυρίκιο και την Ιλάειρα! Ένα φτη-
νό ριάλιτι για να σπάνε πλάκα οι με-
σημεριανές εκπομπές». «Είμαστε

δύο ξένοι σε μια ξένη χώρα» επα-
νέλαβε ο παπάς με συννεφιασμένο
πρόσωπο. «Ούτε εγώ αναγνωρίζω
πια αυτό τον τόπο» πήρε φόρα η
Ιουλία κι αρχίνησε να απαριθμεί
τους λόγους που την οδήγησαν να
σηκώσει τα χέρια ψηλά.

«Ζούμε σε μια χώρα όπου πρώην
υπουργός ποζάρει με το μαγιό της
κάτω από τα χλωμά φώτα του εγ-
χώριου lifestyle. Και γιατί να μας κό-
φτει, θα μου πεις; Καθόλου δεν μας
κόφτει βεβαίως η Ακατανόμαστη,
αλλά όταν διαβάζω πως “…απολάμ-
βανε στιγμές χαλάρωσης στην πισί-
να ξενοδοχείου αφού πλέον δεν

νοσεί με κορωνοϊό” σκέφτομαι πως
μας αξίζει σίγουρα κάτι καλύτερο
από αυτό».

Επειδή όμως ο εχθρός του γελοίου
είναι το γελοιωδέστερο, σκάει η
είδηση για τους παπάδες που πή-
ραν τα όπλα στο πεδίο βολής «Φα-
νός». Άναυδο το χριστεπώνυμο εί-
δε τις φωτογραφίες των Ράμπο με
τα ράσα, να κρατάνε οπλοπολυβό-
λα και περίστροφα, λίγο πριν
τσουγκρίσουν τα ποτηράκια τους
στο αρχονταρίκι του εξωκλησίου
της Παναγίας Παναγιώτισσας στον
Πρωταρά. «Τι ζούμε και δεν το
μαρτυρούμε, πάτερ Θεόφιλε; Πώς
φτάσαμε ώς εδώ, αγαπητέ μου
Τεό;» είπε η Ιουλία και σωριάστη-
κε σ’ ένα από τα φουτουριστικά
παγκάκια της Ζάχα.

Η σιγαλιά της πλατείας καταλάγια-
σε τα φουρτουνιασμένα της συναι-
σθήματα. Η Ιουλία κοίταξε προς το
παλιό Δημαρχείο κι ένιωσε τη σκιά
του χρόνου να πέφτει βαριά επάνω
τους. «Το ξέρεις ότι το 1930, όταν
κτίστηκε, λειτούργησε ως οικογε-
νειακό καμπαρέ; Λούνα Πάρκ, το
λέγανε». Εκείνος κούνησε επιδοκι-
μαστικά το κεφάλι του. Σαν να της
έλεγε, συνέχισε… «Μαθαίνω ότι ξε-
κίνησαν εργασίες αποκατάστασης».
«Ο αδυσώπητος χρόνος» απάντησε
ο παπάς κι έκλεισε τα χέρια της στις
παλάμες του.

Αργά το βράδυ, όταν έσβησαν τα
φώτα στο διαμέρισμα της Κωστή
Παλαμά, αναδύθηκαν από το πιο
βαθύ πηγάδι της ψυχής της τα λόγια
της Μαλβίνας: «Δεν υπάρχουν
πλούσιοι και φτωχοί, έξυπνοι και
χαζοί, όμορφοι και άσχημοι, υπάρ-
χουν μόνο άνθρωποι που αγαπήθη-
καν και άνθρωποι που δεν αγαπή-
θηκαν». Κεράκι στον Άγιο Βαλεντί-
νο, σκέφτηκε η Ιουλία και χαμογέ-
λασε.

Το όνομα του ρόδου

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Μαθήματα Παλαιολιθικής Ιστορίας: Ποιος κρυβόταν πίσω από το μυστήριο των ρόδων στο τερέν του Field Club; «Cherchez la femme», βοούσε η αστική
Λευκωσία.  

Στ’ άρματα!
Ξένισαν οι εικόνες με τους ιερείς
της Μητρόπολης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου να δοκιμάζουν τις ικα-
νότητές τους στη σκοποβολή. Μία
εντελώς αχρείαστη κίνηση, χωρίς
καμία ουσία, κανένα νόημα. Αυτός
που το αποφάσισε δεν σκέφτηκε ού-
τε μία στιγμή πως θα έκανε άσχημη
εντύπωση ρασοφόροι να χρησιμο-
ποιούν όπλα. Και φυσικά, μην κοροϊ-
δευόμαστε και μεταξύ μας, η δικαιο-
λογία ότι είμαστε σε ημικατεχόμενη
πατρίδα δεν πείθει. Και σιγά που με
μερικές βολές έμαθαν να τα χρησι-
μοποιούν, εδώ στην Εθνική Φρουρά
τόσους μήνες και δεν τα μαθαίνουν.
Όπως και να έχει, ας κηρύττουν τον
Λόγο του Θεού, ας στοχεύσουν στον
αγαπητικό λόγο και αν θα έρθει η
ώρα να πολεμήσουν, μετά των αλλο-
φύλων αποθανέτω η ψυχή τους.

Και ούτω βοήσωμεν!
Ενταντικολόγοι από την Ελλάδα
που πλέον απασχολούνται στην Κύ-
προ δήλωσαν στην Καθημερινή Ελ-
λάδας πως εδώ βρήκαν απάγκιο,
δεν κινδυνεύουν από εργασιακό
burnout, και ότι όλα βαίνουν τόσο
καλά στις εντατικές. Και από την άλ-
λη η ΠΑΣΥΝΟ λέει πως στην Εντατι-
κή του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας υπάρχει ο φόβος ότι κινδυ-
νεύουν ασθενείς και ότι οι νοσηλευ-
τές βρίσκονται στα όριά τους οι. Τε-
λικά, τι συμβαίνει; Θα μου πείτε λεί-
πουν νοσηλευτές στις ΜΕΘ και όχι
εντατικολόγοι, τα υπόλοιπα όλα
μάλλον λειτουργούν αλφάδι... και
ποιος είμαι εγώ να το αμφισβητήσω,
αλλά επειδή καλό είναι να λέμε ό,τι
σκεφτόμαστε, εγώ σκέφτηκα ότι εί-
ναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να

οργανωθεί και οικονομικά, και οι μι-
σθοί Ελλάδας και Κύπρου σε αυτά τα
πόστα δεν επιδέχονται σύγκρισης...

Εγώ; Ποτέ!
Η πρόεδρος της Βουλής κυρία Αννίτα
Δημητρίου τελικά δεν θα είναι επικε-
φαλής του κλιμακίου της προεκλογι-
κής του Αβέρωφ Νεοφύτου στη Λάρ-
νακα, κατάλαβαν λάθος οι συνάδελ-
φοι. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Άλ-
λωστε η κα Δημητρίου δεν είναι ζα-
μανφού και απάνω τούρλα που λέμε
και στο χωριό μου. Ξέρει να διαχωρί-
ζει τα πράγματα και να διασφαλίζει
τη θεσμική της ιδιότητα και ρόλο. Εν-
τάξει, δεν με πολυπείθει, διότι το να
διαψεύδεις μετά που έγινε ο χαττάς
δεν λέει και πολλά. Αλλά ας μην είμα-
στε αυστηροί, η κα Δημητρίου, όπως
όλοι, μαθαίνει από τα λάθη της και
την επόμενη φορά θα καταφέρει να
είναι καλύτερα προετοιμασμένη,
ώστε να αντιμετωπίσει παρόμοιες

προκλήσεις. Όποιος καεί στον χυλό
φυσάει και το γιαούρτι!

Αναζητώ ξενοδοχοϋπάλληλο
Μα τι γίνεται με τις προσλήψεις στα
ξενοδοχεία; Γιατί δεν πάει ο κόσμος
στις ομαδικές συνεντεύξεις; Τι φταί-
ει άραγε; Η εποχικότητα, οι συνθή-
κες εργασίας, οι μισθοί; Δεν μπορεί,
κάτι θα πηγαίνει λάθος για να μην
πετυχαίνουν. Επίσης, δεν είχαμε
ενημέρωση για την πρόοδο της προ-
σπάθειας να αναζητηθεί εργατικό
δυναμικό από τα Κατεχόμενα. Αν δεν
κάνω λάθος αφορούσε και τον ξενο-
δοχειακό κλάδο. Όπως και να ’χει θα
πρέπει οι φορείς να δουν τι θα κά-
νουν, να εμπλέξουν τις Τεχνικές Σχο-
λές που έχουν ξενοδοχειακούς κλά-
δους, να καταστήσουν τα εργασιακά
περιβάλλοντά τους ελκυστικά για
τους αποφοίτους, να ξέρουν οι μα-
θητές ότι η μαθητεία σ’ ένα ξενοδο-
χείο δεν θα είναι σκλαβιά όμως...

Ξεκουδουνώσανε τα ζα!
Με το χαλλούμι πρέπει να είμαστε
οι μοναδικοί που τα έχουμε κάνει
αλάι-μαλάι. Πρόβατα, ερίφια, αγε-
λάδες, ποσοστώσεις, τόσο τοις
εκατό, να έχουμε και ΠΟΠ και μη
ΠΟΠ, να βάλουμε τούτο κι εκείνο
και στο τέλος όλα αχταρμάς.Ποια
εικόνα εκπέμπουμε ως χώρα, όταν
ενώ τα έχουμε όλα καθορίσει και
έχει εφαρμοστεί μια προδιαγρα-
φή, ερχόμαστε και τ’ αλλάζουμε
όλα; (Διαβάστε τη συνέντευξη της
συναδέλφου Μαρίας Ηρακλέους
με τον Φώτη Παπαδήμα, αναπλη-
ρωτή καθηγητή στο Εργαστήριο
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών
Προϊόντων του Τμήματος Γεωπονι-
κών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας
και Επιστήμης Τροφίμων στο ΤΕ-
ΠΑΚ στη σελ. 6 της Οικονομικής).
Μόνοι μας κλωτσάμε την καρδάρα
με το γάλα και το χύνουμε, απ’ ό,τι
φαίνεται.

Οι άλλοι δεν κατάλαβαν, εγώ στον πούντο μου!
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η μεταστροφή της Τουρκίας του
Ερντογάν και της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας, υπό τον Ερσίν Τατάρ, σε
σχέση με την αλλαγή παραδείγ-
ματος ως προς τις παραμέτρους
λύσης του Κυπριακού δείχνει να
εστιάζει, στην παρούσα φάση,
στην επαναδραστηριοποίηση μιας
εκστρατείας, κατά τα πρότυπα των
δεκαετιών του ’80 και του ’90, για
διπλωματική αναβάθμιση της λε-
γόμενης «ΤΔΒΚ» σε διεθνές και
περιφερειακό επίπεδο. Η σπουδή
αυτή στην αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»
από κράτη τα οποία διατηρούν πα-
ραδοσιακά άριστες σχέσεις με την
Τουρκία έρχεται μάλιστα σε μια
στιγμή που, όπως έγραψε και η
«Κ» την περασμένη εβδομάδα, η
Άγκυρα, και επισήμως φέρεται να
σηματοδοτεί, ιδίως προς την Ε.Ε.,
πως συζητά μόνο την παράμετρο
λύσης «δύο κρατών», σ’ ένα μον-
τέλο δηλαδή συνομοσπονδίας όπου
θα συνυπάρχουν δύο ισότιμα, κυ-
ριαρχικά, κράτη. 

To Πακιστάν πρωταγωνιστούσε
ανέκαθεν στις προσπάθειες ανα-
γνώρισης της «ΤΔΒΚ». Υπήρξε μά-
λιστα, ιστορικά, η μοναδική χώρα
που αντιτάχθηκε στην έκδοση του
ισχυρού ψηφίσματος 541 του Συμ-
βουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, τον

Νοέμβριο του 1983, μετά την πα-
ράνομη ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ»
υπό τον Ραούφ Ντενκτάς. Πακι-
στανοί διπλωμάτες από την Άγ-
κυρα επισκέπτονται, μάλιστα, συ-
χνά τα Κατεχόμενα τα τελευταία

χρόνια. Σύμφωνα με καλά ενημε-
ρωμένες πηγές της «Κ», η προσπά-
θεια συντονισμού της Ισλαμαμ-
πάντ με την Άγκυρα για τη λει-
τουργία προξενείου της ισλαμικής
δημοκρατίας στην «ΤΔΒΚ» φαίνε-
ται να βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο, με την ενέργεια αυτή να
μην αποκλείεται να συμβαίνει εν-
τός της χρονιάς ή στις αρχές του
2023. 

Τα φίλια κράτη
H περίπτωση της διπλωματικής

αναβάθμισης ή και πλήρους ανα-
γνώρισης του παράνομου μορφώ-
ματος στα Κατεχόμενα δεν είναι
καινούργια ιστορία όσον αφορά
τις προσπάθειες της Άγκυρας και
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να
αναγνωριστεί, μετά το 1983, η πα-
ράνομα κηρυχθείσα «Τουρκική Δη-
μοκρατία της Βορείου Κύπρου».
Τα «αδελφά έθνη» της Τουρκίας,
όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Πα-
κιστάν ή το Μπαγκλαντές, καθώς
και σειρά μικρότερων χωρών, όπως
η Σομαλία ή τα κράτη του Συμβου-

λίου Συνεργασίας των Τουρκόφω-
νων Κρατών, Turkic Council, (βλέπε
Καζακστάν, Κυργιστάν και Ουζμ-
πεκιστάν) έχουν κατά καιρούς βρε-
θεί στη γραμμή των φίλιων κρατών
της Τουρκίας που εν δυνάμει θα
μπορούσαν να αναβαθμίσουν την
«ΤΔΒΚ». Τα τελευταία χρόνια, μά-
λιστα, αρκετά συχνά, διάφορες αν-
τιπροσωπείες των εν λόγω κρατών
–σε κοινοβουλευτικό ή υπουργικό
επίπεδο– έχουν επισκεφθεί τις αν-
τίστοιχες «αρχές» της λεγόμενης
«ΤΔΒΚ». Η πρόσφατη εμπλοκή μά-
λιστα της Τουρκίας στον πόλεμο
του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπέρ του
Αζερμπαϊτζάν, όπως και τα γενναία
διπλωματικά ανοίγματα της τουρ-
κικής διπλωματίας στην αφρικανική
ήπειρο και το ευρύτερο υποσύστη-
μα του Καυκάσου, δείχνουν πως
μια οργανωμένη προσπάθεια της
Άγκυρας σε συνεργασία με τον Τα-
τάρ, εντός του αραβομουσουλμα-
νικού κόσμου αλλά και πέραν αυ-
τού,θα στόχευε στην ενίσχυση του
αφηγήματος της ύπαρξης δύο κρα-
τών στη Κύπρο.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

«Ιδιαίτερα τολμηρό» Μέτρο Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) χω-
ρίς μάλιστα δυνατότητα επιστρο-
φής, σε περίπτωση επιπλοκών, χα-
ρακτήρισε επίσημος της Ε.Ε. την
πρόθεσή της Λευκωσίας να περι-
λάβει στο πακέτο των ΜΟΕ για το
Βαρώσι, τη νομιμοποίηση της λει-
τουργίας του παράνομου αεροδρο-
μίου της Τύμπου, υπό τον ΟΗΕ.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι η Ε.Ε. υποδέχθηκε με χαμόγελα
τη «στρατηγική εξόδου» της Λευ-
κωσίας από την τακτική επιβολής
κυρώσεων κατά της Τουρκίας, όπως
και την υποκατάστασή τους από
προτάσεις για ΜΟΕ, κάτι που κα-
ταγράφηκε στην κοινή αποστολή
του Ελληνοκύπριου διαπραγμα-
τευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη και
του διευθυντή του ΥΠΕΞ Κορνήλιου
Κορνηλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες της «Κ», οι
δύο απεσταλμένοι του ΥΠΕΞ δεν
απέσπασαν δέσμευση των Βρυξελ-
λών για υιοθέτηση και προώθηση
του πακέτου ΜΟΕ της Λευκωσίας.
Όπως μάλιστα είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε, ένας εκ των Ευρωπαίων
επισήμων, με υψηλή θέση στην
ΕΥΕΔ, ενθαρρυμένος από τη «στρα-
τηγική εξόδου» της Λευκωσίας στο
ζήτημα των κυρώσεων και την αλ-
λαγή πλεύσης, εισηγήθηκε μια ακό-
μη επικίνδυνη συνταγή (πέραν του
αεροδρομίου Τύμπου): Όπως το
πακέτο των ΜΟΕ της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς περιλάβει και την
δρομολόγηση της αναβάθμισης
της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρ-
κίας, που αποτελεί τον ύψιστο ευ-
ρωπαϊκό στόχο του Ταγίπ Ερντογάν,
θεωρείται σωσίβιο για την τουρκική
οικονομία και μέχρι τώρα αποτελεί
κόκκινο πανί για τη Λευκωσία (βλέ-
πε άλλη στήλη). 

Συμπερασματικά και σε πρώτο
χρόνο, η «στρατηγική εξόδου» από
τις κυρώσεις, δείχνει να αποφέρει
στη Λευκωσία ένα θετικότερο κλίμα
επικοινωνίας με την Ε.Ε., χωρίς
ωστόσο αυτό να κεφαλαιοποιείται
ουσιαστικά, προκειμένου να ικα-
νοποιήσει το αίτημα του ΥΠΕΞ για
υιοθέτηση των ΜΟΕ της ελληνο-

κυπριακής πλευράς, από την Ένω-
ση. Άλλωστε, σύμφωνα με πηγή
στην έδρα της Ε.Ε., «ένα πακέτο
ΜΟΕ για να έχει προοπτικές υιο-
θέτησης, θα πρέπει να στηρίζεται
από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευ-
ρές», τοποθέτηση διά της οποίας
καθίσταται σαφές ότι θα ληφθεί
υπόψη και η θέση των Τουρκοκυ-
πρίων και συνεπώς και της Άγκυρας.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως πληροφο-
ρούμαστε, κύκλοι της ΕΥΕΔ επι-
διώκουν να προσκαλέσουν στις
Βρυξέλλες τον Τουρκοκύπριο ηγέτη
Ερσίν Τατάρ, κάτι πάντως που επι-
χειρεί να αποτρέψει η Λευκωσία,
χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη
ως αντιπαραγωγική στην παρούσα
φάση, δεδομένων των θέσεων της
τουρκικής πλευράς για ΜΟΕ μεταξύ
δύο κρατών…

Αντί κυρώσεις ΜΟΕ
Το παρασκήνιο της όλης προ-

σπάθειας για τη «στρατηγική εξό-
δου» της Λευκωσίας από την τα-
κτική των κυρώσεων είχε σημείο
εκκίνησης την 24η Ιανουαρίου και
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Ε.Ε. Όπως πληροφορού-

μαστε, ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλί-
δης, ο οποίος είχε συνάντηση στο
περιθώριο με τον Ύπατο Εκπρό-
σωπο της Ε.Ε., Γιοσέπ Μπορέλ, του
ανέφερε ότι η Λευκωσία αναγνω-
ρίζει τη δυσκολία των κρατών-με-
λών και δη της Γερμανίας να συ-
ναινέσουν στην επιβολή κυρώσεων
κατά της Τουρκίας. Ως εκ τούτου,
σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο
ΥΠΕΞ στον κ. Μπορέλ, η Λευκωσία
επικεντρώνεται στην παρούσα φά-
ση σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης και δεν εμμένει σε κυ-
ρώσεις κατά της Τουρκίας. Το αί-
τημα της Λευκωσίας για κυρώσεις
δεν αποσύρεται, αλλά εισέρχεται

σε διαδικασία «ύπνωσης» και συ-
νεπώς μπαίνει στο περιθώριο (εν-
δέχεται να παραμείνει στην ατζέντα
της Ε.Ε. σε τεχνοκρατικό επίπεδο).
Αλλά, όπως εξήγησε ο κ. Κασουλί-
δης στον Γιοσέπ Μπορέλ, «η στρα-
τηγική εξόδου» από τις κυρώσεις
θα ισχύσει για όσο χρονικό διά-
στημα η Άγκυρα δεν προβαίνει σε
νέες έκνομες ενέργειες, είτε στο
Βαρώσι, είτε στην ΑΟΖ. Ο κ. Κα-
σουλίδης ανέφερε στον Ύπατο Εκ-
πρόσωπο της Ε.Ε. ότι η Λευκωσία
έχει ιδέες που θα μπορούσαν να
υποβοηθήσουν και στην επανέ-
ναρξη της διαδικασίας λύσης του
Κυπριακού, παραπέμποντας στην

πρόταση Αναστασιάδη για ΜΟΕ.
Πρόταση, η οποία με προηγούμενη
της μορφή, είχε περιλάβει την επι-
στροφή των Βαρωσίων στον ΟΗΕ,
τη νομιμοποίηση του εμπορίου από
το λιμάνι της περίκλειστης πόλης,
υπό την αιγίδα της Ε.Ε., το άνοιγμα
των τουρκικών λιμανιών στο κυ-
πριακό εμπόριο και τη νομιμοποί-
ηση της λειτουργίας του παράνομου
αεροδρομίου Τύμπου, υπό τα Ηνω-
μένα Έθνη. Χωρίς να αποκλείεται
και διάνθιση της εν λόγω πρότασης
με άλλα στοιχεία. Σημειώνεται ότι
ο κ. Μπορέλ άκουσε τις θέσεις Κα-
σουλίδη, αλλά δεν τοποθετήθηκε
επί του περιεχομένου των ΜΟΕ. 

Ανάλογες θέσεις μετέφεραν στην
έδρα της Ε.Ε., Μαυρογιάννης και
Κορνηλίου, σε μια αποστολή με
περίεργη, αν μη τι άλλο, σύνθεση,
κοινότητας-κράτους, που παρα-
πέμπει σε εύλογους συνειρμούς
και δημιουργεί εντυπώσεις για την
εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η αποστολή θεωρείται από τους
συντελεστές της ως επιτυχημένη,
σε σχέση με τη «διόρθωση/αλλαγή
του κλίματος». Αλλά κανείς όμως,
δεν μπορεί να εικάσει ότι θα οδη-
γήσει σε υιοθέτηση των προτάσεων
Αναστασιάδη για ΜΟΕ, καθώς όπως
πληροφορούμαστε δεν αναλήφθηκε
δέσμευση από κανέναν ευρωπαίο
επίσημο προς αυτή την κατεύθυν-
ση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την επιτυχία της εν λόγω αποστολής
σε επίπεδο ουσίας. 

Η πιο ενδιαφέρουσα παρατή-
ρηση σε σχέση με το ελληνοκυ-
πριακό πακέτο ΜΟΕ προήλθε μά-
λιστα από επίσημο της Ε.Ε., ο οποίος
δεν φημίζεται για τις υποστηρικτι-
κές του θέσεις έναντι της Λευκω-
σίας. Ο εν λόγω Ευρωπαίος επίση-
μος εστίασε την προσοχή του στο
ζήτημα του αεροδρομίου Τύμπου,
λέγοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο
ΜΟΕ «είναι εξόχως σημαντικό για
την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά
ενέχει κινδύνους, κυρίως σε περί-
πτωση κατά την οποία η όλη προ-
σπάθεια για εφαρμογή ενός πακέ-
του ΜΟΕ, δεν λειτουργήσει με τον
τρόπο που επιθυμεί και προσδοκά
η Λευκωσία». Ο εν λόγω Ευρωπαίος
επίσημος επεσήμανε προς την κυ-
πριακή κυβέρνηση ότι σε μια τέτοια
περίπτωση «θα υπάρχει δυσκολία
υπαναχώρησης» (difficult to pull

back), καθιστώντας δηλαδή σαφές
ότι μια τέτοια προσφορά προς την
τουρκοκυπριακή πλευρά θα είναι
ενδεχομένως χωρίς επιστροφή...
Ο επίσημος της Ε.Ε., ο οποίος είναι
από τους λίγους γνώστες του Κυ-
πριακού στην Ε.Ε., λόγω και της
προηγούμενης ιθαγένειάς του,
υπενθύμισε στους δύο απεσταλ-
μένους του ΥΠΕΞ ότι θέμα Τύμπου
είχε συζητηθεί και το 2013-2014,
ενώ σε περίπτωση εφαρμογής ενός
τέτοιου ΜΟΕ, εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι αρκετοί Βρετανοί θα επι-
θυμούν να ταξιδεύουν πιο συχνά
στα Κατεχόμενα.

«Καθαρή κίνηση»
Η απόφαση της Λευκωσίας για

«στρατηγική εξόδου» από τις κυ-
ρώσεις κατά της Τουρκίας και για
παράλληλη προσπάθεια υλοποί-
ησης του ελληνοκυπριακού πακέ-
του ΜΟΕ στο ζήτημα των Βαρωσίων
και γενικότερα στο Κυπριακό, χα-
ρακτηρίζεται ως «καθαρή κίνηση»,
από κύκλους της Ε.Ε. Οι ίδιοι κύκλοι
εκτιμούσαν ότι η Λευκωσία θα επι-
χειρούσε να διαπραγματευθεί (σ.σ.
άτυπα και παρασκηνιακά) την έξοδο
από τη στρατηγική των κυρώσεων
προκειμένου να εκμαιεύσει τη στή-
ριξη της Ε.Ε. στο ζήτημα των ΜΟΕ.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή,
η Λευκωσία τους ανακοίνωσε τη
«στρατηγική εξόδου» ως τετελε-
σμένο γεγονός και εν συνεχεία ζή-
τησε τη στήριξη των Βρυξελλών,
επί του ελληνοκυπριακού πακέτου
ΜΟΕ. Συνεπώς, «η κυπριακή κυ-
βέρνηση έκανε μια «καθαρή» κί-
νηση στρατηγικής εξόδου από τις
κυρώσεις», ανέφερε η ίδια πηγή.

ΜΟΕ «χωρίς
επιστροφή»
το αεροδρόμιο
της Τύμπου
Χαμόγελα Ε.Ε. για τη στρατηγική εξόδου 
της Λευκωσίας από τις κυρώσεις

Κινήσεις Πακιστάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι κινήσεις Αγκυρας και Ερσίν Τατάρ για διεθνή διπλωματική αναβάθμιση των Κατεχομένων

<<<<<<<

Ζητούν από τη Λευκω-
σία να περιλάβει στο 
πακέτο των ΜΟΕ και 
την αναβάθμιση της 
Τελωνειακής Eνωσης.

<<<<<<<

Τα τελευταία χρόνια 
διάφορες αντιπροσωπεί-
ες «αδελφών κρατών», 
σε κοινοβουλευτικό ή
υπουργικό επίπεδο,
έχουν επισκεφθεί τις 
αντίστοιχες «αρχές» 
της λεγόμενης «ΤΔΒΚ».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο Πακιστάν, τον Φε-
βρουάριο του 2020, σε μία διήμερη επίσκεψη, συζητώντας διεθνή και περι-
φερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κι άλλα δώρα προς Ερντογάν
Η Ε.Ε. διαμήνυσε προς τη Λευκωσία μέσω σημαίνοντος επισήμου της
ΕΥΕΔ ότι ένα ενδεχόμενο Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα μπο-
ρούσε να είναι η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας. Ο
εν λόγω επίσημος της ΕΥΕΔ, το όνομα του οποίου γνωρίζουμε, ζήτησε
ουσιαστικά από τη Λευκωσία, με εύσχημο τρόπο, να υπαναχωρήσει και
στο ζήτημα αυτό και να προσφέρει στον Ερντογάν την υλοποίηση του
ύψιστου στόχου του, απαλλαγμένου μάλιστα από την υποχρέωση εκ-
πλήρωσης των κυπρογενών του υποχρεώσεων. Η κίνηση του εν λόγω
Ευρωπαίου επισήμου προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν
αναλογιστούμε ότι η Τουρκία δεν εφαρμόζει την Τελωνειακή Ένωση
στη βασική, υφιστάμενη της μορφή και διατηρεί κλειστά τα λιμάνια της
προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την οποία Κυπριακή Δημοκρατία,
ο εν λόγω Ευρωπαίος επίσημος αναμένει όχι μόνο να «καταπιεί» το γε-
γονός της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση
στην υφιστάμενη της μορφή, αλλά την καλεί να προσφέρει στον Ερντο-
γάν, την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, επιβραβεύοντας το κα-
θεστώς της Άγκυρας. Σημειώνεται ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση της Τε-
λωνειακής Ένωσης της Τουρκίας θα οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του
όγκου ευρωτουρκικών εμπορικών συναλλαγών, από 140 δισεκατομμύ-
ρια, σε 320 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη Λευκωσία θα σημάνει
την απώλεια του μοναδικού ουσιαστικού μοχλού πίεσης που διαθέτει. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ιωάννης Κασουλίδης στον κ. Μπορέλ στις 24 Ιανουαρίου, η Λευκωσία επικεντρώνεται στην παρούσα φάση σε Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης και δεν εμμένει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μετά το 2010 και το συμβάν με τον
στολίσκο στη Γάζα –που οδήγησε
στον θάνατο εννιά Τούρκων ακτι-
βιστών στο πλοίο «MVMavi Mar-
mara»–oι διμερείς σχέσεις Τουρ-
κίας-Ισραήλ μπήκαν στον πάγο.
Έκτοτε, τόσο στο ζήτημα της υπο-
στήριξης των Παλαιστινίων όσο
και στη διαρκή και συνεχιζόμενη
υποστήριξη μελών της παλαιστι-
νιακής οργάνωσης Χαμάς, η τουρ-
κική πολιτική και δη αυτή του Τούρ-
κου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν σε
σχέση με το Ισραήλ άλλαξε άρδην.
Και πέρασε σε μια σειρά πολλών
και διαφορετικών πτυχών την τε-
λευταία δεκαετία, από διάφορες
φάσεις υψηλής έντασης και επιθε-
τικής ρητορικής με αποκορύφωμα
την περίοδο, μετά το 2015, και την
ανάδειξη στην εξουσία του Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου. Δεν ήταν μόνο
οι προσλαμβάνουσες ασφάλειας
της κάθε πλευράς, το Παλαιστινιακό
και οι τεκτονικές αλλαγές που συ-
νέβησαν στη Μέση Ανατολή και
την Ανατολική Μεσόγειο –μετά το
2010– αλλά και το στυλ και οι προ-
σωπικότητες των δύο ηγετών: Με
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον
Μπενιαμίν Νετανιάχου να προέρ-
χονται από εκείνες τις ιδιοσυγκρα-
σιακές πάστες ανθρώπων που δεν
μπορούν –μεταξύ τους– να βρουν
κοινό έδαφος ή περιθώρια συννε-
νόησης. Την ίδια περίοδο ωστόσο
και παρά το πάγωμα των διπλωμα-
τικών σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ
συνέβησαν, σχεδόν παράλληλα,
και δύο ακόμη γεγονότα. Ένα αν-
τιφατικό –ως προς τις διμερείς σχέ-

σεις δύο κρατών που περνούν από
φάση επιδείνωσης ή και οριστικής
διακοπής– και ένα, οργανικό στη
διεθνή και περιφερειακή διπλωμα-
τία:

l Η εμβάθυνση των οικονομικών
και εμπορικών σχέσεων Άγκυρας-
Τελ Αβίβ με έμφαση στους τομείς
του εξαγωγικού εμπορίου και του
τουρισμού –εξέλιξη αντιστρόφως
ανάλογη της διπλωματικής, ουσια-
στικά, διακοπής των διμερών σχέ-
σεων και

l Η άνθηση των διμερών σχέ-
σεων του Ισραήλ με την Κύπρο και
την Ελλάδα, σχέση που επεκτάθηκε
και στα σχήματα της περιφερειακής
τριμερούς διπλωματίας και της στρα-
τηγικής συνεργασίας σε σειρά θε-
ματικών, συμπεριλαμβανομένης
της ενέργειας.

Το πώς βέβαια μέσα σε μια δε-
καετία, από την ανθρωπιστική απο-
στολή στη Γάζα που οδήγησε στο
πάγωμα των διμερών σχέσεων Τουρ-
κίας-Ισραήλ, ολόκληρη η Ανατολική
Μεσόγειος αναβαθμίστηκε γεωπο-
λιτικά, αποκτώντας διακριτά χαρα-
κτηριστικά ενός ξεχωριστού υπο-
συστήματος, αποτελεί ξεχωριστό
κεφάλαιο ανάλυσης –εντός του
οποίου ωστόσο τόσο η Τουρκία όσο
και το Ισραήλ, διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο και υπό αυτό το βάρος
οφείλουν να προσεγγίζονται. 

Τι αλλάζει
Αυτό που δείχνει να αλλάζει το

τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την
ιστορική συμφωνία ομαλοποίησης
των σχέσεων Ισραήλ-κρατών του
αραβομουσουλμανικού κόσμου μέ-
σω των «Συμφωνιών του Αβραάμ»

το 2020, είναι αυτός, ακριβώς, ο πά-
γος που διακρίνει τις σχέσεις Άγ-
κυρας-Τελ Αβίβ. Μια ματιά στην
ιστορική διάσταση των τουρκοϊσ-
ραηλινών σχέσεων αρκεί, κατ’ αρ-
χάς, για να διακρίνει κάποιος πως
οι χώρες απολάμβαναν εξαιρετικές
σχέσεις στο παρελθόν με την Τουρ-
κία να αποτελεί, ουσιαστικά, την
πρώτη μεγάλη μουσουλμανική χώρα
που αναγνώρισε το Ισραήλ και συ-
νήψε μαζί του διμερείς σχέσεις,
μόλις ένα χρόνο μετά τη σύγχρονη
γέννησή του, το 1949. Η αλλαγή
που επήλθε στις σχέσεις λόγω της
ιδεολογίας του AKP και των οργα-

νικών σχέσεων που συνήψε η κυ-
βέρνηση Ερντογάν με την οργά-
νωση Χαμάς αποτέλεσε αγκάθι στις
σχέσεις των δύο χωρών λίγο πριν
από το συμβάν του 2010. Ωστόσο,
τους τελευταίους μήνες, η προσπά-
θεια του Τούρκου προέδρου να ξε-
παγώσει τις σχέσεις του με διάφορα
κράτη στην ευρύτερη περιοχή –
ενόψει και του 2023 και των προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό– δείχνει να σχηματο-
ποιείται και περνάει κι από το Τελ
Αβίβ. Οι απανωτές προσπάθειες
εξάλλου του Τούρκου προέδρου να
καλέσει τον Ισραηλινό ομόλογό
του, Ισαάκ Χέρτζογκ, στην Άγκυρα
επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από
το πρωθυπουργικό γραφείο στο Τελ
Αβίβ, με αφορμή την πρώτη τους
τηλεφωνική επικοινωνία προ ημε-
ρών, λόγω της νόσησης Ερντογάν
από τον ιό του Covid-19. Εκτός
απροόπτου, η επίσκεψη Ισαάκ Χέρ-
τζογκ στην Τουρκία στα μέσα Μαρ-
τίου επιβεβαιώνει την οριστικοποί-
ηση μιας προσπάθειας βελτίωσης
των διμερών σχέσεων των δύο χω-

ρών. Η οποία ωστόσο περιλαμβάνει
επιμέρους στοιχεία: Πρώτο μια στα-
διακή μετάβαση από το τρέχον δυ-
σχερές καθεστώς σ’ ένα καλύτερο
επίπεδο, δεύτερο αμοιβαία καχυ-
ποψία στα ζητήματα που παραμέ-
νουν αγκάθι στις διμερείς σχέσεις
(π.χ. Χαμάς) και τρίτο τη σταδιακή,
εντός του 2022 ή στις αρχές του
2023, ανταλλαγή διπλωματών ακόμη
και πρέσβεων. 

Στην άσκηση αυτή εξισορρόπη-
σης Ερντογάν των σχέσεων με το
Ισραήλ, ο Ερντογάν υπήρξε πολύ
προσεκτικός τους τελευταίους μήνες
ως προς τα μηνύματά του προς το

Τελ Αβίβ, παίζοντας έξυπνα το χαρτί
της διαθρησκευτικής διπλωματίας,
χειριζόμενος πολύ αποτελεσματικά
την περίπτωση του ζεύγους των Ισ-
ραηλινών τουριστών, Νάταλι και
Μορντί Οκνίν, που κατηγορήθηκαν
για κατασκοπεία εντός Τουρκίας
και στέλνοντας συγκεκριμένα σι-
νιάλα σε σχέση με το καθεστώς ανο-
χής που απολαμβάνουν μέλη της
Χαμάς επί τουρκικού εδάφους –μ’
ενέργειες που έδειξαν πως η σχέση
με συγκεκριμένους ηγετικούς κύ-
κλους της Χαμάς δεν είναι η αντί-
στοιχη άλλων ετών. Eπιπλέον αξίζει
να σημειωθεί πως ο γενικός διευ-
θυντής του ΥΠΕΞ του Ισραήλ, Αλόν
Ουσπίζ, επισκέφθηκε την Τουρκία
πρόσφατα –στην πρώτη επίσκεψη
υψηλόβαθμου Ισραηλινού αξιωμα-
τούχου στην Τουρκία τα τελευταία
έξι χρόνια– προκειμένου να συναν-
τηθεί με τον Ιμπραχήμ Καλίν, εκ-
πρόσωπο Τύπου της τουρκικής κυ-
βέρνησης –και στενό συνεργάτη
του Ερντογάν. Η συνάντηση προ-
ετοίμασε ουσιαστικά τα την επί-
σκεψη Χέρτζογκ στην Τουρκία.

Προς το 
Τελ Αβίβ
λοξοκοιτάζει
ο Ερντογάν
Η επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ 
και τι σηματοδοτεί για τη Λευκωσία

Παρά το γεγονός πως μια πλήρης
αποκατάσταση των διμερών σχέ-
σεων Ισραήλ-Τουρκίας το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα ως τα
τέλη του χρόνου, δημιουργεί νευ-
ρικότητα και αμηχανία στη Λευ-
κωσία –σε μια κρίσιμη φάση μάλιστα
για το Κυπριακό αλλά και λόγω του
μεγάλου διπλωματικού κεφαλαίου
που επενδύθηκε με το Ισραήλ τα
τελευταία χρόνια– η πραγματικό-
τητα είναι πως η εν λόγω αποκα-
τάσταση δεν θα γίνει σε βάρος των
εξαιρετικών σχέσεων Ισραήλ-Κύ-
πρου. Διάσταση που ήδη κοινωνεί
προς πάσα κατεύθυνση η κυβέρ-
νηση Μπένετ, στο Τελ Αβίβ, και,
πέραν της Κύπρου, σε σχέση με τις
διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα.
Ωστόσο, μια αποκατάσταση των
σχέσεων Tουρκίας-Ισραήλ επανα-
θέτει και τη σεναριολογία των ενερ-
γειακών οδεύσεων στην περιοχή
σε νέα βάση: Ακριβώς γιατί στη
«μετά-EastMed εποχή», και η Τουρ-
κία δείχνει να επανεξετάζει τον

ρόλο της στη μεσολάβηση μεταξύ
της μεταφοράς του φυσικού αερίου
της Ανατολικής Μεσογείου προς
την Ευρώπη αλλά και το Ισραήλ
εξετάζει εναλλακτικές επιλογές της
εξαγωγής ποσοτήτων φυσικού αε-
ρίου πέραν της Αιγύπτου και του
Arab Gas Pipeline. Η προσέγγιση
εξάλλου εξαγωγής φυσικού αερίου
από τα ισραληνικά κοιτάσματα του
«Λεβιάθαν» και του «Ταμάρ» προς
το λιμάνι του Τσεϊχάν, στις τουρκικές
ακτές της Μεσογείου, μέσω ενός
υποθαλάσσιου αγωγού που θα πα-

ρέκαμπτε την Κύπρο ήταν ένα σε-
νάριο που συζητήθηκε μεταξύ εμ-
πλεκομένων δρώντων στο Ισραήλ
και της Τουρκίας την περίοδο 2014-
2017, παρά τις παγωμένες διμερείς
σχέσεις Άγκυρας-Τελ Αβίβ και ως
εκ τούτου παραμένει ένα τύπου
worst case scenario, τα επόμενα
χρόνια, ως προς τη συνδεσιμότητα
και τον ρόλο της Κύπρου ως προς
τη γεωπολιτική της ενέργειας στην
περιοχή. Καταληκτικά, για την Κύ-
προ μια αποκατάσταση των σχέ-
σεων Τελ Αβίβ-Άγκυρας δεν σημα-
τοδοτεί την αυτόματη υποβάθμιση
των στρατηγικών σχέσεων με το
Ισραήλ. Το επίπεδο των σχέσεων
Τελ Αβίβ-Λευκωσίας πηγαίνει πολύ
πέραν της γεωπολιτικής στους το-
μείς των επενδύσεων, της στρα-
τηγικής συνεργασίας σε σειρά θε-
μάτων (ηλεκτρική διασύνδεση, του-
ρισμός, υγεία, τεχνολογία), έχοντας
και το ισχυρό αποτύπωμα της οι-
κονομικής διάστασης. Εξάλλου,
όπως τονίζει στη σημερινή του συ-

νέντευξη στην «Κ», ο ΥΠΕΞ Ιωάννης
Κασουλίδης, η Λευκωσία έχει επί-
γνωση των δυναμικών στην περιο-
χή και επιπλέον της επίσκεψης
Χέρτζογκ στη Τουρκία θα προηγη-
θεί επίσκεψη του Ισραηλινού προ-
έδρου σε Λευκωσία και Αθήνα.
Ωστόσο,η δυναμική εξέλιξη βελ-
τίωσης των τουρκοϊσραηλινών σχέ-
σεων εμπερικλείει, σε κάθε περί-
πτωση, το αναστοχαστικό πλαίσιο
για τη στρατηγική και τις επιδιώξεις
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
περιοχή αλλά και μια ευκαιρία απο-
τίμησης ως προς τη σχέση κόστους-
οφέλους των σχέσεων με το Ισραήλ
τα τελευταία χρόνια. Kαι στο ρευ-
στό, και υπό συνεχείς μεταβολές
αναδυόμενο σύστημα της Ανατο-
λικής Μεσογείου, κάθε αλλαγή δυ-
ναμικής μεταξύ των κρατών της
περιοχής (π.χ. εδώ εντάσσονται
και οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου)
παραμένει ένα πεδίο προκλήσεων
για τη Λευκωσία και για τη διπλω-
ματία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αποκατάσταση δεν σημαίνει υποβάθμιση
<<<<<<<

Το επίπεδο των σχέσεων
Τελ Αβίβ-Λευκωσίας
πηγαίνει πολύ πέραν 
της γεωπολιτικής στους
τομείς των επενδύσεων,
της στρατηγικής συνερ-
γασίας σε σειρά θεμάτων.

Εκτός απροόπτου, η επίσκεψη Ισαάκ Χέρτζογκ στην Τουρκία στα μέσα
Μαρτίου επιβεβαιώνει την οριστικοποίηση μιας προσπάθειας βελτίωσης
των σχέσεων των δύο χωρών.

<<<<<<

O Ερντογάν υπήρξε 
πολύ προσεκτικός 
ως προς τα μηνύματά
του προς το Τελ Αβίβ,
παίζοντας έξυπνα 
το χαρτί της διαθρη-
σκευτικής διπλωματίας.

<<<<<<

Η σταδιακή αποκατά-
σταση των διμερών
διπλωματικών σχέσεων
Τουρκίας-Ισραήλ 
δεν πρέπει να θεωρείται
απίθανο σενάριο
εντός του 2022.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχτηκε στην Άγκυρα αντιπροσωπεία ραβίνων στο πλαίσιο της Συνόδου των Ραβίνων στα Ισλαμικά Κράτη. 
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Βαρώσι δεν είναι βακουφική πε-
ριουσία και η επιμονή σε αυτό το
αφήγημα εξυπηρετεί πολιτικούς
στόχους και απευθύνεται κυρίως
στους Τούρκους, σημειώνουν στη
«Κ» ο δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακ-
κί, και ο αρχαιολόγος και ιστορικός
ερευνητής Τουντζέρ Μπαγισκάν.
Μάλιστα, το αμέσως προηγούμενο
διάστημα, αμφότεροι παρενέβησαν
είτε με αναρτήσεις στα μέσα κοι-
νωνικά δικτύωσης είτε με δημοσι-
εύματα στον τ/κ Τύπο για το εν λόγω
ζήτημα. Η «Κ» μίλησε για το ζήτημα
με τον κ. Μπαγισκάν και τον κ.
Χακκί, με αφορμή την πρόσφατη
απόφαση της Επιτροπής Ακίνητης
Περιουσίας στα Κατεχόμενα, που
κατέστησετο ΕΒΚΑΦ εμπλεκόμενο
μέρος σε υπόθεση που καταχώρησε
Ελληνοκύπριος για την περιουσία
του στο Βαρώσι και τη συνέντευξη
του γενικού διευθυντήτης Διοίκησης
Βακουφικών Ιδρυμάτων (ΕΒΚΑΦ),
Ιμπραχίμ Μπεντέρ στην τουρκική
εφημερίδα «Hurriyet», ο οποίος προ-
έβαλε και πάλι τον ισχυρισμό ότι
το 80% του Βαρωσιού είναι περιου-
σία του Ιδρύματος Αμπντουλάχ Πα-
σά, με το υπόλοιπο να ανήκει στα
βακούφια Λαλά Μουσταφά Πασά
και Μπιλάλ Αγά.

ΟΤουντζέρ Μπαγισκάν υποστη-
ρίζει, βάσει εγγράφων που δημοσί-
ευσεσε μέσο κοινωνικής δικτύωσης,
πως οι ισχυρισμοί του διευθυντή
του ΕΒΚΑΦ Ιμπραχίμ Μπεντέρ πως
το Βαρώσι είναι περιουσία τριών
οθωμανικών βακουφικών ιδρυμάτων
δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαγισκάν, όπως
μας είπε, τα δύο έγγραφα του 1975,
από το Αρχείο του ΕΒΚΑΦ αποδει-
κνύουν πως το σύνολο της ακίνητης
περιουσίας του βακουφιού του Αμ-
πντουλάχ Πασά στο Βαρώσι ρευ-

στοποιήθηκε με αμοιβαία συμφωνία,
και τα χρήματα εστάλησαν στον
τελευταίο διαχειριστή (mutevelli)
του βακουφιού, τον Μεχμέτ Ρεμζί
Μπέι, κάτοικο τότε στην Κωνσταν-
τινούπολη. Πιο συγκεκριμένα οι
επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ
του τότε διευθυντή του ΕΒΚΑΦ Ναϊλ
Ασάφ και του τότε «υπουργού άμυ-
νας» και «αντιπροέδρου» του τ/κ
«ομοσπονδιακού κράτους» (KTFD),
Οσμάν Ορέκ σε σχέση με «τις πε-
ριουσίες του Ιδρύματος Αμπντουλάχ
Πασά στο Βαρώσι» αναφέρουν τα
σχετικά με τη ρευστοποίηση που
έγινε το 1933, αξίας 18.467 κυπρια-
κών λιρών, με το ίδρυμα να κλείνει
οριστικά το 1935 και έκτοτε ουδένα
περιουσιακό στοιχείο κατείχε.

Ο δικηγόρος Μουράτ Μετίν Χακκί
ανέφερε στην «Κ» πως θα ήταν κα-
λύτερο αντί για περιουσία να λέγαμε
ιδιοκτησιακά, συμφέροντα και μά-
λιστα σε μερικές περιπτώσεις, όπως
είναι αυτή του βακουφιού του Αμ-
πντουλάχ πασά το σημαντικό δεν
ήταν η ελεύθερη ιδιοκτησία, αλλά
το δικαίωμα που προέρχεται από
σουλτανική περιουσία, που ανήκε
δηλαδή στον σουλτάνο ή στο κράτος.
Την περίοδο 1933-35 το βακούφι
έλαβε περί τις 18.000 λίρες Κύπρου
ως αποζημίωση για τη ρευστοποίησή
του, που σύμφωνα με υπολογισμούς
μου ήταν ίσο με 140 κιλά χρυσού».

Εδώ έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί
πως για το 1935 το ΕΦΚΑΒ έλαβε
από την αποικιακή κυβέρνηση το
ποσό των 10.490.6.7 λιρών, «διά
τους μετατραπέντας τίτλους δεκάτης
υπό το όνομα Απτουλλά Πασά»,
σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας «Ελευθερία» 16.4.1936.

Αργότερα, συμπληρώνει ο κ. Χακ-
κί, το 1944, οι ένοικοι βακουφικών
τύπου «idjareteinli» έλαβαν το δι-
καίωμα να αποκτήσουν την ιδιο-
κτησία, σε ευθυγράμμιση με τις νο-
μοθετικές μεταρρυθμίσεις του Κεμάλ
Ατατούρκ, του 1935, που υπάρχει
στο κεφάλαιο 225 των Νόμων της
Κύπρου (Chapter 225 of the Laws
of Cyprus). Ο κ. Χακκί, ερωτώμενος
γιατί επιμένουν κάποιοι σε αυτό το

αφήγημα, είπε πως αυτό ίσως είναι
μια προσπάθεια παρακώλυσης της
εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής
Ακίνητης Περιουσίας, αφού φοβούν-
ται αντιδράσεις από τη διεθνή κοι-
νότητα, ιδιαίτερα αν η «τουρκοποί-
ηση» των Βαρωσίων επιταχύνει, με
τα Βαρώσια να είναι από τα λίγα
διαπραγματευτικά χαρτιά που έχουν
οι Τ/κ. «Κατά κάποιον τρόπο προ-
σπαθούν να κρατήσουν τα πράγματα
σε μία ισορροπία... Η εξαφάνιση
των Βαρωσίων θα σημάνει και την
οριστική διχοτόμηση», υποστηρίζει
ο κ. Χακκί. 

Τι έγινε το 1,5 εκατ.
Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημη-

τριάδης σε δηλώσεις του στην «Κ»

σχετικά με το ζήτημα είπε πως όλα
όσα ισχυρίζεται το ΕΒΚΑΦ είναι
ένα μεγάλο ψέμα, αφού, όπως είναι
γνωστό, το 1960 η αγγλική αποι-
κιοκρατική κυβέρνηση έδωσε
στους Τ/κ 1,5 εκατ. στερλίνες, ένα
τεράστιο για την εποχή ποσό. Μά-
λιστα, οι 500.000 μπήκαν στον προ-
σωπικό λογαριασμό Κουτσούκ –
Ντενκτάς για τις επείγουσες δήθεν
ανάγκες της τ/κ κοινότητας και
ανέφερε πως «θ’ άξιζε τον κόπο
δημοσιογραφικά κάποιος να ερευ-
νήσει και να μάθει τι έκαναν αυτό
το 1,5 εκατομμύριο οι Τ/κ, διότι οι
Άγγλοι τους το έδωσαν προς πλήρη
και τελική εξόφληση όλων των
απαιτήσεων που είχαν από τη δια-
χείριση των περιουσιών τους και
σε αυτό περιλαμβάνεται και το ΕΦ-
ΚΑΒ» και συμπληρώνει ο κ. Δημη-
τριάδης πως μέρος των χρημάτων
χρησιμοποιήθηκαν για να κτιστεί
το ξενοδοχείο Saray, πάνω σε πε-
ριουσία του ΕΒΚΑΦ, «τα άλλα χρή-
ματα έκτοτε δεν ξέρει κανείς πού
πήγαν».

Όπως είπε ο κ. Δημητριάδης
ακόμα και αν περάσει για το Βαρώσι,
το ΕΒΚΑΦ δεν θα σταματήσει σε
αυτή την περιοχή μόνο, «στο τέλος
θα μας πουν πως όλη η κατεχόμενη
περιοχή ήταν δική τους! Μην ξε-
χνάτε, επίσης, ότι είναι το ΕΒΚΑΦ
που δώρισε στην τουρκική κυβέρ-

νηση γη παραθαλάσσια για τον
ναύσταθμο στην κατεχόμενη Αμ-
μόχωστο!».

Στο ερώτημά μας γιατί το ΕΦΚΑΒ
επανέρχεται στο εν λόγω αφήγημα
λέει πως αυτό χρησιμοποιείται ξε-
κάθαρα για ν’ αποστερηθούν οι Βα-
ρωσιώτες τις περιουσίες τους: «Πρέ-
πει να καταρριφθεί στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για να υπάρχει προ-
ηγούμενο, το οποίο να δεσμεύει
και την Επιτροπή και τα δικαστήρια
της υποτελούς τοπικής διοίκησης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέ-
πουμε, αυτό είχε αρχίσει το 2005,
είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια από
το 2005, στην υπόθεση Ξενίδη-Αρέ-
στη. Η δεύτερη φορά ήταν στην
υπόθεση Λόρδου, το 2012, όπου με
εμπεριστατωμένο μνημόνιο προ-
σπάθησε το ΕΦΚΑΒ να μπει στη
διαδικασία ως επίδικο μέρος, πάλι
με το ίδιο σκεπτικό, ότι του ανήκαν
οι περιουσίες στο Βαρώσι, και εκεί
απέτυχε.

Τώρα και πάλι γίνεται το ίδιο
στην Επιτροπή αρχικά και στο ΕΔΑΔ,
στην υπόθεση KV Mediterranean,
η οποία είναι και πιλοτική. Εδώ θα
αποφασιστεί τελεσίδικα το θέμα,
και ελπίζω ότι και την τρίτη φορά
θα πετύχουμε το ίδιο θετικό απο-
τέλεσμα». Η υπόθεση, όπως είπε ο
κ. Δημητριάδης, έχει πάρει παρά-
ταση για δεύτερη φορά, μέχρι τις
29 Μαρτίου 2022, «ευελπιστώ ότι
με την αλλαγή στο υπουργείο Εξω-
τερικών η κυβέρνηση θα ανατρέξει
στα αρχεία της και θα επιβεβαιώσει
την ακυρότητα του αφηγήματος
ΕΦΚΑΒ». Τέλος, ο κ. Δημητριάδης
σημείωσε πως τα προβλήματα με
το Βαρώσι είναι μέρος της ανυπαρ-
ξίαςπροόδουστο Κυπριακό και πρέ-
πει το συντομότερο δυνατόν να αρ-
χίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις
ούτως ώστε να αποφύγουμε τα βρά-
χια της διχοτόμησης.

Εωλες οι απαιτήσεις ΕΒΚΑΦ για Βαρώσια
Το αφήγημα ότι η γη των Αμμοχωστιανών είναι βακουφική εξυπηρετεί πολιτικούς στόχους και μόνο - Έχουν δοθεί αποζημιώσεις

Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του βακουφιού του Αμπντουλάχ Πασά
στο Βαρώσι ρευστοποιήθηκε με αμοιβαία συμφωνία, και τα χρήματα εστάλη-
σαν στον τελευταίο διαχειριστή του βακουφιού, τον Μεχμέτ Ρεμζί Μπέι, τη
δεκαετία του 1930.
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Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αντί των κυρώσεων θα παρουσιά-
σουμε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης, αναφέρει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Ιωάννης Κασουλίδης, ξεκα-
θαρίζοντας πως έχουμε ήδη ανα-
θεωρήσει την πολιτική των κυρώ-
σεων, που αποτελούσε μέχρι προ-
σφάτως σημαία για τη Λευκωσία.
Κληθείς να σχολιάσει για ποιο λόγο
πιστεύει πως θα τύχουν αποδοχής
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης αυτή τη φορά εξέφρασε την
πεποίθηση μετά από συναντήσεις
του σε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες
πως θα βοηθήσουν προς αυτή την
κατεύθυνση. Ο ίδιος αναφέρει πως
άλλαξε το κλίμα απέναντι στη Λευ-
κωσία τις τελευταίες βδομάδες και
ξεκαθαρίζει σε όσους επικρίνουν
τις παραχωρήσεις για τα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, πως
ο στόχος πλέον είναι να σωθεί η
Αμμόχωστος έστω και με ακριβό
αντίτιμο. 

–Φαντάζομαι διαβάσατε τι γρά-
φεται. Ότι με την επιστροφή
σας σηματοδοτείται και η επι-
στροφή στη ρεάλ πολιτίκ…

–Έχω πει από την πρώτη μέρα
πως η εξωτερική πολιτική δεν αλ-
λάζει.
–Τότε τι σας έκανε να επιστρέ-
ψετε δεδομένου ότι είπατε πως
συνταξιοδοτείστε; 

–Η πρόθεση ήταν να αναλάβει
κάποιος που δεν θα χρειαστεί να
ξοδέψει τον μισό χρόνο για να μάθει
πλήρως το αντικείμενο. Κι εγώ, εδώ
και ένα μήνα ενημερώνομαι για
θέματα που έχουν μεσολαβήσει
κατά την προηγούμενη τετραετία.
Με επίγνωση λοιπόν αυτού του γε-
γονότος δέχτηκα την πρόταση του
Προέδρου λόγω του δύσκολου και
του ιδιαίτερου χαρακτήρα της χρο-
νικής συγκυρίας. Η εξωτερική πο-
λιτική όμως δεν αλλάζει.
–Τι αλλάζει; 

–Η προσέγγισή μου είναι δια-
φορετική από την προσέγγιση του
προκατόχου μου σε πολλά θέματα.
Δεν λέω ότι η προσέγγιση του προ-
κατόχου μου είναι λανθασμένη…
–Λέτε πως δεν είναι λανθασμένη
αλλά είχατε πει όμως πως δεν
ξέρετε τις θέσεις του στο Κυ-
πριακό…

–Αυτό είχε να κάνει με τις προ-
εδρικές εκλογές και σας το λέω ότι
δεν επιθυμώ να επανέλθω. Ό,τι
είπα καλώς ειπώθηκε αλλά ώς εκεί. 
–Υπήρξε μία σιωπηρή συμφωνία
με τον Πρόεδρο να γίνουν προ-
σπάθειες για επανεκκίνηση του
Κυπριακού; 

–Δεν είναι σιωπηρή συμφωνία.
Προτού απαντήσω και αποδεχθώ
ήθελα να συζητήσω μαζί του και
συζητήσαμε. Την κατεύθυνση την
έχει ο Πρόεδρος.
–Υπάρχουν σωρεία ζητημάτων
που είναι ανοικτά. Ένα εξ αυτών
η πολιτική των κυρώσεων. Θε-
ωρείτε πως πρέπει να αναθεω-
ρήσουμε, αν κρίνουμε εκ του
κακού αποτελέσματος; 

–Έχουμε ήδη αναθεωρήσει την
πολιτική των κυρώσεων. Δεν θα
αποσυρθεί το αίτημα της Κύπρου
για επιβολή κυρώσεων. Ησυζήτηση
επί πολιτικού επιπέδου στο Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
έχει εξαντληθεί, καθώς υπάρχουν
κράτη μέλη που δεν επιθυμούν να
επιβάλουνκυρώσεις κατάτης Τουρ-
κίας. Αυτό που λένε είναι ότι θεω-
ρούν τις κυρώσεις αντιπαραγωγικές,
ότι δεν θα κάνουν την Τουρκία να
αλλάξει στάση στα Βαρώσια, αλλά
εκείνο που χρειάζεται είναι μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα
δουν συνεπώς την πολιτική μας.
Αντί των κυρώσεων θα παρουσιά-
σουμε ΜΟΕ.
–Προτίθενται όμως να βοηθή-
σουν προς αυτή την κατεύθυνση;
Επειδή τα ΜΟΕ είχαν απορριφθεί
στο παρελθόν…

–Πολύ σωστά. Αν δείτε όμως
προσεκτικά τη συζήτηση που διε-
ξάγεται στην τ/κ κοινότητα είναι
φανερό ότι δεν είναι τόσο εύκολο
γι’ αυτούς να απορρίψουν ελαφρά
τη καρδία μία πρόταση χωρίς να
τη μελετήσουν. Ιδιαίτερα τη στιγμή
που το κύριο αφήγημά τους για να
παραπονιούνται στον κόσμο ήταν
η «απομόνωσή» τους και το εμ-
πάργκο εναντίον τους, όπως βέβαια
αυτοί το βλέπουν. Αυτά τα δύο με
τη μεταφορά του αεροδρομίου της
Τύμπου κάτω από την ευθύνη των
Ηνωμένων Εθνών αίρονται προς
όφελος της προόδου και της ευη-
μερίας των Τ/κ.
–Όταν λέμε υπό την αιγίδα των

Ηνωμένων Εθνών έχουμε συγ-
κεκριμένο σχέδιο; Κάποιοι θε-
ωρούν ότι είναι τύποις όλο αυτό
και στην ουσία θα είναι διεθνή
συνδεσιμότητα…

–Βεβαίως έχουμε, αλλά αυτό που
θα συζητήσουμε μαζί τους θα είναι
εκ πρώτης όψεως αν είναι έτοιμοι
να συζητήσουν. Κύριο αντάλλαγμα
για μας, για ένα τέτοιο μεγάλο βήμα,
θα είναι η παράδοση της περίκλει-
στης περιοχής των Βαρωσίων στα
Ηνωμένα Έθνη, όπως προνοούν
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας για να παραδοθεί στη
συνέχεια στους νόμιμους κατοίκους
της περιοχής

–Περιλαμβάνεται και το λιμάνι
της Αμμοχώστου;

–Στο πακέτο της πρότασης Ανα-
στασιάδη βρίσκεται το Λιμάνι της
Αμμοχώστου, του οποίου το τελω-
νείο θα τεθεί υπό την εποπτεία της
Ε.Ε.για να ελέγχεται η είσοδος εμ-
πορευμάτων στην ενιαία αγορά.
Για ναγίνουν αυτά τα δύο η Τουρκία
θα πρέπει να προχωρήσει στην
πλήρη εφαρμογή του πρόσθετου
πρωτοκόλλου της Άγκυρας και στο
άνοιγμα επομένως των λιμανιών
και των αεροδρομίων σε σκάφη
που φέρουν την κυπριακή σημαία. 

ΗΠΑ και Ε.Ε.
–Ποια είναι η άποψη των ΗΠΑ
και των Βρυξελλών; Πώς πρό-
κειται να βοηθήσουν;

–Η αντίδραση του υπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ στην πρό-
ταση για τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης ήταν θετική. Πιο
θετική ακόμα, με διάθεση να κινηθεί
και να βοηθήσει, είναι η υφυπουρ-
γός Εξωτερικών για πολιτικές υπο-
θέσεις Βικτώρια Νούλαντ. Σε ό,τι
αφορά τις Βρυξέλλες, παρουσίασα
τις ιδέες του Προέδρου στο γεύμα
των πρέσβεων υπό τη γαλλική προ-
εδρία. Οι αντιδράσεις ήταν πολύ
θετικές και πιστεύω ότι οι πρω-
τεύουσες, το Βερολίνο το Παρίσι,
όλες οι χώρες που μπορούν να ασκή-
σουν επιρροή θα είναι πρόθυμες
να βοηθήσουν.
–Επειδή επικεντρωνόμαστε όμως
σε ΜΟΕ, να υποθέσουμε ότι είναι
εκτός πλαισίου η επανέναρξη

των συνομιλιών μέχρι το τέλος
της θητείας Αναστασιάδη;

–Μακάρι ν’ αλλάξει η θέση της
τουρκικής πλευράς και να μπορέ-
σουμε να επαναρχίσουμε συνομιλίες.
Διότι η τουρκική θέσηθέλει να απο-
δεχτούμε την τουρκική κυριαρχία,
τον στόχο των δύο κρατών προτού
αρχίσουμε τη συζήτηση. Μακάρι
να αλλάξει η τουρκική θέση και χρό-
νος υπάρχει και διάθεση. Φαντα-
στείτε αν στο μεταξύ συμφωνηθούν
και εφαρμοστούν τα ΜΟΕ ποια ατμό-
σφαιρα θα έχει ήδη δημιουργηθεί
και πώς θ’ αλλάξει η στάση του κυ-
πριακού λαού (Τ/κ και Ε/κ) που σή-
μερα δεν έχει καμία προσδοκία. Αν
προχωρήσουμε με τα ΜΟΕ θ’αλλάξει
το κλίμα και θα μετατραπεί σε μία
περίοδο μεγάλης προσδοκίας σε
ό,τι αφορά τη λύση. Με την εφαρ-
μογή τέτοιων μεγάλων ΜΟΕθα είναι
έτοιμο το έδαφος για τη συνέχεια.
–Δεδομένου ότι είναι μεγαλεπή-
βολα, εμείς πού εναποθέτουμε
τις ελπίδες μας; Απλώς στο ότι
θα μας βοηθήσει η διεθνής κοι-
νότητα; 

–Τον περασμένο Δεκέμβρη, ο
Πρόεδρος απηύθυνε μία επιστολή
προς τον γ.γ. του ΟΗΕ προτείνοντας
αυτά τα ΜΟΕ.Αλλά έκτοτε δεν έγινε
μια μεγάλη προβολή από όλες τις
διπλωματικές μας υπηρεσίες σε
όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα
διεθνή φόρα ώστε να προωθηθεί
αυτή η ιδέα.
–Το πρόβλημα είναι επικοινω-
νιακό δηλαδή; Δεν τίθεται θέμα
έλλειψης αξιοπιστίας; 

–Εγώ διαπιστώνω ότι έχει υπάρ-
ξει μια εμφανής αλλαγή κλίματος
αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και
μια προσδοκία από πλευράς του
διεθνούς παράγοντα. Χωρίς να λέω
πως φταίει κάποιος, περάσαμε από
αυτή τη φάση της ενδεχόμενης έλ-
λειψης αξιοπιστίας και μπαίνουμε
σε άλλη τροχιά, η οποία μου δίνει
το δικαίωμα να ελπίζω για καλύτερες
προοπτικές τις επόμενες εβδομάδες
ή μήνες.
–Όταν είμαστε σε προεκλογική
περίοδο όμως, τα πάντα σταμα-
τούν...

–Ούτε ο Πρόεδρος βρίσκεται σε
προεκλογικό, ούτε εγώ.
–Βρίσκεται το κυβερνών κόμ-
μα.

–Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα
από πλευράς προεκλογικού. Εδώ
πάμε για να σώσουμε την Αμμό-
χωστο και δίνουμε ακριβό αντίτιμο
για να σώσουμε την Αμμόχωστο.
Μότο μου είναι να ζυγίζουμε το κό-
στος και το όφελος και αν το όφελος
υπερτερεί του κόστους τότε να το
πράξουμε.
–Δεν προκύπτουν ζητήματα
όμως;

–Κάποιοι ενδεχομένως να προ-
βάλουν αντιρρήσεις και κινδύνους.
Τι είναι όμως το μεγαλύτερο όφελος
για την πλευρά μας; Η εφαρμογή
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας για την παράδοση της
περίκλειστης περιοχής της Αμμο-
χώστου σύμφωνα με τα ψηφίσματα
550 και 789. Μακάρι να τα κατα-
φέρουμε και δεν νομίζω να βρεθεί
κάποιος που να έχει αντίρρηση. 

O ΥΠΟΥΡΓOΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Να σώσουμε το Βαρώσι
έστω και με ακριβό αντίτιμο

Έχουμε ήδη αναθεωρήσει την πολιτική των κυρώσεων και επικεντρωνόμαστε στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

–Υπάρχει ένα σενάριο που σας
θέλει να διεκδικείτε τελικά εσείς
την προεδρία της Δημοκρατίας
για το 2023. 

–Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα. 
–Ούτε να επιστρέψετε υπήρχε
πιθανότητα.

–Ο ΔΗΣΥ έχει υποψήφιο. Εγώ
δεν υπάρχει περίπτωση να ακο-
λουθήσω δρόμο άλλο από την έγ-
κριση από τα συλλογικά σώματα
του ΔΗΣΥ. Θεωρώ ότι δεν μπορείς
να κάνεις τέτοια πράγματα.
–Αναφέρεστε στον Νίκο Χριστο-

δουλίδη…
–Μπορεί να τα κάνει, δεν εξε-

τάζω τι κάνει ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης αλλά τι κάνω εγώ. Θεωρώ ότι
αναδείχθηκα αυτός που έχω ανα-
δειχθεί χάρη στην αγάπη και τη
συμπαράσταση του συναγερμικού
κόσμου και δεν πρόκειται ποτέ μου
να μην μπορώ να τον αντικρίζω
έντιμα στα μάτια…
–Είχατε εκφράσει την εκτίμηση
ότι με δύο υποψήφιους ο ΔΗΣΥ
μπορεί να χάσει…

–Αυτό είναι που με προβλημα-

τίζει και να προβληματιστούν όλοι.
–Υπάρχει όμως και το ζήτημα
των χαμηλών ποσοστών δημο-
τικότητας του Αβέρωφ Νεοφύ-
του βάσει δημοσκοπήσεων…

–Άλλο σταυρός προτιμήσεως
και άλλο ψήφος. Εγώ πέρασα μία
περίοδο της πολιτικής μου σταδιο-
δρομίας που ήμουν ο δημοφιλέ-
στερος πολιτικός στην Κύπρο.
–Μα γι’ αυτό σας έβαλε ο Ανα-
στασιάδης, αντιλαμβανόμενος
ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να εκλε-
γεί. Δεν σημαίνει κάτι; 

–Ήμουν απέναντι σε μια υπο-
ψηφιότητα τριών κομμάτων. Αφή-
στε, αν έφυγε στη συνέχεια ο Δη-
μήτρης Χριστόφιας και διεκδίκησε
ξεχωριστά από τον Τάσσο Παπα-
δόπουλο. Άλλο ο σταυρός προτι-
μήσεως και άλλο η ψήφος. Ήμουν
ο δημοφιλέστερος, όπως έδειχναν
οι σταυροί προτιμήσεως στις ευ-
ρωεκλογές. Όταν ήρθε η ώρα της
ψήφου πολλοί με συμπαθούσαν
απ’ όλα τα κόμματα, αλλά στο τέλος
ακολούθησαν το κόμμα τους εξ ου
και δεν εξελέγην. 

–Επειδή ακούγεται και ένα σε-
νάριο απόσυρσης του Αβέρωφ
Νεοφύτου στο ενδεχόμενο που
οι δημοσκοπήσεις συνεχίσουν
να μην είναι καλές, είστε πρό-
θυμος να μπείτε στη μάχη για
να αποφευχθεί η διάσπαση; 

–Αυτά είναι υποθετικά σενάρια
που δεν μπορώ να συζητήσω. Το
μυαλό μου δεν είναι αυτή τη στιγμή
στο να διεκδικήσω την Προεδρία
της Δημοκρατίας. Έχω φτάσει σε
μία ηλικία που προτιμώ να μην
αναλάβω τέτοιες ευθύνες. 

Δεν υπάρχει πιθανότητα να διεκδικήσω για το ’23

Οι Τριμερείς
και το Ισραήλ

–Σε ό,τι αφορά τις Τριμερείς, ίσως
να ήμασταν υπερβολικοί; 
–Οι τριμερείς συνεργασίες γεν-
νήθηκαν κατά την επίσκεψή
μου στο Κάιρο τον Σεπτέμβριο
του 2013. Πολλοί με χαρακτηρί-
ζουν ως πατέρα των Τριμερών.
–Με αφορμή την εξομάλυνση όμως
των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας εμείς
δεν επηρεαζόμαστε;
–Εγώ ξέρω ότι όταν τσιμεντώ-
νεις μια φιλία και μια συνεργα-
σία στη βάση αρχών πρέπει να
έχεις εμπιστοσύνη στον εταίρο
σου ότι οτιδήποτε κι αν κάνει για
βελτίωση των δικών του σχέσε-
ων με την Τουρκία, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα σε εγκαταλείψει.
–Άρα είναι τσιμέντο οι σχέσεις μας; 
–Δεν έχει πει ποτέ κανένας ότι ο
φίλος μας είναι εχθρός του εχ-
θρού μας. Δεν είναι έτσι οι σχέ-
σεις των χωρών. Εμείς έχουμε
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση
του Ισραήλ.
–Δεν μας ανησυχούν δηλαδή οι τε-
λευταίες εξελίξεις;
–Ο πρόεδρος του Ισραήλ που θα
μεταβεί στην Άγκυρα, πρώτα θα
επισκεφθεί την Ελλάδα και την
Κύπρο... 
–Σε σχέση με την επίσκεψη στην
Ουάσινγκτον, τι συμπεράσματα μπο-
ρούν να βγουν;
–Υπάρχει η βεβαίωση του
υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ
ότι οι τριμερείς (+1) θα συνεχί-
σουν σε πολιτικό επίπεδο και
όλες οι άλλες προσπάθειες που
γίνονται από χαμηλότερα κλιμά-
κια της Τριμερούς θα βρίσκονται
κάτω από την καθοδήγηση του
πολιτικού επιπέδου 3+1. Έχει σί-
γουρα διασφαλιστεί ότι οι διμε-
ρείς σχέσεις που έχουν κτιστεί
σε θέματα ασφάλειας και άμυ-
νας σε θέματα εκπαίδευσης και
προσωπικού σε θέματα μιας
προσπάθειας που γίνεται τώρα
για την εκκένωση των πολιτών
των ΗΠΑ από τον χώρο της Μέ-
σης Ανατολής και μία σειρά από
άλλα θέματα θα συνεχιστούν
ανεμπόδιστα. Δεδομένου ότι η
Τουρκία δεν μας αφήνει ούτε
στο σκαλοπάτι του ΝΑΤΟ να φτά-
σουμε, έχουμε πει στις ΗΠΑ ότι
θέλουμε τουλάχιστον ν’ αυξή-
σουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. 

Ζητήματα με
τις εδώ πρεσβείες
–Μόλις αναλάβατετο υπουργείο εί-
πατε ότι θα προσπαθούσατε να εξο-
μαλυνθούν οι σχέσεις με τις εδώ
πρεσβείες. Υπήρχε πρόβλημα; 
–Υπήρχαν ζητήματα, ναι. Ήμουν
έξω και τ’ άκουγα.
–Ποιο ήταν το πρόβλημα;
–Όποιο και αν ήταν το πρόβλημα
τώρα το κλίμα αλλάζει, βελτιώ-
νεται και πιστεύω ότι αυτό βρί-
σκεται στον δρόμο εξομάλυν-
σης. 
–Σκληρή θέση σε κάποια ζητήμα-
τα;
–Μάλιστα, γιατί μία θέση μπορεί
να είναι εξίσου σκληρή με τον
τρόπο που θα την εκφράσεις και
θα την ασκήσεις. Η εδώ διπλω-
ματική κοινότητα είναι φίλοι
μας, έχουν σταλεί εδώ εκ μέ-
ρους των κυβερνήσεών τους
για να είναι φίλοι της φιλοξε-
νούσας χώρας. Με αυτό τον φα-
κό πρέπει να τους βλέπουμε. Η
προσοχή που δίνω εγώ σε αυτά
τα πράγματα είναι μεγάλη.
Έχουμε ανάγκη της διεθνούς
συμπαράστασης και συνεπώς
δεν πρέπει να την ξεχνούμε και
να την προωθούμε. 

Περάσαμε από αυτή τη φάση της ενδεχόμενης έλλειψης αξιοπιστίας και μπαίνουμε σε άλλη τροχιά, η οποία μου δί-
νει το δικαίωμα να ελπίζω για καλύτερες προοπτικές τις επόμενες βδομάδες ή μήνες, λέει στην «Κ» ο υπουργός Εξω-
τερικών Ιωάννης Κασουλίδης.

Η αντίδραση του υπ.
Εξωτερικών των ΗΠΑ
στην πρόταση για τα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης ήταν θετική.
Πιο θετική ακόμα, με
διάθεση να κινηθεί και
να βοηθήσει είναι η υφυ-
πουργός Εξωτερικών
για πολιτικές υποθέσεις
Βικτώρια Νούλαντ.



Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η οικονομική κρίση που έπληξε την
Ελλάδακαι η συνακόλουθη διάρκεια
των επιπτώσεων στο κομμάτι δια-
βίωσης είναι από τους βασικούς λό-
γους που ώθησανχιλιάδες Έλληνες
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους
προς αναζήτηση μιας καλύτερης
τύχης στο εξωτερικό. Η Κύπρος,
λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας
με τον ελλαδικό χώρο, της πολιτι-
στικής συγγένειας, της εγγύτητας
ως προς την ιδιοσυγκρασία αλλά
και των υψηλών αμοιβών του ια-
τρικού προσωπικού, αποτέλεσε
έναν από τους ελκυστικούς προ-
ορισμούςγια όσους πήραν την από-
φαση να κινηθούν εκτός Ελλάδας.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από
το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, στην
Κύπρο διαμένουν 58.350 Ελλαδίτες.
Ωστόσο, από ανεπίσημα στοιχεία
γίνεται λόγος για 70 έως 80 χιλιάδες.
Από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν δι-
ευκρινίζεται αν στον αριθμό συμ-
περιλαμβάνονται και οι φοιτητές
που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν
κάποιο κυπριακό πανεπιστημιακό
ίδρυμα για τις σπουδές τους. Από
το 2018 και μετά, στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες που είδαν την Κύ-
προ ως μια καλή επιλογή, προστέ-
θηκαν και τα επαγγέλματα υγείας,
κυρίως γιατροί όλων των ειδικοτή-
των. Εν αντιθέσει με το παρελθόν,
όπου η επιλογή της Κύπρου ως τό-
που διαμονής είχε να κάνει περισ-
σότερο με το κομμάτι των προσω-
πικών σχέσεων, σήμερα ο επαγ-
γελματικός και στην προκειμένη
περίπτωση ο υγειονομικός χώρος
της Κύπρου φαίνεται να έχει θετική
φήμη στην Ελλάδα. Τα κενά που
προέκυψαν από τη φυγή ντόπιου
ιατρικού προσωπικού κυρίως από
τα δημόσια νοσηλευτήρια, ως επί
το πλείστον καλύφθηκαν από ια-
τρικό δυναμικό προερχόμενο από
την Ελλάδα.

Η πανδημία
Στις επιπτώσεις της οικονομικής

κρίσης ήλθε να προστεθεί και η
πανδημία, η οποία σε συνδυασμό
με τις επικρατούσες συνθήκες στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας
οδήγησε αρκετούς ιατρούς να ανα-
ζητήσουν καλύτερες συνθήκες μα-
κριά από τη χώρα τους. Μια τέτοια
περίπτωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ
της «Κ», είναι ο Γιώργος Καλογερό-
πουλος, πρώην επιμελητής Β΄ στον
«Άγιο Ανδρέα» της Πάτρας, που
εδώ και έξι μήνες εργάζεται σε νο-
σοκομείο του ΟΚΥπΥ. «Δεν ήταν
εύκολη απόφαση, γιατί άφηνα μια
μόνιμη θέσηστο ελληνικό Δημόσιο»,
λέει. «Εκεί έχεις την αίσθηση ότι
μάχεσαι σε δύσκολες συνθήκες και
αυτό σε κάνει καλύτερο γιατρό, δέ-
νεσαι με τους συναδέλφους. Αν κά-
νεις όμως μια ψύχραιμη ανάλυση,
βλέπεις ότι ο Έλληνας γιατρός είναι

από τους χειρότερα αμειβόμενους
στην Ευρώπη, ενώ δουλεύει στο
“κόκκινο” συνεχώς». Παρόμοιο σκε-
πτικό αναπτύσσουν και άλλοι για-
τροί που αναγκάστηκαν να λάβουν
μια απόφαση ζωής και να μετακι-
νηθούν, οικογενειακώς σε αρκετές
περιπτώσεις, στην Κύπρο.

Τα στοιχεία
Με βάση επίσημα στοιχεία από

τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) οι εγγεγραμμένοι ιατροί δια-
φόρων ειδικοτήτων από την Ελλάδα
που προσφέρουν υπηρεσίες σε νο-
σοκομεία του ΟΚΥπΥ ή σε ιδιωτικά
νοσηλευτήρια ανέρχονται σε 491.
Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη και ο πα-
ράγοντας αποχώρησης κάποιων
για διάφορους λόγους, ο τελικός
αριθμός Ελλαδιτών γιατρών που
πέρασαν από το υγειονομικό σύ-
στημα της Κύπρου, σίγουρα είναι
μεγαλύτερος. Όπως φαίνεται και
στον πίνακα, η συντριπτική πλει-
οψηφία των Ελλαδιτών γιατρών
του ΓεΣΥ είναι στην κατηγορία των
ειδικών γιατρών (411). Στην άλλη
κατηγορία, αυτή των προσωπικών
ιατρών, προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους 80 γιατροί από την Ελλάδα,
από τους οποίους οι 63 σε ενήλικες
και οι υπόλοιποι 17 σε παιδιά. Χωρίς
να υπάρχουν συγκεκριμένα στοι-
χεία, σε όλα τα νοσοκομεία του
ΟΚΥπΥ έχουν τοποθετηθεί Ελλα-
δίτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων.
Με βάση τις εγγραφές, από τους
411 ειδικούς γιατρούς οι ειδικότητες
που ξεχωρίζουν από αριθμητικής
απόψεως, είναι η Ακτινοδιαγνω-
στική με 43 ιατρούς, η Καρδιολογία
με 37, η Ορθοπεδική με 36, η Αναι-
σθησιολογία με 32, η γενική Χει-
ρουργική με 22 και άλλες ειδικότητες
όπως η Παθολογία, ή η Πνευμονο-
λογία με μικρότερο αριθμό γιατρών. 

«Η Κύπρος σαν το σπίτι μας»
Ο Λάμπρος Μπουραντάς είναι

ένας από τους 491 Ελλαδίτες που

έχουν επιλέξει να εργαστούν στην
Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στο
ΓεΣΥ. Οι λόγοι που επέλεξε την Κύ-
προ συμπυκνώνονται στο τετρά-
πτυχο: αμοιβή, συνθήκες εργασίας,
επαγγελματική προοπτική, κοινω-
νική ζωή. Από το 2003 έως το 2011
εργάσθηκε στην Ελλάδα, στη συ-
νέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο και
από τον Νοέμβριο του 2021 προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του ως αιμα-
τολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο
Λάρνακας. 
–Πώς προέκυψε η Κύπρος επαγ-
γελματικά;

–Η Κύπρος δεν μου ήταν άγνω-
στη επαγγελματικά. Τα προηγού-
μενα χρόνια αναζητώντας εργασία
κατέληξα να διδάσκω εδώ, σε ιδιω-
τικό πανεπιστήμιο, στον κλάδο της
υγείας. Τότε, το 2017,είχα μια πρώτη
επαφή με την Κύπρο ως ωρομίσθιος
τέσσερις με πέντε φορές τονχρόνο,
αλλά η διαμονή και η επαγγελματική
μου βάση ήταν στην Αγγλία. Μετά
την πανδημία, επειδή οι συνθήκες
εργασίας και ζωής δυσκόλεψαν, ει-
δικά στο Λονδίνο, σκεφτόμουνα
να αλλάξω χώρα εργασίας. Δυστυ-
χώς, παρακολουθώντας την Ελλάδα
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης από
το 2011, έβλεπα πως αντί συν τω
χρόνωνα βελτιώνονται οι συνθήκες
εργασίας και αμοιβής, παρέμεναν
ίδιες ή και χειροτέρευαν. Οπότε
έχοντας την προηγούμενη θετική
εμπειρία συνεργασίας με το πανε-
πιστήμιο και παράλληλα μια ενθαρ-
ρυντική εικόνα του τρόπου ζωής
στην Κύπρο, με την παρότρυνση
φίλων που ήδη είχαν έλθει εδώ,

βρήκα τη θέση που έχω στο νοσο-
κομείο της Λάρνακας.
–Κωδικοποιημένα, οι λόγοι που
σε ώθησαν να έλθεις στην Κύπρο
ποιοι είναι;

–Το περιβάλλον, ο τρόπος ζωής
που μου ταίριαζε, οι συνθήκες ερ-
γασίας και οι όροι αμοιβής. Η Κύπρος
προσφέρει ένα μεσογειακό τρόπο
ζωής παρόμοιο με αυτό της Ελλάδας,
μια καλή οργάνωση σε διοικητικό
επίπεδο, έναν οικείο στην κουλτούρα
του Ελλαδίτη τρόπο κοινωνικής
ζωής και φυσικά καλές συνθήκες
εργασίας στο νοσοκομείο συν μια
ικανοποιητικήαμοιβή, σε αντίθεση
με την Αγγλία και την Ελλάδα. Στην
Αγγλία το κομμάτι αμοιβής είναι
καλό, οι συνθήκες ζωής όμως χει-
ροτέρευαν χρόνο με τον χρόνο.
–Ερχόμενος στην Κύπρο όλα όσα
είχες κατά νου επιβεβαιώθηκαν;

–Σε ένα μεγάλο βαθμό ναι. Ήταν
αυτό που περίμενα και καλύτερα
θα πω, γιατί είχα ξεχάσει πόσο φι-
λικοί είμαστε οι μεσόγειοι. Εν αν-
τιθέσει με το Λονδίνο που είναι μια
απρόσωπη πόλη, ξανασυνάντησα
τη ζεστασιά που είχα συνηθίσει
στην Ελλάδα. Ήταν σαν να επανα-
πατρίζεσαι κατά κάποιο τρόπο.
–Αυτή η ζεστασιά αφορά και τον
εργασιακό χώρο;

–Έχω πολύ καλές εμπειρίες από
τους συναδέλφους γιατρούς και νο-
σηλευτές, είναι πάρα πολύ φιλικοί.
Πριν αρχίσω τα ιατρεία αιματολο-
γίας, δούλευα για τέσσερις εβδο-
μάδες στην κλινική COVID σαν επι-
στρατευμένος. Εκεί είδα πόσο φιλικό
ήταν το περιβάλλον, πόσο δεμένη

ήταν η ομάδα, πόσο συνεργάσιμοι
ήταν οι ασθενείς και οι συγγενείς
τους και πόσο ευγνώμονες ήταν
για τη δουλειά μας. Μου έκανε εν-
τύπωση που προσφέρονταν να δώ-
σουν χρήματα για ενίσχυση του
νοσοκομείου.
–Την Κύπρο επαγγελματικά τη
βλέπεις ως προσωρινή λύση και
μετά θα επιστρέψεις στην Ελλά-
δα;

–Ίσως και να μείνω μόνιμα, το
σκέφτομαι σε μεγάλο βαθμό για
πολλούς λόγους. Μου αρέσει που
θέλουμε να δημιουργήσουμε την
Αιματολογία στην περιοχή της Λάρ-
νακας μαζί με τη Θαλασσαιμία. Σου
προσφέρει ευκαιρίες να εξελιχθείς
ως γιατρός και με τις συζητήσεις
που γίνονται υπάρχει προοπτική
να επεκταθεί το τμήμα. Οπότε γιατί
όχι να μείνω και μόνιμα.
–Με βάση την επαφή που έχεις
με συναδέλφους σου στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο πώς την αντι-
μετωπίζουν επαγγελματικά;

–Την αντιμετωπίζουν ως μια κα-
λή ευκαιρία για να εργαστούν. Είναι
αυτή δυστυχώς η κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα, οικονομικά,
κοινωνικά και πολιτικά, που έχει
οδηγήσει πολλούς Έλληνες επι-
στήμονες να φύγουν αναγκαστικά
εκτός Ελλάδας. Όσοι παρέμειναν
στην Ελλάδα και δεν ήθελαν να με-
τακινηθούν σε χώρες του εξωτερι-
κού, θεωρούν πως η Κύπρος είναι
σαν το σπίτι μας. Δεν είναι μακριά
και με τις πολύ καλές οικονομικές
απολαβές της φαντάζει για πολύ
κόσμο μια καλή προοπτική.
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Το τουριστικό προϊόν αναζητά όραμα

Τ ο πρόβλημα προϋπήρχε της
πανδημίας. Μέχρι και το 2019,
το εργατικό δυναμικό που

ήταν πρόθυμο να εργαστεί στις
τουριστικές επιχειρήσεις, δεν επαρ-
κούσε για να καλύψει τις ανάγκες
του κλάδου. Το εγχώριο εργατικό
δυναμικό που βρισκόταν ακόμα
στην ανεργία, επέλεγε άλλους κλά-
δους, που σιγά σιγά ανέκαμπταν
μετά το δύσκολο 2013. Αποτέλεσμα
ήταν να αναζητούνται λύσεις κοι-
νοτικών εργαζομένων, οι οποίοι
ήταν πρόθυμοι να εργαστούν για
σεζόν ή και για μεγαλύτερο διά-
στημα σε δύσκολες συνθήκες και
συνήθως έξι μέρες τη βδομάδα.
Ήταν ίσως ακόμα ενεργά τα κατά-
λοιπα της κρίσης κυρίως σε βαλ-
κάνια και ανατολική Ευρώπη, που
λόγω υψηλής ανεργίας, ήταν εύκολη
η εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών
και μάλιστα σε συνθήκες ετεροβα-
ρείς για τον εργαζόμενο. 

Μέχρι που ήρθε η πανδημία,
οπότε στέρεψε κι αυτό. Εν μέσω
σκληρών μέτρων και περιορισμών,
εκατομμύρια εργαζόμενοι/οικονο-
μικοί μετανάστες επέστρεψαν πίσω

στις χώρες τους. Ένας άλλος με-
γάλος αριθμός εργατικού δυναμι-
κού, που πλησίαζε στην αφυπηρέ-
τηση, επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί
πρόωρα, προσθέτοντας στις κενές
θέσεις. Τώρα που σιγά σιγά ανοίγει
και πάλι η παγκόσμια οικονομία,
τα αεροδρόμια και το εμπόριο, οι
εργαζόμενοι επανεξατάζουν τις
επιλογές τους. Είτε στα ίδια επαγ-
γέλματα που εργάζονταν προηγού-
μενως, είτε σε άλλα, όμως το σε
ποια χώρα θα καταλήξουν, παρα-
μένει ο άγνωστος Χ. Συνεπώς εδώ
το πρόβλημα ξεπερνά την ελκυ-
στικότητα του ξενοδοχειακού τομέα
και περνά στην ικανότητα της χώ-
ρας, να προσελκύσει εργατικό δυ-
ναμικό στη βάση των συνθηκών
διαβίωσης που παρέχει. Φαίνεται
να ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το
τίμημα των λαθών των προηγού-
μενων ετών, που αφήσαμε στην
άκρη την ανάγκη για προσιτές οι-
κιστικές μονάδες και φτιάχναμε
εκατοντάδες πολυτελή διαμερί-
σματα για να καλύψουμε μια στρε-
βλή ζήτηση. Ένας κοινοτικός δεν
θα επιλέξει τη Λεμεσό για την κα-

λοκαιρινή σεζόν, όταν το 60% του
μισθού του θα εξαντλείται στο ενοί-
κιο, ενώ μπορεί να εργοδοτηθεί σε
κάποια άλλη χώρα με ευνοϊκότερα
δεδομένα. Ομοίως δεν θα αναζη-
τήσει εργοδότηση στην ελεύθερη
Αμμόχωστο που λειτουργεί μόνο
έξι μήνες τον χρόνο και δεν αφήνει
λεφτά στην άκρη για τους υπόλοι-
πους.

Όσοι εργοδότες είχαν την οι-
κονομική ευχέρεια απορρόφησαν
το κόστος στέγασης με την αγορά
ή ανέγερση πολυκατοικιών για τους
υπαλλήλους τους. Οι μικροί όμως
είναι σε τραγικό αδιέξοδο. Την πε-
ρίοδο 2017-2020, έγιναν επίσης
σημαντικά βήματα στον κλάδο.
Συντεχνίες και εργοδοτικές οργα-
νώσεις προσπάθησαν να τον κα-
ταστήσουν πιο ελκυστικό. Οι μο-
νάδες φιλοδωρήματος ενωματώ-
θηκαν στον μισθό για να παραμένει
σταθερός στις εναλλαγές της επο-
χικότητας, κατοχυρώθηκε το πεν-
θήμερο και ο κατώτατος μισθός
στις βασικές θέσεις εργασίας, καθώς
και ταμείο προνοίας για όλους, όπου
ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει

την καριέρα στον τουρισμό, έχοντας
εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή συν-
ταξιοδότηση. Την ίδια ώρα, ξενο-
δοχειακές μονάδες, που έχουν διαρ-
κώς ανάγκες από μόνιμο προσω-
πικό, καταβάλλουν μισθούς υψη-
λότερους του κατώτατου και χάρη
στην υψηλή κινητικότητα των ερ-
γαζομένων, παρέχουν τη δυνατό-
τητα ταχείας ανέλιξης σε μεσο-δι-
ευθυντικές θέσεις εργασίας.

Παρά τα πιο πάνω βήματα, κυ-
ριαρχεί ακόμα η δυστοκία στην
εξεύρεση προσωπικού. Οι λόγοι εί-
ναι πολλοί. Πέραν των όσων ανα-
φέρθηκαν πιο πάνω, η εργασία
στον κλάδο είναι βαριά και δύσκολη.
Και εδώ είναι που προτάσσεται συ-
νήθως η απλοϊκή λύση, «δώστε ψη-
λότερους μισθούς να βρείτε προ-
σωπικό». Αυτή η πρόταση θυμίζει
εκείνο το αόρατο χέρι που ευαγ-
γελίζεται μαγικώς και αορίστως να
ισορροπήσει την προσφορά και τη
ζήτηση, λες και δεν επιδρούν άλλοι
εξωγενείς περιορισμοί και στρε-
βλώσεις. Κι αν επιτευχθεί ισορροπία
που θα καθιστά ζημιογόνο τον κλά-
δο, που θα παν οι 40-50 χιλιάδες

εργαζόμενοι; Ποιο είναι το ιδανικό
σημείο ισορροπίας, όταν το μισθο-
λόγιο ενός ξενοδοχείου συχνά ξε-
περνά το 35% των εσόδων. Τα με-
γάλα συγκροτήματα ενδεχομένως
να έχουν ακόμα ορισμένα περιθώ-
ρια αυξήσεων, αλλά τα μικρότερα
συνήθως εγκαταλείπουν τις πολύ-
τιμες ανακαινίσεις των υποδομών
τους με σοβαρό αντίκτυπο στην
ποιότητα, ή μπαίνουν στον φαύλο
κύκλο των All-inclusive. Ταυτόχρο-
να, η πρόταση αυτή είναι ενδεικτική
της προβληματικής νοοτροπίας
μας για τα επαγγέλματα του κλάδου.
Η δουλειά ενός γκαρσονιού μπορεί
μεν να φαντάζει εύκολη για τον
καθένα μας, όμως απαιτεί δεξιότητα
και εμπειρία για να ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις του πελάτη, κυρίως
σε ξενοδοχεία και εστιατόρια πο-
λυτελείας. Ομοίως κι άλλες θέσεις
εργασίας απαιτούν εξειδίκευση,
για τις οποίες ο κλάδος είναι δια-
τεθειμένος να δώσει λεφτά, κι όχι
απλώς να κλείσει τρύπες με ψηλό
κόστος χωρίς αντίκρισμα.

Ένα κλάδο που σωρευτικά συ-
νεισφέρει πέραν του 14% στο ΑΕΠ,

οφείλουμε να τον πάρουμε στα σο-
βαρά. Πρώτα απ’ όλα χρήζει σοβα-
ρού σχεδιασμού σε βάθος πεντα-
ετίας, ώστε να εντοπίσουμε τις
ανάγκες σε κλίνες και προσωπικό.
Παράλληλα, το ΑΞΙΚ πρέπει να ανα-
βαθμιστεί, με διετή/τριετή προ-
γράμματα σπουδών σε θέσεις πρώ-
της γραμμής και σε ξένες γλώσσες,
ώστε να προσελκύσει κοινοτικούς
φοιτητές, διοχετεύοντάς τους μετά
στον κλάδο. Είναι ώρα να εξετά-
σουμε ευκαιρίες για καινοτομίες
και πρωτοτυπίες που θα φέρουν
επενδύσεις. Η κυπριακή κουζίνα
έχει μείνει στάσιμη και παραμελη-
μένη για δεκαετίες, την ώρα που
θα μπορούσε να ήταν το σημείο
αναφοράς για το τουριστικό μας
προϊόν. Αν θέλουμε να ανταγωνι-
ζόμαστε τις γειτονικές χώρες σε
ποιότητα αντί χαμηλές τιμές και
μισθούς, θα πρέπει η εμπειρία που
βιώνει ο επισκέπτης στην χώρα
μας, να αποτελέσει το ανταγωνι-
στικό μας πλεονέκτημα.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονο-
μολόγος.

