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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ

Το χαλλούμι 
δεν είναι 
όμηρος  κανενός 

Σε περίπτωση μη
συμφωνίας για το
θέμα του χαλλουμι-
ού, τη λύση θα δώ-
σουν τελικά τα δικα-
στήρια αναφέρει
στην «Κ» ο  υπουρ-

γός Γεωργίας Κώστας Καδής. Εξηγεί
γιατί η κυβέρνηση επέλεξε Κόσιη,
Καλαβασό και Μιτσερό για τη μετα-
φορά των ασφαλτικών μονάδων,
ενώ δίνει το νέο χρονοδιάγραμμα
για την έναρξη λειτουργίας του Εθνι-
κού Δασικού Πάρκου. Σελ. 9

Παρακολουθεί στενά
την Aγκυρα η Αθήνα
Ανάσχεση ρητορικής Ερντογάν
Η στρατηγική επιλογή της Αγκυρας να
αμφισβητήσει τις διεθνείς συνθήκες
που διέπουν το καθεστώς σε Αιγαίο και
Αν. Μεσόγειο έχουν θέσει την ελληνική
κυβέρνηση σε εγρήγορση. Σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο η Αθήνα προετοιμά-
ζεται για κάθε ενδεχόμενο. Σελ. 17, 18

Σε κινήσεις με στόχο στη μείωση των εξό-
δων τους και ενίσχυση του χαροφυλακίου
τους προχωρούν οι τράπεζες. Στο πλαίσιο
αυτό μαζί με τα προβληματικά δάνεια που
πωλούν, παραχωρούν στις εταιρείες που
τ’ αγοράζουν και προσωπικό, το οποίο
ασχολείται στην υπηρεσία της τράπεζας
για εξυπηρέτηση των προβληματικών δα-

νείων και ακινήτων που είχαν στους ισο-
λογισμούς τους. Ηδη έχουν μεταφερθεί
σε Servicers 760 υπάλληλοι, άλλοι 100
αναμένεται να μεταφερθούν στο επόμενο
διάστημα, ενώ άλλοι περίπου 100 υπάλληλοι
θα φανεί τι θα πράξουν, αναλόγως της
συμφωνίας Alpha Bank και Cerberus. Οι-
κονομική, σελ. 3

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Μειώνουν προσωπικό και  δάνεια
Οι κινήσεις των κυπριακών τραπεζών για μείωση των εξόδων τους

Ο Μακρόν μεταξύ τρικέφαλης ακροδεξιάς
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ

Ουκρανικό και 
Εκκλησία της Κύπρου
Η παρουσία του Λεμεσού Αθανάσιου
σε αρχιερατικό συλλείτουργο, όπου
μνημονεύθηκε ο Κιέβου και Ουκρα-
νίας Επιφάνιος, έφερε την αντίδρα-
ση του Ταμασού Ησαΐα και νέους συ-
σχετισμούς στην Ιεραρχία. Σελ. 4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο πρώτος πρόεδρος
μετά τον Μακάριο
Νικητής και στις δύο εκλογικές δια-
δικασίες που ακολούθησαν αμέσως
μετά τον θάνατο του Μακαρίου το
1976 αναδείχθηκε τελικά χωρίς αν-
θυποψήφιο ο Σπύρος Κυπριανού,
που ηγείτο του κεντροδεξιού Δημο-
κρατικού Κόμματος. Σελ. 16

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοπ στο φυσικό αέριο
από γερμανική έκθεση
Γερμανικό think tank σημειώνει
πως η Ε.Ε. πρέπει να αναζητήσει
νέο ρόλο για την Αν. Μεσόγειο στο
πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης
της Ένωσης σε ΑΠΕ. Τονίζεται πως
οι έρευνες για Φ.Α. στην περιοχή θα
πρέπει να σταματήσουν. Σελ. 10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Φορτώνεται το ΓεΣΥ 
αμαρτίες αλλωνών
Έχει φουντώσει η συζήτηση για τα
επίπεδα διαχείρισης των οικονομι-
κών του ΓεΣΥ από τον ΟΑΥ και η αύ-
ξηση του ποσοστού εισφορών βρί-
σκεται πάνω στο τραπέζι. Στην κυ-
βέρνηση δεν το αποκλείουν. Σελ. 16

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο Καζαντζάκης
σήμερα
Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπου-
λος από τις εκδόσεις Διόπτρα
και η Νίκη Σταύρου από τις εκ-
δόσεις Καζαντζάκη μιλούν
στην «Κ» για τα άπαντα του έρ-
γου του μεγάλου Κρητικού
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη
που αναλαμβάνουν οι εκδόσεις
Διόπτρα. Το 2023 έργα του
συγγραφέα θα μεταφερθούν
σε μορφή graphic novel, που
έχει μεγάλη διείσδυση στις νε-
ότερες ηλικίες. Ζωή, σελ. 1

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Αυτή η κρίση
θα διαρκέσει
για πολλά
χρόνια ακόμα
Για τη Λευκωσία ένα σενάριο επιβολής κυρώ-
σεων στη Ρωσία αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον
και θα είχε οικονομικές συνέπειες και για την
Κύπρο, μιας και το αποτύπωμα της ουκρανικής
κρίσης υπήρξε έντονο την περίοδο 2013-2015,
λόγω του σκανδάλου της Privat Bank. Η ευ-
ρωπαϊκή εξάρτηση κατά 38% από το ρωσικό
φυσικό αέριο περιορίζει τη δυνατότητα πιέσεων
στην ένταση με την Ουκρανία. Σελ. 4, 5, 20 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«Frau Architekt» στο Ινστιτούτο Γκαίτε
Η έκθεση «Frau Architekt» στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη για πρώτη φορά το 2017 στο Γερμανικό
Μουσείο Αρχιτεκτονικής στη Φρανκφούρτη (Deutsches Archite-
kturmuseum, DAM) εστιάζει στη συμβολή των γυναικών στο
επάγγελμα της αρχιτεκτονικής στη Γερμανία και στην Κύπρο τα
τελευταία 100 χρόνια, μέσα από τα παραδείγματα 33 γυναικών
αρχιτεκτόνων. Ζωή, σελ. 4

Η Ουκρανία 
δεν είναι μακριά

Η ουκρανική κρίση των τελευταίων
ημερών, που φυσικά χρονολογείται, με
τη διεθνή τάξη να διασαλεύεται σοβαρά,
μπορεί να συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά μας, ωστόσο, στην εποχή μας
οι συνέπειες από μια απρόσμενη κλι-
μάκωσή της πολύ σύντομα μπορούν
να επηρεάσουν και εμάς, σε αυτή την
ιδιαίτερη γωνιά της υφηλίου. Η κυπρια-
κή κυβέρνηση φυσικά δεν μπορεί να
κάνει πολλά, είναι όμως επάναγκες να
είναι σε συνεχή εγρήγορση για να μπο-
ρέσει ν’ απορροφήσει τυχόν κραδα-
σμούς που ενδέχεται να φτάσουν ώς
εδώ. Οι διπλωματικοί συσχετισμοί Δύσης
– Ρωσίας σαφώς και μας επηρεάζουν,
καθότι βρισκόμαστε σ’ ένα έντονο πο-
λιτικό και γεωστρατηγικό υποσύστημα,
και πιο ειδικά σε έναν διαιρεμένο τόπο,
όπου οι ισορροπίες δύνανται να διατα-
ραχθούν με την κίνηση ενός μόνο πιο-
νιού της διεθνούς σκακιέρας.

Η ακροδεξιά ρητορική στη
Γαλλία απορρόφησε και την
υποψήφια του συντηρητι-
κού κόμματος LR, Βαλερί
Πεκρές, έτσι ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν
στις προεδρικές εκλογές
του Απριλίου θα έχει απέ-
ναντί του τρεις υποψηφίους
της άκρας Δεξιάς. Ο Γάλλος
πρόεδρος προσέρχεται στις
κάλπες ζητώντας μία πεντα-
ετία ακόμη, με ισχυρό χαρτί
την οικονομία και τη μείωση
της ανεργίας στο 7,4%, το
χαμηλότερο ποσοστό από το
2008, με τις δημοσκοπή-
σεις να δείχνουν επικράτη-
σή του απέναντι σε όποιον
περάσει στον δεύτερο γύ-
ρο, αφού θεωρείται ο πιο
αξιόπιστος σε σειρά ζητη-
μάτων. Από την άλλη πλευ-
ρά οι σοσιαλιστές και η Αρι-
στερά δεν φαίνονται ικανοί
να συσπειρώσουν δυνάμεις
απέναντι σε κάποιον υπο-
ψήφιο που να έχει σοβαρές
πιθανότητες. Σελ. 21

Η είδηση ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνάντησε
τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν αποτέλεσε κεραυνό
εν αιθρία στο ΑΚΕΛ, αλλά την απόδειξη πως το
αντιπολιτευτικό μέτωπο κάθε άλλο από τσιμέντο
είναι. Το έδαφος δεν είναι πρόσφορο όσο στο πα-
ρελθόν για μια σειρά λόγων, περιλαμβανομένων
της καχυποψίας, της ανασφάλειας και των μεγάλων
«εγώ». Η συζήτηση για συνεργασία στον χώρο

ενέχει πολλές δυσκολίες, όμως κανείς δεν είναι
πρόθυμος να δείξει στο ακροατήριό του πως δεν
έχει εξαντλήσει τις πιθανότητες κοινής σύμπλευ-
σης. Οι συζητήσεις Στέφανου Στεφάνου και
Νικόλα Παπαδόπουλου συνεχίζουν την εβδομάδα
που μπαίνει, βάζοντας κάτω ονόματα που έχουν
ήδη ακουστεί, αλλά και την υποψηφιότητα του
ΔΗΚΟϊκού προέδρου. Σελ. 7

Oλα του γάμου δύσκολα
για την αντιπολίτευση
Το χρονικό, τα αδιέξοδα ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ και το ενδεχόμενο αυτόνομης πορείας 

ΑΓΚΥΡΑ

Σκοτώνουν
τα ΜΟΕ
της Λευκωσίας
Η τουρκική πλευρά δεν έχει καμιά διάθεση
να εμπλακεί σε συζήτηση με τη Λευκωσία
για ΜΟΕ και επιστροφή των Βαρωσίων στα
Ηνωμένα Έθνη, υπό το φως του προεκλογικού
σκηνικού στην Τουρκία και των «εθνικών
σχεδιασμών» Ερντογάν. Ως εκ τούτου, βάσει
και των επαφών στις Βρυξέλλες, επιχειρεί
μέσω μαξιμαλιστών θέσεων να «αδειάσει»
τις προτάσεις της Λευκωσίας. Σελ. 8

Χριστοδουλίδης και
Αβέρωφ βρίσκονται
στο ψάξιμο συνερ-
γασιών μελετώντας 
τα σενάρια του 
β΄ γύρου. Σελ. 6
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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.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Χθες την νύκτα ο κ. Παινλεβέ [φωτ., δεύτε-
ρος από δεξιά] απεπειράθη να σχηματίση Κυβέρνησιν συνδιαλλα-
γής, τη υποστηρίξει των κ.κ. Λαβάλ και Ταρντιέ. Η Κυβέρνησις αύτη

εμφανιζομένη εις την Βουλήν θα
συνεκέντρου την πλειοψηφίαν
και θα εγένετο ευμενώς δεκτή
και παρά της Γερουσίας. Επειδή
όμως παρουσιάσθησαν δυσχέρει-
αι διά την συνεργασίαν Λαβάλ-
Ταρντιέ, ο κ. Παινλεβέ συνεσκέ-
φθη σήμερον την πρωίαν μετά
διαφόρων ριζοσπαστικοσοσιαλι-
στών και ιδιαιτέρως μετά του κ.
Ερριώ. Σχετικώς ο κ. Παινλεβέ εί-

χε εκφράση προηγουμένως προς τους δημοσιογράφους την θλίψιν
του διότι αι συνεννοήσεις διεκόπησαν εξ αφορμής αξιώσεων τινών.

ΑΕΡΟΕΣΠΡΕΣΣΟ: Την 9ην πρωϊνήν σήμερον το υδροπλάνον της Αε-
ροεσπρέσσο υπό τα στοιχεία D.C. 5 κατέπεσε λόγω βλάβης της μη-
χανής του εις τον Κορινθιακόν κόλπον πλησίον του χωρίου Μαγκλά-
ρα της Ναυπάκτου. Εκ των επιβατών και του πληρώματος ουδείς
έπαθέ τι. Την πτώσιν του υδροπλάνου αντελήφθησαν πρώτοι αι ναύ-
ται της βενζινακάτου της Αεροεσπρέσσο Πατρών. Παρετήρησαν ού-
τοι ότι το υδροπλάνον κατελθόν κάτω του κεκανονισμένου ύψους
δεν ανυψώθη, εκ του γεγονότος δε αυτού συνεπέραναν ότι υπέστη
βλάβην και ηναγκάσθη να προσθαλασσωθή.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ: Εις την Βουδαπέστην ήνοιξε τελευταίως μία πρωτό-
τυπος καλλιτεχνική έκθεσις, ή μάλλον ανταλλακτική πανήγυρις των
Ούγγρων ζωγράφων και γλυπτών. Κάτω από κάθε εκτιθέμενον πίνα-
κα ή γλυπτικόν έργον είναι ανηρτημένη μια μικρά πινακίς με την τι-
μήν του –50 πέγκος και άνω– αλλ’ ο αγοραστής δεν είνε υποχρεωμέ-
νος να πληρώση τοις μετρητοίς την αξίαν του αγοραζομένου έργου,
αλλ’ ημπορεί να το εξοφλήση και εις είδος. Από τον κατάλογον της
εκθέσεως ο αγοραστής ημπορεί να μάθη τι επιθυμεί ο καλλιτέχνης
εις αντάλλαγμα του έργου του. Ούτω, επί παραδείγματι δι’ ένα πίνα-
κά του αξίας 350 πέγκος, εις γνωστός ζωγράφος ζητεί... μιαν εγκα-
τάστασιν λουτρού εις την οικίαν του.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

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

Τρία είναι τα ένοχα μυστικά της Ιου-
λίας: Πρώτον, ότι κάποτε έκανε one
night stand με κάποιον Φύτο, που
ήτανε φτυστός ο Τομ Σέλεκ στα
ντουζένια του. Δεύτερον, ότι ψήφι-
σε τον Γιώργο Ιακώβου στις προ-
εδρικές του 1998. Και τρίτον, ότι εί-
ναι φαν της Βαλεντίνας Σοφοκλέ-
ους. Το τελευταίο αποκαλύφθηκε,
κατά τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο,
όταν ενημέρωσε το καρέ για την
καλλιτεχνική είδηση - βόμβα. «Ήρθε
η ώρα της Κάλλας!» ανακοίνωσε πε-
ριχαρής και ο άμαχος πληθυσμός
κρεμάστηκε από τα χείλη της.

«Η αισθησιακή Βαλεντίνα Σοφοκλέ-
ους ανεβαίνει στη σκηνή για να αγ-
γίξει τον μύθο. Ποια άλλη θα τολ-
μούσε εξάλλου να ενσαρκώσει την
εμβληματική προσωπικότητα;» ανά-
γνωσε η Ιουλία το εξωστρεφές δη-
μοσίευμα. Οι σχετικές φωτογρα-
φίες προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτε-
ρη αίσθηση. Όταν οι κυρίες ανέκτη-
σαν την ψυχραιμία τους, η Ιουλία
τους έδωσε τη χαριστική βολή: «Το
βαθύ ντεκολτέ, σήμα κατατεθέν του
sexiness της Βαλεντίνας, θα εμβο-
λιάσει ΚΑΙ τον μύθο της Κάλλας!»
συμπλήρωσε. 

«Βρισκόμαστε εν μέσω ενός ακήρυ-
χτου πολέμου, έρμαια στις ασύμμε-
τρες απειλές» ψιθύρισε η συνταξι-
ούχος θεολόγος Θεοπίστη Θεοδού-
λου. «Μην κρύβεις λόγια, γερόντισ-
σα» αντέδρασε ο χορός των γυναι-
κών της σύγχρονης κυπριακής ιλα-
ροτραγωδίας. «Ο Αβέρωφ δήλωσε
πως δεν υπάρχει Plan B» σπάραξε η
Θεοπίστη και το καρέ, σε διευρυμέ-
νη σύνθεση, ένεκα της κρισιμότητας
των στιγμών, αναφώνησε εν χορώ
«Ωιμέ!».

«Δεν υπάρχει Plan B. Υπάρχει μόνο
Plan A. Πάμε δυνατά μέχρι τις εκλο-
γές, πάμε στον δεύτερο γύρο και να
είστε σίγουροι πως θα είμαστε οι νι-
κητές». Η Θεοπίστη διάβασε τη δή-
λωση του φύσει αισιόδοξου Φούλλη

με τρεμάμενη φωνή. «Αυτό ακού-
στηκε σαν απειλή» σχολίασε προ-
βληματισμένη η Φώφη Κούταλου και
οι κυρίες κούνησαν επιδοκιμαστικά
τα κεφάλια τους. «Ή όλα ή τίποτα»
είπε η Ευγενία η Καλαμαρού και διά
του λόγου το αληθές ενημέρωσε την
ομήγυρη για την τελευταία προσθή-
κη στο επικοινωνιακό επιτελείο του
επίσημου υποψηφίου του ΔΗΣΥ.

«Εκτός από τον εξ Ελλάδος σύμβου-
λο επικοινωνίας, το γραφείο επικοι-
νωνίας και τον Ισραηλίτη επικοινω-
νιολόγο, προστέθηκε και ένας πολύ
γνωστός Κύπριος επικοινωνιολόγος,
με μεγάλη εμπειρία σε εκλογικές
αναμετρήσεις. Εδώ πλέον μιλάμε
για ομάδα τούρμπο!» θριαμβολόγη-

σε η Καλαμαρού. «Και τους καλύτε-
ρους προπονητές να έχεις, για να
κερδίσεις, χρειάζεσαι παίχτη που να
βάζει γκολ» απάντησε σιβυλλικά η
αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού. Στο άκουσμα
του δυσοίωνου χρησμού, ένα ρίγος
διαπέρασε τη συναγερμική πτέρυγα
του διευρυμένου καρέ.

«Ο ασύμμετρος πόλεμος συνεχίζε-
ται με τσάι και τόμπολα» έριξε αλάτι
στη συναγερμική πληγή η Φώφη
Κούταλου. «Από τη μία η σύζυγος
του Αβέρωφ Νεοφύτου, Μαρία Σε-
λίπα, παρευρίσκεται σε εκδήλωση
της ΓΟΔΗΣΥ, έχοντας στο πλευρό
της την Άντρη Αναστασιάδη. Από
την άλλη, η σύζυγος του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη, Φιλίππα Καρσερά, θέ-
τει υπό την αιγίδα της την εκδήλωση
“Τσάι και Τόμπολα” του Συνδέσμου
Φίλων Ιδρύματος Θεοτόκος. Μιλάμε
για πόλεμο χαρακωμάτων!» είπε,
κοιτώντας προκλητικά την Καλαμα-
ρού. Στο σούσουρο που ακολούθη-
σε μόνο η Ιουλία παρέμεινε σιωπη-
λή. «Πώς έφτασε η Δεξιά από το
“Τσάι και Συμπάθεια” στην… τόμπο-
λα;» μουρμούρισε σοκαρισμένη. 

«Η κρίση θέλει ηγέτη» συνέχισε το
τρολάρισμα κατά του Δημοκρατικού
Συναγερμού η κόκκινη Κουλλίτσα.
Και προτού προλάβουν οι κυρίες ν’
αντιδράσουν, διάβασε με περισσή ει-
ρωνεία την ανάρτηση του βουλευτή
Κυριάκου Χατζηγιάννη στο Insta-

gram: «Είναι κρίση!!!!! Δημογραφικό
θάνατος της Ελλάδας! Ιανουάριος
2022 ο πιο άσχημος ΜΗΝΑΣ στα ιστο-
ρικά της. Γεννήσεις: 6453 Θάνατοι:
15382 Διαφορά: - 8929 Καθημερινές
απώλειες δημογραφικού: -288».
«Αυτό το “είναι κρίση” με τα πολλά
θαυμαστικά είναι μαχαίρι στην καρ-
διά της ελληνικής γλώσσας» ψιθύρι-
σε συντετριμμένη η συνταξιούχος
φιλόλογος Ευγενία Καλαμαρού και
ζήτησε δεύτερο gin and tonic.

«Και πού να σκάσει ακόμα το σκάν-
δαλο - βόμβα» υπερθεμάτισε η Ιου-
λία. Ένα «ωχ» συντάραξε το διευρυ-
μένο καρέ, καθώς όλες γνώριζαν
για ποιο σκάνδαλο μιλούσε. Από την
περασμένη Κυριακή άλλωστε, που

έγραψε γι’ αυτό ο Ονασαγόρας στην
Καθημερινή, τα τηλέφωνα πήραν
φωτιά και σιγά σιγά ξετυλίχτηκε το
ροζ νήμα που συνδέει τα δύο πρό-
σωπα από την πολιτική και τη δημο-
σιογραφία αντίστοιχα. «Θα πέσει το
Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια και
θα μας πλακώσει» σχολίασε η Ιου-
λία, αλλά καμιά τους δεν ρώτησε τι,
πώς και γιατί.   

Σε άλλα νέα, η χήρα έθεσε στο καρέ
το γαστρονομικό τεστ «10 τρόποι για
να ψήσεις το μπιφτέκι». Οι κυρίες,
επηρεασμένες προφανώς από τη
Μεγάλη Του Masterchef Σχολή,
άφησαν τη φαντασία τους να καλπά-
σει. Η μία πρότεινε μπιφτέκι πανα-
ρισμένο με πάνκο, η άλλη μπιφτέκι
με αφρό αβοκάντο και μια τρίτη μπι-
φτέκι που συνοδεύεται με κουλί
εσπεριδοειδών. Όλες όμως αποδεί-
χτηκαν κατώτερες των περιστάσε-
ων. «Μπιφτέκια σε σχήμα καρδού-
λας!» ανακοίνωσε η Ιουλία τα ξε-
καρδιστικά νέα και τους έδειξε σχε-
τική φωτογραφία με τον Άθω Αντω-
νιάδη σε ρόλο ψήστη. «Πολύ μπρο-
στά το ΔΗΚΟ» σχολίασε η Ιουλία και
οι κυρίες ομοφώνησαν με ένα ηχη-
ρό «Chapeau, Άθω».  

Η έκτακτη σύναξη του διευρυμένου
καρέ έληξε το ίδιο εντυπωσιακά
όπως ξεκίνησε: με μία ακόμα είδη-
ση - βόμβα. Η οικοδέσποινα ανακοί-
νωσε ότι ο Νίκος Χορταρέας, ο γνω-
στός αστρολόγος που χειροτονήθη-
κε ιερομόναχος, επιστρέφει στην
τηλεμαντεία. «Μάγια έλυνα και πριν,
μάγια έλυνα και ως ιερέας, τι διαφο-
ρά έχει; Απλά η ευχή αλλάζει» δή-
λωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το
μέντιουμ, άλλως πατήρ Κυπριανός,
προσθέτοντας το δικό του λιθαράκι
στον ασύμμετρο πόλεμο που μαίνε-
ται εκεί έξω. «Βοήθειά μας» είπε η
Θεοπίστη Θεοδούλου και ζήτησε
ένα ποτηράκι κουαντρό για να πάνε
τα φαρμάκια κάτω. 

Ασύμμετρος πόλεμος

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

«Το sexiness της Βαλεντίνας Σοφοκλέους θα εμβολιάσει τον μύθο της Μαρίας Κάλλας» έριξε την καλλιτεχνική βόμβα στο καρέ η Ιουλία Παλαιολόγου
Ουίλσον.

Ως άλλη Πομπηία Σύλλα
Έχουμε, είπε ο κ. Νεοφύτου, το ηθι-
κό πλεονέκτημα και όποτε αυτή η
παράταξη είναι στην εξουσία, χτίζει
για το παρόν και το μέλλον. Και φυ-
σικά δικαιούνται να το πιστεύουν,
αλλά δεν είναι καλύτερα να αφήνεις
τους άλλους να σε επαινούν και εσύ
ταπεινά να το δέχεσαι; Νομίζω είναι
καλύτερα ν’ αφήσουν πια τις μεγα-
λοστομίες, γιατί πια ο κόσμος δεν
ξεγελιέται τόσο πολύ. Καταλαβαίνω
πως είναι αγώνας προεκλογικός και
χρειάζονται μεγάλα λόγια και παχιά,
αλλά επειδή ο μόσχος ο σιτευτός
δεν είναι για όλους, τουλάχιστον να
μην τριγυρνάνε με τις πιατέλες και
να τον επιδεικνύουν. Σεμνά και τα-
πεινά, λοιπόν, γιατί ο κόσμος κρίνει,
σας βλέπουν και δεν είναι όμορφο
να είστε απ’ έξω μπέλα
μπέλα κι από μέσα κατσιβέλα!

Τι κυρώσεις, τι ΜΟΕ
Θα είχε ενδιαφέρον να μαθαίναμε
τελικά από υπεύθυνα χείλη τι τελικά
συμβαίνει με τις κυρώσεις και τα
ΜΟΕ, και γενικά με την εξωτερική
μας πολιτική. Δεν εννοώ φυσικά να
μας αποκαλυφθούν τα μυστικά του
κράτους, ούτε να βγάλουμε στη φό-
ρα διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Όχι, αλλά μια απορία για το πού πη-
γαίναμε τόσα χρόνια, πώς γυρίσαμε
το τιμόνι σε άλλα νερά, και τελικά αν
ο γιαλός ήταν στραβός πάντα ή
εμείς στραβά αρμενίζαμε, θα ήθελα
να το καταλάβω. Όχι τίποτε άλλο,
αλλά έρχονται και εκλογές, και θα
ήθελα να γνωρίζω περισσότερα για
το τι μέλλει γενέσθαι. Είναι σημαντι-
κό να ξέρει κανείς ποιος έκανε τι,
ιδίως όταν έχει ανοίξει η πόρτα της

προεκλογικής φιέστας και στη σάλα
συνωστίζονται πολλοί. Η χώρα δεν
χρειάζεται σωτήρες πια, αλλά νού-
σιμους/ες και προσγειωμένους/ες. 

Η ντροπή δεν ντρέπεται!
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προ-
στασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σε τοπο-
θέτησή της για τα πρόσφατα περι-
στατικά στην πόλη και επαρχία Λευ-
κωσίας, με νεαρούς να επιτίθενται
εναντίον αλλοδαπών διανομέων
έτοιμου φαγητού, είπε πως ενδέχε-
ται να υποκινούνται από ρατσιστικά
και ξενοφοβικά κίνητρα. Αντιλαμβά-
νεστε πού έχουμε φτάσει; Το αβγό
όχι μόνο έχει εκκολαφθεί αλλά έχει

ξεπεταχτεί και σούρνεται να μας
πνίξει και εμείς κάνουμε πως δεν το
βλέπουμε. Δεν φτάνει που ως πολί-
τες είμαστε συνώνυμο της κυπρια-
κής παροιμίας: Ας με κράζουν σου-
πασίναν τζι ας λαμπάζω που την πεί-
ναν» ζητάμε και τα ρέστα. Θα πρέ-
πει όλοι και όλες να σταθούμε ανά-
χωμα σε παρόμοιες σιχαμερές συμ-
περιφορές και η Αστυνομία Κύπρου
και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να
κάνουν ό,τι πρέπει για να μην έχου-
με χειρότερα.

Κι εσύ για το ΓεΣΥ;
Σαν και δεν μαζεύονται πολλά σύν-
νεφα πάνω στο ΓεΣΥ; Δεν ξέρω, αλ-
λά εμένα με ανησυχεί που εδώ και

λίγο καιρό μια τόσο σημαντική κοι-
νωνική παροχή ολοένα και κακολο-
γείται, από διάφορες πλευρές. Το
ωραίο είναι που μερικές κριτικές εί-
ναι καλοπροαίρετες και δεν γίνονται
για κακό... αλλά πες, πες ή αλλιώς
λέει, λέει το κοπέλι, κάνει τη γριά
και θέλει... Γι’ αυτό καλά θα κάνουν
όλες οι πλευρές να προφυλάξουν
ως κόρη οφθαλμού το σύστημα, και
να το προστατεύσουν από του σωτή-
ρες, διότι το βλέπω να μη το χαιρό-
μαστε για πολύ... και μετά θα λέμε,
να ζήσουμε να το θυμόμαστε, καλό
ήταν, αλλά μας έφυγε νωρίς. Όποιος
έχει να δώσει στοιχεία κακοδιαχεί-
ρισης ας τα βγάλει στο φως, αν θέ-
λει να προσφέρει υπηρεσίες στον
τόπο. 

Άλλος για τη βάρκα μας; Προορισμός Προεδρικό... μηδείς εξέλθει πεινών...
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Η πρωτοφανής κρίση στην Ουκρα-
νία επηρεάζει αναπόφευκτα ολό-
κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και
φυσικά δεν αφήνει την Κύπρο
εκτός. Πέραν των ευρύτερων γε-
ωπολιτικών συνεπειών από την
κλιμάκωση και το ενδεχόμενο μιας
ένοπλης σύρραξης η συζήτηση για
τις σχέσεις Ρωσίαςκαι Δύσης γίνεται
υπό το βάρος και του σεναρίου της
επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα
και το στενό περιβάλλον του προ-
έδρου της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Συμβαίνει ήδη στο επίπεδο της
δημόσιας συζήτησης ως προς ένα
σενάριο προληπτικών κυρώσεων,
στο επίπεδο των ιδιαιτεροτήτων
των Ρώσων ολιγαρχώνστο Ηνωμένο
Βασίλειο, του αγωγού Nord Stream
II και σε μια χρονική στιγμή που η
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επανα-
λαμβάνει εμφατικά, με ονομαστικές
αναφορές στην Κύπρο, το ζήτημα
της παραχώρησης της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών
και δη Ρώσους επιχειρηματίες. Για
τη Λευκωσία ένα σενάριο επιβολής
κυρώσεων στη Ρωσία, αν τελικά η
Ουκρανία μετακυλήσει σε μια κα-
τάστασης ανεξέλεγκτης πολεμικής
αναμέτρησης, αποκτά ξεχωριστό
ενδιαφέρον μιας και το αποτύπωμα
της ουκρανικής κρίσης υπήρξε στην
Κύπρο έντονο την περίοδο 2013-
2015 (κρίση στο Κίεβο, απόσχιση
Κριμαίας, πόλεμος στα ανατολικά).
Μετά τα γεγονότα στη χώρα το
2013, ήταν η ανάμιξη της κεντρικής
τραπεζίτριας της χώρας στο σκάν-
δαλο της Privat Bank, της τράπεζας
που για πολλά χρόνια υπήρξε ο βα-
σικός εμπορικός δανειστής στην
Ουκρανία. Σε μια υπόθεση που συγ-

κλόνισε την Ουκρανία μετά τα γε-
γονότα του «Ευρω-Μαιντάν» ήταν
ο ρόλος που διαδραμάτισε η κ. Βα-
λέρια Χοντάρεβα, τότε διοικητήτρια
της Κεντρικής Τράπεζας της Ου-
κρανίας, στην κλοπή 5,5 δισ. δο-
λαρίων, ένα ποσό που ισοδυναμούσε
με το 5% περίπου του ουκρανικού
ΑΕΠ. Για την πολύκροτη αυτή υπό-
θεση κατηγορούνται οι Ουκρανοί
ολιγάρχες –ιδιοκτήτες της Privat
Bank, Ίγκορ Κολομόισκι και Γκε-
νάντι Μποχολιούμποβ, οι οποίοι
φέρεται πως οδήγησαν τα χρήματα
μέσω του υποκαταστήματος της
Privat στην Κύπρο με τη χρήση
υπεράκτιων εταιρειών. Η ιστορία
είναι λίγο πολύ γνωστή. Το 2016 οι
ουκρανικές αρχές προχώρησαν
στην εθνικοποίηση της Privat, η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προ-
χώρησε με την ανάκλησητης άδειας
της τράπεζας και το κλείσιμό της.
Μάλιστα,σε μια δικαστική υπόθεση
και στα κυπριακά δικαστήρια, με-
ταξύ άλλων και σε αντίστοιχα Ισ-
ραήλ, Η.Β. και ΗΠΑ, η οποία απα-
σχόλησε έντονα τα διεθνή διερευ-
νητικά ΜΜΕ και την ουκρανική
κοινή γνώμη και η οποία παραμένει
μακρά σε διάρκεια. Μιας και μέσω
Κύπρου και κυπριακών εταιρειών

διακινούνταν κλεμμένα χρήματα
των Ουκρανών φορολογουμένων
για τέσσερις μήνες, το 2013, σε κα-
θημερινά εμβάσματα των 30 εκατ.
δολαρίων. Η υπόθεση εξέθεσε την
Κύπρο στο πλαίσιο των όσων είδαν
τα τελευταία χρόνια το φως της δη-
μοσιότητας για τηδραστηριοποίηση
Ρώσων ολιγαρχών μέσω του κυ-
πριακού τραπεζικού συστήματος
και του συστήματος υπεράκτιων
εταιρειών. Δυναμική που αυξήθηκε
και μέσω του σκανδάλου με τα «χρυ-
σά διαβατήρια» του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος. 

Ρωσική επιρροή
Η εμπειρία της επιβολής κυρώ-

σεων από την Ε.Ε. στη Ρωσία λόγω
του Ουκρανικού μετά το 2013 δη-
μιούργησε αλγεινές εντυπώσεις,
εντός συγκεκριμένων κύκλων της
Κομισιόν, για το αν η Λευκωσία
έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη
της κυρίως στο κομμάτι των εξα-
γωγών του πρωτογενούς τομέα
προς τη Μόσχα. H ταύτιση της «κα-
κόβουλης» ρωσικής επιρροής με
την Κύπρο συνεχίστηκε καθ’ όλη
τη διάρκεια της ουκρανικής κρίσης

με άξονες που εκτείνονται:
• Στην προσπάθεια επηρεασμού

της Εκκλησίας της Κύπρου στη
θρησκευτική διαμάχη Ρωσίας-Κιέ-
βου για το αυτοκέφαλο της ουκρα-
νικής Εκκλησίας.

• Στις πιέσεις που δέχεται δια-
χρονικά η Λευκωσία για απαγό-
ρευση ελλιμενισμού ρωσικών πο-

λεμικών πλοίων στη Λεμεσό (π.χ.
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
κλιμάκωσης στο Ουκρανικό ρωσικό
πολεμικό πλοίο παρέμενε στο λι-
μάνι)

• Στις πιέσεις που δέχεται δια-
χρονικά η Λευκωσία για πλήρη
εφαρμογή του AML, εξέλιξη που
οδήγησε στην περίοδο 2014-2020

στο κλείσιμο 85.000 τραπεζικών
λογαριασμών και 40.000 σχέσεων
με πελάτες, δίνοντας ουσιαστικά
υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων,
κατεύθυνση στις κυπριακές αρχές
ως προς τις εταιρείες κέλυφος (shell
companies).

Ένας νέος γύρος κλιμάκωσης
στην Ουκρανία πάντως, με νέες
κυρώσεις προς τη Ρωσία του Πούτιν
θα είχε πολλαπλές οικονομικές συ-
νέπειες, αναπόφευκτα, και για την
Κύπρο σε μια περίοδο μάλιστα που
οι επιπτώσεις της πανδημίας του
Covid-19 έχουν δημιουργήσει πλη-
θωριστικές τάσεις σε ολόκληρη
την Ε.Ε. που εξαρτάται ενεργειακά
σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία.
Και μετά τις εξελίξεις στο ζήτημα
των κυρώσεων της Τουρκίας, πο-
λιτική από την οποία επιχειρεί με-
ταστροφή η Λευκωσία λόγω Κυ-
πριακού, δεν αναμένεται να υπάρχει
περιθώριο «ελιγμών» όπως την
«κάρτα-βέτο» που αποπειράθηκε
να ρίξει στο τραπέζι το κυπριακό
ΥΠΕΞ στην περίπτωση της λευκο-
ρωσικής κρίσης ή τις παρασπονδίες
στην επιβολή περιοριστικών μέ-
τρων την περίοδο 2013-2015. 

Το αποτύπωμα 
της κρίσης
στην Ουκρανία 
στη Λευκωσία
Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο Privat Bank   

Η κρίση στην Ουκρανία άφησε το στίγμα της στην Κύπρο μέσω του σκανδάλου της Privat Bank, που εξακολουθεί να απασχολεί τα κυπριακά δικαστήρια.

<<<<<<

Για τη Λευκωσία ένα σε-
νάριο επιβολής κυρώσε-
ων στη Ρωσία αποκτά ξε-
χωριστό ενδιαφέρον μιας
και το αποτύπωμα της ου-
κρανικής κρίσης υπήρξε
στην Κύπρο έντονο την
περίοδο 2013-2015.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Νέους συσχετισμούς και δεδομένα
αφήνει πίσω της η δημόσια διαφω-
νία δύο ιεραρχών με αφορμή τη
στάση του ενός εκ των δύο απέναντι
στην κρίση που έχει ξεσπάσει εντός
της Ορθοδοξίας για την αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Ουκρανίας. Η παρου-
σία του μητροπολίτη Λεμεσού Αθα-
νάσιου, ενός εκ των πέντε που δια-
φώνησαν ανοιχτά με τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπί-
σκοπο Κύπρου στην αναγνώριση
του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής
Εκκλησίας, σε αρχιερατικό συλλεί-
τουργο στο οποίο μνημονεύθηκε
ο μητροπολίτης Κιέβου και Ουκρα-
νίας Επιφάνιος, προκαλεί αναδιά-
ταξη των εσωτερικών ισορροπιών.

Η αντίδραση του μητροπολίτη
Ταμασού και Ορεινής, που αποκά-
λυψε ο «Φιλελεύθερος», έχει προ-
καλέσει σοβαρές ρωγμές στο μέτωπο
που είχε δημιουργηθεί εντός της
Ιεράς Συνόδου, το οποίο εκ των
πραγμάτων δεν μπορούσε να πε-
ριορισθεί μόνο στο εκκλησιαστικό
ζήτημα της Ουκρανίας. Εκκλησια-
στικές πηγές συσχέτιζαν τη διαφο-
ροποίηση των πέντε συνοδικών με
σοβαρότερα ζητήματα, όπως την
προσπάθεια επέκτασης της επιρ-
ροής του Πατριαρχείου Μόσχας
στην Εκκλησία της Κύπρου. Στη
λογική αυτή η συμμαχία των πέντε
μόνο πρόσκαιρη δεν χαρακτηριζό-
ταν και εκκλησιαστικοί κύκλοι προ-
εξοφλούσαν πως η ομάδα που είχε
δημιουργηθεί θα ήταν ένας σοβαρός
αντίπαλος, όταν θα ερχόταν το πλή-
ρωμα του χρόνου για τον θρόνο
της Εκκλησίας της Κύπρου. Ωστόσο,
η στάση του μητροπολίτη Λεμεσού

και η αντίδραση του Ταμασού φαί-
νονται να έχουν προκαλέσει ένα
χάσμα, το οποίο, όπως υποστηρί-
ζεται, δύσκολα θα γεφυρωθεί μιας
και το κλίμα εμπιστοσύνης έχει
υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Η πλευρά του μητροπολίτη Τα-
μασού, η οποία παρουσιάζεται ως
φίλα προσκείμενη προς το Πατριαρ-
χείο Μόσχας και κατ’ επέκταση ως
απειλή για τον παραδοσιακό χα-
ρακτήρα και κουλτούρα της Εκ-
κλησίας της Κύπρου, προσπάθησε
να αποσυνδέσει την ανοιχτή ρήξη
με τον Λεμεσού απόάλλα ζητήματα,
όπως τις αρχιεπισκοπικές εκλογές.
Η προσπάθεια αυτή σαφέστατα
πηγάζει από τους αρνητικούς συ-
νειρμούς και εντυπώσεις που δη-
μιουργήθηκαν από δημοσιεύματα
που ήθελαν τον μητροπολίτη Ησαΐα
να προετοιμάζεται για μια εκλογική
μάχη στην κορυφή της Εκκλησίας,
ζώντος του Αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου Β΄.

Η επαναλαμβανόμενη φράση
«η Εκκλησία της Κύπρου έχει Αρ-
χιεπίσκοπο» στόχο είχε να περιο-

ρίσει τον αντίκτυπο της δημόσιας
διαφωνίας σε καθαρά εκκλησια-
στικά ζητήματα. Από την άλλη όμως
το περιβάλλον του μητροπολίτη
Ταμασού δεν έκρυβε πως η συγκε-
κριμένη εξέλιξη δεν μπορεί να αν-
τιμετωπισθεί χαλαρά και με βεβαι-
ότητα θα επιδράσει καταλυτικά
στο μέλλον. Επί του προκειμένου
αυτό που αφήνεται να διαρρεύσει
από τη Μητρόπολη Ταμασού είναι
πως αυτό που ενόχλησε περισσό-
τερο δεν ήταν η παρουσία του Αθα-
νασίου στο συλλείτουργο με τον
Αρχιεπίσκοπο, αλλά το ότι δεν ενη-
μέρωσε προηγουμένως για την πα-
ρουσία του.

Παρά την προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται να μη συσχετιστούν
ζητήματα σχέσεων μεταξύ ιεραρχών
με τις μελλοντικές εξελίξεις εντός
της Εκκλησίας, η ρήξη Αθανάσιου
με τους Κυκκώτες εκ των πραγμά-
των αλλάζει τους συσχετισμούς και
θεωρείται βέβαιο που θα επιδράσει
στη στρατηγική των κινήσεων κά-
ποιων ιεραρχών. Ενισχυμένοι εμ-
φανίζονται οι λεγόμενοι αρχιεπι-
σκοπικοί, οι οποίοι διαβλέπουν πως
υπάρχουν όλες οι προοπτικές επα-
νάληψης του σκηνικού που οδήγησε
σε ανατροπές το 2006 και εκλογή
του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
Β΄. Η αρχιεπισκοπική πλευρά δεν

θεωρεί απίθανο να κλείσει η από-
σταση που τους χωρίζει από τους
Κυκκώτες και προς τούτου φέρουν
ως παράδειγμα τη συνεργασία του
Κύκκου Νικηφόρου με τον μητρο-
πολίτη Λεμεσού το 2006, μετά το
αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφο-
φορίας της κληρικολαϊκής συνέ-
λευσης, η οποία τελικά ναυάγησε
με τη συμφωνία του Μετοχίου. Ένας
άλλος ισχυρισμός κάνει λόγο για
ανίερη συμμαχία Αθανάσιου και
Νικηφόρου. Ο ένας, όπως λέγεται
χαρακτηριστικά, είναι υποστηρικτής
ενός αυστηρού μοναστικού τρόπου
έκφρασης, κάτι που δεν συμβαίνει
με τους Κυκκώτες. Εφόσον δεν ξε-
περασθούν τα ζητήματα εμπιστο-
σύνης που θέτει η πλευρά του Τα-
μασού, εκκλησιαστικές πηγές θε-
ωρούν πως ο μητροπολίτης Λεμεσού
θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά να
διεκδικήσει εκ νέου τον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο, υπό τον φόβο μιας
δεύτερης αποτυχίας. 

Οι αρχιεπισκοπικοί
Τις εξελίξεις στην Εκκλησία θα

τις καθορίσει στο μεγαλύτερο βαθμό
ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄,
ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που διοχετεύονται από το πε-
ριβάλλον του, δεν θέλει ν’ ακούσει
για εκλογές στην παρούσα φάση,
μιαςκαι ο καθοριστικός παράγοντας
της υγείας του εξελίσσεται ικανο-
ποιητικά. Πάντως, αυτό που δεν
περνά απαρατήρητο και ερμηνεύε-
ται ποικιλοτρόπως είναι η απουσία
αντίδρασης της αρχιεπισκοπικής
πλευράς στα όσα διημείφθησαν με
τους μητροπολίτεςΛεμεσού και Τα-
μασού. Κάποιοι στην αρχιεπισκο-
πική πλευρά κάνουν λόγω για «σιγή

ιχθύος» που ενδεχομένως να οφεί-
λεται σε μια αθόρυβη τακτική προ-
σέγγισης της ομάδας του Κύκκου.
Οι τρεις πόλοι των αρχιεπισκοπικών
πέριξ των οποίων θα κινηθούν οι
μελλοντικές εξελίξεις, είναι οι μη-
τροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κων-
σταντίας. 

Τα αουτσάιντερ 
Με δεδομένη τη φιλική στάση

της ομάδας του Κύκκου προς το
Πατριαρχείο Μόσχας αλλά και τη
σθεναρή υποστήριξη στο Ουκρα-
νικό εκκλησιαστικό ζήτημα, για
την ώρα το σενάριο συνεργασίας
με την αρχιεπισκοπικήπλευρά φαν-
τάζει ανέφικτο. Ωστόσο, όπως ορθά
επισημαίνουν εκκλησιαστικές πη-
γές, στην εκκλησιαστική ζωή δεν
υπάρχει η έννοια «ποτέ μη λες ποτέ».
Αν θεωρηθεί πως και οι δύο πλευρές
έχουν θέσει κόκκινες γραμμές, το
χάσμα μπορεί να γεφυρωθεί από
το πρόσωπο που θα επιλεγεί, μια
διαδικασία που ενδεχομένως να
δυσκολέψει τον Αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο σε σχέση με τον μητρο-
πολίτη Πάφου και που δικαίως επι-
βεβαιώνει όσους υποστηρίζουν πως
ο όρος «κινούμενη άμμος» ταιριάζει
απόλυτα στο σκηνικό που έχει δια-
μορφωθεί στο εσωτερικό της Εκ-
κλησίας.

Ένας ιεράρχης που παρουσιά-
ζεται ως η χρυσή τομή προκειμένου
να ξεπερασθούν εμπόδια και να
γίνει πραγματικότητα η επαναπρο-
σέγγιση Κύκκου - Αρχιεπισκοπής,
είναι ο μητροπολίτης Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου Βασίλειος, πρό-
σωπο που χαίρει εκτίμησης εντός
της Συνόδου,με μοναδικό αρνητικό
παράγοντα την ηλικία του.

Ρήξη των ιερών συμμαχιών με αφορμή το Ουκρανικό
Κινούμενη άμμος οι ισορροπίες στην Ιερά Σύνοδο με φόντο τον αρχιεπισκοπικό θρόνο - Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί 

Σε διαφοροποίηση έχουν οδηγηθεί οι συμμαχίες εντός της Ιεράς Συνόδου
μετά και τη δημόσια διαφωνία του μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής με τον
μητροπολίτη Αθανάσιο.

<<<<<<

Οι Κυκκώτες ιεράρχες
εμφανίζονται ενοχλη-
μένοι με τον Λεμεσού
Αθανάσιο όχι τόσο για
την παρουσία του στο
συλλείτουργο με τον
Αρχιεπίσκοπο όσο για
το ότι δεν ενημέρωσε
προηγουμένως για την
απόφασή του.

Ασκήσεις ισορροπίας
Η ένταση στην Ουκρανία ξανάβαλε την Κύπρο γεωγραφικά στο επί-
κεντρο του πολέμου των παρεμβολών (RFI) που επηρεάζουν τις πτή-
σεις στην περιοχή και του πολέμου υποκλοπής σημάτων (Signal In-
telligence) που λαμβάνει χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω και
της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία και της επανόδου
των ρωσικών πολεμικών στη θάλασσα της Μεσογείου. Για τη Λευκω-
σία λόγω και των περιορισμών που απορρέουν από τον ρόλο της Ρω-
σίας στο Σ.Α. του ΟΗΕ αλλά και της χαμένης αξιοπιστίας, στην Ευρώ-
πη, τα τελευταία χρόνια λόγω των όσων είδαν και βλέπουν το φως
της δημοσιότητας, μια εξισορρόπηση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας είναι
το ζητούμενο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, αυτή τη φορά, οφείλει να γίνει
με το απαραίτητο πολιτικό και διπλωματικό βάθος, προσεκτικό σχε-
διασμό και σοβαρή πολιτική επικοινωνία και έχοντας δει προς τα λά-
θη του παρελθόντος, τα οποία πάντοτε, σε γεωπολιτικές καραμπό-
λες, εμπεριέχουν ρίσκο και προκλήσεις, αλλά μειώνουν και τη φήμη
και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. 
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Λίγοι ακαδημαϊκοί διαθέτουν μια 
περισσότερο σφαιρική αντίληψη 
της ιστορίας των ρωσοαμερικα-
νικών σχέσεων από τη Νίνα Λ. 
Χρούστσεβα, συγγραφέα και κα-
θηγήτρια ∆ιεθνών Υποθέσεων στο 
Πανεπιστήμιο New School, στη 
Νέα Υόρκη. Η εγγονή του Σοβι-
ετικού ηγέτη του ’50 και του ’60 
Νικήτα Χρουστσόφ παρακολουθεί 
πολύ στενά την κρίση στην Ου-
κρανία και μοιράζεται τις σκέψεις 
της με την «Καθημερινή».

 
– Τι θα συμβεί στην Ουκρανία; Ο 
ηγέτης της αυτοαποκαλούμενης 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο-
νέτσκ, Ντένις Πουσίλιν δήλωσε 
την Παρασκευή ότι οι Ουκρανοί 
σχεδιάζουν να επιτεθούν στην 
περιοχή του. Είναι αυτό ένα πρό-
σχημα για να εισβάλει η Μόσχα;

– Οι Αμερικανοί μας λένε εδώ 
και τρεις μήνες ότι η ρωσική ει-
σβολή ξεκινάει κάθε μέρα. Γιατί 
να μην λένε και οι κάτοικοι του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ότι «η 
Ουκρανία είναι έτοιμη να εισβά-
λει»; Οι ΗΠΑ είναι μια τρίτη χώρα 
που κηρύσσει πόλεμο μεταξύ των 
άλλων δύο χωρών. Και δεν βρίσκε-
ται καν στην ίδια ήπειρο. Φοβάμαι 
όμως ότι καθώς και οι δύο πλευρές 
ανεβάζουν διαρκώς την ένταση 
μπορεί εύκολα να χαθεί ο έλεγχος.

 – Σε ένα από τα πρόσφατα άρ-
θρα σας επισημαίνετε ότι η Δύ-
ση αγνόησε τις ανησυχίες της 
Ρωσίας για την ασφάλειά της. 
Πιστεύετε ότι ο μεγάλος φόβος 
της Ρωσίας είναι ότι ίσως σε 10 
χρόνια το ΝΑΤΟ θα έχει χτίσει 
στρατόπεδα μερικές εκατοντά-
δες χιλιόμετρα από τη Μόσχα;

– Ναι. Η ∆ύση αγνόησε τη Ρω-
σία ως νόμιμο παίκτη μετά τον 
Ψυχρό Πόλεμο. Η Αμερική λέει 
ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική 
Συμμαχία. Αλλά κατά την άποψη 
του Πούτιν, εάν το ΝΑΤΟ βρεθεί 
κοντά στα ρωσικά σύνορα, μπορεί 
να αποκτήσει τη δυνατότητα χει-
ραγώγησης των ρωσικών υποθέ-
σεων. Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος 
σκέφτεται το εξής: εάν σε πέντε 
χρόνια το ΝΑΤΟ έχει μέλος του 
την Ουκρανία και αποφασίσει –
κάτι που εγώ πιστεύω ότι έχει ήδη 
αποφασίσει– ότι ο Πούτιν είναι ο 
«Σαντάμ Χουσεΐν της Ευρώπης», 
τότε γιατί να μην τον ρίξουν; Ο 
Πούτιν δεν θέλει φυσικά να έχει 
αυτή τη μοίρα. Πέρα από αυτό, ο 
Πούτιν λέει και το εξής: «Γιατί αρ-
νείστε σ’ εμένα πράγματα που κά-
νετε;». Αλλά ακόμα κι αν πεθάνει 
στο Κρεμλίνο έπειτα από πολλά 
χρόνια, δεν θέλει να είναι αυτός 
που, για παράδειγμα, δεν εμπόδισε 
την Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ, 
να ανακαταλάβει την Κριμαία και 
τελικά να αντικατασταθεί η ρωσι-

κή ναυτική δύναμη από μια αμε-
ρικανική ναυτική δύναμη. Νομίζω 
ότι όλα αυτά σκέφτεται και όλα αυ-
τά καθοδηγούν τις αποφάσεις του.

 
– Υποστηρίζετε ότι η Ρωσία επιδι-
ώκει να δημιουργήσει μια σφαίρα 
επιρροής. Τι γίνεται όμως με το 
δικαίωμα των άλλων κρατών να 
επιλέγουν ελεύθερα συμμαχίες;

– Η Ουκρανία πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να επιλέξει συμμα-
χία. Αλλά εμένα ο μέντοράς μου 
ήταν ο Τζορτζ Κέναν (σ.σ. ο Αμε-
ρικανός διπλωμάτης, δημιουργός 
του δόγματος του περιορισμού 
–«containment»– της Ρωσίας κα-
τά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ-
μου). Ναι, όλες οι χώρες έχουν ίσα 
δικαιώματα, αλλά η γεωπολιτική 
υποδηλώνει ότι τελικά οι μικρό-
τερες χώρες, οι λιγότερο ισχυρές 
χώρες καταλήγουν να κάνουν τις 

λιγότερο επιβλαβείς επιλογές για 
την επιβίωσή τους. Κοιτάξτε τη 
Φινλανδία. ∆εν διαφωνώ με την 
ελευθερία επιλογών των κρατών, 
αλλά ας είμαστε λογικοί. Επικρίνω 
τον Πούτιν από τις 31 ∆εκεμβρίου 
1999 που έγινε πρόεδρος, αλλά σί-
γουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
είναι η πηγή του Καλού. Γιατί η ∆ύ-
ση κάνει τόσο πολύ θόρυβο για τον 
Πούτιν και δεν κάνει για τον Ερ-
ντογάν; Γιατί οι ΗΠΑ χρειάζονται 
έναν μεγάλο εχθρό. Και αντίστοιχα 
ο Πούτιν θέλει να εμφανίζεται ότι 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μια 
υπερδύναμη. Ρωσία και ΗΠΑ, δύο 
χώρες που έχουν μεσσιανική ιδέα 
για τον εαυτό τους, μαλώνουν για 
το ποιος είναι ο Μεσσίας.

 
– Πάντως, εάν η Ουκρανία απο-
δεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις, 
τότε το κύρος του ΝΑΤΟ θα πλη-

γεί και η Ευρώπη θα εισέλθει 
σε μια νέα εποχή Ψυχρού Πο-
λέμου. Η Κίνα μπορεί να είναι 
πιο διεκδικητική απέναντι στην 
Ταϊβάν και η Ρωσία θα απαιτή-
σει περισσότερη επιρροή στην 
Ανατολική Ευρώπη.

– Είναι πιθανά όλα αυτά. Οι Κι-
νέζοι έχουν ήδη γίνει διεκδικητι-
κοί και παρακολουθούν με μεγάλη 
χαρά αυτή τη διαμάχη. Και, ναι, ο 
Πούτιν μπορεί να πει αργότερα: 
«Τι γίνεται με τη Βαλτική;». Αλλά 
όλα αυτά που απαιτεί ο Πούτιν εί-
ναι αυτά που θα απαιτούσαν πολ-
λοί άλλοι Ρώσοι ηγέτες. Οι Ρώσοι 
ηγέτες πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι 
μια σπουδαία χώρα. Αλλά η ∆ύση 
διαφωνεί και λέει στη Ρωσία: «Οχι, 
είσαι απλώς ένα βενζινάδικο για 
εμάς ή κάτι τέτοιο. Και γι’ αυτό 
θα καθίσεις στο παιδικό τραπέζι 
δίπλα στην τουαλέτα».

Η Αμερική
χρειάζεται
τη Ρωσία ως
μεγάλο εχθρό
Η Νίνα Λ. Χρούστσεβα μιλάει στην «Κ»

H συγγραφέας, καθηγήτρια ∆ιεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο New 
School στη Νέα Υόρκη και εγγονή του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ, 
Νίνα Λ. Χρούστσεβα. «Ρωσία και ΗΠΑ, δύο χώρες που έχουν μεσσιανική 
ιδέα για τον εαυτό τους, μαλώνουν για το ποιος είναι ο Μεσσίας», λέει.

Συνέντευξη στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Περισσότερο από το 1/3 του φυσι-
κού αερίου που καταναλώνει η Ευ-
ρώπη προέρχεται από τη Ρωσία. 
Οποιαδήποτε διακοπή στην προ-
σφορά του καυσίμου μπορεί να 
προκαλέσει σοκ σε όλη την ήπειρο. 
Η Ευρώπη βασίζεται στο φυσικό 
αέριο της Ρωσίας για τη θέρμαν-
ση εκατομμυρίων κατοικιών, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και την ηλεκτροδότηση των 
εργοστασίων. Κι ενώ τα ρωσικά 
στρατεύματα συγκεντρώνονται 
κατά μήκος των συνόρων με την 
Ουκρανία, η μεγάλη εξάρτηση της 
Γηραιάς Ηπείρου από τη Ρωσία πε-
ριορίζει τις διπλωματικές δυνατό-
τητές της, καθώς θέτει σε κίνδυνο 
την ενεργειακή της ασφάλεια. Αν 
διακοπεί η ροή φυσικού αερίου, 
είτε ως παράπλευρη απώλεια του 
πολέμου είτε λόγω διαπραγματευ-
τικών ελιγμών του Ρώσου προέ-
δρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ήδη 
υψηλές τιμές θα εκτοξευθούν στα 
ύψη. Οι επιχειρήσεις ίσως αναγκα-
στούν να κλείσουν προσωρινά και 
αν συνεχιστούν οι διακοπές στις 
ροές, τότε θα δεινοπαθήσουν τα 
νοικοκυριά που ήδη βαρύνονται με 
πολύ ακριβότερα τιμολόγια.

Πράσινη μετάβαση

Αναλυτές και εμπειρογνώμονες 
της βιομηχανίας αμφιβάλλουν για 
το αν θα επέλεγε ο κ. Πούτιν να 
διακόψει τις ροές αερίου εν μέρει 
επειδή οι εξαγωγές του καυσίμου 
είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
την οικονομία της χώρας του. Οι 
εντάσεις έρχονται όμως σε μια 
στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 
στραφεί στο φυσικό αέριο ως γέ-
φυρα στη μεταβατική φάση από τα 
ορυκτά καύσιμα προς την αιολική 
και την ηλιακή ενέργεια και άλλες 

καθαρότερες μορφές ενέργειας. Η 
∆ύση έχει εξετάσει τη δυνατότητα 
να αντικρούσει την ισχύ της Ρω-
σίας επιβάλλοντάς της κυρώσεις 
που θα περιορίσουν το εμπόριο 
ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή 
θα διακυβεύσει την τύχη επενδύ-
σεων πολλών δισεκατομμυρίων σε 
συμβόλαια πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ιδιαιτέρως για χώρες όπως 
η Γερμανία και η Ιταλία που εξαρ-
τώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
το ρωσικό φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το ερευνητικό ιν-
στιτούτο Bruegel, το 2021 το 38% 
του φυσικού αερίου που κατανά-
λωσε η Ε.Ε. προήλθε από τη Ρωσία. 
Ορισμένες χώρες όπως η Πολω-
νία και η Λιθουανία έχουν αρχί-
σει να περιορίζουν σταδιακά την 
εξάρτησή τους από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο. Κάποιες άλλες, όμως, 
εξαρτώνται όλο και περισσότερο. 
Η Γερμανία, που βρίσκεται στο 
επίκεντρο της διπλωματικής κρί-
σης, αποτελεί τον σημαντικότερο 

πελάτη της Μόσχας. Ο μεγαλύτε-
ρος όγκος του φυσικού αερίου κα-
ταλήγει στη Γερμανία κατευθείαν 
από τη Ρωσία μέσω του αγωγού 
Nord Stream που περνάει από τη 
Βαλτική Θάλασσα. Ενας δεύτερος 
αγωγός, ο Nord Stream 2, ολοκλη-
ρώθηκε προσφάτως με κόστος 11 
δισ. δολάρια, αλλά δεν έχει λει-
τουργήσει ακόμη. Αμερικανοί πο-
λιτικοί επιθυμούν να μπλοκάρουν 
τον νέο αγωγό καθώς θα δώσει στη 
Μόσχα τη δυνατότητα να αυξήσει 

την επιρροή της στην Ευρώπη, 
ενώ θα εξακολουθήσει να στερεί 
από την Ουκρανία τις προμήθει-
ες που θα εισέπραττε αν το αέριο 
διερχόταν από το δικό της δίκτυο 
αγωγών. Προμήθειες κρίσιμες για 
την οικονομία του Κιέβου. Ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, 
έχει δηλώσει πως ο Nord Stream 
2 δεν θα λειτουργήσει αν η Ρωσία 
εισβάλει στην Ουκρανία. Είναι, 
ωστόσο, ενδεικτικό της διαπλοκής 
ανάμεσα στην πολιτική και τις επι-

χειρήσεις το γεγονός ότι πρόεδρος 
της εταιρείας του αγωγού είναι ο 
πρώην καγκελάριος της Γερμανί-
ας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ενας σημαντικός αριθμός από 
μεγάλους αγωγούς μεταφέρει το 
ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώ-
πη, όπου κυκλοφορεί μέσω ενός 
σύνθετου δικτύου. Ο όγκος του 
φυσικού αερίου που διέρχεται 
από την Ουκρανία έχει μειωθεί 
δραστικά την τελευταία δεκαε-
τία, αν και το ουκρανικό δίκτυο 

παραμένει σημαντική δίοδος. Αλ-
λοι αγωγοί είναι ο Yamal που δι-
έρχεται από την Πολωνία και ο 
TurkStream που τροφοδοτεί την 
Τουρκία αλλά και τη Νότια Ευρώ-
πη. Αν διακοπεί η ροή ρωσικού 
φυσικού αερίου, οι χώρες-πελάτες 
της Ρωσίας θα πρέπει να βρουν 
άλλες πηγές. Μέρος των εναλ-
λακτικών πηγών τους θα είναι η 
μεταφορά υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου που θα έρχεται στην 
Ευρώπη κάνοντας τον γύρο του 

πλανήτη. Το υγροποιημένο φυσι-
κό αέριο παράγεται με την ψύξη 
του αερίου περίπου στους -127 
βαθμούς Κελσίου, ώστε να λάβει 
υγρή μορφή και να φορτωθεί εύ-
κολα σε πλοία. Το πλεονέκτημα 
αυτής της διαδικασίας είναι ότι 
μεταφέρεται σταθερά από μεγά-
λες αποστάσεις, ακόμη και από 
την Αυστραλία ή τις ΗΠΑ, και έτσι 
προσφέρει εναλλακτικές λύσεις.

Μείωση ροών

Τους τελευταίους μήνες η Ευ-
ρώπη βιώνει κάτι σαν γενική δο-
κιμή για μια διακοπή των ροών 
φυσικού αερίου, καθώς η Μόσχα 
έχει περιορίσει τις ροές στην Ευ-
ρώπη. Πολιτικοί και αναλυτές 
έχουν αποδώσει την τακτική αυ-
τή στην προσπάθεια της Ρωσίας 
να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά 
επίπεδα. Σύμφωνα με τη ∆ιεθνή 
Υπηρεσία Ενέργειας, το τελευταίο 
τρίμηνο του 2021 η Ρωσία μείωσε 
τις εξαγωγές αερίου προς την Ευ-
ρώπη κατά 23% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
Την ίδια περίοδο άρχισαν να αυ-
ξάνονται οι εισαγωγές υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου.

Στην πραγματικότητα, οι αγο-
ρές φυσικού αερίου δεν είναι στα-
τικές, αλλά αντιθέτως τόσο ο όγκος 
των εξαγωγών όσο και η κατεύθυν-
ση των ροών εξαρτώνται από τις 
τιμές. Η κρίση δεν έχει έως τώρα 
οδηγήσει σε εμπόλεμη σύρραξη, 
αλλά η απειλή μιας ένοπλης σύ-
γκρουσης έχει επηρεάσει τις αγο-
ρές. Οι τιμές στην Ευρώπη ήταν 
ήδη υψηλότερες στα τέλη του 
έτους, καθώς τα μειωμένα απο-
θέματα ενέπνεαν ανησυχία για το 
κατά πόσον θα επαρκούσαν προ-
κειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 
μέχρι τέλος του χειμώνα. Εχουν 
μεν υποχωρήσει από τα ρεκόρ του 
∆εκεμβρίου, αλλά παραμένουν σε 
επίπεδα πολύ υψηλότερα σε σύ-
γκριση με εκείνα πριν από ένα έτος.

Συγκοινωνούντα δοχεία ουκρανική και ενεργειακή κρίση
Η ευρωπαϊκή εξάρτηση κατά 38% από το ρωσικό φυσικό αέριο περιορίζει τη δυνατότητα πιέσεων στην ένταση με την Ουκρανία

– Τι θα πρότεινε ο Τζορτζ 
Κέναν ως λύση σε αυτό 
το αδιέξοδο;
– Ο Τζορτζ Κέναν ήταν πολύ 
έντονα εναντίον της επέ-
κτασης του ΝΑΤΟ στην Ανα-
τολική Ευρώπη και γι’ αυτό 
πιστεύω ότι θα έλεγε: «Σκε-
φτείτε τα ζητήματά τους, 
συζητήστε τα προβλήματά 
τους». Αλλά, ξέρετε, διδά-
σκω το μάθημα της Πολιτι-
κής Προπαγάνδας στο πα-
νεπιστήμιο και βλέπω πώς 
γίνεται η πολιτική. Χρειά-
ζεται να δημιουργείς έναν 
εχθρό, χρειάζεται να γρά-
φεις την Ιστορία έτσι ώστε 
να δείχνεις ότι έχεις δίκιο.
 
– Ο παππούς σας, Νικίτα 
Χρουστσόφ, θα υποστή-
ριζε τον πρόεδρο Πούτιν 
στην Ουκρανία;
– Οταν ο Πούτιν προσάρτη-
σε την Κριμαία, ο θείος μου 
σκέφτηκε ότι ο Χρουστσόφ 
θα συμφωνούσε. Η μητέ-
ρα μου είπε ότι, αντιθέτως, 
θα διαφωνούσε. Ο Χρου-
στσόφ ήταν σαφώς ένας 
Σοβιετικός πατριώτης. Θα 
τον τραυμάτιζε ψυχολογικά 
ακόμη και η σκέψη ότι αμε-
ρικανικά πλοία θα στάθ-
μευαν στην Κριμαία. Οπως 
γνωρίζετε, όταν ήταν ηγέ-
της της Σοβιετικής Ενωσης, 
το 1956, τα τανκς μπήκαν 
στη Βουδαπέστη. Το 1968, 
ενώ είχε αποσυρθεί από 
την ηγεσία, οι Σοβιετικοί 
έστειλαν τανκς στην Τσεχο-
σλοβακία. Ηταν απίστευτα 
στενοχωρημένος τότε και 
έλεγε: «Πέρασαν 12 χρόνια 
και δεν έχουμε μάθει έναν 
καλύτερο τρόπο από τα 
τανκς». Ετσι, σήμερα, είμαι 
σίγουρη ότι θα έλεγε: «Πέ-
ρασαν 60 χρόνια και ακό-
μη δεν έχουμε μάθει έναν 
καλύτερο τρόπο».

Ο Χρουστσόφ
ήταν πατριώτης

Αν η Δύση επιβάλει 
κυρώσεις στη Ρωσία 
θα διακυβεύσει την τύχη 
επενδύσεων πολλών 
δισ. σε συμβόλαια 
πετρελαίου και αερίου.

Των JOSH HOLDER, 
KARL RUSSELL και STANLEY REED
THE NEW YORK TIMES

Γιατί η Δύση κάνει 
τόσο πολύ θόρυβο 
για τον Πούτιν και δεν 
κάνει για τον Ερντογάν;

Οι Ρώσοι ηγέτες 
πιστεύουν ότι η Ρωσία 
είναι μια σπουδαία χώρα. 
Η Δύση διαφωνεί και 
λέει: «Οχι, είσαι απλώς 
ένα βενζινάδικο για εμάς 
ή κάτι τέτοιο. Και γι’ αυτό 
θα καθίσεις στο παιδικό 
τραπέζι δίπλα 
στην τουαλέτα».
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Χειρισμοί χάριν θλιβερών σκοπιμοτήτων

Υ ποτίθεται ότι η διαχείριση
του Κυπριακού πρέπει να
παραμένει μακριά από εσω-

τερικές μικροπολιτικές και μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες. Υποτί-
θεται επίσης ότι επί μείζονος ση-
μασίας χειρισμών που αφορούν
το Κυπριακό αυτοί τίθενται ενώ-
πιον του Εθνικού Συμβουλίου προ-
κειμένου να υπάρξει συναντίληψη
ή έστω γνώση και ενημέρωση των
πολιτικών δυνάμεων. Ανεξαρτήτως
του γεγονότος ότι το Εθνικό Συμ-
βούλιο είναι άτυπο όργανο, αφού
δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Μια πρακτική που σεβάστηκαν
όλοι οι Πρόεδροι και όλες οι κυ-
βερνήσεις από την εποχή του Προ-
έδρου Μακαρίου.

Αυτό που συμβαίνει με την εκ
βάθρων ανατροπή της πολιτικής
αντιμετώπισης των τουρκικών έκνο-
μων ενεργειών στην Αμμόχωστο
αλλά και στις θαλάσσιες ζώνες της
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πρω-
τοφανές. Ο υπουργός Εξωτερικών
εξαγγέλλει εγκατάλειψη του αιτή-
ματος προς την Ε.Ε. για επιβολή
κυρώσεων προς την Τουρκία για
την παραβατική της συμπεριφορά

και ταυτόχρονα προτείνει σειρά
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης που αφορούν τη νόμιμη λει-
τουργία του παράνομου αεροδρο-
μίου στα Κατεχόμενα και του λιμένα
της Αμμοχώστου. Για «να σώσουμε
το Βαρώσι» όπως δήλωσε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών.

Αποφεύγω να σχολιάσω την ου-
σία αυτής της οβιδιακής μεταμόρ-
φωσης της επίσημης κρατικής πο-
λιτικής επί ενός τόσο κρίσιμου θέ-
ματος. Επισημαίνω, ωστόσο, ότι
αυτή η νέα πολιτική της εγκατά-
λειψης του αιτήματος κυρώσεων

επί της Τουρκίας θα σημαίνει και
το τέλος έγερσης μελλοντικά τέ-
τοιων αιτημάτων από πλευράς Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και ελληνικής
κυπριακής πλευράς. Διότι αυτός ο
τραγέλαφος και αυτή η αλλοπρό-
σαλλη συμπεριφορά εκπέμπει ένα
σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαί-
ους Εταίρους μας. Ότι όλα αυτά τα
χρόνια υποβάλλαμε αιτήματα κυ-
ρώσεων επί της Τουρκίας χωρίς να
το πολυπιστεύουμε και χωρίς να
το εννοούμε.

Το κυριότερο όμως που προκύ-
πτει ως αδιαμφισβήτητο θλιβερό

συμπέρασμα είναι ότι αυτή η θε-
μελιακή διαφοροποίηση πολιτικής
υιοθετήθηκε χάριν σαφούς σκοπι-
μότητας. Αυτή η διαφοροποίηση
σχετίζεται με τις προσεχείς προ-
εδρικές εκλογές και την επιδίωξη
του κυβερνώντος κόμματος να εξου-
δετερώσει τον εσωκομματικό αν-
τίπαλο που δεν είναι άλλος από τον
τέως υπουργό Εξωτερικών και επί-
δοξο υποψήφιο Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας.

Σε τι μπορούμε άραγε να ελπί-
ζουμε και σε τι να προσδοκούμε
για θετικές προοπτικές στο μεγάλο

εθνικό μας θέμα όταν οι χειρισμοί
και οι πολιτικές που υιοθετούνται
«θυσιάζονται» στο βωμό τέτοιου
είδους θλιβερών και μικροπρεπών
σκοπιμοτήτων;

Σημείωση: Η εκ των υστέρων ενη-
μέρωση του Εθνικού Συμβουλίου
δεν έχει νόημα. Η πολιτική αποφα-
σίστηκε και υλοποιείται χωρίς την
προηγούμενη διαβούλευση στο
Εθνικό Συμβούλιο.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι πρώην
πρόεδρος της Βουλής.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που η «Κ» έστελνε την εί-
δηση ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης
είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο
του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο
την προηγούμενη μέρα, ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ει-
σερχόταν σε γνωστό εστιατόριο
στους Άγιους Ομολογητές και έβρι-
σκε μπροστά του τυχαία τον τέως
υπουργό Εξωτερικών να γευματίζει
με παρέα. Χαιρέτισε χαμογελαστός
το τραπέζι του και κάθισε λίγο πιο
κάτω με το διευθυντικό στέλεχος
ΜΜΕ που τον συνόδευε, όμως η
αμηχανία των δύο μερών ήταν έκ-
δηλη με τη σύμπτωση. Έκδηλη δε-
δομένου ότι στη μικρή Κύπρο, όπου
ο ένας υποψήφιος σκοντάφτει πάνω
στον άλλο και που κομματικά στε-
λέχη και αξιωματούχοι αναγκάζον-
ται να συμπαραταχθούν σε στρα-
τόπεδα ένα χρόνο πριν από τις εκλο-
γές, η εσωστρέφεια έχει ήδη κτυ-
πήσει κόκκινο εντός του ΔΗΣΥ, με
την παρουσία δύο υποψηφιοτήτων
στο τραπέζι. Πλέον και οι δύο κι-
νούνται με στόχο να κερδίσουν
συμμαχίες και να κρατήσουν μέχρι
τέλους την υποψηφιότητά τους.

Μέχρι τέλους
Ακριβώς στο πλαίσιο της στρα-

τηγικής του «μέχρι τέλους», ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε την περα-
σμένη βδομάδα τους υπουργούς
στην Πινδάρου και τους ξεκαθάρισε
πως δεν υπάρχει πλάνο β΄ κοιτά-
ζοντάς τους όπως είπε στα μάτια.
Αυτό που διαμηνύει το στενό πε-
ριβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου
είναι πως όσοι τον ξέρουν θα έπρεπε
να γνωρίζουν πως για να μπει σε
αυτή τη μάχη σημαίνει πως έχει
τα πάντα υπολογισμένα και σε αυτό
το καλά υπολογισμένο πλάνο δεν
υπάρχει σενάριο εξόδου. Και το ξε-
καθάρισε καθώς το τελευταίο διά-
στημα η φημολογία απόσυρσής
του στο τραπέζι ενισχυόταν. Ήδη
στο παρασκήνιο διαρρέεται πως
είχε άτυπη συνάντηση με στενό
κύκλο του Νικόλα Παπαδόπουλου,
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο

συνεργασίας προβάλλοντας ως υπο-
ψήφιους άλλους υπουργούς της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη. Κάτι τέτοιο
πάντως διαψεύδεται αναφανδόν
από την Πινδάρου, αλλά και από
το ΔΗΚΟ. Ήδη συναγερμικοί κύκλοι
εκτιμούν πως όλη αυτή η συζήτηση
σεναρίου απόσυρσης προκαλεί ζη-
μιά στην υποψηφιότητα του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, ενώ σχολιάζοντας
τα δημοσκοπικά ευρήματα σημει-
ώνουν πως οι δημοσκοπήσεις, ένα
χρόνο προηγουμένως δεν μπορούν
να αποτυπώσουν την πραγματικό-
τητα. Όπως, δεν μπορούσαν να
αποτυπώσουν τα πραγματικά δε-
δομένα οι δημοσκοπήσεις το 2008,
όταν απέκλειαν τον Ιωάννη Κα-
σουλίδη από τον β΄ γύρο. 

Ήδη δίπλα στον συναγερμικό
πρόεδρο βρίσκεται όλη ηγεσία του
κόμματος, η κοινοβουλευτική ομάδα
αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία
του Υπουργικού Συμβουλίου. Πέραν
των διαπιστευτηρίων που έχουν
ήδη καταθέσει οι πλείστοι υπουργοί,
στόχος είναι να βγουν έξω στη
βάση και να κερδίσουν τους συνα-
γερμικούς, οι οποίοι σκέφτονται
το ενδεχόμενο στήριξης Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Καθόλου τυχαίες και
οι τελευταίες δημόσιες παρουσίες
Αβέρωφ Νεοφύτου με υπουργούς
όπως οι Ζέτα Αιμιλιανίδου, Ανα-
στασία Ανθούση, Νατάσα Πηλείδου
και η δημόσια στήριξη υπουργών
στο πρόσωπο του Αβέρωφ Νεοφύ-
του όπως οι Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, Νίκος Νουρής και Γιάννης Κα-
ρούσος.

Ο Χριστοδουλίδης εκτός
Το μήνυμα που επιχειρείται να

σταλεί είναι πωςναι μεν δεν υπάρχει
στήριξη από οποιοδήποτε άλλο κόμ-
μα επί του παρόντος στον πρώτο
γύρο αλλά ο Συναγερμός είναι ενω-
μένοςγύρω από την υποψηφιότητα
του συναγερμικού προέδρου. Κλείνει
βεβαίως και η συζήτηση στην Πιν-
δάρου για εναλλακτικό πλάνο υπο-
ψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη
όπως φαίνεται να επιδιώκει ο τε-
λευταίος. Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου
φέρεται να αποτελεί ζήτημα κλειστό,

καθώς όπως έχει εξηγήσει στα συ-
ναγερμικά στελέχη εξάντλησε κάθε
προσπάθεια συνεννόησης με τον
Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν του πρό-
τεινε να κατέλθουν στη βάση και
ο νικητής να αναλάβει και την προ-
εδρία του κόμματος αλλά και το
χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές.
Μία προσπάθεια όπως εξηγούν στε-
λέχη, όχι για να τον παγιδέψει αλλά
για να τηρήσει το καταστατικό του

κόμματος. Πέραν των άλλων προ-
τάσεων που έθεσε στο τραπέζι ο
Νίκος Αναστασιάδης, υπήρξε και
η πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου
προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη να
τον συνοδεύει στις συναντήσεις
με τα κόμματα, ούτως ώστε αν έμ-
παινε κάτω το ενδεχόμενο στήριξης
υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη
από τις ηγεσίες των άλλων κομμά-
των να είναι ενήμερος ο τέως
υπουργός Εξωτερικών και να δρά-
σουν αναλόγως. Η άρνηση σε όλα
αυτές τις προτάσεις από πλευράς
του Νίκου Χριστοδουλίδη, πάγωσαν
τις όποιες σκέψεις για υποψηφιό-
τητά του εντός του κόμματος. Από
την πλευρά Χριστοδουλίδη, πάγω-
σαν οι όποιες σκέψεις συναίνεσης

με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, όταν
άκουσε να συζητείται το ενδεχό-
μενο τρίτης υποψηφιότητας για
τον ΔΗΣΥ, αποκλείοντας τον τέως
υπουργό Εξωτερικών από το κάδρο
του χρίσματος.

Λίγο ανεξάρτητος…
Βεβαίως ο Νίκος Χριστοδουλίδης

μπορεί να δηλώνει συναγερμικός,
αλλά οι κινήσεις του δείχνουν να
θέλει την υποψηφιότητά του να
περάσει ως ανεξάρτητη η οποία
θα τύχει στήριξης από ένα συνα-
γερμικό κόσμο που είναι ήδη απο-
γοητευμένος, αλλά και από άλλα
κόμματα. Μπορεί ο ίδιος να μην
έχει ακόμη συναντηθεί με τον πρό-
εδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Καρογιάν,

όμως η στήριξη που έχει από τον
Βασίλη Πάλμα –του οποίου η ορ-
γανωτική εμπειρία υπήρξε κατα-
λυτική για την ίδρυση της ΔΗΠΑ–
και το έρεισμα των αδελφών Λακ-
κοτρύπη έχει τη δική του σημασία.
Το πιο σημαντικό βεβαίως για τον
Νίκο Χριστοδουλίδη είναι να κλει-
δώσει ένα κόμμα πίσω του και ιδι-
αίτερα το ΔΗΚΟ. Η συνάντησή του
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο την
περασμένη Πέμπτη δεν ήταν η
πρώτη, αλλά η δεύτερη. Έγινε μετά
το πολιτικό συνέδριο του κόμματος,
όταν πέραν της υποψηφιότητας
Νικόλα Παπαδόπουλου, κάποιοι
έθεσαν και το ζήτημα Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Στη συνάντηση που
είχε ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος με τον
τέως υπουργό Εξωτερικών τον ρώ-
τησε κατά πόσο ενδιαφέρεται να
ιδρύσει κόμμα, κάτι το οποίο αρ-
νήθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ήδη ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει
εκφράσει την ανησυχία πως και η
ηγεσία του ΑΚΕΛ να θέλει να τον
στηρίξει για το 2023 υπάρχει η με-
γάλη πιθανότητα να μη συσπειρω-
θεί το κόμμα της Αριστεράς γύρω
από το πρόσωπό του. Γι’ αυτό ακρι-
βώς τον λόγο φέρεται να μελετά
σοβαρά το ενδεχόμενο υποψηφιό-
τητας Νίκου Χριστοδουλίδη. Και
λέμε σοβαρά αυτή τη φορά, καθώς
στην πρώτη συνάντηση ο ΔΗΚΟϊ-
κός πρόεδρος έριξε το γάντι στον
Νίκο Χριστοδουλίδη, καλώντας τον
να στηρίξει εκείνος την υποψηφιό-
τητα Παπαδόπουλου. 

Όταν η Δεξιά
αναζητεί
συμμάχους
Τι σημαίνει για την υποψηφιότητα
Αβέρωφ, η στήριξη ΔΗΚΟ στον Νίκο
Χριστοδουλίδη και το σενάριο του β΄ γύρου

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει να στείλει το μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ είναι συσπει-
ρωμένος γύρω από την υποψηφιότητά του, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε
τις πρώτες επαφές από τον ενδιάμεσο χώρο.

<<<<<<

Η πρόταση Αβέρωφ σε
Χριστοδουλίδη να δουν
από κοινού τους αρχη-
γούς και οι αρνήσεις. 

Η συνάντηση Νικόλα-Νίκου και ο β΄ γύρος
Πάντως, η στήριξη ΔΗΚΟ στον Νί-
κο Χριστοδουλίδη έχει ήδη διπλή
ανάγνωση στον ΔΗΣΥ. Υπάρχει η
εκτίμηση πως κάτι τέτοιο ενι-
σχύει σοβαρά την υποψηφιότητα
του τέως υπουργού. Υπάρχει
ωστόσο και η σκέψη, πως μία
υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη,
υποστηριζόμενη από τον ενδιά-
μεσο χώρο, θα συσπειρώσει αυ-
τόματα τον ΔΗΣΥ γύρω από την
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύ-
του. Το καλύτερο σενάριο για τον
συναγερμικό πρόεδρο θα ήταν να
πάει το κάθε κόμμα μόνο του,

ώστε στον δεύτερο γύρο να βρε-
θεί με τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ.
Ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται
πως θα συσπειρώσει το κόμμα,
αλλά και άλλες ομάδες, χρησιμο-
ποιώντας το χαρτί του φόβου στο
ενδεχόμενο διακυβέρνησης του
ΑΚΕΛ. Το δύσκολο βεβαίως σενά-
ριο είναι η στήριξη Νίκου Χριστο-
δουλίδη από άλλες ομάδες και
κόμματα και το εισιτήριό του στον
β΄ γύρο. Κάτι τέτοιο ενδεχομέ-
νως να διασπάσει πλήρως τον
ΔΗΣΥ και να δρομολογήσει νέες
εξελίξεις στο κομματικό σκηνικό. 

Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο κρί-
σιμο είναι αν ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης προτίθεται να ιδρύσει κόμμα
στον ενδιάμεσο χώρο.
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Αν το ΑΚΕΛ στήριξε τον Τάσσο το
2003, για ποιο λόγο να μην μπορεί
να στηρίξει σήμερα τον Νικόλα;»
είναι το ερώτημα που τίθεται τις
τελευταίες μέρες στα ΔΗΚΟϊκά πη-
γαδάκια, όταν τα στελέχη θέτουν
επιτακτικά τη στήριξη ΑΚΕΛ στην
υποψηφιότητα του προέδρου του
ΔΗΚΟ για το 2023. Πέραν του εμ-
φανούς, ότι δηλαδή, μέσα στα 20
χρόνια που πέρασαν, πολλά άλλα-
ξαν στην κυπριακή κοινωνία, αλλά
και στην επιρροή των δύο κομμά-
των, οι σχέσεις ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ
δεν είναι και στο πιο στέρεο έδαφος
κτισμένες. Το αποτέλεσμα του πο-
λιτικού συνεδρίου του ΔΗΚΟ «είτε
Νικόλας είτε σύμπλευση με Νίκο
Χριστοδουλίδη» προκάλεσε αμη-
χανία στο ΑΚΕΛ, του οποίου η βάση
βλέπει με δυσφορία ένα ενδεχόμενο
υποψηφιότητας του ΔΗΚΟϊκού
προέδρου, είναι όμως και εμφανές
της παθογένειας μεταξύ των δύο
κομμάτων. Οι δύο πλευρές αντι-
λαμβάνονται πως η συμμαχία είναι
απαραίτητη για αλλαγή της υφι-
στάμενης κυβέρνησης, πόσο εύ-
κολη είναι όμως; Τα όσα χωρίζουν
τα δύο κόμματα δεν είναι λίγα και
τα μαθηματικά δεν είναι τόσο απλά.
Δεν είναι μόνο το Κυπριακό που
έχει αποτελέσει σημαντικό πρό-
σκομμα και αντικείμενο προστρι-
βών στη βάση και των δύο κομμά-
των, είναι και η ανασφάλεια των
συνεχιζόμενων κακών επιδόσεων,
οι προσωπικές ατζέντες αλλά και
τα μεγάλα «εγώ» που όλο αυτό το
διάστημα προκάλεσαν ζημιά στις
σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων.

Το άθροισμα
Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι

μέχρι και την ημέρα των βουλευ-
τικών εκλογών, στην Εζεκία Πα-
παϊωάννου ήταν βέβαιοι πως αν
το κόμμα δεν πάρει την πρωτιά
τότε, το 27% είναι σίγουρα στην
τσέπη τους. Στο ίδιο πνεύμα είχε
κινηθεί και το ΔΗΚΟ, νιώθοντας
πως η σκληρή αντιπολιτευτική
τάση θα ενίσχυε σε ποσοστά το
κόμμα, αγγίζοντας το 15%. Ένα τέ-
τοιο άθροισμα ποσοστών τους
έπαιρνε, όπως εκτιμούσαν, χωρίς

δυσκολία στον β΄ γύρο. Καθόλου
τυχαίες και οι δηλώσεις ένθεν και
ένθεν που καταδείκνυαν σημάδια
ανακωχής αλλά και αναθέρμανσης
των σχέσεών τους. Το άνοιγμα της
κάλπης, ωστόσο, που έδειξε πως
το ΑΚΕΛ έπεσε στο 22,3% και το
ΔΗΚΟ στο 11,29% προκάλεσε σω-
ρεία νέων δυσκολιών, θέτοντας το
όλο εγχείρημα του αντιπολιτευτικού
μπλοκ υπό αμφισβήτηση.

• Άνοιξε ο κύκλος της εσωστρέ-
φειας και στα δύο κόμματα. 

• Ενισχύθηκε ο προβληματισμός
μεταξύ των δύο ηγεσιών, κατά πόσο
το φλερτ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ οδήγησε σε
οπισθοχώρηση ποσοστών και των
δύο.

• Άλλαξε άρδην τα μαθηματικά
για τον β΄ γύρο.

Και όσο κι αν η ήττα των βου-
λευτικών εκλογών στοίχισε πολύ
στο αντιπολιτευτικό μπλοκ, τη σχέ-
ση των δύο κομμάτων δυσκόλεψαν
ακόμα δύο συμβάντα: 

• Η διαχείριση της εκλογής του
προέδρου της Βουλής. 

• Η αναβολή των δημοτικών
εκλογών.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη
διάρκεια της εκλογής προέδρου
της Βουλής αποτελούν εγχειρίδιο

του τι μπορεί να κάνεις λάθος, όταν
κατά τ’ άλλα επιδιώκεις συνεργα-
σίες, αλλά είναι χαρακτηριστικό
παράδειγμα της μεγάλης επιφύλα-
ξης που υπήρχε μεταξύ των δύο
κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό
και του εγωισμού που διακατείχε
και τις δύο ηγεσίες. Ούτε ο Νικόλας
Παπαδόπουλος έκανε πίσω για να
δώσει την προεδρία στον Άντρο
Κυπριανού, ούτε και ο τελευταίος
βεβαίως, όταν του προτάθηκε η
προεδρία από τη ΔΗΠΑ. Το ποιος
θα έπρεπε να κάνει πίσω μεταξύ
των δύο πολιτικών ανδρών είναι
μία συζήτηση θεωρητική. Υπάρ-
χουν, ωστόσο, εκείνοι που λένε

πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ως
μικρότερο κόμμα, θα έπρεπε να
κάνει πίσω, εκλέγοντας τον Άντρο
Κυπριανού, κτίζοντας έτσι σχέσεις
με το ΑΚΕΛ και διορθώνοντας την
εικόνα του στην ΑΚΕΛική βάση με
ορίζοντα το 2023. Υπάρχουν και
εκείνοι που θεωρούν πως ο Άντρος
Κυπριανού θα έπρεπε να στηρίξει
από την αρχή τον Νικόλα Παπα-
δόπουλο, όταν ο ίδιος του ανέφερε
πως αλλάζουν τα δεδομένα, αν θα
είναι πρόεδρος της Βουλής. Με
αυτό τον τρόπο το ΑΚΕΛ θα έκτιζε
μία στρατηγική συμμαχιών ενόψει
προεδρικών εκλογών. 

Τόσο όμως η διαχείριση της
εκλογής προέδρου της Βουλής, όσο
και η μετέπειτα απόφαση να ανα-
βληθούν οι δημοτικές εκλογές φέ-
ρεται να στοίχισε στο μέτωπο της
αντιπολίτευσης. Όχι μόνο γιατί
άνοιξε πολύ πιο πρόωρα τη συζή-
τηση για τις προεδρικές εκλογές,
για την οποία δεν ήταν έτοιμοι,
αλλά και γιατί χάθηκε η ευκαιρία
μέσω συνεργασιών σε δήμους, να
κτίσουν το αντιπολιτευτικό μπλοκ
και να καλλιεργήσουν έδαφος για
το 2023. Η ανασφάλεια, ωστόσο,
που προκάλεσε η ήττα του Μάη,
σε συνδυασμό με το ότι ο Στέφανος
Στεφάνου μόλις αναλάμβανε την
ηγεσία του ΑΚΕΛ, οδήγησε στην
απόφαση για αναβολή και την πρό-
ωρη συζήτηση για τις προεδρικές
εκλογές.

Συζήτηση, σε ένα πλαίσιο πολύ
δύσκολο για την αντιπολίτευση.
Όχι μόνο λόγω των ποσοστών που
εξέλαβαν, αλλά και λόγω της κα-
χυποψίας που υπάρχει. Σε αυτό το
πλαίσιο έγκειται και η μεγάλη δια-
φορά του σήμερα με το 2003 στο
αντιπολιτευτικό μπλοκ. Τότε, ΑΚΕΛ
και ΔΗΚΟ, είχαν κτίσει σιγά σιγά
τη συνεργασία τους. Ήταν η συμ-
μαχία, εκλέγοντας πρόεδρο της
Βουλής τον Δημήτρη Χριστόφια,
που φρόντισε να ξεκαθαρίσει από
νωρίς πως η σύμπλευση του ΑΚΕΛ
θα είναι με το ΔΗΚΟ, καλλιεργήθηκε
έδαφος με τις συνεργασίες στις δη-
μοτικές εκλογές ένα χρόνο αργό-
τερα και κατ’ επέκταση, η συνερ-
γασία για εκλογή του Τάσσου Πα-
παδόπουλου προέκυψε εν πολλοίς
αναίμακτα.

Γιατί το αντιπολιτευτικό μπλοκ μπάζει νερά
Το ιστορικό των λάθος χειρισμών, τα μεγάλα «εγώ» και οι λόγοι που το 2003 είναι διαφορετικό από το σήμερα

Και όσο κι αν η επιλογή Τάσσου
προχώρησε αναίμακτα στην ΑΚΕ-
Λική βάση τότε, το ίδιο δεν πρό-
κειται να γίνει και με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο. Όχι μόνο γιατί το
έδαφος δεν καλλιεργήθηκε επαρ-
κώς, όπως και το 2003, αλλά και
λόγω της ιδιοσυγκρασίας του ΔΗ-
ΚΟϊκού προέδρου. Δεν είναι μόνο
οι δημοσκοπήσεις που κάνει το
κόμμα και τον δείχνουν να μην
είναι αποδεκτός στο ακροατήριο
του ΑΚΕΛ, αλλά και η αντίδραση
στις κομματικές ομάδες βάσης.
Στο ΑΚΕΛικό ακροατήριο δεν έχει
ακόμη ξεπεραστεί η σφοδρή επί-
θεση που εξαπέλυε επί Δημήτρη
Χριστόφια ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος, ούτε τα περί ΔΗΣΑΚΕΛ
κατά τις προεδρικές εκλογές του
2018. Η σχέση Νικόλα Παπαδό-
πουλου και Στέφανου Στεφάνου
είναι σίγουρα σε πολύ καλύτερο
σημείο από ό,τι ήταν επί Άντρου
Κυπριανού, δεδομένου ότι ο Στέ-
φανος Στεφάνου θεωρεί απαραί-
τητη τη συμμαχία των δύο για
τις προεδρικές εκλογές. Σε αυτό
το πλαίσιο, στο ΔΗΚΟ θεωρούν
πως το ΑΚΕΛ θα πρέπει να κάνει
τον συμβιβασμό του και να στη-
ρίξει μία υποψηφιότητα Νικόλα
Παπαδόπουλου, διαφορετικά το
κόμμα του Κέντρου θα πρέπει να
στηρίξει την υποψηφιότητα Νίκου
Χριστοδουλίδη, η οποία, όπως λέ-
νε στελέχη, έχει δυναμική και θα
είναι εύπεπτη στο ΔΗΚΟϊκό ακρο-
ατήριο. Κάποιοι ακόμη είχαν ενο-
χληθεί και από την κίνηση Στε-
φάνου να αποκλείσει την επομένη
της Κεντρικής Επιτροπής τον Νι-
κόλα Παπαδόπουλο ως υποψήφιο
και όχι τον Γιώργο Παμπορίδη.
Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ» έθε-
ταν το επιχείρημα, ότι αν μπορούν
να συζητήσουν ένα συναγερμικό
στέλεχος, πρώην υπουργό του
Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος κρι-
τίκαρε σφόδρα το κόμμα της Αρι-
στεράς, τότε δεν μπορούν να προ-
αποκλείουν τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο. Όλη αυτή βεβαίως η συ-
ζήτηση προκαλεί έντονο πονο-
κέφαλο στο ΑΚΕΛ, το οποίο κα-
τανοεί τη δυσκολία του να περάσει
από την ΑΚΕΛική βάση ένα εν-

δεχόμενο υποψηφιότητας Νικόλα.
Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως
κάποια στελέχη, σε τοποθετήσεις
τους στα σώματα δεν απέκλεισαν
μία πιθανότητα Νικόλα για το
κόμμα. Ούτε βεβαίως η Ειρήνη
Χαραλαμπίδου μέσω των δημό-
σιων τοποθετήσεών της. Τοπο-
θετήσεις οι οποίες έκαναν κάποι-
ους εντός ΑΚΕΛ να υποψιαστούν
πως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου παί-
ζει διπλό παιχνίδι με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο. Πάντως και ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος σύμφωνα
με έγκυρες πηγές αντιλαμβάνεται
τη δυσκολία μιας δικής του υπο-
ψηφιότητας. Γιατί έστω κι αν η
ηγεσία του ΑΚΕΛ συναινέσει, χω-
ρίς την αποδοχή της κομματικής
βάσης, μία ακόμη τέτοια ήττα,
τον βγάζει εκτός παιχνιδιού. 

Το ζήτημα που συζητείται μέ-
σω στελεχών του ΑΚΕΛ είναι ότι

αν το κόμμα δεν θέλει τον Νικόλα
Παπαδόπουλο, τότε θα πρέπει να
βρει έναν υποψήφιο που δεν θα
μπορεί να αποκλείσει το ΔΗΚΟ.
Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έχει
ακόμη εμφανιστεί πάντως στη
λίστα, πέραν του Γιώργου Παμ-
πορίδη που δεν συζητήθηκε επί-
σημα από τις δύο πλευρές. Ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος έχει ήδη
αποκλείσει το σενάριο Ανδρέα
Μαυρογιάννη και Αχιλλέα Δημη-
τριάδη. Έχουν επίσης αποκλειστεί
στελέχη των δύο κομμάτων πριν
από τη συζήτηση των δύο αρχη-
γών. Στο ΔΗΚΟ αποκλείουν και
το ενδεχόμενο του πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσου
Χριστοφίδη, τον οποίο είχε επι-
λέξει ο Άντρος Κυπριανού ως υπο-
ψήφιο πριν από την αποχώρησή
του.

Η συνάντηση του Στέφανου Στε-
φάνου με τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο θα καταδείξει πόσο εύκολο
είναι να βρεθεί μία κοινή γραμμή.
Το σίγουρο πάντως είναι πως οι
δυσκολίες είναι ενώπιόν τους και
δεν αποκλείεται τα δύο κόμματα
να ακολουθήσουν διαφορετικές
πορείες. Ήδη στη συνάντηση, ο
Νικόλας Παπαδόπουλος θα θέσει
την απαίτηση των ΔΗΚΟϊκών να
μπει το όνομα του ιδίου στη συ-
ζήτηση, ενώ θα θέσει και τις πιέ-
σεις που δέχεται για την επιλογή
στήριξης Νίκου Χριστοδουλίδη.
Καθόλου τυχαία και η συνάντηση
που είχε με τον τέως υπουργό
Εξωτερικών την οποία αποκάλυψε
την Παρασκευή η «Κ». Μία συ-
νάντηση η οποία θεωρήθηκε ως
τακτική πίεσης προς τον Στέφανο
Στεφάνου, αν λάβει κανείς υπόψη
ότι πραγματοποιήθηκε πριν από
τη συνάντηση με τον γ.γ. του
ΑΚΕΛ. Η στήριξη στο πρόσωπο
του Νίκου Χριστοδουλίδη θεω-
ρείται ανώδυνη εντός του ΔΗΚΟ,
για πολλούς λόγους. Η δεξιότερη
τάση του ΔΗΚΟ (Παύλος Μυλω-
νάς, Ζαχαρίας Κουλίας, Χρίστος
Σενέκης) δεν θα αντιδράσουν σ’
ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα,
στο ΔΗΚΟ φιλοδοξούν να πάνε
στον β΄ γύρο κρύβοντας έτσι τα
ποσοστά τους, με αυτά της ΕΔΕΚ,
ίσως της ΔΗΠΑ αλλά και όσων
θα φέρει μαζί του ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. Υπάρχουν βεβαίως
και οι ΔΗΚΟϊκοί κύκλοι που υπο-
γραμμίζουν τη δυσκολία να πάει
οτέως υπουργός Εξωτερικών στον
β΄ γύρο δεδομένου ότι τόσο ο
Τάσσος Παπαδόπουλος όσο και
ο Νικόλας Παπαδόπουλος που εί-

χαν ενώσει τον ενδιάμεσο χώρο,
δεν τα κατάφεραν. Σε ένα ενδε-
χόμενο που ο κ. Χριστοδουλίδης
μείνει εκτός του β΄γύρου το ΔΗΚΟ
θα μπορεί να κάνει deal από την
αρχή με ένα εκ των δύο υποψη-
φίων και να βρεθεί στην εξουσία.
Στο ΑΚΕΛ, μία τέτοια κίνηση θε-
ωρείται πάντως το τέλος και της
όποιας συνεργασίας με το ΔΗΚΟ,
δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να στηρίξει τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο ενδεχό-
μενο βεβαίως που το ΔΗΚΟ ακο-

λουθήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη
το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο και για αυ-
τόνομη πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο
ακούγεται έντονα το όνομα του
Αχιλλέα Δημητριάδη, ακολουθών-
τας τη συνταγή Μαλά. Υπάρχουν
βεβαίως και εκείνοι που θα έβλε-
παν ως εναλλακτική την υποψη-
φιότητα Στέφανου Στεφάνου με
στόχο μία αξιοπρεπή, όπως λένε,
κάθοδο στις προεδρικές εκλογές
που θα συσπειρώσει το κόμμα.
Στο ενδεχόμενο μοναχικής πο-
ρείας βεβαίως, υπάρχει η μεγάλη
ανησυχία αποκλεισμού από τον
β΄ γύρο, όπως άλλωστε υπήρχε
και το 2018, η οποία θεωρείται
πως θα προκαλέσει νέα δεδομένα
για το κόμμα της Αριστεράς, την
επόμενη μέρα των εκλογών. 

<<<<<<

Παρά τις προσπάθειες
για εξεύρεση κοινής συ-
νισταμένης, η συζήτηση
ΑΚΕΛ –ΔΗΚΟ θεωρεί-
ται πολύ δύσκολη, λόγω
καχυποψίας, λανθασμέ-
νων τοποθετήσεων στο
παρελθόν και ιδεολογι-
κών διαφορών.

<<<<<<

Η σχέση Νικόλα Παπα-
δόπουλου και Στέφα-
νου Στεφάνου είναι σί-
γουρα σε πολύ καλύτε-
ρο σημείο από ό,τι ήταν
επί Άντρου Κυπριανού.

<<<<<<

Η στήριξη στο πρόσω-
πο του Νίκου Χριστο-
δουλίδη θεωρείται ανώ-
δυνη εντός του ΔΗΚΟ,
για πολλούς λόγους.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα συναντήσει τον Στέφανο Στεφάνου τις προσεχείς μέρες, ωστόσο πρώτα συνάντησε τον τέως υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, τον οποίο στελέχη τον βλέπουν θετικά.

Η πίεση για Νικόλα 

Η μοναχική πορεία 

Σε ένα ενδεχόμενο που ο κ. Χριστοδουλίδης μείνει εκτός του β΄ γύρου το
ΔΗΚΟ θα μπορεί να κάνει deal από την αρχή με ένα εκ των δύο υποψηφίων
και να βρεθεί στην εξουσία. 
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Συζητώντας (πάλι) για ΜΟΕ

Υ πάρχουν δύο σταθερές αρχές
που όλες ανεξαιρέτως οι κυ-
βερνήσεις οφείλουν να υπη-

ρετούν όποτε και για όποιους λόγους
επανέρχονται οι συζητήσεις για
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Πρώτο, αυτά πρέπει να συνδράμουν
και όχι να υποκαθιστούν την προ-
οπτική της λύσης. Δεύτερο, απόρ-
ροια του πρώτου, επειδή –ακριβώς–
πρόκειται για μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης –πρωτίστως– ανά-
μεσα στις δύο κοινότητες, δεν πρέ-
πει να εμπεριέχουν στοιχεία που
αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα των
διαφωνιών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με την ίδια την Τουρκία.
Πόσω μάλλον όταν ζητήματα όπως
ο εναέριος χώρος ως στοιχείο κρα-
τικής κυριαρχίας είναι λυμένο στο
διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να
τοποθετηθούμε για το περιεχόμενο
των όσων η κυβέρνηση και ο υπουρ-

γός Εξωτερικών πρότειναν. Διότι
πέραν από δημόσιες τοποθετήσεις
και δηλώσεις των κυβερνώντων,
το ΑΚΕΛ δεν έχει επίσημη ενημέ-
ρωση. Γι’ αυτό και ο Στέφανος Στε-
φάνου ανέλαβε πρωτοβουλία από
μέρους του ΑΚΕΛ για σύγκληση
Εθνικού Συμβουλίου, εισήγηση που
έγινε αποδεκτή από τον κ. Αναστα-
σιάδη. Δυστυχώς, πάλι οι πολιτικές
δυνάμεις θα ενημερωθούν κατόπιν
εορτής. Σε κάθε περίπτωση, αφού
τύχουμε ολοκληρωμένης ενημέρω-
σης, τότε θα εκτιμήσουμε τα δεδο-
μένα και θα τοποθετηθούμε.

