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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ» 

Κάθε Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΡΙΝΗ

ΚΟΜΙΚΣ

Η Ιστορία για
παιδιά αλλιώς
Ο ιστορικός Γιούβαλ
Νόα Χαράρι υπογράφει
μια νέα τετράτομη παι-
δική σειρά, η οποία θα
ξεκινήσει με τον πρώτο
τόμο «Εμείς οι ασταμά-
τητοι», και εξηγεί στην
«Κ»: «Πολλές φορές
δυσκολεύομαι να εξη-
γήσω την ιστορία στους
ενηλίκους. Με τα παι-
διά είναι πιο εύκολο».
Ζωή, σελ. 1

ΣΙΝΕΜΑ

Τα φαβορί των φετινών Οσκαρ
Όταν θα ανοίξει ο τελευταίος φάκελος της 94ης
τελετής απονομής των Οσκαρ, είναι σχεδόν βέ-
βαιο ότι θα γραφτεί ιστορία: για πρώτη φορά στην
σχεδόν εκατόχρονη πορεία του θεσμού νικήτρια
θα είναι μια ταινία, η οποία πέρασε ελάχιστο ή και
καθόλου χρόνο στις αίθουσες. Ζωή, σελ. 4

ΕΚΘΕΣΗ

Η πανδημία και
ο εγκλεισμός 
έγιναν τέχνη
Η έκθεση «The Trade Se-
crets of a Long Distance
Relationship» των Μισέλ
Παντελή και Κυριάκο Θεο-
χάρους δείχνει με καλλιτε-
χνική ματιά τη ζωή μας κα-
τά την περίοδο των περιο-
ριστικών μέτρων, λόγω του
Covid-19. Ζωή, σελ. 5

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Το 24ωρο που
«κουτσούρεψε»
την RCB Bank
Καθαρά Δευτέρα το πρωί ο διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας, Κων/νος
Ηροδότου, κάλεσε στο γραφείο του
τον CEO της RCB Bank, Κίριλ Ζιμάριν,
ο οποίος φοβόταν την πλήρη ανα-
στολή των εργασιών της Τράπεζας.
Ο κ. Ηροδότου παρουσίασε το μον-
τέλο διαχείρισης των στοιχείων που
θα απέμεναν στην Τράπεζα μετά τον
διαχωρισμό τους. Οικονομική, σελ. 3

ΜΑΪΚ ΠΟΜΠΕΟ

Στρατηγικής αξίας
η βάση της Σούδας

Ο τέως υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ,
Μάικ Πομπέο, μιλάει
στην «Κ» για τις διε-
θνείς ισορροπίες μετά

τον πόλεμο στην Ουκρανία και ση-
μειώνει τη στρατηγική αξία που έχει
η Ελλάδα για τις ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στον ρόλο της ναυτι-
κής βάσης της Σούδας. Σελ. 16-17 

Οχι σε νέο εκλογικό 
νόμο και κάλπες
Φόβοι για πολιτική απομόνωση
Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να
αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να προχω-
ρήσει σε εκλογές πριν από το καλοκαίρι
ή στην τροποποίηση του εκλογικού νόμου
δημιουργεί νέα δεδομένα στην πολιτική
σκηνή της χώρας. Σελ. 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Για δυνατούς
λύτες η αγορά
LNG απο ΗΠΑ
Οι 27 της Ε.Ε. καλούνται να ισορροπήσουν
αντίστοιχες οικονομίες και κοινωνίες με
διαφορετικά ενεργειακά μίγματα και
εξαρτήσεις, αλλά και συμφέροντα. Η Κο-
μισιόν εργάζεται για την αγορά περισ-
σότερου LNG από τις ΗΠΑ. Σελ. 4

ΣΤΟΧΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ

Η ποσότητα 
δεν είναι αμελητέα
Η αναφορά σε «γεώτρηση που κατέδειξε
την παρουσία ταμιευτήρα Φ.Α. αερίου
με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας»
στον στόχο «Γλαύκο» αποτιμάται θετικά.
Έτσι, οι ενεργειακές φιλοδοξίες της Δη-
μοκρατίας από την κυπριακή ΑΟΖ κρα-
τιούνται εν ζωή. Σελ. 4

Την εκτίμηση ότι οι σκανδιναβικές χώρες
(Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Δα-
νία) αλλά και η Ελβετία, θα αποτελέσουν
σημαντικό κομμάτι των φετινών αφίξεων
και θα κυμανθούν γύρω στα επίπεδα του
2019 (γύρω στις 340.000), εξέφρασε ο υφυ-
πουργός τουρισμού Σάββας Περδίος. Πρό-
κειται για τουρίστες που μπορούν να ενι-

σχύσουν σημαντικά τα τουριστικά έσοδα.
Προγράμματα πτήσεων και κρατήσεις είναι
σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2021
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί, όπως
ανέφερε ο κ. Περδίος, να υπερβούν τις κρα-
τήσεις του 2019. Στην πρώτη πεντάδα βρί-
σκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία
και Πολωνία. Οικονομική, σελ. 4
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Η αντιπολίτευση 
σε συνεχές αδιέξοδο 
Την ώρα που λίστες ονομάτων πη-
γαίνουν και έρχονται, η κύρια σκέψη
όλων είναι πόσο δύσκολη είναι η κα-
τάληξη σε συνεργασία μεταξύ ΑΚΕΛ
και ΔΗΚΟ, καθώς πολλά είναι αυτά
που τους χωρίζουν. Σελ. 8

Η ώρα του Αβέρωφ. Σελ. 9

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Καλά κρατούν 
τα Fake News
Οι εκστρατείες παραπληροφόρη-
σης και διασποράς ψευδών ειδήσε-
ων σχετικά με τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία καλά κρατούν και
πολλές φορές διαμορφώνουν τον
δημόσιο διάλογο. Ποια είναι τα κυ-
ρίαρχα πέντε αφηγήματα. Σελ. 7

Ολα μεταβάλλονται
Η Κύπρος γνωρίζει από προσφυγιά
και θα έπρεπε τα τσαντίρια και οι
προσωρινοί καταυλισμοί να έρχονται
αμέσως στο μυαλό όλων εκείνων που
σπεύδουν να θέσουν πάνω από τον
άνθρωπο και τον ξεριζωμό, την οικο-
νομία. Δηλώσεις που αγνοούν τον
πόνο του άλλου δεν διασκεδάζονται
ούτε με διορθωτικές δηλώσεις ούτε
και με στάση τύπου «Παρελθέτω απ’
εμού το ποτήριον τούτο». Οι άρχοντες
του τόπου θα πρέπει να εγκύπτουν
στα προβλήματα και να αναζητούν
λύσεις, προς όφελος όλων. Ουδείς πα-
ραγνωρίζει την αξία της οικονομίας
στις μέρες μας, όμως τα πάντα ρει,
γι’ αυτό τουλάχιστόν ας προσπαθούμε
να μετράμε το μπόι μας ίσα με τα καμ-
παναριά των εκκλησιών μας.   

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βάζει φρένο
στην όποια προσπάθεια της Ε.Ε. να αυτονο-
μηθεί αμυντικά, καθιστώντας σαφές ότι θα
εξακολουθήσει να αποτελεί «συμπλήρωμα»

του ΝΑΤΟ, το οποίο, προς το παρόν τουλά-
χιστον, είναι ο μεγάλος κερδισμένος των εξε-
λίξεων. Ενδεικτικό είναι το περιεχόμενο της
Στρατηγικής Πυξίδας της Ε.Ε., η οποία, αν

και διαφημιζόταν ότι θα οδηγούσε σε «αμυν-
τική αυτονομία» την Ευρώπη, δεν αποτελεί
παρά ένα ακόμη μετέωρο βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση. Σημαντικό κέρδος για την

Κύπρο είναι η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, ωστό-
σο, η Λευκωσία προσέβλεπε σε μια πορεία
αυτονόμησης της ευρωπαϊκής άμυνας, για
να διασφαλιστεί έναντι της Τουρκίας. Σελ. 3

Στα χέρια του ΝΑΤΟ η άμυνα των 27
Φρένο στις σκέψεις για αυτονόμηση της ευρωπαϊκής άμυνας και οι προεκτάσεις για τη Λευκωσία

«Η Ντεριμπασόφσκαγια, η συνήθως πολυσύχναστη πεζοδρομημένη λεωφόρος που οδηγεί στην Οπερα της Οδησσού, είναι άδεια, ενώ όλοι οι κά-
θετοι δρόμοι με τις παστέλ προσόψεις που τόσο μου άρεσαν την προηγούμενη φορά που ήρθα στην πόλη, στην εξέγερση του Μαϊντάν το 2014, είναι
γεμάτες οδοφράγματα» γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί για το οδοιπορικό του στην Οδησσό για την «Κ». Στο οδοιπορικό του επισκέ-
φθηκε και μία σήραγγα, άλλωστε, όπως σημειώνει, η Οδησσός είναι η πόλη με το πυκνότερο δίκτυο από κατακόμβες στον κόσμο, εκεί βρίσκεται σ’
ένα άλλου είδους εργαστήριο. Μια ομάδα από φοιτητές Ιστορίας κάθεται κάτω από μία λάμπα και παράγει, μαζικά, βόμβες μολότοφ... Σελ. 22

Οδοιπορικό της «Κ» στην Οδησσό του πάθους

Επιστρέφουν φέτος οι Σκανδιναβοί 
Τουριστική ανάσα με αφίξεις στα επίπεδα του ’19 – Ενισχυμένα τα έσοδα

Από τις 3 π.μ. τέθηκε σε ισχύ η
θερινή ώρα. Ως εκ τούτου, οι δεί-
κτες των ρολογιών θα πρέπει να
μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.



2 �     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθύντρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Σύμβουλος Εκδοσης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Iδιοκτησία
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411  Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy   Τηλ.: 22472500   Fax: Σύνταξη +357 22472540

Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
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.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Χριστιανοί! Μουσουλμάνοι και Εβραίοι της Ιερουσαλήμ
ευρέθησαν διά πρώτην φοράν ίσως σύμφωνοι, κατά τας τελευταίας
αυτάς ημέρας, εις το να επικαλεσθούν την βροχήν εξ ουρανού, ίνα

τεθή τέρμα εις την ξηρα-
σίαν η οποία δημιουργεί
σοβαρούς κινδύνους διά
την γεωργικήν παραγωγήν.
Οι Μουσουλμάνοι της Τραν-
σιορδανίας απεφάσισαν να
νηστεύσουν ειδικώς επί
τριήμερον, με την ελπίδαν
ότι την τετάρτην ημέραν θα
επέλθη η περιπόθητος βρο-
χή, εις ανταμοιβήν της ευ-

σεβείας. Προσευχαί προς τον Υψιστον αναπέμπονται καθημερινώς
και εις όλας τας χριστιανικάς εκκλησίας, τα τζαμία και τας συναγω-
γάς της Παλαιστίνης, αλλ’ η ξηρασία εξακολουθεί πάντοτε.

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Η διάσκεψις των τεσσάρων Μ. Δυ-
νάμεων επί του γαλλικού σχεδίου διά την παραδουνάβιον ομοσπον-
δίαν θα συνέλθη εν Λονδίνω κατά τας πρώτας ημέρας του Απριλίου.
Η αγγλική κυβέρνησις προσεκάλεσεν αντιπρο-σώπους των κυβερ-
νήσεων Γερμανίας και Ιταλίας ως και τον Γάλλον πρωθυπουργόν κ.
Ταρντιέ. Κατά την διάσκεψιν αυτήν θα συζητηθή προκαταρκτικώς το
ζήτημα των επανορθώσεων, πιστεύεται δε ότι και η διάσκεψις των
επανορθώσεων θα συνέλθη εις το Λονδίνον. Ο Γάλλος πρωθυπουρ-
γός συνωμίλησε σήμερον μετά του ενταύθα πρεσβευτού της Ιταλίας
πιθανώτατα διά το ζήτημα της παραδουναβίου ομοσπονδίας καιδιά
το ζήτημα των επανορθώσεων.

ΑΠΕΡΓΙΑ: Οι Γάλλοι θεατρώναι, οι οποίοι αγνοούν προφανώς την
υφισταμένην αλλαχού φορολογίαν των θεαμάτων –εις την Ελλάδα
ως γνωστόν η φορολογία φθάνει μέχρι 40% επί της τιμής του εισιτη-
ρίου– έχουν εξαναστή κατά της Γαλλικής Κυβερνήσεως διότι διατη-
ρεί τον φόρον των θεαμάτων εις ποσοστόν 10%. Και εάν δεν μεσο-
λαβήση τι το έκτακτον, οι διευθυνταί των Παρισινών θεάτρων κηρύσ-
σουν από της 29ης τρέχοντος απεργίαν.

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

90 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.3.1932
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ΤΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ / Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Ε, βέβαια, καλύτερο είναι το “θεα-
τρήναι”. Τόσα χρόνια άλλωστε με το
“θεαθήναι” τι καταλάβαμε;» έθεσε
η Ιουλία το ακανθώδες ερώτημα,
προκαλώντας συμπτώματα ναυτίας
σε δύο φιλολόγους εν αποστρατεία
και μια εν ενεργεία επιμελήτρια λο-
γοτεχνικών εκδόσεων. Για την ιστο-
ρία, το «θεατρήναι» είναι ποιητικό
δάνειο από τη Μεγάλη Του Γένους
Τηλεοπτική Σχολή και συγκεκριμέ-
να το λαοφιλές MasterChef, όπου
αδίστακτοι μάγειρες πυροβολούν
στο ψαχνό την ελληνική γλώσσα.

« Όλα τα κάναμε για τον Φούλλη!
Επιστρατεύσαμε τρεις επικοινωνιο-
λόγους τριών εθνοτήτων (Ελλάς,
Κύπρος, Ισραήλ), κοινό 2.000 ατό-
μων, αποφασισμένο να τον αποθε-
ώσει, έναν Πρόεδρο Δημοκρατίας
που έκανε την ανάγκη φιλότιμο, δί-
νοντάς του το χρίσμα και έξτρα μπό-
νους την Ξανθή Αγαπημένη Πανα-
γιά ως δεύτερη φωνή στο προ-
εδρείο του Ανωτάτου Συμβουλίου.
Αν δεν πιάσει ούτε αυτό, τότε οφεί-
λουμε να περάσουμε στο Plan B»
ανακοίνωσε η Ιουλία Παλαιολόγου
Ουίλσον στο καρέ.

«Τουτέστιν;» ρώτησε δειλά η Ευ-
γενία η Καλαμαρού. «Κάτι ρηξικέ-
λευθο. Κάτι out of the box. Κάτι που
θα σπάσει τα επικοινωνιακά στερε-
ότυπα και θα εντυπωσιάσει» υπερ-
θεμάτισε η χήρα. «Αν το Ένα Παιδί
Μετράει Τ’ Άστρα συνεχίσει να σα-
ρώνει στις δημοσκοπήσεις και ο
Φούλλης να τρώει τη σκόνη του,
επιβάλλεται αναδίπλωση» συμπλή-
ρωσε, βυθίζοντας το καρέ σε δυ-
σοίωνες σκέψεις. 

Το Plan B της Ιουλίας, με τίτλο εργα-
σίας «Και χίλια περιστέρια να σου φι-
λούν τα χέρια κι εγώ να σ’ αγαπώ –
Μια επικοινωνιακή πρόταση για το
θεατρήναι» άντλησε την έμπνευσή
του από την τελευταία καταγγελία
του εξωστρεφούς Δημάρχου Πά-
φου. Συγκεκριμένα, ο πάντα απρό-
βλεπτος Φαίδωνας Φαίδωνος, μι-

λώντας στο Ράδιο Πρώτο, αποκάλυ-
ψε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών
με… ταχυδρομικά περιστέρια! Τα
οποία οι έμποροι αγόρασαν προς
1000 έως 2000 ευρώ έκαστο και τα
χρησιμοποιούν σε αποστολές για να
παραδίδουν μικρές ποσότητες ναρ-
κωτικών από σημείο σε σημείο. «Ζε-
νιάλ;» ρώτησε η χήρα το άλαλο κα-
ρέ. «Μωρέ ζενιάλ, δε λέω, αλλά τι
σχέση έχουν όλ’ αυτά με τον και επι-
σήμως υποψήφιο Φούλλη;» ψέλλι-
σε η σοκαρισμένη Καλαμαρού.

«Το σχέδιο είναι απλό: Αγοράζουμε
ταχυδρομικά περιστέρια τα οποία
στέλνουμε για να κουτσουλίσουν
(sic) τους συναγερμικούς. Άπαξ και

τη φάει την κουτσουλιά στο κεφάλι
ο ψηφοφόρος θα σκεφτεί το αυτο-
νόητο: “Τύχη!”. Εν συνεχεία το τα-
χυδρομικό περιστέρι θα ρίξει στα
πόδια τού εν δυνάμει ψηφοφόρου
προεκλογικό φυλλάδιο με τίτλο
“Κάνε την τύχη σου με τον Φούλλη”
αφήνοντάς τον να παλεύει με το
κομματικό του πεπρωμένο».

Το καρέ απόμεινε για λίγο σιωπηλό,
προσπαθώντας να επεξεργαστεί τις
αλλοπρόσαλλες πληροφορίες: Το
αστυνομικό δαιμόνιο του Φαίδωνα,
τα πεζούνια – βαποράκια και το Ένα
Παιδί Μετράει Τ’ Άστρα που έκανε
τα νεύρα των επικοινωνιολόγων τσα-
τάλια. «Κάτι πιο απλό που να μη χρει-

αστεί να στολίσουμε με περιττώματα
πουλιών τη μισή Κύπρο δεν υπάρ-
χει;» ρώτησε η Φώφη Κούταλου, με
τη γνωστή ευθύτητα που τη διακρί-
νει. «Plan C: Η καλοσύνη των ξένων
– Η επιτομή του επικοινωνιακού θεα-
τρήναι» απάντησε, κλείνοντας το μά-
τι της στο παράλογο η Ιουλία.

Οι θεατρόφιλοι ίσως θυμούνται το
φινάλε στο εμβληματικό «Λεωφο-
ρείο ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλιαμς.
Η εύθραυστη Μπλανς, μετά τον βια-
σμό της από τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι,
χάνει τα λογικά της. Όταν έρχονται
οι ψυχίατροι για να την παραλά-
βουν, η φουρτούνα μέσα της σαν να
καταλαγιάζει και λέει: «Πάντα στη-

ριζόμουν στην καλοσύνη των ξέ-
νων». «Ο Φούλλης τι σχέση έχει με
όλα αυτά;» ξέσπασε η Καλαμαρού,
αλλά αμέσως μαζεύτηκε, όταν έν-
τρομη είδε το αυστηρό βλέμμα της
Ιουλίας να την κατακεραυνώνει.

« Έμπνευση για το Plan C αποτελεί
η δραματική έκκληση του Προ-
έδρου Αναστασιάδη στη φιέστα του
Ανωτάτου Συμβουλίου. “Σταθείτε
δίπλα στον Αβέρωφ” είπε. “Είναι η
τελευταία χάρη που ζητώ από
όλους σας”». «Συγγνώμη, αλλά θα
ψηφίσουμε Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας για λόγους ευγενείας;» σάρκα-
σε η αριστερή (με την καλή έννοια)
Κουλλίτσα Κυριακού, αν και οι άλ-

λες δεν ρώτησαν τη γνώμη της.
«Μια χάρη μας ζήτησε κοτζάμ Πρό-
εδρος. Αν δεν μπορεί να αγαπηθεί
ο Φούλλης γι’ αυτό που είναι, ας
εκλεγεί από την καλοσύνη των ξέ-
νων» ολοκλήρωσε με ένα μελοδρα-
ματικό κρεσέντο η Ιουλία.

Προβληματισμένες έφυγαν οι κυ-
ρίες από το διαμέρισμα της οδού
Κωστή Παλαμά. Γιατί ενδόμυχα κα-
ταλάβαιναν πως πιο εύκολο ήταν να
επιστρατευτούν τα ταχυδρομικά
περιστέρια του δαιμόνιου Φαίδωνα
για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά,
από το να επιδείξει λίγη καλοσύνη
στον καημένο τον Φούλλη η αστική
Λευκωσία. «Αγαπητέ Αβέρωφ, εί-
σαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να ανα-
λάβεις το βαρύ φορτίο της ηγεσίας
της πατρίδας μας» επανέλαβε μου-
διασμένα η Καλαμαρού τα λόγια
του Χάρη Γεωργιάδη. Οι άλλες
όμως προσποιήθηκαν ότι δεν άκου-
σαν και τράβηξε η καθεμιά τον δρό-
μο της.

Όταν η Ιουλία Παλαιολόγου Ουίλ-
σον απόμεινε μόνη της σωριάστηκε
στον καναπέ, έτοιμη πλέον να πα-
ραδεχτεί την πικρή αλήθεια: «Ούτε
για το θεατρήναι δεν στηρίζουν τον
καημένο τον Φούλλη» σκέφτηκε,
αφήνοντας ένα βαθύ αναστεναγμό.
Το Ένα Παιδί Μετράει Τ’ Άστρα
αποδεικνύεται πολύ πιο μεγάλος
μπελάς από ό,τι τον υπολόγιζαν. 

Γέμισε ένα ποτήρι με κόκκινο κρασί
και άνοιξε την τηλεόραση. Εικόνες
από τη βομβαρδισμένη Μαριούπο-
λη, η απελπισία των προσφύγων, ο
κυνισμός του δημάρχου Πυρίλλη,
ένας λαός που αντιστέκεται, το πο-
τάμι της δυστυχίας που φουσκώνει.
Ξαφνικά ένιωσε την πραγματικότη-
τα να την καταπονεί. «Δεν θέλω ρε-
αλισμό. Θέλω μαγεία» ψιθύρισε
την ατάκα της Μπλανς κι ας ήξερε
πως δεν υπήρχε κανείς για να την
ακούσει. 

Για το «θεατρήναι»

stavros.christodoulou@gmail.com

ΑΥΘΟΡΜΗΤΩΣ / Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Το σήριαλ συνεχίζεται...
Τι σας έγραψα την περασμένη εβδομάδα για το
υφυπουργείο Πολιτισμού; Έπαθε Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και πήρε και αυτή τη βδομάδα αναβολή.
Τέτοιους βυζαντινισμούς για τον Πολιτισμό, πάν-
τως, δεν τους περίμενα. Άραγε τι ωθεί τα κόμμα-
τα στο να δυσκολεύουν τόσο πολύ τα πράγματα;
Ειλικρινά ποιο το όφελος, αφού λεφτά δεν υπάρ-
χουν... έτσι τουλάχιστον διατείνονται οι φορείς
του πολιτισμού, ψήφους δεν πολυφέρνουν τα
πολιτιστικά. Μεγάλη απορία το έχω... Αλλά ας κά-
νουμε υπομονή μία εβδομάδα ακόμα, η κα Δημη-
τρίου άλλωστε το είπε ήδη από την προηγούμενη
Ολομέλεια. Δεν κάνει διαφορά, τι σήμερα, τι αύ-
ριο, τι τώρα (αυτό το προσθέτω εγώ).

Θα σας φτιάξουμε και θάλασσα
Και μιας και πιάσαμε τα πολιτιστικά πράγματα και
τη Βουλή, σκέφτομαι αν ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου,
ο οποίος χαλκεοφώνως εξήγγειλε την υποψη-
φιότητά του, θα πει κάτι συγκεκριμένο για το
όραμά του για τον πολιτισμό... Εκτός και αν περι-
μένει να ψηφιστεί το υφυπουργείο Πολιτισμού
και να αναφωνήσει εν χορδαίς και οργάνοις,
«Ιδού, το φτιάξαμε το υφυπουργείο Πολιτισμού
και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας θα
σας χτίσουμε, και στην Πάφο και στη Λάρνακα
μουσεία εφτιάξαμε!». Ξέρει, τι κάνει ο κ. Νεοφύ-
του. Πλάκα έχει να τον δούμε και σε καμία θεα-
τρική παράσταση...

Στα πολιτικά δυσκολεύονται
Και συνεχίζοντας τα πολιτιστικά μας, έχω να ση-
μειώσω πως το ΑΚΕΛ μπορεί να μην έχει πρόταση
για προεδρικό υποψήφιο, ακόμα τουλάχιστον, να
έχει μπερδευτεί μεταξύ πρέπει και είναι λογικό,
αλλά τα πολιτιστικά τα τρέχει και αυτό θα πρέπει
να του αναγνωριστεί. Ο κ. Χριστοφίδης και μέλη
του Γραφείου Πολιτισμού, όπως ο κ. Κώστα δί-
νουν συχνά το παρών τους σε συνεντεύξεις Τύ-
που καλλιτεχνικών φορέων και αυτό είναι καλό,
διότι δείχνουν ενδιαφέρον και ακούν τουλάχι-
στον τα προβλήτα. Τώρα αν μπορούν να τα λύ-

σουν είναι άλλο πράγμα. Ωστόσο, θα πρέπει να
είναι λίγο πιο πραγματιστές. 

Στη Γερμανία ψιχαλίζει
Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ο βου-
λευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, μέλος της
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, σε συντονισμό με
τον Τομέα Πολιτισμού του κόμματος, απέστειλε
επιστολή στον υπουργό Παιδείας, με την οποία ζη-
τάει εξηγήσεις για το φιάσκο της ακύρωσης της
συμμετοχής της Κύπρου στην Μπιενάλε της Βενε-
τίας. Στην επιστολή του γράφει πως η εξέλιξη αυτή
έχει αναστατώσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, έχει δη-
μιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις στην κοινωνία
και έχει εκθέσει σε μεγάλο βαθμό το ΥΠΠΑΝ. Δεν
είμαι βέβαιος για κανένα από τα τρία. Οι δε καλλι-
τέχνες λειτουργούν χωρίς συντονισμό και εν πολ-
λοίς σιγούν, η κοινωνία δεν έχει πάρει χαμπάρι τι
έχει γίνει και δεν την απασχολεί κιόλας και το ΥΠ-
ΠΑΝ εκτέθηκε ή όχι, έννοια που το έπιασε!

Να φύγουν... να πάνε αλλού
Ο δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης
ανησυχεί για το τουριστικό προϊόν του τόπου
του και καλά κάνει! Γιατί όπως λένε και στο χω-
ριό μου «Κουκιά έφαγες, κουκιά μολογάς».
Όταν ένας τοπικός άρχοντας κάνει δηλώσεις
όπως αυτές που έκανε ο κ. Πυρίλλης και δεν
βρίσκεται ουδείς να του πει: «Τι λες, κύριε δή-
μαρχε;», τότε γιατί κακίζουμε τον Ρώσο πρέ-
σβη, όταν μας λέει ότι πυροβολούμε τα πόδια
μας; Φυσικά και ξεχάσαμε τι έγινε με το Ζύγι
και τα ασυνόδευτα και την άρνηση της μουχτά-
ρενας; Εμείς ξαναπέσαμε από τα σύννεφα γιατί
επαναλήφθηκε σχεδόν το ίδιο έργο. Και όπως
είπε και ο κ. Πυρίλλης, έχουμε τόσους άλλους
τόπους, γιατί να τους στείλουμε στις τουριστι-
κές μας περιοχές; Σωστό, σωστό, πώς θα κά-
νουν εμετούς οι τουρίστες με την ησυχία τους
στους δρόμους και πώς θα πουλιούνται 7 ευρώ
ο φραπές.   

«Να φύγουν, να πάνε αλλού, εδώ έχουμε μικρούς τουρίστες, έχουμε οικογένειες τουριστών, δεν είναι
πράγματα αυτά».  

«Αν δεν πετύχει το Plan B με τα περιστέρια έχω και Plan C» ενημέρωσε η Ιουλία το καρέ, συνδράμοντας με τον τρόπο της τον τιτάνιο αγώνα του υποψη-
φίου Φούλλη.
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Μαζί, μπορούμε να κερδίσουμε το αύριο 

Τ ο σύνθημα «Μαζί μπορούμε
να κερδίσουμε το αύριο» απο-
τελεί μονόδρομο και αδήριτη

ανάγκη στις σημερινές δύσκολες
εποχές. Αρκεί να συνειδητοποι-
ήσουμε πόσο περίπλοκη έγινε η
ζωή μας και πόσο αβέβαιο το αύριο,
με όσα πρωτοφανή, ανατρεπτικά
και απροσδόκητα συμβαίνουν τρι-
γύρω. Η πανδημία αποδεκατίζει
ζωές παγκόσμια. Παλεύουμε νύκτα
μέρα μ’ έναν αόρατο εχθρό που
προκαλεί φόβο, κοινωνική αποξέ-
νωση και αμφιβολία για την αντοχή
των συστημάτων υγείας. Η παγ-
κοσμιοποίηση απέδειξε πως ο κό-
σμος όλο, είναι μια γειτονιά. Ό,τι
συμβαίνει στο πιο απομακρυσμένο
μέρος του πλανήτη μάς επηρεάζει
όλους. Πόλεμοι, πείνα, εξαθλίωση,
ανεργία, οικονομική μετανάστευ-
ση, ραγδαίες κλιματικές αλλαγές,
ερημοποίηση, φυσικές και άλλες
καταστροφές που οφείλονται στον
ανθρώπινο παράγοντα, αφήνουν

μια γεύση τρόμου για τη πολυπλο-
κότητα των προβλημάτων που αν-
τιμετωπίζει ο πλανήτης γη, ο μι-
κρόκοσμος και ο μακρόκοσμός
μας.

Ο νέος ψυχρός πόλεμος Ανατο-
λής - Δύσης που γιγαντώνεται με
την πρόσφατη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, οι τεταμένες σχέ-
σεις ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, ξυπνούν
τον εφιάλτη μιας ευρύτερης παγ-
κόσμιας σύρραξης ή ενός πυρηνι-
κού ή χημικού πολέμου με απροσ-
διόριστες καταστροφικές συνέπειες.
Η επιτήδεια ουδετερότητα της Άγ-
κυρας και η προσπάθεια προσκό-
μισης κερδών από τον επιδιωκό-
μενο ρόλο «ειρηνοποιού» αναβιώνει
εφιαλτικές μνήμες. Θυμίζει τον
λύκο που επενδύθηκε προβιά αρ-
νιού για να παραπλανήσει όσους
την ανέχονται. Μεγεθύνει τη δυ-
σπιστία για το διεθνές σύστημα
απόδοσης δικαιοσύνης που παρα-
βλέπει τη μαξιμαλιστική αρπακτι-

κότητα της Τουρκίας. Εκ των πραγ-
μάτων είμαστε υποχρεωμένοι να
προβληματιζόμαστε για το ίδιο το
νόημα της ζωής. Να επικεντρωνό-
μαστε στα σημαντικά που πρέπει
να μας ενώνουν ως χώρα, ως λαός,
ως άτομα και ν’ αφήνουμε στο πε-
ριθώριο τα μικρά, πρόσκαιρα και
απατηλά που μας χωρίζουν. Να επι-
διώκουμε λύσεις στα προβλήματα
της καθημερινότητας, αλλά και στα
μεγάλα εθνικά ζητήματα που αφο-
ρούν την εθνική και φυσική μας
επιβίωση. Η Κύπρος μοιάζει μικρό
καράβι σε φουρτουνιασμένο πέ-
λαγος, ευάλωτο σε αναταράξεις
από τις επιδιωκόμενες γεωστρα-
τηγικές ανακατατάξεις των ισχυρών
της γης στην προσπάθεια επανα-
χαρτογράφησης των σφαιρών επιρ-
ροής τους. 

Το εύρος και η πολυπλοκότητα
των προβλημάτων που καλούμαστε
να διαχειριστούμε, ως χώρα, ως
κοινωνία και ως πολίτες, απαιτεί

μια άλλη προσέγγιση. Απαιτεί συ-
νέργεια δράσεων από όλες τις πο-
λιτικές δυνάμεις, συλλογικό όραμα,
κοινό στρατηγικό πρόγραμμα. Είναι
γι’ αυτό που η Δημοκρατική Πα-
ράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών
Δυνάμεων προτείνει τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης εθνικής αποδοχής
ή, έστω, της ευρύτερης δυνατής
αποδοχής για την επόμενη πεντα-
ετία, με κοινό υποψήφιο που να
εγγυάται την εφαρμογή ενός προ-
γράμματος στη βάση ενός πολιτικού
μανιφέστου με συγκεκριμένους
άξονες. Το μανιφέστο θα συνδια-
μορφωθεί απ’ όλες τις πολιτικές
δυνάμεις και με τη δική τους δέ-
σμευση, θα εφαρμοστεί χωρίς να
υπολογιστεί το όποιο κομματικό
όφελος ή κόστος. 

Πιστεύουμε πως η κυπριακή κοι-
νωνία αυτό επιδιώκει. Με την απα-
ξίωσή της στην πολιτική και τους
πολιτικούς και την αποχή από τις
κάλπες, έδειξε πως αναζητεί λύσεις

στα αδιέξοδα που όλο πληθαίνουν
στο Κυπριακό, την οικονομία, το
μεταναστευτικό, την εσωτερική
διακυβέρνηση. Ζητά κάθαρση από
τη διαφθορά, τη διαπλοκή, την
αξιακή κρίση. Αναμένει αλλαγή νο-
οτροπίας και πολιτικών πρακτικών.
Ζητεί να υποσταλούν οι κομματικές
σημαίες. Να χαμηλώσει η ένταση
των καθημερινών κομματικών αψι-
μαχιών και ανταγωνισμών. Επιθυμεί
τη συνεργασία όλων των πολιτικών
δυνάμεων με σημαία την Κύπρο
και όχι το κόμμα. 

Θέλουμε να πιστεύουμε πως η
πρότασή μας θα τύχει σοβαρού
προβληματισμού και αποδοχής, αν
αφεθούν στο περιθώριο ιδεοληψίες
του παρελθόντος κι αν πρυτανεύσει
η αγάπη για τον τόπο, σύνεση, με-
τριοπάθεια, ορθολογισμός και υψη-
λό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα
παιδιά και τα εγγόνια μας. Η ατζέντα
είναι ξεκάθαρη: Απελευθέρωση,
επανένωση και προκοπή του τόπου

μας. Βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.
Μετατροπή της Κύπρου σ’ ένα σύγ-
χρονο ευρωπαϊκό κράτος με υψηλό
δείκτη κοινωνικής προστασίας,
ισχυρή οικονομία, αναστηλωμένους
θεσμούς. Με δυνατό σύστημα παι-
δείας, υγείας. Ισοπολιτεία, αξιο-
κρατία, ίσες ευκαιρίες. Τομές και
μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει δια-
φάνεια, έλεγχος, λογοδοσία και να
κτιστεί μια νέα σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και αμφίδρομης επι-
κοινωνίας κράτους και πολίτη. 

Η κοινωνία έφτασε στο σημείο
μηδέν. Απαξιώνει τους πάντες και
τα πάντα. Το διακύβευμα των επερ-
χόμενων προεδρικών εκλογών πρέ-
πει να είναι εξόχως εθνικό. Μαζί
ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε
το αύριο, σφυρηλατώντας την εθνι-
κή ενότητα και ομοψυχία.

Η Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου
είναι πρώην ευρωβουλευτή και αντιπρό-
εδρος της ΔΗΠΑ.

Του ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
τοποθετεί στο ψυγείο –αν μη τι άλ-
λο– την προσπάθεια της Ε.Ε. να αυ-
τονομηθεί αμυντικά, καθιστώντας
σαφές ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα
εξακολουθήσει να αποτελεί «συμ-
πλήρωμα (complementary)» του
ΝΑΤΟ, το οποίο προς το παρόν του-
λάχιστον είναι ο μεγάλος κερδισμέ-
νος των εξελίξεων που προκαλούν
τα εγκλήματα πολέμου του Βλαν-
τιμίρ Πούτιν. Η Βορειοατλαντική
Συμμαχία, που σύμφωνα με τον
Εμανουέλ Μακρόν ήταν «εγκεφα-
λικά νεκρή» πριν από τρία χρόνια,
φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο
πλέον για την Ε.Ε., η οποία μετά τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
επιστρέφει με συνοπτικές διαδικα-
σίες στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ (και
συνεπώς προσκολλάται και στις
ΗΠΑ, που διαθέτουν το γενικό πρό-
σταγμα στη Συμμαχία). 

Ενδεικτικό είναι προφανώς και
το περιεχόμενο της Στρατηγικής
Πυξίδας της Ε.Ε., η οποία αν και
διαφημιζόταν ότι θα οδηγούσε σε
«αμυντική αυτονομία» την ενωμένη
Ευρώπη, καθίσταται πλέον σαφές
ότι δεν αποτελεί παρά ένα ακόμη
μετέωρο βήμα της Ένωσης προς
αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε,
εάν κάποιος μπει στη διαδικασία
να διαβάσει το έγγραφο της Στρα-
τηγικής Πυξίδας που υιοθέτησαν
ομόφωνα τα 27 κράτη-μέλη, θα δια-
πιστώσει ότι αναφέρεται 28 φορές
στο ΝΑΤΟ και εξηγεί με σαφήνεια
σε δύο περιπτώσεις, ότι: «Μια ισχυ-
ρότερη και πιο ικανή Ε.Ε. στον
τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
θα συμβάλει θετικά στην παγκόσμια
και διατλαντική ασφάλεια και είναι
συμπληρωματική του ΝΑΤΟ, το
οποίο παραμένει το θεμέλιο της
συλλογικής άμυνας για τα μέλη
του». Και για όσους επιμένουν να
μην καταλαβαίνουν ή να ονειρεύον-
ται «ευρωπαϊκό στρατό», ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της Ε.Ε. Γιοσέπ Μπο-
ρέλ φρόντισε να λειτουργήσει αφυ-
πνιστικά, εξηγώντας ότι «δεν τίθεται
θέμα δημιουργίας ευρωπαϊκού στρα-
τού», προσθέτοντας ότι «δεν μπο-
ρούμε να δρούμε μόνοι…» και ση-
μειώνοντας χαρακτηριστικά ότι:
«Θα δρούμε με συμπληρωματικό-
τητα προς το ΝΑΤΟ, το οποίο οπωσ-
δήποτε παραμένει ο ακρογωνιαίος
λίθος της άμυνας της Ευρώπης». 

Όλα αυτά προσγειώνουν τις
προσδοκίες για αμυντική αυτονομία
της Ε.Ε. και μαζί και τα κράτη που
προσέβλεπαν σε μια τέτοια εξέλιξη,
περιλαμβανομένης και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Το παζλ αναβάθ-
μισης του ΝΑΤΟ, εν μέσω της ου-
κρανικής κρίσης, συμπληρώνουν
και κάποια στοιχεία, τα οποία κα-
ταδεικνύουν ότι ο αμυντικός χάρτης
της Ευρώπης μεταβάλλεται και επα-
ναπροσδιορίζεται σε λογικές εξάρ-
τησης από τη Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία αλλά και στις ΗΠΑ, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται:

� Η ενίσχυση του ρόλου του ΝΑ-
ΤΟ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια
στην ενίσχυση και του ρόλου των

ΗΠΑ, δεδομένου του ηγεμονικού
καθεστώτος που απολαμβάνει η
Ουάσιγκτον στη Βορειοατλαντική
Συμμαχία. Επισημαίνεται ότι το
ΝΑΤΟ συμμετείχε «ενεργώς» στις
διαβουλεύσεις για τη Στρατηγική
Πυξίδα της Ε.Ε. (που υποτίθεται ότι
επεδίωκε την αμυντική της αυτο-
νομία), ενώ οι ΗΠΑ είναι αυτές που
καθόρισαν το μενού των τεσσάρων
πακέτων κυρώσεων κατά της Ρω-
σίας, τις οποίες προσυπέγραψε και
ανακοίνωσε η Ε.Ε.

� Μεσούσης της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία, τείνει να ικα-
νοποιηθεί ο όρος που έθεταν εδώ
και χρόνια οι ΗΠΑ για αύξηση των
κονδυλίων που διατίθενται από τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την άμυνά
τους. Αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο
παρελθόν θα θυμηθούμε ότι ο τέως
Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, δεν δίστασε να απειλήσει
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ακόμη και
με μετακίνηση της έδρας του ΝΑΤΟ
από τις Βρυξέλλες, εάν δεν προχω-
ρούσαν σε αύξηση των κονδυλίων
που διέθεταν για την άμυνα. Συνε-
πεία της ρωσικής εισβολής στην

Ουκρανία, η Γερμανία τείνει να ικα-
νοποιήσει τον αμερικανικό όρο,
ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει
παραγγελία 35 μαχητικών αερο-
σκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, τα οποία
προφανώς προτίμησε από τα Rafale
της Γαλλίας, παρά την «εξαιρετική
σχέση» Βερολίνου-Παρισιού, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. 

� Την ίδια ώρα, παραγγελία με-
γάλου αριθμού F-35, πιθανότατα
64, οριστικοποιεί η Φινλανδία, η
οποία μέχρι πρόσφατα θεωρείτο
«ουδέτερη» και πλέον φαίνεται να
φλερτάρει με το ενδεχόμενο να κα-
ταστεί και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Φιν-
λανδία διαθέτει σύνορα 1340 χιλιο-
μέτρων με τη Ρωσία και η ουδετε-
ρότητά της ήταν ενδεικτική και
στην διάρκεια του ψυχρού πολέμου,
όπου είχε φτάσει στο σημείο να λο-
γοκρίνει ταινίες του Τζέιμς Μποντ,
για να μη δυσαρεστήσει τη γείτονά
της. Σήμερα, συνεπεία της εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Φιν-
λανδία που αυτολογοκρινόταν για
να μην προκαλέσει τη Μόσχα, αγο-
ράζει μεγάλο αριθμό F-35 και συ-
ζητάει ένταξη στο ΝΑΤΟ.

� Ένταξη στο ΝΑΤΟ συζητάει
και η Σουηδία, η οποία επίσης θε-
ωρείτο «ουδέτερη» χώρα.

Αντίθετα με το ΝΑΤΟ και τις
ΗΠΑ, «χαμένος» από τις εξελίξεις
είναι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν, ο οποίος μέσω της
επιδίωξης για αυτονόμηση της ευ-
ρωπαϊκής άμυνας, προσέβλεπε να
διαθέσει γαλλικά οπλικά συστήματα
στην Ε.Ε., ενισχύοντας τη γαλλική
στρατιωτική βιομηχανία και μαζί
και την οικονομία της χώρας του.
Παρουσιάζοντας το προεκλογικό
του πρόγραμμα, ο κ. Μακρόν, ο οποί-
ος είχε χαρακτηρίσει το 2019 ως
«εγκεφαλικά νεκρό» το ΝΑΤΟ, ανέ-
φερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία
λειτούργησε ως «ηλεκτροσόκ», εν-
νοώντας προφανώς ότι ανέστησε
τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Συμπλήρωμα
του ΝΑΤΟ 
η ευρωπαϊκή
άμυνα
Μετέωρο το βήμα αυτονόμησης της Ε.E.
μέσω της Στρατηγικής Πυξίδας
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Η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία οδηγεί την
Ε.Ε. στην αγκαλιά του
ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ο
μεγάλος κερδισμένος των
εξελίξεων καθώς πριν
από τρία χρόνια θεωρείτο
«εγκεφαλικά νεκρό».

Το έγγραφο της Στρατηγικής Πυ-
ξίδας της Ε.Ε. και κυρίως η προ-
σκόλληση της ευρωπαϊκής άμυνας
στο ΝΑΤΟ, με βάση την «αρχή της
συμπληρωματικότητας» δεν αφή-
νει χωρίς επιπτώσεις την Κύπρο.
Άλλωστε, η Λευκωσία προσέβλεπε
σε μια πορεία αυτονόμησης της
ευρωπαϊκής άμυνας, ώστε να απο-
κτήσει ευρωπαϊκές πλάτες και να
διασφαλιστεί έναντι της Τουρκίας,
δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ
ή του Συνεταιρισμού για την Ει-
ρήνη και δεν διαθέτει ούτε συμ-
φωνία ασφαλείας. 

Οι απώλειες της Κύπρου εκτεί-
νονται και στο ζήτημα της Τουρ-
κίας αυτό καθεαυτό. Όπως είχε
δημοσιεύσει η «Κ», η Λευκωσία
είχε επιδιώξει όπως η Τουρκία κα-
ταγραφεί ως «απειλή» για ευρω-
παϊκά κράτη, στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Πυξίδας, κάτι πάντως
που απέρριψε η συντριπτική πλει-

οψηφία των εταίρων στην Ε.Ε. Το
κείμενο, αν και αναφέρει ότι «πα-
ραμένουν οι εντάσεις στην ανα-
τολική Μεσόγειο, λόγω προκλή-
σεων και μονομερών ενεργειών,
εναντίον κρατών-μελών, και πα-
ραβιάσεων των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και του διεθνούς δι-
καίου, όπως επίσης και για εργα-
λειοποίηση παράτυπης μετανά-

στευσης» αρκείται ν’ αναφέρει
ότι η διασφάλιση μιας αμοιβαίας
επωφελούς σχέσης είναι προς το
συμφέρον της Ε.Ε. και της Τουρ-
κίας. Σε άλλο σημείο της Στρατη-
γικής Πυξίδας, γίνεται απλώς λόγος
για «αποκλιμάκωση», με παρα-
πομπή στις αποφάσεις του Μαρ-
τίου 2021. 

Σημαντικό κέρδος για την Κύ-
προ, αποτελεί η περίληψη στη
Στρατηγική Πυξίδα του άρθρου
42 παράγραφος 7 της Συνθήκης
της Ε.Ε. για την «ρήτρα αμοιβαίας
άμυνας». Η συγκεκριμένη πάντως
αναφορά δεν περιλήφθηκε για
να διασφαλίσει την Κύπρο από
την Τουρκία, αλλά για να εξασφα-
λίσει τα κράτη της ανατολικής
Ευρώπης και κυρίως την Πολωνία
που ζητούσε ένα ισχυρό λεκτικό
που θα αποτρέψει κάθε ενδεχό-
μενη σκέψη της Ρωσίας να επε-
κτείνει την εισβολή της και σε
κράτη της Ε.Ε.

Η Στρατηγική Πυξίδα για την Ασφά-
λεια και την Άμυνα της Ε.Ε. εκτι-
μάται ότι παρέχει «ένα φιλόδοξο
σχέδιο δράσης για την ενίσχυση
της πολιτικής ασφάλειας και άμυ-
νας της Ε.Ε., μέχρι το 2030». Όπως
αναφέρεται το εχθρικό περιβάλλον
δημιουργεί την ανάγκη ενός με-
γάλου άλματος για την αύξηση της
ικανότητας και της προθυμίας της
Ε.Ε. να δράσει, να ενισχύσει την
ανθεκτικότητά της και να επεν-
δύσει στις αμυντικές της ικανό-
τητες. Αφού η Ε.Ε. επαναλαμβάνει
τα περί «συμπληρωματικότητας
προς το ΝΑΤΟ» σημειώνει ότι προ-
κειμένου να είναι σε θέση να ενερ-

γεί γρήγορα και σθεναρά κάθε φο-
ρά που ξεσπά μια κρίση «με εταί-
ρους, εάν είναι δυνατόν και μόνη
της, όταν χρειάζεται» η Ε.Ε. προ-
χωρεί στη δημιουργία ισχυρής ικα-
νότητας ταχείας ανάπτυξης της
Ε.Ε. έως 5.000 προσώπων, για δια-
φορετικούς τύπους κρίσεων. Πα-
ράλληλα, θα είναι έτοιμη να ανα-
πτύξει 200 εμπειρογνώμονες, εντός
30 ημερών. Επίσης, θα διεξάγει
τακτικές ασκήσεις σε ξηρά και θά-
λασσα και θα ενισχύσει τη στρα-
τιωτική κινητικότητα. Επιπλέον,
σύμφωνα με τις αποφάσεις που
έλαβαν οι «27», θα ενισχύσουν τις
αποστολές και τις επιχειρήσεις της

Κοινής Πολιτικής Άμυνας και
Ασφάλειας της Ε.Ε., προωθώντας
μια ταχεία και πιο ευέλικτη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων, ενερ-
γώντας με πιο εύρωστο τρόπο και
διασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικο-
νομική αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο
της προσπάθειας αυτής, η Ε.Ε. θα
ενισχύσει τις ικανότητες ανάλυσης
πληροφοριών, θα αναπτύξει υβρι-
δικές εργαλειοθήκες και ομάδες
απόκρισης, πολιτική κυβερνοά-
μυνας, εργαλειοθήκη χειρισμού
ξένων πληροφοριών και παρεμ-
βολών, ενώ θα ενισχύσει τον ρόλο
της Ε.Ε. ως παράγοντα ασφάλειας
στη θάλασσα.
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Σημαντικό κέρδος 
για την Κύπρο,
αποτελεί η περίληψη
στη Στρατηγική 
Πυξίδα  του άρθρου 
42 παράγραφος 7 
της Συνθήκης της 
Ε.Ε. για την «ρήτρα 
αμοιβαίας άμυνας».

Eνα κέρδος, πολλές απώλειες για Κύπρο

Δύναμη ταχείας ανάπτυξης 5.000 προσώπων

«Δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού» διεμήνυσε ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να δρούμε μόνοι…» και ότι «θα δρούμε με
συμπληρωματικότητα προς το ΝΑΤΟ, το οποίο οπωσδήποτε παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνας της Ευρώπης».
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Ο «Γλαύκος» κρατάει
στη ζωή τις προσδοκίες
Τα πρώτα αποτελέσματα της 2ης γεώτρησης στο τεμάχιο 10
συντηρούν τις ενεργειακές φιλοδοξίες της κυπριακής ΑΟΖ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο επίσημος τερματισμός της τρίτης
ερευνητικής γεώτρησης στο τεμά-
χιο 10, την περασμένη εβδομάδα,
και οι εκτιμήσεις για το φυσικό αέ-
ριο που εντόπισε το βρετανικό γε-
ωτρύπανο Stena Forth, ουσιαστικά
ήλθαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα
νερά στο ενεργειακό πρόγραμμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν
και δεν ανακοινώθηκαν συγκεκρι-
μένες ποσότητες, όπως έγινε με τη
δεύτερη γεώτρηση «Glaucus-1»,
τον Φεβρουάριο του 2019, τα ευ-
ρήματα των ερευνών δεν πρέπει
να θεωρούνται αμελητέα, όπως συ-
νέβη με την πρώτη ερευνητική γε-
ώτρηση στον στόχο «Delphyne-
1». Στην παρούσα φάση η αναφορά
σε «γεώτρηση που κατέδειξε την
παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αε-
ρίου με χαρακτηριστικά υψηλής
ποιότητας» μόνο θετικά μπορεί να
αποτιμηθεί.

Ανεπίσημα η αμερικανική εται-
ρεία παρουσιάζεται ιδιαίτερα προ-
σεκτική, ένεκα και ζητημάτων που
αφορούν την παρουσία της σε διε-
θνή χρηματιστήρια. Όπως αφήνεται
να διαρρεύσει ο προσδιορισμός των
ποσοτήτων του στόχου «Glaucus-
2» θα προκύψει από μια διαδικασία
που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση
της συλλογής και ανάλυσης των
δεδομένων, τα αποτελέσματα της
οποίας θα καθορίσουν τα επόμενα
βήματα. Τηλεγραφικά η διαδικασία
που θα ακολουθήσει το επόμενο
διάστημα θα αφορά πρώτον την
ανάλυση των δεδομένων, δεύτερον
συζήτηση με την κυβέρνηση και
τρίτον αποφάσεις για το πώς θα

προχωρήσουν οι ενεργειακές ερ-
γασίες. Για το υπόλοιπο του 2022
δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες
στηθάλασσα. Το επόμενο διάστημα
τα δεδομένα θα αποσταλούν στο
Τέξας των ΗΠΑ όπου θα πραγμα-
τοποιηθεί η ανάλυσή τους. Το θετικό
στοιχείο που προκύπτει από τον
σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων
είναι πως η ExxonMobil συνεχίζει
να ασχολείται με τον «Glaucus-2»,
επειδή οι εργασίες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δίνουν μια πρώτη ει-
κόνα για τις δυνατότητες του κοι-

τάσματος, πληνόμωςη εικόνα αυτή
δεν είναι σίγουρη για να καθορι-
στούν τα επόμενα βήματα. Η τα-
κτική που ακολούθησε η εταιρεία
στην πρώτη ερευνητική απόπειρα
εντός του τεμαχίου 10, ενισχύει το
σκεπτικό δράσης που ακολουθεί η
εταιρεία στο «Glaucus-2». Να υπεν-
θυμίσουμε πως στις γεωτρητικές
εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
στον στόχο «Delphyne-1» μεταξύ
Νοεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου
2019 δεν εντοπίσθηκε εκμεταλλεύ-
σιμη συγκέντρωση υδρογονανθρά-

κων με την εταιρεία, τότε, να τον
εγκαταλείπει και να στρέφεται σε
άλλους στόχους.