Οι υγειονομικές μεταγραφές του ΓεΣΥ
Η κάθοδος ιατρικού προσωπικού από Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια – Γιατί εγκαταλείπουν το ΕΣΥ και επιλέγουν Κύπρο
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ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 5

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 5

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙKH 3

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 3

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΕΟΓΝΩΝ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 2

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 1

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 1

ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘOΠΡΟΣΩΠΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

* Κάποιοι ιατροί έχουν διπλή 
ειδικοτητα (διπλογραφίες)

Προσωπικοί ιατροί

Ειδικοί ιατροί

80

411

ΓΙΑ ΕΝHΛΙΚΕΣ 63

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 17

Ελλαδίτες ιατροί εγγεγραμμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας

289 202

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και αφορούν Ελλαδίτες ιατρούς που προσφέρουν υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, σε νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ ή σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

<<<<<<<

491 ιατροί από Ελλάδα
έχουν μετακομίσει επαγ-
γελματικά στην Κύπρο.
Από αυτούς οι 411 ως 
ειδικοί ιατροί και οι 80 
ως προσωπικοί ιατροί. 

Η Κύπρος προσφέρει ένα τρόπο
ζωής παρόμοιο με αυτό της Ελλά-
δας, καλές συνθήκες εργασίας και
μια ικανοποιητική αμοιβή, λέει ο
Λάμπρος Μπουραντάς, αιματολόγος
στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Στις επιλογές μας θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη ότι ο τρόπος που είναι χωρισμένη
πλέον η κοινωνία σήμερα είναι 60% στη
Δεξιά και 40% στην Αριστερά» έλεγε με
νόημα στην τελευταία συνεδρία της Κεν-
τρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛο Άριστος
Δαμιανού. Δηκτική απάντηση σ’ εκείνα
τα μέλη του Σώματος που άφηναν ερω-
τήματα και αιχμές για τις δεξιόστροφες
επιλογές που δημοσιοποιούνται και που
φέρεται να έχει στο τραπέζι του το ΑΚΕΛ.
Ήταν μία δήλωση που παράλληλα απαν-
τούσε στο για ποιο λόγο το ΑΚΕΛ αφενός
βρίσκεται την υστάτη να αλιεύει υποψη-
φίους εκ δεξιών και αφετέρου για ποιο
λόγο δυσκολεύεται να βρει μια δική του
αριστερόστροφη αλλά και με προοπτικές
νίκης υποψηφιότητα.

Τα μαθηματικά της Δεξιάς
Αυτή τη δεξιόστροφη ροπή της κυ-

πριακής κοινωνίας έχουν αποδεχτεί εδώ
και καιρό στην Εζεκία Παπαϊωάννου και
γι’ αυτό τον λόγο υπογραμμίζουν πως θα
πρέπει να κάνουν  υπερβάσεις, αν θέλει
το κόμμα να ανέλθει αυτή τη φορά στην
εξουσία. Μία σύντομη ανασκόπηση των
τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων
επιβεβαιώνουν αυτό τον κανόνα: πως τα
δεξιά κόμματα ενισχύθηκαν τα τελευταία
χρόνια. Μόνο στις εκλογές του 2021 τα
δεξιόστροφα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, Αλ-
ληλεγγύη, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ) έλαβαν το 54%,
ενώ το μόνο καθαρό αριστερό κόμμα, το
ΑΚΕΛ, είδε τα ποσοστά του να υποχωρούν
στο 22,34%. Ακόμα πιο έντονο, στις βου-
λευτικές εκλογές του 2016, όταν στην
υπόλοιπη Ευρώπη λόγω μνημονίων άν-
θιζαν αριστερά κινήματα, τα κόμματα
της Δεξιάς συγκέντρωναν το 64,46% ενώ
το ΑΚΕΛ είχε υποστεί την πρώτη του με-
γάλη πτώση με ποσοστό 24,93%. Στο ίδιο
πλαίσιο και οι προεδρικές εκλογές, τόσο
το 2013 όσο και το 2016. Όχι μόνο γιατί
εξελέγη δύο φορές πανηγυρικά ο Νίκος
Αναστασιάδης, αλλά το ΑΚΕΛ καρδιο-
χτύπησε δύο φορές ενώπιον του κινδύνου
του αποκλεισμού. Ο υποψήφιος του «δε-
ξιόστροφου» ενδιάμεσου χώρου Γιώργος
Λιλλήκας έχασε το εισιτήριο για τον β΄
γύρο με διαφορά 2% από τον υποψήφιο
της Αριστεράς Σταύρο Μαλά, ενώ ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος το 2018 για πέντε
περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Στο ΑΚΕΛ
αυτή τη φορά νιώθουν πως κτυπά το
τρίτο κουδούνι –ο κίνδυνος δηλαδή απο-
κλεισμού από τον β΄ γύρο–και γι’ αυτό
τον λόγο επιμένουν να εξαντλήσουν τις
πιθανότητές τους για συνεργασίες. Συ-
νεργασίες που προϋποθέτουν μία πιο δε-
ξιόστροφη προσέγγιση και έναν υποψήφιο
που θα ικανοποιεί τις κύριες ανησυχίες
της κοινωνίας, αλλά και των υπόλοιπων
κομμάτων: ότι δηλαδή δεν θα υπάρξουν
πειραματισμοί στην οικονομία.  

Με ιστορικό
Δεν είναι βεβαίως σημερινή πρωτο-

τυπία η εξεύρεση υποψηφίου από τη
Δεξιά ούτε κύριο απότοκο της διακυβέρ-
νησης Χριστόφια, όπως υποστηρίζουν
πολλοί. Το ΑΚΕΛ ανέκαθεν έστρεφε το
βλέμμα σε κεντροδεξιούς υποψηφίους
και με αυτή την τακτική κατάφερε να
ενισχυθεί. Από την υποψηφιότητα Ιωάννη
Κληρίδη, σε αυτήν του Μακαρίου, του
Σπύρου Κυπριανού, του Γιώργου Ιακώβου,
του Τάσσου Παπαδόπουλου, ακόμα και
του Γιώργου Βασιλείου που θεωρείται
για πολλούς ΑΚΕΛικούς ιδανική. Δεξιό-
στροφη αν επικεντρωθούμε στις οικο-
νομικές πολιτικές που εφάρμοσε και αν
αγνοήσουμε πλήρως το αριστερό παρελ-
θόν της οικογένειας Βασιλείου. Ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου ήταν θιασώτης της πολι-

τικής των συνεργασιών με κόμματα του
Κέντρου και το ίδιο έπραττε και ο Δημή-
τρης Χριστόφιας. Το σκεπτικό ήταν πως
έτσι θα μπορέσουν να αποκτήσουν κόκ-
καλο σε μία συντηρητική και δεξιόστροφη
κοινωνία. Καθόλου τυχαίο ότι το ΑΚΕΛ
είχε την πρωτοτυπία, να είναι κόμμα
εξουσίας και παράλληλα να δηλώνει κομ-
μουνιστικό κόμμα. Σε αυτό βεβαίως συ-
νέβαλε και το γεγονός ότι στην Κύπρο
σε αντίθεση με άλλες χώρες δεν υπήρξε
ένα ισχυρό σοσιαλιστικό κόμμα, με το
ΑΚΕΛ να έχει λίγο πολύ τη θέση του. Όσο
κι αν στο ΑΚΕΛ υπάρχει αυτή τη στιγμή
η αμηχανία για τη στήριξη του Νικόλα
Παπαδόπουλου, τα μαθηματικά καταδει-
κνύουν πως το 2001 –όταν δηλαδή άρχισε
να κτίζεται το έδαφος για την «τριμερή»–
το ΑΚΕΛ κατέγραφε πρωτιά με ποσοστό
34%, ενώ το 2006, ενόσω δηλαδή ήταν
στη συγκυβέρνηση 31%.

Περίπτωση Χριστόφια και ρήξη
Μία ενίσχυση ποσοστών που έκανε

το κόμμα να διεκδικήσει τελικώς για πρώ-
τη και τελευταία φορά στη συνέχεια με
τον αρχηγό του κόμματός του τον  Δη-
μήτρη Χριστόφια. Η οικονομική κρίση

σε συνδυασμό με το Μαρί οδήγησαν το
ΑΚΕΛ και στην απομόνωση από τα υπό-
λοιπα κόμματα, αλλά και στην υποχώρηση
ποσοστών. Όμως ακόμη και την ένδοξη
περίοδο του Χριστόφια, όταν ο ίδιος κα-
τέγραφε πολύ ψηλά ποσοστά δημοτικό-
τητας και διεκδικούσε την προεδρία, το
κόμμα της Αριστεράς υπογράμμιζε παντού
ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί το σοσια-
λιστικό μοντέλο διακυβέρνησης, αλλά
πως θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική
με τους προκατόχους του. 

Η πολεμική που δέχτηκε το κόμμα της
Αριστεράς, μετά και τη διακυβέρνηση
Χριστόφια, έκανε το κόμμα να κλείσει,
να οδηγηθεί στην εσωστρέφεια και να
διεκδικεί ιδεολογική καθαρότητα. Όχι

τυχαία, αν ληφθεί υπόψη πως η «τριμερής»
διαλύθηκε, ενώ ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ακολου-
θούσαν μάλλον επιθετική πολιτική έναντι
στο ΑΚΕΛ. Αυτό σε συνδυασμό με τις με-
τέπειτα εξελίξεις στο Κυπριακό –με τα
δύο κόμματα αλλά και τις νέες ηγεσίες
Κυπριανού-Παπαδόπουλος να έχουν σα-
φείς διαφορές– οδήγησε στην πλήρη
ρήξη. Ρήξη που απέκλειε την όποια συ-
νεργασία των δύο με κοινό υποψήφιο. 

Η αλλαγή σκυτάλης από τον Άντρο
Κυπριανού στον Στέφανο Στεφάνου, αλλά
και οι καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα
με την πτώση ποσοστών έδειξε αμέσως
και τις σαφείς διαφορές των δύο ηγετών.
Ο Άντρος Κυπριανού επιθυμούσε συνερ-
γασία με Κινήματα και Πρωτοβουλίες
υπέρ της λύσης, βλέποντας με σχετική
επιφύλαξη τον Ενδιάμεσο, ο Στέφανος
Στεφάνου έδειξε από την αρχή την επι-
θυμία του για άνοιγμα προς το Κέντρο,
παραδεχόμενος και τους λάθος χειρισμούς
των δύο κομμάτων για την προεδρία της
Βουλής. Η διαφορά νοοτροπίας φάνηκε
και από την πρωτοβουλία που ανέλαβε
ο Άντρος Κυπριανού να προετοιμάσει
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
για το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του.
Μία υποψηφιότητα που σίγουρα δεν θα
προκαλούσε αντιδράσεις σε στελέχη που
επιδιώκουν καθαρότητα, αλλά με σοβαρό
ρίσκο να χαθεί η προοπτική νίκης, αν
λάβει κανείς υπόψη πως ελάχιστες ήταν
οι παρεμβάσεις του και το έρεισμά του
στην κοινωνία. Ο Στέφανος Στεφάνου
από την άλλη ξεκαθάρισε από την αρχή
πως στόχος είναι οι υπερβάσεις και η συ-
νεργασία με άλλους. 

Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε και
το όνομα του Γιώργου Παμπορίδη, το
οποίο λόγω της ρήξης του με την κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη αλλά και την υλοποί-
ηση του ΓεΣΥ, σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ,
θεωρήθηκε από το κόμμα πως έχει πιθα-
νότητες ευρύτερης υποστήριξης αλλά
και προοπτικής νίκης. Το όνομά του δεν
έφυγε από το τραπέζι στο τελευταίο Πο-
λιτικό Γραφείο που διεξήχθη, ωστόσο
υπάρχει πλέον αμηχανία για τις αντιδρά-
σεις που προκάλεσε. 

Πώς το ΑΚΕΛ έμεινε
χωρίς αριστερή εφεδρεία 
Για ποιο λόγο οι συζητήσεις επικεντρώνονται γύρω από πρόσωπα της Δεξιάς για τις προεδρικές

Πού είναι
οι Αριστεροί;

Την ώρα πάντως που ο ΔΗΣΥ τείνει
προς τη διάσπαση, καθώς Αβέρωφ
Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης
θα είναι υποψήφιοι για την προ-
εδρία της Δημοκρατίας, την ώρα
που στελέχη του ΔΗΣΥ συνωστίζον-
ται για την προεδρία του ΔΗΣΥ και
για άλλα αξιώματα, μέρος της ΑΚΕ-
Λικής βάσης διερωτάται γιατί το
ΑΚΕΛ δεν έχει καταφέρει να έχει
χρυσές αριστερές εφεδρείες για το
2023 και αναγκάζεται να αλιεύει
υποψηφίους από την ευρύτερη Δε-
ξιά. Το ΑΚΕΛ άλλοτε αποτελούσε
φυτώριο προσωπικοτήτων, ανθρώ-
πων του πολιτισμού, του συνδικαλι-
σμού και της πολιτικής. Σήμερα το
ΑΚΕΛ έχει ήδη ανανεωθεί σε όλα τα
σώματα με νέα στελέχη και βέβαια
υπάρχουν αρκετά στελέχη καταρτι-
σμένα με ιδεολογικοπολιτικό υπό-
βαθρο. Αυτό που θα πρέπει ωστόσο
να απαντηθεί είναι αν το ιδεολογικο-
πολιτικό υπόβαθρο, η αριστερή ιντε-
λιγκέντσια είναι αρκετή για να προ-
σεγγίσει την ευρύτερη κοινωνία. Σε
μία εποχή που τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης επικρατούν, που τα ΜΜΕ
κτίζουν προφίλ και δημιουργούν
star system, η Δεξιά ξέρει να παίζει
το παιχνίδι  αυτό εύκολα. Αυτό, σε
συνδυασμό με το ότι τα στελέχη της
Δεξιάς σε αντίθεση με αυτά του
ΑΚΕΛ ανέκαθεν βρίσκονταν κοντά
στο οικονομικό κατεστημένο, το
οποίο επιδιώκει οικονομική σταθε-
ρότητα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο
ΔΗΣΥ κτίζει προφίλ στα ΜΜΕ και
βρίσκεται κοντά στους οικονομικούς
παράγοντες στο ΑΚΕΛ, αντί να κτί-
ζουν το προφίλ των στελεχών τους
και να τα προβάλλουν προς την κοι-
νωνία, συζητούν αν πρέπει να έχουν
σελίδα στο facebook, ή αν η προβο-
λή προσωπικών θέσεων και δραστη-
ριοτήτων τους αποτελεί παραγοντι-
σμό, οδηγώντας τα στην εσωστρέ-
φεια. Η εσωστρέφεια βεβαίως δεν
περιορίζεται στα στελέχη, καθώς
και στον ευρύτερο χώρο το ΑΚΕΛ
δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει
μία ευρεία ομάδα αριστερών προ-
σωπικοτήτων. Η μέθοδος των Νέων
Δυνάμεων που είχε δημιουργηθεί
επί Δημήτρη Χριστόφια δεν βοηθά
προς αυτή την κατεύθυνση. Φάνηκε
άλλωστε επί Γιώργου Λιλλήκα, Κύ-
πρου Χρυσοστομίδη, Χριστόδουλου
Βενιαμίν, Ανδρέα Φιλίππου, ενώ οι
δυσκολίες εντοπίζονται και σήμερα
με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Σε αν-
τίθεση με τους αριστίνδην του ΔΗ-
ΣΥ, οι οποίοι εντάσσονται τη δεύτε-
ρη πενταετία στο κόμμα, το ΑΚΕΛ
δεν έχει προοπτική ένταξης των
προσωπικοτήτων της Αριστεράς, με
αποτέλεσμα μόλις τελειώσει η θη-
τεία τους να ολοκληρώνεται και η
συνεργασία τους. Άλλες φορές
αναίμακτα και άλλες επώδυνα. Η
αναθεώρηση του συστήματος των
Νέων Δυνάμεων ενδεχομένως να
βοηθήσει το κόμμα να ανοίξει στην
κοινωνία και παράλληλα να αποκτή-
σει μία λίστα από προσωπικότητες
που θα έχουν προοπτική εκλογής.
Μέχρι τότε αντιλαμβάνονται στο
ΑΚΕΛ πως θα πρέπει να εντοπίσουν
εκείνο τον υποψήφιο που δεν θα
ενοχλήσει τα αριστερά αντανακλα-
στικά της βάσης, αλλά παράλληλα
θα έχει προοπτική νίκης. Οι κινήσεις
της αντιπολίτευσης δεν θα είναι πε-
ρίπατος στο δάσος, ούτε εύκολη κα-
τάληξη. Πολλά σημεία θα μετρή-
σουν πέραν της ιδεολογικοπολιτικής
κατεύθυνσης του υποψηφίου, κα-
θώς σε αντίθεση με το 2003, όταν η
ισχυρή «τριμερής» εξέλεξε τον Τάσ-
σο Παπαδόπουλο από την πρώτη Κυ-
ριακή, η πρόσθεση των ποσοστών
που έλαβαν όλα αυτά τα κόμματα
κατά την τελευταία εκλογική αναμέ-
τρηση δεν καταφέρνει να συγκεν-
τρώσει καν πλειοψηφία. 

<<<<<<

Η Δεξιά κατάφερε μέσω so-
cial media και ΜΜΕ να δημι-
ουργήσει ένα star system, τη
στιγμή που στο ΑΚΕΛ συζη-
τούν περί παραγοντισμού
και βλέπουν τις Νέες Δυνά-
μεις να αποδυναμώνονται.

<<<<<<

Σε μία δεξιόστροφη
κοινωνία, το ΑΚΕΛ
ανέκαθεν έκανε συμμαχίες
με την κεντροδεξιά.

Το ΑΚΕΛ επί Άντρου Κυπριανού είχε οδηγηθεί στην εσωστρέφεια λόγω της πολεμικής που δέχτηκε για τη διακυβέρνηση Χριστόφια, σή-
μερα ο Στέφανος Στεφάνου επιδιώκει να ανοίξει στην ευρύτερη κοινωνία και υπογραμμίζει την ανάγκη υπερβάσεων.
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Άλλος για προεδρία του ΔΗΣΥ
Το κοστούμι του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
του Αβέρωφ Νεοφύτου, έλεγε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στον «Πολίτη» ο
υπουργός Συγκοινωνιών Γιάννης Καρού-
σος. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε αν ενδια-
φέρεται για την προεδρία του ΔΗΣΥ,ανέ-
φερε πως προτεραιότητά του στον Δημο-
κρατικό Συναγερμό είναι η εκλογή του
Αβέρωφ Νεοφύτου στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας το 2023 και όχι η προεδρία του
ΔΗΣΥ. Αυτό βεβαίως που λέγεται στα πηγα-
δάκια είναι πως οι δηλώσεις του Γιάννη Κα-
ρούσου δεν είναι καθόλου τυχαίες. Ούτε
βεβαίως η χρονική συγκυρία. Είναι έτοιμος,
όπως λένε, να διεκδικήσει την Προεδρία
του ΔΗΣΥ. Σου λέει τόσοι θέλουν, εγώ γιατί
όχι; Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει και το δα-
κτυλίδι από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, δεδο-
μένου ότι στον ΔΗΣΥ, έτσι έμαθαν πλέον να
χρίζονται πρόεδροι του εν λόγω κόμματος.

••••
Η περίπτωση της Αννίτας
Βεβαίως εκτός από την πλήρη προσήλωση
του Γιάννη Καρούσου στον Αβέρωφ Νεο-
φύτου, φαίνεται πως και η Πινδάρου έχει
μπει σε πλήρη διάταξη για τις προεδρικές
εκλογές. Τόσο που φέρνει σε δύσκολη θέ-
ση στελέχη για το κράξιμο που τρώνε. Εν-
δεικτικό αυτό που προκλήθηκε με την
απόφαση της Πινδάρου να αναλάβει τον
συντονισμό της επαρχίας Λάρνακας η πρό-
εδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Μετά
τον σάλο, η ίδια έσπευσε στο παρασκήνιο
να διαψεύσει μία τέτοια πληροφόρηση και
να αφήσει τους δημοσιογράφους εκτεθει-
μένους ως αναξιόπιστους. Για καλή τύχη
των συναδέλφων ο εκπρόσωπος Τύπου
Δημήτρης Δημητρίου πρόλαβε και βγήκε
δημοσίως και επιβεβαίωσε πως η κυρία
Δημητρίου θ’ αναλάμβανε συντονιστικό
ρόλο στην επαρχία Λάρνακας. Για το όλο
συμβάν, ακούστηκαν διάφορα, ότι δηλαδή
η Πινδάρου παγίδευσε την Αννίτα Δημητρί-
ου στο να αναλάβει συντονιστικό ρόλο,
ενώ άλλοι σημειώνουν πως απλώς η ίδια
δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί. Πάντως,
ενώ υπήρξαν διαρροές πως θα βγει ανα-
κοίνωση για το θέμα τη Δευτέρα που πέ-
ρασε, επέλεξαν να τηρήσουν σιγήν ιχθύος
για το όλο ζήτημα. Η στήλη πάντως έχει
την άποψη πως η Αννίτα Δημητρίου είχε
δύο επιλογές: να αναδιπλωθεί και ν’ απο-
λογηθεί μετά τις αντιδράσεις, αν αυτό
ένιωθε, ή να εμμείνει στην απόφαση να

αναλάβει τον ρόλο που ανέλαβε εξαρχής
ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια ξέρει πολύ κα-
λά να διαχωρίζει τους δύο ρόλους (τον
κομματικό και τον θεσμικό). Το να διαψεύ-
δει την είδηση προκαλώντας πρόβλημα
στους συναδέλφους που το ανακαλύψαν
όζει παλαιοκομματισμού και σε αυτά δεν
θα πρέπει να μας συνηθίσει.

••••
Τα συναπαντήματα
Μεγάλη συνάθροιση υπήρξε την προηγού-
μενη εβδομάδα σε γνωστό εστιατόριο της
Λευκωσίας. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος είχε πάει για γεύμα με τους
στενότερους του συνεργάτες που δεν είναι
άλλοι από την αδελφή του Αναστασία και
τον βουλευτή Λευκωσίας Χρύση Παντελί-
δη. Το τι συζήτησαν είναι άγνωστο. Εκεί

όμως συναντήθηκαν με τον πρώην υπουρ-
γό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη αλλά και με
τον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος είχε συ-
νάντηση με οικονομικό παράγοντα.

••••
Παίζει ο Αδάμου; 
Συνάντηση είχε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ και με τον
τέως πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου.
Όπως μαθαίνουμε στη συνάντηση, συζητή-
θηκαν διάφορα και ζητήθηκε η άποψη του
κ. Αδάμου για το πώς πάει το κόμμα. Το
ερώτημα είναι αν η Εζεκία Παπαϊωάννου
σκέφτεται πλέον το ενδεχόμενο να προτά-
ξει την υποψηφιότητα Αδάμου στη συνάν-
τηση που θα έχει με τον πρόεδρο του ΔΗ-
ΚΟ. Ο κ. Αδάμου χαίρει ιδιαίτερης εκτίμη-
σης στον ενδιάμεσο χώρο και θα μπορούσε
να συγκεντρώσει εύκολα την ΕΔΕΚ και τους

Οικολόγους. Θετικά θα μπορούσε να τον
δει και το ΔΗΚΟ, δεδομένου ότι θα είναι
Πρόεδρος πενταετίας. Λέτε να το σκέφτον-
ται ήδη στο ΑΚΕΛ; 

••••
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Σάλος προκλήθηκε στην κατά τα άλλα βα-
ρετή Ολομέλεια της Βουλής την περασμέ-
νη Πέμπτη. Αφορμή η τροπολογία που κα-
τέθεσε η Δημοκρατική Παράταξη και στην
οποία επέμεινε μέχρι τέλους. Η τροπολο-
γία αφορούσε τα προσόντα που θα έπρεπε
να έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού. Η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε
πως απαραίτητο προσόν είναι να έχει
σπουδές στη Νομική. Για κάποιο λόγο η ΔΗ-
ΠΑ επέμεινε πως τα προσόντα πρέπει να
ανοίξουν και να περιληφθούν οικονομικές

σπουδές. Η θέση τους βεβαίως δεν πέρα-
σε, αλλά όλοι οι παρευρισκόμενοι αντιλή-
φθηκαν ποιο πρόσωπο που βρισκόταν στην
αίθουσα προσέβλεπε η ΔΗΠΑ να βολέψει
στην εν λόγω θέση. 

••••
Αντικειμενικό και κρατικό
Καθήκοντα γενικού διευθυντή του ΡΙΚ
αναλαμβάνει ο Θανάσης Τσώκος από τη
Δευτέρα. Ήδη στο ίδρυμα τον έχουν καλω-
σορίσει, καθώς είναι παλιός γνώριμος του
κρατικού καναλιού. Αυτό που είδαμε με εν-
διαφέρον βεβαίως είναι το βιογραφικό
του. Το οποίο περιορίζεται στο ότι είναι επι-
χειρηματίας και μέλος του Πολιτικού Γρα-
φείου του ΔΗΣΥ. Καταγράφηκε, λοιπόν, το
πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το αν-
τικειμενικό και κυρίως κρατικό κανάλι. 

Στον κύκλο των κομματικών διαπιστευτηρίων

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

Βόμβα (1)
Μια βόμβα κρατά στα χέρια του το Υπουργι-
κό εδώ και λίγες εβδομάδες και προσπαθεί
να τη διαχειριστεί. Η αίτηση για ένταξη στη
ζώνη Schengen που το ίδιο αποφάσισε επί
υπουργίας του μικρού Νίκου φαίνεται πως
γύρισε μπούμερανγκ. Φήμες λένε πως
έφοδος ομάδας αξιολόγησης της ζώνης
Schengen που έγινε στην πρεσβεία μας στη
Ρωσία μας έπιασε… κοιμώμενους, να παρα-
βιάζουμε τα πρωτόκολλα της Ε.Ε. στις εκδό-
σεις βίζας. Η συνέχεια αναμένεται με μεγά-
λο ενδιαφέρον, μιας και ένας από τους λό-
γους που είχαμε τα τελευταία χρόνια σχε-
δόν ένα εκατομμύριο τουρίστες από το ξαν-
θό γένος, ήταν αυτές οι «διαδικασίες». Ακό-
μη μια τάτσα έρχεται, και μάλιστα σε περίο-
δο επιστροφής του ψυχρού πολέμου. 

Βόμβα (2)
Επιβεβαιωμένες πληροφορίες της στήλης
μιλούν για ποινική έρευνα πολιτευτή/ριας
που αναφέρεται σε ροζ δραστηριότητες στο
διαδίκτυο. Μάλιστα, από την Εισαγγελία
διαμηνύουν πως «όποιος θεωρεί πως μπο-
ρεί να σταματήσει τη διαδικασία ζει σε άλλη
χώρα». Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέ-
ρον, όπως και το πόρισμα, αφού ενδεχομέ-
νως να καθορίσει και πολιτικές εξελίξεις. 

Οι αντοχές του Φούλη
Εβδομάδα εξελίξεων αρχίζει, με τα κόμμα-
τα και τους υποψήφιους να προετοιμάζον-
ται για σοβαρές αποφάσεις. Ο Φούλης, ως
μοναδικός κομματικός υποψήφιος μέχρι
στιγμής (αναμένεται η τυπική επιβεβαίωση
εντός Μαρτίου), προχωρεί με δυναμισμό.
Επόμενο βήμα θα είναι η προσπάθεια για
συσπείρωση στις τοπικές ομάδες της βά-
σης με τη βοήθεια βεβαίως πρωτοκλασά-
των στελεχών. Μ’ ενδιαφέρον αναμένονται
οι πρώτες δημοσκοπήσεις Μαρτίου, οι
οποίες θα καταγράψουν και αν αποδίδουν
οι προσπάθειες του μεγάλου αρχηγού. 

Η δημοσκόπηση του Πρίγκιπα
Από την άλλη, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ ετοιμάζον-
ται για καθοριστικές διαπραγματεύσεις αυ-

τή την εβδομάδα. Στόχος είναι να ξεκαθα-
ρίσει ένα νέο μίνιμουμ πρόγραμμα συνερ-
γασίας και βεβαίως το όνομα του… μωρού.
Ο πρίγκιπας Νικόλαος προωθεί τη δική του
υποψηφιότητα, με απόφαση των κομματι-
κών του οργάνων. Ο Στέφανος δείχνει να
μην είναι πια τόσο αρνητικός να συζητήσει
την υποψηφιότητα Παπαδόπουλου, ύστερα
και από παροτρύνσεις που δέχθηκε από
ιστορικά στελέχη του ΑΚΕΛ, από την άλλη ο
δρόμος για τη στήριξη Νικόλα παραμένει
μακρύς και τραχύς. Οι αντιδράσεις εξακο-
λουθούν να είναι πολλές και έντονες. Μια
πληροφορία που έχω είναι ότι σε μία από

τις πρώτες συναντήσεις μεταξύ Νικόλα και
Στέφανου ενδέχεται να πέσει στο τραπέζι
και μία δημοσκόπηση που για τον Νικόλα
σημαίνει πολλά.

Eπανεμφάνιση Χριστοδουλίδη
Η επανεμφάνιση του Νίκου Χριστοδουλίδη,
που η σύντομη περίοδος της αφάνειας φαί-
νεται να του κακοφάνηκε, είναι θέμα ημε-
ρών. Η λειτουργία του πολιτικού του γρα-
φείου σε πολύ σύντομο χρόνο, η οποία
όπως πληροφορούμαι θα συνδυαστεί με
δράσεις και εκδηλώσεις που θα δίνουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στον τέως ΥΠΕΞ, κρί-

θηκε απαραίτητη. Πηγή μου που γνωρίζει
με ενημέρωσε ότι ο Χριστοδουλίδης το πή-
ρε βαριά που χάθηκε για λίγο από τα φώτα
της δημοσιότητας, αφού είναι πια ξεκάθα-
ρο ότι θα είναι υποψήφιος. 

Πάντως, πρόσφατη δημοσκόπηση που
έφτασε κοντά του δείχνει ότι τα ποσοστά
που καταγράφει είναι «αρκετά ικανοποιητι-
κά». Ωστόσο, «είναι μεγάλο το άγχος και η
αγωνία εάν τα ψηλά ποσοστά θα συνεχί-
σουν μετά την πρόσφατη δραστηριοποίηση
της Πινδάρου και τις αποφάσεις που ανα-
μένεται να ληφθούν από ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ»,
μου ανέφερε η πηγή μου.

Η κηδεία
Επαφές για τις προεδρικές άρχισε ο Σιζό
με την βάση της ΕΔΕΚ. Όχι για τις προεδρι-
κές του καταταλαιπωρημένου κόμματός
του, αλλά για τις προεδρικές του κράτους
το 2023. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, ο
ίδιος ο Σιζό ανέφερε μετά τις πρώτες συ-
ναντήσεις ότι η βάση της ΕΔΕΚ ευνοεί αυ-
τόνομη κάθοδο στις προεδρικές, υπονοών-
τας βεβαίως με τον ίδιο.

Στέλεχος του κόμματος που άκουσε την
αναφορά του τη χαρακτήρισε ως το πιο
σύντομο ανέκδοτο που άκουσε τελευταία.
Διερωτήθηκε εάν αυτή μπορεί να έχει
οποιαδήποτε χρησιμότητα στην περίοδο
που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τα
όσα έχει περάσει η ΕΔΕΚ. Όπως είπε, «Ού-
τε καν ως διαπραγματευτικό χαρτί μπορεί
να λειτουργήσει η αυτόνομη κάθοδος,
αφού οι επαφές της ΕΔΕΚ γίνονται μόνο με
το ΔΗΚΟ και αυτές χωρίς ιδιαίτερο κέφι.
Με τους υπόλοιπους, λόγω προϊστορίας,
δεν μπορεί να έχει πάρε-δώσε, παρά τις
αναφορές του Σιζόπουλου ότι μπορεί να
συζητήσει με όλους εκτός  από το ΕΛΑΜ. 

Άντε να έχει και μια-δυο εθιμοτυπικές συ-
ναντήσεις με το ΑΚΕΛ και τη ΔΗΠΑ», ανέ-
φερε. Υποστήριξε δε ότι η αυτόνομη κάθο-
δος της ΕΔΕΚ θα έπρεπε να τρομάζει τον
Σιζόπουλο, ο οποίος δεν θα ήθελε με τίπο-

τα να αποκαλυφθούν τα ποσοστά που θα
βγάλει η κάλπη. «Εκείνο που είναι σίγουρο
είναι πως η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται με καμία
δύναμη να κατέλθει αυτόνομα στις προ-
εδρικές. Όλοι γνωρίζουν πως θα στηρίξει
κάποιον άλλον υποψήφιο, μια λύση που
βολεύει πολύ», κατέληξε.

Ποιος θα πληρώσει;
Η νέα αναμπουμπούλα για το χαλλούμι δεν
πρόκειται να βγει σε καλό για κάποιους.
Από τη μία, είναι η ανάγκη προστασίας του
ως εμβληματικού εξαγωγικού προϊόντος
ΠΟΠ, από την άλλη είναι η διασφάλιση της
βιωσιμότητας των βιομηχανιών και βιοτε-
χνιών των αγελαδοτρόφων και των αιγο-
προβατοτρόφων. Η ποσόστωση και οι προ-
διαγραφές του προϊόντος έγιναν ξανά θέμα
αντιδικίας, λίγους μόνο μήνες μετά την κα-
τοχύρωσή σου ως ΠΟΠ. Αιτία το ποσοστό
51% αιγοπρόβειου γάλακτος που απαιτείται
για την παρασκευή του ώστε να ονομάζεται
χαλούμι. Εμείς οι ίδιοι ζητούμε χαμηλότερο
ποσοστό αιγοπρόβειο γάλα και διεκδικού-
με αλλαγές σε όσα αποφασίστηκαν, ύστε-
ρα από μια τεράστια και χρονοβόρα διαδι-
κασία. Εν ολίγοις θέλουμε να επιτραπεί
στους εαυτούς μας να παράγουμε χαλλούμι
που να μην είναι… χαλλούμι αλλά κάτι λιγό-
τερο. Η χρονική στιγμή της ανακίνησης του
θέματος, στην προεκλογική περίοδο, φαί-
νεται σε κάποιους ακόμα πιο πονηρή.

Σημαντικός οικονομικός παράγοντας, γνω-
στός και για τις πολιτικές του αναλύσεις, μι-
λώντας προχθές σε πηγαδάκι με πολιτικούς
προέβλεψε: «Να δείτε που στο τέλος κά-
ποιος θα την πληρώσει αυτή την ιστορία.
Κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο
πολλών τελευταία».

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι στην Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου υπήρξε πρόσφατα μια άτυπη προ-
σπάθεια προσέγγισης της Ειρήνης Χαρα-
λαμπίδου με συγκεκριμένη «προσφορά»
ώστε να μειώσει την έντονη δημόσια κριτι-
κή της στις διεργασίες του ΑΚΕΛ για τις
προεδρικές;

Δύο βόμβες και μία κηδεία

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η Επίτροπος Υγείας έδωσε ένα ση-
μαντικό αγώνα την περασμένη Πέμ-
πτη στην ανεπίσημη σύνοδο που διε-
ξήχθη στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας.
Οι υπουργοί Υγείας των 27 κρατών
μελών αναμένεται να δεσμευθούν
ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις
εργασίες που διεξάγει η Κομισιόν
για την περαιτέρω ενίσχυση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Υγείας στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση Υγείας είναι μία πρω-
τοβουλία της Στέλλας Κυριακίδου και
ένα προσωπικό της στοίχημα. 

Στέλλα Κυριακίδου

«Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» (Ματθ. κβ΄ 37-39)

Καλά, εμάς τις μας λείπει;
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Αν η συντήρηση των πολιτικών μύθων αφο-
ρούσε τους μοιραίους πρωταγωνιστές της κυ-
πριακής τραγωδίας δεν θα αποτελούσε παρά
μια ακόμα υποσημείωση της ψυχροπολεμικής
περιόδου. Τότε που ο κόσμος ήτανε μοιρα-
σμένος σε άσπρο και μαύρο, χωρίς γκρίζες

ζώνες και ερωτηματικά. Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 άλ-
λωστε, η πολιτική των κατακτημένων βεβαιοτήτων κυριάρχησε
συντριπτικά. Ώσπου κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’80
ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και στη δύση της κατέρρευσαν
με πάταγο όλα. Οι ιερές αγελάδες γκρεμοτσακίστηκαν πάνω
από τα ερείπια της Ιστορίας και όποιοι επιμένουν να τις υπε-
ρασπίζονται φλερτάρουν με τη γραφικότητα. Ιδιαιτέρως
όταν κραδαίνουν τη σπάθα της πολιτικής ορθότητας. 

Αν δεν έχεις πολιτικά επιχειρήματα, το εύκολο είναι να
κρυφτείς πίσω από αυτόν τον νέο καθωσπρεπισμό. Για την
υπεράσπιση των θεσμών τάχαμου  ή ακόμα χειρότερα ενάντια
στις διακρίσεις. Δύο παραδείγματα από την πρόσφατη επι-
καιρότητα θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το μέγεθος
της υποκρισίας που κρύβεται πίσω από τον φερετζέ της πο-
λιτικής ορθότητας. Το πρώτο αφορά στην εμπλοκή της προ-
έδρου της Βουλής στην προεκλογική καμπάνια του Αβέρωφ
Νεοφύτου ως «επιτελάρχης Λάρνακας». Δεν έχει νόημα να
σχολιάσουμε τις διαψεύσεις, γιατί όπως πολλές φορές είπαμε,
ο τόπος είναι μικρός και γνωριζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι
η συμπαθέστατη κατά τ’ άλλα Αννίτα Δημητρίου έθεσε τον
εαυτό της στη διάθεση του κομματικού της μέντορα. Όταν
έπεσε το μεγάλο κράξιμο στα Social Media, για ευτελισμό
του θεσμικού της ρόλου, τότε άρχισαν οι διαψεύσεις. Το εν-
διαφέρον ξεκινά από το σημείο όπου κάποιοι, από υπερβάλ-
λοντα ζήλο προφανώς, ανέλαβαν ρόλο συνηγόρου υπερά-
σπισης. Όπως ο Μιχάλης Σοφοκλέους για παράδειγμα, ο
οποίος με τον γνωστό του οίστρο (μην ξεχνάμε και τις κορώνες
για Χριστοδουλίδη) έγραψε το εξής αμίμητο στο Twitter: «Η
επίθεση εναντίον της Αννίτας Δημητρίου είναι καθαρό
απότοκο ηλικιακού, φυλετικού και κομματικού “ρατσισμού”.
Η θέση ΠτΒ είναι αμιγώς πολιτική. Ουδείς (και ορθά) δεν θα
έθετε τέτοιο ζήτημα εάν ΠτΒ ήταν ο κ. Άντρος Κυπριανού,
ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος ή ακόμη και ο Αβέρωφ Νεοφύτου». 

Αυτό το «απότοκο ηλικιακού και φυλετικού ρατσισμού»
αποτελεί την επιτομή της δικτατορίας της πολιτικής ορθό-
τητας. Να μην τολμήσουμε να κάνουμε κριτική ή ακόμα
χειρότερα σάτιρα, γιατί διαφορετικά θα χαρακτηρισθούμε
ρατσιστές. Μου έτυχε μια τέτοια καραμπινάτη περίπτωση
όταν η τέως υπουργός Δικαιοσύνης με κατηγόρησε για μι-
σογυνισμό. Επειδή υποστηρίζω ότι η συγκεκριμένη είναι
για τα πολιτικά μπάζα, αυτομάτως μισώ τις γυναίκες ή είμαι
ρατσιστής ή κάτι εξίσου καταγέλαστο. Το επιχείρημα ότι
θεωρώ τη Γιολίτη φαιδρή πολιτική προσωπικότητα προφανώς
δεν την έπεισε. Αλλά τότε γιατί δεν πήρε η μπάλα του «μι-
σογυνισμού» μου και άλλες γυναίκες υπουργούς, όπως οι
κυρίες Αιμιλιανίδου, Ανθούση ή Δράκου; Να το κάνουμε
λιανά, λοιπόν, ώστε να το αντιληφθούν και οι θιασώτες των
θεωριών συνωμοσίας: Όσοι κρίναμε αρνητικά την Γιολίτη
δεν το κάναμε γιατί ήταν γυναίκα, αλλά γιατί δεν γέμιζε
την καρέκλα. Όπως και η κριτική στην Αννίτα Δημητρίου
δεν ήταν «απότοκο ηλικιακού και φυλετικού ρατσισμού»,
αλλά η υγιής αντίδραση σε κάτι που υπονομεύει τον ρόλο
της ως προέδρου της Βουλής.

Η τελευταία πινελιά στη στρεβλότητα περί πολιτικής ορ-
θότητας ήταν οι αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση του
βίντεο με τον Νίκο Αναστασιάδη. Η ενέργεια «συνιστά δείχτη
ανηθικότητας, αισχρότητας και προστυχιάς» δήλωσε μαι-
νόμενος ο Γιάννης Καρεκλάς με τον γνωστό του στόμφο.
Υπονομεύει τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, κρά-
τησαν το ίσο οι γνωστές κλαίουσες στα κοινωνικά δίκτυα.
Έλεος, είναι η ψύχραιμη απάντηση και εξηγούμαι: Όταν
ένας Πρόεδρος λέει ότι «χέστηκε» αν θα τον ψηφίσει ο λαός
σημαίνει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι βαθιά πολιτικό. Αφορά
στον πολιτικό ζαμανφουτισμό, για να το θέσουμε όσο πιο
κομψά γίνεται, γι’ αυτό και η πληροφορία έχει θέση στη
δημόσια σφαίρα. Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που
κανείς δεν τολμούσε να εκθέσει τους πρωταγωνιστές της
Ιστορίας. Και μπορεί να μην τα καταφέραμε σε πολλά, αυτήν
όμως την «ενηλικίωση» την κατακτήσαμε: Δεν υπάρχουν
πια ιερές αγελάδες στην πολιτική. Όλοι κρίνονται. Ανεξαρτήτως
αξιώματος, ηλικίας ή φύλου.

Το τέλος των ιερών
αγελάδων

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Το ΔΗΚΟ θα είναι κυβέρνηση ή συγκυ-
βέρνηση το 2023», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
Και με αυτή τη φοβερή δήλωση φρόντισε
να μας ενημερώσει ότι επιδιώκει την αλλαγή
«ώστε να κερδίσει η χώρα την χαμένη της
αξιοπιστία και αξιοπρέπεια και να επανέλθει

η ελπίδα για την επίλυση του Κυπριακού». Και προκειμένου
να επιτευχθούν όλα αυτά τα φοβερά είναι έτοιμος, είπε,
να απευθυνθεί σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που συμ-
φωνούν μαζί του, για να διαμορφώσουν ένα κοινό πρό-
γραμμα διακυβέρνησης. Θα συμβιβαστεί σε κάποια ζη-
τήματα –διευκρίνισε– αλλά όχι σε θέσεις αρχών, όπως
στο Κυπριακό, και μάλιστα υποσχέθηκε πως δεν πρόκειται
να αναιρέσει τον Σπύρο Κυπριανού και τον Τάσσο Πα-
παδόπουλο. Αυτές οι άλλες δυνάμεις με τις οποίες θα
επιδιώξει ο κ. Παπαδόπουλος τη συνεργασία είναι προ-
φανώς το ΑΚΕΛ, πράγμα που μας οδηγεί σε σοβαρά και
εύλογα ερωτήματα. Πόσο ανταποκρίνεται στις έννοιες
της αξιοπιστίας και της πολιτικής ηθικής μια τέτοια συ-
νεργασία; Αυτή είναι πιστεύουν οι αντιπολιτευόμενοι
η πολιτική αξιοπιστία που επιζητεί ο σκεπτόμενος
πολίτης; Αυτή την ερμηνεία δίνουν στη λέξη αλλαγή;
Μια αλλαγή κενού περιεχομένου; Μια αλλαγή με μοναδικό
της περιεχόμενο την αλλαγή ρόλων; Αντί να κυβερνούν
οι σημερινοί «κακοί και διεφθαρμένοι» θα κυβερνήσουμε
εμείς που είμαστε καθαροί και έντιμοι ασχέτως ότι οι
θέσεις μας σε καίρια θέματα –και δη στο Κυπριακό–
είναι χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη.

Πόσο έντιμες και ηθικές είναι αυτές οι ανορθόδοξες
και ευκαιριακές συνεργασίες; Πόσο έντιμο είναι να συμ-
μαχείς με κόμματα που σε χωρίζει η άβυσσος στο Κυπριακό
απλώς και μόνο για να κυβερνήσεις; Οι θέσεις του ΔΗΚΟ
και του ΑΚΕΛ στο εθνικό ουδέποτε συνέκλιναν. Άρα
γιατί θεωρούν ότι μια τέτοια συμμαχία μεταξύ τους είναι
λιγότερο ανήθικη από την όποια κυβερνητική ανηθικότητα
«πολεμούν»; Εφόσον οι θέσεις τους στο Κυπριακό πα-
ραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετες και δεδομένου ότι ο
κ. Παπαδόπουλος υποσχέθηκε ότι δεν θα αναιρέσει τους
Κυπριανού και Παπαδόπουλο σε ποια αξιοπρέπεια του
ΑΚΕΛ θα βρει αντίκρισμα αυτή η υπόσχεση του ΔΗΚΟ;
Ή μήπως η αλλαγή που αμφότεροι επιδιώκουν είναι να
ζήσουμε ξανά το μέγα ιστορικό λάθος της ανορθόδοξης
συνεργασίας τους που οδήγησε στο ναυάγιο του Σχεδίου
Ανάν, τη μοναδική ευκαιρία των τελευταίων χρόνων
για επίλυση του Κυπριακού;

Είναι πολύ απλοϊκό να περιορίζουμε τις ευθύνες για
το αδιέξοδο του εθνικού μας θέματος στην παρούσα κυ-
βέρνηση και πολύ βολικό για τους αντιπολιτευόμενους
να θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονται από
τις δικές τους ιστορικές ευθύνες. Και μια από αυτές τις
ιστορικές ευθύνες είναι η συνεργασία του ΑΚΕΛ με ό,τι
πιο ακραίο στο Κυπριακό και ό,τι πιο αντίθετο με αυτά
που εκείνο διακήρυττε, απλώς και μόνο για να μην κυ-
βερνήσει η «κακή» δεξιά. Με αποτέλεσμα τη σταδιακή
πορεία καθόδου προς τη διχοτόμηση. Και όσο για το
ΔΗΚΟ το μόνο περιεχόμενο της αλλαγής που είχε, κάθε
φορά, να προτείνει ήταν ό,τι βόλευε την επιδίωξή του
να κυβερνά ή να συγκυβερνά no matter what! Όταν
λοιπόν μοναδικό κριτήριο συνεργασίας δύο κομμάτων
είναι η αλλαγή ρόλων και καμία άλλη ουσιαστική αλλαγή
βάσει κοινού οράματος, τότε για τον πολίτη, αυτό μόνο
ως αναξιοπιστία και ανεντιμότητα, ερμηνεύεται. Διότι
πραγματική αλλαγή θα ήταν να αναλάβει ο καθένας τις
ιστορικές του ευθύνες που ήταν απόρροια αυτού του
είδους των ευκαιριακών συνεργασιών και όχι να έχει
το θράσος να μας τις ξανασερβίρει ως αξιόπιστη πολιτική
πρόταση αλλαγής.

Με πιο απλά λόγια, ουσιαστική αλλαγή για τον σκε-
πτόμενο πολίτη θα ήταν το ΔΗΚΟ να έπαυε επιτέλους
να ελίσσεται μόνο και μόνο για βρίσκεται στην εξουσία
και το ΑΚΕΛ να έπαυε επιτέλους να επικαλείται ηθική
ανωτερότητα την ίδια ώρα που προδίδει τις θέσεις του
στο Κυπριακό φλερτάροντας με κόμματα που ανέκαθεν
πολεμούσαν την ΔΔΟ και τροφοδοτούσαν τον ψευδο-
πατριωτισμό. Τέτοια πολιτικά παιχνίδια δεν πιστώνουν
κανένα με ηθική υπεροχή. Αντιθέτως είναι εξίσου ανέν-
τιμα, ανήθικα και αναξιόπιστα με ό,τι ήδη ζούμε.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Δεν είναι η πρώτη φορά που
ο Ελληνοκύπριος διαπραγ-
ματευτής Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης προκαλεί έκπληξη
με τις δημόσιες τοποθετήσεις
του. Το περασμένο καλοκαίρι

και ενώ η Άγκυρα και το ψευδοκράτος προ-
χωρούσαν στην υλοποίηση του πιλοτικού
ανοίγματος τμήματος της περίκλειστης Αμ-
μοχώστου, ο κ. Μαυρογιάννης θυμήθηκε
να «προειδοποιήσει» ότι εάν δεν γίνει κάτι
«χθες», τότε πολύ σύντομα θα είναι πάρα
πολύ αργά και για την περίκλειστη πόλη
αλλά και για τη λύση του Κυπριακού. Δυ-
στυχώς, ο κ. Μαυρογιάννης, Ε/κ διαπραγ-
ματευτής, εδώ και πολλά χρόνια, αποφάσισε
να «προειδοποιήσει» μετά την υλοποίηση
των τουρκικών προθέσεων. Και αφού η Άγ-
κυρα είχε ανοίξει τμήμα της παραλίας της
περίκλειστης πόλη, εξήγγειλε και το πιλοτικό
«άνοιγμα» του 3,5% των Βαρωσίων και
πλέον όλοι γνωρίζαμε τι δρομολογήθηκε.
Χωρίς μάλιστα να είμαστε διαπραγματευτές
και να έχουμε άμεση εμπλοκή και ενημέρωση
σε προθέσεις, κινήσεις και αποφάσεις… 

Η τακτική αυτή του κ. Μαυρογιάννη
να εκφράζεται αφού έχουν σπάσει τα αβγά
και έχει ήδη γίνει η ομελέτα, επεκτάθηκε
και στο ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων
που επεδίωξε (σ.σ. ανεπιτυχώς) η Κυπριακή
Δημοκρατία κατά της Τουρκίας. Τότε και
ενώ το σίδερο των ζυμώσεων και των διερ-
γασιών ήταν ζεστό, τόσο στο εσωτερικό
της Κύπρου όσο και στην Ε.Ε., ο κ. Μαυ-
ρογιάννης δεν «προειδοποίησε». Μίλησε
την περασμένη Κυριακή σε συνέντευξη
στην «Κ», σημειώνοντας ότι: «Οι κυρωσεις
και τα μετρα ειναι ενα εργαλειο, μεταξυ
αλλων, και μαλιστα αμφιβολου η περιορι-
σμενης αποτελεσματικοτητας απο μονες
τους, με βαση τη συσσωρευμενη εμπειρια
της διεθνους κοινοτητας. Φανταστειτε
στην περιπτωση της Τουρκιας: μεγαλα
προβληματα, κοπιωδης και επιπονη προ-
σπαθεια, μικρα μετρα, καμια αναλογικοτητα.
Καλος ο συμβολισμος, καλυτερη η λυσιτελης
προσεγγιση» είπε ο κ. Μαυρογιάννης. 

Από μία πρώτη ανάγνωση της θέσης
αυτής του κ. Μαυρογιάννη, προκύπτουν
τρία τουλάχιστον ερωτήματα:

1) Γιατί δεν προειδοποίησε δημόσια και
εμπρόθεσμα ο Ελληνοκύπριος διαπραγ-
ματευτής, ούτως ώστε να μην αναλωθεί
και να μην εκτεθεί το κυπριακό κράτος σε
μια προσπάθεια κυρώσεων, αφού όπως
μας είπε, αρκετούς μήνες αργότερα, είναι
«αμφιβολου η περιορισμενης αποτελεσμα-
τικοτητας απο μονες τους, με βαση τη συσ-
σωρευμενη εμπειρια της διεθνους κοινοτη-
τας»; 

2) Όσοι διαχειρίστηκαν την εξωτερική
μας πολιτική και επεδίωξαν επιβολή κυ-
ρώσεων κατά της Τουρκίας, δηλαδή ο τότε
ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ίδιος ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης (σε επίπεδο Συ-
νόδου Κορυφής), δεν έχουν «συσσωρευμένη
εμπειρία»; Την οποία έχει μόνο ο κ. Μαυ-
ρογιάννης που επέλεξε να μην πει λέξη
και αποφάσισε να τοποθετηθεί για τις κυ-
ρώσεις, όταν η προσπάθεια της Λευκωσίας
κατέρρευσε; 

3) Μήπως ο κ. Μαυρογιάννης θα έπρεπε
να ενημερώσει και τη Γερμανία για τις
απόψεις του αυτές, όπως και όλες τις χώρες
του πρώην ανατολικού μπλοκ στην Ε.Ε.,

που σκίζουν τα ιμάτιά τους και καταφέρνουν
να επιβάλουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας;
Δεν θα έπρεπε να εξηγήσει στο Βερολίνο
ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, ότι η
πολιτική που ακολουθούν η Γερμανία και
η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-
μελών είναι «αμφιβολου η περιορισμενης
αποτελεσματικοτητας απο μονες τους, με
βαση τη συσσωρευμενη εμπειρια της διε-
θνους κοινοτητας»; Δεν είναι κρίμα να μην
το μάθουν;

Οι τοποθετήσεις του κ. Μαυρογιάννη
πάσχουν από ετεροχρονισμό, αν μη τι
άλλο. Επίσης, θα μπορούσε να λεχθεί ανέ-
ξοδα, ότι οι αναφορές αυτές του κ. Μαυ-
ρογιάννη πλήττουν τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη, που θεωρείται ο εμπνευστής της προ-
σπάθειας των κυρώσεων.

Όπως και η φαινομενικά εύσχημη επί-
κληση –επίσης στην «Κ»– του Γιαννάκη
Κασουλίδη, ότι «λόγω πειρας, καλου ονομα-
τος και προσωπικης αξιοπιστιας μπορει
ισως να εστιασει στην αναβαθμιση του
διεθνους ενδιαφεροντος η να κινητοποιησει
λιγο παραπανω τον διεθνη παραγοντα».

Τοποθέτηση, η οποία εξ αντανακλάσεως
αδειάζει τον προκάτοχό του στο ΥΠΕΞ… 

Λάθη έχουν γίνει πολλά. Από όλους. Κι
εμείς, εδώ, χωρίς να κρυβόμαστε και χωρίς
να περιμένουμε την παραίτηση κανενός,
τα καυτηριάσαμε. Με επίκεντρο τις κυρώ-
σεις, το έγγραφο επιλογών της Ε.Ε. και τη
διαχείριση που έγινε.

Άλλωστε, στόχος πρέπει να είναι η βελ-
τίωση μιας κατάστασης προς όφελος της
χώρας, εμπρόθεσμα. Και όχι η κριτική υπό
τύπον πολιτικού επικήδειου που προφανώς
έχει άλλους στόχους. Πόσω μάλλον όταν
η κριτική γίνεται εκ του ασφαλούς, όταν
ο αποδέκτης της έχει παραιτηθεί από τη
θέση του. Σε ό,τι αφορά στην ελπίδα του
κ. Μαυρογιάννη, «εν δυνάμει υποψηφίου»,
να εξασφαλίσει οικουμενική ή έστω ευρεία
αποδοχή στις προεδρικές εκλογές, όπως
είπε χαμογελώντας στην «Κ», έχω την τα-
πεινή άποψη ότι οι μετά Χριστόν προφήτες
δεν ευδοκιμούν πουθενά. Ούτε καν στη
νήσο των Αγίων…

Ο «εν δυνάμει» Ανδρέας και η εκ του ασφαλούς αποδόμηση...
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Tο κοστούμι του Προέδρου της
Δημοκρατίας είναι κομμένο και
ραμμένο στα μέτρα του Αβέρωφ
Νεοφύτου, έλεγε την περασμένη
εβδομάδα σε συνέντευξή του στον
«Πολίτη» ο υπουργός Συγκοινω-

νιών Γιάννης Καρούσος, όταν κλήθηκε να μι-
λήσει για τις προεδρικές εκλογές. Όταν ρω-
τήθηκε αν ενδιαφέρεται για την προεδρία του
κόμματος δεν το απέκλεισε, όμως υποστήριξε
πως προτεραιότητά του στον Συναγερμό είναι
να εκλεγεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην προεδρία
το 2023. Μία selfie του υπουργού με τον πρό-
εδρο του ΔΗΣΥ περιλαμβανόταν στη συνέν-
τευξη για να κάνει και τον πιο δύσπιστο να
πειστεί για την τυφλή πίστη Καρούσου στον
ηγέτη του Συναγερμού.

Δεν μπορώ να υπολογίσω ποια θα ήταν η
αντίδραση του Προέδρου Αναστασιάδη, όταν
διάβαζε μια συνέντευξη που στην ουσία έλεγε
«ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς». Όταν
δηλαδή θα διαπίστωνε πως ο υπουργός που
διόρισε, έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει προεκλογικό
για τον επόμενο υποψήφιο. Όταν διαπίστωσε,
πως ενώ έχει ακόμα έναν χρόνο διακυβέρνησης
και υλοποίησης πολιτικών, οι δικοί του υπουργοί
έχουν ξεκινήσει να καταθέτουν διαπιστευτήρια
αλλού, αντί να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν
διοριστεί: να επικεντρωθούν στη δουλειά τους
και να υλοποιήσουν το έργο τους. 

Μπορώ να υποθέσω όμως πώς εισπράττει
η κοινωνία όλη αυτή την πρόκληση. Όχι μόνο
γιατί ο κ. Καρούσος στο Πολιτικό Γραφείο του
περασμένου Δεκέμβρη ολοφυρόταν πως ο προ-
εκλογικός του Νίκου Χριστοδουλίδη δυσκολεύει
το έργο της κυβέρνησης. Είναι πρόκληση
κυρίως για την αποκάλυψη των πραγματικών
τους προθέσεων. Γιατί όταν ένα υφιστάμενο
μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου νιώθει την
ανάγκη να πει πως προτεραιότητά του είναι
η εκλογή του επόμενου, αγνοώντας ότι έχει
έναν χρόνο θητείας ακόμα, δύο τινά υπάρχουν:
Είτε ότι μόνος στόχος είναι η αγκίστρωση στην
εξουσία, είτε ότι μέσω των κομματικών διαπι-
στευτηρίων επιδιώκει να κερδίσει κάτι σε αν-
τάλλαγμα. Όπως για παράδειγμα το δακτυλίδι
για την προεδρία του ΔΗΣΥ. Σε αμφότερες τις
περιπτώσεις, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι
ότι το να κάνουν τη δουλειά για την οποία κλή-
θηκαν αποτελεί υποσημείωση.

Υποσημείωση, καθώς μέχρι τώρα έχουμε
παρακολουθήσει όλα τα στελέχη να καταθέτουν
διαπιστευτήρια στον ηγέτη του ΔΗΣΥ. Δεν

έχουμε όμως δει τι προτίθεται να κάνει ο
Αβέρωφ Νεοφύτου για τον τόπο. Θα είναι ο
συνεχιστής του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυ-
πριακό; Θα επιδιώξει συμμαχίες για την επίλυσή
του; Αν ναι, με ποιο κόμμα; Με το ΕΛΑΜ που
το περιλαμβάνει στους συμμάχους ή με το
ΑΚΕΛ που ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι το αποκλείει
από τη συζήτηση; Θα επιχειρήσει νέες τομές
στην εσωτερική διακυβέρνηση; Θα αλλάξει
για παράδειγμα το Γενικό Σύστημα Υγείας με
το οποίο ως πρόεδρος του κυβερνώντος κόμ-
ματος εξέφραζε διαφωνίες; Θα υλοποιήσει με-
ταρρυθμίσεις ή απλώς για τον επόμενο χρόνο
θα ακούμε τους χειροκροτητές του να επανα-
λαμβάνουν ότι «μάτωσε» για το καλό του τόπου
και πως το γεγονός ότι έχει συνδεθεί με το πα-
ρασκήνιο δεν είναι απολύτως κακό;

Αν προτεραιότητά τους, όπως λέει και ο κ.
Καρούσος, είναι η εκλογή Αβέρωφ Νεοφύτου
το 2023, ας εργαστούν για την υλοποίηση πο-
λιτικών. Ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία,
ένα κόμμα φιλελεύθερο δεν θα έπρεπε να χρει-
άζεται να καταθέτει διαπιστευτήρια σε ηγέτες,
αλλά να προάγει θέσεις και αρχές. Αυτό επιδιώκει
η κοινωνία και αυτό αποτυπώνουν άλλωστε
και οι δημοσκοπήσεις.

Ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να βλέπει με
επιφύλαξη την προσωπολατρία. Γιατί η γενιά
που απέχει, είναι και εκείνη που δεν κατάλαβε
ποτέ γιατί ο Μακάριος βρισκόταν στους τοίχους
των αιθουσών διδασκαλίας. Είναι η γενιά που
βλέπει με καχυποψία όσους καπηλεύονται τον
κληριδισμό, όσους δηλώνουν τυφλή πίστη
στην κυπριανική σχολή. Είναι εκείνοι που δυ-
σφορούν με όσους κρατούν το αριστερόμετρο
και όσους το 2022 εξακολουθούν να καταθέτουν
διαπιστευτήρια σε ηγέτες. 

Και αν τα συναγερμικά στελέχη δεν ανα-
θεωρήσουν όλη αυτή τη στάση που ακολουθούν
για το καλό του τόπου τους, για να ωριμάσουμε
δηλαδή πολιτικά, απεγκλωβισμένοι από εθνο-
σωτήρες και επικεντρωμένοι σε αρχές και
θέσεις, ας το κάνουν για τον εαυτό τους. Γιατί,
αν βγουν έξω από τον σκληρό πυρήνα του κόμ-
ματος, θα διαπιστώσουν πως η υπόλοιπη κοι-
νωνία έχει συμπεράνει πως δεν θέλουν να πά-
ρουν τον τόπο μπροστά, αλλά να διατηρήσουν
πόστα και αξιώματα. Και ίσως να διαπιστώσουν
με σκληρό τρόπο πως αυτή η κοινωνία βλέπει
με αποστροφή όλη αυτή την επιτήδεια εκδού-
λευση. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Επιτήδεια εκδούλευση

stavros.christodoulou@gmail.com

Αξιοπιστία
και αξιοπρέπεια

Πουλιά πετούν πάνω από τη μερικώς παγωμένη λίμνη της Δοϊράνης. Η λίμνη Δοϊράνη είναι ένα φυσι-
κό καταφύγιο που προσελκύει διαφορετικά είδη πουλιών κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω του σχετι-
κά ζεστού κλίματος και της μεγάλης ποσότητας ψαριών. Η λίμνη, αν και μικρή σε επιφάνεια, είναι η
κύρια πηγή ψαριών γλυκού νερού για τη Βόρεια Μακεδονία. 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Η Τετάρτη που μας πέρασε κη-
ρύχθηκε «Ημέρα των Ελλη-
νικών». Για κάποιον, όπως

ο υπογράφων, που βιοπορίζεται
γράφοντας ένα χρονογράφημα την
ημέρα, κάθε ημέρα είναι ημέρα
των ελληνικών. Δεν είναι ένα απλό
εργαλείο της δουλειάς του. Τα «ελ-
ληνικά» είναι κεφάλαιο της υπαρ-
ξιακής του συνθήκης, της δικής
μου υπαρξιακής συνθήκης. Τα ελ-
ληνικά μου είναι η συνθήκη που
μου επιτρέπει να μεταφέρω κάτι
περισσότερο απ’ την επικοινωνία.
Τα ελληνικά είναι το οικοδομικό
υλικό της συνύπαρξής μας, της κοι-
νής μας συνείδησης. Είμαστε Ελ-
ληνες επειδή όταν αναφερόμαστε
στον φορέα της ταυτότητάς μας,
στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την ει-
κόνα της στον χάρτη στα ελληνι-
κά.

Ποια είναι τα ελληνικά που υπο-
στηρίζουν την ταυτότητά μας;
Είναι η γλώσσα της βαθιάς αρχαι-
ότητας; Αυτήν μπορούμε να μά-
θουμε να την διαβάσουμε, όμως
δεν μπορούμε να την μιλήσουμε.
Δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε
στη γλώσσα του Πλάτωνα και του
Ευριπίδη. Μπορούμε όμως να αι-
σθανθούμε την οικειότητα μέσα
απ’ τις λέξεις ή τη σύνταξη. Κι αν

έχει κάποιο νόημα να τους διδά-
σκουμε στα παιδιά μας είναι η εξοι-
κείωση. Εδώ εντοπίζεται το πρώτο
πρόβλημα της εκπαίδευσής μας.
Η διδασκαλία της αρχαίας ελλη-
νικής αντί για την εξοικείωση οδη-
γεί στην αποξένωση. Οσο διδα-
σκόταν η καθαρεύουσα λειτουρ-
γούσε κάποια γέφυρα. Οταν λογο-
κρίθηκε η διδασκαλία της καθα-
ρευούσης –επί Γ. Ράλλη– η γέφυρα
γκρεμίστηκε. Ηρθε και η κατάρ-
γηση του ιστορικού τονισμού από
το πρωτο-Πασόκ για να αναδειχθεί
το μέγεθος της απόστασης που
χώριζε τη γλώσσα που μιλάμε και
διδάσκουμε στα παιδιά μας από
τη βαθιά προοπτική των ελληνι-
κών.

Κι έτσι φτάσαμε στην «τεχνική
της εξουσίας», που λέει κι ο Σαβ-
βόπουλος. Το ενδιαφέρον μας για
τη γλώσσα μας εντοπίζεται στη
διαφωνία αν το κτίριο γράφεται
«κτήριο», όπως μας λέει ο Μπαμ-
πινιώτης, ή κτίριο όπως το γράφει
ο Παπαδιαμάντης. Διαλέγετε και
παίρνετε. Απλώς σκεφθείτε τη δια-
φορά της γλώσσας που μιλάμε από
την ανατομία των βατραχοειδών.
Η γλώσσα που μιλάμε είναι το κε-
φάλαιο της συλλογικής μας ευαι-
σθησίας. Κι αυτό το κεφάλαιο το

έχουν αποταμιεύσει με το έργο
τους δημιουργοί όπως ο Παπαδια-
μάντης, ο Βιζυηνός ή ο Ροΐδης.

Πώς συνομιλούν οι νεότερες
γενιές με όλους αυτούς; Πώς καλ-
λιεργούν τη γλωσσική τους ευαι-
σθησία; Και μέσω της γλωσσικής
ευαισθησίας την αντίληψη για τον
κόσμο στον οποίο ζούμε; Θέλεις
να εκπαιδεύσεις Ελληνόπουλα με
ευρωπαϊκή συνείδηση; Ας τους
δώσεις να διαβάσουν Παπαδια-
μάντη, Βιζυηνό και Ροΐδη. Η συ-
νείδηση δεν είναι οικοδόμημα αρ-
χών και κανόνων. Είναι πριν απ’
όλα αίσθημα. Αίσθημα που σου
δίνουν οι λέξεις. Η γλώσσα που μι-
λάς είναι πριν απ’ όλα η δύναμη
του αισθήματός τους.

Η γενιά μου συνομιλούσε με
άνεση με τον Παπαδιαμάντη. Δεν
μιλούσαμε σαν κι αυτόν στην κα-
θημερινότητά μας. Ομως δεν μας
ξένιζε. Οπως δεν μας ξένιζε η γλώσ-
σα του Ξενοφώντα. Χρειαζόταν
προσπάθεια να τον κατανοήσουμε,
όμως δεν μας ήταν ξένη.

Και εδώ εμφανίζεται το σημε-
ρινό πρόβλημα. Ποια ελληνικά πα-
ραδίδουμε στα παιδιά μας; Την
αβαθή γλώσσα των τελευταίων δε-
καετιών που αγνοεί τις καταβολές
της; Αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα

της παιδείας μας. Από τη μια η ανι-
κανότητά της να βρει έναν τρόπο
για να συμφιλιώσει τη σημερινή
γλώσσα με την αρχαιότητά της.
Από την άλλη να μην μπορεί να
τη συμφιλιώσει ούτε καν με τον
εαυτό της. Αν ο Βιζυηνός ξενίζει
τον σημερινό μαθητή, αυτό ση-
μαίνει ότι τον ξενίζει ο εαυτός του.
Ο Βιζυηνός δεν έγραφε αρχαία ελ-
ληνικά. Κατέθεσε μερικά από τα
ανεξίτηλα μνημεία των ελληνικών
που μιλάμε.

Ας αφήσουν τις γλωσσολογικές
μπούρδες. Ας ψάξουν το γλωσσικό
αίσθημα εκεί που πραγματικά
υπάρχει. Σημασία δεν έχουν οι κα-
νόνες. Σημασία έχει το γλωσσικό
αίσθημα. Το ζητούμενο δεν είναι
τα «σωστά ελληνικά». Το ζητούμενο
είναι τα «ζωντανά ελληνικά». Ποια
ελληνικά θέλουμε να μιλάνε τα
παιδιά μας; Τα ελληνικά του Ελύτη;
«Οπου κι αν βρίσκεστε αδελφοί
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Πάν-
τως αυτά τα ελληνικά μας κράτη-
σαν ζωντανούς, ακόμη και στις
δυσκολότερες στιγμές. Είναι τα
ελληνικά της λογοτεχνίας μας. Κι
αυτά τα ελληνικά θέλουμε να κλη-
ροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Λο-
γοτεχνία και πάλι λογοτεχνία.

Ποια Ελληνικά θέλουμε να μιλάμε;
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εάν υπάρχει κάτι που
φαίνεται να χαρακτη-
ρίζει τις πρωτοβου-
λίες του Αμερικανού
προέδρου Τζο Μπάιν-
τεν στη διεθνή σκηνή

είναι ότι οι αποφάσεις του ανακοι-
νώνονται δίχως προσυνεννόηση
με τους συμμάχους των ΗΠΑ, οι
οποίοι απλώς καλούνται να ακο-
λουθήσουν. Μια τέτοια όμως προ-
σέγγιση μετατρέπει τη συνεργασία
μεταξύ ισοτίμων εταίρων σε σχέση
υποτελείας σε μια δύναμη ηγεμο-
νική. Θα αντιπροτείνουν ορισμένοι,
και θα έχουν δίκαιο ασφαλώς, ότι
αυτό συμβαίνει πάντα σε κάθε συμ-
μαχία που συγκροτήθηκε στη διάρ-

κεια της Ιστορίας. Ωστόσο, η αδή-
ριτη αυτή πραγματικότητα αναδει-
κνύει τη σημασία τηρήσεως των
προσχημάτων ώστε να δίδεται η
δυνατότητα στον ασθενέστερο να
εμφανίζεται ως συνδιαμορφωτής
και όχι ως εκτελεστής των αποφά-
σεων του ισχυροτέρου.

Η πρώτη ένδειξη της νοοτροπίας
από την οποία φαίνεται να εμφο-
ρείται σήμερα η Ουάσιγκτον ήταν
η μονομερής απόφαση του κ.
Μπάιντεν να διατάξει την απόσυρ-
ση των αμερικανικών δυνάμεων
από το Αφγανιστάν δίχως να έχει
προηγηθεί διαβούλευση με συμ-
μάχους των ΗΠΑ που είχαν σημαν-
τική στρατιωτική παρουσία σε αυτή
τη χώρα υψηλότατου κινδύνου.
Στη συνέχεια, ο αποκλεισμός της
Γαλλίας από τη δύναμη των ΗΠΑ -
Βρετανίας - Αυστραλίας, που έχει
ως στόχο να αντισταθμίσει τυχόν
φιλοδοξία του Πεκίνου εξασφαλί-
σεως υπεροχής στην περιοχή, είχε

ως συνέπεια την εκδήλωση έντονης
δυσαρέσκειας του προέδρου Μα-
κρόν προς τον Αμερικανό ομόλογό
του, η οποία εξακολουθεί μάλλον
να υφέρπει παρά τις εξηγήσεις που
δόθηκαν στη συνέχεια.

Αλλά η κρίση που βρίσκεται εν
εξελίξει εξ αφορμής του ουκρανικού
ζητήματος ήταν πολύ μεγαλύτερη.
Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι οι σχέσεις
των Ευρωπαίων συμμάχων επί της
προεδρίας του κ. Ντόναλντ Τραμπ
ήταν ενίοτε ιδιαιτέρως τεταμένες
και ότι η συμπεριφορά του τέως
Αμερικανού προέδρου προς την
τότε καγκελάριο της Γερμανίας Αγ-
κελα Μέρκελ θα ήταν δυνατόν να
χαρακτηριστεί έως και βάναυση.
Αλλά ίσως θα ήταν σκόπιμο να επι-
σημανθεί ότι ο κ. Τραμπ ουδέποτε
αμφισβήτησε ευθέως και δημοσίως
την άποψη του Βερολίνου ότι ο
αγωγός Nord Stream 2 για τη με-
ταφορά ρωσικού αερίου στη Γερ-
μανία είναι ένα «επιχειρηματικό»
πρόγραμμα. Σε αντίθεση με τον
προκάτοχό του, ο κ. Μπάιντεν πι-
στεύει ότι η σημασία τού εν λόγω
αγωγού είναι «γεωστρατηγική» και
ότι διά της «επιχειρηματικής» οδού
η Μόσχα επιδιώκει λίγο πολύ «φιν-
λανδοποίηση» της Γερμανίας. Στα
χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ανα-
δείχθηκαν δύο αντίπαλοι στρατιω-
τικοί μηχανισμοί, το ΝΑΤΟ και το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Η μείζων
διαφορά μεταξύ των δύο ήταν ότι
το ΝΑΤΟ εκτός από το στρατιωτικό
σκέλος διέθετε και ισχυρότατο μη-
χανισμό πολιτικών διαβουλεύσεων.
Και αυτή ήταν η υπεροχή του έναντι
του Συμφώνου της Βαρσοβίας που
τελούσε υπό την πλήρη σοβιετική
ηγεμονία.

Μηχανισμός πολιτικών διαβου-
λεύσεων σημαίνει ενίοτε και προ-
βολή κρισίμων διαφωνιών. Οπως
συνέβη μεταξύ των ΗΠΑ και της
Δυτικής Γερμανίας γύρω από το
θέμα των πυραύλων μέσου βελη-
νεκούς στις αρχές της δεκαετίας
του ’80. Το άκρως ενδιαφέρον είναι
ότι από την κρίση εκείνη το ΝΑΤΟ
εξήλθε ισχυρότερο. Ισως αυτή να
είναι μια επίκαιρη υπόμνηση.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

«Δ ημοσιογραφώ» σημαίνει:
υπηρετώ το είδος της γρα-
φής (γραπτού λόγου) που

αφορά στον δήμο, δηλαδή στο σύ-
νολο των πολιτών – απευθύνομαι
με τη γραφή μου και με την κοινή
λαλιά, σε όσους ομόγλωσσους εν-
διαφερθούν για τα θέματα, την εκ-
φραστική, τις στοχεύσεις μου. Αυτό
δεν σημαίνει ότι γράφω δημόσια
για να συμφωνήσουν όλοι μαζί μου,
ότι επιδιώκω με τον δημόσιο λόγο
μου να είμαι σε όλους αρεστός. Θέ-
λω να κοινωνήσω τις απόψεις, γνώ-
μες, αντιλήψεις μου, όχι να αλιεύσω
οπωσδήποτε συγκατάθεση, ομο-
γνωμία, επαίνους.

Γι’ αυτό και η δημοσιογραφία
αντανακλά πάντοτε, είτε το θέλει
ο δημοσιογράφος είτε όχι, το επί-
πεδο της δικής του καλλιέργειας,
αλλά και την ωριμότητα (πολιτική,
γλωσσική, εμπειρική) του κοινού
στο οποίο απευθύνεται και το οποίο
τον επιλέγει. Σε συλλογικότητες
(κάποτε στο παρελθόν κοινωνίες)
όπου πρωτεύει πια η καταναλωτική
απαίτηση, επομένως και η ψευδαι-
σθητική αποχαύνωση, δημοσιο-
γραφία μάλλον δεν υπάρχει. Η εκ-
φορά δημόσιου λόγου συνεχίζεται,
έντυπη και κυρίως οπτικο-ακου-
στική, στοχεύει όμως σε εντελώς
διαφορετικούς στόχους από αυτούς
που γέννησαν τη δημοσιογραφία.

Για να προσωποποιήσω - εικο-
νογραφήσω έναν τέτοιο ισχυρισμό,
παρακαλώ τον αναγνώστη (κάποιας

κατάρτισης και καλλιέργειας) να
τολμήσει μόνος τίμιο αυτοέλεγχο:
Θα μπορούσε να φανταστεί, να αρ-
θρογραφούσαν σήμερα σε εφημε-
ρίδες ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης,
ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο Δη-
μήτρης Πικιώνης, ο Γιώργος Θεο-
τοκάς ή όποιο ανάλογο σε λογιο-
σύνη όνομα; Και το ουσιωδέστερο:
Πόσοι από τους αναγνώστες εφη-
μερίδων ή θεατές καναλιών της
τηλεόρασης σήμερα καταλαβαί-
νουν, τι σημαίνουν για την Ιστορία
και τον πολιτισμό αυτά τα ονόμα-
τα;

Υπόθεση εργασίας γόνιμη για
προβληματισμό. Η «δημοσιογρα-
φία» στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
και ώς τα μέσα του 20ού, δεν λει-
τουργούσε απλώς σαν ελευθερία
στην έκφραση, κρίση, αξιολόγηση
ποιοτήτων. Φιλοδοξούσε η δημο-
σιογραφία, σε ευδιάκριτο ποσοστό,
να συντηρεί κάποιαν απόσταση
από την εμπορευματοποίηση της
είδησης ή του κριτικού σχολίου,
να συντελεί, με την ποιότητά της,
στην οικοδόμηση της συλλογικής
αξιοπρέπειας.

Την παραπάνω «υπόθεση ερ-
γασίας» τη σάρκωσε σε πράξη η

Ελένη Βλάχου, όταν, με την επιβολή
της δικτατορίας των συνταγμα-
ταρχών, διέκοψε την έκδοση της
«Καθημερινής» και έφυγε από τη
χώρα. Καμιά σκοπιμότητα ψευτοη-
ρωισμού («χρέους να μη διακοπεί
η πληροφόρηση του λαού»!) δεν
ανέκοψε την αδιάλλακτη εντιμό-
τητά της.

Σήμερα, στο κακέκτυπο κοινο-
βουλίου που συντηρεί η πλασμα-
τική μας «δημοκρατία», κατατίθεται,
κάποιες φορές, λόγος τίμιος φιλο-
πατρίας, αμερόληπτος λόγος, δι-
αυγής. Δεν πλεονάζει, αλλά υπάρχει.
Ομως και η δική του παρεμβολή
αχρηστεύεται (μηδενίζεται), ο ποι-
οτικός λόγος χάνεται, γιατί δεν
υπάρχει κοινωνικός δέκτης πρόσ-
ληψής του. Απουσιάζει οργανωμένη
«κοινότητα» ικανή να αποδεχθεί
και να γονιμοποιήσει την όποια
πολιτική εντιμότητα σώζει τυχόν
το ελλαδικό Κοινοβούλιο. Οσες
σπάνιες αφορμές αμεροληψίας,
συνεπούς πατριωτισμού, αναμφί-
βολης τιμιότητας εμφανίζονται στο
Κοινοβούλιο, χάνονται στο νεκρο-
σέντουκο των «Επίσημων Πρακτι-
κών» της Βουλής, στη μικρόνοια
της κομματικής αντιμαχίας – σκιά-
χτρο η Βουλή μιας «δημοκρατίας»
με καταργημένο τον δήμο και τύ-
ραννο το κράτος.

Είμαστε μάλλον ο μόνος λαός
στα τεφτέρια της Ιστορίας που μοι-
άζει να θέλουμε (και το προσπα-
θούμε απεγνωσμένα) να αρνηθούμε

ή να «διορθώσουμε» το ιστορικό
μας παρελθόν. Να ξαναγεννιόμα-
σταν (αν ήταν δυνατό) και να ’μα-
σταν οτιδήποτε άλλο (γένος, έθνος,
φυλή ή γκρουπούσκουλο), όμως
οπωσδήποτε με τοπική καταγωγή
ευρωπαϊκή (κεντρώα, δυτική ή βό-
ρεια). Τα τρία πρώτα κόμματα που
φτιάξαμε, μόλις ελευθερώσαμε
λίγες σπιθαμές γης και τις ονομά-
σαμε «εθνικό κράτος», ήταν το Αγ-
γλικόν, το Γαλλικόν και το Ρωσικόν
κόμμα – αυτό θέλαμε να γίνουμε:
αντίγραφο ενός από τα τρία κράτη
που μας φάνταζε «μοδέρνο» και
γυαλιστερό.

Εμείς είχαμε την ξιπασιά, οι
«προστάτες» μας έβαλαν την πα-
νουργία. Ετσι προέκυψε το τερα-
τωδέστερο στην ανθρώπινη Ιστορία
πανούργημα: Να μετασχηματιστεί
στη διεθνή συνείδηση η ελληνική
αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης -
Κωνσταντινούπολης σε αποτρό-
παιου σκοταδισμού «Βυζάντιο»,
άξονας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
να επιβληθεί, χωρίς αντίλογο, ο
καθαρόαιμα βαρβαρικός Καρλο-
μάγνος – o Ελληνισμός να σβήνει
εξευτελιστικά, καθηλωμένος στις
προδιαγραφές του σερβιτόρου και
του νταβατζή.

Δημοσιογραφώ σημαίνει, συ-
νηθέστατα, μιλάω με εικόνες. Οι
εικόνες μετασκευάζουν την αλήθεια
σε παραγγελία για γκαρσόνια. Το
ενδεχόμενο να λειτουργούν και
αφυπνιστικά, σπανιότατο.

Ευθύνη δημόσιου λόγου

Μια υπόμνηση

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Στην προεκλογική κονίστρα
τα ελληνοτουρκικά

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις δεν πάνε που-
θενά. Μπορεί ο πρω-
θυπουργός να ανέλα-
βε την εξουσία πι-
στεύοντας ότι μπορεί

να υπάρξει πρόοδος, σήμερα όμως
το αδιέξοδο είναι εμφανές και δεν
φαίνεται κανένα φως στην άκρη
του τούνελ. Ελλάδα, Τουρκία και
Κύπρος έχουν μπει σε προεκλογική
τροχιά. Ιστορικά έχει αποδειχθεί
ότι καμία κυβέρνηση δεν αντέχει
να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο ενόψει
εκλογών, ακόμη κι αν εμφανιζόταν
πεδίο συνεννόησης, που σήμερα
δεν διαφαίνεται.

Οι διερευνητικές συνομιλίες συ-
νεχίζονται, χωρίς κανείς να περιμένει
κάτι να προκύψει. Ουσιαστική όμως
επικοινωνία ανάμεσα στην Αθήνα
και την Αγκυρα δεν μοιάζει να υπάρ-
χει. Εχουμε, μάλιστα, μπει σε έναν
φαύλο κύκλο δηλώσεων και αντι-
δηλώσεων, ο οποίος αυτοτροφοδο-
τείται συνεχώς και ασφαλώς δίνει
τροφή και στα μέσα ενημέρωσης
να συντηρούν το θέμα στην επικαι-
ρότητα.

Ετσι όπως είναι τα πράγματα, το
καλύτερο που μπορεί να περιμένει
κανείς είναι η συνεχής διαχείριση
κρίσεων με στόχο την αποφυγή της
κλιμάκωσης ή ενός ατυχήματος. Κα-
θώς η πολιτική πίεση θα αυξάνεται
στις δύο όχθες του Αιγαίου, θα ενι-

σχύονται και οι πιέσεις για πιο σκλη-
ρές δηλώσεις ή ενέργειες. Οταν, άλ-
λωστε, οι πολιτικοί μπαίνουν στην
προεκλογική κονίστρα, λειτουργούν
περισσότερο σαν... πολιτικοί παρά
σαν παίκτες σε σύνθετη γεωπολιτική
σκακιέρα. Ο Ερντογάν στη συγκε-
κριμένη περίπτωση είναι πραγματικά
εξαιρετικά πιεσμένος. Για αυτόν,
δεν είναι θέμα απλώς να χάσει τις
επόμενες εκλογές, γιατί στρατηγική
«εξόδου» δεν έχει. Θα δοκιμάσει ό,τι
μπορεί για να διασωθεί.

Προφανώς κάπου το πάει σε σχέ-
ση με την Ελλάδα. Κλιμακώνει το
ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης
και, για πρώτη φορά, το συνδέει με
την ελληνική κυριαρχία των νησιών.
Και για πρώτη φορά μετά έναν αιώνα
ανοίγει πολύ καθαρά θέμα για τη
συνθήκη της Λωζάννης. Είναι δύ-
σκολο να μαντέψουμε το επόμενο
βήμα της Τουρκίας. Θα απευθυνθεί
σε όσους τη συνυπέγραψαν, θα προ-
σφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ ζητώντας «ασφαλιστικά
μέτρα» κατά της Ελλάδος ή θα αμ-
φισβητήσει εμπράκτως το δικαίωμά
της να ανεφοδιάζει και να μεταφέρει
στρατεύματα σε κάποια νησιά; Η
πρόβλεψη δεν είναι εύκολη γιατί
τις αποφάσεις, στην πράξη, θα πάρει
ένας άνθρωπος.

Τι μπορεί να κάνει η Αθήνα; Να
συνεχίσει να ενισχύει την αποτρε-
πτική της ισχύ, όπως το κάνει ήδη.
Να ρίξει τους τόνους στις συνεχείς
δηλώσεις αρμοδίων και αναρμοδίων
υπουργών κ.ά., οι οποίες μπορεί να
φέρνουν μερικούς σταυρούς προ-
τίμησης, αλλά δεν βοηθούν σε τίποτα
άλλο. Το αντίθετο. Και να φροντίσει
για την ενημέρωση των διεθνών
κέντρων ισχύος για τις ελληνικές
θέσεις όσο είναι καιρός. Σιωπηλή
αποφασιστικότητα μέσα, αποτελε-
σματικός διπλωματικός οργασμός
έξω πρέπει να είναι ο στόχος τις
επόμενες εβδομάδες.

<<<<<<

Η υπεροχή του ΝΑΤΟ
έναντι του Συμφώνου
της Βαρσοβίας ήταν ότι
διέθετε ισχυρότατο μη-
χανισμό πολιτικών δια-
βουλεύσεων.

<<<<<<

Η δημοσιογραφία 
χειρίζεται τη συλλογική
αξιοπρέπεια.

<<<<<<

Για τον Ερντογάν δεν 
είναι θέμα απλώς να χά-
σει τις επόμενες εκλογές,
γιατί στρατηγική «εξό-
δου» δεν έχει. Θα δοκι-
μάσει ό,τι μπορεί για να
διασωθεί.
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Κάθε μέρα «παίζουν»
ονόματα για το
2023, υποψήφιοι
πρόεδροι, τρέχουν,
κούρσα, άλογα κ.λπ.
Ονόματα διακινούν-

ται, προστίθενται, διαγράφονται.
Το σπορ έχει οπαδούς: τι έγραψε
η εφημερίδα, ποιον προωθεί το
ένα ή το άλλο κόμμα, πόσες συ-
ναντήσεις έκανε –κατά κανόνα πί-
σω από τις πόρτες. Λοιπόν, αυτό
χρειαζόμαστε; Παράγοντες της
ττόκκας και του παρασκηνίου ή
υποψήφιους με δημόσιο πολιτικό
λόγο, με απόψεις για την εξέλιξη
της κοινωνίας μας; Τρεις υποψήφιοι
για το 2023, δύο στα δεξιά του φά-
σματος και ένας «οικουμενικός».
Αρχή με το γκάλοπ της εφημερίδας
«Καθημερινή: 

• «Βαθμός ικανοποίησης από
την κυβέρνηση για διαφθορά -δια-
πλοκή»: το 90% απαντά λίγο ή κα-
θόλου. Στη διαφθορά το συντρι-
πτικό 74% των ερωτηθέντων δη-
λώνει «καθόλου ευχαριστημένο
από τους χειρισμούς της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη». Επίσης, «οι
κυβερνητικοί χειρισμοί στο κομμάτι
των πολιτογραφήσεων συγκεν-
τρώνουν το 76% της αρνητικής
γνώμης και μόλις το 16% της θε-
τικής». 

Πηγή: https://www.kathimeri-
ni.com.cy/.../i-deyteri-anagnosi-
tis...

Με βάση τις πιο πάνω «επιδό-
σεις», Νίκος Χριστοδουλίδης, Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης θέλουν να τρέξουν στις
προεδρικές του 2023. Ο ένας έχει
ανακοινώσει, ο άλλος ετοιμάζεται.
Ο τρίτος, ο διαπραγματευτής χωρίς
διαπραγματεύσεις, Α.  Μαυρογιάν-
νης, δήλωσε στην «Καθημερινή»
(6/2) «πως φαίνεται να περιλαμβά-
νομαι όντως στους εν δυνάμει υπο-

ψηφίους—δεν θα ήθελα να το απο-
κλείσω». Στην ερώτηση αν θα το
σκέφτεται με τις δυνάμεις της αν-
τιπολίτευσης, απάντησε: «Θα πεί-
ραζε να ήμουν οικουμενικός ή ευ-
ρείας αποδοχής υποψήφιος;» Έτσι
ακριβώς τα είπε!

Ο Ν. Χριστοδουλίδης, ως ο ΥΠΕΞ
των κυρώσεων, έρχεται να συμ-
πληρώσει τα απίστευτα. Ιδού η δή-
λωση Χριστοδουλίδη: «Είναι ξε-
κάθαρο, ότι οι κυρώσεις διασφα-
λίζουν τα συμφέροντα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και ενισχύουν
τη διαπραγματευτική της ισχύ στο
τραπέζι των συνομιλιών για επί-
λυση του Κυπριακού» («Φιλελεύ-
θερος», 3/1/2021).

Δεν είναι μια παγκόσμια πρω-
τοτυπία αυτό το σκηνικό; Το Κυ-
πριακό στα αζήτητα, καμιά ανά-
ληψη ευθύνης. Διεθνής διασυρμός
του ονόματος της Κύπρου, συγκά-
λυψη του «χρυσού» κυκλώματος,
καμιά ανάληψη ευθύνης. 

Οι γύρω μας εξελίξεις, ωστόσο,
τρέχουν χωρίς την Κύπρο. Ο πρό-
εδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρζογκ
στα μέσα Μαρτίου πάει στην Τουρ-
κία. Επ’ αυτού οι δηλώσεις Τ. Ερν-
τογάν στις 26/1: 

• «Στην ατζέντα των συζητή-
σεων το κατά πόσο θα συνεργα-
στούν στον ενεργειακό τομέα οι
δύο χώρες και κατά πόσο θα σχε-
διάσουν αγωγό μέσω Τουρκίας.
Στο παρελθόν συζητήσαμε το θέμα
ενός αγωγού μέσω Τουρκίας». 

Πιθανές λύσεις: 
«Μπορούμε να χρησιμοποι-

ήσουμε το φυσικό αέριο του Ισραήλ
στη χώρα μας. Μπορούμε να ορ-
γανώσουμε κοινές προσπάθειες
για τη μεταφορά του στην Ευρώπη»
(πηγή, «Χουριέτ» ηλ. έκδοση). 

Στα πιο πάνω, προστίθενται οι
πληροφορίες πως η Αίγυπτος σε
συνεννόηση με την Ελλάδα προ-

ωθούν τη μεταφορά Φ.Α. από την
Αίγυπτο μέσω Λιβύης στην Κρήτη.
Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η
Κύπρος είναι εκτός των νέων ενερ-
γειακών σχεδιασμών/Ισραήλ-Τουρ-
κία, Αίγυπτος-Ελλάδα. Πώς η Κύ-
προς από χώρα με φιλοδοξίες να
παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην
περιοχή μπήκε στο περιθώριο;
Όλοι οι παίκτες έχουν κατανοήσει
πως κανένα ενεργειακό πρότζεκτ
δεν θα γίνει με άλυτο το Κυπριακό.
Εφόσον είναι μέσα η Κύπρος, κάθε
κίνηση ή συνέργεια σκοντάφτει
και σβήνει. Οι χειρισμοί Αναστα-
σιάδη/Χριστοδουλίδη αφορούσαν
τον αποκλεισμό της Τουρκίας από
το παιχνίδι των αγωγών. Η Τουρκία
απάντησε παίζοντας τα δικά της
χαρτιά: μπλόκαρε το σενάριο με
τον EastMed ριγάροντας την κυ-
πριακή ΑΟΖ και παίζοντας το τουρ-
κολιβυκο χαρτί δυτικότερα για να
παρεμποδίσει την ελληνοαιγυπτια-
κή συνέργεια. Έρχονται οι ΗΠΑ
να ξεμπλοκάρουν τα πράγματα:
τέρμα ο EastMed!

Η ελαφρότητα του διδύμου Ανα-
στασιάδη-Χριστοδουλίδη έχει
σκληρό περιεχόμενο: ό,τι επεδίωκε
για την Τουρκία, δυστυχώς, το κα-
τάφερε για την Κύπρο! «Πέτυχε»
τον αποκλεισμό της νήσου από
τους νέους ενεργειακούς σχεδια-
σμούς! Κατάφερε να κάψει και τους
δύο «καταλύτες» για την πρόοδο:
τον ενεργειακό τώρα και τον ευ-
ρωπαϊκό χθες!

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν
τμήματα της ίδιας πραγματικότη-
τας, αυτής που συνθέτει το σκηνικό
«Προεδρικές 2023». Το σημερινό
στρατηγικό αδιέξοδο, η θέση της
χώρας στον κόσμο, η ανάπτυξη
και οι ανισότητες, οι περιπέτειες,
οι αστοχίες, συνιστούν την «μαγιά»
που καλλιεργεί την κριτική ικανό-
τητα των Κυπρίων και μπορεί να

κινήσει την προοδευτική μας εξέ-
λιξη. Κάθε υποψήφιος για το 2023
είναι φορέας ιδεών, άρα ο πολίτης
δικαιούται να γνωρίζει βασικές
πτυχές της σκέψης του, πριν να
εμφανιστεί στην ανοικτή αρένα, 

• να γνωρίζει ο πολίτης τι προ-
τείνει για να αντιμετωπιστεί η δια-
φθορά, 

• να αναπτύξει ένα σχέδιο για
την επανεκκίνηση του διαλόγου
στο Κυπριακό (50%) και τι θέσεις
έχει για τις ευρωτουρκικές σχέ-
σεις- το άλλο 50%, 

• αν προετοιμάστηκε πάνω σε
ένα σχέδιο για την πράσινη ενέρ-
γεια, 

• αν δίνει σημασία στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της δημό-
σιας διοίκησης,

• αν είναι έτοιμος να διορίσει
υπουργό Παιδείας μόνος του,

• αν μπορεί να αντισταθεί στη
δημαγωγία και τον λαϊκισμό, 

• αν μπορεί να δώσει μια ελπίδα
στην κοινωνία μας. 

Η διακυβέρνηση Αναστασιάδη
αφήνει πίσω της αμέτρητα λάθη
στο Κυπριακό, στα ενεργειακά,
την παιδεία με τους «προδρομι-
κούς» ορίζοντες, τον μικροκομμα-
τισμό με την κατάληψη του κρά-
τους. Η οπισθοδρομική κομπανία
του γέμισε τον τόπο με ψευδείς ει-
δήσεις, μισαλλοδοξία και διαιρέσεις. 