Ωστόσο, επειδή η ιστορία των
ΜΟΕ κλείνει αισίως τριάντα χρόνια,
για όσους γνωρίζουν το Κυπριακό,
οφείλουμε να πούμε κάποια πράγ-
ματα. Το 1993, ο τότε Πρόεδρος
Γλαύκος Κληρίδης μπήκε σε μια
ατέρμονη συζήτηση για ΜΟΕ, εκτι-
μώντας λανθασμένα ότι θα απέρ-

ριπτε τη συζήτηση ΜΟΕ η τουρκική
πλευρά και ο Ραούφ Ντενκτάς. Πλην
όμως αυτό δεν έγινε και καταλήξαμε
το 1994 να καταβάλλουμε κόστος
έναντι της διεθνούς κοινότητας
και του ΟΗΕ. Το τίμημα ήταν η εγ-
κατάλειψη των Ιδεών Γκάλι και η
περιθωριοποίηση ενός από τα ισχυ-
ρότερα ψηφίσματα που λάβαμε πο-

τέ για το Κυπριακό, του 789/1992.
Το οποίο κατά τρόπο ρητό περι-
λάμβανε ως ΜΟΕ τη συμπερίληψη
των Βαρωσίων στις περιοχές υπό
τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύ-
ναμης των Ηνωμένων Εθνών. Έκτο-
τε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι
και μοιραία το νερό χύθηκε στον
μύλο της διχοτόμησης. Με αποκο-
ρύφωμα την παράνομη υλοποίηση
–επί προεδρίας Αναστασιάδη– των
απειλών της τουρκικής πλευράς
για εποικισμό μέρους της περίκλει-
στης περιοχής των Βαρωσίων και
άρα τον περαιτέρω παράνομο σφε-
τερισμό περιουσιών ελληνοκυ-
πρίων.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο με
ΜΟΕ του τύπου που φαίνεται να
συζητεί η κυβέρνηση και περιλαμ-
βάνουν το παράνομο αεροδρόμιο
της Τύμπου υπηρετούνται οι στόχοι
που περιγράφονται πιο πάνω. Προ-

εξάρχουσας της ανάγκης για διάρ-
ρηξη του αδιεξόδου και της συν-
δρομής στην επίλυση του Κυπρια-
κού. Μάλλον το αντίθετο. Αντί της
συνέχισης της διαδικασίας θα εμ-
πλακούμε σε μια νέα αλυσιτελή δια-
δικασία που θα μας αποπροσανα-
τολίζει από το μείζον που είναι η
προσπάθεια για λύση.

Στη δική μας αντίληψη, οι χει-
ρισμοί που πρέπει να γίνουν και
αφορούν ασφαλώς και την κατά
προτεραιότητα αντιμετώπιση των
κινδύνων αναφορικά με την περί-
κλειστη περιοχή των Βαρωσίων δεν
μπορούν ν’ αποσυνδεθούν από την
άμεση προσπάθεια για επανέναρξη
διαλόγου. Όσο συνεχίζεται η πα-
θητική ενατένιση των εξελίξεων
και η άγονη έλευση του χρόνου,
άλλο τόσο εξυπηρετείται η Τουρκία,
η οποία στοχοπροσηλωμένα εμβα-
θύνει τη διχοτόμηση. Μόνο η λύση

μπορεί να δημιουργήσει δυνατό-
τητες αποκατάστασης δικαιωμάτων
και ελευθεριών, σε συνθήκες ειρή-
νης και ασφάλειας. Και αυτό περι-
λαμβάνει το περιουσιακό και ασφα-
λώς, στο πλαίσιο ενός διαλόγου,
την κατά προτεραιότητα διεκδίκηση
της απόδοσης της Αμμοχώστου
στους νόμιμους κατοίκους της.

Αν αντί της συζήτησης της ου-
σίας του Κυπριακού, με στόχο την
ειρηνική απελευθέρωση και επα-
νένωση, εμπλακούμε σε μια παρελ-
κυστική διαδικασία, θα επαναλά-
βουμε ως ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα λάθη του παρελθόντος. Και
τώρα –πλέον– δεν έχουμε την πο-
λυτέλεια. Διότι ήδη επαναλάβαμε
την ιστορία και σαν τραγωδία και
σαν φάρσα.

Ο κ. Άριστος Δαμιανού είναι μέλος Πολι-
τικού Γραφείου Κ.Ε. ΑΚΕΛ, βουλευτής.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ 

«Πρώτη ανάγνωση», με προβολή
μαξιμαλιστικών επιδιώξεων και
προφανή στόχο να «σκοτώσει» τα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
της Λευκωσίας εν τη γενέσει τους,
επιστρατεύει σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ» η Άγκυρα, στο πλαί-
σιο επαφών με ευρωπαίους επίση-
μους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η τουρκική πλευρά δεν
έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί σε
συζήτηση με τη Λευκωσία για ΜΟΕ
και επιστροφή των Βαρωσίων στα
Ηνωμένα Έθνη, υπό το φως του
προεκλογικού σκηνικού στην Τουρ-
κία και των «εθνικών σχεδιασμών»
Ερντογάν. Ως εκ τούτου επιχειρεί
μέσω μαξιμαλιστών θέσεων, σε
τέσσερα κυρίως επίπεδα, να «αδει-
άσει» τις προτάσεις της Λευκωσίας,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
προοπτική τόσο των ΜΟΕ, όσο και
κυρίως της επιστροφής των Βαρω-
σίων, αλλά και του Κυπριακού γε-
νικότερα:

l «Το φορμάτ» των συζητήσεων,
εμφανίζεται ν’ αποτελεί το μείζον
ζήτημα που θέτει η τουρκική πλευ-
ρά, θεωρώντας ότι οι όποιες συζη-
τήσεις ακόμη και για Μέτρα Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης «θα πρέπει
να αναγνωρίζουν την υπόσταση
των δύο πλευρών», παραπέμποντας
στη γνωστή θέση περί «κυριαρχικής
ισότητας». Συνεπώς, τα οποιαδή-
ποτε ΜΟΕ ενδεχομένως συζητη-
θούν, θα πρέπει σύμφωνα με την
τουρκική πλευρά, να αποφασιστούν
και να εφαρμοστούν, «από δύο ισό-
τιμα κυρίαρχους εταίρους/’λαούς’».
Με άλλα λόγια, η τουρκική πλευρά,
με βάση όσα μετέφερε σε κοινοτι-
κούς διπλωματικούς κύκλους, θέτει
ανάλογες προϋποθέσεις για συζή-
τηση ΜΟΕ, με αυτές που εγείρει
για επανέναρξη του διαπραγμα-
τεύσεων για λύση του Κυπριακού...

l Το ζήτημα της Τύμπου μπορεί
να εκλαμβάνεται, αλλά και να είναι
μια τεράστια παραχώρηση από την
ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και
στην περίπτωση αυτή, η Άγκυρα
επιχειρεί να διασφαλίσει την «κυ-
ριαρχική ισότητα» του ψευδοκρά-
τους. Όπως επισημάνθηκε σε ευ-
ρωπαϊκούς κύκλους, η λειτουργία
του αεροδρομίου Τύμπου υπό τον
ΟΗΕ δεν θα μπορούσε να γίνει στη
βάση της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης,
δηλαδή κάτω από την ομπρέλα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά «στη
βάση των πραγματικοτήτων», επα-
ναφέροντας ουσιαστικά ζήτημα
«υπόστασης» του ψευδοκράτους.
Δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι ο
λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών»
του κατοχικού μορφώματος, Ταχσίν
Ερτουγρούλογλου, ανέφερε σε γρα-
πτή του δήλωση ότι «το (σ.σ. λε-
γόμενο) κρατικό αεροδρόμιο Ερ-
τζάν» αποτελεί «μέρος των εδαφών
μας και είναι υπό την αρμοδιότητα
του (σ.σ. ούτω καλούμενου) κράτους
μας». Δεν τίθεται θέμα μεταβίβασης
αυτής της υποτιθέμενης «αρμοδιό-
τητας», σημείωσε στη γραπτή του
δήλωση.

l Ομοίως και στο ζήτημα της
ενέργειας, δηλαδή των φυσικών

πόρων της Κύπρου, η τουρκική
πλευρά εμμένει σε διαμοιρασμό
των υδρογονανθράκων, στη λογική
δύο «κυριαρχικά ισότιμων εταίρων»,
κάτι που απορρίπτει η Λευκωσία.
Σημειώνεται ότι το τουρκικό αίτημα
για διαμοιρασμό των υδρογοναν-
θράκων, επιδιώκουν να ικανοποι-
ήσουν οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο,
καθώς έχει ήδη τοποθετηθεί στο
«έγγραφο επιλογών» της Ε.Ε., το
οποίο φρόντισε να παράσχει ως
εναλλακτική επιλογή, την «πράσινη
συμφωνία». 

l Σε βολιδοσκόπηση που έγινε
από ξένους διπλωματικούς κύκλους,
για τοποθέτηση της αναβάθμισης
της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρ-
κίας στο πλαίσιο των ΜΟΕ της Λευ-
κωσίας, οι ίδιοι τουρκικοί κύκλοι
υπέδειξαν ότι: «Ο εκσυγχρονισμός
(modernization) της Τελωνειακής
Ένωσης αποτελεί υποχρέωση της
Ε.Ε. Υπάρχει πρόταση της Κομισιόν,
έχει τύχει θετικής υποδοχής στη
Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας από το 2016,
με σύμφωνη γνώμη όλων των κρα-
τών-μελών, περιλαμβανομένης της

‘ελληνοκυπριακής διοίκησης’. Συ-
νεπώς», σύμφωνα με την τουρκική
πλευρά, «η υλοποίησή της (σ.σ.
αναβάθμισης της Τελωνειακής
Ένωσης) δεν μπορεί να καθίσταται
όμηρος των επιδιώξεων οποιουδή-
ποτε κράτους-μέλους της Ε.Ε., για
δικές του σκοπιμότητες». Με άλλα
λόγια, η Τουρκία αντί να είναι ικα-
νοποιημένη που «κάποιοι» ξένοι
διπλωματικοί κύκλοι επιθυμούν να
της προσφέρουν στο πιάτο την
αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένω-
σης, στο πλαίσιο των ΜΟΕ της Λευ-
κωσίας, ζητάει και τα ρέστα, κα-
λώντας την Ε.Ε. να προχωρήσει
προς αυτή την κατεύθυνση ανε-
ξαρτήτως του Κυπριακού και του
ζητήματος της περίκλειστης πόλης
της Αμμοχώστου. Σημειώνεται ότι
επίσημος της ΕΥΕΔ και στενός συ-
νεργάτης του Γιοσέπ Μπορέλ έθεσε
την αναβάθμιση της Τελωνειακής
Ένωσης της Τουρκίας ως «ιδέα»
για περίληψη στο πακέτο ΜΟΕ της
Λευκωσίας. Κάτι που ανέφερε στους
απεσταλμένους της κυπριακής κυ-

βέρνησης στις Βρυξέλλες, Ε/κ δια-
πραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη
και διευθυντή ΥΠΕΞ Κορνήλιο Κορ-
νήλιου, οι οποίοι απέφυγαν να το-
ποθετηθούν, παρά το γεγονός ότι
το ζήτημα αυτό αποτελεί «κόκκινο
πανί» για τη Λευκωσία. 

Τόσο οι μαξιμαλιστικές θέσεις
που προβάλλει η τουρκική πλευρά
στο ζήτημα των ΜΟΕ της Λευκω-
σίας, όσο και η επίκληση μιας απλής
«πρώτης ανάγνωσης», δημιουργούν
την εντύπωση ότι η Άγκυρα δεν
θέλει να δεσμευθεί με κανέναν τρό-
πο, σε ένα τέτοιο πλαίσιο συζητή-
σεων. Ούτε βεβαίως είναι διατεθει-
μένη να αποδεχθεί ως βάση για συ-
ζήτηση ΜΟΕ, τις προτάσεις της
Λευκωσίας. Άλλωστε, η Άγκυρα
δεν έχει πλέον καμιά πίεση στο ζή-
τημα της Αμμοχώστου, καθώς η
Ε.Ε., ακολουθώντας γραμμή Βερο-
λίνου, έχει καταστήσει σαφές ότι
δεν προτίθεται να της επιβάλει κυ-
ρώσεις, κάτι με το οποίο η Λευκωσία
έχει προσαρμοστεί. Αν μη τι άλλο,
στην παρούσα φάση. 

«Σκοτώνουν» τα ΜΟΕ της Λευκωσίας
Αρνητική «πρώτη ανάγνωση» της Αγκυρας για φορμάτ συζητήσεων, Τελωνειακή Ενωση, αεροδρόμιο Τύμπου και ενέργεια

<<<<<<<

Οσο συνεχίζεται η 
παθητική ενατένιση 
των εξελίξεων και η άγο-
νη έλευση του χρόνου,
άλλο τόσο εξυπηρετείται
η Τουρκία, η οποία στο-
χοπροσηλωμένα εμβα-
θύνει τη διχοτόμηση.

Χείρα βοηθείας ζητάει 
ο υπουργός Εξωτερικών  
Χείρα βοήθειας από την Ε.Ε. ζητάει
ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης
Κασουλίδης προκειμένου το πα-
κέτο ΜΟΕ της Λευκωσίας να εξα-
σφαλίσει ευρωπαϊκή στήριξη, με
επίκεντρο το ζήτημα επιστροφής
των Βαρωσίων, στα Ηνωμένα
Έθνη. Υπό το φως της αρνητικής
στάσης της Άγκυρας, ο ΥΠΕΞ ανα-
μένεται να συναντηθεί αύριο Δευ-
τέρα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο
της Ε.Ε., Γιοσέπ Μπορέλ, στον
οποίο θα αναλύσει τις παραμέ-
τρους του πακέτου ΜΟΕ της ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς, ζητώντας
από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν
και να προωθήσουν τα εν λόγω
ΜΟΕ. Σημειώνεται ότι ο ΥΠΕΞ
έχει ήδη προϊδεάσει τον κ. Μπορέλ,
σε προηγούμενη συνάντηση των
δύο, στο περιθώριο του Συμβου-
λίου Εξωτερικών Υποθέσεων, στις
24 Ιανουαρίου, για τις θέσεις της
Λευκωσίας. Στην αυριανή συνάν-
τηση, ο ΥΠΕΞ αναμένεται να προ-
βεί σε διεξοδική ενημέρωση επί
των παραμέτρων του πακέτου
ΜΟΕ, το οποίο εκτιμάται από τη
Λευκωσία ότι είναι σε θέση να δη-
μιουργήσει και προοπτική επα-
νόδου σε διαπραγματεύσεις, για
συνολική λύση του κυπριακού
προβλήματος. Παράλληλα, ο κ.
Κασουλίδης αναμένεται να επα-
ναλάβει στον κ. Μπορέλ ότι η Λευ-
κωσία συναινεί στην περιθωριο-
ποίηση των κυρώσεων στην πα-
ρούσα φάση, αντιλαμβανόμενη
ότι αρκετά κράτη-μέλη εμφανί-

ζονται αρνητικά στην επιβολή
οποιωνδήποτε μέτρων κατά της
Άγκυρας. Ωστόσο, ο ΥΠΕΞ ανα-
μένεται επίσης να σημειώσει ότι
«η στρατηγική εξόδου» από τις
κυρώσεις θα ισχύσει για όσο χρο-
νικό διάστημα η Άγκυρα δεν προ-
βαίνει σε νέες έκνομες ενέργειες,
είτε στο Βαρώσι, είτε στην ΑΟΖ.
Διαφορετικά, η Λευκωσία θα επι-
διώξει επαναφορά και συζήτηση
κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας.
Ο ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης ανα-
μένεται να συναντηθεί ακόμη με
τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι
Μάιο, ενώ επιδιώκει και συνάν-
τηση με τη Γερμανίδα ΥΠΕΞ Ανα-
λένα Μπέρμποκ, στο περιθώριο
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της Ε.Ε., που θα λάβει
χώρα αύριο στις Βρυξέλλες.

Δεν αποσύρονται, αλλά περιθωριοποιούνται
Το αίτημα της Λευκωσίας για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας,
που είχε υποβληθεί από τον τέως ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη, ως επίσης
και το έγγραφο επιλογών (options paper) που ετοίμασαν ΕΥΕΔ και Κομι-
σιόν προς αυτή την κατεύθυνση, μπαίνουν μεν στο περιθώριο, αλλά δεν
αποσύρονται. Αυτή τη θέση προβάλλει η Λευκωσία, θεωρώντας ότι το
ζήτημα των κυρώσεων αναφορικά με τις έκνομες τουρκικές ενέργειες
στο Βαρώσι, θα πρέπει να παραπεμφθεί στην αρμόδια ομάδα εργασίας
του Συμβουλίου, Relex, χωρίς όμως επί του παρόντος να επιδιώκεται η
λήψη απόφασης. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η Άγκυρα συνε-
χίσει τις έκνομες ενέργειές της, είτε στο Βαρώσι, είτε και στην ΑΟΖ, τό-
τε η Λευκωσία αναμένεται, όπως επισημαίνει, να επιδιώξει επανενερ-
γοποίηση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, κάτι βεβαίως που για να
υλοποιηθεί, θα απαιτηθεί ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών-μελών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοσέπ Μπορέλ, στον οποίο θα αναλύσει τις παραμέτρους
του πακέτου ΜΟΕ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν και να προωθήσουν τα εν λόγω Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

<<<<<<<

H Τουρκία επεσήμανε
στις Βρυξέλλες 
ότι η λειτουργία του
αεροδρομίου Τύμπου
υπό τον ΟΗΕ δεν θα
μπορούσε να γίνει κάτω
από την ομπρέλα της
Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, αλλά «στη βάση
των πραγματικοτήτων».

Ο Ιωάννης Κασουλίδης έχει ήδη
προϊδεάσει τον κ. Μπορέλ, στο πε-
ριθώριο του Συμβουλίου Εξωτερι-
κών Υποθέσεων, στις 24 Ιανουαρί-
ου, για τις θέσεις της Λευκωσίας.
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O ΥΠΟΥΡΓOΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

«Το χαλλούμι δεν είναι όμηρος κανενός»
Η πρόταση του Υπουργείου για την ποσόστωση, η ετοιμότητα για νομικά μέτρα και οι εξελίξεις για Ασφαλτικά και Εθνικό Πάρκο

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ανοικτά παραμένουν τα κεφάλαια
Χαλλούμι, Ασφαλτικά, Ακάμας με
τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώ-
στα Καδή να δίνει απαντήσεις για
τις ενέργειες που γίνονται για τη
διευθέτησή τους. Για το θέμα του
χαλλουμιού ο κ. Καδής δηλώνει ότι
σε περίπτωση μη συμφωνίας για
το θέμα, τη λύση θα δώσουν τελικά
τα δικαστήρια, ενώ περιγράφει
στην «Κ» την πρόταση του υπουρ-
γείου για την ποσόστωση στο προ-
ϊόν. Εξηγεί επίσης τους λόγους για
τους οποίους η κυβέρνηση επέλεξε
Κόσιη, Καλαβασό και Μιτσερό για
τη μεταφορά των ασφαλτικών μο-
νάδων, ενώ δίνει το νέο χρονοδιά-
γραμμα για την έναρξη λειτουργίας
του Εθνικού Δασικού Πάρκου.

–Κύριε Καδή, δέκα μήνες μετά
την κατοχύρωση, δεν έχει αρ-
χίσει ακόμη η μαζική παραγωγή
του χαλλουμιού ως ΠΟΠ. Πότε
θα δούμε χαλλούμι ΠΟΠ στην
αγορά;

–Η καταχώριση του χαλλουμιού
ως προϊόντος Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) έγινε
μεν προ δέκα μηνών, αλλά ο σχε-
τικός κανονισμός τέθηκε σε ισχύ
από την 1η Οκτωβρίου του 2021.
Στην αγορά υπήρχαν, και ενδεχο-
μένως να υπάρχουν και να συνε-
χίζουν να κυκλοφορούν ακόμη,
αποθέματα χαλλουμιού που παράχ-
θηκαν πριν από την ημερομηνία
αυτή, έτσι δεν υπάρχουν διαθέσιμα
σε μεγάλες ποσότητες χαλλούμια
με τη σήμανση ΠΟΠ. Ο βασικότερος
όμως λόγος που δεν έχει ακόμη αρ-
χίσει η μαζική παραγωγή χαλλου-
μιού ΠΟΠ είναι η επιλογή του Συν-
δέσμου Τυροκόμων και των μεγά-
λων τυροκομείων του τόπου να μην
παράγουν προϊόντα που πληρούν
τις προδιαγραφές του φακέλου, θε-
ωρώντας ότι μπορούν να παράγουν
χαλλούμι με βάση το εμπορικό σήμα.
Αυτό βέβαια μπορεί να γίνεται μόνο

κάτω από πολύ συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις που καθορίζει επακριβώς
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέση της
κυβέρνησης είναι ότι η ΠΟΠ προ-
σφέρει πολύ μεγαλύτερη προστασία
στο προϊόν σε σχέση με το εμπορικό
σήμα και γι’ αυτό, όλες οι ενέργειές
μας για εξεύρεση λύσεων κινούνται
προς την κατεύθυνση της απρό-
σκοπτης και όσο το δυνατό μεγα-
λύτερης παραγωγής χαλλουμιού
ΠΟΠ το συντομότερο δυνατό. Ευελ-
πιστώ ότι σύντομα θα έχουμε θε-
τικές εξελίξεις στο θέμα αυτό.
–Είναι το χαλλούμι «όμηρος»
συγκεκριμένων ομάδων παρα-
γωγών;

–Όχι, το χαλλούμι δεν είναι όμη-
ρος κανενός. Το χαλλούμι είναι η
ονομασία ενός προϊόντος που ανή-
κει σε όλους τους Κύπριους. Αυτή
είναι άλλωστε και η φιλοσοφία των
προϊόντων ΠΟΠ, ότι δηλαδή όλοι
μπορούν να παράγουν τα προϊόντα
αυτά στην Κύπρο, φτάνει να πλη-
ρούν τους όρους και τις προδια-
γραφές τους. Αν κάποιοι θεωρούν
ότι οι προδιαγραφές που ισχύουν
για το χαλλούμι ΠΟΠ δεν «αντα-
ποκρίνονται» στις προδιαγραφές

των προϊόντων που θέλουν οι ίδιοι
να παρασκευάζουν, μπορούν να
συνεχίσουν να το κάνουν και να
εμπορεύονται τα προϊόντα που επι-
θυμούν, χωρίς όμως να τα ονομά-
ζουν χαλλούμι. 
–Έχουν βγει προς τα έξω διά-
φορες προτάσεις για το θέμα
της ποσόστωσης. Ποια είναι η
δική σας; 

–Στη βάση όλων των προτάσεων
που ακούστηκαν θα γίνει ένας τε-
λικός κύκλος συζητήσεων και θα
ληφθούν ορισμένες αποφάσεις. Η
επόμενη συνάντηση τοποθετείται
τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Εγώ
τους ζήτησα να έλθουν έτοιμοι να
λάβουν δεσμευτικές αποφάσεις για
τον κλάδο που εκπροσωπεί ο κα-
θένας και εμείς θα επιμείνουμε στις
αρχές που θέσαμε από την πρώτη
στιγμή. Η λογική της δικής μας
πρότασης, που θα μπορούσε να γί-
νει ευρύτερα δεκτή, είναι να δια-
τηρηθεί η υπερίσχυση του αιγο-
πρόβειου γάλακτος στο προϊόν και
όχι στο γάλα, με δεδομένο ότι πα-
ράγεται περισσότερο χαλλούμι από
ίδια ποσότητα αιγοπρόβειου γάλα-
κτος παρά αγελαδινού. 

–Είναι έτοιμο το Υπουργείο να
κινηθεί νομικά σε περίπτωση
που δεν ξεκινήσει η παραγωγή
του ΠΟΠ;

–Προφανώς. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να τηρήσουμε αυτά που
προβλέπονται στη νομοθεσία, όχι
όπως την ερμηνεύουν οι τυροκόμοι
αλλά όπως την ερμηνεύει η Νομική
Υπηρεσία του κράτους με την οποία
θα διαβουλευθούμε και όπως την
ερμηνεύουν οι τεχνοκράτες του
υπουργείου μας. 
–Οι τυροκόμοι βρίσκουν νομικό
πάτημα χρησιμοποιώντας το εμ-
πορικό σήμα. 

–Έχει όμως και το εμπορικό σή-
μα μια σειρά από ελέγχους που πρέ-
πει να γίνουν, για προϋποθέσεις,
οι οποίες πρέπει να δούμε αν τη-
ρούνται. Τα προϊόντα που παρά-
γονται θα πρέπει να πληρούν συγ-
κεκριμένες προδιαγραφές. Επομέ-
νως, εφόσον δεν βρεθεί συμφωνία
για το ΠΟΠ θεωρούμε ότι σίγουρα
θα προκληθεί αναστάτωση και τη
λύση θα δώσουν τελικά τα δικα-
στήρια.
–Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι χαλ-
λούμι παράγεται και διοχετεύεται

στα ψυγεία των υπεραγορών και
στο εξωτερικό;

–Σήμερα παράγεται προϊόν που
φέρει τη σήμανση ΠΟΠ και πληροί
τις προδιαγραφές του προϊόντος
όπως αυτές περιγράφονται στον
φάκελο ΠΟΠ από μικρό αριθμό, μι-
κρών κυρίως, τυροκομείων. Τα πε-
ρισσότερα τυροκομεία παράγουν
προϊόν που φέρει την ονομασία
«χαλλούμι» βάσει του εμπορικού
σήματος. Οι διαφορές στα δύο προ-
ϊόντα εντοπίζονται κυρίως στις φυ-
λές των αιγοπροβάτων και των αγε-
λάδων που παράγουν το γάλα για
παρασκευή χαλλουμιού και το είδος
των ζωοτροφών που καταναλώ-
νονται. 
–Χάνει έσοδα η Κύπρος λόγω
της μη απρόσκοπτης παραγωγής
χαλλουμιού ΠΟΠ; 

–Μπορεί άμεσα να μην χάνουμε
έσοδα αλλά σίγουρα αν δεν προ-
στατεύσουμε το εθνικό μας προϊόν
θα έχουμε και σοβαρές οικονομικές
απώλειες. Αυτό που πρέπει να γίνει
κατανοητό από όλους, είναι η πολ-
λαπλάσια προστασία που παρέχει
στο προϊόν η ΠΟΠ σε σχέση με το
εμπορικό σήμα. Η ονομασία «χαλ-

λούμι» κάτω από το εμπορικό σήμα
δέχεται καθημερινά «επιθέσεις»
από επίδοξους παραγωγούς εκτός
Κύπρου, που επιθυμούν μέσω της
εμπορίας προϊόντων μιμητισμού
να υποσκάψουν το προϊόν και να
αποστερήσουν από αυτό ένα με-
ρίδιο αγοράς αλλά και την επιτυχία
της μοναδικότητάς του. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, οι διαφωνίες στο
εσωτερικό μέτωπο σίγουρα δεν
βοηθούν στη διαφύλαξη της ονο-
μασίας και της φήμης του προϊόν-
τος. Αντίθετα, θέτουν σε κίνδυνο
τη δυναμική του και τη βιωσιμότητα
του κλάδου. Λύση στο πρόβλημα
υπάρχει, φτάνει όλοι να έχουμε τη
διάθεση να προχωρήσουμε μπρο-
στά. Αυτό που λέμε εμείς, με απλά
και καθαρά λόγια, είναι ότι όλα τα
προϊόντα που παράγονται και θέ-
λουν να φέρουν την ονομασία χαλ-

λούμι θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές του χαλλουμιού ΠΟΠ
και να φέρουν την ανάλογη σή-
μανση. Αν κάποιες από τις προδια-
γραφές αυτές, που είχαν επί της
ουσίας προσδιοριστεί πριν από δύο
δεκαετίες, πρέπει να τύχουν κά-
ποιων τροποποιήσεων, είμαστε
έτοιμοι να τις εξετάσουμε και να
τις υιοθετήσουμε, στη βάση των
σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών
και με τη σύμφωνη πάντοτε γνώμη
και την έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Μόνο με αυτόν τον τρό-
πο θα διασφαλίσουμε τη φήμη και
την προστασία του προϊόντος, τόσο
για το σήμερα όσο και για το αύριο.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε
καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
σε μια ευρεία διαβούλευση, σε μια
προσπάθεια να συγκεράσουμε τις
διαφορετικές απόψεις αλλά και τα
διαφορετικά «συμφέροντα» κάθε
πλευράς, έτσι ώστε να μπορέσουμε
να ακολουθήσουμε μια κοινή πο-
ρεία για το συμφέρον της οικονο-
μίας του τόπου μας. Διαφορετικά,
θα οδηγηθούμε σε διώξεις και μα-
κρές δικαστικές διαδικασίες, με
απρόβλεπτες συνέπειες για όλους.

–Δίνεται η εικόνα ότι η μετακί-
νηση επιβάλλεται στους κατοί-
κους των περιοχών Καλαβασού,
Μιτσερού και Κόσιης, οι οποίοι
ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά
εναντίον της Κυπριακής Δημο-
κρατίας... 

–Η κυβέρνηση διερεύνησε
εξαντλητικά όλες τις επιλογές, πριν
καταλήξει στις προτάσεις της για
μετακίνηση των μονάδων παρα-
γωγής ασφαλτικού σκυροδέματος
από την περιοχή Ιδαλίου. Πρώτο
μέλημά της ήταν να μη μεταφερθεί
το σοβαρό αυτό πρόβλημα από μια
περιοχή σε άλλη. Σύμφωνα με την
πολεοδομική νομοθεσία, οι περιοχές
στις οποίες μπορούν να εγκατα-
σταθούν μονάδες παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος είναι
συγκεκριμένες, δηλαδή Βιομηχα-
νικές Ζώνες Α΄ ή Λατομικές Ζώνες
ή περιοχές εφαπτόμενες σε Λατο-
μικές Ζώνες. Άρα δεν αφήνει πε-
ριθώριο η νομοθεσία να πάνε αλλού.
Στην περίπτωση του Μιτσερού, η
προτεινόμενη περιοχή εμπίπτει σε
Γεωργική Ζώνη δίπλα από υφιστά-
μενα λατομεία. Στις περιπτώσεις
της Καλαβασού και της Κόσιης, οι
προτεινόμενες περιοχές εμπίπτουν
σε Βιομηχανικές Ζώνες Α΄. Θέλω
να επισημάνω επίσης ότι για να
προχωρήσει η μετακίνηση γίνονται

όλες οι προβλεπόμενες από τη νο-
μοθεσία μελέτες και ακόμη περισ-
σότερες, ώστε να διασφαλιστεί ότι
στον χώρο και με τον τρόπο που
θα λειτουργήσουν οι μονάδες δεν
θα επιφέρουν πρόβλημα στην υγεία
ή την ευημερία των γύρω κοινο-
τήτων. Είναισημαντικό να αναφέρω
επίσης ότι, με βάση τον σχεδιασμό
μετακίνησης των εργοστασίων που
έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, η
υφιστάμενη δραστηριότητα τριών
εργοστασίων γύρω από μια μόνο
περιοχή, θα κατανέμεται σε έξι συ-
νολικά νέα εργοστάσια, σε τρεις
νέες περιοχές. Είναι προφανείς νο-
μίζω οι θετικές προεκτάσεις αυτής
της διευθέτησης.
–Ένα ζήτημα είναι και ο ψυχο-
λογικός παράγοντας, οι κάτοικοι
δεν θέλουν να φορτωθούν κι άλ-
λες οχληρές εγκαταστάσεις. Αξιο-
λογείτε αυτή την πτυχή;

–Προφανώς τη βλέπουμε, αλλά
διερωτώμαι αν υπάρχει άλλος τρό-
πος πέρα από το να πείσουμε με
τις μελέτες που έχουν γίνει και την
αξιοποίηση των ασφαλιστικών δι-
κλίδων που περιγράφουμε. Υπάρχει
τεράστια δυσπιστία απέναντι στους
κρατικούς φορείς και αυτό το δια-
πιστώσαμε και στις συναντήσεις
μας με τον κόσμο και για να ξεπε-
ράσουμε την δυσπιστία προτείναμε

να βάλουν οι ίδιοι τους συμβούλους
τους και να τους πληρώνει το κρά-
τος και αν διαπιστωθεί ότι ξεπερ-
νιούνται τα επιτρεπτά όρια θα υπάρ-
χει το λεγόμενο red button που θα
παρεμβαίνει αμέσως. Επίσης, με
όλη τη διάσταση που έχει πάρει το
θέμα δεν ξέρω αν υπάρχει περιοχή
σε ολόκληρη την Κύπρο που θα
δεχθεί αυτές τις εγκαταστάσεις.
Το μόνο που μας μένει είναι να πεί-

θουν οι μελέτες που γίνονται και
να εμπλέκουμε την ίδια την τοπική
κοινωνία στον έλεγχο, κάτι το οποίο
έχουμε κάνει.
–Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι
εργασίες για το Εθνικό Δασικό
Πάρκο του Ακάμα; 

–Οι προσπάθειες για την υλο-
ποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανά-
πτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρ-
κου (ΕΔΠ) του Ακάμα προχωρούν

με εντατικούς ρυθμούς. Για την
υλοποίηση του απαιτείται η εφαρ-
μογή πληθώρας δράσεων, έργων
και μέτρων, που για πρώτη φορά
εφαρμόζονται στη χώρα μας σε τό-
σο μεγάλο και πολυδιάστατο βαθμό
και θα ρυθμίζουν τη διακίνηση των
επισκεπτών μέσω ενός καθορισμέ-
νου δικτύου διακίνησης και τον
περιορισμό πρόσβασης μηχανοκί-
νητων οχημάτων σε περιοχές που
περιλαμβάνουν σημαντικούς και
ευαίσθητους οικοτόπους και είδη.
Δημιουργούνται, επίσης, σημεία
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης
των επισκεπτών. Οι μελέτες που
αφορούν στη ρύθμιση και βελτίωση
του οδικού δικτύου και στην κα-
τασκευή των ελαφριών υποδομών
εξυπηρέτησης των επισκεπτών εί-
ναι σε τελικό στάδιο, αφού ετοι-
μάζονται τα έγγραφα προσφορών
για την υλοποίηση τους. Αναμένεται
ότι οι κατασκευαστικές εργασίες
θα αρχίσουν εντός του έτους. 
–Θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος
του έτους;

–Είναι εμφανές ότι χρειάζεται
κατάλληλος χρόνος για μελέτη, σω-
στός συντονισμός και ορθά σχε-
διασμένη εφαρμογή. Παράλληλα,
υπάρχει η ανάγκη για να ακολου-
θηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης
βάσει του νομικού πλαισίου (όπως

περιβαλλοντική γνωμάτευση, πο-
λεοδομικές άδειες, εγκρίσεις από
αρμόδια τμήματα, κ.ά.), καθώς και
οι αναγκαίες και επιθυμητές δια-
βουλεύσεις με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς και την τοπική
κοινωνία. Αυτά ενέχουν προβλέψι-
μες και απρόβλεπτες καθυστερήσεις,
οι οποίες όμως είναι αναγκαίο να
αντιμετωπιστούν σωστά και σίγουρα
η πανδημία δεν βοηθά στην επί-
σπευση των διαδικασιών. Στόχος
είναι οι κατασκευαστικές εργασίες
να αρχίσουν εντός του έτους και
να ολοκληρωθούν στις αρχές του
2023. Παράλληλα ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση όλων των άλλων απα-
ραίτητων μέτρων και δράσεων προ-
στασίας και διαχείρισης θα συνε-
χίσουν στους ίδιους εντατικούς
ρυθμούς, με ορίζοντα έναρξης λει-
τουργίας του ΕΔΠ υπό το νέο κα-
θεστώς, τη θερινή περίοδο του 2023. 
–Πού οφείλεται η καθυστέρη-
ση;

–Ξεκάθαρα είναι η γραφειοκρα-
τία. Μια σειρά από γραφειοκρατικές
διαδικασίες οι οποίες σπάζουν κόκ-
καλα και μας πήραν λίγο πίσω χωρίς
όμως να ανατρέπουν τον κεντρικό
σχεδιασμό. Θα γίνουν στοιχειώδη
έργα υποδομής που θα εξυπηρετούν
τον κόσμο και θα συγυρίζουν την
υφιστάμενη κατάσταση.

Οι ασφαλιστικές δικλίδες για τις Μονάδες – Το καλοκαίρι του 2023 ο Ακάμας

«Η κυβέρνηση διερεύνησε εξαντλητικά όλες τις επιλογές, πριν καταλήξει
στις προτάσεις της για μετακίνηση των μονάδων παραγωγής ασφαλτικού
σκυροδέματος από την περιοχή Ιδαλίου».

«Η λογική της δικής
μας πρότασης είναι
υπερισχύσει το αιγοπρό-
βειο γάλα στο προϊόν
και όχι στο γάλα».

«Μπορεί άμεσα να μη
χάνουμε έσοδα, αλλά
σίγουρα, αν δεν προστα-
τεύσουμε το εθνικό μας
προϊόν, θα έχουμε και
οικονομικές απώλειες».

Προσηλωμένος 
στο έργο
της κυβέρνησης
–Το προηγούμενο Σάββατο ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου συγκάλεσε σύ-
σκεψη στην οποία συμμετείχαν
οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Εσείς παρευρεθήκατε στη συ-
νάντηση;
–Όχι, γιατί δεν είμαι μέλος του
Δημοκρατικού Συναγερμού και
δεν προσκλήθηκα και αντιλαμ-
βάνομαι ότι σε αυτή τη συνάν-
τηση προσκλήθηκαν οι κομμα-
τικοί. Σε κάθε περίπτωση και
σε συνεννόηση με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, εγώ
μένω προσηλωμένος στην
υλοποίηση του κυβερνητικού
έργου και σίγουρα δεν θα εμ-
πλακώ ενεργά σε οποιαδήποτε
προεκλογική εκστρατεία.
Έχουμε αυτά τα μεγάλα θέμα-
τα που είναι ανοικτά μπροστά
μας, ο Ακάμας, τα Ασφαλτικά, η
διαχείριση των αποβλήτων, το
χαλλούμι. Αυτά τα θέματα θέ-
λω να τα ολοκληρώσω πάντοτε
κάτω υπό την καθοδήγηση του
Προέδρου, ο οποίος παρακο-
λουθεί στενά αυτά τα ζητήματα
και θα αφοσιωθώ σε αυτό το
έργο και σε τίποτε άλλο.Στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες για το Εθνικό Δασικό Πάρκο ν’ αρχίσουν εντός του έτους και να ολοκληρω-

θούν στις αρχές του 2023.
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Powerful performance
and superior handling for luxury vehicles

BE ONE WITH IT
Be one with your tyres, and the road will be one with you.

or luxury vand superior handling f
eormancfful pererwPo

ehiclesor luxury v

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τον ερχόμενο Μάρτιο το Γενικό Σύ-
στημα Υγείας (ΓεΣΥ) συμπληρώνει
τέσσερα χρόνια ζωής, αλλάζοντας
ριζικά την καθημερινότητα των πο-
λιτών. Χωρίς να παραγνωρίζονται
οι ευεργετικές επιδράσεις στην πα-
ροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και
στην καταπολέμηση της πανδημίας,
τα τέταρτα γενέθλια του ΓεΣΥ θα
σημαδευτούν από ένα έντονο προ-
βληματισμό για το μέλλον του. Στις
φωνές που υπήρχαν για τα οικονο-
μικά του συστήματος υγείας ήλθε
να προστεθεί η έκθεση του γενικού
ελεγκτή αλλά και ο κώδωνας κιν-
δύνου του υπουργού Οικονομικών,
την περασμένη εβδομάδα στη Βου-
λή. Η συζήτηση που έχει φουντώσει
για τα επίπεδα διαχείρισης των οι-
κονομικών του ΓεΣΥ από τον Ορ-
γανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
δεν αναμένεται να κοπάσει το επό-
μενο διάστημα. Ο Κωνσταντίνος
Πετρίδης με όσα είπε ενώπιον της

Επιτροπής Ελέγχου άγγιξε την καρ-
διά του συστήματος, αφήνοντας
γκρίζα σύννεφα για το μέλλον του.
Μάλιστα, ο κ. Πετρίδης έφθασε στο
σημείο να εκπέμψει σήμα κινδύνου
για τα δημόσια οικονομικά με τη
φράση «το ΓεΣΥ είναι η μόνη πο-
λιτική του κράτους που ακρωτη-
ριάζει το Υπ. Οικονομικών». Τοπο-
θέτηση που εκ των πραγμάτων δη-
μιουργεί προβληματισμούς και
στους πλέον δύσπιστους για τη δια-
χείριση των δαπανών από τον ΟΑΥ.
Η αναφορά του υπουργού Οικονο-
μικών, έστω και κατά υποθετικό
τρόπο, για το ποια θα έπρεπε να
ήταν η αντίδραση από τη μη ορ-
θολογική εφαρμογή της νομοθεσίας,
προφανώς από τον ΟΑΥ, εκ των
πραγμάτων δεν μπορεί να περάσει
αβίαστα. Ό,τι και αν λέγεται, το
κομμάτι αύξησης του ποσοστού ει-
σφορών βρίσκεται πάνω στο τραπέζι
και όπως γίνεται αντιληπτό θα εξαρ-
τηθεί, το ύψος και ο χρόνος, από
τα οικονομικά του ΓεΣΥ. Στην κυ-

βέρνηση οι σκέψεις που γίνονται
στην παρούσα φάση δεν προνοούν
αύξηση των εισφορών πλην όμως
όπως λέγεται χαρακτηριστικά δεν
το αποκλείουν με τον υφιστάμενο
τρόπο διαχείρισης από τον ΟΑΥ. 

Οι καταχρήσεις
Από την έκθεση του γενικού

ελεγκτή το κομμάτι με τις κατα-
χρήσεις έτυχε ιδιαίτερης προσοχής
στον δημόσιο διάλογο που ακολού-
θησε της δημοσίευσης. Ο ΟΑΥ πα-
ραδέχεται πως υπάρχει ζήτημα πλην
όμως αντιμετωπίζει τις καταχρήσεις
από μια διαφορετική σκοπιά από
αυτή του γενικού ελεγκτή. Το πρώτο
επιχείρημα που παρατίθεται είναι
αυτό του χρόνου ζωής του ΓεΣΥ το
οποίο δεν επιτρέπει την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων. Π.χ.
υποστηρίζεται πως για τον Οργα-
νισμό η περίοδος μέχρι την εφαρ-
μογή της Β΄ φάσης του ΓεΣΥ ου-
σιαστικά είναι νεκρός χρόνος που
δεν μπορεί να δώσει μια ολοκλη-

ρωμένη εικόνα. Για την περίοδο
μετά τη Β΄ φάση τα στοιχεία που
έχει ο ΟΑΥ, λέγεται που δείχνουν
μια τάση σταθεροποίησης. Με βάση
επίσημα στοιχεία από τον ΟΑΥ, στο
κομμάτι των καταχρήσεων υπάρ-
χουν δύο διαδικασίες ερευνών. Η
πρώτη είναι η διοικητική διαδικασία
και η άλλη αυτή με ενδεχόμενη
απάτη. Στην πρώτη από ενάρξεως
εφαρμογής του ΓεΣΥ έχουν κατα-
γραφεί 500 περιπτώσεις για τις οποί-
ες έγινε έρευνα και επιβλήθηκαν
διοικητικά πρόστιμα, απλές συστά-
σεις ή χρηματικές ποινές, που ξε-
κινούν από 300 ευρώ και φθάνουν
μέχρι 30.000 ευρώ. Στη δεύτερη
διαδικασία και πιο σοβαρή, ενώπιον
του οργανισμού υπάρχουν οκτώ
περιστατικά, ενώ υπάρχουν και
άλλα επτά για τα οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί η έρευνα των καταγ-
γελιών. Από τα οκτώ περιστατικά
στο ένα ολοκληρώθηκε η διερεύ-
νηση, τερματίσθηκε η σύμβαση
του παρόχου με τον ΟΑΥ και ο φά-

κελος έχει αποσταλεί στην αστυ-
νομία για ποινικές έρευνες. Σε άλλο
ένα το πόρισμα δεν τεκμηρίωσε τις
καταγγελίες που είχαν γίνει και ο
ΟΑΥ προχώρησε σε άρση αναστο-
λής της σύμβασης του παρόχου που
είχε επιβληθεί. Τα υπόλοιπα έξι βρί-
σκονται ακόμα στο στάδιο της διε-
ρεύνησης από λειτουργούς. Σύμ-
φωνα με κάποιες εκτιμήσεις αυτές
οι έξι περιπτώσεις θα οδηγηθούν
σε τερματισμό της σύμβασης των
παρόχων με τον ΟΑΥ, προφανώς
γιατί έχουν εντοπισθεί στοιχεία
που δικαιολογούν το μέτρο. Επίσης,
ο ΟΑΥ έχει ενώπιόν του και τρεις
περιπτώσεις παρόχων η σύμβαση
των οποίων τερματίσθηκε χωρίς
την επιβολή του προσωρινού μέτρου
της αναστολής. Από τα τρία περι-
στατικά το πρώτο αφορά ένα ερ-
γαστήριο το οποίο δεν υπήρχε επει-
δή η Έφορος Κλινικών Εργαστηρίων
του αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας.
Η ίδια περίπτωση αφορούσε και
ένα άλλο εργαστήριο, ενώ η τρίτη

περίπτωση προσωπικό ιατρό, ο
οποίος ήταν εξαφανισμένος, δηλαδή
δεν μπορούσε να εντοπισθεί από
ασθενείς. Στο κομμάτι των διοικη-
τικών προστίμων, οι πλείστες πε-
ριπτώσεις είχαν να κάνουν με λάθη
που παρατηρούνταν κυρίως κατά
την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ
από προσωπικούς ιατρούς. Συγκε-
κριμένα εντοπίσθηκαν επαναλαμ-
βανόμενα λάθη στην καταγραφή
ασθενών που πραγματοποιούσαν
επισκέψεις σε προσωπικούς για-
τρούς, οι οποίοι ασθενείς δεν κα-
τέβαλαν το ποσό συμπληρωμής
επειδή ο γιατρός τούς καταχωρούσε
στο σύστημα ως δικαιούχους χωρίς
συμπληρωμή. Σε μια περίπτωση ια-
τρού, όταν ανακαλύφθηκε η ιστορία,
επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ.
Άλλη μεγάλη κατηγορία διοικητικών
προστίμων αφορούσε επίσης προ-
σωπικούς γιατρούς οι οποίοι, κυρίως
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
απουσίαζαν χωρίς να έχουν ορίσει
αντικαταστάτη τους.

Του ανταποκριτή μας στις 
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Έναν νέο ρόλο για την Ανατολική
Μεσόγειο στο πλαίσιο της ενεργει-
ακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειες αναδεικνύει σε έκθεσή
του το Γερμανικό Ινστιτούτο Διε-
θνών Σχέσεων και Θεμάτων Ασφα-
λείας (German Institute for Inter-
national and Security Affairs), με
έδρα το Βερολίνο, προσθέτοντας
ακόμα μία ψηφίδα στο ευρύτερο
σκηνικό το οποίο «σκότωσε» τις
μεγάλες προοπτικές του αγωγού
EastMed και έφερε στο προσκήνιο
τους σχεδιασμούς για ηλεκτρική
διασύνδεση της χώρας με την Ελ-
λάδα και τη Μέση Ανατολή μέσω,
κυρίως, των EuroAsia και του Eu-
roAfrica Interconnector. Το Ινστι-
τούτο αποτελεί άτυπο συμβουλευ-
τικό όργανο της γερμανικής κυβέρ-
νησης για θέματα εξωτερικής πο-
λιτικής, ενώ οι εισηγήσεις του συχνά
εισακούονται και στις Βρυξέλλες.
Στην έκθεση με τίτλο «Η Ανατολική
Μεσόγειος ως σημείο εστίασης για
την ενεργειακή μετάβαση της Ε.Ε.
– Βαθιά ριζωμένες εχθρότητες και
νέες ευκαιρίες για συνεργασία με-
ταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου»
υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων πως
η Ε.Ε. θα πρέπει να δείξει ξεκάθαρα
στην Τουρκία πως αν εμποδίσει τις
προσπάθειες ηλεκτρικής διασύν-
δεσης της Κύπρου θα αντιμετωπίσει
οικονομικές κυρώσεις, καθώς κάτι
τέτοιο θα υπέσκαπτε τους ενεργει-
ακούς στόχους της Ε.Ε. Ωστόσο,
παράλληλα τονίζεται πως οι έρευνες
για φυσικό αέριο στην Ανατολική
Μεσόγειου θα πρέπει να σταματή-
σουν, πως ο καιρός της επιδίωξης
εύκολου πλουτισμού της Κύπρου
από το φυσικό αέριο έχει παρέλθει
και πως οι ανταγωνισμοί μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, και οι αντα-
γωνισμοί των δύο κοινοτήτων στο
νησί, δεν πρέπει να αφεθούν να
μπουν εμπόδιο στην ενεργειακή
μετάβαση της Ε.Ε. 

Όπως σημειώνεται, αν και το
2014 η Κομισιόν προωθούσε το φυ-
σικό αέριο από την Ανατολική Με-
σόγειο ως εργαλείο απεξάρτησης
από τη Ρωσία, πλέον η πολιτική

της Ε.Ε. για μηδενικές εκπομπές
άνθρακα αναμένεται να προκαλέσει
μείωση της ζήτησης για φυσικό
αέριο μεσοπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα. Γι’ αυτό, προσθέτουν,
«οι εισαγωγές φυσικού αερίου από
την Ανατολική Μεσόγειο δεν θε-
ωρούνται πλέον σχετικές» με τους
στόχους της Ε.Ε. Ο στόχος πλέον
της Ε.Ε. μετατίθεται στη φύλαξη
ενέργειας και τη διασυνδεσιμότητα,
παράγοντες που φέρνουν στο προ-
σκήνιο τις προσπάθειες διασύνδε-
σης της Κύπρου με το ηλεκτρικό

δίκτυο της Ε.Ε. και ενδεχομένως
με αυτά του Ισραήλ και της Αιγύ-
πτου. Η έκθεση όμως δεν θεωρεί
ούτε τους δύο Interconnector πα-
νάκεια, καθώς όπως σημειώνει, η
Ε.Ε. χρηματοδοτεί μόνο τη διασύν-
δεσης Κύπρου - Ελλάδας, και η χρη-
ματοδότηση του καλωδίου που θα
συνδέει την Κύπρο με Αίγυπτο και
Ισραήλ εκκρεμεί. 

Πάντως, ανεξαρτήτως των ει-
σηγήσεων του Ινστιτούτου, το φυ-
σικό αέριο αναμένεται πως θα συ-
νεχίσει να θεωρείται από την Κο-
μισιόν ως πράσινη επένδυση, υπό
όρους και για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα, ως «γέφυρα» για
την ενεργειακή μετάβαση. Όμως
αυτό που ρεαλιστικά μπορούμε να
περιμένουμε είναι μια σταδιακή
αποδέσμευση της Ε.Ε., αλλά και
των εταιριών από την εξόρυξη. Οι
ερευνητές μάλιστα φέρνουν στο
κάδρο και το «πράσινο υδρογόνο»,
το οποίο παράγεται με τη βοήθεια

παράκτιων γεννητριών αιολικής
ενέργειας και το οποίο θα μπορούσε
ενδεχομένως να μεταφέρεται και
μέσω ενός επανασχεδιασμένου
EastMed.

EastMed και... υδρογόνο
Οι συγγραφείς της έκθεσης ει-

σηγούνται στους θεσμούς στην
Ε.Ε. να ενθαρρύνουν διεθνείς εται-
ρίες και τα κράτη της περιοχής να
σταματήσουν τις έρευνες στα ανοι-
χτά της Κύπρου και στο Αιγαίο, σε
μια προσπάθεια διατήρησης –με-
ταξύ άλλων– της σημερινής απο-
κλιμάκωσης. 

Παράλληλα, επισημαίνουν πως
ούτως ή άλλως η Κομισιόν δεν πρέ-
πει να προχωρήσει σε νέες επεν-
δύσεις σε ορυκτά καύσιμα, ειδικά
όσον αφορά τον αγωγό EastMed
και να επικεντρωθεί σε διαδρομές
μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογό-
νου, δίνοντας τέλος σε αφηγήματα
εύκολου πλουτισμού από το φυσικό

αέριο της Κύπρου. Η δεύτερη ει-
σήγηση, σε σχέση με τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, είναι όπως
η Ε.Ε. εκμεταλλευτεί της οικονο-
μικές και περιβαλλοντικές συνθή-
κες σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο
για ν’ ανακατευθύνει τη στρατη-
γική της σε σχέση με τις τρεις χώ-
ρες στις υποδομές ανανεώσιμης
ενέργειας. «Η προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η προώθηση της
ανάπτυξης διασυνδέσεων και πα-
ράκτιας παραγωγής αιολικής ενέρ-
γειας και η παραγωγή ανανεώσιμου
υδρογόνου», προστίθεται. Μάλι-
στα, οι ειδικοί επικαλούνται ακόμα
και σκέψεις που γίνονται σε επί-
πεδο σχεδιασμού πολιτικής στις
Βρυξέλλες «για το κατά πόσο έργα
όπως ο αγωγός EastMed, ένα έργο
που αρχικά προοριζόταν για τη
μεταφορά φυσικού αερίου, θα μπο-
ρούσαν να επανασχεδιαστούν και
να χρησιμοποιηθούν για τη μετα-
φορά πράσινου υδρογόνου».

Τέλος στο φυσικό αέριο ζητούν ειδικοί
Η Ευρωπαϊκή Ενωση να δει την περιοχή της Αν. Μεσογείου ως κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λέει γερμανικό think tank

Οι ερευνητές μάλιστα φέρνουν στο κάδρο και το «πράσινο υδρογόνο», το οποίο παράγεται με τη βοήθεια παράκτιων γεννητριών αιολικής ενέργειας και το
οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταφέρεται και μέσω ενός επανασχεδιασμένου EastMed.

Γκρίζα σύννεφα πάνω από το Γενικό Σύστημα υγείας
Στη γωνιά βρίσκεται ο ΟΑΥ για τα οικονομικά του ΓεΣΥ, με προειδοποιήσεις για αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς

<<<<<<<

Στην έκθεση τονίζεται
πως ο καιρός της 
επιδίωξης εύκολου
πλουτισμού της Κύπρου
από το φυσικό αέριο 
έχει παρέλθει.

Διάλογος 
για Τουρκία

Όσον αφορά τις εντάσεις στην
περιοχή, οι συγγραφείς θεω-
ρούν πως η Ε.Ε. θα πρέπει να ξε-
κινήσει έναν εποικοδομητικό
διάλογο με την Άγκυρα ούτως
ώστε να δημιουργήσει ένα θετι-
κό πολιτικό πλαίσιο για τη δημι-
ουργία των EuroAsia και EuroA-
frica Interconnector, στο πλαίσιο
και των διαλόγων υψηλού επι-
πέδου για το κλίμα. Επισημαί-
νουν ακόμα πως είναι προς το
συμφέρον τόσο της Ε.Ε. όσο και
της Τουρκίας να συντονιστούν,
προσθέτοντας πως και η Τουρ-
κία εξαρτάται από τη συνεργα-
σία με την Ε.Ε., καθώς η χώρα
χρειάζεται επενδύσεις για να
μπορέσει να χτίσει υποδομές
βιώσιμης ενέργειας. Παράλλη-
λα, αν η Τουρκία επιχειρήσει να
εμποδίσει τη δημιουργία των κα-
λωδίων, όπως έγινε με τον Ea-
stMed, τότε θα εμποδίσει τους
σχεδιασμούς της Αιγύπτου και
του Ισραήλ, κράτη με τα οποία
επιδιώκει εξομάλυνση. Η Ε.Ε.,
υπογραμμίζουν, θα πρέπει «να
επιδιώξει μια ξεκάθαρη πολιτική
έναντι της Άγκυρας» καθώς στο
παρελθόν η Τουρκία «υποχώρη-
σε όταν ανέμενε σοβαρές οικο-
νομικές επιπτώσεις ως απάντη-
ση στις επιθετικές τις πολιτι-
κές». Η Ε.Ε. δηλαδή θα πρέπει
να ξεκαθαρίσει πως οι όποιες
αντιπαραγωγικές ενέργειες πα-
ρεμπόδισης της δημιουργίας της
διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας
και Κύπρου θα απαντηθούν με
οικονομικά μέτρα, σημειώνουν.
Ταυτόχρονα, οι δρώντες στην
περιοχή θα πρέπει να εξετά-
σουν το ενδεχόμενο ενός νέου
περιφερειακού μηχανισμού για
την ενεργειακή μετάβαση, κα-
θώς αυτή τη στιγμή το EastMed
Gas Forum (EMGF) αν και επι-
κεντρώνεται όλο και περισσότε-
ρο στην κλιματική αλλαγή, οι
σχέσεις του με την Τουρκία συ-
νεχίζουν να παράγουν εντάσεις.
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Με άσο στο μανίκι
Η είδηση πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει
άσο στο μανίκι του για τις προεδρικές εκλο-
γές και πως έχει ήδη διαβουλευθεί με ΔΗ-
ΚΟϊκούς κύκλους για να στηρίξουν έναν
υπουργό της κυβέρνησης Αναστασιάδη –
όταν η φήμη υποψηφιότητας Παμπορίδη
ήταν διάσπαρτη– κυκλοφόρησε στα πηγα-
δάκια της Λευκωσίας έντονα. Κάποιοι εί-
παν πως το χαρτί ήταν ο Ιωάννης Κασουλί-
δης για να αποφευχθεί η διάσπαση του
κόμματος, άλλοι ο Κωνσταντίνος Ιωάννου
και άλλοι η Ζέτα Αιμιλιανίδου. Κάποιοι κύ-
κλοι πρόταξαν και την Επίτροπο Στέλλα Κυ-
ριακίδου. Κάτι τέτοιο πάντως απορρίπτεται
από τον ΔΗΣΥ. Και ξεκαθαρίζουν πως η
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου ήρθε
για να μείνει. 

••••
Τα αναφωνήματα
Στο πλαίσιο του ήρθε για να μείνει, ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου έχει ήδη ξεκινήσει κύκλο
επαφών με κύριο στόχο να αλλάξει την ει-
κόνα του –που δεν πετά δημοσκοπικά– αλ-
λά και να κερδίσει συμμάχους. Εκτός από
τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνέ-
τρωγε την περασμένη Πέμπτη, είχε και ένα
κοινό γεύμα με τον υπουργό Εξωτερικών
Ιωάννη Κασουλίδη. Όπως μαθαίνει η στή-
λη, ο συναγερμικός πρόεδρος ανακουφί-
στηκε όταν διάβασε τη συνέντευξη του
υπουργού Εξωτερικών στην «Κ», που έθε-
τε ζήτημα αναθεώρησης της πολιτικής των
κυρώσεων και επικέντρωσης στα μέτρα οι-
κοδόμησης εμπιστοσύνης με στόχο να σω-
θεί το Βαρώσι. «Επιτέλους, σοβαρή εξωτε-
ρική πολιτική» φέρεται να αναφώνησε. Θα
πρέπει πάντως να εξηγήσουν και για ποιο
λόγο 4 χρόνια ανέχονταν σιωπηρά τη «μη
σοβαρή εξωτερική πολιτική».

••••
Άλλη κυβέρνηση
Μιλώντας πάντως για εξωτερική πολιτική,
ένας νέος αέρας φαίνεται να επικρατεί
πλέον στο οικοδόμημα του υπουργείου
Εξωτερικών. Σε τέτοιο σημείο που πολλοί
έχουν την αίσθηση πως άλλαξε κυβέρνη-
ση, καθώς νέα πρόσωπα κάνουν πλέον την
εμφάνισή τους. Η πρώτη πάντως συνάντη-
ση του Ιωάννη Κασουλίδη με τους λειτουρ-
γούς, δεν ήταν ιδανική, καθώς η αιχμή της
Φιλίππας Καρσερά προς τους συναδέλ-
φους της για διαρροές που πλήττουν τους
λειτουργούς της Γραμματείας Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων, προκάλεσαν τη δυσφορία του
γενικού διευθυντή του υπουργείου Εξωτε-
ρικών Κορνήλιου Κορνηλίου και οι τόνοι
υψώθηκαν. Την ενόχληση πάντως του
Ιωάννη Κασουλίδη προκάλεσε η κα Καρσε-
ρά, όταν ο Ιωάννης Κασουλίδης εξέφρασε
την πρόθεσή του να βελτιώσει τη σχέση με
τις εδώ πρεσβείες, με τη Φιλίππα Καρσερά
να του απαντά «good luck with that».

••••
Οι καβγάδες στον Λόφο
Η στήλη μαθαίνει πως εκτός από το υπουρ-
γείο Εξωτερικών, δεν είναι όλα ρόδινα
στον Λόφο. Αντιθέτως την προηγούμενη
εβδομάδα όπως μάθαμε υπήρξε έντονος
καβγάς δύο συνεργατών του Προέδρου, με
τον ένα να αποχωρεί από το Προεδρικό
Μέγαρο. Οι δύο συνεργάτες είναι γνωστοί

για το θερμόαιμο του χαρακτήρα τους και
έχουν και στο παρελθόν ανταλλάξει βαριές
κουβέντες. 

••••
Σκάνδαλο των τ/κ περιουσιών
Τα παιδιά προσφύγων μπορεί να αναμέ-
νουν ολόκληρους μήνες να εξεταστεί η αί-
τησή τους για χορηγία κατοικίας ή επίδομα
ανακαίνισης κατοικίας, καθώς όπως λένε
από την αρμόδια υπηρεσία, είναι λίγοι οι
λειτουργοί και δεν φτάνουν, όμως στην
υπηρεσία τ/κ περιουσιών, οι αιτήσεις των
γνωστών και προνομιούχων, εξετάζονται
συνοπτικά και εγκρίνονται αν χρειαστεί και
σε διάστημα λίγων ημερών. Το σκάνδαλο
που αποκαλύφθηκε στην Επιτροπή Προ-
σφύγων, όπου ευκατάστατα πρόσωπα με
κομματικές πλάτες έλαβαν προνομιακά τ/κ

τεμάχια στην Πάφο. Ο ένας δήλωσε άνερ-
γος μάγειρας τη στιγμή που είναι φοιτητής
σε αγγλικό πανεπιστήμιο και ο πατέρας
του έχει ολόκληρη περιουσία. Ο Νίκος
Νουρής επιχείρησε να παραπλανήσει για
ακόμη μία φορά, υποστηρίζοντας πως
ετοιμάζουν κριτήρια για να σταματήσουν
οι στρεβλώσεις ωστόσο τα κριτήρια μπή-
καν σε πολυσέλιδη στρατηγική μελέτη από
το 2016, την οποία μια χαρά καταχώνιασαν
για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους.
Την είδηση ότι κριτήρια μπήκαν, αποκάλυ-
ψε το ΑΚΕΛ κατά τη διάρκεια της Επιτρο-
πής. Μιλώντας πάντως για το τι εκτυλίσσε-
ται στη Βουλή, δεν πέρασαν απαρατήρητοι
οι υψηλοί τόνοι στην Επιτροπή Ελέγχου,
όταν συζητήθηκε ο ΟΑΥ και η έκθεση του
γενικού ελεγκτή. Ο Γιώργος Λουκαΐδης, με
την πληθωρική προσωπικότητά του, αν και
δεν είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

επιχείρησε να βάλει τα πράγματα στη θέ-
ση τους, καταγγέλλοντας τόσο τον Ζαχαρία
Κουλία όσο και τον υπουργό Οικονομικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη ως πολέμιους του
ΓεΣΥ. Ο υπουργός Οικονομικών του αντα-
πάντησε κατά πόσο θεωρεί και τον γενικό
ελεγκτή πολέμιο του ΓεΣΥ, δεδομένου ότι
είχαν την ίδια άποψη, με τον κοινοβουλευ-
τικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ να το αφήνει
αναπάντητο. Στη μάχη πάντως μπήκε και ο
πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορί-
δης, κάνοντας λόγο για γνωστούς σωτήρες
της κοινωνίας που διαγκωνίζονται για το
ποιος θα σκοτώσει το ΓεΣΥ. Αίσθηση προ-
κάλεσε πάντως στα πηγαδάκια, πως η Ει-
ρήνη Χαραλαμπίδου τήρησε αποστάσεις
απ’ όλο αυτό, ρωτώντας μέσω twitter των
Κωνσταντίνο Πετρίδη αν θα έπρεπε βάσει
στοιχείων πληρωμών του ΟΑΥ προς συμ-
βεβλημένους παρόχους να ελέγχονται οι
φορολογικές δηλώσεις και γιατί δεν έγινε
αυτό. Με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη να της
εξηγεί πως ο ΟΑΥ αρνείται να δώσει στοι-
χεία και η ίδια να τον ευχαριστεί. 

Ο αέρας της αλλαγής και τα γεύματα συμμαχίας 
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Δημοσκόπηση και κατάθλιψη
Μια πρόσφατη δημοσκόπηση που ανοίχθη-
κε σε κομματικό γραφείο έφερε κατήφεια
και στον κομματάρχη αλλά και στα τρία στε-
λέχη του που είναι οι μόνοι που φέρονται να
έχουν δει τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με
μία πηγή μου, τα αποτελέσματα δεν ήταν κα-
θόλου ικανοποιητικά για τους παριστάμε-
νους. Αντιθέτως κατέδειξαν ελάχιστη αύξη-
ση ποσοστών για συγκεκριμένο υποψήφιο,
προκαλώντας αρχικά αμηχανία που εξελίχ-
θηκε σχεδόν σε κατάθλιψη. Συμφωνήθηκε
όπως η έρευνα κλειστεί και φυλαχθεί, και
όπως τα αποτελέσματα μείνουν αυστηρά
μεταξύ των παριστάμενων. «Να μη διαρρεύ-
σουν ούτε σε συζύγους, ούτε σε φίλους»
λέχθηκε και όλοι επιφυλάχθηκαν μέχρι την
επόμενη δημοσκόπηση. Η πηγή μου υπο-
στηρίζει ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση
έφτασε στο γραφείο του κομματάρχη σε φά-
κελο και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Την ίδια ώρα σε άλλο κομματάρχη άρχισαν
να φαίνονται κάποια αμυδρά χαμόγελα. Ζε-
στό, κρύο, και ξανά ζεστό ντους. 

Νικόλας και Στέφανος...
Ο Στέφανος Στεφάνου και ο πρίγκιπας Νικό-
λαος ετοιμάζονται για τη νέα, επίσημη πια,
συνάντησή τους με μοναδικό θέμα τις προ-
εδρικές του 2023 και την πιθανότητα συνερ-
γασίας μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Τα επιτελεία
των δύο αρχηγών μελέτησαν όλα τα δεδομέ-
να και τα «θέλω» των δύο κομμάτων αλλά
και δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν, τόσο για
το ΑΚΕΛ όσο και για το ΔΗΚΟ. Κατά τη συ-
νάντηση Στεφάνου-Νικόλα αναμένεται να
τεθούν επί τάπητος όλα τα σενάρια αλλά και
το πιο κρίσιμο στοιχείο, τα ονόματα των πι-
θανών υποψηφίων.  Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη
Φωτούλα μου έλεγε πως μπορεί ο Νικόλας
να «επιμένει στη δική του υποψηφιότητα»,
μετά και την εξουσιοδότηση από το κόμμα
του αλλά θα έχει μαζί του και μια μικρή λίστα
άλλων ονομάτων. Η ίδια επιμένει ότι σε αυτή
την λίστα θα βρίσκεται «ως ρεζέρβα» και το
όνομα του τέως ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη,
παρά το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ το έχει ήδη
απορρίψει, Βεβαία το «επιμένει στη δική

του υποψηφιότητα» είναι σχετικό μαθαίνω
από το καφενείο της Δευτεράς, στο οποίο
συχνάζουν οι (λαλίστατοι) κηπουροί της
Στράκκας. Μάλιστα, ο Κόκος ο και αποκαλού-
μενος «μάστρος της ελιάς» μετά από ένα τε-
ταρτάκι Λοέλ, μετέφερε τον σκεπτικισμό
του οίκου στην περίπτωση που ο Πρίγκιψ
υποστηριχθεί από το ΑΚΕΛ και χάσει. «Δεν
θα έχουμε τρύπα να κρυφτούμε» είπε ροδο-
κοκκινισμένος ο Κόκος. Ίσως γι’ αυτό άρχι-
σαν και οι πρώτες κατ’ ιδίαν συναντήσεις
Πρίγκιπα με μικρό Νίκο, όπως αποκάλυψε
και η «Κ» την Παρασκευή. 

Ρεζέρβες όμως θα υπάρχουν και στη λίστα
του Στεφάνου, σύμφωνα με την κυρία Γιαν-
νούλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα
ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ
και ακόμη περισσότερα. Όπως μου αποκά-

λυψε, ο Στέφανος δέχεται έντονες πιέσεις
να προσθέσει στη μικρή λίστα του και τον τέ-
ως πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου. Μια
έντιμη, συναινετική και συνενωτική πρότα-
ση, όπως λένε, χωρίς να έχουν άδικο. Από
την άλλη, μου ανέφερε ότι από τις μέχρι τώ-
ρα επαφές με τη βάση του ΑΚΕΛ φάνηκε ότι
«με πίεση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός
ακόμα και ο Νικόλας, σε μεγαλύτερο ποσο-
στό απ’ ό,τι αναμενόταν». Ωστόσο, σημεί-
ωσε, δεν είναι σίγουρο εάν αυτό το ποσοστό
θα μπορούσε να δώσει τη νίκη, ειδικά αν
απέναντι βρίσκεται μια επιλογή «σύνθεσης»
στο κυπριακό πρόβλημα.    

Τα ΜΟΕ και η ταϊβανοποίηση 
Μεγάλη είναι η συζήτηση που γίνεται για τα
ΜΟΕ που προωθεί με ένταση ο Ιωάννης Κα-
σουλίδης, με στόχο να σωθεί η Αμμόχωστος

και να επιστρέψει στους νόμιμους κατοίκους
της. Δεν χωρεί αμφιβολία πως πρόκειται όν-
τως για πολύ τολμηρή πρωτοβουλία που κά-
ποιους τους φοβίζει άλλους τους εξοργίζει,
και άλλους τους φέρνει σε αμηχανία, αφού
προνοεί ως αντάλλαγμα για την επιστροφή
της Αμμοχώστου το άνοιγμα του αεροδρομί-
ου της Τύμπου και του λιμανιού της Αμμοχώ-
στου. Βέβαια οι επικριτές των κινήσεων Κα-
σουλίδη για να σωθεί η Αμμόχωστος δεν
προτείνουν εναλλακτική λύση. Ίσως επειδή
την έχουν ξεγράψει, μετά την προσγείωση
στην πραγματικότητα πως δεν ήταν «μπλό-
φα» οι απειλές Ερντογάν; Αντίθεση εξέφρα-
σε και η Instagram influencer Ερατώ Κοζά-
κου Μακρουλή σε ένα διάλειμμα από την
παρασκευή γλυκών του κουταλιού. 

Μεταξύ ΜΟΕ και ταξιδιών ο Sir Kas κατάφε-
ρε και κακοφάνισε την αναπληρώτρια επικε-
φαλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ,
πληρώνοντας την για χρόνια (!) κενή θέση
του διευθυντή στην εν λόγω υπηρεσία. Μη
αντέχοντας πως θα είχε προϊστάμενο η κυ-
ρία Καρσερά (εδώ μετά βίας άντεχε τον Νί-
καρο ως προϊστάμενο), ζήτησε να μετακινη-
θεί στο πιο δημιουργικό πόστο των προξε-
νείων. Θα βοηθήσει έτσι και στον προεκλογι-
κό η μετακίνηση. Ένας πρέσβης μας σε ευ-
ρωπαϊκή χώρα, γνωστός για την πληθωρικό-
τητα του λόγου του, σχολίασε σε
κάποιες whatsapp συζητήσεις: «Αν εννοεί
το ζεύγος το νέο ήθος και την αξιοκρατία,
έτσι, να βάζει τη γυναίκα του ο Νικος σε θέ-
ση που δεν δικαιολογεί η βαθμίδα της και να
μένει υπηρεσία ακέφαλη για χάρη της, φαν-
ταστείτε τι θα γίνει ως πρώτη κυρία». Πάν-
τως, στους διαδρόμους του ΥΠΕΞ λέγεται
πως ο μικρός Νίκος έχασε την ψυχραιμία
του και έστειλε ένα μη ευγενικό sms στον
πρώην μέντορα του Sir Kas. Ψυχραιμία. 

Ο Τσαβούσογλου το πήγε πιο κάτω με τα
ΜΟΕ, ζητώντας την ταϊβανοποίηση του ψευ-
δοκράτους με διαμοιρασμό των εσόδων από
το φυσικό αέριο χωρίς να προηγηθεί η λύση
του Κυπριακού. «Μια συμφωνία για το φυσι-
κό αέριο δεν σημαίνει ‘αναγνώριση’», ανέ-

φερε και έδωσε το παράδειγμα της Ταϊβάν
την οποία όπως είπε «δεν την αναγνωρίζουν
όλοι αλλά όλοι κάνουν εμπόριο και συμφω-
νίες μαζί της».

Εν αναμονή των αντιδράσεων από τις πολιτι-
κές δυνάμεις, στις οποίες σίγουρα θα προ-
στεθεί και η απαραίτητη προεκλογική ουρά,
ο ΥΠΕΞ Κασουλίδης προωθεί τις τελευταίες
ημέρες στην Ε.Ε. τα ΜΟΕ. Τη Δευτέρα θα πα-
ρουσιάσει στον Μπορέλ και Ευρωπαίους
ΥΠΕΞ τα ΜΟΕ και θα ζητήσει την έμπρακτη
στήριξη των Ευρωπαίων. Πολύ σημαντικά,
όπως πληροφορούμαι, θεωρούνται τα ραν-
τεβού με τους ΥΠΕΞ Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο,
και της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ. Ειδι-
κά το ραντεβού με την Αναλένα θεωρείται
καθοριστικό για την προώθηση ή όχι των
ΜΟΕ από την Ε.Ε. Σημειώνεται πως τόσο ο
Μπορέλ όσο και η Ιταλία και κυρίως η Γερμα-
νία είχαν στο παρελθόν τοποθετηθεί υπέρ
της προώθησης ΜΟΕ και νέων ιδεών για
επανεκκίνηση του διαλόγου για το Κυπριακό
αντί των, χωρίς επιτυχία, κυρώσεων κατά της
Τουρκίας που προωθούσε ο ΥΠΕΞ Χριστο-
δουλίδης.

Την Τρίτη 1η Μαρτίου το Εθνικό Συμβούλιο
θα ενημερωθεί επίσημα από τον μεγάλο Νί-
κο για τα ΜΟΕ που προωθεί η κυβέρνηση
μέσω του Ιωάννη Κασουλίδη. Όπως πληρο-
φορούμαι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα πάνε
μανικωμένοι για να τα «πουν» στοχοποιών-
τας τα ΜΟΕ αλλά και την κυβέρνηση και τον
ΔΗΣΥ. Εκείνο που παίζεται είναι εάν κάποιοι
θα αντέξουν να τα κρατούν μέχρι την πρώτη
Μαρτίου ή θα τα πουν πιο πριν.

KOYIΖ: Η διαδικασία για τη διαδοχή του Αρ-
χιεπισκόπου Χρυσοστόμου αναμένεται να
είναι πιο επεισοδιακή και από τις προεδρι-
κές. Κάποιοι επίσκοποι θέλουν τόσο πολύ
τον θρόνο που δεν το κρύβουν με τίποτα και
δεν κρατάνε πια ούτε τα προσχήματα. Επι-
πλέον η αλλαγή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο
θα επηρεάσει στα σίγουρα και πολύ μία υπο-
ψηφιότητα για τις προεδρικές. Ποια; ε, δεν
είναι και πολύ δύσκολο το κουίζ…

Από τον δρόμο προς τον Λόφο, στην πορεία για τον θρόνο

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η οποία
χρειάστηκε να πει το προφανές και
το οποίο όλοι προσπαθούν να κου-
κουλώσουν: πως οι επιθέσεις διανο-
μών φαγητών ενδεχομένως να υπο-
κινούνται από ρατσιστικά και ξενο-
φοβικά κίνητρα. Αυτό ακριβώς
οφείλει πλέον να διορθώσει η κοι-
νωνία. 

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη

Ο Ιωάννης Κασουλίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου συζητούν σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας τα επόμενα βήματα στην εξωτερική
πολιτική αλλά και για το 2023.

Στείλε Νίκο ένα sms στον ακατονόμαστο μην του στείλω και αυτού επιστολή με τον Κληρίδη. 
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Είναι παντού. Στο διπλανό αμάξι, στο απέναντι
διαμέρισμα, στο πίσω γραφείο. Δεν έχει ση-
μασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, αν διαθέτει
πτυχία ή αν τα χνώτα του ταιριάζουν με τα
δικά μας. Όλα αυτά θα σήμαιναν ενδεχομένως
κάτι εάν διακρινόταν μέσα στο πλήθος. Κάποια

περιοδικά και sites της συμφοράς βρήκαν τον τρόπο να
ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Επινόησαν τους «επώ-
νυμους» κι έριξαν στον Καιάδα της ανωνυμίας όλους τους
άλλους. Τους πολλούς, πλην όμως αθέατους χιλιάδες άλλους.
Αλλά εκείνοι, σε πείσμα της επαρχιώτικής μας νοοτροπίας,
συνεχίζουν να καθορίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι αυτής
της μικρής χώρας που υποδύεται το κανονικό κράτος.

Είναι αόρατοι. Γιατί δεν θα τους δεις στα εστιατόρια
που τρώει «όλη η Λευκωσία», ούτε στις πρώτες σειρές των
θεάτρων, ούτε καν στο Twitter των ολίγων και εκλεκτών.
Είναι αόρατοι επειδή πληρώνουν το τίμημα της κανονικό-
τητάς τους, αυτό που οι δημοσκόποι προσδιορίζουν ως
«μέσο όρο». Τα παιδιά τους δεν φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία
και τα σπίτια τους δεν τα φροντίζουν εσωτερικές οικιακοί
βοηθοί. Κοντολογίς, δεν ανήκουν στην κάστα των προνο-
μιούχων. Αυτών που συναγελάζονται με πολιτικούς, δη-
μοσιογράφους, οικονομικούς παράγοντες και παράγοντες
γενικώς. Φυσικά και δεν πρόκειται για μια ομοιογενή μάζα.
Το πάλαι ποτέ προλεταριάτο μετεξελίχθηκε σε μια μεσαία
τάξη πολλαπλών ταχυτήτων, που παλεύει νυχθημερόν για
να διατηρήσει τα κεκτημένα της. Αυτούς που σπουδάζουν
τα παιδιά τους, γιατί από κάπου πρέπει να αγκιστρωθεί η
ελπίδα, αλλά χρόνο με τον χρόνο αισθάνονται τον οικονομικό
κλοιό να γίνεται πιο ασφυκτικός. Αν ακούγαμε τη φωνή
τους, ίσως να γνωρίζαμε περισσότερα για τις υποθηκευμένες
ζωές που τους έλαχαν. Τι πάει να πει «υποθηκευμένη» ζωή;
Αυτή που αγωνίζεται να κρατηθεί όρθια, με αξιοπρέπεια,
χωρίς δεκανίκια. Παιδιά με ένα και δύο πτυχία που πρέπει
να ζήσουν με ένα χιλιάρικο τον μήνα. Με μια σχέση που
θέλει να γίνει οικογένεια, αλλά δεν της βγαίνει ο λογαριασμός
στο τέλος του μήνα. 

Είναι ο κυρίαρχος λαός. Αυτός που έχει τη δύναμη να
ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις, αλλά αφού ψηφίσει
θα επιστρέψει στη γωνίτσα του για ν’ αναλάβουν τη δουλειά
οι «επώνυμοι». Γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα. Γιατί έτσι
γίνονται οι δουλειές, λέει ο κυνικός υποβολέας. Γιατί έτσι
γίνονταν ανέκαθεν οι δουλειές σε αυτό τον τόπο και όποιος
δεν το καταλαβαίνει ας συνεχίσει να βράζει στο ζουμί του.
Κανένας αόρατος άνθρωπος δεν έχει θέση στη μοιρασιά
της εξουσίας. Κανείς τους δεν δικαιούται μία θέση στο
τραπέζι. Οι θέσεις είναι κατειλημμένες από δύο κατηγορίες
«επωνύμων»: αυτών που έχουν τα λεφτά και αυτών που
έχουν τις κομματικές διασυνδέσεις. Γι’ αυτό ο αόρατος άν-
θρωπος γυρνάει την πλάτη στο κομματικό κατεστημένο.
Γιατί αισθάνεται αδύναμος, απογοητευμένος και εξοργι-
σμένος. Κι όσο γιγαντώνεται ο θυμός μέσα του, τόσο πιο
πολύ σωπαίνει. Οξύμωρο, θα μπορούσε να ισχυριστεί
κάποιος. Απαράδεκτο, θα μπορούσε να υπερθεματίσει
άλλος, απαιτώντας από το ανώνυμο πλήθος να κατακλύσει
τους δρόμους σε μαχητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ρε-
αλιστικό, θα σημείωνε και ο κυνικός υποβολέας, καθώς
ξέρει πως η ανάγκη ευνουχίζει εντέλει τον άνθρωπο. Όταν
όμως έρθει ο φουσκωμένος λογαριασμός του ηλεκτρισμού,
δεν θες να τιμωρήσεις κανένα. Μόνο να τον ξοφλήσεις
θέλεις, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Γι’ αυτό τον άνθρωπο συζητούν τον τελευταίο καιρό
όσοι αναζητούν τον κατάλληλο υποψήφιο πρόεδρο που
μπορεί να δώσει τη μάχη και να την κερδίσει. Αλλά ενώ
συζητούν διαρκώς γι’ αυτόν, ενώ τον αναλύουν και τον
ερευνούν, στα μάτια τους παραμένει αόρατος. Αυτός όμως
και μάτια έχει και μνήμη διαθέτει. Και θα στείλει το μήνυμα,
όταν έλθει η ώρα, αλλά τότε ίσως είναι αργά για τον τόπο.
Ας το θυμούνται αυτοί που τους έπεσε ο κλήρος για να
λάβουν τις σοφές αποφάσεις. 

ΥΓ. Αυτές οι σκέψεις γεννήθηκαν, όταν άκουσα τον Αβέρωφ
Νεοφύτου να δηλώνει με αυταρέσκεια «έχουμε το ηθικό πλεο-
νέκτημα». Απευθυνόταν σε νυν και πρώην υπουργούς, βου-
λευτές, δημάρχους, επιτρόπους και μέλη της ηγεσίας του ΔΗ-
ΣΥ, οι οποίοι μαζεύτηκαν για να βάλουν όλοι ένα χεράκι στις
επικείμενες προεδρικές εκλογές.

Ο αόρατος
άνθρωπος

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τα τελευταία δύο χρόνια τούς ανασύραμε
από την αφάνειά τους και τους επιτρέψαμε
να κυκλοφορούν στις πρώτες ειδήσεις της
επικαιρότητας. Η πανδημία μάς ανάγκασε
να στρέψουμε το βλέμμα μας στα γερα-
σμένα τους πρόσωπα και να τους εντάξουμε

πανηγυρικά στην κατηγορία των ευπαθών. Γνοιαστήκαμε
τάχα μου γι’ αυτούς, επιδείξαμε την πρόσκαιρη ευαισθησία
μας, ενίοτε την περιφέραμε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, με τη συνοδεία θλιβερών φωτογραφιών και
σπεύδαμε να πληκτρολογήσουμε την απουσία κρατικής
πρόνοιας για την τρίτη ηλικία, προκειμένου να εκτονώ-
σουμε την κοινωνική μας παρέμβαση. 

Κάθε φορά ωστόσο που πέθαινε ένας γέρος από κορωνοϊό
και ο θάνατος του ανακοινωνόταν στα δελτία ειδήσεων
με τη φοβερή προσθήκη των υποκείμενων νοσημάτων,
ενδόμυχα –ας είμαστε επιτέλους ειλικρινείς– νιώθαμε πως
η απώλεια δεν ήταν τόσο «τραγική» αφού «έτσι κι αλλιώς
τα χρόνια τους ήταν μετρημένα». Η μοναξιά τους, ο φόβος
τους, η θλίψη και η ανημποριά τους μας συγκινούσε από
απόσταση, χωρίς επί της ουσίας να μας συνταράξει τόσο,
ώστε να μετατοπίσει τις εφησυχασμένες μας βεβαιότητες
και τις επιδερμικές μας προσεγγίσεις. Διότι προφανώς επι-
λέγαμε να γαντζωνόμαστε από την ψευδαίσθηση ότι τα
γηρατειά είναι κάτι που συμβαίνει σ’ αυτούς, λες και
πρόκειται για κάποια ασθένεια και όχι τη φυσική πορεία
των πραγμάτων. Και σύντομα, όταν η πανδημία θα περάσει
σε δεύτερη μοίρα στην ειδησεογραφική επικαιρότητα, θα
τους αλλάξουμε και πάλι κατηγορία και θα τους επανα-
φέρουμε εκεί που τους είχαμε πάντα καταχωρημένους.
Στο περιθώριο της κοινωνίας. Πολίτες τρίτης κατηγορίας.
Ξοφλημένη γενιά, χωρίς καμία χρησιμότητα πλέον. Και
θα γίνουμε και πάλι απρόθυμοι να γνοιαστούμε γι’ αυτούς
και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια,
θλιβερά ανίκανοι να αντιληφθούμε πως στη θέση τους θα
βρισκόμαστε πολύ πιο σύντομα από ό,τι το υπολογίζουμε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε και για
την οποία έχουμε όλοι μας σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Ο
ηλικιακός ρατσισμός που πλήττει τους ηλικιωμένους μας
είναι η χειρότερη μορφή ρατσισμού που μας χαρακτηρίζει,
γιατί προδίδει πόση ανθρωπιά έχουμε χάσει προκειμένου
να παριστάνουμε πως έχουμε γίνει κάτι. Και αυτό το κάτι
που γίναμε μας αποτρέπει να αναγνωρίζουμε τη σοφία
που κουβαλούν τα γηρατειά και τα διδάγματα που κρύβουν
οι χαρακιές των γερασμένων προσώπων, ώστε να σπεύσουμε
να τα φροντίσουμε όπως τους αξίζει και όχι να τα περι-
θωριοποιούμε ελαφρά τη καρδία.

Αυτές οι μορφές όμως κάτι λέγουν, όπως έγραψε κάποτε
ο Διαμαντής και όσο δεν γνοιαζόμαστε να διαβάσουμε
αυτό το κάτι, θα συνεχίσουμε να πελαγοδρομούμε μέσα
στην πλάνη που συντηρεί την ψευδαίσθηση ότι καταφέραμε
να μάθουμε ποιοι είμαστε και ποιοι πραγματικά υπήρξαμε.
Και ίσως ο λόγος που δεν ξέρουμε πού πάμε και τι επι-
διώκουμε να είναι η έλλειψη αυτής της γνώσης, η οποία
βρίσκεται συμπυκνωμένη στα γερασμένα σώματα των
ηλικιωμένων μας, τα οποία, αντί να τα εξερευνούμε με
ευλάβεια, τα ρίχνουμε στο περιθώριο συνυπογράφοντας
την κρατική αδιαφορία απέναντί τους. Είναι όμως επιτέλους
καιρός να κατανοήσουμε πέντε βασικά πράγματα και να
καταλάβουμε πως τις καλογυαλισμένες Μερσεντές με τις
οποίες κυκλοφορούμε επιδεικνύοντας την «επιτυχημένη»
μας πορεία, δεν τις οφείλουμε στα πτυχία ή στα περι-
σπούδαστα προσόντα μας αλλά στις γιαγιάδες και τους
παππούδες μας, που κουβαλούσαν στους ώμους τους καυ-
σόξυλα, προσπαθώντας να επιβιώσουν σε σκληρές εποχές
και να φτιάξουν με τα λιγοστά μέσα που διέθεταν μια ζωή
πλέρια. Κι αν αυτό συνεχίσει να μας διαφεύγει τότε όταν
φτάσουμε στην ηλικία τους η μοναξιά και η θλίψη θα
είναι σαφώς χειρότερη από τη δική τους, γιατί σε μας θα
συνοδεύεται από την παντελή απουσία βαθύτερου νοήματος
και ταπεινής πίστης σε κείνο που μας υπερβαίνει. Οι συν-
θήκες μέσα στις οποίες επιτρέπουμε να ζει ένας ηλικιωμένος
σ’ αυτή τη χώρα, χωρίς καμία κρατική φροντίδα και ου-
σιαστική πρόνοια, και σ’ ένα απαράδεκτο κοινωνικό απο-
κλεισμό, ένα πράγμα μαρτυρούν: Πως βρισκόμαστε όλοι
σε λάθος δρόμο και σε πλήρη άγνοια της λανθασμένης
μας πορείας.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Ενα κράτος στον γύψο, ανύ-
παρκτο και απόν από τις
διεργασίες στην Ε.Ε. Είναι
το λιγότερο που μπορεί να
ειπωθεί, για το υπουργείο
Εξωτερικών της Κυπριακής

Δημοκρατίας, τους έξι Κυπρίους ευρωβου-
λευτές και τα πολιτικά κόμματα, εάν κάποιος
διαβάσει το ψήφισμα της Επιτροπής Πο-
λιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, το οποίο συνεχίζει τον διασυρμό
της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα χρυσά
διαβατήρια, επιστρατεύοντας –αυτή τη
φορά–λανθασμένα στοιχεία. Στοιχεία, που
θα έπρεπε να οδηγήσουν σε παρεμβάσεις
της πολιτειακής και πολιτικής μας ηγεσία,
κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. 

Κατά συνέπεια, το ψήφισμα εγκρίθηκε
την περασμένη Τρίτη με 61 ψήφους υπέρ,
3 εναντίον και 5 αποχές και εκφραζει «ικα-
νοποιηση» για τις διαδικασιες επι παραβασει
που κινησε η Κομισιόν εναντίον της Κυπρου
(και της Μαλτας), σχετικα με τα χρυσά δια-
βατήρια, καλώντας μάλιστα την Ε.Ε. «να
επιταχυνει αυτες τις διαδικασιες», κάτι

που θα μπορούσε κάλλιστα να εκληφθεί
ως «φλερτ» με την παραπομπή των δύο
χωρών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ωστόσο, η θέση της Επιτροπής Πολι-
τικών Ελευθεριών βασίζεται σε λανθασμένα
στοιχεία που αναφέρουν ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία συνεχίζει να εξετάζει «επί του
παρόντος» αιτήσεις για χρυσά διαβατήρια
«που υποβλήθηκαν πριν από τον Νοέμβριο
του 2020». Αν και η κυπριακή κυβέρνηση
τα έκανε θάλασσα με τα χρυσά διαβατήρια
–και γι’ αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβο-
λία– ο ισχυρισμός ότι συνεχίζει να εξετάζει
αιτήσεις χρυσών διαβατηρίων είναι ψευδής
και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για
τη σκοπιμότητα που ενδεχομένως εξυπη-
ρετείται σ’ ένα ψήφισμα της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, της Ευρωβουλής.
Όπως έχει γνωστοποιηθεί από το περα-
σμένο καλοκαίρι, ο γενικός εισαγγελέας
Γιώργος Σαββίδης απέστειλε επιστολή προς
την Κομισιόν, ενημερώνοντάς την εμπρό-
θεσμα (σ.σ. εντός της προθεσμίας δύο μη-
νών από την αποστολή αιτιολογημένης
γνώμης της Ε.Ε.), ότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία τερμάτισε οριστικά και ολοκληρω-
τικά το προβληματικό πρόγραμμα εμπο-
ρευματοποίησης ευρωπαϊκών ιθαγενειών
και ότι έκτοτε δεν εξετάζει καμιά αίτηση.
Τελεία και παύλα, όπως θα έλεγε και ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης.

Παρά την επίσημη ενημέρωση της Κο-
μισιόν, 500 μέτρα πιο κάτω, στο κτίριο της
Ευρωβουλής, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευ-
θεριών εμφανίζεται ν’ αγνοεί τον τερμα-
τισμό του κυπριακού προγράμματος χρυσών
διαβατηρίων. Και ως εκ τούτου, έβαλε την
Κυπριακή Δημοκρατία στο απόσπασμα
και την εκτέλεσε, στο πλαίσιο του ψηφί-
σματος που εξέδωσε, υποστηρίζοντας ότι
συνεχίζει να εξετάζει αιτήσεις για χρυσά
διαβατήρια, που υποβλήθηκαν πριν από
τον Νοέμβριο 2020. Αναμφισβήτητα, η
θέση αυτή εκθέτει την Επιτροπή Ελευθε-
ριών και την Ευρωβουλή γενικότερα, που
εξέδωσαν ένα ψήφισμα με ψευδή ή έστω
λανθασμένα στοιχεία. 

Περισσότερο όμως εκτεθειμένοι είναι
το ΥΠΕΞ και οι έξι Κύπριοι ευρωβουλευτές,
που προφανώς δεν πήραν είδηση και δεν

κούνησαν το δαχτυλάκι τους για να διορ-
θώσουν τα στοιχεία αυτά, πριν εγκριθεί
το ψήφισμα από την Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών. Μεγαλύτερη δε ευθύνη έχει
ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λουκάς Φουρ-
λάς, ο οποίος είναι ο μοναδικός Κύπριος
ευρωβουλευτής που είναι αναπληρωματικό
μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.
Ο κ. Φουρλάς είχε λάβει το προσχέδιο ψη-
φίσματος από τις 9 Νοεμβρίου 2021 και –
εάν έμπαινε στον κόπο να το διαβάσει–
θα είχε μπροστά του τρεις και πλέον μήνες
για να εκδηλώσει αντίδραση και να διορ-
θώσει τα λανθασμένα στοιχεία. Δεν το
έπραξε, όπως δεν το έπραξαν το υπουργείο
Εξωτερικών και οι λοιποί πέντε Κύπριοι
ευρωβουλευτές. Όλοι αυτοί έχουν υπο-
χρέωση να είναι ενήμεροι για όσα ζητήματα
αφορούν στην Κύπρο. Πόσω μάλλον όταν
το κράτος διασύρεται με ψευδή ή έστω
λανθασμένα στοιχεία, ενός ψηφίσματος,
το οποίο ήταν αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Ευρωβουλής –ως προσχέδιο– εδώ και
μήνες…

Εάν λοιπόν η κυπριακή πολιτειακή και

πολιτική ηγεσία υπνώττουν και δεν μπο-
ρούν να υπερασπίσουν την Κυπριακή Δη-
μοκρατία και την αφήνουν να δέχεται σφα-
λιάρες στη βάση λανθασμένων στοιχείων
εντός της Ε.Ε., τότε τι μπορεί να πει κανείς;
Και τι να αναμένει από ένα κράτος, το
οποίο αρχικά αποφάσισε να επενδύσει
στην πολιτική των κυρώσεων κατά της
Τουρκίας και μετά αποφάσισε να «περάσει»
στην πολιτική των όποιων ΜΟΕ; Και στις
δύο περιπτώσεις χωρίς κανένα σχεδιασμό
και καμιά στρατηγική σε εθνικό επίπεδο
και χωρίς καμιά προηγούμενη διαπραγ-
μάτευση με τους τους Ευρωπαίους εταίρους.
Έτσι θα σώσουμε το Βαρώσι; 

Σημείωση: Μετά το ψήφισμα που υιοθετή-
θηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθε-
ριών, οι Κύπριοι ευρωβουλευτές και το ΥΠΕΞ
τρέχουν πλέον για να διορθώσουν τα λανθα-
σμένα στοιχεία για τα χρυσά διαβατήρια, πριν
το ψήφισμα εγκριθεί και από την ολομέλεια
της Ευρωβουλής τον προσεχή Μάρτιο. 

Χρυσά διαβατήρια, αργυρό ΥΠΕΞ, χάλκινοι ευρωβουλευτές 
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ
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xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Π όσοι αλήθεια θυμούνται ακόμα την πρώτη
επίσκεψη στην Κύπρο του ΖοσέπΜπορέλ
υπό την ιδιότητα του ύπατου εκπρόσω-

που της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής,
τον Ιούνιο 2020; Τότε που η κυβέρνηση, έχοντας
ως σημαία τις κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία,
αγνόησε πλήρως το Κυπριακό και τις προσπά-
θειες λύσης, και εστίασε μόνο στις γεωτρήσεις
της Τουρκίας στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυ-
πριακή ΑΟΖ. Τότε, που ενώ ο κ. Ακιντζί ήταν
ακόμα στην τουρκοκυπριακή ηγεσία, η κυβέρ-
νηση φρόντισε να αγνοηθεί η τουρκοκυπριακή
κοινότητα και επέλεξε να πάρει τον κ. Μπορέλ
βόλτα με το ελικόπτερο να δει τη δράση της
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Βλέπετε τότε,
δεν υπήρχε χώρος για μέτρα οικοδόμησης εμ-
πιστοσύνης (ΜΟΕ), ούτε για προσπάθειες λύσης
του Κυπριακού. Η προμετωπίδα της κυβερνη-
τικής στρατηγικής ήταν οι κυρώσεις. Η κριτική
τότε για παραγκωνισμό του Κυπριακού και ανε-
δαφικές προσπάθειες κυρώσεων έμεναν στο
περιθώριο, ενώ οι επιπτώσεις της στρατηγικής
αυτής δεν έφταναν ποτέ σε συζήτηση στη δη-
μόσια σφαίρα. 

Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση Αναστασιάδη
κάνει στροφή 180 μοιρών και μέσω του νυν
ΥΠΕΞ κ. Κασουλίδη ανακοινώνει ότι αφήνει
την προσπάθεια για κυρώσεις στην άκρη και
προχωρεί με προσπάθειες για ΜΟΕ. Δύο χρόνια
μετά και το Κυπριακό είναι σε τέλμα, η Τουρκία
συνέχισε τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
η Κύπρος ήρθε σε ρήξη με τους εταίρους της
στην Ε.Ε., και όπως ομολογούν κυβερνητικοί
παράγοντες, έχασε την αξιοπιστία της διεθνώς.
Κάπου εδώ αναρωτιέται κανείς: γιατί όλο αυτό;
Για να φτάσουμε στη δυσμενέστερη αυτή θέση;

Ο κ. Κασουλίδης στη συνέντευξή του στην
Καθημερινή της Κυριακής (13/02), αν και τόνισε
ότι η εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει αναλόγως
προσώπου, έδωσε ενδείξεις για το μέγεθος της
ζημιάς που έφερε η στρατηγική κυρώσεων. Μί-
λησε για «αναθεώρηση πολιτικής κυρώσεων»,
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν εταίροι μας που
δεν τις επιθυμούν, περιέγραψε την πλήρη
αλλαγή πλεύσης στο Υπουργείο, ενώ αναφέρ-
θηκε σε «αλλαγή κλίματος» σε διεθνές επίπεδο,
σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η αλλαγή
προσώπου στο ΥΠΕΞ ως κάτι εξαιρετικά ση-
μαντικό.

Ενώ ο κ.Κασουλίδης όμως όντως δικαιούται
να επικαλείται την αλλαγή, το ίδιο δεν ισχύει
για την κυβέρνηση που πρέπει να απαντήσει
για τις ευθύνες της απέναντι στις εξελίξεις.Στις

τοποθετήσεις του, ο εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ κ.
Δημητρίου απέφυγε να απαντήσει τι ουσιαστικά
σηματοδοτεί η αναθεώρηση στρατηγικής κυ-
ρώσεων, αποφεύγοντας να μιλήσει για τις χα-
μένες ευκαιρίες και επιπτώσεις αυτής της στρα-
τηγικής. Πώς περιμένουμε όμως η κοινωνία να
προχωρήσει όταν μια κυβέρνηση θεωρεί ότι
μπορεί τη μία μέρα να μιλά διθυραμβικά για
τις προοπτικές κυρώσεων, να καθιστά το θέμα
σημαία της για τρία χρόνια, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται πολιτικά, και την άλλη να λέει ότι ανα-
θεωρεί τη στρατηγική της, χωρίς διάθεση λο-
γοδοσίας; Χωρίς να κληθεί να εξηγήσει, να ανα-
πτυχθεί μια υγιής συζήτηση για το πού πήγαμε
λάθος, ποιες εκτιμήσεις διαψεύστηκαν, και
γιατί η αναθεώρηση είναι αναγκαία. Με το να
κρύβουμε τα θέματα κάτω από το χαλί ή να
προσπαθούμε να τα φορτώσουμε σε ένα άτομο,
δεν μπορεί να πάει μια κοινωνία μπροστά. Εξάλ-
λου, ακόμα και αν ακολουθήσουμε τον συλλο-
γισμό της τόσο βαρύτατης ευθύνης του τέως
ΥΠΕΞ κ. Χριστοδουλίδη, τότε τίθενται ακόμη
πιο σοβαρά ερωτήματα για την κυβέρνηση και
το κυβερνών κόμμα. Ακολουθούσε ο κ. Χρι-
στοδουλίδης τόσο καιρό αυτόνομη ατζέντα και
αυτοί σιωπούσαν; Αν υπήρχε θέμα με τη στρα-
τηγική κυρώσεων και τα αποτελέσματά της,
τότε αναμφίβολα η παύση του τέως ΥΠΕΞ θα
έπρεπε να ερχόταν εδώ και καιρό. Αντ’ αυτού,
όχι μόνο ο ίδιος αλλά και η πολιτική του (ως
πολιτική της κυβέρνησης) είχαν την πλήρη δη-
μόσια στήριξη του ΠτΔ και του ΔΗΣΥ, ενώ ο
μόνος λόγος τερματισμού της θητείας του κ.
Χριστοδουλίδη ήταν η διασφάλιση της εσω-
κομματικής συνοχής και οι προεκλογικές δια-
φωνίες με τον κ. Νεοφύτου – και όχι η πολιτική
που ακολουθούσε. 

Μια κυβέρνηση με στοιχειώδη υπευθυνότητα,
όταν ομολογεί ότι αλλάζει στρατηγική σε τέτοιο
βαθμό, δεν μπορεί ν’ αποφεύγει τη δημόσια
συζήτηση για το τι οδήγησε σε αυτή την αλλαγή.
Το ίδιο ισχύει και για το κυβερνών κόμμα που
θέλει να συνεχίσει στην εξουσία και να μας
πείσει ότι «δεν κρύφτηκε στα δύσκολα». Χωρίς
απαίτηση για λογοδοσία είναι πολύ εύκολο να
μιλούν κάποιοι για «ηθικά πλεονεκτήματα»,
ακόμα και αν μπροστά στην ολοκληρωτική κα-
τάρρευση της θεμελιώδους στρατηγικής τους
στα μείζονα θέματα της χώρας δεν ήταν καν
στοιχειωδώς ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο
που εκπροσωπούν. 

Η κα Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πολιτική αναλύτρια.

Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Ζητείται λογοδοσία

stavros.christodoulou@gmail.com

Καημένη
τρίτη ηλικία

Ισραηλινοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με Παλαιστίνιους μετά από διαδήλωση στο
κέντρο της πόλης της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη. 
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Α ς πούμε ότι έχεις σπουδάσει
φιλολογία στη Φιλοσοφική.
Το γνωστικό σου πεδίο δεν

έχει την αίγλη που είχε κάποτε.
Μέχρι πριν από δύο δεκαετίες, η
Φιλολογία ήταν από τις «ακριβό-
τερες» πανεπιστημιακές σχολές
μας, ακριβότερες σε «μόρια» ει-
σαγωγής, απαιτήσεις και κόπο.
Δεν είναι πια. Λογικόν. Η φιλολο-
γία είναι μελέτη της λογοτεχνίας
και ο κόσμος μας ενδιαφέρεται
περισσότερο για τα αισθήματα
της φάλαινας από τα αισθήματα
του Κάπτεν Αχαμπ στον «Μόμπι
Ντικ» του Μέλβιλ.

Εσύ όμως αγαπάς τη λογοτε-
χνία, αγαπάς και τη γλώσσα σου
και θέλεις να συνεχίσεις τις σπου-
δές σου με κάποιον απ’ τους νε-
οέλληνες συγγραφείς. Είναι ο Εμ-
μανουήλ Ροΐδης. Αιρετικός, είρων,
μοναδικό ύφος ελληνικών, ένα
βλέμμα καυστικό σαν τη δύναμη
οξέος. Ο Ροΐδης συνομιλούσε με
την Ελλάδα του τέλους του 19ου
αιώνα, όμως διαπιστώνεις ότι οι
περισσότερες σκέψεις του αγγί-
ζουν τη δική σου εμπειρία. Το αρ-
χείο του μπορείς να το βρεις στον
ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών.

Εκεί η μηχανή αναζήτησης σε
ρωτάει: «Μήπως εννοούσατε Ρο-
μίδη;». Ή μήπως Ρομίλντα; Πατάς
«Ρομίδη» στον ιστότοπο της Ακα-
δημίας και σου βγαίνουν τα έργα
του Ρομίδη, που είναι ο Ροΐδης σε
επιμέλεια κάποιου Πετρόκκικινου,
που είναι ο επιμελητής του, Πε-
τροκόκκινος. Δυστυχώς, κάπως
έχουν τα πράγματα. Στον ιστότοπο
της Ακαδημίας ο Ροΐδης αναγρά-
φεται ως Ρομίδης.