Δύο κοιτάσματα
Με βάση τα βήματα που γίνονται

εντός του τεμαχίου 10 αυτό που
φαίνεται να ενδιαφέρει ζωηρά την
εταιρεία είναι η μορφολογία των
κοιτασμάτων. Με δεδομένη την
επίσημη ανακοίνωση τον Φεβρουά-
ριο του 2019 για εντοπισμό στήλης
Φ.Α. 133 μέτρων, σε ταμιευτήρα
άριστης ποιότητας με συνολικές
ποσότητες από 5 έως 8 τρισεκα-
τομμύρια κυβικά πόδια (Tcf), ένα
από τα ζητούμενα των αναλύσεων
που θα πραγματοποιηθούν θα είναι
αν τα κοιτάσματα «Glaucus-1 και
2 είναι αυτόνομα ή επικοινωνούν
μεταξύ τους. Στην περίπτωση που
τα δεδομένα δείξουν πως τα δύο
κοιτάσματα λειτουργούν ως συγ-
κοινωνούντα δοχεία, το στοιχείο
αυτό θεωρείται θετικό στις κινήσεις
που θα γίνουν και αφορούν πρώ-
τιστα το κομμάτι της εκμετάλλευ-
σης. Ένα άλλο στοιχείο που ενι-
σχύει τους θετικούς συνειρμούς

ως προς τα αποτελέσματα των ερ-
γασιών που πραγματοποιήθηκαν
στο «Glaucus-2» είναι και το γνωστό
άναμμα της φλόγας. Της δοκιμής
δηλαδή ανόδου του Φ.Α. στην επι-
φάνεια της θάλασσας. Η συγκεκρι-
μένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε
και τα πρώτα συμπεράσματα κρί-
νονται ικανοποιητικά. Η αναχώ-
ρηση του βρετανικού γεωτρύπανου
ουσιαστικά ολοκληρώνει τον φετινό
προγραμματισμό εργασιών στο τε-
μάχιο 10. Ωστόσο, οι ερευνητικές
εργασίες στο τεμάχιο 10 δεν πρέπει
να θεωρούνται πως ολοκληρώθη-
καν. Όπως είχε γράψει η «Κ», στους
σχεδιασμούς της ExxonMobil είναι
η πραγματοποίηση και άλλων ερευ-
νητικών γεωτρήσεων εντός του
ίδιου τεμαχίου σε άλλα σημεία, στα
οποία πιστεύεται πως υπάρχει προ-
οπτική. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η ExxonMobil θα επεκτείνει
τις εργασίες της και στο τεμάχιο 5
που της παραχωρήθηκε από την
κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες εντός του 2022 η εται-
ρεία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή
σεισμικών ερευνών, προετοιμά-

ζοντας το έδαφος για ερευνητικές
γεωτρήσεις.

Οι προοπτικές
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική

εικόνα και των υπόλοιπων δραστη-
ριοτήτων εντός της ΑΟΖ, η κοινο-
πραξία ExxonMobil – Qatar Petro-
leum διατηρεί ζεστές τις φιλοδοξίες
της Λευκωσίας στα ενεργειακά. Η
ενδεχόμενη ενίσχυση των ποσοτή-
των που έχουν εντοπιστεί εντός του
τεμαχίου 10, με νέα κοιτάσματα σε
εμπορεύσιμη κατάσταση, ενδυνα-
μώνειτις προοπτικές των χερσαίων
υποδομών επεξεργασίας Φ.Α. (LNG),
ιδιαίτερα σε περιβάλλονενεργειακής
κρίσης που πλήττει την Ευρώπη,
ένεκα της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία και την επιτακτική ανάγκη
για ανεξαρτητοποίηση από τους
ρωσικούς ενεργειακούς πόρους. Βε-
βαίως στο κομμάτι ανέγερσης υπο-
δομών επί κυπριακού εδάφους κα-
θοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν
και άλλες ποσότητες Φ.Α. που εν-
δεχομένως να εντοπιστούν εντός
της ΑΟΖ ή σε περιοχές που γειτνιά-
ζουν με την κυπριακή ΑΟΖ.
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Το άναμμα της φλόγας
είναι ένα στοιχείο που
ενισχύει τις εκτιμήσεις
για τις ποσότητες
που εντοπίσθηκαν,
οι οποίες και θα οριστι-
κοποιηθούν μετά την
ανάλυση των δεδομένων. 

Ουκρανικό
και Αν. Μεσόγειος

Με το ενεργειακό να αποτελεί
ένα από τα σοβαρότερα ζητή-
ματα για την Ευρώπη στην πα-
ρούσα φάση, το περιβάλλον
που έχει δημιουργηθεί ενι-
σχύει τις προοπτικές της Ανατο-
λικής Μεσογείου και τον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει
στον ενεργειακό εφοδιασμό
των ευρωπαϊκών αγορών. Οι
προοπτικές που διανοίγονται
εντοπίζονται σε βάθος χρόνου,
από την αμερικάνικη εταιρεία.
Στο ερώτημα αν η ενεργειακή
κρίση μπορεί να διαφοροποι-
ήσει τα σημερινά δεδομένα της
περιοχής, η ExxonMobil κρατά-
ει χαμηλούς τόνους. Ανεπίσημα
αυτό το οποίο προτάσσεται εί-
ναι οι υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το συμβόλαιο που
έχει υπογράψει η εταιρεία με
την Κυπριακή Δημοκρατία, πο-
λύ πριν ξεσπάσει η ενεργειακή
κρίση, και στη βάση του οποίου
καθορίζονται τα πλάνα δράσης.
Ωστόσο, η αμερικάνικη εταιρεία
παρακολουθεί τα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται τα οποία
ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την
πολιτική της να συνεχίσει να
ποντάρει στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, σε μια πε-
ρίοδο δύσκολη ένεκα της υγει-
ονομικής κρίσης που οδήγησε
σε περικοπές και ακυρώσεις
επενδύσεων ανά το παγκόσμιο.

Παρά το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκαν ποσότητες Φ.Α. στο κοίτασμα «Glaucus-2», υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
η ερευνητική γεώτρηση εντόπισε αέριο, η ποσότητα του οποίου είναι σε εμπορεύσιμη κατάσταση.

Του ανταποκριτή μας στις
Βρυξέλλες, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη
της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία και με την Ευρώπη να γρά-
φει ιστορία με την πρωτοφανή ενό-
τητα για επιβολή μέτρων και οικο-
νομική απομόνωση της Ρωσίας (δε-
δομένων των ιδιαιτεροτήτων της
ευρωπαϊκής πολιτικής) οι ηγέτες
της Ε.Ε. συναντήθηκαν την Πέμπτη
για πρώτη φορά χωρίς να υπάρχει
πλάνο για νέες κυρώσεις, παρά τη

μη συμμόρφωση της Ρωσίας στο
κάλεσμα της συντριπτικής πλει-
οψηφίας της διεθνούς κοινότητας.
Μια ερμηνεία των εξελίξεων, όπως
μεταφέρεται τακτικά από κοινοτι-
κούς αξιωματούχους, είναι πως
στην Ευρώπη πλέον η προτεραι-
ότητα είναι η διασφάλιση της απο-
τελεσματικής εφαρμογής όσων
έχουν συμφωνηθεί και το κτίσιμο
της αρχιτεκτονικής της επόμενης
ημέρας, μεταξύ άλλων για την πραγ-
ματική ενεργειακή απεξάρτηση
της ηπείρου από τη Ρωσία.

Η άλλη ερμηνεία, η οποία συ-
νυπάρχει με την πρώτη, είναι πως
τώρα οι εταίροι μπαίνουν πλέον
στα πιο δύσκολα, καθώς καλούνται
να ισορροπήσουν 27 οικονομίες
και κοινωνίες με διαφορετικά ενερ-
γειακά μίγματα και ενεργειακές
εξαρτήσεις, αλλά και διαφορετικά

συμφέροντα. Τα βήματα μπροστά
στα οποία επιχειρεί να κάνει η Ευ-
ρώπη στον τομέα της ενέργειας
έχουν διάφορες διαστάσεις: αφο-
ρούν τη λήψη μέτρων για συγκρά-
τηση των τιμών ενέργειας και αν-
τιμετώπιση των αρνητικών επι-
πτώσεων για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, κάτι που δεν αναμέ-
νεται να ευοδωθεί πριν από τον
Απρίλιο και την από κοινού προ-
μήθεια φυσικού αερίου.

Οι προτάσεις για όλα αυτά τα
θέματα βρίσκονται ήδη στο τραπέζι,
ενώ η Κομισιόν ήδη εργάζεται για
παροχή επιπρόσθετου υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου, ανακοι-
νώνοντας την Παρασκευή την πρό-
θεση των ΗΠΑ για παροχή 15 bcm
LNG (δις κυβικά μέτρα υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου) μέχρι το
τέλος του 2022 και 50 bcm LNG

ετησίως μέχρι το 2030. Αυτή τη
στιγμή επίσης, εκτός απροόπτου,
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν
υπάρχει πραγματική διάθεση για
απαγόρευση των εισαγωγών φυ-
σικού αερίου, ούτε και πετρελαίου.
Πάντως, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα
μπορούσε να διαμορφωθεί ένα πέμ-
πτο πακέτο κυρώσεων.

Στην κοινή προμήθεια
Οι διεργασίες για αύξηση της

παροχής υγροποιημένου φυσικού
αερίου στην Ευρώπη είναι πολλά
υποσχόμενη, καθώς θα βοηθήσει
στην πράξη στην Ε.Ε. να μειώσει
τις εξαρτήσεις της, ωστόσο, διπλω-
ματικές πηγές επισημαίνουν πως
η όποια συμφωνία θα τύχει επε-
ξεργασίας από τα κράτη μέλη. Πα-
ράλληλα, ακόμα και μετά από αυτή

τη δέσμευση, θα χρειαστεί επιπρό-
σθετη διαδικασία και προσπάθειες
ώστε να καθοριστεί πού και πώς
θα διοχετευτούν οι νέες εισαγωγές,
καθώς και πώς και πού θα γίνεται
η αποθήκευσή τους.

Ενδεικτικό είναι πως η ανακοί-
νωση ΗΠΑ - Κομισιόν αφορά τον
τρόπο λειτουργίας της ειδικής ομά-
δας (task force) για τη συνεργασία
για τα θέματα ενέργειας, με τα 15
bcm για το 2022 και τα 50 bcm ετη-
σίως μέχρι το 2030 να αποτελούν
δέσμευση και στόχο. Από εκεί και
πέρα η Κομισιόν ανακοινώνει πως
θα αρχίσει εργασίες με τα κράτη
μέλη για δημιουργία μιας Πλατ-
φόρμας για την Ενέργεια όπου θα
συμψηφίζονται οι ανάγκες. Ταυ-
τόχρονα, την Παρασκευή βρισκό-
ταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την
ενέργεια, μεταξύ άλλων και για κοι-

νή προμήθεια φυσικού αερίου, με
το προσχέδιο των συμπερασμάτων
να κάνει λόγο για «συνεργασία για
εθελοντικές κοινές αγορές αερίου,
LNG και υδρογόνου, αξιοποιώντας
με τον καλύτερο τρόπο το συλλο-
γικό πολιτικό και οικονομικό βάρος»
των αγορών της Ε.Ε. για επίτευξη
καλύτερων τιμών.

Αέριο όπως εμβόλια
Ωστόσο, οι πολιτικές δυναμικές

σε αυτή τη συζήτηση θυμίζουν αρ-
κετά τις πρώτες ημέρες της παν-
δημίας και τις χωρίς συντονισμό
κινήσεις ορισμένων κρατών μελών
σε σχέση με την προμήθεια εμβο-
λίων και ιατρικού εξοπλισμού, προ-
τού αποφασιστεί η κοινή αγορά
εμβολίων. Ήδη η Γερμανία έχει
ενοχλήσει τους εταίρους της με
την απόφασή της να κλείσει διμε-
ρώς συμφωνία με το Κατάρ για ενί-
σχυση της παροχής φυσικού αερίου.
Οι προτάσεις της Κομισιόν περιέ-
χουν ακόμα νομοθετική ρύθμιση,
η οποία να ρυθμίζει τη φύλαξη φυ-
σικού αερίου ώστε οι χώροι απο-
θήκευσης να είναι γεμάτοι κατά
τουλάχιστον 80% μέχρι τον Νοέμ-
βριο φέτος και κατά 90% κάθε χρό-
νο, καθώς και μια σειρά μέτρων
για προστασία των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων από τις υψη-
λές τιμές, μέτρα που περιλαμβάνουν
από οικονομική στήριξη μέχρι νέα
ρυθμιστικά μέτρα.

Μεταξύ των προτάσεων βρίσκε-
ται και το πλαφόν στις χοντρικές
τιμές ηλεκτρισμού, πρόταση η
οποία δεν αναμενόταν να εγκριθεί
τόσο εύκολα από τους 27, με τις
νότιες χώρες να ζητούν γρήγορες
αποφάσεις και τις βόρειες να πα-
ραπέμπουν σε επόμενες συνόδους.
Καθώς πρόκειται για εξαιρετικά τε-
χνικές προτάσεις, αυτό που ανα-
μενόταν ήταν οι ηγέτες να δώσουν
πολιτική εντολή για επεξεργασία,
πιθανώς σε έκτακτη συνάντηση
του Συμβουλίου τον Απρίλιο.

Η ενέργεια και τα όρια της ενότητας
Σημαντική και πολύπλοκη η άσκηση γι’ αύξηση αγοράς LNG από τις ΗΠΑ - Τον Απρίλιο - Μάιο η συνέχεια για κοινή αγορά Φ.Α.

Η Κύπρος ψάχνει
ρόλο και μέσω
καθαρής ενέργειας 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος
θέλει να αποκτήσει ρόλο ως
διάδρομος παροχής φυσικού
αερίου από τη Μέση Ανατολή,
επενδύοντας παράλληλα και
στην υπόσχεση παροχής κα-
θαρής ενέργειας μέσω και
των καλωδίων ηλεκτρικής
διασύνδεσης. Η δήλωση του
Προέδρου Αναστασιάδη μέ-
σω Twitter, η οποία παραπέμ-
πει στην τοποθέτησή του εν-
τός του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, αναφέρει ότι η Κύπρος
«μπορεί να έχει σημαντική
συνεισφορά στην ενεργειακή
ανεξαρτησία της Ε.Ε.» και
πως «στο πλαίσιο της υπάρ-
χουσας συνεργασίας των χω-
ρών της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, θα μπορούσαμε να δούμε
τη δημιουργία ενεργειακών
διαδρόμων για την εξαγωγή
φυσικού αερίου και καθαρό-
τερης ενέργειας στις αγορές
της Ε.Ε., μέσω των κατάλλη-
λων υποδομών». Οι «κατάλ-
ληλες υποδομές» παραπέμ-
πουν και στον αγωγό EastMed
και στα καλώδια EuroAsia και
EuroAfrica Interconnector,
στοιχήματα των οποίων η
βιωσιμότητα αυξομειώνεται
ανάλογα με τις συνθήκες. Η
μόνη επιλογή που παραμένει
εκ των πραγμάτων εκτός κά-
δρου για την Κύπρο παραμέ-
νει το υγροποιημένο φυσικό
αέριο, το οποίο η Ε.Ε. κινητο-
ποιείται για να εξασφαλίσει
όχι μόνο από τις ΗΠΑ αλλά
και πολλές άλλες χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Βό-
ρειας Αφρικής.
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Οι εταίροι μπαίνουν πλέ-
ον στα πιο δύσκολα, κα-
θώς καλούνται να ισορ-
ροπήσουν 27 οικονομίες
και κοινωνίες με διαφο-
ρετικά ενεργειακά μίγμα-
τα και ενεργειακές εξαρ-
τήσεις, αλλά και διαφο-
ρετικά συμφέροντα.

Ήδη η Γερμανία έχει ενοχλήσει τους εταίρους της με την απόφασή της να κλείσει διμερώς συμφωνία με το Κατάρ
για ενίσχυση της παροχής φυσικού αερίου.
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ΑΡΘΡΟ /  Της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Επεα πτερόεντα

Α ν κάποιος χωρίς γνώση για
την Κύπρο παρακολουθούσε
το Ανώτατο Συμβούλιο του

ΔΗΣΥ, σίγουρα δεν θα μπορούσε
να φανταστεί την πραγματική ει-
κόνα της κυπριακής κοινωνίας.
Μιας κοινωνίας που φτωχοποιείται,
με τις δυνατότητές της να συρρι-
κνώνονται, όπου το κράτος αδυ-
νατεί να παρέχει βασικές υπηρε-
σίες στους πολίτες, καταστρέφει
το περιβάλλον, ενώ έχει πληγεί η
αξιοπιστία του διεθνώς.

Σ’ αυτό το σκηνικό, ο κ. Νεο-
φύτου επιλέγει να παρουσιάζει τη
διακυβέρνηση Αναστασιάδη ως
επιτυχημένη και τον εαυτό του
ως συνεχιστή της, χωρίς διαφο-
ροποίηση. Δεν θα μπορούσε εξάλ-
λου να διαφοροποιηθεί, αφού χρει-
άζεται τη στήριξη του ΠτΔ για τη
συσπείρωση του κόμματος γύρω
του. Στην πορεία αυτό ίσως και
να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι,
αλλά μένει να φανεί. Προς το παρόν
και εν τη απουσία αντιπολιτευτι-

κών υποψηφίων, ο κ. Νεοφύτου
έχει την ευχέρεια κινήσεων. Έχει
όμως μπροστά του και έναν προ-
εκλογικό μέσα στο κόμμα του και
αν κρίνουμε από το τι ειπώθηκε
στο συμβούλιο, εκεί εστιάζει τώρα.
Επί της ουσίας όσων λέχθηκαν,
που φανερώνουν τον τρόπο αντι-
μετώπισης της προεκλογικής, θα
εστιάσω κυρίως στην αναφορά
του κ. Νεοφύτου στην «Κύπρο των
Τριών Άλφα: Ασφάλεια, Ανάπτυξη,
Αλληλεγγύη». 

Ασφάλεια. Το αίσθημα ασφά-
λειας του πολίτη καθορίζεται και
από τον βαθμό εμπιστοσύνης
στους θεσμούς, στο κράτος δι-
καίου, στις αστυνομικές αρχές.
Σήμερα, οι θεσμοί όχι μόνο υπο-
λειτουργούν και καταρρέουν αλλά
στην περίπτωση της αστυνομίας
έχουν στραφεί ενάντια στον πολίτη
και στους κοινωνικά ευάλωτους. 

Ανάπτυξη. Tόσα χρόνια μετά
και η οικονομική ανάπτυξη βασί-
ζεται κυρίως σε συγκεκριμένους

τομείς, και εν πολλοίς σε μη βιώ-
σιμους και ευκαιριακούς τρόπους
ανάπτυξης, όπως ο κατασκευα-
στικός τομέας. Ο πανικός για την
απώλεια τουρισμού ελέω του πο-
λέμου στην Ουκρανία δεικνύει και
τη μη βιωσιμότητα του οικονομι-
κού μοντέλου. Ανάπτυξη όμως βρί-
σκεται και μέσα από τον πολιτισμό,
αλλά μόνο ως αστείο θα περνούσε
αυτό από το μυαλό των κυβερνών-
των. 

Αλληλεγγύη. Η έννοια της αλ-
ληλεγγύης ευτελίζεται, όταν γίνεται
σύνθημα στα χείλη των συνεχι-
στών μιας κυβέρνησης που άφησε
μια ετοιμόγεννη μάνα στο παγκάκι
και έδιωξε το θηλάζον μωρό της.
Που δημιούργησε κλειστές δομές
για αιτητές ασύλου, που στήνει
ντροπιαστικά επικοινωνιακά τε-
χνάσματα για να απαντήσει στις
επικρίσεις, ενώ αδιαφορεί απέναντι
σε ασυνόδευτους ανήλικους και
διαχωρίζει τους πρόσφυγες ανά-
λογα με το χρώμα τους. 

Συνάμα, και τα τρία Άλφα τα
οποία ευαγγελίζεται ο κ. Νεοφύτου
επηρεάζονται σημαντικά από το
άλυτο κυπριακό πρόβλημα και το
ολοένα δυσχερέστερο στάτους
κβο. Η υποτίμηση του θέματος
στο συμβούλιο και η απουσία της
όποιας αναφοράς ή ανοίγματος
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα
καταδεικνύουν την αδυναμία του
κ. Νεοφύτου να αντιληφθεί ένα
από τα σημαντικότερα διακυβεύ-
ματα της επόμενης πενταετίας.
Εξάλλου, στην ομιλία του ο κ. Νε-
οφύτου αναφέρθηκε στην κυπρια-
κή επικράτεια «από τον Ακάμα
έως τον Απόστολο Ανδρέα». Είναι
όμως το δικό του σχήμα που έβαλε
συρματοπλέγματα στην πράσινη
γραμμή, τη χειρίζεται ως εξωτερικό
σύνορο και αναγκάζει την Ε.Ε. να
του υπενθυμίζει ότι δεν είναι. 

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε και
σε πέντε μεγάλες αλλαγές ενώ
έδειξε να αντιλαμβάνεται τις κοι-
νωνικοοικονομικές ανησυχίες των

νέων. Η δυνατότητά του όμως να
διεισδύσει σε αυτό το ακροατήριο,
πέρα από τους αλαλάζοντες κομ-
ματικούς νέους, είναι προς το πα-
ρόν αμφίβολη. Εξάλλου, η ευημερία
και οι συνθήκες ζωής των νέων
συνδέονται με το ευρύτερο βιοτικό
επίπεδο στη χώρα. Η απουσία ολι-
στικού σχεδιασμού και οράματος
σε αυτό το πλαίσιο, δυσχεραίνει
τη δυνατότητα του κ. Νεοφύτου
να πείσει.

Οι αναφορές στην πολιτική
συμφωνία όμως εγείρουν ακόμα
ένα ζήτημα. Αν ανατρέξει κανείς
στις προεκλογικές προτάσεις του
ΠτΔ το 2018, βρίσκει αρκετές ομοι-
ότητες με τις αλλαγές που προ-
τείνει σήμερα ο κ. Νεοφύτου. Η
ψηφιοποίηση του κράτους, το
ολοήμερο σχολείο, η ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, η στή-
ριξη στην οικογένεια, η προσφυ-
γική πολιτική, ήταν μέρος και της
τότε καμπάνιας. Πριν λοιπόν να
ανακοινώνονται πομπωδώς οι αλ-

λαγές, δεν πρέπει οι ίδιοι να εξη-
γήσουν, γιατί δεν υλοποιήθηκαν
ήδη, αφού τις είχαν υποσχεθεί,
και αν ξεκίνησαν, γιατί δεν ολο-
κληρώθηκαν; 

Όλα αυτά φανερώνουν το χά-
σμα μεταξύ λόγων και πράξεων
και ενισχύουν την έλλειψη αξιο-
πιστίας των κυβερνώντων. Οι πο-
λιτικές τους διακηρύξεις φαντά-
ζουν ως «σημαίες ευκαιρίας» χάριν
εξουσίας. Όσα έχουμε δει μέχρι
τώρα δεν μας αφήνουν περιθώρια
αισιοδοξίας ότι υπάρχει η διάθεση
αλλαγής. Όσο ρωτούν «τι να αλ-
λάξει;», τόσο θα αδυνατούν να πεί-
σουν για τις προθέσεις τους σ’ ένα
ολοένα και πιο αβέβαιο και ασταθές
περιβάλλον. Εν τη ελλείψει άλλων
επιλογών, μπορεί να επιβιώνουν,
με σταθερό όμως θύμα το κράτος
δικαίου, την πολιτική αξιοπιστία
και εν τέλει τη δημοκρατία.  

Η κα Ανδρομάχη Σοφοκλέους είναι πο-
λιτική αναλύτρια.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο τραγικός ποιητής Αισχύλος έλεγε
πως «στον πόλεμο το πρώτο θύμα
είναι πάντα η αλήθεια». Κι όντως
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κα-
ταστεί ήδη αποκαλυπτικός όσον
αφορά την προπαγάνδα, την πα-
ραπληροφόρηση (disinformation)
και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων
(fake news) στη δημόσια σφαίρα
–ιδίως για την κοινή γνώμη στην
Κύπρο και στην Ελλάδα. Η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, στις 24
Φεβρουαρίου, δημιούργησε ένα
πρωτοφανές κύμα whataboutism
(σ.σ. η προσπάθεια μετατόπισης
από το γεγονός της ρωσικής εισβο-
λής) που σάρωσε και σαρώνει τον
δημόσιο πολιτικό λόγο, τις παρεμ-
βάσεις κι αναλύσεις δημοσιογρά-
φων και ακαδημαϊκών για τις εξε-
λίξεις στο Ουκρανικό και, φυσικά,
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και παρά το γεγονός πως στον πό-
λεμο στην Ουκρανία, κάθε πλευρά,
χειρίζεται, όπως σε κάθε πόλεμο,
τα Μέσα προπαγάνδας και αντι-
προπαγάνδας, τα κυρίαρχα αφη-
γήματα που προκύπτουν στον δη-
μόσιο λόγο φωτογραφίζουν τη Ρω-
σία του Πούτιν έναντι της Δύσης
και του Κιέβου ως προς τις εκστρα-
τείες παραπληροφόρησης και δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων. Τάση
που φαίνεται εμπειρικά αλλά και
θεωρητικά να πιάνει το νήμα από
εκεί που το άφησε τη διετία 2013-
2015, με τα γεγονότα της Ουκρανίας
αλλά και στα όσα είδαμε και δια-
βάσαμε για την πανδημία και τα
εμβόλια τα τελευταία δύο χρόνια
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
του Covid-19. 

Τα κυρίαρχα αφηγήματα 
Μέχρι στιγμής, μετά από έναν

μήνα πολέμου στην Ουκρανία, τα
κυρίαρχα αφηγήματα παραπληρο-
φόρησης που δείχνουν να προέρ-
χονται από τη ρωσική πλευρά είναι
σε μια γενική προσπάθεια τυπο-
ποίησής τους πέντε. Πάνω σε αυ-
τούς τους βασικούς άξονες διακι-
νούνται σειρά fake news αλλά και
επιμέρους στοιχεία του δημοσίου
διαλόγου.

� Η ad hominem επίθεση που
εκτροχιάζει τη συζήτηση, η δολο-
φονία χαρακτήρων αλλά κι απλές
τεχνικές επικοινωνίας όπως ο σαρ-
κασμός ή η εξάντληση (σ.σ. στην
πρώτη περίπτωση ένα troll, ζωντανό
ή ψηφιακό απλώς υποβαθμίζει τη
συζήτηση ενώ στη δεύτερη το ση-
μείο εστίασης της συζήτησης ξε-
φεύγει από την πραγματική μεγάλη
εικόνα και αναλώνεται σε τεχνικές
λεπτομέρειες). Φυσικά, η κατανόη-
ση των γενικών κατευθύνσεων των
κυρίαρχων αφηγημάτων είναι πε-
ρισσότερο ενδεικτική ως προς το
πώς διαχωρίζεται η αλήθεια από
το ψέμα. Και βοηθάει τόσο στον
έλεγχο των γεγονότων όσο και στην
επαλήθευσή τους. 

� Η παρουσίαση του Κιέβου, της
ηγεσίας του και της Ουκρανίας ως

μιας νεοναζιστικής χώρας: Αποτελεί,
ίσως, το ισχυρότερο επικοινωνιακό
χαρτί της ρωσικής στρατηγικής
διαχρονικά στην Ουκρανία μετά
το 2013. Ακριβώς γιατί τέμνει ορι-
ζόντια όλο το φάσμα της ιδεολογι-
κής προέλευσης των ανθρώπων
και δη της Αριστεράς και των κομ-
μάτων του συνταγματικού τόξου
στην Ευρώπη. Βασίζεται φυσικά
στην πραγματική ύπαρξη νεονα-
ζιστικών, ιδεολογικά, παραστρα-
τιωτικών σχηματισμών που μετά
το 2014 αλλά και σήμερα μάχονται
στην Ουκρανία. Είναι ωστόσο αλη-
θές; Όχι, γιατί δεν είναι αντιπρο-
σωπευτικό. Τα ακροδεξιά κόμματα,
όπως το Svoboda, στην Ουκρανία
μετά το 2019 έλαβαν μόλις 1 έδρα
σε σύνολο 450 στο κοινοβούλιο
της χώρας, ενώ ο πολιτικός βρα-
χίονας της μεραρχίας Αzov, το κόμ-
μα National Corps, στις εκλογές
του 2019 έλαβε μόλις 2,15% (315.530
ψήφοι από ένα εκλογικό σώμα σχε-
δόν 35 εκατ. ψηφοφόρων) ενώ στις
προεδρικές, ο υποψήφιός του δεν
κατέβηκε. Στην άμυνα της Ουκρα-
νίας συμμετέχουν επίσης Εβραίοι
και Μουσουλμάνοι μαχητές, άτομα
της κοινότητας LGBTκαι αναρχικές,
ιδεολογικά, ομάδες. Επίσης, ο Πρό-
εδρος της χώρας, Βολοντόμιρ Ζε-
λένσκι είναι εβραϊκής καταγωγής.

� Η αποδόμηση του Προέδρου
της χώρας ως «κωμικού» ή ως «αν-
θρώπου που εγκατέλειψε το Κίεβο»
ή ως «ανεύθυνου ηγέτη που δεν
συμβιβάζεται και σφαγιάζει τον
λαό του»: Η αλήθεια είναι πως ο
Ζελένσκι υπήρξε όντως ένας επαγ-
γελματίας ηθοποιός. Κωμικός συγ-
κεκριμένα. Εξελέγη ωστόσο με
νόμιμες εκλογές, κι ακόμη κι αν
είναι διεφθαρμένος ή αστείος ή
και λαϊκιστής, όταν η χώρα του
δέχθηκε εισβολή μετατράπηκε σε
έναν ηγέτη για τον λαό του που
δεν δίστασε να αντισταθεί, να
μην εγκαταλείψει τη χώρα και να
δείχνει χαρακτηριστικά statesman
– και όχι ενός ανθρώπου που το
έβαλε στα πόδια.

� Σενάρια πυρηνικού ολοκαυ-
τώματος, Γ’ ΠΠ και οι γενικές θε-
ωρίες συνωμοσίας: Φυσικά, το ρίσκο
της κλιμάκωσης στον άξονα Δύσης
- Ρωσίας είναι εφικτό. Ωστόσο, τόσο
η εμπειρία της (πυρηνικής) ισορ-
ροπίας του τρόμου στον Ψυχρό
Πόλεμο όσο και οι περιφερειακές
συγκρούσεις από το 1945-1991 όταν
Δύση και Σοβιετική Ένωση συγ-
κρούονταν διά αντιπροσώπων έδει-
ξαν πως η πυρηνική αποτροπή λει-
τουργεί και πως Δύση και Ρωσία
γνωρίζουν να αποκλιμακώσουν,
αν συμβεί ένα ατύχημα που θα οδη-
γούσε σε γενικευμένο πόλεμο. Το
αφήγημα, ωστόσο, επηρεάζει την
κρίση της ορθολογιστικής ανάλυσης
–ειδικά όταν υπεισέρχονται στη
συζήτηση τεχνικές λεπτομέρειες
όπως πχ.. τα θερμοβαρικά όπλα.
Φυσικά, οι γενικευμένες θεωρίες
συνωμοσίας όπως η ύπαρξη βιο-
λογικών εργαστηρίων, «πουλιών»
και πειραμάτων που διοχετεύτηκαν

από ρωσικές πηγές στοχεύουν τις
πλατιές μάζες των πολιτών που δύο
χρόνια νωρίτερα συνέδεσαν την
τεχνολογία 5G με τα εμβόλια και
την πανδημία με διάφορα κέντρα
εξουσίας, στο κλασικό μοτίβο αυτών
των θεωριών. Δεν είναι τυχαίο πως
ο φόβος του απλού μέσου πολίτη
για τα εμβόλια έγινε, μόλις σε έναν
μήνα, φόβος πολέμου με τους απο-
λογητές της ρωσικής εισβολής να
είναι συνήθως και υπέρμαχοι εναν-
τίον των εμβολίων αλλά και θαυ-
μαστές του Πούτιν, ως ηγέτη

� Η εργαλειοποίηση του προ-
σφυγικού: O πόλεμος στην Ουκρα-
νία δημιουργεί μια νέα προσφυγική
κρίση στην Ε.Ε. η δημόσια συζή-
τηση της οποίας έχει ήδη διχάσει
τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις
και κοινωνία των πολιτών. Η κρίση
του 2015/16 δημιουργήθηκε ωστό-
σο σε μεγάλο βαθμό, όταν η Ρωσία
βομβάρδισε το Χαλέπι μετά την
επέμβασή της στο Συριακό. Η δη-
μιουργία μιας σύγκρισης μεταξύ
του λευκού Ουκρανού χριστιανού
πρόσφυγα και του μουσουλμάνου,
αραβικής καταγωγής, μεταφέρει
ένα debateπου βολεύει το αφήγημα
της Ρωσίας του Πούτιν στην καρδιά
της Ευρώπης. Αλήθεια, πόσους

πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή
έχει δεχθεί μετά το 2011 η Ρωσία;
Ερώτημα που συχνά δεν κυριαρχεί
ούτε στα επιχειρήματα των ανθρώ-
πων που βλέπουν το προσφυγικό
ανθρωπιστικά αλλά ούτε και στις
ακραίες, αντιμεταναστευτικές φω-
νές εντός των ευρωπαϊκών κοινω-
νιών.

Το whataboutism δυστυχώς
στην τρέχουσα κρίση με τον πόλεμο
της Ουκρανίας δείχνει ξανά τα δόν-
τια του και στον κυπριακό δημόσιο
διάλογο με την αντιπαράθεση να
γίνεται περισσότερο ένα πεδίο
εσφαλμένων συμπερασμάτων έναν-
τι μιας πραγματικής κατανόησης
των εξελίξεων και των τεράστιων
γεωπολιτικών μετακινήσεων που
δημιουργεί ένας πρωτοφανής πό-
λεμος σαν αυτόν που βιώνουμε.
Έρχεται όμως και να υπενθυμίσει
και κάτι άλλο: Πως απέναντι στη
ρωσική, συστηματική, προσπάθεια
παραπληροφόρησης (ή ενίοτε της
Δύσης) η καλύτερη άμυνα, πέραν
της τεχνολογίας, αποτελεί το fact
checking, ο έλεγχος των γεγονότων
με ανοικτό πνεύμα και η δημοσί-
ευση της αλήθειας. Όχι η περιχα-
ράκωση στη λογοκρισία ή σε επι-
χειρήματα ιστορικού αντι-ρωσισμού
ή αντι-αμερικανισμού στη βάση
των ιδεολογικών αγκυλώσεων. Γιατί
η παραπληροφόρηση δεν αφορά
μόνο σε διεθνή κοσμοϊστορικά γε-
γονότα αλλά πρωτίστως στο πως
οι ίδιοι, στις κοινωνίες μας, συζη-
τούμε δημοσίως και πώς χειριζό-
μαστε την επικοινωνία και τον ορθό
λόγο στο πως διαφωνούμε ή συν-
θέτουμε σε καθημερινό επίπεδο.
Λιγότερη προπαγάνδα, ποιοτικό-
τερη πληροφόρηση και ευκολότε-
ρος εντοπισμός του ψεύδους από
το γεγονός στην Κύπρο, σημαίνει
περισσότερη και ποιοτικότερη δη-
μοκρατία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν
από τους εαυτούς μας.

Η παραπληροφόρηση εν καιρώ πολέμου 
Πώς ενισχύθηκαν και πάλι τα fake news μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – Ποια είναι τα κυρίαρχα πέντε αφηγήματα

Στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα,
το ιδεολογικό πλαίσιο πρόσληψης
των αφηγημάτων παραπληροφό-
ρησης κυριαρχεί στα επιχειρήματα
των απολογητών της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία όπου πα-
ρατηρείται το παράδοξο της ιδε-
ολογικής ταύτισης μεταξύ υπο-
στηρικτών της Αριστεράς ή του...
Τραμπ, συνωμοσιολόγων κι εκ-
προσώπων της πιο συντηρητικής
ή (άκρας) Δεξιάς με έναν πολιτικό
σαν τον Πούτιν. Τόσο η ιστορική
εμπειρία στον ελληνόφωνο χώρο
όσο και η προσήλωση στον κυ-
πριακό συντηρητισμό δημιουρ-
γούν προσλήψεις προς την ίδια
κατεύθυνση όσο αντιφατική κι αν
είναι η ιδεολογική τους αφετηρία.
Φυσικά, το κυρίαρχο επιχείρημα
παραμένει η επεμβατική εξωτερική
πολιτική της Δύσης στη Μέση
Ανατολή ή η συμμετοχή του ΝΑΤΟ
σε βομβαρδισμούς, όπως στη Γι-
ουγκοσλαβία το 1999. Ωστόσο,
αυτό δεν αναιρεί, ούτε αιτιολογεί
την τήρηση ίσων αποστάσεων
στοιχειοθετώντας μάλιστα τον
ορισμό του whataboutism –ως
επιχειρηματολογία αποπροσανα-
τολισμού στη λογική της μομφής,
στην αντίθετη άποψη, για υπο-
κρισία (σ.σ. το λατινικό Tu quoque,
δηλαδή «κι εσύ επίσης»). Ένα με-
γάλο μέρος επίσης της γνωστικής
ασυμφωνίας στην Κύπρο προέρ-
χεται αναπόφευκτα από την εμ-
πειρία της τουρκικής εισβολής το
1974 και του τεράστιου τραύματος
που έχει αφήσει διαχρονικά:

� Ως προς την ευθύνη του ποιος
την προκάλεσε (η Δύση, η Χούντα,
ο Μακάριος, η Τουρκία, οι Τουρ-
κοκύπριοι, η απεμπόληση της
Ένωσης ως ιδέας, κ.ο.κ.) που απο-
τελεί πάντα ένα πεδίο ιδεολογικής

αντιπαράθεσης παρά ψύχραιμης
ιστορικής αποτίμησης του τι, πραγ-
ματικά, συνέβη στην Κύπρο –και
κυριότερα αυτοκριτικής και για
λάθη ή παραλείψεις της ε/κ ηγεσίας
και κοινότητας.

� Ως προς την πρόσληψη όλων
των διεθνών εξελίξεων μέσα από
το πρίσμα της ομφαλοσκόπησης
στο Κυπριακό. Πεδίο στο οποίο
εγείρονται οι συζητήσεις για τις
κυρώσεις στην Τουρκία Vs της κυ-
ρώσεις στη Ρωσία κάθε φορά που

η κρίση Δύσης -Ρωσίας και η επι-
θετικότητα της δεύτερης δοκιμάζει
το διεθνές σύστημα ή κάθε φορά
που αναλύεται ο αναθεωρητισμός
της Τουρκίας υπό το βάρος των
τετελεσμένων της Τουρκίας στο
Κυπριακό ως προς την κατοχή ή
τα τελευταία χρόνια (έκνομες γε-
ωτρήσεις, Βαρώσι, κ.λπ.)

� Ως προς την κατανόηση, ιστο-
ρικά, διεθνοπολιτικά και ιδεολογικά
της αυτοκρατορικής Ρωσίας, της
Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας
μετά το 1991 σε σχέση με την ανα-
τολική Μεσόγειο αλλά και με την
ίδια την Κύπρο και τον ρόλο της
στο Κυπριακό, καθώς και το απο-
τύπωμα των διμερών σχέσεων τις
τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση
στην οικονομία.

Η περίπτωση της Κύπρου
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Eνα μεγάλο μέρος 
της γνωστικής ασυμ-
φωνίας στην Κύπρο
προέρχεται αναπόφευ-
κτα από την εμπειρία
της τουρκικής 
εισβολής του 1974.
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Τα κυρίαρχα αφηγήματα
που προκύπτουν 
στον δημόσιο λόγο 
φωτογραφίζουν 
τη Ρωσία του Πούτιν
έναντι της Δύσης και 
του Κιέβου ως προς τις
εκστρατείες παραπλη-
ροφόρησης και διασπο-
ράς ψευδών ειδήσεων.

Κίεβο και Μόσχα επιδίδονται σε πληροφοριακούς πολέμους για τη σύγκρουση, με τη δεύτερη να διαμορφώνει τα κυρίαρχα αφηγήματα.
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ΑΡΘΡΟ /  Του ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

Πόλεμος και Σύνταγμα
«Η κυριαρχία του έθνους μας
πρέπει να είναι απεριόριστη»

ΒΛ. ΠΟΥΤΙΝ, 15/1/2020
[Αναγγέλλοντας την αναθεώρηση του

ρωσικού Συντάγματος]

Μ ε το σημερινό σημείωμά
μου θέλω να δείξω γιατί η
απρόκλητη εισβολή της Ρω-

σίας στην Ουκρανία συνδέεται με
το Σύνταγμά της. Και γιατί οι βάρ-
βαρες επιθέσεις στη Μαριούπολη,
το Κίεβο και τις άλλες μαρτυρικές
ουκρανικές πόλεις δεν θα είχαν δια-
ταχθεί τόσο αβασάνιστα από τον
Πούτιν αν η Ρωσία είχε ένα Σύνταγμα
ισορροπημένο, με κατοχύρωση της
διάκρισης των εξουσιών, με θεσμικά
αντίβαρα και με αναγνώριση του
κράτους δικαίου.

Στις μέρες μας, οι πιο έγκριτοι
ιστορικοί συμφωνούν ότι, για πρώτη
φορά στην Ιστορία του ανθρώπινου
γένους, οι πόλεμοι είναι τόσο σπάνιοι.
Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα, σε
όλα τα μήκη και πλάτη, δεν κατα-

δίκαζε τόσο «κάθετα» όσο σήμερα
τον πόλεμο και την προσφυγή στη
βία για την επίλυση των διαφορών,
τόσο μεταξύ των κρατών όσο και
στο εσωτερικό των επί μέρους χω-
ρών. Στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης, οι λαοί απεχθάνονται τους
πολέμους και αποδοκιμάζουν όσους
ηγέτες χρησιμοποιούν τις ένοπλες
δυνάμεις των χωρών τους για λόγους
άλλους εκτός από την άμυνα της
πατρίδας τους, όταν αυτή πραγμα-
τικά απειλείται. Ποτέ άλλοτε οι πό-
λεμοι, διακρατικοί και εμφύλιοι, δεν
ταυτίζονταν από τους λαούς με το
απόλυτο «κακό», το οποίο θα πρέπει
πάση θυσία να εξοβελίζεται. Κον-
τολογίς, οι άδικοι πόλεμοι –και ειδικά
οι επιθετικοί– θεωρούνται σήμερα
σχεδόν παντού παράνομοι, όποιοι
και αν είναι οι λόγοι που επικαλούνται
οι εμπνευστές τους για να τους δι-
καιολογήσουν. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες πιστεύω ότι πόλεμοι όπως
αυτός που διεξάγεται σήμερα στην
Ουκρανία δεν θα μπορούσαν να διε-

ξαχθούν απρόσκοπτα από ηγέτες
οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι
να λογοδοτήσουν, ούτε λογοδοτούν
για τις πράξεις και τις παραλείψεις
τους. Και με το ρήμα «λογοδοτούν»
εννοώ κάτι πολύ απλό: ότι νομικά
οφείλουν να εξηγήσουν γιατί ενήρ-
γησαν όπως ενήργησαν σε ένα αν-
τιπροσωπευτικό σώμα, μια Βουλή,
ελεύθερα και ανόθευτα εκλεγμένη,
η οποία έχει νομικά τη δυνατότητα
να τους ανακαλέσει.

Ετσι, δεν θεωρώ διόλου τυχαίο
ότι ο Πούτιν το 2020 και ο Λουκα-
σένκο μόλις προ μηνός αναθεώρη-
σαν το Σύνταγμα των χωρών τους
για να προβλέψουν για τους εαυτούς
τους όχι απλή, αλλά ισόβια ασυλία,
δηλαδή ακαταδίωκτο για όσο ζουν!
Με άλλα λόγια, στην εποχή μας, άδι-
κοι πόλεμοι διεξάγονται μόνον από
ηγέτες που περιφρονούν τους λαούς
τους, από ηγέτες που αναζητούν
νομιμοποίηση όχι μέσω εκλογών,
αλλά «συνομιλώντας με την Ιστορία».
Συντάγματα σαν το ρωσικό, τα οποία

στο πεδίο της άμυνας, της ασφάλειας
και της εξωτερικής πολιτικής ανα-
γνωρίζουν ανέλεγκτη εξουσία στον
αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας
–τέτοιο, θυμίζω, ήταν το παπαδο-
πουλικό του 1973 και το τουρκικό
σήμερα–, θα έλεγε κανείς ότι δεν
του επιτρέπουν απλώς, αλλά τον
εξωθούν να καταχραστεί τις εξουσίες
του. Δεν φτάνω να υποστηρίξω ότι
θα πρέπει οπωσδήποτε τον πόλεμο
να τον κηρύσσει το Κοινοβούλιο,
όπως προβλέπει το αμερικανικό Σύν-
ταγμα· διατείνομαι απλώς ότι για τη
λήψη μιας τόσο σημαντικής από-
φασης η εκτελεστική εξουσία πρέπει
να λογοδοτεί.

Πέρα από τη λογοδοσία της εκτε-
λεστικής εξουσίας, πιστεύω ότι αλάν-
θαστο κριτήριο για να κρίνει κανείς
αν ένα Σύνταγμα εξωθεί αυταρχικούς
ηγέτες σε άδικο πόλεμο είναι το αν
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για
την ανάδειξη του νομοθετικού σώ-
ματος με ελεύθερες και ανόθευτες
εκλογές. Εθνοσυνελεύσεις που δεν

αντικατοπτρίζουν τη βούληση του
λαού δεν μπορούν να ισοσταθμίσουν
την υπεροχή της εκτελεστικής εξου-
σίας. Λειτουργούν, τουναντίον, ως
«επικυρωτές» των αποφάσεων της
τελευταίας και, στην πράξη, καλύ-
πτουν τις αυθαιρεσίες της.

Δίχως άλλο, τα δύο κριτήρια που
προτείνω, δηλαδή η λογοδοσία της
εκτελεστικής εξουσίας και η εντι-
μότητα των εκλογικών διαδικασιών,
δεν αρκούν από μόνα τους για τον
χαρακτηρισμό μιας χώρας ως αυ-
θεντικής δημοκρατίας. Αποτελούν
ωστόσο σπουδαίες ενδείξεις για την
ποιότητα των υπόλοιπων θεσμών
της, όπως για παράδειγμα η δικαιο-
σύνη, η ανεξαρτησία της οποίας
είναι η σπουδαιότερη εγγύηση του
κράτους δικαίου.

Δεν φιλοδοξώ να δείξω εδώ ποι-
ους σκοπούς πρέπει να υπηρετούν
στις μέρες μας τα Συντάγματα. Θέ-
λησα απλώς να προτείνω δύο χει-
ροπιαστά εργαλεία, δύο κριτήρια,
τα οποία, πίσω από τις πανηγυρικές

διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια
που χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα
Συντάγματα, βοηθούν να αντιλη-
φθούμε την ουσία της δημοκρατικής
διακυβέρνησης. Και τούτο χωρίς να
παρασυρόμαστε από τα ωραία λόγια
και τις ανέξοδες διακηρύξεις που
χρησιμοποιούν όλα τα Συντάγματα
στις μέρες μας, αλλά με όρους, όπως
θα έλεγε ο Τζουζέπε Σαρτόρι, συν-
ταγματικής μηχανικής. Για να θυ-
μίσω εδώ μιαν εμβληματική φράση
του Καρλ Πόπερ (1945), το ζήτημα
είναι «να καταστρώνουμε τους πο-
λιτικούς θεσμούς έτσι ώστε να εμ-
ποδίζονται κακοί ή ανίκανοι ηγέτες
να κάνουν υπέρμετρο κακό».

Συμπερασματικά: ο πόλεμος της
Ουκρανίας δείχνει, όπως πιστεύω,
ότι τα εργαλεία του Συνταγματικού
Δικαίου, αν είναι αποτελεσματικά
διαρθρωμένα, μπορούν να αποτρέ-
ψουν ακόμη και τον πόλεμο.

Ο κ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος είναι ομότιμος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η ολοκλήρωση των αλλαγών στην
τοπική αυτοδιοίκηση υπό άλλες πε-
ριστάσεις θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει μια δυναμική, η οποία θα
επιδρούσε θετικά και σε άλλες εκ-
κρεμότητες που υπάρχουν ενώπιον
της Βουλής και αφορούν εξίσου ση-
μαντικές προσπάθειες, εφάμιλλες
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια
τέτοια εκκρεμότητα αφορά την δι-
καιοσύνη, η εικόνα της οποίας τα
τελευταία χρόνια περιγράφεται με
τα πλέον μελανά χρώματα, εντός
και εκτός Κύπρου. Εκθέσεις διεθνών
οργανισμών, αλλά και εμπειρογνω-
μόνων, συνεχίζουν να εκθέτουν
την Κύπρο και το δικαστικό της σύ-
στημα, εν μέσω μάλιστα ισχυρών
αντιστάσεων για τις προωθούμενες
αλλαγές σε βαθμό μάλιστα που να

εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες
για κατάρρευση του δικαστικού συ-
στήματος. Εν αντιθέσει με την το-
πική αυτοδιοίκηση όπου τα κόμ-
ματα, η κυβέρνηση αλλά και οι το-
πικές κοινωνίες εστίασαν στη με-
γάλη εικόνα, πετυχαίνοντας να πα-
ραμερίσουν τοπικιστικές νοοτροπίες
και αντιλήψεις δεν συμβαίνει το
ίδιο με τις προσπάθειες εκσυγχρο-
νισμού της δικαιοσύνης. Τα κυβερ-
νητικά νομοσχέδια τα οποία πραγ-
ματοποιούν βαθιές τομές στη λει-
τουργία των δικαστηρίων και την
απονομή δικαιοσύνης, σχοινοβα-
τούν μεταξύ υπουργείου Δικαιοσύ-
νης και Βουλής από το 2019. Οι προ-
σπάθειες τριών υπουργών, Ιωνά
Νικολάου, Γιώργου Σαββίδη και

Έμιλυς Γιολίτη, να ξεκολλήσει και
να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση
απέβησαν άκαρπες. Η στασιμότητα
που παρατηρείται, κατά πολλούς,
εξανεμίζει τις όποιες ελπίδες για
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης
πριν από τις προεδρικές του 2023.
Μια εξέλιξη καταστροφική όπως
υποστηρίζουν επαγγελματικές ομά-
δες, αλλά και απλοί πολίτες, οι οποίοι
φθάνουν στο σημείο να συνασπι-
στούν προκειμένου να κάμψουν
τις αντιστάσεις που εκδηλώνονται
για ματαίωση της μεταρρύθμισης
ή επιφανειακών αλλαγών.

Πιέσεις πολιτών
Πέρα από τον Παγκύπριο Δικη-

γορικό Σύλλογο που τελευταία προ-

ειδοποίησε για κατάρρευση της δι-
καιοσύνης, εάν δεν ολοκληρωθούν
τάχιστα οι μεταρρυθμιστικές προ-
σπάθειες, το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται μια έντονη κινητι-
κότητα και σε κοινωνικό επίπεδο
για επιτάχυνση των αλλαγών. Μια
τέτοια προσπάθεια καταβάλλεται
από τον Σύνδεσμο για Επιτάχυνση
Απονομής Δικαιοσύνης (ΣΕΑΔ), ο
οποίος υφίσταται από το 2018 και
απαρτίζεται από ενεργούς πολίτες
διαφόρων επαγγελματικών ομάδων.
Ο Μιχάλης Σαρρής υπουργός Οι-
κονομικών για πολλά χρόνια λαμ-
βάνει μέρος στην προσπάθεια προ-
κειμένου η Βουλή να ολοκληρώσει
τις αλλαγές στο δικαστικόσύστημα.
Ο κ. Σαρρής μίλησε στην «Κ», θέ-

τοντας τον βασικό στόχο του συν-
δέσμου υπό το πρίσμα «Δικαιοσύνη
που καθυστερεί είναι Δικαιοσύνη
που δεν αποδίδεται». Ο ΣΕΑΔ κατά
τον κ. Σαρρή θεωρεί πως η μεταρ-
ρύθμιση της Δικαιοσύνης έχει πε-
ριπέσει σε αδράνεια με ορατό τον
κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος της θητείας της παρούσας
κυβέρνησης.

Η εικόνα της Κύπρου
Ο κ. Σαρρής ένεκα και της πο-

λύχρονης παρουσίας του στο τιμόνι
του υπουργείου Οικονομικών προ-
τάσσει τον αρνητικό αντίκτυπο
στην οικονομία, τις επενδύσεις και
το κράτος δικαίου. Υπενθυμίζοντας
πως οι αλλαγές αποτελούν μνημο-

νιακή υποχρέωση της Κύπρου αλλά
και προϋπόθεση για άντληση οι-
κονομικών πόρων από Ε.Ε., βάζει
στο τραπέζι την εθνική, όπως χα-
ρακτηρίζει, υποχρέωση όλων να
παραμερίσουν τις επιμέρους δια-
φορές τους και να τερματίσουν την
απαράδεκτη εικόνα με τις χιλιάδες
καθυστερημένες υποθέσεις ενώπιον
των δικαστηρίων από το 2013 και
μετά.