Το 2023 προσφέρει μια ευκαιρία
για να ξαναδούμε τα πράγματα με
άλλο φακό. Ο επόμενος πρόεδρος
θα συναντήσει τεράστιες δυσκολίες
για να στήσει πράγματα από την
αρχή. Η εμπειρία μας από περα-
σμένες εκλογικές αναμετρήσεις
είναι γνωστή: κάθε υποψήφιος που
επένδυε στην αμετροέπεια και στη
δημαγωγία (κατά κανόνα) κέρδιζε.
Αλλά ιδού τα αποτελέσματα! 

2023, ο δύσκολος Φεβρουάριος 
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο κορωνοϊός σώζει το
ΓεΣΥ, αλλά μέχρι πό-
τε, ήταν η απορία μια
ομάδας καφενόβιων,
οι οποίοι προσπαθού-
σαν να λύσουν τη

σπαζοκεφαλιά για το μέλλον του
ΓεΣΥ, βάζοντας και στοιχήματα.
Οι μισοί έλεγαν ότι ήρθε και θα μεί-
νει και άλλοι μισοί προέβλεπαν κα-
τάρρευση και ξεπούλημα των δη-
μόσιων νοσοκομείων. Οι μισοί θε-
ωρούσαν το ΓεΣΥ ως το μεγαλύτερο
επίτευγμα στην ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και οι άλλοι
μισοί ως την μεγαλύτερη παγίδα
για τους ασθενείς και την οικονομία
του τόπου. Εκεί που συμφωνούσαν
όλοι ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι
έχουν μια κοινή πορεία, η οποία
οδηγεί σε ασθένειες και τελικά
προς τον θάνατο. Η κουβέντα του
καφενέ ξεκίνησε με αφορμή την
έκθεση του γενικού ελεγκτή για
τον ΟΑΥ, τις αμοιβές των γιατρών

και τις παραιτήσεις διευθυντικών
στελεχών του ΟΚΥΠΥ. 

Οι υπερασπιστές του ΓεΣΥ τό-
νιζαν ότι τερματίστηκε η ταλαιπωρία
στα κρατικά νοσοκομεία, ότι στα-
μάτησαν οι ουρές στα φαρμακεία
των νοσοκομείων, ότι ο κάθε πολίτης
έχει τον προσωπικό του γιατρό και
το σημαντικότερο, ότι οι γονείς και
οι παππούδες μας έχουν ουσιαστικά
ένα δωρεάν αποκούμπι για τα «υστε-
ρινά» τους. Από την άλλη, οι πολέμιοι
του ΓεΣΥ υποδείκνυαν ότι υποβαθ-
μίστηκε η ποιότητα της παρεχόμε-
νης ιατρικής φροντίδας, τα φάρμακα
πλέον δεν είναι τελευταίας τεχνο-
λογίας, οι ουρές συνεχίζονται και
το χειρότερο ότι οι γιατροί δεν απαν-
τούν πλέον εύκολα τα τηλέφωνα.
Προηγουμένως, με λιγότερα χρή-
ματα και με την ασφάλεια υγείας,
σημείωναν, μπορούσες να επισκε-
φθείς οποιοδήποτε γιατρό και να
τύχεις πολύ καλύτερης φροντίδας.
Από εκεί και πέρα, ξεκινούσαν οι

φιλοσοφικές αναλύσεις, οι οποίες
κινούνταν ανάμεσα στον κομμου-
νισμό και τον καπιταλισμό. Σε αυτό
το πλαίσιο επανήλθε και το δίλημμα
μεταξύ μονο-ασφαλιστικού και πο-
λυ-ασφαλιστικού συστήματος, ένας
γόρδιος δεσμός δεκαετιών, ο οποίος
λύθηκε με την έναρξη λειτουργίας
του ΓεΣΥ.

Στην παρέα του καφενέ και
πρώην εργαζόμενος στην CYTA, ο
οποίος άρχισε να μιλάει με τα κα-
λύτερα λόγια, για το «τέλειο» σύ-
στημα ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης του ημικρατικού οργανι-
σμού. Για όποιον είχε κάρτα υγείας
της CYTA άνοιγαν αμέσως όλες οι
πόρτες των ιδιωτικών νοσηλευτη-
ρίων και οι καλύτεροι γιατροί έτρε-
χαν για να προσφέρουν θεραπεία.
Οι συμφωνίες για χρεώσεις από για-
τρούς και νοσηλευτήρια ήταν πολύ
λογικές ή καλύτερα ήταν εξαιρετικές.
Ο συνταξιούχος έθεσε στο τραπέζι
του καφενέ και το απλό ερώτημα,

γιατί δεν αντέγραψαν το επιτυχη-
μένο σύστημα της CYTA, αλλά και
άλλων πολλών οργανισμών του Δη-
μοσίου ή ακόμη και των τραπεζών.
Το ΓεΣΥ είναι ουσιαστικά μονοπώλιο
στον χώρο της υγείας, υποδείκνυε
ο καλός άνθρωπος, το οποίο για να
λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να
περάσουν πολλά ακόμη χρόνια, αν
δεν καταρρεύσει ή υποβαθμιστεί
περαιτέρω, όπως πολλά άλλα συ-
στήματα υγείας στον κόσμο. 

Στην κουβέντα μπήκε και Κύ-
πριος του εξωτερικού. Παρατηρούσε
με έκπληξη, πως η Κύπρος τα τε-
λευταία χρόνια γέμισε πολυτελή
φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα
και χημεία. Πριν από μερικά χρόνια,
έλεγε, δεν έβλεπες παραϊατρικά
κέντρα και αυτά τα οποία υπήρχαν,
ήταν πολύ πιο «ταπεινά». Η κου-
βέντα πέρασε και σε ορισμένα ιδιω-
τικά νοσοκομεία, τα οποία πριν από
μερικά χρόνια εξυπηρετούσαν ελά-
χιστους ασθενείς, ενώ σήμερα πλημ-

μυρίζουν από ασθενείς και μάλιστα
με τους ίδιους γιατρούς. Ακόμη η
περίφημη αυτονόμηση των νοσο-
κομείων του Δημοσίου έμεινε στα
χαρτιά, ενώ οι προβλέψεις δεν είναι
καθόλου ευοίωνες. Η φήμη ότι πε-
ριμένουν να φύγει ο κορωνοϊός για
να αρχίσουν να ξεπουλιούνται, πάει
και έρχεται, όπως πήγαιναν και έρ-
χονταν οι φήμες για το ξεπούλημα
του Συνεργατισμού και των Κυ-
πριακών Αερογραμμών.

Μεταξύ καφέ και ταχινόπιττας,
ήρθε στο προσκήνιο και το θέμα
του ελέγχου των γιατρών, του νο-
σηλευτικού προσωπικού, αλλά και
των διαδικασιών στο ΓεΣΥ. Τα πε-
ρίφημα πρωτόκολλα θεραπείας
μπορούν να καταστούν είτε ευλογία,
είτε κατάρα, στα χέρια των γιατρών,
των φαρμακευτικών και των ιατρι-
κών εταιριών. Ο πολύπειρος της
παρέας άρχισε να μιλά για μακαρίτη
σήμερα, ξακουστό γιατρό στο χωριό
του, ο οποίος μπορούσε να εντο-

πίσει τις περισσότερες ασθένειες
με το στηθοσκόπιο και τα χέρια
του. Έτρεχαν, έλεγε, άρρωστοι και
από τα γειτονικά χωριά, για να λά-
βουν θεραπεία από τον αλτρουιστή
γιατρό. Σήμερα σημείωνε με δυ-
σφορία, πας στον γιατρό και σου
γράφει ένα σωρό αναλύσεις και
εξετάσεις, πριν κάνει τη διάγνωσή
του. Η πολυήμερη ταλαιπωρία και
ο φόβος ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει,
ακόμη και να είσαι υγιής σε αρρω-
σταίνει. Από την άλλη, άλλος συν-
δαιτημόνας υποδείκνυε ότι θα εί-
χαμε πεθάνει εδώ και χρόνια, αν
δεν υπήρχαν οι γιατροί και τα φάρ-
μακα, τα οποία πίνουμε με τις «σα-
κούλες». Στο τέλος, όλοι συμφώ-
νησαν ότι επιστροφή στο παρελθόν
δεν υπάρχει και ο χρόνος θα λύσει
και αυτό τον γόρδιο δεσμό, όπως
συμβαίνει συνήθως στο νησί των
αγίων και των αγυρτών. 

Το σύστημα CYTA στο ΓεΣΥ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Ένας Ιρανός στρατιωτικός κρατά την εθνική σημαία του Ιράν, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την 43η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979,
στην πλατεία Azadi (Ελευθερία) στην Τεχεράνη. 

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Όταν η Κύπρος συ-
νερχόταν, την επο-
μένη του 1974, από
το σοκ της τουρκικής
κατοχής ανακάλυπτε
τη γοητεία του αρα-

βικού εθνικισμού. Ήταν το μίγμα
εξάλλου τέτοιο της ιδεολογίας του
Μακαρίου και της αδέσμευτης, επί
Ψυχρού Πολέμου, εξωτερικής του
πολιτικής που το παλαιστινιακό
ζήτημα, κι ο αγώνας των Παλαιστι-
νίων, ενός λαού δίχως κράτος, που
από το 1967 βίωσαν την ισραηλινή
κατοχή στη Δυτική Όχθη και τη
Λωρίδα της Γάζας, γοήτευε στα
πρώτα χρόνια της εμπειρίας στην
Κύπρο το αίτημα του κυπριακού
ελληνισμού για δικαίωση, κι απαλ-
λαγή από την τουρκική κατοχή. Τα
τέλη της δεκαετίας του ’70, όλη τη
δεκαετία του ’80 και μεγάλο μέρος
του ’90 υπήρξαν περίοδοι που το
Κυπριακό ταυτίστηκε με το Παλαι-
στινιακό σε επίπεδο ρομαντισμού,
συμβολισμών, πολιτικών σλόγκαν
και πολιτικής ως προς το ζήτημα
των αρχών της παράνομης κατοχής
και του εποικισμού. Το αποτέλεσμα
ήταν η Κύπρος και η Παλαιστίνη
να διατηρούν εξαιρετικές διμερείς
σχέσεις που ωστόσο, επί της ουσίας,
δημιουργούσαν μια μάλλον ανισο-
βαρή σχέση από την οποία –πέραν
των ιστορικών αντιστοιχιών– δεν
προσέφεραν επί της ουσίας τίποτα
αναφορικά με την ενδυνάμωση της
διαπραγματευτικής θέσης της Κύ-
πρου έναντι της Τουρκίας στα διε-
θνή φόρα. 

Η Κύπρος δε, παρά την εγγύτητά
της στη Μέση Ανατολή, δεν κατόρ-
θωσε ποτέ να διαδραματίσει κάποιο
ουσιαστικό ρόλο στις κορυφώσεις
του Μεσανατολικού σε διεθνές δι-
πλωματικό επίπεδο –σε αντίθεση
π.χ. μ’ ένα κράτος όπως τη Νορβηγία.
Και πέραν κάποιων ισχυρών Πα-
λαιστινίων, που τη δεκαετία του
1980 έβρισκαν οικονομικό και πο-
λιτικό καταφύγιο στην Κύπρο, επεν-
δύοντας, η σχέση Κύπρου-Παλαι-
στίνης παρέμεινε χωρίς ουσιαστικό
διακύβευμα –με τον γεωγραφικό
χώρο της Κύπρου να γίνεται μάλιστα
ενίοτε το τερέν άγριου ξεκαθαρί-
σματος λογαριασμών κάθε φορά
που «οι μαχητές της ελευθερίας του
ενός γίνονταν οι τρομοκράτες του
άλλου» στον κύκλο βίας που ξέσπασε
μεταξύ Μοσάντ και PLO, στον απόη-
χο του τρομοκρατικού χτυπήματος
στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς
του 1972. 

Σε μια παράλληλη πορεία με τις
κυπροαραβικές σχέσεις, στη χα-
ραυγή της νέας χιλιετίας, η Κύπρος
ανακάλυψε το Ισραήλ. Ένα γειτο-
νικό κράτος που μετά το 2003, στην
απαρχή δηλαδή του καθορισμού
θαλασσίων ζωνών με άλλα κράτη
στην περιοχή και την προοπτική
των υδρογονανθράκων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, η κυπριακή εξω-
τερική πολιτική προσέγγισε, ιδίως
μετά το 2008, με μεγαλύτερη εξω-
στρέφεια –πολύ πέραν των αντι-
στοιχιών με την υπόθεση των Πα-
λαιστινίων. Ήταν και η φήμη που

συνόδευε το πετυχημένο ως προς
την οικονομία κι άμυνα κράτος του
Ισραήλ –με τον IDF και τις μυστικές
του υπηρεσίες να γοητεύουν κάθε
μικρό κράτος –λόγω ενός λαού ερ-
γατικού και με τάση να επιβιώνει
παρά τις φοβερές αντιξοότητες που
αντιμετώπισε σε κάθε έκφανση
της Ιστορίας του.

Κι όπως,  το ’80, το σλόγκαν
«λευτεριά στην Κύπρο και στην
Παλαιστίνη» συγκλόνιζε κάθε Ελ-
ληνοκύπριο, η κυπριακή εξωτερική
πολιτική, μετά το 2010 –και τη ρήξη
στις σχέσεις Τελ Αβίβ-Άγκυρας -
ανακάλυψε τον στρατηγικό άξονα
με το Ισραήλ, τον αγωγό EastMed
με τις τριμερείς συνεργασίες με
την Ελλάδα και τα κράτη της πε-
ριοχής. Η τάση προς τη «συμμα-
χιολογία» πέρασε μέσα από τα σε-
νάρια όδευσης αγωγών, οπλικά συ-
στήματα από το Ισραήλ και επεν-
δύσεις πολλών εκατομμυρίων. Έφε-
ρε μαζί της όμως και αμφιβόλου
ποιότητας «μαύρα βαν», σ’ ένα
σκάνδαλο που συγκλονίζει πλέον
και την ισραηλινή κοινή γνώμη,
μια εκκρεμότητα 10 χρόνων για το
«Αφροδίτη», που εμπόδισε ουσια-
στικά την εμπορική του εκμετάλ-
λευση και την αμηχανία της επι-
κείμενης διόρθωσης στις σχέσεις
Ισραήλ-Άγκυρας, που επαναφέρει
το σενάριο εξαγωγής φυσικού αε-
ρίου από το «Λεβιάθαν» προς την
Τουρκία. Μια σχέση που δείχνει
να αποκτά τα χαρακτηριστικά ανι-
σοβαρούς δυναμικής, όπως ακριβώς
συνέβη και με τον Αραφάτ, προ δε-
καετιών, αλλά στη θέση του τελευ-
ταίου να βρίσκεται ο πρώην πρω-
θυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου. 

Το πρόβλημα δεν είναι φυσικά
ούτε οι Ισραηλινοί αλλά ούτε και
οι Παλαιστίνιοι. Λαοί, αμφότεροι,
με πλούσια ιστορία, σπουδαίο πο-
λιτισμό και πολλά κοινά χαρακτη-
ριστικά μαζί μας. Από την εργατι-
κότητα και την τιμιότητα μέχρι την
υπερηφάνεια και την ανθεκτικό-
τητα. Το πρόβλημα εδράζεται στο
πώς η Κύπρος, σε επίπεδο κατα-
νόησης των διμερών και πολυμερών
σχέσεών στην περιοχή, προσεγγίζει,
συχνά με μια αβάσταχτη ελαφρό-
τητα τις σχέσεις της. Τι επιδιώκει,
τι δίνει, τι παίρνει και πώς όλα αυτά
μεταφράζονται σε σχέση με την
Τουρκία. Ούτε το Ισραήλ, ούτε τα
κράτη του αραβομουσουλμανικού
κόσμου θα πολεμήσουν στη θέση
μας και, κυριότερα, δεν θα επιλύ-
σουν, για εμάς τα προβλήματά μας
με την Τουρκία ή το Κυπριακό. Σε
μια ειλικρινή σχέση όμως –όπου
οι καλές διμερείς σχέσεις με ένα
κράτος δεν προϋποθέτουν αυτό-
ματα την απαίτηση για συγκεκρι-
μένη στάση έναντι τρίτων– οι καλοί
λογαριασμοί κάνουν και τους κα-
λούς φίλους. Δίνοντας και παίρ-
νοντας, όχι λιγότερα ή περισσότερα,
και στηρίζοντας τους φίλους και
τη στάση αρχών επί όλων των επι-
μέρους ζητημάτων.

H αβάσταχτη κυπριακή
ελαφρότητα

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 13 Φεβρουαρίου 2022

Σε ένα παλαιό του άρ-
θρο, ο αείμνηστος
Κωστής Παπαγιώρ-
γης εύστοχα παρα-
τηρεί ότι, αν ένας κα-
θημερινός άνθρωπος

πάρει αναβολικά δεν πρόκειται
ούτε κατά διάνοια να επιτελέσει
τους άθλους των παγκόσμιων πρω-
ταθλητών στον στίβο ή στη γυμνα-
στική. Το αναβολικό το παίρνουν
μόνο πρωταθλητές για να υπερβούν
τα όρια και τις ικανότητες του αν-
θρώπινου σώματος. Άλλωστε, διε-
ρωτάται ο Παπαγιώργης, μήπως
και οι μεγάλοι συγγραφείς και στο-
χαστές, οι οποίοι προώθησαν το
ανθρώπινο πνεύμα δεν «ντοπά-
ρονταν»; Είναι γνωστή η σχέση
διάσημων συγγραφέων του 19ου
αιώνα με την οπιοποσία, του Arthur
Konan Doyle, συγγραφέα του Sh-
erlock Holmes, με την ξυλοκαΐνη
ή των Γάλλων ποιητών Rimbaud
και Verlaineμε πάσης φύσης ουσίες,
του Andre Malraux με την ηρωίνη,
του Jean-Paul Sartre με τις αμφε-
ταμίνες και των ροκ σταρ της γενιάς
της πολιτισμικής επανάστασης με
το LSD και άλλα παραισθησιογόνα.
Τα έργα τους όμως παραμένουν
αθάνατα, άφθαρτα διαμάντια της
ανθρώπινης σκέψης και του παγ-

κόσμιου πνεύματος. Κανείς δεν
διανοήθηκε ποτέ να απαγορεύσει
ή να «ακυρώσει» (πώς θα μπορούσε
άλλωστε;) το «Μεθυσμένο καράβι»
του Rimbaud, επειδή ο δεκαεξά-
χρονος τότε συγγραφέας του τε-
λούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών
ουσιών που πιθανότατα όξυναν
ακόμη περισσότερο το ήδη οξύτατο
πνεύμα του. Δεν υπάρχει αστυνομία
του ντόπινγκ στον χώρο του πνεύ-
ματος, καταλήγει ο Παπαγιώργης. 

Πριν από λίγες ημέρες, ο κόσμος
του καλλιτεχνικού πατινάζ παρα-
κολουθούσε με κομμένη την ανάσα
τη δεκαπεντάχρονη Ρωσίδα πρω-
ταθλήτρια KamilaValievaνα εκτελεί
για πρώτη φορά στην ιστορία των
χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων
τετραπλό άλμα (quad), τετραπλή
περιστροφή στον αέρα προτού προσ-
γειωθεί στον πάγο. Η δεκαπεντά-
χρονη αθλήτρια επανέλαβε τον άθλο
της και για δεύτερη φορά στο σχεδόν
πεντάλεπτο πρόγραμμά της υπό
τους ήχους του Bolero του Maurice
Ravel. Ωστόσο, μερικές μέρες αρ-
γότερα, το χρυσό της μετάλλιο αμαυ-
ρώθηκε από την αποκάλυψη ότι η
αθλήτρια βρέθηκε θετική στη χρήση
απαγορευμένης ουσίας. Σύμφωνα
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-
μάκων, η ουσία η οποία της χορη-

γήθηκε, η τριμεταζιδίνη (trimeta-
zidine), είναι ένας μεταβολικός πα-
ράγοντας πρόληψης κρίσεων στη-
θάγχης και αντιμετώπισης των συμ-
πτωμάτων του ιλίγγου. Μπορεί όμως
παράλληλα να ενισχύσει την κυ-
κλοφορία του αίματος και να βελ-
τιώσει την αντοχή. Γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο φάρ-
μακο βοηθάει ιδιαίτερα στην εκτέ-
λεση πλήρους τετραπλής περιστρο-
φής στον αέρα κατά τη διάρκεια
ενός αγωνίσματος καλλιτεχνικού
πατινάζ στον πάγο. Ταυτόχρονα,
είναι κατανοητό ότι το συγκεκριμένο
φάρμακο είναι απαραίτητο σε συγ-
κεκριμένα άτομα του αθλήματος,
όπως η δραμαμίνη σε όσους ταξι-
δεύουν με πλοίο και δεν αντέχουν
τη θάλασσα. Η απόφαση για το αν
θα της απονεμηθεί ή όχι το χρυσό
μετάλλιο στο συγκεκριμένο άθλημα
στους χειμερινούς ολυμπιακούς του
Πεκίνου δεν έχει ακόμη ληφθεί.
Είναι ίσως και αδιάφορο για τον κό-
σμο του καλλιτεχνικού πατινάζ, που
απόλαυσε για πρώτη φορά όχι ένα
αλλά δύο τετραπλά άλματα σε χει-
μερινούς Ολυμπιακούς από μια δε-
καπεντάχρονη αθλήτρια.  

Θα έπρεπε συνεπώς να επιτρέ-
ψουμε τη χρήση αναβολικών ου-
σιών στον αθλητισμό ή έστω, για

να μην ενθαρρύνουμε τη βιομη-
χανία των αναβολικών, τη χορή-
γηση αναγνωρισμένων φαρμάκων
με ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέ-
σματα για τη βελτίωση των αθλη-
τικών επιδόσεων; Ακόμη και αν η
απάντηση που θα δώσει ο καθένας
για τον εαυτό του είναι αρνητική,
το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να
αναρωτηθούμε γιατί οι περιορισμοί
στη χρήση ουσιών επιβάλλονται
μόνο στους αθλητές και όχι στους
επιστήμονες, στους αθλητές δηλαδή
του πνεύματος, ή στους καλλιτέ-
χνες. Ένας χώρος πολύ κοντινός
στο καλλιτεχνικό πατινάζ είναι του
επαγγελματικού χορού. Ο χώρος
αυτός δεν υπόκειται σε ελέγχους
αντιντόπινγκ ή ελέγχους έκθεσης
των αστέρων του μπαλέτου σε απα-

γορευμένες ουσίες ή ουσίες που
πολύ απλά βελτιώνουν τη σωματική
και ψυχική τους κατάσταση. Είναι
κοινό μυστικό, αν όχι ευρέως γνω-
στό και αποδεκτό, ότι για να ενι-
σχύσουν την απόδοσή τους, να αν-
τέξουν την πίεση των θιάσων τους,
τις απαιτήσεις των περιοδειών ή
απλώς για να ελέγξουν το βάρος
τους, πολλοί χορευτές κάνουν χρή-
ση ουσιών. Πριν ή μετά τις παρα-
στάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια
των προβών, οι ουσίες – καπνός,
αλκοόλ, κάνναβη, έκσταση, κοκαΐ-
νη, κεταμίνη, αντιεπιληπτικά, παυ-
σίπονα, αγχολυτικά –αποτελούν
μέρος της καλλιτεχνικής ατμόσφαι-
ρας. Αλλά κανείς φυσικά δεν μιλάει
γι’αυτό ανοιχτά. Πέρα όμως από
τα κουτσομπολίστικα νέα ότι οι χο-
ρευτές και χορεύτριες παίρνουν
κοκαΐνη πριν από μια πρόβα ή αν-
τιφλεγμονώδη φάρμακα χωρίς συν-
ταγογράφηση για χρόνια, είναι σα-
φής η έλλειψη συστήματος αυστη-
ρής επιτήρησης για τους χορευτές,
παρόλο που είναι αθλητές υψηλού
επιπέδου. Για τους περισσότερους
από αυτούς, ο πόνος είναι το τίμημα
που πρέπει να πληρώσουν προκει-
μένου να χορέψουν. 

Η απλή αυτή σύγκριση δείχνει,
αν μη τι άλλο, την υποκρισία των

κοινωνιών μας. Καταδικάζουμε ηθικά
τους αθλητές που κάνουν χρήση
απαγορευμένων ουσιών όπως κα-
ταδικάζαμε κάποτε εκείνους που
διάβαζαν «απαγορευμένα» βιβλία
για να ακονίσουν το πνεύμα τους.
Κρυβόμαστε πίσω από ένα υποκρι-
τικό επιχείρημα προστασίας της
ζωής των αθλητριών και των αθλη-
τών και αγνοούμε την πραγματικό-
τητα, ότι η κοινωνία του θεάματος,
απαιτώντας αποτελέσματα και αν-
ταμείβοντας τα επιτεύγματα, ωθεί
με το ένα χέρι στη χρήση ουσιών,
ενώ ταυτόχρονα με το άλλο τις απα-
γορεύει. Αν οι παγκόσμιες αθλητικές
ομοσπονδίες δεν ήταν στο μέγιστο
βαθμό υποκριτές, θα έπρεπε να απα-
γορεύουν τη συμμετοχή σε επαγ-
γελματικά αθλητικά γεγονότα ανή-
λικων κοριτσιών και αγοριών, τα
οποία εξ απαλών ονύχων μπαίνουν
στο στίβο ενός αθλήματος που αδυ-
νατούν να κατανοήσουν. Η επίκλη-
ση της προστασίας των διαγωνιζο-
μένων από επικίνδυνες ουσίες δεν
είναι πλέον πειστική. 

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

Ύλη και πνεύμα: ουσίες και επιτεύγματα
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Α ρκετά παιδιά στη σύγχρονη
κοινωνία βιώνουν τον κίν-
δυνο της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού, ως απο-
τέλεσμα των νέων οικονομικών
και υγειονομικών προκλήσεων
που προέκυψαν από την πανδημία.
Η στήριξη των βασικών δικαιω-
μάτων των παιδιών, όπως η υγει-
ονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση,
η επισιτιστική ασφάλεια και στέ-
γαση, αποτελούν υποχρέωση της
κοινωνίας και των κρατικών θε-
σμών.

Τα κράτη υποχρεούνται να δια-
σφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση
των παιδιών σε βασικές ποιοτικές
υπηρεσίες, όπως η προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα, η υγει-
ονομική περίθαλψη και η υγιής
διατροφή. Όλα αυτά σε συνδυασμό
με την παροχή βοήθειας σε κηδε-
μόνες με χαμηλά εισοδήματα, συμ-
βάλλουν στην αποφυγή του κοι-
νωνικού αποκλεισμού των παιδιών
στον σχολικό χώρο, αλλά και στις
ελεύθερες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με στοιχεία που κα-
τατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή των Περιφερειών, 18 εκα-
τομμύρια παιδιά στις 27 χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ζούσαν το 2019 σε νοικοκυριά που
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού. Ο αριθ-
μός ατόμων στον γενικό πληθυσμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας ανέρχεται
στα 91εκατομμύρια.Τα πιο πάνω
ανησυχητικά στοιχεία αποδει-
κνύουν ότι αρκετά παιδιά στε-
ρούνται του δικαιώματος παροχής
βασικής μόρφωσης λόγω της οι-
κονομικής στενότητας που αντι-
μετωπίζουν οι γονείς τους, αφού
το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
δεν επιτρέπει στα παιδιά να φοι-
τήσουν στην προσχολική εκπαί-
δευση. Το επιπρόσθετο κόστος
των σχολικών βιβλίων, η μεταφορά
στο σχολείο, τα γεύματα και οι
επιπλέον δραστηριότητες, αυξά-
νουν αισθητά το κόστος ζωής και
τον οικογενειακό προϋπολογισμό
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
κοινωνικές ανισότητες με πρώτα
θύματα τα παιδιά.

Ο κίνδυνος της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού είναι
πιο έντονος σε παιδιά με ειδικές
ανάγκες, με αναπηρία ή ακόμα σε
παιδιά που προέρχονται από οι-
κογένειες μεταναστών ή εθνοτικών
μειονοτήτων.

Τα παιδιά που προέρχονται από
μειονεκτούντα περιβάλλοντα ή
που βρίσκονται σε επισφαλείς οι-
κογένειες είναι πιο ευάλωτα στην
τρομακτική εμπειρία της ενδοοι-
κογενειακής βίας, στην αντιμετώ-
πιση του κινδύνου φτώχειας, του

κοινωνικού αποκλεισμού και της
σχολικής εγκατάλειψης. Αρκετά
ευάλωτα παρουσιάζονται επίσης
παιδιά που ανατρέφονται από ένα
γονέα ή ανήκουν σε πολύτεκνες
οικογένειες, τα οποία στερούνται
βασικά δικαιώματα, όπως η συμ-
μετοχή τους σε προγράμματα προ-
ληπτικής υγείας, κάτι που έχει σο-
βαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη,
την προσωπική φροντίδα και την
εκπαίδευσή τους.

Τα παιδιά λοιπόν που νιώθουν
κοινωνικά αποκλεισμένα λόγω της
στέρησης βασικών αγαθών, διευ-
κολύνσεων και καλής υγείας, πολύ
πιθανόν να έχουν λιγότερες πιθα-
νότητες να φέρουν ψηλές επιδόσεις
στο σχολείο, σε σύγκριση με τους
πιο κοινωνικά και οικονομικά ευ-
νοούμενους συνομήλικούς τους.
Η έλλειψη βασικής μόρφωσης και
κατάρτισής τους αποτρέπει από
τη διεκδίκηση με αξιώσεις θέσεων
εργασίας, με αποτέλεσμα με την
ενηλικίωσή τους να παραμένουν
άνεργοι για αρκετό καιρό ή να απο-
δέχονται οποιαδήποτε εργασία με
χαμηλές ή εξευτελιστικές απολαβές.
Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και
η κακή υγεία των εφήβων δημι-
ουργούν συνθήκες εκμετάλλευσης
κυρίως από οικονομικούς φορείς
και παράγοντες, οι οποίοι τους θε-
ωρούν ως εργατικό δυναμικό χα-
μηλής ποιότητας και παραγωγικό-
τητας με όλα τα κοινωνικά και μι-
σθολογικά επακόλουθα στους ίδι-
ους και στις οικογένειές τους.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει
δημιουργήσει αρκετούς κοινωνι-
κοοικονομικούς κινδύνους για τις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, για
μονήρεις μητέρες, για παιδιά, ηλι-
κιωμένους, άτομα με αναπηρία,
μετανάστες και αρκετούς επισφα-
λείς εργαζόμενους. Το κλείσιμο
των σχολείων στέρησε σε μεγάλη
μερίδα παιδιών τη σωστή διατροφή
και τα σχολικά γεύματα, όπως επί-
σης και την ασφάλεια που τους
προσφέρει το σχολικό περιβάλλον.
Αρκετά παιδιά έγιναν αυτόπτες
μάρτυρες ή έπεσαν θύματα ενδο-
οικογενειακής βίας ή ανέπτυξαν
τα ίδια βίαιη συμπεριφορά. Οι το-
πικές αρχές διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην παροχή βασι-
κών υπηρεσιών για καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού των παιδιών. Τα παι-
διά ως μέλη της κοινωνίας των πο-
λιτών έχουν τα ίδια δικαιώματα
με τους ενήλικες και επιβάλλεται
να ζουν σε ένα ευχάριστο περι-
βάλλον, μακριά από βία, διακρίσεις,
κακοποίηση, παραμέληση και εγ-
κατάλειψη.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης δήμαρχος
Δερύνειας.

Κοινωνικός αποκλεισμός
και δικαιώματα του παιδιού

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο ι ετήσιες ανάγκες της Τουρ-
κίας σε φυσικό αέριο κυ-
μαίνονται τα τελευταία χρό-

νια γύρω στα 50-60 BCM (δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα) και κα-
λύπτουν το 30% των συνολικών
ενεργειακών της αναγκών. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του 2019,
σχεδόν το σύνολο των ποσοτήτων
αυτών εισάγονται μέσω αγωγών
από χώρες όπως η Ρωσία (50%),
το Ιράν (16,7%) και το Αζερμπαϊ-
τζάν (11,9%). Ένα μικρότερο πο-
σοστό έρχεται υγροποιημένο από
χώρες όπως η Αλγερία και η Νι-
γηρία. Η Τουρκία έχει πρόσφατα
ανακαλύψει τα πρώτα της κοιτά-
σματα στη Μαύρη Θάλασσα. Απέ-
τυχε όμως να εξεύρει ανάλογα κοι-
τάσματα και στην Ανατολική Με-
σόγειο παρά τις πολλαπλές προ-
σπάθειες. Η επίτευξη ενεργειακής
αυτονομίας με διαφοροποίηση (di-
versification) τόσο των μορφών
ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
ΑΠΕ κ.λπ.) όσο και των πηγών τρο-
φοδοσίας είναι ύψιστος στρατη-
γικός στόχος για μία χώρα, όπως
η Τουρκία, που φιλοδοξεί να κα-
ταστεί ένας από τους νέους πόλους
ισχύος στο πολυπολικό κόσμο που
γεννιέται. Γι’ αυτό και όχι τυχαία
έχει επενδύσει σημαντικά ποσά
για την αγορά και λειτουργία σύγ-
χρονων ερευνητικών και γεωτρη-
τικών σκαφών. Ήδη τα κοιτάσματα
που βρήκε στη Μαύρη Θάλασσα
της δίνουν μεγαλύτερη άνεση στη
διαπραγμάτευση των νέων συμ-

βολαίων με τη Νιγηρία. Πρόσβαση
στο κυπριακό φυσικό αέριο και
ενδεχομένως και στο ισραηλινό
θα αύξανε την ενεργειακή αυτο-
νομία της Τουρκίας και θα μείωνε
την ενεργειακή εξάρτησή της από
την προσωρινή της εταίρο Ρωσία
και το Ιράν. 

Η Τουρκία επιδιώκει και είναι,
σε μεγάλο βαθμό, χώρα διακίνησης
φυσικού αερίου προς την Ε.Ε. και
τα Βαλκάνια. Ήδη μέσω Τουρκίας
και διά του αγωγού ΤΑΝΑΡ διοχε-
τεύεται αζερινό φυσικό αέριο προς
την Ιταλία. Ρωσικό φυσικό αέριο
διοχετεύεται επίσης προς τα Βαλ-
κάνια μέσω του αγωγού Turk Stre-
am. Η Τουρκία φιλοδοξεί να κάνει
κάτι ανάλογο και με το φυσικό αέ-
ριο της Αν. Μεσογείου κάτι που
θα αύξανε την ενεργειακή της αξία
στα μάτια της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.
Θα την καθιστούσε συμπληρωμα-
τική επιλογή της Ε.Ε.(Southern
Gas Corridor) ώστε να μειωθεί η
υπάρχουσα ενεργειακή εξάρτησή
της από τη Ρωσία. Η διακίνηση
του φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας

αποφέρει και σημαντικά οικονο-
μικά οφέλη λόγω των χρεώσεων
(transit fees) που η ίδια επιβάλλει
στις παραγωγές χώρες. Η πρόσβα-
ση της Τουρκίας στο κυπριακό
φυσικό αέριο αλλά και στο ισραη-
λινό, για το οποίο χρειάζεται και
η κυπριακή συναίνεση, πέραν των
γεωπολιτικών κερδών στην Ε.Ε.,
θα οδηγούσε σε άρση του απο-
κλεισμού της Τουρκίας από τα
ενεργειακά της Αν. Μεσογείου και
στην ένταξή της στο Φόρουμ Φυ-
σικού Αερίου της Αν. Μεσογείου
(EMGF). Επιπρόσθετα ο αγωγός
από τα κυπριακά κοιτάσματα θα
περνούσε από την Κύπρο και αυτό
θα εξασφάλιζε φυσικό αέριο αλλά
και εισοδήματα για τους Τ/κ μει-
ώνοντας έτσι την ανάγκη χρημα-
τοδότησής τους από την Τουρκία.

Άρα για λόγους στρατηγικούς
(ενεργειακή αυτονομία), γεωπο-
λιτικούς (ενεργειακή πύλη προς
Ε.Ε.) αλλά και οικονομικούς (χρε-
ώσεις σε τρίτες χώρες και έσοδα
για Τ/κ) η Τουρκία ήθελε και θέλει
να αποκτήσει πρόσβαση στο κυ-

πριακό φυσικό αέριο. Αυτή της η
επιθυμία εκφράστηκε στο παρελ-
θόν τόσο με δημόσιες τοποθετή-
σεις όσο και με την απόρρητη επι-
στολή το 2013 του τότε τούρκου
ΥΠΕΞ Νταβούτογλου. Πέραν αυτού
υπήρξαν και παρασκηνιακές δια-
βουλεύσεις της Τουρκίας με την
Κ.Δ. όπως αυτές καταγράφονται
στο τελευταίο βιβλίο του Μακάριου
Δρουσιώτη. Η συμφωνία για πώ-
ληση κυπριακού φυσικού αερίου
στην Τουρκία δεν θα είναι μία εύ-
κολη υπόθεση. Η υλοποίησή της
προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα την
αμοιβαία εφαρμογή μορατόριουμ
ερευνών στις επικαλυπτόμενες
ζώνες ως πρώτο βήμα για την οριο-
θέτηση των θαλασσίων ζωνών με-
ταξύ Τουρκίας και Κ.Δ. Επιπρό-
σθετα απαιτεί την αναστολή των
εργασιών της Τουρκίας και των
Τ/κ στην περιφραγμένη περιοχή
της Αμμοχώστου ώστε να δημι-
ουργηθεί το ανάλογο θετικό κλίμα
για τις διαπραγματεύσεις που θα
απαιτηθούν. Τέλος, η Τουρκία θα
πρέπει να είναι έτοιμη να κάνει
σημαντικές παραχωρήσεις στο
Κυπριακό, ανεξάρτητα από τη μορ-
φή της τελικής λύσης, ανάλογες
με τα πολύ σημαντικά οφέλη που,
όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, θα ση-
μαίνει για την ίδια η πρόσβασή
της στο κυπριακό και το ισραηλινό
φυσικό αέριο.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας
είναι διεθνολόγος.

Γιατί η Τουρκία ενδιαφέρεται
για το κυπριακό φυσικό αέριο

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

<<<<<<

Είναι ίσως και αδιάφορο
για τον κόσμο του καλλι-
τεχνικού πατινάζ, που
απόλαυσε για πρώτη φο-
ρά δύο τετραπλά άλματα
σε χειμερινούς Ολυμ-
πιακούς από μια δεκα-
πεντάχρονη αθλήτρια.  
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Η Τουρκία επιδιώκει
και είναι, σε μεγάλο
βαθμό, χώρα διακίνη-
σης φυσικού αερίου
προς την Ε.Ε. και
τα Βαλκάνια. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η άμαξα μπροστά από το άλογο

Σ τις 20 Απριλίου του 1982 ο
τότε πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Σπύρος Κυπριανού εξαγ-

γέλλει την υποψηφιότητά του για
τις επικείμενες προεδρικές εκλογές
του 1983. Παράλληλα την ίδια μέρα
το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ ανακοινώ-
νουν την εκλογική τους συνεργασία,
η οποία βασίζεται σε ένα «μίνιμουμ
πρόγραμμα», όπως ονομάστηκε. Η
συνεργασία του «μίνιμουμ προ-
γράμματος» μπορεί να ήταν βρα-
χύβια και να τερματίστηκε λόγω
της διαφωνίας των δύο πλευρών
για τους χειρισμούς του Κυπριανού
στο Κυπριακό, αποτελεί όμως ση-
μείο αναφοράς για την πολιτική
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Για πρώτη φορά από την ίδρυ-
σή της, δύο κομματικοί σχηματισμοί
συμφώνησαν τη μεταξύ τους συ-
νεργασία στις επόμενες προεδρικές
εκλογές με βάση ένα πρόγραμμα
διακυβέρνησης. 

Σκοπός της αναφοράς στο «μί-
νιμουμ πρόγραμμα» δεν είναι να
αναλυθεί το πόσο επιτυχημένη ή
όχι ήταν αυτή η συνεργασία, ούτε
να γίνουν οι οποιοιδήποτε παραλ-
ληλισμοί σε σχέση με τις συζητήσεις
μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ για τις προ-

εδρικές εκλογές του 2023. Το «μί-
νιμουμ πρόγραμμα» δημιούργησε
ένα ιστορικό προηγούμενο που ερ-
χόταν σε αντίθεση με την επικρα-
τούσα νόρμα της εποχής για την
επιλογή προεδρικού υποψηφίου
από τις πολιτικές δυνάμεις. Η επι-
λογή προεδρικού υποψηφίου δεν
βασιζόταν μέχρι τότε σε κάποια
πολιτική συμφωνία μεταξύ των
κομμάτων που θα βασιζόταν σε θέ-
σεις αρχών και θα οδηγούσε σε κά-
ποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης.
Από 1960 μέχρι το 1977 και τον θά-
νατό του η προσωπικότητα του
Μακαρίου ήταν αυτή που επισκίαζε
τα πάντα. Ενώ οι εκλογές του 1978
δεν έγιναν ποτέ και δεν μπορούν
να αναλυθούν με κάποιους πολι-
τικούς όρους εξαιτίας της ιδιαιτε-
ρότητας των γεγονότων που προ-
ηγήθηκαν της επικείμενης ημερο-
μηνίας διεξαγωγής των εν λόγω
εκλογών (απαγωγή του Αχιλλέα Κυ-
πριανού, απόσυρση της υποψη-
φιότητας Κληρίδη).

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά τον
Απρίλιο του 1982 η συζήτηση για
τους προεδρικούς κομματικούς
υποψηφίους εξελίσσεται σε δια-
γωνισμό δημοφιλίας και εκλεξιμό-

τητας χωρίς να έχουμε δει κάποιο
πρόγραμμα διακυβέρνησης. Για
ακόμα μια φορά τοποθετείται η
άμαξα μπροστά από το άλογο. Το
επιχείρημα πως είναι νωρίς για δη-
μιουργία ενός προγράμματος δια-
κυβέρνησης μόνο αστείο μπορεί
να χαρακτηριστεί. Αν δεν είναι νω-
ρίς για να εξαγγελθεί το ενδιαφέρον
για μια προεδρική υποψηφιότητα
τότε δεν είναι καθόλου νωρίς για

να ανακοινωθεί και ένα σχέδιο δια-
κυβέρνησης. Ειδικά αν αναλογιστεί
κανείς από πότε έχουν ξεκινήσει
ανεπίσημα τον προεκλογικό τους
αγώνα, ορισμένοι εν δυνάμει υπο-
ψήφιοι.

Στην κυπριακή πολιτική σκηνή
έχουμε το εξής παράδοξο. Αντί βά-
σει των συνθηκών που επικρατούν
στη χώρα να δημιουργηθούν οι πο-
λιτικές προτάσεις, οι οποίες με τη

σειρά τους θα οδηγήσουν στον κα-
ταρτισμό ενός σχεδίου διακυβέρ-
νησης και στη συνέχεια να βρεθεί
ο κατάλληλος άνθρωπος που θα
μπορεί να το εφαρμόσει, γίνεται
το αντίθετο. Επιλέγεται πρώτα ο
υποψήφιος και στη συνέχεια προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν την
πολιτική πρόταση που θα ταιριάζει
στο πρόσωπο αυτό. Πολλές φορές
μάλιστα ορισμένα πρόσωπα να πα-
ρουσιάζονται σαν κάτι που δεν εί-
ναι, ενώ γίνεται προσπάθεια να
υποβαθμιστούν αρνητικά χαρα-
κτηριστικά ή γεγονότα από το πο-
λιτικό τους παρελθόν. Όλα αυτά
για να ταιριάξουν στο αφήγημα
που θέλουν οι υποστηρικτές του
να περάσουν στην κοινή γνώμη.
Επίσης, ορισμοί και λέξεις που μπο-
ρεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο
αφήγημα και να ενοχλήσουν συγ-
κεκριμένα ακροατήρια εξαφανί-
ζονται και η ρητορική προσαρμό-
ζεται ανάλογα. 

Η επικέντρωση στο άτομο και
όχι στην πολιτική του πρόταση ευ-
νοεί τον λαϊκισμό. Κάποιοι εμφα-
νίζονται ως από μηχανής θεοί χωρίς
όμως να έχουν καταθέσει την πο-
λιτική τους πρόταση και αυτό από

μόνο του είναι οξύμωρο. Υπό κα-
νονικές συνθήκες όποιος δηλώνει
το ενδιαφέρον του για να διεκδι-
κήσει την προεδρία της Δημοκρα-
τίας θα πρέπει να έχει ήδη διαμορ-
φωμένο τον σχεδιασμό του για το
πώς θα κυβερνήσει σε περίπτωση
που εκλεγεί. Τι προτίθεται να κάνει
για τα μεγάλα ζητήματα που απα-
σχολούν την κοινωνία (Κυπριακό,
οικονομία, διαφθορά, κ.λπ.). Οι αο-
ριστολογίες και η ευσεβοποθισμοί
είναι απλώς για εσωτερική κατα-
νάλωση.

Αυτό ισχύει και για τα πολιτικά
κόμματα. Αντί να έχουν διαμορ-
φώσει ένα πλάνο συνεργασίας στα
βασικά ζητήματα πρώτα αναζητούν
τον κατάλληλο υποψήφιο με κύριο
χαρακτηριστικό την εκλεξιμότητα.
Η εκλεξιμότητα δεν κυβερνάει από
μόνη της, χρειάζονται και πολλά
άλλα  χαρακτηριστικά και κυρίως
μια σύγχρονη ρεαλιστική πολιτική
πρόταση που θα πάρει τον τόπο
μπροστά, κάτι που μέχρι σήμερα
δεν έχουμε δει σχεδόν από κανένα. 

Ο κ. Χρίστος Κυπριανού είναι κάτοχος
Ba Κοινωνιολογίας και Μa «New Media
And Society».

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το τελευταίο μίλι που αφορά την ολοκλή-
ρωση των πολύχρονων προσπαθειών με-
ταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης
περιγράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού. Ο βου-
λευτής του ΑΚΕΛ, αν και θεωρεί πως δεν
μπορεί να ακυρωθεί η προσπάθεια, ελπίζει
να μην επικρατήσουν σκοπιμότητες που
μπορούν να την ανατρέψουν. Για το ΑΚΕΛ
ο αριθμός των νέων δήμων δεν αντικρίζεται
δογματικά, λέει ο κ. Δαμιανού, ο οποίος
εξηγεί γιατί το κόμμα του επιμένει στη
δημιουργία 20 νέων δήμων. 

–Πόσο κοντά βρίσκεται η ψήφιση της
μεταρρύθμισης για την τοπική αυτο-

διοίκηση από την Ολομέλεια της Βου-
λής;

–Εκτιμώ πως με τον οδικό χάρτη που
έχουμε καθορίσει ως Επιτροπή Εσωτερικών,
είμαστε πολύ κοντά στο να τεθούν τα νο-
μοσχέδια ενώπιον της Ολομέλειας. Τυχόν
παρέκκλιση θα είναι εκτός του Κανονισμού
της Βουλής. Εξάλλου, σε επίπεδο Επιτροπής
ολοκληρώσαμε όλα τα στάδια της διαδι-
κασίας και τα κείμενα βρίσκονται στα
χέρια των συναδέλφων. Καθαρά για λόγους
καλύτερου συντονισμού θα συνέλθει επί
τούτου η Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου
και στις 3 Μαρτίου θα τεθούν τα μεταρ-
ρυθμιστικά νομοσχέδια ενώπιον της Ολο-
μέλειας. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά
για μια μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία.
Ελπίζω σκοπιμότητες που είναι ορατές να
μην τουμπάρουν την προσπάθεια. 
–Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν
να ακυρώσουν την ολοκλήρωση της
μεταρρύθμισης;

–Να την ακυρώσουν όχι. Ενδεχομένως
να προκαλέσουν ενστάσεις, ένεκα ανα-
τροπών των τελευταίων ημερών. Θα είναι
ευχής έργον, αν τις επόμενες βδομάδες
βρεθούν οι αναγκαίες πολιτικές συγκλίσεις
για να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα υπέρ
της μεταρρύθμισης. Όταν επανεκκίνησε
η συζήτηση τον περασμένο Σεπτέμβριο
υπήρχαν πέραν των ογδόντα ανοικτών
ζητημάτων. Σήμερα ουσιαστικά τα επίμαχα
είναι δύο, ο αριθμός των δήμων και τα συ-
ναφή σενάρια των συνενώσεων και τα δη-
μοψηφίσματα.

–Με ποιο σκεπτικό η πλειοψηφία της
Επιτροπής Εσωτερικών αποφάσισε να
αυξήσει τους αριθμούς των δήμων
πάνω από το όριο των 17 που είχε θέσει
η τελευταία μελέτη;

–Θα μπορούσε να διερωτηθεί κάποιος,
κατ’ ανάλογο τρόπο, γιατί η ίδια η κυβέρ-
νηση έφυγε από τη θέση για 5 ή για 14
Δήμους. Στη δική μας αντίληψη, τα σενάρια
που τέθηκαν τον Μάρτιο του 2021, κατά
βάση διατηρούν την αναγκαία γεωγραφική,
οικονομική και κοινωνική ισορροπία. Ενέ-
χουν και το στοιχείο της πολιτικής υπό
την έννοια της εθνικής ισορροπίας. Δια-
τηρούνταν ως αυτόνομοι Δήμοι ο ακριτικός
Δήμος Αθηαίνου, ο ημικατεχόμενος Δήμος
Δερύνειας και δεν επηρεαζόταν το ειδικό
καθεστώς της Πύλας, για ευνόητους λόγους.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι έτσι πρέπει να παρα-
μείνουν. Από το Υπουργείο Εσωτερικών
προτάσσεται το κριτήριο της βιωσιμότητας.
Διερωτώμαι γιατί αυτό το κριτήριο να
ισχύει α λα καρτ, κατά περίπτωση. Διότι
την ώρα που ο κ. Νουρής υπερασπίζεται
τα σενάρια του Υπουργείου του, η κυβερ-
νητική παράταξη, ο ΔΗΣΥ, προωθεί ως
αυτόνομους Δήμους, Δήμους στους οποίους
χαρίστηκαν εκατομμύρια οφειλών για να
επιβιώσουν.
–Για το ΑΚΕΛ οι 20 δήμοι είναι αδια-
πραγμάτευτη πρόνοια;

–Όπως σας έχω αναφέρει, εκτιμούμε
ότι διατηρούνται πολλαπλές ισορροπίες.
Και είναι αλήθεια ότι η συζήτηση ανα-
φορικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής

αυτοδιοίκησης επικεντρώθηκε στο ζή-
τημα του αριθμού των δήμων. Αυτό ήταν
αναμενόμενο. Όμως η μεταρρύθμιση
είναι και πολλά άλλα πράγματα εξίσου,
αν όχι πιο σημαντικά. Διότι το διακύβευμα
(και αυτό προσπαθήσαμε όλο αυτό το
διάστημα να πετύχουμε) είναι να δημι-
ουργήσουμε ένα νέο, σύγχρονο θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτο-
διοίκησης, το οποίο να ανταποκρίνεται
στις προκλήσεις και ανάγκες της κοινω-
νίας, των πολιτών. Μια αποτελεσματική
τοπική αυτοδιοίκηση που να προσεγγίζει
αυτό που πολύ ορθά αποκαλείται στο
εξωτερικό ως local government. Ο αριθμός
επομένως δεν αντικρίζεται δογματικά,
αλλά αποτελεί συνάρτηση των σεναρίων
των συνενώσεων.
–Μεταξύ του αριθμού των νέων δήμων
και των δημοψηφισμάτων ποιο θεω-
ρείτε περισσότερο σοβαρό;

–Όπως εξελίσσεται η όλη συζήτηση
εκτιμώ ότι δύσκολα μπορούν να μπουν
στη ζυγαριά, υπό την εξής έννοια. Το ΑΚΕΛ
και άλλα κόμματα θεωρούμε ότι οι πολίτες
πρέπει να έχουν λόγο για ένα θέμα που
τους αφορά και που επηρεάζει τις ζωές
τους. Το περιεχόμενο των συνενώσεων
επίσης θα καθορίσει προσαρμογές, που
αν δεν είναι συμφωνημένες και επέλθουν
διά της επιβολής δεν θα υιοθετηθούν, δεν
θα γίνουν κτήμα της κοινωνίας, οι δε το-
πικές κοινωνίες θα τις απορρίψουν στην
πράξη. Όσοι γνωρίζουν και δεν παραγνω-
ρίζουν λόγω σκοπιμοτήτων, λόγου χάριν,

τι σημαίνει Παραλίμνι και τι σημαίνει Δε-
ρύνεια μπορούν να αντιληφθούν γιατί
απαιτούνται συναινέσεις και όχι απονε-
νοημένα διαβήματα που δυναμιτίζουν την
ειλικρινή βούληση, τουλάχιστον του ΑΚΕΛ,
για μεταρρύθμιση.
–Είστε νομικός. Τις φωνές ότι ενδεχο-
μένως να προκύψουν συνταγματικά
κωλύματα  εάν περάσει η πρόνοια για
δημοψηφίσματα πώς τις εκλαμβάνε-
τε;

–Ακριβώς επειδή είμαι νομικός θα επα-
ναλάβω το εξής και ας ενοχλεί. Έχω ως
πρόεδρος της Επιτροπής στα χέρια μου
τέσσερις γνωματεύσεις με εκ διαμέτρου
αντίθετες απόψεις. Ένας ικανός νομικός
μπορεί με την ίδια επάρκεια ν’ απαλλάξει
ως δικηγόρος υπεράσπισης έναν κατηγο-
ρούμενο για φόνο ή ως δημόσιος κατήγορος
να τον καταδικάσει. Επομένως, εδώ πρό-
κειται για πολιτική θέση. Τα δημοψηφί-

σματα, κατά τρόπο που να είναι σύννομος,
αποτελούν σύγχρονο δικαίωμα των πολιτών
και δεν πρέπει να φοβίζουν τις εκάστοτε
κυβερνήσεις. Αυτή είναι η θέση του ΑΚΕΛ
επί της αρχής.
–Δεν είναι κάπως οξύμωρο να περάσουν
τα τρία νομοσχέδια από τη Βουλή και
στη συνέχεια να κληθούν οι πολίτες
να τοποθετηθούν;

–Οξύμωρο θα ήταν να καλούνταν σε
δημοψήφισμα χωρίς έχουν εικόνα για το
τι θα ψήφιζαν. Αυτό που εμείς λέμε είναι
όπως μέσα σε μια περίοδο μέχρι τον ερ-
χόμενο Δεκέμβριο –ενδεχομένως– αφού
αποκρυσταλλώσουν εικόνα οι πολίτες,
μέσα από αντικειμενική ενημέρωση που
πρέπει να γίνει, να κληθούν να πουν τη
γνώμη τους.
–Αν σε κάποια περίπτωση το αποτέ-
λεσμα είναι αρνητικό θα ακυρωθεί η
απόφαση της Βουλής;

–Τα σενάρια των συνενώσεων και των
συμπλεγματοποιήσεων είναι Παραρτήματα
στο Νόμο, πλην 2-3 προϋπαρχόντων Δή-
μων. Δεν είναι στον βασικό κορμό του Νό-
μου. Μπορούν να δοθούν δυνατότητες
στο Υπουργείο Εσωτερικών για επί μέρους
ρυθμίσεις που θα υπόκεινται σε εκ νέου
θεσμοθέτηση εντός της μεταβατικής πε-
ριόδου και πριν από τον Μάιο του 2024.
Λύσεις υπάρχουν. Φτάνει να υπάρχει θέ-
ληση. Μακάρι όλοι να είχαν την ίδια έγνοια,
νόμους που ψηφίζει η Βουλή να εφαρμό-
ζονταν. Αν ήταν έτσι δεν θα είχαμε δια-
φθορά όπως τη ζούμε σήμερα.

Δεν μπορεί να ακυρωθεί η μεταρρύθμιση
Οι ανησυχίες του προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστου Δαμιανού - Ποια η στάση του ΑΚΕΛ στον αριθμό των νέων δήμων 

«Επιλέγεται πρώτα ο υποψήφιος και στη συνέχεια προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν την πολιτική πρόταση που θα ταιριάζει στο πρόσωπο αυτό». 

Καρφιά για
τη στάση κάποιων
κομμάτων 
–Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΑΚΕΛ
έχει ενστάσεις για τη συνένωση του
Στροβόλου με τον νέο δήμο Λευκωσίας.
Αν είναι έτσι γιατί αντιδράτε;

–Το σενάριο που προκρίναμε πέρυσι
τον Μάρτιο διατηρεί τον Στρόβολο ως αυ-
τόνομο Δήμο. Αν σωστά ενημερώνομαι,
υπάρχει τάση για συνένωση με τη Λευκω-
σία. Προσωπικά, ζώντας στον συγκεκριμένο
Δήμο εδώ και δεκαετίες θεωρώ ότι έχει τα
εφόδια για να λειτουργήσει αυτόνομα. Απ’
εκεί και πέρα, αν διαμορφωθεί πλειοψηφία
περί του αντιθέτου, παρά τη διαφωνία μας,
ως ΑΚΕΛ θα συνεκτιμήσουμε τα δεδομένα
συνολικά. Εξάλλου, προωθήσαμε τροπο-
λογία που επίσης αλλάζει τα δεδομένα,
προτείνοντας δημιουργία νέου Δήμου Αθα-
λάσσας, αποτελούμενου από την Αγλαντζιά,
τα Λατσιά και το Γέρι, ενός πιθανού νέου
σχήματος με τεράστια προοπτική ανάπτυ-
ξης, χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των δή-
μων, όπως συμβαίνει με τη λανθασμένη
κατ’ εμάς πρόταση για αυτόνομο Δήμο
Αραδίππου, μέσω αποκόλλησης από τη
Λάρνακα.
–Μπορείτε να μου περιγράψετε ένα πι-
θανό σενάριο που μπορεί να γεφυρώσει
το χάσμα που υπάρχει με τον αριθμό
των νέων δήμων και τα δημοψηφίσμα-
τα;

–Πιστεύω ότι υπάρχουν κόμματα που
θα τοποθετηθούν επί του ζητήματος των
δημοψηφισμάτων σε συνάρτηση με την
κατάληξη των σεναρίων για τους Δήμους.
Που διατηρούν τη θέση αρχής αλλά θα
συνεκτιμήσουν όλα τα δεδομένα. Επειδή
υπάρχει μια ρευστότητα αναφορικά με τα
σενάρια των συνενώσεων, εκτιμώ ότι υπάρ-
χουν περιθώρια συγκλίσεων.
–Ποια η γενικότερη στάση των κομμά-
των στη μεταρρύθμιση και αν θεωρείτε
πως υπήρξαν παλινωδίες από μεριάς
τους, στο κομμάτι ολοκλήρωσής της; 

–Για να είμαι δίκαιος, πλην μεμονωμένων
εξαιρέσεων και αναφέρομαι στο παρασκή-
νιο που απέτρεψε την ψήφιση στις 20 Δε-
κεμβρίου, το σύνολο των συναδέλφων και
κομμάτων κατέβαλαν κάθε προσπάθεια
για να βρεθούν συγκλίσεις. Τα δε μέλη της
Επιτροπής Εσωτερικών, τόσο με την προ-
ηγούμενη σύνθεση όσο και με τη νέα, ερ-
γάστηκαν σκληρά σε πολύωρες συνεδρίες
για να γεφυρώσουν διαφορές μεταξύ των
εμπλεκομένων. Ανάλογη ήταν η στάση
και της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης
Κοινοτήτων, καθώς και του αρμόδιου
υπουργού. Για να υπάρξει μεταρρύθμιση
και οι τρεις μετακινήθηκαν από αρχικές
θέσεις. Ελπίζω ζητήματα όχι μείζονος ση-
μασίας να μην προταχθούν στο τέλος ως
«κόκκινες γραμμές» και να γίνει μετά από
δέκα χρόνια η αναγκαία αυτή μεταρρύθ-
μιση. Τη χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση,
μα κυρίως την έχουν ανάγκη οι πολίτες.

Μια αποτελεσματική τοπική
αυτοδιοίκηση που να προσεγ-
γίζει αυτό που πολύ ορθά απο-
καλείται στο εξωτερικό local
government. Ο αριθμός δεν
αντικρίζεται δογματικά, αλλά
αποτελεί συνάρτηση των σε-
ναρίων των συνενώσεων.

Ελπίζω ζητήματα όχι μείζο-
νος σημασίας να μην προταχ-
θούν στο τέλος ως «κόκκινες
γραμμές» και να γίνει μετά
από δέκα χρόνια η αναγκαία
αυτή μεταρρύθμιση.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς το τελικό αποτέλεσμα που είναι η ψήφιση των αλ-
λαγών για την τοπική αυτοδιοίκηση εμφανίζεται στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Άριστος
Δαμιανού, πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ.



Του ανταποκριτή μας στις
ΒΡΥΞEΛΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Όταν τρεις Επίτροποι, με σημαντικά
χαρτοφυλάκια και εκτόπισμα στην
Κομισιόν, η εκτελεστική αντιπρό-
εδρος για θέματα Ψηφιακής Με-
τάβασης Μαργκρέτε Βέσταγκερ, ο
Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς
Τιερί Μπρετόν και η Επίτροπος
Καινοτομίας και Έρευνας Μαρία
Γκάμπριελ, παρουσίαζαν την πε-
ρασμένη εβδομάδα την πρόταση
για το «European Chips Act», προ-
σπάθησαν με πολύ συγκεκριμένο
τρόπο να φέρουν το θέμα στα μέτρα
της καθημερινότητας των πολιτών.
Η πρόταση της Κομισιόν για μέτρα

για ανάπτυξη της βιομηχανίας της
ανάπτυξης ημιαγωγών, γνωστότερα
στους πλείστους από εμάς ως μι-
κροτσίπ, δεν είναι άλλωστε από τα
πιο «ευπώλητα» δημοσιογραφικά
θέματα. Όμως η τεχνολογία αυτή
πλέον μπορεί να εφαρμοστεί και
εφαρμόζεται παντού, από αισθη-
τήρες σε κοντέινερ μεταφοράς εμ-
πορευμάτων, ψηφιακές συσκευές
υγειονομικής περίθαλψης μέχρι
και τεχνολογίες που σχετίζονται
με την καταπολέμηση των επιπτώ-
σεων της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόσβαση σε αυτές τις τεχνο-
λογίες γίνεται πλέον εξ ίσου ση-
μαντική με την πρόσβαση στην
ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα
τρόφιμα, και γι’ αυτό εξελίσσεται
και σε γεωπολιτικό θέμα, με την
Ευρώπη να βρίσκεται μπροστά
στην πρόκληση της άρσης της εξάρ-
τησης από μεγάλες αγορές, όπως
οι ΗΠΑ και η Κίνα. Όπως απέδειξε
η πανδημία, αρκεί μια διαταραχή
στις αλυσίδες προμήθειας, είτε για
λόγους ανωτέρας βίας είτε ακόμα
και πολιτικές κινήσεις ή εχθρικές
κινήσεις στο πλαίσιο του εμπορικού
ανταγωνισμού.Το θέμα δεν αφορά
μόνο τις μεγάλες βιομηχανίες των
μεγάλων χωρών της Ε.Ε., αλλά αγ-
γίζει και την Κύπρο, καθώς δημι-

ουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη των
τεχνολογικών δυνατοτήτων της
χώρας, ειδικότερα όσον αφορά την
στοχευμένη έρευνα που δεν απαιτεί
μεγάλες βιομηχανικές υποδομές.
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως πληρο-
φορείται η «Κ», το υφυπουργείο
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφια-
κής Πολιτικής επεξεργάζεται ιδέες
για το πώς μπορεί και η Κύπρος
να αξιοποιήσει τους νέους κανόνες.
Η Κύπρος πάντως έχει αρκετό δρό-
μο να διανύσει, καθώς η τεχνολογία
δεν υπήρξε διαχρονικά προτεραι-
ότητα των κυπριακών κυβερνή-
σεων.

Καφές, ανταγωνισμός, άμυνα 
Παρουσιάζοντας την πρόταση,

η εκτελεστική αντιπρόεδρος για
θέματα Ψηφιακής Μετάβασης
Μαργκρέτε Βέσταγκερ εξήγησε
πως τα μικροτσίπ δεν βρίσκονται
πλέον μόνο στους υπολογιστές και
στα κινητά τηλέφωνα, αλλά απο-
τελούν κύριο συστατικό σε πολλά
προϊόντα από τα τελευταίας τεχνο-
λογίας αυτοκίνητα μέχρι τις καφε-
τιέρες. Ο Επίτροπος Εσωτερικής
Αγοράς Τιερί Μπρετόν από την
άλλη εστίασε στη βιομηχανική πα-
ραγωγή, σημειώνοντας πως πλέον
η ανάπτυξη αυτή χρειάζεται μεγάλα

εργοστάσια, ανάλογα με αυτά που
υπάρχουν στις ΗΠΑ και στην Κίνα,
τα οποία θα καλύπτουν όλο το φά-
σμα από την έρευνα και την ανά-
πτυξη μέχρι την μαζική παραγωγή.
Όπως υπογράμμισε η καθ’ ύλην
αρμόδια, Επίτροπος Καινοτομίας
και Έρευνας Μαρία Γκάμπριελ, κα-
μία βιομηχανία δεν μπορεί να είναι
ανταγωνιστική χωρίς ευκολότερη
πρόσβαση σε μικροεπεξεργαστές.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και
τον ρόλο που οι τεχνολογίες αυτές
έχουν να παίξουν στην παραγωγή
οπλικών και αμυντικών συστημά-
των, αν και οι αξιωματούχοι της
Κομισιόν επέλεξαν να μην δώσουν
έμφαση σε αυτόν τομέα δημόσια.

Επενδύσεις και συντονισμός
Στην πράξη, οι προτάσεις της

Κομισιόν έχουν στόχο να κινητο-

ποιήσουν δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις πέραν των 43 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ πανευρωπαϊκά,
και να θεσπίσουν συγκεκριμένους
κανόνες για αντιμετώπιση και πρό-
ληψη μελλοντικών προβλημάτων
στις αλυσίδες εφοδιασμού. Μα-
κροπρόθεσμα, η Κομισιόν θέλει
αυτά τα μέτρα να συνεισφέρουν
στον διπλασιασμό του σημερινού
μεριδίου της Ε.Ε. στην παγκόσμια
αγορά μικροτσίπ στο 20% μέχρι
το 2030.

Ειδικότερα η πρόταση περιλαμ-
βάνει τη διάθεση 11 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για την ενίσχυση του
τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και
καινοτομίας, την κατάρτιση των
εργαζομένων, την δοκιμή νέων τε-
χνολογιών και την μελέτη του ευ-
ρύτερου οικοσυστήματος που αφο-
ρά τους ημιαγωγούς, από τις πρώτες
ύλες και την ανάπτυξή τους μέχρι
τη χρήση τους. Η πρόταση προ-
βλέπει ακόμα τη δημιουργία ενός
Ταμείου για τα Μικροκυκλώματα
που να διευκολύνει την πρόσβαση
στη χρηματοδότηση για νέες επι-
χειρήσεις.Προτείνεται ακόμα η δη-
μιουργία μηχανισμού συντονισμού
κρατών μελών και Επιτροπής για
παρακολούθηση της προσφοράς,
της ζήτησης και πρόβλεψη πιθανών

ελλείψεων, για κοινή αξιολόγηση
της κατάστασης και συντονισμένη
αντίδραση σε επίπεδο Ε.Ε.

Η πρόταση είναι μόνο η αρχή,
καθώς τα κράτη μέλη θα κληθούν
να τη συζητήσουν σε επίπεδο Συμ-
βουλίου αλλά και να λάβουν πιο
βραχυπρόθεσμα μέτρα. Παράλληλα,
ξεκινά η διαδικασία συζήτησης σε
επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το οποίο θα πρέπει επίσης να συμ-
βάλει στην τελική διαμόρφωση της
πρότασης.

Σκέψεις στο Υφυπουργείο
Τα πιο πάνω αποτελούν τις πρώ-

τες προσπάθειες της Ε.Ε. να θέσει
το πλαίσιο της πολιτικής αυτής
και ως εκ τούτου δεν έχει ακόμα
ξεκαθαριστεί ο ρόλος των αρχών
και της βιομηχανίας σε επίπεδο
κρατών μελών. Το μόνο βέβαιο
είναι πως οι χώρες οι οποίες έχουν
τη βιομηχανία κλίμακας που απαι-
τείται για παραγωγή των συγκε-
κριμένων τεχνολογιών είναι οι με-
γαλύτερες οι οποίες έχουν ήδη το
προβάδισμα. Ο ρόλος των μικρό-
τερων χωρών, όπως της Κύπρου,
εκ των πραγμάτων θα μπορούσε
να εστιάσει μόνο στην έρευνα. Δεν
αποτελεί βέβαια μυστικό πως στην
Κύπρο η καινοτομία και η τεχνο-
λογία δεν έχουν απασχολήσει ιδι-
αίτερα τη λήψη αποφάσεων και
τους σχεδιασμούς είτε σε επίπεδο
κυβέρνησης είτε σε επίπεδο επι-
χειρήσεων και εταιρειών. Αρμόδιες
κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πάν-
τως στην «Κ» πως ήδη γίνονται
σκέψεις για το ποια μπορεί να είναι
η θέση της Κύπρου σε αυτό το νέο
οικοσύστημα. Η πρόταση πολιτι-
κής, η οποία εξετάζεται με την
προοπτική να κατατεθεί από το
υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτο-
μίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο
Υπουργικό Συμβούλιο στο άμεσο
μέλλον, αναμένεται να εστιάσει
στην στοχευμένη προσέλκυση
εταιριών που δραστηριοποιούνται
στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη
τεχνολογιών μικροεπεξεργαστών,
παράλληλα με την ενθάρρυνση
ανάπτυξης δεξιοτήτων και ένταξης
και ενίσχυσης του συγκεκριμένου
αντικειμένου στην εκπαίδευση.Το
βέβαιο είναι πως ρεαλιστικά, σε
αυτή έστω τη φάση, η Κύπρος δεν
βρίσκεται σε θέση να στήσει ερ-
γοστάσια παραγωγής μεγάλης κλί-
μακας. Η πιο κοντινή αναλογία
είναι η βιομηχανία φαρμάκων στην
Κύπρο, η οποία δεν παράγει νέα
σκευάσματα, αλλά επικεντρώνεται
στην παραγωγή γενόσημων φαρ-
μάκων.
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Το στοίχημα της Ε.Ε. για τα μικροτσίπ
Πόσο και πώς ανταποκρίνεται η Κύπρος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μεγαλεπήβολο σχέδιο European Chips Act

<<<<<<<

Το θέμα δεν αφορά μόνο
τις μεγάλες βιομηχανίες
των μεγάλων χωρών της
Ε.Ε., αλλά αγγίζει και
την Κύπρο, καθώς δημι-
ουργεί ευκαιρίες στη
στοχευμένη έρευνα που
δεν απαιτεί μεγάλες βιο-
μηχανικές υποδομές.

Προσέλκυση διεθνών εταιρειών R&D
Όπως αντιλαμβάνεται η «Κ», σε αυτό το στάδιο είναι η σειρά των κρα-
τών μελών να τοποθετηθούν για τους τομείς που τους ενδιαφέρουν
και για το πώς σχεδιάζουν και μπορούν να εμπλακούν στις ευρύτερες
συνεργασίες και πρωτοβουλίες που δρομολογούνται.Οι σκέψεις που
γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υφυπουργείου είναι η Κύπρος να
διεκδικήσει εμπλοκή στον τομέα της ανάπτυξης και του σχεδιασμού
μικροεπεξεργαστών και των ελέγχων των τεχνολογιών που γίνονται
σε μικρότερη κλίμακα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαί-
σιο, όπως αντιλαμβάνεται η «Κ», η στρατηγική της Κύπρου θα πρέπει
να περιλαμβάνει την προσέλκυση διεθνών εταιρειών για τη δημιουρ-
γία εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης (research and development
ή R&D) στη χώρα. Σε επίπεδο πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει η δυνατότητα προώθησης της κατάρτισης στον συγκεκριμέ-
νο τομέα, κάτι που σημαίνει πως το δεύτερο μέρος της στρατηγικής
θα πρέπει να επικεντρωθεί ακριβώς σε τρόπους ανάπτυξης αυτού
του ανθρώπινου δυναμικού, την ένταξη σχετικών προγραμμάτων και
την προσέλκυση φοιτητών.

Οι Επίτροποι Μαργκρέτε Βέσταγκερ, Τιερί Μπρετόν και Μαρία Γκάμπριελ, που παρουσίασαν την περασμένη εβδομάδα την πρόταση για το «European Chips
Act», προσπάθησαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να φέρουν το θέμα στα μέτρα της καθημερινότητας των πολιτών της Ε.Ε.

Η Αγκυρα ανεβαίνει επίπεδο στις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο
O Τούρκος ΥΠΕΞ ζητεί αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και απευθύνεται στις χώρες που υπέγραψαν τη «Λωζάννη»

Toυ ανταποκριτή μας 
στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Με συστηματικό τρόπο κλιμακώνει
η Αγκυρα το επίπεδο των διεκδι-
κήσεών της στο Αιγαίο, με τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου να φτάνει
στο σημείο να θέτει ζήτημα αμφι-
σβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών
νησιών σε περίπτωση που η Ελλάδα
δεν αποδεχθεί να τα αποστρατιω-
τικοποιήσει. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, με τέτοιες θέσεις, στόχος
της Αγκυρας είναι να εμποδίσει την
Ελλάδα για οποιοδήποτε βήμα σχε-
διάζει να κάνει στο Αιγαίο, να ενι-
σχύσει τα διαπραγματευτικά χαρτιά
της σε ενδεχόμενη διαβούλευση
των ζητημάτων και να απαντήσει
στις αμυντικές συμφωνίες της Ελ-
λάδας με τη Γαλλία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας, στη συνέντευξή του στην
κρατική τηλεόραση της Τουρκίας
TRT, ανέφερε ότι «στην επιστολή
που γράψαμε στον ΟΗΕ, αναφέραμε
ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους όρους
των Συνθηκών, αυτά τα νησιά δό-
θηκαν υπό όρους, και σε περίπτωση
που η Ελλάδα δεν αλλάξει στάση,
τότε είναι συζητήσιμη η κυριαρχία
των νησιών αυτών διότι παραβιά-
ζουν τους όρους. Στείλαμε τις επι-
στολές μας. Θα παρακολουθούμε

το ζήτημα αυτό. Αν χρειαστεί, θα
κάνουμε τις τελευταίες μας προει-
δοποιήσεις και μετά ξεκινάει αυτή
η συζήτηση». 

Ο κ. Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε
πως σε περίπτωση που η Αθήνα
δεν αποσύρει τις στρατιωτικές δυ-
νάμεις της από τα νησιά, τότε η
Τουρκία θα θέσει το θέμα σε διεθνές
επίπεδο και σε όλες τις χώρες που
έχουν υπογράψει τις Συνθήκες της
Λωζάννης και των Παρισίων! Δεν
θεωρείται τυχαία και η ανακοίνωση
του υπουργείου Αμυνας της Τουρ-
κίας, που δημοσιεύτηκε μετά τις
δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών
της χώρας και αναφέρθηκε «σε 229
παραβιάσεις της Ελλάδας με εναέρια
και θαλάσσια μέσα σε νησιά τα
οποία πρέπει να είναι αποστρατιω-
τικοποιημένα». Η Αγκυρα ισχυρί-
ζεται πως όταν ένα πλοίο του Πο-
λεμικού Ναυτικού της Ελλάδας προ-
σεγγίζει ένα ελληνικό νησί, ή κάποιο
αεροσκάφος της Αεροπορίας Στρα-
τού ή της Πολεμικής Αεροπορίας
προσγειωθεί σε ένα από τα αερο-
δρόμια των νησιών στο Βόρειο και
Ανατολικό Αιγαίο, τότε αυτό θεω-
ρείται «παραβίαση»! Αυτή η κατα-
μέτρηση στοιχείων θεωρείται ως
προσπάθεια της τουρκικής πλευράς
να «ισοσκελίσει» με τον δικό της
τρόπο τις παραβιάσεις του ελληνικού
εναέριου χώρου από τα τουρκικά

μαχητικά. Ενας από τους σημαντι-
κούς λόγους της κλιμάκωσης των
τουρκικών θέσεων είναι πως στην
Αγκυρα υπάρχει η εκτίμηση πως η
Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει κινή-
σεις με στόχο τη δημιουργία τετε-
λεσμένων στο Αιγαίο, ίσως και σε
περιοχές κοντά στην Κρήτη. Η συμ-
φωνία με την Αίγυπτο για τις θα-
λάσσιες περιοχές ευθύνης αιφνι-
δίασε την Τουρκία και η συμφωνία
με την Ιταλία για την αιγιαλίτιδα
ζώνη, με τα ελληνικά χωρικά ύδατα

να φτάνουν στα 12 μίλια, ξύπνησαν
αντανακλαστικά στους αξιωματού-
χους της γειτονικής χώρας. Στην
τουρκική πρωτεύουσα υπάρχουν
κύκλοι που υποστηρίζουν πως η
Ελλάδα ετοιμάζει κινήσεις και για
οικονομική εκμετάλλευση νησιών
και νησίδων στο Αιγαίο.

Η δήλωση του αντιπροέδρου της
Τουρκίας Φουάτ Οκτάι, στη συνέν-
τευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο
A Haber, πως «η Ελλάδα πρέπει να
σταματήσει τόσο τη στρατιωτικο-

ποίηση όσο και την εγκατάσταση
ανθρώπων στα νησιά» ήταν μια
προειδοποίηση προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, τον
περασμένο μήνα ήρθε και η υπεν-
θύμιση του «casus belli» από τον
Τούρκο υπουργό Αμυνας Χουλουσί
Ακάρ. Ο κ. Ακάρ σε συνέντευξη Τύ-
που έθεσε και το ζήτημα των «γκρί-
ζων ζωνών» στο Αιγαίο, υποστηρί-
ζοντας πως «υπάρχουν νησιά, νη-
σίδες και βραχονησίδες που δεν
έχει παραχωρηθεί η κυριαρχία τους
στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».
Αναλυτές εκτιμούν πως η επανα-
διαπραγμάτευση ή η συζήτηση των
όρων των Συνθηκών Λωζάννης και
Παρισίων από τα ενδιαφερόμενα
μέρη είναι σχεδόν αδύνατη. Ομως
τονίζουν πως η Τουρκία προσθέτει
πολλά ζητήματα στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, με τελικό στόχο να
υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευ-
σης σε περίπτωση που υπάρξουν
διαβουλεύσεις ή οδηγηθούν οι ελ-
ληνοτουρκικές διαφορές σε διεθνή
δικαστήρια. Στην Τουρκία, η αμφι-
σβήτηση της κυριαρχίας νησιών,
νησίδων και βραχονησίδων θεω-
ρείται ως ένα πιθανό «όπλο» σε πε-
ρίπτωση επέκτασης των ελληνικών
χωρικών υδάτων. Οπως και ο ισχυ-
ρισμός για «παραβιάσεις των συν-
θηκών με στρατιωτικοποίηση των
νησιών» θεωρείται πως είναι η απάν-

τηση στα πιθανά νέα βήματα της
Αθήνας. Πάντως, τα εξοπλιστικά
προγράμματα της Ελλάδας –με τα
πρώτα Rafale να φθάνουν στην Tα-
νάγρα, η ναυπήγηση των φρεγατών
και η συζήτηση για νέες κορβέτες–
παρακολουθούνται με προσοχή
στην Τουρκία, χωρίς να προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία, και θεωρούνται
ως κινήσεις σοβαρές που κατά την
άποψή τους, όμως, δεν αλλάζουν
τις ισορροπίες. Ωστόσο επικρατεί
εκνευρισμός για τις συμφωνίες
στρατιωτικής συνεργασίας της Ελ-
λάδας με Γαλλία και ΗΠΑ. Οι πε-
ρισσότεροι από τους συνομιλητές
μας δεν αισιοδοξούν για το μέλλον
των ελληνοτουρκικών σχέσεων
τους επόμενους μήνες. Στην Τουρ-
κία, κανένας δεν αποκλείει το εν-
δεχόμενο η Αγκυρα, σε μια προ-
σπάθεια περαιτέρω κλιμάκωσης,
να ξεκινήσει τις δικές της «αναχαι-
τίσεις», δηλαδή να παρενοχλεί πο-
λεμικά πλοία ή αεροσκάφη που θα
προσεγγίσουν τα ελληνικά νησιά,
τα οποία η Τουρκία υποστηρίζει
πως δεν πρέπει να διαθέτουν στρα-
τιωτικές δυνάμεις. Αυτό το ενδε-
χόμενο δεν θεωρείται άμεσο, καθώς
αρχικός στόχος της Αγκυρας είναι
να διεθνοποιήσει το ζήτημα της
αποστρατιωτικοποίησης των νη-
σιών και να αυξήσει την πίεση προς
την Αθήνα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του στην κρατική τουρκική τη-
λεόραση, ανέφερε ότι «τα νησιά δόθηκαν υπό όρους, και σε περίπτωση που
η Ελλάδα δεν αλλάξει στάση, είναι συζητήσιμη η κυριαρχία τους». 
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Οι «βασικοί μέτοχοι» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ν. Βούτσης, Ν. Φίλης, Π. 
Σκουρλέτης, σέρνουν τον συ-
νεδριακό χορό στην Κουμουν-
δούρου. Μαζί με τον Ευκλ. 
Τσακαλώτο και τους «53+» 
δυσκολεύουν τη ζωή του Αλ. 
Τσίπρα, ο οποίος όμως είναι 
αναμφισβήτητα ο «μεγαλομέ-
τοχος» του κόμματος. Το κο-
ρυφαίο καθοδηγητικό όργανο 
στις 17 Απριλίου  θα αποφαν-
θεί υπέρ της εκλογής του προ-
έδρου από τα μέλη σχεδόν ένα 
μήνα μετά. Για την Κεντρική 
Επιτροπή, η «Κ» είχε δημοσι-
εύσει πως αναμένεται να γί-
νουν πολλά παζάρια. Σύμφω-
να με ασφαλείς πληροφορίες, 
υπάρχουν ήδη επεξεργασμέ-
νες σκέψεις για πρόβλεψη πο-
σόστωσης, που θα εξασφαλίζει 
τη συμμετοχή περιφερειακών 
στελεχών στο όργανο σε συν-
δυασμό με το 30% των βου-
λευτών. ∆εν αποκλείουν από 
το προεδρικό περιβάλλον να 
συμπεριλάβουν και οποιαδή-
ποτε άλλη δημοκρατική δικλί-
δα θα εξασφάλιζε την εκλογή 
των πιο άξιων στελεχών στην 
Κ.Ε. Αυτό δεν σημαίνει πως 
οι «53+» (Θ. ∆ρίτσας, Π. Λά-
μπρου, Τ. Χριστοδουλοπού-
λου, Χρ. Παπαδόπουλος, Μ. 
Υδραίος, Κ. Κνήτου κ.ά.) θα 
πέσουν αμαχητί, καθώς συ-
νολικά η «Ομπρέλα» δεν είχε 
δει με καλό μάτι την απόφαση 
του Οκτωβρίου, σύμφωνα με 
την οποία 50 από τα 250 μέλη 
του οργάνου θα προέρχονται 
από τους συμμάχους ή θα εί-
ναι ανεξάρτητες προσωπικό-
τητες. Από το αριστερό μανίκι 
τραβούν επίσης τον πρόεδρο 
οι ∆. Παπαδημούλης, Α. Ξαν-
θός, Ρ. Σβίγκου και ∆. Βίτσας.

Η προεδρική πτέρυγα με 
τους Ν. Παππά, Κ. Ζαχαριά-
δη, Χρ. Σπίρτζη, Τρ. Αλεξιάδη, 
Ρ. ∆ούρου, Γ. Μπαλάφα έχει 
πιάσει εδώ και καιρό δουλειά 
επεξεργαζόμενη νέα κείμε-
να. Στο πλευρό του προέδρου 
βρίσκονται διαρκώς οι Ο. Γε-
ροβασίλη, Μ. Καλογήρου, Ν. 
Ηλιόπουλος, Ε. Αχτσιόγλου, 
Αλ. Χαρίτσης και βέβαια ο ∆. 
Τζανακόπουλος. Από τους πα-
σοκογενείς, ένα σώμα με τον 
ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται πλέον η 
Μ. Ξενογιαννακοπούλου και ο 
Γ. Ραγκούσης, του οποίου οι το-
ποθετήσεις στη Βουλή έχουν 
αξιολογηθεί πολύ θετικά.

Με την πρόσφατη παρέμ-
βασή του στην «Αυγή» ο τέ-
ως πρωθυπουργός επιχείρησε 
να κόψει «μαχαίρι» αρκετές 
ενοχλητικές κουβέντες που γί-
νονται στο πλαίσιο του προ-
συνεδριακού διαλόγου. Μιλώ-
ντας για τη νέα διακυβέρνηση 
αναφέρθηκε στην ανάγκη συ-
γκρότησης ενός «κοινωνικού 
κράτους» και όχι ενός «κομμα-
τικού κράτους - τιμωρού», με 
το σήμα να πηγαίνει προς πολ-
λές κατευθύνσεις. Στο πλευρό 
του ο Αλ. Τσίπρας έχει και τους 
«συμμάχους» που βλέπουν πως 
επιτέλους η παρουσία τους 
στην Κουμουνδούρου θα απο-
κτήσει θεσμική υπόσταση. Η 
«Γέφυρα» με τους Ν. Μπίστη, 
Σπ. ∆ανέλλη, Παν. Παναγιώτου 
έχει ήδη καταθέσει το δικό της 

κείμενο, που υποστηρίζει ότι 
το κόμμα δεν πρέπει να θέτει 
φραγμούς στη διεύρυνσή του. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινού-
νται οι προερχόμενοι από τη 
∆ΗΜΑΡ, Θ. Θεοχαρόπουλος 
και ∆. Χατζησωκράτης, με τον 
τελευταίο μάλιστα να δηλώνει 
σε κομματική συνεδρίαση πως 
«η πολιτική μας πρόταση είναι 
ο νέος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 
Συμμαχία». Στη γραμμή του 
μετασχηματισμού κινείται και 
η «ΡΕΝΕ» των Α. Κοτσακά, Π. 
Ρήγα, Ν. Σκορίνη.

Ο άγνωστος «Χ»

ΣΥΡΙΖΑ (2019) + Μέ-
ΡΑ25(2019) + Χ = ΣΥΡΙ-
ΖΑ(2015). Λύνοντας αυτή την 
εξίσωση στην Κουμουνδούρου 
πιστεύουν πως βρίσκονται πο-
λύ κοντά στο μυστικό της επό-
μενης κάλπης. Αποδεχόμενοι 
πως το 36,34% του Ιανουαρί-
ου του 2015 είναι ένας υψηλός 
πήχυς που απέχει από τα ση-
μερινά δεδομένα, είναι πεπει-
σμένοι ότι δεν ισχύει το ίδιο για 
το ποσοστό που πέτυχαν στις 

τελευταίες εκλογές. Σε κλει-
στές συσκέψεις αναλύουν πως 
το 31,53% του 2019 δεν επε-
τεύχθη κάτω από τις ειδικές 
συνθήκες του μνημονίου και 
της οργής του κόσμου. Παρά 
τους συμβιβασμούς, τη φθορά 
των 4,5 χρόνων, το Μακεδονι-
κό και το πολύ αρνητικό κλί-
μα ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πως είναι 
σε θέση να συσπειρώσει τις 
δυνάμεις του. Το αποτέλεσμα 
του Σεπτεμβρίου 2015 προσεγ-
γίζεται μόνο αν προστεθούν 
τα νούμερα του ΜέΡΑ25. Μέ-
νει ένα κομμάτι ψηφοφόρων 
της τάξης του 1,4% που κάπου 
χάθηκε στον δρόμο. Είναι γε-
γονός πως στη νέα συνθήκη 
της απλής αναλογικής, με το 
ΚΙΝΑΛ στο παιχνίδι, ο άγνω-
στος «Χ» κάνει την εξίσωση 
πιο πολύπλοκη.

Την τελευταία εβδομάδα 
στην Κουμουνδούρου υπήρ-
χαν χαμόγελα, καθώς, όπως 
υποστηρίζουν κομματικές πη-
γές, μέτρηση που μελετήθηκε 
στον έβδομο όροφο έδειχνε 
την ψαλίδα με τη Ν.∆. να κλεί-
νει. Αν αυτή η εικόνα αρχίσει 
να παγιώνεται, στο περιβάλλον 
του Αλ. Τσίπρα πιστεύουν πως 
μέχρι το συνέδριο ενστικτωδώς 
θα αμβλυνθούν σε μεγάλο βαθ-
μό οι εσωκομματικές διαφωνί-
ες. Εκτιμούν ότι όλο το προη-
γούμενο διάστημα η πανδημία 
«προστάτευε» την κυβέρνηση, 
σε αντίθεση με την ακρίβεια 
που τη χαρακτηρίζουν «ασύμ-
μετρη καταστροφή» για τον 
Κυρ. Μητσοτάκη. Γι’ αυτό εξάλ-
λου, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της «Κ», η νέα πρωτοβουλία 
που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να 
κάνει με την ανάγκη παρέμβα-
σης στην τιμολογιακή πολιτική 
για το ρεύμα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ λύνουν
εξισώσεις, φτιάχνουν
ποσοστώσεις

Στην Κουμουνδούρου 
θεωρούν ότι μπορούν 
να προσεγγίσουν
το ποσοστό
των τελευταίων 
εκλογών

Με δεδομένο πως βρισκόμαστε 
έναν περίπου χρόνο πριν από 
τις εκλογές, η περίοδος που δια-
νύουμε έχει αναπόφευκτα χαρα-
κτηριστικά «προετοιμασίας» για 
τις επόμενες εθνικές κάλπες, οι 
οποίες, όπως τονίζουν κυβερνη-
τικές πηγές, θα γίνουν στο τέλος 
της τετραετίας. Η κυβέρνηση, τον 
έναν αυτόν χρόνο που απομένει 
θα «παίξει» σε όλα τα επίπεδα ένα 
βασικό χαρτί, που αποτελεί, όπως 
λένε κυβερνητικοί παράγοντες, 
από τα κομβικότερα πλεονεκτή-
ματα έναντι των αντιπάλων: τη 
σταθερότητα. 

Τονίζουν δε, πως τα τελευταία 
2,5 χρόνια παρά τις πολλαπλές 
κρίσεις –υγειονομική, ελληνο-
τουρκική, κλιματική και ενεργει-
ακή– η κυβέρνηση έχει κρατή-
σει σταθερά το τιμόνι της χώρας 
και έχει σταθεί στο πλευρό όσων 
επλήγησαν από αυτές. Συνεπώς, 
όσο πηγαίνουμε προς τις εκλο-
γές το κεντρικό αφήγημα θα εί-
ναι αφενός η συνέχιση αυτής της 
σταθερότητας σε συνδυασμό με 
τη θεσμική αξιοπιστία. Τα παρα-
πάνω μπορούν να μεταφραστούν 
πολιτικά σε τρεις άξονες:   

Πρώτον, η Νέα ∆ημοκρατία 
αποτελεί τη μόνη σοβαρή και αξι-
όπιστη πρόταση διακυβέρνησης 
της χώρας. Οτιδήποτε άλλο είτε 
θα αποτελεί επιστροφή στο πα-

ρελθόν είτε θα βάζει τη χώρα σε 
πολιτικές περιπέτειες. Το συγκε-
κριμένο αφήγημα εκτιμάται πως 
θα βοηθήσει πολύ στη συσπείρω-
ση του κόμματος, ώστε να επιτευ-
χθεί ο μεγάλος στόχος της αυτο-
δυναμίας, καθώς όπως δείχνουν 
όλες οι έρευνες οι Ελληνες πολί-
τες δεν θεωρούν τις κυβερνήσεις 
συνεργασίας αποτελεσματικές. 

∆εύτερον, η κυβέρνηση τονί-
ζει σε κάθε τόνο πως δεν τίθεται 
κανένα θέμα αλλαγής του εκλογι-
κού νόμου, καθώς «η Νέα ∆ημο-
κρατία αποτελεί ένα σοβαρό και 
θεσμικό κόμμα που δεν αλλάζει 
τους εκλογικούς νόμους ανάλογα 
τη συγκυρία, όπως έκανε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ». Παρά το γεγονός πως ο 
εκλογικός νόμος με τον οποίο θα 
γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές 
ψηφίστηκε σε ένα διαφορετικό 
πολιτικό τοπίο από το σημερινό, 

η κυβέρνηση δεν προτίθεται να 
αλλάξει τίποτα, καθώς κάτι τέτοιο 
θα εξέπεμπε ένα λανθασμένο μή-
νυμα, αφενός ηττοπάθειας, αφε-
τέρου πως δεν λειτουργεί θεσμικά 
και αλλάζει κατά το δοκούν τον 
εκλογικό νόμο. Εξ ου και, όπως 
μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές 
στην «Κ», οι εκλογές «θα γίνουν 
με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο 
και η Νέα ∆ημοκρατία θα κερδί-
σει την αυτοδυναμία».  

Το τρίτο χαρτί που θα ρίξει η 
Νέα ∆ημοκρατία, θέλοντας να 
αποδείξει τόσο τη θεσμικότητά 
της όσο και το γεγονός ότι υπη-
ρετεί τη σταθερότητα, αφορά την 
οικονομία. Η αντιπολίτευση έχο-
ντας ήδη μπει σε παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδο, έχει αρχί-
σει να ζητάει τα πάντα, καθώς ως 
γνωστόν τα αιτήματα δεν έχουν 
κόστος. Η κυβέρνηση δεν πρόκει-
ται να ακολουθήσει αυτή την τα-
κτική, με κυβερνητικές πηγές να 
τονίζουν πως ένα από τα βασικά 
που θα επιδιώξει το Μαξίμου το 
επόμενο διάστημα είναι η ισορ-
ροπία ανάμεσα στην απαραίτητη 
οικονομική στήριξη των πιο ευά-
λωτων –όπως έγινε με την αύξη-
ση του κατώτατου μισθού– και 
τη δημοσιονομική σταθερότητα. 

Η τακτική αυτή είναι μήνυμα 
και στο εσωτερικό της κυβέρνη-
σης, καθώς το τελευταίο διάστη-
μα είχε παρατηρηθεί τόσο από 
βουλευτές όσο κυρίως από υπουρ-

γούς μία πίεση για περαιτέρω πα-
ροχές, οι οποίες θα εκτροχίαζαν 
την οικονομική σταθερότητα, 
ενώ έστελναν λανθασμένο μή-
νυμα και στις αγορές. Με το τέλος 
αυτών των σεναρίων η κυβέρνη-
ση αφενός ενισχύει την αξιοπι-
στία της, αφετέρου βάζει φρένο 
και στα σενάρια περί πρόωρων 
εκλογών, καθώς η παροχολογία 
παραδοσιακά συνδέεται με προ-
κήρυξη εκλογών, καλώντας με αυ-
τόν τον τρόπο τους υπουργούς να 
μην «κατεβάσουν τα μολύβια». Ο 
στόχος άλλωστε του Μαξίμου εί-
ναι το επόμενο εξάμηνο να υπάρ-
ξει συντονισμένη δράση που θα 
συνοδεύεται από  «έκρηξη ανά-
πτυξης», ως αποτέλεσμα της συ-
μπίεσης που υπήρξε τα δύο χρό-
νια του κορωνοϊού και αυτό να 
το κεφαλαιοποιήσει πολιτικά και 
μέσω του τουρισμού.   