Ως εδώ όλα κυλούν απαλά.
«Ηταν η ζέστη, τα λόγια του πα-
πά». Φταίει και το πληκτρολόγιο.
Ζητάς πρόσβαση στη βιβλιοθήκη
της Ακαδημίας Αθηνών, κατόχου
του αρχείου του Εμμανουήλ Ρο-
μίδη, ή Ροΐδη. Μαθαίνεις ότι από
το αρχείο λείπουν δέκα ντοσιέ,
κατ’ εκτίμηση τα δύο τρίτα. Πού
βρίσκονται; Δεν είσαι ντετέκτιβ.
Ας είναι και το ένα τρίτο. Πλην
όμως, μαθαίνεις ότι για να έχεις
πρόσβαση ακόμη και σε αυτό χρει-
άζεσαι άδεια από τον γενικό γραμ-
ματέα της Ακαδημίας, τον κ. Ζε-
ρεφό. Και αυτός την αρνείται.

Τις πληροφορίες τις αντλώ από
το τελευταίο τεύχος της επιθεώ-
ρησης Athens Review of Books.

Είναι η περιπέτεια του εκδότη
της και μελετητή του Εμμανουήλ
Ροΐδη, του Μανώλη Βασιλάκη. Εν-
νοείται ότι το ζητούμενο δεν είναι
η περιπέτεια ενός μελετητή. Το
ζητούμενο είναι η τύχη του έργου
ενός από τους σημαντικότερους
συγγραφείς της νεοελληνικής
γραμματείας. Και ο κίνδυνος να
πεθάνει από ασφυξία.

Εξόριστοι απ’ την εκπαίδευση,
οι νεοέλληνες κλασικοί αναζητούν
οξυγόνο ζωής στο έργο των ερευ-
νητών. Στους συνεπείς αναγνώ-
στες τους. Σ’ αυτούς απευθύνονται
τα λεγόμενα πνευματικά μας ιδρύ-
ματα. Η Ακαδημία Αθηνών έχει
παραλάβει το αρχείο του Εμμα-
νουήλ Ροΐδη από τον ανιψιό του
Α. Ανδρεάδη από τη δεκαετία του
τριάντα. Οχι μόνο δεν φρόντισε
να το ψηφιοποιήσει ώς σήμερα,
αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει τα
δύο τρίτα του. Δέκα ολόκληρα
ντοσιέ, προφανώς στο έλεος των
ακάρεων και των τρωκτικών.

Δεν χρειάζεται ανδρεία Καραϊ-
σκάκη για να διατηρηθεί η συνοχή
της εθνικής μας συνείδησης. Η
σημερινή παλικαριά είναι η αν-
δρεία της παιδείας μας. Η απα-

ξίωσή της είναι ανανδρία. Η ανε-
πίτρεπτη τσαπατσουλιά με την
οποία η Ακαδημία Αθηνών αντι-
μετωπίζει το έργο του Εμμανουήλ
Ροΐδη δεν είναι απλή αμέλεια.
Είναι κακούργημα κατά της εθνι-
κής μας κληρονομιάς.

Γιατί δεν έχουν ψηφιοποιήσει
το αρχείο του; Γιατί το αρχείο του
δεν είναι ανοιχτό στους μελετητές
του; Πού βρίσκονται εκείνοι οι
δέκα φάκελοι; Μια υπόθεση που
αναδεικνύει το πρόβλημα της σύγ-
χρονης Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι
να κηρύξουμε ιερό πόλεμο για
την περικεφαλαία του Κολοκο-
τρώνη, όμως η αξία του έργου των
πνευματικών δημιουργών μας μάς
αφήνει αδιάφορους.

Δεν είναι απαραιτήτως κακό.
Απλώς είναι καταστροφικό. Ιδι-
αίτερα όταν η αδιαφορία διαβρώ-
νει τα αντανακλαστικά πνευμα-
τικών ιδρυμάτων όπως η Ακαδη-
μία. Ο Ροΐδης πέθανε για πρώτη
φορά όταν ο Ντάρελ οικειοποι-
ήθηκε την «Πάπισσα Ιωάννα».
Ζει τον δεύτερο θάνατό του. Λες
και το είχε προβλέψει στο κείμενό
του: «Ακαδημία χωρίς ακαδημαϊ-
κούς».

Ρομίδης ή Ροΐδης. Ακαδημία χωρίς ακαδημαϊκούς
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η αμφισβήτηση από
την Τουρκία της ελ-
ληνικής κυριαρχίας
επί των ανατολικών
νήσων του Αιγαίου
δεν ήταν κεραυνός

εν αιθρία, αλλά κλιμάκωση απαι-
τήσεων που άρχισε σταδιακώς να
διατυπώνει η Αγκυρα. Εκείνο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι
η Τουρκία φαίνεται να ακολουθεί
διιστάμενη και κατά ορισμένους
αντιφατική πολιτική, με αποδιορ-
γανωτικές ενίοτε συνέπειες – και
όχι μόνον για τη χώρα μας.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από
την τελευταία επίσκεψη του προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην
Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2017,
όταν κατά τη συνομιλία του με
τον Ελληνα ομόλογό του κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλο –ενώπιον της
τηλεοράσεως– αναφέρθηκε στην
ανάγκη «επικαιροποιήσεως» της
Συνθήκης της Λωζάννης, διότι στη
διάρκεια των 94 χρόνων που είχαν
περάσει από την υπογραφή της
«άλλαξαν πολλά».

Την περασμένη Τετάρτη ο κ.
Ερντογάν επικαλέσθηκε τη Συν-
θήκη της Λωζάννης για να τονίσει
ότι η Αγκυρα δεν θα παραμείνει
σιωπηλή «για τις στρατιωτικές
δραστηριότητες που πραγματο-
ποιούνται κατά παράβαση των
συμφωνιών στα νησιά με αποστρα-
τιωτικοποιημένο καθεστώς», ισχυ-
ριζόμενος ότι «το θέμα των νησιών
είναι αμφιλεγόμενο» και προειδο-
ποιώντας ταυτοχρόνως ότι η Τουρ-
κία θα το φέρει «στο υψηλότερο
επίπεδο».

Βεβαίως, είναι άλλο πράγμα η
«επικαιροποίηση» της Συνθήκης
της Λωζάννης που πρότεινε ο κ.
Ερντογάν το 2017 και εντελώς δια-
φορετικός ο ισχυρισμός ότι το κα-
θεστώς των νήσων του Ανατολικού
Αιγαίου είναι «αμφιλεγόμενο».
Αλλά η διπλωματία ουδέποτε υπήρ-
ξε «μονόδρομη διαδικασία», όπως

πιστεύουν ορισμένοι.
Βεβαίως η άμεση αντίδραση

των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου
και της Ε.Ε., που απέρριψαν με
τον κατηγορηματικότερο τρόπο
την απειλή αμφισβητήσεως της
ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά
του Αιγαίου από την Αγκυρα ικα-
νοποίησε την ελληνική πλευρά.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Τουρ-
κία δεν θα εντείνει τις προσπάθειές
της για αφοπλισμό των νήσων.

Ηδη πριν από την τελευταία
τοποθέτηση του κ. Ερντογάν, ακό-
μη και μία επιπόλαιη ανάγνωση
της δεύτερης επιστολής που κα-
τέθεσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος
της Τουρκίας στον ΟΗΕ τον Οκτώ-
βριο του 2021 καθιστά σαφές ότι
η Αγκυρα έχει προετοιμασθεί επι-
μελώς για μία μακροχρόνια νομική
μάχη στο πλαίσιο του Διεθνούς
Οργανισμού. Το θέμα αποστρα-
τιωτικοποιήσεως ελληνικών νήσων
έχει εγερθεί για να παραμείνει στο
τραπέζι.

Οι κρίσεις Ελλάδος και Τουρκίας
δεν έλειψαν από το 1950 και ορι-
σμένες εξ αυτών θα ήταν δυνατόν
να οδηγήσουν σε στρατιωτική
αναμέτρηση. Αλλά εντέλει με πρω-
τοβουλία σε ανώτατο επίπεδο
επήρχετο μία, έστω παροδική,
εκτόνωση.

Την κρίση του 1987 ακολούθησε
η συνάντηση Ανδρέα Παπανδρέου
και Τουργκούτ Οζάλ στο Νταβός
της Ελβετίας. Την κρίση των Ιμίων
ακολούθησε, τον Ιούλιο του 1997,
υπογραφή από τους πρωθυπουρ-
γούς Κώστα Σημίτη και Σουλεϊμάν
Ντεμιρέλ Κειμένου Γενικών Αρχών,
που αναφερόταν «στον σεβασμό
στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα
και ενδιαφέροντα της κάθε χώρας
στο Αιγαίο». Εξαίρεση αποτέλεσε
η τελευταία κρίση στο Αιγαίο, την
οποία ακολούθησε ένας διάλογος
κωφών σε διπλωματικό επίπεδο.
Με αποτέλεσμα την εισαγωγή μιας
ακόμη απαιτήσεως της Τουρκίας.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Υ πάρχουν άνθρωποι που η λέ-
ξη «πατρίδα» τους φοβίζει,
η λέξη και μόνο. Ποια η αιτία

του φόβου; Μάλλον η απειλή του
εθνικισμού, ο εφιάλτης της πα-
τριδοκαπηλίας, ο φασιστικός σω-
βινισμός. Φοβίζει, επίσης, και το
ενδεχόμενο του οιηματικού απο-
μονωτισμού, οι δεσμεύσεις και οι
περιορισμοί που συνοδεύουν το
ανήκειν, ο εγκλεισμός σε στενούς
ορίζοντες, οι επιβεβλημένοι εν-
δεχομένως έλεγχοι των ατομικών
προτιμήσεων τόπου εγκατάστα-
σης.

Πρωταρχικά, όμως, και αυτο-
νόητα, όλοι, αναντίρρητα, ονομά-
ζουμε «πατρίδα» τον τόπο κατα-
γωγής μας – το πού (γεωγραφικά)
γεννηθήκαμε, πού ζήσαμε τα παι-
δικά μας χρόνια, ποια γλώσσα
πρωτομιλήσαμε, σε ποια συλλογικά
ήθη και έθιμα πρωτο-ενταχθήκαμε,
ποια «νοο-τροπία» (καθολικό τρόπο
του «νοείν τε και είναι») μάς με-
τάγγισε το κοινωνικό μας περι-
βάλλον. «Πατρίδα» είναι η «πα-
τρώα» γη, τοπίο, περιβάλλον και
σχέσεις - αναστροφές - συνήθειες
που έζησαν οι γεννήτορές μας και
διαμόρφωσαν τα αυτονόητα και
αυθόρμητα αντανακλαστικά της
συμπεριφοράς μας, τις ευαισθησίες
και προτιμήσεις μας.

Τυπικό ψυχολογικό σύνδρομο
είναι και η αυθόρμητη - αυτονόητη
σύνδεση της πατρικής παρουσίας

και αυθεντίας (του «πατρικού αρ-
χετύπου») με τη συνείδηση ή ανάγ-
κη «πατρίδας». Και στις δύο πε-
ριπτώσεις, της πατρότητας και
της πατρίδας, το άτομο προσπο-
ρίζεται, αυτονόητα, τις προϋπο-
θέσεις ετερότητας/ταυτότητας,
που του επιτρέπουν την «κοινω-
νικοποίησή» του: την ενεργό με-
τοχή στο γίγνεσθαι των σχέσεων
συγγένειας, φιλίας, γειτονίας, πο-
λιτικής.

Επειδή η πατρική παρουσία
συνδέεται καταγωγικά με ρόλους
- ευθύνες αυθεντίας και κανονι-
στικών αρχών συμπεριφοράς, η
είσοδος του κάθε ατόμου στη φάση
της ενηλικίωσης συνοδεύεται, συ-
νήθως, με μια «ρήξη» (προσπάθεια
αυτονόμησης του εφήβου) στη
σχέση με την πατρική «αυθεντία».
Εχει ανάγκη ο νέος άνθρωπος για
αυτεπιβεβαίωση της ύπαρξής του,
αυτονόμηση της λογικής και της
θέλησής του.

*
Τις δυο προηγούμενες Κυρια-

κές, 6 και 13 Φεβρουαρίου, η «Κ»
δημοσίευσε διαδοχικά δύο κείμενα
του μόνιμου συντάκτη της Παν-
τελή Μπουκάλα, που αφορούσαν
στη δική μου «συλλήβδην» επι-
φυλλιδογραφία. Ο Π.Μ. κατέθετε
απερίφραστα ότι τα κείμενά μου
στην «Κ» είναι τόσο αυθαίρετα
και διαστρεβλωτικά, ώστε να τον
προσβάλλουν προσωπικά («νιώθω

να προσβάλλομαι προσωπικά» λέ-
ει). Αλλά προσβάλλουν εμπρόθετα
(σκόπιμα, εκ προθέσεως) και όλους
τους Ελλαδίτες «γνώριμους και
άγνωστους, που έτυχε να γεννη-
θούν σε τούτα τα μέρη». Και πα-
ραθέτει φραστικά αλιεύματα, διά-
σπαρτα σε διάστημα πενήντα πε-
ρίπου χρόνων επιφυλλιδογραφίας,
στο κυριακάτικο φύλλο της εφη-
μερίδας.

Τα επιχειρήματα και το λεξιλό-
γιο των δύο άρθρων του Π.Μ. ομο-
λογώ ότι με ξάφνιασαν, δεν είχα
ξαναδεί στην «Κ» τέτοιο είδος επι-
θετικότητας. Περιθώριο για απάν-
τηση δεν υπάρχει, θα μου επιτρα-
πεί μόνο να παραθέσω «σπορά-
δην» θραύσματα της εκφραστικής
του Σεφέρη, από τις «Δοκιμές»,
σαν έμμεση απάντηση που απο-
κλείει οπωσδήποτε το ενδεχόμενο
να «προσβληθεί προσωπικά» (άλλη
μια φορά, αθέλητα) ο Π.Μ. Αντι-
γράφω, λοιπόν, από τον Σεφέρη:

«Πάει καιρός που θα έπρεπε να
είχα τελειώσει. Κι όμως, μολονότι
ξεπέρασα το μέτρο, έχω την εν-
τύπωση πως δεν έκανα τίποτα πα-
ρά να δώσω λίγες ενδείξεις (μαζί
με πολλά χάσματα) που μπορεί να
χρησιμοποιήσουν άλλοι, αν τους
ενδιαφέρει, για να υποστηρίξουν
αυτές ή τις αντίθετες απόψεις, με
περισσότερη ακρίβεια...

...Είμαστε ένας λαός με παλι-
καρίσια ψυχή, που κράτησε τα

βαθειά κοιτάσματα της μνήμης
του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες
διωγμών και άδειων λόγων. Τώρα
που ο τριγυρινός μας κόσμος μοι-
άζει να θέλει να μας κάνει τρόφι-
μους ενός οικουμενικού πανδο-
χείου, θα την απαρνηθούμε άραγε
αυτή τη μνήμη; Θα παραδεχθούμε
τάχα να γίνουμε απόκληροι; Δε
γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε
το γύρισμα προς τα πίσω. Γυρεύω
το νου, την ευαισθησία και το κου-
ράγιο των ανθρώπων που προχω-
ρούν εμπρός...

...Ο Θεός μάς χάρισε μια γλώσσα
ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα
και χαριτωμένη, που αντέχει ακό-
μη, μολονότι έχουμε εξαπολύσει
όλα τα θεριά για να τη φάνε... Δεν
ξέρω πόσο θα βαστάξει ακόμη αυ-
τό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η
μαγιά λιγοστεύει... Δεν είναι και-
νούργια τα σημεία που δείχνουν
πως αν συνεχίσουμε τον ίδιο δρό-
μο, αν αφεθούμε μοιρολατρικά
στη δύναμη των πραγμάτων, θα
βρεθούμε στο τέλος μπροστά σε
μια γλώσσα εξευτελισμένη, πολύ-
σπερμη και ασπόνδυλη...

...Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν
τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως
όταν τον ακρωτηριάσουν... Οταν
ένας τόπος δε δείχνει προκοπή
μέσα σε σαράντα χρόνια, αυτό
σημαίνει πως πέφτει κατακόρυφα...
Δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα σωθεί
ποτέ μόνο με την αηδία...».

Θριαμβική ασυνεννοησία

Τα ίδια και χειρότερα

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο αφοσιωμένος δάσκαλος
κάνει τη διαφορά

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μερικές φορές η το-
ξικότητα της δημό-
σιας αντιπαράθεσης
και το ατέλειωτο κου-
τσομπολιό της «πιά-
τσας» σε κάνουν να

ξεχνάς γιατί μπορείς και πρέπει να
είσαι αισιόδοξος. Μια ανάσα «φρέ-
σκου αέρα» σε κάνει όμως να παίρ-
νεις δύναμη. Λειτουργεί σαν αντί-
δοτο στον περιρρέοντα, πληθωρικό
κυνισμό και την ορμή των δυνά-
μεων της αδράνειας που δεν θέλουν
να αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τό-
πο.

Πριν από λίγες ημέρες είχα την
τύχη να επισκεφθώ δύο σχολεία

στη Χαλκίδα, το 9ο Δημοτικό και
το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στο Δη-
μοτικό βρήκα μια ομάδα δασκάλων
με απίστευτο κέφι για τη δουλειά
τους, το οποίο το έχουν περάσει,
και φαινόταν, στα παιδιά. Οι μα-
θητές ρωτούσαν με μεγάλο ενδια-
φέρον, περιέργεια και συγκρότηση
για πράγματα που τους ενδιέφεραν.
Εβλεπες στην ατμόσφαιρα τι δια-
φορά μπορούν να κάνουν μερικοί
αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί που
έχουν ανοιχτό μυαλό και προσπα-
θούν κόντρα στα προβλήματα και
στη μιζέρια. Είμαι σίγουρος ότι από
αυτό το Δημοτικό θα βγουν παιδιά
που θα είναι μορφωμένα και θα
πάνε μακριά.

Στην άλλη όχθη της Χαλκίδας
ένα άλλο σχολείο έγινε βιαστικά
Πρότυπο αλλά μοιάζει να έχει κερ-
δίσει τον τίτλο στην πράξη. Αφορμή
ήταν μια συνάντηση με έναν όμιλο
μαθητών που οργάνωσε το «Junior

Achievement», που έχει στόχο να
εμπνεύσει τα παιδιά να δημιουρ-
γήσουν μια εικονική εταιρεία με
την οποία θα διαγωνιστούν μαζί
με άλλους μαθητές από όλο τον κό-
σμο. Με το ξεκίνημα της κουβέντας
βρέθηκε η ιδέα για την εταιρεία
που θα ήθελαν να στήσουν: να προ-
ωθούν προϊόντα από τις περιοχές
του τόπου τους, της Εύβοιας, που
υπέστησαν τεράστιες καταστροφές
από τις πυρκαγιές.

Αυτά μέσα στην τάξη, στον όμι-
λο. Το 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας έχει
όμως και αυτό μια «αύρα» καινο-
τομίας, από τους διαδραστικούς πί-
νακες και τα καινούργια κομπιούτερ
(δωρεά της Επιτροπής για το ’21),
το επιτραπέζιο που έχουν ετοιμάσει
παιδιά για τη μεσαιωνική ιστορία
της Χαλκίδας έως τα τραπέζια όπου
παίζουν σκάκι στο διάλειμμα. Και
εκεί ένας προφανώς εμπνευσμένος
διευθυντής και αφοσιωμένοι κα-
θηγητές κάνουν τη διαφορά. Τίποτα
δεν έρχεται εύκολα ασφαλώς. Το
κτίριο ήταν κρύο, οι περιορισμοί
της γραφειοκρατίας στην αποδοχή
δωρεών είναι ασύλληπτοι. Είναι
όμως ένα σχολείο που καταλαβαί-
νεις ότι αν μείνει στην ίδια ρότα
για αρκετά χρόνια θα βγάλει αστέ-
ρια.

Η πανδημία μάς έκανε όλους να
καταλάβουμε τη σημασία της δη-
μόσιας υγείας. Πρέπει όμως να στη-
ρίξουμε όλοι μας, και χωρίς ξεπε-
ρασμένες και βλακώδεις ψευτοϊδε-
ολογικές αγκυλώσεις, τη δημόσια
εκπαίδευση. Και δεν εννοώ μόνο
το κράτος που προσπαθεί, αλλά και
τον ιδιωτικό τομέα, τα ιδρύματα,
κάθε Ελληνα, εντός ή εκτός Ελλάδος,
που νιώθει την ανάγκη της προ-
σφοράς. Οι έχοντες έχουν και έχου-
με την υποχρέωση να δώσουμε σε
όλη τη νέα γενιά τις ευκαιρίες που
της αξίζουν. Το χρωστάμε στα παι-
διά αλλά και στην Ανθούλα, στον
Γιάννη, στη Βάσω, στην Ιωάννα,
στον Κώστα και σε όλους τους άλ-
λους καθηγητές και δασκάλους που
το παλεύουν με πείσμα και όρεξη.

<<<<<<

Πρέπει να στηρίξουμε
όλοι μας, και χωρίς 
ξεπερασμένες και βλα-
κώδεις ψευτοϊδεολογι-
κές αγκυλώσεις, τη δη-
μόσια εκπαίδευση.

ΣΚ
IΤ

ΣΟ
 Τ

ΟΥ
 H

ΛI
Α 

M
ΑΚ

ΡΗ
. i

m
ak

ri
s@

ka
th

im
er

in
i. 

gr

Γ Ν Ω Μ Ε ΣKυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022



14 l     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Ε Σ Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Στο Ισραήλ ο κο-
ρυφαίος σύμβουλος
του Τ. Ερντογάν Ιμ-
πραήμ Καλίν και ο
υφυπουργός Εξωτε-
ρικών Σεντάτ Ονάλ

-16, 17/2. Προετοίμασαν την επί-
σκεψη του προέδρου του Ισραήλ
Ισαάκ Χέρτσογκ στην Τουρκία στις
9, 10/3. Ο γενικός διευθυντής του
ισραηλινού ΥΠΕΞ Alon Ushpiz,
σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα,
ήδη ταξίδεψε στην Τουρκία για να
συναντήσει τον Ι. Καλίν για την
προετοιμασία της επίσκεψης Χέρ-
τσογκ. Στην ατζέντα βρίσκονται η
ομαλοποίηση των σχέσεων και η
ανταλλαγή πρεσβευτών. Επίσης,
σύμφωνα με τη «Χουριέτ» 15/2, «οι
δύο χώρες θα ανακοινώσουν road
map για τη συνεργασία τους σε
πολιτικές, οικονομικές, τουριστικές
και ενεργειακές υποθέσεις». Σε νέο
δημοσίευμα (ΚΥΠΕ, 17/2) μαθαί-
νουμε πως «το Τελ Αβίβ δεν θέτει
κανέναν όρο στην Άγκυρα για τη
βελτίωση των σχέσεων των δύο
χωρών, όπως δήλωσε υψηλόβαθμη
πηγή στην ισραηλινή εφημερίδα
«Jerusalem Post». Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι το Ισραήλ εγκατέ-
λειψε τον όρο της διακοπής των
σχέσεων της Τουρκίας με τη Χαμάς
και της απέλασης μελών της Χαμάς
από τη χώρα προκειμένου να βελ-
τιώσει τις σχέσεις με την Άγκυρα». 

Παρά ταύτα, η Λευκωσία δείχνει
το πέλαγος της πλάνης μέσα στο
οποίο βαδίζουμε. Σε ομιλία του στη
Λευκωσία ο Ν. Αναστασιάδης (13/2)
είπε πως «θέλω να δω ότι το όραμα,
όπως το είχα προδιαγράψει το 2013,
μπορεί ακόμα να πραγματωθεί».
Μιλά για «όραμα» την στιγμή που

έφτασε στο παγκόσμιο επίτευγμα
να μην τον πιστεύει κανένας. Αλλά
ο ΥΠΕΞ Ι. Κασουλίδης πρωτοτύπησε
δηλώνοντας πως «έχουμε ήδη ανα-
θεωρήσει την πολιτική των κυρώ-
σεων. Αντί των κυρώσεων θα πα-
ρουσιάσουμε Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης». Έτσι απλά, με μια
δήλωση γυρίζουμε σελίδα! Έτσι,
χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αποτίμη-
ση. Με μια δήλωση! Η εύκολη λύση
για να μην ασχοληθούμε με το ου-
σιώδες: Δεν είναι ίδιος ο πρόεδρος;
Μπορεί και τη μια πολιτική, μπορεί
και την άλλη, σαν να μη συμβαίνει
τίποτε! Πού πάει τότε η δήλωση
Αναστασιάδη στις 29/9/2020 ότι
ζητώντας κυρώσεις «θα επιδιώξουμε
να διασωθεί η αξιοπιστία και η αξιο-
πρέπεια της Ευρώπης;». 

Ο Ι. Κασουλίδης ερωτηθείς από
την «Καθημερινή» (13/2) «αν θα
ζητήσουμε κυρώσεις εναντίον της
Τουρκίας» δήλωσε πως «στόχος
πλέον είναι να σωθεί η Αμμόχωστος,
έστω και με ακριβό αντίτιμο». Αλλά
όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς πλαίσιο,
χωρίς συνομιλίες, τίποτε δεν ευ-
δοκιμεί στο κενό. Όλα όσα λέει ο
Ι. Κασουλίδης λέγονται πολύ αργά.
Όσοι σιωπούσαν στις κρίσιμες φά-
σεις γνώριζαν και τις συνέπειες.
Σιωπούσαν όμως! Τώρα κανένας
δεν μας παίρνει στα σοβαρά, το
Κυπριακό με ευθύνη Αναστασιάδη
(2016, 2017) βγήκε εκτός διεθνούς
ατζέντας. Όταν ήταν όλοι εκεί, ση-
κώθηκε και έφυγε. Τώρα όλοι είναι
στην Ουκρανία. Δεν θα ασχολούν-
ται μονίμως με τα κυπριακά παι-
χνίδια για εσωτερική κατανάλωση! 

Η θαλάσσια ζώνη πέριξ της Κύ-
πρου ζει, επίσης, στον αστερισμό
της οπισθοδρόμησης. Ο ΥΠΕΞ της

Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου δήλωσε
πως «Ελλάδα και Ε/κ, προσπάθησαν
9 φορές να παραβιάσουν την υφα-
λοκρηπίδα της Τουρκίας, αλλά η
Τουρκία δεν τους το επέτρεψε. Κά-
ποιες φορές τις απέτρεψε με δι-
πλωματικές μεθόδους, κάποιες με
μέτρα που έλαβαν οι ναυτικές δυ-
νάμεις του τουρκικού στρατού, κά-
νοντας τις απαραίτητες προειδο-
ποιήσεις». (πηγή: ΚΥΠΕ, 10/2). Δυ-
στυχώς, μαθαίνουμε από τον ΥΠΕΞ
της Τουρκίας ότι 9 φορές το «Na-
utical Geo» δοκίμασε να κάνει έρευ-
νες μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας
και στα πέριξ της Κύπρου και «η
Τουρκία δεν τους το επέτρεψε». Η
σιωπή της Λευκωσίας δείχνει κάτι.
Υπό άλλες συνθήκες θα είχε βγάλει
σχετική διάψευση. Γιατί όμως απο-
κρύβουν τα γεγονότα; Γιατί παρα-
πλανούσαν περί EastMed και εξέ-
διδαν πανηγυρικά δελτία τύπου
περί Navtex για τις περιοχές που
θα έκανε έρευνες το «Nautical Geo»;

Η αναφορά Τσαβούσογλου περί
«υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας» εί-
ναι προδήλως αβάσιμη. Μονομερής
απόφαση δεν συνιστά αυτόματο
δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα. Η Ελ-
λάδα έχει υπογράψει συμφωνία μό-
νο με την Ιταλία. Η ελληνοαιγυ-
πτιακή συμφωνία όπως και η τουρ-
κολιβυκή είναι περισσότερο πολι-
τικές διακηρύξεις. Η Κύπρος έχει
υπογράψει διμερείς συμφωνίες με
Αίγυπτο και Ισραήλ, όχι όμως στα
δυτικά της. οριοθετημένα δικαιώ-
ματα εκμετάλλευσης του βυθού
προκύπτουν μετά από διμερείς/πο-
λυμερείς συμφωνίες ή μετά από
απόφαση του Δ.Δ. της Χάγης, αφού
τα μέρη συμφωνήσουν να προσφύ-
γουν εκεί και υπογράψουν σχετικό

συνυποσχετικό. Η διαχείριση του
κεφαλαίου «θαλάσσιες ζώνες» από
το δίδυμο Αναστασιάδη-Χριστο-
δουλίδη έφερε αυτά τα αποτελέ-
σματα, καθώς εγκατέλειψε τον
χώρο της διπλωματίας και του διε-
θνούς πλαισίου και έπαιξε «τριμερή»
ρουλέτα. Τα αποτελέσματα της
στροφής τα μαθαίνουμε σιγά σιγά
και η σιωπή του διδύμου τα λέει
όλα!

Οι εξελίξεις αυτές διασυνδέονται
με άλλες, ειδικότερες, που συμβαί-
νουν, επίσης, στη Λευκωσία.

1. Ο τέως ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδου-
λίδης θα ανακοινώσει το άνοιγμα
πολιτικού γραφείου ενόψει των
προεδρικών εκλογών του 2023. Εί-
ναι καλό να προσθέσει στο βιογρα-
φικό του πως συνέβαλε τα μέγιστα
για να φέρει κοντά Ισραήλ και Τουρ-
κία. Όταν παίζουν μπάλα οι ελέ-
φαντες, ο κουτοπόνηρος μικρομε-
γαλισμός οδηγεί σε επικίνδυνα μο-
νοπάτια. 

2. Σε όλα τα μέσα έπαιξε η δή-
λωση της Αμερικανίδας υφυπουρ-
γού Εξωτερικών Έρικα Όλσον (15/2)
κάτω από τον τίτλο-«Καμία πολιτική
χροιά δεν έχει η θέση των ΗΠΑ για
τον αγωγό EastMed». Αλλά αν δεν
έχει πολιτική χροιά, τότε τι ακριβώς
έχει;

3. Τα πάντα ρει. Με Νετανιάχου
τριμερείς, EastMed, φιέστες. Τώρα
ο Ισαάκ Χέρτσογκ στην Τουρκία
για «ενεργειακές υποθέσεις». Ο αρ-
μόδιος υπουργός επί των Εξωτερι-
κών θεμάτων από το 2018 έως πρό-
σφατα, σιωπά. Έχει άλλες δουλειές.
Θέλει να ράψει κοστούμι επί των
ερειπίων. 

Ελέφαντες με road map
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η νέα τρέλα, ο νέος
τρόμος στον κόσμο,
ακούει αυτή τη φορά
στην ημερομηνία
22/2/22. Οι ανά τον
κόσμο προφήτες και

προφητολόγοι αναμένουν ένα με-
γάλο κακό, όμοιο του οποίου δεν
ξαναβίωσε η ανθρωπότητα. Τα Μέ-
σα Κοινωνικής Δικτύωσης και πολλά
Μέσα Ενημέρωσης σε όλο τον κό-
σμο, πήραν φωτιά τους τελευταίους
μήνες και γράφουν ατέλειωτες ιστο-
ρίες τρόμου. Όλες συνδέονται και
αποδίδονται, είτε στο Ευαγγέλιο,
είτε σε Αγίους, είτε σε προφήτες,
είτε στον Νοστράδαμο, είτε σε γκου-
ρού και είτε σ’ ένα σωρό άλλους
ανθρώπους με μεταφυσικές δυνά-
μεις. Αυτή όμως η οποία ξεχωρίζει
στην παγκόσμια τρομολαγνία είναι
η αείμνηστη Μπάμπα Βάνγκα από
τη Βουλγαρία.

Η γιαγιά Βάνγκα γεννήθηκε το

1911 και πέθανε 1996 στη Βουλ-
γαρία. Όταν ήταν μικρή την άρπαξε
ένας ανεμοστρόβιλος και την πέταξε
σ’ ένα απομακρυσμένο χωράφι, τη
βρήκαν ύστερα από πολλές μέρες
εξαντλημένη, αλλά και τυφλή. Σε
ηλικία 28 ετών, ενώ ήταν ετοιμο-
θάνατη, σηκώνεται και αρχίζει να
θεραπεύει με βότανα, ενώ απέκτησε
και το χάρισμα της μαντείας ή της
προφητείας. Παντρεύεται και απο-
κτά τρία παιδιά. Η φήμη της ξε-
περνά τα σύνορα της Βουλγαρίας,
κυρίως με τις προφητείες της, κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από
τότε ξεκίνησαν οι «υψηλές» αιτήσεις
για προφητείες. Ανάμεσά τους ο
Βούλγαρος Τσάρος, ο Τέοντορ Ζίβ-
κοφ, Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ο Ιωσήφ
Στάλιν και ο Μπόρις Γέλτσιν. Η ζωή
της έγινε το 2011 στο ντοκιμαντέρ
με τίτλο «Βάνγκα: Ορατός και Αό-
ρατος Κόσμος», ενώ το 2013 η ρω-
σική τηλεόραση μετέδωσε ντοκι-

μαντέρ 24 επεισοδίων για την
Μπάμπα Βάνγκα. 

Τα δημοσιεύματα σε όλο τον κό-
σμο, αναφέρουν ότι η Μπάμπα
Βάνγκα πρόβλεψε δεκάδες τρομα-
κτικά γεγονότα, από τον Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, μέχρι και το 5.000.
Ξεχωρίζει η προφητεία ότι το 2022
θα εμφανιστεί ένας θανατηφόρος
ιός σε μία παγωμένη περιοχή και
θα «ξυπνήσει» από την υπερθέρ-
μαση τον πλανήτη. Αυτός ο ιός θα
εξαπλωθεί γρήγορα και θα τεθεί
εκτός ελέγχου. Η προφητεία επι-
βεβαιώνεται, σύμφωνα πάντα με
τα δημοσιεύματα, από τον πρόεδρο
του Ρωσικού Αρκτικού Συμβουλίου
Νικολάι Κορτσούνοφ, ο οποίος ανέ-
φερε ξύπνησε ο «πιθοϊός» ένα μι-
κρόβιο 30.000 ετών που είχε παγι-
δευτεί στο παρελθόν στο παγωμένο
έδαφος της Σιβηρίας και άρχισε να
επιτίθεται σε αμοιβάδες. Αλλά ο
πιο διάσημος χρησμός αναφέρει

ότι οι άνθρωποι θα καμπουριάσουν
και ερμηνεύεται με το γεγονός ότι
οι άνθρωποι περνούν πολύ χρόνο
μπροστά στα κινητά και την οθόνη
του υπολογιστή τους.

Η καταφυγή σε μάγισσες και
χαρτορίχτρες, σε μέντιουμ και γκου-
ρού δεν είναι σημερινή υπόθεση,
εμφανίζεται σε όλες τις φάσεις της
ιστορίας της ανθρωπότητας. Πάντα
ο άνθρωπος ήθελε να μάθει το μέλ-
λον, είτε πονηρά για να παρέμβει
στα γεγονότα, είτε αθώα από απλή
περιέργεια. Στις μέρες μας, αυτή
την πρακτική αποτελεί αγαπημένο
χόμπι, κυρίως ανθρώπων που έχουν
γεμάτες τις τσέπες με χρήμα και
θέλουν να διαχειριστούν και με
αυτό τον τρόπο το άγχος τους. Ο
ελληνισμός ήταν και είναι γεμάτος
από ιστορίες με μάγους και μάγια,
από τον Απόστολο Παύλο, μέχρι
τον Άγιο Κυπριανού, τις ξακουστές
μάγισσες της Σμύρνης, αλλά και

τον δικό μας, παγκοσμίως γνωστό
αείμνηστο Αττεσλή, τον μάγο του
Στροβόλου. Ακόμη αμέτρητα είναι
τα παραδείγματα, ηγετών και αξιω-
ματούχων, οι οποίοι εμπιστεύονταν
ή ζητούσαν τη συμβουλή μάγων
και μέντιουμ, πριν λάβουν σημαν-
τικές αποφάσεις. Μάλιστα, κάποιοι
πρόσφατα παινεύονταν και δημο-
σίως για τον καλό τους μάγο.  

Στον χώρο της Εκκλησίας οι προ-
φητείες ξεκινούν από την Παλαιά
Διαθήκη και φθάνουν μέχρι τις μέ-
ρες μας, είτε από προφητείες αγίων
ανθρώπων, είτε από προφητολό-
γους, όπως ο Μόρφου Νεόφυτος, ο
οποίος ο ίδιος δηλώνει, ότι μεταφέρει
προφητείες αγίων ανθρώπων. Στό-
χος δεν είναι βεβαίως να τρομο-
κρατηθεί ο άνθρωπος, αλλά να με-
τανοήσει, δηλαδή ν’ αλλάξει τρόπο
σκέψης και τρόπο ζωής. Όπως και
τα θαύματα, έτσι και οι προφητείες
λέγονται, μόνο για τη σωτηρία των

πιστών. Αν δεν εξυπηρετούν τον
αγιασμό των πιστών, τότε δεν έχουν
καμία αξία. Εξάλλου για τους ορ-
θόδοξους μία ημέρα, είναι σαν χίλια
χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέ-
ρα. Δηλαδή, αξία δεν έχει ο χρόνος,
αλλά ο τρόπος αγιασμού του χρόνου.
Ακόμη οι προφητείες λέγονται από
αγίους ανθρώπους, σε συγκεκρι-
μένους ανθρώπους, για συγκεκρι-
μένους σκοπούς και όχι βεβαίως
για ικανοποίηση της περιέργειας
και σίγουρα όχι για την προώθηση
συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων.
Στον σύμπαν, ορατό και αόρατο,
υπάρχουν διάφορα επίπεδα ουρα-
νών, υπάρχουν άγγελοι και διάβολοι,
υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση,
υπάρχει και ο Θεός, ο οποίος έχει
το δικό του σχέδιο. Και σίγουρα
όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, ο
Θεός γελά.

Ο τρόμος του 22/2/22 και η Μπάμπα Βάνγκα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Πελάτες λιβανέζικης τράπεζας, που απαιτούν να τους επιτραπεί να αποσύρουν τις καταθέσεις τους που έχουν μπλοκαριστεί εν μέσω της οικονομικής κρίσης
στη χώρα, συγκρούονται με στρατιώτες του Λιβάνου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μπροστά από υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Βηρυτού. 

www.larkoslarkou.org.cy

kaparispan@yahoo.gr

Αν και η φράση «μό-
νο οι νεκροί είδαν
το τέλος του πολέ-
μου» ελέγχεται ως
προς την ιστορική
της απόδοση στον

Πλάτωνα, συνοψίζει ωστόσο πολύ
επιγραμματικά τη φύση και την
ουσία του πολέμου. Οι στρατιω-
τικές συγκρούσεις εξάλλου, από
την εποχή που οι Νεάντερνταλ
πολεμούσαν βίαια με τους Κρο-
Μανιόν μέχρι την εποχή των δι-
κτυοκεντρικών και υβριδικών πο-
λέμων, συνδέονται άρρηκτα με
την ίδια την ανθρώπινη φύση.
Και την τραγωδία της αφαίρεσης
της ανθρώπινης ζωής υπό το βά-
ρος των χειρότερων ανθρώπινων
ενστίκτων –και δη αυτού της επι-
βίωσης. 

Τα τύμπανα του πολέμου ακού-
γονται ξανά από την αρχή της
έλευσης του 2022 με φόντο την
Ουκρανία, την κορύφωση της κρί-
σης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και
όλο το νεο-ψυχροπολεμικό συγ-
κείμενο με το οποίο έρχεται αν-
τιμέτωπη, ξανά, η Ευρώπη. Τρο-
μακτικότερο δε από την ίδια την
υπερσυγκέντρωση των ρωσικών
στρατιών στα σύνορα της Ουκρα-
νίας είναι ο τρόπος με τον οποίο
όλο αυτό εξελίσσεται μπροστά
στα μάτια μας σε πραγματικό χρό-
νο. Με ρυθμούς live τηλεοπτικής
μετάδοσης μέσα από τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης. Τη στιγμή
μάλιστα που η δημοφιλής πλατ-
φόρμα, ιδίως στους έφηβους, του
Tik Tok, έχει καταστεί κυρίαρχη
μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών
που κινούν άρματα μάχης και πυ-
ροβολικό προς τη ρωσουκρανική
μεθόριο, απαραίτητο εργαλείο
των παρατηρητών της OSINT σε
σχέση με την ουκρανική κρίση
τους τελευταίους μήνες. 

Ο τρόπος με τον οποίο προ-
σεγγίζουμε έναν γενικευμένο πό-
λεμο στην ανατολική Ουκρανία
–όπως και τα γεγονότα στη χώρα
του 2013-2015– γίνεται συχνά,
πέραν του βάρους της ανάλυσης
και των πολιτικών και διεθνολο-
γικών προεκτάσεων, χωρίς την
επίγνωση των συνεπειών στον
πυρήνα μιας ένοπλης σύγκρου-
σης, της ίδιας της φύσης του πο-
λέμου. Με την ιδεοληπτική, συχνά,
προσέγγιση των επιμέρους αφη-
γημάτων μέσα από το στενόμυαλο
πρίσμα του μικρόκοσμού μας.
Του Κυπριακού, των ελληνοτουρ-
κικών και μιας ακαθόριστης αν-
τίληψης ορισμού του τι θα συμβεί,
αν ποτέ χρειαστεί να αντιμετω-
πίσουμε τις συνθήκες του 1974
και της τουρκικής εισβολής. Σε
αυτή την προσέγγιση για το τι θα
συμβεί στην Ουκρανία πέραν των
γηπεδικού τύπου αντιπαραθέσεων
αδυνατούμε να κατανοήσουμε
το συγκείμενο της πολεμικής αν-
τιπαράθεσης. Την ανθρώπινη
απώλεια, τον θάνατο αμάχων, τον
θανάσιμο τραυματισμό που συχνά
οδηγεί σε ακρωτηριασμό ή πα-
ράλυση. Την ανθρώπινη αποχαύ-
νωση. Την πείνα, τη στέρηση,

τον εκτοπισμό από την οικία τους
ανθρώπων και την προσφυγιά.
Τη δυστυχία που ενυπάρχει σε
κάθε πολεμική αναμέτρηση. Και
πέραν της έλλειψης ενσυναίσθη-
σης ως προς την ανθρωπιστική
διάσταση μιας πολεμικής αναμέ-
τρησης, η ανάλυση και οι προσ-
λήψεις για το Ουκρανικό συχνά
λαμβάνουν ως δεδομένα τη διε-
ξαγωγή ενός πολέμου, σε στρα-
τηγικό, τακτικό/επιχειρησιακό
και λογιστικό επίπεδο, ως κάτι
απλό και δεδομένο. Με αδυναμία
αντίληψης και κατανόησης του
χρόνου, του χώρου, της κίνησης
και άλλων βασικών παραμέτρων
που υπάρχουν εκεί έξω. Μοιάζει
παραπάνω με βιντεοπαιχνίδι ή
χολυγουντιανή ταινία δράσης
όπου όλα μοιάζουν αβίαστα. Από
τις θεαματικές εκρήξεις εν μέσω
γλωσσών φωτιάς μέχρι την κατά-
κτηση της επόμενης πίστας. Ή
σαν περιοδικό αυτοκινήτου όπου
συγκρίνονται το Χ με το Ψ μοντέλα
ως προς την ιπποδύναμή τους. 

Ο πόλεμος εκτός από τραγικός,
ως προς τις συνέπειες της ανθρώ-
πινης απώλειας, τις ψυχολογικές
και κοινωνιολογικές του προεκτά-
σεις, αποτελεί και μια πολύπλοκη
έννοια. Ακριβώς γιατί τόσο σε
ακαδημαϊκό όσο και σε φιλοσο-
φικό επίπεδο είναι δυσκολότερο,
απ’ όσο νομίζει κανείς, αρχικά να
προσεγγιστεί ως προς τον ίδιο
της τον ορισμό και την κατανόησή
της και στη συνέχεια ως προς την
αναστοχαστική διαδικασία σε
σχέση με τα αποτελέσματα που
επιφέρει. Σε καμία περίπτωση
δεν είναι ποδοσφαρικός αγώνας,
παρά τα κλισέ «για μάχη στο Παγ-
κόσμιο Κύπελλο Αγγλίας-Γερμα-
νίας», όπου μπορεί να χάσεις 2-
0 αλλά να έχεις προκριθεί στην
επόμενη φάση λόγω του πρώτου
αγώνα. Το 2-0 στο πεδίο της μάχης
μπορεί να σημαίνει εκατόμβες
νεκρών στρατιωτών και αμάχων,
ζημιές εκατομμυρίων και χιλιάδες
προσφύγων. Δεν είναι δύο γκολ. 

Το τι θα συμβεί στην Ουκρανία
έχει παγκόσμιες επιπτώσεις και
αφορά ολόκληρο το διεθνές σύ-
στημα, και την Κύπρο. Εξάγει
πολλαπλά και χρήσιμα μαθήματα.
Διεθνούς πολιτικής, διπλωματίας,
ιστορίας, πολιτικής οικονομίας,
κοκ. Μεταξύ όμως των γηπεδικών
προσεγγίσεων και του αν ο Πούτιν
ή η Δύση θα κερδίσουν ή αν έχουν
δίκιο, προέχει κυρίως η ενσυναί-
σθηση. Η απώλεια της οποίας μας
κάνει συχνά είτε να βλέπουμε τον
πόλεμο ως παιχνίδι –και στα καθ’
ημάς να φαντασιωνόμαστε νικη-
φόρες εκστρατείες κατά του εχ-
θρού– είτε να χλευάζουμε την
υποχρέωσή μας, ως ενεργητικοί
δημοκρατικοί πολίτες, να υπερα-
σπιζόμαστε την ανεξαρτησία και
την εδαφική κυριαρχία της χώρας
μας. Ο πόλεμος έχει νεκρούς.
Αυτοί μόνο βλέπουν το τέλος του.
Καλό να μην το ξεχνάμε. 

Οι νεκροί
του πολέμου

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Εν μέσω ψυχρού πο-
λέμου, το 1958, o Al-
bert Wohlstetter δη-
μοσίευσε μια πρωτο-
ποριακή μελέτη πά-
νω στην «Ευαίσθητη

ισορροπία του τρόμου» (“The De-
licate Balance of Terror”). Η δη-
μοσίευσή του αφορούσε τις αμε-
ρικανο-σοβιετικές σχέσεις και την
παγκόσμια ασφάλεια.

Στο άρθρο του αυτό ο «στρα-
τηγός», όπως τον αποκάλεσαν «φί-
λοι» και «εχθροί» κατά την προ-
εδρία του Τζορτζ Μπους Jr., αμφι-
σβήτησε την κοινή ψευδαίσθηση
ότι μια ευρείας κλίμακας σύρραξη
με τη Σοβιετική τότε Ρωσία θα
ήταν αδύνατη λόγω της ύπαρξης
του πυρηνικού όπλου. «Μία από
τις σημαντικότερες από αυτές τις
παραδοχές, ότι ένας γενικός θερ-
μοπυρηνικός πόλεμος είναι εξαι-
ρετικά απίθανος, είναι κοινή τόσο
στους περισσότερους επικριτές
της αμυντικής μας πολιτικής όσο
και στους υποστηρικτές της. Λόγω
του κρίσιμου ρόλου της παραδοχής
αυτής στη δυτική αμυντική στρα-
τηγική, θα ήθελα να εξετάσω τη
σταθερότητα της θερμοπυρηνικής
ισορροπίας, η οποία, κατά κοινή
ομολογία, θα καθιστούσε οποιαδή-

ποτε επιθετική πράξη παράλογη
ή ακόμη και παρανοϊκή.

Η ισορροπία, πιστεύω, είναι
στην πραγματικότητα επισφαλής,
και το γεγονός αυτό έχει κρίσιμες
συνέπειες για την πολιτική». Αν η
ειρήνη εδραιωνόταν με ασφάλεια
και σταθερότητα στον αμοιβαίο
τρόμο, και ο αμοιβαίος τρόμος στις
συμμετρικές πυρηνικές δυνάμεις,
αυτό θα ήταν, όπως είπε ο και ο
Ουίνστον Τσόρτσιλ, «ένα μελαγ-
χολικό παράδοξο», αν και πολύ πα-
ρήγορο. Στα 1960, η στρατηγική
σκέψη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
εστίαζε στις δυο εναλλακτικές,
στρατηγική του πρώτου ή του δεύ-
τερου χτυπήματος.

Θεωρούσε δηλαδή ότι η ολομέ-
τωπη επίθεση θα ξεκινούσε κα-
τευθείαν με πυρηνική επίθεση και
ότι οι Ρώσοι θα έστελναν το πρώτο
πυρηνικό πλήγμα. Η δυτική στρα-
τηγική συνοψιζόταν στη δυνατό-
τητα αντεπίθεσης και επίτευξης
του καίριου δεύτερου χτυπήματος.
Σε γενικές γραμμές, η όλη στρα-
τηγική των δυτικών συμμάχων
στηριζόταν σε αυτό που ο Wohl-
stetter αποκαλούσε «προτιμώμενες
από τη Δύση σοβιετικές στρατη-
γικές». Οι εναλλακτικές όμως της
πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης,

και σήμερα της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας, είναι απείρως περισσότερες
και πολυπλοκότερες. Ειδικά σήμε-
ρα, το φάσμα επιλογών της ρωσικής
επιθετικότητας εκτείνεται από το-
πικούς έως υβριδικούς πολέμους
και από διαδικτυακές πολιτικές
στρατηγικές επιθέσεις έως τις ενερ-
γειακές απειλές σε μια παγκοσμιο-
ποιημένη οικονομία.

Γιατί όμως σήμερα, όπως άλλω-
στε και το 1958, ασχολούμαστε με
τη στρατηγική του δεύτερου χτυ-
πήματος; Γιατί το 1958, όπως και
σήμερα, η Ρωσία έχει αποκτήσει
στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι
των ΗΠΑ στους εξοπλισμούς και
στις δυνατότητες πρώτου χτυπή-
ματος. Γιατί το 1958, όπως και σή-
μερα, η στρατηγική του δεύτερου
χτυπήματος στηρίζεται στη φενάκη
των «βάσεων κοντά στους Σοβιε-
τικούς». 

Το άρθρο-αντίδραση στο δόγμα
της «ισορροπίας του τρόμου» του
«στρατηγού», το 1958, πυροδοτή-
θηκε από το σοκ που προκλήθηκε
από την εκτόξευση του Σπούτνικ
από τη Σοβιετική Ένωση. Επομέ-
νως οι Σοβιετικοί ήταν σε θέση να
χτυπήσουν τις ΗΠΑ με διηπειρω-
τικούς πυραύλους με πυρηνικές
κεφαλές από απόσταση ασφαλείας,

κάτι που τα τότε αμερικανικά βομ-
βαρδιστικά δεν ήταν σε θέση να
κάνουν. Για να καταφέρουν το δεύ-
τερο πλήγμα, οι Αμερικανοί έπρεπε
να δημιουργήσουν βάσεις κοντά
στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό άλλαξε
τη στρατηγική τους σε θέματα εξω-
τερικής πολιτικής και άμυνας. Μά-
λιστα, θα μπορούσε κάποιος, όχι
χωρίς έρεισμα, να υποστηρίξει ότι
η φιλοτουρκική στροφή του Χένρι
Κίσινγκερ, θιασώτη της θεωρίας
της «ισορροπίας του τρόμου», στη-
ρίζεται ακριβώς στη στρατηγική
σημασία της Τουρκίας στη γενι-
κότερη «στρατηγική του δεύτερου
πλήγματος» των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και
σήμερα, κάτι που προσφέρει μια
πειστική εξήγηση τόσο στην εμ-
μονή για ένταξη της Ουκρανίας
στο ΝΑΤΟ όσο και στο αναβαθμι-
σμένο ενδιαφέρον του δημοκρα-
τικού προέδρου Μπάιντεν για την
Τουρκία.

Πριν από μερικά χρόνια, οι Ρώ-
σοι ανακοίνωσαν την τελειοποίηση
του συστήματος υπερηχητικών
πυραύλων, ικανών να φέρουν πυ-
ρηνικές κεφαλές και να εξουδετε-
ρώσουν οποιοδήποτε σύστημα
ραντάρ. Τα υπερηχητικά όπλα,
όπως το ρωσικό 3M22 Zircon, πε-

τούν τόσο γρήγορα και χαμηλά,
με ταχύτητες έως και 6 Mach και
με χαμηλή ατμοσφαιρική-βαλλι-
στική τροχιά, που μπορούν να δια-
περάσουν τα παραδοσιακά συστή-
ματα αντιπυραυλικής άμυνας. Το
ρωσικό Avangard εκτοξεύτηκε δο-
κιμαστικά το 2018. Ανάμεσα στους
θεατές της πυραυλικής δοκιμής
ήταν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαν-
τιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι
το υπερηχητικό όπλο είναι πλέον
σε υπηρεσία. Χρειάστηκαν τέσσερα
χρόνια και πλέον για να συνειδη-
τοποιήσουμε τι σημαίνει η νέα ρω-
σική υπεροπλία.

Ούτε η απόβαση στην Κριμαία
ούτε η τωρινή κρίση της Ουκρανίας
θα είχαν συμβεί, αν δεν προηγούν-
ταν η Ρωσία στην κούρσα των εξο-
πλισμών. Ούτε θα ήταν δεδομένες
η εμμονή των ΗΠΑ για ένταξη της
Ουκρανίας και η ξαφνική φιλο-
τουρκική στροφή της διακυβέρ-
νησης του Αμερικανού προέδρου
Μπάιντεν. 

Το άρθρο του Wohlstetter το
1958, επίκαιρο όσο ποτέ, έχει ιδι-
αίτερη σημασία, καθώς ασκεί κρι-
τική απέναντι στη στρατηγική των
«βάσεων κοντά στους Σοβιετικούς»:
«οι υπερπόντιες βάσεις επηρεάζουν
με πολλαπλούς κρίσιμους τρόπους,

πολιτικούς και οικονομικούς καθώς
και στρατιωτικούς, το καθεστώς
της συμμαχίας». Μόνο όσον αφορά
το επιχειρησιακό στρατιωτικό μέ-
τωπο, με δεδομένο «το μειονέκτημα
της μεγάλης ευπάθειας» των βά-
σεων αυτών, η συγκεκριμένη στρα-
τηγική είναι εξαιρετικά επισφαλής.
Είναι ακόμη περισσότερο ανεπαρ-
κής αν σκεφτεί κανείς όχι ως Αμε-
ρικανός αλλά ως Ευρωπαίος: «Αλλά
η ιδέα των μαζικών αντιποίνων,
ως υπεύθυνη απάντηση στις πε-
ριφερειακές προκλήσεις, εξαφα-
νίστηκε, καθώς έγινε αντιληπτό
ότι, εδώ και στο εξωτερικό, σε πε-
ρίπτωση επίθεσης η σοβιετική ικα-
νότητα μεταφοράς πυρηνικών
όπλων θα σήμαινε τεράστιες απώ-
λειες για τις ΗΠΑ. Και τώρα η Ευ-
ρώπη αμφιβάλλει αν θα ήμασταν
διατεθειμένοι να πληρώσουμε το
τίμημα της χρήσης στρατηγικών
όπλων για να απαντήσουμε σε μια
επίθεση που θα στρεφόταν εναν-
τίον της Ευρώπης αλλά όχι εναντίον
των ΗΠΑ». 

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και εταίρος του ερευνητικού κέντρου
«Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπι-
στημίου του Στρασβούργου.

Η ευαίσθητη ισορροπία του τρόμου
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Τ ον Σεπτέμβριο του 2021 η Βου-
λή με τις ψήφους ΑΚΕΛ, ΔΗ-
ΚΟ, ΔΗΠΑ, ΔΗΣΥ και τις ευ-

λογίες της κυβέρνησης αποφάσισε
την αναβολή των δημοτικών εκλο-
γών. Το επιχείρημα για τη συγκε-
κριμένη απόφαση ήταν πως διε-
νέργεια των εκλογών θα έβαζε εμ-
πόδια στη μεταρρύθμιση για την
τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, οι
εμπλεκόμενοι είχαν διαβεβαιώσει
πως μέχρι το τέλος του 2021 τα νο-
μοσχέδια θα ψηφίζονταν. Πέντε
μήνες μετά μεταρρύθμιση ακούμε
και μεταρρύθμιση δεν βλέπουμε. 

Ελάχιστοι πλέον πιστεύουν το
επιχείρημα πως οι εκλογές θα δη-
μιουργούσαν πρόβλημα. Η αναβολή
των εκλογών δημιούργησε ένα πολύ
κακό προηγούμενο για τις δημο-
κρατικές διαδικασίες. Σίγουρα κά-
ποιοι θα έκαναν το κομμάτι τους
στην προεκλογική κάτι το οποίο
δεν αποκλείεται να δούμε και στο
μέλλον με τα δημοψηφίσματα σε
περίπτωση που διενεργηθούν.
Όμως θα μπορούσαν τα κόμματα
να πείσουν πως χρειάζεται να γίνει
αυτή η αλλαγή ειδικά από τη στιγμή
που θεωρείται αναγκαία. Με δεδο-
μένο όμως το παρασκήνιο που προ-
ηγήθηκε είναι πλέον δύσκολο να
πείσουν ακόμα και όσους τους πι-
στώνουμε με καλές προθέσεις πόσο
μάλλον όσους αντιδρούν.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης
σε συνδυασμό με την κακή νοο-
τροπία που επικρατεί μέσα στο πο-
λιτικό σύστημα, τις περισσότερες
φορές δυσκολεύει τις διαδικασίες
όποτε χρειάζεται να γίνουν μεγάλες
αλλαγές σε διάφορους τομείς. Μια
νοοτροπία που θέλει το κομματικό,
το τοπικό και το προσωπικό συμ-
φέρον να είναι πάνω από το συλ-
λογικό. Η οπτική που αντιμετωπίζει
ο καθένας τέτοιους είδους ζητήματα
είναι ανάλογα με τα συμφέροντά
του. Αν αυτά τα συμφέροντα ευ-
νοούνται είναι υπέρ, αν όχι εναν-
τιώνονται μέχρι να πετύχουν αυτό
που θέλουν και όταν κανένας δεν
συμβιβάζεται καταλήγουμε στο να
μετατρέπεται η ψήφιση και η εφαρ-
μογή μιας μεταρρύθμισης σε Οδύσ-
σεια. Παρόμοια σκηνικά είδαμε και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης
για το ΓεΣΥ. Οι διάφοροι επηρεα-
ζόμενοι από την ενδεχόμενη εφαρ-
μογή του ΓεΣΥ, ειδικά αυτοί που
θεωρούσαν πως θα έπληττε τα συμ-
φέροντά τους, σε συνεργασία με
ορισμένους πολιτικούς έψαχναν
συνεχώς προσκόμματα, αυτό οδη-
γούσε σε ένα μη παραγωγικό διά-
λογο, καθώς όλοι ήθελαν να περάσει
το δικό τους, ασχέτως αν αυτό δεν
ήταν προς όφελος ολόκληρης της
κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο που
άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως
αυτή για τη δικαιοσύνη παραμένουν

στον πάγο. Μιλάμε για πράγματα
που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει,
για να φτιαχτεί επιτέλους ένα κρά-
τος λειτουργικό, το οποίο να μην
ταλαιπωρεί τους πολίτες του με τη
γραφειοκρατία του και την αναπο-
τελεσματικότητά του.

Στην περίπτωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης ο αριθμός των δή-
μων θα έπρεπε να είχε ήδη συμ-
φωνηθεί και το βάρος να δοθεί σε
άλλα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουν
οι αρμοδιότητες των νέων δημο-
τικών σχηματισμών, πως θα επι-
τευχθεί η βιωσιμότητά τους και γε-
νικά για ζητήματα που θα επηρε-
άσουν άμεσα την καθημερινότητα
των πολιτών. Αντ’ αυτού βλέπουμε
τα κόμματα να επιδίδονται σε ένα
ιδιότυπο κυπριακό gerrymandering.
Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στον
αριθμό των νέων δήμων που θα
προκύψουν και ποιοι από τους υφι-
στάμενους δήμους θα συνενωθούν
ή όχι. Να μην ξεχνάμε πως οι δήμοι
και οι κοινότητες βρίσκονται στον
πυρήνα ενός συστήματος που ευ-
νοεί την κουμπαροκρατία και το
ρουσφέτι και αποτελούν βασικό
γρανάζι για την επιρροή των κομ-
μάτων στις τοπικές κοινωνίες. Επί-
σης, δεν είναι λίγοι οι πολιτευτές
που χρησιμοποιήσαν την εκλογή
τους σε κάποιο τοπικό αξίωμα ως
όχημα για την πολιτική και κοινω-
νική τους ανέλιξη. Το πιο πάνω
σκηνικό μαζί με τις πιέσεις των
διάφορων τοπικών παραγόντων
που πιθανόν να χάσουν την ισχύ
τους, με τις διάφορες αλλαγές που
θα επέλθουν, έχουν δημιουργήσει
μια αλλοπρόσαλλή κατάσταση.

Οι δήμοι είναι μια πονεμένη
ιστορία από την ίδρυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Η κακοδια-
χείριση και τα σκάνδαλα είναι ο
κανόνας και όχι η εξαίρεση. Έχουν
τεράστια ευθύνη όσοι λάμβαναν
αποφάσεις για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται αρκετοί δήμοι
σήμερα. Αυτό που θα ψηφιστεί θα
πρέπει να είναι μια πραγματική αλ-
λαγή που θα εξυπηρετεί τη σωστή
λειτουργία των δήμων και όχι απλώς
κάτι επιφανειακό για τα μάτια του
κόσμου. Η μεταρρύθμιση της το-
πικής αυτοδιοίκησης οφείλει να
δημιουργήσει βιώσιμες δημοτικές
αρχές που θα εξυπηρετούν τους
πολίτες και να βοηθήσει έτσι ώστε
να ξεφύγουν οι δήμοι από το τέλμα
στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Αυτό
φυσικά είναι το ιδανικό σενάριο.
Όμως φαίνεται πως και αυτή τη
φορά ακόμα μία μεταρρύθμιση
έγινε έρμαιο των κομματικών συμ-
φερόντων.

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

Η Οδύσσεια
μιας μεταρρύθμισης

Του ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Σ την αποτυχία της κυβέρνησης
Αναστασιάδη να υπερασπι-
στεί την κυπριακή ΑΟΖ και

να φτιάξει τον αγωγό EastMed
έρχεται τώρα να προστεθεί και η
επικίνδυνη πλέον παράταση της
πολύχρονης αιχμαλωσίας του κοι-
τάσματος «Αφροδίτη» από τους
Ισραηλινούς. Το κοίτασμα «Αφρο-
δίτη», όπου υπάρχουν 180 BCM
φυσικού αερίου, είναι το μοναδικό
κυπριακό επιβεβαιωμένο κοίτα-
σμα. Παραμένει αναξιοποίητο και
όμηρος των φίλων μας Ισραηλινών
εδώ και 10 χρόνια. Ο λόγος είναι
ότι ένα μικρό του τμήμα του, που
οι Ισραηλινοί ονομάζουν Γισάι
(2% του συνολικού κοιτάσματος
κατά εμάς και 6% κατά τους ισ-
ραηλινούς), κείται εντός της ισ-
ραηλινής ΑΟΖ.

Οι ισραηλινές εταιρείες που το
ανακάλυψαν εξέφρασαν αρχικά
την πρόθεσή τους να το εγκατα-
λείψουν, αφού δεν συνέφερε οι-
κονομικά η εκμετάλλευσή του.
Άλλαξαν όμως γνώμη μετά από
σχετικές προτροπές της κυβέρ-
νησης του Ισραήλ. Η τελευταία,
αξιοποιώντας τις σχετικές πρό-
νοιες της συμφωνίας συνεκμε-
τάλλευσης που συνήψαν το 2010
με την Κ.Δ. δεν επιτρέπει την
όποια αξιοποίηση του κοιτάσματος
από την Κ.Δ. Παράλληλα επιμένει
πρώτα να γίνουν αποδεκτές οι
υπερβολικές και ανεδαφικές της
απαιτήσεις για 6% μερίδιο. Πέρυσι
τέτοια εποχή υπήρξε μία διαδι-
καστική συμφωνία με βάσει την
οποία είχε ανατεθεί από τις δύο
κυβερνήσεις στις εταιρείες στις

οποίες έχει δοθεί το κοίτασμα από
το Ισραήλ και την Κ.Δ. να βρουν
μία συμβιβαστική φόρμουλα δια-
μοιρασμού του κοιτάσματος. Η
προθεσμία αυτή για εξεύρεση ενός
συμβιβασμού λήγει στις 4 του προ-
σεχούς Μαρτίου και η Ισραηλινή
υπουργός Ενέργειας ειδοποίησε
ήδη γραπτώς τις ισραηλινές εται-
ρείες ότι μετά την ημερομηνία
αυτή την όλη υπόθεση θα την
αναλάβουν και πάλι οι κυβερνή-
σεις.

Όμως τα πράγματα δεν είναι
στατικά. Το μήνα του μέλιτος με-
ταξύ Ισραήλ και Κ.Δ. ακολουθεί
η επίσημη επίσκεψη του Ισραη-
λινού προέδρου Χέρτζοκ στην
Τουρκία που σηματοδοτεί τη δια-

δικασία ομαλοποίησης των σχέ-
σεων Ισραήλ-Τουρκίας. Η εξέλιξη
αυτή ήταν αναμενόμενη μετά από
τόσα χρόνια παγώματος των σχέ-
σεων και παρά ένα μικρό προσω-
ρινό διάλειμμα που έλαβε χώρα
πριν από το 2018. Η νέα αυτή εξέ-
λιξη προκαλεί όμως σοβαρές ανη-
συχίες, αφού στο πλαίσιο της εξο-
μάλυνσης αναμένεται να τεθούν
και τα θέματα του φυσικού αερίου.
Παρά τις ισραηλινές διαβεβαιώσεις
ότι η εξομάλυνση αυτή δεν θα
γίνει σε βάρος των σχέσεών τους
με Ελλάδα και Κ.Δ. δεν αποκλείεται
την επομένη μέρα να προστεθούν
και νέα εμπόδια στην αξιοποίηση
του κοιτάσματος «Αφροδίτη»,
αφού οι Ισραηλινοί δεν θα θέλουν

να δυσαρεστήσουν τους νέους
τους φίλους. Ήδη από ισραηλινής
πλευράς έχουμε το πρώτο σχετικό
μήνυμα. Συγκεκριμένα είχαμε δη-
λώσεις ότι το Ισραήλ δεν ενίσταται
στην ένταξη της Τουρκίας στο
Φόρουμ Φυσικού αερίου της Ανα-
τολικής Μεσογείου. 

Επιβάλλεται όπως ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης αξιοποιήσει την
επίσκεψη του Ισραηλινού προ-
έδρου στη χώρα μας, που θα προ-
ηγηθεί εκείνης στην Τουρκία, για
να θέσει και να επιλύσει τελεσίδικα
το θέμα του διαμοιρασμού του
κοιτάσματος «Αφροδίτη». Επίσης,
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους
Ισραηλινούς ότι οι τόσο σημαν-
τικές και για τις δύο μας χώρες
σχέσεις που έχουμε αναπτύξει θα
επηρεαστούν αρνητικά στην πε-
ρίπτωση που συμφωνήσουν με
την Άγκυρα για ένα αγωγό που
θα οδηγηθεί από το ισραηλινό
κοίτασμα Λεβιάθαν στην Τουρκία
διά της κυπριακής ΑΟΖ χωρίς τη
δική μας σύμφωνη γνώμη. Η δε
δική μας σύμφωνη γνώμη προ-
ϋποθέτει την προηγούμενη οριο-
θέτηση των μεταξύ Κ.Δ. και Τουρ-
κίας θαλασσίων ζωνών. Δυστυχώς,
η μέχρι σήμερα έλλειψη αποφα-
σιστικότητας μας έφερε σε πολύ
δύσκολη θέση.

Ώρα να ελευθερώσουμε την
«Αφροδίτη» και να την αξιοποι-
ήσουμε άμεσα είτε μόνοι είτε σε
συνεργασία και με τους Ισραηλι-
νούς. 

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι
διεθνολόγος.

Ελευθερώστε την «Αφροδίτη» 
Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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Επιβάλλεται όπως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αξιοποιήσει την επίσκεψη
του Ισραηλινού προέδρου στη χώρα μας, που θα προηγηθεί εκείνης στην
Τουρκία, για να θέσει και να επιλύσει τελεσίδικα το θέμα του διαμοιρασμού
του κοιτάσματος «Αφροδίτη». 
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Ο θάνατος του πρώτου προέδρου 
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 
στις 3 Αυγούστου 1977 σημα-
τοδότησε το τέλος της μακράς 
περιόδου πολιτικής του κυρι-

αρχίας. Από το 1950 ηγείτο του 
ελληνικού πληθυσμού του νη-
σιού ως επικεφαλής της αυτο-
κέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου 
–«Εθνάρχης»–, ενώ με την κυ-
πριακή ανεξαρτησία εξελέγη 
στον προεδρικό θώκο (∆εκέμ-
βριος 1959), όπου παρέμεινε 

μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Υπό την άποψη αυ-
τή, η αντικατάστασή του 
πρέπει να θεωρηθεί πολι-
τικό γεγονός μεταβατικής 
φύσης στη σύγχρονη κυπρια-
κή Ιστορία. Αμέσως μετά τον 
θάνατο του Μακαρίου άρχισαν 

οι διεργασίες για ανάδει-
ξη νέου Προέδρου που θα 
παρέμενε στην εξουσία 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 
1978, όταν θα συμπληρω-

νόταν η πενταετής προεδρική 
θητεία. Ως κυριότεροι πιθανοί 
υποψήφιοι θεωρούνταν οι Σπύ-

ρος Κυπριανού, Γλαύκος Κλη-
ρίδης και Τάσσος Παπαδόπου-
λος. Ο πρώτος, ως πρόεδρος της 
Βουλής, ασκούσε καθήκοντα 
προεδρεύοντος του κράτους και 
παράλληλα ηγείτο του κεντρο-
δεξιού ∆ημοκρατικού Κόμματος 
(∆ΗΚΟ) που ιδρύθηκε το 1976 

(ως ∆ημοκρατική Παράταξη). 
Οι Κληρίδης και Παπαδόπου-
λος ήταν συνιδρυτές του Ενιαί-
ου Κόμματος (1969), που διαλύ-
θηκε μετά τα τραγικά γεγονότα 
του Ιουλίου του 1974 και με-
τεξελίχθηκε το 1976 στον ∆η-
μοκρατικό Συναγερμό (∆ΗΣΥ).

Ο Σπύρος Κυπριανού πρόεδρος της Κύπρου
Και στις δύο εκλογικές διαδικασίες που ακολούθησαν τον θάνατο του Μακαρίου εξελέγη τελικά χωρίς ανθυποψήφιο

Του ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΥΡΗ*

3 Σεπτεμβρίου 1977. Ο Σπύρος Κυπριανού ορκίζεται πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μακαρίου, στις 3 Αυγούστου.

Πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία θεωρούνταν ο Τάσσος Παπαδόπουλος (αριστερά, με τον Μακάριο μετά τον διορισμό του ως εκπροσώπου των Ελληνο-
κυπρίων στις συνομιλίες της Βιέννης) και ο Γλαύκος Κληρίδης (δεξιά στη μέση, προεδρεύων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας μετά την τουρκική εισβολή).
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Ο Σπύρος Κυπριανού (1932-2002) είχε 
πολύχρονη εμπλοκή στα πολιτικά 
δρώμενα της Κύπρου. Στη διάρ-
κεια του αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-
1959) συνεργαζόταν με τον Αρχι-
επίσκοπο Μακάριο, διευθύνοντας 
το Γραφείο Εθναρχίας στο Λονδί-
νο. Με την ίδρυση του κυπρια-
κού κράτους ανέλαβε καθήκοντα 
υπουργού Εξωτερικών. ∆ιατήρη-
σε το αξίωμά του μέχρι το 1972, 
όταν παραιτήθηκε έπειτα από πι-
έσεις της χούντας των Αθηνών 
προς τον Κύπριο πρόεδρο. Μετά 
την τουρκική εισβολή ηγήθηκε 
διπλωματικών αποστολών εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης, ενώ εξελέ-
γη πρόεδρος της Βουλής μετά τις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου 1976.

Φαίνεται ότι ο Μακάριος προέ-
κρινε τον Κυπριανού ως διάδοχό 
του. Εφημερίδες της Λευκωσίας 
αναδημοσίευσαν πληροφορίες του 
πρακτορείου Reuters σχετικά με 
συνέντευξη που είχε παραχωρή-
σει ο Μακάριος λίγες μέρες πριν 
από τον θάνατό του. Σύμφωνα με 
τα δημοσιεύματα, ο Κύπριος πρόε-
δρος χαρακτήρισε τον Κυπριανού 
ως τον «μόνον άνθρωπο που θα 
μπορούσε να ηγηθεί της Κύπρου». 
Αρκετά χρόνια αργότερα, ο τ. βα-
σιλιάς Κωνσταντίνος («Χωρίς τίτ-
λο», 2015) διηγείτο τη συζήτησή 
του με τον Μακάριο για διαδοχή 
του τελευταίου σε περίπτωση θα-
νάτου. Βάσει της συγκεκριμένης 
μαρτυρίας, ο Μακάριος δήλωσε: 
«Τον Σπύρο θέλω, έλα όμως που ο 
αφιλότιμος έχει πιο αδύναμη καρ-
διά από μένα...».

Τελικά, ο Κυπριανού ανεδείχθη, 
πράγματι, σε διάδοχο του Μακαρί-
ου. Το ιστορικό της εκλογής έχει 
ως εξής: Η 31η Αυγούστου 1977 
είχε καθοριστεί ως ημέρα υποβο-
λής υποψηφιοτήτων για τις ανα-
πληρωματικές εκλογές. Ενόψει του 
συγκεκριμένου οροσήμου, διεξή-
χθησαν συναντήσεις μεταξύ των 
ηγετών των κομμάτων σε μια προ-
σπάθεια να επιτευχθεί πολιτική 
διευθέτηση. Ο γενικός γραμμα-
τέας του Ανορθωτικού Κόμματος 
Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), Εζεκί-
ας Παπαϊωάννου, υποστήριξε ότι 
έπρεπε να αποφευχθούν οι εκλο-
γές και να παραμείνει στην ηγε-
σία ο Σπ. Κυπριανού, έχοντας τη 
στήριξη όλων των πολιτικών δυ-
νάμεων. Η εν λόγω τοποθέτηση 
έβρισκε σύμφωνο το ∆ΗΚΟ, ενώ 
και η αντίδραση της σοσιαλιστι-
κής Ενιαίας ∆ημοκρατικής Ενω-
σης Κέντρου (Ε∆ΕΚ) ήταν θετική. 
Από την άλλη, ο Κληρίδης ειση-
γήθηκε την κανονική διεξαγωγή 
των εκλογών, προτείνοντας όποιος 

εκλεγόταν να παρουσιαστεί ως ο 
μόνος υποψήφιος στις εκλογές 
του Φεβρουαρίου 1978.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με σπο-
ραδικά δημοσιεύματα στον Τύ-
πο της εποχής, ο Παπαδόπουλος 
πρότεινε για εκλογή στη θέση του 
προέδρου τον διευθυντή της Ελ-
ληνικής Μεταλλευτικής Εταιρεί-
ας, Πασχάλη Πασχαλίδη, στενό 
συνεργάτη επίσης του Μακαρί-
ου. Το ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε στη λύ-
ση ανεξάρτητης προσωπικότητας 
και, στα μέσα Αυγούστου, διακή-
ρυξε επίσημα τη θέση του υπέρ 
της παραμονής του Σπ. Κυπρια-
νού στην εξουσία. Ο Παπαϊωάν-
νου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος 
του ∆ΗΚΟ ήταν αναγνωρισμένος 
διεθνώς (λόγω της δωδεκαετούς 
υπουργικής του υπηρεσίας), ενώ 
ήταν πεπειραμένος πολιτικά και 
ικανός στη διαχείριση του Κυπρι-
ακού. Την ίδια μέρα ο Παπαδό-
πουλος κοινοποίησε δήλωσή του, 
σύμφωνα με την οποία θεωρούσε 
ως καλύτερη λύση την ανάληψη 
της προεδρίας από υπερκομματι-
κή προσωπικότητα. Ωστόσο, ανα-
γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν πε-
ριθώρια υλοποίησης της πρότασής 
του και παρά τις «σοβαρές επιφυ-
λάξεις» του, συνηγόρησε στη συ-
νέχιση διακυβέρνησης του Σπ. 
Κυπριανού. Ο ∆ΗΣΥ εξέδωσε τε-
λικά ανακοίνωση, γνωστοποιώ-
ντας την απόφαση του κόμματος 
για μη διεκδίκηση της προεδρίας, 
προσδοκώντας σε ουσιαστικές 
εκλογές τον επόμενο Φεβρουά-
ριο. Στη βάση του εθνικού συμ-
φέροντος υποστήριξε και η Ε∆ΕΚ 
τον Κυπριανού. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, την 31η Αυγούστου 1977, 
ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος 
χωρίς ανθυποψήφιο μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 1978. Στις προγραμ-
ματικές θέσεις που διατύπωσε με 
την επίσημη εγκατάστασή του, 
ξεχωρίζει η αναφορά σε αποδοχή 
ομοσπονδιακής λύσης (στο πλαί-
σιο ενιαίου κράτους).

Αξίζει να αναφερθεί η έμφαση 
στη σημειολογία της διαδικασίας, 
μέσω της οποίας επιχειρήθηκε να 
παρουσιαστεί ο Κυπριανού ως συ-
νεχιστής της αγωνιστικής παράδο-
σης του κυπριακού ελληνισμού, 
αλλά και των πολιτικών θεμελίων 
που έθεσε ο πρώτος πρόεδρος του 
κράτους. Την υποψηφιότητά του 
είχε προτείνει ο Πιερής Αυξεντί-
ου, πατέρας του προβεβλημένου 
ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξε-
ντίου. Παράλληλα, στην πρώτη 
του προεδρική διακήρυξη έθεσε 
ως πολιτική του πυξίδα τη γραμ-
μή που είχε χαράξει ο Μακάριος.

Στις εκλογές που προγραμματί-
ζονταν για τον Φεβρουάριο του 
1978 διαφαινόταν ως πιθανότε-
ρο σενάριο η αντιπαράθεση Κυ-
πριανού - Κληρίδη. Επρόκειτο 
για αναμέτρηση των δύο τάσε-
ων που είχαν διαμορφωθεί από 
το 1976. Στις βουλευτικές εκλο-
γές του συγκεκριμένου έτους, ο 
∆ΗΣΥ είχε απομονωθεί και είχε 
συγκρουστεί με τα υπόλοιπα πο-
λιτικά κόμματα (που είχαν συνα-
σπιστεί), με την κατηγορία ότι 
στις τάξεις του στέγασε άτομα 
αναμεμειγμένα στο πραξικόπημα 
του Ιουλίου 1974. Συνεργάστηκε 
τότε με το ∆ημοκρατικό Εθνικό 
Κόμμα (∆ΕΚ) που αποτελούσε τη 
μοναδική αντι-μακαριακή πολιτι-
κή παράταξη. Τελικά οι δυνάμεις 
της συμπολίτευσης επικράτησαν, 
ενώ ο συνδυασμός ∆ΗΣΥ - ∆ΕΚ, 
παρότι έλαβε 27,6%, παρέμεινε 
εκτός Βουλής εξαιτίας του πλειο-
ψηφικού εκλογικού συστήματος.

Το ίδιο σκηνικό παρατηρήθη-
κε όταν προκηρύχθηκε επανα-
ληπτική εκλογή (16 Οκτωβρίου 
1977) για πλήρωση της βουλευτι-
κής έδρας που κατείχε ο Σπ. Κυ-
πριανού. Μετά την εκλογή του 
τελευταίου στην προεδρία του 
κράτους, την έδρα διεκδίκησαν 
οι Γιάννης Μάτσης (∆ΗΣΥ) και 
Γεώργιος Λαδάς (∆ΗΚΟ, ΑΚΕΛ 
και Ε∆ΕΚ). Τα τρία συνασπισμέ-
να κόμματα χρησιμοποίησαν ρη-
τορική που περιστρεφόταν γύρω 
από τις ευθύνες για την κατα-

στροφή του Ιουλίου 1974. Την 
κενωθείσα έδρα κατέλαβε ο Λα-
δάς με ποσοστό 64,7%, έναντι 
35,3% του Μάτση. Το αποτέλε-
σμα κρίθηκε από την εφημερί-
δα «Τα Νέα», που εξέφραζε τις 
θέσεις της Ε∆ΕΚ (18 Οκτωβρί-
ου 1977), ως έγκριση της πολι-
τικής του μακροχρόνιου αγώνα 
και «καταδίκη της ηττοπάθειας».

Την εκλογή Κυπριανού στην 
προεδρία για το διάστημα Σεπτεμ-
βρίου 1977 - Φεβρουαρίου 1978, 
ακολούθησαν προσπάθειες συ-
νένωσης του χώρου της Κεντρο-
δεξιάς (∆ΗΣΥ - ∆ΗΚΟ), με στόχο 

τη διεκδίκηση της προεδρίας με 
κοινό υποψήφιο. Η αποτυχημέ-
νη έκβαση των προσπαθειών ση-
ματοδότησε την απόφαση του 
Κληρίδη να θέσει υποψηφιότη-
τα στις επερχόμενες τότε εκλο-

γές. Βασική του θέ-
ση ήταν η γρήγορη 
λύση του Κυπριακού 
(αντίθετα από τη φι-
λοσοφία του μακρο-
χρόνιου αγώνα που 
προέκρινε ο Μακά-
ριος) προκειμένου 
να προληφθεί η πα-
γίωση των δεδομέ-

νων που δημιούργησε η τουρκική 
εισβολή. Οταν ανακοινώθηκε (10 
Νοεμβρίου 1977) η πρόθεση του 
επικεφαλής του ∆ΗΣΥ, τα υπόλοι-
πα κόμματα κινητοποιήθηκαν. 
Ακολούθησε η εξαγγελία υποψη-
φιότητας του Κυπριανού (22 Νο-
εμβρίου) και η εκ νέου στήριξή 
του από ΑΚΕΛ, ∆ΗΚΟ και Ε∆ΕΚ. 
Την ίδια περίοδο δημοσιεύθηκαν 
πληροφορίες για επικείμενη δη-
μιουργία νέου κόμματος από τον 
Παπαδόπουλο (που κατείχε τη 
θέση του διαπραγματευτή για το 
Κυπριακό), αλλά και για πιθανή 
υποψηφιότητα του Πασχαλίδη.

Οι εκλογές είχαν οριστεί για 
την 5η Φεβρουαρίου 1978. Ωστό-
σο, ένα γεγονός καθόρισε τις εξε-
λίξεις και ανέτρεψε το σκηνικό: 
η απαγωγή και τετραήμερη κρά-
τηση του γιου του Κυπριανού, 
Αχιλλέα, ο οποίος υπηρετούσε 

τη στρατιωτική του θητεία στις 
∆υνάμεις Καταδρομών όταν, στα 
μέσα ∆εκεμβρίου 1977, απήχθη 
από το στρατόπεδο. Φαίνεται ότι 
οι απαγωγείς ζητούσαν να τους 
επιτραπεί η αποχώρηση από την 
Κύπρο, να δοθεί αμνηστία στα 
φυλακισμένα και καταζητούμενα 
στελέχη της ΕΟΚΑ Β΄ και να δια-
κοπεί η διαδικασία της κάθαρσης, 
που αφορούσε την απομάκρυνση 
από τον κρατικό μηχανισμό των 
υποστηρικτών του πραξικοπή-
ματος. Η τροπή των γεγονότων 
οδήγησε τον Κληρίδη στην από-
συρση της υποψηφιότητάς του 
(16 ∆εκεμβρίου), υποστηρίζοντας 
ότι αυτό επέβαλε το συλλογικό 
συμφέρον και η λαϊκή ενότητα. 
Κατά συνέπεια, την 26η Ιανουα-
ρίου 1978, τελευταία ημέρα υπο-
βολής υποψηφιοτήτων, ο Κυπρια-
νού επανεξελέγη στο αξίωμα του 
προέδρου της ∆ημοκρατίας χωρίς 
ανθυποψήφιο. Οι συγχαρητήρι-
ες επιστολές που έλαβε από δι-
άφορους ξένους ηγέτες (συμπε-
ριλαμβανομένων του προέδρου 
των ΗΠΑ και του ηγέτη της Σο-
βιετικής Ενωσης) ερμηνεύθηκαν 
από τον Τύπο ως εκ νέου αναγνώ-
ριση της Κυπριακής ∆ημοκρατί-
ας και διπλωματική νίκη έναντι 
των αποσχιστικών κινήσεων της 
Τουρκίας.

 
* Ο κ. Μιχάλης Σταυρή είναι 
υποψήφιος διδάκτωρ Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πολύχρονη εμπλοκή
στα πολιτικά δρώμενα

Απόσυρση της υποψηφιότητας του Γλαύκου Κληρίδη

45
χρόνια

πριν

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

27.1.1978. Η εκλογή του Σπύρου 
Κυπριανού στην προεδρία της Κύ-
πρου, στην πρώτη σελίδα της «Κ».

Καλοκαίρι 1964. Συνάντηση του Μακαρίου με τον Γεώργιο Παπανδρέου στην 
Αθήνα. Στη φωτ. ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο επί 12 χρόνια υπ. Εξωτερικών της 
Κύπρου Σπύρος Κυπριανού και ο υπ. Αμυνας Πολύκαρπος Γεωρκάτζης. 
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Με δύο βαριές «σκιές», την έξαρ-
ση της τουρκικής επιθετικότη-
τας και το εισαγόμενο ράλι ακρί-
βειας, αλλά και πολλά ισχυρά 
εργαλεία που μπορούν να την 
οδηγήσουν με σαφές προβάδι-
σμα στην προσεχή διπλή εκλο-
γική αναμέτρηση, ενόψει της 
οποίας τοποθετούνται πλέον όλα 
τα κόμματα, θα πορευτεί το επό-
μενο διάστημα η κυβέρνηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρα-
κολουθούν με ιδιαίτερη προ-
σοχή τις τελευταίες κινήσεις 
του Ταγίπ Ερντογάν, που επί 
της ουσίας έχουν ως στόχο η 
Αγκυρα να «γκριζάρει» και τα 
μεγάλα νησιά του Αιγαίου, με 
όχημα την έωλη επιχειρηματο-
λογία περί αποστρατιωτικοποί-
ησης. Η Αθήνα δεν αποκλείει, 
μάλιστα, η τουρκική πλευρά να 
προχωρήσει σε κινήσεις «διε-
θνοποίησης» του θέματος, είτε 
επιδιώκοντας οι ανυπόστατοι 
ισχυρισμοί της να συζητηθούν 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ είτε προ-
σφεύγοντας σε άλλα «φόρα»: 
στις χώρες που υπέγραψαν τις 
Συμφωνίες Λωζάννης και Πα-
ρισίων, στον ΟΑΣΕ ή στο ΝΑ-
ΤΟ. Με εντολή του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη κάθε 
τουρκική ρητορική πρόκληση 
θα απαντάται. Ομως, πλέον εκ-
φράζονται προβληματισμοί για 
το ενδεχόμενο η Αγκυρα να με-
ταφέρει αργά ή γρήγορα την 
ένταση και επί του πεδίου. Εξάλ-
λου και μόνο η βεβαιότητα πως 
έως τις τουρκικές εκλογές –το 
αργότερο τον Ιούνιο του επόμε-

νου χρόνου– ο Ταγίπ Ερντογάν 
θα επιμένει στο τρίπτυχο των 
«γκρίζων ζωνών», της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας» και της επιχει-
ρηματολογίας περί αποστρα-
τιωτικοποίησης, αποτελεί πηγή 
ανησυχίας, αφού προοιωνίζεται 
χαμηλό βαρομετρικό  διαρκείας 
με την Αγκυρα.

Το δεύτερο «αγκάθι» είναι, 
βεβαίως, το ράλι ανατιμήσε-
ων στο μέτωπο της ενέργειας 
και στο καλάθι της νοικοκυράς. 
Στο κυβερνητικό επιτελείο κυ-
ριαρχεί η εκτίμηση πως εάν δεν 
υπάρξει «ανάφλεξη» στο μέτω-
πο της Ουκρανίας, από το τέλος 
της άνοιξης θα αρχίσει να κα-
ταγράφεται αποκλιμάκωση στο 
ενεργειακό κόστος. Ομως, αντί-
στοιχη αισιοδοξία δεν υφίστα-
ται στο μέτωπο του πληθωρι-
σμού. Οπως λέγεται, η αυξημένη 
ζήτηση λόγω της έναρξης της 
τουριστικής περιόδου μπορεί 
να «κρατήσει» ψηλά τις τιμές, 
ενώ δεν αποκλείεται οι υφιστά-
μενες πληθωριστικές πιέσεις να 
μεταφερθούν και στο πεδίο των 
υπηρεσιών. 

Οπως προαναφέρθηκε, το Μέ-
γαρο Μαξίμου εκτιμά πως διαθέ-
τει ισχυρά αντίβαρα έναντι των 
ανωτέρω προβλημάτων στο πε-
δίο της οικονομίας: ειδικότερα, 
υπάρχουν βάσιμες εκτιμήσεις 
ότι από τον Μάιο θα αρχίσει να 
ξεδιπλώνεται ένα μεγάλο τουρι-
στικό ρεύμα, που πέραν του άμε-
σου οφέλους για την οικονομία 
και τους απασχολούμενους στον 
χώρο, θα συμβάλει στη συνολική 
βελτίωση του κλίματος. ∆εύτε-
ρον, την ίδια περίοδο θα αρχί-

σουν να «τρέχουν» οι μεγάλες 
επενδύσεις που συνδέονται με 
το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρίτον, 
από την 1η Μαΐου θα τεθεί σε 
ισχύ η νέα αύξηση στον κατώ-
τατο μισθό, ενώ ανοικτή παρα-
μένει η προοπτική καταβολής 
επιδόματος Πάσχα στους ασθε-
νέστερους.

Παράλληλα, σταδιακά ωρι-
μάζουν κυβερνητικές πολιτικές 
που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, 
αλλά και αποφέρουν σημαντι-
κά οφέλη σε επιμέρους κοινω-
νικές ομάδες  παρότι περνάνε 
συχνά «κάτω από το ραντάρ» 
της δημοσιότητας. Χαρακτηρι-
στικό είναι το παράδειγμα της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τρά-

πεζας, για τον σχεδιασμό της 
οποίας πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα σύσκεψη 
υπό τον πρωθυπουργό στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, με τη συμμετο-
χή της επικεφαλής της  Αθηνάς 
Χατζηπέτρου. Η κυβερνητική 
κατεύθυνση και ένας από τους 
βασικούς στόχους της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) 
είναι η διευκόλυνση της πρό-
σβασης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων σε χρηματοδότηση 
και η άρση περιορισμών ή απο-
κλεισμών που βιώνουν σήμερα 
οι επιχειρηματίες, ειδικά οι νέοι 
και όσοι δεν διαθέτουν περιου-
σιακά εχέγγυα ώστε να λάβουν 
τραπεζική στήριξη στα πρώτα 
στάδια της διαδρομής τους. 

Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή 
η τραπεζική αγορά εκτιμά πως οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
ώστε να λάβουν πιστώσεις δεν 
ξεπερνούν τις 40.000. Η ΕΑΤ 
επιδιώκει την αύξησή τους σε 
100.000. Παράλληλα, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η ΕΑΤ σχεδιά-
ζει την ανάπτυξη πλατφόρμας 
που θα λειτουργεί ως σύνδε-

σμος ανάμεσα στις τράπεζες, 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και την ίδια. Επίδοξοι δανειολή-
πτες θα μπορούν να υποβάλουν 
στην πλατφόρμα έγγραφα που 
πιστοποιούν την ενημερότητα 
των επιχειρήσεών τους και περι-
γράφουν το business plan τους, 
χτίζοντας μία σημαντική βάση 
δεδομένων που θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν τόσο η ΕΑΤ όσο 
και οι εμπορικές τράπεζες ώστε 
να αξιολογήσουν κάθε πρόταση.

Τέλος, το Μέγαρο Μαξίμου 
επενδύει σε 10 μεγάλα πρότζεκτ 
και μεταρρυθμίσεις, που εκτι-
μάται πως θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα των πολιτών, 
λειτουργώντας και ως μέτρο σύ-
γκρισης με τα πεπραγμένα της 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν η 
χώρα εισέλθει στην τελική ευ-
θεία προς τις κάλπες. Ειδικότε-
ρα, κυβερνητικές πηγές αναφέ-
ρονται:
1. Στην αναμόρφωση του ΕΦΚΑ 
που δρομολόγησε ο Κωστής Χα-
τζηδάκης και θα οδηγεί στην επι-
τάχυνση της διαδικασίας απονο-
μής συντάξεων.
2. Στα σχέδια για τον εξορθολογι-

σμό του ΟΑΕ∆, που επίσης δρο-
μολογεί το υπουργείο Εργασίας.
3. Στα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της οπαδικής βίας, στον 
απόηχο των ισχυρών αντανακλα-
στικών που επέδειξαν ο Τάκης 
Θεοδωρικάκος και το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη αναφο-
ρικά με τη δολοφονία του Αλκη 
στη Θεσσαλονίκη. 
4. Στο νέο πλαίσιο για τη λειτουρ-
γία των ΑΕΙ.
5.  Στις αλλαγές στην πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη που θα συνοδευ-
τούν από πρόσθετες υπηρεσίες 
του ΕΟΠΥΥ. 
6. Στην προώθηση της ψηφιοποί-
ησης –που συνεπάγεται μείωση 
της γραφειοκρατίας– σε ∆ικαιο-
σύνη, πολεοδομίες, κτηματολό-
γιο και Υγεία.
7. Στις αλλαγές στη ∆ικαιοσύνη.
8. Στη «νέα» Πολιτική Προστα-
σία, ενόψει και της καλοκαιρι-
νής περιόδου.
9. Στο σχέδιο δίκαιης μετάβα-
σης σε σχέση με την απολιγνι-
τοποίηση.
10. Στα μεγάλα έργα υποδομής, 
όπως το μετρό Θεσσαλονίκης και 
ο ΒΟΑΚ.

Τα «αντίβαρα»
Μαξίμου
στο μέτωπο
της ακρίβειας
Προβληματισμός για τις κινήσεις Ερντογάν

Οι «θετικές ειδήσεις» 
για την οικονομία, τα 10 
μεγάλα πρότζεκτ και οι 
πολιτικές για στοχευμέ-
να κοινά με «εργαλεία», 
όπως η Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι από τον Μάιο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα, που πέραν του άμεσου οφέλους για την οικονομία 
και τους απασχολουμένους στον χώρο, θα συμβάλει στη συνολική βελτίωση του κλίματος.

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με την πανδημία να μην έχει κλείσει 
τον κύκλο της, η ενεργειακή κρίση 
και η ακρίβεια προστίθενται σε μία 
σειρά προκλήσεων που οφείλουμε 
να αντιμετωπίσουμε. Η αδυναμία 
προσαρμογής στις συνεχείς κρί-
σεις, επιτείνει το αίσθημα ανασφά-
λειας, κάνοντας πλέον φανερό ότι 
χρειάζεται αλλαγή πορείας.

 
Στη διετία 2020-2021, η συνολική 
αξία των παρεμβάσεων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από 
την κυβέρνηση ανήλθε σε 43,3 
δισ. ευρώ, αποτελώντας την τέ-
ταρτη μεγαλύτερη δημοσιονομική 
επέκταση παγκοσμίως ως ποσο-
στό του ΑΕΠ. Ωστόσο, η αποτε-
λεσματικότητα των μέτρων, λόγω 
του οριζόντιου χαρακτήρα τους, 
δεν ήταν η αντίστοιχη. Ξοδέψαμε 
περίπου το 25% του εθνικού εισο-
δήματος, αλλά έχουμε ένα ΑΕΠ 
χειρότερης ποιότητας. Οι κρατικές 
ενισχύσεις δεν συνιστούν αυτομά-
τως νέο πλούτο, είναι όμως πρό-
σθετο χρέος. Η θεαματική αύξη-
ση των καταθέσεων δεν προήλθε 
από την ανάπτυξη της οικονομί-
ας, όπως θριαμβολογεί η κυβέρ-
νηση δημιουργώντας αυταπάτες, 
αλλά οφείλεται κατά βάση στην 
αναβαλλόμενη κατανάλωση των 
νοικοκυριών, λόγω lockdown, και 
στη ρευστότητα που διοχέτευσε 
το κράτος.

 
Ως αποτέλεσμα, το χρέος παραμένει 
το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, το 
εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε, 
ενώ η ανταγωνιστικότητα της οι-
κονομίας παραμένει χαμηλή.

 
Η πολιτική αυτή έχει και παράπλευ-

ρες συνέπειες. Ενώ βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με την ενεργειακή 
κρίση, η κυβέρνηση θυμήθηκε ότι 
δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, στοι-
χείο που αγνοούσε το προηγού-
μενο διάστημα, με αποτέλεσμα να 
έχει ξεμείνει από καύσιμο, αφήνο-
ντας εν πολλοίς απροστάτευτους 
τους πιο ευάλωτους.

 
Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, έπειτα 
από τόσα χρόνια κρίσεων, κυριαρ-
χεί η αποσπασματικότητα και η 
απουσία μακρόπνοων πολιτικών. 
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να αξιοποι-
ήσουμε στο μέγιστο τα μέσα που 
έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε 
να θωρακίσουμε την οικονομία 
μας, βάζοντας στόχους ανθεκτι-
κότητας.

 
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα 
ισχυρό εργαλείο, με πόρους 32 δισ. 
για την Ελλάδα, οι οποίοι θα πρέ-
πει να αξιοποιηθούν αποτελεσμα-
τικά, στοχευμένα και αξιοκρατικά, 
μακριά από κακές πρακτικές του 
παρελθόντος, βάσει ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου για ένα βιώσιμο 
μοντέλο ανάπτυξης.

 
Η προστασία της οικονομίας μας 
από ενεργειακές κρίσεις και η ομα-
λή απεξάρτησή μας από τα ορυ-
κτά καύσιμα είναι προτεραιότητα.

 
Το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας πά-
σχει. Σε πολλές περιοχές έχει φτά-
σει στα όρια της χωρητικότητάς 
του, εμποδίζοντας την είσοδο νέ-
ων ενεργειακών κοινοτήτων παρα-
γωγής ΑΠΕ. Η διασυνδεσιμότητά 
του παραμένει σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο, τόσο όσον αφορά τα νη-
σιά του Αιγαίου όσο και διασυνο-
ριακά. Ολα τα παραπάνω έχουν 

οικονομικές συνέπειες, που οι πο-
λίτες τις βλέπουν χειροπιαστές 
στον λογαριασμό του ρεύματος, 
στις χρεώσεις για τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας.

 
Παρ’ όλα αυτά, οι παρεμβάσεις στο 
δίκτυο που περιλαμβάνονται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας είναι περιορισμένες 
σε σχέση με τις ανάγκες. Μόλις 
195 εκατ. προορίζονται για τη δι-
ασύνδεση των νησιών, 100 εκατ. 
προορίζονται για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας και άλλα 12 
εκατ. για την αύξηση της ισχύος 

του κατά 800 MW. Καμία πρόβλε-
ψη δεν υπάρχει για την επέκτα-
ση της διασυνδεσιμότητας με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, παρατείνοντας 
έτσι την ενεργειακή μας απομό-
νωση. Η χώρα μας όμως πρέπει 
να προχωρήσει άμεσα στις απα-
ραίτητες επενδύσεις, ώστε να εί-
μαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε 
τα ευεργετήματα της Ευρωπαϊκής 
Ενεργειακής Ενωσης.

 
Η απολιγνιτοποίηση, που υλοποιείται 
χωρίς σχέδιο για την αντιμετώπι-
ση των κοινωνικών συνεπειών σε 
∆υτική Μακεδονία και Μεγαλόπο-
λη, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και 
αποανθρακοποίηση. Είμαστε το 
μόνο κράτος-μέλος που κατά τη 
διάρκεια της ενεργειακής κρίσης 
αύξησε την εξάρτησή του από το 
φυσικό αέριο. Αντιθέτως, η Γερ-
μανία για παράδειγμα, που από 
το 2011 και έπειτα υλοποιεί πρό-
γραμμα απόσυρσης των πυρηνι-
κών της εργοστασίων, έδωσε έμ-
φαση στις ΑΠΕ, με τη συμμετοχή 
του φυσικού αερίου να παραμένει 
σταθερή.

 
Πέραν των επενδύσεων όμως, οφεί-
λουμε να δούμε και τα ζητήμα-
τα ρύθμισης της αγοράς, που δεν 
έχουν δημοσιονομικό κόστος αλλά 
έχουν απτά οφέλη για τους πολί-
τες. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά 
ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες 
της Ευρώπης στη χονδρική τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ολι-
γοπωλιακών στρεβλώσεων. Στα 
περισσότερα κράτη της Ε.Ε., το 
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργει-
ας που καταναλώνεται, πωλείται 
βάσει μακροπρόθεσμων συμβο-
λαίων, προσφέροντας σταθερό-
τητα τιμών. Στην Ελλάδα το πο-

σοστό αυτό είναι μηδενικό, με το 
100% της ενέργειας να πωλείται 
καθημερινά στη χρηματιστηρι-
ακή αγορά, ενώ σε Γερμανία και 
Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 29% και στην Ιταλία μόλις 
11%. Παράλληλα, δεν μπορεί το 
κόστος της κρίσης να το σηκώ-
σουν μόνο οι καταναλωτές και το 
κράτος. Θα πρέπει να επιμεριστεί 
και στους μεγάλους παραγωγούς. 
Είναι ακόμα ανάγκη να μπει ένα 
πλαφόν από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) στην περίφημη 
ρήτρα αναπροσαρμογής, ώστε να 
γνωρίζει ο καταναλωτής το μέγι-
στο και το ελάχιστο εκτιμώμενο 
ποσό που καλείται να πληρώσει.

 
Είναι κοινωνικά αναγκαίο επίσης 
να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα 
του κοινωνικού κράτους, καθώς η 
πανδημία έδειξε τα όρια των δημό-
σιων υπηρεσιών υγείας. Στη χώρα 
μας, οι ιδιωτικές δαπάνες για πε-
ρίθαλψη ανέρχονται στο 35,2%, 
κατατάσσοντάς μας τρίτους στην 
Ε.Ε. Κεντρικός στόχος είναι η ενδυ-
νάμωση του ΕΣΥ συνολικά και της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
ειδικότερα. Ομως, ενώ η γειτονική 
Ιταλία δίνει περίπου το 10% των 
κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης για την ενίσχυση της δημό-
σιας υγείας, το ελληνικό σχέδιο 
προβλέπει μόλις το 4,5%.

 
Επιπλέον, σε μια χώρα που δημο-
γραφικά φθίνει και οι ανισότητες 
διευρύνονται έπειτα από 10 χρόνια 
κρίσεων, το πρόβλημα της αύξησης 
των ενοικίων θα έχει δραματικές 
συνέπειες, ιδιαίτερα για τους νέ-
ους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat για το 2019, το 83,2% των 
ενοικιαστών κατέβαλε πάνω από 

το 40% του εισοδήματός του για 
δαπάνες διαμονής, ενώ ο μέσος 
όρος στην Ε.Ε. δεν ξεπερνά το 25%.

 
Η απόκλιση της χώρας μας από άλ-
λα κράτη-μέλη είναι χαοτική. Αλλα 
κράτη με παρόμοια προβλήματα, 
όπως η Γερμανία και η Πορτογαλία, 
χρησιμοποιούν μέρος των πόρων 
του Ταμείου για τη χρηματοδότηση 
πολιτικών στέγασης, με την  Πορ-
τογαλία, συγκεκριμένα, να προχω-
ράει στην κατασκευή 26.000 κατοι-
κιών, οι οποίες θα ενοικιάζονται 
με χαμηλό αντίτιμο. Στο ελληνικό 
σχέδιο, αντίθετα, το μόνο που προ-
βλέπεται είναι η ολοκλήρωση του 
προγράμματος ανακαίνισης μόλις 
100 διαμερισμάτων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

 
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι 
μέρος στρατηγικών προτεραιο-
τήτων που μαζί με καίριες ρυθμι-
στικές παρεμβάσεις στην αγορά, 
αποτελούν τη δική μας σοσιαλδη-
μοκρατική πρόταση, για να επιλύ-
σουμε χρόνιες δυσλειτουργίες και 
να κάνουμε την ελληνική κοινωνία 
πιο δίκαιη και την οικονομία πιο 
ανταγωνιστική.