«Πρέπει να δούμε το κοινό συμ-
φέρον και δεν πρέπει να χάσουμε
το 2022 και να μην γίνει τίποτα»
τονίζει ο κ. Σαρρής. Ο Σύνδεσμος
εκφράζει φόβους πως εάν δεν γίνει
κάτι άμεσα η μεταρρύθμιση θα
σκαλώσει στα γρανάζια της προ-
εκλογικής περιόδου με τα κόμματα

να είναι ευάλωτα σε πιέσεις επαγ-
γελματικών ομάδων που αντιδρούν
στις προτεινόμενες αλλαγές. «Η
πίεση η δική μας είναι προς τα
κόμματα τα οποία θα πρέπει να
αφήσουν κατά μέρος τις πιέσεις
από ειδικά συμφέροντα και να
πρυτανεύσει το συμφέρον του πο-
λίτη». Ο Σύνδεσμος θεωρεί άμεσης
προτεραιότητας την επίλυση του
προβλήματος με τις καθυστερη-
μένες υποθέσεις, πέραν των 12.000
κατά τις δικές του εκτιμήσεις, αλ-
λαγή του πλαισίου των εφέσεων,
καθώς και την ολοκλήρωση εκδί-
κασης των υποθέσεων με τερμα-
τισμό της πρακτικής των μακρο-
χρόνων διακοπών στην ακρόαση
των υποθέσεων.

Πιέσεις για ολοκλήρωση νέας δικαιοσύνης
Έντονες ανησυχίες οργανώσεων και φορέων η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος να παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες

������

Ο Μιχάλης Σαρρής επι-
καλείται διεθνείς εκθέσεις
ανταγωνιστικότητας για
την Κύπρο, οι οποίες δια-
πιστώνουν ως αρνητι-
κούς παράγοντες τη Δι-
καιοσύνη, τη δυσλειτουρ-
γία του κράτους, τη δια-
φθορά και την παιδεία.

Τα ειδικά συμφέροντα 
Τα ειδικά συμφέροντα στα οποία ανα-
φέρθηκε ο κ. Σαρρής εντοπίζονται κυ-
ρίως προς την πλευρά μερίδας δικηγο-
ρικών γραφείων, αλλά και σε διαφωνίες
εντός του δικαστικού συστήματος. Το
παζλ συμπληρώνουν τα κόμματα κάποια
από τα οποία φαίνεται να διαφωνούν με
τις προτεινόμενες αλλαγές. Αποτέλε-
σμα της κωλυσιεργίας που παρατηρείται
είναι η Κύπρος να βρίσκεται διαρκώς
στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών,
όπως η επιτροπή GRECO του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης, με δυσμενείς αναφο-
ρές στις ετήσιες αξιολογήσεις. Το έργο
που έχει επιτελεσθεί στην ετοιμασία
του πακέτου νομοσχεδίων βρίσκεται σε
προχωρημένο στάδιο από το 2019 και
επί υπουργίας Ιωνά Νικολάου Τα νομο-
σχέδια προβλέπουν τον διαχωρισμό του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, τη λειτουργία
Συνταγματικού Δικαστηρίου, τη διεύ-
ρυνση του Ανώτατου Δικαστικού Συμ-
βουλίου, τη δημιουργία Δευτεροβάθμι-
ου Δικαστικού Συμβουλίου που θα ασκεί
ακυρωτικό έλεγχο επί των αποφάσεων
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου,
τη δημιουργία νέου Εφετείου και τη δη-
μιουργία Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμ-
βουλίου. Τα κόμματα συγκλίνουν όπως
συνεχιστεί η συζήτηση στα θέματα που
καταγράφονται διαφωνίες και τα υπό-
λοιπα, στα οποία έχει επέλθει συμφω-
νία, να προωθηθούν προς ψήφιση. Ως άμεσης προτεραιότητας θεωρείται η εκδίκαση χιλιάδων καθυστερημένων υποθέσεων, η αλλαγή του πλαισίου των εφέσεων και ο τερματισμός

των μακροχρόνιων ακροάσεων με συχνές διακοπές.



Κατεβάστε την εφαρμογή της
Καθημερινής Κύπρου στο κινητό σας

Μείνετε ενημερωμένοι!

H No1 
ενημερωτική
εφαρμογή
στην Κύπρο



8 �     Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αν το 2003, ο Τάσσος Παπαδόπου-
λος κατάφερε να εκλεγεί πανηγυ-
ρικά από την πρώτη Κυριακή αυτό
δεν οφειλόταν αποκλειστικά στη
διάσπαση του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού με τις παράλληλες υπο-
ψηφιότητες των Κληρίδη και Μαρ-
κίδη. Είχε στηθεί από νωρίς ένα
αρραγές μέτωπο στην αντιπολί-
τευση, με συμμαχίες εντός της Βου-
λής, συνεργασίες για την εκλογή
δημάρχων στους μεγάλους δήμους,
ενώ η εκλογή του Δημήτρη Χρι-
στόφια στην προεδρία της Βουλής
υπήρξε καταλυτική στο να οδηγη-
θούν τα τρία κόμματα συσπειρω-
μένα στις προεδρικές εκλογές. Αν
λοιπόν τότε ΑΚΕΛ - ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ
κατάφεραν να παραμερίσουν τις
διαφωνίες του παρελθόντος, για
ποιο λόγο σήμερα παρουσιάζονται
ως μια διαλυμένη παρέλαση; Οι λό-
γοι σίγουρα ποικίλουν. Άλλη η κυ-
πριακή κοινωνία του 2003, άλλη η
σημερινή, άλλοι οι δεσμοί ψηφο-
φόρων με τα κόμματα και σίγουρα
άλλα τα διακυβεύματα. Το βασικό

όμως είναι πως τότε τα κόμματα
είχαν αντιληφθεί ότι ο μόνος δρόμος
για την εξουσία περνούσε μέσα
από το κτίσιμο ενός δυνατού αν-
τιπολιτευτικού μπλοκ. Ένα μπλοκ
που κτίστηκε προσεκτικά, προϋπέ-
θετε σίγουρα υπερβάσεις και είχε
ως κύριο στόχο την αλλαγή της
εξουσίας. Σήμερα τα κόμματα της
αντιπολίτευσης έχουν επαναλάβει
πολλές φορές το σύνθημα της αλ-
λαγής, όμως το πόσο το εννοούν
αμφισβητείται από πολλούς. Η ήττα
έφερε εσωστρέφεια στα δύο κόμ-
ματα, η σύσταση μετώπου άργησε
πολύ, το μπάχαλο στη διαδικασία
εκλογής προέδρου της Βουλής ενί-
σχυσε την καχυποψία, ενώ η από-
φαση για αναβολή των δημοτικών
εκλογών τείνει να καταστεί κατα-
στροφική για το εσωτερικό των
δύο κομμάτων. Οι μέχρι τώρα κι-
νήσεις, τα ονόματα που δίνουν,
παίρνουν και καίγονται καταδει-
κνύουν τις δυσκολίες, τις διαφωνίες
και το ενδεχόμενο ναυάγιο να βρί-
σκεται προ των πυλών.

Ενας πρόεδρος υπό ομηρία 
«Το ΔΗΚΟ έχει εναλλακτική, αν

ναυαγήσει η συνεργασία με το
ΑΚΕΛ», λένε στελέχη, δείχνοντας
προς την υποψηφιότητα Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Μία υποψηφιότητα
που όπως σημειώνουν θα βοηθήσει:  

• Στη συνοχή του κόμματος.
• Στο να κρυφτούν πίσω από

την υποψηφιότητά του τα κου-
τσουρεμένα ποσοστά του κόμματος
και

• στην πολύ πιθανή νίκη.
Κομματική συνοχή, καθώς όπως

είχε αποκαλύψει η «Κ» μία σειρά
στελεχών έχει ήδη εκφράσει δη-
μοσίως την ανάγκη στήριξης του
Νίκου Χριστοδουλίδη. Κάποιοι εξ
αυτών βρίσκονται σε συχνή ή ακό-
μα και καθημερινή επικοινωνία
μαζί του. Τον στηρίζουν ανεπίσημα
το οργανωτικό του ΔΗΚΟ, οι βου-
λευτές, Σενέκκης, Κουλίας, Μυλω-
νάς, Σαββίδης, όμως το πιο ενδια-
φέρον είναι η σχέση που έχει ήδη

κτίσει με τον στενό συνεργάτη του
Νικόλα Παπαδόπουλου και γ.γ. του
ΔΗΚΟ Άθω Αντωνιάδη. Όπως υπο-
στηρίζουν, ο Νίκος Χριστοδουλίδης
είναι πλήρως αποδεκτός στο ΔΗ-
ΚΟϊκό ακροατήριο και αυτό επιβε-
βαιώνεται άλλωστε από τη δημο-
σκόπηση της «Κ» που δημοσιοποι-
ήθηκε την περασμένη Κυριακή.
Με αυτό τον τρόπο όπως λένε θα
αποφευχθούν και οι ανταρσίες στε-
λεχών που βρίσκονται με το ένα
πόδι εκτός –όπως η περίπτωση Μυ-
λωνά– αλλά και η πιθανότητα μιας
ακόμη ήττας.

Πόσο όμως λογικό είναι στελέχη
να μιλούν απευθείας με υποψήφιο
για την προεδρία, ο οποίος δηλώνει
συναγερμικός, την ίδια στιγμή που
ο πρόεδρος του κόμματος επιχειρεί
να καταλήξει σε κοινή υποψηφιό-
τητα με την αντιπολίτευση; Αυτή
η παραφωνία εντός ΔΗΚΟ, που για

πολλούς θεωρείται και το εκβιαστικό
χαρτί, στέλνει παράλληλα στο ΑΚΕΛ
το μήνυμα πως δεν είναι αξιόπιστος
συνομιλητής. Καταδεικνύει και τη
δυσκολία του Νικόλα Παπαδόπου-
λου, καθώς δεν έχει ακριβώς το πά-
νω χέρι στην υπόθεση, αλλά τείνει
να συρθεί στην υποψηφιότητα του
τέως υπουργού Εξωτερικών.

Και λέμε να συρθεί δεδομένου
ότι ο ίδιος δεν είναι ένθερμος υπο-
στηρικτής του, καθώς η παρουσία
του στο πολιτικό σκηνικό ενδέχεται
να διεμβολίσει και το κόμμα του,
αλλά και να τον καταστήσει ηγέτη
του ενδιάμεσου χώρου, που πάντα
επεδίωκε να γίνει ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος. Ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης έχει άλλωστε πολύ υψηλά
ποσοστά αποδοχής σε όλα τα κόμ-
ματα του χώρου και αυτό δημιουρ-
γεί νέα δεδομένα. Η εκτίμηση του
στενού περιβάλλοντος του Νικόλα
είναι πως το ΔΗΚΟ μπορεί να σωθεί
την επομένη των εκλογών, αλλά
θα έχει ζητήματα επιβίωσης μα-
κροπρόθεσμα. Το ίδιο θα ισχύσει
και προσωπικά για το μέλλον του
Νικόλα Παπαδόπουλου, αν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης εκλεγεί με τη στή-
ριξή του.

Σε ένα περιβάλλον που πλέον
δεν ελέγχει ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος, λόγω των συνεχόμενων ηττών,
των κακών οικονομικών του κόμ-
ματος αλλά και των διαφορετικών
προσωπικών ατζεντών, έθεσε το
χαρτί της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.
Η ίδια άλλωστε πίεσε ιδιαίτερα το
τελευταίο διάστημα να μπει στο
τραπέζι το όνομά της, ενώ είχε εκ-
φράσει και τη δυσαρέσκειά της
όταν δεν προτάθηκε από το κόμμα
της για την προεδρία της Βουλής.
Για τον Νικόλα Παπαδόπουλο ήταν
μία επιλογή που θα μπορούσε να
οδηγήσει στη συνοχή του κόμμα-
τος, καθώς το δικό του όνομα και
λιγότερο αυτό της Χριστιάνας Ερω-
τοκρίτου θα μπορούσε να κρατήσει

στελέχη κοντά. Οι διαφωνίες φά-
νηκαν εντός της Γραμματείας, όταν
αποκάλυψε η «Κ» την είδηση και
κάποιοι εξέφρασαν έντονο προ-
βληματισμό κατά πόσο είναι εκλέ-
ξιμη.  

Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, επα-
νέρχεται πλέον η ιδέα του Νικόλα
Παπαδόπουλου ως το τελευταίο
χαρτί για μία κοινή υποψηφιότητα
της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος
του ΔΗΚΟ αντιλαμβάνεται τη δυ-
σκολία του ΑΚΕΛ, ωστόσο οι εκτι-
μήσεις που τίθενται από το περι-
βάλλον του είναι ότι μόνο ο ίδιος
περνά στον β΄ γύρο. Και αν δεν συ-
σπειρώσει πλήρως το ΑΚΕΛ από
τον πρώτο γύρο θα το κάνει όπως
λένε στον δεύτερο μπροστά σε μία
πιθανή υποψηφιότητα Αβέρωφ Νε-
οφύτου. Σε αυτό το πλαίσιο έχει
κληθεί και ο Μαρίνος Σιζόπουλος,
ο οποίος στο παρασκήνιο έχει πει
πως στηρίζει την υποψηφιότητα
Νικόλα, όχι όμως και της Χριστιά-
νας, να ξεκαθαρίσει και δημοσίως
τη θέση του ούτως ώστε να επα-
νεξετάσει το θέμα το ΑΚΕΛ. Το
πόσο θα το κάνει τελικώς είναι ακό-
μα ανοικτό καθώς πολλά λέγονται
για τη σχέση που έχει κτίσει με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου.  

Χωρίς ελπίδα και σχέδιο β΄ 
Τη θέση πως το ΑΚΕΛ έχει εναλ-

λακτική, αν τελικά δεν καρποφο-
ρήσει η προσπάθεια με την αντι-
πολίτευση, εξέφρασε σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο Στέφανος Στεφάνου.
Η αλήθεια βεβαίως είναι πως οι επι-
λογές όχι μόνο είναι περιορισμένες
για το κόμμα, αλλά στην ουσία βρί-
σκεται σε αδιέξοδο. 

Ο Στέφανος Στεφάνου υπήρξε
από την αρχή συναινετικός με τον
Νικόλα Παπαδόπουλο, όταν δεν
τον απέκλεισε αμέσως από το τρα-
πέζι των συζητήσεων, ωστόσο η
δημόσια παρέμβασή του την επο-
μένη της Κεντρικής Επιτροπής ότι

εξαιρείται ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ,
σε συνδυασμό με τα λανθασμένα
δημοσιεύματα, ότι κλείδωσε στην
ίδια συνεδρία η υποψηφιότητα
Παμπορίδη, προκάλεσε ρήγμα στις
σχέσεις των δύο κομμάτων. Ο Στέ-
φανος Στεφάνου, όπως είχε απο-
καλύψει η «Κ», ξεκαθάρισε στον
ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο πόσο δύσκολο
είναι να περάσει από τη βάση του,
καθώς όσα ακούγονται στις κομ-
ματικές ομάδες βάσης δεν είναι κο-
λακευτικά για τον ίδιο. 

Βεβαίως ούτε η περίπτωση της
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου αντιμε-
τωπίστηκε με θέρμη στον σκληρό

πυρήνα, καθώς δεν θεωρείται επι-
λογή νίκης. Καθόλου τυχαία η ανα-
φορά Στεφάνου στην «Κ» περί πα-
ράδοξου, να αποκλείονται οι αρ-
χηγοί και να περιλαμβάνονται ηγε-
τικά στελέχη. Στο πολιτικό γραφείο
της προηγούμενης βδομάδας είχε
συζητηθεί κατά κόρον το ενδεχό-
μενο Ερωτοκρίτου και το πώς θα
μπορούσε το ΑΚΕΛ να διαφύγει,
χωρίς να κηρύξει αδιέξοδο. Η ελπίδα
για το ΑΚΕΛ θα ήταν μία υποψη-
φιότητα όπως αυτή του Μάρκου
Κυπριανού, ο οποίος ωστόσο δεν
επιθυμεί επί του παρόντος να επι-
στρέψει στη μάχιμη πολιτική. Πρό-
σωπο το οποίο προτάθηκε από τρί-
τους ήταν ο Χρίστος Πατσαλίδης.
Ο κ. Πατσαλίδης απορρίφθηκε από
τα συλλογικά όργανα του ΑΚΕΛ,
καθώς δεν έχει και την καλύτερη
σχέση με την υφιστάμενη ηγεσία
του ΔΗΚΟ, λόγω των δημόσιων
επικρίσεων αλλά και της πιθανής
αποχώρησής του και σύμπλευσης
με τη ΔΗΠΑ. 

Στο Πολιτικό Γραφείο πάντως
τέθηκε το ζήτημα της επόμενης
μέρας και η απουσία εναλλακτικών,
με ΑΚΕΛικά στελέχη να σημειώνουν
την ανάγκη συνεργασίας με το ΔΗ-
ΚΟ, έστω και αν αυτό συνεπάγεται
με τη Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Ήδη
πάντως ο Στέφανος Στεφάνου έχει
καταθέσει επισήμως τα ονόματα
των Μαρκουλλή, Χριστοφίδη και
Αχιλλέα Δημητριάδη. Αυτά τα ονό-
ματα θεωρούνται ως επιλογές ασφα-
λείας για το ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα σε ό,τι
έχει να κάνει με τη συνοχή του
κόμματος. Από την άλλη στο ΔΗΚΟ
έχουν απορρίψει και τις τρεις επι-
λογές. Αν λοιπόν ναυαγήσει η συ-
νεργασία, στο ΑΚΕΛ βλέπουν ως
πιθανή μία υποψηφιότητα εκ των
τριών, με τη συνεργασία κοινωνι-
κών ομάδων και ίσως των Οικολό-
γων. Ήδη ο Τάσος Χριστοφίδης
είχε προταθεί και είχε συζητήσει
αυτό το ενδεχόμενο με τον Άντρο
Κυπριανού πριν από τις βουλευτικές
εκλογές. Ο σοβαρός προβληματι-
σμός βεβαίως εντός του ΑΚΕΛ είναι
η μη αναγνωρισιμότητά του από
τον κόσμο και η δυσκολία του να
γίνει γνωστός μέσα στους λίγους
μήνες που απομένουν. Θετικά βλέ-
πουν την Ερατώ Κοζάκου Μαρ-
κουλλή, κάποιοι και τον Αχιλλέα
Δημητριάδη, όμως πλέον οι πλείστοι
παραδέχονται πως δεν είναι επι-
λογές νίκης για το κόμμα. Το να
βρεθεί μία νέα υποψηφιότητα θε-
ωρείται για πολλούς απίθανο, όπως
επίσης και το ενδεχόμενο μιας υπο-
ψηφιότητας Στέφανου Στεφάνου.
Υπάρχουν βεβαίως στελέχη που
υπογραμμίζουν ακόμα πως η δυ-
νατότερη επιλογή για το ΑΚΕΛ θα
ήταν η υποψηφιότητα Παμπορίδη,
ωστόσο αυτή δεν έτυχε του σωστού
χειρισμού, ούτως ώστε να γίνει
αποδεκτή από τη βάση. Σε αυτό,
όπως λένε, κύριο ρόλο έπαιξε και
η στάση που τήρησε δημοσίως η
Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Βεβαίως
στο ΑΚΕΛ θα πρέπει να τύχουν χει-
ρισμού διαφορετικές ομάδες. Υπάρ-
χει η πλειοψηφία της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας που θεωρεί ως μονα-
δική λύση τη σύμπλευση με το ΔΗ-
ΚΟ, για να αποφευχθούν τα χειρό-
τερα, υπάρχουν ομάδες, κυρίως
από τη νεαρότερη γενιά, που στη-
ρίζουν μία πιο καθαρή λύση στο
Κυπριακό, με τη σύμπλευση κοι-
νωνικών ομάδων. Υπάρχει και η
παλαιότερη στρατιά των Κυπριανού
- Κυρίτση ακόμα και Τουμάζου Τσε-
λεπή που θέλουν να διασφαλιστεί
η καθαρότητα του κόμματος σε
ό,τι αφορά τις θέσεις στο Κυπριακό. 

Powerful performance
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Be one with your tyres, and the road will be one with you.
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Η περίπτωση Χρίστου
Πατσαλίδη, η δυσφορία
και το ενδεχόμενο επα-
ναφοράς της υποψηφιό-
τητας Νικόλα.

Ο Στέφανος Στεφάνου έχει να διαχειριστεί τον κίνδυνο αποκλεισμού από
τον β΄ γύρο και αυτό αποτελεί το χειρότερο σενάριο και για το μέλλον του
κόμματος αλλά και για το δικό του.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος παρουσιάζεται ως ένας πρόεδρος υπό ομηρεία,
δεδομένου ότι στελέχη του κόμματός του έχουν κλείσει ήδη συμφωνίες με
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Σε ένα παρατεταμένο αδιέξοδο
Γιατί η αντιπολίτευση έχει μείνει χωρίς εφεδρείες και ποιο είναι το σχέδιο β΄ για ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ

Το ρίσκο
Μία κομματική υποψηφιό-
τητα θεωρείται πως θα λύσει
τα χέρια του Νικόλα Παπαδό-
πουλου. Ο ΔΗΚΟϊκός πρό-
εδρος έχει ήδη αντιληφθεί
πως η κατάσταση εντός του
κόμματος έχει ξεφύγει από
τον έλεγχό του. Αντιλαμβά-
νεται, όπως σημειώνουν κύ-
κλοι του περιβάλλοντός του,
τη δυσκολία στο σενάριο
στήριξης Νίκου Χριστοδουλί-
δη. Δυσκολία δεδομένου ότι
μέχρι χθες μιλούσε για την
«πιο διεφθαρμένη κυβέρνη-
ση» ενώ πλέον προτίθεται να
στηρίξει ένα μέλος της κυ-
βέρνησης αυτής. Αυτό θα τον
αφοπλίσει από την όποια κρι-
τική, τόσο σε ό,τι αφορά τη
διακυβέρνηση, όσο και για το
Κυπριακό. 

Ο κίνδυνος
του αποκλεισμού

Το ζήτημα είναι τι γίνεται στο
ενδεχόμενο ναυαγίου και ποια
θα είναι η επόμενη μέρα για το
ΑΚΕΛ. Το χειρότερο σενάριο για
την Εζεκία Παπαϊωάννου είναι
να βρεθεί σε ένα δίλημμα Αβέ-
ρωφ - Χριστοδουλίδη. Ο κίνδυ-
νος αποκλεισμού από τον β΄ γύ-
ρο υπήρξε τόσο το 2013 όσο και
το 2018 με τον Σταύρο Μαλά.
Σήμερα ωστόσο τα ποσοστά του
κόμματος είναι σε πολύ χειρότε-
ρη κατάσταση από εκείνα του
2016 και αυτό το αντιλαμβάνεται
η ηγεσία στις επιλογές της. Η
Εζεκία Παπαϊωάννου θα έχει να
διαχειριστεί τη δυσφορία της
βάσης για το γεγονός ότι δεν κα-
τάφερε με τις κινήσεις της να
διώξει τον ΔΗΣΥ από την κυβέρ-
νηση ή να πετύχει με κάποιο
τρόπο να βρίσκεται στην εξέδρα
του νικητή. Δεν αποκλείεται να
δρομολογηθούν νέες εξελίξεις
εντός του κόμματος, ακόμα και η
επιλογή νέας ηγεσίας από τη νε-
αρότερη γενιά. 
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Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης ζητού-
σε συγκινημένος από το βήμα του
Ανώτατου Συνεδρίου του ΔΗΣΥ
«ως τελευταία χάρη» να στηριχθεί
από τους συναγερμικούς η υποψη-
φιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου και
να αποφευχθεί κατ’ επέκταση η
διάσπαση του κόμματος, πολλοί
ήταν εκείνοι που αλληλοκοιτάχτη-
καν ξαφνιασμένοι. Ξαφνιασμένοι,
καθώς όπως σιγοψιθύριζαν σκω-
πτικά, αν κάποιος με τη στάση και
τις δηλώσεις του καλλιέργησε όλο
αυτό το δίπολο Αβέρωφ - Χριστο-
δουλίδη στον συναγερμικό κόσμο,
ήταν ο ίδιος. Η τελευταία του το-
ποθέτηση ωστόσο, σε συνδυασμό
με το εγχείρημά του να κλείσει τα
περί plan b, με την έστω και αστεία
δικαιολογία πως οι συζητήσεις τους
αφορούσαν τον β΄ γύρο των προ-

εδρικών εκλογών και όχι σενάριο
απόσυρσης της υποψηφιότητας
Αβέρωφ, έκανε τους δύσπιστους
να υποστηρίξουν πως έστω και τώ-
ρα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει την
πλήρη στήριξη του Προέδρου, χωρίς
ουρές και υποσημειώσεις. Όλο αυτό
βεβαίως ανοίγει μία άλλη συζήτηση:
είναι πλέον η ώρα του Αβέρωφ Νε-
οφύτου να αφήσει κατά κάποιο
τρόπο κατά μέρος την εμμονή που
ονομάζεται Νίκος Χριστοδουλίδης
με δεδομένο ότι όλος ο μηχανισμός
ΔΗΣΥ και Προεδρικού τον στηρίζει,
να αποδείξει τι υποψήφιος είναι,
αν μπορεί τελικά να συσπειρώσει
το κόμμα του αλλά και αν μπορεί
να πετύχει συνεργασίες.

Ο γρίφος...
Αν υπάρχει ένας μεγάλος γρίφος

γι’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση,
είναι αν ο κομματικός μηχανισμός
εξακολουθεί να έχει την επιρροή
άλλων εποχή. Η τελευταία δημο-
σκόπηση της «Κ» κατέδειξε πως ο
ΔΗΣΥ είναι διασπασμένος μεταξύ
των δύο υποψηφιοτήτων Αβέρωφ
- Χριστοδουλίδη. Ένα αποτέλεσμα
καθόλου ευχάριστο για τον ηγέτη
του Συναγερμού, καθώς καταδει-
κνύει πως μία μεγάλη μερίδα της
βάσης έστω και αν είναι επικεφαλής
του ΔΗΣΥ δεν τον προκρίνει για
το ανώτατο αξίωμα ούτε τον στη-
ρίζει. Η δημοσκόπηση της «Κ» δεν

ήταν αρνητική μόνο για την Πιν-
δάρου αλλά για όλα τα κόμματα,
καθώς οι ψηφοφόροι φαίνεται να
μην ακολουθούν ή έστω να μην
περιμένουν τις αποφάσεις των ηγε-
σιών τους.

Είναι όμως έτσι; Υπάρχει ήδη
ένας χρόνος μπροστά μέχρι τις προ-
εδρικές εκλογές, δεν έχουν ξεκα-
θαρίσει οι υποψηφιότητες και συ-
νεπώς όλα εν πολλοίς είναι ακόμα

στον αέρα. Αν και τα ποσοστά Χρι-
στοδουλίδη αποτελούν θέμα συζή-
τησης και μελέτης, υπάρχει ο χρόνος
για να καταδείξει αν τελικά ο κομ-
ματικός μηχανισμός μπορεί να δου-
λέψει για να συσπειρώσει, ή αν θα
βρεθούμε ενώπιον νέων δεδομένων
σε αυτό τον προεκλογικό. 

Μιλώντας όμως για τον κομμα-
τικό μηχανισμό, έχει διαπιστωθεί
από το συνέδριο της περασμένης

Κυριακής ότι έχει εργαστεί για την
υποψηφιότητα Αβέρωφ, καθώς
υπήρξε αρκετός κόσμος. Δεν ήταν
λίγοι οι συνεργάτες του Αβέρωφ
Νεοφύτου που είχαν δει με προ-
βληματισμό την επιλογή ενός τέ-
τοιου μεγάλου χώρου και τις πολι-
τικές προεκτάσεις που θα είχε, αν
αυτός ο χώρος δεν γέμιζε. Υπεν-
θυμίζεται πως το Ανώτατο Συνέδριο
του ΔΗΣΥ το 2013, μεταξύ Αναστα-

σιάδη - Θεοχάρους είχε γίνει σε αί-
θουσα του Hilton Park, ενώ η προ-
εκλογική συναυλία του 2018 είχε
ακυρωθεί υπό τον φόβο ότι δεν θα
γέμιζε.

Το ερώτημα βεβαίως είναι αν ο
σκληρός πυρήνας είναι αρκετός γι’
αυτή τη μάχη. Είναι δεδομένο ότι
το σκληρό συναγερμικό κοινό, οι
αξιωματούχοι του κόμματος θα
στήριζαν την υποψηφιότητα Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου, είναι επίσης δεδο-
μένος ο κομματικός πατριωτισμός
αυτού του κύκλου. Το ερώτημα
είναι αν όλο αυτό, η έμφαση στην
ιστορία του ΔΗΣΥ, η επαναφορά
ιστορικών στελεχών και θέσεων
του κόμματος μπορεί να συγκινήσει
ένα ευρύτερο ακροατήριο του ΔΗΣΥ
που είναι απομακρυσμένο και δεν
βλέπει θετικά την υποψηφιότητα
Αβέρωφ. Επόμενος στόχος του κομ-
ματικού μηχανισμού είναι να ορ-
γώσει την Κύπρο και να εντοπίσει
όλους εκείνους τους συναγερμικούς,
κυρίως πυρήνες ή παράγοντες, οι
οποίοι βλέπουν θετικά τον Νίκο
Χριστοδουλίδη και να τους φέρουν
πίσω.

Η περίπτωση Αναστασιάδη
Στην επιστροφή των δυσαρε-

στημένων συναγερμικών ή αυτών
που βλέπουν θετικά τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη θεωρείται πως θα συμ-
βάλει η στάση που τήρησε πλέον
ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν υπάρχει
καμία πλέον καμία αμφιβολία μετά
την ομιλία του στο συνέδριο του
ΔΗΣΥ ότι στηρίζει την υποψηφιό-
τητα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτό
προκάλεσε και ανακούφιση στον
συναγερμικό πρόεδρο καθώς δεν
είχε κρύψει την ταραχή του από
τις διφορούμενες δηλώσεις του
Προέδρου σε συνεντεύξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει η
εκτίμηση ότι οι ένθερμοι υποστη-
ρικτές του Νίκου Αναστασιάδη που
θεωρούσαν μέχρι τώρα πως ο εκλε-
κτός του Προέδρου ήταν ο Νίκος
Χριστοδουλίδης θα αναθεωρήσουν
με αποτέλεσμα να αποδυναμώσει
το έρεισμα που έχει ο τέως υπουρ-
γός Εξωτερικών σε έρευνες. Με
την ξεκάθαρη στήριξη Αναστασιά-
δη αλλά και το κλείσιμο του σενα-
ρίου απόσυρσης της υποψηφιότη-
τας Αβέρωφ, θεωρούν στον ΔΗΣΥ
πως θα αρχίσουν έστω και σιγά
σιγά να συσπειρώνουν το κόμμα. 

Σύννεφο της απόσυρσης
Μιλώντας πάντως για το σενάριο

απόσυρσης, αυτό θεωρείται πως
έκανε ιδιαίτερη ζημιά στην υπο-
ψηφιότητα του συναγερμικού προ-
έδρου. Το plan b δεν ήταν αποκύη-
μα βεβαίως της φαντασίας μας στα
ΜΜΕ, αλλά ένα σενάριο που συ-
ζητείτο στην προσπάθεια να με-
ταπειστεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης
να υποβάλει ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα.

Αν και η Πινδάρου διαψεύδει
κάτι τέτοιο, η «Κ» είναι ενήμερη
πως υπήρξαν συναντήσεις της ηγε-
σίας του ΔΗΣΥ με το στενό περι-
βάλλον του Νικόλα Παπαδόπουλου
προτείνοντας άλλα ονόματα υπουρ-
γών. Κάτι τέτοιο βεβαίως κλείνει
μια και καλή όπως λένε, με τον ΔΗ-
ΣΥ να ξεκαθαρίζει πως η υποψη-
φιότητα Αβέρωφ είναι μέχρι τέλους
και κατ’ επέκταση η υποψηφιότητα
Νίκου Χριστοδουλίδη θα τους βρει
απέναντι. 

������

Με τον κομματικό μηχα-
νισμό στο πλευρό του,
τον Πρόεδρο Αναστασιά-
δη να τον στηρίζει και τα
εμπόδια να μειώνονται, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου θα
πρέπει να αποδείξει πως
ο ίδιος μπορεί να κερδί-
σει το κόμμα του αλλά
και τη στήριξη άλλων.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα κληθεί να αξιοποιήσει το Ουκρανικό για να αποδείξει πως ο ίδιος μπορεί να χειριστεί δύσκολες καταστάσεις που έρχονται και δεν
θα διστάσει το επιτελείο του να κτυπήσει τον τέως υπουργό Εξωτερικών με το αφήγημα ότι έχει σχέσεις με τη Ρωσία.

Το σίγουρο πάντως είναι πως με
τον κομματικό μηχανισμό στο πλευ-
ρό του και κυρίως τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου
θα πρέπει να καταδείξει τι υποψή-
φιος είναι πέραν των διαφορών
που έχει μετον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Έχει ήδη κτίσει μία πολυπληθή
ομάδα επικοινωνίας εδώ και καιρό.
Είναι στο πλευρό του ως σύμβουλος
επικοινωνίας ο Ανδρέας Χατζήκυ-
ριακος, μία ισραηλινή εταιρεία επι-
κοινωνίας, ενώ μέρος του επικοι-
νωνιακού κομματιού καλύπτει η
V&O και ο Πάνος Τσιρίδης μαζί με
τα στελέχη Δ. Δημητρίου, Σοφο-
κλέους, Κωνσταντίνου και Κοφτε-
ρός. Ο διευθυντής Επικοινωνίας
Μιχάλης Τσικαλάς έχει αναλάβει
ως επί το πλείστον τα κείμενα και
τις ομιλίες του Αβέρωφ Νεοφύτου,
ενώ επικεφαλής της καμπάνιας
είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος Χά-
ρης Γεωργιάδης.

Τα δημοφιλή στελέχη του ΔΗΣΥ
όπως η Αννίτα Δημητρίου, ο Δη-
μήτρης Δημητρίου και ο Ευθύμιος
Δίπλαρος θα βοηθήσουν στη συ-

σπείρωση του κόμματος. Έμφαση
αναμένεται να δοθεί στις ικανό-
τητες του Αβέρωφ Νεοφύτου αλλά
και στο αφήγημα πως μπορεί να
χειριστεί τις δύσκολες μέρες που
αναμένεται να έρθουν. Σε αυτό
λοιπόν το σκηνικό όπου όλα τα
στελέχη, ο κομματικός μηχανισμός,
ακόμη και ο Πρόεδρος δουλεύει
για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο τε-
λευταίος θα πρέπει να εξηγήσει
και το όραμά του.

Στον προεκλογικό ρόλο θα παίξει
και το Ουκρανικό, η στάση που
πρέπει να τηρήσει η Κύπρος, ενώ
θα αφεθούν και αιχμές περί ρωσό-
φιλων υποψηφιοτήτων φωτογρα-

φίζοντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο συναγερμικός πρόεδρος θα επι-
χειρήσει μέσω αυτού να κερδίσει
και την στήριξη αξιωματούχων και
ηγετών της Ε.Ε. με το αφήγημα
πως θα αποτελέσει ανάχωμα στο
να αποτελέσει η Κύπρος «δούρειο
ίππο της Ρωσίας». Στον ΔΗΣΥ εκτι-
μούν άλλωστε πως το κόμμα ανέ-
καθεν κερδίζει, όταν χρησιμοποιεί
το χαρτί της ανασφάλειας. Πέραν
τούτου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα
κληθεί να απαντήσει και στο αν ο
ίδιος αποτελεί τη συνέχιση του Νί-
κου Αναστασιάδη. Αν κάτι διαφά-
νηκε από την ομιλία Αναστασιάδη,
πέραν της στήριξης Αβέρωφ, είναι
και η ανάγκη του να υποστηριχθεί
το κυβερνητικό του έργο.

Θεωρείται πολύ απίθανο συνε-
πώς, ο Αβέρωφ Νεοφύτου να αν-
τιπαραταχθεί στις πολιτικές Ανα-
στασιάδη. Καθόλου τυχαίο ότι δεν
έγινε καμία νύξη για το Κυπριακό,
τα σκάνδαλα διαπλοκής και το με-
ταναστευτικό, αλλά έμφαση δόθηκε
στην εσωτερική διακυβέρνηση.
Ερώτημα λοιπόν εγείρεται αν θε-

ωρεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου πως με
αυτό τον τρόπο θα κερδίσει συμ-
μάχους. Αν κάτι έδειξε άλλωστε η
έρευνα της «Κ» είναι ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των ερωτηθέντων επι-
διώκει την αλλαγή. Συνεπώς, μπορεί
ο Αβέρωφ Νεοφύτου να κερδίσει
την όποια στήριξη, αν αποτελεί τη
συνέχιση Αναστασιάδη; Πέραν
όμως τούτου θα πρέπει να αποδείξει
πως μπορεί να κερδίσει συμμαχίες.
Ο ίδιος δεν δυσκολεύεται να τύχει
αποδοχής μόνο στο ίδιο του το κόμ-
μα. Έχει μεγάλο πρόβλημα αποδο-
χής στα υπόλοιπα κόμματα και
αυτό αναμένεται να τον ακολου-
θήσει για αρκετό καιρό ακόμα. Τα
πάντα όπως λένε θα εξαρτηθούν
από τις κινήσεις που θα κάνει η
αντιπολίτευση και γύρω από ποιον
θα συσπειρωθεί. Στον ΔΗΣΥ πάντως
είναι προετοιμασμένοι πως δεν θα
έχουν στήριξη από κάποια άλλη
ομάδα στον πρώτο γύρο και ευελ-
πιστούν πως τα πάντα θα παιχτούν
στον β΄ γύρο. Δεδομένου βεβαίως
ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα λάβει
το εισιτήριο.  

Κομματικός μηχανισμός και στελέχη επί ποδός
������

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
θα επιχειρήσει να δώσει
έμφαση στις ικανότητες
του και ότι μπορεί να
χειριστεί τις δύσκολες
μέρες που θα έρθουν.

Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Αναστασιάδης στάθηκαν δίπλα δίπλα, επιχει-
ρώντας να αποσείσουν όσα ακούγονται περί διαφωνιών και διαστάσεων,
μπροστά στον κίνδυνο διάσπασης του ΔΗΣΥ.

Η επόμενη μέρα του Αβέρωφ Νεοφύτου
Ο συναγερμικός πρόεδρος, με τη στήριξη πλέον του Νίκου Αναστασιάδη, θα πρέπει να παρουσιάσει τι υποψήφιος είναι

Το αγκάθι που λέγεται Νίκος
Η πολεμική στην υποψηφιότητα
Χριστοδουλίδη θα συνεχίσει όπως
όλα δείχνουν, έστω και αν η πο-
λιτική των χρυσόψαρων και καρ-
χαριών, βάσει ερευνών δεν φαί-
νεται να βοήθησε. Ο ΔΗΣΥ θα επι-
μείνει στα περί «δούρειου ίππου»,
ο οποίος θα φέρει την αντιπολί-
τευση στην εξουσία, ενώ δεν θα
διστάσει να θέσει και θέμα ικα-
νοτήτων του Νίκου Χριστοδου-
λίδη. Καθόλου τυχαία η διαρροή
της συνέντευξής του στην εφη-
μερίδα «Εστία» από συναγερμικά
στελέχη για την τοποθέτησή του
ότι «τα κοιτάσματα μας στη Με-
σόγειο καλύπτουν το 16% των
αναγκών της Ε.Ε.».

Καθόλου τυχαία και η κριτική

του στενού συνεργάτη του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και διευθυντή του
Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης
Μιχάλη Σοφοκλέους περί τοπο-
θετήσεων για εσωτερική κατανά-
λωση και ερωτήματα που εγεί-
ρονται για τον ίδιο τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, τα οποία τα κυπριακά
ΜΜΕ αποφεύγουν να θέσουν. Το
κατά πόσο αυτή η τακτική είναι
ορθή ή αν θα γυρίσει μπούμερανγκ
στον ΔΗΣΥ, θα διαφανεί το επό-
μενο διάστημα.

Μαζί με τα ερωτήματα που θέ-
τουν τα στελέχη στα κυπριακά
ΜΜΕ, θα πρέπει και η ίδια η Πιν-
δάρου να απαντήσει για ποιο λόγο
ανεχόταν όλο αυτό το διάστημα
τις δηλώσεις «για εσωτερική κα-

τανάλωση» ενός μέλους του
Υπουργικού Συμβουλίου και θυ-
μήθηκε να διαμαρτυρηθεί, όταν
αυτό το μέλος ενδιαφέρθηκε για
τις προεδρικές εκλογές.

Θα πρέπει να αποφασίσει αν
η πολεμική σε ένα στέλεχος της
κυβέρνησης ενισχύει τελικά τον
Αβέρωφ Νεοφύτου ή στέλνει το
μήνυμα απαξίωσης μέρους των
πολιτικών της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη. Επί του παρόντος, η
πολεμική υπουργών της κυβέρ-
νησης και στελεχών του ΔΗΣΥ
δεν φαίνεται να βοήθησαν στο
ξεφούσκωμα της δυναμικής Χρι-
στοδουλίδη. Ούτε και η αποχώ-
ρησή του από το υπουργείο Εξω-
τερικών. 

Επί του παρόντος, η πολεμική
υπουργών της κυβέρνησης και
στελεχών του ΔΗΣΥ δεν φαίνεται
να βοήθησαν στο ξεφούσκωμα
της δυναμικής Χριστοδουλίδη.
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Οι νέες συμμαχίες
στον δρόμο
για το συνέδριο

«Προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στον 
κόσμο της εργασίας, 
όμως το μείζον είναι 
το πρόγραμμα και 
τι διέξοδο δίνει στα 
μεσαία στρώματα».
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Στόχος του πρωθυπουρ-
γού είναι να καταδείξει 
πως ο ίδιος και 
η κυβέρνησή του 
είναι οι καταλληλότεροι 
για την αντιμετώπιση 
και αυτής της κρίσης.

Το παρασκήνιο των κινήσεων για το ενεργειακό
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Γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε «όχι»
σε κάλπες και νέο εκλογικό νόμο
Πώς επηρεάζουν οι αποφάσεις του πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ

Στην κορυφή της ατζέντας του Μεγάρου Μαξίμου η μάχη κατά της ακρίβειας

Από «προεδρικούς» και «Ομπρέλα»

Σε ποια «χαρτιά» 
επενδύει το Μέγαρο 
Μαξίμου προκειμένου 
η Ν.Δ. να φθάσει 
στην αυτοδυναμία.
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Ο πατριωτισμός
Ένα συνέδριο κομμένο και ραμμένο απο-
κλειστικά στα μέτρα του συναγερμικού
ακροατηρίου ήταν αυτό που πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Ελευ-
θέρια. Και ήταν άλλωστε αναμενόμενο, κα-
θώς το Ανώτατο Συνέδριο αφορούσε καθα-
ρά τον ΔΗΣΥ. Η επίκληση στον κομματικό
πατριωτισμό ήταν έκδηλη με το μήνυμα
ενότητα και νίκη να επικρατεί. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στον ιδρυτικό ηγέτη Γλαύ-
κο Κληρίδη με τις δηλώσεις του για ενότη-
τα, ενώ για να δέσει το κλίμα, από το βίντεο
πέρασαν και όλα τα συναγερμικά στελέχη
που έφυγαν από τη ζωή. Πάντως, επειδή το
μεγάλο ερώτημα των εκλογών θα είναι το
ποιο ρόλο παίζει πλέον ο κομματικός μηχα-
νισμός, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως ο
κομματικός μηχανισμός του ΔΗΣΥ δούλεψε
άριστα αυτή τη φορά, καθώς η κοσμοσυρ-
ροή ήταν περισσότερη από την αναμενόμε-
νη. Περισσότερη και από άλλες εκλογικές
αναμετρήσεις του ΔΗΣΥ και αυτό καταγρά-
φεται ως επιτυχία για την Πινδάρου. 

••••
Η περίπτωση Παμπορίδη
Αυτό βεβαίως που κλώτσησε ήταν η αναφο-
ρά στα μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησης
Αναστασιάδη. Οι υπουργοί Ζέτα Αιμιλιανίδου
και Χριστόφορος Φωκαΐδης παρουσιάστηκαν
στην οθόνη να κάνουν δηλώσεις, όταν έγινε
αναφορά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και της
μείωσης της στρατιωτικής θητείας. Όμως
στην περίπτωση του Γενικού Συστήματος
Υγείας, πρωταγωνιστής παρουσιάστηκε ο Νί-
κος Αναστασιάδης και όχι ο Γιώργος Παμπο-
ρίδης, ο υπουργός που έδωσε μάχη για να
υλοποιηθεί το ΓεΣΥ. Περιορίστηκε στο να
βρίσκεται δίπλα του κατά την εξαγγελία. Από
πλευράς πάντως του ΔΗΣΥ απέρριψαν εμ-
φαντικά το ότι αυτό έγινε σκοπίμως. Όπως
εξήγησαν στελέχη λήφθηκαν οι εικόνες των
εξαγγελιών και στην περίπτωση Παμπορίδη,
ο Πρόεδρος ήταν εκείνος που έκανε τις δη-
λώσεις. Λένε πάντως με αφορμή αυτό, πως
τον Γιώργο Παμπορίδη τον θέλουν κοντά.

••••
Η φουλ στήριξη 
«Αν έγραφε ο Αβέρωφ την ομιλία, σίγουρα
δεν θα ήταν τόσο θερμή» έλεγαν στα συνα-

γερμικά πηγαδάκια με το πέρας του Ανωτά-
του Συμβουλίου στελέχη, καθώς ομολο-
γουμένως ο Νίκος Αναστασιάδης στήριξε
πλήρως τον συναγερμικό Πρόεδρο. Είπε
μάλιστα προς τους Συναγερμικούς, πως αν
υπάρχει μια τελευταία χάρη που θέλει, αυ-
τή είναι να στηριχθεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου
και κατ’ επέκταση να μη διασπαστεί το κόμ-
μα. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την ευφο-
ρία του συναγερμικού προέδρου, ο οποίος
εδώ και καιρό ανησυχούσε με τις περίεργες
δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος κατά και-
ρούς. Ανακούφιση ένιωσαν και πολλά συνα-
γερμικά στελέχη, τα οποία θεωρούν πως
τώρα θα ξεκινήσει η ροή συναγερμικών
ψηφοφόρων πίσω στο σπίτι τους. 
Μετά και από την πλήρη στήριξη Αναστα-
σιάδη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι επίσημα
ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ και θα είναι όπως
λένε μέχρι τέλους. Τα σενάρια σχεδίου β΄

κλείνουν συνοπτικά και η Πινδάρου διαμη-
νύει πως σε καμία περίπτωση δεν θα στηρί-
ξει έναν δούρειο ίππο όπως είναι ο Νίκος
Χριστοδουλίδης. Λένε μάλιστα με νόημα
πως Δούρειος Ίππος δεν είναι μόνο στο
εσωτερικό. Και αν παρακολουθήσει κανέ-
νας το αντιρωσικό πνεύμα που επικρατεί
πλέον στην Ευρώπη θα καταλάβει τι έπεται. 

••••
Ο Κύπριος Ντράγκι
Τον Κύπριο Ντράγκι επιχειρεί να εντοπίσει
ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης
Μάριος Καρογιάν. Μία τέτοια εξέλιξη κυ-
βέρνησης εθνικής ενότητας, θεωρεί πως
θα βοηθήσει τον τόπο και θα δώσει ένα
τέλμα στα αδιέξοδα όλων των κομμάτων.
Επί του παρόντος, πάντως, δεν φαίνεται να
πείθεται κανείς με κάτι τέτοιο. Ο Αβέρωφ

Νεοφύτου έχει ήδη εξαγγείλει, αναμένεται
στη συνέχεια η εξαγγελία Νίκου Χριστο-
δουλίδη και στην αντιπολίτευση ψάχνονται,
καθώς όπως λένε στόχος είναι να επέλθει
η αλλαγή.

••••
Το φιάσκο Σιζόπουλου 
Στη Βουλή βρίσκεται η πρόταση του Μαρί-
νου Σιζόπουλου με την οποία ζητάει να μην
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο οι αποφά-
σεις συλλογικών οργάνων πολιτικών κομ-
μάτων. Η όλη συζήτηση δεν είναι τυχαία με
όσα εκτυλίσσονται στην ΕΔΕΚ. Για την εν
λόγω πρόταση αντέδρασε και ο ευρωβου-
λευτής της Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος
υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο, ο μη έλεγχος
των κομμάτων από τη δικαστική εξουσία,
είναι σε πλήρη αντίθεση με τις συστάσεις

του Συμβουλίου της Ευρώπης και της GRE-
CO. Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν τα άλ-
λα κόμματα. Ο ΔΗΣΥ φαίνεται να το βλέπει
θετικά, το ΔΗΚΟ δεν θέλει να δυσαρεστή-
σει τον Μαρίνο Σιζόπουλο, ενώ το ΑΚΕΛ
δεν θέλει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο
αυτή τη στιγμή καθώς κάτι τέτοιο σημαίνει
παρέμβαση στα εσωκομματικά της ΕΔΕΚ.

••••
Αποτελεί νίκη; 
Πανηγύριζε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου για το
αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που διε-
νήργησε για λογαριασμό της «Κ» η Symme-
tron Market Research, καθώς παρουσιάζε-
ται να λαμβάνει το 20%. Πήρε δημοσιογρά-
φους να κλειδώσει συνεντεύξεις, πήρε φί-
λους πήρε και στελέχη άλλων κομμάτων να
τους ενημερώσει για τα ευχάριστα νέα.
Αναμφίβολα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι
ένα ιδιαίτερα δημοφιλές πρόσωπο. Είναι
όμως όντως νίκη, να λαμβάνει τέτοιο ποσο-
στό, να μη συσπειρώνει ούτε καν το κόμμα
της, όταν μάλιστα είναι και η μόνη ΑΚΕΛική
υποψηφιότητα στο δείγμα;  

Το βλέμμα στον κομματικό μηχανισμό

Γράφει o ΙΑΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος
Πυρίλλης, ο οποίος με την απαγό-
ρευσή του να δεχτεί ανήλικους μετα-
νάστες θύμισε όλα αυτά για τα οποία
οφείλει να ντρέπεται το κράτος μας.
Και πόσο εύκολα μπορούν να ξε-
χνούν κάτοικοι μιας πόλης που ένιω-
σαν στο πετσί τους τον ξεριζωμό. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΥΡΙΛΛΗΣ

Ο Αβέρωφ έτυχε ευρείας αποδοχής από τον κομματικό πυρήνα την περασμένη Κυριακή. Μετά και την πλήρη στήριξη Αναστασιάδη, θα πρέ-
πει πλέον να δείξει τι υποψήφιος είναι και τι προτίθεται να κάνει. Γιατί μέχρι τώρα ασχολούνταν αποκλειστικά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

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

Η εβδομάδα θα κρίνει πολλά 
Η ώρα των αποφάσεων για τα κόμματα της
αντιπολίτευσης πλησιάζει. Η νέα εβδομάδα
ίσως αποδειχθεί ως η πιο κρίσιμη για τη δια-
μόρφωση του ισοζυγίου δυνάμεων στον
προεκλογικό που βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ αναμένεται να διαμορφώ-
σουν τις τελικές τους αποφάσεις ασχέτως
εάν δεν τις ανακοινώσουν αμέσως. Πηγές
μου και στα δ;yο κόμματα αναφέρουν πως
ήγγικεν η ώρα των αποφάσεων και του με-
γάλου ξεκαθαρίσματος. Ο πρίγκιπας Νικό-
λαος, που αναμένει νέο όνομα ή ονόματα
από τον Στεφάνου, αναμένει και την ημερο-
μηνία για το καθοριστικό ραντεβού. Ο ίδιος
θέλει όπως εντός της νέα εβδομάδας ξεκα-
θαρίσει το θέμα με το ΑΚΕΛ «για να τερμα-
τιστεί το βήμα σημειωτόν και να μπορέσει
το ΔΗΚΟ να προχωρήσει». Τα σενάρια που
συζητούνται φωναχτά πια στους διαδρό-
μους του πριγκιπάτου είναι τρία: Συμφωνία
με το ΑΚΕΛ για κοινό υποψήφιο που αποτε-
λεί πια απομακρυσμένο σενάριο, αυτόνομη
κάθοδος του ΔΗΚΟ με τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο και τη στήριξη της ΕΔΕΚ και άλλων
δυνάμεων ή τη στήριξη του Νίκου Χριστο-
δουλίδη μαζί με άλλες δυνάμεις. Το τελευ-
ταίο σενάριο φαίνεται να αποκτά νέα δυνα-
μική στο πριγκιπάτο, μετά από νέες έρευ-
νες που έχουν γίνει και αναλυθεί από το
επιτελείο του Νικόλα.