Ξεχωριστή κατηγορία αποτε-
λεί η πολιτική προστασία, που 
έως τώρα αποτελεί την αχίλλειο 
πτέρνα της κυβέρνησης, έχοντας 
καταγράψει τρεις διαδοχικές «ήτ-
τες». Την τελευταία εβδομάδα 
υπάρχει έντονη κινητικότητα 
προετοιμασίας ενόψει του θέ-
ρους, με αλλεπάλληλες συσκέ-
ψεις πολλών και διαφορετικών 
υπουργείων – Προστασίας του 
Πολίτη, Περιβάλλοντος, Υποδο-
μών, Υγείας– που εμπλέκονται 
άμεσα ή έμμεσα στην πολιτική 
προστασία.   

Η κυβέρνηση δεν είναι 
διατεθειμένη
να ακολουθήσει
την τακτική
της αντιπολίτευσης,
η οποία έχει μπει ήδη 
σε προεκλογική περίοδο 
και ζητεί τα πάντα.

«Στοπ» στην παροχολογία από το Μαξίμου

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

Oι μεταρρυθμιστικές τομές, ως δι-
αχωριστική γραμμή με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, θα είναι ένας από τους πυλώ-
νες στους οποίους θα επενδύσει 
πολιτικά ο πρωθυπουργός Κυρ. 
Μητσοτάκης, στην πορεία προς 
τις προσεχείς «διπλές» εκλογές, 
στις οποίες διακηρυγμένος στό-
χος της Ν.∆. είναι ο σχηματισμός 
αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Οι προωθούμενες το αμέσως 
επόμενο διάστημα μεταρρυθμί-
σεις στους χώρους της Υγείας, 
της Παιδείας –περιλαμβανομέ-
νης της Πανεπιστημιακής Αστυ-
νομίας– και της αναμόρφωσης 
του ΕΦΚΑ, εκ των πραγμάτων θα 
αποτελέσουν δοκιμασία και για 
τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ  Ν. Αν-
δρουλάκη, που θα υποχρεωθεί να 
τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων 
πολιτικών: ή θα στηρίξει τις αλλα-
γές που δρομολογεί η κυβέρνηση 
ή θα στοιχηθεί μαζί με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο στρατόπεδο του «όχι».

Σύμφωνα μάλιστα με πλη-
ροφορίες, στη μεταρρυθμιστι-
κή ατζέντα της κυβέρνησης και 
συγκεκριμένα του υπουργού Ερ-
γασίας Κ. Χατζηδάκη θα περιλη-
φθεί σε δεύτερο χρόνο και το 
«φορτισμένο» ζήτημα του ΟΑ-
Ε∆. Παρότι η στήριξη των ανέρ-
γων θα παραμείνει βασική προτε-
ραιότητα –η κυβέρνηση έδειξε, 
εξάλλου, όπως λέγεται, σαφές 
δείγμα γραφής στηρίζοντας ενερ-
γά την εργασία κατά την περί-
οδο της πανδημίας– προκύπτει 
ανάγκη ριζικών αλλαγών στον 
Οργανισμό, καθώς από τα στοι-
χεία προκύπτουν σημαντικότα-
τα ερωτήματα για την αποτελε-
σματικότητα των μηχανισμών 
εύρεσης εργασίας που διαθέτει. 
Μάλιστα, από τα ίδια στοιχεία 
προκύπτουν παράλληλα μεγάλα 
«ερωτηματικά» για τα πιθανά κί-
νητρα πολλών από εκείνους που 
παραμένουν επί σειρά ετών στο 
μητρώο του Οργανισμού, καθώς 
δημιουργείται η αίσθηση ότι εν-
δεχομένως στην πραγματικότητα 
δεν αναζητούν εργασία.
Ειδικότερα, με βάση τα δεδο-
μένα του μητρώου του ΟΑΕ∆ 
του περασμένου ∆εκεμβρίου 

για τους ανέργους:
• Περισσότεροι από τους μισούς 
(52,67% ή 579.400) είναι εγγε-
γραμμένοι στον Οργανισμό για 
περισσότερο από ένα χρόνο.
• Από αυτούς τους μακροχρόνια 
ανέργους (πάνω από 12 μήνες), 
το 54% παραμένει στο μητρώο 
για περισσότερα από 3 χρόνια, 
ενώ το 9% παραμένει πάνω από... 
μια δεκαετία.

Επί της ουσίας λοιπόν προκύ-
πτει πως ανεξαρτήτως των προ-
θέσεων όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, το μητρώο του 
ΟΑΕ∆ αντί να βοηθάει τους εγ-
γεγραμμένους σε αυτό να βρουν 
δουλειά, έχει μετατραπεί σε πα-
γίδα μακροχρόνιας έως και... 
«ισόβιας» ανεργίας για χιλιάδες 
άτομα. Μάλιστα, όπως προανα-

φέρθηκε, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί για τη συγκεκριμένη κατά-
σταση υπαίτιες να μην είναι μόνο 
οι «ανεπάρκειες» του Οργανι-
σμού, αλλά εν μέρει και η προ-
σπάθεια ορισμένων να αξιοποι-
ήσουν τις «μαύρες τρύπες» του 
συστήματος: κάποιος, δηλαδή, 
είτε να έχει άλλες πηγές εισοδή-
ματος, όπως η σύνταξη των γο-
νιών του ή ενοίκια είτε να προ-
τιμάει να εργάζεται με «μαύρα» 
προκειμένου να παραμένει στο 
μητρώο του Οργανισμού και να 
συνεχίσει να επωφελείται από τις 
παροχές που συνδέονται με αυ-
τό, παρότι δεν λαμβάνει κανένα 
επίδομα. Παροχές οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν σημαντικά οφέλη, 
όπως μειωμένο έως και μηδενικό 
ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις δανείων, χαμη-
λό τιμολόγιο ρεύματος, δωρεάν 
μετακινήσεις, κ.ά. 

Σε κάθε περίπτωση τα «πα-
ράδοξα» του ΟΑΕ∆ προκύπτουν 
και από άλλα συμπληρωματικά 
στοιχεία:
• Την ώρα που στο μητρώο του 
ΟΑΕ∆ είναι εγγεγραμμένοι 1,1 
εκατ. άνεργοι, οι επιχειρήσεις δη-
λώνουν ότι δυσκολεύονται ή αδυ-
νατούν να βρουν εργαζομένους. 
• Ενώ η ανεργία, σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, ακολουθεί φθί-
νουσα πορεία, οι εγγεγραμμέ-
νοι στον ΟΑΕ∆ παραμένουν σχε-
δόν σταθερά στο επίπεδο του 1 
εκατ., από το 2013 μέχρι σήμερα.

Οπως προαναφέρθηκε, πληρο-

φορίες αναφέρουν πως το υπουρ-
γείο Εργασίας προσανατολίζεται 
τον επόμενο μήνα ή το αργότερο 
στις αρχές Απριλίου, στο πλαί-
σιο νομοσχεδίου για την Επαγ-
γελματική Κατάρτιση, να φέρει 
ρύθμιση με στόχο τη «διόρθωση» 
των στρεβλώσεων στον ΟΑΕ∆, 
με τη δέσμευση τα όποια οφέ-
λη προκύψουν να «διαχυθούν» 
και πάλι σε όσους πραγματικά 
πλήττονται από την ανεργία. Επί 
του παρόντος ο σχεδιασμός δεν 
έχει αρχίσει. Ομως, θα πρέπει να 
επισημανθεί πως ο ΟΑΕ∆ αποτε-
λεί ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς 
τον κανόνα που προβλέπει ότι οι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ερ-
γασίας πρέπει όχι μόνο να δη-
λώνουν ότι αναζητούν εργασία, 
αλλά και να το αποδεικνύουν, 
κάνοντας για παράδειγμα επα-
φές με τις υπηρεσίες εξεύρεσης 
εργασίας, παρακολουθώντας σε-
μινάρια, αποστέλλοντας βιογρα-
φικά κ.ά. Επίσης σε πολλές από 
τις χώρες αυτές, όσοι δεν καλύ-
πτουν αυτές τις προϋποθέσεις 
ή απορρίπτουν θέσεις εργασίας 
αποκλείονται προσωρινά ή ορι-
στικά από τις παροχές. Μένει λοι-
πόν να αποδειχθεί εάν οι παρεμ-
βάσεις που θα δρομολογηθούν θα 
είναι πραγματικά τολμηρές, αλλά 
και κατά πόσο τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης θα τις στηρίξουν 
ή θα επιλέξουν να συνταχθούν 
με τη διαιώνιση της υφιστάμε-
νης προβληματικής κατάστασης.

Οι μεταρρυθμίσεις, ο ΟΑΕΔ
και τα στοιχήματα των κομμάτων
Στρατηγική διαχωριστικών γραμμών θα ακολουθήσει ο κ. Μητσοτάκης

Ισορροπία μεταξύ στήριξης των αδυνάμων και δημοσιονομικής σταθερότητας

Οι σύμμαχοι του Τσίπρα και τα εμπόδια

Ο κ. Χατζηδάκης 
δρομολογεί αλλαγές 
στον Οργανισμό, καθώς 
54% των ανέργων 
παραμένει στο μητρώο 
για περισσότερο από 3 
χρόνια, ακόμη και πάνω 
από 10 – Ενδείξεις
ότι κάποιοι επιλέγουν
το καθεστώς
της «ισόβιας ανεργίας».

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε πρόσφατα στην ανάγκη συγκρότησης «κοι-
νωνικού κράτους» και όχι «κομματικού κράτους-τιμωρού».
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Η διαδεδομένη χρήση UAV έχει αλ-
λάξει τους κανόνες των συγκρού-
σεων σε όλο τον πλανήτη. Ενα πα-
νάκριβο αμερικανικής κατασκευής 
UAV τύπου MQ-9 μπορεί να δια-
λύσει τις αεράμυνες οργανωμένων 
στρατών, δίχως να γίνει αντιλη-
πτό. Ωστόσο τα 60 εκατομμύρια 
κόστους και η πανάκριβη συντή-
ρηση, αλλά και ο δισταγμός των 
ΗΠΑ να μοιραστούν τεχνογνω-
σία το καθιστούν απαγορευτικό 
για τους περισσότερους στρατούς. 
Στον αντίποδα και λόγω αυτής της 
περιοριστικής πολιτικής, χώρες 
όπως η Τουρκία κατασκευάζουν 
φθηνά UAV των 1-2 εκατομμυρίων 
ευρώ όπως τα ΤΒ-2, τα οποία παρό-
τι είναι λιγότερο αποτελεσματικά, 
συνιστούν υπολογίσιμη απειλή. 

Σήμερα υπάρχουν περίπου 35 
χώρες που χρησιμοποιούν ή ανα-
πτύσσουν οπλισμένα drones και 
UAV και περίπου 100 που έχουν 
ενσωματώσει κάποιου είδους τέ-
τοια συστήματα στις ένοπλες δυ-
νάμεις τους. Τα UAV και τα drones 
έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος 
οποιουδήποτε ικανού στρατού και 
θα γίνουν πιο απαραίτητα, καθώς 
οι δυνατότητες τεχνητής νοημο-
σύνης (ΑΙ) ενσωματώνονται όλο 
και περισσότερο σε μη επανδρω-
μένες πλατφόρμες. Λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν το εύρος εμπλοκής τους, 
στις συγκρούσεις των τελευταίων 
ετών (Συρία - Λιβύη) με αποκορύ-
φωμα το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
καταδεικνύεται η καθοριστική 
συμβολή τους στην έκβαση της 
μάχης. Η συμβολή τους προήλθε 
όχι μόνο από την προηγμένη τε-
χνολογία των συστημάτων UAVs/
UCAVs που χρησιμοποίησαν, αλ-
λά από το γεγονός ότι αυτά εν-
σωματώθηκαν πλήρως στο επι-
χειρησιακό σχέδιο. Αποτέλεσαν 
ενοποιημένα συστήματα μάχης, 
διαμορφώνοντας πλέγματα ανα-
γνώρισης και κρούσης, με ικανό-
τητες μαζικής προσβολής στόχων 
και ταυτόχρονα με μεγάλα περιθώ-
ρια απωλειών, καθώς το Αζερμπα-
ϊτζάν τα διέθετε σε μεγάλο αριθ-
μό. Βέβαια, από τις συγκρούσεις 
όπου συμμετείχαν τουρκικά UAV 
έχουν εξαχθεί και χρήσιμα συμπε-
ράσματα. Σε πρόσφατες πολεμικές 
συγκρούσεις όπως στη Συρία και 
στο Ναγκόρνο-Καραμπάx τα ρω-
σικά συστήματα Krasukha 2 και 
Krasukha 4 απέδειξαν ότι μπο-
ρούν να «τυφλώσουν» με απολυτή 
επιτυχία καθώς και να καταστρέ-
ψουν τα τουρκικά UAV. Το συγκε-

κριμένο είναι ένα πολυλειτουργι-
κό σύστημα παρεμβολής ευρείας 
ζώνης, που έχει σχεδιαστεί για να 
εξουδετερώνει μέχρι και κατασκο-
πευτικούς δορυφόρους χαμηλής 
τροχιάς (Low-Earth Orbit -LEO) 
σε εμβέλεια μεταξύ 150 και 300 
χιλιομέτρων. Το Krasukha-4 λει-
τουργεί δημιουργώντας ισχυρή 
εμπλοκή στις θεμελιώδεις συχνό-
τητες ραντάρ και σε άλλες πηγές 
ραδιοεκπομπής. Από αυτές τις κα-
ταγεγραμμένες επιδόσεις των ρω-
σικών συστημάτων καθίσταται 
σαφές και πόσο ελάχιστα αποτελε-

σματικά επί της ουσίας μπορεί να 
είναι τα τουρκικά BayraktarTB-2 
σε ένα πιθανό ουκρανικό θέατρο 
μάχης. Οι πολύ καλές επιδόσεις 
του TB-2 απέναντι σε αντάρτες 
ή πολιτοφυλακές και οι τεράστι-
ες απώλειες όταν αυτά έρχονται 
αντιμέτωπα με οργανωμένες Ε.∆., 
αποτελούν ένα στοιχείο το οποίο 
διαχρονικά αναλύεται από την 
Αθήνα ως ένδειξη των πραγματι-
κών δυνατοτήτων τους. 

Το μέλλον

Τα επόμενα χρόνια οι επιτελείς 
των Ε.∆. θα έλθουν αντιμέτωποι 
και με τα μη επανδρωμένα οχή-
ματα επιφανείας ή μη επανδρωμέ-
να υποβρυχιακά συστήματα (USV 
ή UUV). Οπως απείλησε ο ίδιος ο 
Ερντογάν, λίγο μετά την καθέλκυ-
ση του δεύτερου πλοίου ηλεκτρο-
νικού πολέμου «Ufuk», η Τουρκία 
προχωράει και στη ναυπήγηση τέ-
τοιων συστημάτων με σκοπό τον 
κορεσμό και της παράκτιας άμυ-
νας. Οι ιπτάμενες πλατφόρμες θα 
χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενο 
σύγκρουσης για κορεσμό της αε-
ράμυνας (δηλαδή τα αντιαεροπο-
ρικά συστήματα δεν θα αναγνωρί-
ζουν τον πραγματικό στόχο –έναν 
πύραυλο για παράδειγμα– λόγω 
του πλήθους των drones), ενώ οι 
πλατφόρμες επιφανείας για να 
φέρουν χτυπήματα σε πολεμικά 
πλοία. Επίσης, η Αγκυρα σχεδιά-
ζει και τη μετατροπή του –ισπανι-
κής τεχνολογίας– πλοίου αμφίβι-
ων επιχειρήσεων «TCG Anadolu» 
σε πλωτή πλατφόρμα μεταφοράς 
UAV και drones. 

Η «Κ» έχει προ ετών αναδείξει με 
σειρά ερευνών και αρθρογραφί-
ας το ζήτημα της απειλής που 
αποτελεί για την ελληνική υπε-
ροχή στο Αιγαίο η ανάπτυξη Μη 
Επανδρωμένων Αεροχημάτων 
(Uninhabited Aerial Vehicles-
UAV) και drones από την τουρ-
κική αμυντική βιομηχανία, μά-
λιστα με τρόπους που τα έχουν 
μετατρέψει και σε εξαγωγική 
επιτυχία με διπλωματικές προ-
εκτάσεις. Η Ελλάδα, τα τελευταία 
χρόνια, βρίσκεται σε εκτενείς 
συζητήσεις με τους Ισραηλινούς 
(με δύο εταιρείες) για την παρο-
χή συστημάτων anti-UAV, ενώ 
πλέον –ενόψει και της επικείμε-

νης επίσκεψης του προέδρου του 
Ισραήλ στην Ελλάδα σε περίπου 
δύο εβδομάδες– τίθεται αρκετά 
εντατικά από την Αθήνα και το 
ζήτημα από κοινού παραγωγής 
συστημάτων, δηλαδή συνεργα-
σίας στους τομείς Ερευνας και 
Τεχνολογίας (R&D). Πρόκειται, 
μεταξύ άλλων, για τις περίφη-
μες συζητήσεις περί «Naval Iron 
Dome» ή νησιωτικού, περιορι-
σμένου, «Iron Dome», δύο δη-
λαδή εκδοχών του συστήματος 
που ανέπτυξαν οι Ισραηλινοί για 
να αποκρούουν τις επιθέσεις που 
δέχονται με ρουκέτες από τη Γά-
ζα ή τον νότιο Λίβανο.

Σε συζητήσεις που είχε η «Κ» 

με πηγές που γνωρίζουν πολύ 
καλά το επιχειρησιακό πεδίο, κα-
τέστη σαφές ότι τα UAV μπορεί 
να αντιμετωπιστούν είτε διά της 
κατάρριψής τους είτε με τη χρή-
ση τεχνικών ηλεκτρονικού πο-
λέμου. Στην πρώτη περίπτωση 
είναι απολύτως σαφές ότι τίθε-
ται ζήτημα πολιτικής απόφασης, 
καθώς η κατάρριψη μπορεί να 

θεωρηθεί κίνηση κλιμάκωσης. 
Τρόποι υπάρχουν και δεν περι-
ορίζονται στη χρήση μαχητικών 
αεροσκαφών, αλλά UAV μπορεί 
να καταρριφθούν και από αντι-
αεροπορικά συστήματα μικρών 
και μεγάλων αποστάσεων (π.χ. 
OSA-PANTSIR). 

Ο πλέον ενδεδειγμένος και 
οικονομικότερος τρόπος αντι-
μετώπισης αυτής της απειλής 
είναι η χρησιμοποίηση τεχνι-
κών ηλεκτρονικού πολέμου, 
που εστιάζουν στην παρεμβο-
λή του συστήματος εντοπισμού 
θέσης (GNSS-Global Νavigation 
Satellite System) του UAV. Αυ-
τή η τεχνική μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για άρνηση (denial) 
του δέκτη να λάβει δεδομένα 
από τους δορυφόρους των εν 
λόγω συστημάτων ή πιο συχνά 
την εισαγωγή στον δέκτη UAV 
ψευδών δεδομένων θέσης. Με 
αυτόν τον τρόπο το UAV θεω-
ρεί εσφαλμένα ότι βρίσκεται σε 
διαφορετικό σημείο από αυτό 
που πραγματικά βρίσκεται. Η 
ζεύξη δεδομένων (tracking) με 
τον σταθμό εδάφους διακόπτε-
ται με αποτέλεσμα να μη λαμ-
βάνει εντολές από τους χειρι-
στές του και να μη στέλνει στον 
σταθμό εδάφους τα δεδομένα 
τηλεμετρίας του. Αποτέλεσμα 
αυτού θα είναι το UAV να πετάει 

ανεξέλεγκτο μέχρι τη συντριβή 
του. Οι Ενοπλες ∆υνάμεις δεν 
διαθέτουν μέχρι στιγμής σε ευ-
ρεία χρήση οπλικά συστήματα 
ηλεκτρονικού πολέμου (EW), τα 
οποία θα μπορούσαν να πραγμα-
τοποιήσουν παρεμβολές στα συ-
στήματα πλοήγησης των τουρ-
κικών UAVs (GNSS denial και 
GNSS spoofing). Ενα από τα πιο 
ακανθώδη ζητήματα κατά τη δι-
αδικασία συγγραφής της σύμ-
βασης για την προμήθεια των 
νέων φρεγατών του Πολεμικού 
Ναυτικού ήταν ακριβώς η δια-
σφάλιση παροχής συστημάτων 
EW για την αντιμετώπιση της 
απειλής των UAV.

Η πτήση των τουρκικών UAV 
έχει χαρτογραφηθεί με σχε-
τική ευκολία από την ελλη-
νική πλευρά, όπου πέρα από 
τις απειλές έχουν αποτυπωθεί 
και τα τρωτά σημεία. Μια από 
τις τυπικές πτήσεις των TB-2 
ξεκινάει από την Ανατολική 
Θράκη και καταλήγει στα Κα-
τεχόμενα. Η πτήση δεν είναι 
αυτόνομη, αλλά ελέγχεται από 
σταθμούς εδάφους (Ground 
Stations), που περίπου ανά 
100 μίλια αναλαμβάνουν την 
παρακολούθηση της πτήσης. 
Παρεμβολές στην πτήση ενός 
TB-2 πρέπει, λοιπόν, να γίνο-
νται όχι μόνο στην ιπτάμενη 
πλατφόρμα αλλά και στους 
σταθμούς εδάφους που το 
ελέγχουν. Οταν οι πτήσεις των 
τουρκικών UAV (TB-2, ANKA-
S, Akinçi) γίνονται εντός FIR 
Αθηνών, η παρέμβαση στους 
σταθμούς εδάφους δεν είναι 
απαραίτητη, ωστόσο και σε 
αυτή την περίπτωση απαιτού-
νται δυνατότητες ηλεκτρονι-
κού πολέμου. Στο ερώτημα 
περί του τι ακριβώς συμβαίνει 
αν τα τουρκικά UAV συνεχί-
ζουν να πετούν ανενόχλητα, 
οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι 
θα μπορούν σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να αποκτήσουν 
μια πλήρη εικόνα της ακρι-
βούς τοποθεσίας –λειτουργί-
ας ευαίσθητων στρατιωτικών 
συστημάτων– εγκαταστάσεων 
στα νησιά του Αιγαίου. Με τις 
καθημερινές πτήσεις τους τα 
τουρκικά UAV ενσωματώνουν 
τα δεδομένα τους στις ήδη 
υπάρχουσες πληροφορίες, δη-
μιουργώντας έναν πλήρη φά-
κελο για τον κάθε στόχο. 

Τα τελευταία τρία χρόνια 
οι Τούρκοι χρησιμοποιούν και 
drones, τα οποία απογειώνο-
νται από φρεγάτες και λοιπά 
πολεμικά πλοία για τη συγκέ-
ντρωση πληροφοριών από πα-
ραπλέουσες μονάδες του Π.Ν. 
Ο Σεπτέμβριος του 2019, όταν 
τουρκικές φρεγάτες έπλευσαν 
(αβλαβώς) στις Κυκλάδες (Στε-
νό Παροναξίας), ήταν το ση-
μείο μηδέν, καθώς πλέον έγινε 
αντιληπτό από το ΓΕΕΘΑ και 
το ΓΕΝ ότι οι Τούρκοι έχουν 
«φορτώσει» τα πολεμικά τους 
με drones. Σε κάποιες περι-
πτώσεις αυτά τα drones έφθα-
σαν να πετούν ακόμα και λί-
γα μέτρα από φρεγάτες του 
Π.Ν., ενώ οι χαμηλές πτήσεις 
UAV οδήγησαν τότε (εν μέσω 
«Παρμενίωνα») τους κυβερνή-
τες φρεγατών να διατάξουν 
την προσνήωση των οργανι-
κών ελικοπτέρων, καθώς δημι-
ουργούνταν συνθήκες επικίν-
δυνες για την ασφάλεια των 
πληρωμάτων. Βέβαια, τα συ-
μπεράσματα που εξήχθησαν 
από εκείνες τις ημέρες ήταν 
χρήσιμα και αξιοποιήθηκαν 
στη μακρά κρίση του θέρους 
του 2020 στην Ανατολική Με-
σόγειο.

Απειλές
και τρωτά
σημεία
πτήσεων

Συγκρούσεις
με όπλο
την τεχνητή
νοημοσύνη
Νέα εποχή με νέους κανόνες

Σήμερα υπάρχουν 
περίπου 35 χώρες 
που χρησιμοποιούν ή 
αναπτύσσουν οπλισμένα 
drones και UAV.

Η Αθήνα συζητάει 
με Ισραηλινούς 
για συστήματα 
αντιμετώπισής τους.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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Ηλεκτρονικά η άμυνα έναντι των τουρκικών UAV και drones
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Είναι αδιαμφισβήτητο ότι πέρα από 
το οργανωμένο έγκλημα, που εί-
ναι παντός καιρού, η εγκλημα-
τικότητα αλληλεπιδρά με την 
κοινωνία. Και μια κοινωνία σε 
καθεστώς πανδημίας αναπόφευ-
κτα «γεννά» βία. Η πανδημική 
κόπωση διαχέεται παντού, λένε 
οι επιστήμονες. Σε κάποιους συ-
νανθρώπους μας εκδηλώνεται με 
παραίτηση: κατάθλιψη και ψυ-
χοσωματικές παθήσεις. Αλλους 
τους οδηγεί σε επιθετικότητα και 
παραβατική συμπεριφορά: από 
επικίνδυνη οδήγηση και χρήση 
ουσιών μέχρι ενδοοικογενειακή 
βία, βιασμούς και ανθρωποκτο-
νίες. Εντείνει την απαξία της αν-
θρώπινης ζωής. 

Πώς θα είναι, άραγε, το μετα-
πανδημικό τοπίο; Τα πρόσφατα 
περιστατικά, όπως η άγρια δολο-
φονία του Αλκη Καμπανού, είναι 
προοίμιο όσων ακολουθήσουν 
στο μέλλον, μια και το αίσθημα 
του κινδύνου, του κακού που πα-
ραμονεύει, θα μας ακολουθεί για 
πολλά χρόνια, ακόμα και όταν η 
πανδημία θα έχει τυπικά τελειώ-
σει; Εξι διακεκριμένοι ψυχίατροι 
και ψυχολόγοι μιλούν στην «Κ». 
Κοινός παρονομαστής στις από-
ψεις τους; Η συνειδητοποίηση 
ότι διανύουμε μια περίοδο με-
γάλης κοινωνικής έντασης, ότι 
η πανδημία, πέρα από την αύ-
ξηση των κοινών ψυχικών δια-
ταραχών, ενισχύει όλες τις μορ-
φές βίας, και η πεποίθηση ότι η 
βία αντιμετωπίζεται πρωτίστως 
με πολιτικές δημόσιας υγείας.

 
Μαρίνα Οικονόμου - Λαλιώτη*

Κάθε κρίση 
προκαλεί «ανομία»
Η πανδημία ως κρίση δεν μπορεί 
παρά να αφήνει το αποτύπωμά 
της στην ψυχική, ενδοατομική 
αλλά και κοινωνική ζωή. Κάθε 
κρίση άλλωστε, παρά τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της, δη-
μιουργεί ένα κοινωνικό κλίμα 
«ανομίας» στο οποίο ευνοούνται 
παθολογικές και αντικοινωνικές 
συμπεριφορές. Ερευνες έδειξαν 
αύξηση των αυτοκτονιών στη δι-
άρκεια της οικονομικής κρίσης 
και της βίας στη διάρκεια της 
πανδημίας. ∆εν πρέπει όμως εύ-
κολα να προβαίνουμε σε γενικεύ-
σεις και άκριτες, πολλές φορές, 
συνδέσεις ανάμεσα στην παν-
δημία και στην έξαρση της βίας. 
Πρέπει να φωτιστούν τα στοιχεία 
του κοινωνικού πεδίου και της 
κοινωνικής ζωής, που φαίνεται 
ότι επηρεάζουν την εμφάνιση βί-
ας, προκειμένου να δοθούν αντι-
κειμενικές απαντήσεις. Κι αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο έπει-
τα από έρευνα – όχι εσπευσμέ-
να, με ευκαιριακές παραθέσεις 
παραδειγμάτων που αδυνατούν 
να ερμηνεύσουν μια περίπλοκη 
πραγματικότητα. 

Η βία ως φαινόμενο έχει πο-
λυπαραγοντική και περίπλοκη 
αιτιοπαθογένεια με βιολογικές, 
ψυχολογικές και κοινωνικές συ-
νιστώσες. Κοινωνικοδημογρα-
φικά χαρακτηριστικά (άνδρας, 
έφηβος ή νέος, άνεργος, άγαμος, 
με χαμηλή εκπαίδευση και χα-
μηλό κοινωνικοοικονομικό επί-
πεδο) και χαρακτηριστικά της 
παιδικής ηλικίας (πρώιμη έκθε-
ση σε βία, γονεϊκή κακοποίηση, 
παραμέληση και εγκατάλειψη) 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εκδήλωση μελλοντικής βίαιης 
συμπεριφοράς. «∆εν μεγάλωσαν 
με αγάπη», όπως συγκλονιστικά 
περιέγραψε η μητέρα του Αλκη 
Καμπανού για τους δολοφόνους 
του γιου της. 

Η μετά την πανδημία εποχή; 
∆ύσκολο να γίνουν προβλέψεις. 
Στα πολύπλοκα προβλήματα δεν 
υπάρχουν μονοσήμαντες απα-
ντήσεις. Πολλά εξαρτώνται από 
τον τρόπο με τον οποίο θα εγγρα-
φούν στο ατομικό και το συλλογι-
κό ασυνείδητο οι «απώλειες» της 
πανδημίας: ως συλλογικό τραύμα 
και ανοιχτή πληγή ή ως κάτι που 

μας συνέβη και πέρασε; Πώς θα 
αποτυπωθούν οι μαζικές απώλειες 
ανθρώπινων ζωών; Με τρομάζει 
αυτή η εξοικείωση με τον θάνα-
το –εκατό θάνατοι από COVID-19 
την ημέρα, πολλαπλάσια ανθρώ-
πινη οδύνη– χωρίς συλλογική κοι-
νωνική αντίδραση. Φοβάμαι ως 
συνέπεια τη δημιουργία ενός κλί-
ματος «υπόγειας κοινωνικής ανο-
χής» και στον θάνατο που προ-
καλείται από τη βία. Ο ατομικός 
ψυχισμός από τη μια και οι κοι-
νωνικές αντοχές από την άλλη θα 
δώσουν τις απαντήσεις.

* Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ

 

Σάββας Σαββόπουλος*

Οι άμυνές μας 
εξασθένησαν
Το ξέσπασμα της πανδημίας και 
η επιβολή των υγειονομικών πε-
ριοριστικών μέτρων ευνοούν τα 
φαινόμενα βίας. Ο κορωνοϊός κι-
νητοποίησε και συνεχίζει να κι-
νητοποιεί στον πολίτη το άγχος 
θανάτου· οι άμυνές μας απένα-
ντι στην κατάθλιψη, τον φόβο, 
την απειλητική μοναξιά και τη 
βία εξασθενούν. Μια πανδημία 
ψυχικών και συμπεριφορικών –
συχνά βίαιων– διαταραχών ακο-
λουθεί. Ο πολιτισμός που επιβάλ-
λει στα άτομα να «εξημερώνουν» 
τις σεξουαλικές και τις επιθετικές 
ενορμήσεις τους μοιάζει αδύνα-
μος να χαλιναγωγήσει επαρκώς 
την καταστροφικότητα.

Συχνά ο αυτουργός της βίας 
είναι κάποιος που πληγώθηκε 
νωρίς στη ζωή του και προκα-
λεί σε άλλους τον πόνο που βίω-
σε. Αποδιοργανωμένος από την 
πανδημία γίνεται εύκολα θύτης 
όταν έρχεται αντιμέτωπος με την 
κατάθλιψη, την έλλειψη αυτονο-
μίας, την οικονομική εξαθλίωση, 
τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τον 
φόβο εγκατάλειψης. Χωρίς σταθε-
ρό εσωτερικό και ηθικό πλαίσιο 
καταφεύγει σε μια φανταστική 
παντοδυναμία και στη βία πάνω 
στον άλλο για να αποκτήσει την 
ψευδαίσθηση του ελέγχου και 
της ισχύος. Συνήθη θύματα είναι 
οι γυναίκες, τα παιδιά, οι νέοι, οι 
«διαφορετικοί», οι ευάλωτοι. Η 
ενδοοικογενειακή, η έμφυλη, η 
οπαδική βία και οι άλλες μορφές 
της έχουν πάρει τρομακτικές δι-
αστάσεις. 

Οταν λήξει η πανδημία, δεν 
θα τελειώσει άμεσα η ψυχιατρική 
κρίση ούτε θα εξαλειφθεί η βία, 
ούτε θα σταματήσουν οι κοινω-
νικές αδικίες που την τροφοδο-
τούν. Θα χρειαστεί να επεξεργα-
στούμε για καιρό τα δεινά που 
βιώνουμε τώρα, ώστε ο πολιτι-
σμός μας να βρει νέους τρόπους 
για να προστατεύσει πιο αποτε-
λεσματικά αυτούς που συνήθως 
υφίστανται τη βία.   

* Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής - Μέλος της 
Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενωσης

 
Στέλιος Στυλιανίδης* 

Τα γήπεδα 
του μίσους 
Οταν οι φανατικοί της Μίλαν βλέ-
πουν από την «curva» (πέταλο) 
τους φανατικούς της Νάπολης, 
τους φωνάζουν «Καλώς ήρθατε 
στην Ιταλία» και απευθύνονται 
στους «βρώμικους νότιους» που 
«μολύνουν» τον «καθαρό Βορ-
ρά». Είναι ένας φαντασιακός 
πόλεμος και στον πόλεμο υπάρ-
χουν νεκροί. Η εύκολη πρόσβα-
ση σε όπλα, η πεποίθηση της 
ατιμωρησίας λόγω του ισχυρού 
«προστάτη» και η ασφάλεια της 
πρωτόγονης ορδής κάνουν τον 
φαντασιακό πόλεμο πραγματικό. 

Η προσφυγή στην οπαδική βία 
αναδεικνύει μια βαθιά κρίση κοι-
νωνικής ενσωμάτωσης, με βίαιες 
ψυχικές κινήσεις ενάντια στην 
εργασία του πολιτισμού, ενάντια 
στις όποιες κοινωνικές διαμεσο-

λαβήσεις. Η χαρά του παιχνιδιού 
και η ευφορία της νίκης υποκα-
θίστανται από την επιθυμία τα-
πείνωσης και συντριβής του αντι-
πάλου. Η κρίση εμπιστοσύνης 
απέναντι στους διεφθαρμένους 
θεσμούς είναι κάτι που προωθεί 
η Ακροδεξιά στις τελετουργίες 
μύησης των νέων οπαδών. 

Η οπαδική κουλτούρα και η 
οπαδική βία είναι ενδημικό φαι-
νόμενο στην Ευρώπη και στη χώ-
ρα μας εδώ και δεκαετίες. Το βα-
θύτερο αίτημα είναι ίσως, όπως 
και σε άλλες ακραίες ομάδες, η 
αναζήτηση μιας συλλογικής ταυ-
τότητας μέσα από την επικρά-
τηση των πλέον πρωτόγονων 
ψυχικών μηχανισμών, όπως η 
διχοτόμηση (καλοί/κακοί), η προ-
βολή (είστε Βούλγαροι, είμαστε 
καθαροί), η προβλητική ταύτιση 
(θα κάνουμε και σένα τόσο βίαιο 
όσο εμείς). 

Η πανδημία, πέρα από την αύ-
ξηση των κοινών ψυχικών διατα-
ραχών, ενισχύει όλες τις μορφές 
βίας. Η ρατσιστική και η έμφυλη 
βία, το μπούλινγκ, η ενδοοικογε-
νειακή και η οπαδική βία, όπως 
επίσης η σύνδεση με τις ακροδε-

ξιές ομάδες αποτελούν εκφράσεις 
του ίδιου κοινωνικού φαινομένου, 
το οποίο τροφοδοτείται και από 
την τοξικότητα στην πολιτική 
ζωή. Αν δεν κλείσουν οι σύνδε-
σμοι μέσα από μια διακομματική 
πίεση, αγνοώντας το πολιτικό κό-
στος, αν δεν σταματήσει η τρο-
φοδοσία τους, θεατή και αθέατη 
από τους μεγαλοπαράγοντες, ο 
Αλκης Καμπανάς δεν θα είναι το 
τελευταίο θύμα οπαδικής βίας. 

* Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής - 
Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

 
Φωτεινή Τσαλίκογλου* 

«Καθημερινότητα» 
ο θάνατος
«Και μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός 
του κόσμου...» (Γεώργιος Βιζυη-
νός). Η πανδημία της βίας προ-
βάλλει σαν μια άλλη πανδημία 
μέσα στην πανδημία. Η απορρύθ-
μιση της κανονικότητας απορ-
ρυθμίζει τον ψυχισμό. Κάθε μέρα 

ξεκινάει με καταμέτρηση απωλει-
ών. Χωρίζονται οι άνθρωποι σε 
δύο κατηγορίες, σε κρούσματα 
και σε νεκρούς. Μια τρίτη κατη-
γορία, εκείνη του διασωληνωμέ-
νου συμπυκνώνει μια ενδιάμεση 
ζώνη ανάμεσα στη ζωή και στον 
θάνατο. Η πρόσληψη του εαυτού 
μας μέσα από αυτές τις κατηγο-
ρίες δηλώνει άραγε το τέλος μιας 
νηπενθούς εποχής; Το τέλος μιας 
κουλτούρας ναρκισσισμού, χτι-
σμένης πάνω σε μια μεγάλη αυ-
ταπάτη, στην άρνηση της θνητό-
τητας; Mένει να το δούμε. 

Τι ρόλο παίζει η καθημερινο-
ποίηση του θανάτου στην παν-
δημία της βίας; Οταν δεν μπο-
ρείς να υπάρχεις διαφορετικά, 
η βία προσφέρεται σαν τρόπος 
ύπαρξης. Αποτελεί προνομιού-
χο τρόπο εκφόρτωσης του άγ-
χους του θανάτου. Βία και βίος 
είναι λέξεις ομόρριζες. Μια βα-
σική αρχή διέπει τον ψυχισμό 
μας: η αποστέρηση γεννά βία. 
Και η βία έχει δύο δρόμους: εί-
τε στρέφεται στον άλλον και γί-
νεται καταστροφικότητα και μί-
σος, είτε στρέφεται στον ίδιο μας 
τον εαυτό. «Σε καταστρέφω για 
να μην καταστραφώ», «Ο αφανι-
σμός σου, όρος ύπαρξης της ζωής 
μου». Το μίσος παντού. Απέναντι 
στον διαφορετικό, τον αδύναμο, 
τον ισχυρό, τον εξαθλιωμένο, τον 
ευνοημένο. Μίσος απέναντι στο 
Αλλο, μίσος απέναντι στο Ιδιο. 
Μίσος εν τέλει απέναντι σ’ έναν 
εαυτό παγιδευμένο στο αδιέξοδο 
του μίσους.

Η πανδημία ενίσχυσε δραματι-
κά μια προϋπάρχουσα τάξη πραγ-
μάτων. Ηταν το κερασάκι στην 
τούρτα. Η τούρτα ήταν απατηλή. 
Εκρυβε μέσα της εκρηκτικά υλικά 
φτώχειας και περιθωριοποίησης. 
Το «αγαπάν» και το «εργάζεσθαι», 
συστατικά της ψυχικής υγείας, 
αποτελούν ανεκπλήρωτο στόχο 
για ολοένα και μεγαλύτερα κομ-
μάτια πληθυσμού στον πλανήτη. 
Η καταστροφικότητα ως προοί-
μιο της κάθαρσης; Αν άνθρωπος, 
όπως λέει ο Πεσσόα, σημαίνει να 
μην αρκείσαι, όλα είναι ανοιχτά 
μπροστά μας για το ακόμα χει-
ρότερο αλλά και για το καλύτε-
ρο. Ας στοιχηματίσουμε σ’ αυτό. 
Η απάντηση στο «αν αυτό είναι 
άνθρωπος» θα έρθει και πάλι από 
τον άνθρωπο. 

Θα κλείσω με τα λόγια του πα-
τέρα του δολοφονημένου Αλκη: 
«Ζητώ την ένωση, όχι άλλο αί-
μα», είπε. Η σπαρακτική υπέρ-
βασή του μας θυμίζει τον μεγάλο 
και παντοτινό, αν και αγνοημέ-
νο, σύμμαχό μας: τις ενορμήσεις 
της ζωής που επιμένουν μαζί με 
τις ενορμήσεις θανάτου που μας 
συνοδεύουν από την πρώτη μας 
αναπνοή μέχρι την τελευταία. 

* Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο - Συγγραφέας

 
Νίκος Στ. Μανούσης* 

Ο καθοριστικός 
ρόλος της παιδείας
Βία, λέξη με πολλές εκφάνσεις 
που μετασχηματίζεται: στην οι-
κογένεια, στο σχολείο, στα γήπε-
δα, στην κοινωνία εν γένει. ∆ια-
χρονικό φαινόμενο παγκόσμιας 
εμβέλειας και δύσκολα μετρήσι-
μο. Ζούμε σε μια περίοδο μεγά-
λης κοινωνικής έντασης, με τα 
περιστατικά βίας στην περίοδο 
της πανδημίας να έχουν αυξη-
θεί δραματικά. Τα εργαλεία και 
οι μέθοδοι αποτροπής της εξά-
πλωσης του ιού (παρατεταμένη 
καραντίνα, κοινωνική απομό-
νωση, κλείσιμο επιχειρήσεων, 
τηλεργασία), η οικονομική στε-
νότητα και η ανασφάλεια έχουν 
δημιουργήσει ευκαιρίες για κα-
τάχρηση της βίας. Καθοριστικός 
και καθόλου αμελητέος είναι και 
ο παράγοντας της ακόμα πιο δι-
αδομένης, κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, χρήσης του ∆ιαδι-
κτύου. Eνας μεγάλος όγκος πα-
ραπληροφόρησης διαδίδεται εκεί 
και οι εικονικές κοινότητες δη-
μιουργούν έντονες συνθήκες πό-

λωσης, επηρεάζοντας ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. 

Οπως σε όλες τις ακραίες κοι-
νωνικές συνθήκες, έτσι και η παν-
δημία έχει επιδεινώσει το άγχος, 
προκαλώντας προβλήματα ψυ-
χικής υγείας και καλλιεργώντας 
ξεσπάσματα βίας. Ο βίαιος άν-
θρωπος δεν έχει αναπτύξει τις 
κατάλληλες κοινωνικές δεξιότη-
τες, που να επιτρέπουν την ήπια 
εξωτερίκευση του θυμού του, τη 
διαχείριση του στρες του, με συ-
νέπεια να εμφανίζει συχνά διατα-
ραχές στη συμπεριφορά του και 
να διαταράσσεται η αρμονική του 
συνύπαρξη με τους συνανθρώ-
πους του. Η επόμενη μέρα, της 
επιστροφής στην κανονικότητα, 
είναι το μεγάλο στοίχημα γιατί 
οφείλουμε ως κοινωνία που βα-
δίζει στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση να προσπαθήσουμε 
να εξαλείψουμε τα περιστατικά 
βίας. Η παιδεία είναι εκείνη που 
από νωρίς, από την παιδική κιό-
λας ηλικία, πρέπει να περάσει το 
μήνυμα στους αυριανούς πολίτες 
ότι η βία σε μια ευνομούμενη κοι-
νωνία δεν έχει θέση. 

* Ψυχίατρος - Νευρολόγος
 

Αργύρης Στριγγάρης* 

Είναι πρόβλημα 
δημόσιας υγείας
Στη νεότητα συμβαίνουν δύο κακά 
που μας αφορούν όλους. Πρώ-
τον, αυξάνεται κατακόρυφα η βία. 
∆εύτερον, εκτινάσσεται η συχνό-
τητα των ψυχικών προβλημάτων 
και της χρήσης ουσιών. Αυτά εί-
ναι σύμφυτα και ποτίζονται από 
κοινά προβλήματα. Ο εγκλεισμός 
της πανδημίας μείωσε κάπως τα 
βίαια εγκλήματα διεθνώς. Eίναι 
νωρίς για να προβλέψουμε τι θα 
γίνει μετά την πανδημία, αλλά η 
πρόσφατη έξαρση της βίας μάς 
προϊδεάζει αρνητικά. Eνας λόγος 
παραπάνω για να εφαρμόσουμε 
επιτέλους τα ακόλουθα.
• Να μειώσουμε την αντιξοότη-
τα: όσο το τραύμα γεννά πόνο, 
άλλο τόσο γεννά και βία. Θύτης 
είναι συνήθως εκείνο το παιδάκι 
που το έδερναν αλύπητα οι γο-
νείς του, αυτό που κάπνισε στα 
δώδεκά του χρόνια χασίσι που 
του έδωσαν τα αδέρφια του. Αυ-
τούς τους κύκλους αντιξοότητας 
κατάλαβαν τα μέρη που πέτυχαν 
να μειώσουν σημαντικά τη βία, 
όπως η Ισλανδία ή η Γλασκώβη. 
Οπως εκεί, έτσι και εδώ, η πολι-
τική υγείας οφείλει να εστιάσει 
την πρόληψη βοηθώντας φτωχά 
παιδιά, με ανυποστήρικτες εργα-
ζόμενες μαμάδες· να τα ξεμπλέξει 
από «συνδέσμους» και συναφείς 
συμμορίες. 
• Να στηρίξουμε γονείς και φρο-
ντιστές: Το να μεγαλώνεις παιδί 
είναι δύσκολο. Ακόμη πιο δύσκο-
λο όταν το παιδί σου έχει προβλή-
ματα διαγωγής ή νευροαναπτυξι-
ακές διαταραχές. Η υποστήριξη 
των γονεϊκών ικανοτήτων τεκ-
μηριωμένα βελτιώνει τη συμπε-
ριφορά του παιδιού και μπορεί να 
γίνει σε μεγάλη κλίμακα. 
• Να προστατεύσουμε τους θύ-
τες από τον εαυτό τους. Το παι-
δί διδάσκεται τον κόσμο από τα 
αποτελέσματα των πράξεών του. 
Αφήνοντάς το να δέρνει χωρίς συ-
νέπειες, το εκπαιδεύουμε να ξανα-
δείρει (αφού έτσι περνάει «το δικό 
του»). Το ίδιο δηλαδή που κάνου-
με όταν σβήνουμε πρόστιμα και 
αμνηστεύουμε χουλιγκανικούς 
συλλόγους. Είναι τόσο βλαπτι-
κό, όσο άχρηστη είναι και η εκ 
των υστέρων αυστηροποίηση των 
ποινών. Αντίθετα, οι έγκαιρες, ξε-
κάθαρες και νηφάλιες συνέπειες 
προστατεύουν θύματα και θύτες, 
μειώνοντας την πιθανότητα επα-
νάληψης της βίας στους νέους, 
χωρίς όμως να τους εξοντώνουν. 
Ακόμη και μετά την πανδημία, η 
βία αντιμετωπίζεται πρωτίστως με 
πολιτική δημόσιας υγείας.

* Καθηγητής Ψυχιατρικής Παιδιών και 
Εφήβων, ΕΚΠΑ και University College 
London

Μια πανδημία μέσα στην πανδημία
Έξι διακεκριμένοι επιστήμονες της ψυχικής υγείας ερμηνεύουν την πρόσφατη έξαρση της βίας στη Θεσσαλονίκη
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Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Πολλοί αναλυτές έχουν υποστη-
ρίξει ότι η χαοτική και μάλλον 
ταπεινωτική αποχώρηση των 
ΗΠΑ από το Αφγανιστάν ενθάρ-
ρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντι-
μίρ Πούτιν να κινηθεί προς την 
Ουκρανία εκμεταλλευόμενος την 
αδυναμία της ∆ύσης. Αλλά ο Λί-
ον Αρόν, ο οποίος είναι ανώτε-
ρος συνεργάτης (senior fellow) 
στη δεξαμενή σκέψης Enterprise 
Institute της Ουάσιγκτον, υπεν-
θυμίζει μιλώντας στην «Κ» ότι οι 
Ρώσοι παγιδεύτηκαν στο Αφγα-
νιστάν σχεδόν για μία δεκαετία. 
Πολέμησαν από το τέλος του 1978 
έως τις αρχές του 1989, υπέστη-
σαν βαριές απώλειες και αποσύρ-
θηκαν ηττημένοι. Ο κ. Αρόν –ο 
οποίος είναι Αμερικανός ρωσικής 
καταγωγής που έφτασε στις ΗΠΑ 
ως πρόσφυγας το 1978– πιστεύ-
ει ότι αυτό το συλλογικό τραύμα 
είναι εκείνο που θα κρατήσει τη 
Μόσχα μακριά από μια πραγματι-
κή εισβολή στην Ουκρανία, παρά 
τις αντίθετες προβλέψεις. 

 
– Πρόσφατο άρθρο σας στην 
έγκυρη εφημερίδα της Ουάσι-
γκτον «The Hill» παρουσιάζει 
τον πρόεδρο Πούτιν ως «ισόβιο 
πρόεδρο σε καιρό πολέμου». 
Ισχυρίζεστε ότι απλώς παριστά-
νει ότι αρχίζει πολέμους χωρίς 
να τους αρχίζει πραγματικά; 

– Χρειάζεται αυτού του είδους 
τις απειλές και αντιπαραθέσεις 
για να στηρίξει το καθεστώς 
του. Κάθε φορά που εκδηλώνε-
ται αντιπαράθεση με τη ∆ύση, 

η δημοτικότητά του ανεβαίνει. 
Παράλληλα είναι σταθερή η πε-
ποίθησή του ότι στο τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου η Μόσχα έκα-
νε μια πολύ κακή συμφωνία. Πι-
στεύει ότι η αποστολή του είναι 
να αποκαταστήσει τον σεβασμό 
προς τη Ρωσία. Στοχεύει στην 
ανατροπή της επέκτασης του 
ΝΑΤΟ προς την περιοχή που η 
Ρωσία θεωρεί σφαίρα επιρρο-
ής της. Είναι ένα έργο μακράς 
πνοής. Θα εκδηλώνονται συχνά 
τέτοιου είδους κρίσεις, όπως η 
κρίση στην Ουκρανία. Θα κα-
τασκευάζει τέτοιες κρίσεις ξα-
νά και ξανά.

 
– Εχει ένα στρατηγικό σχέδιο 
για μια νέα Σοβιετική Ενωση, 
ίσως με τη μορφή μιας «μεγά-
λης Ρωσίας» που θα δεσπόζει 
στην Ευρώπη ως κυρίαρχη δύ-
ναμη;

– Ο Πούτιν θέλει να αποκατα-
στήσει τα πολιτικά σύνορα της 
Σοβιετικής Ενωσης. Ο στόχος 
είναι όλα τα μετασοβιετικά κρά-
τη, συμπεριλαμβανομένων των 
πρώην μελών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, να βρίσκονται στη 
ρωσική σφαίρα επιρροής. Αυτό 
σημαίνει ότι η Ρωσία θα επιδι-
ώξει να ελέγχει την εξωτερική 
και την αμυντική τους πολιτι-
κή. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
πραγματικά σημαντικών για τη 
Ρωσία χωρών, όπως η Ουκρανία, 
η Μόσχα διεκδικεί να έχει κυρί-
αρχη επιρροή και στην εσωτε-
ρική πολιτική.

 
– Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

ο πρόεδρος Πούτιν αντιμετωπί-
ζει τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη 
του ΝΑΤΟ ως την αντίστοιχη 
«σφαίρα επιρροής» των ΗΠΑ;

– Πολύ σωστά. Αυτό ακρι-
βώς πιστεύει. Χρησιμοποιεί πο-
λύ υποτιμητικούς όρους για τους 
συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑ-
ΤΟ. Λέγεται πως έχει πει ότι εί-
ναι σαν ένα κοπάδι χοίρων ή ότι 
«γαβγίζουν σαν τα σκυλιά». Είναι 
αρκετά ενδιαφέρον ότι χρησιμο-
ποίησε τον όρο «δορυφόροι», ο 
οποίος, φυσικά, είναι ένας πολύ 
φορτισμένος όρος, επειδή έτσι 
αποκαλούσε η Σοβιετική Ενωση 
τους συμμάχους του Χίτλερ στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

 
– Αθέτησαν πράγματι οι ΗΠΑ 
τη δέσμευση του 1990 προς τη 
Μόσχα να μη μετακινήσουν τα 
σύνορα του ΝΑΤΟ προς τα ανα-
τολικά;

– Μερικοί λένε ότι υπήρξαν 
προφορικές διαβεβαιώσεις –διότι 
γραπτές διαβεβαιώσεις δεν δόθη-

καν ποτέ στον Γκορμπατσόφ– ότι 
το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτεινόταν 
πέρα   από τη Γερμανία. Κάποιοι 
άλλοι λένε ότι δεν υπήρξαν καθό-
λου τέτοιες διαβεβαιώσεις. Είναι 
πολύ θολό αυτό το θέμα. Ωστόσο, 
η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν προ-
κάλεσε αντιδράσεις στη Ρωσία 
ούτε το 2004, ούτε αργότερα, το 
2007, όταν εντάχθηκαν οι χώρες 
της Βαλτικής. Εκδηλώθηκαν κά-
ποιες αντικειμενικές αντιρρή-
σεις, αλλά τίποτα τόσο σκληρό 
όσο αυτό που βλέπουμε σήμερα.

 
– Ποιος είναι ο λόγος που η Ρω-
σία έχει σκληρύνει τη στάση 
της;

– Ο κλειστός κύκλος του Πού-
τιν αποτελείται από ανθρώπους 
που έγιναν αξιωματούχοι της 
KGB τη δεκαετία του ’70. Σήμε-
ρα έχουν θέσει τη Ρωσία υπό τον 
πλήρη έλεγχό τους και εκδηλώ-
νουν τη δυσαρέσκειά τους γι’ αυ-
τό που εκτιμούν ότι συνέβη στη 
Σοβιετική Ενωση στο τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου. ∆εν πιστεύουν 
ότι η Σοβιετική Ενωση κατέρ-
ρευσε μόνη της. Πιστεύουν ότι 
πραγματοποιήθηκε μια τεράστια 
συνωμοσία. Πως όλα ήταν μια 
συνωμοσία της ∆ύσης. Ο Πούτιν 
το λέει αυτό συνέχεια. Νομίζω 
λοιπόν ότι αισθάνονται πως θα 
μπορούσαν να κινητοποιήσουν 
τη ρωσική στρατιωτική ισχύ για 
να ανακτήσουν όσα έχασε η Σο-
βιετική Ενωση.
– Παρ’ όλα αυτά υποστηρίζε-
τε ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει 
στην Ουκρανία. Γιατί;

– Εχω υποστηρίξει ότι δεν θα 
γίνει εισβολή μεγάλης κλίμακας 
στην Ουκρανία. Και ο λόγος γι’ 
αυτό είναι ότι οι Ρώσοι χειροκρο-
τούν τον Πούτιν όταν κερδίζει 
γρήγορα, άνετα και με λίγα θύ-
ματα, όπως έκανε στην Κριμαία. 
Αλλά ταυτόχρονα θα ταχθούν 
αμέσως εναντίον οποιουδήποτε 
πολέμου συνοδεύεται από μεγά-
λες απώλειες. Αρχικά ο ρωσικός 
στρατός μπορεί να νικήσει τον 
ουκρανικό στρατό, αλλά στη συ-
νέχεια θα πρέπει να κρατήσει 
το κατακτημένο έδαφος. Και αν 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα 
δεύτερο Αφγανιστάν, οι Ρώσοι 
θα αντιδράσουν. Οι σημερινοί 
Ρώσοι είναι η γενιά του Αφγανι-
στάν, έχουν βετεράνους του Αφ-
γανιστάν στις οικογένειές τους. 
Υπάρχουν γυναίκες που έχασαν 
συζύγους, υπάρχουν άνδρες που 
έχασαν μεγαλύτερα αδέλφια στο 
Αφγανιστάν. ∆εν αντέχουν δεύ-
τερο Αφγανιστάν. Αρα ο Πούτιν 
δεν πρόκειται να εισβάλει στην 
Ουκρανία.

Ο Πούτιν
δεν θέλει
ένα δεύτερο
Αφγανιστάν
Ο αναλυτής Λίον Αρόν μιλάει στην «Κ»

«Οι Ουκρανοί δεν πρόκειται να τα παρατήσουν. Εκπαιδεύονται όλοι για 
αντάρτικο, άνδρες και γυναίκες 30-40 ετών. Ο Πούτιν τα γνωρίζει όλα αυτά», 
λέει ο ρωσικής καταγωγής ανώτερος συνεργάτης (senior fellow) στη δεξαμε-
νή σκέψης Enterprise Institute της Ουάσιγκτον, Λίον Αρόν.

Η Ουκρανία τρέχει να εξοπλιστεί 
από τους δυτικούς για να απο-
κρούσει, αν μπορεί, ενδεχόμε-
νη ρωσική στρατιωτική εισβο-
λή. H στρατιωτική υπεροχή της 
Ρωσίας είναι συντριπτική και σ’ 
έναν κεραυνοβόλο πόλεμο, χω-
ρίς την υποστήριξη της ∆ύσης 
σε σύγχρονο οπλισμό αλλά και 
στρατεύματα, οι Ρώσοι θα φτά-
σουν με «περίπατο» στην ανα-
τολική όχθη του ∆νείπερου, που 
αποτελεί το φυσικό «σύνορο» το 
οποίο χωρίζει τους πληθυσμούς 
της Ουκρανίας σε φιλοδυτικούς 
και φιλορώσους.

Ο αντιστράτηγος ε.α. Χρή-
στος ∆ρίβας, πρώην διοικητής 
του νατοϊκού στρατηγείου στη 
Θεσσαλονίκη και παλαιότερα 
τμηματάρχης ασκήσεων του 
ΝΑΤΟ στο ΓΕΕΘΑ, συμμετείχε 
στην οργάνωση τεσσάρων αε-
ροναυτικών ασκήσεων μεγάλης 
κλίμακας στην Οδησσό και στη 
Μαύρη Θάλασσα. Ηταν ασκή-
σεις στο πλαίσιο του «Συνεταιρι-
σμού για την Ειρήνη» (PFP) που 
διεξήχθησαν στο διάστημα από 
το 1998 έως το 2003 και η Ελλά-
δα συμμετείχε με δύο μονάδες 
επιφανείας, ένα υποβρύχιο, ένα 
ζεύγος μαχητικών F-16 και έναν 
λόχο πεζοναυτών. Στην ερώτη-
σή μας εάν η Ουκρανία μπορεί 
να αντέξει μια ρωσική εισβολή, 
ο κ. ∆ρίβας είναι κατηγορηματι-
κός: «Ούτε κατά διάνοια, θα τους 
ισοπεδώσουν σε χρόνο μηδέν. 
Ο Πούτιν διαθέτει τρομακτική 
πολεμική μηχανή και μπορεί να 
ισοπεδώσει ανά πάσα στιγμή 
την Ουκρανία», λέει και περι-
γράφει με μελανά χρώματα την 

κατάσταση στην Ουκρανία από 
στρατιωτικής απόψεως. «Οταν 
οι Ρώσοι έφυγαν, το 1991, με 
την ανεξαρτησία άφησαν πί-
σω τους στρατιωτική “στάχτη 
και μπούρμπερη”, το χάος. ∆εν 
υπήρχε απολύτως τίποτα, μιλά-
με για κατάσταση απόλυτης έν-
δειας. Για να καταλάβετε, όταν 
πήγα στο Λβοβ, στην εκεί σχολή 
των Ευελπίδων της Ουκρανίας, 
εκπροσωπώντας σε άσκηση του 
ΝΑΤΟ την Ελλάδα, είχε τρομερό 

κρύο. ∆εν υπήρχε καν θέρμανση 
γιατί δεν είχαν λεφτά για καύσι-
μα και για να επισκευάσουν τα 
καλοριφέρ που είχαν σαπίσει. 
Κοιμήθηκα έχοντας κάτω από 
τις κουβέρτες σε λειτουργία ένα 
σεσουάρ που είχα πάρει για τα 
μαλλιά, για να μην πεθάνω από 
το κρύο. Πιο φτώχεια δεν γινό-
ταν, ήταν όλα διαλυμένα, πα-
ροπλισμένα, σάπια. Σε τέτοιες 
συνθήκες δεν μπορείς να έχεις 
αξιόμαχο στράτευμα. Το ΝΑΤΟ 
βοήθησε βεβαίως στην αναδιορ-
γάνωση των ενόπλων δυνάμε-
ων, σε γνώσεις, εξοπλισμό και 
τεχνογνωσία. Παρ’ όλα αυτά η 
Ουκρανία είναι περιορισμένων 

δυνατοτήτων ως προς την πα-
ραγωγή όπλων διότι έλεγχε την 
αμυντική της βιομηχανία η Ρω-
σία».

Τα πράγματα ίσως να ήταν 
διαφορετικά σήμερα αν η Ου-
κρανία δεν είχε ανταλλάξει το 
πυρηνικό της οπλοστάσιο με 
τους Ρώσους έναντι υποσχέσε-
ων περί σεβασμού της εδαφικής 
ακεραιότητας και της ανεξαρτη-
σίας της. Ηταν το 1994 όταν στη 
Βουδαπέστη συνήλθαν οι τρεις 
μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, 
ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, αλλά και 
η Ουκρανία για να συζητήσουν 
την τύχη του πυρηνικού οπλο-
στασίου της τελευταίας μετά 

την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ενωσης. Μέχρι τότε οι Ουκρα-
νοί είχαν το τρίτο μεγαλύτερο 
πυρηνικό οπλοστάσιο στον πλα-
νήτη(!), μολονότι το Κίεβο δεν 
είχε τον επιχειρησιακό έλεγχο 
των όπλων αυτών. Με το μνη-
μόνιο που υπεγράφη, ΗΠΑ, Ρω-
σία και Βρετανία παρείχαν εγγυ-
ήσεις για την ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας η οποία, ως αντάλ-
λαγμα, θα παρέδιδε τα πυρηνικά 
της όπλα. Είκοσι χρόνια μετά, το 
2014, η Ρωσία, με τον ακρωτηρι-
ασμό και την προσάρτηση της 
Κριμαίας, παραβίασε κατάφωρα 
το Memorandum της Βουδαπέ-

στης και τώρα απειλεί και πά-
λι να εισβάλει στην Ουκρανία, 
που φέρεται να σκέπτεται να 
αποκτήσει και πάλι πυρηνικά. 
Ο Πούτιν μπορεί να λέει ότι οι 
δυτικοί τον εξαπάτησαν επεκτεί-
νοντας το ΝΑΤΟ προς ανατολάς 
ενώ είχαν διαβεβαιώσει τη Μό-
σχα ότι αυτό δεν θα γίνει, όμως 
το ίδιο θα μπορούσαν να ισχυ-
ριστούν και οι Ουκρανοί στην 
περίπτωση της συμφωνίας για 
τα πυρηνικά.

«Μεγάλο λάθος»

Ο στρατηγός ∆ρίβας θεωρεί 
ότι με την παράδοση των πυρηνι-
κών όπλων στους Ρώσους οι Ου-
κρανοί απογυμνώθηκαν τελείως 
στρατιωτικά. «Ηταν μεγάλο λά-
θος τους, αλλά εμμέσως πλην σα-
φώς τους το επέβαλαν οι Ρώσοι, 
οι οποίοι ήλεγχαν τους μηχανι-
σμούς λειτουργίας και ασφαλείας 
τους», αναφέρει και παρομοιάζει 
την παρουσία των πυρηνικών 
όπλων στην Ουκρανία με αυτήν 
των αμερικανικών στη βάση του 
Ιντσιρλίκ, τα οποία μπορεί να 
βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος, 
αλλά τελούν υπό τον απόλυτο 
έλεγχο των ΗΠΑ.

Και ενώ η Μόσχα διαβεβαιώ-
νει ότι δεν προτίθεται να κάνει 
χρήση πυρηνικών σε ενδεχόμε-
νη ανάφλεξη, ο Ουκρανός υπουρ-
γός Αμυνας Aντρέι Τάραν δή-
λωσε πως η Ρωσία «ετοιμάζεται 
να αποθηκεύσει πυρηνικά όπλα 
στην Κριμαία», περιοχή δηλαδή 
που απέσπασε από την Ουκρα-
νία το 2014. Ανεξαρτήτως εάν οι 
Ουκρανοί προλαβαίνουν, που δεν 
προλαβαίνουν, να αποκτήσουν 
πυρηνική αποτροπή, τούτες τις 
κρίσιμες ώρες και μόνο η συζή-

τηση που έχει ανοίξει, προκαλεί 
διεθνώς ανησυχίες. Οπως σημει-
ώνουν οι New York Times, μπο-
ρεί να ανοίξει ο ασκός του Αιό-
λου και η όρεξη άλλων επίδοξων 
περιφερειακών δυνάμεων, όπως 
η Τουρκία, το Ιράν, η Σαουδική 
Αραβία, να δημιουργήσουν το 
δικό τους εφιαλτικό αυτό οπλο-
στάσιο. Και αν μια πυρηνική σύ-
γκρουση θεωρείται απίθανη, ο 
εφιάλτης της εισβολής εντείνεται 
όσο δεν αποδίδουν οι προσπά-
θειες της διπλωματίας.

Ο στρατηγός ∆ρίβας δεν απο-
κλείει έναν «αστραπιαίο» πόλεμο 
των Ρώσων, και σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση θεωρεί ότι δεν θα υπάρ-
ξει άμεση στρατιωτική εμπλοκή 
του ΝΑΤΟ. «Σε καμία περίπτωση 
δεν θα πολεμήσει η Συμμαχία. 
Μόνο εάν οι Ρώσοι επιτεθούν 
στην Πολωνία ή στη Βαλτική. 
Ο Πούτιν έχει ένα μεγάλο πλεο-
νέκτημα σε σχέση με το ΝΑΤΟ: 
αποφασίζει μόνος αυτός, ενώ στο 
ΝΑΤΟ αν διαφωνήσει κάποιος, 
π.χ. το Λουξεμβούργο, δεν λαμ-
βάνεται απόφαση. Ενα μοντέλο, 
το πιο πιθανό, σε περίπτωση πο-
λεμικής σύρραξης θα ήταν η ad 
hock σύμπραξη της νεόκοπης 
συμμαχίας Αγγλίας - ΗΠΑ - Αυ-
στραλίας».

Η θέση της Ελλάδας

Και η Ελλάδα; «Η εμπλοκή μας 
είναι αναπόφευκτη διότι έχου-
με τις βάσεις, κυρίως την Αλε-
ξανδρούπολη. Οι βάσεις, διά της 
συμφωνίας με τις ΗΠΑ, έχουν δο-
θεί στους Αμερικανούς. Στο πλαί-
σιο του ΝΑΤΟ έχει δοθεί μόνο η 
Λήμνος. Οι άλλες διέπονται από 
τη διμερή διακρατική σύμβαση», 
λέει ο κ. ∆ρίβας.

Ο «περίπατος» της Μόσχας και ο πυρηνικός εφιάλτης 

Ουκρανός στρατιώτης σε φυλάκιο στο Ντονέτσκ. Η Ουκρανία μπορεί να 
αντέξει μια ρωσική εισβολή; Ο αντιστράτηγος ε.α. και πρώην διοικητής του 
ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου στη Θεσσαλονίκη, Χρήστος ∆ρίβας, είναι κατηγορημα-
τικός: «Ούτε κατά διάνοια, θα τους ισοπεδώσουν σε χρόνο μηδέν».
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Οι Ρώσοι τον χειροκρο-
τούν όταν κερδίζει γρή-
γορα, άνετα και με λίγα 
θύματα, όπως έκανε στην 
Κριμαία. Θα ταχθούν 
εναντίον οποιουδήπο-
τε πολέμου συνοδεύεται 
από μεγάλες απώλειες. 
Αρα δεν πρόκειται να ει-
σβάλει στην Ουκρανία.

– Αντίθετα με εσάς, κά-
ποιοι αναλυτές υποστη-
ρίζουν ότι ο Πούτιν θα 
μπορούσε να εισβάλει 
και να προσαρτήσει ένα 
μεγάλο μέρος της Ου-
κρανίας... 
– Οι Ουκρανοί έχουν απο-
δείξει ότι είναι ατρόμητοι 
στρατιώτες και τρομεροί  
αντάρτες. Μπορείτε να φα-
νταστείτε τι θα συμβεί στο 
Χάρκοβο αν αναπτυχθεί 
αντάρτικο; Οι Ουκρανοί δεν 
πρόκειται να τα παρατή-
σουν. Εκπαιδεύονται όλοι 
για αντάρτικο, άνδρες και 
γυναίκες 30-40 ετών. Εκ-
παιδεύονται εθελοντικά για 
να αντισταθούν στους Ρώ-
σους. Ο Πούτιν τα γνωρίζει 
όλα αυτά.
 
– Ναι, αλλά όσο πιο 
πολύ παραμένει στην 
εξουσία ένας ηγέτης τό-
σο περισσότερο γίνεται 
επιρρεπής στην ύβριν. 
Μπορεί η ύβρις να τον 
ωθήσει σε μια σαρωτι-
κή εισβολή;
– Η ύβρις είναι αυξημένη. 
Είναι αυτή η υπερβολική 
σιγουριά του που προέρχε-
ται από τις προηγούμενες 
νίκες του. Αλλά δεν νομίζω 
ότι έχει φτάσει στο σημείο 
όπου θα μιλούσαμε για ελ-
ληνική τραγωδία. Με άλ-
λα λόγια, δεν νομίζω ότι η 
ύβρις είναι σε τέτοιο επίπε-
δο ώστε να γίνει αυτοκατα-
στροφικός.
 
– Γνωρίζατε τη Ρωσία 
πριν από τον Πούτιν. 
Μπορείτε να τη φαντα-
στείτε μετά τον Πούτιν;
– Η επιρροή του Πούτιν 
στον ρωσικό χαρακτήρα και 
στην εθνική ταυτότητα εί-
ναι παρόμοια με αυτήν του 
Στάλιν. Μετά τον θάνατο του 
Στάλιν έγιναν μεταρρυθμί-
σεις, τα γκουλάγκ έκλεισαν, 
ορισμένες υπερβολές στα-
μάτησαν. Αλλά ουσιαστικά η 
χώρα συνέχισε όπως ήταν 
πριν. Αντιστοίχως, η επιρ-
ροή του Πούτιν στο ρωσικό 
κράτος θα είναι πολύ ισχυ-
ρή, ανεξάρτητα από το τι θα 
πράξουν οι διάδοχοί του.

Aντάρτικο

Ο αντιστράτηγος 
ε.α. Χρήστος Δρίβας 
αναλύει στην «Κ» 
τη διαμορφωθείσα 
κατάσταση και θεωρεί 
ότι η στρατιωτική 
υπεροχή της Ρωσίας 
είναι συντριπτική.

Toυ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
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Οπως έκανε τον Απρίλιο του 2020, 
τον Σεπτέμβριο του 2020 και την 
άνοιξη του 2021, έτσι και τώρα 
ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε, 
ξανά, ότι η Βρετανία ξεπέρασε 
την κρίση του κορωνοϊού. Σε μια 
απέλπιδα απόπειρα να εκπέμψει 
θετικό μήνυμα και αγνοώντας 
την επιτροπή επιστημονικών 
συμβούλων, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός κατήργησε ακόμη και 
την καραντίνα ύστερα από θετικό 
τεστ, τις τακτικές ανακοινώσεις 
για τους αριθμούς των νεκρών, 
την ευρεία διαθεσιμότητα τεστ 
και κάποια βασικά εργαλεία του 
συστήματος επιδημιολογικής επι-
τήρησης. 

Πάνω από 200 άνθρωποι πε-
θαίνουν κάθε μέρα στη Βρετανία 
από κορωνοϊό, μεταξύ αυτών και 
17 παιδιά τον τελευταίο μήνα, ο 
υψηλότερος αριθμός μηνιαίων 
θανάτων παιδιών από την αρχή 
της πανδημίας. Αλλά στο μυαλό 
του Βρετανού πρωθυπουργού ο 
κίνδυνος από τον ιό είναι κατά 
βάση κίνδυνος για τη δική του 
πολιτική επιβίωση και η ολοκλη-
ρωτική εγκατάλειψη των μέτρων 
–και φυσικά και των σχεδιασμών 
για την πιθανή επόμενη φάση 
της πανδημίας– αποφέρει βρα-
χυπρόθεσμο πολιτικό όφελος. 

Κάποιοι από τους βουλευτές 
των Συντηρητικών που αμφιτα-
λαντεύονται για το αν θα στεί-
λουν κι αυτοί επιστολές με τις 
οποίες θα ζητούν την απομά-
κρυνσή του από το πρωθυπουργι-
κό αξίωμα, εγκρίνουν την πλήρη 
συνθηκολόγηση απέναντι στον 
κορωνοϊό. Αλλά δεν είναι αυτός 
ο λόγος που έχει «παγώσει» για 
την ώρα η διαδικασία των επι-
στολών δυσπιστίας. Οι Συντηρη-
τικοί περιμένουν το πόρισμα της 
μητροπολιτικής αστυνομίας του 
Λονδίνου, που θα κρίνει αν πρέ-
πει ή όχι να επιβληθεί πρόστιμο 
στον Βρετανό πρωθυπουργό για 
τα πάρτι που γίνονταν στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ, την ώρα που στη 
χώρα ίσχυαν τα πιο αυστηρά μέ-
τρα απαγόρευσης συναθροίσεων. 

Σχέδιο αντικατάστασης

Οταν ανακοινωθεί η απόφαση 
για τα πρόστιμα, ή όταν γίνουν οι 
δημοτικές εκλογές της 5ης Μα-
ΐου –όποιο έρθει πρώτα– οι Συ-
ντηρητικοί θα αποφασίσουν αν 
θα θέσουν σε πλήρη εφαρμογή 
το σχέδιο αντικατάστασης του 
Τζόνσον, προκειμένου να δια-
νύσουν τη διετία που απομένει 

μέχρι τις εκλογές του 2024 υπό 
νέα ηγεσία. 

Ολα αυτά θα είχαν μειωμένο 
ενδιαφέρον για το κοινό εκτός 
Βρετανίας, αν δεν συνέπιπταν 
με τη σοβαρότερη γεωπολιτική 
κρίση στην Ευρώπη από τη λήξη 
του Ψυχρού Πολέμου. Το Λονδίνο 
λειτουργεί στον αυτόματο πιλό-
το, κλιμακώνοντας μηχανικά τις 
εντάσεις γύρω από την Ουκρα-
νία, με τον Μπόρις Τζόνσον να 
αναλώνεται στα δικά του προβλή-
ματα, την ώρα που η υπουργός 
Εξωτερικών Λιζ Τρας χρησιμο-
ποιεί το αξίωμα ως μέσο αυτο-
προβολής ώστε να πλασαριστεί 
στην κούρσα της διαδοχής για 
την πρωθυπουργία. Η επίσκε-
ψη της Τρας στη Μόσχα την Τε-
τάρτη ήταν μια καταστροφή από 
πλευράς ουσίας, με αναμάσημα 
ψυχροπολεμικών διακηρύξεων 
και μηδενική πρόοδο στα εκκρε-
μή ζητήματα, αλλά η φωτογρα-
φία της, με χοντρό ρωσικό καπέ-
λο, (εντελώς αναντίστοιχο με τη 
σχετική ζέστη που έκανε εκείνη 
τη μέρα στη ρωσική πρωτεύου-

σα), κοσμούσε τα πρωτοσέλιδα 
της επόμενης ημέρας και αυτό 
μετράει.    

Στο θέμα της αντιπαράθεσης 
με τη Ρωσία, ο Τζόνσον δεν έχει 
ουσιαστική αντιπολίτευση. Το 
Εργατικό Κόμμα υπό τον Κιρ 
Στάρμερ πλειοδοτεί στην υπο-
στήριξη προς τη σκληρή στά-
ση, προσπαθώντας να αποδεί-
ξει στο βρετανικό βαθύ κράτος 
ότι η περίοδος της φιλειρηνικής 
στροφής, επί Τζέρεμι Κόρμπιν, 
δεν έχει αφήσει το παραμικρό 
σημάδι στην πολιτική του κόμ-
ματος. Οι Εργατικοί βρίσκονται 
στην παράδοξη θέση να θεωρού-
νται η επόμενη κυβέρνηση (θα 
είναι πρωτοφανές θαύμα να κερ-
δίσουν οι Συντηρητικοί τις εκλο-
γές για πέμπτη συνεχή φορά), 
έχουν τη χαρά να καταγράφουν 
σημαντικό δημοσκοπικό προβά-
δισμα και την ίδια ώρα χάνουν 
διαρκώς μέλη. 

Μια σοβαρή ρήξη καταγράφη-
κε αυτή την εβδομάδα, όταν το 
συνδικάτο Unite, ο σημαντικό-
τερος χρηματοδότης του Εργα-

τικού Κόμματος, ανακοίνωσε ότι 
εξετάζει το ενδεχόμενο να απο-
σύρει την υποστήριξή του προς 
το κόμμα, αν αυτό δεν στηρίξει 
πιο αποφασιστικά τα συμφέρο-
ντα των εργαζομένων. «Ελπίζαμε 
ότι το Unite θα είχε αντιληφθεί 
ότι το Εργατικό Κόμμα τελεί υπό 
νέα διοίκηση», ήταν η απάντηση 
της ηγεσίας. Αν πράγματι οι Ερ-
γατικοί κόψουν τον ομφάλιο λώ-
ρο που τους συνδέει με τα συνδι-
κάτα και στραφούν σε πλούσιους 
δωρητές, όπως κάνει το Συντηρη-
τικό Κόμμα, η βεντάλια της πολι-
τικής αντιπαράθεσης θα κλείσει 
ακόμη περισσότερο. 

Προσωπικές επιθέσεις

Αντί πολιτικών τοποθετήσεων, 
θα πολλαπλασιαστούν επιθέσεις 
επί προσωπικού, όπως αυτή που 
εξαπέλυσε ο Τζόνσον εναντίον 
του Στάρμερ, κατηγορώντας τον 
ότι, με την προηγούμενη επαγ-
γελματική του ιδιότητα, έριξε 
«στα μαλακά» τον βιαστή παι-
διών Τζίμι Σάβιλ. Επρόκειτο για 
εντελώς αστήρικτη καταγγελία, 
η οποία γύρισε μπούμερανγκ για 
τον Τζόνσον, αφού αυτήν επικα-
λέστηκε η εξαιρετικά στενή συ-
νεργάτιδα του Μιουνίρα Μίρζα, 
ανακοινώνοντας την αποχώρησή 
της από την Ντάουνινγκ Στριτ. 
Η αποχώρηση της Μίρζα, που 
βρισκόταν στο πλευρό του τα τε-
λευταία 14 χρόνια, από τότε που 
ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, 
αποτέλεσε πολύ βαρύ πλήγμα 
για τον Τζόνσον, ενώ έδωσε το 
έναυσμα για άλλες αποχωρήσεις 
και ανακατατάξεις στο επιτελείο 
του. Πλέον, μόλις το 18% των 
ερωτηθέντων στις δημοσκοπή-
σεις δηλώνει υπερήφανο για τον 
πρωθυπουργό, ενώ μόλις 14% θε-
ωρεί ότι είναι έντιμος.  

Αγώνας πολιτικής επιβίωσης
από τον Μπόρις Τζόνσον
Στρατηγική η απόφαση καθολικής άρσης των περιοριστικών μέτρων για την COVID

Μόλις 18% στις δημο-
σκοπήσεις δηλώνει υπε-
ρήφανο για τον πρωθυ-
πουργό και 14% θεωρεί 
ότι είναι έντιμος.

Τα εσωτερικά προβλήματα της Βρετανίας αφορούν την Ευρώπη, στον βαθμό που το Λονδίνο λειτουργεί στον αυτό-
ματο πιλότο, κλιμακώνοντας μηχανικά τις εντάσεις γύρω από την Ουκρανία, αφού ο Μπόρις Τζόνσον αναλώνεται στα 
δικά του προβλήματα παραμονής στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Το βράδυ της Πέμπτης παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά η Κρεσίντα Ντικ, η 
αρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, του σώματος 
που διεξάγει τις έρευνες για τα κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ. 
Η επιλογή νέου αρχηγού θα γίνει από την υπουργό Εσωτερικών Πρί-
τι Πατέλ σε συνεργασία με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Χαν, ο 
οποίος ανήκει στο Εργατικό Κόμμα. ∆εν είναι σαφές ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις για τις έρευνες, οι οποίες μπορούν να βάλουν τέρμα στην 
καριέρα του Βρετανού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με έναν εκ των προ-
κατόχων του Τζόνσον, τον Τζον Μέιτζορ, η θητεία του πρωθυπουργού 
όφειλε να έχει τελειώσει από τη στιγμή που συνελήφθη να παραπλα-
νά εν γνώσει του τη Βουλή. «Αν τα ψέματα γίνουν κοινός τόπος, ποιον 
μπορεί κανείς να πιστέψει μετά; Τίποτα και κανέναν, αυτός είναι ο κίν-
δυνος. Γι’ αυτό τα εσκεμμένα ψέματα στη Βουλή έχουν τερματίσει πο-
λιτικές καριέρες. Και έτσι πρέπει να είναι», είπε ο Μέιτζορ. 

Παραίτηση με άγνωστες επιπτώσεις

Παγκόσμιο χαρακτήρα έλαβε η 
«αυτοκινητοπομπή της ελευ-
θερίας», το κίνημα των Κανα-
δών αντιεμβολιαστών που, 
εκτός της πολιορκίας της Οτ-
τάβας, του Τορόντο και άλλων 
αστικών κέντρων, προκαλεί 
οικονομική ασφυξία στη χώ-
ρα, αποκλείοντας τις βασικές 
οδικές συνδέσεις με τις ΗΠΑ, 
και παράλυση στη διακίνηση 
εμπορευμάτων και στη μετα-
κίνηση ανθρώπων.  

Το κίνημα, που υποκινείται 
και από ακροδεξιές οργανώ-
σεις, βρήκε μιμητές στις ΗΠΑ, 
στην Ευρώπη, ακόμα και στην 
Ωκεανία. Στη Νέα Υόρκη, την 
περασμένη ∆ευτέρα, δημοτικοί 
υπάλληλοι, με τεράστιες κανα-
δικές σημαίες και την αστερό-
εσσα, διαδήλωσαν κατά του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού 
φωνάζοντας ότι «δεν θα υποκύ-
ψουν στην τυραννία». Καναδοί 
αξιωματούχοι προειδοποίησαν 
τους Ρεπουμπλικανούς να μην 
υποστηρίζουν τους Καναδούς 
αντιεμβολιαστές, έπειτα από 
την πρόσκληση που τους απηύ-
θυνε ο Ντόναλντ Τραμπ να κα-
τακλύσουν την Ουάσιγκτον...

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
γεννήθηκε, αντιγράφοντας 
τους Καναδούς αρνητές, η 
«ευρωπαϊκή αυτοκινητοπο-
μπή της ελευθερίας». Χιλιά-
δες οδηγοί σε όλη την Ευρώ-
πη «ζέσταιναν μηχανές», την 
εβδομάδα που πέρασε, προ-
κειμένου να πολιορκήσουν ευ-
ρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως 
το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και η 
Βιέννη, και να διαμαρτυρη-
θούν κατά των μέτρων για την 
COVID-19. Οι ευρωπαϊκές αρ-
χές, ωστόσο, πήραν το μάθημά 
τους από την ολιγωρία της κα-
ναδικής κυβέρνησης και απα-
γόρευσαν προληπτικά την εί-
σοδο της «αυτοκινητοπομπής» 
στις πρωτεύουσες της Γαλλίας, 
του Βελγίου και της Αυστρίας, 
απειλώντας τους παραβάτες με 

τσουχτερά πρόστιμα και φυ-
λάκιση. Και στην Ευρώπη, οι 
διοργανωτές της «αυτοκινη-
τοπομπής» διακινούν, μέσω 
ιστοσελίδων κοινωνικής δι-
κτύωσης, «ακροδεξιό περιεχό-
μενο». Η ακροδεξιά υποψήφια 
για τη γαλλική προεδρία Μα-
ρίν Λεπέν δεν έχασε ευκαιρία 
και έσπευσε να «αγκαλιάσει» 
τους Γάλλους αντιεμβολιαστές 
λέγοντας ότι τους «κατανοεί». 
Ο γαλλικός Τύπος αναφέρει, 
εξάλλου, ότι η μεγάλη πλειο-
νότητα των συμμετεχόντων 
στην «αυτοκινητοπομπή της 
ελευθερίας» είναι μέλη των 
αντικυβερνητικών «Κίτρινων 
Γιλέκων» του 2018.   Εκρηκτι-
κή είναι η κατάσταση ακόμα 
και στην Ωκεανία. Εκατοντά-
δες Νεοζηλανδοί οδηγοί, στις 
αρχές της εβδομάδας, προκά-
λεσαν κυκλοφοριακό κομφού-
ζιο και ηχορύπανση στο Ου-

έλινγκτον, πρωτεύουσα της 
Νέας Ζηλανδίας, περικυκλώ-
νοντας το Κοινοβούλιο. Kα-
νένας Νεοζηλανδός πολιτικός, 
ωστόσο, δεν θέλησε να τους 
συναντήσει και σταδιακά η 
διαμαρτυρία διαλύθηκε.  

Μεγαλύτερη η ένταση στις 
διαδηλώσεις στην Καμπέρα, 
πρωτεύουσα της Αυστραλίας. 
Επί οκτώ ημέρες, αρνητές των 
εμβολίων διαδήλωναν μπροστά 
στο Κοινοβούλιο με πινακίδες 
που έγραφαν «γενοκτονία» και 
«ελευθερία». Στην Καμπέρα, οι 
αρνητές βρήκαν ευήκοα ώτα 
κάποιων βουλευτών, παρότι 
το αντιπολιτευόμενο Εργατικό 
Κόμμα κατήγγειλε ότι μοναδι-
κός στόχος τους είναι η κατά-
λυση της ∆ημοκρατίας.

Μεταδοτικό 
το κίνημα Καναδών
αντιεμβολιαστών

Το κίνημα, που υπο-
κινείται και από ακρο-
δεξιούς, βρήκε μιμη-
τές σε ΗΠΑ, Ευρώπη 
και Αυστραλία. 

Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ 

Οι Αρχές στη Γαλλία ήταν επί ποδός πολέμου την Παρασκευή αναμένο-
ντας το κονβόι των αντιεμβολιαστών, ενώ όσοι τους υποστηρίζουν τους 
καλωσόριζαν με σημαίες στους δρόμους.

Επί ποδός πολέμου έχουν τεθεί 
αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις ανα-
μένοντας την έλευση της «ευρω-
παϊκής αυτοκινητοπομπής της 
ελευθερίας». Χιλιάδες οχήματα, 
με καναδικές και γαλλικές ση-
μαίες, προσέγγισαν χθες το από-
γευμα το Παρίσι προκειμένου 
να διαμαρτυρηθούν για το υγει-
ονομικό πάσο. Η γαλλική αστυ-
νομία είχε αναπτύξει από νωρίς 
χιλιάδες αστυνομικούς σε καίρια 
σημεία στις εισόδους της Πόλης 
του Φωτός, παρότι η έλευση των 
αντιεμβολιαστών στη γαλλική 
πρωτεύουσα είχε ήδη απαγορευ-
τεί. Eκτός από τις διαρκείς περι-
πολίες που πραγματοποιούσαν 
όλη τη χθεσινή ημέρα Γάλλοι 
αστυνομικοί, οι Αρχές μετέφε-
ραν από νωρίς σε κόμβους της 
πόλης βαρέα μηχανήματα προ-

κειμένου να μετακινήσουν άμε-
σα οποιαδήποτε αυτοσχέδια οδο-
φράγματα.

Στόχος ο Μακρόν

Στόχος των συμμετεχόντων 
στην κινητοποίηση είναι κατά 
κύριο λόγο ο πρόεδρος Εμανου-
έλ Μακρόν, λίγες μόνον εβδο-
μάδες πριν από τις προεδρικές 
εκλογές. Αρκετοί από τους ση-
μερινούς αρνητές των μέτρων 
κατά της COVID και του υγειο-
νομικού πάσου είχαν συμμετά-
σχει και στις αντικυβερνητικές 
διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γι-
λέκων» την περίοδο 2018-2019 
κατά της αύξησης της τιμής των 
καυσίμων. Η ακροδεξιά υποψή-
φια για τη γαλλική προεδρία Μα-
ρίν Λεπέν έσπευσε να εκφράσει 
την υποστήριξή της στους αντι-

εμβολιαστές. Στόχος των αυτοκι-
νητιστών είναι μετά το Παρίσι να 
συγκλίνουν στις Βρυξέλλες, όπου 
η παρουσία τους έχει επίσης απα-
γορευτεί. Παρόμοια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν και οι Αρχές της 
Αυστρίας. Η αυστριακή αστυνο-
μία απαγόρευσε την προσέγγιση 
των οχημάτων των αντιεμβολι-
αστών στη Βιέννη, τονίζοντας 
μέσω Twitter ότι η κινητοποίη-
ση θα προκαλέσει απαράδεκτα 
επίπεδα ηχορύπανσης και κυ-
κλοφορικό κομφούζιο.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση 
πολιορκίας που έχουν προκαλέ-
σει οι αντιεμβολιαστές στον Κα-
ναδά εξακολουθεί και εντείνεται, 
αφού την Πέμπτη απέκλεισαν 
μία ακόμα οδική σύνδεση με τις 
ΗΠΑ, τον δρόμο που συνδέει την 
επαρχία της Μανιτόμπα με την 

πολιτεία της βόρειας Ντακότα. 
Ηδη, Αμερικανοί αξιωματού-

χοι κάλεσαν τις Αρχές στην Οτ-
τάβα να χρησιμοποιήσουν όσα 
νομικά μέτρα και εξουσίες διαθέ-
τουν προκειμένου να μπει τέλος 
στον οικονομικό αποκλεισμό της 
χώρας. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, 
άλλωστε, ενημερώνεται διαρκώς 
για τις εξελίξεις. Ο Μπράιαν Ντις, 
οικονομικός σύμβουλός του, δή-
λωσε σε αμερικανικό τηλεοπτικό 
κανάλι ότι καταβάλλονται προ-
σπάθειες για να γίνει η μεταφορά 
των φορτίων που έχουν «κολλή-
σει» στον Καναδά, είτε σιδηρο-
δρομικά είτε διά θαλάσσης, αλλά 
αυτό δεν αποτελεί την ιδανική 
λύση του προβλήματος. 

Αρχικά οι Καναδοί αντιεμβο-
λιαστές βρήκαν πολιτική υπο-
στήριξη, παρά τα προβλήματα 

που προκαλούν στη χώρα, για 
μικροκομματικά οφέλη. Η Κάντις 
Μπέργκεν, επικεφαλής της συ-
ντηρητικής αντιπολίτευσης στο 
καναδικό Κοινοβούλιο, τους είχε 
χαρακτηρίσει «γεμάτους πάθος 
πατριώτες» και την κινητοποίη-
ση ειρηνική, ζητώντας άρση της 

υποχρεωτικότητας του εμβολια-
σμού. Την Πέμπτη, όμως, τους 
κάλεσε να επιστρέψουν σπίτι 
τους. Οπως έγινε γνωστό, οι Κα-
ναδοί διαδηλωτές κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν μέσα από διαδι-
κτυακές πλατφόρμες περισσό-
τερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. 

Σε εγρήγορση η Γαλλία για το κονβόι

Eκτός από τις διαρκείς περιπολίες των Γάλλων αστυνομικών, οι Αρχές μετέ-
φεραν από νωρίς σε κόμβους της πόλης βαρέα μηχανήματα προκειμένου να 
μετακινήσουν άμεσα οποιαδήποτε αυτοσχέδια οδοφράγματα.
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Οταν το καλοκαίρι του 2018 ο Βρε-
τανός πρώην πράκτορας των μυ-
στικών υπηρεσιών Ρίτσαρντ Σέ-
ντον έθετε σε κίνηση σχέδιο με 
στόχο την παρακολούθηση προ-
οδευτικών πολιτικών οργανώσε-
ων και άλλων αντιπάλων του τότε 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στρά-
φηκε για βοήθεια στον παλιό του 
φίλο και συνάδελφο Ερικ Πρινς, 
ιδρυτή της εταιρείας ασφαλείας 
Blackwater.

Ο Πρινς ανέλαβε τον ρόλο δι-
αφημιστή του σχεδίου του Σέ-
ντον, εξασφαλίζοντας κεφάλαια 
για την επιχείρηση κατασκοπεί-
ας με στόχο τη συλλογή επιβα-
ρυντικών πληροφοριών για πο-
λιτικούς και ακτιβιστές. Κύριος 
δωρητής του σχεδίου, χάρη στη 
μεσολάβηση του Πρινς, έγινε η 
Σούζαν Γκορ, κληρονόμος της 
φίρμας Gore-Tex.

Ο ρόλος του Πρινς στην προ-
σπάθεια αυτή ρίχνει φως στις 
κατασκοπευτικές μεθόδους που 
αξιοποίησε ομάδα υπερσυντη-
ρητικών Ρεπουμπλικανών για 
να χειραγωγήσει την πολιτική 
σκηνή των ΗΠΑ. Ο Πρινς, πρώ-
ην συνεργάτης της CIA και ιδρυ-
τής της εταιρείας μισθοφόρων 
Blackwater, είναι αδελφός της 
Μπέτσι Ντεβός, πρώην υπουρ-
γού Παιδείας στην κυβέρνηση 
Τραμπ, ενώ η εταιρεία του έχει 
εμπλακεί σε περιστατικά ένοπλης 
βίας σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η προθυμία του Πρινς να βοη-
θήσει τον Σέντον προσφέρει νέα 
στοιχεία για την εμπλοκή του 
ιδρυτή της Blackwater σε κατα-
σκοπευτικές δραστηριότητες εις 
βάρος στελεχών της αντιπολίτευ-
σης εντός των ΗΠΑ, την ώρα που 
υπηρετούσε ως σύμβουλος του 
προέδρου Τραμπ. Οι τελευταίες 
αποκαλύψεις δείχνουν ότι η επι-
χείρηση παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων προοδευτικών 
οργανώσεων προέβλεπε τη διείσ-
δυση «πρακτόρων» του Σέντον σε 
τέτοιες οργανώσεις, αλλά και ως 

βοηθών Ρεπουμπλικανών πολιτι-
κών, οι οποίοι θεωρούνταν ιδεο-
λογικά αντίθετοι με τον Τραμπ. 
Ενα από τα έγγραφα περιγράφει 
τα καθήκοντα των πρακτόρων ως 
«έρευνα, διείσδυση και παρακο-
λούθηση των εξτρεμιστικών αρι-
στερών δικτύων».

Κατά τη διάρκεια συνάντη-
σης της Γκορ με τους Πρινς και 
Σέντον το 2018, οι δύο πρώην 
πράκτορες εξήγησαν στη χρημα-
τοδότη τους ότι στόχος της ιδιω-
τικής επιχείρησης κατασκοπείας 
ήταν η συλλογή υλικού εναντί-
ον ∆ημοκρατικών και «ιδεολογι-
κά χλιαρών» Ρεπουμπλικανών. 
Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, 
ο Σέντον δημιούργησε τέτοια 
δίκτυα σε Αριζόνα και Κολορά-
ντο, «χτίζοντας» το προφίλ των 
πρακτόρων με δωρεές στο όνο-
μά τους υπέρ του ∆ημοκρατικού 
Κόμματος. Η διοχέτευση δωρε-
ών σε προεκλογικές εκστρατείες 
με τη χρήση πλαστών στοιχείων 
ταυτότητας παραβιάζει την ομο-
σπονδιακή νομοθεσία χρηματο-
δότησης πολιτικών κομμάτων.