 
Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να 
χαθεί.

 
Δεν ξέρουμε πότε ξανά η Ελλάδα, 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 
θα έχει στη διάθεσή της κονδύλια 
άνω των 70 δισ. ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, τα Ευρωπαϊκά 
∆ιαρθρωτικά Ταμεία και την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική. Ο συγκεντρωτι-
κός τρόπος που η κυβέρνηση σχε-
διάζει την αξιοποίηση των πόρων 
αυτών είναι πιθανό να οδηγήσει σε 
μία νέα επιτελική αποτυχία.

Στόχοι κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας
Του NIKOY ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Α Π Ο Ψ Η

Η ευκαιρία δεν πρέπει 
να χαθεί. Δεν ξέρουμε 
πότε ξανά η Ελλάδα, σε 
τόσο μικρό χρονικό διά-
στημα, θα έχει στη διά-
θεσή της κονδύλια 
άνω των 70 δισ. ευρώ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει 
στην «Κ» για την αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών πόρων.
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Είναι πλέον γενικά παραδεκτό 
ότι το 2022 θα είναι έτος αυ-
ξημένης κρισιμότητας για τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.**

 
Τις τελευταίες ημέρες έχουμε 
νέα σοβαρή επιβάρυνση των 
ήδη βεβαρημένων ελληνο-
τουρκικών σχέσεων. Η Αγκυ-
ρα θέτει σε όλα τα επίπεδα το 
ζήτημα της αποστρατιωτικο-
ποίησης νησιών του Αιγαίου 
ως προϋπόθεση αναγνώρισης 
της ελληνικής κυριαρχίας επ’ 
αυτών. Κατ’ ουσίαν, εμπλου-
τίζει τη διαβόητη θεωρία των 
«γκρίζων ζωνών», καθώς πλέ-
ον μιλάει για υπό όρους και 
προϋποθέσεις ελληνική κυ-
ριαρχία, όχι μόνον σε κάποια 
μικρά νησιά, νησίδες ή βραχο-
νησίδες αλλά σε νησιά όπως 
η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η 
Λήμνος, η Σαμοθράκη. 

 
Με δυο λόγια, η Αγκυρα αμφι-
σβητεί επίσημα και επίμονα 
τον σκληρό πυρήνα των εδα-
φικών ρυθμίσεων ελληνικού 
ενδιαφέροντος της Συνθήκης 
της Λωζάννης που το 2023 συ-
μπληρώνει έναν αιώνα ζωής. 
Το ίδιο κάνει και για τη Συν-
θήκη των Παρισίων του 1947 
που αφορά στα ∆ωδεκάνησα. 
Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη 
για εκείνους που ερμηνεύουν 
χωρίς εξωραϊσμούς και ωραι-
οποιήσεις την τουρκική εξω-
τερική πολιτική.

 
Η Αγκυρα, άλλωστε, έχει προ-
αναγγείλει ότι εάν η Ελλάδα 
δεν ανταποκριθεί στο ζήτημα 
της αποστρατιωτικοποίησης, 
η τουρκική διπλωματία σύντο-
μα θα ξεκινήσει δράσεις για 
διεθνοποίησή του, απευθυ-
νόμενη σε πρώτη φάση, στις 
χώρες που έχουν υπογράψει 
τις Συνθήκες Λωζάννης και 
Παρισίων. Ο πρόεδρος Ερντο-
γάν έχει δείξει ότι πράττει ό,τι 
εξαγγέλλει, διότι προφανώς το 
έχει προηγουμένως μελετήσει, 
σχεδιάσει και προετοιμάσει 
καλά. Τον περασμένο Ιούλιο 
είχε ήδη κάνει το πρώτο σοβα-
ρό βήμα «διεθνοποίησης» με 
τις γνωστές πλέον επιστολές 
Σινιρλίογλου προς τον ΟΗΕ. Οι 
θετικές για την Ελλάδα δηλώ-
σεις από Ουάσιγκτον, Λονδίνο 
και Βρυξέλλες περί αδιαμφι-
σβήτητης ελληνικής κυριαρ-
χίας επί των νησιών, δεν θα 
αποθαρρύνουν την Τουρκία. 
Η στρατηγική της σταδιακής 
αλλά και σταθερής αναθεώ-
ρησης του σημερινού status 
quo στην ευρύτερη περιοχή 
Αιγαίου, Ανατολικής Μεσο-
γείου, εγγύς και Μέσης Ανα-
τολής, αποτελεί υψηλή προ-
τεραιότητα και στόχευση της 
νεοοθωμανικής πολιτικής της.

 
Με κύρια έκφραση και όχημα 
το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρί-
δας» επιχειρείται γεωπολιτικός 
«αναδασμός» ισχύος, επιρροής 
και συμφερόντων στην περι-
οχή, με επίκεντρο την Τουρ-
κία. Για την Αγκυρα, η ανα-
θεώρηση της Λωζάννης έχει 
«de facto» ξεκινήσει επί του 
πεδίου, στη Συρία, στο Ιράκ, 
στην Κύπρο, στη Λιβύη.

 
Στη νεοοθωμανική ερντογανι-
κή αντίληψη, η Συνθήκη της 
Λωζάννης αποτελεί «ασφυκτι-
κή» κεμαλική κληρονομιά που 
πρέπει να αλλάξει, είτε «de 
facto» είτε «de jure». Σε μια 
ανατολίτικη εκδοχή του «ζω-
τικού χώρου», το καθεστώς 
που επέβαλε η Λωζάννη θα 
πρέπει να καταστεί πιο «ευρύ-
χωρο» ώστε να συμπεριλάβει 
τα σημερινά συμφέροντα και 
τις μεγαλεπήβολες επιθυμίες 
της Τουρκίας του Ερντογάν.

 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία δεν 

αποκλείεται να εκμεταλλευθεί 
την ουκρανική κρίση. Να μη 
διστάσει να τη χρησιμοποιή-
σει ως πρόφαση, δικαιολογία 
ή καταλύτη για να υποστηρίξει 
ότι «ήρθε η ώρα των αλλαγών 
και των νέων περιφερειακών 
διευθετήσεων».

 
Πιο συγκεκριμένα. Η κατάσταση 
στην Ουκρανία, αργά ή γρή-
γορα, θα «γεννήσει» εξελίξεις, 
συμφωνίες και διευθετήσεις, 
ανεξάρτητα από την όποιας 
μορφής έκβασή της. Συμφω-
νίες και ρυθμίσεις θα απαιτη-
θούν είτε για να εφαρμοστεί 
τυχόν εκτόνωση της κρίσης, 
είτε –πολύ σοβαρότερες από 
τις προηγούμενες– για διευ-
θετήσεις έπειτα από πιθανή 
θερμή αναμέτρηση, π.χ. στην 
περιοχή Ντονμπάς, στην Ανα-
τολική Ουκρανία. Τέτοιες ρυθ-
μίσεις θα μπορούσαν να έχουν 
μορφή πολιτικών διευθετήσε-
ων ή ελέγχου εξοπλισμών στο 

ευρύτερο πλαίσιο μιας νέας 
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
ασφάλειας ή ακόμα και εδα-
φικών διευθετήσεων στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας.

 
Μια αναθεωρητική περιφερει-
ακή δύναμη με τα χαρακτη-
ριστικά και τις στρατηγικές 
επιδιώξεις της Τουρκίας, δύ-
σκολα θα αφήσει να περάσει 
ανεκμετάλλευτη μια τέτοια 
«ευκαιρία». Με καταλύτη την 
απαίτησή της για αποστρατιω-
τικοποίηση των νησιών μας, 
ενδέχεται να προβάλλει μια 
«γενικότερη, έπειτα από έναν 
αιώνα, ανάγκη νέων ρυθμίσε-
ων». Πέραν όλων των άλλων, 
κάτι τέτοιο θα ήταν συμβα-
τό και συμπληρωματικό με τη 
γνωστή τουρκική πρόταση για 
πολυμερή περιφερειακή συμ-
φωνία οριοθέτησης θαλασσί-
ων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και 
Αποκλειστικών Οικονομικών 
Ζωνών στη Μεσόγειο. 

 
Ουδείς μπορεί να γνωρίζει εάν 
κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ούτε 
όμως και κανείς μπορεί να 
το αποκλείσει. Η Ελλάδα εί-
ναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
έγκαιρα και αποτελεσματι-
κά ένα αποσταθεροποιητικό 
«αναθεωρητικό» σενάριο που 
η Τουρκία έχει προαναγγείλει. 
Η κυβέρνηση ήδη ευαισθη-
τοποιεί και ενημερώνει εξα-
ντλητικά φίλους, εταίρους και 
συμμάχους στην Ε.Ε. και στο 
ΝΑΤΟ, αλλά και ευρύτερα. Ο 
ΟΗΕ είναι άλλωστε ο θεματο-
φύλακας των διεθνών Συμφω-
νιών. Του ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
που η Τουρκία συστηματικά 
αγνοεί ή διαστρεβλώνει και 
επικίνδυνα παραβιάζει. Από 
την άλλη, η εξωτερική και 
αμυντική πολιτική της Ελλά-
δας προστατεύει αποτελεσμα-
τικά τόσο την ασφάλεια και 
τα συμφέροντά της, όσο και 
την περιφερειακή σταθερότη-
τα και τη συμμαχική συνοχή.

 
* O κ. Γιώργος Κουμουτσάκος είναι 
πρώην υπουργός, βουλευτής Β1 
Βορείου Τομέα Αθηνών, μέλος της 
επιτροπής Αμυνας και Εξωτερικών 
της Βουλής.
** Αρθρο μου στην «Κ» της 
Κυριακής 16/01/2022, «5+1 λόγοι 
για ένα «θερμό» ελληνοτουρκικό 
2022».

Το επόμενο βήμα
της Τουρκίας: Στη Λωζάννη

μέσω Ουκρανίας;

Για την Αγκυρα, 
η αναθεώρηση 
της Συνθήκης 
της Λωζάννης έχει «de 
facto» ξεκινήσει επί 
του πεδίου, στη Συρία, 
στο Ιράκ, στην Κύπρο, 
στη Λιβύη.

Την εκτίμηση πως η Τουρκία στο-
χεύει να δοκιμάσει τα όρια της 
εξωτερικής και αμυντικής πολιτι-
κής της Ελλάδας, εκφράζουν πο-
λιτικοί αναλυτές της γειτονικής 
χώρας, και τα δεδομένα δείχνουν 
πως τουλάχιστον μέχρι τις εκλο-
γές του 2023, αυτή η «πίεση» θα 
συνεχιστεί σε επίπεδα ρητορικής, 
θεωρίας αλλά και συγκεκριμένων 
ενεργειών. Τονίζουν, δε, πως ση-
μαντική λεπτομέρεια στις βλέψεις 
και στους στόχους της Αγκυρας 
κρύβεται στην ανακοίνωση του 
υπουργείου Αμυνας της Τουρκί-
ας που μιλάει για «229 παραβιά-
σεις του αποστρατιωτικοποιημέ-
νου καθεστώτος των νησιών από 
θαλάσσια και εναέρια μέσα της 
Ελλάδας». Η κάθε «παραβίαση», 
αναφέρουν αναλυτές, μπορεί να 
φέρει και «αναχαίτιση» ή «παρε-
νόχληση» στην περιοχή των νη-
σιών, γεγονός που μπορεί να αυ-
ξήσει την ένταση.

Παράλληλα, η παρουσία των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών της 
Τουρκίας στην περιοχή του Αιγαί-
ου είναι συχνή και θεωρείται ως 
μια προσπάθεια δημιουργίας  τε-
τελεσμένων. Πάντως τα drones 
τα οποία πετούν στους αιθέρες 
του Αιγαίου, είναι μη οπλισμένα, 
όμως όπως έχουν αποκαλύψει οι 
ίδιοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, 
διαθέτουν ισχυρές κάμερες που 
μπορούν να καταγράψουν πολλά 
δεδομένα στις περιοχές που εκτε-
λούν την πτήση τους. Πολιτικοί 
και στρατιωτικοί αναλυτές εκτι-

μούν πως, σε περίπτωση που η 
Αγκυρα αποφασίσει να ανεβάσει 
περισσότερο το ζήτημα της στρα-
τιωτικοποίησης των ελληνικών 
νησιών, θα μπορούσε να στείλει 
επιστολές στις χώρες που έχουν 
υπογράψει τις Συνθήκες Λωζάν-
νης και Παρισίων, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από  φωτογραφί-
ες και εικόνες από την παρουσία 
στρατιωτικών δυνάμεων στα ελ-
ληνικά νησιά που ίσως θα έχουν 
καταγράψει τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη της. Ολοι συμφωνούν 
πως η εντολή της αμφισβήτησης 
της κυριαρχίας των νησιών τα 
οποία έχουν στρατιωτικοποιη-
θεί, έχει δοθεί από τον ίδιο τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε δη-
λώσεις του προς τους Τούρκους 
δημοσιογράφους ο πρόεδρος της 
Τουρκίας ανακοίνωσε πως εγκρί-
νει τις δηλώσεις του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου και απείλησε πως αν η 
Ελλάδα συνεχίσει αυτή τη στρατι-
ωτικοποίηση των νησιών, τότε η 
Αγκυρα θα ανοίξει «το θέμα των 
νησιών το οποίο είναι πάντα αμφι-
λεγόμενο». Ο κ. Ερντογάν δήλωσε 
ότι «μπορούν να μας αναγκάσουν 
να θίξουμε αυτά τα αμφιλεγόμε-
να ζητήματα. Για τον λόγο αυτό, 

ο υπουργός μου τους έδωσε μια 
προειδοποίηση χαμηλού επιπέ-
δου για να μη μας αναγκάσουν να 
ανοίξουμε αυτά τα θέματα σε συ-
ζήτηση. Και ήταν σωστό».

Ουσιαστικά, ενώ η Αγκυρα 
στέλνει την αποστολή της για 
τον 64ο γύρο των διερευνητικών 
συνομιλιών που αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν την Τρίτη 
στην Αθήνα και καλεί την ελλη-
νική αποστολή στην Αγκυρα για 
τη συζήτηση των Μέτρων Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης, την ίδια 
ώρα ο υπουργός Αμυνας Χουλουσί 
Ακάρ αμφισβήτησε την κυριαρχία 
νησιών, νησίδων και βραχονησί-
δων στο Αιγαίο και ο υπουργός 
Εξωτερικών μαζί με τον πρόεδρο 
της Τουρκίας προσθέτουν στην 
ατζέντα και ζήτημα αμφισβήτη-
σης κυριαρχίας στρατιωτικοποι-
ημένων νησιών. Υπάρχουν εκτι-
μήσεις πως οι δηλώσεις αυτές δεν 
γίνονται για απλούς λόγους εσω-
τερικής πολιτικής, αλλά είναι μέ-
ρος της αμυντικής και εξωτερικής 
πολιτικής της Τουρκίας που με τη 
θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
αλλά και το «casus belli» θέλει  να 
οδηγήσει την Ελλάδα στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων με τα δι-
κά της δεδομένα και τη δική της 
ατζέντα. Πάντως, σε εντελώς δι-
αφορετική γραμμή βρίσκεται η 
Αγκυρα σε σχέση με άλλες χώρες 
που μέχρι πρόσφατα αποκαλού-
νταν «εχθρικές» προς την Τουρκία. 
Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ερ-
ντογάν επισκέφθηκε τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και αποκάλεσε 
«καρντάσι» (αδελφό) τον πρίγκιπα 
Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν 
και μαζί υπέγραψαν 13 συμφωνίες. 

Πριν από λίγους μήνες ο υπουργός 
Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού είχε κατηγορήσει τα 
Εμιράτα πως είχαν χρηματοδοτή-
σει την απόπειρα πραξικοπήματος 
του 2016 εναντίον του Ερντογάν 
και η φιλοκυβερνητική εφημερί-
δα Yeni Safak είχε χαρακτηρίσει 
«ανέντιμο» τον Αλ Ναχιάν επειδή 
είχε αποκαταστήσει τις σχέσεις 
της χώρας του με το Ισραήλ.

Ο κ. Ερντογάν στις 9 Μαρτίου 
αναμένεται να υποδεχθεί στην 
Αγκυρα τον πρόεδρο του Ισραήλ 
Ισαάκ Χέρτζογκ, σε μια προσπά-
θεια να γεφυρωθούν οι σχέσεις 
των δύο χωρών που βρίσκονται 
στο «ναδίρ» από το 2010. Με την 
Αίγυπτο οι συνομιλίες προχωρούν 
με πιο αργούς ρυθμούς και το Κά-
ιρο εκφράζει επιφυλάξεις για τη 
στάση της Αγκυρας περιμένοντας 
συγκεκριμένες πράξεις. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση 
Σίσι ζητεί την παράδοση μελών 
των Αδελφών Μουσουλμάνων, η 
Αγκυρα αρνείται, όμως τους εμπο-
δίζει να κάνουν προπαγάνδα ενα-
ντίον του Σίσι. Αντιπολιτευόμενοι 
αναλυτές στην Τουρκία τονίζουν 
πως αυτή είναι μια υποχώρηση 
της Τουρκίας από τη στήριξη κι-
νημάτων των Αδελφών Μουσουλ-
μάνων στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και την παραδοχή της 
πως δεν μπορεί να γίνει ηγέτιδα 
δύναμη της περιοχής, όπως εί-
χε θέσει ως στόχο. Κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι έχουν διαφορετική 
άποψη και τονίζουν (στην εφημε-
ρίδα Hurriyet) πως «το 2021 ήταν 
μια χρονιά που σπάσαμε την πο-
λιορκία και αυτό το καταφέραμε 
με τη διπλωματία».

Η παρουσία τουρκικών 
drones στο Αιγαίο είναι 
συχνή και θεωρείται 
ως μια προσπάθεια 
δημιουργίας 
τετελεσμένων.

Α Π Ο Ψ Η

Δοκιμάζουν διαρκώς τα όρια της Ελλάδας
Του ανταποκριτή μας 

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

MANΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Φόβοι για μεταφορά της έντασης 
και στο πεδίο εκφράζονται σε πολ-
λαπλά επίπεδα στην Αθήνα, κα-
θώς η στρατηγική επιλογή της 
Αγκυρας να αμφισβητήσει τις δι-
εθνείς συνθήκες που διέπουν το 
καθεστώς στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο διά της πλα-
γίας οδού βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Ουδείς στην Αθήνα πιστεύ-
ει ότι η διπλωματική προεργασία 
(επιστολές στον ΟΗΕ), οι συνεχό-
μενες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν και Τούρκων αξιωμα-
τούχων περί αμφισβητούμενης 
κυριαρχίας, αλλά και τα πρόσφατα 
δείγματα επιθετικότητας με υπερ-
πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά 
και κινήσεις προβολής ναυτικής 
ισχύος ακόμα και στο μέσον του 
Αιγαίου θα εγκαταλειφθούν τους 
επόμενους μήνες.

Τις ανησυχίες της Αθήνας ενι-
σχύει μια παράλληλη κινητικό-
τητα. Τη στιγμή που η Αγκυρα 
διευρύνει τη θεωρία των «γκρί-
ζων ζωνών», από τα ακατοίκη-
τα και μικρά νησιά, στα μεγάλα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
πραγματοποιεί ένα παράλληλο, 
γενναίο άνοιγμα σε περιφερεια-
κούς εταίρους της Αθήνας, αλλά 
και στις ΗΠΑ, για το οποίο η «Κ» 
έχει ενημερώσει τους αναγνώ-
στες της εγκαίρως. Στις 9 και 10 
Μαρτίου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, 
Ισαάκ Χέρτσογκ, θα επισκεφθεί 
την Τουρκία. Η επίσκεψη στην 
Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη 24 
Φεβρουαρίου αποτελεί, βεβαίως, 
μια προσπάθεια να καθησυχαστεί 
η ελληνική πλευρά σχετικά με το 
εύρος της επαναπροσέγγισης Ισ-
ραήλ - Τουρκίας. Παρά το γεγονός 
ότι το επίπεδο επαφών ανάμεσα 
σε Ελλάδα και Ισραήλ, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τα ζητήματα άμυ-
νας και ασφάλειας, παραμένει 
υψηλό, είναι σαφής ο πολιτικός 
προσανατολισμός ραγδαίας εξο-
μάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα 
σε Αγκυρα και Ιερουσαλήμ. Μένει 
να επιβεβαιωθεί αν η εξομάλυνση 
περιλαμβάνει και τη συνεργασία 
στον ενεργειακό τομέα, ωστόσο 

οι συζητήσεις αυτές, παρότι πρώ-
ιμες, έχουν αρχίσει.

Ακόμα πιο ταχεία είναι η διαδι-
κασία εξομάλυνσης των σχέσεων 
ανάμεσα σε Τουρκία και Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), με την Αί-
γυπτο να παραμένει η μόνη χώρα 
που προβληματίζεται αναφορικά 
με τα ανοίγματα της Αγκυρας, κυ-
ρίως λόγω των στρατηγικών χαρα-
κτηριστικών που έχει η διάσταση 
των τουρκο-αιγυπτιακών διαφω-
νιών. Γι’ αυτόν τον λόγο τόσο στο 
Κάιρο όσο και στην Αθήνα δεν 
έχουν μειωθεί καθόλου οι συζη-
τήσεις για το ενδεχόμενο να προ-
χωρήσει ταχέως και η συζήτηση 
για διασυνδετήριο αγωγό φυσι-

κού αερίου από την Αίγυπτο στην 
Κρήτη. Βαθύτατοι γνώστες των 
συζητήσεων που πραγματοποιή-
θηκαν τις προηγούμενες ημέρες 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ενερ-
γειακά συνέδρια (EGYPS 2022) 
ανέφεραν ότι εξαντλούνται και 
οι τελευταίες ευκαιρίες για τη δη-
μιουργία υποδομών διασύνδεσης 
φυσικού αερίου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η 
Αθήνα προετοιμάζεται για κάθε 
ενδεχόμενο. Η δράση που ανέ-
λαβε το τουρκικό ναυτικό κατά 
τη διάρκεια των επίμονων προ-
σπαθειών του «Nautical Geo» να 
πραγματοποιήσει έρευνες στα 
ανοιχτά της Κρήτης, σε περιοχή 
που είναι οριοθετημένη με βά-
ση το τουρκολιβυκό μνημόνιο, 
γίνεται αντιληπτή από την Αθή-
να ως ένδειξη της πρόθεσης της 
Αγκυρας να οριοθετήσει και επι-
χειρησιακά τις απόψεις της. Το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα 
η τουρκική αεροπορία αλλά και 
UAV που ανήκουν σε όλους τους 
κλάδους των τουρκικών ενόπλων 
δυνάμεων (ΤΕ∆) έχουν αποδυθεί 

σε έναν αγώνα παραβιάσεων του 
εθνικού εναέριου χώρου, αγνοώ-
ντας προφανώς και τους κανόνες 
εναέριας κυκλοφορίας. Πολλές φο-
ρές τα UAV φθάνουν ακόμα και 
στο κεντρικό Αιγαίο, προβλημα-
τίζοντας τους αρμοδίους για την 
αντιμετώπισή τους. Τα UAV αλλά 
και η εμπειρία που φαίνεται ότι 
έχει συσσωρεύσει η Αγκυρα στον 
κυβερνοχώρο και λοιπές μορφές 
υβριδικού πολέμου είναι και ο λό-
γος που οδηγεί την Αθήνα στην 
απόφαση να προχωρήσει σε μια 
πιο οργανωμένη δημιουργία συ-
στήματος λήψης αποφάσεων με 
βάση τα μεγάλα δεδομένα (big 
data) και την τεχνητή νοημοσύ-
νη, κάτι που αποκάλυψε πριν από 
λίγες ημέρες η «Κ», αναδεικνύο-
ντας το σχέδιο «THORAX».

Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα 
παρατηρούν με ανησυχία ότι τις 
τελευταίες εβδομάδες η στρατιά 
του Αιγαίου πραγματοποιεί διαρ-
κώς αποβατικές ασκήσεις. Τόσο οι 
αποστροφές του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν από 
μερικούς μήνες, όσο και οι επανει-
λημμένες αναφορές του υπουργού 
Εξωτερικών, Νίκου ∆ένδια, τόσο 
από τη Νορβηγία όσο και από τη 
Μόσχα για αποβατικές δυνατό-
τητες των Τούρκων αποτελούν 
συγκρατημένη μεν, ρητή δε ση-
μείωση προς τους διεθνείς συνομι-
λητές της Αθήνας σχετικά με τον 
πραγματικό κίνδυνο που υποκρύ-
πτει η τουρκική συμπεριφορά. Το 
γεγονός ότι οι ΤΕ∆ πραγματοποι-
ούν αποβατικές ασκήσεις, ενώ πα-
ράλληλα οι Τούρκοι δημιουργούν 
ατμόσφαιρα ρητορικής έντασης 
αλλά και ένα υπόβαθρο διπλω-
ματικής κινητικότητας (επιστο-
λές ΟΗΕ), συνθέτει ένα σκηνικό 
το οποίο παρουσιάζεται από την 
Αθήνα προς όλους τους διεθνείς 
συνομιλητές. 

Οι ελληνικές αντιπροσωπεί-
ες ανά την υφήλιο έχουν λάβει 
εντολές να κρατούν το ενδιαφέ-
ρον των συνομιλητών τους, σε 
μια περίοδο που κάτι τέτοιο είναι 
ομολογουμένως δύσκολο, καθώς 
η προσοχή όλων είναι στραμμένη 
στην ουκρανική κρίση.

Στο ραντάρ της Αθήνας 
η κινητικότητα της Αγκυρας
Σε επιχειρησιακό επίπεδο η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο 

Η επίσκεψη του Ισρα-
ηλινού προέδρου στην 
Ελλάδα στις 24/2 αποτε-
λεί αντίβαρο στην επα-
ναπροσέγγιση Ισραήλ - 
Τουρκίας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή επιχείρηση «Κλεμανσώ 22», που 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στην Κεντρική και Ανατολική 
Μεσόγειο, εντάσσεται στον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ για ενδυνάμωση του αξιό-
μαχου των Ενόπλων ∆υνάμεων.
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Ικανοποιητικά εξελίσσεται ο εμ-
βολιασμός των ανηλίκων ένα-
ντι του SARS-CoV-2 με σχεδόν 
έξι στα δέκα παιδιά και εφήβους 
ηλικίας 12 έως 17 ετών στη χώ-
ρα μας να έχουν κάνει το εμβό-
λιο. Στις ηλικίες 5 έως 11 ετών 
το σχετικό ποσοστό είναι κοντά 
στο 20%, ωστόσο όλο και πε-
ρισσότεροι γονείς παίρνουν την 
πρωτοβουλία να εμβολιάσουν το 
παιδί τους, με αποτέλεσμα όταν 
υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού 
για εμβολιασμό παιδιών αυτά 
να κλείνονται αμέσως. Το απο-
τύπωμα του εμβολιασμού στους 
ανηλίκους είναι θετικό και όπως 
αναφέρει στην «Κ» η καθηγήτρια 
Παιδιατρικής και Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας και διευθύντρια 
της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο Παίδων 
«Π.& Α. Κυριακού» Μαρία Τσο-
λιά, «στο δικό μας τμήμα COVID 
δεν έχει χρειαστεί να νοσηλεύ-
σουμε εμβολιασμένο παιδί». 

Σύντομα η έγκριση

Προς το παρόν η χορήγηση 
τρίτης δόσης συστήνεται στα 
παιδιά με ανοσοκαταστολή (με-
ταμοσχευμένα, με καρκίνο υπό 
αγωγή κ.ά.), ενώ εντός των ημε-
ρών θα δοθεί το πράσινο φως για 
αναμνηστική δόση σε παιδιά και 
με άλλες παθήσεις, όπως συγγε-
νείς καρδιοπάθειες, οι οποίες τα 
καθιστούν υψηλού κινδύνου για 
σοβαρή νόσηση. Κρίσιμη για την 
προστασία των ενηλίκων αποδει-
κνύεται η αναμνηστική δόση, 
και είναι ενδεικτικό ότι από το 
σύνολο των ασθενών που χρει-
άστηκαν διασωλήνωση και των 
ασθενών που κατέληξαν από τα 
μέσα ∆εκεμβρίου έως και το τέ-
λος Ιανουαρίου, εμβολιασμένοι 
με τρεις δόσεις ήταν μόλις το 
5,7% και το 7,3% αντίστοιχα. 

«Ο εμβολιασμός των εφήβων 
πάει πολύ καλά στη χώρα μας. 
Στις ηλικίες 12 έως 17 ετών ξε-
περνάει το 55%, ενώ ακόμα υψη-
λότερο είναι το ποσοστό μετα-
ξύ των παιδιών της τελευταίας 
τάξης του Λυκείου που θέλουν 
να εμβολιαστούν και ενόψει των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων», ση-
μειώνει στην «Κ» η κ. Τσολιά. 
Και τονίζει, «παράλληλα όλο και 
περισσότεροι γονείς μικρότερων 
παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών 
παίρνουν την πρωτοβουλία να 
εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Το 
βλέπουμε και στο δικό μας εμ-
βολιαστικό κέντρο όπου τα ρα-
ντεβού που γίνονται διαθέσιμα 
κλείνονται αμέσως από γονείς. 
Βέβαια το ποσοστό ακόμα εί-
ναι χαμηλό, αλλά όσο περνάει 
ο καιρός οι γονείς ξεθαρρεύουν. 
Ειδικά τώρα που έχει φανεί ότι 

οι παρενέργειες και κυρίως τα 
περιστατικά μυοκαρδίτιδας εί-
ναι εξαιρετικά σπάνια στα μι-
κρά παιδιά και σαφώς λιγότερα 
από αυτά που παρατηρούνται 
σε εφήβους». 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα 
με τα στοιχεία του υπουργεί-
ου Υγείας, περίπου το 20% των 
παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών 
έχει εμβολιαστεί, που σε από-
λυτους αριθμούς είναι 130.000 
άτομα. Με βάση στοιχεία από 
τις ΗΠΑ, η συχνότητα της μυο-
καρδίτιδας ως παρενέργεια του 
εμβολιασμού στα παιδιά ηλικίας 

5 έως 11 ετών είναι περίπου μία 
στο εκατομμύριο εμβολιασμών. 

Εισαγωγές παιδιών

Οπως επισημαίνει η κ. Τσολιά, 
με βάση τα στοιχεία του ΕΟ∆Υ, 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εισα-
γωγές των εφήβων στις ηλικίες 
12-17 στα νοσοκομεία δεν ακο-
λούθησαν την αύξηση των πε-
ριστατικών COVID-19 που παρα-
τηρήθηκε στις αρχές του έτους. 
«Περιμένουμε την τελική επε-
ξεργασία και τις αναλύσεις των 
δεδομένων, ωστόσο βλέπουμε 
μία σταθεροποίηση, γεγονός που 

πιθανόν να οφείλεται στον εμ-
βολιασμό», τονίζει η κ. Τσολιά 
και προσθέτει, «στο δικό μας κέ-
ντρο δεν έχουμε νοσηλεύσει εμ-
βολιασμένο παιδί. Ούτε με ήπια 
COVID-19, ούτε με MIS-C (πο-
λυσυστηματικό φλεγμονώδες 
σύνδρομο COVID-19), το οποίο 
σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως σπάνιο σε παιδιά που 
έχουν περάσει COVID-19, με δε-
δομένο ότι εκτιμάται ότι έως το 
τέλος ∆εκεμβρίου 119 παιδιά σε 
δημόσια νοσοκομεία και περίπου 
10 σε ιδιωτικά είχαν νοσηλευτεί 
με το συγκεκριμένο σύνδρομο». 

Εντός των ημερών αναμένε-
ται να ανακοινωθεί και η από-
φαση της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών για την επέκτα-
ση της αναμνηστικής δόσης σε 
μεγαλύτερη ομάδα παιδιών ηλι-
κίας 12 έως 18 ετών με προβλή-
ματα υγείας. Ηδη η Επιτροπή 
έχει εγκρίνει τη χορήγηση τρί-
της δόσης σε παιδιά με θέματα 
ανοσοκαταστολής όπως μετα-
μοσχευμένα παιδιά ή παιδιά με 
καρκίνο υπό θεραπεία. «Συζη-
τούμε και αναμένεται να λάβου-
με απόφαση για τη χορήγηση 
αναμνηστικής δόσης - booster 
και σε παιδιά με υψηλό κίνδυνο 
για σοβαρή νόσηση, όπως είναι 
τα παιδιά με συγγενείς καρδιο-
πάθειες, χρόνια αναπνευστικά 
προβλήματα και άλλες παθήσεις. 
Είναι υπό διαμόρφωση η λίστα 
με τις παθήσεις για τις οποίες 
θα συστήνεται η booster δόση 
στα παιδιά», σημειώνει η καθη-
γήτρια Παιδιατρικής και Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ 
Μαρία Τσολιά. Σύμφωνα με την 
ίδια, η Επιτροπή δεν συζητάει τη 
χορήγηση αναμνηστικής δόσης 
στον υγιή παιδικό και εφηβικό 
πληθυσμό. 

Οι ενήλικες

Σε ό,τι αφορά τον ενήλικο 
πληθυσμό στη χώρα μας το 84% 

έχει εμβολιαστεί, με το 88% αυ-
τών να έχει κάνει και την ανα-
μνηστική δόση. Στα άτομα άνω 
των 60 ετών το ποσοστό εμβολι-
ασμού ανέρχεται στο 91% που 
σημαίνει ότι περίπου 300.000 
πολίτες αυτής της ηλικιακής 
ομάδας παραμένουν ανεμβολί-
αστοι. Οπως ανέφερε στην «Κ» 
ο πρόεδρος του ΕΟ∆Υ, Θεοκλής 
Ζαούτης, το διάστημα από τις 15 
∆εκεμβρίου 2021 και μέχρι περί-
που τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δι-
ασωληνώθηκαν, λόγω COVID-19, 
1.641 ασθενείς εκ των οποίων οι 
1.316 (80,3%) ήταν ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι, 
231 (14%) είχαν εμβολιαστεί με 
δύο δόσεις και 94 (5,7%) είχαν 
λάβει και την αναμνηστική δό-
ση. Το ίδιο διάστημα κατέληξαν 
3.541 ασθενείς με COVID-19 εκ 
των οποίων 2.566 (72,2%) ήταν 
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι, 726 (20,5%) είχαν εμ-
βολιαστεί με δύο δόσεις και 259 
(7,3%) είχαν εμβολιαστεί και με 
τις τρεις δόσεις. «Αν αναλογι-
σθούμε ότι η πλειονότητα των 
ατόμων που ανήκουν σε ευπα-
θείς ομάδες και άρα κινδυνεύει 
με σοβαρή νόσο έχουν εμβολι-
ασθεί, αντιλαμβανόμαστε ότι ο 
σχετικός κίνδυνος για τους εμβο-
λιασμένους είναι πολύ μικρός», 
σχολιάζει ο κ. Ζαούτης.  

Εξι στους δέκα
εφήβους
εμβολιάστηκαν
Επεκτείνεται η χορήγηση αναμνηστικής

δόσης σε ανηλίκους υψηλού κινδύνου

Το 20% των παιδιών 
ηλικίας 5 έως 11 ετών 
έχει κάνει εμβόλιο, 
κάτι που σε απόλυτους 
αριθμούς είναι 
130.000 άτομα.

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στις ΗΠΑ έχει δοθεί η έγκριση για τρίτη δόση σε παιδιά και εφήβους 
ηλικίας 12 έως 18 ετών, ενώ για την Ευρώπη ειδική επιτροπή του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αξιολογεί δεδομένα για τη χρησιμότη-
τα μιας τρίτης δόσης σε εφήβους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), υπάρχουν περιορισμένα δε-
δομένα για το πώς εξελίσσεται η ανοσιακή απάντηση των εφήβων μετά 
τον εμβολιασμό. Σύμφωνα με αυτά, υπάρχουν ενδείξεις για μείωση της 
αποτελεσματικότητας των εμβολίων έναντι συμπτωματικής λοίμωξης 
πέντε ή έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού με 
δύο δόσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν μείωση της 
αποτελεσματικότητας εναντίον σοβαρής νόσησης. Οπως τονίζεται στην 
έκθεση, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ολο-
κλήρωση του βασικού εμβολιασμού και της αναμνηστικής δόσης στον 
ενήλικο πληθυσμό πριν να υπάρξει σκέψη για χορήγηση αναμνηστικής 
δόσης σε υγιή παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 έως 18 ετών. 

Τι ισχύει σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Πολλές φορές η πανδημία παρου-
σιάστηκε ως ένας «αόρατος πό-
λεμος», που απαιτεί «στρατηγι-
κές εξόντωσης του εχθρού» και 
«αποτελεσματικά όπλα». ∆εν εί-
χαμε, όμως, διανοηθεί ότι πίσω 
από τους αυξανόμενους αριθμούς 
θυμάτων κρύβεται ένας αντίστοι-
χα υψηλός αριθμός παιδιών - ορ-
φανών. Αμέτρητα παιδιά σε όλο 
τον κόσμο έχασαν τα τελευταία 
δύο χρόνια γονιό ή τον κηδεμό-
να τους, τον άνθρωπο που είχε 
αναλάβει την ανατροφή τους. 
Σύμφωνα με μελέτη του National 
Institutes of Health, που δημοσι-
εύθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο 
The Lancet, τους πρώτους δεκα-
τέσσερις μήνες της πανδημίας, 
1,5 εκατομμύριο παιδιά έχασαν 
έναν ή δύο γονείς ή κηδεμόνα 
λόγω της πανδημίας. Οπως το-
νίζεται στην έκθεση, ο θάνατος 
μπορεί να προήλθε άμεσα ως επί-
πτωση της λοίμωξης ή έμμεσα ως 
συνέπεια των συνθηκών ζωής επί 
πανδημίας. Το μοντέλο υπολο-
γισμού βασίστηκε σε στατιστι-
κά στοιχεία 21 χωρών – μεταξύ 
των οποίων και τις ΗΠΑ, όπου τα 
ορφανά υπολογίζονταν τότε σε 
τουλάχιστον 120.000. Η Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση. Μπορεί ακόμα να μην 
υπάρχουν επίσημα στατιστικά 
δεδομένα, ωστόσο ο αριθμός των 
παιδιών δεν είναι διόλου ευκα-
ταφρόνητος. Η εκτεταμένη οι-
κογένεια (παππούδες, θείοι) που 
ενεργοποιείται αυτόματα φαίνε-
ται ότι έως τώρα απορροφά τους 
κλυδωνισμούς που προκύπτουν 

και αναλαμβάνει χρέη γονέα και 
κηδεμόνα. 

Αυξημένα αιτήματα

«Εχουν αυξηθεί σημαντικά τα 
αιτήματα που φτάνουν στα συμ-
βουλευτικά μας κέντρα σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη», λέει στην «Κ» 
η κ. Ντίνα Τσελεπή, ψυχολόγος 
και διευθύντρια του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου Στήριξης Παιδιών 
και Οικογενειών που Πενθούν 
της «Μέριμνας». «Πρόκειται για 
παιδιά που έχουν χάσει γονιό λό-

γω COVID-19», διευκρινίζει, «εν-
δεικτικά, πέρυσι τον Ιανουάριο 
το Κέντρο μας στην Αθήνα είχε 
αναλάβει ένα τέτοιο περιστατικό, 
ενώ φέτος τον Ιανουάριο τα περι-
στατικά ήταν δώδεκα». Τα αιτή-
ματα, τόσο σε Αθήνα όσο και σε 
Θεσσαλονίκη, βαίνουν αυξανόμε-
να. Η απώλεια ενός αγαπημένου 
μας προσώπου στη διάρκεια της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας 
ήταν ανέκαθεν μια εξαιρετικά 
τραυματική εμπειρία – οι αιφνί-
διοι και μοναχικοί θάνατοι της 
πανδημίας, όμως, μετατρέπουν 
το πένθος σε μια ακόμα πιο πολύ-
πλοκη διαδικασία. «Του πένθους 
έχει προηγηθεί η αντικειμενική 
δυσκολία των οικείων να απο-
χαιρετήσουν τον δικό τους άν-

θρωπο, προτού αυτός “φύγει”», 
υπενθυμίζει η κ. Τσελεπή, «οι 
περιορισμοί αυτοί δυσκολεύουν 
έτι περαιτέρω τα παιδιά, ειδικά 
προσχολικής ή πρώτης σχολικής 
ηλικίας, να αντιληφθούν την ορι-
στικότητα του θανάτου». Εξ ου 
και συνιστάται να αποφεύγουμε 
τις πολύ διφορούμενες εκφρά-
σεις, όπως «έφυγε» ή «χάθηκε», 
που ενδέχεται να μπερδέψουν 
ακόμα περισσότερο τα παιδιά. 
Η κοινωνική αποστασιοποίηση 
λόγω πανδημίας στέρησε από 
τους πενθούντες τη συμπαρά-
σταση, που πάντοτε παρείχε ο 
κοινωνικός περίγυρος. 

Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώ-
σεις, η διάσταση της ευθύνης 
του εκλιπόντος, που είχε επιλέ-

ξει να μην εμβολιαστεί, «βαραί-
νει» στους ώμους των παιδιών. 

Οι ενοχές

«Οι ενοχές, που βιώνουν ούτως 
ή άλλως οι πενθούντες αναλογι-
ζόμενοι όσα θα μπορούσαν να 
είχαν κάνει ή να μην είχαν κάνει 
για να αποτρέψουν το μοιραίο, 
συναντώνται και σε αυτά τα πε-
ριστατικά, συχνά πολύ πιο έντο-
νες», επισημαίνει η ίδια, «καθώς 
πολλά παιδιά ενδεχομένως θε-
ωρούν τους εαυτούς τους υπαί-
τιους, επειδή έφεραν τον ιό στο 
σπίτι και μέσω αυτών επιμολύν-
θηκε και ο εκλιπών». Αντίστοιχα, 
το παιδί ή ο εναπομείνας γονέας 
μπορεί να κατηγορούν τον εαυ-
τό τους επειδή δεν κατόρθωσαν 

να πείσουν τον άνθρωπό τους να 
εμβολιαστεί. Η ξαφνική απώλεια 
του γονέα –η υγεία του οποίου 
ενδεχομένως επιβαρύνθηκε σε 
μόλις λίγα 24ωρα– γκρεμίζει την 
ψευδαίσθηση της ασφάλειας που 
ένιωθαν τα παιδιά, τα οποία δεν 
αποκλείεται να αναπτύξουν προ-
σωρινά ορισμένους υπερβολικούς 
φόβους. «Μπορεί να διακατέχο-
νται από φόβο μήπως χάσουν και 
τον άλλο γονέα ή άλλο προσφι-
λές πρόσωπο, δεδομένου ότι εν 
μέσω πανδημίας ουδείς βρίσκε-
ται στο απυρόβλητο, να νιώθουν 
απέχθεια για τα νοσοκομεία κ.ά.», 
αναφέρει ενδεικτικά η κ. Τσελεπή. 

Τα συμπτώματα

«Παρατεταμένες δυσκολίες σε 
φαγητό και ύπνο είναι σημάδια 
που θα πρέπει να μας ανησυχή-
σουν και να απευθυνθούμε σε ει-
δικό ψυχικής υγείας ή σε εμάς». Οι 
ψυχολόγοι της «Μέριμνας» δου-
λεύουν με τον επιζήσαντα γονέα 
και αν αυτός δώσει τη συγκατάθε-
σή του, πραγματοποιούν συνεδρί-
ες και με το παιδί της οικογένειας. 
«Προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση 
εξατομικευμένα», λέει η κ. Τσελε-
πή, διευκρινίζοντας ότι «ο θρήνος 
είναι μια φυσιολογική διεργασία, 
η στήριξη από επαγγελματία υγεί-
ας δεν είναι πάντα απαραίτητη, 
συχνά το φιλικό και οικογενεια-
κό περιβάλλον μπορεί να ανταπο-
κριθεί». Αναγνωρίζοντας τη δύ-
σκολη θέση στην οποία έχουν 
περιέλθει χιλιάδες οικογένειες, η 
Ενωση «Μαζί για το Παιδί» αρχί-
ζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε εκείνες τις οικο-
γένειες που έχασαν ένα ενήλικο 

μέλος, από 35 έως 55 ετών. «Στον 
πρώτο κύκλο, που θα διαρκέσει 
τρεις μήνες, θα ενταχθούν 20 οι-
κογένειες που ζουν στην περιφέ-
ρεια Αττικής», εξηγεί στην «Κ» η 
κ. Μαρία Χατζηνικολάκη, διευ-
θύντρια του «Μαζί για το Παιδί». 
«Βρισκόμαστε σε συνεργασία με 
το νοσοκομείο “Αττικόν”, που δι-
αθέτει πτέρυγα COVID-19, όπως 
και με τις κοινωνικές υπηρεσίες 
των δήμων», διευκρινίζει η ίδια 
και προσθέτει ότι «πρόκειται για 
τους φορείς που ενδεχομένως εί-
ναι σε επαφή με τους συγγενείς 
των εκλιπόντων, οπότε έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν τις σχε-
τικές παραπομπές». Η Ενωση θα 
στηρίξει την οικογένεια ψυχολο-
γικά και υλικά. «Σε πολλές περι-
πτώσεις ο άνθρωπος που έφυγε 
ήταν ο κατεξοχήν κουβαλητής 
του σπιτιού, με συνέπεια οι δικοί 
του να έχουν στερηθεί το βασικό 
τους εισόδημα», σημειώνει η κ. 
Χατζηνικολάκη, «γι’ αυτό θα δί-
νουμε voucher για την αγορά τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 
σε σούπερ μάρκετ για έξι μήνες». 
Υπάρχουν, ωστόσο, σκέψεις να 
καλυφθούν και άλλες ανάγκες, 
όπως τα εξωσχολικά μαθήματα 
των παιδιών, που ενδεχομένως 
σε λίγο καιρό να κληθούν να δώ-
σουν Πανελλαδικές. «Θέλουμε να 
κοινοποιήσουμε την πρωτοβου-
λία, καθώς πολλοί άνθρωποι –που 
τους αφορά– ίσως να μην είναι 
γνώστες των υπηρεσιών μας και 
γενικότερα να είναι εξοικειωμένοι 
να ζητούν βοήθεια», καταλήγει η 
κ. Χατζηνικολάκη. «Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να καλούν απευ-
θείας στη γραμμή 11525».

Ορφάνια, και η στήριξη παιδιών που έχασαν γονιό

Ειδικά προγράμματα 
ψυχολογικής και 
υλικής βοήθειας για την 
αντιμετώπιση απώλειας 
εξαιτίας της COVID-19.

Τους πρώτους 14 μήνες της πανδημίας, 1,5 εκατομμύριο παιδιά στον κόσμο 
έχασαν έναν ή δύο γονείς ή κηδεμόνα, ενώ οι περιορισμοί δεν άφησαν περι-
θώριο στήριξης από τον κοινωνικό περίγυρο.
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«Θα έχουμε καθυστέρηση περίπου 
35 λεπτών γιατί μας είπαν να πα-
ρακάμψουμε τον εναέριο χώρο 
της Ουκρανίας λόγω της επικίν-
δυνης κατάστασης εκεί, κατα-
λαβαίνετε...», μου είπε η ευγενέ-
στατη αεροσυνοδός στην πτήση 
της Aegean για τη ρωσική πρω-
τεύουσα, πρωί της περασμένης 
Τετάρτης. Καθώς οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες είχαν υψώσει στα 
ουράνια τις τιμές, οι αεροπορικές 
προτίμησαν την καθυστέρηση 
από το βαρύ οικονομικό τίμημα 
και το ενδεχόμενο ρίσκο για πο-
λύ σοβαρότερο τίμημα. ∆εν είχε 
ξεκινήσει και τόσο καλά η 16η 
Φεβρουαρίου, ημέρα την οποία 
κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι 
είχαν προσδιορίσει ως την πιθα-
νότερη για την έναρξη της πιθα-
νολογούμενης ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. Ευτυχώς διαψεύ-
στηκαν, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να πει με σιγουριά ότι ο κίνδυ-
νος του πολέμου έφυγε οριστικά.

Στις τέσσερις μέρες που ακο-
λούθησαν, η ουκρανική κρίση και 
το πήγαινε-έλα ∆υτικών αξιωμα-
τούχων στη Μόσχα για τη διαχεί-
ρισή της ήταν σταθερά το κυρί-
αρχο θέμα στα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων, όπως και στα δελτία 
ειδήσεων και τα talk shows των 
καναλιών. Ολα αυτά όμως δεν 
έμοιαζε να απασχολούν ιδιαίτε-
ρα τα 12 εκατομμύρια των Μο-
σχοβιτών και, πάντως, σε τίποτα 
δεν διατάραξαν την καθημερινή 
τους ρουτίνα.

Μέσα Φεβρουαρίου και τα 
Χριστούγεννα δεν λένε να φύ-
γουν από την κοσμοπολίτικη με-
γαλούπολη. Τα στολισμένα έλα-
τα, τα γιορτινά περίπτερα και η 
χαρούμενη μουσική (με κάποια 
διαλείμματα όπου ακούγεται ο 
εθνικός ύμνος) έχουν κατσικωθεί 
για τα καλά στην Κόκκινη Πλα-
τεία, όπου δύο ομάδες μαθητών 
παίζουν χόκεϊ στο παγοδρόμιο. 
Αλλοι μπόμπιρες μετεωρίζονται 
στο καρουζέλ ή χαίρονται το χιό-

νι κάτω από τα τείχη του Κρεμ-
λίνου και στο καινούργιο πάρκο 
Ζαριάντιε, κατά μήκος του ποτα-
μού Μοσκβά, που σχεδιάστηκε 
από Νεοϋορκέζους αρχιτέκτονες 
και εγκαινιάστηκε μόλις πριν από 
πέντε χρόνια.

«Πόλεμος; Μόνο ο Πούτιν το 
ξέρει. Τις σοβαρές αποφάσεις τις 
παίρνει μόνος του», μας λέει ο 
Σεργκέι, συνταξιούχος μηχανικός 
που αγαπάει πολύ, απ' ό,τι μου λέ-
ει, την Ελλάδα. «Προσωπικά δεν 
νομίζω ότι θα γίνει πόλεμος, για-
τί δεν συμφέρει κανέναν. Νομίζω 
ότι ο Μπάιντεν κέρδισε τον πό-
λεμο της επικοινωνίας, δημιούρ-
γησε πολεμική ατμόσφαιρα και, 
αν δεν γίνει τίποτα, θα πει ότι ο 

Πούτιν έκανε πίσω γιατί φοβήθη-
κε. Εχω δουλέψει στην Ουκρανία, 
ξέρω τους Ουκρανούς, είναι άλλος 
λαός, αλλά ούτε αυτοί ούτε εμείς 
έχουμε συμφέρον από έναν πό-
λεμο». Το πολιτικό του στίγμα; 
«Συμπάθησα τον Γκορμπατσόφ 
γιατί χαλάρωσε τους ασφυκτι-
κούς περιορισμούς που είχαμε 
με το παλιό καθεστώς, έστω κι αν 
τελικά απέτυχε. Ο Γέλτσιν ήταν 
η καταστροφή, όχι μόνο για την 
ΕΣΣ∆ αλλά και για τη Ρωσία, κατέ-
στρεψε τη ζωή μας. Στον Πούτιν 
αναγνωρίζουμε ότι έβαλε φρένο 
στην καταστροφή, βελτίωσε τα 
πράγματα. Βέβαια, ειδικά εδώ, 
στη Μόσχα, υπάρχουν αρκετοί 
δυσαρεστημένοι, πράγμα λογικό 
ύστερα από δύο δεκαετίες εξουσί-
ας. Αλλά πολιτική αντιπολίτευση 
που να τον απειλεί δεν υπάρχει».

Μπροστά από το άγαλμα του 
στρατάρχη Ζούκοφ, που καλπά-
ζει προς το Βερολίνο και την αιω-
νιότητα, η Ολγα, μια σαραντάρα 
εκπαιδευτικός με τέλεια αγγλικά, 
είναι πιο κατηγορηματική. «Αν 
θέλαμε, παίρναμε το Κίεβο σε 24 
ώρες το πολύ. ∆εν απειλεί η Ρωσία 
τους Ουκρανούς, το Κίεβο απει-
λεί τους Ρώσους στο Ντονμπάς. 
Αν φοβάμαι τις κυρώσεις; Μα η 
πρώτη φορά θα είναι; Ας το κά-
νουν να δούμε ποιος θα πονέσει 
πιο πολύ. Εχουμε αντέξει πολλά, 
μπορούμε να αντέξουμε περισσό-
τερα». Αυτό το τόσο χαρακτηρι-
στικά ρωσικό αμάλγαμα πατρι-
ωτισμού και φαταλισμού, σε μια 
ακόμη έκφρασή του.

Την επόμενη μέρα οι τόνοι 
έχουν ανέβει. Ο Πούτιν έκανε 
λόγο για «γενοκτονία» σε βάρος 

των ρωσόφωνων του Ντονμπάς, 
ενώ η γενική εισαγγελία άσκησε 
δίωξη για υποτιθέμενα εγκλήμα-
τα πολέμου από τον στρατό και 
τις παραστρατιωτικές ομάδες του 
Κιέβου – βαριές λέξεις και φορ-
τισμένες κινήσεις που μυρίζουν 
μπαρούτι. Και πάλι, όμως, το αντί-
κρισμα στον ψυχισμό του κόσμου 
σε πρώτο χρόνο ήταν μηδαμινό. 
Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση 
σχηματίσαμε όταν περάσαμε το 
βράδυ στην Αρμπάτ, μια από τις 
πιο ζωντανές, νεανικές και εναλ-
λακτικές συνοικίες της Μόσχας, 
ήδη από τη σοβιετική εποχή.

Από εδώ ήταν ο Μπουλάτ 
Οκουτζάβα, βάρδος και πεζογρά-
φος, μορφή του νέου κύματος στη 
μοσχοβίτικη μουσική σκηνή τη 
δεκαετία του 1960 και πολύ δημο-
φιλής μέχρι σήμερα. Εδώ μεγάλω-

σε και ο Ανατόλι Ριμπακόφ, συγ-
γραφέας του βιβλίου «Τα παιδιά 
από το Αρμπάτ», ενός σκληρού, 
όσο και συγκινητικού «κατηγο-
ρώ» κατά του σταλινισμού στα 
χρόνια της περεστρόικα. Θυμά-
μαι εκείνη την εποχή, καλοκαίρι 
ήταν, την πλακόστρωτη οδό Αρ-
μπάτ να είναι γεμάτη μουσικούς 
και ζωγράφους που δημιουργού-
σαν στον ανοιχτό χώρο, με τις 
πολιτικές συζητήσεις να δίνουν 
και να παίρνουν.

Σήμερα η Αρμπάτ είναι γεμά-
τη τουριστικές παγίδες, «Στάρ-
μπακς», «Μακντόναλντς» και 
καταστήματα με σουβενίρ, αλ-
λά παραμένει εξαιρετικά ζωντα-
νή όλο το εικοσιτετράωρο. Από τα 
τελευταία μαγαζιά που ξεφύτρω-
σαν εδώ και κάνουν θραύση απ' 
ότι ακούω είναι το «Βαρενίτσνα-
για», εστιατόριο με σοβιετικό ρε-
τρό –αφίσες, μουσική, ακόμη και 
ταινίες της κομμουνιστικής επο-
χής σε τηλεοπτικές οθόνες– και 
διεθνιστική γαστρονομία. Εδώ τα 
ρωσικά πιάτα συνυπάρχουν ειρη-
νικά με τα ουκρανικά και τα γε-
ωργιανά, ενώ η εξαιρετική βότκα 
από βατόμουρο είναι αρμένικη.

Πρέπει να φύγει

Η συνοικία ήταν πάντα αιρετι-
κή και σήμερα μάλλον δεν είναι 
η πιο φιλική προς τον Πούτιν. Ο 
Ιλια, γύρω στα τριάντα, μου λέει 
ότι πρέπει να φύγει, δεν το θεω-
ρεί φυσικό να έχει τον ίδιο ηγέτη 
από τότε που θυμάται τον εαυ-
τό του. Αλλά δεν βλέπει και κά-
ποιον που θα μπορούσε να τον 
εμπνεύσει. Ο Ναβάλνι; «Εντάξει, 
ήταν πολύ κακό που κάποιοι, δεν 

ξέρω ποιοι, πήγαν να τον δηλη-
τηριάσουν, αλλά δεν μας έχει πει 
τίποτα διαφορετικό, πέρα από 
λόγια κατά της διαφθοράς, που 
τα λένε όλοι. Νομίζω ότι είναι 
ένας καιροσκόπος που θέλει να 
γίνει Πούτιν στη θέση του Πού-
τιν». Οσο για τη σύγκρουση στο 
ουκρανικό, η γνώμη του δεν δια-
φέρει και πολύ από την επίσημη. 
«∆εν θέλω πόλεμο, αλλά σ' αυτό 
το ζήτημα δεν φταίει ο Πούτιν. 
Ισως ούτε οι Ουκρανοί. Οι Αμε-
ρικανοί βάζουν φιτίλια για να 
κυριαρχούν στον κόσμο και για-
τί δεν μπορούν να δεχτούν μια 
Ρωσία ισότιμή τους».

Εκεί που συγκλίνουν οι γνώ-
μες των Ρώσων αναλυτών είναι 
στην εκτίμηση ότι τούτη η κρίση 
δεν θα περάσει γρήγορα και θα 
επηρεάσει καταλυτικά τις σχέ-
σεις Ρωσίας - ∆ύσης. «Ο Πούτιν 
έχει ήδη μια σημαντική επιτυχία: 
για πρώτη φορά μετά τη γερμα-
νική επανένωση, η Ρωσία συζη-
τάει ισότιμα με την Αμερική για 
την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όπως 
έγινε στη Γιάλτα και το Ελσίν-
κι. ∆εν είμαι βέβαιος, όμως, ότι 
οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν 
πως η μόνη ρεαλιστική λύση στο 
ουκρανικό είναι να εφαρμοστούν 
οι ειρηνευτικές συμφωνίες του 
Μινσκ», υποστηρίζει ο διευθυ-
ντής του κέντρου Κάρνεγκι, Ντι-
μίτρι Τρενίν. «Εάν δεν υπάρξει 
επαναπροσέγγιση ∆ύσης - Ρω-
σίας, η Μόσχα μπορεί να υιο-
θετήσει έναν πολύ διαφορετικό 
προσανατολισμό, στα εσωτερι-
κά και τα εξωτερικά θέματα, σε 
σύγκρουση με τις ΗΠΑ και συ-
νολικά με τη ∆ύση», προσθέτει.

Στη Μόσχα
ο αέρας
δεν μυρίζει
μπαρούτι
Τα Χριστούγεννα... συνεχίζονται

Διπλωμάτες και αναλυτές 
εκτιμούν ότι, όπως κι αν 
εξελιχθούν τα πράγματα 
στην Ουκρανία τις επό-
μενες μέρες, η παρούσα 
κρίση θα σφραγίσει για 
δεκαετίες τις σχέσεις 
Ρωσίας - Δύσης.

Τα στολισμένα έλατα, τα γιορτινά περίπτερα και η χαρούμενη μουσική (με κάποια διαλείμματα όπου ακούγεται ο εθνικός ύμνος) έχουν κατσικωθεί για τα 
καλά στην Κόκκινη Πλατεία. «Πόλεμος; Μόνο ο Πούτιν το ξέρει. Τις σοβαρές αποφάσεις τις παίρνει μόνος του», μας λέει ο συνταξιούχος μηχανικός Σεργκέι.
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Του απεσταλμένου μας 

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ρωτήσαμε τον γενικό διευθυντή του Ρωσικού Συμβουλίου Εξωτερικής 
Πολιτικής, Αντρέι Κορτούνοφ, αν θεωρεί πως είναι πιθανό η ουκρανική 
κρίση να οδηγήσει τη Ρωσία να κλείσει τον κύκλο που άνοιξε ο Γκορμπα-
τσόφ και συνέχισαν, με διαφορετικούς τρόπους, ο Γέλτσιν και ο Πούτιν 
της πρώτης περιόδου –έναν κύκλο διαπλοκής με τη ∆ύση– και να στρα-
φεί σε μια πολιτική «αντι-αξόνων», στρατηγικών συμμαχιών με ανταγωνι-
στές των ΗΠΑ, όπως είναι πρωτίστως η Κίνα και δευτερευόντως το Ιράν ή 
και άλλες χώρες. «Πιστεύω κι εγώ ότι βιώνουμε ένα τέλος εποχής», απα-
ντάει ο κ. Κορτούνοφ. «Οχι ότι είμαι σίγουρος πως θα βρισκόμαστε σε 
διαρκή σύγκρουση με τις ΗΠΑ – δεν αποκλείω να ξεπεραστεί η σημερινή 
κρίση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένας ιστορικός κύκλος έχει πλέον κλεί-
σει, μάλλον έκλεισε ήδη από το 2014 με το Μεϊντάν και την Κριμαία. Με 
την Κίνα, ίσως να μην υπάρξει μια επίσημη, θεσμοθετημένη στρατηγική 
συμμαχία, αλλά η προσέγγιση των δύο δυνάμεων θα συνεχιστεί. Ο Πού-
τιν και ο Σι έχουν επενδύσει πάρα πολλά σε αυτή τη συνεργασία –στον 
στρατιωτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτικό τομέα– και όσο βρίσκο-
νται στην εξουσία δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουν».

Ο ιστορικός κύκλος που κλείνει και η Κίνα

Επειτα από σχεδόν δύο μήνες κλι-
μακούμενης έντασης γύρω από 
την Ουκρανία, οι εμπλεκόμενοι 
αξιολογούν τα αποτελέσματα 
των ενεργειών τους και προε-
τοιμάζονται για τα επόμενα βή-
ματά τους. Ολοι δηλώνουν στην 
παρούσα φάση ικανοποιημένοι, 
ωστόσο η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική.

 
Αναντίρρητα, ο κομβικός παίκτης 
είναι η Ρωσία, η οποία προκά-
λεσε συνειδητά την κρίση με 
συγκεκριμένες στοχεύσεις. Πα-
ράλληλα, λοιπόν, με την υποβο-
λή γραπτών αιτημάτων προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑ-
ΤΟ, προκειμένου να γίνει πιστευ-
τή ότι εννοεί όσα ζητάει, πολλα-
πλασίασε σε ανησυχητικό βαθμό 
τις στρατιωτικές της δυνάμεις 
στα σύνορα με την Ουκρανία και 
προ δέκα ημερών ξεκίνησε στρα-
τιωτικά γυμνάσια με τη Λευκο-
ρωσία. Ετσι, άσκησε πίεση στην 
ουκρανική κυβέρνηση, εφόσον 
φαινόταν να προετοιμάζεται για 
επέμβαση, όπως την κατήγγειλαν 
προκαταβολικά οι Αμερικανοί. Οι 
τελευταίοι, έχοντας άγνοια για 

τις προθέσεις του Πούτιν, θέλη-
σαν να «κάψουν» τυχόν πρόθεσή 
του για επέμβαση στην Ουκρα-
νία, εκθέτοντάς τον στα μάτια 
της διεθνούς κοινότητας. Ομως, 
η ανασφάλεια αλλά και το παι-
χνίδι εντυπώσεων του Λευκού 
Οίκου για να δοθεί η εντύπωση 
ότι η ρωσική επιθετικότητα με-
τριάστηκε χάρη στην αποφασι-
στικότητα του Μπάιντεν (η δη-
μοτικότητά του βρίσκεται κάτω 
από το 40%), έδωσε την ευκαιρία 
στο Κρεμλίνο να αντιστρέψει τις 
κατηγορίες που συστηματικά του 
αποδίδονται, χρεώνοντας στους 
Αμερικανούς τη διασπορά ψευ-
δών ειδήσεων και παραπληρο-
φόρησης. Ωστόσο, το σημαντι-
κότερο για τη Μόσχα είναι πως 
η ανορθόδοξη διπλωματία εκ-

φοβισμού, στρατιωτικοποίησης 
της κατάστασης και αιωρούμε-
νων απειλών που ακολούθησε 
τους τελευταίους μήνες, υπέμνη-
σε στους ∆υτικούς την αξία που 
η πρώτη έχει και κυρίως τη δυ-
νατότητα να ορίζει τις εξελίξεις 
τουλάχιστον στο εγγύς εξωτερι-
κό της. ∆εν θα άφηνα εκτός της 
εξίσωσης τα γεγονότα του περα-
σμένου φθινοπώρου στα σύνορα 
Λευκορωσίας - Πολωνίας, όπου 
το δορυφοροποιημένο Μινσκ 
εξαπέλυσε μία υβριδικού χαρα-
κτήρα επίθεση, οπλοποιώντας 
πρόσφυγες και μετανάστες, οι 
οποίοι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις 
ότι θα εισέρχονταν σε ευρωπα-
ϊκό έδαφος. Λόγω γειτνίασης, η 
Λευκορωσία έχει πολλές (δυνητι-
κές) χρησιμότητες για τη Ρωσία.

 
Σημειωτέον πως ο Πούτιν πρέπει 
οπωσδήποτε να κατοχυρώσει τα 
προσωρινά του κέρδη, γι’ αυτό 
άλλωστε το σενάριο της επίθε-
σης στην Ουκρανία το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα συ-
γκεντρώνει στατιστικές και μόνο 
πιθανότητες, οι οποίες αυξάνο-
νται εάν το Κίεβο κινηθεί εναντί-
ον της αυτονομημένης περιοχής 
Ντονμπάς. Ετσι κι αλλιώς, η απει-

λή (της εισβολής εν προκειμένω) 
παρήγαγε αποτελέσματα. Και 
αυτό γιατί η Μόσχα κατάφερε 
να λάβει κάποια αρχικά ανταλ-
λάγματα, καλλιεργώντας εντέ-
χνως –αν και αμφίσημα– τον φό-
βο της επέμβασης, τον οποίο και 
θα διατηρήσει ως μορφή πίεσης 
(όπως και μέρος των στρατευμά-
των της) έως ότου εξασφαλίσει 
τις θέσεις της. Αν, όμως, προβεί 
σε κάποια επιθετική κίνηση κιν-
δυνεύει σοβαρά να χάσει πολύ 
περισσότερα. Και αν οι ευρωπαϊ-
κές κυρώσεις δεν ήταν σκληρές, 
λόγω της αλληλεξάρτησης των 
δύο πλευρών, θα υποχρεώνονταν 
ακόμη και οι απρόθυμοι, όπως 
η Γερμανία, να δείξουν την αλ-
ληλεγγύη τους στην Ουκρανία, 
θα δικαιώνονταν όσοι στη ∆ύση 
διακατέχονται από αντιρωσικά 
αισθήματα και ακολούθως θα 
απομονώνονταν όσοι επιθυμούν 
τον διάλογο με τη Μόσχα. Αυτό 
θα τορπίλιζε τις εν εξελίξει δια-
βουλεύσεις, θα περιθωριοποιού-
σε τη Ρωσία και θα επιστρέφαμε 
στο status quo ante, ακόμη και 
αν προσαρτούσε το Ντονμπάς. 
Θα διακινδύνευε, συνεπώς, να 
χάσει το momentum που της 
δίνει σοβαρά διαπραγματευτι-

κά περιθώρια, με τον πρόεδρο 
Μπάιντεν την περασμένη Τρίτη 
να δείχνει συμβιβαστικός και τις 
Γαλλία και Γερμανία να πιέζουν 
περισσότερο τον Ζελένσκι απ’ 
ό,τι τον Ρώσο ομόλογό του; Ενώ 
μάλιστα στερείται αυτή τη στιγ-
μή ενός στοιχειώδους νομιμοφα-
νούς μανδύα, όπως συνέβη στις 
περιπτώσεις Κριμαίας και Γεωρ-
γίας; Εκτός εάν η αποκλιμάκωση 
γίνεται για να βρεθεί κατόπιν ένα 
ισχυρό άλλοθι επανακλιμάκω-
σης, επιρρίπτοντας την ευθύνη 
στην άλλη πλευρά. Γι' αυτό απαι-
τείται αυτοσυγκράτηση. Πάντως, 
αν αποφευχθεί η σύρραξη, το μη 
δεσμευτικό ψήφισμα της ∆ούμας 
θα χρησιμοποιηθεί στην επόμε-
νη φάση των διαβουλεύσεων για 
να επιβληθεί στο Κίεβο η εκ μέ-
ρους του τήρηση των προνοιών 
των συμφωνιών του Μινσκ, οι 
οποίες, εφόσον εφαρμοστούν, δί-
νουν καθεστώς αυτονομίας στις 
ρωσόστροφες ανατολικές επαρ-
χίες της Ουκρανίας.

 
Η Ρωσία φαινομενικά είναι η κερ-
δισμένη του πρώτου γύρου, κα-
θώς εισακούστηκε από τη ∆ύση, 
έβαλε την ατζέντα της στο τρα-
πέζι, υπονόμευσε την ουκρανι-

κή κυβέρνηση και επωφελήθη-
κε των υψηλών τιμών ενέργειας. 
Εντούτοις, θα πρέπει να μετριά-
σει τις στρατηγικές της επιδιώ-
ξεις, αν θέλει να πετύχει μέρος 
των μεσοπρόθεσμων στόχων της. 
Μέσω ενός ιδιότυπου casus belli 
καταφέρνει την de facto αδρανο-
ποίηση της υποψηφιότητας της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά συ-
νάμα χάνει τις καρδιές μεγάλου 
μέρους των Ουκρανών και ρισκά-
ρει την αποξένωσή της. ∆εδομέ-
νου ότι υπάρχουν πολλές δομικές 
εκκρεμότητες με τη ∆ύση, μπορεί 
να τραβήξει το σχοινί, αλλά δεν 
πρέπει να το σπάσει. Και σίγου-
ρα δεν είναι εύκολο να περιφρο-
νήσει τους πάντες, να μη δεχθεί 
το κανονιστικό πλαίσιο και τις 
πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, 
διότι τότε ακόμη και η Κίνα θα 
δυσκολευθεί να τη στηρίξει στις 
επιλογές της.

 
* O κ. Κωνσταντίνος Φίλης είναι 
διευθυντής IGA και αναπληρωτής 
καθηγητής του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος. Το βιβλίο του 
«Διεκδικητικός πατριωτισμός. Ανατομία 
μιας συζήτησης που δεν έγινε 
ποτέ» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

Σίγουρα δεν είναι 
εύκολο η Ρωσία να 
περιφρονήσει τους 
πάντες και να μη δεχθεί 
το κανονιστικό πλαίσιο 
και τις πρόνοιες 
του διεθνούς δικαίου.
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Κινήσεις σε τεντωμένο σχοινί
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΗ*
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Τρεις υποψηφίους της άκρας ∆ε-
ξιάς θα έχει απέναντί του στις 
προεδρικές εκλογές του Απριλί-
ου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανου-
έλ Μακρόν, μετά τη στροφή της 
υποψήφιας του συντηρητικού 
κόμματος LR, Βαλερί Πεκρές, σε 
ακροδεξιά ρητορική. Η Πεκρές 
και οι συνεργάτες της πέρασαν 
όλη την εβδομάδα δηλώνοντας 
ότι οι Γάλλοι δεν άκουσαν αυτά 
που άκουσαν, στη μεγάλη προ-
εκλογική συγκέντρωσή της, την 
περασμένη Κυριακή, αλλά για 
τους παρόντες και για όσους την 
παρακολούθησαν από την τηλε-
όραση, η ρητορική έμφαση, το 
αγριεμένο ανασήκωμα της φω-
νής και η αναμονή του (όχι και 
τόσο θερμού) χειροκροτήματος 
στα επίμαχα σημεία δεν άφησαν 
περιθώρια παρερμηνείας. 

Ηταν μια κίνηση απελπισίας 
από μία υποψήφια που δεν έχει 
καλά καλά την έγκριση ούτε της 
δικής της παράταξης. Ο πρώην 
πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, απο-
φεύγει επιμελώς να εκφράσει τη 
στήριξή του προς την υποψηφι-
ότητά της, ενώ παλιοί υπουργοί 
του Σαρκοζί στηρίζουν ανοικτά 
την επανεκλογή του Εμανουέλ 
Μακρόν. Αντί να αντιπαρατεθεί 
στη Μαρίν Λεπέν και στον Ερίκ 
Ζεμούρ, τους δύο ακροδεξιούς 
υποψηφίους, με μία αντιπρόταση 
που θα συσπειρώνει την κλασι-
κή ∆εξιά, η Πεκρές προσπάθη-
σε να μετατοπίσει τον λόγο της 
όσο πιο κοντά στον δικό τους. 

Η 54χρονη περιφερειάρχης 
του Παρισιού μίλησε για «κανο-
νικούς Γάλλους» και «Γάλλους 
μόνο κατ’ όνομα» και επικαλέ-
στηκε τη θεωρία της «μεγάλης 

αντικατάστασης». Ούτε καν η 
Μαρίν Λεπέν, που έχει μετακι-
νηθεί πιο κοντά προς το Κέντρο, 
δεν αναφέρεται στη θεωρία αυ-
τή, που είναι η αγαπημένη «κα-
ραμέλα» του Ερίκ Ζεμούρ. Το 
αποτέλεσμα, πάντως, δεν ήταν 
αυτό που ήλπιζε. Σύμφωνα με 
τις μετρήσεις που έγιναν λίγες 
ημέρες μετά την ομιλία αυτή, η 
Πεκρές πέφτει στην τέταρτη θέ-
ση, ενώ οι δύο άλλοι υποψήφιοι 
αναμετριούνται μεταξύ τους για 
το ποιος θα περάσει στον δεύ-
τερο γύρο. 

Εκεί δεν θα υπάρξει δίλημμα, 
σύμφωνα πάντα με τις δημοσκο-
πήσεις, που προεξοφλούν επι-
κράτηση του Μακρόν είτε απέ-
ναντι στην Πεκρές, είτε απέναντι 
στη Λεπέν, είτε απέναντι στον 
Ζεμούρ. Οι σοσιαλιστές και η Αρι-
στερά δεν φαίνονται ικανοί να 
συσπειρώσουν δυνάμεις απένα-
ντι σε κάποιον υποψήφιο που 
να έχει σοβαρές πιθανότητες, 
αν και η πρόσφατη ανακοίνωση 
της πρώην υπουργού των Σοσια-
λιστών, Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ότι 
θα στηρίξει την υποψηφιότητα 
του αριστερού Ζαν Λικ Μελαν-
σόν «για λόγους ρεαλισμού» προ-
ξένησε εντύπωση. 

Η οικονομία

Οσο για τον Εμανουέλ Μα-
κρόν, ο Γάλλος πρόεδρος προ-
σέρχεται στις κάλπες ζητώντας 
μία πενταετία ακόμη, με ισχυρό 
χαρτί την οικονομία και τη μείω-
ση της ανεργίας στο 7,4%, το χα-
μηλότερο ποσοστό από το 2008. 
Ο Μακρόν προστάτεψε τους Γάλ-
λους από τις χειρότερες συνέπει-
ες της ενεργειακής κρίσης, που 
δοκιμάζει τους πολίτες άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, καθορίζο-

ντας ως ανώτατο επιτρεπτό όριο 
αυξήσεων στις τιμές του ρεύμα-
τος το 4%. Λόγω των πυρηνικών 
εργοστασίων της, η Γαλλία δεν 
είναι τόσο εκτεθειμένη στις αυ-
ξομειώσεις της τιμής του φυσι-
κού αερίου όπως άλλες χώρες, 
είναι όμως πολύ εκτεθειμένη στα 
προβλήματα των ίδιων των αντι-
δραστήρων, τα οποία φέτος ήταν 
πολλά. Σε μία απόφαση-κλειδί 
για την επανεκλογή του, ο Μα-
κρόν προτίμησε να επιβάλει το 
πλαφόν στις τιμές και να δώσει 2 
δισεκατομμύρια κρατικό χρήμα 

για την ανακεφαλαιοποίηση της 
ηλεκτρικής εταιρείας EDF, που 
παραμένει κατά 84% κρατική, 
αδιαφορώντας για την τιμή της 
μετοχής της, παρά να μετακυλί-
σει το κόστος των προβλημάτων 
της στους καταναλωτές.

Ο Μακρόν θεωρείται από τους 
ψηφοφόρους ο πιο αξιόπιστος 
σε μια σειρά ζητημάτων, περι-
λαμβανομένης και της εξωτερι-
κής πολιτικής, όπου εκτιμάται 
η ενεργητική διπλωματία του 
σε κρίσεις όπως η ουκρανική. 
Στην κοινωνία, υπάρχουν αντι-
δράσεις απέναντι στην πολιτική 
του, από πολίτες που αντιτίθε-
νται στα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού και στα άλλα μέτρα για τον 
κορωνοϊό, αν και η αντιπολίτευ-
ση αυτή δεν είναι βέβαιο ότι θα 
βρει έκφραση στην κάλπη, ενώ 
«παραθυράκια» όπως η ευρέως 
διαθέσιμη αγορά πλαστών πι-
στοποιητικών μετριάζουν κά-
πως την οργή. 

Εξάλλου, μία από τις πολιτι-
κές επιλογές για τις οποίες εί-
χε δεχθεί έντονη κριτική από 

τον Ζεμούρ, η αποστολή Γάλ-
λων στρατιωτών στο Μάλι, λήγει, 
όπως ανακοίνωσε ο ίδιος αυτή 
την εβδομάδα. Την εξουσία στη 
δυτικοαφρικανική χώρα ανέλαβε 
στρατηγός που δεν επιθυμεί την 
παρουσία Γάλλων στρατιωτών, 
υποχρεώνοντας τον Μακρόν να 
παραδεχθεί ότι ο κύκλος αυτός 
έχει κλείσει. Γάλλοι στρατιώτες 
είχαν μεταβεί στην πρώην αποι-
κία πριν από εννέα χρόνια για να 
πολεμήσουν εναντίον των τοπι-
κών ισλαμιστών, με ανάμεικτα 
αποτελέσματα. 

Η Πεκρές επέκρινε την από-
φαση, υποστηρίζοντας ότι η Γαλ-
λία «δεν μπορεί να φύγει από το 
Μαλί όπως έφυγαν οι Αμερικανοί 
από το Αφγανιστάν». «Εύχομαι 
οι στρατιώτες μας, που έχουν 
πληρώσει φόρο αίματος, να μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν να μάχο-
νται κατά του ισλαμισμού και του 
τζιχαντισμού στο Σαχέλ», υπο-
γράμμισε. Αντιθέτως, ο Ζεμούρ 
διερωτήθηκε γιατί τα γαλλικά 
στρατεύματα δεν είχαν αποχω-
ρήσει νωρίτερα. 

Αυτός, αυτοί
και τα μυστήρια
στον δρόμο
προς τις κάλπες 
Ακροδεξιά στροφή επιλέγει η Πεκρές

Πολλοί δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους ακούγοντας την προεκλογική ομιλία της υποψήφιας του Συντηρητικού Κόμματος, 
Βαλερί Πεκρές. Με αγριεμένο ύφος, μίλησε για «κανονικούς Γάλλους» και «Γάλλους μόνο κατ’ όνομα» και επικαλέ-
στηκε τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», την οποία ούτε καν η Μαρίν Λεπέν δεν επικαλείται πλέον.
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Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Ορόσημο χαρακτηρίζεται η από-
φαση του ∆ικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (∆ΕΕ), την περα-
σμένη Τετάρτη, να απορρίψει τις 
προσφυγές της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας κατά του μηχανισμού 
αιρεσιμότητας, που συνδέει την 
πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους 
με τη συμμόρφωση με τις επιτα-
γές του κράτους δικαίου. Οι δύο 
χώρες, που έχουν το πιο προβλη-
ματικό ιστορικό στο ζωτικό αυτό 
πεδίο, είχαν προσφύγει κατά του 
μηχανισμού τον Μάρτιο του 2021, 
τρεις μήνες αφότου είχε υιοθετηθεί 
από το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της υιο-
θέτησης του σχετικού κανονισμού 
είχε προηγηθεί πολύμηνη διαπραγ-
μάτευση, με παρ’ ολίγον εκτροχι-
ασμό της έγκρισης του επταετούς 
προϋπολογισμού της Ε.Ε. και του 
Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω των εν-
στάσεων της Βαρσοβίας και της 
Βουδαπέστης.

Το ∆ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, έκρινε ότι ο κανονι-
σμός έχει σκοπό «να προστατεύσει 
τον προϋπολογισμό της Ενωσης 
από συνέπειες που προκύπτουν, 
με επαρκώς ευθύ τρόπο, από πα-
ραβίαση των αρχών του κράτους 
δικαίου και όχι για να τιμωρήσει 
την παραβίαση αυτή καθαυτή». 
Συνεπώς, σύμφωνα με το δικαστή-
ριο του Λουξεμβούργου, ο μηχανι-
σμός αιρεσιμότητας είναι συμβα-
τός με το άρθρο 7 της συνθήκης 
της Ε.Ε., που προβλέπει τη διαδι-

κασία αντιμετώπισης χωρών που 
παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αξίες 
της Ενωσης, και δεν συνιστά υπέρ-
βαση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.

Με τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, 
ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση 
του μηχανισμού και την πιθανή 
αναστολή πληρωμών από τον κοι-
νοτικό προϋπολογισμό προς τις 
δύο χώρες. Ειδικά στην περίπτω-
ση της Ουγγαρίας, όπου θα διεξα-
χθούν βουλευτικές εκλογές στις 3 
Απριλίου, η άμεση ενεργοποίηση 
της διαδικασίας μπορεί να έχει κα-
ταλυτικές πολιτικές επιπτώσεις.

Για τους υπερμάχους του 
μηχανισμού αιρεσιμότητας, η 

εφαρμογή του είναι άμεση προ-
τεραιότητα. Η νέα πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρο-
μπέρτα Μέτσολα, που έχει θέσει 
το κράτος δικαίου στο επίκεντρο 
της ατζέντας της, είπε ότι το Κοι-
νοβούλιο αναμένει την «ταχεία» 
ενεργοποίηση του μηχανισμού.

Σε δήλωσή του στην «Κ», ο πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής ομά-
δας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-

ματος Μάνφρεντ Βέμπερ μιλάει 
για ανάγκη «άμεσης» εφαρμογής 
του μηχανισμού. «Η αναζήτηση 
ενός συμβιβασμού στο Συμβού-
λιο επί του θέματος έχει ήδη δι-
αρκέσει υπερβολικά πολύ καιρό», 
τονίζει ο κ. Βέμπερ. «Αν η Επιτρο-
πή καθυστερήσει περαιτέρω, κιν-
δυνεύει να χάσει την αξιοπιστία 
της στο θέμα του κράτους δικαίου. 
∆εν μπορούμε από τη μία να υπε-

ρασπιζόμαστε τις θεμελιώδεις αρ-
χές μας απέναντι στον Βλαντιμίρ 
Πούτιν και στον Σι Τζινπίνγκ και 
από την άλλη να μην τις εφαρμό-
ζουμε εντός της Ε.Ε. ∆εν πρόκει-
ται περί μιας σύγκρουσης μεταξύ 
Ανατολής και ∆ύσης, ∆εξιάς και 
Αριστεράς, πρόκειται για τη λει-
τουργία της Ε.Ε. και τη θωράκι-
ση των πιο θεμελιωδών αξιών και 
ελευθεριών μας». Το Κοινοβούλιο 

πρωτοστάτησε στην προσπάθεια 
ενίσχυσης του μηχανισμού στις 
διαπραγματεύσεις με τη γερμα-
νική προεδρία του Συμβουλίου 
το φθινόπωρο του 2020.

Πηγές της Επιτροπής, πάντως, 
σημειώνουν ότι απαιτείται μεγά-
λη προσοχή ώστε η χρήση του 
μηχανισμού να είναι νομικά στέ-
ρεη. Αναδεικνύουν, δε, το γεγο-
νός ότι το δικαστήριο απέκλεισε 
τη δυνατότητα εφαρμογής του 
για περιπτώσεις «αφηρημένων» 
παραβιάσεων (που δεν μπορούν 
να συνδεθούν άμεσα με κακο-
διαχείριση) ή διαφθοράς μικρής 
κλίμακας.

Η εκτίμηση της Eurasia

Σύμφωνα με ανάλυση της εται-
ρείας πολιτικής συμβουλευτικής 
Eurasia, η Κομισιόν είναι πιθανό 
να εκκινήσει διαδικασίες κατά της 
Ουγγαρίας ήδη από τον Μάρτιο, 
αφού ολοκληρώσει τη διαδικα-
σία τροποποίησης των καθοδη-
γητικών γραμμών για τη χρήση 
του μηχανισμού υπό το φως των 
αποφάσεων του δικαστηρίου (αυ-
τό αναμένεται να διαρκέσει «λίγες 
εβδομάδες», σύμφωνα με το περι-
βάλλον της προέδρου της Κομι-
σιόν). Ακόμη και στην περίπτωση 
της Ουγγαρίας, η πιθανή απόφα-
ση για «πάγωμα» των πόρων δεν 
θα ληφθεί πριν από το γ΄ τρίμη-
νο του 2022.

Η διαδικασία είναι μακροσκε-
λής. H Κομισιόν αρχικά στέλνει 
επιστολή στο υπό έλεγχο κράτος-
μέλος εκφράζοντας τις ανησυχί-
ες της σχετικά με την κατάχρηση 

των κοινοτικών πόρων (τέτοιες 
επιστολές εστάλησαν στην Πολω-
νία και στην Ουγγαρία τον περα-
σμένο Νοέμβριο). Το κράτος-μέλος 
έχει προθεσμία έως τρεις μήνες 
για να προτείνει μέτρα αποκατά-
στασης του προβλήματος. Η Κομι-
σιόν εντός 1-2 μηνών σηματοδο-
τεί την ικανοποίησή της ή μη με 
τα προτεινόμενα μέτρα, παραπέ-
μποντας στη δεύτερη περίπτωση 
σε πιθανές κυρώσεις· το κράτος-
μέλος έχει ένα μήνα για να απα-
ντήσει και η Κομισιόν, αν κρίνει 
ότι το πρόβλημα παραμένει, προ-
τείνει μέτρα «για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ε.Ε.», 
τα οποία το Συμβούλιο έχει προ-
θεσμία ένα μήνα για να εγκρίνει 
ή να τροποποιήσει.

Πέρα από τη σημασία του συμ-
βολισμού, πάντως, το πιο ισχυρό 
όπλο της Κομισιόν για την άσκη-
ση πίεσης στην Πολωνία και στην 
Ουγγαρία είναι οι πόροι του RRF 
(Μηχανισμός Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας). Τα εθνικά σχέδια 
των δύο χωρών ακόμη δεν έχουν 
εγκριθεί, με τις πηγές της «Κ» στην 
Επιτροπή να μιλούν για ανυπαρ-
ξία προόδου στην περίπτωση της 
Ουγγαρίας. Αντιθέτως, η Πολωνία 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση 
με την ανάληψη της πρωτοβου-
λίας για την αποκατάσταση των 
ζητημάτων σχετικά με την ανε-
ξαρτησία της ∆ικαιοσύνης από 
τον πρόεδρο Αντρζέι Ντούντα, 
σημειώνουν οι ίδιες πηγές, προ-
σθέτοντας ωστόσο ότι μένουν αρ-
κετά βήματα μέχρι το χάσμα να 
γεφυρωθεί.

Σεβασμός στο κράτος δικαίου, αλλιώς ξεχάστε τα λεφτά
Τι σηματοδοτεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης να απορρίψει τις προσφυγές Ουγγαρίας και Πολωνίας

Μάνφρεντ Βέμπερ 
στην «Κ»: Δεν μπορούμε 
να υπερασπιζόμαστε 
τις θεμελιώδεις αρχές 
μας απέναντι στον Πού-
τιν και στον Σι και να 
μην τις εφαρμόζουμε 
εντός της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ο μηχανισμός αιρεσιμότη-
τας είναι συμβατός με το άρθρο 7 της συνθήκης της Ε.Ε., που προβλέπει τη 
διαδικασία αντιμετώπισης χωρών που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αξίες της 
Ενωσης, και δεν συνιστά υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.
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Επικράτηση 
του Εμανουέλ Μακρόν 
απέναντι σε όποιον 
περάσει στον δεύτερο 
γύρο δείχνουν οι δημο-
σκοπήσεις – Θεωρείται 
ο πιο αξιόπιστος 
σε σειρά ζητημάτων.

Ο σοσιαλιστής πρώ-
ην πρόεδρος Φρανσουά 
Ολάντ, ο οποίος είχε στεί-
λει τις πρώτες γαλλικές 
δυνάμεις στη δυτικοα-
φρικανική χώρα το 2013, 
συμφώνησε με όσους 
εκτιμούν ότι η αποχώρηση 
έπρεπε να έχει ολοκλη-
ρωθεί νωρίτερα. Με τα 
λόγια του ιστορικού Μισέλ 
Γκογιά στην εφημερίδα 
«Φιγκαρό», η Γαλλία «μπο-
ρούσε να απαντήσει στα 
αιτήματα βοηθείας χωρών 
που αντιμετώπιζαν κινδύ-
νους, αλλά γνωρίζοντας 
ότι αυτή η επέμβαση σύ-
ντομα θα άρχιζε να θυμίζει 
νεο-αποικιοκρατία. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, μια ξέ-
νη επέμβαση δεν μπορεί 
παρά να λειτουργήσει πυ-
ροσβεστικά. Αν σβήσουν 
τη φωτιά, οι πυροσβέστες 
φεύγουν με το κεφάλι ψη-
λά, αν δεν τη σβήσουν και 
μείνουν μέσα στο φλεγό-
μενο κτίριο κάποιοι τους 
θεωρούν απαραίτητους, 
ενώ άλλοι ανίκανους ή 
ύποπτους. Αν αρχίσουν 
τις συμβουλές, μπορεί 
να τους θεωρήσουν και 
εισβολείς», σημείωσε ο 
Γκογιά. Το ερώτημα τώ-
ρα για τον Γάλλο πρόεδρο 
Μακρόν είναι πώς θα δια-
χειριστεί τη ραγδαία επι-
δείνωση των σχέσεων της 
Γαλλίας με την κυβέρνηση 
του Μάλι, η οποία ζητάει 
άμεση αποχώρηση και όχι 
ορίζοντα 4-6 μηνών, όπως 
περιλαμβάνει το χρονοδι-
άγραμμα που ανακοίνω-
σε ο Γάλλος πρόεδρος. 
Στη Σουηδία, η οποία είχε 
επίσης στείλει στρατιώτες 
στο Μάλι, ο Τύπος ζητάει 
έρευνα για να αξιολογηθεί 
τι πήγε στραβά, ενώ στις 
ΗΠΑ επικρατεί ανησυχία 
για τις φημολογούμενες 
συμφωνίες του Μπαμακό 
(πρωτεύουσας του Μάλι) 
με τη ρωσική εταιρεία μι-
σθοφόρων Βάγκνερ, που 
αποτελεί τον κατεξοχήν 
μοχλό άσκησης ρωσικής 
επιρροής στην αφρικανική 
ήπειρο. 

Η αποχώρηση
από το Μάλι

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
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Οταν κάποτε ρωτήθηκε ο πρί-
γκιπας Φίλιππος, σύζυγος της 
βασίλισσας Ελισάβετ, «γιατί η 
βασιλική οικογένεια κάνει ό,τι 
κάνει και για πόσο θα συνεχίσει 
να το κάνει», η απάντησή του 
ήταν ότι αυτό συμβαίνει επει-
δή «αρέσει στην κοινή γνώμη». 
Πλέον η υπόθεσή του αυτή δεν 
ισχύει. Οι Βρετανοί πολίτες εί-
ναι αγανακτισμένοι με τις τελευ-
ταίες περιπέτειες του οίκου των 
Ουίνδσορ και ζητούν διαφάνεια 
και ενημέρωση για όσα εκτυλίσ-
σονται πίσω από τις πόρτες του 
παλατιού.

Η μοναρχία στη Βρετανία έχει 
μπει σε βαθιά κρίση μετά και τις 
αποκαλύψεις ότι ο δούκας του 
Γιορκ, πρίγκιπας Αντριου, γιος 
της βασίλισσας Ελισάβετ, προ-
χώρησε στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες σε εξωδικαστικό συμβιβασμό 
με τη μηνύτριά του για σεξουα-
λική κακοποίηση εις βάρος της, 
Βιρτζίνια Τζιούφρι. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του βρετανικού 
Τύπου, το ποσό που θα κληθεί 
να καταβάλει ο έκπτωτος γαλα-
ζοαίματος ανέρχεται σε 12 εκα-
τομμύρια στερλίνες και η μητέρα 
του σκοπεύει να τον συνδράμει 
στην εξεύρεση των χρημάτων. 

Αρχικά ο δούκας του Γιορκ 
επέμενε ότι δεν θυμάται να έχει 
γνωρίσει την Τζιούφρι, η οποία 
τον κατηγόρησε ότι την κακο-
ποίησε σεξουαλικά τρεις φορές 
όσο εκείνη ήταν ανήλικη, κατό-
πιν προτροπής του –αυτόχειρος 
πλέον– διακινητή νεαρών κορι-
τσιών, Τζέφρι Επσταϊν. 

«Εκείνη λέει ότι σας γνώρι-
σε το 2001, δείπνησε μαζί σας, 
χόρεψε μαζί σας, την κεράσα-
τε ποτά στο κλαμπ Τραμπ στο 
Λονδίνο και κάνατε σεξ σε ένα 
σπίτι στην περιοχή Μπελγκρά-
βια», του είπε η δημοσιογρά-
φος του BBC στη διαβόητη πια 
συνέντευξη μαζί του κι εκεί-
νος απάντησε κατηγορηματι-
κά: «∆εν συνέβη». Οι συνήγο-
ροι του πρίγκιπα αμφισβήτησαν 
ότι είναι αυθεντική η φωτογρα-
φία στην οποία απεικονίζονται 
οι δυο τους με την Γκιλέιν Μάξ-
γουελ, σύντροφο του Επσταϊν, 
στο φόντο, παρόλο που το χέ-
ρι του είναι ορατό γύρω από τη 
μέση της. 

Προσπάθησαν να παρουσιά-
σουν την Τζιούφρι ως άπληστη 
χρυσοθήρα, που θέλει μόνο να 
βγάλει χρήματα από τη συνά-
ντηση με τον δούκα του Γιορκ. 

Επιχείρησαν να απαξιώσουν τη 
μαρτυρία της, λέγοντας ότι ο 
πρίγκιπας δεν ίδρωνε εξαιτίας 
ενός συγκεκριμένου συνδρό-
μου, ενώ εκείνη είχε την ανά-
μνηση ενός άνδρα που ίδρωνε 
πάνω της όσο βρίσκονταν στο 
λονδρέζικο κλαμπ. Ολες οι νομι-
κές απόπειρες υπονόμευσης της 
καταγγελίας της Τζιούφρι ναυ-
άγησαν και αυτήν την εβδομά-
δα έγινε γνωστό ότι ο Αντριου 
αποφάσισε να εξαγοράσει την 
ησυχία του, όχι όμως και την 
τιμή του.

Αποκαθήλωση 

Τώρα η αντιπολίτευση ζητάει 
να παραδώσει τον τίτλο του δού-
κα του Γιορκ, το γκολφ κλαμπ 
του Σεν Αντριους άσκησε πιέ-
σεις προκειμένου να παραδώσει 
την τιμητική συνδρομή του, του 
αφαιρέθηκαν όλα τα στρατιω-

τικά αξιώματα, ενώ δεν μπορεί 
πλέον σε επίσημες εκδηλώσεις 
να χρησιμοποιεί τον τίτλο Αυτού 
Υψηλότητα. Πολλοί προβλέπουν 
ότι θα έχει το τέλος του Χουάν 
Κάρλος της Ισπανίας, o oποί-
ος ζει εξόριστος στο Ντουμπάι 
έπειτα από εντολή του γιου του, 
Φελίπε, εξαιτίας σειράς σκανδά-
λων διαφθοράς εις βάρος του.

Το συνοδευτικό κείμενο του 
συμβιβασμού μεταξύ του πρίγκι-
πα και της Τζιούφρι δεν περιέχει 
κάποια παραδοχή εκ μέρους του 
Αντριου, ούτε μια απερίφραστη 
συγγνώμη· από μόνο του όμως 
το γεγονός ότι απέφυγε μια πι-
θανότατα εξευτελιστική ακροα-
ματική διαδικασία υποδηλώνει 
ενδεχόμενη ενοχή. Κι ενώ μέχρι 
πρότινος αποκήρυσσε τη μηνύ-
τρια ως ψεύτρα, στην κοινή ανα-
κοίνωσή τους αναγνωρίζει τη 
γενναιότητά της να ορθώσει το 

ανάστημά της και να μιλήσει ως 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. 

Αν κάποιοι έκαναν λόγο για 
ισοπαλία μεταξύ των δύο πλευ-
ρών, η αλήθεια είναι πως ο εξωδι-
καστικός συμβιβασμός αποτελεί 
πλήρη δικαίωση για μια κακο-
ποιημένη νέα γυναίκα, αποφα-
σισμένη να κάνει τον δράστη 
της επίθεσης εις βάρος της να 
πληρώσει – μεταφορικά και κυ-
ριολεκτικά. Για «τελική ταπείνω-
ση» του Αντριου έκαναν λόγο τα 
εγχώρια ταμπλόιντ, ενώ βουλευ-
τές των Εργατικών ζητούν τώρα 
διαβεβαιώσεις ότι δεν θα διατε-
θεί χρήμα των Βρετανών φορο-
λογουμένων για την καταβολή 
του ποσού του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού.

Το ερώτημα

Θα είναι λοιπόν αυτό το τε-
λευταίο πλήγμα που θα οδηγή-
σει στην πλήρη απονομιμοποίη-
ση της μοναρχίας στη χώρα και 
τελικά στην κατάργησή της; H 
Ιστορία δείχνει το αντίθετο. Πα-
ρά τα σκάνδαλα, τις ενδοοικογε-
νειακές έριδες, τον τραυματικό 
θάνατο της Νταϊάνα, ο θεσμός 
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αν-
θεκτικός: η δημοτικότητα της 
βασιλικής οικογένειας παραμέ-
νει σταθερή και το 60% των πο-
λιτών θεωρεί ότι η χώρα πρέπει 
να διατηρήσει τη βασιλεία. Την 
ίδια στιγμή, η θετική απήχηση 
της βασίλισσας αγγίζει το 85%. 

Για πόσο όμως; Ο Φίλιππος 
απέφυγε να απαντήσει στο σχε-
τικό ερώτημα, ίσως γιατί ήξερε 
πως κάθε πρόβλεψη, μετά τον 
θάνατο της Ελισάβετ, είναι πα-
ρακινδυνευμένη. 

H χαμένη (και πανάκριβη) 
τιμή ενός Bρετανού πρίγκιπα 
Σε βαθιά κρίση η μοναρχία στη χώρα μετά και τις νέες αποκαλύψεις

O γιος της βασίλισσας 
Ελισάβετ, Aντριου, 
προχώρησε στις ΗΠΑ 
σε εξωδικαστικό 
συμβιβασμό 
με τη μηνύτριά του 
για σεξουαλική 
κακοποίηση, 
Βιρτζίνια Τζιούφρι.

Η φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται ο δούκας του Γιορκ, πρίγκιπας Αντριου, με τη Βιρτζίνια Τζιούφρι και την 
Γκιλέιν Μάξγουελ, σύντροφο του αυτόχειρος Τζέφρεϊ Επσταϊν, στο φόντο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του βρετανικού Τύ-
που, το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο έκπτωτος γαλαζοαίματος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια στερλίνες.

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

 Δεν πέρασε ούτε μία ημέρα από την ανακοίνωση του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού και η αστυνομία του Λονδίνου ξεκίνησε έρευνα για τη 
λειτουργία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, επικεφαλής της οποίας 
είναι ο πρίγκιπας Κάρολος. Η υποψία που διατυπώνεται εις βάρος της 
είναι ότι βοήθησε έναν πλούσιο Σαουδάραβα να εξασφαλίσει τον τίτ-
λο του ιππότη καθώς και τη βρετανική υπηκοότητα με αντάλλαγμα μια 
αδρή δωρεά, ύψους δέκα εκατ. λιρών. Το ερώτημα είναι κατά πόσον ο 
στενός συνεργάτης του διαδόχου του θρόνου, Μάικλ Φόσετ, προσέφε-
ρε στον δισεκατομμυριούχο Μαχφούζ μπιν Μαχφούζ διευκολύνσεις για 
να γίνει Βρετανός υπήκοος αλλά και τίτλο ευγενείας για να πάρει από 
τον Σαουδάραβα μεγιστάνα την προαναφερθείσα χορηγία. Η αστυνομία 
ερευνά αν η οργάνωση παραβίασε τον νόμο του 1925 που απαγορεύει 
την πώληση τίτλων ευγενείας. Σε ανάλογα σκάνδαλα «δημοπράτησης» 
τίτλων έχουν εμπλακεί στο παρελθόν και τα δύο κόμματα, τόσο οι Συ-
ντηρητικοί όσο και οι Εργατικοί. Είναι όμως η πρώτη φορά που κατηγο-
ρείται ένα ίδρυμα με τόσο στενή σχέση με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποί-
ος προαλείφεται άλλωστε για τον θρόνο.

Ο ιππότης... Μαχφούζ μπιν Μαχφούζ
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Στο επίκεντρο της επικαιρότη-
τας παραμένει η βουλευτής 
της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια 
Οκάζιο Κορτέζ, παρά την πά-
ροδο τριών ετών από την εκλο-
γή της. Η Κορτέζ, η οποία σε 
ηλικία 29 ετών έγινε η νεότε-
ρη βουλευτής του Κογκρέσου, 
αποδείχθηκε άξια της εμπιστο-
σύνης των ψηφοφόρων της, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις ανα-
λυτών και κατοίκων της Νέας 
Υόρκης, αλλά και την εκτενή 
συνέντευξή της στο περιοδικό 
The New Yorker.

Η Κορτέζ πιστεύει ότι ο 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα 
έπρεπε να κινηθεί αποφασι-
στικά ακυρώνοντας τα φοιτη-
τικά δάνεια, με τη διστακτική 
στάση του απέναντι στο θέμα 
αυτό να έχει απομακρύνει κρί-
σιμη μερίδα ψηφοφόρων από 
το ∆ημοκρατικό Κόμμα. Ερω-
τηθείσα για τις εντυπώσεις 
της γύρω από τη λειτουργία 
της νομοθετικής εξουσίας, η 
νέα, αλλά πολιτικά οξυδερκής, 
βουλευτής εξηγεί: «Η Βουλή 
των Αντιπροσώπων είναι ένα 
χάος, κάτι που δεν παύει να 
με εξοργίζει. Κάποιοι ίσως το 
συνηθίζουν ή αναισθητοποι-
ούνται. Πιστεύω ότι η αμερι-
κανική δημοκρατία κινδυνεύ-
ει με εξαφάνιση στο κοντινό 
μέλλον και αυτός είναι ένας 
από τους λόγους». Εκτιμά ότι 
χαμηλής έντασης ιδεολογικός 
εμφύλιος πόλεμος έχει ήδη 
ξεκινήσει στις ΗΠΑ, με τους 
πρώτους κανονιοβολισμούς 
του να αφορούν τα προσκόμ-
ματα στο δικαίωμα ψήφου, 
στην εξάπλωση της ρατσιστι-
κής ιδεολογίας και του συντη-
ρητισμού. Παρά την ύπαρξη 
μειοψηφίας Ρεπουμπλικανών 
οι οποίοι δεν αισθάνονται άνε-
τα με την εξτρεμιστική κατεύ-
θυνση του κόμματός τους, η 
σιωπή τους έχει και αυτή συ-
ντελέσει στο φαινόμενο αυτό.

Η Κορτέζ δέχθηκε καται-
γισμό επικρίσεων όταν εμφα-
νίσθηκε στο χορό της Met με 
φόρεμα που ανέγραφε: Φάτε 

τους πλούσιους! «Κάποιες φο-
ρές είναι χρήσιμο να προσθέ-
τεις λίγο αιχμηρό χιούμορ στη 
ζωή και να ειρωνεύεσαι τους 
πλούσιους και τις εκδηλώσεις 
τους. Η οικογένειά μου είναι 
ταχυδρόμοι, καθαριστές και 
οικιακές βοηθοί. Κάποιες φο-
ρές χρειάζεσαι λίγη αγένεια 
απέναντι στους ισχυρούς. ∆εν 
μιλάμε πια για κουλτούρα δι-
ασημότητας, αλλά για εμπο-
ρευματοποίηση των ανθρώ-
πων. Η ∆εξιά έχει αποκτήσει 
εμμονή μαζί μου και ασχολεί-
ται ενδελεχώς με διάφορα πα-
ράξενα πράγματα, όπως τα 
σανδάλια που φόρεσε πέρυσι 
ο σύντροφός μου», υπογραμ-
μίζει η Κορτέζ.