Αυτή την εβδομάδα φαίνεται ότι θα κατα-
λήξει, σε επίπεδο ηγεσίας τουλάχιστον και
το ΑΚΕΛ, αν θα στηρίξει τελικά τον Αχιλλέα
Δημητριάδη ή αν θα προτείνει μια άλλη
υποψηφιότητα στο ΔΗΚΟ. Τα άλλα δύο
πρόσωπα που συζητάει ο Στεφάνου, Ερατώ
Κοζάκου Μαρκουλλή και πρύτανη Τάσο
Χριστοφίδη, δεν τα συζητάει ο Νικόλας, και
καλά κάνει μεταξύ μας. Ούτε βέβαια τον
Αχιλλέα Δημητριάδη συζητάει αλλά αυτός
φαίνεται μέχρι στιγμής ο επικρατέστερος
από τους τρεις για στήριξη από το ΑΚΕΛ.
Εντός του κόμματος πάντως ακούγονται
δύο τάσεις. Η μία για αυτόνομη κάθοδο,
ακόμα και με «αξιοπρεπή ήττα» και η άλλη
για συνεργασία με το ΔΗΚΟ «ως τη μοναδι-
κή ευκαιρία που έχει το κόμμα για συγκυ-
βερνήσει ύστερα από τόσα χρόνια». Από
την άλλη, βέβαια είναι η Ειρήνη, για την

οποία έχει ξεσπάσει πόλεμος. Ειδικά μετά
τη δημοσκόπηση της «Κ» η οποία τη φέρνει
να είναι η μοναδική πέραν του Χριστοδου-
λίδη που περνά με άνεση στον δεύτερο γύ-
ρο. Στο ΑΚΕΛ βέβαια, προτιμούν «να ψηφί-
σουν Αναστασιάδη» παρά Ειρήνη, λένε. Χμ. 
Σύμφωνα με μία πηγή μου, αυτή την εβδο-
μάδα αναμένεται και «βαρυσήμαντη» ανα-
κοίνωση από τον τέως ΥΠΕΞ και φέρελπι
υποψήφιο για την προεδρία, Νίκο Χριστο-
δουλίδη. Όπως μου λέχθηκε, «μπορεί να
μην ανακοινωθεί η ανεξάρτητη υποψηφιό-
τητά του αλλά μια δυνατή επιβεβαίωση του
ενδιαφέροντός του». Χωρίς όμως να απο-
κλείεται ακόμα και εξαγγελία της υποψη-
φιότητάς του. 

Από το περιβάλλον του τέως ΥΠΕΞ διαδί-
δεται μάλιστα και μία ατάκα ως απάντηση
σε όσα ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου περί
δούρειου ίππου. «Εκείνο που έχει σημασία
δεν είναι αν είναι δούρειος ή όχι ο ίππος
αλλά να κόψει πρώτος το νήμα και μάλιστα
με τος ευλογίες της βάσης του ΔΗΣΥ».

Χειρότερα κι από πολιτικούς 
Το παρασκήνιο για την εκλογή αρχιεπισκό-
που στην Κύπρο, παρά το ότι ο Αρχιεπίσκο-
πος Χρυσόστομος δηλώνει ότι είναι εν ζωή
και με σώας τα φρένας και ζητάει να τον
σεβαστούν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Φαίνεται μάλιστα να είναι κατά πολύ χειρό-
τερο από το παρασκήνιο για τις προεδρι-
κές. Ανώτατοι ιεράρχες συνωστίζονται υπό
κάλυψη ή μέσω αντιπροσώπων με μεθο-
δεύσεις, θεμιτές και αθέμιτες στοχεύοντας
κατ’ ευθείαν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
Και δεν περιορίζονται μόνο εντός της Κύ-
πρου αλλά απλώνονται σε διεθνή κλίμακα.
Ακόμα και αυτή τη ρωσο-ουκρανική κρίση
έχουν εμπλέξει στις προσπάθειές τους,
επιδιώκοντας οφέλη και πολιτικο-θρη-
σκευτική εκμετάλλευση. Μέχρι και στις
Βρυξέλλες φαίνεται να έχουν μεθοδευτεί
κινήσεις με σαφή αναφορά τις αρχιεπισκο-
πικές της Κύπρου. 

Το Φανάρι δεν κρύβει το ενδιαφέρον του
για το ποιος θα είναι ο επόμενος αρχιεπί-
σκοπος στην Κύπρο, ούτε και η Ρωσία, ούτε
και άλλες χώρες, δεδομένης της πολιτικής

και οικονομικής επιρροής που ασκεί η Αρ-
χιεπισκοπή της Κύπρου. Τις τελευταίες ημέ-
ρες ασκείται έντονη κριτική κατά άρθρου
που έγραψε ο κανονολόγος και στενός συ-
νεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη,
Αναστάσιος Βαβούσκος. Στο άρθρο υπερτο-
νίζεται η ανάγκη ο νέος αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου να εκλεγεί απευθείας από την Ιερά
Σύνοδο και όχι με τη συμμετοχή του λαού,
όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τη θέση του στη-
ρίζει σε άρθρο του καταστατικού χάρτη της
Εκκλησίας της Κύπρου, κάτι που εκλαμβά-
νεται από τους τρεις, φερόμενους ως επι-
κρατέστερους ενδιαφερομένους, ως ξεκά-
θαρη παρέμβαση του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη στη διαδικασία. Στόχος αυτής της
παρέμβασης, σύμφωνα με μία ανάλυση που
γίνεται στη Λευκωσία είναι να πληγούν συγ-
κεκριμένες υποψηφιότητες.

Τρεις τουλάχιστον πόλοι εργάζονται πυ-
ρετωδώς αυτή την περίοδο συνιστώντας

έναν ακήρυκτο αλλά σε πλήρη εξέλιξη
προεκλογικό για τον αρχιεπισκοπικό θρό-
νο. Οι επικρατέστεροι είναι οι μητροπολί-
τες Λεμεσού, Ταμασού και Μόρφου, οι
οποίοι δουλεύουν διακριτικά. Υπάρχει
όμως και ένας τέταρτος, ορισμένοι μιλούν
ακόμα και για πέμπτο πιθανό υποψήφιο
που θα υποστηρίζεται από τον Αρχιεπίσκο-
πο Χρυσόστομο. 

O Πιρίλλης και η Maybach
Καθημερινά αυξάνονται οι αιτήσεις ασύ-
λου στην Κύπρο από Ουκρανούς πρόσφυ-
γες, μαζί και η ταχυκαρδία του Νουρή. Μέ-
χρι τις 20 Μαρτίου είχαν υποβάλει αίτηση
για άσυλο συνολικά 4800 μετανάστες ενώ
700 Ουκρανοί έλαβαν ήδη χαρτιά από το
ΥΠΕΣ. Ο Νουρής δεν παύει να κραδαίνει
τους κινδύνους από το προσφυγικό, εμπνέ-
οντας ταυτόχρονα και άλλους να… εκδηλω-
θούν. Πιο πρόσφατο παράδειγμα ο δήμαρ-
χος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης, ο

οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να εγκα-
τασταθούν Ουκρανοί πρόσφυγες στην πα-
ραλία του Πρωτάρα για να μην προκαλέ-
σουν «πρόβλημα στην εικόνα» της τουρι-
στικής βιομηχανίας. Το ενδεχόμενο να
προκαλεί ο ίδιος πρόβλημα στην εικόνα του
Δήμου του με όσα κατά καιρούς δηλώνει
μάλλον δεν τον απασχολεί. 

Ωστόσο, φαίνεται πως κάποιες από τις
απόψεις Πυρίλλη περνούν στην κυβέρνη-
ση. Προ ημερών η υφυπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση ανακοίνωσε
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
για άμεση μεταφορά 150 παιδιών από το
κέντρο Πουρνάρα στην ελεύθερη περιοχή
Αμμοχώστου. Δόθηκαν μάλιστα και οδηγίες
για απόσπαση λειτουργών από τις Υπηρε-
σίες Κοινωνικής Ευημερίας στην ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου για επίβλεψη της με-
ταφοράς και εγκατάστασης των παιδιών.
Ξαφνικά όμως έπεσε σήμα για ακύρωση
όλων των αποφάσεων και δόθηκαν οδηγίες
για μεταφορά των παιδιών στην Πάφο,
αφού είπε ο δήμαρχός της το Οk. 

Τα απόνερα της ρωσικής εισβολής έπνιξαν
στην κυριολεξία την RCB BANK, χωρίς
όμως αυτή τη φορά να σπάσει ρουθούνι.
Με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα ευ-
φάνταστο πλάνο ο διοικητής της Κεντρικής
Κωνσταντίνος Ηροδότου, έχοντας τη στήρι-
ξη της Λαγκάρντ μάδησε ένα-ένα τα πέτα-
λα της μαργαρίτας και μετέτρεψε στην
κραταιά τράπεζα του Κρεμλίνου σε ένα
κουφάρι παγωμένων ρωσικών λογαρια-
σμών. Όταν βγει στη σύνταξη ο Ηροδότου,
τα κυπριακά πανεπιστήμια οφείλουν να του
δώσουν έδρα να διδάσκει το case study
«πώς κλείνεις μια τράπεζα χωρίς ban-
krun». Στα σαλόνια των τραπεζιτών η χαι-
ρέκακη συζήτηση, όπως μου μεταφέρθη-
κε, είναι ποιος να αγοράσει την Merc –
Maybach των 500Κ του CEO της Τράπεζας.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός φέρεται
να διαβεβαίωσε πρόσφατα άλλον αρχηγό,
μεγαλύτερου κόμματος, ότι «θα είμαι μαζί
σου ό,τι και να αποφασίσεις» εκτός από την
υποστήριξη ενός συγκεκριμένου υποψη-
φίου; 

Πόλεμος και Ειρήνη

Νίκο, προχώρα, σε θέλει σχεδόν όλη η χώρα…
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Θα έπρεπε να ήταν έτοιμοι από καιρό. Όχι
μόνο δεν είναι αλλά το ΑΚΕΛ μοιάζει να
πελαγοδρομεί αμήχανο και αδύναμο να
επαναπροσδιοριστεί ώστε να ανταποκριθεί
σ’ εκείνο που μοιάζει ως αίτημα της εποχής.
Το αίτημα μιας προοδευτικής Αριστεράς,

απαλλαγμένης από αγκυλώσεις και απεγκλωβισμένης
από τον παρωχημένο της εαυτό, ικανής ν’ αρθρώσει ένα
πολιτικό λόγο που να ανταποκρίνεται στο σήμερα και
στα όσα ουσιαστικά έχουν συμβεί και συμβαίνουν όχι
μόνο εντός αλλά και εκτός. Οι τελευταίες βουλευτικές
εκλογές αυτό κατέδειξαν άλλωστε, ότι το επείγον σε ό,τι
αφορούσε την κυπριακή Αριστερά ήταν ο επαναπροσ-
διορισμός της. Αντ’ αυτού μοιάζει να περιφέρεται ακόμα
μέσα στα ασφυκτικά τετραγωνικά των αγκυλώσεών της,
επαναλαμβάνοντας το ίδιο τροπάρι περί επείγουσας
απαλλαγής του τόπου από αυτή την καταστροφική κυ-
βέρνηση και ανάγκης να υπάρξει ένα υγιές πολιτικό σύ-
στημα, χωρίς ωστόσο αυτό το τροπάρι να συνοδεύεται
από τις υπερβάσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ου-
σιαστικής υλοποίησής του.

Διότι από λόγια ο κόσμος έχει μπουχτίσει. Και οι εποχές
που διανύουμε υπαγορεύουν μία επί της ουσίας επανα-
τοποθέτηση απέναντι σε ένα σωρό σοβαρά πολιτικά ζη-
τήματα, καθώς και πολιτικές προτάσεις που να εμπεριέχουν
διορατικότητα, ενσυναίσθηση και κυρίως υπερβάσεις,
αν πραγματικά συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει γύρω μας
και αν εκείνο που όντως ενδιαφέρει το ΑΚΕΛ είναι το
μέλλον της χώρας και όχι απλώς του κόμματος. Τίποτα,
ωστόσο, από τα πιο πάνω δεν μοιάζει να είναι σε θέση
να πράξει η κυπριακή Αριστερά. Αντιθέτως επαναλαμβάνει
τις ίδιες θλιβερές κινήσεις που καταδεικνύουν πως πα-
ραμένει εγκλωβισμένη μέσα στον παρωχημένο της εαυτό,
παριστάνοντας πως διαβουλεύεται με περισυλλογή για
το καλύτερο του τόπου. Χωρίς ακόμα να έχει να προτείνει
ένα υποψήφιο, ενώ θα έπρεπε να τον είχε έτοιμο από
καιρό και χωρίς να πείθει επί τους παρόντος κανένα σκε-
πτόμενο πολίτη ότι οι διαβουλεύσεις που κάνει αποσκοπούν
σε μια ουσιαστική αλλαγή και όχι απλά στο πως θα «μα-
γειρευτούν» τα ποσοστά ώστε απλώς να διώξουν την πα-
ρούσα κυβέρνηση. Το αίτημα όμως δεν είναι απλώς να
φύγει η κυβέρνηση αλλά να αλλάξει επιτέλους το σαθρό
πολιτικό σύστημα και να αντιμετωπιστούν ριζικά οι πα-
θογένειες που το συντηρούν. Και βέβαια να ανοίξει ξανά
και αποφασιστικά το κεφάλαιο του Κυπριακού με τα νέα
γεωπολιτικά δεδομένα που ήδη δημιουργούνται. Μια
προοδευτική Αριστερά θα έπρεπε να είναι από καιρό σε
θέση να ανταποκριθεί σ’ αυτά που συμβαίνουν, ώστε να
προτείνει τον επαναπροσδιορισμό της επόμενης μέρας
του τόπου.

Το ΑΚΕΛ, ωστόσο, μοιάζει ακόμα χιλιόμετρα μακριά
από ένα τέτοιο προοδευτικό επαναπροσδιορισμό, αφού
επιδίδεται στις ίδιες μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες
που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να το απομακρύνουν
όλο και περισσότερο από τις υπερβάσεις που όφειλε να
κάνει. Και ενώ είχε την ευκαιρία να μπει δυναμικά στην
προεκλογική κούρσα, με την επιλογή Παμπορίδη, απο-
δεικνύοντας ότι τολμά να κάνει την υπέρβαση, όταν το
συμφέρον της χώρας το απαιτεί, στηρίζοντας έναν πολιτικό
που έχει αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις μιας ου-
σιαστικής μεταρρύθμισης στο πολιτικό μας σύστημα,
επέλεξε να οπισθοχωρήσει μόλις τα βρήκε σκούρα με
τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς του και τις φιτιλιές
που τους άναψε η κ. Χαραλαμπίδου σκοπίμως και εσκεμ-
μένα, για να καταντήσει σήμερα να μοιάζει άτολμο και
ανίκανο να ανταποκριθεί στην έννοια μιας πραγματικά
προοδευτικής Αριστεράς.

Απόρριψε τον πλέον κατάλληλο πολιτικό απλώς και
μόνο για τις δεξιές καταβολές του και επειδή κάποτε επέ-
κρινε το ΑΚΕΛ, αποδεικνύοντας με αυτή του τη θλιβερή
«οπισθοχώρηση» ότι προτιμά να επιλέγει την πεπατημένη,
αντί να τολμά την υπέρβαση και να την υποστηρίζει δυ-
ναμικά ως τη μόνη ουσιαστική πολιτική θέση. Και τώρα
προτιμά να άγεται και να φέρεται από τους δηκοϊκούς
«ελιγμούς» και να συνομιλεί με αυτό το κόμμα, το οποίο
πάση θυσία θέλει να βρίσκεται στην εξουσία και με το
οποίο τους χωρίζει το χάος στο Κυπριακό, αντί να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και να περπατήσει αποφα-
σιστικά προς τον προοδευτισμό. Κρίμα.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Τρεις και πλέον σελίδες απάν-
τηση έδωσε η υπουργός Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας Νατάσα Πηλείδου
προς τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέ-
φανο Στεφάνου, ο οποίος έθε-

σε ζήτημα για την άνοδο των τιμών των
υγρών καυσίμων σε χρόνο «ντετέ» στην Κύ-
προ, αλλά και για προσυνεννόηση μεταξύ
των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών,
κάτι που παραπέμπει ευθέως σε καταγγελία
για ύπαρξη καρτέλ, από το μεγαλύτερο κόμμα
της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, η απάντηση
της κ. Πηλείδου, την οποία αναμέναμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, «μπάζει νερά» και
είναι επιεικώς κατώτερη των περιστάσεων,
όσο κομψά κι αν επιθυμούμε να το θέσουμε. 

Εκφράζοντας προφανώς την κοινή γνώμη,
ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ανέφερε προς την αρμόδια
υπουργό, αυτό που προβληματίζει όλους,
αλλά προφανώς διαφεύγει από την κ. Πη-
λείδου και τις υπηρεσίες των οποίων προ-
ΐσταται. Επεσήμανε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ότι «οι

καταναλωτές διερωτούνται, πώς είναι δυ-
νατόν μέσα σε μια νύκτα να αυξήθηκαν
ταυτόχρονα και ομοιόμορφα οι τιμές όλων
των εταιρειών στα καύσιμα; Πότε οι εταιρείες
παρήγγειλαν τα φορτία, πότε ήρθαν τα πλοία,
πότε τιμολογήθηκαν, πότε φορολογήθηκαν,
πότε πήγαν τα καύσιμα στα πρατήρια» διε-
ρωτήθηκε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, θέτοντας δύο
σημαντικά ζητήματα: 

1) Οι τιμές των υγρών καυσίμων στην
Κύπρο διαφοροποιούνται με διαδικασίες εξ-
πρές όταν πρόκειται για διεθνείς αυξήσεις
και με ρυθμούς χελώνας, όταν πρόκειται
για διεθνείς μειώσεις. Η εικόνα αυτή, είτε
είναι ορθή, είτε είναι λανθασμένη, απηχεί
την επικρατούσα αντίληψη. Και εύλογα θα
ανέμενε κανείς ότι η αρμόδια υπουργός θα
απαντούσε με μεγαλύτερη πειστικότητα
στο ζήτημα αυτό. Δυστυχώς δεν το έπραξε
και συνεπώς η εικόνα αυτή δεν ανατρέπεται.
Ανέφερε η κ. Πηλείδου ότι στην Κύπρο τα
φορτία υγρών καυσίμων δεν ξεπερνούν τα
2-3 κάθε μήνα και ότι «οι διεθνείς μειώσεις

ή και αυξήσεις, αντικατοπτρίζονται με χρο-
νική καθυστέρηση», κάτι πάντως που δεν
απαντά στην «ανομοιομορφία» μεταξύ της
αύξησης των τιμών σε χρόνο «ντετέ» και
της μείωσης τους ετεροχρονισμένα. 

2) «… Η όποια προσυνεννόηση μεταξύ
των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών»
που έθεσε ο Στέφανος Στεφάνου προς την
αρμόδια υπουργό, ισοδυναμεί με καταγγελία
για ύπαρξη καρτέλ στην Κύπρο, εν μέσω
του ράλι των τιμών, διεθνώς, στα υγρά καύ-
σιμα. Η απάντηση της αρμόδιας υπουργού
επί του εν λόγω ζητήματος (που σε άλλα
κράτη θα προκαλούσε θύελλα συζητήσεων
και θα οδηγούσε στη διεξαγωγή έρευνας)
περιορίζεται στην εύηχη διαβεβαίωση ότι
«το Υπουργείο μας εργάζεται με ζήλο και
αυστηρή προσήλωση στην τήρηση των νό-
μων … και ότι «η Κυβέρνηση ούτε δικαιο-
λογεί, ούτε στέκεται με απάθεια, έναντι σε
φαινόμενα αισχροκέρδειας, ούτε κωλυσιεργεί,
ούτε κάνει πλάτες στα οποιαδήποτε συμ-
φέροντα». 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που εγείρει η
κ. Πηλείδου, είναι το γεγονός ότι οι τιμές
των υγρών καυσίμων στην Κύπρο είναι πολύ
χαμηλότερες από τις τιμές που υπάρχουν
σε άλλες χώρες της Ε.Ε., υπό το φως της ει-
σβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των
συνεπειών της. Επιστρατεύοντας και γρα-
φήματα στην απάντησή της προς τον Στέφανο
Στεφάνου, η κ. Πηλείδου επισημαίνει ότι με
βάση στοιχεία της 14ης Μαρτίου, η Κύπρος
ήταν η τρίτη φθηνότερη χώρα στην αμόλυβδη
βενζίνη 95 οκτανίων, η έκτη φθηνότερη στο
πετρέλαιο κίνησης και η τέταρτη φθηνότερη
στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταξύ των 27
κρατών-μελών. Οι εν λόγω αναφορές της
υπουργού δεν αμφισβητούνται. Ωστόσο, η
εικόνα αυτή είναι αν μη τι άλλο ελλειμματική,
καθώς για να μπορεί κάποιος να συγκρίνει
τιμές, φθήνια και ακρίβεια, είθισται να βάζει
στην εξίσωση και την αγοραστική δύναμη
του κοινού, το οποίο στην περίπτωση των
κατοίκων της Κύπρου, προφανώς υπολείπεται
της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της

Δανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, του
Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και αρ-
κετών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., περι-
λαμβανομένου και του Λουξεμβούργου, το
οποίο παρά το υψηλό βιοτικό του επίπεδο,
εξακολουθεί να είναι φθηνότερο από την
Κύπρο στις τιμές υγρών καυσίμων. 

Πέραν αυτού, η επιστολή της κ. Πηλείδου
προς τον γ.γ. του ΑΚΕΛ όχι μόνο δεν πείθει
για τις τιμές των υγρών καυσίμων, δεδομένης
της ταχύτητας στην αύξησή τους και της
βραδύτητας στη μείωσή τους. Αλλά επίσης,
δεν μας καθησυχάζει γύρω από την ενδεχό-
μενη προσυνεννόηση των εταιριών εισαγωγής
πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Και όλο αυτό
το πλέγμα της αδυναμίας της υπουργού Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να πείσει
και να καθησυχάσει δεν περιορίζεται στην
ίδια, αλλά έχει συνέπειες και στην εικόνα
του συνόλου της κυβέρνησης και αυτού κα-
θεαυτού του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Πηλείδου - Στεφάνου 0-2... στα υγρά καύσιμα
Tου ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΞΑΝΘΟΥΛΗ

EP
A/

M
AR

TI
N

 D
IV

IS
EK

xanthoulis.pavlos@gmail.com 

Όλα αυτά τα χρόνια που βιοπορίζομαι
από τη δημοσιογραφία αρκετές φορές έπρε-
πε ν’ ανακαλέσω εκείνο το τρομακτικό κα-
λοκαίρι. Αλλά και ως συγγραφέας επιχείρησα
να ξύσω τη σκουριά της μνήμης, προσπα-
θώντας να καταλάβω πώς και πόσο μας

σημάδεψε η συναισθηματική αναπηρία που προκάλεσε
το τραύμα του 1974. 

Θυμάμαι, λοιπόν, γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να κάνω
αλλιώς. Θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα από τη Χιλή που την
ημέρα του πραξικοπήματος με αγκάλιασε και με δάκρυα
στα μάτια ψιθύρισε κάτι που δεν κατάλαβα. «Τι είπε;»
ρώτησα τον πατέρα μου αργότερα, καθώς αφήναμε πίσω
μας τον αχανή κάμπο με τα ηλιοτρόπια. «Ότι εύχεται να
μη γνωρίσεις ποτέ τον φασισμό» μου απάντησε, δίχως
άλλη εξήγηση. Εγώ τότε ήμουνα 11 χρόνων, δεν ήξερα
τι σημαίνει φασισμός και δεν καταλάβαινα γιατί διασχίζαμε
την ξένη χώρα σαν να έπρεπε να προλάβουμε κάτι. Τις
επόμενες ημέρες θυμάμαι ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν
εκεί όπου μέναμε κι ύστερα ένα βομβαρδισμένο τοπίο
στην τηλεόραση. Θυμάμαι τη μάνα μου να κλαίει και
μετά το ταξίδι με το αεροπλάνο. Έπειτα τις μακρόσυρτες
ώρες στο πλοίο και στο λιμάνι της Λεμεσού μια γυναίκα
με βαμμένα νύχια, πολύ περίεργο δεδομένου ότι οι άν-
θρωποι μίλαγαν μόνο για την καταστροφή σκέφτηκα.
Θυμάμαι τους συγγενείς μας που ξεσπιτώθηκαν, το
σχολείο που γέμισε πρόσφυγες κι ένα γιαπί στη γειτονιά
που έμενε μια οικογένεια με ένα κορίτσι στην ηλικία
μου. Θυμάμαι τη λύπη στα πρόσωπα αυτών που τα έχασαν
όλα και το συσσίτιο για τα παιδιά που ο πόλεμος έριξε
στα βράχια. Θυμάμαι και τον παππού μου που δούλευε
στις οικοδομές αλλά η ανάγκη τον οδήγησε στο εξωτερικό
για το μεροκάματο. 

Ένα λεηλατημένο τοπίο ήταν η Κύπρος· αυτό θυμάμαι.
Κι ύστερα δεν θυμάμαι άλλο. Ή μάλλον ύστερα οι ανα-
μνήσεις μπερδεύονται μέσα σε μια δίνη αντιφάσεων. Οι
διαδηλώσεις, οι ντισκοτέκ, τα συλλαλητήρια, τα σφαι-
ριστήρια. Τι έγινε αλήθεια; Συνηθίσαμε, αυτό έγινε.
Επειδή αυτό μας απέδειξε η ζωή: ότι συνηθίζεται η δυ-
στυχία, γιατί το ένστικτο της επιβίωσης μάς ωθεί να
υπερβούμε τους εαυτούς μας. Η συνέχεια είναι γνωστή
και οικεία αφού σε αυτό το δρόμο βαδίσαμε τις δεκαετίες
που ακολούθησαν. Στην αρχή οπλισμένοι με τις ιδεολογικές
και πολιτικές μας βεβαιότητες, ώσπου κατέρρευσαν κι
αυτές με πάταγο, μηδενίσαμε το κοντέρ και πορευτήκαμε
όπως ο καθένας μπορούσε. Άλλοι μπερδεμένοι, άλλοι
θυμωμένοι, άλλοι πληγωμένοι. Ένας λαός προσφύγων
που έπρεπε να βρει τον βηματισμό του μετά από εκείνο
το τρομακτικό καλοκαίρι. 

Αναρωτιέμαι, τι άλλαξε; Ή μάλλον τι μας άλλαξε τόσο
ώστε να καταλήξουμε αυτό που είμαστε σήμερα; Πώς
εκφυλίστηκε έτσι αυτός ο λαός των προσφύγων ώστε
να βρεθεί στον κατήφορο δίχως φρένα; Και το πιο σκληρό
απ’ όλα τα ερωτήματα: Πώς κατρακυλήσαμε στο πιο
χαμηλό σκαλοπάτι για να βρεθούμε αντιμέτωποι με την
απεχθή σκληρότητα του δημάρχου Θεόδωρου Πυρίλλη;
Ο οποίος αρνήθηκε τη φιλοξενία σε 150 ασυνόδευτα
παιδιά γιατί δεν θέλει λέει να γίνει ο Πρωταράς Πουρνάρα.
Κι ύστερα αρνήθηκε τη φιλοξενία των Ουκρανών προ-
σφύγων γιατί… «μεγάλη διαφορά το αξιοθέατό μας να
είναι πρόσφυγες» δήλωσε ανερυθρίαστα. Οι πρόσφυγες
αξιοθέατο! Να λέγεται αυτό από ένα δήμαρχο και να μην
προκαλείται ξεσηκωμός. Να μην ντρεπόμαστε, αυτός ο
λαός των προσφύγων με την κολοβή μνήμη, όταν ολόκληρη
η πολιτισμένη ανθρωπότητα συγκλονίζεται από τις
εικόνες καταστροφής στην Ουκρανία.

Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που ενώ έζησαν στο
πετσί τους την εισβολή δεν συγκινούνται από την ισο-
πέδωση της Μαριούπολης; Τα πλάνα με τα γκρεμισμένα
κτίρια, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα βομβαρδισμένα,
μαυρίζουν την ψυχή. Και οι πρόχειροι τάφοι, οι χιλιάδες
νεκροί, ο εφιάλτης του πολέμου που ξαναζωντανεύει.
Πώς μπορείς να τα βλέπεις όλα αυτά και εσένα να σε
νοιάζει μόνο η τσέπη σου; Τι στο καλό συνέβη σε αυτόν
τον τόπο και καταλήξαμε έτσι, άλλοι θλιβεροί μεταπράτες
κι άλλοι ακόμα θλιβερότεροι ιδεοληπτικοί που δεν βλέπουν
μακρύτερα από τη μύτη τους; Από το κλείσιμο του ματιού
του Συλλούρη μέχρι τον κυνισμό του Πυρίλλη «this is
Cyprus», δυστυχώς, οπότε καλά ξεμπερδέματα.

Ο κυπριακός μας
κατήφορος
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

stavros.christodoulou@gmail.com

Θλιβερή
Αριστερά

Η Jana Jodasova, διευθύντρια της Προπαρασκευαστικής Σχολής Μπαλέτου του Εθνικού Θεάτρου της
Τσεχίας, εργάζεται με παιδιά κατά τη διάρκεια μαθήματος μπαλέτου. Η Σχολή προσφέρει δωρεάν μαθή-
ματα χορού και μπαλέτου για παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αλλαγή δεν είναι σύνθημα, είναι
τρόπος ζωής. Η αλλαγή έχει συγκε-
κριμένο περιεχόμενο, έχει συγκε-
κριμένες προτάσεις. Η αλλαγή απαι-
τεί συντονισμό, απαιτεί συνέπεια.
Και κυρίως απαιτεί υπερβάσεις. Αλ-

λιώς δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προεκλογικό
πυροτέχνημα που όζει σκοπιμοτήτων. Το σύνθημα
της αλλαγής ήλθε στο προσκήνιο όταν ο Νίκος
Αναστασιάδης ρωτούσε από το βήμα του Ανώ-
τατου Συνεδρίου του ΔΗΣΥ τον κυπριακό λαό,
τι να αλλάξουν αυτοί που ζητούν αλλαγή. Και
το ρωτούσε ένας Πρόεδρος του οποίου η δια-
χείριση οδήγησε στις εικόνες του Πουρνάρα.
Που ασυνόδευτα παιδιά κοιμούνται στους δρόμους
και που μέχρι προχθές τρέφονταν μ’ ένα κομμάτι
ψωμί. Ένας Πρόεδρος που την κυβέρνησή του
ακολουθούν σκάνδαλα διαπλοκής, ο πλουτισμός
μιας μικρής κάστας, το βόλεμα ημετέρων ,τα
φαινόμενα διαφθοράς και η καταβαράθρωση
της εικόνας του τόπου. Και κυρίως, ένας Πρόεδρος
που κατά τη θητεία του άνοιξε η συζήτηση για
λύση δύο κρατών.

Σ’ ένα σοβαρό κράτος, ένας Πρόεδρος με αυτή
την παρακαταθήκη δεν θα τολμούσε να κάνει
μία τέτοια ερώτηση. Πρωτίστως όμως σε ένα
σοβαρό κράτος, η αντιπολίτευση δεν θα του επέ-
τρεπε να τοποθετείται με αυτό τον τρόπο. Γιατί
η παρουσία της θα αποτελούσε ανάχωμα στο
θράσος. Για να μπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει
ως ανάχωμα στο θράσος, θα έπρεπε να είχε συ-
νέπεια στις πολιτικές της. Και πρωτίστως δεν
θα επέτρεπε να παρασύρεται από σκοπιμότητες.
Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης φάνηκε εδώ
και καιρό, επιβεβαιώθηκε, ωστόσο, στη δημο-
σκόπηση της «Καθημερινής» την περασμένη
εβδομάδα. Και επιβεβαιώθηκε, όχι μόνο γιατί
αποκαλύφθηκε πως δεν κατάφεραν να βρουν
προς το παρόν ένα κοινό υποψήφιο. Ούτε γιατί
άφησαν δύο καθαρά συναγερμικούς υποψηφίους
να ερίζουν για το ποιος από τους δύο συνεχιστές
του Νίκου Αναστασιάδη θα εκλεγεί. Είναι κυρίως
γιατί διαφάνηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως
ο κομματικός τους εγωκεντρισμός ευθύνεται
για τα αδιέξοδά τους. 

Έλεγαν προεκλογικά ότι ήθελαν την αλλαγή.
Πως με κάθε τρόπο θα πρέπει να φύγει από την
εξουσία η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Όμως στην
πρώτη τους κρίσιμη αναμέτρηση, αντί να δημι-
ουργήσουν ένα συμπαγές μέτωπο έριζαν για το
ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Για τη
δική τους προσωπική διάσωση. Και κατάφεραν
με ευκολία να εκλέξουν αφενός πρόεδρο της

Βουλής την Αννίτα Δημητρίου και αφετέρου να
στείλουν το μήνυμα ακόμα και στο ακροατήριό
τους πως μόνο ο Αβέρωφ Νεοφύτου μπορεί να
κερδίζει εκλογές. 

Η αλλαγή, λοιπόν, θέτει προτεραιότητες.
Όταν η αντιπολίτευση αποδέχεται να ακυρωθούν
οι δημοτικές εκλογές, τότε το πρόβλημα είναι
βαθύτερο. Γιατί αυτό που αποτυπώθηκε στα
μάτια της κοινωνίας, είναι ότι ακυρώθηκαν εξαι-
τίας του φόβου μιας ακόμη ήττας. Και αν δεν
έπαιρναν το ρίσκο για τη διάσωση της δημο-
κρατίας ας το έκαναν για να ενεργοποιήσουν
το οργανωτικό τους λίγο πριν από τις προεδρικές
και κυρίως να κτίσουν συνεργασίες σε κάθε
δήμο. Σ’ ένα περιβάλλον, όπου η κοινωνία συν-
τηρητικοποιείται, είναι παράδοξο η αντιπολίτευση
να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Γιατί όταν ο
Νικόλας Παπαδόπουλος καταψήφιζε τον προ-
ϋπολογισμό –εν μέσω πανδημίας– της «πιο διε-
φθαρμένης κυβέρνησης» θα πρέπει πλέον να
επιχειρηματολογήσει για ποιο λόγο πλέον σκέ-
φτεται να στηρίξει ένα μέλος αυτής της «διε-
φθαρμένης κυβέρνησης». Είναι μέρος της αλλαγής
ή απλώς θέλει με κάθε τρόπο την εξουσία; Αν ο
ίδιος δεν μπορεί να ελέγξει το κόμμα του με απο-
τέλεσμα στελέχη του να κάνουν ήδη συμφωνίες
στο παρασκήνιο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
μπορεί αλήθεια να πείσει ότι θα ηγηθεί της
όποιας αλλαγής; 

Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για το ΑΚΕΛ. Γιατί
αν η προτεραιότητα ήταν να «φύγει η κυβέρνηση
του ΔΗΣΥ» θα έπρεπε εδώ και δέκα χρόνια να
είχε βρει μία κεντροαριστερή υποψηφιότητα να
προτείνει. Όχι να ψάχνεται την τελευταία στιγμή,
καταθέτοντας στο τραπέζι των συζητήσεων με-
τριότητες. Και κυρίως να επιτρέπει σε στέλεχός
του με καθαρά προσωπική ατζέντα να τορπιλίζει
τη μόνη πιθανή κοινή υποψηφιότητα. 

Θα διερωτηθεί κάποιος: τι μας απασχολεί, αν
συρρικνώνονται τα ποσοστά της αντιπολίτευσης;
Μα μια αδύναμη αντιπολίτευση οδηγεί στην
παντοκρατορία του ενός. Αυτό θέλουμε; Μία
διαλυμένη παρέλαση, με διάσπαρτες ατζέντες.
Η αλλαγή απαιτεί συνέπεια, απαιτεί συμβιβασμούς,
απαιτεί και θυσίες. Η αλλαγή, ωστόσο, θα πρέπει
να έχει πάνω από όλα ως στόχο τη βελτίωση του
τόπου. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί απλώς σύνθημα
και αποδεικνύει πως η αντιπολίτευση, ενώ είχε
την ευκαιρία και τις προοπτικές εξελίσσεται
στον μεγάλο ασθενή, που έβαλε το λιθαράκι της
για όλη αυτή την ασυδοσία. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο μεγάλος ασθενής 

economidoum@kathimerini.com.cy
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Ο ταν ξέσπασε η Ελληνική Επα-
νάσταση, ο κόσμος ήταν εν-
τελώς διαφορετικός από τον

δικό μας. Η Ευρώπη της Ιεράς Συμ-
μαχίας την αντιμετώπισε ως απειλή
της ισορροπίας που είχε επιβληθεί
μετά την αναστάτωση του Ναπο-
λέοντα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
διατηρούσε την ισχύ της, την αίγλη
της και τη διαπραγματευτική της
ισχύ. Οι ξεσηκωμένοι Ελληνες με
το πείσμα τους και τις θυσίες τους
κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα
κύμα φιλελληνισμού. Δεν υπήρξαν
ποτέ φιλο- Ιταλοί ή φιλο-Ιρλανδοί.
Υπήρξαν όμως φιλέλληνες, λέξη
που υπάρχει και σε άλλες γλώσσες
εκτός από τη δική μας.

Το «ΝΑΤΟ» του καιρού εκείνου
στο Ναυαρίνο τερμάτισε την εκ-
στρατεία του Ιμπραήμ στην Πελο-
πόννησο – την ύστατη κλιμάκωση
της ισχύος των Οθωμανών εναντίον
των ξεσηκωμένων Ελλήνων. Η ναυ-
μαχία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η
τελευταία που έγινε με ιστιοφόρα
και δεν υπήρχαν ούτε χημικά, ούτε
βιολογικά, ούτε πυρηνικά όπλα που
θα μπορούσαν να απειλήσουν τον
αφανισμό του πλανήτη. Η εμβέλεια
της όποιας σύγκρουσης, όσο μεγάλη
κι αν ήταν, ήταν περιορισμένη. Η
ανθρωπότητα δεν είχε μπει ακόμη
στην περίοδο των Παγκοσμίων Πο-

λέμων. Το ξέρω ότι οι ιστορικές
αναλογίες συνήθως οδηγούν τους
ιστορικούς σε άστοχα συμπερά-
σματα. Επειδή όμως δεν είμαι ιστο-
ρικός δεν μπορώ να αντισταθώ.
Και τηρουμένων όλων των ιστορι-
κών αναλογιών, δεν μπορώ να μη
σκεφτώ τη σχέση που έχει η ση-
μερινή Ουκρανία με την Ελλάδα
των προπατόρων μας. Θα μου πείτε
η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν
αυταρχικό καθεστώς. Ενώ η Ρωσία
του Πούτιν είναι ολοκληρωτικό.
Το αυταρχικό καθεστώς απαιτεί
από τους υπηκόους του υπακοή.
Το ολοκληρωτικό απαιτεί συμμε-
τοχή και ταύτιση.

Γι’ αυτό και στον ολοκληρωτισμό
η προπαγάνδα έχει εξίσου μεγάλη
σημασία με τη δύναμη των όπλων.
Το περιέγραψε ο Οργουελ στο
«1984». Καταγράφοντας ωστόσο
και μία σημαντική παράμετρο. Οσο
αποτελεσματική και αν είναι η προ-
παγάνδα, υπάρχει πάντα στη γε-
ωγραφία της ανθρώπινης ψυχής
μια περιοχή που δεν μπορεί να
χαρτογραφήσει. Ο ήρωάς του κρύ-
βεται από τις κάμερες για να μπορεί
να κρατήσει το προσωπικό του
ημερολόγιο. «Εως αν η ανθρωπείη
φύσις η αυτή η» που γράφει ο Θου-
κυδίδης. Υπάρχει κάτι στην ίδια
την ανθρώπινη φύση που αντιστέ-

κεται στον ολοκληρωτισμό. Σε κα-
νονικές συνθήκες το αίσθημα των
Ελλήνων θα έπρεπε να ταυτίζεται
με τους Ουκρανούς. Σκοτώνονται
και αυτοί για την ελευθερία τους
και τη δημοκρατία τους όπως και
οι προπάτορές μας σκοτώνονταν
για τη δική τους και τη δική μας.
Οπως η Επανάσταση αναμόχλευσε
ένα εθνικό αίσθημα, το αίσθημα
μιας κοινότητας που έζησε στα
υπόγεια της Ιστορίας για τέσσερις
αιώνες, έτσι και οι Ουκρανοί πα-
λεύουν για το έθνος τους.

Οπως οι Ελληνες από τότε που
άνοιξαν τα μάτια τους για να αν-
τικρίσουν τον κόσμο του καιρού
τους τα έστρεψαν στη Δυτική Ευ-
ρώπη, έτσι και οι Ουκρανοί θέλουν
να γίνουν Ευρώπη. Η Ελληνική
Επανάσταση προκάλεσε αλυσιδω-
τές αντιδράσεις σε όλη την ευρω-
παϊκή ήπειρο. Ο αγώνας των Ου-
κρανών ξύπνησε την Ευρώπη από
τον λήθαργό της. Της έδειξε μια
πραγματική απειλή και της έδειξε
ότι υπάρχουν προτεραιότητες στον
αγώνα της ύπαρξης. Πάνω από τα
δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
είναι ο αγώνας για την ελευθερία.

Κανονικά το αίσθημα των Ελ-
λήνων θα έπρεπε να ταυτιστεί ολο-
κληρωτικά με τον αγώνα των Ου-
κρανών. Ισχύει για την πλειοψηφία.

Στη δημοκρατία, όμως, υπάρχουν
και οι μειοψηφίες. Η εισβολή του
Πούτιν στην Ουκρανία ανέδειξε
τον πραγματικό τους χαρακτήρα.
Είναι τα απολιθώματα άλλων επο-
χών που δεν μπορούν να προσαρ-
μοσθούν στο σύγχρονο κλίμα. Απο-
λιθώματα του ρωσόφιλου κόμματος
και των μεταλλάξεών του. Απολι-
θώματα του Εμφυλίου που άφησε
μια Μόσχα στην ψυχή τους. Απο-
λιθώματα των φιλειρηνικών κινη-
μάτων της δεκαετίας του εξήντα
που πίστευαν με θρησκευτική ευ-
λάβεια ότι μόνον η Αμερική ξέρει
να κάνει πόλεμο. Ζηλωτές του σκο-
ταδισμού που αντιμετωπίζει με
παρανοϊκό ναρκισσισμό την επι-
στήμη και πιστεύουν ότι τα εμβόλια
έγιναν για να ελέγχουν τη Σούλα
ή τον Μήτσο που είναι μάγκας.
Και τέλος, διάφοροι κουτοπόνηροι
ηλίθιοι που ξέρουν ότι όλα γίνονται
για τα «συφέροντα» και καλό είναι
να μην παίρνεις θέση. Θα ήταν
κωμικό αν δεν ήταν τραγικό. Ο,τι
κι αν γίνει, ο Πούτιν έχει χάσει.
Ομως, παραμένει εντυπωσιακό το
ποσοστό των συμπολιτών μας που
δεν μπορούν να δουν αυτό που
βλέπουν τα μάτια τους. Σήμερα η
Ουκρανία. Αύριο τι;

ttheodoropoulos@kathimerini.gr

Ελλάδα - Ουκρανία, ο πειρασμός της αναλογίας
Του ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο καλύτερος και
αποτελεσματικότε-
ρος τρόπος για τη δια-
σφάλιση της ειρήνης
στην Ευρώπη είναι
να αποκόψουμε από

τη Ρωσία κάποιες από τις όμορες
περιοχές που απέκτησε μεταγενέ-
στερα – τη Γεωργία, την Κιρκασία,
την Κριμαία, τη Βεσσαραβία, την
Πολωνία και τη Φινλανδία», έγραφε
ο λόρδος Πάλμερστον στις 26 Μαΐου
1854. «Εάν αυτές οι περιοχές απο-
σπώντο από αυτήν, η Ρωσία θα εξα-
κολουθούσε να είναι μια τεράστια
δύναμη, αλλά σε θέση λιγότερο
πλεονεκτική για να επιτεθεί σε γει-
τονικές της χώρες», συνέχιζε ο Πάλ-
μερστον.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι σε
γενικές γραμμές αυτός είναι ο πυ-
ρήνας της πολιτικής που σταδιακώς
διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ μετά την
κατάρρευση του κομμουνιστικού
συστήματος στην Ευρώπη. Και
επειδή ο πόλεμος με μια πυρηνική
δύναμη, όπως είναι η Ρωσία, είναι
αδιανόητος στις μέρες μας, η «από-
σπαση» όμορων χωρών προωθή-
θηκε διά της εις Ανατολάς επέκτα-
σης του ΝΑΤΟ και με την ένταξη
σε αυτό της Πολωνίας, της Ουγγα-
ρίας, των Βαλτικών κρατών, της
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ισως μια παρατήρηση του Ρώσου
συγγραφέα και διανοητή Φιόντορ
Νοστογιέφσκι να φώτιζε από δια-
φορετική γωνία τη σημερινή δια-
πάλη Ουάσιγκτον και Μόσχας περί
του ουκρανικού ζητήματος.

Σε αντίθεση με τη Δύση, εμείς
οι Ρώσοι «δεν κοιτάζουμε προς το
μέλλον, αλλά στο παρελθόν και μά-
λιστα σε ένα πολύ μακρινό παρελ-
θόν», έγραφε το 1877 στο Ημερο-
λόγιό του.

Το γεγονός ότι η Ρωσία δέχθηκε
από τη Δύση σειρά επιθέσεων –
από την Πολωνία το 1605, τη Σουη-
δία το 1707, τη Γαλλία το 1812, τη

Γερμανία το 1914 και εκ νέου το
1941– ήταν ο λόγος που θεωρήθηκε
απαραίτητη η δημιουργία μιας νε-
κρής ή ουδετέρας ζώνης στα δυτικά
σύνορά της, συνήθως διά προσαρ-
τήσεως εδαφών κατά το παρελθόν.

Από την άποψη αυτή ο πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν ακολουθεί –τόσο
παλαιότερα, το 2008, στη Γεωργία
όσο και σήμερα στην Ουκρανία–
μια πάγια ρωσική πολιτική ασφα-
λείας. Αυτά είναι θέματα που απα-
σχολούν στις μέρες μας κυρίως κά-
ποιους συντηρητικούς αναλυτές
στις ΗΠΑ. Αντίθετα, στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ως νέα χώρα ακόμη στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι, με νεανικό
δυναμισμό, κυριαρχεί το όραμα της
μονοκρατορίας.

Ως μια υπερδύναμη που δεν φέ-
ρει το βάρος ιστορικού παρελθόν-
τος, διαμορφώνει τον ιδεολογικό
πυρήνα με βάση τις επαναστατικές
αρχές της Γαλλικής Επαναστάσεως
του 1789 –«δημοκρατία», «ελευθε-
ρία»–, την επικράτηση των οποίων
ανέλαβε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν,
σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ο ηγέτης
του «ελευθέρου κόσμου».

Το έχει η μοίρα των αυτοκρα-
τοριών να θέλουν να διαμορφώ-
σουν την οικουμένη κατά τις αν-
τιλήψεις τους. Κάτι ανάλογο έκανε
και ο Πάλμερστον όταν επέβαλε
ναυτικό αποκλεισμό στην Ελλάδα
με το επιχείρημα ότι εθίγησαν τα
δικαιώματα του Βρετανού Δον Πα-
σίφικο, τα οποία όφειλε να προ-
στατεύσει η αυτοκρατορία. Αλλά
επειδή σε αυτή τη χώρα ουδέποτε
έλειψε η αίσθηση του χιούμορ,
όταν το θέμα συζητήθηκε στο κοι-
νοβούλιο το 1850, ο Ουίλιαμ Γλάδ-
στον διερωτήθη εάν ο Πάλμερστον
θεωρεί πως «πρέπει να ελέγχουμε
τη μοχθηρία και τις παραβιάσεις
των άλλων κρατών» περίπου «...ως
γυμνασιάρχες σε επίπεδο παγκό-
σμιο». Σήμερα, άλλοι ανέλαβαν τον
ρόλο του γυμνασιάρχη.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Σ τη μνήμη κάποιων Ελλήνων
έχουν, ίσως, αποτυπωθεί ει-
κόνες τηλεοπτικές από την

επίσκεψη του Βλαδίμηρου Πούτιν
στο Αγιον Ορος, τον Μάιο του 2016.
Ο μονοκράτορας του μαρξιστικού
συνασπισμού «πασών των Ρω-
σιών», διάδοχος του Λένιν και του
Στάλιν, σταυροκοπιόταν στο Αγιο-
νόρος ορθόδοξα και παραδοσιακά,
ασπαζόταν Εικόνες με την αυθορ-
μησία μακροχρόνιου εθισμού, δί-
χως την παραμικρή αμηχανία ή
προσποίηση επιδεικτικής ευσέ-
βειας. Ο,τι κι αν πίστευε ο καθένας
μας για την ειλικρίνεια των κινή-
τρων και σκοπιμοτήτων του, είχαμε
την ίδια έκπληξη: Βλέπαμε σε ζων-
τανή μετάδοση αυτό το σύμβολο
της αθεϊστικής μονοτροπίας, με
δεκάχρονη (περίπου) θητεία στην
ηγεσία της σκληροπυρηνικής KGB,
ταυτισμένον στις συνειδήσεις με
τη φρίκη των Γκουλάγκ και της
Κολιμά, να δηλώνει με σιωπηλά
σταυροκοπήματα την πίστη του
– «έκανε την προσευχή του με τα
χέρια του» όπως λέει ο Τολστόι για
τον αγράμματο «Αλιόσα τον τσού-
καλο» στο ομώνυμο διήγημά του.

Αυτή ήταν η εικόνα του Πούτιν,
προσκυνητή στο Αγιονόρος, πριν
έξι χρόνια. Σήμερα όμως ο ίδιος
εκείνος Πούτιν εμφανίζεται στα
διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα θο-
ρυβωδέστερα και εμπορικότερα,
να είναι αυτός που σπέρνει όλεθρο

και τρόμο, μαζί και την απειλή της
πυρηνικής απειλής για τον πλα-
νήτη. Ως τώρα, μόνο με συμβατικά
όπλα, ισοπεδώνει πόλεις ολόκληρες
στεριώνοντας την κυριαρχία του
σε κρίσιμες περιοχές της Ουκρα-
νίας, χωρίς να λογαριάζει ούτε τις
δικές του απώλειες, ούτε τον αριθμό
των νεκρών αντιπάλων του, ούτε
τα εκατομμύρια των προσφύγων,
τις μυριάδες των αστέγων σε χει-
μώνα βαρύ. Για τα συστήματα «πλη-
ροφόρησης» που δικτυώνουν τον
πλανήτη μας, άλλη δικαιολογία
δεν υπάρχει, η ευθύνη για τη φρίκη
αυτού του πολέμου βαραίνει απο-
κλειστικά τον Πούτιν.

Υπάρχει ωστόσο και το ελεύ-
θερο ακόμα Διαδίκτυο, που σώζει
άλλη δυνατότητα πληροφόρησης,
με διαφορετική οπτική. Χωρίς κρα-
τικά ή διακρατικά εχέγγυα «εγκυ-
ρότητας», μόνο με παραπομπές
στη θυσιαστική εντιμότητα της
τίμιας δημοσιογραφίας. Δείγμα τέ-
τοιας εντιμότητας μοιάζει να είναι
η επικαιρική ταινία μικρού μήκους
του Ολιβερ Στόουν (Oliver Stone)
Ukraine on Fire. Δίκοπο μαχαίρι
η «πληροφόρηση», έντυπη, ραδιο-
φωνική, τηλεοπτική, μπορεί εύκολα
να υποτάξει την αλήθεια της εί-
δησης σε άθλιες σκοπιμότητες
εξουσιαστικής ισχύος, εγωτικής
αυταρέσκειας, μανιωδών ορέξεων
κέρδους και ηδονής.

Η φρίκη και απανθρωπία ενός

πολέμου μπορεί να είναι η απελ-
πισμένη άμυνα αυθυπεράσπισης,
ενός ή περισσότερων λαών, απέ-
ναντι σε απάνθρωπα συμφέροντα
(ή βίτσια) σταλινικών επιγόνων ή
του υπόκοσμου φασιστοειδών
εκτρωμάτων ωραιοποιημένου νε-
οναζισμού. Η εξαγορασμένη από
τη μια ή την άλλη παράταξη εξι-
δανίκευση της φρικώδους κακουρ-
γίας δεν ελέγχεται από τα θύματα.
Κάθε πόλεμος είναι μια άκρως οδυ-
νηρή οπισθοχώρηση της όποιας
ευτυχίας θνητών υπάρξεων, μεγέ-
θυνση ο πόλεμος της στέρησης,
των δραματικών ελλείψεων, της
ορφάνιας, της απατρίας, του απελ-
πισμού. Αιώνες τώρα, ίδια η πίκρα
και η απόγνωση που γεννάει ο κάθε
πόλεμος στις μυριάδες των λογικών
υπάρξεων που τον υφίστανται, χω-
ρίς να τον έχουν επιλέξει. Και το
κακό τέλος δεν έχει. Κάθε γενιά
θα γεύεται, περισσότερο ή λιγότερο,
άμεσα ή έμμεσα, την αγωνία και
την αβάσταχτη πίκρα της απειλής
πολέμων, δηλαδή ανθρωποθυσιών.

Ο Ελληνισμός αποτύπωσε στη
χαρισματική μέσα στους αιώνες
γλώσσα του, δύο γριφώδεις αφο-
ρισμούς για τη φρικώδη νομοτέλεια
του πολέμου. Πρώτος, ο μέγιστος
των μεγάλων Ηράκλειτος: «Πόλε-
μος πάντων μεν πατήρ έστι, πάν-
των δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς
έδειξε τους δε ανθρώπους, τους
μεν δούλους εποίησε τους δε ελευ-

θέρους» (Frgm. 53). Ολα, τα θεϊκά
και τα ανθρώπινα, προκύπτουν
από την αντίθεση και τη διαμάχη.
Οι αθάνατοι θεοί είναι αυτό που
είναι, σε αντίθεση με τους εφήμε-
ρους και πεπερασμένους ανθρώ-
πους, ελεύθεροι από αναγκαιότητες
και περιορισμούς οι θεοί, δούλοι
της ανάγκης και των περιορισμών
οι άνθρωποι. Και ο δεύτερος ιλιγ-
γιώδης αφορισμός στη γλώσσα
μας, ο ευαγγελικός: «Ο μείζων εν
υμίν γενέσθαι ως ο διακονών. Τις
γαρ μείζων, ο ανακείμενος ή ο δια-
κονών; Ουχί ο ανακείμενος; Εγώ
δε ειμί εν μέσω υμών ως ο διακο-
νών» (Λουκ. 22, 26-27). Οι άνθρωποι
λογαριάζουμε υπέρτερο ανάμεσά
μας αυτόν που όλοι τον υπηρετούν.
Κι όμως «μέγας», αληθινά υπέρ-
τερος, είναι αυτός που ελεύθερος
από την εγωκεντρική νομοτέλεια
διακονεί τους πάντες με θυσιαστική
και γενναία αυταπάρνηση.