Τα έγγραφα της υπόθεσης 

αποκαλύπτουν επίσης νέες λε-
πτομέρειες για τις προσπάθειες 
χειραγώγησης των πολιτικών 
εξελίξεων στην πολιτεία του 
Ουαϊόμινγκ. Παρότι η πολιτεία 
θεωρείται εκλογικά ασφαλής 
για τους Ρεπουμπλικανούς, ο 
Σέντον και η Γκορ εξέφρασαν 
φόβους για σταδιακή μετατό-
πιση του εκλογικού σώματος 
προς τους ∆ημοκρατικούς. Στο 
στόχαστρο του Σέντον βρέθη-
κε έτσι ο κυβερνήτης της πολι-
τείας, Μαρκ Γκόρντον, ο οποί-
ος αν και Ρεπουμπλικανός, δεν 
θεωρήθηκε ότι προώθησε με 
τον απαιτούμενο ζήλο τις θέ-
σεις του Τραμπ.

Μετά τη νίκη του Γκόρντον 
σε εσωκομματικές εκλογές για 
το χρίσμα του κόμματος το 2018, 
ο ηττηθείς αντίπαλός του και δι-

σεκατομμυριούχος Φόστερ Φρις 
υποστήριξε ότι ο Γκόρντον είχε 
επικρατήσει χάρη στις ψήφους 
∆ημοκρατικών, που άλλαξαν 
προσωρινά κόμμα, προκειμένου 
να τον οδηγήσουν στο κυβερ-
νείο. Τον Ιανουάριο του 2019, 
οι πράκτορες του Σέντον είχαν 
αποκτήσει πρόσβαση στις διοι-
κητικές υπηρεσίες του νέου κυ-
βερνήτη, δηλώνοντας έτοιμοι 
να εκκινήσουν την επιχείρηση 
συλλογής πληροφοριών.

Τα έγγραφα που έχουν στη δι-
άθεσή τους οι Times, δείχνουν 
ότι πέρα από τη Σούζαν Γκορ, 
και άλλοι προβεβλημένοι Ρεπου-
μπλικανοί επιχειρηματίες και 
επενδυτές είχαν εμπλοκή στην 
κατασκοπευτική αποστολή του 
Σέντον. Ενα από τα έγγραφα εμ-
φανίζει τον Μάρτι Χάλβερσον, 

πρώην βουλευτή της τοπικής 
βουλής, να συντάσσει κατάλο-
γο στόχων για τους κατασκόπους 
του Σέντον. Η λίστα περιελάμβα-
νε τον Τζον Κοξ, τότε επικεφαλής 
της υπηρεσίας απασχόλησης του 
Ουαϊόμινγκ και τον Σκοτ Τάλ-
μποτ, διευθυντή της υπηρεσίας 
θήρας και αλιείας.

Η Project Veritas

Ο Σέντον φέρεται να στρατο-
λόγησε πρώην στελέχη της συ-
ντηρητικής οργάνωσης Project 
Veritas για την επιχείρηση κατα-
σκοπείας στο Ουαϊόμινγκ. Ενας 
από τους κατασκόπους προσε-
λήφθη σε επενδυτικό όμιλο εύ-
πορων προοδευτικών δωρητών 
της πολιτείας, οι οποίοι έλαβαν 
την απόφαση να στηρίξουν υπο-
ψηφιότητες μετριοπαθών Ρεπου-
μπλικανών πολιτικών. Ο κατά-
σκοπος του Σέντον είχε έτσι την 
ευκαιρία να μεταφέρει χρήσιμες 
πληροφορίες για την εκλογική 
στρατηγική των προοδευτικών 
δωρητών και για τα πρόσωπα 
που ετοιμάζονταν να στηρίξουν 
σε τοπικές εκλογές.

∆εν είναι η πρώτη φορά που 
ο Πρινς εμπλέκεται σε υπόθεση 
παρακολούθησης ∆ημοκρατικών 
πολιτικών. Το 2016, στελέχη του 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θε-
ώρησαν ότι ανακάλυψαν σβη-
σμένα μηνύματα e-mail της τό-
τε υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι 
Κλίντον και ζήτησαν τη βοήθεια 
του Πρινς για να πιστοποιήσουν 
τη γνησιότητά τους. Στην έρευ-
να που πραγματοποίησε για την 
υπόθεση ο ειδικός εισαγγελέας 
Ρόμπερτ Μιούλερ ανέφερε ότι ο 
Πρινς αποφάνθηκε ότι τα επίμα-
χα e-mail δεν ήταν αυθεντικά.

Η σχέση Σέντον και Πρινς 
χρονολογείται από τα χρόνια 
της Blackwater, ενώ οι δύο άν-
δρες μοιράζονται την αγάπη τους 
για τα όπλα και την αμερικανική 
∆ύση. Ο Σέντον είναι ιδιοκτήτης 
καλύβας σε ορεινή περιοχή, όπου 
έχει αποθηκεύσει όπλα, τρόφιμα 
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, 
προετοιμαζόμενος για κατακλυ-
σμιαίο γεγονός στις ΗΠΑ.

Οι παγετώνες του πλανήτη μπο-
ρεί να περιέχουν λιγότερα απο-
θέματα νερού από αυτά που νο-
μίζαμε, σύμφωνα με νέα μελέτη. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 
τα αποθέματα γλυκού νερού θα 
μπορούσαν να πάψουν να ανα-
νεώνονται νωρίτερα από το ανα-
μενόμενο, κάτι που θα επηρε-
άσει εκατομμύρια ανθρώπους 
που εξαρτώνται από το λιώσιμο 
των παγετώνων για το πόσιμο 
νερό, την άρδευση καλλιεργει-
ών και την καθημερινή χρήση. 
Τα πρόσφατα ευρήματα βασίζο-
νται σε δορυφορικές εικόνες που 
τραβήχτηκαν την περίοδο 2017-
2018. Αποτελούν ένα δεδομένο 
το οποίο οι ερευνητές θα ανα-
λύσουν, ώστε να το συνδέσουν 
με μακροπρόθεσμες τάσεις. Τα 
ευρήματα όμως δείχνουν ότι η 
περαιτέρω υπερθέρμανση του 
πλανήτη θα μπορούσε να προ-
καλέσει την εξαφάνιση του ση-
μερινού πάγου σε πολλά μέρη 
συντομότερα απ’ ό,τι πιστεύαμε.

Στις τροπικές Aνδεις, η μελέ-
τη εκτιμά πως το μέγεθος του 
παγετώνα είναι 27% μικρότερο 
από εκείνο που είχε υπολογιστεί 
πριν από μερικά χρόνια. Οι πα-
γετώνες περιοχών της Ρωσίας 
και της Βόρειας Ασίας εκτιμή-
θηκε επίσης ότι είναι 37% μι-

κρότεροι από το αναμενόμενο. 
Σε παγκόσμια κλίμακα, η μελέ-
τη υπολόγισε 11% λιγότερο από 
τον αναμενόμενο πάγο στους 
παγετώνες. Ωστόσο, στα ψηλά 
ασιατικά βουνά, εντοπίστηκε 
37% περισσότερος πάγος και 
10% περισσότερος στην Πατα-
γονία και στις κεντρικές Aνδεις. 

Οι νέες εκτιμήσεις προέκυ-
ψαν από μια λεπτομερή και ρε-
αλιστική «ανακατασκευή» των 
215.000 παγετώνων της Γης, 
δήλωσε ο Ρομέιν Μίλαν, γεω-
φυσικός στο Ινστιτούτο Περι-
βαλλοντικών Γεωεπιστημών 
στην Γκρενόμπλ και επικεφα-
λής συγγραφέας της μελέτης στο 
περιοδικό Nature Geoscience. 
Υπάρχουν ωστόσο πολλές αβε-
βαιότητες σε ορισμένες περιο-
χές, κυρίως λόγω της σπανιότη-
τας των επιτόπιων μετρήσεων, 
οι οποίες εμπλουτίζουν τις πλη-
ροφορίες κάθε ψηφιακής ανα-
κατασκευής. Αυτές οι περιο-
χές, συμπεριλαμβανομένων 
των Aνδεων και των Ιμαλαΐων, 
«είναι εκείνες όπου οι κάτοικοι 
βασίζονται στο γλυκό νερό των 
παγετώνων», είπε ο δρ Μίλαν. 
Το λιώσιμο των πάγων απειλεί 
την καθημερινή ζωή και αναδι-
αμορφώνει τα τοπία σε Αμερι-
κή, Ευρώπη, Νέα Ζηλανδία και 
σε πολλές ενδιάμεσες περιοχές. 

Για να υπολογιστούν οι νέ-
ες εκτιμήσεις των διαστάσεων 

των παγετώνων, οι ερευνητές 
συνδύασαν περισσότερες από 
811.000 δορυφορικές εικόνες 
για να καταγράψουν την ταχύ-
τητα με την οποία κινούνται. 
Οι παγετώνες μπορεί να φαίνο-
νται ως ακίνητες παγωμένες μά-
ζες αλλά, στην πραγματικότητα, 
βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση: 
τσουλάνε στο έδαφος, καταρρέ-
ουν κάτω από το βάρος τους, 
επιπλέουν και κυλάνε προς τις 
πεδιάδες. Αυτή η κίνηση είναι 
ένα τεκμήριο της ποσότητας του 
πάγου που έχουν αποθηκευμένο 
στο εσωτερικό τους. «Το πάχος 

ενός παγετώνα καθορίζει το πό-
σο γρήγορα κινείται», δήλωσε ο 
Ντάνιελ Φαρινότι, παγετωνολό-
γος στο ελβετικό πανεπιστήμιο 
ETH Zurich, ο οποίος δεν συμ-
μετείχε στη μελέτη. «Και έτσι, 
αντίστροφα, αν ξέρουμε πόσο 
γρήγορα κινείται, μπορούμε να 
καταλάβουμε τι γίνεται με το 
πάχος του». Οι δορυφορικές ει-
κόνες υψηλής ανάλυσης επέ-
τρεψαν στους ερευνητές να κα-
ταγράψουν μικρές παραλλαγές 
στο πάχος των παγετώνων. Οι 
ερευνητές μπόρεσαν να χαρτο-
γραφήσουν μικρά παγετωνικά 
καλύμματα στη Νότια Αμερική, 
την Ευρώπη και τη Νέα Ζηλαν-
δία που δεν είχαν χαρτογραφη-
θεί ποτέ πριν. 

Ωστόσο, μόνο μερικές χιλιά-
δες παγετώνες έχουν μετρηθεί 
επί τόπου. Σε μέρη όπως η Βό-
ρεια Αμερική, το πιο ήρεμο κλί-
μα ισοδυναμεί με περισσότερους 
θυλάκους νερού στους παγετώ-

νες, κάτι που μπορεί να εμποδί-
σει τις μετρήσεις των ραντάρ. Σε 
σύγκριση με τα γιγάντια στρώ-
ματα πάγου, όπου ο ταχέως κι-
νούμενος πάγος εξομαλύνει το 
υποκείμενο έδαφος με την πάρο-
δο του χρόνου, το έδαφος κάτω 
από τους παγετώνες των βουνών 
μπορεί να είναι «πολύ περίπλο-
κο», καθιστώντας πιο δύσκολο 
να μετρηθούν οι διαστάσεις των 
παγετώνων, είπε ο Μάθιου Μόρ-
λιγκεμ, γεωεπιστήμονας στο Κο-
λέγιο του Ντάρτμουθ. Σύμφωνα 
με τη γεωεπιστήμονα από το Πα-
νεπιστήμιο του Οσλο, δρα Ρε-
γκίνε Χοκ, η σημερινή «επανά-
σταση των δεδομένων» βοηθάει 
τους επιστήμονες να κάνουν κα-
λύτερες προβλέψεις σχετικά με 
τους τοπικούς και περιφερεια-
κούς υδάτινους πόρους, ακόμα 
κι αν η εικόνα ότι οι παγετώνες 
θα μειωθούν σημαντικά κατά τη 
διάρκεια αυτού του αιώνα «είναι 
απίθανο να αλλάξει».

Στην άνω λεκάνη του πο-
ταμού Ινδού των Ιμαλαΐων, 
που απλώνεται στο Αφγανι-
στάν, στην Κίνα, στην Ινδία 
και το Πακιστάν, το λιώσιμο 
των παγετώνων αντιπροσω-
πεύει σχεδόν το 50% της 
ροής του ποταμού. Ωστόσο, 
οι υλικοτεχνικές και πολι-
τικές προκλήσεις επιτρέ-
πουν στους επιστήμονες να 
παρακολουθούν μόνο ένα 
μικρό τμήμα των παγετώ-
νων των Ιμαλαΐων, λέει ο 
Αντζαλ Πρακάς, ειδικός του 
νερού στην ινδική Σχολή 
Επιχειρήσεων Indian School 
στο Χαϊντεραμπάντ. «Είναι 
μια περιοχή με έλλειψη 
δεδομένων. Οι χώρες δεν 
μοιράζονται πληροφορίες 
μεταξύ τους». Με 1,5 δισ. 
ανθρώπους να επωφελού-
νται από το νερό και άλ-
λους πόρους των Ιμαλαΐων, 
ενώ αντιμετωπίζουν επίσης 
αυξανόμενους κινδύνους 
σοβαρών πλημμυρών, η πε-
ριοχή «απλώς περιμένει να 
συμβεί μια καταστροφή», 
είπε ο δρ Πρακάς. Καθώς 
οι παγετώνες λιώνουν, συ-
νεισφέρουν στην άνοδο της 
παγκόσμιας στάθμης της 
θάλασσας. Η νέα μελέτη 
προτείνει ότι όλοι μαζί θα 
μπορούσαν να προσθέσουν 
25 εκατοστά νερού στους 
ωκεανούς αντί για τα 30 
εκατοστά που είχαν υπολο-
γιστεί πρόσφατα. Ο αριθμός 
είναι μικρότερος σε σύγκρι-
ση με εκείνον που θα απε-
λευθερωνόταν από τους πα-
γετώνες της Γροιλανδίας και 
της Ανταρκτικής, εάν ο πλα-
νήτης υπερθερμανθεί.

Στα Ιμαλάια

Των πρακτόρων (του Τραμπ) η σχολή
Aποκαλύψεις για ιδιωτική επιχείρηση κατασκοπείας Δημοκρατικών και «ιδεολογικά χλιαρών» Ρεπουμπλικανών

Το παζλ με το νερό
των παγετώνων και...
το τεστ της τσουλήθρας 
Νέα μελέτη με βάση δορυφορικές εικόνες

Κατάφεραν 
να διεισδύσουν και 
ως βοηθοί πολιτικών – 
Ο κομβικός ρόλος του 
πρώην συνεργάτη της 
CIΑ και ιδρυτή της 
εταιρείας μισθοφόρων 
Blackwater, Ερικ Πρινς.

Οι πρώτοι υπολογισμοί 
δείχνουν ότι πιθανόν 
περιέχουν λιγότερα 
αποθέματα νερού 
απ’ ό,τι νομίζαμε. 

Ο εντυπωσιακός παγετώνας Περίτο Μορένο στην Αργεντινή. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τους 215.000 παγετώ-
νες της Γης και συνδύασαν 811.000 δορυφορικές εικόνες για να καταγράψουν την ταχύτητα με την οποία κινούνται.
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Των MARK MAZZETTI
και ADAM GOLDMAN
THE NEW YORK TIMES

Ο ρόλος του Ερικ Πρινς (φωτ.) ρίχνει φως στις μεθόδους ομάδας υπερσυντηρητικών Ρεπουμπλικανών για να χειραγωγήσουν την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Tου RAYMOND ZHONG
THE NEW YORK TIMES
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Λες και δεν υπάρχουν, πουθενά!!! Ωσάν και
είναι φαντάσματα ή πρόσωπα μυθικά που τα
ονόματα τους ναι μεν είναι γνωστά, αλλά
κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουν, πως σκέ-
φτονται και με ποιο τρόπο λαμβάνουν τις απο-
φάσεις. 

Η δε επικοινωνιακή τους πολιτική (εδώ γε-
λάμε) είναι τόσο ανύπαρκτη όσο ο καύσωνας
τον χειμώνα. Με λίγα λόγια δεν υπάρχουν.
Δεν τους βλέπουμε πουθενά, δεν τους ακούμε,

ούτε καν τους διαβάζουμε. Καλά, καλά σκέφτεσαι ότι το πε-
ριβόητο «παλάτι» της Έγκωμης είναι πια στοιχειωμένο.

Οι παρεμβάσεις τους σε θέματα που προκύπτουν μέσα
από το ποδόσφαιρο και μεταφέρονται στην κοινωνία είναι
παντελώς ανύπαρκτες ενώ και στ’ αμιγώς ποδοσφαιρικά το-
ποθετούνται με προτάσεις. 

Ολόκληρη η κοινωνία συζητούσε για την περίπτωση έν-
στασης του Απόλλωνα, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανα-
κοίνωση και αυτοί τσιμουδιά, η σάρα και η μάρα είχε άποψη,
η ΚΟΠ τσιμουδιά. Της τρελής έγινε με το γήπεδο της Λεμεσού
που προορίζεται μεταξύ άλλων να φιλοξενεί παιγνίδια της
εθνικής ομάδας και δεν είπαν τίποτα απολύτως. Ούτε ένα
τυπικό ποστάκι σε κάποια από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Καλά, καλά ακόμη και σε θέματα αμιγώς ποδοσφαιρικά
και πάλι κατάπιαν το αμίλητο νερό. Ζήτησε ο Απόλλωνας τις
προάλλες γνωμάτευση για το αν ένας παίκτης του έχει το δι-
καίωμα ν’ αγωνιστεί στο ματς με την ΑΕΛ και απάντησαν
επίσημα με μια πρόταση εφτά λέξεων. Ούτε εξηγήσεις, ούτε
τίποτα. 

Στα μουλωχτά κινούνται συνεχώς. Στα μουλωχτά πέρασαν
τις 14 ομάδες από του χρόνου, στα μουλωχτά καθιέρωσαν
ποδοσφαιρικές ώρες τις καθημερινές. Γιατί έτσι όπως φτάσαμε
και αντικείμενο σου να είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο, δύσκολα
πλέον εντοπίζεις την ώρα έναρξης των αγώνων που πλέον
παίζονται καθημερινά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μέχρι Κυριακή.
Και νωρίς το απόγευμα. Ντέρμπι τύπου ΑΕΛ- Απόλλωνα και
άμα το ψάξεις καλά, θα μάθεις ότι παίζεται στις 17:00 Πέμπτη
ημέρα. Κάθε σχεδόν εβδομάδα, συμβαίνουν και τι δεν συμβαίνει
στο κυπριακό πρωτάθλημα και δεν εμφανίζονται ούτε καν
να μας πουν ένα ψέμα. 

Να μας πουν ότι είμαστε η Πρέμιερ Λίγκ της Μεσογείου.
Ότι η διαιτησία είναι στα καλύτερα επίπεδα της, ο υπόκοσμος
έφυγε από το ποδόσφαιρο, η εθνική πάει πρίμα, ο κύπριος
ποδοσφαιριστής αναστήθηκε, ο κόσμος επέστρεψε στα
γήπεδα, τα γήπεδα εκσυγχρονίζονται, το γυναικείο ποδόσφαιρο
ανθεί, δημιουργήσαμε σχολή ταλέντων που ζηλεύουν και οι
Ισλανδοί… κάτι να μας που πουν και ας είναι προπαγάνδα. 

Και όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Γνωρίζεις την ύπαρξη
τους, μα δεν εμφανίζονται. Σαν φαντάσματα!

Διανύει την τρίτη του χρονιά στην Ομόνοια,
έχοντας παραλάβει… χάος. Οι προκάτοχοι
του, για πολλά χρόνια, αδυνατούσαν να διεκ-
δικήσουν καν τον τίτλο και ασφαλώς να ολο-
κληρώσουν μια ολόκληρη σεζόν στον πάγκο.
Την πρώτη χρονιά και στο πρωτάθλημα της…
ιστορικής απόφασης για διακοπή του, η Ομό-
νοια του Χένιγκ Μπεργκ ήταν μία εκ των δύο
βασικών διεκδικητών του τίτλου και είχε
φθάσει μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ακο-

λούθησε η ιστορική πρώτη πρόκριση σε ευρωπαϊκό όμιλο
και η κορύφωση ήρθε πέρσι, με την κατάκτηση του τίτλου
και του πρώτου πρωταθλήματος για την Ομόνοια μετά από
έντεκα χρόνια. Καπάκι και μία ακόμη συμμετοχή σε όμιλο
ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το
σύνθημα για τον τρελό Νορβηγό, τις προτροπές προς τη δι-
οίκηση να του φτιάξει συμβόλαιο εφ’ όρου ζωής, ή την καθολική
αναγνώριση για τη… μαγκιά του να εμπιστευθεί αρκετούς
νεαρούς;

Η περσινή πρωταθλήτρια Ομόνοια, καταγράφει φέτος μια
απογοητευτική πορεία, με πιο πιθανή κατάληξη τη συμμετοχή
της στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης φάσης! Οι λόγοι πολλοί
και οι ευθύνες για αρκετούς. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Χένιγκ
Μπεργκ. Πολύ πιθανό να του αναλογεί και το μεγαλύτερο
κομμάτι της ευθύνης για την αγωνιστική εικόνα, γιατί πέρα
από τις αποφάσεις του καλοκαιριού, τις προσθαφαιρέσεις και
τις όποιες αναποδιές, σημαντικό μερίδιο διαδραμάτισε η δια-
χείριση του ρόστερ και το κοουτσάρισμα. Δεκτό το επιχείρημα,
για την πλευρά των επικριτών του Χένιγκ Μπεργκ, για τη
μεγάλη δική του ευθύνη, στη μέχρι τώρα πορεία της Ομόνοιας
φέτος. Ο μηδενισμός είναι αυτό που ενοχλεί και η… κοντή
μνήμη.

Δεν μπορεί ο προπονηταράς, ο καθηγητής, ο μετρ της τα-
κτικής και άλλα πολλά, να μετατράπηκε σε λίγους μόνο μήνες
σε αχάπαρο, επικίνδυνο, εμμονικό και γενικότερα ανεπιθύμητο
για πολλούς απ’ αυτούς που τον αποθέωναν και έπιναν νερό
στο όνομα του. Γιατί ασφαλώς δεν μπορεί τυχαία να κατέγραψε
τις επιτυχίες στα δύο προηγούμενα χρόνια. Το να καταλογίσεις
ευθύνη σε κάποιον προπονητή δεν απαγορεύεται, αρκεί η
αξιολόγηση να γίνεται με σωστά κριτήρια και στην κατάλληλη
περίοδο. Ισχύει για όλους τους προπονητές πως ουδείς αναν-
τικατάστατος, ισχύει όμως επίσης, πως η αποτυχία δεν
μηδενίζει και δεν ξεγράφει μια προηγούμενη επιτυχία.  

Και ισχύει, αποδεδειγμένο με γεγονότα, πως από το δρόμο
που βαδίζει τώρα ο Χένιγκ Μπεργκ, πέρασαν και άλλοι πολλοί
προπονητές στην Κύπρο και άλλοι πολλοί θα ακολουθήσουν...

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Τα φαντάσματα 
στην ΚΟΠ

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

Κύριε Μπεργκ, 
η σειρά σου!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Με βάση τα αποτελέσματα, την ποι-
ότητα του ποδοσφαίρου που προ-
σφέρει η ομάδα του, τις πολλές με-
γάλες επιδόσεις του, ο κορυφαίος
προπονητής ποδοσφαίρου στον κό-
σμο, είναι για εμάς και για εκατομ-
μύρια άλλους φίλους του αθλήματος,
ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 51χρονος (γεννήθηκε στις 18
Ιανουαρίου 1971), τεχνικός ηγέτης
της Μάντσεστερ Σίτι, μετράει μόλις
13 χρόνια σε πάγκους συλλόγων,
παρόλα αυτά έχει καταφέρει να γρά-
ψει την δική χρυσή ιστορία στο παγ-
κόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Πεπ Γκουαρ-
διόλα είναι σήμερα ένας από τους
καλύτερους και πιο καταξιωμένους
προπονητές της εποχής μας. Με την
Μάντσεστερ Σίτι σπάει όλα τα ρεκόρ
στο βρετανικό ποδόσφαιρο.

Διανύει την 6η του σεζόν στην
Αγγλία οδηγώντας με μαεστρία τους
«Σίτιζενς», προς την τέταρτη κατά-
κτηση της Premier League με τον
Ισπανό στον πάγκο της. Είναι πολλοί
οι οιωνοί του τίτλου πέρα από την
διαφορά των 9 βαθμών από την δεύ-
τερη στην βαθμολογία Λίβερπουλ.
Οι «γαλάζιοι του Μάντσεστερ δεί-
χνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική
κατάσταση και τη φετινή σεζόν,
οδεύοντας με αποφασιστικότητα
για την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος. Είναι αδιαμφισβήτητα, το με-
γάλο φαβορί. 

Από το καλοκαίρι του 2016 όταν
είχε αναλάβει την ομάδα, ο Γκουαρ-
διόλα μεταμόρφωσε τη Σίτι. Από τη
δεύτερη σεζόν του στο Νησί, οι «πο-
λίτες» έχουν παρουσιάσει μια υπε-
ρηχητική ομάδα, η οποία κερδίζει
με μεγάλα σκορ και χτίζει μακρά
σερί νικηφόρων αγώνων. Η Σίτι με
την καθοδήγηση του χαρισματικού
προπονητή συνδυάζει άψογα την
ποδοσφαιρική τέχνη με την ουσία
- αποτελέσματα. Ο Καταλανός τε-
χνικός οδήγησε την Σίτι στην πιο
επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία
του συλλόγου, μέχρι σήμερα κατα-
κτώντας 10 τρόπαια και κερδίζοντας
κάθε διοργάνωση στην Αγγλία. Πέ-
τυχε επίσης πολλές μεγάλες επιδόσεις
αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του
τόσο στους «Πολίτες» όσο και στο
αγγλικό ποδόσφαιρο, δημιουργώντας
μια κληρονομιά που θα αντέξει στη
δοκιμασία του χρόνου.

Ρεκόρ σε βαθμούς και γκολ
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου με την

εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Σα-

ουθάμπτον, έφτασε τους 500 βαθ-
μούς (σε 213 αγώνες) στην Premier
League για τη Μάντσεστερ Σίτι σε
χρόνο ρεκόρ! Μια ακόμη απόδειξη
της απίστευτης επίδρασης του
Γκουαρδιόλα κατά τη διάρκεια των
πεντέμισι ετών του στο Etihad. Ο
προηγούμενος προπονητής που
έφτασε τους 500 βαθμούς ήταν ο
Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πέτυχε επί-
δοση του σε 231 αγώνες.

Ο Γκουαρδιόλα ήταν επίσης ο πιο
γρήγορος προπονητής που έφτασε
τους 300 βαθμούς (σε 125 αγώνες)
και τους 400 βαθμούς (σε 172 αγώνες).
Εκπληκτικές επιδόσεις - επιτεύγματα
που έχουν δει τον Πεπ και τη Σίτι
να ξαναγράφουν συνεχώς νέες σε-
λίδες με τα μεγάλα ρεκόρ της Πρέμιερ
Λιγκ.

Στις 14 Δεκεμβρίου του 2021, η

Σίτι του Γκουαρδιόλα σημείωσε το
500ο γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ με το
γκολ του Φιλ Φόντεν στην εντός
έδρας νίκη με 7-0 επί της Λιντς Γι-
ουνάιτεντ. Το αφεντικό της Σίτι πέ-
τυχε το ρεκόρ αυτό σε μόλις 207
αγώνες, με εκπληκτικό μέσο όρο 2,4
γκολ ανά αγώνα, καλύτερη επίδοση
από κάθε προπονητή της Πρέμιερ.
Ο κορυφαίος προπονητής ήταν ο
πιο «γρήγορος» προπονητής που η
ομάδα του στην Πρέμιερ πέτυχε 200   
γκολ (σε 81 αγώνες), 300 γκολ (σε
120 αγώνες) και 400 γκολ (σε 162
αγώνες).

Ο Γκουαρδιόλα έγινε επίσης ο πιο
γρήγορος προπονητής της Πρέμιερ
Λιγκ που έχει σημειώσει 150 νίκες
στη διοργάνωση, φτάνοντας σε αυτό
το ορόσημο σε μόλις 204 αγώνες
μετά τη νίκη της Σίτι με 2-1 επί της
Άστον Βίλα τον Δεκέμβριο του 2021.

36 νίκες σε ένα έτος
Με το τέλος του 2021 ο Γκουαρ-

διόλα και η Σίτι πήραν άλλες δύο
σημαντικές, νέες πρωτιές στο αγγλικό
ποδόσφαιρο. Η Σίτι έκλεισε τον χρόνο
με 36 νίκες στην Πρέμιερ, σε όλη
τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους
– άλλο ένα σπουδαίο επίτευγμα. Η
προηγούμενη καλύτερη επίδοση σε

ένα ημερολογιακό έτος, ήταν οι 33
νίκες της Λίβερπουλ του Μπομπ
Πέισλι το 1982.

Το άλλο σπουδαίο κατόρθωμα εί-
ναι οι 19 σερί νίκες σε όλες τις διορ-
γανώσεις κατά τη διάρκεια του 2021,
περισσότερες από όσες έχει κατα-
φέρει οποιαδήποτε άλλη στην ιστο-
ρία του αγγλικού ποδοσφαίρου.Το
προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 17 σερί
νίκες που είχε δημιουργηθεί από
την Τότεναμ του Bill Nicholson το
1960-61.

Στην σεζόν που διανύουμε
2021/2, ο Γκουαρδιόλα και η Σίτι πέ-
τυχαν νέους, σπουδαίους άθλους.
Η νίκη με 1-0 εκτός έδρας επί της
Τσέλσι τον Σεπτέμβριο του 2021
ήταν η 221η για τον Γκουαρδιόλα
ως προπονητή της Σίτι και με αυτήν
ξεπέρασε τον Λες Μακ Ντάουελ ως
προπονητή που είχε τις περισσό-
τερες νίκες στην ιστορία του συλ-
λόγου. 

Ο Καταλανός πέτυχε το κατόρ-
θωμα σε μόλις 303 αγώνες σε όλες
τις διοργανώσεις, με ποσοστό νικών
72,9%. Από τότε, ο ασυναγώνιστος
Πεπ και η τρομερή ομάδα που δη-
μιούργησε, έχει πετύχει άλλες 18 νί-
κες, ανεβάζοντας το σύνολο του σε
239 νίκες σε μόλις 327 αγώνες.

Πεπ και Σίτι σπάνε τα ρεκόρ
Τα σπουδαία επιτεύγματα και οι ανεπανάληπτοι άθλοι του Καταλανού προπονητή

<<<<<<<

Ο Γκουαρδιόλα 
οδήγησε την Μάντσε-
στερ Σίτι στην πιο 
επιτυχημένη περίοδο
της ιστορίας της, κατα-
κτώντας 10 τρόπαια.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ένας… φι-
λόσοφος του Ποδοσφαίρου. Με την
ισχυρή προσωπικότητα του κατα-
φέρνει να παίρνει το καλύτερο από
τους πάικτες του κερδίζοντας τον
σεβασμό και την αγάπη τους. Μόνο
αυτός θα μπορούσε να διαχειριστεί
τόσα πολλά, μεγάλα αστέρια στο δυ-
ναμικό μιας ομάδας, αφήνοντας
αναγκαστικά αρκετούς από αυτούς
στον πάγκο, χωρίς να του δημιουρ-
γούν το οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Ξεχωρίζει και για την ικανότητα
του να προσαρμόζεται τέλεια και
στις αλλαγές που υφίστανται στο
ποδόσφαιρο. κόντρα σε προηγού-
μενες εκδοχές του εαυτού του.

Ας θυμηθούμε κάποιες δηλώσεις
του όπου αποκάλυψε πάρα πολλά
για την περί του ποδοσφαίρου σκέψη
του:

l Στο ποδόσφαιρο, το χειρότερο
πράγμα είναι οι δικαιολογίες. Οι δι-
καιολογίες δείχνουν ότι δεν μπορείς
να αναπτυχθείς ή να προχωρήσεις
μπροστά.

l Αν δεν προπονηθείς σωστά, δεν
θα παίξεις και σωστά. Αν δουλέψεις
σαν κτήνος στην προπόνηση, θα
παίξεις και σαν τέτοιο.

l Κάθομαι και βλέπω video. Ση-
μειώνω πράγματα. Τότε έρχεται και
η έμπνευση – η στιγμή που νοημα-
τοδοτεί το επάγγελμά μου. Η στιγμή
που ξέρω σίγουρα ότι το ’χω, ότι

ξέρω πώς να κερδίζω. Είναι εκείνη
η στιγμή που η δουλειά μου αποκτάει
πραγματικό νόημα.

l Δεν έχω να κάνω με ποδοσφαι-
ριστές, έχω να κάνω με ανθρώπους.
Έχουν φοβίες, ανησυχούν ότι θα
αποτύχουν και θα γίνουν ρεζίλι μπρο-
στά σε 80.000 θεατές. Πρέπει, λοιπόν,
να τους κάνω να καταλάβουν ότι ο
ένας χωρίς τον άλλο είναι ένα τίπο-
τα.

l Ήταν τιμή μου να γίνω ο προ-
πονητής του καλύτερου ποδοσφαι-
ριστή που έχω δει ποτέ μου μέχρι
τώρα και πιθανότατα και στο μέλλον
(Μέσι).

l Αν δεν υπάρχει μια ακολουθία
από 15 πάσες, το καλό transition
μεταξύ άμυνας και επίθεσης είναι
αδύνατο. Αδύνατο!

l Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο
προπονητής είναι το πιο ισχυρό πρό-
σωπο σε μια ομάδα, το αφεντικό,
αλλά στην πραγματικότητα είναι ο
αδύναμος κρίκος. Είμαστε εδώ ευά-

λωτοι. Μας φθείρουν όσοι δεν παί-
ζουν, τα media, οι οπαδοί. Όλοι έχουν
τον ίδιο σκοπό: Να υποβαθμίσουν
τον προπονητή.

l Χρειάζομαι χρόνο αλλά όσο το
δυνατόν γρηγορότερα πρέπει να δο-
κιμάσουμε να φτιάξουμε ομαδικό

πνεύμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό
πράγμα. Μετά από αυτό, μπορείς να
δημιουργήσει τακτική. Πριν όμως
είναι προϋπόθεση να φτιάξουμε κάτι
σπουδαίο μεταξύ μας.

l Έχω κερδίσει 21 τίτλους σε 7
χρόνια. Τρεις τίτλοι τον χρόνο με το
να παίζω σε αυτό το στιλ. Συγγνώμη,
παιδιά. Δεν πρόκειται να αλλάξω.

l Το αποτέλεσμα είναι ένα κενό
πράγμα. Αποτέλεσμα σημαίνει ότι
είμαι χαρούμενος για τις επόμενες
δύο μέρες, επειδή με κριτικάρουν
λιγότερο, οπότε έχω και περισσότερο
χρόνο να βελτιώσω την ομάδα μου.
Αλλά αυτό που με ικανοποιεί περισ-
σότερο στη δουλειά μου είναι να
νιώθω πράγματα λόγω του τρόπου
με τον οποίο παίζουμε.

l Όταν έχουμε την μπάλα δεν
πρέπει με τίποτα να τη χάσουμε.
Όταν όμως τύχει και τη χάσουμε,
πρέπει να τρέξουμε γρήγορα για να
την πάρουμε πίσω. Αυτό είναι όλο
βασικά.

l Σε όλα τα ομαδικά σπορ το μυ-
στικό είναι ένα. Φορτώνεις τη μια
πλευρά του γηπέδου, ώστε υποχρε-
ώνεις τον αντίπαλο να προσαρμόσει
ανάλογα τη δική του άμυνα. Τρα-
βώντας τους προς τη μια πλευρά
όμως, αφήνουν αδύναμη την απέ-
ναντι. Όταν, λοιπόν, τα έχουμε κάνει
όλα και επιτεθούμε, από εκείνη την
αδύναμη πλευρά θα σκοράρουμε.

Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του μέσα από δηλώσεις του
<<<<<<<

«Αν δεν υπάρχει μια 
ακολουθία από 15 πάσες,
το καλό transition μετα-
ξύ άμυνας και επίθεσης
είναι αδύνατο. Αδύνατο».

Ο Γκουαρδιόλα είναι ίσως ο μόνος
προπονητής που θα μπορούσε να δια-
χειριστεί τόσα πολλά αστέρια στο δυ-
ναμικό μιας ομάδας, χωρίς να του δη-
μιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ο 51χρονος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι,μετράει μόλις 13 χρόνια σε πάγκους συλλόγων, παρόλα αυτά έχει καταφέρει
να γράψει την δική χρυσή ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 
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Ανατρέχοντας στο 2020, παρά τα
προβλήματα στο διεθνές εμπόριο,
στις αλυσίδες παραγωγής και στις
αερομεταφορές, η πτώση του κυ-
πριακού ΑΕΠ περιορίστηκε στο
5%. Ταυτόχρονα, η ανεργία πε-
ριορίστηκε στο σχετικά χαμηλό
επίπεδο του 7,5%. Κατά το 2021,
η Κύπρος ξεπέρασε τις αρχικές
προβλέψεις. Με ρυθμό ανάπτυξης
του ΑΕΠ γύρω στο 5,5 %, τα πιο
αρνητικά σενάρια διαψεύστηκαν. 

Η αναστροφή της αρνητικής
εικόνας το 2021, αποδίδεται κυ-
ρίως σε τέσσερις παράγοντες: (α)
στον περιορισμό των επιπτώσεων
της πανδημίας στην απασχόληση
και στα εισοδήματα λόγω της
γενναιόδωρης στήριξης από το
κράτος στο πλαίσιο της ευρύτερης
πολιτικής της ΕΕ, (β) στα χαμηλά
επιτόκια που συνέβαλαν στην
εξασφάλιση κρατικού δανεισμού

με χαμηλό κόστος, (γ) στη συνει-
σφορά του δημόσιου τομέα και
δύο παραδοσιακών τομέων, αυ-
τού των υπηρεσιών (με εξαίρεση
τον τουρισμό) και αυτού των κα-
τασκευών, και (δ) στη χαμηλή
βάση του προηγούμενου έτους.

Για το 2022, οι προοπτικές εξα-
κολουθούν να χαρακτηρίζονται
από έντονη αβεβαιότητα. Πιο
συγκεκριμένα:

Αν και η κυπριακή οικονομία
φαίνεται να έχει προσαρμοστεί
σε μεγάλο βαθμό, η εμφάνιση
νέων παραλλαγών του κορωνοϊού
δεν αποκλείεται. Κάτι τέτοιο, θα
επιβάρυνε τους τομείς που στη-
ρίζονται σε στενές επαφές, αλλά
και τα δημόσια οικονομικά σε
μια περίοδο κατά την οποία το
δημόσιο χρέος παραμένει σε υψη-
λά επίπεδα. 

Ο πλείστοι αναλυτές διαβλέ-

πουν ένα δύσκολο έτος για την
τουριστική βιομηχανία. Η στροφή
προς τις διακοπές μικρής διάρ-
κειας σε κοντινούς προορισμούς,
αλλά και το παρωχημένο κυπρια-
κό τουριστικό μοντέλο, δε μας
ευνοούν.

Το εξωτερικό περιβάλλον δη-
μιουργεί ένα απαιτητικό υπόβα-
θρο. Από οικονομικής απόψεως,
οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά εργασίας,
η λιγότερο επεκτατική δημοσιο-
νομική πολιτική, η αύξηση ονο-
μαστικών επιτοκίων και ο εντει-
νόμενος ρυθμός πληθωρισμού
συντείνουν στη διαμόρφωση αρ-
νητικής τάσης. Οι γεωπολιτικές
εντάσεις ( π.χ. αντιπαράθεση Ου-
κρανίας-Ρωσίας, πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν) επιβαρύνουν
τις προοπτικές.

Όσον αφορά το διαθέσιμο ει-

σόδημα, παρά την ουσιαστική
στήριξη, οι μακροχρόνιες επι-
πτώσεις σε κέρδη και εισοδήματα
προβλέπεται να επηρεάσουν την
ιδιωτική κατανάλωση. Ταυτό-
χρονα, τα περιθώρια περαιτέρω
δημοσιονομικής στήριξης από
εγχώριες πηγές είναι περιορισμέ-
να ενώ, αν και η ρευστότητα των
τραπεζών παραμένει υψηλή, τα
επιτόκια προβλέπονται να αυξη-
θούν σε ονομαστικούς όρους και
οι συνθήκες χρηματοδότησης
να καταστούν λιγότερο ευνοϊ-
κές.

Συνολικά, το 2022 δεν προ-
μηνύεται εύκολος χρόνος. Πέραν
των προβλημάτων που αναφέρ-
θηκαν, εξακολουθούν να υφί-
στανται διαρθρωτικές αδυναμίες
π.χ. χαμηλή παραγωγικότητα,
επενδύσεις χαμηλής προστιθέ-
μενης αξίας, εξάρτηση σε τομείς

αυξημένου κυκλικού ρίσκου,
υστέρηση σε νευραλγικούς τομείς
όπως η τεχνολογία και οι ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Αν επι-
θυμούμε, για άλλη μια φορά, να
ξεπεράσουμε τις προβλέψεις,
πρέπει να αντιμετωπίσουμε το
μέλλον με αυτοπεποίθηση, στη-
ριζόμενοι στη δημιουργία μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής,
στην αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας
και άλλων ευρωπαϊκών πόρων,
αλλά και στην ειλικρινή διάθεση
να επανεξετάσουμε βασικές οι-
κονομικές μας αρχές.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονο-
μολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι διευθύνων
σύμβουλος της Pricewaterhouse Coo-
pers Investment Services.

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κάποιο θέλουν 
το κυπριακό
ΠΟΠ χαλλούμι
στα μέτρα τους
Συνέντευξη Φ. Παπαδήμα

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για
την ποσόστωση του γάλακτος
στο ΠΟΠ χαλλούμι, ενώ προ-
ωθούνται και αλλαγές σε χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος. Αυτό
εγκυμονεί κινδύνους τονίζει ο
Φώτης Παπαδήμας. Κακίζει την
στάση των παραγωγών και τις
σημερινές ενέργειες του Υπουρ-
γείου και επισημαίνει ότι κάποιοι
θέλουν το ΠΟΠ χαλλούμι στα
μέτρα τους. Σελ. 6

Το στοίχημα
κέρδισε και
στην πανδημία
Συνέντευξη Ι. Φιάκου

Εν μέσω πανδημίας, τα έσοδα
από το στοίχημα σημείωσαν αύ-
ξηση 26% ενώ το διαδικτυακό
στοίχημα κατέγραψε σχεδόν τρι-
πλάσια έσοδα έναντι του επίγειου,
επισημαίνει η πρόεδρος της Εθνι-
κής Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα
Φιάκου. Τονίζει την προσήλωση
της Αρχής στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και στην ενίσχυση
του εποπτικού της ρόλου. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Επενδύσεις 500 εκατ.
σε δικαστικά ακίνητα
Σημαντική «ώθηση» στον κατασκευαστι-
κό κλάδο της Ελλάδας αναμένεται να
προσδώσει το πρόγραμμα του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης που προβλέπει επενδύ-
σεις 500 εκατ. μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια για την κατασκευή νέων δικαστι-
κών κτιρίων και την αναβάθμιση των υφι-
στάμενων ακινήτων. Σελ. 12

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Αναμένει και
φέτος υψηλό
πληθωρισμό
στην Ευρωζώνη

Σελ. 10

Hγγικεν το τέλος του φθηνού δανεισμού
Κ. Πετρίδης: Η Κύπρος εκμεταλλεύθηκε τις συνθήκες χαμηλών επιτοκίων για τα ομόλογα
Οι πληθωριστικέςπιέσεις που έχουν
προκληθεί έπειτα από την παν-
δημία, επηρέασαν τις αποδόσεις
των ομολόγων των κρατών, οι
οποίες διαπραγματεύονται σε πολ-
λές περιπτώσεις σε διπλάσιες τιμές

από αυτές που διαπραγματεύονταν
μέσα στο 2021, σηματοδοτώντας
το τέλος του φθηνού δανεισμού.
Για την Κύπρο το σημαντικό είναι
πόσες εκδόσεις χρέους αναμένον-
ται μέχρι το τέλος του 2022, ώστε

να μην δανειστεί με υψηλά επι-
τόκια. Το ότι θα πληρώσει περισ-
σότερα η χώρα για να δανειστεί
από εδώ και πέρα θα πρέπει να
θεωρείται δεδομένο. Η Κύπρος
δανείστηκε φθηνά από τις αγορές

1 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει τις
μισές ή παραπάνω από τις μισές
χρηματοδοτικές φετινές ανάγκες.
Μιλώντας στην «Κ» ο υπ. Οικονο-
μικών Κ. Πετρίδης σημείωσε πως
η Κύπρος εκμεταλλεύθηκε τις

συνθήκες χαμηλών επιτοκίων για
την έκδοση ομολόγων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και την δια-
σφάλιση μεγαλύτερου ποσοστού
ρευστότητας απ’ ότι άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Σελ. 3

Κύπρος 1,37% 0,14%

Γερμανία 0,28% 0,11%

Γαλλία 0,76% 0,12%

Ιταλία 1,89% 0,19%

Ισπανία 1,17% 0,19%

Ιρλανδία 0,85% 0,13%

Ελλάδα 2,53% 0,44%

Ην. Βασίλειο 1,52% 0,13%

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

ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Πέμπτος τουριστικός
προορισμός η Ελλάδα
Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στους
πέντε κορυφαίους προορισμούς για τους
Ευρωπαίους ταξιδιώτες για το πρώτο
εξάμηνο του 2022. Ωστόσο, έχει διολι-
σθήσει κατά μία θέση σε σχέση με την
κατάταξή της την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερ-
μανία προηγούνται. Σελ. 8

Τα «πράσινα» στρες τεστ ανησυχούν τις τράπεζες της ΕΕ

Ανησυχία επικρατεί και πάλι μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών ενόψει των τεστ έναντι των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, που αρχίζουν τον
επόμενο μήνα. Οι τράπεζες ανησυχούν ότι η εποπτική αρχή τραπεζών της ΕΚΤ θα επικαλεστεί τους κινδύνους για να τους επιβάλει αυστηρότερες
απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και οι δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών μάλλον δικαιολογούν την ανησυχία τους. Εντός των ημερών πρέπει
να υποβάλουν στην ΕΚΤ στοιχεία σχετικά με την έκθεσή τους στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Σελ. 11

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Οι πιστωτικές κάρτες
κέρδισαν τους Κυπρίους
Η πανδημία οδήγησε τους Κυπρίους στη
χρήση των ψηφιακών καναλιών των τρα-
πεζών. Η τάση δείχνει αυξήσεις στη χρή-
ση καρτών, στην χρήση των ΑΤΜ και στην
χρήση των ειδικών εφαρμογών που πα-
ρέχει η κάθε τράπεζα (apps). Ωστόσο,
δεν φαίνεται να καταθέτουν επιταγές
στις ΑΤΜ. Σελ. 5
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Υπό κανονικέςσυνθήκες οι Ευρωπαίοι
βάζουν κατά μέσον όρο σχεδόν το
12% των εισοδημάτων τους στην
άκρη. Ωστόσο, καθώς οι οικογένειες
έμειναν στο σπίτι στη διάρκεια της
πανδημίας και τα προγράμματα επι-
δότησης της απασχόλησης στήριξαν
τα εισοδήματά τους, κατόρθωσαν
να αποταμιεύσουν πολύ περισσό-
τερα. Το ποσοστό έφθασε σχεδόν
19% την περίοδο από το 2020 έως
το 2021. Οπως φαίνεται από τις εκτι-
μήσεις μας, τα νοικοκυριά στις χώ-
ρες-μέλη της Ευρωζώνης εξοικονό-
μησαν σχεδόν 1 τρισ. ευρώ περισ-
σότερα από όσα θα εξασφάλιζαν
άνευ πανδημίας μέσα σε αυτά τα
δύο χρόνια. Με άλλα λόγια, οι άν-
θρωποι αποταμίευσαν ποσό ρεκόρ,
ισοδύναμο με το 8% του αθροιστικού

ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Η οικονομική
ανάπτυξη της περιφέρειας αυτής
και ο δυνητικός πληθωρισμός θα
ενισχύονταν σημαντικά, εάν οι κα-
ταναλωτές αποφάσιζαν να δαπα-
νήσουν μέρος των υπερβολικών
τους αποταμιεύσεων, ελαττώνοντας
προσωρινά το ποσοστό εξοικονό-
μησης στα επίπεδα προ πανδημίας.
Κι αυτό θα εναρμονιζόταν με το
μοντέλο που συνήθως διαμορφω-
νόταν μετά τη λήξη παλαιότερων
πανδημιών και δραματικών οικο-
νομικών κρίσεων, οπότε τα νοικο-
κυριά αποταμίευαν ένα πολύ μικρό-
τερο ποσοστό των εισοδημάτων
τους από ό,τι έκαναν ιστορικά.

Ακόμα και μία μέτρια αύξηση
στις δαπάνες, δηλαδή να χρησιμο-
ποιηθεί σχεδόν το 1/3 της υπερβο-
λικής αποταμίευσης για υψηλότερη
κατανάλωση σε μία διετία, θα οδη-
γούσε σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5
ποσοστιαίες μονάδες και του πλη-
θωρισμού έως και κατά 0,75 της πο-
σοστιαίας μονάδας έως τα τέλη του
δευτέρου χρόνου. Το ήμισυ των
υπερβολικών αποταμιεύσεων των
χωρών-μελών της Ευρωζώνης είναι
τοποθετημένο σε τραπεζικούς λο-
γαριασμούς. Κι αυτό σημαίνει πως,
θεωρητικά μιλώντας, θα μπορούσαν
εύκολα να φθάσουν στα χέρια των
καταθετών και να δαπανηθούν, αφ’

ης στιγμής οι περιορισμοί της παν-
δημίας αρθούν. Συν τοις άλλοις,
στην πλειονότητά τους οι αποτα-
μιεύσεις έγιναν αναγκαστικά και
όχι προληπτικά, όπως συνήθως συμ-
βαίνει σε περιόδους ύφεσης, όταν
οι άνθρωποι ανησυχούν για το μέλ-
λον των εισοδημάτων τους – κι αυτό
το χαρακτηριστικό δείχνει πως γρή-
γορα θα λάβουν τη μορφή δαπα-
νών.

Παρά ταύτα, υπάρχουν τέσσερις
λόγοι που υπαγορεύουν πως τα χρή-
ματα αυτά δεν θα διοχετευθούν
εσπευσμένα στην πραγματική οι-
κονομία. Ο πρώτος έχει να κάνει με
το ότι το είδος των εξόδων που αναγ-
κάστηκαν τα νοικοκυριά να μην
υλοποιήσουν μέσα στην πανδημία,
δεν αντικαθίσταται εύκολα. Σχεδόν
το 80% της συνολικής μείωσης δα-
πανών το 2020 προέρχεται από την
περιστολή εξόδων στη φιλοξενία
και τις μεταφορές. Οι καταναλωτές
είναι σχεδόν αδύνατον να αντισταθ-
μίσουν το σύνολο των ακυρωμένων
αεροπορικών ταξιδιών, των γευμά-
των σε εστιατόρια ή της διαμονής
σε καταλύματα. Δεύτερον, οι υπερ-
βολικές αποταμιεύσεις αφορούν κυ-
ρίως τους έχοντες υψηλά εισοδή-
ματα. Στη Γαλλία, λόγου χάριν, 10%
των πλουσιότερων νοικοκυριών αύ-
ξησαν την αποταμίευσή τους ση-
μαντικά, ακόμα κι αν ορισμένες
φτωχότερες οικογένειες τη μείωσαν,
όπως δείχνουν τα δεδομένα της
Τράπεζας της Γαλλίας. Συνήθως οι
λαμβάνοντες υψηλές αποδοχές εξοι-
κονομούν υψηλότερο ποσοστό από
αυτές και  δεν είναι πιθανό να το
ξοδέψουν. Τρίτον, τα προβλήματα
της εφοδιαστικής αλυσίδας σημαί-
νουν ότι πολλοί μπορεί και να δυ-
σκολεύτηκαν να ξοδέψουν τις οι-
κονομίες τους, ακόμα κι αν το ήθε-
λαν. Ο μεγάλος χρόνος αναμονής
για την παράδοση αγαθών και οι
υψηλότερες τιμές καθιστούν δυ-
σκολότερο για τους καταναλωτές
να υποκαταστήσουν ό,τι συνήθως
θα ξόδευαν σε υπηρεσίες με ενι-
σχυμένες δαπάνες για προϊόντα.
Τέλος, τέταρτον, η εξάπλωση της
«Ομικρον» σημαίνει πως ενδεχομέ-
νως οι Ευρωπαίοι να υποχρεώθηκαν
να κάνουν αποταμίευση για λίγο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

* Οικονομολόγοι του τμήματος Ευρωπαϊ-
κών Υποθέσεων του ΔΝΤ. Το άρθρο δημο-
σιεύεται στο ιστολόγιο του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου.

Αστοχες συγκρίσεις 
Σχολιάζοντας τη σπουδή των κεντρικών τραπε-
ζών, να αυξήσουν τα επιτόκια (τράπεζα της Αγ-
γλίας) ή να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους να
το πράξουν (FED), αξιωματούχοι της ΕΚΤ στέλ-
νουν το μήνυμα ότι οι όποιες συγκρίσεις είναι
άστοχες καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκε-
ται σε πολύ διαφορετική φάση από τις συγκε-
κριμένες οικονομίες. Όσον αφορά στη συνέ-
χεια, επαναλαμβάνεται φορτικά η άποψη ότι
τυχόν προσαρμογή θα γίνει εφόσον ο πληθωρι-
σμός ξεπεράσει μεσοπρόθεσμα με διατηρήσι-
μο τρόπο τον κεντρικό στόχο του 2%, κάτι όμως
που δεν είναι πιθανόν με βάση τα προβλεπτικά
μοντέλα που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ. 

••••
Ισχνή ανάπτυξη 
Η ανάπτυξη της ευρωζώνης στο τέταρτο τρίμη-
νο του προηγούμενου έτους κυμάνθηκε στο
ισχνό 0,3% παρόλη την έκρηξη των τιμών,
όπως αποτυπώνεται στον πληθωρισμό. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε ότι ο πληθωρισμός Δεκεμ-
βρίου ανήλθε στο 5% με τις τιμές ενέργειας να
αντιπροσωπεύουν το 50% της αύξησης. Όσον
αφορά στη συνέχεια, οι προβλέψεις που θα εκ-
δώσουν οι τεχνοκράτες της ΕΚΤ τον ερχόμενο
μήνα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές καθώς
θα αποτυπώσουν τον βαθμό που επηρέασε αυ-
τή η απρόσμενη εξέλιξη τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές του έτους. 

••••
Κλασική συνταγή 
Τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό εξέ-
δωσε η Κομισιόν τοποθετώντας τον πήχη για το
2022 και 2023 στο 3,5% και 1,7% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στις διακυμάνσεις εντός του
έτους, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για κορύ-
φωση του πληθωρισμού το πρώτο τρίμηνο του
έτους στο 4,8% και σταδιακή υποχώρηση στο
2,1% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Το
2023, ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί
καθόλη τη διάρκεια του έτους κάτω από τον
κεντρικό στόχο του 2%, επιβεβαιώνοντας τη
Φρανκφούρτη, η οποία τηρεί στάση αναμονής
για παρέμβαση στα επιτόκια, σε αντίθεση με τις
επικρατούσες απόψεις που δηλώνουν ότι η
άνοδος των επιτοκίων σήμερα είναι κάτι σαν
κλασική συνταγή. 

••••
Υπερθέρμανση 
Ο πληθωρισμός στη σημαντικότερη οικονομία
του πλανήτη συνεχίζει να καλπάζει ανεβάζον-
τας τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων στο
1,98%. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή που ανα-
κοινώθηκε για τον μήνα Ιανουάριο ανέρχεται
στο 7,5% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, σημει-
ώνοντας την υψηλότερη τιμή που έχει να κατα-
γραφεί από τον Φεβρουάριο του 1982. Η εξέλι-
ξη επιβεβαιώνει την άποψη ότι η αμερικανική
οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση υπερθέρ-

μανσης, στηρίζοντας και την πρόθεση της ομο-
σπονδιακής τράπεζας να ανεβάσει τα επιτόκια
τον ερχόμενο μήνα, με κάποια από τα μέλη της
FED να προεξοφλούν τρεις ίσως και τέσσερις
αυξήσεις εντός του έτους. 

••••
Ιστορική χρονιά 
Η Société Générale ολοκλήρωσε το 2021 με
ιστορική επίδοση στα οικονομικά της αποτελέ-
σματα, καταγράφοντας κέρδος ύψους €5,6 δισ.
σε σχέση με €4,4 δισ. που ήταν οι εκτιμήσεις
των αναλυτών. Ο επικεφαλής του γαλλικού τρα-
πεζικού ομίλου έκανε λόγο για την καλύτερη

επίδοση στην ιστορία της τράπεζας. Με τα εν-
τυπωσιακά αυτά κέρδη η τράπεζα προτίθεται
να πληρώσει μέρισμα ύψους €1,65 ανά μετοχή
ενώ θα διαθέσει και €915 εκ. για αγορά και δια-
γραφή δικών της μετοχών με στόχο οι μέτοχοι
να απολαμβάνουν μεγαλύτερα μερίσματα μελ-
λοντικά. 

••••
Τύμπανα πολέμου  
Οι τράπεζες της ευρωζώνης σύμφωνα με την
ΕΚΤ θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη
το θέμα της κυβερνοασφάλειας ενόψει μια πι-
θανής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρα-
νίας. Συγκεκριμένες αναφορές κάνουν λόγο
για αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθούν
μαζικές κυβερνοεπιθέσεις από ρωσικής πλευ-
ράς, ως μια αντίδραση στις κυρώσεις που σκο-
πεύει να επιβάλει η ΕΕ. Αντίστοιχες προειδο-
ποιήσεις είχαν δοθεί τον προηγούμενο μήνα
και προς τις αμερικανικές τράπεζες από το αρ-
μόδιο τμήμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
της Νέας Υόρκης. 

••••
Κουτί της Πανδώρας 
Σκεπτικισμό εκφράζει η Γερμανία για την πε-
ρίπτωση που οι κανόνες σταθερότητας απο-
κτήσουν την ευελιξία να εξαιρούν πράσινες
δαπάνες, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη
ως μια πρόταση που έχει στόχο να μετατρέ-
ψει το Σύμφωνο Σταθερότητας σε κουτί της
Πανδώρας. H αντίδραση ήρθε μετά από πλη-
ροφορίες που θέλουν τις Βρυξέλλες να προ-
σανατολίζονται στην πλήρη κατάργηση του
Συμφώνου. 

Χρονιά κλειδί για την τουριστική βιομηχανία θεωρείται το 2022 καθώς θα διαφανεί η
δυνατότητα ανάκτησης των απωλειών που προκάλεσε η πανδημία. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Περίοδος Χάριτος
Δανειακής Σύμβασης

Περίοδος Χάριτος μιας δα-
νειακής σύμβασης για χο-
ρήγηση ή ρύθμιση δανείου
καλείται το συμφωνημένο
χρονικό διάστημα που ξεκι-
νά με την έναρξη της σύμ-
βασης και κατά το οποίο τί-

θενται σε ισχύ ειδικοί όροι προς όφελος
του δανειολήπτη σε σχέση με την καταβο-
λή τόκων ή/και δόσεων του δανείου.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus 
Business School

<<<<<<<

Το ποσό είναι ισοδύνα-
μο με το 8% του αθροι-
στικού ΑΕΠ της Ευρω-
ζώνης.

Συνύπαρξη χιλιάδων ετών 
Homo sapiens και Νεάντερταλ
Ο Homo sapiens εισήλθε στην επι-
κράτεια του Νεάντερταλ στην Ευ-
ρώπη πολύ νωρίτερα από ό,τι πι-
στεύαμε, σύμφωνα με αρχαιολο-
γική μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό «Science». Μέχρι
τώρα οι αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις έδειχναν ότι οι Νεάντερταλ
εξαφανίστηκαν από την Ευρώπη
πριν από περίπου 40.000 χρόνια,
λίγο μετά την άφιξη του Homo sa-
piens, μόλις 5.000 χρόνια νωρίτερα
και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για
συνάντηση των δύο ειδών. Η νέα
ανακάλυψη από ομάδα αρχαιολό-
γων και παλαιοανθρωπολόγων, με
επικεφαλής τον Λουντοβίκ Σλίμακ
του Πανεπιστημίου της Τουλούζ,
πάει πίσω την άφιξη του Homo
sapiens στη Δυτική Ευρώπη, πριν
από περίπου 54.000 χρόνια.

Ενα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα
είναι ότι οι δύο ομάδες κατοικού-
σαν εναλλάξ στο σπήλαιο Μαντρέν
στη σημερινή περιοχή του Ροδα-
νού στη νότια Γαλλία. Το σπήλαιο,
που ανασκάφηκε για πρώτη φορά
το 1990, περιλαμβάνει στρώματα
αρχαιολογικών καταλοίπων ηλικίας
πάνω από 80.000 ετών. Λίθινα ερ-
γαλεία και ένα παιδικό δόντι που
βρέθηκαν στο σπήλαιο και χρο-
νολογούνται περίπου πριν από
54.000 έτη αποτελούν την αρχαι-
ότερη ένδειξη για την παρουσία
των σύγχρονων ανθρώπων στη
Δυτική Ευρώπη, περίπου 10.000
έως 12.000 χρόνια νωρίτερα από
τις έως τώρα εκτιμήσεις για την

άφιξή τους από την Αφρική. Αυτός
ο «απολιθωμένος γομφίος από ένα
σύγχρονο παιδί δίνει τα πρώτα
γνωστά στοιχεία για τους σύγχρο-
νους ανθρώπους στη Δυτική Ευ-
ρώπη», ανέφερε σε ανακοίνωσή
του το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
στο Λονδίνο. Μοναδική εξαίρεση
αποτελεί μία ακόμη παλαιότερη
τοποθεσία στην Πελοπόννησο,
όπου βρέθηκε το αρχαιότερο απο-
λίθωμα ενός κρανίου Homo sa-
piens, ηλικίας 210.000 ετών. 

Η ανακάλυψη φαίνεται, επίσης,
να αναιρεί την καθιερωμένη αν-
τίληψη ότι οι Homo sapiens εξα-
φάνισαν βίαια τους Νεάντερταλ
μετά την άφιξή τους στην ευρω-

παϊκή ήπειρο, καθώς είναι πιθανό
ότι τα δύο είδη συνυπήρξαν για
μερικές χιλιάδες χρόνια στις ίδιες
περιοχές, κατοικώντας εναλλάξ
στo σπήλαιο. Ο Σλίμακ υποθέτει
ότι οι Νεάντερταλ θα μπορούσαν
να έχουν οδηγήσει τον Homo sa-
piens στις διαθέσιμες πηγές πυ-
ριτόλιθου. «Τα ευρήματα από το
Μαντρέν είναι συναρπαστικά και
αποτελούν ένα άλλο κομμάτι του
παζλ για το πώς και πότε έφτασαν
οι σύγχρονοι άνθρωποι στην Ευ-
ρώπη», καταλήγει ο καθηγητής
Κρις Στρίνγκερ, συγγραφέας της
μελέτης και ειδικός στην ανθρώ-
πινη εξέλιξη στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας του Λονδίνου. Ο Στρίγκερ

Ενα τρισ. ευρώ οι επιπλέον
αποταμιεύσεις της πανδημίας 

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Την αμέριστη
συμπαράστασή της προς τα
θύματα της ενδοοικογενειακής
βίας εξέφρασε από την Ουά-
σιγκτον η Αντζελίνα Τζολί,
απευθύνοντας έκκληση προς
τη Γερουσία να υπερψηφίσει
τον «νόμο για τη βία κατά των
γυναικών», τη μοναδική ασπίδα
προστασίας για τις κακοποι-
ημένες γυναίκες. «Στέκομαι
εδώ, στο κέντρο εξουσίας της
χώρας, και το μόνο που κυριαρ-
χεί στη σκέψη μου είναι όλες
εκείνες που νιώθουν αδύναμες
εξαιτίας των κακοποιητών τους
και ενός συστήματος που απέ-
τυχε να τις προστατεύσει», δή-
λωσε απευθυνόμενη στους Αμε-

ρικανούς γερουσιαστές στο
Καπιτώλιο. «Οταν το Κογκρέσο
σιωπά, το μόνο μήνυμα που ει-
σπράττουν αυτές οι γυναίκες
είναι ότι “ο κακοποιητής μου

έχει δίκιο. Δεν αξίζω τίποτα”.
Για αυτό, η υπερψήφιση της
νομοθεσίας είναι ίσως η ση-
μαντικότερη φέτος», κατέληξε
η Τζολί. 

«Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών»

Λίθινα εργαλεία και ένα παιδικό δόντι που βρέθηκαν στο σπήλαιο και
χρονολογούνται περίπου πριν από 54.000 χρόνια αποτελούν ένδειξη για
την παρουσία των σύγχρονων ανθρώπων στη Δυτική Ευρώπη, περίπου
10.000 έως 12.000 χρόνια νωρίτερα από τις έως τώρα εκτιμήσεις για την
άφιξή τους από την Αφρική.

Την αμέριστη συμπαράστασή της προς τα θύματα της
ενδοοικογενειακής βίας εξέφρασε η Αντζελίνα Τζολί.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενα μαύρο διαμάν-
τι ηλικίας δισεκατομμυρίων
ετών, που πιστεύεται ότι είναι
το μεγαλύτερο κομμένο δια-
μάντι στον κόσμο, πουλήθηκε
για 3,75 εκατ. ευρώ. Το διαμάντι
των 555,55 καρατίων με το όνο-
μα Enigma ζυγίζει περίπου όσο
μια μπανάνα και αναμενόταν
να πουληθεί για περισσότερα
από 5,2 εκατ. ευρώ. Ο οίκος
δημοπρασιών Sotheby’s δεν
ανέφερε το όνομα του αγορα-
στή, αλλά μετά τη δημοπρασία
ο επιχειρηματίας κρυπτονομι-
σμάτων Ρίτσαρντ Χαρτ απο-
κάλυψε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ότι αυτός το αγό-
ρασε.

3,75 εκατ. ευρώ για το Enigma

Το διαμάντι των 555,55 καρατίων με το όνομα Enigma ζυγίζει
περίπου όσο μια μπανάνα και αναμενόταν να πουληθεί για
περισσότερα από 5,2 εκατ. ευρώ.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η ουρά των οικονομικών επιπτώ-
σεων της πανδημικής κρίσης είναι
μεγαλύτερη από ότι αναμέναμε.
Μία πτυχή αυτής, οι αποδόσεις των
ομολόγων των κρατών, οι οποίες
διαπραγματεύονται σε πολλές πε-
ριπτώσεις σε διπλάσιες τιμές από
αυτές που διαπραγματεύονταν μέσα
στο 2021, βγάζοντας εύκολα συμ-
πέρασμα πως έχει φτάσει το τέλος
του φθηνού δανεισμού, απότοκο
των πληθωριστικών πιέσεων που
έχουν δημιουργηθεί. Ο πληθωρισμός
ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του
2021 συνεπεία της έντονης ανά-
καμψης και συνοδεύτηκε από μία
επίσης έντονη ζήτηση για προϊόντα
και υπηρεσίες. Όντας «κλειστές»
οι οικονομίες περίπου για 1,5 χρόνο
δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψει
αυτή την μεγάλη ζήτηση που προ-
έκυψε. Πέραν του προβλήματος
της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply
chain) έρχεται και ένας «κακός χει-
μώνας» με «χαμηλά αποθέματα
ενέργειας», που επιβαρύνει ακόμα
περισσότερο την όλη κατάσταση
(ενεργειακή κρίση). Παρακολου-
θώντας οι κεντρικές τράπεζες τον
πληθωρισμό ανησυχούν με τη σειρά
τους καθώς δεν αποκλιμακώνεται
ο πληθωρισμός και δεν υποχωρεί. 

Η Τράπεζα της Αγγλίας προχωρά
με δύο διαδοχικές αυξήσεις, η FED
ανακοινώνει και αυτή εν συνεχεία
μία, με τους αναλυτές να εκτιμούν
ότι θα ακολουθήσουν άλλες τέσ-
σερις. Η επιθετική πολιτική από τη
Federal Reserve θα πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένη. Η Ευρώπη δη-
λώνει ότι βρίσκεται σε άλλη φάση
ο κύκλος της οικονομίας, δεν είναι
σε υπερθέρμανση και δηλώνει ότι
δεν πρόκειται να προχωρήσει σε
αύξηση επιτοκίων. Οι αγορές ωστό-
σο δεν εκτιμούν πως η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχω-
ρήσει σε αύξηση επιτοκίων και αυ-
τομάτως ανεβαίνει το προφίλ του
ρίσκου (risk profile). Πλέον, οι επεν-
δυτές θέλουν να πληρωθούν πε-
ρισσότερα χρήματα αναφορικά με

τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν για
να δανείσουν. Πάντως, οι Κεντρικές
Τράπεζες φαίνεται ότι θα αρχίσουν
να αυξάνουν τα επιτόκια, για να
περιορίσουν τη ζήτηση, παρά το
ότι η ΕΚΤ προς το παρόν δεν θέλει
να ενστερνιστεί αυτή την πολιτική.
Το σίγουρο είναι ότι οι πληθωρι-
στικές πιέσεις αλλάζουν τα δεδομένα
και επιταχύνουν τις αυξήσεις των
επιτοκίων

Για την Κύπρο από εδώ και πέρα
το σημαντικό είναι πόσες εκδόσεις
χρέους αναμένονται μέχρι το τέλος
του 2022, ώστε να μην δανειστεί

το κράτος με υψηλά επιτόκια λόγω
της κατάστασης. Το ότι θα πληρώσει
παραπάνω η χώρα για να δανειστεί
από εδώ και πέρα θα πρέπει να θε-
ωρείται δεδομένο, το «τάιμινγκ»
της έκδοσης θα είναι καθοριστικό
για το επιτόκιο που θα λάβει. Οι
χρηματοδοτικές ανάγκες του κρά-
τους για φέτος που απομένει σε
σχέση με το δανεισμό που θα προ-
κύψει από ΕΜΤΝ ομόλογα δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 0,5 – 1 δισε-
κατομμύριο ευρώ. Ήδη τον Ιανουά-
ριο η Κύπρος δανείστηκε φθηνά
από τις αγορές 1 δισ. ευρώ, το οποίο
καλύπτει τις μισές ή παραπάνω από
τις μισές χρηματοδοτικές φετινές
ανάγκες. Η Κύπρος επωφελήθηκε
από αυτή την έκδοση, είναι σίγουρο,
διότι αν ανατρέξει κανείς στο πόσο
διαπραγματεύεται το 10ετές μέχρι
την περασμένη Παρασκευή θα δει
ότι είναι 50% πάνω.

Από 0,99% στο 1,60%
Κληθείς να σχολιάσει το τέλος

του φθηνού δανεισμού όπως τον
γνωρίσαμε κατά τα τελευταία χρό-
νια, ο αναλυτής της Athlos Capital,
Φάνος Βλαδιμήρου, σημείωσε στην
«Κ» ότι «είναι πραγματικότητα ότι
η ΕΚΤ αναμένεται το επόμενο διά-
στημα να αρχίσει να περιορίζει
σταδιακά την επεκτατική νομι-
σματική πολιτική της, τερματίζον-
τας αρχικά τα προγράμματα αγοράς
ομολόγων και στη συνέχεια προ-
χωρώντας σε αυξήσεις επιτοκίων».
Ο κ. Βλαδιμήρου συμπλήρωσε δε
πως αυτές οι προσδοκίες έχουν
ήδη αρχίσει να αντανακλώνται
στο κόστος δανεισμού όλων των
ευρωπαϊκών χωρών και αναπό-
φευκτα και σε αυτό της Κύπρου.
«Για παράδειγμα το κυπριακό δε-
καετές ομόλογο το οποίο εκδόθηκε
τον περασμένο Ιανουάριο με επι-
τόκιο 0,99% τώρα διαπραγματεύεται

κοντά στο 1,60%», είπε χαρακτη-
ριστικά.

Ο αναλυτής της Athlos Capital
συνέχισε λέγοντας πως το Γραφείο
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της
Κύπρου, μέσω των επιτυχημένων
εκδόσεων ομολόγων του περασμέ-
νου έτους αλλά και της τελευταίας
έκδοσης του Ιανουάριου στην οποία

άντλησε 1 δισ. ευρώ, έχει εξασφα-
λίσει την κάλυψη μεγάλου μέρους
των χρηματοδοτικών αναγκών του
κράτους για τα επόμενα δυο χρόνια.
«Αυτό, του παρέχει την δυνατότητα
να περιμένει για την επόμενη ομο-
λογιακή έκδοση όταν οι συνθήκες
το επιτρέψουν. Όσον αφορά το πιο
μακροπρόθεσμο διάστημα, η Κύ-

προς θα πρέπει να συνεχίσει τις
μεταρρυθμίσεις προς την σωστή
κατεύθυνση, επιδιώκοντας, μεταξύ
άλλων, νέες αναβαθμίσεις από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι
οποίες θα συμβάλουν πιθανόν στον
περιορισμό ή ακόμα και στην αν-
τιστροφή της αύξησης του κόστους
δανεισμού της χώρας», κατέληξε.

Ροκανίζεται και για Κύπρο ο φθηνός δανεισμός
Τι αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και αναλυτής του χώρου των επενδύσεων στην «Κ»

<<<<<<

Ο πληθωρισμός ξεκίνη-
σε το δεύτερο εξάμηνο
του 2021 συνεπεία της
έντονης ανάκαμψης 
και συνοδεύτηκε από
μία επίσης έντονη ζήτη-
ση για προϊόντα και
υπηρεσίες. Πλέον, οι επενδυτές θέλουν να πληρωθούν περισσότερα χρήματα αναφορικά με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν για να δανείσουν.

Γιατί η ΕΚΤ θα περιμένει έως 
το 2023 για να αυξήσει τα επιτόκια

Δεδομένηςτης επιτάχυνσης του πλη-
θωρισμού της Ευρωζώνης στο 5,1%
τον Ιανουάριο και της επιστροφής
του ΑΕΠ στα προ πανδημίας επίπεδα
το δ  ́τρίμηνο του 2021, η ΕΚΤ άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των
επιτοκίων στα τέλη του 2022. Για
πότε όμως; Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ
υπέδειξε ως κατάλληλο χρόνο το α΄
τρίμηνο του 2023, ενώ ο Φινλανδός
ομόλογός του Ολι Ρεν υποστήριξε
πως θα ήταν «λογικό» για την ΕΚΤ
να μην αυξήσει τα επιτόκια πριν
από το 2023. Αν πάρουμε τοις με-
τρητοίς τις δηλώσεις των στελεχών

της ΕΚΤ φαίνεται πως και πάλι απο-
κλείει μια αύξηση των επιτοκίων
τον Δεκέμβριο του 2022. Η  Τράπεζα
επανέλαβε το σχέδιο που είχε ανα-
κοινώσει από τον Δεκέμβριο να αρ-
χίσει να μειώνει τις αγορές τίτλων
από τα 70 δισ. ευρώ μηνιαίως που
αγοράζει τώρα, στα 20 δισ. ευρώ από
τον Οκτώβριο και μετά. Αυτό ση-
μαίνει πως η ποσοτική χαλάρωση
θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του 2022. Και εφόσον έχει υπο-
σχεθεί να αυξήσει τα επιτόκια μόνο
«έπειτα από σύντομο χρονικό διά-
στημα» μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος, αυτό σημαίνει πως λογικά ο
χρόνος αύξησης των επιτοκίων θα
είναι ο Μάρτιος του 2023, εφόσον
θα έχει λήξει το πρόγραμμα στα τέλη
του 2022. Τρεις είναι οι λόγοι που η

ΕΚΤ πρέπει να τηρήσει στάση ανα-
μονής έως τον Μάρτιο του 2023:

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, στην
Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ενδείξεις
ούτε υπερβολικής ζήτησης ούτε
υπερβολικών αυξήσεων μισθών. Σε
ό,τι αφορά την επιτάχυνση που ση-
μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο
φτάνοντας στο 5,1%, οφείλεται κυ-
ρίως στην ενεργειακή κρίση. Οι υψη-
λές τιμές της ενέργειας αποβαίνουν
εις βάρος της κατανάλωσης και των
επενδύσεων, και δεν θα έπρεπε να
αποτελέσουν την αιτία για να επι-
βαρυνθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις με αυξημένο κό-
στος δανεισμού.

Οι «περιστερές» της ΕΚΤ μπορούν
ακόμη να επιμείνουν πως ο πληθω-
ρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί τον
Μάρτιο, όταν σταθεροποιηθούν οι
τιμές της ενέργειας. Το αποτέλεσμα
θα είναι τεράστιο, γιατί αν αφαιρέ-
σουμε τον πληθωρισμό των τιμών
της ενέργειας, ο πληθωρισμός της
Ευρωζώνης θα είναι και πάλι γύρω
στο 2%. Αν υποθέσουμε πως θα απο-
φραχθεί κάπως και η εφοδιαστική
αλυσίδα και θα περιοριστούν οι ελ-
λείψεις, τότε μπορεί να υποχωρήσει
κάτω από το 2% στις αρχές του 2023,
για να επιταχυνθεί αργότερα όταν
θα αυξηθούν η ζήτηση και οι μισθοί.

Τα πραγματικά επιτόκια της αγο-
ράς ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη
και χωρίς αύξηση των επιτοκίων
από την ΕΚΤ. Το να προσθέσει η
ΕΚΤ άλλες 25 μονάδες βάσης τον
Δεκέμβριο θα ήταν υπερβολικό για
τις «περιστερές» της Τράπεζας και
ιδιαιτέρως για όσους έχουν επίγνωση
ότι σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπα-
νία τα επιτόκια των στεγαστικών
δανείων ακολουθούν τα επιτόκια
της αγοράς.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομο-
λόγος της Berenberg Bank.

<<<<<<

Λογικά, εάν δεν υπάρ-
ξουν εξαιρετικά απρό-
βλεπτα γεγονότα, ο
χρόνος αύξησης του κό-
στους δανεισμού θα εί-
ναι ο Μάρτιος του 2023.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Συνολικά περίπου 1.500 άτομα
αναμένονταν στις ομαδικές συ-
νεντεύξεις ανέργων σε Λεμεσό
και Πάφο για κάλυψη των αναγκών
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
την προηγούμενη εβδομάδα,
ωστόσο ο αριθμός αυτών που βρέ-
θηκαν τελικά στο χώρο διεξαγωγής
των συνεντεύξεων ήταν πολύ χα-
μηλότερος. Η εικόνα περιγράφεται
ως εξής. Και στις δύο επαρχίες
υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος
προσέλευσης ήταν γύρω στο 30%.

Στην Πάφο υπήρχε περισσότερη
κινητικότητα αν και αριθμός υπο-
ψηφίων δεν είχαν τελικά ξενοδο-
χειακό εργασιακό προφίλ. Γύρω
στα 50 άτομα πέρασαν στο στάδιο
της δεύτερης συνέντευξης. Στην
περίπτωση της Λεμεσού η προ-
σέλευση ανέργων ήταν χαμηλό-
τερη, ωστόσο, έγιναν περισσότε-
ρες προσλήψεις. Συνολικά, μέχρι
στιγμής, έχουν προσληφθεί γύρω
στα πενήντα άτομα και άλλα πε-
νήντα άτομα θα περάσουν από
δεύτερη  συνέντευξη. Αυτή ήταν
η πρώτη απόπειρα κάλυψης θέ-
σεων μέσω ομαδικών συνεντεύ-
ξεων και η αρχή έγινε με τον ξε-
νοδοχειακό τομέα. Την επόμενη

εβδομάδα θα ακολουθήσει η ίδια
διαδικασία για την ελεύθερη Αμ-
μόχωστο. Πάντως, βασισμένοι
στο πώς κινήθηκε η διαδικασία
σε Λεμεσό και Πάφο, οι ξενοδόχοι
αναμένουν ότι το αποτέλεσμα δεν
θα είναι διαφορετικό για τα ξενο-
δοχεία Αγίας Νάπας και Πρωταρά. 

Εφτά  χιλιάδες θέσεις
Όπως καταγράφηκε σε έρευνα

που διενήργησε ο ΠΑΣΥΞΕ μεταξύ
των μελών του, οι κενές θέσεις
μόνο στα ξενοδοχεία πλησιάζουν
τις 7.000 , χωρίς σε να υπολογί-
ζονται οι μεγάλες αναπτύξεις όπως
είναι τα καζίνο και οι μαρίνες που
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν άλλες

2.500 - 3.000. Από αυτούς τους
αριθμούς γίνεται αντιληπτό, ότι
η προσπάθεια για κάλυψη αναγ-
κών από τους εγγεγραμμένους
ανέργους και οι 50 προσλήψεις
που έχουν γίνει μέχρι στιγμής,
σαφώς δεν επιλύουν το πρόβλημα.
Μιλώντας στην «Κ»  ο γεν. διευ-
θυντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος
Ρουσσουνίδης τονίζει την ανάγκη
εξεύρεσης λύσεων και μηχανι-
σμών για προσωπικό από τρίτες
χώρες όπως Ταϊλάνδη, Λίβανο,
Νεπάλ, Αίγυπτο, ή κοινοτικούς.
«Επί της ουσίας επιβεβαιώθηκαν
οι ανησυχίες μας, όταν κρούαμε
τον κώδωνα του κινδύνου από
τον Οκτώβριο, ότι υπάρχει τερά-

στια έλλειψη εργατικού δυναμικού
και δη εγχώριου» επισήμανε εκτι-
μώντας ότι έχουν εξαντληθεί όλοι
οι τρόποι για προσέλκυση εργα-
τικού δυναμικού και αποδείχτηκε
ότι τα επίπεδα ανεργίας στην Κύ-
προ δεν είναι αρκετά για να κα-
λυφθούν οι αναγκαίες θέσεις.Πρό-
κειται για έλλειμμα το οποίο απο-
δίδεται στην πανδημία και φαί-
νεται να αντιστοιχεί στον αριθμό
των κοινοτικών που εργάζονταν
στην Κύπρο και επέστρεψαν στην
χώρα τους την περίοδο της υγει-
ονομικής κρίσης, αλλά και σε Κύ-
πριους οι οποίοι επέλεξαν άλλο
επαγγελματικό προσανατολισμό
ένεκα της αβεβαιότητας της παν-
δημίας στον χώρο του τουρισμού.

Το διακύβευμα
«Φτάσαμε στο και πέντε. Πρέ-

πει επειγόντως να δοθούν άδειες
και να βρεθεί ευελιξία ώστε να
καλύψουμε τις ανάγκες σε εργα-
τικό δυναμικό», αναφέρει ο Φι-
λόκυπρος Ρουσσουνίδης. Είναι
λογικό  επόμενο ότι άδειες θέσεις
εργασίας στην τουριστική βιομη-
χανία μεταφράζονται σε λιγότερες
ή χαμηλότερου επιπέδου υπηρε-
σίες, ή σε περιπτώσεις σε κλειστές
πτέρυγες σε ξενοδοχεία ή ακόμα
και μονάδες. 

Αυτή η εικόνα αναπόφευκτα
θα έχει αντίκτυπο στο τουριστικό
προϊόν της Κύπρου, ενώ εκφρά-
ζεται ανησυχία ότι θα αφήσει την
«παρακαταθήκη» της και στις επό-
μενες χρονιές. Δηλαδή, όταν ο
δυνητικός τουρίστας δεν λάβει
το επίπεδο υπηρεσιών που ανα-
μένει φέτος, μια χρονιά βαρόμετρο
για την επιστροφή του τουρισμού
σε προ πανδημίας επίπεδα, τότε
δύσκολα θα επιλέξει ξανά τον
προορισμό.

Οι συνεντεύξεις ανέργων δεν έκλεισαν τα κενά
Μειωμένη η προσέλευση σε Λεμεσό και Πάφο, μόλις 50 θέσεις καλύφθηκαν στα ξενοδοχεία

<<<<<<

Οι κενές θέσεις μόνο
στα ξενοδοχεία πλη-
σιάζουν τις 7.000 χω-
ρίς να υπολογίζονται
οι μεγάλες αναπτύ-
ξεις όπως καζίνο και
μαρίνες.

Λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού είναι ορατός ο κίνδυνος είτε
πτέρυγες είτε ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες να παραμείνουν κλει-
στές.

Μιλώντας στην «Κ» ο υπουργός Οι-
κονομικών της Κύπρου, Κωνσταντί-
νος Πετρίδης, σημείωσε πως η αύ-
ξηση των επιτοκίων των ομολόγων
ήταν κάτι που αναμέναμε, παρά τις
διαβεβαιώσεις της ΕΚΤ ότι δεν ήταν
στα πλάνα η αύξηση των επιτοκίων.
Υπογράμμισε δε, ότι «είναι για αυ-
τόν ακριβώς το λόγο που ορθά εκ-
μεταλλευτήκαμε τις συνθήκες χα-

μηλών επιτοκίων για την έκδοση
ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και την διασφάλιση μεγαλύτε-
ρου ποσοστού ρευστότητας απ’ ότι
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Πε-
τρίδης στη συνέχεια συμπλήρωσε
ότι «με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλ-
λά και την παραδοχή της ΕΚΤ για
επικείμενη αύξηση των επιτοκίων
επιβεβαιώνεται η ορθότητα των

επιλογών μας. Τέλος, ο Υπουργός
Οικονομικών τόνισε πως η Κύπρος
είναι η χώρα μέλος της ΕΕ που το
2021 προξενεί στην μεγαλύτερη
αποπληρωμή δανεισμού από όλες
τις χώρες της ΕΕ και αυτό έχει να
κάνει με την προσπάθεια μείωσης
του κόστους δανεισμού ενόψει και
της διαφαινόμενης για εμάς αύξη-
σης του κόστους των ομολόγων.

Κωνσταντίνος Πετρίδης: Εκμεταλλευθήκαμε ορθά τις συνθήκες
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Οι Ελληνες πόνταραν 18,7 δισ. σε τζόγο το 2021
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ενισχύθηκαν σε σχέση με το 2020,
αλλά παραμένουν χαμηλότερα
έναντι του 2019, τα συνολικά ακα-
θάριστα έσοδα (GGR – προκύπτουν
αφαιρώντας από τον κύκλο εργα-
σιών τυχερών παιγνίων τα αποδο-
θέντα κέρδη) των τυχερών παιγνίων
κατά την περασμένη χρονιά, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που παρου-
σίασε στην Ειδική Μόνιμη Επιτρο-
πή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ) Δημήτρης Ντζανάτος.  Συγ-
κεκριμένα, το 2021 τα GGR ενισχύ-
θηκαν κατά 10,6%, σε 1,7 δισ. ευρώ,
αλλά παραμένουν χαμηλότερα σε

σχέση με το 2019, οπότε είχαν δια-
μορφωθεί σε 2,2 δισ. ευρώ. Ενίσχυ-
ση κατέγραψε το 2021 και o συνο-
λικός κύκλος εργασιών (TGR) που
ανήλθε σε 18,7 δισ. ευρώ έναντι
16 δισ. ευρώ το 2020. Τα GGR των
επίγειων παιγνίων διαμορφώνονται
σε 1,05 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύον-
τας περίπου το 60% του συνόλου.
Αντιθέτως, σε όρους κύκλου εργα-
σιών (TGR), τα διαδικτυακά παίγνια
αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του
λέοντος με τζίρο 14,1 δισ. ευρώ εκ
του συνολικού TGR ύψους 18,7 δισ.
ευρώ. 

Η επεξεργασία των στοιχείων
της ΕΕΕΠ φανερώνει την κυριαρχία
του διαδικτυακού τζόγου έναντι
των παραδοσιακών επίγειων παι-

γνίων. Το 2021 ο τζίρος από το on-
line ενισχύθηκε σε σχέση με το
2020 κατά 22,6%, έχοντας υπερ-
τετραπλασιαστεί συγκριτικά με το
2015, οπότε είχε διαμορφωθεί σε
3 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως πέρυσι,
συγκριτικά με το 2015, τα ακαθά-
ριστα έσοδα των online παιγνίων
εξαπλασιάστηκαν σε 718 εκατ.
ευρώ από 123,1 εκατ. ευρώ.  Στον
αντίποδα, στα επίγεια παίγνια τα
έσοδα μειώθηκαν το 2021, έναντι
του 2009, κατά 47%, δηλαδή από
8,7 δισ. ευρώ σε 4,6 δισ. ευρώ. Κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα ο τζίρος
των καζίνο και του ιπποδρόμου κα-
τέγραψε δραστική συρρίκνωση σε
ποσοστό 72% και 91%, σε 792 εκατ.
ευρώ και 22,4 εκατ. ευρώ αντίστοι-

χα.  Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΕΕΠ, από το 2009 έως το 2021
το GGR των πρακτορείων του
ΟΠΑΠ υποχώρησε κατά 50%, με
το σύνολο των ακαθάριστων εσό-
δων από επίγεια παίγνια του εισηγ-
μένου ομίλου να διαμορφώνεται
σε 865,7 εκατ. ευρώ από 1,7 δισ.
ευρώ. Το 2021 τα δικαιώματα του
Δημοσίου από το σύνολο των επί-
γειων και διαδικτυακών παιγνίων
ανήλθαν σε 516,2 εκατ. ευρώ. «Τα
καζίνο έχουν υποστεί μεγάλη ζημία,
η οποία προκλήθηκε λόγω της τε-
χνολογίας (σ.σ.: την κυριαρχία του
online τζόγου) και επιταχύνθηκε
λόγω της πανδημίας. Από τα δέκα
καζίνο τα πέντε είναι προβληματικά,
σε Λουτράκι, Θράκη, Ρίο, Κέρκυρα

και Σύρο. Για να εξυγιανθούν οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να βρεθούν
επενδυτές ή να δημιουργηθούν άλ-
λου είδους λύσεις, όπως νομοθετι-
κές», σημείωσε ο κ. Ντζανάτος. Για
τις επιχειρήσεις καζίνο που δεν αν-
τιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμό-
τητας, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ προ-
ανήγγειλε τη θέσπιση κανονισμού,
ώστε να εξασφαλίσουν άδειες λει-
τουργίας (ΕΚΑΖ) –σήμερα λειτουρ-
γούν βάσει ενός μεταβατικού κα-
θεστώτος– στο πρότυπο των δια-
δικτυακών παιγνίων. Αναφερθείς
στα της ΕΕΕΠ, ο κ. Ντζανάτος ση-
μείωσε ότι η υποστελέχωση είναι
το πιο σοβαρό πρόβλημα της Αρχής,
που απασχολεί μόλις 40 άτομα από
173 άτομα το 2014.

«Τα καζίνο έχουν υποστεί μεγάλη
ζημία λόγω της τεχνολογίας και της
πανδημίας. Από τα δέκα καζίνο τα
πέντε είναι προβληματικά, σε
Λουτράκι, Θράκη, Ρίο, Κέρκυρα και
Σύρο»,  σημείωσε ο πρόεδρος της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων, κ. Ντζανάτος.

Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η κοινωνία της Κύπρου έχει ροπή
προς τα τυχερά παιχνίδια, κάτι το
οποίο καθιστά την πρόληψη εξαι-
ρετικά σημαντική, όπως επισημαίνει
η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοι-
χημάτων (ΕΑΣ) Ιωάννα Φιάκου. Εν
μέσω πανδημίας, τα έσοδα από το
στοίχημα κατέγραψαν αύξηση 26%,
ενώ ενισχύθηκε σημαντικά και το
διαδικτυακό στοίχημα, που κατέ-
γραψε σχεδόν τριπλάσια έσοδα
έναντι του επίγειου. Η τάση αυτή
θα συνεχίσει να διαμορφώνει την
στοιχηματική δραστηριότητα και
το 2022. Η κα Φιάκου περιγράφει
τις επερχόμενες προκλήσεις και το-
νίζει την προσήλωση της Αρχής
στον ψηφιακό μετασχηματισμό τό-
σο εσωτερικά, όσο και ευρύτερα
στον τομέα του στοιχήματος αλλά
και στην ενίσχυση του εποπτικού
της ρόλου.
-Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βου-
λή ο προϋπολογισμός της Αρχής.
Ποια τα έσοδα του κράτους από
τη στοιχηματική δραστηριότητα
και ποιο το αποτύπωμά τους στο
ΑΕΠ; 

-Ο τομέας παροχής υπηρεσιών
στοιχήματος διέγραψε αξιόλογη
αναπτυξιακή πορεία από το 2016
μέχρι σήμερα, έχοντας εξελιχθεί
σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης
της οικονομίας. Ειδικότερα, μέχρι
το 2019 τα συνολικά έσοδα από το
στοίχημα υπερδιπλασιάστηκαν,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης
του 286% σε σύγκριση με το 2016,
κάτι το οποίο μεταφράζεται σε συ-
νεισφορά ύψους 3,50% στο ΑΕΠ.
Επιπλέον, το 2020, παρά τη συρρί-
κνωση του ΑΕΠ ένεκα της παγκό-
σμιας υγειονομικής κρίσης κατά
6,5%, το ποσοστό των εσόδων στοι-
χήματος επί του ΑΕΠ ανήλθε στο
2,98%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
το γεγονός ότι, τη χρονιά που πέ-
ρασε, τα έσοδα από το στοίχημα
(pay in/turnover) ανήλθαν στα
€783.426.795, καταγράφοντας αύ-
ξηση της τάξης του 26% σε σύγ-
κριση με το 2020. Σε ό,τι αφορά τα
έσοδα του κράτους, με βάση τα οι-
κονομικά αποτελέσματα του 2021,
ο φόρος που εισέπραξε η Κυπριακή
Δημοκρατία ανήλθε στα
€9.910.387,79, καταγράφοντας αύ-
ξηση κατά 11% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.
-Πώς επηρέασε η πανδημία τον
τομέα του στοιχήματος στην Κύ-
προ; 

- Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία
δημιούργησε ιδιαίτερες και πρω-
τόγνωρες προκλήσεις, ωστόσο, σε
αυτές τις αντίξοες συνθήκες ο το-
μέας κατάφερε να επανέλθει σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και
στη δυναμική να ανακάμψει πλή-
ρως, και μάλιστα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Εκτός όμως από τις
προκλήσεις που έφερε στην οικο-
νομική βιωσιμότητα του κλάδου,
η πανδημία δημιούργησε σημαν-
τικές ευκαιρίες σε ό,τι αφορά την
προστασία των παικτών. Συγκεκρι-
μένα, η αυξημένη στοιχηματική
δραστηριότητα στο διαδίκτυο, ώθη-
σε τους αποδέκτες Κλάσης Β (δια-
δικτυακή παροχή υπηρεσιών στοι-
χήματος) να ενισχύσουν τα μέτρα
που λαμβάνουν για την προστασία

των παικτών, υιοθετώντας και προ-
ωθώντας διάφορες μεθόδους. Οι
αποδέκτες Κλάσης Β΄ παρείχαν, με-
ταξύ άλλων, σημαντικά εργαλεία,
όπως το time out, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους παίκτες να απέ-
χουν από τη στοιχηματική δραστη-
ριότητα για ορισμένη χρονική πε-
ρίοδο και καταγράφηκε αυξημένη
χρήση των εν λόγω εργαλείων από
τους ίδιους τους παίκτες. Αναμφί-
βολα, η πανδημία ανέδειξε τη ση-
μασία της ασφάλειας και υγείας
των παικτών, αλλάζοντας τη στάση
των παρόχων και το επιχειρηματικό
τους μοντέλο, καθώς δόθηκε πε-
ρισσότερη έμφαση στη βιώσιμη
ανάπτυξη του κλάδου.