Η νέα βουλευτής σκέφτεται 
συνέχεια, όπως αποκαλύπτει, 
την προοπτική να εγκαταλεί-
ψει την Ουάσιγκτον και να 
αφιερωθεί στα τοπικής εμβέ-
λειας πολιτικά κινήματα, που 

την ενδιαφέρουν πραγματι-
κά. «Παρά τις σκέψεις αυτές, 
απορρίπτω διαρρήδην τον 
απόλυτο κυνισμό και όσους 
υποστηρίζουν ότι όσα γίνονται 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
είναι ανούσια. Παρότι η εκλο-
γή Ομπάμα το 2008 δεν οδήγη-
σε στη ριζική αλλαγή που θα 
επιθυμούσαμε, οφείλουμε να 
παραμείνουμε ενεργοί και να 
καταπολεμήσουμε την απογο-
ήτευση και να στηρίξουμε τα 
κινήματα υπέρ της δημοκρα-
τίας και της εμπλοκής των πο-
λιτών στην πολιτική διαδικα-
σία», τονίζει η Κορτέζ.

REUTERS

Η δημοκρατία
στις ΗΠΑ κινδυνεύει
με εξαφάνιση;
Οι «αιρετικές» απόψεις της Κορτέζ

Η Δημοκρατική 
βουλευτής της Νέας 
Υόρκης εκτιμά 
ότι χαμηλής έντασης 
ιδεολογικός εμφύλιος 
πόλεμος έχει ήδη ξε-
κινήσει στη χώρα της.

Η Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ δέχθηκε καταιγισμό επικρίσεων όταν εμ-
φανίσθηκε σε δεξίωση με φόρεμα που ανέγραφε: Φάτε τους πλούσιους!

Της FARAH NAYERI THE NEW YORK TIMES

Το 2003, ο Καναδός γυναικολόγος 
Αντονι Περκς προσέφερε «ανατο-
μική» εξήγηση για το προϊστορικό 
μνημείο του Στόουνχεντζ στη νότια 
Αγγλία. «Το μνημείο μπορεί να αντι-
προσωπεύει το συμβολικό άνοιγμα 
της μητέρας Γης, από όπου η θεότη-
τα της φύσης γεννούσε τα φυτά και 
τα ζώα, αναγκαία για την επιβίωση 
των κατοίκων της περιοχής. Μπο-
ρεί να αντιπροσωπεύει τη γυναικεία 
μήτρα», είχε γράψει στη δημοσίευσή 
του ο δρ Περκς.

Η θεωρία της μήτρας είναι μία από 
τις μυριάδες γύρω από την πρακτική 

χρησιμότητα του εντυπωσιακού μνη-
μείου, που κατασκευάσθηκε πριν από 
4.500 χρόνια. Κάποιοι πιστεύουν ότι 
υπήρξε αστρονομικό παρατηρητήριο, 
το οποίο βοηθούσε στην καταγραφή 
των εποχών του χρόνου. Αλλοι θεω-
ρούν ότι το Στόουνχεντζ ήταν ένας 
είδος προϊστορικού «Ασκληπιείου», 
που προσείλκυε ασθενείς ή πιστούς 
από όλη τη νότια Αγγλία. Τη δεκαε-
τία του 1960, η τοποθεσία θεωρήθηκε 
ότι διαθέτει μεταφυσικές ιδιότητες, 
για να καταστεί αγαπημένος προορι-
σμός των χίπις. Σήμερα, προσελκύει 
ρέκτες του κινήματος New Age. Ορι-
σμένοι έχουν καταλήξει ότι το Στό-
ουνχεντζ είναι εξέδρα προσγείωσης 

ιπτάμενων δίσκων, την οποία κατα-
σκεύασαν εξωγήινοι. Οι τελευταίες 
αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι 
το μνημείο χτίστηκε σε περίοδο δρα-
στικής πληθυσμιακής συρρίκνωσης. 
Ο Μάικ Πίρσον, καθηγητής του UCL, 
εκτιμά πως οι λίγοι εναπομείναντες 
κάτοικοι της περιοχής την περίοδο 
εκείνη προσπάθησαν να δημιουρ-
γήσουν αίσθημα κοινότητας και να 
ενισχύσουν την αλληλεγγύη και τη 
συνεργασία μεταξύ τους, δημιουργώ-
ντας το έργο αυτό. «Το Στόουνχεντζ 
είναι κατασκευασμένο ως μνημείο, 
υπενθυμίζοντας στη γενιά αυτή την 
απώλεια των δικών τους. Συνειδητο-
ποιώ, όμως, ότι η εξήγηση που προ-

σφέρω απογοητεύει πολλούς, που θα 
επιθυμούσαν κάτι πιο περίπλοκο και 
συναρπαστικό. Υπουργός της κυβέρ-
νησης μου είπε κάποτε ότι η έρευνά 
μας είναι επιζήμια, γιατί υποσκάπτει 
το μυστήριο του Στόουνχεντζ και 
ότι αυτό πλήττει τον αριθμό επισκε-
πτών», λέει ο Πίρσον.

Το μυστήριο δεν κινδυνεύει, ωστό-
σο, με επίλυση, καθώς οι κάτοικοι της 
Αγγλίας αγνοούσαν τη γραφή μέχρι 
την άφιξη των Ρωμαίων, 2.500 χρό-
νια μετά την οικοδόμηση του Στό-
ουνχεντζ, και δεν άφησαν έτσι κα-
νένα συγκεκριμένο στοιχείο, ενώ η 
θρησκεία τους παραμένει και αυτή 
μυστηριώδης.

Απομυθοποίηση της ύπαρξης του Στόουνχεντζ

Οι θεωρίες για το επιβλητικό μνημείο αφθονούν.



Κ Ο Σ Μ Ο Σ Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  ●  23Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Η κυκλοφορία της τηλεοπτικής σει-
ράς «Inventing Anna» («Εφευ-
ρίσκοντας την Αννα»), που έχει 
εννέα επεισόδια και προβάλλεται 
από την πλατφόρμα Netflix σε πα-
ραγωγή της Σόντα Ράις, επανέφε-
ρε στο προσκήνιο την περίπτωση 
της Αννας Σόροκιν. Η 31χρονη 
Σόροκιν έζησε για αρκετά χρόνια 
στη Νέα Υόρκη χρησιμοποιώντας 
την ψεύτικη περσόνα της Αννας 
Ντέλβι, μιας πλούσιας Γερμανίδας 
κληρονόμου δικής της εμπνεύ-
σεως. Στο πλαίσιο αυτό, έπεισε 
μέλη της ελίτ του Μανχάταν να 
χρηματοδοτήσουν το υψηλό και 
πανάκριβο γούστο και τα πολυά-
ριθμα ταξίδια της. Η Σόροκιν συ-
νελήφθη το 2017 γιατί χρωστούσε 
στις τράπεζες και δεν πλήρωσε 
ποτέ τους λογαριασμούς πολυ-
τελών ξενοδοχείων, στα οποία 
διέμενε. Το 2019 κάλυψα τη δίκη 
της για την εφημερίδα New York 
Times. Η Σόροκιν βρέθηκε ένοχη 
και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια. 
Αφού πέρασε από πέντε σωφρο-
νιστικά ιδρύματα, αφέθηκε ελεύ-
θερη τον Φεβρουάριο του 2021. 
Εξι εβδομάδες αργότερα συνελή-
φθη εκ νέου, επειδή υπερέβη το 
χρονικό όριο της βίζας της. Κρα-
τείται τον τελευταίο χρόνο, στη 
διάρκεια του οποίου αγωνίζεται 
να μην απελαθεί στη Γερμανία. 
Στις τηλεφωνικές συνομιλίες μας 
από το σωφρονιστικό ίδρυμα στο 
Γκόσεν της Νέας Υόρκης, η Σό-
ροκιν μίλησε για την τηλεοπτική 
σειρά, τη ζωή στη φυλακή και 
τις τύψεις. 

 
– Tο 2019, την ώρα της δίκης 
σας, μου είπατε «δεν μετανιώ-
νω» για τα οικονομικά εγκλή-
ματα για τα οποία κατηγορη-
θήκατε. Η δήλωση αυτή σάς 
ακολουθεί έκτοτε και ήταν η 
πρώτη ερώτηση που τέθηκε 
στην ακρόαση του συμβουλίου 
για την αποφυλάκισή σας.

– Είπα ενώπιον του συμβου-
λίου πως η δήλωσή μου απομο-
νώθηκε από τα συμφραζόμενα. 
Εξήγησα ότι εσείς εμφανιστήκατε 
ξαφνικά κι ενώ τα συναισθήμα-

τά μου από τη δίκη ήταν ακόμη 
νωπά. Ακόμη επεξεργαζόμουν 
τι συνέβη.

 
– Ποια θα ήταν η σημερινή απά-
ντησή σας;

– Λυπάμαι για τον τρόπο που 
αντιμετωπίζεται η ιστορία μου. 
Και λυπάμαι που κατέφυγα σε αυ-
τές τις ενέργειες, τις οποίες πολ-
λοί πιστεύουν ότι εξιδανικεύω. 
Λυπάμαι για τις επιλογές μου. 

 
– Η σειρά του Netflix αφορά μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
στη ζωή σας, όταν ήσασταν 
στα 25 σας. Τώρα είστε 31. 

Νιώθετε ότι έχετε αλλάξει;
– Νιώθω ότι άλλαξα πάρα πο-

λύ, επειδή έχω έρθει σε επαφή με 
τόσο πολλούς ανθρώπους από δι-
αφορετικά κοινωνικά στρώματα. 
Παρόλο που νόμιζα ότι ήμουν πο-
λυταξιδεμένη, ήμουν πολύ προ-
στατευμένη. Εχοντας πάει στη 
φυλακή, γνώρισα εντελώς δια-
φορετικά είδη ανθρώπων και τα 
προβλήματα που είχα πριν μου 
φαίνονται πια γελοία.

 
– Αν μπορούσατε να γυρίσετε 
τον χρόνο πίσω, θα κάνατε τα 
πράγματα διαφορετικά;

– Γνωρίζοντας πώς κατέληξαν 
τα πράγματα, θα άλλαζα πολλά, 
αλλά δεν είναι έτσι η ζωή. Βασί-
ζομαι στις εμπειρίες μου και μα-
θαίνω από αυτές.

 
– Το Netflix σάς πλήρωσε 
320.000 δολάρια για τα δικαιώ-
ματα στη σειρά της οποίας υπήρ-
ξατε και σύμβουλος. (Εκπρόσω-
πος του Netflix δεν επιβεβαίωσε 
το ποσό, αλλά έγραψε ότι οι πλη-
ρωμές έγιναν σε λογαριασμό με-

σεγγύησης που παρακολουθεί-
ται από το Γραφείο Υπηρεσιών 
Θυμάτων της πολιτείας της Νέ-
ας Υόρκης.]

– Ναι, και γι’ αυτό στη συνέ-
ντευξη στο BBC όταν με ρώτη-
σαν «το έγκλημα πληρώνει;», 
δεν μπορούσα να πω ειλικρινά 
«όχι» στην περίπτωσή μου, επει-
δή όντως πληρώθηκα. Το να πω 
«όχι» θα ήταν απλώς άρνηση του 
προφανούς.

 
– Πώς χρησιμοποιήσατε τα λε-
φτά;

– Κατέβαλα σχεδόν 198.000 
δολάρια για αποζημιώσεις και τα 
υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν για 
τις αμοιβές των δικηγόρων μου.

 
– Η παρουσία σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έπαιξε 
επίσης ρόλο στην πορεία της 
κράτησής σας. Κάνατε ορισμέ-
νες υπερβολικές δηλώσεις στις 
πλατφόρμες αυτές όταν ήσα-
σταν ελεύθερη πέρυσι.

– Πάντα έβλεπα τα κοινωνικά 
δίκτυα ως εργαλείο σάτιρας. Πο-

τέ δεν τα πήρα στα σοβαρά. Εκ-
θέτω ένα μέρος του εαυτού μου, 
την ιστορία μου και χρησιμοποιώ 
τη φωνή μου για να ευαισθητο-
ποιήσω το κοινό σχετικά με τα 
παράλογα πράγματα που πρέπει 
να υπομένουν καθημερινά οι κρα-
τούμενοι.

 
– Ας μιλήσουμε για την τωρινή 
κράτησή σας. Αποφυλακιστήκα-
τε και στη συνέχεια συλληφθή-
κατε ξανά έξι εβδομάδες αργότε-
ρα λόγω της λήξης της βίζας σας. 

– Η αρμόδια υπηρεσία ήρθε 
να με δει τρεις φορές, ξεκινώντας 
τον ∆εκέμβριο του 2020, και την 
τελευταία φορά με ενημέρωσε 
πως δεν την ενδιέφερα. Σοκα-
ρίστηκα, λοιπόν, όταν με συνέ-
λαβαν. Ηξερα ότι υπήρχε αυτή 
η πιθανότητα, αλλά τίποτα δεν 
είχε αλλάξει στις συνθήκες κρά-
τησής μου όταν απελευθερώθη-
κα έξι εβδομάδες νωρίτερα. Γιατί 
να μη με συλλάβουν κατευθείαν 
από τη φυλακή; ∆εν νομίζω ότι 
αυτή είναι μια τόσο αμφιλεγό-
μενη ή ριζοσπαστική σκέψη: η 

φυλακή είναι πραγματικά χάσιμο 
χρόνου και δεν είναι αποτελεσμα-
τική. Μεταξύ της σύλληψης και 
της αποφυλάκισής μου, οι πρώ-
τοι υπάλληλοι που μου έκαναν 
ερωτήσεις σχετικά με το έγκλη-
μά μου ήταν το συμβούλιο απο-
φυλάκισης. 

 
– Πολλοί από τους συγκρατού-
μενους δεν μιλούν αγγλικά. Ξο-
δέψατε χρόνο προσπαθώντας να 
βοηθήσετε όσους μη αγγλόφω-
νους δεν έχουν δικηγόρο, αλλά 
ήταν μια μάχη και για εσάς και 
για εκείνους.

– Είναι πολύ δύσκολο να γνω-
ρίζεις ποιες είναι οι επιλογές σου. 
∆εν υπάρχει κανένας τρόπος να 
κάνεις εδώ τη δική σου έρευνα. 
∆εν έχω βρει ακόμη περιπτώ-
σεις μεταναστών που να μοιά-
ζουν στο ελάχιστο με τη δική μου. 
Εχω δικηγόρο, αλλά μερικοί εδώ 
δεν έχουν, γιατί δεν μπορείς να 
επιβαρύνεις την κυβέρνηση ενώ 
δίνεις μάχη για την παραμονή 
σου. Ή πρέπει να βρεις κάποια 
οικονομική βοήθεια ή να εκπρο-
σωπήσεις τον εαυτό σου. ∆εν έχω 
ακούσει ούτε μία υπόθεση με ευ-
τυχή έκβαση για κάποιον, π.χ., 
που συνελήφθη και βρήκε έναν 
καλό δωρεάν δικηγόρο όσο ήταν 
στη φυλακή. Το σύστημα είναι 
ληστρικό, είσαι καταδικασμένος 
να χάσεις.

 
– Η σειρά του Netflix είναι μια 
μυθοπλαστική εκδοχή μιας περι-
όδου της ζωής σας. Τι θα θέλατε 
να γνωρίζουν οι θεατές για εσάς;

– Υπάρχουν σίγουρα πολύ πε-
ρισσότερα στοιχεία στην ιστορία 
μου που θα ήθελα να μοιραστώ. 
Εχοντας αυτό κατά νουν, εργάζο-
μαι για διάφορες παραγωγές. ∆ου-
λεύω για ένα ντοκιμαντέρ με την 
Bunim Murray Productions στο 
Λος Αντζελες, γράφω ένα βιβλίο 
για τον χρόνο μου στη φυλακή 
και συμμετέχω σε ένα podcast. 
∆εν προσπαθώ να ενθαρρύνω 
τον κόσμο να διαπράττει εγκλή-
ματα. Απλώς προσπαθώ να ρίξω 
φως στο πως έκανα το καλύτερο 
δυνατό για την κατάστασή μου, 
χωρίς να προσπαθώ να την εξι-
δανικεύσω. Αυτό θέλω να δείξω 
με αυτήν την ιστορία.

Toν βίο και την πολιτεία του Σιμόν 
Λεβίεφ δεν θα μπορούσε να φα-
νταστεί ούτε ο πιο εμπνευσμένος 
σεναριογράφος του Χόλιγουντ. 
Αμύθητος πλούτος, χλιδή, θυελ-
λώδεις έρωτες, παραβατικότη-
τα, απάτες και υπεξαιρέσεις κα-
τά συρροή, αλίευση ευάλωτων 
γυναικών από το ∆ιαδίκτυο με 
σκοπό την απόσπαση χρημάτων 
είναι οι δύο αλληλένδετες όψεις 
της πολυσχιδούς ζωής του. 

Αυτό το δίπολο, άλλωστε, κί-
νησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον 
και οδήγησε στη δημιουργία του 
ντοκιμαντέρ «Tinder Swindler», 
δηλαδή ο απατεώνας του Τinder 
(γνωστής εφαρμογής γνωριμιών), 
μιας βιογραφίας του Λεβίεφ. 

Ο Σιμόν Χαγιούτ, το πραγμα-
τικό όνομα του Λεβίεφ, γεννή-
θηκε το 1990 στο Ισραήλ. Γιος 
ραββίνου, από νεαρή ηλικία ήρ-
θε αντιμέτωπος με τον νόμο. Το 
ποινικό του μητρώο πλούσιο με 
κλοπές, απάτες, υπεξαιρέσεις και 
πλαστογραφίες. Ενώ εκκρεμούσε 
δικαστική υπόθεση στο Ισραήλ ο 
Χαγιούτ διέφυγε στο εξωτερικό 
με πλαστό διαβατήριο. Το 2015 
συνελήφθη για απάτες κατά γυ-
ναικών στη Φινλανδία. Εξέτισε 
μία μικρή ποινή και επέστρεψε 
στο Ισραήλ όπου άλλαξε το όνομά 
του σε Σιμόν Λεβίεφ και άρχισε 
να παριστάνει τον γιο του ρωσο-
ϊσραηλινού δισεκατομμυριούχου 

«βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ 
Λεβίεφ. Αναρτώντας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στιγμές 
από τη μυθικού πλούτου ζωή του, 
ιδιωτικά αεροπλάνα, σκάφη και 
αυτοκίνητα, κατάφερε να μαγέ-
ψει γυναίκες που γνώριζε μέσω 
της εφαρμογής Tinder. 

Προτίμηση στις Σκανδιναβές

Τα θύματά του, κυρίως από τη 
Σκανδιναβία, πίστευαν ότι στο 
πρόσωπό του είχαν βρει τον «πρί-
γκιπα του παραμυθιού». Υπερπο-
λυτελή ξενοδοχεία και πανάκριβα 
εστιατόρια, βαρύτιμα δώρα, υπο-
σχέσεις αιώνιας αγάπης, οικοδό-
μησαν το ιδανικό πλαίσιο για την 
επόμενη φάση του εγχειρήματος, 
την εκ βαθέων «εξομολόγηση» 
στη «γυναίκα της ζωής του» των 
προβλημάτων και των ανησυχι-
ών του: oι εχθροί που προσπα-
θούσαν να τον εξοντώσουν, οι 
απειλές που δεχόταν και φυσικά 
η άμεση ανάγκη για χρήματα, πά-
ντα δανεικά. Ολα θα διορθώνο-
νταν και η ζωή του ζευγαριού θα 
γινόταν και πάλι ρόδινη, αν του 
έδιναν, για λίγο καιρό, μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. 
Σήμερα, το μοναδικό απομεινάρι 
που έχουν αυτές οι γυναίκες από 
τη γνωριμία τους με τον Λεβίεφ 
είναι υπέρογκα χρέη.

Στην πραγματικότητα ο Ισρα-
ηλινός Αρσέν Λουπέν ανέπτυξε 
ένα πρωτότυπο σύστημα «ερω-
τικής πυραμίδας». Τα χρήματα 

που αποσπούσε από την εκά-
στοτε «γυναίκα της ζωής του», 
τα «επένδυε» στην κατάκτηση 
του επόμενου θύματος. Σύμφω-
να με δημοσιεύματα ισραηλινών 
εφημερίδων, ο «απατεώνας του 
Tinder» απέσπασε από τις συ-
ντρόφους του, κατά την περίο-
δο 2017-2019, πάνω από δέκα 
εκατομμύρια δολάρια. Μετά τη 
σύλληψή του το 2019 στην Αθή-
να εκδόθηκε στο Τελ Αβίβ και 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 
μηνών, για παλαιότερη υπόθε-
ση. Εξέτισε περίπου πέντε μή-
νες και αφέθηκε ελεύθερος στο 
πλαίσιο αποσυμφόρησης των σω-
φρονιστικών καταστημάτων λό-
γω πανδημίας. Ακόμα όμως και 
αυτή η εμπειρία του δεν άρκεσε 
για να τον συνετίσει. Ισραηλινά 
ΜΜΕ αναφέρουν ότι μετά την 
αποφυλάκισή του, ο Χαγιούτ κα-
τάφερε να εμβολιαστεί κατά της 
COVID-19 από τους πρώτους και 
εκτός προτεραιότητας, υποδυό-
μενος στο εμβολιαστικό κέντρο 
τον ιατρό. 

Οι γυναίκες - θύματα του με-
γαλοαπατεώνα προσπαθούν σή-
μερα να μαζέψουν τα κομμάτια 
τους. Αναγκάστηκαν να ανοίξουν 
διαδικτυακό λογαριασμό προκει-
μένου να συγκεντρώσουν κάποια 
από τα χρήματα που χρωστούν 
σε τραπεζικά δάνεια και πιστω-

τικές κάρτες. Αυτή η εξέλιξη δεν 
ικανοποίησε τον Λεβίεφ, ο οποίος 
σε ανάρτηση του στο Instagram 
συνιστούσε: «Μη δώσετε χρήμα-
τα σε αυτές τις εκμεταλλεύτριες, 
αλλά σε πραγματικά ιδρύματα. 
Ολα αυτά είναι μάρκετινγκ». Αλ-
λωστε, ο βασικός ρόλος που υπο-
δύεται είναι αυτός του κατασυ-
κοφαντημένου θύματος. Αρνείται 
κατηγορηματικά τις καταγγελίες 
εναντίον του και υποστηρίζει ότι 
«όταν δεν μπορείς να δώσεις τα 
πάντα σε αυτές τις γυναίκες κά-
νουν τη ζωή σου κόλαση», καλώ-
ντας τις να «αρχίσουν να λένε την 
αλήθεια». O αμετανόητος Λεβίεφ 
δηλώνει έτοιμος να κατακτήσει 
το Χόλιγουντ, να γράψει την αυ-
τοβιογραφία του, να γίνει πρωτα-
γωνιστής σε ριάλιτι γνωριμιών 
και γενικότερα να εκμεταλλευτεί 
τις γνώσεις και εμπειρίες που έχει 
στον τομέα των σχέσεων. 

Το «τέλος του παιχνιδιού» 
για τον Σίμον Χαγιούτ ή Λε-
βίεφ ήρθε στις 28 Ιουνίου 
2019 κατά την προσπάθειά 
του να ταξιδέψει, με πλα-
στό διαβατήριο, στην Αλ-
βανία μέσω Ελλάδας. Κα-
θώς εκκρεμούσε διεθνές 
ένταλμα σύλληψης ενα-
ντίον του για απάτες στο 
Ισραήλ, συνελήφθη στο 
αεροδρόμιο «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος» και μετήχθη 
στις φυλακές Κορυδαλ-
λού, όπου παρέμεινε τρεις 
μήνες, μέχρι την έκδοσή 
του. Ακόμα και πίσω από 
τα σίδερα της φυλακής συ-
νέχισε να οικοδομεί τον 
μύθο του. Σε συνεντεύξεις 
σε ελληνικά ΜΜΕ επέμε-
νε ότι το Λεβίεφ ήταν το 
πραγματικό του όνομα, ότι 
ήταν δισεκατομμυριούχος 
και το θύμα της υπόθεσης. 
Οι γυναίκες που τον κατη-
γορούσαν τον είχαν απο-
μυζήσει συναισθηματικά 
και οικονομικά, έλεγε. Οχι 
μόνο γνώρισαν κοντά του 
τη μεγάλη ζωή, αλλά τους 
είχε δανείσει πολλά χρή-
ματα που δεν ξαναείδε. Σε 
συνέντευξή του, πάλι από 
τον Κορυδαλλό, στο ισρα-
ηλινό τηλεοπτικό κανάλι 
Μako, είχε διαμαρτυρηθεί 
ότι τα ΜΜΕ τον παρουσία-
ζαν ως «τέρας». Αρνήθη-
κε να συνεργαστεί με τους 
δημιουργούς του ντοκιμα-
ντέρ «Tinder Swindler», 
λέγοντας ότι όσα παρουσι-
άζουν είναι μυθεύματα και 
συκοφαντίες.

Στον Κορυδαλλό

Μια ανύπαρκτη πλούσια κληρονόμος

Βίος και πολιτεία
ενός απατεώνα
που πωλούσε έρωτα

Η συνέντευξη στους NYT της Αννας Σόροκιν, η οποία εξαπάτησε την ελίτ του Μανχάταν και έγινε τηλεοπτική σειρά στο Netflix

«Εχοντας πάει 
στη φυλακή, γνώρισα 
εντελώς διαφορετικά 
είδη ανθρώπων 
και τα προβλήματα 
που είχα πριν μου 
φαίνονται πια γελοία».

Eστησε διαδικτυακή 
«ερωτική πυραμίδα», 
μάγευε τις γυναίκες 
- θύματά του και τις 
έπειθε να του δώσουν 
μεγάλα ποσά δανεικά 
(και αγύριστα). 

Ο Σιμόν Λεβίεφ ή Σιμόν Χαγιούτ, όπως είναι το πραγματικό όνομά του. Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν –ενδεικτικό της 
περίπτωσής του– ότι μετά την αποφυλάκισή του, κατάφερε να εμβολιαστεί κατά της COVID-19 από τους πρώτους και 
εκτός προτεραιότητας, υποδυόμενος στο εμβολιαστικό κέντρο τον γιατρό.
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Της EMILY PALMER
THE NEW YORK TIMES

Η Αννα Σόροκιν συνελήφθη το 2017 γιατί χρωστούσε στις τράπεζες και δεν πλήρωσε ποτέ τους λογαριασμούς πολυτελών ξενοδοχείων στα οποία διέμενε.

Της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Πέραν πάσης αμφιβολίας, στην Κύπρο
ενδεχομένως και σε άλλες υποανάπτυκτες
ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, χώρες, λαμ-
βάνει μέρος ένας αγώνας επικράτησης
μέσα από τον οποίο διακυβεύονται όλα
τα υπόλοιπα, εκτός από το αποτέλεσμα
ενός ποδοσφαιρικού ματς. Το ηθικό πλε-
ονέκτημα που διαθέτει η ομάδα έναντι
του αντιπάλου, το μεγαλείο σε σχέση με
τον αντίπαλο, η πίεση προς τους διαιτητές

και τα κέντρα αποφάσεων, ο χειρισμός της κοινής γνώμης,
ποια έχει μαζί της το δίκαιο, ποια όχι και πάει λέγοντας.
Αναφερθήκαμε τις προάλλες για τις μάχες που γίνονται
εκτός γηπέδου στο πλαίσιο ενός πολέμου που εκτυλίσσεται
με σκοπό να επικρατήσουν οι ομάδες στο πεδίο της επι-
κοινωνίας και όχι μόνο. 

Κανόνες δεν υφίστανται, ηθικοί ενδοιασμοί ή σεβασμός
επίσης… κυριαρχεί η προπαγάνδα, ο φανατισμός, η αν-
τιπαλότητα, η στοχοποίηση, η προσπάθεια συσπείρωση
των οπαδών-πελατών όπως επίσης και η αναγνώριση εχ-
θρών και φίλων. Εννοείται ότι όποιος δεν υιοθετεί ή συμ-
πορεύεται με τη στρατηγική της όποιας διοίκησης είναι
εχθρός και ως τέτοιος, έτσι αντιμετωπίζεται. Έτσι και
αλλιώς ο φανατισμός δεν επιτρέπει την αποδοχή διαφο-
ρετικών ιδεών ή απόψεων. Άμα δεν είσαι μαζί μας… τότε
λογίζεσαι ως αντίπαλος. 

Επί του θέματος, μην ψάξεις να βρεις σοβαρά επιχει-
ρήματα ή ισχυρισμούς, αφού η κάθε αρλούμπα μπορεί
ν’ ακουστεί ή και να γραφτεί από τους περιβόητους μη-
χανισμούς προπαγάνδας που ανέπτυξαν οι ομάδες. Το
ίδιο και από μεγάλη μερίδα οπαδών, οι οποίοι μέσα από
τον φανατισμό τους και τα έντονα συναισθήματα προ-
σπαθούν τάχατες να καταλήξουν για το τι εστί δίκαιο
και τι άδικο. Η δημόσια κουβέντα έτσι όπως εκτυλίσσεται
διά των ανακοινώσεων, δηλώσεων ή και στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης δεν καταλήγει πουθενά, δεν έχει
κανένα εποικοδομητικό ρόλο και ως τέτοια δεν βοηθά
σε τίποτα. Παραμένει μια συνεχή διαμάχη βασισμένη
στον ίδιο παρονομαστή, στον οποίο πάντοτε ο καθένας
από τη μεριά του έχει δίκαιο, ερμηνεύει ανάλογα το συμ-
φέρον του τις φάσεις, το δίκαιο βρίσκεται πάντοτε με τη
μεριά του, ενώ ο αντίπαλος παραμένει υποδεέστερος και
ανήθικος. Η επικοινωνία γύρω από το ποδόσφαιρο μοιάζει
με φαύλο κύκλο, τον οποίο περιστρέφουν χωρίς κανόνες
οι ομάδες και τα «επιτελεία» τους με τον κόσμο να πα-
ρακολουθεί, αναζητώντας την ικανοποίηση διά της επι-
κράτησης πάνω στον αντίπαλο. Και για να συμβεί αυτό,
να νιώσει δηλαδή την ικανοποίηση συμμετέχει στον «πό-
λεμο» χωρίς κανόνες. Όπως ακριβώς και η ομάδα του… 

« Έπιασε από τον λαιμό με βίαιο τρόπο
αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον γρονθο-
κόπησε με βίαιο τρόπο, με αποτέλεσμα
να αιμορραγεί», «αποβλήθηκε για εξύβριση
διαιτητή», «αποβλήθηκε γιατί γύρισε στον
πάγκο της αντίπαλης ομάδας και τους
προκάλεσε με άσεμνες χειρονομίες»,
«αποβλήθηκε γιατί έβριζε και με διάφορες
χειρονομίες προκάλεσε ένταση», «εισήλθε
στον αγωνιστικό χώρο, έτρεξε προς το
μέρος του διαιτητή και τον απειλούσε

και περαιτέρω πέρασε προς τα αποδυτήρια βρίζοντας
και απειλώντας τους διαιτητές»… Είναι μόνο μερικά,
αφορούν μόνο στις τελευταίες υποθέσεις, αντιαθλητικών
συμπεριφορών, τις οποίες είχε ενώπιόν του ο αθλητικός
δικαστής της ΚΟΠ. Χειρότερο και σίγουρα απογοητευτικό,
ότι αφορούν σε καταγγελίες κατά ποδοσφαιριστών, προ-
πονητών και παραγόντων ομάδων, σε διοργανώσεις πρω-
ταθλημάτων για ηλικίες από δεκατεσσάρων μέχρι δε-
καεννέα ετών! 

Το θέμα καινούργιο δεν είναι, στον ίδιο αδιάφορο
ρυθμό, ωστόσο, εξακολουθούν να σφυρίζουν όλοι όσοι
έχουν λόγο και ρόλο στο να βελτιωθεί η κατάσταση. Κα-
νένας προπονητής δεν απομακρύνθηκε από τη θέση του,
γιατί προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, αδιαφορώντας
για το παράδειγμα που δίνει στους νεαρούς ποδοσφαιριστές
που προπονεί. Και τι μπορεί να πει κάποιος, σ’ ένα νεαρό
ποδοσφαιριστή, σε ποιο βαθμό μπορεί να τον τιμωρήσει
γιατί έπιασε από τον λαιμό έναν αντίπαλο ή προκάλεσε
με χειρονομίες, όταν τα ίδια έπραξε ο προπονητής του ή
ο υπεύθυνος της ομάδας του; Οι ποινές του αθλητικού
δικαστή δημοσιοποιούνται κάθε εβδομάδα και οι καταγ-
γελίες ανάρμοστης ή αντιαθλητικής συμπεριφοράς σε
αυτά τα πρωταθλήματα, σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από
την ατζέντα του κυρίου Βρυωνίδη. Δεν ακούσαμε και
δεν διαβάσαμε ποτέ, ανακοινώσεις από ομάδες που να
γνωστοποιούν είτε την παραδειγματική τιμωρία, είτε
ακόμη και τη λύση της συνεργασίας με κάποιους. 

Δεν αντιδρούν οι γονείς, βλέποντας τα παιδιά τους να
έχουν τέτοιες συμπεριφορές; Ανέχονται οι γονείς να προ-
πονεί τα παιδιά τους κάποιος που χωρίς ενδοιασμό προβαίνει
σε άσεμνες χειρονομίες ή απειλές. Αρκετοί σίγουρα έχουν
αντιδράσει, είτε επιλέγοντας κάτι άλλο πέραν του ποδο-
σφαίρου για τα παιδιά τους ή έστω αλλάζοντας ποδοσφαιρική
ακαδημία ή ομάδα. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νο-
μίσματος. Τη γνωρίζουν καλά όσοι είναι ενεργά αναμε-
μειγμένοι, όσοι βρίσκονται συχνά στα γήπεδα όπου διε-
ξάγονται αγώνες τέτοιων πρωταθλημάτων. Η άλλη όψη
που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των γονιών, τους
τσακωμούς και τις εντάσεις μεταξύ τους, εκτός γηπέδου
μεν, αλλά με θεατές τους νεαρούς ποδοσφαιριστές…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Χωρίς κανόνες...

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Και μη χειρότερα!

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Στις 26 Φεβρουαρίου αρχίζει το 27ο
επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής γνωστό ως MLS (Major Le-
ague Soccer). Εκεί όπου θα αγωνίζεται
για πρώτη φορά ένας Κύπριος ποδο-
σφαιριστής. Ο Μαρίνος Τζιωνής στα
20 του χρόνια ανοίγει τα φτερά του
για το αμερικανικό όνειρο. 

Ο πρώην άσος της Ομόνοιας ήδη
βρίσκεται στην Πολιτεία Μιζούρι στην
οποία εδρεύει η νέα του ομάδα η
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι. Η είδησης
της μετακίνησής του έκανε πολλούς
να αναρωτηθούν αν σωστά αποφάσισε
να μετακομίσει στο επαγγελματικό

πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολι-
τειών ή όχι. Αν ήταν δηλαδή ωφέλιμο
για τον ίδιο να περιμένει πρόταση
από ομάδα της Ευρώπης. Η απάντηση
είναι πολύ απλή. Ο Τζιωνής θα αγω-
νίζεται σ’ ένα από τα καλύτερα πρω-
ταθλήματα στον κόσμο. Σε μια λίγκα
η οποία αναπτύσσεται και έχει ίσως
τη μεγαλύτερη δυναμική από τα κο-
ρυφαία πρωταθλήματα. 

Το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ 
Πριν από τη γέννηση του MLS στις

ΗΠΑ υπήρχε από το 1967 μέχρι το
1984 η «North American Soccer Lea-
gue», η οποία μάλιστα είχε προσελ-
κύσει μερικά από τα σπουδαιότερα
ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαί-
ρου όπως οι Πελέ, Μπεκενμπάουερ,
Κάρλος Αλμπέρτο, Κρόιφ, Νέσκενς,
Γκερντ Μίλερ, Τζορτζ Μπεστ κ.λπ.
Ωστόσο, με την αποχώρηση των πλεί-
στων αρχές της δεκαετίας του 1980
και πάλι έπεσε σε μαρασμό και μοιραία
το 1984 διαλύθηκε. 

Εννέα χρόνια αργότερα (1993) έγινε

προσπάθεια αναγέννησης με τη δη-
μιουργία του MLS. Οι Αμερικανοί αυτό
που εμείς στην Ευρώπη αποκαλούμε
«football» εκείνοι το λένε «soccer»
έτσι ώστε να το ξεχωρίζουν από το
δημοφιλές στην πατρίδα τους «Ame-
rican Football». Τα πράγματα δεν πή-
γαν όπως θα ήθελαν καθώς οι δουλειές
ήταν… μισές. Ξοδεύτηκαν εκατομ-

μύρια δολάρια χωρίς όμως ποτέ να
επενδύσουν στις υποδομές με απο-
τέλεσμα το… soccer να φυτοζωεί μιας
οι αγώνες διεξάγονταν στα τεράστια
σε χωρητικότητα γήπεδα του Ame-
rican Football, άσχημους αγωνιστικούς
χώρους και γεμάτα γραμμές από το
«δικό» τους άθλημα. Ούτε οι λιγοστοί
φίλαθλοι, ευνοούσαν την ανάπτυξή

του. Καταλυτικό ρόλο στην αναγέν-
νησή του έπαιξε η εκπληκτική πορεία
των ΗΠΑ στο μουντιάλ του 2002, φτά-
νοντας μέχρι τα προημιτελικά, και
εισήλθε σε μια περίοδο ριζικής ανα-
διοργάνωσης. Για πρώτη φορά παίκτες
από το MLS πήραν μεταγραφή σε ευ-
ρωπαϊκούς συλλόγους όπως ο τερμα-
τοφύλακας Τιμ Χάουαρντ, στην Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ντα Μάρκους
Μπίσλεϊ στην Αϊντχόφεν και ο Λάντον
Ντόνοβαν στη Λεβερκούζεν. Σήμερα
μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για
τους Αμερικανούς Πούλισικ της Τσέλ-
σι, Ρέινα της Ντόρντμουντ και Μακ
Κένι της Γιουβέντους.

Το MLS άρχισε πλέον να κινείται
στα πρότυπα διοργάνωσης του NBA
και NFL, με draft από τα κολλέγια,
περιορισμούς των ομάδων στα συμ-
βόλαια παικτών (salary cap), χωρίς
υποβιβασμό, εισαγωγή πλέι οφ κ.λπ.
Σημαντικές εξελίξεις εκείνη την πε-
ρίοδο ήταν και η απόφαση για τη δη-
μιουργία ομάδων στις μεγάλες μη-
τροπόλεις έτσι ώστε το άθλημα να
γίνει πανεθνικό, ενώ άρχισε και το
χτίσιμο αμιγώς ποδοσφαιρικών γη-
πέδων. Μέχρι το 2007 το όριο των
ξένων ήταν μέχρι επτά. Η μεγάλη εμ-
πορική άνοδος και αύξηση της δη-
μοτικότητας άρχισε με τη μεταγραφή
του Ντέιβιντ Μπέκαμ από τη Ρεάλ
Μαδρίτης στους L.A. Galaxy. Μια με-
ταγραφή που άλλαξε και τον κανο-
νισμό για τον περιορισμός στα συμ-
βόλαια. Με τον νόμο «designated
player rule» ή νόμος Μπέκαμ, όπως
έμεινε στην πιάτσα, επιτρέπει σε
κάθε ομάδα να έχει στο δυναμικό
της μέχρι τρεις ποδοσφαιριστές με
συμβόλαια εκτός «salary cap». Αυτό
έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς από
τους σπουδαιότερους αστέρες να δο-
κιμάσουν την τύχη τους στις ΗΠΑ,
όπως οι Τζέραρντ, Ντοργκμπά, Ανρί,
Ρούνεϊ, Ιμπραΐμοβιτς, Νάνι, Σβαϊν-
στάιγκερ, Πίρλο κ.λπ. 

To φετινό πρωτάθλημα αρχίζει
στις 26 Φεβρουαρίου και η κανονική
περίοδος (Ανατολική και Δυτική πε-
ριφέρεια) θα τελειώσει στις 9 Οκτω-
βρίου. Στις 5 Νοεμβρίου είναι προ-
γραμματισμένος ο τελικός των πλέι
οφ (MLS Cup Final).

Το 2023 θα συμμετάσχει η 29η
ομάδα, η Σεντ Λούις.

Τζιωνής: The American dream
Ο πρώην άσος της Ομόνοιας μετακομίζει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο 

Θέματα Ομόνοιας 
Οι μετεγγραφές Ιανουαρίου που έκα-
νε η Ομόνοια, οι Μάξι Λοβέρα και Τιμ
Μάταβς, έπαιξαν για πρώτη φορά
στην αρχική ενδεκάδα στο ματς της
περασμένης Τετάρτης με αντίπαλο
τον Άρη στη Λεμεσό. Δηλαδή στις 16
Φεβρουαρίου. Ένα από τα… θέματα
που αντιμετώπισε η φετινή Ομόνοια. 

* * * * *

ΚΟΠ - προγραμματισμός
Διανύουμε ένα Σαββατοκύριακο χω-
ρίς αγώνες στο πρωτάθλημα πρώτης
κατηγορίας. Το γιατί κανείς δεν το κα-
τάλαβε και πολύ περισσότερο γιατί θα
έπρεπε και κάποιες ομάδες να πιε-
στούν σε ένα βαρυφορτωμένο πρό-
γραμμα τις προηγούμενες μέρες και
γιατί στερήθηκε από πολλούς φιλά-
θλους η δυνατότητα να πάνε στο γήπε-

δο σε μέρες και ώρες πολύ πιο προσι-
τές. Ένας αρχικός σχεδιασμός, αν κάτι
διαφοροποιηθεί, δεν είναι κακό να αλ-
λάξει. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι προς
όφελος του ποδοσφαίρου και δεν εξυ-
πηρετεί μόνο κάποιες ομάδες. Αλλαγή
φιλοσοφίας είναι το ζητούμενο και
τρόπου αντίδρασης ή λήψης κάποιων
αποφάσεων. Αλλά για την ΚΟΠ και
τους αξιωματούχους της μιλάμε…

* * * * *

Γραφικότητες 
Εισερχόμαστε σε περίοδο που κάθε
χαμένος βαθμός κοστίζει και οι τόνοι
ανεβαίνουν. Πλέον κάθε αμφισβητού-
μενη απόφαση θα προκαλεί έντονες
αντιδράσεις. Και… «όποιος φωνάξει
περισσότερο». Δηλαδή το «απού φω-
νάξει» κατά την κυπριακή διάλεκτο θα
ισχύσει στον υπέρτατο βαθμό. Οδεύου-

με προς… δύσκολη περίοδο. Και προς
μπόλικες γραφικότητες. 

* * * * *

Διαβάζουν ανάποδα
Αν μιλήσετε με τον όποιον παράγοντα
ομάδας που ανήκει σε μικρότερη κα-
τηγορία του ποδοσφαιρικού στερεώ-
ματος θα ισχυριστεί ότι αδικείται από
τη διαιτησία. Το ποιος λέει αλήθεια
δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα, αρκε-
τοί παράγοντες διαβάζουν ανάποδα
τα πράγματα. Συνειδητά ή μη…

* * * * *

Εφετείο - προκατάληψη
Η προκατάληψη στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο έχει προ πολλού ξεπεράσει τα
όρια της υπερβολής, από μόνη της,
ωστόσο, δεν δημιουργήθηκε. Σεβα-

στή η όποια απόφαση του Εφετείου,
σε σχέση με τον αγώνα ΑΕΚ – Απόλ-
λωνα. Όταν όμως η εκδίκαση της υπό-
θεσης ολοκληρώνεται τη μία μέρα,
ανακοινώνεται την επόμενη και το
σκεπτικό της απόφασης, κανείς δεν
ξέρει ή δεν μπορεί να αιτιολογήσει
γιατί δεν δημοσιοποιείται σε λογικό
χρονικό διάστημα μετά, φυσιολογικά
δημιουργούνται σενάρια, υποψίες και
συνωμοσιολογίες. Ειδικά όταν μιλάμε
για κυπριακό ποδόσφαιρο… 

* * * * *

Χάρης Μαυρίας 
Ενώπιον ενός ιδιαίτερου επιτεύγματος
βρίσκεται ο Χάρης Μαυρίας. Ο Ελλαδί-
της ποδοσφαιριστής πανηγύρισε πέρυ-
σι το πρωτάθλημα με την Ομόνοια και
έχει πολλές πιθανότητες, να το επανα-
λάβει ως παίκτης του Απόλλωνα.

<<<<<<<

Καταλυτικό ρόλο στην 
αναγέννησή του ποδο-
σφαίρου των ΗΠΑ έπαιξε
η εκπληκτική πορεία της
Εθνικής στο μουντιάλ 
του 2002, η οποία έφτασε
μέχρι τα προημιτελικά.

Σύμφωνα με τη FIFA το MLS (Ιανουά-
ριος 2022) βρίσκεται στη 10η θέση
παγκοσμίως. Τα στοιχεία που λήφθη-
καν υπόψη είναι η δυναμικότητα των
ομάδων, η προοπτική τους, τα χρή-
ματα που επενδύονται, η προοπτική
της λίγκας, η τηλεθέαση και τα εισι-
τήρια αγώνων. Κατά σειρά οι κορυ-
φαίες λίγκες θεωρούνται της Αγγλίας,
Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας,
Ολλανδίας, Βραζιλίας, Πορτογαλίας,
Αργεντινής και ΗΠΑ. 

Αν κάποιος πιστεύει πως οι Αμε-
ρικανοί δεν πάνε στο γήπεδο κάνουν
λάθος. Αυτή τη στιγμή το MLS είναι

στην 8η θέση στην παγκόσμια κατά-
ταξη σε μέσο όρο εισιτηρίων (21.358).
Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρων

Αθλητικών Σπουδών που εδρεύει στην
Ελβετία το 2019, πρώτη ήταν η Μπουν-
τεσλίγκα (43.302), δεύτερη η Πρέμιερ
λιγκ (36.675), τρίτη η Ισπανική Λα
Λίγκα (27.381), τέταρτη η Μεξικανική
λίγκα (25.582), πέμπτη η Σέριε Α
(22.967), έκτη η Κινεζική λίγκα (22.594)
και έβδομη η Γαλλική λίγκα (21.556). 

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του
Νεσατέλ το MLS είναι το δεύτερο
πρωτάθλημα με το υψηλότερο επίπεδο
δυναμικής (34%), τα τελευταία 15
χρόνια, πίσω από την Πολωνία (47%).
Από τις 15.920 μ.ό. φιλάθλων την πεν-
ταετία 2003-2008 και ανέβηκε στις

21.358 την επόμενη (2013-2018). 
Το MLS είναι στην 6η θέση παγ-

κοσμίως σε τηλεθέαση. Πρώτη είναι
η Πρέμιερ Λιγκ με 643 εκατ. τηλεθε-
ατές ανά παιχνίδι. Ακολουθεί η La
Liga με 76 εκατ., με 3η τη γαλλική Li-
gue 1 (λόγω και Μέσι) με μ.ό. 10,5
εκατ., στην 4η θέση είναι η Μεξικανική
Liga Apertura με μ.ό. τηλεθέασης ανά
αγώνα τα 3,7 εκατ. και ακολουθεί η
ιταλική Serie A με 2 εκατ. (λόγω απο-
χώρησης Κριστιάνο), στην 6η θέση
είναι το MLS με επίσης 2 εκατ., ξε-
περνώντας την Μπουντεσλίγκα με
1,7 εκατ. τηλεθεατές ανά αγώνα. 

Στη 10η θέση παγκοσμίως το MLS, σύμφωνα με τη FIFA
<<<<<<<

Αυτή τη στιγμή 
το πρωτάθλημα των
ΗΠΑ βρίσκεται στην 
8η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη σε μέσο όρο 
εισιτηρίων και στην 
6η θέση σε τηλεθέαση.

Ο Μαρίνος Τζιωνής θα αγωνιστεί σε μια λίγκα η οποία αναπτύσσεται και έχει ίσως
τη μεγαλύτερη δυναμική από τα κορυφαία πρωταθλήματα. 
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Οταν οι χώρες σε όλο τον κόσμο ζή-
τησαν από τους ανθρώπους να πα-
ραμείνουν εντός οικίας ούτως ώστε
να ελέγξουν την πανδημία του κο-
ρωνοϊού, εκείνοι περιέκοψαν τις
δαπάνες τους στις υπηρεσίες και
αγόραζαν αντ’ αυτών περισσότερα
επεξεργασμένα αγαθά. Η επανεκ-
κίνηση των οικονομιών ενίσχυσε
τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά
επανέφερε και τους περιορισμούς
και τις ελλείψεις ενδιάμεσων ειδών
από τα χημικά έως τους επεξεργα-
στές, ανακόπτοντας την ανάκαμψη
των εργοστασίων. Οι τιμές των βα-
σικών καταναλωτικών αγαθών ενι-
σχύθηκαν δραστικά, ενώ έφθασαν
σε επίπεδα ρεκόρ οι χρόνοι παρά-
δοσής τους, προξενώντας μια συ-
ζήτηση για τον πληθωρισμό και
την πορεία της νομισματική πολι-
τικής. Σε τελευταία μας έκθεση εκτι-
μούμε πως η παραγωγή της μετα-

ποίησης στην Ευρωζώνη το φθινό-
πωρο του 2021 θα πρέπει να ήταν
σχεδόν 6% υψηλότερη εάν δεν
υπήρχαν εμπόδια στην προμηθευ-
τική αλυσίδα. Βάσει των ιστορικών
συσχετισμών ανάμεσα στη μετα-
ποίηση και στη συνολική παραγωγή,
υπολογίζουμε πως το ΑΕΠ θα είχε
αυξηθεί 2% περισσότερο, αντίστοιχο
με τη σχεδόν ενός έτους αξία ανά-
πτυξης σε κανονικές συνθήκες για
πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονο-
μίες.

Η αναδίπλωση στην παραγωγή
αποδείχθηκε μεγαλύτερη σε χώρες
όπου οι εταιρείες της μεταποίησης
καταλαμβάνουν το τελευταίο άκρο
της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας –
ήτοι στην επεξεργασία και πώληση
ειδών– και εξαρτώνται σε μέγιστο
βαθμό από τα έντονα διαφοροποι-
ημένα ενδιάμεσα αγαθά. Βασικά
παραδείγματα αποτελούν οι χώρες

με εκτεταμένο κλάδο αυτοκινήτου,
όπως είναι η Γερμανία και η Τσεχία,
όπου η παραγωγή στη μεταποίηση
θα ήταν, άνευ συμφόρησης στην
προμηθευτική αλυσίδα, έως και
κατά 14% υψηλότερη. Συν τοις άλ-
λοις, τα εν λόγω προβλήματα δια-
δραμάτισαν σοβαρό ρόλο στο να
πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό
στις τιμές παραγωγού στην Ευρω-
ζώνη, αλλά το ίδιο έκανε και η ζωηρή
ζήτηση. Το στοιχείο της μεταποί-
ησης στον πληθωρισμό των τιμών
παραγωγού ήταν υψηλότερο κατά
σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες σε
συσχετισμό με την περίοδο προ
πανδημίας και ειδικά τα τρία τρίμηνα
του 2021. Υπολογίζουμε πως οι κρα-
δασμοί στο σύστημα προμηθειών
μπορούν να αιτιολογήσουν σχεδόν
το ήμισυ της ανόδου στον πληθω-
ρισμό επί των τιμών των επεξερ-
γασμένων αγαθών. Το υπόλοιπο

μπορεί ως επί το πλείστον να απο-
δοθεί στην αυξημένη ζήτηση. Τα
εν λόγω ζητήματα επηρέασαν τον
δομικό πληθωρισμό, εξαιρουμένων
της ενέργειας και των τροφίμων. Ο
δείκτης πληθωρισμού ήταν μόλις
0,5 της ποσοστιαίας μονάδας υψη-
λότερος την ίδια περίοδο από όσο
θα ήταν χωρίς συμφόρηση στην
προμηθευτική αλυσίδα.

Αυτός ο μικρότερος αντίκτυπος
δεν προκαλεί έκπληξη, διότι τα αγα-
θά αντιστοιχούν σε λιγότερο από
50% από το καλάθι κατανάλωσης.
Οι τιμές των υπηρεσιών, που αντι-
στοιχούν σε ποσοστό άνω του ημί-
σεος, είναι λιγότερο ευαίσθητες
από εκείνες των αγαθών στους κρα-
δασμούς της αλυσίδας. Πάντως, σε
παγκόσμια κλίμακα διαπιστώσαμε
ότι έως και το 40% των προβλημά-
των στην τροφοδοσία της μεταποί-
ησης μπορεί να οφείλεται στους

περιορισμούς λόγω πανδημίας, οι
οποίοι και μόνο μεταβατικές επι-
πτώσεις θα έχουν στον πληθωρισμό.
Το ίδιο ισχύει και για το δριμύ ψύχος
και τα ατυχήματα στη βιομηχανία,
τα οποία παρεμπόδισαν την παρα-
γωγή ημιαγωγών και αυτοκινήτων
το 2021. Τέλος, άλλα αίτια των προ-
βλημάτων εφοδιασμού, όπως οι ελ-
λείψεις εργατικών χεριών και η γη-
ρασμένη υποδομή στη διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας, μπο-
ρούν, εντούτοις, να επηρεάσουν
πιο παρατεταμένα από τον εγκλει-
σμό τις προμήθειες και τον πληθω-
ρισμό.

* Οι κ.κ. Kristalina Georgieva, Oya Cela-
sun και Alfred Kammer είναι γενική δι-
ευθύντρια του ΔΝΤ, υποδιευθύντρια και
διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, αντιστοίχως. Το άρθρο δη-
μοσιεύεται στο ιστολόγιο του ΔΝΤ.

Τι πυροδότησε τον πληθωρισμό στην Ε.Ε.

Μυρίζει για
τα καλά άνοιξη 
στον τουρισμό
Δυναμικό come back ταξιδίων

Σταδιακή άνοδο καταγράφει από
τον Μάρτιο ο αριθμός των πτή-
σεων στα αεροδρόμια Λάρνακας
και Πάφου, γεγονός που στέλνει
θετικά μηνύματα για δυναμικό
τουριστικό άνοιγμα την άνοιξη.
Σύμφωνα με τη Hermes Air-
ports τον Απρίλιο θα πραγμα-
τοποιούνται 520 πτήσεις την
εβδομάδα. Οι διαθέσιμες αερο-
πορικές θέσεις για τους δύο
πρώτους μήνες της άνοιξης
αναμένεται ότι θα κυμανθούν
στα 1,4 εκατ. Σελ. 4

Δίνουν φιλί ζωής
στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Συμφωνία ΥΠΟΙΚ -Τραπεζών

Κινήσεις ενίσχυσης του ΕΣΤΙΑ
κάνει το Υπ. Οικονομικών,
αφού, ο αριθμός των εγκεκρι-
μένων αιτήσεων ήταν απογοη-
τευτικός και αρκετά πιο κάτω
από τις προσδοκίες. Επανεξέ-
ταση αρκετών αιτήσεων πιο
γρήγορα και με λιγότερη αυ-
στηρότητα. Το ΥΠΟΙΚ συμφώ-
νησε με τις τράπεζες να μην
προχωρήσουν σε εξώσεις ή
πλειστηριασμούς. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Νέο άλμα στις τιμές
ακινήτων στα προάστια
Περιοχές του κέντρου μονοπωλούν το
αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά κα-
τοικίας, ενώ το ίδιο φαίνεται να συμβαί-
νει και με την ενοικίαση. Ωστόσο, οι με-
γαλύτερες αυξήσεις τιμών εντοπίζονται
σε περιοχές των βορείων και νοτίων προ-
αστίων, σύμφωνα με στοιχεία του Spito-
gatos. Σελ. 12

ΕΚΤ

Υποχώρησαν 
στα 192 εκατ.
ευρώ τα κέρδη
για το 2021

Σελ. 9

Ξεφορτώνονται δάνεια και δυναμικό
Οι κινήσεις των τραπεζών για μείωση των εξόδων και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου τους
Μαζί με τα προβληματικά δάνεια
που πωλούν οι τράπεζες παρα-
χωρούν στις εταιρείες που τα αγο-
ράζουν και προσωπικό, το οποίο
ασχολείται στην υπηρεσία της
τράπεζας για την εξυπηρέτηση
των προβληματικών δανείων και

ακινήτων που είχαν στους ισο-
λογισμούς τους, με αποτέλεσμα
να μειώνουν τα έξοδά τους. Με
αυτό τον τρόπο οι κυπριακές τρά-
πεζες έχουν αποδεσμεύσει αρκε-
τούς υπαλλήλους τους και σε συν-
δυασμό με τα Σχέδια Εθελούσιας

Αποχώρησης, που διενεργούν
ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
μειώνουν το προσωπικό τους έστω
και βραχυπρόθεσμα. Και τονίζεται
το βραχυπρόθεσμα, διότι σε αν-
τίθεση με τα Σχέδια Εθελουσίας
Εξόδου, όταν υπάλληλοι παρα-

χωρούνται σε εταιρείες εξυπηρέ-
τησης δανείων έχουν πάντα το
δικαίωμα να γυρίσουν στις τρά-
πεζες που προήλθαν είτε εάν το
επιθυμούν, είτε εάν ολοκληρώ-
σουν την αποστολή για την οποία
μεταφέρθηκαν. Ηδη έχουν μετα-

φερθεί σε Servicers760 υπάλληλοι,
άλλοι 100 αναμένεται να μετα-
φερθούν στο επόμενο διάστημα,
ενώ άλλοι περίπου 100 υπάλληλοι
θα φανεί τι θα πράξουν αναλόγως
της συμφωνίας Alpha Bank και
Cerberus. Σελ. 3

Κύπρος 1,49% 0,12%

Γερμανία 0,23% 0,05%

Γαλλία 0,69% -0,07%

Ιταλία 1,83% -0,06%

Ισπανία 1,21% 0,04%

Ιρλανδία 0,79% -0,06%

Ελλάδα 2,58% 0,05%

Ην. Βασίλειο 1,46% -0,06%

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

ΣΤΟ 6,2% Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Πιο ακριβό το ελληνικό
το καλάθι της νοικοκυράς
Στα υψηλότερα επίπεδα από την ένταξη
της Ελλάδας στο ευρώ εκτινάχθηκε ο
πληθωρισμός τον Ιανουάριο (6,2%). Η
εκρηκτική άνοδος του ενεργειακού κό-
στους προκαλεί ανατιμήσεις στα βασικά
προϊόντα. Η μηνιαία επιβάρυνση για μια
τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται σε
183 ευρώ. Σελ. 7

Κέρδη 28,5 τρισ. δολ. για το παγκόσμιο εμπόριο

Το παγκόσμιο εμπόριο γνώρισε μια πρωτοφανή ανάπτυξη στη διάρκεια του περασμένου έτους, όταν έφτασε στα 28,5 τρισ. δολάρια και οι
μεγαλύτερες οικονομίες κατέγραψαν σημαντική αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών τους σε επίπεδα πάνω από τα προ
πανδημίας. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η οποία, ωστόσο,
εκτιμά ότι το τρέχον έτος η πορεία του διεθνούς εμπορίου δεν θα είναι εξίσου ικανοποιητική. Σελ. 10

ΤΖΙΡΟΣ ΡΕΚΟΡ

Δυναμική ανάκαμψη
ελληνικής βιομηχανίας
Αξιοποιώντας πλήρως την επανεκκίνη-
ση της παγκόσμιας οικονομίας, η ελληνι-
κή μεταποίηση κατέγραψε το 2021 τζίρο
υψηλότερο του 2019. Επίσης, κατέγραψε
αύξηση της απασχόλησης σχεδόν διπλά-
σια από το σύνολο της οικονομίας και δι-
είσδυσε σε νέες αγορές, αυξάνοντας τις
εξαγωγές. Σελ. 8
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Οι διοικητές των κεντρικών τρα-
πεζών σε όλο τον κόσμο βρίσκονται
ενώπιον του ερωτήματος πώς θα
ανακόψουν τον υψηλό πληθωρισμό
χωρίς να παρεμποδίσουν την οι-
κονομική ανάπτυξη. Κι αυτό είναι
αρκετά δύσκολο. Εντούτοις, η πρό-
εδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ,
έχει ακόμα έναν «πονοκέφαλο».
Θα πρέπει να διασφαλίσει, πέραν
των άλλων, και ότι οι διαφορές στις
αποδόσεις των ομολόγων ανάμεσα
στις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης
δεν θα διευρυνθούν, φθάνοντας
σε επίπεδα τα οποία θα υπονομεύ-
σουν τη νομισματική πολιτική ή

πιθανόν και θα θέσουν σε κίνδυνο
την ίδια την ύπαρξη του κοινού
νομίσματος. Οι ποικίλοι στόχοι της
ίσως να αποβούν ασύμβατοι μεταξύ
τους. Οι αποδόσεις των ομολόγων
της Ευρωζώνης εκτινάχθηκαν λίγες
ημέρες νωρίτερα, αφότου η Κριστίν
Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδε-
χόμενο για αύξηση επιτοκίων μέσα
στο 2022. Ειδικότερα, οι μεγάλες
διακυμάνσεις στα ομόλογα των
χωρών του Νότου μεταφράζονται
στο εξής: ότι η διαφορά ανάμεσα
στις αποδόσεις στα 10ετή κρατικά
ομόλογα της Γερμανίας και τα αν-
τίστοιχα της Ιταλίας έχουν διευ-
ρυνθεί σχεδόν 40 μονάδες βάσης
φέτος και διαμορφώνονται στις
170 μονάδες βάσης, ήτοι το πλεί-
στον από τον Ιούλιο του 2020.

Κι αυτό οφείλεται κυρίως στο
ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει να σταματήσει
τις αγορές τίτλων, προτού προβεί
σε αύξηση του κόστους δανεισμού.
Οσο πιο σύντομα αποφασίσει την
αύξηση, τόσο σύντομα πρέπει να
διακόψει τις αγορές. Εάν, τώρα, οι
διαφορές των αποδόσεων εξακο-
λουθήσουν την ανιούσα, οι πιο
αδύναμες οικονομίες, όπως η Ιταλία
ή η Ισπανία, θα πληγούν και οι
επενδυτές ίσως αρχίσουν να αμ-
φιβάλουν για την ικανότητα ορι-
σμένων κυβερνήσεων να αποπλη-
ρώσουν το χρέος τους. Παρά ταύτα,
ο Φρεντερίκ Ντικροζέ της Pictet
αναγνωρίζει ότι η διαφορά στις
αποδόσεις ανάμεσα στα ομόλογα
της Ιταλίας και της Γερμανίας θα
χρειαστεί να φθάσει σχεδόν τις
250 μονάδες βάσης προτού η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίσει
να ανησυχεί. Η Κριστίν Λαγκάρντ
έχει δηλώσει ότι διαθέτει εργαλεία
για να αντιδράσει, εάν παραστεί
ανάγκη και όντως έχει επιλογές.
Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση
του κατεπείγοντος προγράμματος
της πανδημίας, τα έσοδα από τα
ομόλογα που λήγουν θα χρησιμο-
ποιούνται για επανεπένδυση. Ανα-
λυτές της Citi εκτιμούν ότι σχεδόν
20 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση μπο-
ρούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν
για να θέσουν ένα όριο στις απο-
δόσεις των ομολόγων των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου.

Ωστόσο, αυτό ίσως είναι πολύ
λίγο για να αντεπεξέλθει κανείς
σε ένα χτύπημα σαν αυτό του 2020
ή του 2012, όταν ξέσπασε η δημο-
σιονομική κρίση στην Ευρωζώνη.
Ισως ο κορυφαίος οικονομολόγος
της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, θα χρειαστεί
να προτείνει ένα σήμα, που και θα
συνδράμει τις ασθενέστερες χώρες
και δεν θα παραβιάσει τους κανόνες
της ΕΚΤ για οικονομική στήριξη
κυβερνήσεων.

Αναθεώρηση εκτιμήσεων 
Η εκτελεστική διευθύντρια της ΕΚΤ κ. Άρνολντ
εκτιμά ότι θα δούμε πιέσεις για αυξήσεις των μι-
σθών, καθώς η ζήτηση για εργατικό δυναμικό εί-
ναι αυξημένη παρά τον χαμηλό ρυθμό ανεργίας
που καταγράφεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του
πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα πάνω από το όριο
του 2% που έθεσε η ΕΚΤ, γεγονός που θα την
αναγκάσει σύντομα να αναθεωρήσει τη νομι-
σματική της πολιτική. Το μήνυμα πάντως που δί-
νεται από τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι ότι
η δράση θα πρέπει να αναληφθεί στον σωστό
χρόνο διαφορετικά μπορεί να επιφέρει τα αντί-
θετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

••••
Ακραία μέτρα 
Το αφήγημα του «προσωρινού» πληθωρισμού
πασχίζουν να βγάλουν από πάνω τους οι Κεν-
τρικές Τράπεζες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, υιο-
θετώντας πλέον την άποψη ότι ο υψηλός πλη-
θωρισμός θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ακόμη
και έτσι, όμως, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί δέ-
χονται κριτική ότι τηρούν μια άνευ λογικής εξή-
γησης επιφυλακτικότητα, γεγονός που μοιραία
θα τους οδηγήσει να λάβουν πιο ακραία μέτρα
από ό,τι θα χρειάζεται, με αποτέλεσμα να βλά-
ψουν την οικονομική ανάπτυξη. 

••••
Εκτός ελέγχου 
Ένας εκ των κεντρικών τραπεζιτών στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού προειδοποιεί ότι ο πληθω-
ρισμός ενδέχεται να βγει εκτός ελέγχου αν δεν
ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, με πρώτο
και καλύτερο την αύξηση των επιτοκίων στο δο-
λάριο. Ο κ. Bullard στην τελευταία συνεδρίαση
της FED παρουσιάστηκε υπέρμαχος των γεν-
ναίων αυξήσεων στα επιτόκια, δηλώνοντας ότι
θα ήθελε να δει το επιτόκιο μέχρι το επόμενο
καλοκαίρι στο 1% από μηδέν που είναι σήμερα. 

••••
Ανασκόπηση έτους 
Οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ αποτυπώνουν
τη δραστηριότητα της τράπεζας τη χρονιά που
μας πέρασε, η οποία ολοκληρώθηκε με αύξηση
€111 δισ. στον ισολογισμό καταγράφοντας ένα
σύνολο περιουσιακών στοιχείων στα €680 δισ.
Η ετήσια δραστηριότητα δημιούργησε κέρδος
€192 εκατ., αν και είναι σημαντικά μειωμένη σε
σχέση με έναν χρόνο πριν λόγω χαμηλότερης
απόδοσης στα δολαριακά αποθέματα και την
ανάγκη για σχηματισμό προβλέψεων ύψους
610 εκατ., για μετριασμό του κινδύνου που
συσσωρεύθηκε στον ισολογισμό. Τα χρεόγρα-
φα που κατέχει η ΕΚΤ ανέρχονται σε €445 δισ.
αυξημένα κατά €96 δισ., με καταγεγραμμένο
ετήσιο εισόδημα από τόκους ύψους €1 δισ. 

••••

Μετριασμός επιπτώσεων 
Αν και καθηλωμένη η ανάπτυξη του πρώτου
τρίμηνου σε σχέση με τη δυναμική με την οποία
μας αποχαιρέτισε το 2021, η σημαντική διαπί-
στωση έγκειται στον μετριασμό των επιπτώσε-
ων που έχει πλέον η πανδημία στην ανάπτυξη.
Με αυτόν τον τρόπο σχολιάζουν οι τεχνοκράτες
της Φρανκφούρτης την κατάσταση στην οικονο-
μία της Ευρωζώνης, τονίζοντας παράλληλα ότι
η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Όσον
αφορά στη στήριξη που έχει δοθεί όλο αυτό το
διάστημα πέραν της αναγνώρισης του θετικού

αντίκτυπου που είχαν οι διάφορες αποφάσεις
πολιτικής στις οικονομίες, επαναβεβαιώνεται η
απόφαση για σταδιακή αλλά οριστική απόσυρ-
ση των μέτρων. 

••••
Προληπτική προστασία 
Επέκταση των εμβολιασμών σε όλα τα παιδιά
ηλικίας 5 έως 11 ετών αποφασίζει το Ηνωμένο
Βασίλειο, παρά των περί του αντιθέτου αρχικών
εκτιμήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική εισή-
γηση ήταν για εμβολιασμό μόνο των παιδιών
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η
οποία το διαφοροποίησε από την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Η αλλαγή στάσης αποφασίστηκε για την
προστασία των παιδιών ενόψει νέων μεταλλά-
ξεων της ασθένειας. 

••••
Greenwashing
Η ευρωπαϊκή επιτροπή κεφαλαιαγοράς (ESMA)
συντάσσεται στην προσπάθεια για προώθηση
των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς η προτίμηση
των επενδυτών στρέφεται πλέον προς τις περι-
βαλλοντικά κατάλληλες επενδύσεις, την ίδια
στιγμή που η Κομισιόν εμφανίζεται δεσμευμένη
στην προώθηση των στόχων της κλιματικής αλ-
λαγής. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ESMA
αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προετοιμάσει τις
εθνικές αρχές ώστε να καταστούν πολύτιμοι
σύμμαχοι στην προσπάθεια που αναλαμβάνει το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βασική προτεραιότητα
σε αυτό το εγχείρημα είναι η εφαρμογή κανό-
νων διαφάνειας για να αποτραπεί η παραπλάνη-
ση του κοινού, με την εκμετάλλευση της τάσης
προς τις «πράσινες» επενδύσεις. 

Πριν καλά-καλά κοπάσει η πανδημία προκύπτει θέμα βιωσιμότητας του ΓΕΣΥ και παράλληλα γίνε-
ται αιτία πολιτικής αντιπαράθεσης και διαξιφισμών μεταξύ των θεσμών. 

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Εισοδηματική
Ελαστικότητα Ζήτησης

Η εισοδηματική ελαστικό-
τητα ζήτησης αναφέρεται
στο βαθμό αντίδρασης/αν-
ταπόκρινσης της ζήτησης
ενός αγαθού ή μιας υπη-
ρεσίας στις αυξομειώσεις
του εισοδήματος των κατα-

ναλωτών, και υπολογίζεται συγκρίνοντας
την ποσοστιαία μεταβολή στη ζήτηση
ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας με την πο-
σοστιαία μεταβολή στο εισόδημα των κα-
ταναλωτών.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus Bu-
siness School
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Πρέπει να ελέγξει τον
πληθωρισμό, χωρίς
όμως οι διαφορές απο-
δόσεων στα ομόλογα
των μελών της Ευρω-
ζώνης να διευρυνθούν.

Ρωμαϊκή νεκρόπολη
αποκαλύφθηκε στη Γάζα
Εκπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα
ήρθαν στο φως τυχαία κατά τη
διάρκεια χωματουργικών εργασιών
στην ακτογραμμή του βόρειου
τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.
Οι αρχαιολόγοι που κλήθηκαν στο
σημείο ανακοίνωσαν ότι πρόκειται
για ρωμαϊκό νεκροταφείο 2.000
ετών, με τουλάχιστον 20 περίτεχνα
διακοσμημένους τάφους. Το
υπουργείο Αρχαιοτήτων και Του-
ρισμού ανακοίνωσε την ανακάλυ-
ψη, λέγοντας ότι πρόκειται για το
σημαντικότερο εύρημα της τελευ-
ταίας δεκαετίας. 

Το νεκροταφείο εντοπίστηκε
από εργάτες που δούλευαν στην
περιοχή για την ανοικοδόμηση οι-
κιστικού συμπλέγματος, με χρη-
ματοδότηση της αιγυπτιακής κυ-
βέρνησης. Η ανασκαφή παραδό-
θηκε και ερευνάται από ομάδα
Γάλλων αρχαιολόγων, οι οποίοι
εκτιμούν ότι θα βρουν κι άλλους
τάφους στο νεκροταφείο, του οποί-
ου η έκταση δεν ξεπερνά τα πε-
νήντα τετραγωνικά. Oι αρχαιολόγοι
έχουν έως τώρα ανοίξει μόνο δύο
τάφους. Στον ένα βρήκαν σκελε-
τικά υπολείμματα και στον άλλο
κτερίσματα, κυρίως πήλινα αγ-
γεία.

Ο Τζαμάλ Αμπού Ριντά, γενικός
γραμματέας του υπουργείου Αρ-
χαιοτήτων και Τουρισμού της Γά-
ζας, τόνισε ότι από το σχήμα των
τάφων και την περίτεχνη διακό-
σμησή τους εικάζεται ότι εκεί είχαν
ταφεί μέλη της ανώτερης κοινωνίας
του 1ου αι. μ.Χ. Η Λωρίδα της Γάζας
είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αρχαι-

ολογικά ευρήματα γιατί στο πα-
ρελθόν ήταν σημαντικός εμπορικός
κόμβος, από την εποχή των αρ-
χαίων Αιγυπτίων και των Φιλισταί-
ων μέχρι την εποχή της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και τις Σταυροφο-
ρίες. 

Κτερίσματα
Δημοσιογραφικές πληροφορίες

αναφέρουν ότι, δυστυχώς, κάτοι-
κοι της περιοχής προσεγγίζουν
το σημείο της ανασκαφής και αφαι-
ρούν κτερίσματα, όπως επιγρα-
φικές πλάκες αλλά και ολόκληρα
μαρμάρινα καλύμματα τάφων, τα
οποία ήταν εκτεθειμένα σε κοινή
θέα επί μία εβδομάδα πριν από
τη χθεσινή ανακοίνωση του
υπουργείου.

Η ΕΚΤ σε ρόλο... ζογκλέρ

Το νεκροταφείο εντοπίστηκε κατά
τη διάρκεια χωματουργικών
εργασιών στην περιοχή για την
ανοικοδόμηση οικιστικού
συμπλέγματος.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης εκτινάχθηκαν λίγες ημέρες
νωρίτερα, αφότου η Κριστίν Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για
αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2022. 

Σκοτώνει η υπερεργασία στην Κίνα
ΠΕΚΙΝΟ. Ο 25χρονος υπάλληλος
της κινεζικής πλατφόρμας βίντεο
Bilibili, που ήταν γνωστός με το
ψευδώνυμο «ξύλινη καρδιά στο
λυκόφως», κατέρρευσε επιστρέ-
φοντας από τη δουλειά του το
Σάββατο και έπεσε νεκρός, πιθα-
νότατα από εγκεφαλική αιμορ-
ραγία. Η εταιρεία αρνήθηκε ότι
ο 25χρονος είχε πέσει θύμα υπε-
ρεργασίας, υποστηρίζοντας ότι
στη διάρκεια των γιορτών για το
κινεζικό νέο έτος, την περασμένη

εβδομάδα, ο υπάλληλος εργαζόταν
«μόνο» οκτώ ώρες την ημέρα.

Εν συνεχεία, η εταιρεία έκανε
κάτι σπάνιο: ανακοίνωσε ότι θα
προσλάβει επιπλέον 1.000 υπαλ-
λήλους στο τμήμα όπου εργαζό-
ταν ο άτυχος 25χρονος, ώστε να
μειωθεί ο φόρτος εργασίας και
το άγχος για όλους. Η εταιρεία
σχετίζεται με τον όμιλο Alibaba,
ο επικεφαλής του οποίου, Τζακ
Μα, έχει δηλώσει οπαδός της πο-
λύωρης εργασίας. Πρόκειται για
το λεγόμενο «996», την εργασία
9 το πρωί με 9 το βράδυ, έξι ημέρες
την εβδομάδα, το οποίο, σύμφωνα

με παλαιότερες δηλώσεις του Μα,
παίζει καίριο ρόλο στην επιτυχία
των εταιρειών τεχνολογίας. Ο δι-
ευθύνων σύμβουλος άλλης κινε-
ζικής εταιρείας, της Xibei Canyin,
ο Τζια Κουλόνγκ είχε δηλώσει ότι
η σωστή εργασία είναι η «715»
(επτά ημέρες την εβδομάδα, 15
ώρες την ημέρα), ενώ ανώτατο
στέλεχος της Huawei είχε χαρα-
κτηρίσει τιμή για την εταιρεία
το γεγονός ότι οι εργαζόμενοί της
ζητούν να εργάζονται και μετά
τις 10 το βράδυ. 

Αντιδρούν οι νέοι
Η τάση αυτή απασχολεί όλο

και περισσότερο τους νεαρούς
εργαζομένους στην Κίνα, ενώ κά-
θε θάνατος που αποδίδεται σε
υπερεργασία ξεσηκώνει αντιδρά-
σεις στα κινεζικά κοινωνικά δί-
κτυα. 

Ενώ τη Δευτέρα, δύο ημέρες
μετά τον θάνατο του 25χρονου,
η Bilibili αμφισβήτησε ότι μπορεί
να σχετίζεται με την υπερεργασία,
την Τρίτη εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία δήλωσε ότι οι έντονες
αντιδράσεις οδήγησαν σε επα-
νεξέταση της κατάστασης. 

Το τμήμα αξιολόγησης περιε-
χομένου των βίντεο, στο οποίο
εργαζόταν ο 25χρονος, θα ενι-

σχυθεί με 1.000 εργαζόμενους
ακόμη. «Ο θάνατος του “ξύλινη
καρδιά στο λυκόφως” δεν ήταν
απλώς μια τεράστια απώλεια για
εμάς, αλλά και μία προειδοποί-
ηση», ανέφερε η εταιρεία. «Πρέπει
να λάβουμε μέτρα για να εγγυη-
θούμε την υγεία των υπαλλήλων
που εργάζονται στην αξιολόγηση
περιεχομένου, για να αποτρέψου-
με παρόμοιες τραγωδίες στο μέλ-
λον». 

Προ διετίας είχε αναπτυχθεί
στους κινεζικούς εργασιακούς
χώρους μία τάση γνωστή ως «πιά-
σε ψάρια». Επρόκειτο για μια εκ-
στρατεία σιωπηρής ανυπακοής,
με τους εργαζομένους που περ-
νούσαν πολύ χρόνο στην τουα-
λέτα, ή έβρισκαν άλλους τρόπους
για να εργάζονται λιγότερο. Με
βάση την εργασιακή νομοθεσία
της Κίνας, επιτρέπεται το μέγιστο
44 ώρες εργασίας την εβδομάδα,
αλλά κάποιες εταιρείες προσφέ-
ρουν κίνητρα για περισσότερη
εργασία, πρόστιμα αν κάποιος
υπάλληλος χάσει ένα τηλεφώνη-
μα, ράντζα για ύπνο κάτω από
το γραφείο –σε περιπτώσεις βα-
ριάς υπερωρίας– και συσκευές
που μπλοκάρουν το σήμα των
κινητών τηλεφώνων στις τουα-
λέτες. Στην έντονη συζήτηση γύ-
ρω από τα θέματα του ωραρίου
εργασίας, τα κρατικά μέσα ενη-
μέρωσης, όπως το πρακτορείο
Σινχουά και η Λαϊκή Ημερησία,
έχουν διαφοροποιηθεί από τους
επιχειρηματικούς κολοσσούς,
υποστηρίζοντας ότι πρέπει να
τεθούν όρια. 

REUTERS, THE GUARDIAN

Με βάση τη νομοθεσία της Κίνας, επιτρέπεται το μέγιστο 44 ώρες
εργασίας την εβδομάδα, αλλά κάποιες εταιρείες προσφέρουν κίνητρα
για περισσότερη εργασία, πρόστιμα αν κάποιος υπάλληλος χάσει ένα
τηλεφώνημα, ράντζα για ύπνο κάτω από το γραφείο και συσκευές που
μπλοκάρουν το σήμα κινητών στις τουαλέτες.

<<<<<<

Τελευταίο θύμα ένας
25χρονος υπάλληλος 
της πλατφόρμας  βίντεο
Bilibili, η οποία τώρα θα
προσλάβει επιπλέον
1.000 άτομα στο τμήμα
όπου εργαζόταν.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η πώληση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην Κύπρο ανέβασε ρυθ-
μούς τα τελευταία τρία χρόνια.
Μαζί με τα δάνεια όμως οι τράπεζες
παραχωρούν στις εταιρείες που τα
αγοράζουνκαι προσωπικό, το οποίο
ασχολείται στην υπηρεσία της τρά-
πεζας για την εξυπηρέτηση των
προβληματικών δανείων και ακι-
νήτων που είχαν στους ισολογι-
σμούς τους, με αποτέλεσμα να μει-
ώνουν τα κόστη. Με αυτό τον «πλά-
γιο» τρόπο οι κυπριακές τράπεζες
έχουν αποδεσμεύσει αρκετούς
υπαλλήλους τους, που μαζί με τα
Σχέδια Εθελούσιας Αποχώρησης,
που διενεργούν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, έχουν ως αποτέλεσμα
τη μείωση του προσωπικού που
απασχολούν έστω και βραχυπρό-
θεσμα. Και τονίζεται το βραχυπρό-
θεσμα, διότι σε αντίθεση με τα Σχέ-
δια Εθελουσίας Εξόδου, όταν υπάλ-
ληλοι παραχωρούνται σε εταιρείες
εξυπηρέτησης δανείων έχουν πάν-
τα το δικαίωμα να γυρίσουν στις
τράπεζες που προήλθαν είτε εάν
το επιθυμούν, είτε εάν ολοκληρώ-
σουν την αποστολή για την οποία
μεταφέρθηκαν.

Τελευταία πράξη της εν λόγω
πρακτικής πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα, με την πώληση 2,4 δισε-
κατομμυρίων δανείων από την Al-
pha Bank στο επενδυτικό ταμείο
Cerberus Capital Management. Βά-
σει πληροφοριών, η Cerberus Ca-
pital Management εξέφρασε εν-
διαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό
αριθμό εργαζομένων της Alpha
Bank Κύπρου στη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου «Sky», όπως ονο-
μαζόταν το όλο πρότζεκτ της πώ-
λησης. Σύμφωνα με την ίδια πλη-
ροφόρηση, η Alpha Bank έχει ήδη
ενημερώσει την Ένωση Τραπεζι-
κών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ)

και αναμένει την έναρξη των δια-
βουλεύσεων ώστε, μεταξύ της υπο-
γραφής και της ολοκλήρωσης της
συναλλαγής, να διασφαλίσει ότι
τυχόν μεταγραφόμενοι υπάλληλοι
θα διατηρήσουν όχι μόνον το σύ-
νολο των δικαιωμάτων τους αλλά
και τη δυνατότητα επιστροφής
στην τράπεζα στο μέλλον. Η ΕΤΥΚ
μέσω εγκυκλίου της, που εξέδωσε
σχετικά, υπογραμμίζει πως θα έχει
άμεσο λόγο στο πόσα άτομα θα με-

ταφερθούν στον νέο αγοραστή, με
ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις,
ούτως ώστε να διασφαλιστούν στον
μέγιστο βαθμό οι θέσεις εργασίας
και τα δικαιώματά τους. Η ΕΤΥΚ
τόνισε πως δεν θα ολοκληρωθεί η
συμφωνία μεταξύ Alpha Bank και
Cerberus δίχως προηγουμένως να
λυθεί με συμφωνία με την ΕΤΥΚ
το θέμα του προσωπικού που θα
μετακινηθεί. Ωστόσο, οι λέξεις της
ΕΤΥΚ είναι στοχευμένες και η φρά-
ση στον «μέγιστο βαθμό» δεν απο-
κλείει να υπάρξουν κάποιου είδους
αλλαγές.

Από κυπριακές τράπεζες έχουν
μεταφερθεί πολλοί τραπεζικοί σε
εταιρείες διαχείρισης δανείων που
είτε δημιούργησαν οι ίδιες, είτε
ήταν προϊόντα εταιρειών από συμ-
φωνίες μεταξύ τραπεζών και επεν-

δυτικών ταμείων στο πλαίσιο πω-
λήσεως προβληματικών δανείων.
Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν
σε τέτοιες εταιρείες σύμφωνα με
υπολογισμούς της «Κ» ανέρχονται
στους 760, άλλοι 100 αναμένεται
να μεταφερθούν στο επόμενο διά-
στημα, ενώ άλλοι περίπου 100 υπάλ-
ληλοι θα φανεί τι θα πράξουν ανα-
λόγως της συμφωνίας Alpha Bank
και Cerberus.

Η APS άνοιξε τον χορό
Τον χορό της μεταφοράς των

υπαλλήλων σε εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων και εξυπηρέτησης δα-
νείων άνοιξε η Ελληνική Τράπεζα
με τη δημιουργία της APS Cyprus
και τη μεταφορά 130 υπαλλήλων
από το δυναμικό της τράπεζας στην
APS Cyprus. Η τράπεζα σύναψε
συμφωνία το 2017 με την τσεχική
APS για τη διαχείριση των χαρτο-
φυλακίων των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και των ακινήτων της Ελ-
ληνικής μέσω της APS Cyprus. Ση-
μειώνεται δε πως η ιδιοκτησία της
εταιρείας στην αρχική συμφωνία
ήταν εξ ημισείας με την Ελληνική
και τους Τσέχους επενδυτές, ενώ
κατά την τελευταία διετία ανήκει
εξ ολοκλήρου στην Ελληνική Τρά-
πεζα. Η ιδιοκτησία των χαρτοφυ-
λακίων των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και των ακινήτων ήταν
πάντα της Ελληνικής Τράπεζας και
τώρα με τη διαδικασία πώλησης
δανείων που διενεργεί η Ελληνική,
τα δεδομένα της APS αναμένεται
να αλλάξουν για ακόμη μία φορά.
Όπως έχει καταγράψει η «Κ», εν-
δεχομένως τα προβληματικά δάνεια
της Ελληνικής, καθώς και την APS
που έχει διατεθεί προς πώληση ως
«πακέτο» με τα δάνεια, αναμένεται
να τα αγοράσει η Pimco.

To καλοκαίρι του 2018 η Τράπεζα
Κύπρου προχώρησε στην πώληση
του πρώτου μεγάλου χαρτοφυλα-

κίου μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Apollo Global Management
και μεταφέρθηκαν στην Gordian
140 υπάλληλοι από την Τράπεζα
Κύπρου, την εταιρεία που διαχει-

ρίζεται τα δάνεια της Apollo. Το
Project Helix, όπως το είχε ονομάσει
η Τράπεζα Κύπρου, αναφερόταν
στην πώληση δανειακού χαρτοφυ-
λακίου με μεικτή λογιστική αξία

ύψους 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
2,7 δισ. ευρώ αφορούσαν μη εξυ-
πηρετούμενα δάνεια με ενυπόθηκες
εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία. 

Πιθανώς και άλλοι 100
Εν μέσω πανδημίας οι πωλήσεις

συνέχισαν παρόλο το «μούδιασμα»
που έφερε η κρίση σε πολλά πράγ-
ματα και διαδικασίες. Η Τράπεζα
Κύπρου πώλησε τον Αύγουστο του
2020 το δεύτερο μεγάλο της χαρ-
τοφυλάκιο προβληματικών δανείων
ύψους 1,46 δισ. ευρώ, στην Pimco.
Μαζί με την πώληση του χαρτο-
φυλακίου αυτού συμφωνήθηκε να
μεταφερθούν 100 περίπου εργα-
ζόμενοι στην εταιρεία εξυπηρέτη-
σης δανείων που δημιούργησε στη
συνέχεια την Pimco, η γνωστή πλέ-
ον Themis. Από το καλοκαίρι του
2020 φτάνουμε στον Νοέμβριο του
2021 και ένα άλλο χαρτοφυλάκιο
με προβληματικά δάνεια και ακί-
νητα περνά στην Pimco, αυτή τη
φορά ύψους 550 εκατ. και 120 εκατ.
ακινήτων. Όπως πληροφορείται η
«Κ» μετά από αυτή την εξέλιξη, εν-
δεχομένως να μεταφερθούν άλλοι
100 υπάλληλοι από την Τράπεζα
Κύπρου στη Themis.

«Ξεφορτώνονται»
υπαλλήλους μαζί με
τις πωλήσεις δανείων
Εχουν μεταφερθεί σε Servicers 760 μαζί με τις πράξεις που
προχώρησαν και έστω βραχυπρόθεσμα, μειώνουν κόστη

<<<<<<

Τον χορό της μεταφο-
ράς των υπαλλήλων 
σε εταιρείες εξαγοράς
πιστώσεων και εξυπη-
ρέτησης δανείων άνοι-
ξε η Ελληνική Τράπεζα
με τη δημιουργία της
APS Cyprus.

Βάσει πληροφοριών, η Cerberus Capital Management εξέφρασε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό αριθμό ερ-
γαζομένων της Alpha Bank Κύπρου στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου «Sky».

Το «σπάσιμο» του Συνεργατι-
σμού στα δύο το 2018 εκτός
από τα γνωστά αποτελέσματα
της εξαγοράς του καλού του
κομματιού από την Ελληνική
Τράπεζα, είχε και τη δημιουρ-
γία της ΚΕΔΙΠΕΣ, που λειτουρ-
γεί με χαρακτήρα διαχείρισης
δανείων. Σε αυτή μεταφέρθη-
καν 240 υπάλληλοι από τον Συ-
νεργατισμό, ενώ παράλληλα
λειτουργεί και ο «servicer» της
ΚΕΔΙΠΕΣ, η Altamira Cyprus. Η
Altamira Cyprus ήλθε στην Κύ-
προ ένα χρόνο πριν κλείσει ο
Συνεργατισμός και τότε είχε
μεταφέρει στην εταιρεία αυτή
150 πρόσωπα από το δυναμικό
του Συνεργατισμού. Μέχρι το
τέταρτο τρίμηνο του 2021, δη-
λαδή πριν από το Σχέδιο Εθε-

λούσιας Αποχώρησης της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ, έφυγαν μόνο 38 πρόσω-
πα, με το δυναμικό της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ και της Altamira να φτάνει
τους 390 υπαλλήλους.
Τέλος, για την Alpha Credit Ac-
quisition Company της Alpha
Bank, σκοπός της οποίας είναι
να εξυπηρετεί τα δάνεια της Al-
pha Bank Cyprus δεν υπάρχει
επαρκής πληροφόρηση για το
πόσοι θα μεταφερθούν στην
εταιρεία που θα δημιουργήσει
η Cerberus. Είναι γι’ αυτό που η
ΕΤΥΚ και η διοίκηση της τράπε-
ζας διαπραγματεύονται. Ο
αριθμός των υπαλλήλων της Al-
pha Acquisition Company υπο-
λογίζεται πως είναι γύρω στους
100, με το πόσοι θα μεταφερ-
θούν να παραμένει ανοικτό.

Το δυναμικό ΚΕΔΙΠΕΣ και Altamira

Οι Καναδοί αύξησαν 
τις μετοχές τους 
στην Τράπεζα Κύπρου
Η Senvest Management LLC, οι
καναδοί επενδυτές δηλαδή, ανέ-
βασαν το μετοχικό τους κεφάλαιο
στην Τράπεζα Κύπρου και έφτασε
στο 6,01% από 5,01% που είχαν
μέχρι πρότινος. Παράλληλα, ξε-
πέρασε το ποσοστό που έχουν
στην Τράπεζα Κύπρου, αυτό που
έχουν στην Ελληνική Τράπεζα.
Στην Ελληνική έχουν το 5,1% του
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπε-
ζας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
η Senvest έχει προχωρήσει σε
διαδοχικές αυξήσεις του μεριδίου
της στην Τράπεζα Κύπρου. Από
3,67% μέχρι τον Νοέμβριο του
2020 ανέβηκε στο 4,02%, εντός
του 2021 ανέβηκε περαιτέρω στο
5,01% και την Παρασκευή ανα-
κοίνωσε πως έφτασε στο 6,01%.
Μέσα σε αυτό τον ενάμιση χρόνο
βέβαια η Τράπεζα Κύπρου έχει
κάνει βήματα τα οποία κάνει την
εικόνα της πιο θελκτική στο επεν-
δυτικό κοινό, αφού έχει αποτινάξει
μόνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
πάνω από 2 δισ. ευρώ μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Η Senvest
είναι ένας και εκ των αγοραστών
του ομολόγου δευτεροβάθμιου
κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου,
300 εκατ. ευρώ, γνωστό και ως
Tier 2 τον Απρίλιο του 2021. Με-
ρικοί από τους ομολογιούχους
του Tier2 του 2021 ήταν η Senvest
Management, η VR Capital Group,
η Lazard Asset Management, η
Fidelity, η Athlos Capital και η

BlueBay Asset Management. Πέ-
ραν της αύξησης της έκθεσης
στην Τράπεζα Κύπρου από τη
Senvest, άλλα δύο επενδυτικά
σχήματα έχουν τα τελευταία δύο
χρόνια ανεβάσει το ποσοστό τους.
Η CarVal Investors και η Caius
Capital LLP. Η συμμετοχή της
CarVal στην Τράπεζα Κύπρου

έχει φτάσει πλέον στο 8,57% και
έχει χτίσει τη δεύτερη μεγαλύτερη
θέση. Η Caius Capital από την
άλλη, το ταμείο εναλλακτικών
επενδύσεων από το Λονδίνο χά-
λασαν ολίγον τι το «μπαράζ» των
αγορών μετοχών τους στο μετο-
χικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύ-
πρου. Ενώ είχε φτάσει να έχει
συνδυαστικά μετοχές και χρημα-
τοοικονομικά μέσα ύψους 9,58%,
πλέον είναι στο 7,96%. Συγκεκρι-
μένα, έχει μετοχές στο 2,15% και
χρηματοοικονομικά μέσα στο
5,81%. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

<<<<<<

Μέσα σε αυτό τον ενά-
μιση χρόνο η Τράπεζα
έχει κάνει βήματα τα
οποία κάνουν την ει-
κόνα της πιο θελκτική
στο επενδυτικό κοινό.

Νέος γύρος μείωσης προσωπικού και
καταστημάτων από ελληνικές τράπεζες
Φέτος θα αποχωρήσουν 2.000 υπάλληλοι – Εως και 150 λιγότερα καταστήματα

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε περαιτέρω συρρίκνωση του δι-
κτύου τους κατά 100-150 καταστή-
ματα, αλλά και σε νέα μείωση του
προσωπικού έως και 2.000 άτομα,
αναμένεται να προχωρήσουν εντός
του έτους οι τράπεζες, σε μια προ-
σπάθεια να περιορίσουν το κόστος.
Η συρρίκνωση υπαγορεύεται από
την ψηφιοποίηση των συναλλαγών,
που έχει μεταφερθεί σε ποσοστό
έως και 95% εκτός τραπεζικού δι-
κτύου, αλλά και τη μείωση των
κόκκινων δανείων, η διαχείριση
των οποίων έχει μεταφερθεί εκτός
τραπεζικού συστήματος.

Την αυλαία για τη μείωση του
προσωπικού άνοιξε για το τρέχον
έτος η Eurobank με το νέο πρό-
γραμμα εθελουσίας εξόδου που
ανακοίνωσε και το οποίο θα «τρέ-
ξει» έως τις 28 Φεβρουαρίου. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλ-
λήλους που εργάζονται στη Γενικη
Διευθυνση Κεντρικων Εργασιων
και Λειτουργιων Ομιλου της Τραπε-
ζας η της Eurobank Holdings και
στη Γενικη Διευθυνση Δικτυου Κα-
ταστηματων με έμφαση στους νο-
μούς Αργολιδας, Αρκαδιας, Αχαϊας,
Ημαθιας, Καβαλας, Κορινθιας, Λαρι-
σας, Μαγνησιας, Μεσσηνιας,
Πελλας, Τρικαλων, Φθιωτιδας και
Χιου, για τους οποίους προβλέπεται
αυξημένη αποζημίωση, «φωτογρα-

φίζοντας» και τον σχεδιασμό για
αναδιάρθρωση του δικτύου στις
συγκεκριμένες περιοχές. Η τράπεζα
ολοκλήρωσε στα τέλη του 2021
ένα μικρότερο πρόγραμμα εθελου-
σίας εξόδου για το προσωπικό (πε-
ρίπου 40 άτομα) που εργάζονταν
στη δραστηριότητα του merchant
acquiring, που μεταβιβάστηκε στη
Wordline. Η τράπεζα έχει πιάσει
τον στόχο για δίκτυο κάτω από
300 καταστήματα και οι παρεμβά-
σεις για το τρέχον έτος αναμένεται
να είναι στοχευμένες, με τις εκτι-
μήσεις να κάνουν λόγο για μείωση
κατά 25 επιπλέον καταστήματα
εντός του έτους.

Οι στόχοι της ΕΤΕ
Ανάλογο στόχο για το 2022 έχει

θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες,
και η Εθνική Τράπεζα, που έχει
μειώσει ήδη το δίκτυό της στα 320
καταστήματα και το προσωπικό
της στους 7.100 υπαλλήλους. Η
τράπεζα, μετά την υψηλή συμμε-
τοχή που υπήρξε στο πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου στα τέλη του
2021 με την αποχώρηση 430 υπαλ-
λήλων, στοχεύει για το τρέχον έτος
σε αναδιάρθρωση του δικτύου με
τη μείωση κατά 20-25 επιπλέον
καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό,
ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός
νέου προγράμματος εθελουσίας
εξόδου με στοχευμένα επίσης χα-

ρακτηριστικά, ενώ περαιτέρω μεί-
ωση του προσωπικού αναμένεται
να επέλθει μέσω του προγράμματος
προσωπικού από τη διεύθυνση κα-
θυστερήσεων δανείων στην do-
Value, που είναι σε εξέλιξη. 

Η Πειραιώς
Σε μεγαλύτερη μείωση του δι-

κτύου της, έως και κατά 50 κατα-
στήματα, αναμένεται να προχω-
ρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, που
διαθέτει άλλωστε και το πιο πο-
λυάριθμο δίκτυο με 410 καταστή-

ματα και προσωπικό 8.900 υπαλ-
λήλους. Η τράπεζα έχει θέσει ως
στόχο στο πλαίσιο του σχεδίου με-
τασχηματισμού τα 380 καταστή-
ματα, από 578 που αριθμούσε το
δίκτυο το 2019, σημείο εκκίνησης
και του σχεδίου μετασχηματισμού
που έχει ανακοινώσει η διοίκηση
της τράπεζας, ενώ το προσωπικό
έχει μειωθεί κατά περίπου 1.800
άτομα τον τελευταίο χρόνο και
στόχος είναι να περιοριστεί στους
7.500 υπαλλήλους. 

Το σχέδιο της Alpha Bank
Στοχευμένες παρεμβάσεις δρο-

μολογεί και η Alpha Bank, η οποία
έχει επιτύχει τον στόχο για μείωση
του δικτύου κάτω από τα 300 κα-
ταστήματα, από 360 που αριθμούσε
περίπου ένα χρόνο πριν. Η τράπεζα
ολοκλήρωσε εντός του 2021 ένα
μεγάλο πρόγραμμα εθελουσίας εξό-
δου προσωπικού, μέσω του οποίου
αποχώρησαν 600 υπάλληλοι, επι-
τυγχάνοντας τη μείωση του προ-
σωπικού που εργάζεται στο δίκτυο
και στις κεντρικές υπηρεσίες της
τράπεζας στα 5.900 άτομα. Στο
πλαίσιο του νέου στρατηγικού πλά-
νου, στόχος είναι η ανανέωση του
στελεχικού δυναμικού της μέσω
των αλλαγών που υιοθέτησε στο
οργανόγραμμα και της πρόσφατης
υπογραφής του επικαιροποιημένου
Οργανισμού Προσωπικού.

Η συρρίκνωση του δικτύου και η
μείωση του προσωπικού, υπαγο-
ρεύονται από την ψηφιοποίηση των
συναλλαγών, που έχει μεταφερθεί
σε ποσοστό έως και 95% εκτός τρα-
πεζικού υποκαταστήματος.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ                 

Στις 550 είναι συνολικά οι πτήσεις
στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 320
στο αεροδρόμιο Πάφου σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
για το πτητικό πρόγραμμα από τη
Hermes Airports, για την περίοδο
από τις 7 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.
Βάσει αυτών των στοιχείων προ-
κύπτει ότι κατά μέσο όρο για τα
δύο κυπριακά αεροδρόμια πραγ-
ματοποιούνται 290 πτήσεις την
εβδομάδα. Η εικόνα είναι σαφώς
καλύτερη τον Μάρτιο. Σύμφωνα
με στοιχεία από τη διαχειρίστρια
εταιρεία των αεροδρομίων, μπαί-
νοντας σιγά σιγά από τα τέλη του

Μάρτη στην καλοκαιρινή τουρι-
στική περίοδο, ο αριθμός των πτή-
σεων από τα δύο αεροδρόμια, βάση
των δεδομένων που έχουν ενώπιόν
τους, καταγράφει σταδιακή άνοδο.
Έτσι, βάσει του μέχρι στιγμής
προγραμματισμού, τον Μάρτιο θα
πραγματοποιούνται κατά μέσο
όρο 330 πτήσεις ανά εβδομάδα,
χωρίς στον αριθμό αυτό να περι-
λαμβάνονται οι αναχωρήσεις και
σημειώνεται μικρή αύξηση σε σχέ-
ση με τον Φεβρουάριο. Καλύτερη
εικόνα έχει ο Απρίλιος, ο οποίος
μας φέρνει πιο κοντά στην καλο-
καιρινή τουριστική περίοδο. Σύμ-
φωνα τη Hermes Airports, τα δε-
δομένα μέχρι στιγμής έχουν ως
εξής. Οι διαθέσιμες πτήσεις αυ-
ξάνονται σημαντικά, και από τα
δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου, θα πραγματοποιούνται κατά
μέσο όρο 520 πτήσεις (αφίξεις)
την εβδομάδα. Όπως τονίζεται
από την εταιρεία, ο μέχρι στιγμής

προγραμματισμός θα προχωρήσει,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα
υπάρξουν σοβαρές διαφοροποι-
ήσεις στα επιδημιολογικά δεδο-
μένα που να επηρεάσουν το πτη-
τικό πρόγραμμα των αεροπορικών
εταιρειών.

Πέραν του ενός εκατ.
Συγκρατημένη αισιοδοξία δη-

μιουργεί και η εικόνα των αερο-
πορικών θέσεων τους δύο επόμε-
νους μήνες, αφού με τη σταδιακή
ενίσχυση του πτητικού προγράμ-
ματος τον Μάρτιο και πολύ περισ-
σότερο τον Απρίλιο, οι διαθέσιμες
αεροπορικές θέσεις αυξάνονται
επίσης ανάλογα. Σύμφωνα με στοι-
χεία της Hermes Airports, βάσει
του μέχρι στιγμής προγραμματι-
σμού, τον Μάρτιο οι διαθέσιμες
αεροπορικές θέσεις αναμένεται
να ξεπεράσουν τις 530.000, ενώ
τον Απρίλιο ο αριθμός τους ανα-
μένεται να κυμανθεί περίπου κοντά
στις 870.000. 

Συνολικά, οι διαθέσιμες αερο-
πορικές θέσεις (εισερχόμενες και
εξερχόμενες) για τους δύο πρώτους
μήνες της άνοιξης αναμένεται ότι
θα κυμανθούν γύρω στα 1,4 εκα-
τομμύρια.

Ικανοποιούν οι ενδείξεις
«Τα δείγματα που έχουμε μέχρι

στιγμής για τον εισερχόμενο του-
ρισμό, μετά την απάλειψη των πε-
ρισσότερων μέτρων και την εφαρ-
μογή του νέου πρωτοκόλλου από
21 Φεβρουαρίου, είναι ενθαρρυν-
τικά», δηλώνει στην «Κ» ο εκπρό-
σωπος Τύπου των ταξιδιωτικών
πρακτόρων Χάρης Παπαχαραλάμ-
πους. Επισήμανε ότι υπάρχει ευ-
ρύτερα μια ανάκαμψη του τουρι-
σμού και η φετινή θα είναι μια
χρονιά πιο κοντά στην τουριστική
κανονικότητα, νοουμένου ότι δεν
θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις
στο μέτωπο της πανδημίας. Ανά-
λογη εικόνα υπάρχει και στον εξερ-
χόμενο τουρισμό, σύμφωνα με τον
κ. Παπαχαραλάμπους, με τα μη-
νύματα που λαμβάνονται και από
την κυπριακή αγορά να είναι ότι
φέτος ο κόσμος θα ταξιδέψει. 