Τόσο καίρια σημασία για την
εκτίμηση και αξιολόγηση των αν-
θρώπων έχει η ελευθερία από το
εγώ, από την άμυνα της ατομικό-
τητας – η ετοιμότητα της αυτο-
προσφοράς. Μακρινός στόχος, δυ-
σκατόρθωτος, σε ώρες οδύνης και
απελπισμού μοιάζει άχρηστος. Το
θαυμαστό και παράδοξο είναι ότι
ο στόχος, πέρα από κάθε χρηστική
λογική, σώζει, ως σκοπούμενο τέ-
λος, την αλήθεια και το «νόημα»
της ύπαρξης.

Η αλήθεια της ποιότητας

Ιστορικά
παράλληλα

Tου  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Δύση
ή Ανατολή;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Κάθε φορά που
βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με μια μεγάλη
κρίση ξυπνάει μέσα
μας το δίλημμα: «Πού
ανήκουμε, στη Δύση

ή την Ανατολή;». Οι αιώνες περνάνε,
αλλά μοιάζουμε να μη θέλουμε να
λύσουμε τον γρίφο. Από το «παπική
τιάρα ή φέσι» έως τις μέρες μας ο
διχασμός αυτός ελλοχεύει σε κρί-
σιμες στιγμές. Το βλέπουμε γύρω
μας καθώς η κρίση στην Ουκρανία
έχει δώσει ορμή σε ένα αντιδυτικό
ξέσπασμα που αφορά σημαντικό
μέρος της κοινωνίας. Δεν έχει να
κάνει με τη σκληρή κριτική στα
λάθη των ΗΠΑ ή της Ευρώπης, ούτε
με την υποκρισία εναντίον της
Τουρκίας. Είναι κάτι πιο βαθύ και

ενστικτώδες που βγαίνει από μέσα
μας. Το είδαμε και το 2015 σε ένα
άλλο, πιο δυναμικό κύμα που κόν-
τεψε να μας σπρώξει από την άλλη
πλευρά της Ιστορίας όταν η δικαιο-
λογημένη, συσσωρευμένη οργή
από την οικονομική κρίση στρά-
φηκε κατά της Δύσης.

Ο τρόπος που την αντιμετωπί-
ζουμε είναι ενίοτε σχιζοφρενικός.
Απολαμβάνουμε τα «δικαιώματα»
που μας εξασφαλίζει με τη συμμε-
τοχή στα πιο κλειστά δυτικά κλαμπ,
απεχθανόμαστε την έννοια των
«υποχρεώσεων» που απορρέουν
από αυτή. Μπαίνουμε εύκολα στον

ρόλο του θύματος και βλέπουμε
τον κόσμο μέσα από μια έντονη αί-
σθηση ανασφάλειας. Αντιλαμβα-
νόμαστε, συνήθως πολύ καθυστε-
ρημένα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος και πως δεν διατίθεται κάποιο
άλλο γεωπολιτικό μπλοκ που θα
μας υιοθετήσει λύνοντας με έναν
μαγικό και ανέξοδο τρόπο όλα μας
τα προβλήματα. Η μεγάλη πλει-
οψηφία του ελληνικού λαού το έμα-
θε μέσα από ένα πανάκριβο φρον-
τιστήριο το 2015.

Μια απλοϊκή εξήγηση είναι πως
η Δύση απευθύνεται στη λογική,
η Ανατολή στο θυμικό μας. Το συ-
ναισθηματικό μας κομμάτι είναι
χορδή που μπορεί εύκολα να παίξει
είτε ο περιστασιακός έμπορος του
εθνολαϊκισμού είτε όποιος παίκτης
το θεωρεί συμφέρον για εκείνον.
Οι ιστορικοί μπορούν να το εξηγή-
σουν, αλλά δεν είναι κάτι περαστικό.
Ξέρω πολλούς που θεωρούν ότι
ξεμπλέξαμε για τα καλά με αυτά τα
διλήμματα μετά το 2015. Αμ δε!
Κάνουν μεγάλο λάθος και δεν κα-
ταλαβαίνουν πως «ο κόσμος δεν
είναι ο κόσμος μας». Τα ρήγματα
είναι ολοζώντανα και κρύβουν ασύλ-
ληπτη ενέργεια και δύναμη. Δεν
ξεμπερδεύεις εύκολα με αυτά, έχουν
αντέξει στο πέρασμα των αιώνων.

Η Ιστορία θα μας δοκιμάσει πάλι.
Πανδημία, μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, γεωπολιτική βία και αστά-
θεια, ακρίβεια αποτελούν ένα εκρη-
κτικό μείγμα που δεν «παλεύεται»
εύκολα. Ηγεσία, ψυχραιμία, καλό
ζύγι χρειάζονται. Μια τελευταία
παρατήρηση. Το απόλυτο κρας τεστ
της σχέσης μας με τη Δύση θα είναι
προφανώς η στάση της στην απευ-
κταία περίπτωση μιας σύγκρουσης
με την Τουρκία. Αν νιώσουμε ότι
η Δύση μας προδίδει, όλα τα στοι-
χήματα δεν ισχύουν και τα ρήγματα
της δυσπιστίας και του αντιδυτι-
κισμού θα εκδηλωθούν με τρόπο
εκρηκτικό. Ας το ξέρουν αυτό σύμ-
μαχοι και εταίροι.
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Αν νιώσουμε ότι η Δύση
μας προδίδει στην απευ-
κταία περίπτωση μιας
σύγκρουσης με την Τουρ-
κία, τα ρήγματα της δυ-
σπιστίας και του αντιδυτι-
κισμού θα εκδηλωθούν με
τρόπο εκρηκτικό. 
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Δεν φτάνουν οι ατζαμοσύνες της
Λευκωσίας, έρχεται και ο Έλλη-
νας ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας να αποδυ-
ναμώσει ακόμα περισσότερο τις
δυνατότητες της συγκυρίας! Το
Ουκρανικό τα’ αλλάζει όλα: νέοι

συσχετισμοί, άρα οι παίκτες αναζητούν θέσεις,
ρόλους, θέλουν να ενισχύσουν δυνατότητες
επιρροής στις περιφερειακές εξελίξεις. Αντί
να κτίσουμε πάνω στο μομέντουμ που δημι-
ουργεί το Ουκρανικό και να βάλουμε την Κύπρο
μπροστά, παίρνουμε το Κυπριακό σε πιο σκληρά
αδιέξοδα! Το έγγραφο «στρατηγικής πυξίδας
της Ε.Ε.» το οποίο εγκρίθηκε στις 21/3 στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της Ε.Ε. με
χειρισμούς Δένδια (άρνηση επικύρωσης) γύρισε
σε αναφορές για την Τουρκία που συσχετί-
ζονταν με το καλοκαίρι του 2020 και όπως
αυτές είχαν καταγραφεί στη δήλωση των «27»
τον Μάρτιο 2021. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα
ένας άλλος κόσμος διαγράφεται –κυρίως λόγω
Ουκρανικού. Με τη συνάντηση Ερντογάν -
Μητσοτάκη (13/3) έγινε λόγος για «θετική
ατζέντα» και πιο χαμηλούς τόνους. Ο Δένδιας
με τους χειρισμούς του ΣΕΣ της Ε.Ε. τα ανα-
ποδογύρισε όλα! Η χαοτική του ατζέντα είχε
την επόμενη ημέρα (22/3) τρεις άμεσες συνέ-
πειες για την Κύπρο: 

• Το τουρκικό ΥΠΕΞ είπε δημόσια ότι το
έγγραφο «στρατηγικής πυξίδας ότι «είναι δύ-
σκολο να το δει κανείς ως «στρατηγικό», το
οποίο παύει να είναι «πυξίδα», και δεν δείχνει
τη σωστή κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι
αυτό το έγγραφο θα κάνει την Ε.Ε. μέρος των
προβλημάτων και όχι των λύσεων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και δεν θα την οδηγήσει στις
σωστές στρατηγικές».  

• Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέρριψε κάθε σκέψη
για ΜΟΕ που προωθεί η Λευκωσία («Αμμόχω-
στος έναντι Τύμπου») μιλώντας για «ισχυρισμούς
εκτός πραγματικότητας. Δηλώνει πως «οι προ-
τάσεις ΜΟΕ των Ελληνοκυπρίων είναι εξαντ-
λημένες προτάσεις με στόχο την απομάκρυνση
από την ουσία του κυπριακού ζητήματος και
την παραπλάνηση, μη σοβαρές προτάσεις που

έχουν δοκιμαστεί εν καιρώ και απέτυχαν».
• Ο Τ/κ ηγέτης Ε. Τατάρ δήλωσε σε συνάν-

τηση με αντιπροσωπεία του συνδέσμου «ενό-
τητας και αλληλεγγύης Βαρωσιού» ότι «το Βα-
ρώσι είναι μια από τις πολυτιμότερες περιοχές
της τδβκ. Το Βαρώσι είναι και πολιτικό βήμα
και μια διάσταση της πολιτικής των δύο κρατών.
Πρέπει να αλλάξει πλέον η αντίληψη ότι η πε-
ρίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου θα επι-
στραφεί μια μέρα». Συμπλήρωσε: «Επισκέφθη-
καν το Βαρώσι μέχρι τώρα 400.000 άτομα».
(ΓΤΠ, 22/3) 

Το Ουκρανικό αλλάζει γεωπολιτικές ισορ-
ροπίες. Η Τουρκία απέδειξε στους κύριους πρω-
ταγωνιστές της κρίσης ότι είναι ωφέλιμη για
την επίλυση του Ουκρανικού. Στις 22/3 ο πρό-
εδρος της Τουρκίας Τ. Ερντογάν έθεσε το ζήτημα
της «επανέναρξης συνομιλιών με την Ε.Ε. οι
οποίες στο τέλος θα καθιστούν την Τουρκία
μέλος της Ε.Ε. Αναμένουμε η Ε.Ε. να ανοίξει
γρήγορα ενταξιακά κεφάλαια και τις συνομιλίες
για την Τελωνειακή Ένωση». Το λεκτικό Ερν-
τογάν παραπέμπει στη διαδικασία των δια-
πραγματεύσεων «ανοικτού τέλους», όπως είχε
ενσωματωθεί στο Κείμενο του Οκτωβρίου, 2005-
έναρξη ενταξιακών με ειδικές προϋποθέσεις. 

Στις 22/3 συνεδρίασε η Μικτή Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Ε.Ε. - Τουρκίας –η Επιτροπή
είναι παγωμένη εδώ και τέσσερα χρόνια. Η
σύνοδος της ΜΚΕ Ε.Ε. - Τουρκίας αφορά εξίσου
την Κύπρο και τη δική της στρατηγική, καθώς
το ευρωτουρκικό πακέτο είναι ακριβώς η άλλη
όψη του Κυπριακού: 

• «Θετική ατζέντα» με επίκεντρο την Τε-
λωνειακή 

Ένωση .
• Παγωμένα ενταξιακά κεφάλαια.
• Αγωγοί ενέργειας στην Α. Μεσόγειο (κυρίως

Λεβιάθαν-Τζεϊχαν).
• Κυπριακό-Πλαίσιο Γκουτέρες.
• Ανασυγκρότηση της ευρωτουρκικής σχέ-

σης.
Μέσα σε αυτό το πλέγμα συμφερόντων

μπορεί να στηθεί ξανά μια νέα κυπριακή στρα-
τηγική που να ανατρέπει την σημερινή στα-

σιμότητα. Καθόλου εύκολο ζήτημα. Ο Ανα-
στασιάδης είναι καμένο χαρτί. Ο Κασουλίδης
δεν μπορεί να λειτουργεί «αντ’ αυτού». Η Τουρ-
κία μέσα σε αυτό το πλέγμα των πιο πάνω
«πέντε σημείων» μπορεί να δώσει νέες κατευ-
θύνσεις στην εξωτερική της πολιτική –ο Τατάρ
δεν είναι «θέμα» και όλοι το γνωρίζουν. 

Οι προεδρικές εκλογές του 2023 στη νήσο
προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, εάν
διαβάσουμε τις συγκυρίες και εάν τις αξιοποι-
ήσουμε, κάτι που δεν είναι η ειδικότητά μας.
Σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μάλλον
το ανάποδο έχει συμβεί. Εάν δυνάμεις που εν-
διαφέρονται για επίλυση σκεφθούν ορθολογικά
και στηρίξουν υποψήφιο με τα χαρακτηριστικά
που η «συγκυρία 2023» απαιτεί, τότε θα έχουμε
σημαντικές ελπίδες. Η μεγάλη εικόνα κτίζεται
με πρόσωπα που την πιστεύουν, με πολλή
δουλειά και καθαρούς στόχους. Η σύνοδος
της Μικτής Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε. -
Τουρκίας είναι το σήμα πως πολλά ήδη κι-
νούνται. Η Τουρκία αποτελεί ένα πολύ σημαν-
τικό γεωπολιτικό μέγεθος, το οποίο μέγεθος
αξιοποιεί προς όφελός της. Ταυτόχρονα η ίδια
χώρα εμφανίζει πολύ σημαντικά κενά σε ότι
ονομάζουμε «κράτος δικαίου», διάκριση των
εξουσιών, λεπτομερής καταγραφή τους από
τις Εκθέσεις της Επιτροπής. Η Κύπρος, σε αυτό
το γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να πετύχει
εκείνες τις αλλαγές που θα βελτιώνουν ουσιωδώς
τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Μπορεί,
εάν και εφόσον στηρίξει την πολιτική που
οδηγεί σε αμοιβαία οφέλη στην ευρωτουρκική
σχέση. Στήριξή της με προϋπόθεση την επίλυση
με βάση τη ΔΔΟ, την αποχώρηση τουρκικού
στρατού, τον τερματισμό των επεμβατικών
δικαιωμάτων, την πολιτική ισότητα, το εδαφικό,
όλα όσα περιέλαβε στά « Έξι Σημεία» του ο
γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτέρες στις 30 Ιουνίου
2017. Η τακτική να θέτω ανεδαφικά αιτήματα
και όταν αποτυγχάνω να καταγγέλλω όλους
τους άλλους, δεν περπατά άλλο, φτάσαμε στο
παρά πέντε του γκρεμού! 

«Περίκλειστη» πολιτική χωρίς πυξίδα
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Επτά χρόνια μετά το
Κραν Μοντανά, ενά-
μιση χρόνο μετά την
εκλογή του Ερσίν Τα-
τάρ στην τ/κ ηγεσία
και έναν ολόκληρο

χρόνο πριν από την ανανέωση της
ε/κ ηγεσίας, αξίζει να μιλάμε για
το Κυπριακό;

Η Ευρώπη και ο κόσμος βρί-
σκονται σε αναταραχή, η ακραία
τ/κ ηγεσία είναι χωμένη στο αδιέ-
ξοδο όνειρο των δύο κρατών, η
Τουρκία είναι σε ρευστή πολιτική
κατάσταση λόγω των εκλογών που
θα μπορούσαν να φέρουν τη μετά
Ερντογάν εποχή. Η κυπριακή κυ-
βέρνηση παραμένει ανύπαρκτη
στο Κυπριακό με αφορμή αλλά άλ-
λοθι την απουσία συνομιλητή, πα-
ρουσιάζοντας ΜΟΕ από άλλες επο-
χές για να περάσει ο χρόνος με όσο
το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Η συζήτηση όμως είναι σήμερα
πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι ακρι-

βώς σε αυτές τις περιόδους απραξίας
του Κυπριακού, μετά από μια με-
γάλη υποχώρηση των προοπτικών,
που διαμορφώνονται οι συνθήκες
για την επόμενη προσπάθεια. Αυτό
δεν σημαίνει απαραίτητα επιστρο-
φή στην προηγούμενη διαδικασία,
ούτε όμως και την αποκλείει. Αν
και, πλέον, ακόμα και η διατήρηση
των μέχρι το 2017 κεκτημένων θα
χρειαστεί μάχη για να επιτευχθεί.
Οι υποψήφιοι και οι φερέλπιδες
υποψήφιοι ίσως θεωρούν πως το
Κυπριακό δεν θα πουλήσει στον
προεκλογικό, ειδικά από τη στιγμή
που έχουν ως ιδανικό άλλοθι την
ύπαρξη του Ερσίν Τατάρ. Όμως
ένας από αυτούς, ή κάποιος άλλος
ή άλλη, θα κληθεί τον Μάρτιο του
2023 να διαχειριστεί το Κυπριακό
όχι ως business as usual, αλλά το
κλείσιμο του Κυπριακού όπως το
ξέραμε, είτε με εφαρμογή κάποιας
παραλλαγής των όσων συζητάμε
μέχρι σήμερα, είτε με την οριστική

είσοδο σε μια περίοδο αστάθειας,
ανασφάλειας και ανταγωνισμού με
την άλλη πλευρά.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι
Πρόεδροι και τα κόμματα θα έπρεπε
λοιπόν να έχουν από τώρα στρα-
τηγική για την επόμενη ημέρα της
νίκης. Αλλά οι μέχρι στιγμής δη-
μόσιες θέσεις και τοποθετήσεις
δεν είναι ενθαρρυντικές. Από τη
μία, κανείς δεν ξέρει τι πιστεύει

και πώς θα κινηθεί σε περίπτωση
εκλογής του ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης. Θα είναι συνεχιστής της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη πριν από
το 2016, όταν επιτυγχάνονταν απο-
τελεσματικές συγκλίσεις και βελ-
τιώσεις σε ζητήματα που απασχο-
λούν την ε/κ πλευρά από την εποχή
του Σχεδίου Ανάν; Ή συνεχιστής
της κυβέρνησης Αναστασιάδη μετά
το 2016, όταν ο Πρόεδρος σπατα-
λούσε τον χρόνο όλων μας και τον
πολιτικό χρόνο τού Μουσταφά
Ακιντζί, τον οποίο και ο επίσημος
ΔΗΣΥ θεωρούσε ως τον καλύτερο
δυνατό Τ/κ συνομιλητή;

Από την άλλη, την πλευρά του
επίσημου ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του, παρότι υποψήφιος με τη βούλα
του μεγαλύτερου κόμματος, κατα-
φέρνει να έρχεται δεύτερος στις δη-
μοσκοπήσεις απέναντι σε έναν υπο-
ψήφιο, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει
επίσημα και δεν έχει καταθέσει ακό-
μα θέσεις. Ούτε ο κ. Νεοφύτου έχει

ξεκαθαρίσει ποιον Αναστασιάδη
θέλει να διαδεχθεί, και δεν έχει
δώσει συγκεκριμένα δείγματα γρα-
φής πέρα από τις εύκολες δηλώσεις
για στήριξη στη λύση ΔΔΟ.

Η αντιπολίτευση παραμένει
απούσα γενικά και αναλώνεται δη-
μόσια σε εσωστρεφείς διαπραγμα-
τεύσεις για την επιλογή υποψηφίου,
διαπραγματεύσεις που έχουν με-
τατραπεί σε ένα μίνι Κυπριακό. Και
εκεί, το κατά πόσο το Κυπριακό
παίζει κάποιον ρόλο στις συζητήσεις
παραμένει άγνωστο, όμως δύσκολα
θα περίμενε κανείς το ΔΗΚΟ, και
σύντομα την ΕΔΕΚ, να φέρουν φρέ-
σκες ιδέες, ή ιδέες που να διαφο-
ροποιούνται από και πολύ από τις
θέσεις του Γιώργου Κολοκασίδη.

Η προοπτική στήριξης στον
Αχιλλέα Δημητριάδη από το ΑΚΕΛ
παραμένει όπως φαίνεται ανοιχτή,
και ο συγκεκριμένος υποψήφιος
είναι ο μόνος που επιχειρεί να δια-
φοροποιηθεί όσον αφορά το Κυ-

πριακό με πιο προχωρημένες ιδέες,
όπως απευθείας εμπλοκή της Ε.Ε.
στη διαδικασία και δημιουργία Επι-
τροπής Αλήθειας για τα εγκλήματα
πολέμου των δικοινοτικών ταραχών
της δεκαετίας του 1960 και της
τουρκικής εισβολής. Ωστόσο, δεν
υπάρχει σήμερα περιθώριο συζή-
τησης για το αν πρόκειται για εφι-
κτές ή ρεαλιστικές προτάσεις, συ-
ζήτηση που δεν θα ανοίξει όσο δεν
ξεκαθαρίζει το τοπίο των υποψη-
φιοτήτων.

Η ε/κ πολιτική τάξη έχει συνη-
θίσει να διαχειρίζεται το Κυπριακό
με τσιτάτα και ομιλίες εκ του ασφα-
λούς, για εσωτερική κατανάλωση.
Είναι υποστηρικτής, μπορούμε να
πούμε, «του όποιου Κυπριακού».
Και είναι τραγικό πως αυτοί που
θέλουν να ανελιχθούν στην ηγεσία
δεν νιώθουν καμία πίεση να αλλά-
ξουν συμπεριφορά.

Οι υποψήφιοι και το όποιο Κυπριακό
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
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Ο Pavel Latushko (κέντρο), μέλος του προεδρείου του Συντονιστικού Συμβουλίου της Svetlana Tikhanovskaya, και η αρχηγός της αντιπολίτευσης της
Λευκορωσίας Svetlana Tikhanovskaya (δεξιά) συμμετέχουν σε μια συνάντηση με Λευκορώσους εθελοντές, που σχεδιάζουν να φύγουν για την Ουκρα-
νία, στο Belarusian House στη Βαρσοβία. 

www.larkoslarkou.org.cy

ykakouris@gmail.com

Σε ένα χρόνο από την
ημέρα της ρωσικής
εισβολής στην Ου-
κρανία (24.02 του τρέ-
χοντος) η Κύπρος θα
βαδίζει στο τελευταίο

μίλι πριν από τις προεδρικές εκλογές.
Υποψήφιοι, επιτελεία, ΜΜΕ και η
δεξαμενή ψηφοφόρων θα έχουν
σχεδόν ολοκληρώσει τις προεκλο-
γικές τους εκστρατείες και θα δου-
λεύουν πυρετωδώς για την τελική
ευθεία της πρώτης Κυριακής. Κοι-
τάζοντας σήμερα, ένα χρόνο πίσω,
στο πώς θα μοιάζει η κατάσταση
στην Ουκρανία ένα χρόνο μετά είναι
εξαιρετικά δύσκολο να απαντήσει
κανείς, με ακρίβεια, ποιο θα είναι
το αποτύπωμα του πολέμου στην
Κύπρο. Αυτό που, ωστόσο, μπορεί
να απαντήσει μετά βεβαιότητας
είναι πως «ναι, θα έχει επηρεάσει
σημαντικά την κυπριακή οικονομία».
Στο βαθμό που αυτό θα συμβεί είναι
μια ξεχωριστή συζήτηση, η οποία
πρέπει να γίνει με όρους νηφαλιό-
τητας, σχεδιασμού και μακριά από
τις υπεραπλουστεύσεις που είδαμε
σε άλλες περιόδους διεθνών κρίσεων. 

Το πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία
και οι συνέπειές του έχουν εισέλθει
στην κυπριακή δημόσια σφαίρα σε
μια περίοδο παρατεταμένης προ-
εκλογικής έχει ξεχωριστό ενδιαφέ-
ρον: Κανείς δεν εστιάζει πέραν του
αν «πρόκειται για εισβολή ή όχι» με
τη συζήτηση για τη διπλωματική

κρίση Ρωσίας - Δύσης και το μακρο-
πρόθεσμο αποτύπωμα του πολέμου
(πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό
προηγούμενο) να εστιάζει στο αν
έλθουν Ρώσοι τουρίστες φέτος, αν
οι ουκρανικές εταιρείες θα βρούν
καταφύγιο στην Κύπρο κι αν ό,τι
συμβαίνει μοιάζει, είναι ίδιο ή δια-
φέρει παρασάγκας από την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974 –κι αν
οι κυρώσεις μπαίνουν στη Ρωσία
αλλά όχι στην Τουρκία. 

Κι εδώ ακριβώς εδράζεται το
πρώτο συμπέρασμα για το πώς η
κυπριακή κοινωνία (πολίτες, πολι-
τικές και οικονομικές ελίτ, κόμματα,
κ.λπ.) επεξεργάζεται, αφομοιώνει
ή αναστοχάζεται επί των διεθνών
εξελίξεων. Αποκλειστικά μέσω
προσλήψεων από τις οποίες απου-
σιάζει ο έλεγχος (fact checking), η
ψυχραιμία, ένα εξωστρεφές ανοικτό
πνεύμα ερμηνείας και ανάλυσης
και γερές δόσεις ιδεολογικής το-
ποθέτησης έναντι ενός αντικειμε-

νικού «ελέγχου θεωρίας». Ενόψει
εκλογών αυτό τείνει να κυριαρχήσει
επίσης στο πώς οι υποψήφιοι κι εν
δυνάμει υποψήφιοι προέβησαν,
μέχρι στιγμής, στα πρώτα τους σχό-
λια ή τοποθετήσεις για τον πόλεμο.
Κι αναλογιστείτε το εξής απλό: Πρό-
κειται για έναν συμβατικό πόλεμο
μεγάλης κλίμακας όχι για διπλω-
ματικές εξελίξεις μεταξύ Χούθις
και Ιράν, Ισραήλ κι Αιγύπτου ή Ρω-
σίας... Ιαπωνίας για τις Κουρίλες
Νήσους. Ο τρόπος με τον οποίο
διαβάσαμε και ακούσαμε θέσεις τα
τελευταία χρόνια για τον αγωγό
EastMed, τη διπλωματία των Τρι-
μερών, τις κυρώσεις στην Τουρκία
και την επιβολή πολιτικού και οι-
κονομικού κόστους, κ.ο.κ. Λιγότερη
ανάλυση, περισσότερη εργαλει-
οποίηση της «έκβασης νο. 1» ή της
«έκβασης νο. 2».

Σε έναν χρόνο από τώρα αλλά
και μετά το 2023, η κυπριακή οικο-
νομία οφείλει να εξετάσει, ενδοσκο-
πικά, τον τρόπο με τον οποίο ανα-
πτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με
φόντο τη Ρωσία ως μια αγορά από
την οποία η Κ.Δ. αντλούσε κεφάλαια,
παρείχε υπηρεσίες ή φιλοξενούσε
τουρίστες. Δεν είναι μόνον οι ολι-
γάρχες και τα «χρυσά διαβατήρια»
αλλά ο ευρύτερος τρόπος πρόσληψης
κι ορισμού του τι είναι το οικονομικό
μοντέλο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Ποια τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά του; Οι αντοχές του; Πώς ορί-
ζεται η αυτάρκεια κι ασφάλειά του
από διεθνείς και περιφερειακές κρί-
σεις; Πώς αναπτύσσεται ή προσαρ-
μόζεται; Το ίδιο ισχύει για όλα: Tην
εξωτερική πολιτική, την αμυντική
πολιτική, την Παιδεία, το χαλλούμι,
τα σιτηρά, την κατανάλωση ρεύμα-
τος στην Κύπρο ή τις δημόσιες συγ-
κοινωνίες. Ερωτήματα που ισχύουν
οριζοντίως για κάθε δημόσια πολι-
τική στη Κύπρο –που συχνά αντί
να τα θέσουμε στην ακριβή μορφή
τους βιαζόμαστε να τ’ απαντήσουμε,
συχνά χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό
ή στρατηγική οποιουδήποτε είδους.
Απαντήσεις σε ένα ερώτημα (ή σειρά
ερωτημάτων) που ποτέ δεν θέσαμε
στην πραγματική του διάσταση. 

Σε έναν χρόνο από τώρα ελάχιστα
θα ενδιαφέρει τον μέσο ψηφοφόρο
που θα πάει στην κάλπη να επιλέξει
τον επόμενο Πρόεδρο της Κύπρου
αν η Ουκρανία είναι μια χώρα με 5
ή 7 εκατομμύρια πρόσφυγες ή αν
μέσα σε έναν χρόνο οι σχέσεις Δύσης
- Ρωσίας γύρισαν στο 1938 ή το 1962.
Θα τον ενδιαφέρει ωστόσο αν εξα-
κολουθεί ένα μικρό νοικοκυριό να
πληρώνει 500 ή και 600 ευρώ ρεύμα
ή αν τα πάγια έξοδα αυξήθηκαν
κατά μερικές εκατοντάδες ευρώ. Η
κρίση στην Ουκρανία απλώς θα επι-
ταχύνει τα ζητήματα εκείνα στα
οποία στην Κύπρο δεν μπορέσαμε
να επιλύσουμε ποτέ στην απουσία
στρατηγικής και των σωστών ερω-
τημάτων. Καιρός να το καταλάβουμε.
Κι εμείς και οι υποψήφιοι που θα
κληθούμε να ψηφίσουμε. 

24 Φεβρουαρίου
του 2023
Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ioannoug@kathimerini.com.cy
Twitter: @JohnPikpas
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Ούτε ο κ. Νεοφύτου έχει
ξεκαθαρίσει ποιον Ανα-
στασιάδη θέλει να δια-
δεχθεί, και δεν έχει δώ-
σει συγκεκριμένα δείγ-
ματα γραφής πέρα από
τις εύκολες δηλώσεις για
στήριξη στη λύση ΔΔΟ.
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H κυπριακή οικονομία
οφείλει να εξετάσει, εν-
δοσκοπικά, τον τρόπο με
τον οποίο αναπτύχθηκε
τα τελευταία χρόνια με
φόντο τη Ρωσία ως μια
αγορά από την οποία η
Κ.Δ. αντλούσε κεφάλαια,
παρείχε υπηρεσίες ή φι-
λοξενούσε τουρίστες.
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Στον λόγο του «Υπέρ
της Ροδίων Ελευθε-
ρίας» ο Δημοσθένης
εκλιπαρούσε τους
Αθηναίους να εκ-
στρατεύσουν υπέρ

της Ρόδου που πολιορκούνταν από
τον Φίλιππο Β  ́τον Μακεδόνα. Στον
λόγο του αυτόν, ο Δημοσθένης εξη-
γούσε στους Αθηναίους τον κίνδυνο
που διατρέχουν, όχι επειδή θα πέσει
η Ρόδος, αλλά επειδή θα πέσει στα
χέρια μιας χώρας με βάρβαρα πο-
λιτικά ήθη, που θα καταργήσει το
δημοκρατικό της πολίτευμα. Στην
ουσία, το επιχείρημα του Δημο-
σθένη ήταν ότι οι Αθηναίοι έπρεπε
να προστατεύσουν την Αθηναϊκή
Δημοκρατία στη Ρόδο. Ο Αθηναίος
ρήτορας εξηγούσε ότι, όταν μια
δημοκρατική πόλη ηττάται από
μια άλλη δημοκρατική πόλη, χάνει
το σώμα της. Όταν ηττάται από
έναν τύραννο, τότε χάνει την ψυχή
της. Η αρχαία Αθήνα δεν γέννησε
μόνο τη δημοκρατία ως ιδέα και
ως πολιτική πρακτική. Οι Αθηναίοι
αποκαλούσαν τη δημοκρατία «τα
πάτρια», εκδηλώνοντας έτσι μια
πρώιμη μορφή συνταγματικού πα-
τριωτισμού. Και αν, όπως λέει ο

Χέγκελ, τίποτε σπουδαίο στην Ιστο-
ρία δεν γίνεται χωρίς πάθος, τότε
πιο σημαντικό κι από την ίδια τη
δημοκρατία είναι το γεγονός ότι η
αρχαία Αθήνα γέννησε και μετα-
λαμπάδευσε στη Δύση το δημο-
κρατικό πάθος. Αυτό το πάθος όπλι-
σε τους Αθηναίους του Μιλτιάδη
κατά των Περσών στον Μαραθώνα
και τους οδήγησε σε μια νίκη, η
οποία, σύμφωνα με τον Μαξ Βέμπερ
αποτέλεσε τη γενεσιουργό πράξη
του δυτικού πολιτισμού. Αναμφί-
βολα, το ίδιο αυτό δημοκρατικό
πάθος οπλίζει τη παλλαϊκή άμυνα
του ουκρανικού έθνους. Και όπως
και στη μάχη του Μαραθώνα, έτσι
και στη μάχη της Ουκρανίας, ενός
σύγχρονου Μαραθώνα που εξελίσ-
σεται μπροστά μας, κρίνεται το
μέλλον της δημοκρατίας στην Ευ-
ρώπη και στον κόσμο. Με άλλα λό-
για, κρίνεται αν οι σειρήνες του
ρωσικού αυταρχισμού θα κάμψουν
ή όχι το δυτικό δημοκρατικό πάθος,
αν θα οδεύσουμε προς το τέλος της
δημοκρατίας ή προς την αναγέν-
νησή της.

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί
ο Jean-Vincent Holeindre, καθη-
γητής πολιτικής επιστήμης στο Pa-

ris II – Assas, σε πρόσφατο άρθρο
του για την Ουκρανία στο «Philo-
sophieMagazine» (11/3/2022), υπάρ-
χει σήμερα ένα εναλλακτικό μον-
τέλο διακυβέρνησης, στον αντίποδα
της δημοκρατίας, που εκφράζουν
τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ερντογάν
και ο Σι. Το αυταρχικό αυτό μοντέλο
σαγήνευσε και τον πρώην Αμερι-
κανό πρόεδρο Τραμπ, όπως ίσως
και αρκετούς άλλους, μικρούς και
μεγάλους, στη δημοκρατική Δύση.
Ο αυταρχισμός όμως, ως πολιτικό
καθεστώς, έχει βαθιές ρίζες στις
τρεις αυτές μη δημοκρατικές χώρες,
στις οποίες παρατηρούνται αντί-
στοιχα κοινωνικο-οικονομικά φαι-
νόμενα. Πολλοί σύγχρονοι αναλυ-
τές, όπως ο Yves Hamant, ομότιμος
καθηγητής στον ρωσικό και σο-
βιετικό πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο
Paris-Ouest – Nanterre, διδάκτωρ
πολιτικών επιστημών και πρώτος
μεταφραστής του «Αρχιπελάγους
Γκουλάγκ» (Seuil, 1974), έχουν πα-
ρατηρήσει ότι ο Πούτιν κυβερνάει
τη Ρωσία όπως ένας αρχιμαφιόζος.
Σύμφωνα με τον μεταφραστή του
Alexander Soljenitsyne, η ρωσική
κοινωνία έχει διαβρωθεί από τη
«μαφιόζικη ηθική». Η ηθική αυτή,

που αναλύεται εκτενώς στο «Αρ-
χιπέλαγος Γκουλάγκ», καθορίζει
σήμερα τα λόγια και τις πράξεις
του Πούτιν και της συμμορίας του.
Ο Yves Hamant, σε άρθρο του στον
γαλλικό «Figaro» (21/3/2022), ση-
μειώνει ότι οι poniatiya («κανόνες»),
που οι Ρώσοι θέλουν να τους επι-
βάλουν διεθνώς, δεν αναφέρονται
σε κανόνες δικαίου, αλλά σε άγρα-
φους κανόνες της ρωσικής μαφίας:
«Περί τίνος πρόκειται; Για ποιους
‘κανόνες’ μιλούσε [ο Λαβρόφ]; Οι
poniatiyaδεν είναι τυχαίοι κανόνες,
είναι οι κανόνες που ακολουθούν
οι αρχιμαφιόζοι, οι κακοποιοί των
φυλακών, του υποκόσμου, όσοι
αποκαλούνται επίσης στα ρωσικά
Vory v zakone, κυριολεκτικά οι ‘νό-
μιμοι κλέφτες’. Επομένως, σε αυτό
το πλαίσιο, ‘τίμια’ σημαίνει ‘σύμ-
φωνα με τους κανόνες της μαφίας’.
Πρόκειται για ένα πραγματικό τε-
ρατούργημα: ο υπουργός Λαβρόφ,
ένας προφανώς μορφωμένος άν-
θρωπος, ζητάει να ρυθμιστούν οι
διεθνείς σχέσεις με τον τρόπο των
κακοποιών! Δεν είναι περίεργο που
ισχυρίζεται με αυτοπεποίθηση ότι
οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν τους
εαυτούς τους! Ούτε προκαλεί έκ-

πληξη το γεγονός ότι η Ρωσική
Ομοσπονδία παραβιάζει αδιαμαρ-
τύρητα όλες τις αρχές του διεθνούς
δικαίου». 

«Η επανάσταση του Φεβρουα-
ρίου του 1917, γράφει ο Soljenitsyne,
είχε απελευθερώσει ένα κύμα ποι-
νικών κρατουμένων από τις φυλα-
κές. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε οδη-
γήσει στην αποχαλίνωση των ηθών.
Εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα
παιδιά σχημάτιζαν συμμορίες μι-
κροεγκληματιών. […] Ωστόσο, όσο
αμείλικτο ήταν το σοβιετικό καθε-
στώς απέναντι στους ‘πολιτικούς’,
γράφει ο Σολζενίτσιν, άλλο τόσο
εφησυχαστικό ήταν απέναντι στους
μικροδιακινητές και τους πραγμα-
τικούς κακοποιούς, που θεωρούνταν
‘κοινωνικά συγγενείς’» (ΙΙΙ, 16). Σύμ-
φωνα πάντα με τον συγγραφέα, την
αναμόρφωση των «συγγενών» κοι-
νωνικών στρωμάτων ανέλαβαν οι
άνδρες της πολιτικής αστυνομίας
των μπολσεβίκων, της μελλοντικής
KGB. Εύλογα όμως διερωτάται κα-
νείς ποιος αναμόρφωσε ποιον: οι
«καγκεμπίτες» τους κακοποιούς ή
το αντίθετο; Κάπως έτσι τελικά η
σοβιετική κοινωνία «μαφιοποιήθη-
κε», καθώς διάφορες κοινωνικές

ομάδες υιοθέτησαν τους κανόνες
των μαφιόζων. Δανείστηκαν από
αυτούς έναν τρόπο ζωής, καθημε-
ρινές πρακτικές, μία sui generis
«ηθική», μια ιεραρχία που διαμορ-
φώνεται από «νονούς» που κυβερ-
νούν τους προστατευόμενούς τους
και φυσικά μια γλώσσα. Αναρωτιέται
κανείς αν οι ίδιοι οι κακοποιοί δεν
μιμούνταν απλά τα ήθη της τσαρι-
κής Ρωσίας και του φεουδαλικού
συστήματός της. Από τους τσάρους
στη Σοβιετική Ένωση και μετά στη
μετασοβιετική Ρωσία, παρατηρείται
ένα κοινωνικό και πολιτικό καθε-
στώς, το οποίο δεν έχει αστικοποι-
ηθεί ούτε εκδημοκρατισθεί. Αυτό
το αυταρχικό καθεστώς που προ-
έρχεται από τα βάθη του μεσαιωνι-
κού φεουδαλισμού κινδυνεύει σή-
μερα να επικρατήσει παγκοσμίως
αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο
και πεισθεί η ανθρωπότητα ότι ο
αυταρχισμός είναι ισχυρότερος από
τη δημοκρατία.

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

Γιατί μας αφορά η Ουκρανία; (ΙI) 
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Ε δώ και λίγες εβδομάδες η τη-
λεόραση προβάλλει μια σειρά
που εστιάζει στη ζωή του

Αγίου Παϊσίου (1924-1994). Πρό-
κειται για άγιο των ημερών μας (η
αγιοκατάταξή του έγινε από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2015).
Η σειρά γίνεται δεκτή με πολύ ψη-
λά νούμερα τηλεθέασης σε Ελλάδα
και Κύπρο. Κι’ αυτό το στοιχείο
από μόνο του συνιστά δικαίωση
και επιτυχία για τους εμπνευστές,
χρηματοδότες και παραγωγούς
της σειράς. Και να γιατί.

Προφανώς, η σειρά «Από τα
Φάρασα στον ουρανό» προσελκύει
ένα ευρύτερο κοινό από αυτό των
ευλαβών Χριστιανών. Κι ας πρό-
κειται για «δύσκολη» τηλεόραση,
κάτι που στον κινηματογράφο θα
αποκαλούσαμε «σινεφίλ». Επειδή
πάει κόντρα στο ρέμα, κόντρα στα
πρότυπα που επικρατούν. Δεν έρ-
χεται μέσω του Netflix, δεν έχει
πρώτα ονόματα στη μαρκίζα. Ακό-
μη, είναι αργή, κάποιες στιγμές
μοιάζει πιο πολύ με ταινία του Αγ-
γελόπουλου, παρά με τις σύγχρονες
ταινίες καταιγιστικής δράσης που
προτιμά η πλειονότητα του κοινού.
Οι διάλογοι δε ξαφνιάζουν, αφού
περιέχουν πληθώρα από γνήσια
χριστιανικά λόγια, γεγονός πρω-
τοφανές για ελληνική σειρά. 

Πράγματι, η σύγκριση με οποι-
αδήποτε παρουσία ιερωμένου στην
τηλεόραση εδώ και πολλές δεκαε-
τίες είναι συντριπτική. Ο κόσμος
έχει εθιστεί σε χαρακτήρες παπά-
δων – καρικατούρες, που προκα-
λούν τον γέλωτα, σε σειρές ηθο-
γραφίας, με σενάρια χαμηλών προ-
διαγραφών. Στα κείμενα που απο-

δίδονται στον εκάστοτε παπά σπά-
νια έχει προηγηθεί η αναγκαία
έρευνα για την πιστότητα των λό-
γων. Ενδεικτικό αυτού του φαινο-
μένου, η αντιστροφή της κλήσης
«ευλόγησον» σε μια σειρά που ξε-
κίνησε πέρυσι στην ελληνική τη-
λεόραση (και στην Κύπρο μέσω
της ΕΡΤ World). Όπου αντί να εκ-
φέρεται το «ευλόγησον» από το
στόμα του λαϊκού προς τον ιερω-
μένο, αιτούμενου την ευλογία του,
ακούγεται κατ’ επανάληψη, δίκην
χαιρετισμού, από το στόμα του
παπά! 

Στο «Από τα Φάρασα στον ου-

ρανό» τα κείμενα του σεναριογρά-
φου Γιώργου Τσιάκκα είναι εμφα-
νώς αποτέλεσμα πολλής μελέτης,
όπως απαιτείται από κάποιον που
καταπιάνεται με τη ζωή αγίων.
Επιπρόσθετα, διακρίνονται και
για το χιούμορ τους, όπως στη
σκηνή με το κοριτσάκι που ερωτά
τον Άγιο Αρσένιο (1840-1924) αν
την επόμενη Δευτέρα θα γίνει η
δευτέρα παρουσία, για να ακούσει
πως η δευτέρα παρουσία θα γίνει
Κυριακή, και να τρέξει στον αδελφό
της, να τον διορθώσει και να τον
προτρέψει να μιλά στο εξής για
Κυριακή, όχι για δευτέρα παρουσία.
H σειρά αρέσει και παρακολου-
θείται ευχάριστα γιατί αποτελεί
σύγχρονη, ακριβή παραγωγή. Χα-
ρακτηρίζεται από εμπνευσμένη
σκηνοθεσία και την πρωτότυπη
μουσική επένδυση του Φινλανδού
Tuomas Kantelinen. Είναι εμπλου-
τισμένη με αρκετά εξωτερικά γυ-
ρίσματα, ξεφεύγοντας από τη μο-
νοτονία των κοντινών πλάνων στα
πρόσωπα των πρωταγωνιστών,
που συνηθίζουν πολλές τηλεοπτι-

κές σειρές. Με αυτά τα προσόντα,
δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που
βρίσκει πλατιά απήχηση. Αντίθετα,
αποτελεί ένδειξη ότι ο κόσμος αν-
ταποκρίνεται σε μια εκσυγχρονι-
σμένη πρόταση (επανα)προσέγ-
γισης της Ορθοδοξίας. 

Πέραν όμως της κύριας θεμα-
τολογίας που αφορά τον βίο ενός
αγίου, η σειρά ενδιαφέρει και για
τις αναφορές της στον ξεριζωμό
του ελληνικού πληθυσμού της Μι-
κράς Ασίας, στο πλαίσιο της αν-
ταλλαγής πληθυσμών που συμ-
φωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, στη συνέχεια της μι-
κρασιατικής καταστροφής του
1922. Δεν είναι μόνο που φέτος
συμπληρώνονται 100 χρόνια. Είναι
μαζί και η συγκυρία της καταστρο-
φής της Ουκρανίας, με τα εκατομ-
μύρια προσφύγων που έχει προ-
καλέσει και παρακολουθούμε κα-
θημερινά. Ευκαιρία λοιπόν κάθε
θεατή για στοχασμό, αλλά και δρά-
ση, σε συνδρομή των προσπαθειών
ανακούφισης των Ουκρανών εκτο-
πισμένων. 

Ίσως κάποιοι να θελήσουν να
παρακολουθήσουν το «Από τα Φά-
ρασα στον ουρανό» έστω και τώρα.
Αμ! δεν θα μπορέσουν. Ο alpha
δεν προσφέρει στο web tv του πα-
ρά μόνο το τελευταίο επεισόδιο,
και μόνο για τρεις μέρες. Κι αυτό
είναι κρίμα, για μια σειρά που επα-
ληθεύει τον ακριβή ορισμό της λέ-
ξης ψυχαγωγία, ως αγωγή ψυχής.

Ο Ξενοφών Χασάπης (Ph.D.) είναι σύμ-
βουλος και Εκπαιδευτής Στελεχών Επι-
χειρήσεων και Νέων.
Xenophon.hasapis@gmail.com

Ο Άγιος Παΐσιος στην τηλεόραση 
Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΣΑΠΗ 

Τύχη αγαθή και στά-
σεις ζωής αποτελούν
οι τυχαίες συναντή-
σεις με χαρούμενες
κυράδες. Γυναίκες
του μόχθου και της

προσφοράς, γυναίκες με ρυτιδω-
μένα πρόσωπα, με ροζιασμένα χέ-
ρια, με παλιομοδίτικα ρούχα, αλλά
με λαμπερά πρόσωπα, με χαρού-
μενα χαμόγελα και με ζεστές καρ-
διές. Ένα βλέμμα τους και μόνο σε
συνεπαίρνει και σε καθηλώνει και
αυτό δεν αποτελεί ερωτικό οίστρο,
αλλά βιωματική υπερκόσμια εμ-
πειρία χαράς. Στη Βάσα Κοιλανίου,
στη διάρκεια εκδρομής στη συγ-
κλονιστική σπηλιά του Αγίου Βαρ-
νάβα, ο περίπατος στα πετρόκτιστα
σοκάκια έκρυβε εκπλήξεις. Αρκούσε
ένα «γεια σας…» για να ανοίξει η
ψυχή της χαρούμενης κυράς Ειρή-
νης και του αδελφού της, του κυρ
Μιχάλη. «Κοπιάστε να σας κερά-
σουμε καφέ, ένα χυμό, ένα γλυ-
κό…». Η πρόκληση δεν ήταν τυ-
πική, αλλά εκπήγαζε από τις ψυχές
των καλών ανθρώπων. 

Ο πονεμένος κυρ Μιχάλης έχασε
τον γιο του από καρκίνο και από
τότε αφοσιώθηκε στην προσφορά
προς τους καρκινοπαθείς. Ετοιμάζει
«θαυματουργούς» χυμούς από βιο-
λογικά σταφύλια και ρόδια, στη
βάση συνταγών γιατρών από τον
Καναδά και άλλες χώρες, συνταγές
τις οποίες έμαθε αγωνιζόμενος να
σώσει τον γιο του. Σε καμία περί-
πτωση οι χυμοί δεν αντικαθιστούν
τις θεραπείες των γιατρών, αλλά
συμβάλουν στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος, κυρίως
ύστερα από χημειοθεραπείες. Εμ-
φιαλώνει χιλιάδες μπουκάλες με χυ-
μούς, τις τοποθετεί στην κατάψυξη
και τις διανέμει δωρεάν, σε όσους
καρκινοπαθείς επιθυμούν, σε όλη
την Κύπρο. Στο έργο του, συμπα-
ραστάτες είναι εκατοντάδες ανώ-
νυμοι Κύπριοι και ξένοι, κυρίως Ρώ-
σοι, οι οποίοι εθελοντικά εργάζονται
την εποχή των σταφυλιών και των
ροδιών, δηλαδή καλοκαίρι και φθι-
νόπωρο, στην ετοιμασία των χυμών.
Σιωπηλή δύναμη, στο αλτρουιστικό
εγχείρημα η κυρά Ειρήνη, η οποία
λάμπει από χαρά, χαρά η οποία όμως
ελαύνεται από την πίστη της στην
Παναγία και τον Χριστό. Σε κάθε
κουβέντα της δείχνει με το δάκτυλο
ψηλά, υποδεικνύοντας ότι όλα ξε-
κινούν και τελειώνουν, στην επαφή
της με τον Θεό.

Στο νησί του κοσμοκαλόγερου,
του Κυρ Αλέξανδρου Παπαδιαμάν-
τη, στη Σκιάθο, ανάλογη ήταν η
συνάντηση με τη λεβεντογριά, του
νησιού τη χαρούμενη κυρά Λενιώ.
Καλή της ώρα, αν ζει, περιφερόταν
στα δρομάκια, αναζητούσε άνθρω-
πο, κρατώντας στο ένα χέρια μια
μπουκάλα κρασί και στο άλλο ένα
κλειδί. «Έλα ρε παιδάκι μου να μου

ανοίξεις αυτό το κρασάκι. Θα φάω
το ψαράκι μου και μετά θα πιο ένα
ποτηράκι κρασί και θα είμαι μια
χαρά». Τα μάτια της έλαμπαν και
το πρόσωπό της ακτινοβολούσε
φως και χαρά. Έτρεξε αμέσως ο
καφετζής της γειτονιάς και ικανο-
ποίησε με μεγάλη χαρά την επιθυ-
μία της. Ο δρόμος έφερε τα βήματά
της, στη νεανική τότε παρέα μας
και άρχισε να ρωτά για την κατα-
γωγή μας και τις δουλειές μας. Μετά
τα τυπικά η κυρά Λενιώ άνοιξε την
καρδιά της, αφήνοντας τον πόνο
να ξεχειλίσει. «Ήταν δεκαεννιά
χρονών, ο γιος μου, πήγαινε με το
μηχανάκι, αλλά στη στροφή προς
τις Κουκουναριές ήρθε ένα αυτο-
κίνητο και τον πήρε από κάτω».
Τα μάτια βούρκωσαν, η ατμόσφαιρα
βάρυνε, αλλά μόνο για λίγο, αφού
ένα «Δόξα σοι ο Θεός…» ήταν ικανό
να επιστρέψει η λάμψει στο γερα-
σμένο πρόσωπό της. Το χαροποιόν
πένθος, η χαρμολύπη και η αλήθεια
της ζωής, ήρθαν και έδεσαν με τη
ρήση του Σκιαθίτη κοσμοκαλόγερου
του Κυρ Αλέξανδρου Παπαδιαμάν-
τη: «Σαν να ’χαν ποτέ τελειωμό /
τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου...». 

Στο νησί της Σκιάθου οι εκπλή-
ξεις δεν είχαν τελειωμό. Στην Πα-
ναγία την Κουνίστρα, στο ορεινό
γραφικό μοναστηράκι, όπου έψαλλε
ο Κυρ Αλέξανδρος, τυχαία και πάλι
συνάντηση με τη χαρούμενη κυρά
Αργυρώ. Η αεικίνητη μεγαλο-κυρά,
όλο χάρες και ομορφιές, πηγαινο-
ερχόταν για να ετοιμάσει το τραπέζι
για τα κεράσματα των πιστών, μετά
την κατανυκτική Θεία Λειτουργία.
Καφεδάκι, κουλουράκια, γλυκά και
κρύο νεράκι. Η μια κουβέντα έφερε
την άλλη και τότε άνοιξαν οι ψυχές.
«Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός και
τραγουδίστρια, έλεγε η Αργυρώ αλ-
λά οι θείες μου (κακές υπονοούσε)
δεν με άφηναν και με έδερναν...
Έχω ωραία φωνή και όταν τραγου-
δώ όλοι με χειροκροτούν και μου
ζητούν να πω και άλλα...». Λίγα λε-
πτά σιωπής και η κουβέντα πέρασε
στις νεανικές περιπέτειες, στα βά-
σανα των παιδιών και στην υπο-
κρισία της κοινωνίας. Πάλι σιωπή
και ξαφνικά το πρόσωπο έλαμψε.
«Ελάτε να σας πω ένα τραγούδι».
Με την αγγελική φωνή της, ξεκί-
νησε ένα μακρόσυρτο τραγούδι,
αλλά στη μέση «τα πάθια και οι
καημοί» έφεραν δάκρυα στα μάτια
και ένα αργόσυρτο σιωπηλό κλάμα.
Έχει ζωή γυρίσματα και μέσα από
τον πόνο, μέσα από την απελπισία
γεννιέται η ελπίδα και βασιλεύει η
χαρά. Οι λαμπερές κυράδες ακτι-
νοβολούν από την ψυχή τους μυ-
στικό φως χαράς, το οποίο δεν έχει
καμία σχέση με το τεχνικό φως των
θλιμμένων και ενίοτε απελπισμέ-
νων, ψηλόλιγνων μοντέλων.