-Σε τι επίπεδα βρίσκεται πλέον
το διαδικτυακό στοίχημα;

-Όπως προκύπτει από τα τελευ-
ταία οικονομικά αποτελέσματα για
το τρίτο τρίμηνο του 2021, παρα-
τηρείται ότι το διαδικτυακό στοί-
χημα κερδίζει ολοένα και περισ-
σότερο έδαφος έναντι του επίγειου
στοιχήματος. Ενδεικτικά, από τα
μεικτά έσοδα αποδεκτών, τα
€58.747.948 αφορούν στους απο-
δέκτες Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα),
ενώ τα€133.339.150 αφορούν στους
αποδέκτες Κλάσης Β (διαδικτυακό
στοίχημα). Τα μεικτά έσοδα απο-
δεκτών Κλάσης Α σημείωσαν μεί-
ωση της τάξης του 10% σε σχέση
με την τρίτη τριμηνία του 2020,
ενώ τα μεικτά έσοδα αποδεκτών
Κλάσης Β κατέγραψαν αύξηση
ύψους 26%, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η
στροφή προς το διαδικτυακό στοί-
χημα δύναται να εξηγηθεί από τις
προκλήσεις που δημιούργησε η
πανδημία στο επίγειο στοίχημα,
μιας και τα πρακτορεία παρέμειναν
κλειστά για αρκετή χρονική περίο-
δο, καθώς επίσης αν και κλειστά
συνέχιζαν να έχουν τρέχοντα έξοδα,
μισθοδοσία προσωπικού, συνδρο-
μές κλπ. Επίσης, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας οι αγώνες όπως το
πρωτάθλημα Copa America διεξά-
γονταν σε ώρες μη επιτρεπόμενης
λειτουργίας, χάνοντας σημαντικό
ποσοστό εσόδων. Στον αντίποδα,
η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί
παγκόσμια τάση και ως εκ τούτου,
η ενασχόληση με το διαδικτυακό
στοίχημα γίνεται πιο εφικτή και η
επικοινωνία με τους παρόχους υπη-
ρεσιών στοιχήματος πιο άμεση.
Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε ότι υπάρχουν διαφο-
ρετικά προφίλ παικτών και διαφαί-
νεται ξεκάθαρα ότι το επίγειο στοί-
χημα θα συνεχίσει να αποτελεί επι-
λογή για μια σημαντική μερίδα του
πληθυσμού.
-Ποιο είναι το προφίλ του παίκτη
τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο;
Ποιο τυχερό παιχνίδι/ τομέαστοι-
χήματος προτιμά;

-Έρευνες που έχουν διενεργηθεί
κατά καιρούς για λογαριασμό της
Αρχής καταδεικνύουν ότι η κοινωνία
της Κύπρου έχει ροπή προς τα τυ-
χερά παιχνίδια, κάτι το οποίο καθι-
στά την πρόληψη εξαιρετικά ση-
μαντική. Είναι σημαντικό να κατα-
γραφεί ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα
ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε
για λογαριασμό της Αρχής εντός
του 2021, η ευχαρίστηση είναι ένας
σημαντικός παράγοντας για την
ενασχόληση των Κυπρίων με το
στοίχημα και όχι μόνο η προσδοκία
του κέρδους. Ως δημοφιλέστερα τυ-
χερά παιχνίδια ανάμεσα στους Κυ-
πρίους αναδεικνύονται το παραδο-
σιακό ξυστό/κρατικό λαχείο και τα
αριθμολαχεία. Η Αρχή προγραμμα-
τίζει την έναρξη έρευνας επιπολα-
σμού εντός Μαρτίου 2022, έτσι ώστε
να καταγραφεί ενημερωμένη εικόνα
του προφίλ του Κύπριου παίκτη,
καθώς και της συμμετοχής του κοι-
νού. Η έρευνα έπρεπε να είχε πραγ-
ματοποιηθεί εντός του 2020, αλλά
δυστυχώς λόγω της πανδημίας ήταν
αδύνατο να διεκπεραιωθεί. 

Οι  τάσεις 
-Γενικότερα, ποιες νέες τάσεις

διαμορφώνουν την στοιχημα-
τική δραστηριότητα το 2022; 

-Οπως προανέφερα,  η τάση που
φαίνεται να ενισχύεται διαρκώς
είναι η προτίμηση που δείχνουν
οι παίκτες στο διαδικτυακό στοί-
χημα, έναντι του επίγειου. Η ΕΑΣ
θα συνεχίσει να διερευνά το έδαφος
για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα,
είτε σε διαδικτυακό είτε σε επίγειο
επίπεδο. Είναι έντονη πεποίθησή
μας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει
σημαντική ώθηση στον τομέα, και
κατ’ επέκταση στην οικονομία.
Παρόλο που η βιομηχανία του στοι-
χήματος έχει αναπτυχθεί σημαν-
τικά στη χώρα μας, εντούτοις θε-
ωρούμε ότι υπάρχει έδαφος για πε-
ραιτέρω ανάπτυξη και ρύθμιση,
προκειμένου η Κύπρος να κατα-
φέρει να προσελκύσει εταιρείες
που δραστηριοποιούνται είτε άμε-
σα είτε έμμεσα στον εν λόγω το-
μέα.
-Πόσο κοντά είναι η τεχνολογία
blockchain στον τομέα του στοι-
χήματος και του τυχερού παι-
χνιδιού;

-Αυτή τη στιγμή η Αρχή εξετάζει
την εφαρμογή της τεχνολογίας
Blockchain στον τομέα και σε διά-

φορες εκφάνσεις της λειτουργίας
του Οργανισμού, όπως για παρά-
δειγμα την έκδοση αδειών και όρων
άδειας, καθώς και την αυτοματο-
ποίηση πολυεπίπεδων πτυχών συμ-
μόρφωσης και εποπτείας μέσω ει-
δικών smart contract. Με τη  συγ-
κεκριμένη τεχνολογία δύναται να
ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδι-
κασιών και η ακεραιότητα των δε-
δομένων. Αναφορικά με τη χρήση
κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων
ως μέσο συναλλαγής στη στοιχη-
ματική δραστηριότητα, θα προ-
βούμε το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα σε κατάθεση εισηγήσεων
για τροποποίηση του περί Στοιχη-
μάτων Νόμου, έτσι ώστε να συνάδει
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία AML
και την εθνική νομοθεσία, σε εκ-
παίδευση του προσωπικού και επο-
πτευόμενων σχετικά με τη χρήση
των κρυπτοπεριουσιακών στοιχεί-
ων, καθώς και σε συνεργασία με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως
η αρμόδια αρχή, σχετικά με το re-
gulatory sandbox. Επιπρόσθετα,
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
θα εμβαθύνουμε στο αντικείμενο
μέσα από την διενέργεια επιπρό-
σθετων ερευνών. 

Σε τροχιά ανάπτυξης το στοίχημα στην Κύπρο
Κέρδισε με την πανδημία και κατέγραψε έσοδα συν 26% το 2021 - Συνέντευξη Ιωάννας Φιάκου στην «Κ»

Υπάρχει έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, προκειμένου η Κύπρος να καταφέρει να προσελκύσει εταιρείες στον
τομέα του στοιχήματος, επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΑΣ.

<<<<<<

Από τα μεικτά έσοδα, τα
€58.747.948 αφορούν
το επίγειο στοίχημα,
ενώ τα €133.339.150
αφορούν το διαδικτυα-
κό στοίχημα.

-Ποιες οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις για το τρέχον έτος;

- Οι στρατηγικές επιδιώξεις για
την τριετία είναι η αναβάθμιση
του ρυθμιστικού πλαισίου και επο-
πτικού ρόλου, η διασφάλιση της
προστασίας των παικτών και του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου,
η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός
του κλάδου και τέλος η βελτιστο-
ποίηση της εσωτερικής οργανω-
σιακής της λειτουργίας. Εν τάχει,
το 2022 επικεντρώνουμε την προ-
σοχή μας στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό, καθώς θα συνεχίσουμε
να διερευνούμε την εισαγωγή και-
νοτομιών στις εσωτερικές λειτουρ-
γίες και διαδικασίες της Αρχής, κα-

θώς και ευρύτερα στον τομέα, όπως
η αξιοποίηση της τεχνολογίας
blockchain. Επιπλέον, παραμένουμε
προσηλωμένοι στον στόχο μας για
συνεχή ενίσχυση της εποπτείας,
προχωρώνταςστην εφαρμογή ανα-
βαθμισμένων μεθόδων και εργα-
λείων για εποπτεία και φραγή πα-
ράνομων ιστοσελίδων. Μεταξύ άλ-
λων, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανα-
βάθμιση του συστήματος παρακο-
λούθησης της στοιχηματικής δρα-
στηριότητας και της συλλογής δε-
δομένων, ώστε αυτό να γίνεται
μέσα από την τεχνολογία machine
learning, κάτι το οποίο θα ενισχύσει
σημαντικά την αποτελεσματικό-
τητά μας στην άσκηση του επο-

πτικού μας ρόλου. Παράλληλα, θα
υλοποιήσουμε σημαντικές δράσεις
για προστασία των παικτών και
του κοινού, όπως για παράδειγμα
η λειτουργία πλατφόρμας καθολι-
κού αποκλεισμού από τη στοιχη-
ματική δραστηριότητα και η εφαρ-
μογή προτύπου πρακτικών ασφα-
λούς παιχνιδιού από τους εποπτευό-
μενους της Αρχής, ενώ θα επιδιώ-
ξουμε την συνέχιση ανάπτυξης
δράσεων και προγραμμάτων με
στρατηγικούς εταίρους, για προ-
ώθηση της ασφαλούς συμμετοχής
στο στοίχημα και τα τυχερά παι-
χνίδια, κάτι το οποίο θεωρούμε μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που καλούμαστε να χειριστούμε.

Στη βάση του στρατηγικού μας
σχεδιασμού με ορίζοντα το 2024,
θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
για την ανάδειξη της Κύπρου ως
κέντρου ανάπτυξης και καινοτομίας
στον τομέα των τυχερών παιχνι-
διών, έχοντας πάντοτε στο επίκεν-
τρο της προσοχής μας την προ-
στασία των παικτών, των ευάλωτων
ομάδων και του ευρύτερου κοινω-
νικού συνόλου. Συνοψίζοντας, θα
έλεγα ότι κάθε στρατηγική επιδίωξη
και δράση ενέχει πλήθος προκλή-
σεων, παρόλα αυτά, παραμένουμε
στοχοπροσηλωμένοι και με σκληρή
δουλειά θα αντιμετωπίσουμε οποι-
αδήποτε πρόκληση επιτυγχάνοντας
τους στόχους μας. 

Μεγάλη πρόκληση το ασφαλές στοίχημα

Μέτρα κατά 
της χειραγώγησης
αγώνων

-Ποια η εικόνα σε σχέση με την
ύποπτη στοιχηματική δραστηριό-
τητα και πώς παρεμβαίνει η Αρχή
για έλεγχο και πρόληψη της κα-
τάστασης;
-Κατ΄αρχάς, να αναφέρω ότι η
καταπολέμηση της χειραγώγη-
σης των αγώνων και η ενίσχυ-
ση των μέτρων κατά του φαι-
νομένου αποτελεί σημαντική
δράση που εμπίπτει στην
στρατηγική επιδίωξη της ανα-
βάθμισης του εποπτικού ρό-
λου της Αρχής. Στο παρόν στά-
διο, η Αρχή έχει στη διάθεσή
της ορισμένα εργαλεία και με-
θόδους για πρόληψη της χει-
ραγώγησης. Για παράδειγμα,
λαμβάνουμε ενημέρωση από
διάφορες πηγές για αγώνες
που πιθανόν να είναι χειραγω-
γημένοι και δρούμε προληπτι-
κά, αποστέλλοντας αίτημα
στους εποπτευόμενους μας
για αφαίρεση των εν λόγω
αγώνων από τη στοιχηματική
δραστηριότητα είτε πριν τον
αγώνα είτε κατά τη διάρκειά
του. Σημαντική, επίσης, είναι η
συνεργασία μας με την Επιτρο-
πή Δεοντολογίας και Προστα-
σίας του Αθλητισμού και τις
διωκτικές αρχές, εκεί όπου
απαιτείται, για ανταλλαγή πλη-
ροφορίων και έγκαιρη ανάλη-
ψη δράσεως. Εντός του 2022,
η Αρχή θα ενισχύσει περαιτέ-
ρω τα μέτρα που λαμβάνει κα-
τά της χειραγώγησης των αγώ-
νων, μέσω της εκπόνησης σχε-
δίου δράσης και την αξιολόγη-
ση της υφιστάμενης εικόνας
με προσέγγιση βάσει ρίσκου
(risk assessment), ενώ θα προ-
χωρήσει σε σειρά εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων για ενημέρω-
ση και εκπαίδευση των εμπλε-
κόμενων μερών και αθλητικών
ομοσπονδιών. Το επόμενο διά-
στημα θα προχωρήσει επίσης
και η έκδοση εγχειριδίου δια-
χείρισης ύποπτης στοιχηματι-
κής δραστηριότητας προς τους
εποπτευόμενους της Αρχής. 
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Ψηφιοποιείται τραπεζικά ο Κύπριος
Οι συναλλαγές μέσω καρτών έχουν αυξηθεί από τον Ιανουάριο του 2021, 20% στα ποσά και 30% στις πράξεις

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πανδημία «έσπρωξε για τα καλά»
τον Κύπριο στην τεχνολογία και
φαίνεται μια μεγάλη αύξηση στην
χρησιμοποίηση των ψηφιακών κα-
ναλιών των τραπεζών. Η αναγκα-
στική απόσταση από το φυσικό κα-
τάστημα εδώ και δυοχρόνια σχεδόν,
είτε λόγω «lockdowns», είτε ελα-
φρύτερων περιοριστικών μέτρων,
είτε λόγω του ότι ο ίδιος ο Κύπριος
ήθελε να βρίσκεται στην ασφάλεια
του σπιτιού του – εργασιακού του

χώρου αλλά να διεκπεραιώνει πα-
ράλληλα τιςαπαραίτητες τραπεζικές
εργασίες, τον ανάγκασε να χρησι-
μοποιεί ολοένα και περισσότερο
την τεχνολογία που του παρέχει η
κάθε μία τράπεζα. Η τάση δείχνει
αυξήσεις στη χρήση καρτών, στην
χρήση των ΑΤΜ και στην χρήση
των ειδικών εφαρμογών που παρέχει
η κάθε τράπεζα (apps). Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με δεδομένα που
προκύπτουν από τραπεζικά ιδρύ-
ματα της Κύπρου που επεξεργά-
στηκε η «Κ», φαίνεται σχετικά με
τις συναλλαγές μέσω καρτών (Pos
transactions) να έχουν αυξηθεί από
τον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση
με τον Ιανουάριο του 2022, κατά
20% όσον αφορά στα ποσά. Όσον

αφορά στις πράξεις δε, η αύξηση
είναι ακόμα μεγαλύτερη, που κυ-
μαίνεται στο 30%, δείχνοντας από
τη μία πως ο Κύπριος χρησιμοποιεί
την κάρτα του και για μικρές αγορές.
Λόγω της πανδημίας ο Κύπριος δεν
ήθελε να συναλλάσσεται με χρή-
ματα (cash) και προτιμούσε να χρη-
σιμοποιεί άυλες μεθόδους (pos tran-
sactions). Η τάση αυτή έμεινε. Πα-
ρόμοια τάση αποτυπώνεται και στη
χρήση των εφαρμογών της τράπεζας
για πληρωμές  προϊόντων και υπη-
ρεσιών (wallet transactions). 

Αναφορικά τώρα για αναλήψεις
χρημάτων από ATM, παρουσιάζεται
αύξηση γύρω στο 10 – 15% τον Ια-
νουάριο του 2021 σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2022 δείχνοντας

πως ο Κύπριος «έμαθε» τα ATM ή
και πείσθηκαν οι μεγαλύτερες ηλι-
κίες για τα οφέλη τους. Μελετώντας
κάποια δημογραφικά στοιχεία, οι
ηλικίες αυτών που χρησιμοποιούν
τα POS, το 30% είναι ηλικιακά 30
έως 39 χρόνων, το 30% είναι από
40 – 49 ετών και το 20% είναι από
50 έως 59 ετών. Ένα 15% είναι ηλι-
κίες 60 έως 69 ετών, ενώ πάνω από
70 ετών πέφτει το ποσοστό στο 5%.

Μελανό σημείο όμως, οι επιταγές
(checks). Σύμφωνα με τα δεδομένα
που επεξεργαστήκαμε, λίγο πάνω
από 10% πραγματοποιούνται συ-
ναλλαγές μέσω επιταγών στο ΑΤΜ
και το 90% αυτών που τις χρησι-
μοποιούν μπαίνουν μέσα στο κα-
τάστημα.

Κερδίζει δυναμική
Σύμφωνα με τα τελευταία δημο-

σιευμένα οικονομικά αποτελέσματα
της Τράπεζας Κύπρου, η υιοθέτηση
των ψηφιακών προϊόντων και υπη-
ρεσιών από τους πελάτες συνέχισε
να αυξάνεται και να κερδίζει δυνα-
μική το γ’ τρίμηνο του 2021 και τον
Οκτώβριο 2021. Στα τέλη Οκτωβρίου
2021, το 88% του αριθμού των συ-
ναλλαγών που αφορούν καταθέσεις,
αναλήψεις μετρητών και μεταφορές
εντός και εκτός Τράπεζας, πραγ-
ματοποιήθηκαν μέσω των ψηφια-
κών καναλιών (αύξηση κατά περί-
που 21,6 ε.μ. από 66,4% τον Σε-
πτέμβριο 2017, όταν ξεκίνησε το
πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφω-
σης).

Επιπλέον, στα αποτελέσματα
αναφέρεται πως το 78,1% των ιδιω-
τών πελατών επιλέγουν ψηφιακά
κανάλια για την εκτέλεση των συ-
ναλλαγών τους (αύξηση κατά 17,9
ε.μ. από 60,2% τον Σεπτέμβριο
2017). Στα τέλη Οκτωβρίου 2021,
οι ενεργοί χρήστες της τραπεζικής
εφαρμογής για κινητά και οι ενεργοί
χρήστες Quick Pay αυξήθηκαν κατά
20% και 50% αντίστοιχα σε ετήσια
βάση. Ο υψηλότερος αριθμός χρη-
στών Quick Pay μέχρι στιγμής κα-
ταγράφηκε τον Οκτώβριο 2021 με
122.000 ενεργούς χρήστες. Αντί-
στοιχα, ο υψηλότερος αριθμός πλη-
ρωμών Quick Pay μέχρι στιγμής
καταγράφηκε τον Οκτώβριο του
2021 με 338.000 συναλλαγές.

Αναλήψεις σχεδόν
μόνο από ΑΤΜ
Σύμφωνα με δεδομένα της Ελ-
ληνικής Τράπεζας, το 95% των
συναλλαγών που σχετίζονται με
αναλήψεις πραγματοποιούνται
από ΑΤΜ, ενώ μόνο 5% πραγμα-
τοποιούνται από το κατάστημα.
Αντίστοιχα, το 65% των καταθέ-
σεων γίνονται από ΑΤΜ και ένα
35% εντός του καταστήματος. Η
υιοθέτηση των ψηφιακών προ-
ϊόντων και υπηρεσιών από τους
πελάτες συνέχισε να αυξάνεται
και να κερδίζει δυναμική και για
την Ελληνική Τράπεζα, αφού
σύμφωνα με σχετικό διάγραμ-
μα, η αναλογία ψηφιακής εμ-
πλοκής από το Δεκέμβρη του
2019 έως και τον Σεπτέμβριο
του 2021 έχει ανέβει κατά 22%.
Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβρη
του 2019 ήταν στο 51% και το
Σεπτέμβρη του 2021 στο 73%.
Όσον αφορά στις ψηφιακές
συναλλαγές, από 70% τον Δε-
κέμβρη του 2019 έφτασε στο
87% τον Σεπτέμβριο του 2021.
Άρα, στα τέλη Σεπτεμβρίου
2021, το 87% του αριθμού των
συναλλαγών που αφορούν κα-
ταθέσεις, αναλήψεις μετρητών
και μεταφορές εντός και εκτός
τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν
μέσω των ψηφιακών της κανα-
λιών. Ο αριθμός των ενεργών
ψηφιακών χρηστών της Ελλη-
νικής τον Σεπτέμβριο του 2021
ήταν στις 200.000. Οι εισαγω-
γές (login) στην εφαρμογή της
Ελληνικής Τράπεζας (mobile
app) μηνιαίως έφτασαν τις 2,3
εκατομμύρια.

Μελανό σημείο όμως, οι επιταγές (checks). Οι πελάτες επιμένουν τις επιταγές να τις φέρνουν εντός των καταστημάτων και να μην κατατίθενται στα ATM.

<<<<<<

Στις αναλήψεις χρημά-
των από ATM, παρου-
σιάζεται αύξηση γύρω
στο 10 – 15% τον Ια-
νουάριο του 2021 σε
σύγκριση με τον Ια-
νουάριο του 2022.
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Συνέντευξη στη ΜΑΡIΑ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Δέκα μήνες μετά την κατοχύρωση
του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, οι συζη-
τήσεις για την ποσόστωση του γά-
λακτος, δεν έχουν σταματήσει ενώ
προωθούνται και αλλαγές σε χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος. Ταυ-
τόχρονα, επιχειρείται η διατήρηση
των εξαγωγών με την σφραγίδα
του εμπορικού σήματος. Όλα τα
πιο πάνω ελλοχεύουν κινδύνους
τονίζει ο Φώτης Παπαδήμας, ανα-
πληρωτής καθηγητής στο εργα-
στήριο γάλακτος και γαλακτοκο-
μικών προϊόντων του τμήματος
γεωπονικών επιστημών, βιοτεχνο-
λογίας και επιστήμης τροφίμων
στο ΤΕΠΑΚ. Ο κ. Παπαδήμας, ο
οποίος είχε συμβουλευτικό ρόλο
σε τεχνικές επιτροπές του Υπουρ-
γείου Γεωργίας για την κατοχύ-
ρωση του χαλλουμιού, κακίζει την
στάση των παραγωγών και τις ση-
μερινές ενέργειες του Υπουργείου
και τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης
των προδιαγραφών του προϊόντος. 
- Ξανά στο προσκήνιο το θέμα
της ποσόστωσης γάλακτος χαλ-
λουμιού ακόμα και μετά την κα-
τοχύρωση, με αλλαγές να προ-
ωθούνται από το αρμόδιο

Υπουργείο. Είναι δικαιολογη-
μένες αυτές οι ενέργειες; 

-Είναι γεγονός ότι μετά την κα-
τοχύρωση τον Απρίλη του 2021
και τη μεταβατική περίοδο που
δόθηκε μέχρι την 1η Οκτωβρίου,
όλοι περίμεναν ότι το ΠΟΠ θα
εφαρμοζόταν. Φαίνεται όμως ότι
οι αντιδράσεις έπιασαν τόπο. Λένε
ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν
σε παραγωγή με τις προδιαγραφές
του ΠΟΠ, αλλά πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι είχαν περιθώριο 10 χρό-
νων για να προσαρμοστούν. Η συ-
ζήτηση που γίνεται σήμερα δείχνει
ότι οι προσπάθειες για να αυξή-
σουμε το αιγοπρόβειο γάλα, δεν
έγιναν όπως έπρεπε να είχαν γίνει
και δεν είχαμε πιστέψει πραγμα-
τικά στον κοινό στόχο και σκοπό,
αυτό  της πιστοποίησης του χαλ-
λουμιού. Άφηναν τεχνηέντως μια
“εποικοδομητική ασάφεια” για το
θέμα μέχρι που ξαφνικά και το το-
νίζω αυτό, τον Απρίλη του 2021
ανακοινώθηκε ότι έχει εγκριθεί η
αίτηση της Κύπρου για  χαλλούμι
ΠΟΠ και κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε
χρόνος για αύξηση του αιγοπρό-

βειου γάλακτος. Έτσι δέκα μήνες
μετά την κατοχύρωση, αποφάσισε
το Υπουργείο να δει τι θα κάνει
με το θέμα της ποσόστωσης.
- Πόσο εφικτό είναι όμως να
αναθεωρηθεί το θέμα  της πο-
σόστωσης;

-Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτη-
μα, κατά πόσο δηλαδή μια τέτοια
αλλαγή θα επηρεάσει και την ποι-
ότητα του προϊόντος. Πόσο εφικτό
είναι να γίνουν αλλαγές στις προ-
διαγραφές χωρίς να υποβάλουμε
νέο φάκελο. Και δεν είναι μόνο οι
επιχειρούμενες αλλαγές στην πο-
σόστωση. Προωθούνται και αλλα-
γές όσον αφορά κι άλλα χαρακτη-
ριστικά του προϊόντος όπως η
υγρασία, οι φυλές των ζώων, το
σχήμα κ.ο.κ. Θεωρώ ότι είναι και
αυτά ανησυχητικά. Αν για παρά-
δειγμα μπουν όλες οι φυλές, πώς
διασφαλίζεται η ποιότητα του προ-
ϊόντος, η σύνδεση των φυλών με
τον τόπο. Δεν είναι πλέον ήσσονος
σημασίας οι αλλαγές. Είναι ση-
μαντικότατες αλλαγές που μπορεί
να επηρεάσουν τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος, έτσι

ώστε να θέλουμε εκ νέου προδια-
γραφές. Επίσης ένα σοβαρό ερώ-
τημα είναι κατά πόσο έχει συζη-
τηθεί η πρόθεση για αλλαγές με
τους Τουρκοκύπριους. Διότι υπάρ-
χει και η πολιτική διάσταση. Είναι
και ηθικό το ζήτημα με την αλλαγή
της ποσόστωσης αλλά και ιστορικό.
Το χαλλούμι ήταν πάντα αιγοπρό-
βειο. Όταν αυξήθηκε η ζήτηση
στην αγορά, τότε προστέθηκε το
αγελαδινό γάλα. Η ρίζα του προ-
βλήματος εντοπίζεται το 1985 όταν
στις προδιαγραφές που τέθηκαν,
υπήρχε η ασάφεια για την χρήση
του αγελαδινού γάλακτος.  Κάποιοι
εκμεταλλεύτηκαν αυτό το παρά-
θυρο και το παράθυρο έγινε πόρτα.
Δεν είχαν γίνει πραγματικοί έλεγχοι
από το Υπουργείο Εμπορίου, ούτε
ελέγχθηκαν με αυστηρότητα τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προ-
ϊόντος. Άφησαν στην ουσία το
πρότυπο χαλλουμιού να καταστρα-
τηγηθεί  χωρίς να το ελέγξουν ως
όφειλαν. Ήταν ευθύνη του Κρά-
τους να ελέγξει και τότε και τώρα
και αυτό δεν γίνεται. Η «εποικο-
δομητική ασάφεια» χρόνων μας

γύρισε μπούμερανγκ αφού δημι-
ουργήθηκαν και άλλα είδη χαλ-
λουμιού όπως για παράδειγμα τα
στρογγυλά χαλλούμι μπέργκερ.
Τώρα αυτά θα συνεχίσουμε να τα
πουλούμε με την σφραγίδα του
εμπορικού σήματος σε άλλες χώ-
ρες. 
-Δεν συμφωνείτε με αυτή την
εξέλιξη;

-Κατ΄αρχάς ποιος εγγυάται ότι
δεν θα δημιουργήσει στον κατα-
ναλωτή απορίες και αμφιβολίες ,
το να βρίσκει στο ράφι δύο δια-
φορετικά χαλλούμια;
-Έχει αναφερθεί ότι δεν θα συ-
νυπάρχουν στο ίδιο ψυγείο χαλ-
λούμι ΠΟΠ και χαλλούμι εμπο-
ρικού σήματος ώστε να μην δη-
μιουργείται σύγχυση μεταξύ
των καταναλωτών. 

-Όμως αυτό δεν μπορεί κανένας
να το διασφαλίσει ειδικά σε αγορά
μιας τρίτης χώρας. Το ζήτημα είναι
η αγορά της Μ. Βρετανίας. Αν η
Κύπρος θέλει να συνεχίσει να εξά-
γει σε διαφορετικό καθεστώς στην
βρετανική αγορά σημαίνει ότι το
50% του χαλλουμιού που θα εξά-

γεται θα είναι μη ΠΟΠ. Άρα εδώ
φαίνεται η διάσταση του προβλή-
ματος που πηγάζει από το γεγονός
ότι δεν έγιναν ποτέ οι σωστές δια-
δικασίες του ελέγχου του προϊόν-
τος. Είναι εξωφρενικό για εμένα
το ότι οι τυροκόμοι έχουν προ-
σφύγει κατά του φακέλου για το
χαλλούμι και η συζήτηση αυτή
την στιγμή γίνεται στην σκιά αυ-
τών των ενστάσεων. Υπάρχει και
νομικό θέμα, αφού νομικά δεν κα-
τοχυρώνεται η πρόταση του 20%-
80%, αλλά και θέμα με την ΕΕ και
κατά πόσο είναι ήσσονος σημασίας
οι προτεινόμενες αλλαγές ή αν θα
αλλοιώσουν δραματικά τον χαρα-
κτήρα του προϊόντος. 

Η εικόνα της Κύπρου
-Το γεγονός και μόνο ότι συζη-
τείται αυτή η πρόταση, κάνει
καλό ή ζημιά στο ΠΟΠ προϊόν;

-Αυτό είναι το επόμενο πολύ
σημαντικό σημείο. Όταν γίνεται
μια τέτοια συζήτηση μόλις έχει
εφαρμοστεί μια προδιαγραφή, αυ-
τό δεν βοηθά κάποιους καλοθε-
λητές από άλλες ανταγωνιστικές

χώρες. Ποια είναι η εικόνα που
εκπέμπει η Κύπρος με αυτές τις
αλλαγές που συζητούνται; Εκπέμ-
πει μία προχειρότητα, μία εικόνα
ανοργανωσιάς. Αυτά όλα θα έπρε-
πε να συζητηθούν πριν την εφαρ-
μογή του ΠΟΠ. Αν πράγματι είχαμε
εκμεταλλευτεί την περίοδο χάρι-
τος, όλοι μαζί με κοινό στόχο, θα
είχαμε πιθανότατα λύσει τα θέ-
ματα με το χαλλούμι- θα είχαμε
βρει άλλη αγορά και ονόματα για
εκείνα τα προϊόντα. Τώρα, από
την 1η Οκτωβρίου όποιο χαλλούμι
παράγεται στην Κύπρο πρέπει να
είναι ΠΟΠ.
-Είναι ΠΟΠ;

-Όχι δεν είναι. Δεν παράγεται
μαζικά χαλλούμι ΠΟΠ εκτός από
κάποια μικρά τυροκομεία. Στην
υπεραγορά μπορεί ο καταναλωτής
να βρει πολύ μεμονωμένα χαλλούμι
ΠΟΠ και δίπλα άλλες 15 ετικέτες
χαλλουμιού που δεν είναι ΠΟΠ.
Δηλαδή αυτή την στιγμή σε υπε-
ραγορά της Λευκωσίας, πωλείται
χαλλούμι ΠΟΠ, δίπλα από άλλα
χαλλούμια που δεν είναι ΠΟΠ και
την ίδια ώρα συζητούμε να αλλά-
ξουμε την ποσόστωση στο γάλα.

Αυτό λοιπόν που είπε ο Υπουργός
ότι θα αποφύγει, ήδη γίνεται στην
Κύπρο και αν εμείς οι ίδιοι δεν
μπορούμε να το ελέγξουμε στον
τόπο μας, πώς θα ελέγξουμε κάτι
τέτοιο σε αγορές του εξωτερικού;
Η κατοχύρωση, αν και ήταν έκ-
πληξη για όλους, ήταν συνάμα και
η μεγάλη  ευκαιρία για να πάμε
προς την σωστή κατεύθυνση, δεν
το κάναμε όμως γιατί οι μεγάλοι
τυροκόμοι αρνούνται να παράξουν
Χαλλούμι ΠΟΠ, επειδή μέχρι σή-
μερα η παραγωγή τους ήταν εκτός
προτύπου. Δεν αποδέχονται τις
προδιαγραφές του προτύπου, εξ
ού και οι ενστάσεις. Είμαστε η μο-
ναδική χώρα όπου ο σύνδεσμος
τυροκόμων που  παράγει το προϊόν
έχει κάνει ένσταση για το προϊόν
που μόλις έχει λάβει πιστοποίηση.
Αντί να προσπαθούμε να πείσουμε
τις άλλες αγορές για το κατοχυ-
ρωμένο ΠΟΠ προϊόν, προσπαθού-
με να διατηρήσουμε το προηγού-
μενο καθεστώς του εμπορικού σή-
ματος (εκεί που μπορούμε) και να
αλλάξουμε και τις προδιαγραφές
για το ΠΟΠ. 

Τελικά δεν ήμασταν έτοιμοι για το ΠΟΠ
Η «εποικοδομητική ασάφεια» χρόνων για χαλλούμι έχει γυρίσει πλέον μπούμερανγκ αναφέρει στην «Κ» ο Φ. Παπαδήμας

<<<<<<

«Είναι εξωφρενικό το
ότι οι τυροκόμοι έχουν
προσφύγει κατά του
φακέλου για το χαλλού-
μι και η συζήτηση αυτή
την στιγμή γίνεται στην
σκιά αυτών των ενστά-
σεων».

ΠΟΠ στα μέτρα μας
-Το ζητούμενο όπως αναφέρεται
είναι να μην χαθούν οι εξαγωγές
μας, αφού πρόκειται για το πιο δη-
μοφιλές εξαγωγικό προϊόν της Κύ-
πρου.
-Υπάρχει λογική, το καταλαβαί-
νω. Όμως οι συζητήσεις για
όποιες αλλαγές θα έπρεπε να
είχαν γίνει προ πολλού. Θα πρέ-
πει να γίνουν υπαναχωρήσεις,
θα έπρεπε να αναζητήσουν και
άλλες, νέες αγορές για το προ-
ϊόν το οποίο θα γινόταν πλέον,
πιο premium. Όμως από την
στιγμή που έχουν φτιάξει ένα
φθηνό προϊόν «μαζικής παρα-
γωγής» υπάρχει απροθυμία
προσαρμοστικότητας από πλευ-
ράς παραγωγών. Θέλουν το σή-
μα ΠΟΠ χωρίς να αλλάξουν τον
τρόπο που παράγουν το Χαλ-
λούμι.
-Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για το
προϊόν αυτή την στιγμή;
- Η προσπάθεια για αλλαγή στο
ΠΟΠ και το γεγονός ότι εμείς
συντηρούμε ακόμα την συζήτη-
ση, μπορεί να προκαλέσει ή να
δημιουργήσει θέμα από άλλες
χώρες οι οποίες έχουν συμφέ-
ρον και παράγουν προϊόντα που
προσομοιάζουν με το Χαλλουμι.
-Τι θα μπορούσαν να κάνουν αυτές
οι χώρες με αυτά τα επιχειρήμα-
τα;
- Μπορεί άμεσα να μην μπο-
ρούν να κάνουν κάτι αυτές οι
χώρες αλλά σίγουρα δημιουρ-
γείται αρνητική εικόνα ως προς
τη διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού
Σήματος.Ανησυχητικές και οι αλλαγές όσον αφορά χαρακτηριστικά όπως η υγρασία, οι φυλές των ζώων και το σχήμα που

όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδήμας, δεν είναι ήσσονος σημασίας.

<<<<<<

Αυτή την στιγμή ο κατα-
ναλωτής μπορεί να βρει
πολύ μεμονωμένα χαλ-
λούμι ΠΟΠ στην υπερα-
γορά και δίπλα άλλες 15
ετικέτες χαλλουμιού
που δεν είναι ΠΟΠ. 

Η Ελλάδα 15η ακριβότερη χώρα στα τρόφιμα στην Ε.Ε. 
Η πλειονότητα των καταναλωτών αποδίδει τις ανατιμήσεις στις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών

Στη 15η θέση μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης βρίσκεται
η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον δείκτη
τιμών παντοπωλείου – οι πρώτες
χώρες της σχετικής κατάταξης εί-
ναι οι ακριβότερες και οι τελευ-
ταίες οι φθηνότερες. Αυτό τουλά-
χιστον προκύπτει από τη βάση
δεδομένων numbeo, όπου συγ-
κεντρώνονται στοιχεία –όχι από
στατιστικές αρχές– για τις τιμές
σε διάφορες χώρες σε όλο τον κό-
σμο. Οι τρεις ακριβότερες χώρες
είναι το Λουξεμβούργο, η Γαλλία
και η Δανία, ενώ οι τρεις φθηνό-
τερες είναι η Ρουμανία, η Πολωνία
και η Βουλγαρία. Τα στοιχεία αυτά
ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ερευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Επιπλέον, με βάση στοιχεία
των τελευταίων δώδεκα μηνών,
από τις 175 πόλεις που καταγρά-
φονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
οι πέντε ελληνικές βρίσκονται

στις ακόλουθες θέσεις: η Αθήνα
στην 107η θέση, η Θεσσαλονίκη
στην 120ή, το Ηράκλειο στην
109η, η Πάτρα στην 129η και η
Λάρισα στην 132η θέση, έχοντας
χαμηλότερη τιμή από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο κατά 9%, 16%,
11%, 19% και 21% αντιστοίχως.

Σε σχέση με τα περισσότερα

είδη που καταγράφονται για τον
προσδιορισμό του συγκεκριμένου
δείκτη, οι ελληνικές πόλεις δια-
τηρούν ανταγωνιστική θέση κυ-
ρίως στα οπωροκηπευτικά, το ψω-
μί και το κρέας. 

Συγκριτικά υψηλές θέσεις κα-
ταγράφονται κυρίως στα γαλα-
κτοκομικά, το εμφιαλωμένο νερό
και τα αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα, εξάλλου, με έρευνα
γνώμης που πραγματοποίησε το
ΙΕΛΚΑ, η πλειονότητα των κατα-
ναλωτών και συγκεκριμένα το
53% αποδίδει τις ανατιμήσεις στις
διεθνείς τιμές των πρώτων υλών,
ακολουθεί η πανδημία COVID-19
με ποσοστό 32%, το κόστος της
βιομηχανικής παραγωγής με 28%,
οι συντελεστές ΦΠΑ με 27% και
το κόστος λιανικής διάθεσης με
22%. 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μετα-
κίνηση της γνώμης του κοινού
από τον Ιούλιο του 2021 έως τον

Δεκέμβριο του 2021 για την από-
δοση των ανατιμήσεων από την
πανδημία στις διεθνείς εξελίξεις.
Τον Ιούλιο του 2021, όταν και οι
ανατιμήσεις έκαναν την εμφάνισή
τους, οι καταναλωτές τις απέδιδαν
κυρίως στην πανδημία σε ποσοστό
49%, το οποίο έπεσε στο 32%, ενώ
αντιθέτως το 36% απέδιδε τις ανα-
τιμήσεις στις διεθνείς τιμές των
πρώτων υλών, ποσοστό που τον
Δεκέμβριο του 2021 αυξήθηκε στο
53%.

Οι διεθνείς τιμές, πάντως, των
πρώτων υλών σε ό,τι αφορά τη
φυτική και τη ζωική παραγωγή
εξακολουθούν να βρίσκονται σε
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο Δεί-
κτης Τιμών Τροφίμων του FAO
(Οργανισμός Τροφίμων και Γεωρ-
γίας του OHE) διαμορφώθηκε τον
Ιανουάριο του 2022 στις 135,7 μο-
νάδες έναντι 113,5 μονάδων τον
Ιανουάριο του 2021 και 134,1 μο-
νάδων τον Δεκέμβριο του 2021.

<<<<<<

Οι τρεις ακριβότερες
χώρες είναι το Λουξεμ-
βούργο, η Γαλλία και η
Δανία, ενώ οι τρεις
φθηνότερες είναι η
Ρουμανία, η Πολωνία
και η Βουλγαρία, σύμ-
φωνα με στοιχεία έρευ-
νας της IEΛΚΑ.

Σε σχέση με τα περισσότερα είδη που καταγράφονται για τον
προσδιορισμό του δείκτη τιμών παντοπωλείου οι ελληνικές πόλεις
διατηρούν ανταγωνιστική θέση κυρίως στα οπωροκηπευτικά, στο ψωμί και
στο κρέας.
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Φλώρινα, Καλάβρυτα

Μυθικά τρένα του κόσμου

Δίπλα στις ράγες:
Η πεζοπορία αλλιώς
+
Αράχωβα, Ντουμπάι
Νότια Καλιφόρνια
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Tον δεύτερο υψηλότερο, μετά 
την Ιρλανδία, ρυθμό ανάπτυ-
ξης στην Ευρωζώνη το 2021 
(8,5%) και τον τέταρτο υψη-
λότερο το 2022, 4,9%, εκτιμά 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 
θα έχει η Ελλάδα, σύμφωνα 
με τις χειμερινές της προβλέ-
ψεις. Επιπλέον, προβλέπει ένα 
εύρωστο 3,5% για το 2023, αν 
και αυτό τοποθετεί την Ελλάδα 
στην 8η θέση στην Ευρωζώνη.

H Kομισιόν αναθεώρησε συ-
νολικά προς τα πάνω, σε σύ-
γκριση με το φθινόπωρο, τις 
προβλέψεις της για την Ευ-
ρωζώνη το 2021, από 5% σε 
5,3%, καθώς η ανάκαμψη απο-
δείχθηκε εντονότερη. Για την 
Ελλάδα, η αναθεώρηση ήταν 
μεγαλύτερη, από το 7,1% των 
προηγούμενων προβλέψεών 
της σε 8,5%. Ανάλογες προβλέ-
ψεις διατυπώνουν το τελευταίο 
διάστημα τράπεζες και οίκοι, 
κάτι που θα οδηγήσει –εφόσον 
επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ– σε βελτίωση του 
δείκτη ελλείμματος και χρέους 
του προηγούμενου έτους, ως 
ποσοστού του ΑΕΠ. Παράλ-
ληλα, εξασφαλίζει ένα περιθώ-
ριο δημοσιονομικού χώρου, το 
οποίο όμως εξαντλείται ήδη με 
τη μείωση ΕΝΦΙΑ. Αντίθετα, 
για το 2022, αναθεωρήθηκαν 
όλα τα μεγέθη ελαφρώς προς 
τα κάτω.

Επίσης, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Κομισιόν, η 
Ελλάδα εξακολουθεί να βρί-
σκεται στην τελευταία θέση 
σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό 

του 2021 που έκλεισε στο 0,6% 
(σ.σ. ο εθνικός δείκτης ήταν 
1,2%) έναντι 2,6% της Ευρω-
ζώνης, αν και συνολικά οι προ-
βλέψεις για τον πληθωρισμό 
έχουν αναθεωρηθεί προς τα 
πάνω. Φέτος προβλέπεται στο 
3,1% έναντι 3,5% της Ευρωζώ-
νης και το 2023 θα επιστρέψει 
στο 1,1% έναντι 1,7% της Ευ-
ρωζώνης. Μάλιστα, το πρώτο 

τρίμηνο εκτιμά ότι θα φτάσει 
στην Ελλάδα στο 4,6%.

Στις εκτιμήσεις της αυτές 
για τον πληθωρισμό δεν έχει 
συνυπολογίσει την αναμενό-
μενη δεύτερη αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, κάτι το οποίο 
επισημαίνει, παρατηρώντας 
ότι μέχρι στιγμής οι μισθολο-
γικές πιέσεις είναι περιορισμέ-
νες, λόγω της ανεργίας που πα-
ραμένει υψηλή.

Ακόμη, παρότι σε γενικές 
γραμμές θετική, η έκθεση επι-
σημαίνει ότι τα ρίσκα είναι με-
γάλα. Η πανδημία απειλεί τον 
τουρισμό, καθώς αποτελεί πη-
γή αβεβαιότητας για τις αφί-
ξεις. Επιπλέον, η αύξηση του 
κόστους των εισροών απειλεί 
την παραγωγή, με τις προ-
βλέψεις να έχουν λάβει υπό-

ψη τους περιορισμένο μόνο 
αντίκτυπο.

Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
χουν και πιθανότητες ευνοϊ-
κότερου σεναρίου. Η μεγάλη 
συσσώρευση αποταμιεύσεων 
θα μπορούσε να πυροδοτήσει 
μια ταχύτερη αύξηση της ιδι-
ωτικής κατανάλωσης. 

Επίσης, η Κομισιόν εκφρά-
ζει την ελπίδα η ισχυρή επίδο-
ση των εξαγωγών αγαθών από 
το 2020 να αποτελεί ένδειξη 
διαρθρωτικών βελτιώσεων του 
εξωτερικού τομέα, κάτι που 
θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια επιπλέον πηγή βελτίωσης 
του ΑΕΠ.

Για το 2022 θεωρεί ότι καθο-
ριστικός παράγων της ανάπτυ-
ξης θα είναι οι επενδύσεις, με 
τη βοήθεια του Ταμείου Ανά-
καμψης. Παράλληλα, η κατα-
ναλωτική δαπάνη εκτιμάται ότι 
θα επιστρέψει στα προ πανδη-
μίας επίπεδα, ενώ και ο τουρι-
σμός θα συνεχίσει να ανακτά 
τις απώλειές του, επιστρέφο-
ντας στα προ πανδημίας επί-
πεδα το 2023.

Για τον πληθωρισμό, εκτι-
μά ότι οι τιμές της ενέργειας 
και των καυσίμων θα κορυφω-
θούν το α΄ τρίμηνο του 2022 
και θα υποχωρήσουν στη συ-
νέχεια. Το υψηλό ενεργειακό 
κόστος, όμως, θα περάσει στην 
κατανάλωση. «Οι σημερινές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής επιβεβαιώνουν την 
εξαιρετική πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας και τις ευοίω-
νες προοπτικές της», σχολίασε 
ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, η Ελλάδα εξακολουθεί να 
βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό του 2021, 
που έκλεισε στο 0,6%.

Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
Η αύξηση στις αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων είναι δι-
αχειρίσιμη για τις ελληνικές 
τράπεζες, εκτιμούν οι αναλυτές 
της JP Morgan και της Morgan 
Stanley, σημειώνοντας πάντως 
πως οι αυξήσεις επιτοκίων της 
ΕΚΤ θα έχουν θετικό αποτύπω-
μα στα μεγέθη τους.

Οπως επισημαίνει η JP 
Morgan, η επιθετική στροφή 
της ΕΚΤ έχει μετατοπίσει την 
εστίαση των επενδυτών στα κε-
φάλαια των τραπεζών και την 
πορεία του καθαρού επιτοκια-
κού κόστους. Με την απόδο-
ση του ελληνικού 10ετούς να 
κινείται κοντά στο 2,5% από 
0,9% τον Σεπτέμβριο του 2021 
και το spread έναντι της Γερ-
μανίας στο 2,2% από 1,1%, η 
JP Morgan εκτιμά ότι ο αρνη-
τικός αντίκτυπος στους κεφα-
λαιακούς δείκτες CET1 των ελ-
ληνικών τραπεζών φτάνει τις 
40 μονάδες βάσης. Υπολογίζει 
ότι τη μεγαλύτερη επίπτωση 
θα έχει η Eurobank στις 70 μ.β. 
και τη χαμηλότερη η Εθνική 
στις 10 μ.β.

Από την πλευρά της η 
Morgan Stanley εκτιμά πως 
μια διεύρυνση του spread των 
ομολόγων κατά 50 μ.β., έχει 
μικρή επίπτωση στους κεφα-
λαιακούς δείκτες CET1 των ελ-
ληνικών τραπεζών, της τάξης 
των 7-12 μ.β.

Οι οικονομολόγοι της JP 
Morgan αναμένουν την πρώ-
τη αύξηση των επιτοκίων της 
ΕΚΤ τον ∆εκέμβριο με τρεις επι-
πλέον αυξήσεις 25 μ.β. το επό-
μενο έτος. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 
σχετικά υψηλή έκθεση στην 

αύξηση των επιτοκίων, αν και 
τα πολύ χαμηλά επίπεδα των 
επιτοκίων σημαίνουν ότι το 
όφελος θα γίνει πιο ορατό με-
τά τις πρώτες αυξήσεις κατά 
50-100 μ.β.

Με βάση τις αυξήσεις που 
αναμένει για το 2022-2023, η JP 
Morgan υπολογίζει αύξηση 8%-
11% στα κέρδη ανά μετοχή των 
ελληνικών τραπεζών το 2024, 
προσθέτοντας κατά μέσο όρο 
70 μονάδες βάσης στην απόδο-

ση ιδίων κεφαλαίων ROTE. Αυ-
τό μπορεί να αντισταθμίσει με 
βιώσιμο τρόπο την πίεση στα 
κεφάλαια μεσοπρόθεσμα, με 
δυνατότητα πρόσθετου οφέ-
λους από πιθανές περαιτέρω 
αυξήσεις επιτοκίων το 2024.

Οι αυξήσεις επιτοκίων ενι-
σχύουν το θετικό story της 
ανάπτυξης των ελληνικών 
τραπεζών, αναφέρουν από την 
πλευρά τους οι αναλυτές της 
Morgan Stanley. 

Κάθε 50 μ.β. αύξησης στα 
επιτόκια προσθέτει 2% στα κα-
θαρά έσοδα από τόκους για την 
Alpha Bank και την Πειραιώς 
και 4% για τη Eurobank, κά-
τι που μεταφράζεται σε θετι-
κή επίπτωση 6%, 8% και 10% 
αντίστοιχα για τη χρήση 2023. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Διαχειρίσιμη από
τις τράπεζες η αύξηση
του κόστους δανεισμού

Υψηλή ανάπτυξη για την Ελλάδα
το 2021 και το 2022 «βλέπει» η Ε.Ε.
Αύξηση ΑΕΠ 4,9% αναμένεται φέτος, στο 8,5% θα διαμορφωθεί για το 2021

Περιορισμένη 
επίπτωση
στους κεφαλαιακούς 
δείκτες βλέπει 
η JP Morgan.

Η πανδημία εξακο-
λουθεί να απειλεί
τον τουρισμό
και οι ακριβές πρώτες 
ύλες την παραγωγή, 
τονίζει η Κομισιόν.
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Μπορεί η Ελλάδα να παραμένει 
ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες 
χώρες-προορισμούς για τους 
Ευρωπαίους ταξιδιώτες για το 
πρώτο εξάμηνο του 2022, ωστό-
σο εμφανίζεται να έχει διολι-
σθήσει κατά μία θέση σε σχέ-
ση με την κατάταξή της την 
αντίστοιχη περυσινή χρονική 
στιγμή. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία 
και Γερμανία προηγούνται, ενώ 
πάρα πολύ κοντά στη χώρα μας 
βρίσκεται πλέον η Κροατία.

Σε κάποιες συγκεκριμένες 
αγοράς, όπως η Βρετανία και η 
Γαλλία, η Ελλάδα διατηρεί την 
τέταρτη θέση στο top 5 των 
προτιμώμενων προορισμών, 
όχι όμως για τους Γερμανούς, 
τους Ιταλούς, τους Βέλγους, 
τους Πολωνούς και τους Αυ-
στριακούς. Τα στοιχεία αυτά 
προκύπτουν από την τελευταία 
έρευνα της European Travel 
Commission, δηλαδή της ευ-
ρωπαϊκής ένωσης των οργανι-
σμών τουρισμού, που διενήρ-
γησε η Mindhaus.

Αν και τα συγκεκριμένα δε-
δομένα αφορούν προθέσεις τα-
ξιδιών για το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, γεγονός που σημαί-
νει πως κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες η Ελλάδα μπορεί να 
ανέβει μία ή και δύο θέσεις ως 
κορυφαίος καλοκαιρινός προο-
ρισμός, είναι πλέον δεδομένο 
πως διαμορφώνεται ένα ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον και μάλιστα με χώρες-κο-
λοσσούς. 

«Ο ελληνικός τουρισμός δεν 
έχει την πολυτέλεια να εφη-
συχάζει», σημειώνει μιλώντας 

στην «Κ» ο Θεόφιλος Κυρα-
τσούλης, γενικός διευθυντής 
της Mindhaus, η οποία διενερ-
γεί τις έρευνες αυτές για λογα-

ριασμό της European Travel 
Commission. «Η διάθεση για 
διεθνή ταξίδια το 2022 συνε-
χίζει μεν να ανακάμπτει, όμως 
ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα από 
χώρες της περιοχής μας όπως 
η Κροατία, έχει ενταθεί σημα-
ντικά», εξηγεί και προσθέτει ότι 
«ενώ το 2021 η αίσθηση υγεί-
ας και ασφάλειας ήταν βασι-
κός παράγοντας επιλογής προ-
ορισμού, φέτος οι ταξιδιώτες 
έχουν άλλες προτεραιότητες, 
οπότε το επόμενο τετράμηνο 
είναι κρίσιμο και πρέπει η Ελ-
λάδα να κάνει δράσεις που θα 

ξαναθυμίσουν τα τουριστικά 
της πλεονεκτήματα, προκει-
μένου να διατηρήσει τη θέση 
της έναντι άλλων γειτονικών 
προορισμών».

Σε κάθε περίπτωση, περισ-
σότεροι από τους μισούς Ευ-
ρωπαίους (61%) παραμένουν 
αισιόδοξοι για τα ταξίδια με-
ταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 
2022, επιδεικνύοντας επιμονή 
παρά τη διαταραχή που προ-
καλεί ακόμα η «Ομικρον». Πα-
ράλληλα, η πρόθεση να μείνουν 
περισσότερο και να ξοδέψουν 
περισσότερα ενώ βρίσκονται 
στον επιλεγμένο προορισμό εί-
ναι άλλη μία σαφής τάση μετα-
ξύ των ταξιδιωτών. Αυτό σχε-
τίζεται και με την αυξανόμενη 
επιθυμία για ταξίδια στις αρχές 
του καλοκαιριού. 

Η προτίμηση για ταξίδια άνω 
των 10 διανυκτερεύσεων αυξά-
νεται κατά 38% σε σύγκριση 
με την προηγούμενη έρευνα, 
ενώ το ποσοστό των ταξιδιω-
τών που σχεδιάζουν να ξοδέ-
ψουν περισσότερα από 2.000 
ευρώ αυξάνεται κατά 31%, ει-
δικά μεταξύ εκείνων με ταξι-
διωτικά σχέδια για τον Μάιο ή 
τον Ιούνιο του 2022. Τα ταξί-
δια αναψυχής παραμένουν η 
κορυφαία επιλογή για το 63% 
των «έτοιμων για ταξίδι» Ευ-
ρωπαίων. Ταυτόχρονα, όμως, 
τα επαγγελματικά ταξίδια για 
πρώτη φορά από το φθινόπωρο 
του 2020 δείχνουν επίσης ση-
μάδια βελτίωσης. Τους επόμε-
νους μήνες, το 15% των ερωτη-
θέντων αναμένει να ταξιδέψει 
για επαγγελματικούς λόγους ή 
να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις 
και συνέδρια.

H έρευνα της Mindhaus αφορά το πρώτο εξάμηνο, κάτι που σημαίνει 
πως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η Ελλάδα μπορεί να ανέβει μία ή και 
δύο θέσεις ως κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός.

Α
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Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η νέα πρόεδρος της Ενωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελί-
να Τραυλού, αμέσως μετά την 
ομόφωνη εκλογή της από το 
νέο διοικητικό συμβούλιο, δή-
λωσε πως «θέλω να εκφράσω 
την ευγνωμοσύνη μου για την 
τιμή να εκλεγώ ομόφωνα πρό-
εδρος της Ενωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών. Η εμπιστοσύνη 
όλων με γεμίζει περηφάνια, 
αλλά κυρίως ταπεινότητα, σε-
βασμό κι ευθύνη ως προς την 
αποστολή μου. Ευχαριστώ ιδι-
αίτερα τον απερχόμενο πρόε-
δρό μας, Θεόδωρο Βενιάμη, για 
την πολυετή, συνεπή, πολυε-
πίπεδη και διεθνώς αναγνω-
ρισμένη προσφορά του στην 
ελληνική ναυτιλία και στο κοι-
νωνικό αποτύπωμά της, μέσω 
της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Μπροστά 
μας έχουμε πολλές και μεγάλες 
προκλήσεις. Προχωράμε ενω-
μένοι και προσηλωμένοι στον 
στόχο μας. Εναν στόχο εθνικό, 
έναν στόχο παγκόσμιο: να προ-
ασπίζουμε τα επιτεύγματα της 
ελληνικής ναυτιλίας».

Στην τακτική γενική συνέ-
λευση των μελών της ΕΕΕ που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Φε-
βρουαρίου στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών, έγιναν οι αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη νέας 
διοίκησης τριετούς θητείας. 
Το νεοεκλεγέν διοικητικό συμ-
βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα 
10 Φεβρουαρίου στα γραφεία 
της ΕΕΕ και εκτός από τη νέα 
πρόεδρο Μελίνα Τραυλού εξέ-
λεξε και αντιπροέδρους τους 
Χανδρή ∆. Μιχαήλ και Λαιμό 
Ν. Αντώνιο-Θωμά, γραμματείς 
τους Φαφαλιό Ι. ∆ημήτριο και 
Βενιάμη Θ. Νικόλαο, ταμία τον 
Ιωάννη Α. Ξυλά και αναπλη-
ρωτή του τον Κωνσταντίνο Ι. 
Καρούση. 

Το υπόλοιπο ∆.Σ. απαρτίζε-
ται από τους εκλεγέντες την 

Τετάρτη, Αγγελικούση Ι. Μα-
ρία, Αγγελόπουλο Κ. Γεώργιο, 
Γιουρούκο ∆. Γεώργιο, ∆ράγνη 
Π. Ιωάννη, Ευσταθίου Α. Φί-
λιππο, Κανελλάκη Χ. Φραγκί-
σκο, Καραγεωργίου Κ. Γεώργιο, 
Κουμάνταρο Γ. Ιωάννη, Κού-
στα ∆. Ιωάννη, Κωνσταντα-
κόπουλο Β. Κωνσταντίνο, Λε-
κανίδη ∆. Στέφανο, Λιβανό Σ. 
Γεώργιο, Λύρα Κ. Ιωάννη, Μα-
ρινάκη Μ. Ευάγγελο, Μαρτίνο 
Κ. Νικόλαο, Νομικό Α. Μάρκο, 
Οικονόμου Χ. Γεώργιο, Παληού 
Σ. Σεμίραμι, Παπαγιαννόπου-
λο Α. Βασίλειο, Παππά Π. Αλέ-
ξανδρο, Προκοπίου Γ. Ιωάννα, 
Σαρακάκη ∆. ∆ημήτριο Φραγκί-
σκο και Φραγκίστα Α. Μαρία. 

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο Δ.Σ. της Ενωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών

Εντείνεται ο ευρωπαϊκός
ανταγωνισμός για τον τουρισμό
Πέμπτος προορισμός η Ελλάδα, πίσω από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία

Η χώρα παραμένει 
αρκετά ψηλά 
στις προτιμήσεις 
των τουριστών 
από τη Βρετανία 
και τη Γαλλία.

ΙΝ
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Η νέα πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Μελίνα 
Τραυλού.

Συστάσεις προς τις υπερχρεω-
μένες χώρες της Ευρωζώνης, 
με πρώτο προφανή παραλή-
πτη την Ελλάδα, για επιστρο-
φή στη δημοσιονομική εξυγί-
ανση, μόλις σταθεροποιηθεί 
η ανάκαμψη, απηύθυνε το 
∆ΝΤ σε έκθεσή του, την ίδια 
ώρα που οι αποδόσεις και τα 
spread των ελληνικών ομολό-
γων σημείωναν απότομη αύ-
ξηση, ενόψει της πιθανής συ-
σταλτικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Σε μια παράλληλη υπόδει-
ξη, ο επικεφαλής της απο-
στολής της ΕΚΤ στην Ελλά-
δα, Μ. Μπίστερμπος, τόνισε 
στο Bloomberg ότι η Ελλάδα 
πρέπει να συνεχίσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις ακόμη και μετά το 
τέλος της ενισχυμένης επο-
πτείας. «Η διαδικασία ανάκτη-
σης της επενδυτικής βαθμίδας 
μπορεί να υποστηριχθεί από 
μια συνεπή στρατηγική αντι-
μετώπισης των ανισορροπιών 
που παραμένουν στην ελλη-
νική οικονομία», είπε.

Το αναλογικά βαρύτερο, σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώ-
ρες, πλήγμα που δέχθηκαν τα 
ελληνικά ομόλογα τις προη-
γούμενες ημέρες, υπενθύμι-
σε πόσο ευάλωτη παραμένει 
η πλέον υπερχρεωμένη χώρα 
της Ευρωζώνης και η μόνη 
που δεν διαθέτει επενδυτι-
κή βαθμίδα. Ετσι, αποκτούν 
σημασία επισημάνσεις όπως 
αυτές του ∆ΝΤ στην έκθεσή 
του για τις «Πολιτικές της 
Ευρωζώνης» και στην οποία 
έκανε χθες ειδική αναφορά ο 
Αλφρεντ Κάμερ, διευθυντής 
Ευρωπαϊκού Τμήματος του 
Ταμείου σε εκδήλωση του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ειδι-
κά οι υπερχρεωμένες χώρες 
πρέπει να αρχίσουν να χτί-
ζουν δημοσιονομικά μαξιλά-
ρια και οι στρατηγικές δημο-
σιονομικής εξυγίανσης πρέπει 
να παρουσιαστούν τώρα.

Με άλλα λόγια, από την 
Ελλάδα αναμένεται να πα-
ρουσιαστεί άμεσα μια απο-
φασιστική στρατηγική δημο-
σιονομικής εξυγίανσης, κάτι 
που συμβαδίζει με τα μηνύ-
ματα αναλυτών της αγοράς 
ότι αυτή την ώρα η άσκηση 
μιας συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής είναι πιο σημαντική 
από ποτέ. Σύμφωνα με οικο-
νομική πηγή, στην αγορά επι-
κρατεί προβληματισμός γιατί 
η Ελλάδα, αν και η πιο υπερ-
χρεωμένη χώρα, εφάρμοσε 
την πιο επεκτατική πολιτική, 
διευρύνοντας το έλλειμμά της 
και συνέχισε να το κάνει έως 
ένα βαθμό και φέτος. Την ίδια 
ώρα, πλησιάζει και η στιγμή 
πολιτικού ρίσκου λόγω των 
εκλογών, που συνεπάγονται 
συνήθως δημοσιονομική χα-
λάρωση, με παροχές, αλλά και 
πιθανότητα αδυναμίας σχη-
ματισμού κυβέρνησης λόγω 
εκλογικού νόμου. Οπως επι-
σημαίνει η πηγή, παρά το γε-
γονός ότι η Ελλάδα έχει εξα-
σφαλίσει σταθερό επιτόκιο 
για το μεγαλύτερο μέρος του 
χρέους της, δεν είναι δύσκο-
λο να «κλειδωθεί» εκτός αγο-
ρών, αν αυξηθεί απότομα το 
κόστος δανεισμού της.

Το ∆ΝΤ στην έκθεσή του 
επισημαίνει ότι μια ταχύτε-
ρη από την αναμενόμενη 
σύσφιγξη νομισματικής πο-
λιτικής  (σ.σ. όπως αυτή που 
άφησε να εννοηθεί ως πιθανή 

η κ. Λαγκάρντ την περασμέ-
νη Πέμπτη) θα επιβραδύνει 
την ανάκαμψη και θα αυξή-
σει το κόστος εξυπηρέτησης 
του χρέους, αυξάνοντας τις 
χρηματοδοτικές προκλήσεις 
των υπερχρεωμένων χωρών.

Η σύσταση του ∆ΝΤ είναι 
να δεσμευτούν για τα πλάνα 
εξυγίανσής τους από τώρα οι 
υπερχρεωμένες χώρες, προ-
κειμένου να ανακόψουν εν-
δεχόμενες επιθετικές κινή-
σεις των αγορών. «Η κρίση», 
σημειώνει, «συρρίκνωσε τον 
ήδη περιορισμένο δημοσιονο-
μικό χώρο για κάποιες υπερ-
χρεωμένες χώρες, τις οποίες 
κατέστησε πιο ευάλωτες σε 
μελλοντικά σοκ. Οι χώρες αυ-
τές πρέπει να διαμορφώσουν 
αξιόπιστα σχέδια προσαρμο-
γής τώρα, και να είναι έτοι-
μες να τα εφαρμόσουν μόλις 
η επεκτατική φάση δρομο-
λογηθεί. Οποιαδήποτε υστέ-
ρηση λόγω περιορισμού των 
δαπανών από ίδιους πόρους, 
μπορεί να αντισταθμιστεί εν 
μέρει από τους πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης».

Επιπλέον, το ∆ΝΤ επιση-
μαίνει ότι πρέπει να συμφω-
νηθούν μεταβατικοί δημοσι-
ονομικοί κανόνες μέχρις ότου 
εφαρμοσθεί το νέο Σύμφωνο 
Σταθερότητας, καθώς ενδεχό-
μενη εφαρμογή των υφιστά-
μενων κανόνων θα  απαιτήσει 
υπερβολικές και αντιπαραγω-
γικές περικοπές από τις υπερ-
χρεωμένες χώρες. Σε ό,τι αφο-
ρά τις αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν στο σύμφωνο, το Τα-
μείο τάσσεται υπέρ ενός κα-
νόνα που θα βασίζεται στην 
αύξηση των δαπανών, με 
«άγκυρα» χρέους.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η απότομη αύξηση
του κόστους δανει-
σμού είναι εύκολο να 
«κλειδώσει» την Ελλά-
δα εκτός αγορών, προ-
ειδοποιούν αναλυτές.

Ωρα επιστροφής σε δημοσιονομική
πειθαρχία, προειδοποιεί το ΔΝΤ
Μήνυμα προς υπερχρεωμένες χώρες για αποφυγή επιθέσεων από τις αγορές

Περιβαλλοντικό τέλος που φθά-
νει έως και τις 3.000 ευρώ επι-
βάλλει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας στα 
εισαγόμενα μεταχειρισμένα 
οχήματα, ανάλογα με τα πρό-
τυπα εκπομπών καυσαερίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την τροπολογία, εκτός από το 
τέλος ταξινόμησης επιβάλλεται 
έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος 
3.000 ευρώ για εισαγόμενα με-
ταχειρισμένα αυτοκίνητα που 
υπάγονται στις εκ κατασκευ-
ής προδιαγραφές ευρωπαϊκών 
προτύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 4. Οσον αφορά τα 
εισαγόμενα οχήματα που υπά-
γονται στις εκ κατασκευής προ-
διαγραφές ευρωπαϊκών προ-
τύπων εκπομπών καυσαερίων 
Euro 5a και Euro 5b επιβάλλε-
ται επίσης τέλος 1.000 ευρώ.

Αντίθετα, δεν υπάρχει υπο-
χρέωση καταβολής περιβαλ-
λοντικού τέλους για τα αυτο-
κίνητα που υπάγονται στις 
εκ κατασκευής προδιαγραφές 
ευρωπαϊκών προτύπων εκπο-
μπών καυσαερίων Euro 5b, για 
τα οποία έχει υποβληθεί δήλω-
ση άφιξης οχήματος ή δηλωτι-
κά εισαγωγής. 

Οπως προκύπτει από τη σχε-
τική διάταξη, απαγορεύεται η 
ταξινόμηση οχημάτων που 
υπάγονται στις εκ κατασκευ-
ής προδιαγραφές ευρωπαϊκών 
προτύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 3, 2 και 1 ή εφόσον 
δεν υπάγονται σε προδιαγρα-
φές ευρωπαϊκού προτύπου εκ-
πομπών ρύπου συμβατικής τε-
χνολογίας και για τα οποία δεν 
αποδεικνύονται οι εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα. Επίσης, 

από την καταβολή του περιβαλ-
λοντικού τέλους εξαιρούνται 
και όσα αυτοκίνητα ή φορτηγά 
Euro 5b έχουν δήλωση άφιξης 
οχήματος ή δηλωτικά εισαγω-
γής τα οποία έχουν υποβληθεί 
έως την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της σχετικής τροπολογίας.

Ειδικότερα:
α) Επιβάλλεται, επιπλέον του 
τέλους ταξινόμησης, έκτακτο 
περιβαλλοντικό τέλος:
– 3.000 ευρώ εφόσον τα οχή-
ματα υπάγονται στις εκ κατα-
σκευής προδιαγραφές ευρω-
παϊκών προτύπων εκπομπών 
καυσαερίων Euro 4.

– 1.000 ευρώ εφόσον τα οχήμα-
τα υπάγονται στις εκ κατασκευ-
ής προδιαγραφές ευρωπαϊκών 
προτύπων εκπομπών καυσαε-
ρίων Euro 5a και Εuro 5b.
β) Απαγορεύεται η ταξινόμη-
ση εφόσον υπάγονται στις εκ 
κατασκευής προδιαγραφές ευ-
ρωπαϊκών προτύπων εκπομπών 
καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, ή 
μεταγενέστερες τροποποιητι-
κές αυτών, ή εφόσον δεν υπά-
γονται σε προδιαγραφές ευρω-
παϊκού προτύπου εκπομπών 
ρύπων (Euro) συμβατικής τε-
χνολογίας και για τα οποία δεν 
αποδεικνύονται οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

Εκτακτο περιβαλλοντικό
τέλος για εισαγόμενα
μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Θα φθάνει
έως τις 3.000 ευρώ, 
ανάλογα με
τα πρότυπα εκπομπών 
καυσαερίων.

Oι υπερχρεωμένες χώρες πρέπει 
να αρχίσουν  να χτίζουν δημοσιο-
νομικά μαξιλάρια και οι στρατηγικές 
δημοσιονομικής εξυγίανσης πρέπει 
να παρουσιαστούν τώρα, τόνισε ο 
διευθυντής ευρωπαϊκού τμήματος 
του ∆ΝΤ, Αλφρεντ Κάμερ.

ΕΡ
Α
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Τον κίνδυνο απώλειας αγορών 
και αύξησης των τιμών από τις 
υπέρογκες αυξήσεις του κό-
στους ενέργειας, των πρώτων 
υλών, των ενδιάμεσων προϊό-
ντων και του κόστους μεταφο-
ράς στη βιομηχανία επισημαίνει 
έρευνα του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) στην 
οποία συμμετείχε ένα δείγμα 
142 επιχειρήσεων από όλους 
τους κλάδους της μεταποίησης 
και διεξήχθη το διάστημα από 
25 Ιανουαρίου μέχρι και 7 Φε-
βρουαρίου 2022. 

Σύμφωνα με την έρευνα, 
το 88% των επιχειρήσεων έχει 
δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια 
ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο από 40%. Παράλληλα, οι 
αυξήσεις στα τιμολόγια ενέρ-
γειας έχουν αυξήσει σε ποσο-
στό από 20% έως 40% το κόστος 
παραγωγής για περισσότερες 
από μία στις πέντε επιχειρήσεις, 
τις τιμές πρώτων υλών για μία 
στις τρεις επιχειρήσεις, τις τιμές 
των ενδιάμεσων προϊόντων για 
μία στις τέσσερις επιχειρήσεις 
και τις δαπάνες μεταφοράς προ-
ϊόντων για μία στις πέντε επι-
χειρήσεις.

Περισσότερες από τρεις στις 
δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν 
έχουν μετακυλήσει τις αυξή-
σεις στους πελάτες τους, ενώ 
περισσότερες από πέντε στις 
δέκα (57%) το έχουν μετακυ-
λήσει. Με τις προβλέψεις των 
επιχειρήσεων σε σχέση με τις 
τιμές ενέργειας το επόμενο 
εξάμηνο να είναι δυσοίωνες, 
οι ανησυχίες επικεντρώνονται 

στις επιπτώσεις στις πωλήσεις, 
στις εξαγωγές και στα κέρδη, 
προβλέποντας μειώσεις από 
10% έως 20%. Μία στις πέντε 
επιχειρήσεις αναμένει μείωση 
πωλήσεων και μία στις τέσσε-
ρις, μειώσεις στις εξαγωγές αλ-

λά και στα κέρδη. Ο πρόεδρος 
του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, 
με αφορμή την έρευνα, επιση-
μαίνει ότι είναι «προφανής ο 
κίνδυνος απώλειας σημαντικών 
αγορών του εξωτερικού, με αρ-
νητικές συνέπειες στη βιωσι-
μότητα των επιχειρήσεων και 
φυσικά στη διατήρηση των υφι-
στάμενων θέσεων εργασίας».

Για να μην επαληθευθούν 
οι δυσοίωνες προβλέψεις των 
επιχειρήσεων, ο ΣΒΕ προτείνει 
στην κυβέρνηση μέτρα άμεσης 
εφαρμογής και συγκεκριμένες 
θεσμικές παρεμβάσεις ενεργει-
ακής πολιτικής. Συγκεκριμένα, 
εισηγείται την άμεση ενίσχυση 

των ενεργοβόρων βιομηχανι-
ών με επιδότηση που θα είναι 
προσαρμοσμένη ανά επαγγελ-
ματικό κλάδο, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του ενεργειακού κό-
στους στη λειτουργία τους, τη 
θεσμοθέτηση διαδικασίας εξό-
φλησης λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος σε περισσότερες 
από έξι άτοκες δόσεις, σταθερά 
τιμολόγια για τους μικρούς κα-
ταναλωτές και θεσμοθέτηση 
της διάθεσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που παράγεται από ΑΠΕ 
με διμερή συμβόλαια.

Οσον αφορά τις θεσμικές 
παρεμβάσεις, ο ΣΒΕ προτείνει, 
μεταξύ άλλων, την επανεξέτα-
ση του ενεργειακού μείγματος 
της χώρας, ώστε να επιτυγχά-
νονται οι χαμηλότερες δυνατές 
τιμές, επίσπευση του θεσμικού 
πλαισίου για την αποθήκευση, 
αναβάθμιση των υποδομών του 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ώστε να υπάρ-
χει δυνατότητα υποδοχής και 
διανομής νέας παραγωγής που 
μπορεί να παραχθεί από τη βιο-
μηχανία με τη χρήση φωτοβολ-
ταϊκών, καθώς και θεσμοθέτηση 
προγραμμάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας ειδικά για τη βιομη-
χανία. 

Προτείνει, επίσης, ένα πρό-
γραμμα επιδότησης εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκών για 
επιχειρήσεις που υιοθετούν τη 
διαδικασία net metering και τον 
σχεδιασμό ενός προγράμματος 
υποστήριξης του πράσινου με-
τασχηματισμού των εγχώριων 
μεταποιητικών επιχειρήσεων, 
το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνι-
κό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Για το 88% των επι-
χειρήσεων οι λογα-
ριασμοί ρεύματος 
είναι αυξημένοι άνω 
του 40%, σύμφωνα 
με έρευνα του ΣΒΕ.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων δέκα ετών διαμορφώ-
θηκε το 2021 ο μέσος ετήσιος 
δείκτης βιομηχανικής παρα-
γωγής, με την ελληνική μετα-
ποίηση να αξιοποιεί σε πολύ 
σημαντικό βαθμό την επανεκ-
κίνηση της παγκόσμιας οικονο-
μίας έπειτα από την πολύμηνη 
αναστολή των οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων 
που προκάλεσε το ξέσπασμα 
της πανδημίας το 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δεί-
κτης βιομηχανικής παραγωγής 
ενισχύθηκε τον ∆εκέμβριο του 
2021 κατά 8,1% σε σύγκριση 
με τον ∆εκέμβριο του 2020. Ο 
ρυθμός ανάπτυξης της βιομη-
χανικής παραγωγής υποχώρησε 
ελαφρώς σε σύγκριση με τις επι-
δόσεις που σημειώνονταν από 
τον Ιούλιο του 2021 κι έπειτα. 
Το γεγονός, ωστόσο, ότι παρέ-
μεινε σε υψηλά επίπεδα και τον 
∆εκέμβριο είχε ως αποτέλεσμα 
ο μέσος ετήσιος δείκτης βιο-
μηχανικής παραγωγής να δια-
μορφωθεί το 2021 στις 115,82 
μονάδες, αυξημένος κατά 9,9% 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του 2020. Αποτελεί δε η 
επίδοση του 2021 την υψηλότε-
ρη που έχει καταγραφεί από το 
2010 (119,81 μονάδες).

Κατά τη σύγκριση των δει-
κτών του ∆εκεμβρίου 2021 
με τους αντίστοιχους δείκτες 
του ∆εκεμβρίου 2020, η με-
γαλύτερη ποσοστιαία αύξη-
ση καταγράφηκε στον κλάδο 
μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυ-
μουλκούμενων (112,1%), ενώ η 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μείω-

ση κατεγράφη στους κλάδους 
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, 
άντλησης αργού πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, υποστη-
ρικτικών δραστηριοτήτων εξό-
ρυξης (25,7%). Αλλοι κλάδοι 
στους οποίους κατεγράφη υψη-
λή αύξηση της παραγωγής σε 
ετήσια βάση είναι οι ακόλου-
θοι: βιομηχανία δέρματος και 
δερματίνων ειδών (94,6%), βι-
ομηχανία ένδυσης (84%), κα-
τασκευή ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών (39,8%), κατασκευή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

(25,4%), βιομηχανία ξύλου και 
κατασκευής προϊόντων από 
ξύλο και φελλό (20,9%), επι-
σκευή και εγκατάσταση μηχα-
νημάτων εξοπλισμού (19,1%), 
ποτοποιία (16,6%), παραγωγή 
προϊόντων καπνού (12,1%), κα-
τασκευή επίπλων (10,9%). Ο 
μεγαλύτερος κλάδος της ελλη-
νικής βιομηχανίας, μετά τον 
κλάδο των πετρελαιοειδών, ο 
κλάδος των τροφίμων, σημείω-
σε αύξηση της παραγωγής τον 
∆εκέμβριο του 2021 σε σύγκρι-
ση με τον ∆εκέμβριο του 2020 
κατά 7,7%. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ακόμη και σε σχέση με τον 
Νοέμβριο του 2021 ο δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής αυ-
ξήθηκε κατά 1,9% τον ∆εκέμ-
βριο του 2021.

Σε υψηλό δεκαετίας
ο δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής το 2021

Κίνδυνος απώλειας ξένων αγορών
εξαιτίας της ακριβής ενέργειας
Συμπαρασύρει τιμές πρώτων υλών, μεταφορικών, «ψαλιδίζοντας» την ανταγωνιστικότητα

Η ελληνική μεταποίη-
ση αξιοποίησε σε πολύ 
σημαντικό βαθμό την 
επανεκκίνηση της πα-
γκόσμιας οικονομίας.Με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τις τιμές ενέργειας 

το επόμενο εξάμηνο να είναι δυσοίωνες, οι ανησυχίες επικεντρώνονται 
στις επιπτώσεις στις πωλήσεις, στις εξαγωγές και στα κέρδη, αναμένο-
ντας μειώσεις από 10% έως 20%, αναφέρεται στην έκθεση του ο ΣΒΕ.
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Στο 3,5% αναμένεται να κυμαν-
θεί κατά μέσον όρο ο πληθωρι-
σμός στην Ευρωζώνη το 2022 
(και στο 3,9% για την Ε.Ε.), ενώ 
το 2023 αναμένεται να μειωθεί 
στο 1,7% (1,9% στην Ε.Ε.), σύμ-
φωνα με τις χειμερινές προβλέ-
ψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, που παρουσιάστηκαν από 
τον επίτροπο Οικονομίας, Πάο-
λο Τζεντιλόνι. Η πρόβλεψη για 
το 2023 επαναφέρει την αύξηση 
των τιμών εντός του καταστατι-
κού στόχου της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας και ενισχύει 
τα επιχειρήματα όσων αντιστέ-
κονται στις πιέσεις για αύξηση 
των επιτοκίων στους επόμενους 
μήνες. Υπενθυμίζεται πάντως ότι 
στις φθινοπωρινές προβλέψεις 
της Κομισιόν τον περασμένο Νο-
έμβριο τα αντίστοιχα νούμερα 
ήταν μόλις 2,2% για το 2022 και 
1,4% για το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat για τον Ιανουάριο, ο 
πληθωρισμός σε ετήσια βάση 
στην Ευρωζώνη έχει φτάσει στο 
επίπεδο-ρεκόρ του 5,1%. Για το 
2021 συνολικά κυμάνθηκε με-
σοσταθμικά στο 2,6% για την 
Ευρωζώνη και στο 2,9% για την 
Ε.Ε. Η Κομισιόν προβλέπει ότι 
θα παραμείνει στο 4,8% κατά 

μέσον όρο στο α΄ τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους στην Ευρωζώ-
νη και δεν θα πέσει κάτω από το 
3% πριν από το γ΄ τρίμηνο. Στο 
δ΄ τρίμηνο του 2022 προβλέπε-
ται ότι θα κυμανθεί στο 2,1%.

Οπως ανέφερε στη συνέντευ-
ξη Τύπου όπου παρουσίασε τα 
βασικά ευρήματα της έκθεσης 
της Κομισιόν ο κ. Τζεντιλόνι, οι 
προβλέψεις για τον πληθωρισμό 
ενδέχεται να αναθεωρηθούν 
ανοδικά «αν οι πιέσεις στο κό-
στος μετακυλιστούν από τους 
παραγωγούς στους καταναλω-
τές σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τον αναμενόμενο, το οποίο θα 
αύξανε την πιθανότητα ισχυ-
ρών δευτερογενών επιπτώσε-
ων [second-round effects]» (σ.σ. 
αύξηση μισθών χωρίς αντίστοι-
χη αύξηση παραγωγικότητας). 
«Προς το παρόν δεν έχουμε 
δει κάποια αξιοσημείωτη ανο-
δική τάση στο μισθολογικό κό-
στος», σημείωσε.

Η παρατεταμένη ενίσχυση 
των πληθωριστικών πιέσεων 
έχει οδηγήσει σε αλλαγή στάσης 
της ΕΚΤ. Η Κριστίν Λαγκάρντ, 
που μέχρι πρότινος απέκλειε το 
ενδεχόμενο αύξησης των επιτο-
κίων εντός του 2022, την περα-
σμένη εβδομάδα άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο. Ο νέος διοικη-
τής της Bundesbank, Χοακίμ 
Νάγκελ, σε συνέντευξή του που 

δημοσιεύθηκε χθες στην εφημε-
ρίδα Die Zeit δηλώνει ότι «αν η 
εικόνα [του πληθωρισμού] δεν 
αλλάξει έως τον Μάρτιο, θα υπο-
στηρίξω την ομαλοποίηση της 
νομισματικής πολιτικής» (μια 
σαφής νύξη ότι θα πιέσει για 
αύξηση επιτοκίων).

Ανησυχία για τη διαχείρι-
ση της νομισματικής πολιτι-

κής στην Ευρωζώνη δημιουρ-
γεί και η μεγάλη διαφορά στα 
αναμενόμενα επίπεδα του πλη-
θωρισμού σε διαφορετικές χώ-
ρες του μπλοκ. Η Λιθουανία, η 
Εσθονία και η Σλοβακία προ-
βλέπεται να ξεπεράσουν μεσο-
σταθμικά το 6% το 2022, ενώ 
σε πέντε μέλη της Ευρωζώνης 
το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι 
θα είναι κάτω από 3%.

Σε ερώτηση για την αύξηση 
του κόστους δανεισμού υπερ-
χρεωμένων χωρών όπως η Ελ-
λάδα και η Ιταλία, ο κ. Τζεντιλό-
νι παρέπεμψε στις πρόσφατες 
δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στις οποίες ανέφερε ότι «η 
όποια προσαρμογή στην πολι-
τική της ΕΚΤ θα είναι σταδια-

κή». Ο Ιταλός επίτροπος υπενθύ-
μισε ότι τα πραγματικά επιτόκια 
«εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε αρνητικά επίπεδα, κάτι το 
οποίο, σε συνδυασμό με την 
πολιτική της ΕΚΤ, υποδηλώνει 
ότι οι όροι χρηματοδότησης θα 
παραμείνουν ευνοϊκοί, ακόμα 
και για χώρες με υψηλό χρέος». 
Αυτό, πρόσθεσε, «δεν σημαίνει 
ότι το πρόβλημα του υψηλού 
χρέους δεν υφίσταται – απλώς 
ότι δεν έχει άμεσες επιπτώσεις 
στους όρους χρηματοδότησης».

Η Κομισιόν προβλέπει αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 4% φέτος 
στην Ευρωζώνη (έναντι 4,3% 
τον Νοέμβριο) και κατά 2,7% το 
2023 (έναντι 2,4% στην προη-
γούμενη πρόβλεψη). Για την Ε.Ε. 
προβλέπεται ανάπτυξη 4% φέ-

τος και 2,8% του χρόνου. Οπως 
ανέφερε ο κ. Τζεντιλόνι, η ανα-
ζωπύρωση της πανδημίας τους 
προηγούμενους μήνες και τα 
συνοδευτικά περιοριστικά μέ-
τρα οδήγησαν σε εξασθένηση 
της δυναμικής της ανάκαμψης. 
Ο επίτροπος αναφέρθηκε επί-
σης στον αρνητικό αντίκτυπο 
των υψηλών τιμών ενέργειας 
και των στενωπών στην εφο-
διαστική αλυσίδα, αλλά τόνισε 
ότι «τα θεμελιώδη μεγέθη [της 
ευρωπαϊκής οικονομίας] είναι 
στέρεα» και η ανάκαμψη ανα-
μένεται να ενισχυθεί εκ νέου. 
Οι πρωταθλητές της ανάπτυξης 
το 2022 αναμένεται να είναι η 
Μάλτα (6%), η Ισπανία (5,6%), 
η Πολωνία, η Πορτογαλία και η 
Ιρλανδία (5,5%).

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η αύξηση του ΑΕΠ 
εκτιμάται φέτος
στο 4%, έναντι 4,3% 
στις προβλέψεις 
του περασμένου 
Νοεμβρίου.

Υψηλό πληθωρισμό
στην Ευρωζώνη
αναμένει φέτος
η Κομισιόν

«Τα πραγματικά επιτόκια εξακολουθούν να βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα, κάτι που σε συνδυασμό με την πολιτική της ΕΚΤ υποδηλώνει ότι οι όροι χρηματοδότη-
σης θα παραμείνουν ευνοϊκοί, ακόμα και για χώρες με υψηλό χρέος», τόνισε ο επίτροπος Τζεντιλόνι σχολιάζοντας την επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. 

Προς αναστολή και για το 2023 του 
δημοσιονομικού κανόνα για το 
χρέος προσανατολίζεται η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του Politico Europe, 
επικαλούμενο προσχέδιο της δη-
μοσιονομικής καθοδήγησης για 
το 2023, που –όπως επιβεβαίω-
σε ο επίτροπος Οικονομίας Πά-
ολο Τζεντιλόνι– θα κατατεθεί 
στις αρχές Μαρτίου, η Κομισιόν 
θα εισηγηθεί να μην ισχύσει για 
την επόμενη χρονιά η υποχρέω-
ση μείωσης του χρέους κατά το 
1/20 της διαφοράς μεταξύ του 
επιπέδου χρέους προς ΑΕΠ και 
του ανώτατου ορίου του 60%.

Η ανάγκη μιας μεταβατικής 
λύσης έχει προκύψει γιατί θε-
ωρείται ειλημμένη απόφαση η 
εκπνοή της Γενικής Ρήτρας ∆ια-
φυγής με το νέο έτος (υπενθυμί-
ζεται ότι η ρήτρα ενεργοποιήθη-
κε για πρώτη φορά τον Μάρτιο 
του 2020 για να επιτρέψει στις 
χώρες της Ε.Ε. να στηρίξουν τις 

οικονομίες τους στις συνθήκες 
αναστολής της οικονομικής δρα-
στηριότητας που επέβαλε η παν-
δημία). Ωστόσο η πλήρης επα-
ναφορά των δημοσιονομικών 
κανόνων θα εξανάγκαζε πολλές 
χώρες των οποίων τα ήδη υψη-
λά χρέη αυξήθηκαν περισσότε-
ρο την τελευταία διετία, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, σε μέ-
τρα ασφυκτικής λιτότητας. Πα-
ράλληλα, έχει ξεκινήσει από τον 
περασμένο Οκτώβριο η διαδικα-
σία αναθεώρησης του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με 

σκοπό να διορθωθούν οι προ-
βληματικές πτυχές του και να 
προσαρμοστεί στις μεταπανδη-
μικές οικονομικές συνθήκες και 
στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες 
της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης.

«Οσο εκκρεμεί το αποτέλεσμα 
της αναθεώρησης της οικονομι-
κής διακυβέρνησης, η Επιτροπή 
δεν θα επιβάλλει τον κανόνα για 
τη μείωση του χρέους όπως εί-
ναι επί του παρόντος διατυπωμέ-
νος», αναφέρεται στο προσχέδιο. 
«Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνε-
χίσει να παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις σχετικά με το χρέος βάσει 
των απαιτήσεων των Συνθηκών».

Σε ομιλία του στο Πανεπιστή-
μιο Bocconi την Τρίτη, ο επίτρο-
πος Οικονομίας –και υπέρμαχος 
της δημοσιονομικής χαλάρωσης– 
επανέλαβε ότι πρέπει να αποφευ-
χθεί το λάθος της πρόωρης απο-
κατάστασης της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας που διαπράχθηκε κα-

τά την ευρωκρίση. Οι κανόνες, 
είπε, «πρέπει να αναθεωρηθούν 
ώστε τα υψηλά επίπεδα χρέους 
να μειωθούν με έναν πιο σταδι-
ακό και ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς 
να καταπνίξουν την ανάπτυξη». 
Αλλά και δημοσιονομικά γεράκια 
όπως ο εκτελεστικός αντιπρό-
εδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
έχουν σηματοδοτήσει αποδοχή 
της νέας πραγματικότητας και 
της ανάγκης το χρέος της παν-
δημίας να μην οδηγήσει σε νέα 
προγράμματα ακραίας λιτότητας.

Πλην της Ελλάδας, δείκτη 
χρέους προς ΑΕΠ άνω του 100% 
έχουν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπα-
νία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και 
η Κύπρος. Η χώρα μας, ωστό-
σο, είναι η μόνη στην οποία ο 
σχετικός δείκτης ξεπερνάει το 
200% (σύμφωνα με τις φθινοπω-
ρινές προβλέψεις της Κομισιόν, 
θα έκλεινε το 2021 στο 202,9% 
του ΑΕΠ).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Με ιλιγγιώδη ρυθμό επιταχύνεται 
πλέον ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ 
καθώς έφτασε στο 7,5% τον Ια-
νουάριο, καταγράφοντας το υψη-
λότερο επίπεδο από το 1982. Υπε-
ρέβη, έτσι, για μια ακόμη φορά τις 
προβλέψεις καθώς οι εκτιμήσεις 
των οικονομολόγων συνέκλιναν 
σε επιτάχυνση 7,2%. Πρόκειται 
βέβαια για τις αυξήσεις των τιμών 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους, 
ενώ σε μηνιαία βάση ο πληθωρι-
σμός τον Ιανουάριο ήταν 0,6%.

Οπως επισημαίνουν οι New 
York Times, πρόκειται για ιστο-
ρικό ρυθμό αύξησης των τιμών, 
μολονότι είναι μικρότερος από τις 
μηνιαίες αυξήσεις που σημειώθη-
καν στη διάρκεια του περασμένου 
έτους. Οταν, άλλωστε, αφαιρεθούν 
οι ευμετάβλητες τιμές των τροφί-
μων και των καυσίμων, που ση-
μειώνουν θεαματική αύξηση από 

μήνα σε μήνα, ο πληθωρισμός στη 
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου 
περιορίζεται στο 6%. Σχολιάζο-
ντας την εξέλιξη, το αμερικανικό 
Γραφείο Στατιστικής απέδωσε τις 
αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, 
της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά 
και της στέγης.

Οι προβλέψεις μιλούν τώρα για 
σημαντική αποκλιμάκωση των τι-
μών στο τρέχον έτος. Πολλά στε-
λέχη των εταιρειών προβλέψεων 
ευελπιστούν μάλιστα πως ο δεί-
κτης θα περιοριστεί στο 3%. Στη 
διάρκεια του περασμένου έτους, 
οι οικονομολόγοι είχαν προβλέ-

ψει επανειλημμένως πως οι τιμές 
θα αποκλιμακώνονταν, αλλά δια-
ψεύσθηκαν. Αιτία ήταν βέβαια η 
εκτόξευση της καταναλωτικής ζή-
τησης για αγαθά, που συνέπεσε 
με το έμφραγμα στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα και άρχισε 
να εξωθεί ανοδικά τις τιμές. Τους 
τελευταίους μήνες, οι πολιτικές 
ηγεσίες επιδεικνύουν μεγαλύτερη 
σύνεση και επιφυλακτικότητα σε 
ό,τι αφορά το πώς θα διαμορφωθεί 
ο πληθωρισμός, ειδικότερα επει-
δή παρατείνεται ο συνωστισμός 
και το αδιαχώρητο στα λιμάνια, 
ανεβαίνουν τα ενοίκια και οι τι-
μές στα εστιατόρια αλλά και οι μι-
σθοί κινούνται διαρκώς ανοδικά, 
και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα 
μείγμα παραγόντων που δίνει με-
γάλη ώθηση στον πληθωρισμό.

Το θέμα του πληθωρισμού απο-
τελεί μείζον πολιτικό ζήτημα για 
τον Λευκό Οίκο, καθώς η ακρί-

βεια εξαφανίζει την οικονομική 
ενίσχυση που προσέφεραν στα 
αμερικανικά νοικοκυριά οι επι-
ταγές. Παράλληλα, αποσπά το εν-
διαφέρον της κοινής γνώμης από 
τη σημαντική βελτίωση που κα-
ταγράφεται στην αγορά εργασίας 
και στις αυξήσεις των μισθών, με 
αποτέλεσμα να επικρατεί απαισι-
οδοξία μεταξύ καταναλωτών και 
να εξανεμίζεται η εμπιστοσύνη. 
Ο υψηλός πληθωρισμός ανάγκα-
σε, άλλωστε, τη Fed να εγκαταλεί-
ψει τη στάση αναμονής και την 
πολιτική στήριξης της οικονομί-
ας με την οποία επέτυχε ταχύτα-
τη ανάκαμψη της μεγαλύτερης 
οικονομίας στον κόσμο. Μεταξύ 
επενδυτών επικρατεί τώρα η πε-
ποίθηση πως η κεντρική τράπε-
ζα μπορεί να προχωρήσει ακόμη 
και σε έξι αυξήσεις των επιτοκίων 
εντός του έτους.

THE NEW YORK TIMES

Η Ε.Ε. έτοιμη να «παγώσει» και για το 2023 τον κανόνα μείωσης του χρέους

Στο 7,5% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο

Υπερέβη τις προβλέ-
ψεις – Κατεγράφη
το υψηλότερο 
επίπεδο από το 1982.

Τη νέα πραγματικότητα και την ανάγκη το χρέος της πανδημίας να μην οδηγή-
σει σε νέα προγράμματα ακραίας λιτότητας, φαίνεται να αποδέχεται και ο εκτε-
λεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Το θέμα του πληθωρισμού αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα για τον Λευκό Οί-
κο, καθώς η ακρίβεια εξαφανίζει την οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν 
στα αμερικανικά νοικοκυριά οι επιταγές.

EP
A

EP
A

Η πλήρης επαναφο-
ρά του θα εξανάγκαζε 
πολλές χώρες, μεταξύ 
των οποίων και 
η Ελλάδα, σε μέτρα 
ασφυκτικής λιτότητας.