Δυναμικό άνοιγμα για ταξίδια την άνοιξη 
Στα 1,4 εκατομμύρια ανέρχονται οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

Σε επικοινωνία της «Κ» με τη Her-
mes, εξασφάλισε στοιχεία για το
τοπ 10 των χωρών από τις οποίες
αναμένονται οι περισσότερες
πτήσεις ανά εβδομάδα τον Μάρ-
τιο. Πρόκειται για το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Ρωσία,
τη Γερμανία, την Πολωνία, το
Ισραήλ, την Ουκρανία, την Αυ-
στρία, τη Βουλγαρία και την Ουγ-
γαρία. Ανάλογος είναι και ο κα-
τάλογος χωρών για τον Απρίλιο,
ο οποίος περιλαμβάνει σημαντι-
κές προσθήκες, έτσι πέραν των
κλασικών αγορών, σημαντικός

αριθμός πτήσεων αναμένονται
επίσης από Ρουμανία, Ιταλία και
Γαλλία. 

Πρώτο στην λίστα το Ηνωμένο
Βασίλειο, κάτι που επιβεβαιώνει
τις αναφορές των προηγούμενων
ημερών για εκτόξευση της ζή-
τησης γενικότερα για ταξίδια και
διακοπές στο εξωτερικό, αλλά
και ειδικότερα της προτίμησης
των Βρετανών για την Κύπρο.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε
προηγούμενο ρεπορτάζ της «Κ»,
η Κύπρος ως προορισμός ήταν
στην ομάδα των πέντε δημοφι-

λέστερων για το Ηνωμένο Βασί-
λειο, και κατέγραψε αύξηση σε
σχέση με το 2019. Επιπλέον, η
χώρα είναι μέχρι στιγμής, ο δη-
μοφιλέστερος προορισμός για
τους Βρετανούς, με τις κρατήσεις
για την περίοδο του Πάσχα να
είναι κατά 68% πιο πάνω σε σχέ-
ση με τα επίπεδα του 2019, ξε-
περνώντας προορισμούς όπως
Ισπανία, Ελλάδα και Μεξικό. Πάν-
τως, η ζήτηση των Βρετανών για
ταξίδια στην Κύπρο άρχισε να
καταγράφεται από τις αρχές Φε-
βρουαρίου, με την ανακοίνωση

της TUI UK για εκτόξευση της
ζήτησης και ακολούθως και των
κρατήσεων, με την Κύπρο και
συγκεκριμένα την Πάφο, να βρί-
σκεται στο τοπ 10 των προορι-
σμών με τη μεγαλύτερη ζήτηση.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα πτή-
σεων της Hermes Airports, την
1η εβδομάδα Μαρτίου οι πτήσεις
από Ηνωμένο Βασίλειο για το αε-
ροδρόμιο Λάρνακας ανέρχονται
στις 33 ενώ για το αεροδρόμιο
Πάφου, 42, με τον αριθμό να δι-
πλασιάζεται και να φτάνει στις
87 μέχρι τις αρχές Απριλίου. 

<<<<<<

Κατά μέσο όρο τον
Απρίλιο θα πραγματο-
ποιούνται 520 αφίξεις
την εβδομάδα και στα
δύο αεροδρόμια Λάρ-
νακας και Πάφου.

Οι χώρες με τις περισσότερες πτήσεις
Διπλασιάζονται οι πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων αναμένεται να κυμανθεί γύρω στις 870.000.

Ενισχύουν τις πτήσεις τους
στην Ελλάδα οι ξένες αεροπορικές
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Tη διασυνδεσιμότητά τους με την
Ελλάδα και τις προσφερόμενες
θέσεις προς ελληνικούς προορι-
σμούς ενισχύουν ολοένα και πε-
ρισσότερες ξένες αεροπορικές
εταιρείες που εκτιμούν ότι κατά
τη φετινή χρονιά ο τουρισμός θα
επιστρέψει στα επίπεδα του 2019,
οπότε η πανδημία δεν είχε εκδη-
λωθεί. Ηδη, εξάλλου, σύμφωνα
με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού
οργανισμού για την ασφάλεια της
αεροναυτιλίας (Eurocontrol), μέχρι
και τις 20 Μαρτίου η πτητική δρα-

στηριότητα θα διαμορφωθεί στο
90%, σε σχέση με το 2019. Για
την επόμενη θερινή περίοδο, οι
αερομεταφορείς επαναφέρουν
δρομολόγια που είχαν αναστείλει
λόγω της πανδημίας ή ενισχύουν
τη συχνότητα των πτήσεών τους,
ενώ ενδεικτικά της προσδοκώ-
μενης ζήτησης είναι όσα ανέφερε,
πρόσφατα, ο διευθύνων σύμβου-
λος της Air France-KLM, Ben
Smith, περιγράφοντας την περυ-
σινή ανάκαμψη της ζήτησης μετά
την άρση των περιορισμών. «Οταν
η αγορά άνοιξε, δεν καταφέραμε
να βάλουμε αρκετά αεροπλάνα

προς την Ελλάδα. Ολη η Γαλλία
επιθυμούσε να επισκεφθεί τη χώ-
ρα», σημείωσε χαρακτηριστικά
στους Financial Times.

Με αυτά τα δεδομένα, η Air
Canada επαναφέρει φέτος αρκε-
τούς μήνες νωρίτερα, σε σχέση
με πέρυσι, τα δρομολόγιά της από
και προς την Ελλάδα. Από τον
Απρίλιο, δηλαδή, θα συνδέει απευ-
θείας το Μόντρεαλ με την Αθήνα
με δύο πτήσεις ανά εβδομάδα, οι
οποίες θα αυξηθούν σε πέντε τον
Μάιο, ενώ από τον Ιούνιο και κατά
τους θερινούς μήνες θα εκτελεί
καθημερινά μία πτήση. Από τις

7 Μαρτίου επανέρχεται και η σύν-
δεση, μέσω 14 απευθείας πτήσεων
την υψηλή περίοδο, οκτώ αμερι-
κανικών αεροδρομίων με το
«Ελευθέριος Βενιζέλος», που πε-
ριορίζεται μόνο με το Newark τον
υπόλοιπο χρόνο. 

Τη χωρητικότητά τους προς
την Ελλάδα ενισχύoυν και οι χα-
μηλού κόστους αεροπορικές
Ryanair και Easyjet, ενώ η βρε-
τανική Jet2, για πρώτη φορά, θα
συνδέει το Μάντσεστερ με την
Αθήνα κάθε Πέμπτη και Κυριακή
από την 1η Μαΐου μέχρι και τις
30 Οκτωβρίου. 

H ισπανική Volotea τριπλα-
σιάζει, σε 560.000 φέτος, σε σχέση
με πέρυσι τις προσφερόμενες θέ-
σεις, ενώ θα συνδέει φέτος την
Αθήνα με 14 προορισμούς (Λυών,
Μασσαλία, Στρασβούργο, Μπάρι,
Γένοβα, Βενετία, Βερόνα, Κρήτη,
Μύκονο, Σαντορίνη, Ντουμπρόβ-
νικ), από τους οποίους τρεις
(Μπιλμπάο, Μπορντό και Νάντη)
είναι καινούργιοι. 

Αντίστοιχα και η Aegean ενι-
σχύει τη διασυνδεσιμότητα και
το εύρος του δικτύου της, όπως
και τις προσφερόμενες θέσεις, οι
οποίες ενδέχεται κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες να ξεπεράσουν
τα επίπεδα του 2019. Η αεροπο-
ρική επαναφέρει και πτήσεις στο
δίκτυο εξωτερικού, όπως αυτές
μεταξύ Αθήνας και Ζάγκρεμπ που
θα πραγματοποιούνται δύο φορές
την εβδομάδα από τα μέσα Ιου-
νίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Επί-
σης, από τον Μάιο θα επανασυν-
δέσει την Αθήνα με το Μαυρο-
βούνιο, από τον Ιούνιο θα πραγ-
ματοποιεί τακτικές πτήσεις από
το Ηράκλειο και τη Ρόδο προς και
από το Βελιγράδι, αλλά και από
τη Θεσσαλονίκη προς και από το
Ντουμπρόβνικ. 

Οσον αφορά την επιβατική κί-
νηση στα ελληνικά αεροδρόμια,
κατά τον φετινό Ιανουάριο ενι-
σχύθηκε έναντι του 2021 κατά
223%, σε 1,25 εκατ. άτομα, σύμ-
φωνα με τα προσωρινά στοιχεία
της ΥΠΑ. Παραμένει, όμως, μει-
ωμένη σε ποσοστό 41,5% συγ-
κριτικά με το 2019, οπότε είχαν
διακινηθεί από τους ελληνικούς
αερολιμένες 2.135.674 επιβάτες. 

<<<<<<

Ποιες αυξάνουν τη 
συχνότητα των πτήσε-
ων και τη χωρητικότη-
τα, ποιοι νέοι προορι-
σμοί προστίθενται.

Η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον φετινό Ιανουάριο
ενισχύθηκε έναντι του 2021 κατά 223%, σε 1,25 εκατ. άτομα, σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία της ΥΠΑ.

Πολλαπλασιάζονται
οι ευοίωνες ενδείξεις
για τον τουρισμό 
Προάγγελο μιας καλής χρονιάς
για τον ελληνικό τουρισμό απο-
τελούν τα στοιχεία που φτάνουν
από τους τουριστικούς φορείς
διεθνώς. Οπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο υπουργός Τουρι-
σμού Βασίλης Κικίλιας, η Ελλάδα
βρίσκεται μέσα στους τρεις πρώ-
τους προορισμούς παγκοσμίως
για τους Βορειοευρωπαίους από
την Accor, ένα από τα μεγαλύ-
τερα τουριστικά και ξενοδοχει-
ακά brands στον κόσμο. Την ίδια
ώρα, η Κρήτη και η Ρόδος είναι
ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους
προορισμούς στον κόσμο για το
2022, με βάση το booking. Επι-
πλέον καταγράφεται αύξηση 22%
από την αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου στις κρατήσεις του Ια-
νουαρίου και διαφαίνεται αύξηση
28% σε σχέση με το 2019 για το
καλοκαίρι του 2022 από το Ηνω-
μένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει
δηλώσει ο κ. Κικίλιας, τον Ια-
νουάριο οι ελληνικοί προορισμοί
κατέγραψαν συνολικά αύξηση
30% στις προκρατήσεις σε σχέση
με το 2019, που ήταν η χρονιά-
ρεκόρ για τη χώρα μας, τόσο για
τους ταξιδιώτες όσο και για τα
έσοδα.

«Ανοίγουμε 1η Μαρτίου με
άνοδο της αγοράς των ταξιδιωτών
από τις σκανδιναβικές χώρες και
τη Γαλλία, με 14 απευθείας πτή-
σεις την ημέρα από την Αμερική,
ξεκινώντας από τις 7 Μαρτίου,
όπως ανακοίνωσα μαζί με τον
πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, ενώ στις 2 Απριλίου έχουμε

την πρώτη απευθείας πτήση Κα-
ναδάς - Αθήνα», δήλωσε χθες ο
κ. Κικίλιας. «Η χώρα έρχεται να
πιστωθεί το ότι είναι ασφαλής
προορισμός και η δουλειά που
κάναμε στην αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, ειδικά στα πρώτα
στάδια, έρχεται να πιστωθεί στο
brand της Ελλάδας», είπε.

Συνέδρια
Σημείωσε ακόμη ότι στην συ-

νεδρίαση της η Επιτροπή άλλαξε

προς το καλύτερο σε ό,τι έχει να
κάνει με το τουριστικό προϊόν
τα πρωτόκολλα για τα συνέδρια.
Αποφάσισε 100% πληρότητα στις
αίθουσες εμβολιασμένων πολι-
τών στα συνέδρια και στα εκθε-
σιακά κέντρα. 

Δίνει επίσης τη δυνατότητα
να μη γίνονται υποχρεωτικά με
live streaming, αλλά διά ζώσης
πλέον τα συνέδρια, ενώ θα επι-
τρέπεται η διανομή έντυπου και
συνεδριακού υλικού. Οπως σχο-
λίασε, «είναι μεγάλη υπόθεση
αυτή για τον συνεδριακό τουρι-
σμό, αλλά και για τα ξενοδοχεία
12μηνης λειτουργίας».

<<<<<<

Accor: Η Ελλάδα βρί-
σκεται μέσα στους
τρεις πρώτους προ-
ορισμούς παγκοσμίως
για τους Βορειοευρω-
παίους.
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Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κινήσεις ενίσχυσης του ΕΣΤΙΑ κάνει
το υπουργείο Οικονομικών, αφού,
αν και η πρόθεση για συμμετοχή
των πολιτών ήταν μέτρια, ο αριθμός
των εγκρίσεων ήταν αρκετά πιο
κάτω από τις προσδοκίες. Την Πα-
ρασκευή ο υπουργός Οικονομικών
μετά και τη συνάντηση που είχε
με τον Σύνδεσμο Τραπεζών και την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απο-
φάσισαν να δώσουν ώθηση στο
Σχέδιο, εξετάζοντας αιτήσεις δα-
νειοληπτών που απορρίφθηκαν αρ-
χικώς, με λιγότερο «αυστηρή ματιά».

Αποφασίστηκε όπως για περίπου
1.000 αιτήσεις δανειοληπτών, που
προέκυψαν από τη μη αποδοχή της
αίτησής τους στο Σχέδιο, αλλάξει
η διαδικασία και να επιτραπεί να
εξεταστούν πιο γρήγορα και πιο
ευέλικτα. Την ίδια ώρα, αναφορικά
με το θέμα που το υπουργείο είχε
προβάλει προ ημερών, για ύπαρξη
αριθμού συμπληρωμένων αιτήσεων
που κακώς δεν εντάχθηκαν στο
Σχέδιο από «πρόχειρους» τραπεζι-
κούς χειρισμούς, οι τράπεζες συμ-
φώνησαν να επανεξετάσουν τις αι-
τήσεις τις οποίες το υπουργείο θε-
ωρεί ότι βρίσκονται σε αυτή την
περίμετρο των δανείων. Ο αριθμός
αυτών των αιτήσεων που συνδέ-
ονται με προβληματικά δάνεια ανέρ-
χονται σε 100. Αναλυτικότερα, δια-
πιστώθηκε ότι γι’ αριθμό δανείων
προηγήθηκε αναδιάρθρωση με
όρους που αρχικά απαιτούσαν την

καταβολή χαμηλής δόσης, η οποία
δεν κάλυπτε τόκους και δόση κε-
φαλαίου και η οποία αυξήθηκε μετά
τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Συνεπώς
τα δάνεια αυτά αρχικά κατατάχθη-
καν ως εξυπηρετούμενα και δεν εν-
τάχθηκαν στο σχέδιο. Λόγω του ότι
η αναδιάρθρωση ήταν «υποτυπώ-
δης» και προνοούσε την καταβολή
χαμηλής δόσης κατά τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2017, η δυνατότητα ουσια-
στικής εξυπηρέτησης των δανείων
δεν διαφαινόταν κατά την ημερο-
μηνία αυτή, σύμφωνα με το υπουρ-
γείο. Αυτό καταδεικνύεται και από
το γεγονός ότι, όταν στη συνέχεια
οι δόσεις του δανείου αυξήθηκαν,
αυτό κατέστη μη εξυπηρετούμενο,
πληρώντας το κριτήριο της μη εξυ-
πηρετούμενης πιστωτικής διευκό-
λυνσης κατά τις 30 Ιουνίου 2019.

Σημαντική απόφαση προέκυψε
ωστόσο και σχετικά με δανειολήπτες

οι οποίοι θα μπορούσαν μεν να
μπουν στο ΕΣΤΙΑ, αλλά κρίθηκαν
μη βιώσιμοι. Γι’ αυτούς τους 759
δανειολήπτες, το υπουργείο συμ-
φώνησε με τις τράπεζες να μην
προχωρήσουν σε εξώσεις ή πλει-
στηριασμούς των ακινήτων τους,
αλλά να παγώσουν τις όποιες δια-
δικασίες. Όπως σχεδιάζει το υπουρ-
γείο, αυτοί θα μπορέσουν να μπουν
σε πρόγραμμα της ΚΕΔΙΠΕΣ, όταν
μετεξελιχθεί σε «κακή τράπεζα»
που θα προϋποθέτει την πληρωμή
ενοικίου έναντι δόσης. Το ενοίκιο
έναντι δόσης όπως ονομάζεται σε
άλλες χώρες που εφαρμόστηκε,
δίνει τη δυνατότητα σε δανειολή-
πτες αντί της δόσης που είχαν συμ-
φωνήσει με την τράπεζα και δεν
κατάφεραν να καταβάλουν, να δί-
νουν για συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα πολύ μικρότερη δόση σε χα-
ρακτήρα ενοικίου. Όταν λήξει εκεί-

νη η περίοδος, θα είναι ο πρώτος
που θα έχει το δικαίωμα είτε να
προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του
δανείου του, είτε να αγοράσει το
ακίνητο.

Απογοητευτικά ποσοστά
Ο στόχος των 10.000 επιλέξιμων

του ΕΣΤΙΑ, όταν είχε ανακοινωθεί
αποδείχτηκε εκτός πραγματικότη-
τας. Σύμφωνα με αποτελέσματα του
ΕΣΤΙΑ, γι’ αυτό άλλωστε και θέλει
το υπουργείο να «σπρώξει» τη δια-
δικασία να μπουν έστω και λίγοι πε-
ρισσότεροι δανειολήπτες, δείχνουν
πως στο ΕΣΤΙΑ έχουν ενταχθεί μόνο
802. Σύμφωνα με επίσημη θέση του
υπουργείου όταν αποκαλύφθηκαν
τα αποτελέσματα συμμετοχής του
ΕΣΤΙΑ, η χαμηλότερη από την εκτι-
μώμενη συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην
απροθυμία ενός σημαντικού αριθμού

δανειοληπτών να προβούν σε απο-
κάλυψη των εισοδηματικών και πε-
ριουσιακών τους στοιχείων. Η υπο-
βολή αιτήσεων στο Σχέδιο Εστία
διήρκησε μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου –
31 Δεκεμβρίου 2019 και εκ νέου με-
ταξύ 1 – 15 Ιουνίου 2020, ενώ η διο-
ρία προσκόμισης δικαιολογητικών
για την πλήρη συμπλήρωση των αι-
τήσεων παρατάθηκε δύο φορές, με
τελική ημερομηνία τις 31 Ιουλίου
2020. Συνολικά στο Σχέδιο Εστία
υποβλήθηκαν 6.393 αιτήσεις. Από
αυτές το 30% των αιτήσεων παρέ-
μειναν ημιτελείς, παρά τις επανει-
λημμένες παρατάσεις που δόθηκαν,
ενώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε
από τους αιτητές. Συνεπώς, υπο-
βλήθηκαν 4.374 πλήρως συμπλη-
ρωμένες αιτήσεις (69%). Από τις
4.374 πλήρως συμπληρωμένες αι-
τήσεις είχαν εγκριθεί μέχρι τον Ιού-
λιο του 2021 802 αιτήσεις ή το 18%.

Συνολικά το 62% των συμπληρω-
μένων αιτήσεων (2.697 αιτήσεις)
έχουν απορριφθεί, ενώ 17% (ή 759
αιτήσεις) κατατάσσονται ως μη βιώ-
σιμα δάνεια. Περίπου 2% των αιτή-
σεων βρίσκονταν υπό αξιολόγηση,
ωστόσο αυτό το 2% ακόμα και όλες
να ήταν επιλέξιμες, δεν θα άλλαζαν
πολύ τα αποτελέσματα των 802 δα-
νειοληπτών. Βάσει εκτιμήσεων του
υπουργείου, οι 802 εγκεκριμένες
αιτήσεις αντιστοιχούν σε ποσό μη
εξυπηρετούμενων δανείων ύψους
περίπου 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα
με τους λόγους για τους οποίους
απορρίφθηκαν οι αιτήσεις διαφά-
νηκε κατά τον έλεγχο ότι σημαντικός
αριθμός αιτήσεων παρουσίαζαν ελ-
λιπή στοιχεία ή παραστατικά (28%
απορρίψεων) και συνεπώς παρέμει-
ναν κι αυτές ημιτελείς (παρόλο που
ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοι-
χεία δεν προσκομίστηκαν). «Η υπέρ-
βαση εισοδηματικών και περιου-
σιακών κριτηρίων αποτελεί τον κυ-
ριότερο λόγο απόρριψης (32%), γε-
γονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει,
τουλάχιστον εν μέρει, κάποια οικο-
νομική δυνατότητα εξυπηρέτησης
ή διακανονισμού των δανείων»,
σύμφωνα με το υπουργείο.

Η δεύτερη σημαντικότερη κα-
τηγορία είναι αυτή που σχετίζεται
με την κύρια κατοικία (17%) όπως
η απουσία εξακρίβωσης διαμονής
στην κατοικία, περιπλοκότητες
όπως χρήση της κατοικίας και για
επαγγελματική στέγη, ή απουσία
τίτλου ιδιοκτησίας / εναλλακτικού
εγγράφου. Ακόμη, για περίπου 3%
των απορρίψεων η αξία της κύριας
κατοικίας υπερέβαινε το κριτήριο
των €350.000. Τέλος, σημαντικός
αριθμός απορρίψεων (16%) αφο-
ρούσε δάνεια που δεν κρίθηκαν
επιλέξιμα για ένταξη στο Σχέδιο
π.χ. δεν αποτελούσαν μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια κατά τις 30/9/2017,
σύμφωνα με τους όρους του Σχε-
δίου.

Σπίθα αναθέρμανσης του ΕΣΤΙΑ
Κινήσεις ενίσχυσης του Σχεδίου, αφού ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων ήταν απογοητευτικός

<<<<<<

Σημαντική απόφαση για
759 δανειολήπτες, οι
οποίοι θα μπορούσαν να
μπουν στο ΕΣΤΙΑ, αλλά
κρίθηκαν μη βιώσιμοι. Ο στόχος των 10.000 επιλέξιμων του ΕΣΤΙΑ, όταν είχε ανακοινωθεί, αποδείχτηκε πως ήταν εκτός πραγματικότητας.

Ενδοτραπεζικά
σχέδια και όροι
Επειδή οι αιτήσεις των δανειολη-
πτών έγιναν μέσω τραπεζών, οι
τράπεζες προχώρησαν σε δικά
τους «ενδοτραπεζικά Σχέδια
ΕΣΤΙΑ». Οι αυστηροί όροι του κρά-
τους που τέθηκαν εξ αρχής –και
καλώς τέθηκαν αφού πληρώνει ο
φορολογούμενος μέρος δανείου
όσων συμμετέχουν– οι τράπεζες
«μαλάκωσαν» και υπάρχουν αρ-
κετές περιπτώσεις που έκαναν
αναδιαρθρώσεις «τύπου ΕΣΤΙΑ».
Δηλαδή, αντί για το 1/3 της δόσης
να το δίνει το κράτος και τα 2/3 ο
δανειολήπτης σ’ ένα δάνειο που
ήδη θα το είχαν «κουρέψει», οι
τράπεζες αποφάσισαν να διαγρά-
ψουν αυτό το 1/3 του δανείου για
δανειολήπτες που για λίγο δεν κα-
τάφεραν να μπουν στο ΕΣΤΙΑ. 
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Από τις ελκυστικότερες πόλεις 
στην Ευρώπη για ξένους επεν-
δυτές ακινήτων είναι η Αθήνα, 
γεγονός που δικαιολογεί και 
τον όγκο των αγοραπωλησιών 
τα τελευταία χρόνια, με πρω-
ταγωνιστές αγοραστές από το 
εξωτερικό. Σε σχετική έρευνα η 
επενδυτική εταιρεία ProfitLevel 
αναφέρει ότι η Αθήνα αποτελεί 
τη δεύτερη καλύτερη αγορά για 
έναν επενδυτή, καθώς με βάση 
το επίπεδο των τιμών πώλη-
σης κατοικιών και των προσδο-
κώμενων εσόδων από ενοίκια, 
απαιτούνται μόλις 17,66 χρόνια 
για να αποσβεστεί το ύψος της 
αρχικής επένδυσης. Στην πρώ-
τη θέση με μικρή διαφορά (17 
έτη) κατατάσσεται η πόλη της 
Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ 
ακολουθούν η Μασσαλία με 
21,78 χρόνια απόσβεσης και η 
Βαρκελώνη με 22,5 χρόνια. Η 
δε Κρήτη (Ηράκλειο) βρίσκεται 
στην έκτη θέση της σχετικής 
λίστας με 23,37 χρόνια έως ότου 
αποσβεστεί το αρχικό κεφάλαιο 
της επένδυσης.

Στον αντίποδα, πόλεις στην 
Κεντρική Ευρώπη αποτελούν 
πλέον λιγότερο ελκυστικούς 
προορισμούς, λόγω της μεγάλης 
αύξησης των τιμών πώλησης 
κατοικιών τα τελευταία χρόνια. 
Ενας επενδυτής που τοποθετεί-
ται στη Βαρσοβία της Πολωνίας 
θα χρειαστεί σχεδόν 31 χρόνια 
για να αποσβέσει τα κεφάλαιά 
του, ενώ στην Πράγα 35,46 χρό-
νια και στο Ντουμπρόβνικ της 
Κροατίας 42,38 χρόνια. Είναι κι 
αυτός ένας λόγος για τον οποίο, 
εσχάτως, η ελληνική αγορά ακι-
νήτων έχει αρχίσει να προσελ-
κύει πιο «ώριμους» επενδυτές, 
δηλαδή ανθρώπους που δεν 
λειτουργούν κερδοσκοπικά, 
με στόχο το γρήγορο κέρδος, 
αλλά έχουν πιο μακροπρόθε-
σμο ορίζοντα.

Ασφαλώς, στην εξέλιξη αυ-
τή έχει συμβάλει και η σημα-
ντική αύξηση των ενοικίων, 
ιδίως από το 2017 και μετά, 
μια εξέλιξη η οποία δεν έδειξε 
σημάδια ιδιαίτερης διόρθωσης 

την τελευταία διετία, παρά τη 
μεσολάβηση της πανδημίας. 
Σήμερα, με βάση τα στοιχεία 
του δικτύου ηλεκτρονικών αγ-
γελιών Spitogatos.gr, το μέσο 
ζητούμενο ενοίκιο στην Αττική 
διαμορφώνεται σε 8 ευρώ/τ.μ., 
ενώ στο κέντρο της Αθήνας εί-
ναι ακόμα υψηλότερο, καθώς 
αγγίζει τα 8,8 ευρώ/τ.μ. Αντί-
στοιχα, σε σχετική έκθεσή της 
το προηγούμενο φθινόπωρο, 
η RE/MAX Ελλάς ανέφερε ότι 
η ετήσια αύξηση των ενοικί-
ων στο κέντρο της Αθήνας δι-
αμορφώθηκε σε 11,6% κατά 
μέσον όρο. Συνολικά, από το 
2017 μέχρι σήμερα υπολογί-
ζεται ότι τα ενοίκια σε πολλές 

δημοφιλείς περιοχές της Αττι-
κής έχουν καταγράψει αύξηση 
της τάξεως του 50%.

Με δεδομένο ότι οι τιμές πώ-
λησης κατοικιών παραμένουν 
σε επίπεδο της τάξεως του 20%-
30% χαμηλότερο, συγκριτικά 
με το απόγειό τους, πριν από 
την οικονομική κρίση της τε-
λευταίας δεκαετίας, είναι σαφές 
ότι πολλοί ξένοι επενδυτές δια-
πιστώνουν ότι η ελληνική αγο-
ρά ακινήτων προσφέρει σημα-
ντικές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, με βάση τα στοιχεία της 
ΤτΕ, κατά το φετινό εννιάμη-
νο καταγράφηκαν εισροές κε-
φαλαίων από το εξωτερικό για 
την αγορά ακινήτων συνολι-
κού ύψους 797,2 εκατ. ευρώ, 
έναντι 592 εκατ. ευρώ κατά το 
αντίστοιχο διάστημα του 2020. 
Πρόκειται για αύξηση της τάξε-
ως του 34,7% σε ετήσια βάση, 
έναντι μείωσης κατά 42,5% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
Το 2019 οι εισροές κεφαλαίων 
από το εξωτερικό με σκοπό την 
απόκτηση ακινήτων είχαν δι-
αμορφωθεί σε 1,45 δισ. ευρώ, 

αποτελώντας διαχρονικό υψη-
λό. Αν δεν είχε μεσολαβήσει 
η πανδημία εκτιμάται ότι το 
μέγεθος αυτό θα συνέχιζε να 
αυξάνεται.

Για το τρέχον έτος αναμέ-
νεται περαιτέρω ενίσχυση του 
«κύματος» των ξένων επενδυ-
τών, καθώς προβλέπεται ταχύ-
τερη ανάκαμψη και του προ-
γράμματος χορήγησης αδειών 
παραμονής «χρυσή βίζα» σε πο-
λίτες εκτός Ε.Ε. Το 2021 κατα-
γράφηκε αύξηση κατά 10,3%, 
καθώς εκδόθηκαν 1.035 νέες 
άδειες, από 938 το 2020. Ως εκ 
τούτου, τα κεφάλαια που το-
ποθετήθηκαν στην ελληνική 
αγορά ακινήτων για τον σκοπό 
αυτό υπολογίζονται σε τουλάχι-
στον 258,7 εκατ. ευρώ. Με βά-
ση τα τελευταία στοιχεία, από 
την έναρξη του προγράμματος 
το 2014, μέχρι και το τέλος του 
2021, έχουν χορηγηθεί συνολι-
κά 9.610 άδειες παραμονής σε 
μεμονωμένους επενδυτές και 
συνολικά 28.767 άδειες, υπο-
λογίζοντας και τα μέλη των οι-
κογενειών τους. 

Εως το τέλος Μαρτίου θα εξοφλή-
σει το υπόλοιπο του δανείου της 
προς το ∆ΝΤ η Ελλάδα, είπε ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, στο Reuters. 
Aυτό σημαίνει ότι θα κλείσει 
δύο χρόνια νωρίτερα από τον 
αρχικό προγραμματισμό αυτό το 
κεφάλαιο που έχει ταυτιστεί με 
τη μνημονιακή περίοδο.

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας στη 
συνέντευξή του προανήγγειλε 
επιστροφή της χώρας σε πρω-
τογενή πλεονάσματα από τον 
επόμενο χρόνο.

«Η Ελλάδα υπέβαλε επισήμως 
αίτημα για την πλήρη εξόφληση 
του υπολοίπου των δανείων της 
προς το ∆ΝΤ. Η σχετική διαδικα-
σία ξεκίνησε και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτί-
ου», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών δεν 
αναφέρθηκε στην παράλληλη 
πρόωρη εξόφληση των διμερών 
δανείων προς τις χώρες της Ευ-
ρωζώνης, λήξης 2022-2023 και 
συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, 
που επίσης επεδίωκε η Αθήνα. 
Για την πρόθεση της κυβέρνη-
σης να προχωρήσει στις δύο 
προεξοφλήσεις, το Eurogroup 
του ∆εκεμβρίου είχε εκφράσει 
την ικανοποίησή του.

Σε κάθε περίπτωση, για τις 
προεξοφλήσεις απαιτείται η 
έγκριση του ESM, καθώς και 
των κρατών-μελών. Ο υπουρ-
γός Οικονομικών συζήτησε το 
θέμα με τον Γερμανό ομόλογό 
του Κρίστιαν Λίντνερ την πε-
ρασμένη εβδομάδα σε τηλεδι-
άσκεψη, όπως μετέδωσε ο ίδιος.

Το υπόλοιπο των δανείων 
προς το ∆ΝΤ, 1,7 δισ. ευρώ, εί-
ναι ό,τι έμεινε ανεξόφλητο σε 
ένα σύνολο περίπου 28 δισ. ευ-
ρώ που έλαβε η Ελλάδα μεταξύ 
2010 και 2014. Είχαν προηγηθεί 
άλλες δύο προεξοφλήσεις.

Το όφελος για την Ελλάδα, 
σύμφωνα με υπολογισμούς του 
Ο∆∆ΗΧ, θα είναι περίπου 35-
40 εκατ. ευρώ από την προεξό-
φληση των δανείων του ∆ΝΤ. 
Θα εξοφληθεί κάνοντας χρήση 

του «μαξιλαριού» και θα αποφύ-
γει έτσι να προσφύγει στις αγο-
ρές για τα εν λόγω ποσά, σε μια 
περίοδο υψηλής αβεβαιότητας.

Σχετικώς με τον στόχο επι-
στροφής στα πρωτογενή πλεο-
νάσματα, ο κ. Σταϊκούρας είπε 
ότι παρά τις αυξανόμενες δα-
πάνες λόγω κορωνοϊού, η Ελ-
λάδα εφάρμοσε μια «συνετή και 
υπεύθυνη δημοσιονομική πολι-
τική και μια διορατική εκδοτική 
στρατηγική».

Η ισχυρότερη ανάπτυξη και 
τα αυξημένα έσοδα του προϋπο-
λογισμού, είπε, θα επιτρέψουν 
στη χώρα να επιστρέψει σε πρω-
τογενή πλεονάσματα από τον 
επόμενο χρόνο. «Σε ό,τι αφορά 
το 2023 και μετά, μετατοπιζό-
μαστε προς την επίτευξη ρεα-
λιστικών πρωτογενών πλεονα-
σμάτων», ανέφερε. Σύμφωνα με 
το πρακτορείο, αυτό αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα, καθώς η 
Ελλάδα επιδιώκει να επιστρέ-
ψει στην επενδυτική βαθμίδα 
το 2023.

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας είπε 
ότι η Ελλάδα έχει θέσει στους 
εταίρους της το θέμα της εξόδου 
από την ενισχυμένη εποπτεία, 
κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει 
τον Αύγουστο.

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Εως τα τέλη Μαρτίου
η πλήρης εξόφληση
των δανείων του ΔΝΤ

Σε μόλις 17,6 χρόνια η απόσβεση
της αγοράς ακινήτου στην Αθήνα
Από τα έσοδα των ενοικίων – Μία από τις πιο ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη

Από το 2017 μέχρι 
σήμερα τα ενοίκια
σε πολλές δημοφιλείς 
περιοχές της Αττικής 
έχουν αυξηθεί
κατά 50%.

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Η εξόφληση του ∆ΝΤ γίνεται δύο 
χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό 
προγραμματισμό.

Α
.P

.

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν τα 
ηλεκτρονικά φαρμακεία και τη 
δεύτερη χρονιά της πανδημίας, 
καθώς το 2021 ο τζίρος τους αυ-
ξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση 
με το 2020, φτάνοντας στα 241 
εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ. Η εκτίμηση της 
αξίας του κλάδου βασίζεται στο 
δείγμα του eRetail Audit, της μέ-
τρησης πωλήσεων σε πραγματι-
κό χρόνο που έχει αναπτύξει η 
Convert Group, το οποίο περι-
λαμβάνει 92 ηλεκτρονικά φαρ-
μακεία, τα οποία δημιουργούν 
το 66% του συνολικού τζίρου 
της αγοράς, από τα 303 που λει-
τουργούν αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και 
στην περίπτωση των ηλεκτρονι-
κών φαρμακείων τα στοιχεία της 
Convert Group δείχνουν ισχυ-
ροποίηση των μεγάλων και αύ-
ξηση της συγκέντρωσης στον 
κλάδο. Συγκεκριμένα διαφαίνε-
ται ξεκάθαρα η διαρκής ισχυ-
ροποίηση των 12 μεγάλων ηλε-
κτρονικών φαρμακείων και του 
Skroutz Marketplace, μέσω του 
οποίου πωλούνται παραφάρμα-
κα, τα οποία γνώρισαν αύξηση 
34% στην αξία των πωλήσεών 
τους συγκριτικά με το προηγού-
μενο έτος, σε σχέση με τα μικρό-
τερα, τα οποία ανταγωνίζονται με 
δυσκολία πλέον τους κολοσσούς 
του κλάδου. Ο τζίρος αυτών των 
12 ηλεκτρονικών φαρμακείων 
και του Skroutz Marketplace δι-
αμορφώθηκε σε 150 εκατ. ευρώ, 
συγκεντρώνοντας πάνω από το 
62% της αγοράς. Σημειώνεται ότι 

αυτή η ομάδα των φαρμακείων 
δέχεται πάνω από 200.000 επι-
σκέψεις τον μήνα.

Σε σύγκριση με το 2020, το 
2021 ο τζίρος ανά κατηγορία προ-
ϊόντων αυξήθηκε ως εξής: 34% σε 
προϊόντα υγείας (με τις χειρουρ-
γικές και φαρμακευτικές μάσκες 
να συγκαταλέγονται σε αυτή την 
κατηγορία), 32% σε συμπληρώ-
ματα διατροφής και βιταμίνες, 
32% σε βρεφικά και παιδικά είδη, 
21% σε προϊόντα ομορφιάς και 
προσωπικής φροντίδας, και 9% 
σε διάφορα προϊόντα. Μάλιστα, 
ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της 
αξίας των πωλήσεων προέρχεται 
από την κατηγορία των προϊό-
ντων ομορφιάς και προσωπικής 
φροντίδας (46%), οι κατηγορίες 
των προϊόντων υγείας, συμπλη-
ρωμάτων διατροφής και βιτα-
μινών, και βρεφικών και παιδι-
κών ειδών γνωρίζουν μεγαλύτερη 
ανάπτυξη συγκριτικά με το προ-
ηγούμενο έτος.

Πέρα από την ευκολία που 
προσφέρουν οι αγορές από τα 
ηλεκτρονικά φαρμακεία, καθορι-
στικό ρόλο στην περαιτέρω ανά-
πτυξή τους φέρεται να διαδραμά-
τισαν και οι μεγάλες εκπτώσεις 
στις οποίες προχωρούν. Τα προ-
ϊόντα που πωλήθηκαν διαδικτυ-
ακά διατέθηκαν με έκπτωση που 
κατά μέσον όρο διαμορφώθηκε 
σε 38,2% επί της προτεινόμενης 
λιανικής τιμής των κατασκευα-
στών. Η αξία του μέσου «καλα-
θιού» αγορών από ηλεκτρονι-
κά φαρμακεία διαμορφώθηκε σε 
43,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ.

Αύξηση 10% στον τζίρο
των ηλεκτρονικών
φαρμακείων το 2021

Ραγδαία αύξηση κατέγραψε το 
2021 το ποσοστό των κατα-
ναλωτών στην Ελλάδα που 
πραγματοποίησε αγορές μέ-
σω ∆ιαδικτύου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Eurostat, το 2021 
το 69% των χρηστών ∆ιαδι-
κτύου στην Ελλάδα πραγματο-
ποίησε τουλάχιστον μία αγορά 
ηλεκτρονικά, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό το 2020, κατά την 
πρώτη χρονιά της πανδημίας, 
ήταν 59%. 

Το ποσοστό του 69% κατα-
τάσσει την Ελλάδα στη 19η 
θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
με τα πιο υψηλά ποσοστά κα-
ταναλωτών που πραγματοποι-

ούν αγορές από το ∆ιαδίκτυο. 
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί 
ότι πλέον η Ελλάδα δεν απέχει 
πολύ από τον μέσο κοινοτικό 
όρο, καθώς το 2021 το 74% των 
χρηστών ∆ιαδικτύου στην Ε.Ε. 
έκανε τουλάχιστον μία αγορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω 
Internet. Για να αντιληφθεί κά-
ποιος τον ρόλο που έχει δια-
δραματίσει η πανδημία στη 
διείσδυση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στα ελληνικά νοικο-
κυριά, αρκεί να πούμε ότι το 
2019 το ποσοστό των χρηστών 
∆ιαδικτύου στην Ελλάδα που 
πραγματοποιούσε ηλεκτρονι-
κές αγορές ήταν 51%, ενώ το 
2016 μόλις 45%. Αξίζει να το-
νιστεί ότι το 2014 το αντίστοι-
χο ποσοστό ήταν μόλις 40% 
και αυξήθηκε σε 47% το 2015 
εξαιτίας κυρίως της επιβολής 
των capital controls.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, τα υψηλότερα ποσο-
στά καταναλωτών που πραγ-
ματοποίησαν αγορές από το 
Internet το 2021 καταγράφη-
καν στην Ολλανδία (94%), στη 
∆ανία (92%) και στη Σουηδία 
(89%). Από την άλλη, χαμηλό-
τερα ποσοστά καταγράφηκαν 
στη Ρουμανία (44%) και στη 
Βουλγαρία (42%). Μεταξύ 2016 
και 2021, οι μεγαλύτερες αυξή-

σεις στις ηλεκτρονικές αγορές 
στην Ε.Ε. καταγράφηκαν στην 
Τσεχία (+27 ποσοστιαίες μονά-
δες), στη Σλοβενία, στην Ουγ-
γαρία και στη Ρουμανία (+26 
ποσοστιαίες μονάδες), καθώς 
και στην Κροατία και στη Λι-
θουανία (+25 ποσοστιαίες μο-
νάδες).

Τι αγόρασαν οι Ελληνες
Το 76% των καταναλωτών 

στην Ελλάδα που έκαναν αγο-
ρές από το Internet, ψώνισε 
είδη ένδυσης, συμπεριλαμβα-
νομένων και αθλητικών ειδών 
ένδυσης, είδη υπόδησης και 
αξεσουάρ μόδας. Το 33% έκα-
νε παραγγελίες για έτοιμο φα-
γητό στο σπίτι – κάτι άλλωστε 
που αποδεικνύεται στην Ελλά-
δα από την αλματώδη ανάπτυ-
ξη των σχετικών πλατφορμών 
(efood, Wolt, Box και την εμφά-
νιση νέων, όπως η Rocket), το 
30% αγόρασε καλλυντικά και 
γενικώς προϊόντα ομορφιάς και 
ευεξίας, το 29% αγόρασε αθλη-
τικό εξοπλισμό (εξαιρουμένων 
των αθλητικών ενδυμάτων και 
υποδημάτων), το 25% αγόρα-
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και κινητά τηλέφωνα, το 24% 
βιβλία, επίσης ένα 24% αγόρα-
σε συμπληρώματα διατροφής 
και βιταμίνες, το 20% αγόρα-
σε καταναλωτικά τεχνολογικά 
προϊόντα και οικιακές συσκευ-
ές. Σε ποσοστό επίσης 20% οι 
καταναλωτές στην Ελλάδα «κα-
τέβασαν» μέσω ∆ιαδικτύου ται-
νίες και σειρές.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το 69% των χρηστών 
του Διαδικτύου 
στην Ελλάδα πραγμα-
τοποίησε πέρυσι 
τουλάχιστον μία 
αγορά ηλεκτρονικώς. 

Περισσότερες οι αγορές μέσω Ιnternet το 2021
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Τα κακά νέα για τον πληθωρισμό 
δεν με αιφνιδίασαν. Ηταν ανα-
μενόμενο, μετά την αύξηση των 
τιμών της ενέργειας που παρα-
τηρήσαμε το προηγούμενο διά-
στημα. Η ακριβότερη ενέργεια 
αύξησε το κόστος παραγωγής 
και το κόστος μεταφοράς και αυ-
τά με τη σειρά τους αύξησαν τις 
τιμές των αγαθών. Παρά την «τέ-
λεια νομισματική καταιγίδα» του 
Ιανουαρίου, εξακολουθώ να πι-
στεύω πως ένα μεγάλο μέρος του 
πληθωρισμού είναι προσωρινό, 

οφείλεται δηλαδή στις ανισορρο-
πίες της προσφοράς και της ζή-
τησης που δημιουργήθηκαν από 
την κρίση της πανδημίας. Καθώς 
θα αποκαθίστανται οι αγορές και 
θα επαναλειτουργούν οι εφοδια-
στικές αλυσίδες, ο συγκυριακός 
αυτός πληθωρισμός θα τείνει να 
εξαλειφθεί κατά τους θερινούς 
μήνες. ∆υστυχώς, όμως, το σενά-
ριο αυτό είναι «πολύ καλό για να 
είναι αληθινό». Υπάρχει ένα δεύ-
τερο στοιχείο του πληθωρισμού 
που δημιουργεί ανησυχία, γιατί 
είναι δομικό και βασίζεται στις 
στρατηγικές επιλογές της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.). Αναφέ-
ρομαι στη στρατηγική επιλογή 
της «δίκαιης(;) μετάβασης» της 
Ε.Ε., δηλαδή τη δημιουργία ενός 

«καθαρού» ευρωπαϊκού χώρου 
με ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας μέχρι το 2050, με ενδιάμεσο 
σταθμό το 2030. Κανείς δεν εί-
ναι εναντίον του καθαρού περι-
βάλλοντος και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Τουναντίον. 
Θα είναι, όμως, ομαλή η μετά-
βαση αυτή, χωρίς να δημιουργεί 
πιέσεις στις τιμές; Μήπως είναι 
λάθος η επιλογή του φυσικού 
αερίου ως μοναδική μεταβατι-
κή πηγή ενέργειας; Μήπως είναι 
εσπευσμένη η «δίκαιη μετάβα-
ση»; Εχουν εξασφαλιστεί επαρ-
κείς ποσότητες φυσικού αερίου 

ώστε να καλύψουν την αυξημέ-
νη ζήτηση στο μεταβατικό διά-
στημα; Υπάρχουν οι κατάλληλες 
υποδομές αποθήκευσης; Οι απα-
ντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα 
καθορίσουν και τη μελλοντική 
πίεση των τιμών ενέργειας στο 
γενικό επίπεδο τιμών. Και εδώ, 
δεν αναμένεται αποκλιμάκωση 
εντός του καλοκαιριού. 

Τα μέτρα
Μπροστά σε μια τέτοια εξέ-

λιξη, μήπως πρέπει η κυβέρνη-
ση να πάρει οριζόντια μέτρα; 
Θεωρώ πως όχι. Κάτι τέτοιο θα 

έβαζε σε κίνδυνο τη δημοσιονο-
μική ισορροπία. Κατά τη γνώ-
μη μου πρέπει να συνεχίσει να 
προστατεύει τα ευάλωτα νοικο-
κυριά με στοχευμένες δράσεις, 
ώστε να αποτραπεί η δημιουρ-
γία νέων ενεργειακά πτωχών 
συμπολιτών μας. Παράλληλα να 
επισπεύσει τις διαδικασίες δη-
μιουργίας χώρων αποθήκευσης 
φυσικού αερίου. 

 
* Ο κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας 
είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, πρόεδρος του Δ.Σ.
και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ.

Α Π Ο Ψ Η

Συγκυριακές εν μέρει οι ανατιμήσεις στα αγαθά
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ*

Mάρτιο και Απρίλιο θα μπουν 
στο τραπέζι της κυβέρνησης τα 
νέα δεδομένα για την ανάπτυ-
ξη, τις τιμές της ενέργειας και 
τον πληθωρισμό, προκειμένου 
να αποφασιστούν τα δημοσιο-
νομικά περιθώρια για περαιτέ-
ρω στήριξη των νοικοκυριών 
από την ακρίβεια.

Τα παραπάνω διεμήνυσε αξι-
ωματούχος του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης, 
ξεκαθαρίζοντας ότι τα όποια 
μέτρα δεν θα είναι οριζόντια, 
αλλά στοχευμένα στους κοι-
νωνικά ευάλωτους, σύμφωνα 
με όσα είπε και ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από 
κει και πέρα, η κυβέρνηση πο-
ντάρει στην ανάκαμψη για την 
ανακούφιση των νοικοκυριών.

«Η οικονομία δεν πρέπει να 
μπει σε τρένο πληθωριστικών 
προσδοκιών», τόνισε. «Θέλουμε 
να παρέμβουμε στοχευμένα και 
να βοηθήσουμε τους κοινωνι-
κά ευάλωτους. Από κει και πέ-

ρα η ανάπτυξη θα ελαφρύνει 
την πίεση».

Ο αξιωματούχος επιβεβαίω-
σε τις πληροφορίες που υπήρ-
χαν το περασμένο διάστημα, 
μετά την άνοδο των επιτοκίων 
δανεισμού, ότι η κυβέρνηση 
δεν είναι διατεθειμένη να θέσει 
σε κίνδυνο τη δημοσιονομική 
σταθερότητα. Ξεκαθάρισε ότι ο 
προϋπολογισμός θα εκτελεσθεί 
με το πρωτογενές έλλειμμα που 
προβλέπεται, 1,4% του ΑΕΠ.

Είπε, όμως, ότι θα εξετα-
σθούν ενδεχόμενα περιθώρια 
παρεμβάσεων, αφού πρώτα λη-
φθεί υπόψη το ΑΕΠ του 2018 
(που θα γνωστοποιηθεί στις 4 
Μαρτίου) και καταρτισθεί το 
νέο πρόγραμμα σταθερότητας 
της χώρας, τον Απρίλιο, βάσει 
ενός νέου μακροοικονομικού 
σεναρίου, με παραδοχές για 
υψηλότερο πληθωρισμό (σύμ-
φωνα με την Κομισιόν 3,1%). 

Τουρισμός και Ουκρανικό
Εως τον Απρίλιο θα είναι 

σαφέστερη και η εικόνα για 

τον τουρισμό, που εκτιμάται 
ήδη ότι θα κινηθεί καλύτερα 
από την εκτίμηση του προϋ-
πολογισμού για έσοδα στο 80% 
του 2019. 

Τέλος, θα έχει πιθανώς στα-
θεροποιηθεί και το διεθνές πε-
ριβάλλον, ειδικότερα οι εξε-
λίξεις στην Ουκρανία, που 
επηρεάζουν τις τιμές του φυ-
σικού αερίου. Για κάθε 10 ευρώ 
αύξησης της τιμής του φυσι-
κού αερίου, σημείωσε, μειώνε-
ται το ΑΕΠ κατά 600 εκατ. ευ-

ρώ. Σε ακραίο σενάριο κρίσης 
στην Ουκρανία θα πληγεί και 
ο τουρισμός.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με 
τον ίδιο, θα σταθμίσει επίσης 
το γεγονός ότι οι πόροι του τα-
μείου ενεργειακής μετάβασης 
ίσως να μην αποδειχθούν αρ-
κετοί για να συνεχιστεί η στή-
ριξη της τιμής του ρεύματος. 

Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει να υπάρχει ένα περιθώ-
ριο στήριξης από τον προϋπο-
λογισμό. «Οι τιμές του ηλεκτρι-
σμού από μόνες τους μπορεί να 
καταβροχθίσουν τον δημοσι-
ονομικό χώρο», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.

Τον Ιανουάριο, τα φορολογι-
κά έσοδα του προϋπολογισμού 
υστέρησαν κατά 224 εκατ. ευ-
ρώ έναντι του στόχου, αλλά 
σύμφωνα με τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο 
Σκυλακάκη, αν δεν είχαν ανα-
βληθεί οι καταβολές ΦΠΑ και 
άλλων φόρων για τις 4 Φεβρου-
αρίου, θα είχαν ξεπεράσει τον 
στόχο κατά 100 εκατ. ευρώ.

Πάνω από δύο μέσους μισθούς 
χάνουν τα ελληνικά νοικοκυριά 
με την αύξηση του κόστους ζω-
ής που επιφέρει η εκτίναξη των 
τιμών στα ύψη. Η μηνιαία επιβά-
ρυνση πλέον για μια οικογένεια 
με δύο ανήλικα παιδιά που μένει 
σε ενοικιασμένο σπίτι υπολογίζε-
ται σε περίπου 183 ευρώ και αυ-
τό με συντηρητικές εκτιμήσεις 
σε ό,τι αφορά μια σειρά παραγό-
ντων, όπως για παράδειγμα το 
ύψος του ενοικίου και το κόστος 
της θέρμανσης ή τα δίδακτρα για 
εκπαιδευτικές - αθλητικές δρα-
στηριότητες των παιδιών.

Σε ετήσια βάση η αύξηση της 
μέσης μηνιαίας δαπάνης ανέρ-
χεται σε 2.196 ευρώ, ποσό που 
ισούται περίπου με το ποσό δύο 
και 1/3 μέσων μισθών (σ.σ. σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ο 
μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 
τον ∆εκέμβριο του 2020 960 ευ-
ρώ). Μόνο στην κατηγορία των 
ειδών διατροφής η επιβάρυνση 
εκτιμάται σε μηνιαία βάση σε 22 

ευρώ, σε 41 ευρώ η επιβάρυνση 
στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε 49 ευρώ 
η αύξηση του κόστους για τις με-
ταφορές με βενζινοκίνητο αυτο-
κίνητο. Σημαντική είναι επίσης η 
επιβάρυνση για την αγορά ειδών 

ένδυσης και υπόδησης, ενώ το 
επόμενο διάστημα αναμένεται 
να αυξηθεί και το κόστος για το 
φαγητό εκτός σπιτιού, καθώς ο 
κλάδος της εστίασης προειδοποι-
εί για ανατιμήσεις λόγω της με-
γάλης αύξησης του ενεργειακού 
κόστους και των πρώτων υλών.

Μάρτιο και Απρίλιο 
θα υπάρχει εικόνα 
από τα δημοσιονομικά 
περιθώρια,
ενώ ο προϋπολογισμός 
θα εκτελεσθεί
με το πρωτογενές 
έλλειμμα που 
προβλέπεται.

Η μηνιαία επιβάρυνση 
πλέον για μια οικογένεια 
με δύο ανήλικα παιδιά 
που μένει
σε ενοικιασμένο σπίτι 
υπολογίζεται 
σε περίπου 183 ευρώ.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Σε υψηλότερα επίπεδα ακόμη και 
από τις πιο απαισιόδοξες προβλέ-
ψεις «σκαρφάλωσε» ο πληθωρι-
σμός τον Ιανουάριο του 2021, κα-
θώς έσπασε το «φράγμα» του 6% 
και διαμορφώθηκε στο 6,2%, στο 
υψηλότερο επίπεδο από όταν 
προσχώρησε η Ελλάδα στη Ζώ-
νη του Ευρώ. 

Πλέον οι ανατιμήσεις δεν πε-
ριορίζονται στην ενέργεια και 
τα καύσιμα, αλλά αφορούν τα 
περισσότερα βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, αναγκαία για τη στοι-
χειώδη διαβίωση του νοικοκυ-
ριού, από τα ζυμαρικά και τις 

πατάτες έως τα ρούχα και τη 
βενζίνη.  Η μη αποκλιμάκωση 
των τιμών στην ενέργεια και τα 
καύσιμα, καθώς και το γεγονός 
ότι μέσα στον Ιανουάριο προ-
χώρησαν σε ανατιμήσεις ακόμη 
και βιομηχανίες που έως τώρα 
δεν είχαν μετακυλίσει την αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής 
στις τιμές των τελικών προϊό-
ντων, προμηνύουν συνέχιση των 
πληθωριστικών πιέσεων και τον 
Φεβρουάριο. 

Η μεγαλύτερη αύξηση τόσο 
σε ετήσια όσο και σε μηνιαία 
βάση καταγράφηκε στην τιμή 
του φυσικού αερίου, καθώς τον 
Ιανουάριο του 2022 σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 
154,8%, ενώ μέσα σε ένα μήνα, 
δηλαδή τον Ιανουάριο του 2022 
σε σύγκριση με τον ∆εκέμβριο 
του 2021 αυξήθηκε κατά 14,2%. 
Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση 

σε ετήσια βάση καταγράφηκε 
στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, 56,7%. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι 
αναφερόμενες αυξήσεις προκύ-
πτουν αφού προηγουμένως έχει 
αφαιρεθεί η επιδότηση που δίνε-
ται στα νοικοκυριά στο ηλεκτρι-
κό ρεύμα (από τον Οκτώβριο του 
2021) και στο φυσικό αέριο (από 
τον Νοέμβριο του 2021). 

Με άλλα λόγια, η αύξηση που 
θα εμφανιζόταν στα στοιχεία για 
τον δείκτη τιμών καταναλωτή 
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Σε 
ακριβό σπορ έχει μετατραπεί 
εξάλλου η μετακίνηση με αυτοκί-
νητο, με τις τιμές των καυσίμων 

να έχουν αυξηθεί κατά 21,6%. 

Η αγορά τροφίμων
Πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών 

παρατηρούνται πλέον και στα 
βασικά είδη διατροφής, κάτι που 
πλήττει όλα τα νοικοκυριά, αλλά 
κυρίως τα πιο ευάλωτα οικονομι-
κά, καθώς το μέρος της μηνιαίας 
δαπάνης που αφορά την αγορά 
τροφίμων είναι πολύ μεγαλύτε-
ρο σε σύγκριση με τα νοικοκυριά 
που ανήκουν στη μεσαία και την 
υψηλή εισοδηματική κατηγορία. 

Ετσι, αν και κατά μέσο όρο τα 
νοικοκυριά αφιερώνουν το 20% 
της μηνιαίας δαπάνης τους για 
την αγορά ειδών διατροφής (σ.σ. 

στοιχεία 2019, διότι το 2020 αυ-
ξήθηκαν λόγω lockdown υπέρ-
μετρα οι δαπάνες για είδη δια-
τροφής και μειώθηκαν πολύ για 
όλες τις άλλες δραστηριότητες), 
για τα πλέον φτωχά το αντίστοι-
χο ποσοστό είναι 32,6%. 

Πλέον σημαντικές αυξήσεις 
καταγράφονται στα λαχανικά 
(14,4%), στα φρούτα (8,4%), στις 
πατάτες (12,3%), στο ελαιόλαδο 
(15,4%), στα ψάρια (5,9%). Οι τι-
μές στις πατάτες, στα ζυμαρικά, 
στο ψωμί και τα πουλερικά, στα 
πλέον δημοφιλή δηλαδή τρόφι-
μα, βρίσκονται στα ύψη, με αυ-
ξήσεις αντιστοίχως 12,3%, 7,1%, 
5% και 4,7%.

Εσπασε το «φράγμα» του 6% ο πληθωρισμός
Στα υψηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ, με το κόστος ενέργειας να συμπαρασύρει τις τιμές βασικών προϊόντων  

Η μεγαλύτερη αύξηση 
τόσο σε ετήσια όσο
και σε μηνιαία βάση
κατεγράφη στην τιμή 
του φυσικού αερίου, 
ενώ αναμένεται
συνέχεια των πιέσεων.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ 

Παρά την «τέλεια 
νομισματική καταιγίδα» 
του Ιανουαρίου, 
εξακολουθώ να πιστεύω 
πως ένα μεγάλο μέρος 
του πληθωρισμού 
είναι προσωρινό.

Ανοιξη η απόφαση νέας στήριξης ευάλωτων Δύο μέσοι μισθοί η ετήσια
επιβάρυνση νοικοκυριών
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Τη σχεδόν ταυτόχρονη παγκο-
σμίως επανεκκίνηση της οικο-
νομίας φαίνεται ότι αξιοποίησε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο 
κλάδος της ελληνικής μεταποίη-
σης, με αποτέλεσμα το 2021 να 
καταγράφει τζίρο υψηλότερο όχι 
μόνο από αυτόν του 2020, αλλά 
και σε σχέση με το 2019, πριν 
δηλαδή από την πανδημία. Το 
γεγονός, εξάλλου, ότι το 2020 ο 
κλάδος της μεταποίησης, ακόμη 
και αν κατηγορίες αυτού δέχθη-
καν πλήγμα από τη μείωση της 
ζήτησης, δεν έκλεισε τις μηχα-
νές, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε 
αυτό το δυναμικό «comeback». 
Κάποιες, μάλιστα, βιομηχανικές 
επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν 
γρήγορα στα δεδομένα αλλάζο-
ντας το μείγμα των προϊόντων 
τους έτσι ώστε αυτά να ταιριά-
ζουν καλύτερα στις νέες συνθή-
κες και κυρίως στις νέες ανάγκες 
που δημιούργησε η πανδημία, 
ενώ άλλες κέρδισαν και νέες 
αγορές στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ), ο κύκλος εργασιών του 
κλάδου της μεταποίησης δια-
μορφώθηκε το 2021 σε 71,66 
δισ. ευρώ έναντι 56,51 δισ. ευ-
ρώ το 2020 και 63,70 δισ. ευρώ 
το 2019. Ο δείκτης βιομηχανι-
κής παραγωγής έκλεισε τον ∆ε-
κέμβριο του 2021 σε σύγκριση 
με τον ∆εκέμβριο του 2020 με 
αύξηση 8,1%, με τον μέσο ετή-
σιο δείκτη του δωδεκαμήνου 
Ιανουαρίου - ∆εκεμβρίου 2021 
να ενισχύεται κατά 9,9% σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του 2020, ενώ σημαντική 
είναι η αύξηση, 7,74%, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του 2019.

Η αύξηση της ζήτησης και 
των παραγγελιών οδήγησε σε 
σημαντική αύξηση της απασχό-
λησης στον κλάδο της βιομη-
χανίας. Το γ΄ τρίμηνο του 2021 
οι απασχολούμενοι στη βιομη-
χανία αυξήθηκαν 8,1% ή κατά 

31,2 χιλιάδες άτομα συγκριτι-
κά με το γ΄ τρίμηνο του 2020 
(στους 415,6 χιλιάδες από τους 
384,4 χιλιάδες). Πρόκειται για 
αύξηση πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή στο σύνολο της οικονο-
μίας. Συγκεκριμένα, το γ΄ τρί-
μηνο του 2021 η απασχόληση 
στο σύνολο της οικονομίας αυ-
ξήθηκε κατά 4,9% ή κατά 191,5 
χιλιάδες άτομα (στα 4,118 εκατ. 
από 3,926 εκατ. άτομα).

Το γεγονός ότι οι ελληνικές 
μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν 
έχασαν αγορές, αλλά εισήλθαν 
και σε νέες εν μέσω πανδημίας, 

φαίνεται και από τα στοιχεία 
για τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές 
των βιομηχανικών προϊόντων 
διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο 
του 2021 σε 2,3 δισ. ευρώ, αυξη-
μένες κατά 27,5% σε σύγκριση 
με ένα χρόνο πριν, ενώ το με-
ρίδιο των βιομηχανικών προϊ-
όντων άγγιξε το 82% του συ-
νόλου των εξαγωγών αγαθών.

Στην κορυφή των εξαγόμε-
νων βιομηχανικών προϊόντων 
βρέθηκαν τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα, με την αξία των 
εξαγωγών να διαμορφώνεται 
στην εν λόγω κατηγορία μέ-
χρι και το γ΄ τρίμηνο του 2021 
σε 707 εκατ. ευρώ, καταγράφο-
ντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 
2020. Στη δεύτερη θέση βρέ-
θηκαν οι εξαγωγές αλουμινίου, 
στα 545 εκατ. ευρώ, αυξημέ-
νες κατά 50,2% σε σύγκριση με 
ένα χρόνο πριν, ενώ σε υψηλές 
θέσεις βρέθηκαν για μια ακό-
μη φορά οι εξαγωγές τροφίμων 
(διατηρημένων φρούτων και 

λαχανικών, γαλακτοκομικών, 
ελαίων κ.ά.).

Οπως  επισημαίνει  η 
Eurobank, η προσδοκώμενη 
εξομάλυνση της πανδημίας 
αναμένεται να εξαλείψει τους 
προσωρινούς παράγοντες που 
ευθύνονται σε έναν βαθμό για 
τον υψηλό ρυθμό αύξησης της 
παραγωγής στη μεταποίηση. Ο 
βασικός κίνδυνος που διαμορ-
φώνεται αυτή τη στιγμή πηγά-
ζει από την ενεργειακή κρίση 
και τη συνεπακόλουθη αύξηση 
του κόστους παραγωγής. Σύμ-
φωνα με το ΙΟΒΕ, το κόστος 
παραγωγής στη βιομηχανία αυ-
ξήθηκε συνολικά το 2021 κατά 
13,21%. Σε ό,τι αφορά, πάντως, 
τις πρώτες ύλες, μεγάλο μέρος 
των βιομηχανικών επιχειρή-
σεων της χώρας προχώρησε 
σε αποθεματοποίηση τους τε-
λευταίους μήνες του 2021, κάτι 
στο οποίο αποδίδεται έως ένα 
βαθμό και η μεγάλη αύξηση του 
εμπορικού ελλείμματος.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κάποιες επιχειρήσεις 
προσαρμόστηκαν 
γρήγορα, αλλάζοντας 
τα προϊόντα τους 
ώστε να ταιριάζουν 
στις νέες ανάγκες.

Χαμήλωσαν και πάλι τις προσδο-
κίες για νέες παροχές τα στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου, κα-
θώς η σχετική φιλολογία φούντω-
σε τις τελευταίες μέρες, μετά το 
ρεκόρ πληθωρισμού (6,2%) του 
Ιανουαρίου, με επίκεντρο τη χο-
ρήγηση ενός επιδόματος στους 
ασθενέστερους περί το Πάσχα.

Σε δηλώσεις τους, ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας και ο αναπληρωτής υπουργός 
Θόδωρος Σκυλακάκης διαμήνυ-
σαν ότι το θέμα δεν είναι της πα-
ρούσης, καθώς τίποτα δεν είναι 
αποφασισμένο, ούτε ως προς το 
περιεχόμενο ούτε ως προς τον 
χρόνο. Ολα θα εξαρτηθούν από 
την ύπαρξη ή μη δημοσιονομι-
κού χώρου, που θα διαπιστωθεί 
εν καιρώ.

«Πρέπει να υπάρχει δημοσιο-
νομικός χώρος. Αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει, εξαντλήθηκε», είπε 
ο κ. Σταϊκούρας στο ραδιόφωνο 
του Alpha, απαντώντας σε ερώ-
τηση για τη χορήγηση ενός «δώ-
ρου» το Πάσχα ανάλογου με αυ-
τό που δόθηκε τα Χριστούγεννα. 
Οπως εξήγησε, δόθηκαν ήδη 350 
εκατ. ευρώ επιπλέον του προϋ-
πολογισμού για να στηριχθούν 
τα νοικοκυριά.

«Λεφτόδεντρο δεν υπάρχει», 
πρόσθεσε ο ίδιος, «προσπαθού-
με το καλύτερο με βάση τις δυ-
νατότητες που υπάρχουν». Ο κ. 
Σταϊκούρας απέκλεισε άλλες ρυθ-
μίσεις οφειλών και άλλο «κούρε-
μα» επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, σημειώνοντας ότι από τα 
8,3 δισ. που δόθηκαν έχουν ήδη 
«κουρευτεί» τα 6 δισ. ευρώ και 
απομένουν 2,3 δισ. ευρώ να επι-
στραφούν.

Για άλλη μια φορά τόνισε ότι 
η χώρα είναι αντιμέτωπη με προ-

κλήσεις, το υψηλό χρέος, την 
υπαγωγή της σε ενισχυμένη επο-
πτεία και την έλλειψη επενδυτι-
κής βαθμίδας. «Πρέπει να είμα-
στε υπεύθυνοι», τόνισε.

Για τη στήριξη των ασθενέ-
στερων με κάποιο επίδομα μίλη-
σε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κ. 
Σκυλακάκης, λέγοντας κι αυτός 
ότι «πρέπει πρώτα να δούμε αν 
υπάρχει δημοσιονομικός χώρος». 

Σημείωσε ότι υπάρχει, επιπλέον, 
αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές 
της ενέργειας, επομένως το αν 
και τι θα δοθεί εξαρτάται από 
την πορεία τους. «∆εν υπάρχει 
δέσμευση», σημείωσε, υποστη-
ρίζοντας ότι όσα κυβερνητικά 
στελέχη μίλησαν για ενδεχόμε-
νο μέτρων, το έκαναν υπό προ-
ϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, υποστή-
ριξε, δεδομένου ότι τα περιθώ-
ρια είναι περιορισμένα, εφόσον 
αποφασιστούν μέτρα πρέπει να 
είναι πολύ στοχευμένα. 

«Αυτοί που πλήττονται δυ-
σανάλογα πρέπει να είναι στο 
επίκεντρο», είπε. «∆εν υπάρχει 
δημοσιονομικός χώρος για ορι-
ζόντια μέτρα».

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Με έντονο προβληματισμό παρα-
κολουθούν τις εξελίξεις στα σύνο-
ρα Ρωσίας - Ουκρανίας οι Eλληνες 
εξαγωγείς. 

Μπορεί μεν οι πωλήσεις των 
ελληνικών προϊόντων προς τις 
δύο χώρες να καταλαμβάνουν πο-
λύ χαμηλό μερίδιο στο σύνολο 
των περίπου 40 δισ. ευρώ που 
άγγιξαν πέρυσι –για πρώτη φορά 
στην Iστορία– οι ελληνικές εξα-
γωγές (κι αυτό όχι μόνο εξαιτίας 
του ρωσικού εμπάργκο που επι-
βλήθηκε σε ευρωπαϊκά προϊόντα 
το καλοκαίρι του 2014), αλλά οι 
δύο αγορές της βόρειας Ευρασί-
ας και της ανατολικής Ευρώπης 
αντίστοιχα, εξακολουθούν να πα-
ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για τις ελληνικές εξαγωγικές επι-
χειρήσεις.

Επιπλέον, χώρες όπως η Λι-
θουανία και η Πολωνία, που ει-
σάγουν αγροτικά προϊόντα από 
την Ελλάδα, «διασχίζουν» την 
Ουκρανία προκειμένου να εξά-
γουν τα συγκεκριμένα προϊόντα 
στη Ρωσία, οπότε σε περίπτω-
ση ρωσικής εισβολής στη χώρα 
εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν 
μοιραία και οι μεταφορές εξαγώ-
γιμων προϊόντων.

Οι δε Ελληνες επενδυτές στον 
κάποτε «σιτοβολώνα της Σοβιε-
τικής Ενωσης», την Ουκρανία, 
που τα τελευταία χρόνια έχουν 
τοποθετήσει χρήματα σε εξοπλι-
σμό και εγκαταστάσεις στη χώ-
ρα, ζουν ώρες αγωνίας υπό την 
απειλή πιθανής σύρραξης, χωρίς 
ωστόσο προς το παρόν να σκέ-
φτονται «να τα μαζέψουν και να 
φύγουν», όπως επισημαίνουν στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωποί τους, επι-
καλούμενοι τηλεφωνικές επικοι-
νωνίες των τελευταίων ημερών 
μαζί τους.

Ανησυχία επικρατεί και στο 
«μέτωπο» του τουρισμού, δεδο-
μένου ότι η Ελλάδα υποδέχεται 
κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες 
τουρίστες από τις δύο χώρες, οι 
οποίοι όμως εμφανίζονται τώρα 

«μουδιασμένοι» εν αναμονή των 
εξελίξεων, με αποτέλεσμα οι θερι-
νές τους διακοπές να μη βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή «στο τρα-
πέζι» – και, άρα, ούτε λόγος για 
προκρατήσεις από τις δύο χώρες, 
οι οποίες πέρυσι είχαν ξεκινήσει 
από τον Φεβρουάριο - Μάρτιο.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφα-
τη ετήσια έκθεση του γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υπο-

θέσεων (ΟΕΥ) στο Κίεβο (στοιχεία 
2020), οι δεκάδες ελληνικές εται-
ρείες που έχουν επενδυτική πα-
ρουσία στην Ουκρανία, δραστη-
ριοποιούνται κυρίως στον χώρο 
της εμπορίας τροφίμων, φρούτων 
και λαχανικών, της επιλογής προ-
σωπικού για την ελληνική ναυ-
τιλία (εκτιμάται ότι 40.000 Ου-
κρανοί ναυτικοί απασχολούνται 
σε πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας, 
ωστόσο δεν υφίστανται μέχρι 
στιγμής πιο συγκεκριμένα στοι-
χεία), της παροχής συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, του τουρισμού 
και της εστίασης. Υπάρχει επίσης 
μία, μεσαίου μεγέθους για τα ου-
κρανικά δεδομένα, ελληνική κα-
τασκευαστική εταιρεία η οποία 
δραστηριοποιείται στη χώρα τα 
τελευταία 30 χρόνια.

Παράλληλα, εξακολουθεί να 
έχει εκεί παρουσία η Τράπεζα 
Πειραιώς, «με μικρή κεφαλαιο-
ποίηση και λίγα παραρτήματα», 
σύμφωνα με την έκθεση, ενώ 
επενδυτικά παρούσες στη χώρα 
είναι ακόμα «οι εταιρείες Coca-
Cola Hellenic, Ηφαιστος, Alumil, 
Etem, Profilco, HGI (υαλουργία - 
πρώην Yioula), Chipita, Printec, 
Neokem, Ukravtomatika κ.ά».

Παροχές εάν υπάρξει 
δημοσιονομικός χώρος,
«λεφτόδεντρο δεν υπάρχει»

Ανησυχία Ελλήνων
εξαγωγέων για την κρίση
Ρωσίας - Ουκρανίας

Η ελληνική βιομηχανία έκανε
την κρίση της πανδημίας ευκαιρία
Ο τζίρος του 2021 ήταν υψηλότερος σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή

Αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει χώρος
για ένα «δώρο»
το Πάσχα, ανάλογο 
με αυτό που δόθηκε 
τα Χριστούγεννα, 
ξεκαθάρισε
ο κ. Σταϊκούρας. 

Δεκάδες ελληνικές 
εταιρείες έχουν 
επενδυτική παρουσία 
στην Ουκρανία.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθη-
κε, με απόφαση του αναπληρω-
τή υπουργού Οικονομικών Θό-
δωρου Σκυλακάκη, το έργο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού επι-
χειρήσεων που έχει προϋπολογι-
σμό 180 εκατ. ευρώ. Μέσω της 
δράσης, για την οποία προβλέπο-
νται φέτος πιστώσεις της τάξεως 
των 90 εκατ. ευρώ, επιδιώκεται 
να ωφεληθούν περίπου 100.000 
επιχειρήσεις. Επίσης θα επιδοτη-
θούν 1.000 μικρομεσαίες για τη 
δημιουργία υποδομής υπολογιστι-
κού νέφους (cloud), θα αναβαθμι-
στούν και θα αντικατασταθούν 
μισό εκατομμύριο ταμειακές μη-
χανές και θα αποσυρθούν 100.000 
τερματικά αποδοχής συναλλαγών 
(POS). Γι’ αυτόν το σκοπό οι δικαι-
ούχοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
πιστοποιητικό για την ενσωμάτω-
ση νέας τεχνολογίας ή προϊόντος 
και να προσκομίσουν απόδειξη 
πληρωμής που πιστοποιεί την 
αγορά προϊόντων και υπηρεσι-
ών. Βάσει του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος, το έργο θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέ-
χρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ευρύτερα, προκρίνονται οι 
επενδύσεις που έχουν στόχο, με-
ταξύ άλλων, την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων και των 
εφαρμογών ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης, όπως και την υιοθέτηση 
εργαλείων ψηφιακής διαφήμισης 

και συστημάτων τηλεργασίας. 
Μέσω του συγκεκριμένου έργου 
επιδιώκεται και η βελτίωση της 
κατάταξης της χώρας σε ευρω-
παϊκούς δείκτες ψηφιακής ετοι-
μότητας, όπως ο DESI. Τα επό-
μενα βήματα του έργου, ύψους 
180 εκατ. ευρώ, προβλέπουν τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
μηχανισμού υποστήριξης της δι-
αδικασίας χορήγησης ενισχύσε-
ων μέσω voucher μέσα στο πρώ-
το τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Ωστόσο, στην απόφαση για 
την ένταξη της παρέμβασης στο 
Ταμείο Ανάκαμψης αναφέρεται 
ότι ο στόχος αυτός είναι ήδη πο-
λύ δύσκολο να επιτευχθεί, δεδο-
μένου ότι πέραν της ουσιαστικής 

εργασίας απαιτούνται διοικητικές 
ενέργειες τόσο για την επιλογή 
αναδόχων σχεδιασμού, όσο και 
την επιλογή των αναδόχων δι-
αχείρισης και υποστήριξης ενός 
εκ των υποέργων που απαιτού-
νται για να τεθεί σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, για να 
επιτευχθεί ο στόχος, όπως ανα-
φέρεται, θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν πολλές ενέργειες ταυ-
τόχρονα.

Σύμφωνα με τον δρα Γιώργο 
Ξηρογιάννη, αναπληρωτή γενι-
κό διευθυντή ΣΕΒ, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις πριν από την παν-
δημία αξιοποιούσαν τεχνολογί-
ες ξεπερασμένων δυνατοτήτων, 
ενώ υπολογίζεται ότι μόνο το 3% 

αυτών επένδυε σε λύσεις τεχνη-
τής νοημοσύνης, έναντι 40% σε 
άλλες προηγμένες οικονομίες. 
Σύμφωνα με την τελευταία έκ-
δοση του Παρατηρητηρίου Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού του 
ΣΕΒ, η ψηφιακή ωριμότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων τοπο-
θετείται στην 24η θέση της Ε.Ε. 

Κατά τον ΣΕΒ, πάνω από το 
80% των θέσεων εργασίας που 
θα προσφέρονται το 2030 δεν 
έχει δημιουργηθεί ακόμα, ενώ 
εκτιμάται ότι το 40% των εργα-
ζομένων θα πρέπει να επανακα-
ταρτιστεί για συνολικό διάστημα 
έξι μηνών σε νέες τεχνολογίες –
της τέταρτης βιομηχανικής επα-
νάστασης– μέσα στην επόμενη 
τριετία. Πάντως, σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού του ΣΕΒ, πριν 
εκδηλωθεί η πανδημία το 86% 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
είχε δρομολογήσει επενδύσεις 
σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνο-
λογίες. Από αυτές, το 62% των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων δη-
λώνει ότι θα προχωρήσει κανο-
νικά στην υλοποίηση των επεν-
δυτικών σχεδίων, ποσοστό που 
διαμορφώνεται σε 45% για τις 
μεσαίες. Σε παράλληλο χρόνο, 
το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης δημιουργεί ένα ψη-
φιακό διαδικτυακό εργαλείο για 
την αποτίμηση του βαθμού ψη-
φιακής ωριμότητας μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων (digi-
tometer).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό για την ενσω-
μάτωση νέας τεχνολογίας ή προϊόντος και να προσκομίσουν απόδειξη 
πληρωμής που πιστοποιεί την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Εργο 180 εκατ. για ψηφιοποίηση
των μικρών επιχειρήσεων
Δάνεια 90 εκατ. και επιδοτήσεις για 1.000 μικρομεσαίες εταιρείες
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 Δραματική μείωση κατέγραψαν 
τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας στη διάρκεια 
του περασμένου έτους,  συνεπεία 
των αρνητικών επιτοκίων αλλά 
και των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων που συνδέονται με τα 
έκτακτα μέτρα στήριξης των οι-
κονομιών από τον αντίκτυπο της 
πανδημίας. 

 Σύμφωνα με σχετικό ρεπορ-
τάζ του Bloomberg,  τα κέρδη της 
τράπεζας περιορίστηκαν σε μό-
λις 192 εκατ. ευρώ το 2021,  όταν 
ένα έτος νωρίτερα έφταναν το 
1, 6 δισ. ευρώ . Αιτία της μείω-
σης ήταν οι προβλέψεις έναντι 
κινδύνου ύψους 610 εκατ. ευρώ 
στις οποίες προέβη η τράπεζα, 
 όπως και το γεγονός ότι ήσαν 
χαμηλότερα τα έσοδά της από 
συναλλαγματικά διαθέσιμα και 
τίτλους που αγόρασε στο πλαί-
σιο της άκρως αναπτυξιακής νο-
μισματικής πολιτικής. Ο λόγος 
για το έκτακτο πρόγραμμα αγο-
ράς ομολόγων αξίας 1, 85 τρισ. 
ευρώ που υιοθέτησε η τράπε-
ζα το 2020 εν μέσω του πρώτου 
κύματος της πανδημίας για να 
περιορίσει τον οικονομικό αντί-
κτυπό της. Τα έσοδα σε αυτό το 
χαρτοφυλάκιο λόγω των αρνη-
τικών επιτοκίων περιορίστηκαν 
σε 252 εκατ. ευρώ το περασμένο 
έτος επειδή υποχώρησαν σημα-
ντικά οι αποδόσεις των κρατικών 
ομολόγων. Τελευταία η ΕΚΤ έχει 
αποφασίσει να αποσύρει μέρος 
των μέτρων έκτακτης ανάγκης 

και να τερματίσει το έκτακτο 
πρόγραμμα κατά της πανδημί-
ας στα τέλη Μαρτίου. Θα συνε-
χιστεί,  όμως,  το παλαιότερο πρό-
γραμμα αγορών ομολόγων που 
επιστράτευσε η ΕΚΤ στη διάρ-
κεια της προηγούμενης κρίσης.  
Οπως επισημαίνουν οικονομι-
κοί αναλυτές,  το παλαιότερο αυ-
τό πρόγραμμα,  γνωστό ως ΑΡΡ, 
 θα λειτουργήσει σαν «γέφυρα» 

ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο, 
 ορισμένα μέλη του  ∆.Σ. ασκούν 
πιέσεις ζητώντας να επισπευσθεί 
και η κατάργηση των τακτικών 
αγορών ομολόγων.

 Επί του παρόντος το παλαιότε-
ρο  πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 
συνεχίζεται σήμερα παράλληλα 
με το PEPP,  με μηνιαίο ρυθμό 
αγορών τα 20 δισ. ευρώ . Πρόκει-
ται,  άλλωστε,  να αυξηθεί στα 40 
δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρί-
μηνο,  στα 30 δισ. ευρώ στο τρί-
το και μετά στα 20 δισ. «για όσο 
χρειαστεί». Επιπλέον,  σύμφωνα 
με τη διατύπωση της ΕΚΤ,  η τρά-
πεζα αναμένει να τερματιστούν 

όλες οι αγορές ομολόγων «λίγο 
προτού αρχίσουν οι αυξήσεις των 
επιτοκίων». Την Τετάρτη ο διοι-
κητής της Τράπεζας της Γαλλίας 
και μέλος του ∆.Σ. της τράπεζας, 
 Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, 
 δήλωσε πως η ΕΚΤ ενδέχεται να 
τερματίσει τις καθαρές αγορές 
περιουσιακών στοιχείων το γ΄ 
τρίμηνο του έτους. Προσέθεσε, 
 όμως,  ότι αυτό δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα άμεση αλλαγή νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ,  
 δηλαδή αύξηση των επιτοκίων.

 Στην τελευταία συνεδρίασή 
της η τράπεζα άφησε για πρώτη 
φορά ανοικτό το ενδεχόμενο αύ-
ξησης των επιτοκίων στη διάρ-
κεια του 2022,  κάτι που απέκλειε 
μέχρι προσφάτως. Στάθηκε κα-
θοριστική στην αλλαγή στάσης η 
περαιτέρω επιτάχυνση του πλη-
θωρισμού της Ευρωζώνης που 
έφτασε το 5, 1% τον Ιανουάριο 
και ανάγκασε την πρόεδρο,  Κρι-
στίν Λαγκάρντ,  να παραδεχθεί 
πως ο δείκτης θα παραμείνει σε 
υψηλότερα επίπεδα το τρέχον 
έτος. Λίγες ημέρες αργότερα, 
 όμως,  η κ. Λαγκάρντ έσπευσε να 
περιορίσει τις προσδοκίες για αυ-
ξήσεις των επιτοκίων,  όταν στο 
πλαίσιο ακρόασής της ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προειδοποίησε για τον αντίκτυπο 
που θα μπορούσε να έχει στην 
εύθραυστη ανάκαμψη της Ευρω-
ζώνης μια εσπευσμένη στροφή 
σε περιοριστική πολιτική.

 Οπως,  άλλωστε,  προκύπτει 

από σχετική δημοσκόπηση του 
Bloomberg,  50 οικονομολόγοι 
εκτιμούν πως μέσα στην επό-
μενη διετία ο πληθωρισμός της 
Ευρωζώνης θα αποκλιμακωθεί 
και θα κυμανθεί στα επίπεδα του 
1, 7% με 1, 8%. Ορισμένοι φτά-
νουν μάλιστα στο σημείο να προ-
βλέπουν ότι το επόμενο έτος εν-
δέχεται να υποχωρήσει και στο 
1%,  σαφώς κάτω του στόχου της 
ΕΚΤ για 2%. Ως εκ τούτου,  κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου 
ότι μια αύξηση των επιτοκίων 

ενδέχεται  να αποδειχθεί εσφαλ-
μένη κίνηση και να καταφέρει 
πλήγμα στην οικονομία.

 Εξάλλου,  σε σχετική έκθεσή 
του που δόθηκε στη δημοσιότη-
τα,  το ∆ΝΤ επικροτεί την από-
φαση της ΕΚΤ να εμμείνει στην 
αναπτυξιακή της πολιτική επικα-
λούμενο το πλήγμα που έχει δε-
χθεί η οικονομία της Ευρωζώνης 
από τα προβλήματα στην εφο-
διαστική αλυσίδα. Οπως τονίζει 
το Ταμείο,  το έμφραγμα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα αποτέλε-

σε τροχοπέδη στην οικονομική 
ανάπτυξη της Ευρωζώνης στη 
διάρκεια του περασμένου έτους  
και το πρόβλημα είναι πιθανόν 
να παραταθεί έως και το 2023, 
 καθώς συνεχίζεται η πανδημία. 
∆εδομένου,  άλλωστε,  πως πολλές 
χώρες σπεύδουν να χαλαρώσουν 
τα περιοριστικά μέτρα κατά της 
πανδημίας,  το ∆ΝΤ προειδοποιεί 
ότι νέες μεταλλάξεις μπορεί να 
επιφέρουν νέα πλήγματα στην 
οικονομία.

 BLOOMBERG,  CNBC

Δραματική η μείωση 
σε σύγκριση
με το 2020, που
τα κέρδη της Κεντρι-
κής Τράπεζας έφτα-
ναν το 1,6 δισ. ευρώ.

Υποχώρησαν στα 192 
εκατ. ευρώ τα κέρδη 
της ΕΚΤ για το 2021
Αιτία τα αρνητικά επιτόκια και τα έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας

Σε  έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, το ∆ΝΤ επικροτεί την απόφαση της ΕΚΤ να εμμείνει στην αναπτυ-
ξιακή της πολιτική, επικαλούμενο το πλήγμα που έχει δεχθεί η οικονομία της Ευρωζώνης από τα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.
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Το παγκόσμιο εμπόριο γνώρισε μια 
πρωτοφανή ανάπτυξη στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους, όταν 
έφτασε στα 28,5 τρισ. δολάρια 
και οι μεγαλύτερες οικονομίες 
κατέγραψαν σημαντική αύξηση 
τόσο των εξαγωγών όσο και των 
εισαγωγών τους σε επίπεδα πά-
νω από τα προ πανδημίας. Στη 
διαπίστωση αυτή καταλήγει η 
Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών 
για το Εμπόριο και την Ανάπτυ-
ξη (UNCTAD), η οποία, ωστόσο, 
εκτιμά ότι το τρέχον έτος η πο-
ρεία του διεθνούς εμπορίου δεν 
θα είναι εξίσου ικανοποιητική. 
Οπως επισημαίνει, η σημαντική 
αύξηση της αξίας του παγκόσμιου 
εμπορίου «είναι σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα των αυξημένων τι-
μών των εμπορευμάτων και των 
πρώτων υλών, της χαλάρωσης 
των περιοριστικών μέτρων κα-
τά της πανδημίας, αλλά και της 
ισχυρής ανάκαμψης που σημεί-
ωσε η ζήτηση χάρη στα πακέτα 
στήριξης των οικονομιών».

Στο πλαίσιο έκθεσής της που 
δόθηκε στη δημοσιότητα, η 
UNCTAD  τονίζει πως στη διάρ-
κεια του περασμένου έτους η αξία 
του διεθνούς εμπορίου σημείωσε 
αύξηση κατά 25% σε σύγκριση 
με το 2020 αλλά και κατά 13% 
σε σχέση με τα προ πανδημίας 
επίπεδα του 2019. Η μεγάλη αύ-

ξηση άρχισε στη διάρκεια του 
πρώτου εξαμήνου του περασμέ-
νου έτους, αλλά εξακολούθησε να 
σημειώνεται σημαντική πρόοδος 
και το δεύτερο ήμισυ του 2021. 
Κατεγράφη, μάλιστα, μια σχετι-
κή επιβράδυνση στη διάρκεια 
του τρίτου τριμήνου, αλλά στη 
συνέχεια το τελευταίο τρίμηνο 
το διεθνές εμπόριο απογειώθη-
κε, με τις συναλλαγές αγαθών 
να αυξάνονται κατά σχεδόν 200 
δισ. δολάρια και να σημειώνουν 
νέο ρεκόρ στα 5,8 τρισ. δολάρια.

Σημαντική παράμετρος που 
επισημαίνει η UNCTAD είναι πως 
το εμπόριο αγαθών αυξήθηκε πο-
λύ περισσότερο στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο σε σύγκριση με 
τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι 
εξαγωγές των αναπτυσσόμενων 
χωρών ήταν περίπου 30% αυξη-
μένες σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020, ενώ στο 
ίδιο χρονικό διάστημα οι εξαγω-
γές των ανεπτυγμένων και πλου-
σιότερων χωρών αυξήθηκαν κατά 
15%. Η αύξηση ήταν ιδιαιτέρως 
σημαντική στις χώρες που εξά-
γουν εμπορεύματα και πρώτες 
ύλες, καθώς υπολογίζεται με βά-
ση την αξία των εξαγωγών, και 
στη διάρκεια του περασμένου 
έτους εκτοξεύθηκαν οι τιμές των 
εμπορευμάτων και των πρώτων 
υλών. Επιπλέον υπερέβη τον πα-

γκόσμιο μέσο όρο η αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών ανάμε-
σα στις χώρες του Νότου, καθώς 
έφτασε στο 32% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση της αξίας των εμπο-
ρικών συναλλαγών ήταν γενικευ-
μένη σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας στη διάρκεια του τε-
λευταίου τριμήνου του περασμέ-
νου έτους. Εξαιρέσεις αποτέλε-
σαν μόνο το εμπόριο εξοπλισμών 
μεταφορών, μεταξύ των οποίων 
και των οχημάτων, αλλά και εξο-

πλισμών επικοινωνιών, όπως τα 
εργαλεία ακριβείας. Κυριότερος 
παράγοντας που κράτησε σε χα-
μηλά επίπεδα την αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών σε αυ-
τούς τους τομείς δεν ήταν άλλος 
από την έλλειψη επεξεργαστών 
που έπληξε την παγκόσμια οικο-
νομία στη διάρκεια του περασμέ-
νου έτους. Στον αντίποδα, όπως 
υπογραμμίζει η UNCTAD, ήταν η 
αύξηση του εμπορίου ενέργειας, 
με «τις υψηλές τιμές των καυ-
σίμων να είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας που οδήγησε σε αύ-
ξηση της αξίας του παγκόσμιου 
εμπορίου ενέργειας». Παράλληλα 
υπερέβη επίσης τον μέσο όρο η 
αύξηση των εισαγωγών και εξα-
γωγών μετάλλων και χημικών.

Σε ό,τι αφορά το 2022, η 
UNCTAD προεξοφλεί πως η αύ-
ξηση του παγκόσμιου εμπορίου 
θα συνεχιστεί μεν, αλλά θα επι-
βραδυνθεί από το πρώτο κιόλας 
τρίμηνο του έτους. Η αξία του 
όγκου των εμπορικών συναλλα-

γών θα παραμείνει περίπου στα 
ίδια επίπεδα με εκείνα που κατε-
γράφησαν τους τελευταίους τρεις 
μήνες του 2021. Ο λόγος είναι 
ότι  αναμένεται να αποκλιμακω-
θούν οι παράγοντες που οδήγη-
σαν στην αύξηση της αξίας του 
εμπορίου το περασμένο έτος, δη-
λαδή οι υψηλές τιμές των εμπο-
ρευμάτων και των πρώτων υλών 
και η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση.

Εν ολίγοις η UNCTAD εκτιμά 
πως η αύξηση των εμπορικών συ-
ναλλαγών θα είναι φέτος μικρό-
τερη από όσο είχε αρχικά εκτιμη-
θεί, ακολουθώντας τα θεμελιώδη 
μακροοικονομικά μεγέθη, που 
επίσης αναμένεται να διαμορ-
φωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα 
από αυτά στα οποία είχαν αρ-
χικά προβλεφθεί. Το ∆ΝΤ έχει 
αναθεωρήσει επί τα χείρω την 
πρόβλεψή του για την ανάπτυ-
ξη της παγκόσμιας οικονομίας, 
υποβαθμίζοντας την πρόβλεψή 
του κατά 0,5 εκατοστιαίες μο-
νάδες. Επικαλείται τον επίμονα 

υψηλό πληθωρισμό στις ΗΠΑ και 
την αβεβαιότητα που προκαλούν 
οι ισχυρότατοι κραδασμοί στον 
στεγαστικό τομέα της Κίνας. Η 
UNCTAD θεωρεί, άλλωστε, πι-
θανόν να επιβραδυνθεί η αύξη-
ση του παγκόσμιου εμπορίου το 
τρέχον έτος επειδή πολλές επιχει-
ρήσεις καταβάλλουν προσπάθει-
ες για να «κοντύνουν» τη εφοδι-
αστική αλυσίδα τους, να φέρουν 
την παραγωγή πλησιέστερα στον 
προορισμό της και γενικότερα να 
αλλάξουν ένα τμήμα των προμη-
θευτών τους. Προεξοφλεί πως η 
τάση για επαναπατρισμό της πα-
ραγωγής θα ενταθεί δεδομένου 
ότι υπογράφονται σχετικές συμ-
φωνίες σε περιφερειακό επίπεδο 
και όλο και περισσότερες επιχει-
ρήσεις «αυξάνουν την εξάρτησή 
τους από προμηθευτές που βρί-
σκονται πλησιέστερα». Επιπλέον, 
το 2022 αναμένεται πως το διε-
θνές εμπόριο θα επηρεαστεί από 
την αυξημένη ζήτηση για προϊ-
όντα περιβαλλοντικά βιώσιμα.

Η σημαντική αύξηση
είναι σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα των αυξη-
μένων τιμών των εμπο-
ρευμάτων, της χαλάρω-
σης των περιορισμών, 
αλλά και της ισχυρής 
ανάκαμψης.

Απογειώθηκε
στα 28,5 τρισ. δολ.
το παγκόσμιο
εμπόριο το 2021
Ξεπέρασε και τα προ πανδημίας 

επίπεδα του 2019 κατά 13%

Σε μια στιγμή που το κόστος δα-
νεισμού αυξάνεται παγκοσμί-
ως, η Τουρκία προχώρησε στη 
μεγαλύτερη έως τώρα έκδοση 
ισλαμικών ομολόγων σε δολά-
ριο και κατέβαλε την υψηλότε-
ρη απόδοση που έχει καταβάλει 
σε αντίστοιχες εκδόσεις χρέους. 
Επρόκειτο για δημοπρασία ισλα-
μικών ομολόγων, των λεγόμενων 
σουκούκ, ύψους 3 δισ. δολαρίων, 
που σύμφωνα με το τουρκικό 
υπουργείο Οικονομικών υπερκα-
λύφθηκε πάνω από τρεις φορές, 
αλλά με απόδοση 7,25%. Πρόκει-
ται για απόδοση σαφώς μεγαλύ-
τερη από σχεδόν όλες τις εκδό-
σεις σουκούκ.

Σύμφωνα με στοιχεία του 
Bloomberg, από τα 250 δισ. δο-
λάρια των σουκούκ ανά τον κό-
σμο, τα 190 δισ.  έχουν απόδοση 
κάτω του 5%. Το 2020 το Μπα-
χρέιν, που έχει βαθμολογία πι-
στοληπτικής αξιολόγησης Β, εξέ-
δωσε επταετή ισλαμικά ομόλογα 
με απόδοση 4%. Από το 1999 έως 
σήμερα, μόνο το Πακιστάν, η 

Ινδονησία και οι Μαλδίβες νή-
σοι έχουν καταβάλει τόσο υψηλή 
απόδοση σε σουκούκ δολαρίου. 
Η αγορά των ισλαμικών ομολό-
γων απευθύνεται σε μια εντελώς 
διαφορετική βάση επενδυτών, 
που επιδιώκουν αφενός να δια-
φοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό 
τους και αφετέρου να διασφαλί-
σουν αποδόσεις. Η Τουρκία προ-
σφέρει τον συνδυασμό αυτών 
των δύο, σε αντίθεση με τις πε-
ρισσότερες χώρες που εκδίδουν 
ομόλογα σουκούκ, καθώς αυτές 
είναι ως επί το πλείστον οι πλού-
σιες χώρες του Περσικού Κόλπου 
που έχουν βαθμολογία επένδυ-
σης και προσφέρουν σαφώς χα-
μηλότερες αποδόσεις.

Τα ισλαμικά αυτά ομόλογα 
της Τουρκίας εκδόθηκαν σε μια 
αρνητική συγκυρία, καθώς η 
αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων 
από την αμερικανική Federal 
Reserve έχει προκαλέσει μα-
ζικές εκροές κεφαλαίων από 
το χρέος των αναδυόμενων 
αγορών και παράλληλα έχει 
οδηγήσει σε άνοδο το κόστος 
δανεισμού ανά τον κόσμο. Πα-
ράλληλα, όμως, οι επενδυτές 
παραμένουν επιφυλακτικοί 
απέναντι στην Τουρκία και στο 
χρέος της εξαιτίας των ανορ-
θόδοξων πολιτικών που εφαρ-
μόζει η κυβέρνηση Ερντογάν. 
Η Τράπεζα της Τουρκίας δια-
τήρησε αμετάβλητα τα επιτό-
κια για δεύτερο συναπτό μή-
να, μολονότι ο πληθωρισμός 
στη χώρα αγγίζει το 50%. Από 
τον Ιανουάριο τα επίσημα στοι-
χεία φέρουν τον πληθωρισμό 
της Τουρκίας στο 48,7%, ενώ 
έπειτα από αλλεπάλληλες μειώ-
σεις στη διάρκεια του 2021, τα 
επιτόκια βρίσκονται στο 14%. 

Οπως επισημαίνουν οικονομι-
κοί αναλυτές και παράγοντες 
της αγοράς, αυτό συνεπάγεται 
ότι τα πραγματικά επιτόκια 
βρίσκονται σχεδόν στο -35%, 
καταγράφοντας τα χαμηλότε-
ρα επίπεδα μεταξύ των αναδυ-
όμενων αγορών, πολλές από 
τις οποίες έχουν προχωρήσει 
σε αύξηση του κόστους δανει-
σμού το περασμένο έτος. Η εί-
δηση δεν επηρέασε πάντως την 
τουρκική λίρα παρά ελάχιστα, 
καθώς υποχώρησε κατά 0,2% 
στις 13,6278 λίρες προς ένα δο-
λάριο. Λίγο πριν ανακοινωθεί 
η απόφαση της Τράπεζας της 
Τουρκίας, ο Τούρκος πρόεδρος 
δήλωσε πως «έχει περιοριστεί 
σημαντικά η συζήτηση για τα 
επιτόκια και έχει σταθεροποιη-
θεί η συναλλαγματική ισοτιμία, 
που σημαίνει ότι είναι καιρός 
να συμπιέσουμε τον πληθωρι-
σμό σε μονοψήφιο ποσοστό». 
Η δήλωση απηχεί τη γνωστή 
πλέον ανορθόδοξη θεωρία του 
Ταγίπ Ερντογάν πως τα επιτό-

κια προκαλούν πληθωρισμό. Οι 
επανειλημμένες μειώσεις των 
επιτοκίων στη διάρκεια του πε-
ρασμένου έτους έχουν οδηγή-
σει πάντως σε κατάρρευση της 
τουρκικής λίρας, με αποτέλεσμα 
να μένει η τουρκική οικονομία 
πολύ περισσότερο εκτεθειμέ-
νη στην παγκόσμια εκτόξευση 
του πληθωρισμού. Ο Τούρκος 
πρόεδρος θέτει σε προτεραι-
ότητα τους υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης,  σε μια στιγμή που 
οι άλλες αναδυόμενες αλλά και 
κάποιες αναπτυγμένες οικονο-
μίες αυξάνουν το κόστος  δανει-
σμού για να αναχαιτίσουν τις 
αυξήσεις των τιμών. Ο υπουργός  
Οικονομικών και Προϋπολογι-
σμού, Νουρεντίν Νεμπατί, έχει 
εκφράσει την εκτίμηση ότι στη 
διάρκεια του έτους θα αποκλι-
μακωθεί ο πληθωρισμός, καθώς 
η οικονομία θα συγκεντρώσει 
συνάλλαγμα από την αύξηση 
του τουρισμού στη διάρκεια του 
καλοκαιριού.

BLOOMBERG

Σχεδόν εννέα εκατομμύρια υπνο-
δωμάτια έχουν μετατραπεί σε 
χώρους εργασίας στη Βρετανία, 
καθώς οι πολίτες έχουν προσαρ-
μόσει τα σπίτια τους στις απαι-
τήσεις που «προστάζει» η παν-
δημία του κορωνοϊού, σύμφωνα 
με έρευνα μεσιτικού γραφείου.  

Ειδικότερα, τέσσερις στους 
10, δηλαδή 41% των ιδιοκτητών, 
έχουν διαμορφώσει την ιδιοκτη-
σία τους έτσι ώστε να ανταπο-
κρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
τους. Περισσότεροι από τους μι-
σούς, 53%, έχουν  αναδιαμορφώ-
σει εξ ολοκλήρου τουλάχιστον 
ένα υπνοδωμάτιο, ενώ ορισμέ-
νοι από αυτούς έχουν μετατρέ-
ψει πολλά δωμάτια.  

Η έρευνα διαπιστώνει ότι πε-
ρίπου 8.856.000 υπνοδωμάτια 
έχουν «χαθεί» στα ιδιόκτητα 
σπίτια του Ηνωμένου Βασιλεί-

ου κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 
46% από όσους έχουν κάνει αλ-
λαγές στο σπίτι τους, έχουν δη-
μιουργήσει ένα γραφείο, ενώ το 
58% δηλώνει ότι σχεδιάζει να το 
διατηρήσει μόνιμα.

Ωστόσο, ένας στους έξι (16%) 
ιδιοκτήτες που δημιούργησαν 
ένα γραφείο στο σπίτι αναφέ-
ρει ότι  δεν είναι και πολύ ικα-
νοποιημένος που αναγκάζεται 
να παραχωρεί χώρο ουσιαστικά 
προς όφελος του εργοδότη του. 

Τα δύο τρίτα (67%) πιστεύ-
ουν ότι οι εργοδότες πρέπει να 
πληρώσουν ολόκληρο ή μέρος 
του κόστους δημιουργίας ενός 
γραφείου στο σπίτι, ενώ τρεις 
στους 10 (30%) δηλώνουν ότι 
ο εργοδότης τους είχε συνει-
σφέρει κάπως στο κόστος δια-
μόρφωσης. 

Την ίδια ώρα, παράλληλα 
με τα γραφεία στο σπίτι, δημι-
ουργήθηκαν και γυμναστήρια, 
μπαρ, κινηματογράφοι και αί-
θουσες μουσικής.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης 
ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς (55%) όσων ανανέωσαν 
τα δωμάτιά τους σημείωσαν ότι  
πρέπει να συμβιβαστούν με λι-
γότερο  χώρο στο σπίτι τους για 
να μείνουν οι επισκέπτες ή ότι 
τα παιδιά τους τώρα αναγκάζο-
νται  να μοιράζονται ένα υπνο-
δωμάτιο. 

Ειδικά οι νεότεροι ιδιοκτήτες 
σπιτιού λόγω της ύπαρξης μι-
κρότερων ακινήτων δηλώνουν 
ότι κάνουν συμβιβασμούς, με 
σχεδόν το ένα τρίτο (32%) να 
επισημαίνει ότι αυτό τους έκανε 
να σκεφτούν να μετακομίσουν. 

«∆εν αποτελεί έκπληξη το γε-

γονός ότι με τόσο πολλά υπνο-
δωμάτια χαμένα και πολλά οικι-
ακά γραφεία που πρόκειται να 
γίνουν μόνιμα, πολλοί ιδιοκτή-
τες θα έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι τώρα είναι η ώρα για ένα νέο 
σπίτι με περισσότερο χώρο», ση-
μειώνουν οι μεσίτες.

«Αξίζει να σκεφτείτε ένα γρα-
φείο κήπου, το οποίο θα μπο-
ρούσε να είναι οτιδήποτε, από 
ένα υπόστεγο έως μια κομψή, 
ειδικά κατασκευασμένη, πολυ-
τελής καμπίνα. Οχι μόνο μπορεί 
να επιτρέψει μια καλύτερη ισορ-
ροπία εργασίας - ζωής και χώρο 
εργασίας εκτός του οικογενει-
ακού σπιτιού, αλλά σίγουρα θα 
προσθέσει αξία στην ιδιοκτησία 
σας και δεν θα την αφαιρέσει, 
κάτι που θα μπορούσε να συμβεί 
αν μετατρέψετε ένα υπνοδωμά-
τιο», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Στα ύψη η απόδοση για τα νέα ισλαμικά ομόλογα 3 δισ. δολαρίων της Τουρκίας

Εννέα εκατ. υπνοδωμάτια στη Βρετανία έγιναν γραφεία

Τον Ιανουάριο τα επίσημα στοι-
χεία φέρουν τον πληθωρισμό της 
Τουρκίας στο 48,7%, ενώ έπειτα 
από αλλεπάλληλες μειώσεις στη 
διάρκεια του 2021, τα επιτόκια βρί-
σκονται στο 14%.