Οι χαρούμενες
λαμπερές κυράδες

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ
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Πέραν της κύριας θεματο-
λογίας που αφορά τον βίο
ενός Αγίου, η σειρά ενδια-
φέρει και για τις αναφο-
ρές της στον ξεριζωμό του
ελληνικού πληθυσμού
της Μικράς Ασίας.
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– Το κορυφαίο θέμα για όλους 
είναι η Ουκρανία και ουσια-
στικά είναι υπό αυτό το πρί-
σμα που θέλω να σας ρωτήσω 
γιατί όταν ως υπουργός Εξω-
τερικών επισκεφθήκατε την 
Ελλάδα, πήγατε επίσης στον 
κόλπο της Σούδας, όπως και 
στη Θεσσαλονίκη.
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– Πόσο σημαντική είναι τώρα 
λόγω της κατάστασης με την 
Τουρκία, ιδίως η Σούδα, και 
με δεδομένο τον πόλεμο στην 
Ουκρανία;
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– Ολοι μιλούν για ενεργειακή 
απεξάρτηση από τη Ρωσία. Γνω-
ρίζετε για τον αγωγό EastMed, 
ενώ συζητούνται και άλλοι τρό-
ποι μεταφοράς του αερίου από 
την Αίγυπτο, την Κύπρο και το 

Ισραήλ. Με δεδομένη τη σχέση 
της Ευρώπης με τη Ρωσία, απο-
κτάει μεγαλύτερη σημασία η 
μεταφορά αυτών των κοιτασμά-
των από την Αλεξανδρούπολη 
ή από αλλού, προς την Ευρώπη;
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– Αυτό καθιστά την Ελλάδα αρ-
κετά σημαντική. Μια πύλη προς 
την Ευρώπη.
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– Ο πρέσβης των ΗΠΑ έχει ερ-
γαστεί για τη διμερή σχέση και 
ιδιαίτερα μια πτυχή της, πολύ 
σημαντική αυτή τη στιγμή, που 
είναι ο τομέας της άμυνας. Ενα 
από τα λιμάνια μας, η Αλεξαν-
δρούπολη, είναι κομβικής ση-
μασίας. Hσασταν στην Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 
αυτής της συμφωνίας που προ-
ωθήθηκε υπό δύο ελληνικές 
κυβερνήσεις.
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«Κλειδί» η Σούδα στον παγκόσμιο χάρτη
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μιλάει στην «Κ» για τις διεθνείς ισορροπίες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία
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Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

«Επικροτώ     ,      .     », 
           .

– Πώς εκτιμάτε την κατάσταση 
στην Ουκρανία και πώς θα είναι 
η επόμενη μέρα στην Ευρώπη;
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,    

   . -
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     -
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– Πώς αξιολογείτε την αντίδρα-
ση της Ελλάδας; Υπήρξε διπλω-

ματική και κάποια στρατιωτι-
κή συμβολή.
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– Είστε ικανοποιημένος βλέ-
ποντας τη στάση της Τουρκίας 
στην κρίση της Ουκρανίας; Δεν 
θα πω ότι η Τουρκία προσπαθεί 
να παίξει και με τις δυο πλευρές. 
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει στείλει 
όπλα, είναι πολύ επικριτική.

–  , -
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 .
– Βλέπετε μεγαλύτερη ανάγκη 

για πολυμερείς προσεγγίσεις, 
κάτι για το οποίο η κυβέρνη-
ση Τραμπ δεν ήταν και τόσο 
ένθερμη;
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Οι πολυμερείς 
οργανισμοί λειτουργούν 
καλύτερα όταν ηγείται 
η Αμερική, όταν 
είναι έτοιμη να κάνει 
τη σκληρή δουλειά, 
απαιτώντας από τον 
καθένα μας να αναλάβει 
τον δικό του ρόλο.

Ο Ερντογάν οφείλει να είναι ξεκάθαρος στο ζήτημα της Ουκρανίας

– Μια ερώτηση σχετικά με το μέλλον σας: Υποψήφιος για 
πρόεδρος;
–            -

 ’ .        -
       .    
         .   
     14  24   .

– Θα εξασφαλίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις εκλο-
γές του Νοεμβρίου την πλειοψηφία στη Βουλή, ίσως και 
στη Γερουσία;
– E        .   

 .       -
.      10%,     

.        . O  -
         -
       .

Θα παραμείνω στις επάλξεις

Η Ελλάδα 
είναι μια χώρα 
απίστευτα σημαντική 
για τις ΗΠΑ 
από διπλωματικής 
και οικονομικής 
απόψεως και από 
απόψεως ασφαλείας.

Η χώρα σας έχει 
πραγματικά προχωρήσει 
στην ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων της. 
Αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για την 
Ανατολική Μεσόγειο και 
για το ΝΑΤΟ, και πρέπει 
να συνεχιστεί.
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– Ποια είναι η γνώμη σας για 
τις συνεχιζόμενες υπερπτήσεις 
από την Τουρκία; Τώρα προχώ-
ρησαν ακόμη περισσότερο, αμ-
φισβητώντας την ελληνική κυ-
ριαρχία των νησιών. Μάλιστα, 
ενώ εφαρμόζουν τη Συνθήκη 
του Μοντρέ, επιζητούν την ανα-
θεώρηση της Συνθήκης της Λω-
ζάννης, η οποία αποτελεί σημα-
ντικό μέρος της σχέσης μας με 
την Τουρκία. Μπορεί μια χώρα 
να ακολουθεί το διεθνές δίκαιο 
σε ένα σημείο που θεωρεί ότι 
εξυπηρετεί τα συμφέροντά της 
και σε ένα άλλο όχι;
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 .
– Και υποθέτω ότι η χρήση βί-
ας ή η απειλή χρήσης βίας δεν 

πρέπει να γίνεται αποδεκτή, 
ιδίως μεταξύ συμμάχων.
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– Η κυβέρνηση Τραμπ πίεζε 
τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξή-
σουν τη συνεισφορά τους για 
την άμυνα. Η Ελλάδα ξεπερνάει 
κατά πολύ το 2%. Τώρα, συμπε-
ριλαμβανομένης της Γερμανίας, 
οι περισσότερες χώρες φαίνε-
ται να αρχίζουν να σκέφτονται 
πιο σοβαρά για την ευρωπαϊκή 
άμυνα. Θα μπορούσε να γίνει 
πιο ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ;
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– Εσείς πάντως πιέζατε όλους.
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– Τι εννοείτε;
–     

     

    -
 .   

      
     , 

     -
    -

   . 
 .   

   .  
    

     -
   -

   , -
    , 

      
    -

     -
      

     
     -

,     -
    

   .
– Βλέπετε το ενδεχόμενο να έρ-
θει η Κίνα πιο κοντά στη Ρωσία 
εξαιτίας του πολέμου;
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– Πόσο σας ανησυχεί αυτό; 
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Μη αποδεκτή
η τουρκική τακτική
με την αποστολή
πολεμικών πλοίων

Ο τέως          ,          
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* O κ. Μάνος Καραγιάννης είναι 
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς 
Ασφαλείας στο King’s College London και 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Πώς πολεμούν Ρώσοι και Ουκρανοί

Η ουκρανική ηγεσία 
έχει μεταφέρει πλέον 
τον πόλεμο εντός και 
πέριξ κατοικημένων 
περιοχών, δηλαδή εκεί 
όπου ο αμυνόμενος έχει 
το τακτικό πλεονέκτημα.

Είναι η πρώτη φορά 
μετά την εισβολή στο 
Αφγανιστάν, το 1979, 
που ο ρωσικός στρατός 
καλείται να καθυποτάξει 
μια μεγάλη χώρα 
με εχθρικό πληθυσμό.

Του ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*

Α Π Ο Ψ Η

Η κυβέρνηση Μπάιντεν 
έχει θέσει την κλιματική 
αλλαγή στην κορυφή 
της ατζέντας της 
εθνικής ασφάλειας. 
Ενα φωτοβολταϊκό, 
όμως, δεν πρόκειται να 
σταματήσει τον Πούτιν...

Κίνα και Ρωσία έχουν 
πολύ σημαντική 
συλλογική ισχύ. 
Ομως, μπορούμε να 
συνεργαστούμε για 
να διασφαλίσουμε 
ότι η δυτική ιδέα θα 
παραμείνει ζωντανή. 
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Ο μακρύς πόλεμος και τα ρίσκα του
Ενα μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η γραμμή του μετώπου έχει σχεδόν «παγώσει» και η σύγκρουση γίνεται πιο φονική
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Η Κίνα
και η τίγρη
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Η Μεγάλη Αικατερίνη, ο Ζντάνοφ και η Μαριούπολη

Μαρτυρικές ώρες 
για την πόλη-κόσμημα 
του ελληνισμού 
στη Μαύρη Θάλασσα, 
που φέρνουν στη μνήμη 
την περίοδο Στάλιν.

Το διάταγμα     1779      
         -
         .  

30.000     500    -
         .

Το δίλημμα για τη Δύση 
είναι αν θα επιδιώξει 
άμεση ανακωχή ή θα 
ποντάρει στην ανατροπή 
του Πούτιν, ρισκάροντας 
μια πραγματική 
Αποκάλυψη για 
τον ουκρανικό λαό.

Ουκρανοί   .    ,       -
     ,    ,  ,   ,     

     .          .

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
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Αλλο η Καμπούλ και άλλο το Κίεβο
Γιατί οι ΗΠΑ έπεσαν τόσο έξω – Θεωρούσαν ότι ο αφγανικός στρατός θα αντισταθεί περισσότερο και ο ουκρανικός λιγότερο

Στο Ντονμπάς επικεντρώνει τις δυνάμεις της η Ρωσία 

Οι ουκρανικές δυνάμεις 
ανακατέλαβαν κάποιες 
θέσεις έξω από το Κίεβο, 
ενώ αναζητούν στόχους 
«υψηλής αξίας», 
όπως είναι οι Ρώσοι 
στρατηγοί.

Κάτοικος            
         .
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Του ΤΖΟΥΛΙΑΝ Ε. ΜΠΑΡΝΣ
THE NEW YORK TIMES
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Ούτε στο Βιετνάμ εκτίμησαν σωστάΟι περισσότεροι 
Αφγανοί στρατιώτες 
στη θέα των Ταλιμπάν 
εγκατέλειψαν 
τις στολές τους και 
τα όπλα τους  
ο πρόεδρος εγκατέλειψε 
άρον άρον τη χώρα.

Ακόμη και την εποχή 
των δεδομένων, 
«η αποτίμηση της 
βούλησης ενός 
λαού για αντίσταση 
πριν ξεκινήσει μια 
σύγκρουση δεν είναι 
εύκολη υπόθεση».
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– Θεωρείτε ότι οι ηγέτες της 
Δύσης εξακολουθούν να είναι 
υπερβολικά πρόθυμοι να έλ-
θουν σε κάποιου είδους συνεν-
νόηση με τον Πούτιν για να 
σταματήσει η σφαγή, αλλά και 
για να περιορίσουν τις οικονο-
μικές επιπτώσεις του πολέμου;
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– Αρα θεωρείτε ότι είναι μπλό-
φες οι απειλές;
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– Συνεπώς, δεν παίρνετε στα 
σοβαρά τις πυρηνικές απειλές;
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– Με ποια έννοια;
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– Λαμβάνει αρκετή στρατιω-
τική βοήθεια η Ουκρανία για 
να αντέξει το ρωσικό σφυρο-
κόπημα; Ποια είναι η εκτίμη-
σή σας για την κατάσταση επί 
του πεδίου;
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– Είναι έντονη η ανησυχία –την 
εξέφρασε και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ– 
για την πιθανή χρήση χημικών 
όπλων από τη Ρωσία. Θεωρεί-
τε ότι αυτή η απειλή είναι πιο 
αξιόπιστη; Πώς μπορεί να απο-
τραπεί;
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Η Δύση
δεν βοηθάει
την Ουκρανία 
όσο χρειάζεται
Ο Αλεξάντερ Βίντμαν μιλάει στην «Κ»
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Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
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– Πώς μπορεί η Ευρώπη να μει-
ώσει την ενεργειακή εξάρτηση 
από τη Ρωσία και πόσο γρή-
γορα;
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– Μια τέτοια μείωση των εισα-
γωγών από τη Ρωσία θα καθυ-
στερούσε τον σχεδιασμό της 
Ευρώπης για την πράσινη με-
τάβαση;
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– Στο σενάριο που η Ευρώπη 
καταφέρει να μειώσει καταλυ-
τικά τις εισαγωγές, η Ρωσία θα 
είχε εναλλακτικές αγορές;
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– Μήπως θα έπρεπε η Ευρώ-
πη να έχει φροντίσει εδώ και 
καιρό για υψηλότερα αποθέμα-
τα, ακόμη και με ρωσικό αέριο, 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
ρυθμίζει τις τιμές σε περιόδους 
αβεβαιότητας;
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– Θεωρείτε ότι θα πρέπει πλέ-
ον να συζητηθούν πιο ενεργά 
προτάσεις για πρότζεκτ όπως 
ο αγωγός EastMed;
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– Πώς θα επιστρέψουν οι τιμές 
φυσικού αερίου σε φυσιολογι-
κά επίπεδα;
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Αν η Ευρώπη μειώσει τις εισαγωγές, η Ρωσία θα ψάχνει πελάτες 

Για να μειωθούν    -
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Η Ελλάδα έχει έναν 
μεγάλο αριθμό παλαιών 
σοβιετικών συστημάτων, 
ειδικά αεράμυνας. Θα 
ήταν μια πολύ θαρραλέα 
και τολμηρή απόφαση 
να δώσει τα συστήματα 
αυτά στην Ουκρανία.

– Εχετε κάποιες προσ-
δοκίες από τις διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ Ου-
κρανίας και Ρωσίας; 
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Διαπραγματεύσεις

Ο εκτελεστικός 
διευθυντής 
της Διεθνούς 
Οργάνωσης Ενέργειας, 
δρ Φατίχ Μπιρόλ, 
μιλάει στην «Κ».
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«Τίποτα πια 
δεν υπάρχει,
όλα κάηκαν»
Προσφυγομάνες από την Ουκρανία
που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα

Η Ελληνίδα       (   ),      
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Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
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«Εκλαιγα σε όλη 
τη διαδρομή, έκλαιγε 
και ο Πάμπλο μαζί μου. 
Τα ζώα συναισθάνονται 
τον πόνο μας, το ξέρω», 
λέει η Τατιάνα.
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Η Νίνα σκέφτεται τα 
πράγματα που άφησαν 
πίσω τους και που δεν 
θα τα ξαναβρούν πο-
τέ. Την κιθάρα του γιου 
της, το αρκουδάκι που 
είχε από όταν γεννήθη-
κε, οικογενειακές φωτο-
γραφίες από τα παιδιά 
όταν ήταν μικρά...
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«Μετά είδα
τα καράβια...»

Τετράποδες ψυχούλες στην αγκαλιά των προσφύγων 
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
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Ο κ. Μπερνάρ-Ανρί Λεβί 
είναι Γάλλος φιλόσοφος.
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Δίχτυα-καμουφλάζ
και μολότοφ
στις κατακόμβες

Αν το εργοστάσιο αμμω-
νίας πληγεί από πυρά, 
μια έκρηξη με τον ίδιο 
τύπο τοξικών υλικών
θα είναι χειρότερη
από αυτή στη Βηρυτό 
το 2020, της οποίας
το ωστικό κύμα 
έφθασε έως την Κύπρο.

Η Οδησσός θα είναι 
η βασίλισσα των μαχών 
για τον Πούτιν, για γεω-
στρατηγικούς αλλά 
και συμβολικούς λόγους.

Πολυσύχναστες      .                 ,       .

Για την ώρα,  -
  , -
  .  ,  

   
1    

   « -
  »,   

     
   . 

  «  -
»   

 Facebook  -
   
    -

.   -
     

    
    

.    
  -

    . 
   
     

,     
   

    . 
    . 

   
   

  -
     
  .

Επικηρυγμένος
στο Κρεμλίνο

Κάνοντας μια προσευχή για την Οδησσό
Οδοιπορικό στη λαμπερή πόλη της Ουκρανίας, που σήμερα στέκει ετοιμοπόλεμη έναντι της ρωσικής απειλής

Στο βάθος     ,    , ,  .
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REUTERS

To «φάντασμα» του Κολονά φοβίζει τον Μακρόν
Στη σκιά της δολοφονίας του Κορσικανού αυτονομιστή οι γαλλικές προεδρικές εκλογές που θα γίνουν σε τρεις εβδομάδες

Οι απειλές για 
επανάληψη του ένοπλου 
αγώνα στο ημιαυτόνομο 
νησί της Μεσογείου 
προκαλούν ανησυχία 
στο Παρίσι.

Μεγάλη       2018.        (      ,  
      )         .
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Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι
η σύναξη δεκάδων φορέων, θεσμών
και συλλόγων, αποτελεί θεμελιώδη
διαδικασία για την εξέλιξη μιας κοι-
νωνίας που θέλει να λέγεται σύγχρονη
και δημοκρατική. Κάτι τέτοιο έγινε
μεσούσης της εβδομάδας, όταν πα-
ρευρέθηκαν στην συνεδρία της Επι-
τροπής Νομικών της Βουλής, πενήντα

περίπου άτομα, το καθένα εκπροσωπώντας διαφορετικό
θεσμό, για να συζητήσουν τις τροποποιήσεις του
νόμου περί της καταστολής της Βίας. Ορθώς διεξήχθη
μολονότι η συζήτηση θα έπρεπε ν’ ανοίξει εδώ και
δέκα χρόνια, πριν ακόμη ετσιθελικά και χωρίς κανένα
διάλογο, συνταχθεί ο νόμος από τον τότε υπουργό Δι-
καιοσύνης, Ιωνά Νικολάου. 

Ας είναι όμως και καθυστερημένα, επιτέλους η Πο-
λιτεία αποδέχθηκε το λάθος και προσπαθεί δια του
διαλόγου να προβεί σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες που
θα καθιστούν το νόμο δημοκρατικό αλλά και λειτουρ-
γικό. Αυτά ως προς τις προθέσεις. Ως προς το τι ακριβώς
συμβαίνει, η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί και
πολύ θετική. Λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια που προ-
ηγήθηκαν και την εμπειρία που αποκομίσαμε μέσα
από την εφαρμογή του νόμου, θα μπορούσε άνετα
κανείς να εκτιμήσει ότι τα αιτήματα ή οι απόψεις των
φορέων θα είχαν πολλά περισσότερα κοινά και γιατί
όχι να υπήρχε μέχρι και ομοφωνία. 

Αντί αυτού, η ποικιλομορφία στις απόψεις στις
θέσεις που εξέφρασαν, σε κάνει να νομίζεις ότι η συ-
ζήτηση περιστρέφεται γύρω από κάποιο θέμα που
καλά, καλά δεν έχει μπει στη ζωή μας ή δεν το γνω-
ρίζουμε. Λίγο να σταχυολογήσει κανείς το τι λέει η
κάθε ομάδα ξεχωριστά, οι εκπρόσωποι των κομμάτων,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ΚΟΑ,  ΚΟΠ,  ο ΠΑΣΠ,
οι υπεύθυνοι των γηπέδων ανά την Κύπρο, θα συμ-
περάνεις ότι πρόκειται για μια χάβρα μέσα από την
οποία όλοι μιλάνε, χωρίς όμως να γίνεται κατανοητή
η πρόθεσή τους. 

Σ’ αντίθεση με την πλειοψηφία των εμπλεκομένων,
οι οργανωμένοι οπαδοί, ανεξαρτήτως της ορθότητας
των αιτημάτων τους, ήταν οι μοναδικοί που προσήλθαν
στη συζήτηση με κοινή θέση, εστιάζοντας κιόλας στα
επιμέρους σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την
τροποποίηση σημαντικών κεφαλαίων του νόμου και
όχι απαραίτητα την «κάρτα», για την οποία συζητάμε
εδώ και οκτώ περίπου χρόνια, αγνοώντας την ουσία
του θέματος.

Λαϊκισμός Vs ουσία
Ουδείς νομίζω διαφωνεί, πως ιδανικό
σενάριο θα είναι η επιστροφή όλων
των φιλάθλων στα γήπεδα, σε συν-
θήκες, ωστόσο, οι οποίες θα διασφα-
λίζουν την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώ-
να. Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση
που (ξανά) άνοιξε για κάρτα φιλάθλου
και Νομοθεσία για τη βία στους αθλη-
τικούς χώρους γενικότερα. Το πρώτο
μέρος της συζήτησης ολοκληρώθηκε

και φυσιολογικά αποτέλεσμα δεν αναμενόταν από
την πρώτη. Η συνέχεια είναι τώρα το ζητούμενο και
το κατά πόσο θα αποδειχθεί, αν η όλη συζήτηση
απλώς «θόρυβο» θα κάνει, ανάλογο με παρόμοιες προ-
σπάθειες στο παρελθόν. Η πρώτη εκτίμηση πάντως
των δεδομένων, δεν αφήνει και πολλές ελπίδες για
ουσιαστικές αλλαγές.

Το πρώτο που αποδείχθηκε ήταν πως οι περισσότεροι
από τους εμπλεκόμενους προσήλθαν χωρίς την κα-
τάλληλη προετοιμασία. Και πολλά απ’ όσα ακούσαμε,
στη σφαίρα του λαϊκισμού κινήθηκαν και του… χαϊ-
δέματος των αφτιών οπαδών ή ψηφοφόρων. Το θέμα
και η πρόταση είχε να κάνει με τροποποιήσεις και
ακούσαμε τοποθετήσεις να καταργηθεί η κάρτα φι-
λάθλου! Λες και η απόφαση θα βγει μέσα από δημο-
ψήφισμα - ψηφοφορία φιλάθλων. Απέτυχε το μέτρο
καταργήστε το, βροντοφώναξαν κάποιοι, επειδή γε-
γονότα βίας είχαμε έξω από τα γήπεδα! Δεν ακούσαμε
όμως προτάσεις, για το τι θα διασφαλίζει την ομαλή
διεξαγωγή ενός αγώνα. Θα πρέπει να υπάρξουν σωστά
και αυστηρά μέτρα μας είπαν κάποιοι, αόριστα όμως.
Τέτοια ακούγαμε και στο παρελθόν, μαζί με μπόλικες
δηλώσεις καταδίκης επεισοδίων, μέχρι την επόμενη
φορά…

Ελπίδες για ουσιαστικές αλλαγές δεν αφήνουν,
ωστόσο, ούτε οι πρώτες εκτιμήσεις στη βάση των
όσων προνοεί η πρόταση που κατατέθηκε. Γιατί η συ-
νέχεια του όλου θέματος αναμένεται να επιβεβαιώσει
πως κόκκινη γραμμή εξακολουθεί να αποτελεί για την
κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, η διατήρηση
του μητρώου φιλάθλων και από τον ΚΟΑ, έστω σε μια
παράλληλη διαδικασία και με δεδομένη τη δυνατότητα
άμεσης πρόσβαση από την Αστυνομία. Ανάλογο θέμα
συζητήθηκε και στο παρελθόν και η παράλληλη δια-
τήρηση μητρώου φιλάθλων από ΚΟΑ και σωματεία,
δεν έκαμψε τις αντιρρήσεις των διαφωνούντων οπαδών.
Μην ξεχνάμε και τη θέση - αντίθεση, όπως είχε εκ-
φραστεί και στο παρελθόν, από την αρμόδια Επίτροπο
Προσωπικών Δεδομένων, ως προς τη νομιμότητα της
διατήρησης μητρώου φιλάθλων από τις ομάδες. Άρα,
ουσιαστική η όλη συζήτηση περί κάρτας φιλάθλου ή
μία ακόμη προσπάθεια λαϊκισμού και εντυπωσιασμού;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΟΓΙΔΗ

Χάβρα...

Του
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΖΑΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Είναι το φετινό πρωτάθλημα το πιο αν-
ταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων
όπως πολλοί παράγοντες έχουν ισχυ-
ριστεί κατά κόρον; Ή μήπως αποτελεί
μια καλή θέση για να δικαιολογήσουμε
την αποτυχία; Το πιο ανταγωνιστικό
πρωτάθλημα μπορεί να εξηγηθεί στα
όσα λέχθηκαν και λέγονται ότι όλες οι
ομάδες είναι ικανές για τη νίκη κάτι
που δημιουργεί και τεράστιο ενδιαφέ-
ρον. Ότι ακόμη ο πρωταθλητής δεν
ξεκαθάρισε και πως όλα παίζονται. Από
την άλλη όμως είναι αυθαίρετα διατυ-
πωμένη τέτοια θέση χωρίς να υπάρχει
σύγκριση.Προφανώς, όλα όσα λέγονται
αφορούν την πρώτη εξάδα καθ’ ό,τι
είναι ουτοπία να πιστεύουμε πως όλοι
όσοι υιοθετούν αυτή τη θέση είναι
επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και στον
χώρο του υποβιβασμού ή απλώς και
μόνο ομάδες που κινδυνεύουν με υπο-
βιβασμό έχουν καταφέρει να αποσπά-
σουν βαθμούς από τις ομάδες που προ-
πορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα. 

Υποβιβασμός 
Ακόμη όμως και αν ξεκινήσουμε

από το τελευταίο δηλαδή τον συνα-
γωνισμό που υπάρχει στο δεύτερο
γκρουπ θα διαπιστώσουμε πως στο
περσινό πρωτάθλημα (2020/21) στην
3η αγωνιστική των πλέι οφ η τελευταία
ομάδα από τη ζώνη του υποβιβασμού
είχε τέσσερεις βαθμούς και πέντε βαθ-
μούς από τις υπόλοιπες τρεις που ακο-
λουθούσαν. Το σημαντικότερο είχαν
μπροστά τους ακόμη 11 αγωνιστικές
μέχρι το τέλος. Φέτος, λοιπόν, η δια-
φορά είναι στους 8 βαθμούς της 12ης
από την 13η ομάδα με επτά αγώνες
να απομένουν. Την περίοδο 2019/20
όταν και διακόπηκε το πρωτάθλημα
στην 23η αγωνιστική η διαφορά της
8ης Σαλαμίνας από τον 13ο και προ-
τελευταίο Εθνικό Άχνας ήταν πέντε
βαθμοί. Την προηγούμενη χρονιά
2018/19 οι διαφορές της 8ης Δόξας
από τη 13η Πάφο ήταν μόλις δύο βαθ-
μοί. Άρα λοιπόν καταρρίπτεται το επι-
χείρημα τους ανταγωνιστικού πρωτα-
θλήματος στον χώρο του υποβιβασμού. 

Πρώτο γκρουπ
Πάμε τώρα να εξετάσουμε και το

πρώτο γκρουπ τι συνέβαινε τα τελευ-
ταία χρόνια στην αντίστοιχη αγωνι-
στική και εάν πράγματι είναι το πιο
ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων.
Φέτος ο Απόλλωνας με την ισοπαλία
στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ διατήρησε την
απόσταση του από τη δεύτερη θέση
στους πέντε βαθμούς. Το 2020/21 η
πρωτοπόρος Ομόνοια είχε τέσσερεις
βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΛ και τον
τρίτο Απόλλωνα. Την προηγούμενη
χρονιά είχε διακοπή το πρωτάθλημα.
Απλώς θυμίζουμε ότι στην πρώτη θέση
ήταν ισόβαθμες Ομόνοια και Ανόρθωση
στην 23η αγωνιστική. 

Τη σεζόν 2018/19 τον ΑΠΟΕΛ με
τον Απόλλωνα τους χώριζε ένας βαθμός.
Τη σεζόν 2017/18 ήταν ο Απόλλωνας

στην πρώτη θέση και δεύτερος ο ΑΠΟ-
ΕΛ με τρεις βαθμούς διαφορά. Επίσης
οι δύο ομάδες πρωταγωνίστησαν και
την αμέσως προηγούμενη σεζόν
(2016/17) με τον ΑΠΟΕΛ στην 3η αγω-
νιστική των πλέι οφ να έχει τέσσερεις
βαθμούς διαφορά από τον Απόλλωνα.
Μόνο μερικά χρόνια πίσω, τα αμέσως
προηγούμενα πέντε, αποδεικνύουν
πως όλα όσα ισχυρίζονται ορισμένοι
περί του πιο ανταγωνιστικού πρωτα-
θλήματος φέτος δεν ισχύουν. Σε όλες
τις προηγούμενες σεζόν οι διαφορές
ήταν πιο κλειστές. 

Εκπλήξεις 
Μεταξύ άλλων, ένα επιχείρημα που

προβάλλεται είναι πως η ψαλίδα των
μεγάλων με των μικρών έχει σμικρυνθεί
και αυτό φάνηκε φέτος από τις νίκες
της ΠΑΕΕΚ επί της Ομόνοιας εντός
έδρας και της Ανόρθωσης εκτός έδρας.

Πέρσι (2020/21) η Καρμιώτισσα είχε
φέρει ισοπαλίες με ΑΕΚ, Ανόρθωση,
Απόλλωνα, και ΑΠΟΕΛ. Απόλλωνα και
ΑΠΟΕΛ τους είχε κερδίσει εκτός έδρας!
Εντυπωσιακό δεν είναι; Τρεις νίκες
έκανε όλες και όλες στην κανονική
περίοδο. Τη χρονιά που διακόπηκε το
πρωτάθλημα (2019/20) ο Εθνικός ήταν
στην προτελευταία θέση της βαθμο-
λογίας. Έφερε ισοπαλία (0-0) με τον
ΑΠΟΕΛ, κέρδισε τον Απόλλωνα (1-0)
και συνέτριψε 5-0 την Ανόρθωση. Κατά
πως φαίνεται και σε προηγούμενα χρό-
νια είχαμε παρόμοια αποτελέσματα
από ομάδες που κινδύνευαν ή έπεσαν
κατηγορία. Όπως έγινε επίσης και τη
σεζόν 2018/19 με την Αλκή που πήρε
δύο ισοπαλίες με την Ανόρθωση και
μία εκτός έδρας με τον ΑΠΟΕΛ, όπως
έγινε ακόμη και τη σεζόν 2017/18 που
ο Άρης και ο Εθνικός είχαν πέσει κα-
τηγορία εντούτοις είχαν φέρει ισοπαλίες
με ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια. Η άλλη ομάδα
που έπεσε κατηγορία εκείνη τη σεζόν
ο Ολυμπιακός είχε φέρει ισοπαλίες με
Ομόνοια και Απόλλωνα. 

Σασπένς και στο παρελθόν
Παρ’ όλα αυτά λόγω των κοντινών

αποστάσεων σε αρετές και δυνάμεις
των φετινών ομάδων υπάρχει η προ-
οπτική να δούμε ένα εξαιρετικά κλειστό
πρωτάθλημα στις τελευταίες αγωνι-
στικές και να επιβεβαιωθούν όλες οι
προβλέψεις. Μπορεί να συμβεί αυτό
χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι η πρώτη
φορά. Άλλωστε πέρυσι τρεις αγωνι-

στικές πριν από το τέλος της σεζόν
αρκετοί ήταν εκείνοι που διέβλεψαν
την πιθανότητα να πάμε σε τριπλή
ισοβαθμία. Τελικώς αυτό αποφεύχθηκε
και η Ομόνοια αναδείχθηκε πρωτα-
θλήτρια. Ισοβαθμία είχαμε τη σεζόν
2013/14. Ο ΑΠΟΕΛ ισοβάθμησε με την
ΑΕΛ και κατέκτησε τον τίτλο λόγω
των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.

Επίσης, τη σεζόν 2011-12 η πρω-
ταθλήτρια ΑΕΛ είχε απόσταση δύο
βαθμών από ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια που
ισοβάθμησαν. Τον τίτλο τον είχε κα-
τακτήσει από την προηγούμενη αγω-
νιστική, ενώ ηττήθηκε στην τελευταία
από την Ομόνοια με 1-0. Άλλη μία
σεζόν με σασπένς ήταν το 2017/18
που όλοι παραδέχονται πως ο Απόλ-
λωνας έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο.
Στην τελευταία αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ
κατάφερε να νικήσει την Ανόρθωση
με γκολ του Ποτέ δύο λεπτά πριν το
τέλος και να πανηγυρίσει τον τίτλο.
Την επόμενη μέρα ο Απόλλωνα θα έχα-
νε από την Ομόνοια και η διαφορά
τους ενός βαθμού αυξήθηκε στους
τέσσερεις. 

Ωραίο πρωτάθλημα από πλευράς
συναγωνισμού έχουμε στο πάνω
γκρουπ. Αλλά δεν είναι το πιο αντα-
γωνιστικό των τελευταίων χρόνων,
(μένει να δούμε το τέλος του), ούτε το
θεαματικότερο, ούτε καν το ποιοτικό-
τερο. Απλώς είναι αγωνιώδες και εξίσου
συναρπαστικό και ίσως περισσότερο
διανθισμένο με την παρουσία του Άρη
και της Πάφου.

Κοροϊδία
Το ότι η Νομοθεσία, στο πλαίσιο της
οποίας λειτουργεί το μέτρο της κάρτας
φιλάθλου, παρουσιάζει σημαντικά κε-
νά και παραλείψεις, για όσα παράλλη-
λα θα πρέπει να λειτουργούν, κανείς
δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Να
ακούς όμως απόψεις προέδρων ή εκ-
προσώπων ομάδων, οι οπαδοί των
οποίων δημιούργησαν τον τελευταίο
καιρό επεισόδια εκτός γηπέδων, να
υποστηρίζουν πως το μέτρο της κάρτας
απέτυχε, γιατί γεγονότα βίας είχαμε
έξω από τα γήπεδα, δεν αγγίζει αλλά
ξεπερνά το όριο της κοροϊδίας!

* * * * *

Σωφρόνης Αυγουστή
Αδιαμφισβήτητα έχει το δικό του ση-
μαντικό μερίδιο στην αντεπίθεση του
ΑΠΟΕΛ και σε σχέση με το προβληματι-
κό φετινό ξεκίνημα της περιόδου. Φυ-
σιολογικό μάλλον, οι περισσότεροι να
εκτιμούν παραμονή Σωφρόνη Αυγου-

στή και του χρόνου. Δεν ωφελούν,
ωστόσο, δηλώσεις τύπου… σε πέντε -
δέκα λεπτά θα συμφωνήσουμε. Γιατί
γνωρίζει ο Πρόδρομος Πετρίδης πως
τίποτα ακόμη δεν έχει επιτευχθεί σε
σχέση με τους στόχους της φετινής πε-
ριόδου, γιατί είναι δεδομένο, όπως
εξελίσσεται η φετινή περίοδος, πως η
επιτυχία από την αποτυχία ένα αποτέ-
λεσμα απέχουν και δεδομένο επίσης
είναι, το πόσο εύκολα αλλάζει άποψη
και προπονητές, ο διοικητικός ηγέτης
του ΑΠΟΕΛ…

* * * * *

Περί κάρτας φιλάθλου
Το μήνυμα ένα είναι. Υπάρχει μπόλικος
δρόμος μέχρι την πιθανή τροποποίηση
του περί πρόληψης και καταστολής της
βίας στους αθλητικούς χώρους νόμου.
Η τροποποίηση βεβαίως δεν αφορά
μόνο το θέμα της κάρτας. Θυμίζουμε
ότι: Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη
Δράκου κατά την τοποθέτηση της στην

Κοινοβουλευτική Επιτροπής Νομικών
την περασμένη Τετάρτη παρέπεμψε
σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν
την αποτελεσματικότητα του μέτρου
και είπε ότι έχουν μέχρι σήμερα εκδο-
θεί 130.000 κάρτες φιλάθλου. Συμπλή-
ρωσε ότι αυτό που με τόσο κόπο έχει
επιτευχθεί δεν μπορεί παρά να παρα-
μείνει. Την ίδια στιγμή δήλωσε έτοιμη
μέσα από τις εμπειρίες ενός νομοθετή-
ματος να ακούσει εισηγήσεις για βελ-
τιώσεις. Ο υπαρχηγός της Αστυνομίας
Δημήτρης Δημητρίου αναφέρθηκε σε
αισθητή μείωση των επεισοδίων βίας
με την κάρτα φιλάθλου.

* * * * *

Εν πλήρει συνειδήσει
Γίνεται φέτος ένα εξαιρετικό πρωτά-
θλημα από πλευράς ενδιαφέροντος
και συναγωνισμού. Ξεπερνά ίσως και
τις προσδοκίες όλων. Όμως δεν μας
αρέσει που είναι 12 οι ομάδες και τα
νέα χρονιά θα τις κάνουμε 14. Εύγε σε

όλους μας. Που εν πλήρει συνειδήσει,
αυτοϋποβιβαζόμαστε.

* * * * *

Η συζήτηση για Λοΐ ζου
Αυτή η συζήτηση τη μη κλήση του Λοΐ-
ζου Λοΐζου στο αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα, πρέπει να τερματιστεί.
Γιατί κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότε-
ρα για τον παίκτη. Δεν νομίζω να υπάρ-
χει κανείς που δεν το κατανοεί αυτό.

* * * * *

Είναι… ζαριά
Το φαινόμενο των επενδυτών στις
ομάδες μας παίρνει όλο και μεγαλύτε-
ρες διαστάσεις. Ένα μεγάλο ρίσκο που
για αρκετές ομάδες που προχωρούν σε
κάτι τέτοιο είναι γιατί όπως έχουν έλθει
τα πράγματα –ή καλύτερα όπως τα έφε-
ραν– δεν έχουν επιλογή. Το θέμα του
επενδυτή στις πλείστες των περιπτώσε-
ων είναι… ζαριά. Αν κάτσει… έκατσε.

Αγωνιώδες και συναρπαστικό 
Το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων
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Tα προηγούμενα πέντε
χρόνια αποδεικνύουν
πως όλα όσα ισχυρίζονται
ορισμένοι περί του πιο 
ανταγωνιστικού πρωτα-
θλήματος φέτος δεν
ισχύουν. Σε όλες τις προ-
ηγούμενες σεζόν οι διαφο-
ρές ήταν πιο κλειστές. 

To φετινό πρωτάθλημα μπορεί να μην είναι το θεαματικότερο ή το ποιοτικότερο  των τελευταίων χρόνων. H παρουσία του Άρη
και της Πάφου όμως του δίνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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Οι οικονομικοί δείκτες καταδει-
κνύουν ότι η Κύπρος διατηρεί ικα-
νοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Ωστό-
σο,οι περιοδικές κρίσεις που βιώ-
σαμε τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά
και το νέο σκηνικό που δημιούρ-
γησε η πανδημία και οι αναταραχές
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρα-
νία, επιτάσσουν τη ριζική επανε-
ξέταση του αναπτυξιακού μοντέ-
λου, με βασικό στόχο τη διασφά-
λιση της ανθεκτικότητας και προ-
σαρμοστικότητάς του. Στοπλαίσιο
αυτό, το κράτος καλείται να δια-
δραματίσει κομβικό/ρυθμιστικό
ρόλο, κατευθύνοντας τονιδιωτικό
τομέα εκεί όπου παρουσιάζονται
ευνοϊκές προοπτικές.

Υψηλά στις προτεραιότητες βρί-
σκεται η επενδυτική δραστηριό-
τητα του δημόσιου τομέα, με κύ-
ριους άξονες τη μετάβαση προς
την πράσινη και ψηφιακή οικονο-

μία, όπως και οι πρόνοιες του εθνι-
κού σχεδίου ανθεκτικότητας και
ανάκαμψης, που κατατέθηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκε-
κριμένα, για να πετύχειη διείσδυση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας, και η μετάβαση στην πράσινη
οικονομία να μετουσιωθεί σε ρε-
αλιστική προοπτική, είναι επιτα-
κτικήηάμεση αναβάθμισητου δι-
κτύου ηλεκτρισμού και ο εκσυγ-
χρονισμός του πλαισίου διαχείρισής
του. Χωρίς αυτέςτιςπροϋποθέσεις,
διάφορα άλλα σχέδια και κίνητρα
δενθα οδηγήσουν στο επιθυμητό
αποτέλεσμα και η Κύπρος θα πα-
ραμείνει ουραγόςστοννευραλγικό
αυτό τομέα. 

Τεράστια σημασία έχει και η
ψηφιοποίηση όλων των δημόσιων
υπηρεσιών, στη βάση ενός ολο-
κληρωμένουστρατηγικούσχεδίου,
ακολουθώντας το παράδειγμα της

Εσθονίας, η οποία έχει κάνει άλ-
ματαστο συγκεκριμένο τομέα. Σή-
μερα, και παρά τις διάφορες εξαγ-
γελίες, η επικοινωνία μεταξύ των
επιχειρήσεωνκαι τωνπολιτών, με
τον δημόσιο τομέα στην Κύπρο
εξακολουθεί, σε μεγάλο βαθμό,να
γίνεται με έντυπα έγγραφα. Η ανα-
βάθμιση της δημόσιας επενδυτικής
δραστηριότητας πρέπει να συνο-
δευτεί με την προώθηση φιλόδοξων
μεταρρυθμίσεων. Δύο μεταρρυθ-
μίσεις κρίνονται ως στρατηγικής
σημασίας. 

Η μεταρρύθμιση του τομέα της
δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση
για να μπορέσει η Κύπρος να κα-
ταστεί ένα ευυπόληπτο επιχειρη-
ματικό κέντρο και να προσελκύσει
σοβαρούς επενδυτές, σε τομείς
και τεχνολογίες αιχμής. Τα νομο-
σχέδια που εκκρεμούν στοΚοινο-
βούλιοαποτελούν ένα μικρό μόνο

βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.
Χωρίς ένα ευρύτερο μεταρρυθμι-
στικό πλάνο, με βάση τις αναλυ-
τικές εισηγήσεις των Ιρλανδών
εμπειρογνωμόνων, που κατατέ-
θηκανπριν από σχεδόν πέντεχρό-
νια, αλλά καιχωρίς τη ψηφιοποίηση
και απλοποίηση των διαδικασιών,
η επιθυμητή επιτάχυνση της απο-
νομής δικαιοσύνης δε θα επιτευχ-
θεί.

Η δεύτερη μεγάλη μεταρρύθ-
μιση αφορά τον δημόσιο τομέα.
Οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση
χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες,
χωρίς, μέχρι σήμερα,να σημειωθεί
ουσιαστική πρόοδος. Δύο σημαν-
τικάζητήματαδεν αντιμετωπίζον-
ται ως προτεραιότητες με βάση
τις υπό συζήτηση νομοθεσίες. Το
πρώτοαφοράτονεκσυγχρονισμό
του συστήματος προσλήψεων και
προαγωγών με βάση την αξιολό-

γηση/απόδοση και το δεύτερο τη
διευκόλυνση της κινητικότητας
των δημοσίων υπαλλήλων και τη
μετακίνησήτουςπρος υπηρεσίες
όπου υπάρχουν ανάγκες, ώστε να
μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητά
τους και να περιοριστούν οι πρό-
σθετες προσλήψεις.

Το σημερινό οικονομικό μον-
τέλο έχει μάλλον φτάσει στα όριά
του, δεδομένων και των διαδοχικών
κρίσεων των τελευταίων 15 ετών.
Εναπόκειταισ’ εμάς να εξελίξουμε
το μοντέλο με τρόπο που να δη-
μιουργεί διαχρονική αξία για τις
επόμενες γενιές.

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

Κυπριακή οικονομία και προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Στα επίπεδα
2019 φετος
οι αφίξεις
Σκανδιναβών
Δηλώσεις Σάββα Περδίου

Την εκτίμηση ότι οι σκανδιναβι-
κές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία,
Δανία, Φινλανδία, Δανία) αλλά
και η Ελβετία, θα αποτελέσουν
σημαντικό κομμάτι των φετινών
αφίξεων και θα κυμανθούν γύρω
στα επίπεδα του 2019 (γύρω στις
340.000), εξέφρασε ο υφυπουρ-
γός τουρισμού Σ. Περδίος. Πρό-
κειται για τουρίστες που μπο-
ρούν να ενισχύσουν σημαντικά
τα τουριστικά έσοδα. Σελ. 4

Ανοιξαν
ξενοδοχεία σε
ξένες εταιρείες
Για φιλοξενία προσωπικού

Ξένες εταιρείες, που επηρεά-
ζονται από τον πόλεμο στην
Ουκρανία αξιοποιούν ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις στην
Κύπρο. Κλείνουν ιδιωτικές συμ-
φωνίες για προσωρινή διαμονή
του προσωπικού μέχρι την εξεύ-
ρεση χώρων διαμονής και γρα-
φείων. Σελ. 5

ΕΛΛΑΔΑ

Φόβοι για νέο κύμα
κόκκινων δανείων
Οι πιέσεις στο εισόδημα λόγω πληθωρι-
σμού δημιουργούν κινδύνους για κόκκι-
να δάνεια, προειδοποίησαν οι επικεφα-
λής των ελληνικών συστημικών τραπε-
ζών στο Money Review Banking Summit.
O Γ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στον στα-
σιμοπληθωρισμό και τον κίνδυνο για «τέ-
λεια καταιγίδα». Σελ. 7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Σοκ και
ανησυχία από
την έξαρση
πληθωρισμού

Σελ. 10

Το 24ωρο που «κουτσούρεψε» την RCB
Το παρασκήνιο, οι υποδείξεις των εποπτικών αρχών και η συνάντηση Ηροδότου - Ζιμάριν
Καθαρά Δευτέρα το πρωί χτύ-
πησε το τηλέφωνο του CEO της
RCB Bank, Κίριλ Ζιμάριν. Καλών
ήταν ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηρο-
δότου, ο οποίος τον κάλεσε στο
γραφείο του. Ήταν η συνάν-

τηση που θα άλλαζε για πάντα
την RCB Bank όπως τη γνωρί-
ζαμε στην Κύπρο. Ο κ. Ζιμάριν
φοβόταν για το χειρότερο δυ-
νατό σενάριο, το ν’ ανασταλούν
πλήρως οι εργασίες της Τράπε-
ζας. Αντιθέτως, ο κ. Ηροδότου

παρουσίασε το μοντέλο διαχεί-
ρισης των στοιχείων που θα
απέμεναν στην Τράπεζα μετά
τον διαχωρισμό τους (όπως και
έγινε με το deal της Ελληνικής,
αλλά και με το κάλεσμα στους
καταθέτες να τους δώσουν τα

χρήματά τους). Ο κ. Ζιμάριν
δέχθηκε την πρόταση, αφού
είχε συνειδητοποιήσει πως κάθε
μέρα που θα ξημέρωνε και συ-
νεχιζόταν ο πόλεμος, υπήρχε ο
κίνδυνος επιβολής νέων κυρώ-
σεων από τη Δύση. Η απόφαση

για τη μετεξέλιξή της σε «asset
management company» λή-
φθηκε από το πρώτο πενταή-
μερο του Μαρτίου από τους ευ-
ρωπαϊκούς και τους εγχώριους
επόπτες, αλλά και την εγχώρια
πολιτική σκηνή. Σελ. 3

Κύπρος 1,94% 0,04%

Γερμανία 0,48% 0,09%

Γαλλία 0,98% 0,16%

Ιταλία 1,98% 0,08%

Ισπανία 1,37% 0,04%

Ιρλανδία 1,10% 0,15%

Ελλάδα 2,71% 0,09%

Ην. Βασίλειο 1,62% 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

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ακριβότερες κατά 30%
οι κατοικίες στην Αθήνα
Αύξηση 30% στην Αθήνα και του 20,8%
πανελλαδικά έχουν καταγράψει οι τιμές
πώλησης κατοικιών από το 2018 έως και
το τέλος του 2021, σύμφωνα με στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά το 2021,
η πανελλαδική αύξηση των τιμών ανήλ-
θε σε 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το
2020. Σελ. 12

Πλαφόν σε βασικά είδη βάζουν τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ

Η κρίση αλλάζει
το μοντέλο επιχειρήσεων
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται να
ολοκληρώσει μια διαδικασία την οποία
υπαγόρευσαν η πανδημία και οι άμεσες
συνέπειές της. Το έμφραγμα στην εφο-
διαστική αλυσίδα που επιτείνεται, οι ελ-
λείψεις επεξεργαστών οδηγούν τις βιο-
μηχανίες σε αλλαγή επιχειρηματικού
μοντέλου. Σελ. 9

Στην επιβολή πλαφόν και στα φυσικά τους καταστήματα προχωρούν πλέον οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ενώ μέρα με τη μέρα
προστίθενται προϊόντα στον κατάλογο αυτών που οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν μόνο συγκεκριμένο αριθμό συσκευασιών. Μεταξύ των
προιόντων είναι το αραβοσιτέλαιο, το αλεύρι και η ζάχαρη. Σελ. 6
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Οι χειμαζόμενες τράπεζες της Ευ-
ρώπης εισήλθαν στο 2022 με αέρα
αισιοδοξίας, ο οποίος έπνεε για
πρώτη φορά μέσα στα τελευταία
δέκα και πλέον χρόνια, εφόσον
επιτέλους τα επιτόκια θα αυξά-
νονταν, η πανδημία του κορωνοϊού
υποχωρούσε και τα κέρδη τους
διογκώνονταν. Και μετά, η ουκρα-
νική κρίση διέλυσε γρήγορα τα
πάντα. Η εισβολή της Ρωσίας οδή-
γησε σε μια έξοδο δυτικών επιχει-
ρήσεων από τη χώρα, εκτίναξε τις
τιμές των εμπορευμάτων, σφυρο-

κόπησε το ευρώ και δείχνει να
απειλεί με ύφεση την παγκόσμια
οικονομία, εκείνη ακριβώς τη στιγ-
μή κατά την οποία τα ευρωπαϊκά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν
έτοιμα να εισέλθουν σε φάση ανά-
πτυξης. Οι επενδυτές είχαν με αυ-
τοσυγκράτηση επιστρέψει στον
κλάδο, ο οποίος τους προσείλκυσε
χάρη στη χαμηλή αποτίμηση των
μετοχών του και την προοπτική
του πλεονάζοντος κεφαλαίου που
εξοικονομήθηκε στην πανδημία
και θα αποδοθεί ως μέρισμα και
εκ νέου αγορά μετοχών. Ωστόσο,
τα σχέδια διανομής ρευστού από
την ιταλική UniCredit φάνηκαν
αυτή την εβδομάδα πως κρέμονται
από μια κλωστή, διότι δήλωσε ότι
μια διαγραφή των δραστηριοτήτων
της στη Ρωσία θα της κόστιζε περί
τα 7,4 δισ. ευρώ, ένδειξη η οποία
με τον σφοδρότερο τρόπο κατα-
δεικνύει ότι η τωρινή κρίση απο-
δυναμώνει το δέλεαρ του κλάδου.
Αφ’ ης στιγμής εισέβαλε στην Ου-
κρανία ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πα-
νευρωπαϊκός κλαδικός δείκτης
των τραπεζών έχει απώλειες της
τάξεως του 15%, όταν η πτώση εί-
ναι της τάξεως του 5% στον συ-
νολικό δείκτη STOXX 600. Οπότε
ο τραπεζικός τομέας εμφανίζει μια
από τις χειρότερες επιδόσεις στη
Γηραιά Ηπειρο.

Οι δε μετοχές των τραπεζικών
ιδρυμάτων τελούν υπό δια-πραγ-

μάτευση σε επίπεδα έως και κατά
ένα τρίτο χαμηλότερα από εκείνα
των αντίστοιχων στις Ηνωμένες
Πολιτείες, σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς της RBC Europe. Και
σαν να μην έφτανε αυτό, αναμέ-
νεται να εξασθενήσουν έτι περαι-
τέρω, αν και η αποτίμησή τους κυ-
μαίνεται σε επίπεδα υπεράνω των
κατώτατων επιπέδων που είχαν
αγγίξει σε προηγούμενες κρίσεις.
Αυτό φανερώνει μια σοβαρή αλ-
λαγή στη διάθεση μέσα σε μόλις
λίγες εβδομάδες. Τα οικονομικά
τους αποτελέσματα του 2021, που
δόθηκαν τον Φεβρουάριο στη δη-
μοσιότητα, είχαν μια θετική νότα.
Οι HSBC, Barclays και UBS, μεταξύ
άλλων, παρουσίασαν δυναμικά
κέρδη, υποσχέθηκαν περισσότερα
μερίσματα και αναφέρθηκαν σε
πολύ ευνοϊκότερες προοπτικές.
Το να εκτιμήσει κανείς την πιθανή
ζημία στις επιμέρους τράπεζες
είναι κάτι περίπλοκο, διότι έχουν
διαφορετικούς τρόπους έκθεσης,
όπως επισημαίνει ο Ερικ Τίορετ,
υπεύθυνος διεθνούς μακροοικο-
νομικής στρατηγικής στη Manulife
Investment Management.