Μέση μεταβολή 3,5% βλέπει η Ε.Ε.,

όταν τον Νοέμβριο έκανε λόγο για 2,2%
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Ανησυχία επικρατεί και πάλι με-
ταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών 
ενόψει των τεστ έναντι των κιν-
δύνων της κλιματικής αλλαγής, 
που αρχίζουν τον επόμενο μή-
να.  Οι τράπεζες ανησυχούν ότι 
η εποπτική αρχή τραπεζών της 
ΕΚΤ θα επικαλεστεί τους κινδύ-
νους  για να τους επιβάλει αυ-
στηρότερες απαιτήσεις κεφαλαι-
ακής επάρκειας και οι δηλώσεις 
υψηλόβαθμων στελεχών μάλ-
λον δικαιολογούν την ανησυχία 
τους. Εντός των ημερών πρέπει 
να υποβάλουν στην ΕΚΤ στοι-
χεία σχετικά με την έκθεσή τους 
στους κινδύνους της κλιματικής 
αλλαγής που, σύμφωνα με ομά-
δες των συμφερόντων του κλά-
δου, ίσως χρησιμοποιηθούν ως 
επιχείρημα υπέρ της αύξησης 
των κεφαλαίων τους έως και μέ-
σα στο επόμενο έτος.  Και όπως 
αναφέρουν πηγές προσκείμενες 
στον κλάδο που ζήτησαν να πα-
ραμείνουν ανώνυμες, την ανη-
συχία των τραπεζών επιτείνει 
περαιτέρω η απροθυμία της ΕΚΤ 
να δώσει διευκρινίσεις ως προς 
τις προθέσεις της.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις 
της η ΕΚΤ έχει τονίσει πως τα 
τεστ που αρχίζουν τον επόμενο 
μήνα δίνουν τόσο στις τράπεζες 
όσο και στην εποπτική αρχή την 
ευκαιρία να διαπιστώσουν πό-
σο ευάλωτος είναι ο τραπεζικός 
τομέας της Ευρωζώνης έναντι 
ακραίων καιρικών φαινομένων 
και αυστηρών νομοθεσιών σχε-

τικών με το κλίμα. ∆εν θα δημο-
σιοποιηθούν τα αποτελέσματα 
κάθε τράπεζας και η ΕΚΤ έχει 
προσπαθήσει να καθησυχάσει 
τον κλάδο ότι θα προσεγγίσει το 
θέμα κατά περίπτωση όταν θα 
αποφανθεί σχετικά με τις ανά-
γκες κεφαλαιακής ενίσχυσης. 
Εχει, όμως, παράλληλα καταστή-
σει σαφές πως σε τελική ανάλυ-
ση θα αντιμετωπίσει την κλιμα-
τική αλλαγή με τον ίδιο τρόπο 
που χειρίζεται οποιονδήποτε 
άλλο κίνδυνο για τις τράπεζες.

Τα πρώτα αποτελέσματα ανα-
μένονται τον Ιούλιο. Οι τράπε-
ζες ασκούν παρασκηνιακά πιέ-

σεις στην ΕΚΤ προκειμένου να 
μην επικαλεστεί τα αποτελέ-
σματα αυτών των τεστ για να 
επιβάλει νέους κανόνες σχετι-
κούς με την κλιματική αλλαγή.  
Αποτελεί συνήθη πρακτική των 
τραπεζών να ασκούν πιέσεις 
για να αποφύγουν τις υψηλό-
τερες απαιτήσεις κεφαλαιακής 
επάρκειας που περιορίζουν τις 
δυνατότητές τους να καταβά-
λουν μερίσματα στους επενδυ-
τές και μπόνους στα στελέχη 

τους. Μιλώντας σε δημοσιογρά-
φους, ο διευθύνων σύμβουλος 
της Deutsche Bank, Κρίστιαν 
Σούινγκ, εξέφρασε προ ημερών 
την ελπίδα πως «αυτά τα τεστ 
δεν θα χρησιμοποιηθούν για να 
επιφέρουν αλλαγές στους κανό-
νες για την κεφαλαιακή επάρ-
κεια». Από την πλευρά της, η 
ΕΚΤ υποστηρίζει πως θα εξετά-
σει «από ποιοτικής απόψεως» τα 
αποτελέσματα στο πλαίσιο των 
ερευνών της γύρω από τους κιν-
δύνους που αντιμετωπίζει κάθε 
τράπεζα.

Αυτό σημαίνει πως τα αποτε-
λέσματα μπορούν πράγματι να 
επηρεάσουν τις απαιτήσεις που 
θα θέσει σε κάθε τράπεζα μεμο-
νωμένα. Γι’ αυτό και επικρατεί 
ανησυχία μεταξύ των τραπεζών 
πως ενδέχεται να χρησιμοποιή-
σει η ΕΚΤ τα αποτελέσματα για 
να επιβάλει υψηλότερες απαι-
τήσεις από το επόμενο έτος 
και να υιοθετήσει αυστηρότε-
ρη προσέγγιση το 2024. Τα σχό-
λια υψηλόβαθμων στελεχών της 
ΕΚΤ επί του θέματος τείνουν να 
δικαιώσουν τις ανησυχίες των 
τραπεζών. Σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του στη Revue Banque, ο 
Εντουάρ Φερνάντες Μπόλο, μέ-
λος του εποπτικού συμβουλίου 
της ΕΚΤ, τόνισε πως «η ιστορία 
δεν τελειώνει με τα τεστ» και 
διευκρίνισε πως «θα τεθεί θέ-
μα κεφαλαιακής επάρκειας αν, 
για παράδειγμα, έχουμε αξιόπι-
στα στοιχεία που καταδεικνύ-
ουν πως οι τράπεζες πρέπει να 
αυξήσουν τα κεφάλαια που θα 
κρατούν».

Οι τράπεζες εκφράζουν, άλ-

λωστε, φόβους ότι κάποια μέλη 
της εποπτικής αρχής μπορεί να 
θελήσουν να εξετάσουν το θέμα 
περαιτέρω ως προς το πώς αντι-
μετωπίζουν τους κινδύνους και 
να χρησιμοποιήσουν τα τεστ ως 
εργαλείο για να τις αποτρέψουν 
από τον δανεισμό σε ρυπογόνες 
επιχειρήσεις. ∆ικαιολογεί τους 
φόβους τους πρόσφατη δήλωση 
της ΕΚΤ ότι στόχος των νέων 
τεστ θα είναι να αποτιμήσει πό-
σο έτοιμες είναι οι τράπεζες για 
να αντιμετωπίσουν οικονομικά 
και χρηματοπιστωτικά σοκ από 
την κλιματική αλλαγή. Ορισμέ-
να μέλη των ρυθμιστικών αρχών 
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι 
δεν προσπαθούν να κατευθύ-
νουν τη συμπεριφορά των τρα-
πεζών. Ο Μαρκ Μπράνσον, μέ-
λος της γερμανικής εποπτικής 
αρχής τραπεζών BaFin, όπως και 
του εποπτικού συμβουλίου της 
ΕΚΤ, δήλωσε την Τρίτη ότι «εί-
ναι σαφές πως η αποστολή του 
εποπτικού συμβουλίου αρχίζει 
και τελειώνει με τον χρηματο-
πιστωτικό κίνδυνο» .

∆εν είναι, βέβαια, μόνον η 
ΕΚΤ που προσπαθεί να αντι-
μετωπίσει τους κινδύνους που 
απειλούν τις τράπεζες από την 
κλιματική αλλαγή. Οι αμερικα-
νικές αρχές έχουν αναλάβει λι-
γότερες πρωτοβουλίες αλλά πέ-
ρυσι η Federal Reserve τόνισε 
πως στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των της είναι αποφασισμένη να 
εργαστεί για να αντιμετωπίσει 
τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που αντιπροσωπεύουν το 40% 

του παγκόσμιου ενεργητικού 
έχουν υποσχεθεί να μηδενίσουν 
μέχρι το 2050 όσες εκπομπές 
αερίων προέρχονται από τον 
δανεισμό τους.

Οπως επισημαίνει ο Μον-
σούρ Χουσαΐν, αναλυτής της 
Fitch Ratings, οι τράπεζες της 
Ευρώπης κινδυνεύουν να τους 
επιβληθούν αυστηρότεροι κα-
νόνες για την κεφαλαιακή τους 
επάρκεια αν εμφανίσουν προβλη-
ματικά στοιχεία και δεν  έχουν 

αρκετά καλή διακυβέρνηση ή 
αν τα τεστ δείξουν πως είναι πιο 
ευάλωτες από τις άλλες. Ηδη η 
ΕΚΤ έχει επικρίνει τις ευρωπα-
ϊκές τράπεζες για την ολιγωρία 
τους σε ό,τι αφορά τις προετοι-
μασίες τους για την αντιμετώπι-
ση των κινδύνων που απορρέουν 
από την κλιματική αλλαγή. Τον 
Νοέμβριο ανέφερε πως κανένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν 
τείνει να ανταποκριθεί στις σχε-
τικές προσδοκίες.

Οι τράπεζες ασκούν παρασκηνιακά πιέσεις στην ΕΚΤ προκειμένου 
να μην επικαλεστεί τα αποτελέσματα αυτών των τεστ για να επιβάλει νέ-
ους κανόνες σχετικούς με την κλιματική αλλαγή. Τα πρώτα αποτε-
λέσματα αναμένονται τον Ιούλιο.

Των NICHOLAS COMFORT
και FRANCES SCWARTZKOPFF
BLOOMBERG

Εντός των ημερών 
πρέπει να υποβάλουν 
στην ΕΚΤ στοιχεία 
σχετικά με την έκθε-
σή τους στους κινδύ-
νους της κλιματικής 
αλλαγής.

Ανησυχία στις τράπεζες της Ε.Ε.
για τα «πράσινα» στρες τεστ
Φοβούνται ότι δεν θα αποφύγουν υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας
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Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σημαντική «ώθηση» στον κατα-
σκευαστικό κλάδο αλλά και στον
τομέα των ακινήτων αναμένεται
να προσδώσει το πρόγραμμα του
υπ. Δικαιοσύνης για την αναβάθ-
μιση των δικαστικών υποδομών
τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται
ότι θα επενδυθούν τουλάχιστον
500 εκατ. ευρώ τα προσεχή 2-3
χρόνια για την κατασκευή νέων
κτιρίων και την αναβάθμιση υφι-
στάμενων ακινήτων, με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών και των
παροχών τόσο για τους δικαστι-
κούς λειτουργούς όσο και για τους
επισκέπτες.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η προ-
σπάθεια αυτή έχει και δυσκολίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δια-

γωνισμός για την αγορά κτιρίου
επιφάνειας της τάξεως των 30.000
τ.μ. για τη μεταστέγαση των Δι-
καστηρίων του Πειραιά θα κηρυχ-
θεί άγονος όχι λόγω έλλειψης εν-
διαφέροντος, αλλά εξαιτίας ζητη-
μάτων που προκύπτουν από τους
όρους της προκήρυξης. Με δεδο-
μένο, δε, ότι πρόκειται για έργο
που χρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να
υπάρξει άμεση κινητοποίηση προ-
κειμένου να μην απολεσθούν πο-
λύτιμα κονδύλια.

Πρόκειται για μια σύμβαση
ύψους 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων ποσό 63 εκατ. ευρώ χρηματο-
δοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης
και τα υπόλοιπα χρήματα προέρ-
χονται από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων. Προσφορές –

με απόκλιση 500.000 ευρώ μάλι-
στα–, υπέβαλαν η Dimand Real
Estate για την ανάπτυξη ενός νε-
όδμητου ακινήτου στην περιοχή
του Αγ. Διονυσίου (πλησίον των
πρώην εγκαταστάσεων της «Πα-
παστράτος») και η ισραηλινή εται-
ρεία BZPW για το κτίριο του «Κε-
ράνη» στην Πειραιώς, το οποίο
θα πρέπει να υποστεί ριζική ανα-
κατασκευή για να φιλοξενήσει τα
Δικαστήρια του Πειραιά. Ωστόσο
φαίνεται πως αμφότεροι οι διεκ-
δικητές έχουν υποβάλει ενστάσεις
ο ένας έναντι του άλλου, κάνοντας
λόγο για απουσία άδειας κτιρίου
για δικαστική χρήση (κάτι που
αναφέρεται στους όρους του δια-
γωνισμού). Σημειωτέον ότι κανένα
κτίριο στην Ελλάδα δεν διαθέτει
σχετική άδεια εκ των προτέρων,

αλλά μπορεί να εκδοθεί ανάλογα
με το ακίνητο. Παράλληλα, οι δύο
προτάσεις έχουν και άλλες απο-
κλίσεις ποιοτικές και μη, ως προς
τις παροχές τους, καθώς το μεν
ακίνητο της Dimand θα προσφέρει
πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης
έναντι 70 του κτιρίου του «Κερά-
νη».

Ανεξάρτητα από την τύχη του
παραπάνω διαγωνισμού προ-
ωθούνται κι άλλα σημαντικά έργα,
όπως, για παράδειγμα, η μεταστέ-
γαση του Πρωτοδικείου και της
Εισαγγελίας Αθηνών από την Ευελ-
πίδων σε νέο δικαστικό μέγαρο,
συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ.,
που θα κατασκευαστεί στον χώρο
που βρίσκεται όπισθεν του Αρείου
Πάγου. 

Πρόκειται για μια επένδυση

αρκετών δεκάδων εκατ. ευρώ. Αν-
τίστοιχα προωθούνται και τρία
έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους της
τάξεως των 320 εκατ. ευρώ. Ο πρώ-
τος διαγωνισμός που έχει προκη-
ρυχθεί είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ
και αφορά την περιοχή της Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Προβλέπει
την ανακατασκευή του υφιστά-
μενου δικαστικού μεγάρου της
Θεσσαλονίκης και την κατασκευή
νέων δικαστικών μεγάρων στις
πόλεις των Σερρών, της Εδεσσας
και του Κιλκίς. Ενδιαφέρον έχουν
εκδηλώσει η Αβαξ, η Ακτωρ Πα-
ραχωρήσεις, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το
σχήμα των Intrakat - Redex (όμιλος
Κοπελούζου), η Μηχανική, η κοι-
νοπραξία Μυτιληναίος - ΑΤΕΣΕ
και εκείνη των ΤΕΚΑΛ - JCC (Λί-
βανος).

Επενδύσεις 500 εκατ. για δικαστικά
ακίνητα σε βάθος τριετίας στην Ελλάδα
Στόχος η βελτίωση συνθηκών και παροχών για λειτουργούς και επισκέπτες

Αν κάποιος μας πλήρωνε σαν κράτος
να τα κάναμε 100% μαντάρα στο
κεφάλαιο της επιβολής ΦΠΑ στα
ακίνητα, είμαι σχεδόν βέβαιος πως
δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε
μια τόσο εξαιρετική δουλειά.

Το θέμα απασχόλησε αυτή την
στήλη επανειλημμένα οπότε δεν
θα επαναλάβω εαυτόν με συγκρίσεις
του τι πέτυχαν άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες είτε με μόνιμες ή με προσω-
ρινές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις
και σε αντίθεση, πόσο χάννοι ήμα-
σταν εμείς κατά τις ενταξιακές και
μετέπειτα διαπραγματεύσεις μας,
όπως και δεν θα ασχοληθώ με την
ξεκάθαρη ανικανότητα μας να πα-
ρακολουθούμε και να εφαρμόζουμε
αποτελεσματικά νομοθεσίες και κα-
νονισμούς. Είμαστε λοιπόν, εδώ που
είμαστε.  Έπεται αλλαγή του νομο-
θετικού πλαισίου εφαρμογής του
ΦΠΑ όπου ο μειωμένος συντελεστής
ΦΠΑ θα εφαρμόζεται για οικιστικές
μονάδες που δεν θα ξεπερνούν σε
εμβαδόν τα 140μ².  Είχαμε που είχαμε
την πολεοδομία να μας καθορίζει
τα «ιδανικά» μεγέθη διαμερισμάτων
μέσα στα οποία ζούμε, τώρα θα
έχουμε και εμβαδόμετρο για να υπο-
λογίσουμε τι ΦΠΑ θα πληρώνουμε.
Άλλοι εισηγούνται να μπει επιπλέον
και όριο τιμών εφαρμογής του μέ-
τρου ωσάν οι τιμές να είναι κάτι το
φιξ στον αιώνα τον άπαντα και πως
αν βάλουμε το όριο στις €2.000 ή
στις €3.000 ή στις €5.000 ανά τε-
τραγωνικό ασκούμε σωστή διαχρο-
νική κοινωνική πολιτική.  Υπάρχουν
και άλλοι που εισηγούνται την ει-

σαγωγή και ποιοτικών κριτηρίων
λες και υπάρχει κάπου ένας τιμο-
κατάλογος που λέει πως για παρά-
δειγμα, το «χωστό καζανάκι της
τουαλέτας» προσδίδει «Χ» πολυτέ-
λεια στο διαμέρισμα σε σχέση με
το μη χωστό που αποτελεί είδος βα-
σικής ανάγκης.  Σοβαροί όπως πάντα
όλοι μας. Το θέμα είναι πως αυτή η
ρύθμιση αποτελεί άλλη μία στρέ-
βλωση από τις πολλές που ήδη έχου-
με και που παρεμβαίνουν στην ελεύ-
θερη λειτουργία της αγοράς.  Κον-
τολογίς, θα δημιουργήσουμε υπο-
κατηγορίες ακινήτων αυξάνοντας
τη ζήτηση για κάποιες και μειώνον-
τας την για άλλες και στην πορεία
του χρόνου η φύση της προσφοράς
θα αλλάξει οδηγώντας σε κακή χρή-
ση των διαθέσιμων πόρων.  Και οι
επιπτώσεις θα είναι ορατές σε βρα-
χυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο οικονομικό ορί-
ζοντα.  Είναι εύλογο δε, ένα ερώτημα
του κατά πόσον πράγματι θα βοη-
θηθεί η κατηγορία των ατόμων που
στοχεύει το εγχείρημα μακροπρό-

θεσμα, για να μην αναφερθώ στην
πολύ στενή έννοια της κατηγορίας
ατόμων για την οποία γίνεται ανα-
φορά. Η όλη στάση προς το θέμα
του ΦΠΑ στα ακίνητα δεν μπορεί
παρά να φέρνει στο νου την εικόνα
ενός αποσαρθρωμένου τοίχου που
μπογιαντίζεται κάθε τρεις και λίγο
και όταν αποτυγχάνει το εγχείρημα
αποφασίζει ο άλλος να κολλήσει κε-
ραμικά από πάνω λες και είναι η
μπογιά που φταίει ή το ρολό μπο-
γιαντίσματος και πως με τα κεραμικά
θα λύσει το πρόβλημα υγρασίας.
Για να λυθεί το πρόβλημα ριζικά,
ρίχνεις τον τοίχο κάτω και ανεγείρεις
άλλο ακολουθώντας όλα τα σωστά
μέτρα και αρχές δόμησης από την
αρχή. Φυσικά το μέλλον του τοίχου
μπορεί να είναι ελπιδοφόρο επειδή
υπάρχει η ευχέρεια να τον φτιάξεις

ριζικά.  Το πλαίσιο όμως εφαρμογής
του ΦΠΑ στα ακίνητα είναι τετελε-
σμένο δυστυχώς γεγονός και άρα
μόνο «μυλλοσφοντζίσματα» όπως
αυτό που πάει να γίνει τώρα, επι-
τρέπονται. 

Η λύση είναι η … πίσω πόρτα.
Θα πρέπει δηλαδή να εφαρμοστούν
τέτοια αντισταθμιστικά μέτρα που
να επιτρέπουν στην αγορά να αυ-
τορυθμίζεται και να βρίσκει ανά πά-
σα στιγμή τα πατήματα της.  Ποια
είναι αυτά τα αντισταθμιστικά μέ-
τρα;

Το πρώτο πράγμα είναι η άμεση
κατάργηση των μεταβιβαστικών
τελών όπου υπάρχει επιβάρυνση
οποιουδήποτε ποσοστού ΦΠΑ.  Το
κράτος θα γεμίζει τα ταμεία του
λόγω ΦΠΑ και δεν υπάρχει κανένας
λόγος ούτε και δημοσιονομικός κίν-

δυνος μακροπρόθεσμα αν το Κράτος
απωλέσει τα έσοδα από μεταβιβα-
στικά τέλη.

Υπάρχει όμως και θεραπεία σε
περίπτωση που οι τεχνοκράτες ισχυ-
ριστούν ότι θα υπάρξει δημοσιονο-
μικός εκτροχιασμός.  Αυτό είναι η
ίση αντιμετώπιση της δήλωσης των
συμβαλλομένων μερών για το τίμημα
αγοράς/ πώλησης ενός ακινήτου.
Σήμερα έχουμε το εξής ευτράπελο:
το μεν Τμήμα Φορολογίας αποδέ-
χεται τη δήλωση τιμής πώλησης
χωρίς αμφισβήτηση και εισπράττει
τον όποιο ΦΠΑ επί αυτού του τιμή-
ματος που δηλώνεται.  Το δε Κτη-
ματολόγιο όμως έχει το δικαίωμα
αμφισβήτησης και με δική του
(υπερ)εκτίμηση δύναται να χρεώσει
μεταβιβαστικά επί του μεγαλύτερου
ποσού.  Και εντελώς συμπωματικά
στη συντριπτική πλειοψηφία των
συναλλαγών κρίνεται πως η πράξη
είναι δηλωμένη χαμηλά και εκτιμάται
πιο ψηλά.  Εν τζιαι υπάρχει conflict
έννεν   Αλλά ποιο conflict (;) αφού
έτσι λένε τα συγκριτικά…  Ιστορικά
πειραγμένα όπως είδαμε πιο πάνω
δεδομένα που δεν λαμβάνουν υπόψη
το σήμερα και το αύριο όπως καθο-
ρίζεται από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Το άλλο μέτρο πρέπει να είναι η
εφαρμογή του νέου μέτρου σε κά-
ποιο χρονικό βάθος από σήμερα
έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος να αναπροσαρμοστεί η αγο-
ρά.  Η νέα ρύθμιση δεν πρέπει με
κανένα τρόπο να αφορά όσα έργα
βρίσκονται υπό κατασκευή ή βρί-
σκονται στο στάδιο αδειοδότησης

ή θα υποβάλουν αίτηση για αδει-
οδότηση μέσα σε ένα τουλάχιστον
έτος από την ημερομηνία εφαρμογής
της νέας ρύθμισης.  Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα ωθήσουν τους πάντες
για επανασχεδιασμό, θα φλομώσουν
τα πολεοδομικά γραφεία με νέες αι-
τήσεις και δεν θα εκδίδονται άδειες,
ενώ η οικονομική επιβάρυνση των
έργων θα είναι τέτοια που αφενός
οι νέες αναθεωρημένες τιμές δεν
θα βοηθήσουν τους αγοραστές για
τους οποίους γίνεται η ρύθμιση και
αφετέρου μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες ανάπτυξης γης θα οδηγηθούν
σε χρεοκοπία.

Τα κίνητρα θα πρέπει να επε-
κταθούν με αύξηση των συντελε-
στών δόμησης έτσι ώστε να μειωθεί
το κόστος της γης ανά δομήσιμο
τετραγωνικό μέτρο και άρα να μει-
ωθούν οι τιμές πώλησης ανά τετρα-
γωνικό μέτρο.  Επιπλέον θα πρέπει
επιτέλους να υιοθετηθεί ίσως και
να θεσμοθετηθεί ένας ενιαίος τρόπος
μέτρησης των κτηριακών εμβαδών
ο οποίος θα χρησιμοποιείται από
όλους.  Μέχρι σήμερα ο κάθε ένας
δηλώνει τα εμβαδά όπως τα αντι-
λαμβάνεται ή/ και όπως τον συμ-
φέρουν. Και  αφού αυτή είναι η νέα
μας πραγματικότητα θα πρέπει τα
Τοπικά Σχέδια από εδώ και πέρα να
βλέπουν τα θέματα της ανάπτυξης
εν μέρει και από άλλη οπτική γωνιά
αντί της πεπατημένης.

Το μπάχαλο με τον ΦΠΑ στα ακίνητα

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Θα πρέπει να εφαρμο-
στούν τέτοια αντισταθ-
μιστικά μέτρα που να
επιτρέπουν στην αγορά
να αυτορυθμίζεται και
να βρίσκει ανά πάσα
στιγμή τα πατήματα της.

Τα κίνητρα θα πρέπει να επεκταθούν με αύξηση των συντελεστών δόμησης
έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος της γης ανά δομήσιμο τετραγωνικό μέτρο και
άρα να μειωθούν οι τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες απο-
σκοπούν στην επιτάχυνση του
Αναπτυξιακού Προγράμματος
Στρατηγικής Σημασίας, δηλαδή
όλων των παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ,
έργων διαχείρισης λυμάτων και
απορριμμάτων και όσων έργων
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
και το Ταμείο Ανάκαμψης προ-
ωθεί το υπουργείο Υποδομών.
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν παρεκ-
κλίσεις από τη νομοθεσία για τα
δημόσια έργα για την επίσπευση
των διαδικασιών ωρίμανσης, ανά-
θεσης και εκτέλεσης, ενώ στο-
χεύουν και στην αντιμετώπιση
διαφόρων προβλημάτων, όπως
τις ανατιμήσεις στα υλικά. Οι βα-
σικές ρυθμίσεις, ωστόσο, αντι-
μετωπίζονται αρνητικά από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Συμβάσεων, που εκτιμά ότι
οδηγούν τα έργα σε αποσπασμα-
τικότητα, ανασφάλεια δικαίου
και δικαστικές εμπλοκές. Οι ρυθ-
μίσεις που εστάλησαν στα τέλη
Ιανουαρίου για γνωμοδότηση σε
δημόσιες αρχές περιλαμβάνονται
στο δεύτερο κεφάλαιο πολυνο-
μοσχεδίου, ενόψει της κατάθεσής
του στη Βουλή ή της δημοσιο-
ποίησής του στο opengov. Οι βα-
σικότερες από αυτές είναι:

– Δίνεται η δυνατότητα για
μια σειρά από παρεκκλίσεις από
τη νομοθεσία περί δημοσίων έρ-
γων (4412/16 και 4782/21) κατά
την ανάθεση των συμβάσεων
στρατηγικής σημασίας. Για πα-
ράδειγμα, για το πλαφόν (10%
επί του ετήσιου προϋπολογισμού
της αναθέτουσας αρχής) στις
απευθείας αναθέσεις, για την
ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Εργων, τις προϋποθέσεις τεχνικής
επάρκειας των αναθετουσών αρ-
χών, το περιεχόμενο των εγγρά-
φων της σύμβασης, τη διαβού-
λευση επί των δημοσιευμένων
εγγράφων της σύμβασης, τη δια-
δικασία ανάθεσης εξειδικευμένων
υπηρεσιών σε εξωτερικούς συμ-
βούλους (αφορά έργα άνω των
30 εκατ. ευρώ), τον τρόπο επί-
βλεψης ενός έργου από ελεγκτές
μηχανικούς.

– Προβλέπεται η δυνατότητα
αναθεώρησης των τιμών των υλι-
κών, ημερομισθίων κ.λπ. ανά τρί-
μηνο.

– Επεκτείνεται το δικαίωμα
του ΤΑΙΠΕΔ να προσλαμβάνει
συμβούλους χωρίς διαγωνισμό,
με απευθείας διαπραγμάτευση
και γενικώς δίνονται στο Ταμείο
ακόμα περισσότερες δυνατότητες
«ευελιξίας». Υπενθυμίζεται ότι
το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί βάσει της νο-
μοθεσίας να αναλάβει την ωρί-
μανση ή και την ανάθεση έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γνωμοδοτώντας επί των ρυθ-
μίσεων του υπουργείου Υποδο-
μών, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις
για τη σκοπιμότητα και την απο-
τελεσματικότητά τους. Επί της
αρχής, σημειώνει ότι με τον Ν.
4412/16 η Πολιτεία «σκόπευε να
δημιουργήσει ένα ενιαίο, μοναδικό
και συνεκτικό πλαίσιο για την
ανάθεση των δημοσίων συμβά-
σεων», ενώ με τον Ν. 4782/21 να
ενισχύσει τις δυνατότητες του
Δημοσίου στην πραγματοποίηση
δημοσίων επενδύσεων και την
ταχύτερη απορρόφηση ενωσια-
κών κονδυλίων. «Από την επισκό-
πηση των προτεινόμενων διατά-
ξεων δεν προκύπτει ο δικαιολο-
γητικός λόγος όλων των παρεκ-
κλίσεων (...), δεν προκύπτει ότι
θα συμβάλουν στην επιτάχυνση
της διαδικασίας εκκίνησης και
ολοκλήρωσης των σχετικών δια-
γωνιστικών διαδικασιών (...). Η
ολοκληρωτική απουσία κανόνων
εκ των προτέρων γνωστών σε
όλους τους ενδιαφερομένους, κυ-
ρίως ως προς τον τρόπο υποβολής
προσφορών, τη διαδικασία αξιο-
λόγησης και κατακύρωσης της
σύμβασης, καθώς και ο αναπό-
φευκτα αποσπασματικός τρόπος
διαχείρισής τους από κάθε ανα-
θέτουσα αρχή πιθανολογείται ότι
θα δημιουργήσει ανασφάλεια δι-
καίου, αύξηση των διενέξεων και
ότι θα δυσχεράνει τον προδικα-
στικό και δικαστικό έλεγχο αυ-
τών», καταλήγει. 

Τέλος, ειδικά για το ΤΑΙΠΕΔ
η ΕΑΑΔΗΣΥ προτείνει τη συνο-
λική αναθεώρηση του κανονι-
σμού που το διέπει, καθώς η τε-
λευταία του αναθεώρηση (2016)
έγινε πριν από την ενσωμάτωση
στο εθνικό δίκαιο τριών κοινο-
τικών Οδηγιών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΥ

Νέες ρυθμίσεις για
επιτάχυνση δημοσίων έργων

Ανάμεσα στα έργα που προωθούνται είναι και η μεταστέγαση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, από
την Ευελπίδων σε νέο δικαστικό μέγαρο, συνολικής επιφανείας 40.000 τ.μ., που θα κατασκευαστεί στον χώρο που
βρίσκεται όπισθεν του Αρείου Πάγου.

<<<<<<

Μετ’ εμποδίων εξελίσ-
σεται ο διαγωνισμός για
τη μεταστέγαση των Δι-
καστηρίων του Πειραιά
– Αναμένεται να κηρυχ-
θεί άγονος.
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Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών 
που παρουσιάζεται στην έκθε-
ση με τίτλο «Ονειρόπολις» στην 
Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης 
Τέχνης – ΣΠΕΛ αποτελεί μέρος 
της σπάνιας συλλογής παιχνι-
διών του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. 
(Σύνδεσμος Οργανωμένων Φιλο-
λογικών και Ιστορικών Αρχείων), 
που είναι μία από τις σημαντικό-
τερες συλλογές του είδους της 
στον κόσμο. Μέσα από τα εκθέ-
ματα που παρουσιάζονται μπο-
ρούμε να διδαχθούμε την ιστο-
ρία διαφορετικών πολιτισμών, 
ενώ αποτελούν ένα χρήσιμο εκ-
παιδευτικό εργαλείο για την εκ-
μάθηση των πρώτων μας γνώ-
σεων στην αριθμητική και την 
ανάγνωση, ή την αναγνώριση 
των σχημάτων και χρωμάτων. 

Η «Κ» επισκέφτηκε την έκθε-
ση στη ΣΠΕΛ και μίλησε με τον 
Κυριάκο Σωφρονίου διευθυντή 
του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. Στην 
έκθεση το κοινό μπορεί να δει 
μια ιστορική αναδρομή στο παι-
χνίδι, χωρισμένη σε κατηγορίες 
όπως κούκλες, παιχνίδια κατα-
σκευών, Teddy Bears, επιτρα-
πέζια παιχνίδια, παιχνίδια με 
αυτοματισμό, οχήματα, στρα-
τιωτάκια, την εξέλιξη των τσί-
γκινων παιχνιδιών, μινιατούρες, 
ρομπότ και διαστημικά παιχνί-
δια, κινηματογραφικά και τηλε-
οπτικά παιχνίδια, ελληνικά παι-
χνίδια, αλλά και παιχνίδια από 
την αρχαιότητα μέχρι και τις 
μέρες μας, που αφήσαν εποχή 
όπως για παράδειγμα το πρώτο 
flipper που κατασκευάστηκε το 
1947, τα οποία λεγόντουσαν ball 
machines. Ο κ. Σωφρονίου ανα-
φέρει στην «Κ» πως το επίπεδο 
του πολιτισμού μιας κοινωνίας 
σίγουρα αντικατοπτρίζεται μέ-
σα από τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται αντιληπτό και χρήσιμο 
το παιχνίδι.

«Στην Κύπρο και στην Ελλά-
δα παράχθηκαν πολλά παιχνίδια, 
όσο αυτό και αν ακούγεται παρά-
ξενο. Ένα παράδειγμα από την 
Κύπρο είναι οι κούκλες που πα-
ρουσιάζονται στην έκθεση και 
κατασκευάστηκαν τη δεκαετία 
του 1940 από μια μικρή βιοτε-
χνία στις Πλάτρες, τη βιοτεχνία 
Βρυωνίδη. Στην Ελλάδα είχαμε 
πολλά παραδείγματα και πολλές 
κατασκευάστριες εταιρείες που 
παρήγαγαν διάφορα πρωτότυπα 
παιχνίδια ή αντίτυπα άλλων ξέ-
νων παιχνιδιών. Ξεχωρίζουν φυ-
σικά δύο πολύ σπάνια εκθέματα 
από την κυπριακή αρχαιότητα, 
μέρος της πολύτιμης συλλογής 
αρχαιοτήτων του ιδρύματος, μια 
κουδουνίστρα και μια φιγούρα 
-παιχνίδι, κυπριακά ευρήματα 
από την Ύστερη Εποχή του Χαλ-
κού, τα οποία περιλαμβάνονται 
σε πρόσφατη έκδοση του ιδρύ-
ματος για τις Κυπριακές Αρχαι-
ότητες 2020, σε συγγραφή και 
επιμέλεια του μακαριστού δρα 
Βάσου Καραγιώργη». Επιπρό-
σθετα όπως σημειώνει ο κ. Σω-
φρονίου ο επισκέπτης μπορεί 
να διακρίνει τις διάφορες κατα-
σκευάστριες εταιρείες παιχνι-
διών, τα διαφορετικά υλικά που 
χρησιμοποιούνταν στην κατα-
σκευή τους και άλλες σημαντι-
κές λεπτομέρειες που αφορούν 
στην κατασκευή και διακόσμη-
ση των παιχνιδιών».

Διαμορφώνει χαρακτήρες
Ενδιαφέρον είναι πως τα παι-

χνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί 
κατά καιρούς και ως εργαλείο 
προπαγάνδας και χειραγώγη-

σης από ολοκληρωτικά καθε-
στώτα. Ο κ. Σωφρονίου εξηγεί 
στην «Κ»: «Μπορούμε να ανα-
φερθούμε στα παιχνίδια που 
κατασκευάστηκαν στη Γερ-
μανία τη δεκαετία του 1930 
από το Τρίτο Ράιχ, και εί-
χαν σκοπό να προπαγαν-
δίζουν την ανωτερότητα 
των Γερμανών απέναντι 
σε άλλους λαούς. Έτσι 

έχουμε στην έκθεση μια πολύ 
σπάνια συλλογή με στρατιωτά-
κια ναζί, όπου διακρίνονται οι 
Γερμανοί ως ψηλοί, λευκοί και 
δυνατοί σε αντίθεση με άλλα 
στρατιωτάκια που παράγονταν 
από τις ίδιες εταιρείες με άλλους 
λαούς να παριστάνονται καχε-
κτικοί και σαφώς κατώτεροι 
των Γερμανών». Ο κ. Σωφρονί-
ου συμπληρώνει πως υπάρχει 
και η αντίθετη οπτική, η θετι-
κή δηλαδή πλευρά της «προ-
παγάνδας», «για παράδειγ-
μα μέσα από ένα κουρδιστό 
παιχνίδι, κατασκευασμένο 
στην Αμερική στα μέσα του 
19ου αιώνα, κατ’ εντολή 
του Αβραάμ Λίνκολν, με 
μια μαύρη γερουσιαστή 
ν’ αγορεύει από το βήμα 
της Γερουσίας, έναν αι-
ώνα πριν ακόμα οι 
μαύροι αποκτή-
σουν δικαίωμα 
ψήφου».

Ο κ. Σωφρο-
νίου σημειώνει 
πως μέσω αυ-
τής της έκθε-
σης το Ίδρυμα  
Σ.Ο.Φ.Ι.Α. έχει 
σκοπό να δώσει 
στον κόσμο την ευ-
καιρία να γνωρίσει το 
παιχνίδια μέσα από μια 
ιστορική αναδρομή στο παι-
χνίδι, αναδεικνύοντας όλες του 
τις εκφάνσεις, λέγοντας: «Εκείνο 
που θέλουμε να τονιστεί ιδιαί-

τερα είναι η παιδική ηλικία και 
πως το παιχνίδι, όταν χρησιμο-
ποιείται σωστά με την ενεργή 

και ουσιαστική συμμετοχή, όχι 
μόνο των παιδιών αλλά και των 
μεγαλύτερων, μπορεί να συμβά-
λει ουσιαστικά στη διαμόρφω-
ση του χαρακτήρα και στη δι-
απαιδαγώγηση των παιδιών». 

Τόνισε, επίσης ότι, ο εκπαι-
δευτικός χαρακτήρας του 
παιχνιδιού είναι πολύ 
σημαντικός και αυτό 
έχει να κάνει με το να 

μάθουν τα παιδιά να χρησιμο-
ποιούν σωστά τα παιχνίδια, να 
τα σέβονται και να τα’ αξιοποι-
ούν κατάλληλα. «Μέσα από το 
παιχνίδι μπορούν να μάθουν γι’ 
άλλους λαούς και πολιτισμούς, 
να μάθουν για τα λάθη και τις 
υπερβολές του παρελθόντος και 
έτσι καλλιεργούν αρχές και αξί-
ες από πολύ νεαρή ηλικία, πριν 
ακόμα μάθουν να γράφουν και 

να διαβάζουν. Τέλος η «αναπαι-
χνίδωση» είναι και διαδικασία 
που προωθείται μέσα από την 
έκθεση, πώς δηλαδή τα παι-
διά μπορούν να αξιοποιήσουν 
καταστραμμένα ή λιγότερου 
ενδιαφέροντος παιχνίδια και 
να δημιουργήσουν». 

Παιχνίδια κάθε γούστου
Μερικές πληροφορίες για 

συγκεκριμένα παιχνίδια εί-
ναι για το θέατρο σκιών 
όπου, με ρίζες από τα 
βάθη της Ανατολής και 
από την ελληνική αρ-
χαιότητα, ο Καραγκιό-
ζης ενσωματώνει τη 
λαϊκή συνείδηση και 
ενσαρκώνει έναν χα-
ρακτήρα γνήσια καλ-
λιτεχνικό και πηγαία 
θεατρικό. Τα θεατρι-
κά έργα συνήθως εκ-
φράζουν εμπειρίες 

από την πολιτική 

και κοινωνική ζωή του λαού, 
με στόχο την ψυχαγωγία του. 
Χρησιμοποιώντας τον λόγο, τη 
μουσική και το τραγούδι πίσω 
από τον μπερντέ, ο Καραγκιοζο-
παίχτης με τον θίασό του δίνει 
ζωή στις φιγούρες του, παίζοντας 
έργα που το σενάριό τους είναι 
εμπνευσμένο από την ελληνι-
κή ιστορία και μυθολογία και 
τη σύγχρονη καθημερινή ζωή. 

Στη ενότητα οχήματα μεταφο-
ράς το κοινό μπορεί να δει τρένα, 
αυτοκίνητα, καραβιά, αεροπλά-
να, μηχανές, ποδήλατα, λεωφο-
ρεία και κάθε είδους οχήματα 
από μέταλλο, χαρτί, ξύλο, πλα-
στικό ή συνδυασμένων υλικών 
έχουν κατασκευαστεί από με-
γάλες εταιρίες, κάποιες από τις 
οποίες ειδικεύονται σε συγκεκρι-
μένα οχήματα, όπως η Marklin 
στα τρένα και η Matchbox στα 
αυτοκίνητα. Τα περισσότερα 
μοντέλα ήταν πιστά αντίγρα-
φα των αυθεντικών οχημάτων 
και για την κατασκευή τους οι 
εταιρίες παιχνιδιών συχνά ανέ-
τρεχαν στα βιομηχανικά σχέδια 
– γι’ αυτό μπορεί κάνεις να πει 
ότι τα Matchbox τρέχουν τόσο 
γρήγορα όσο και τα πραγματικά 
αυτοκίνητα. 

Επίσης στην έκθεση «Ονειρό-
πολις» εκτίθενται ελληνικά παι-
χνίδια, όπου στην Ελλάδα φαί-
νεται ότι λειτουργούσε καλά η 
βιομηχανική κατασκοπεία, αφού 
τα περισσότερα παιχνίδια ελλη-
νικής κατασκευής ήταν απομι-
μήσεις ξένων και μάλιστα συχνά 
χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 
Τα ελληνικά τσίγκινα παιχνίδια 
μπορεί κάποιος να τα ξεχωρίσει 
κοιτώντας προσεκτικά την κάτω 
πλευρά π.χ. τη βάση τους ή τα 
φτερά ενός ελικοπτέρου. Πολλά 
ελληνικά παιχνίδια είναι χειρο-
ποίητα και τα κατασκεύαζαν οι 
«πανηγυράδες» για να τα που-
λήσουν στα πανηγύρια. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και 
κινηματογραφικά παιχνίδια που 
υπάρχουν στην έκθεση, η ανά-
πτυξη της τηλεόρασης και του 
κινηματογράφου και οι νέες προ-
σεγγίσεις στις προωθητικές ενέρ-
γειες ταινιών ή εκπομπών δημι-
ουργήσαν μια καινούργια ενότητα 
παιχνιδιών, η οποία περιλαμβά-
νει: κούκλες, φιγούρες, μηχανικά 
παιχνίδια, μαριονέτες, οχήματα 
και άλλα, τα οποία αντλούν την 
έμπνευσή τους από ήρωες της 
μικρής και της μεγάλης οθόνης.

Πληροφορίες: «Ονειρόπολις», 
Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρο-
νης Τέχνης – ΣΠΕΛ, Αμμοχώ-
στου 73, Λευκωσία. ∆ιάρκεια 
Έκθεσης έως 30 Απριλίου 

2022. Tηλέφωνο 22479600.

Συλλογή παιχνιδιών σημαίνουσας αξίας 
Mέρος της σπάνιας συλλογής παιχνιδιών του Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. στην έκθεση «Ονειρόπολις» στη ΣΠΕΛ

«Μέσα από το 
παιχνίδι μπορούν 
τα παιδιά να μά-
θουν για άλλους 
λαούς και πολιτι-
σμούς, να μάθουν 
για τα λάθη και τις 
υπερβολές του πα-
ρελθόντος και έτσι 
καλλιεργούν αρχές 
και αξίες από πολύ 
νεαρή ηλικία», λέει 
ο Κυριάκος Σωφρο-
νίου, διευθυντής του 
Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α 
στην «Κ».

«Το επίπεδο του πολιτι-
σμού μιας κοινωνίας σί-
γουρα αντικατοπτρίζεται 
μέσα από τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται αντιλη-
πτό και χρήσιμο το παι-
χνίδι» λέει ο κ. Σωφρο-
νίου στην «Κ».

Ένα παράδειγμα από
την Κύπρο είναι οι
κούκλες που παρουσιά-
ζονται στην έκθεση
και κατασκευάστηκαν
τη δεκαετία του
1940 από μια μικρή
βιοτεχνία στις Πλάτρες,
τη βιοτεχνία Βρυωνιδη. 

Η «αναπαιχνίδωση» είναι μια διαδικασία που προωθείται μέσα από την έκθεση, πώς δηλαδή τα παιδιά μπορούν να αξιοποιήσουν λιγότερου ενδιαφέροντος παιχνίδια και να δημιουργήσουν». 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Στην ενότητα αυτή της δουλειάς του Κωνσταντί-
νου Μάσσου διαχέεται μια απρόσωπη, απεριόριστη 
δύναμη, η δύναμη της βούλησης για ζωή. Χωρίς τη 
βούληση για ζωή, κατά τον Σοπενάουερ, δεν θα ήταν 
δυνατή η ύπαρξη του κόσμου στο σύνολό του, αφού 
η βούληση είναι μια άφθαρτη δύναμη που δεν πεθαί-
νει με τον θάνατο των όντων τα οποία συνθέτουν τον 
κόσμο, ούτε μειώνεται με τις αλλαγές και τη φθορά 
που υφίστανται αυτά. Η βούληση της ζωής συνοδεύ-
εται από ένα κυνήγι της μορφής. Στις πορτοκαλιές και 
άνυδρες ερήμους, στα φαντασιακά, αλλά ελκυστικά 
τοπία του Κωνσταντίνου Μάσσου, οι άνθρωποι περ-
νούν τις μέρες τους κυνηγώντας την μορφή. Πάντοτε 
και σε όλες τις περιστάσεις παλεύουμε με άλλους αν-
θρώπους για ένα ύφος και ένα είδος ζωής, αναζη-
τούμε τη μορφή, χαιρόμαστε ή υποφέρουμε εξαιτίας 
της, συμμορφωνόμαστε με αυτή ή την παραβιάζουμε 
ή την αφήνουμε να μας ξαναδημιουργήσει. Γκαλερί 
Marginalia, αρχ. Κυπριανού 15, Στρόβολος η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Πληροφορί-
ες τηλέφωνο 99657080.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το κυνήγι της μορφής

13-19.2.22

Το θέατρο ΑντίΛογος, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Κώστα Σιλβέστρο παρουσιά-
ζουν το εμβληματικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» στην κυ-
πριακή διάλεκτο, ελληνική και τουρκική, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κυριάκου και 
Izel Seylani. Μέσα από αυτό το έργο-σταθμό για την παγκόσμια δραματουργία, οι δύο 
διάλεκτοι σμίγουν και γίνονται μια. Η έντονη ανάγκη για επικοινωνία των δύο ηρώων, 
εξοστρακίζει κάθε εμπόδιο στην επικοινωνία τους. Μπροστά στον θεατή ξεδιπλώνεται 
το θέατρο του παραλόγου όπως ακριβώς το ζούμε και στην Κύπρο τόσα χρόνια. Θέατρο 
Μασκαρίνι, Αθαλάσσης 4 Λατσιά. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00 
μ.μ. (Κυρ. 7:00 μ.μ.).  Πληροφορίες τηλέφωνο 99251331

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Περιμένοντας τον Γκοντό
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Μεγαλώνοντας
στο Μπέλφαστ

Σ
το τέλος αφιερώνει την ταινία σε 
«αυτούς που έμειναν, αυτούς που 
έφυγαν, όλους όσοι χάθηκαν». Από 

αυτό και μόνο είναι αδύνατον να μα-
ντέψει κανείς τον τόπο, γιατί δεν θα 
πρέπει να υπάρχει μέρος στη γη όπου 
δεν ισχύει ο τριπλός διαχωρισμός. Είτε 
πρόκειται για βίαιες μετακινήσεις πλη-
θυσμών είτε για κατ’ επιλογήν. 

Το Μπέλφαστ του 1969 στο οποίο 
αναφέρεται ο Κένεθ Μπράνα είναι μια 
πυριτιδαποθήκη. Η εμφύλια παράνοια 
στη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ Προτεστα-
ντών και Καθολικών, που θα κρατήσει 
30 χρόνια, είναι ακόμη στην αρχή της. 
Ο 9χρονος Μπάντι αντιμετωπίζει με 
τρόμο και πλήρη άρνηση την προοπτι-
κή να μεταναστεύσει η οικογένεια στο 
Λονδίνο. Η Ιστορία όμως κινείται ανε-
ξάρτητα από τις επιθυμίες του.

Το ασπρόμαυρο (εκτός από ελάχι-
στες έγχρωμες σκηνές) «Belfast», που 
απέσπασε, την περασμένη Τρίτη, επτά 
υποψηφιότητες για Οσκαρ, διεκδικεί 
τον δικό του χώρο στην κατηγορία των 
αυτοβιογραφικών ταινιών. ∆εν έχει 
συγγένειες ούτε με το «Ρόμα» (2018) 
του Αλφόνσο Κουαρόν, ούτε με «Το 
χέρι του Θεού» (2021) του Πάολο Σο-
ρεντίνο. Ο τρόπος που κάθε σκηνοθέ-
της θυμάται και κινηματογραφεί τον 
γενέθλιο τόπο του, είτε είναι το Μέξι-
κο Σίτι του 1970-71, είτε η Νάπολη της 
δεκαετίας του ’80, είτε το Μπέλφαστ 
τέλη του ’60, συνδέεται, πρωτίστως, 
με τη ζωή του. Είναι, κατά κάποιον 
τρόπο, μια πόλη μέσα στην πόλη, γω-
νιές, όψεις, δρόμοι, εικόνες, προσωπι-
κά αντικείμενα, το οικογενειακό περι-
βάλλον, ένα σκηνικό σε μικρογραφία, 
που πρέπει να αποκτήσει πραγματικές 
διαστάσεις. 

Πώς γίνονται οι γονείς, ρόλοι; Ο 
Μπράνα επέλεξε εξιδανικευτικές φι-
γούρες ηθοποιών, περιβάλλοντας τη 
μητέρα και τον πατέρα του με το «φως» 
που εκπέμπουν οι κινηματογραφικοί 
αστέρες (βοηθάει σε αυτό η εντυπω-
σιακή φωτογραφία του Κύπριου Χά-
ρη Ζαμπαρλούκου). Ζουν σε εργατική 
συνοικία αλλά είναι όμορφοι και απρό-
σβλητοι από τη φτώχεια και την αγωνία 
της κάθε μέρας. Οχι ότι δεν ομολογεί 
τις στερήσεις, κάθε άλλο. Αλλά η μη-
τέρα και ο πατέρας διασώζονται στη 
μνήμη κομψοί, φινετσάτοι, με περισσή 
χάρη, γοητεία και ερωτισμό.

«...Με τα χρόνια κατάλαβα πως η 
παράδοση στη λύπη δεν είναι ο μό-
νος τρόπος να κοιτάς προς τα πίσω 
και να προσπαθείς να κατανοήσεις 
μια κατάσταση που ήταν δύσκολη, 
όχι μόνο για σένα, αλλά και για πολ-
λούς άλλους. Και πως επίσης δεν εί-
ναι κάτι που το κάνεις για να προκα-
λέσεις τον οίκτο των άλλων, αλλά ως 
αναγνώριση του τι έχει συμβεί, μια 
αναγνώριση που μπορεί να βοηθή-
σει με κάποιον τρόπο», λέει ο Κένεθ 
Μπράνα (στους New York Times, «Κ» 
3/2/22). Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυ-
τή συνέντευξη ομολογεί ότι με την 
ταινία ήθελε «να ξεφορτωθεί προ-
σωπεία», επιστρώσεις χρόνων: «να 
με θυμηθώ όπως ήμουν τότε και να 
φέρω στο φως όσα είχαν κουκουλω-
θεί. Γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτού 
που είμαι σήμερα διαμορφώθηκε τα 
πρώτα εκείνα οκτώ χρόνια της ζωής 
μου, πριν από τις Ταραχές». 

Ο Μπράνα περνάει ανάμεσα από 
τις συμπλοκές, κινείται στα κενά, στις 
ανάπαυλες. Στις συναντήσεις με τον 
παππού και τη γιαγιά, στο πρώτο χτυ-
ποκάρδι για τη, μακρυμαλλούσα ξαν-
θιά, συμμαθήτριά του. Το «δικό του» 
Μπέλφαστ, παρά τη σκληρότητα εκεί-
νης της περιόδου, έχει μια χορογρα-
φική σαγήνη. Μια παραφορά, σαν μια 
εσωτερική έκρηξη. Ενα στροβίλισμα 
ρυθμικό, που δεν οφείλεται τόσο στη 
μουσική του Βαν Μόρισον όσο σε μια 
υψηλή κινηματογραφική θερμοκρα-
σία, με δυναμική κίνηση της κάμερας, 
που «μεταφέρει» το Μπέλφαστ στο με-
ταίχμιο μεταξύ πραγματικότητας και 
ονείρου. Σαν να μην πατάει ακριβώς 
στη γη, ενώ τίποτα απ’ ό,τι συμβαίνει 
δεν είναι μη ρεαλιστικό. 

Η φωνή της Τζούντι Ντεντς (υποδύ-
εται τη γιαγιά), στην έναρξη της ται-
νίας, βάζει τα θεμέλια. Θα μπορούσε 
να είναι και η ιδρυτική συνθήκη του 
«Μπέλφαστ»: «Ολοι έχουμε μια ιστορία 
να διηγηθούμε. Ομως αυτό που κάνει 
την κάθε ιστορία ξεχωριστή δεν είναι 
το τέλος της αλλά περισσότερο το μέ-
ρος που αυτή ξεκινάει».

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Πολιτισμός Vs Σικκιμέ, σημειώσατε 2

Π
αραμένει μουδιασμένη η πολιτιστι-
κή κίνηση στη χώρα και ομολογώ 
πως αυτό με ξενίζει. ∆εν είναι ότι 

δεν γίνονται πράγματα, γίνονται, αλλά 
σίγουρα δεν έχουμε την πληθώρα των 
εκδηλώσεων που είχαμε άλλες περιό-
δους, ακόμα και σε αυτά τα δύο χρό-
νια πανδημίας. Σκέφτηκα μήπως αυτό 
οφείλεται στην αναμονή για τη δημι-
ουργία υφυπουργείου Πολιτισμού, το 
οποίο είναι το μόνο σπουδαίο ειδησε-
ογραφικά γεγονός που έχει ένα κάποιο 
ενδιαφέρον. Το άλλο είναι το θέμα της 
Biennale της Βενετίας, που τελικά δεν 
θα πάμε, αλλά ίσως και πάμε και κανείς 
δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά είδατε εσείς 
και κανέναν να ενδιαφέρθηκε; Γιατί 
δεν πάμε, τα συνέβη να μάθει και να 
ρωτήσει; Εγώ προσπάθησα, αλλά ει-
λικρινά δεν έβγαλα άκρη. ∆υστυχώς 
δεν ενδιαφέρει κανέναν κι αν πάμε κι 
αν δεν πάμε. Είδατε κανέναν βουλευ-
τή να ρωτήσει; Από αυτούς που κατά 
τ’ άλλα κόπτονται για τον πολιτισμό; 
Τώρα θα μου πείτε αν έχετε δει τα μέ-
λη της Επιτροπής Παιδείας και Πολι-
τισμού της Βουλής, δεν υπάρχει λόγος 
να αναρωτηθείτε. Οι πλείστοι δεν εν-
διαφέρονται για το τι συζητιέται εκεί, 
πάνε και ακούνε και ό,τι καταλάβουν. 
Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, που έχουν 
περί πολλού τον πολιτισμό, αλλά δεν 

τους βλέπεις πουθενά, παρά μόνο αν 
συμβεί κάτι κακό, ή κάτι πολύ καλό 
και fancy! ∆ιαφορετικά, μη τους είδα-
τε, μήτε σε μουσεία, μήτε σε θέατρα, 
μήτε σε γκαλερί και εκθέσεις, μήτε σε 
βιβλιοπαρουσιάσεις, μόνο καβάλα παν 
στην εκκλησιά, ταπεινά προσκυνάνε! 

Φυσικά, ούτε και τα σύνολα και τα 
συνδικάτα πολυενδιαφέρονται, εκτός αν 
πρόκειται για επιχορηγήσεις, επιδόματα 
και ωράρια εργασίας, τα οποία –δεν λέω 
– είναι πολύ σημαντικά και άνευ χρημά-
των ουδέν, αλλά τα  υπόλοιπα όλα γιατί 
να μπαίνουν σε έβδομη μοίρα; Άραγε 
πού είναι αυτή η Κυπριακή Ακαδημία 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών πού 
είναι με ψήφισμά της να αναρωτηθεί 
«Qvo vadis?», ή πιο ειδικά «∆ιατί δεν 
επήγαμεν;». Επειδή το Τεχνών είναι τρί-
το στη σειρά θα πάρει χρόνο στα μέλη 
της ν’ ασχοληθούν; Πού έχει φανεί ώς 
τώρα χρήσιμη η Ακαδημία; Πήρε θέση 
για το υφυπουργείο; Για την Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη που θα πέσει να μας πλα-
κώσει; Για το Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών που κινδυνεύει να κλείσει; 
Πήρε θέση για τα επιστημονικά πράγ-
ματα στη χώρα, για την πανδημία, πείτε 
μου, γιατί τη χρειαζόμασταν, αφού δεν 
ασχολούνται παρ’ εκτός με βραβεύσεις 
και πλακέτες.

Η Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτι-

σμό πού είναι; Υπήρξε και υποτίθεται 
είχαν όραμα, κολοκύθια με τη ρίγανη! 
Καλά για την κανονική δεν το συζητώ, 
μπορεί να νομίζουν ότι είμαστε ακόμα 
στην υπόθεση Χατζηγεωργάκη Κορ-
νέσιου ή στα κατεδαφισμένα της οδού 
Ισοκράτους, στη Γερμανία ψιχαλίζει... 
δηλαδή. Και όσο δεν ασχολούνται οι 
άνθρωποι του πολιτισμού, ή οι πνευ-
ματικοί άνθρωποι αυτής της χώρας με 
όσα συμβαίνουν στον πολιτισμό, μην 
περιμένετε την ευρεία μάζα να το κάνει. 
Μην περιμένετε τα μουσεία στα χωριά 
να παραμένουν ανοικτά, μην περιμέ-
νετε ότι θα ευοδωθούν πράξεις όπως 
το Εκτός Έδρας του ΘΟΚ, μην περιμέ-
νετε να τους νοιάζει, ό,τι νοιάζει εμάς 
στις πόλεις. ∆εν ενδιαφέρει τον πολύ 
κόσμο αν έχουμε ή δεν έχουμε ποιο-
τικά θεατρικά σχήματα, αν γίνονται ή 
δεν γίνονται εκθέσεις που έχουν κάτι 
να πουν, τι ακούμε ή δεν ακούμε, πώς 
χτίζουμε, πού χτίζουμε. Και γιατί να τον 
ενδιαφέρει, όταν του το παρουσιάζου-
με σαν κουλτούρα και πολυτέλεια; Γιατί 
να τον ενδιαφέρει, όταν όλα τα υπόλοι-
πα γύρω του είναι μη πολιτισμός, όταν 
έχει καταλάβει ότι τον θεωρούμε από 
την αρχή αδαή... Πες, πες το πίστεψε!

Μην το ψάχνετε, δεν μας ενδιαφέ-
ρει ούτε ιστορία να μάθουμε, έστω της 
πόλης μας, και όταν αίφνης μάθουμε 

κάτι για ένα ιστορικό κτήριο, όπως έγι-
νε πρόσφατα με το παλαιό κτήριο του 
δημαρχείου, εντυπωσιαζόμαστε και αν 
έχει και μία έτσι ωραία ιστοριούλα, γί-
νεται ο χαμός στο twitter, στο facebook 
και στες πλατέες... αλλά ξέχασα εκεί δεν 
βγαίνουμε συχνά. Και κάνουμε εντύπω-
ση κα τσουπ ξανά στην τρύπα της κα-
θημερινότητάς μας. Μη βασανιζόμαστε 
και είμαστε κρίμα, δεν θέλουμε και δεν 
επιζητούμε τίποτε άλλο από του κισσού 
το πλάνο ψήλωμα και όταν κατέχουμε 
και αξίωμα, αξιώνουμε κιόλας, και ζη-
τάμε πολλές φορές και ανερυθρίαστα 
να λάβουμε μέρος σε εκδηλώσεις, ζη-
τάμε να μας αναγνωρίσουν και να μας 
αναβιβάσουν, και μετά επειδή είχαμε 
φυλάξει το καλάμι, απ’ όταν ήμασταν 
χαμηλά, το παίρνουμε και το καβαλά-
με και να σου! Ίκαροι γινόμαστε. ∆εν 
θέλουμε ουσία, μην το συζητάμε, θέ-
λουμε φασαρία, ντόρο, πώς το λένε, 
καρκασαλίκι, λίγο αρένα, λίγο θέαμα 
για να πούμε πως κάναμε κάτι, αλλιώς 
είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Αλλά 
για ουσία και αποτύπωμα ούτε λόγος, 
να κάνουμε κάτι για να μείνει και να συ-
ζητηθεί ούτε για πλάκα. Κι αν κάποιοι 
προσπάθησαν είδαν του εγχειρήματος 
το αδύνατον και επέστρεψαν εις τα ίδια! 

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Η Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ παρουσιάζει από τις 18 Φε-
βρουαρίου τη «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του Εντου-
άρντο Ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζήρα, 
ένα έργο-κόσμημα του σύγχρονου παγκόσμιου ρεπερ-
τορίου, μια γλυκόπικρη κωμωδία που εξακολουθεί να 
γράφει, δεκαετίες τώρα, τη δική της λαμπρή ιστορία 
στις θεατρικές σκηνές ολόκληρου του κόσμου. Γραμ-
μένη στα 1946, η «Φιλουμένα Μαρτουράνο» κατέχει 
προεξάρχουσα θέση στη δραματουργία του Ιταλού 
κωμωδιογράφου, ως ένα ιδιαίτερο δείγμα νεορεαλι-
σμού στο οποίο συμπυκνώνεται μια ολόκληρη εποχή. 
Το έργο μάς μεταφέρει στη Νάπολη, όπου η Φιλουμέ-
να, μια πρώην πόρνη, διεκδικεί τη θέση που της αξίζει 
μέσα στο σπίτι και στη ζωή του Ντομένικο, ενός πλού-

σιου εμπόρου, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινού βίου. 
Την πληθωρική ηρωίδα ερμηνεύει η ηθοποιός Αννίτα 
Σαντοριναίου. Παίζουν: Έλενα ∆ημητρίου, Θανάσης 
∆ρακόπουλος, Κώστας Καζάκας, Βαλεντίνος Κόκκινος, 
Ανδρέας Κούτσουμπας, ∆ιομήδης Κουφτερός, Αντρέας 
Παπαμιχαλόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Γιώρ-
γος Μουαΐμης, Αννίτα Σαντοριναίου, Ιωάννα Σιαφκάλη, 
Αυγουστίνα Στυλιανού. Παραστάσεις: Λευκωσία, Θέα-
τρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης 
από 18 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο 
στις 8:30 μ.μ. και Κυριακή στις 6:00 μ.μ. Πληροφορίες 
/ Εισιτήρια ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy 
και στο Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυ-
ριακή 10:00-1:30 & 4:00-6:00 μ.μ.). 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δύο χρόνια χωρίς τον 
Αμερίκο Αργυρίου
Η συναυλία, με τίτλο «∆ύο χρόνια 
χωρίς τον Αμερίκο Αργυρίου» στο 
Παττίχειο ∆ημοτικό Θέατρο Λεμε-
σού είναι αφιερωμένη στον αγα-
πημένο γιατρό της Λεμεσού και 
ιδρυτή του Κέντρου Προληπτικής 
Παιδιατρικής και του Ιδρύματος 
Θεοτόκος. Σε μια μαγική βραδιά, 
ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία 
Μανουσάκη θα ενώσουν τις φωνές 
τους, μέσα από το έργο του κορυ-
φαίου συνθέτη του ελληνισμού 
Μίκη Θεοδωράκη. Παττίχειο ∆η-
μοτικό Θέατρο Λεμεσού, Τετάρτη 
17 Φεβρουαρίου, ώρα 8:00. Πλη-
ροφορίες: www.pattihio.com.cy | 
25377277, www.tickethour.com.cy 
| 77777040. 

ΣΙΝΕΜΑ

Ατυχές Πήδημα 
ή Παλαβό Πορνό
Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας – 
Αμμοχώστου προβάλλει την ταινία Ατυ-
χές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό (Bad luck 
banging or loony porn) του Ρουμάνου 
σκηνοθέτη Radu Jude. Η απόλυτα επίκαιρη 
κοινωνική σάτιρα θριάμβευσε στο Φεστι-
βάλ του Βερολίνου 2021. Όταν το ερασιτε-
χνικό porn tape της Έμι διαρρέει στο δια-
δίκτυο, εκείνη προσπαθεί να διασφαλίσει 
τη θέση της στο σχολείο όπου εργάζεται.ύ. 
∆ευτέρα 14 Φεβρουαρίου, ώρα 8:30 μ.μ. 
Παττίχειο ∆ημοτικό Θέατρο Σκαλα, Κυριά-
κου Μάτση 5, Λάρνακα. ∆ωρεάν είσοδος.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Starlight 4
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου 
έχει την τιμή να μοιράζεται τη 
σκηνή με τον διεθνούς εμβέλει-
ας μαέστρο Carlos Kalmar. Υπό 
τη στιβαρή μπαγκέτα του Carlos 
Kalmar, η Συμφωνική Ορχήστρα 
Κύπρου θα ερμηνεύσει δύο ρομα-
ντικά έργα από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, τη «Συμφωνία αρ. 9 σε Μι 
ελάσσονα, έργο 95» («Του Νέου 
Κόσμου») του Antonin Dvorak: 
και αποσπάσματα από την όπε-
ρα «Πρίγκιπας Ιγκόρ: Εισαγω-
γή και Πολοβτσιανό Εμβατήριο» 
του Alexander Borodin. Ο Carlos 
Kalmar διετέλεσε μουσικός διευ-
θυντής της Φιλαρμονικής του Όρε-
γκον για τουλάχιστον δεκαοκτώ 
χρόνια, καθώς και προσκεκλημέ-
νος μαέστρος κορυφαίων ορχη-
στρών όπως της Συμφωνικής του 
Σικάγο, της Νέα Υόρκης, του Λος 
Άντζελες, της Βοστώνης και του 
Σαν Φρανσίσκο. ∆ημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας (Λεωφόρος Μουσεί-
ου 4, 1097 Λευκωσία): Aπό την 
ιστοσελίδα www.cyso.org.cy, το 
Ταμείο του Θεάτρου Παλλάς κάθε 
Τετάρτη 16:00-19:00 και 2 ώρες 
πριν την έναρξη. Παττίχειο ∆ημοτι-
κό Θέατρο Λεμεσού (Αγίας Ζώνης 
4, 3027 Λεμεσός, 25 377277): Από 
την ιστοσελίδα www.pattihio.com.
cy, το Ταμείο του Θεάτρου: ∆ευ-
Παρ: 10:00-13:00 & 16:00-19:00 
και πριν την έναρξη. Πληροφορί-
ες: 22 463144, www.cyso.org.cy.

ΘΕΑΤΡΟ

«Φιλουμένα Μαρτουράνο» στον ΘΟΚ
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Η κουζίνα της Αθηνάς
στο κινητό σου!
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στις 2 Φεβρουαρίου συμπληρώθη-
καν 100 χρόνια από την έκδοση 
του «Οδυσσέα» («Ulysses»), του 
διάσημου μυθιστορήματος του Ιρ-
λανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις, 
ένα βιβλίο σταθμός στα παγκόσμια 
Γράμματα και με την ευκαιρία αυ-
τή μιλήσαμε με τον πρέσβη της Ιρ-
λανδίας στη Λευκωσία κύριο Κόνορ 
Λονγκ. Ο κ. Long αμέσως σημειώ-
νει στην ερώτησή μου για το ποια 
είναι η παρακαταθήκη που άφη-
σε ο «Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόις 
στον κόσμο πως οι εορτασμοί της 
εκατονταετηρίδας από την έκδο-
ση του «Οδυσσέα» αντανακλούν 
τη σημασία του Τζόις στη σύγχρο-
νη λογοτεχνία. «Ο “Οδυσσέας” εί-
ναι ένα μεταμορφωτικό έργο, στο 
οποίο ο αναγνώστης γίνεται μέρος 
της εσωτερικής ζωής των χαρακτή-
ρων. Είναι ταυτόχρονα ένα έργο 
στο οποίο δεν συμβαίνουν πολλά 
στους χαρακτήρες, ωστόσο εμείς, 
ως αναγνώστες, συμμετέχουμε στις 
εμπειρίες τους. Το έργο του Τζόις 
ήταν μοναδικό στην απεικόνιση 
των ιδιωτικών, ανείπωτων, μερικές 
φορές ακόμη και ασυνάρτητων συ-
ναισθημάτων των πρωταγωνιστών 
του», συμπληρώνοντας πως ως χώ-
ρα του Τζόις, η Ιρλανδία επιδιώκει 
να μοιραστεί και να προωθήσει 
τη συμβολή του «Οδυσσέα» στη 
σύγχρονη λογοτεχνία σε όλο τον 
κόσμο. «Πιστεύουμε ότι η αντανά-
κλαση τόσο της ιρλανδικής ταυτό-
τητάς της σε χρόνο και τόπο όσο 
και η βαθιά ανθρώπινη και παγκό-
σμια σημασία της μπορεί να συμ-
βάλει σε μια κοινή διεθνή εμπειρία 
αυτού του λογοτεχνικού έργου».

Άραγε, μετά από 100 χρόνια για-
τί ακόμα ο «Οδυσσέας» παραμέ-
νει τόσο σημαντικός, ο κ. Λονγκ 
σημειώνει πως λόγω της οικειό-
τητας των περιγραφών των χα-
ρακτήρων των συναισθημάτων, 

των αναμνήσεων, των συνομιλι-
ών τους, κάθε αναγνώστης έχει 
μια μοναδική ανάγνωση του βιβλί-
ου. «Ως αναγνώστες, οι δικές μας 
εμπειρίες είναι αδιαχώριστες από 
την ερμηνεία μας για τον χαρακτή-
ρα – είτε τη ζήλια τους για τους άλ-
λους, είτε τις ανασφάλειές τους, τις 
φιλοδοξίες τους. Όλοι μας είχαμε 
αυτές τις εμπειρίες και μπορούμε 
να τις ξαναζήσουμε μέσα από τις 
περιγραφές των χαρακτήρων. Εί-
ναι επομένως και ένα οικουμενικό 
έργο, αφού κάθε αναγνώστης έχει 
τη δική του κατανόηση του έργου 
και την ιδιαίτερη ερμηνεία του για 
το νόημά του».

Ο «Οδυσσέας» του Τζόις είναι 
ένα έργο με πάρα πολλούς συμ-
βολισμούς, αλλά και με έντονο το 
νεωτερικό στοιχείο, πόσο επίκαι-
ροι όμως είναι στις μέρες μας οι 
συμβολισμοί του συγγραφέα; «Ο 
Τζόις αντανακλά τις νέες ιδέες της 
εποχής του. Οι χαρακτήρες του 
έχουν ψυχολογικό βάθος, το πα-
ρελθόν και τα συναισθήματά τους 
αποκαλύπτονται μέσα από το βι-
βλίο. Η πλοκή ή η αφήγηση δεν 
έχει ιδιαίτερο σκοπό ή νόημα, σε 
αντίθεση με την παραδοσιακή λο-
γοτεχνία που είχε προηγηθεί» μού 
λέει ο κ. Λονγκ, συμπληρώνοντας 
πως ο Τζόις δείχνει μια βαθιά εξοι-
κείωση με τα θεμέλια του δυτικού 
πολιτισμού. «Ο τίτλος του βιβλίου 
και η δομή του αντικατοπτρίζουν 
τον μύθο του Οδυσσέα. Ο Stephen 
Dedalus, ο ημι-αυτοβιογραφικός 
χαρακτήρας από το προηγούμενο 
έργο του Joyce “A Portrait of the 
Artist as a Young Man” είναι ο Τη-
λέμαχος του βιβλίου, ένας νεαρός 
άνδρας που περιπλανιέται αναζη-
τώντας μια πατρική φιγούρα. Ο 
Leopold Bloom, ο χαρακτήρας του 
Οδυσσέα, είναι ένας άντρας από 
οικογένεια μεταναστών, ο οποίος, 
όπως και ο Οδυσσέας, είναι ένας 
άνθρωπος με αβέβαιη ταυτότητα 

του οποίου το ταξίδι στην πόλη εί-
ναι μοναχικό, αλλά σε αναζήτηση 
συντροφιάς, συμπεριλαμβανομέ-
νου του χαμένου γιου του. Οι πα-
ραλληλισμοί με την ομηρική μυθο-
λογία μερικές φορές είναι άπιαστοι 
και η δομή δεν είναι άμεσο αντί-
γραφο των 24 βιβλίων του Ομή-
ρου, αλλά η σύνδεση μεταξύ των 
δύο έργων δεν απουσιάζει ποτέ».

Μέσα από τις σελίδες του 
«Οδυσσέα» ο ήρωας του βιβλίου 
περιπλανιέται στο ∆ουβλίνο, συ-
ναντάει διαφορετικούς χαρακτή-
ρες της πόλης, περιγράφει τοπία 
και ανθρώπους... τράβηξε ο συγ-
γραφέας μια καλή φωτογραφία 
της πόλης, αλλά και της κοινωνί-
ας ευρύτερα; «Ο “Οδυσσέας” είναι 
ένα βιβλίο πολύ βαθιά ριζωμένο 
στην πραγματικότητα. Η περι-
γραφή του για τις τοποθεσίες του 
∆ουβλίνου είναι αλάνθαστη. Μία 
από τις παραδόσεις του ∆ουβλίνου 
των τελευταίων δεκαετιών είναι η 
αναπαράσταση των ταξιδιών των 
χαρακτήρων στο “Bloomsday”, 
στις 16 Ιουνίου. Ακόμη και σήμε-
ρα, η πόλη που περιέγραψε είναι 
ακόμα σε μεγάλο βαθμό παρούσα 

– οι δρόμοι, τα κτίρια, ακόμη και 
πολλές από τις παμπ και τα κατα-
στήματα του επισκέπτονται οι χα-
ρακτήρες. Ως νεαρός άνδρας, η 
οικογένεια του Τζόις μετακόμισε 
πολλές φορές στην πόλη, λόγω των 
απερίσκεπτων οικονομικών ατυχι-
ών του πατέρα του, προσδίδοντάς 
του μια μοναδική ευαισθησία στη 
φυσική πόλη.

Ο Τζόις ήταν εξόριστος, όταν 
έγραψε τον “Οδυσσέα”, αλλά το 
βιβλίο είναι απόλυτα ακριβές στην 
περιγραφή της πόλης του». Όσο 
για την κοινωνία ο κ. Λονγκ τονί-
ζει πως ο Τζόις είχε αιχμαλωτίσει 
την ιρλανδική κοινωνία των αρχών 
του 1900 με αλάνθαστη ακρίβεια 
και στα προηγούμενα έργα του, 
«A Portrait of the Artist as Young 
Man» και «Dubliners». «Οι περιγρα-
φές του για την ιρλανδική κοινω-
νία, που καλύπτουν την πολιτική 
αναταραχή, τις κοινωνικές φιλοδο-
ξίες, την ευσέβεια, τις οικονομικές 
δυσκολίες και τον ανθρώπινο πόνο, 
είναι διορατικές και ακόμη και σή-
μερα τα γραπτά του για την κοινω-
νία της εποχής του έχουν ένα αδι-
αμφισβήτητο δαχτυλίδι αλήθειας» 
συμπληρώνοντας πως η περιγρα-
φή του Τζόις για την πόλη και τους 
ανθρώπους της δεν είναι ποτέ συ-
ναισθηματική ή επαινετική. «Έχει 
πλήρη επίγνωση της αδυναμίας 
των κατοίκων του. Ωστόσο, είναι 
πάντα ειλικρινής, ακόμα κι αν η ει-
λικρίνειά του δεν εκτιμήθηκε από 
τους Ιρλανδούς αναγνώστες του 
κατά τη διάρκεια της ζωής του». 

Ο κ. Λονγκ εξηγεί πως ο «Οδυσ-
σέας» είναι ίσως μια μοναδική πε-
ρίπτωση βιβλίου που το σκηνικό 
είναι τόσο κεντρικό στο νόημα της 
ιστορίας. «Για την πόλη του ∆ου-
βλίνου και τους ∆ουβλινέζους, ο 
“Οδυσσέας” είναι σε μεγάλο βαθ-
μό το βιβλίο της πόλης. Ταυτόχρο-
να, η καθολικότητά του είναι καλά 
αναγνωρισμένη». 

«Οδυσσέας»: Ενα οικουμενικό έργο
Ο πρέσβης της Ιρλανδίας Κόνορ Λονγκ στην «Κ» για τα εκατό χρόνια από την εμβληματική έκδοση του συγγραφέα Τζέιμς Τζόις

 «Οι παραλληλισμοί με την ομηρική μυθολογία μερικές φορές είναι άπια-
στοι και η δομή δεν είναι άμεσο αντίγραφο των 24 βιβλίων του Ομήρου, αλλά 
η σύνδεση μεταξύ των δύο έργων δεν απουσιάζει ποτέ».

«Ο “Οδυσσέας” είναι 
ένα οικουμενικό έργο, 
αφού κάθε αναγνώστης 
έχει τη δική του κατανό-
ηση του έργου και την 
ιδιαίτερη ερμηνεία του 
για το νόημά του».

Το λογότυπο «Ulysses 100» με το 
οποίο εορτάζονται τα 100 χρόνια 
από την έκδοση του «Οδυσσέα» του 
Ιρλανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις. 
(Museum of Literature Ireland).

Πολιτιστική 
διπλωματία

Κλείνοντας την κουβέντα μας, 
ρώτησα τον κ. Λονγκ για την αξία 
και τη σημασία της πολιτιστικής 
διπλωματίας και πώς η χώρα του 
αξιοποιεί αυτό το εργαλείο: «Η 
Ιρλανδία έχει μια διασπορά 60-
70 εκατομμυρίων σε όλο τον κό-
σμο και η ιρλανδική κουλτούρα 
είναι ένας σημαντικός συνδετι-
κός κρίκος μεταξύ της Ιρλανδίας 
και των εκατομμυρίων Ιρλαν-
δών. Ο πολιτισμός παίζει επίσης 
κεντρικό ρόλο στη ζωή των κοι-
νοτήτων της ∆ιασποράς μας. Η 
προώθηση του πολιτισμού μας, 
όπως ο ιρλανδικός χορός ή τα 
γαελικά αθλήματα είναι μια ση-
μαντική πτυχή της εξάπλωσής 
μας σε όλο τον κόσμο. Η πολιτι-
στική διπλωματία είναι επομέ-
νως σημαντική για την ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης για την 
Ιρλανδία διεθνώς και για την οι-
κοδόμηση συνδέσεων μεταξύ 
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων διεθνώς. Είμαστε πο-
λύ περήφανοι για τον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι 
συγγραφείς, οι καλλιτέχνες και οι 
ερμηνευτές μας στο να φέρουν 
μια ξεχωριστή ιρλανδική οπτική 
στο κοινό σε όλο τον κόσμο». Ο κ. 
Λονγκ τόνισε πως η πολιτιστική 
διπλωματία αποτελεί μέρος της 
διεθνούς δέσμευσης της χώρας 
από τη δεκαετία του 1940. «Η 
προώθηση του πολιτισμού μας 
ενισχύει τη φωνή μας διεθνώς 
και βοηθά στην επικοινωνία των 
αξιών, των ιδεών και της επιρρο-
ής μας στους διεθνείς εταίρους. 
Παραμένει βασικό μέρος της δι-
πλωματίας μας στην Κύπρο και 
σε όλο τον κόσμο».
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Τέτοιου είδους μεγαλεπήβολα προ-
γράμματα εξ ορισμού ενέχουν την 
πρόκληση, αλλά και την έκπλη-
ξη, και είναι σημαντικό να πούμε 
ότι ο ενθουσιασμός του ερευνη-
τή που ανακαλύπτει και διασώζει 
ένα αρχειακό τεκμήριο είναι κάτι 
το μοναδικό. Κατά την εκπόνηση 
της έρευνας χωρίς αμφιβολία θα 
υπάρξουν σημαντικές προκλήσεις 
όπως μας λέει ο δρ Κωνσταντίνος 
Γεωργίου που τονίζει χαρακτηρι-
στικά ότι «δεν νοείται ερευνητική 
δραστηριότητα χωρίς προκλήσεις. 
Στην περίπτωσή μας, τέτοιες δυ-
σκολίες μπορεί να αφορούν τον 
όγκο του αρχειακού υλικού που 
καλούμαστε να διαχειριστούμε, 
την προσβασιμότητα ενός αρχεί-

ου, τον αυξημένο βαθμό δυσκολί-
ας επεξεργασίας του υλικού στις 
περιπτώσεις δυσανάγνωστων χει-
ρογράφων εγγράφων του 19ου και 
πρώιμου 20ού αιώνα, την κατα-
στροφή σημαντικού αρχειακού 

υλικού λόγω κακής συντήρησης 
ή έλλειψης αρχειακής συνείδησης, 
καθώς και το ζήτημα των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων για τα θέματα 
βιβλιογραφίας. Ωστόσο, τα προσ-
δοκώμενα οφέλη που θα προκύ-
ψουν με την ολοκλήρωση ενός 
τέτοιου έργου είναι πολλαπλά-
σια των όποιων δυσκολιών». Η 
δρ Αναστασία Γιάγκου λέει σχε-
τικά «Σκεφτείτε μόνο ότι σε αυτή 
την αρχική φάση του προγράμ-
ματος που βρισκόμαστε, έχουμε 
ήδη εντοπίσει πληροφορίες για 
πληθώρα θεμάτων που συντελούν 
στη βαθύτερη κατανόηση και ανα-
σύνθεση της ιστορίας της εκπαί-
δευσης στην Κύπρο. Μπορούμε 
για παράδειγμα να αντλήσουμε 

πληροφορίες για την ίδρυση και 
λειτουργία ιστορικών και άλλων 
σχολείων στο νησί, για τους δι-
ορισμούς και τη μισθοδοσία των 
εκπαιδευτικών, τα κριτήρια πρό-
σληψης, τις έμφυλες ανισότητες, 
τα διδακτικά εγχειρίδια, τα ανα-
λυτικά προγράμματα, τη ζωή και 
τη δράση μεγάλων προσωπικοτή-
των της εκπαιδευτικής, εκκλησια-
στικής, πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής του τόπου, καθώς και για 
τόσα άλλα θέματα». Επομένως, η 
συγκρότηση του Αρχείου Ιστορί-
ας της Ελληνικής Κυπριακής Εκ-
παίδευσης είναι αναμφίβολα ένα 
ερευνητικό έργο φιλόδοξο και ταυ-
τόχρονα απολύτως απαραίτητο το 
οποίο πρέπει να τύχει κάθε δυ-

νατής υποστήριξης. Το Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών, με την 
εμπειρία στη συγκρότηση και δια-
χείριση Αρχείων και στη διεξαγω-
γή επιστημονικής έρευνας αποτε-
λεί τον κατάλληλο φορέα για την 
εκπόνηση και φιλοξενία αυτού 
του σημαντικού έργου. 

Αρχεία ιστορικών σχολείων
Μια άλλη σημαντική παράμε-

τρος του προγράμματος αφορά το 
αρχειακό υλικό το οποίο βρίσκε-
ται σε ιστορικά –σε πρώτη φάση– 
σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης 
της Κύπρου. Στα σχολεία αυτά 
αναμένεται να εντοπιστεί σημα-
ντικός όγκος αρχειακού υλικού, 
όπως με ενθουσιασμό μού λένε 

οι ερευνητές. «Εδώ ο ρόλος της 
ερευνητικής ομάδας λαμβάνει και 
σωστικό χαρακτήρα, αφού τα αρ-
χεία αυτά φυλάσσονται συνήθως 
σε συνθήκες μάλλον μη ευνοϊκές. 
Έτσι το πρόγραμμα σκοπεύει στη 
διάσωση και ανάδειξη του εν λό-
γω αρχειακού και βιβλιογραφικού 
υλικού μέσω του εντοπισμού, της 
καταγραφής και της τελικής ψηφι-
οποίησής του» και φυσικά για να 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχή έκβαση του ερευνητικού 
εγχειρήματος είναι η δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού δικτύου 
συνεργασιών με τους τοπικούς 
αρχειακούς και ακαδημαϊκούς-
ερευνητικούς φορείς καθώς και 
με τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. 

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Νέο πρόγραμμα για τη συγκρότηση 
του Αρχείου Ιστορίας της Ελληνι-
κής Κυπριακής Εκπαίδευσης ξεκί-
νησε το Κέντρο Επιστημονικών 
Ερευνών (Κ.Ε.Ε.) και πρόκειται 
για μία ενδιαφέρουσα επιστημο-
νική πρωτοβουλία, η οποία έρχε-
ται να συμπληρώσει προηγούμενα 
σχετικά αρχειακά προγράμματα, 
όπως το Λαογραφικό Αρχείο, το 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης 
και το Αρχείο Παλαιών Πολεμι-
στών, τα οποία φιλοξενούν ανεκτί-
μητες προφορικές μαρτυρίες για 
την ιστορία, την κοινωνία και τη 
λαογραφία της Κύπρου του περα-
σμένου αιώνα. Το Κέντρο Επιστη-
μονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.) αποτελεί 
το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, το 
οποίο είναι αφιερωμένο στη διε-
ξαγωγή της κυπρολογικής, επιστη-
μονικής έρευνας. Οι εκδόσεις του 
Κ.Ε.Ε. αποτελούν, παραδοσιακά, 
σημείο αναφοράς στον τομέα των 
κυπρολογικών σπουδών. Στους 
χώρους του Κ.Ε.Ε. ο ερευνητής 
μπορεί να συμβουλευτεί το Λαο-
γραφικό Αρχείο, το Αρχείο Προ-
φορικής Παράδοσης και το Αρχείο 
Παλαιών Πολεμιστών.

Η εκπόνηση του ερευνητικού 
προγράμματος για τη συγκρότηση 
Αρχείου Ιστορίας της Ελληνικής 
Κυπριακής Εκπαίδευσης χρονι-
κά θα καλύπτει την περίοδο από 
το 1800 μέχρι και τις μέρες μας 
και την ερευνητική ομάδα αποτε-
λούν ο αναπληρωτής διευθυντής 
του Κ.Ε.Ε., δρ Κυπριανός ∆. Λούη, 
ο οποίος είναι ο επιστημονικός 
υπεύθυνος του προγράμματος και 
οι εκπαιδευτικοί-ιστορικοί δρ Ανα-
στασία Γιάγκου και δρ Κωνστα-
ντίνος Γεωργίου. Το Αρχείο Ιστο-
ρίας της Ελληνικής Κυπριακής 
Εκπαίδευσης εκπονείται με την 
έγκριση του υπουργού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας, Πρόδρομου Προδρόμου. 
Το πρόγραμμα αφορά στην πρώτη 
φάση του τη Μέση Εκπαίδευση 
με σκοπό την επέκτασή του στη 
συνέχεια στη ∆ημοτική και Τε-
χνική βαθμίδα της Εκπαίδευσης.

Όπως εξήγησε ο δρ Κυπριανός 
Λούης, οι κύριοι άξονες του προ-
γράμματος αφορούν «στον εντο-
πισμό, καταγραφή, ταξινόμηση, 
επεξεργασία, ψηφιοποίηση και 
τελική διάθεση στην ερευνητική 
κοινότητα τόσο του αρχειακού 
όσο και του βιβλιογραφικού υλι-
κού που σχετίζεται με την Ιστο-

ρία της Ελληνικής Κυπριακής Εκ-
παίδευσης κατά την περίοδο από 
το 1800 μέχρι και σήμερα», ση-
μειώνοντας πως το πρόγραμμα 
καλύπτει μια μεγάλη σε έκταση 
περίοδο και αφορά ένα θέμα δι-
αχρονικά επίκαιρο, έτσι το υλικό 
που αναμένεται να εντοπίσουν οι 
ερευνητές είναι πλουσιότατο. Το 
υλικό αυτό μπορεί να ταξινομηθεί 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες, όπως 
εξηγεί ο δρ Λούης: «Στα αρχεια-
κά τεκμήρια και στη διαθέσιμη 
βιβλιογραφία. Πέρα από αυτά, το 
πρόγραμμα στοχεύει και στη διε-
νέργεια συνεντεύξεων με πρόσω-
πα που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
της Κύπρου. Με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, όλο το υλικό 
θα είναι διαθέσιμο στην ερευ-

νητική, στην ακαδημαϊκή, στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς 
και στο ευρύ κοινό γενικότερα». 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως η πρόσβαση στο υλικό θα 
είναι εφικτή τόσο στους αρχεια-
κούς χώρους του Κέντρου Επιστη-
μονικών Ερευνών όσο και μέσω 
διαδικτυακής βάσης δεδομένων, 
κάτι που όπως λέει εμπίπτει και 
στις φιλοδοξίες της επιστημονι-
κής ομάδας. «Τελικός στόχος εί-
ναι η διάχυση της επιστημονι-
κής γνώσης και η διάθεση του 
εν λόγω υλικού στο κοινό και σε 
όποιον γενικά ενδιαφέρεται για 
την ιστορία της εκπαίδευσης».

Αρχειακό σαφάρι 
Η ερευνητική ομάδα εντοπί-

ζει σε πρώτο στάδιο τα αρχειακά 
και βιβλιογραφικά τεκμήρια, με τα 
πρώτα να είναι η σημαντικότερη 
πηγή για την ομάδα. Ως αρχεια-
κά τεκμήρια νοούνται, όπως μου 
εξηγούν οι ερευνητές, οι διάφοροι 
τύποι εγγράφων όπως, για παρά-

δειγμα, επιστολές, σημειώματα, 
κατάλογοι, πρακτικά, λογοδοσίες, 
ποινολόγια, φωτογραφικό υλικό 
και άλλα. Το υλικό αυτό εντοπίζε-
ται αρχικά σε μεγάλες αρχειακές 
συλλογές. Ενδεικτικά μόνον, ανα-
φέρονται το Αρχείο της Ιεράς Αρχι-
επισκοπής Κύπρου, το Αρχείο της 
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτη-
ρίων Λευκωσίας, καθώς και τ’ αντί-
στοιχα Αρχεία των Εφορειών των 
υπολοίπων πόλεων και το Κρατικό 
Αρχείο. Επιπλέον υλικό εντοπίζε-
ται σε Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Μη-

τροπόλεις, Πολιτιστικά Ιδρύματα 
και ιδιωτικές συλλογές. «Επειδή οι 
πηγές παραμένουν πρακτικά ανε-
ξάντλητες θεωρήθηκε απαραίτητη 
η προτεραιοποίησή τους ανάλογα 
με τη σημασία τους σε σχέση με 
τους σκοπούς της συγκρότησης 
του Αρχείου» λέει ο δρ Λούης. Βα-
σικό χαρακτηριστικό της συγκρό-
τησης του Αρχείου Ιστορίας της 
Ελληνικής Κυπριακής Εκπαίδευ-
σης, όπως σημειώνει ο επιστημο-
νικός υπεύθυνος, δρ Κυπριανός 
Λούης, είναι το γεγονός ότι το αρ-

χείο θα συμπεριλάβει, πέραν των 
ιστορικών αρχείων και αρχειακό 
υλικό ενεργό, που ν’ αφορά την 
τρέχουσα επικαιρότητα για την 
εκπαιδευτική πολιτική, έρευνες 
για την κυπριακή εκπαίδευση, που 
εκπονήθηκαν από διεθνείς και το-
πικούς φορείς, προτάσεις για εκ-
παιδευτικές μεταρρυθμίσεις και 
λοιπά. «Επομένως, η σύζευξη των 
ιστορικών με τα ενεργά αρχεία 
αποτελεί μια βασική καινοτομία 
του Αρχείου Ιστορίας της Ελλη-
νικής Κυπριακής Εκπαίδευσης».

Μάθε 
παιδί μου 
γράμματα, 
σπουδάματα
Συγκρότηση Αρχείου Ιστορίας της 

Ελληνικής Κυπριακής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα του Κέ-
ντρου Επιστημονικών 
Ερευνών σκοπεύει στη 
διάσωση και ανάδειξη 
του εν λόγω αρχειακού 
και βιβλιογραφικού 
υλικού μέσω του εντοπι-
σμού, της καταγραφής 
και της τελικής 
ψηφιοποίησής του.

Η συγκρότηση του 
Αρχείου Ιστορίας της 
Ελληνικής Κυπριακής 
Εκπαίδευσης είναι ένα 
ερευνητικό έργο φιλόδο-
ξο και ταυτόχρονα απο-
λύτως απαραίτητο.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, όπως σημειώνει η δρ Γιάγκου μπορούμε ν’ αντλήσουμε πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία ιστορικών και άλλων σχο-
λείων στο νησί, αλλά και τις έμφυλες ανισότητες, τη ζωή και τη δράση σημαντικών προσωπικοτήτων, καθώς και για πολλά άλλα θέματα. 

Αρχειακές προκλήσεις και ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης

Η μεθοδολογία

Αφού γίνει ο εντοπισμός και η 
ταξινόμηση του υλικού, οι ερευ-
νητές το καταγράφουν και στη 
συνέχεια προχωρούν στην πε-
ριγραφή του. ∆ημιουργούν, δη-
λαδή, ένα δελτίο στα πεδία του 
οποίου καταγράφονται κυρίως 
οι σχετικές με το περιεχόμε-
νο πληροφορίες του αρχειακού 
τεκμηρίου. ∆ίνονται δηλαδή 
ανάμεσα σε άλλες πληροφο-
ρίες, ο τίτλος και ο τύπος του 
αρχειακού τεκμηρίου, ο δημι-
ουργός, η ημερομηνία δημιουρ-
γίας του εγγράφου, η περίλη-
ψη-ανάλυση του περιεχομένου, 
μαζί με πιθανά άλλα σχόλια και 
θέματα-λέξεις κλειδιά. Με την 
ολοκλήρωση του ερευνητικού 
προγράμματος, όλα τα δελτία 
θα βρίσκονται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή τόσο στους 
αρχειακούς χώρους του Κ.Ε.Ε. 
όσο και μέσω διαδικτυακής βά-
σης δεδομένων, έτσι ώστε η 
πρόσβαση στις πληροφορίες να 
είναι άμεση, ακόμη και εξ απο-
στάσεως. Η πλειοψηφία των 
εγγράφων είναι φυσικά στην 
ελληνική γλώσσα, ωστόσο αρ-
κετά είναι στην αγγλική, ενώ 
εντοπίστηκαν κάποια έγγραφα 
στη γαλλική και ιταλική γλώσσα. 
Μέσα από το Αρχείο Ιστορίας 
της Ελληνικής Κυπριακής Εκ-
παίδευσης, ο ερευνητής θα εί-
ναι σε θέση να αντλήσει πληρο-
φορίες για ένα εύρος θεμάτων 
μέσα από διαφορετικές οπτικές 
και να εκπονήσει πολυδιάσταση 
έρευνα. Αναμφίβολα η συγκρό-
τηση του Αρχείου όπως και τα 
υπόλοιπα Αρχεία του Κ.Ε.Ε. θα 
συμβάλουν στη διατήρηση της 
συλλογικής ιστορικής μνήμης 
του τόπου.

Πρόγραμμα μαθημάτων 
Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
1893-1894. ©Αρχείο Εφορεί-
ας Ελληνικών Εκπαιδευτηρί-
ων Λευκωσίας.

Ιδρυτική Πράξη Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου/Εφορείας 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας, 1893. ©Αρχείο 
Εφορείας Ελληνικών Εκπαι-
δευτηρίων Λευκωσίας.