Τέσσερις στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βρετανία έχουν διαμορφώ-
σει την ιδιοκτησία τους έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
τους, σύμφωνα με έρευνα μεσιτικού γραφείου.

Η κεντρική τράπεζα
της χώρας διατήρησε 
αμετάβλητα τα επιτόκια 
για δεύτερο μήνα. 

Σε ό,τι αφορά το 2022, η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη προεξοφλεί πως η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου θα συνεχι-
στεί μεν, αλλά θα επιβραδυνθεί από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του έτους. Η αξία του όγκου των εμπορικών συναλλαγών θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπε-
δα με εκείνα που κατεγράφησαν τους τελευταίους τρεις μήνες του 2021. Ο λόγος είναι ότι  αναμένεται να αποκλιμακωθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην 
αύξηση της αξίας του εμπορίου το περασμένο έτος, δηλαδή οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών και η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση.
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Θετικότατες είναι οι ειδήσεις 
από το μέτωπο της ευρωπαϊκής 
αεροναυπηγικής της Airbus, 
η οποία σημείωσε κέρδη ρε-
κόρ το 2021, σηματοδοτώντας 
την πορεία ανάκαμψής της, 
ενώ δήλωσε έπειτα από δύο 
χρόνια αποχής πως θα δώσει 
μέρισμα στους μετόχους της. 
Την επίδοσή της οφείλει στις 
δραστηριότητές της στην πο-
λιτική αεροπορία, καθώς και 
στην αεροδιαστημική και την 
άμυνα. Επιπλέον, επιβεβαίωσε 
τις πληροφορίες ότι προχωρεί 
σε αναθεώρηση της στρατηγι-
κής της στο πεδίο της άμυνας. 
Παρά το ότι η εταιρεία, η μεγα-
λύτερη στη ναυπήγηση αερο-
σκαφών πολιτικής αεροπορί-
ας στον κόσμο, εκτιμά πως το 
2022 θα έχει υψηλότερα κέρδη 
και θα παραδώσει περισσότε-
ρα από 700 αεροσκάφη, έναντι 
των 611 πέρυσι, προειδοποίη-
σε για τις υφιστάμενες και επί-
μονες προκλήσεις. Κι αυτές δεν 
είναι άλλες από τα  κωλύματα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα και 
τον πληθωρισμό.

«Η πανδημία ακόμα δεν 
βρίσκεται εντελώς πίσω μας», 
επισημαίνει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ευρωπαϊκής αερο-
ναυπηγικής εταιρείας, Γκιγιόμ 
Φορί, προσθέτοντας πως κα-
τά την εκτίμησή του η αγο-
ρά των αεροπλάνων τζετ θα 
ανακάμψει μεταξύ 2023 και 
2025. «Είναι πλέον ξεκάθαρο 
πως οι άνθρωποι θέλουν και 
πάλι να πετάξουν, όπερ και 
συμβαίνει, μόλις χαλαρώνουν 
οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί». 
Επιπλέον, η Airbus, η οποία 
κατασκευάζει και στρατιωτικά 
αεροπλάνα, επιβεβαίωσε πως 
επανεξετάζει τη στρατηγική 
της στον κλάδο της άμυνας. Εί-
χε προηγηθεί δημοσίευμα του 
ειδησεογραφικού πρακτορεί-
ου Reuters, το οποίο ανέφερε 
ότι το διοικητικό συμβούλιο 
της εταιρείας εξετάζει διάφο-
ρα ενδεχόμενα, με τα οποία 

ίσως θα ανοίξει την πόρτα σε 
πιο στρατηγικές συνεργασίες. 
Πάντως, ο Γκιγιόμ Φορί διευ-
κρίνισε πως η Airbus παραμέ-
νει «προσηλωμένη στον στόχο 
της να έχει μια ισχυρή θέση 
στον αμυντικό κλάδο», αν και 
αρνήθηκε να δώσει περισσό-
τερες λεπτομέρειες σχετικά με 
την αναθεώρηση.

Εν τω μεταξύ, ύστερα από 
οικονομική ξηρασία δύο ετών 

ο αεροναυπηγικός όμιλος ανα-
κοίνωσε, λόγω των υψηλών 
του εσόδων, ότι επαναλαμβά-
νει την παροχή μερίσματος. Το 
2021 είχε κέρδη-ρεκόρ της τά-
ξεως των 4,213 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ, χάρις και στο τέλος 
της παραγωγής του σούπερ 
τζάμπο Α380. Το προτεινόμενο 
μέρισμα είναι της τάξεως του 
1,50 ευρώ ανά μετοχή. Από 
πλευράς τους οι αναλυτές εί-
παν πως τα αποτελέσματα ξε-
πέρασαν τις προσδοκίες για 
κέρδη, αν και ορισμένοι ήταν 
απογοητευμένοι που η εται-
ρεία προέβλεπε σταθερές τα-
μειακές ροές το 2022 έπειτα 
από μια απότομη ανάκαμψη 
στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
το 2021 και ενώ υπήρξε αρνη-
τικό πρόσημο 6,8 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ το 2020.

Αναφορικά με τις παραδό-
σεις αεροσκαφών, η Airbus 
προέβλεψε 720 για το 2022, 
από 611 πέρυσι, και προσαρμο-
σμένα λειτουργικά κέρδη περί 
τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Το καθαρό ρευστό ενισχύθηκε 
πάνω από 75%, φθάνοντας τα 
7,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τεί-
νοντας προς τα επίπεδα πριν 
από την πανδημία των 12,5 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, 
η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική 
επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να 
αυξήσει την παραγωγή αερο-
σκαφών βραχείας ατράκτου 
στα 65 τον μήνα έως το καλο-
καίρι του 2023, από τα σχεδόν 
45 σήμερα, ενώ ορισμένοι ανα-
λυτές επισήμαναν πως εμφα-
νίστηκε συγκρατημένη, διότι 
αρχικά είχε θέσει στόχο τις 75 
μονάδες μηνιαίως έως το 2025.

Σε συμφωνία παγκοσμίου βελη-
νεκούς κατέληξαν οι κολοσσοί 
υψηλής τεχνολογίας και πι-
στωτικών καρτών της Amazon 
και της Visa, όσον αφορά τη 
χρήση των πιστωτικών καρ-
τών της τελευταίας. Η Amazon 
με την κίνηση αυτή διευθετεί 
το ζήτημα των χρεώσεων στις 
πιστωτικές κάρτες, τις οποίες 
χρεώσεις θεωρούσε υπερβο-
λικές, απειλώντας να μην τις 
κάνει δεκτές σε χώρες όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Πλέον 
σήμερα οι πελάτες στη Βρε-
τανία θα εξακολουθήσουν να 
κάνουν χρήση των καρτών της 
Visa, όπως ανακοινώθηκε από 
αμφότερες τις εταιρείες. Συν 
τοις άλλοις, η Amazon προτί-
θεται να μειώσει μια επιβάρυν-
ση της τάξεως του 0,5%, πο-
σοστό το οποίο επιβαλλόταν 
στις συναλλαγές με πιστωτι-
κές κάρτες της Visa σε χώρες 
όπως η Σιγκαπούρη αλλά και 
η Αυστραλία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρει σε σχετικό του δη-
μοσίευμα το αμερικανικό ενη-
μερωτικό δίκτυο CNBC. Αξίζει 
να αναφερθεί πως η Amazon 
είχε εισαγάγει αυτή την επιβά-
ρυνση το 2021. Τον δε Ιανου-
άριο δήλωσε ότι δεν εξετάζει 
πλέον το ενδεχόμενο να μην 
κάνει αποδεκτές πιστωτικές 
κάρτες Visa στη Βρετανία, ήτοι 
μόλις δύο ημέρες πριν αρχίσει 
να εφαρμόζει το μέτρο. Εκείνη 
την περίοδο οι δύο συνομιλή-
τριες ανέφεραν πως θα συνε-
χίσουν τις επαφές τους, ούτως 
ώστε να μπορέσουν να επιλύ-
σουν τις διαφορές τους σε ένα 
ευρύτερο φάσμα.

«Πρόσφατα καταλήξαμε σε 
μια παγκόσμια συμφωνία με τη 

Visa, η οποία δίνει τη δυνατό-
τητα σε όλους τους κατανα-
λωτές να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούν τις πιστωτικές 

κάρτες της σε όλα τα ψηφια-
κά και συμβατικά καταστή-
ματά μας», δήλωσε εκπρόσω-
πος της Amazon στο CNBC. 
«Η Amazon παραμένει πιστή 
στις δεσμεύσεις της, ώστε να 
είναι σε θέση να προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
πληρωμών στην πελατεία της, 
η οποία και να είναι διευκο-

λυντική αλλά και να τους δί-
νει τη δυνατότητα επιλογών». 
Amazon και Visa πρόκειται να 
συνεργαστούν, κιόλας, για την 
επινόηση νέων προϊόντων για 
ευέλικτες ψηφιακές πληρωμές.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως 
ο αμερικανικός κολοσσός της 
υψηλής τεχνολογίας ασκεί πιέ-
σεις στη Visa για να ελαττώσει 
τις χρεώσεις της, που βαρύνουν 
τους λιανεμπόρους. Ολοένα και 
περισσότερο οι τελευταίοι εμ-
φανίζονται δυσαρεστημένοι με 
το κόστος το οποίο σχετίζεται 
με τη λειτουργία των μεγάλων 
δικτύων πιστωτικών καρτών, 
ενώ τους προβληματίζει και η 
έντονη και εκτεταμένη επιρροή 
του κολοσσού της Amazon στη 
διεθνή αγορά. Πέραν τούτου 
θα πρέπει να αναφερθεί πως 
επιχειρήσεις στο πεδίο των άυ-
λων πληρωμών και των πιστω-
τικών και χρεωστικών καρτών, 
όπως είναι η Visa, η Mastercard 
και η American Express, βρί-
σκονται πλέον αντιμέτωπες με 
έναν λυσσαλέο ανταγωνισμό 
από τη νέα γενιά παρόχων χρη-
ματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Πρόκειται για νεοπαγείς εται-
ρείες, άπειρες στον αριθμό, που 
δραστηριοποιούνται διεθνώς 
στη χρηματοπιστωτική τεχνο-
λογία, όπως όσες ακολουθούν 
το μοντέλλο «αγοράστε τώρα, 
πληρώστε αργότερα», που απο-
δεικνύεται δημοφιλές στις νε-
ότερες ηλικίες. 

Η δε μέθοδος της «ανοιχτής 
τραπεζικής» επιτρέπει σε νε-
οφυείς εταιρείες να παρακά-
μπτουν αποτελεσματικά τις 
παραδοσιακές μεθόδους συ-
ναλλαγών, τις οποίες αντιπρο-
σωπεύουν οι πιστωτικές κάρτες.

Το προτεινόμενο μέρισμα της αεροναυπηγικής εταιρείας είναι της τάξεως του 1,50 ευρώ ανά μετοχή.
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Συμφωνία ανάμεσα 
στους δύο κολοσσούς 
για τις χρεώσεις.

Το υπέρογκο ποσό των αποδοχών 
του Τιμ Κουκ, διευθύνοντος συμ-
βούλου της Apple, έχει προκαλέ-
σει έντονες αντιδράσεις. Ελαβε τo 
2021 πακέτο ύψους 99 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, όταν αντιστοίχως 
το 2020 είχε αποκομίσει πολύ λι-
γότερα, της τάξεως των 14,9 εκα-
τομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία 
συμβουλευτικής ISS διατύπωσε 
τον σοβαρό προβληματισμό της 
για τις απολαβές του Τιμ Κουκ, 
στις οποίες συγκαταλέγονται ο 
μισθός, οι μετοχές της Apple και 
άλλων ειδών μπόνους. Επίσης, ζή-
τησε από τους μετόχους να τις 
καταψηφίσουν στην επικείμενη 
γενική συνέλευση. Μάλιστα, απευ-
θύνθηκε σε αυτούς με επιστολή, 
στην οποία επισημαίνει ότι ανη-
συχεί για τον «σχεδιασμό και το 
μέγεθος των αποδοχών», πόσο 
μάλλον, όταν οι μισές από αυτές 
δεν συναρτώνται με κριτήρια πα-
ραγωγικότητας. Η ISS υπολογίζει 
πως τα όσα έλαβε από την Apple 
o επικεφαλής της για το παρελ-
θόν έτος ήταν 1.447 φορές υψη-
λότερα σε συσχετισμό με τα αντί-
στοιχα ενός μέσου εργαζομένου 
στον όμιλο.

Ειδικότερα, το πακέτο αποδο-
χών για το 2021 συνίστατο σε 3 
εκατομμύρια δολάρια μισθό, κα-
θώς και σε μετοχές της Apple, 
οι οποίες αποτιμώνται σε 82,3 
εκατομμύρια δολάρια. Συν τοις 
άλλοις, έλαβε και 12 εκατομμύ-
ρια δολάρια διότι πέτυχε τους 

στόχους της εταιρείας, καθώς 
και 1,4 εκατ. δολάρια για τα αε-
ροπορικά του ταξίδια, την ασφά-
λεια ζωής και τις συνταξιοδοτικές 
του καλύψεις, όπως αναφέρει το 
Ρόιτερς. Σύμφωνα με την ISS, τα 
ποσά για τέτοιου είδους παρο-
χές υπερβαίνουν τα αντίστοιχα 
που δόθηκαν σε εταιρείες ανά-
λογες με την Αpple. Πάντως, ο 
Τιμ Κουκ επανειλημμένως έχει 
ταχθεί υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της κοινωνι-

κής ισότητας, ενώ το 2015 είχε 
δηλώσει πως δεσμεύεται να δι-
αθέσει το σύνολο της περιουσί-
ας του σε αγαθοεργίες προτού 
αποβιώσει. Βάσει των στοιχεί-
ων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς των ΗΠΑ, ο επικεφαλής του 
τεχνολογικού κολοσσού πέρυσι 
προσέφερε μετοχές του αξίας 
τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων 
δολαρίων για καλό σκοπό, αν και 
δεν κατονόμασε τους αποδέκτες. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως 
μέσα στον Ιανουάριο η Apple 
απέβη και η πρώτη στην Ιστο-
ρία εταιρεία η οποία προσωρι-
νώς είχε ανέλθει σε επίπεδα κε-
φαλαιοποίησης της τάξεως των 
3 τρισ. δολαρίων.

Στα 99 εκατ. δολάρια 
το σύνολο αποδοχών
του Τιμ Κουκ το 2021

Κέρδη-ρεκόρ 4,2 δισ. ευρώ
για την ευρωπαϊκή Airbus

Δεκτές οι κάρτες Visa από την Amazon

Επειτα από δύο χρόνια θα διανείμει ξανά μέρισμα στους μετόχους της

Ο CEO της Apple 
το 2020 είχε αποκο-
μίσει 14,9 εκατ. δολ.

Amazon και Visa πρόκειται να συνεργαστούν για την επινόηση νέων προϊό-
ντων για ευέλικτες ψηφιακές πληρωμές.

Η εταιρεία προ-
βλέπει νέα αύξηση 
της κερδοφορίας 
το 2022 και παράδοση 
720 αεροσκαφών, 
έναντι 611 πέρυσι.

Την προτίμησή τους στις ψηφιακές 
τραπεζικές συναλλαγές εκφράζουν 
3 στους 10 Ελληνες, με το 28,9% 
να δηλώνει ότι θα σταματήσει να 
επισκέπτεται τα φυσικά καταστή-
ματα των τραπεζών, χρησιμοποιώ-
ντας αποκλειστικά τις ηλεκτρονι-
κές τους υπηρεσίες. Στον αντίποδα, 
μόλις ένα 8,5% δηλώνει ότι θα επι-
στρέψει στις διά ζώσης υπηρεσίες. 
Αυτό επισημαίνει νέα έρευνα της 
SAS την οποία επικαλείται ο Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η στροφή 
των καταναλωτών προς τις ψηφι-
ακές υπηρεσίες έγινε ακόμη πιο 
έντονη μέσα στην πανδημία. Mά-
λιστα, το 15% των πελατών δηλώ-
νει ότι χρησιμοποίησε για πρώτη 
φορά κάποια διαδικτυακή υπηρε-
σία για τις τραπεζικές συναλλαγές 
μέσα στην πανδημία. Στο μεταξύ, 
η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι τρά-
πεζες έχουν καταβάλει προσπάθει-
ες για να βελτιώσουν την εμπειρία 
των πελατών τον τελευταίο ενάμι-
ση χρόνο. Ωστόσο, στην Ελλάδα, 
το 20% των χρηστών βρίσκει ότι 
το customer experience έχει επι-
δεινωθεί μετά την πανδημία. Από 
την άλλη, σύμφωνα με την έρευνα 
που αναδημοσιεύει ο ΣΕΠΕ, υπάρ-
χει και ένα σημαντικό ποσοστό 
της τάξης του 24,5%, που θεωρεί 
ότι η διαδικασία των συναλλαγών 
έγινε ευκολότερη και γρηγορότε-
ρη. Οσον αφορά τα προσωπικά δε-
δομένα, οι περισσότεροι Ελληνες 
(38,2%) δηλώνουν ότι δεν έχει αλ-
λάξει κάτι ως προς την προθυμία 
τους να τα μοιράζονται σε τραπε-

ζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές 
και μη. Σύμφωνα με την έρευνα, 
το 11,9% εμφανίζει γενικά μεγα-
λύτερη προθυμία να παραχωρή-
σει τα προσωπικά του δεδομένα.
Το 14% εμφανίζεται πρόθυμο να 
μοιραστεί προσωπικά δεδομένα 
με τις τράπεζες, εάν αυτό οδηγή-
σει σε συνολικά καλύτερη εμπει-
ρία πελάτη, ενώ το 12,4% «απαιτεί» 
άμεση επιβράβευση για τα προ-
σωπικά του δεδομένα, όπως για 
παράδειγμα πόντους επιβράβευ-
σης, εκπτώσεις, εξατομικευμένες 
προσφορές. Στον αντίποδα, υπάρ-

χει κι ένα ποσοστό της τάξεως του 
10%, το οποίο δηλώνει απρόθυμο 
να κοινοποιήσει τα προσωπικά του 
δεδομένα, αν δεν είναι ξεκάθαρος 
ο λόγος και ο τρόπος που αυτά θα 
χρησιμοποιηθούν. «Θα πρέπει, λοι-
πόν, οι τράπεζες να είναι σε θέση 
να αποδεικνύουν πώς χρησιμοποι-
ούν τα δεδομένα των πελατών τους 
για να βελτιώσουν το customer 
experience, κάνοντάς τους να νιώ-
σουν πιο ασφαλείς και ενθαρρύνο-
ντάς τους να μοιραστούν ακόμη πε-
ρισσότερα προσωπικά δεδομένα», 
σημειώνουν οι αναλυτές.

Τρεις στους 10 Ελληνες
προτιμούν ψηφιακές
τραπεζικές συναλλαγές

Το 15% των πελατών 
δηλώνει ότι χρησιμο-
ποίησε για πρώτη φο-
ρά κάποια διαδικτυακή 
υπηρεσία τράπεζας 
μέσα στην πανδημία.

Στην Ελλάδα, το 20% των χρηστών βρίσκει ότι το customer experience έχει επι-
δεινωθεί μετά την πανδημία.
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Περιοχές του κέντρου εξακολου-
θούν να μονοπωλούν το αγορα-
στικό ενδιαφέρον στην αγορά κα-
τοικίας, ενώ το ίδιο φαίνεται να
συμβαίνει και με την ενοικίαση.
Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις
τιμών εντοπίζονται σε περιοχές
των βορείων και νοτίων προαα-
στίων, όπως φαίνεται από τα σχε-
τικά στοιχεία του δείκτη τιμών

Spitogatos (SPI). Κοινή συνιστα-
μένη είναι η σημαντική άνοδος
της ζήτησης, τάση που φάνηκε
κατά το μεγαλύτερο μέρος του
2021, αλλά ακόμα περισσότερο
κατά τον πρώτο μήνα του 2022.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Με-
λαχροινό, διευθύνοντα σύμβουλο
του δικτύου ηλεκτρονικών αγγε-
λιών Spitogatos.gr, «το 2021 υπήρ-
ξε ξεκάθαρα μια δυναμική χρονιά

με αυξημένη προσφορά και ζήτη-
ση, συναλλαγές αλλά και νέα επι-
χειρηματικά μοντέλα στο real esta-
te. Οι πρώτες εβδομάδες του 2022
δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό,
μάλιστα τον Ιανουάριο 2022 στις
ιστοσελίδες μας είχαμε 55% πε-
ρισσότερα αιτήματα ενδιαφέρον-
τος για ακίνητα από τον μηνιαίο
μέσο όρο του 2021, δηλαδή αυ-
ξημένη ζήτηση σε επίπεδα ανά-
πτυξης που δεν έχουμε ξαναδεί
στο παρελθόν».

Το 2021 οι δημοφιλέστερες πε-
ριοχές για την αγορά κατοικίας
ήταν το Κολωνάκι και ο Λυκαβητ-
τός, οι Αμπελόκηποι και το Πεν-
τάγωνο, το Παγκράτι, η Κυψέλη
και η Γλυφάδα, που ήταν και η
μόνη περιοχή εκτός του κέντρου.
Οσον αφορά τις περιοχές με τη
μεγαλύτερη αύξηση των τιμών,
ξεχώρισαν ο Αγιος Ιωάννης Ρέντης
με 27,1% (1.270 ευρώ/τ.μ.), η Ελευ-
σίνα με 26,7% (1.157 ευρώ/τ.μ.),
του Παπάγου με 26,1% (3.150 ευ-
ρώ/τ.μ.) και τα Βριλήσσια με 25,9%
(2.810 ευρώ/τ.μ.). Σημαντικές αυ-
ξήσεις κατέγραψαν επίσης περιο-
χές, όπως η Πετρούπολη (24,6%),
ο Χολαργός (23,4%), ο Αγιος Δη-
μήτριος (20,4%), η Ανθούσα (20%),
το Νέο Ψυχικό (18,6%) και η Λυ-

κόβρυση (18,1%). Οπως αναφέρει
η ανάλυση του Spitogatos, «ο νέος
τρόπος ζωής, ως αποτέλεσμα της
πανδημίας, άλλαξε τις προτιμήσεις
ενοικιαστών και αγοραστών, επη-
ρεάζοντας και τις τιμές των ακι-
νήτων. Η χρονιά που μας πέρασε
σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας
εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται
από υβριδικά μοντέλα εργασίας,
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων
και κριτηρίων σε ό,τι αφορά την
επιλογή κατοικίας, αλλά και γε-
νικότερα του τρόπου ζωής, επι-
βεβαιώνοντας τις σταθερές τάσεις
αποκέντρωσης». Οι κατοικίες στα
προάστια έχουν γίνει σαφώς πιο
δημοφιλείς, καθώς το μεγάλο τους
μειονέκτημα, η απόσταση δηλαδή
από το κέντρο, φαίνεται να απο-
τελεί πλέον ένα από τα δευτε-
ρεύοντα κριτήρια για την επιλογή
κατοικίας.

Ανάλογο συμπέρασμα προκύ-

πτει με βάση τις περιοχές στις
οποίες σημειώθηκε μεγαλύτερη
αύξηση ενοικίων. Η μεγαλύτερη
άνοδος εντοπίζεται κατά σειρά
σε Ανάβυσσο (25%), Ανοιξη
(23,8%), Αγιο Στέφανο (22,1%),
Σταμάτα (20,7%), Σούνιο (20%),
Νέα Πεντέλη (15,1%), Κρυονέρι
(15,1%), Φιλοθέη (14,5%), Μαρ-
κόπουλο (14,3%), Δροσιά (13,9%)
και Διόνυσο (12,9%). Εν ολίγοις
οι περιοχές με μεγάλες επιφάνειες
ακινήτων και υψηλή ποιότητα
ζωής, μακριά από το κέντρο, είχαν
καλύτερες επιδόσεις. Η τάση αυτή,
σύμφωνα με το Spitogatos, απο-
τυπώνει μια μεταβολή στις οικι-
στικές προτιμήσεις ενοικιαστών
(κάτι που ισχύει και για τους υπο-
ψήφιους αγοραστές), οι οποίοι
πλέον προσανατολίζονται σε πε-
ριοχές με χαμηλό συντελεστή δό-
μησης, περισσότερο πράσινο και
πρόσβαση στη θάλασσα. Ακόμα

κι έτσι βέβαια, ο μεγάλος όγκος
διαθέσιμων ακινήτων σημαίνει
ότι οι περιοχές του κέντρου συ-
νέχισαν να καταγράφουν υψηλή
ζήτηση για ενοικίαση, όπως η Κυ-
ψέλη, το Παγκράτι, ο Νέος Κόσμος,
το Κολωνάκι και οι Αμπελόκηποι.

Υπήρξαν πάντως και περιοχές
όπου οι τιμές σημείωσαν πτώση,
αν και ως επί το πλείστον, αυτή
ήταν ήπιας μορφής. Για παράδειγ-
μα, υποχώρηση της τάξεως του
2% σημείωσαν οι τιμές σε Γκάζι
- Μεταξουργείο - Βοτανικό σε
1.692 ευρώ/τ.μ., ενώ στη Νέα Πεν-
τέλη η πτώση διαμορφώθηκε σε
3,9% σε 1.850 ευρώ/τ.μ. Μείωση
κατά 3,7% σε 1.333 ευρώ/τ.μ. ση-
μείωσαν οι τιμές στον Μαραθώνα,
ενώ η μεγαλύτερη πτώση με 14%
καταγράφεται στις κατοικίες πέριξ
του κόμβου της Μαλακάσας (1.181
ευρώ/τ.μ.).

Στην αγορά των ενοικίων, πτώ-

ση της τάξεως του 1,4% σημει-
ώθηκε στο κέντρο της Αθήνας,
όπου πάντως η μέση ζητούμενη
τιμή εξακολουθεί να είναι ιδιαί-
τερα υψηλή, σε 10 ευρώ/τ.μ. Αν-
τίστοιχα, σχετικά σταθερές εμ-
φανίζονται οι τιμές σε Παγκράτι
(8,7 ευρώ/τ.μ.), Αμπελοκήπους
(8,5 ευρώ/τ.μ.), Γουδί (8,4 ευρώ/τ.μ.)
και Νέο Κόσμο (8,3 ευρώ/τ.μ.).

Οσον αφορά την αγορά της
Θεσσαλονίκης, σημαντικές αυ-
ξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώ-
λησης καταγράφουν οι περιοχές
της Μενεμένης (20,5%), της Θέρ-
μης (20%), της Καλλίνδοιας
(16,6%), των Αμπελοκήπων
(15,7%) και του Ευόσμου (12,5%).
Στα ενοίκια, μεγάλες αυξήσεις
παρατηρούνται σε Βασιλικά
(17,5%), Ελευθέριο Κορδελιού
(13,6%), Πυλαία (12,2%), Ωραι-
όκαστρο (11%) και Πανόραμα
(10,4%).

Αλμα τιμών
σε ακίνητα
των προαστίων
της Αθήνας
Αυξήσεις έως 27%, ποιες είναι
οι δημοφιλέστερες περιοχές

Ποιες είναι οι νέες τάσεις που
αναμένεται να παρατηρηθούν
στην αγορά ακινήτων εντός του
τρέχοντος έτους  Οι τάσεις σε
μεγάλο βαθμό καθορίζονται από
τις επιλογές, τις δυνατότητες και
τις προσδοκίες του καθενός. Όπου
γέρνει λοιπόν η πλάστιγγα, εκεί
διαμορφώνονται και οι τάσεις
της αγοράς. Σχεδόν πάντα, κα-
θοριστικός παράγοντας νέων
επενδυτικών κινήσεων είναι το
καθαρό διαθέσιμο εισόδημα. Όσο
αυτό αυξάνεται και υπερκαλύπτει
τις καταναλωτικές και άλλες βα-
σικές ανάγκες, τόσο αυξάνεται
και η δυνατότητα για μια επεν-
δυτική κίνηση. Πρώτα ενδεχο-
μένως να λαμβάνει τη μορφή της

αποταμίευσης και εφόσον κτιστεί
ένα σεβαστό κομπόδεμα, τότε
μπορεί να μετατραπεί σε ιδία συ-
νεισφορά για την απόκτηση ενός
ακινήτου. Η σταθερότητα αυτού
του καθαρού διαθέσιμου εισοδή-
ματος αποτελεί μια σωστή και
υγιή βάση εξασφάλισης χρημα-
τοδότησης για να μπορέσει να
καταστεί εφικτή η απόκτηση ενός
ακινήτου.

Σε αυτό το κεφάλαιο ο μέσος
όρος δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικός στη χώρα μας. Αν θέ-
λουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι
ένα φαινόμενο που παρατηρείται

στις πλείστες χώρες το τελευταίο
διάστημα και αποτελεί και αυτό
σύμπτωμα «long-covid» αφού η
ακρίβεια λόγω προβλημάτων στην
εφοδιαστική αλυσίδα και αλλού
έφθασε σε τέτοια επίπεδα όπου
χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση
των εισοδημάτων, συρρικνώνει
τα καθαρά διαθέσιμα εισοδήματα
μας. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα
για το μέλλον γεγονός που φιλ-
τράρεται σε πάγωμα επενδυτικών
κινήσεων.

Νοείται όμως πως πάντα υπάρ-
χουν και οι εξαιρέσεις, όπως υπάρ-
χει και η άλλη όψη του νομίσμα-

τος. Η άλλη όψη του νομίσματος
δείχνει πως υπάρχει σοβαρή δια-
θέσιμη ρευστότητα που μετα-
φράζεται σε κάποια δις Ευρώ που
κάθονται στις τράπεζες. Οι τε-
λευταίες, δεν δανείζουν όσα έπρε-
πε να δανείζουν και προσπαθούν
να διώξουν αυτό το χρήμα επι-
βάλλοντας αρνητικά επιτόκια. 

Τι επιλογές έχουν οι καταθέ-
τες  Δυστυχώς όχι πολλές. Και
λέω δυστυχώς, επειδή οι επιλογές
είναι θεμιτές και επιβαλλόμενες.
Όμως, την τελευταία εικοσαετία
κάηκαν τόσοι πολλοί ανάμεσά
μας τοποθετούμενοι σε διάφορα

επενδυτικά μέσα που η εμπιστο-
σύνη σε αυτά βρίσκεται κολλη-
μένη στο ναδίρ για πάρα πολύ
καιρό και όπως φαίνεται εκεί θα
παραμείνει για αρκετό ακόμη. 

Τώρα θα μου πείτε, καλά δεν
κάηκε κόσμος με τα ακίνητα  Η
απάντηση είναι πως ναι κάηκε,
όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές.
Το μεγαλύτερο «κάψιμο» έγινε
με την ανταλλαγή χρέους και ακι-
νήτων. Παρά τις όποιες αρχικές
διαμαρτυρίες, το μέτρο αυτό λει-
τούργησε ομαλά και μαζικά, επει-
δή ουσιαστικά οι τράπεζες αγό-
ρασαν ακίνητα με αντίτιμο τη

διαγραφή χρεών. Άρα ναι μεν δεν
βγήκαν σε πολλούς οι επενδύσεις
που έκαναν, αλλά από την άλλη
όσοι έκαναν τις ανταλλαγές, ξε-
χρέωσαν. Και τώρα είμαστε σε
μια νέα φάση που χωρίς το βάρος
των χρεών αυτά τα άτομα μπο-
ρούν να βλέπουν το μέλλον με
μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Συνεπώς από πλευράς δυνα-
τοτήτων υπάρχουν και οι δύο
όψεις του νομίσματος: και αυτή
που αποτελείται από άτομα που
έχουν μεγάλες δυνατότητες, αλλά
και αυτή που αποτελείται από
άτομα που έχουν περιορισμένες

έως και καθόλου δυνατότητες.
Σε αυτό το κομμάτι της εξίσωσης
υπερτερούν τα άτομα που έχουν
από κάποιες δυνατότητες και πά-
νω και αυτοί είναι που θα καθο-
ρίσουν τις τάσεις εντός του τρέ-
χοντος έτους. Είπαμε πως οι επι-
λογές είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένες και αυτό είναι η αλήθεια.
Συνεπώς και αυτό το κομμάτι της
εξίσωσης συνηγορεί πως η κα-
τηγορία των ακινήτων θα απο-
τελέσει την κύρια επενδυτική
επιλογή του μέσου επενδυτή στη
χώρα μας.

Τι γίνεται με τις προσδοκίες
Αυτή η παράμετρος είναι πάντα
το μεγάλο ερωτηματικό, επειδή
ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
Και εμείς έχουμε πλούσια παρα-
καταθήκη παραδειγμάτων για να
επιδείξουμε. 

Και φέτος έχουμε εξελίξεις που
τρέχουν όπως την επικείμενη
ρύθμιση του ΦΠΑ στα ακίνητα
και πότε (χρονικά και εμβαδομε-
τρικά) θα εφαρμόζεται μειωμένος
συντελεστής, περιμένουμε να
δούμε αν θα υπάρξουν μέτρα αν-
τιστάθμισης, ενώ δεν πρέπει να
ξεχνάμε τον προεκλογικό για τις
επερχόμενες προεδρικές εκλογές
και τι θα μας σούρουν στο μεσο-
διάστημα.

Είναι λοιπόν ηλίου φαεινότερο
πως οι προσδοκίες που κτίζονται
και θα κτιστούν το επόμενο διά-
στημα θα είναι αρνητικές και θε-
τικές, χωρίς να είναι βέβαιο τι θα
υπερισχύσει. Αυτό από μια άποψη
είναι και η μαγεία των επενδύ-
σεων, αφού αν ήταν όλα δοσμένα
στο πιάτο θα ζούσαμε σε ένα ανια-
ρό δυαδικό κόσμο.

Η ρίζα των τάσεων στα ακίνητα του 2022

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

<<<<<<

Οι τράπεζες δεν δανεί-
ζουν όσα έπρεπε να δα-
νείζουν και προσπα-
θούν να διώξουν αυτό
το χρήμα επιβάλλοντας
αρνητικά επιτόκια. 

Η κατηγορία των ακινήτων θα αποτελέσει την κύρια επενδυτική επιλογή του μέσου επενδυτή στη χώρα μας.

<<<<<<

Το 2021 υπήρξε αύξηση
της ζήτησης, ενισχύεται
η τάση τον πρώτο μήνα
του 2022.
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Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Νέα πνοή αποκτά το έργο του Νί-
κου Καζαντζάκη και μια κομβι-
κή αλλαγή σκυτάλης συντελείται 
στον ελληνικό εκδοτικό χώρο. 
Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα αναλαμβά-
νουν την αποκλειστική έκδοση 
των βιβλίων του οικουμενικού 
συγγραφέα στην Ελλάδα, έπειτα 
από συμφωνία του εκδότη Κων-
σταντίνου Παπαδόπουλου με τις 
εκδόσεις Καζαντζάκη και την εκ-
δότρια Νίκη Σταύρου.

Τα βιβλία του πολυμεταφρα-
σμένου συγγραφέα, το έργο του 
οποίου απασχόλησε και απασχο-
λεί τους μελετητές της λογοτε-
χνίας και της γλώσσας, ξεκινούν 
μια καινούργια διαδρομή με μια 
στρατηγική κίνηση των εκδόσε-
ων ∆ιόπτρα, που δημιουργεί νέα 
δεδομένα στον χώρο του βιβλίου. 
«Η αποστολή μας είναι διπλή», 
λέει στην «Κ» ο εκδότης της ∆ι-
όπτρας, «να δώσουμε την ευκαι-
ρία στους νέους να γνωρίσουν 
τον κόσμο του Νίκου Καζαντζά-
κη, αναδεικνύοντας μια γραφή 
που αναμετρήθηκε με όλες τις 
μεγάλες αγωνίες και ερωτήματα 
της ύπαρξης και να φέρουμε το 
έργο του στον 21ο αιώνα. Είναι 
μια τεράστια ευθύνη για εμάς, 
νιώθουμε περήφανοι και ταυτό-
χρονα είμαστε γεμάτοι δέος απέ-
ναντι στο έργο που αναλάβαμε».

Ο κ. Παπαδόπουλος πιστεύει 
βαθιά ότι το έργο του Νίκου Κα-
ζαντζάκη παραμένει σύγχρονο 
και επίκαιρο και πως μπορεί να 
απευθυνθεί στη νέα γενιά, αρ-
κεί να γίνει πιο προσιτό και να 
έρθει πιο κοντά στη σύγχρονη 

εποχή. Πώς θα γίνει αυτό; Αρχι-
κά, η ∆ιόπτρα σχεδιάζει νέες, ανα-
βαθμισμένες αισθητικά εκδόσεις 
των βιβλίων του συγγραφέα, που 
θα περιλαμβάνουν εισαγωγή και 
επίμετρο αλλά και γλωσσάρι στο 
τέλος του βιβλίου για να εξοικει-
ώσει τους νέους αναγνώστες με 
τη γλώσσα του «λεξιθήρα» Καζα-
ντζάκη. Επίσης, θα κυκλοφορή-
σουν οι διασκευές που έκανε ο 
συγγραφέας σε παιδικά βιβλία και 
μεταφράσεις του που ήταν εκτός 
αγοράς για πολλές δεκαετίες. Την 

επόμενη χρονιά θα δούμε και τη 
μεταφορά έργων του Καζαντζάκη 
σε μορφή graphic novel, που έχει 
μεγάλη διείσδυση στις νεότερες 
ηλικίες, αλλά και βιβλία με απο-
φθέγματα του συγγραφέα και την 
ανάλυσή τους. Οι νέες εκδόσεις 
θα είναι και πιο προσιτές οικο-
νομικά για τον μέσο αναγνώστη.

Ο εκδοτικός οίκος έχει συ-
στήσει εσωτερικά μια ομάδα 
που θα ασχολείται αποκλειστι-
κά με τον Καζαντζάκη και προ-
γραμματίζει επίσης δράσεις και 
κινήσεις εξωστρέφειας που θα 
αναδείξουν το έργο του, όχι μό-
νο εντός των βιβλιοπωλείων αλ-
λά και στην εκπαίδευση και τον 

χώρο των γραμμάτων και του πο-
λιτισμού γενικότερα. «Θα ανα-
λάβουμε μια σειρά από μεγάλες 
δράσεις που θα δυναμώσουν τη 
φωνή του Καζαντζάκη στον 21ο 
αιώνα και απευθύνουμε ανοιχτό 
κάλεσμα στο υπουργείο Παιδεί-
ας, στο υπουργείο Πολιτισμού, 
στο Μουσείο Νίκου Καζαντζά-
κη, στη ∆ιεθνή Εταιρεία Φίλων 
Καζαντζάκη, αλλά και σε όλους 
τους φορείς, συλλόγους και με-
λετητές του Νίκου Καζαντζάκη, 
να μας συντροφεύσουν σε αυτό 
το ωραίο ταξίδι. Θέλουμε η ∆ιό-
πτρα να γίνει η σκέπη που κάτω 
από αυτήν θα είμαστε όλοι μαζί 
ενωμένοι για τη διάδοση του έρ-
γου του Νίκου Καζαντζάκη στις 
νέες γενιές», τονίζει ο κ. Παπα-
δόπουλος.

Πάντως, το πρώτο δείγμα γρα-
φής της νέας εποχής του Καζα-
ντζάκη θα έρθει γρήγορα και πιο 
συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, με 
την κυκλοφορία ενός καινούργιου 
μυθιστορήματος του συγγραφέα, 
61 χρόνια μετά την «Αναφορά 
στον Γκρέκο», που ήταν το τε-
λευταίο βιβλίο του και εκδόθηκε 
τέσσερα χρόνια μετά τον θάνα-
τό του. Η ∆ιόπτρα ετοιμάζει την 
έκδοση του ανέκδοτου μυθιστο-
ρήματος «Ανήφορος», που τοπο-
θετείται στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο και θεωρείται η απάντηση του 
συγγραφέα στις επικρίσεις που 
δέχτηκε ότι από τον «Βίο και πο-
λιτεία του Αλέξη Ζορμπά» απουσί-
αζαν οι αναφορές στον πόνο και 
την καταστροφή που γνώρισε η 
Ελλάδα στη ναζιστική κατοχή. 
Το χειρόγραφο που φυλασσόταν 
στο Μουσείο Καζαντζάκη στην 

Κρήτη έχει ήδη μεταγραφεί και ο 
εκδοτικός οίκος προχωράει στην 
επεξεργασία της έκδοσης.

Η ικανοποίηση και η χαρά εί-
ναι έκδηλη στην επικοινωνία που 
είχαμε με τον κ. Παπαδόπουλο, 
ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά 
λόγια στην εμπιστοσύνη που του 
έδειξε η εκδότρια Νίκη Σταύρου 
και το ίδιο μας λέει και εκείνη. 

«Ιστορική στιγμή»
«Αυτές τις μέρες βιώνουμε μια 

ιστορική στιγμή στα εκδοτικά δε-
δομένα της Ελλάδας», σημειώνει 
η ίδια στη γραπτή της δήλωση 
και προσθέτει: «Σήμερα την ιερή 
σκυτάλη, με δέος και αγάπη για 
τον συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη 
και λαχτάρα για δουλειά, παίρνει 
ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, 
εκδότης της ∆ιόπτρας, ένας άν-
θρωπος βαθιά πνευματικός, με 
τον οποίον το κάθε βιβλίο του 
μεγάλου μας συγγραφέα θα φτά-
σει σε ολόκληρο τον ελληνισμό, 
από το νοτιότερο στο βορειότερο 
σύνορό της, αλλά και όπου στην 
υφήλιο υπάρχει Ελληνας και άν-
θρωπος που διαβάζει ελληνικά». 

Η κ. Σταύρου μοιράστηκε μαζί 
μας και ένα σύντομο χρονικό των 
εκδόσεων Καζαντζάκη. «Ολα άρ-
χισαν μετά τον θάνατο του Νίκου 
Καζαντζάκη, όταν η πολυαγαπη-
μένη σύζυγος και σύντροφος της 
ζωής του συγγραφέα, η Ελένη, μια 
γενναία, δραστήρια γυναίκα, δεν 
κάθισε άπραγη. Γνωρίζοντας καλά 
το έργο του Νίκου της, όπως επί-
σης και το πώς ο ίδιος οραματιζό-
ταν τα βιβλία του, αντί να πράξει 
το αυτονόητο για την εποχή της 
και να δώσει προς έκδοση τα χει-

ρόγραφά του σε κάποιον εκδότη, 
αποφάσισε να ιδρύσει μόνη της 
ένα εκδοτικό οίκο, που θα εξέδι-
δε ολόκληρη την εργογραφία του 
συζύγου της, με τις δικές του προ-
διαγραφές», αναφέρει. Το εγχεί-
ρημα αυτό, συμπληρώνει, ξεκίνη-
σε από μια μικρή αποθήκη στην 
οδό Ασκληπιού και συνέχισε με 
την ίδρυση του εκδοτικού οίκου 
με την επωνυμία «Ελένη Ν. Κα-
ζαντζάκη» στη Χαριλάου Τρικού-
πη. Τα ηνία του εκδοτικού οίκου 
είχε αρχικά η Ελένη Καζαντζάκη 

και έπειτα ο θετός υιός της και 
πατέρας της Νίκης Σταύρου, Πά-
τροκλος Σταύρου. «Αφιερώσαμε 
τη ζωή μας στην ανάδειξη του 
έργου του μεγάλου συγγραφέα. 
Με συνοδοιπόρους το Μουσείο 
Καζαντζάκη και τη ∆ιεθνή Εται-
ρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, 
αφοσιωθήκαμε ολόψυχα στο έρ-
γο της διάδοσης του ιερού λόγου 
του Νίκου Καζαντζάκη και μέσω 
αυτού, του ελληνικού πνεύματος 
και πολιτισμού, ένας στόχος που 
η επίτευξή του απαιτεί υπέρβα-
ση, σκληρή εργασία και μεγάλο 
όραμα», προσθέτει.

Η συμφωνία των δύο πλευρών 
οριστικοποιήθηκε πριν από λί-

γες μέρες. Οι διαπραγματεύσεις 
των δύο εκδοτικών οίκων ξεκίνη-
σαν μετά το καλοκαίρι του 2021 
και έγιναν πιο εντατικές τους τε-
λευταίους τέσσερις μήνες. Η οι-
κονομική πτυχή της συμφωνίας 
δεν έγινε γνωστή και σε σχετι-
κή ερώτησή μας ο κ. Παπαδό-
πουλος σημείωσε πως η ∆ιόπτρα 
«κεφαλαιοποίησε την ανάπτυξή 
της επενδύοντας για το μέλλον», 
προσθέτοντας με έμφαση ότι για 
τον εκδοτικό οίκο η ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων ήταν κάτι 
πολύ παραπάνω από μια εμπορι-
κή συναλλαγή.

Η συμφωνία εκτείνεται και 
στην εκμετάλλευση των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων που απορ-
ρέουν από την κινηματογραφική, 
τηλεοπτική και θεατρική μεταφο-
ρά των βιβλίων του Νίκου Καζα-
ντζάκη, στα οποία θα υπάρχει 
συνεκμετάλλευση των δύο πλευ-
ρών. Στα σκαριά βρίσκεται ήδη η 
κινηματογραφική μεταφορά των 
βιβλίων «Καπετάν Μιχάλης» και 
«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», 
ενώ υπάρχουν συζητήσεις και 
για μια νέα θεατρική παραγωγή. 
Η εκδότρια Νίκη Σταύρου δια-
τηρεί την εκμετάλλευση των δι-
καιωμάτων από τη μετάφραση 
έργων του Ν. Καζαντζάκη στο 
εξωτερικό.

Το επόμενο διάστημα θα δια-
τεθεί στα βιβλιοπωλεία το από-
θεμα βιβλίων των εκδόσεων 
Καζαντζάκη και θα ξεκινήσουν 
ανατυπώσεις (με το λογότυπο της 
∆ιόπτρας) για να μην υπάρξει κε-
νό στην αγορά, μέχρι να ετοιμα-
στούν οι νέες εκδόσεις. Μια νέα 
εποχή ξεκινάει. 

Ο Καζαντζάκης στον 21ο αιώνα
Τα άπαντα του έργου του αναλαμβάνουν οι εκδόσεις Διόπτρα – Eτοιμάζεται ο ανέκδοτος «Ανήφορος»

Ο Νίκος Καζαντζάκης 
με τον Αγγελο Σικελιανό. 
∆εξιά, με τη γυναίκα του 
Ελένη, η οποία μετά τον 

θάνατό του «αποφάσισε να 
ιδρύσει μόνη της ένα εκδο-
τικό οίκο, που θα εξέδιδε 
ολόκληρη την εργογραφία 
του συζύγου της, με τις δι-
κές του προδιαγραφές».

Ο Κωνσταντίνος 
Παπαδόπουλος 
(Διόπτρα) και η Νίκη 
Σταύρου (εκδόσεις 
Καζαντζάκη) 
μιλoύν στην «Κ».

Το 2023 θα δούμε 
και μεταφορά έργων του
σε μορφή graphic novel, 
που έχει 
μεγάλη διείσδυση 
στις νεότερες ηλικίες.
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Δύο επιπλέον παραστάσεις για τον 
«Βυσσινόκηπο στο Τραπέζι» από τη 
θεατρική ομάδα Ειδεκανού, σε σκηνο-
θεσία Μιχάλη Θεοδώρου και θεατρι-
κής ομάδας Ειδεκανού, με τις ηθοποι-
ούς Νικολέττα Βερύκιου και Έλενα 
Παυλίδου. Πρόκειται για μία έξυπνη 
και ενδιαφέρουσα διασκευή για εφή-
βους βασισμένη στο θεατρικό έργο 
του Άντον Τσέχωφ «Ο Βυσσινόκηπος». 
Με τη βοήθεια καθημερινών αντικει-
μένων πάνω σε ένα τραπέζι, οι δύο 
ηθοποιοί φωτίζουν τις τελευταίες μέ-
ρες ενός ξακουστού και πανέμορφου 
βυσσινόκηπου, κάπου σε μια ρωσι-
κή επαρχία περίπου στο γύρισμα του 
εικοστού αιώνα. Χρησιμοποιώντας 

φανάρια, κεριά, σπίρτα, αναπτήρες, 
φώτα led, λαμπάκια, ρεσώ, φανούς 
θυέλλης και όποιες άλλες αυτοσχέδιες 
ή διαθέσιμες πηγές φωτός, η Ομάδα 
Ειδεκανού διασκευάζει για εφήβους 
το «Βυσσινόκηπο» του Άντον Τσέ-
χωφ. Κάθε πηγή φωτός αντιπροσω-
πεύει έναν από τους χαρακτήρες του 
Βυσσινόκηπου, στους οποίους δίνουν 
φωνή οι δύο ηθοποιοί, λειτουργώντας 
σε δύο επίπεδα: ως αφηγητές-σχο-
λιαστές και ως ηθοποιοί-εμψυχωτές. 
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, 8:30 μ.μ. 
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 6:30 μ.μ. 
Flea Theatre, Γιάννη Κορομία 2, Καϊ-
μακλί. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων 
στα τηλέφωνα 96670490, 99849598.

 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Ο Βυσσινόκηπος στο Τραπέζι»

20-26.2.22

Η Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ παρουσιάζει 
από τις 18 Φεβρουαρίου 2022 τη Φιλου-
μένα Μαρτουράνο του Εντουάρντο Ντε 
Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας Ζή-
ρα, ένα έργο-κόσμημα του σύγχρονου 
παγκόσμιου ρεπερτορίου, μια γλυκόπικρη 
κωμωδία που εξακολουθεί να γράφει, 
δεκαετίες τώρα, τη δική της λαμπρή ιστο-
ρία στις θεατρικές σκηνές ολόκληρου του 
κόσμου και δεν έχει πάψει να προσφέ-
ρει μοναδικές συγκινήσεις στους θεατές, 
όπου κι αν παίζεται. Γραμμένη στα 1946, η 
Φιλουμένα Μαρτουράνο κατέχει προεξάρ-
χουσα θέση στη δραματουργία του Ιταλού 
κωμωδιογράφου, ως ένα ιδιαίτερο δείγμα 

νεορεαλισμού στο οποίο συμπυκνώνεται 
μια ολόκληρη εποχή. Έχοντας στο πλάι 
της ένα σύνολο καταξιωμένων ηθοποι-
ών της νέας και της παλαιότερης γενιάς, 
η Μαγδαλένα Ζήρα συλλαμβάνει τη λαϊκή 
σπιρτάδα του έργου, αναψηλαφώντας τη 
ναπολιτάνικη ατμόσφαιρά του, ενώ δεν 
λείπουν και οι σύγχρονες αναφορές. Την 
πληθωρική ηρωίδα ερμηνεύει η ηθοποιός 
Αννίτα Σαντοριναίου, που επιστρέφει στον 
ΘΟΚ μετά από έξι χρόνια. από την Παρα-
σκευή 25 μέχρι την Κυριακή 27 Φεβρουα-
ρίου 2022 στις 8:30 μ.μ. (Κυρ. 6:00 μ.μ.). 
ΘΟΚ, Γρηγόρη Αυξεντίου 9, Λευκωσία. 
Πληροφορίες τηλέφωνο 77772717.

ΘΕΑΤΡΟ 

«Φιλουμένα Μαρτουράνο» στον ΘΟΚ
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Με σύνεργα

χαρτιά και δίσκους

«Μ
ε τα χέρια μου στις τσέπες του 
μπλουτζήν, και τις άκριες του 
παλτού μου ν’ ανεμίζουν στο 

πλάι, βγήκα βόλτα σήμερα την ώρα που 
σκούραινε το φως του απογεύματος...». 
Hταν μια Κυριακή Φεβρουαρίου για τον 
Γιώργο Μπρουνιά. Η καταγραφή έχει ημε-
ρομηνία 4/2 («Σημειώσεις για ένα ημερο-
λόγιο», εκδ. Το Ροδακιό, 1993). Η εικόνα 
είναι πολύ χαρακτηριστική για τον Γιώρ-
γο, που αποχαιρετίσαμε πριν από λίγες 
μέρες. Τα μαλλιά του κάπως θα ανέμιζαν 
–παρά τις απώλειες των χρόνων–, τα πα-
πούτσια του θα ήταν καλογυαλισμένα, 
κι αν η περιγραφή συνεχιζόταν θα ανα-
καλύπταμε την απαραίτητη εκκεντρική 
νότα στο ντύσιμό του: τις κάλτσες του. 
Εντονα χρώματα, συχνά διαφορετικά με-
ταξύ τους. Μπορούσε, δηλαδή, να φοράει 
μια πορτοκαλιά και μια πράσινη κάλτσα 
κι αυτό δεν ήταν αφηρημάδα –που θα 
του ταίριαζε περισσότερο– αλλά άποψη.

∆εκαεπτά χρόνια (1991-2008), κάθε 
μέρα, συνυπήρχαμε στον ίδιο χώρο. Επι-
μελείτο μια σελίδα, εβδομαδιαία, με θέ-
ματα που αλίευε από τον ξένο Τύπο για 
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τα οποία στα 
χέρια του μεταμορφώνονταν σε αφηγή-
ματα τα οποία άνοιγαν διαδρομές γνώσης 
και αισθητικής αναζήτησης. Ανυπόγρα-
φα βέβαια – τι κρίμα! Ηταν ο απαράβα-
τος όρος του, το οχυρό του, απέναντι σε 
ένα επάγγελμα που ασκούσε με μεγάλη 
συνέπεια, πειθαρχία και απόσταση. Ο 
Γιώργος Μπρουνιάς (1946-2022) ήταν τα 
βιβλία του και οι μουσικές του. Οι δίσκοι 
με κλασική μουσική, οι εκδόσεις τέχνης, 
οι ζωγράφοι, οι λογοτέχνες, οι συνθέτες, 
του δικού του, προσωπικού μουσείου. 
Μονήρης και λακωνικός, με ιδιαίτερο 
βλέμμα στους ανθρώπους, διεισδυτικό 
και σιωπηλό. Μιλούσε δυνατά όπως συ-
χνά συμβαίνει με τους ανθρώπους που 
ζουν μόνοι. ∆εν ρυθμίζει ο/η σύντροφος 
την ένταση της φωνής τους.

Είχε στενούς και πιστούς φίλους. Στις 
κοπέλες/γυναίκες της ζωής του, όπως 
αποτυπώνονται στα «Ημερολόγιά» του, 
αναφερόταν με τρόπο κομψό, λεπταί-
σθητο, επιλέγοντας λέξεις που θα ταί-
ριαζαν –αν συρράπτονταν με ακρίβεια 
και μεγάλη οικονομία– σε χαϊκού. Αγα-
πούσε εξάλλου –για την ακρίβεια ήταν 
κυριευμένος από– την ιαπωνική ποίηση 
και τέχνη. Το 2004 απέδωσε «91 Ιαπω-
νικά ποιήματα συν 1» (Το Ροδακιό). Του 
ταίριαζε γάντι, τώρα που το σκέφτομαι, 
το χαϊκού. Εφάρμοζε πάνω του όπως ένα 
χειροποίητο ζευγάρι δερμάτινα παπού-
τσια, υψηλής ποιότητας και γούστου. 
«Είναι /είμαι /οι νιφάδες» του Κομπα-
γιάσι Ισ-σα. «Το τσαγερό/ Αναλήφτηκε/ 
Στον ουρανό», του Χακούιν Εκάκου. Σε 
αυτήν τη γλώσσα «ξανασυναντάω» τον 
Γ. Μπρουνιά. «Σ’ αυτή τη στιγμιαία ποί-
ηση, που πρέπει να είναι ακαριαία μα-
ζί και διαρκής, αλλά όχι πολύ, η μνήμη 
κάνει τόσα όσα και η σκέψη γιατί κι ένα 
γράμμα μόνο, με ή δίχως τόνο, μπορεί 
να φέρει όλη τη διαφορά», έγραφε στον 
πρόλογο της έκδοσης. «Μόνη μου φιλο-
δοξία να μου αρέσει η δουλειά όσο την 
έκανα, πράγμα που δεν προδικάζει διόλου 
ότι θα ισχύει το ίδιο αύριο ή μεθαύριο. 
∆ε φτάνει η ευχαρίστηση της πλάσης· 
πρέπει και το πλάσμα να είναι καλό. Το 
καλό το δείχνει ο καιρός αλλά χρειάζεται 
και κάποια στεναχώρια όταν ελέγχεται».

Εκ των υστέρων, διαβάζοντας κείμε-
να του Γ. Μπ. ξαναβρίσκω το «καλό» που 
άφησε πίσω του, κομμάτια και αποσπά-
σματα μιας εποχής παρελθούσας, την 
οποία επισκέπτεται κανείς όπως τους 
παλαιότερους εαυτούς του.

Οπως συμβαίνει κατά κανόνα στο δη-
μοσιογραφικό επάγγελμα, οι συνάδελφοι 
χάνονται μόλις πάψουν να είναι συνά-
δελφοι, για οποιοδήποτε λόγο, εκούσιο 
ή ακούσιο. Γίνονται «αόρατοι». Σπάνια 
συντηρούνται δεσμοί. Το «εφήμερο» εί-
ναι η κοινή ρίζα της δουλειάς και των αν-
θρώπων της. Ο Γιώργος με την αθόρυβα 
πυκνή πορεία ζωής (αποτυπώνεται σε 
δυο εξαιρετικά κατευόδια συναδέλφων, 
της Σταυρούλας Παπασπύρου στη Lifo, 
13/2 και της Μαργαρίτας Πουρνάρα στην 
«Κ» 15/2), είχε βίο μυστικό και πολυσή-
μαντο: στις σημειώσεις των Ημερολογί-
ων του (προηγήθηκαν δύο εκδόσεις, το 
1989 και το 1990, για λογαριασμό του πε-
ριοδικού Εκηβόλος), τα τετριμμένα της 
κάθε μέρας αποκτούσαν όψη ελκυστική, 
γοητευτική, συναρπαστική. Ενας ήχος, 
ένα νεύμα, μια κηλίδα, ο ουρανός, ένα 
καπέλο... ένας κόσμος «δικός μας» που 
ενώ μοιραζόμαστε μοιάζει αθέατος, μέ-
χρι οι λέξεις να του δώσουν σχήμα και 
περιεχόμενο.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μπιενάλε γιοκ και άλλα λόγια θκειε παπά

Θ
α με επαναλάβω αυτή την Κυριακή, 
γιατί πραγματικά αρχίζουν και κατα-
ντάνε αστεία και απογοητευτικά όσα 

συμβαίνουν στα εικαστικά και όχι μόνο. 
Αφορμή είναι η αδιαφορία όλων να πάρουν 
θέση για την απουσία της Κυπριακής ∆ημο-
κρατίας στην Μπιενάλε της Βενετίας. Στον 
δικό μου έστω μικρόκοσμο είναι πολύ ση-
μαντικό ότι η χώρα δεν κατάφερε να τη-
ρήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, για ένα 
εικαστικό συναπάντημα που γίνεται κάθε 
δύο χρόνια. Ποιος φταίει; Κανείς δεν φταίει, 
φταίει μάλλον ο Χατζηπετρής και σιγά μω-
ρέ και τι έγινε; ∆εν θα πάμε στην Μπιενά-
λε, κι ας πληρώνουμε φως, νερό και ρεύμα, 
που λέει ο λόγος. 

Και να καταλάβω τη σιωπή των υπηρε-
σιακών, τη σιωπή του υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, έχουν τη φωλιά τους λερω-
μένη και είναι οι υπεύθυνοι για το φιάσκο... 
και καλύτερα να μην πουν τίποτα, γιατί ό,τι 
και να πουν θα είναι λάθος. Αλλά βρίσκουν 
και κάνουν, αφού κανένα οργανωμένο σύ-
νολο, πλην του Φυτωρίου δεν μπήκε στον 
κόπο να γράψει ένα δελτίο Τύπου, ούτε καν 
το ΕΚΑΤΕ. Πού είναι όλοι οι ανεξάρτητοι καλ-
λιτέχνες και εικαστικοί, οι οποίοι σε άλλες 
περιπτώσεις γεμίζουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με οργισμένες ανακοινώσεις, θυ-
μάστε για παράδειγμα το ζήτημα που είχε 
ανακύψει με το γκράφιτι στην Πάφο; Με την 

πατάτα στο Ξυλοφάγου; Για την κατεδάφιση 
των διατηρητέων στην Ισοκράτους; Για την 
αγορά έργων τέχνης από την Πολιτεία... Για 
όλα αυτά είχε γίνει ο κακός χαμός, και τι δεν 
είπανε όλοι και όλες αυτές, τι για την αισθη-
τική μας, τι για την πολιτιστική ανεπάρκεια 
των ιθυνόντων και τι δεν είπαν. Για αυτό το 
ζήτημα, ούτε λόγος, και ειλικρινά δεν μπορώ 
να το καταλάβω και μετά εγκαλούμαστε οι 
πέντε εναπομείναντες πολιτιστικοί συντά-
κτες ότι δεν κάνουμε τη δουλειά μας όπως 
πρέπει. Ειλικρινά δεν το χωνεύω... και δεν 
θα ήθελα να δεχθώ το επιχείρημα ότι ο κό-
σμος του πολιτισμού δεν έχει να φάει, άρα 
δεν θ’ ασχολείται με το ευγενικό άθλημα της 
Γαληνοτάτης... ∆εν είμαι επίσης αφελής να 
πιστεύω ότι επειδή θα φώναζαν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης θα άλλαζαν όλα, αλ-
λά τουλάχιστον θα ένιωθαν στις Πολιτιστι-
κές Υπηρεσίες, στο υπουργείο, στη βουλή, 
στην κοινωνία, ότι υπάρχει μια κρίσιμη μά-
ζα ανθρώπων που αντιστέκεται όχι στη μη 
καλαισθησία, αλλά στην προχειρότητα και 
την αβελτηρία. 

Και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι 
σύνδεσμοι, ομάδες, κλαδικές, σύλλογοι, 
επιτροπές και λοιπές συσσωματώσεις, και 
φυσικά θεσμικοί φορείς, όπως η Ακαδημία 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και τα 
Πανεπιστήμια με τις σχετικές σχολές τους, η 
Παράλληλη Βουλή και η Επιτροπή Παιδείας 

της Βουλής. Πού είναι αυτοί οι φορείς, και 
μη μου πείτε ότι ασχολούνται με το υφυ-
πουργείο Πολιτισμού, γιατί ούτε με αυτό 
ασχολούνται, όταν χρειάζονται πέραν της 
μιας συζήτησης για να καταλήξουμε αν οι 
Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι είναι 
θρησκευτικές ομάδες ή κοινότητες... 

Τότε που κατεδαφίστηκαν τα κτήρια της 
Ισοκράτους, όλα τα κόμματα κατήγγειλαν 
το γεγονός, και τι δεν έγινε στο μέχρι τότε 
άγνωστο στενό της παλιάς Λευκωσίας, πα-
ρόλο που δεν ήταν άγνωστο. Και θα μου πει 
κάποιος πως τα κόμματα είναι αυτά που εί-
ναι, δεν ασχολούνται με τέτοιου είδους ήσ-
σονος σημασίας γεγονότα, και εν μέρει θα 
το δεχθώ... η Ακαδημία δεν σκέφτηκε ότι 
πρέπει να πάρει θέση ή σκέφτηκε ότι έκανε 
το καθήκον της βραβεύοντας τον  Νίκο Κου-
ρούσιη –και πολύ καλά έκανε– οπότε μέχρι 
την επόμενη βράβευση έχουμε καιρό; Τα πα-
νεπιστήμια της χώρας πού είναι; Το Πολιτι-
στικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
του μακαρίτη Μιχάλη Πιερή, το παιδί, πού 
είναι; Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του ΤΕΠΑΚ δεν θεώρησε απαραίτη-
το ν’ ανοίξει κάποιον διάλογο; Το αυτό ισχύ-
ει και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως 
ισχύει και για τις πολιτιστικές έδρες τους, 
γιατί δεν βρήκαν μερικές λέξεις να πουν; 
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές αυτόνομα 
πού είναι; Γιατί δεν θεώρησαν απαραίτητο 

να πουν και αυτοί/ές κάτι; Οι ιδιωτικοί πολι-
τιστικοί οργανισμοί και ομάδες, που άλλοτε 
διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους, πού είναι; Τώρα, 
αν όλοι παραπάνω περιμένουν να δουν τι 
θα γίνει τελικά και μετά να τοποθετηθούν, 
φέξε μου και γλίστρησα. 

Φυσικά, η Μπιενάλε δεν είναι παρά ένα 
μόνο από τ’ αγκάθια του πολιτιστικού το-
πίου μας, είναι ωστόσο ενδεικτικό της κα-
τάστασης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν 
δομικά προβλήματα, όπως η υποστελέχω-
ση, η έλλειψη κατάλληλων ανθρώπων στις 
κατάλληλες θέσεις, έλλειψη μακροπρόθε-
σμου και μεσο-μακροπρόθεσμου πολιτι-
στικού προγραμματισμού και η παντελής 
απουσία πολιτιστικής στρατηγικής... είναι 
αληθινά και υπαρκτά, αλλά αυτά δεν δικαι-
ολογούν κανένα να ποιεί τη νήσσα. Απλώς 
να σημειώσω πως για το 2021 το ποσό που 
δόθηκε στον τομέα των εικαστικών από τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες ήταν 672.345 ευρώ.

Εκτός και αν δεν είναι τόσο σημαντικό 
το θέμα, όπως και τίποτα που δεν κάνει ντό-
ρο... και κάνω εγώ λάθος και είμαι υπερβολι-
κός, αλλά χρήματα δίνουμε για την Μπιενά-
λε, πάμε, δεν πάμε. Αν λοιπόν εγώ ζω στον 
κόσμο τον δικό μου, που λέει και το λαϊκό 
άσμα, θεωρήστε το παρόν άρθρο φληνάφη-
μα και μουρμούρα, πάλι φίλοι θα είμαστε.

kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Μετά από την κοινή έκθεσή τους 
με τον τίτλο «Αυτοβιογραφικά» το 
2018 στο Άμστερνταμ η δουλειά 
των δύο καλλιτεχνών ξανασυνα-
συναντιέται αυτή τη φορά στην 
Γκαλερί Γκλόρια στη Λευκωσία.Ο 
Λευτέρης Ολύμπιος παρουσιάζει 
μια μεγάλη σειρά σχεδίων σε χαρτί 
με μελάνι και τέμπερα με τον τίτ-
λο «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;». 
Πρόκειται για μία σειρά με θέμα 
τη γοργόνα, τη μυθική αδελφή του 
Μ. Αλεξάνδρου ιδωμένη από διά-
φορες οπτικές γωνίες. Ο Johannes 
van Vugt εκθέτει μία σειρά μικρών 

έργων σε τελάρο με λάδι με τον 
τίτλο «Στιγμιότυπα». Ο van Vugt 
δημιούργησε το δικό του αρχείο 
ζωγραφίζοντας εικόνες σαν καρτ-
ποστάλ με ένα τρόπο κινηματο-
γραφικό. Ένα μέρος των έργων 
σχετίζεται άμεσα με τον δικό του 
προσωπικό κόσμο και ένα άλλο έμ-
μεσα μέσα από τη χρήση φωτογρα-
φιών άλλων ατόμων. Και αυτό είναι 
που κάνει τη σειρά αυτή μέρος της 
συλλογικής μνήμης. ∆ιάρκεια έως 
15 Μαρτίου. Γκαλερί Γκλόρια. Ζή-
νωνος Σώζου 3, Λευκωσία. Πληρο-

φορίες τηλέφωνο 22762605.

ΣΙΝΕΜΑ

Φεστιβάλ Δράμας στην Κύπρο
Το Φεστιβάλ ∆ράμας ταξιδεύει για άλλη μια φορά σε Λεμεσό, Λευκω-
σία και Πάφο, με προβολές βραβευμένων ταινιών του, προσφέροντας 
στους σινεφίλ την ευκαιρία ν’ απολαύσουν αξιόλογες ταινίες μικρού 
μήκους με ελεύθερη είσοδο. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν το 
Υπουργείο Παιδείας, το Θέατρο Ριάλτο και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ράμας. Με τη συνεργασία του Ομίλου Φίλων Κινηματογρά-
φου Λευκωσίας, της Κινηματογραφικής Λέσχης Λεμεσού και της Στέ-
γης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Ένα μεγάλο μέρος των ταινιών που 
βραβεύθηκαν κατά τη διοργάνωση του 2021 θα παρουσιαστούν φέτος 
στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών δύο βραβευμένες κυπριακές ταινίες: A 
Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου και ∆εν θέλω να ξεχάσω τί-
ποτα της Βαγγελιώς Σουμέλη. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 21 & 22/2 στις 
8:30 μ.μ., 77777745, rialto.com.cy. Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθε-
ον 22 & 23/2, στις 8:30 μ.μ., 96420491 ofk.org.cy. Πάφος, Στέγη Γραμ-
μάτων 21 & 22/2 στις 8:00 μ.μ., 99426673, 99521620.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Kυπριακή πεζογραφία
Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής δι-
οργανώνει την εκδήλωση «Όψεις της 
κυπριακής πεζογραφίας της πρώτης 
εικοσαετίας του 21ου αιώνα» με διά-
φορες διαλέξεις σχετικές με τη γενι-
κή θεματική. Η πρώτη διάλεξη αφορά 
τη Μυρτώ Αζίνα-Χρονίδη. Χαιρετισμό 
θα απευθύνουν ο δρ Λεωνίδας Γαλά-
ζης, πρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνί-
ας και Κριτικής. Τις ομιλίες θα κάνουν 
οι Αγγέλα Χριστοφίδου, συγγραφέας, 
ποιήτρια και ο Κώστας Βασιλείου, φι-
λόλογος, ποιητής. Τετάρτη, 23 Φεβρου-
αρίου, ώρα 7:30 μ.μ. Κέντρο Τέχνης 
και Πολιτισμού Κοραής – Θέατρο Χώρα, 

Κοραή 1, Πλατεία Αρχιεπισκοπής, Λευ-

κωσία.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Επαναπατρισμός 
της Θεάς»
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών της Αθήνας δρ Ερατώ 
Χατζησάββα παρουσιάζει στην 
Golden Gallery στη Λευκωσία τον 
ολοκληρωμένο κύκλο της δου-
λειάς της «Επαναπατρισμός της 
θεάς». Η ζωγράφος, σε 30 έργα 
«επαναπατρίζει» τρισδιάστατα 
στην Κύπρο γνωστά αναγεννησι-
ακά έργα με θέμα την Αφροδί-
τη. Επανατοποθετεί το σκηνι-
κό πλαίσιο τους στην Κύπρο, με 
αναγωγές στους μύθους και στη 
σύγχρονη ιστορία της. Από την 
Πάφο στην Πέτρα του Ρωμιού 
και από το Κούριο στη Λευκω-
σία των συρματοπλεγμάτων, μια 
εικαστική αναδιήγηση της προ-
σφυγικής περιπέτειας και των 
δεινών της σύγχρονης Κύπρου. 
Η Ερατώ Χατζησάββα γεννήθη-
κε στη Λευκωσία. Είναι η πρώτη 
Κυπρία που εκλέχθηκε καθηγή-
τρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας και τώρα εί-
ναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών 
της Σχολής. Τα τελευταία χρόνια 
ασχολείται συστηματικά με μια 
εικαστική επαναδιαπραγμάτευση 
και τρισδιάστατη αναδιατύπωση 
σημαντικών έργων της Αναγέν-
νησης με θέμα τη θέα της ομορ-
φιάς. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
θα γίνουν από τον δρα Ανδρέα 
Πίττα την Τετάρτη 23 Φεβρουα-
ρίου στις 7.30 μ.μ. στην Golden 
Gallery, Μνασιάδου 8 Λευκωσία. 
∆ιάρκεια έκθεσης έως 20 Μαρτί-
ου. Πληροφορίες 22665727, www.

kapataysgallerycy.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευτέρης Ολύμπιος και Johannes van Vugt στην Γκλόρια
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CARL BERNSTEIN 
Chasing History: 
A Kid in the Newsroom
εκδ. Henry Holt, 2022, σελ. 384

Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ*

Ο Καρλ Μπέρνστιν είναι ένας θρύλος 
της αμερικανικής και παγκόσμιας 
δημοσιογραφίας. Ηταν 28 ετών, 
όταν τον Ιούνιο του 1972 ο διευ-
θυντής της «Ουάσιγκτον Ποστ» 
Μπεν Μπράντλι ανέθεσε σ’ αυτόν 
και στον συνάδελφό του Μπομπ 
Γούντγουορντ να ερευνήσουν μια 
διάρρηξη στα γραφεία της Εθνι-
κής Επιτροπής του ∆ημοκρατικού 
Κόμματος στο κτίριο Γουότεργκεϊτ 
της αμερικανικής πρωτεύουσας. Οι 
αποκαλύψεις των δύο νεαρών δη-
μοσιογράφων οδήγησαν δύο χρό-
νια αργότερα, τον Αύγουστο του 
1974, στην παραίτηση, την πρώτη 
στα αμερικανικά χρονικά, ενός πα-
νίσχυρου προέδρου, του Ρίτσαρντ 
Νίξον. Από τότε έγιναν εμβλημα-
τικές μορφές της ερευνητικής δη-
μοσιογραφίας, κερδίζοντας το βρα-
βείο Πούλιτζερ, φήμη και πλούτο.

Πώς όμως άνοιξε ο δρόμος για 
τον Μπέρνστιν προς την κορυφή; 
Στο νεοεκδοθέν βιβλίο του «Κυνη-
γώντας την Ιστορία», δεν ασχολεί-
ται με την αποκάλυψη του σκανδά-
λου Γουότεργκεϊτ, για το οποίο έχει 
ήδη γράψει τρία βιβλία με τον Γού-
ντγουορντ, αλλά επιχειρεί με ευθύ-
τητα και χιούμορ μια νοσταλγική 
αναδρομή στην πενταετία 1960-
1965, όταν αυτοδίδακτος έκτισε 
τα θεμέλια της ανοδικής πορείας 

του στη συντηρητική «Ουάσιγκτον 
Σταρ». Γεννημένος το 1944 στην 
Ουάσιγκτον και μεγαλωμένος σε 
μια αριστερή εβραϊκή οικογένεια, 
το καλοκαίρι του 1960, σε ηλικία 
16 ετών, προσλαμβάνεται ως μα-
θητευόμενος στη «Σταρ», με τη με-
σολάβηση ενός συντάκτη της, που 
γνώριζε τον ακτιβιστή πατέρα του.

Ο έρωτάς του με τη δημοσιο-
γραφία ξεκίνησε από την πρώτη 
μέρα που πάτησε το πόδι του στην 
αίθουσα σύνταξης, συνεπαρμένος 
από την υψηλή αδρεναλίνη  και το 
δημιουργικό χάος που αντίκρισε 
στην απογευματινή εφημερίδα, η 
οποία κυκλοφορούσε τότε σε πέ-

ντε καθημερινές εκδόσεις, σε οξύ 
ανταγωνισμό με την ανερχόμενη 
φιλελεύθερη «Ουάσιγκτον Ποστ». 
Με 29 δολάρια την εβδομάδα περι-
φέρει την ύλη (με το καρμπόν που 
λερώνει το καινούργιο κοστούμι 
του) μεταξύ των συντακτών και 
της στοιχειοθεσίας και γίνεται 
το παιδί για όλες τις αγγαρείες. Η 
ταχεία δακτυλογράφηση (90 λέ-
ξεις το λεπτό) που έμαθε στο λύ-
κειο αποδεικνύεται προσόν, που 
τον προβιβάζει σε δακτυλογράφο 
καθ’ υπαγόρευσιν κειμένων, με 
αύξηση της εβδομαδιαίας αμοιβής 
του στα 60 δολάρια. Ετσι γνωρίζει 
τις ιδιαιτερότητες κάθε συντάκτη 
που τηλεφωνεί το ρεπορτάζ στην 
εφημερίδα, όπως του ιδιόρρυθμου 
αστυνομικού συντάκτη, «που ήταν 
τόσο ικανός να συντάξει ένα κατα-
νοητό κείμενο, όσο ήταν ικανός να 
συνθέσει ένα σονέτο». Γοητευμέ-
νος από τη νέα εμπειρία αισθάνε-
ται ότι βρίσκεται στο κέντρο των 
αποφάσεων που επηρεάζουν τις 
τύχες όχι μόνο της χώρας του αλ-
λά και ολόκληρου του κόσμου, ότι 
συμμετέχει και αυτός στη «συγ-
γραφή της ιστορίας» υπό την κα-
θοδήγηση του αρχισυντάκτη των 
τοπικών νέων Σίντνεϊ Επστιν, που 
γίνεται ο μέντορας και ήρωάς του.

Πρόθυμος να προσφέρει τη 
βοήθειά του όπου του ζητηθεί, 
αποκτά πολύτιμες εμπειρίες κα-
λύπτοντας πυρκαγιές, ανθρωπο-
κτονίες, συνελεύσεις συλλόγων, 
την προεκλογική ομιλία του Τζον 
Κένεντι στο λύκειό του ή την ορ-
κωμοσία και την κηδεία του. Με 

μια ρέουσα αφήγηση που διανθί-
ζεται από ανεκδοτολογικές μαρ-
τυρίες αναβιώνει με συγκίνηση 
το κλίμα που επικρατούσε σε μία 
εφημερίδα του χθες και την υπε-
ρηφάνεια που αισθανόταν βλέπο-
ντας την υπογραφή ενός εφήβου 
ακόμη και σε πρωτοσέλιδα άρθρα 
δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Επιμε-
λής και φιλόδοξος, κρατάει λεπτο-
μερείς σημειώσεις παρατηρώντας 
βραβευμένους δημοσιογράφους 
και με την περιέργεια και την τόλ-
μη που τον διακρίνουν, μαθαίνει 
πώς καλλιεργούνται οι πηγές, πό-
σο αδιαπέραστο είναι το τείχος 
ανάμεσα στην ειδησεογραφία και 
στη γνώμη της εφημερίδας, πως το 
κυνήγι της είδησης και η αναζή-
τηση της αλήθειας απαιτούν επι-
μονή και επιφυλάσσουν διαρκείς 
εκπλήξεις. Το θέμα που τον συ-
γκινούσε ιδιαίτερα ήταν τα πολι-
τικά δικαιώματα των μαύρων και 
ο φυλετικός αποκλεισμός τους, 
όπως αγανακτισμένος τον είχε δι-
απιστώσει από πρώτο χέρι. Ζούσε 
σε μια συναρπαστική περίοδο με 
τις διαστημικές επιτυχίες της Σο-
βιετικής Ενωσης, την εκλογή και 
δολοφονία του Τζον Κένεντι, τον 
αγώνα κατά των φυλετικών δια-

κρίσεων, την πυραυλική κρίση της 
Κούβας, την κλιμακούμενη ανάμει-
ξη στο Βιετνάμ. Το 1961 εγγράφε-
ται απρόθυμα στο Πανεπιστήμιο 
του Μέριλαντ, κυρίως για να εξα-
σφαλίσει την αναβολή στράτευ-
σης. Παραμελεί όμως συστημα-
τικά τις σπουδές του, αφού όλη 
του η ενέργεια διοχετεύεται στην 
εφημερίδα, που αποτελεί γι’ αυ-
τόν «το καλύτερο πανεπιστήμιο». 
Οταν του ανακοινώνεται ότι χω-
ρίς πτυχίο πανεπιστημίου και πα-
ρά τις αποδεδειγμένες ικανότητές 
του, δεν θα προαχθεί σε συντάκτη, 
αναγκάζεται να αποχωρήσει από 
τη «Σταρ» το καλοκαίρι του 1965 
και να ακολουθήσει έναν συνά-
δελφό του, που ανέλαβε διευθυ-
ντής σε μια μικρή εφημερίδα του 
Νιου Τζέρσεϊ.

Τρία βραβεία σε ένα χρόνο
Εκεί, μέσα σε ένα χρόνο κερδί-

ζει τρία δημοσιογραφικά βραβεία 
της πολιτείας και με αυτές τις περ-
γαμηνές τολμά να χτυπήσει την 
πόρτα της «Ουάσιγκτον Ποστ», που 
υπό τη διεύθυνση του Μπεν Μπρά-
ντλι και την ιδιοκτησία της Κάθριν 
Γκράχαμ έχει αποκτήσει τη φήμη 
μιας από τις εγκυρότερες εφημε-

ρίδες της Αμερικής. Χωρίς πανεπι-
στημιακό δίπλωμα, αλλά με εφόδιο 
την «καλύτερη δυνατή παιδεία που 
θα μπορούσε να αποκτήσει κανείς 
από τους καλύτερους δασκάλους» 
προσλαμβάνεται τον Σεπτέμβριο 
του 1966, σε ηλικία 22 ετών, από 
την εφημερίδα που τον ανέδειξε. 

Για την ιστορία, η «Σταρ» ακο-
λούθησε μια πτωτική πορεία και 
έκλεισε το 1981. Ο Μπέρνστιν απο-
χώρησε από την «Ποστ» το 1977, 
έγινε τηλεοπτικός σχολιαστής και 
έγραψε νέα βιβλία για τον Πάπα Ιω-
άννη Β΄, τη Χίλαρι Κλίντον και τις 
περιπέτειες των γονέων του στη 
διάρκεια της μακαρθικής αντικομ-
μουνιστικής υστερίας. Σήμερα, δεν 
κουράζεται να κηρύσσει τη σημα-
σία ενός ανεξάρτητου Τύπου στην 
προστασία της δημοκρατίας, στην 
αναζήτηση της αλήθειας και στον 
έλεγχο της εξουσίας και να κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου στην 
επικράτηση ενός κλίματος «ψυχρού 
εμφυλίου πολέμου» στην Αμερική 
με ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ. 

 
* Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος 
υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία 
της Ουάσιγκτον ως προϊστάμενος του 
Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.

Η ιστορία ενός δημοσιογράφου χω-
ρίς πανεπιστημιακό δίπλωμα, αλλά 
με εφόδιο την «καλύτερη δυνατή 
παιδεία που θα μπορούσε να απο-
κτήσει κανείς από τους καλύτερους 
δασκάλους».

Από παιδί για όλες
τις αγγαρείες, θρύλος
Το ταπεινό ξεκίνημα του δημοσιογράφου Καρλ Μπέρνστιν

Ο Καρλ Μπέρνστιν (αριστερά) και ο Μπομπ Γούντγουορντ, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.
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Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η έκθεση «Frau Architekt» στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και 
παρουσιάστηκε για πρώτη για 
πρώτη φορά το 2017 στο Γερμα-
νικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής 
στη Φρανκφούρτη (Deutsches 
Architekturmuseum, DAM)   εστι-
άζει στη συμβολή των γυναικών 
στο επάγγελμα της αρχιτεκτονι-
κής στη Γερμανία και στην Κύπρο 
τα τελευταία 100 χρόνια, μέσα από 
τα παραδείγματα 33 γυναικών αρ-
χιτεκτόνων. Η έκθεση αποτελεί-
ται από δύο μέρη, το πρώτο μέρος 
βασίζεται στην αρχική ομώνυμη 
έκθεση του Γερμανικού Μουσεί-
ου Αρχιτεκτονικής (Deutsches 
Architekturmuseum, DAM) της 
Φρανκφούρτης του 2017, η οποία 
παρουσιάζει το έργο και σκιαγρα-
φεί τις ζωές 22 Γερμανίδων αρχι-
τεκτόνων κατά τα πρώτα 100 χρό-
νια των γυναικών στο επάγγελμα. 
Το δεύτερο μέρος, το κυπριακό 
κεφάλαιο, παρουσιάζει το έργο 
11 Κυπρίων γυναικών αρχιτεκτό-
νων και αποτελεί την πρώτη ειδι-
κά αφιερωμένη έκθεση στο έργο 
γυναικών αρχιτεκτόνων από την 
Κύπρο. Στην «Κ» μίλησε η Τερέ-
ζα Τούρβα μία εκ επιμελητριών 
του κυπριακού «κεφαλαίου», η 
οποία μαζί με την κα Müge Riza 
συμπλήρωσαν την έκθεση με τα 
πορτρέτα των έξι Ελληνοκυπρίων 
και των πέντε Τουρκοκυπρίων γυ-
ναικών αρχιτεκτόνων.

Όπως εξηγεί η κα Τούρβα η έκ-
θεση «Frau Architekt» που εγκαι-
νιάστηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε 
στη Λευκωσία τον ∆εκέμβριο του 
2021συσχετίζεται με ένα παγκό-
σμιο κίνημα που στοχεύει στην 
ανάδειξη και ανάλυση της πολύ-
τιμης συμβολής των γυναικών αρ-
χιτεκτόνων στην πορεία της αρ-
χιτεκτονικής. «Στόχος της είναι 
να λειτουργήσει ως έναυσμα για 
διάλογο, προσκαλώντας εμπειρο-
γνώμονες στην Κύπρο να συμμε-
τάσχουν σε αυτή τη συζήτηση». 
Η κα Τούρβα εξηγεί πως παρόλο 
που πρόκειται για την πρώτη έκ-
θεση που επικεντρώνεται σε γυ-
ναίκες αρχιτέκτονες της Κύπρου, 
δεν αποτελεί ιστορική καταγρα-
φή. «Έγινε ωστόσο, συνειδητή 
προσπάθεια να παρουσιαστούν 
Κύπριες γυναίκες αρχιτέκτονες 
από διαφορετικές περιόδους, κα-
θώς και διαφορετικές πτυχές του 
επαγγέλματος της αρχιτεκτονικής. 
Στόχος του κυπριακού τμήματος 
της έκθεσης είναι να αναδείξει 
την αρχιτεκτονική ως μια ποικι-
λόμορφη πρακτική, η οποία έχει 
θετική επίδραση στην κοινωνία». 
Όσο για το τι περιλαμβάνει η έκ-
θεση και πώς παρουσιάζονται οι 
11 γυναίκες η κα Τούρβα εξηγεί 
πως αυτό γίνεται με υλοποιημένα 

έργα και μελέτες, δράσεις και προ-
τάσεις από τον ακαδημαϊκό χώρο, 
καθώς και έργα που αφορούν τον 
ακτιβισμό, την κοινωνική εμπλο-
κή και συμμετοχή, τη βιωσιμό-
τητα, την πολεοδομία και τη συ-
ντήρηση. Αυτό που αναδεικνύει 
η έκθεση, όπως σημειώνει η επι-
μελήτρια, είναι άτομα και συνερ-
γασίες που δραστηριοποιούνται 
και στις δύο μεριές της πράσινης 
γραμμής ή/και που συνεργάζονται 
στενά πέρα από αυτήν. 

Ποια είναι όμως η συμβολή των 
γυναικών στην αρχιτεκτονική σε 
Κύπρο και Γερμανία και πόσο ση-
μαντική είναι αυτή; Η κα Τούρβα 
λέει πως οι προσωπικές ιστορίες 
και το έργο των πρώτων Γερμα-
νίδων αρχιτεκτόνων, αρχίζοντας 
από την Emilie Winkelmann (Βε-
ρολίνο του 1907) παρουσιάζουν 
τον πολύτιμο ρόλο των γυναικών 
στην αρχιτεκτονική στη Γερμανία 
τα τελευταία 100 χρόνια. «Μέσα 
από τις βιογραφίες τους παρατη-
ρούμε τις δυσκολίες, την πορεία 
για τη σταδιακή αποδοχή τους 
στο επάγγελμα, αλλά και το έργο 

τους, διάχυτο με τη δημιουργική 
τους δράση, εφευρετικότητα, ευ-
αισθησία, εργονομία, καθώς και 
φανταστικές ή ουτοπικές προσεγ-
γίσεις με έντονη κοινωνική ευαι-
σθησία». Για το κυπριακό τμήμα 
της έκθεσης η κα Τούρβα λέει πως 
είναι χαρακτηριστικό το εύρος της 
δουλειάς τους, το οποίο παρουσιά-
ζει πέρα από υλοποιημένα κτίρια, 
έργα που αφορούν αστικές επεμ-
βάσεις, αρχιτεκτονική τοπίου, δια-
χείριση και αποκατάσταση πολιτι-
στικής κληρονομιάς, δικοινοτικές 
συνεργασίες και ακτιβισμό, κοι-
νωνικές δράσεις και συμμετοχι-
κές διαδικασίες, ακαδημαϊκό έρ-
γο, τεχνολογία, και έρευνα στην 

αρχιτεκτονική θεωρία και στον 
σχεδιασμό. «Οι επιλογές αυτές 
έγιναν συνειδητά με σκοπό την 
ανάδειξη, τόσο των τομέων που 
διέπρεψαν γυναίκες αρχιτέκτονες, 
όσο και τη συνεχή προσπάθεια για 
εξέλιξη και επέκταση των ορίων 
της αρχιτεκτονικής, πέραν από 
την έννοια του κτιρίου».

Τα έργα των γυναικών αυτών 
σημειώνει έχουν λάβει διεθνείς δι-
ακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων 
κρατικών βραβείων, εκπροσω-
πήσεις της Κύπρου στα βραβεία 
Mies van der Rohe, συμμετοχές 
στην Μπιενάλε αρχιτεκτονικής 
στην Βενετία, καθώς και βραβεία 
UNESCO και Aga Khan για διαχεί-
ριση και ανάδειξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

Η πρώτη Κύπρια
Όλοι ξέρουμε τη Ζάχα Χα-

ντίντ, και τώρα μαθαίνουμε για 
την Ευθυμιάδη-Ατζίνη και άλλες, 
πόσα δεν ξέρουμε ακόμα, ρώτη-
σα την κα Τούρβα: «Η έκθεση 
παρουσιάζει το έργο και τη ζωή 
της Μάρως Ευθυμιάδη-Ατζίνη της 
πρώτης Κύπριας αρχιτέκτονα με 
σπουδές και εργασιακή εμπειρία 
στην Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία 
και Ισπανία, η οποία αποφοίτη-
σε το 1960, την ίδια χρονιά που 
ιδρύθηκε η Κυπριακή ∆ημοκρα-
τία. Επέστρεψε στην Κύπρο το 
1967, μια εξαιρετικά σημαντική 
εποχή για την εξέλιξη της σύγ-
χρονης κυπριακής. Με ουσια-
στική εμπειρία στη χρήση του 
οπλισμένου σκυροδέματος και 
ιδιαίτερα στον σχεδιασμό της κοι-
νωνικής κατοικίας, είχε δυναμική 
εμπλοκή στα κοινά και στον αρχι-
τεκτονικό διάλογο. Μετά τον πό-
λεμο του 1974 μέσα από το Τμή-
μα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
σχεδίασε προσφυγικούς συνοικι-
σμούς, όπου φαίνεται το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον της στον κοινωνικό 
ρόλο που δύναται να διαδραμα-
τίσει η αρχιτεκτονική». Η επιμε-
λήτρια μού τονίζει πως ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κοι-
νοτικοί κήποι που ένταξε στους 
συνοικισμούς, καθώς και το περι-
βαλλοντικό της ενδιαφέρον κατά 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε 
δημόσια έργα, όπως το πάρκο 
του Αγίου ∆ημητρίου και αργό-
τερα, στη συζήτηση για την πο-
λεοδομική ένταξη του Πεδιαίου. 
«Η Μάρω Ευθυμιάδη-Ατζίνη άνοι-
ξε τον δρόμο σε άλλες σύγχρο-
νές της, όπως τις Solmaz Feridun 
(αποφ.1961), Ελένη Ρωμανού ∆η-
μητριάδου (αποφ.1969), Ανδρού-
λα ∆ημητρίου (αποφ.1970), και 
Sevim Altan (αποφ.1972)».

Πληροφορίες: «Frau 
Architekt», Ινστιτούτο Γκαί-

τε Κύπρου, λεωφ. Μάρκου ∆ράκου 
21, Λευκωσία. Μέχρι το Σάββατο 
19 Μαρτίου (Τετάρτη – Παρασκευή, 
14:00-19:00, Σάββατο 10:00-14:00). 
Ξεναγήσεις 2 Μαρτίου 2022 στις 6 
μ.μ. Κράτηση απαραίτητη. Στις 12 
Μαρτίου θα διεξαχθεί ανοιχτή συζή-
τηση. Επικοινωνία/πληροφορίες τη-
λέφωνο 22674606, kultur-nikosia@
goethe.de, www.goethe.de/kypros

«Έγινε συνειδητή προ-
σπάθεια να παρουσια-
στούν Κύπριες γυναίκες 
αρχιτέκτονες από διαφο-
ρετικές περιόδους, καθώς 
και διαφορετικές πτυχές 
του επαγγέλματος της αρ-
χιτεκτονικής» λέει η μία 
εκ των επιμελητριών του 
κυπριακού τμήματος της 
έκθεσης Τερέζα Τούρβα.

Η πολύτιμη συμβολή 
των γυναικών 
στην αρχιτεκτονική
«Frau Architekt»: Από την Κύπρο και τη Γερμανία

στο Ινστιτούτο Γκαίτε 33 πορτρέτα πρωτοπόρων επιστημόνων

Για τις εργασιακές σχέσεις αυτών 
των γυναικών, την αντιμετώπισή 
τους από το περιβάλλον, την απο-
δοχή τους ως επαγγελματίες, τι 
γνωρίζουμε, ρώτησα την κα Τούρ-
βα, η οποία μου λέει πως σήμερα 
εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι 
μόλις 60 χρόνια από την αποφοί-
τηση της πρώτης Κύπριας αρχιτέ-
κτονα, η παρουσία των γυναικών 
στο επάγγελμα έχει αυξηθεί ση-
μαντικά. «Ενδεικτικά περίπου το 
50% των εγγεγραμμένων αρχιτε-
κτόνων στο ΕΤΕΚ είναι γυναίκες.

Περίπου το 60% των πρόσφα-
των αποφοίτων στις κυπριακές 
σχολές αρχιτεκτονικής και πε-
ρίπου το 40% των ακαδημαϊκών 

στις σχόλες αυτές είναι γυναίκες 
(με τέσσερις εκ των οποίων να 
έχουν διατελέσει και πρόεδροι 
των Τμημάτων τους). Παρόλα 
αυτά, ακόμα και σήμερα, μέσα 

από μια ανασκόπηση αναθέσε-
ων έργων μεγάλης κλίμακας και 
δημοσίων κτιρίων, παρατηρού-
με ότι ελάχιστα εξ αυτών έχουν 
πραγματοποιηθεί από γυναίκες. 
Αντιθέτως, εξετάζοντας βραβευ-
μένες προτάσεις σε αρχιτεκτο-
νικούς διαγωνισμούς διαπιστώ-
νουμε αρκετές διακρίσεις από 
ομάδες και συνεργασίες που απο-
τελούνται (και) από γυναίκες». 

Σήμερα πώς είναι τα πράγ-
ματα, θα χρειαστεί άραγε ξανά 
μια παρόμοια έκθεση μετά από 
30 χρόνια; «Τα τελευταία χρό-
νια βλέπουμε ένα ανανεωμένο 
ενδιαφέρον σε θέματα κοινωνι-
κής ισότητας. Οι πιο πάνω αριθ-

μοί μπορεί να μας εμπνέουν, 
αλλά και να μας προβληματί-
σουν. Θεωρώ ότι έχουμε ακό-
μα αρκετό δρόμο ως κοινωνία 
κατ’ αρχή για την αναγνώριση 
συστημικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουμε και κατ’ επέ-
κταση την έναρξη μιας ουσια-
στικής συζήτησης. Η έκθεση 
Frau Architekt θα μπορούσε να 
αποτελέσει έμπνευση για μια 
σειρά στοχευμένων εκδηλώσε-
ων/δράσεων ώστε να ανοίξει ο 
διάλογος προς τον τρόπο που 
μπορεί να επηρεάσει η γυναί-
κα αρχιτέκτονας το δομημένο 
περιβάλλον, αλλά και τις διαδι-
κασίες παραγωγής του.

Πώς η γυναίκα αρχιτέκτονας μπορεί να επηρεάσει το δομημένο περιβάλλον

«Τα τελευταία 
χρόνια βλέπουμε ένα 
ανανεωμένο ενδιαφέρον 
σε θέματα κοινωνικής 
ισότητας. Οι πιο πάνω 
αριθμοί μπορεί να μας 
εμπνέουν, αλλά και να 
μας προβληματίσουν»

Όψη από την ανάπλαση της παραλιακής περιοχής της Βορόκληνης (πρώτη 
φάση 2002), των Μαργαρίτας ∆ανού και Σεβίνας Φλωρίδου. 
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«Hands-on Famagusta Project», 
στο οποίο συμμετείχαν η Esra Can 
Akbil και η M. Özgür Özersay. 

Η Μάρω Ευθυμιάδη-Ατζίνη ήταν η πρώτη Κύπρια αρχιτέκτονας με σπου-
δές και εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

«Η έκθεση Frau Architekt θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια σειρά στοχευμένων εκδηλώσεων/δράσε-
ων ώστε να ανοίξει ο διάλογος προς τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει η γυναίκα αρχιτέκτονας το δομημένο περι-
βάλλον, αλλά και τις διαδικασίες παραγωγής του», λέει η κα Τούρβα.

Συμμετέχουσες 
στην έκθεση

Οι 33 γυναίκες αρχιτέκτο-
νες που παρουσιάζονται 
στην έκθεση της Λευκωσίας 
συμπεριλαμβάνει τις: ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ: Emilie Winkelmann, 
Marie Frommer, Margarete 
Schütte-Lihotzky, Lotte 
Stam-Beese, Lucy 
Hillebrand, Wera Meyer-
Waldeck, Merete Mattern, 
Iris Dullin-Grund, Verena 
Dietrich, Ingeborg Kuhler, 
Gesine Weinmiller, Almut 
Grüntuch-Ernst. ΚΥΠΡΟΣ: 
Μάρω Ευθυμιάδη-Ατζίνη, 
Ilkay Feridun, Αθηνά Πα-
παδοπούλου, Μαργαρίτα 
∆ανού, Σεβίνα Φλωρίδου, 
Münevver Özgür Özersay, 
Esra Can Akbil, Meltem 
Nalbantoglu, Χριστιάνα Ιω-
άννου, Simzer Kaya, Βερόνι-
κα Αντωνίου.
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Αναστήλωση Λουτρών Omeriye στη Λευκωσία, από την αρχιτέκτονα
Αθηνά Παπαδοπούλου, το 2003. 
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Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Με αφορμή την κυκλοφορία του 
βιβλίου «Κατασκευαστική Ανά-
λυση Ιστορικών Κτιρίων» των 
Τουλιάτου Π., Χρυσοχού Ν., Πε-
λεκάνου Μ., και Γεωργίου Ν.Γ. 
(εκδ. Επίκεντρο – Παρατηρητής) 
συνομιλήσαμε με έναν από τους 
συγγραφείς, τον καθηγητή και 
πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Frederick Παναγιώτη 
Τουλιάτο, για τα ιστορικά κτήρια, 
την αποκατάστασή τους και τη 
γλώσσα που μιλάνε τα μνημεία 
και τα κρυμμένα μυστικά τους, 
τα οποία ορίζουν το μέλλον τους. 

–Πόσο έχει αλλάξει το αρχι-
τεκτονικό τοπίο της Κύπρου;

–Ως αποτέλεσμα της απώλει-
ας της μνήμης και της συναίσθη-
σης της εντοπιότητας. Φυσικά και 
έχει μεταβληθεί πάρα πολύ. Ου-
σιαστικά έχει καταστραφεί, δεν 
έχει αλλάξει προς το καλό. Για 
παράδειγμα σώζεται ένα κομμάτι 
παραδοσιακό, πρώτο δεν το κα-
ταστρέφεις, ακόμα και εμπορικά 
αν το δει κάποιος, δεύτερο, αυτό 
που θα σωθεί βέβαια θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί και να προσαρμο-
στεί στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και εδώ θα πρέπει να σημειώσω 
πόσο σημαντικό είναι να υπάρ-
χουν στα πανεπιστήμια μαθήμα-
τα, τα οποία θα εφοδιάζουν τους 
φοιτητές με γνώσεις σχετικά με 
την ιστορία των κτηρίων και πώς 
ν’ αναγνωρίζουν ένα παλιό ιστο-
ρικό κτίσμα, στο Όμοδος ή στην 
Ακρόπολη, ή στη Βενετία και να 
επέμβει συμβατά σε αυτό, χωρίς 
να του κάνει ζημιά. Το τρίτο εί-
ναι πως μελετώντας τα μνημεία 

μας μπορούμε να μάθουμε πάρα 
πολλά, ν’ αντλήσουμε γνώσεις 
που έχουμε πια απωλέσει ή δεν 
έχουμε μελετήσει επαρκώς. Το 
όφελος από αυτό είναι ότι αυτές οι 
αρχές μεταφέρονται στη σύγχρο-
νη κατασκευή. Εδώ να σας πω ότι 
το Πανεπιστήμιο Frederick είναι 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό ίδρυμα 
και χρωστάω στον Μιχάλη Φρει-
δερίκου ότι με άκουσε να ονομά-
σουμε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, θα είναι πιο δύσκο-
λο, αλλά θα βγάλεις απόφοιτους 
με κάποια ποιότητα. ∆εν θα το 
εγκρίνει μόνο η αρμόδια κυπρι-
ακή αρχή, αλλά και από τις Βρυ-
ξέλλες, του είπα, όπως και έγινε. 

–Πώς χάθηκε μια ολόκληρη 
επιστημονική γνώση;

–Οφείλεται στην απώλεια μνή-
μης. Κάηκαν οι αρχαίες βιβλιοθή-
κες της Αλεξάνδρειας, της Εφέσου 
και έπειτα της Μιλήτου, και σή-
μερα ό,τι βρίσκουμε από αρχαί-
ους συγγραφείς και μεγάλο μέ-
ρος της επιστημονικής γνώσης 
είναι από αποσπάσματα Αράβων. 
Άρα καταλαβαίνετε την απώλεια 
που είχαμε. Η ανθρώπινη εμπει-
ρία και πολιτισμός και βεβαίως 

η ανθρώπινη τεχνολογία είναι 
μία κλίμακα, όπου οι γενεές εί-
ναι βραχύβιες, και μέσα σε αυ-
τόν τον ενεργό βίο δεν μπορεί 
ένας άνθρωπος να δημιουργή-
σει όλη τη σειρά του πολιτισμού 
του και της τεχνολογίας του, άρα 
όλο το μυστικό έγκειται στο πά-
ρει τη σκυτάλη από πίσω και να 
την παραδώσει μπροστά. Επομέ-
νως είναι η απάντηση στην ερώ-
τηση γιατί ασχολείται κάποιος με 
τα ιστορικά κτήρια για να κάνει 
κάτι σύγχρονο, είναι διότι τις αρ-

χές, την εμπειρία και τη δοκιμα-
σία που έχουν υποστεί θα τη δεις 
έτοιμη. Μόνο τότε θα τολμήσεις 
να πας μπροστά. Όσο πλαταίνει 
η γνώση τόσο μεγαλώνει το πε-
δίο της κριτικής σκέψης.

–Σημειώνεται στην έκδοση 
ότι και τα κτήρια έχουν τη 
διάλεκτό τους... πόσο εύκο-
λα είναι κατανοητή αυτή η 
μιλιά τους; 

–Κατ’ αρχάς να πούμε πως εί-
ναι της εποχής τους και του τόπου 

τους. Γενικά ομιλούντες, κάθε πλη-
ροφορία μεταφέρεται είτε με τον 
λόγο, είτε με τη γραφή, είτε με την 
εικόνα, είτε με κάποιο αντικείμε-
νο. Ο λόγος είναι έπεα πτερόεντα, 
η γραφή είναι κάτι πιο σταθερό, 
αλλά πρέπει να την αναζητήσεις, 
το κτήριο, από την άλλη, έχει μια 
άλλη ιδιότητα, άλλοτε καλή και 
άλλοτε πολύ επικίνδυνη, είναι βι-
αίως επιδρών επάνω μας. Αυτό 
σημαίνει ότι αναλόγως της περι-
οχής που ζει κάποιος έχει θετική 
αποτύπωση στην αισθητική του ή 
όχι και αναλόγως συνομιλεί με τα 
μνημεία και τα ιστορικά κτήρια.

–Ποια είναι η έννοια της εντο-
πιότητας στην αρχιτεκτονική;

–Η εντοπιότητα σημαίνει ότι η 
ανθρώπινη δραστηριότητα εξαρ-
τάται απολύτως από τον τόπο. 
Στην αρχιτεκτονική η εντοπιότη-
τα είναι πρώτης και κύριας σημα-
σίας και είναι βασισμένη σε αυτή 
και γενικώς και μερικώς. Υπάρχει 
ακόμη μία έννοια της εντοπιότη-
τας που είναι να μπορείς να προ-
σαρμοστείς στην εποχή σου, εν 
τω τόπω της εποχής σου. 

–Συνοπτικά για την τρωτότη-

τα και παθολογία του κτηρί-
ου και πώς αυτές οι ιδιότητες 
επηρεάζουν την αποκατάστα-
ση ενός κτηρίου.