Κάποιες διατηρούν ομόλογα
και μετοχές στη Ρωσία, άλλες συμ-
μετοχές σε ρωσικές τράπεζες και
κάποιες τρίτες είναι ευάλωτες στις
δευτερογενείς επιπτώσεις στην
ευρωπαϊκή οικονομία. Κατά τον
κ. Τίορετ, «η ανάπτυξη της ευρω-
παϊκής οικονομίας θα δεχθεί πλήγ-
μα, οπότε το ίδιο θα συμβεί και
στις ευρωπαϊκές τράπεζες». Με-
γαλύτερη παρουσία άρα και έκθεση
στη Ρωσία έχουν οι τράπεζες της
Γαλλίας, της Ιταλίας και της Αυ-
στρίας, σύμφωνα με την ανάλυση
της Citi. Τις μεγαλύτερες απώλειες
μέσω μεριδίων σε τοπικά χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα έχουν η
ιταλική UniCredit και η γαλλική
Société Générale, αν και έχουν τη
δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε
μια πλήρη διαγραφή των ανωτέρω
συμμετοχών τους, όπως παρατη-
ρούν αναλυτές. Τέλος, αναφέρεται
πως η Société Générale στις 3 Μαρ-
τίου δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει
την απώλεια της συμμετοχής της
των 15 δισ. ευρώ στη Rosbank,
ενώ η αυστριακή Raiffeisen εξε-
τάζει την αποχώρησή της από τη
Ρωσία, όπου κατείχε τη δέκατη
θέση με κριτήριο τα περιουσιακά
της στοιχεία.

Κρατική στήριξη 
Οι επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί πλήγμα
από τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούν
να τύχουν κρατικής στήριξης, σύμφωνα με
σχετικούς κανονισμούς που έχει εγκρίνει η
Κομισιόν. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η
στήριξη δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού
των €400.000, ενώ ειδική πρόνοια που έχει
συμπεριληφθεί επιτρέπει και την παραχώρη-
ση κρατικών εγγυήσεων, με σκοπό τη σύναψη
δανείων για την εξασφάλιση ρευστότητας. Η
μέγιστη στήριξη σε κάθε περίπτωση περιορί-
ζεται στο 30% των επιλέξιμων δαπανών, στις
οποίες περιλαμβάνονται βασικές πρώτες ύλες
με πρώτο και κύριο το κόστος ενέργειας. Στην
πανευρωπαϊκή αυτή ρύθμιση υπάρχει πρό-
νοια και για κάλυψη λειτουργικών ζημιών των
επιχειρήσεων, αναλόγως του κλάδου δραστη-
ριοποίησής τους (π.χ. γεωργοκτηνοτροφία).
Το πλαίσιο όπως έχει αποφασιστεί θα είναι
διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2022 με δυνατό-
τητα επέκτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

••••
Σενάρια ύφεσης 
Ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπει
ο Γερμανός καγκελάριος σε περίπτωση που
κλείσουν οι δίοδοι έλευσης φυσικού αερίου
από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Όλαφ Σολτς,
μια άμεση απόφαση πλήρους απεξάρτησης
από τη Ρωσία θα προκαλέσει ένα μεγάλο σοκ
στην επιχειρηματικότητα με αποτέλεσμα να
χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. «Δεν θα
πρέπει» συνέχισε «να προκαλέσουμε με τις
ενέργειές μας εξελίξεις που θα επιφέρουν
μεγαλύτερη ζημιά στην Ευρώπη από εκείνη
που θα θέλαμε να προκαλέσουμε στην ηγεσία
της ρωσικής ομοσπονδίας». 

••••
Απουσία δυναμικής 
Σύμφωνα με έρευνα, η υγειονομική κρίση
στην ευρωζώνη άφησε τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις περισσότερο χρεωμένες από πριν,
έχοντας όμως καταφέρει, σε συνδυασμό με
την κρατική στήριξη που έλαβαν, να αποφύ-
γουν τις χρεοκοπίες από έλλειψη ρευστότητας.
Κρίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση όπως έχει δια-
μορφωθεί αφαιρεί τη δυναμική των επιχειρή-
σεων για νέες επενδύσεις προκειμένου να αν-
ταποκριθούν στις ανάγκες για πράσινη μετάβα-
ση που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Μονα-
δική επιλογή αυτών των επιχειρήσεων είναι η
δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων.
Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν φορολογικά κίνητρα για τους επενδυ-
τές, καθώς επίσης και υποδομές παροχής πλη-
ροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

••••
Δημοσιονομική ένεση 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(ΟΟΣΑ), η παγκόσμια οικονομία θα έχει 1%
χαμηλότερη ανάπτυξη από ό,τι αναμενόταν,
ενώ ο πληθωρισμός θα είναι 2,4% υψηλό-
τερος, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Η έλλειψη πρώτων υλών αναμένεται
πως θα επιβραδύνει την ανάκαμψη από την
πανδημία και θα προκαλέσει σημαντική
ανατίμηση σε βασικά προϊόντα. Για την αντι-
μετώπιση της κατάστασης η σύσταση του
ΟΟΣΑ περιλαμβάνει την παραχώρηση δημο-
σιονομικής στήριξης σε ευάλωτες ομάδες
τους πληθυσμού, περιορίζοντας όμως το

κόστος στο 0,5% του ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην
προκληθεί επιπρόσθετη πίεση στον πληθω-
ρισμό. 

••••
Πολιτική αναταραχή 
Η απόφαση της εταιρείας κρουαζιέρων P&O
να απολύσει 800 υπαλλήλους χωρίς προειδο-
ποίηση παραβιάζει, σύμφωνα με τον Βρετανό
πρωθυπουργό, την κείμενη νομοθεσία με
αποτέλεσμα η εταιρεία να βρίσκεται ενώπιον
μεγάλων αποζημιώσεων εφόσον καταδικα-
στεί. Προς το παρόν και μέχρι η υπόθεση να
καταλήξει, στη Βρετανία έχει ξεσπάσει πολιτι-
κή αντιπαράθεση, καθώς διαρρέει πως η εται-
ρεία θα αντικαταστήσει τους απολυμένους με
φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Από την πλευ-
ρά της εταιρείας προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι
όλα έχουν γίνει νομότυπα ενώ ο επικεφαλής
της P&O εκφράζει τη απολογία του για τις εξε-
λίξεις. 

••••
Αντίθετη πορεία 
Παρόλες τις συνεχόμενες κρίσεις και τις αρ-
νητικές συνέπειες που προκαλούνται στην
πραγματική οικονομία, τα χρηματιστήρια
έχουν τη δική τους λογική, ακολουθώντας μια
πορεία ξέφρενης ανόδου. Ως αποτέλεσμα αυ-
τής της ανοδικής πορείας ανακοινώθηκε από
τις αρχές της Νέας Υόρκης ότι οι αμοιβές φιλο-
δωρήματος (bonus) στους εργαζόμενους στις
επενδυτικές εταιρείες είναι κατά 20% αυξη-
μένες σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ως εκ τού-
του, υπολογίζεται ότι για το 2021 κάθε υπάλ-
ληλος θα λάβει μέση αμοιβή ύψους
$275.000. 

Πακέτο ύψους €3,4 δισ. διαθέτει η Ε.Ε. προς τα κράτη-μέλη για χρηματοδότηση του κόστους
αποδοχής προσφύγων από τη Ουκρανία.   

H  Λ E Ξ H
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Αφερεγγυότητα
Ισολογισμού ή Λογιστική
Αφερεγγυότητα

Αφερεγγυότητα Ισολογι-
σμού ή Λογιστική Αφε-
ρεγγυότητα καλείται η
χρηματοοικονομική κατά-
σταση κατά την οποία ο
οφειλέτης (φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο) παρουσιάζει

αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσε-
ών του στην προσυμφωνημένη χρονική
περίοδο, λόγω του ότι το σύνολο των υπο-
χρεώσεών του υπερβαίνει το σύνολο των
περιουσιακών του στοιχείων.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών 

Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Οι δασικές φωτιές 
βλάπτουν το όζον
ΚΑΜΠΕΡΑ. Ο καπνός από τις μεγάλες
δασικές πυρκαγιές καταστρέφει το
στρώμα του όζοντος στην ατμόσφαιρα,
σύμφωνα με μια νέα καναδική επιστη-
μονική μελέτη. Οι επιστήμονες προει-
δοποιούν ότι αν οι μεγάλες πυρκαγιές
γίνουν συχνότερες στο μέλλον λόγω της
κλιματικής αλλαγής, τότε η ζημιά στο
όζον θα είναι σοβαρότερη και έτσι πε-
ρισσότερη επιβλαβής υπεριώδης ηλια-
κή ακτινοβολία θα φθάνει στην επιφά-
νεια της Γης, με ό,τι συνέπειες μπορεί
αυτό να έχει. Οι ατμοσφαιρικοί χημικοί
του Πανεπιστημίου του Γουότερλου, με
επικεφαλής τον καθηγητή του Τμήμα-
τος Χημείας Πίτερ Μπέρναθ, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό «Science», ανέλυσαν δεδομένα
από τον δορυφόρο ACE της Καναδικής
Διαστημικής Υπηρεσίας, προκειμένου

να μετρήσουν τις επιπτώσεις των σωμα-
τιδίων του καπνού των πυρκαγιών στο
στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα,
το οποίο απορροφά τις ακτίνες UV του
Ηλιου. Διαπιστώθηκε ότι οι μεγάλες
πυρκαγιές στην Αυστραλία το 2019 και
το 2020 κατέστρεψαν, επί μήνες μετά,
ένα σημαντικό μέρος του ατμοσφαιρι-
κού όζοντος στο νότιο ημισφαίριο, μει-
ώνοντας τα επίπεδά του κατά τουλάχι-
στον 13%. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης
στις ευρωπαϊκές τράπεζες

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ

Σήματα εγκεφάλου γίνονται γράμματα
ΒΕΡΝΗ. Επιστήμονες από τη Γερ-
μανία και την Ελβετία παρουσία-
σαν μια νέα μέθοδο, η οποία επέ-
τρεψε την επικοινωνία με έναν
ασθενή που δεν μπορεί να μιλή-
σει, ούτε να κινηθεί και βρίσκεται
σε πλήρως παραλυτική κατάσταση
εγκλεισμού στο σώμα του. Πρό-
κειται για έναν υπολογιστή που
αποκωδικοποιεί τα σήματα του εγ-
κεφάλου του «κλειδωμένου»
ασθενούς και τα μετατρέπει σε
γράμματα σε μια οθόνη. Οι ερευ-
νητές, με επικεφαλής τους Νιλς
Μπιρμπάουμερ του Πανεπιστημί-
ου του Τίμπινγκεν και Γιόνας Τσί-
μερμαν του Κέντρου Νευροτεχνο-
λογίας Wyss της Γενεύης, οι οποίοι

έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Nature Communi-
cations», δήλωσαν ότι το επίτευγ-
μα δείχνει πως είναι δυνατή η λε-

κτική επικοινωνία με ασθενείς σε
σύνδρομο εγκλεισμού, χάρη στη
χρήση της νέας διεπαφής εγκε-
φάλου - υπολογιστή.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1.800 μικροσεισμοί στη νήσο Σάο Ζόρζε
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ. Μια σειρά πολλα-
πλών μικρών σεισμικών δονήσε-
ων, που καταγράφεται τις τελευ-
ταίες τρεις ημέρες στο νησί Σάο
Ζόρζε της Πορτογαλίας, στη μέ-
ση του Ατλαντικού, θα μπορούσε
να προκαλέσει έναν ισχυρότερο
σεισμό ή μια έκρηξη ηφαιστεί-
ου, είπαν ειδικοί. 
Ο αριθμός των σεισμών που κα-
ταγράφηκαν στην ηφαιστειογε-
νή νήσο στο αρχιπέλαγος των
Αζορών από το περασμένο Σάβ-
βατο το απόγευμα αυξήθηκε σε
περίπου 1.800 από έναν προ-
ηγούμενο απολογισμό 1.329, δή-
λωσε ο Ρουί Μαρκές, επικεφα-

λής του κέντρου σεισμό ηφαι-
στειακής επιτήρησης της περιο-
χής CIVISA. Μονάχα οι 94 από

τους 1.800 σεισμούς, με μέγε-
θος μεταξύ 1,7 και 3,3 Ρίχτερ,
έγιναν αισθητοί.

ΗΠΑ
Εμμεσα θύματα
της COVID-19
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σχεδόν ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι πέθαναν στις ΗΠΑ
από την COVID-19 τα τελευταία δύο
χρόνια, αλλά ακόμη δεν έχει αποτι-
μηθεί το πλήρες εύρος των παρά-
πλευρων συνεπειών. Νέα μελέτη
αποδεικνύει ότι αυξήθηκε δραματι-
κά ο αριθμός των Αμερικανών που
πέθαναν από ασθένειες σχετικές με
την κατανάλωση αλκοόλ στη διάρ-
κεια του πρώτου έτους της πανδη-
μίας, καθώς διακόπηκε η καθημερι-
νότητα των πολιτών, διαλύθηκαν τα
δίκτυα υποστήριξης και καθυστέρη-
σαν οι θεραπείες. Η έκθεση αποτε-
λεί μια πρώτη συνειδητοποίηση ότι
ο απολογισμός της πανδημίας είναι
πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό
των νεκρών που πέθαναν από κο-
ρωνοϊό. Ετσι με βάση τα νέα στοι-
χεία ο αριθμός των νεκρών από χρή-
ση αλκοόλ, π.χ. από ασθένειες του
ήπατος ή ατυχήματα, αυξήθηκε κατά
25% σε 99.017το 2020 από 78.927
το 2019.

������

Μεγαλύτερη παρουσία,
άρα και έκθεση, στη
Ρωσία έχουν οι τράπε-
ζες της Γαλλίας, της Ιτα-
λίας και της Αυστρίας.

ΠΑΝΤΟΒΑ. Αν η αρτηριακή πίεση ενός
ανθρώπου αυξάνεται όταν στέκεται
όρθιος, τότε μπορεί να αντιμετωπίζει
αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα ή εγ-
κεφαλικό, σύμφωνα με Ιταλούς επι-
στήμονες. Τυπικά, η συστολική πίεση
(ο μεγαλύτερος από τους δύο αριθ-
μούς) πέφτει ελαφρά όταν κάποιος
στέκεται όρθιος. Η νέα μελέτη δείχνει

ότι όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή
η πίεση ανεβαίνει, τότε αυτό αποτελεί
παράγοντα αυξημένου καρδιαγγει-
ακού κινδύνου. Οι ερευνητές, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή Ιατρικής Πάολο
Παλατίνι του Πανεπιστημίου της Πάν-
τοβας, έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό Hy-
pertension (Υπέρταση).

ΜΕΛΕΤΗ

Κακή η υψηλότερη
ορθοστατική πίεση



Η  Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η �     3Τ Ο  Θ Ε Μ ΑKυριακή 27 Μαρτίου 2022

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των KALLUM PICKERING και SALOMON FIEDLER*

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία
προς την Ουκρανία έχει δημιουρ-
γήσει κοινωνικές συνέπειες, αβε-
βαιότητα στον τομέα του εμπορίου,
της επενδυτικής εμπιστοσύνης, έχει
αυξήσει περαιτέρω τον ήδη αυξη-
μένο πληθωρισμό, δημιούργησε
κραδασμούς στον τουρισμό, έχει
φέρει ανατιμήσεις σε ενέργεια, λι-
πάσματα και σιτάρι. Το «φαινόμενο
της πεταλούδας» όμως βρήκε και
μία από τις τρεις συστημικές τρά-
πεζες της Κύπρου, την RCB Bank,
που μέχρι τον Ιανουάριο του 2022
ήταν μία τράπεζα με τους υψηλό-
τερους κεφαλαιακούς δείκτες επί
κυπριακού εδάφους, με σχεδόν μη-
δενικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια
και υψηλή ετήσια κερδοφορία. Οι
κυρώσεις έπεσαν βαριές στο επιτυ-
χημένο της αφήγημα, με αποτέλεσμα
υποδείξεις πολιτικές και εποπτών
να της αλλάξουν εντελώς το μοντέλο.

Η απόφαση για τη μετεξέλιξή της
σε «asset management company»
λήφθηκε από το πρώτο πενταήμερο
του Μαρτίου και από τότε με μαέ-
στρους τους ευρωπαϊκούς και εγ-
χώριους επόπτες, αλλά και την εγ-
χώρια πολιτική σκηνή έψαχναν τον
τόνο του τραγουδιού που θα παίξει
ώστε να μη διαταράξει το αφτί της
κυπριακής κοινωνίας. Η κυπριακή
κοινωνία εξάλλου έχει αποκτήσει
μία ευαισθησία από το ιστορικό με
τη Λαϊκή Τράπεζα και τη Συνεργα-
τική Κυπριακή. Το άκουσμα διερ-
γασιών οποιοδήποτε τύπου για μία
τρίτη τράπεζα μέσα σε μία δεκαετία
θα έφερνε σε δύσκολη θέση τους
«μαέστρους». Το σημαντικό είναι
πως οι καταθέτες έχουν διασφαλι-
στεί. Τι γίνεται όμως αν ανατρέξουμε
στα γεγονότα σχεδόν ένα μήνα πριν,
που έπεσε στο τραπέζι –όχι το κλεί-
σιμο– αλλά ένα μοντέλο συρρίκνω-
σης των εργασιών της της RCB Bank;

Οι Ευρωπαίοι επόπτες έστειλαν
τελεσίγραφο στους εγχώριους επό-
πτες αλλά και στην κυβέρνηση από
την αρχή της επιβολής των κυρώ-
σεων λόγω του πολέμου, πως κά-
ποιας διαχείρισης θα έπρεπε να τύ-
χουν οι εργασίες της RCB Bank. 

Καθαρά Δευτέρα το πρωί φέρεται
πως χτύπησε το τηλέφωνο του CEO
της RCB Bank, Κίριλ Ζιμάριν. Ο κα-
λών ήταν ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου
και υπέδειξε στον κ. Ζιμάριν να πα-
ρουσιαστεί στην Κεντρική Τράπεζα

της Κύπρου. Ήταν και αυτή η πρωι-
νή συνάντηση στον υψηλότερο όρο-
φο του κτηρίου που θα άλλαζε για
πάντα την RCB Bank όπως τη γνω-
ρίζαμε στην Κύπρο. Όπως δόθηκε
η εντύπωση, ο κ. Ζιμάριν φοβόταν
για το χειρότερο δυνατό σενάριο,
το να ανασταλούν πλήρως οι εργα-
σίες της Τράπεζας. Αντιθέτως, όπως
φέρεται να είναι να γεγονότα, ο κ.
Ηροδότου παρουσίασε το μοντέλο
διαχείρισης των στοιχείων που θα
απέμεναν στην Τράπεζα μετά τον
διαχωρισμό τους (όπως και έγινε με
το deal της Ελληνικής, αλλά και με
το κάλεσμα στους καταθέτες να
τους δώσουν τα χρήματάτους). Σύμ-
φωνα με τα όσα φέρεται να έγιναν,
ο κ. Ζιμάριν δέχθηκε την εν λόγω
πρόταση, αφού ο άνθρωπος, ως λο-
γικά σκεπτόμενος και καθόλου τυ-
χαία τοποθετημένος επί χρόνια σε
αυτή τη θέση, έχοντας την ανάλογη
ευφυία, είχε συνειδητοποιήσει πως
κάθε μέρα που θα ξημέρωνε και συ-
νεχιζόταν ο πόλεμος, υπήρχε ο κίν-
δυνος επιβολής νέων κυρώσεων
από τη Δύση.

Πρώτο χτύπημα πόρτας
Για να γίνει κατορθωτό αυτό το

εγχείρημα του διαχωρισμού του
χαρτοφυλακίου της RCB, άρα και
η αλλαγή του μοντέλου της, έπρεπε
να προχωρήσει σε πώληση όλων
των δανείων που δεν έχουν ρωσική
υπογραφή. Κυπριακά και ευρωπαϊκά
δάνεια ύψους 550 εκατ. ευρώ θα
πωλούνταν ως πακέτο σε κάποια
κυπριακή τράπεζα. Πρώτο χτύπημα
πόρτας ήταν προς την Τράπεζα Κύ-
πρου. Η οψιόν της αγοράς όλου
του χαρτοφυλακίου που θα έβγαινε
προς πώληση από την RCB δεν έφε-
ρε χαμόγελα στην Τράπεζα Κύπρου.
Φέρεται σύμφωνα με το παρασκή-
νιο να μην ήθελε συγκεκριμένα
κομμάτια του, αποφεύγοντας χα-
ρακτηριστικά ο CEO της Τράπεζας
Κύπρου Πανίκος Νικολάου τη με-
ταφορά δανείων που συνδέονταν
με συγκεκριμένα ονόματα του κυ-
πριακού επιχειρείν. Φέρεται πως
υπήρχαν συζητήσεις τύπου «κά-
ναμε τόσα χρόνια να αναδιαρθρώ-
σουμε οφειλές αυτών των συγκε-
κριμένων δανειοληπτών και θα
αναλάβουμε ξανά υποχρεώσεις
τους;». Η Τράπεζα Κύπρου έδωσε
τη δική της προσφορά η οποία φέ-
ρεται να ήταν αρκετά μικρότερη
από αυτή της Ελληνικής (που έγινε
σε κατοπινό στάδιο). Δύο τα προ-
βλήματα λοιπόν. Αφενός δεν εξυ-
πηρετούσε την απεμπλοκή όλων
των δανείων που δεν είχαν ρωσική
υπογραφή στην RCB Bank, αφετέ-
ρου τα χρήματα που θα λάμβανε
η RCB αν τελικά δεχόταν το deal,
δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό
της RCB να καλέσει τους καταθέτες
της σε επόμενα βήματα να λάβουν
τα χρήματά τους. Ο χρόνος πίεζε,
το deal δεν έγινε, και τα υπόλοιπα
είναι ιστορία.

Άρπαξε την ευκαιρία
Η Ελληνική Τράπεζα έλαβε την

πληροφορία για πώληση του συγ-

κεκριμένου χαρτοφυλακίου. Παρότι
δεύτερη επιλογή, οι «dealmakers»
της Ελληνικής είδαν να επαναλαμ-
βάνεται μια ιστορία, αυτή του 2018
με τον Συνεργατισμό αναφορικά
με την αγορά χαρτοφυλακίων. Όπως
φέρεται να ακούστηκε κατά την
αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου, η
Ελληνική άφησε στην άκρη τις εκ-
πτώσεις και ήταν αποφασισμένη

για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο
να πλήρωνε και παραπάνω από την
κανονική του τιμή (premium price).
Αφενός η Ελληνική έβλεπε ότι είναι
ένα χαρτοφυλάκιο που δεν έχει πολ-
λές παγίδες, αφετέρου έβλεπε πως
τα έσοδα που θα λαμβάνει κάθε
χρόνο από αυτό θα κυμαίνονται
από 5 - 12 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια
κίνηση θα ανέβαζε μέχρι και την

αξία της μετοχής της, άρα δεν υπήρ-
χε δεύτερη σκέψη και προχώρησε.
Υπάρχει ένα αρνητικό ωστόσο σε
όλη την πράξη για την Ελληνική.
Ανέλαβε 16 άτομα προσωπικού από
την RCB που είναι καλοί γνώστες
του δανειακού χαρτοφυλακίου των
556 εκατ. ευρώ που αποκτήθηκε
και αυτοί οι 16 μπορούν να φέρουν
αναταράξεις στα εργασιακά της

τράπεζας. Η Ελληνική θα έχει να
αντιμετωπίσει τώρα τις ίδιες της
τις προθέσεις για μείωση του προ-
σωπικού της. Τα μηνύματα της
πρόσληψης εργαζομένων σε μια
εποχή που είναι σε πλήρη κόντρα
με τις συντεχνίες για τους μισθούς
και τον αριθμό του προσωπικού,
θα πρέπει να τύχουν και του αντί-
στοιχου χειρισμού.

Η απόφαση για τη μετεξέλιξή της σε «asset management company» λήφθηκε από το πρώτο πενταήμερο του Μαρτί-
ου και από τότε με μαέστρους τους ευρωπαϊκούς και τους εγχώριους επόπτες, αλλά και την εγχώρια πολιτική σκηνή
έψαχναν τον τόνο του τραγουδιού που θα παίξει ώστε να μη διαταράξει το αφτί της κυπριακής κοινωνίας.

Ο μαέστροι και
η επικοινωνία
Η επιλογή του Προέδρου
Αναστασιάδη για τον διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας
Κωνσταντίνο Ηροδότου, εν-
δεχομένως να χρειάστηκε
χρονική περίοδος κοντά στα
τρία χρόνια, αλλά πιθανώς να
δικαιώθηκε. Η «Κ» είχε επι-
κρίνει τη στάση του διοικητή
σε θέματα για τα οποία δεν
αναλάμβανε συγκεκριμένες
ευθύνες και πρωτοβουλίες
για λύσεις που θα λειτουρ-
γούσαν καταλυτικά. Ωστόσο,
στην προκειμένη περίπτωση
χειρισμού αυτού του δύσκο-
λου θέματος, ήταν ορθή. Ανέ-
λαβε ένα σύνολο ευθυνών
από την προετοιμασία της
«παράστασης», μέχρι το τέ-
λος της και φέρεται το μοντέ-
λο που αποφασίστηκε να λά-
βει η RCB να δημιουργήθηκε
Κύπρο, από την εγχώρια επο-
πτική Αρχή. Η επικοινωνία με
Φρανκφούρτη ήταν συνεχής,
αφού αν και δόθηκε, όπως
φέρεται να ισχύει, τελεσί-
γραφο, μοντέλο εφαρμογής
δεν είχε δοθεί και το άφησαν
την εκπόνησή του στις εγχώ-
ριες εποπτικές αρχές. Αυτή
τη φορά δεν «κατέβηκε» κλι-
μάκιο από τη Φρανκφούρτη
όπως έγινε τις προηγούμε-
νες φορές και ό,τι έγινε ήταν
με τη σύμφωνη γνώμη τους.
Σε πλήρη γνώση και σε επι-
κοινωνία ήταν επίσης και ο
υπουργός Οικονομικών Κων-
σταντίνος Πετρίδης, αλλά και
ο λόφος του Προεδρικού.
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Παρότι δεύτερη επιλο-
γή, οι «dealmakers» της
Ελληνικής είδαν να επα-
ναλαμβάνεται μια ιστο-
ρία, αυτή του 2018 με
τον Συνεργατισμό, ανα-
φορικά με την αγορά
χαρτοφυλακίων.

Τα ρεκόρ του πετρελαίου και ο πραγματικός κίνδυνος
Η άνοδος των τιμών πετρελαίου
μπορεί να δημιουργήσει ένα σοβαρό
σοκ σε εισαγωγείς όπως η Ευρώπη.
Ενας ακόμη υψηλότερος πληθω-
ρισμός μπορεί να πλήξει την εμπι-
στοσύνη, να ασκήσει πιέσεις στα
πραγματικά εισοδήματα, να αυξήσει
τα κόστη παραγωγής και να επι-
βραδύνει την πραγματική δυναμική
των οικονομιών. H άνοδος στις
τιμές πετρελαίου συνέπεσε με αν-
τίστοιχα σοκ στην προμήθεια αλλά
και στις τιμές μεγάλης ποικιλίας
εμπορευμάτων. 

To πρώτο και το δεύτερο τρίμη-
νο, αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες
είναι πιθανόν να εμφανίσουν στα-
σιμότητα, με κίνδυνο να μειωθεί
το ΑΕΠ τους κυρίως κατά το δεύτερο
τρίμηνο. Επίσης, αβέβαιη είναι και
η πορεία τους το τρίτο τρίμηνο.

Ωστόσο, η Ιστορία έχει δείξει
πως, πέρα από το μεσοπρόθεσμο

πλήγμα, η άνοδος των τιμών πε-
τρελαίου δεν συνδέεται γενικά με
μεγάλης διάρκειας επιβραδύνσεις
στην οικονομική επίδοση των χω-
ρών. Για την Ευρώπη, οι αναταραχές
στην προμήθεια φυσικού αερίου
ενδέχεται να αποδειχθούν μεγα-
λύτερο πρόβλημα από την άνοδο
στις τιμές πετρελαίου. Σε ονομα-
στική αξία, η τιμή αργού πετρελαί-
ου, η οποία τώρα κινείται ξανά λίγο

πιο κάτω, στα 114 δολ. το βαρέλι,
προσέγγισε προσφάτως τα ιστορικά
υψηλά επίπεδα του Ιουλίου του
2008, όταν κατά μέσον όρο η τιμή
του διαμορφώθηκε στα 133 δολ.
το βαρέλι. Τότε, στις 3 Ιουλίου 2008,
η ημερήσια τιμή πετρελαίου ανήλθε
στα 145 δολ. το βαρέλι. Ωστόσο,
σε πραγματικούς όρους η αύξηση
είναι λιγότερο ακραία. Οι τωρινές
τιμές είναι 36% χαμηλότερες από
το υψηλό του 2008. 

Σε πραγματικές τιμές, για να
επιστρέψουμε στα επίπεδα του Ιου-
λίου 2008, το πετρέλαιο θα χρειαστεί
να αγγίξει τα 180 δολ. το βαρέλι.

Με εξαίρεση την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση του 2008, το ΑΕΠ
μεγάλων οικονομιών συνήθως ήταν
υψηλότερο ένα χρόνο αφότου η τι-
μή πετρελαίου έφθασε σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα. Επίσης, αν και η
άνοδος στις τιμές πετρελαίου δεν

ασκεί σε γενικές γραμμές συνεχείς
πληθωριστικές πιέσεις, η κατάστα-
ση ίσως είναι τώρα διαφορετική
καθώς το σοκ στις τιμές συνέβη σε
μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός
κινούνταν ήδη σε υψηλά επίπεδα.
Με τη σκιά του πολέμου να εξα-
πλώνεται στις διεθνείς αγορές ενέρ-
γειας, για τους οικονομολόγους
είναι αδύνατο να μπορέσουν να
προβλέψουν τις πιθανές διακυμάν-
σεις των τιμών σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. 

Η κατάσταση, πάντως, εξελίσ-
σεται με ταχείς ρυθμούς. Θα γνω-
ρίζουμε σύντομα αν η Ε.Ε. θα συμ-
μετάσχει και εκείνη με τη σειρά
της στο εμπάργκο που επέβαλαν
οι ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο.

* Οι κ. Kallum Pickering και Salomon
Fiedler είναι οικονομολόγοι της Beren-
berg Bank.
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Η Ιστορία έχει δείξει 
ότι η άνοδος των τιμών
πετρελαίου δεν συνδέ-
εται γενικά με μεγάλης
διάρκειας οικονομική
επιβράδυνση.

Το παρασκήνιο πίσω από την αλλαγή της RCB
Οι κυρώσεις έπεσαν βαριές στο επιτυχημένο αφήγημα - Οι υποδείξεις των εποπτών διαφοροποίησαν το μοντέλο της

Καθαρά Δευτέρα το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο του CEO της RCB Bank, Κίριλ Ζιμάριν. Ο καλών ήταν ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ρωσικό ενδιαφέρον για ταξίδια
προς την Κύπρο, καταγράφεται
τις τελευταίες μέρες, παρά την
απαγόρευση πτήσεων ρωσικών
αεροπορικών στον ευρωπαϊκό ενα-
έριο χώρο. Είναι ήδη γνωστό το
παραθυράκι που προσφέρει ο σερ-
βικός εναέριος χώρος, αφού η χώρα
δεν  έχει επιβάλει κυρώσεις κατά
της Ρωσίας, ενώ δυνητικά οι Ρώσοι
μπορούν να καταλήξουν στην Κύ-
προ επιλέγοντας ενδιάμεσες πτή-
σεις από άλλες αεροδρόμια, όπως
για παράδειγμα του Ισραήλ.

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγούν
πηγές στην «Κ», ότι θεωρητικά
τουλάχιστον,  μπορεί να φτάσουν
στην Κύπρο κάποιες χιλιάδες Ρώ-
σων επισκεπτών. Όπως αναφέρει
στην «Κ» ο αρμόδιος υφυπουργός,
ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα,
δεν μπορεί να εκτιμηθεί πόσοι τε-
λικά θα έρθουν στην Κύπρο μέσω
ενδιάμεσων πτήσεων, εφόσον πρό-
κειται για μεμονωμένους επισκέ-
πτες, έτσι το Υφυπουργείο συνε-
χίζει το έκτακτο πλάνο δράσης,
βασισμένο στο χειρότερο σενάριο
των μηδενικών αφίξεων από τη
ρωσική αγορά. 

Μέχρι 200 χιλιάδες
Σύμφωνα με πληροφορίες από

τον ΠΑΣΥΞΕ και τους τουριστικούς
πράκτορες, αυτή την περίοδο κα-
ταγράφεται ελαφριά ζήτηση μέσω
άλλων δρομολογίων, με τουριστικά
γραφεία να είναι σε επαφή με ξε-

νοδόχους και να τους ενημερώνουν
ότι υπάρχει η δυνατότητα να φέ-
ρουν μικρούς αριθμούς Ρώσων,
μέσω άλλων προορισμών. Με αυτό
τον τρόπο, υπολογίζεται ότι θα
μπορούσαν να ταξιδέψουν στην
Κύπρο μέχρι και το 1/6 των υπο-
λογιζόμενων θέσεων για το τρέχον
έτος και η Κύπρος να κερδίσει ένα
μικρό ποσοστό από την ρωσική

αγορά, παρά την απαγόρευση των
ρωσικών απευθείας πτήσεων.  Ένα
άλλο ζήτημα που προκύπτει, είναι
η έκδοση προβίζας (ηλεκτρονική
προ-θεώρηση εισόδου για την Κύ-
προ), που εξασφάλιζαν οι Ρώσοι
τουρίστες ηλεκτρονικά. Αυτή την
στιγμή, ένεκα της απαγόρευσης
των απευθείας πτήσεων δεν μπο-
ρούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις.

Μπορούν ωστόσο να εκδώσουν
κανονική θεώρηση εισόδου, εφό-
σον αποταθούν στα γραφείου του
Γενικού Προξενείου της Κύπρου
στην χώρα.

Θέμα κόστους
Όπως πληροφορείται η «Κ» ήδη

έχουν γίνει κινήσεις και επαφές
για να γίνουν οι κρατήσεις και να

ταξιδέψουν Ρώσοι τουρίστες στην
Κύπρο, μέσω του αεροδρομίου Γε-
ρεβάν (Αρμενία), ωστόσο το κόστος
του εισιτηρίου που φτάνει μέχρι
και τα 800 ευρώ, είναι σχεδόν απο-
τρεπτικό. Η «Κ» επικοινώνησε και
με τουριστικούς πράκτορες οι οποί-
οι εξειδικεύονται στη Ρωσική αγο-
ρά. Πρόκειται για 5 τουριστικά
γραφεία τα οποία επιχειρούν να
βρουν εναλλακτικές επιλογές για
να διατηρήσουν μέρος του κύκλου
εργασιών τους. Αυτό που μας έχει

λεχθεί από τον κ. Βασίλη Παύλου
επικεφαλής της Attica Holidays,
είναι ότι αυτή την στιγμή οι πε-
ρισσότεροι Ρώσοι που έρχονται
Κύπρο είναι μέσω της Τουρκίας
(Κωνσταντινούπολης) και κατα-
λήγουν στα κατεχόμενα. Αναμέ-
νεται λοιπόν ότι από την απαγό-
ρευση πτήσεων, να βγουν κερδι-
σμένοι οι ξενοδόχοι των κατεχό-

μενων περιοχών. Υπάρχουν ωστό-
σο μικροί αριθμοί οι οποίοι φτά-
νουν και στις ελεύθερες περιοχές.
Πρόκειται κυρίως για Ρώσους οι
οποίοι έχουν κυρίως επαγγελμα-
τικές σχέσεις με την Κύπρο, είτε
διατηρούν στο νησί κάποιο ακί-
νητο. Αυτά τα δεδομένα αφορούν
τουλάχιστον τον τρέχον μήνα και
όχι την προσεχή καλοκαιρινή πε-
ρίοδο. Οι τελευταίες μετρήσεις
της στατιστικής Υπηρεσίας που
αφορούν τον μήνα Φεβρουάριο
και δείχνουν ότι οι ρωσικές αφίξεις
ανήλθαν στις 5,7 χιλιάδες και απο-
τέλεσαν το 8% των συνολικών αφί-
ξεων του προηγούμενου μήνα. Συ-
νολικά για Γενάρη και Φλεβάρη,
οι αφίξεις Ρώσων ανήλθαν γύρω
στις 12 χιλιάδες.

Άρχισαν περικοπές
Στο μεταξύ, δραματική περι-

γράφεται η κατάσταση για τουρι-
στικούς πράκτορες στην Κύπρο,
οι οποίοι έκλειναν συμφωνίες και
πακέτα αποκλειστικά σχεδόν με
την ρωσική αγορά. Μετά την ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία και
τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρω-
σία, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν
απωλέσει σχεδόν το σύνολο του
κύκλου εργασιών τους και επιχει-
ρούν με περικοπές προσωπικού
και μισθών να παραμείνουν βιώ-
σιμοι. Όπως αναφέρουν στην «Κ»,
ένεκα της κατάστασης όπως δια-
μορφώνεται, υπάρχει περίπτωση
αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου
να βάλουν λουκέτο.  

Οι ενδιάμεσες ανοίγουν παράθυρο στους Ρώσους
Μπορεί να κερδηθεί ένα μικρό ποσοστό από τις φετινές αναμενόμενες θέσεις, μέσω ενδιάμεσων σταθμών
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Με τις ενδιάμεσες πτή-
σεις το κόστος του αε-
ροπορικού εισιτηρίου
ανεβαίνει, κάτι  που
αποτελεί ένα επιπλέον
ανασταλτικό παράγοντα
για ρωσικές αφίξεις,
τουλάχιστον σε τουρι-
στικό επίπεδο.

Οι τελευταίες μετρήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν τον μήνα Φεβρουάριο και δείχνουν ότι οι
ρωσικές αφίξεις ανήλθαν στις 5,7 χιλιάδες και αποτέλεσαν το 8% των συνολικών αφίξεων του προηγούμενου
μήνα.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα ανα-
κοινώθηκε από τον τουριστικό κο-
λοσσό TUI, ότι η Κύπρος είναι σε
πρώτη ζήτηση για τους Σκανδι-
ναβούς, και συγκαταλέγεται στους
δημοφιλέστερους προορισμούς
μαζί με τα ελληνικά νησιά (1η θέ-
ση), την ισπανική Μαγιόρκα και
την τουρκική Αττάλεια. Αυτή τη
ζήτηση επιβεβαίωσε και ο υφυ-
πουργός Τουρισμού Σάββας Περ-
δίος. Ο υφυπουργός, ο οποίος βρέ-

θηκε εκτάκτως στη Σουηδία και
την Ελβετία για επαφές εξέφρασε
την εκτίμηση ότι οι σκανδιναβικές
χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία,
Φινλανδία, Δανία) αλλά και η Ελ-
βετία, θα αποτελέσουν σημαντικό
κομμάτι των φετινών αφίξεων και
θα κυμανθούν γύρω στα επίπεδα
του 2019 (γύρω στις 340.000). Αυτές
τις εκτιμήσεις δικαιολογούν τα
μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία
περιγράφει ο υφυπουργός στην
«Κ». Προγράμματα πτήσεων και
κρατήσεις είναι σημαντικά αυξη-
μένες σε σχέση με το 2021 και σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί,
όπως ανέφερε, να υπερβούν τις
κρατήσεις του 2019. Σε ψηλότερα

επίπεδα σε σχέση με το 2019 είναι
τουλάχιστον η ζήτηση. Συγκεκρι-
μένα, στη Σουηδία, την περασμένη
εβδομάδα, η Κύπρος ήταν ο υπ’
αριθμόν 1 προορισμός σε κρατή-
σεις για φέτος. 

Διάθεση για ταξίδι
Τα μηνύματα δε που προέρ-

χονται από τουριστικούς πράκτο-
ρες δείχνουν ότι παρά την ανη-
συχία για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία αλλά και την μείωση της
αγοραστικής δύναμης των κατα-
ναλωτών παγκοσμίως, υπάρχει
φέτος μεγάλη διάθεση για ταξίδι,
ιδιαίτερα δε για τις σκανδιναβικές
χώρες και την Ελβετία, αγορές οι
οποίες πέρυσι δεν ταξίδεψαν ιδι-
αίτερα. Και αυτός περιγράφεται
ως ο βασικός παράγοντας για το
αν θα πάνε φέτος διακοπές, οι πε-
ριορισμοί των δύο προηγούμενων
χρόνων. Την ίδια ώρα, εκτιμάται
ότι η Κύπρος θα μπορούσε να κερ-
δίσει κάποιους αριθμούς επισκε-
πτών της Κροατίας και της Βουλ-
γαρίας, χώρες οι οποίες επηρεά-
ζονται αρνητικά λόγω της εγγύ-
τητάς τους με τις εμπόλεμες πε-
ριοχές. Μεταφέροντας τις εκτι-
μήσεις βάσει των δεδομένων που
έχει ενώπιόν του αυτή τη στιγμή,
ο υφυπουργός Τουρισμού επιση-
μαίνει ότι πέραν του προγραμμα-
τισμού που ήδη υπάρχει στα σκα-
ριά για την Κύπρο από αυτές τις
πέντε αγορές, υπάρχει η ευελιξία
να αυξηθούν τα προγράμματά
τους για την Κύπρο ακόμα και
στην αρχή της καλοκαιρινής σε-
ζόν. Αυτές οι πέντε αγορές ανα-
μένεται να καλύψουν σημαντικό
έδαφος στον τουρισμό τη φετινή
χρονιά και να καλύψουν σημαν-
τικό μέρος της απώλειας από τη
ρωσική και ουκρανική αγορά. Με-
τά την επίσκεψη στην Ελβετία,

την ερχόμενη εβδομάδα ο υφυ-
πουργός επισκέπτεται εκτάκτως
το Ηνωμένο Βασίλειο, και την Πο-
λωνία, ενώ θα πραγματοποιήσει
προγραμματισμένη επίσκεψη στη
Γαλλία όπου αναμένεται ν’ ανα-
κοινώσουν την έναρξη των ναυ-
λωμένων πτήσεων από τη Βέρνη.
Συνολικά, το επιπλέον που περι-
μένουν στο Υφυπουργείο από τις
υφιστάμενες και τις νέες αγορές,

εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κα-
λύψει γύρω στο 1/4 του κενού από
την ρωσική αγορά.

Το προφίλ των Σκανδιναβών
Οι Σκανδιναβοί θεωρούνται γε-

νικότερα τουρίστες με ημερήσια
κατά κεφαλή δαπάνη υψηλότερη
του μέσου όρου των επισκεπτών
στο νησί. Η Ελβετία δε, μετά την
Αυστρία, είναι η χώρα με την υψη-

λότερη ημερήσια κατά κεφαλή δα-
πάνη τουριστών. Συγκεκριμένα,
το 2019 η κατά κεφαλή δαπάνη
των Ελβετών στην Κύπρο ήταν
ημερησίως στα 112 ευρώ ενώ η
μέση ημερήσια κατά κεφαλή δα-
πάνη, ήταν στα 78 ευρώ. Πρόκειται
λοιπόν για τουρίστες που μπορούν
να ενισχύσουν σημαντικά τα του-
ριστικά έσοδα και να καταφέρουν
να αναπληρώσουν την απώλεια

τουλάχιστον σε επίπεδο εσόδων,
όσον αφορά τη ρωσική αγορά. «Εί-
ναι πολύ σημαντικό, πέραν της
αναπλήρωσης αφίξεων, να γίνει
αναπλήρωση εσόδων σε σχέση με
τη ρωσική αγορά» επισημαίνει ο
κ. Περδίος. Σε αυτή την ομάδα
τουριστών με ψηλότερες δαπάνες,
συμπεριλαμβάνονται οι επισκέπτες
από Ελβετία, Σκανδιναβία, Γαλλία,
Ισραήλ και Ιταλία.  

Επιστρέφουν
Σκανδιναβοί
και Ελβετοί
Τα επίπεδα του 2019 θα αγγίξουν φέτος 
οι αφίξεις από Σουηδία, Νορβηγία, Δανία

Άνοδο σε αναζητήσεις σε σχέση
με την προηγούμενη εβδομάδα
καταγράφουν οι τουριστικές αγο-
ρές (πλην της Ρωσίας και της Ου-
κρανίας), σε σχέση την προηγού-
μενη εβδομάδα. Για την περίπτω-
ση της Κύπρου, σύμφωνα με στοι-
χεία που αφορούν τις αναζητήσεις
στον διαδίκτυο, οι αναζητήσεις
για την Κύπρο είναι πιο ψηλές
αυτή τη στιγμή από την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019, παρά και
την απώλεια στις αναζητήσεις
από τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Οι αναζητήσεις από την αρχή

του χρόνου μέχρι σήμερα για την
Κύπρο, προέρχονται κατά 30%
από το Ηνωμένο Βασίλειο, 11%
από Γερμανία, 7% Πολωνία, από
6% έχουν ΗΠΑ και Γαλλία, 5% το
Ισραήλ, 4% Σουηδία και από 3%
έχουν οι αναζητήσεις για την Κύ-
προ από Ολλανδία, Ελλάδα, Αυ-
στρία, Ελβετία, Ουγγαρία, Δανία
και Νορβηγία. Την ίδια ώρα, ση-
μαντικές αυξήσεις στις αναζη-
τήσεις σε σχέση με το 2019, πα-
ρουσιάζουν δέκα αγορές, οι Πο-
λωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Σουηδία,
Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Ουγ-

γαρία, Δανία και Νορβηγία. Πρό-
κειται για αγορές στις οποίες η
Κύπρος φαίνεται ότι φέτος επεν-
δύει σημαντικά, ενώ γίνονται
επαφές είτε εκτάκτως είτε προ-
γραμματισμένες σε επίπεδο Υφυ-
πουργείο Τουρισμού.

Περισσότεροι individuals
Ραγδαία φέτος είναι και η αύ-

ξηση που σημειώνεται στις ανα-
ζητήσεις για ενοικιάσεις αυτοκι-
νήτων, και στις δραστηριότητες
του προορισμού, στοιχείο που
φαίνεται να σχετίζεται με το προ-

φίλ του τουρίστα που θα επισκε-
φθεί φέτος την Κύπρο. Σύμφωνα
με τον υφυπουργό, αυτή η ανα-
ζήτηση είναι αποτελεί ένδειξη
ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τα-
ξιδιωτών που θέλουν να επισκε-
φτούν την Κύπρο, είναι μεμονω-
μένοι ταξιδιώτες. «Και τα δύο
συνδέονται με τον μεμονωμένο
ταξιδιώτη αλλά επίσης και με το
ότι προβάλλουμε την Κύπρο πολύ
έντονα πλέον ως έναν προορισμό
που έχει να προσφέρει πολύ πε-
ρισσότερα από ήλιο και θάλασσα»
αναφέρει σχετικά.

Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, διατηρείται ο στόχος για αφίξεις στα επίπεδα του 2021 επισημαίνει ο
αρμόδιος υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος.

Πάνω από 
τον μέσο όρο
Πάντως σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, οι επι-
δόσεις της Κύπρου για το 2021
ήταν υπό τις περιστάσεις θετι-
κές. Συγκεκριμένα η Κύπρος
έφτασε το 50% του 2019, την
ώρα που ο μέσος όρος της Με-
σογείου ήταν 45%. Ο αντίστοι-
χος μέσος όρος στην Ευρώπη
ήταν 37% και σε παγκόσμιο επί-
πεδο γύρω στο 27%. Σχολιάζον-
τας τα στοιχεία ο Σάββας Περ-
δίος ανέφερε ότι οι μόνες αγο-
ρές στην Ευρώπη και την Ανατο-
λική Μεσόγειο που πήγαν καλύ-
τερα από την Κύπρο ήταν η
Τουρκία (λόγω της απουσίας
πρωτοκόλλων εισόδου) και
τρεις αγορές στις οποίες κατά
40% ο τουρισμός τους γίνεται
οδικώς ή με τρένο, Γαλλία, Κρο-
ατία, Βουλγαρία. «Άρα πέρυσι η
Κύπρος πήγε καλύτερα από τους
πλείστους ανταγωνιστικούς μας
προορισμούς, ακόμα και χωρίς
τις αφίξεις από Η.Β., Ισραήλ και
τη Σκανδιναβία» ανέφερε σχετι-
κά, ενώ επανέλαβε ότι στόχος
για φέτος είναι να διατηρηθούν
και αν είναι δυνατόν ν’ αυξη-
θούν τα επίπεδα του 2021. 

Ανεβαίνουν οι αναζητήσεις στην Google

������

Πρόκειται για τουρίστες
που μπορούν να ενι-
σχύσουν σημαντικά τα
τουριστικά έσοδα και να
καταφέρουν ν’ αναπλη-
ρώσουν την απώλεια
τουλάχιστον σε επίπε-
δο εσόδων.
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τις εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών
μονάδων στην Κύπρο αξιοποιούν
τις τελευταίες μέρες ξένες εταιρείες,
οι οποίες επηρεάζονται από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και ανα-
ζητούν πιο ασφαλείς χώρους για
διεξαγωγή των εργασιών τους. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Κ» ήδη
έχουν κλείσει συμφωνίες με αριθμό
ξενοδοχείων κυρίως στη Λάρνακα
και τη Λεμεσό, βάζοντας ξανά σε
τροχιά λειτουργίας μονάδες οι οποί-
ες δεν θα λειτουργούσαν αυτό το
διάστημα ως αποτέλεσμα των ανα-
ταράξεων στον τουρισμό από τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Οι συμ-
φωνίες γίνονται απευθείας με τις
ξενοδοχειακές μονάδες και αφο-
ρούν συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα μερικών μηνών. Αυτό το
διάστημα θεωρείται σωτήριο γι’
αυτές τις μονάδες, αφού θα κατα-
φέρουν να περάσουν αλώβητες
την περίοδο του Πάσχα, χωρίς να
επηρεάζονται από τα επίπεδα αφί-
ξεων και τουριστικών κρατήσεων.
Η συγκεκριμένη διευθέτηση, σε
συνδυασμό με τη φιλοξενία Ου-
κρανών προσφύγων σε ξενοδοχεία
της Αμμοχώστου, θεωρείται ότι
κρατά ζωντανά, υπό τις περιστά-
σεις, ξενοδοχεία με μεγάλη έκθεση
στη ρωσική αγορά. 

Οι αριθμοί
Όπως πληροφορείται η «Κ» από

το Υπουργείο Εσωτερικών, από τις
24 Φεβρουαρίου, έχουν αιτηθεί
άδεια διαμονής και απασχόλησης
σε εταιρείες ξένων συμφερόντων,
55 Ουκρανοί. Όπως ήδη έχει ανα-
φερθεί σε ρεπορτάζ της «Κ», έχει
εκφραστεί ενδιαφέρον για μετεγ-
κατάσταση στην Κύπρο γύρω
στους 3.000 εργαζόμενους κυρίως

από Ουκρανία και Ρωσία, ως απο-
τέλεσμα του ενδιαφέροντος για
κάθοδο εταιρειών τεχνολογίας και
καινοτομίας στην Κύπρο. Σε πρώτο
στάδιο αυτές οι εταιρείες αναζη-
τούν μια προσωρινή διευθέτηση

μέσω των ξενοδοχείων, αξιοποι-
ώντας τα δωμάτια για διαμονή αλλά
και τους υφιστάμενους χώρους συ-
σκέψεων των μονάδων. Στη συνέ-
χεια φυσικά, αναζητούν πιο μόνιμες
διευθετήσεις για το προσωπικό
τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τε-
λευταία ενημέρωση από το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού, γύρω στις
3.000 κλίνες ανοίγουν σε ξενοδο-
χεία της ελεύθερης Αμμοχώστου
για φιλοξενία προσφύγων από την
Ουκρανία που εγκλωβίστηκαν ως
τουρίστες στην Αίγυπτο, ενώ σύμ-
φωνα με στοιχεία από το Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού, μέχρι στιγμής
έχουν έρθει στην Κύπρο 6.000 Ου-
κρανοί και έφυγαν περίπου 700,

άρα αυτή τη στιγμή παραμένουν
στην Κύπρο 5.300 Ουκρανοί. 

Οι μόνιμες λύσεις
Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν,

αριθμός εταιρειών τεχνολογίας που
θέλουν να μεταφέρουν την έδρα
τους στην Κύπρο έχουν προσεγγίσει
και είναι σε διαπραγματεύσεις με
γραφεία στον τομέα του RealEstate,
με σκοπό την ενοικίαση ή την αγορά
γραφειακών χώρων. Πληροφορίες
από την εταιρεία Kadis Real Estate
αναφέρουν ότι είναι κοντά σε συμ-
φωνίες με μεγάλες εταιρείες τεχνο-
λογίας, οι οποίες αναμένεται να κλει-
δώσουν τις επόμενες μέρες. Πηγές
αναφέρουν στην «Κ» ότι το επόμενο

διάστημα αναμένεται επίσης συμ-
φωνία με μεγάλη εταιρεία τεχνολο-
γίας για ενοικίαση χώρου 1.500 τ.μ.
καθώς και με δεύτερη εταιρεία για
αγορά γραφειακού χώρου, αξίας 3,5
εκατ. ευρώ στη Λευκωσία. Οι ίδιες
εταιρείες αναζητούν παράλληλα και
χώρους διαμονής για το προσωπικό
τους. Μιλώντας στην «Κ» ο διευ-
θυντής της κατασκευάστριας εται-
ρείας του Asteroid C&A Toumazis,
Αλέξη Τουμαζή, ανέφερε ότι υπάρχει
τεράστιο ενδιαφέρον και κινητικό-

τητα για ενοικίαση γραφείων στο
κτήριο Asteroid, το οποίο ολοκλη-
ρώνεται τον Μάιο, από ξένες εται-
ρείες ως επί το πλείστον στον τομέα
της τεχνολογίας, οι οποίες έχουν
επηρεαστεί από τη δραστηριότητά
τους στην Ουκρανία και θέλουν να
μεταφέρουν το παράρτημά τους
στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, το ζη-
τούμενο αυτών των εταιρειών είναι
γραφεία τα οποία να είναι παραδοτέα
τους επόμενους 1-2 μήνες. 