Σχολικό εγχειρίδιο που εκδόθηκε στην Κύπρο, 
1943. ©Προσωπικό Αρχείο Χρυσόστομου Μελή.
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ

Οκτώ άνδρες μέσα και τέσσε-
ρις ακόμη έξω αγωνίζονται να 
πείσουνε «ευγενικά» εμένα την 
Αρτέμιδα Λαφρία (εικ. 1), τη λε-
πτοκαμωμένη καλλονή θεά του 
κυνηγιού, να εγκαταλείψω το βά-
θρο μου και το αγαπημένο μου 
μουσείο, κτισμένο απ’ τον αεί-
μνηστο ιπτάμενο Ορλάνδο στον 
θερμό Νότο της μεσογειακής πα-
τρίδας, εκεί που μ’ έφερε στο φως 
και μ’ έστησαν ο Πέτρος και η 

Ανδρομάχη. Με σέρνουν απαλά 
με προσοχή, ομολογώ (εικ. 2), για 
να με κλείσουνε ερμητικά σε ξύ-
λινο σεντούκι που ετοιμάστηκε 
στα μέτρα μου για να μεταφερθώ, 
όχι με το ιπτάμενο τέθριππο του 
περήφανου αδελφού μου, του φη-
μισμένου Απόλλωνα Κιθαρωδού, 
στους Υπερβόρειους, αλλά με το 
ατσάλινο κολοσσιαίο πτηνό της 
Ολυμπιακής, ως έκθεμα στην από-
μακρη χώρα του Ανατέλλοντος 
Ηλίου και της απέραντης Κίνας, 
και σε συνέχεια στην αφιλόξενη 
παγωμένη στέπα των Ρος και στο 
κράτος τελικά των Αθηνών. 

Εμένα, που προέρχομαι από 
έπαυλη πολυτελή της μεσσηνι-
ακής πρωτεύουσας, κόσμημα 

λαμπρό αίθουσας συμποσίων με 
μαρμαροθετήματα και δάπεδα 
ψηφιδωτά παρέα με τον Μέγα 
Κωνσταντίνο και τον αγγελιοφό-
ρο των θεών Ερμή. Φορώ κοντό 
χιτώνα με απόπτυγμα και δερ-
μάτινες εμβάδες για να κυνηγάω 
τρέχοντας ελεύθερη στα δάση, 
κρατώ το τόξο στο αριστερό και 

βέλος στο δεξί έτοιμη να τοξεύ-
σω ελάφια και Νιοβίδες. H ξανθιά 
μου κόμη δεμένη κότσο πίσω και 
του προσώπου μου τα χούγια βρί-
σκουνε τα παράλληλά τους στης 
Kνίδιας Αφροδίτης τη μορφή, ενώ 
η στάση και οι κινήσεις μου εί-
ναι αντίστοιχες με εκείνες του 
περίφημου Ερμή της Ολυμπίας, 

έργων λαμπρών του Αθηναίου 
Πραξιτέλη, που έχει πλάσει και 
το πρότυπό μου για κάποιο ιερό 
Αρτέμιδος της Αττικής.  

∆εν ξέρω πόσοι από τους 
παρόντες συναισθάνονται την 
ταλαιπωρία μου και αν συμπά-
σχουνε μαζί μου όπως ο Πέτρος 
ο «Μεσσήνιος», αμετανόητος 

εραστής και της Μεσσήνης. Πα-
ρατηρώ με έκπληξη τη μικρο-
σκοπική φωτογραφία που το-
ποθέτησαν αντί εμού στο βάθρο 
και κραυγάζω σιωπηρά από μέσα 
μου: «Αθλιοι, πετάξτε τη θλιβερή 
αυτή φωτογραφία, βάλτε τουλά-
χιστο στο βάθρο μιας θεάς που 
κάθε τόσο ταξιδεύει ένα αντά-

ξιο, έστω γύψινο, αντίγραφό μου 
για να το βλέπουν οι πιστοί μου 
θιασώτες όσο λείπω!».

Αναλογίζομαι τα «προσδοκώ-
μενα οφέλη» του προσωρινού 
όπως λένε «δανεισμού» μου και 
της ταλαιπωρίας του μεγάλου 
ταξιδιού μου για να θαυμάσου-
νε το κάλλος μου, μα και την τέ-
χνη του δημιουργού μου, τα μά-
τια ανθρώπων του Βορρά και της 
Ανατολής, οφέλη που ενδεχομέ-
νως να προκύψουν και από αντί-
στοιχες ανταλλαγές και δανει-
σμούς έργων της ∆ύσης που θα 
οργανωθούν στη χώρα μου, στο 
πολυάνθρωπο κλεινόν άστυ των 
Αθηνών, γιατί όχι και στη μεσ-
σηνιακή πρωτεύουσα που θα με 
στερηθεί για μήνες. Μια έκθεση 
έργων αξιόλογων τέχνης ευρω-
παϊκής στην Καλαμάτα θα έδι-
νε, πιστεύω, χαρά μεγάλη στους 
ανθρώπους της, μα και σε μένα 
που ταξιδεύω και προσφέρομαι 
συχνά για εκθέσεις με θέμα πό-
τε τη Γυναίκα, πότε τις Θεότητες 
του αρχαίου κόσμου και πότε το 
Κάλλος. Η πρόσφατη έκθεση στο 
Μουσείο το Κυκλαδικό με θέμα 
της το Κάλλος, ομολογώ, με κο-
λακεύει αφάνταστα (εικ. 3) και 
προσπαθώ να κρύψω τις συγκολ-
λήσεις των δεκαοκτώ θραυσμά-
των που με συγκροτούνε, καθώς 
και τη ρωγμή που μου προκάλεσε 
στο δεξιό μου μάγουλο μία καρ-
φίδα οξειδωμένη και μεταλλική 
κάποιου αδέξιου τεχνίτη της ρω-
μαιοκρατίας. 

Το βιβλίο του Πέτρου Θέμελη 
«Αρχαία Μεσσήνη» κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Καπόν.

Τα ταξίδια της θεάς του κυνηγιού
Ο «δανεισμός» της Αρτέμιδος Λαφρίας σε Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία κ.α., ώστε να θαυμάσουν το κάλλος της σε Ανατολή και Βορρά

Προέρχομαι από έπαυλη 
πολυτελή της μεσση-
νιακής πρωτεύουσας, 
κόσμημα λαμπρό 
αίθουσας συμποσίων.

Εγώ, η λεπτοκαμωμένη καλλονή θεά του κυνηγιού, εγκαταλείπω το βάθρο μου και το αγαπημένο μου 
μουσείο, κτισμένο απ’ τον αείμνηστο ιπτάμενο Ορλάνδο στον θερμό Νότο της μεσογειακής πατρίδας.

Η έκθεση στο Μουσείο το Κυκλαδικό με θέμα της 
το Κάλλος, ομολογώ, με κολακεύει αφάνταστα.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η υβριδική τέχνη 
ου Τσαρλς Ρέι σε έκθεση
στο Μετροπόλιταν

Και ζωντανή μπορείς και πεθαμένη να την πεις

Ενας καλλιτέχνης που σφραγίζει 
τη δημιουργία στα τέλη του 20ού 
και στις αρχές του 21ου αιώνα, ο 
Αμερικανός εικαστικός δημιουρ-
γός Τσαρλς Ρέι, έχει την τιμητική 
του φέτος. Εκτός από την πληθωρι-
κή παρουσία του στη διάρκεια του 
έτους στο Παρίσι με παρουσιάσεις 
γλυπτών του στο Μουσείο Πομπι-
ντού και στο Bourse de Commerce 
- Pinault Collection, μια άλλη έκ-
θεση στο Μετροπόλιταν της Νέας 
Υόρκης βάζει τον πήχυ ψηλά, κα-
θώς παρουσιάζει μια έκθεση έργων 
του που θέτουν πολλά ερωτήματα 
συναφή με την ατζέντα της επο-
χής μας. Ο γεννημένος στο Σικάγο, 
το 1953, Τσαρλς Ρέι είναι ένα από 
τα πιο ανήσυχα πνεύματα της με-
ταπολεμικής Αμερικής, αφού έχει 
πειραματιστεί με όλα σχεδόν τα μέ-
σα έκφρασης και με όλα σχεδόν τα 
υλικά, καλλιεργώντας μια ιδιαίτερη, 
προσωπική γλώσσα. Εχει ασχοληθεί 
με την περφόρμανς, με τη φωτογρα-
φία και κυρίως με τη γλυπτική, στην 
οποία έχει περισσότερο αφοσιωθεί 
και με την οποία πλέον ως επί το 
πλείστον ταυτίζεται. Αλλά ο Τσαρλς 
Ρέι, δοκιμάζοντας υλικά και φόρμες, 
επινοεί διαρκώς και σταθερά κάθε 
φορά ένα νέο ερώτημα για την πο-
ρεία της παραστατικής τέχνης, για 
το πεπερασμένο της ύλης, για την 
αναγκαιότητα της μορφής. Επιπλέ-
ον, διαστέλλει διαρκώς και συνενώ-
νει μέσα από αντιθέσεις και κοινές 

πλεύσεις τα γεωγραφικά, αισθητικά 
και νοητικά όρια του ψηφιακού και 
του αναλογικού κόσμου, όπως και 
του κόσμου των ανθρώπων και του 
κόσμου των ρομπότ. ∆ιερευνά ζη-
τήματα επέκτασης του αυτοπροσ-
διορισμού του ανθρώπου πέρα από 
το στενό φυσικό περιβάλλον του, 
αλλά και εντός του εσώτερου πυ-
ρήνα του. Αυτές οι διαλεκτικές, συ-
χνά αντιφατικές αλλά αλληλένδε-
τες, συνοδεύουν και σφραγίζουν το 
έργο του Τσαρλς Ρέι. Η έκθεση στο 
Μετροπόλιταν εξετάζει διάφορες 
πλευρές του ανήσυχου αυτού πνεύ-
ματος. Φέρνει κοντά φωτογραφίες 
από τις δεκαετίες του ’70 και του 
’80, αποκαλύπτει όλη τη σειρά που 
είχε επινοήσει ο Τσαρλς Ρέι εμπνε-
όμενος από τις «Περιπέτειες του 
Χάκλμπερι Φιν» του Μαρκ Τουέιν, 
και στήνει εκ νέου σε νέο φως και 
με νέες συμμετρίες τα παραστατικά 
και φουτουριστικά γλυπτά του. Το 
στήσιμο των έργων είναι μέρος της 
σύνθετης εμπειρίας από την οποία 
μεταλαμβάνει ο επισκέπτης της έκ-
θεσης. Τα γλυπτά είναι τοποθετη-
μένα με τέτοιο τρόπο, ώστε ανάλο-
γα με τη γωνία θέασης η εμπειρία 
να μεταβάλλεται και να γεννιέται 
μια διαρκώς ρευστή ψευδαισθητι-
κή εντύπωση. Ο Τσαρλς Ρέι, όπως 
αναφέρει το Μετροπόλιταν, θέτει 
πολλά αδυσώπητα ερωτήματα, αλ-
λά σκοπίμως αποφεύγει τις ευθείες 
απαντήσεις. 

Η Αλκηστη προσφέρεται να πεθάνει 
στη θέση του άνδρα της, του Αδ-
μητου. Οι ηλικιωμένοι γονείς του 
δεν δέχονται να κάνουν αυτή την 
υπέρτατη θυσία. Oπως λέει ο Σο-
λωμός, γλυκιά η ζωή και ο θάνα-
τος μαυρίλα. 

Γιατί όμως αυτή η εξωφρενι-
κή θυσία; Επειδή ο Αδμητος είχε 
προσφέρει στέγη στον τιμωρη-
μένο Απόλλωνα και ο τελευταί-
ος του ανταπέδωσε τη φιλοξενία 
με ένα αδιανόητο δώρο: όταν έρ-
θει η ώρα για τον Αδμητο, εφό-
σον κάποιος άλλος προσφερθεί 
να πεθάνει στη θέση του, θα τη 
γλιτώσει. 

Επεμβαίνει ο ημίθεος Ηρα-
κλής: κατεβαίνει στον Αδη, πα-
λεύει με τον Χάρο, επιστρέφει 
την Αλκηστη στον εμβρόντητο 
χήρο, έπειτα φεύγει για τον επό-
μενο άθλο του. Χάπι εντ; 

Ως γνωστόν, η ιστορία της Αλ-

κηστης δεν θα αφήσει ασυγκί-
νητο τον Ευριπίδη. Η τραγωδία 
που φέρει και το όνομα της ζω-
ντανής-νεκρής είναι, όπως λέει 
ο Γιαν Κοτ στη «Θεοφαγία» (εκδ. 
Εξάντας), «ένα πολύ αλλόκοτο 
έργο». Είναι η μοναδική τραγω-
δία όπου κάποιος πεθαίνει από 
φυσικό θάνατο. Είναι επίσης η 
μοναδική τραγωδία όπου ο θά-
νατος εμφανίζεται επί σκηνής 
ως χαρακτήρας. Εχει ένα άκρως 
διφορούμενο τέλος. Μήπως τελι-
κά είναι ιλαροτραγωδία; Οι φιλό-
λογοι προβληματίζονται. Ο Κοτ 

τονίζει: το έργο «μοιάζει να αυ-
τοαναιρείται». Πώς; Με διάφο-
ρους τρόπους. Ενας βασικός: Η 
τιμωρία του Απόλλωνα από τον 
∆ία, στην αρχή του έργου, είναι 
επειδή είχε εκδικηθεί τον θάνα-
το του Ασκληπιού, ο οποίος είχε 
γίνει στάχτη με κεραυνό του ∆ία. 
Γιατί; ∆ιότι ο Ασκληπιός ήταν 
γιατρός που έκανε θαύματα: ανά-
σταινε νεκρούς. Αυτό για τον ∆ία 
συνιστούσε ύβρη. 

Κι ωστόσο, στο τέλος του έρ-
γου, ένας ημίθεος ανασταίνει μια 
νεκρή. Το φινάλε έχει αναιρε-
θεί ήδη από την αρχή του έρ-
γου. Ο Ευριπίδης δείχνει πως το 
έχει υπόψη του αυτό: η γυναι-
κεία φιγούρα που εμφανίζεται 
στο τέλος είναι αμίλητη, πεπλο-
φορεμένη, κάτι σαν ομοίωμα. Ο 
Αδμητος δεν τολμά να την κοιτά-
ξει στα μάτια και η φρασεολογία 
του παραπέμπει ευθέως στο αδι-

ανόητο κοίταγμα της Μέδουσας. 
Ολο είναι γκροτέσκο. Ο Κοτ: «Η 
Αλκηστη έχει και δεν έχει ξανάρ-
θει, η ωραία άγνωστη είναι και 
δεν είναι η Αλκηστη. Η υπηρέ-
τρια είχε πει από την αρχή: “Και 
ζωντανή μπορείς και πεθαμένη/ 
να την πεις”». 

Να είχε, αιώνες μετά, ο Ρώσος 
Λεονίντ Αντρέγιεφ υπόψη του 
την Αλκηστη όταν στη νουβέλα 
«Λάζαρος» (εκδ. Ροή) παρουσίαζε 
το θαύμα του Ιησού ως τερατω-
δία και τον αναστημένο Λάζαρο 
ως μίασμα; 

Το δώρο του Απόλλωνα είχε 
ένα τίμημα: το παρελθόν που επι-
στρέφει και κοιτώντας το πετρώ-
νεις. Ο Κοτ παραθέτει τα λόγια 
του φιλολόγου Τζον Ρ. Ουίλσον:  
«Ο Αδμητος και οι άλλοι απόκτη-
σαν αυτό που ήθελαν και τώρα 
πρέπει να δουν πώς θα τα βγά-
λουν πέρα μαζί του».

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Οι συλλογές του Ζιβανσί
Το εξαιρετικό γούστο και η καλλιέρ-
γεια ενός μοναδικού αισθητηρίου εί-
χαν ωθήσει τον Ζιβανσί να συλλέξει 
–ανεκτίμητα σήμερα– έργα τέχνης 
στεγασμένα στις κατοικίες του στη 
Γαλλία. O κορυφαίος σχεδιαστής, ο 
οποίος απεβίωσε το 2018 σε ηλικία 
91 ετών, είχε συγκεντρώσει έπιπλα 
και έργα υψηλής αξίας, όπως μαρ-
μάρινα και μπρούντζινα γλυπτά του 
17ου και 18ου αιώνα, τα οποία, μετά 
τον θάνατο και του συντρόφου του, 
θα δημοπρατηθούν από τον οίκο 
Christie’s τον Ιούνιο 2022. 

ΠΑΡΙΣΙ
Ενας Αμερικανός στο Ορσέ
Η νέα έκθεση στο μουσείο Ορσέ 
φέρνει από τη Νέα Υόρκη τα έργα 
του Τζέιμς Αμποτ Μακνίλ Γουίσλερ 
(1834-1903), ενός γνήσιου εκπροσώ-
που της αμερικανικής ζωγραφικής 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η έκθε-
ση οργανώνεται στο Παρίσι καθώς η 
στέγη της συλλογής των έργων του 
Γουίσλερ, η περίφημη Φρικ Κολέξι-
ον στο Μανχάταν, είναι προσωρινά 
κλειστή λόγω εργασιών ανάπλασης. 
Συγκεντρώνει 22 έργα από τη Νέα 
Υόρκη και τρία έργα του Γουίσλερ 
που ανήκουν στο Ορσέ. 

ΛΟΝΔΙΝΟ
Κορυφαία της αφαίρεσης
Στο Λονδίνο παρουσιάζεται τώρα, 
στην Πινακοθήκη Dulwich, η με-
γάλη έκθεση έργων της Αμερικανί-
δας εικαστικού Ελεν Φρανκενθάλερ 
(1928-2011), η οποία υπήρξε κορυ-
φαία σε μια ιδιότυπη, προσωπική 
έκφραση της αφαίρεσης πάνω σε 
ξύλο. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση 
έργων της στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Στην Dulwich, αντιπαραθέτουν μά-
λιστα ένα έργο του Μονέ με ένα της 
Φρανκενθάλερ για να ανιχνευθούν 
συγγένειες και η απαρχή της αφαί-
ρεσης. ∆ιάρκεια έως τις 18 Απριλίου. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η ταπισερί της «Γκερνίκα»
Το διάσημο έργο του Πικάσο «Γκερ-
νίκα», φόρος τιμής για τα θύματα 
του ισπανικού εμφυλίου, υπάρχει 
σε μορφή ταπισερί στο κτίριο των 
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη 
από το 1955, όταν παραγγέλθη-
κε από τον Νέλσον Ροκφέλερ. Εί-
χε αποσυρθεί τον τελευταίο χρό-
νο, προς ενόχληση πολλών, αλλά 
επεστράφη στην αρχική θέση του 
μετά την πλήρη αποκατάστασή 
του, όπως ελέχθη. Το κτίριο του 
ΟΗΕ αποκαταστάθηκε την περίο-
δο 2009-2013.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Νέο απόκτημα
Ενα σημαντικό έργο του ∆ανογερμα-
νού ζωγράφου Ντίτλεφ Μπλουνκ 
(1798-1857) αποκτήθηκε από το 
Εθνικό Μουσείο της Σουηδίας. Το 
έργο έχει τίτλο «Η αλληγορία της 
Κυριακής» και θεωρείται από τα 
κορυφαία του Μπλουνκ, ενός από 
τους βασικούς εκπροσώπους της 
λεγόμενης «χρυσής εποχής» της ∆α-
νίας (1810-1864). Η περίπτωση του 
Μπλουνκ, επί σειρά δεκαετιών σε 
αφάνεια για πολλούς λόγους, εθνι-
κούς και ιδεολογικούς, έχει προκα-
λέσει και πάλι το ενδιαφέρον. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η στιγμή που ο Αδμητος αντικρίζει τη ζωντανή νεκρή Αλκηστη με τον Ηρα-
κλή στα δεξιά. Πίνακας του Johann Heinrich Wilhelm Tischbein.

Η έκθεση γλυπτικής του Τσαρλς Ρέι 
στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης 
επαναφέρει ερωτήματα για το μέλ-

λον της τέχνης. 

Η Αλκηστη έχει 
και δεν έχει ξανάρθει, 
η ωραία άγνωστη 
είναι και δεν είναι 
η Αλκηστη.
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ΣΕΙΡΑ ΚΟΜΙΚΣ: ΕΡΙΚ ΚΑΣΤΕΛ,
εκδόσεις Μικρός Ήρως

Ποτέ η μαγεία των κόμικς δεν συνδυάστηκε τό-
σο επιτυχημένα με το ποδόσφαιρο! Ποτέ ένας 
χάρτινος ήρωας δεν χαρακτηρίστηκε ως μία από 
τις καλύτερες μεταγραφές ενός συλλόγου! Ο 
Γάλλος δεξιοτέχνης εξτρέμ, με το νούμερο 7, εί-
ναι κοντά μας στο καλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό 
κόμικς του κόσμου. Ο Ερίκ Καστέλ είναι ποδο-
σφαιρικός χαρακτήρας κόμικς που δημιουργή-
θηκε από τους Βέλγους Raymond Reding (1920–
1999) και Francoise Hugues. Σύμφωνα 
πάντοτε με το σενάριό τους, αγωνίσθηκε αρχικά 
το 1979 στην Μπαρτσελόνα, αν και προηγουμέ-
νως φέρεται να ανήκει στην Ίντερ Μιλάνου και 
στη συνέχεια στην Παρί Σεν Ζερμέν πριν επι-
στρέψει στην ομάδα της Καταλονίας για να κλεί-
σει την καριέρα του το 1986. Πλην της αγωνιστι-
κής του δράσης, οι δημιουργοί του φρόντισαν να 
του προσδώσουν και κοινωνική διάσταση, εμφα-
νίζοντάς τον να παρουσιάζει πλούσια προσωπι-
κή ζωή. Στην Ελλάδα, κάποιες από τις ιστορίες 
του Ερίκ Καστέλ δημοσίευσαν οι εκδόσεις STAR 
COMICS, αλλά και τα περιοδικά Μπλεκ και Αγόρι. 
Τον ∆εκέμβριο του 2017 ο Έρικ Καστέλ επέστρε-
ψε με επανέκδοση όλων των ιστοριών του, όπως 
και όλων των αδημοσίευτων ιστοριών. Συνολικά 
15 τεύχη και το συλλεκτικό τεύχος #0 επανεκδό-
θηκαν από τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως.

Τα  ψηφιακά τεύχη διανέμονται από την εφαρμο-
γή Read Library.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες στον σύνδεσμο 
που ακολουθεί, https://www.read-library.com/.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Σ
τα τέλη του περασμένου μήνα 
δόθηκε στη δημοσιότητα μια 
εντυπωσιακή φωτογραφία 

του κέντρου του γαλαξία μας που 
κατέγραψε ένα ραδιοτηλεσκόπιο 
της Νότιας Αφρικής. Σ’ αυτή τη 
φωτογραφία εκτός των άλλων 
έχουν καταγραφεί επίσης και 
ορισμένα διάσπαρτα νηματοειδή 
χαρακτηριστικά που προβλημά-
τισαν τους ερευνητές. Eνα ακόμη 
γεγονός που επισημαίνει ότι τα 
κέντρα των γαλαξιών περιλαμβά-
νουν πολλά και άγνωστα ακόμη 
χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, 
η επιμονή και υπομονή των ει-
δικών ερευνητών μας αποκαλύ-
πτουν, αργά ή γρήγορα, τα μυ-
στικά που κρύβονται εκεί μέσα. 
Πάρτε για παράδειγμα την ύπαρ-
ξη των κβάζαρ που φαινομενικά 
μοιάζουν με άστρα, όμως ούτε 
άστρα ούτε γαλαξίες θα μπορού-
σαν να παράγουν τόση ενέργεια 
ώστε να φαίνονται από τη Γη 
από τόσο μεγάλες αποστάσεις. 
Επειδή δεν έχουν παρατηρηθεί 
στο γειτονικό μας ∆ιάστημα συ-
μπεράναμε ότι η ύπαρξή τους 
πρέπει να συνδέεται με κάποιο 
αρχικό επεισόδιο της ιστορίας 
του Σύμπαντος. Τα απόκοσμα 
αυτά ουράνια αντικείμενα εκπέ-
μπουν την ενέργεια χιλίων γαλα-
ξιών από ένα χώρο που δεν είναι 
μεγαλύτερος από το ηλιακό μας 
σύστημα. Κι όμως μέσα από τα 
τηλεσκόπιά μας μοιάζουν απλώς 
με άστρα των οποίων η απίστευ-
τη ταχύτητα απομάκρυνσής τους 
μας βοήθησε να διαλευκάνουμε 
ένα από τα πιο συνταρακτικά 
φαινόμενα του Σύμπαντος. 

Το 1963 ο Marten Schmidt του 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της 
Καλιφόρνιας, στην προσπάθειά 
του να αναλύσει το φάσμα μιας 
από τις ραδιοπηγές (3C 273) που 
παρουσίαζαν την παράξενη αυτή 
συμπεριφορά, συνειδητοποίησε 
ότι η ταχύτητα απομάκρυνσής 
του φτάνει τις 45.000 χιλιόμετρα 
το δευτερόλεπτο. Πράγμα που 
σημαίνει ότι το αντικείμενο αυτό 
πρέπει να βρίσκεται σε απόστα-
ση περίπου τριών δισεκατομμυ-
ρίων ετών φωτός. Επειδή όμως 
τα αντικείμενα αυτά μοιάζουν 
με άστρα ονομάστηκαν «quasi-
stellar objects» (αστρόμορφα 
αντικείμενα ή ημιαστέρες), και 
για συντομία quasar (κβάζαρ). 
Πριν από την ανακάλυψη των 

κβάζαρ τα μεγαλύτερα και φω-
τεινότερα ουράνια σώματα στο 
Σύμπαν ήταν οι γαλαξίες. Ενας 
συνηθισμένος γαλαξίας όπως ο 
δικός μας περιέχει 100-200 δι-
σεκατομμύρια άστρα, ενώ ακό-
μη και οι πιο γιγάντιοι γαλαξίες, 
όπως ο ελλειπτικός υπεργίγαντας 
Μ-87, δεν είναι παρά μερικές μό-
νο φορές φωτεινότεροι από τον 
δικό μας. Αντίθετα ένα κβάζαρ 
είναι 1.000 φορές λαμπρότερο 
από έναν ολόκληρο γαλαξία 100 
δισεκατομμυρίων άστρων. 

Σήμερα πλέον έχουμε κατα-
λήξει στο συμπέρασμα πως τα 
αστρόμορφα αυτά ουράνια αντι-
κείμενα βρίσκονται στον πυρήνα 
πολύ μακρινών γαλαξιών και ότι 
έχουν άμεση σχέση με τις μαύ-
ρες τρύπες που ελλοχεύουν εκεί. 
Ετσι, τα κβάζαρ μπορούν σήμερα 
να θεωρηθούν μια ακραία μορφή 
πολύ δραστήριων γαλαξιών που 
αντλούν το μεγαλύτερο μέρος 
της ακτινοβολίας τους από τους 
πυρήνες μέσα στους οποίους βρί-
σκονται. Εχει παρατηρηθεί μάλι-
στα πως ο αριθμός των κβάζαρ 

πληθαίνει όσο μεγαλύτερες είναι 
οι αποστάσεις, αφού πριν από 12 
δισεκατομμύρια χρόνια η πυκνό-
τητά τους ήταν 1.000 φορές με-
γαλύτερη απ’ ό,τι είναι σήμερα. 
Φαίνεται λοιπόν ότι οι διαδικασί-
ες που προκάλεσαν τη γέννηση 
των κβάζαρ ήταν πολύ πιο έντο-
νες στα πρώτα στάδια της εξέ-
λιξης του Σύμπαντος. Το συμπέ-
ρασμα των σύγχρονων ερευνών 
μας είναι ότι τα κβάζαρ άρχισαν 
να δημιουργούνται ξαφνικά πριν 
από περίπου 13 δισεκατομμύρια 
χρόνια, ενώ στη συνέχεια, έπειτα 
από περίπου 4 δισεκατομμύρια 
χρόνια, η διαδικασία αυτή άρχι-
σε να εξασθενεί. 

Μια άλλη κατηγορία αντι-
κειμένων που προβλημάτισε 
αρχικά τους ερευνητές είναι 
και οι λεγόμενοι γαλαξίες Σέι-
φερτ. Τα τελευταία 50 χρόνια 
η κατηγορία αυτή υπολογίζεται 
ότι περιλαμβάνει περίπου το 
10% όλων των γαλαξιών που 
υπάρχουν στο Σύμπαν. Στους 
πυρήνες των ενεργών αυτών 
γαλαξιών φαίνεται ότι ελλοχεύ-
ουν τεράστιες μαύρες τρύπες. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις 
διαφόρων ερευνητών, οι πυρή-
νες των γαλαξιών αυτής της κα-
τηγορίας έχουν μια εξαιρετικά 
λαμπερή εμφάνιση, που πολ-
λές φορές εκπέμπουν ενέργεια 
μεγαλύτερη από αυτήν που εκ-
πέμπει ολόκληρος ο γαλαξίας 
τους. Στους πυρήνες αυτούς 
έχουν εντοπιστεί ορισμένα αι-

νιγματικά αντικείμενα, τα οποία 
όμως δεν υπερβαίνουν σε διά-
μετρο το ένα έτος φωτός, ενώ 
φαίνονται να απορροφούν τε-
ράστιες ποσότητες αερίων από 
τη γύρω περιοχή, εμφανίζοντας 
συγχρόνως και πίδακες υλικών 
που εκπέμπονται με ταχύτητες 
οι οποίες κυμαίνονται από 500 
έως 4.000 χλμ. το δευτερόλεπτο. 

Η συνεχής πάντως αποκρυ-
πτογράφηση των μυστικών των 
διαφόρων αυτών γαλαξιών από 
τους αστροφυσικούς είναι μία 
διαδικασία ενδελεχούς έρευνας 
και μελέτης του υπέροχου Σύ-
μπαντος στο οποίο ζούμε. Εί-
ναι μια προσπάθεια να δώσου-
με απάντηση στα ερωτήματα 
που περιβάλλουν την προέλευ-
σή μας, θεατές κι εμείς του εξε-
λισσόμενου θεατρικού έργου 
των ουρανών που ξετυλίγεται 
μπροστά μας. Ενός έργου που 
έχει σκηνικό το Σύμπαν, ηθο-
ποιούς τα φαινόμενα του ουρα-
νού και πλοκή την ιστορία της 
φύσης. Ενός έργου πολύχρονου 
και κοπιαστικού, γεμάτου συ-
ναρπαστικές περιπέτειες, θρι-
άμβους και απογοητεύσεις. Ενός 
έργου που τα τελευταία κυρίως 
χρόνια μας έχει ανοίξει διάπλα-
τα ένα πραγματικό παράθυρο 
στο Σύμπαν. 

 
* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι 
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου 
Πλανηταρίου.

Ο Κώστας Λασκαράτος γεννήθη-
κε το 1983 στην Αθήνα. Είναι αρι-
στούχος διδάκτωρ του Παντείου 
Πανεπιστημίου και εργάζεται ως 
δημοσιογράφος. Το πρώτο του 
βιβλίο «Πολιτισμός και εξωστρέ-
φεια: Ο ρόλος των μουσείων και 
άλλων πολιτισμικών φορέων στην 
πολιτιστική διπλωματία και τη δι-
εθνή αλληλοκατανόηση» κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Τους «Φιλέλληνες» του Κρίστοφερ 
Γουντχάουζ, το «Αμερικανικός φι-
λελληνισμός» της Μορίν Σαντέλι 
και μια νέα έκδοση της AHEPA για 
το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών 
της Ελλάδας, του τέως Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας, Προκόπη Παυλό-
πουλου.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;
Ο Μπερανζέ. Ο κεντρικός ήρωας 
στον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο. Είναι 
γοητευτική η αντίστασή του απένα-
ντι σε κάθε μαζική υστερία, σε ό,τι 
πιεστικά μας σερβίρεται, αλλά και 
σε όσα τελικά μας αποκτηνώνουν. 
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και 
τεθνεώτες;
Τον Μενέλαο Λουντέμη, τη Ζωρζ 
Σαρή και την Αλκη Ζέη. Θα ήθελα 
να τους ρωτήσω τι πιστεύουν πως 
πήγε στραβά και ενώ μας μεγάλω-
σαν με τόσο υπέροχα έργα, γίναμε 
τελικά μεγαλώνοντας τόσο άγριοι 
ως κοινωνία.

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χάρη 
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;
Πως δεν υπάρχει ευτυχία όταν αυ-
τά που πιστεύουμε διαφέρουν από 
αυτά που κάνουμε. Μέσα μας όλοι 
το γνωρίζουμε. Αλλά είναι μια χρή-
σιμη υπενθύμιση.
 
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε 
πρόσφατα πρώτη φορά;
Τη «∆ίκη» του Κάφκα. 
 
Γιατί χρειάζεται ο πολιτισμός την 
εξωστρέφεια; Και πώς την απο-
κτά;
Μέσω του πολιτισμού μπορούν να 
γεφυρωθούν διπλωματικές δυσκο-
λίες, να βελτιωθεί η εικόνα ενός 
κράτους, να ενισχυθεί η οικονομία 
του ακόμη και να επιτευχθεί ένας 
μεγάλος εθνικός στόχος. Ολα αυτά 
απαιτούν εξωστρέφεια, η οποία, 
προκειμένου να αποδώσει καρ-
πούς, πρέπει να υπακούει σε έναν 
ενιαίο εθνικό σχεδιασμό.
 
H πανδημία έπληξε τον πολιτισμό 
μας; Και αν ναι, πώς θα ανακτήσει 
τη δύναμή του;
Στην πιο βαθιά καραντίνα ο κόσμος 
διάβασε βιβλία, είδε ταινίες, άκου-
σε μουσική. Τα μουσεία έγιναν 
ακόμη πιο δημοκρατικά ψηφιοποι-
ώντας –έστω αργοπορημένα– τις 
συλλογές τους. Η πανδημία δεν 
έπληξε τον πολιτισμό. Αλλαξε τη 
σχέση μας με τον πολιτισμό, πλήτ-
τοντας όμως σημαντικά την τσέπη 
των ανθρώπων που ασχολούνται 
με αυτόν.  
 
Ποιο μήνυμα προσδοκάτε να πε-
ράσει στον μέσο αναγνώστη μέσα 
από το βιβλίο σας;
Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε κα-
ταθέσει μια θέση που για πρώτη 
φορά δημοσιεύεται στο βιβλίο. 
Εστιάζει στην αξία δημιουργίας 
ενός σύγχρονου πολιτισμού, αντί 
να επικεντρωνόμαστε απο-

κλειστικά στην κληρονο-
μιά των προγόνων μας. 
Με άλλα λόγια, είναι 
χρήσιμο να αντιλη-
φθούμε πως δεν 
πρέπει να ασκού-
με πολιτιστική δι-
πλωματία μόνο με 
«παλιά υλικά». 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ
Προσκόμματα και ποιμαντικές λύσεις 
για την κατάβαση της αγέλης
στον κάμπο σε περίπτωση αντάρας 
εκδ. Μικρή Αρκτος, σελ. 144

 

Τ
ο πνεύμα των καιρών δεν ση-
κώνει εύκολα υψηλή στόχευ-
ση στις τέχνες και στην ποί-

ηση. Γρήγορα μπορεί κανείς να 
κουράσει ή και να γελοιοποιηθεί 
αν αναμετρηθεί με τα μεγάλα 
ζητήματα, αν μιλήσει φιλοδοξώ-
ντας ο λόγος να διαθέτει βάρος, 
αν θελήσει να ανανεώσει ριζικά 
τα εκφραστικά μέσα. Κάθε εγ-
χείρημα που δεν περιέχει ικανή 
δόση αυτοσαρκασμού, αυτοϋ-
πονόμευσης, χιούμορ, μοιάζει 
καταδικασμένο να αραχνιάσει 
πριν καλά καλά εκδηλωθεί. Από 
την άλλη, η ποίηση και η τέχνη 
χρειάζονται όσο τίποτε τη μα-
κρά πνοή για να συνεχίσουν να 
υπάρχουν. Το μαχαίρι είναι δίκο-
πο, η ισορροπία δύσκολη. Καλά 
είναι τα αφρόψαρα, αλλά χρεια-
ζόμαστε κάπου κάπου και κανέ-
να κήτος. Στο τέταρτο βιβλίο του, 
ο ελληνογερμανικής καταγωγής 
Αλέξιος Μάινας (γενν. 1976) συ-
νεχίζει σταθερά τον καλό αγώ-
να στην κόψη του ξυραφιού. Η 
ποίησή του μιλάει για όλα και με 
όλους τους τρόπους. Είναι φιλο-
σοφική και ερωτική, μεταμοντέρ-

να με παραδοσιακά στοιχεία, εν-
διαφέρουσα στη διάπλαση της 
γλώσσας και στη συνεχή δοκιμα-
σία των δυνατοτήτων της, δρα-
ματική χωρίς να απεμπολεί ένα 
κάπως πικρό χιούμορ. Κάποια 
στοιχεία που η ποιήτρια-κριτι-
κός Γιάννα Μπούκοβα επισή-
μανε γράφοντας 
για το πρώτο βι-
βλίο του Μάινα 
στο «Φάρμακο» 
(τ.1, 2013) ισχύ-
ουν πάνω-κάτω 
και για την υπό 
συζήτηση συλλο-
γή. Η Μπούκοβα 
προσμετρά στα 
θετικά της πρώ-
της συλλογής ότι 
είναι ήδη ώριμη 
καθώς «...περιέ-
χει έντονα την 
αίσθηση πολλών 
ανέκδοτων βιβλί-
ων», αφήνει ωστόσο να εννοηθεί 
ότι δεν πείθεται από την «πληθω-
ρικότητα του όγκου του». Επαι-
νεί, περαιτέρω, ως «εξαιρετική» 
τη χρήση των τίτλων που «με τη 
φαινομενική απλότητά τους εμ-
βαθύνουν ή αντιστρέφουν την 
οπτική του ποιήματος». Οπως, 
λοιπόν, το πρώτο του βιβλίο δη-
μιουργούσε την εντύπωση ότι 
έκλεινε μέσα του περισσότερα 

βιβλία, έτσι και εδώ βρισκόμα-
στε αντιμέτωποι με ένα ανά-
γνωσμα που είναι ταυτόχρονα 
πυκνό, απαιτητικό και εκτενές. 
Κατά τούτο μπορεί να τοποθε-
τηθεί πλάι στην ποίηση της ∆ή-
μητρας Κωτούλα, που και αυ-
τή, όπως και ο Μάινας, επιχειρεί 

ανάμεσα στους 
ποιητές της νεό-
τερης γενιάς μια 
στόχευση σχε-
δόν καθολική, 
μια ποίηση-σύ-
μπαν που περι-
λαμβάνει τα πά-
ντα και μιλάει 
για τα πάντα δι-
απλάθοντάς τα. Η 
ποίηση του Μά-
ινα είναι κατά 
σημεία ιδιαίτερα 
απολαυστική στη 
γλωσσική της δε-
ξιοτεχνία και ταυ-

τόχρονα ερεθιστικά ευφυής και 
φορτισμένη συγκινησιακά, ενώ 
το παιχνίδι με τους τίτλους και 
τους υποτίτλους διεκδικεί από 
την αρχή μέχρι το τέλος τα σκή-
πτρα ενός αόρατου, δαιμονικού 
κονφερασιέ. Κατά τον τόνο και 
το ύφος, ίσως λόγω του κοινού 
γερμανικού υπόβαθρου, ο Μάι-
νας συγγενεύει με την ποιήτρια 
Λένια Ζαφειροπούλου. Ας δώσου-

με ένα παράδειγμα με το ποίημα 
«ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ/ Λιπο-
τάκτες των τοτέμ»· έχει ως εξής: 
«Τα σύννεφα αραιώνουν πάλι/ 
διαλύονται σε μικρά στρατοκού-
μουλους/ πάνω απ’ τις φυτείες 
σπαραγγιών και πάχνης/ μεταξύ 
Βαρσοβίας και Βέροιας./ Ας προ-
σεύχονται κόντρα οι αγρότες/ αύ-
ριο θα ’χει καλό καιρό». ∆ύσκολα, 
άλλωστε, θα αντιστεκόταν κανείς 
στη γοητεία των θεατροποιη-
μένων αφορισμών που περιέχει 
το ποίημα «ΧΙΙΙ (Για να τελειώ-
νουμε με τους Αψβούργους)», 
που ανήκει στο σπονδυλωτό «Τα 
πρωτόκολλα της αφής»: «Ηττα 
κι η νίκη, Πολυνείκη» και «Με 
τόσο τοίχο/ ακόμα κι η αγάπη 
μας/ θα γίνει Βερολίνο». Ο Μάι-
νας ονομάζει με ευχάριστο θρά-
σος «στρατοκούμουλους» τους 
στρωματοσωρείτες και, αλλού, 
«προμενάδα» τον παρόχθιο πε-
ρίπατο. Παίζει ατελείωτα με ομοι-
οκαταληξίες και μέτρα, ελευθε-
ρώνεται και σκλαβώνεται χίλιες 
φορές μπροστά στον αναγνώ-
στη-θεατή, κλείνοντάς του δια-
κριτικά, μέσα σε παρένθεση, το 
μάτι: «(Νόημα, έρχεσαι/ από μόνο 
σου/ στα λόγια μου.)» Ακόμα κι 
όταν γλιστράει στην πληθωρικό-
τητά του, διατηρεί το στοίχημα 
ενεργό. Λίγοι το επιδιώκουν, ελά-
χιστοι το καταφέρνουν.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Του ΔΙΟΝΥΣΗ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Πυκνά ποιητικά στρατοκούμουλους

Το μυστήριο των κβάζαρ

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Εκπέμπουν
την ενέργεια χιλίων 
γαλαξιών από ένα 
χώρο που δεν είναι 
μεγαλύτερος από το 
ηλιακό μας σύστημα.

Oι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα αστρόμορφα αυτά ουράνια αντικείμενα βρίσκονται 
στον πυρήνα πολύ μακρινών γαλαξιών και ότι έχουν άμεση σχέση με τις μαύρες τρύπες που ελλοχεύουν εκεί.
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Στα σχεδόν τρία τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια υπολογίζεται η αξία 
των μαύρων αγορών του πλανή-
τη, των δικτύων παρανομίας που 
πλουτίζουν εξαπατώντας αθώ-
ους πολίτες, εκμεταλλευόμενα 
τους εθισμούς ή τις αδυναμίες 
τους. Λειτουργούν στο σκοτάδι, 
σε παραδείσους παραοικονομίας 
και εγκληματικότητας, σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της Γης, συ-
χνά δίπλα μας, σε μέρη υπεράνω 
πάσης υποψίας. Οι εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι που τα στελε-
χώνουν και τα υπηρετούν δρουν 
μακριά από τα αδιάκριτα βλέμμα-
τα, καθώς η ανωνυμία τους είναι 
η ασφάλειά τους. 

Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος 
που έχει κατορθώσει να διεισδύ-
σει στις μαύρες αγορές και να κα-
ταγράψει με τον δημοσιογραφικό 
φακό τη σκιώδη οικονομία του 
πλανήτη, τον τρόπο που λειτουρ-
γούν τα κυκλώματά της και δρουν 
οι άνθρωποι που την υπηρετούν.

Ταξίδι στον υπόκοσμο
Η πολυβραβευμένη ρεπόρτερ 

Mαριάνα Βαν Ζέλερ υπηρετεί 
εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες 
την ερευνητική δημοσιογραφία 
και έχει τιμηθεί με τα βραβεία 
Livingston για νέους δημοσιο-
γράφους, DuPont και Peabody 
για τα ρεπορτάζ και τα ντοκι-
μαντέρ της. Τα τελευταία χρό-
νια ερευνά μεθοδικά τα διεθνή 
κυκλώματα παραοικονομίας. 
Αυτό το συναρπαστικό και επι-
κίνδυνο ταξίδι στον υπόκοσμο 
των μαύρων αγορών καταγρά-
φει η σειρά ντοκιμαντέρ «∆ια-
κίνηση με τη Μαριάνα Βαν Ζέ-
λερ» του National Geographic. 
Ο πρώτος κύκλος απέσπασε ήδη 
μια υποψηφιότητα για ΕΜΜΥ 
και ο δεύτερος κάνει πρεμιέρα 
την Παρασκευή 18 Φεβρουα-
ρίου – το National Geographic 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τους 
επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν 
τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν. 

Στα δέκα επεισόδια του δεύ-
τερου κύκλου η Mαριάνα Βαν 
Ζέλερ διεισδύει στον υπόκοσμο 
ισάριθμων μαύρων αγορών. Τα-
ξιδεύει στο Μεξικό, σε ένα εργα-
στήριο παραγωγής μεθαμφετα-
μίνης του καρτέλ Σιναλόα στα 

βουνά της Σιέρα Μάδρε, και στην 
Γκάνα, όπου έχουν την έδρα τους 
επικερδή δίκτυα που εξαπατούν 
μοναχικούς ανθρώπους που δι-
ψούν για ρομαντικές σχέσεις. 

Ακολουθεί το ταξίδι της μα-
ριχουάνας στους δρόμους της 
Καλιφόρνιας και στις διαδρομές 
κλεμμένων αυτοκινήτων από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες έως τη ∆υ-
τική Αφρική. Εισχωρεί στα πα-
ράνομα κλαμπ των μοτοσικλετι-
στών και στις οργανώσεις των 
λευκών ακροδεξιών Αμερικανών, 
που αποτελούν, όπως λέει χαρα-
κτηριστικά στην αφήγησή της, 
«μέρος ενός παγκόσμιου κινή-
ματος white supremacists, που 
λειτουργεί περίπου όπως ένα δί-
κτυο διακίνησης, μόνο που δεν 
βάζουν ναρκωτικά στα σώματα 
των ανθρώπων ή όπλα στα χέρια 
τους, αλλά βίαιες φαντασιώσεις 
στα μυαλά τους». 

Συναντά τις βασίλισσες της 
κοκαΐνης και θύματα παράνομων 
πλαστικών επεμβάσεων σε άθλια 
δωμάτια μοτέλ. Με τη βοήθεια 
και τη διαμεσολάβηση συναδέλ-
φων της, πρώην και εν ενεργεία 
αστυνομικών, πληροφοριοδο-
τών, πρώην μελών συμμοριών, 
έρχεται σε επαφή και συνομιλεί 
με «μάγειρες» μεθαμφεταμινών, 
συμμορίτες, ακροδεξιούς, βαπο-
ράκια, απατεώνες του έρωτα. 

Τα «ναι» και τα «όχι»
Πώς πείθει αυτούς τους αν-

θρώπους να της εξομολογηθούν 
τα μυστικά τους; «Είναι πολύ 
δύσκολο, είναι η πιο δύσκολη 
δουλειά για εμένα και την ομά-
δα μου. Για κάθε “ναι” που μας 
έχουν πει έχουμε ακούσει δεκά-
δες “όχι”», ομολογεί ήδη από την 
αρχή της βιντεοσυνομιλίας μας. 

«Οι άνθρωποι λένε “ναι” εξαι-
τίας ενός συνδυασμού παραγό-
ντων: Αρχικά ο εγωισμός, το εγώ 
τους· αυτοί είναι οι καλύτεροι 
των καλυτέρων στο να φτιά-
χνουν ναρκωτικά, να διακινούν 
παράνομα όπλα, να εξαπατούν, 
και μερικές φορές ούτε οι οικογέ-
νειές τους ξέρουν ότι το κάνουν. 
Tους δίνουμε τη δυνατότητα, με 
κρυμμένο πρόσωπο και αλλαγ-
μένη φωνή, να μοιραστούν τις 
ιστορίες τους και να περηφανευ-
θούν γι’ αυτό που κάνουν. Είναι 
επίσης η ατιμωρησία· πολλοί από 

αυτούς τους ανθρώπους έχουν 
καταφέρει να δρουν επί χρόνια 
εντελώς ατιμώρητοι, εξαιτίας της 
έλλειψης πόρων της αστυνομίας 
ή του στρατού, ή εξαιτίας της δι-
αφθοράς, και έτσι δεν βλέπουν 
κανένα μειονέκτημα στο να μι-
λήσουν σε έναν έγκυρο και διε-
θνώς αναγνωρισμένο οργανισμό 
όπως το National Geographic. 
Και το τελευταίο είναι ένα πο-
λύ ανθρώπινο χαρακτηριστικό, 
η ανάγκη τους να τους κατανο-
ήσουμε. Πάντα τους λέω ότι εί-
μαι δίπλα τους με συμπάθεια και 
ενσυναίσθηση, όχι για να τους 
κρίνω, και ότι θέλω πραγματικά 
να ξέρω πώς έφτασαν εδώ και 
γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. 
Αυτό νομίζω είναι σημαντικό γι’ 
αυτούς· όλοι θέλουν να νιώσουν 
ότι κάποιος τους καταλαβαίνει». 

«Μας μοιάζουν...»
Αυτό που έχει συνειδητοποι-

ήσει έχοντας συναντήσει δεκά-
δες από αυτούς τους ανθρώπους 
είναι σοκαριστικό: «Οτι όχι σε 
όλες, αλλά στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων θα μπορού-
σαμε να είμαστε εσύ κι εγώ, ότι 

κανένας δεν γεννιέται εγκλημα-
τίας, ότι είναι η έλλειψη ευκαιρι-
ών και η ανισότητα που οδηγούν 
τους ανθρώπους, όχι πάντα, αλ-
λά πολύ συχνά, στο έγκλημα. Και 
νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό 
σημείο εκκίνησης για όλους μας, 
να σκεφθούμε τις ζωές που ζού-
με και τα προνόμια που έχουμε. 
Και να προσπαθήσουμε να δεί-
ξουμε μεγαλύτερη κατανόηση 
για τον κόσμο γύρω μας. Αυτοί 
οι εγκληματίες, οι παράνομοι, οι 
διακινητές, είτε μας αρέσει είτε 
όχι, μας μοιάζουν περισσότερο 
απ’ όσο πιστεύουμε».

Φόβος και περιέργεια
Στην Ουκρανία, στη διάρκεια 

συγκέντρωσης εξτρεμιστών δέ-
χθηκε βίαιες λεκτικές επιθέσεις. 
Συχνά έχει έρθει αντιμέτωπη με 
απειλές, έχει βρεθεί ανάμεσα σε 
διασταυρούμενα πυρά. 

Πώς διαχειρίζεται τον φόβο; 
«Στο μυαλό μου υπάρχει πάντα 
μια μάχη ανάμεσα στον φόβο 
και την περιέργεια – και η περι-
έργεια πάντα κερδίζει. Μερικές 
φορές αυτό είναι κακό, με έχει 
οδηγήσει σε επικίνδυνες κατα-

στάσεις. Βέβαια, καμία ιστορία 
δεν αξίζει όσο μια ζωή, και έτσι 
η ομάδα μου κι εγώ δεν μπαί-
νουμε σε όλο αυτό χωρίς εκπαί-
δευση και σχέδιο, ώστε όλοι να 
είμαστε ασφαλείς». 

Η πανδημία
«Μόλις αρχίσαμε το ρεπορ-

τάζ αντιληφθήκαμε ότι είχε ση-
μειωθεί εκρηκτική αύξηση στις 
μαύρες αγορές σε όλο τον κό-
σμο», λέει. ∆εν είναι κάτι που 
την εξέπληξε, ομολογεί, γιατί 
«όταν υπάρχει οικονομική κρίση 
και οι άνθρωποι χάνουν τις δου-
λειές τους, πρέπει να βρουν έναν 
τρόπο να ταΐσουν τις οικογένειές 
τους. Ετσι, πολλοί από αυτούς 
εντάσσονται σε παράνομα δί-
κτυα. Στη διάρκεια της πανδη-
μίας λοιπόν δημιουργήθηκαν και 
άνθησαν νέες μαύρες αγορές. Οι 
ερωτικές απάτες σημείωσαν αύ-
ξηση κατά 300% στην εποχή του 
κορωνοϊού, γιατί αυτοί οι απατε-
ώνες εκμεταλλεύτηκαν τη μονα-
ξιά των ανθρώπων», σημειώνει. 
Τι ήταν όμως αυτό που την προ-
σείλκυσε εξαρχής σε αυτό το ρε-
πορτάζ; Γιατί το επέλεξε; «Γιατί 
είναι τόσο μεγάλο κομμάτι του 
κόσμου μας και ξέρουμε τόσο λί-
γα γι’ αυτό. Οι μαύρες και γκρί-
ζες αγορές αποτελούν τη μισή 
παγκόσμια οικονομία, κάτι που 
σημαίνει ότι το μισό εργατικό 
δυναμικό παγκοσμίως απασχο-
λείται σε αυτές τις μαύρες και 
γκρίζες αγορές και δεν ξέρουμε 
σχεδόν τίποτα γι’ αυτούς, ενώ 
επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή 
μας. Είμαι πολύ περήφανη που 
μπορώ να ρίξω φως σε ένα τόσο 
μεγάλο τμήμα του κόσμου που 
παραμένει κρυμμένο». 

 
Η σειρά ντοκιμαντέρ «Διακίνηση 
με τη Μαριάνα Βαν Ζέλερ» 

κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 18 
Φεβρουαρίου, στις 21.50, στο National 
Geographic. Τα δέκα επεισόδια 
της σειράς είναι: Μεθαμφεταμίνη, 
Παράνομες εγχειρήσεις, Κλεμμένα 
αυτοκίνητα, Παράνομη μαριχουάνα, 
Παράνομες λέσχες μοτοσικλετιστών, 
Λευκή υπεροχή, Βασίλισσες της 
κοκαΐνης, Ερωτικές απάτες, Μαφία 
του Αμαζονίου, Παράνομη αλιεία. 
Το National Geographic είναι διαθέσιμο 
στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, 
Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Φως στο σκοτάδι των μαύρων αγορών
Το νέο ντοκιμαντέρ της πολυβραβευμένης Mαριάνα Βαν Ζέλερ για έναν (άγνωστο) κόσμο τρισεκατομμυρίων δολαρίων

«Στο μυαλό μου υπάρχει πάντα μια μάχη ανάμεσα στον φόβο και την περιέργεια – και η περιέργεια πάντα κερδίζει. Μερικές φορές αυτό είναι κακό, με έχει οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις», επισημαίνει η Μαριάνα Βαν Ζέλερ.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Η έλλειψη ευκαιριών 
και η ανισότητα οδηγούν 
τους ανθρώπους, όχι 
πάντα, αλλά πολύ συχνά, 
στο έγκλημα», λέει 
στην «Κ» η Βαν Ζέλερ.

Ενα από τα δέκα επεισόδια της σειράς αφορά τη μαφία του Αμαζονίου.

Ο δεύτερος κύκλος της «∆ιακίνη-
σης» κάνει πρεμιέρα την Παρα-
σκευή 18 Φεβρουαρίου.
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ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΦΩΚΝΕΡ
Κόκκινα φύλλα
Μετάφραση - επίμετρο: 

Γιάννης Παλαβός
εκδ. Κίχλη, 2021, σελ. 152

Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Συγγραφέας μακράς πνοής ο Ουίλ-
λιαμ Φώκνερ, θαυμάζεται κυρίως 
για τα εμβληματικά έπη του, που 
διατηρούν αναλλοίωτους τους 
μυστηριακούς ήχους του αμερι-
κανικού Νότου, αλλά ταυτόχρο-
να, ως πανανθρώπινα δράματα, 
διαπερνούν εποχές, τόπους και 
κουλτούρες. Και όμως, τα διη-
γήματά του (κάποια μικρότερα 
και κάποια άλλα σε μορφή νου-
βέλας) συνιστούν ένα παράλ-
ληλο, άκρως σημαντικό, μέρος 
του λογοτεχνικού του κόσμου. 
Χαρακτηριστικότερο όλων τα 
«Κόκκινα φύλλα», που γράφτη-
καν το 1930 σε μια εποχή που ο 
Φώκνερ βίωνε οικονομικές δυ-
σκολίες. ∆ημοσιεύτηκε στο λο-
γοτεχνικό περιοδικό Saturday 
Evening Post, αφού πρώτα είχε 
απορριφθεί από το Scribner’s. 
Στη συνέχεια ο Φώκνερ το επε-
ξεργάστηκε, το ανέπτυξε περαι-
τέρω και το ενέταξε στη συλ-
λογή διηγημάτων του υπό τον 
τίτλο «Αυτά τα δεκατρία». 

Πολύ νωρίς έγινε αντικείμενο 
έρευνας και αποθεωτικής κρι-
τικής το εν λόγω διήγημα και 
σήμερα έχει καταδειχθεί πλή-
ρως η αξία του, τοποθετώντας 
το στη χορεία των σημαντικό-
τερων διηγημάτων της αμερι-
κανικής λογοτεχνίας. Ομως, και 
για τον Φώκνερ αποτελούν τα 

«Κόκκινα φύλλα» ένα σημαντι-
κό ορόσημο. 

Εδειξε πως είναι πλασμένος 
για τα συναρθρώνει ιστορίες που 
κουβαλούν τη χθόνια πλευρά 
των λαϊκών μύθων με την υπερ-
βατική δύναμη των σπουδαίων 
δραμάτων. Ο Φώκνερ εκείνης 
της περιόδου περνάει από το 
στάδιο της αρχικής εξερεύνη-
σης σε εκείνο της βαθιάς τομής. 
Ακολουθώντας τα νήματα του 
μοντερνισμού, αλλά και την ιδι-
οσυγκρασιακή φύση του Νότου, 

θα καρποφορήσει με έργα όπως 
«Η βουή και η μανία» και «Αβεσ-
σαλώμ, Αβεσσαλώμ!». 

Τα «Κόκκινα φύλλα» τοποθε-
τούνται χωρικά στην επινοημέ-
νη κομητεία της Γιοκναπατάου-
φα (όπως και τα περισσότερα 
έργα του) και μάλιστα σε μια 
ανεξερεύνητη γωνιά της. Πρό-
κειται για μια ιστορία καταδίω-
ξης ανάμεσα σε Ινδιάνους και 
μαύρους σκλάβους με φόντο τη 
δουλοκτησία, κατάσταση που ο 
Φώκνερ τη γνώριζε πολύ καλά 
όντας γεννημένος το 1897 στο 
Νιου Ολμπανι του Μισισίπι. Το 
παράδοξο, όμως, σε τούτο το δι-

ήγημα είναι ότι οι δουλοκτήτες 
δεν είναι οι λευκοί, αλλά οι Ιν-
διάνοι, οι οποίοι συμπεριφέρο-
νται στους μαύρους με τον ίδιο 
ταπεινωτικό τρόπο. Πρόκειται 
για μια εκφυλισμένη εκδοχή των 
Ινδιάνων αυτή που μας παρουσι-
άζει ο Φώκνερ, εντελώς διαφο-
ρετική από εκείνη που τους έχει 
καταυγάσει ο μύθος της Αγριας 
∆ύσης. Οι δικοί του ερυθρόδερ-
μοι είναι μαλθακοί, τροφαντοί, 
έχουν οικειοποιηθεί τις συμπε-
ριφορές των Ευρωπαίων, ενδια-
φέρονται για πλουμιστά αντικεί-
μενα, ζουν σε φυτείες και όχι σε 
πρόχειρους καταυλισμούς, ενώ 

δεν διστάζουν να γίνουν ακόμη 
και ανθρωποφάγοι. 

Η ιστορία ξεκινάει με τον θά-
νατο του αρχηγού, ο οποίος σύμ-
φωνα με το έθιμο πρέπει να τα-
φεί μαζί με το άλογο, το σκυλί 
και τον μαύρο σκλάβο του για 
να ησυχάσει η ψυχή του και να 
μπορέσει να αποκτήσει χροιά νο-
μιμότητας ο διάδοχος αρχηγός. 

Η φυγή
Μόνο που ο μαύρος σκλάβος, 

διαβλέποντας τον επερχόμενο 
θάνατό του, το σκάει διαρρηγνύ-
οντας έτσι τη σχέση υποτελείας 
που οφείλει να έχει με τον αφέ-

ντη του στη ζωή και στον θάνα-
το. Ξοπίσω του τρέχουν δύο Ινδι-
άνοι, ο Τρία Μπάσκετ και ο Λούι 
Μπέρυ, που έχουν επιφορτιστεί 
με το καθήκον να τον πιάσουν. 

Ωστόσο, δεν έχουμε να κά-
νουμε με ένα περιπετειώδες ανά-
γνωσμα που θαυμάζεται για τις 
σκηνές δράσης, κυνηγητού και 
απόκρυψης που μπορεί να προ-
σφέρει. Ο Φώκνερ βυθομετρεί 
την ανθρώπινη κατάσταση, το 
αναπόδραστο του πεπρωμένου, 
τη θέληση για ζωή –κόντρα σε 
όλους και σε όλα– του ατόμου 
και τις φυλετικές επιμειξίες που 
αποτελούν τη μηχανή ανάπτυ-
ξης των κοινωνιών. Ο Φώκνερ 
χρησιμοποιεί τους Ινδιάνους με 
τη λογική του αντεστραμμένου 

ειδώλου ή του αντιπερισπασμού. 
Γνωρίζοντας πως θα ήταν δύ-
σκολο να γίνει αποδεκτό ένα δι-
ήγημα που θα ασκούσε ευθεία 
κριτική στον ρατσισμό και στη 
σκληρότητα του Νότου (καίτοι 
είχε ηττηθεί στον αμερικανικό 
εμφύλιο), μεταφέρει τις καταδι-
καστέες πρακτικές των λευκών 
στους Ινδιάνους καταφέρνοντας, 
όμως, έτσι να προσδώσει στους 
συμβολισμούς του έντονη χροιά.  
Το διήγημα αποκτάει ακόμη με-
γαλύτερη λογοτεχνία αξία διότι, 
παράλληλα με το τραγικό στοι-
χείο, ο Φώκνερ υφαίνει –κι ενίο-
τε ξηλώνει– το δράμα με έντονες 
ριπές καυστικής ειρωνείας. Ουσι-
αστικά παρωδεί τον αξιακό κώ-
δικα του Νότου και δεν διστάζει 
να χρησιμοποιήσει το γκροτέσκο 
για να γίνει ακόμη πιο εμφανής 
η παρακμή στην οποία έχει πε-
ριέλθει. Μπορεί εδώ τα κόκκινα 
φύλλα να είναι οι Ινδιάνοι, αλλά 
έτσι ακριβώς μπορούν να σκορ-
πίσουν και οι Νότιοι, καθώς θα 
τους παρασέρνει η Ιστορία.  

Τα «Κόκκινα φύλλα« ευτύ-
χησαν μεταφραστικά, καθώς ο 
Γιάννης Παλαβός (όπως είχε πρά-
ξει και με το διήγημα «Ο αχυ-
ρώνας φλέγεται», εκδ. Κίχλη) 
κινείται με επιδεξιότητα ακολου-
θώντας το πυκνό ύφος του Φώ-
κνερ δίχως να χάνει στην πορεία 
τις αυξομειώσεις στο ύφος του 
κείμενου, την ειρωνική διάθεση, 
αλλά και τις αλλαγές στα πρόσω-
πα που προωθούν την ιστορία. 
Επιπλέον, συνέγραψε το εκτε-
νές και κατατοπιστικό επίμετρο 
που συμπληρώνει την παρούσα 
έκδοση.

Καταδίωξη στη Γιοκναπατάουφα
Ενα συμβολικό διήγημα με δουλοκτήτες ερυθροδέρμους, οι οποίοι συμπεριφέρονται ταπεινωτικά στους μαύρους σκλάβους τους 

Ο Φώκνερ δεν μπορούσε 
να ασκήσει ευθεία κριτι-
κή στον ρατσισμό και στη 
σκληρότητα του Νότου· 
έτσι, μεταφέρει τις κατα-
δικαστέες πρακτικές των 
λευκών στους Ινδιάνους.

Η γραφομηχανή του Ουίλλιαμ Φώκνερ. Ο μεγάλος Αμερικανός συγγρα-
φέας συναρθρώνει ιστορίες που κουβαλούν τη χθόνια πλευρά των λαϊκών 
μύθων με την υπερβατική δύναμη των σπουδαίων δραμάτων.

Ο συγγραφέας βυθομετρεί την αν-
θρώπινη κατάσταση, το αναπόδρα-
στο του πεπρωμένου, τη θέληση του 
ατόμου για ζωή.
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Φυσικό Φως ���
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Ντένες Νάγκι
Ερμηνείες: Φέρεντς Σάμπο,
Λάζλο Μπάικο, Τάμας Γκάρμπατς

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ 

Μετά τους καταξιωμένους Ιλντικο 
Ενιέντι («Η ψυχή και το σώμα») 
και Λάζλο Νέμεθ («Ο γιος του Σα-
ούλ»), το ουγγρικό σινεμά αποκτά 
έναν ακόμα υποσχόμενο εκπρό-
σωπο, τον Ντένες Νάγκι, ο οποί-
ος κέρδισε με το ντεμπούτο του 
την Αργυρή Αρκτο για την καλύ-
τερη σκηνοθεσία, στο Φεστιβάλ 
Βερολίνου. Ο Ούγγρος κινημα-
τογραφιστής μάς στέλνει στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί όπου 
πολλές χιλιάδες συμπατριώτες του 
υπηρέτησαν ως στρατός κατοχής 
στα ρωσικά εδάφη, στο πλευρό 
των ναζιστικών δυνάμεων. Ενας 
από αυτούς είναι και ο ήρωας της 
ταινίας, ο χαμηλόβαθμος αξιωμα-
τικός Σέμετκα, o οποίος μαζί με 
ομάδα του κάνουν επιδρομές σε 
χωριά της περιοχής, αναζητώντας 
αντάρτες. Μια τέτοια αποστολή 
θα έχει τραγική κατάληξη, αφήνο-
ντας τον Σέμετκα αποσβολωμένο 
μπροστά στη φρίκη του πολέμου.

Ο Νάγκι επιλέγει θαρραλέα να 
ασχοληθεί με μία από τις σκοτει-
νές πτυχές της ιστορίας της χώρας 
του, καθώς οι Ούγγροι και άλλοι 
στρατιώτες των ανατολικών χω-
ρών είναι υπεύθυνοι για μερικές 
από τις μεγαλύτερες αγριότητες 
που συνέβησαν στα κατακτημέ-
να ρωσικά εδάφη. Στόχος του εδώ 
ωστόσο δεν είναι το αυτομαστί-
γωμα, αλλά η προβολή του πολε-
μικού δράματος ταυτόχρονα με 
εκείνο που ζει ένας άνθρωπος, 
καταλαβαίνοντας πως βρίσκεται 
στη λάθος πλευρά της Ιστορίας.

Ολα αυτά τα παρακολουθούμε 

σε ένα φιλμ με ελάχιστο διάλογο, 
το οποίο βασίζεται κυρίως στην 
εικόνα και στα βλέμματα των πρω-
ταγωνιστών του. Το ρωσικό κρύο 
περνάει σχεδόν από μέσα από την 
κάμερα του Νάγκι, σε συνδυασμό 
με το δασωμένο τοπίο· πρόκειται 
για ένα τοπίο γαλήνης, πανέμορ-
φο και ακίνητο, το οποίο διατα-
ράσσουν με τις ανοίκειες πράξεις 
τους μόνο οι άνθρωποι. Η δική 
τους βαρβαρότητα και τα εγκλή-
ματα πάνε κόντρα στο «φυσικό 
φως», ενώ ο πρωταγωνιστής όμοι-
ος με ένα ακόμα δέντρο, παρακο-
λουθεί ανέκφραστος, σιωπηλά 

παραιτημένος, όσα διαδραματίζο-
νται γύρω του. Ο σκηνοθέτης της 
ταινίας σημειώνει από την πλευρά 
του τα εξής: «Πιστεύω ότι μια ται-
νία έχει νόημα μόνο αν μπορεί να 
είναι διαχρονική και να αναφέρε-
ται και στο σήμερα. Αυτή την ται-
νία δεν την κάναμε για να πούμε 
μια παλιά ιστορία. Η ουσία αυτής 
της ιστορίας συμβαίνει παντού, 
κάθε μέρα. Μας μιλάει για το πρό-
βλημα να μη βλέπουμε καθαρά τι 
συμβαίνει, επειδή δεν βλέπουμε 
καθαρά μέσα μας. Εστιάζει στην 
αποτυχία της προσπάθειας να εξη-
γήσουμε τα πάντα και συνεχώς να 
δικαιολογούμε τους εαυτούς μας... 
Η ταινία θέλει να αμφισβητήσει 
αυτή την εικόνα του εαυτού μας. 
Θέλει να μας δείξει πόσο εύθραυ-
στη είναι αυτή η εικόνα».

Ντάνιελ ’16 ���
Σκηνοθεσία: ∆ημήτρης 
Κουτσιαμπασάκος
Ερμηνείες: Νικόλας Κίσκερ, 
Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Από την πλατφόρμα του Cinobo 
επιλέγουμε την τελευταία ταινία 
του ∆ημήτρη Κουτσιαμπασάκου. 
Ο Ελληνας κινηματογραφιστής 
φέρνει στο προσκήνιο μια εν πολ-
λοίς άγνωστη αληθινή ιστορία, 
την οποία χρησιμοποιεί σαν πηγή 
έμπνευσης ώστε να πλάσει τον δι-
κό του μύθο. Σε ένα απομονωμένο 
χωριό του Εβρου λειτουργεί το πα-
ράρτημα ενός γερμανικού σωφρο-
νιστικού ιδρύματος για ανηλίκους. 
Εκεί θα φθάσει ο έφηβος Ντάνιελ, 
άγνωστος μεταξύ αγνώστων και 
ολοφάνερα αντιδραστικός, μέχρι 
που ο δρόμος του θα διασταυρωθεί 
με έναν μικρό μετανάστη, καθώς 
εκείνος διασχίζει τα σύνορα προς 
την Ελλάδα.

Το ελληνικό φιλμ προσεγγίζει 
με ευαισθησία και ανθρωπισμό 
το πολύ σύγχρονο ζήτημα της με-
τανάστευσης και γενικότερα του 
«ξένου», εστιάζοντας στα παιδιά, 
τα άτομα δηλαδή εκείνα στα οποία 
αυτές οι δραματικές εμπειρίες εγ-

γράφονται με τον πιο ανεξίτηλο 
τρόπο. Παράλληλα, το διαχρονι-
κό θέμα της ενηλικίωσης και της 
αναζήτησης ταυτότητας εξετάζε-
ται επίσης μέσα από την ιστορία 
του νεαρού Ντάνιελ.

Pam & Tommy
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2022)
Δημιουργός: Ρόμπερτ Σίγκελ
Ερμηνείες: Λίλι Τζέιμς, 
Σεμπάστιαν Σταν, Σεθ Ρόγκεν 

Μία από τις μίνι σειρές που περιμέ-
ναμε περισσότερο μέσα στο 2022 
έφτασε και ευτυχώς ανταποκρί-
νεται στο ύψος των προσδοκιών. 
Ο σεναριογράφος του «Wrestler», 
Ρόμπερτ Σίγκελ, αναλαμβάνει να 
αφηγηθεί εδώ την αληθινή ιστο-
ρία του θυελλώδους έρωτα ανάμε-
σα στην Πάμελα Αντερσον και τον 
Τόμι Λι, εστιάζοντας φυσικά στο 
περίφημο sex tape, με πρωταγω-
νιστές τους δυο τους, η διαρροή 
του οποίου προκάλεσε πάταγο στα 
μέσα της δεκαετίας του 1990. Συ-
γκεκριμένα βρισκόμαστε στο 1995, 
όταν ο εκκεντρικός ντράμερ των 
Motley Crue, Τόμι Λι, συναντά –
και ερωτεύεται κεραυνοβόλα– τη 

σεξοβόμβα σταρ του «Baywatch», 
Αντερσον. Μέσα σε τέσσερις μέ-
ρες οι δυο τους βρίσκονται ήδη 
παντρεμένοι στο Μεξικό και η 
ευτυχία τους μοιάζει δίχως τέλος. 
Ενας εργάτης (Σεθ Ρόγκεν) ωστόσο 
που ζητάει εκδίκηση θα διαρρεύ-
σει την κασέτα με τις προσωπικές 
στιγμές του ζευγαριού και τότε ο 
κόσμος θα πάρει φωτιά. Οποιαδή-
ποτε κουβέντα γύρω από τη σειρά 
ξεκινάει ασφαλώς από τους δύο 
πρωταγωνιστές. Η Λίλι Τζέιμς και 
ο Σεμπάστιαν Σταν μεταμορφώ-
νονται κυριολεκτικά προκειμένου 
να μπουν στα παπούτσια και στα 
υπόλοιπα (λιγοστά είναι η αλήθεια) 
ρούχα του ζευγαριού και τα κατα-
φέρνουν περίφημα. Πειστικοί και 
οι δυο τους, βρίσκονται στο επίκε-
ντρο μιας γενικώς καλοστημένης 
σειράς με χιούμορ, δράση και αρ-
κετές απολαυστικές σκηνές που αγ-
γίζουν τα όρια του σουρεαλισμού. 
Ταυτόχρονα δεν λείπουν και τα εύ-
στοχα σχόλια πάνω στη σόουμπιζ, 
της εποχής αλλά και τη σημερινή, 
που τοποθετούνται στρατηγικά, δί-
χως να διακόπτουν τον ταχύτατο 
ρυθμό της αφήγησης, βασισμένο 
εν πολλοίς στο καλά διαλεγμένο 
σάουντρακ.

Επάνω, Λίλι Τζέιμς και Σεμπά-
στιαν Σταν, μεταμορφωμένοι σε 
Πάμελα Αντερσον και Τόμι Λι για 
τις ανάγκες της σειράς «Pam & 
Tommy» (Hulu). Κάτω, σκηνή από 
την ταινία «Ντάνιελ ’16» (Cinobo).

Το σκάνδαλο - σίριαλ των ’90s έγινε... σειρά

Ουγγρική ματιά
στη φρίκη
του πολέμου
Το φιλμ που κέρδισε την Αργυρή Αρκτο

σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου

Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας Ούγγρος χαμηλόβαθμος αξιωματικός, ο Σέμετκα, μαζί με την ομάδα του κάνουν επιδρομές σε ρωσικά χωριά, αναζητώ-
ντας αντάρτες. Μια τέτοια αποστολή θα έχει τραγική κατάληξη, αφήνοντας τον Σέμετκα αποσβολωμένο μπροστά στη φρίκη του πολέμου.

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 
  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.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 The nice guys
 Κωμωδία δράσης, 
 με τους Ράσελ Κρόου,  
 Ράιαν Γκόσλινγκ, κ.ά. 
00.40 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
01.30 Εκείνη & εκείνοι  - (Ε)
02.30 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
03.30 Αθλητική Κυριακή
 Αθλητική εκπομπή.

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
13.50 Koίτα με στα μάτια
14.00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί  
 Αγώνες - Αlpine Skiing
18.00 Euromaxx 
 a la Carte - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ της  
 Deutsche Welle. 
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Ενημερωτική εκπομπή.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05  Μovie Time - (E)
 Eκπομπή για τον   
 κινηματογράφο.
21.20 Α Window On - (Ε)
 Σειρά ντοκιμαντέρ της  
 Deutsche Welle.
21.45 Χειμερινοί Ολυμπιακοί  
 Αγώνες - Επαναλήψεις  
 αγωνισμάτων.
01.45 EIΔHΣEIΣ - (E)
02.00 Βrand News - (E)
04.00 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

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
  Ψυχαγωγική εκπομπή.
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 Σ/Κ με τον Μάνεση - (Ε)

 ΡΙΚ1 ΤHΛ.: 22862000  ΡΙΚ2 ΤHΛ.: 22862000  ΑLPHA ΤHΛ.: 22212400

21.30 Παραδοσιακή βραδιά 14.00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί 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 Θα βρεις τον 
 δάσκαλό σου - (Ε)
 Ελληνική κωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 Mελίαρτος - (Ε)
 Σειρά εποχής, με τους 
 Χριστόδουλο Μαρτά,
 Ηράκλη Γιωργαλλή, κ.ά.
16.50 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
17.40 ROUK ZOUK Special - (Ε)
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 
 Special - (Συνέχεια)
19.20 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
 Kωμική σειρά.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
23.00 H φάρμα
 Reality περιπέτειας,
 με τον Σάκη Τανιμανίδη.
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 Batman V Superman: 
 Η αυγή της δικαιοσύνης 
 (Batman V Superman:  
 Dawn of justice).  
 Περιπέτεια δράσης, με  
 τους Μπεν Άφλεκ, 
 Χένρι Κάβιλ, κ.ά. 
23.45 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.

01.00 Τotal Blackout - (E)
02.00 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι, με 
 τον ∆ιονύση Ατζαράκη. 
02.30 ΟPEN Weekend - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

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. 
10.40 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.
16.20 Οι θαλασσόλυκοι
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
17.00 Όλα Γκουντ
  Ψυχαγωγική εκπομπή.
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 Happy Traveller  - (Ε)
 Tαξιδιωτική εκπομπή, 
 με τον Ευτύχη Μπλέτσα.
02.30 Όλα Γκουντ - (Ε)
04.30 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

07.05 Η σφραγίδα του Θεού
09.00 Σεξοκυνηγός
10.45 Αναζητώντας την ευτυχία
12.20 Υπάρχει και φιλότιμο
14.00 Μια τρελή... τρελή 
 σαραντάρα
15.30 Ένας μάγκας στα 
 μπουζούκια
17.20 Η αδελφή μου θέλει 
 ξύλο
18.30 Ταξίδι
20.00 Το τεμπελόσκυλο
21.30 Ένα κορίτσι για δύο
23.05 Όρμα Ρένα στην αρένα
00.50 Μην είδατε τον Παναή

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

 GREEK CINEMA

21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο 21.15 Batman V Superman 21.00 Surviror 15.10 Dead Poets Society

12.20 Υπάρχει και φιλότιμο

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

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

 CAPITAL ΤHΛ.: 25577577

 PLUS ΤHΛ.: 22259000

EXTRA ΤHΛ.: 25715111

08.00 Πράκτορες 005   
 εναντίον Χρυσοπόδαρου
09.35 Μίνι πράκτορες
12.00 Made in Cyprus - (E)
13.00 Ο νικητής
15.25 Ο μπαμπάς 
 μου ο τέντι μπόι
17.00 Τηλεαγορά
18.15 Για πάντα δική μου
21.00 Ξένη ταινία    
23.00 Ξένη ταινία
01.30 Ο έρωτας του προέδρου
03.30 Ξένη ταινία

06.45 De Gaulle
08.45 Little Men
10.15 The Warden
12.00 Riverfront Romance
13.30 Queen Of Earth
15.10 Dead Poets Society
17.25 Second Best
19.15 Cosmic Sin
21.00 Love Is Love Is Love  
22.45 Family Pictures
00.20 Bolgen (The Wave)
02.05  A Christmas Wish In 

Hudson

«Η ταινία εστιάζει στην 
αποτυχία της προσπά-
θειας να εξηγήσουμε
τα πάντα και συνεχώς 
να δικαιολογούμε 
τους εαυτούς μας».
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«Είμαι μια γυναίκα χωρίς μυστι-
κά», έλεγε η Λουίζ Μπουρζουά 
(1911-2010), η οποία είχε την εμ-
μονή να εξομολογείται στους φί-
λους της τις πιο μύχιες σκέψεις 
της, με αποτέλεσμα να τους φέρ-
νει συχνά σε δύσκολη θέση.

Τη δεκαετία του ’90 έγιναν 
γνωστά όλα της τα μυστικά. Το 
1992 το μουσείο Γκουγκενχάιμ 
στο Σόχο της Νέας Υόρκης άνοιξε 
με μια έκθεση με τίτλο: «Από τον 
Μπρανκούζι στην Μπουρζουά». 
Το 2000, μια αράχνη ύψους επτά 
μέτρων υποδέχτηκε τους επισκέ-
πτες στο Turbine Hall στα εγκαί-
νια της Tate Modern στο Λονδί-
νο. Το καλοκαίρι του 2001, τρεις 
μεγάλες αράχνες εγκαταστάθη-
καν στη Rockfeller Plaza της Νέ-
ας Υόρκης και λίγο καιρό μετά η 
μεγαλύτερη από αυτές τοποθετή-
θηκε μπροστά στο Ερμιτάζ στην 
Αγία Πετρούπολη, όπου ξεκινού-
σε μια τρίμηνη αναδρομική έκθε-
ση της καλλιτέχνιδος.

Τα καμώματα είναι απαραίτη-
τα συστατικά των μύθων. Ενας 
καλλιτέχνης χωρίς εκκεντρικό-
τητες είναι κοινός θνητός. Η «λα-
τρεμένη παλιόγρια της μοντέρνας 
τέχνης», όπως την αποκαλούσαν, 
φλέρταρε ακατάσχετα με άντρες 
μέχρι τα βαθιά γεράματα, ενώ 
φερόταν πάντοτε σαν 12χρονο 
κοριτσάκι. Αν κάποιος φορούσε 
πράσινο πουκάμισο τού ζητούσε 
να το βγάλει, αλλιώς απέστρεφε 
το βλέμμα της με περιφρόνηση. 
Αν η φωνή ενός άντρα τής θύμι-
ζε τη φωνή του πατέρα της, του 
επετίθεντο αμέσως. Κατά τη δι-
άρκεια μιας συνέντευξης άρπαξε 
ένα βάζο, το πέταξε με δύναμη 
στο πάτωμα και άρχισε να χορο-
πηδάει πάνω στα θρύψαλα.

Στις 9 Φεβρουαρίου ξεκινάει 
στη Hayward Gallery στο Λον-
δίνο μια αναδρομική έκθεση με 
γλυπτά της κατασκευασμένα απο-
κλειστικά από υφάσματα. Φυσικά, 
δεν θα μπορούσε να λείπει μια 
πεντάμετρη ατσάλινη αράχνη.

Πανέξυπνη γυναίκα
Η Λουίζ Μπουρζουά ήταν μι-

κροκαμωμένη και παρίστανε ότι 
είναι ευάλωτη. Οι ιστορικοί τέ-
χνης έλεγαν ότι στην αρχή της 
καριέρας της, λίγο μετά τον Πό-
λεμο, ήταν ντροπαλή, αλλά αρ-
γότερα υιοθέτησε ένα ύφος επι-
δεικτικό και εξομολογητικό για 
να εκφράσει τα τραύματα της 
παιδικής ηλικίας της. Στην πραγ-
ματικότητα ήταν μια πανέξυπνη 
γυναίκα, που γρήγορα κατάλαβε 
ότι η τέχνη απαιτεί γνώση, μόρ-
φωση και μαστοριά, αλλά ταυτό-
χρονα επιβάλλει να εκφράζονται 
προσωπικές οδυνηρές αλήθειες. 
Είναι οι αλήθειες αυτές εκείνο 
που συνδέει τον καλλιτέχνη με 
τις αλήθειες των άλλων και τις 
αλήθειες της εποχής. Αν θέλεις 
να αυτολογοκρίνεσαι γίνε πολι-
τικός, γίνε έμπορος, γίνε δημο-
σιογράφος, αλλά μη γίνεις καλ-
λιτέχνης.

Η μοντέρνα τέχνη γίνεται αμέ-
σως κατανοητή αν την προσεγ-
γίσεις ως το αποτέλεσμα μιας δι-
αλεκτικής ανάμεσα στην τέχνη 
και στη νεότερη πολιτική ιστορία 
και την ιστορία της επιστήμης. 
Ο 20ός αιώνας ανέδειξε καλλιτέ-
χνες που ποδοπάτησαν τον κα-
θωσπρεπισμό και περιφρόνησαν 
παλαιότερα πρότυπα έκφρασης 
για να δείξουν έτσι μια ζωτική 
αντίθεση απέναντι στις αδιανό-
ητες θηριωδίες και στον βιομη-
χανοποιημένο αυταρχισμό του 
αιώνα αυτού και στη συνέχεια 
ως μια αποδοκιμασία απέναντι 
στην κενότητα του καταναλω-
τισμού και στην καταπίεση των 
κοινωνικών συμβάσεων.

Παράλληλα, η μοντέρνα τέ-
χνη ανταποκρίνεται στον Φρόιντ 
και στον Αϊνστάιν, τις δύο μορ-
φές που άνοιξαν τις πόρτες προς 
άλλες πραγματικότητες, ψυχο-
λογικές και χωροχρονικές, πέρα 
από εκείνη που συλλαμβάνουν οι 
αισθήσεις και αποδίδει η κλασι-

κή τέχνη. Οι καλλιτέχνες έπεσαν 
με τα μούτρα στη δουλειά για να 
αποδώσουν τις νέες (α)βεβαιότη-
τες και τις νέες ελευθερίες, ιδίως 
όταν η γνωστή πραγματικότητα 
γέμισε με εγκλήματα, πολέμους 
και τραγωδίες. Στο πλαίσιο αυ-
τό, η Λουίζ Μπουρζουά δεν είναι 
παράξενο που μετασχημάτισε σε 
έργα τέχνης τις φαντασιώσεις και 
τις νευρώσεις της.

Είχε να αντιμετωπίσει το 
εμπόδιο ότι ο κόσμος της τέ-

χνης δεν παραδεχόταν τις γυ-
ναίκες. Ομως, μέχρι τη δεκαετία 
του ’60 είχε κάνει αρκετή ψυχα-
νάλυση και είχε κυκλοφορήσει 
αρκετά στη Νέα Υόρκη ώστε να 
καταλάβει τι θα έπρεπε να κάνει 
για να αυξήσει κατακόρυφα την 
αποδοχή της.

Το 1968, στο αποκορύφωμα 
της σεξουαλικής επανάστασης, 
έφτιαξε ένα φαλλό περίπου 70 
εκατοστών και τον κρέμασε από 
ένα γάντζο. Ονόμασε ειρωνικά το 
έργο «Fillette» («Μικρό κορίτσι»). 
Το 1982 ο Ρόμπερτ Μέιπλθορπ 
της πρότεινε να τη φωτογραφί-
σει. «Σκέφτηκα ότι ο φωτογράφος 
αυτός έγινε διάσημος επειδή φω-
τογραφίζει άνδρες με μεγάλους 
φαλλούς, οπότε εμφανίστηκα στο 
στούντιό του με τον φαλλό μου, 
τη Fillette», είπε. Η φωτογραφία 
μιας χαμογελαστής 70άρας με 
έναν ευμεγέθη φαλλό κάτω από 
τη μασχάλη της σαν να είναι τσά-
ντα του Hermès ενθουσίασε τους 
διευθυντές των μεγάλων μουσεί-

ων. Οταν τη ρώτησαν αν προσεγ-
γίζει το αρσενικό αναπαραγωγι-
κό όργανο με φεμινιστικό μένος, 
έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, αντι-
θέτως, αισθάνεται στοργή. «Μην 
ξεχνάτε ότι έχω τρεις γιους».

Ενας φόνος
Γεννήθηκε το 1911 στο Παρί-

σι. Ο πατέρας της, Λουί, είχε οικο-
γενειακή βιοτεχνία κατασκευής 
και επιδιόρθωσης ταπισερί, που 
απασχολούσε 25 άτομα. ∆ούλευε 
σκληρά ο ίδιος μαζί με τη μητέρα 
της. Για ένα διάστημα είχαν και 
μια γκαλερί. Η μητέρα της, Ζοζε-
φίν, ήταν εργατική και έξυπνη. 
Οταν γέννησε το τρίτο κορίτσι 
στη σειρά σκέφτηκε ότι πρέπει 
να καλοπιάσει τον άντρα της που 
περίμενε τον διάδοχο. «Μα δεν το 
βλέπεις; Είναι μωρό πανέμορφο 
σαν εσένα. Να του δώσουμε το δι-
κό σου όνομα, Λουίζ». Κάπως έτσι 
η Λουίζ έγινε αυτή ο «διάδοχος».

Από μικρή βοηθούσε στην επι-
χείρηση ζωγραφίζοντας ταπισε-

ρί. «Τι είναι η ζωγραφική; Μια 
απέκκριση, σαν μια κλωστή στον 
ιστό μιας αράχνης», είπε δεκα-
ετίες μετά. Ευφυής ορισμός εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι οι σπου-
δαίοι πίνακες παγιδεύουν τη σκέ-
ψη όπως ένα έντομο στον ιστό 
μιας αράχνης.

Οταν ήταν πέντε ετών η μητέ-
ρα της αρρώστησε. ∆εν έγινε πο-
τέ εντελώς καλά. Ο πατέρας της 
δεν έχασε χρόνο και εγκατέστη-
σε στο σπίτι τη φιλενάδα του, τη 

Σάντι Γκόρντον Ρίτσμοντ, με το 
πρόσχημα ότι ήταν δασκάλα αγ-
γλικών για τα κορίτσια. Η Λουίζ 
μισούσε τον πατέρα της για την 
άθλια και εγωιστική συμπεριφο-
ρά του, και ταυτόχρονα τον αγα-
πούσε γιατί ήταν ο άντρας-πρό-
τυπο γι’ αυτήν, την προστάτευε 
και τη λάτρευε.

Η πατρική επιρροή γίνεται εύ-
κολα ένα καταδυναστευτικό αί-
νιγμα, ένας ιστός αράχνης για 
αγόρια και κορίτσια, και η Λου-
ίζ δεν κατόρθωσε να ανήκει στις 
εξαιρέσεις που ξεφεύγουν (εάν 
υποθέσουμε ότι υπάρχουν εξαι-
ρέσεις).

Οταν η μητέρα της πέθανε 
το 1932 παράτησε τις σπουδές 
της στα μαθηματικά και στη φι-
λοσοφία στη Σορβόννη και κα-
ταπιάστηκε με τη χαρακτική, 
για να ικανοποιήσει τον πατέ-
ρα της. Εξι χρόνια μετά γνώρισε 
τον Αμερικανό ιστορικό τέχνης 
Ρόμπερτ Γκολντγουότερ στο Πα-
ρίσι και τρεις εβδομάδες αργότε-
ρα παντρεύτηκαν, μετακόμισαν 
στη Νέα Υόρκη και απέκτησαν 
τρεις γιους. Η πρώτη της έκθεση 
με χαρακτικά έγινε το 1949 στη 
Νέα Υόρκη. Τη δεκαετία του ’50 
καταπιάστηκε με τη γλυπτική, 
στην αρχή στην ταράτσα τους 
σπιτιού της.

Οι φαντασιώσεις ότι σκοτώνει 
τον πατέρα της έδωσαν νόημα 
σε μεγάλο μέρος του έργου της. 
Πολλά τα ακέφαλα σώματα με 
κομμένα χέρια και πόδια. «Κάθε 
μέρα στο τραπέζι ο πατέρας κό-
μπαζε για τα κατορθώματά του 
και όλοι εμείς αισθανόμασταν 
μπροστά του μικροί και ασήμα-
ντοι... Ετσι ανέπτυξα τη φαντα-
σίωση ότι τον αρπάζουμε, τον 
βάζουμε πάνω στο τραπέζι, του 
ξεκολλάμε τα πόδια και τα χέρια 
και μετά τον τρώμε», είπε στο 
New Yorker το 2002. Και όμως, 
όταν ο πατέρας της πέθανε, το 
1951, δεν παρουσίασε νέα έργα 
για 11 χρόνια. Εφυγε ο πατέρας, 
χάθηκε το κίνητρο. Αφησε κατά 
μέρος τη χαρακτική και την ξα-
νάπιασε μετά το 1980. Η πρώτη 
της έκθεση σε μουσείο έγινε στο 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 
Νέας Υόρκης (MOMA) το 1982. 
Ηταν η πρώτη έκθεση του MOMA 
για δουλειά γυναίκας.

Οι αράχνες
Η αποθέωση ήρθε με τις θεό-

ρατες αράχνες. Είχε εμμονή με 
τις αράχνες σε όλα τα μεγέθη, 
από μια καρφίτσα έως αυτά τα 
δεκάμετρα ατσάλινα πλάσματα. 
Η αράχνη μπορεί να συμβολίζει 
όλα όσα μας παγιδεύουν. Για την 
Μπουρζουά μπορεί να ήταν ο πα-
τέρας της. Αλλά η ίδια έλεγε ότι 
συμβολίζει τη μητέρα της. «Γιατί 
φτιάχνω αράχνες; Γιατί η καλύτε-
ρή μου φίλη ήταν η μητέρα μου, 
η οποία ήταν πρακτική, έξυπνη, 
υπομονετική, ήρεμη, λογική, κομ-
ψή, απαραίτητη, τακτική και χρή-
σιμη σαν αράχνη». Συμπλήρωνε 
ότι η αράχνη διώχνει το κακό, 
καταβροχθίζει τα κουνούπια και 
προστατεύει από τις ασθένειες.

Ηταν και η ίδια μια αράχνη 
που ήξερε να εξυφαίνει ιστούς 
από έργα τέχνης και να αιχμαλω-
τίζει. Γνώρισε τον βοηθό της, Τζέ-
ρι Γκοροβόι, τον Μάρτιο του 1980. 
Ηταν ένα νέο παιδί και τον κατσά-
διασε άγρια επειδή τον έπιασε να 
κρεμάει με λάθος τρόπο ένα έρ-
γο της στον τοίχο μιας γκαλερί.

∆εν την εγκατέλειψε ποτέ. Σή-
μερα είναι διευθυντής του ιδρύ-
ματος που διαχειρίζεται την καλ-
λιτεχνική κληρονομιά της. Στο 
τέλος της ζωής της ανέπτυξε αγο-
ραφοβία. ∆εν εμφανιζόταν ούτε 
στα εγκαίνια των εκθέσεών της, 
αλλά δεν είχε χάσει τον αυτοσαρ-
κασμό της. Οταν ρωτούσαν τον 
Τζέρι «πού είναι η Λουίζ», τού 
είχε πει να απαντάει: «Η Λουίζ 
δεν ταξιδεύει πλέον στον χώρο, 
μόνο στον χρόνο».

 
Louis Bourgeois, «The Woven 
Child», Hayward Gallery, Λονδίνο, 

(9 Φεβρουαρίου-15 Μαΐου 2022).

Στον ιστό της Λουίζ Μπουρζουά
Μια αναδρομική έκθεση με γλυπτά της δίνει έξοχη αφορμή για να θυμηθούμε τη «λατρεμένη παλιόγρια της μοντέρνας τέχνης»

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ηταν μικροκαμωμένη 
και παρίστανε την ευά-
λωτη. Οι ιστορικοί τέ-
χνης έλεγαν ότι υιοθέτη-
σε ένα ύφος επιδεικτικό 
και εξομολογητικό, για 
να εκφράσει τα τραύματα 
της παιδικής ηλικίας της.

«Γιατί φτιάχνω αράχνες; 
Γιατί η καλύτερή μου
φίλη ήταν η μητέρα μου, 
η οποία ήταν πρακτική, 
έξυπνη, υπομονετική, 
ήρεμη, λογική, κομψή, 
απαραίτητη, τακτική και 
χρήσιμη σαν αράχνη».

«Spider», 1997. Η Λουίζ Μπουρζουά είχε εμμονή με τις αράχνες σε όλα τα μεγέθη, από μια καρφίτσα έως τα δεκάμετρα ατσάλινα πλάσματα που δημιουργούσε. 
Η αράχνη μπορεί να συμβολίζει όλα όσα μας παγιδεύουν. Η Μπουρζουά έλεγε ότι διώχνει το κακό, καταβροχθίζει τα κουνούπια και προστατεύει από τις ασθένειες.

«The Good Mother» (detail), 
2003. Οταν πέθανε η μητέρα 
της, το 1932, η Μπουρζουά 
παράτησε τις σπουδές της
στα μαθηματικά και στη φιλο-
σοφία στη Σορβόννη 
και καταπιάστηκε με τη χαρα-
κτική, για να ικανοποιήσει 
τον πατέρα της.

Οι φαντασιώσεις ότι σκο-
τώνει τον πατέρα της έδωσαν 
νόημα σε μεγάλο μέρος του 

έργου της. Πολλά τα ακέφαλα 
σώματα, με κομμένα χέρια 

και πόδια. Φωτογραφία
από το στούντιό της 

στη Νέα Υόρκη το 1992.
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Διά χειρός Αθηνάς Λοιζίδου οι πιο νόστιμες νηστίσιμες 
συνταγές της Σαρακοστής με θαλασσινά.

 Ο Στέλιος Παρλιάρος ετοιμάζει μοναδικά κλασικά 
αλλά και πρωτότυπα ρυζόγαλα.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.
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