–Αρχικά ξεχωρίστηκαν οι δύο 
λέξεις, η τρωτότητα και η παθολο-
γία, όταν φτιάχναμε τους Ευρω-
κώδικες (σ.σ. πρόκειται για πολυ-
ετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) 
για εκπόνηση σειράς Ευρωπαϊκών 
Προτύπων με σκοπό την εναρμό-
νιση όλων των Κανονισμών των 
Κρατών Μελών για τον υπολογι-
σμό της στατικής επάρκειας των 
δομημάτων καθώς και όλων των 
μερών που τα απαρτίζουν). Ουσι-
αστικά παθολογία είναι κάτι που 
έπαθες, κάποιο γεγονός βλάβης, 
μία ρωγμή, ένα σάπισμα κτλ. Τρω-
τότητα είναι να πιάσει φωτιά, ή 
να πάθουν βλάβη από έναν σει-
σμό. Και εδώ έρχονται οι λέξεις 
πρόβλεψη και πρόγνωση, και στα 
μαθήματά μου πάντα λέω ότι αν 
δεν υπάρχει πάντα πρόγνωση, 
θα πρέπει να υπάρχει τουλάχι-
στον πρόβλεψη. Ενδεικτικό πα-
ράδειγμα αυτού είναι το Κούριο, 
που εγκαταλείφθηκε η πόλη, χω-
ρίς καν να θάψουν τους νεκρούς 
τους, εξαιτίας του σεισμού. Αναμ-
φισβήτητα, αν δεν έχεις επίγνω-
ση όλων των παραπάνω δεν μπο-
ρείς ν’ αποκαταστήσεις σωστά 
ένα κτήριο, όπως επίσης πρέπει ο 
επιστήμονας μηχανικός να λάβει 
υπόψη του και ακόμα δύο πολύ 
σημαντικές έννοιες όπως η ανα-
στρεψιμότητα και η συμβατότη-
τα, που σημαίνει για την πρώτη τι 
μπορείς να διορθώσεις, αν δει ότι 
κάτι είναι λάθος, αναλόγως των 
τεχνολογικών εξελίξεων, και η 
δεύτερη πώς οι παρεμβάσεις του 
επιστήμονα είναι συμβατές με το 
περιβάλλον του κάθε κτηρίου.

Η διάλεκτος των ιστορικών κτηρίων
Ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick Παναγιώτης Τουλιάτος μιλάει στην «Κ»

Η κουζίνα της Αθηνάς
στο κινητό σου!
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

«Η απάντηση στην ερώτηση γιατί ασχολείται κάποιος με τα ιστορικά κτήρια 
για να κάνει κάτι σύγχρονο, είναι διότι τις αρχές, την εμπειρία και τη δοκιμα-
σία που έχουν υποστεί θα τη δεις έτοιμη» λέει ο καθηγητής και πρόεδρος του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick Παναγιώ-
της Τουλιάτος.

Η εντοπιότητα σημαίνει 
ότι η ανθρώπινη δραστη-
ριότητα εξαρτάται απολύ-
τως από τον τόπο. Σ την 
αρχιτεκτονική η εντοπι-
ότητα είναι πρώτης και 
κύριας σημασίας και εί-
ναι βασισμένη σε αυτή 
και γενικώς και μερικώς.
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Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μπάστερ Κίτον, η ζωή
ενός μεγάλου ηθοποιού

Μη σκέφτεσαι άλλο, αγόρι μου

Ο Μπάστερ Κίτον, με το πέτρινο, λυ-
πημένο, αποστασιοποιημένο πρό-
σωπο, συνδέθηκε με τον βωβό κι-
νηματογράφο της δεκαετίας του 
1920, αλλά παρέμεινε μια διαχρο-
νική μορφή, κλασική όσο και μο-
ντέρνα. Η περίπτωση του Μπάστερ 
Κίτον επανήλθε στην επικαιρότη-
τα χάρη σε μια νέα βιογραφία του, 
γραμμένη από τον Τζέιμς Κέρτις, 
ιστορικό του κινηματογράφου και 
συγγραφέα επιτυχημένων βιογρα-
φιών όπως αυτές του Σπένσερ Τρέ-
ισι και του W. C. Fields. O Κέρτις 
αξιοποιεί ένα τεράστιο αρχειακό 
υλικό, συνεντεύξεις, αφηγήσεις 
και απομνημονεύματα για να εξυ-
φάνει τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά 
και την ατμόσφαιρα μιας εποχής. 
Ο Μπάστερ Κίτον υπήρξε πρώτα 
απ’ όλα ένας ιδιαίτερα χαρισματι-
κός καλλιτέχνης, αυτόφωτος, ιδιαί-
τερος και απρόβλεπτος. Ταυτόχρο-
να υπήρξε και ένα κατασκεύασμα 
της εποχής του, μια δημιουργία 
του πανίσχυρου κόσμου των στού-
ντιο, που μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο απέκτησαν τεράστια ισχύ. 
Ο Κίτον δεν επέζησε ως μορφή της 
ποπ κουλτούρας και της παγκό-
σμιας διάχυσης των ειδώλων του 
χθες, όπως π.χ. ο Τσάρλι Τσάπλιν 
ή ο «Χοντρός και ο Λιγνός». Την 
ίδια μοίρα είχαν και άλλοι αστέρες 
της βωβής εποχής, όπως ο Χάρολντ 
Λόιντ ή η Μαίρη Πίκφορντ. Εμει-
ναν βεβαίως ως μεγάλα ονόματα, 

αλλά δεν πέρασαν στη σφαίρα της 
μαζικής κουλτούρας ώστε να είναι 
γνωστοί και στα παιδιά που μεγα-
λώνουν στον 21ο αιώνα. Ο Μπά-
στερ Κίτον έχει όλα τα χαρίσματα 
μιας μοντέρνας και διαχρονικής 
φυσιογνωμίας, καθώς η μορφή του 
είναι αινιγματική και αμφίσημη και 
η προσφορά του στην τέχνη του 
κινηματογράφου ριζοσπαστική και 
ρηξικέλευθη. Με τη βιογραφία αυ-
τή, ο Τζέιμς Κέρτις επιχειρεί να εμ-
φυσήσει ζωή σε ένα ταριχευμένο 
είδωλο, σε έναν πρόδρομο του κω-
μικοτραγικού στοιχείου στην οθό-
νη, σε μια προσωπικότητα σχεδόν 
εξπρεσιονιστική. Η αφήγηση δεν 
περιορίζεται στη ζωή των στούντιο 
και στην ανάδυση του άστρου του 
Μπάστερ Κίτον, αλλά εκτείνεται 
πέραν της μεγάλης οθόνης για να 
μιλήσει για την κουλτούρα του θε-
άματος από το μουσικό θέατρο του 
1890 έως το Σινέραμα της δεκαε-
τίας του 1950. Ο Κίτον αναδύεται 
ως ένας υποδειγματικός Αμερικα-
νός που έζησε τις συγκλονιστικές 
μεταβολές του πρώτου μισού του 
εικοστού αιώνα. Ταυτόχρονα εί-
ναι και μια τομή στην ψυχολογία 
των μαζικών θεαμάτων καθώς η 
στυλιζαρισμένη μορφή του Μπά-
στερ Κίτον πρόσφερε άφθονο γέ-
λιο και γλυκόπικρα αισθήματα. Ο 
21ος αιώνας τον σύρει σταδιακά 
και πάλι στον αφρό, να τον δούμε 
με άλλο βλέμμα.

Τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγού-
στου του 1916, οι Γερμανοί εξα-
πέλυσαν λυσσασμένες επιθέσεις. 
Μέσα στο σκοτάδι, οι φωτοβολίδες 
έλουζαν με ένα απόκοσμο φως τις 
φιγούρες που προσπαθούσαν να 
τρέξουν στη λάσπη, ανάμεσα στους 
κρατήρες και στα διαμελισμένα 
πτώματα. Ακόμα και σήμερα, στις 
κοιλάδες πέριξ του ποταμού Σομ, 
μπορεί κανείς να διακρίνει υπο-
λείμματα εκείνων των φιδοειδών 
χαρακωμάτων. 

Η διμοιρία του ανθυπολοχα-
γού Τζορτζ Μπάτεργουορθ άντε-
ξε. Στις επιστολές του έγραφε πό-
σο θαύμαζε αυτά τα νέα παιδιά, 
που στην πολιτική τους ζωή ερ-
γάζονταν στα ορυχεία της βορει-
οανατολικής Αγγλίας. Λονδρέζος 
ο ίδιος, μεγαλωμένος στο Γιόρ-
κσαϊρ, σπουδαγμένος στην Οξ-
φόρδη, μουσικοκριτικός στους 
Times του Λονδίνου, φίλος του 

σερ Ραλφ Βον Ουίλιαμς, ήταν 
σύμβολο μιας αθόρυβης κοινω-
νικής επανάστασης που συντε-
λέστηκε στα χαρακώματα του ∆υ-
τικού Μετώπου: για πρώτη φορά, 
οι Βρετανοί γαλαζοαίματοι και οι 
αστοί του Ιτον Κόλετζ έγιναν ένα 
με τα παιδιά της εργατικής τάξης. 
Εως τότε, οι μεν αγνοούσαν την 
ύπαρξη των δε. 

Αραγε να ήξεραν οι ανθρακω-
ρύχοι ότι ο 30χρονος διμοιρίτης 
τους ήταν μουσικός; Οτι ο Μπά-
τεργουορθ είχε γράψει το «Αγόρι 
από το Σρόφσαϊρ» (A Shrophsire 

Lad); Απίθανο. Τόσο οι ίδιοι όσο 
και ο ανθυπολοχαγός τους είχαν 
άλλες ασχολίες: να σκοτώνουν 
και να μη σκοτωθούν: μέσα Ιου-
λίου είχαν καταλάβει μια σειρά 
εχθρικών χαρακωμάτων και ο 
Μπάτεργουορθ τραυματίστηκε 
ελαφρά. Ο λοχαγός του τον πρό-
τεινε για τον Στρατιωτικό Σταυ-
ρό. Ο κύριος Γκρι αναρωτιέται 
αν στην κάποτε νεκρική ησυχία 
της Ουδέτερης Ζώνης (No Man’s 
Land) ο Μπάτεργουορθ αναπο-
λούσε την ειδυλλιακή ατμόσφαι-
ρα των τραγουδιών του «Αγοριού 
από το Σρόφσαϊρ». 

Το Σρόφσαϊρ, στα δυτικά Μί-
ντλαντς, ήταν περισσότερο ιδέα 
παρά τόπος. Η ιδέα ενός επίγει-
ου παραδείσου, έτσι όπως τον 
αποτύπωσε στη συλλογή του «Το 
αγόρι από το Σρόφσαϊρ» ο διαπρε-
πής κλασικιστής Ε. Α. Χάουσμαν.  

Νόστος για μια φύση που μι-

λάει μέσα από το θρόισμα των 
φύλλων, για μια νιότη που ακό-
μα δεν έχει χαραχτεί με ουλές, 
ονειροπόληση και στοχασμός για 
μια ζωή που μόλις χάραξε όπως 
το πρώτο φως του ήλιου – στον 
αντίποδα της κόλασης του Σομ 
το 1916. Ο,τι κι αν σκέφτηκε ο 
Μπάτεργουορθ εκείνες τις νύ-
χτες στη Γαλλία, δεν θα φορέσει 
ποτέ στο πέτο τον Στρατιωτικό 
Σταυρό. Τα ξημερώματα της 5ης 
Αυγούστου θα τον βρει στο μέ-
τωπο η σφαίρα που «επάνω της 
έγραφε το όνομά του». 

Οι στρατιώτες του θα τον θά-
ψουν επιτόπου και θα ονομά-
σουν την τοποθεσία «Χαρακώ-
ματα Μπάτεργουορθ». Η σορός 
του δεν θα βρεθεί ποτέ. Στον αέ-
ρα αντηχεί ακόμη στη στοιχειω-
μένη περιοχή το τραγούδι του 
«Think no more, lad». Μη σκέ-
φτεσαι άλλο, αγόρι μου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τζον Κόνσταμπλ
Μια νέα βιογραφία για τον Βρετανό 
ζωγράφο Τζον Κόνσταμπλ (1776-
1837) εμπλουτίζει την ιστορία της 
τέχνης. Γραμμένη από τον Τζέιμς 
Χάμιλτον, εξέχοντα επίσης βιογρά-
φο των Τέρνερ και Γκέινσμπρο, είναι 
μια τομή στην προσωπικότητα του 
Κόνσταμπλ, αλλά και μια διεισδυτι-
κή ανάλυση στη θέση του τοπίου, 
του ουρανού και των καιρικών συν-
θηκών στις τοπιογραφίες του. Οι ου-
ρανοί του Κόνσταμπλ έχουν πολλά 
να μας πουν πέραν της ρομαντικής 
έμφασης στις δυνάμεις της φύσης.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Το εργαστήρι του καλλιτέχνη
Η γκαλερί Whitechapel του Λονδί-
νου παρουσιάζει, από τις 24 Φε-
βρουαρίου, μια μεγάλη έκθεση 
με θέμα το ατελιέ των καλλιτε-
χνών. Η «υπόθεση» εργαστήρι 
είναι μεγάλη και χάνεται στους 
αιώνες, αλλά εν προκειμένω η 
έκθεση εστιάζεται στα τελευταία 
εκατό χρόνια με έργα που δεί-
χνουν το περιβάλλον των δημι-
ουργών, από τον Πάμπλο Πικάσο 
έως τον Φράνσις Μπέικον. Στη 
φωτογραφία, έργο του Κέρι Τζέ-
ιμς Μάρσαλ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Μαρκ Ρόθκο
Η Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον 
διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έρ-
γων του Μαρκ Ρόθκο παγκοσμίως. 
Πρόσφατα ανακοίνωσε πως ετοιμά-
ζει μεγάλη αναδρομική έκθεση έρ-
γων σε χαρτί του Ρόθκο (πάνω από 
100), τα οποία ο ίδιος θεωρούσε ολο-
κληρωμένα. Θα διαρκέσει από τις 19 
Νοεμβρίου 2023 έως τις 31 Μαρτί-
ου 2024. ∆εδομένου ότι τα έργα σε 
χαρτί του Ρόθκο δεν είναι τόσο γνω-
στά, θεωρείται πως η έκθεση αυτή 
θα διευρύνει την αντίληψή μας για 
την παρακαταθήκη του.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Χολμπάιν ο νεότερος
Η έκθεση για τον Χανς Χολμπάιν τον 
νεότερο (1497/98-1543) στο Μου-
σείο και Βιβλιοθήκη Μόργκαν της 
Νέας Υόρκης είναι η πληρέστερη 
που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο 
Χολμπάιν υπήρξε από τους ση-
μαντικότερους ζωγράφους μετα-
ξύ 1520 και 1540. Υπηρέτησε ως 
αυλικός ζωγράφος τον Ερρίκο τον 
Η΄ και δημιούργησε πλουσιότατο 
έργο προσωπογραφιών κυρίως στη 
Βασιλεία και στην Αγγλία, με χαρα-
κτηριστικό ύφος της βρετανικής 
Αναγέννησης.  

ΡΩΜΗ
Νικολάς Γκουανίνι
Ο Αργεντίνος, εγκατεστημένος στις 
ΗΠΑ, εικαστικός Νικολάς Γκουανί-
νι εκθέτει στη Ρώμη, στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (MACRO). ∆ημι-
ουργός πολύπλευρος, ο Γκουανίνι 
αντλεί από τον κινηματογράφο και 
το θέατρο και δημιουργεί γλυπτά 
και εγκαταστάσεις που δεν εντάσ-
σονται εύκολα σε είδος και κατηγο-
ρίες. Στη Ρώμη παρουσιάζει δουλειά 
15 ετών με μια ανοικτή, διαλεκτι-
κή σχέση με την εικαστική και αι-
σθητική κληρονομιά της Κομέντια 
ντελ’ άρτε. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τζορτζ Μπάτεργουορθ (1885-1916). Από τους σημαντικότερους Αγγλους 
συνθέτες των αρχών του 20ού αιώνα, χάθηκε νωρίς.

Μπάστερ Κίτον, ο χαρισματικός 
κωμικός της δεκαετίας του 1920.

Οι Βρετανοί 
γαλαζοαίματοι και 
οι αστοί του Ιτον Κόλετζ 
έγιναν ένα με τα παιδιά 
της εργατικής τάξης.
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ΑΝΤΡΗ ΧΑΪΡΑΛΛΑ
30+1 Τρόποι για να περνάς ποιοτικό
χρόνο με τα παιδιά σου
Έ να εγχειρίδιο για γονείς 
Εκδόσεις Ευγνώμων, σελ. 222

30+1 λόγοι αγάπης και αλήθειας, 30+1 τρόποι για να είσαι δίπλα στα 
παιδιά σου, 30+1 εύκολοι και ευχάριστοι τρόποι για να περνάς καθη-
μερινά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σου, να διασκεδάζετε, πότε παί-
ζοντας και πότε συζητώντας, πότε ανακαλύπτοντας και πότε δημι-
ουργώντας. Κατά τη διάρκεια των 
«πειραμάτων» μου, αναφέρει η 
συγγραφέας, αντιλήφθηκα πως η 
σχέση που μπορείς να χτίσεις με τα 
παιδιά σου μέσω του παιχνιδιού εί-
ναι ανεκτίμητης αξίας και σπουδαι-
ότητας. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε 
πρόταση από τους 30+1 τρόπους 
που αναπτύσσω σ’ αυτό το εγχει-
ρίδιο για γονείς, παραθέτω και τον 
τρόπο με τον οποίο βοηθά η καθε-
μιά από τις 30+1 προτάσεις μου στη 
διαμόρφωση και εξέλιξη του παι-
διού, καθώς και στην ανάπτυξη των 
σχέσεων των παιδιών – αδερφιών 
μεταξύ τους, αλλά και της σχέσης 
τους μαζί σου. Όλες οι ιδέες που αναφέρονται στο παρόν βιβλίο έχουν 
δουλέψει με επιτυχία για την ίδια και τα παιδιά της και είναι σίγου-
ρη πως το ίδιο, αν όχι και καλύτερα, θα έχουν και για τον καθένα πολύ 
όμορφα, χαρούμενα και θετικά αποτελέσματα.

Το βιβλίο διανέμεται, σε ψηφιακή μορφή, από την εφαρμογή Read 
Library.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες για το βιβλίο και τη συγγραφέα του στον 
σύνδεσμο που ακολουθεί, https://www.read-library.com.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο

Δ
ιαβάζοντας τον «Κατάλογο 
απολεσθέντων» (μτφρ. Γιάν-
νης Καλιφατίδης, εκδ. Αντί-

ποδες), ήμουν σίγουρος πως η 
Γιούντιτ Σαλάνσκυ έχει ένα τερά-
στιο κεφάλι και ειλικρινά αιφνι-
διάστηκα όταν ανακάλυψα –πα-
ρακολουθώντας μια συνέντευξή 
της στο ∆ιαδίκτυο– πως το κεφά-
λι της είναι μικρό. Ενα κεφάλι 
πουλιού. Ή παιδιού.

Γιατί καθώς προχωρούσα, 
εφόσον προχωρούσα και δεν οπι-
σθοχωρούσα, από το ένα κείμενο 
στο επόμενο, πιεζόμουν από τη 
δεξαμενή πληροφοριών που μου 
προσέφεραν οι σελίδες της, με 
αποτέλεσμα να αισθάνομαι σαν 
κάποιον αχθοφόρο που κουβα-
λάει ένα βαρύ και ίσως πολύτι-
μο φορτίο, το οποίο ωστόσο δεν 
μπορεί να αξιολογήσει, αφού εί-
ναι εξαντλημένος από τον πόνο 
στην πλάτη.

Τι ακριβώς είναι λοιπόν τού-
το το συγγραφικό εγχείρημα που 
αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα σε 
πράγματα που έχουν εξαφανι-
στεί –ένα νησί που βυθίστηκε, 
ένα κρανίο που κλάπηκε, μια τί-
γρης που αφανίστηκε, ένας βο-
τανολόγος που πιθανότατα δεν 
υπήρξε ποτέ– και θυμίζει συλλο-
γή διηγημάτων, παραμύθι, δοκί-
μιο, επιστημονικό σύγγραμμα, 
εγκυκλοπαίδεια, και επειδή δεν 
βολεύεται πουθενά, καταλήγει 
να πετρώνει σε ασκήσεις ύφους 
δοκιμάζοντας διαφορετικά είδη, 
άπιαστα για τη Σαλάνσκυ;

Η γλώσσα της αγωνίζεται να 
τα σώσει, η περιποιημένη της 
βιβλιοδεσία τ’ αγκαλιάζει προ-
στατευτικά, τα μπλε ίχνη των 
φωτογραφιών στέκονται σαν κα-
μουφλαρισμένοι φρουροί πριν 
από κάθε ιστορία, όμως η συνι-
σταμένη των παραπάνω πειθαρ-
χημένων χειρονομιών εναντιώνε-
ται στη θεμελιώδη τους πρόθεση: 
τα αντικείμενα θάβονται ακόμα 
πιο βαθιά στον πάτο του γραπτού 
κι εμείς δυσκολευόμαστε να δια-
κρίνουμε την καρδιά πίσω από τις 
λέξεις. Τι καρδιά πάλλεται εντέ-
λει στη συγκεκριμένη έκδοση; 
Να ένα ερώτημα που επιμένουμε 
να θέτουμε στα βιβλία που δια-
βάζουμε. Λίγες φορές παίρνουμε 
απάντηση. Σπάνια. Σχεδόν ποτέ.

Μακάρι το «Λιμάνι του Γκρά-
ιφσβαλντ» να ήταν ένας μονα-
χικός περίπατος του Ρόμπερτ 

Βάλζερ και το «Μέγαρο της ∆η-
μοκρατίας» να είχε γραφτεί με 
την οικονομία του Κάρβερ. Αρα-
γε τι θα συνέβαινε αν το «Αγόρι 
με το γαλάζιο κοστούμι» ήταν 
μία από εκείνες τις ιστορίες του 
Μπολάνιο; Η Σαλάνσκυ δεν έχει 
την ανέμελη σβελτάδα του, την 
ελαφριά του χάρη. ∆εν έχει την 
αφέλεια του Βάλζερ. ∆εν έχει 
δει τις αβύσσους όπως ο Κάρ-
βερ. Θέλω να πω –στον βαθμό 
που θα προτιμούσα να μη βγά-
λω άχνα– πως δύσκολα κανείς 
εντοπίζει στα δώδεκα μέρη του 
«Καταλόγου» τα χαρακτηριστικά 
ενός πουλιού ή ενός παιδιού. Το 
πέταγμα και την αθωότητα, εν-
νοώ. Ή την ανατροπή τους. Το 
ρίζωμα στη γη, τη σκληρότητα.

Πόσο ιδιότροπο τούτο το βι-
βλίο που ο πρόλογός του δείχνει 

πιο τολμηρός από τα κείμενα 
που ακολουθούν, επειδή πετυ-
χαίνει να είναι ταυτόχρονα όλα 
τα είδη –δηλαδή να μεταγγίσει 
τη σωστή ποσότητα αίματος 
από το καθένα ξεχωριστά–, να 
συνοψίσει ευθύβολα ό,τι επιθυ-
μεί να ειπωθεί –ζωή, θάνατος, 
μνήμη, λήθη–, γελώντας σιγα-
νά με την προδιαγεγραμμένη 
πορεία της ανθρωπότητας, με 
κάποια ανακούφιση μάλιστα, 
επειδή, ευτυχώς, όλα είναι πεπε-
ρασμένα και ξεχνιούνται: «Μια 
μνήμη που θα διατηρούσε τα 
πάντα, επί της ουσίας δεν θα 
διατηρούσε τίποτε».

Μπορεί η Σαλάνσκυ να απε-
χθάνεται το χάος των δεδομέ-
νων, των στοιχείων, των πλη-
ροφοριών, και δη των άυλων, 
που στοιβάζονται στον σκου-
πιδότοπο των σκληρών μας δί-
σκων, και να προτιμά την αμ-
φισβητήσιμη ανθεκτικότητα 
ενός βιβλίου –ακόμα κι αν ο τό-
μος, σχεδιασμένος από την ίδια, 
θυμίζει θήκη κινητού τηλεφώ-
νου που έχει αλλοιωθεί από την 
υγρασία–, ωστόσο η πίστη της 
στην ταξινόμηση και η αφοσίω-
σή της να συγκρατεί τη γνώση 
σ’ ένα δίχτυ μύθων φτιαγμένο 

με ακρίβεια, μάλλον απενερ-
γοποιεί εκείνη τη λειτουργία 
της λογοτεχνίας που είναι ανα-
γκαία για να συντηρήσει τη ζωή. 
Εστω, το υπόλειμμά της.

Αλήθεια, τι χρειάζεται για να 
δώσουμε ρεύμα σ’ αυτό το αλλό-
κοτο ψυγείο που ακόμα κι αν στε-
κόμαστε αδιάφοροι απέναντί του, 
δεν σταματά να είναι ευπροσήγο-
ρο; Θα έλεγα πως την απάντηση 
δίνει η συγγραφέας σε μια αράδα 
στη σελίδα 63. Ζητώ συγγνώμη 
που την παραποιώ: «Οταν ξέρου-
με πολλά, δεν βλέπουμε». Οπότε, 
ας μην προσδοκούμε σκίρτημα. 
Κανένα πρόβλημα.

Με αφορμή το παλάτι του οί-
κου Φον Μπερ –πρόκειται για το 
έβδομο αφήγημα–, η Σαλάνσκυ 
αναρωτιέται ποια είναι η εναρ-
κτήριά της ανάμνηση. ∆εν έχει 
κλείσει τα τέσσερα. Η οικογένειά 
της μένει κοντά στο αρχοντικό 
που έγινε στάχτες το ’45. Είναι 
καλοκαίρι, κοιτάζει τη νύχτα από 
το ανοιχτό παράθυρο. ∆εν έχει 
φεγγάρι, μα ζαλίζεται από τη λάμ-
ψη των αστεριών. Παίρνει μια 
καρέκλα. Ανεβαίνει στο περβάζι. 
Βουτάει στο κενό. Τη γλιτώνει. 
Ενα μήνα αργότερα, η μητέρα 
της χάνει τον αδελφό της, στη 
γέννα. Ζωή, θάνατος και μνήμη 
κολλάνε μεταξύ τους. Σβολιά-
ζουν. Οπως το χώμα. Χωρίς ζωή, 
δεν υπάρχει θάνατος. Χωρίς θά-
νατο, δεν υπάρχει μνήμη.

Οταν ήταν μικρή φανταζόταν 
πως οι νεκροί ήταν απόρριμμα. 
Πως καταλήγουν στριμωγμένοι 
στη σκόνη. Μήπως η πτώση της, 
το ’84, καθόρισε τη συγγραφική 
της υπόσταση; Κάνει ένα άλμα 
να τιναχτεί ψηλά και προσγειώ-
νεται στις τσουκνίδες, στον κάδο. 
Το σώμα, το βάρος του, ως απο-
λεσθέν αντικείμενο. Και η γρα-
φή, επίσης. Το βάρος της. «Ακό-
μα δεν ήξερα τι θα πει θάνατος. 
Και μόνο η ιδέα ότι οι άνθρωποι 
πεθαίνουν, ότι ακόμα κι εγώ θα 
πέθαινα κάποτε, ξεπερνούσε τα 
όρια της φαντασίας μου».

Στη Wikipedia διάβασα πως 
ήδη από τις αρχές της προηγού-
μενης δεκαετίας ένας αστερο-
ειδής έχει πάρει το όνομά της: 
95247 Schalansky. Ενα μεγάλο 
φωτεινό κεφάλι που είναι κατα-
δικασμένο να χαθεί στον σκοτει-
νό ουρανό, να καεί. Τόσο τιμη-
τικό, τόσο πικρό.

Η Αλεξάνδρα Γρηγορίου είναι μια 
Θεσσαλονικιά δημοσιογράφος που 
έχει ζήσει σε διάφορες πόλεις της 
χώρας κι εδώ και εννέα χρόνια εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στη λατρεμένη της 
γενέτειρα. Ως «θύμα» της κρίσης του 
επαγγέλματός της, αναγκάστηκε να 
το αφήσει και βιοπορίζεται τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια απ’ το απαιτητικό 
επάγγελμα της συμβούλου επιχειρή-
σεων. Το γράψιμο όμως, η έκφραση 
συναισθημάτων, ο συνδυασμός συ-
μπερασμάτων απ’ το διάβασμα, αλλά 
κυρίως η αποτύπωση με τον λατρεμέ-
νο της τρόπο έκφρασης όσων ευτύ-
χησε να ζήσει, με εργαλείο της υπέ-
ροχη ελληνική γλώσσα, παραμένει 
ο μεγάλος της έρωτας. Ο ελεύθερος 
χρόνος που επιτρέπει η εργασία της, 
αφιερώνεται σχεδόν στο σύνολό του 
σε γράψιμο, διάβασμα και διά βίου 
μάθηση με εξειδίκευση στη συμβου-
λευτική. «Το μυστικό της Μελίνας» 
(εκδόσεις Αρμός) είναι η πρώτη της 
συγγραφική απόπειρα. 
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό 
πλάι στο κρεβάτι σας;
Πάντα υπάρχει «Το Μονόγραμμα» 
του Οδυσσέα Ελύτη.
 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας 
θα θέλατε να είστε και γιατί;
Η Μελίνα του βιβλίου μου, γιατί 
έχει ξεπεράσει αυτό που την επη-
ρέαζε κι έχει μπροστά της ένα 
υπέροχο ταξίδι!
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους 
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τε-
θνεώτες;
Τους Αλμπέρ Καμύ, Ουμπέρτο Εκο 
και Μίλαν Κούντερα.
   
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοι-
χείο που μάθατε πρόσφατα χά-
ρη στην ανάγνωση ενός βι-
βλίου;
Οτι ο καλλιτέχνης-συγ-
γραφέας, για να απο-
δώσει όσα έχει μέσα 
του, κάθε άλλο παρά 
πρέπει να απομονώ-
νεται. Πρέπει να εί-
ναι σε άμεση επαφή 
με τον κόσμο γύρω 
του όσο και αν αι-
σθάνεται διαφορε-
τικός και μόνος 
(Αλμπέρ Καμύ).

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-
σφατα για πρώτη φορά;
Είναι πολλά τα χρόνια που διάβασα 
κλασικό βιβλίο. Τα τελευταία χρόνια 
διαβάζω Ελληνες φιλοσόφους και 
βιβλία που επικεντρώνονται στην 
εσωτερική αναζήτηση.  
 
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε 
διαβάσει τις περισσότερες φορές;
 Η «Πολιτεία» του Πλάτωνα.
 
Η Μελίνα είναι μια γυναίκα του σή-
μερα που επαναπροσδιορίζει ολό-
κληρη τη ζωή της;
Εντελώς! Η αυτογνωσία και η αντι-
μετώπιση του μυστικού της την 
οδηγούν να επιλέξει τελικά αυτό 
που επιθυμεί.   
 
Πώς συνδυάζεται η εξωτερική με 
την εσωτερική περιπλάνηση στο μυ-
θιστόρημά σας; 
Σε μια αέναη εναλλαγή και σε πα-
ράλληλη εξέλιξη, αφού έτσι κι αλ-
λιώς είναι αλληλένδετες, όσο και αν 
προσπαθούμε να τις διαχωρίζουμε.  
 
Τι κρύβει η Μελίνα όχι τόσο από 
τους άλλους όσο από τον ίδιο της 
τον εαυτό; 
Τη βαθιά επιθυμία της να κάνει αυ-
τό που την ευχαριστεί και γνωρίζει 
ότι είναι σωστό για εκείνη, λόγω της 
ανάγκης να συμπορεύεται με άλ-
λους ανθρώπους ώστε να πετύχει 
τον υπέρτατο στόχο της ζωής της. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Το λίγο που τελειώνει
εκδ. Πατάκη, σελ. 256

 

Τ
ρεις γυναίκες, φίλες από μα-
θήτριες, κλεισμένες σε ένα 
εξοχικό του Πηλίου, έρχο-

νται αντιμέτωπες με αποσιωπη-
μένες πανωλεθρίες και αναντα-
πόδοτες προσδοκίες. Λόγος της 
σύναξης είναι το νωπό πένθος 
της ∆έσποινας, που έχασε τον 
άντρα της από καρκίνο. Οι άλλες 
δύο, η Λιάνα και η Πέπη, τη συ-
νοδεύουν στο ησυχαστήριο του 
εκλιπόντος Μάνου, προκειμένου 
να τη συντρέξουν στο δύσκολο 
ξεκαθάρισμα των ιδιωτικών του 
πραγμάτων. Κατακλυσμένο από 
σπαράγματα και σπαραγμούς, το 
εξοχικό σπίτι μετατρέπεται σε 
πυριτιδαποθήκη. Η αγάπη και 
η συμπόνια αλέθονται βίαια από 
θαμμένα μυστικά και απωθημέ-
νες πικρίες. Eγκλειστες για μία 
εβδομάδα σε ένα μαυσωλείο, ένα 
ναρκοπέδιο αναμνήσεων, οι τρεις 
γυναίκες εξαγριώνονται βαθμι-
αία από την ενθύμηση μύχιων 
απωλειών και ματαιώσεων και 
επιτίθενται με δριμύτητα η μία 
στην άλλη, σε έναν έξαλλο αλλη-
λοσπαραγμό. Η Ιφιγένεια Θεοδώ-
ρου γράφει ένα καθαρά γυναικείο 
μυθιστόρημα, κατάφορτο από θή-
λεα δεινά. Το άγχος της ηλικίας 

(οι απαρχές των 50), τα οικογενει-
ακά δεσμά, τα παιδιά και οι σύ-
ζυγοι, οι γερασμένες μητέρες, η 
οικονομική ανασφάλεια και προ-
πάντων τα απαρηγόρητα παρά-
πονα των κορμιών τους τις έχουν 
εξουθενώσει. Στο Πήλιο φτάνουν 
κατάκοπες, ρημαγμένες. Οι ώρες 
ανέλπιστης ευ-
δαιμονίας που 
ανακαλούν από 
τα βάθη της φιλί-
ας τους σαρώνο-
νται από τα πάθη 
και τα πένθη του 
χρόνου που μεσο-
λάβησε. Aλλοτε 
έβαζαν τελεία σε 
ό,τι τις πονούσε 
και προχωρούσαν 
απτόητες, τώρα 
σωριάζονται, τρε-
κλίζοντας απελπι-
σμένα. Σε κούτες, 
συρτάρια, ντου-
λάπια, άλμπουμ φωτογραφιών 
και κασέτες παραμονεύουν ανα-
μνήσεις, ένας μεθοδικά και αλόγι-
στα απαθανατισμένος πόνος, και 
εκείνες ολοένα και δηλητηριάζο-
νται από τις φαρμακερές αναθυ-
μιάσεις, αναπνέοντας «διοξείδιο 
από το παρελθόν». Στην τριτο-
πρόσωπη αφήγηση παρεμβάλλο-
νται κεφάλαια σε πρώτο πρόσω-
πο, όπου ακούγεται η φωνή της 

Πέπης. Η ξεχωριστή θέση που 
της επιφυλάσσει η συγγραφέας 
δικαιολογείται προς το τέλος του 
βιβλίου. Στην Πέπη ανατίθεται 
η εκπυρσοκρότηση του φινάλε. 
Oπως μαρτυρεί η εξιστόρησή της, 
η Πέπη είναι το πιο σπαραγμένο 
πρόσωπο σε εκείνο το σπίτι. Η 

άνοια της μητέ-
ρας της την εξα-
ναγκάζει σε ένα 
άωρο πένθος, ενώ 
στην έπαυλή της 
στην Εκάλη κα-
ραδοκούν ένας 
σκαιός σύζυγος 
και ένας αμείλι-
κτος γιος. Oμως 
τη λύπη της τη δι-
εκδικεί αποκλει-
στικά ο νεκρός 
Μάνος. Στη θύμη-
σή του ρίγη λυγ-
μών ριπίζουν το 
δέρμα της. «Βού-

ιζαν οι αναμνήσεις γύρω μου, 
ενοχλητικές μαύρες μύγες, από 
αυτές που τσιμπούν και πονά-
νε». Γι’ αυτό δραπετεύει διαρκώς 
από το σπίτι, όπου οι άλλες δύο 
μοιράζονται την επώδυνη τυμ-
βωρυχία, τη «βαριά εργολαβία 
της αποκαθήλωσης». Λιποψυ-
χούσε μπροστά στην απουσία 
του Μάνου. «Γενναία μου αγά-
πη, κοίταξες κατάματα τον θά-

νατο και άντεξες, ζώντας καθη-
μερινά το προσωρινό, αυτό το 
λίγο που τελειώνει όπου να ’ναι». 
Μολονότι το αφηγηματικό βάρος 
πέφτει στην Πέπη, η Θεοδώρου 
εκμεταλλεύεται εύστοχα και τις 
κακουχίες των άλλων δύο γυναι-
κών, σκιαγραφώντας έναν γυναι-
κείο μικρόκοσμο σημαδεμένο 
από πτώσεις και συντριβές. Κά-
ποιες στιγμές η γραφή διολισθαί-
νει στον μελοδραματισμό και τον 
ολοφυρμό, κατορθώνει, ωστόσο, 
να υποδείξει πώς ο βαθύς πόνος 
μπορεί να γίνει βία και όλα τα 
αμίλητα να καταλήξουν μαχαι-
ριές. Τα τρία αιμάσσοντα κορμιά 
ασφυκτιούν από συσσωρευμένη 
οδύνη, στην επαφή μεταξύ τους 
φλογίζονται και εκρήγνυνται. Οι-
μώζουν από άσβεστα καψίματα 
που τα κατακαίνε. Η πιο σοβα-
ρή αντίρρησή μου αφορά τις τε-
λευταίες σελίδες, όπου το δράμα 
κλιμακώνεται ραγδαία μέσα από 
επάλληλες αποκαλύψεις, φτάνο-
ντας αναπόφευκτα σε ένα εκκω-
φαντικό κρεσέντο. Η απόγνωση 
που συνταράζει είναι εκείνη που 
μένει στο χείλος της έκρηξης, 
το πιο ακριβό δάκρυ μένει στην 
κόγχη του ματιού. Βέβαια θα αδι-
κούσα τη γραφή της Θεοδώρου 
αν δεν αναγνώριζα πως ανιχνεύ-
ει λεπταίσθητα τις όλως ιδιαίτε-
ρες ωδίνες της γυναικείας φύσης.

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Toυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μνημόσυνο για μια φιλία

95247 Schalansky

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Ενα μεγάλο φωτεινό 
κεφάλι που είναι κατα-
δικασμένο να χαθεί 
στον σκοτεινό ουρανό, 
να καεί. Τόσο τιμητικό, 
τόσο πικρό.

Τι είναι το βιβλίο «Κατάλογος απολεσθέντων» της Γιούντιτ Σαλάνσκυ; Συλλογή 
διηγημάτων, παραμύθι, δοκίμιο, επιστημονικό σύγγραμμα, εγκυκλοπαίδεια;
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Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Πολύ σημαντικά εικαστικά δρώμενα, 
όπως το Art Dubai, η Μπιενάλε της 
Βενετίας αλλά και η Documenta που 
αναβλήθηκαν ή επαναπρογραμματί-
στηκαν λόγω της πανδημίας, τώρα 
ανοίγουν τις πόρτες τους, περιμένο-
ντας το φιλότεχνο κοινό. Έτσι, πά-
ρα την πανδημία και την κοινωνική 
απομόνωση η ανάγκη για έμπνευση 
και δημιουργία δεν έφυγε ποτέ. Αντι-
θέτως, το 2022 μπήκε πολύ δυναμικά 
με αναδρομικές εκθέσεις, με φεστιβάλ 
αλλά και με εκθέσεις που συνεχίζονται 
από την προηγουμένη χρονιά. 

ΑΘΗΝΑ

Stephan Goldrajch.
Arbre à palabres

15 Δεκεμβρίου 2021 έως 22 Μαΐου 2022 
EMST Foyer

Μετά την κοινωνική απομόνωση, λό-
γω Covid-19, ο καλλιτέχνης Stephan 
Goldrajch συνέλαβε το συμμετοχικό 
έργο, με τίτλο Arbre a palabres, ένα 
γιγάντιο δέντρο, ύψους έξι μέτρων, 
που αποτελείται από πολλά κομμά-
τια πλεξίματος, βελονάκι ή ύφανση 
οποιουδήποτε χρώματος, σχεδίου και 
νήματος κατασκευασμένο από ανθρώ-

πους διαφορετικών ηλικιών και κοι-
νωνικών καταβολών, ιδιαίτερα από 
τις γειτονιές γύρω από το μουσείο. Το 
Arbre a palabres, το δέντρο palaver, 
βρίσκεται συνήθως στο κέντρο των 
αφρικανικών χωριών και είναι ένα μέ-
ρος όπου οι άνθρωποι συναντώνται και 
ανταλλάσσουν ιδέες, οι γέροντες μοι-
ράζονται ιστορίες με τα παιδιά και συ-
ζητούνται σημαντικές αποφάσεις που 
αφορούν το χωριό. Αυτό το συλλογικό, 
πολυφωνικό έργο τέχνης, περιλαμβά-
νει όλες τις ιστορίες που εμπλέκονται 
στη δημιουργία του, σηματοδοτώντας 
μια νέα εποχή για το μουσείο, μια πιο 
ανοιχτή, περιεκτική και φιλόξενη. Εί-
ναι η πρώτη παρουσίαση του έργου 
του καλλιτέχνη στην Ελλάδα.

ΛΟΝΔΙΝΟ 

Francis Bacon: Man and Beast
29 Ιανουαρίου έως 17 Απριλίου 2022

Royal Academy

Η Royal Academy διοργανώνει μια με-
γάλης κλίμακας έκθεση για τον Ιρλαν-
δό ζωγράφο του 20ού αιώνα Φράνσις 
Μπέικον, με επίκεντρο τα σπλαχνικά 
έργα του που απεικονίζουν ζώα. Γιος 
ενός κτηνοτρόφου αλόγων, η διά βίου 
γοητεία του Φράνσις Μπέικον με την 
πανίδα διαμόρφωσε την προσέγγισή 
του στην ανθρώπινη φιγούρα. Μερι-
κές φορές είναι δύσκολο να διακρίνει 
κανείς αν οι αφηρημένες δημιουργίες 
του –γεμάτες άγχος και γεμάτες από 
βαθιά ενστικτώδη ορμή– απεικονίζουν 
έναν άνθρωπο ή ένα κτήνος. Η έκθεση 
περιλαμβάνει 45 πίνακες ζωγραφικής 
που εκτείνονται σε 50 χρόνια, από τους 
πρώιμους πίνακές του με βιομορφικά 
πλάσματα από τις δεκαετίες του 1930 
και του 1940 έως μια τριάδα έργων για 
τις ταυρομαχίες από το 1969 – τα τε-
λευταία παρουσιάζονται μαζί για πρώ-
τη φορά δίπλα στο τελευταίο του έργο, 
μια μελέτη ένας ταύρος, ζωγραφισμέ-
νος το 1991. Ένας αδίστακτος μελε-
τητής της ανθρώπινης κατάστασης, 
ο Μπέικον πίστευε ότι όσο πιο κοντά 
πλησίαζε τα ζώα τόσο καλύτερα μπο-
ρούσε να καταλάβει την ανθρωπότη-
τα. Οι πίνακες που προκύπτουν είναι 
άγριοι και αρχέγονοι και υποδηλώνουν 
ότι είμαστε όλοι σκλάβοι των πιο χυ-
δαίων συναισθημάτων μας.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Hito Steyerl: «I Will Survive»
29 Ιανουάριου 2021 έως 12 Ιουνίου 2022 

Stedelijk Museum

Το «I Will Survive», η μεγαλύτερη ανα-
δρομική έκθεση της Steyerl στην Ολ-
λανδία, θα εκτείνεται στην καριέρα της 
Γερμανίδας καλλιτέχνιδας, από τις βι-
ντεοταινίες της που έγιναν στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχιτε-
κτονικές της εγκαταστάσεις που έχουν 
κυριαρχήσει την τελευταία δεκαετία. Ο 
Rein Wolfs, διευθυντής του Μουσείου 
Stedelijk, το ονόμασε μια «σαρωτική 
επισκόπηση» που θα συγκεντρώσει 
20 μεγάλα δανεισμένα έργα από «κάθε 
φάση της καλλιτεχνικής πρακτικής της 
Hito Steyerl», συμπεριλαμβανομένων 
μερικών πρώιμων έργων που βρίσκο-
νται στη συλλογή Stedelijk.

ΠΑΡΙΣΙ 

Charles Ray
16 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2022

Bourse de Commerce

Ο Τσαρλς Ρέι (γεν. 1953) αναγνωρίζεται 
ευρέως ως ένας από τους σημαντικότε-
ρους γλύπτες των τελευταίων 20 ετών. 
Τα γλυπτά του σε φυσικό μέγεθος με 
φιγούρες, ζώα και άψυχα αντικείμε-
να, είτε από υαλοβάμβακα, αλουμίνιο, 
τσιμέντο, χαρτί ή γυαλισμένο ατσάλι, 
αντλούν από την κλασική τέχνη και την 
αρχαιότητα και παίζουν με τις έννοιες 
της κλίμακας, της χωρικής έντασης και 
της παραμορφωμένης πραγματικότη-
τας. Επιμελημένη σε στενή συνεργασία 
με τον καλλιτέχνη, αυτή η φιλόδοξη 
μονογραφική έκθεση εκτείνεται τό-

σο στη Συλλογή Bourse de Commerce 
– Pinault όσο και στο κοντινό Centre 
Pompidou. Περίπου 20 κομμάτια θα 
παρουσιαστούν σε κάθε μουσείο, συ-
μπεριλαμβανομένων έξι έργων που 
δεν είχαν παρουσιαστεί προηγουμέ-
νως από τη συλλογή Pinault. Αυτές οι 
ταυτόχρονες εκθέσεις θα προσφέρουν 
συμπληρωματικές προοπτικές για την 
πολύπλοκη πρακτική του Ray.

ΒΙΕΝΝΗ 

Edvard Munch. In Dialogue
18 Φεβρουαρίου έως 19 Ιουνίου 2022

Albertina Museum

Η Albertina της Βιέννης εκθέτει τον 
Edvard Munch. In Dialogue, η τρίτη 

μεγάλη έκθεση του μουσείου αφιερω-
μένη στον ζωγράφο σε δύο δεκαετίες. 
Η έκθεση εξετάζει την επιρροή του 
καλλιτέχνη σε επτά από τους μεγα-
λύτερους ζωγράφους του 20ού αιώνα: 
τον Georg Baselitz, τον Andy Warhol, 
τη Miriam Cahn, τον Peter Doig, τη 
Marlene Dumas, την Tracey Emin και 
τον Jasper Johns. Περισσότεροι από 
60 πίνακες του Munch θα απεικονί-
σουν τον αντίκτυπό του σε αυτή τη 
γενιά καλλιτεχνών, από την τεκμηρί-
ωση του προσωπικού τραύματος της 
Emin στο έργο της μέχρι τα πειράματα 
του Baselitz με ζωηρές χρωστικές και 
ελεύθερες, σχεδόν βίαιες πινελιές για 
να συλλάβει μια αίσθηση απομόνωσης 
στα τοπία του.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Louise Bourgeois x Jenny Holzer: The 
Violence of Handwriting Across a Page

19 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου 2022
Kunstmuseum

Σε μια άνευ προηγουμένου συνάντηση 
δύο σημαντικών εκπροσώπων της αμε-
ρικανικής τέχνης, το Kunstmuseum 
Basel παρουσιάζει το έργο της 
Bourgeois όπως φαίνεται μέσα από 
τα μάτια της Holzer. Η Holzer προσεγ-
γίζει την τέχνη τής Bourgeois μέσα 
από το φακό της εκτεταμένης γραφής 
της: το τεράστιο αρχείο της Bourgeois 
εκτείνεται από δεκαετίες ημερολογί-
ων και επιστολών έως αρκετές εκα-
τοντάδες ψυχαναλυτικά γραπτά, και 
συχνά ενσωμάτωσε τον γραπτό λόγο 
στην τέχνη της. Έργα από όλα τα στά-
δια του έργου της Bourgeois, γλυπτά, 
εγκαταστάσεις, πίνακες ζωγραφικής, 
σχέδια, εκτυπώσεις και κείμενα, έχουν 
επιλεγεί για τη δημιουργία μιας σει-

ράς θεματικών ομαδοποιήσεων στις 
γκαλερί του Neubau.

ART DUBAI 2022

11 Μαρτίου έως 13 Μαρτίου 2022 
Jumeriah Madinat

Η Art Dubai είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες εκθέσεις στο διεθνές ημερολόγιο 
τέχνης, προσελκύοντας 30.000 επι-
σκέπτες. Η καθιερωμένη καλλιτεχνική 
εκδήλωση θα εκθέσει πάνω από 100 
σύγχρονες γκαλερί, με δημιουργίες 
καλλιτεχνών από τη Νοτιοανατολική 
Ασία, τον Παγκόσμιο Νότο και φυσι-
κά τη Μέση Ανατολή. Φέτος, ένα νέο 
τμήμα έχει ενσωματωθεί στην έκθεση 
με το όνομα Art Dubai Digital. Αυτή η 
ενότητα θα επιτρέψει στους επισκέπτες 
να εστιάσουν στην ανάπτυξη της τέ-
χνης εντός των ψηφιακών σφαιρών, 
συμπεριλαμβανομένων των NFT και 
πολλά άλλα. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Donatello, The Renaissance
19 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2022

Fondazione Palazzo Strozzi and Museo 
Nazionale del Bargello

Η πρώτη έκθεση αφιερωμένη στον πρω-
τοπόρο γλύπτη εδώ και σχεδόν 40 χρό-
νια τον επαναφέρει στο πλαίσιο του 
Quattrocento Florence και υποστηρίζει 
ότι, λόγω του τρόπου με τον οποίο έδω-
σε ζωή σε μια αδρανή μορφή τέχνης, εί-
ναι πιο σημαντικός από τον Giotto, τον 
Raphael και τον Caravaggio. Θα περι-
λαμβάνει περίπου 130 έργα, που θα κα-
λύπτουν τα λατρευτικά του αγάλματα, 
σταυρούς και λειψανοθήκες, με δάνεια 
από το Met, το Λούβρο και το Ουφίτσι. 
Θα υπάρχουν επίσης πίνακες από τους 
σύγχρονους που επηρέασε, συμπερι-
λαμβανομένων των Mantegna, Bellini 
και Masaccio. Η έκθεση θα πραγματο-
ποιηθεί σε δύο τοποθεσίες, το Palazzo 
Strozzi της Φλωρεντίας και το κοντινό 
Museo Nazionale del Bargello, όπου ο 
Caglioti ελπίζει να επανατοποθετήσει 
τον David, όπως τον είχαν σκοπό να 
τον δουν.

ΒΕΝΕΤΙΑ 

«The Milk of Dreams»
23 Απριλίου έως 27 Νοεμβρίου 2022

The Venice Biennale

Η αναβληθείσα Μπιενάλε της Βενετίας 
του 2020 θα γίνει επιτέλους. «Υπό την 
ολοένα και πιο επεμβατική πίεση της 
τεχνολογίας, τα όρια μεταξύ σωμάτων 
και αντικειμένων έχουν μεταμορφωθεί 
εντελώς, επιφέροντας βαθιές μεταλλά-
ξεις που επαναχαρτογραφούν υποκει-
μενικότητες, ιεραρχίες και ανατομίες», 
αναφέρει η δήλωση της επιμελήτριας 
Cecilia Alemani. Η κεντρική έκθεση θα 
βασίζεται στο «The Milk of Dreams», ένα 
βιβλίο της σουρεαλίστριας καλλιτέχνι-
δας Leonora Carrington. Η Κύπρος δεν 
θα συμμετάσχει στη φετινή Μπιενάλε. 

ΚΑΣΕΛ

Documenta Fifteen
18 Ιουνίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2022 

Διάφορες τοποθεσίες 

Η ruangrupa έχει βασίσει την Documenta 
Fifteen στις αξίες και τις ιδέες του 
lumbung. Το lumbung, το οποίο με-
ταφράζεται απευθείας ως «αχυρώνας 
ρυζιού», αναφέρεται σε ένα κοινόχρη-
στο κτίριο στην αγροτική Ινδονησία 
όπου η συγκομιδή μιας κοινότητας συ-
γκεντρώνεται, αποθηκεύεται και διανέ-
μεται σύμφωνα με κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από κοινού ως συγκεντρω-
μένος πόρος για το μέλλον. Ως συγκε-
κριμένη πρακτική, το lumbung είναι 
το σημείο εκκίνησης της Documenta 
Fifteen: οι αρχές της συλλογικότητας, 
της δημιουργίας πόρων και της δίκαιης 
κατανομής είναι καθοριστικής σημα-
σίας για το επιμελητικό έργο και επη-
ρεάζουν ολόκληρη τη διαδικασία,  τη 
δομή, την αυτοεικόνα και την εμφά-
νιση της Documenta Fifteen. 

Donatello, The Renaissance. 19 Μαρτίου 
έως 31 Ιουλίου 2022. Fondazione Palazzo 
Strozzi and Museo Nazionale del Bargello.

Αυτό που σίγουρα 
αντιλαμβανόμαστε είναι ότι 
παρά την πανδημία και την 
κοινωνική απομόνωση, η 
ανάγκη για έμπνευση και 
δημιουργία δεν έφυγε ποτέ 
και αντιθέτως μπήκε το ’22 
πολύ δυναμικά.

Οι 10 εκθέσεις της παλέτας του 2022 
Η «Κ» παρουσιάζει δέκα σημαντικά διεθνή εικαστικά δρώμενα μετά την πανδημία  εποχή από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι 

Stephan Goldrajch. Arbre a palabres. 15 ∆εκεμβρίου 2021 έως 22 Μαΐου 2022. EMST Foyer. 

Πολύ σημαντικά εικαστικά δρώμενα, όπως το Art Dubai, η Μπιενάλε της Βενετίας, αλλά και η Documenta που αναβλήθηκαν ή επαναπρο-
γραμματίστηκαν λόγω της πανδημίας, τώρα ανοίγουν τις πόρτες τους, περιμένοντας το φιλότεχνο κοινό.
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Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Ικαρος ένας ξεχωριστός 
τόμος με τον τίτλο «Εκλήθην ομι-
λήτρια». Ο τόμος θα περιλαμβάνει 
επιλεγμένες ομιλίες της ποιήτριας 
Κικής ∆ημουλά. Το υλικό έχει την 
ιδιαίτερη σημασία του και αυτήν 
εξηγεί πολύ καλά η κόρη της, Ελ-
ση ∆ημουλά, στην εισαγωγή: «Δὲν 
πῆρα μόνη τὴν ἀπόφαση νὰ συγκε-
ντρωθοῦν σὲ ἕναν τόμο λόγοι ποὺ 
ἐκφώνησε ἡ μητέρα μου σὲ συνέδρια, 
ἐκδηλώσεις, χαιρετισμοὺς καὶ ἀπο-
χαιρετισμούς. Τὴν πήραμε μαζί, λίγο 
πρὶν ἀνέβει στὴ βάρκα τοῦ ἀνέκκλη-
του. Καταθέτω, ὡς ἀποδεικτικὸ τῆς 
ἐξουσιοδότησής της νὰ κινοῦμαι 
ἐλεύθερα καὶ νὰ στεγάζω ὅπως 
νομίζω τὰ λόγια της, ἕνα ἀδιάσει-
στο τεκμήριο: τὸν πρότερο, ἑνωμένο 
διὰ βίου, βίο μας. Ξεχώρισα, ἔτσι, 
εἴκοσι ὀκτὼ ἀπὸ τὰ “ποιητικὰ χρο-
νογραφήματα”, αὐτὰ ποὺ θεώρησα 
πὼς παρουσιάζουν ἀτμοσφαιρικὰ 
τὶς ἐσωτερικὲς διαθέσεις της, τοὺς 
μετασυμβολισμοὺς τῶν ἐπίκαιρων 
τότε θεμάτων καὶ φωτογραφίζουν τὸ 
χρόνο. Τὰ διάλεξα γιὰ νὰ δώσω ἕνα 
μέλλον στὸ ὑποσχετικὸ παρελθὸν 
καὶ μιὰ εὐκαιρία νὰ ἀνιχνεύεται ἡ 
ἀπουσία της. Τὰ κείμενα αὐτὰ δὲν 
εἶναι τυπικές, ἀπρόσωπες καὶ συμ-
βατικὲς προσεγγίσεις τοῦ ἑκάστο-
τε θέματος. Δὲν καταφεύγουν σὲ 
μιὰν ἁπλὴ ἀντικειμενικὴ καὶ ρεα-
λιστικὴ περιγραφή. Εἶναι διαισθη-
τικὸ πλησίασμα, μιὰ ἐνατένιση τῆς 
βιοτικῆς περιπέτειας, μιὰ προσφορὰ 
τοῦ εἶναι της στὴν ἀπόδοσή τους. 
Εἶναι στοχασμοὶ ποὺ κοιτοῦν στὸ 
θέμα μὲ τὸν ἐλεύθερο τρόπο καὶ 
τὴν ἰδιαίτερη μεταφορικὴ ἀντίλη-
ψη τοῦ κόσμου ποὺ διέθετε ἡ μητέρα 
μου. Θεωρῶ καθένα ἀπὸ τὰ κείμενα 
αὐτὰ ἕνα αὐτοτελὲς ποίημα: κάθε 
πρόταση εἶναι ἕνας στίχος, γιατὶ ρέει 
ἀδιάκοπα στὸ αἷμα της ἡ μουσικότη-

τα τῶν λέξεων καὶ διαρκῶς ἐπινοεῖ 
πολλὲς ἀπρόβλεπτες συνδυαστικὲς 
ἐκφράσεις, ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ πεζὰ 
ἀπὸ τὰ πεζά της».

Σήμερα η «Κ» προδημοσιεύει 
μία από αυτές τις ομιλίες της Κι-
κής ∆ημουλά.

Η. Μ.

  

Ὅταν ἐγείρομαι καὶ σήμερα
Πῶς τὸ λένε ἐκεῖνο τὸ 

πουλὶ ποὺ ὑμνεῖται σὲ ποίη-
μα σὰν ὑπόδειγμα νοήμονος 

πένθους; Ἔχει χάσει τὸ ταίρι του καὶ 
εἶναι τόσο ἀπαρηγόρητο ποὺ ὅταν 
διψάει ἀναδεύει πρῶτα μὲ τὸ ράμ-
φος του τὸ νερὸ λίμνης ἢ ρυακιοῦ 
νὰ θολώσει γιὰ νὰ γίνει λυπημένο, 
πένθιμο. Καὶ ὕστερα πίνει. 
Βαρὺ πένθος, ἀλλὰ ὄχι ἀπόλυτο. 

Τὸ σπάει λίγο ἡ δίψα, ποὺ εἶναι, βλέ-
πεις, ἀνοιχτόχρωμη ἀνάγκη. 

Εἶναι τελικὰ κλέφτης τὸ ἀπόλυ-
το. Οὔτε μόνο λατρεύει, οὔτε μόνο 
φεύγει, οὔτε μόνο πενθεῖ, οὔτε μόνο 
γιατρεύεται. Ἀπὸ τὸ ἀτόφιο ἀμιγὲς 
ποὺ ἐπιβάλλει κλέβει σχεδὸν πάντα 
ἕνα τεράστιο κομμάτι τῆς ἐπαλή-
θευσής του. 
Μήπως, λοιπόν, δὲν φεύγουμε 

κι ἐμεῖς ἀπολύτως; Ταιριαστὴ μοῦ 
φαίνεται αὐτὴ ἡ ὑπόνοια στὴ χα-
μερπὴ ἐμπάθεια τοῦ θανάτου. Εἶναι 
ἕνας κομπλεξικὸς ὁ θάνατος. Μιὰ 
ἐμπάθεια πρωτόπλαστου βίου γιὰ 
τὴν ἀποτυχημένη του ἐπινόηση αἰω-
νιότητάς μας εἶναι ὁ θάνατος. Καὶ 
ἀπὸ τότε μᾶς ἐκδικεῖται, γιατὶ ἀνα-
κάλυψε ὅτι τὸ μοιραῖο λάθος στὴν 
ἐπινόησή του εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ φθαρ-
τότητά μας. Μοῦ εἶναι, λοιπόν, δύ-
σκολο νὰ πιστέψω ὅτι αὐτὸς ὁ χαι-
ρέκακος ἀρκεῖται μόνο στὸ βαρὺ 
πλῆγμα τῆς ἀπόλυτης γαλήνης ποὺ 

μᾶς καταφέρνει. Τί πλῆγμα ἄλλωστε 
καὶ ποιὰ γαλήνη, ἂν ἔχει ὁλότελα 
πεθάνει ἡ συνείδηση, ἡ ἐπίγνωση 
τῆς μεταβολῆς... Φοβᾶμαι ὅτι αὐτὴ 
ἡ γαλήνη εἶναι ἕνα πρόσχημα, μιὰ 
συγκάλυψη τοῦ σατανικοῦ βασανι-
σμοῦ ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσει, μιὰ βα-
θιὰ νάρκωση γιὰ νὰ κατεβάσει κάτω 
ζωντανὴ καὶ χωρὶς ἀντίσταση τὴν 
ἀτίθαση συνήθεια ποὺ ἀποκτήσα-
με ἐδῶ πάνω: νὰ ζοῦμε. Ἄθικτη ὅτι 
ἀφήνει τὴ σφριγηλὴ σάρκα αὐτῆς 
τῆς συνήθειας – δύσκολα ἄλλωστε 
ξεριζώνεται ἡ βαθύρριζη ἀπροθυ-
μία της νὰ κοπεῖ. Οὔτε τὰ πάθη μας 
τὰ ρίχνει μέσα στὸ δύσοσμο ὄνομά 
του, μπαχαρικὰ νὰ τὸ ἀρωματίσουν. 
Τοῦ ἀρέσει νὰ τὰ τρελαίνει τοποθε-
τώντας τὴ μνήμη τους κάτω ἀπὸ τὴ 
χαλασμένη βρύση τῆς νοσταλγίας, 
ποὺ στάζει ἀργὰ ἀργά. Τὸ γνωστὸ 
μαρτύριο τῆς σταγόνας. Φημολο-

γεῖται ὅτι πότε πότε δίνει σ’ αὐτὰ 
τὰ πάθη μιὰν ἐκδικητική, μονόλε-
πτη περίπου, ἄδεια ἐπιστροφῆς τους 
στὶς ἀγαπημένες αἰτίες. Καὶ αὐτὰ τὰ 
κακόμοιρα, μέσα στὸν πανικό τους 
νὰ προλάβουν νὰ βροῦν τὰ πράγ-
ματα καὶ τὶς διαπιστώσεις στὴ θέση 
ἀκριβῶς ὅπου τὰ ἄφησαν, ἀντὶ νὰ 
φέρονται σὰν ἀλαλαγμοὶ ἐπαφῆς καὶ 
φιλημάτων, δροῦν σὰν κατάσκοποι, 
ἐφιάλτες, τρομοκράτες. 
Σκέψεις ποὺ ξανάρθαν μὲ 

ἀφορμὴ ἕναν ἐφιάλτη ποὺ εἶχα ἀπό-
ψε. Ἐφιάλτη ὀνομάζουμε κάτι ἄγρια 
ἀφύσικο ποὺ μᾶς τρομοκρατεῖ πα-
ραλύοντάς μας. Προσπαθοῦμε νὰ 
φωνάξουμε, νὰ ζητήσουμε βοήθεια, 
ἀλλὰ ἡ φωνὴ ἔχει πετρώσει σὲ μου-
γκρητό, δὲν βγαίνει. Μιὰ κατάστα-
ση ποὺ προσπορίζει ἀθώους. «Δὲν 
ἀκούσαμε», λένε. Ἀλλὰ καὶ ὅταν, 
παρὰ τὸ ὅτι μπορεῖς νὰ φωνάξεις, 
οὐρλιάζοντας μάλιστα ζητᾶς βοή-
θεια, πάλι κανεὶς δὲν σὲ ἀκούει, ἐφι-
άλτης λέγεται κι αὐτό. 

Τί ἐφιάλτης! Αἰσθάνθηκα αἴφνης 
νὰ ἀναδύεται κοντά μου ἄφιξη. Καὶ 
ὀρθώθηκε ἀπὸ τὸ πλάι τοῦ κρεβα-
τιοῦ μου ἡ φρικαλέα φιγούρα μιᾶς 
λαχανιαστῆς ἀναπνοῆς. Συριχτὴ καὶ 
μακρύκορμη σὰν φίδι. Ἔσκυβε πά-
νω μου τὴν ἀπειλητικὴ πρόθεσή της, 
περιέστρεφε διερευνητικὰ τὸ εὐκί-
νητο κύρος της καὶ τὸ κουλούριαζε 
μετὰ σὲ θηλιὰ γιὰ ἐπικείμενο στραγ-

γαλισμό. Πάλευα νὰ ξυπνήσω, νὰ 
φωνάξω, ἀλλὰ ἡ φωνὴ εἶχε τρομο-
κρατηθεῖ νωρίτερα ἀπὸ μένα καὶ 
ἔμενε κρυμμένη τρέμοντας μέσα στὸ 
ἄναρθρο. Γιὰ καλή μου τύχη, ὅρμη-
σε στὸ δωμάτιο μιὰ πολὺ χαρούμενη, 
περαστικὴ ἀπέξω, δυνατὴ μουσική, 
ποὺ ἐπέστρεφε μὲ τὸ αὐτοκίνητό της 
ἀπὸ κάποιο γλέντι προφανῶς. 
Ἀνακάθισα. «Τί ἐφιάλτης!» μο-

νολογοῦσα. Ἀλλὰ δὲν ἦταν. Τὸν 
ἐνοχοποιοῦσαν ὡς συμβὰν τὰ ἀπο-
τυπώματα λάσπης ποὺ ἄφησε στὶς 
γωνιὲς τοῦ ἀνεξήγητου καὶ πάνω 
στὰ πόμολα τῆς ἀφήγησης. Στὸ δὲ 
χαλάκι ποὺ ἔχω μπροστὰ στὸ κρε-
βάτι, ὥστε ὅταν «ἐγείρομαι καὶ σή-
μερα» νὰ μὴ θορυβῶ καὶ πικραίνω 
τοὺς ἀπὸ κάτω, διέκρινα πατημένο 
τὸ σταυρουλάκι τῶν δακρύων ποὺ 
αἵρω. Σημάδια πάλης. 
Ἄρχισα νὰ ἀνακρίνω μιὰ μιὰ τὶς 

χαραμάδες τοῦ σκοταδιοῦ ποὺ ἔφευ-
γε, τὶς καραμέλες μου γιὰ τὸ βήχα, 
τὸ τελευταῖο καρδιογράφημα, ποὺ 
τὸ φυλάω στὸ συρταράκι τοῦ κομο-
δίνου σου γιὰ νὰ κλωσᾶνε οἱ παῦλες 
παῦλες παῦλες τῆς διακοπῆς σου 
καὶ νὰ γεννοῦν καινούργια παυλό-
πουλα. Τί εἶχαν δεῖ; Τίποτα δὲν εἶχε 
δεῖ τίποτα. Καὶ μόνον ἐκεῖνο ποὺ 
ἤθελα ἐγὼ νὰ πιστεύω ὅτι συνέβη, 
μόνον αὐτὸ γνώριζε καὶ μοῦ εἶπε: 
Εἶχε ἔρθει ἡ ἀπουσία. Μὲ ἐκδικητικὴ 
μονόλεπτη ἄδεια ποὺ τῆς ἔδωσε ὁ 
ὑπαίτιός της. Καὶ αὐτὴ ἡ δύστυχη, 
μέσα στὸν πανικό της νὰ προλάβει 
νὰ βρεῖ τὰ πράγματα καὶ τὶς διαπι-
στώσεις ὅπως ἀκριβῶς τὰ ἄφησε, 
ἐξέλαβε τὸ κενὸ ποὺ κοιμόταν δίπλα 
μου, καὶ ποὺ ἡ ἴδια τὸ ἐπέβαλε σὰν 
φύλακά της, γιὰ κάποιον ἄλλο, ποὺ 
τὴν ἐκτόπισε καὶ τῆς πῆρε τὴ θέση. 
Καὶ τὸ στραγγάλισε.

 Τὸ ἀποτρόπαιο, ὕστα-
το ἔγκλημα τῆς ἀπουσίας. 
Ὕστατο;

Πεζά... ποιήματα της Κικής Δημουλά
Οι εκδόσεις Ικαρος θα κυκλοφορήσουν σε λίγες ημέρες έναν ξεχωριστό τόμο με είκοσι οκτώ επιλεγμένες ομιλίες της

«Μήπως, λοιπόν, δὲν 
φεύγουμε κι ἐμεῖς 
ἀπολύτως; Ταιριαστὴ μοῦ 
φαίνεται αὐτὴ ἡ ὑπόνοια 
στὴ χαμερπὴ ἐμπάθεια 
τοῦ θανάτου. Εἶναι ἕνας 
κομπλεξικὸς ὁ θάνατος».

«Πῶς τὸ λένε ἐκεῖνο τὸ πουλὶ ποὺ ὑμνεῖται σὲ ποίημα σὰν ὑπόδειγμα νο-
ήμονος πένθους; Ἔχει χάσει τὸ ταίρι του καὶ εἶναι τόσο ἀπαρηγόρητο ποὺ 
ὅταν διψάει ἀναδεύει πρῶτα μὲ τὸ ράμφος του τὸ νερὸ λίμνης ἢ ρυακιοῦ νὰ 
θολώσει γιὰ νὰ γίνει λυπημένο, πένθιμο. Καὶ ὕστερα πίνει».

Eνας τόμος με λόγους που εκφώ-
νησε η Κική ∆ημουλά σε συνέδρια, 
εκδηλώσεις, χαιρετισμούς και απο-
χαιρετισμούς.
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Η μέθοδος 
των Γουίλιαμς ���
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2021)
Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν
Ερμηνείες: Γουίλ Σμιθ, 
Σανίγια Σίντνεϊ, Τζον Μπέρνθαλ 

Toυ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Γουίλ Σμιθ κέρδισε μια οσκαρική 
υποψηφιότητα και λογίζεται ανά-
μεσα στα φαβορί της προσεχούς 
τελετής απονομής, ερμηνεύοντας 
τον Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, τον άν-
θρωπο πίσω από τη μυθική τε-
νιστική καριέρα των αδελφών 
Βίνους και Σερίνα Γουίλιαμς. Η 
επταμελής οικογένεια του Αφροα-
μερικανού Ρίτσαρντ ζει στη σκλη-
ρή γειτονιά του Κόμπτον στο Λος 
Αντζελες. Ο ίδιος, ωστόσο, μαζί 
με τη σύζυγό του έχουν... σχέδιο, 
σύμφωνα με το οποίο τα δύο από 
τα πέντε κορίτσια τους θα γίνουν 
πρωταθλήτριες του τένις· για τον 
σκοπό αυτό προπονούνται και γυ-
μνάζονται καθημερινά από μικρή 
ηλικία, με τον πατέρα τους να στέ-
κεται άγρυπνος φρουρός και μέ-
ντορας σε κάθε βήμα. Εκείνος τούς 
βρίσκει τον πρώτο τους επαγγελ-
ματία προπονητή, εκείνος αποφα-
σίζει πότε θα παίξουν, θα προπο-
νηθούν ή θα κάνουν τα μαθήματά 
τους, στα οποία οφείλουν επίσης 
να είναι άριστες. Οταν, δε, θα έρ-
θει η ώρα η μεγαλύτερη, Βίνους, 
να γίνει επαγγελματίας μόλις στα 
14 της, ο κόσμος θα μείνει με το 
στόμα ανοιχτό μπροστά στο φαι-
νόμενο Γουίλιαμς.

«Στη Λουιζιάνα όπου μεγάλω-
σα, ο κόσμος δεν ασχολούνταν με 
το τένις. Ημασταν πολύ απασχο-
λημένοι γιατί τρέχαμε να γλιτώ-
σουμε από την Κου Κλουξ Κλαν», 
ακούμε τον Ρίτσαρντ να λέει στην 
αρχή της ταινίας. O σκηνοθέτης 
Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν και ο 
σεναριογράφος του, Ζακ Μπέι-

λιν, δίνουν αρκετά έντονο φυλετι-
κό χαρακτήρα στην παραμυθένια 
ιστορία των αδελφών Γουίλιαμς. 
Και όχι άδικα. Προερχόμενες ου-
σιαστικά από ένα περιβάλλον που 
μόνο τενίστες δεν βγάζει, οι δυο 
τους «εισέβαλαν» στο άθλημα 
στην αρχές του 21ου αιώνα για 
να θέσουν νέους κανόνες. Η ασύ-
γκριτη αθλητικότητα και η τρομε-
ρή τους δύναμη τις έκαναν κυρί-
αρχες, αποτελώντας ταυτόχρονα 
πρότυπο ζωής για εκατομμύρια 
κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ, βέβαια, δεν βλέπουμε τις 
πρωταθλήτριες Γουίλιαμς, αλλά 

τις αδύνατες έφηβες που κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα, και κυρί-
ως τον πατέρα, που έχει σχεδιά-
σει λεπτομερώς τα πάντα για το 
μέλλον τους. Σε γνήσιο feelgood 
πνεύμα, πάντως, όλη αυτή η προ-
σήλωση στον στόχο έρχεται μαζί 
με τις οικογενειακές αξίες και την 
ανάγκη για παιχνίδι. 

Ο πρωταγωνιστής, Γουίλ Σμιθ, 
το θέτει ως εξής: «Ολοι κάνουμε 
απίθανα όνειρα. Η ιστορία του 
Ρίτσαρντ και της οικογένειάς του 
είναι το αμερικάνικο όνειρο. Εί-
ναι λίγα τα μέρη στη Γη όπου η 
Βίνους και η Σερίνα θα τα κατά-
φερναν. Στον πυρήνα της, η ταινία 
μιλάει για την επιθυμία να είσαι 
η καλύτερη εκδοχή σου και την 
ψυχική δύναμη να ξεπεράσεις τα 
εμπόδια».

Archive 81: Το μυστήριο
της φωτιάς
ΘΡΙΛΕΡ (2022)
Δημιουργός: Ρεμπέκα Σόνενσαϊν
Ερμηνείες: Μάμουντου Ατιε, 
Ντίνα Σιχάμπι, Τζούλια Τσαν

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 
σειρές που είδαμε πρόσφατα 
στο Netflix, εκτελεί σχεδόν στην 
εντέλεια τη θρίλερ «συνταγή» της 
πλατφόρμας και καθηλώνει τον 
θεατή. Πρωταγωνιστής εδώ εί-
ναι αρχικά ο Νταν, ένας ειδικός 
στη συντήρηση και αποκατάστα-
ση αρχείων ήχου και εικόνας, ο 
οποίος θα προσληφθεί από μια 
μυστηριώδη εταιρεία για μια πο-
λύ συγκεκριμένη αποστολή: να 
αποκαταστήσει και να ψηφιοποι-
ήσει μια συλλογή μισοκαμένων 
βιντεοταινιών που αφηγούνται 
την ιστορία της φοιτήτριας Μέ-
λοντι Πέντρας και ταυτόχρονα 
εκείνη ενός παλιού συγκροτήμα-
τος κατοικιών. Καθώς οι κασέτες 
ζωντανεύουν μία μία, ο Νταν αντι-
λαμβάνεται πως εκεί περιέχεται 
μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα –και 
τρομακτική– αλήθεια, καθώς και 
μερικά μυστικά σχετικά με τη δι-
κή του οικογένεια. Η σειρά μετα-

χειρίζεται έξυπνα δύο διαφορε-
τικές αφηγήσεις, μία στο παρόν 
και μία στο παρελθόν, οι οποίες 
ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα μέσα 
από τις έρευνες του Νταν και της 
Μέλοντι. Οι δυο τους συνδέονται 
με ένα δεσμό που γίνεται όλο και 
βαθύτερος, καθώς το στοιχείο του 
μεταφυσικού μπαίνει και αυτό στο 
παιχνίδι. Πέρα από το σασπένς 
και την αγωνία, υπάρχει εδώ μια 
διάχυτη ατμόσφαιρα ’90s μελαγ-
χολίας, η οποία κάνει ακόμη πιο 
γοητευτικό και μυστηριώδες το 
σύνολο, ενώ οι (αρκετές) ανατρο-
πές κρατούν ζωντανό το ενδιαφέ-
ρον μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

 

Πράσινη θάλασσα ���
ΔΡΑΜΑ (2020)
Σκηνοθεσία: Αγγελική Αντωνίου
Ερμηνείες: Αγγελική Παπούλια,
Γιάννης Τσορτέκης, 
Τάσος Παλαντζίδης

Από την πλατφόρμα του Cinobo επι-
λέγουμε μία από τις πιο αξιόλογες 
ελληνικές ταινίες του τελευταίου 
διαστήματος. Αντλώντας έμπνευ-
ση από το μυθιστόρημα της Ευ-
γενίας Φακίνου «Για να δει τη 

θάλασσα», η Αγγελική Αντωνίου 
δημιουργεί ένα τρυφερό φιλμ, με 
δύο εξαιρετικούς πρωταγωνιστές 
να το ενισχύουν. Η Αννα (Αγγελι-
κή Παπούλια) είναι μια νέα γυναί-
κα η οποία έχει χάσει τη μνήμη 
της. Μπερδεμένη και τρομαγμέ-
νη, καταλήγει να πιάσει δουλειά 
στην κουζίνα μιας παρηκμασμέ-
νης ταβέρνας, αφού το μόνο που 
μοιάζει να θυμάται είναι το πώς 
να μαγειρεύει. Η επαφή τόσο με 
τον παράξενο ιδιοκτήτη (Γιάννης 
Τσορτέκης) όσο και με τους μερο-
καματιάρηδες τακτικούς θαμώνες 
θα τη βοηθήσει όχι μόνο να θυ-
μηθεί, αλλά και να ξεκινήσει μια 
καινούργια ζωή. Η Αγγελική Πα-
πούλια παραδίδει άλλη μία έξο-
χη ερμηνεία, σε ένα φιλμ γύρω 
από την αξία-βάρος της μνήμης, 
αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων που μπορεί συχνά να 
πληγώνουν, ωστόσο η ευεργετική 
τους δύναμη είναι τελικά θαυμα-
τουργή. Η ευαισθησία και η αν-
θρωπιά που αποπνέει η ταινία της 
Αντωνίου είναι περισσότερο από 
όλα παρηγορητική και ταυτόχρο-
να ανάλογη με τη γαλήνη και την 
ανακούφιση που προσφέρουν τα 
νόστιμα φαγητά της Αννας.

Σκηνή από το καθηλωτικό 
«Archive 81: Το μυστήριο της φω-
τιάς» του Netflix. Κάτω, η για μία 
ακόμη φορά εξαιρετική Αγγελική 
Παπούλια στην ταινία «Πράσινη 
θάλασσα» (Cinobo).

Τα τρομακτικά μυστικά μισοκαμένων βιντεοταινιών

Ο άνθρωπος
που «έφτιαξε»
δύο είδωλα
Η αφετηρία της μυθικής τενιστικής

καριέρας των αδελφών Γουίλιαμς

Στην ταινία βλέπουμε τις Γουίλιαμς, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και κυρίως τον πατέρα, που έχει σχεδιάσει λεπτομερώς τα πάντα για το μέλλον τους.

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 Α Bad Idea Gone Wrong
 Kωμωδία, με τους 
 Ματ Τζόουνς,  
 Έλανορ Πιέντα, κ.ά. 
01.15 Προσωπογραφίες, V - (Ε)
02.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
03.00 Χρυσές συνταγές  
 Weekend Edition - (Ε)
03.30 Σπίτι στη φύση - (E) 

07.30 Kαι τι καλά - (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
 α. O μικρός Χνουδωτός
 β. Μπόμπι και Μπιλ 
 γ. Το θαυμαστό ταξίδι
 του Νιλς Χόλγκερσον 
  δ. Σπίριτ το άγριο άλογο
 ε. Γκάρφιλντ
 στ. Τα στρουμφάκια
 ζ. Hero Dad
 η. Μini pet pals
11.30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί  
 Αγώνες - Curling 
14.00 Τελετή Λήξης Χειμερινών 
 Ολυμπιακών Αγώνων
16.00 Μανώλης και Κατίνα - (Ε)
 Kωμική σειρά.
16.25 Ιστορίες του χωρκού - (E)
 Κωμική σειρά.
16.50 Κοίτα με στα μάτια
17.00 Βaywatch -  (Ε)
 Ξένη σειρά.
17.45 Mαζί / Birlikte, II - (E)
 ∆ικοινοτική εκπομπή.
18.30 Σε προσκυνώ γλώσσα, ΙΙ
  Ενημερωτική εκπομπή.
19.30 Σελίδες ιστορίας
 Ντοκιμαντέρ.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Μοvie Time - (E)
21.25 Koίτα με στα μάτια
21.45 Χειμερινοί Ολυμπιακοί  
 Αγώνες - Eπαναλήψεις  
 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 (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 21.45 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.
12.50 Την πάτησα - (Ε)
 Kωμική σειρά.
13.40 Θα βρεις τον δάσκαλό (Ε)
 Kωμική σειρά.
14.30 Casa De Mikel, III - (Ε)
 Σατιρική εκπομπή.
16.00 5 Χ 5 - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
16.50 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
17.40 Mελίαρτος - (Ε)
 Κυπριακή σειρά εποχής.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 Mελίαρτος
 (Συνέχεια)
19.20 Φρέντο Καπουτσίνο - (E)
 Kωμική σειρά.
20.15 Tα νέα του ANT1
21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο
 Talent show. 
23.45 Η φάρμα
 Reality επιβίωσης.
01.10 Τρίχες - (E)
 Kωμική σειρά.
02.00 Η εκδρομή - (E)  
02.50 4ΧΧΧ4 - (E)  
03.40 ∆ι$ Μαδιάμ - (E)  

07.00 Θεία λειτουργία
09.50 ΟPEN Weekend
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
 Τηλεπαιχνίδι.
15.15 Green Kitchen by 
 Madame Ginger - (E)
 Εκπομπή μαγειρικής,
 με τη Μαριλού Παντάκη. 
16.15 Σ’ αγαπάω μεν... αλλά
 Kωμική σειρά.
17.15 Επιπλογκουρμεδιές, ΙΙ
  Εκπομπή μαγειρικής με τον 

Σταυρή Γεωργίου
18.00 OMEGA NEWS
18.15 MasterChef 2022 - (E)
20.10 OMEGA NEWS
21.15 The Dark Knight
 Ταινία δράσης,
 με τους Κρίστιαν Μπέιλι, 
 Χιθ Λέτζερ, κ.ά.
00.00 Ένα τραγούδι ακόμα
  Ένα μουσικό ταλέντο συ-

ναντάει κάθε εβδομάδα 
ένα από τα μεγαλύτερα 
ονόματα της ελληνικής 
μουσικής. Ενορχηστρω-
τής ο συνθέτης, στιχουρ-
γός και καθηγητής μουσι-
κής Γιώργος Θεοφάνους.

02.00 ΤΑΧΙ
 Τηλεπαιχνίδι, με 
 τον ∆ιονύση Ατζαράκη. 
03.30 ΟPEN Weekend - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
05.00 Απλές κουβέντες - (E) 
 Ψυχαγωγική εκπομπή.
06.00 Εικόνες - (E)
 Ταξιδιωτική 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.
10.00 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά. 
10.40 Dot., V
 Ψυχαγωγική εκπομπή,
 με τη Nάντια Μπουλέ
 και τον Μίνωα Θεοχάρη.
11.40 Χωρίς περιστροφές- (E)
 Ενημερωτική εκπομπή,
 με τον Γιάννη Καρεκλά.
13.30 Βουράτε γειτόνοι - (E)
 Κωμική σειρά.
14.50 Mόλις χθες - (E)
 ∆ραματική σειρά.
16.30 Οι θαλασσόλυκοι
 Ταξιδιωτική εκπομπή.
17.20 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 Η πεθερά - (Ε)
01.30 Happy Traveller  - (Ε)
02.30 Όλα Γκουντ - (Ε)
04.30 Ήρθε κι έδεσε - (Ε)
 Ψυχαγωγική εκπομπή.

06.55 Με φόβο και πάθος
08.50 Γαμπρός με φούντες
10.55 Ο λεφτάς
12.25 Ο τρομοκράτης
14.00 Ο ατσίδας
15.30 Στον ίλλιγγο της ζωής
17.00 Η Παριζιάνα
18.35 Ένα έξυπνο μούτρο
20.00 Γαμπρός από το Λονδίνο
21.20 Η γυναίκα μου τρελάθηκε
22.55 Αχ και να ’μουν άντρας
00.30 Ο ατσίδας
02.00 Μια ζωή την έχουμε
04.00 Μακρυκωσταίοι και 
 Κοντογιώργηδες

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

 GREEK CINEMA

21.20 Ελλάδα έχεις ταλέντο 00.00 Ένα τραγούδι ακόμα 21.00 Surviror 21.00 Beautiful Darkness 

21.20 Η γυναίκα μου τρελάθηκε

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

07.40 Τηλεαγορά
08.00 Φουσκοθαλασσιές
09.35 Η πρώτη επέτειος
11.15 Τηλεαγορά
12.00 Made in Cyprus - (E)
13.00 Ο ξεροκέφαλος
14.30 Τηλεαγορά
15.25 Ξύπνα κορόιδο
17.00 Τηλεαγορά
19.00 Ξένη ταινία
21.00 Ξένη ταινία    
23.00 Ξένη ταινία
01.30 Ξένη ταινία

07.20 Vice
09.45 Tangerines
11.20 10 Steps To Love
13.00 Checkered Ninja
14.30 Pearl Harbor
17.35 Cut Bank
19.20 Last Moment Of Clarity
21.00 Beautiful Darkness 
22.45 To Have And To Hold
00.15 The Ones Below
01.45 Killerman
03.35 Little Men
05.05 Pride

«Στη Λουιζιάνα όπου 
μεγάλωσα, ο κόσμος δεν 
ασχολούνταν με το τένις. 
Ημασταν πολύ απασχο-
λημένοι, γιατί τρέχαμε 
να γλιτώσουμε από την 
Κου Κλουξ Κλαν».



Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η   ●   11

Oπως γράφει ο ∆ημήτρης Νικολα-
ΐδης στην εισαγωγή του βιβλίου 
του «Αναζητώντας μια Θεωρία 
των Πάντων», πρόκειται για «ένα 
περιπετειώδες ταξίδι στον χώρο 
και τον χρόνο σε αναζήτηση μιας 
“θεωρίας των πάντων” μέσω μιας 
σπάνιας και εύστροφης αλληλε-
πίδρασης ανάμεσα στις φυσικές 
φιλοσοφίες σημαντικών αρχαίων 
Ελλήνων στοχαστών και τους νό-
μους της σύγχρονης φυσικής. Σε 
μια θεωρία των πάντων, όλα τα 
φαινόμενα της φύσης μοιράζονται 
ένα λεπτό κοινό υπόστρωμα και 
ερμηνεύονται από μια γενική αμε-
τάβλητη αρχή. Το να διαβάσου-
με το τι είναι το παρελθόν είναι 
μεγάλης αξίας, το ίδιο όμως είναι 
και η ανάγνωσή του από την προ-
οπτική της σύγχρονης γνώσης. 
Oχι για να το επικρίνουμε για τις 
ρωγμές του, αλλά για να εμπνευ-
στούμε από τη διορατικότητά του. 
Η συγκριτική μελέτη του σύμπα-
ντος είναι το πνεύμα του “Αναζη-
τώντας μια Θεωρία των Πάντων” 
– στη φυσική μέσω της φιλοσο-
φίας, στο νέο μέσω του παλαιού, 
με έναν τρόπο ισορροπημένο».

Για τον Νικολαΐδη, καθηγητή 
φυσικής στο Κολέγιο Μπλούμ-
φιλντ, οι προσωκρατικοί «είχαν 
ιδέες που απηχούν απόψεις της 
σύγχρονης επιστήμης· αινίγμα-
τα γύρω από τη φύση που ακόμα 
προκαλούν αμηχανία, και έξυπνες 
φιλοσοφικές συλλογιστικές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να επανεκτιμήσουν πλήρως 
εκ νέου θεμελιώδεις αλλά αντα-
γωνιστικές αρχές της σύγχρονης 
φυσικής, ακόμα και να προβούν 
σε εικασίες γύρω από ανοικτά φυ-
σικά προβλήματα. Το “Αναζητώ-
ντας μια Θεωρία των Πάντων” 
είναι ένα νέο είδος θέασης, μια 
φιλοσοφική ενόραση της σύγχρο-
νης φυσικής, η οποία για πολύ 
καιρό έμενε ανεξέταστη. Περίπου 
πριν από 2.600 χρόνια, οι αρχαίοι 
Eλληνες είχαν μια μεγαλειώδη δι-
ανοητική αφύπνιση που συνέβαλε 
στην ανατολή του πολιτισμού».

Το βιβλίο κυκλοφορεί αυτές τις 
μέρες από τις εκδόσεις Κάκτος σε 
μετάφραση του Χρήστου Γούδη.

Η. Μ.

(...) για τον Αναξαγόρα 
ένα αντικείμενο είναι 
ταυτοχρόνως θερμό, ψυ-

χρό, υγρό, ξηρό, σκληρό, μαλα-
κό, γλυκό, ξινό, μαύρο, άσπρο, 
λαμπρό, σκοτεινό, πυκνό, αραιό, 
νεκρό, ζωντανό, περιστρεφόμε-
νο κατά τη φορά των δεικτών 
του ωρολογίου, περιστρεφόμενο 
αντίθετα από τη φορά των δει-
κτών του ωρολογίου και με όλες 
τις άλλες αντίθετες ιδιότητες. 

Αυτή είναι μια ιδιόμορφη ερ-
μηνεία της φύσεως, καθότι, πριν 
παρατηρήσουμε ένα αντικείμε-
νο, το περισσότερο που μπορού-
με να πούμε σχετικά με την κα-
τάσταση της ύπαρξής του είναι 
πως είναι ένα μείγμα όλων των 
πιθανών εκβάσεων – όλων των 
αντίθετων ιδιοτήτων ταυτοχρό-
νως, αν και η καθεμιά τους με 
διαφορετικό βαθμό (μέρος) συμ-
μετοχής. Μόνο αφού παρατηρή-
σουμε το αντικείμενο μπορούμε 
να το περιγράψουμε κατά έναν 
ιδιαίτερο τρόπο με γνώμονα το 
“αυτά τα πράγματα εκ των οποί-
ων έχει τα περισσότερα”, ας πού-
με, χρυσό, κίτρινο, ψυχρό, βαρύ 
και ξηρό.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μια τέ-
τοια ερμηνεία είναι όμοια με την 
πλέον δημοφιλή ερμηνεία της 
κβαντικής θεωρίας, τη θεώρη-
ση της Κοπεγχάγης. 

Σύμφωνα με αυτήν, πριν από 
μια παρατήρηση, κάτι (ένα ηλε-
κτρόνιο, η γάτα του Schrödinger) 
είναι όλο αντίθετες ιδιότητες (εν 
δυνάμει εκβάσεις) επίσης ταυτο-
χρόνως, με την κάθε έκβαση να 
περιγράφεται από τη δική της 
κβαντική πιθανότητα να συμβεί 
πραγματικά. Θυμηθείτε πως πριν 
από μια παρατήρηση, η γάτα του 
Schrödinger είναι ταυτοχρόνως 
και νεκρή και ζωντανή (ή πως 
ένα ηλεκτρόνιο περιστρέφεται 
ταυτοχρόνως και κατά τη φορά 
των δεικτών του ωρολογίου και 
κατά την αντίθετη φορά). Και 
καθεμιά από αυτές τις εν δυνά-
μει εκβάσεις έχει τη δική της πι-
θανότητα να συμβεί στην πραγ-
ματικότητα. 

Μόνο αφού παρατηρήσουμε, 
αναφέρει η ερμηνεία της Κοπεγ-
χάγης, μπορούμε να καθορίσου-
με εάν η γάτα είναι σίγουρα εί-
τε νεκρή είτε ζωντανή (ή εάν το 
ηλεκτρόνιο περιστρέφεται σί-
γουρα κατά τη μία ή την άλλη 
διεύθυνση), και γενικά εάν ένα 
αντικείμενο είναι, όπως δηλώνει 
ο Αναξαγόρας, σίγουρα χρυσό, 
κίτρινο, ψυχρό, βαρύ και ξηρό. 
Εάν η ιδέα της αναλογίας στη θε-

ωρία του Αναξαγόρα είναι κατά 
προσέγγιση διασυνδεδεμένη με 
την ιδέα της πιθανότητας στην 
κβαντική θεωρία, τότε πράγμα-
τι “στο καθετί [ένα σύστημα που 
μας ενδιαφέρει] υπάρχει ένα μέ-
ρος [περιγράφεται από τις κβα-
ντικές πιθανότητες] από το κα-
θετί [κάθε πιθανής έκβασης]”.

Τώρα, η αιτία που ο Αναξαγό-
ρας απαιτούσε ότι διάφορα μέ-
ρη όλων των ιδιοτήτων έπρεπε 
να συνυπάρχουν ταυτόχρονα 
παντού και πάντοτε μέσα στο 
αντικείμενο, είναι γιατί ήθελε 
να παραμένει σε συμφωνία με 
τη θέση του Παρμενίδη ότι το 
Μη-Ον δεν γεννά Ον και ότι το 
Ον δεν γίνεται Μη-Ον. Κάτι πρέ-
πει να υπάρχει, εάν πρόκειται 
να παρατηρηθεί, λέει η θέση. 
∆ηλαδή, εάν μια ιδιότητα δεν 
ήταν παρούσα παντού και πά-
ντοτε σε ένα αντικείμενο, δεν θα 
μπορούσε να εμφανισθεί αργότε-
ρα· διότι, αν όντως εμφανιζόταν 
αργότερα, θα σήμαινε ότι το Ον 
μπορεί να γεννηθεί από το Μη-
Ον, αλλά αυτό είναι αδύνατον. 
Aρα, ένα θερμό αντικείμενο, για 
παράδειγμα, πρέπει να περιέχει 
ταυτόχρονα και θερμότητα και 

ψυχρότητα παντού και πάντοτε 
μέσα του, αν και σε διαφορετικές 
αναλογίες. Γιατί, εάν ένα θερμό 
αντικείμενο δεν περιείχε ψυχρό-
τητα, η ψυχρότητα θα ήταν Μη-
Ον (τουλάχιστον γι’ αυτό το αντι-
κείμενο) και ως εκ τούτου δεν 
θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει 
(η ψυχρότητα ποτέ δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει μια πραγματικό-
τητα, ένα μέρος του Oντος) – θα 
ήταν τότε αδύνατον για το θερμό 
αντικείμενο να ψυχθεί.

Αυτή η ιδέα έχει μια κάποια 
ομοιότητα με την ερμηνεία της 
Κοπεγχάγης, καθώς επίσης και 
μια κάποια διαφορά. Αναφορι-
κά με την ομοιότητα, η αιτία για 
την οποία μπορούμε να παρα-
τηρήσουμε τη γάτα να είναι ζω-
ντανή (ή το ηλεκτρόνιο να πε-
ριστρέφεται κατά τη φορά των 
δεικτών του ωρολογίου) είναι δι-
ότι η κατάσταση ύπαρξης της 
γάτας (ή του ηλεκτρονίου) πριν 
από την παρατήρηση είναι μία 
μείξη όλων των δυνατών εκβά-
σεων (συμπεριλαμβανομένων 
των αντιθέτων), δηλαδή ένα 
μείγμα που περιλαμβάνει ένα 
μέρος (την κβαντική πιθανότη-
τα συμβάντος) της ιδιότητας του 
ζωντανού (ή της κατά τη φορά 
των δεικτών του ωρολογίου περι-
στροφής) μαζί με ένα μέρος της 
ιδιότητας του νεκρού (ή της κατά 
την αντίθετη φορά των δεικτών 
του ωρολογίου περιστροφής). 
Στην κβαντική θεωρία αυτή η 
μεικτή κατάσταση εκφράζεται 
μαθηματικά. Και η έκβαση με 
τη μεγαλύτερη πιθανότητα (ανα-
λογικό μέρος, στη γλώσσα του 
Αναξαγόρα) είναι αυτή που εί-
ναι πιθανότερο να παρατηρηθεί.

Κατ’ αναλογία, η αιτία που 
μπορούμε να παρατηρήσουμε, 
ας πούμε, τη θερμότητα, σύμφω-
να με την άποψη του Αναξαγό-
ρα στο προηγούμενο παράδειγ-
μά μας, είναι ότι η κατάσταση 
ύπαρξης του αντικειμένου πριν 
από την παρατήρηση είναι μια 
μείξη που περιέχει ένα μέρος 
θερμότητας και ένα μέρος ψυ-
χρότητας, αλλά με το μέρος της 
θερμότητας να είναι αναλογικά 
το μεγαλύτερο.

Oμως ο Αναξαγόρας είναι 
ακόμα πιο τολμηρός από την 
ερμηνεία της Κοπεγχάγης, γε-
γονός που με οδηγεί στις διαφο-
ρές τους. Επιμένει ότι η έννοια 
της ταυτόχρονης ύπαρξης όλων 
των ιδιοτήτων (συμπεριλαμβα-

νομένων των αντιθέτων) είναι 
αληθής ανά πάσα στιγμή, ακόμα 
και μετά από μια παρατήρηση. 
Eτσι, κατά την άποψη του Ανα-
ξαγόρα, η γάτα είναι και νεκρή 
και ζωντανή (ή το ηλεκτρόνιο 
περιστρέφεται και κατά τις δύο 
διευθύνσεις ή το αντικείμενο εί-
ναι και ζεστό και ψυχρό) ακόμα 
και αφού παρατηρήσουμε ότι η 
γάτα είναι μόνο ζωντανή (ή το 
ηλεκτρόνιο περιστρέφεται μόνο 
κατά τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου ή το αντικείμενο εί-
ναι μόνο θερμό). Αλλά σύμφωνα 
με την άποψη της Κοπεγχάγης, 
έπειτα από μια παρατήρηση η 
γάτα είναι μόνο ζωντανή (ή το 
ηλεκτρόνιο περιστρέφεται μόνο 
κατά τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου ή το αντικείμενο εί-
ναι μόνο θερμό). Eτσι, μολονότι 
παρατηρούμε μόνο μία ιδιότητα, 
κι έτσι η γάτα φαίνεται μόνο ζω-
ντανή (ή το ηλεκτρόνιο ανιχνεύ-
εται να περιστρέφεται μόνο κατά 
τη φορά των δεικτών του ωρο-
λογίου ή το αντικείμενο να είναι 
μόνο θερμό), για τον Αναξαγόρα 
οι άλλες ιδιότητες ποτέ δεν παύ-
ουν να υπάρχουν· επιμένει σε 
αυτό, διότι δεν θέλει να παρα-
βιάσει τη θέση του Παρμενίδη 
ότι, εάν μια ιδιότητα έπαυε να 
υπάρχει, θα σήμαινε ότι μέρος 
του Oντος έγινε Μη-Ον. Μπορεί 
ο Αναξαγόρας να έχει κάποιο δί-
κιο επ’ αυτού; Μπορεί η γάτα να 
είναι με κάποιο τρόπο και νεκρή 
και ζωντανή, ακόμα και αφού 
την παρατηρούμε να είναι μό-
νο ζωντανή;

Φανταστικά, ναι! Σύμφωνα με 
τη δεύτερη πιο δημοφιλή ερμη-
νεία της κβαντικής θεωρίας, τη 
θεώρηση των πολλών κόσμων, 
ακόμα και αν εμείς παρατηρού-
με τη γάτα να είναι ζωντανή (ή 
το ηλεκτρόνιο να περιστρέφεται 
κατά τη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου), σε κάποιο άλλο σύ-
μπαν (κόσμο, πραγματικότητα) 
η γάτα είναι πεθαμένη (ή το ηλε-
κτρόνιο περιστρέφεται κατά την 
αντίθετη φορά των δεικτών του 
ωρολογίου)! 

∆ηλαδή, μια έκβαση που εί-
ναι πιθανή αλλά δεν συμβαίνει 
στο δικό μας σύμπαν, συμβαί-
νει παρ’ όλα αυτά σε ένα άλλο 
σύμπαν. Γενικώς, κάθε έκβαση 
που θα μπορούσε να συμβεί στην 
παρούσα πραγματικότητά μας 
(σύμπαν) αλλά δεν συνέβη, δια-
κλαδώνεται ως μια εναλλακτική 

πραγματικότητα (πραγματοποι-
είται) σε ένα παράλληλο (ξεχω-
ριστό) σύμπαν· κάθε παράλλη-
λο σύμπαν έχει έτσι τη δική του 
μοναδική πραγματικότητα που 
απαρτίζεται από συμβάντα που 
θα μπορούσαν να είχαν συμβεί 
στο δικό μας σύμπαν, αλλά δεν 
συνέβησαν.

Eτσι, η θεώρηση των πολλών 
κόσμων βρίσκεται σε πλησιέστε-
ρη συμφωνία τόσο με τη θεωρία 
του Αναξαγόρα όσο και με τη θέ-
ση του Παρμενίδη απ’ ό,τι με αυ-
τήν της Κοπεγχάγης. ∆ιότι, το Ον 
του Παρμενίδη (όντας το οτιδή-
ποτε υπάρχει) μπορεί εύκολα να 
ερμηνευθεί ότι συμπεριλαμβάνει 
κάθε δυνατή έκβαση μιας παρα-
τήρησης. Τότε, κατά τη θεώρηση 
των πολλών κόσμων, δεν είναι 
μόνο πριν από την παρατήρηση 
που όλες οι δυνατές εκβάσεις 
(ακόμη και οι αντίθετες) συνυ-
πάρχουν σε μία μείξη που είναι 
μέρος του Oντος (όπως επίσης 
απαιτείται από τη θεωρία του 
Αναξαγόρα), αλλά όλες αυτές οι 
εκβάσεις, κατά μία έννοια, συ-
νεχίζουν να συνυπάρχουν και 
άρα είναι μέρος του Oντος ακό-
μα και μετά από μια παρατήρη-
ση (επίσης όπως απαιτείται από 
τη θεωρία του Αναξαγόρα)· διότι 
κάθε δυνατή έκβαση συμβαίνει 
στο δικό της παράλληλο σύμπαν, 
ακόμα κι όταν μια τέτοια έκβα-
ση δεν παρατηρείται να συμβαί-
νει στο δικό μας σύμπαν. Ενώ 
από την άλλη μεριά, σύμφωνα 
με την άποψη της προσέγγισης 
της Κοπεγχάγης, μολονότι πριν 
από μια παρατήρηση όλες οι δυ-
νατές εκβάσεις συνυπάρχουν σε 
μία μείξη που είναι μέρος του 
Oντος (όπως επίσης απαιτείται 
από τη θεώρηση του Αναξαγό-
ρα), έπειτα από μια παρατήρη-
ση μόνο ό,τι παρατηρείται να 
συμβαίνει συνεχίζει να υπάρχει 
(να είναι μέρος του Oντος) και 
ό,τι δεν παρατηρείται δεν υπάρ-
χει πλέον, σαν ένα μέρος αυτού 
που κάποτε υπήρξε, μέρος του 
Oντος, να έγινε Μη-Ον (μια θέ-
ση που παραβιάζει σαφώς και 
τη θεωρία του Αναξαγόρα και 
τη θέση του Παρμενίδη). Eχο-
ντας στο μυαλό μας τη θέση του 
Παρμενίδη, τότε κάποιος μπο-
ρεί να πει ότι η ερμηνεία των 
πολλών κόσμων της κβαντικής 
θεωρίας είναι περισσότε-
ρο ακριβής από αυτή της 
Κοπεγχάγης.

Ηξεραν κβαντική φυσική το 600 π.Χ.;
Το βιβλίο των εκδόσεων Κάκτος για ιδέες αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων που απηχούν απόψεις της σύγχρονης επιστήμης

Μπορεί το Μη-Ον
να γεννήσει Ον
και το Ον να γίνει 
Μη-Ον; – Η θαυμαστή 
σκέψη των Παρμενίδη 
και Αναξαγόρα.

Κάθε έκβαση που θα μπορούσε να συμβεί στην παρούσα πραγματικότητά μας (σύμπαν) αλλά δεν συνέβη διακλαδώνεται ως μια εναλλακτική πραγματικότητα (πραγματοποιείται) σε ένα παράλληλο (ξεχωριστό) σύμπαν!

Ο συγγραφέας του βιβλίου ∆ημή-
τρης Νικολαΐδης είναι καθηγητής Φυ-
σικής στο Κολέγιο Μπλούμφιλντ.
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