Τα οφέλη
Το ζωηρό ενδιαφέρον που κα-

ταγράφεται από εταιρείες τεχνο-
λογίας το τελευταίο διάστημα θε-
ωρείται ως μια εξέλιξη με πολλαπλά

και μακροπρόθεσμα οφέλη για την
κυπριακή οικονομία και πέραν του
προσωρινού οφέλους που προσφέ-
ρουν στον ξενοδοχειακό τομέα.
Όπως περιγράφουν στην «Κ», πα-
ράγοντες από τον τομέα του real
estate, κατ’ αρχάς, αναζωογονείται
η αγορά των ακινήτων, αφού αυ-
ξάνεται η ζήτηση όχι για αγορά ή
ενοικίαση ακινήτων και όχι μόνο
οικιστικών. Στο κάδρο μπαίνουν
δυναμικά και οι γραφειακές εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες είναι ψηλά σε
ζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες.
Την ίδια ώρα, επιτυγχάνεται ο στό-
χος η Κύπρος να καταστεί προορι-
σμός για regional headcourtering,
κάτι που αναμένεται ότι θα έχει
πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο. 

Τα κίνητρα
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές

στην «Κ», το γεγονός ότι η πλει-
οψηφία των εταιρειών προέρχεται
από τον χώρο της τεχνολογίας φαί-
νεται να σχετίζεται με την πρό-
σφατη ανακοίνωση του σχεδίου
Cyprus Digital Nomad Visa, το
οποίο στοχεύει στην προσέλκυση
υπηκόων από χώρες εκτός Ε.Ε. και
εκτός ΕΟΧ και τους επιτρέπει να
διαμένουν στην Κύπρο με την προ-
ϋπόθεση ότι οι εργασίες τους πα-
ρέχονται μέσω τεχνολογιών πλη-
ροφορικής για εταιρείες ή πελάτες
που είναι εγκατεστημένοι στο εξω-
τερικό. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός
του σχεδίου είναι η ενίσχυση της
Κύπρου ως κέντρου παροχής ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, η προσέλ-
κυση ψηφιακών νομάδων θα συμ-
βάλει στην ανάπτυξη του επιχει-
ρηματικού οικοσυστήματος και κα-
τά συνέπεια στην οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας. Η απόφαση αφο-
ρά την έκδοση 500 αδειών διαμονής
στη βάση σειρά υποβολής αίτησης.  

Ανοίγουν ξενοδοχεία για ξένες εταιρείες
Ιδιωτικές συμφωνίες για προσωρινή διαμονή του προσωπικού τους μέχρι την εξεύρεση χώρων διαμονής και γραφείων

������

Κοντά σε συμφωνίες
εκατομμυρίων με ξένες
εταιρείες που αναζη-
τούν στην Κύπρο γρα-
φειακές εγκαταστά-
σεις, βρίσκονται γρα-
φεία στον τομέα του
Real Estate.Η ενοικίαση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων από ξένες εταιρείες καθώς και η προσωρινή φιλοξενία Ουκρανών προ-

σφύγων στην ελεύθερη Αμμόχωστο, κρατά ζωντανές ξενοδοχειακές μονάδες με μεγάλη έκθεση στη ρωσική αγορά. 

������

Επιασαν δουλειά αρκε-
τά ξενοδοχεία, αλλά
πρόκειται για προσωρι-
νή διευθέτηση ώσπου
να βρουν διαμονή για να
τους μετακινήσουν.
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«Βαρυχειμωνιά»
στο λιανεμπόριο
λόγω ακρίβειας

Πλαφόν και στη ζάχαρη
βάζουν τα σούπερ μάρκετ
Οι εταιρείες καλούνται να δηλώσουν τα αποθέματα που έχουν σε διάφορα τρόφιμα
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Τι προβλέπει
το προσχέδιο 
απόφασης της Συνόδου 
Κορυφής – «Task 
force» θα αναλάβει
να διαπραγματευθεί 
την προμήθεια αερίου 
για όλα τα κράτη.

Πράσινο φως από Ε.Ε. για έκτακτο φόρο στα κέρδη εταιρειών ενέργειας
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σύμφωνα     ,     
          200 . 

  . .       , , -
 ,       2022.
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Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Μιλώντας στο Banking 
Summit του Money 
Review οι CEO των ελ-
ληνικών τραπεζών 
επισήμαναν το πρόβλη-
μα της επάρκειας 
των επενδυτικών 
σχεδίων.

Να μη χαθούν
τα χρήματα
του Ταμείου
Ανάκαμψης
Κρίσιμη η έγκαιρη απορρόφηση
των πόρων, λένε οι τραπεζίτες

Από αριστερά,    « »     Money Review         -
  ,  Eurobank  ,        Alpha Bank  .
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Πρωτογενή πλεονάσματα το 2023 συστήνει ο ESM

Εφικτή η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα μέσα στο 2023

Στόχος της κυβέρνησης 
είναι να επιστρέψει 
σε «ρεαλιστικά 
πλεονάσματα» εφόσον 
το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, λέει 
ο κ. Σταϊκούρας.

Είναι πολύ σημαντικό
να δούμε εάν η ΕΚΤ 
θα συνεχίσει να 
στηρίζει τα ελληνικά 
ομόλογα μετά τη λήξη 
του PEPP, ανέφερε 
ο Marco Troiano 
της Scope Ratings.

«Η δουλειά       »,   
     ,  .

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Λίγο μετά το Πάσχα 
εκτιμάται ότι θα 
εγκριθεί η μελέτη 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Αύξηση εσόδων στα 675 εκατ. 
κατέγραψε η Aegean το 2021

Αισιοδοξία στον ΟΛΠ
για επανεκκίνηση
των έργων το καλοκαίρι

Στο 63% διαμορφώνεται η μέση πληρότητα από τις αρχές της χρονιάς

Εφόσον   ,        
        ,  

      .

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

IN
TI

M
E

Mειώθηκαν οι ζημίες 
προ φόρων σε 
οργανική συγκρίσιμη 
βάση σε 72,5 εκατ. 
ευρώ, από 297 εκατ. 
ευρώ το 2020.
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   41%   -
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    , 
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 20     
   2021.

Αρνητικό κλίμα
για νέες προσλήψεις
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Ποιοι διαγωνισμοί
για έργα ΣΔΙΤ
είναι σε εξέλιξη 
αυτή την περίοδο.

600 εκατ. ευρώ για 
εκπαιδευτικές υποδομές

Το μεγαλύτερο         
   230 . .    3.000 -
 ,     2.000       -

 1.000  .

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ
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BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

Ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία εξωθεί και 
την Ε.Ε. σε χαλάρωση 
των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

Η κρίση αλλάζει 
το μοντέλο
παραγωγής
επιχειρήσεων
Επαναπατρισμός επενδύσεων, στροφή
στην αυτάρκεια από πολλούς ομίλους 

Την περασμένη   Intel     33 .              -
       80 . .    40 .         .
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BLOOMBERG, REUTERS, 
FINANCIAL TIMES

Στις αναπτυσσόμενες 
χώρες ενδέχεται να γί-
νει απαγορευτικό το κό-
στος της διαβίωσης.

Παγκόσμια
ανησυχία
για την εξέλιξη
του πληθωρισμού
Τελευταίο σοκ, το ρεκόρ εικοσαετίας
που καταγράφηκε στη Βρετανία

Στις ΗΠΑ,        8%,     Federal Reserve         
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BLOOMBERG

Πρωτιά της Νότιας Κορέας σε εργαζομένους ηλικίας άνω των 65 ετών

Κατά της έκδοσης κοινού χρέους ο Γιοχάνες Χαν

«Δεν είναι στο τραπέ-
ζι», λέει ο επίτροπος 
Δημοσιονομικών
της Ε.Ε.

Το ποσοστό   
    65  
  .    

   .  
 45%      -

   50%   -
 .

Ο κ. Χαν          -
     . ..  ,   -

    Erasmus        
     .
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Το 69% αυτής 
της ηλικιακής ομάδας 
εργάζεται κάπου,
ενώ ο μέσος όρος 
των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ διαμορ-
φώνεται στο 13,2%.
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Τα τελευταία      Monero      -
   100 .   6,8 . ,     3,4 .  , -

     CoinMarketCap.

Τα «νομίσματα ιδιωτι-
κότητας» Monero
και Zcash έχουν σημει-
ώσει άνοδο 7,6% 
και 46% αντιστοίχως 
από τις αρχές Μαρτίου.

Σε ανοδική τροχιά οι επενδύσεις
σε νέο κλάδο κρυπτονομισμάτων
Προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ανωνυμία και μυστικότητα συναλλαγών
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* Οι κ. Stefan Lukas και Marius 
Paradies είναι αναλυτής Μέσης 
Ανατολής και ερευνητής διεθνών 
θεμάτων με ειδίκευση στην ασφάλεια 
στη Μ. Ανατολή, αντίστοιχα. Το άρθρο 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Ινστιτούτου Φρίντριχ Εμπερτ 
https://www.ips-journal.eu/topics/.

Κίνδυνος διατροφικής κρίσης
σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Των STEFAN LUKAS και MARIUS PARADIES*
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Το 10% των επιχειρή-
σεων παγκοσμίως
αναμένει ισχυρές 
προσαρμογές 
στα επενδυτικά του 
σχέδια για ΤΠΕ.

Μείωση δαπανών τεχνολογίας φέρνει η κρίση
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Αύξηση της τάξεως του 30% στην
Αθήνα και του 20,8% πανελλαδικά
έχουν καταγράψει οι τιμές πώλησης
κατοικιών από το 2018 έως και το
τέλος του 2021. Αυτό προκύπτει
από την ανάλυση των σχετικών
στοιχείων που δημοσιεύει η Τράπεζα
της Ελλάδος. Κατά το 2021, η πα-
νελλαδική αύξηση των τιμών ανήλθε
σε 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το
2020. Τα νεόδμητα διαμερίσματα
κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του
7,4% στο σύνολο του έτους (από
αύξηση 4,9% το 2020), ενώ ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών
για τα παλαιότερα διαμερίσματα
διαμορφώθηκε σε 6,9%, έναντι αύ-
ξησης 4,2% το 2020.

Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη
της αποκατάστασης της ανοδικής
πορείας της αγοράς κατοικίας το
2021, μετά το αρχικό σοκ της παν-

δημικής κρίσης το 2020. Στην Αθήνα
το 2021 οι τιμές των κατοικιών αυ-
ξήθηκαν κατά 9,1%, από 7,8% το
2020 και 10,6% το 2019.  Αντίστοιχα,
στη Θεσσαλονίκη η άνοδος των τι-
μών κατά το προηγούμενο έτος δια-
μορφώθηκε σε 6,9%. Στις άλλες με-
γάλες πόλεις της χώρας σημειώθηκε
αύξηση κατά 5,4%, ενώ στις υπό-
λοιπες περιοχές (αφορά κυρίως του-
ριστικές), η άνοδος των τιμών δια-
μορφώθηκε σε 4,6%.

Αναλύοντας τα στοιχεία του τέ-
ταρτου τριμήνου του 2021 παρα-
τηρείται σαφής επιτάχυνση του
ρυθμού ανόδου των τιμών, δείγμα
της βελτίωσης των συνθηκών στην
οικονομία, αλλά και της ψυχολογίας
μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών.
Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη
της ζήτησης στην αγορά, ιδίως με-

ταξύ του εγχώριου αγοραστικού
κοινού, έχει διαδραματίσει και η
σταδιακή επιστροφή των τραπεζών
στην αγορά στεγαστικής πίστης.
Ενας ακόμα σημαντικός παράγοντας
αφορά τη συνειδητοποίηση από
πολλούς ότι το περιβάλλον χαμηλών
επιτοκίων οδεύει προς το τέλος του,
κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθεί
το κόστος δανεισμού, πιθανώς ήδη
από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ως εκ τούτου, κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2021 οι τιμές πώλησης
διαμερισμάτων πανελλαδικά κα-
τέγραψαν αύξηση της τάξεως του
9,1%, με τα νεόδμητα να καταγρά-
φουν σχεδόν διψήφια άνοδο (9,8%),
ενώ η αύξηση των παλαιότερων
κατασκευών διαμορφώθηκε σε
8,6%. Αντίστοιχα, στην Αθήνα οι
τιμές κατά το τέταρτο τρίμηνο ση-

μείωσαν ετήσια αύξηση κατά 10,5%,
στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες με-
γάλες πόλεις η άνοδος άγγιξε το
8,3%, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας η αύξηση που καταγρά-
φηκε ήταν της τάξεως του 7,1%.
Για το σύνολο των αστικών περιο-
χών το τέταρτο τρίμηνο του 2021
οι τιμές των διαμερισμάτων αυξή-
θηκαν κατά 9,7% συγκριτικά με το
αντίστοιχο διάστημα του 2020. Συ-
νολικά το 2021 η μέση ετήσια αύ-
ξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.

Στην ενδιάμεση έκθεση για τη
νομισματική πολιτική, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο τέλος του 2021, η
ΤτΕ εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιό-
δοξη για το μέλλον της αγοράς ακι-
νήτων, σημειώνοντας ότι «κατά
τους προσεχείς μήνες, με δεδομένο
ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε

πορεία ανάκαμψης, η ελληνική
αγορά ακινήτων αναμένεται να συ-
νεχίσει να αναπτύσσεται. Η σω-
ρευτικά σημαντική πτώση των
αξιών και η περιορισμένη οικοδο-
μική δραστηριότητα της τελευταίας
δεκαετίας έχουν αναδείξει σημαν-
τικές ευκαιρίες και δυνατότητες,
οι οποίες, σε συνδυασμό με τη στα-
διακή ενίσχυση των επενδύσεων,
την προσπάθεια καταπολέμησης
της γραφειοκρατίας μέσω της ψη-
φιακής αναβάθμισης του κράτους,
τη δρομολόγηση και επιτάχυνση
σημαντικών έργων υποδομής, τη
δυναμική του τουρισμού και την
περαιτέρω ανάκαμψη της οικονο-
μίας, αναμένεται να δώσουν πρό-
σθετη ώθηση στη θετική δυναμική
που σταδιακά αναπτύσσει η αγορά
ακινήτων».

Σε τρία χρόνια οι τιμές ακινήτων
αυξήθηκαν κατά 30% στην Αθήνα
Από το 2018 έως και το 2021 – Περαιτέρω άνοδο δείχνουν τα στοιχεία

Οι εξελίξεις σε επίπεδο οικονομίας
είναι καταιγιστικές. Είναι όμως
τέτοιες που να προκαλούν σεισμι-
κές δονήσεις στην αγορά ακινή-
των  Μήπως είμαστε σ’ ένα στάδιο
που θα πρέπει να αναμένουμε αφε-
νός ένα κραχ στις τιμές πώλησης
και αφετέρου μια δραματική αύ-
ξηση των ενοικίων  Υπάρχει λόγος
πανικού  Τις τελευταίες βδομάδες
έχει παρατηρηθεί μια μείωση στο
ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακί-
νητα. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο
με τον φόβο για πιθανή γενίκευση
του πολέμου, όσο με το γεγονός
ότι η αύξηση στο κόστος ζωής που
επιφέρει ο πληθωρισμός μειώνει
την αγοραστική δύναμη και επο-
μένως γίνονται δεύτερες σκέψεις
για δέσμευση κεφαλαίων σ’ ένα
δύσκολα ρευστοποιήσιμο επεν-
δυτικό μέσο όπως είναι τα ακίνητα. 

Το φαινόμενο μπορεί να είναι
παροδικό αναλόγως της εξέλιξης
των γεγονότων, πλην όμως κανέ-
νας δεν ξέρει επακριβώς τι θα ακο-
λουθήσει – οπότε εικάζει. Το δε-
δομένο είναι πως με τη μετακύλιση
της αύξησης του κατασκευαστικού
κόστους στην τιμή διαμερισμάτων,
σπιτιών και οικοπέδων, όλο και
λιγότεροι μπορούν ν’ αγοράσουν.
Ακόμη λιγότεροι είναι αυτοί που
είναι διατεθειμένοι να πραγματο-
ποιήσουν αγορά και ενδεχομένως
να τοποθετηθούν σε πιο ψηλές τι-
μές κτίσης. 

Σχεδόν πάντοτε θεωρητικά και

πολλές φορές πρακτικά, σε μια πε-
ρίοδο μειωμένης ζήτησης για αγο-
ρά, βλέπουμε αυξημένη ζήτηση
για ενοικίαση. Αυτό ορίζει η κυ-
κλική φύση της αγοράς. Σε τέτοιο
ενδεχόμενο βλέπουμε τις ενοικια-
στικές αξίες να ανεβαίνουν και τις
τιμές αγοράς να πέφτουν. Επειδή
η περίοδος που συζητάμε είναι μι-
κρή (μόλις κάποιων εβδομάδων)
και επειδή η κατάσταση θεωρείται
προς το παρόν ρευστή και περιο-
ρισμένης χρονικής εμβέλειας, δεν
διαπιστώνεται μια μαζική μετα-
τόπιση της ζήτησης από την κα-
τηγορία της αγοράς προς την κα-
τηγορία της ενοικίασης. Τα πράγ-
ματα ενδεχομένως ν’ αλλάξουν,
αν η κατάσταση χρονοτριβήσει
ή/ και παγιωθεί – πράγμα που εγώ
προσωπικά θεωρώ απομακρυσμέ-
νο. Συνεπώς σήμερα μιλούμε πε-
ρισσότερο για πάγωμα παρά για

αλλαγή προτιμήσεων. Νοείται πως
στο περιθώριο κάποιος αποφασίζει
αναλόγως των δεδομένων που έχει
ενώπιον του. 

Αν τελικά συμβεί μια μετατό-
πιση της ζήτησης από την κατη-

γορία της αγοράς στην κατηγορία
της ενοικίασης, τότε ναι, βραχυ-
πρόθεσμα θα δούμε να σημειώνε-
ται μια αύξηση στα ενοίκια. Μετά
καθώς θα αυξάνεται η προσφορά
διαθέσιμων προς ενοικίαση μο-

νάδων θα παρατηρείται μια σχε-
τική σταθεροποίησή τους μέχρι
ν’ αλλάξει δραματικά είτε προς τα
πάνω ή προς τα κάτω η ζήτηση.
Τώρα, αν ιδιοκτήτες επιλέξουν να
αυξήσουν τα ζητούμενα ενοίκιά
τους λόγω της γενικής αύξησης
τιμών, μπορούν να το προσπαθή-
σουν, αλλά η αγορά θα κρίνει αν
κάτι τέτοιο είναι ανεκτό ή όχι και
τα ενοίκια θα ρυθμιστούν ανάλογα. 

Όπως τόνισα και σε πρόσφατη
αρθρογραφία και δημόσιες δηλώ-
σεις μου, δύο είναι οι κύριες πηγές
επηρεασμού λόγω του πολέμου.
Η μία έχει να κάνει με την προ-
σφορά, η οποία αντιμετωπίζει πρό-
βλημα αυξημένου κόστους υλικών
κατασκευής αλλά και πρόβλημα
έγκαιρης προμήθειας των υλικών
αυτών. Επιπλέον οι όροι του παι-
χνιδιού παραγγελιών και προμή-
θειας υλικών έχουν σε μεγάλο βαθ-
μό αλλάξει, αφού πλέον απαιτείται
μεγαλύτερο ποσοστό καταβολής
προκαταβολών και εξόφληση με
τη φόρτωση των υλικών – γεγονός
που δυσχεραίνει τη ρευστότητα
επιχειρήσεων που εμπλέκονται
στον τομέα και αυξάνει το ρίσκο
μη τήρησης συμβατικών υποχρε-
ώσεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια
τη χρονική επιμήκυνση κατα-
σκευαστικών έργων, την επιβά-
ρυνσή τους με επιπλέον κόστος,
αλλά και τη μείωση της προσφο-
ράς.

Η άλλη έχει να κάνει με τη ζή-

τηση. Η ντόπια ζήτηση αναστέλλει
μεγάλες επενδυτικές κινήσεις για
κάποιο διάστημα μέχρι να ξεκα-
θαρίσει το σκηνικό. Ξένοι επεν-
δυτές, εξαιρουμένων των Ρώσων
και των Ουκρανών, προς το παρόν
κινούνται στην ίδια σφαίρα εν-
διαφέροντος, όπως και το αμέσως
προηγούμενο διάστημα και ανα-
μένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν αποκλείεται να ελκύσουμε και
σοβαρό ενδιαφέρον από ξένους
που επηρεάζονται άμεσα από το
ουκρανικό ζήτημα και να αποτε-
λέσουμε τελικά ένα νέο προορισμό.
Αυτό, αν συμβεί, θα ωφελήσει τόσο
τον εμπορικό όσο και τον οικιστικό
τομέα και θα είναι σίγουρα μια το-
νωτική ένεση.

Ρώσοι και Ουκρανοί προς το
παρόν είναι εκτός εξίσωσης λόγω
της κατάστασης, αλλά δεν αναμέ-
νεται πως η απουσία τους θα ανα-
ταράξει τις ισορροπίες στην αγορά
– ασχέτως αν γενικά και αόριστα
επικρατεί η άποψη πως «οι Ρώσοι»
επενδυτές οδηγούσαν την κούρσα
της αγοράς. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει
στην πραγματικότητα. Αφήστε δε
που για εμάς «Ρώσοι» ήταν ένας
γενικός προσδιορισμός χωρίς κατ’
ανάγκη να περιορίζεται σε αυστη-
ρό γεωγραφικό περιορισμό.

Ενδιάμεση επισκόπηση κτηματαγοράς

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Ρώσοι και Ουκρανοί
προς το παρόν είναι
εκτός εξίσωσης λόγω
της κατάστασης, αλλά
δεν αναμένεται πως η
απουσία τους θα ανατα-
ράξει τις ισορροπίες
στην αγορά. 

Το δεδομένο είναι πως με τη μετακύλιση της αύξησης του κατασκευαστικού
κόστους στην τιμή διαμερισμάτων, σπιτιών και οικοπέδων, όλο και λιγότεροι
μπορούν να αγοράσουν. 
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Σημαντικό ρόλο στην
ανάκαμψη παίζει και 
η αύξηση των χορηγή-
σεων στεγαστικών 
δανείων.

Δεν αλλάζει 
η τιμολόγηση
δημοσίων έργων λόγω
ανατιμήσεων στα υλικά  
Χωρίς τα προσδοκώμενα για
τους συνδέσμους των τεχνικών
εταιρειών αποτελέσματα πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάντηση των
εκπροσώπων τους με την ηγεσία
του υπουργείου Υποδομών, με
θέμα τις αυξήσεις στις τιμές των
υλικών. Το υπουργείο απέκλεισε
το ενδεχόμενο νέας αναθεώρη-
σης των συντελεστών, υποστη-
ρίζοντας ότι οι αυξομειώσεις
στις τιμές είναι συνεχείς και δεν
επιτρέπουν σπασμωδικές κινή-
σεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο υπουργός
Κώστας Καραμανλής δεν συμ-
μετείχε στη συνάντηση, δυσα-
ρεστημένος με τον τρόπο δη-
μοσιοποίησης των θέσεων των
τεχνικών εταιρειών.

Η συνάντηση ανάμεσα στους
εκπροσώπους των συνδέσμων
τεχνικών εταιρειών διαφορετι-
κών τάξεων με το υπουργείο
είχε προγραμματιστεί για χθες
το πρωί. Η «διαρροή» ωστόσο
της επικείμενης συνάντησης
στα μέσα ενημέρωσης και ο τρό-
πος που αυτή έγινε προκάλεσε,
σύμφωνα με πληροφορίες, τη
δυσφορία του υπουργού, που
αρνήθηκε να συμμετάσχει στη
συνάντηση, ενώ ζήτησε η πα-
ρουσία του υφυπουργού Γιώργου
Καραγιάννη να είναι περιορι-
σμένη. Ετσι, οι εκπρόσωποι των
συνδέσμων συναντήθηκαν τε-
λικά με στελέχη του υπουργείου.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με
πηγές του υπουργείου, δεν κα-
τέθεσαν προτάσεις αλλά περιο-
ρίστηκαν στην περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης.

Η «κακή αρχή» της συνάντη-
σης όμως δεν ήταν η αιτία που
αυτή δεν απέδωσε καρπούς. Η
ηγεσία του υπουργείου εκτιμά
ότι η πλειονότητα των δημοσίων
έργων δεν αντιμετωπίζει αυτή
τη στιγμή πρόβλημα, μετά την
πρόσφατη αναθεώρηση των
συντελεστών. Στέλεχος του
υπουργείου σχολίαζε χθες στην
«Κ» ότι το ζήτημα αφορά κυρίως
μικρά έργα που αναθέτουν οι
δήμοι, λόγω των τεράστιων εκ-
πτώσεων με τις οποίες τα ανέ-
λαβαν οι ανάδοχοι και τη συνε-

πακόλουθη κακή οικονομική
κατάσταση αυτών. Από την άλλη
πλευρά η ηγεσία του υπουργείου
υποστηρίζει ότι οι τιμές των υλι-
κών βρίσκονται την περίοδο αυ-
τή σε διακύμανση (αναφέροντας
ως παράδειγμα τις τιμές διαφό-
ρων υλικών όπως τα ασφαλτικά
που έχουν υποχωρήσει σημαν-
τικά) και επομένως δεν είναι σο-
φό να γίνουν αποσπασματικές
παρεμβάσεις. Περαιτέρω, εκτι-
μάται ότι κάποιες πρόσφατες
αυξήσεις δεν έχουν ακόμα με-
τακυλισθεί στο κόστος των έρ-
γων και με δεδομένη την αστά-
θεια των τιμών αυτό μπορεί τε-
λικά να μη συμβεί. Το μόνο στο
οποίο το υπουργείο δείχνει συ-
ζητήσιμο είναι η παροχή, υπό
συνθήκες, μικρής παράτασης
σε ορισμένα μικρά δημόσια έργα,
χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί
κάποια απόφαση σχετικά. Τέλος,
επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το
δημοσιονομικό κόστος από μια
αναθεώρηση των τιμών των υλι-
κών θα ήταν μεγάλο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
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Οι αυξομειώσεις στις
τιμές είναι συνεχείς
και δεν επιτρέπουν
σπασμωδικές κινή-
σεις, υποστηρίζει 
το υπ. Υποδομών.
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   «Sapiens»  
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 «Sapiens»    
      

     
     -

,    «Harari 
Potter». «     

 ,  ,  
       -
   10  
 50.     

.     
     50 

.  10».

Η «υπερδύναμη» του Χαράρι
Η νέα παιδική σειρά του Ισραηλινού συγγραφέα ενώνει τους εκδοτικούς οίκους Αλεξάνδρεια και Μεταίχμιο

Ο πρώτος     
     

   13 .

Ο ιστορικός    
     -

 «Sapiens»  «Homo Deus».

Η συνεργασία των 
δύο εκδοτικών οίκων 
θα ενεργοποιείται 
επιλεκτικά, και ο νέος 
Χαράρι ήταν η αφορμή. 
Αλλωστε, υπάρχει και 
ένα δεύτερο –μυστικό– 
πρότζεκτ στα σκαριά.

«Είναι πολύ πιο εύκολο 
και σημαντικό να 
εξηγήσεις τι είναι το 
χρήμα σε ανθρώπους 10 
χρόνων παρά 50. Επειδή 
εκείνοι που θα αλλάξουν 
τον κόσμο δεν είναι 
50 χρόνων. Είναι 10».

Κάθε    «   »           ,     
    .
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Ατζέντα

 Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
art@kathimerini.com.cy

louil@kathimerini.com.cy

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ΕΚΘΕΣΗ

«Ανθρώπινες αντανακλάσεις» 
του Θεόφιλου Κατσιπάνου
Η γκαλερί Stand in Line       -

     «  ».   
      .   

    1975       
   .  1999     

Erasmus     .     . 
        .   

         . 
    ,  ,    -
: «            

  .   20      -
    ,       -

:            
».    23 . Stand In Line, 26  -

,  , .   99412000, www.
standinlineartspace.com.

27.3-4.4.22

Συναυλία     Cantus Novus Femina   
  Cantus. A capella      

         
          -

     ,  .    
      ,    ,  .  

:  ,  , :  . -
 , :  .  , -

:  .  ,   16, . -
 29 ,  8:30 . .   77777745. : €15 / 

12, E-ticket: www.rialto.com.cy, Rialto App.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Λόγια Κεντημένα» στο Ριάλτο
από το Cantus Novus Femina

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Οταν ο τέταρτος 
τοίχος καταρρέει

Ο «τέταρτος τοίχος»  , -
  . -
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   ,    

     -
  “ ”    , 
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  ,  « »  
 .   – –  

 , 48 , -
  .    

     , , 
   ,    
     

 .     
   TikTok,   viral. 

«  ,       
       
   »,   
. «    , 
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   .   ,  

   ».  
    «   ,  
  ,     
      
 ,      

  ». 
 «  »   -
      

    .  
     -
       

    -
,      

 ;    -
     -

 ,    
     , 

    « -
»;    -

      
« ».      

 «  » ,  
  ,  

   ,     
    -

   « ». 
   .
  ,  ,  

   
,      

  ,   -
    ,  

 , ,   
      

 ,    , 
  .

   «  » -
  ,   

  .     
      -

  , , -
,    ,  

   , ;   
 ,    

   ;    
     .

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το βιβλίο στην Κύπρο

H βράβευση της   
    «  », 
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     ;  
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     2022.  
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  ,    

 ; 
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kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ατομική έκθεση της Ανθής Πάφιου 
Η Marginalia Gallery        

  «Please breathe in before free falling».    
            
         

.         -
      

 ,   .     
     ,      

        
    . Marginalia Gallery, -

  15 , , , .    20 
.   99657080.

ΒΙΒΛΙΟ

«Αθαλάσσα» 
του Κώστα Λυμπουρή
Παρουσίαση      
« »    . 

       -
  ,   , 

 .   
   ,    -

       
 .   , 

  17, . -
, 4 ,  7:30 . .

ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Το «θέατρο 
του συγγραφέα»
Το κοινό      

,    -
     .  

 «    
»       
        

.    -
      
      , 

     -
 .   -

   .  
    

 –  (   -
), 28, 29 ,  8:00 . . 

  96127050.

ΘΕΑΤΡΟ

Motortown
Η 168η παραγωγή     
«Motortown»  Simon Stephens,  

  -
. o Motortown,   

«   »    
  «Theater Haute» 

   2005    
    

    Simon Stephens, 
 ,     

       -
,     «  

  »,   
      . 

:  -
. :  , 

 ,  , -
 ,  -

,  ,   
  . /

:  .  
:   

  .  2 
,  8:30 . . : 

  : 5, 8  9 -
,  8:30 . .  3, 10 , 
 6:30 . .   ( -

): 13, 14, 15 & 16 ,  8:30 
. . : 25877827. -
     18.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΤΑΣΟΣ 
ΤΡΥΦΩΝΟΣ

6:00-
10:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

1111..1111%%%%
LOVE FM 100.7

9.2%
MIX SUPER

8.4%10.1%
ANT1

8.9%
SFERA

 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ SYMMETRON MARKET 
RESEARCH ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

0

5

10

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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Οι σφαγές του Ιούλη
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,    1821  
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   21 .  
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    1821, 
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,    -
   -
    
    «  » 
 « ’ »    
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«Τα πράγματα δεν ήταν 
έτσι [σ.σ. ήσυχα] στην 
Κύπρο όπου οι πρόξε-
νοι υπέφεραν πολύ από 
τις προσβολές του πασά. 
Στις 17 του περασμένου 
μήνα κρατούσαν ακόμα 
οι σφαγές που είχαν αρ-
χίσει στις 21 Ιουλίου».

Τα πράγματα δεν ήταν ήσυχα στην Κύπρο
Δελτία Ειδήσεων και Αναφορές αξιωματούχων για την Ελληνική Επανάσταση από Γάλλους διπλωμάτες σ’ έναν δίγλωσσο τόμο

Στον τόμο   -
  ,   -

     
     
,      

 ,  -
    

,  19  . 
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Τα ξημερώματα  ,  
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Netflix   Apple TV -
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,    Netflix 
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 Apple TV   «CODA» 
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  Netflix.  «Don’t Look 
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  streaming  
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    «King 
Richard»   -

    Warner Bros. 
     

 ,   
     

   HBO Max, 
   . -

     -
    

    -
    

      
 « » -

  ,   -
,     

  .

Για πρώτη φορά το χρυ-
σό αγαλματίδιο θα πάει 
σε ταινία η οποία πέρασε 
ελάχιστο ή και καθόλου 
χρόνο στις κινηματογρα-
φικές αίθουσες.

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Το «Don’t Look Up» (Netflix)           .

H εκπληκτική    
«  »   .

«Tick, Tick... Boom!» (Netflix).

«Η Μέθοδος των Γουίλιαμς».Το «Χέρι του Θεού» (Netflix)         1980   « » .

Tο «CODA» (Apple TV)       .

Διαδικτυακές
πλατφόρμες,
ο... νικητής
των Οσκαρ
Τα φαβορί της 94ης τελετής απονομής

Ξεχωριστό   -
    -
 , ,  

Netflix.    
 250  -
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–  Netflix  ... 
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   .    

« »   «Don’t Look Up», 
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Οι πρώτοι ρόλοι
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 «Tick, Tick... Boom!»    

     
« eing the Ricardos»   

   Amazon   -
     

     
   « » , 
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  Apple TV     
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   .  
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     -
    

( )  ,   
  streaming   
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(     )  
     

    -
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,  ... ;

To φαινόμενο Netflix, που συμμετέχει με πέντε ταινίες

Η «Εξουσία του Σκύλου»    (Netflix).      « » .
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Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ 

Πηγαίνοντας στα   -
 «The Trade Secrets of a 

Long Distance Relationship»  
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 Πληροφορίες: «The Trade Secrets 
of a Long Distance Relationship», 

  &  -
. :  . 

  5, . 
  10 .

Ψευδαίσθηση και ρευστότητα στον χρόνο 
Η Μισέλ Παντελή και ο Κυριάκος Θεοχάρους μιλούν για την έκθεση «The Trade Secrets of a Long Distance Relationship»

Στην έκθεση το κοινό 
μπαίνει σε ένα παιχνίδι 
με τον χρόνο, παίζοντας 
μεταξύ του παρελθόντος 
του παρόντος αλλά 
και του μέλλοντος.

Όλη       .          , -
        ,     .
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

  

 

Με τα μάτια ενός άλλου Τσέχοφ
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ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Η επίδραση του Ντονατέλο
Ο μέγας    

     
    , 
     -

   .  -
    

    -
     

      
      

  ,  -
     

  ,   
  .

ΑΤΛΑΝΤΑ
Αντρέ Κερτέζ
Μια άλλη    -

    
 (1894-1985)  

    , 
 High Museum of Art,  -

 «     ». 
     

      
 1920    

     
,     

      
     -
  .

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Φράνσις Κερέ
Ιδιαιτέρως     

    -
     

.    -
     
      

,     
 ,   

   -
 .    

     
     -

    
  .

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Η νέα Ρόδα
Θα επανέλθει    

      
    2025. -
   -

   72 . . 
      
      

     
 .   -

     -
      -

 .     
     

  . 

ΖΥΡΙΧΗ
Ιατρική και τέχνη
Η νέα     

 8    -
   (Kunsthaus) 

    
    

   -
   300  

    .  
    
     
     19  

  ,   
    -

. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βασίλι Γκρόσμαν   .   1964  ,   
      .

Αποψη       .       . 

«Η αντιμπολσεβικική 
ουκρανική κυβέρνηση 
εκδιώχθηκε και η πόλη 
έπεσε στους Κόκκινους».
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ΓΙΟΛΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ψίθυρος του δάσους
σελ. 275

 
Το μυθιστόρημα «    

»     -
 .   -

   -
      

      
      
 .   

      
1992.    -

     
  «   (  

  )».  2001  ’    
 «    »    .   

  .  2021    
         

Read Library.        
 1947,       ,   -

    ’     ,  
       

,       -
     ,       

    ,    . -
,     , .     

          
.      . 

      !   -
       -

    Read Library.   -
         : www.

read-library.com.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

από τη

Ανδρονίκη Λασηθιωτάκη
lasithiotakisa@sppmedia.com

Β Ι Β Λ Ι Ο
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  -
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   .  
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  ,   
   

      -
.     

    
     
.     

    
     .  

   
  . 

   ; 
   

  ;
    -

     
 «   » 

     
     -

     
 ,   -

     
.      

     ,  
    -

  .  -
     , 

   .  
  ,  ,  -

  ,   
  ,  -
.     
  ,    

  -
       

.    -
,       

      
      -

   .
  ,   

   
    

 .   
  .  

     -
  ,   -
     ’ 
.     -

    -
    
     

   -
.    
    -

.   -
     

  ,  , 
 ,  -
     .  

   
    

    
«F@ck this job»,   

    -
    

, -
    

     
,  -

  ,  
      -

   -
.     -

     
    -
,    

    
   YouTube,  -

      -
 .    

    
  .  -
    

    
  Instagram   -

      
     
 .   -
  18 ,   

,  Schiffmann  
Burstein,   

     
    

    
 . 

    
  .    

   -
    ,   

 .   
 « »   « »  
     

    « ». 
,      

 « »    
« ».   -

   .   
  ,   

   . -
    
   « »  -

.      
     

   ,  -
  . 

  ,  « » 
     

   « » 
 .     -

  . 

Θεσσαλονικιός, με σπουδές στα 
νομικά, στη φιλοσοφία και την 
παιδαγωγική, ο Πασχάλης Πα-
σχαλίδης συγγράφει το πρωί 
τη διδακτορική του διατριβή και 
το βράδυ πεζογραφήματα. Το 
«Χρονικό της Ανατολής» από τις 
εκδόσεις Αρμός είναι το παρθενι-
κό του μυθιστορηματικό ταξίδι.
 
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον και-
ρό πλάι στο κρεβάτι σας;

     
     , 
     -
.     -

     « » 
  ,  -

  «   » 
    

«   »  -
 .

 
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνί-
ας θα θέλατε να είστε και γιατί;

    «  -
  »,   -
   ,  

    -
      

 .
 
Διοργανώνετε ένα δείπνο. 
Ποιους συγγραφείς καλείτε, ζώ-
ντες και τεθνεώτες;

      
,      

     
   , 

  ,  
    -
  .

 
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο που μάθατε πρό-
σφατα χάρη στην ανάγνω-
ση ενός βιβλίου;

    
,    

   -
  .  

      -
,   -
, , 

  
  

 -
  
 -

; 

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσα-
τε πρόσφατα για πρώτη φορά;

 « »,   
 .   

    -
  . A    

      
.

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

    . -
      -
      

 «H   »,   
 «       

  ;».
 
Τι σημαίνει η Ανατολή στο βιβλίο 
σας, πέρα από γεωγραφία και 
σκηνικό;

  , -
,   . 
      -

      
  .

 
Χριστιανοί της Συρίας, μια πονε-
μένη ιστορία. Τι σας ενέπνευσε 
από αυτήν; 

     
     

    , 
    -

.      -
,    .

 
Πρώτο βιβλίο: προσεκτικό παρ-
θενικό βήμα ή άλμα στο κενό;

    .   
 .

ΘΑΝΑΣΗΣ Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Η ηχώ των πουλιών
εκδ. Ποταμός, σελ. 56

 

Παλιά   -
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, -
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,  
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 .     
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». «    

     

  ».
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      -
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   , -
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 ».  « » 
    -

     
. ,    

    -
 .
      -
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 .   
   -

,     
,     

 .  
    

    
.    

     
  ,  
      -

,     
,  , 

  « »  .

Της ΛΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νυχτερινό

Ηρωας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

Μακάρι οι «μικροί»
να ανατρέψουν 
τον τρόπο που
έχουν οργανώσει 
οι «μεγάλοι» τον κόσμο.

Στην ταινία    «   »         
     ,        .

500ΛΕΞΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
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Συνέντευξη στον
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Το καράβι    -
. ,    

 , ,  
  ,   -

  .  
   ,  

,    
    

. .  -
    

    -
  : 

«     -
!».      

      
,   -

,     
,  ,  

   -
,  « »   

« »,    -
     

   ’50   
’60.     -

,    -
     
   .  -

   « », 
    , 

    
    -

    -
    

  . «   
  .   , 

   , 
, ,  -

 »,   -
.    , 
      
 «Made In Japan»   

    
   « »  

    -
    -

   70 , 
     

    -
 -

:      
   

,   , -
     

  .
 

– Τι σας έκανε να αφοσιωθείτε 
στη μελέτη της Ιστορίας της 
ναυτιλίας μας; 

–     
D  .    -

    
   -

    -
 .   

,    
  -

,    -
 ,   
      -

  1982   . . 
   -

 ( ).   -
 ,   

,   . 
,   . ,  
 . ,   
     

  -
  «   

».   
     
    

      -
. ,     

   -
    

      
   ,  

      
    1990 -

     -
      

     
     
    
 .     

   
    
 ,  -

     
 ,  ,  

,  .
 

– Ποια ήταν η μεταπολεμική 
εικόνα στην παγκόσμια και εγ-
χώρια ναυτιλία;

–   -
    

.   , -
   , -

   . 
     

 ,   
  ,   
 .  -
     

  ,   
    

.   -
  -

 500  . 
     

   –  , 
 ,  -

,    
  .  -

  -
     
   .

 
– Ποιοι ήταν οι λόγοι που έκα-
ναν τους Ελληνες εφοπλιστές 
να πάνε στην Αμερική και τι 
κατάφεραν εκεί;

–      
 ’ .   

 ,    
   -

    -
.    . 

     
     

     
     

   , 
   

  90 .
 

– Τι μπορείτε να μας πείτε για 

τη γνωστή ιστορία με τα «100 
Liberty»; 

–  100 Liberty   
 5.000-6.000 -

 ,    
,    
,     
    

 . -
    

 ,  ,  
  -   

Eletson   ,  
   -

 .    
   -

      

Liberty    
 1949   -
  200   , 

,   -
.   ,   

    -
    

,  300 
Liberty  4-6 .  

 !
 

– Ποια ήταν η παρουσία μας 
στην Ιαπωνία την ίδια εποχή 
και τι προσπαθήσατε να επι-
κοινωνήσετε με την πρόσφα-
τη έκδοση «Made in Japan»; 

–     

  1.900 
 –    -

   .  
,  -

!     
     -
   -

    . 
   ,  

    
    -

 ,    
 .    

    
   

    
   . 

     
   -

   ,  -
     

. O    
  .  -
       

,   -
 .

 
– Πού οφείλεται, κατά τη γνώ-
μη σας, η παγκόσμια ναυτιλι-
ακή πρωτιά μας; 

–     -
     
   . 

   -
 –   .  

    -
     

      
     

.   5.000 -
    

   -
  –   -

      
 100 .  -

    -
   
 ,    

  . -
   -

 .    
,    -

    
,     

    -
 ,  -

  .
 

– Τι ελπίζετε να πετύχετε με 
αυτή σας την προσπάθεια, με 
ένα τόσο μεγάλο ναυτιλιακό 
αρχείο, με τις εκδόσεις, με το 
διαδικτυακό μουσείο «greek 
shipping miracle»;

–    -
    
      

,     
    
     
    -

 .  
    -

   , 
 ,   

    
,      

   -
    

.   -
.     
  ,  

    
     

     . 
     

   -
   -

     
    -

,  -
  ,  

   .  
   70%  

     -
  20%   

,    
 -

,   -
,     

.     
«  »,   

   –  -
 –    

 .     
    

    
 .

Χωρίς τους Ελληνες 
εφοπλιστές,
που αποτέλεσαν
τους βασικούς πελάτες 
της Ιαπωνίας μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, το γεωπολιτικό 
παιχνίδι θα είχε
εξελιχθεί διαφορετικά. 
O ίδιος ο πλανήτης 
θα ήταν αλλιώς.

Πιστεύω ότι διαπρέψαμε 
επειδή εξαρχής 
δραστηριοποιηθήκαμε 
χωρίς τον παρεμβατισμό, 
αλλά και τα δεκανίκια 
της πολιτείας.

Τα 5.000
πλωτά
ελληνικά
εργοστάσια
Ο Γιώργος Μ. Φουστάνος μιλάει στην «Κ»

Το νεότευκτο bulk carrier «Kapetan Yannis»,   ,        1981. 
        41 .

«Εδώ     
   1.900 

 –     
  .  , 

 !».

Το ore/oil carrier «Andros Thunder»      1957.    –     
. –     78  .

Ο ιστορικός - ερευνητής  . ,         .

ΔΗ
Μ

Η
ΤΡ

Η
Σ 

ΚΑ
ΡΑ

ΪΣ
ΚΟ

Σ
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Της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ

Την ημέρα    -
  (2  1805) 

    
 ,  -

     
     1966. 

     
 , ’  -

      
 ,   -

.      
    

   ,    
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  ,    
 ;    
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 ,   , -
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  ,   R. Van 

Camp,     -
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    -
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,   .  -
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, ,   
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  ,    

    
       

    -
 , , 
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   , 

  . -
    !

Μήνυμα Παγκόσμιας 
Ημέρας Παιδικού Βιβλίου
«Το διάβασμα  .  

  .  -
 ’     -
      

      -
    . 

    -
   .   
       

  .   -
   ,  

.     
      
 ,     

    ,  
 ,   .  -

  . . 
. . -

.    
,   

  .  -
  .   

  ,  
.  ».

Richard Van Camp 
(    

- )

«Οι ιστορίες είναι φτε-
ρά που σε βοηθούν να 
πετάς ψηλά κάθε μέρα» 
Richard Van Camp.

Το παιδικό βιβλίο είναι για όλους
Η 2 Απριλίου, από το 1966, έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, τιμώντας τον μεγάλο Δανό παραμυθά Άντερσεν

Το παιδικό    ,  ,  ,     -
.   ’    ,    . (      

   ). 
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Η βασίλισσα της κυψέλης ���
ΔΡΑΜΑ (2021)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  ,  , 

 
 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Από το Κόσοβο    
  -

,    -
       

   .  
   

    
 ,   

,     
    

    
.    

      
 ,  -

      
   , 

     
   

.   
, ,  

    
  , -
    , 

       
   -

.
    

    -
    
   -

,     
   .  -

    -
    

 ( )  ,  
    -

   -
.    

     -

      
 .

     -
, ,  , 

  ,  -
.     

   
,     -

    
    « », 

   -
      

 .    -
,    

  ,   -
    
     -

   « ».
     -
    : «  
       

  ,  -
        

  ,   -
      

  .   
     -

.      
,    -

   , 
    

       
  ».

    -
   -

     
    . 
    -

     
,   , 

      -
    

  .   -
    

    , 
    

  .

Το κύμα ���
ΘΡΙΛΕΡ (2015)
Σκηνοθεσία:  
Ερμηνείες:  , 

  

Από την πλατφόρμα  Cinobo -
   , 

     
   -

 .   -
     

     -
 . , , 

      
,      

   ,   
   -

   80 , 
      

   . 
     

 ,   
   -

      
    . 

  ,  
      
  ,   

   . 
  ,  « »  -

       

   (   -
),    

   .

Winning Time
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2022)
Δημιουργός:  , 

 
Ερμηνείες:  . ,  

,  

Μπορεί  «The Last Dance»  -
      

    Netflix, 
     
     

 NBA     
  HBO –    
 Vodafone TV.    

    -
   ( ) -

   , 
      

« »    
    1980. 

    
    , 

« » ,   
   

  ,     
 ,   .
  .    

,   -
    -

    -
 ,   

     -
.    

    
  « »,   

    
    -

    
   .

    
     

 ,   
  ,   , 
     
.   -

    
   « » 

  ,   -
   ’80s -

,     
  . 

  , , -
     

,     
  NBA   

     -
      

    
    .

Επάνω,     « -
»    «Winning 

Time»  ,   
  Vodafone TV. ,  
   «  »,  -

   Cinobo.

Οταν η «δυναστεία» των Λέικερς άλλαζε το ΝΒΑ

Η πίκρα
του πολέμου
και το μέλι
της ζωής
Ενα ενδιαφέρον φιλμ από το Κόσοβο

Η Ιλκα Γκάσι (   )     ,           
  « »,           .

HOME CINEMA

07.30  
10.30    -  ( ) 
  .
11.00    , 
    .
11.30   
  M    . 
12.00 rand News
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.30   
  .
15.00   - ( )
15.30  
 .
16.30 , V
 .
17.00  &  
  .
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20      
  .
19.20  
   . 
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.05  
     

  .
22.40 EIΔHΣEIΣ
22.45 he last film festival
 K ,   
  , 
  , . .
00.30 , V - ( )
01.15  &  - ( )
02.15 EIΔHΣEIΣ - ( )
03.15   -  
 Weekend Edition - ( )
03.45  
   - ( )

07.30   - ( )
08.00  
 . O  
 .    
 .   
    
 . 
 . ini Pet Pals
 .   
 .  
11.00     - ( )
  .
11.30   - ( ) 
16.00   -(E) 
 K  .
16.30   -(E)
  .
16.50    
17.00 Baywatch, VI  - ( )
  .
17.45 M  / Birlikte, II - (E)
  .
18.30   
 , 
19.30  
19.40 EIΔHΣEIΣ (  )
19.50 EIΔHΣEIΣ (  )
20.00 EIΔHΣEIΣ (  )
21.05 he Last 
 Treasure Hunt
 Ko  , 
    ,  
  , . .      �
22.40 The 2000’s  - ( )
  .
23.20  &  - ( ) 
00.10 EIΔHΣEIΣ - ( ) 
00.20 Brand news - ( )

06.00   60   - ( )
 .
07.00   Roomies
    

   ,  
 -

   .
08.00   My Greece
  .
08.45    24  - ( )
 ,
09.50 /    
  
    .
13.00    - ( )
  .
13.50 -Factor (Auditions) - ( )
14.50    
  ,    
  ,  
  , . .
15.40 The  ight Show
  .
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10      
 , 
  .
18.45 - -   Alpha
   .
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00    
   ,   

 , -
 , . .

22.10 -Factor - (Auditions)
 Talent show.
00.15  
 ’  
  .

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

21.05  21.05 he last treasure hunt 21.00    

06.30   
   - (E)
08.00 Mamma Mia - (E)
 K  .
08.30     
 K  .
09.00     
 K  .
09.30 La Pasta Pomil ri - (E)
 K  .
11.10 Daddy cool - (E)
  .
12.00   ’   
   , 
    .
12.50    
   - ( )
 K  .
14.30 Casa De Mikel, III - ( )
  .
16.00   
   - (E)
  .
16.50 5  5  - (E)
 . 
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.15 5  5 - (E)
 ( )
18.40 ROUK ZOUK Special
 T .
20.15 Tα νέα του ANT1
21.15   
 Talent show. 
23.00  
 Reality .
01.10  - (E)
02.00   
02.50   - (E)  

05.30 T  ,  
    

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

 
18.00 OMEGA NEWS
18.15 MasterChef 2022 -  
 MasterClass
 E  .
20.10 OMEGA NEWS
21.15   
 (A Star Is Born). 
  , 
     -

,  , . .    
23.30   
     

    
  

  . 
  -

  .
01.30 
 ,  
   . 
02.30 PEN Weekend - (E) 
  .
05.00 nto the heart - (E)

06.30 Love It - (E)
  .
07.30   
   
      
   
   .
09.50    - (E)
      

 .
10.40 Dot., V
  ,
   N  
    .
11.40 K   - (E)
13.30   - (E)
  .
14.00  Δελτίο Ειδήσεων
 (   
   )
15.00 M   - (E)
  .
16.20  
  .
17.00  
   .
18.00  Γεγονότα σε συντομία
18.10  
 ( )
19.10 H  
  .     
20.00  Τομές στα γεγονότα
21.00 Surviror
  ,
    .
00.30  Γεγονότα σε τίτλους 
00.40 Happy Traveller  - ( )
01.30   - ( )
04.30    - ( )

06.35    
08.00    
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Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ
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Στη χώρα μας ο ένας φοβάται τον άλλο
Ο Μανώλης Μαυροματάκης μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, το πώς έγινε ηθοποιός και τον «ομορφάντρα» που τον κυνηγά ακόμη

Ο Μανώλης Μαυροματάκης  «   !».           ,            1932.    - Rex (  ).

ΧΡ
Η

ΣΤ
ΟΣ

 Σ
ΥΜ

ΕΩ
Ν

ΙΔ
Η

Σ

Δεν ξέρω αν έχω ωραιο-
ποιήσει ό,τι μου συνέβη 
στη Γαλλία, όμως εκεί 
γνώρισα γενναιοδωρία. 
Κανείς δεν αισθάνεται
να κινδυνεύει από
τον συνάδελφό του.

Βλέπω κωμικούς και 
τους θαυμάζω, λέω
«αυτό δεν θα μπορούσα 
να το κάνω». Οι δραμα-
τικοί ρόλοι μού
φαίνονται πιο εύκολοι.
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